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Зри сїя зна'менїя княжа'те сла'внаго.
и%хже съдръжи'тъ до'мъ е^го эT в'њка да'внаго.
И$ разђмњ'и ја%ко не тђне. и^ не безъ причи'ны,
ѓ^ чом# вла'стнњи и^ ширњи повњсть т^и кт^о и%ныи.
Но ја%ко достои^нъ дњ'латель свое'я запла'ти,
не щадя'ще здра'вїя никое'я оу^тра'ты.
Крњпко побњжда'лъ разли'чныхъ съпостаT по'лки.
и^ разгоня'лъ скор оны драпњжныа во'лки.
И$ е^ще` мо'жетъ,
аще б~ъ помо'жеT.

Гляди на це знамя князя славного,
що оберігає рід його від віку давнього,
і збагни, що не марно, ні без причини,
про це саме і широко розповість тобі
хто інший.
Але як робітник гідний своєї заплати,
не зважаючи на деяке здоров’я утрати
кріпко побіджував він ворогів полки
і швидко розганяв він ті хижі вовки.
І ще він зможе,
як Бог допоможе!

Въѓ^рђженъ вои^нъ ѕмїя попра'въ мђжестве'нно.
копїемъ сего` посре'дњ проньзе ја^встве'нно.
ЈА/ко древняго вражде'бника чл~ческаго ро'да,
поне'же зло'мђ з до'брымъ не быва'етъ зго'да.
Боди в# кня'ѕеX и^збран#ныи мы'сльнаго сопоста'та,
сего б^о побњжда'ющимъ вњ'чная запла'та.
І$ и'нымъ подава'и сїе непобњ'димо ѓ^рђжїе,
ѓ^стрњ'ишее меча` ѓ^бою'дђ ѓ%стра сло'во бж~їе.
Въ вре'мя ра'ти
потреба д#ба'ти.

Озброєний лицар змія побив мужньо,
списом наскрізь його прошив явно,
як давнього ворога людського роду,
бо добро зі злом не знайде згоду.
Бий, вибраний княже, умного ворога,
бо тих, що перемагають, вічна нагорода.
Та й іншим давай це вістря непобідиме –
слово боже, що двосічного меча остріше.
В часі війни
потрібно дбати.

Вто'рыи вои^нъ хра'бростїю пръвомђ подо'бныи.

хо'щетъ б^о б~ъ всњмъ чл~ком ся спа'сти.

Другий вояк хоробрістю першому
подібний, –
тільки зброєю відмінний і він посол
гробний.
Бо держачи в правиці гострий меч
двосічний,
яким сильні одержують побіду проти
ворогів,
рубай, Константине, морок ідольської обмани,
бо хоче Бог, щоб всі люди спаслись.

И$ эTгоня'и е^ретико'въ по'лки оу^мовре'дныя,

І проганяй єретиків нищівні полки,

прїидо'ша б^о в# ми'ръ во'лки неща'дныя.
И/же не свы'ше щепи'тся,

бо прийшли вони у світ, як безпощадні вовки.
Хто згори не нащеплений,

сїе скорени'тся.

той буде викорінений!

то'кмо ѓ^рђ'жїемъ эTмњ'ненъ и^ т^о посел# гро'бныи.
Ме'чь б^о ѓ^бнаженъ в# десни'цы и^мња ѓстрыи ѓ^бою'дђ
и^м#же крњпцїи на враги` пріемлютъ побњ'дђ.
эTсњка'и кон#стантине мра'къ и%долскїа ле'сти,
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Ясно на сході засяяла звізда,

Въсїя'ла ѕвњзда` ја%сно эT восто'ка,

ідучи за першою сповіщеною пророком,
І приводить вона з Персії трьох
царів з дарами,
щоб з вірою поклонилися вони царю над царями.
Сьогодні звізда твоя йде за тим же
царем,
бажаючи всіх зробити жителями
раю.
І заходить місяць старого завіту,

послњдђя прьвеи взъвњще'нои эT пррoк'а.
И$ приво'дитъ эT прьси'ды трехъ цр~еи съ да'ры,
поклони'тися съ вњро'ю цр~еви наD цры.
Твоя` ѕвњзда нн~њ томђже послњдђеT цр~е'ви,
хотя` всњхъ сътвори'ти жи'теля рае^ви.
И$ оу^бываетъ лђна` ветхаго завњта,

бо сяє сонце неприступного світла.

сїя'етъ б^о слн~це непристђпнаго свњта.

Хто в ньому ходить – не спотикнеться,
і з певністю спасеться.

В н'емже ходя` не поткне'тся,

Спасіння Христос Бог вчинив посеред землі,
пригорнув він всіх до себе, коли
простягнув руки на хресті.
На ньому подерши письмо з нашими гріхами, –
зі старої людини створив він нову.

Сп~сенїе х~с б~ъ съдњя` посредњ земля`,

н^о паче сп~се'тся.

на крsтњ рђцњ простръ всXњ к# себњ прїемля`.
На не'мже рђкописа'нїе грњхъ на'шиX растерѕа'въ,
и^з ветхаго чл~ка нетлњнно новаго созда'въ.

І ти знак хреста не даремно носиш,

И$ т^ы крsтное зна'менїе не тђне носи'ши,

ним великому Костантинові ти себе
подібним робиш.
Бо він, побачивши його на небі, побідив ворогів,
ти ж побіджуй єретичних і бісівських начальників.
Бо хрест – похвала для царів

вели'комђ кон#стан#тинђ и^м ся подоби'ши.
Э/нъ б^о на' нб~си сїе ви'дњвъ побњдилъ съпоста'ты,
ты' же побњжда'и е^рети'къ и^ бњсовъ триста'ты,
Кртъ б^о похва'ла цр~е'мъ,

і незносне ярмо для бісів.

бњ'сомъ же незно'сныи ја^ре'мъ.

Княже, що носиш ім’я превеликого
богослова,
хай дасть тобі Господь Бог одержати нетлінний вінець,
чесно в тілі прожити довгі дні в
здоров’ї,
і з вибраними в небесному царстві
радісно веселитись.
Бо всім належно подав ти божественне писання
на правдивого Бога і правди його
похвали і пізнавання,
щоб кожний, хто читає, належно
дякував Творцеві
і пам’ятав гідного своєї нагороди
працівника.
У того, хто добру часть вибирає,

Вели'коя глђбины` бг~ослова кня'же съи^ме'нныи.
да сподобитъ т^я г~ь б~ъ вњнецъ прїя'ти нетле'нныи.
Въ зDравїи же телеснњ бл~гоѓ^бразно долгодн~ествова'ти.
и въ цртвїи нбно съ избранными радостно ликоствовати.

ЈА/ко всњмъ по чинђ преDставилъ е^си бжsтвное писа'нїе,
и%стин#наго б~а и^ правды е^го, въ похва'лђ и^ позна'нїе.
Да вся'къ чита'яй бг~олњпно бл~годаритъ създа'теля.
и^ да не забыва'етъ досто'ина м#зды своея дњ'лателя.
И$же бл~гђю ча'сть и^збира'етъ.
эT него ся не эTи^ма'етъ.

від нього її ніхто не забирає.
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ж~е эTче вседръжи'телю.
превњчныи, пребезнача'лныи, и^ всесиl ныи. е^ді'нъ и^мњя'й бесме'ртїе, и
въ свњтњ живы'и непристђпнMњ. вњдыи вс^я прежде
бы'тїя е^го. всяческая бо
саM тво'риши ја%коже хо'щеши
сло'воM повелњнїя твое^го. Ты
вњси г~и б~е мо'и е^діn съвњдыи срDчная, ја^ко въ твое`
прест~ое и%мя оу^мы'слиX и начаX сіе пречsтное дњ'ло е^гоже
нн~њ твое^го млsрдїа бл~говоле'нїеM и^ щедрота'ми, сподобиXся ви'дњти съ вер#шенїе”
Сего ра'ди блгодарю и^ велича'ю твое прsтое и%мя. и^
прекланя'ю колњнњ мои` рђ'цњ възDњваа, страjныя вла'сти твое'я прsтла поDножїю.
вели'чествђ же неи^зречен#ныя
сла'вы твое'а се дњло преDлага'ю. дръзнXђ б^о на се` оу^пова'я млsрдїю твое^мђ. вњдыи ја%ко не оу^добно чл~комъ
спsти'ся, то'кмо хране'нїе за'повњдеи твоиX с вњрою. и^хже
ро'дђ члчsкомђ бл~гои^зволи'лъ
е^си преDложити, и^ възвњсти'ти бжsтвеныM свои^м#, и^ вс^есвњтлыM писа'нїем#. е^же бл~говоли нн~њ прїя'ти эT мене`
грњшнаго, и^ оу^маленаго раба` твое^го. твоа` б^о эT твоиX
ја%ко въистиnнђ тебњ прино'сяTся. вс^е б^о е^же да'лъ м^и
е^си б~е мо'и твое е%сть, ја%коже и^ а'зъ. и^ а'ще за' немощь
прегрњшенїй мои^хъ, и^ мнњ
повинђющихся
дњ'лателеи
недооу^мњнїеM, оу^кратися, и^л^и приложи'ся, и^л^и эTмњнися” Самъ и^справи свои^мъ
бл~говоленїеM, дњ'иствоM прест~го твоего дх~а. тњми ѓ^ни'же бо'лшиX дарова'нїи по достоа'нїю свое^мђ эT тебе` сподобишаs. да всњми съгла'сно
сла'виTся твое великолњпное и^
_____

Qee; pavter pantokratwr aijwvnie a[narce kai
pantoduvname. su; ou\n
movno" ajqanasios kai faidruvnwn aJidivw", oujqe;n ou\n geitniavzwn ejn soi;. sunistavnwn ta;
pa~nta pro tou~ ge; ajpartivsqai tauqa;, kai; aJrmovzwn
ta; pa~nta wJ" ou\n katanevuei
su; lovgou pro"tavgmato".
eiJdwv" te kai; sunivstwn ta;
th" kardiva" ou\n pantw`n. w\ k–
e; qee;. mnh"qei" sou tou`
panagivnou ojnovmato". hjrxavmhn ge; tou` pa`n ejntivmou
e[rgou sou, nu`n ge; soi; cavriti
ejudokiva/ kai oijktirmw/`, hjxivwsas me;n eijdei`n me de; kai;
plhrou`sqai to; e[rgon eJmou`.
eujcaristw` sou ge; tw/` panagivw/ kai megiv"tw/ onovmati.
kai; gonupetw`n de; tw/` qaumastw/` qrwv/nw/ th`" dovxhsou.
kai th` megivsth/ kai a[rjrJithv
sou dovxh/. o}ti ou\n tolmhsas
to; paro;n e[rgon protevqeika,
ejlpivzwn de; th;n ejusplacnivan
sou. e\ida ge; swqh`nai tou;"
ajnqrwpous duscere;s. eji mh;
tw`n ejntolw`n sou fulakh`, oi|"
ejudovkhsa" ge; su;, th` genea/`
a{nqrwvpwn ejntivqesqai. kai;
th;n me;n iJeravn sou kai; qeiavn
te grafh;n pefanw`" ajphggh`lai. h| ge; nu`n ejudovkhson evxajmartolou` douvlou sou; toi`"
a[nqrwvpoi" ou\n devxasqai. o{ti
de; ta; sa; ejk tw`n sw`n wJ" aJlhqev" soi; pro"fevrontai. kai;
pa`n moi dh; to; doqevn soi wJ"
auto;" ou\n sov ejstin. nu`n de;
ejan ti; ajsqene" plhmmeleivas
mou eij ge; tw`n ejrgavtw`n mou
suneteqevnti bracu;, eij tou`
schmati"qevntos
pleona"mo;s, e;n panti; ge; th/ sh` ejulogiva/ ejuqevthson. w|n par;a
sou` scevwntwn ejn ajutoi`s
ou\n pn–e`ma a{{gion. i{na sou` to;
uJpevrtimon kai megalovpre____
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оже, Батьку, Вседержителю, превічний, без початку, і всесильний, єдиний, що маєш
безсмертя і що живеш
у неприступному світлі,
ти знаєш все, заки станеться.Бо сам ти твориш усе, як хочеш, словом твого приказу. Ти
знаєш, Господи Боже
мій, єдиний, що знаєш
серця, що для твого
пресвятого імені задумав я і почав я це дуже
шляхeтне діло, якого завершення я сьогодні удостоївся побачити через щедрість і доброзичливість твого милосердя. Тому дякую Тобі
і прославляю твоє пресвяте імя, тож, піднімаючи руки, клякаю я перед підніжжям престолу твоєї подивoгідної
влади і величності твоєї
невимовної слави я це
діло передаю. Адже ж
відважився я на це, надіючись на твоє милосердя, знаючи, що нелегко людям спастися,
хіба зберіганням твоїх
заповідей з вірою. Їх ти
зволив подати людському родові, і сповістити
через своє божественне
і пресвітле письмо. Його зволь ти сьогодні
прийняти від мене грішного і нікчемного раба
твого, бо поправді тобі
приносимо твоє від твоїх. Бо це, що ти мені
дав, мій Боже, є твоїм,
так як і я сам. І якщо через неміч моїх гріхів і
незнання
працівників
мені підвладних, щось
скорочено, або додано,
або змінено, Сам Ти виправи в своїй доброті через дію пресвятого твого Духа, послуговуючись тими, що за твоїм
промислом удостоїлися
більших дарів, щоб всі
одноголосно прославляли твоє величне і шани
_____

Б

гідне і’мя. разом з твоїм
єдинородним сином і
всесвятим, добрим і оживляючим твоїм Духом, амінь.
А вам в Христі за
передбаченням вічного
Бога перед віками вибраним з руського народу, синам східньої Церкви, і всім, що спілкуються словянською мовою, і що єднаєтеся в
православї тієї ж Церкви, християнським людям кожної професії, я,
Константин, що у святому хрещенні був названий Василем, з божої
ласки Князь Острозький, Воєвода Київський, Маршалок Волинської Землі, і так далі,
улюбленим братам, не
лишень за тілом, але в
Дусі Святому, всім усюди, що православні,
сповіщаю таке: З божої
волі, Його милосердя і
ласкавості я удостоївся
почати і побачити завершення цього чесного
і превеликого діла, яке
сьогодні бачите перед
собою: книга з двома
завітами, що грецькою
мовою називається Біблією, в якій все за порядком надруковане в
Богом спасенному і матірному місті моїм Острозі, що на Волинській
землі, в 7089 році від
створення світу, а 1581
році від втілення через
Святого Духа і народження з Діви Марії
Христа, нашого Спасителя, в 12 дні місяця
серпня. Прийміть її не
як людську річ, але як
духовний подарунок, який сходить з висот.
Шукайте за дорогою
свого спасіння, а Тому,
Хто дав вам це побачити, віддавайте хвалу і
подяку.

pon o[noma suvntono" doxasqhvsesqai. Kajgw; kwnstantivno" ajgoreuwvmeno" kai; ejn
aJgivw/ baptivsmati basivlho".
cavriti swth`ro" hJmw`n qeou`
douvx oj"trobivas, bohbovda"
kiobivas kai; proveJdro" bolindivas toi`s de; ejklelegmevno;i"
ejn crstw/` kai pefilimenovi"
ajde;lfoi`" mh; movnon kata;
savrka ajlla ejn pn–i aJgivw/
pavsoi" toi`s eJuriskomenovi"
pantacou` ejn slobai>kh` glw`tta. toi`" koinwnou`s oi" ejn
pavsh tavxew" ou\n ojrqodoxw",
katav th;n aJpostolikh;n te kai;
kaqolikh;n ejkklisivan, poqeinw`" ajgorevuw o[ti oun eulogiva/, kai; ojiktirmw/` kai; filanqropiva/ qu` hjxiwvqhn ajrch
poih`sai kai; ijdei`n me ou\n to;
tevlo" e{neken tou` parovntos.
o{n nu\n ge; uJmi`n pantacou` qewrh`sqai w{ste ou\n tetupomevnhn palaivan te kai nevan
diaqhvkhn dhlou`sqai ejn qewfuvlakth povlei kai ajrchkiva/
hjmw`n oj"trobias ejn bolindiva/
e[tei ajpo ktivsew" kov"mou eJptacilio"tw/`, oJgdohkostw/` ejnavtw kai c–u` goniva" ciliostw/, pentakosiostw/`, oJgdohkostw/, prwvtw/. Bohdrhmiw`no" istamevnou. kai[ oJi ge;
lambavnontes ajuth;n mh;de; wJ"
e[rgon ajnqrwvpou labei`n ge;
ajuth;n. ajll jou\n oiJo" a{vnwqen
ajfiknouvmenon dovron pn–i`kovn.
kai oJdovn ge; swthrivou hJmw`n
ajitei`sqai. tw`de eujdokou`nti
uJmi;n gnw`nai auth;n dovxan te
ou\n kai; eJucaristia/ ajnadidovsqe:
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пречsтное и^мя. кђп'но съ
е^ді'нороDныM т^и сн~омъ. и^
вс^ест~ымъ
и^
бл~гим#
и^
животворящиM дх~омъ твоиM,
а^ниn”
Ва'м же ѓ% хњ и^збранныM
прежде вњкъ. по преDоу^вњденїю вњчнаго б~а въ наро'дњ
рђскомъ сн~омъ цр~кве востоqныя. и^ всњмъ съгласђю'щимся ја^зыкђ словен#скомђ,
и^ съе^дїня'ющиMся тоя'жде
цр~кве правосла'вїю. всяческаго
чи'на христои^мени'тымъ лю'демъ. А/зъ кон#станти'нъ,
нарече'ныи въ ст~омъ кр~щенїи васи'лїе. блгDтїю бж~їею
кня'жа ѓ^строз#кое, вое^во'да
кїев#скїи, маrшалоk земли` волыnское и^ проqа. Братїи возлю'бленои не то'чїю е^же по
плоти н^о и^ по дх~ђ ст~ня.
всMњ по всюдђ православныM съ
любовїю с^е възвњща'ю. ја%ко
бл~говоле'нїем#, щедрота'ми, и^
чл~колю'бїеM бж~їимъ, сподобихся нача'ло положи'ти и^ съвръшенїе ви'дњти дњ'ла сего`
чsтнаго, и^ вс^я превъсходя'щаго. е^же ва'мъ нн~њ по
всюдђ преDлага'емо зриTся, кни'ги ѓ^бо'его завњта, гл~емыя
греческимъ ја^зыкоM вивлїю,
вс^я поря'дђ напеча'тана, въ
бг~осп~саемоM и^ домоначаlном#
градњ моеM ѓ^строзњ, в# земли`
волыnскои” В лњто эT соZда'нїа
ми'ра, Wз~ п~џ. эT въплощенїя
же эT дх~а ст~а, и^ ма'рїя
дв~ы вочл~ченїа ха~ сп~са на'шеh,
Wа~ фE па~, мsца а^вгђста ві~
дн~я” Еже прїеMше не ја^ко ве'щи чл~ческїа, н^о ја%ко съвы'ше
съходя'щее дарова'нїе дх~овное.
пђть правъ свое^го сп~сенїа
и^зъѓ^брњта'ите. и^зво'лив#шемђ же ва'мъ сїе ви'дњти,
хвалђ и^ бл~годаренїе въздава'ите”

Ѓ$

маg ѕ~
заq џ~і
лkђ в~і
заq ћѕ~
ўлоM л~и

галаT г~
заq с~ѕ

дњаn к~
заq м~д

ўлоM ћи~
і^ѓ^аn в~
заq з

ўлоM ѓ~џ

е^феs ѕ~
заq сл~г
і^саїа н~џ
а~ селnђ е~
заq сѓ~а

і^ѓ^аn і~
заq л~ѕ

в~ криT д~
заq рѓ~ѕ

в~ криT г~
заq рѓ~г

а~ криT а~
заq рк~е
і^е^реM џ~
а~ црs в~

на'шем# же и^зволе'нїи. и^же вашеа ра'ди любве, и^ дш~евныя по'лзы нњ'когда преDоу^мы'слихомъ, не хощђ да не разђмњ'ете. помянђхъ
бо гл~ы г~а б~а и^ сп~са на'шего і^с~ х~а ја%же рече. *и^щњте прежде црsтвїя бж~їя, и^ пра'вды е^го, и^
сїа вс^я прило'жатся ва'мъ. тњмже въжDеле'нїемъ желаX прежде да'же не эTи^дђ, ва'шемђ бл~гоче'стїю, нњ'кое дарова'нїе дх~овное ѓ^ста'вити,
в не'мже црsтвїе бж~їе и^ пра'вдђ е^го хотя'ще ѓ^брњсти` възмо'жете. и^ ѓ^ се'мъ всегда бг~а бл~годаря'ще па'мять твори'те. вне'гда б^о ви'дњхъ цр~ковь хв~ђ *чsтною е^го кро'вїю и^скђпле'нђю
эT кля'твы зако'нныя, эT всю'дђ врагы противя'щимися попира'емђ, *и^ нещаDными во'лки
пришеDшими в ми'рь без#млрsдїа пожира'емђ.
тњмже поминахъ словеса пррoческая, ја%же нњ'когда и^ г~ь нашъ і^с~ хс~ рече. *жа'лость до'мђ
твое^го снњ'сть м^я. кт^о бо е^сть эT бл~говњ'рныхъ, и^ бг~оразђмныхъ. е^гоже не поDвиже жа'лость зря'ще веTхость цр~кве хв~ы на паденїе
клоня'щђся. и^ли кт^о не смири'тся, и^ не смђтится видя` виногра'дъ бг~омъ насажDеныи,
*е^гоже ѓ^бъи^маютъ вс^и ми'моходя'щеи пђтеM
разоре'нїя ра'ди ѓ^плотовъ е^го, и^ поја^даетъ и&
и%нокъ ди'вїи, и^ ве'пръ эT лђга ѓ^зоба` и&. и^ никто'же можеT ста'ти проти'вђ ја%рости е^го *скђдости раd дх~овныя бро'ня, е^же е^сть слово бж~їе.
ил^и кто` не оу^милиT срDца свое^го, и^ не пла'чеTся
зря'ще разоре'нїе цр~кве хв~ы і^ и^спрове'рженђ хвалђ`
е^го. и^ *ја%ко волци тяQцы неща'дно расхищаюT и^
распђжаюT ѓ%вчее ста'до хв~о. разли'чныя б^о съпоста'ты, и мно'го ѓ%бразныя лђка'въства ѓ^бъстоя'тъ н^ы” Сего ра'ди не аZ ра'бъ г~а мое^го
сътвориX с^е, н^о всеси'лнаа десни'ца е^го съста'ви.
не по достоя'нїю б^о мое^мђ ни по си'лњ подвига мое^го, н^о по бл~говоле'нїю млsрдїа свое^го, сла'вы ра'ди прехва'лнаго свое^го и%мене, и^ на'шего ради сп~сенїя влDка мой х~с и^зволи сїа вс^я” Нача'ло
же нашего дњиства с^е е^сть, прои^зволе'нїеM б^о
всеси'лнаго б~а. *ѓ^н# же рече и^с# тмы` свњтђ въсїя'ти, и^же въсїа` въ срDцех# нашихъ къ просвњщенїю ра'зђма славы бж~їя, ѓ^ лици` і^с~ хв~њ.
тњмже жела'нїемъ възревноваX на дњло сїе. и^
разђмњхъ ја%ко с^е не быs эT пло'ти ни эT кро'ви,
ја%ко в# похва'лђ пло'тьскђю, н^о блгDтїю и^ чл~колю'бїемъ бж~їимъ. да писа'нїђ исполнится. *ја%ко
нњсмы дово'лни е^же эT себе чт^о добро твори'ти, и^л^и мы'слити. н^о дово'льство наше эT б~а.
*да не похва'лится всяка плоть преD вели'чествїемъ прsтла сла'вы бж~їя. н^о и^ а'ще хва'лится
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Не бажаю, щоб ви зле зрозуміли наше рішення, яке ми колись прийняли
з любові до вас і для вашої духовної
користі. Бо згадав я слова Господа
Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який сказав: *Шукайте скорше божого царства і його справедливості, і
все вам додасться. Тому я дуже бажав скорше, ніж відійду, залишити вашій високоповажаній особі якийсь духовний дар, яким, якщо забажаєте,
зможете знайти боже царство і його
справедливість. І завжди пам’ятайте
про це, постійно віддаючи подяку Богові. Адже коли я побачив, що Христову Церкву, яка його *чесною кровю
викуплена від клятви закону з усіх
сторін топчуть вороги-противники і її
пожирають *безпощадні вовки, які
прийшли у світ, тоді згадував я слова
пророка, які і колись вимовив Господь наш Ісус Христос: *Ревність твого дому з’їла мене. Бо кого з вас, що
вірні та побожні, не огорнув жаль, коли бачите, що древня Христова Церква клониться до упадку, або хто не
відчує впокорення і не засмутиться,
бачачи, що Богом засаджений виноградник *обскубує кожний, хто йде
дорогою, тому що знищена його огорожа і на ньому пасеться дикий осел,
і його погриз дик польовий. І ніхто
не спроможний протиставитися його
люті *через брак духовної зброї, якою є Слово боже. Або в кого серце не
сповниться жалощами і хто не заплаче, коли дивиться на руїну Христової
Церкви і в землю затоптану її хвалу,
*і бачить як жорстокі вовки безпощадно граблять і розганяють стадо
христових овець. Адже нас оточили
різні вороги і різнородні нещастя. Тому не я, раб Господа мого, зробив це,
але зробила це Його всесильна правиця. Не через мою гідність, ані задля
великого мого подвигу, але з превеликого милосердя свого і задля слави
свого прехвального ім’я, і задля нашого спасіння мій Владика,Христос, зробив це все. Це правило нашого діяння
– чинити, згідно з бажанням всесильного Бога. *Бо ж Він сказав, щоб з
темряви засяяло світло, яке засяяло в
наших серцях, щоб просвітити розум
славою божою, образом Ісуса Христа.
Тому я дуже захопився цим ділом і я
зрозумів, що це не було від тіла ні від
крові, наче на тілесну похвалу, але з
благодаті і божого чоловіколюбя,
щоб сповнилося писання, *бо ми не
спроможні від себе щось доброго робити чи думати, але спроможність
наша від Бога, *щоб ніяке тіло не похвалилося перед величністю престолу Божої Слави. Але, і хоч хто хвалить
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литься, хай в Бозі хвалиться. Одначе, ми не знаходили ні чим діло
почати, ані робітників на це спроможних. Бо і книг, що називаються
біблія, на виконання цього діла на
початку ми не мали, які за нашою
думкою, щоб почати це діло, в
усьому були б задовільні. Але і в
усіх країнах нашого роду і слов'янської мови не знайдено ні однієї,
що містила б всі книги Старого Завіту, хіба що у шляхетного і у
видатного світоча православ'я, пана
і Великого Князя Івана Васильовича московського, і так далі. Ревним
проханням випрошену боговибраним чоловіком Михайлом Гарабурдою, писарем Великого Литовського Князівства, повну біблію ми удостоїлися одержати, що з грецької
мови сімдесять і двома перекладачами, більше ніж п’ятьсот літ тому
перекладена на слов’янську мову
ще за великого Володимира, який
охрестив Руську землю. Ми також
знайшли і багато інших біблій, різні письма і різними мовами, і ми
приказали дослідити їх вміст, чи
всі відповідають в усьому божественному писанні. І знайдено багато
відмінностей, не лише відмінності,
але і зіпсутий текст, через що ми
були дуже розстроєні. До цього ж,
нашіптуванням диявола, противника всякого добра, повстало багато противників і хулителів цього
преславного і небуденного діла, а
видавців-помічників дуже мало. Це
ж все я дослідив докладно і був дуже здивованим та задумався, вважаючи, що нелегко буде завершити
це пресвяте діло з таких причин. І
так роздумуючи у своєму серці чи
робити, чи перестати, тоді, тому що
так забажав Бог, я рішив мої негативні думки підкорити добрим,
знаючи, що те, що в людей вважається за неможливе, це Богові дуже
можливе. Бо, де бажає, там Він перемагає закони природи, і вхопившись за це непохитною вірою і сміливим умом, я впевнено взявся зрушити справу, промовляючи з Давидом: *Наскільки солодкі моєму горлу твої слова, більше, ніж мід для
моїх уст. І милий мені закон твоїх
уст, більш, ніж тисячі золота і срібла. Тому своїми посланнями і письмами, обходячи численні країни світу, як римські краї, так і кандійські
острови, також і численні грецькі,
сербські і болгарські монастирі, я
прийшов аж до самого намісника апостолів і голови правління всієї
східньої Церкви, пречесного Єремія, архиєпископа Константинопо__ ____

лится, въ бг~ђ да хва'лиTся” Э$баче ни дњла
зача'ти ниже дњ'лателеи е^же твори'ти на сїе и^зобрњто'хомъ. и^б^о и^ кни'гъ гл~емыхъ вивлїа, въ
зво'дъ сего дњла начальствомъ не и^мњхомъ.
дабы на'шемђ и^зволе'нїю, к нача'льствђ сего съдњя'нїя въ всемъ была` доволна. н^о и^ въ
всњхъ страна'хъ родђ на'шего ја^зыка словен#скаго,
ниQ е^ді'на ѓ^брњте'ся съвръше'на въ всXњ кни'гахъ
ве'тхаго завњта. токмо эT бл~гочести'ва, и^ въ
правосла'вїи и^зря'дно сїателна гдsря, и^ вели'каго.
кн~зя, і^ѓ^а'нна василїевича москов#скаго, и^ прочая.
бг~о и^збраннымъ мђжемъ, миха'иломъ гарабђрдою, пи'саремъ великаго княZства литоvскаго. съ
прилњжнымъ моле'нїемъ и^спро'шенђю, сподоби'хомся прїати съвръше'нђю вивлїю. з# гре'ческа
ја^зыка, седмьдесятъ и^ двњма прево'дники,
множае пятисотъ лњтъ на словен#скїи преведе'нђю е^ще за вели'каго влади'мера, крsти'вшаго зе'млю рђскђю. та'же і^ и^ных# вивлїи мно'го и^зобрњто'хомъ, разли'чныхъ писменъ, и^ ја^зы'ковъ. и^
си'хъ слњдова'нїемъ и^спыта'ти повелњхомъ. а^ще вс^и съгласђю'тся въ всемъ бжsтвеномъ писа'нїи. и^ ѓ^брњте'ся мно'го разли'чно, не то'кмо
разньствїя, н^о и^ развраще'нїя. чесо ра'ди ве'лїе
смђще'нїе прїяхомъ. к# семђ же наважде'нїемъ
проти'вника вся'комђ добрђ дїавола, мно'го разори'телеи, и^ хђлниковъ. сея` пресла'вныя, и^ неи^зрече'нныя ве'щи показова'шеся. помо'щникоv же и^ѕидателеи велми` ма'ло” Се же вс^е оу^вњдњхъ и^звњстно. въ оу^дивле'нїи и^ размышле'нїи бXњ вели'цњ. непщђя ја%ко неоу^до'бно сїе дњло прест~ое съвръши'тися можетъ ви'нъ ра'ди сицевыхъ. и^ се`
размышля'я въ срDци свое^мъ, а^ще дњлати, и^л^и
преста'ти по сем же хђждьшее размышленїя
мое^го б~ђ та'ко хотя'щђ. покори'ти и^зво'лих# лђчшемђ. вњдыи ја%ко е^же чл~комъ мни'тся невъзможно. сїе б~ђ ѕњло` оу^добно. и^деже б^о хощетъ
то'и побњжа'ются и^ е^стества` чи'нове. и^ сего несђмњн#ною вњрою, и^ оу'мысломъ мђжественымъ
е'мшися подви'гнђти крњпко потща'хся. гл~я
съ дв~домъ, *коль сла'дка гръта'ни мое^мђ словеса`
твоа и^ па'че ме'да оу^стомъ мои^мъ. и блаh мн^њ
закоn оу'стъ твоиX паче тисяu зла'та и^ сребра`.
сего раd посла'ньми и^ писа'ньми свои^ми мно'го
стра'нъ дале'кихъ вселе#нныя проходя`” ја%ко рим#скїя предњлы, тако и^ кан#дїискїя ѓ%стровы.
па'че же мно'го монастыре'и грец#кихъ, сербъскиX, и^
бо'лгарских#. даже и до сама'го а^пsлоM намњстника.
и^ всея` цр~кве восто'чныа строе'нїю чи'нонача'лника.
пречsтнаh і^е^ремїя а^рхие^ппsа кон#стаnтина града,
но'ваго ри'ма, вселен#ныа патрїа%рха, высоко прsтолныя
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ўлоM ри~і

і^ѓ^аn і~
заq л~е

ныя цр~кве дои^дохъ. требђя' съ тща'нїемъ, и^
моле'нїемъ приле'жнымъ. та'ко лю'дїи нака'заныX
въ писа'нїаX ст~ыхъ е%ллин#скихъ и^ словен#скиX. ја%коже
и зводо'въ до'брњ и^спра'вленыхъ, и^ порока вся'каго
кромњ свњдительствованыхъ. и^ си'цевымъ всеси'лныи б~ъ по ѓбы'чнои своей бл~гости сподоби'ти
ми ся бл~гои^зво'ли. кни'гъ б^о и^ книгочїи ја%коже
преDречеся настоа'щемђ дњ'лђ прст~мђ, по достоа'нїю и^зобрњтоX. с ни'ми же кђп'но, и^ съ и'нњми
мно'гими нака'заными добрњ в# писа'нїаX бжsтвеныX
дово'лно совњтовав#. и^ съ ѓ^б#щимъ совњтоM, і^
и^зволе'нїемъ е^ді'номы'сльныM, звоD дре'вняго писа'нїя
сла'внаго, и^ глђбоча'ишаго ја^зы'ка, и^ писма` е%ллин#скаго. эT о~в бл~женныхъ и^ бг~омђдрыхъ превод#никовъ, на оу^моле'нїе жела'емое кни'горачи'теля п#толомея филаде'лфа цр~я е^гљ=пеTска. эT ја^зы'ка е^вре'иска
во е%ллин#скїи преведе'нђю и^збра'хъ. ѓ^на' же па'че и^нXњ
мно'жае со е^вре'искою и^ словен#скою съглаша'шеся. и^
сего` въ всемъ неи^змњн#но, и^ несђменно послњдова'ти повелњхъ. нн~њ же блгDтїю и^ щедрота'ми б~а
вседръжи'теля съвръшенїе сподоби'хся ви'дњти.
е^мђже сїе прsтое дњ'ло съ бл~годаре'нїемъ, и^
моле'нїемъ преDлага'ю, ја%ко вс^евиDцђ, и^ съдњтелю
жи'зни на'шея” Пото'м же ва'мъ бл~гочsтивымъ, и^
правосла'внымъ хрsтїа'номъ повсюдђ. е^же прїемли'те, не ја%ко ве'щи зе'мныя, н^о ја%ко дарова'нїе нбsное.
творя'ще и^ храня'ще вс^я за'повњди гн~я непоро'чны. да сподобиMся достигнђти въ вњчныи е^го поко'и неприкосновен#ныя сла'вы. и^деже бђдетъ жи'тїе всњмъ вњрђющимъ въ и^мя г~а б~а и^ спс~а на'шего і^с~ х~а. и^ възлюби'вшимъ хвалное ја^вленїе пришествїа е^го. е^мђже бђди чsть и^ сла'ва, црsтво, и^
дръжа'ва. и^ вся'ко поклоненїе на' нб~си и^ на земли съ
безнача'лныM е^го эTц~емъ и^ прsтымъ бл~гымъ и^ животворя'щимъ дх~омъ. нн~њ и^ всегда` въ без#конечныа вњки, а^ми'нь.

ля, нового Риму, вселенського патріярха високопрестольної церкви, просячи уклінно та ревно як людей обізнаних з грецькими та слов'янськими
святими писаннями, так і добре справлені списки, які з певністю без помилок. І всесильний Бог за своєю великою добротою подав це мені, бо, як
раніше було сказано, знайшов я потрібні книги і працівників для пресвятого цього діла. Добре порадившись з ними і з багатьма іншими, що
добре вишколені в божественних писаннях, і зі спільною порадою та однозгідним рішенням я вибрав список
древнього славного письма і преглибокої мови, і тексту грецького 72-ма
блаженними і богомудрими перекладачами на ревне благання любителя
книг Птоломея Филадельфа, єгипетського царя, перекладений з єврейської мови на грецьку. Він більше, ніж
інші, годився з єврейським та грецьким текстами, і я наказав в усьому
його держатися упевнено і без змін.
Сьогодні ж з благодаті і щедрот Бога
Вседержителя я удостоївся побачити
завершення; і Йому це пресвяте діло
я передаю з вдячністю і молитвою, як
Всевидцеві і Творцеві нашого життя,
а відтак і вам шановним і всюди православним християнам. Приймайте
його не як земні речі, але як небесний
дар, чинячи і зберігаючи всі господні
заповіді непорочними, щоб ми удостоїлися увійти у вічний спокій його
недосяжної слави, де буде життя для
всіх, що вірять в ім’я Господа Бога і
Спасителя нашого Ісуса Христа, і
тим, що полюбили славну появу його
приходу. Йому хай буде честь, і
слава, і влада, і панування, і всякий
поклін на небі і на землі з його безначальним Отцем і пресвятим і животворним Духом, нині і завжди на безконечні віки, амінь.

Въ градъ крњ'покъ невозмо'жно в#нити, ра'звњ вра'ты. и въ дво'ръ ѓ'вчїи недостои^тъ входи'ти,
токмо двер#ми” Та'ко и^ всякъ хотя'и внити в се'и
гра'дъ цр~я вели'каго, и въ дворъ ѓ^ве'ць па'стыря
нбsнаго, бжsтвенаго писа'нїа. подоба'етъ входи'ти
и^скђсно съ т#щанїемъ. възе'мше клю'чъ со'вњсти
съ вњрою, сквозњ две'ри, сего преDсло'внаго възвњще'нїа. да ја^ви'тся гражданинъ нбsныи. и^ ѓ^вца` зна'ю^ща па'стыря свое^го”
И/накоже входя'щихъ, вњждъ како и^менђетъ
писанїе.

Не можна ввійти до сильного міста,
хіба брамою. І до загороди овечої не
можна входити, хіба дверима. Так і
кожний, хто хоче ввійти до цього
міста великого царя і до загороди
овець небесного пастиря, до божественного писання, треба йому входити
з вмінням і старанням, взявши ключ
совісті з вірою, крізь двері вступу
цієї передмови, щоб став він небесним громадянином і овечкою, що
знає свого пастиря.
Довідайся як писання називає тих,
що іншим способом входять.
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ів. 10
зач. 35

ів. 5
зач. 17

мат.19
зач. 78

мат. 7
зач. 23

ПЕРЕДМОВА

ПРЄGСЛО@ВЇЄ

До віруючого і православного
читача всякого стану, віку ж і
сану

Къ бл~говњрномЂ, и^ правосла'вномЂ” всякаго чина, воZраста же и^ сана, читателеви

Дослідіть писання, бо ви вважаєте, що в них маєте вічне життя,
і вони свідчать про мене.

И$спыта'ите писа'нїя, ја^ко вы` мните` в ни'хъ
имњти живо'тъ вњчныи” и^ та` сђть свњдительствЂ@юща о^ мн`њ”

І знову:
Хто може вмістити, хай вмістить.

И$ па'ки”

І ще:
Не кожний, що каже мені Господи! Господи! – ввійде до небесного царства, але хто чинить волю мого Батька, що є на
небесах.
Шановний чатачу, треба руками ума пильно і сильно держати ці три
керма христово корабля, коли пускаєшся на море недослідимої глибини божественних і всесвітлих писань обох завітів; і потрібно неземними очима пильно стежити, щоб
кожне з них, належний йому напрям
несхибно держав, коли бажаємо
спастися від бушування противних
вітрів єретичного хитрування, обмани, гордості з дії антихриста,
освободитися від недуги самовпевненості, недбання ж і недбалості з
лінивством, та прибути до пристані
горішнього Єрусалиму, ревно молячись до того, що панує над морем і над вітрами.
Амінь.

єв. 1
зач. 303
кол. 1
зач. 250
єв. 1
зач. 303

іс. 53
пет1. 2
зач. 59
ів1. 3
зач. 71

пет1. 1
зач. 58

Творець закону і Творець усього –
Христос, що є одним з Батьком і
Святим Духом, *що сидить по правиці престола величності на висотах. *В ньому ми маємо спасіння його кров’ю і відпущення гріхів. Він є
образом невидимого Бога, первородний усього створіння, бо в ньому все було створене, що на небі і
на землі видиме, чи то престоли, чи
господьства, чи начала, чи влада,
все ним і в ньому створене. І Він є
раніше всіх, і все в ньому держиться. *Він гріха не вчинив і обмани не знайдено в його устах. Його
чисті і пречесні уста сказали і приказали, улюблений читачу, досліджувати писання, і знаходити в них
вічне життя. Адже і верховний апостол, згадуючи про віру і спасіння, сказав *про те спасіння, яке шукали й досліджували пророки; і
пророк, що держав скипетр, повний

Могїи въмњсти'ти, да вомњсти'тъ”
І$ е^ще`”

Не вся'къ гл~я'и ми г~и г~и, вни'деT въ црsтво нбsное, но творя'и во'лю эTц~а мое^го и^же е^сть на
нб~сњхъ”
їя три` корми'лца корабля` хв~а ѓ^ бл~гочестивыи чита'телю, пђска'ющеся на' море
неи^с#слњди'мыя пђчины, бжsтвеныхъ, и^
всесвњтлыX ѓ^бое^го завњта писа'нїи. потреба въ мы'сльныхъ рђка'хъ ѓ^па'сно, и^
крњпко съдержати. и^ невеществеными зњницами непомиза'я назира'ти. да кое^жDо эT ни'хъ
настоя'щее себњ строе'нїе неи^змњн#но съдръжи'тъ” Хо'щемъ л^и и^зба'витися тревлъне'нїя
проти'вныхъ вњтровъ е^рети'ческаго оу^хи'щренїа,
само мни'теlныа пре'лести а^нтихристова дњи'ства. нераде'нїя же, и^ небреже'нїя съ оу^ны'нїемъ
свободи'тися самовлънаго недђга. и^ дости'гнђти въ приста'нище го'рнаго і^ерsлима. моля'щеся
прилеQно моремъ, и^ вњтры ѓ^блада'ющемђ.
а^ми'нь”
Съдњтель зако'нђ, и^ всяческимъ тво'рецъ хс~. е^ді'но сы'и съ эTц~емъ и^ ст~ымъ дх~омъ. *сњдя'и
ѓ^деснђю прsтла вели'чествїя на высо'кихъ” *ѓ^
немже и%мамы и^збавле'нїе кровїю е^го, и^ ѓ^ставленїе грњхомъ. и^же еs ѓ'бразъ б~а неви'димаго. прьворождеn всея` тва'ри. ја%ко ѓ^ немъ създа'на бы'ша
всяческая. ја%же на нб~си, и^ ја%же на земли`. ви'димая. а^ще прsтли, а^ще гдsьствїя, а^ще нача'ла,
а^ще вла'сти, всяческая тњмъ, и^ ѓ^ немъ създа'шася. и^ тои е^сть прежде всњхъ. и^ всяческая ѓ^ немъ състоя'тся. *и^же грњхA не сътвори`,
и^ лесть не ѓ^брњтеся въ оу^стњхъ е^го” Сего чsтая, и^ пречsтная оу^ста` реко'ша, и^ повелњша
възлю'блен#ныи чита'телю, и^спытова'ти писа'нїя, и^ ѓ^брњта'ти в немъ живо'тъ вњчныи. и^
а^пsломъ б^о верхо'вныи, въспоминаа вњрђ, и^ сп~сенїе, рече. *ѓ^ немже сп~сенїи възыска'ша, і^ и^спыташа пррoцы. ѓ^ сем же и^ скљ=п#тро дръжа'вныи
ЪЪЪЪ
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і^ѓ^аn е~
заq з~і

маg џ~і
заq ѓ~и

маg з~
заq к~г

*е^вреѓM а~
заq т~г
*колаs а~
заq с~н
е^вреѓM а~
заq т~г

і^саїа н~г
а~ пеTр в~
заq н~џ
а~ і^ѓ^аn г~
заq ѓ~а

а~ пеTр а~
заq н~и

ўлоM ри~і

і^а'коv г~
заq н~е

в~ криT г~
заq рѓ~г

маg џ~
заq л~

і^ѓ^аn д~і
заq м~з
і^ѓ^аn ѕ~
заq к~в

в~ пеTр г~
заq ћи~
і^саїа ѕ~

пррoкъ дх~а ст~го и^спо'лнъ, с^е преDваря'я гл~а. *вразђми' мя, рече, і^ и^спыта'ю зако'нъ твои. не
просто же, н^о и^ съхраню и& всMњ срDцемъ мои^мъ”
Знамена'и сїя словеса` съ в#нима'нїемъ, і^ и^скђсно
разђмњи. и^ эTвръзи оу'мныя зњница срDца твое^го, и^ ѓ^стави т#щесла'вїе, и^ самомни'телное
мђдрова'нїе. *зеMно, дђшевно, и^ бњсов#ско, не съвыше съходя'щее. н^о гръняя мђдръствђю^ще, разђмњи словесемъ гн~имъ. ја%ко не про'сто
чита'ти повелњва'етъ н^о і^ и^спы'товати. и^спыта'вши же, и^ съхраня'ти. могђщая же
въмњстити въмњща'ти. невъмњсти'мая же
цр~кви съ вњрою преDлага'ти, ѓ^на' же не ѓ^быче
заблђжда'ти. *чита'нїе б^о писме'нное оу^мръщвля'ет#, и^спыта'нїе же дх~овное ѓ^живля'ет#. и%накоже мђдръствђѓще прельсти'шася мно'зи,
и^ на пђти поги'бели ста'ша. сїе же, молю да
никого'же эT чтђщихъ, и^ слы'шащихъ ѓ^жести'тъ. не къ всњмъ б^о речеся. н^о то'кмо къ
ненаказанымъ, и^ не оу^твержDенымъ. прини'кшиM
зако'нђ гн~ю оу'тро, въ ве'чер же оу^чи'телми зва'тися и^зволя'ющиM. и^скђсныX же и^ бг~оразђмныхъ, въ писа'нїахъ бжsтвеныхъ, и^ в добродњтелехъ, прилњжно молю`. да и^ а'зъ недосто'иныи эT нихъ наказанъ, і^ и^спра'влен# бђдђ.
*јакоже б^о здра'вїи не требђюT врача. тако і^ и^скђснїи си'цеваго възвњще'нїя. н^о понеже не вс^и
и^скђсни. ниже вс^и чита'ютъ съ и^спыта'нїемъ, и^ внима'нїем#, эT ни'х же и^ заблђди'ша
мно'ѕи. а%ще оу^бо невњрђющимъ повелњ х~с и^спыта'ти писа'нїя. ѓ^блича'я и^хъ безђмїе и^
слњпот`ђ. ја%ко безъ рас#сђжденїя дх~овнаго чита'ютъ теле'сне, мняT в# писа'нїяхъ живоT вњчныи и^мњти. нера'зђмїемъ же писа'нїи живота`
эTмњта'ются. гл~етъ б^о и^ та` сђть свњдительствђю'ща ѓ^ мн`њ. сирqњ ѓ^ живот`њ вњчнњмъ. ја%коже и^н#де рече. *а^зъ е^смь пђть, і^ и'стинна, и^ живо'тъ. *и^ вњрђя'й в# мя и%мать
жи'во'тъ вњчныи. а^ще же ѓ^ни въ веTсњмъ сњн#нњм# писа'нїи, неразђмїеM помраче'ни сђще, мня'ще живо'тъ и^мњти, не вњ'дятъ живота`
вњчнаго. ѓ^блича'еми, и^ оу^коря'еми эT живота`
ја^вля'ются. Комђ оу^подобяTся сїи, и^же в новњи паче слн~ца сїающеи блгDти, т#щесла'вїемъ,
и^ самомнњнїеM ѓ^слњпше. х~а е^ді'носђщна, и^ съпрsтлна эTцђ же, и^ ст~омђ дх~ђ, прежде всњхъ
вњкъ сђщаh прел#ще'нныхъ оу^хищре'нїемъ, поD
лњты то'кмо, и^ тва'рїю ѕлохђлно съ а%рїемъ
и^сповњда'ти дръза'ютъ. *на соблазнъ не оу^твержDенымъ, на свою же поги'бель” ѓ^ неMже оу^бо
*оу'гль горя'щь въ оу^ста прїемыи пррoкъ, дх~оM
ЪЪЪ
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Святого Духа, випереджуючи, сказав
це: *Врозуми мене, сказав, і досліджу
твій закон, не тільки ж, але й зберігатиму його всім серцем моїм. Уважно
запам’ятай ці слова, і правильно зрозумій, і відкрий духовні очі твого
серця, і відкинь марнославство і горді роздуми – це *земське, душевне і бісівське, що не сходить згори. Але думаючи про горішнє, зрозумій господні слова, що не просто Він наказує
читати, але й досліджувати; а дослідивши, й зберігати; що можна помістити, вміщати, а те, що не можна помістити, з вірою церкві представляти;
а вона не має звичаю помилятись. *Бо
читання письма забиває, а духовне
досліджeння оживляє. Думаючи по
іншому, численні впали в оману і
стали на дорогу погибелі. Це ж прохаю, щоб ніхто з читачів і слухачів не
став твердим. Бо не до всіх сказано,
але лишень до ненавчених і не утверджених, що вранці приступили до
господнього закону, а ввечері вже учителями називатися хочуть. Досвідчених же і богорозумних в божественних писаннях і в чеснотах ревно
благаю, щоб і мене недостойного
вони повчили і виправили. *Бо так,
як здорові не потребують лікаря, так
і досвідчені не потребують цього заклику. Але тому що не всі досвідчені
і не всі читають і досліджують уважно, то з них і численні заблудили.
Адже ж, отже, Христос наказав тим,
що не вірять, досліджувати писання,
оскаржуючи їхню безумність і сліпоту, бо вони без духовного розсуду
читають, потілесному думають, що в
писаннях мають вічне життя, а не розуміючи писання, вони відрікаються
життя. Він каже: Бо і те свідчить про
мене, – значить про вічне життя, –
так як в іншому місці Він сказав: *Я є
дорогою, і правдою, і життям; *і хто
вірить у мене – має вічне життя. Якщо ж вони у старому писанні – в тіні,
затьмарені нерозумінням, вважаючи,
що мають вічне життя, не знають Вічне Життя, є оскаржені і докір приймають від Життя – до кого подібними будуть ці, що в новій благодаті, яка сяє понад сонце, осліплені марнославством і гордістю, єдиносущного
Христа і сопрестольного Батькові ж і
Святому Духові, що є перед віками,
відважуються хульно визнавати за вигадками обманених з Арієм, що він
тільки в часі і створіння, *на згіршення не утвердженим, а на свою погибель. Його, отже, наперед духом побачивши *пророк, що до уст взяв горюче вугілля, ясно сповістив, кажучи,
що нам народилася *дитина – син, і
дано його нам. Його влада на його ___
___

пс. 118

як. 3
зач. 55

кор2. 3
зач. 173

мат. 9
зач. 30

ів. 14
зач. 47
ів. 6
зач. 22

пет2. 3
зач. 68

іс. 6
іс. 9

пс. 71

кор2. 12
зач. 194

тим1. 3
зач. 284

ів. 20
зач. 61

пс. 76

ів. 20
зач. 61

мат. 19
зач. 79

раменах, і його мирові немає межі.
І його імя називається Ангел великої поради, Подиву гідний радник,
Бог сильний, Володар, Князь лагідності, Батько майбутнього віку. Йому з вірою *царі принесли дари, як
страшному, і тому, хто забирає духи
князів, і що страшніший понад всіх
царів землі. Про нього і *пречудно
піднятий до третього неба є вірогідним свідком і великим розповідачем божествених таємниць, який
там чув невимовні слова, яких не
можна людині говорити; він зміцнюючи і скріплюючи господню
Церкву, так написав до Тимотея:
*Справді великою є таємниця віри.
Бог з’явився в тілі, оправдався в дусі, показався ангелам, був проповідуваний між народами, в нього повірили у світі, він піднявся у славі.
*Один же з дванадцятьох, що звався
Близнюк, за божим передбаченням
не був з учнями, коли вони побачили Господа. А по вісьмох днях знову з'явився їм Ісус, бажаючи і його
до віри привести, а радше нас, і
сказав: Мир вам. Потім сказав він
Томі: Принеси сюди свій палець, і
поглянь на мої руки. І принеси
твою руку і вклади в мої ребра, і не
будь невірним, а вірним. А він, доторкнувшись, сказав: Господь мій і
Бог мій. Коли сказав: Господь мій, –
вказує на людську природу, а коли
сказав: Бог мій, – на божественну
сутність вказує. Його одного Тома
визнає Господом і Богом, Господа
баченням з дотиканням, Бога ж думкою з вірою, промовляючи з псальмом: *Шукав я Бога моїми руками,
і не був я обманутий. Чому ж йому
не відповів Христос за безглуздям
марнодумних: Чому ти мене Богом
називаєш? – Бо немає Бога, хіба Той
один, що на небесах. Але це прийнявши від нього, як єдиносущний з
Батьком, сказав до учнів, що з ним
стояли: *Тому що ти мене побачив,
– ти повірив; блаженні ж ті, що не
бачили і повірили. Одначе, православний читачу, галузка не нащеплена згори, що не досліджує писання, але взяла вудку обмани, представляє тобі Христове слово, яке Він на
запит юнакові відповів: *Чому мене
звеш добрим? Ніхто не добрий, хіба
один Бог. І цим словом та іншими
йому подібними нищить уми не утверджених, бажаючи захопити в
свою обманою сплетену сітку. О безумність! О засліплення! О нетверезе похмілля, не лише він не розсуджує господних слів, але й робить
його двоїстим, там приймає що
Христос визнає себе Богом, а тут
себе Богом

провидњвъ, ја%сно преDвозвњсти` гл~я. *ја%ко ѓ^троча
родися нам# сн~ъ, и^ дасться намъ. е^мђже
власть быs на ра'мњ е^го. и^ ми'рђ е^го нњсть предњла. и^ нарица'ется и^мя е^го великA совњта агг~лъ. чю'денъ совњтник#. б~ъ крњпоk. влDка. кня'зь
смире'нїа. эTц~ъ бђдђщаго вњка. е^мђже съ вњрою *цр~їе дары принесо'ша, ја%ко стра'шномђ, и^ эTе^млющемђ дђхи кн~ѕеM, и^ стра'шномђ паче цр~еи
земныхъ. ѓ^ немже *и^ въсхище'ныи пречю'дно до
тре'тїаго нб~се, достовњренъ свњдитель, и^ бжsтвеныхъ таи^нъ сказа'тель вели'кїи. слы'шавыи
та'мо неи^зрече'нныя гл~ы. и^хже не лњтъ е^сть
чл~кђ гл~ати. се'и оу^вњря'я и^ оу^твержDа'я цр~квь
гн~ю, къ тимоџею сице написа`. *въи^стин#нђ велїа е^сть бл~гочsтїя таи^на, б~ъ ја^ви'ся въ пло'ти. ѓ^правда'ся въ дс~њ. показа'ся а%гг~ломъ.
проповњ'данъ быs въ ја^зы'цњх#. вњрова же ся въ
ми'рњ, възнесе'ся въ сла'вњ. *е^ді'н же эT ѓ^бо'юнадесяте гл~емыи близнецъ, по смотре'нїю бж~їю
не ѓ^брњты'ися съ оу^чн~ки е^гда ви'дњша г~а. по
ѓ^смиX же дн~ехъ, па'ки ја^ви'ся иM хс~, хотя` и^ сего
оу^вњрити, паче же на'съ. и^ реq ми'ръ вамъ. пото'мъ гл~а џомњ, принеси` прьстъ тво'и сњмо. и^
ви'ждь рђцњ мои`. и^ принеси` рђкђ твою и^ вложи`
въ ре'бра моя. и^ не бђди невњренъ, н^о вњ'ренъ.
ѓ^н# же ѓ^сяза'въ и^ рече, г~ь мои, и^ б~ъ мой. е^же
рече г~ь мои, чл~чьское еsство показђеT а^ е^же рече б~ъ
мо'и, бжsтвеное сђщество ја^вля'етъ. е^ді'наго же
того г~а и^ б~а и^сповњдђ'етъ џома`. г~а б^о виде'нїемъ съ ѓ^сяза'нїемъ, б~а же смышле'нїемъ съ
вњрою. ўалом#ски гл~я, *б~а възыска'хъ рђка'ма
мои^мA и^ не прелщенъ бы'хъ. почт^о не эTвњща` е^мђ хс~ по сђемђдрьныхъ ѕл^ооу^мїю, что м^я гл~еши б~а. никтоQ бо б~ъ, токмо е^ді'нъ и^же на' нб~сехъ. н^о сїе эT него прїемъ ја%ко е^ді'носђщен# эTц~ђ, и^ рече преDстоя'щимъ е^мђ оу^чн~коM, *ја%ко видvњ
мя вњрова, бл~жни не ви'дњвшеи, и^ вњровавшеи.
сирњч# ја%коже т^ы вњрова, і^ и^сповњда” Э$баче
правосла'вныи чита'телю, не свы'ше прицепле'ная
эTра'сль, не и^спытђя писа'нїа. н^о ја%ко о^у'дицђ
пре'лести въсхи'тивъ, преDлагаеT ти` сло'во хв~о. и^же
въпроси'вшемђ ю%ноши эTвњща. *чт^о мя гл~еши
бл~га, никтоже бл~гъ то'кмо е^ді'нъ б~ъ. и^ си'мъ
словесе'мъ, і^ и'нњми сем`ђ подобными повреждаетъ о^умы неоу^твръжDеныхъ хотя` оу^лови'ти въ
свою` козноплетен#нђю плени'цђ. ЭO безђмїа, ЭO
помраченїя, ЭO пїа'н#ства неи^стрезвенаго, не
то'кмо не рас#сђждая слове'съ гн~их#, но^ и^ несъгласна сего` тво'ритъ. тамо б~а себе и^сповњ'дающа хс~ прїе'млет#. зде' же эTрица'етъ бл~гость. не
само'е л^и помраче'нїе въ тмњ ходя'щихъ неразђЪЪЪ
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і^саїа џ~

ўлоM ѓ~а

в~ криT в~і
заq рч~д

а~ тиM г~
заq сп~д

і^ѓ^аn к~
заq ћа~

ўлоM ѓ~ѕ

і^ѓ^аn к~
заq ћа~

маg џ~і
заq ѓ~џ

маg к~е
заq р~е
ўлоM рд~і

маg к~д
заq р~а
і^ѓ^аn к~и!
заq л~а
и^ л~в

а~ криT е~і
заq рн~и

ўлоM м~д
е^вреѓM а~
заq т~д

ўлоM р~а
е^вреѓM а~
заq т~д

маg к~в
заq ч~в
маg в~і
заq н~ѕ
лkђ к~
заq р~в

мїя. и%нако б^о хс~ эTвњщава'ше вњрђю^щимъ
по вњрњ. и%нако же не вњ'рђю^щимъ, и^ не вњ'дђщимъ по невњде'нїю. се'и оу^бо ја%ко чл~ка про'ста мня` гл~етъ, оу^чителю бл~гыи. хс~ же вњ'дыи срDце е^го ја%ко създа'выи е&, невњденїемъ, и^
сребролю'бїемъ и^же е^сть всемђ ѕл^ђ ко'рень помраче'но. ѓ^блича'я е^го невњденїе, и^ неразђмїе гл~еT,
никтоже бл~гъ, то'кмо е^ді'нъ б~ъ. џо'мђ же ја%ко а^пsла бг~оразђмна, б~а себе` и^сповњда'юща прїе'млетъ. вњдыи ја%ко эT все'я дш~а и^ эT всего`
помышленїя съ вњ'рою несђмен#ною с^е тво'ритъ.
что` б^о оу^добїе прїя'ти, б~а себе и^сповњда'ющаго. и^л^и эTрещи бл~га себе гл~ющемђ” Сїе же сло'во не то'кмо б~ђ, н^о и^ чл~ком# боя'щиMся е^го,
са'мъ хс~ ѓ%бще тво'риT. глтъ б^о прїе'мшимъ
тала'нты, и^ сђгђ'бо эTда'вшимъ. *бл~гыи ра'бе
до'брыи, и^ вњрныи, и^ про'чая. дв~дъ же *бл~гъ
мђжъ милђя'й, и^ дая'й. хс~ л^и по иX сђ'емђ'дрїю въ словесехъ свои^хъ не съгласђ'ется, и^л^и
ѓ^ни. да не бђдеT. хс~ б^о и%стинная пра'вда, гл~етъ.
*нб~о и^ земля ми'мои^де'т#, словеса' же моя` не
мимои^дђтъ. н^о сїи въи%стиннђ ходя'щеи въ
тм`њ, и^ не видя'щеи свњта. *лжа` эTц~а и^мђщеи, и^ сно~ве лжи` ѓ^брњта'еми ја^вля'ются” Что
же бо'лше требова'ти и%мамы възыска'нїя, и^л^и
свњдительства эT пи'санїи, па'че преDлежа'щаго,
и^ е^мђ послњдђю'щаго, и^же дх~ъ стыи и^стинная премђдрость, въ ве'тсњмъ, и^ но'вњмъ завњтњ е^ді'нњмъ писа'нїеM бжsтво хв~о ја%вњ възвњща'етъ. проро'ча б^о словеса` а^пsлъ зае^млетъ,
*блгDти бж~їя бога'тно па'че и%нњхъ сподоби'выися, жиды` оу^вњря'я. въ свњди'тельство и^стин#ное сїя преDлага'я гл~етъ. къ сн~ђ же рече.
*престолъ тво'и б~е въ вњки вњка. же'злъ пра'вости. жезлъ црsтвїя твое^го. възлюби'лъ е^си
правдђ, и^ възненавидњ безако'нїе. сего ра'ди помаза т^я б~е б~ъ тво'и е^леѓ'мъ ра'дости, па'че
прича'стникъ твои^хъ” И$ паки, *т^ы в нача'лњ
г~и зе'млю ѓ^снова`. и^ дњ'ла рђкђ твое'ю сђть
нб~са т^а поги'бнђтъ, ты же пребыва'еши и^
вся` ја%ко ри'за ѓ^бетша'ютъ, и^ ја^ко ѓ^деждђ
свїеши я&, і^ и^змњня'тся. ты же то'жде е^си,
и^ лњта твоя` не ѓ^скђдњ'ют#” Ви'диши л^и ја%ко
пррoча словеса` а^пsлъ въ оу^вњренїе жидо'мъ преDлага'етъ. и^ мно'ги въ позна'нїе и^стин#ны наста'ви, не бг~о л^и бо'рци сђть, и^ жидомъ невњ'рђющимъ ра'вни, си'мъ противя'щеися. са'м же
сн~ъ, б~ъ сы'и и%стиненъ. эTц~ђ же, и^ ст~мђ дх~ђ
е^ді'носђщенъ. оу^чи'телеи зако'нђ въпроша'я
гл~етъ. *что ся ва'мъ мниT ѓ% х~њ чїи е^сть
сн~ъ” ѓ^ни` ја%коже и^ нн~њшнїи бг~опроти'вницы,
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відкидає доброту. Чи це не сама засліпленість тих, що ходять в темряві
безумності? Бо інакше відповідав
Христос тим, що вірили по вірі, а інакше тим, що не вірили і не знали з
незнання. Бо цей, вважаючи його простою людиною, каже: Добрий учителю. А Христос, знаючи як Сотворитель, що його серце затьмарене незнанням і грошелюбством, що є коренем всякого зла, оскаржуючи його
незнання і безумність, каже: Ніхто не
є добрий, хіба один Бог. А тому він
приймає, як розумного апостола, що
Богом його визнає, знаючи, що з усієї
душі і всієї думки, з безсумнівною
вірою це робить. Бо що легше
прийняти, чи того, хто Богом визнає,
чи відповісти тому, що добрим його
називає? Це ж слово не тільки Богові,
але й людям, що його бояться, сам
Христос спільним чинить. Бо Він говорить тим, що одержали таланти і
подвійно віддали: *Добрий, добрий
рабе і вірний, і далі. А Давид
*добрий чоловік, що милував і давав.
Чи Христос за їхньою безумністю в
своїх словах є двоїстим, чи вони?
Хай не буде! Бо Христос, істинна
правда, мовить: *Небо і земля мине,
мої ж слова не минуть. Але вони
справді ходять в темряві і не бачать
світла, – *за батька брехню мають, і
вони сини брехні. Навіщо нам ще
пошуків, або свідчень з писань, опріч
покладеного і того, що слідує, якими
Святий Дух – правдива премудрість, –
у старому і новому завіті одним писанням явно сповіщає Христове божество. Бо апостол, що щедро, більше
від інших, *удостоївся божої ласки,
вживає слова пророків, коли переконує жидів, і це кладучи, як правдиве
свідоцтво, говорить: До сина ж сказав: *Престіл твій, Боже, навіки-віків,
– жезл праведності, жезл царства твого. Ти полюбив справедливість і зненавидів беззаконня. Тому помазав тебе, Боже, Бог твій олією радості понад спільників твоїх. І знову: Ти, Господи, *на початку заснував землю, і
небеса є ділом твоїх рук. Вони згинуть, а Ти остаєшся, і все постаріється, наче одіж, і наче одіж ти їх згорнеш, і вони зміняться. Ти ж тим самим є, і тобі літа не зменшаться. Чи
бачиш, що апостол, переконуючи жидів, послуговується словами пророків, і він багатьох наставив на пізнання правди. Чи не богоборцями є і рівними невіруючим жидам ті, що цьому протиставляться? Сам Син, будучи правдивим Богом, єдиносущним з
Батьком і Святим Духом, ставлячи запитання учителям закону, каже: *Що
вам здається про Христа, чий він син?
ли
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Вони так як і сьогоднішні богопротивники відповіли з писання по-тілесному, кажучи: Давидів. А Христос їх по-духовному випитує, бо так
їм сказав: Як же Давид духом його,
господом називає, коли каже: *Сказав Господь моєму Господеві: Сядь
по моїй правиці доки не покладу
твоїх ворогів, як підніжок твоїм ногам. Отже, якщо Давид його називає Господом, як він йому син? І
ніхто не міг відповісти йому й слова. Тако і ти, православний читачу,
відповідай по-духовному з божественного писання, *і заніміють всі
обманливі уста, що з гордості говорять хули й образи проти праведного божого Сина; що син Давида є
під роками і є створінням без божественної природи. Ви не бажаєте
цього зрозуміти, ви горді, що повстаєте проти божого розуму, бо земний ум не знає божої таємниці, ані
створіння не доходить до розуму
Творця. Бо Господь, що народився
від Діви перевищає людський ум,
так як Він сам сказав: *Ніхто не
знає Сина, лиш Батько, ані Батька,
– лиш Син, і кому захоче син відкрити. Це ж і блаженний апостол, розуміючи не людським умом, взявши
пророцтво Ісаї, каже: *Спаситель
прийшов з Сіону і ведверне від Якова безчестя. І ось їм від мене завіт, коли Я відніму їхні гріхи. Тоді,
як Він це вкладає і чинить, захоплений недослідимими божими
присудами, заклич: *О глибина багацтва і премудрости, і божого розуму! Адже недослідимі його присуди і недослідимі його дороги.
*Хто ж зрозумів господній ум, або
хто був його радником, і далі. Хоч і
багато іншого свідчення з божественного писання можна навести,
тому що слово передмови звичайно
не є довгим, тому по-можності коротко подано, і це дещо дивним вважається відносно діла представлення божественного писання обох завітів. Але тому що не знаю, чи комусь не є явним, що в цьому теперішньому останньому часі через недбання за гріхи і наше погане виховання, розгорівся великий полумінь підступних і багатоголових єресей, що поволі в часі, хульно виступають проти церковних передань з одного на друге, що аж і до
самої голови Церкви прийшли, відновляючи всі давні єресі своїх начальників, і насмілилися торкнутися троїчного божества, що єдинстві
славно по світі славиться. Але так як
сіно вкидають в огонь і як нозі шкодить удар об камінь, так і вони цьо-

эTвњща'ша эT писа'нїи теле'сне, гл~юще. двд~въ.
хс~ же и^хъ дх~овне и^спытђе^тъ, си'це б^о рече
и^мъ” Како оу^бо дв~дъ дх~омъ г~а е^го нарица'етъ
гл~я. *рече г~ь гв~и мое^мђ сњди ѓ^деснђю мене,
до'ндеже положђ враги твоя`, поDножїе нога'ма
твои^ма. а^ще оу^бо дв~дъ нарицаетъ е^го г~а, и^
ка'ко снъ е^мђ е^сть. и^ никтоQ можаше эTвњща'ти е^мђ словесе`” Та'ко и^ т^ы правосла'вныи читателю дх~овне эTвњщаи эT писа'нїи бжsтвеныхъ.
*и^ нњмы бђдђт# вс^я оу^стны льстивыя, гл~ющая на правеDнаго сн~а бж~їя хђленїе горды'нею,
и^ оу^ничиженїем#, ја%ко сн~ъ дв~двъ е^сть поD лњты, и^ тва'рь кро'мњ сђщества бжsтвенаго” Сего
не хотя'ще разђмњти, ЭO само мнивїи, и^ превъзнося'щеися на ра'зђмъ бж~їи, ја^ко зе'мныхъ
о^у'мъ нбsныя таи^ны не совњсть. н^и тва'рь
творча ра'зђма домы'слится. прехо'дитъ б^о оу^ма чл~ча эT дв~ы ражда'яся гь. ја%коже саM рече,
*никтоже вњсть кт^о е^сть сн~ъ то'кмо эTц~ъ. и^
кт^о е^сть эTц~ъ, то'кмо сн~ъ. и^ е^мђже а^ще хо'щеT
сн~ъ эTкры'ти” Се же и^ бл~женныи а^пsлъ. не пло'тьскимъ оу^момъ разђмњва'я эT і^саи^на пррoчества прїемъ гл~ет#. *прїидеT эT сїѓ'на и^збавляя'й,
и^ эTврати'тъ нече'стїе эT і^а'кова. и^ с^е и^мъ эT
мене` завњтъ е^гда` эTи^мђ грњхи и^хъ. посе'м же
ка'ко с^е оу^страя'етъ и^ тво'ритъ, неи^слњди'мымъ сђдбаM бж~їимъ оу^ди'влься возъпи. *ЭO
глђбина бога'т#ства, и^ премђ'дрости, и^ ра'зђма
бж~їя. ја^ко неи^спы'тани сђдове е^го, и^ неи^с#слњдова'ни пђтїе е^го. *кт^о б^о разђмњ о^у'мъ гн~ь, и^л^и
кт^о совњтниk е^мђ бысть. и^ проqа” А$ще оу^бо і^ и^наго свњдительства ѓ^ семъ мно'го эT писа'нїи
бжsтвеныхъ привести б^ы могло'ся. н^о поне'же
преDсловное сказа'нїе не ѓ^бы'че длъготы словесъ
въмњща'ти. сего ра'ди е^ли'ко мо'щно въкраTцњ
преDложися. и^ с^е ја%ко б^ы нњчто мни'тся стран#но ве'щи преDлежа'щеи, възвњщенїю бжsтвеныX писанїи ѓ%боего завњта. н^о поне'же не вњмъ а^ще
комђ нњсть ја%вно, ја%ко в настоя'щее с^е время
послDњнее, по грњхомъ нераде'нїя, и^ ненаказа'нїя
на'шего, разгорњся велиk пла'мень, злохи'трыхъ, и^
мно'гоглавныхъ е^ре'сеи, по ма'лњ по вре'менехъ въстђпа'ющихъ ѕло`хђлно на преда'нїя цр~ковная,
эT е^ді'ноя, на е^ді'нђ. да'же и^ до самы'а главы`
цр~кве прїидо'ша. вс^я дре'вняя ѓ^бновля'юще нача'лникъ свои^хъ е^реси. та'же и^ въ е^ді'нъствњ
свњтоза'рно по вселе'ннњи слави'маго тресъста'внаго бж~ества, коснђтися дръзнђша. н^о ја%ко сњно
ѓ%гню постои'тъ, и^ ја%ко нога` ка'мень претыка'нїя вреди'т#. та'ко и^ тїи сего гонз#нђти могђт#. и^счезнђтъ б^о, и^ поги'бнђтъ по ѓ%бразђ
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заq н~

дњаn и~
заq к~

ўлоM р~і
приT а~

нача'лникъ свои^хъ. ѓ^ба'че прежде намъ подоба'етъ ја%ви'тися и^скђснымъ, въ вњрњ и^ добродњтелеX по преда'нїю цр~ковномђ. на на'съ б^о
нн~њ в нераде'нїи сђщихъ събысться а^плsьское
сло'во, и^же гл~а. *подобаеT и^е'ресемъ въ вsа бы'ти,
да и^скђснїи ја^вя'тся” Сего ра'ди правосла'вныи
чита'телю. ви'дяще толи'къ ѓ^блежа'щь н^ы
ѓ'блакъ рђга'телеи разли'чныхъ, и^ мно'гохђлныхъ съпостаT. неи^скђсныхъ же, и^ неоу^твержDеныX, па'че же незлобивыхъ, мня'щихъ и'стин#нђю вњрђ ѓ^брњсти, то'ль вели'ко поплъзнове'нїе.
и^ си'цевыя ради вины` сїе преDложи'ся. понеже
вра'чем# досто'итъ съ прилежа'нїемъ прилага'ти
пла'стыръ та'мо и^деже е^сть теле'сная ја%зва.
во'ином же въз#двиза'ти ѓ^рђжїе, и^ ѓ^плъчатися крњпко та'мо, и^деже е^сть съпостаTная
бра'нь. строи^телемъ же кора'бльныM и^скђс#ство
хи'трости свое'я пока'зовати, въ время зимы`,
и^ бђрнаго противле'нїа” Тако и^ на'мъ достоиT
вся` чђвъствїя на'ша ѓ^чи'стивше. и^ *ѓ^бле'кшеся въ вся` ѓ^рђжїя бж~їя, зрњти, и^ ѓ^бращати та'мо, *эTкђдђ дїаволъ рыка'я ја%ко ле'въ
прихо'дитъ и^скїи цр~ковь бж~їю растерза'ти,
ѓ^полча'тися, и^ бранити мђжестве'нно. повинђ'ющеся поD крњпкђю рђкђ бж~їю. и^ ничто'же
насъ вреди'ти мо'жетъ” Тебе же втори'цею молю` не прогнњ'вайся мо'и с#връстникђ, ненака'заныи добрњ, и^ неоу^твержде'ныи. рече б^о бжsтвеныи пррoкъ. *коль сла'дка гръта'ни мое^мђ словеса`
твоя, и^ па'че меда оу^сто'мъ моиM. ты' же чита'юще сла'дость бжsтвеныX писа'нїи, блюди` оу^дицы снњсти самозако'нныя пре'лести. мно'ги
б^о сTђ бњсо'въскїя ко'зни, и^ пре'леsнича со'блазны.
*оу^мякчаютъ б^о словеса` своя па'че е^ле'я и^ та`
сђть стрњлы” Но помина'и сло'во хв~о и^же гл~а,
*могїи въмњсти'ти да въмњсти'тъ. *не е^ді'но
б^о дарова'нїе дх~а ст~аго всњм# да'сться, н^о по
мњрњ. ты' же е^ли'ко мо'жеши въмњща'и.
пло'тьски же не высо'ко мђдръствђи. *пло'тьское
б^о мђдрова'нїе смр~ть е^сть а^ мђдрова'нїе дх~овное живо'тъ и^ мир#. сђть б^о в# писа'нїахъ *неоу^до'бъ ра'зђмна нњкая ја^же ненаоу^че'ни, и^ неоу^твержде'ни, развращаюT къ свое'й поги'бели и^мъ.
н^о паче проси *эT даю^щаго всњмъ премђдрость
дх~овнђю и^ тебњ да'сться. то'кмо чита'и
прилњжно, ревнђя оу^че'нїю. *послеT б~ъ филип#па
ја%коже и^ногда си'лномђ е^внђхђ, въ наставле'нїе
твое. цр~ковнаго бл~гочестїя, и^ преда'нїя безъ
сђмне'нїя крњпко придръжися и^ ја^же в не'и
добродњтели наслњдђи. *нача'ло же все'и премђдрости, и^мњ'и вы'нђ въ срDци, и^же е^сть стра'хъ
ЪЪЪЪ
15

го оминути не зможуть, бо зникнуть і
згинуть так, як їхні начальники. Одначе потрібно нам раніше показатися
досвідченими у вірі і чеснотах за
церковним переданням, бо на нас, що
сьогодні недбалі, сповнилося слово
апостола, що каже: *Треба, щоб у вас
були єресі, щоб виявити досвідчених.
Тому, православний читачу, бачачи
таку велику хмару різних кепкунів і
дуже хульних ворогів, що нас окружає, і такий великий упадок недосвідчених та не утверджених, а також
невинних, які вважають, що вони
знайшли правдиву віру, задля того це
подано. Адже лікарям треба уважно
прикладати пластир на те місце де на
тілі є рана, а вояки мають брати
зброю і впевнено ставати до бою там,
де йде війна з ворогами, а керманичам корабля дісвідчено за своїм
вмінням провадити в часі морозів і
лихої бурі. Так і нам потрібно, очистивши всі наші почуття *і зодягнувшись в усю божу зброю, глядіти і повернутися туди, *звідки приходить
диявол, рикаючи, наче лев, і намагається роздерти божу Церкву, потрібно ставати до бою і сміливо боротися,
підкоряючись під сильну божу руку,
і ніщо не зможе нам пошкодити. Тебе
ж вдруге прохаю не гнівайся, мій
співмандрівнику, що не навчений як
належиться і не утверджений. Бо божественний пророк сказав: *Які солодкі для мого горла твої слова, і вони солодші від меду для моїх уст. А
ти, читаючи з насолодою божественні писання, вважай, щоб ти не схопив
принаду, що на вудці обмани власних
законів, бо багато бісівських затій, і
обманливих згіршень. Та вони *пом’якшують свої слова понад олію, то є
стріли. Однак згадуй слово христове,
що каже: *Хто може вмістити, хай
вмістить. *Всім не дано один дар
Святого Духа, але за мірою, Ти ж, наскільки можеш, вміщай, а тілесно не
носися думками високо, *бо тілесне
мудрування – це смерть, а духовне –
життя і мир. Бо в писаннях є *дещо
нелегко зрозумілого, що ненавчені і
неутверджені перекручують собі на
власну погибель, то радше проси *у
того, хто дає усім духовну премудрість, і тобі буде дано, лишень читай
пильно, бажаючи навчитися. Тоді Бог
тобі *пошле Филипа, так як колись
послав сильному скопцеві, щоб він
тебе настановив. Непохитно і сильно
тримайся церковного навчання і передання, і наслідуй ті чесноти, що в них
є. *Постійно держи в серці початок
всієї премудрості, яким є страх господній і добрий розум всім, що за
ним живуть; а в ньому зможеш ви____ ____
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повнити всі заповіді. *Бо нечисленні повинні бути учителями, і їм
приписано це раніше самим чинити,
а тоді інших навчати. Бо сам голова
учителів сказав: *Лікарю вилікуй
себе самого. *Також і не ті, що слухають закон, праведні перед Богом,
а творці закону – вони оправдаються. І знову: *Будьте творцями закону, а не тільки слухачами, бо Христос блаженними назвав тільки *таких, що слухають боже слово і його
зберігають. А пророк *передав клятві всіх, що відступають від господніх заповідей. І також знову каже: Я побачив нерозумних, я ослаб,
бо вони не зберегли твоїх слів. Та
сам, показуючи шляхетний образ і
чинячи, мовить: Дай мені розуміння, і я досліджу твій закон, і збережу
його всім серцем моїм. І знову:
*Господнє милосердя від віку і до
віку на тих, що його бояться; і його
справедливість на синах синів, що
зберігають його заповіді і чинять
їх. Також і сама природа нас навчає
і христовий наказ підсилює: *Якщо
хтось знає бажання свого пана і не
чинить, одержить більший осуд, ніж
ті, що не знають. Спаситель сказав,
*що відрадніше буде содомянам і
гоморянам в день суду, ніж тим, що
не прийняли божого слова, а тим
більше яка може бути відрада для
всіх, що прийняли і не зберегли.
Про це ревно дбай, адже верховний
апостол наказав, *щоб ви завжди
були готові відповісти з лагідністю
та страхом кожному, що вас запитує про вашу надію, маючи добру
совість, і т.д. Чи ти зможеш, якщо
ти ненавчений? *Будь швидким
слухати, а повільним говорити, однак прикладайся до науки наскільки
можеш і проси у того, хто дає,
мудрість і добру відповідь. *В
особливий спосіб стережися безумних та нерозумних диспутів, знаючи, що вони породжують сварку. А
господньому рабові не годиться
сваритися, але в усьому бути тихим, повчальним і невинним, що лагідно картає противників. Нечистих
балачок цурайся, бо вони радше
провадять до безчестя. *Треба стерегтися тих, що вводять сварки і
роздори, бо такі не служать нашому
Господеві, Ісусові Христові, але
власному череву. Завжди слід стерегтися поганих розмов, бо вони
нищать добрі звичаї. Бо каже пророк: *З праведним будеш праведним, а з зіпсутим – зіпсутим. *Погані розмови нищать уми людей, і
позбавляють їх правди. Ти ж пильно слухай божественне писання, і
його

гн~ь и^ ра'зђмъ бл~гъ всњмъ творящиM и&, в нем
же вся за'повњди, и^спо'лнити мо'жеши. *оу^чи'телемъ б^о не мно'гиM подоба'етъ быва'ти. и^ си'мъ
прежде самњмъ твори'ти, та'же и'нњхъ оу^чи'ти
заповњдано. самъ б^о оу^чи'телемъ нача'лникъ рече. *вра'чђ себе` и^сцњли`. та'коже, *и^ не слы'шателе
зако'нђ пра'ведни преD бм~ъ, н^ тво'рци зако'нђ, сїи
ѓ^правдяTся. и^ па'ки, *быва'ите творци зако'нђ, а^
не то'чїю слы'шателе. си'хъ б^о то'кмо хс~ бл~женъствомъ почте`, *иQ слы'шатъ сло'во бж~їе, и^
хранятъ е& пррoкъ же кля'твњ предасть всњхъ
*оу^клоня'ющиXся эT за'повњдеи гн~их#, ја%коже и^ паки рече, ви'дњхъ неразђмњва'ющая, и^стаа'хъ, ја%ко словеs твои^хъ не съхрани'ша. са'м же
бл~гочести'выи ѓ'браZ показђ'я, и^ творя` гл~етъ”
вразђми' мя, і^ и^спыта'ю зако'нъ твои, и^ съхраню` и& всњмъ срDцемъ мои^мъ” и^ паки, *млsть же
гн~я эT вњка и^ до вњка на боя'щихся е^го, и^
пра'вда е^го на сн~охъ сн~овъ” храня'щихъ завњтъ
е^го, и^ помя'щихъ за'повњди е^го, твори'ти я&”
ја%коже и^ самое е^стество оу^чи'тъ н^ы и^ повеле'нїе
хв~о понђжда'етъ” *и^же а^ще кт^о вњсть во'лю
гдsи'на свое^го, и^ не тво'ритъ, бо'лшее ѓ^сђжде'нїе
прїе^млетъ, нежели не вњ'дђщїи” *эTраднње оу^бо
бђдетъ, сп~съ рече, содо'мляномъ, и^ гомо'ряномъ въ дн~ь сђдныи, нежели не прїем#шиM слова
бж~їя. прїемшимъ же, и^ не съхраnшимъ, ко'льми паче, и^л^и кая эTра'да” и^ ѓ^ се'мъ словеси` прилежа'нїе и^ попече'нїе т#щися твори'ти, и^же а^пsломъ верхо'вныи повел`њ, *гото'воM бы'ти прsно къ
эTвњтђ вся'комђ въпроша'ющомђ в^ы, сло'во ѓ^
ва'шемъ оу^пова'нїи съ кро'тостїю, и^ стра'хоM, совњсть и^мђще бл~гђ, и^ прочая, мо'жеши ли, а^ще
ли не оу^мњ'еши, *бђди ско'ръ слы'шати, гл~ати
же ко'сенъ. ѓ^ба'че оу^че'нїю е^ли'ко мо'жеши прилежи`,
и^ проси` эT даю^щаго премђдрость, и^ эTвњтъ
бл~гъ” Па'че же, и^ на'ипаче *блюди'ся бђи^х#, и ненака'заныхъ стяза'нїи, вњдыи ја^ко ражда'ютъ
сва'ры. рабђ же гн~ю не подоба'етъ свари'тися, н^о
ти'хђ бы'ти къ всњмъ, оу^чи'телнђ, и^ незлоби'вђ. съ кро'тостію наказђю'щђ проти'вныя”
Скве'рныхъ же т#щегла'сїи эTмњта'ися, на'ипаче
б^о преспњ'ютъ въ нече'стїе” *Блюсти' же ся достои^тъ эT творя'щихъ ра'спря, и^ раздо'ры” таковїи б^о гв~и нашемђ і^с~ х~ђ не рабо'таюT, н^о свое^мђ чре'вђ. бесњд" же злы'хъ ѓ^ все'мъ храни'ся поне'же тля'тъ ѓ^бы'чая бл~ги” *съ прпDбныM б^о прпDбенъ, гл~а пррoкъ, съ стропти'вым же раз#вращенъ бђдеши” *бесњды б^о злы`, растлњва'ю^тъ
чл~комъ о^у'мы, и^ лиша'ютъ и%стин#ны” ты же
бђди оу^сръденъ на послђшанїе бжsтвеныX писа'нїи
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і^а^коv г~
заq н~д

*лkђ д~
заq д~і
*криM в~
заq п~а
і^а^коv а~
заq н~а
лkђ а~і
заq н~и
ўлоM ри~і

ўлоM р~в

лkђ в~і
заq ћи~
маg і~
заq л~е
маg ѕ~
заq к~г

а~ пеTр а~
заq ћE

і^а^коv а~
заq н~а

а~ тиM в~
заq сч~д
тиT г~
заq т~в

криM ѕ~і
заq рк~а

ўлоM з~і

а~ тиM ѕ~
заq сп~з

в~ тиM г~
заq сч~з

приT џ~

ўлоM л~г

лkђ е~і
заq ѓ~и

а~ криg в~
заq рк~з

а~ криg г~
заq рк~и

нїи” и^ сихъ гл~ы ја%ко водо'ю напая'й свою дш~ђ”
*Вся'ко б^о писа'нїе бг~одх~нове'н#но, поле'зно е^сть къ
оу^че'нїю, къ ѓ^бличе'нїю, къ и^справле'нїю, къ
наказа'нїю е^же въ правдђ. да съвръшенъ бђдеT
чл~къ бж~їи, и^ на вся'ко дњло бл~го оу^гото'ванъ.
и^ т#щися е^ли'ко мо'щно по си'хъ твори'ти.
*симъ б^о ѓ'бразомъ мно'га поживе'ши лњта, и^
приложа'т# ти ся лњта животђ. ја%коже и^
прoркъ рече, *кт^о еs чл~къ хотя'и живо'тъ, и^ любя'и дн~и ви'дњти бл~ги. оу^дръжи ја^зыk свои эT
зл^а, и^ оу^стнњ свои` не гл~ати льсти оу^клони'ся
эT зл^а и^ твори` бл~го” Ве'лїе въи%стиннђ ѓ^бращенїе, і^ и^зъмњненїе. и^ вњчныхъ бл~гъ приѓ^брњтенїе. а^ще кт^о оу^клониTся эT зла'го въ
бл~гое. эT нече'стїя въ бл~гочsтїе, эT прегрњшенїи въ покаа'нїе. *ѓ^ сем# б^о и^ мно'жество а^гг~лъ
ра'дђются на' нб~сњхъ, ѓ^ е^ді'номъ възыска'ющиMся эT поги'бели грњховныя. эT смр~ти въ
живо'тъ. эT и^стленїя въ нетленїе. эT мно'гоѓ%бразныхъ и^ мно'горазли'чныхъ мђ'къ непреста'нныX” в неи^згл~анныа, и^ прsно пребыва'емая
въдворенїя ра'дости нбsныя. *и%хже ѓ%ко не видњ, и^ оу'хо не слыша`, и на срDце чл~кђ не взы'де,
ја%же оу^готова б~ъ любящимъ е^го. се же вс^е и^^ща` ѓ^бря'щеши, възлю'бленныи чита'телю, въ
преDлежа'щихъ т^и ѓ%боего завњта бжsтвеныхъ
кни'гахъ. е^же всњмъ твое'ю рђкђ творе'нїю дарђ'и полђчи'ти, ЭO мно'го млsтиве, моли'мся
прилњжно, влDко чл~колю'бче б~е на'шъ. ја%ко твое`
е^сть бл~говоленїе, всњмъ чл~комъ спsтися. и^
въ позна'нїе твое'я и%стинны прїити.
а^ми'нь”
Ви'дњх же мно'го разли'чно въ писа'нїаX и%ноя цр~кве и^ ја^зы'ка. в си'цевыхъ преDсло'вїахъ, ѓ^ зацности и^ пожиTкђ слова бж~їя пи'шђщихъ мно'го. аZ же мно`гогрњшныи, и^ недосто'иныи, сего`
за'цности и^ пожи'ткђ, сирњчь вели'чїа и^ по'лзы,
и^зрещи не мог`ђ. н^и преDсловномђ сказа'нїю въмњсти'ти непщђю. *ја%коже б^о ѓ^снова'нїя и%ного
никто'же положити мо'жетъ па'че лежа'щаго,
и^же е^сть і^с~ хс~. та'ко и^ сего на неM зида'нїя състави'ти никтоже мо'жетъ, па'че съставленаго, и^же е^сть бжsтвеное писа'нїе, вет#хаго завњта и^ но'выя блгDти. подобно б^о е^сть мо'рю ѓ^блежа'щемђ вселе'ннђю, эT негоже и^сходятъ
вс^я мо'ря. і^ и^стњка'ютъ разли'чныя рњки і^
и^сточники, напая'ти чл~кы и^ ско'ты, и^ вс^я
дви'жащаяся по земли`. та'ко и^ с^е мо'ре пђчи'ны неи^с#слњдимыя ѓ^бъе'млет#, и^ напая'е^тъ,
не то'кмо вселен#нђю. н^о и^ вся` превы'спръняа,
ЪЪЪЪ
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його словами, наче водою, напоюй
свою душу. *Бо всяке богом надхненне писання є корисне для навчання,
оскарження, виправлення, наставляння до праведності, щоб божа людина
була досконалою і готовою до всякого
доброго діла. І ти старайся, наскільки
можливо, так чинити, *бо так поживеш багато літ і додані будуть тобі
роки життя. Адже так сказав пророк:
*Хто є та людина, що бажає мати життя і любить бачити добрі дні? Обережи свій язик від зла і свої губи, щоб
не говорили обмани; відступи від зла
і твори добро. Це поправді великий
поворот і переміна і придбання вічних дібр, якщо хто перейде від зла до
добра, від безбожності до побожності, від гріхів до покаяння. *Адже цим
на небі радіє і безмежне число ангелів – одним, що відвернувся від гріховної погибелі, від смерті до життя,
від зітління до нетлінності, від різнородних і різновидних безперервних
мук до невимовного і вічного перебування в небесній радості, того, *що
око не бачило і ухо не чуло, і людині
на серце не спало те, що Бог приготовив тим, що його люблять. Шановний читачу, шукаючи за цим всім,
ти знайдеш в божественних книгах
обох завітів, що перед тобою лежать.
О Багатомилосрдний, ревно прохаємо, щоб ти дав це осягнути всім ділам рук твоїх, бо ти маєш бажання,
щоб всі люди спаслися і прийшли до
пізнання твоєї правди.
Амінь.

Я побачив багато різного в писаннях
іншої церкви та мови в таких передмовах, що багато пишуть про шляхетність і пожиточність божого слова. А я многогрішний і недостойний,
не спосібний подати виклад про його
шляхетність і пожиточність, значить
велич і користь, і вважаю, що слово
передмови цього охопити не може.
*Адже, так як ніхто не може покласти
іншої основи за винятком існуючої,
якою є Ісус Христос, також і на ньому збудованого ніхто не може поставити, за винятком існуючого, яким є
божественне писання старого завіту і
нової благодаті. Бо воно подібне до
моря, що огортає світ, від нього виходять всі моря і витікають різні ріки
та джерела, щоб напоювати людей і
скотину, і все, що рухається по землі.
Так і це море містить недослідимі
глибини і не тільки напоює світ,
але й всі вершини та преглибокі
______

тим2. 3
зач. 297

при. 9

пс. 33

лук. 15
зач. 78

кор1. 2
зач. 127

кор1. 3
зач. 128

кор2. 12
зач. 194

пс. 103
єв. 4
зач. 310

безодні, і сягає до самого престолу
величі на висотах, наскільки дозволяє Той, що сидить на ньому на
свою прославу, а для нашого
спасіння. А що Він мовчанням оповив людський ум зовсім збагнути
не спроможний. Адже той, хто чув
невимовні слова, він сказав, *що їх
не можна людині вимовити. Для сіна дотик огня є страшним. І оскільки Він є Богом, *що духів робить
своїми посланцями, і палаючий огонь своїми слугами, *тож і його
слово є живим і діяльним, та гострішим від всякого обосічного меча, і проходить воно до поділу душі
і тіла, членів та мозгів, і судить
думки та задуми серця, і немає
створіння невідомого йому. Все наге і явне перед його очима, воно
дорожче від золота, срібла та дорогоцінного каміння, і солодше від
солодості меду. Коротко сказавши,
який пан, така й його будова. Це не
потребує великої похвали, бо саме
добро хвалить. Відкрий лежачі книги; і поглянь на них з божим страхом і покірною мудрістю, і досліди
божественні писання з розумінням,
а не недбайливо, і на кожній сторінці знайдеш велич і похвалу божественного писання, користь і
правильну дорогу свого спасіння, і
винагороду – одержання різнородних вічних благ. Бо сама правда виявляє правду і явно оскаржує тих,
що їй противляться. Тільки, читаючи, розумій і ревно дякуй тому, що
дав тобі це побачити, і не забувай
про робітника, що гідний своєї нагороди, бо в раніших часах ніколи
ніхто з царів і побожних князів не
поспішився ні не удостоївся такого
скарбу, що більший від тисячі різних скарбів цього світу; ввесь подати за порядком, так як сьогодні дав
цей побожний князь, якого ім’я
вгорі і вдолі звісне, який всі божественні писання обох завітів передав
всім усюди православним християнам, як також і інші книги, які він
вже видрукував і які має на меті
видати. Треба ревно молитися до
Бога, щоб і його ім’я було записане
в книгах життя разом з його батьками і прабатьками, що раніше побожно відійшли, і також з благословенними нащадками з роду в рід
на вічні часи.
Амiнь.
Перейшовши цю передмову, мій
пане – шановний читачу, прийми
як бажаєш, тільки прохаю не зненавидтіти, ані не погордити мене, що
недостойний через ненавченісь, але
____

и^ преи^споDняа. таQ и^ сама'го прsтла вели'чествїя
касаеTся на высо'кихъ, е^ли'ко бл~говоли'тъ сњдя'и
на немъ. въ славосло'вїе свое, въ спsнїе же на'ше”
А$ е^же с^е оу^молча`, о^у'мъ чл~чь ника'коже дръзнђти
мо'жетъ. и^же б^о слыша` неи^зречеnныя гл~ы, се'и рече *ја%ко си'хъ не лњтъ е^сть чл~кђ гл~ати. страnно
б^о сњнђ ѓ%гньное прикосновенїе. и^ ја%коже б~ъ
е^сть. *творя'и а^гг~лы своя` дх~ы, и^ слђги своя`
ѓ%гнь па'лящ#. *тако и^ сло'во е^го жи'во, и^ дњи'ствено. и^ ѓ^стрњише паче всякаго меча` ѓ^бою'дђ
ѓ%стра. и^ проходя да'же до раздњленїя дш~иQ и^
дх~ђ, члено'в же и^ мозговъ. и^ сђдително помышленїемъ, и^ мы'слеM срDчнымъ. и^ нњсть тва'рь не
ја%влена преD нимъ. вс^я же на'га, и^ ѓ^бъја%влена
преD ѓ^чима е^го. наD зла'то же и^ сребро, и^ ка'менїе
чтsно е^сть дража'ише. и^ слаDча'ише па'че меда и^
всякоа сла'дости” Кра'тко же рещи, ја%коv господи'нъ, такова и^ строе'нїя е^го. не требђе'тъ
мно'га похвале'нїя, с^е б^о са'мо все бл~гое хва'литъ.
раз#гни кни'ги преDлежа'щая. и^ възри съ стра'хомъ бж~їимъ, и^ съ смире'ною мђдростїю, і^ и^спыта'и бжsтвеная писа'нїя съ внима'мїемъ, не
неради'во. и^ ѓ^бря'щеши в кое'мждо ли'стњ вели'чїя, и похва'лђ бжsтвенаh писа'нїя. по'лзђ же, и^
пђть пра'въ свое^го сп~се'нїя. и^ мно'го разли'чно
вњчныX бл~гъ въспрїатїя възда'нїе. сама б^о
пра'вда ја^вля'етъ и%стин#нђ. и^ ѓ^блича'етъ и^звњстно противя'щаяся е'й. то'кмо чтђще разђмњи” И$ бл~годари прилњжно и^зволиvшаго тебњ
ви'дњти с^е. и^ не забыва'и достои'на дњ'лателя
м#зды свое'а” и^же б^о николи'же никто'же ми'мошеDшиX времен#, эT цр~еи, и^ кня'зеи бл~гочести'выхъ
та'ково съкро'вище, па'че тысящь всяче'скихъ
съкро'вищь ми'ра сего, всMњ по чи'нђ преDложи'ти потща'ся, и^ сподоби'ся” ја%ко в настоя'щее вре'мя,
се'и бл~гочести'выи кня'ѕь” е^гоже и^мя го'рњ и^ долњ, по достоя'нїю възвњсти'ся. и^же вс^я бжsтвеная писа'нїя ѓ^бое^го завњта, всMњ повсю'дђ
правосла'внымъ хрsтїа'номъ предаде” та'коже і^ и'ныя кни'ги, и%хже напеча'та, и^ ѓ^ ни'х же е^ще`
попеченїе и%мать” моли'тися б~ђ прилњжно достои^тъ, ја%ко да и^ е^го и%мя напи'сано бђдетъ
въ кни'гаX жи'зни, кђпно съ прежде бл~гочsтно оу^сопшими роди'тельми, и^ прароди'тельми е^го,
та'кожде съ блsвеными эTра'сльми эT ро'да в роD
въ вњчное время,
а^ми'нь”
Сїе преDдсло'вїице прозрњвъ мо'и господи'не чита'телю бл~гочести'выи, прїемли` ја^коже хо'щеши.
то'кмо молю`, мене` недосто'инаго ненеоу^ченїя ради, не възненави'ди, н^и поноси`. н^о па'че ја%ко пра'вед
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в~ криg в~і
заq рч~д

ўлоM р~г
е~вреѓM д~
заq т~і

веDникъ, покажи млsтїю, и^ ѓ^бличи`. гото'въ
е^смь прїя'ти паче нежел^и грњшникA е^леѓM главђ
мою` мастя'ща” Вњмъ оу^бо въи%стин#нђ
вњмъ, ја%ко сїя вся превъсходя'щая ве'щь,
требова'ше крат#шихъ гл~ъ, множа'ишаQ ра'зђма”
А$з же съставихъ е^ли'ко могохъ оу^маленїемъ
с^и смы'сла, и^б^о оу^чи'лища николи'же видњхъ. н^о
поне'же людїе молча'тъ, ка'менїе вопи'ти понђди'ся. и^ а'ще свое^ю во'лею дръзнђлъ бы'хъ на
сїе, безъэTвњтенъ оу^бо былъ быхъ” н^о повеленїя бл~гочsтиваго кня'зя эTрещи'ся эTнђдъ не
възмогохъ” ѓ^баq же си'цевая ве'щь, и^скђсныхъ
понђжда'етъ показа'ти ѓ%бразъ лђчшаh. ненаказа'нных же влечеT къ оу^че'нїю, неради'вых же и^
самомни'выхъ ничтоже по'лзђетъ”

радше, як праведник, повчи з милосердям і напімни; я готовий це прийняти радше ніж грішника, що олією
намащує мою голову. Тож знаю, поправді знаю, що це діло, що все перевищує, потребувало коротшого, розумнішого слова. Я ж склав, так як
міг своїм малим розумом, адже школи я ніколи не бачив, та оскільки люди мовчать, каміння було вимушене
закричати. І якщо б я з власного бажання на це відважився, я не мав би
виправдання, але я аж ніяк не міг відмовитися від прохання шани гідного
князя. Одначе це діло досвідчених
спонукає показати образ кращого, ненавчених тягне до навчання, а недбалим і гордим ніякої користі не приносить.

Словеса` хв~а въ нача'лњ, въ мњсто ѓ^снова'нїя
преDложен#ная, и^мњи` въ срDцы вынђ” си'рњчъ, писа'нїя и^спытђи” могђщая въмњсти'ти въмњщаи, твори'ти прилњжно не преста'и” довлње'шися оу^бо сими`, і^ и'нымъ ѓ%бразъ бл~гъ
пока'жеши” па'че же е^ретикомъ, и^ пога'номъ, ѓ^ни' же видњвше на'ша добрая дњла въ правосла'внои вњрњ” с на'ми прославяT эTц~а на'шего и^же
на нб~сехъ, кђпно съ е^ді'нороDнымъ е^го сн~омъ, и^
всест~ымъ бл~имъ и^ животворя'щиM е^го дх~омъ,
въ трехъ съставњхъ въ е^діномъ же сђществњ” е^мђже бђ'ди бл~годаре'нїе по достоя^нїю,
сла'ва че'сть и^ дръжа'ва, нн~њ и^ всегда и^ въ
вњки вњкомъ,
а^ми'нь.

Постійно в серці держи христові слова, що на початку були покладені як
основа – значить: досліджуй писання.
Те, що можеш вмістити, вміщай, і не
переставай ревно працювати, бо це
тобі буде достатнім, і ти іншим покажеш добрий образ життя, особливо
ж єретикам і поганам. А вони, побачивши наші добрі діла в православній вірі, з нами прославлять нашого
Батька, що на небесах, разом з його
єдинородним Сином і з його всесвятим, добрим і життєдайним Духом, в
трьох особах, а в одній природі. Йому хай буде належна подяка, слава,
честь і влада сьогодні і завжди, і на
віки віків.
Амінь

Сїя преDсло'вная сказа'нїя, и' двостро'чное
съгла'сїе, мно'гогрњшнымъ гера'симомъ
дани'ловичемъ съста'влено б^њ”

Ця передмова і дволінійне слово було
складене многогрішним Герасимом
Даниловичем.

Вся'каго чи'на правосла'вныи чита'телю,
ГEђ б~ђ бл~годаре'нїе въздаимо ја%ко бл~годателю”
Сподоби'лъ оу^бо насъ а^ще и^ напослњдокъ
лњтомъ,

Всякого сану православний читачу,
Добродієві Господеві Богові віддаймо подяку.
Адже він удостоїв нас, хоч і вкінці
віків,
З доброю відповіддю пізнати його
волю.
В цей лютий час і плачу гідний,
Жахається на вид цього серце богобійне

Позна'ти во'лю свою съ бл~гим эTвњтомъ”
Въ се вре'мя лю'то и^ плача досто'ино,
Оу^жаса'ется сїе зря` срDце бг~обо'ино”
ЈА/ки'хъ мно'го съпоста'тъ, ја^киX хи'щныX
во'лковъ,
Бњсов#скихъ наважде'нїи е^рети'ческихъ по'лковъ”
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Які численні вороги та безпощадних
вовки,
Бісами під’юджені єретиків полки.

Бог же поклав у серце благовірного
князя,
щоб через нього показати нам душеспасенні стежки
Східної Церкви в руськім народі,
Якої ясність сяє серед поганської
незгоди.
Поглянув бо на дім цей Бог на
початку,
Про це прочитай в листі до Римлян
у 99-му початку.
Він покликав тих, кого раніше назначив,
А кого оправдав, цих Він і прославив.
Бо діє Бог, як сам Він знає,
Свого створення людський ум не
пізнає.
Слово ж боже в нічому не зміниться,
Праведних рід в усьому благословиться
Слава і багатство в його домі браку
не зазнає,
І по дочасних добрах він на вічні
надію покладає.
З блаженного кореня виріс добрий
плід,
Бо так Бог благословить православний рід.
Його раніше Великий Володимир
хрещенням просвітив,
Всю Руську землю побожністю
віри він просвітив.
І послав він вибраних послів, щоб
пильно розвідали
В якій церкві правила для божої
слави,
Щоб вміли вони за ними належно
іти,
І на літа вічні їх потомству передати.
Вони, як досвідчені, пильно сприймали,
І добрим умом вивідавши, тому,
хто послав, дали:
Східної Церкви, як дня, правило!
І богоподібними діями неабияке
світило,
Західної Церкви, як правило ночі –
І збагнули, якого дерева овочі.

Бг~ъ же положи` въ срDце бл~говњрна кня'зя,
да и%мъ ја^ви'тъ на'мъ дш~е сп~сны сте'зя”
Восто'чныя цр~кве в рђсїискомъ наро'дњ,
Е$ја%же свњтлость сїя'етъ в# пога'нскои незго'дњ”
Прозрњнъ б^о е^сть до'мъ се'и эT б~а в нача'лњ,
Э$ чо'мъ чита'и до ри'млянъ въ ч~џ зача'лњ”
Тњхъ и^ призва`, и^хже преDоу^ста'ви,
А$ и'хже ѓ^правда` сихъ и^ просла'ви”
Дњиствђ'етъ б^о б~ъ ја%коже са'мъ вњ'сть,
Свои^мъ създа'нїемъ оу'мъ чл~чь не съвњ'сть”
Сло'во б^о бж~їе ни в чо'мъ не мњни'тся,
Ро'дъ пра'выхъ въ всемъ блsви'тся”
Сла'ва и^ бога'тъство в дом`ђ е^го не
ѓ^скђдњ'етъ,
И$ по вре'мен#ныхъ бл~гахъ вњчных ся надњ'етъ”
Эt бл~женна б^о корене бл~гїи прозябе` пло'дъ,
Та'ко б^о блsвиTся эT б~а правосла'вныи ро'дъ”
Прежде б^о вели'кїи влади'меръ крsщенїемъ
просвњти'лъ,
Всю` землю рђскђю бг~оразђмїемъ ѓ^свњти'лъ”
И$ сла'лъ послы` и^збра'нны да оу^вњдятъ ја%вњ,
В кое'и цр~кви оу^ста'вы къ бж~їеи сла'вњ”
Зразђмњ'ютъ досто'ины си'хъ послњдова'ти,
И$ на лњта вњчныи потомъствђ пода'ти”
Э$ни ја%ко и^скђсни прилњжно внима'ли,
И$ бл~горазђмно оу^вњдњвши посла'вшемђ да'ли”
Восто'чныя цр~кве ја%ко дн~еви нача'ло,
И$ дњ'иствы бг~оподобными и^зря'дно сїя^ло”
Западныя же цр~кве ја^ко нача'ло нощи,
И$ поразђмњли дре'во пое^го ѓ^во'щи”
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Нн~њ же конъстан#ти'нъ ѓ^стро'з#ское кг~жа,
Е$гоже б~ъ самъ и^збра` ја%ко вњрна стра'жа”
Пра'эTц~ь свои^хъ и^зволе'нїю правосла'вныя вњры,
В немъ б^о ся показа'ли бжsтве'нныя дары”
Нам же преславно ја^ви'ся всеми'рная ра'дость,
Всесвњтлыхъ писа'нїи неи^згл~ан#ная сла'дость.
Влади'меръ б^о свои нароD крsще'нїемъ
просвњти'лъ,
Конъстан#ти'нъ же бг~оразђмїя писа'нїемъ
ѓ^свњти'лъ”
Тогда` многобо'жїе оу^празни'ся и^дольскїя ле'сти,
Нн~њ же сла'вится бжsтво е^ді'ноя вла'сти”
Є/росла'въ зида'нїемъ цр~ковныM кїевъ и^ черни'говъ
оукраси`,
Константи'н же е^ді'нђ събо'рнђю цр~ковь
писа'нїемъ възвыси`”
Болше ѓ^ семъ недооу^мњ'ю ниже дръза'ю
писа'ти,
И/ни бо ѓ^ семъ мно'жае могђтъ и^ лђчше
сказа'ти”
Паче же польска кронни'ка, и^ рђскїи
лњтопи'сецъ,
Свњдительствђю'тъ домъ сеи ја%ко
побњдоно'сецъ”
ЈА/вля'шеся пресла'вно эT нача'ла даже и^ до нн~њ,
Ви'димыхъ б^о вра'гъ и^ неви'димыхъ низлагаl
гръдынњ”
Вњчныи и^ всеси'лныи бж~е всякоя блгDти,
Свои^мъ млsрдїемъ бл~говоли` намъ с^е да'ти”
да домъ се'и богаTно блsвится на мно'гїе
лњта,
И$ да не ѓ^скђдњ'етъ сла'ва е^го до сконча'нїя
свњта”
В де'нь же стра'шныи ѓ^деснђю себе ста'ти,
И$ съ и^збра'нными ра'достныи глs оу^слыша'ти”
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Сьогодні ж Константин, князь
Острога,
Якого сам Бог вибрав, як вірного
сторожа
Любові своїх прабатьків до православної віри,
В ній бо з’явилися божественні дари.
А нам преславно з'явилася всесвітня
радість –
Всесвітлого писання невимовна
солодість.
Адже Володимир свій народ хрещенням просвітив,
А Константин богорозумними писаннями освітив.
Тоді зникла многобожність ідольської омани,
Сьогодні ж прославляється божество
єдиної влади.
Ярослав церковними будовами Київ
та Чернігів прикрасив,
А Константин єдину соборну церкву
писанням прославив.
Більше про це не вмію і не смію
писати,
Бо інші про це можуть ще більше і
краще сказати.
Особливо ж польська хроніка і руський літописець,
Свідчать про дім цей, що він побідоносець.
Таким є він преславно від початку й
до сьогодні,
Бо видимих і невидимих ворогів
торощить він гордощі.
Вічний і всесильний Боже всякої благодаті,
Своїм милосердям Ти зволь нам це
дати.
Хай дім цей благословенним буде на
численні літа,
І слава його хай не зменшиться до
кінця світу.
Щоб у страшному дні вони праворуч
тебе стали,
І з вибраними вони голос радості
почули.
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Захарїа пррoкъ”
гла'въ, д~і”
гла'въ, д~”
Малахїа пррoкъ”
главъ, ѕ~і”
Пр'ьвые маккаве'искїе”
главъ, е~і”
Вторы'е мак#кавеискїе”
Третїе мак#каве'искїе”
главъ, з~”

м~а
м~в
м~г
м~д
м~е
м~ѕ
м~з
м~и
м~џ

41. Наум, пророк. глав 3
42. Аввакум, пророк. глав 3
43. Софонія, пророк. глав 3
44. Ангей, пророк. глав 2
45. Захарія, пророк. глав 14
46. Малахія, пророк. глав 4
47. Макавеї 1. глав 16
48. Макавеї 2. глав 15
49. Макавеї 3.
глав 7

о^главле'нїе книг| но'ваго
завњта”

Список книг но-

прїиде б^о и%стин#на г~ь на'шъ і^с~ хс~
сн~ъ и^ сло'во бж~їе, начинает# е^љhлїе”

Прийшла бо правда Господь наш
Ісус Христос, Син і Слово боже,
починаються євангелія.
50. Євангелист Матей. глав 28, п.116
51. Євангелист Марко. глав 16, п.71
52. Євангелист Лука. глав 24, п.114
53. Євангелист Іван. глав 21, п.67

вого завіту.

Е$љhлїстъ маg
глаv к~и” заq рѕ~і” н~
Е$љhлїстъ маr
глvа ѕ~і” заq о~а” н~а
Е$љhлїстъ лkђ
глvа к~д” заq рд~і” н~в
Е$љhлїстъ і^ѓ~
глvа к~а” заq Ћѕ~” н~г
глvа к~и” заq н~а” н~д
дњаn а^пsльская
глvа е~” заq и~” н~е
І$а'ковле посла'нїе
глvа е~” заq ѕ~” н~ѕ
Петрово поs а~
глvа г~” заq е~” н~з
Петрово поs в~
І$ѓаnново поs а~
глvа е~” заq з~” н~и
глvа а~” заq а~” н~џ
І$ѓаnново поs в~
глvа а~” заq а~” ћE
І$ѓаnново поs г~
глvа а~” заq в~” ћа~
І$оу'дино поs
глvа ѕ~і” заq м~д” ћв~
КриMляноM послаnе
глvа ѕ~і” заq м~з” ћг~
Ккориg послаnе а~
глvа г~і” заq л~в” ћд~
Ккориg послаnе в~
глvа ѕ~” заq џ~і” ће~
КгалаT посла'нїе
глvа ѕ~” заq к~а” ћѕ~
Къе^феs посла'нїе
глvа д~” заq д~і” ћз~
Кфилиp послаnе
глvа д~” заq г~і” ћи~
Кколаs посла'нїе
глvа е~” заq в~і” ћџ~
Кселnђ послаnе а~
глvа г~” заq е~” ѓ~
Кселnђ послаnе в~
глvа ѕ~” заq д~і” ѓ~а
Ктимоg послаnе а~
глvа д~” заq і~” ѓ~в
Ктимоg послаnе в~
глvа г~” заq д~” ѓ~г
Кти'тђ послаnе
глvа а~”
а~” ѓ~д
Кфилимо'нђ поs
глvа г~і” заq л~в” ѓ~е
Къе^вре'ѓM послаnе
ѓ~ѕ
На концы' же всњхъ сиX а^покали'ўиs”
глvа, к~в”

70. До Солунян 2.
глав 3, п.5
71. До Тимотея 1.
глав 6, п.14
72. До Тимотея 2.
глав 4, п.10
глав 3, п.4
73. До Тита.
74. До Филимона.
глава 1, п.1
глав 13, п.32
75. До Євреїв.
76. Вкінці цих всіх Апокаліпсис
глав 22.

Коне'цъ ѓ^главле'нїа кни'гъ
ве'тхаго и^ но'ваго завњта

Кінець списка книг
старого та нового завітів.
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54. Діяння апостолів. глав 28, п.51
55. Послання Якова.
глав 5, п.8
56. Послання Петра 1.
глав 5, п.6
57. Послання Петра 2.
глав 3, п.5
58. Послання Івана 1.
глав 5, п.7
59. Послання Івана 2.
глав 1, п.1
60. Послання Івана 3.
глав 1, п.1
61. Послання Юди.
глав 1, п.2
глав 16, п.44
62. До Римлян.
глав 16, п.47
63. До Коринтян 1.
64. До Коринтян 2.
глав 13, п. 32
65. До Галатів.
глав 6, п.19
66. До Ефесян.
глав 6. п.21
67. До Филип'ян.
глав 4, п.14
68. До Колосян.
глав 4, п.13
69. До Солунян 1.
глав 5, п.12
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Буття

Глvа, а~”
сираX и~і
дњяn д~і
ўлоM рм~е
и^ рл~е
а^поk д~і
і^ѓv л~и
е^вреѓM а~і
ўлоM п~и

е^реM і~
и^ н~а
ўлоM л~в
и^ рл~е
и^ рм~и

ўлоM рл~е

ўлоM рл~е

ско'ни *сътвори` б~ъ нб~о и^ з'емлю. земля'
же б^њ неви'дима и^ неё^краше'на. и^ тма`
ве'рхђ без#дны. И$ дх~ъ бж~їи ноша'шеся
ве'рхђ воды`. и^ реc бъ, да бђ'детъ
*свњтъ, и^ бы'сть свњтъ” И$ ви'дњ б~ъ свњтъ
ја^ко добро`” И$ разлђчи` б~ъ ме'ждђ свњтом# и^
ме'ждђ тмо'ю” И$ нарече` б~ъ свњт# дн~ь, (а^)1
тмђ` нарече` но'щъ, и^ бы'сть ве'черъ и^ бы'сть
ё%тро дн~ь е^ді'нъ” И$ ре'че б~ъ *да бђдетъ
тве'рдь посред`њ воды`, и^ бђдетъ разлђча'я посредњ воды` и^ воды`, и^ бысть та'ко” И$ сътвори`
б~ъ тве'рдь. и^ разлђчи` б~ъ м'еждђ водо'ю, ја%же
б^њ поD тве'рдїю. и^ посредњ воды`, ја%же [б^њ]2 наD
тве'рдїю. и^ нарече` б~ъ тве'рдь н~бо. и^ ви'дњ б~ъ
ја^ко добро`. и^ бы'сть ве'черъ, и^ бысть ё%тро
дн~ь вторый” И$ ре'че б~ъ, *да събере'тся вода`
ја%же поD нб~семъ, въ совокђпле'нїе е^ді'но. и^ да ја%ви'тся сђша, и^ бысть та'ко” И$ събра'ся вода`
ја%же поD нб~семъ въ со'нмы своя`, і^ ја%ви'ся сђша”
И$ нарече` б~ъ сђшђ зе'млю, (а^)3 соста'вы водны'я
нарече` (мо'ре)4 и^ ви'дњ б~ъ ја%ко добро`” И$ рече б~ъ,
да прорасти'тъ земля` бы'лїе травно'е, сњю'ще
сњмя по ро'дђ и^ по подобїю, и^ древо плодови'то творя'щее пло'дъ, е^мђже сњмя е^го въ
немъ по ро'дђ на земли`, и^ бы'сть та'ко” І$ и^знесе` земля` былїе травно'е, сњю'ще сњмя по ро'дђ и^ по подо'бїю и^ дре'во плодови'то творя'щее
плодъ, е^мђже сњмя е^го въ не'мъ по ро'дђ на
земли`, и^ ви'дњ б~ъ ја^ко добро`. и^ бы'сть ве'черъ и^
бысть ё%тро дн~ь тре'тїи” И$ рече б~ъ, *да бђдђтъ свњти'ла на тве'рди нбsнњи, ѓ^свњща'ти
зе'млю, [и]5 разлђча'ти ме'ждђ дн~емъ и ме'ждђ
но'щїю” И$ да бђдђтъ въ зна'менїя и^ въ времена`, и^ въ дн~и и^ въ лњта” И$ да бђдђтъ
въ просвњще'нїе на тве'рди нбsнњи, ја^ко свњти'ти по зеMли` и^ бысть та'ко” И$ сътвори` б~ъ
дв^њ свњти'лњ вели'цњ свњти'ло вели'кое, въ нача'токъ дн~и. свњти'ло (же)6 ме'нъшее, въ нача'токъ но'щи и^ ѕвњзды. И$ поста'ви и^х# б~ъ на
тве'рди нбsнњи, ја%ко свњти'ти по земли`, и^
25

Глава 1
1 Спочатку Бог *створив небо і
землю. 2 Земля ж була без вигляду і
невпорядкована, і над пропастю була
темрява. І божий дух носився над
водою. 3 І сказав Бог: Xай буде світло, і повстало *світло. 4 І побачив Бог
світло, що воно добре. І розділив Бог
між світлом і між темрявою. 5 І
назвав Бог світло днем, а темряву
назвав ніччю, і був вечір, і був ранок,
перший день. 6 І сказав Бог: *Xай
буде твердь між водою, і хай буде поділ між водою і водою, і сталося так.
7 І створив Бог твердь, і розділив Бог
між водою, яка була під твердю, і
між водою, що була над твердю. 8 І
назвав Бог твердь небом. І побачив
Бог, що добре. І був вечір і був ранок, другий день. 9 І сказав Бог: *Xай
збереться вода, що під небом, в один
збір, і хай з’явиться суша, і сталося
так. І зібралася вода, що під небом, у
свої збори, і з’явилася суша. 10 І
назвав Бог сушу землею, а збори вод
назвав морем, і побачив Бог, що
добре. 11 І сказав Бог: Хай видасть
земля зілля трави, що сіє насіння за
родом і за подобою, і плодовите дерево, що родить плід, якого насіння
його в ньому за родом на землі, і сталося так. 12 І земля видала зілля трави, що сіє насіння за родом і за подобою, і плодовите дерево, що родить
плід, якого насіння його в ньому за
родом на землі, і побачив Бог, що
гарне; 13 і був вечір і був ранок, третій день. 14 І сказав Бог: *Xай будуть
світила на небесній тверді, щоб освічувати землю і розділяти між днем і
між ніччю. І хай будуть на знаки, і на
пори, і на дні, і на роки. 15 І хай будуть на світіння на небесній тверді,
щоб світити на землю, і так сталося.
16 І створив Бог два великі світила:
велике світило на володіння днем,
менше ж світило на володіння ніччю,
і зірки. 17 І поставив їх Бог на небесній тверді, щоб світили на землю,
18 і володіли днем і ніччю, і розлучали між світлом і між темрявою. І
_____ ____

сир. 18
дія. 14
пс. 145
і 135
апо. 14
йов. 38
єв. 11
пс. 88

єре. 10
і 51
пс. 32
і 135
і 148

пс. 135

пс. 135

1,18

ниж. 5 і 4
муд. 2
сир. 17

мат. 19
кор1. 11
кол. 3
ниж. 8 і 9

ниж. 9

побачив Бог, що добре; 19 і був
вечір, і був ранок, четвертий день.
20 І сказав Бог: Xай виведуть води
плазунів живих душ і птахів, що літають над землею по небесній тверді, і так сталося. 21 І створив Бог
великих китів, і всяку живу душу
плазунів, яких вивели води за їхнім
родом, і всяку оперену птицю за
родом. І побачив Бог, що добре. 22
І Бог поблагословив їх, кажучи:
Ростіть, і множтеся і наповняйте
води, що в морях, і птахи хай розмножаться на землі. 23 І був вечір, і
був ранок, п’ятий день. 24 І сказав
Бог: Хай земля виведе живу душу
за родом: четверогоних, і плазунів,
і диких звірів землі за родом; і сталося так. 25 І створив Бог диких
звірів землі за родом, і скотину за
їхнім родом, і всіх плазунів землі за
їхнім родом. І побачив Бог, що добре. 26 І сказав Бог: *Створім людину
за нашим образом і за подобою. І
хай володіє рибами моря, і небесними птахами, і звірами, і скотиною, і всією землею, і всіма плазунами, що плазують по землі. 27 *І
створив Бог людину. За божим образом створив її. Чоловіком і жінкою створив їх. 28 І поблагословив
їх Бог, кажучи: Ростіть і множіться,
і наповніть землю, і пануйте над
нею. І володійте рибами моря, і звірами, і небесними птахами, і всією
скотиною, і всією землею, і всіма
плазунами, що плазують по землі.
29 І сказав Бог: Ось Я дав вам всяку траву з насінням, що сіє насіння,
що є на всій землі. І всяке дерево,
що має в собі плід насіння, що сіється – буде вам *на їжу; 30 і всім
диким звірам землі, і всім небесним
птахам, і всякому плазунові, що
плазує по землі, що має в собі душу
життя, і всяку зелену траву на їжу, і
сталося так. 31 І побачив Бог все,
що створив, і ось дуже добре. І був
вечір, і був ранок, шостий день.

Глава 2
2 мой. 20
і 31
єв. 4

1 І довершені були небо і земля, і все їх упорядкування. 2 *І закінчив Бог в шостім дні свої діла, які
зробив. І спочив у сьомім дні від
всіх своїх діл, які створив. 3 І Бог
поблагословив сьомий день і освятив його, бо в ньому спочив від
всіх своїх діл, які Бог почав творити. 4 Це книга буття неба ж і землі.
Коли сталося, в той день, в якому
створив Господь Бог небо і землю,
5 і всю зелень поля раніше, ніж були на землі, і всю траву поля раніше, ніж посходила. Бо ані не дав

Буття 2,5

владњти дн~ем# и^ но'щїю” И$ разлђча'ти ме'жDђ свњтоM
и^ межDђ тмо'ю” И$ ви'дњ б~ъ ја%ко добро`, и^ бысть
ве'черъ, и^ бысть ё%тро дн~ь четве'ртыи” И$ ре'че
б~ъ, да и^зведђтъ во'ды, га'ды дш~ъ живы'хъ, и^
пти'цы лњта'юща на земли` по тве'рди нбsнњи,
и^ бы'сть та'ко” И$ сътвори` б~ъ ки'ты вели'кїа, и^
вся'кђ дш~ђ живо'тныX гаD. ја%же и^зведоша во'ды
по ро'дђ и^хъ, и^ вся'кђ пти'цђ перна'тђ по ро'дђ”
И$ ви'дњ б~ъ ја%ко добро`” И$ блsви я& б~ъ гл~я, расти'теся и^ множи'теся, и^ напо'лните во'ды ја%же
въ мо'рњхъ, и^ пти'цы да ё^мно'жатся на земли`” И$ бысть ве'черъ и^ бысть ё%тро дн~ь пя'тыи” И$ ре'че б~ъ, да и^зведеT земля` дш~ђ жи'вђ по
ро'дђ, четвероно'га и^ га'ды, и^ ѕвњря земли` по ро'дђ. и^ бы'сть та'ко, и^ сътвори` б~ъ, ѕвњ'ря зе'мныа по ро'дђ и^ ско'ты по ро'дђ [и^хъ]7, и^ вс^я га'ды земли` по ро'дђ иX” И$ ви'дњ б~ъ ја^ко добро` И$
рече б~ъ, *сътвори'мъ чл~ка по ѓ%бразђ на'шемђ, и^
по подо'бїю” И$ да ѓ^блада'етъ ры'бами мор#ски'ми,
и^ пти'цами нбsными, и^ ѕвњ'рми и^ ско'ты, и^
все'ю земле'ю, и^ всњми га'ды пресмыка'ющимися
по земли`. *И сътвори` б~ъ чл~ка” По ѓ%бразђ бж~їю
сътвори` е^го” Мђжа и^ женђ сътвори` и^х#” И$ блsви
иX б~ъ гл~я, расти'теся и множи'теся и^ напо'лните зе'млю, и^ ѓ^блада'ите е'ю” І$ ѓ^блада'ите ры'бами мор#ски'ми (и^ ѕвњ'рми) и^ пти'цами нбsными, и^ всњми ско'ты, и^ все'ю земле'ю, и^ всњми
га'ды пресыка'ющимися по земли`” И$ реq б~ъ, с^е
да'хъ ва'мъ вся'кђ травђ` сњмен#нђю сњю^ще сњмя и^же е^сть ве'рхђ (земля` всея`)8” И$ вся'ко дре'во
и^же и%мать в себњ` плDо сњмене сњменна, ва'мъ
бђдетъ *въ снњдь” И$ всњмъ ѕвњремъ зем#ныM,
и^ всњмъ пти'цам# нбsнымъ, и^ вся'комђ га'дђ
пресмыка'ю^щемђся по земли`, и%же и%мать в себњ`
дш~ђ живо'тнђ, и^ вся'кђ травђ` зеле'нђ въ
снњдь, и^ бысть та'ко” И$ ви'дњ б~ъ вся` е^ли'ка
сътвори`, и^ с^е добра` ѕњло” И$ бысть вечеръ, и^ быs
ё^тро дн~ь шесты'и”

ниy е~ и^ д~
мдsр в~
сираX з~і

маg џ~і
а~ кориn а~і
колаs г~
ниy и~ и^ џ~

ниy џ~

Глvа, в~”
съверши'шася нб~о и^ земля`, и^ вс^е ё^краше'нїе и^хъ. *и съверши` б~ъ въ дн~ь шесты'и дњ'ла своя` ја%же сътвори`” И$ препочи`
въ дн~ь седмы'и эT всњхъ дњлъ своиX,
и%хже сътвори` И$ блsви б~ъ, дн~ь седмы'и, и^ ѓ^ст~и
его, ја^ко въ то'и почи` эT всњ'х дњлъ свои^хъ,
и%хже нача'тъ б~ъ твори'ти” Сїя кни'га бы'тїю
нб~си же и^ земли`” Є$гда` бы'сть, въ'ньже дн~ь сътвори` [г~ь]1 б~ъ нб~о и^ зе'млю, и^ вся'к% зла'къ се'лныи пре'жDе да'же бы'ти на земли`, и^ вся'кђ травђ` се'льнђ пре'жде да'же прозя'бнђти” Ни б^о ѓ^до26
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жди` б~ъ на' землю, и^ чл~къ не бя'ше дњ'лати
[ю&]2” И$сто'чникъ же и^схожDа'ше и^зъ земля`, и^
напая'ше вс^е лице` земли`” И$ създа` б~ъ чл~ка,
пе'рсть [възе'м#]3 эT земля`, и^ въдђ'нђ въ лице`
е^го дыха'нїе жи'зни, *и^ бы'сть чл~къ въ дш~ђ
жи'вђ” И$ насади` (-)4 б~ъ ра'и [на восто'цњхъ въ
е^де'мњ]5, и^ въведе` т^ђ чл~ка е^гоже създа`” И$ прозя'бе. б~ъ е^ще` эT земля` вся'ко дре'во, кра'сно въ
видњнїе, и^ добро` въ снњ'дь” И$ дре'во жи'зни посредњ` ра'я. и^ дре'во е^же вњдњти разђ'мно добрђ`
и^ лђка'вђ Рњка' же и^схо'дитъ и^зъ е^де'ма напая'ти ра'и” Та'мо разлђча'ется въ четы'ри нача'ла” И/мя е^ді'нои фисоn сїя ѓ^бхо'дитъ вс^ю зе'млю е^вила'тъскђ, та'мо ё^бо е^сть зла'то, зла'то
же (ѓ^ноя` земля`)6 добро`” [Та'мо]7 е^сть а^нџра'ћъ
и^ ка'мень зеле'ныи” (-)8 И/мя рњцњ вто'рњи геѓ%нъ, сїя ѓ^бходя'щи вс^ю зе'млю е^џїѓ%пьскђ” И$
рњка` тре'тїя тљ'гръ, сїа и^дђщи пря'мо а^сљ=рњ'ѓмъ” Рњка' же четве'ртая (-)9 е^фра'тъ” И$
поя%тъ г~ь б~ъ чл~ка е^гоже създа`, и^ въведе` е^го
въ ра'и [пи'ща]10, дњ'лати е^го и^ храни'ти” И$
заповњда` г~ь б~ъ а^да'мђ гл~я, эT вся'каго дре'ва
и^же въ раи` снњ'дїю снњси. эT дре'ва же е^же разђмњти добро` и^ лђка'во, не снњ'сте эT него`”
Во'нже ё^бо дн~ь а%ще снњ'сте эT него`, см~рътїю
ё%мрете” И$ рече г~ь б~ъ, не добро` быти чл~кђ
е^ді'номђ, сътвори'м# е^мђ помо'щника по немђ`”
И$ създа` б~ъ е^ще` эT земля`, вс^њ ѕвњри се'лныя,
и^ вс^њ пти'цы нбsныя, и^ приведе` т^а къ а^да'мђ ви'дњти чт^о нарече'т# т^а и^ вся'ко е^же а^ще
нарече` [-]11 а^да'мъ дш~ђ жи'вђ, с^е и%мя е^мђ” И$
нарече` а^даM и^мена` всњмъ ско'томъ, и^ всњмъ
пти'цамъ нбsнымъ, и^ всњмъ ѕвњремъ зе'мнымъ” А$да'мђ же не ѓ^брњте'ся помо'щникъ
подо'бенъ е^мђ`” Иe` вложи` б~ъ со'нъ въ а^да'ма, і^
ё%спе. И$ възя'тъ е^ді'но эT ре'бръ е^го, і^ и^споlни
пло'тїю в него` мњсто” И$ създа` г~ь [-]12, ребро`
е%же възя'тъ эT а^да'ма, женђ`, и^ приведе` ю% къ
а^да'мђ” И$ реq а^да'мъ, *с^е нн~њ ко'сть эT косте'и
моиX и^ пло'ть эT пло'ти мое'я, сїя наречеTся
жена`, ја%ко эT мђж'а свое^го възята` бы'сть
[с^и]13” *Сего` ра'ди ѓ^ставиT чл~къ эTц~а свое^го и^
мт~рь, и^ прилњпиTся къ женњ` свое'и, и^ бђ'дета
ѓ%ба въ пло'ть е^ді'нђ”

Глvа, г~”
мђдрsо в~

бњ'ста ѓ%ба на'га а^да'мъ же и^ жена` е^го
и^ не стыдњстася. *ѕмїи же бя'ше
мђдрњи'ши всњ'хъ звњ'рїи сђщихъ на
земли` и^же сътвори` г~ь б~ъ” И$ ре'че ѕмїй
женњ`, чт^о ја%ко реq б~ъ, да не ја%сте эT вся'каго
27

Бог дощу на землю, і не було людини, щоб її обробляти. 6 Джерело ж
виходило з землі і напоювало все обличчя землі. 7 І створив Бог людину,
взявши порох з землі, і вдихнув в її
лице подих життя, *і людина стала
живою душею. 8 І Бог насадив рай на
сході, в Едемі, і ввів туди людину,
яку створив. 9 І виростив Бог ще з
землі всяке дерево гарне на вигляд і
добре до їжі, і дерево життя посеред
раю, і дерево пізнання добра і зла. 10
Ріка ж виходить з Едему, щоб напоїти рай. Звідти розділяється на чотири начала. 11 Ім’я одного Фісон: вона
окружає всю Евілатську землю, отже
там є золото, 12 золото ж тієї землі
добре. Там є антракс і зелений камінь. 13 Ім’я другої ріки Ґеон: вона
та, що окружає всю ефіопську землю.
14 І третя ріка Тигр: вона та, що пропливає напроти Ассирійців. Ріка ж
четверта Евфрат. 15 І взяв Господь
Бог людину, яку створив, і ввів її до
раю їжі, щоб його обробляла і охороняла. 16 І заповів Господь Бог Адамові, кажучи: З усякого дерева, що в
раю, з’їси як їжу, 17 з дерева ж пізнання добра і зла, не їстимите з нього. В тому ж отже дні, в якому з’їсте
з нього, смертю помрете. 18 І сказав
Господь Бог: Не добре, щоб чоловік
був сам; створім йому помічника такого, як він. 19 І створив Бог ще з
землі всіх пільних звірів, і всіх небесних птахів, і привів їх до Адама,
щоб побачити, як їх назве, і всіляко,
як лиш назвав Адам живу душу - це її
ім’я. 20 І назвав Адам імена всім скотам, і всім небесним птахам, і всім
земним звірам. Для Адама ж не знайшлося помічника подібного до нього.
21 І наклав Бог сон на Адама, і він
заснув. І взяв одне з його ребер, і наповнив тілом замість нього. 22 І створив Господь ребро, яке взяв від Адама, в жінку, і привів її до Адама. 23
І сказав Адам: *Це сьогодні кість з
моїх костей і тіло з мого тіла; вона
назветься жінкою, бо з свого чоловіка вона взята була. 24 *Задля цього
полишить чоловік свого батька і
матір і пристане до своєї жінки, і
обоє будуть одним тілом.
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Глава 3
2,25 І оба були нагі, Адам же і
його жінка, і не соромилися. 1 *Змій
же був найхитріший з усіх звірів, що
є на землі, яких же створив Господь
Бог. І сказав змій жінці: як то, що Бог
сказав: Не їжте з усякого дерева, що

муд. 2
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в раю? 2 І сказала жінка: З плоду
дерева, що є в раю, можемо іх їсти,
3 з плоду ж дерева, що є посеред
раю, сказав Бог: Не їжте з нього, ані не доторкайтеся до нього, щоб
ви не померли. 4 І сказав змій жінці: Не помрете смертю; 5 бо знав
Бог, що в тім дні, в якому з’їсте з
нього, відкриються ваші очі, і будете як боги, що знають добро і
зло. 6 І побачила жінка, що дерево
добре до їжі, і що приємне очам на
вид, і є гарним пізнати, і, взявши з
його плоду, і з’їла, і дала його свому чоловікові, що з нею, і їли. 7 І
відкрилися обом очі, і пізнали, що
були нагі. І пошили листя фіґи, і
зробили собі опаски. 8 І почули голос Господа Бога, що ходив в раю в
полудне, і поховалися, Адам же і
його жінка, від лиця Господа Бога
посеред дерев раю. 9 І закликав
Господь Бог до Адама, і сказав йому: Адаме, Адаме, де ти є? 10 І сказав: Я почув твій голос, як ти ходив
в раю, і я злякався, бо я є нагий, і
сховався. 11 І сказав йому Бог: Хто
сповістив тобі, що ти є нагий? Хіба
не від дерева, з якого я наказав, тобі з цього одинокого, не їсти з нього, ти їв? 12 І сказав Адам: Жінка,
яку ти мені дав зі мною, вона мені
дала з дерева, і я їв. 13 І сказав Бог
жінці: Що це ти зробила? І сказала
жінка: Змій мене обманув, і я з’їла.
14 І сказав Господь Бог змієві: Тому що ти це зробив, проклятий ти
з-поміж всіх скотів і з-поміж всіх
диких звірів землі, і на твоїх грудях
і животі пересуватимешся, і їстимеш землю всі дні свого життя. 15 І
покладу ворожнечу між тобою і
між жінкою, і між твоїм насінням і
між її; воно стерегтиме твою голову, і ти стерегтимеш його п’яту. 16
І сказав жінці: Множачи, помножу
твої болі і твій стогін, в болях родитимеш дітей, і до твого чоловіка
ти звертатимешся, *і він пануватиме над тобою. 17 І Адамові сказав:
Тому що ти послухав голос твоєї
жінки, і з’їв з дерева, з якого Я тобі
заповів, з цього одинокого, не їсти
з нього, ти їв – проклята земля в
твоїх ділах, в болях їстимеш її всі
дні твого життя. 18 І терня, і хабаз
виростить тобі, і їстимеш траву поля, 19 і в поті твого лиця їстимеш
твій хліб, доки не вернешся в землю, з якої ти був узятий, бо ти є
земля і в землю відійдеш. 20 І назвав Адам ім’я своєї жінки Життя,
бо вона матір всіх живих. 21 І Господь Бог зробив Адамові і його
жінці шкіряну одіж і зодягнув їх.
22 І сказав Бог: Ось Адам став наче
один з нас, що знає добро і зло. І
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дре'ва и%же въ раи`. И$ ре'че жена` [-]1 эT плода дре'ва
сђщаго, въ раи` да ја%мы (и&). эT плода` же дре'ва
и^же е^сть посредњ` ра'я реq б~ъ, да не ја%сте эT
него ни'же прикосне'теся е^мђ да не ё%мрете” И$
ре'че ѕмїи женњ`, не сме'ртїю ё%мрете, вњдяше
б^о б~ъ ја^ко въньже дн~ь а%ще снњсте эT него, эTве'рзђтся [ѓ%чи ваши]2, и^ бђ'дете ја%ко бѕ~и, вњ'дяще добро` и^ зло`” И$ ви'дњ жена` ја%ко добро` дре'во
въ снњдь, І$ ја%ко ё^го'дно ѓ%чи'ма ви'дњти, и^
кра'сно е^сть е%же разђмњти, и^ възеMши эT плода`
е^го (и^) я^де`, и^ да'стъ (и&)3 мђ'жђ свое^мђ съ собо'ю и^ ја^до'ста” И$ эTверзо'стася ѓ%чи ѓ^бњма, и^
разђмњша ја^ко на'зи бњша” И$ съши'ста ли'ствїе
смоко'вное, и^ сътвори'ста се'бњ препоя^са'нїя” И$
слы'шаста глsа г~а б~а ходя'ща въ раи` въ полђ'дн~е, и^ съкры'стася а^дамъ же и^ жена` е^го, эT
лица` г~а б~а посредњ` дре'ва ра'искаго” И$ призва` [-]4
б~ъ а^дама, и^ ре'че е^мђ. А$да'ме (а^да'ме), гдњ` б^њ”
И$ ре'че [-]5 гла'са твое^го слы'шаX ходя'ща въ раи` и^
ё^боя'хся, ја%ко на'гъ е^смь и^ съкры'хся” И$ ре'че е^мђ [б~ъ]6, кто възвњсти` тебњ` ја%ко на'гъ е^си,
А$ще не бы` эT дре'ва е^гоже заповњда'хъ тебњ`, сего е^ді'наго не ја%сти эT него'же ја%лъ е^си” И$ ре'че а^да'мъ, жена` ю%же [ми]7 дасть съ мно'ю, та' м^и
даде` эT дре'ва и^ ја^доX. И$ ре'че б~ъ женњ`, чт^о се`
сътвори'ла е^си`” И$ ре'че жена`, ѕмїи прельсти` м^я
и^ я^до'хъ” И$ реq г~ь б~ъ змїю, ја%ко сътвори'лъ е^си
се`, прокля'тъ ты` эT всњхъ ско'тъ, и^ эT
всњ'хъ звњрїи зе'мных#, (и^) на пе'рсех# твои^хъ і^
чре'вњ да пресмыка'ешися, и^ зеMлю ја%си вся дн~и
живота` свое^го” И$ вра'ждђ положђ` по'средњ тебе`, и^
посредњ жены`, и^ посредњ сњменеM твои^мъ, и^ посредњ` (-)8 тоя`. то` тебњ` блюдеT главђ, и^ ты`
блюде'ши е^мђ` пятђ`” И$ женњ` ре'че. ё^мно'жа ё^мно'жђ печа'ли твоя', и^ въздыханїя твоя`, въ
болњзнех# роди'ши ча'да, и^ къ мђ'жђ твое^мђ
възвраще'нїе твое`, *и^ тои тя` ѓ^блада'етъ” [И$]9
а^да'мђ ре'че, ја%ко послђшалъ е^си гла'са жены` твое'я, и^ ја%лъ е^си эT дре'ва е^го'же заповњда'хъ тебњ`
сего е^ді'наго не ја%сти эT него'же [ја%лъ е^си`]10. прокля'та земля` въ дњ'лехъ твоиX, въ печ'лехъ
снњ'си т^ђ вся` дн~и живота` твое^го” [И$]11 те'рнїе
и^ влъче'цъ възрастиT тебњ`, и^ ја%си травђ` се'лнђю, [и^]12 въ по'тњ лица` твое^го снњ'си хлњ'бъ
тво'и, донелиже възврати'шися въ зе'млю эT неја%же взя'тъ бы'сть, ја^ко земля` е^си и^ въ зе'млю
по'идеши” И$ нарече` а^даM и%мя женњ` свое'и жи'знь,
ја%ко та` мт~и всњмъ живђщим#” И$ сътвори` г~ь
б~ъ а^да'мђ и^ женњ` е^го ризы ко'жаны, и^ ѓ^блече` иX”
И$ ре'че б~ъ, с^е а^да'мъ бы'сть ја%ко е^ді'нъ эT на'съ,
е^же разђмњва'ти добро` и^ лђка'во” И$ нн~њ да не
28
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когда` простреT рђ'кђ, и^ възметъ эT дре'ва
жи'зни и^ снњсть, и^ жи'въ бђ'детъ въ вњкы”
(-)13 И$згна` е^го г~ъ б~ъ и^з ра'я пи'ща, дњлати
зе'млю эT неја%же взяT бы'сть” І$ и^зя'ть а^да'ма,
и^ всели е^го пря'мо ра'ю пи'ща” И$ приста'ви
херђви'мъ и^ пла'менно ѓ^рђжїе, ѓ^бращаю^щее^ся
храни'ти пђть дре'ва жи'зни”

Глvа, д~”

е^вреѓM а~і

мђдрsо і~
маg к~г
а~ і^ѓаn к~г
і^юда а~

да'м же позна` е^в#вђ женђ` свою`, и^
заче'нши роd ка'ина. И$ ре'че, приѓ^брњто'хъ
чл~ка бг~а раd” И$ приложи роди'ти брата
е^мђ` а%веля, І$ бы'сть а%вель пастыръ ѓ^вца'м#” Ка'и^н же б^њ дњ'лая зе'млю” И$ бысть по'
дн~ехъ, принесе` ка'инъ эT плодовъ земля` же'ртвђ (бг~ђ)” І$ а%вель принесе` и^ то'и, эT перворо'дныхъ ѓ^ве'цъ е^го, и^ эT тђковъ и^хъ” И$ *призрњ
(г~ь)1 на а%веля, и^ на да'ры е^го. на каи^на же и^
на же'ртвы е^го не вняT. и^ ѓ^скорбњ` ка'ин# ѕњло`,
и^ и^спаде` лице [е^го]2” И$ ре'че г~ь б~ъ ка'ин^ђ, что
ѓ^скорбл'енъ бы'сть, и^ въскђ'ю и^спаде` лице` твое.
не (ё^бо) а^ще пра'ведно принесе [ми]3, пра'вњ же
не приноси'ши” Съгрњши'лъ е^си` ё^молкни, к
тебњ` ѓ^браще'нїе е^го и^ ты` [тњмъ ѓ^блада'еши]4. и^ рече` ка'и^нъ къ а%велю бра'тђ свое^мђ,
по'идевњ ё%бо на' поле, і^ бы'сть в#негда` бы'ти
и^мъ на' поли, и^ въста` ка'и^нъ на а%веля бра'та
свое^го *и ё^би` е^го” И$ ре'че [г~ь]5 б~ъ къ ка'инђ,
гдњ е^сть а%вель браT тво'и. ѓ^н# же рече`, не вњ'дњ, е^да стра'жъ бра'тђ моемђ` е%смь а%зъ” И$ рече` [г~ь]6, чт^о сътвори'лъ е^си [с^е]7, глsа кро'ве бра'та твое^го въпїе'тъ къ мнњ` эT земля`, и^
нн~њ прокля'тъ ты` на земли`, ја%же разве'рзе ё^ста` своя` прия%ти кро'вь бра'та твое%го эT рђ'кђ
твое%ю” (І$) е^гда` дњ'лае^ши зе'млю (-)8 не приложиT
си'лы свое%я да'ти тебњ`, стеня` и^ трясы'ися
бђ'деши на земли`” И$ реq ка'инъ къ [г~ђ б~ђ]9,
вя'щшая вина` моя` е^же ѓ^ста'вити ми ся”
[І$]10 а%ще и^зго'ниши мя` дн'есь эT лица` земли, и^
эT лица` твое^го съкры'юся, и^ бђ'дђ стеня и^
трясы'ися на земли`, и^ бђдетъ вся'къ ѓ^брњта'яи мя ё^бїе'т# мя`” И$ ре'че е^мђ г~ь б~ъ, не
та'ко, вся'къ ё^би'выи ка'ина се'дмь эTмще'нїи
прїиметъ” И$ положи` г~ь б~ъ, зна'менїе на ка'инњ, е^же не ё^би'ти е^го, вся'комђ ѓ^брњта'ющемђ е^го. [І$ и^зы'иде]11 ка'инъ эT лица` бж~їя, и^
всели'ся въ землю наи%дъ, пря'мо е^де'мђ” И$ позна` ка'инъ женђ свою`, и^ заче'нши роди` е^но'ха” І$
бњ` ѕижда` гра'дъ, І$ и^мено'ва и^мя гра'дђ, въ
и^мя` сн~а свое^го е^но'хъ” Роди' же ся е^но'хђ гаи^да'дъ, И$ гаи^да'дъ роди` [малеле'ила]12” И$ [малеле'
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тепер, щоб часом не простягнув руки, і не взяв з дерева життя, і не їв, і
не жив навіки. 23 Вигнав його Господь Бог з раю їжі, щоб обробляти
землю, з якої був узятий. 24 І забрав
Адама, і поселив його напроти раю
їжі. І поставив херувимів, і полум’яний меч, що повертається, щоб стерегти дорогу до дерева життя.

Глава 4
1 Адам же пізнав Еву, свою жінку, і зачавши, породила Каїна. І сказала: Я придбала людину задля Бога.
2 І додала родивши йому брата Авеля. І Авель був пастирем овець. Каїн
же був працівником на землі. 3 І сталося, що по днях приніс Каїн з плодів
землі в жертву Богові. 4 І Авель приніс, і він з первородних своїх овець і
з їх лою. І *споглянув Господь на Авеля і на його дари, 5 на Каїна ж і на
його жертви не звернув уваги. І Каїн
дуже засмутився, і спохмурніло його
лице. 6 І сказав Господь Бог Каїнові:
Чому ти став сумним, і чому спохмурніло твоє лице? же, 7 Чи не, отже, якщо правильно приніс мені –
правильно ж не приносиш. Згрішив
ти, замовкни, до тебе звертатиметься
він, і ти над ним володітимеш. 8 І
сказав Каїн до Авеля, свого брата:
Підім, отже, на поле, і сталося, як були вони на полі, і наскочив Каїн на
Авеля, свого брата, *і убив його. 9 І
сказав Господь Бог до Каїна: Де є
Авель, твій брат? Він же сказав: Не
знаю: чи я є сторожем мого брата? 10
І сказав Господь: Що це ти зробив?
Голос крові твого брата кричить до
мене з землі, 11 і тепер проклятий ти
на землі, яка відкрила свої уста, щоб
прийняти кров твого брата з твоїх
рук. 12 І коли оброблятимеш землю,
не добавить своєї сили, щоб тобі дати, будеш стогнати і тремтіти на землі. 13 І сказав Каїн до Господа Бога:
Дуже велика моя провина, щоб мені
відпустити. 14 І якщо виганяєш мене
сьогодні з лиця землі, і від твого лиця
сховаюся, і буду стогнати і тремтіти
на землі, і станеться, що кожний, хто
знайде мене, уб’є мене. 15 І сказав
йому Господь Бог: Не так: кожний,
хто вб’є Каїна, одержить сім помст. І
поклав Господь Бог знак на Каїні,
щоб його не убив кожний, хто його
знайде. 16 І відійшов Каїн від божого
лиця, і поселився в землі Наїд напроти Едему. 17 І пізнав Каїн свою жінку, і, зачавши, породила Еноха. І будував місто, і назвав ім’я міста іменем свого сина Енох. 18 Народився ж
Енохові Гаїдад. І Гаїдад породив Малелеїла. І Малелеїл породив Матуса______ ______
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ла, Матусал же породив Ламеха. 19
І взяв собі Ламех дві жінки: ім’я
однієї Адда, а ім’я другої Селла. 20
Породила ж Адда Йовила: цей був
батьком тих, хто живе в шатрах, що
годують худобу. 21 Й ім’я його
брата Йовал: цей був тим, хто винайшов псалтир і гуслі. 22 Селла ж
породила Товела, цей був молотобійцем, ковалем міді і заліза. Сестра ж Товела – Ноема. 23 І сказав
Ламех своїм жінкам: Адда і Селла,
послухайте мій голос, жінки Ламеха, зважте на мої слова. Бо мужа забив я за мою рану і молодця за мій
струп. 24 Бо сім разів відімститься
за Каїна, за Ламеха ж – сімдесять
разів по сім. 25 Пізнав же Адам
свою жінку Єву, і зачавши, породила сина, і назвав йому ім’я Сиф,
кажучи: Бо Бог воскресив мені інше насіння замість Авеля, якого забив Каїн. 26 У Сифа ж був син, і
назвав його ім’я Енос. Цей надіявся
прикликати ім’я Господа Бога.

Глава 5
бут. 1
ниж. 9
муд. 2
сир. 17

1 Це книга буття людей: в якому дні Бог створив Адама, *за
божим образом створив його, 2 чоловіком і жінкою створив їх, і поблагословив їх, і назвав йому ім’я
Адам, в тім дні, в якому створив їх.
3 Пожив же Адам 130 літ і породив
сина за своїм видом і за своїм образом, і назвав йому ім’я Сиф. 4 Були
ж дні Адама, які пожив після того,
як народив Сифа, 8 сот літ і породив синів і дочок. 5 І всі дні Адама,
які пожив, були 9 сот і 30 літ, і помер. 6 Пожив же Сиф 205 літ і породив Еноса. 7 І пожив Сиф, після
того як породив Еноса, 7 сот і 7 літ,
і породив синів і дочок. 8 Були ж
всі дні Сифа 9 сот і 12 літ, і помер.
9 Пожив же Енос 190 літ і породив
Каїнана. 10 І пожив Енос, після того як породив він Каїнана, 7 сот і
15 літ, і породив синів і дочок. 11 І
були всі дні Еноса 9 сот і 5 літ, і
помер. 12 І пожив Каїнан 170 літ, і
породив Малелеїла. 13 І пожив Каїнан, після того, як він породив Малелеїла, 7 сот 40 літ, і породив синів і дочок; 14 і були всі дні Каїнана 9 сот і 10 літ, і помер. 15 І пожив Малелеїл 165 літ, і породив Ареда. 16 І пожив Малелеїл, після
того як породив Ареда, 7 сот і 30
літ, і породив синів і дочок. 17 І були всі дні Малелеїла 8 сот і 95 пять
літ, і помер. 18 І пожив Аред 162
літа, і породив Еноха. 19 І пожив
Аред, після того як породив Еноха,
8 сот літ і породив синів і дочок. 20
І були всі дні Ареда 9 сот і 62 літа, і
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илъ]13 роди` маџђс'ала. маџђса'лъ (же)14 роди` ламе'ха” И$ в#зя'тъ себњ` ламе'хъ двњ` женњ`, и^мя
е^ди'нои а%д#да, І$ и^мя вто'рњи се'л#ла. роди (же)15
а%д#да и^ѓ^ви'ля, се'и бя'ше эTц~ъ живђщиM въ селенихъ скотопита'телныхъ. І$ и%мя бра'тђ е^го
и^ѓ^ва'лъ се'и бя'ше показа'выи пњвни'цђ и^ гђ'сли”
Се'лла же роди` [-]16 џове'ла, [се'и]17 бя'ше млатобїецъ кова'чъ мњди и^ желњ'зђ” Сестра' же џове'лова,
ное^ма” [И$ ре'че]18 ламеX свои%ма жена'ма а%д#да и^
се'лла, ё^слы'шите [гла'съ мо'и]19 жены` ламе'ховы
вънђши'те моя` словеса`” ЈА/ко мђжа ё^биX въ я%звђ себњ` и^ ю%ношђ въ стрђпъ мнњ`” ЈА/ко сеDми'цею м#сти'тся эT ка'ина, эT ламе'хаy сед#мьдеся'тъ сеDми'цею” Позна' же а^да'мъ (женђ` свою е%ввђ)20, и^ заче'нши роди` сн~а і^ и^менова` и%мя е^мђ
си'фъ, гл~ющи, въскsри' бо ми б~ъ сњмя дрђго'е
въ мњсто а%веля, е^гоже ё^би` ка'инъ” Си'фђ (же)21
быs сн~ъ, [и^ и^менова`]22 и%мя е^мђ е^но'съ” Се'и ёпова` призва'ти и%мя г~а б~а”

Глvа, е~”
їа кни'га бы'тїа чл~ча, въ иже дн~ь сътвори` б~ъ а^да'ма. *по ѓ%бразђ бж~їю сътвори` е^го, мђжа и^ женђ` сътвори` иX, и^ блsви
и^мъ. и^ нарече` и^мя [е^мђ]1 а^даM вънже
дн~ь сътвори` иX. Жи'тъ же а^да'мъ лњтъ, (р~л)2,
и^ роди` [сн~а]3 по видњ'нїю свое^мђ и^ по ѓ%бразђ
свое^мђ, и^ нарече` и%мя е^мђ си'фъ, быs же дн~їи
а^да'мовыX [ја%же пожи'тъ]4 [ро'жDь]5 си'фа лњтъ,
(и~)6, соT, и^ роди` сн~ы и^ дще'ры” И$ бы'сть всњхъ
дн~їи а^да'мовыхъ и^же поживе` лњтъ, џ~, соT и^ л~,
и^ ё'мрњтъ” Поживе` же си'фъ лњтъ, с~е, и^ роди`
е^носа, и^ поживе` си'фъ ро'жDь (-)7 е^но'са, лњтъ, з~,
со'тъ и^ з~, и^ роd сн~ы и^ дще'ры” Бы'сть (же)8
всњ'хъ дн~їи си'фовыхъ лњтъ, џ~, соT и^, в~і, и^ ё%мрњтъ” [Поживе' же]9 е^но'съ, лњтъ, рч~, и^ роди`
каи^на'на” И$ жи'тъ е^но'съ повнегда` роди'ти е^мђ
каи^на'на, лњтъ, з~, сотъ [и^]10 е~і, и^ роди` сн~ы и^
дще'ры, и^ бы'сть всњ'хъ дн~їи е^но'совыX, лњтъ, џ~,
соT и^ е~ и ё%мрњтъ” И$ жи'тъ каи^на'нъ, лњтъ
рѓ~, и^ роди` малеле'ила, и^ поживе` каи^на'нъ повнегда` роди'ти е^мђ малеле'и^ла, лњтъ, з~, сотъ м~,
и^ роди` сн~ы и^ дще'ры, и^ быша вс^и дн~їе каи^на'новы, лњтъ, џ~ со'тъ [и^]11 і~, и^ ё^мрњтъ” И$ поживе` малеле'илъ лњтъ рћ~е, и^ роди` а%реда” И$
жи'тъ малеле'илъ роди'въ а%реда, лњтъ, з~, со'тъ
[и^]12 л~, и^ роди` сн~ы и^ дще'ры” И$ бы'сть всњхъ
дн~їи малеле'иловыхъ, лњтъ и~, со'тъ и^ че~, и^ ё%мрњтъ” И$ поживе` а%редъ, лњтъ, рћ~в, и^ роди`
е^но'ха, и^ житъ а%редъ ро'жDъ е^но'ха лњтъ, и~ соT, и^
роди` сн~ы и^ дще'ры” И$ бы'сть всњ'хъ дн~їи а%редо30
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выX лњтъ џ~, соT [и^]13 ћв~, и^ ё'мрњт#” И$ поживе`
е^но'хъ, лњт#, рћ~е, и^ роди` маџђса'ла. ё^годи' же
е^нохъ бг~ђ” [И$ поживе` е^но'хъ]14 по рожDенїи маџђса'ловњ, лњтъ, с~, и^ роди` сн~ы и^ дще'ри” И$ бы'ша вс^и дн~їе е^но'ховы, лњтъ тћ~е” *И$ ё^годи`
е^нохъ бг~ђ, и^ не ѓ^брњта'шеся зане преста'ви
е^го б~ъ” И$ жи'тъ маџђса'лъ, лњтъ, [рп~з]15, и
роди` ламе'ха” [Жи'тъ же]16 маџђсаL рожDь ламе'ха,
лњтъ, з~, со'тъ и^ [пв~]17, и^ роди` сн~ы и^ дще'ры”
И$ бы'сть всњхъ дн~їи маџђса'ловыхъ ја%же жиT
лњтъ, џ~, соT и^ ћџ~, и^ ё^мрњтъ” И$ жи'тъ ламех# лњтъ, рп~и, и^ роди` сн~а, и^ нарече` и%мя
е^мђ но'е, гл~я” Се'и поко'итъ на'съ эT дњлъ на'шиX, и^ эT печа'ли рђ'къ на'шиX, и^ эT земля` ю%же
проклятъ г~ь б~ъ” І$ жи'тъ ламеX роди`въ но'я,
лњт#, е~, соT [и^]18 ће~, и^ роди` сн~ы и^ дще'ры” І$
бы'сть всњх# дн~їи ламе'ховыхъ лњтъ, з~, со'тъ
нг~, и^ ё^мрњтъ”

Глава`, ѕ~”
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бњ` но'е лњтъ, е~, соT и^ роди` [-]1 [сн~ы
три]2, си'ма, ха'ма и^а^фе'та. И$ бы'сть
е^гда` нача'ша чл~вцы мно'зи бывати на
земли`, и^ дще'ря роди'шася и^мъ” Ви'дњвше же сн~ве дще'ря роди'шася и^мъ” Ви'дњвше же сн~ве бж~їи дще'ря чл~чя ја%ко добры
сђть, [и^]3 поя%ша себњ же'ны эT всњхъ ја%же
и^збра'ша” И$ рече г~ь б~ъ, не и%мать дх~ъ мо'и
пребыва'ти въ чл~вцњхъ си'хъ [-]4, зане` сђть
[-]5 плъть” Бђдђтъ же дн~їе и^хъ, [лњтъ,
рк~]6” и^споли'ни же бяхђ на земли` въ дн~и ѓ%ни”
И$ потMо ја%коже въхожDахђ сн~ве бж~їи къ дще'реM
члчsким#, и рожDахђ себњ (сїи), (и^) тїи бя'хђ и^споли'ни, и^же эT вњка чл~вцы и^мени'ти” Ви'дњвъ
же г~ь б~ъ, ја%ко ё^мно'жишася зло'бы чл~вкомъ
на земли`, *и вся'къ кто` помышля'етъ въ срDцы своеM прилњжно вся'къ кто` помышля'етъ
въ срDцы своеM прилњжно на зла'я вся` дн~и” І$ помысли б~ъ ја%ко сътвори` чл~вка на зеMли, и^ размы'сли” И$ рече [-]7 да потреблю` члв~ка е^гоже сътворих# эT [-]8 земля`, эT члв~ка да'же (и^ до)
ско'та, и^ эT га'дъ да`же (и^) до пти'цъ нбsныхъ, ја%ко размы'слихъ и^же сотвори'хъ (-)9 Но'е
же ѓ^брњте блгDть прDе гм~ъ бг~м#. Сїя^ же бытїя` но'ева. *но'е [б^њ]10 чл~къ пра'веденъ, (и^) съвръшенъ въ (всеM) ро'дњ свое^м#, (и^) (ё^годи` но'е
бг~ђ)11” Роди' же но'е три сн~ы, си'ма, ха'ма, и^а^фе'та ѓ^скверни' же ся земля предъ бм~ъ, и^
напо'лнися [-]12 непра'вды” І$ видњ г~ь б~ъ зе'млю
(и%же)13 бњ ѓ^скверне'на, ја^ко ѓ^скверни` вся'ка
плъть пђть сво'и на зе'мли” І$ ре'че [г~ь]14 б~ъ
_______
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помер. 21 І пожив Енох 165 літ, і
породив Матусала. 22 Вгодив же
Енох Богові. І пожив Енох, після того
як породив Матусала, 200 літ, і породив синів і дочок. 23 І були всі дні
Еноха 365 літ. 24 *І вгодив Енох Богові, і не знаходився, тому що Бог його переставив. 25 І пожив Матусал
187 літ, і породив Ламеха. 26 Пожив
же Матусал, після того як породив
Ламеха, 7 сот і 82 літа, і породив
синів і дочок. 27 І були всі дні Матусала, які пожив, 9 сот і 69 літ, і помер. 28 І пожив Ламех 188 літ, і породив сина, 29 і назвав йому ім’я
Ной, кажучи: Цей дасть нам спочинок від наших діл, і від болів наших
рук, і від землі, яку Господь Бог прокляв. 30 І пожив Ламех після того, як
породив Ноя, 5 сот і 65 літ, і породив
синів і дочок. 31 І були всі дні Ламеха 7 сот 53 літа, і помер.

сир. 49
єв. 11

Глава 6
5,32 І мав Ной 5 сот літ, і
породив трьох синів: Сима, Хама,
Яфета. 1 І сталося, коли почали люди
численними ставати на землі, і їм народилися дочки. 2 Побачивши ж божі
сини людських дочок, що є гарні, і
взяли собі за жінок з усіх, яких вибрали. 3 І сказав Господь Бог: Мій
дух не перебуватиме в цих людях, бо
вони є тілом. Будуть же їхні дні 120
літ. 4 Велетні ж були на землі в тих
днях. І після того, як входили божі
сини до людських дочок, і ці собі родили, і це були велетні, які від віку
славні люди. 5 Побачив же Господь
Бог, що розмножилося зло людей на
землі *і кожний-хто роздумує пильно
в своїм серці про зло всі дні, 6 і
подумав Бог, що створив людину на
землі, і роздумався. 7 І сказав: Знищу
з землі людину, яку я створив: від
людини і аж до скотини, і від
плазунів і аж до небесних птиць, бо я
розкаявся, що створив. 8 Ной же
знайшов ласку перед Господом Богом. 9 Це ж покоління Ноя: *Ной був
праведний чоловік і досконалий в
усім своїм роді, і вгодив Ной Богові.
10 Породив же Ной трьох синів:
Сима, Хама, Яфета. 11 Земля ж була
опоганеною перед Богом, і наповнилася неправедністю. 12 І побачив
Господь Бог землю, яка була опоганена, бо всяке тіло опоганило свою
дорогу на землі. 13 І сказав Господь
Бог Ноєві: Вік кожної людини прой______
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шов передімною, бо земля наповнилася неправедністю від них, і
ось я знищу землю. 14 Ти ж, отже,
зроби собі ковчег з негниючих чотирикутних дощок, зробиш в ковчезі переділки, і посмолиш всередині і зі зовні смолою. 15 І так
зробиш ковчег: 300 ліктів в довжину ковчега, 50 в ширину, 30
йому в висоту; 16 і зібраним зробиш ковчег, закінчиш вгорі на один
лікоть. Двері ж ковчега зробиш зі
сторони: кімнати, і переділки з
подвійними і потрійними поверхами зробиш в ньому. 17 І ось Я
наведу потоп на землю, щоб знищити всяке тіло, в якому є дух
життя під небом, і все, що є на
землі, вимре. 18 І покладу мій завіт
з тобою. Ввійдеш же до ковчега ти
і твої сини, твоя жінка і жінки твоїх
синів з тобою. 19 І з усієї скотини, і
з усіх плазунів, і з усіх звірів, і з
усякого тіла – два і два з усіх введеш до ковчега, і прогодуєш з
собою: хай будуть чоловічого і
жіночого роду, 20 з усіх птахів за
родом і з усієї скотини за родом. І з
усіх плазунів, що повзають по
землі, за родом – два і два з усіх
цих ввійдуть до тебе, щоб прогодуватись з тобою, чоловічого і
жіночого роду. 21 Ти ж візьми собі
з усякої їжі, яку будете їсти, і збереш до себе, і буде для тебе і для
них їжа. 22 І зробив Ной все, що
заповів йому Господь Бог, так зробив.

но'ю, вре'мя вся'кого чл~вка прїиде прDе мя, ја%ко
напо'лънися земля` непра'вды эT ниX, и^ се а%зъ
рас#сы'плю (-)15 [Ты' же [ё^бо] сътвори`]16 себњ ковче'гъ эT дре'въ [негнїю%щиX]17 на четы'ри ё^глы`,
предњлы сътвори'ши въ ковче'зњ, и^ посмо'лиши
[-]18 вънђтръё%дђ и^ внњё%дђ смоло'ю, и^ та'ко
съверши` ковче'гъ, т~, лако'тъ въ долготђ` ковче'гђ, н~ (-)19, въ широтђ`, л~ (-)20, въ высотђ`
е^мђ. и^ ё^зя`, сътвори'ши ковчеH (-)21 въ е^ді'нъ
ла'коть сконча'еши (-)22 съве'рхђ. две'рy [ковче'гђ]23
сътвори'ши въ странђ`, пола'ти (и^ предњлы) съ
стропы` сђгђ'бы и^ трегђ'бы сътвори'ши въ неM” [І$
се а%зъ]24 (пото'пъ наведђ`)25 [-]26 на' землю погђби'ти вся'кђ плъть въ не'иже е^сть дђ'хъ живо'тенъ поD нб~се'мъ, и^ е^ли'ко е%сть на земли`
и^зъмреT” І$ поста'влю завњ T мо'и к тебњ`” Въни'дешиy въ ковче'гъ ты`, и^ сн~ве твои`, (-)27 жена`
твоя`, и^ жены` сн~въ твои'хъ с тобо'ю. и^ эT
вся'кого ско'та, и^ эT всњхъ гаD, и^ эT всякого
звњ'ри, и^ эT вся'кїя плъти дво'е дво'е, эT
всњ'хъ въведе'ши въ ковче'гъ, (и^) да пита'еши
съ собо'ю, мђ'жескїи по'лъ и^ же'ньскїи, да бђ'деT
эT всњхъ пти'цъ (-)28 по' родђ. и^ эT всего` скота
по' родђ” І$ эT всњ'хъ га'дъ по'л#заю^щиX по земли`
по' родђ [-]29, дво'е дво'е эT всњхъ (сиX), въни'дђтъ к тебњ` пита'тися с тобо'ю мђж'ескїи
по'лъ и^ ж'еньскїи” Ты' же възми` себњ` эT всњх#
бра'шенъ ја^же и%мате ја^сти, и^ събереши къ себњ` и бђ'деT тебњ` и^ ѓ%нњмъ бра'шно. І$ сътвори`
но'е все` е^ли'ко заповњда` е^мђ г~ь б~ъ, та'ко сътвори`”

Глава 7

Глава`, з~”

1 І сказав Ноєві Господь Бог:
*ввійди до ковчега ти і ввесь твій
дім, бо я побачив тебе праведним
передімною в цім роді. 2 З скотини
чистої ж введи до себе сім і сім,
чоловічого і жіночого роду, з
скотини ж нечистої ― два і два,
чоловічого і жіночого роду, 3 з
птахів же небесних чистих ― сім і
сім, чоловічого і жіночого роду, з
птахів же нечистих ― два і два, чоловічого і жіночого роду, щоб
прогодувати плем’я по всій землі. 4
Бо ще сім днів, і я наведу дощ на
землю 40 днів і 40 ночей. І знищу
все, що рухається, що я створив, з
лиця всієї землі. 5 *І зробив Ной
все, що йому заповів Господь Бог.
6 Мав же Ной 6 сот літ, і був потоп
на землі. 7 Ввійшов же Ной і його
сини, його жінка і жінки його синів
з ним в ковчег через води потопу. 8
І з чистих птахів, і з нечистих пта_______

ре'че г~ь б~ъ но'еви, *вънїиди ты` и^ ве'сь доM
тво'и въ ковче'гъ, ја%ко (ви'дњхъ тя`)1
пра'веDна предо мно'ю въ ро'дњ сем#. эT
ско'т# же чи'стыхъ въведи` къ себњ сеDмеро
сеDмеро, мђжескїи полъ и^ же'ньскїи. эT ско'т же
нечи'стыхъ дво'е дво'е мђжескїи поL и^ же'ньскїи”
[эT пти'цъ же]2 нбsныхъ [-]3 чи'стыX, сеDмь сеDмь
мђжескїи полъ и^ же'ньскїи. [эT пти'цъ же]4 нечи'стыхъ дво'е дво'е мђжескїи по'лъ и^ же'ньскїи,
препита'ти племя` по все'и земли`” Є$ще' бо дн~їи
сеDмь, [и^]5 а%зъ наведђ` до'жDь на' землю м~ дн~їи, и^
м~ но'щїи” И$ потреблю` вся дви'жђщая^ся ја%же
сътвори'хъ эT лица` [всея`]6 земля`” *І$ сътвори`
но'е [-]7 е^ли'ко заповњда` е^мђ г~ь б~ъ. Но'е же бњ`
лњтъ ѕ~ соT, и~ пото'пъ бы'сть [-]8 на земли`”
Вънїиде же но'е, и^ сн~ве е^го (-)9 жена` е^го, и^ же'ны
сн~въ е^го съ ни'мъ въ ковче'гъ, воды` ра'ди пото'пныя. І$ эT пти'цъ [чи'стыхъ, и^ эT птиC
32

в~ пеTр в~

маg к~д
лkђ з~і
а~ перT г~

7,8

мдрs

Буття

8,5

нечи'стыхъ]10, и^ эT [всњхъ]11 ско'тъ чи'стыX, и^
эT ско'тъ нечи'стых#, (и^ эT звњ'реи), и^ эT всњхъ
га'дъ [по'лъзаю^щихъ]12 по земли` двое дво'е, вънидо'ша до но'я въ ковчеh мђжескїи по'лъ и^
же'ньскїи, ја%коже заповњда` е^мђ б~ъ” [Бы'сть
же]13 по сеDми дн~їи [-]14 вода` пото'пная (-)15 на'
зеMлю. Въ ѕ~ со'тное [а~ е]16 лњто жи'тїя но'ева
вто'раго мцsа въ кз~ дн~ь [-]17” Въ (сїи дн~ь)18
разъверзо'шася вси` и^сто'чницы безнDыя и^ хля'би
нбsныя эTверзо'шася, и^ бы'сть дожDь на' землю
м~ дн~їи и^ м~ но'щїи” Въ (сїи дн~ь)19 вънїиде
но'е, [и^ сн~ве е^го]20, симъ, ха'мъ, и^а^фе'тъ, и^ жена` но'ева, и^ три` же'ны сн~въ е^го съ ни'мъ въ
ковче'гъ” І$ всяк# звњ'рь по ро'дђ и^ всњ ско'ти по
ро'дђ, и^ вся'къ гадъ дви'жђщїися на земли`
по ро'дђ. и^ вся'ка [пти'ца]21 пер#на'тая по ро'дђ
внидо'ша къ но'еви въ ковче'гъ дво'е дво'е [мђжескїи по'лъ и^ же'ньскїи]22 эT вся'кїя пло'ти,
въ не'и же е%сть дх~ъ живо'тенъ” І$ въходя'ще
(эT всякїя пло'ти вънидо'ша мђже'скїи по'лъ
и^ же'ньскїи)23, ја%коже заповњда` (но'еви б~ъ)24” І$
затвори` г~ь б~ъ внњ`ё%дђ [-]25 ковче'гъ и^ бы'сть
пото'пъ м~ дн~їи и^ м~ н'ощїи, на земли`, и^ ё^мно'жися вода` и^ възя` ковче'гъ, и^ възнесе'ся эT
земля`” І@ ѓ^дръжа'шеся вода` и^ множа'шеся ѕњло` на земли`, и^ ноша'шеся ковче'гъ ве'рхђ воды`,
вода' же ѓ^дръжа'шеся ѕњло [-]26 на земли`, и^
покры` вся` го'ры высо'кїя, ја%же бя'хђ поD нб~сем#.
е~і, лако'тъ ве'рхђ възнесе'ся вода`, и^ покры` вся`
го'ры высо'кїа” *І$ ё^мре вся'ка пло'ть дви'жђщая^ся по земли` птиць (же) и^ ското'въ, и^ звњреи и^ все (-)27 движђщее^ся по земли`, и^ (вс^и
чл~цы)28 и^ все` е%же и%мать дыха'нїе живо'тно, и^
все` е^ли'ко бњ` на' сђсњ ё%мре, и^ потреби` вся`
движђщая^ся и^же бя'хђ на лицы` всея` земля`.
эT чл~ка до ско'та гаD (же)29 и^ пти'ць нбsныX, [-]30
потреби'шася на земли`. и^ ѓ^ста` е^ді'нъ но'е, и^
сђщїи` съ ни'мъ въ ковче'зњ, и^ стоя^ше вода`
наD земле'ю (рн~ дн~їи)31”

хів, і з усієї чистої скотини, і з нечистої скотини, і з звірів і з усіх плазунів, що повзають по землі – 9 два і
два, ввійшли до Ноя до ковчега,
чоловічого і жіночого роду, так, як
заповів йому Бог. 10 Після ж сімох
днів була вода потопу на землю. 11 У
6 сот 1-у році життя Ноя, в другім
місяці, в 27 дні. В цім дні відкрилися
всі джерела безодні, і небесні загати
відкрилися, 12 і був дощ на землі 40
днів і 40 ночей. 13 В цьому дні
ввійшов Ной, і його сини Сим, Хам,
Яфет, і жінка Ноя, і три жінки його
синів з ним до корабля. 14 І всі звірі
за родом, і вся скотина за родом, і
всякий плазун, що просувається по
землі, за родом, і всякий оперений
птах за родом 15 ввійшли до Ноя в
ковчег – два і два: чоловічий і жіночий рід з усякого тіла, в якому ж є
дух життя. 16 І те, що входило з усякого тіла, ввійшло чоловічого і жіночого роду, так як заповів Ноєві Бог. І
Господь Бог замкнув з зовні ковчег.
17 І був потоп 40 днів і 40 ночей на
землі, і помножилася вода, і взяла корабель, і він піднявся з землі. 18 І
вода набрала сили і дуже помножилася на землі, і ковчег носився по
поверхні води. 19 Вода ж дуже дужчала на землі, і покрила всі високі
гори, які були під небом. 20 Вода
піднялася вгору на 15 ліктів, і покрила всі високі гори. 21 *І померло
всяке тіло, що рухається по землі:
птахів же, і скотини, і звірів, і всякий,
що рухається по землі, і всі люди, 22
і все, що має дух життя, і все, що
було на суші, померло; 23 і вода знищила все, що рухається, що було на
лиці всієї землі: від людини до
скотини, плазунів же і небесних
птахів; вони були знищені на землі. І
остався сам Ной і ті, що були з ним в
ковчезі. 24 І вода стояла над землею
150 днів.

Глава`, и~”

Глава 8

помянђ` б~ъ но'я, и^ вся'къ звњ'рь, и^
вся'къ ско'тъ, и^ вся` пти'ца, и^ вся`
га'ды, и^же бя'хђ с ниM въ ковче'зњ. И
наведе б~ъ вњтръ на' землю и ё^ста
вода`. и^ заключи'шася и^сто'чницы бе'знDыя, и^
хля'би нбsныя и^ ё^ста` до'жDь эT нб~си, и^ въспя'ть по'иде вода` (-)1 съ зеMля” Нача'тъ ся'кнђти и^ ё^быва'ти воды` по рн~ дн~їи” И$ сњ'де
ковче'гъ въ мsцъ з~, въ кз~ [дн~ь]2, на гора'хъ
а^рара'тъскихъ” Вода' же ё^ходящи ма'ляшеся
_____
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1 І згадав Бог Ноя, і всіх диких
звірів, і всю скотину, і всіх птахів, і
всіх плазунів, які були з ним в ковчезі. І навів Бог вітер на землю, і вода
стала, 2 і замкнулися джерела безодні, і небесні загати, і перестав дощ з
неба, 3 і спала вода з землі. Вода
почала спадати і зменшуватися по
150 днях. 4 І сів корабель в 7 місяці, в
27 дні на Араратських горах. 5 Вода
ж, ідучи, маліла до десятого місяця.
В 11 місяці, в 1 дні місяця, з’явилися
____
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шпилі гір. 6 І сталося, по 40 днях
відкрив Ной віконце корабля, яке
зробив, 7 і послав ворону, щоб
побачити чи відступила вода з лиця
землі, і полетівши, не повернулася,
доки не висохла вода з землі. 8 І
послав голубку після нього, щоб
побачити чи відступила вода з лиця
землі, 9 і голубка не знайшла спочинку для своїх ніг, і повернулася
до нього в ковчег, бо вода була на
лиці всієї землі, і простягнувши
свою руку, взяв її і вніс її до себе
до ковчега. 10 І почекавши ще 7
днів, знову випустив голубку з
ковчега, 11 і повернулася до нього
коло вечора, і мала галузку оливки
з листям в своїх устах. І пізнав
Ной, що вода відійшла з лиця
землі, 12 і почекавши ще других 7
днів, знову випустив голубку, і
більше не додала до нього повернутися. 13 І сталося в шістьсот і першому році життя Ноя, в 1 дні, 1
місяця, зійшла вода з лиця землі. І
відкрив Ной покрівлю ковчега, якого зробив, і побачив, що вода
уступила з лиця землі. 14 В другому ж місяці, в 27 дні місяця,
висохла земля. 15 Сказав Господь
Бог Ноєві, мовлячи: 16 Вийди з
ковчега, ти і твої сини, твоя жінка і
жінки твоїх синів з тобою. 17 І
виведи з собою всяке тіло від
птахів і до скотини, і всякого плазуна, що повзає по землі, ростіть *і
множіться на землі. 18 І вийшов
Ной і його сини, його жінка і жінки
його синів з ним. 19 І всі дикі звірі,
і вся скотина, і всякий птах, і все,
що рухається, за своїм родом на
землі, вийшли з корабля. 20 І збудував Ной жертовник Господеві, і
взявши з усієї чистої скотини і з
чистих птахів, і приніс на всепалення на жертовнику. 21 І понюхав
Господь милий запах. І сказав Господь Бог: Більше не додам проклясти землю через діла людини,
*бо задуми людини пильно звернені до зла від її молодості, і задля
того не додам більше убити всяке
живе тіло, так як я зробив 22 в усі
дні на землі. Сівба і жнива, холод і
спека, літо і осінь, день і ніч не
перестануть.

до деся'таго мsца” въ (-)3 а~і мsцъ, въ а~ (дн~ь)
мsца, я^ви'шася ве'рси гора'мъ” И$ бы'сть по м~
дн~їи эTве'рзе но'е (ковче'гђ ѓкnоце)4 ја%же сотвори`, и^
посла` вра'нъ ви'дњти а%ще е^сть ё^стђпи'ло воды`
[эT лица` земли`]5, и^ ше'дъ не ѓ^брати'ся до'ндеже
и^зъся'че вода` эT земля`” И$ посла` голђби'цђ по
не'мъ, ви'дњти а%ще е^сть ё^стђпи'ло воды` эT
лица` зе'мнаго, и^ не ѓ^брњте` голђби'ца поко'я нога'ма свои'ма, (и^) въз#врати'ся къ немђ` въ ковче'гъ, вода` бо^ бя'ше на [-]6 лицы` всея` земля`, и^
просте'ръ рђкђ свою` ја^тъ ю&, и^ вънесе' ю& къ
себњ` въ ковче'гъ” И$ премеDли'въ е^ще, [з~ дн~їи]7,
па'ки и^спђсти'въ голђби'цђ и^с ковче'га, и^ ѓ^брати'ся къ немђ` [-]8 къ ве'черђ, (-)9 и^мња'ше сђче'цъ масли'ченъ съ ли'ствїемъ въ ё^стњх'ъ свои^хъ. И$ разђмњ` но'е ја^ко эTстђпи` вода эT [лица`]10 земли`, и^ ё^держа'въ е^ще [з~ дн~їи]11 дрђги'хъ, па'ки и^спђсти` голђби'цђ, и^ не приложи`
(къ немђ` ѓ^брати'тися)12 пото'мъ” І$ бы'сть въ
е^ді'но и^ въ шестьсо'тное лњто жи'тїя но'ева въ
а~ дн~ь [-]13, а~ го мsца, и^съся'че вода` эT [лица`]14
земли`” И$ эTкры` но'е покро'въ ковче'гђ и^же сътвори`,
и^ видњ ја%ко и^съся'че вода` эT лица земли`” Въ
мsцъ же вторы'и, въ кз~ [дн~ь]15 мsца исъше земля`” [-]16 Ре'че г~ь б~ъ но'еви гл~я, и^зы'иди и^с ковче'га ты`, и^ [сн~ве твои`, (-) жена твоя`]17, и^ же'ны
сн~въ твои%хъ с тобо'ю” (-)18 И$ вся'ка пло'ть эT
птицъ (и^) до ско'та, и^ вся'къ га'дъ дви'жђщїися по земли` и^зведи` съ собо'ю, (-)19 растњтеся *и^ множи'теся на земли`” І$ и^зы'иде но'е [и^ сн~ве е^го (-) жена` е^го]20, и^ жен'ы сн~въ е^го съ ни'мъ.
И$ вси` звњрїе и^ вси ско'ти, и^ вся пти'ца, и^ вся
(-)21 дви'жђщаа^ся (по ро'дђ свое^мђ на земли`)22,
и^зы'идоша и^с ковче'га И$ съзDа но'е тре'бникъ гв~и,
и^ възе'м# эT всњхъ ско'тъ чи'стыX, и^ эT [-]23
пти'цъ чи'стыX и^ възнесе` всесъж#жига'емое на
тре'бникъ, и` ѓ^боня` г~ь [-]24 воню` бл~гоё^ханїя” И$
ре'че г~ь б~ъ (-)25, не приложђ ктомђ` прокля'ти
зе'млю за дњ'ла члчsка. *зане` прилежиT помышле'нїе
чл~кђ прилњжно на зла'я эT ю%ности [е^го]26 (и^ того ради) не приложђ (-)27 ктомђ` ё^би'ти вся'кїя
пло'ти живы'я, ја%же сътвори'хъ вся` дн~и на
земли`” Сњя'тва и^ жа'тва, зима`, и^ зно'и, лњт'о,
и^ ѓ%сень, дн~ь и^ но'щь не преста'нђт#”

Глава 9

_____
Глава`, џ~”
блsви б~ъ но'я и^ сн~ы е^го, и^ ре'че [-]1, *растњтеся и^ множи'теся, и^ напо'лъните
зеMлю, и^ ѓ^блада'ите е%ю” И$ [стра'хъ и^
тре'петъ ва'шъ]2 да бђдет# на всњх'ъ
звњ'рехъ зе'мныхъ, и^ [на всњ'хъ ско'техъ]3, на

1 І Бог поблагословив Ноя і
його синів, і сказав: *Ростіть і множіться, і наповніть землю, і володійте нею. 2 І страх, і ваше тремтіння хай буде на всіх диких звірах
землі, і на всіх скотах, на всіх не______
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всњхъ птицахъ нбsныхъ, и^ на всњ'хъ дви'жђщихся по земли`, и^ на всњ'хъ ры'бахъ мо'рьскихъ, въ рђцњ` ваши въдаX (я&)” І$ вся'къ [-]4
и^же е%сть жи'въ, ва'мъ бђдетъ въ снњ'дь, ја^ко
зе'лїе тра'вное да'хъ ваM все`, *то'чїю мя`са въ
кро'ви (е^го) дш~а да не снњ'сте, [-]5 кро'ви б^о ва'шеи дш~ъ ва'шиX [-]6, эT рђки` вся'кого звњ'ри и^зыщђ (-)7, И$ эT рђки` члчsки бра'та и^зыщђ [е^я`]8”
*Пролива'яи (б^о) кро'вь чл~чђ, въ нея%же мњсто (-)9
е^го пролие%тся, *ја%ко въ ѓ%бразъ бж~їи сътвори'хъ чл~ка” *Вы' же раститеся и^ множи'теся, и^
напо'лните зе'млю и^ множи'теся на не'и” І$ ре'че
б~ъ но'е^ви и^ сн~оM е^го [-]10 гл~я, с^е а%зъ поста'влю
завњтъ мо'и ваM, и^ сњмени ва'шемђ по ва'съ, и^
вся'кои дш~и живђщеи съ ва'ми, эT пти'цъ до
ско'та, и^ вся'кого звњ'ри зе'мнаго [и^же е%сть съ
ва'ми]11, эT всњхъ и^зъшеDшихъ и^с ковче'га, И$
поставлю завњтъ мо'и къ ва'мъ, и^ не ё%мретъ
вся'ка пло'ть ксемђ` эT воды` пото'пныя, и^ не
бђ'детъ ([потоp]12 ксемђ`)13 на погђбле'нїе все'и`
земли`. І$ ре'че б~ъ но'еви, с^е *зна'менїе завњта, е%же
а%зъ даю`, ме'ждђ мно'ю и^ ва'ми, и^ ме'ждђ вся'кою дш~ею живо'ю ја%же е%сть съ ва'ми въ ро'ды
вњчныя” Дђ'гђ мою` (на ѓ%блацехъ поста'влю)14,
и бђдеT зна'менїе завњта [вњ'чнаго]15, ме'ждђ
мною' (и^) [ва'ми]16 и^ земле'ю” *І$ бђдетъ е^гда поѓ^блачђ` ѓ%блаки землю, [и^]17 я^ви'тся дђга` моя`
на ѓ%блацеX, и^ помянђ` завњтъ мо'и, е^же е%сть
межDу мно'ю и^ ва'ми, и^ межDђ вся'кою дш~ею живо'ю, и^ вся'кою пло'тїю” И$ не бђдеT по се'мъ вода`
въ пото'пъ, ја%ко потреби'ти вся'кђ плоть. и^
бђдеT дђга` моя на ѓ%блацеX, и^ ё^зрю и^ помянђ`
завњT вњ'чныи, (и^же поста'виX) межDђ мно'ю [и^
межDђ зеMле'ю]18, и^ межDђ вся'кою дш~ею живо'ю, и^
вся'кою пло'тїю и%же е^сть на земли`” И$ ре'че б~ъ
но'еви, с^е зна'менїе, завњта ја%же [еs]19 межDђ
мно'ю, и^ межDђ вся'кою пло'тїю ја%же е^сть на
земли`, бы'ша же сн~ве но'евы, и^зъшеDше и^с ковче'га, си'мъ, ха'мъ, и^а^фетъ, ха'мъ [же]20 бя'ше
эTц~ъ ханаа'нь” (Сїи сђть трїе)21 сн~ве но'евы, эT
сиX расплоди'шася по все'и земли`, и^ начатъ но'е
чл~къ дњлатель [бы'ти]22 земли` (-)23 насади` винограD, и^ пи эT вина`, (-)24 ё^пи'ся [и^ ё%спе]25” І$
ѓ^бнажи'ся въ домђ свое^мъ, и^ видњ` ха`мъ
Эtц~ъ ханаа'нь наготђ` эTц~а свое^го, і^ и^зшDе во'нъ
повњда ѓ^бњма бра'тома свои^ма [-]26, І$ възе'мша
си'мъ [-]27 и^а^фе'тъ ри'зђ [и^]28 възложи'ста ю& на
ѓ^бњ` рамњ свои` І$ и^доста въспя'ть, и^ покры'ста
наготђ` эTц~а свое^го, и^ лице` е^ю въспя'ть зря`, и^
наготы` эTц~а свое^го не ви дњ'ста. И$стрезви' же
ся но'е эT вина`, и^ разђмњ` е^ли'ко сътвори` е^мђ
35

бесних птахах, і на всьому, що рухається по землі, і на всіх рибах
моря; у ваші руки Я їх віддав. 3 І
все, що живе, вам буде на їжу. Так,
як зілля трави, Я дав вам все, 4
*лиш м’яса в крові його душі не
їстимете, 5 бо вашу кров, душ
ваших, вимагатиму з руки всякого
дикого звіра. І з руки людини брата
вимагатиму її. 6 *Бо, хто проливає
людську кров, замість неї його
проллється, *бо на образ Божий Я
створив людину. 7 *Ви ж ростіть і
множіться, і наповняйте землю, і
множіться на ній. 8 І сказав Бог Ноєві і його синам, мовлячи: 9 Ось Я
покладу мій завіт вам і вашому насінню по вас, 10 і всякій душі, що
живе з вами, від птахів до скотини,
і всякому дикому звіру землі, що є
з вами, з усіх, що вийшли з
корабля. 11 І покладу мій завіт з
вами, і більше не помре всяке тіло
від води потопу, і більше не буде
потопу на вигублення всієї землі.
12 І сказав Бог Ноєві: Ось *знак
завіту, який Я даю між мною і
вами, і між всякою живою душею,
яка є з вами, на вічні роди. 13
Покладу на хмарах мою веселку, і
буде знаком вічного завіту між
мною і вами, і землею. 14 *І буде,
коли Я наведу хмари на землю, і
з’явиться моя веселка в хмарах, 15 і
пригадаю мій завіт, який є між
мною і вами, і між всякою живою
душею, і всяким тілом. І після
цього вода не буде на потоп, щоб
знищити всяке тіло. 16 І моя
веселка буде на хмарах, і побачу, і
згадаю вічний завіт, який я поставив між мною і між землею, і
між всякою живою душею, і усяким тілом, що є на землі. 17 І
сказав Бог до Ноя: Ось знак завіту,
який є між мною і між усяким
тілом, яке є на землі. 18 Сини ж
Ноя, які вийшли з корабля, були:
Сим, Хам, Яфет; Хам же був батько
Ханаана. 19 Це є три сини Ноя, від
цих розплодилися по всій землі. 20
І Ной почав бути чоловікомрільником землі, насадив виноград
21 і випив вина, упився і заснув, і
обнажився у своїй хаті. 22 І
побачив Хам, батько Ханаана, наготу свого батька, і вийшовши
надвір, розповів двом своїм братам.
23 І взявши Сим і Яфет плаща, і
накинули його на оба рамена свої, і
пішли задом, і накрили наготу
свого батька, і їх обличчя дивилося
відвернене взад, і не побачили наготу свого батька. 24 Ной же витверезився від вина і впізнав, що
зробив йому його молодший син,
_____
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25 і сказав: Проклятий будь Ханаан
– буде рабом своїм братам. 26 І
сказав: Благословенний Господь
Бог Сима, і Ханаан буде йому
рабом, 27 і хай Бог розширить Яфета, і хай поселиться в мешканнях
Сима, і хай буде Ханаан його
рабом. 28 Ной же пожив після
потопу 350 літ. 29 І всі дні Ноя
були 9 сот і 50 літ, і помер.

Глава 10
пар1. 1

пар1. 1

1 Це ж є роди синів Ноя, Сима,
Хама, Яфета, і народилися їм сини
після потопу. 2 *Сини Яфета: Ґемер, і Маґоґ, і Мадай, і Онан, і Елиса, і Товал, і Мосох, і Тирас. 3 Сини ж Ґемера: Асханаз, і Риват, і
Тормаґ. 4 Сини ж Йонана: Елиса і
Тарсис Критський і Родійський. 5 З
цих розділилися острови всіх народів в їхній землі, кожний за мовою і племенами і в їхніх народах.
6 Сини ж Хама: Хус і Месраїм, Фуд
і Ханаан. 7 Сини Хуса: Сава, і
Евила, і Савата, і Реґма, і Саватака.
Сини ж Реґми: Сава і Дадан. 8 Хус
же породив Неврода: цей почав бути великаном на землі. 9 Цей був
великаном мисливцем перед Господом Богом. Задля цього говорять:
Як Неврод великан перед Господом. 10 І початок його царства був
Вавилон, і Орех, і Архад, і Халаан
на землі Сенаар; 11 з землі ж тієї
вийшов Ассур, і збудував Ниневгію
12 між Халахом, це є велике місто.
13 Месраїм же породив Людиїма, і
Неталима, і Енеметиїма, і Лавиїма,
10,14 і Патросиніїма, і Хазмоніїма,
звідти вийшов Филистим і Гафторіїм. 15 Ханаан же породив і Сидона первородного, і Хеттея, 16 і
Евусея, і Аморея, і Гергесея, 17 і
Евея, і Арукея, і Асенея, 18 і
Арадия, і Самария, і Матию; і після
цього розсіялися хананейські племена. 19 І хананейські границі були
від Сидона і аж до Герари і Гази,
доходячи до Содому і Гомори, і до
Адами і Севоїма, і до Даси. 20 Це
сини Хама в своїх племенах, і в
своїх народах, і в своїх поселеннях,
і в своїх країнах. 21 Сим, той що
був батьком всіх синів Евера, братом Яфета старшого. 22 *Сини
Сима: Елам, і Асур, і Арфаксад,
Люд, і Арам і Каїнан. 23 І сини
Арама: Ос, і Ул, Ґатер, і Мосох; 24
Арфаксад породив Каїнана, Каїнан
породив Салю, Саля ж породив
Евера. 25 І народилися Еверові два
сини, ім’я одному Фалек, бо в його
_____
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сн~ъ е^го ю^нњишїи” И$ ре'че, прокля'тъ бђ'ди ханааn, ра'бом# бђдеT бра'тома свои%ма. И$ ре'че, блsвнъ
г~ь б~ъ си'мовъ, и^ бђдетъ ханаа'нъ ра'бъ е^мђ,
(и^) да распространи'тъ б~ъ а^фе'та и^ да въселиTся в се'ла си'мова, и` да бђдTе ханаа'нъ ра'б# [е^го]29”
(Но'е же жи'тъ)30 по пото'пњ (лњт#, тн~)31. и^
бы'ша вси` дн~їе но'евы (лњтъ џ~ соT, и^ н~)32. и^
ё'мрњтъ”

Глава, і~”
и` же (сђть) бы'тїя сн~въ но'евыхъ, си'ма
ха'ма, и^а^фе'та, и^ роди'шася и^мъ сн~ве по
потопњ” *Сн~ве а^фе'товы, (геме'ръ)1, и^ магhо и мада'и, І$ [ѓ^и^а'нъ]2, и^ е^ли'са, и^ (џова'лъ)3, и^ мосоX, и^ џи'расъ” (-)4 Сн~ве (же) геме'ровы
а^схана'зъ, и^ рива'џъ, и^ (џорма'гъ)5” (-)6 Сн~ве (же)
(и^ѓ^и^а'ни)7, е^ли'са и^ џарси'съ, (кри'тьстїи)8, и^
ро'дъстїи. эT си'х# раздњли'шася ѓ^строви стра'нъ
(всњхъ) въ земли` иX, ко'ждо по ја%зы'комъ и^ рожDенїяX [-]9, и^ въ странаX и^хъ” Сн~ве же ха'мовы,
хђ'съ, и^ месъраи^мъ, фђ'дъ, и^ ханаа'нъ” Сн~ве
(-)10 хђ'совы, сава`, и^ еви'ла, и^ сава'та и^ регма`, и^
[саваџа'ка]11” Сн~ве же регма'новы, сава` и^ дадаn,
хђ'съ же роди` невро'да, се'и начатъ (гига'нтъ
бы'ти)12 на земли`, се'и бњ` и^сполинъ, лове'цъ
пре'дъ гм~ъ бг~омъ” Сего ра'ди рекђтъ ја^ко невро'дъ и^споли'нъ [-]13 предъ гм~ъ” И$ бы'сть нача'ло црsтва е^го, вавилоn, [и^]14 ѓ^ре'хъ, и^ а^рхадъ, и^
(халаа%нь)15, на земли` сенаа'ръ. эT земля (же)
тоя`” И$зы'де [а^сђръ]16, и^ създа` (н^иневги'ю)17 (-)18
посредњ` [халахоM]17, с^е (е^сть) грDа вели'кїи” (-)20
МесраиM (же) роди лю'дии%ма, (и^ неџали'ма и^ е^неметии'ма, и^ лавии%ма)21, и^ (патросинїи%ма)22 и^
[хазмонїи%ма]23 эTню'дђже и^зы'иде филисти'мъ, и^
(гафџорїи'мъ)24” Ханаа'нь же роди` (и^) сидона первеньца`, и^ хетъџе'я, и^ е^вђсе'я, и^ [а^море'я]25, и^
гергесе'я, и^ е^ве'я и^ а^рђке'я, и^ [а^сене'я]26, и^ а^ради'я, и^ самари'я, и^ (маџи'ю)27, и^ посе'мъ разсњя^шася племена` ханане'иская” И$ бы'ша предњлы
ханане'истїи эT сидо'на да'же (и%) (-)28 до гера'ра, и^
га'зы, дои'дђще содоM и^ гомо'ръ [и^]29 (до) а^да'мы,
и^ севои'ма, да'же (и^ до) (да'са)30. с^и сн~ве ха'мовы
въ племе'неX свои%хъ, [и^]31 въ ја%зы'цехъ свои%хъ, и^
въ се'лехъ свои%хъ, и^ въ странахъ свои%хъ” (-)32
Си'мђ бы'вшђ томђ эTц~ђ всњхъ сн~въ е^веро'выX,
бра'тђ а^фе'товђ старњи'шемђ” *Сн~ве си'мовы,
е^ла'мъ, и^ а^сђръ, и^ а^рфаћаD, [-]33 лю'дъ, и^ а^ра'мъ,
и^ каи^на'нъ” И$ сн~ве а^ра'мли, ѓ%съ, и^ ё%ль, [-]34 гате'ръ, и^ мосо'хъ, (-)35 а^рфаћа'дъ роди` каи^на'на.
(-)36 Каи^нанъ роди са'лю, Са'ля же роди` еве'ра” и^
(роди'стася е^ве'рђ)37 два` сн~а, и^мя е^ді'номђ фа36
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ле'къ, (въ дн~и б^о)38 е^го раздњли'ся зеMля” (-)39
И$мя бра'тђ е^го и^ектаn, и^екта'н же роди` е^льмода'да, и^ [сале'џа]40 и^ а^сармо'џа, (-)41 и^а^ра'ха, и^
[ѓ^до'ра]42, и^ [еви'ля]43, и^ де'кля, и^ авимеі'ля и^
сове'ва, и^ ё^фи'ра, і^ е^ви'ла, и^ ѓ^ва'ва вс^и сїи сн~ве
и^екта'новы” И$ бы'сть въселе'нїе иX эT маси, даже и^дђще сафи'ра, горы` въсточныя” Сїи сн~ве
си'мовы въ племене'хъ своиX, по ја%зы'комъ и%хъ
въ се'лехъ и^х#, и^ въ стра'наX и%хъ. си племена
сн~въ но'евыX, по родђ и^хъ, по ја%зы'комъ и%хъ,
(въ се'лехъ иX и^ въ стра'наX и^хъ,) эT си'хъ разсњя^шася ѓ%строви странъ, на земли` по пото'пњ”

Глава, а~і”

а~ параl а~

а~ параl а~

бњ` вся земля ё^ста` е^ді'на и^ гла'съ
е^ді'нъ всњм#. и^ бы'сть е^гда` поити`
и%мъ эT восто'къ, (и^) ѓ^брњто'ша по'ле
въ земли` сенаа'ръ, и^ въсели'шася тђ`, и^
ре'че чл~къ къ дрђ'гђ свое^мђ, прїидњте (и^) да
сотворимъ пли'н#џы, и^ и^спечеM я& ѓ^гне'мъ, и^ бы'ша и%мъ пли'нџы въ ка'мень, и^ бре'нїе [-]1 (въ
мњсто) мњл'а” И$ рњша прїидњте да сози'ждMе
себњ` грDа и^ сто'лпъ е^мђ'же (бђ'детъ ве'рхъ)2 до
нб~сњ” И$ сътвориM себњ` и%мя, пре'жDе да'же не разы'йдем#ся по лицђ всея` зеMля” И$ сни'де г~ь ви'дњти грDа и^ столпъ, и^же зида'ша сн~ве члчsтїи” И$ ре'че г~ь, с^е ро'дъ е^ді'нъ, и^ ја^зы'къ е^ді'нъ
всњмъ, и^ с^е нача'ша твори'ти. и^ [-]3 не преста'нђт# (до'ндеже сконча'ютъ)4 ” Прїи^дњте и^
и^зшеDше смњсимъ [иM т^ђ]5 ја%зы'ки (иX), да не
ё^слы'шаT ко'ждо [-]6 дрђ'га [свое^го]7” И$ рас#сњя иX
(эTтђ'дђ г~ь)8 по лицђ всея` земля`, и^ преста'ша зи'ждђще грDа и^ столпъ” Сего ра'ди нарече'ся и%мя (мњстђ томђ)9 смњше'нїе, ја%ко тђ`
смиси` г~ь ё^ста` (всњ'хъ ја%зы'къ)10” И$ эTтђ'дђ
рас#сњя иX г~ь [-]11 по лицђ всея` зеMля. [-]12 *Си
бы'тїя си'мова, си'мђ [б^њ]13 [-]14 р~ лњT, е^гда` роd
а^рфаћа'да, въ второ'е лњто по пото'пњ” И$ жиT
си'мъ ро'жDь а^рфаћа'да [лњтъ, тл~е]15, и^ роди`
сн^ы и^ дще'ры, и^ ё%мрњтъ” (-)16 (А$рфаћа'д (же)
жи'тъ)17 лTњ рл~е, и^ роди` каи^на'на, и^ жи'тъ
а"рфаћа'дъ ро'жDь каи^на'на, лњтъ тл~, и роди` сн~ы
и^ дще'ры, и^ ё%мрњтъ” И$ жи'тъ каи^нанъ
лњтъ, р~л, и^ роди` са'лђ, и^ жиT каи^на'нъ ро'ждь
са'лђ, лњтъ т~л, и^ ро'ди` сн~ы и^ дще'ры, и^ ё%мрњтъ” И$ жи'тъ са'ла лњтъ рл~, и^ роди` е^ве'ра,
и^ жиT сала ро'ждъ е^вера лњтъ т~л, и^ ро'ди сн~ы
и^ дще'ры, и^ ё^мрњтъ” И$ жи'тъ *е^ве'ра лњтъ,
рл~д, и^ ро'ди фале'ка, и^ жиT е^вер# ро'ждь фале'ка,
лњтъ тѓ~, и^ роди` сн~ы и^ дще'ры, и^ ё^мрњтъ”
_______
37

днях поділилася земля. Ім’я його
брата Єктан. 26 Єктан же породив
Ельмодада, і Салета, і Асармота,
Яраха 27 і Одора, і Евиля, і Декля, 28
і Авимеїля, і Совева, 29 і Уфира, і
Евила, і Овава. Всі ці сини Єктана. 30
І їх поселення було від Маси аж до
приходу до Софира, східної гори. 31
Це сини Сима в своїх племенах, за
їхніми мовами, в їхніх поселеннях і в
їхніх країнах. 32 Це племена синів
Ноя за їхніми родами, за їхніми народами, в їхніх поселеннях і в їхніх
країнах. Від цих розсіялися острови
країн на землі після потопу.

Глава 11
1 І вся земля була одними устами, і один голос в усіх. 2 І сталося,
коли вони пішли зі сходу, і знайшли
поле в землі Сеннаар, і поселилися
там. 3 І сказав чоловік до свого
друга: Прийдіть і зробім цегли, і
випечім огнем. І цегла була їм замість каменя, і глина замість розчину. 4 І сказали: Ходіть, збудуймо собі
місто і башту, якої вершок буде до
неба. І зробім собі ім’я раніше, ніж
розійдемося по лиці всієї землі. 5 І
зійшов Господь побачити місто і
башту, яку будували людські сини. 6
І сказав Господь: Ось рід один і мова
одна в усіх, і ось зачали робити, і
тепер не перестануть – доки не закінчать. 7 Ходіть, і зійшовши, помішаймо їм там їхні мови, щоб не почув
кожний свого друга. 8 І Господь
розсіяв їх звідти по лиці всієї землі, і
перестали будувати місто і башту. 9
Задля цього названо ім’я того місця
Змішання, бо там Господь змішав уста всіх народів. І звідти Господь розсіяв їх по лиці всієї землі. 10 *Це
роди Сима: Симові було 100 літ, коли
породив Арфаксада: в другому році
після потопу. 11 І пожив Сим після
того, як породив Арфаксада, 335 літ,
і породив синів і дочок, і помер. 12
Арфаксад же пожив 135 літ і породив
Каїнана, 13 і пожив Арфаксад після
того, як породив Каїнана, 330 літ, і
породив синів і дочок, і помер. І пожив Каїнан 130 літ, і породив Салу, і
пожив Каїнан після того, як породив
Салу, 330 літ, і породив синів і дочок,
і помер. 14 І пожив Сала 130 літ, і
породив Евера, 15 і пожив Сала після
того, як породив Евера, 330 літ, і породив синів і дочок, і помер. 16 І
пожив *Евер 134 літa, і породив Фалека, 17 і пожив Евер після того, як
породив Фалека, 370 літ, і породив
синів і дочок, і помер. 18 І пожив
Фалек 130 літ, і породив Раґава, 19 і
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пожив Фалек після того, як породив Раґава, 209 літ, і породив синів
і дочок, і помер. 20 І пожив Раґав
132 літa, і породив Есеруха, 21 і пожив Раґав після того, як породив Есеруха, 207 літ, і породив синів і
дочок, і помер. 22 І пожив Есерух
130 літ, і породив Нахора, 23 і пожив Есерух після того, як породив
Нахора, 200 літ, і породив синів і
дочок, і помер. 24 І пожив Нахор 79
літ, і породив Тару, 25 і пожив Нахор після того, як породив Тару,
129 літ, і породив синів і дочок, і
помер. 26 *І пожив Тара 70 літ, і
породив Аврама, і Нахора, і Арана.
27 Це ж роди Тари: Тара породив
Аврама, і Нахора, і Арана. Аран же
породив Лота. 28 І помер Аран перед своїм батьком Тарою в землі, в
якій народився, в поселеннях халдійських. 29 І Аврам, і Нахор взяли
собі жінок; ім’я жінки Аврама –
Сара і імя жінки Нахора – Мельха,
дочка Арана; він є батько Мельхи і
батько Єсхи. 30 Була ж Сара неплідною і не родила дітей. 31 *І
взяв Тара Аврама, свого сина, і Лота, сина Арана, сина свого сина, і
Сару, свою невістку, жінку Аврама,
свого сина, і вивів їх з халдейської
землі, щоб піти до ханаанської землі, і прийшли аж до Хари, і там поселилися. 32 Були ж всі дні Тари в
Хараані 205 літ. І Тара помер в Хараані.

И$ жи'тъ фалеk лњтъ рл~, и^ роди` рага'ва, и^
жи'тъ фале'къ ро'ждь рага'ва лњтъ сџ~, и роди`
сн~ы и^ дще'ры, и^ ё%мрњтъ” И$ жи'тъ рага'въ,
лњтъ рл~в, и^ роди` (е^серђ'ха)18, и^ жи'тъ рага'въ
ро'ждъ (е^серђха)18 лњть, с~з, и^ роди` сн~ы и^ дще'ры,
и ё%мрњтъ” И$ жи'тъ (е^серђ'хъ)18 лњтъ р~л, и^
роди` нахо'ра, и^ жи'тъ (е^серђ'хъ)18 ро'ждь нахо'ра
лњтъ с~, и^ роди` сн~ы и^ дще'ры, и^ ё%мрњтъ” И$
жи'тъ нахо'ръ лњтъ ѓџ~, и^ роди` џа'рђ, и^ житъ
нахо'ръ ро'ждъ џа'рђ лњтъ рк~џ, и^ роди сн~ы и^
дще'ры, и^ ё%мрњтъ” *И$ жи'тъ џа'ра лњтъ ѓ~, и^
ро'ди а^вра'ма, и^ нахо'ра і^ [а^ра'на]19. Си' же бы'тїя
џа'ры, џа'ра роди` а^вра'ма, и^ нахо`ра, и^ [а^ра'на]20” [А$ра'н же]21 роd ло'та” И$ ё^мре [а^ра'нъ]22 предъ џа'рою
эTц~емъ свои%мъ, въ зем#ли в неиже ся роди` въ
се'лехъ хал#дњ'искихъ” И$ поја%ста а^вра'мъ и^ нахо'ръ
себњ же'ны, и^мя женњ а^вра'мли са'ра. І$ и^мя женњ` нахо'ровњ ме'льха д#щи а^ра'ня, (с^е е%сть) эTц~ъ
ме'лшинъ, и^ эTц~ъ (е%схи)23 (-)24 Бя'ше (же) сар`а
непло'ды, и^ не ражDаше дњте'и. *и^ пояT џа'ра
а^вра'ма сн~а своего, и^ ло'та сн~а а^ра'ня, сн~а, сн~а
свое^го и^ са'рђ сно'хђ свою` женђ` а^вра'млю сн~а свое^го,
І$ и^зведе я& и^з# земля` хал#дњи'ски, и^ти на' зеMлю
ханаа%ньскђ, и^ прїидо'ша да'же и^ до [хары]25, и^
всели'шася т^ђ” (-)26 Бы'ша (же) [вс^и]27 дн~їе џа'ры
въ хараа%нњ лTњ, с~е, и^ ё%мрњтъ, џа'ра въ [хараа%нњ]28”

Глава 12

_____
Глава`, в~і”
ре'че г~ь а^вра'мђ, *и^зыи^ди эT зеMля твоея`,
и^ эT ро'да твое^го, и^ эT до'мђ эTц~а твое^го, [І$ и^ди]1 въ зе'млю в# ню'же ти покажђ`, и^ сътворю` тя` въ ја^зыкъ ве'лїи,
и^ блsвлю тя, и^ възвели'чю и^мя` твое`, и^ бђдеши блsвнъ, и^ блsвлю блsвя'щая тя`, и^ кленђщая^ тя` прокленђ, *и^ блsвя'тся ѓ^ тебњ`
вс^я племена` зе'мная. І$ и^де а^вра'м# ја%коже гл~а е^мђ г~ь, (-)2 и^дя'ше с ни'мъ и^ ло'т#” А$вра'м же
бяше лњтъ ѓ~е, е^гда` и^зы'иде эT (земля`) хараа%ня” И$ поя` а^вра'мъ (женђ` свою` сарђ)3, и^ ло'та
сн~а бра'та свое^го, и^ вся и^мњ'нїа своя` е^ли'ко притяжа'ша, и^ вся` дш~а ја^же притяжа'ша въ хараа%ни, (-)4 и^зыи^до'ша (и^ ті'и) (-)5 въ зе'млю хананею' (-)6” І$ ѓ^бы'иде а^враM зе'млю (всю`) [-]7, до
мњ'ста, сихе'м#ска, къ дђ'бђ высо'комђ, хананеи'
же тогда` живя'хђ на зеMли [то'и]8. И$ я^ви'ся г~ь
а^вра'мђ, и^ реq е^мђ *сњмени твое^мђ даM зе'млю
сїю`” И" създа` т^ђ а^враM тре'бникъ г^ђ ја%вльшемђся е^мђ” И$ въстђпи` эTтђ'дђ въ го'рђ на въсто'къ (лицMе пря'мо) веџи'ль, и^ поста'ви [-]9

1 І Господь сказав Аврамові:
*Вийди з твоєї землі, і з твого роду,
і з дому твого батька, і йди до землі, до якої тобі покажу, 2 і зроблю
тебе у великий народ, і поблагословлю тебе, і звеличу твоє ім’я і будеш благословенний, 3 і поблагословлю тих, що тебе благословлять,
і проклену тих, що тебе проклинають, *і в тобі будуть благословенні
всі племена землі. 4 І пішов Аврам,
так як йому сказав Господь, і з ним
ішов Лот. Аврам же мав 75 літ, коли вийшов з хараанської землі. 5 І
взяв Аврам свою жінку Сару, і Лота, сина свого брата, і всі свої маєтки, які придбали, і всі душі, які
придбали в Хараані, і ті вийшли до
хананейської землі. 6 І обійшов Аврам всю землю до місця Сихем, до
високого дуба. Хананеї ж тоді жили на тій землі. 7 І з’явився Господь Аврамові, і сказав йому: *Твому насінню дам цю землю. І збудував там Аврам жертовник Господеві, який йому з’явився. 8 І відійшов
звідти до гори на сході, лицем напроти Ветилю, і поставив своє шат-
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хра'мъ свои въ веџи'ль к# мо'рю [-]10 къ востоком#, и^ созда` т^ђ тре'бникъ г~ђ, и^ помоли'вся
во и'мя г~а. [ја%вльшагося е^мђ]11” И$ въздви'жеся а^враM, і^ и'де въ ѓ^рђжїи сквозњ` пђсты'ню, и^
бы'сть глDа на земли`” И$ прїиде а^враM въ е^гљ=петъ, (хотя`) жи'ти т^ђ, ја%ко соѓ^долњлъ бяше глDа на земли`” Бы'сть же е^гда` приближи'ся
а^вра'мъ вни'ти въ е^гљ=петъ, ре'че а^враM са'рњ женњ` свое'и, ви'жDђ а%зъ ја%ко (добра` е^си жена` в# лице`)12, бђдетъ ё%бо е^гда` ё^ви'дяT тя` е^гљ=птяне, (и^) рекђтъ ја%ко жена` (е^си е^мђ)13 и^ ё^бїю'тъ м^я а^ тебе` по'имђт#, *рцы` ё^бо ја^ко сестра` е^мђ е%смь, да (и^) (мнњ добро`)14 бђ'детъ
тебе` ра'ди. и^ бђ'детъ жива` дш~а моя` тебе`
ра'ди” Бы'сть же е^гда` вънїиде а^враM въ е^гљ=пет#, (и^) видњвше е^гљ=птяне женђ` [е^го]15, ја^ко
добра` бя'ше ѕњло`” [-]16 Ви'дњша ю& кн~ѕи фараѓ^ни, и^ похвали'ша ю& къ фараѓ%нђ, и^ въведо'ша
ю& въ до'мъ фараѓ%новъ і^ а^вра'мђ добрњ бя'ше
е^я` дњля” И$ бы'ша (а^вра'мђ)17 ѓ^вца` (-)18 говя'да и^ ѓ^слята, рабы` и^ рабы'ня [и^]19 мщата
и^и^ вельблю'ди” И$ мђчи [г~ь]20 (мђ'ками вели'кими
фараѓ%на)21 и^ дом# е^го, са'ры дњля жены` а^вра'мля. Възва' же фараѓ%нъ а^вра'ма, (и^) рече` [е^мђ]22
чт^о се` сътвори' ми, (-)23 не повњдаv [-]24 ја%ко
на` ти` е^сть, почто' ли ре'че ја^ко сестра` ми
е^сть, (-)25 поја^х# ю& себњ` в женђ`” И$ нн~њ се` жена`
твоя` прDе тобо'ю пое^мъ [ю&]26 эTи^ди” И$ повелњ
фараѓ^нъ мђжеM а^вра'ма дњля, проводи'ти е^го и^
женђ` е^го, и^ вс^е е^лико бя'ше е^го, и^ ло'та с
ни'мъ
___Глvа, г~і”
зы'иде же а^вра'м# эT е^гљ=пта са'мъ и^
жена` е^го, и^ вс^е е^ли'ко е^го (въ пђсты'ню,
и^ ло'тъ с ни'мъ)1” А$вра'м# же бя'ше бога'тъ ѕњло`, ското'мъ, [-]2 зла'томъ, и^
срњбромъ” І$ и^де эTню'дђже бњ` прише'лъ, въ
пђсты'ню до веџи'ля. до мњста и^дњже бњ`
(е^мђ хра'мина)3 пе'рвње ме'ждђ веџи'лемъ, и
ме'ждђ а%г#ге, въ мњстњ тре'бища, *идеже сътвори'лъ бњ` пе'рвње [хра'м#]4, и^ моли` т^ђ (и^мя
а^вра'мъ)5 г~а” И$ ло'тђ (же) и%же хожда'ше съ а%вра'момъ бя'хђ ѓ^вца и^ говя'да, и^ [скота`]6
(много), и^ не въмњща'ше и^хъ земля` жи'ти въкђпњ, *ја%ко (и^мњнїе и^хъ бя'ше)7 мно'го, и^ не можа'хђ жи'ти въкђпњ. (-)8 Бы'сть
(же) сва'ръ междђ пастђхи` скота` а^вра'мля, и^
междђ пастђхи` скота` ло'това, ханане'и же,
и^ ферезе'и тогда` насе'лницы бя'хђ въ зеMли
(тои). Ре'че же а^вра'мъ ло'тђ, да не бђ'детъ
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ро у Ветилі до моря, на сході, і збудував там жертовник Господеві, і помолився в ім’я Госпда, що йому з’явився. 9 І піднявся Аврам, і пішов в
зброї крізь пустиню, 10 і був голод на
землі. І прийшов Аврам до Єгипту,
бажаючи жити там, бо голод запанував на землі. 11 Сталося ж, коли приблизився Аврам, щоб ввійти до Єгипту, сказав Аврам Сарі, своїй жінці:
Бачу я, що ти лицем є вродливою
жінкою, 12 отже буде, коли тебе побачать єгиптяни і скажуть, що ти є
його жінка, і уб’ють мене, а тебе візьмуть; 13 *отже, скажи, що: Я є його
сестрою, щоб і мені добре було задля
тебе, і живою буде моя душа задля
тебе. 14 Сталося ж, коли ввійшов
Аврам до Єгипту, і побачили єгиптяни його жінку, що була дуже вродлива. 15 Побачили її князі Фараона і
розхвалили її перед Фараоном, і ввели її до дому Фараона. 16 І Аврамові
було добре задля неї. І були в Аврама
вівці, телята і осли, раби і рабині, і
мули, і верблюди. 17 І мучив Господь
Фараона і його дім великими муками
через Сару жінку Аврама. 18 Покликав же Фараон Аврама і сказав йому:
Чому це ти мені зробив – не звістив,
що вона є твоєю жінкою? 19 Чому ти
сказав, що: Є моєю сестрою? Я взяв її
собі за жінку. І тепер ось твоя жінка
перед тобою, взявши її, відійди. 20 І
Фараон заповів мужам про Аврама,
щоб провести його і його жінку, і все,
що було його, і Лота з ним.

ниж. 20

Глава 13
1 Вийшов же Аврам з Єгипту,
сам і його жінка, і все, що його, до
пустині, і Лот з ним. 2 Аврам же був
дуже богатий скотиною, золотом і
сріблом. 3 І він пішов звідки був
прийшов: до пустині, до Ветилю, до
місця, де він раніше мав шатро, між
Ветилем і між Анґе, 4 до місця
жертовника, *де поставив був перше
шатро; і там призвав Аврам ім’я Господа. 5 І в Лота ж, який ходив з Аврамом, були вівці, і телята, і багато
скотини, 6 і земля не поміщала їх,
щоб жити разом, *бо їх маєток був
великий, і не могли жити разом. 7 Була ж бійка між пастухами скота
Аврама і між пастухами скота Лота.
Хананеї ж і Ферезеї тоді були
поселені на тій землі. 8 Сказав же
Аврам Лотові: Хай не буде бійки між
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мною і тобою і між твоїми пастухами і між моїми пастухами, бо
ми є собі чоловіки – брати. 9 Чи ось
не вся земля перед тобою, відлучися ти від мене. Або ти на-ліво, а
я на-право; або ти на-право, а я наліво. 10 І Лот, піднявши свої очі, і
побачив усю околицю Йордану, що
вона вся була наводнена водою,
раніше від знищення Содоми і
Гомори, наче божий рай, і наче єгипетська земля, і аж до Зоґора. 11 І
вибрав собі Лот усю йорданську
околицю, і відійшов Лот від сходу,
і відлучилися оба брати від себе. 12
Аврам же поселився в ханаонській
землі. Лот же поселився в місті
околиці, і замешкав у Содомі. 13
Люди ж, що в Содомі, дуже погані
й грішні перед Богом. 14 Сказав же
Бог до Аврама, як Лот відлучився
від нього: Підніми свої очі і глянь з
місця, де ти тепер є, на північ, і на
схід, і до моря, 15 *бо всю землю,
яку ти бачиш, Я її дам тобі і твому
насінню навіки. 16 І зроблю твоє
плем’я, як пісок землі. І якщо хтось
може почислити пісок землі, то й
почислить твоє насіння. 17 Вставши, й пройди землю по її довжині і
по ширині, бо дам її тобі і твому
насінню навіки. 18 І відселився Аврам, і, прийшовши, поселився при
мамврійському дубі, який був у
Хевроні, і там збудував жертовник
Господеві.

сва'ръ междђ мно'ю и^ тобо'ю, и^ меQдђ пастђхи`
твои%ми, и^ [ме'ждђ]9 пастђхи` [мои'ми]10, ја%ко
чл~ка бра'та е^свњ себњ Не се' ли вся` земля` прDе
тобо'ю [-]11, эTлђчи'ся ты` эT мене`, любо ты` на'
лњво (а^) а%зъ на' десно, любо (-)12 ты` на десно (а^)
а%зъ на' лњво” И$ възве'дъ ло'тъ ѓ%чи свои` (и^) видњ` ве'съ предњлъ и^ѓ^рда'нескъ, ја%ко ве'съ (наводне'нъ бя'ше)13 (водо'ю), пре'жDе рассы'панїя (-)14 содо'мска и^ гомоrска, ја^ко ра'и бж~їи, и^ ја%ко земля
е^гљ=пет#ска, да'же (и^)15 до зогора” І$ и^збра` себњ`
ло'тъ ве'съ предњлъ и^ѓ^рда'нескъ, и^ эTи^де ло'тъ
эT въсто'ка, и^ разлђчи'стася (ѓ%ба бра'та эT себе)16” А$враM же всели'ся в зе'млю ханаѓ%ньскђ” Лѓ'т#
же всели'ся въ грDа предњлескъ, и^ всели'ся в содо'мъ” Чл~цы же и^же в содо'мњ зли`, и^ грњшни прDе
бм~ъ ѕњло`” Ре'че же б~ъ къ а^вра'мђ, ја%коже эTлђчи'ся ло'тъ эT него, въздви'гни ѓ%чи свои` (и^)
ви'ждь, эT мњста и^дњже (ты` нн~њ)17 е^си, к сњверђ и^ (-)18 (ко) въсто'коM и^ (къ) мо'рю, *ја%ко всю`
зе'млю ю^же ты` ви'диши, тебњ` да'мъ ю&, и^ сњмени твое^мђ въ вњки, и^ сътворю` племя` твое`
ја%ко пњсо'къ зе'мныи” (И$) а%ще (кт^о мо'жетъ)19
и^счести` пњсо'къ зе'мныи, то` и^ сњмя` твое и^зочтеT” Въста'въ (и^) ѓ^быиди зеMлю въ длъготђ ея`
и^ въ широтђ`, ја%ко тебњ дам# ю&, [и^ сњмени
твое^мђ въ вњки]20, і^ эTсели'ся а^вра'мъ, (и^) пришеD въсели'ся ё^ дђба мам#врїя, и^же бя'ше въ
хевро'нњ, и^ създа тђ` тре'бникъ г~ђ”

Глава 14

_____
Глvа, д~і”
ы'сть же въ црsтво [марфа'ле]1 цр~я сеннаа'рьска, (и^) ариѓ%хъ цр~ь [е^ласа'рескъ]2, и^ [ходо'логоморъ]3 цр~ь е^ламе'рескь, и^ џар#галъ цр~ь
ја%зы'ческїи” (И$) сътвориша ра'ть, съ [вала'комъ]4 цр~емъ содо'мъскимъ, и^ съ вар#са'вою
цр~емъ [гомо'рскїмъ]5, и^ [съ]6 сеннаа'ромъ цр~емъ
а^дама'ньскимъ, и^ симово'ромъ цр~ем# севои%м#скимъ”
И$ цр~емъ вала'комъ се'и е%сть сиго'ръ, (и^) вс^и (-)7
совњща'шася на де'брь (лљ=кїю)8, с^е [е^сть]9 море
солиuное в~і лTњ, рабо'таша [ходологомо'рю]10” тре'тїа^го же на'десять лњта, эTверъго'шася [е^го]11”
[И$]12 въ д~і лњто, прїиде [ходологомо'ръ]13, и^ цр~и
и^же с ниM и^ съсњко'ша гига'нты (і^) е'же въ (настаро'џњ)14 [и^]15 (въ) [канаи'ме]16, и^ ја%зы'цы крњ'пки въкђ'пњ с ни'ми. и^ [съмњя']17 и^же въ са'вњ
гра'дњ и^ хор#ре'я и^же въ гораX сљ=и'ръскиX. до тереми'нџа (фараѓ'ня)18, и^же е^сть въ пђсты'ни” І$
ѓ^брати'вшеся прїидо'ша къ и^сто'чникђ сђ'дномђ. е^же е^сть кади'съ, и^ съсњко'ша [-]19 кн~ѕя а^мали'чески, і^ а^мор#ре'я живђщая въ [а^саn]20 џама'рњ, и^зы'де же цр~ь содоMскїи и^ цр~ь [гомо'рскїи]21, и^
______

1 Сталося ж, в царство Марфала, царя Сеннаара, і Аріох, цар еласарский, і Ходологомор, цар еламерський, і Тарґал, цар народів, 2 i
звели війну з Валаком, царем содомським, і з Варсавою, царем гоморським, і з Сеннааром, царем
адаманським, і Симовором, царем
севоімським, i царем Валаком, цей
є Сиґор, 3 і всі погодилися на долину ликію, це є море солі. 4 12 літ
служили Ходологомореві, тринадцятого ж року відкинули його. 5 І в
14 році прийшов Ходологомор і
царі, що з ним, і вирубали велетнів,
і тих, що в Настароті і в Канаїмі, і
сильні народи разом з ними, і Соміїв, що в місті Саві, 6 і Хорреїв, що в
сиірських горах, до терпетинного
дерева фараона, що є в пустині. 7 І
повернувшись, прийшли до джерела суду, що є Кадис, і вирубали
князів Амалика і Аморреїв, що
мешкали в Асан Тамарі. 8 Вийшов
же цар содомський, і цар гоморський, і цар адаманський, і цар се_______

40

виj в~
ниy е~і к~ѕ
е~ моs л~џ

14,8

е^вреѓM з~

Буття 15,2

цр~ь а^дама'ньскїи, и^ цр~ь севои'мскъ, и^ цр~ь [валаk]22 с^и е^сть сиго'рскїи, и^ въполчи'шася на сњ'чю въ ю^до'лїи (лљ=кїи)23 на [ходологомо'ра]24, цр~я
е^ла'мска. и^ џарга'ла цр~я ја%зы'ческа, і^ а^марфа'ла
цр~я сеннаа'рска. і^ а^рїѓ%ха цр~я [е^ласа'рска]25, четы'ри цр~и на е~ ю`. доли'на же алљ=кїя, (и^мя'ше)
кла'дези [-]26 вњ'верны” [И$]27 побњже цр~ь содо'мъскїи, и^ цр~ь гомо'рскїи и^ въпадо'ша в ня`, ѓ^ста'вльшїи же (бњжа'ша въ горђ)28 (і^ ѓ^держа'ша
ю&)” [И$]29 поя'ша [вс^я коня`]30 содо'м#скїи и^ [гомо'рскїи]31, и^ вс^е [ѓ^рђжїе]32 и^хъ и^ эTи^до'ша” Поя'ша же и^ ло'та сн~а брата а^вра'мова, і^ и^мњнїе
е^го и^ эTи^до'ша” Бњ б^о (въ содо'мњх# живыи)33,
пришеD же (е^ді'нъ эT и^сцелњвшиX)34 повњда а^вра'мђ прише'лцђ” (А$враM)35 же жи'тъ ё^ дђба мам#врїя” А$море'и (же) бра'та е^схо'ля, и^ бра'та [е^ё^на'ня]36, и^же бњша ро'тницы а^вра'мовы” ё^слы'шаv же а^вра'мъ, ја%ко (плњни'ша)37 ло'та снв~ца
е^го, (и^) събра` (вс^я)38 домочаDца (-)39, т~ и^ и~і. и^
гна'ша въ слњдъ и^х# до (до'на)40, и^ нападе` на'
ня но'щїю, саM и^ ѓ%троцы е^го [с нимъ]41. и^ порази` и^хъ и^ гони` и%хъ до [сова'ла]42, ја^же е^сть
ѓ^шђюю` дама'ска” И$ възврати` вс^я и^ кони` содо'мъска и^ ло'та [сн~а]43 бра'та своегэ` возъвра'ти`, и^ [вся`]44 и^мњнїа е^го и^ жены` и^ лю'ди”
И$зы'де же цр~ь содо'м#скїи въ стрњте'нїе е^мђ,
е^гда` въз#врати'ся эT сњ'чя [ходологомо'ра]45 и^
цр~еи сђщиX с ниM въ ё^до'ле са'винњ, сїе бя'ше
поле цр~во” И$ *мелхиседе'къ цр~ь сали'меск#, и^знесе`
хлbњ и^ вино`, бя'ше же сщ~е'нниk б~а вы'шнего. и^
блsви а^вра'ма и^ рече, блsвен# а^вра'мъ б~ђ вы'шнемђ,
и^же създа` нб~о и^ зе'млю, и^ блsвенъ б~ъ вы'шнїи,
и^же преда` враги` твоя в рђцњ твои`, и^ да'сть
е^мђ десяти'нђ [а^враM]46 эT всего`” Рече же цр~ь содо'мескъ къ а^вра'мђ. дажDь м^и мђжа, а^ коня`
възми` себњ`. рече же а^враM къ цр~ю содоMскђ, въздви'гнђ рђкђ мою къ [г~ђ]47 б~ђ вы'шнемђ, и^же
сътвори` нб~о и^ землю, а^ще эT ве'рви до възвђ'зы сапо'жныя, възмђ` эT всеh твое^го, да не
рече'ши [-]48 ѓ^богатиX а^вра'ма, ра'звњ и^же сђть
и^зъя'ли ѓ%троцы, и^ ча'сть мђжїи, и^же сђть
ходи'ли со мно'ю, е^схо'лъ і^ (её^на'нъ)49 маMвре, сїи
да во'змђтъ ча'сти [своя`]50”
__ Глvа, е~і”
о гл~анїи же се'м#, бы'сть сло'во гн~е къ
а^вра'мђ въ видњ'нїи [въ нощи`]1 гл~я не
бо'ися а^вра'ме а^зъ защищђ` т^я м#зDа
т^и (бђдетъ ѕњло` мно'га)2” Гл~а же а^
вра'мъ влDко [г~и]3 что` ми даси` а%з же эTпђщђся без ча'да. сн~ъ же масе'ковъ домоча'дица
________
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воїмський, і цар Валак, це є сигорський, і отаборилися на битву в долині
ликій 9 проти Ходологомора, царя
еламського, і Тарґала, царя народів, і
Амарфала, царя сеннаарського, і Аріоха, царя еласарського; чотири царі
проти п’ятьох. 10 Долина ж аликія
мала джерела смоли. І втік цар содомський і цар гоморський, і впали в
них, а ті, що зосталися, втекли в гірську околицю і вдержали її. 11 І взяли всіх содомських і гоморських коней, і всю їхню зброю, і відійшли. 12
Взяли ж і Лота, сина брата Аврама, і
його майно, і відійшли; бо він жив в
Содомах. 13 Прийшовши ж, один з
тих, що спаслися, сповістив Аврамові-приходькові. Аврам же жив при
мамврійському дубі. Аморей же, брати Есхола і брати Еунана – вони були
союзники Аврама. 14 Почувши ж Аврам, що взято в полон Лота, його братанича, і зібрав всіх, що народилися в
домі, 300 і 18, і гнали вслід за ними
до Дана; 15 і напав на них вночі сам і
його слуги з ним. І побив їх, і гнався
за ними до Совала, що є по лівиці
Дамаску. 16 І повернув все: і содомські коні, і Лота, сина свого брата,
повернув, і ввесь його маєток, і жінок, і нарід. 17 Вийшов же цар содомський йому назустріч, коли повернувся з битви Ходологомора і царів, що з ним, до долини Сави – це
було царське поле. 18 І *Мелхиседек,
цар салимський, виніс хліб і вино:
був же священиком Бога вишнього;
19 і поблагословив Аврама, і сказав:
Благословенний Аврам Богові вишньому, який створив небо і землю, 20
і благословенний Бог вишній, що передав твоїх ворогів у твої руки; і Аврам дав йому десятину з усього. 21
Сказав же цар содомський до Аврама: Дай мені мужів, а коней візьми
собі. 22 Сказав же Аврам до царя
содомського: Підніму мою руку до
Господа Бога вишнього, який створив небо і землю, 23 якщо візьму з усього твого від шнурочка до ремінця
обуви, щоб ти не сказав: Я збагатив
Аврама, 24 за вийнятком того, що
з’їли молодці, і часть мужів, які пішли зі мною: Есхол й Еунан Мамвре
– ці хай візьмуть свої часті.

Глава 15
1 Після ж цієї мови було господнє слово до Аврама у видінні вночі, кажучи: Не бійся Авраме, Я тебе
обороню, твоя винагорода буде дуже
велика. 2 Сказав же даси? Аврам:
Владико, Господи, що мені Я ж
відійду бездітним. Син же Масека,
що народився в моїм домі, він Да-
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маск Еліезер. 3 І ще сказав Аврам:
Оскільки ж мені ти не дав плоду,
той, що народився в моїм домі,
буде по мені наслідником. 4 І зараз
до нього був господній голос, кажучи: Не буде цей твоїм наслідником, але той, що вийде з тебе, той
буде тобі наслідником. 5 І вивів його надвір, і сказав до нього: Поглянь на небо і почисли зірки, якщо
зможеш почислити, і сказав: *Так
буде твоє насіння. 6 Повірив Аврам
Богові і почислено йому за праведність. 7 І сказав до нього: Я є Бог,
що вивів тебе з халдейської країни,
щоби дати тобі цю землю одержати
її. 8 І сказав: Владико, Господи, з
чого це пізнаю, що маю її одержати? 9 Сказав же до нього: Візьми
мені трилітню ялівку, і трилітню
козу, і трилітнього барана, і голуба
з горлицею. 10 Як взяв же він усе, і
поділив їх пополам, *і поклав їх
напроти себе; птахів же не розсік –
11 злетіли ж птахи на розтесані тіла
і сів з ними Аврам. 12 Як же заходило сонце, захват напав на Аврама, і ось великий темний страх напав на нього. 13 І було сказано Аврамові: Знаючи, знай, *що мешканцем буде твоє насіння в не своїй
землі, і будуть рабами, і заподіють
їм зло, і упокорять їх чотириста літ.
14 Нарід же, якому будуть рабами,
судитиму Я. Після того ж вийдуть з
великим маєтком; 15 ти ж, поживши, з миром відійдеш до твоїх
батьків в добрій старості. 16 *Четверте ж покоління повернеться сюди. Бо не сповнилися гріхи амореїв
дотепер. 17 І коли сонце було на заході, був полумінь, і ось піч, що димілася, і огняні свічі пройшли між
цими розрубаними. 18 В тому дні
завіщав Господь Аврамові завіт, кажучи: Твоєму насінню дам цю землю, *від єгипетської ріки до великої ріки Евфрат. 19 Кенеїв, і Кенезеїв, і Кедмонеїв, 20 і Хеттеїв, і Ферезеїв, і Рафаїнів, 21 і Аморреїв, і
Хананеїв, і Еувеїв, і Енесеїв, і
Евусеїв.

мое^я, с^и дама'скосъ е^лїе^зе'ръ” І$ (еще`) рече а^враM,
е%льмаже мн^њ не да'сть пло'да, домоча'децъ мой
наслњдникъ бђдетъ по мн^њ” І$ а'бїе гла'съ
[гн~ь]4 бысть къ немђ` гл~я, не бђдетъ [се'и наслњ'дник# твой]5, н^о и^же и^зы'детъ и^с тебе`, то'и
бђдетъ наслњдник# тебњ” (И$) и^зведе` (-)6 и& во'нъ
и^ реq къ немђ, възри` на нб~о и^ съчти` ѕвњзды,
а^ще мо'жеши и^счести` [-]7 и^ рече *та'ко бђдет#
сњмя твое” (-)8 Вњ'рова а^вра'мъ б~ђ и^ въмњни'ся
е^мђ въ пра'вдђ” [И$]9 рече къ немђ а%зъ е^смь б~ъ
и^зведы'и тя эT страны` хал#дњ'искїа, ја%ко да'ти
тебњ землю сїю прїя'ти [ю&]10” (И$) рече (-)11 влDко
г~и по чесомђ [с^е]12 разђмњю, ја%ко прїя'ти ю& и%мамъ” Рече же къ немђ. възми` м^и ю%ницђ трилњтнђ, и^ козђ` трилњтнђ і^ ѓ^ве'нъ трилњтен#,
и^ (съ горлицею)13 (-)14 го'лђбъ” Възя'вшђ же е^мђ
вс^я (-)15 и^ претеса` я& на' полы, *и^ положи я&
разли'чно пря'мо къ себњ, птиw же не претеса`.
сълетњша же пти'ца на телеса` расте'саная
[-]16, и^ сњде съ ни'ми а^враM” Заходящђ же слн~цђ
ё%жасъ нападе` на а^вра'ма, и^ с^е страX те'мен# ве'лїи нападе` на'нь” И$ рече'но бы'сть а^вра'мђ вњ'дя
вњждь, *ја%ко ѓ^быта'лницы бђдђт# сњмя твое
в# земли` не свое'и, и^ порабо'тятъ [-]17и^ зазлятъ
иM, и^ смиряT я& четыриста` лTњ ја^зы'кђ же е^мђже
порабо'таю^т# сђждђ а%зъ” Посе'м же и^зы'дђтъ
[-]18 съ и^мњнїемъ мно'гимъ, ты' же эTи'деши
къ эTц~ем твои^мъ, [жи'въ съ мироM]19 въ ста'рости до'брњ” *Четве'ртое же колњно ѓ^братиTся сњмо” Не сђть б^о сконча'лися грњси` а^мор#рњи досе'лњ” (І$) ја^ко (-)20 бысть сл~нце на за'ходњ, пла'мы
бысть и^ с^е пе'щъ кђря'щися, и^ свњща` ѓ%гнены
проидо'ша междђ по'лотми си'ми” Въ (то'и дн~ь)21
завњща` г~ь а^вра'мђ завњтъ гл~я, сњмени твое^мђ даM землю сїю, *эT рњки` е^гљ=пеTскїя, до
рњки` вели'кїя [-]22 е^фра'тъ. кене'я, и^ кенезе'я, и^
кеDмонея и хет#џе'а и^ ферезе'а, и^ рафаи'ны, і^
а^морре'а и^ ханане'я, і^ её^ве'я, і^ (енесе'я)23, і^ евђсе'я”

Глава 16

_____
Глvа, ѕ~і”
а'ра же жена` а^вра'мля, не ражда'ше е^мђ”
Бя'ше же раба` ё^ нея` е^гљ=птяныни, се'и
и%мя а^га'ръ, рече' же са'ра къ а^вра'мђ, с^е
заключи' мя г~ь не ражда'ти, въни'ди ё%бо
къ рабњ` мое'и и^ роди'ши эT нея`”`” Послђша' же
а^вра'мъ гл~анїя са'рина, и^ пои'мши [-]1 жена` а^вра'мля, а^га'ръ е^гљ=птяныню [рабђ свою`]2 по і~
мъ лњтњ все'ленїа а^вра'мля въ зе'млю ханаа'ню,
и^ даде` ю& (въ женђ` а^вра'мђ мђжђ свое^мђ)3” И$
________

1 Сара ж, жінка Аврама, не
родила йому. Була ж у неї рабиня,
єгиптянка, якій ім’я Агар. 2 Сказала же Сара до Аврама: Ось мене
замкнув Господь, щоб не родити,
отже, ввійди до моєї рабині і породиш від неї. Послухав же Аврам
мову Сари, 3 і взяла жінка Аврама
свою рабиню Агар, єгиптянку, по
10-ох роках поселення Аврама у
Ханаанській землі, і дала її за жінку
Аврамові, своєму мужеві. 4 І він
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въни'де къ а^гарњ и^ зача'тъ” И$ вњдњ ја%ко въ
ё^тро'бњ и%мать, и^ въ ё^кори'знњ бысть гжsа
е^я` предъ не'ю” (И$) ре'че (-)4 са'ра къ а^вра'мђ,
ѓ^би'да ми эT тебе`, (с^е) а%зъ даX рабђ` мою [въ
рђцњ]5 твои`” ѓ^на же ви'дњвши ја%ко въ ё^тро'бњ и%мать, въ ё^кори'знњ быхъ эT нея`, сђди`
б~ъ междђ мно'ю, и^ тобо'ю” Рече же а^вра'мъ къ
са'рњ, с^е раба` твоя` въ рђкђ твое'ю, твори` е'й
ја%коже т^и е^сть го'днњ” И$ бњ'дно е'й сътвори`
са'ра и^ пробњже` эT лица` ея`” (І$) ѓ^брњте [-]6 ю&
а^гг~лъ г~а б~а, ё^ и^сто'чника воды` въ пђсты'ни
[на земли`]7, на пђти` сљ=ръ” И$ рече е'и а%гг~лъ
гн~ь а^га'ръ раба` са'рина эTкђдђ и%деши и^ ка'мо
гряде'ши” ѓ^на' же эTвњща` эT лица` са'ры гжsа
мое'я, а^зъ пробњга'ю” Рече же [-]8 а^гг~лъ гн~ь,
ѓ^брати'ся къ гжsи свое'и, и^ покори'ся поD рђкђ
ея`” И$ рече (-)9 а^гг~лъ гн~ь, мно'жа ё^мно'жђ сњмя твое`, и^ не съчтеTся эT мно'жества. И$ рече
е'и а%гг~лъ гн~ь, с^е ты` въ ё^тро'бњ и%маши и^
роди'ши сн~ъ и^ нарече'ши и%мя е^мђ и^зма'и^лъ”
ЈА/ко призрњ г~ь на смире'нїе твое`” Се'й бђдетъ
по'лныи чл~къ, рђцњ е^го на всXњ и^ рђки всXњ на
не'мъ, и^ преD лице'мъ всея` братїа свое'я
въсели'тся” И$ призва` а^га'ръ и%мя гн~е гл~ющаго
къ не'и, т^ы б~ъ и^же призрњ на' мя, ја%ко
реко'хъ с^е (ви'дњхъ пря'мо)10 мн^њ ви'дящаго
м^я, *сего ради прозва` кла'дязь [то'и]11 кла'дязь и^же преD ни'ми ви'дњхъ с^е межDђ кадиs и^
межDђ вара'дъ” *И роди` а^га'ръ (сн~а а^вра'мђ)12, и^
нарече` а^вра'мъ и%мя сн~ђ свое^мђ и^же роди` е^мђ
а^га'ръ и^зма'илъ а^вра'м же б^њ [лTњ п~ѕ]13, е^гда`
роди` а^га'ръ [а^вра'мђ и^зма'ила]14”

ввійшов до Агар, і зачала. І побачила,
що має в лоні, і її господиня була в
упокоренні перед нею. 5 І сказала Сара до Аврама: Обида мені від тебе:
ось я дала мою рабиню у твої руки,
вона ж, побачивши, що має в лоні ―
я була упокорена перед нею; хай Бог
судить між мною і тобою. 6 Сказав
же Аврам до Сари: Ось твоя рабиня в
твоїх руках, роби з нею, як тобі завгодно. І Сара завдала їй зла, і вона
втекла від її лиця. 7 І знайшов її ангел Господа Бога при джерелі води в
пустині, на землі, на дорозі Сир. 8 І
сказав до неї господній ангел: Агар,
рабине Сари, звідки ідеш і куди прямуєш? Вона ж відповіла: Я втікаю від
лиця Сари, моєї господині. 9 Сказав
же господній ангел: Повернися до
своєї господині і впокорися під її руки. 10 І сказав господній ангел: Множучи, помножу твоє насіння, і не почислиться від великого числа. 11 І
сказав їй господній ангел: Ось ти маєш в лоні, і породиш сина, і назвеш
його ім’я Ізмаїл. Бо Господь споглянув на твоє упокорення. 12 Цей буде
пільною людиною, його руки на всіх,
і руки всіх на ньому, і перед лицем
усіх своїх братів поселиться. 13 І Агар прикликала ім’я Господа, що говорив до неї: Ти Бог, що споглянув
на мене, бо я сказала: Ось я побачила
передімною того, що мене бачить. 14
*Задля цього прозвала ту криницю
Криниця, де перед ними я побачила,
ось, між Кадисом і між Варадом. 15
*І породила Агар сина Аврамові, і
Аврам назвав ім’я свого сина, якого
йому породила Агар, Ізмаїл. 16 Аврам же мав 86 літ, коли Агар породила Аврамові Ізмаїла.

___Глvа, з~і”

Глава 17

ы'сть же, а^вра'мђ лTњ ч~џ” І$ ја%ви'ся г~ь а^вра'мђ, и^ ре'че е^мђ а%зъ е^смь б~ъ тво'и, бл~гоё^годи` предо мно'ю, и^ бђди непоро'ченъ”
И$ положђ` завTњ мо'и межDђ мно'ю и^ межDђ
тобо'ю, і^ ё^мно'жђ т^я ѕњло`” И$ паде` а^вра'мъ
на лицы` своеM” И$ гл~а е^мђ б~ъ рекїи, [-]1 *азъ
[и^]2 завњтъ мо'и с тобо'ю, и^ бђ'деши эTц~ъ
мно'гимъ ја%зы'комъ” И$ не прозове'тся ктомђ`
и%мя твое` а^враM н^о бђ'детъ и%мя твое а^враа'мъ” ЈА/ко эTц~а мно'гим# ја%зы'комъ положиX т^я,
и^ възра'щђ т^я ѕњло` ѕњло` и^ поста'влю тя
въ наро'ды, и^ цр~и и^с тебе` изы'дђтъ, и^ поста'влю завњт# мо'й межDђ мно'ю и^ межDђ тобо'ю, и^ межDђ сњменемъ твоиM, по тебњ` в роd
и^хъ, въ завњтъ вњ'ченъ” (И$ бђ'дђ)3 тебњ б~ъ,
и^ сњмени твое^мђ по тебњ, и^ даM тебњ и^ сњ'мени твое^мђ [-]4, землю` въ не'йже ты ѓ^би43

1 Було ж Аврамові 99 літ. І Господь з’явився Аврамові, і сказав йому: Я є Бог твій. Добре вгоди передімною і будь непорочним. 2 І покладу
мій завіт між мною і між тобою, і дуже тебе помножу. 3 І впав Аврам на
своє лице. І сказав йому Бог, мовлячи: 4 *Я і мій завіт з тобою, і
будеш батьком великого числа народів. 5 І не називатиметься більше
твоє ім’я Аврам, але твоє ім’я буде
Авраам. Бо батьком численних народів Я тебе поставив, 6 і дуже, дуже
тебе побільшу, і покладу тебе в народи, і з тебе вийдуть царі, 7 і покладу
мій завіт між мною і між тобою, і між
твоїм насінням після тебе в їхнім
роді, на вічний завіт. І буду тобі
Богом, і твому насінню по тобі, 8 і
дам тобі і твоєму насінню землю, в
якій ти жив, всю Ханаанську землю
______
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на вічне посідання, і буду їм Богом.
9 І сказав Бог до Авраама: *Ти ж
збережи мій завіт і твоє насіння з
тобою в їхньому роді. 10 Це є завіт,
який збережеш між мною і тобою, і
твоїм насінням по тобі в їхніх
родaх. *Обріжеться кожний з чоловічого роду, 11 обріжете ваше тіло
на переді, і буде на знак завіту між
мною і вами, 12 і вашими дітьми. В
8 дні обріжете ввесь чоловічий рід
у вашім роді. Народжений в домі, і
куплений, і всякий, хто не є з твого
плоду. Обрізанням обріжеться роджений у твоїм домі і куплений. 13
І мій завіт буде на вашім тілі на
вічний завіт. 14 Необрізаний же з
чоловічого роду, який не обріже
собі тіла на своїм переді у восьмому дні, – та душа буде вигублена
зі свого роду, бо знищила мій завіт.
15 І сказав Бог Авраамові: Сара,
твоя жінка, не зватиметься більше
Сара, але Сарра хай буде її ім’я. 16
І поблагословлю її, і дам тобі з неї
дитину, і поблагословлю її, і буде в
народи, і царі народів вийдуть з
нього. 17 Впав же Авраам на своє
лице, і засміявся, і подумав у своїм
умі, кажучи: Чи 100-літньому чоловікові народиться син, чи ж і Сарра,
будучи 90-літньою, родитиме? 18 І
сказав Авраам до Бога: Ізмаїл – цей
хай живе перед тобою. 19 Сказав
же Бог до Авраама: Хай буде, *і
ось Сарра, твоя жінка, породить тобі сина, і назвеш його ім’я Ісаак, *і
покладу мій завіт з ним на вічний
завіт, щоб бути йому за Бога, і його
насінню по ньому. 20 Ось я вислухав тебе про Ізмаїла, і я поблагословив його, і побільшу його, і
дуже його розмножу. 12 Народів
породить, і зроблю його великим
народом. 21 І покладу мій завіт з
Ісааком, якого тобі породить Сарра
у цім часі в наступному році. 22
Закінчив же Бог говорити до Авраама, і піднявся Бог від Авраама. 23
І взяв Авраам Ізмаїла, свого сина, і
всіх роджених в його домі, і всіх
своїх куплених, і кожного, і чоловічий рід свого дому, і обрізав тіло
на переді в них в часі того дня, так
як йому сказав Бог. 24 Авраам же
мав 90 і 9 літ коли обрізав тіло в
себе на переді; в часі того дня обрізався Авраам 25 26 і Ізмаїл, його
син, 27 і всі мужі його дому, і всі
народжені в домі, і куплені з усіх
народів. Їх він обрізав.
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талъ е^си, вс^ю землю` ханаа'ньскђ, въ ѓ^дръжа'нїе
вњ'чно, и^ бђ'дђ и^мъ б~ъ” И$ рече б~ъ къ а^враа'мђ,
*т^ы же завњтъ мои сънабди`, [-]5 и^ сњмя
твое с тобо'ю въ родъ иX, [-]6 с^е (еs) завњт# е^гоже
съблюдеши межDђ мно'ю и^ [тобо'ю]7, и^ (-)8
сњ'менемъ твоиM по тебњ в ро'дњхъ и^хъ. *ѓбрњжет# (же) ся (-)9 всяк# мђ'жескъ полъ, [-]10 ѓ^брњ'жете плоть коне'чнђю вашђ, и^ бђ'детъ въ
зна'менїе завњтђ, междђ` мно'ю и^ вами. (и^ младенцы ваши), (въ и~ дн~ь ѓ^брњжете)11 весь мђ'жескїи полъ въ ро'дњ вашемъ” домоча'дець [-]12
и^ кђ'пленыи (-)13, (и^ всякъ) и^же нњста эT плода твое^го ѓ^брњ'занїемъ ѓ^брњ'жется, домоча'дець до'мђ твое'го и^ кђ'пленыи” И$ бђдеть завњтъ мои на плоти ва'шеи въ завњтъ вњ'ченъ” (-)14 Неѓ^брњ'заныи (же) мђ'жескыи полъ,
и^же не ѓбрњжеT с^и плоти коне'чныя е^мђ въ дн~ь
ѓ'смыи погђби'тся дш~а т^а эT ро'да свое^го, ја^ко
завњтъ мои разори`” И$ рече б~ъ а^враа'мђ са'ра жена
твоа, не прозовеTся [ктомђ]15 [-]16 сара. н^о са'рра
бђ'ди и^мя е^й, [и^]17 блsвлю ю&, и^ дамъ тебњ эT
неа ча'до, и^ блsвлю (е&)18, и^ бђ'деT въ ја%зы'кы. и^
цр~и ја^зы'комъ и^з [него]19 [и^зы'идђтъ]20” (-)21 Паде (же) а^враа'мъ на лицы [свое^мъ]22, и^ посмњя'ся и^ помысли въ ё^мњ [своеM]23 гл~я. а^ще, р~.
лњтъ (мђжђ) родиTся сн~ъ, а^ще же (и^) са'рра, ч~
лњтъ сђщи родиT” (И$) рече [-]24 а^враа'мъ къ б~ђ.
и^зма'илъ с^и да живе'тъ преD тобо'ю” Речеy б~ъ къ
а^враа'мђ бђ'ди, [*и]25 с^е са'рра жена твоа` роди'тъ
тебњ сн~ъ, и^ нарече'ши и^мя е^мђ і^саа'къ, *и^
положђ завTњ мой къ немђ`, въ завњтъ вњ'ченъ,
[быти е^мђ въ б~ъ]26, и^ сњмени е^го по неM и^зма'ила же ради`, с^е послђшXа тебе. [и^]27 блsвихъ
и&, и^ възвращђ и&, и^ ё^мно'жђ и& ѕњло. в~і. ја%зы'ка
роди'т#. и^ сътворю и& въ ја%зы'къ ве'лїи. (и^) завTњ
[-]28 мо'и поста'влю къ і^саа'кђ е^гоy роди'тъ тебњ
са'рра, въ врњмя нн~њшнее`. въ лњто второ'е,
сконча же [б~ъ]29 гл~ъ къ (а^враа'мђ)30, и^ възы'де
бг~ъ эT авраа'ма” И$ поя` а^враа'мъ. и^зма'ила сн~а
свое^го, и^ вс^я домочаDца своя. и^ вс^я кђпленыя
[своя`]31, и^ ве'сь и^ мђ'жескъ полъ домђ [свое^го]32,
и^ ѓ^брњ'за плоT коне'чнђю иX, въ врњмя дн~и того,
ја^коже гл^а е^мђ б~ъ” А$враа'мђ же быs [лњтъ, ч~ и^
џ~]33. е^гда ѓ^брњ'за плоть коне'чнђю е^мђ, (-)34 въ
врњмя дн~и того ѓ^брњ'зася а^враа'мъ, і^ и^зма'илъ
сн~ъ е^го, и^ вс^и мђжи до'мђ е^го, и^ (вс^и) домочаDц'ы. и^ кђ'пленыи, эT (всњхъ)35 наро'довъ. ѓ^брњза я&”
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___Глvа, и~і”
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ви* же ся е^мђ б~ъ ё^ дђба маMврїя, сњдя'щемђ преD двеrми храмђ е^го въ полђдн^е. възрњв же ѓ^чима свои^ма. (и^) ё^зрњ`,
и^ се трїе мђжи стоя'хђ прямо е^мђ, и^
видњвъ (и&) притече` въ срњт'енїе и^мъ эT две'рїи храма е^го, и^ поклони'ся до земля`, и^ рече
Ги~ а^ще ѓ^брњтохъ блDгть, пред (лицеM твоимъ)1, не мини` раба свое^го, да ся принесетъ
вода`, и^ ѓ^мы'ются ногы ваша. и^ прохлади'теся поD (дђ'бомъ)2. и^ принесђ` [хлњбы]3 (-)4 да
ја%сте” И$ посем# мине'те на пђть свои е^гоy ради
съврати'стеся сњмо къ рабђ` свое^мђ. и^ рњша
та'ко сътвори`, ја%коже гл~а” И$ потъща'вся а^враа'мъ въ храминђ къ са'ррњ и^ рече е^й, ё^скори`
(-)5 (взя'ти)6 три спђ'ды мђки чисты, и^ сътвори` потре'бники” И$ (тече а^враа'мъ въ кра'вы)7. и^ поя` телецъ млаD и^ до'бръ, и^ дасть и&
рабђ, и^ ё^скори` пригото'вити е&, [И$]8 взя масло,
и^ млеко, и^ телеw, е^же пригото'ва, и^ постави преD
ни'ми и^ ја%до'ша, сам же стоя'ше преD ними. поD
древомъ” (И$) [реко'ста]9 къ немђ` гд^њ са'рра жена твоя`, ѓ^н же эTвњщавъ рече с^е въ хра'минњ” (*И) рече (с^е)10 ѓ^бращъся прїидђ к тебњ,
ѓ^ вре'мени семъ въ часњ, и^ родиT сн~ъ са'рра жена твоа`, са'рра же ёслы'ша преD две'рми храмины
сђщи за нимъ” А$враа'м же и^ сар#ра стара (бњста), жи'вши дн~и (мно'гы), (и^) минђ'ла (-)11 бяше са'рры женская` не'мощъ, [и^ посмњя'ся]12
са'рра (гл~ющи в себњ)13, не ё^бо (бы'ло ми)14 доселњ, (*се)15 мQђ мо= стаr” И$ рече г~ь къ а^враа'мђ,
чт^о ја^ко посмњя'ся са'рра въ себњ гл~ющи, и^
а'ще право рождђ, а%зъ б^о състарњ'хся. е^да немо'щно е^сть эT б~а [всяко]16 сло'во, въ (се время)17 възвращђся` [-]18 въ часњ. и^ бђ'дет# са'ррњ сн~ъ” (И$) эTвръжеся [-]19 са'рра гл~ющи, не посмњяXся, ё^боя бо ся, и^ рече н^и н^о посмњя'ся, въста'вши же [мђжи эTтђдђ]20 (и^) (ѓ^брати'ша лица своа`)21 къ содо'мњ, и^ къ го'морњ,
а^враа'м же и^дя'ше с ними проводя я`” Рече же
г~ь, не потаю` а%зъ эT авраа'ма раба мое^го, е^же
а%зъ творю`, а^врааM же бђдыи` бђдеT въ ја%зыk великъ, и^ многъ” *И$ блsвятся ѓ^ неM вси ја%зы'ци
земнїи&, вњмъ ё^бо ја^ко скажетъ сн~омъ свои^мъ, и^ домђ свое^мђ по себњ, [да сънабдя'тъ]22 (за'повњди)23 г~а [б~а]24 твори'ти правдђ и^ сDђ” до'ндеже сътвори'тъ г~ь а^враа'мђ вс^е
е^ли'ко гл~а к немђ” [И$ рече]25 г~ь вопль содо'мскїи,
и^ гомо'рскїи ёмно'жися [ко мнњ`]26 и^ грњсї и^хъ
вели'цы ѕњло, съшеD ё^бо да ви'ждђ, а^ще по во'_______
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Глава 18
1 З’явився* ж йому Бог при мамврійському дубі, як сидів перед дверима свого шатра в полудень. 2 Поглянувши ж своїми очима, і побачив:
і ось три мужі стояли напроти нього;
і побачивши, і вибіг їм назустріч від
дверей свого шатра, і поклонився до
землі, 3 і сказав: Господи, якщо я
знайшов ласку перед твоїм лицем, не
мини свого раба; 4 хай принесеться
вода, і вмиються ваші ноги, і прохолодіться під дубом, 5 і принесу хліби,
і їстимете. І після цього підете своєю
дорогою, задля якої звернули сюди
до свого раба. І сказали: Так зроби,
як ти сказав. 6 І поспішившись Авраам у шатро до Сарри, і сказав їй:
Поспішися взяти три мірки чистої
муки, і зроби паляниці. 7 І побіг Авраам до корів, і взяв молоде і гарне
теля, і дав його рабові, і поспішився
його приготовити. 8 І взяв масло, і
молоко, і теля, яке приготовив, і поклав перед ними – і поїли. Він сам же
стояв перед ними під деревом. 9 І
сказали до нього: Де Сарра, твоя жінка? Він же, відповівши, сказав: Ось у
шатрі. 10 *І сказав: Ось, повернувшись, прийду до тебе коло цього часу, у годину, і Сарра, твоя жінка, породить сина; Сарра же почула перед
дверима шатра, будучи за ними. 11
Авраам же і Сарра були старі, поживши багато днів, і минула у Сарри
жіноча неміч, 12 і засміялася Сарра,
кажучи в собі: Отже, не було в мене
дотепер, *ось мій чоловік старий. 13 І
сказав Господь до Авраама: Чому то
засміялася Сарра в собі, кажучи: І чи
поправді народжу, бо я постарілася.
14 Чи безсильним у Бога є всяке слово? У цім часі повернуся, в годині, і в
Сарри буде син. 15 І Сарра заперечила, кажучи: Я не засміялася, бо побоялася. І сказав: Ні, але ти засміялася.
16 Вставши ж мужі звідти, і звернули
свої лиця до Содоми і до Гомори;
Авраам же ішов з ними, супроводжаючи їх. 17 Сказав же Господь: Я
не сховаю від Авраама, мого раба, те,
що Я роблю, 18 Авраам же, будучи,
стане великим і численним народом,
*і благословенні будуть в ньому всі
народи землі. 19 Знаю, отже, що
скаже своїм синам і свому домові по
собі, щоб зберегли заповіді Господа
Бога, щоб чинити справедливість і
суд, поки зробить Господь Авраамові
все, що сказав до нього. 20 І сказав
Господь: Крик содомський і гоморський збільшився до мене, і їхні гріхи
дуже великі; 21 отже, зійшовши,
погляну, чи згідно з їхнім криком, що
приходить до мене, кінчаються або
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ні, щоб я знав. 22 І повернувшись
мужі звідти, прийшли до Содому,
Авраам же ще стояв перед Господом. 23 І приступивши, Авраам
сказав: Чи знищиш праведника з
неправедними і буде праведник, як
неправедний? 24 Якщо є 50 праведників в місті, чи знищиш їх? Чи
не відпустиш всякому містові задля
50 праведників, якщо є у ньому? 25
Зовсім не зробиш за цим словом:
щоб убити праведника з неправедними, і будуть праведні, як неправедні. Зовсім ні: ти суддя всієї землі, чи не зробиш суд? 26 І Сказав
Господь: Якщо знайдеться в Содомі 50 праведних – відпущу усій околиці задля них. 27 І відповівши,
Авраам сказав: Тепер я почав говорити до мого Господа, я ж є земля і
попіл; 28 якщо забракне з 50 праведників 5 – чи погубиш задля 45
праведних усе місто? І сказав: Не
вигублю, якщо знайду там 45. 29 І
додав ще говорити до нього, і сказав: Якщо знайдеться їх там 40? І
сказав: Не вигублю, якщо знайдеться 40. 30 І сказав: Ще, Господи, заговорю. Якщо знайдеться їх 30? І
сказав: Не вигублю задля 30. 31 І
сказав: Що ще скажу, Господи, якщо знайдеться їх 20? І сказав: Не
вигублю задля 20. 32 І сказав: Але,
Господи, що коли заговорю ще раз.
Якщо знайдеться їх там 10? І сказав: Не вигублю задля 10. 33 Відійшов же Господь, як закінчив говорити до Авраама, і Авраам повернувся до свого місця.

плю иX, приходя'щђ къ мнњ. конча'юTся и^ли н^и,
да разђмњ'ю” И$ ѓ^братившеся [мђжи` эTтђ'дђ]27,
прїидоша въ содо'мъ а^враа'м же бя'ше е^ще
стоя преD гм~ъ” И$ пристђпивъ а^враа'мъ рече, погђби'ши ли правеDнаго съ нечести'выми, и^ бђдетъ правеDныи ја%ко нечести'выи” А$ще е^сть, н~,
пра'веDныхъ въ градњ погђби'ши ли я&, не ѓ^ста'виши ли всякомђ градђ. н~. правеDныхъ ради,
а^ще сђть в немъ, никакоже сътвори'ши по словеси` семђ, е^же ё^бити правеDнаго, съ нечести'выми, и^ бђдђть правеDнїи& ја^ко нечести'вїи&, ника'коже т^ы сђдїя` (земли все'й)28, не сътвори'ти
сDђ” [И$ рече]29 г~ь а^ще ѓ^брящется въ содо'мњхъ,
н~. правеDныX [-]30, ѓставлю весь предњлъ тњхъ
ради” И$ эTвњщавъ а^враа'мъ рече, нн~њ начаX гл~ати къ г~ђ мое^мђ [-]31, а%з же е^смь земля` и^ пе'пелъ, да а^ще ё^бђ'детъ, эT н~, правеDныхъ е~. погђбиши л^и, [м~е]32, ради [правеDныхъ]33 весь граD” И$
реq не погђблю`, аще ѓ^бря'щђ т^ђ, м~е” И$ приложи`
е^ще гл~ати къ немђ. и^ реq, аще [-]34 ѓ^бря'щется иX т^ђ м~” И$ рече, не погђблю`, (а^ще
ѓбрящTђся). м~. і^ рече е^лмаy г~и и^маM гл~ати, а^ще
(-)35 ѓ^бря'щется (иX)36 л~” И$ рече не погђблю` л~,
[ради]37” и^ рече, да чт^о е^ще гл~ю” (г~и)38, а^ще (-)39
ѓ^брящTђся (иX)40, к~” И$ реq не погђблю`. к~ ради” И$
рече, е^да г~и чт^о а^ще гл~ю [е^ді'ною е^ще]41” А$ще
[-]42 ѓ^бря'щеTся (иX) т^ђ, і~” И$ рече не погђблю` і~.
раd эTи^де же г~ь, ја%ко сконча гл~я къ а^враа'мђ, и^
а^враа'мъ ѓ^брати'ся на мњсто свое`”

Глава 19

_____
Глvа, џ~і”
рїйдоста же дв^а а^гг~ла въ содо'мъ вечеръ,
ло'тъ же сњдя'ше преD вра'ты содомскыми, (и^) е^гда` (-)1 видњ [и^хъ]2 лоT въста` (и^
срњте)3 я&, и^ поклони'ся лицеM до земли`” И$
рече с^е гдsїе ё^клони'теся въ домъ раба ва'шего,
(да)4 почи'ета и^ ѓ^мы'ета ноѕњ ваши, (-)5 ѓ^свњтша (же) и^зы'дета на пђть свой, Рњша же
н^и ё^бо на стъгнах#, почи'евњ” И$ нђжда'ше я&, и^
съврати'стася к немђ`, и^ прїидоста въ домъ
е^го, и^ сътвори и'ма ё^чрежде'нїе, и^ ѓ^прњсноки
(спече'ны преDстави)6 и%ма, и^ ја%доста преD спа'нїемъ” Мђ'жїе [же]7 града [содо'мска]8 ѓ^быдоша
до'мъ (е^го) эT юнот# даже и^ до ста'рецъ, весь
нароD въкђпњ і^ и^з#зыва'хђ ло'та и^ гл~ахђ къ немђ, где е^ста мђжа ја%же прїидоста к тебњ но'щїю, и^зведи я` к на'мъ, да бђдемъ с ни'ми
и^зшеD же лотъ (преD две'ри къ нимъ)9, двери же
затвори` за собо'ю [и^]10 рече и^мъ, никакоже братїа не дњи'те, е^ста б^о м^и (дще'ри дв^њ)11, и^же
_______

1 Прийшли ж два ангели до
Содому ввечері. Лот же сидів перед
содомською брамою, і коли побачив їх Лот, встав і зустрів їх, і поклонився лицем до землі. 2 І сказав: Ось пани, заверніть до дому
вашого раба, спочиньте і помийте
ваші ноги, як жe засвітає, вийдете
на свою дорогу. Сказали ж: Ні, отже, спочинемо на вулицях. 3 І спонукав їх, і завернули до нього, і
прийшли до його дому. І зробив їм
прийом, і подав їм спечених опрісноків, і поїли 4 перед спанням. Мужі ж содомського міста окружили
його дім, від молодих аж і до старих, увесь народ разом; 5 і викликали Лота, і говорили до нього: Де
є мужі, які прийшли до тебе вночі?
Виведи їх до нас, щоб ми були з
ними. 6 Вийшовши же Лот перед
двері до них, двері ж замкнув за
собою, 7 і сказав їм: Зовсім ні, брати, не робіть, 8 бо є у мене дві доч____ ______
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не зна'ета мђжа и^зведђ и` къ вамъ. и^ сътвори'та с нима, ја^коже годњ е^сть ваM” Точїю мђжема сима не сътвори'те [-]12 зла, понеже прїидо'ста поD кро'в# до'мђ мое^го” [И$]13 рњша эTи^ди
эTселњ, пришеl е^си сњмо, (ё^ наs) ѓ^бита'ти, (а^)
не (-)14 сђда` сђди'ти” нн~њ б^о тя (бо'лее ё^бїемъ)15 нежели ѓ^ны” И$ наси'лње творяхђ [-]16 лотђ ѕњло, и^ пристђпи'ша да разби'ютъ две'ри”
И$ся'гша [-]17 мђжа рђкама въсхитиста лота
къ себњ въ хра'минђ, и^ две'ри храмђ заключи'ста *мђжа же сђща преD две'рми домђ поби'ста
слњпотою эT мала до вели'ка, и^ погибо'ша и%щђщеи две'реи” Рњ'ста же мђ'жа (тїи`) къ лотђ. Є$ста ли кт^о здњ твои` зя'тїе, и^ли
сн~овъ, и^ли дще'ри, и^л^и кто и%нъ (-)18 въ градњ, и^зведї [я`]19 эT мњ'ста сего`, ја^ко погђбля'емъ (-)20 мњсто с^е. поне'же възвыси'ся
вопль и^хъ преD бг~омъ, и^ посла` (-)21 г~ь потребитї я&” И$зы'иде же лот# и^ гл~а къ зя'темъ свои^мъ, пои'мъшемъ дще'ри е^го” И$ рече, въста'нњте [-]22 и^зыидњте воn эT мњста сего, ја^ко
погђбляеT г~ь грDа. [и^ мнњша]23 (зя'тя е^го и^гра'юще к ниM)24. ја^коже ё%тро бысть тща'хђ
а^гг~ли лота гл~ще, въстав# пои^ми` женђ твою`
и^ двњ дще'ри [твои`]25 ја%же и%маши, і^ и^зы'иди
да не и^ ты` поги'бнеши въ безако'нїи града, и^
ё^жасо'шася” И$ е'мши а^гг~ли за рђкђ е^го, и^ за'
рђкђ женђ` е^го, и^ за' рђкђ двњ дще'ри е^го, понеже пощадї (и& г~ь)26” *И$ быs егда` и^зведоша я&
вонъ, и^ рњ'ста спасай (и^) спс~и (дш~ђ твою)27,
не ѓ^зира'ися въспять, н^и посто'и въ всемъ
предњлњ (семъ). (н^о) въ горњ сп~се'шися, да и
тя^ сїе не ѓ^бы'идетъ” Рече же лотъ к ни'ма,
молю' тя г~и, е^лмаже ѓ^брњ'те рабъ твои
блгDть преD тобо'ю, и^ ёвели'чи правдђ твою ю'же сътвори мнњ, да живетъ дш~а моа” А$з же
не могђ` цњлити до горы` е^гда` пости'гнеT (-)28
ѕло и^ ё^мрђ, с^е (блиZ е^сть град#, во'ньже ё^бњга'ю)29, ѓ%нже е^сть малъ въ томъ сп~сђся,
нњсть б^о малъ, н^о живе'тъ дш~а моа` [тебе
ра'ди]30” И$ рече е^мђ с^е чюдиXся [лицђ твое^мђ]31,
и^ словђ семђ, да не поги'бнетъ грDа, ѓ% немже
гл~еши” *Потщи'ся ё^бо да ся сп~сеши т^ђ. не
могђ б^о сътвори'ти дњтели, дондеже вни'деши тамо” Сего ра'ди прозва и%мя градђ [томђ]32 сиго'ръ” (възы'иде (же) сл~нце)33 нDа зе'млю.
[-]34 ло'тъ (же) внїиде въ сигоr. (-)35 *г~ь (же)
надожди'въ содомъ, и^ гомоr, камы горящїи
(-)36 ѓ^гнь эT г~а съ нб~си, и^ преврати грады
[-]37 и^ весь предњл#, (и^ все вселенїе въ ѓ^градXњ).
и^ вс^я живђщая въ градњхъ, и^ вс^е проѕябъ47

ки, які не знають мужа, виведу їх до
вас, і вчиніть з ними, як вам завгодно. Лишень цим мужам не зробіть
зла, тому що прийшли під крівлю
мого дому. 9 І сказали: Відійди
звідси: ти прийшов сюди у нас жити,
а не суд судити. Бо тепер тебе більше
уб’єм ніж їх. І дуже чинили Лотові
насильство, і приступили, щоб розбити двері. 10 Простягнувши руки,
мужі руками схопили Лота до себе,
до хати, і замкнули двері дому. 11
*Мужів же, які були перед дверима
дому, побили сліпотою від малого до
великого, і згинули, шукаючи дверей.
12 Сказали ж ті мужі до Лота: Чи є
хтось тут з твоїх: зяті, чи сини, чи
дочки, чи хтось інший в місті; виведи
їх з цього міста, 13 бо вигублюємо це
місто, бо їх крик піднявся перед
Богом, і Господь послав вигубити їх.
14 Вийшов же Лот і сказав своїм
зятям, які взяли його дочок. І сказав:
Встаньте, вийдіть геть з цього міста,
бо Господь вигублює місто. І зяті думали про нього, що він з ними жартує. 15 Коли настав ранок, ангели
підганяли Лота, кажучи: Вставши,
візьми твою жінку і дві дочки твої,
які маєш, і вийди, щоб і ти не згинув
в беззаконні міста; 16 і перелякалися.
І ангели, взявши його за руку, і його
жінку за руку, і його дві дочки за руку, тому що його пощадив Господь;
17 *і сталося, коли вивели їх геть, і
сказали: Спасаючи, і спаси твою душу, не оглядайся назад, ані не останься в усій цій околиці. Але спасешся в горі, щоб і тебе це не захопило. 18 Сказав же Лот до них:
Благаю тебе, Господи, 19 оскільки
знайшов твій раб ласку перед тобою і
звеличив ти твою справедливість, яку
ти вчинив на мені, щоб жила душа
моя. Я ж не можу спасатися до гори,
коли захопить мене зло, і помру; 20
ось близько є місто, до якого втікаю,
воно є мале, в ньому спасуся; бо чи
не є мале? Але житиме моя душа
задля тебе. 21 І сказав йому: Ось я
зачудувався твоєму обличчю і цьому
слову, щоб не згинуло місто, про яке
ти говориш. 22 *Поспішися, отже,
щоб ти там спасся. Бо не можу зробити діло доки ти не ввійдеш туди.
Задля цього назвав ім’я того міста
Сиґор. 23 Зійшло ж сонце на землю,
Лот же ввійшов до Сиґору. 24 *Господь же зіслав дощ на Содом і Гомору, горіючу сірку, вогонь від Господа з неба, 25 і знищив міста, і всю
околицю, і все поселення в огорожах,
і всіх, що жили в містах, і все, що
виростало з землі. 26 *І його жінка
______
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озирнулася взад, і стала стовпом
соли. 27 *Вставши ж Авраам вранці на місці, де стояв перед Господом, 28 і поглянув до лиць Содоми і Гомори, і до лиць землі їхньої
околиці, і побачив: і ось підносився
полумінь з землі, наче дим з печі.
29 І сталося, що коли Бог знищив
усі міста і їхні околиці, і згадав Бог
Авраама, і випустив Лота з землі
знищення, коли Господь знищив
міста, в яких жив Лот. 30 Вийшов
же Лот із Сиґору, і сів на горі і дві
дочки його з ним, бо боявся жити в
Сиґорі, і поселився в печері сам і
його дочки з ним. 31 Сказала ж
старша до молодшої: Наш батько
старий і немає нікого на землі, хто
ввійде до нас, за звичаєм всієї
землі. 32 Ходи, отже, упоїмо нашого батька вином, і будемо з ним, і
піднімемо від батька насіння. 33
Упоїли ж свого батька вином тієї
ночі, і прийшовши, старша була з
своїм батьком тієї ночі – він же не
взнав, коли отверезів, що був з
нею, і встав. 34 Сталося ж на другий день, і сказала старша до молодшої: Ось я вчора була з своїм
батьком; отже, упиймо його вином
і цієї ночі, і ввійшовши, будь з ним,
і піднімемо насіння від свого батька. 35 Упоїли ж його вином – ввійшовши, молодша була з своїм батьком; і не взнав, коли витверезився,
що був з нею, і встав. 36 І зачавши
обі дочки Лота від свого батька, 37
і породила старша сина, і назвала
його ім’я Моав, кажучи: Цей є від
мого батька; і той батько Моавітів і
до сьогоднішнього дня. 38 Породила ж і молодша сина, і назвала його
ім’я Амман, кажучи: Син мого роду; він є батько аммонитів до сьогоднішнього дня.

шее эT земля” *И$ ѓ^зрњся жена е^го въспяT, и^
бысть столпъ сланъ. *свњнђ'в же а^врааM заё%тра, на мњстњ, и^дњже бњ стоя`. преD гм~ъ и^
възрњ къ (содо'мњ и^ гомо'рњ лицъ)38, и^ къ (земли` ли'цъ)39 предњла (и^хъ), и^ видњ и^ с^е въсхожда'ше пламы эT земля`, а^ки дыM пещныи” И$
бысть е^гда` преврати` [-]40 вс^я гра'ды (и^ предњ'лы иX)41” (И$) помянђ` б~ъ а^враа'ма, і^ и^спђсти` ло'та эT земля`, превраще'ныя, е^гда преврати` г~ь
гра'ды, въ ниXже житъ ло'тъ” Възы'иде же лот# эT
сиго'ра и^ сњде въ горњ и^ дв^њ дще'ри е^го с ниM
боя'ше бо ся жити в сигорњ, и^ въсели'ся въ
пеще'рђ самъ, и [-]42 дще'ри е^го с нимъ” Рече же
старњ'ишая къ ю^нњ'ишеи, эTц~ъ нашъ ста'ръ,
и^ (нњсть никтоже)43 на земли`, и^же вни'де к наM
по ѓ^бы'чаю въсея` земля`” Ходи` [ё^б^о]44 ё^пои`мы
эTц~а нашеh виномъ, и^ бђ'демъ с ним#, и^ въставимо эT ѓ^ц~а (-)45 сњмя” Оу^пои'ста же эTц~а свое^го вино'мъ на (тђю нощъ)46, и^ пришеDши старњ'ишая быs съ эTц~еM своиM, (тои` нощи)47, (-)48
ѓ%нже не разђмњ (е^гда и^стрезви'ся), и^же бы'въ с
нею и^ въста`” Бысть же наё^трїе, и^ рече старњ'ишая къ ю^нњ'ишеи, с^е а%зъ быхъ вчера' съ
эTц~ем# [свои^мъ]49, ё^пои'мъ (ё^бо) е^го вино'м#, и^
въ (сїю нощъ)50 і^ въшеDши бђди с нимъ, и^
въставимо эT ѓ^ц~а свое^го сњмя” Оу^пои'ста же и`
(-)51 вино'мъ, (-)52 въшеDши ю^нњ'ишая бысть съ
эTц~емъ свои^мъ, и^ не разђмњ (е^гда` и^стрезви'ся)
и^же бывъ с нею, и^ въста`” И$ заче'нши ѓ^б^њ
дще'ри ло'товњ эT ѓ^ц~а свое^го, и^ роди` старњи'шаа
сн~ъ, и^ прозва и^мя е^мђ моа'въ, [рекђ'щи]53 эT ѓ^ц~а мое^го (си'й), (и^) то'й эTц~ъ моавитомъ, (и^) до
нн~њшнего дн~е” Роди же и^ ме'ншая` сн~ъ, и^ прозва и^мя е^мђ ам#манъ, (рекђщ'и) сн~ъ ро'да мое^го,
си'й эTц~ъ, ам#мони'томъ, до нн~њшнего дн~е”

Глава 20

_____
Глvа, к~”
поиде эTтђ'дђ а^враа'мъ на землю полђденнђю. и^ всели'ся междђ` кади'сомъ, и^
междђ` сљ=ромъ, и^ ѓ%бита` въ гера'рехъ” Рече же а^врааM ѓ^ саррњ женњ свое'й, [-]1 сестра' ми е^сть. ё^боя' бо ся рещи [-]2 жена ми
е^сть, е^да` побию'тъ и& мђжи гра'днїи е^я` ради”
посла же а^вимеле'хъ цр~ь гера'рьскыи и^ взя` са'ррђ,
и^ прїиде б~ъ къ а^вимеле'хђ [нощїю въ снњ]3 и^
рече [е^мђ]4. се^ т^ы ё%мреши жены ради (сея`).
ю%же поя`, та бо е^сть жила` съ мђ'жемъ.
а^вимелеX же не прикоснђ'ся е'й, И$ рече г~и ја%зыk
невњ'дђщїи, и^ пра'веDныи погђби'ши. (-)5 са'мъ
ми вњща` сестра ми е^сть, и^ сїа ми рече бра'тъ
ми е^сть, чи'стымъ срDцемъ и^ правеDною рђко'ю

1 І пішов звідти Авраам на південну землю, і поселився між Кадисом і між Сиром, і замешкав в
Герарах. 2 Сказав же Авраам про
Сарру, свою жінку: Вона є моєю
сестрою; бо побоявся сказати: Вона
є моєю жінкою, щоб часом не убили його мужі міста через неї. Послав же Авимелех, цар герарський, і
взяв Сарру, 3 і прийшов Бог до Авимелеха вночі у сні, і сказав йому:
Ось ти вмираєш через цю жінку, яку ти взяв, бо вона жила з мужем. 4
Авимелех же не доторкнувся до
неї. І сказав: Господи, чи вигубиш
народ-невіжу і справедливий? 5
Сам мені сказав: Вона є моєю сестрою, і ця мені сказала: Він є моїм
______
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сътворXи с^е” Рече же е^мђ б~ъ въ снњ, и^ а'зъ
вњмъ ја^ко чи'стымъ срDцемъ сътвори с^е, и^
пощадXњ тя да не съгрњши` къ мнњ. сего`
ра'ди не да'хъ ти коснђт'ися е^я`” Нн~њ же възврати` женђ` мђж'ђ, ја^ко пррoкъ е^сть, и^ мо'литъ за тя и^ живе'ши. а%ще ли не възврати'ши, вњжDь ја%ко ё%мреши т^ы, и вс^е твое`” (-)6
Въста (же) (рано а^вимелеX)7, [-]8 призва` вс^я ѓ%трокы своя`, и^ гл~а (и^мъ) словеса` (си^ вс^я)9 въ ё%ши иX, ё^боя'ша же ся вс^и чл~цы ѕњло” И$ възва`
а^вимелеX, а^враа'ма, и^ рече е^мђ. чт^о е^си сътвори'лъ намъ, е^да` чт^о съгрњши'хоM тебњ, да
възложи на мя и^ на црsтво мое` грXњ вели'къ
(ѕњло)” (И$) дњ'ло е^гоже никто'же сътвори`, т^ы
сътвори мнњ” (И$) рече (-)10 а^вимеле'хъ къ а^враа'мђ, чт^о ё^мы'сливъ сътвори с^е” Рече же а^враа'мъ, рекоX (-)11 е^да` нњсть боя%зни бж~їя въ
мњстњ семъ, да мя ё^бїю'тъ жены` ради
моея. (-)12 *Пра'во бо сестра ми е^сть эTц~мъ н^о
не мт~рїю, (и^) (пояхъ)13 (-)14 (ю&) себњ въ женђ`” (И$) бысть (-)15 е^гда и^зведе' мя б~ъ эT до'мђ эTц~а мое^го, и^ рњX ей (пра'вдђ сътвори` съ
мно'ю сїю`)16, въ всњхъ мњ'стехъ в няже прїидемъ, тамъ рцы (-)17 бра'тъ ми е^сть” Взя
же а^вимелехъ ты'сящђ дидра'гмъ (сребра`), ѓ^вца, и^ волы`, рабы`, и^ рабы'ня, и^ дасть а^враа'мђ, и^ възврати` (-)18 са'ррђ женђ е^го” И$ рече
а^вимеле'хъ къ а^враа'мђ с^е земля` [-]19 преD тобо'ю, и^дњ'же ти е^сть годњ ё^сели'ся” Са'ррњ же
рече. с^е дахъ ты'сящђ дидра'гмъ бра'тђ твое^мђ, т^о да бђ'дет# [-]20 по'честь лицђ` твое^мђ`,
и^ всњмъ ја%же сђть с тобо'ю, и^ [вс^е]21 правдђ'и”
Моли' же а^враа'мъ б~а, і^ и^сцњли` б~ъ а^вимеле'ха,
и женђ е^го, и^ рабы'ня [-]22, и^ начаша раждати, заключа бо заключилъ г~ь вн^њё^дђ всю рожени'цђ. въ домђ` а^вимеле'ха, са'рры ради жены`
а^враа'мля”
__Глvа, к~а”
г~ь присњти` са'ррђ, ја%ко рече, *и сътвори`
г~ь саррњ, ја%коже г~ла. *и заче'нши [са'рра.
роди`]1 а^враа'мђ сн~ъ въ старости въ
время ја%коже гл~а е^мђ г~ь. И$ нарече` а^враамъ и^мя сн~ђ свое^мђ [-]2, и^же роди` [-]3 са'рра
і^саа'къ. ѓ^брњза же а^враа'мъ. і^саа'ка въ ѓ^смыи
дн~ь, *ја%коже заповњда е^мђ б~ъ. а^враа'мъ же
бњ. (р~. лњтъ)4. е^гда бысть е^мђ і^саа'къ сн~ъ
е^го” (И$) рече (-)5 са'рра ра'дость [сътвори` мн^њ]6
г~ь, и%же бо кто ё^слы'шиT ѓ^брадђется съ
мно'ю. и^ рече, кт^о възвњсти'тъ а^враа'мђ, (ја%ко
роди'хъ сн~ъ въ ста'рости (-)7, и^ ја%ко дои'тъ
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братом. Чистим серцем і праведною
рукою я це зробив. 6 Сказав же йому
Бог у сні: І я знаю, що чистим серцем
ти це зробив, і я тебе пощадив, щоб
ти не згрішив проти мене, задля цього я не дав тобі доторкнутися до неї.
7 Тепер же поверни жінку чоловікові,
бо пророком є, і помолиться за тебе, і
житимеш; якщо ж не віддаси, знай,
що помреш ти і все твоє. 8 Встав же
вранці Авимелех, прикликав всіх своїх слуг, і сказав їм всі ці слова до
їхніх вух – злякалися ж усі мужі
дуже. 9 І прикликав Авимелех Авраама, і сказав йому: Що ти нам зробив? Чи ми чимось згрішили проти
тебе, що ти навів на мене і на моє
царство дуже великий гріх? І ти зробив мені діло, яке ніхто не вчинив. 10
І сказав Авимелех до Авраама: Що
задумавши, зробив ти це? 11 Сказав
же Авраам: Я сказав... Може немає
божого страху в цьому місці, і мене
уб’ють задля моєї жінки. 12 *Бо поправді вона є моєю сестрою від батька, але не від матері, і я взяв її собі за
жінку. 13 І сталося, коли мене вивів
Бог з дому мого батька, і я сказав їй:
Вчини зі мною цю справедливість: на
всіх місцях, до яких прийдемо, там
скажи: Він є моїм братом. 14 Взяв же
Авимелех тисячу дідрахм срібла, овець і волів, рабів і рабинь, і дав Авраамові, і повернув Сарру, його жінку. 15 І сказав Авимелех до Авраама:
Ось земля перед тобою, поселися де
тобі до вподоби. 16 Саррі ж сказав:
Ось я дав тисячу дідрахм твоєму братові; хай це буде на честь твого лиця
і всім, що є з тобою; і все чини правду. 17 Помолився же Авраам до Бога,
і Бог вилікував Авимелеха, і його
жінку, і рабинь і почали родити; 18
бо, замикаючи, замкнув Господь
ззовні кожне лоно в домі Авімелеха
через Сарру, жінку Авраама.

вищ. 12

Глава 21
1 І Господь відвідав Сарру, так
як сказав, *і зробив Господь Саррі,
так як сказав, 2 *і зачавши, Сарра породила Авраамові сина у старості, в
часі, так як сказав йому Господь. 3 І
назвав Авраам ім’я свого сина, якого
породила Сарра, Ісаак. 4 Обрізав же
Авраам Ісаака восьмого дня, *так як
заповів йому Бог. 5 Авраам же був
100-літним, коли народився йому Ісаак його син. 6 І сказала Сарра:
Господь зробив мені радість, бо той,
хто почує, зрадіє зі мною. 7 І сказала:
Хто звістить Авраамові, що я породила сина в старості, і що Сарра грудьми годує дитину. 8 І виросла дити-
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на, і була відлучена, і Авраам зробив велике прийняття в день, коли
був відлучений Ісаак, його син. 9
Побачивши ж Сарра сина Агари, єгиптянки, який народився Авраамові, як грався з Ісааком, її сином,
10 *і сказала до Авраама: Прожени
цю рабиню і з її сином, бо не унаслідить син цієї рабині з моїм сином Ісааком. 11 Дуже жорстоким
же здавалося це слово перед Авраамом задля його сина Ізмаїла. 12 І
сказав Бог до Авраама: Хай не буде
тобі жорстоким це слово перед тобою про дитину і про рабиню, все,
що тобі скаже Сарра, послухай її
слів, *бо в Ісааку назветься тобі насіння. 13 Сина ж цієї рабині... у великий народ його зроблю, бо є твоє
насіння. 14 Вставши ж Авраам
вранці, і взяв хліби, і міх води, і дав
Агарі; і завдав же на плечі їй і дитину, і відпустив її. Вона ж, пішовши, заблукала в пустині коло
колодязя клятви. 15 Скінчилася ж
вода в міху, і вкинула дитину під
одну елію; 16 пішовши ж, сіла напроти нього здалека, як на постріл
з лука. І сказала: Щоб я не бачила
смерть своєї дитини, – і сіла напроти нього здалека. Закричала ж дитина і заплакала. 17 І почув Бог голос дитини з місця, де була. І закликав божий ангел до Агари з неба і сказав їй: Що є, Агар? Не бійся.
Бог почув голос дитини з місця, де
є. 18 Встань, візьми дитину і держи
її за її руку, бо зроблю її великим
народом, 19 І Бог відкрив її очі, і
побачила колодязь живої води, і пішовши, налила в міх води, і напоїла дитину. 20 І Бог був з дитиною,
і виріс він, і поселився в пустині, і
став стрільцем, 21 і жив у пустині
Фаран. І привела йому його матір
жінку з Єгипту. 22 Сталося ж в тім
часі, що сказав Авимелех і Хозаф,
його друг, і Філох, воєвода війська
і його округи, до Авраама, мовлячи: Бог з тобою є в усьому, що чиниш. 23 Тепер, отже, клянися мені
Богом, що не вчиниш зла мені, ані
моєму насінню, ані моєму імені; але за справедливістю, яку я вчинив
з тобою, вчиниш і зі мною в землі,
на якій ти замешкав, на ній. 24 І
сказав Авраам: Я клянуся, 25 і заговорив Авраам у гніві Авимелехові про криницю води, яку відібрали
раби Авимелеха. 26 І сказав йому
Авімелех: Не взнав я хто зробив це
діло, ані ти мені не сповістив, ані я
не почув, аж до сьогодні. 27 І пригнав Авраам овець і телят, дав же Авімелехові, і оба склали завіт. 28 І
оставив Авраам 7 ягниць окремо.
______
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дњтищь са'рра)8. и^ възрасте` ѓ^троча`, и^ эTдое^но.
и^ сътвори` а^враа'мъ ё^чрежDе'нїе ве'лїе, въ дн~ь
е^гда эTдои'ся і^саа'къ сн~ъ е^го. видњ'вши же са'рра,
сн~а а^гарина егљ=птяныня, и^же бысть а^враа'мђ,
и^гра'юще съ ісаа'комъ сн~омъ свои'мъ” *И$ рече къ
а^враа'мђ, эTжени` рабђ сїю`, и^ съ сн~омъ е^я`, не
причасти'тъ бо ся сн~ъ рабы` сея`, съ сн~оM мои'мъ і^саа'комъ. поро'ко же ја%ви` слово (с^е) ѕњло, преD
а^враа'момъ сн~а ра'ди е^го [и^змаила]9” (И$) рече [-]10
б~ъ къ а^враамђ, да не (бђ'детъ (ти) поро'чно)11
слово [с^е]12 прDњ тобо'ю, ѓ^ ѓ'троцњ, и^ ѓ^ рабњ`. вс^е
е^ли'ко ти рече'тъ са'рра, послђш'аи словесъ е^я`,
*ја%ко въ і^саа'цњ прозовеT ти ся сњмя. (-)13 сн~а
(же) рабы [сея]14, въ ја%зы'къ вели'къ сътворю и&,
ја%ко сњмя твое` еs” Въставъ же а^враа'мъ заё%тра, и^ взя` хлњ'бы, и^ мњ'хъ воды`, и^ дастъ а^гарњ, и^ задњ' (же) за плещи` (е'й) и^ ѓ'трокъ, и^ пђсти ю&. ѓ%на' же шеDши заблђди'ся въ пђсты'ни,
ё^ кладязя клятвенаго. сконча же ся вода і^з
мњха. и^ пове'рже ѓ^троча пDо (е^лїю е^ді'ною)15.
ше'дъши же сњ'де пря'мо е^мђ по'дали. ја%коже
[дострњли'ти з лђ'ка]16. (и^) рече (-)17 да не ви'ждђ смр~ти дњтища свое^го, и^ сњ'де пря'мо е^мђ
[здале'че]18. въскрича же ѓ^троча` [и^]19 въсплакася.
[и^]20 ёслы'ша б~ъ глsа ѓ^троча'те, эT мњ'ста и^дњже бњяше” И$ възва а^гг~лъ бж~їи а^гарь съ
нб~си, и^ реq е'й, чт^о е^сть. а^гарь. не бо'ися. послђ'ша [-]21 б~ъ гласъ ѓ^трочища [-]22 эT мњ'ста
идњ'же е^сть. въста'ни поими` ѓ^троча, і^ и^ми
(е^го) [по рђкђ е^го]23, въ ја%зы'къ бо вели'къ сътворю` и&, и^ эTве'рзе б~ъ ѓ%чи е^я`, и^ ё^зрњ кладязь
воды` жи'вы. и^ шеDши (-)24 налїя` мXњ воды`. и^
напо'и ѓ^троча, и^ бяше б~ъ съ ѓ^трочатемъ, и^
възрасте`, и^ въсели'ся въ пђсты'ню, (и^) бысть
(-)25 стрњле'цъ. и^ жи'тъ въ пђсты'ни џараи. и^
приведе` е^мђ м~ти [е^го]26 женђ` эT (-)27 е^гљ=пта.
быs же в (т^о время)28, [-]29 рече авимелехъ, и^
(хозафъ)30 дрђгъ е^го, и^ [фило'хъ]31 вое^во'да во'и,
(и^ ѓ%бласти) е^го, къ а^враамђ гл~я. б~ъ с тобо'ю
(е^сть) въ всемъ е^же твори'ши. нн~њ ё^бо клени'
ми ся б~гоM, да не вреди'ши мене`, н^и сњме'ни мое^го, н^и и^мени мое^го. н^о по правдњ ю%же сътворихъ с тобо'ю, сътвори`, (и^) съ мно'ю, (-)32 въ
земли`, ю%же т^ы ѓ^бита на не'й” И$ рече а^враа'мъ,
а^зъ кленђ'ся, и^ гл~а въ гнњ'вњ а^враамъ а^вимеле'хђ, ѓ^ кладезь водны'и, ја%же эTја%ша раби` а^вимеле'ховы. и^ рече е^мђ а^вимеле'хъ. не разђмњх'ъ
кт^о сътвори` ве'щъ сїю, н^и ты ми повњ'да, н^и
азъ слы'шахъ а^же до днесь” И$ пригна а^враамъ,
ѓ^вца, и^ ю^нца, (-)33 дасть (же) а^вимеле'хђ. и^ завњщаста ѓ%ба завњт'ъ. и^ ѓ^стави а^враамъ, з~,
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а^гнецъ [-]34 на е^динњ`. и^ рече а^вимеле'хъ, а^враамђ. чт^о сђть, з~, (сїи а^гнецъ ѓ%вчии^хъ)35,
ја%же постави е^ди'ны” И$ рече а^враамъ, ја^ко, з~,
(сию` а^гнецъ)36 възмеши ё^ мене`, да бђдетъ
ми въ послђшество`. ја^ко а^зъ и^ско'пахъ кладязь сїй” Сего` ради прозваша и'мя мњ'стђ
томђ кладяZ кля'твеныи, ја^ко тђ кля'стася
ѓ%ба, и^ завњщаста [ѓ%ба]37 завњтъ ё^ кладязя кля'твенаго” Въставъ же а^вимеле'хъ, и^ ѓ^хозафъ дрђгъ е^го, и^ [фило'хъ]38 вое^во'да во'й (и^
ѓ%бласти) е^го, и^ възврати'ша ся въ зе'млю
филистиMскђ” И$ насњя' а^враамъ ни'вы ё^ кладязя клятвенаго. и^ призва тђ и%мя г~а б~а
вњ'чнаго. ѓ^бита же а^враамъ в земли` филистиMстњи дн~и мно'ги”
е^вреѓM а~і
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бысть по гл~анїи се'мъ, *бг~ъ и^скђшаше а^враама. и^ рече къ немђ`, а^врааме,
а^врааме, се'й же рече с^е а^зъ. и^ рече,
поими` сн~а свое^го възлю'бленнаго, е^гоy
възлюби` и^саака, і^ и^ди` на землю высо'кђ, и^
възведи` и& [тамо]1 въ тре'бђ, на е^ди'нђ эT
го'ръ ю'же ти [покажђ`]2” Въставъ же (заё%тра
а^враамъ)3, ѓ^сњдла ѓ^сля свое, [и^]4 поя` съ собо'ю дв^а раба, і^ и^саака сн~а свое^го, і^ и^сцњпи'въ
дрова тре'бњ. [и^]5 въставъ по'иде и^ прїиде на
мњ'сто, на не'же бњ е^мђ реклъ б~ъ, [въ тре'тїи дн~ь]6. и^ възрњ'въ а^враамъ ѓ^чи'ма ё^зрњ
мњ'сто и^здале'че, и^ рече а^враамъ рабо'ма свои'ма,
ся'дњта тђ съ ѓ^сля'темъ, а%зъ же и^ дњтищь до'идевњ до ѓ%нде, и^ поклони'вшася възврати'мъся къ вамъ” Взя' же а^враамъ дрова
тре'б#ная, и^ задњ и^саакђ сн~ђ свое^мђ” взя' же и^
ѓ'гнь в рђ'кђ, и^ но'жь, і^ и^до'ста ѓ%ба въ кђ'пњ”
[И$ рече и^саакъ]7 къ а^враамђ эTц~ђ свое^мђ, эTч~е,
ѓ^нже рече чт^о е^сть чадо. (-)8 с^е ѓ%гнь и^ дрова`,
гдњжъ е^сть ѓ^вча на тре'бђ. [и^ рече]9 а^враамъ,
б~ъ да ё^зритъ себњ ѓ^вча е^же на тре'бђ чадо.
[і^]10 и^до'ша ѓ%ба кђпно, прїидо'ста на мњ'сто,
на не'же бњ е^мђ ре'клъ б~ъ. и^ създа т^ђ а^врааM
тре'бникъ, и^ възложи` дрова и^ связа и^саака сн~а
свое^го, [и^]11 възложи` (-)12 на требникъ, връхђ
дро'въ” (-)13 И$зъся (же') а^враамъ рђкђ свою`,
взя'ти но'жь да зако'леT сн~а свое^го. и^ възва и&
а^гг~лъ гн~ь съ нб~си и^ реq (-)14, а^врааме а^врааме,
се'й же рече с^е а^зъ, и^ рече не възложи` рђки
твое'я на ѓ^тро'чищъ, н^и сътвори` е^мђ ничтоже. нн~њ бо разђмXњ, ја^ко бои'шися т^ы б~а,
и^ не пощадњ сн~а свое^го люби'маго мене` ради. И$
възрњвъ а^врааM ѓ^чима свои'ма (и^) ё^зрњ, и^ с^е
_______
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29 І сказав Авімелех Авраамові: На
що є цих 7 ягниць овечих, яких ти
поставив осібно? 30 І сказав Авраам,
що: 7 цих ягниць візьмеш від мене,
щоб були мені на свідчення, що я
викопав цю криницю. 31 Задля цього
назвали ім’я того місця Криниця
клятви, бо там оба клялися, 32 і оба
склали завіт при Криниці клятви.
Вставши ж, Авимелех і Охозаф, його
друг, і Філох, воєвода війська і його
округи, і повернулися до филистимської землі. 33 І посіяв Авраам
ниву при Криниці клятви, і прикликав там ім’я Господа Бога вічного. 34
Проживав же Авраам у филистимській землі численні дні.

Глава 22
1 І сталося, що після цієї мови
*Бог випробовував Авраама, і сказав
до нього: Аврааме, Аврааме! Він же
сказав: Ось я. 2 І сказав: Візьми свого
улюбленого сина, якого ти полюбив,
Ісаака, і йди до високої землі, і принеси його там у жертву на одній з гір,
яку тобі покажу. 3 Вставши ж вранці,
Авраам засідлав свого осла, і взяв з
собою двох рабів й Ісаака, свого сина, і наколовши дров на жертву, і,
вставши, пішов; і прийшов до місця,
про яке йому сказав Бог, на третій
день. 4 І поглянувши Авраам, очима
побачив місце здалека. 5 І сказав Авраам своїм рабам: Сидіть тут з ослом
– я ж і дитина підемо аж туди, і поклонившись, повернемось до вас. 6
Взяв же Авраам дрова на жертву і
поклав на Ісаака, свого сина. Взяв же
й вогонь в руку і ніж, і йшли оба разом. 7 І сказав Ісаак до Авраама, свого батька: Батьку. Він же сказав: Що
є дитино? Ось вогонь і дрова – де ж є
вівця на жертву? 8 І сказав Авраам:
Хай Бог постарається собі вівцю, що
на жертву, дитино. І йшли оба разом.
9 Прийшли до місця, на яке йому
вказав Бог, і збудував там Авраам
жертовник і поклав на ньому дрова, і
зв’язав Ісаака, свого сина, і поклав на
жертовник на дрова. 10 Простягнув
же Авраам свою руку, щоб взяти ножа, щоб зарізати свого сина, 11 і закликав до нього господній ангел з
неба, і сказав: Аврааме, Аврааме! Він
же сказав: Ось я. 12 І сказав: Не накладай твоєї руки на дитину, і не вчини йому нічого, бо тепер я пізнав, що
ти боїшся Бога, і не пощадив свого улюбленого сина задля мене. 13 І поглянувши Авраам своїми очима, і побачив, і ось один баран заплутався
рогами в саді Савек. І пішов Авраам,
______
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і взяв барана, і приніс в жертву замість Ісаака, свого сина. 14 І назвав
Авраам ім’я того місця Господь побачив, і щоб сказали і до сьогодні:
На горі Господь з’явився. 15 І закликав господній ангел вдруге до
Авраама з неба, 16 кажучи: *Собою
поклявся Я, каже Господь, тому що
ти це вчинив і не пощадив свого
улюбленого сина задля мене; 17 тому, благословляючи, поблагословлю тебе, і розмножуючи, розмножу
твоє насіння як небесні зірки, і як
пісок при березі моря, і твоє насіння одержить міста ворогів, 18 *і в
твоїм насінні будуть благословенні
всі народи землі, за те, що ти послухав мій голос. 19 І повернувся
Авраам до своїх рабів, і вставши,
відійшли до криниці клятви. І поселився Авраам при криниці клятви.
20 Сталося ж після цієї мови, сповістили Авраамові, кажучи: Ось породила Мелха, і вона, синів твоєму
братові Нахорові: 21 Окса первородного, і Вакса, його брата, і Камуела, батька Сирійців, 22 і Хазада,
і Назава, і Фалдаса, і Елдафа, і Ватуїла. 23 Ватуїл же породив Ревеку.
Ці вісім – сини, яких породила Мелха Нахорові, братові Авраама. 24 І
його наложниця, якій ім’я Реїма,
породила і вона Тавека, Таама, і
Тохоза, і Моха.

ѓ^ве'нъ е^ди'нъ ё^вязе` (по' рогъ в садњ саве'ковњ)15,
і^ и'де а^враамъ и^ поя` ѓ^веn, и^ положи (-)16 тре'бђ
въ и^саака мњ'сто сн~а свое^го. и^ прозва а^враамъ
и%мя мњстђ томђ г~ь видњ`, и^ да рекђт'ъ (и^
до) днsе на горњ г~ь ја%ви'ся” И$ възва а^гг~лъ гн~ь
[второ'е а^враама]17 эT нб~си гл~я, *собо'ю кляXся
г~леT г~ь, поне'же сътвориl е^си (-)18 с^е, (и%же)19 не пощадњ сн~а свое^го, люби'маго мене` ра'ди. тњ'мже
блгsвя блгsвлю тя, и^ мно'жа ё^мно'жђ сњ'мя
твое`, ја^ко звњ'зды нбsныя, и^ ја%ко пњ'сокъ по
краю мо'рскђ. и^ прїи'метъ сњмя твое грады
сђпостатъ, *и^ блгsвя'тся ѓ^ сњ'мени твоемъ
вс^и ја^зы'цы земнїи, и^же послђш'алъ е^си [гласа
мое^го]20” [И$]21 възврати'ся а^враа'мъ къ рабо'ма
свои'ма, и^ въста'вше ѓ^тыдо'ша [-]22, къ кладязю клятвеномђ, и^ всели'ся а^враа'мъ ё^ кла'дязя клятвенаго” Бысть же по гл~анїи семъ, повњ'даша а^враа'мђ гл~ющи, с^е роди` ме'лха и^ та
сн~ы (бра'тђ твое^мђ нахо'рђ)23, ѓ%ћъ пръвене'цъ, и^
[ва'ћа]24. брата е^го и^ камђе^ля эTц~а си'рска, и
[хаза'да]25, и^ (наза'ва)26, и^ фалдаса и^ (е^лдафа)27,
и^ ваџђи'ля” [ваџђ'ил же]28 роди реве'кђ. ѓ^смь сїи
сн~овъ ја%же роди` ме'лха нахо'рђ братђ а'враа'млю” И$
зало'жница е^го, е^йже и%мя реи'ма, роди` и^ с^и [таве'ка]29, [таа^ма]30, и^ тохо'за, и^ мо'ха”

Глава 23

_____
Глvа, к~г”
ы'сть житїе` са'ррино, [лTњ рк~з]1, и^ ё^мре
са'рра въ гра'дњ аврђ'цњ, и^же е^сть въ раздо'лїи, се же е^сть хевро'нъ въ земли` ханаа'нстњи” Прїиде же а^враа'мъ би'тися, по
саррњ, и^ пла'кати” И$ въста'въ а^враа'мъ эT мертвеца свое^го, и^ рече сн~омъ хетџе'ѓвоM гл~я, ѓ^бита'лецъ, (прїидохъ)2 а^зъ е^смь въ ва'съ, дади'те
(ми ё^бо)3 мњ'сто гробђ въ васъ, (да)4 погребђ`
мр~твецъ сво'и [-]5. эTвњщаша [-]6 сн~ове хетџеѓ^вы, къ а^враамђ гл~юще, н^и, гдsне слђшаи [-]7
насъ цр~ем# эT б~а (ты е%си)8 в насъ, въ чтsныхъ
гро'бехъ нашихъ погреби` мр~твеца` своя`” Никтоже
б^о эT насъ возбрани'тъ гро'ба свое^го тебњ, погрести` мр~твеца` своя` в не'мъ” Въста'в же а^враа'мъ
поклони'ся народђ се'лномђ, сн~омъ хеTџе'ѓвыM, и^ рече
к ниM а^враа'мъ гл~я” А/ще и'мате въ ё^мњ с^и, ја^ко погрести` мр~твецъ мои преD лице'мъ моиM” Послђш'аите мене`, и^ погл~ите ѓ^ мн`њ, е^фронђ (саѓ%ровђ)9, (да)10 да'стъ м^и пеще'рђ сђгђбђю, ја%же
е^сть е^го, с^и еs на предњ'лњ села` е^го, на цњнњ`
подобнњ. (и^) да дасть ми ее` предъ ва'ми, въ
и^мњ'нїе гробђ. е^фрон же сњдя'ше посредњ сн~овъ
хетџе'ѓвъ” [И$ эTвњщавъ]11 е^фро'нъ хеTџе'искыи къ
________

1 Було життя Сарри 127 літ, 2 і
померла Сарра в місті Авруці, яке є
в долині, це ж є Хеврон в ханаанській землі. Прийшов же Авраам
голосити по Саррі і ридати. 3 І
вставши Авраам від свого мерця, і
сказав хеттеовим синам, мовлячи: 4
Мешканець я, прийшов я до вас,
дайте мені, отже, місце для гробу у
вас, щоб я поховав мого мерця. 5
Відповіли хеттеові сини Авраамові,
кажучи: 6 Ні, пане, послухай нас.
Царем від Бога ти є в нас, в знатних
наших гробівницях поховай твого
мерця. Бо ніхто з нас не заборонить
тобі свого гробу, щоб поховати
свого мерця в ньому. 7 Вставши ж,
Авраам поклонився народові землі,
хеттеовим синам, 8 і заговорив до
них Авраам, кажучи: Якщо маєте в
умі вашім, щоб поховати мого мерця перед моїм лицем, послухайте
мене, і заговоріть про мене до Ефрона Саорового, 9 хай дасть мені
подвійну печеру, що є його, що є в
часті його поля, за відповідну ціну,
і хай дасть мені її перед вами в посілість гробу. 10 Ефрон же сидів
серед хеттеових синів. І відповівши, Ефрон хеттейский сказав до
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а^враа'мђ гл~я, слы'шащимъ сн~ово'мъ хетџе'ѓ^вомъ, и^ всњмъ приходя'щиM въ граD рече” Пристђпи` здњ гдsне, и^ послђш'аи мене`. село` и^
пеще'рђ ја%же в неM тебњ даю` преD всњми гражданы мои'ми, (даю`)12 тебњ, [и^]13 погреби`
мр~твецъ свои” И$ поклони'ся а^враа'мъ преD наро'домъ насе'лнымъ, и^ рече е^фронђ въ слы'шанїе
преD [всњ'мъ]14 наро'домъ насе'лнымъ” Є/лма же
(е^си по мнњ)15, послђш'аи же мене`, цњ'нђ се'лнђю възми` ё^ мене, и^ погребђ` мр~твеw свои т^ђ.
эTвњщав же е^фро'нъ а^враа' мђ гл~я, н^и, гдsне,
слы'шахъ б^о у~. дидра'гмъ сребра`” Межди мною
и тобою. чт^о ё^бо е^сть с^е, т^ы (ё^бо)16 (погреби` сво'и мр~тве'ць)17 (та'мъ)” *И послђш'а а^врааM,
е^фрона и^ даде [-]18 (е^мђ) сребро`, е^же гл~а въ
слђхъ сн~овъ хеTџеѓ^въ. у~, дидра'гмъ, сребра` чи'ста кђпе'чьска” И$ бысть село` е^фро'ново. и^же б^њ
въ сђ'гђбњ'и пеще'рњ. е^же е^сть къ (маMврїи лицеM)19, село` и^ пеще'ра ја%же б^њ в немъ, и^ все` садо'вїе е^же б^њ в селњ, и^ е^же е^сть въ предњлеX
е^го ѓ^крsт#, а^враа'мђ (бысть) въ и^мњ'нїе преD сн~ы
хеTџеѓ^выми, и^ преD всњми приходя'щими въ
граD” По се'м [же]20 погребе` а^врааM са'ррђ женђ` свою,
въ пеще'рњ се'лнњи сђгђ'бњи, ја%же е^сть проти'вђ маMврїи се'й е^сть хевро'нъ въ земли` ханаа'ньстњи. и^ ё^твержде'но е^сть село` и^ пеще'ра ја%же
[-]21 въ не'мъ а^враа'мови въ и^мњнїе гробђ эT
сн~овъ хетџеѓ^въ”
____Глvа, к~д”
враа'мъ (-) (же) бяше ста'рецъ, [и^]2
бы'въ дн~и (мно'гы), (-)3 г~ь (же) блsсви а^враа'ма въ всеM” И$ реq а^враа'мъ рабђ` свое^мђ
старњ'ишемђ до'мђ е^го, ѓ^блада'ющемђ
всњмъ е^го” *Положи` рђкђ твою поD стегноM м^и,
и^ закленђ т^я гм~ъ бм~ъ нбsнымъ, и^ бм~ъ
земля`, да не приведе'ши (сн~ђ мое^мђ и^саа'кђ
жены`)4 дще'рїи ханане'искъ, съ нимиже а%зъ
живђ` въ нихъ, н^о до земля` [-]5 и^дyњ а%зъ
бњхъ, и%деши до племе'ни мое^го и^ по'и^меши
женђ` сн~ђ мое^мђ и^саа'кђ, эTтђ'дњ. речеy [рабъ к
немђ`]6, а^ е^гда не восхо'щетъ [и^ти` жена]7 (въ
слњ'дъ со мно'ю)8 на землю` сїю`, (т^о) ѓ^бращђ'
ли сн~а твое^го въ зе'млю эT неја%же и^зы'де т^ы
[-]9” Рече' же к немђ а^враа'мъ, блюd са'мъ себе`,
да не ѓ^брати'ши сн^а моеh та'мо, г~ь б~ъ нбsныи
и^ б~ъ земля, и^же поја% мя и^з до'мђ эTц~а мое^го, и^ эT земля` в не'иже родиXся, и^же гл~а мн^њ
и^ кля'ся къ мн^њ, гл~я, *тебњ дам# зе'млю
сїю`, и^ сњ'мени твоемђ. (и^ тои) по'слетъ а'гг~ла
свое^го предъ тобо'ю, и^ по'имеши женђ` сн~ђ мо_______
1
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Авраама, як слухали хеттеові сини, і
всі, що приходили до міста, сказав:
11 Приступи сюди, пане, і послухай
мене. Поле і печеру, що в ньому, тобі
я даю, перед всіма моїми громадянами даю я тобі, і поховай свого мерця.
12 І поклонився Авраам перед народом землі, 13 і сказав Ефронові
вголос перед всім народом землі: Оскільки ж ти є за мною, послухай же
мене: Візьми у мене ціну за поле, і
поховаю там свого мерця. 14 Відповів же Ефрон Авраамові, кажучи:
15 Ні, пане... Бо я чув, що 400
дидрахм срібла. Між мною і тобою,
що, отже, є це? Ти, отже, поховай
свого мерця там. 16 *І послухав
Авраам Ефрона, і дав йому срібло,
яке сказав вголос хеттеовим синам,
400 дидрахмів чистого купецького
срібла. 17 І стало поле Ефрона, яке
було з подвійною печерою, яке лицем є напроти Мамврії, поле і печера,
що була в ньому, і все насаджене, що
було на полі, і що є в границях його
довкруги, 18 Авраамові було в посілість перед хеттеовими синами і
перед всіма, що приходили в місто.
19 Після цього ж поховав Авраам
Сарру, свою жінку, в подвійній печері поля, що є напроти Мамврії, це є
Хеврон в ханаанській землі. 20 І
затверджено поле і печеру, що в
ньому, Авраамові в посілість гробу
хеттеовими синами.
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Глава 24
1 Авраам же був старим і мав
багато днів, Господь же поблагословив Авраама в усьому. 2 І сказав Авраам своєму рабові, старшому над
його домом, що володів усім його:
*Поклади твою руку під моє стегно,
3 і заклену тебе Господом Богом небесним і Богом землі, щоб ти не привів моєму синові Ісаакові жінку з хананейських дочок, з якими я живу
між ними, 4 але підеш до землі, де я
був, до мого плем’я і візьмеш жінку
моєму синові Ісаакові звідти. 5 Сказав же раб до нього: А коли не захоче
жінка піти вслід за мною до цієї
землі, то чи поверну твого сина до
землі, з якої ти вийшов. 6 Сказав же
до нього Авраам: Вважай на себе самого, щоб ти не повернув мого сина
туди. 7 Господь Бог небесний і Бог
землі, який взяв мене з дому мого
батька і з землі, в якій я народився,
що мені сказав і мені поклявся, мовлячи: *Тобі дам цю землю і твоєму
насінню, і він пошле свого ангела перед тобою, і візьмеш жінку моєму
синові Ісаакові звідти. 8 Якщо ж не
_______
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бажає жінка прийти з тобою до цієї
землі, будеш чистим від цієї клятви,
тільки не поверни туди мого сина. 9 І
поклав раб свою руку під стегно Авраама, свого пана, і поклявся йому
про це слово. 10 І взяв раб 10 верблюдів з верблюдів свого пана і з усіх дібр свого пана взяв з собою, і
вставши, пішов до межиріччя, до міста Нахора. 11 І поставив верблюдів
поза містом під вечір коло криниці
води, куди виходять черпати воду. 12
І сказав: Господи Боже мого пана
Авраама, вчини передімною сьогодні: зроби милість з моїм паном Авраамом. 13 Ось же я стою біля криниці
води, дочки ж тих, що живуть у місті,
вийдуть зачерпнути води; 14 хай буде, щоб дівиця, якій же я скажу:
Схили мені твоє відро, щоб я пив, і
скаже мені: Пий ти і напою твоїх верблюдів, аж доки нап’ються, – цю ти
приготовив твому рабові Ісаакові; і з
цього пізнаю, що ти зробив милосердя моєму панові Авраамові. 15 І сталося, як ще не скінчив говорити в
своїм умі; і ось виходила Ревека, яку
породив Ватуїл, син Мелхи, жінки
Нахора, брата Авраама, держачи відро на раменах. 16 Дівиця ж була дуже вродливою, була ж дівчиною, що
не знала мужа. Приступивши ж до
криниці, зачерпнула відро води і пішла. 17 Підбігши ж раб їй назустріч, і
сказав: Дай мені пити трохи води з
твого відра. 18 Вона ж сказала: Пий,
пане. І поспішившись, зняла відро на
свої руки і дала йому пити, доки не
напився. 19 І сказала: Влию твоїм
верблюдам, доки всі не нап’ються. 20
І поспішившись, влила відро до корита, і побігла знову до криниці, зачерпнула води, і влила всім верблюдам.
21 Чоловік же вивчав її, і мовчав,
щоб пізнати, чи добре повів Бог його
дорогу, чи ні. 22 Сталося ж, коли перестали всі верблюди пити, і взяв
чоловік золоті кульчики, міркою драхми, і дві запинки на її руки, і 10 мір
золота, 23 і питав її, і сказав: Чия ти
дочка? Скажи мені, чи є у твого
батька місце для нас завітати? 24 І
сказала йому: Я дочка Ватуїла від
Мелхи, якого породила Нахорові. 25
І сказала йому: І соломи, і сіна у нас
є багато, і місце завітати. 26 Задоволений же був чоловік, і поклонився
Господеві, 27 і сказав: Благословенний Бог мого пана Авраама, який не
полишив справедливість і правду від
мого пана Авраама; мене в дорозі
Господь добре повів і завів до хати
брата мого пана. 28 І побігши,
дівчина сповістила своїй матері всі ці
слова. 29 В Ревеки ж був брат, якому
ім’я Лаван. І побіг Лаван до чоловіка
_______

Буття 24,29

емђ и^саа^кђ эTтђ'дђ, а^ще же не хо'щетъ [прїити` жена`]10 с тобо'ю въ зе'млю сїю`, чи'стъ да
бђ'деши эT закля'тїя сего`, то'чїю сн~а мое^го
не ѓ^брати` тамо” И$ положи` раb рђ'кђ свою, подъ
стегноM а^враа'ма гн~а своего, и^ кля'ся е^мђ
словеси раd сего`” И$ поя` рабъ, і~, веlблюD эT веlблDю
гднsа своего и^ эT всего добра гднsа свое^го (взяT)
съ собо'ю. и^ въстаv и^де въ междорњчїе, въ граD
нахо'ровъ. и^ поста'ви веlблю'ды вн^њ града ё^
кла'дязя воDнаго поD ве'черъ, гдњ` и^схо'дятъ
почръпати воды`” И$ рече г~и бж~е гн~а моего
а^враа'ма, ё^стро'и прњдо мно'ю днесь, (-)11 сътвори` млsть, съ (моиM гн~омъ)12 а^враа'момъ” се
(же) а%зъ стою` ё^ кла'дязя во'днаго, дще'ри же
живђщихъ, въ' градњ, и^зы'дђть почерпати воды`, да бђдетъ дв~ца, е'й же а^зъ рекђ` прњклони' ми вњдро` твое` да пїю`, и^ реч'ет ми пїи'
т^ы и^ вельблю'ды твоя` напою`, до'ндеже напїю'тся, т^ђ ё^готовалъ еси рабђ` твое^мђ` и^саа'кђ, и^ по се'мъ ё^вњмъ, ја%ко сътвориl е^си
млsть гн~ђ моемђ а^враа'мђ. И$ бысть даже не
конча` гл~я въ ё^мњ [с^и]13, и^ с^е реве'ка и^схождаше, е^я'же роди` ваџђи'лъ сн~ъ ме'лхинъ жены`
нахо'ровы, бра'та [-]14 а^враа'мля, дръжа` вњдро`
на рамђ, дв~ца же бя'ше доброзра'чна ѕњло, дњва (же) б^њ и^же мђжа не знаа'ше, състђпи'вши
же на кладязь начерпе` (воды` вњдро)15 и^ и'де”
Тек же рабъ противђ е'й и^ рече, напои мя мало воды` эT вњдра` твое^го. си^я' же рече пі'и гднsе
и^ потща'вся (-)16 сня` вњдро на рђцњ свои`, и^
напо'й я& до'ндеже напи'ся. и^ рече веlблю'домъ
т^и вълию`, до'ндеже вс^и напїю'тся. и^ потща'вся [-]17 вълїя` вњдро` въ пои'ло, и^ тече` па'кы на кла'дяZ, почерпе` [воды`]18 и^ волїя` (вельблю'доM всMњ)19. мђжъ же вырозђмњва'ше ю&, и^
помоlчеваше да ё^разђмњ'етъ, а^ще ё^стро'илъ
(б~ъ)20 пђть е^мђ, и^ли н^и. бысть же ја%ко преста'ша вси` вельблюd пию'ще, (и^) взя` мђжъ ё^серя'зи златы, въ мњ'рњ драхмы, и^ дв^а запястїя на рђкђ е'й, (и^) і~, (мњ'ръ злата)21 и^ въпраша'ше я& и^ рече, чїя` е^си дщеr повњж'дь ми,
а^ще е^сть ё^ эTц~а ти мњ'сто намъ ѓ^битати” І$ рече е^мђ дщерь ваџђ'илева е%смь мелхи'ина,
е^гоже роди` нахо'рђ. и^ реq е^мђ`, и^ плњвы и^ сњ'на
мно'го (е%сть) ё^ насъ, и^ мњсто ѓ^битати,
(-)22 бл~говоли' (же) мђжъ (и^) поклони'ся г~ђ, и^
реq, блsвенъ [-]23 б~ъ гдsна мое^го а^враа'ма. и%же не
ѓ^ста'ви пра'вды і^ и'стинны гдsна мое^го [а^враа'ма]24, мене` на пђти` ё^строи` г~ь, и^ въ до'мъ
брата гдsна моего (въведе`)” И$ те'кши дв~ца
повњ'да [мт~ри]25 свое'й (вс^и) гл~ы сїа` реве'цњ же
54
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[бњаше браT]26, е^мђ'же и^мя лава'нъ” И$ тече` лава'нъ къ мђжђ во'нъ на кла'дязь. и^ бы'сть
е^гда` видњ ё^серя'зя и^ запястїя на рђкђ сестры` свое'я, и^ ја%ко слы'ша словеса` [-]27 эT сестры`
своея гл~юща, си'це гл~а къ мн^њ мQђ. и^ прїи'де
[лава'нъ]28 къ мђж'ђ стоя'щђ, ё^ вельблю'дъ ё^
кладязя [воды`]29, и^ рече е^мђ ходи` и^ вни'ди,
блsвенъ г~ь, почт^о стои'ши вн^њ а%зъ [-]30
(клњть ё^гото'вахъ)31, и^ стаја^нїе вельблю'домъ” (И$) въни'де (-)32 мђжъ въ до'мъ и^ (вельблю'ды въгна`)33, и^ да'сть плњ'вы и^ сњ'но вельблю'домъ, и^ во'дђ [ё^мы'ти]34 нозњ е^мђ и^ (-)35
мђжемъ, и^же (бяхђ) с нимъ. И$ поста'ви и^мъ
хлњбъ ја%сти. и^ реq, не яM до'ндеже не гл~ю бесњ'ды своея. и^ ре'че гл~и” (-)36 Рече (же) рабъ а^враа'мль е^смь а^зъ [и^ г~ь]37 блsвилъ е^сть гдsна
мое^го ѕњло` и^ възвели'чися. и^ далъ е^мђ ѓ^вца` и^
вълы`, [-]38 [зла'то, и^ сре'бро]39. [-]40 рабы` и^ рабы'ня, вельблю'ды и^ ѓ^слы`. и^ роди` са'рра жена` гдsна
мое^го сн~а (е^диноро'дна)41 гдsнђ моемђ, съста'рњвшђся, и^ да'сть е^мђ ели'ко и^мњ`. и^ закля'
мя гдsнъ мо'и гл~я, не пое'мли жены` сн~ђ моемђ эT дще'рїи ханна'ѓ^нскыX, въ ни'хже аZ ѓ^бита'хъ въ земли` и^хъ, н^о в до'мъ эTц~а мое^го
и%деши (-)42 въ племя` мое`, и^ пои^ми женђ` сн~ђ
моемђ эTтђ'дђ. рXњ же а%зъ гдsнђ своемђ, е^д^а
не [по'хощеT жена` по мн^њ и^ти`]43. и^ рече ми г~ь
[б~ъ]44, е^мђже ё^годиX. прDе (лице'м#) е^го, ѓ'нже по'слеть а^гг~ла свое^го с тобо'ю, и^ ё^стро'итъ пђ'ть
твой, и^ по'имеши женђ` сн~ђ моемђ, эT пле'мени
мое^го, и^ эT до'мђ эTц~а моего, тогда` (бђдеши
про'стъ)45 эT заклина'нїа моего. е^гда' же до'идеши въ [племя` мое`]46, и^ не [дадя'т# т^и]47,
[-]48 бђ'деши про'стъ эT заклина'нїя моего. и^
пришеD днесь наD кла'дязь, рекохъ, г~и бж~е гдsна
мое^го а^враа'ма а%ще ё^стро'иши пђть мой, во'ньже нн~њ и^дђ` [-]49, (и^) с^е ста'хъ на кла'дязњ
во'днњмъ, дще'ри же гражданъ и^зы'идђть почрпа'ти воды`, и^ да бђдетъ дв~ца е'иже рекђ`
напо'и мя (воды` ма'ло)50 (-)51, и^ да речетъ [-]52
(-)53 (пїи т^ы)54 и^ вельблю'домъ твои^мъ
вълїю`, с^и (бђдетъ) жена` юy ё^гото'ва (б~ъ)55
[рабђ` своемђ]56 и^саа'кђ, и^ по се'мъ разђмњю ја^ко сътворилъ е^сть млsть гдsнђ моемђ а^враа'мђ” И$ бысть даже не конча'хъ (въ ё^мњ [своемъ]57 гл~я)58 вънеза'а^пђ реве'ка и^схожда'ше,
дръжа'щи вњдро` на ра'мђ, [-]59 въстђпи'вши
же на кла'дязь, и^ почръпе` (вњдро` воды`), [и^ реко'хъ]60 е'й напо'и мя, и^ потща'вся сня` вњдро
съ себе` и^ рече [ми]61 пїи т^ы и^ вельблю'ды
твоя` напою`. и^ напиXся и^ вельблю'ды моя` на55

надвір, до криниці; 30 і сталося, коли
побачив кульчики і запинки на руках
своєї сестри, і коли почув слова від
своєї сестри, що говорила: Так сказав
до мене чоловік, і прийшов Лаван до
чоловіка, що стояв коло верблюдів
при криниці води, 31 і сказав йому:
Ходи й увійди, благословенний Господь, чому ти стоїш надворі? Я приготовив кімнату і місце для верблюдів. 32 І увійшов чоловік до хати, і
загнав верблюдів, і дав соломи і сіна
верблюдам, і води, умити ноги йому і
мужам, що були з ним. 33 І поклав їм
хліби їсти. І сказав: Не їстиму доки
не скажу своєї бесіди. І сказав: Говори. 34 Сказав же: Я є раб Авраама.
35 І Господь дуже поблагословив мого пана, і він прославився. І дав йому
овець і волів, золото і срібло, рабів і
рабинь, верблюдів і ослів. 36 І породила Сарра, жінка мого пана, одного
сина моєму панові, коли він постарівся, і дав йому все, що мав. 37 І закляв
мене мій пан, кажучи: Не візьмеш
жінку моєму синові з ханаонських
дочок, між якими я жив в їхній землі,
38 але підеш до дому мого батька, до
мого племені, і візьмеш жінку моєму
синові звідти. 39 Сказав же я своєму
панові: Якщо жінка не захоче за
мною піти? 40 І сказав мені: Господь
Бог, якому я угодив перед його лицем, він пішле свого ангела з тобою, і
добре поведе твою дорогу, і візьмеш
жінку моєму синові з мого племені і з
дому мого батька. 41 Тоді будеш
вільний від моєї клятви. Коли ж
дійдеш до мого племені і не дадуть
тобі – будеш вільний від моєї клятви.
42 І прийшовши сьогодні до криниці,
я сказав: Господи Боже мого пана
Авраама, чи ти добре поведеш мою
дорогу, по якій сьогодні я іду? 43 І
ось я став при криниці води, дочки ж
громадян вийдуть зачерпнути води, і
хай буде, щоб дівчина, якій скажу:
Дай мені пити трохи води, 44 і хай
скаже: Пий ти, і налию твоїм верблюдам, – ця буде жінка, яку Бог приготовив своєму рабові Ісаакові, і з цього знатиму, що вчинив милосердя
моєму панові Авраамові. 45 І сталося, що я ще не закінчив в своїм умі
говорити, зразу виходила Ревека,
держачи відро на раменах; підійшовши ж до криниці, і зачерпнула відро
води, і я сказав їй: Дай мені пити. 46
І поспішившись, зняла відро з себе, і
сказала мені: Пий ти, і напою твоїх
верблюдів. І напився я, і напоїла моїх
верблюдів. 47 І я питав її, і сказав:
Чия ти дочка? Вона ж мені сказала: Я
дочка Ватуїла, сина Нахора, якого
йому породила Мелха. І я дав їй
_________
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кульчики і запинки на її руки, 48 і я
став щасливий, я поклонився Господеві і поблагословив Господа Бога мого пана Авраама, який добре
повів мене в цій дорозі правди, щоб
взяти дочку брата мого пана його
синові. 49 Якщо ж, отже, чините
милосердя і справедливість моєму
панові, скажіть мені, щоб я повернувся або направо, або наліво. 50
Відповівши ж, Лаван і Ватуїл сказали: Від Господа прийшла ця заповідь, не можемо тобі відповісти
злого за добре; 51 і ось Ревека перед тобою, візьми її, і йди, і хай
буде жінкою сина твого пана, так
як сказав Господь. 52 Сталося ж,
коли раб Авраама почув цю мову,
поклонився до землі Господеві, 53 і
раб, взявши золотий і срібний посуд і одяг, дав Ревеці, і дар її братові і її матері. 54 І поїли, і попили
вони і мужі, що були з ним. І переспавши, вставши вранці, сказав:
Відпустіть мене, щоб я ішов до мого пана. 55 Сказали ж її брати і матір: Хай дівчина перебуде з нами
десять днів, і після цього підете. 56
І сказав до них: Не держіть мене,
бо Бог добре повів мою дорогу.
Відпустіть мене, щоб я пішов до
мого пана. 57 Вони ж сказали: Покличмо дівчину і запитаємо її з уст.
58 І покликавши Ревеку, сказали їй:
Чи підеш з цим чоловіком? Вона ж
сказала: Піду. 59 І відпустили Ревеку, свою сестру, і її майно з рабом Авраама і тими, що були з ним.
60 І поблагословили Ревеку, і сказали їй: Ти є нашою сестрою, стань
тисячами десятьох тисяч, і хай твоє
насіння одержить міста ворогів. 61
І вставши, Ревека і її рабиня, і сіли
на верблюдів, і пішли з чоловіком, і
раб, взявши Ревеку, відійшов. 62
Ісаак же ходив крізь пустиню *коло криниці видіння. Він же жив у
землі на півдні. 63 І вийшов Ісаак у
поле пройтися під вечір, поглянувши ж очима, побачив верблюдів, що йшли. 64 І поглянувши ж,
Ревека очима побачила Ісаака і зіскочила з верблюда. 65 І сказала до
раба: Хто є цей чоловік, що іде по
полю нам назустріч? Сказав же
раб: То мій пан. Вона ж, взявши
намітку, і зодягнулася. 66 Розповів
раб Ісаакові слова, які зробив. 67
Прийшов же Ісаак до хати своєї матері і взяв Ревеку, і стала йому
жінкою, і полюбив її, і потішився
Ісаак по Саррі, своїй матері.
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пои`, и^ въпрашаX ея`, и^ рекохъ, чия` е^си дще'рь.
сїяy (ми) реq дще'рь ваџђ'илева е^смь, сн~а нахо'рова,
и^же роди` е^мђ ме'лха” И$ дах# е'й ё^серя'зя и^
запя'стїа на рђцњ еи`, и^ бл~говъли'въ е^смь полони'хся г~ђ, и^ блsвихъ г~а б~а, гдsна моего а^враа'ма
и^же ё^строи` мн^њ на пђти` (семъ) и%стинны,
поя'ти дще'рь бра'та гдsна моеh сн~ђ е^го” А$ще (же)
ё^бо твори'те млsть и^ пра'вдђ гдsнђ моемђ, повњ'дите м^и (-)62 да ся ѓ^бращђ`, (и^л^и) на' десно,
и^л^и на' лњво. эTвњща'в же лава'нъ, и^ ваџђиl реко'ста, эT г~а пришла` за'повњдь сїа` не мо'жеM [-]63
ти эTвњща'ти зла'а за бл~гаа (и^) с^е ревека преD
тобо'ю пои^ми [ю`]64 (і^) и^ди`, и^ да бђдетъ жена`
сн~ђ гдsна твоего, ја%коже гл~а г~ь” Бы'сть же е^гда`
слы'ша раб# а^враа'мль, рњч# [сїю`]65, поклони'ся до
земля` г~ђ, и^ възе'мъ рабъ съсђды [зла'ты и^
сре'брены]66 и^ ри'зы дасть реве'цњ и^ да'рь (-)67 братђ ея`, и^ мт~ри [ея`]68. и^ ја^до'ша и^ пиша
(ѓ^н^и)69, и^ мђж'и и^же (бяхђ с нимъ)70” И$ (прележа'въ)71 (-)72 въста'вше заё%тра, рече, эTпђсти'те мя. да и^дђ къ гдsнђ мое^мђ” Рњша же
бра'тїа ея` и^ мт~и, да пребђдеть дв~ца с нами
[де'сять дн~їи]73, и^ по семъ да и'дете. [И$ рече]74
к нимъ не дръжите мя, (-)75 б~ъ (б^о) ёстрои`
пђть мнњ эTпђстите м^я, да и^дђ къ гдsнђ
мое^мђ” Си'и же рњша да възове'мъ дв~цђ, и^ въпрошаеM ([ея` и^з ђстъ]76)77. и^ [възва'вше]78 ре'векђ
[-]79 рњша е'й, и^деши л^и съ мђж'емъ сиM, ѓ^на же
рече и^дђ, и^ эTпђсти'ша реве'кђ сестрђ` свою, і^ и^мњнїе ея` (с рабоM)80 а^враа'млимъ, і^ и^же с ниM
[быша]81” И$ блsви'ша ревекђ [-]82, и^ рњша ей сестра` на'ша е^си бђди въ ты'сђщи темъ, и^ да
прїиметъ сњмя твое грады съпостаT” [И$ въставши]83 реве'ка и^ рабы'ня ея`, [и^]84 въсњдоша
на веlблю'ды, і^ и^до'ша с мђжемъ, и^ пои'мъ раb
реве'кђ ѓ^ты'де” І$саа'къ же хожда'ше сквоѕњ пђсты'ню, *ё кла'дязя видњ'ннаго, се'й же живя'ше на земли` на полђ'дне. і^ и^зы'иде і^саа^къ поглђмитися на' поле кђ ве'черђ. (-)85 възрњв# (же) ѓ^чима`
вњдњ веlблюды и^дђща. и^ възрњвше (же) реве'ка
ѓ^чи'ма ви'дњ і^саа'ка, и^ скочи` со вельблю'да” И$ реq к
рабђ` кт^о еs мђжъ ѓ%нъ, и^же и'деT по' полю противђ наM” Речеy ра'бъ, т^о [-]86 господи'чичъ мои
сїя же взеMши. ризы ё^творе'ныя (и^) ѓ^блечеся”
(-)87 И$сповњ'да раb і^са'акђ (-)88 словеса', ја%же сътвори прїиде же і^саа'къ в домъ мт~ри своея`, и^
поя` реве'кђ, и^ быs е^мђ жена`, и^ възлюби ю`, и^ ё^тњшися, і^саа'къ ѓ^ саrрњ, матери свое'и^”
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__Глvа, к~е”
приложи'вше (-)1 а^враа'м#. поя` женђ е'йже
и'мя хет#тђра, (и^) роди' же е^мђ земъврама, [-]2 [е^ктана]3, и^ мадана, и^ мадїама, и^ [е^во'ка]4, и^ сое'на” (Некта'нъ)5 же
роди` сава'на, и^ џема'на, и^ деда'на” *Сн~ове же деда'ни быша, рагђилъ, и^ навде'илъ, и^ а^сђри'м#, и^
[латђрїимъ]6, и^ [лоѓ^ми'мъ]7, сн~ве же ма'дїамли,
(е^фа'ръ)8, и^ а^фи'ръ, и^ е^но'хъ, и^ [а^ви'да]9, и^ [е^льдага]10, сі'й [же]11 бњша сн~ве хеттђ'рины” Дасть
же а^враа'мъ вс^е (свое` и^мњ'нїе)12 і^саа'кђ сн~ђ свое^мђ, (-)13 сн~омъ (же) зало'жниць своиX дасть а^враа'мъ да'ры, и^ эTпђсти я& эT і^саа'ка сн~а свое^го,
е^ще` жи'въ сы'й, [-]14 до земли` въсто'чныя, си^ же
(дн~и и^ лњта)15 а^враа'мля, е^ли'ко жи'тъ, (лTњ, р~,
о~, е~)16, и^ скончавъ ё%мре а^враа'мъ въ ста'рости
до'брњи, ста'рець [-]17 и^спо'лненъ дн~и, и^ приложи'ся къ лю'демъ своимъ” И$ погребо'ша е^го і^саа'къ
і^ и^змаилъ [два]18 сн~ве е^го, в пеще'рњ, сђгђбњи,
на селњ` е^фро'новњ сн~а саа'рова хетџе'анина, е^же
е^сть пря'мо мам#врїи” *Село, и^ пещерђ, ю%же притяжа`, а^врааM эT сн~овъ хетџе'ѓ^въ, т^ђ погребо'ша
а^враа'ма и^ (женђ` е^го са'ррђ)19” Бысть же по ё^мр~твїи а^враа'мли, блгsви б~ъ і^саа'ка сн~а е^го, и^
ё^сели'ся і^саа'къ *ё^ кладязя видњ'ннаго” Си^ же
бытїа и^змаила сн~а а^враа'мля, е^гоy роди` а^гарь
раба са'ррина а^враа'мђ” (-)20 Си^ и^мена сн~овъ и^зма'илевъ по и^мени` (и^хъ, и^ в) ро'дњхъ и^хъ *первене'ць и^змаилевъ, наваѓ%фъ, [-]21 кыда'ръ, и^ навдеи'лъ, [маса'нъ]22, (масма'и)23, [-]24 и^дђма, и^
[маси`]25, и^ (ходаn)26, [-]27 џема'нъ, (-)28не^тђръ, и^
нафесъ, и^ ке'дма” Си сђт'ь сн~ове и^зма'или, и^ с^и
и^мена и^хъ в домњ'хъ и^хъ. и^ въ се'лњхъ иX, в~і,
кн~зя, въ ја%зы'цњхъ и^хъ” (-)29 (Лњт'а (же) с^и)30
житїя и^змаиля, [лњтъ, р~, л~з]31, (-)32 кончавъ
ё^мре, и^ приложи'ся къ рожденїю свое^мђ” Въсели'
же ся эT е^ё^лата, до сљ=ра, и%же е^сть ли'цъ е^гљ=птђ, даже доходя'ще сљ=рїи, преD лицеM (-)33
братїя своея ё^сели'ся” [Сі'и же]34 бытїя` і^саа'кова сн~а а^враа'мля, а^враа'мъ роди и^саа'ка, бя'ше
(-)35 і^саа'къ, (м~, лTњ)36 е^гда` поя` реве'кђ, дще'рь
ваџђи'левђ, сљ=рина [-]37 (въ женђ` себњ)38” Моля'ше
же ся і^саа'къ [-]39 реве'кы ради жены` свое^я, ја%ко
непло'ды бяше” Послђш'а же е^го б~ъ, (-)40 зачатъ
въ ё^тро'бњ реве'ка жена е^го” И$гра'ста же младе'нца въ не'й, [и^ рече]41 а^ще (хо'щетъ си'це [-]42)43
быти, т^о что` (се ми)44 (е^сть)” (І$) и^де (-)45 въпрашати г~а, и^ рече (е'й г~ь)46, *дв^а ја^зы'ка въ
ё^тро'бњ твое'й е^ста, и^ дво'и лю'дїе, эT ё^тро'бы
твое'я, разлђ'чатся, и^ лю'дїе лю'дїи прDњспњ'__________
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Глава 25
1 І додавши, Авраам взяв жінку, якій ім’я Хеттура. 2 I породила
ж йому Земврама, Єктана, і Мадана, і Мадіама, і Евока, і Соена. 3
Нектан же породив Савана, і Темана, і Дедана. *Сини ж Дедана
були: Раґуїл, і Навдеїл, і Асурим, і
Латуріїм, і Лоомим. 4 Сини ж
Мадіама: Ефар, і Афир, і Енох, і Авида, і Ельдага. Це ж були сини
Хеттури. 5 Дав же Авраам всі свої
маєтки Ісаакові, своєму синові; 6
синам же своїх наложниць Авраам
дав дари, і відпустив їх до східної
землі від Ісаака, свого сина, ще як
він жив. 7 Це ж дні і літа Авраама,
які він прожив, 175 літ. 8 І закінчивши, помер Авраам в гарній
старості, старцем повним днів, і
додався до свого народу. 9 І його
поховали Ісаак і Ізмаїл, два його
сини, в подвійній печері на полі
Ефрона, сина Саарового, хеттеянина, що є напроти Мамврії; 10
*поле і печеру, яку придбав Авраам
у хеттеових синів, там поховали
Авраама і його жінку Сарру. 11
Сталося ж, після смерті Авраама
Бог поблагословив Ісаака, його
сина. І поселився Ісаак *при криниці видіння. 12 Це ж роди Ізмаїла,
сина Авраама, якого ж породила
Авраамові Агар, рабиня Сарри. 13
Це імена синів Ізмаїла за їхніми
іменами, і в їхніх родах: *первородний Ізмаїла Наваоф, Кидар, і
Навдеїл, Масан, 14 Масмай, Ідума,
і Маси 15 і Ходан, Теман, Нетур, і
Нафес, і Кедма. 16 Це є сини Ізмаїла, і це їх імена в їх домах і в їх
поселеннях, 12 князів в їхніх
народах. 17 Це ж літа життя Ізмаїла
– 137 літ; скінчивши, помер і додався до свого роду. 18 Поселився
ж від Еуалата до Сира, який є в
лице Єгипту, як доходити до Сирії,
поселився перед лицем своїх братів. 19 Це ж роди Ісаака, сина
Авраама. Авраам породив Ісаака.
20 Ісаак був 40 літнім, коли взяв
Ревеку, дочку Ватуїла, сирійця, собі за жінку. 21 Молився же Ісаак
задля Ревеки, своєї жінки, бо була
неплідною. Вислухав же його Бог –
зачала в лоні Ревека, його жінка. 22
Скакали ж діти в ній. І сказала:
Якщо так має бути, то навіщо це
мені? І пішла питатися в Господа,
23 і сказав їй Господь: *Два народи
є в твоїм лоні, і два народи розділяться з твого лона, і народ народ
перевищить, і старший хай послу_____
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жить меншому. 24 І сповнилися її
дні родити, вони були близнята в її
лоні. 25 Вийшов же первородний
син ввесь рудий і волохатий, наче
кожух, і назвала його ім’я Ісав. 26
*І по цьому вийшов його брат, його
ж рука держалася п’яти Ісава, і
назвала його ім’я Яків. Ісаак же мав
60 літ, коли йому породила Ревека.
27 І виросли юнаки. І був Ісав
чоловіком-мисливцем і орачем, Яків же був нелукавим чоловіком,
що жив в хаті. 28 І полюбив Ісаак
Ісаву, бо його лов був його їжею;
Ревека ж любила Якова. 29 Зварив
же собі Яків варене, і прийшов же
Ісав з поля змучений, 30 і сказав до
Якова: Дай мені їсти з цього
вареного, щоб я підкріпився, через
це прозвано його ім’я Едом; 31 і
сказав Яків Ісаву: Віддай же сьогодні мені своє первородство. 32
Сказав же Ісав: Ось я іду вмерти,
навіщо мені це первородство. 33 І
сказав йому Яків: Клянися мені
сьогодні. І поклявся йому. *І віддав
Ісав Якову своє первородство. 34
Яків же дав Ісаву хліб і зупу з
сочевиці, він з’їв же і випив, і
вставши, відійшов, і за ніщо вважав
собі Ісав первородство.

ютъ, и^ старњ'ишїи да порабо'таетъ ме'ньшемђ” И$ кончашася дн~їе родити е'й, (-)47 сі'и бњста близня'та, въ ё^тро'бњ е'й” И$зы'де же сн~ъ
первене'цъ чръменъ ве'сь, [и^]48 ја%ко ко'жа косматъ, (и^) нарече (-)49 и^мя е^мђ и^савъ” *И$ по
се'мъ и^зы'де братъ е^го (-)50 рђка (же) е^го придержася пятњ и^савовњ, и^ нарече и^мя е^мђ і^а'ковъ”
И$саа'къ же и^мя'ше, [ћ~, лњтъ]51, е^гда роди [е^мђ]52 [реве'ка]53, (и^) възрасто'ста (-)54 ю%нотњ” И$
бысть і^савъ мђ'жь [лове'ць]55 (и^) ѓ^рачь, і^а'ко'въ же
[бысть]56 мђж'ь нелђкавъ живы'и въ домђ`” (И$)
възлюби` (-)57 і^саа'къ и^са'ва, ја^ко лови'тва е^го
[бяше]58 бра'шно е^го, реве'ка же любля'ше і^а'кова”
звари' же (себњ) і^а'ковъ варе'нїе. [и^]59 прїиде же
і^савъ с по'ля, ё^трђди'в#ся, и^ рече [-]60 къ і^а'ковђ напита'и мя, варе'нїа [-]61 сего`, ја%ко да ђкрњплю'ся, сего ра'ди прозва` и^мя е^мђ е^до'м#. [и^
рече]62 і^а^ковъ і^саавђ. эTда'и (же) [-]63 днsе пръвенъство свое мн^њ” Рече же і^са'в# с^е а%зъ и^дђ`
ё^мрњти, [-]64 въскђю' ми [первенъство с^е]65, и^
рече (і^а'ковъ е^мђ)66 клени' ми ся днsь, и^ кля'ся
е^мђ” [*И$ эTда'сть]67 і^савъ, [і^а'ковђ первенъство]68
[свое]69” І$а'ков же да'сть і^са'вђ хлњбъ, и^ варенїе
соче'вно, (-)70 ја%сть (же) и^ пи'тъ, и^ въставъ
ѓ^ты'де, и^ нивъчтоже вомени себ'њ, і^савъ перве'ньство”

Глава 26

_____
Глvа, к~ѕ”
ысть же глаD на земли`, по гла'дњ, и^же
б^њ прьвње въ лњта а^враа'мля. ѓ'ты'деy
і^саа'къ къ а^вимеле'хђ, къ цр~ю филисти'мъскђ, въ гера'рђ” ЈА/ви же ся е^мђ г~ь, и^
ре'че не ходи' въ е^гљ=петъ, всели'ся [-]1 въ земли,
въ не'же ти рекђ`, и^ ѓ^битаи въ земли` то'й, и^
бђдђ с тобою. и^ блsвлю т^я” Тебњ б^о и^ сњмени
твое^мђ даM, [-]2 землю сїю, *и ё^ста'влю кля'твђ [-]3, е^ю'же кля'хся къ авраа'мђ эTц~ђ твое^мђ”
И$ ё^мно'жђ сњмя твое, ја%ко ѕвњ'зды нбsныя, и^
да'мъ сњ'мени твое^мђ вс^ю землю сїю`” *И блsвятся ѓ^ сњмени твое^мъ вс^и ја^зы'цы земнїи`,
понеже послђш'а [эTц~ъ твои а^враа'мъ]4 [гла'са мое^го]5, и^ съблюде [вся]6 за'повњди моа` и^ повелњ'нїя моя`, и^ ѓ^правDанїя моя`, и^ зако'нъ мои”
[Всели же]7 ся і^саа'къ въ гера'ры [и^ въпраша'хђ
е^го]8 мђ'жи тамо ѓ^бита'ющеи, ѓ^ [реве'цњ]9 женњ
е^го” И$ рече сестра м^и е^сть, ё^боя' бо ся рещи` []10 жена` м^и е^сть, да не ёбїю'тъ е^го мђ'жи
ѓ^бита'телнїи, [реве'кы]11 ради [жены` е^го]12, поне'же (б^њ доброзра'чна (-)13)14” Бысть же мно'га лњта тђ, преклони'в же ся а^вимелехъ цр~ь гера'рскїи, ѓ^кно'мъ, ви'дњ і^саа'ка и^гра'юща съ реве'кою

1 Був же голод на землі після
голоду, що був передше в роки Авраама. Відійшов же Ісаак до Авимелеха, до филистимського царя,
до Герари. 2 З’явився же йому Господь і сказав: Не іди до Єгипту,
поселися в землі, про яку тобі скажу, 3 і живи в тій землі, і буду з тобою, і поблагословлю тебе. Бо тобі
і твоєму насінню дам цю землю, *і
поставлю клятву, якою Я клявся
Авраамові, твому батькові. 4 І помножу твоє насіння як небесні зорі,
і дам твоєму насінню усю цю землю. *І благословенні будуть у твоєму насінні всі народи землі, 5
тому що твій батько Авраам послухав мій голос, і зберіг всі мої заповіді, і мої накази, і мої оправдання,
і мій закон. 6 Поселився же Ісаак у
Герарах. 7 І питали його мужі, що
там мешкали, про Ревеку, його жінку. І сказав: Вона є моя сестра: бо
побоявся сказати: Вона є моя жінка, щоб не убили його місцеві мужі
задля Ревеки, його жінки, бо була
вродлива. 8 Був же там багато літ.
Схилившись же Авимелех, цар герарський, крізь вікно, побачив, що
Ісаак грається з Ревекою, своєю
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женою свое'ю", възва же а^вимеле'хъ і^саа'ка, и^ рече
е^мђ ја%ко жена ти е^сть, почто` [рече ја%ко]15
с^естра м^и е^сть” Рече же е^мђ і^саа'къ” Рњхъ б^о да
не ё^мрђ` ея` ради” Рече' же е^мђ а'вимеле'хъ что^ с^е
е^си сътвори'лъ нам#, мало, не бы`, нњ'кто эT рода мое^го съ жено'ю твоею, и^ възложилъ бы на
ны събла'знъ” Заповњда же а^вимеле'хъ [-]16 лю'дем# своиM гл~я, въсякъ и^же прико'снется мђ'жи
сеM, и^л^и женњ е^го, (пови'ненъ бђ'детъ смр~ти)17”
Сњя' же і^саа'къ въ земли` той, и^ приѓ^брњте
въ (то лњто)18 ст^ократныи плоD ја^чменю, (ја%ко)
блsви [-]19 е^го [б~ъ]20 и^ възвыси'ся (-)21, и^ (-)22
ё^мно'жися, даже (и^) вели'къ бывъ ѕњло” Бысть
же е^мђ ско'тъ ѓ%вчїи. и^ ско'тъ говя'жїи, и^ притяжа'нїя многа” (И$) възрњвнова'ша (-)23 е^мђ
филисти'мове, и^ вс^я кладязя, ја^же и^скопа'ша
раби` эTч~и е^мђ въ лњта эTц~а е^го. насы'паша я`
филистимове, (плъны зеMля`)24 ” (И$) рече (-)25 а^вимелехъ къ і^саа'кђ ѓ^тыди` эT насъ. ја%ко си'лнње
(е^си насъ)26 (зд^њ)” И$ ѓ^тыде эTтђдђ і^саа'къ, и^
ѓ^бита` въ де'бри герарьстњи, и^ вселися т^ђ” (-)27
Пакы (же) і^саа'къ и^скопа кла'дязя вод#ныа, ја%же
и^скопа'ша раби` а^враа'мли эTч~и е^мђ. (ја^же)28 бњша насы'пали (-)29 филисти'мяне” По ё^мр~твїи
а^враа'мли эTц~а е^го. и^ прозва и^мъ и^мена` [-]30,
ја%коже б^њ прозвалъ [а^врааM]31 эTц~ъ е^го” [И$скопа'ше
же]32 раби` і^саа'кови въ де'бри герарьстњи, и^ ѓ^брњто'ша же т^ђ кла'дязь во'ды жи'вы” И$ пря'хђся пастђси` гера'рьстњи, съ пастђхы` і^саа^ковыми гл~ющи, (наша)33 е^сть вода, и^ прозва
и%мя кла'дязю [томђ`]34 ѓ^би'да ѓ^би'дяхђ бо и`”
(И$) въста'въ (-)35 эTтђ'дђ [і^саа'къ]36, и^скопа` кладязь дрђгі'и, пря'хђ же ся и^ ѓ^ томъ, [прозва
же]37 и%мя емђ вражда`” Въстав же эTтђдђ, и^скопа (же) кладя'зъ дрђгі'и, и^ не пря'хђся ѓ^
томъ, и^ прозва и%мя е^мђ пространство гл~я”
ЈА$ко нн~њ ё^пространи` г~ь намъ, и^ въста'ви насъ
на земли`” (И$) възы'де (-)38 эTтђ'дђ къ кладя'зю
клятвеномђ, и^ ја%ви'ся е^мђ г~ь въ (т^ђ но'щъ)39,
и^ рече [е^мђ]40, а^з# е^смь б~ъ (эTц~а твое^го а^враа'мль)41, не бои'ся с тобою б^о е^смь. и^ блsвлю т^я
и^ ё^мно'жђ сњмя твое` а^враа'ма ради эTц~а твое^го” И$ създа тђ требниk, и^ призва и%мя гн~е, и^
постави т^ђ, кuђ свой” И$скопаша же т^ђ раби`
і^саа'кови [въ дебри герарьстњи]42 кла'дязь” (-)43
А$вимелеX (же) прїиде къ немђ` эT гераръ, и
ѓ^хозаџъ дрђгъ е^го, и^ фихо'лъ воевода лю'дїи е^го,
и^ реq и^мъ і^саакъ, въскђ'ю (къ мн^њ прїидо'сте)44,
в^ы бо ненави'дњсте мене`, и^ эTпђсти'сте м^я эT
себе`” [ѓ^ни же]45 рњша ви'дњвше [т^я]46 ё^зрњхоM
ја%ко б^њ г~ь с тобою, и^ гл~ахоM бђ'ди клятва
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жінкою. 9 Покликав же Авимелех
Ісаака і сказав йому: То вона є
твоєю жінкою, чому ти сказав, що:
Вона є моєю сестрою? Сказав же
йому Ісаак: Бо я сказав, щоб я не
вмер задля неї. 10 Сказав же йому
Авімелех: Як це ти нам зробив?
Мало що не був хтось з мого роду з
твоєю жінкою, і наклав би на нас
згіршення. 11 Заповів же Авімелех
своєму народові, кажучи: Кожний,
хто доторкнеться до цього чоловіка, чи його жінки, буде винен
смерті. 12 Посіяв же Ісаак в тій
землі, і одержав в тому році стократний плід ячменю, бо його поблагословив Бог, 13 і прославився, і
помножився так, що й став дуже
великим. 14 Був же в нього скот
овець, і скот волів, і багато майна. І
позаздрили йому филистими – 15 і
всі криниці, які викопали йому раби батька в роки його батька, засипали їх филистими повними землі.
16 І сказав Авимелех до Ісаака: Відійди від нас, бо ти є сильнішим
від нас тут. 17 І відійшов звідти
Ісаак, і замешкав в герарській долині, і там поселився. 18 Знову ж
Ісаак викопав криниці води, які викопали раби Авраама, його батька,
які засипали филистими по смерті
Авраама, його батька, і назвав їх іменами так, як був назвав Авраам,
його батько. 19 Викопали ж раби Ісаака в герарській долині і знайшли
ж там криницю живої води. 20 І билися герарські пастухи з пастухами
Ісаака, кажучи, що вода є наша, і
назвав ім’я тієї криниці Обида, бо
його обидили. 21 І вставши звідти,
Ісаак викопав другу криницю, змагалися ж і про неї, прозвав же її
ім’я: Ворожнеча. 22 Вставши ж
звідти, викопав же іншу криницю, і
не билися за неї, і прозвав її ім’я:
Широта, кажучи: Тому що нині
Господь нам поширив і підняв нас
на землі. 23 І вийшов звідти до криниці клятви, 24 і з’явився йому
Господь в тій ночі, і сказав йому: Я
є Бог твого батька Авраама; не бійся, бо я є з тобою, і поблагословлю
тебе, і розмножу твоє насіння задля
Авраама, твого батька. 25 І збудував там жертовник і прикликав господне ім’я, і там поставив своє
шатро. Викопали ж там криницю
раби Ісаака, в герарській долині. 26
Авімелех же прийшов до нього з
Герар, і Охозат, його друг, і Фихол,
воєвода його народу. 27 І сказав їм
Ісаак: Чому ви до мене прийшли?
Ви бо зненавиділи мене і відпустили мене від себе. 28 Вони ж сказали: Бачачи тебе, ми побачили, що
Господь був з тобою, і ми говори-
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ли: Хай буде клятва між нами і
тобою, і завіщаймо між нами і
тобою, 29 щоб ти не зробив з нами
злого, так як і ми тебе не відкинули, і так як ми тобі зробили
добро і відпустили тебе з миром, і
тепер ти благословенний Господом. 30 І зробив їм гостину, поїли і
попили, 31 і вставши вранці, поклялися друг другові; і відпустив їх
Ісаак, і відійшли від нього з миром.
32 Сталося ж в тім дні: прийшли
раби Ісаака, і звістили йому про
криницю, яку викопали, і сказали:
Ми не знайшли води; 33 і назвав її
Клятвою. Через це назвав ім’я того
міста Криниця клятви і до сьогоднішнього дня. 34 Ісав же мав 40 літ
і взяв жінку Юдин, дочку Веїла,
хеттеїна, і Васемат, дочку Елома
Евсу, 35 *і ревнували Ісаакові і Ревеці.

межDђ на'ми и^ [-]47 тобо'ю, и^ завњща'имъ междђ`
(на'ми и^) тобо'ю (-)48. да не сътвори'ши с нами
зла`, ја^коже [и^]49 м^ы тебе не эTвръго'хомся, и^
ја%коже сътвори'хомъ тебњ добро`, и^ эTпђсти'хоM
т^я съ ми'ромъ, и^ нн~њ т^ы блsвенъ эT г~а” И$
сътвори` и^мъ гости'твђ (-)50 ја^до'ша и^ пи'ша, и^
въста'въ заё%тра кля'тся (дрђ'гъ)51 къ дрђ'гђ,
и^ эTпђсти` я& і^саа'къ. и^ эTи^доша эT него съ
[ми'роM]52” Бысть же въ (то'й дн~ь)53 [-]54 прїидо'ша раби` і^саа'кови, [и^]55 повњ'даша е^мђ ѓ^ кла'дязи е^же и^скопа'ша, и^ реко'ша не ѓ^брњто'хом# воды`,
и^ прозва и& кля'тва” Сего ради прозва` и%мя граD
[то'й]56, кладязь клятвеныи, (и^) до дн~ешняго
дн~е” Бя'ше же і^са'въ, [м~ лTњ]57, и^ поя` женђ і^ё^динъ дщерь [веи^ль]58 хеTџе'ина, и^ [васема'тъ]59
дщерь е^ло'млю (е^всђ)60, *и^ быша ревнђ'ющи і^саа'кови и^ реве'цњ”

Глава 27

_____
Глvа, к~з”
ы'сть же ја%ко състарњся и^саа'къ, и^ ѓ^слњпо'ста ѓ%чи е^мђ въ [не]1 видњ'нїе” И$
възва` и^са'ва (сн~а свое^го)2 старњ'ишаго, и^
рече е^мђ сн~е мой, эTвњщаv [и^саv к немђ`]3
с^е а^зъ, [рече' же е^мђ]4, с^е аZ съста'рњхся, и^ не
вњмъ дн~и сконча'нїю мое^мђ, нн~њ ё^бо възми`
съсђд# свой тђл (же) и^ лђкъ, (-)5 и^зы'ди на' поле,
и^ ё^лови' ми звњ'рь, и^ сътвори' ми я'дь ја^коже
люблю`, и^ принеси' ми да я'мъ, да блsвит# тя
дш~а моя` пре'жде даже не ё^мрђ`, [реве'ка]6 же
слы'шавши гл~ща і^саа'ка къ (сн~ђ свое^мђ и^са'вђ)7,
[і^ и^де]8 и^са'въ на' поле ловиT ло'вђ эTц~ђ свое^мђ” [Рече' же [реве'ка]9]10 къ і^а'ковђ сн~ђ свое^мђ меншемђ,
с^е а^зъ слы'шаX эTц~а твоеh [-]11 къ и^са'вђ бра'тђ
твое^мђ гл~юща, принеси' ми звњри'нђ, и^ сътвори'
ми я%дь, да я'дше [и^]12 блsвлю' тя преD бм~ъ
пре'жде не'жели ё^мрђ`” Нн~њ ё^бо послђ'шаи мене`
[сн~е мой]13, ја%коже (ти а^зъ)14 повелю`. (-)15 ше'дъ
въ ѓ^вца` пои^ми` (-)16 (эT нихъ)17 дв^а ко'злища ю%на, и^ добра` и^ сътворю` [-]18 я%дь эTц~ђ твое^мђ,
ја^коже лю'бить, и^ вънесе'ши эTц~ђ твое^мђ и^ бђдеть ја%сти, (и^)19 блsвит# тя эTц~ъ твой пре'жде даже не ё'мреT” Рече же і^а'ковъ [реве'цњ]20 мт~ри
свое'й, ([-]21 бра'тъ мой е^сть)22 мђ'жь косма'тъ,
(а^) а'з же мђ'жь го'лъ е^гда` ѓ^бы'щеть мя ѓ^ц~ъ
мо'й, и^ бђдђ пред ни'мъ ја%ко ѓ^би'длив#, и^ принесђ` на' ся кля'твђ а^ не блsвенїе” Реq же е^мђ
мт~и на мн^њ кля'тва твоя` ча'до, то'чїю послђ'шай гла'са мое^го, и^ шеD принеси' ми, шеD же
поя` и^ принесе` ма'тери, и^ сътвори` (е^мђ) мт~и
(-)23 я%дь, ја%коже любля'ше эTц~ъ е^го. (-)24 възе'мши ( y) [реве'ка]25 ри'зы и^са'вля, сн~а своего ста-

1 Сталося ж, коли постарівся
Ісаак, і осліпли його очі до небачення, i покликав Ісава, свого старшого сина, і сказав йому: Сину мій.
Як Ісав відповів до нього: Ось я. 2
Сказав же йому: Ось я постарівся і
не знаю дня мого кінця. 3 Тепер,
отже, візьми твою зброю, сагайдак
же і лук, вийди на поле, і вполюй
мені дикого звіра, 4 і зроби мені їжу, так як люблю, і принеси мені,
щоб я їв, щоб тебе поблагословила
моя душа раніше, ніж помру. 5 Ревека ж почула, як Ісаак говорив до
свого сина Ісава. І пішов Ісав на поле вполювати дичину своєму батькові. 6 Сказала ж Ревека до Якова,
свого меншого сина: Ось я почула
твого батька, що говорив до Ісава,
твого брата: 7 Принеси мені дикого
звіра і зроби мені страву, щоб поївши, і поблагословив я тебе перед
Богом раніше, ніж помру. 8 Тепер,
отже, послухай мене, мій сину, як я
тобі накажу: 9 Пішовши між овець,
візьми з них двоє молодих і гарних
козлят, і зроблю страву твоєму
батькові, так як любить; 10 і внесеш твоєму батькові, і поїсть, і поблагословить тебе твій батько скорше, ніж помре. 11 Сказав же Яків
Ревеці своїй матері: Мій брат є волохатим мужем, а я,ж голий муж;
12 коли обмацає мене мій батько, і
буду перед ним як обманець, і принесу на себе клятву, а не благословення. 13 Сказала ж йому матір: На
мені твоя клятва, дитино, лиш послухай мого голосу, і пішовши,
принеси мені. 14 Пішовши ж, взяв і
приніс матері, і зробила йому матір
страву, так як любив його батько.
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рњ'ишаго кра'сны, ја%же бя'хђ ё^ нея` в домђ`,
и^ ѓ^блече` (сн~а свое^го ме'ншаго і^а'кова)26, и^ (козли'нама ко'злищю)27 ѓ^бви` (е^мђ рђцњ`)28. и^ наго'е ши'я е^го. и^ вда` я'дь, и^ хлњбы ја%же сътвори`, в рђцњ і^а'ковли сн~а свое^го” И$ принесе`
эTц~ђ свое^мђ, [и^ рече]29 эTч~е, се'й же рече с^е а^зъ
кт^о е^си т^ы ча'до, и^ рече і^а'ковъ эTц~ђ а^зъ
[е^смь]30 и^са'въ прьвенеw твой, сътвориX ја%коже
[ми гл~а]31, въста'вши ся'ди, да ја^си ловитвђ мою`, да блsвиT мя дш~а твоя`” Реq же і^сааk
сн~ђ свое^мђ, что` с^е ја%ко ско'ро ѓ^брњте. эO ча'до, се'й же реq, е^же вда` г~ь б~ъ твои преD (лицеM
моиM)32. Реq же і^сааk къ і^а'ковђ, пристђпи` (ча'до)
ко мнњ` (да')33 (тя ѓ^сяжю)34, (-)35 а^ще ты'
е^си сн~ъ мо'й і^саv и^л^и ни`. пристђпиy і^а'коv къ
[-]36 эTц~ђ свое^мђ и^ ѓ^сяза и`, и^ реq с^е глsа ја%ко
гласъ і^а'ковль, рђцњ же (ја^ко) рђцњ иса'вовњ, и^
не позна е^го, бњста бо рђцњ е^го ја%ко рђцњ
и^савовњ бра'та е^го косма'тњ” (-)37 Блsви (же)
е^мђ и^ реq ты' ли е^си сн~ъ мой и^саv, ѓ'н же реq
а^зъ е^смь. и^ реq принеси' ми (да)38 я'мъ лови'твђ твою` ча'до, да блsвить т^я дш~а
моя`, и^ принесе` е^мђ і^ я'сть, и^ принесе` е^мђ
вино` и^ п^и” (-)39 Рече (же) е^мђ і^саа'къ эTц~ъ е^го,
пристђпи` къ мн^њ. (да)40 (м^я лобыжеши)41
ча'до, (-)42 пристђпи'в (же и^) лобза` и&” и^ ѓ^боня`
воню ри'зъ е^го, *и^ блsви е^мђ и^ реq с^е въня` сн~а
мое^го, ја%ко въня` ни'въ по'льныX, е^мђже блsви
г~ь, да да'сть тебњ [г~ь]43 эT росы` нбsныа`, и^
эT вла'гы земны'я” [-]44 Мно'жество` пшени'чно
и^ ви'нно, и^ да (ти` рабо'таю^ть)45 ја%зы'цы, и^
да покло'нят# ти ся кн~ѕи, и^ бђ'ди гдsнъ
братђ твое^мђ, (да)46 (ти ся покланя'ють)47
сн~ве эTц~а твое^го, проклиная т^я бђ'деT про'кляT, (и^) блsвя'й (-)48 т^я бђ'деть блsвенъ” И$
бы'сть ја%ко сконча` и^саа'къ блsвя і^а'кова сн~а
свое^го и^ [-]49 ја%ко ѓ^ты'де і^а'коv эT лица` і^саа'ка
эTц~а свое^го” [-]50 И$са'въ братъ е^го прїиде з лови'твы, (-)51 сътвори' (же) и^ се'и ја%дь, и^ принесе` эTц~ђ свое^мђ, и^ рече [-]52 въстани эTч~е мой
і^ ја%ждь эT лови'твы сн~а свое^го, да блsви'ть
мя дш~а твоя`, (-)53 рече (же) е^мђ і^саа'къ
эTц~ъ е^го, кто` е^си т^ы, (и^са'въ)54 же рече а%зъ
е^смь сн~ъ твой прьве'нецъ и^са'въ” Чюди' же ся
і^саа'къ чю'днњ вельми ѕњло [-]55, кт^о ё^бо (лови'твђ)56 принесе` м^и. и^ ја%доX эT (него`)57, преD
прише'ствїемъ твои'мъ, и^ блsвихъ е^мђ, и^
блsвенъ е^сть” Бы'сть же ја%ко слы'ша и^са'въ
рњчь і^саа'ка эTц~а свое^го, и^ възопи` гласомъ велїе'мъ, и^ го'ркымъ ѕњло, и^ рече блsви и^ мене`
эTч~е, речеy е^мђ пришеD братъ твой съ ле'стїю
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15 Взявши ж Ревека гарну одіж Ісава,
свого старшого сина, яка була в неї в
хаті, і зодягнула свого молодшого сина
Якова, 16 і шкурами козлів обвинула
йому руки, і нагі часті його шиї, 17 і
дала страву і хліби, які приготовила, в
руки Якова, свого сина. 18 І приніс
своєму батькові, і сказав: Батьку. Цей
же сказав: Ось я! Хто ти є, дитино? 19 І
сказав Яків батькові: Я є Ісав, твій первородний, я зробив так, як ти мені сказав; вставши, сядь, щоб їсти мою дичину, щоб мене поблагословила твоя
душа. 20 Сказав же Ісаак своєму синові: Що це, що швидко ти знайшов, дитино? Цей же сказав: Те, що дав твій
Господь Бог перед моїм лицем. 21 Сказав же Ісаак до Якова: Приступи до мене, дитино, щоб я тебе обмацав, чи ти є
мій син Ісав, чи ні. 22 Приступив же
Яків до свого батька, і обмацав його і
сказав: Ось голос, наче голос Якова,
руки ж, наче руки Ісава. 23 І не впізнав
його, бо його руки були волохаті, як
руки Ісава, його брата. Поблагословив
же його, 24 і сказав: Чи ти є мій син Ісав? Він же сказав: Я є. 25 І сказав:
Принеси мені, щоб я їв твою дичину,
дитино, щоб тебе поблагословила моя
душа. І приніс йому – і з’їв, і приніс
йому вина – і випив. 26 Сказав же йому
Ісаак, його батько: Приступи до мене,
щоб мене поцілувати, дитино. 27 Приступивши ж, і поцілував його, і понюхав запах його одежі, *і поблагословив
його, і сказав: Ось запах мого сина, як
запах пільних нив, якого поблагословив Господь. 28 Хай дасть тобі Господь
від небесної роси і від земної вологи,
багато пшениці і вина, 29 і хай тобі
служать народи, і хай тобі поклоняться
князі, і будь паном твоєму братові, хай
тобі покланяються сини твого батька.
Хто тебе проклинає, буде проклятий, і
хто тебе благословить, буде благословенний. 30 І сталося, коли скінчив Ісаак благословити Якова, свого сина, і як
відійшов Яків від лиця Ісаака, свого
батька: Ісав, його брат, прийшов з полювання. 31 Приготовив же і він страву, і приніс своєму батькові, і сказав:
Встань, мій батьку, і їж з дичини свого
сина, щоб мене поблагословила твоя
душа. 32 Сказав же йому Ісаак, його
батько: Хто ти є? Ісав же сказав: Я є
твій первородний син Ісав. 33 Зачудувався ж Ісаак дуже великим дивом:
Хто, отже, приніс мені дичину? І я з’їв
з неї перед твоїм приходом, і я його поблагословив, і він є благословенним. 34
Сталося ж, коли почув Ісав мову Ісаака, свого батька, і закричав великим і
дуже гірким голосом, і сказав: Поблагослови і мене, батьку. 35 Сказав же
йому: Прийшовши, твій брат обманом
взяв твоє благословення. 36 І сказав
______
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Ісав: Справедливо названо його ім’я Яків, бо обманув мене ось
вдруге. *І моє первородство забрав,
і тепер забрав моє благословення.
Сказав же Ісав своєму батькові: Чи
не зосталося мені благословення,
батьку? 37 Відповівши ж Ісаак, сказав Ісаву: Вже я його зробив паном
над тобою, і всіх братів я зробив
його рабами, я його закріпив пшеницею і вином, що ж тобі зроблю,
дитино? 38 Сказав же Ісав своєму
батькові: Чи є одне благословення
у тебе батьку? Поблагослови, отже,
і мене, батьку. Розжалобився же Ісаак, і закричав великим голосом
Ісав, і заплакав. 39 Відповівши ж, Ісаак, його батько, сказав йому:
*Ось від вологи землі хай буде твоє
життя і від небесної роси зверху. 40
І житимеш своїм мечем, і своєму
братові послужиш. Буде ж час, коли розіб’єш і скинеш його ярмо з
своєї шиї. 41 *Противився же Ісав
Яковові через благословення, яким
батько його поблагословив, і сказав
Ісав у своїм умі: Коби наспіли дні
смерті мого батька, щоб я убив Якова, свого брата. 42 Звіщено ж було Ревеці слова її старшого сина, і
пославши, покликала Якова, свого
молодшого сина, і сказала йому:
Ось Ісав, твій брат хоче тебе убити.
43 Тепер, отже, дитино, послухай
мій голос, вставши ж, втечи до межиріччя, до Лавана, мого брата до
Харану, 44 і будь з ним декілька
днів, доки не мине лють і гнів твого
брата на тебе, 45 і забуде те, що ти
йому зробив, і пославши, приведу
тебе звідти, щоб часом не стала я
бездітною від вас обох в один день.
46 Сказала же Ревека до Ісаака:
*Набридло мені моє життя задля
дочок синів хеттеових, якщо візьме
Яків жінку з дочок цієї землі, то
навіщо мені жити?

взятъ блsве'нїе твое`” И$ рече [і^са'въ]58 поправдњ
прозва` и%мя е^мђ і^а'ковъ, прельсти б^о мя с^е
втори'цею, *и^ прьве'ньство мое взя`, и^ нн~њ взя`
блsвенїе мое`, [рече же]59 і^са'въ эTц~ђ своемђ, нsњ л^и
ѓ^ста'ло мн^њ (эTч~е блsвенїа)60. эTвњща'в же і^саа'къ
рече і^са'вђ, [ё^же]61 гднsа е^го сътвори'хъ тебњ` и^
вс^ю бра'тїю (-)62 сътвориX (рабы` емђ)63, пшени'цею и^ виноM ё^твердиX е^го, тебњ же чт^о сътворю`
ча'до” Рече же і^са'въ эTц~ђ свое^мђ, е^да` (е^ді'но е^сть
блsвенїе ё^ тебе`)64 эTч~е, блsви ё^бо и^ мене` эTч~е.
съмили' же ся і^саа'къ, (и^) възопи` гла'сомъ [ве'лїимъ]65 і^са'въ, и^ въспла'кася. эTвњща'в же і^саа'къ
эTц~ъ е^го рече` е^мђ, *се эT вла'ги земны'я бђ'ди
(ти вселе'нїе)66, и^ эT росы` нбsныя` съвы'ше, и^ мече'мъ своимъ жи'въ бђди, и^ бра'тђ своемђ да
поработа'е^ши” Бђ'дет же часъ е^гда` рас#сы'плеши,
и^ эTрњши'ши ја^ре'мъ е^го, эT вы'я свое'я” (-)67
*Съпротивля'ше (же) ся і^са'въ і^а'ковђ, ѓ^ блsве'нїи`
и^же блsви` [-]68 эTц~ъ е^го, [и^ рече]69 і^са'въ въ ё^мњ
[своеM]70, а^ще быша приспњ'ли дн~їе [см~рти]71 эTц~а
мое^го. да бы'хъ ё^би'лъ і^а'кова брата свое^го” Възвњще'на же быша [реве'цњ]72 словеса` [-]73 сн~а ея`
старњ'ишаго, и послаv призва` і^а'кова сн~а свое^го
ю^нњ'ишаго, и^ рече е^мђ с^е і^са'въ братъ твой [-]74
хощеT ё^би'ти т^я” Нн~њ ё^бо ча'до послђшай
[гла'са мое^го]75. (-)76 въста'в (же) бњжи` в междорњ'чїе, къ лава'нђ братђ мое^мђ въ хара'нъ, и^
бђ'ди с нимъ (нњколико дн~їи)77, до'ндеже минеT
лютость и^ гнњ'въ брата твое^го эT тебе`, и^ забђдетъ е^же (е^мђ сътвори'лъ е^си)78, и^ посла'въ
приведђ тя эTтђ'дђ, да не когда` бесча'дђ
бђ'дђ ѓ^бою` ва'ю въ е^ді'н# дн~ь. Рече же [реве'ка]79
къ і^саа'кђ. *стђжи'хъ с^и жи'знїю свое'ю, дще'рей
ра'ди сн~овъ хеTџе'ѓ^въ, а^ще пои'метъ і^а'ковъ женђ`
эT дще'рей земля` сея`, т^о въскђ'ю ми е^сть
жи'ти”

Глава 28

_____
Глvа, к~и”
1
(ризва') же і^саа'к# і^а'кова (и^) благословї и&, и^
заповњда е^мђ гл~я, да не по'имеши жены`
эT дще'рїи ханаа'нскиX, въставъ [же]2 эTбњжи въ междорњ'чїе, въ домъ ваџђ'илевъ эTц~а матере твоея`” (-)3 (эTтђ'дђ поими`)4
себњ женђ эT дще'рий лава'на брата мт~ре твоея`, сеже б~ъ мо'и блsви'тъ т^я, (-)5 възрасти'тъ
т^я, и^ ё^мно'жиT т^я, и^ да бђдеши въ собо'ръ
ја%зы'комъ” И$ да'стъ т^и блsвенїе [эTц~а моеh а^враа'ма]6, тебњ и^ сњмени твое^мђ по тебњ, прїа'ти землю` ѓ^бита'нїя твое^го, ю^же дасть б~ъ
а^враа'мђ” (-)7 *Посла' (же) і^саа'къ і^а'кова, и^ ѓ^ты'де
въ междорњчїе къ лава'нђ (-)8 ваџђилевђ си'рии^-

1 Прикликав же Ісаак Якова, і
поблагословив його, і заповів йому,
кажучи: Не візьмеш жінки з xанаанських дочок. 2 Вставши ж, відійди до межиріччя, до дому Ватуїла,
батька твоєї матері; звідти візьми
собі жінку з дочок Лавана, брата
твоєї матері. 3 Ось мій Бог поблагословить тебе, побільшить тебе і
розмножить тебе, і станеш збором
народів. 4 І хай дасть тобі благословення мого батька Авраама, тобі
і твоєму насінню по тобі, щоб одержати землю твого замешкання,
яку Бог дав Авраамові. 5 *Послав
же Ісаак Якова, і він відійшов до
_______
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нђ, къ бра'тђ же [ревекы]9 мт~ре і^а'ковля і^ и^савля” Ви'дњвъ же і^савъ ја%ко блsви і^саа'къ і^а^кова,
і^ и^же ѓ^ты'и^де въ междорњ'чїе сљ=рьско, поя'ти
(эTтђ'дђ себњ)10 женђ`” И$ вънегда` блsви (-)11 и^
заповњда е^мђ гл~я, да не по'имеши жены' эT
дщерїи ханаа'нескъ, и^ послђша і^а'ковъ эTц~а и^
мт~ре своея`, и^ ѓ^ты'де въ межDорњчїе [сљ=рьско]12”
И$ ви'дњ і^са'въ ја%ко злы сђть дщери ханаа'ньскы
преD і^саа'комъ эTц~емъ е^го, и^ шеD і^са'въ къ и^зма'илђ и^ звя` мае^леџъ дще'рь и^зма'ила сн~а а^враа'мля`. сестрђ` навеѓ%џовђ женђ` (предъ)13 жена'ми
свои&ми (-)14” И$ ѓты'иде і^а'ковъ эT кла'дязя
кля'твенаго, і^ и^зы'де в ха'раn и^ ѓбрњтеy мњсто,
и^ ё^спе` т^ђ (слн~це б^о за'иде)15, и^ вз^я эT каменїа
мњ'ста [того]16, и^ положи` възгла'вїе себњ, и^
ё^спе на мњстњ тоM, и^ видњ со'нъ” И$ с^е лњ'ствица ё^твръждена на земли`, е^яy конеw досяза'ше до нб~си, и^ агг~ли бж~їи въсхожда'хђ, и^ нисхожда'хђ, по не'и, *г~ь же ё^твръжда'шеся на
не'й, и^ рече а%зъ б~ъ а^враа'мов# эTц~а твое^го, и^ б~ъ
і^саа'ковъ, не бо'ися земля` и^дњже т^ы спиши на
не'и, тебњ` да'мъ ю& и^ сњ'мени твое^мђ, и^ бђдетъ сњмя твое ја%ко пњсоk зеMныи, *и распространи'тся до' моря, и^ до (въсто'къ, и^ запаD, и^
до сњ'вера)17” *И$ блаhсловя'тся ѓ^ тебњ вс^и ја%зы'ци зем#нїи въ сњ'мени твое^мъ” [-]18 Се (же) а^зъ
с тобою, [съхраню']19 т^я, на [всемъ пђти`]20
а%може и'деши, и^ възвращђ` т^я на землю` сїю',
ја^ко не ѓ^ста'влю (т^я) до'ндеже сътворю` вс^е е^же
гл~аX тебњ” И$ въста'въ і^а'ковъ эT сна` свое^го, и^
рече ја^ко е^сть г~ь въ мњ'стњ се'мъ, а%з же не
вњ'дяхъ. (-)21 ё^боја% (же) ся и^ ре'че ја%ко стра'шно
мњсто с^е, нњсть с^е н^о до'мъ бж~їи, и^ с^и вра'та
нбsнаа” И$ въста'въ і^а'ковъ заё%тра, *и взя` ка'мень и^же б^њ положи'лъ [-]22 въз#гла'вїе себњ`, и^
поста'ви т^о въ сто'лпъ, и^ възлїя` е^ле'й верхђ`
е^го, и^ прозва` і^а'ковъ и%мя мњстђ томђ доM
бж~їй. (-)23 (ё^лимаё'съ)24 (же) б^њ и%мя градђ
пр'ьвње” И$ моли'ся і^а'коv мл~твою гл~я, а%ще г~ь б~ъ
съ мно'ю и^ да' (м^я снабди'т#)25 на пђти` се'мъ,
во'ньже а%зъ и^дђ`, и^ да'сть ми хлњ'бъ ја^сти, и^
ри'зы ѓ^блещи'ся, и^ възврати'тъ м^я съ [ми'ромъ]26 в до'мъ эTц~а мое^го” И$ да бђдет# м^и г~ь
въ б~ъ, и^ ка'мень се'и` е^гоже поста'вихъ въ
сто'лпъ, бђдеть м^и въ до'мъ бж~їи, и^ эT всего`
ја%же м^и даси`, (и^л^и) (ѓ^десятьствђ'ю тебњ` десяти'нђ [-]27)28”
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межиріччя, до Лавана Ватуїлевого,
сирійця, до брата ж Ревеки, матері
Якова й Ісава. 6 Побачивши ж Ісав,
що Ісаак поблагословив Якова, і що
відійшов до сирійського межиріччя
взяти звідти собі жінку, і коли поблагословив його, заповів йому, кажучи: Не візьмеш жінки з хананейських дочок; 7 і послухав Яків
батька і свою матір, і відійшов до
сирійського межиріччя. 8 І побачив
Ісав, що ханаанські дочки є поганими перед Ісааком, його батьком,
9 і пішовши Ісав до Ізмаїла, і взяв
Маелет, дочку Ізмаїла, сина Авраама, сестру Навеота, як жінку перед
своїми жінками. 10 І відійшов Яків
від криниці клятви і вийшов до
Харану. 11 І знайшов же місце, і
заснув там, бо сонце зайшло; і взяв
з каміння з того місця, і поклав собі
під голову, і заснув на тому місці.
12 І побачив сон. І ось драбина закріплена на землі, якої верх досягав
до неба, і божі ангели піднімалися і
сходили по ній. 13 *Господь же закріплявся на ній, і сказав: Я Бог
Авраама, твого батька, і Бог Ісаака.
Не бійся, земля, де ти спиш на ній,
тобі її дам і твоєму насінню. 14 І
твоє насіння буде як пісок землі, *і
пошириться до моря, і до сходу, і
заходу, і до півночі. *І благословенні будуть в тобі всі народи землі, в твоєму насінні. 15 Ось же я з
тобою, збережу тебе на всій дорозі,
куди підеш, і поверну тебе до цієї
землі, бо не покину тебе доки не
зроблю все, що я тобі сказав. 16 І
вставши Яків зі свого сну, і сказав,
що: Є Господь на цьому місці, я ж
не знав. 17 Злякався же, і сказав,
що: Страшне це місце, це не є хіба
дім божий і це небесні двері. 18 І
вставши Яків вранці, *і взяв камінь, який був поклав собі під голову, і поклав його як стовп, і вилив олію на його верх. 19 І назвав
Яків ім’я того місця Божий Дім,
Улимаус же раніше було ім’я міста.
20 І помолився Яків молитвою, кажучи: Якщо Господь Бог зі мною, і
хай мене оберігає на цій дорозі, по
якій я іду; і дасть мені хліб їсти і
одіж зодягнутися, 20 і поверне мене з миром до дому мого батька, і
хай буде мені Господь за Бога, 22 і
цей камінь, якого я поклав як
стовп, буде мені за божий дім; і з
усього, що мені даси, поправді дам
тобі десятину.
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Глава 29
1 І вставши Яків на ноги, пішов до східної землі, до Лавана Ватуїлевого, сирійця, до брата Ревеки,
матері Якова і Ісава. 2 Поглянув
же: і ось криниця на полі, і були
там три стада овець, що спочивали
при ній, бо з тієї криниці напували
стада. Камінь великий же був над
отвором криниці; 3 і збиралися туди всі стада, і відкочували камінь з
отвору криниці, і напували стада, і
знову клали камінь на отвір криниці, на своє місце. 4 Сказав же їм
Яків: Браття, звідки ви є? Ці ж сказали: Ми є з Харану. 5 Сказав же
їм: Чи знаєте Лавана, сина Нахора?
Сказали йому: Знаємо. 6 Сказав же
їм: Чи здоровий є? Ці ж сказали:
Здоровий. І ось Рахиль, його дочка,
йшла з вівцями. 7 І сказав Яків: Ще
день довгий, ще не час збирати худобу, напоївши овець, відійшовши,
пасіть. 8 Вони ж сказали: Доки не
зберемося всі пастухи, не можемо
відкотити камінь від отвору криниці, щоб напоїти овець. 9 Ще як
він говорив до них і Рахиль, дочка
Лавана, ішла з вівцями свого батька. Бо вона пасла вівці свого батька. 10 Сталося ж, як побачив Яків
Рахиль, дочку Лавана, брата своєї
матері, і вівці Лавана материного
брата, і приступив Яків, відкотив
камінь від отвору криниці, 11 і напоїв овець Лавана, брата своєї матері. І поцілував Яків Рахиль, і закричав своїм голосом, заплакав, 12
визнав Рахилі, що є братом її батька. Вона ж, побігши, сповістила
своєму батькові за цими словами.
13 Сталося ж, як почув Лаван ім’я
Якова, сина своєї сестри, і побігши
йому назустріч, і взявши його, поцілував його, і ввів його до своєї
хати. Він же визнав Лаванові всі
свої слова. 14 І сказав йому Лаван:
Ти є з моїх костей і з мого тіла. І
був з ним дні місяця. 15 І сказав
Лаван до Якова: Отже, не працюватимеш мені даром, тому що ти є
моїм братом. Скажи мені, яка, отже, буде твоя винагорода. 16 У Лавана ж були дві дочки, ім’я старшої
Лія, ім’я ж меншої Рахиль. 17 Очі
ж Лії хворі, Рахиль же була вродлива і гарна на вид. 18 Полюбив же
Яків Рахиль, і сказав: Працюватиму
тобі сім літ за Рахиль, твою молодшу дочку. 19 І сказав йому Лаван:
Краще мені тобі її дати, ніж віддати
іншому мужеві, тільки живи зі
мною. 20 І працював Яків за Рахиль
сім літ, і були перед ним наче мало
_______
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_____
Глvа, к~џ”
въста'въ і^а'ковъ на' нозњ. и%де на землю`
въсто'чнђю, къ лава'нђ (-)1 ваџђ'илевђ сљ=ринђ, къ бра'тђ [-]2 [реве'кы]3 матере і^а'ковля, і^ и^савля” (-)4 Оу^зрњ (же) и^ с^е кла'дязь на' поли, (и^) бяхђ (-)5 т^ђ три ста'да
ѓ^ве'ць почива'юще при немъ, эT (того' бо кла'дязя)6 напоја%хђ ста'да” Ка'мень же (ве'лїи бя'ше)7
надъ ё%стїеM кла'дязя, и^ събира'хђся т^ђ вс^я
ста'да, и^ эTваля'хђ ка'мень, эT ё%стїя кла'дязя`, и напаја%хђ ста'да, и^ [па'ки]8 полага'хђ ка'мень на ё%стїи кла'дязя на мњстњ своеM” Рече
ж'е и^мъ і^а'ковъ бра'тїя эTкђ'дђ е^сте в^ы. сїи& же
рњша эT хара'на е^смы` реq же и^мъ, зна'ете л^и лава'на сн~а нахо'рова. рњша (е^мђ)9 зна'емъ. рече' же
и^мъ здра'въ л^и е^сть. сїи& же рњша здра'въ, и^ с^е
рахи'ль дщи` е^го и^дя'ше съ ѓ^вца'ми” И$ рече і^а'ковъ е^ще` (-)10 дн~ь до'лгъ не ё& (събира'ти
ча'съ)11 скота`, напои'вше ѓ^вца` шеDше пасе'те. сїиy рњша не мо'жемъ до'ндеже събере'мся
вси` пастђси` [-]12 [эTвали'ти]13 ка'мень эT ё%стїя` кла'дязю`, да напои'мъ ѓ^вца`. Є$ще` е^мђ
гл~ющђ к ни'мъ, и^ рахи'ль дщи` лава'ня грядя'ше съ ѓ^вца'ми эTц~а свое^го, ѓ^на` б^о пася'ше ѓ^вца`. эTц~а свое^го`” Бы'сть же ја^ко ё^зрњ і^а'ковъ рахи'ль дще'рь лава'ню бра'та мт~ре своея`, і^ ѓ^вца`
лава'ня брата ма'терня, и^ пристђпи` і^а'ковъ эTвали` ка'мень эT ё%стїя кла'дязю, и^ напои` ѓ^вца`
лаваня бра'та мт~ри своеа` и^ цњлова` і^а'ковъ рахи'ль, и^ възопи` гла'сомъ свои'мъ пропла'кася, (-)14
и^сповњ'да рахи'ли ја%ко браT эTц~а еа` е'сть. (-)15 [сїя
же]16 (повњ'да те'кши)17 эTц~ђ свое^мђ по словесе'мъ симъ” Бы'сть же ја%ко ё^слы'ша лава'нъ и%мя і^а'кова сн~а сестры` свое'я (и^ те'кши)18 проти'вђ е^мђ, и^ прїи'мъ (и^)19 лобза' [и&]20, и^ въведе' и& в
доM свой. (-)21 и^сповњда' (же) лава'нђ вс^я словеса`
своя`” И$ рече е^мђ лава'нъ, эT ко'стей мои^хъ и^ эT
пло'ти мое'я е^си т^ы и^ б^њ с ни'мъ (дн~и мцsа)22”
[И$ рече]23 лава'нъ къ і^а'ковђ, ја%ко ё^бо бра'тъ мо'и
е^си т^ы, да не трђди'шися мн^њ тђ'не, повњждь м^и что` (ё^б^о) м#зда` твоя` бђдеть” Оу^
лава'на же бњста дв^њ дще'ри, и%мя старњ'ишеи
лі'я, (-)24 и%мя (же) ме'ншеи рахи'ль, ѓ%чи же лі'инњ болњ'знивњ, рахи'ль же [б^њ]25 доброѓ^бра'зна и^
красна` възо'рђ” Възлюби' же і^а'ков# рахи'ль, и^ рече
да ти рабо'таю се'дмь лњтъ за рахи'ль дще'рь
твою` ме'ншђю” [И$ рече]26 е^мђ лава'нъ ё%не (м^и
тебњ` да'ти ю&)27 не'жели (и^но'мђ эTда'ти мђжеви)28, (то'кмо) (со мно'ю живи`)29” И$ рабо'та і^а'ковъ
за рахи'ль [седмь лTњ]30. и^ бя'хђ пред ни'мъ ја%ко
______
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(ма'ло дн~їи)31, занеже любя'ше ю&” (И$) рече (-)32
і^а'коv къ лава'нђ даж'дь [ми]33 женђ` мою`, поне'же
съвръшишася дн~їе (съвњща'нїя)34 да вни'дђ
къ не'и” Събра' же лава'нъ вс^я мђ'жа насе'лники, и^ сътвори` бра'къ и^ [ја%ко]35 бы'сть ве'черъ
[-]36 пои'мъ лава'нъ [дще'рь свою ли'ю]37, [и^]38
въведе` ю& къ і^а'ковђ, и^ въни'де къ не'и і^а'ковъ”
Да'стъ же лава'нъ (зе'лфђ рабђ` дще'ри свое'и
лїи`)39 (-)40, [и^]41 бы'сть же заё%тра и с^е бя'ше
лі'я`” [И$ рече]42 і^а'ковъ лава'нђ что с^е сътвориl е^си
[-]43 (а%зъ)44 рахи'ли ради рабо'таX ё^ тебе`, [-]45
въскђ'ю (же) ѓ^би'ди мя`” Реq же лава'нъ нњсть
та'ко въ (на'шемъ мњстњ)46, вда'ти ме'ншаа`
прњжде старњ'ишеи` сконча'и ё^бо (се'дмь
дн~їи)47, и^ даM ти`. (-)48 сїю за (-)49 не'же дњ'лаеши ё^ мене`, (и^) е^ще` се'дMь лњтъ дрђгђ'ю, сътвори' же і^а'коv тако и^ сконча` седми'цђ сїю, и^
да'сть [-]50 лаваn рахи'ль дще'рь свою е^мђ въ женђ`” да'сть же лава'нъ рахи'ли дще'ри свое'й ва'ллђ
рабђ` [-]51 [-]52, и^ въни'де [і^а'ковъ]53 къ рахи'ли”
Възлюби' же рахи'ль паче, нежели ли'ю, и^ рабо'та
е^мђ се'дмь лњт# дрђгђ'ю. ви'дњв же г~ь [б~ъ]54
ја%ко не любиT лїи', эTвр'ьзе ё^тро'бђ еа`, рахи'ль же
бяше непло'ды” И$ (заче'нши)55 лїя' (-)56 роди` [і^а'ковђ сн~ъ]57 [и^ нарече`]58 и%мя е^мђ рђвиM, си'рњчь
ја^ко призрњ` (г~ь на мое`)59 смире'нїе [и^ даде' ми
сн~ъ]60, нн~њ м^я възлюби` мQђ мой” И$ (заче'нши)61 паки лїя и^ роди` сн~ъ вторы'и і^а'ковђ, и^
рече ја%ко ё^слы'ша г~ь ја%ко не люби'ма а%зъ и^
прида' ми и^ сеh [и^ нарече`]62 и%мя е^мђ симеѓ%нъ,
и^ зачаT па'ки и^ роди` сн~ъ и^ рече въ ны'нњшнее
врњмя`, ё^ мене` бђдеть мђжь мой, роди'хъ б^о
е^мђ три сн~ы, сего` ра'ди нарече и%мя е^мђ левгі'и” И$ заче'нши па'ки, (и^) роди` сн~ъ. и^ рече нн~њ
е^ще` [-]63 и^сповњмъ г~ђ, сего` ра'ди нарече` и%мя
е^мђ *іё'да. и^ преста` ражда'ти”

__Глvа, л~”
и'дњвши же рахи'ль ја%ко не роди'ть і^а'ковђ, и^ възревнова` рахи'ль сестрњ` свое'и и^
рече і^аковђ даж'дь м^и ча'да. а%ще ли н^и
т^о ё^мрђ` а%зъ” Раз#гнњва же ся і^а'ковъ
на рахи'ль, и^ рече` [е'й]1, е^да въ б~ъ [е^смь а%зъ]2
мњсто. (и^л^и)3 лиши'х тя плода` ё^тро'бнаго”
Рече' же [рахиль]4 къ і^а'ковђ, с^е раба` моя ва'лла
въни'ди къ не'и и^ да роди'ть на [лоно`]5 мое`,
(-)6 сътворю' (же) и& сн~ъ, а%зъ эT нея` и^ да'сть
е^мђ ва'ллђ рабђ` свою` [-]7 въ женђ`”И$ вни'де к
не'й і^а'ковъ, и^ зача'тъ ва'лла раба` рахи'лина и^
роди` [сн~ъ і^а'ковђ]8. и^ рече` рахиl пра'во сђди` м^и
б~ъ. и^ послђ'ша гла'са мое^го, и^ да'сть ми сн~ъ,
_______
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днів, тому що її любив. 21 І сказав
Яків до Лавана: Дай мені мою жінку,
бо сповнилися домовлені дні, щоб я
увійшов до неї. 22 Зібрав же Лаван
всіх мужів, жителів, і зробив весілля.
23 І як був вечір, Лаван, взявши свою
дочку Лію, і ввів її до Якова, і Яків
ввійшов до неї. 24 Дав же Лаван
Зелфу, рабиню своїй дочці Лії. 25 І
сталося ж вранці, і ось була Лія. І
сказав Яків Лаванові: Чому це ти
зробив? Я працював у тебе за Рахиль,
чому ж ти мене обманув? 26 Сказав
же Лаван: Не так є у нашому місці,
щоб віддати молодшу раніше від
старшої. 27 Отже, закінчи сім днів і
дам тобі цю, за яку попрацюєш у мене іще других сім літ. 28 Зробив же
Яків так, і закінчив той тиждень, і
Лаван дав Рахиль, свою дочку, йому
за жінку. 29 Дав же Лаван Рахилі,
своїй дочці, Валлу, рабиню, 30 І
ввійшов Яків до Рахилі. Полюбив же
Рахиль більше ніж Лію, і працював
йому других сім літ. 31 Побачивши ж
Господь Бог, що не любить Лії, відкрив її лоно. Рахиль же була неплідною. 32 І зачавши, Лія породила Якову сина, і назвала його ім’я Рувим,
значить що: Господь поглянув на моє
впокорення, і дав мені сина, тепер
мене полюбив мій муж. 33 І знову
зачавши Лія, і породила другого сина
Якову, і сказала, що: Почув Господь,
що я не улюблена, і додав мені і цього, і назвала його ім’я Симеон. 34 І
зачала знову, і породила сина, і сказала: В нинішний час у мене буде мій
муж, бо я породила йому трьох синів,
задля цього назвала його ім’я Левгій.
35 І зачавши знову, і породила сина, і
сказала: Тепер ще визнаюся Господеві, задля цього назвала його ім’я
*Юда. І перестала родити.

Глава 30
1 Побачивши ж Рахиль, що не
родить Якову, і заревнувала Рахиль
своїй сестрі, і сказала Якову: Дай мені дітей, якщо ж ні, то я помру. 2 Розгнівався ж Яків на Рахиль, і сказав їй: Чи я є замість Бога? Чи я тебе
позбавив плоду лона? 3 Сказала же
Рахиль до Якова: Ось моя рабиня
Валла, ввійди до неї, і хай вродить на
моє лоно, народжу ж і я сина від неї.
4 І дала йому Валлу, свою рабиню, за
жінку. І ввійшов до неї Яків. 5 І зачала Валла, рабиня Рахилі, і породила
сина Якову. 6 І сказала Рахиль: Правильно судив мені Бог, і вислухав мій
голос, і дав мені сина, задля цього
______

мат. 1

30,6
назвала його ім’я Дан. 7 І зачала знову Валла, рабиня Рахилі, і породила
Якову другого сина. 8 І сказала Рахиль: Підняв мене Бог, і я зрівнялася
з моєю сестрою, і побідила, і назвала
його ім’я Нефталим. 9 Побачивши ж
Лія, що перестала родити, взяла Зелфу, свою рабиню, і дала її Якову за
жінку. 10 І зачала Зелфа, рабиня Лії, і
породила Якову сина. 11 І сказала
Лія: Добро трапилося, і назвала його
ім’я Ґад. 12 І зачавши знову Зелфа,
рабиня Лії, породила Якову другого
сина. 13 І сказала Лія: Я блаженна, бо
блаженною зватимуть мене всі жінки, і назвала його ім’я Асир. 14 Пішов же Рувим в день жнив пшениці, і
знайшов мандраґорове яблуко на полі, і приніс до Лії, своєї матері. Сказала ж Рахиль до своєї сестри Лії:
Дай мені з мандраґорів свого сина. 15
Сказала ж Лія: Чи не досить тобі, що
ти забрала мого мужа, але й мандраґори мого сина забереш? Сказала ж
Рахиль: Не так, але хай буде цієї ночі
з тобою за мандраґори твого сина. 16
І прийшов Яків з поля ввечері, і вийшла Лія йому назустріч, і сказала:
Сьогодні ввійди до мене, бо я найняла тебе за мандраґори мого сина. Був
же з нею тієї ночі 17 і Бог вислухав
Лію, зачавши, породила Якову п’ятого сина. 18 І сказала Лія: Бог мені дав
мою винагороду, тому що ж я дала
мою рабиню моєму чоловікові, і назвала його ім’я Ісахар, що значить
Винагорода. 19 І зачавши, Лія породила Якову шостого сина. 20 І сказала Лія: Мені мій Бог дав гарний дар
в цьому часі. Мене полюбив мій муж,
бо я йому породила шістьох синів. І
назвала його ім’я Завулон. 21 І після
цього породила йому дочку, і назвала
її ім’я Діна. 22 Згадав же Бог Рахиль,
і Бог її вислухав, і відкрив її лоно; 23
і зачавши, породила Якову сина, і
сказала Рахиль: Господь відкрив моє
лоно, відняв мою обиду, 24 і назвала
його ім’я Йосиф, кажучи: Бог мені
додасть другого сина. 25 Сталося ж,
як Рахиль породила Йосифа, Яків
сказав до Лавана: Пусти мене, щоб я
пішов до мого місця і до моєї землі.
26 Дай мені моїх жінок і моїх дітей,
задля яких я тобі працював, щоб я відійшов. Бо ти знаєш роботу, яку я
для тебе робив. 27 Сказав же Лаван:
Якщо я знайшов ласку перед тобою,
треба мені дивитися, тому що знаю,
що мене Бог поблагословив твоїм
приходом. 28 Відлучи твою зарплату
від мене, і дам тобі. 29 Сказав же
Яків: Ти знаєш як я для тебе працював, і скільки твоєї худоби було у мене. 30 Мало твого було у мене, і виросло в множество, і тебе поблаго_______
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сего` ра'ди прозва` и%мя е^мђ да'нъ” И$ зача'тъ
паки ва'лла раба` рахи'лина, и^ роди` сн~ъ вторы'и
і^а'ковђ. и^ рече` рахи'ль подъя' мя б~ъ и^ съравниXся съ сестро'ю мое'ю и^ възмого'хъ, и^ прозва` и%мя еh нефтали'мъ” Ви'дњвши же лі'я, ја%ко преста'ла е^сть ражда'ти, [-]9 поя` зе'лџђ рабђ` свою`,
и^ да'сть ю& і^а'ковђ въ женђ`, [-]10 и^ зачаT зелфа
раба` лїи'на, и^ роди і^а'ковђ сн~ь, и^ реq лі'я бл~го
слђчи'ся и^ нарече и%мя е^мђ га'дъ” И$ (заче'нши)11
(паки) зе'лџа раба` лі'ина (-)12 роди` [-]13 і^а'ковђ
сн~ъ вторы'й, и^ рече лі'я блаже'на аZ, ја%ко ѓ^блажа'ть м^я [вс^я]14 жены`, и^ прозва` и%мя е^мђ а^си'ръ” И$де же рђви'м# въ дн~ь жа'твы пшени'ца,
и^ ѓ^брњте ја%блоко мандраго'рова на' поли, и^ принесе` (-)15 къ лі'и ма'тери свое'и” Рече' же рахи'ль
[къ сестрњ` свое'и]16 лі'и, да'ждь ми эT мандраго'ръ сн~а свое^го. рече же лі'а не довлњ' ли т^и ја%ко эTпри'сни мђ'жа мое^го, н^о и^ мандраго'ры сн~а
мое^го во'змеши” Реq же рахи'ль не та'ко [н^о]17 да
бђдеть (сея но'щи с тобо'ю)18, за маnдраго'ры
сн~а твое^го, [І$ и'де]19 і^а'ковъ с по'ля въ ве'черъ, і^
и^зы'де лі'а проти'вђ е^мђ. и^ рече къ мнњ` въни'ди дн~есь ная'ла бо т^я е^смь, за мандраго'ры
сн~а мое^го” [Бысть же]20 с не'ю (тои` но'щи)21 и^
послђ'ша б~ъ лі'и, (-)22 заче'нши роди` і^а'ковђ сн~ъ
пя'тый. и^ рече` лі'я даs [м^и]23 б~ъ м#здђ мою`,
зане'же даX рабђ` мою` мђжђ мое^мђ, и^ прозва`
и%мя е^мђ и^саха'ръ, се'же е^сть м#зда`, и^ (заче'нши)24 [-]25 лі'я (-)26 роди` сн~ъ ше'стый, і^а'ковђ. и^ рече лі'а дасть м^и б~ъ [мо'й]27 да'рь до'бръ
въ нн~њшнее` врњмя`. възлюби' мя мђж'ь мой.
роди'хъ б^о е^мђ (ше'сть сн~овъ)28, и^ прозва` и%мя
е^мђ завђло'нъ. и^ посе'мъ роди` (е^мђ) дще'рь, и^
прозва` и%мя е'й ди'на” Помянђ' же б~ъ рахи'ль, и^
ё^слы'ша ея` б~ъ и^ эTвр'ьзе [ётро'бђ ея`]29 и^ заче'нши роди` і^а'ковђ сн~ъ. [и^ реq]30 рахи'ль (эTвр'ьзе
г~ь ё^тро'бђ мою`), (ё^кори'знђ мою эTја%ть)31, и^
нарече и%мя е^мђ і^ѓ'сифъ, гл~ющи прида'сть [м^и
б~ъ]32 сн~ъ дрђгїи” Бысть же ја%ко роди` рахи'ль
і^ѓ'сифа, рече і^а'ковъ къ ла'ва'нђ, пђсти` м^я, да
и^дђ` на мњсто мое`, и^ в зе'млю мою` да'ждь
[ми]33 жены` моя` и^ дњти [моя`]34, и%хже ра'ди.
рабо'тахъ тебњ`, да эти^дђ`, ты б^о вњси
рабо'тђ ю%же рабо'тахъ т^и” Рече же [-]35 лава'нъ,
а%ще е^смь ѓ^брњлъ блгDть прњд тобо'ю. да смотрю` поне'же вMњ (ја%ко) блsви' (-)36 м^я б~ъ [прише'ствїемъ твои^мъ]37, эTлђчи` м#здђ свою` эT
мене` и^ да'м [ти]38” Рече же [-]39 і^а'ковъ т^ы вњси е^же рабо'таX тебњ` и^ коли'ко б^њ скота` твое^го ё^ мене`, ма'ло (-)40 б^њ твое^го ё^ мене`, и^
възрасте` въ мно'жество” И$ блsви тебњ` г~ь
66
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[б~ъ]41 прише'ствїемъ мои^мъ, нн~њ ё^бо да (і^
а%зъ сътворю`)42 себњ домъ” И$ рече къ немђ` лава'нъ что` ти даM. рече же і^а'ковъ не да'ждь ми
ничто'же, а%ще сътвори'ши [-]43 [с^е сло'во]44 (и^)
па'ки да пасђ` ѓвца` твоя`, и^ съхраню`. ѓ^быди`
[вс^я]45 ѓ^вца` твоя` нн~њ, и^ разлђчи` эTтђ'дђ
вся'кђ ѓ%вцђ пелњ'сђю въ ѓ^вцаX и^ всю` бњ'лђ, и^
пе'строе [ё^ ѓ^вна'хъ и^]46 в козаX да бђ'деть ми
м#зда` [и^ бђдеть мое`]47. и^ послђ'шае^тъ мене`
пра'вда моя` въ (ё%трешнїи дн~ь)48, ја%ко е^сть
м#зда` моя` предъ тобо'ю” [И$]49 все` е^же не (-)50
пе'стро ни бњ'ло в коза'хъ, и^ не пеле'со въ ѓ^вца'хъ (эTлђче'ное), ё^кра'дено да бђдеT мною” Рече
же е^мђ лава'нъ бђ'ди ја%коy (гл~еши)51, и^ разлђчи`
въ (то'и дн~ь)52 ко'зы (бњ'лыя` и^ пе'стрыя`)53, и^
вся` ко'зы е^же (б^њ) (бњ'ло и^ пе'стро)54 (-)55 в
нихъ, и^ все` е^же (-)56 пеле'со въ ѓ^вца'хъ, и^ въдасть въ рђцњ сн~омъ свои^мъ, и^ распђсти`
(я&) (три' дн~и пђти`)57 междђ и^ми и^ междђ
і^а'ковомъ” И$а'ков же пася'ше ѓ^вца` лавановы ѓ^ставшаа`. взя' же (і^а'ков# себњ`)58 же'злъ стђраки'нинъ [-]59 и^ ѓ^рњхов# и^ репи'ненъ, и^ ѓ^бњли` я&
і^а'ковъ пестре'нїемъ бњ'лымъ състрђгая` корђ
ја%вля'ше же ся на жезлахъ бњло е^же ѓ^бњли`
пе'стрымъ” И$ положи` жезлы` ја%же ѓ^бњли` в коры'техъ по'лныX воды` да гдњ` прїидђтъ ѓ^вца`
пи'ти, въ жезлы` зря'ть. (и^) пришедши (ѓ^вца`)60 пи'ти (зря'ще)61 въ жезлы`, и^ ражDахђ ѓ^вца` бњ'ло и^ пе'стро (-)62” Э/вны же разлђчи` і^а'ковъ, и^ поста'ви прямо ѓ^вцамъ, ѓ^ве'нъ бњлъ,
и^ ве'сь пе'стръ въ ѓ^вца'х, и^ разлђчи` [-]63 стадо
к себњ`, и^ не смњси си'хъ съ ѓ^вцами лава'новыми” Бысть же въ вре'мя въ не'же ѓ^вца зачина'ющи въ' чревњ, положи` і^а'ковъ жезлы` предъ ѓ^вцами в коры'техъ, да зачинаю'тъ зря'ще въ
жезлы`, е^гда` роди'ша ѓ^вца` не положи`” [И$ быша]64 незна'меныа` лаваня а^ зна'меныя і^а'ковля. и^ разбогатњ` мђ'жъ ѕело ѕело, и^ бысть
е^мђ скоT мно'гъ (-)65 въло'ве (-)66 рабы` и^ рабыня, и веlблю'ды и^ ѓ^слы`”

_ Глvа, л~а”
1

(лы'шав) же і^а'ковъ рњ'чь сн~въ лава'новъ
гл~ющихъ, вз^я і^а'ковъ вс^е эTц~а нашего,
и^ эTц~емъ на'шиM, сътвори` [себњ]2 вс^ю
сла'вђ (свою`)3” И$ ё^зрњ і^а'ковъ лице` ла'ване,
и^ с^е не бя'ше къ немђ`, ја^ко вчера` и^ тре'тїемъ дн~и” Рече' же г~ь къ і^а'ковђ, възврати'ся
въ зе'млю эTц~а твое^го в роD тво'и и^ бђ'дђ с
тобо'ю” (Посла')4 же і^а'ковъ (и^) възва` ли'ю и^ рахи'ль на' поле, и^дњже стада [бя'хђ]5, и^ рече
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словив Господь Бог моїм приходом;
тепер, отже, хай і я зроблю собі дім.
31 І сказав до нього Лаван: Що тобі
дам? Сказав же Яків: Не давай мені
нічого. Якщо зробиш це слово, і знову пастиму твої вівці і стерегтиму. 32
Обійди всі твої вівці сьогодні, і відлучи звідти кожну чорну вівцю між
вівцями і кожну білу, і переполасу
між вівцями і між козами; хай буде
мені винагородою, і буде моїм. 33 І
свідчитиме мені моя праведність у
завтрашній день, бо моя винагорода є
перед тобою. І все, що не переполасе
і біле в козах, і не чорне в вівцях,
відлучене, хай буде мною украдене.
34 Сказав же йому Лаван: Хай буде
так, як говориш. 35 І в тому дні він
розлучив білих кіз і переполасих, і
всі кози: те, що було біле і переполасе в них, і все, що чорне в вівцях, і
дав у руки своїх синів. 36 І розділив
їх трьома днями дороги між ними і
між Яковом. Яків же пас вівці Лавана, які осталися. 37 Взяв же Яків собі
палицю з тополі, й горіхів, і з каштану, і оббілив їх Яків на білі паси,
зістругуючи кору – показувалося ж
на палицях біле, що обілив, пасастим.
38 І поклав палиці, які оббілив, в коритах повних води, щоб, де прийдуть
вівці пити, дивилися на палиці. І
вівці, прийшовши пити, дивилися на
палиці, 39 і вівці родили біле і полосисте. 40 Баранів же відлучив Яків, і
поставив перед вівцями білого барана і всякого переполасого в вівцях. І
відлучив стадо по собі, і не змішав їх
з вівцями Лавана. 41 Сталося ж в
часі, в якому вівці зачинали в лоні:
поклав Яків палиці перед вівцями в
коритах, щоб зачинали, дивлячись на
палиці; 42 коли породили овець, не
поклав. І непозначені – були Лавана,
а позначені – Якова. 43 І чоловік дуже-дуже розбагатів, і було в нього багато худоби, волів, рабів і рабинь, і
верблюдів, і ослів.

Глава 31
1 Почув же Яків мову синів Лавана, що говорили: Забрав Яків все,
що нашого батька, і нашим батьком
зробив собі всю свою славу. 2 І Яків
побачив лице Лавана, і ось не було
до нього, як вчора і третього дня. 3
Сказав же Господь до Якова: Повернися до землі твого батька, до
твого роду, і буду з тобою. 4 Послав
же Яків і покликав Лію і Рахиль на
поле, де були стада, 5 і сказав їм: Я
бачу лице вашого батька, що не є
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до мене, як учора і третього дня.
Ось же Бог мого батька є зі мною, 6
і ви знаєте, що я всією силою попрацював на вашого батька. 7 Ваш
батько ж обманув мене, бо перемінив мою винагороду десяти ягниць,
але Бог мого батька не дав йому
зло мені вчинити. 8 Якщо, отже,
так сказав: Пасасте – хай буде винагорода твоя, – всі вівці родять пасасте. Якщо ж сказав так: Білі хай
будуть твоєю винагородою, – всі
вівці родять біле. 9 Відібрав Бог
всю скотину вашого батька і дав її
мені. 10 І сталося, коли вівці зачинали в лоні, я у сні побачив своїми
очима: Ось козли ганяли за вівцями: і білі кози, і пасасті, і різної
вовни. 11 І сказав мені божий ангел
у сні: Якове. Я ж сказав: Що є? 12 І
сказав: Поглянь твоїми очима і подивись на козлів, що гоняться за
вівцями: і білі кози, і пасасті, і всі
різнородні, бо я побачив скільки
тобі зробив Лаван. 13 Бо я є твій
Бог, що з’явився тобі в божому місці, *де ти мені помазав там стовп, і
помолився до мене там молитвою. І
нині, отже, встань і вийди з цієї
землі, і йди до землі твого народження, і буду з тобою. 14 І відповівши, Рахиль і Лія сказали йому: Немає нам більше часті чи насліддя в хаті нашого батька. 15 Наче
чужі ми йому стали. Бо продав нас
і їдженням з’їв нашу ціну. 16 Усе
багатство і славу, яку Бог забрав у
нашого батька, буде нам і нашим
дітям; тепер, отже, чини, що тобі
сказав Бог. 17 Вставши ж, Яків взяв
своїх жінок і своїх дітей, посадив
обох на верблюдів, 18 і забрав
ввесь свій маєток і все майно, що
придбав у межиріччі, і все своє,
щоб відійти до Ісаака, свого батька,
до ханаанської землі. 19 Лаван же
відійшов стригти своїх овець, і
вкрала Рахиль ідоли свого батька.
20 Яків же затаїв від Лавана, сирійця, щоб не сповістити йому, що
відходить. 21 Відійшов же Яків з
усім своїм, і перейшов ріку, і вийшов на гору Галаад. 22 І сказали
Лаванові, сирійцеві, третього дня,
що Яків втік, 23 і взяв всіх своїх
братів з собою. Гнався же у слід за
його дорогою сім днів, і окружив
його на горі Галаад. 24 Прийшов
же ангел до Лавана, сирійця, вночі
у сні, і сказав йому: Вважай на себе, щоб ти не заговорив до нього
зле. 25 І наздогнав Лаван Якова.
Яків же поставив своє шатро на горі. Лаван же розставив своїх братів
в горі Галаад. 26 Сказав же Лаван
до Якова: Що це ти зробив? Чому
______
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и%ма ви'ждђ а%зъ лице` эTц~а ва'шего, ја%ко нsњ къ
мн^њ, ја%ко вчера` и^ тре'тїемъ дн~и” Се' же б~ъ
эTц~а мое^го съ мно'ю (е^сть)6, и^ в^ы [-]7 вњсте ја%ко все'ю си'лою (-)8 рабо'тахъ эTц~ђ ва'шемђ. эTц~ъ
же ва'шъ ѓ^би'ди мя, (-)9 и^змњни (б^о) мъздђ`
мою` де'сять а%гнеw н^о не да'сть е^мђ б~ъ эTц~а
(мое^го) зл^а сътвори'ти мнњ`” А/ще ё^бо тако речеT
пе'стрыя` да бђдеT твоя` мзда` (-)10 родяT вся
ѓ^вца` пе'стра” А/ще ли речетъ та'ко бњ'лыя да
бђ'деть т^и мзда`. (-)11 родяT вс^я ѓ^вца` бњ'ло
(-)12 эTја% б~ъ весь ско'т# эTц~а ва'шего, и^ да'стъ
мн^њ е^го” И$ быs е^гда` (ѓ%вца зачина'ющи)13 [въ'
чревњ]14, [-]15 ви'дњхъ (въ снњ ѓ^чи'ма свои'ма)16
[-]17 (-)18 (с^е ко'зли)19 гоня'хђ ѓ^вца` и^ ко'зы бњ'лы и^
пе'стры и^ разли'чны во'лны” И$ рече ми а%гг~лъ бж~їи
въ снњ`, і^а'кове а%з же рњхъ чт^о е^сть” И$ рече въ'зри ѓ^чима твои'ма и^ ви'ждь. ко'злы (-)20 гоняща
ѓ^вца` и^ коZлы бњ'лыя и^ пе'стрыя`, и^ вс^њ разно'лич#ны, ви'дњхъ б^о коли'ко ти лава'нъ сътвори`”
А/зъ [б^о]21 е^смь б~ъ [тво'и]22 ја%ви'выися тебњ на
мњстњ бж~їи, *е^же пома'за ти м^и тамо
столпъ, и^ моли'ся мн^њ тамо мл~твою`” (И$) нн~њ
ё^бо въста'ни. і^ и^зы'ди эT земля` се'я, і^ и^ди` в
зе'млю рожде'нїа твое^го, и^ бђдђ с то'бою” И$ эTвњща'вши рахи'ль и^ ли'я реко'ста е^мђ. нsњ ли нама еще ча'сти ни прїа'тїя въ домђ` эTц~а нашего (-)23 ја%ко чђж'ди быхомъ е^мђ” Прода бо н^ы
и^ (ја%де'нїемъ снњ'сть)24 цњнђ нашђ. вс^е богаTство и^ сла'вђ ю^же эTја%тъ б~ъ эT ѓ^ц~а на'шего
на'ма бђ'детъ и^ чадом# нашиM, нн~њ ё^бо е^ли'ко
(ти гл~а)25 б~ъ твори' ти” Въста'в же і^а'ковъ
поя` жены свои и^ дњти своа [всади` ѓ^бњ]26 на
веlблю'ды, и^ забра` вс^е и^мњ'нїе сво'е, и^ вс^я и^мњ'нїа [-]27 ја^же притяжа` въ междорњчїи, и^ вс^е
свое` ја%коже эTити` къ і^саа'кђ эTц~ђ свое^мђ, въ
зе'млю ханааnскђю” лава'нь же эTи^де стрещи` ѓ^ве'цъ своиX, (и^) ё^кра'де (-)28 рахи'ль и^долы эTц~а свое^го, [і^а'ков# же потаи`]29 лава'нђ сљ=ринђ, не повњ'дати е^мђ ја%ко эTхо'дитъ” (-)30 эTи'де (же) (і^а'ковъ)31 (съ)32 [всњмъ своиM]33, и^ пре'иде рњкђ`, и^
възы'иде на горђ` галаа'дъ. [и^ повњ'даша]34 лава'нђ сљ=ринђ. [тре'тїи дн~ь]35 ја%ко побњже і^а'ковъ,
и^ (поя)36 вс^ю бра'тїю свою` съ собо'ю. гна (же) въ
слDњ (пђти` е^го)37 (се'дмь дн~їи)38. и^ ѓбы'иде е^го
на горњ галааD” Прїиде же [а%гг~лъ]39 къ лава'нђ
сљ=ринђ (нощїю въ снњ)40, и^ рече е^мђ сънабди'ся
самъ, да не възгл~еши [е^мђ]41 зл^њ” И$ пости'же
лава'нъ і^а'кова, і^а'ковъ же потъкнђ` кђщђ свою
въ горњ`. лава'н же раста'ви братїю свою` въ горњ` галаа'дъ” Рече же лава'нъ къ і^а^ковђ. чт^о се`
сътвори`, въскђ'ю (-)42 эти'де и^ ѓ^кра'де мя и^
68
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эTведе` дще'ри моя` ја%ко плњ'нъниць ѓ^рђ'жїемъ.
н^о а%ще бы (ми повњдаl)43 эTпђсти'лъ т^я быхъ
съ весе'лїе^мъ, (-)44 (съ) тимпаны и^ гђ'сльми. не
бы'хъ лї а подо'бенъ цњлова'ти дњти (-)45, н^и
дще'рїю [моею`]46” Нн~њ же несмы'сльнњ сътвори`,
[*нн~њ б^о]47 (рђка моя` мо'жетъ)48 вреди'ти т^я.
н^о б~ъ эTц~а твое^го вчера` рече къ мн^њ гл~я съхрани'ся самъ, е^гда' възгл~еши къ і^а'ковђ зл^њ”
Нн~њ ё^бо и^ди`, помышле'нїемъ б^о помы'сли эTи^ти' въ до'м# эTц~а твое^го, въскђ'ю (же) ё^кра'де
бо'гы моя`. эTвњщаv же і^а'ковъ рече къ лава'нђ,
рXњ б^о да не эTи^меши дще'ри своя` эT мене`, и^
вс^я моя`” (-)49 И$ рече і^а'ковъ ё^ негоже а%ще ѓ^бря'щеши бо'ги твоя`, да не бђ'детъ т^и живъ
преD бра'тїею на'шею`. (сеже мое` вс^е и^щи` и^ познава'и, и^ чт^о е^сть твое^го ё^ мене` възми`. и^ не
позна ё^ него ничто'же,) не вњ'дњ бо і^а'ковъ ја^ко
рахи'ль жена е^го ё^краде я&” [Вни'де]50 же лава'нъ
[въ кђщ'ђ лі'инђ и^зыска`]51 (и^мњнїе ея`), и^ не ѓ^брњте. (-)52 [и^зъше'дъ]53 (же) эT кђщи ли'ины,
(-)54 и^зыска` кђщђ і^а'ковлю. и^ кђщ'ђ ѓ^бою` рабы'ню и^ не ѓ^брњте” Прїиде же въ кђщ'ђ рахи'линђ,
рахи'ль же (възе'мши)55 и%долы, и^ поDложї е` поD сњдло вельбђ'же, и^ сњ'де връхђ иX” (-)56 Рече эTц~ђ свое^мђ не (и^мњ'и с^и тя'жка)57 гдsне не могђ` [б^о]58
въста'ти преD тобо'ю ја%ко ве'щъ же'ньска ми
е^сть. и^ска же лава'нъ въ все'и кђщи и^ не ѓ^брњте и%долъ” Разгнњва же ся і^а'коv. и^ свари` лава'нђ”
(И$) эTвњща'в же і^а'ковъ рече лава'нђ, чт^о ли
(пра'вда)59 моя, [-]60 чт^о ли грXњ мои`, ја^ко (жене'ши)61 въ слDњ мене`, и^ ја%ко и^зыска` вс^я съсђ'ды
моя`. чт^о ѓ^брњте эT всего` съсђда до'мђ твое^го” Положи` здњ преD бра'тїею` твоею`, и^ бра'тїею
моею`, и^ да разъсђ'дятъ междђ ѓ^бњма нама
с^е, к~, лњтъ а^зъ е^смь с тобо'ю ѓ^вца твоя` и^
ко'зы твоа` не бы'ша бес плода`. ѓ^ве'нъ (твоиX
ста'дъ)62 нњсмь и^зъя'лъ, звњроја%дины не принесохъ к тебњ” *А/зъ напоlнихъ т^и татьбины'
дн~ьныя` и^ [-]63 нощъныя, быхъ дн~ью` жего'мъ
зно'емъ, (а^)64 стђденїю в нощи`, и^ эTхожа'ше соn
эT ѓ^чїю моею`” Си мн^њ, к~. лњтъ, а%зъ [бњхъ]65
въ домђ твое^мъ рабо'таX т^и, д~і, лњтъ, двою`
ради дще'рїю твоею. и^ ѕ~, лњтъ за ѓ^вца твои`,
и^ преѓ^би`дњ мздђ` мою, і~, а%гнецъ. а%ще не бы`
б~ъ эTц~а мое^го а^враа'ма [и^ страхъ і^саа'ковъ не
бысть мн^њ]66, нн~њ ё^бо тща бы м^я эTпђсти'лъ, на смире'нїе мое и^ трђдъ рђ'кђ моею` ё^ви'дњвъ б~ъ, и^ наказа (м^я)67 вчера`” эTвњща'в же
лава'нъ рече къ і^а'ковђ, дщери дще'ри мои`, и^
сн~ове. сн~ове мои`, [-]68 скотъ, скотъ мои, и^ вс^е
е^ли'ко ви'диши мое` е^сть, и^ дщерїю моиX чт^о съ69

ти відійшов і обікрав мене, і відвів
моїх дочок, як полонених зброєю.
27 Але, якщо б мені ти звістив, я
відпустив би тебе з радістю, з тимпанами і гуслями. 28 Чи не був я
гідний поцілувати дітей і моїх дочок. Тепер же ти вчинив безглуздо,
29 *бо тепер моя рука може тобі
пошкодити. Але Бог твого батька
вчора промовив до мене, кажучи:
Стережися сам, щоб ти не заговорив до Якова зле. 30 Тепер, отже,
іди, бо думкою ти задумав відійти
до дому твого батька. Чому ти викрав моїх богів? 31 Відповівши ж,
Яків сказав до Лавана: Бо я сказав:
Щоб ти не відібрав від мене своїх
дочок і все моє. 32 І сказав Яків: В
кого лиш знайдеш твоїх божків,
хай не буде тобі живим перед нашими братами. Ось обшукай все
моє і пізнавай, і що є твого у мене,
візьми. І не впізнав у нього нічого.
Бо Яків не знав, що Рахиль, його
жінка, викрала їх. 33 Увійшов же
Лаван до шатра Лії, обшукав її майно – і не знайшов. Вийшовши ж з
шатра Лії, обшукав шатро Якова і
шатра обох рабинь, – і не знайшов.
Прийшов же до шатра Рахилі. 34
Рахиль же, взявши ідоли, і поклала
їх під верблюдже сідло, і сіла на
них. 35 Сказала своєму батькові:
Не бери собі за зле, пане, бо не можу встати перед тобою, бо мені є за
звичаєм жінок. Обшукав же Лаван
по всім шатрі і не знайшов ідолів.
36 Розгнівався ж Яків і сварив на
Лавана. І відповівши ж, Яків сказав
Лаванові: Яка ж справедливість
моя, який же мій гріх, що ти женешся вслід за мною, 37 і що ти обшукав ввесь мій посуд? Що знайшов ти з усього посуду твого дому?
Поклади тут перед твоїми братами
і моїми братами, і хай це розсудять
між нами обома. 38 Ось я є з тобою
20 літ. Твої вівці і твої кози не були
без плоду. Баранів твоїх стад я не
з’їв. 39 Вбитого звірем я не приніс
до тебе. *Я відшкодував тобі вкрадене вдень і вночі. 40 Днем я був
палений спекою, а в вночі морозом,
і відходив сон від моїх очей. 41 Це
мені 20 літ, що я був у твоїм домі.
Я працював для тебе 14 літ задля
двох твоїх дочок і 6 літ за твоїх овець, і ти підмінив мою зарплату 10
ягниць. 42 Якщо б не Бог мого батька Авраама і страх Ісаака не був на
мені, нині, отже, порожнім ти б мене відпустив. Бог поглянув на моє
приниження і труд моїх рук, і скартав мене вчора. 43 Відповівши ж,
Лаван сказав Якову: Дочки – мої
дочки, і сини – мої сини, скотина –
____ _____
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моя скотина, і все, що бачиш, є
моїм і моїх дочок. Що сьогодні зроблю їм і їхнім дітям, яких породили? 44 Тепер, отже, ходи і завіщай
завіт, я і ти, і буде свідком між
мною і тобою. І сказав йому: Ось з
нами немає нікого, Бог побачив і є
свідком між мною і тобою. 45 І
взявши ж камінь, Яків поставив його як стовп. 46 Сказав же Яків своїм братам: Зберіть каміння – і зібрали каміння, і зробили могилу, і
поїли ж там при могилі. Сказав же
йому Лаван: Ця могила свідок між
мною і тобою сьогодні. 47 І назвав
Лаван: Могила свідчення; Яків же
назвав: Могила – свідок. 48 Сказав
же Лаван до Якова: Ця могила і
стовп, який ти поклав між мною і
тобою, ця могила є свідком, і свідком є і цей стовп, є свідком. Задля
цього назвав: Могила свідчення 49
і Бачення, бо сказав: Хай бачить
Бог між мною і тобою, якщо відречемося друг від друга, 50 і якщо упокориш моїх дочок, і візьмеш жінок над моїх дочок, – гляди; немає
нікого з нами, хай бачить Бог і є
свідок між мною і тобою. 51 І сказав Лаван Якові: Ось могила – свідок і цей стовп. 52 Отже, якщо я не
перейду до тебе, то й ти не перейди
до мене, цю могилу і стовпа, зі злобою. 53 Бог Авраама, Бог Нахора,
хай судить між нами. І поклявся Яків за страхом свого батька Ісаака.
54 І Яків приніс жертву на горі, і закликав своїх братів, їли ж, і пили, і
спали на горі. 55 Вставши ж Лаван
вранці, поцілував своїх синів і своїх дочок, і поблагословив їх, і повернувся Лаван, пішов до свого місця.

творю` и%ма днsь и^ чадомъ еа`, ја%же роди'ста”
Нн~њ ё^бо ходи`, [и^]69 (завњща'и)70 завњтъ а^зъ и^
т^ы. и^ бђ'деT в# послђша'нїе междђ мно'ю и^ тобо'ю” [И$ рече]71 е^мђ с^е (нњсть с нами никого'же)72,
ви'дњ б~ъ (и^) по'слђхъ (е^сть) междђ мно'ю и^ тобо'ю” (И$) възе'м же (камень і^а'ковъ)73 поствї и& въ
стол'пъ, рече же і^а'ков# бра'тїи свое'и, събери'те ка'менїе, и^ събра'ша каменїе и^ сътвори'ша моги'лђ,
и^ ја^до'ша [-]74 (же) т^ђ ё^ моги'лы” [Реq же]75 е^мђ
лаваn моги'ла с^и [послXђ]76 междђ мно'ю и^ тобо'ю
днsь, и^ прозва` [-]77 лаваn моги'ла послђш'ная`, і^а'коv
же прозва (-)78 могила послXђ” Рече же лава'нъ къ
і^а'ковђ, (-)79 моги'ла с^и и^ стол'пъ, и^же [поста'по'слђхъ
вилъ е^си]80 межди` мною и^ тобо'ю,
81
е^сть моги'ла с^и, и^ [по'слђх] , и^ сто'лпъ с^и (по'слђхъ)82” Сего ради (прозва`) моги'ла [послђшная]83, и^ видњ'нїе е^же рече да ви'дњ б~ъ межди
мно'ю и^ тобо'ю” А/ще эTвр'ъжевњся дрђгъ эT
д'рђга, (и^) а'ще съменши` дще'ри мои`, [и^]84 пои'меши жоны` надъ дще'ри мои, ви'ждь (нњсть
никогоже с нама)85, [ви'ди]86 [б~ъ (и^) по'слђхъ
(е^сть) междђ мно'ю и^ тобо'ю” И$ рече лава'нъ і^а'ковђ с^е моги'ла (по'слђхъ) и^ сто'лпъ с^и]87, а%ще
ё^бо а%зъ не минђ к тебњ, т^о и^ ты` не мини`
къ мн^њ могилы сея`, и^ стлъпа` [-]88 съ зло'бою,
б~ъ а^враа'мль (-)89 б~ъ нахо'ров# сђди` междђ на'ма,
и^ кля'ся і^аковъ по боя'зни эTц~а свое^го і^саа'ка” И$
сътвори` требђ і^а'ковъ на горњ`. и възва бра'тїю
свою (-)90 ја^до'ша (же) и^ пиша. и^ спа'ша на горњ”
Въста'в же лаваn заё^тра, цњлова` сн~ы своя` и^
дще'ри своя` и^ блsвї я, и^ възвратися лава'н# эTи'де на мњсто свое”

Глава 32

_____
Глvа, л~в”
1
(-) а'ковъ и^де на [сво'и пђть]2, (-)3 възрњвъ (и^) ви'дњ полкы бж~їя вополъчи'шася, и^ срњто'ша а^гг~ли бж~їи” Рече же
і^а'ков# е^гда (и& видњ)4 плък# бж~їи с^и, и^
прозва` и^мя мњстђ томђ по'лкы” Посла' же і^а'ковъ послы` преD собо'ю, къ і^са'вђ бра'тђ свое^мђ въ
зе'млю си'ръ, въ село` е^до'мъ, и^ заповњ'да иM гл~я”
Тако рецњте гдsнђ мое^мђ і^са'вђ, тако гл~етъ
ра'бъ твои і^а'ковъ, ё^ лава'на ѓ^битахъ и^ ё^меDлњхъ досе'лњ. [-]5 быша м^и воло'ве и^ ѓ^слы`. і^ ѓ^вца [-]6 рабы` и^ рабы'ня, и^ послаX повњ'дати гдsнђ
мое^мђ і^савђ, даб^ы ѓ^брњ'лъ рабъ твои блгDть
предъ тобо'ю” И$ въз#врати'шася послы` къ і^а'ковђ
гл~ще, ходихомъ къ братђ твое^мђ і^савђ. и^
[самъ]7 и^детъ противђ тебњ, и^ у~ мђжъ с
нимъ” Оу^боя' же ся і^а'ковъ ѕњло, и^ въ недоё^мїи бысть, и^ разлђчи` че'лядь [свою]8 (-)9 говя'да

1 Яків пішов своєю дорогою,
поглянувши, і побачив божі полки,
що вишикувалися в лави, і зустріли
божих ангелів. 2 Сказав же Яків,
коли їх побачив: Це божий полк.
І назвав ім’я того місця: Полки. 3
Послав же Яків послів перед собою
до Ісава, свого брата, до землі Сир,
до околиці Едом, 4 і заповів їм, кажучи: Так скажіть моєму панові Ісаву: Так говорить твій раб Яків. Я
жив у Лавана і забарився дотепер, 5
були в мене воли, і осли, і вівці,
раби і рабині, і я послав сповістити
моєму панові Ісаву, щоб твій раб
знайшов ласку перед тобою. 6 І повернулися посли до Якова, кажучи:
Ми ходили до твого брата Ісава, і
сам іде тобі назустріч, і з ним 400
мужів. 7 Дуже злякався ж Яків, і
був розгублений, і поділив свою
челядь: волів, овець і верблюдів –
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(-)10 ѓ^вцы, [и^ вельблю'ды]11 на дв^а плъка” И$ рече
і^а'ковъ а^ще прїидетъ і^са'въ на [е^ді'н# по'лкъ]12, і^
и^съсњчетъ и&. [-]13 бђ'детъ (вторыи по'лкъ)14
въ спsнїи&” Рече же і^а'ковъ б~ъ эTц~а мое^го а^враа'ма,
и^ б~ъ эTц~а мое^го і^саа'ка [и^ г~и бж~е]15 е^же гл~авыи
мн^њ, и^ди` въ зе'млю рожде'нїя твое^го и^ бл~га
т^я сътворю, довлње^тъ ми эT всея' правды`, и^
эT всея` и^стины, ю%же сътвори` рабђ свое^мђ. Съ
жезлоM бо [симъ]16 преи^дохъ і^ѓр^ данъ сїй, нн~њ же
бњхъ въ дв^а по'лка, и^зба'ви мя эT рђкђ брата
мое^го і^са'ва ја%ко бою'ся е^го, е^гда пришедъ ё^бие^тъ м^я, и^ мт~ри с чады” А$ т^ы рече до'брњ
бл~га тя сътворю`, и^ поставлю сњмя твое` ја^ко
пњсо'къ морскїи и^же ся не и^зо'чтетъ эT мно'жества. И$ спа т^ђ (тои` нощи)17, и^ вз^я даръ
[эT него'же и^мый]18 [в рђцњ сво'и]19, и^ посла і^савђ
братђ свое^мђ, ко'зъ, с~, [и^]20 ко'зловъ, к~, ѓ^ве'цъ,
с~, [и^]21 ѓ^венъ, к~, вельблю'довъ дойныхъ (со)22
жребяты и^хъ, л~, воло'въ, м~. бы'къ, і~ (и^) ѓ^слицъ, к~, [-]23 жребе'цъ (и^хъ), і~, (и^) и^ дасть [и&]24
в рђцњ рабо'мъ свои^мъ кое^ждо стадо кромњ” [И$
рече]25 рабо'мъ свои^мъ и^дњте предо мно'ю и^
межда сътвори'те междђ` ста'домъ, и^ стадомъ” И$ запо'вњда старњ'ишемђ гл~я, а^ще ли
т^я ([-]26 братъ мо'и сря'щетъ)27, и^ (а^ще) въпрошаеT т^я гл~я. чи'и е^си, (и^л^и)28 камо и'деши,
и^ чїе` с^е и^же предъ тобо'ю и^детъ, [рцы]29 [е^мђ]30 раба` твое^го і^а'кова да'ръ, посла` гдsнђ [свое^мђ]31 і^са'вђ, и^ с^е самъ за нами [и^детъ]32”
И$ заповњ'да пр'ъвомђ (-)33 второ'мђ и^ тре'тїемђ
и^ всњмъ пред#и^дђщимъ (и^) заднимъ (-)34. (И$ рече)35 по (семђ` словеси`)36 гл~ете і^савђ, е^гда дости'жеT в^ы (-)37 гл~ите, се^ рабъ твои і^а'ковъ и^детъ
за на'ми, вњща ё^бо ё^крощђ` лице е^го, (да'ромъ)38 [мои^мъ]39, преDи^дђщиM е^го и^ по сеM ё^зрю
лице е^го [и^ да]40 прїиметъ лице мое` лице е^го” И$
преDи^дя'ше даръ [преD]41 ни'мъ са'м же лежа тои`
нощи въ полцњ” Въста'в же (то'и` нощи)42 поя`
ѓ^б^њ женњ [свои`]43. и^ ѓ^б^њ рабы'ни. и^ ѓ^ а~і, сн~въ
свои^хъ, и^ преи'де бро'дъ [я^во'џъ]44, и^ (пои'мъ)45
я& минђ` водоте'чь, и^ преведе` вс^е свое`” ѓ^ста же
і^а'ковъ е^ді'нъ, и^ боря'шеся [с ниM мђжъ]46 до ё^трїя” Ви'дњв же ја%ко не мо'жетъ противђ е^мђ,
и^ приня'ся [-]47 въ стъгна е^го. и^ ё^те'рпе пресњча стъгна і^а'ковля`, е^гда` боря'шеся с нимъ”
(-)48 Рече (же) е^мђ пђсти` м^я възы'де б^о
свњтъ, се'й же рече не [пђщђ` тебе]49, а%ще не
[блsви'ши мене]50. (и^) рече (-)51 е^мђ ка'ко (ти и%мя)52 е^сть, се'й же рече і^а'ковъ” Рече же е^мђ
(*николи'же) не прозове'тся и%мя твое` і^а'ковъ, н^о
і^ил~ь бђ'детъ и%мя твое`, понеже ё^крњпи'ся съ
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на два полки. 8 І сказав Яків: Якщо
прийде Ісав на один полк, і його
вирубає, другий полк буде в спасінні. 9 Сказав же Яків: Боже мого
батька Авраама, і Боже мого батька
Ісаака, і Господи Боже, що сказав
мені: Іди до землі твого народження і зроблю тобі добро, 10 вистачає
мені з усієї справедливості і з усієї
правди, яку ти вчинив своєму рабові. Бо з цією палицею я перейшов
цей Йордан, тепер же я став двома
полками. 11 Визволи мене з руки
мого брата Ісава, бо боюся його,
щоб прийшовши, не убив мене і
матері з дітьми. 12 А Ти сказав:
Добре, добро тобі вчиню і поставлю твоє насіння як морський пісок,
що не почислиться через велике
число. 13 І спав там тієї ночі, і взяв
дар з того, що мав у своїй руці, і
послав Ісавові, своєму братові: 14
200 кіз і 20 козлів, 200 овець і 20
баранів, 15 30 дійних верблюдів з
їхніми жеребями, 40 волів, 10 биків, і 20 ослиць, 10 їхніх ослят. 16 І
дав їх в руки своїм рабам, кожне
стадо осібно. І сказав своїм рабам:
Ідіть передімною, і зробіть відстань
між стадом і стадом. 17 І заповів
старшому, кажучи: Якщо тебе зустріне мій брат і якщо тебе запитає,
кажучи: Чий є ти, або куди ідеш, і
чиє це, що йде перед тобою? 18
Скажеш йому: Твого раба Якова,
послав дар своєму панові Ісаву, і
ось сам іде за нами. 19 І заповів
першому, другому і третоьму і
всім, що випереджали, і тим, що
позаду. І сказав: За цим словом
промовите до Ісава, коли вас дожене, 20 скажіть: Ось твій раб Яків
іде за нами. Сказав, отже: Умилостивлю його лице моїм даром, що
йде перед ним, і після цього побачу
його лице. І хай моє лице прийме
його лице. 21 І йшли перед ним дари, він сам же спав тієї ночі в полку. 22 Вставши ж тієї ночі, взяв обі
свої жінки і обі рабині і 11 своїх
синів, і перейшов брід Явот, 23 і
взявши їх, перейшов струмок, і перевів все своє. 24 Залишився же
Яків сам, і боровся з ним чоловік
до ранку. 25 Побачивши ж, що не
може проти нього, і доторкнувся до
його стегна, і затерпло в перебитті
стегно Якова, коли з ним боровся.
26 Сказав же йому: Відпусти мене,
бо зійшло світло. Він же сказав: Не
пущу тебе, якщо не поблагословиш
мене. 27 І сказав йому: Яке є твоє
ім’я? Цей же сказав: Яків. 28 Сказав же йому: *Ніколи не назветься
твоє ім’я Яків, але твоє ім’я буде
Ізраїль, бо ти скріпився з Богом, і
_______
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будеш же сильний з людьми. 29
Запитував же Яків, і сказав: Скажи
мені твоє ім’я. І сказав: Навіщо
питаєш моє ім’я? Бо є чудне. І поблагословив його там. 30 І назвав
Яків ім’я того місця Божий Образ,
бо я побачив Бога лицем в лице, і
моя душа спаслася. 31 І зійшло
сонце, коли відійшов Божий Образ.
Він же кульгав своїм стегном. 32
Задля цього не мають їсти ізраїльські сини нерва, бо затерп в перебитті його стегна, і до нинішнього
дня, тому що перебиті нерви його
стегна, і стегно затерпло.

бг~омъ, и^ съ чл~кы (же) си'ленъ [бђ'деши]53” Въпроша'ше же і^а'ковъ и^ рече, повњ'ждь ми и%мя
твое`, и^ реq въскђ'ю [-]54 въпраша'еши и%мени мое^го. (чю'дно б^о е^сть)55” И$ блsви е^го т^ђ, и^ прозва
і^а'ковъ и%мя мњстђ томђ` ѓ^бразъ бж~їи” Ви'дњхъ б^о б~а лицеM къ лицђ`, и^ сп~се' ми ся [дш~а
моа`]56. (и^) възы'иде (-)57 [-]58 сл~нце е^гда` эTи'де
ѓ%браZ бж~їи” Се'й же похрама стъгномъ свои^мъ
сего` ради не и%мђть ја^сти сн~ве і^и~левы жилы, ја%коже ё^тръпњ` (-)59 въ пресњченїи& стъгна
(е^го и^) до (дн~ешнего дн~и)60, того` ради и^же (пресњче'ны)61 (жилы)62 стегна [е^го]63, и^ ё^терпњ”

Глава 33

_____
Глvа, л~г”
() възрњвъ (-)1 і^а'ковъ, ви'дњ и^ с^е і^са'въ
братъ е^го и^ды'и и^ у~, мђжъ съ нимъ”
И$ разлђчи` і^а'ковъ дњти, ли'и и^ рахи'ль и^
дв^ђ рабы'нь, и^ поста'ви ѓ^б^њ рабы'ни и^
сн~ы ею` въ пр'ъвыя`” (-)2 Лию' (же) и^ дњти ея`
пони'же, [рахи'ль же]3 і^ и^ѓ'сифа съзади`. сам же и^зыде пр'ъвње преD ни'ми и^ поклони'ся до земля`
седмижды, до'ндеже приближи'ся къ бра'тђ свое^мђ” И$ прїиде і^са'въ въскорњ проти'вђ е^мђ, и^ ѓ^бъи^мъ [-]4 цњлова' [и]5, и^ припаде` къ вы'и е^го.
и^ пла'кастася ѓ%ба” [Възрњв# же]6 ви'дњ жены` и^
дњти, и^ рече чт^о с^и сђть. се'й же рече дњти
и%миже поми'лова б~ъ раба` твое^го” И$ пристђпи'ста (же) рабы'ни и^ дњти ея`, и^ поколони'шася.
(-)7 пристђпи( y) лїя` и^ дњти ея`, и^ поклони'шася. (-)8 посе'м (же) пристђпи` рахи'ль і^ и^ѓ'сифъ, и^ поклони'стася” И рече чт^о (с^е)9 сђт'ь
(по'лцы с^и вс^и)10 ја%же срњтоX, се'й же реq да ѓ^бря'щеT рабъ твои блгDть преD тобо'ю гдsне” Рече же
(е^мђ) і^са'въ довлњ'ет# ми брате. ты же твое` собњ съдержи`” (И$) рече (-)11 і^а'ковъ, а^ще ѓ^брњто'хъ
бл~годать преD тобо'ю, прїими` даръ эT (рђкђ мое'ю)12, сего` ради ви'дXњ лице твое, ја%коже (ви'дитъ кт^о)13 лице` бж~їе, (-)14 покажи м^и любо'въ. [и^]15 прїи'ми блsве'нїе мое` е^же принесо'хъ
т^и, ја^коже поми'лова мя б~ъ, [-]16 и%мамъ вс^е. и^
принђди` е^го и^ взя`” И$ рече въста'вше по'идемъ
попростђ. (и^) рече (-)17 [-]18 [і^а'ковъ]19 господи'не
(-)20 [вњ'си]21, ја%ко дњти [мои`]22 ю%ны, (-)23 ѓ^вца
(же) и^ говя'да и^стомлены`, а%ще ё^бо поженђ я'
е^ді'нъ дн~ь, [и^ли дв^а]24 и^змреть весь ско'тъ” Преди т^ы пои^ди гдsне мой преD рабомъ [свои^мъ]25,
а^зъ (ё^бо)26 крњпњю на пђти`, по поможе'нїю го'да мое^го и^же прњдо мно'ю. и^ ја%ко да возмо'гђт#
и^ти дњти [мои`]27, до'ндеже прїидђ къ гдsнђ
мое^мђ въ сїи'ръ” (И$) рече (-)28 і^са'въ ѓ^ста`влю л^и
(эT мQђ с тобо'ю)29 и^же съ мно'ю (сђть). се'й же
_______

1 І поглянувши, Яків побачив,
і ось Ісав, його брат, іде і 400 мужів
з ним. І розділив Яків дітей Лії, і
Рахилі, і двох рабинь; 2 і поставив
дві рабині і їхніх синів першими,
Лію ж і її дітей нижче, Рахиль же і
Йосифа зізаду. 3 Сам же вийшов
першим перед ними, і поклонився
до землі сім разів доки не приблизився до свого брата. 4 І прийшов
Ісав скоро йому назустріч, і обнявши, поцілував його, і припав йому до шиї, і оба заплакали. 5 Поглянувши ж, побачив жінок і дітей,
і сказав: Хто є ці? Він же сказав:
Діти, якими Бог помилував твого
раба. 6 І приступили ж рабині і їх
діти, і поклонилися; 7 приступила
ж Лія і її діти, і поклонилися; після
цього ж приступила Рахиль і Йосиф, і поклонилися. 8 І сказав: Що
це є ці всі полки, які я зустрів? Він
же сказав: Щоб твій раб знайшов
ласку перед тобою, пане. 9 Сказав
же йому Ісав: Вистачає мені, брате,
ти ж твоє собі задержи. 10 І сказав
Яків: Якщо я знайшов ласку перед
тобою, прийми дар з моїх рук.
Задля цього я побачив твоє лице,
наче хто бачить боже лице; покажи
мені любов, 11 і прийми моє благословення, яке я тобі приніс, як
мене помилував Бог; я маю все. І
змусив його, і взяв. 12 І сказав:
Вставши, підемо по-простому. 13 І
сказав Яків: Пане, знаєш, що мої
діти малі, вівці ж і воли стомлені.
Якщо, отже, пожену їх один день
або два – вимре вся худоба. 14 Ти
піди вперед, мій пане, перед своїм
рабом; я, отже, скріплюся в дорозі
за можливістю мого часу, що передімною, і як зможуть іти мої
діти, доки не прийду до мого пана
до Сиір. 15 І сказав Ісав: Чи оставлю з тобою з мужів, з тих, що є
зі мною? Він же сказав: Навіщо це?
_____
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реq въскђю с^е довлње`тъ ми ја^ко ѓ^брњтоX
блгDть предъ тобо'ю гдsне” Възврати' же ся
і^са'въ в (то'мъ дн~и)30 (свои^мъ пђтемъ)31 в
сїи'ръ, [і^а'ковъ же]32 прїи'де въ (сохо'тъ)33, и^
поста'ви себњ [-]34 хра'минђ и^ (разби` кђщђ скотђ` (-)35)36, (и^)37 нарече и%мя мњстђ томђ (сохо'тъ)38, (с^ирњчъ станы`)” [Прїиде же]39 і^а'ковъ
въ сали'мъ граD сикемъскъ и^же е^сть въ земли`
ханаа'ньстњи, е^гда` прїиде эT междорњ'чїя
сљ=рьска, и^ ста преD лицемъ, града и^ кђпи`
часть села`, въ не'мже постави [храM сво'и т^ђ]40
эT е^м#мо'ра эTц~а сљ=хемля стомъ ѓ^венъ. и^ поста'ви т^ђ ѓ^лта'рь, и^ помоли б~а і^ил~ева”

_ Глvа, л~д”
зыде же ди'на дщи` ли'ина, ю%же роди і^а'ковђ, познати дщери ѓ^быта'телеи” (-)1
Ви'дњв# (же) ю сихе'мъ сн~ъ е^м#мо'ровъ. Хоръреѓ'съ, кн~ѕь тоя` земля`, и^ пои'мъ ю&
бысть с не'ю и^ смирї ея`. и^ възлюби` дш~ђ ді'нинђ, дще'ръ і^а'ковлю`, и^ възлюби` дв~цђ и^ гл~и
(къ не'и по мысли` дв~ца)2” Рече же сихе'мъ [сн~ъ]3
е^м#мо'ровъ эTц~ђ свое^мђ гл~я, пои^ми` м^и ѓ^трокови'цђ сїю` въ женђ`” І$а'ков же слышав# ја%ко ѓ^сквеrни` [ди'нђ дще'ръ е^го сн~ъ е^м#мо'ровъ]4, сн~ове же
е^го бя'хђ съ ско'ты [-]5 на' поли, премолча'в же
і^а'ковъ до'ндеже прїидTђ сі'и” И$зы'де же (самъ)
е^м#мо'ръ эTц~ъ сихе'мль къ і^а'ковђ гл~ати к немђ`” Сн~ове же і^а'ковли прїидоша с по'ля, (и^) ја%коже слы'шаше смђти'шася мђжи, и^ жа'лостно
(преD ними бысть)6 ѕњло ја%ко не лњ'по сътвори
і^ил~ю бы'вши съ дще'рїю і^а'ковлею`, и^ не (бђ'детъ сице)7” (-)8 Рече (же) и^мъ е^м#мо'ръ гл~я сихеM сн~ъ мои и^збра` дш~и [сво'еи]9 дще'ръ вашђ,
дади'те [ё^бо]10 ю& (въ женђ е^мђ)11, [и^]12 сва'титеся с нами. дще'ри ваша дадите [сн~омъ
на'шимъ]13, и^ дще'ри наша пои'мите сн~овомъ
свои^мъ. и^ ё^ насъ ё^сели'теся, и^ земля` [-]14
простра'нна преD вами, ё^селитеся, и^ притяжите на не'и, и^ въздњ'лаите на ней” (Сихе'мъ же
рече)15 эTц~ђ ея`, и^ братїи ея` гл~я, да ѓ^бря'щђ блгDть преD вами. и^ е^же а^ще речете дадиM.
ё^множи'те вњино ѕњло, и^ [дади'мъ]16 (вам).
ја%коже речете [-]17, (-)18 дади'те (же) ми ѓ^троковицђ сїю` въ женђ`” эTвњщаша (-)19 сн~ве і^а'ковли сихе'мђ, и^ е^м#мо'рђ эTц~ђ е^го, на лђка'в#ствњ, и^ гл~аша к нимъ ја^ко ѓ^скверъни` ди'нђ
сестрђ и^хъ” (-)20 Рекоста' (же) и^мъ симеѓ'нъ и^
левїи брата ди'нина сн~ове лі'и. не възмо'жеM сътвори'ти словеси` сего, дати сестрђ свою чл~кђ
и^же и%мать коне'чнђ плоть неѓ^брњза'ннђ, е^сть
________
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Досить мені, що я знайшов ласку
перед тобою, пане. 16 Повернувся же
Ісав в тому дні своєю дорогою до
Сиіра. 17 Яків же прийшов до Сохот,
і поставив собі хату, і розставив
шатро скотові, і назвав ім’я того місця Сохот, значить табір. 18 Прийшов
же Яків до Салиму, сикемського міста, яке є в ханаанській землі, коли
прийшов з сирійського межиріччя, і
став перед лицем міста, 19 і купив
частину поля, в якому поставив там
свою хату, від Еммора, батька Сихема, стома баранами. 20 І поставив
там жертовник, і помолився до Бога
ізраїлевого.

Глава 34
1 Вийшла ж Діна, дочка Лії, яку
породила Якову, запізнати дочок
мешканців. 2 Побачивши ж її Сихем,
син Еммора Хорреос, князь тієї землі,
і взявши її, був з нею, і упокорив її.
3 І полюбив душу Діни, дочки Якова,
і полюбив дівчину, і говорив до неї за
задумами дівчини. 4 Сказав же Сихем, син Еммора, своєму батькові,
мовлячи: Візьми мені цю дівчину за
жінку. 5 Яків же, почувши, що син
Еммора опоганив Діну, його дочку,
сини ж його були з скотом в полі;
промовчав же Яків доки вони не
прийдуть. 6 Вийшов же сам Еммор,
батько Сихема, до Якова, говорити
до нього. 7 Сини ж Якова прийшли з
поля, і як почули, мужі засмутилися;
і дуже болісним було перед ними, бо
негарно зробив Ізраїлеві, бувши з
дочкою Якова, і так не буде. 8 Сказав
же їм Еммор, мовлячи: Сихем, мій
син, вибрав вашу дочку своїй душі,
дайте, отже, її йому за жінку 9 і сватайтеся з нами; ваші дочки дайте нашим синам, і наших дочок беріть вашим синам. 10 І поселіться в нас, і
перед вами широка земля. Поселіться, і придбайте на ній, і працюйте на
ній. 11 Сихем же сказав її батькові і її
братам, мовлячи: Хай знайду я ласку
перед вами, і що тільки скажете, дамо. 12 Дуже помножіть віно ― і дамо
вам, як скажете; дайте ж мені цю дівчину за жінку. 13 Відповіли сини Якова Сихемові і Емморові, його батькові, з лукавством, і промовили до
них, тому що опоганив Діну, їх сестру. 14 Сказали ж їм Симеон і Левій,
брати Діни, сини Лії: Не зможемо
вчинити це слово: дати свою сестру
чоловікові, який має кінцеву скіру
необрізану; отже, це є для нас зневагою. 15 Цим уподібнимося до вас, і
поселимося у вас, якщо будете як і
_______
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ми, коли обріжете ввесь чоловічий
рід, 16 і дамо наших дочок вам, і
візьмемо собі з дочок наших за жінок, і поселимося серед вас, і будемо як один рід. 17 Коли ж не послухаєте нас, і не обріжетеся –
взявши своїх дочок, відійдемо. 18 І
вгодили ці слова перед Еммором і
перед Сихемом, його сином; 19 і не
забарився молодець зробити це
слово, бо любив дочку Якова. Він
же був найславніший з усіх, що в
домі його батька. 20 Прийшли ж
Еммор і Сихем, його син, перед
браму їхнього міста, і сказали до
мужів свого міста, мовлячи: 21 Ці
чоловіки є мирні, хай з нами поселяться на землі, і хай придбають на
ній, перед ними ж широка земля. І
візьмім їхніх дочок, дочок же наших даймо їм. 22 Лиш в цьому уподібняться ці люди, щоб жити з
нами, щоб стати одним народом,
коли себе обріжемо, кожного з чоловічого роду, так як вони є обрізані. 23 І чи їх скотина, і їх маєтки не будуть наші? Тільки в
цьому уподібнимося їм, і поселяться з нами. 24 Вислухали ж Еммора і
Сихема, його сина, і всі, що виходили з брами їхнього міста, і
обрізали тіло їхньої передньої шкіри в усього чоловічого роду. 25
Сталося ж третього дня, коли були
в болі: і взяли два сини Якова,
Симеон і Левій, брати Діни, кожний свій меч, і безпечно ввійшовши
до міста, *і забили ввесь чоловічий
рід. 26 Еммора ж і Сихема, його сина, забили вістрям меча, і взяли
Діну з хати Сихема, і вийшли. 27
Сини ж Якова, ввійшовши на побитих, розграбували місто, в якому
опоганили Діну, їхню сестру, 28
взяли вівці, і їхні воли, і осли, і все,
що в місті, і все, що на полі, 29 і
все ними поховане, і ввесь їхній посуд, і взяли в полон їхніх жінок, і
ограбили все, що було в місті, і що
було в хатах. 30 Сказав же Яків до
Симеона і Левія: Ви мене зробили
зненавидженим, так що я є злим
для всіх, що живуть на землі, в
хананеїв і в ферезеїв. Мене ж є
мало числом, і зібравшись, вигублять мене, і згину я і мій дім. 31
Вони ж сказали: То чи матимуть
нашу сестру за розпусницю?

Буття 34,31

(ё^бо)21 ё^кори'зна намъ” Си'мъ сподобимся къ
вамъ, и^ всели'мся ё^ ваs, а%ще бђ'дете ја%ко (и^)
м^ы (-)22, вънегда` ѓ^брњжете ве'сь мђжескїи
полъ, и^ да'мы дщери наша вамъ. и^ эT дще'рїи
нашихъ по'имемъ себњ жены`, и^ ё^сели'мся ё^
васъ и^ бђ'демъ ја%ко (е^ді'нъ роD)23, а^ще л^и не послђша^ете насъ, [и^ не]24 ѓ^брњ'жетеся, пои'мъше
дщери своя` эTи^демъ” И$ ё^годи'ша словеса` (с^и) преD
е^м#мо'ромъ, и^ преD сихе'момъ сн~омъ [е^го]25, и^ не
премеDли ю%ноша, сътвори'ти словеси` сего, любля'ше б^о дще'ръ і^а'ковлю`. се'й же бяше сла'в#нње
всњхъ, и^же в домђ` эTц~а е^го” Прїидоста же е^м#мо'ръ и^ сихе'мъ сн~ъ е^го, преD врата града и^хъ, и^
гл~аста къ мђжеM гра'да свое^го рекђщи`” Чл~ци с^и
ми'рни сђть, съ на'ми да ся ё^селятъ на земли`, и^ да въстяжаT на неи, земля же [-]26 простра'нна преD ними” (И$) дще'рї ихъ да по'ймемъ
(-)27. (-)28 дщери (же) наша дади'мъ и^мъ. то'чїю сиM да сподобятся (-)29 чл~ци [с^и]30. жи'ти с
нами е^же быти людемъ е^ді'нњм# ѓ^брњзанїемъ
наs, всего` мђж'еска полђ, ја%коже [-]31 с^и сђть ѓ%брњ'зани, и^ скоти и^хъ, і^ и^мњ'нїе и^хъ, [-]32 не на'ше ли бђдетъ” Точїю симъ сподо'бимся иM и^
вселя'тся с нами” [Послђ'шаше же]33 е^м#мо'ра и^
сихе'ма сн~а е^го, [и^]34 вс^и и^сходя'щїи и^з вра'тъ
града иX” И$ ѓ^брњзаша плоть коне'чнђю и^хъ, всего`
мђжеска полђ” Бысть же въ (тре'тїи дн~ь)35, е^гда` бњхђ в боле'зни, (и^) взя'ста (сн~а дв^а)36 і^аковля` симеѓ%нъ, и^ левїи, бра'тїа ди'ны. ко'ждо (сво'и
меq)37. и^ въшеDша въ' градъ безъ събла'зна, (-)38
*и съсњко'ста весь мђжескъ полъ, е^м#мо'ра же и^
сихе'ма сн~а е^го ё^сњ'кнђста ѓ^стрїемъ ѓ^рђжїя`,
и^ поя'ста ди'нђ эT до'мђ сихе'мля і^ и^зыидо'ста”
Сн~ове же і^а'ковли въшеDше въ мр~твеца (-)39 разгра'биша граD въ немже ѓ^сквръни'ша ди'нђ сестрђ
и^хъ [-]40 ѓ%вца [-]41 и^ гов'яда и^хъ, и^ ѓ^слы`. и^ вс^е
и^же въ градњ и^ (вс^е) е^же на поли взяша. и^ вс^е
съпря'танїе и^хъ, и^ вс^я сосђ'ды и^хъ, и^ же'ны
и^хъ плњни'ша, и^ разгра'биша, (вс^е) е^же б^њ въ
градњ, и^ е^же б^њ в домњхъ” Рече же і^а'ковъ къ
симеѓ'нђ и^ левїи`, не'навистна м^я сътвори'сте,
ја%ко злђ` мн^њ. быти всњмъ живђ'щимъ на
земли` въ хананеи` и^ въ фе'резе'и” Мене же е^сть
мало число'мъ. и^ събра'вшеся [-]42 погђбяT м^я.
и^ поги'бнђ а%зъ и^ до'мъ мои`. ѓ^ни' же рекоша,
то л^и ја^ко блђ'дницђ и%мђт# сестрђ на'шђ”
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_ Глvа, л~е”
1

виj к~и

виj л~в

ече (-) (і^а'ковђ б~ъ)2, въста'въ и^зыиди в
мњсто веџїи'лево (-)3 живи т^ђ, (-)4 сътвори (же) [-]5 ѓ^лъта'рь бг~ђ. *ја^влъшемђся
тебњ, е^гда` бњжа` эT лица (бра'та свое^го
6
і^са'ва) ” Рече же і^а'коv до'мђ свое^мђ, и^ всњмъ и^же с
ни'мъ, повр'ъзњте (в^ы) богы чюжда'я, и^же с ва'ми, (и^) эT срњды` (иX)7 (-)8 ѓ^чисти'теся, І$ и^змњни'те ризы своя`. и^ въста'въше и^дњте въ веџе'иль, да сотвориM т^ђ ѓ^лта'рь бг~ђ, и^же послђш'а
мене` въ дн~ь скръбњ'нїа [мое^го]9, и^же б^њ со
мно'ю, и^ снабдњ м^я на пђти` воньже ходих#” И$
въда'ша і^а'ковђ богы чюждая, и^же бя'хђ въ
рђкђ и^хъ, и^ ё^серя'зи (ё^ше'съ)10 и^хъ” и^ съкры
я&, і^а'ковъ поD дђбомъ, и^же въ сике'мъ, и^ погђбї я& до дн~ешняго дн~е” И$ въздви'жеся і^и~ль эT
сике'ма, и^ бысть страхъ бж~їи на гра'дњхъ, и^же
ѓ^кресть ихъ, и^ не гна'шася въ слDњ сн~овъ і^и~левъ” Прїиде же і^а'ковъ в лю'зђ ја%же е^сть в земли` ханаа'ньстњи`, ја%же е^сть (самъ веџе'иль)11, и^
вс^я че'лядь ја%же бяхђ с нимъ” И$ създа` т^ђ
ѓ^лта'рь, и^ прозва` и%мя мњстђ [томђ]12 виџе'ль,
тђ б^о ся (е^мђ ја%ви`)13 б~ъ, е^гда` бњжа` эT лица
(бра'та свое^го і^са'ва)14” Оу^мре же дево'ра дои'лица
реве'чина, [и^ погребо'ша ю&]15, ниже веџеиля, поD
дђбомъ и^ прозва` и%мя е^мђ дђбъ пла'ченъ” ЈА/ви'
же ся (г~ь)16 і^а'ковђ, (и^) е^ще [сђщђ]17 в лю'зњ, е^гда` прїиде эT междорњчїа сљ=рска, и^ блsви е^мђ
б~ъ” (-)18 *Рече (же) е^мђ б~ъ и%мя тебњ [-]19 не прозовется і^а'ковъ, н^о і^и~ль бђдет# и%мя тебњ, [и^
възва` и%мя е^мђ і^ил~ь]20. [И$ рече]21 е^мђ б~ъ, а^зъ
[е^смь]22 б~ъ твой расти` и^ мно'жися, ја%зы'цы (б^о
мно'ѕи)23 бђдђтъ эT тебе`, и^ цр~и эT чре'слъ
твои^хъ и^зы'дђтъ. и^ землю` ю^же дахъ а^враа'мђ,
і^ и^саа'кђ, тебњ (даю')24 (-)25, [-]26 и^ сњмени твое^мђ, по тебњ` дамъ землю сїю` [въ роd ихъ]27”
Възы'де же б~ъ [-]28 эT мњ'ста и^дњже гл~а съ
нимъ, и^ поста'ви і^а'ковъ стол'пъ на мњстњ и^дњже (с ниM гл~а)29 стол'пъ ка'менный, и^ [жря'хђ]30 на немъ (же'ртвы)31, (-)32 ѓ^блїя [-]33 (вино'мъ и^) е^леѓ'мъ, и^ прозва` і^а'ков# и%мя мњ'стђ
[то'мђ]34, и^дњже гл~а [-]35 [б~ъ с нимъ]36 виџе'ль”
Въста'в же і^а'ковъ эT виџе'иля, [и^]37 постави
кђщђ свою` недале'че сто'лпа гаде'ръ” [И$ бысть]38
е^гда приближи'ся (хара'џњи)39 [преити` до земли`]40 е^фра'џа. роди' (же) рахи'ль, и^ възбњднова` роDствомъ” [И$ бысть]41 е^гда болњзнено е'й роди'ти,
рече е'й ба'ба не боися (-)42 (се б^о)43 тебњ е^сть
сн~ъ” Быстьy е^гда` ѓ^ставляше свою` дш~ђ, ё^мираше б^о, [и^]44 прозва и%мя е^мђ сн~ъ болњзни мо_______
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Глава 35
1 Сказав Бог Якову: Вставши,
вийди до місця Ветиль, жий там,
зроби ж жертовник Богові, *що з’явився тобі, коли ти втікав від лиця
свого брата Ісава. 2 Сказав же Яків
свому домові і всім, що з ним: Ви
викиньте чужих богів, що з вами, і
очистіться зпосеред них, і змініть
свою одіж, 3 і вставши, підіть до
Ветиля, щоб ми там зробили жертовник Богові, що мене вислухав в
день мого смутку, який був зі
мною, і спас мене в дорозі, якою я
ходив. 4 І дали Якову чужих богів,
які були в їхніх руках, і кільця їхніх
вух, і Яків заховав їх під дубом, що
в Сикемі, і знищив їх до сьогоднішнього дня. 5 І піднявся Ізраїль, з
Сикема, і божий страх був на містах, що довкруги них, і не гналися
вслід за ізраїлевими синами. 6
Прийшов же Яків до Лузи, яка є в
ханаанській землі, яка є самим Ветеїлом, і вся челядь, яка була з ним.
7 І збудував там жертовник, і назвав ім’я того місця Витель, бо там
йому з’явився Бог, коли він втікав
від лиця свого брата Ісава. 8 Померла же Девора, годувальниця Ревеки, і поховали її нижче Ветеїла,
під дубом, і назвав його ім’я: Дуб
Плачу. 9 З’явився ж Господь Якову, і як він ще був у Люзі, коли
прийшов з сирійського межиріччя,
і Бог його поблагословив. 10 *Сказав же йому Бог: Твоє ім’я не зватиметься Яків, але твоє ім’я буде
Ізраїль, і назвав його ім’я Ізраїль.
11 І сказав йому Бог: Я є твій Бог;
рости і множся, бо з тебе будуть
численні народи, і царі вийдуть з
твоїх стегон. 12 І землю, яку я дав
Авраамові й Ісаакові, Я даю тобі і
твоєму насінню після тебе, дам цю
землю в їхній рід. 13 Піднявся же
Бог з місця, де говорив з ним, 14 і
Яків поставив стовп на місці, де з
ним говорив, камінний стовп, і
приніс на ньому жертви: злив вином й олією. 15 І назвав Яків ім’я
того місця, в якому Бог говорив з
ним, Витель. 16 Вставши ж, Яків з
Витеїла, і поставив своє шатро недалеко від стовпа Ґадер. І було,
коли приблизився до Харатії, щоб
перейти до землі Ефрата, породила
ж Рахиль, і тяжко їй було в родах.
17 І сталося, коли тяжко їй було
родити, сказала їй повитуха: Не
бійся, бо ось в тебе є син. 18 Сталося ж, коли відпускала свою душу, бо вмирала, і назвала його ім’я:
Син мого болю. Батько ж назвав
_______
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його Веніамин. 19 *Померла ж Рахиль, і поховали її в дорозі Ефрати,
це є Вифлеом, 20 і Яків поставив
стовп на її гробі. Це є стовп гроба
Рахилі і до цього дня. 21 Вийшов
же звідти Ізраїль, поставив шатра
за стовпом Ґадер. 22 І сталося, коли
Ізраїль поселився в тій землі: *пішовши Рувим, і спав з Валлою, наложницею свого батька. Почув же
Ізраїль, поганим було перед ним.
Синів же Якова було 12. 23 Сини
Лії: Рувим, первородний Якова, Симеон, Левій, Юда, Ісихар, Заулон.
24 Сини ж Рахилі: Йосиф і Веніамин. 25 Сини Валли, рабині Рахилі: Дан і Неталим. 26 Сини ж
Зелфи, рабині Лії: Ґад і Асир. Це є
сини Якова, які йому народилися в
сирійськім межиріччі. 27 Прийшов
же Яків до Ісаака, свого батька, і як
ще він був живим в Мамврії, в місті
на рівнині, і це є Хеврон в ханаанській землі, де жив Авраам й Ісаак. 28 Були ж дні Ісаака, які пожив,
180 літ, 29 і скінчившись, помер, і
додався до свого роду старцем повним днів, і його поховали Ісав і
Яків, два його сини.

ея. эTц~ъ же прозва и& венья^ми'нъ” *Оу^мре' же рахи'ль. и^ погребо'ша ю` на пђти` е^фраты. сїи еs
(вифлеѓ'мъ)45, и^ постави і^а'коv стоlпъ на' гробњ
е'й си'и е^сть столпъ гро'ба рахи'лина (и^) до сего`
дн~е. и^зы'де же эTтђдђ і^ил~ь. [постави кђщ'и за
столпо'мъ гаде'ръ]46” (И$) бысть (-)47 е^гда ё^сели'ся і^ил~ь в земли` то'и, (*шеD)48 рђвимъ и^ спа` съ
ва'ллою`, зало'жницею эTц~а свое^го, (-)49 слы'ша (же)
і^ил~ь (-)50 зл^њ ја^ви'ся преD ниM” Бњша же сн~ове і^а'ковли, в~і, сн~ове ли'и (рђви'мъ пръвене'цъ і^а'ковль)51,
симеѓ'нъ, левїи. і^ё^да, (и^сиха'ръ)52 заё^лонъ. Сн~ове же рахи'ли, и^ѓ'сифъ, и^ венїами'нъ. сн~ове [-]53
вал#лии^ны рабы` рахи'ля да'нъ и^ (неџали'м)54. сн~ове
же зе'лџы рабы` ли'ины га'дъ, и^ а^си'ръ” Си^ (сђть)
сн~ове і^а'ковли е^же быша е^мђ в междорњ'чїи сљ=рьстњи” Прїиде же і^а'ковъ къ і^саа'кђ эTц~ђ свое^мђ,
(и^) [е^ще жи'вђ сђщђ е^мђ]55 въ мамврїи, въ градњ по'льноM, (и^) с^и е^сть хе'вро'нъ, въ земли`, ханаа'нъстњи. и^дњже ѓ^бита а^враамъ і^ и^саа'къ” Быша же дн~їе і^сааковы, ја%же житъ, (р~п, лњтъ)56,
и^ сконча'въ ё^мре`. и^ приложи'ся къ рожде'нїю свое^мђ, старецъ испоlнъ дн~їи. и^ погребо'ста и& ісавъ і^ и^а'ковъ [дв^а]57 сн~ове е^го”

Глава 36

_____
Глvа, л~ѕ”
1
їи& [-] бытїа і^савля`, сїй е^сть е^домъ, і^сав же поя` [себњ жены`]2 эT дще'рїи ханаа'ньскъ, а^дђ дщерь е^ло'ню хет#теи, (-)3 ѓ^ливамђ дще'рь а^на'ню. сн~а севего'ня е^ві'ю,
и^ [васемаџђ]4, дще'рь и^змаи'лю сестрђ` навеѓ'џовђ.
Роди же а^да. і^савђ, е^лифаса, и^ [васемаf]5” Роди`
рагђ'иля и^ ѓ^ливе'ма роди` и^ё^са, и^ е^гло'мъ, и^
корея`, сїи& сн~ове и^савли е^же быша е^мђ въ земли`
ханаа'ньстњи” Поя' же і^са'въ жены` своя`, и^ сн~ы
[своа]6 и^ дще'ри [свои`]7 и^ вс^е съпря'танїе до'мђ
свое^го, и^ вс^е и^мњнїе и^ ве'сь скоT, и^ вс^е ја%же
притяжа, и^ [вс^е]8 е^же сътвори въ земли` ханааnстњи и^ эTи'де съ земля` ханааnскыя. эT лица і^а'ковля брата свое^го” Бя'ше б^о [и^мњнїе
и^хъ]9 мно'го, (и^ не бяше лз^њ жити и%ма
вкђ'пњ)10, (-)11 не можаше (б^о) земля` ѓ^би'телнаа
[-]12 въмњсти'ти и^хъ эT мно'жества, и^мњнїя
и^хъ ёсели' же ся і^са'въ на горњ` (си'ръ)13. (се'й
е^сть і^са'въ е^до'мъ)14. *сїй е^сть роже'нїя і^са'вля,
эTц~а е^домля`, на горњ си'ръ” (-)15 Сїи& (же) и%мена
сн~овъ і^са'влиX. е^лифасъ, сн~ъ а^ды, жены` і^савля` и^
рагђ'иль сн~ъ [васемаџъ]16 жены` і^са'вля” Бы'ша же
сн~ове (е^лифасђ)17, џема'нъ, [ѓ^ма'нъ]18, софа'ръ,
гоџо'мъ, и^ кене'зъ, џа'мна же бя'ше зало'жница,
[елифа'са]19 сн~а і^са'вля, [роди' же]20 [е^лифасъ]21 амали'ка, сїи& (сђть) сн~ове, а^ды жены` і^са'вля” А$
_______

1 Це роди Ісава, він є Едом. 2
Ісав же взяв собі жінок з ханаанських дочок: Аду, дочку Елона-хеттея, Оливаму, дочку Анана, сина
Севеґона Евія, 3 і Васемату, дочку
Ізмаїла, сестру Навеота. 4 Породила ж Ада Ісавові Елифаса, і Васемат породила Раґуїла, 5 і Оливема породила Іуса, і Еґлома, і Корея. Це сини Ісава, що народилися
йому в ханаанській землі. 6 Взяв же
Ісав своїх жінок, і своїх синів, і
своїх дочок, і все майно свого дому, і ввесь маєток, і ввесь скот, і
все, що придбав, і все, що зробив в
ханаанській землі, і відійшов з
ханаанської землі від лиця Якова,
свого брата. 7 Бо їхній маєток був
великий і не було можливим їм
разом жити, бо замешкана земля не
могла їх помістити через численність їхнього маєтку. 8 Поселився
же Ісав в горі Сир. Він є Ісав –
Едом. 9 *Це є роди Ісава, батька
Едома, в горі Сир, 10 це ж імена синів Ісава: Елифас, син Ади, жінки Ісава, і Раґуїл, син Васемати, жінки
Ісава. 11 Сини ж Еліфаза були: Теман, Оман, Софар, Готом і Кенез.
12 Тамна ж була наложниця Елифаса, сина Ісава; породив же Елифас Амалика. Це є сини Ади, жінки
______
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сїи& (сђт#) сн~ове рагђи'левы, нахо'џъ, заре, со'ме, и^
мозе'и. сїи& бњша сн~ове [васема'џи]22 жены` і^са'вля`” А$
сїи` быша сн~ове [е^ливе'маши]23 дще'ри а^наня, сн~а
севего'ня жены` і^савля. роди' же і^са'вђ е^ё'са, и^
е^гло'ма и^ ко'рея сїи& (сн~ове) старњ'ишины сн~ове і^са'вли сн~ове [е^лифа'си]24” Пръвене'цъ і^са'вль старњ'ишина,
џеман#, старњ'ишина, (ѓ^вмаръ)25. старњ'ишина, соџаръ. старњ'ишина, кенеZ, старњ'ишина, ко'реи.
старњ'ишина гоџомъ. старњ'ишина, а^мали'къ. сїи&
старњ'ишины [е^лифаса]26, въ земли` и^дђмеи'стњ”
Сїи& сн~ове а^да'сы, (а^)27 сїи& сн~ове рагђ'или. сн~а і^са'вля. старњ'ишина, нахо'џъ. старњ'ишина, за'ре.
старњ'ишина, со'ме. старњ'ишина, мо'зе сїи&, старњ'ишины, рагђ'илевы, в земли` е^до'мъ. сїи& сн~ове,
(а^васема'џы)28 жены` и^са'вля” Сїи& [-]29 сн~ове, ѓ^ливемасы жоны` і^са'вля старњ'ишина е^ё'съ. старњ'ишина е^гло'мъ. старњ'ишина ко'реи, сїи` [же]30 старњ'ишины, ѓ^ливемаши [дще'ри а^на'на жены` и^са'вля`]31,
сїи& [сђт'ь]32 сн~ве и^са'вли и^ с^и старњ'ишины и^хъ,
с^и сTђ сн~ове е^до'мли” А$ сїи& [сђт'ь]33 сн~ове си'ръ хорреѓ^вы е^же жи'ша в земли` (е^до'мли). лота'нъ, съва'лъ
севего'нъ, а%на, и^ дисо'нъ, и^ а^са'ръ, и^ рисо'нъ. с^и (сTђ
сн~ове) старњ'ишїи хорре'ѓвы, сн~а (си'р#)34 в земли` е^до'мъ” Бы'ша же сн~ове лота'ни, хо'рри, и^ е^ма'нъ,
сестра' же лота'ня џа'мна. (а^) сі'и же сн~ове (сава'ли)35, (ѓ^гло'мъ)36, и^ (мана'и, ха'џъ)37, и^ геви'лъ, и^
[соџа'рь]38, и^ [ѓ^ма'нъ]39” [-]40 Сїи& сн~ове севего'ни,
(га'їе]41, и^ [ѓ^на'нъ]42, сїй е'сть (и^) [ѓ^на'нъ]43, и^же
ѓ^брњте і^а^ми'нъ в пђсты'ни е^гда` пася'ше волы`
севего'ня эTц~а свое^го” Сі'и же сн~ове а^на'ни, дисо'нъ,
и^ ѓ^ливе'ма, дщи` а^наня. сїи& же сн~ове дисо'нъ, а^ма'да і^ (а^зва'нъ)44, і^ (е^сра'нъ)45, и^ хар#ра'нъ” Сїиy
сн~ове а^са'рь, [вала'мъ]46, и^ зђка'мъ, [-]47 [і^ѓи^ка'мъ]48, и^ [ё^ка'мъ]49. а^ сїи& сн~ове, рисо'ни, ѓ%съ, и^
[а^ра'нъ]50” Сїи& [же]51 старњ'ишины хор#ре'ѓвы, старњ'ишина лота'нъ, старњ'ишина, (сово'ль)52, старњ'ишина, севего'нъ, старњ'ишина, а^наа'нъ, старњ'ишина дисоn старњ'ишина а^са'ръ, старњ'ишина
рисо'нъ, сїи& старњ'ишины хор#ре'ѓвы въ ѓ%бласти
и^хъ, въ земли` едо'мли” (-)53 Сїи& (же) цр~и и^же црsтвова'ша въ е^до'мњ прњжде црsтвова'нїя ц~рей въ
і^и^л~и, и^ црsтвова'ша въ е^до'мњ, [валаа'къ]54, сн~ъ
(веиr)55, (-)56 и^мя (же) гра'дђ е^го, деньна'ва” Оу^мре
же [валаа'къ]57, и^ цр~ь быs по не'мъ, и^ѓ^ва'въ, сн~ъ
за'ринъ эT [въсо'ры]58” Оу^мре' же и^ѓ^ва'въ, и^ цр~ь,
бы'сть по не'мъ, а^со'мъ эT земля`, џема'нонъ” Оу^мре же а^со'мъ [е^же (быs) съ џема'нонъ]59, и^ ц~рь
бы'сть по не'мъ а^да'дъ сн~ъ вара'ждъ, и^же и^ссњче`
мадїа'ма на' поли моа'вли, (-)60 и%мя (же) градђ
е^го (сетџе'мъ)61” Оу^мре же а^даD и^ ц~рь бы'сть по
немъ [сама'да]62 эT [масекасъ]63” Оу^мре' же [сама'77

Ісава. 13 А це є сини Раґуїла: Нахот, Заре, Соме і Мозей. Це були
сини Васемат, жінки Ісава. 14 А
це були сини Еливеми, дочки Анана, сина Севеґона, жінки Ісава.
Породила ж Ісавові Еуса, і Еглома, і Корея. 15 Це сини старшини, сини Ісава. Сини Еліфаза:
первородний Ісава, старшина Теман, старшина Овмар, старшина
Сотар, старшина Кенез, 16 старшина Корей, старшина Готом,
старшина Амалик. Це старшини
Елифаса в ідумейській землі. Це
сини Ади. 17 А це сини Раґуїла,
сина Ісава: старшина Нахот, старшина Заре, старшина Соме, старшина Мозе. Це старшини Раґуїла
в землі Едом. Це сини Авасеммати, жінки Ісава. 18 Це сини Оливеми, жінки Ісава: старшина Еус,
старшина Еґлом, старшина Корей. Це ж старшини Оливеми,
дочки Анана, жінки Ісава. 19 Це є
сини Ісава, і це їхні старшини. Це
є сини Едома. 20 А це є сини Сира Хоррея, що жили в землі Едома: Лотан, Совал, Севегон, Ана,
21 і Дисон, і Асар, і Рисон. Це є
сини старшини Хоррея, сина Сира, в едомській землі. 22 Сини ж
Лотана були: Хорри і Еман, сестра ж Лотана Тамна. 23 А це ж
сини Совала: Оґлом і Манай, Хат
і Ґевил, і Сотар, і Оман. 24 Це сини Севеґона: Гає і Онан. І це є
Онан, що знайшов Яміна в пустині, коли пас воли Севегона, свого
батька. 25 Це ж сини Анана: Дисон і Оливема, дочка Анана. 26
Це ж сини Дисона: Амада, і Азван, і Есран, і Харран. 27 Це ж
сини Асара: Валам, і Зукам, і Іоікам, і Укам. 28 А це сини Рисона: Ос і Аран. 29 Це ж старшини
Хоррея: старшина Лотан, старшина Совол, старшина Севегон,
старшина Анан, 30 старшина Дисон, старшина Асар, старшина
Рисон. Це старшини Хоррея в їхніх володіннях в землі Едом. 31
Це ж царі, що царювали в Едомі
раніше, ніж царювали в Ізраїлі
царі. 32 І царювали в Едомі: Валаак син Веіра, ім’я ж його міста
Деннава. 33 Помер же Валаак і
царем був після нього Йовав, син
Зари з Восори. 34 Помер же Йовав, і царем був після нього Асом
з землі Теманон. 35 Помер же Асом, що був з Теманон, і царем
був після нього Адад, син Варада,
що вибив Мадіама на полі Моава,
ім’я ж його міста Сеттем. 36 Помер же Адад, і царем був після
нього Самада з Масекас. 37 По______
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мер же Самада, і царем був після
нього Саул з Роговот, що є недалеко ріки. 38 Помер же Саул, і
царем був після нього Валаенон,
син Аховора. 39 Помер же Валаенон, син Аховора, і царем був після нього Аряд, син Варяда, ім’я
його міста Фоґор, ім’я його жінки
Метевеїл; а (вона), дочка Матраїта,
сина Мезова. 40 Це імена старшин
Ісава в їхніх племенах, і в їхніх поселеннях, і в їхніх народах: старшина Фрамна, старшина Ґола, старшина Етар, 41 старшина Оливемас,
старшина Ілас, старшина Финон, 42
старшина Кенез, старшина Теман,
старшина Мазар, 43 старшина Маедил, старшина Зафой. Це старшини
Едома, що жили в землі своєї посілості. Це Ісав, батько Едома. 37,1
Поселився же Яків в землі, де жив
Ісаак, його батько, в ханаанській
землі. 2 Це роди Якова.

да]64, и^ ц~рь быs по не'мъ, саё%лъ съ (рогово'џъ)65
е^же (е^сть) недале'че рњки`” Оу^мре' же саёl и^ ц~рь
бысть по не'мъ, (валае^нонъ)66, сн~ъ а^хово'ръ. ё^мре же валае^нонъ, сн~ъ а^ховоръ, и^ цр~ь быs по неM
[а^ряD]67 сн~ъ варя'дъ, [-]68 и%мя градђ е^го фого'ръ,
и%мя [-]69 женњ` е^го метевеи'лъ, (а^) дще'ри матраи'џъ сн~а [мезо'въ]70, сїи& и^мена` стрњ'ишинъ и^са'вль, въ племене'хъ и^хъ, [-]71 (и^) въ се'лњхъ
и^хъ, (и^) въ ја%зы'цехъ и^хъ. старњ'ишина (фра'мна)72, старњ'ишина го'ла. старњ'ишина [е^џа'ръ]73.
старњ'ишина ѓ^ливема'съ. старњ'ишина и^ла'съ.
старњ'ишина фино'нъ. старњ'ишина кене'зь. старњ'ишина џема'н#. старњ'ишина маза'ръ. старњ'ишина (мае^ди'лъ)74, старњ'ишина (зафо'й)75” Сїя`
старњ'ишины е^до'мли`, (живђщ'їи`)76 в земли` притяжа'нїя и^хъ, сїи` і^са'въ эTц~ъ е^до'мль” Оусели
же ся і^а'ковъ в земли` и^дњж'е ѓ^бита` [і^саа'къ]77
эTц~ъ е^го в земли` ханаа'ни, с^и бытїа` і^а'ковля”

Глава 37

_____
Глvа, л~з”
ѓ'сифъ же (бя'ше з~і, лTњ)1, пасы'и (ѓ^вца`
[эTц~а свое^го]2 съ бра'тїею свое^ю)3, (ю%нъ
сы'и)4, съ сн~ъми` ва'ллы, и^ съ сн~ъми` зе'лџины (эTц~а свое^го женъ)5” Приложи'ша на
і^ѓ'сифа (зл^ђ хђлђ`)6 къ і^и^л~ю эTц~ђ свое^мђ, і^а'ковъ
же любля'ше і^ѓ'сифа паче всњ'хъ сн~овъ своиX, ја%ко
сн~ъ въ ста'рости (е^мђ бысть)7, (и^) сътвори (-)8
е^мђ ри'зђ краснђ`” Ви'дњвше же бра'тїа е^го ја%ко
[лю'битъ е^го эTц~ь]9 паче всњхъ сн~овъ е^го. (и^)
възненави'дњша и&, и^ не можа'хђ гл~ати к немђ`,
ничто'же мирнаго” [Ви'дњ]10 же і^ѓ'сифъ со'нъ, [и^]11
повњ'даше бра'тїи свое'й, и^ рече и^мъ. послђш'аите сн^а [мое^го]12 [-]13 и^же ви'дXњ” Мнњ'хомся (средњ` по'ля, вя'жђще снопы`)14. и^ ст^а мо'и сно'пъ
простъ (ва'ши же снопо'ве ѓ%крsтъ стоя'ще)15
(кла'няшеся)16 мое^мђ снопђ`” Рњша же е^мђ бра'тїя [е^го]17, е^гда` црsтвђя црsтвовати бђ'деши
над на'ми. и^л^и владыи владњти бђ'деши над
нами, и^ приложи'ша е^ще` ненави'дњти (е^го сно'въ
ради)18 и^ [-]19 рњ'чи е^го” (И$) ви'дњ (-)20 сонъ дрђгїи и^ повњдаше [-]21 эTц~ђ свое^мђ, и^ братїи
свое'й. и^ рече с^е ви'дњхъ (дрђгїи со'нъ)22 а^ки слн~це
и^ мsць, и^ е^ди'нънадесять звњздъ покланя'хђ
ми ся” (-)23 Запрњти (же) е^мђ эTц~ь [-]24, и^ рече
[-]25, чт^о (е^сть) со'нъ се'и, и^же е^си ви'дњлъ. е^да
л^и пришеD [-]26 а%зъ и^ мт~и твоя` (съ)27 брати'ею
твоею`. [покло'нимся]28 тебњ до земля`” Възревноваша же е^мђ братїя е^го, а^ эTц~ъ е^го сънабдњ` слово [с^е]29” (И$) эTи^до'ша (-)30 братїя е^го пасти ѓ^ве'цъ эTц~а свое^го въ сихе'мъ. (-)31 рече (же)
і^и^л~ь і^ѓ'сифђ, е^да л^и бра'тїя твоя` не пасђт'ъ в
________

Йосиф же мав 17 літ, він пас
вівці свого батька з своїми братами
будучи молодим: з синами Валли і
з синами Зелфи – жінок свого
батька. Нанесли на Йосифа погану
хулу до Ізраїля, свого батька. 3
Яків же любив Йосифа більше від
усіх своїх синів, бо син народився
йому в старості, і зробив йому гарну одіж. 4 Побачивши ж його брати, що його любить батько більше
від усіх своїх синів, і зненавиділи
його, і не могли говорити до нього
нічого мирного. 5 Побачив же Йосиф сон і розповідав своїм братам,
6 і сказав їм: Послухайте мій сон,
який я побачив. 7 Мені здавалося,
що ми серед поля в’язали снопи, і
мій сніп встав прямо, ваші ж снопи,
стоячи довкруги, покланялися моєму снопу. 8 Сказали ж йому його
брати: Чи царюючи, царюватимеш
над нами; чи пануючи, пануватимеш над нами? І додали ще більше
його ненавидіти через сни і його
мову. 9 І побачив другий сон, і розповідав своєму батькові і своїм
братам, і сказав: Ось я побачив інший сон, наче сонце, і місяць, і одинадцять зірок мені поклонялися.
10 Заборонив же йому батько, і
сказав: Що це за сон, цей, який ти
побачив? Чи ж, прийшовши, я і
твоя матір з твоїми братами, поклонимося тобі до землі? 11 Позаздрили ж йому його брати, а його батько зберіг це слово. 12 І пішли його
брати пасти вівці свого батька до
Сихему. 13 Сказав же Ізраїль Йосифові: Чи твої брати не пасуть в Си______
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сихе'мъ. ходи` да пошлю` т^я къ ни'мъ. рече же
[-]32 се а'зъ” [И$ рече]33 е^мђ і^и^л~ъ ше'дъ ви'жDь а%ще
ли (братїя твоя` здра'ви)34 и^ ѓ^вца` и^ повњ'си
м^и” И$ посла` (і^ѓ'сифа)35 эT разло'и хевро'на, и^ прише'дъ в сихе'мъ. и^ срњте и& мђжь (-)36 гл~я.
чт^о и'щеши се'и же ре^че бра'тїя` свое^я и^щђ`, повњж'дь ми гдњ пасђт'ъ” Рече же е^мђ мђж'ь эTи^до'ша эTсю'дђ слы'шахъ б^о (гл~юща и^хъ)37. по'идемъ доџаимъ” І$ иде і^ѓ'сифъ въ слDњ' бра'тїа
свое^я` и^ ѓ^брњте я& в доџаи'мъ” (И$) ё^зрњша (-)38
и& и^здале'че, пре'жде приближенїя е^го къ ниM и^
злњ ђмы'слиша (и& ё^бити)39, вњща'ша б^о ко'ждо
(и^хъ) бра'тђ свое^мђ. ѓO с^е снови'децъ ѓ%нъ и'детъ, нн~њ ё^б^о ходи'те, да ё^бїе'мъ и&, и^ въвр'ъжемъ и& въ е^ди'нъ ровъ, и^ рече'мъ звњ'рь лют#
сънњлъ и& е^сть, и^ да ё'зримъ чт^о бђ'детъ
сонъ е^го” Слы'шавъ же рђви'мъ хотя` и^зба'вити
е^го эT рђкђ иX. и^ рече не ё^бїе'мъ е^го на дш~ђ.
рече же и^мъ рђви'мъ *не пролеите кровы. [н^о]40
въвр'ъзите и& въ ро'въ то'й е^же е'сть въ пђсты'ни. а^ рђкђ не възложите на'нь. (и^ тща'ся)
ја^ко да и^зба'витъ е^го эT рђкђ` и^хъ. и^ (эTпђ'ститъ)41 (-)41 къ эTц~ђ свое^мђ” Бысть же е^гда`
прїиде і^ѓ'сифъ къ братїи свое'и. съвлекоша съ
і^ѓ'сифа ризђ кра'снђю и^же на не'мъ (б^њ). и^ поим#ше (въвръго'ша и&)43 в ро'въ (въ не'мже)44 (не
бњ вода`)45. [и^ сњдо'ша]46 ја%сти хлњбъ” И$ възрњ'вше ѓ^чи'ма, ви'дњша и^ с^е пђт#ници и^змаи^лтяне и^дђтъ эT гала'да, и^ вельблю'ди и^хъ по'лны џимїа'на. и^ смолы` і^ и^стакти и^доша [-]47
въ е^гљ=пеT” Рече же и^ё'да къ братїи` свое'и чт^о
потре'бно а^ще (брата нашего ё^бїе'мъ)48. и^ съкры'емъ кровь е^го. (н^о) и^дњте (и^) эTдади'мъ и&
и^зма'и^лтяномъ симъ. а^ рђцњ наши не бђ'дета
на немъ. ја%ко бра'тъ нашь и^ пло'ть наша
е^сть” Послђш'аша же братїа е^го. (-)49 *мина'ша
(же) мђжи (мадїа'нњ)50 и^ кђпцы`” І$ и^звлеко'ша
(вонъ)51 і^ѓ'сифа эT рова. и^ эTда'ша [и&]52 [-]53 на
двадесяти зла'тника. и^ поведо'ша і^ѓ'сифа въ
е^гљ=петъ” Възврати' же ся рђвимъ ко ро'вђ. (-)54
не ё^зрњ` і^ѓ'сифа в ровњ. и^ разве'рзе ризы своя`. и^
прїиде къ бра'тїи сво'еи, и^ рече, ѓ^тро'чища
нњсть, а%зъ б^о ка'мо и^дђ` [-]55” Взе'мше же ризђ
і^ѓ'сифовђ, *закла'ша козлище (-)56, и^ пома'заша
(кровїю. ризђ)57 (е^го кра'снђю), и^ посла'ша ри'зђ
(ѓ^кровавле'нђ)58” И$ принесо'ша къ эTц~ђ свое^мђ и^
реко'ша. (ризђ) сїю ѓ^брњтохомъ познава'и (ё^бо),
а^ще ли риза сн~а твое^го е^сть (с^е) и^ли н^и” И$ познаv ю&, и^ реq, риза сн~а мое^го е^сть с^е звњ'рь лютъ
и^зњлъ е^сть е^го, звњ'рь въсхити` і^ѓ'сифа. [и^ растерза`]59 і^а'ковъ ри'зы своя. и^ възложи` ризы вла79

хемі? Ходи, щоб я послав тебе до
них. Сказав же: Ось я. 14 І сказав
йому Ізраїль: Пішовши, подивися,
чи здорові твої брати і вівці, і
скажеш мені. І послав Йосифа з долини Хеврону. І як він прийшов до
Сихему, 15 і зустрів його чоловік,
кажучи: Що шукаєш? 16 Він же
сказав: Шукаю своїх братів, скажи
мені де пасуть. 17 Сказав же йому
чоловік: Відійшли звідси. Бо я чув
як вони говорили: Підемо в Дотаїм.
І Йосиф пішов вслід за своїми
братами, і знайшов їх в Дотаїмі. 18
І побачили його здалека, раніше
ніж він наблизився до них, і зле задумали, його убити. 19 Бо кожний з
них сказав до свого брата: О, ось
іде той сновида, 20 тепер, отже, ходіть, уб’ємо його і вкинемо його в
одну з ям, і скажемо: Жорстокий
звір його з’їв, і побачимо, що буде з
його сну. 21 Почувши ж, Рувим,
бажаючи його спасти з їхніх рук, і
сказав: Не уб’ємо його до душі. 22
Сказав же їм Рувим: *Не проливайте крові, але вкиньте його в цю
яму, що є в пустині, а рук на нього
не піднесіть. І старався, щоб спасти
його з їхніх рук, і відпустити до
свого батька. 23 Сталося ж, коли
прийшов Йосиф до своїх братів,
скинули з Йосифа гарну одіж, що
була на ньому, 24 і взявши, вкинули його до ями, в якій не було води, 25 і сіли їсти хліб. І поглянувши
очима, побачили, і, ось, мандрівники ізмаїлтяни ідуть з Ґаладу, і
їхні верблюди повні ладану і смоли, й істакту; ішли до Єгипту. 26
Сказав же Юда до своїх братів: Яка
користь, коли заб’ємо нашого брата
і скриємо його кров? 27 Але ходіть
і віддаймо його цим ізмаїлтянам, а
наші руки хай не будуть на ньому,
бо є нашим братом і нашим тілом.
Послухали ж його брати. 28 *Проходили ж люди: мадіяни і купці. І
витягнули Йосифа з ями, і віддали
його за двадцять золотих, і повели
Йосифа до Єгипту. 29 Повернувся
ж Рувим до ями, не побачив Йосифа в ямі, і роздер свою одіж. 30 І
прийшов до своїх братів, і сказав:
Хлопця немає, я ж куди піду? 31
Взявши ж одіж Йосифа, *зарізали
козла і замазали кров’ю його гарну
одіж, 32 і послали окровавлену одіж, і принесли до свого батька, і
сказали: Цю одіж ми знайшли, пізнавай, отже, чи це є одіж твого
сина, чи ні. 33 І впізнав її, і сказав:
Це є одіж мого сина, жорстокий
звір його пожер, звір схопив Йосифа. 34 І роздер Яків свою одіж, і
наклав на себе одіж з мішка, і опла______
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кував свого сина багато днів. 35
Зібралися ж всі його сини і його
дочки, прийшли потішити його, і
не бажав потішитися, кажучи, що:
Коби я зійшов до мого сина до аду,
плачучи. І плакав його батько. 36
Мадіяни ж віддали Йосифа до Єгипту Пентефрієві, евнухові фараона, воєводі його вояків.

ся'ныя на (ся)60. и^ сњтова сн~а свое^го дн~и мно'ги” Събра'ша же ся вси сн~ове е^го и^ дще'ри [е^го]61
[-]62 прїидо'ша ё^тњш'ити е^го. и^ не хотя'ше
ётњш'итися гл~я ја%ко да сни'дђ къ сн~ђ мое^мђ сњтђя въ а'дъ. и^ пла'кася (-)63 эTц~ъ е^го”
(Мадїа'не)64 же эTдаша і^ѓ'сифа въ е^гљ=петъ пентефри'ю е^внђхови фараѓ'новђ вое^во'дњ во'й (е^го)”

Глава 38

_____
Глvа, л~и”
ысть же в (то вре'мя)1 эTи^де и^ё'да эT
бра'тїя свое^я. і^ и'де до мђжа е^дїнаго,
(ѓ^деламитина)2 е^мђже и'мя и^ра'съ. *И
ви'дњ т^ђ і^ё'да дще'рь чл~ка ханане'иска,
е^йже и'мя сава`. и^ пояT ю`, и^ въни'де къ не'и, и^
заче'нши роди` сн~ъ. и^ нарече и'мя е^мђ и'ръ” *И$
заче'нши пакы (и^) роди` сн~ъ, и^ нарече и'мя е^мђ
[а^нна'нъ]3 и^ приложивъ е^ще` роди сн~ъ [тре'тїи]4,
и^ нарече и'мя е^мђ си`ло'мъ. сіи же бњша в ха'звњ, е^гда` роди сїя`” И$ приведе` і^ё'да женђ` (пръве'нцђ` свое^мђ и'рђ)5, е'йже и'мя џамаr” Бы'сть же
и'ръ пръвене'цъ і^ё%динъ, зо'лъ пред# (лице'мъ гдsинимъ)6, и^ ё^би` е^го б~ъ. рече же і^ё^да, (а^нїа'нђ)7,
въни'ди къ женњ` бра'та твое^го, и^ съвокђпи'ся
с не'ю, и^ въста'ви сњмя бра'тђ твое^мђ. разђмњ же (а'нїа'нъ)8 ја%ко не себњ` бђдеT (е^го) сњмя”
(И$) бысть е^гда` въни'де къ женњ` бра'та свое^го
(и^) пролїя` [сњмя]9 на' землю, да не бђдеT сњмени бра'та е^го, зо'л же ся ја^ви` пред# бм~ъ, поне'же сътвори` с^е і^ ё^би` [-]10 е^го” Рече же і^ё%да къ
џама'рњ невњстъцњ свое'и [по смр~ти дв^ђ сн~ов# е^го]11, сњди` вдово'ю в домђ` эTц~а твоеh до'ндеже
вели'къ бђдеть сило'мъ сн~ъ мои`, рече б^о [въ ё^мњ` с^и]12 е^да` ё^мреT и^ се'и ја^ко бра'тїя е^го” (И$)
шеDши [-]13 џамаr сњде въ домђ` эTц~а свое^го, ё^мно'жиша же ся дн~їе. и^ ё^мре` сава` жена` і^ё%дина, (-)14 ё^тњшив (же) ся і^ё%да взы'де къ
стрыгђщ'им# ѓ^вца` е^го, (-)15 і^ и^ра'съ пасты'рь
ста'дъ е^го, (ѓ^делами'тъ)16 въ џа'мнђ [с ни'мъ]17”
И$ повњда'ша џама'рњ невњстце е^го, гл~юще с^е
све'коr твой въхо'дитъ въ џа'мнђ стры'щи ѓ^ве'цъ е^го, (ѓ^на'же)18 съвр'ьгши ризы вдовъства`
[свое^го]19 съ себе`, (и^) ѓ^блече'ся въ ри'зы лњ'потныя и^ ё^краси'ся, и^ сњде преD вра'ты (е^нна'ни)20,
ја^же сђт# на пђти` џамни'нъ, вњ'дяше б^о ја%ко
вели'къ бы'сть сило'мъ се'й же не да` [е^мђ еи`]21
въ женђ`” [Ви'дњв же]22 ю& і^ё&да мн^њ ю& (ја%ко) любодњю' сђща, покры` б^о лице` свое, и^ не позна` ея`,
съвратиy ся къ не'и пђте'мъ, и^ рече е'и. попђсти` м^и вни'ти къ себњ`, не разђмњ б^о, ја%ко невњ'стка е^мђ еs” Сїа же реq что м^и даси` е^же вни'деши къ мнњ ѓn же эTвњща а%зъ тебњ пошлю`
_______

1 Сталося ж, в тім часі відійшов Юда від своїх братів і пішов
до одного чоловіка-oделамита, якому ім’я Ірас. 2 *І побачив там Юда
дочку хананейського чоловіка, якій
ім’я Сава, і взяв її, і ввійшов до неї.
3 І зачавши, породила сина, і назвала його ім’я Ір. 4 *І зачавши знову,
і породила сина, і назвала його ім’я
Аннан. 5 І додавши, ще породила
третього сина, і назвала його ім’я
Силом. Вони ж були у Хазві, коли
їх породила. 6 І привів Юда жінку
своєму первородному Ірові, якій ім’я Тамар. 7 Був же Ір, первородний Юди, злий перед господнім лицем, і Бог його забив. 8 Сказав же
Юда Аніянові: Ввійди до жінки
твого брата, і злучися з нею, і воскреси насіння твоєму братові. 9
Зрозумів же Аніян, що не йому буде його насіння. І сталося, коли він
ввійшов до жінки свого брата, і вилив насіння на землю, щоб не було
насіння його братові. 10 Поганим
же виказався перед Богом, бо зробив це, і Він його забив. 11 Сказав
же Юда до Тамари, своєї невістки,
по смерті двох його синів: Сиди
вдовою в домі твого батька доки
Силом, мій син, не стане великим.
Бо сказав у своїм умі: Щоб часом
не помер і цей, так як його брати. І
відійшовши, Тамара сіла в домі
свого батька. 12 Помножилися ж
дні і померла Сава, жінка Юди. Утішившись же, Юда пішов до стрижіїв своїх овець і Ірас, пастух його
стад, оделамит – до Тамни з ним.
13 І сповістили Тамарі, його невістці, кажучи: Ось твій тесть входить
до Тамни стригти свої вівці. 14 Вона ж, скинувши з себе одіж свого
вдівства, і зодягнулася в гарну одіж, і прикрасилася, і сіла перед
брамою Еннану, що є в дорозі до
Тамни. Бо вона знала, що Силом
став великим – він же не дав йому
її за жінку. 15 Побачивши ж її, Юда
подумав, що вона є розпусницею,
бо покрила своє лице, і не впізнав
її. 16 Повернув же до неї дорогою, і
сказав їй: Дозволь мені ввійти до
себе, бо не впізнав, що вона є його
_____
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ко'зли'щъ (-)23 эT стадъ [свои^хъ]24” Сїя же рече
а^ще даси залоh, до'ндеже при'шлеши. се'и же рече`
кїи зало'гъ тебњ дамъ” ѓ%на же рече пръстень
твои и^ гри'внђ, и^ жезлъ и^же въ рђцњ твое'й,
и^ дасть е'й, и^ въни'де къ не'й, и^ (зача` въ ё^тро'бњ)25, эT него” (-)26 Въста'вши (же) эTи'де,
и^ съвр'ъже ризы лњ'потныя съ себе`, и^ ѓ^блечеся в ри'зы вдов#ства` свое^го” Посла' же і^ё^да ко'злищъ эT ко'зъ, рђко'ю пастыря свое^го [ѓ^доломи'та]27, (и^) взя'ти зало'гъ эT жены`, и^ не ѓ^брњте е'я`” Въпроша же мђже'и насе'лныхъ, [и^ рече и^мъ]28. гдњ е^сть любодњявшая е^же бяше въ е^на'нњ на распђт'їи`. [си' же]29 рњша
нњсть здњ` любодњ'и” (-)30 Възврати'ся къ і^ё^дњ, и^ рече не ѓ'брњтох#, и^ мђж'и насе'лнїи рњша, не быва'ет# зд^њ любодњ'ица” Рече же і^ё^да
да и%мать т^о, н^о е^гда` когда посмњю'т ны
ся, а%зъ б^о послаX ко'злищ# [-]31 а^ т^ы не ѓ^брњте” Бысть же (тре'тїи мцsь)32, (и^) повњ'даша
і^ё^дњ г~лющи, съблђди` џамаr невњ'стъка твоа, и^ с^е въ ё^тро'бњ и%мать эT блђда'. рече же
і^ё^да и^зведи'те ю& да ю` соyгђтъ” Се'и` же е^гда
ведо'мњ, (и^) посла` къ све'крђ свое^мђ гл~ющи, эT
негоже чл~ка е^сть с^е (эT того'же и^) а'зъ (и%мамъ
въ ё^тро'бњ)33, и^ рече позна'и чи'и (с^е) пр'ъстень
и^ гри'вна и^ же'злъ сїй. [И$ позна]34 і^ё^да, и^ реq,
ѓ^чи'стися џама'ръ паче мене`, і^ и^же а'зъ не даX
ея` сило'мђ сн~ђ свое^мђ, и^ не приложи' посе'мъ
прилњпя'тися е^я`” Бысть же е^гда ражда'ше, и^
бњ'ста близня'та въ ё^тробњ е^я`. бы'сть же
въ рожде'нїи ея`, е^ді'нъ извлече` рђ'кђ, възеMши
же ба'ба навяза` на рђкђ е^го, чр'ъвлень. гл~юще
се'й и^зы'идетъ пр'ъвње, і^а'ко (-)35 въвлече` рђ'кђ,
и^ а'бїе и^зы'де братъ е^го” Сїя' же рече чт^о прерњза'ся тебе` ради прегражде'нїе, и^ прозва` *имя
е^мђ фаре'съ. и^ по се'мъ и^зы'иде братъ е^го, емђже б^њ на рђцњ е^го чр'ъвлень, и^ прозва` и%мя
е^мђ за'ра”

_ Глvа, л~џ”
ѓ'сифа же приведо'ша въ е^гљ=пеT, и^ кђпи'
е^го [пентефрњи']1 е^внXђ фараѓ'новъ вое^вода во'и мQђ е^гљ=петьскъ, эT рђкђ` и^зма'иlтескђ, и^же приведо'ша тамо” И$ б^њ г~ь
съ і^ѓ'си фомъ, и^ бя'ше мђжъ хђдо'гъ, и^
бысть (ђ гдsна в домђ`)2 ё^ е^гљ=птенина, вњ'дяше б^о гдsнъ е^го ја^ко г~ь с ниM [е^сть]3, и^ е^ли'ко сътвори`, г~ь ё^стро'яше [в рђ'кђ е^го]4” И$ ѓ^брњте і^ѓ'сифъ блгDть предъ гдsномъ свои^мъ,
[и^ ё^гожда'ше]5 е^мђ и^ приста'ви е^го в домђ` свое^мъ, и^ въ все'мъ е^ли'ка и^мяше да'стъ в рђцњ
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невістка. Вона ж сказала: Що мені
даси, якщо ввійдеш до мене? 17 Він
же відповів: Я тобі пошлю козля з
своїх стад. Вона ж сказала: Якщо даси залог доки не пришлеш. 18 Він же
сказав: Який залог тобі дам? Вона ж
сказала: Твій перстень, і ланцюжок, і
палицю, що в твоїй руці. І дав їй і
ввійшов до неї, і вона зачала в лоні
від нього. 19 Вставши ж, відійшла і
скинула гарну одіж зі себе, і зодяглася в одіж свого вдівства. 20 Послав
же Юда козля з кіз рукою свого пастуха-одоломита, і щоб взяти залог від
жінки, і не знайшов її. 21 Запитав же
місцевих мужів, і сказав їм: Де є
розпусниця, що була в Енані при дорозі? Вони ж сказали: Не було тут
розпусниці. 22 Повернувся він до Юди, і сказав: Я не знайшов; і місцеві
чоловіки сказали: Немає тут розпусниці. 23 Сказав же Юда: Хай має те,
але щоб часом нас не висміяли. Бо я
послав козеня, а ти не знайшов. 24
Був же третій місяць, і сповістили
Юді, кажучи: Розпустилася Тамара,
твоя невістка, і ось має в лоні від розпусти. Сказав же Юда: Виведіть її,
хай її спалять. 25 Вона ж, коли провадили, і послала до свого тестя, кажучи: Від чоловіка, якого це є, від
того і я маю в лоні. І сказала: Пізнавай чий це перстень, і ланцюжок, і ця
палиця. 26 І пізнав Юда, і сказав: Тамара чистіша від мене, і тому що я не
дав її Силомові, своєму синові. І не
додав після цього приставати до неї.
27 Сталося ж, коли родила, і були
близнята в її лоні. 28 Сталося ж, коли
вона родила, один витягнув руку. Повитуха ж, взявши, нав’язала на його
руку червону нитку, кажучи: Цей
вийде першим. 29 І як він втягнув руку, і зараз вийшов його брат. Вона ж
сказала: Як то перервано тобою перегородку? І назвала *його ім’я Фарес.
30 І після цього вийшов його брат, в
якого була на його руці червона нитка, і назвала його ім’я Зара.

Глава 39
1 Йосифа ж привели до Єгипту,
і його купив Пентефрій, євнух фараона, воєвода вояків, муж-єгиптянин, з
руки ізмаїлітів, які привели туди. 2 І
Господь був з Йосифом, і він був
здібним чоловіком, і був у пана, у єгиптянина, в домі, 3 бо його пан знав,
що Господь є з ним, і що він зробив;
Господь добре провадив в його руках. 4 І Йосиф знайшов ласку перед
своїм паном, і догоджував йому, і поставив його над своїм домом, і все,
що мав, дав в руки Йосифа. 5 І ста_______
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лося, коли його поставив над всім
своїм домом і над усім, що мав, і
поблагословив Бог дім єгиптянина
задля Йосифа. І Господнє благословення було на всьому його маєтку в
домі і в полях, 6 і він передав все,
що було його, в руки Йосифа, і не
знав про своє майно нічого, хіба
про хліб, який сам їв. І Йосиф був
гарний на вид і дуже красивий лицем. 7 І сталося після цих слів, жінка його пана накинула очі на Йосифа, і сказала: Будь зі мною. 8 Він
же не бажав. Сказав жінці свого пана: Хоча мій пан не знає через мене
нічого, що в своїм домі, і все, що
має, дав в мої руки, 9 і немає нікого
вищого від мене в цій хаті, і нічого
не забрано від мене, за вийнятком
тебе, тому що ти є його жінкою; як
вчиню це погане діло, і згрішу перед Богом? 10 Коли ж говорила
день за днем Йосифові, і не слухав
її, щоб лежати і бути з нею. 11
Сталося ж, що в один якийсь день
Йосиф прийшов до дому робити
свої діла, і в хаті не було домашніх,
12 і схопила його за його одіж, кажучи: Лягай зі мою. І оставивши
свою одіж в її руках, і втік і вийшов
геть. 13 14 І закликала до себе тих,
що були в домі, і сказала їм, мовлячи: Глядіть, ввів раба-єврея, щоб
насміявся з нас, прийшов до мене,
кажучи: Будь зі мною – і я закричала великим голосом. 15 І коли він
почув, що я підняла голос і закричала, залишивши свою одіж у мене,
втік, і вийшов геть, 16 і залишив
свою одіж у мене доки не прийде
пан до свого дому. 17 І розповіла
йому за цими словами, кажучи: До
мене ввійшов раб-єврей, якого ти
ввів до нас, щоб поглузувати з мене, бо сказав до мене: Щоб я був з
тобою. 18 Коли ж почув, що я, піднявши свій голос, і закричала, залишив свою одіж, втік, і вийшов геть.
19 І сталося, як почув його пан слово своєї жінки, що казала: Так мені
вчинив твій раб, і розгнівався злістю, 20 і взявши пан Йосифа, кинув
його до в’язниці, до місця де держаться там в’язні царя, у в’язниці.
21 І Бог був з Йосифом, і пролив на
нього милосердя, і дав йому ласку
перед лицем сторожа в’язниці. 22 І
старшина сторожі в’язниці дав в
руки Йосифові всіх в’язнів, які у
в’язниці, і все, що там чинили, чинив їм. 23 Старшина ж сторожі
в’язниці не знав нічого, бо все було
в руках Йосифа, тому що Господь
був з ним, і все, що він чинив, Господь чинив його руками.

Буття 39,23

і^ѓ'сифовы” [И$]6 бысть е^гда поста'ви е^го наD (всњмъ)
до'момъ свои^мъ, и^ наD всњмъ е^ли'ко и^мња'ше. и^
блsви (б~ъ)7 до'мъ е^гљ=птянина, і^ѓ'сифа ра'ди” И$
бысть блsвенїе гдsне на все'мъ и^мњнїи` е^го, въ
домђ`, и^ в се'лехъ, и^ преда'сть вс^е е^лико бя'ше е^го
в рђцњ і^ѓ'сифови, и^ не вњ'дяше въ своеM (и^мњ'нїи) ничто'же развњ хлњ'ба, ја%же [самъ ја%дя'ше]8.
и' бя'ше і^ѓ'сифъ добра` ѓбразђ и^ лњ'па възо'рђ ѕњло” И бысть по словесњхъ сихъ, [-]9 положи жена`
господина` е^мђ ѓ^чи (-)10 на і^ѓ'сифњ, и^ рече бђди съ
мно'ю, се'и же не хотяше” Рече (-)11 женњ` гдsна
свое^го, ја^ко гдsнъ мой не вњсть мене` ради ничто'же въ домђ` свое^мъ, и^ вс^е е^лико и'мать вд^а в
рђцњ мои`, и^ нњсть (никтоже` вы'ш#ше мене` в# домђ семъ)12. и^ (ничто'же взя'то е^сть эT мене`)13,
развњ тебе`, и^мже жена [е^си е^мђ]14, [-]15 ка'коже
сътворю` дњло зло'е с^е, и^ съгрњшђ` преD бг~омъ” Є$гда же гл~аше (дн~ь дн~е і^ѓ'сифђ)16 и^ не послђш'аше
е^я`, лежа'ти (-)17 (и^) быти с нею`” Быs же въ е^ді'нъ нњкїи дн~ь прїиде і^ѓ'сифъ въ доM дњлати
дњлесъ свои^хъ, и^ (не бя'ше въ домђ` дома`шнихъ)18, и^ похвати` и& за ри'зы [е^го]19 гл~ющи, ля'зи съ мно'ю, и^ ѓ^ста'вив# ри'зы [своа`]20 въ рђкђ е^я`,
и^ эTбњже`, і^ и^зы'де вонъ” [-]21 И$ възва` (к себњ`)
и^же бя'хђ въ домђ`, и рече и^мъ гл~юще, ви'дите
приве'лъ е^сть [-]22 ѓ%трока жидовина нарђга'тися
намъ, прїи'де къ мн^њ гл~я бђ'ди съ мно'ю. и^
възпиX гла'сомъ вели'кимъ” [И$]23 е^гда` ё^слы'ша ја%ко
въздвиго'хъ гласъ (-)24, и^ възопиX ѓ^ста'вль ризы
своя` ё^ мене` эTбњже`, і^ и^зы'иде вонъ. и^ ѓ^ста'ви
ризы своя` ё^ мене` до'ндеже прїидетъ гдsнъ в
доM свои. и^ повњ'да е^мђ по словеси` се'мъ гл~ющи”
Вънїиде къ мн^њ ѓ%трокъ жидови'нъ, е^го'же е^си
въве'лъ къ наM. порђга'тися мн^њ. [рече бо]25 м^и
ја%ко да бђ'дђ с тобою`. е^гда же слы'ша, ја%ко
въздви'гнђвши гласъ свои`, и^ възопи'хъ. ѓ^ста'ви
ризы [своя`]26 (-)27 эTбњже`. і^ и^зы'иде вонъ” [И$]28
бысть ја%ко ё^слы'ша гдsнъ е^го гл~ъ жены` свое^я
[гл~юща]29. си'це сътвори м^и ѓ%трокъ твои” И$
разгнњ'вася ја^ростїю, и^ прїи^мъ господинъ і^ѓ'сифа въве'рже и& въ темни'цђ, въ мњ'сто и^дњже
ё%жники цр~вы дръжа'тъ. т^ђ въ тверди'лњ” И
бя'ше (б~ъ)30 съ і^ѓ'сифоM. и^ полїя` и& млsтїю и^
да'сть е^мђ блгDть. преD (лицеM) [стра'жа темница]31. и^ вда'сть старњ'ишина страже'и темница`
въ рђцњ і^ѓ'сифђ. (-)32 вс^я темъни'чьники. е^ли'коже и^хъ въ темни'цы. и^ все е^ли'ко творяхђ
т^ђ (творя'ше и^мъ)” Старњ'ишина (же) стра'жа
темни'ца. невњ'дыи ничто'же, все` б^о бњяше въ
рђкђ` і^ѓ'сифовђ. и^же г~ь [бя'ше с ниM]33 и^ вс^е е^ли'ко
творя'ше г~ь творя'ше въ рђцњ` е^го”
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_ Глvа, м~”
ысть же по словесњх'ъ сихъ, съгрњши` старњ'ишина вина'рьскъ. цр~я е^гљ=петъска, и^
старњ'ишина жита'рскъ (е^внђхи'стъ). гдsнђ
и^хъ цр~ю е^гљ`петъскђ” И$ разгнњ'вася фара
ѓ^нъ на ѓ^ба раби'чища своя`. на старњ'ишинђ вина'рьска. и^ на старњ'ишинђ жита'рьска” И$ въвр'ъже
я& въ темни'цђ. ё^ стра'жа темни'ца въ ё%зницы
въ мњ'стњ, и^дњже і^ѓ'сифъ въве'рженъ бяше. та'може и^ съвъкђпи` (я& старњ'ишина темни'ца къ
і^ѓ'сифђ)1. и^ прDњстоя` [е^мђ`]2” (И$) бњста (-)3 (и%ма)
дн~и (нњкїя) въ темни'ци. и^ ви'дњста ѓ%ба (-)4
ко'жDо и^хъ со'нъ, въ е^ди'нђ нощь” Видњ'нїе сонное [-]5.
старњ'ишины вина'рьска. и^ старњ'ишины жита'рьска. ја^же бњста цр~я е^гљ=пеTска. (і^) и^же бњ'ста въ
темни'ци” Вънїиде же [і^ѓ'сифъ к нимъ]6 зё^тра.
(-)7 ви'дњ я& (и^же)8 бњ'ста смђще'нна, и^ въпраша'ше е^внђхђ, фараѓ%ню, ја%же бњ'ста [въ темни'цы с
ни'мъ]9 (всажена) эT гдsна свое^го рекђщ'е” Чт^о ја%ко
лица` ва'ю ё^ны'ла днесь, ѓ%на же (е^мђ реко'ста)10
со'нъ ви'дњховњ, и^ разђмњва'ющаго нњсть” Рече же
и%ма і^ѓ'сифъ е^да` не на б~а належи'тъ проповњ'данїе е^ю`. повњ'дњта [ми ё^б^о]11” И$ повњ'да старњ'ишина вина'рьскъ, [і^ѓ'сифђ со'нъ свои]12, и^ рече. въ
снњ` мое^мъ бя'ше виногра'дъ предо мно'ю, въ виногра'дњ же три лњтора'сли, (-)13 сїи (же) прозябо'ша, ло'зїе прине'сше зрњ'лы. гро'зны ви'нныя, и^ ча'ша фараѓ'нова в рђцњ мое'й, (-)14 и^ съжа'хъ
(гро'знъ)15 в ча'шђ, и^ вдаX ча'шђ въ рђцњ` фараѓ'нђ”
[-]16 Рече е^мђ і^ѓ'сифъ, с^е ра'зђмъ семђ. тр^и лњтора'сли, тр^и дн~и сђть, (и^) е^ще тр^и дн~и. и^ помяне'тъ фараѓ'нъ санъ твои, и^ преDста'витъ т^я
старњ'ишинъствђ вина'рьскђ (-)17. и^ подаси` ча'шђ
[в рђцњ` фараѓ'ни]18 по' санђ [пр'ьвомђ ти]19, ѓ^
(винњ` и^ слђж'бњ)20” Но помяни` м^я съ собо'ю, е^гда` бл~го ти бђ'детъ. и^ сътвори` съ мно'ю млsть,
и^ помяне'ши [фараѓ'нђ мене`]21, і^ и^зведе'ши мя эT
тверды'ни сея`, ја^ко татбо'ю ё^крадо'ша мя, и^з#
земля` жидо'въскїя. и^ зд^њ нњ'смь, сътвори'лъ
ничто'же [зл^о]22. [и^]23 въвръго'ша мя в ро'въ се'й” И$
ви'дњ старњ'ишина жита'рьскъ, ја%ко пря'мо сказа`.
и^ рече і^ѓ'сифђ. и^ а'зъ видњхъ со'нъ. и^ мня'хся
тр^и ко'шница хлњба [на главњ` мое'й, и^ дръжа`]24.
въ ко'шницы же ве'рхнеи эT всея твари. ја%же [-]25
фараѓ^нъ ја%сть дњло пека'рьско, и^ пти'ца нбsныа
ја%дя'хђ (-)26 эT ко'шница ја%же на главњ мое'й” эTвњща'въ же і^ѓ'сифъ реq е^мђ. с^е ра'зђмъ томђ.
тр^и ко'шница, три дн~їе сђть. [и^]27 е^ще` тр^и
дн~їе. (и^) въ'зметъ фараѓn главђ` твою`, эT тебе`.
и^ повњ'ситъ тя на' древњ, (-)28 и^зъја^дя'тъ
__________
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Глава 40
1 Сталося ж, після цих слів
згрішив старшина-підчаший єгипетського царя і старшина-пекар
євнух перед їхнім паном, єгипетським царем. 2 І розгнівався
фараон на обох своїх рабів, на
старшину-підчашого і на старшину-пекаря. 3 І кинув їх до в’язниці, до сторожа в’язниці, до в’язниці, до місця, куди кинено Йосифа, 4 і там причислив їх старшина в’язниці до Йосифа, і він
служив йому. І були деякі дні у
в’язниці 5 і оба побачили, кожен
з них, сон в одній ночі. Сонне видіння старшини-підчашого і старшини-пекаря, які були при єгипетському царі, і які були у в’язниці. 6 Ввійшов же Йосиф до
них вранці, побачив їх, що були
стривожені, 7 і питав євнухів фараона, які були з ним посаджені
до в’язниці від свого пана, кажучи: Чому то ваші лиця сьогодні
занепалі? 8 Вони ж йому сказали:
Ми побачили сон і немає пояснювача. Сказав же їм Йосиф: Чи
не Богові належить їх пояснювання? Розповіжте, отже, мені. 9 І
старшина-підчаший розповів Йосифові свій сон, і сказав: У моєму
сні був виноград передімною. 10
У винограді ж три галузки, вони
ж розрослися, видали галузки,
дозрілі грона винограду. 11 І чаша фараона в моїй руці, і я видушив грона до чаші, і я дав чашу
в руки фараонові. 12 Сказав йому
Йосиф: Це значення цього: Три
галузки – є три дні, 13 і ще три
дні – і фараон згадає твоє становище, і поставить тебе старшиною-підчашим, і подаватимеш
чашу в руки фараона за твоїм попереднім саном, як підчаший і
служачий. 14 Але згадай мене з
собою, коли тобі буде добре, і
вчини зі мною милосердя, і згадаєш мене фараонові, і виведеш мене з цієї в’язниці, 15 бо крадіжжю
мене викрали з єврейської землі, і
тут я не зробив нічого злого, і кинули мене до цієї ями. 16 І побачив старшина-пекар, що прямо
вияснив, і сказав Йосифові: І я
побачив сон, і мені здавалося, що
три коші хліба на моїй голові. 17
І я держав. У верхньому ж коші з
усякого роду, що фараон їсть, пекарське діло, і небесні птахи їли з
коша, що на моїй голові. 18 Відповівши ж, Йосиф сказав йому:
Це пояснення того: три коші – є
_______
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три дні, 19 і ще три дні – і фараон
забере в тебе голову твою, і повісить тебе на дереві, небесні птахи
з’їдять твоє тіло. 20 Були же третього дня уродини фараона, він робив гостину усім своїм рабам, і згадав сан старшини-підчашого і старшини-пекаря серед своїх рабів. 21 І
поставив старшину-підчашого на
свій сан, і дав чашу в руки фараона.
22 А старшину-пекаря повісив на
дереві, так як їм сказав Йосиф. 23
Старшина ж підчаший не згадав
Йосифа, і забув про нього.

птица нбsныя пло'ть твою` [-]29” Бысть же въ
(тре'тїи дн~ь)30 [-]31 рожества` [-]32 фараѓ'ня, [-]33
творя'ше пиръ всњмъ ѓ%трокомъ свои^мъ. и^ помянђ` старњ'ишинъство, старњ'ишины вина'рьска и^ [-]34 старњ'ишины жита'рьска, посредњ`
ѓ%трокъ свои^хъ” И$ поста'ви старњ'ишины вина'рьска въ старњи'шинство свое`, и^ вда` (в рђцњ
фараѓ'ни чашђ)35” А$ старњ'ишинђ жита'рьска повњ'си [на' древњ]36, ја%коже сказа` и%ма и^ѓ'сифъ” Не
помянђ ж'е старњ'ишина вина'рьскъ і^ѓ'сифа (и^)37
забы` е^го”

Глава 41

_____
Глvа, м~а”
1
ысть (-) (посеM въ второ'е)2 лњто дн~и.
(видњ фараѓ'нъ)3 со'нъ. мня'шеся стоя`
[на' брезњ]4 рњчнњмъ, и^ с^е а^ки эT рњки`
и^схожда'ше се'дмь кравь до'бра взорђ і^ и^збра'нны телесы`, и^ пася'хђся по' брегђ” [И$ дрђгїя]5 же [кравы седмь]6, (по си'хъ и^зыдо'ша)7 и^з
рњки` зл^ы, ѓ%бразоM и% (телесы` хђ'ды)8 и^ пася'хђся
съ кравами по' брегђ рњ'чномђ. І и^зыидо'ша сеDмь
[-]9 злыя [възо'ромъ]10, и^ хђдыя телесы` сеDмь кравы до'брыхъ. ѓ%бразоM (-)11 и^збра'нныX. [и^ сїя неви'дими быша, и^же вънидо'ша въ чресла` иX]12” Въста'в же фараѓ'нъ и^ ви'дњ со'нъ вторы'и, и^ с^е
сеDмь клаs и^схожда'хђ и^с# сте'блїя е^ді'наго и^збра'нїи
и^ до'бры” [дрђга'я же]13 сеDмь кла'съ то'нцы (-)14
и^стонче'ни вњтромъ, и^зница'хђ по ни'хъ, и^ пожро'ша сеDмь клаs то'нцы (-)15 и^стончени. сеDмь кла'съ
и^збра'нныхъ и^ пл'ъныX” Въста'въ же фараѓ'нъ [эT
сна`]16, (ја^ко) быs (-)17 заё%тра. и^ възмђти'ся дш~а
е^го. [-]18 посла'вши (же) съзва` вся сказа'теля е^гљ=петъскы, и^ вс^я мђдрыя и'хъ. і^ и^сповњ'да и^мъ
фараѓ'нъ со'нъ. (н^о)19 не бя'ше никто'же сказа'ти
то фараѓ'нђ” И$ рече старњ'ишина вина'рьскъ къ
фараѓ'нђ гл~я, грњ'хъ мои (помнђ'хъ)20 днесь. фараѓ'нъ (е^гда`) разгнњвася на рабы` своя`, и^ въвр'ъже н^ы въ темни'цђ, в домђ` вое^во'ды вои мене` и^ старњ'ишинђ жита'рьска” И$ ви'дњховњ со'нъ
[ѓ%ба]21 [е^ді'нои` нощи]22, а%зъ и^ ѓn ко'ждо сво'й сонъ
видњ'ховњ” (И$) бя'ше [-]23 тамъ с нама ѓ%трокъ, ю'ноша жидови'нъ (пентефри'евъ)24. і^ и^сповњ'даховњ е^мђ и^ сказа` намъ” (И$) бысть же ја%ко
сказа` на'мъ, та'ко и^ слђчи'ся мн^њ быти въ
(свое'мъ старњ'ишинъствњ)25 а^ ѓ'ного повњ'сити”
*Посла'вши же фараѓ'нъ възва` і^ѓ'сифа і^ и^зведо'ша
и& с тверди'ла и^ ѓ^стриго'ша и&. і^ и^змњни'ша ризы е^мђ`, и^ прїиде къ фараѓ'нђ” Рече же фараѓ'нъ
і^ѓ'сифђ. соn видњхъ (-)26 и^же бы ми кт^о сказалъ
е^го, нњ'сть сего`, а%зъ же слы'шахъ ѓ^ тебњ гл~юща, слы'шавшая тя сны проповњ'дающа [-]27”
________

1 Сталося після цього, в другий рік днів, фараон побачив сон.
Здавалося йому, що він стояв при
березі ріки, 2 і ось, наче з ріки виходило сім корів, гарних на вид і
вибраних тілом, і паслися при березі. 3 І інших же сім корів вийшли
після цих з ріки, погані на вид і худі тілом, і паслися з коровами при
березі ріки. 4 І з’їли сім, погані видом і худі тілом, сімох корів гарних
на вид, вибраних; і цих не видно
було, що ввійшли в їхні животи.
Вставши ж фараон, 5 і побачив
другий сон, і ось виходило сім колосків з одного стебла, вибрані і
гарні, 6 другі ж сім колосків, тонкі,
висушені вітром, виростали після
них. 7 І пожерли сім, тонкі і висушені колоски, сім вибраних і повних колосків. Вставши ж фараон зі
сну, 8 бо був ранок, і був стурбований своєю душею, пославши ж, покликав усіх єгипетських пояснювачів і всіх їхніх мудреців, і розповів їм фараон сон; але не було
нікого, хто пояснив би це фараонові. 9 І сказав старшина-підчаший
до фараона, мовлячи: Я сьогодні
згадав мій гріх. 10 Коли фараон
розгнівався на своїх рабів, і кинув
нас до в’язниці в домі воєводи вояків, мене і старшину-пекаря, 11 і
ми оба побачили сон в одній ночі, я
і він, кожний побачив свій сон. 12 І
був там з нами молодець Пентефрія, хлопець-єврей, і ми йому розповіли, і він вияснив нам. 13 І було
ж так, як нам вияснив, так і сталося, що я є у своїм старшинстві, а
його повішено. 14 *Пославши ж,
фараон покликав Йосифа, і вивели
його з в’язниці, і підстригли його, і
змінили його одіж, і він прийшов
до фараона. 15 Сказав же фараон
Йосифові: Я побачив сон, який коби мені хто його пояснив, такого
немає, я ж чув про тебе, що кажуть,
що послухавши, ти пояснюєш сни.
_______
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эTвњща'в# же і^ѓ'сифъ [рече фараѓ'нђ]28, безъ бг~а не
эTвњща'ются (фараѓ'нови сп~се'ныя вещи)29. реq же
фараѓ'нъ, і^ѓ'сифђ гл~я, въ снњ` мое^мъ мняся
стоя` на брезњ рњчнњм# и^ а'ки эT рњки` и^схожDа'ше
сеDмь кра'въ. и^збра'нныхъ телесы` и^ добры` ѓ%бразоM и^
пася'хђся по' брегђ. и^ с^е (дрђгїя) седмь кравъ
и^ны'хъ и^схожда'хђ въ слDњ и^хъ, и^з рњки`, (и^) злы`
(-)30 не добры` ѓ%бразомъ и^ хђды телесы`, ја%цњ'хъ
(же) нњсмъ ви'дњлъ. тацњ'хъ в (-)31 земли` е^гљ=петъстњи [-]32” І$ и^зја%до'ша сеDмь краv злы'я и^ не
до'брыя (ѓ%бразомъ) (-)33 хђды'я сеDмь (-)34 пр'ъвыхъ до'брыхъ і^ и^збранныX” И$ вънидо'ша въ ё^тро'бђ и^хъ и^ не ја%ви'шася. ја%ко вънидо'ша въ ё^тро'бђ и^хъ, и^ ѓ^бли'чїя (же) иX зл^а (быша) ја^ко и^
спр'ъва” Въста'въ же [паки]35 легоX, и^ ви'дњхъ паки въ снњ` [-]36, (-)37 а^ки сеDмь клsа и^схожда'ше и^зъ
(е^ді'наго сте'блїя)38 по'л#ны и^ добры. дрђга'я же
седмь кла'съ то'нци и^ тщи` вњ'тромъ и^стонче'ни,
и^зница'хђ въ слњ'дъ и^хъ” И$ пожро'ша седмь кла'съ
тщи, и^ вњтромъ и^стонче'ни. седмь кла'съ до'брыхъ и^ по'лныхъ, [и^ повњ'дахъ]39 (с^е) сказа'телемъ, и^ не бысть кт^о повњ'дыи (-)40” [Рече же]41
і^ѓ'сифъ фараѓ'нђ, со'нъ фараѓ'не е^ди'но е^сть, е^ли'ко
б~ъ твориT. ё^каза` фараѓ'нђ седмь (сїю) кра'въ до'брыхъ, сеDмь лњтъ е^сть” И$ сеDмь кла'съ до'брыхъ
се'дмь лњтъ е^сть, со'нъ фараѓ'не е^ди'но е^сть” (-)42
СеDмь кра'в# хђды'хъ ја^же и^зыдо'ша по сихъ, се'дмь
лњтъ е^сть, и^ седмь кла'съ тщиX, (-)43 и^стонче'ныхъ вњтромъ. [се'дмь лњтъ е^сть]44, [и^]45 бђдеT
се'дмь лTњ гла'дъ” Се^ же слово е^же реко'хъ фараѓ'нђ
е^ли'ко б~ъ твори'тъ ё^каза` фараѓ'нђ” (И$) с^е, сеDмь
лњтъ прїидетъ ѓ^би'лность [-]46, въ всю зе'млю
е^гљ=петъскђю” Прїидетъ же (по си'хъ сеDми, се'дмь
лњтъ гла'дђ)47, и^ забђ'детъ (по все'и земли` е^гљ=пет#стњи сы'тость)48. и^ погђби'тъ гла'дъ зе'млю
и^ не бђ'дет# зна'ти, ѓ^би'лїя земна'го, эT гла'да
бђ'дђщаго по семъ, (и^) вели'къ [-]49 бђ'дет# ѕњло”
Э/ втори'ци же сна` фараѓ'не е^же дв^ои'чно (видњ`)
ја%ко пра'во е^сть сло'во с^е эT б~а, (-)50 ё^скори'тъ б~ъ
сло'во (с^е сътвори'ти)51” Нн~њ ё^бо и^щи` чл~ка мђ'дра
и^ смы'слена, и^ приста'ви е^го [все'и]52 земли` е^гљ=петъстњ'и” И$ да сътвори'тъ фараѓ'нъ (-)53 старњ'ишины по (все'и) земли` и^ да събира'ютъ всякъ
пло'дъ житенъ [-]54 тыхъ се'дмь лњтъ ѓ^би'лныX
(е^же и%мђтъ бы'ти). (-)55 И$ да събереT (пи'щђ и^)
пшени'цђ въ рђцњ` фараѓ'ни, [и^]56 пи'ща въ градњхъ да ся съблюдеT, и^ бђ'детъ пи'ща съблюде'на на земли`. на с'едмь лњтъ гла'дныхъ. е^же и%мђт# быти в земли` е^гљ=петъстњ (-)57 да не поги'бнетъ земля` въ гла'дъ” Оу^диви'ша же ся словеса` преD фараѓ'номъ. и^ преD всњ'ми рабы` е^го” И$ рече
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16 Відповівши ж, Йосиф сказав
фараонові: Без Бога не сповістяться фараонові діла спасіння. 17
Сказав же фараон Йосифові, мовлячи: В моїм сні мені здавалося,
що я стояв при березі ріки, 18 і
наче з ріки виходило сім корів,
вибраних тілом і гарних видом, і
паслися по березі. 19 І ось других
сім корів інших виходили вслід
за ними з ріки, і погані, недобрі
видом і худі тілом, яких же не
бачив я таких в єгипетській землі.
20 І сім корів, погані і негарні видом, худі, з’їли сімох перших, гарних і вибраних. 21 І ввійшли в їх
черева, і не було видно, що ввійшли в їхнє черево, і вид же їхній
був поганий, так як і спочатку.
Вставши ж, я знову ліг, 22 і я
знову побачив в сні, наче виходило з одного стебла сім повних і
гарних колосків. 23 Інші ж сім
колосків, тонкі і порожні, спалені
вітром, виходили вслід за ними.
24 І сім порожніх колосків і спалених вітром пожерли сімох гарних і повних колосків, і я розповів це пояснювачам, і не було нікого, хто пояснив би. 25 Сказав же
Йосиф фараонові: Фараоне, сон є
один. Те, що Бог чинить, Він показав фараонові. 26 Ці сім гарних
корів – є сім років. І сім гарних
колосків – є сім років, фараоне;
сон є один. 27 Сім худих корів,
що вийшли після них, є сім літ, і
сім порожних колосків, спалених
вітром, є сім літ, – і буде сім літ
голоду. 28 Це ж слово, яке я сказав фараонові: Бог показав фараонові те, що чинить. 29 І ось іде
сім літ достатку в усій єгипетській землі. 30 Прийде ж, після цих
сімох, сім літ голоду, і забудеться
достаток в усій єгипетській землі,
і голод знищить землю, 31 і не
буде пізнати достатку на землі через голод, що буде після цього, і
буде дуже великим. 32 Що ж до
повторення сна, фараоне, що двічі ти побачив, бо це слово від Бога, є правдивим; Бог поспішить
виконати це слово. 33 Тепер, отже, шукай мудрого і розумного
чоловіка, і настанови його над
всією єгипетською землею. 34 І
хай фараон настановить старшин
по всій землі, і хай збирають увесь урожай жита тих сімох літ
достатку, які мають бути. 35 І хай
збере їжу і пшеницю в руки фараона, і їжа хай буде збережена в
містах, 36 і їжа буде збережена на
землі на сім літ голоду, які мають
бути в єгипетській землі, щоб
______
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земля не згинула в голоді. 37 Подивугідними ж видалися слова перед фараоном і перед всіма його рабами. 38
І фараон сказав усім своїм рабам: Не
знайдемо такої людини, яка має в собі божого духа. 39 Сказав же фараон
Йосифові: Тому що ж тобі Бог показав все, і немає мудрішої ані розумнішої людини від тебе, 40 *ти будь
над моїм домом, і хай ввесь мій народ слухається твоїх уст. Тільки престолом я буду більший від тебе. 41
Сказав же фараон Йосифові: Ось сьогодні настановляю тебе над усією
єгипетською землею. 42 І фараон,
знявши перстень зі своєї руки, і поклав його на руку Йосифові, і зодягнув його в червону одіж, і поклав
золотий ланцюжок на його шию, 43 і
посадив його на свою другу колісницю, і перед ним голосив проповідник, і поставив його над усією
єгипетською землею. 44 Сказав же
фараон Йосифові: Я фараон, без тебе
ніхто не піднесе своєї руки в усій
єгипетській землі. 45 І фараон назвав
ім’я Йосифа Псонтомфаних. І дав йому Асенту, дочку Пентефрія, жерця
міста Сонця, за жінку. 46 Йосиф же
мав 30 літ, коли прийшов перед фараона, єгипетського царя. Відійшов же
Йосиф від лиця фараона і пройшов увесь Єгипет. 47 І земля в сімох роках
видала обильні жнива. 48 І він зібрав
їжу в сімох роках, в яких був достаток в єгипетській землі, і поклав їжу
в містах тих піль, поклав їх з довколішних міст. 49 І Йосиф зібрав багато
пшениці, як морський пісок, дуже
багато, доки не можна було почислити, бо була безчисленна. 50 *В Йосифа ж було двоє синів перед сімома
роками голоду, яких йому породила
Асента, дочка Пентефрія, жерця міста Сонця. 51 І Йосиф назвав ім’я первородного Манассій, кажучи: Бо мені
Бог дав всі мої болі і все мого батька.
52 І другому назвав ім’я Ефрім, кажучи: Бо Бог виростив мене в землі
мого упокорення. 53 Минули ж сім
літ достатку, які були в єгипетській
землі, 54 *і почали надходити сім літ
голоду, так як сказав Йосиф. І був
голод в усій землі, і в усій же єгипетській землі не було хліба. 55 І вся
єгипетська земля зголодніла, закричав же народ до фараона за хлібами.
Сказав же фараон усім єгиптянам:
Ідіть до Йосифа, зробіть же те, що
вам скаже. 56 І ось був голод на лиці
всієї землі. Йосиф же відкрив усі
шпихлірі і продавав всім єгиптянам,
57 і всі країни прийшли до Єгипту,
до Йосифа, купувати, бо голод охопив всю землю.

Буття 41,57

фараѓ'н# всњмъ рабо'мъ свои^мъ, не ѓ^бря'щеM чл~ка
сицева'го, и%же и%мать дх~ъ бж~їи в себњ” Рече же
фараѓ'нъ і^ѓ'сифђ, е^лма'же (т^и показа б~ъ)58 вс^е
(-)59, [и^]60 нњсть чл~ка мђдрњ'иша, ни смысленњ'иша тебе`” *Ты бђ'ди въ домђ` мое'мъ. и^ ё%стъ
твои^хъ да послђш'аютъ вс^и лю'дїе мои`, ра'звњ
прsто'ломъ (а%зъ бо'лее тебе` бђ'дђ)61” Реq же фараѓ'нъ і^ѓ'сифђ. с^е поставля'ю тя днsь въ все'и
земли` е^гљ=пеTстњи” И$ съне'мъ фараѓ'нъ пр'ьстень
с рђки` свое^я, (и^) възложи е^го [і^ѓ'сифђ на' рђкђ]62.
и^ ѓ^блече` и& въ ри'зђ чръвле'нђ, и^ възложи` гри'внђ зла'тђ на вы'ю е^го. и^ всади е^го на колесни'цђ (свою` вторђ'ю)63, и^ проповњ'дая преD ни'м# проповњ'дателникъ, и^ поста'ви е^го все'и земли` е^гљ=петъстњи” Реq же фараѓ'нъ і^ѓ'сифђ, а%зъ фараѓ'нъ беZ тебе` не въздви'гнетъ (рђки свое^я. н^иктоже)64 въ все'и земли` е^гљ=пеTстњи” И$ прозва` фараѓ'нъ и^м^я і^ѓ'сифђ ўонъџомъфанихъ. и^ да'сть
е^мђ а^се'нџђ дще'рь пентефрїинђ, жерца` (града со'лнечна)65 [-]66 въ женђ`” І$ѓ'сифъ же и^мњ'яше [л~,
лњтъ]67. е^гда` прїиде преD фараѓ'на цр~я е^гљ=петъска, эTы'иде же і^ѓ'сифъ эT лица` фараѓ'ня, и^ про'иде весь (-)68 е^гљ=петъ” И$ сътвори` земля` в се'дмь
лњтъ ѓ^би'лнђ жатвђ, и^ събра` [-]69 пищђ в се'дмь
лњтъ. въ ни'хъже бя'ше ѓ^би'лность, въ земли` е^гљ=петъстњи, и^ положи` пища въ градњхъ (-)70 се'лъ тњхъ и^з гра'дъ ѓ%крsтныхъ
положи я&” И$ събра і^ѓ'сифъ пшени'цђ [мно'гђ]71,
ја%ко пњсо'къ морьскы'и мно'го ѕњло, до'ндеже не
можа'хђ и^з#чести` без# числа` б^о бњя'ше” *І$ѓ'сифђ
же бњста дв^а сн~а, прњ'жде сеDми` лњтъ, гла'дныхъ. ја%же роди е^мђ (асе'нъџа)72, дще'рь пентефрїина, жръца` (града со'лнечна)73” [И$ нарече]74 і^ѓ'сифъ и%мя прьвенцђ` манасїя [гл~юще]75, ја^ко (-)76
мн^њ сътвори` б~ъ вс^я болњ'зни моя и^ вс^е эTц~а
мое^го” [І$ и'мя]77 (нарече второ'мђ)78 е^фрMњ [гл~юще]79,
ја%ко възрасти м^я б~ъ въ земли`, смире'нїя мое^го” Минђ' же се'дмь лњтъ ѓ^би'лныхъ, ја^коже
бы'ша въ земли` е^гљ=петъстњи” *И$ нача'ша сеDмь
лњтъ гла'дныхъ приходи'ти, ја%коже рече и^ѓ'сифъ” И$ бысть гла'дъ по все'и земли`, (и^) въ
все'и же земли` е^гљ=петъстњи [не]80 бя'ше хлњба, и^ въза'лче вс^я земля` е^гљ=пеTская, възопи же
наро'дъ къ фараѓ'нђ ѓ^ хлњбехъ” Рече же фараѓ'нъ всњмъ е^гљ=птяномъ, и^дњте къ і^ѓ'сифђ
[-]81 е^же (бо) речетъ вамъ сътвори'те, и^ (с^е)
гла'дъ бяше на лицы` всея` земля`” эTвр'ъзе же
і^ѓ'сифъ вс^я жи'тница, и^ продая'ше всMњ е^гљ=птяноM, и^ вс^я страны` прїидо'ша въ е^гљ=пеT, кђпова'ти къ і^ѓ'сифђ. ѓбъдръжа'ше бо глDа вс^ю
зе'млю”
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идњвъ* же і^а'ковъ ја^ко [кђпля е^сть]1
[пшени'цы]2 въ е^гљ=птњ рече сн~омъ свои^мъ. Почто` нерадите`, с^е (слы'шахомъ)3
ја^ко (пшени'ца е^сть)4 въ е^гљ=птњ, и^дњ
те та'мо [-]5 кђпите намъ мало пи'ща да
жи'ви бђдемъ, и^ не ё^мремъ” (І$) и^до'ша [-]6 бра'тїя і^ѓ'сифля десять кђпити пшени'цы [въ
*е^гљ=пеT]7 вениа^ми'на же брата і^ѓ'сифова не пђсти`
съ бра'тїею е^го, вњща б^о е^гда` слђчи'тся ([на
пђти]8 е^мђ зл^о)9” Прїидо'ша же сн~ове і^и^лв~и, кђпити съ приходя'щими, бя'ше б^о гла'дъ въ
[все'и]10 земли ханаа'нъстњй” І$ѓ'сифъ же бя'ше
кня'зь [все'и]11 земли`, сїи` продаја%ше всњмъ лю'демъ насе'лнымъ” Прїидоша же бра'тїя і^ѓ'сифовы, [и^]12 поклони'шася е^мђ ни'ць до земля`, ви'дњвъ же і^ѓ'сифъ бра'тїю свою`, (и^) позна` [я&]13 и^
эTмета'шеся и^хъ, и^ гл~аше и^мъ поро'ко” [Рече
же]14 и^мъ эTкђдђ хо'дите, сїи же рњша эT
земля` ханаан#скїа, кђпити пи'ща” Позна же і^ѓ'сифъ бра'тїю свою, сїи же не позна'ша е^го. и^ помянђ` і^ѓ'сифъ сны [своя`]15 ја^же ви'дњ, и^ рече
и^мъ прелага'тая е^сте`. съгляда'ти пђтїи
земля` (сїя) прїйдосте” Сїи же рњша н^и гдsне
раби` твои` (кђпи'ти пища [прїидо'ша]16)17, вс^и
[бо]18 е^смы` сн~ове е^ді'ного мђжа ми'рницы е^смы`, не
сTђ раби` твои` прелага'таи`” Реq же иM н^и но пђти`
(съглядати прїидо'сте из# земля' сея`)19” Сїи же
рњша дв^анадесяT е^смы [братїа, (и^) раби` твои`]20
въ земли` ханаа'ни, и^ с^е мнїи [насъ]21 ё^ эTц~а
[-]22 днесь (е^сть), а^ дрђга'го нњсть. рече же и^мъ
і^ѓ'сифъ с^е е^сть. е^же реко'хъ вамъ гл~я, ја%ко прелага'таи` е^сте, си'м ся ја^ви'сте, тако м^и здра'вїя фараѓ'ня, не и^зы'дете эTсю'дђ, а%ще не (прїидетъ бра'тъ вашъ ме'ншїи)23 сњмо” Пошлњте
эT себе` е^ді'наго и^ пои'мњте бра'та ва'ю, а^ вы`
ждњте до'ндеже ја%вњ бђдетъ гл~ъ ваj а%ще и^стинъствђ'ете и^л^и ни`, а%ще ли т^о та'ко ми
здра'вїя фараѓ'ня ё^бо прелагата'и е^сте, и^ даде`
я& поD стра'жђ, г~ дн~и” Рече же и^мъ въ дн~ь третїи с^е сътвори'те (да)24 жи'ви бђдете б~а бо ся
а%зъ бою`” А$ще ми'рницы е^сте братъ вашъ [-]25
да ся дрьжи'тъ в темни'цы, вы' же [шеDше]26
(-)27 донеси'те кђ'пленђю пшени'цђ (-)28. [*а^]29 брата ва'ю ме'ншаго приведњте къ мн^њ, и^ вњрна
бђдетъ рњ'чь ваша, а^ще л^и ни` то ё%мрете”
Сътвори'ша же та'ко, и^ вњща` ко'ждо къ бра'тђ
свое^мђ, въ грњсњ б^о е^смы` брата ради на'шего,
ја%ко презрњхомъ скръбњ'нїе дш~а е^го, е^гда` моля'шеся нам#, и^ не послђш'ахомъ е^го. сего` ра'ди,
_______
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Глава 42
1 Побачивши* ж Яків, що є
купівля пшиниці в Єгипті, сказав
своїм синам: Чому ви не дбаєте, 2
ось ми почули, що є пшениця в
Єгипті – підіть туди купіть нам
трохи їжі, щоб ми жили і не померли. 3 І десять братів Йосифа пішли
купити пшениці до *Єгипту. 4 Вениамина же, брата Йосифа, він не
впустив з його братами. Бо сказав:
Йому може трапитися в дорозі зло.
5 Прийшли ж сини Ізраїля купити з
тими, що приходили, бо був голод
в усій ханаанській землі. 6 Йосиф
же був князем всієї землі, він продавав всьому народові землі. Прийшли ж брати Йосифа, і поклонилися йому лицем до землі. 7 Йосиф,
побачивши ж своїх братів, і впізнав, їх і відсторонювався від них, і
говорив до них жорстоко. Сказав
же їм: Звідки ідете? Вони ж сказали: З ханаанської землі, щоб купити їжу. 8 Йосиф же впізнав своїх
братів – вони ж його не впізнали. 9
І Йосиф пригадав свої сни, які побачив, і сказав їм: Ви є розвідники,
ви прийшли розвідати дороги цієї
землі. 10 Вони ж сказали: Ні, пане,
твої раби прийшли купити їжу, 11
бо ми всі є синами одного чоловіка.
Ми є мирні, твої раби не є розвідниками. 12 Сказав же їм: Ні, але ви
прийшли підстежити дороги цієї
землі. 13 Вони ж сказали: Ми є дванадцять братів, і твої раби в ханаанській землі, і ось наймолодший
з нас сьогодні є з батьком, а іншого
немає. 14 Сказав же їм Йосиф: Це є
те, що я вам сказав, мовлячи, що:
Ви є розвідниками, 15 ви цим виявилися, так мені здоров’я фараона,
не вийдете звідси, якщо ваш наймолодший брат не прийде сюди. 16
Пошліть одного зпоміж себе і візьміть вашого брата; а ви чекайте доки ваша мова не стане явною, чи
кажете правду, чи ні. Якщо ж ні, то
так мені здоров’я фараона, отже, ви
є розвідниками. 17 І дав їх під сторожу 3 дні. 18 Сказав же їм третього дня: Зробіть це, щоб ви жили, бо
я боюся Бога. 19 Якщо ви є мирними, один ваш брат хай буде затриманий у в’язниці, ви ж, пішовши, донесіть куплену пшеницю, 20
*і приведіть до мене вашого найменшого брата, і ваша мова буде
вірною, якщо ж ні – то умрете. Зробили же так. 21 І кожний сказав до
свого брата: Бо ми є в грісі задля
нашого брата, бо ми не зважали на
біль його душі, коли нас благав, і
______
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вищ. 37

ми не вислухали його. Задля цього
найшов на нас ввесь смуток. 22
Відповівши ж, Рувим сказав їм:
*Чи не сказав я вам, мовлячи: Не
робіть дитині зла, і ви не послухали
мене. І ось домагаються його крові.
23 Вони ж не знали, що Йосиф розуміє, бо не було між ними перекладача. 24 Йосиф же відвернувся
від них і заплакав, і знову повернувся, промовив до них, взяв від
них Симеона і зв’язав його перед
ними. 25 І Йосиф наказав насипати
в їхній посуд пшеницю і повернути
їм ціну, кожному до свого мішка, і
дав їм поживу на дорогу, і було їм.
26 Вони поклали пшеницю на своїх
ослів і відійшли звідти. 27 Один же
з них, розв’язавши свій мішок, щоб
нагодувати своїх ослят там, де стали, побачив вузол своїх грошей при
отворі мішка. 28 І сказав своїм братам: Мені повернено гроші, і ось є
в моїм мішку. І їхнє серце жахнулося, і злякалися, кажучи: Що це
Бог нам зробив? 29 Прийшли ж до
Якова, свого батька, до ханаанської
землі і розповіли йому все, що їм
трапилося, кажучи: 30 Чоловік, пан
мешканців, заговорив до нас жорстоко, і кинув нас до в’язниці, наче:
Ви прийшли розвідати нашу землю. 31 Ми йому говорили: Ми є
мирні, а ми не є розвідниками. 32
Ми є дванадцять братів, сини одного нашого батька. І одного немає, а
найменший сьогодні є у батька в
ханаанській землі. 33 Сказав же
нам чоловік, пан місцевих: З цього
пізнаю, що ви є мирними: оставте у
мене одного брата, а взявши ваші
ціни і пшеницю, підіть до вашого
дому. 34 Приведіть же вашого найменшого брата до мене, і пізнаю,
що ви не є розвідниками, але, що
ви є мирними, і дам вам вашого
брата, і робіть закупи в землі. 35
Сталося ж, коли висипали свої мішки, і вузол грошей був у мішку
кожного. І побачивши вузли їхніх
грошей, вони самі і їхній батько, і
перелякалися. 36 І сказав їм Яків, їх
батько: Ви мене зробили бездітним: Йосифа немає, Симеона немає, і візьмете Веніамина. На мене
впало це все. 37 Рувим же сказав
своєму батькові, мовлячи: Убий
моїх двох синів, якщо його не приведу до тебе. Дай його мені в руки,
я ж приведу його до тебе. 38 Він же
сказав: Мій син не піде з вами, бо
його брат помер. Цей же один остався. Коли йому трапиться зло в
дорозі, якою лиш підете, і зведете
старість мою зі смутком до аду.
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прїиде на' ны [вс^е]30 скръбњ'нїе (-)31, эTвњща'в же
рђви'мъ рече и^мъ, *не реко'х ли ва'мъ гл~я. не
преѓ^би'дњте дњтища. и^ не послђшасте мене`,
и^ с^е кро'вь е^го възыска'е^тся, сїи же не вњ'дяхђ
ја%ко (і^ѓ'сифъ разђмњ'етъ)32 толмача` б^о (не) (бя'ше меж'дђ и%ми)33” эTврати' же ся эT ни'хъ (и^)
пропла'кася і^ѓ'сифъ, и^ па'ки възврати'ся [-]34 рече
и^мъ, (-)35 поя` симеѓ'на эT ниX и^ связа и& пред
ни'ми” [И$ повелњ`]36 і^ѓ'сифъ насы'пати съсђ'ды
и^хъ пшени'ца, и^ възврати'ти цњ'нђ [и^мъ]37, комђж'до въ вре'тище свое` и^ въда'ст# [бра'шно
и^мъ]38 на пђть, и^ бы'сть иM (-)39” (Въз'ложи'ша)40
пшени'цђ на ѓ^слы` своя` [и]41 эTидо'ша эTтђдђ”
эTрњши'в же ([и^х#]42 е^ді'нъ)43, вре'тище свое, напитати ѓ^сля'та [своя`]44, и^дњже ста'ша видњ`
ё%золъ сребра` свое^го, [-]45 въверхђ ё^стїа вре'тищнаго” И$ рече братїи свое'й, възвраще'но ми еs сребро`, и^ с^е (е^сть) въ вре'тищи мое^мъ” И$ ё^жасе'ся
срDце и^хъ и^ възмято'шася гл~юще, чт^о се` сътвори` б~ъ намъ” Прїидо'ша же къ і^а'ковђ эTц~ђ
свое^мђ въ зе'млю ханаа'ню, и^ повњда'ша е^мђ вс^е
слђ'чшее^ся и^мъ гл~юще” Гл~а мђжъ (насе'лникъ
гн~ь)46 намъ поро'ко, и^ въврьже н^ы в темни'цђ,
а^ки съгляда'юще земля` (на'ша прїидо'сте)” Гл~ахомъ (-)47 е^мђ ми'рницы е^смы, (а^) нњсмы прелага'таи`, дв^ана'десять братїа е^смы сн~ове [е^ді'наh]48
эTц~а нашего. (і^) е^ді'наго нњсть, а^ мнїи ё^ эTц~а
[-]49 е^сть дне'сь в земли` ханаа'ни” Рече же намъ
мђжъ гн~ь насе'лникъ, по семђ` ё^вњмъ ја%ко
ми'рницы е^сте`, брата е^ді'наго ѓ^ста'вите [-]50 ё^
мене`, а^ цњны (ва'ша и^ пшени'цђ възе'мше до
до'мђ вашего)51 и^дњте” [-]52 Приведњте (же)
брата ва'шего меншаго къ мн^њ, и^ ё^вњмъ ја%ко
нњсть прелага'таи`, н^о [-]53 ми'рницы е^сте`, и^
брата ва'шего (вамъ дамъ)54 и^ (кђ'плю твори'те в земли`)55” Бысть же е^гда` вы'сипахђ вре'тища своя`, и^ бя'ше ё%золъ сребра` въ вре'тищи кое^го'ждо” И$ ви'дњвше ё%злы сребра` иX сами и^ эTц~ъ
и^хъ, и^ ё^боја%шася” [И$ рече]56 и^мъ і^а'ковъ эTц~ъ
и^хъ, мене` бесча'да сътвори'сте, і^ѓсифа нњсть
симеѓ'на нњсть и^ венїа^ми'на пои^мњте, на' мя
бысть (с^е все`)57” (РђвиM же рече)58 эTц~ђ свое^мђ
гл~я. (сн~а моя` ѓ'ба)59 ё^бїи, а%ще не приведђ` е^го
к тебњ`, да'ждь е^го (мн^њ въ рђцњ)60 (а%з же)61
приведђ и& к тебњ” Се'и же рече не' идетъ сн~ъ
мой с вами, ја%ко бра'тъ е^мђ ё^мре. (сїи же)62
е^ді'нъ ѓ^ста`, (е^гда)63 ся е^мђ лђчи'тъ зл^о на
пђти`, на'ньже а^ще пои'дете, и^ прово'дите [ста'рость мою`]64 съ печа'лїю въ а^дъ”
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ла'д же съѓ^долњ` на земли`. (и^) бысть (-)1
е^гда скоnча'ша (пшени'цђ ја%дђщ'е)2, ю%же
принесо'ша и^зъ е^гљ=пта, [-]3 рече (же) и^м#
эTц~ъ и^хъ пакы и^дњте кђ'пите наM (пища ма'ло)4” (И$) рече (-)5 е^мђ і^ё^да гл~я послђш'аемъ ё^крњпи` наs под кля'твою мђжь [гн~ь]6
гл~я, не јави'те ми ся преD лицемъ (-)7, а%ще браT
вашъ мнїи не (прїидетъ) с ва'ми (-)8. (и^) а%ще
л^и [-]9 по'слеши брата нашего с на'ми т^о и%демъ
(кђпи'ти)10 тебњ` пи'ща а%ще л^и не по'слеши брата нашего с на'ми, т^о не и'деM” Мђжъ б^о реq наM
гл~я *нњсть вамъ ви'дњти [лица мое^го]11, а^ще
братъ вашъ мнїи не (прїидетъ) с ва'ми (-)12”
(И$) рече (-)13 і^и^л~ь чт^о ја%ко зло сътвори'сте ми,
повњда'вше мђж'ђ ја%ко есть [намъ]14 братъ. сїи же рњша въпраша'я въпроси` насъ мQђ и^ рода
нашего гл~я, и^ еще` л^и эTц~ъ вашъ жиv е^сть, и^
есть ли вамъ братъ (-)15 повњдахомъ е^мђ по
въпро'сђ семђ`, и^л^и вњдяхомъ ја%ко речетъ намъ
приведи'те брата вашего, (и^) рече же і^ё%да къ
і^и^л~ю эTц~ђ свое^мђ, пђсти` ѓ^тро'чища съ мно'ю и^
въста'вше да и'демъ и^ да живи бђдемъ, (а^)16
не ё%мреM и^ мы` и^ т^ы, *и^ [вс^е]17 и^мњ'нїе наше аZ
же възмђ` е^го, [и^]18 эT рђкђ` мое'ю възы'щи` е^го”
А/ще не приведђ е^го к тебњ`, и^ поставлю и&
предъ тобо'ю, грњшенъ бђдђ к тебњ вс^я дн^и.
а%ще б^о бы'хоM не ё^ме'длили, възврати'лися быхомъ два'жды” Рече же и^мъ і^и^л~ь эTц~ъ и^хъ, а%ще
та'ко е^сть, (-)19 сътвори'те възмњте эT плода`
земнаh въ сосђды своя` и^ донеси'те мђжђ даr
смо'лђ, (-)20 медъ, [и^]21 џимїама і^ и^ста'кти, и^
теревїиџђ і^ ѓ^рњ'хїю и^ сребро` сђгђ'бо възмњте в
рђцњ свои`” Сребро` е^же (ѓ^брњтеся)22 въ вре'тищихъ ва'шихъ, ѓ^брати'те съ собо'ю, е^да` съблазнъ е^сть, и^ бра'та своего по'имњте, и^ въста'вше и^дњте къ мђжђ б~ъ же мои да'сть
вамъ блгDть прDе мђжемъ (-)23 да эTпђ'ститъ
бра'та вашего е^ді'наго, и^ венїами'на а%зъ бесча'денъ быхъ и^ бесча'денъ бђдђ. Въземше же мђжи да'ры [-]24, и^ сребро` сђгђ'бое [-]25 въ рђцњ свои`,
и^ венїамина, и^ въста'вше прїидо'ша въ е^гљ=пеT и^
ста'ша прDе і^ѓ'сифомъ, ви'дњв же [я& і^ѓ'сифъ]26, и^
венїами'на брата свое^го, и^ ре'че строи^телю до'мђ
свое^го въвеd мђж'и [с^и]27 в до'мъ, и^ заколи` эT скота` и^ ё^гото'ваи, съ мно'ю бо ја%сти мђжемъ
[си'мъ]28 хлњбъ въ полђдне” Сътвори' же строи^тель, ја%коже рече і^ѓ'сифъ, и^ въведе` мђжа въ
доM і^ѓ'сифоv” Ви'дњвше же мђжи, ја%ко въведо'шаа` в
до'мъ і^ѓ'сифовъ, рњша сребра` раd възвраще'ннаго
_______
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Глава 43
1 Голод же заволодів на землі.
2 I сталося, коли закінчили їсти
пшеницю, яку принесли з Єгипту,
сказав же їм їх батько: Знову підіть,
купіть нам трохи їжі. 3 І сказав
йому Юда, мовлячи: Свідчачи, потвердив нам під клятвою чоловік,
пан, кажучи: Не з’явіться мені перед лицем, якщо ваш найменший
брат не прийде з вами. 4 І якщо ж
пошлеш нашого брата з нами, то
підемо купити тобі їжу. 5 Якщо ж
не пошлеш нашого брата з нами, то
не підемо. Бо чоловік сказав нам,
мовлячи: *Не можна вам побачити
мого лиця, якщо ваш найменший
брат не прийде з вами. 6 І сказав Ізраїль: Чому ви мені вчинили зло,
сказавши чоловікові, що є у нас
брат? 7 Вони ж сказали: Питаючи,
запитав нас чоловік і про наш рід,
кажучи: І чи ще живе ваш батько? І
чи є у вас брат? Ми йому розповіли
за цим запитом. Чи знали ми, що
нам скаже: Приведіть вашого брата? 8 І сказав же Юда до Ізраїля,
свого батька: Пусти хлопця зі мною, і вставши, підемо, і будемо живі,
а не помремо: і ми, і ти, *і ввесь
наш маєток. 9 Я ж його візьму, і домагайся його з моєї руки. Якщо не
приведу його до тебе і поставлю
його перед тобою, буду грішним
перед тобою всі дні. 10 Бо якщо б
ми не забарилися, повернулися б
двічі. 11 Сказав же їм Ізраїль їхній
батько: Якщо так є, зробіть: візьміть з плодів землі до вашого посуду і принесіть дари чоловікові: смолу, мед, і ладан, й істакт, і терпентину, й горіхи, 12 і візьміть в свої
руки подвійні гроші. Гроші, що
знайшлися у ваших мішках, поверніть з собою: чи часом не є помилка. 13 І візьміть свого брата, і
вставши, підіть до чоловіка. 14 Бог
же мій дасть вам ласку перед чоловіком: хай відпустить одного вашого брата і Веніамина. Я був бездітним і бездітним буду. 15 Взявши ж
мужі дари, і подвійні гроші в свої
руки, і Веніамина, і вставши, прийшли до Єгипту, і стали перед Йосифом. 16 Як же їх побачив Йосиф і
Веніамина, свого брата, і сказав наглядачеві свого дому: Ввівши цих
людей до хати, і заколи зі скота і
приготов, бо зі мною мають їсти
хліб в полудне ці люди. 17 Зробив
же наглядач так, як сказав Йосиф, і
ввів людей до хати Йосифа. 18 Побачивши ж люди, що ввели їх до
хати Йосифа, сказали: Через гроші,
______
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повернені раніше в наших мішках,
вводять нас, щоб оскаржити нас,
щоб взяти в рабство нас і наших
ослів. 19 Приступивши ж до наглядача дому Йосифа, сказали йому
перед брамою дверей, 20 мовлячи:
Благаємо, пане, *ми прийшли передше купити їжу. 21 Сталося ж,
коли ми прийшли на спочинок і
відкрили свої мішки ― і ось гроші
кожного в його мішку. Наші гроші
в міру, які ми взяли в наші руки,
повертаємо, 22 і ось ми принесли з
собою інші гроші, щоб купити їжу,
бо не знаємо хто вклав гроші до наших мішків. 23 Сказав же їм: Мир
вам, не бійтеся, ваш Бог і Бог вашого батька дав вам скарб у ваших
мішках; гроші ж ваші добрі маю. І
вивів до них Симеона. 24 І приніс
воду, щоб помити їм ноги, і дав сіно їхнім ослам. 25 Приготовили ж
дарунки, поки не прийде Йосиф в
полудень, бо почули, що там їм обідати. 26 Прийшов же Йосиф до хати, і принесли йому дари, які мали
в своїх руках з дому, і поклонилися
йому лицем до землі. 27 І питав їх:
Чи ви є здорові? І сказав: Чи є здоровим ваш батько, старець, про якого ви говорили? Чи ще є живим?
28 Вони ж сказали: Твій раб, наш
батько, є здоровий і є ще живий. І
сказав: Благословенний цей чоловік Богові. Схилившись же, поклонилися йому. 29 Поглянувши же очима, Йосиф побачив Веніамина
свого одноматірного брата, і сказав: Чи цей є ваш найменший брат,
про якого ви сказали, що приведете
до мене? Сказав же: Хай Бог помилує тебе, дитино. 30 Зворушився же
Йосиф, і його лоно ридало через
свого брата, і хотів плакати; ввійшов же до кімнати, заплакав, 31 і
помивши лице, і вийшов, здержувався, і сказав: Покладіть хліб; 32 і
поклали йому самому і їм окремо,
єгиптянам, що з ним їли, після них:
бо єгиптяни не могли їсти хліб з євреями, бо єгиптянам огидний всякий пастух овець. 33 Сів же напроти нього первородний за своїм
старшинством і найменший за своєю молодістю; і люди дивувалися,
кожний до свого брата. 34 Взяли ж
собі часть від нього, бо найбільшою була часть Веніамина понад
всіх частей, п’ять разів більша від
них; пили ж і повпивалися з ним.
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въ вре'тищихъ нашихъ, пръ'вње, (въво'дят
ны)29 ѓ^бол#га'ти насъ, (-)30 да ны` по'имђтъ въ
рабо'тђ и^ ѓ^слы` наша” Пристђпи'вшиy къ строи'телю до'мђ і^ѓ'сифова реко'ша е^мђ прDе вра'ты
две'рными гл~ющи. Мо'лимтися гдsне, *прїидо'хомъ пръвње кђпи'ти пи'ща, бысть же е^гда`
прїидо'хомъ на ста'нъ, и^ эTрњши'хоM вре'тища
своя`, и^ с^е сребро` кое^го'ждо въ вре'тищи (е^го)31.
(сребро` наше мњрно е^гоже взяхомъ въ рђ'кђ свою
възвраща'емъ,) и^ (с^е) сребро` дрђго'е принесохоM съ
собо'ю кђпити пища, не вњмы (б^о) кт^о вложи`
сребро` въ вретища наша” Рече же и^мъ ми'ръ
вамъ не бо'итеся б~ъ вашъ, и^ б~ъ эTц~а вашего
даде` ваM бога'тъство въ вре'тищихъ вашиX сребра же вашего бл~говолящаго и^маM і^ и^зведе` к
нимъ симеѓ'на. и^ принесе` во'дђ ѓ^мы'ти ноѕњ
и^мъ, и^ дасть сњно ѓ^сло'мъ и^хъ” Оу^готова'шаy
да'ръ, до'ндеже прїидетъ і^ѓ'сифъ въ полђдне,
слы'шаша б^о ја%ко та'мо (иM) ѓ^бњдовати” Прїиде
же і^ѓ'сифъ въ до'мъ, и^ принесоша е^мђ да'ры и^же
и^мњя'хђ в рђкђ свое'ю (и^з домђ)32, и^ поклонишася е^мђ ни'цы до земля`” (И$) въпраша'ше (-)33
я& здра'ви ли е^сте`, и^ рече [-]34 здрав ли е^сть
эTц~ъ вашъ ста'реw е^гоже реко'сте е^ще л^и живъ
е^сть, сїи же рњша здра'въ е^сть рабъ твой
эTц~ъ нашъ, и^ еще` живъ е^сть” И$ реq блsвенъ
чл~къ сїи б~ђ, (-)35 прекло'нша (же) ся, поклони'шася е^мђ” Възрњв же ѓ^чи'ма [і^ѓ'сифъ]36 ви'дњ венїа^мина брата свое^го е^дїнома'терня. и^ рече се'и
л^и е^сть братъ вашъ ме'ншїи, е^гоже реко'сте къ
мн^њ привести`, (-)37 рече (же), б~ъ поми'лђет# т^я
ча'до. възмђти' же ся і^ѓ'сифъ, [и^]38 рыда'ше ё^тро'ба е^го брата раd свое^го, і^ и^ска'ше пла'катися,
вни'де же въ клњть пла'кася [-]39, и^ ё^мы'въ
лице` (і^) и^зы'де, въздръжа'шеся, и^ рече положи'те
хлњбъ, и^ положи'ша е^мђ е^ді'номђ, и^ си'мъ ѓ^со'бъ, (-)40 е^гљ=птяномъ е^же (с ни'мъ ја^дя'хђ)41
подлњ ниX, не можа'хђ б^о е^гљ=птяне ја%сти [хлњба съ е^вре'и]42, хђ'лно б^о [-]43 е^гљ=птяномъ
[всякъ пастђхъ ѓ%вчїи]44” Сњде же прямо е^мђ
прьвене'цъ по старњ'ишинъствђ свое^мђ, и^ ме'ншїи по ме'ньшествђ свое^мђ, [и^ дивля'хђся]45
мђжи къждо къ бра'тђ свое^мђ” Взя'ша же
часть (къ себњ` эT него`)46 вя'щши б^о бысть
ча'сть венїа^ми'нова, паче (всњхъ [ча'стїи]47)48,
пять кра'тъ съгђ'бњиши ѓ^нњхъ, пи'ша же и^
ё^пи'шася с ни'мъ”
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_____
Глvа, м~д”
заповњда і^ѓ'сифъ домострои'телю свое^мђ
гл~я, напо'л#ните вре'тища мђжъ пи'ща е^лико мо'гђтъ въздви'гнђти, (-)1 вложи'те (же) къмђждо и^ сребро` върхђ ё^стїя вре'тищђ, и^ чашђ [-]2 сребрянђю вложи'те
въ (меnшего вре'тище)3, и^ цњ'нђ пшени'чнђю [-]4”
Бы'сть же по словесњхъ і^ѓ'сифовыхњ ја%коже гл~а,
заё%тра [же]5 на свита'нїи (-)6 мђжи эTпђсти'шася [-]7 и^ ѓ^сля'та и^хъ [і^ и^зшеDшим и'мъ]8 и%з
града, не эTи^до'ша далече” И$ [реq і^ѓ'сифъ]9 домострои'телю свое^мђ [гл~я]10, въста'въ и^ди` въ
слњдъ мђжїи, и^ пости'гни я& и^ (съ гнњвомъ)
рцы и^мъ” Почт^о та'ко ми възда'сте зл^о за добро`, въскђ'ю ё^крадо'сте (ча'шђ м^и)11 сре'брянђ,
т^а еs е%же пїе'тъ гдsнъ мои самъ (и^)12 влъхвова'нїемъ волхвђ'етъ въ не'и. зл^њ сконча'етеся е^же
сътвори'сте” Пости'гше же я& (мђжъ) рече и^мъ
по словесе'мъ симъ” Сїи же рњша
[-]13 въскђ'ю
гл~етъ гдsнъ словеса с^и. не бђ'ди рабо'мъ твои^мъ сътвори'ти (сего`) по словесеM сим#. поне'же сребро` е^же ѓ^брњто'хомъ въ вре'тищихъ свои^хъ.
Възврати'хомъ къ тебњ` эT земля` ханаа'ня.
како ё^б^о да ё^кра'демъ (сребро` и^ зла'тђ (ча'шђ)
эT до'мђ гдsна твое^го`)14” Оу^ него'же ѓ^бря'щеTся
чаша эT раb твоиX да ё^мреT, [-]15 а^ мы бђдеM раби`
гдsна (твое^го)16” Се же рече (е'й), [-]17 нн~њ ја%коже
гл~ете та'ко бђдетъ, ё^ него'же ся ѓ^бря'щетъ
чаша. да бђ'детъ (гдsнђ мое^мђ ра'бъ)18, а^ вы`
бђ'дете чи'сти” [И$ потща'вшеся]19 съвръже ко'ждо вре'тище свое` (-)20, и^ ѓ%твори'ста ко'ждо (свое`
вре'тище)21. и^зыска' же, эT старњ'ишаго. заче'нъ
до'ндеже прїиде до ме'ншаго, и^ [скончиvше]22 ѓ^брњте ча'шђ въ вре'тищи венїами'ни” И$ растръза'ша ри'зы своя`, и^ възложиша кожDо вре'тище
свое` на ѓ^слы` своя`, и^ ѓ^брати'шася въ' градъ”
Въни'де же і^ё'да и^ бра'тїя е^го къ і^ѓ^сифђ. е^ще`
е^мђ сђщ'ђ т^ђ, и^ припадо'ша прњд ни'мъ до
земля`” Рече же и^мъ і^ѓ^сифъ чт^о дњтель сїю`
[-]23 сътвори'сте. не вњ'сте ли ја%ко (нњ'сть враж#би'тъ)24 чл~къ ја%коже а%зъ” Рече же і^ё^да чт^о
эTвњща'емъ гдsнђ, и^ли` чт^о эTгл~емъ, и^ли` чи'мъ
ѓ^правди'м#ся. б~ъ б^о ѓ^брњте зл^о рабовъ твоиX.
(и^) с^е мы` раби` гдsна на'шего, и^ м^ы и^ ё^ него'же
ѓ^брњте ча'ша” Рече же і^ѓ'сифъ не (бђ'ди ми)25
сътвори'ти словеси` сего, мђж'ъ ё^ него'же ѓ^брњтеся ча'ша (сїя`), то'и да бђ'детъ м^и ра'бъ, а^
в^ы да и'дете в цњ'лости къ эTц~ђ свое^мђ” При
стђпи'въ же [-]26 і^ё'да, (и^) реq молю'ся гдsне да
рече'тъ рабъ тво'и [-]27 преD тобо'ю, и^ не прогнњ'______
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Глава 44
1 І Йосиф заповів своєму наставникові, кажучи: Наповніть мішки людей поживою, скільки можуть підняти, вкладіть же кожному
і гроші при отворі мішка, 2 і срібну
чашу вкладіть в мішок найменшого, і ціну за пшеницю. Сталося
ж за словами Йосифа, так як сказав.
3 Вранці ж, на світанку, були відпущені чоловіки і їхні осли. 4 I, як
вони вийшли з міста, не відійшли
далеко. І сказав Йосиф наставникові свого дому, мовлячи: Вставши,
іди вслід за чоловіками, і дожени
їх, і з гнівом їм скажеш: Чому ви
так мені віддали: зло за добро? 5
Чому ви мені вкрали срібну чашу,
це є та, з якої п’є сам мій пан, і
ворожбою ворожить в ній. Зле закінчиться, тому що ви це зробили.
6 Догнавши ж їх, муж сказав їм за
цими словами. 7 Вони ж сказали:
Навіщо пан говорить ці слова. Хай
не буде, щоб твої раби вчинили це
за цими словами. 8 Якщо гроші, які
ми знайшли в своїх мішках, ми тобі
повернули з ханаанської землі,
отже, як украдемо гроші і золоту
чашу з дому твого пана? 9 У кого з
твоїх рабів знайдеться чаша – хай
помре, а ми будемо рабами твого
пана. 10 Це ж сказав: Так! Так як
тепер кажете, так буде. У кого
знайдеться чаша, хай буде рабом
моєму панові, а ви будете чисті. 11
І поспішившись, стягнули кожен
свій мішок, і відкрили кожен свій
мішок. 12 Пошукав же, почавши
від старшого, доки не прийшов до
наймолодшого, і закінчивши, знайшов чашу в мішку Веніамина. 13 І
розірвали свою одіж, і поклали кожен свій мішок на свої осли, і повернулися до міста. 14 Ввійшов же
Юда і його брати до Йосифа, ще як
він був там, і припали перед ним до
землі. 15 Сказав же їм Йосиф: Що
це за діло ви вчинили? Чи не знаєте
ви, що немає чоловіка ворожбита,
як я? 16 Сказав же Юда: Що відповімо панові, або, що скажемо, або
чим оправдаємося? Бо Бог знайшов
зло твоїх рабів. І ось ми раби
нашого пана, і ми, і той, у кого
знайшлася чаша. 17 Сказав же Йосиф: Хай не буде мені, щоб я
зробив це слово. Чоловік, у якого
знайшлася ця чаша, він хай буде
мені рабом, а ви ідіть цілими до
свого батька. 18 Приступивши ж
Юда, і сказав: Благаю, пане, хай
твій раб заговорить перед тобою, і
не прогнівайся на твого раба, бо ти
______
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є по фараонові. 19 Володарю, пане,
*ти запитав твоїх рабів, кажучи: Чи
не маєте батька і брата? 20 І ми, пане,
сказали: Є у нас старий батько, і
наймолодша дитина на старість у
нього, брат же його помер; цей же
одним остався у своєї матері, батько
ж його полюбив. 21 Ти ж сказав
своїм рабам: Приведіть його до мене,
щоб я його побачив. 22 І ми, пане,
сказали: Дитина не може залишити
батька, коли ж залишить батька, то
він помре. 23 Ти ж відповів своїм
рабам: *Якщо не приведете сюди вашого наймолодшого брата, то не додасьте більше побачити моє лице. 24
Сталося ж, коли ми прийшли до твого раба, нашого батька, і розповіли
йому мову пана. 25 Сказав же нам
наш батько: Ідіть знову, купіть нам
трохи поживи. 26 Ми ж сказали: Не
можемо піти, але хіба, що наш наймолодший брат піде з нами, то підемо. Бо не можемо побачити лице
чоловіка, якщо найменший брат не є
з нами. 27 Сказав же твій раб, наш
батько, до нас: Ви знаєте, що двох
мені породила жінка. 28 *І один пішов від мене, і ви сказали, що його
звір з’їв, і я не побачив його дотепер.
29 Якщо бо візьмете і цього з перед
мого лиця і трапиться йому зло в дорозі, зведете мою старість зі смутком
до аду. 30 Тепер, якщо підемо, отже,
до твого раба, нашого батька, і з нами не буде дитини, бо його душа
прив’язана до його душі; 31 і буде,
коли сам побачить, що немає з нами
дитини, – помре; і ось твої раби зведуть старість твого раба, нашого
батька, з болем до аду. 32 Бо твій
раб, наш батько, передав дитину в
мої руки, і я сказав: *Якщо не приведу його до тебе і не поставлю його
перед тобою, – буду грішним перед
батьком всі дні. 33 І тепер, отже, я
буду твоїм рабом на місце хлопця,
рабом моєму панові, а дитина хай
піде з братами. 34 Бо, як підемо до
батька, як з нами немає дитини? Щоб
я не побачив зло, яке має найти на
мого батька.

Глава 45
1 І Йосиф не міг здержатися, бачачи всіх, що стояли перед ним, і
сказав: Відступіть всі від мене. І ніхто не стояв перед Йосифом, коли об’являвся своїм братам, 2 і підняв голос з плачем. Почули ж усі єгиптяни,
і було чути в домі фараона. 3 І сказав
______
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ваися на раба` твое^го. ја^ко ты е^си по фараѓ'нњ (властели'нъ) гдsне, *т^ы въпроша` ра'бъ
твоиX гл~я, не и'мате ли эTц~а и^ брата, и^
рњхомъ (гдsне)28, е%сть н^ы эTц~ъ ста'ръ. и^ ѓтро'чищъ на ста'рость мнїи е^мђ. (-)29 бра'тъ
(же) е^мђ ё^мре`, се'и же е^ди'нъ ѓ^ста` ё^ мт~ре
свое^я, эTц~ъ же [възлюби` и&]30” Ты же рече рабо'мъ свои^мъ приведњте е^го къ мн^њ (да)31 (и&
ви'ждђ)32. и^ рњ'хомъ (гдsне)33 не мо'жетъ (ѓ^ста'вити ѓ^тро'чищъ)34 эTц~а. а^ще ли ѓ^ста'вит#
эTц~а, т^о ё%мретъ” Ты же эTвњща` рабо'мъ свои^мъ, *а%ще (не приведе'те)35 брата ва'шего ме'ншего (сњмо)36, (т^о) не приложи'те ктомђ` ви'дњти лица` мое^го`” Бысть же е^гда` прїидо'хомъ
къ рабђ` твое^мђ эTц~ђ (-)37 на'шемђ, (и^) повњ'дахомъ е^мђ рњ'чь гдsна” Рече же наM эTц~ъ
нашъ. и^дњте па'ки кђпи'те намъ мало пи'ща, мы же реко'хомъ не мо'жемъ и^ти. [а%ще ли]38 братъ на'ш# мнїи и'детъ с нами.
(то^) и'демъ, не мо'жемъ бо ви'дњти лица` мђж'ђ. братђ ме'ншемђ не сђщ'ђ с нами” Реq же
ра'бъ тво'и эTц~ъ нашъ къ на'мъ, в^ы вњ'сте
ја^ко двђ` м^и е^сть породи` жона` *і и^зы'иде е&ди'нъ эT мене` и^ реко'сте [-]39 звњ'рь и^зъе^лъ и&
е^сть, и^ не ви'дњхъ е^го досе'лњ” А/ще бо по'имете и^ сего` эT лица` мое^го. и^ слђчи'тся е^мђ зл^о
на пђти` [-]40 спрово'дите [ста'рость мою]41 с
печа'лїю въ а'дъ” Нн~њ [-]42 а%ще и'демъ (ё^бо)
къ рабђ` твое^мђ` эTц~ђ [-]43 на'шемђ. и^ ѓ^тро'чища не бђ'детъ с на'ми, дш~а бо е^го свя'зана е^сть съ [дш~ею сего`]44” И$ бђ'детъ ја%ко ё%зритъ самъ. не сђща` ѓ^тро'чища съ на'ми. ё%мретъ, и^ (с^е) прово'дятъ раби` твои` ста'рость
раба` твое^го эTц~а (-)45 на'шего съ болњ'знїю въ
а'дъ” Ра'бъ бо тво'и [эTц~ъ нашъ]46 вда` ѓ^тро'ка
(в рђцњ` мои`. и^ а%зъ реко'хъ)47 *аще не приведђ
е^го к тебњ. и^ не поста'влю е^го преD тобо'ю
грњшенъ бђ'дђ къ эTц~ђ вс^я дн~и” (И$) нн~њ ё^бо
бђ'дђ а%зъ [рабъ твои]48 въ ѓ^тро'чища мњ'сто
ра'бъ гдsнђ [мое^мђ]49” А$ ѓ^тро'чищь да и'детъ
съ бра'тњею. ка'ко бо [и'демъ]50 къ эTц~ђ эTтро'чищђ не сђщ'ђ с нами. да не ви'жDђ зл^а е'же
и'мать быти на эTц~а мое^го”

Глvа, м~е” _
не можа'шеся і^ѓ^сифъ ё^дръжа'ти. (зр^я)
всњ'хъ преDстоя'щихъ е^мђ. [и^]1 рече [эTстђпите]2 (эT мене` [вс^и]3)4” И$ не стоя'ше никто'же [-]5 преD і^ѓ'сифоM, е^гда` позна'вшеся братїи свое'и, и^ въздви'же гласъ съ
пла'чемъ” Слы'шаша же вс^и е^гљ=птяне. и^ ё^92
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слы'шано бысть въ домђ` фараѓ'ни” [И$ рече]6 і^ѓ'сифъ братїи свое'и. а%зъ е^смь і^ѓ'сифъ. а%ще ли
эTц~ъ мо'и живъ” [-]7 Не можа'хђ бра'тїя [е^го]8
эTвњща'ти (словеси`) е^мђ ё^страши'ша бо ся” Рече
же і^ѓ'сифъ братїи свое'и. пристђпи'те къ мнњ.
и^ пристђпи'ша” *И$ рече а%зъ е^смь і^ѓ'сифъ бра'тъ
вашъ. е^гоже в^ы прода'сте въ е^гљ=пеT” Нн~њ ё^бо не
пецњтеся. ни поро'ко в^ы бђ'ди. и^же прода'сте
м^я сњмо. *на жи'знь б^о пђсти м^я б~ъ преD ва'ми. с^е б^о дв^њ лњтњ гла'дъ на земли`. и^ е^ще`
(пять лTњ ѓ^ста`)9 въ нихже не бђ'детъ ѓ^ра'твы (и^)10 жа'твы” Пђсти` бо м^я б~ъ преD ва'ми
(ѓ^ста'нокъ вамъ ѓ^ста'вити)11 на зем#ли`. и^ прекръми'ти васъ ѓ^ста'вленїе вели'ко” Нн~њ ё^б^о не
вы` [посла'сте м^я]12 сњмо. н^о б~ъ, и^ сътвори`
мя ја%ко эTц~а фараѓ'нђ. и^ властели'на всемђ` до'мђ е^го, и^ князя все'й земли` е^гљ=петъстњи” Потща'вшеся [-]13 и^дњте къ эTц~ђ мое^мђ, и^
рцњте е^мђ” Та'ко гл~тъ сн~ъ тво'и і^ѓ'сифъ. сътвори` м^я б~ъ гдsна все'и земли` е^гљ=петъстњи”
прїиди` ё^б^о къ мнњ`, и^ не преме'дли, и^ ё^сели'шися въ земли` гесе'мли въ а^равїи. и^ бђ'деши
близъ мн^њ, т^ы и^ сн~ве твои`, и^ сн~ве сн~овъ твоиX” (и^) ѓ^вца` твоя`. и^ воло'ве твои`, и^ [вс^е]14 е^ли'коже ти е^сть. и^ прекоръмлю т^я т^ђ” (И$) е^ще` б^о
пять лњтъ гла'дъ [бђдетъ на земли`]15. и^ да
не поги'бнеши т^ы и^ сн~ове твои`. и^ вс^е и^мњ'нїе
твое`. [и^]16 с^е (ѓ%чима видита)17, і^ ѓ^чи венїами'на бра'та мое^го. ја%ко ё^ста` моя` гл~юT к ваM
повњ'дите ё^б^о эTц~ђ мое^мђ` вс^ю сла'вђ мою`. ја%же
въ е^гљ=птњ. и^ е^ли'ко ви'дњсте. и^ потщаvшеся,
приведњте эTц~а мое^го сњмо” И$ припаD на вы'ю
венїями'на брата свое^го пла'кася ѓ^ неM” и^ венїями'нъ пла'кася ѓ^быиM вы'ю е^го. и^ цњлова` вс^ю
бра'тїю свою`. [и^]18 пла'кася ѓ^ ни'хъ. и^ посе'мъ
гл~аша бра'тїя е^го къ немђ`” И$ пронесе'ся рњчь
до до'мђ фараѓ'ня гл~юще. прїидо'ша бра'тїя
і^ѓ'сифова. (и^) възра'довася (-)19 фараѓ'нъ и^ раби`
е^го” Рече же фараѓ'нъ къ і^ѓ'сифђ, рцы` бра'тїи
свое'и с^е сътвори'те. напо'лните съсђ'ды ваша, і^
и^дњте в зе'млю ханаа'ню. (-)20 пои'мше (же) эTц~а
ва'шего і^ имњ'нїе ваше. (и^) прїидњте къ мнњ`”
И$ да'мъ вамъ эT всего` добра` е^гљ=петъска. и^ да
ја%сте бл~готђ` земнђ'ю” Ты^ же заповњж'дь (иM)21
да въ'змђтъ ко'ла эT земля` е^гљ=петъски дњтемъ (и^хъ)22 и^ женамъ (и^хъ). и^ пои'мше эTц~а
своего, (да и& приведђт#)23. (-)24 не пощади'те (же)
ѓ^чи'ма съсђ'дъ своиX, все` б^о до'бро е^гљ=пет#ско
вамъ бђ'деT” Сътвори'ша же (сн~ове і^и^л~евы та'ко)25. да'сть же [и^мъ і^ѓ'сифъ]26 ко'ла. по повелњ'нїю фараѓ'на цр~я [е^гљ=петъска]27 и^ да'стъ и^мъ
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Йосиф своїм братам: Я є Йосиф. Чи
ще мій батько живий? Не могли
його брати відповісти йому слово,
бо перелякалися. 4 Сказав же Йосиф своїм братам: Приступіть до
мене, і приступили. *І сказав: Я є
Йосиф, ваш брат, якого ви продали
в Єгипет. 5 Тепер, отже, не журіться, ані хай вам не видається
поганим, що ви мене сюди продали, *бо мене послав Бог перед вами на життя. 6 Бо ось два роки голод на землі і ще зосталося п’ять
літ, в яких не буде оранки, ані
жнив. 7 Бо мене Бог послав перед
вами, щоб залишити вам останок
на землі, і перегодувати вас, великий останок. 8 Тепер, отже, не ви
мене сюди послали, але Бог, і зробив мене, наче батьком, фараонові і
володарем всього його дому, і
князем всієї єгипетської землі. 9
Поспішившись, підіть до мого
батька, і скажіть йому: Так говорить твій син Йосиф: Бог зробив
мене паном всієї єгипетської землі.
Отже, прийди до мене і не барися,
10 і поселишся в землі Ґесем, в
Аравії, і будеш близько мене, ти і
твої сини, і сини твоїх синів, і твої
вівці, і твої воли, і все те, що є твоє,
11 і там тебе годуватиму. Бо іще
п’ять літ буде голод на землі, і щоб
не згинув ти, і твої сини, і ввесь
твій маєток. 12 І ось очима бачите,
і очі Веніамина, мого брата, що мої
уста до вас говорять. 13 Сповістіть,
отже, моєму батькові всю мою
славу, що в Єгипті, і те, що ви побачили, і поспішившись, приведіть
сюди мого батька. 14 І припавши
на шию Веніамина, свого брата,
заплакав на ньому, і Веніамин
плакав, обнявши його шию. 15 І він
поцілував усіх своїх братів і заплакав на них, і після цього заговорили до нього його брати. 16 І
понеслася чутка до дому фараона,
кажучи: Прийшли брати Йосифа. І
зрадів фараон і його раби. 17 Сказав же фараон до Йосифа: Скажи
твоїм братам: Це зробіть: Наповніть ваш посуд і підіть до ханаанської землі, 18 взявши ж вашого
батька і ваше майно, і прийдіть до
мене. І дам вам з усього добра
Єгипту, і їстимете доброту землі.
19 Ти ж заповідж їм, щоб взяли
вози з єгипетської землі для їхніх
дітей і їхніх жінок, і взявши свого
батька, хай їх приведуть. 20 Не
щадіть же очима свій посуд, бо все
єгипетське добро буде для вас. 21
Зробили ж ізраїльські сини так. Дав
же їм Йосиф вози згідно з приказом
фараона, єгипетського царя, і дав
______
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їм харчі на дорогу, 22 і всім дав дві
одежі. Веніаминові ж дав 300 золотих і п’ять одежей на зміну. 23
Своєму батькові послав так само: і
10 ослів, що везли з усього єгипетського добра, і десять ослиць,
що везли хліб на дорогу їхньому
батькові, 24 і відпустив своїх
братів, і відійшли. Сказав же їм: Не
гнівайтеся в дорозі. 25 Вийшли ж з
Єгипту і прийшли до ханаанської
землі, до Якова, свого батька, 26 і
розповіли йому, кажучи, що: Твій
син Йосиф є живий, і панує по всій
єгипетській землі. І Яків здивувався у своїм умі, бо не вірив їм. 27
Сказали ж йому всі ці слова, які
сказав їм Йосиф, все, що сказав їм.
Побачивши ж Яків вози, які Йосиф
послав, щоб узяти його, і ожив дух
Якова, їхнього батька. 28 І сказав
Ізраїль: Велике мені є це, якщо мій
син Йосиф є живий; пішовши, побачу його, поки я ще не помер.

бра'шно на пђт'ь. и^ всњмъ дасть сђгђ'бы ризы”
Венїами'нђ же дасть. т~, златниk и^ пя'теры
[ри'зы и^змњне'ныя]28, [-]29 эTц~ђ свое^мђ послаl та'кожде, и і~, ѓ^се'лъ, нося'ще эT всего` добра` е^гљ=петъска. и^ де'сять мъскъ нося'ще хлњ'бъ (на
пђт'ь эTц~ђ [и^хъ]30)31, [и^ эTпђсти]32 бра'тїю
свою`” и^ эTидо'ша. (-)33 рече (же) и^мъ не гнњ'ваитеся на пђти`” (-)34 И$зыдо'ша (же) и^зъ е^гљ=п#та,
и^ прїидо'ша в зе'млю ханаа`ню, къ і^а'ковђ эTц~ђ
свое^мђ, и^ повњ'даша е^мђ гл~ющи, ја%ко сн~ъ тво'и
і^ѓ'сифъ жи'въ е^сть, и^ [-]35 владњ'етъ въ все'и
земли` е^гљ=петъстњи” И$ въчюди'ся въ ё^мњ` с^и
і^а'ковъ, не вњ'роваше бо и^мъ, гл~аша же е^мђ вс^я
[словеса`]36 с^и, ја%же гл~а и^мъ і^ѓ'сифъ, е^ли'ко (же)
рече и^мъ” Оу^зрњ'въ же ко'ла (і^а'ковъ) ја%же посла`
і^ѓсифъ, ја^ко въздви'гнђти и& (и^) ѓ^жи` дх~ъ і^а'ковль эTц~а и^хъ” [И$ рече]37 і^и~ль велико ми е^сть
(с^е) а^ще (-)38 е^сть [і^ѓсифъ сн~ъ мои]39 живъ,
шедъ да ви'ждђ е^го до'ндеже не ё^мрђ`”

Глава 46

_ Глvа, м~ѕ”

1 Вставши ж, Ізраїль і все
його прийшов до криниці клятви і
приніс жертву Богові свого батька
Ісаака. 2 Сказав же Бог до Ізраїля в
видінні вночі, мовлячи: Якове,
Якове. Він же сказав: Що є? 3 Він
же сказав: Я є Бог твоїх батьків, не
бійся піти до Єгипту, бо зроблю тебе там великим народом; 4 і Я піду
з тобою до Єгипту, Я ж тебе виведу
до кінця, Йосиф покладе свої руки
на твої очі. 5 *Вставши ж Яків від
криниці клятви, і взяли сини Ізраїля, свого батька, і їхнє майно, і
їхніх жінок на вози, які послав Йосиф, щоб їх взяти, 6 і взявши своє
майно і все придбане, що придбали
в ханаанській землі, і *прийшов же
Яків до Єгипту, і все його насіння з
ним, 7 і його сини, і сини його
синів з ним, і його дочки, і дочки
його дочок, і все його насіння з ним
ввійшло до Єгипту. 8 *Це імена синів Ізраїля, які прийшли до Єгипту
з Яковом, їхнім батьком. Це ж його
сини: *первородний Якова Рувим.
9 Сини ж Рувима: Енох, і Фалюс,
Асрон, і Ахармій. 10 *Сини ж Симеона: Емуїл, і Амін, і Аод, і Ахин,
і Саар, і Саул, син ханаанейки. 11
*Сини ж Левгія: Герсон, Кат і Мерари. 12 *Сини ж Юди: Ір, і Аннан,
Силом, і Фарес, і Зара. Померли же
Ір і Аннан в ханаанській землі.
Сини ж Фареса були: і Асрон, і
Емуїл. 13 *Сини ж Ісахара: Толя, і
Фуа, і Асув, Замвран. 14 Сини ж
_______

ъста'в же і^ил~ь, [-]1 и^ вс^е е^го прїиде къ
кла'дязю кля'твеномђ, и^ положи` же'ртвђ
б~ђ эTц~а свое^го і^саа'ка” Речеy бг~ъ къ і^ил~ю,
въ видњ'нїи в нощи` гл~я. і^а'кове і^а'кове,
се'й же рече чт^о е^сть, [ѓ%н же реq]2” А@зъ е^смь бг~ъ
эTц~ъ твоиX, не бо'ися и^ти` въ е^гљ=петъ, въ
ја^зы'къ б^о ве'лїи сътворю` т$я та'мо, и^ а'зъ и^дђ` с тобо'ю въ е^гљ=петъ, (-)3 а%з (же) възведђ
т^я до кон#ца`. [-]4 і^ѓ'сифъ возложи'тъ рђцњ
[свои`]5 на ѓ%чи твои`” *Въста'в же і^а'ковъ эT
кла'дязя кля'твенаго, и^ взя'ша сн~ве [-]6 і^ил~я
эTц~а свое^го и^ стяжа'нїе [иX]7 и^ же'ны и^хъ на ко'ла, ја%же посла` і^ѓ'сиf въздви'гнђти (иX)8, и^ възе'мше и^мњнїе свое`, и^ вс^е притя'жанїе е^же притяжа'ша в земли` ханаа'ньстњи” И$ *прїиде (же) [і^а'ковъ въ е^гљ=петъ]9, и^ вс^е сњмя е^го с ни'мъ (и^)
сн~ве [е^го]10 и^ сн~ве сн~овъ е^го с ниM, и^ дще'ри [е^го]11,
и^ дще'ри [дще'рїи]12 е^го и^ вс^е сњмя е^го (с ни'мъ)
въни'де въ е^гљ=петъ” *Си^ [-]13 и^мена` сн~въ і^и~левъ пришеDшихъ въ е^гљ=петъ [съ і^а'ковомъ эTц~емъ и^хъ]14. [с^и же]15 сн~ове е^го” *Пръвене'цъ і^а'ковль рђви'мъ, сн~ове же рђви'мли е^но'хъ и^ [фа'люсъ]16, а^сро'нъ, и^ (а^хармїи)17, *сн~ове же симеѓ'ни,
е^мђ'илъ, и^ (а^ми'нъ)18, и^ а^ѓ'дъ, и^ а^хи'нъ, и^ саа'ръ, и^ саё'лъ. сн~ъ ханаа'нитяны. *сн~ве же левги'ни, герсо'нъ, ка'џъ, и^ мера'ри. *Сн~ове же і^ё'дины, и^ръ, и^ [а^нъна'нъ]19, [-]20 силоM, и^ фаре'съ, и^
за'ра. ё^мро'ша же и^ръ и^ [а^нъна'нъ]21 в земли`
ханаа`ни” Бы'ша же сн~ове фаре'сђ, (і^) а^сро'нъ, и^ е^мђи'лъ” *Сн~ове же [и^саха'ри]22, џо'ля, и^ фђа', и^
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[а^сђ'въ]23, (-)24 (замвраn)25” Сн~ове же (заё^лони)26, сере'дъ, [-]27 а^лло'нъ, и^ [е^и'ль]28, сїи сн~ове лїи'ни ја%же
роди` і^а'ковђ въ междорњчїи сљ=рьстњмъ, и^ ди'нђ
дще'рь е^го. всњхъ (же) дш~ъ [сн~овъ и^ дщерїи]29
л~г” Сн~ове же га'лъ, сафо'нъ, и^ (а^ннъги'съ)30, и^
[санънисъ]31 (-)32 џасованъ, (-)33 а^и^дисъ и^ (а^ди'съ,)
(і^ѓ^ди'съ)34 и^ (а^реи'лисъ)35” [*Сїи` же сн~ове]36 а^си'ровы,
е^мна`, і^ е^сђя', и^ е^ё'ль, и^ варїя`, и^ [са'рра]37 сестра
и^хъ. сн~ове же варїи'ни, хово'ръ, мелхїи'лъ” Сїи` сн~ове
зе'лфины, ја%же далъ лава'нъ [дще'ри свое'и лїи]38,
е^же роди` [-]39 і^а'ковђ (дш~ъ, ѕ~і)40” сн~ове же рахи'лини
жены`, і^а'ковля, і^ѓ'сифъ и^ вениа^ми'нъ” *Бы'ша же
сн~ове і^ѓ'сифли, въ земли` е^гљ=пет#стњи, ја%же роди
е^мђ (а^се'нџа)41, дщи` пентефрїина жръца` (града
слн~чна)42, [манасїю]43, и^ [е^фрњма]44” Бы'ша же сн~ве
[манасїины]45 ја%же роди` е^мђ зало'жница сљ=ра, махи'ръ, махи'ръ же роди` галаа^да, сн~ове же [е^фрњмли]46, брата [манасїина]47, [сђталамъ]48, и^ таа'мъ сн~ове же [сђталаMли]49 е^де'мъ” *Сн~ове же венїа^мини ва'ла и^ хово'ръ, и^ (асфиl)50. Бы'ша же сн~ове
ва'ла, ги'ра, и^ ноемаn и^ (нъхи'мъ)51, и^ ро'съ, и^
мамъфи'нъ, и^ [ѓ^фими'мъ]52” Ги'ра же роди а^ра'да”
сїи` [же]53 сн~ове рахи'ли, ја%же роди і^а'ковђ всњхъ
дш~ъ, и~і” Сн~ове же да'новы, а^со'мъ, и^ сн~ове (же)
(неџали'мли)54, и^а^силъ, [-]55 [го'нїи]56, [-]57 [и^саха'ръ]58, и^ [сили'мъ]59, (-)60 сн~ове (же) ва'ллины, ю%же
дасть лава'н# рахи'ли дще'ри своей, [и^]61 роди [-]62 і^а'ковђ всњхъ дш~ъ, з~” Всњхъ [-]63 дш~ъ ја%же прїидо'ша съ і^а'ковомъ, въ е^гљ=пет#, ја%же и^зыдо'ша и^с
чре'слъ е^го, развњ жеn. сн~овъ і^а'ковль, всXњ дш~ъ, ћ~,
и^ ѕ~, сн~ове же і^ѓ'сифли е^же быша е^мђ въ земли'
е^гљ=петъстњи [-]64” (И$) всXњ [же]65 дш~ъ домђ і^а'ковля, ја%же прїидо'ша [с ни'мъ]66 въ е^гљ=петъ, о~е”
І$ё^дђ же (посла'ша)67 предъ собо'ю къ і^ѓ'сифђ, срњстї и&, ё^ и^ром#ска града в земли` (рацњсїинњ)68”
Въпря'гъ же і^ѓ'сифъ колесницђ свою`, (і^) и^зы'де противђ і^ил~я эTц~а свое^го, к (афиро'нђ)69 градђ, (показа' же ся)70 е^мђ (самъ). (и^) припаде` на вы'ю
е^го, и^ плака'ся (-)71 много” (Речеy)72 і^и~ль къ і^ѓ^сифђ,
да ё^мрђ по семъ, е^лмаже ви'дњхъ лице твое`, е^ще б^о ты е^си жи'въ” Рече же і^ѓ'сифъ къ братїи
свое'й шедъши повњмъ фараѓ'нђ, и^ рекђ е^мђ братїа моа`, и^ до'мъ эTц~а мое^го, и^же бњша въ
земли` ханаа'ни. прїидоша ко мн^њ. сїи же (сђть
мђжи)73 пастђси`, (скотопита'телницы)74. (-)75
ско'тъ (же) и^ воло'ве и^ вс^е и^хъ е^же и^мњша привъзове'тъ в^ы
вели сђть (съ собо'ю)” А/ще [-]76
фараѓ'нъ, и^ рече'тъ вамъ, чт^о дњло ва'ше
е^сть, рцњте (-)77 скотопи та'тел#ницы е^смы`, (и^здњтъска раби` твои`)78 [и^]79 досе'лњ [-]80 м^ы, и^
эTц~ы наши. да въсели'теся въ зе'млю гесе'млю
95

Заулона: Серед, Аллон і Еіль, 15
Це сини Лії, яких породила Якову в сирійськім межиріччі, і Діну,
його дочку. Всіх же душ синів і
дочок, тридцять три. 16 Сини ж
Гала: Сафон, і Аннгис, і Саннис,
Тасован, Айдис, і Адис, Йодис, і
Ареілис. 17 *Це ж сини Асира:
Ємна, і Єсуя, і Єуль, і Варія, і
Сарра, їхня сестра. Сини ж Варії:
Ховор, Мелхіїл. 18 Це сини Зелфи, яку Лаван дав своїй дочці Лії,
яка породила Якову 16 душ. 19
Сини ж Рахилі, жінки Якова: Йосиф і Веніамин. 20 *Були ж сини
Йосифа в єгипетській землі, яких
йому породила Асента, дочка
Пентефрія, жерця міста Сонця:
Манасія і Ефрім. Були ж сини
Манасії, яких йому породила наложниця Сира: – Махир, Махир
же породив Галаада. Сини ж Ефріма, брата Манассії: Суталам і
Таам. Сини ж Суталама: – Едем.
21 *Сини ж Веніамина: Вала, і
Ховор, і Асфил. Сини ж Вали були: Гира, і Ноеман, і Нхим, і Рос,
і Мамфин, і Офимим. Гира ж породив Арада. 22 Це ж сини Рахилі, яка породила Якову. Всіх
душ 18. 23 Сини ж Дана: Асом.
24 І сини ж Неталима: Ясил, Гоній, Ісахар, і Силим. 25 Сини ж
Валли, яку дав Лаван Рахилі, своїй дочці, і породила Якову; всіх
душ 7. 26 Усіх душ, які прийшли
з Яковом до Єгипту, які вийшли з
його бедер, за винятком жінок синів Якова, всіх душ 60 і 6. 27 Сини ж Йосифа, які народилися йому в єгипетській землі, і всіх же
душ дому Якова, які прийшли з
ним до Єгипту, 75. 28 Юду ж послали перед собою до Йосифа,
щоб зустріти його у місті Іромску, в землі рацисійній. 29 Запрягши же Йосиф свою колісницю, і вийшов назустріч Ізраїлю,
своєму батькові до міста Афирона. Показався ж йому сам. І припав на його шию, і плакав багато.
30 Сказав же Ізраїль до Йосифа:
Хай помру по цім, бо ж я побачив
твоє лице, бо ти ще є живим. 31
Сказав же Йосиф до своїх братів:
Пішовши, сповіщу фараонові, і
скажу йому: Мої брати і дім мого
батька, які були в ханаанській
землі, прийшли до мене, 32 вони
ж є мужі-пастухи, скотарі скотів і
волів, і все своє, що мали, привели з собою. 33 Якщо вас покличе фараон і скаже вам: Яка є
ваша праця? 34 Скажете: Ми, твої
раби, є скотарі від дитинства і
дотепер, ми і наші батьки, щоб ви
________
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поселилися в землі Ґесем, в Аравії,
бо єгиптянам огидний є кожний
пастух овець.

въ а^равїи, хђ'лно б^о [е^гљ=птяномъ е^сть]81, (пастђхъ всякъ)82 ѓ%вчїи”

Глава 47

_____
_Глvа, м~з”
рише'дъ же і^ѓ'сифъ, повњда фараѓ'нђ, (и^
рече)1. эTц~ъ мои и^ братїа моа` и^ ско'ти и^
воло'ве [-]2 и^ вс^е и^хъ прїидо'ша и^зъ земля`
ханаа'ня, и^ с^е сђть в# земли` гесе'мли. эT
братїа же своея` поя`, е~, мђжїи, (-)3 поста'ви
[-]4 преD фараѓ'ноM” И$ рече фараѓ'нъ къ бра'тїи і^ѓ'сифли, чт^о дњло ва'ше, сїи& же рњша фараѓ'нђ,
пастђси` ѓ^вчїи раби` твои` [е^смы]5, (-)6 м^ы, и^
эTц~ы на'ши, [эT дњтъска и^ досе'лњ]7” Реко'ша же
фараѓ'нђ, ѓ^бита'ти въ землю прїидохомъ
нњсть б^о па'ствы скотђ ра'бъ твои^хъ, съѓ^долњ б^о глаD на земли` ханаа'ни, нн~њ ё^бо да въселяTся раби твои`, в зе'млю гесе'млю. речеy фараѓ'нъ і^ѓ'сифђ [гл~я]8 [эTц~ъ твои и^ братїа твоа`
прїидо'ша к тебњ. се (же) земля е^гљ=пет#ская
преD тобо'ю е^сть. на до'брњи (же) земли` (эTц~а
твое^го и^ бра'тїю (-)9 ё^сели`)10]11, [и^]12 да живђть въ земли гесе'мли” А/ще ли вњ'си ја%ко сђть
(мђжи в нихъ)13 си'лнїи, (т^о) постави я& старњишины [ското'мъ мои^мъ]14” (И$) прїидо'ша (-)15
въ е^гљ=петъ къ і^ѓ'сифђ і^а'ковъ и^ сн~ове е^го, и^
слы'ша фараѓ'нъ цр~ь е^гљ=петъскыи [-]16” Въведе
же і^ѓ'сифъ і^а'кова эTц~а свое^го, и^ поста'ви е^го
предъ фараѓ'номъ, и^ блsви і^а'ковъ фараѓ'на рече
же фараѓ'нъ къ і^а'ковђ, коли'ко лњтъ дн~и житїа твое^го. (-)17 рече (же) і^а'ковъ фараѓ'нђ, дн~їи
лњтъ житїя` мое^го ја^же ѓ^бита'хъ, р~л, лњтъ,
ма'ли и^ зли быша дн~їе лњтъ житїя` мое^го,
не постиго'ша (б^о) дн~їе лњт# житїа эTц~ъ мои^хъ, ја%же дн~їи ѓ^бита'ша” И$ (блsви)18 і^а'ковъ фараѓ'на, (и^) эTи^де эT него (вонъ)” И$ ё^сели` і^ѓ'сифъ
эTц~а и^ бра'тїю свою`, и^ дасть иM ѓ^бдръшанїе в
земли` е^гљ=пеTстњи, на до'брњи земли`, (и^) в земли`
[рамесїи'нњ]19. ја^коже повелњ` фараѓ'нъ” И$ дњля'ше і^ѓ'сифъ пшени'цђ эTц~ђ [свое^мђ]20 и^ бра'тїи
свое'й и^ всемђ` до'мђ эTц~а свое^го (-)21 (кое^мђждо)
по числђ ли'цъ” Пшени'ца же не бяше въ все'и земли`, съѓ^долњва'ше б^о глаD (-)22 [на земли`]23,
скончева'ше бо ся земля` е^гљ=петъская, и^ земля`
ханаа'ня эT гла'да” Събра же і^ѓ'сифъ вс^е сребро`,
е^же ѓ^брњте в земли` е^гљ=петъстњ, и^ в земли`
ханаа'ни, за пшени'цђ е^же кђпова'хђ и^ цњня'ше
и^мъ” И$ внесе` і^ѓ'сифъ вс^е сребро` въ до'мъ фараѓ'новъ, и^ сконча'ся [вс^е]24 сребро` эT земля` е^гљ=пеTскїа и^ (-)25 ханаа'ньскїа” Прїидо'ша же вс^и е^гљ=птяне, къ і^ѓ'сифђ гл~юще, да'ждъ намъ хлњбъ,
[-]26 въскђю м^ы ё^мираемъ преD тобою, сконча' бо

1 Прийшовши ж, Йосиф сповістив фараонові, і сказав: Мій
батько, і мої брати, і скот, і воли, і
все їхнє прийшли з ханаанської
землі; і ось є в землі Ґесем. 2 З
братів же своїх взяв 5 мужів, поставив перед фараоном. 3 І сказав
фараон до братів Йосифа: Яка ваша
праця? Вони ж сказали фараонові:
Ми, твої раби, є пастухи овець, ми і
наші батьки, від дитинства і дотепер. 4 Сказали ж фараонові: Ми
прийшли жити в твоїй землі, бо
немає пасовиська для скота твоїх
рабів, бо голод заволодів на ханаанській землі. Тепер, отже, хай твої
раби поселяться в землі Ґесем. 5
Сказав же фараон Йосифові, мовлячи: Твій батько і твої брати прийшли до тебе. Ось же єгипетська
земля є перед тобою. Посели ж
твого батька і братів на добрій землі, і хай живуть в землі Ґесем.
Якщо ж знаєш, що в них є сильні
мужі, то постав їх старшинами мого скоту. І Яків, і його сини прийшли до Єгипту, до Йосифа, і почув
фараон, єгипетський цар. 6 7 Ввів
же Йосиф Якова, свого батька, і
поставив його перед фараоном, і
Яків поблагословив фараона. 8
Сказав же фараон до Якова: Скільки літ дні твого життя? 9 Сказав же
Яків фараонові: Дні літ мого життя,
які живу, 130 літ. Малі і погані були дні літ мого життя, бо не досягли днів літ життя моїх батьків, які
дні вони жили. 10 І Яків поблагословив фараона, і відійшов від нього
геть. 11 І Йосиф поселив батька і
своїх братів, і дав їм посілість в
єгипетській землі на добрій землі, і
в землі Рамеси, так як заповів фараон. 12 І Йосиф виділяв пшеницю
своєму батькові, і своїм братам, і
всьому домові свого батька: кожному за числом осіб. 13 Пшениці ж
не було в усій землі, бо панував
голод на землі, бо єгипетська земля
і ханаанська земля гинули від
голоду. 14 Зібрав же Йосиф всі гроші, які знайшов в єгипетській землі
і в ханаанській землі, за пшеницю,
яку купували, і оцінював їм. І
Йосиф вніс всі гроші до дому
фараона. 15 І закінчилися всі гроші
в єгипетській і ханаанській землі.
Прийшли ж всі єгиптяни до Йосифа, кажучи: Дай нам хліб, навіщо
ми вмираємо перед тобою? Бо
________
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ся сребро` на'ше” Рече же иM і^ѓ'сифъ, приженњте
ско'тъ свои, (да)27 даM вамъ за ско'тъ вашъ
хлњбъ, а%ще ся сконча'ло сребро`. пригна'шаy скотъ
къ і^ѓ'сифђ, и^ дасть иM і^ѓ'сиf хлњбы за кони' и^ за
ѓ^вца`, и^ за говя'да, и^ за ѓ^слы. и^ прекорми я&
хлњбы за [-]28 скотъ и^хъ в [томъ лњтњ]29”
И$зы'де же (т^о лњто)30, (-)31 (пришеDши)32 [же]33
[-]34 въ (второ'е лњто)35 (-)36 реко'ша е^мђ, е^да` поги'бнеM эT гдsна нашего, е^гда` б^о скончи'шася
сребро` і^ и^мњнїе и^ скотъ к тебњ гдsне. и^
нњсть ѓ^стало намъ предъ [тобо'ю]37 (гдsне
нашъ)38, н^о то'чїю (-)39 тњло и^ земля` наша,
да [-]40 (-)41 ё%мремъ предъ тобо'ю, и^ земля` ѓ^пђстњ'етъ, кђпи` наs, и^ зе'млю нашђ хлњбы, и^
да бђ'демъ м^ы и^ земля` наша рабоTна фараѓ'нђ,
даждь [намъ]42 сњмя, да въсњ'емъ и^ жи'ви бђдемъ, (да)43 не ё^мремъ и^ земля` не ѓ^пђстњ'етъ” И$ кђпи` (вс^ю зе'млю е^гљ=пеTскђю і^ѓ'сифъ)44
фараѓ'нђ, [и^ поэTдава'ше]45 е^гљ=птяне [вс^ю]46 зе'млю [-]47 фараѓ'нђ, съѓ^долњ бо и^мъ гла'дъ, и^
бысть земля` фараѓ^нђ” И$ люди поработи е^мђ в
рабы, эT кра'я предњлъ е^гљ=петъскъ до кра'я
[е^я]48, развњ земля` жре'чески (-)49, [тоя` б^о]50 не
кђпи` і^ѓ'сиf да'нь бо дасть [-]51 жръцемъ фараѓ'нъ. и^ ја%дяхђ дань ю^же дасть и^мъ фараѓn
сего` ради не эTдаша земля` своея” Рече же і^ѓ'сифъ всњмъ е^гљ=птњном# се кђпи'хъ васъ и^
(вс^ю) зе'млю вашђ (фараѓ'нђ днsь)52. възмњте
(-)53 сњмена и^ сњ'ите на ни'вахъ, (а^)54 и^же бђдђтъ жи'та по нихъ, да да'сте пя'тђю
часть фараѓ'нђ, четыре (-)55 части бђдђтъ
вамъ, сњмена ни'вамъ, и^ на препита'нїе вамъ,
и^ всњмъ домо'мъ вашимъ, и^ реко'ша ѓ^живи'лъ
ны е^си ѓ^брњто'хоM бл~года'ть преD [тобо'ю]56, господиномъ нашимъ, (да)57 бђ'демъ раби` фараѓ'ни”
И$ ё^ста'вї имъ [за'повњдь і^ѓ'сифъ]58, до [днешняго дн~е]59 на земли` е^гљ=пеTстњи, пятђю
ча'сть давати фараѓ'нђ, кромњ земля` жре'ческы
(-)60, (та` б^о то'чїю) не бя'ше фараѓ'ня” Всели' же
ся і^и~ль в земли` е^гљ=пеTстњи, на земли` гесе'мли,
и^ прїа'ша ю& и^ расплоди'шася и^ ё^множишася
(на не'и) ѕњло`, живе' же і^а'ковъ в земли` е^гљ=петъстњи, з~і, лњтъ” [Бысть же]61 дн~їи і^а'ковлиX лњтъ жи'зни е^го. р~м~ (и^) з~” [И$ приспњша]62
же дн~їе і^ил~я ё^мрњти. и^ призва` [і^ѓ'сифа сн~а
свое^го]63, и^ рече е^мђ. а%ще е^смь ѓ^брњлъ блгDть
преD тобо'ю *положи рђкђ твою поD стегно мое`,
(да)64 сътвори'ши со мно'ю млsть, і^ и'стиннђ, да
не [погребе'ши мене`]65 въ е^гљ=птњ. но^ (положи'ши
м^я)66 съ эTц~ы мои'ми, і^ и^знесе'ши м^я и^з# е^гљ=пта и^ погребе'ши м^я въ (гро'бXњ)67 и^хъ. Се'й же
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скінчилися наші гроші. 16 Сказав
же їм Йосиф: Приженіть свою скотину, щоб я дав вам хліб за вашу
скотину, якщо скінчилися гроші. 17
Пригнали ж скотину до Йосифа, і
Йосиф дав їм хліби за коней, і за
овець, і за волів, і за ослів, і прогодував їх хлібами за їхню скотину в
тому році. 18 Вийшов же той рік,
прийшовши ж в наступному році,
сказали йому: Чи маємо загинути
перед нашим паном? Бо, якщо не
стало грошей, і маєтку, і скотини
перед тобою, пане, і не остало нам
перед тобою, наш пане, але тільки
тіло і наша земля. 19 Хай помрем
перед тобою і запустіє земля, купи
нас і нашу землю хлібами, і будемо
ми і наша земля підчинені фараонові. Дай нам насіння, щоб ми посіяли, і були живими, щоб не померли, і земля не запустіла. 20 І
Йосиф купив фараонові усю єгипетську землю, і єгиптяни повіддавали всю землю фараонові, бо
над ними заволодів голод. І земля
стала фараона. 21 І поставив народ
йому в рабів від краю єгипетської
границі до її краю, 22 за винятком
землі жерців, бо тієї Йосиф не купив, бо даром дав жерцям фараон; і
їли дар, який дав їм фараон. Задля
цього не віддали своєї землі. 23
Сказав же Йосиф всім єгиптянам:
Ось я купив вас і всю вашу землю
сьогодні фараонові. Візьміть насіння і сійте на нивах, 24 а той врожай, що буде по них, дасьте п’яту
часть фараонові, чотири частини
будуть вам на насіння для нив і для
прогодування, вам і всім вашим
домам. 25 І сказали: Ти дав нам
життя, ми знайшли ласку перед тобою, нашим паном, щоб ми були
рабами фараона. 26 І Йосиф постановив їм заповідь до сьогоднішнього дня: в єгипетській землі давати п’яту частину фараонові, за
винятком землі жерців, бо тільки
вона не була фараоновою. 27 Поселився ж Ізраїль в єгипетській землі,
в землі Ґесем, і одержали її, і розплодилися, і дуже розмножились
на ній. 28 Пожив же Яків у єгипетській землі 17 літ. Були ж дні
Якова, літ його життя, 140 і 7. 29 І
приблизилися ж дні Ізраїлю померти, і прикликав Йосифа, свого сина,
і сказав йому: Якщо я знайшов ласку перед тобою, *поклади твою руку під моє стегно, щоб ти зробив зі
мною милосердя і правду, щоб ти
мене не поховав в Єгипті; 30 але
покладеш мене з моїми батьками, і
винесеш мене з Єгипту, і поховаєш
мене в їхніх гробах. Він же сказав:
_______

вищ. 44
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поклявся йому. І поклонився Ізраїль на кінець своєї палиці.
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рече` сътворю` по словеси` твое^мђ. рече же [е^мђ]68,
клени' ми ся, и^ кля'тся е^мђ, и^ поклони'ся і^и~ль
коне'цъ жезла е^го”

1 Сталося ж, після цієї мови
сповістили Йосифові, що: Твій
батько знемагає. І взявши ж обох
своїх синів, Манасію і Ефрема, і
прийшов же до Якова. 2 Сказали ж

_____
Глvа, м~и”
ысть же по гл~њ се'мъ, (-)1 повњдаша і^ѓ'сифђ, ја%ко эTц~ъ т^и и^знемога'ет#. и^ поиM
(же) ѓ%б^а сн~а своа` [манасїю]2 і^ [е^фрема]3.
[и^]4 прїиде (же) къ і^а'ковђ” Повњ'даша же

Якову, мовлячи: Ось твій син Йосиф прийшов до тебе, і скріпившись Ізраїль, і сів на ліжку. 3 Сказав же Яків Йосифові: *Мій Бог
з’явився мені в Люзі, в ханаанській
землі, поблагословив же мене, 4 і
сказав мені: Ось Я побільшу тебе, і
розмножу, і зроблю тебе в збір
народів, і дам цю землю тобі і твому насінню по тобі у вічне насліддя. 5 *Тепер, отже, оба твої сини,
які народилися в єгипетській землі
перед моїм приходом до тебе до Єгипту, моїми є, Ефрім і Манасія, як
Рувим і Симеон, моїми будуть. 6
Сини ж, якщо народиш після цього,
твоїми будуть в імені твоїх братів, і
прозвуться в їхній часті. 7 Бо коли
я йшов з сирійського межиріччя,
*померла Рахиль, твоя матір, в ханаанській землі, як я був близько
до іподрома Хаврата, в землі, як я
входив до Ефрати; і я її поховав в
дорозі іподрома, і це є Вифлеом. 8
Побачивши ж Ізраїль синів Йосифа, і сказав: Хто є ці тобі? 9 Сказав
же Йосиф своєму батькові: Це мої
сини, яких Бог мені тут дав. Сказав
же Яків: Приведи мені їх, і поблагословлю їх. 10 Очі ж Ізраїля не
бачили від старости, і не міг дивитися. Привів же їх до нього, і поцілував їх, і прийняв їх, 11 і сказав Ізраїль до Йосифа: Ось я побачив
твоє обличчя, і Бог мені показав і
твоє насіння. 12 Відвів же Йосиф їх
від його колін, і поклонився йому
лицем до землі. 13 Взявши ж Йосиф обох своїх синів, Ефріма в правицю, напроти лівиці Ізраїля, Манасію ж в лівицю, напроти правиці
Ізраїля, і привів їх до нього. 14
Простягнувши ж Яків правицю, і
поклав на голову Ефрімову – цей
же був молодший, – а лівицю – на
голову Манасії, перехрестивши руки, 15 *і поблагословив їх, і сказав:
Бог, якому вгодили мої батьки, Авраам, Ісаак, перед ним, Бог, що
мене прогодував від молодості і до
сьогоднішного дня, 16 *і ангел, що
мене спасає від усякого зла, хай поблагословить цих дітей. І хай прикличеться моє ім’я й ім’я моїх бать____ ______

і^а'ковђ гл~юще, с^е сн~ъ твои і^ѓ'сифъ прїиде к
тебњ, и^ ё^крњпи'вся і^ил~ь и^ сњде на ѓ^дрњ” [Реq
же]5 і^а'ковъ і^ѓ'сифђ. *б~ъ мои ја%ви'ся мн^њ в лю'зњ въ земли` ханаа'ни, (-)6 благослови' (же) м^я и^
рече ми. с^е а'зъ възращђ т^я и^ ё^мно'жђ [-]7 и^
сътворю т^я въ собо'ръ ја%зы'комъ. и^ да'мъ ти
землю` сїю, и^ сњмени твое^мђ по тебњ, въ
прїа'тїе вњ'чное” *Нн~њ ё^бо ѓ^б^а сн~а твоа, ја%же
быста [-]8 въ [земли]9 е^гљ=петъстњи, прњжде
прише'ствїа мое^го [въ е^гљ=петъ к тебњ]10” Моя`
е^ста` [е^фрњмъ]11 и^ [манасїя]12, а^ки рђви'мъ и^
симеѓ'нъ, бђ'дета м^и” Сн~ы же [а^ще]13 роди'ши
посемъ [бђ'дђтъ ти]14 въ и%мя братїа твое^я, [и^]15 прозовђтся къ (прича'щенїю ѓ^нXњ)16”
А/зъ б^о е^да` и^дяX эT междорњчїа сљ=рьска, *ёмре
рахи'ль мт~и твоя`, въ земли` ханаа'ни близъ сђщђ ми и^подро'ма, хавра'џа, земля` е^гда вхожда'хъ до ефра'џы, и^ погребохъ ю& на пђти и^подрома, (и^) то е^сть вифлеѓ'мъ” Ви'дњв же і^ил~ь
сн~а і^ѓ'сифля (и^) рече, чт^о (е^ста сїя тебњ)17. рече же і^ѓ^сифъ эTц~ђ свое^мђ сн~а ми е^ста`, ја%же
дасть ми б~ъ зд^њ” [Рече же]18 і^а'ковъ приведи
ми я& [и^]19 блsвлю и^хъ, ѓ%чи же (і^ил~ю)20 неви'дњста эT ста'рости, и^ не можа'ше гляда'ти.
(-)21 приведе (же) я& к немђ и^ лобза и&, и^ прїяT
я&, и^ рече і^ил~ь, къ і^ѓ'сифђ с^е лице твое (-)22
(ви'дњхъ)23, и^ [-]24 показа ми б~ъ и^ сњмя твое”
(-)25 эTведе' (же) і^ѓ'сифъ эT колњ'нђ е^го, и^ поклони'ся е^мђ ни'ць до земля`” Пои'м# же і^ѓ'сифъ ѓ^б^а
сн~а своя (е^фрњма)26 въ десни'цђ прямо леви'цы
(-)27 і^ил~я. [манасїю]28 же в лњвђю прямо десни'цы [-]29 і^ил~вы [и^]30 приведе я& к немђ” Просте'ръ
же (і^а'ковъ)31 десни'цђ (и^) возложи` на главђ` [е^фрњмлю]32, се'й же бњше мнїи, а^ лњвицђ на главђ [манасїинђ]33 премњни'в# рђцњ, *и^ блsвї я& и^
рече. б~ъ е^мђже ё^годи'ша эTц~ы мои`. преD нимъ
а^врааM, (-)34 і^саа'къ б~ъ и^же (мя корми`)35 и^з млада (и^) до (дн~ешняго дн~е)36, [*и^]37 а'гг~лъ и^же
(мя и^збавля'етъ)38 эT всего зл^а, блsви дњтища
сїя” И$ да прозовется (-)39 и'мя мое, і^ и'мя
эTц~ъ мои^хъ. а^враа'ма, (-)40 і^саа'ка, (да)41 ся (ё^мно'житъ)42 въ мно'жество вели'ко на земли`” Ви'-
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дњв же і^ѓ'сифъ ја%ко възложи` эTц~ъ [е^го]43 десни'цђ свою на главђ` [е^фрњмлю]44, [и^]45 тя'жко
е^мђ бысть, и^ прїа'тъ і^ѓ'сифъ рђкђ эTц~а свое^го эTя'ти [-]46 эT главы` е^фрњмля на главђ`
манасїи'нђ. [И$ рече]47 і^ѓ'сифъ эTц~ђ свое^мђ, не
та'ко эTч~е, се б^о [еs]48 пр'ъвенецъ, възложи` [рђкђ]49 деснђ'ю [-]50 на главђ е^го и^ не хотя'ше”
(И$)51 рече вMњ чадо вњмъ, и^ то'й бђдетъ в
лю'дъ и^ то'й възнесе'т ся, н^о братъ е^го мнїи
[бђдетъ бо'лїи е^го]52, и^ сњмя е^го бђдетъ въ
мно'жество ја%зы'комъ, и^ блsвї я& в (томъ
дн~и)53 гл~я, въ васъ блsвится і^ил~ь гл~я сътвори т^я б~ъ ја%ко [е^фрњма]54 и^ [-]55 [манасїю]56, и^ поста'ви (е^фрњма)57 выше [манасїи]58” Реq же і^ил~ь і^ѓсифђ. [-]59 а%зъ ё^мира'ю. (-)60
бђди (же) б~ъ с вами, и^ възврати'т# в^ы [-]61
эT земля сея`, на' землю эTц~ъ ва'шиX, *азъ же
даю т^и (сикемъ)62 и^збранъ и^злиха братїа
твоея ю^же взяX и^з рђки [аморїискы]63, мечемъ
свои^мъ (-)64”

_ Глvа, м~џ”

виj л~е
а~ параl е~

а~ параl е~

і^ѓаn а~
и^ е~

ризва же і^а'ковъ сн~ы своя`, и^ реq [иM]1 събери'теся да повњм# вамъ чемђ быти въ
васъ в послњднњя дн~и, съвокђпи'теся
и^ послђш'аите [мене`]2, сн~ове і^а'ковли, послђш'аите [-]3 эTц~а вашего” РђвиM первене'цъ
мои, т^ы крњпость моа` и^ зача'ло чаD моиX поро'къ бысть, и^ поро'къ лютъ (и^) ё^кори'въ (и^)
а^ки вода (расплыне'шися)4. *взы'де бо на ло'же
эTц~а свое^го, тогда` ѓ^сквернави постелю, и^дњже
въниде, симеѓ'нъ и^ левгїи братїа скон#ча'ста
ѓ^бидђ во'лею своею`. (не прїиди дш~е моа въ съвњтъ и^хъ)5, и^ въ ё^стаv и^хъ, да не прелепи'тся внђтренња моя`, ја%ко гнњвомъ (-)6
и^збиста чл~кы и^ по'мысломъ свои^мъ прерњ'заста жилы воло'вы. прокля'та лю'тость иX ја%ко
лю'та (быста), и^ гнњвъ и^хъ, ја%ко поро'къ раздњлю` и^хъ въ і^а'ковњ, и^ разъсњ'ю и^хъ въ і^ил~и”
І$у^до тебе похвали'ша братїа тво'а рђцњ твои`
на плещђ` врагъ твои^хъ, покло'няT ти ся сн~ове эTц~а твое^го. (*сн~ъ і^ё^да ски'менъ)7, эT лњторасли сн~е мои възы'де, възле'гъ (и^) поспа` ја%ко левъ и^ ја^ко ски'менъ, кт^о възбђ'дит# и&” (*І$)
не скончаеTся кн~зь эT і^ё^ды [ни]8 старњ'ишина
эT чре'слъ е^го. дондеже прїидеT намњне'нїе е^мђ,
и^ то'и чаа'нїе ја%зы'комъ привяза'я къ виногра'дђ ѓ^сля` свое, и^ ви'нничїю ѓ^сли'чищъ свои,
и^спере'тъ (ризы своя вино'мъ)9, и^ во крови гро'зновњ ѓ^де'ждђ свою, ве'селы ѓ%чи е^мђ эT вина`, и^
бњлы зђбы е^го паче мле'ка” Завђлоn на бре'гђ
99

ків, Авраама, Ісаака, хай розмножаться у дуже велике число на землі. 17
Побачивши ж Йосиф, що його батько
поклав свою правицю на голову Ефрімову, і тяжким йому видалося; і
взяв Йосиф за руку свого батька, щоб
забрати з голови Ефріма на голову
Манассії. 18 І сказав Йосиф своєму
батькові: Не так, батьку, бо цей є
первородний; поклади праву руку на
його голову. 19 І не хотів. І сказав:
Знаю, дитино, знаю: і цей стане народом, і той піднесеться; але його молодший брат буде більшим від нього,
і його насіння буде в множество народів. 20 І поблагословив їх в тому
дні, кажучи: У вас поблагословиться
Ізраїль, мовлячи: Хай Бог тебе зробить, як Ефріма і Манасію, і поставив
Ефріма вище від Манасії. 21 Сказав
же Ізраїль Йосифові: Я вмираю, хай
же Бог буде з вами і поверне вас з
цієї землі до землі ваших батьків. 22
*Я ж даю тобі Сикем, вибраний понад твоїх братів, якого я взяв з аморійської руки своїм мечем.

йос. 28
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Глава 49
1 Прикликав же Яків своїх синів, і сказав їм: Зберіться, щоб я сказав вам, що має статися у вас в останніх днях. 2 Зберіться і послухайте мене, сини Якова, послухайте вашого
батька. 3 Рувим, ти мій первородний,
моя сила і початок моїх дітей: вадою
ти був, і поганою вадою, 4 і впокорюючим – і наче вода розплинешся. *Бо
ти ввійшов на ліжко свого батька, тоді ти забруднив постелю, куди ввійшов. 5 Симеон і Левгій: брати сповнили обиду своєю волею. 6 Не прийди, моя душе, на їхню раду, і до їхніх
рішень хай не пристане моє нутро, бо
в гніві вигубили мужів, і в своїм замислі перерізали жили биків. 7 Проклятий їхній гнів, бо вони були жорстокими, і їхня лють; наче ваду, розділю їх в Якові і розсію їх в Ізраїлі. 8
Юдо, тебе похвалили твої брати. Твої
руки на раменах твоїх ворогів, тобі
поклоняться сини твого батька. 9
*Син Юда – левеня; мій сину, ти вийшов з трави, лігши, і ти поспав, як
лев і як левеня; хто його розбудить?
10 *І не забракне князя з Юди, ані
старшини з його лона, доки не
прийде йому призначене. І той, очікування народів, 11 що прив’язує
своє ослятко до винограду і свого осла до лози, випере свою одіж у вині і
свій одяг в крові лози. 12 Веселі в
нього очі від вина, і його зуби білі
більше, ніж молоко. 13 Завулон при
березі моря хай поселиться і при
_______
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пристані кораблів, і простягнеться
до Сидону. 14 Ісахар же задумав
добро, спочиваючи серед насліддя.
15 І побачивши спочинок, що добрий, і землю, що добра, схилив свої
рамена на працю, і став чоловікомпрацівником. 16 Дан хай судить
свій народ, бо є одне плем’я в Ізраїлі. 17 І хай буде Дан змією на
дорозі: сидячи на дорозі і хапаючи
за п’яту коня, – 18 і впав кіннотчик
назад. Він очікує господнє спасіння. 19 Ґад випробовуванням випробує те саме, щоб випробувати і за
п’яти. 20 Асир, добрий його хліб,
бо цей дасть їжу князям. 21 Нетталим, наче вітка випущена, що додає, ростучи, красу саду, галузці.
22 Йосиф, син дорослості, завидний син дорослості, мій наймолодший син, і до мене повернувся. 23
До нього, змовляючись, обмовлять
його; і противилися йому пани, знавець стріляння, 24 і силою знищені
були їхні луки, і охляли нерви їхніх
правиць рукою сильного Якова –
звідти скріпив тебе Ізраїль від Бога
твого батька. 25 І тобі поможе мій
Бог, і поблагословить тебе небесним благословенням згори і благословенням землі; маючи всі благословення задля грудей і лона, 26
благословення твого батька і твоєї
матері, скріпився в благословенні
вічних гір і в благословенні вічних
вершків, що будуть на голові Йосифа, і на його версі, який став
старший над братами. 27 Веніамін
– вовк, що схоплює вранці, що їсть
ще і на вечір сховає їжу. 28 Це всі
сини Якова – 12; це сказав їм їхній
батько, і благословлячи кожного з
них благословенням, за своїм благословенням, 29 і сказав їм: Я переставляюся до свого народу, поховайте мене з моїми батьками в
печері, яка є в полі Ефрона-хеттея,
30 в подвійній печері, що напроти
Мамврії, в ханаанській землі; печера, яку купив Авраам у Ефрона-хеттея, щоб зробити гроби, 31 там поховали Авраама і Сарру, його жінку, там поховали й Ісаака і Ревеку,
його жінку, і там поховали Лію, 32
в купленім полі і печері, що є в
ньому, у синів хеттея. 33 І Яків замовк, заповідаючи своїм синам, *і
Яків витягнув ноги на ліжку, і помер, і переставився до свого народу.

Глава 50
1 І Йосиф припав до лиця свого батька, і гірко плакав по нім, і
поцілував його. 2 I наказав Йосиф
своїм рабам, що хоронили, похоронити свого батька; похоронили ж
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моря да ся всели'тъ и^ [-]10 на приста'нищи корабле'и, и^ продолжи'тся до сидо'на” И$саха'р (же) доброе помы'сли, почива'я посредњ предњлъ. и^ ви'дњвъ поко'и ја%ко до'бръ и^ зе'млю ја^ко бл~гђ, преклони` рамњ свои` на дњ'ло и^ бысть, мQђ стяжа'тель” да'нъ да сђ'дитъ [людемъ свои^мъ]11
ја%ко [-]12 е^ді'но (е^сть) племя въ і^ил~и, и^ да бђ'детъ данъ змїя` на распђтїи сњдя` на пђти`
[и]13 хапля'а пятђ ко'ньскђ, и^ спаде'тся ко'нниk
въспять сп~сенїя жды'и гдsня. га'дъ вкђсомъ
и^скђ'ситъ (-)14, тоже (и^скђси'ти)15 и^ за пя'ти”
А$си'ръ бл~гъ е^го хлbњ (-)16 се'й (б^о) да'сть пищђ
кн~зеM” [НеџталиM]17 (ја%ко) лњторасль пђщеn придая`
растђщ'и (добротђ садо'вныа вњтвњ)18” [І$ѓ'сифъ
сн~ъ во'зрасли]19 сн~ъ възрасли зави'стныи, сн~ъ мо'и
ю^нњ'ишїи, (и^) ко мнњ ся возврати` до него'же
завњща'юще ѓ^болгахђть (и&), и^ спротивля'хђся
е^мђ госпо'дїе ё^мњтель стрњлянїа, и^ сътро'шася ѓ^долњ'нїемъ лђ'ки иX, и^ расла'биша жилы
мы'шца [-]20 и^хъ. рђко'ю си'лнаго і^а'ковля эTтђдђ ё^крњпи` [тя`]21 і^и^л~ь эT бг~а эTц~а твое^го.
и^ помо'жеT ти бг~ъ мой, и^ блsвиT тя блsвенїе^мъ
нбнsымъ съвы'ше. и^ блsве'нїе земно'е и^мђще вс^и
блsвенїя ра'ди соsцђ и^ ё^тро'бы. блsве'нїе эTц~а твое^го, и^ мт~ре твое'я, преспњ'въ блsвенїя` го'ръ пребыва'ющиX. и^ въ блsве'нїи` хол#мо'въ вњ'чныхъ [е^же]22 бђ'дђтъ на гла'вњ і^ѓ'сифовњ, и^ на версе
(е^го) ја%же бысть старїи` братїя`. Веньја^ми'нъ,
во'лкъ, восхища'я заё^тра, ја%ды'и е^ще и^ на' вечеръ сокры'е^тъ пищђ” Вс^и (сн~ове с^и)23 і^а'ковли, в~і,
(-)24 с^е гл~а и^мъ эTц~ъ и^хъ, и^ блsвя' а кое^гождо
(и^хъ) по блsвенїю свое^мђ (блsвенїа)25 и^ рече и^мъ”
А/зъ прилага'юся къ [лю'демъ свои^мъ]26, погребњте м^я съ эTц~ы мои'ми въ пеще'рњ, ја%же
е^сть в селњ е^фро'новњ, хетџеа'нина въ пещерњ
сђгђ'бњи прямо мам#врїи въ земли` ханаа'ни, ю^же прикђпи` а^врааM пеще'рђ, ё^ е^фро'на хетџе'анина
на сътворе'нїе гробо'мъ, та'мо погребо'ша а^враа'ма, и^ са'ррђ женђ` е^го. (-)27 та'мо погребо'ша (і^)
и^саа'ка. и^ реве'кђ женђ` еh и^ (лїю` та'може погребо'ша)28, въ прикђпле'нїемъ села` и^ пеще'ры ја%же е^сть въ не'мъ, ё^ сн~овъ хетџе'ѓ^вњхъ, и^ ё^молча` і^а'ковъ заповњ'дая сн~омъ свои^мъ, *и^ възложи` [і^а'ковъ]29 но'ѕњ на ѓ^дрњ` (и^) ё%мре, и^ приложися къ лю'демъ свои^мъ”
_____
Глvа, н~”
1
(припаде`) і^ѓ'сифъ на лице` эTц~а свое^го, (и^)
пла'кася [го'рко]2 по немъ, и^ лобыза` е^го и^
повелњ` і^ѓ'сифъ рабо'мъ свои^мъ и^же погрњба'хђ, погрести` эTц~а свое^го. погребо'ша (же)
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Буття 50,21

погреба'тели і^и^л~я и^ сконча'ся е^мђ, м~, дн~їи.
та'ко бо ё^чита'ются дн~и погреба'лныя. и^ пла'кахђся по не'мъ [е^гљ=птяне]3, ѓ~ дн~їи” ЈА/коже
минђш'а дн~и пла'чђ, рече [же]4 і^ѓ'сифъ къ велмо'жамъ фараѓ'новњмъ гл~я, а%ще е^смь ѓ^брњлъ
блгDть пред ва'ми гл~ите въ ё'ши фараѓ'нђ гл~юще, эTц~ъ *мой закля` м^я гл~я [прежде нежели
ё'мре]5, въ гро'бњ и^же и^скопа` себњ`. въ земли` ханаа'ни, та'мо м^я погреби`. нн~њ ё'бо шеD да погребђ` эTц~а мое^го, и^ пакы же ся ѓ^бращђ` [И$ реко'ша фараѓ'нђ по словеси` і^ѓ'сифовњ]6, и^ рече фараѓ'нъ [къ і^ѓ'сифђ]7 и^ди` [и^]8 погреби` эTц~а свое^го
ја%коже закля` т^я” І$ и'де і^ѓ'сифъ погребъсти` эTц~а свое^го. і^ и^до'ша с нимъ вс^я слђги фараѓ'ни и^
старњ'ишины до'мђ е^го и^ вс^и ста'рцы земля`
е^гљ=петъскїя и^ ве'сь до'мъ і^ѓ'сифовъ, и^ бра'тїа
е^го и^ ве'сь домъ эTц~а е^го. и^ сердобо'ля [е^го]9
(ско'т же весь) [волы` и^ ѓ'вца]10 ѓ^ста` в земли`
гесе'мли, (-)11 и^до'ша (же) с нимъ [-]12 колесни'ца
и^ ко'нницы, и^ бысть по'лкъ вели'къ ѕњло” И$ прїидо'ша на гђмно` а^та'дово е^же еs ѓ^бо'нђ странђ
(рњки) і^ѓ^рда'на, и^ пла'кашася ([тамо]13 по
нем#)14 плаче'мъ вели'кимъ (-)15 ѕњло, и^ плака'хђ
по эTц~ы е^го, з~ дн~їи” И$ видњша насе'лницы земля` ханаа'ня, пла'чь на гђмн^њ а^та'довњ, и^ рњш'а пла'чь великъ е^сть [-]16 е^гљ=птяномъ, сего`
раd прозва'ша и%мя мњстђ [томђ]17 пла'чь е^гљ=пет#скъ ја%же е^сть ѓ^б о'нђ странђ` і^ѓр^ да'на” И$
сътвори'ша е^мђ (сн~ове е^го та'ко)18 ја%коже заповњда` и^мъ (-)19. и^ взя'ша е^го [-]20 до земли` ханаа'ни, *и^ погребо'ша и& въ пеще'рњ сђгђ'бњи, *е^же
прикђпи` а^враа'мъ, [-]21 на сътворе'нїе гробо'мъ,
(пеще'рђ) ё^ ефро'на (хетџе'а^нина)22, прямо мамврїи” И$ възврати'ся і^ѓ'сифъ въ е^гљ=петъ самъ
и^ бра'тїа е^го і^ и^же бњша шли` погрести` эTц~а
е^го. видњ'вше же бра'тїа і^ѓ'сифовы ја%ко ё%мре
эTц~ъ и^хъ, [и^]23 рњша е^да` како въспомянетъ
злобђ нашђ і^ѓ'сифъ. и^ эTмще'нїе эTмсти'тъ наM
вс^е зло` е^же сътвори'хомъ е^мђ” И$ [прїидо'ша къ
і^ѓ'сифђ гл~юще]24, эTц~ъ твой закля` [т^я]25
пре'жде ё^мрътвїа е^го гл~я” Та'ко рците і^ѓ'сифђ
прости` (-)26 (непра'вости грњха`)27 и^хъ, ја%ко зл^о
(сътвори'ша тебњ)28, и^ нн~њ ѓ^ста'ви кривинђ`
ра'бъ б~а эTц~а твое^го” И$ пропла'кася і^ѓ'сифъ е^гда
гл~ахђ с^и к немђ`, и^ [-]29 реко'ша с^е е^смы твои`
раби`, (-)30 рече (же) к ни'мъ і^ѓ'сифъ, не бо'итеся
бж~їи б^о е^смь а%зъ, *в^ы съвњща'сте на' мя
ѕла'я. а^ б~ъ (претвори`)31 мн^њ на до'брая да
бђдетъ а^ки днесь, да ся преко'рмлятъ лю'дїе
мно'ѕи, [рече же]32 и^мъ не бо'итеся а^зъ прекор#___________
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погребники Ізраїля, 3 і йому сповнилося 40 днів, бо так начисляються дні похорону. І єгиптяни оплакували його 70 днів. 4 Коли ж минули
дні плачу, сказав же Йосиф до
вельмож фараона, мовлячи: Якщо я
знайшов ласку перед вами, заговоріть у вуха фараона, кажучи: 5
*Мій батько мене закляв раніше,
ніж він помер, кажучи: У гробі, який я собі викопав в ханаанській
землі, там мене поховай. Тепер, отже, пішовши, поховаю мого батька
і знову ж повернуся. І сказали фараонові за словами Йосифа. 6 І сказав фараон до Йосифа: Іди і поховай твого батька, так як тебе закляв. 7 І пішов Йосиф поховати
свого батька, і з ним пішли всі
слуги фараона, і старшини його дому, і всі старшини єгипетської землі, 8 і ввесь дім Йосифа, і його
брати, і ввесь дім його батька, і
його кревні; скотина ж уся, воли і
вівці, залишилася в землі Ґесем. 9
Пішли ж з ним колісниці і вершники, і був дуже великий полк. 10 І
прийшли до току Атада, що є на
другому боці ріки Йордан, і там
його оплакували дуже великим голосінням. І голосили 7 днів по його
батькові. 11 І побачили мешканці
ханаанської землі голосіння на току
Атада, і сказали: Це велике голосіння для єгиптян. Через це назвали
ім’я того місця Єгипетський плач,
що є на другому боці Йордана. 12 І
його сини зробили йому так, як їм
заповів, 13 і взяли його до ханаанської землі, *і поховали його в подвійній печері, *яку купив Авраам,
щоб зробити гроби, печеру в Ефрона-хеттея, напроти Мамврії. 14 І
повернувся Йосиф до Єгипту, сам і
його брати, і ті, що були, пішли поховати його батька. 15 Побачивши
ж брати Йосифа, що помер їх батько, і сказали: Щоб часом Йосиф не
згадав нашу злобу і помстою не відімстив нам все зло, яке ми йому
зробили. 16 І прийши до Йосифа,
кажучи: Твій батько закляв тебе перед його смертю, кажучи: 17 Так
скажіть Йосифу: Прости несправедливість їхнього гріха, бо зробили тобі зло, і тепер прости кривду рабів Бога твого батька. І заплакав Йосиф, коли вони говорили
до нього, 18 і сказали: Ось ми є твої
раби. 19 Сказав же до них Йосиф:
Не бійтеся, бо я є божий. 20 *Ви
змовилися проти мене на зло, а Бог
перетворив мені на добро, щоб
сталося, так як сьогодні, щоб прокормився численний народ. 21 Ска_______
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зав же їм: Не бійтеся, я прогодую
вас і ваші доми, і потішив їх, говорячи їм до серця. 22 І поселився
Йосиф в Єгипті, сам і його брати, і
ввесь маєток його батька. Пожив
же Йосиф 110 літ, 23 і Йосиф побачив Ефраїмових дітей до третього роду, і *сини Махира, сина Манасії, народилися при бедрах Йосифа. 24 *Сказав же Йосиф своїм братам, мовлячи: Я вмираю. Відвідинами ж відвідає вас Бог і виведе вас
з цієї землі до землі, яку обіцяв нашим батькам: Авраамові, Ісаакові,
Якову. 25 І Йосиф закляв синів Ізраїля, кажучи: У відвідинах, якими
вас відвідає Бог, *винесете звідси з
собою мої кості. 26 І Йосиф помер,
маючи 110 літ, і поховали його в
єгипетській труні.

млю` в^ы и^ до'мы ваша, и^ ё^тњши я&, (гл~я)33 иM
при'сръдно, и^ ё^сели'ся і^ѓ'сифъ въ е^гљ=петъ самъ
и^ братїа е^го, и^ вс^е и^мњнїе эTц~а его” (-)34 Живе
(же) і^ѓ'сифъ лњтъ, р~і, и^ видњ і^ѓ'сифъ, [е^фрњмля]35 дњти, до тре'тїаго ро'да, и^ *сн~ове махи'ровы, сн~а [манасїи^на]36, роди'шася при бе'дрњ і^ѓ'сифовњ” (-)37 *Рече ( y) і^ѓ'сиf братїи свое'и, гл~я,
а%зъ ё^мира'ю, посњще'нїемъ же присњтитъ
васъ б~ъ, і^ и^зведеT в^ы эT земля` сїа въ зе'млю
ю^же ѓ^бњща [-]38 эTц~емъ нашиM, а^враа'мђ. [-]39
і^саа'кђ, (-)40 і^аковђ” И$ закля` і^ѓ'сифъ сн~ы і^л~вы
гл~я. посњщенїемъ и^мже посњтитъ васъ б~ъ,
(*да)41 и^знесе'те кости моя эTсю'дђ съ собо'ю, и^
сконча'ся і^ѓ'сифъ [бы'въ]42 лњтъ, р~і, и^ погребо'ша
и& [-]43 в рацњ [е^гљ=петъстњи]44”

Кінець першої з книг Мойсея,
і має в собі 50 глав.

Конецъ, а~, кни'гъ мољ=сїѓ'выхъ.
и^ ма'ютъ в себњ, глvа, н~”

д~ мо= л~в

е^вреM а~і

в~ мо= г~і
і^ѓсїа к~д

ДРУГІ КНИГИ
МОЙСЕЯ - ВИХІД
Глава 1
мой1.

мой1.
ниж. 6

дія. 7
пс. 104

1 Це* імена синів Ізраїля, які
входили до Єгипту разом з їхнім
батьком Яковом. Кожен ввійшов з
усім своїм домом: 2 *Рувим, Симеон, Левій, Юда, 3 Ісахар, Завулон і
Веніямин, 4 Дан і Неталім, Ґад і
Асир. 5 Йосиф же був у Єгипті.
Було ж усіх душ, що вийшли з Якова, 75 6 Помер же Йосиф і всі його брати і ввесь той рід. 7 *Сини ж
Ізраїля побільшилися і розмножились. і стали численними, і ставали
сильними, дуже-дуже; земля ж розмножилася від них. 8 Повстав же в
Єгипті інший цар, який не знав Йосифа. 9 І сказав до свого народу:
Ось рід синів Ізраїля – велике число, стає сильнішим від нас. 10 Ходіть, отже, перехитрім їх, щоб часом не розмножилися; і коли лиш
трапиться нам війна, і ті пристануть до наших ворогів, і, перемігши нас, вийдуть з нашої землі. 11 І
він наставив наглядачів над роботами, щоб їх гнітили в роботах.
_______

_____
Глvа, а~”
и* и^мена` сн~омъ і^ил~евимъ въходя'щиM въ
е^гљ=петъ, въкђ'пњ съ і^а'ковоM эTт~цемъ
и^хъ, кождо съ всњмъ домоM свои^мъ внидо'ша” *РђвиM, симеѓ'нъ, левїи, і^ё'да, и^саха'ръ, завђло'нъ; и^ венїями'нъ, данъ, и^ неџалиM,
га'дъ и^ аси'ръ” І$ѓ'сиf же бяше въ е^гљ=птњ. бњ
же всњх# дш~ъ [и^зшеDшихъ]1, и^зъ і^а'кова, о~е, ё^мрњтъ же і^ѓ'сифъ, и^ вс^я братїа е^го, и^ ве'сь
родъ ѓ'нъ” *Сн~ове же і^ил~евы възрасто'ша, и^ ё^мно'жишася, и^ мно'ѕи быша” И$ крњпля'хђся
ѕњло ѕњло, ё^мно'жи же ся земля` эT нихъ” Въста'в же цр~ъ и'нъ въ е^гљ=птњ, и^же не зна'ше
і^ѓ^сифа” [И$ рече]2 къ лю'демъ своиM с^е нароD сн~овъ
і^ил~евыхъ. вели'ко множество (-)3 ё^крњпля'ется
па'че насъ” Прїидњте ё^бо премђдримъ и^хъ, да
не когда` ё^мно'жатся, и^ внегда` а^ще приключи'тся намъ бра'нь, приложа'тся и^ тїи к сђпоста'томъ (нашимъ). и^ ѓ^долњ'вше наM и^зы'дђтъ, и^з# земля` [нашея]4, и^ пристави (-)5 настоа'теля дњ'ломъ, да ѓ^злобя'тъ я& в дњлXњ. и^
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а~ мо= м~ѕ
дњаn г~і

а~ мо= м~ѕ
ниy ѕ~

дњаn з~
ўлMо р~д

1,11

мђдрsо и~і

Вихід

2,8

ё^ѕижда'ша грады твръ'ды, фараѓ'нђ. (пи'џо)6,
и^ [раме'си]7, і^ ѓ'нъ, с^е еs слн~нъ граD” По е^ли'кђ же
и^хъ смиря'хђ, толи'ко множа'иши бывахђ, и^
ё^крњпля'хђся [велми` ѕњло]8” И$ гнђшахђся
е^гљ=птяне эT сн~овъ і^ил~евъ, и^ наси'льствовахђ
е^гљ=птяне сн~омъ і^ил~евымъ нђждею” И$ болњ'зненђ жи'знь творя'хђ и^мъ въ дњ'лехъ же'стокыхъ бренїемъ, и^ пли'нъџами, и^ всњми
дњлы е^же в по'лехъ въ всњхъ (-)9 и^хже порабоща'хђ и^хъ съ нђж'дею” И рече цр~ь е^гљ=петъскыи
баба'мъ е^вреи'ским#, и%мя е^ді'нои сепфо'ра, (-)10
и%мя второ'и фђа, и^ гл~а [и^мъ]11” *Є$гда` ба'бите е^врња'ныня, и^ сђть къ рожDенїю, а%ще ё^бо мђж'ескыи полъ бђдетъ, ё^бїите и&, а%ще
ли же'нъскїи соблюдњте и&. ё^боя'вше же ся
ба'бы б~а, и^ не сътвори'ша, ја%коже повелњ и^мъ
цр~ь е^гљ=петьскыи, и^ живля'хђ мђ'жескыи полъ”
Призва же цр~ь е^гљ=петьскыи ба'бы, и^ рече и^мъ,
чт^о ја%ко сътвори'сте вещъ сїю, и^ ѓ^живля'ете
мђж'ескїи полъ” Реко'шаy ба'бы фараѓ'нђ, не та'ко жены` е^гљ=п#тяныня, ја%ко жены` е^врња'ныня
(сTђ) ражда'ют# б^о прежде. е^гда же не внїити
къ ни'мъ ба'бамъ” И$ ражда'хђ (и^ того раd) бл~го
[-]12 творя'ше б~ъ ба'бамъ” И$ множахђся лю'дїе
и^ крњпля'хђся ѕњло, е^льма' же боя'хђся бабы
б~а, сътвори'ша себњ хлњ'вины” Заповњда же
фараѓ'нъ всњмъ лю'демъ своиM гл~я, весь мђж'ескїи полъ, и^же ся роди'тъ е^врњѓ'мъ, въвр'ъзњте (и&) в рњкђ, и^ весь же'ньскїи полъ снабди'те
и& живо`”

_ Глvа, в~”
ниy и~
д~ мо= к~ѕ
а~ параl
к~г
дњаn з~
е^вреM а~і

дњаn з~

я'ше же е^ді'нъ эT колњ'на левїина, и^же
поя'тъ эT дще'рїи левїиныхъ. і^ и^мњ ю&”
*и зача'тъ въ чревњ, и^ роди` мђж'ескыи
полъ” Видњв#ше же е^го добра` (и^ лњ'па),
ша е^го тр^и ' мsцы” Є$гда же не можа'хђ (-)1 ё^кры'ти е^го, (и^) взя'тъ мт~и е^го, ковче'жецъ си'товыи и^ посмоли и& клїем# и^ смоло'ю, и^ вложи`
ѓ^троча` во'нь, и^ положи` е^го в лђцњ, при бре'гђ
рњки`. [блюдя'ше же]2 сестра` е^го и^здале'ча да
ви'дитъ чт^о бђ'детъ е^мђ” *И$зыде же (тогда`)
дще'рь фараѓ'нова. и^зъмы'тися в рњцњ, и^ рабы'ня ея`” (И$) хожда'хђ по' брегђ рњки`, (-)3
ё^зрњ'вши (же) ковчежецъ в лђцњ, (посла)4 рабы'ню (и^) взя'тъ и&, (и^) эTвр'ъзши (-)5 видњ ѓ^троча` пла'чющеся въ ковчежцњ, и^ пощади` е&
дще'рь фараѓ'ня, и^ рече. эT дњте'и е^врњи'скыхъ
(е^сть) с^е” И$ рече сестра е^го дще'ри фараѓ'новњ,
хо'щеши ли призовђ` т^и женђ` дои'лицђ эT е^врњи, и^ въздои'тъ (и& въско'рмитъ) т^и ѓ^тро______
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І будували фараонові сильні міста:
Піто і Рамеси, і Он, яке є Місто Сонця. 12 На скільки ж їх впокоряли,
настільки ставали численнішими і ще
більше ставали дуже сильнішими. І
єгиптяни мали огиду до синів Ізраїля.
13 І єгиптяни силою чинили насильство синам Ізраїля. 14 І чинили їх
життя заболеним в тяжких роботах
глиною і цеглою, і всіма ділами, що
на полях, згідно з усім, чим їх уярмували силою. 15 І єгипетський цар
сказав єврейським повитухам, – ім'я
однієї Сепфора, ім'я другої Фуа, – 16
і сказав їм: *Коли услуговуєте єврейкам, і як вони при родах: якщо ж
буде чоловічого роду – забийте його,
якщо ж жіночого – збережіть його. 17
Злякалися ж повитухи Бога, і не зробили так, як їм наказав єгипетський
цар, і оставляли чоловічий рід при
житті. 18 Прикликав же єгипетський
цар повитух і сказав їм: Чому то ви
зробили це діло і оставляєте чоловічий рід при житті? 19 Сказали ж
повитухи фараонові: Жінки-єгиптянки не є такі, як жінки-єврейки, бо
вони родять раніше; поки не прийдуть до них повитухи – і вродили. 20
І задля того Бог чинив добро повитухам, і народ множився і ставав дуже
сильним. 21 А томущо повитухи боялися Бога, збудували собі доми. 22
Заповів же фараон всьому свому народові, кажучи: Кожного з чоловічого роду, який народиться євреям,
вкиньте його в ріку; і кожну з жіночого роду оставте її живою.

муд. 18

Глава 2
1 Був же один з племені Левія,
який взяв з дочок Левія, і мав її. 2 *І
вона зачала в лоні, і породила дитину
чоловічого роду. Побачивши ж, що
він гарний і красивий, і скривали
його три місяці 3 Коли ж не могли
його скрити, його матір і взяла кошик
з тростини, і посмолила його клеєм і
смолою, і вклала до нього дитину; і
поклала його в очерет при березі ріки. 4 Його ж сестра стежила здалека,
щоб побачити, що з ним буде. 5
*Вийшла ж тоді дочка фараона і
рабині її помитися в ріці, і ходили по
березі ріки. Побачивши ж кошик в
очереті, вона послала рабиню і взяла
його; 6 і відкривши, побачила дитину, що плакала в кошику; і пощадила
його дочка фараона, і сказала: Воно є
з єврейських дітей. 7 І сказала його
сестра дочці фараона: Як хочеш, покличу тобі жінку-годувальницю з єврейок; і тобі вигодує і викормить дитину? 8 І сказала їй дочка фараона:
______

ниж. 8
мой4. 26
пар1. 23
дія. 7
єв. 11

дія. 7

2,8

єв. 11

дія. 7

дія. 7

ниж. 18
пар1. 23

Іди. Пішовши ж, дівчина покликала
матір дитини. 9 Сказала ж до неї дочка фараона: Припильнуй мені цю дитину, і мені її вигодуй; я ж тобі дам
твою винагороду. Жінка ж взяла дитину й годувала її. 10 Як же хлопчина змужнів, вона і впровадила його
до дочки фараона; і став їй за сина. І
назвала його ім'я Мойсей, кажучи:
Що з води я його забрала. 11 *Сталося ж по багатьох тих днях, коли
Мойсей став великим, і вийшов же
до своїх братів, синів Ізраїля. *Пізнавши ж їхнє терпіння, побачив чоловіка-єгиптянина, що б'є якогось
єврея з його братів, синів Ізраїля. 12
Оглянувшись же сюди і туди, і не побачив нікого – і вбивши єгиптянина, і
сховав його в піску. 13 *Вийшовши
ж і на другий день, побачив двох
мужів-євреїв, що билися; і сказав
тому, що кривдить: Чому ти б'єш
ближнього? 14 Він же сказав: Хто
тебе наставив володарем і суддею
над нами? Чи ти не хочеш забити
мене, так як ти забив вчора
єгиптянина? Злякався ж Мойсей і
сказав: Хіба таким явним стане це
слово? 15 Почувши ж фараон цю мову, шукав забити Мойсея. Мойсей же
відійшов від лиця фараона, і поселився в мадіямській землі. І коли
прийшов до мадіямської землі, і сів
при криниці. 16 У мадіямського ж
священика було сім дочок, що пасли
вівці свого батька Йотора. І прийшовши, черпали, доки не наповнили
корита, щоб напоїти вівці свого батька Йотора. 17 Прийшовши ж,
пастухи відігнали їх. Вставши ж,
Мойсей визволив їх, і налив їм, і напоїв їхніх овець. 18 Прийшли ж вони
до свого батька Йотора, а він сказав
їм: Що це ви сьогодні поспішилися
прийти? 19 Вони ж сказали: Чоловікєгиптянин спас нас від пастухів; і набрав нам води, і напоїв наших овець.
20 Цей же сказав до своїх дочок: Де
він? І чому ви так оставили чоловіка?
Отже, покличте його, щоб їв хліб. 21
Поселився ж Мойсей у чоловіка, і він
дав Мойсеєві за жінку Семфору,
свою дочку. 22 *Зачавши ж в лоні,
жінка породила сина, і Мойсей
назвав його ім'я Гирсем, кажучи: Бо я
є приходьком в чужій землі. І знову
зачавши, породила другого, і назвав
його ім'я Елиезер, кажучи: Бог мого
батька мені помічник; Він визволив
мене з руки фараона. 23 А після
багатьох тих днів помер єгипетський
цар. І сини Ізраїля застогнали від
робіт, і закричали; і їхній крик від
робіт піднявся до Бога. 24 І Бог почув
їхній стогін, і згадав Бог свій завіт,
що з Авраамом, Ісааком, Яковом. 25 І
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ча`” [И$ рече]6 е'и дще'рь фараѓ'нова, и^д^и. шеDши
же ѓ^трокови'ца призва` мт~ръ ѓ^троча'те” Речеy к
не'и дще'рь фараѓ'нова, съблюди м^и ѓ^троча сїе, и^
въздои` м^и е&, а%з же да'мъ ти м#здђ` [твою`]7”
Взя'т же (ѓ^троча` жена`)8, и^ доа'ше е^го, възмђжавшђ же ѓ^трочати, (и^) въведе и& къ дще'ри
фараѓ'новњ, и^ бысть е'й въ сн~а” [И$ нарече]9 и%мя
е^мђ мољ=сїи, гл~ющи, ја%ко эT воды` [взя'хъ е^го]10”
*Бысть же въ дн~и мно'гия ѓ^ны` е^гда` вели'къ
бывъ мољ=сїи, (і^) и^зы'де (же) къ бра'тїамъ свои^мъ сн~омъ іи~левыM, *разђмњв# же болњ'знь их#,
ви'дњ чл~ка е^гљ=птянина, бию'ща нњ'коего е^врња^нина эT [бра'тїа е^го]11 сн~овъ і^и~левыX” ѓ^зрњ'в же
ся та'мо, и^ са'мо, (и^) не ви'дњ никогоже, и^ ё^би'въ е^гљ=птянина, (и^) скры` е^го в песцњ`” *И$зшеD
же (и^) въ вторы'и дн~ь, ви'дњ дв^а мђжа е^врња'ниня. пря'щася, и^ гл~а, къ ѓ^би'дящемђ,
чт^о ради т^ы бїе'ши и^скреняго” ѓ%н же рече кт^о
тя` поста'ви кн~ѕя и^ сђдїю` наD нами, е^гда` ё^би'ти м^я ты` хо'щеши, ја%коже ё^би` вчера` е^гљ=птянина, ё^боа'в же ся мољ=сїи и^ рече, а%ще си'це
ја^вле'нъ бђдетъ гл~ъ сїи” (Оу^слы'шав)12 же фараѓ'нъ рњчь сїю`, (-)13 и^ска'ша ё^би'ти мољ=сїя. эTи^де же мољ=сїи эT лица` фараѓ'нова, и^ въсели'ся
въ земли` [мадїа'мъстњи]14” (И$ е^гда) же прише'дъ
въ зе'млю [мадїа'мъскђю]15, [и^]16 сњ'де при кла'дяѕи” Сщ~енникђ же [мадїа'мъскомђ]17 бњша, з~,
дще'рїи пасђще ѓ%вца эTц~а свое^го, [иѓ^џо'ра]18” (И$)
пришеDше [-]19 черпа'хђ до'ндеже напо'лъниша коры'та, напои'ти ѓ%вца эTц~а свое^го [и^ѓ^џо'ра]20, пришеDше же па'стырїе и^згна'ша я&” Въста'в же
мољ=сїи и^зба'ви и^хъ, и^ налїа` и^мъ, и^ напои`
ѓ^вца и^хъ” Прїидо'ша же къ [і^ѓ^џорђ]21 эTц~ђ свое^мђ, се'й же рече и^мъ, чт^о ја%ко ё^скори'сте прїити днsь” ѓ^ниy рекоша, чл~къ е^гљ=птянинъ и^зба'ви насъ эT па'стыреи, и^ начерпа` наM, и^ напои`
ѓ%вца [наша]22” Сей же рече къ дще'ремъ свои^мъ, [-]23 гдњ е^сть (ѓ%нъ) и^ въскђ'ю си'це ѓ^ста'висте чл~ка, възовњте ё^бо е^го да я'сть
хлњбъ” Въсели' же ся мољ=сїи ё^ чл~ка, и^ даде`
[семъфо'рђ]24 дще'рь свою`, мољ=сїю въ женђ” (*Заче'нши же въ ё^тро'бњ)25 жена` роди сн~а, и^ нарече
[и%мя е^мђ мољ=сїи]26, [гирсе'мъ]27 гл~я, ја%ко пришле'цъ е^смь [аZ]28 въ земли` чђжде'и” [(И$) па'ки (-)29
заченъ породи` (-)30 дрђгїи и^ нарече и%мя е^мђ
е^лие^зеръ [гл~я]31, б~ъ (-)32 эTц~а мое^го, помощникъ
мн^њ, (-)33 и^зба'ви мя и^з рђки` фараѓ'новы]34” По
дн~ех же мно'гыхъ тњхъ, ё^мрњтъ цр~ь е^гљ=пеTскыи, и^ въстенаша сн~ове і^и~левы эT дњлъ, и^
възопи'ша, и^ възы'де во'пль и^хъ къ бг~ђ эT работъ” И$ ё^слы'ша б~ъ стена'нїе и^хъ. и^ помянђ` б~ъ
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завTњ свои, и^же къ а^враа'мђ, і^саа'кђ, і^а'ковђ. и^ възрvњ б~ъ на сн~ы і^и^л~евы, и^ възвњстися и^мъ”

_ Глvа, г~”
1

дњаn з~
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маr в~і
лkђ к~

ўлMо р~д

а^покаl а~

[ољ=сїи же] бя'ше, пасы'и ѓ^в#ца і^ѓ^џора
те'стя свое^го, сщ~енника [мадїаMска]2, и^
гнаше ѓ%вца въ пђсты'ню. и^ прїиде въ
го'рђ [бж~їю]3 хориv” *ЈА/ви' же ся е^мђ а%гг~лъ гн~ь въ пла'мени ѓ^гньнњи и^с кђпи'ны, и^ ви'дњ ја%ко кђпи'на горя'ше ѓ^гнемъ, [и^ не съгара'ше]4” Реq же мољ=сїи момошеD (и^) ви'ждђ (чт^о) видњнїе вели'кое с^е, [-]5 ја%ко не съгара'ше кђпи'на”
(И$) е^гда` (-)6 видњ г~ь ја^ко пристђпа'етъ ви'дњти, (и^) възва` е^го г~ь и^с кђпи'ны гл~я” Мољ=сїи,
мољ=сїи, ѓ%н же рече [с^е а%зъ г~и]7” [Речеy]8 [г~ь]9 не
приближа'ися сњмо, и^ззђ'и сапоги` эT ногъ твои^хъ, мњсто б^о, на не'мже т^ы стои'ши земля`
ст~а еs” И$ рече е^мђ, *азъ е^смь б~ъ эTц~а твое^го,
б~ъ а^враа`мовъ, (-)10 б~ъ і^сааковъ, (-)11 б~ъ і^а'ковль.
эTвратилъ же (лице свое` мољ=сїи)12, не смња'ше
б^о възрњти преD б~а” [И$ рече]13 г~ь къ мољ=сїю, ви'дя ви'дњхъ бњдђ, людїи мои^хъ и^же въ е^гљ=птњ, и^ во'пль и^хъ ё^слы'шахъ эT дњ'лъ настоа'теl. (и^) ви'дњхъ (-)14 болњзни и^хъ, и^ сънидо'хъ
и^зяти и^хъ эT рђкђ е^гљ=петскђ, і^ и^звести` я&
из# земля` тоя`, и^ въвести` и^хъ въ зе'млю бл~гђ
и^ мно'гђ, въ зе'млю кипя'щђ мле'коM и^ медоM” Въ
мњсто ханане'иско, и^ хетџе'иско, и а^мор#ре'иско, и^
ферезе'иско, (-)15 и^ гергесе'нско, и^ е^вђсеиско” (-)16 Нн~њ
(бо)17 во'пль сн~овъ і^и~левыX прїиде къ мнњ`, и^ а'зъ
ви'дњхъ тђгђ` [и^хъ]18, и^же е^гљ=птяне стђжа'ютъ и^мъ” (*Ты же)19 ходи` да (т^я послю`)20 къ
фараѓ'нђ цр~ю егљ=пеTскомђ, да и^зведе'ши лю'ди
моа, сн~ы і^и~левы, эT земля` е^гљ=пеTскы” [Рече же]21
мољ=сїи къ бг~ђ, кт^о е^смь [а%зъ]22, ја%ко да и^дђ`
къ фараѓ'нђ цр~ю е^гљ=петскомђ, [-]23 да и^зведђ
сн~ы і^и~левы, эT земля` е^гљ=петскы” [И$ реq]24 б~ъ къ
мољ=сїю гл~я бђдђ с тобо'ю, (-)25 се (же) т^и зна'менїе, ја^ко а%з т^я посыла'ю, и^звести лю'ди моа`.
и^зъ е^гљ=пта. (да')26 ся помо'лятъ бг~ђ въ горњ
се'й” (-)27 Рече (же) мољ=сїи, къ бг~ђ, с^е а%з# и^дђ` к#
сн~омъ і^и~левыM, и^ рекђ к ни'мъ” б~ъ эTц~ъ [на'ших#]28
посла` м^я къ ва'мъ. [а%ще же]29 въпра'шати начнђть м^я, ка'ко (е^мђ е^сть и%мя)30, (и^) чт^о эTвњща'ю къ ни'мъ” И$ рече б~ъ къ мољ=сїю *азъ е^смь
е^же е^смь, и^ рече та'ко гл~и сн~ом# і^и^лв~ымъ сый
[м^я посла`]31 къ ваM б~ъ” И$ рече [паки б~ъ]32
мољ=сїю, тако гл~и сн~омъ і^и^лв~ымъ. г~ь б~ъ эTц~ъ
[на'шиX]33 б~ъ, а^враа'мовъ, [-]34 б~ъ і^саа'ковъ, (-)35
б~ъ і^а'ковль посла` м^я къ ва'мъ. с^е ми` (-)36 и%мя
вњ'чное и^ па'мять эT' рода въ роD” Пришедши
_________
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Бог, поглянувши на синів Ізраїля, і
дав себе їм знати.

Глава 3
1 Мойсей же пас вівці свого
тестя Йотора, мадіямського священика, і гнав овець до пустині, і
прийшов на божу гору Хорив. 2
*З’явився ж йому господній ангел у
вогнянім полум'ї з куща; і він побачив, що кущ горів огнем, і не згоряв. 3 Сказав же Мойсей: Пройшовши, й подивлюся, що це за велике видіння: що кущ не згаряв. 4 І
коли Господь побачив, що він приходить подивитися, і закликав до
нього Господь з куща, кажучи:
Мойсеє, Мойсеє. Він же сказав:
Ось я, Господи. 5 Сказав же Господь: Не приближайся сюди; визуй
обуву з твоїх ніг, бо місце, на якому ти стоїш, – є свята земля. 6 І
сказав йому: *Я є Бог твого батька,
Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова.
Мойсей же відвернув своє лице, бо
не смів поглянути перед Богом. 7 І
сказав Господь до Мойсея: Бачачи,
Я побачив біду мого народу, що в
Єгипті, і Я почув їхній крик від
наставлених над роботами, і Я побачив їхні болі; 8 і Я зійшов вирвати їх з руки єгиптян і вивести їх з
тієї землі, і ввести їх до доброї і
великої землі, до землі, що кипить
молоком і медом, до місця хананеїв
і хеттеїв, і амореїв, і ферезеїв, і ґерґесеїв, і євусеїв. 9 Бо тепер крик
синів Ізраїля прийшов до мене, і Я
побачив їхню тугу, якою єгиптяни
їх гноблять. 10 *Ти ж ходи, щоб Я
тебе послав до фараона, єгипетського царя, щоб ти вивів мій народ,
синів Ізраїля з єгипетської землі. 11
Сказав же Мойсей до Бога: Хто є я,
що маю піти до фараона, єгипетського царя, щоб я вивів синів Ізраїля
з єгипетської землі? 12 І мовив Бог
до Мойсея, кажучи: Я буду з тобою. Це ж тобі знак, що Я тебе посилаю вивести мій народ з Єгипту,
щоб помолилися Богові на цій горі.
13 Сказав же Мойсей до Бога: Ось
я піду до синів Ізраїля і скажу до
них: Бог наших батьків послав мене до вас; якщо ж зачнуть мене
питати: Як йому на ім'я, – і що відповім їм. 14 І сказав Бог до Мойсея: *Я є той, що є. І сказав: Так
скажеш синам Ізраїля: Той, що є,
послав мене до вас, Бог. 15 І сказав
знову Бог Мойсеєві: Так скажеш
синам Ізраїля: Господь Бог наших
батьків, Бог Авраама, Бог Ісаака,
Бог Якова, послав мене до вас. Це
моє вічне ім'я і пам'ять з роду в рід.
______
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16 Прийшовши ж, збери старшин
синів Ізраїля, і скажеш до них: Господь Бог наших батьків мені з'явився, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог
Якова, кажучи: Відвідинами Я вас
відвідав – і те, що вам трапилося в
Єгипті. 17 І сказав: Виведу вас з
землі і від гніту єгиптян до землі
хананеїв і хеттеїв, і евеїв, і аморреїв, і ферезеїв, і ґерґесеїв, і євусеїв
до землі, що кипить молоком і медом. 18 І послухаються твого голосу. І ввійдеш ти і старшини Ізраїля
до фараона, єгипетського царя, скажеш же до нього: *Господь Бог єврейський покликав нас; і підемо дорогою три дні в пустиню, і принесемо жертву нашому Господеві Богові. 19 Я ж знаю, що фараон, єгипетський цар, не відпустить вас,
щоб піти, хіба рукою сильною. 20 І
простягнувши свою руку, вигублю
єгиптян всіма моїми чудами, які
зроблю в них. *Після цього ж відпустить вас, 21 і дам ласку цьому
народові перед єгиптянами. Коли ж
відходите, не відходіть порожні. 22
Але хай жінка випросить у сусідки
срібний і золотий посуд і одіж, і
прикрасите ваших синів і ваших
дочок – і обманите єгиптян.

(же)37 събери` ста'рца сн~овъ і^и^л~евъ. и^ рцы` къ
ним#” Гь~ б~ъ эTц~ъ [на'шихъ]38 ја%ви ми ся, б~ъ
а^враа'мовъ, [-]39 б~ъ і^саа'ковъ, (-)40 б~ъ і^а'ковль,
гл~я” Присњще'нїемъ. присњти'хъ ва'съ, и^ ели'ко
слђчи'ся вамъ въ е^гљ=птњ. и^ рече и^зведђ` в^ы [эT
земля`]41 (и^) эT работы е^гљ=петъскїя въ зе'млю
ханане'искђ и^ хетџе'искђ, и^ еве'искђ, і^ а^мор#ре'искђ, и^
ферезе'искђ, и^ гергесе'искђ, и^ евђсе'искђ, въ зе'млю
кипя'щђ мле'комъ и^ ме'домъ, и^ послђш'аютъ
[гласа твое^го]42” И$ вни'деши т^ы. и^ старњ'ишины
і^лв~ы къ фараѓ'нђ цр~ю е^гљ=пет#скомђ, (-)43 гл~еши (же)
къ немђ`” [*Гь~]44 б~ъ е^вре'искїи възва` насъ (и^) да
и^демъ [-]45 пђте'мъ тр^и дн~и въ пђсты'ню, [и^]46
положи'мъ тре'бђ г~ђ б~ђ нашемђ” А$зъ же вњмъ
ја%ко не эTпђ'ститъ васъ фараѓ'нъ цр~ь е^гљ=пет#скїи
и^ти`, доnдеже рђко'ю крњ'пкою, и^ просте'ръ рђкђ [свою`]47 погђблю` е^гљ=птяны, всњми чюдесы` мои'ми ја^же сътворю` в них#” (-)48 *По се'м (же) эTпђсти'тъ
в^ы, и^ дамъ блгDть лю'демъ си'мъ предъ е^гљ=птяны” Є$гда же эTхо'дите не эTходи'те тще`.
н^о да и^спро'ситъ жена эT сђсњды (-)49, съсђды
сре'брены и^ зла'ты, и^ ри'зы и^ (ё^краси'те)50 сн~ы
ва'ша, и^ дщери ва'ша, и^ (прелести'те)51 е^гљ=птяны”

Глава 4

_____
Глvа, д~”
1
вњща'въ (-) мољ=сїи и^ рече, а%ще л^и не ё^вњ'рђют ми, н^и послђш'аютъ гла'са моего, рекђтъ б^о ја%ко нњсть (б~ъ. ја%ви'лъ
ми ся)2 чт^о рекђ к ниM” [И$ реq]3 к немђ`
г~ь, чт^о еs въ рђцњ твое'й, сей же реq же'злъ” И$
рече [е^мђ]4 повръзи е^го на' землю, и^ веrже и` на
зе'млю, и^ быs змїи, и^ эTбњже мољ=сїи эT него” И$
реq г~ь къ мољ=сїю, простри` рђкђ, і^ и^ми (и&) за
хво'стъ, [и^ (простре`)5]6 [мољ=сїи]7 рђкђ (и^) ја%ть
(е^го)8 и^ бысть (па'кы) жезлъ в рђцњ` е^го” [И$ рече
е^мђ,]9 да ё^вњрђют# т^и, ја%ко ја%виl ти ся е^сть
г~ь б~ъ эTц~ъ (твоиX)10 б~ъ а^враа'мовъ, [-]11 б~ъ і^саа'ковъ, (-)12 б~ъ і^а'ковль” Рече же е^мђ г~ь паки.
вложи` рђкђ твою в# ня'дра твоа, и^ вложи` рђкђ
(свою) въ ня'дра своя`, і^ и^зяT [еа`]13 эT ня'дръ
свои^хъ, и^ бысть рђка` е^го (прокаже'нна и^ бњла)
ја%ко снњгъ” И$ реq па'ки [е^мђ г~ь]14, вложи` рђкђ
твою въ ня'дра твоя, и^ вложи'лъ рђкђ [свою]15
въ ня'дра своя`, і^ и^зя'ть ю& эT ня'дръ свои^хъ,
и^ (бы'сть пакы)16 рђмя'нїа е^мђ пло'ти свое'я” (І$)
а'ще ё^бо не ё^вњрђю^тъ т^и и^ не послђшаютъ
гла'са чюда пр'ъваго, (т^о) вњрђютъ (-)17 гла'сђ
чюда [вто'раго]18” (-)19 А$ще не вњрђютъ т^и, (си'ма двњма` чю'дома)20, н^и послђш'аюT гла'са твое^го. да въ'змеши эT воды` рњчны'я. и^ пролие'ши
______

1 Відповівши, Мойсей і сказав:
Якщо, ж не повірять мені, ані не
вислухають мого голосу, бо скажуть, що Бог мені не з'явився; що
їм скажу? 2 І сказав йому Господь:
Що є в твоїй руці? Він же сказав:
Палиця.3 І сказав йому: Вкинь її на
землю. І вкинув її на землю – і стала гадиною; і Мойсей втік від неї. 4
І Господь сказав до Мойсея: Простягни руку і візьми її за хвіст. І
Мойсей простягнув руку і взяв її – і
стала знову палицею в його руці. 5
І сказав йому: Щоб тобі повірили,
що тобі з'явився Господь Бог твоїх
батьків, Бог Авраама, Бог Ісаака,
Бог Якова. 6 Сказав же йому знову
Господь: Вложи твою руку за твою
пазуху. І він вложив свою руку за
свою пазуху, і вийняв її з-за своєї
пазухи – і його рука стала прокажена і біла, наче сніг. 7 І знову сказав йому Господь: Вложи твою руку за твою пазуху. І він вклав свою
руку за свою пазуху, і вийняв її з-за
своєї пазухи – і знову була в нього
рум'яною, як його тіло. 8 І, отже,
якщо тобі не повірять і не послухають голосу першого чуда, то повірять через голос другого чуда. 9
Якщо тобі не повірять через ці два
чуда, ані не послухають твого голо_____
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на' сђхо, и^ бђдетъ вода` ю^же възмеши эT рњки`
кро'вїю, на' сђсњ” Рече же мољ=сїи къ г~ђ, молю'
ти ся г~и, (ја%ко) нњсмь рњчи'стъ эT вчера'шняго (и^)21 третїаго дн~е н^и понели'же начатъ
гл~ати рабђ` твоемђ хђдогла'сенъ, и^ косноја%зы'ченъ а%зъ е^смь” (И$) рече (-)22 г~ь къ мољ=сїю *кт^о
дасть ё^ста` чл~кђ. (-)23 кт^о ли сътвори'лъ е^сть
нњма и^ глђ'ха, [и^ слњпа, и^ ви'дяща]24. не а'зъ
ли, г~ь б~ъ” (-)25 (и^ди нн~њ)26, (-)27 *а%зъ (б^о) эTверзђ ёста` тво'я, и^ ё^стро'ю тя, е^же ти бђдеT
гл~ати” [Рече же]28 мољ=сїи, молю' ти ся г~и, и^збери` могђща и^ного е^гоже по'слеши” И$ [разгнњ'вася]29 ја%ростїю г~ь на мољ=сїя, [и^]30 рече” Нњсть
ли с^е братъ твой а^а^ро'нъ леви'тинъ, вњмъ (бо)
ја%ко гл~я възгл~етъ (-)31. (-)32 се (же) се'и и^зы'детъ проти'вђ тебњ, и^ ё^зрњвъ т^я възра'дђется въ себњ`” *И рече'ши е^мђ, и^ въдаси` (е^мђ)
словеса` моя въ ё^ста` е^го. (-)33 А/зъ (же) эTвр'ъзђ
ё^ста` твоа, и^ ё^ста` е^го, и^ ё^стро'ю вамъ е^же
и%мате твори'ти” (-)34 Се'и (же) [гл~етъ эT тебе]35 къ лю'демъ. и^ се'и (же ё^бо) да бђдетъ
(ё^ста` твоя)36 ты' же (бђди е^мђ)37 въ б~а” И$
же'злъ се'и и^спрове'ргїися въ змїю`. възми`, въ
рђкђ твою, си'мъ (б^о) сътвори'ши [-]38 чюдеса`”
И/де же мољ=сїи, и^ възвратися къ і^ѓ^џо'рђ те'стю своемђ, и^ рече и^дђ [-]39 възвращђся къ
бра'тїи своей е^же сђть въ е^гљ=птњ, (да)40 ви'ждђ, е^ще' ли живи” [Рече же]41 і^ѓ^џо'ръ къ мољ=сїю.
и^ди` здра'въ” по днех же [ѓ^ныX мно'гихъ]42, ё^мре
цр~ь е^гљ=пет#скїи” (И$) рече (-)43 г~ь къ мољ=сїю въ
[земли`]44 мадїа'м#стњи, ходи`, [і^]45 и^ди` (пакы)
въ е^гљ=пеT, и^змро'ша б^о вси` и%щђщеи [дш~а твоеа]46” Поя'т же мољ=сїи женђ` [свою`]47, и^ ѓ^троча'та [и^]48 всади` и& на ѓ^сля'та, и^ ѓ^брати'ся въ
е^гљ=петъ” (И$) взя'тъ (-)49 мољ=сїи же'злъ и^же
(и^мњ) эT б~а в рђкђ своею” Рече же г~ь къ мољ=сїю, и^дђщђ тебњ, и^ възвраща'ющђся въ е^гљ=петъ, смотри всњхъ чюде'съ яy да'х# въ рђцњ
твои`, да сътвори'шї я& предъ фараѓ'номъ” А$зъ
же ѓ^жещђ` срDце е^го, (ја^ко не и^спђсти'ти)50 людїи” Ты' же гл~еши фараѓ'нђ, си'це гл~етъ гь [б~ъ
е^вре'искїи]51, (и^) сн~ъ [мои прьвенец#]52 і^ил~ь. рњх же
тебњ эTпђсти` лю'ди моя да м^и требђ положа'тъ, не хо'щеши ли эTпђсти'ти и^хъ, блюди`
с^е а%зъ ё^бїю` (прьвене'цъ сн~ъ твой)53” Бысть же
на пђти`, на станђ`, срњте и& а%гг~лъ гн~ь, (-)54
и^ска'ше е^го ё^бити и^ въземши семфо'ра, [камень
несњко'мъ и^зощренъ]55” (И$) ѓбрњ'за коне'чьнђю
плоть, сн~а своего. и^ (припаDши)56 к нога'мъ и^ рече, бысть кро'вь ѓ^брњзанїя сн~а мое^го” [-]57 Рече
же г~ь къ а^а^ро'нђ и^зы'ди противђ мољ=сїю въ пђ107

су – візьми води з ріки і вилиєш на
сушу; і стане вода, яку візьмеш з
ріки, на суші кров'ю. 10 Сказав же
Мойсей до Господа: Прохаю тебе,
Господи, бо я не є промовистим від
вчорашнього і третього дня: ані від
коли ти почав говорити твоєму слузі. Я є гикавим і повільної мови. 11
І сказав Господь до Мойсея: *Хто
дав людині уста? Хто ж створив німого і глухого, і сліпого і видючого? Чи не я, Господь Бог? 12 Тепер
іди, *бо Я відкрию твої уста, і Я тобі дам те, що ти маєш говорити. 13
Сказав же Мойсей: Прохаю тебе,
Господи, вибери іншого, спосібного, якого пошлеш. 14 І Господь розгнівався гнівом на Мойсея, і сказав:
Чи ось не Аарон Левіт є твій брат?
Знаю бо, що, говорячи, заговорить.
Ось же він вийде тобі назустріч, і
побачивши тебе, зрадіє в собі. 15 *І
скажеш йому, і даси йому мої слова
в його уста. Я ж відкрию твої уста і
його уста, і дам вам, що маєте робити. 16 Цей же говоритиме від тебе до народу, і цей же, отже, хай
буде твоїми устами; ти ж будь для
нього за Бога. 17 І цю палицю, що
змінилася в гадину, візьми в твою
руку, бо нею зробиш чуда. 18 Пішов же Мойсей і повернувся до
свого тестя Йотора, і сказав: Піду,
повернуся до своїх братів, що є в
Єгипті, щоб подивитися, чи ще живі. Сказав же Йотор до Мойсея: Іди
здоровий. 19 А по багатьох тих
днях помер єгипетський цар. І сказав Господь до Мойсея в мадіямській землі: Ходи і піди знову до Єгипту, бо вимерли всі, що шукають
твоєї душі. 20 Взявши ж Мойсей
свою жінку і дітей, і посадив їх на
ослята, і повернувся до Єгипту. І
Мойсей взяв палицю, яку мав від
Бога, в свої руки. 21 Сказав же Господь до Мойсея: Як ти будеш іти і
повертатимешся до Єгипту, гляди,
щоб всі чуда, які я дав в твої руки,
ти їх зробив перед фараоном. Я ж
зроблю його серце твердим, щоб
він не відпустив народу. 22 Ти ж
говоритимеш фараонові: Так говорить Господь Бог єврейський й Ізраїль мій первородний син: 23 Сказав же я тобі: Відпусти мій народ,
щоб мені принесли жертву. Якщо
не бажаєш їх відпустити – гляди,
ось я уб'ю твого первородного сина. 24 Сталося ж в дорозі, на спочинку: зустрів його господній ангел – шукав його убити. 25 І Семфора, взявши вигострений несікомий камінь, і обрізала передню
шкіру свого сина; і припавши до
ніг, і сказала: Була кров обрізання
______
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мого сина. 26, 27 Сказав же Господь
до Аарона: Вийди назустріч Мойсеєві до пустині. І він пішов, і зустрів
його на божій горі; і поцілували один
одного. 28 І Мойсей розповів Ааронові всі господні слова, які послав, і
всі знаки, які йому заповів. 29 Пішовши ж, Мойсей і Аарон зібрали всіх
старшин синів Ізраїля. 30 І Аарон
сказав їм всі ці слова, які Господь
сказав Мойсеєві; і він зробив чуда
перед всім народом. 31 І народ повірив їм і зрадів, що Бог відвідав синів
Ізраїля, і що поглянув на їх скорботу;
і народ схилився, поклонився.

сты'ню, і^ и'де” И$ срњте и& въ горњ` бж~їи и^ цњловастася ѓ%ба. и^ повњда мољ=сїи а^а^ро'нђ вс^я
словеса` гнsя ја%же посла` и^ вс^я чюдеса` ја^же заповњда е^мђ” (шедше)58 же мољ=сїи і^ а^а^ро'нъ,
(-)59 събра'ста [вс^я]60 ста'рца сн~овъ і^ил~евыхъ. и^
гл~а [и^мъ]61 а^а^ро'нъ вс^я словеса сїя ја%же гл~а
[г~ь]62 мољ=сїѓ^ви, и^ сътвори` чюдеса` прDе [всњми]63 людми`” И$ вњ'роваша [и^мъ]64 лю'дїе, и^ възра'довашася. ја^ко посњти` б~ъ сн~ы і^ил~евы, і^
ја%ко призрњ` на и^хъ скорбњнїе, [и^ преклони'шася]65 лю'дїе, поклони'шася”

Глава 5

_____
Глvа, е~”
1
(о с'ем же) въни'де мољ=сїи, і^ а^а^ро'нъ, къ
фараѓ'нђ, и^ реко'ста е^мђ” Си'це гл~етъ г~ь
б~ъ і^ил~евъ. эTпёсти` лю'ди моя, да
[тре'бђ положаT м^и]2 въ пђсты'ни” [Рече
же]3 фараѓ'нъ кт^о (то'и) е^сть е^гоже а%зъ послђшаю гла'са [-]4,ја%ко эTпђсти'ти и%маM сн~ы і^ил~евы, не вњмъ г~а (-)5 і^ил~я не эTпђщђ” [-]6 *Рекоста е^мђ. бг~ъ е^вре'искїи, повелњ намъ, да
и^демъ (-)7 пђтемъ три дн~и въ пђстыню,
(и^)8 положи'мъ тре'бђ [г~ђ]9 б~ђ нашемђ, да не
когда` слђчиTся на'мъ смертоно'сїе и^ли ра'ть”
[Рече же]10 и^ма цр~ь е^гљ=петскїи, въскђю (м^и),
мољ=сїи, і^ а^а^ро'нъ, ѓ^браща'ета лю'ди моя эT
дњлъ [и^хъ]11, и^дњта (же) кождо ва'съ на
дњло свое” И$ рече фараѓ'нъ, с^е нн~њ ё^мно'жишася лю'дїе [сїи]12 [на]13 земли`, не (-)14 полегчи'мъ и^мъ дњлесы`” Заповњда же фараѓ'нъ приста'вникомъ дњлесъ лю'дъскыхъ и^ кни'гочїамъ
гл~я. эTсе'лњ не мози'те даја^ти плњ'въ лю'демъ
къ зда'нїю пли'нъџомъ ја^коже вчера` и^ тре'тїего дн~е [и^ нн~њ]15. [н^о]16 сами (шеDше)17 да събира'юT (-)18 плњ'вы, и^ заро'къ зда'нїя плинъџе'ннаго ја%же [-]19 сътворя'тъ, [да творяT]20
вс^я дн~и” [Приложи'те]21 (-)22, (а^) не [ё^емли'те]23
ничто'же, празныя б^о дњю^тъ, [и^]24 сего ради
(гл~ютъ)25 да и'демъ и^ положимъ требђ б~ђ
нашемђ. ѓ^тягчи'те дњ'ла людемъ симъ, (-)26
да ся (и'ми пекђтъ)27, и^ не помы'слятъ мы'сльми (свои'ми) сђесло'вїя” Тща'хђ же ся приста'вницы, и^ кни'гочїя, и^ гл~ахђ людемъ рекђще”
Се гл~ет# фараѓ'нъ, эTселњ не дамъ ваM плњв#
[но]28 (шеDше са'ми себњ)29 събира'ите (-)30 плњвы, и^деже ѓ^бря'щете. (и^ заро'къ зда'нїя да
дае'те,) не ё%имет# б^о ся эT завњта ва'шего,
ни ма'ложе” И$ разыдо'шася [вс^и]31 лю'дїе по все'и
[земли`]32 е^гљ=петъстњи, да съберђтъ тро'стїе
на плњвы” Приста'вницы же нђжда'хђ и^хъ, гл~юще, скончева'ите дњла [ваша]33 заро'чнаа на вся'къ

1 Після цього ж ввійшов Мойсей
і Аарон до фараона і сказали йому:
Так говорить Господь Бог Ізраїля:
Відпусти мій народ, щоб мені принесли жертву в пустині. 2 Сказав же
фараон: Хто Він є, якого голос я вислухаю, щоб відпустити ізраїльських
синів. Не знаю Господа – не відпущу
Ізраїля. 3 *Сказали йому: Єврейський
Бог наказав нам, щоб ми пішли дорогою три дні в пустиню, і принесли
жертву нашому Господеві Богові;
щоб часом не трапилась нам смерть
чи війна. 4 Сказав же їм єгипетський
цар: Навіщо мені, Мойсею і Аароне,
відвертаєте мій народ від їхніх робіт;
ідіть же кожний з вас до своєї роботи. 5 І сказав фараон: Ось тепер
цей народ став дуже численним на
землі – не полегшимо їм робіт. 6
Приказав же фараон наставникам над
роботами людей і писарям, кажучи: 7
Відтепер не можете давати народові
соломи на творення цегли так, як
вчора, і третього дня, і нині. Але
самі, пішовши, хай збирають солому.
8 І кількість виробленої цегли, яку
вироблять, хай роблять всі дні. Додайте – а нічого не відніміть, бо вони
є бездільні, і задля цього кажуть:
Підім і принесім жертву нашому Богові. 9 Тяжчими зробіть роботи цьому народові, щоб дбали за них, і не
вигадували своїми думками марноти.
10 Приспішували ж наставники і писарі, і говорили народові, кажучи:
Так каже фараон: Відтепер не дам
вам соломи, 11 але, пішовши, самі
собі збирайте солому, де знайдете; і
норму виготовлення щоб ви дали, бо
не відніметься від вашого обов'язку
анітрохи. 12 І ввесь народ розійшовся
по всій єгипетській землі, щоб зібрати тростину на солому. 13 Наставники ж змушували їх, кажучи: Кінчайте ваші роботи за нормою кожного дня так, як і коли ми вам давали
_____

108

выj г~

5,13

Вихід

6,8

дн~ь ја%коже и^ е^гда` плњвы даја%хоM вамъ” И$ даја%ше (же) раны кни'гочїя наро'дђ сн~овъ і^ил~евыхъ,
и^же бњша приста'вленїи и^хъ эT преста'вникъ
фараѓ'новыхъ гл~юще, почт^о не сконча'сте. заро'ка
вашего пли'нџеннаго ја%коже вчера` и^ третїего дн~е
та'коже и^ днsе” ВъшеDше же кни'гочїя сн~овъ і^ил~евъ, възопи'ша ко фараѓ'нђ гл~юще, почт^о тако
твори'ши (рабо'мъ твои^м#)34 плевелъ не дадя'тъ
рабомъ твои^мъ (-)35 [веля'т (же) намъ пли'нџы
твори'ти]36. (-)37 се (же) раби` твои` мђ'чими
сђть, кри'вдђ твори'ши [-]38 людемъ свои^мъ” И$
рече и^мъ (ја^коже) пра'здныя дње^те пра'здныя
[-]39 (и^ гл~ете), [и^]40 сего ради гл~ете, ја%ко да и'демъ [и^]41 положи'мъ тре'бђ б~ђ нашемђ” Нн~њ
ё^бо (дњ'лаите шеDше)42, а^ плњвъ не (дамъ)43
вамъ, (-)44 заро'к (же) зда'нїя плинџе'ннаго да
дае'те” Видя'хђ же кни'гочїя сн~овъ і^ил~евыхъ себе
(быти) въ злњ`, гл~ще не [съста'нется]45 плинџъ
заро'ка дн~и. Стрњто'ста же (и^хъ) мољ=сїи, і^ а^а^роn
[-]46 и^дђща эT фараѓ'на, и^ рњша и^ма, ви'ждь
[вамъ б~ъ]47, и^ сђди` [ва'ма]48, ја%ко ѓ^гнђси'сте
(насъ)49 преD фараѓ'номъ. и^ прDе мђжми` е^го, дати ме'чъ въ рђцњ (-)50 ё^би'ти насъ”

_ Глvа, ѕ~”
ъзвра'ти же ся мољ=сїи къ г~ђ, и^ реq. [молю' ти ся]1 г~и, почто` вреди` лю'ди сїя,
(-)2 въскђ'ю (же) (м^я посла`)3. эTнели'же
[бо]4 [въхождђ`]5 къ фараѓ'нђ. гл~ати твои'мъ и%менемъ, ѓ%нъже вреди` лю'ди [твоя`]6. и^ не
и^зба'ви людїи твои^хъ” [Рече же]7 г~ь къ мољ=сїю,
с^е ё%зриши чт^о сътворю` фараѓ'нђ, рђкою бо крњ'пкою и^спђсти'тъ и^хъ, и^ мы'шцею высо'кою и^зжене'тъ я& эT земли` свое'я” Гл~а же г~ь къ мољ=сїю, и^ реq е^мђ. а%зъ г~ь [-]8 (ја%вле'ися)9 а^враа'мђ, і^
и^саа'кђ, (-)10 і^а'ковђ, бг~ъ сы'и и^хъ, (-)11 и%мя (же)
ми г~ь, [сего`]12 не ја%ви'хъ и^мъ” (-)13 По ста'вихъ
(же) завњтъ мои к ни'мъ, ја%ко да'ти и^мъ зе'млю ханаа'ньскђ, зе'млю пришествїа и^хъ на не'иже ѓ^бита'хђ (-)14” (-)15 А/зъ (же) ё^слы'шахъ стена'нїе сн~овъ і^и~левыхъ, и%мже е^гљ=птяне порабо'тиша и^хъ. И$ помянXђ завTњ [мои]16, и^ди` [и^]17
рцы` сн~омъ і^и~левыM гл~я” А/зъ г~ь [б~ъ]18 [-]19 и^зведђ` васъ эT наси'лїя е^гљ=петъска, і^ и^зба'влю
васъ эT рабо'ты [и^хъ]20, и^ эTи^мђ` ваs мы'шцею
высо'кою, и^ сђдо'мъ вели'кимъ. и^ прїимђ` в^ы (себњ въ лю'ди)21, и^ бђ'дђ вам# б~ъ. и^ вразђмњ'ете
ја%ко аZ [е^смь]22 г~ь б~ъ вашъ, и^зведы'и васъ эT
[земля` е^гљ=петъски. и^]23 эT наси'лїя е^гљ=пеTска” И$
въведђ` васъ въ зе'млю на ню'же простроX рђ'кђ
мою да'ти ю& а^враа'мђ, [-]24 і^саа'кђ, (-)25 і^а'ковђ, и^
_______
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солому. 14 І завдавали ж ран писарям народу синів Ізраїля, які були настановлені над ними наглядачами фараона, кажучи: Чому ви не
закінчили вашої норми цегли, так
як вчора і третього дня, також і
сьогодні? 15 Увійшовши ж, писарі
синів Ізраїля закричали до фараона,
кажучи: Навіщо так чиниш з твоїми
рабами? 16 Соломи не дадуть твоїм
рабам, велять же нам робити цеглу
– ось же твої раби карані; чиниш
кривду своєму народові. 17 І сказав
їм: Тому що ви байдикуєте – ви
бездільні; і говорите, і задля цього
кажете, що: Підім і принесім жертву нашому Богові. 18 Тепер, отже,
пішовши – працюйте; а соломи вам
не дам, а норму виготовленої цегли
давайте. 19 Бачили ж писарі синів
Ізраїля, що вони є в біді, кажучи:
Не зменшиться денна норма цегол.
20 Зустріли ж їх Мойсей і Аарон,
як ішли від фараона, 21 і сказали
їм: Хай на вас гляне Бог і хай вам
судить: бо ви нас зробили огидними перед фараоном і перед його
слугами, щоб дати меч в руки, щоб
нас забити.

Глава 6
22 Повернувся ж Мойсей до
Господа і сказав: Благаю тебе, Господи: чому ти вчинив зло цьому народові? 23 Чому ж ти мене послав?
Бо відколи я входжу до фараона говорити твоїм іменем: він же вчинив
зло твоєму народові, і не визволив
твій народ. 6,1 Сказав же Господь
до Мойсея: Ось побачиш, що зроблю фараонові; бо сильною рукою
відпустить їх, і високим раменом
вижене їх з своєї землі. 2 Заговорив
же Бог до Мойсея і сказав до нього:
Я Господь, 3 що з'явився Авраамові
й Ісаакові, і Якову, будучи їхнім
Богом, а моє ім'я Господь; цього я
їм не об'явив. 4 Я ж поклав з ними
мій завіт, щоб дати їм ханаанську
землю, землю, куди вони прийшли,
на якій жили. 5 Я ж почув стогін
синів Ізраїля, яким єгиптяни їх пригнобили. І Я згадав мій завіт; 6 іди і
скажи ізраїльським синам, мовлячи: Я Господь Бог; виведу вас від
єгипетського насильства і визволю
вас від їхнього рабства, і відберу
вас високою рукою і великим судом, 7 і візьму вас собі за народ, і
буду вам Богом; і пізнаєте, що Я є
ваш Господь Бог, що вивів вас з єгипетської землі і з єгипетського
насильства. 8 І введу вас до землі,
на яку Я простягнув мою руку, щоб
_____
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її дати Авраамові, Ісаакові, Якову; і
дам її вам в спадщину. Я Господь. 9
Заговорив же Мойсей так до ізраїльських синів, і не вислухали Мойсея через насильство душ і гнітючі
роботи. 10 І сказав Господь до
Мойсея, мовлячи: 11 Ввійди і заговори до фараона, єгипетського царя, щоб відпустив ізраїльських синів з своєї землі. 12 Сказав же
Мойсей перед Господом, мовлячи:
Ось сини Ізраїля не вислухали мене, і як мене вислухає фараон? Я ж
є некрасновний. 13 І сказав Господь до Мойсея і Аарона: Ідіть і
скажіть фараонові, єгипетському
цареві, щоб відпустив ізраїльських
синів з єгипетської землі. 14 Це ж
старшини домів їхнього роду. *Сини Рувима, первородного Ізраїля:
Енох і Фалус, Асрон і Хармі; це рід
Рувима. 15 *Сини ж Симеона: Емуїл і Амин, і Аод, і Ахин, і Саар, і
Саул, що з Тинисина. Це роди синів Симеона. 16 *Це імена синів
Леві за їхніми родами: Ґирсон, Каат
і Мерарі. Роки ж життя Леві 137. 17
*Це ж сини Ґирсона: Ловені і Семени. Це доми їхніх родин. 18 Сини ж Каата: Амврам і Саар, і Хеврон, і Оезіїл. Роки ж життя Каата
130. 19 Сини ж Мерарі: Моолі, і
Омусі. Це доми родин Леві за їхніми родинами. 20 *Взяв же Амврам Йохавету, дочку брата свого
батька, собі за жінку; породила ж
йому Аарона і Мойсея, і Маріяму,
їхню сестру. Роки ж життя Амврама 137. 21 Сини ж Ісаара: Коре,
Нефек і Зехрі. 22 Сини ж Йозеіла:
Місаїл, Елисафан, Сегри. 23 Аарон
же взяв Елисавету, дочку Аминадава, сестру Нассона, собі за жінку.
Породила ж йому *Надама, і Авиюда, і Елиазара, і Отамара. 24 Сини
ж Коре: Асир і Елкана, і Аваасар.
Це роди Коре. 25 Елиазар, син Аарона, взяв дочку Футина, собі за
жінку; вона ж йому породила Финееса. Це старшини Левітів за їхніми родами. 26 Це Аарон і Мойсей,
яким же сказав Бог вивести з
Єгипту ізраїльських синів з їхньою
силою. 27 Це є ті, що говорили до
фараона, єгипетського царя, щоб
вивести ізраїльських синів з єгипетської землі. Це Мойсей і Аарон;
28 в дні, в якому Господь заговорив
до Мойсея в єгипетській землі. 29 І
сказав Господь до Мойсея, мовлячи: Я Господь; скажи фараонові,
єгипетському цареві, те, що я до
тебе говорю. 30 Сказав же Мойсей
перед Господом: Ось я є гикавий, і
як мене може вислухати фараон?
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да'мъ (ю& вамъ)26 въ прича'стїе. а%зъ г~ь” Гл~а же
мољ=сїи тако сн~омъ і^и~левымъ, и^ не послђш'аша
мољ=сїя наси'лїя ради дш~ъ и^ рабо'тъ жесто'кихъ” [И$ рече]27 г~ь къ мољ=сїю гл~я въни'ди (и^)
гл~и къ фараѓ'нђ цр~ю е^гљ=петъскомђ да и^спђ'ститъ сн~ы і^и~левы эT земля` свое'я” Рече же мољ=сїи преD гм~ъ гл~я, с^е сн~ове і^и~левы не послђш'аша
мене`, (да)28 како послђшати (фараѓ'нђ мене`)29,
а%зъ же не ё^миле'нъ е^смь” [И$ рече]30 г~ь къ мољ=сїю, и^ а^а^ро'нђ, (и^дњте и^ завњща'ите)31, къ фараѓ'нђ цр~ю е^гљ=петъскомђ, да эTпђ'ститъ сн~ы
і^и~левы эT земля` е^гљ=петъскїя” (-)32 Сїя (же)
старњ'ишины до'мђ родђ и^хъ. *сн~ове рђви'мовы.
пер#венца` і^и~лева, е^но'хъ, и^ [фалђ'съ]33, а^сро'нъ, и^
ха'рми, се племя` рђви'мово” (-)34 *Сн~ове (же) симеѓ'новы, е^мђи^лъ, и^ [а^ми'нъ]35, и^ (а^ѓ'дъ)36, и^ [а^хи'н#]37, и^ саа'ръ, и^ саё'лъ, и^же эT џинисиня. сїи
рожDенїа сн~овъ симеѓ'новыX” [-]38 *Си и^мена сн~овъ
левїиныхъ по съро'дъствђ и^хъ, [гирсо'нъ]39, [-]40
каа'џъ, и^ мера'ри” (-)41 Лњтъ (же) житїя левїи^на, рл~з” (-)42 *Си' (же) сн~ве [гирсо'ни]43, лове'ни, и^
[семе'ни]44. с^и до'мове рожденїя и^хъ” (-)45 Сн~ове
(же) каа'џовы, [а^мвра'мъ]46, и^ (саа'ръ)47, [и^]48 хевронъ, и^ [ѓ^е^зїи^ль]49. (-)50 лTњ (же) житїя каа'џова,
р~л [-]51” (-)52 Сн~ве (же) мера'ри, моѓ'лњ, и^ ѓ^мђ'си.
с^и до'мове эT рожDенїя левїи^на. по съроDствђ иX” (-)53
*Поя=тъ (же) [а^мвра'мъ]54, [и^ѓ^хаве'џъ]55 дще'рь брата эTц~а свое^го, себњ въ женђ`. (-)56 роди (же) е^мђ а^а^ро'на, и^ мољ=сїя, и^ марїя'мъ сестрђ` и^хъ.
лњтъ же житїа [а^м#вра'мова]57, [рл~з]58” (-)59 Сн~ве
(же) и^саа'ровы, ко'ре, [-]60 [нефе'к#]61, и^ зе'хри” (-)62
Сн~ове (же) (і^ѓ^е^зїи^ловы)63, мисаилъ, [-]64 е^лисафанъ, [-]65 [сегри]66” Поя'тъ же а^а^ронъ, [е^лисавеџъ]67, дщерь а^минада'вовђ, сестрђ` нассо'новђ, себњ в женђ`” (-)68 Породи' (же) е^мђ, [*надаM]69, и^ авиё%да, и^ [е^лиа^за'ра]70, [-]71 [и^ѓ^џама'ръ]72” Сн~ве же коре'ѓ^вы, а^си'ръ, и^ е^л#ка'на, и^ (а^ваа^са'ръ)73. с^и рожде'нїя коре'ѓ^ва” [-]74 Є$лиа^за'ръ, сн~ъ а^а^ро'новъ, поя'тъ [дще'рь]75, [фђти'на]76, себњ въ женђ`” (-)77
породи' (же) е^мђ финее'са” Сїи старњ'ишинъства
(-)78 леви'тъска по съро'дъствђ и^хъ” Се^ а^а^ро'нъ, и^
мољ=сїи, и%ма (же) реq (-)79 б~ъ, и^звести` сн~ы і^и~лвы,
[эT]80 е^гљ=пта въ крњ'пости и^хъ” Си сђть ја%же
гл~аста къ фараѓ'нђ цр~ю е^гљ=петъскомђ, [ја%ко и^звести`]81 сн~ы і^и~лвы эT [земля`]82 е^гљ=петъскїя” Се^
[мољ=сїи і^ а^а^ро'нъ]83, въ'нъже дн~ь гл~а г~ь къ мољ=сїю въ земли` е^гљ=петъстњи” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, а^зъ г~ь, гл~и къ фараѓ'нђ цр~ю е^гљ=пет#скомђ. е^ликоже а%зъ гл~ю к тебњ” (-)84 Рече (же)
мољ=сїи преD гм~ъ, с^е а'зъ хђдорњ'чивъ е^смь (да)85
ка'ко послђшати мене и%мать фараѓ'нъ”
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рече г~ь къ мољ=сїю гл~я. с^е дахъ тя б~а
фараѓ'нђ. (-)1 (браT (же) тво'и а^а^ронъ)2, бђ'детъ тебњ пррoкъ” Ты же гл~еши [-]3 вс^е
е^ли'ко ти (заповњ'дахъ)4. ааронъ е братъ
тво'и, да гл~етъ къ фараѓ'нђ, да эTпђс'титъ
сн~ы і^и~левы эT земля` е^го” А/зъ же ѓ^жещђ` срDце
фараѓ'нђ, и^ ё^мно'жђ зна'менїя [-]5 и чюдеса` [моя`]6 въ земли` е^гљ=петъстњи” И$ не послђш'аетъ
васъ фараѓ'нъ, и^ възложю` рђ'кђ мою на е^гљ=петъ, і^ и^зведђ` съ си'лою мое^ю лю'ди моя, сн~ы
і^и~левы эT земля` е^гљ=петъскїя, съ эTмще'нїемъ
вели'кимъ” И$ ё^вњ'дятъ вс^и е^гљ=птяне ја^ко
а'зъ е^смь г~ь простира'я рђкђ на е^гљ=петъ, [-]7
[и^зводя`]8 сн~ы і^и~левы эT среды` и^хъ” Сътвори'ста
же мољ=сїи, і^ а^а^ро'нъ, ја%коже заповњда и^мъ г~ь
[-]9. Мољ=сїи же б^њ (тогда`), (п~, лњтъ)10. а^а^ро'нъ
(-)11 [-]12, (п~г, лњтъ)13. е^гда` гл~аста къ фараѓ'нђ”
И$ рече г~ь къ мољ=сїю і^ а^а^ро'нђ гл~я, [-]14 *а^ще рече'тъ фараѓ'нъ къ ва'мъ гл~я, покажи'те намъ
зна'менїе и^ли чю'до. и^ рече'ши братђ твое^мђ (а^а^ро'нђ), възми` же'злъ и^ пове'рзи [-]15 [-]16 преD фараѓ'номъ, и^ преD мђжми` е^го, и^ бђдеT ѕмїи. [Внїидо'ста]17 же мољ=сїи і^ а^а^роn преD фараѓ'на и^ [преD]18
мђжи` е^го, и^ сътвори'ста та'ко ја^коже заповњда
и^ма г~ь” (-)19 Пове'рже а^а^ро'нъ жезлъ преD фараѓ'ноM, и^
преD мђжми` е^го, и^ бысть ѕмїи” Съзва' же фараѓ'нъ [вс^я]20 мђдръца е^гљ=петъскїя, и^ влъхвы`.
(-)21 *сътвори'ша (же)22 влъхвы е^гљ=петъстїи,
чарова'нїемъ свои^мъ такожде. и^ поверго'ша кождо жезлъ свои, и^ быша ѕми'еве. и^ пожре` же'злъ
а^а^ро'новъ ѓ^нњ'хъ жезлы`” И$ ё^крњпи` срDце фараѓ'нъ,
(да)23 не послђшаетъ и^хъ, ја^ко'же гл~а и'ма г~ь”
[И$ рече]24 г~ь къ мољ=сїю, ѓ^тягчи'ся срDце фараѓ'нђ (и^ не хо'щетъ эTпђсти'ти)25 людїи, и^ди`
къ фараѓ'нђ, заё%тра, се (бо) тои и^сходитъ на'
воды, (-)26 бђ'ди (же) срњта'я е^го на' брезњ рњчнњмъ, и^ (възми` же'злъ въ рђ'кђ твою и^же б^њ
и^спрове'рглъся въ ѕмїю)27, и^ рече'ши къ немђ`” Гь~
б~ъ е^врњ'искїи посла` м^я к тебњ гл~я, эTпђсти`
лю'ди моя, да ми помо'лятся въ пђстыни,
(ты же)28 не послђшалъ доселњ” Се^ гл~етъ г~ь
по семђ` ё%вњ'си, ја%ко аZ [е^смь]29 г~ь. с^е а'зъ ё^да'рю
жезло'мъ, и^же в рђцњ моей въ во'дђ рњчнђ'ю, и^
спровержется въ кро'вь, и^ ры'бы и^же в рњцњ и^з#мрђтъ, и^ въсмерди'тся рњка, и^ не възмо'гђтъ е^гљ=птяне пи'ти воды` эT рњки`” [И$ реq]30
г~ь къ мољ=сїю. *рцы а^а^ро'нђ братђ твое^мђ. възми` жезлъ твои и^ простри` рђ'кђ [твою]31 на' воды е^гљ=петъскїя. и^ на рњ'ки иX, и^ на вс^я кла'111

Глава 7
1 І сказав Господь до Мойсея,
мовлячи: Ось я тебе дав, як бога
для фараона, а твій брат Аарон буде тобі пророком. 2 Ти ж скажеш
все, що Я тобі заповів, а брат твій
Аарон хай говорить до фараона,
щоб відпустив ізраїльських синів з
його землі. 3 Я ж вчиню серце фараона твердим і помножу мої знаки
і чуда в єгипетській землі. 4 І фараон не вислухає вас, і Я накладу
мою руку на Єгипет, і моєю силою
виведу мій народ, синів ізраїльських, з єгипетської землі з великою
помстою. 5 І всі єгиптяни пізнають,
що Я є Господь, що простягає руку
над Єгиптом, виводячи зпосеред
них ізраїльських синів. 6 Зробили ж
Мойсей і Аарон, так як їм заповів
Господь. 7 Мойсей же тоді був вісімдесятилітнім, Аарон 83-літнім,
коли говорив до Фараона. 8 І сказав
Господь до Мойсея й Аарона, мовлячи: 9 *Якщо фараон скаже до
вас, промовляючи: Покажіть нам
знак, чи чудо; і скажеш твоєму братові Ааронові: Візьми палицю і
кинь перед фараоном і перед його
слугами – і буде змією. 10 Ввійшли
ж Мойсей і Аарон перед фараона і
перед його слуг, і зробили так, як
Господь їм заповів. Аарон вкинув
палицю перед фараоном і перед його слугами – і стала змією. 11 Прикликав же фараон всіх єгипетських
мудреців і ворожбитів – *а єгипетські ворожбити зробили своїми чарами так само. 12 І вкинули кожний свою палицю – і стали зміями;
і палиця Аарона пожерла їхні палиці. 13 І фараон скріпив серце і не
послухав їх, так як їм сказав Господь. 14 І сказав Господь до Мойсея: Серце фараона стало твердим і
не хоче відіслати народ. 15 Іди
вранці до фараона, бо ось той виходить на воду; зустрінь же його на
березі ріки, і візьми у свої руки палицю, яка була обернулася в змію;
16 і скажеш до нього: Господь Бог
єврейський послав мене до тебе,
кажучи: Відпусти мій народ, щоб
мені помолилися в пустині. Ти ж не
вислухав дотепер. 17 Ось говорить
Господь: З цього пізнаєш, що Я є
Господь. Ось я ударю палицею, що
в моїй руці, по воді ріки – і перетвориться в кров; 18 і риби, що в
ріці, вимруть, і ріка засмердиться, і
єгиптяни не зможуть пити води з
ріки. 19 *І сказав Господь до Мойсея: Скажи Ааронові, твоєму братові: Візьми твою палицю і простягни
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твою руку на єгипетські води, і на
їхні ріки, і на всі їхні колодязі, і на
їхні мочари, і на всю їхню питну
воду – і хай будуть кров'ю в усій
єгипетській землі, у дерев'яних і
кам'яних посудинах. 20 Зробили ж
так Мойсей і Аарон, так як їм наказав Господь. *Аарон же, взявши
свою палицю, і вдарив по воді ріки
перед фараоном і перед усіма його
слугами – *перетворив всю воду ріки у кров. 21 І риби, що були в ріці,
вимерли, і ріка засмерділася, і єгиптяни не могли пити води з ріки, і
була кров по всій єгипетській землі. 22 *Зробили ж і єгипетські ворожбити своїми чарами так само; і
серце фараона стало твердим, і він
їх не вислухав, так як їм сказав
Господь. 23 А фараон, повернувшись, і прийшов до своєї хати, не
поклав собі цього в ум. 24 Викопали ж усі єгиптяни по березі ріки,
щоб пити; бо не могли пити води
ріки. 25 І сповнилося сім днів після
того, як Господь ударив ріку.

дязя и^хъ, и^ на де'бри иX, и^ на вс^я (во'ды питїя)32 и^хъ, и^ да бђдTђ въ кро'вь, (-)33 по все'и
земли` е^гљ=пеTстњи въ съсђ'дњхъ древяныX и^ ка'менныX” (-)34 Сътвори'ста (же) тако мољ=сїи, і^
а^а^ро'нъ, ја^коже повелњ и^ма г~ь” (*Възе'мъ же)35
а^а^ро'нъ жезлъ свои, (и^) ё^да'ри въ во'дђ рњчнђ'ю
преD фараѓ'номъ. и^ преD [всњми]36 людми е^го, (-)37
*и^спрове'рже вс^ю во'дђ рњчнђ'ю въ кро'вь, и^ ры'бы
ја%же (быша) в рњцњ и^з#мро'ша” И$ въсмердњ'ся
рњка`, и^ не можа'хђ е^гљ=п#тяне пити воды эT
рњки`. и^ бяше кро'вь, по все'и земли` е^гљ=пеTстњи”
*Сътвори'ша же (и^ волхвы` е^гљ=пеTстїи вол#хвова'нїемъ свои^мъ та'кожде)38” И$ ѓ^жестњ срDце фараѓ'нђ, и^ не послђшаше и^хъ, ја%коже (и^мъ) ре'клъ
г~ь” ѓ^братив же ся фараѓ'нъ. (и^) прїиде въ
до'мъ свои, (-)39 не положи` (себњ сего` въ ё^мњ)40”
И$скопа'ша же вс^и е^гљ=птяне (по' брегђ)41 рњки` да
пїютъ (-)42, (-)43 не можа'ше (бо) (воды` рњчны'я
пити)44. и^ сконча'ся се'дмь дн~їи по ё^даре'нїи
гдsни в рњкђ”

Глава 8
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1
рече] г~ь къ мољ=сїю, въни'ди къ фараѓ'нђ, и^ рцы` е^мђ. си'це гл~етъ г~ь, эTпђсти`
лю'ди моя да ми помо'лятъся” А/ще ли
не (эTпђс'тиши)2, с^е а'зъ (побїю`)3 (предњ'лы твоя вс^я)4 жа'бами. и^ (с^е) и^зве'ржеT
рњка жа'бы, і^ и^злњзъше вънїидђтъ въ домы`
твоя и^ въ клњти ѓ%дръ твои^хъ, и^ в# посте'ля
твоя`. и^ в домы` рабо'въ (-)5 и^ людїи твои^хъ,
и^ въ тњ'ста твоя, и^ въ пе'щи твоя, и^ на'
тя. и^ на мђжа твоя. и^ на' люди твоя възлњзTђ жабы” [*И$ рече]6 г~ь къ мољ=сїю. рцы` а^а^ро'нђ
братђ твое^мђ. простри рђкђ [твою]7, (и^) же'злъ
твои на рњки, и^ на и^сто'чники и^ на де'бри. і^
из#жDени` жа'бы [на' землю е^гљ=петъскђю]8” (Проса^а^ро'нъ
рђ'кђ
на'
воды
трњтъ
же)9
егљ=петъскїя, *і^ и^згна жа'бы, і^ (и^злњзо'ша
жа'бы)10 [на' землю е^гљ=петъскђю]11, и^ покры'ша
[вс^ю]12 зе'млю е^гљ=пеTскђю” *Сътвори'ша же си'це и^
въл#хвы е^гљ=пеTстїи, въл#хвова'нїемъ свои^мъ, (-)13
и^згна'ша жа'бы на' землю е^гљ=пеTскђю” Призва' же
фараѓ'нъ мољ=сїя і^ а^а^ро'на, и рече [и'ма]14.
моли'те (г~а за мя)15, (да)16 эTжене'тъ (эT мене`
жа'бы)17, и^ эT [людїи мои^хъ]18, и^ эTпђщђ` лю'ди, [да]19 тре'бђ г~ђ положа'тъ” Рече же мољ=сїи
къ фараѓ'нђ. завњща'и съ мно'ю къгда` молю` за'
тя, и^ за рабы` твоя`, и^ [за']20 люди твоя`, да
поги'бнђтъ жа'бы эT тебе`, и^ эT людїи твоиX, и^
эT домо'въ вашиX” Но^ то'чїю въ рњцњ да
ѓ^ста'нђтъ. се'й же рече ё%тро (и^) рече (-)21 ја%ко

26 І Сказав Господь до Мойсея: Ввійди до фараона і скажи йому: Так говорить Господь: Відпусти мій народ, щоб мені помолився.
27 Якщо ж не відпустиш – ось я
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поб'ю всі твої границі жабами. 28 І
ось ріка видасть жаби, і вилізши,
ввійдуть до твоїх домів, і до твоїх
спалень, і на твої ліжка, і в доми
рабів, і твого народу, і в твої тіста, і
в твої печі. 29 І на тебе, і на твоїх
слуг, і на твій народ вилізуть жаби.
1 *І сказав Господь до Мойсея:
Скажи Ааронові, твоєму братові:
Простягни твою руку і твою палицю на ріки і на джерела, і на
мочари, і вижени жаб на єгипетську землю. 2 Простягнувши ж
Аарон руку на єгипетські води, *і
вигнав жаб. І жаби вилізли на єгипетську землю і покрили всю єгипетську землю. 3 *Зробили ж так
само і єгипетські ворожбити своїми
чарами: вигнали жаби на єгипетську землю. 4 Закликав же фараон
Мойсея й Аарона і сказав їм: Благайте Господа за мене: хай віджене
жаби від мене і від мого народу – і
відпущу народ, хай принесуть жертву Господеві. 5 Сказав же Мойсей
до фараона: Погодь зі мною, коли
благатиму за тебе, і за твоїх рабів, і
за твій народ: щоб жаби згинули
від тебе і від твого народу, і з ваших хат. Але тільки хай залишаться в ріці. 6 Він же сказав: Вранці. І
сказав: Хай буде так, як ти кажеш,
______
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т^ы гл~еши (бђ'ди). (н^о) да ё^вњ'си ја^ко нњ'сть
и^но'го развњ г~а” И$ эTженђт'ся жа'бы эT тебе`, и^
эT домо'въ вашиX, и^ эT се'лъ, и^ эT рабо'въ твои^х#. и^ эT людїи твоиX, то'чїю в рњцњ да ѓ^ста'нђтъ” (І$) и^зы'де (-)22 мољ=сїи і^ а^а^ронъ эT фараѓ'на. и^ възопи` мољ=сїи къ г~ђ, ѓ^ зарече'нїи жа'бъ,
ја^коже съвњща` съ фараѓ'ноM” Сътвори' же г~ь, ја%коже рече мољ=сїи, і^ и^зъмро'ша жа'бы эT домо'въ
[и^хъ]23, и^ эT се'лъ (иX), и^ эT ни'въ (и^хъ), и^ събра'ша я& въ стоги` (и^) стоги`” И$ въсмер#дњ'ся
земля`. ви'дњвъ же фараѓ'нъ ја%ко бы'сть поко'и.
ѓ^жесточа' (же) срDце е^го, и^ не послђш'а е^ю`, ја^коже
ре'клъ г~ь” [И$ рече]24 г~ь къ мољ=сїю, рцы` а^а^ро'нђ
простри` рђко'ю же'злъ твои, и^ ё^да'ри в пер#сть
земнђ'ю, и^ да бђ'дђт# скни'пы въ чл~цњхъ, и^ въ
ско'тњхъ. и^ [на фараѓ'нњ и^ до'мђ е^го и^ рабо'хъ
е^го, и^ ве'сь пњсокъ земны'и ста'нетъ скни'пами]25
въ все'и земли` е^гљ=птъстњи, [и^ просте'ръ]26 а^а^ро'нъ рђко'ю же'злъ и^ ё^да'ри в пер#сть земны'и, и^
бы'сть скни'пы въ чл~цњхъ въ ско'тњхъ, и^ на
вся'комъ пњскђ земно'мъ бы'сть скни'пы, въ
все'и земли` е^гљ'петъстњи” (И$) твори'ша (-)27 та'кожде въл#сви` въл#хвова'нїемъ свои^мъ и^звести`
скни'пы и^ не възмого'ша. и^ бы'ша скни'пы въ
чл~цњхъ и^ [-]28 скотњхъ” [И$]29 рњша (-)30 волъсвы
фараѓ'нђ пр'ъстъ бж~їи [с^е е^сть]31” [ѓ^жесточа' же]32
срDце фараѓ'ново, и^ не послђша иX, ја%коже ([и^мъ]33
б^њ ре'клъ)34 г~ь” [И$ рече]35 г~ь къ мољ=сїю, (въста'въ)36 заё^тра, (-)37 ста'ни преD фараѓ'ноM, се (б^о)
ѓ%нъ и^зы'детъ на' [воды]38, и^ речеши е^мђ, си'це
гл~етъ г~ь” эTпђсти` лю'ди моа да м^и помо'лятся [въ пђсты'ни]39” А/ще ли не (эTпђ'стиши)40 людїи моиX. се а%зъ [пђщђ]41 на' тя и^ на
рабы` твоа`, и^ на' люди твоя`, и^ на домы` ваша
пе'сїя мђхи, и^ напо'лънятся домо'ве е^гљ=петъстїи пе'сїи^хъ мђхъ, и^ в земли` на не'иже сђть
(-)42” И$ сътворю в (то'и дн~ь)43 дивнђ зе'млю гесе'мскђ, на не'иже людїе мои` ста'ша (-)44, на
не'иже (т^ђ не бђ'детъ)45 пе'сїя мђхи. (и^) да ё^вњси, ја%ко а#зъ г~ьствђя [-]46 все'и земли`” И$ положђ разлђ'ченїе междђ` [люDми мои'ми]47, и^ [-]48
(люDми твои'ми)49. въ ё^трњи же да бђ'детъ
зна'менїе с^е на земли`” Сътвори' же г~ь та'ко *и
прїидо'ша пе'сїа мђхи мно'гы въ домы` фараѓ'новы, и^ въ домы` рабо'въ е^го, и^ въ всю` зе'млю е^гљ=петъскђ, и^ погы'бе земля` эT пе'сїя мђхи”
Възва' же фараѓ'нъ мољ=сїя і^ а^аро'на, гл~я. (по'идњте)50, положи'те требђ [г~ђ]51 бг~ђ ва'шемђ в
то'и земли`” [Рече же]52 мољ=сїи не мо'жет# с^е (тако
быти)53, (хђлно бо с^е)54 е^гљ=птяномъ, [не положимъ требђ]55 г~ђ бг~ђ нашемђ” А/ще б^о поло113

але щоб ти знав, що немає іншого
за вийнятком Господа. 7 І жаби будуть прогнані від тебе, і від ваших
домів, і від поселень, і від твоїх рабів, і від твого народу; хай остануться тільки у ріці. 8 І вийшов
Мойсей і Аарон від фараона; і
Мойсей закликав до Господа про
пошесть жаб, так як погодив з фараоном. 9 Зробив же Господь так,
як Мойсей сказав – і жаби вимерли
з їхніх домів, і з їхніх поселень, і з
їхних піль: 10 і зібрали їх на купи і
купи, і засмерділася земля. 11 А як
фараон побачив, що був спокій –
ствердло ж його серце; і не вислухав їх, так як сказав Господь. 12 І
сказав Господь до Мойсея: Скажи
Ааронові: Простягни рукою твою
палицю і вдар в порох землі, і хай
будуть блохи на людях, і на скотині, і на фараоні, і його домі, і його
слугах, і ввесь пісок землі стане
блохами в усій єгипетській землі.
13 Й Аарон, простягнувши рукою
палицю, і вдарив в порох землі – і
були блохи на людях, на скотині, і
на всякому поросі землі, були блохи в усій єгипетській землі. 14 І ворожбити робили так само своїми
чарами, щоб вивести блохи, – і не
змогли. І були блохи на людях і
скотині. 15 І сказали ворожбити
фараонові: Це є палець божий.
Ствердло ж серце фараона, і не послухав їх, так як їм сказав був Господь. 16 І сказав Господь до Мойсея: Вставши вранці, стань перед
фараоном: бо ось він вийде на воду; і скажеш йому: 17 Так каже
Господь: Відпусти мій народ, щоб
мені помолився в пустині. Якщо ж
не відпустиш мій народ – ось Я
нашлю на тебе, і на твоїх рабів, і на
твій народ, і на ваші доми псячі
мухи; і єгипетські доми наповняться псячими мухами, і земля, на якій
вони є. 18 І в тім дні подиву гідною
зроблю Ґесемську землю, на якій є
мій народ на ній: там не буде псячої мухи. І щоб ти знав, що я паную
всією землею. 19 І поставлю поділ
між моїм народом і твоїм народом.
Завтра ж хай буде цей знак на землі. 20 Зробив же Господь так, *і
прийшли численні псячі мухи до
домів фараона і до домів його рабів, і на всю єгипетську землю; і
згинула земля від псячої мухи. 21
Закликав же фараон Мойсея й Аарона, кажучи: Підіть, принесіть
жертву вашому Господеві Богові в
тій землі. 22 Сказав же Мойсей: Не
може це так бути, бо це огидне
єгиптянам; не принесемо жертви
нашому Господеві Богові. Бо якщо
_______
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принесемо жертву за єгипетськими
гидотами перед ними, поб'ють нас
камінням. 23 Але, пішовши в пустиню, три дні дороги, принесемо
жертву нашому Господеві Богові,
*так як нам сказав. 24 І сказав фараон: Я відпущу вас, щоб ви принесли жертву вашому Господеві
Богові в пустині, але не простягнетеся іти далеко, помоліться ж і за
мене до Господа. 25 Сказав же
Мойсей: Так, то я вийшовши від тебе, помолюся за тебе до Бога, щоб
псячі мухи відійшли від фараона, і
від слуг, і від його народу завтра.
Але не додай більше ще нас обманути, щоб не відпустити народ і
принести жертву Богові. 26 Вийшовши ж Мойсей від фараона, і
помолився до Бога. 27 Зробив же
Господь так, як сказав Мойсей: і
відігнав псячі мухи від фараона, і
від його рабів, і від його народу, і
не осталося ані одної. 28 І фараон
твердим вчинив же серце в цьому
часі, і не захотів відпустити народ.

жи'мъ тре'бђ по хђле'нїю е^гљ=петъскђ, преD
ними, каменїем# побию'тъ н^ы” ([Но^]56 три дн~и
пђть)57 (шеDше)58 въ пђсты'ню, (-)59 положи'мъ
тре'бђ г~ђ бг~ђ нашемђ, *ја%коже е^сть реклъ
намъ” И$ рече фараѓ'нъ, а%зъ эTпђщђ в^ы, (да)60
положите тре'бђ г~ђ бг~ђ вашемђ въ пђсты'ни.
н^о не дале'че ся протя'гнете и^ти`, моли'те
(же)61 ся [и^]62 за' мя къ г~ђ” Рече же мољ=сїи,
та'ко а%зъ (и^зъшеD]63 эT тебе`, (-)64 молю'ся [за
тя]65 къ бг~ђ, да эTи^дђтъ пе'сїя мђхи [эT
фараѓ'на]66, и^ эT мђже'и (-)67, и^ эT люде'и [е^го]68
ё^тро. (н^о) не приложи` е^ще [-]69 прельсти'ти
(насъ ктомђ`) не эTпђсти'ти людїи, и^ положи'ти требђ [б~ђ]70” (И$зшеD же)71 мољ=сїи эT фараѓ'на, и^ помолися б~ђ” Сътвори' же г~ь ја%коже рече
мољ=сїи, и^ эTгна` пе'сїя мђхи эT фараѓ'на, и^ эT
рабо'въ е^го, и^ эT людїи е^го, и^ не ѓ^ста` ни е^ді'на”
И$ эTтягчи' (же) [срDце фараѓ'нъ]72 [-]73 в (сїе время)74, и^ не хотњ` эTпђсти'ти лю'дїи”

Глава 9

_____
Глvа, џ~”
1
[рече] г~ь къ мољ=сїю, въни'ди къ фараѓ'нђ, и^ рцы` е^мђ” Си'це гл~ет# г~ь б~ъ е^вре'искїи эTпђсти` лю'ди моя, да м^и помо'лятся” А/ще ли (-)2 не хо'щеши эTпђсти'
ти лю'дїи мои^хъ, но [и^]3 еще` (и^хъ ё^дръжи'ши)4, с^е рђка` гн~я. (-)5 на ско'ты твоя в по'ляхъ, и^ на ко'ня, и^ на ѓ^слы`, и^ на вельблю'ды
и^ на говя'да, и^ на ѓ'вца, смр~ть вели'кђ ѕњло” И$
ди'вна сътворю` себе` а%зъ [в (той часъ)6]7 междђ`
ско'ты е^гљ=петъскими, и^ междђ ско'ты сн~овъ
і^ил~евыхъ. (и^) н^и (е^ді'но же) ё^мретъ эT всњхъ
скотъ сн~овъ і^и~льскыхъ (-)8” И$ даде [г~ь]9 б~ъ заро'къ гл~я, въ ё^трънїи дн~ь сътвори'тъ г~ь
[б~ъ]10 слово с^е на земли`” И$ сътвори` г~ь (с^е сло'во)11
на ё^трїи, [-]12 и^змре ве'сь скотъ е^гљ=пет#скыи, а^
эT скота' же сн~овъ і^и~левњхъ не ё^мре н^и е^ді'но”
Ви'дњв же фараѓn ја%ко (эT ско'тъ сн~овъ і^и~левыхъ
не ё%мре)13 ни е^дїно, ѓ^тяжча` срDце фараѓ'нђ, и^
не эTпђсти` людїи” [И$ рече]14 (б~ъ)15 къ мољ=сїю і^
а^ар^ о'нђ гл~я” Възми'те себњ по'лны рђцњ пе'пела
пе'щнаго, (да)16 въсы'плетъ (и&) мољ=сїи, къ нб~си
преD фараѓ'номъ, и^ преD мђжъми е^го” И$ да бђ'детъ праX по все'и земли` е^гљ=петъстњи” И$ да
бђ'детъ на чл~цњх# и^ на скотњхъ, (гно'иныя
стрђ'пы, вели'кы)17 на чл~цњхъ, и^ на скотњхъ, и^
по все'и земли` е^гљ=петъстњи” И$ взя'тъ пе'пелъ
пе'щныи преD фараѓ'номъ, и^ всы'па (-)18 мољ=сїи
къ нб~си, и^ бы'ша гно'иныя стрђ'пы, (горя'щїи)19. на чл~цњхъ и^ на скотњхъ” И$ не можа'хђ

1 І сказав Господь до Мойсея:
Ввійди до фараона і скажи йому:
Так каже Господь Бог єврейський:
Відпусти мій народ, щоб мені помолився. 2 Якщо ж не хочеш відпустити мій народ, але й ще його
задержиш 3 – ось господня рука на
твоїй скотині в полях, і на конях, і
на ослах, і на верблюдах, і на рогатій худобі, і на вівцях – дуже велика смерть. 4 І Я зроблю себе подиву гідним в тім часі між єгипетською скотиною і між скотиною синів Ізраїля. І ані одне ж не помре з
усього скота ізраїльських синів. 5 І
Господь Бог дав час, кажучи: У завтрішнім дні Господь Бог зробить це
слово на землі. 6 І Господь зробив
це слово на другий день – і вимер
ввесь єгипетський скот, а з скота ізраїльських синів не померло ні одне. 7 Побачивши ж фараон, що з
скотини ізраїльських синів не померло ні одне – затвердло серце фараона, і не відпустив народ. 8 І Сказав Бог до Мойсея й Аарона, мовлячи: Візьміть собі повні руки попелу з печі: хай посипле його Мойсей до неба перед фараоном і перед
його слугами. 9 І хай буде порох по
всій єгипетській землі. І хай будуть
на людях і на скотині великі загноєні струпи, на людях і на скотині, і
по всій єгипетській землі. 10 І Мойсей взяв попіл з печі перед фараоном і висипав до неба – і були загноєні струпи, що пекли, на людях і
______
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волъхвы стоя'ти преD мољ=сїѓM стрђ'повъ ради”
Бы'ша б^о стрђп'ы на во'лъхвњхъ, и^ на все'и земли`
е^гљ=петъстњи” ѓ^жесточи' же г~ь срDце фараѓ'ново, и^ не
послђш'а и^хъ, ја%коже повелњ г~ь мољ=сїю” [И$ рече]20 г~ь
къ мољ=сїю (въста'въ)21 заё^тра, (-)22 ста'ни преD
фараѓ'номъ, и^ рцы к немђ`” Си'це гл~етъ г~ь бг~ъ
е^врњ'искыи” эTпђсти` лю'ди моа` да (ми ся помо'ляT)23 в сїи б^о часъ” А/зъ [и^спђщђ`]24 вс^я ка'зни моя` въ срDце твое, и^ рабовъ твои^хъ, и^ людїи твои^хъ, да ё^вњси, ја%ко нњсть ([и%нъ б~ъ]25
ја%коже а%зъ)26 по все'и земли`” Н н~њ ё^бо (пђщђ)27
рђ'кђ мою (и^) побїю` т^я, и^ лю'ди твоа` [и^зморю`
мо'ром#]28, и^ потреби'шися эT земля`” *И сего (б^о)
ради пощадњся [досе'лњ]29, да покажђ тобо'ю
крњпость мою`” И$ ја^ко проповњ'сться и%мя мое`
по все'и земли'” А/ще ё^бо ты` с^е твори'ши лю'демъ мои^мъ, и^ не эTпђстиши иX” Се^ а'зъ и^спђщђ в то'и (же) часъ ё^тро гра'дъ мно'гъ ѕњло” [ЈА/ковъ]30 (же) нњсть былъ въ е^гљ=птњ, эT
него'же дн~е ја%ко сътвори'ся и^ до днsе” Нн~њ ё^бо
потщи'ся събра'ти [ве'сь]31 скотъ свои, и^ (все)
е^же ти е^сть на' поли. вси' бо чл~цы и^ скоти, (і^)
и^же (сђть)32 на' (поли)33, (а%ще)34 не вни'дђтъ въ
домы`. паде'тъ же ли на ня гра'дъ и^змрђтъ”
Оу^боя'вши же ся сло'ва гнsя эT мђжїи фараѓ'новыX. въгна'ша скоты своа въ домы`, а^ и^же не
прїа'ша (сло'ва гн~я въ ё^мњ)35, (сїи) ѓ^ста'виша
скоты [своа`]36 на' поли” [И$ рече]37 г~ь къ мољ=сїю,
простри' рђ'кђ [-]38 на нб~о, и^ да бђ'детъ гра'дъ
по все'и земли` е^гљ=петъстњи, на чл~кы, и^ на скоты, и^ на всю` травђ` (земнђ'ю)39” *Простре' же
мољ=сїи рђкђ на нб~о, [г~ь же]40 дасть глаs гро'ма,
и^ гра'дъ, и^ (ѓ'гнь течя'ше)41 по земли`. и^ надожди` г~ь гра'дъ, по все'и земли` е^гљ=пеTстњй” Бњ
же гра'дъ и^ ѓ^гнь горя'ше въ гра'дњ, (и^) граD же
мноh ѕњло ѕњло, ја%ковъ (же) (не бысть си'цевъ)42
въ е^гљ=птњ. понелико, (и^) бы'ша (лю'ди в немъ)43”
И$зби' же граD [вс^ю зе'млю]44 е^гљ=петъскђю, эT чл~ка
(и^) до ско'та, и^ вс^е (-)45 и^же бя'ше на' поли, (и^
вс^ю травђ земнђ'ю) и^збилъ граD” И$ вс^е дре'во по'льное,
сътре гра'дъ, ра'звњ земля` гесе'мъски и^дњже
бя'хђ сн~ове і^ил~евы не бысть граD” [Посла']46 же фараѓ'нъ, [и^]47 призва` мољ=сїя, і^ а^а^ро'на. и^ рече и'ма,
съгрњшихъ до нн~њ, г~ь пра'веденъ, а%з же и^ лю'дїе мои` безако'нни, моли'теся [-]48 за мя къ
г~ђ (-)49 даб^ы преста'ли гро'ми бж~їи, и^ граD, и^ ѓ^гнь
[на земли`]50, и^ эTпђщђ в^ы и^ ктомђ` не приложи'те премеDлити” Рече же е^мђ мољ=сїи, ја%ко и^зы'дђ
и^зъ града, [и^]51 въздви'гнђ рђцњ [-]52 ([на нб~о]53
къ гв~и)54, и^ гро'ми ё^ста'нђтъ, (-)55 гра'да и^
дожда не бђ'детъ ктомђ” (*И$) да ё^вњси, ја^ко
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на скотині. 11 І чародії не могли
стояти перед Мойсеєм через струпи; бо були струпи на чародіях і на
всій єгипетській землі. 12 Твердим
же зробив Господь серце фараона, і
не вислухав їх, так як приказав Господь Мойсеєві. 13 І сказав Господь
до Мойсея: Вставши вранці, стань
перед фараоном і заговори до нього: Так говорить Господь Бог єврейський. Відпусти мій народ, щоб
мені помолився, 14 бо в цьому часі
Я випущу всі мої кари у серце твоє
і твоїх рабів, і твого народу: щоб ти
знав, що немає іншого Бога, такого
як Я, в усій землі. 15 Тепер, отже,
пущу мою руку і поб'ю тебе, і твій
народ виморю мором, і будеш знищений з землі. 16 *Бо і задля цього
Я тебе пощадив дотепер, щоб Я виказав на тобі мою силу, і щоб моє
ім'я було розголошене по всій землі. 17 Отже, якщо ти це робиш моєму народові: і не відпустиш їх, 18
ось Я випущу в ту ж годину завтра
дуже великий град, якого не було в
Єгипті від того дня, коли його створено, і до сьогодні. 19 Тепер, отже,
поспішися зібрати всю твою скотину і все те твоє, що є на полі, бо всі
люди, і скотина, і те, що є на полі,
якщо не ввійдуть до домів, а впаде
на них град, вимруть. 20 Дехто з
рабів фараона, злякавшись же господнього слова, вгнали свою скотину до домів; 21 а хто не сприйняв
господнього слова в умі – ці оставили свою скотину на полі. 22 І
сказав Господь до Мойсея: Простягни руку до неба – і хай буде
град по всій єгипетській землі; на
людей, і на скотину, і на всю траву
землі. 23 *Простягнув же Мойсей
руку до неба, а Господь дав голос
грому і град, і огонь пробігав по
землі, і Господь послав град на всю
єгипетську землю. 24 Був же град, і
огонь горів в граді, і град же дужедуже великий, якого ж не було, такого, в Єгипті відколи і був у ньому народ. 25 А град побив всю єгипетську землю від людини і до скотини, і все, що було на полі, і всю
траву землі побив град. І град знищив всі дерева на полях. 26 Тільки
в Ґесемській землі, де були ізраїльські сини, не було граду. 27 Післав
же фараон і покликав Мойсея й Аарона і сказав їм: Я згрішив дотепер.
Господь справедливий, я ж і мій
народ беззаконні. 28 Помоліться за
мене до Господа, щоб перестали божі громи, і град, і огонь на землі; і
відпущу вас, і більше не додасьте
забаритися. 29 Сказав же йому Мойсей: Як вийду з міста й підніму ру______
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ки до неба, до Господа – і громи перестануть, граду й дощу більше не
буде. *І ти щоб знав, що земля є господня. 30 Ти ж і твої раби, знаю, що
зовсім ви не побоялися Господа. 31
Льон же й ячмінь побиті, ячмінь, отже, видавав колоски, а льон же цвів.
32 Пшениця ж і жито не пропали: бо
були пізні. 33 Вийшовши ж Мойсей
від фараона, з міста, й підняв свої руки до Господа, і перестали громи і
град, і дощ більше не падав на землю. 34 Побачивши ж фараон, що перестав дощ, і град, і громи – і додав
ще згрішити, і зробив твердим своє
серце і його слуг; 35 ствердло ж його
серце і його рабів – і не відпустив
ізраїльських синів, так як Господь
сказав до Мойсея.

гнsя [е^сть]56 земля`. (-)57 ты' (же) и^ раби`
твои`, вњмъ ја%ко николи'же ё^боя'стеся г~а” Ле'н
же и^ ја^чме'нь поби'тъ е^сть, ја^чмень (ё^бо)58
и^спђщаше кла'сы, (а^) ле'н же (процвњташе)59.
пшеница же и^ жито не и^згыбнета по'знDы бо
бя'ше” (И$сшеD)60 же мољ=сїи эT фараѓ'на и^з гра'да, и^ въздви'же рђцњ [свои`]61 къ г~ђ, и^ [преста'ша гро'мове]62, и^ граD, и^ дождъ не ё^ка'нђ
(на' землю бо'лее)63” Ви'дњв же фараѓ'нъ, ја%ко преста до'ждъ, и^ гра'дъ, и^ гро'ми, [и^]64 приложи`
(съгрњши'ти [е^ще]65)66, и^ ѓ'тягча [срDце е^мђ]67.
и^ мђжїи е^го, (-)68 ѓ^жесточа' (же) срDце [е^го, и^ рабо'въ е^го]69, и^ не эTпђсти` сн~овъ і^ил~евыхъ, ја^коже гл~а г~ь къ мољ=сїю”

Глава 10

_____
Глvа, і~”
1
[рече] г~ь къ мољ=сїю гл~я, въни'ди къ
фараѓ'нђ” А/зъ б^о ѓ^тягчи'хъ [срDце е^го]2,
и^ мђжїи е^го, да (и^) еще` пребђ'дђт# зна'менїя сїя на ни'хъ” ЈА/ко дабы` и^сповњ'дали е^сте (ча'домъ свои^мъ въ ё%ши)3, и^ (внђ'комъ своиM)4, ели'ко ся нарђга'хъ е^гљ=птяномъ”
И$ зна'менїя моя е^же (в ни'хъ сътвори'хъ)5, и^
да ё^вњсте ја%ко (-)6 (г~ь [е^смь]7)8” (ВъшеD)9 же
мољ=сїи, і^ а^а^ро'нъ пред# фараѓ'на, и^ рњста е^мђ,
си'це гл~етъ г~ь б~ъ е^вре'искый” доко'лњ не хо'щеши ё^срамля'тися мене`, эTп'ђсти` лю'ди моя`. да [м^и помо'лятся]10” А/ще л^и не хо'щеши
эTпђстити лю'ди моя, *се а'зъ (заё%тра (-)11
пђщђ`)12 прђ'ги мно'ги на вс^я предњлы твоя,
и^ покры'ютъ [вс^е]13 лице` земно'е, и^ не възмо'жеши ви'дњти земля`” И$ поја%дя'тъ ве'сь ѓ^ста'нокъ, и^же ѓ^ста` (эT гра'да)14, і^ и^зъја^дя'тъ
вс^яко дре'во растђщее [-]15 и^з# земля`” И$ напо'лнятся [до'мове твои`]16 и^ до'мове мђжїи твои^хъ, и^ вс^и до'мове по все'и земли` е^гљпетъстњи” е^го'же не сTђ никогд'а же ви'дњли эTц~и
твои` ни пра'дњди и'хъ. эT него'же дн~е бы'ша
на земли`, (и^) до [днешня`го дн~е]17, и^ (сїя ре'кши)18 и^зы'де эT фараѓ'на” [Реко'ша же]19 мђжи
фараѓ'новы к немђ`, доколњ (намъ (е^сть)20 сїя`)21 м'ђка, эTпђсти` лю'ди, да помо'лят#ся г~ђ
бг~ђ свое^мђ а%ще ли н^и, т^о да вњ'си. ја^ко поги'бнеT егљ=петъ” И$ ѓ'брати'ша мољ=сїя і^ а^а^ро'на,
предъ фараѓ'на” И$ рече и^ма [фараѓ'нъ]22, и^дњта моли'тася г~ђ б~ђ вашемђ. кт^о (-)23 и^
кт^о сђть и^дђщїи” [Рече же]24 мољ=сїи, съ ю'нотами [нашими]25, и^ [съ]26 ста'рцы, да и'демъ, съ сынми, и^ дще'рми, и^ [съ]27 ѓ^вца'ми,
и^ говя'ды нашими. бђ'детъ б^о вели'къ дн~ь г~а
________

1 І сказав Господь до Мойсея,
мовлячи: Ввійди до фараона. Бо я
тяжким вчинив серце його і його
слуг, щоб іще сталися на них ці знаки. 2 Щоб ви визнали в уха своїм дітям і своїм внукам скільки Я
наглумився над єгиптянами, і мої
знаки, які Я в них зробив, і щоб ви
пізнали, що Я Господь. 3 Ввійшовши
ж Мойсей і Аарон перед фараона,
вони і сказали йому: Так говорить
Господь Бог єврейський: Доки не
бажаєш засоромитися переді мною?
Відпусти мій народ, щоб мені помолилися. 4 *Якщо ж не хочеш відпустити мій народ, ось Я завтра наведу велику саранчу на всі твої границі, 5 і вона покриє все лице землі, і
не зможеш побачити землі. І вона поїсть весь останок, що остався від
граду, і з'їсть всяке дерево, що виростає з землі. 6 І наповняться твої
доми, і доми твоїх слуг, і всі доми по
всій єгипетській землі таким, чого ніколи ж не побачили твої батьки ані
їхні прадіди від того дня, коли були
на землі, і до сьогоднішнього дня. І
сказавши це, він вийшов від фараона.
7 Сказали ж слуги фараона до нього:
Доки нам цей є мукою, відпусти
відпусти народ, щоб помолився
своєму Господеві Богові. Якщо ж ні,
то знай, що Єгипет згине. 8 І повернули Мойсея і Аарона перед фараона. І сказав їм фараон: Ідіть моліться вашому Господеві Богові. Хто
і хто є ті, що підуть? 9 Сказав же
Мойсей: Підемо з нашими дітьми і з
старцями, з синами і дочками, і з
вівцями, і нашим скотом, бо буде
великий день нашого Господа Бога.
10 І сказав їм фараон: Хай так буде
Господь з вами, як я вас відпущу з
_______
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б~а нашего” И$ реq (и^ма [фараѓn]28)29. да бђдетъ
та'ко г~ь с вами, ја%коже (васъ [пђщђ`]30)31 [съ]32
[-]33 стяжа'нїемъ вашиM” Ви'дите (ја%ково`)34 лђка'въствїе ѓ^брњта'ется въ ваs. не та'ко, н^о да
и'дђтъ (точїю) мђжи и^ да ся помо'лятъ б~ђ,
сего б^о вы` са'ми про'сите, [і^ и^згнаша]35 и^хъ эT
лица` фараѓ'нова” [И$ рече]36 г~ь мољ=сїю, простри` рђкђ [твою]37 на зеMлю е^гљ=петъскђю, и^ да и^злњзTђ
прђзи на зе'млю [е^гљ=пеTскђ]38, и^ да сънњ'дят#
вс^ю травђ` земнђ'ю и^ весь плодъ древный е^же ѓ^ста` эT града” И$ въздви'же мољ=сїи. же'злъ на нб~о,
(-)39 г~ь (же) наведе` вњтръ (въсточныи)40 на (всю`
зе'млю)41, въ (то'и дн~ь)42 и^ (тои`)43 нощи” (Бысть
(же) заё^тра)44 [-]45 вњтръ (въсто'чныи)46 (заи'мъ)47 прђги, (-)48 наведе` [-]49 на всю` зе'млю е^гљ=пет#скђ, *и^ наляго'ша на вс^я предњлы е^гљ=пеTски
мно'ги ѕњло, прежде (б^о) сихъ не бы'ша сицевїи
прђѕи (на земли`), [ниже]50 по се'мъ бђдђтъ (-)51”
И$ покрыша лице` земно'е, і^ и^стлњ земля`, *и^ сънњдо'ша вс^ю травђ` земнђю, и^ ве'сь плодъ дре'вныи, (і^) е^ли'ко (же) б^њ ѓ^ста'ло эT гра'да” (И$) не
ѓ^ста` зеле'но ничт^о на' древњхъ и^ въ все'и травњ е^же на' поли, по все'и земли` е^гљ=петъстњи”
(Потща'в)52 же ся фараѓ'нъ, (възва`)53 мољ=сїя і^
аа^ро'на гл~я, съгрњшихъ къ г~ђ б~ђ вашемђ и^ к
ва'мъ, простњте мой грњхъ” (І$) еще нн~њ. да
моли'те г~а б~а вашего, дабы эTня'лъ (смр~ть
сїю эT мене`)54” (И$зшедъ)55 же мољ=сїи эT фараѓ'на и^ моли'ся къ [г~ђ]56. и^ прњмени` г~ь [эT моря
вњтръ вели'къ]57, и^ (заи'мъ)58 прђги и^ въгна`
и^хъ въ [мо'ре чермно'е]59. и^ не ѓ^ста [ни]60 (е^дін#
прђгъ)61 на все'и земли` е^гљ=петъстњй” (-)62 ѓ^жесточи' (же) г~ь срDце фараѓ'ново, и^ не эTпђсти`
сн~овъ і^и^л~евњхъ” [И$ рече]63 г~ь мољ=сїю простри` рђкђ [твою]64 на' нб~о, и^ да бђдетъ (-)65 [тм^а
ѓ^сяжи'ма по все'и земли` е^гљ=пеTстњи]66” Простре
же мољ=сїи [на' нб~о рђкђ]67 [свою]68, и^ *бысть
тм^а, мгла` (и^) ды'мъ по все'и земли` е^гљ=петъстњи, три дн~и” И$ *не видњ никто'же брата
свое^го. и не въста` никто'же эT ѓ^дра` своего три
дн~и” Всњм же сн~омъ і^и^л~евымъ бя'ше свњтъ
[въ всњхъ предњлехъ]69, в ни'хже пребыва'хђ”
[Призва же]70 фараѓ'нъ, мољ=сїя, і^ ааро'на гл~я” И$дњте помоли'теся г~ђ б~ђ вашемђ, развњ ѓ^ве'цъ
и^ говяD (-)71, (-)72 стяжа'нїе (же) (все)73 да и^дет#
с вами” (-)74 Рече (же) мољ=сїи [ника'коже]75. н^о [-]76
ты ли (намъ даси)77 [тре'бђ, и^ вс^есъжеже'нїе]78,
(да)79 положи'мъ г~ђ б~ђ нашемђ, (н^о) да и^
скотъ нашъ и^детъ с нами, (да)80 не ѓ^ста'вимъ и^ копы'та” эT си'х же (възе'мше, положиM
требђ)81 г~ђ б~ђ нашемђ, (и^) м^ы (-)82 не вњмы
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вашим маєтком. Бачите, яке лукавство знаходиться у вас. 11 Не так!
Але хай підуть тільки мужі, і хай
помоляться Богові, бо цього ви самі
просите, і вигнали їх з-перед лиця
фараона. 12 І Господь сказав Мойсеєві: Простягни твою руку на єгипетську землю, і хай саранча вилізе
на єгипетську землю, і хай виїсть
всю траву землі, і ввесь плід дерев,
який залишився від граду. 13 І
Мойсей підняв палицю до неба, а
Господь навів східний вітер на всю
землю в тім дні і тієї ночі. Сталося,
що вранці східний вітер, взявши
саранчу, 14 навів на всю єгипетську землю, *і дуже багато її насунулося на всі околиці Єгипту. Перед
цим не було такої саранчі на землі,
ані після цього не буде. 15 І вона
покрила лице землі, і земля зітліла.
*І вона поїла всю траву землі, і
ввесь плід дерев, і те, що осталося
було від граду. І не зосталося нічого зеленого на деревах і на всякій
траві, що на полі, в усій єгипетській землі. 16 А фараон, поспішившись, покликав Мойсея і Аарона, кажучи: Я згрішив перед вашим
Господом Богом і проти вас. 17
Простіть мій гріх, і ще тепер благайте вашого Господа Бога, щоб
забрав від мене цю смерть. 18 А
Мойсей, вийшовши від фараона, й
помолився до Господа. 19 І Господь повернув сильний вітер з моря, і схопивши саранчу, загнав її в
Червоне море, і не осталося ні
одної саранчі в усій єгипетській
землі. 20 Господь же твердим вчинив серце фараона і він не відпустив ізраїльських синів. 21 І Господь
сказав Мойсеєві: Простягни твою
руку до неба і хай буде відчутна
темрява по всій єгипетській землі.
22 Простягнув же Мойсей свою
руку до неба – і *була темрява, і
мла, і дим по всій єгипетській землі
три дні. 23 І *ніхто не побачив свого брата, і ніхто не встав зі свого
ліжка три дні. А для всіх ізраїльських синів було світло в усіх околицях, в яких вони були. 24 Покликав же фараон Мойсея й Аарона,
кажучи: Ідіть, помоліться вашому
Господеві Богові без овець і скота,
а все майно хай іде з вами. 25 Сказав же Мойсей: Зовсім ні! Але чи
ти нам даш жертву і всепалення,
щоб ми принесли нашому Господеві Богові? 26 Хай з нами піде і
наш скот, не оставимо й копита. А
з них, взявши, принесемо жертву
нашому Господеві Богові. І ми не
знаємо, що принесемо нашому Господеві Богові, доки не прийдемо
________
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туди. 27 Твердим же стало серце
фараона і він не забажав їх відпустити. 28 І сказав йому фараон:
Відійди від мене! Вважай на себе
далі, щоб ти не додав побачити моє
лице. Якщо ж ні, то в тому дні, в
якому з'явишся мені, помреш. 29
Сказав же Мойсей: Так як ти говориш, не покажуся тобі перед
лицем.

шт^о принесемъ г~ђ б~ђ нашемђ. дондеже до'идеM
тамо” ѓ^жесточа' же (-)83 срDце фараѓ'ново, и^ не хотњ эTпђсти'ти и^хъ” И$ [реч^е е^мђ]84 фараѓ'нъ,
эTи^ди` эT мене. блюди' (же) ся ктомђ`, да не
приложи'ши ви'дњти [лица` мое^го]85. (а%ще л^и ни),
т^о во'нже дн~ь ја%ви'шися мн^њ ё%мреши. гл~а же
мољ=сїи [ја%ко]86 гл~еши не ја%влю' ти ся предъ лицемъ”

Глава 11

_____
Глvа, а~і”
1
[рече] г~ь къ мољ=сїю, (и^) е^ще е^діn вредъ
приведђ` на фараѓ'на, и^ на е^гљ=петъ, и^ по
семъ эTпђститъ в^ы (-)2” Є$гда же эTпђститъ в^ы, (то и^) съ всMњ [(и^мњнїемъ)3
и^зженетъ в^ы]4” Гл~и ё^бо ѓ^та'и въ ё^ши лю'демъ, (-)5 да [и^спро'сятъ]6 (-)7. ё^ сђсњда, и^
жена` ё^ сђсњды [свое'и]8, съсђды (златы, и^ сребрены)9 и^ ри'зы, *г~ь бо далъ блгDть лю'демъ свои^мъ, пред# е^гљ=птяны, и^ да'ша и^мъ” (-)10
*Чл~къ (же) мољ=сїи вели'къ бысть ѕњло предъ
е^гљ=птяны, и^ предъ фараѓ'номъ, и^ предъ [-]11
мђжми` е^го, [и^ прDе ѓ^чи'ма всњхъ людїи]12” И$ рече
мољ=сїи си'це гл~етъ г~ь. въ полђнощи а%зъ прїидђ посредњ е^џгљ=пта, *і и^змретъ ве'сь прьвене'цъ
въ земли` е^гљ=пеTстњй эT пръвенца` фараѓ'нова е^же
сњди'тъ на прsтолњ, даже до прьвенца` рабы'ня
ја^же ё^ же'рновъ, и^ до прьвенца` всего скота`” И$
бђдетъ въпль вели'къ по все'и земли` е^гљ=петъстњи. ја^ко'въ (же)13 не б^њ, и^ си'цевъ ктомђ не
бђдетъ” А$ въ всњхъ сн~њхъ і^и^л~евњхъ. не въско'млетъ ни песъ ја%зы'комъ свои^мъ эT чл~ка. (и^)
до скота`, да ё%зриши е^ли'ко просла'витъ г~ь,
междђ е^гљ=птяны, и^ [сн~ъми]14 і^и^л~евыми. и^ въскли'кнђтъ вс^и ѓ%троцы [-]15 с^и къ мн^њ. и^ покло'нятся мн^њ гл~юще, эTид
^ и` т^ы и^ вси лю'дїе
16
твои`, и^хже т^ы во'диши. (-) по се'мъ (же) эTи^дђ`” И$зшед же мољ=сїи эT фараѓ'на съ гнњвомъ”
[И$ рече]17 г~ь къ мољ=сїю, не послђш'ае^тъ васъ
фараѓ'нъ, да ё^мно'жђ [-]18 зна'менїя и^ чюдеса`
въ земли` е^гљ=петъстњи” Мољ=сїи же і^ аа^ро'нъ,
сътвори'ша [зна'менїя и^ вс^и]19 чюдеса сїи [-]20
преD фараѓ'номъ [и^ ѓ^жесточи`]21 г~ь срDце фараѓ'ново,
и^ не хотњ эTпђсти'ти сн~овъ і^и^л~евњхъ эT земля` е^гљ=петъскїя”

1 І Сказав Господь до Мойсея:
Я наведу на фараона і на Єгипет ще
одну кару, і після цього вас відпустить. Коли ж вас відпустить, то
й вижене вас з усім майном. 2 Скажи, отже, потайки в вуха народу:
хай випросять у сусіда і жінка у
своєї сусідки золотий і срібний посуд і одіж. 3 *Бо Господь дав ласку
своєму народові перед єгиптянами
– і дали їм. *А чоловік Мойсей став
дуже великим перед єгиптянами, і
перед фараоном, і перед його слугами, і перед очима всього народу.
4 І сказав Мойсей: Так говорить
Господь. Опівночі Я пройду посеред Єгипту 5 *і помре кожний первородний в єгипетській землі, від
первородного фараона, який сидить
на престолі, аж до первородного
рабині, що при жорнах, і до первородного всієї скотини. 6 І буде
великий крик по всій єгипетській
землі, якого не було, і такого більше не буде. 7 А між всіма ізраїльськими синами ані пес не заїнчить
своїм язиком, від людини і до скотини, щоб ти побачив наскільки
прославиться Господь між єгиптянами й ізраїльськими синами. 8 І
всі ці слуги закричать до мене і поклоняться мені, кажучи: Відійди ти
і ввесь твій народ, якого ти провадиш. А після цього відійду. Вийшовши же Мойсей від фараона з
гнівом. 9 І сказав Господь до Мойсея: Фараон не вислухає вас, щоб я
помножив знаки і чуда в єгипетській землі. 10 Мойсей же й Аарон
вчинили знаки і всі ці чуда перед
фараоном. І Господь твердим вчинив серце фараона, і він не забажав
відпустити ізраїльських синів з єгипетської землі.

Глава 12
1 І сказав Господь до Мойсея й
Аарона в єгипетській землі, мовлячи: 2 Цей місяць для вас - початок
місяців, буде для вас першим в
місяцях року. 3 Промов до всього
збору ізраїльських синів, кажучи: В

_____
Глvа, в~і”
1
[рече] г~ь къ мољ=сїю, і^
е^гљ=пеTстњи гл~я. мцsь
мцsем#. пр'ъвыи бђ'детъ
лњтђ” Рцы` къ всемђ`
левъ гл~я. въ, і~, мцsа сего да
______
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а^а^ро'нђ, въ земли`
се'й вамъ нача'ло
вамъ въ мцsехъ
со'нмђ сн~овъ і^и~прїиметъ ко'ждо

виj г~

сираX м~е

мђдрsо и~і

12,3

г~ мо= к~г
д~ мо= к~и

Вихід
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ѓ^вча` на до'мъ, въ эTч~ество [свое`]2. ѓ^вча` на до'мъ”
А/ще ли же ма'ло и^хъ е^сть въ домђ`, ја%ко не
дово'лномъ быти на ѓ^вча`, да прїиметъ съ собо'ю
сђсњ'да бли'жнего свое^го, по числђ` дш~ь, ко'ждо дово'лное себњ, [съчте'тъ]3, на [-]4 ѓ^вча` съверше'но,
мђ'жеска полђ [непоро'чно]5 (и^) е^ді'нолњтно (-)6, эT
а'гнецъ, и^ (эT) ко'злищъ прїимњте” И$ да бђ'деT
вам# съблюде'но, даже до четвертаго на'десять
дн~е мцsа сего, и^ зако'люT т^о, все мно'жество събо'ра
сн~въ і^и~левыхъ къ ве'черђ” И$ прїимђтъ эT кро'ви,
и^ пома'жђтъ на ѓ^бою` подво'ю и^ на пра'гъ, [и^]7
въ домњ'хъ, (е^го'же сънњ'дятъ в нихъ)8 (сея`
но'щи мяса)9 (т^а) пече'на ѓ^гне'мъ. и^ ѓ^прњ'снокъ
съ желтяни'цею, сънњдятъ” [И$]10 не сънњ'сте
эT нихъ сђ'рово, ниже съваре'но въ водњ`, но пече'но
ѓ^гне'мъ. (съ главо'ю)11 съ нога'ми, и^ съ ё^тро'бою”
[І$]12 не ѓ^ста'вите эT него`. (ничто'же) на заё%тръ.
и^ ко'сти не съкрђши'те эT него`, (въ ё%трњи) же
ѓ^ста'нки сђщ'ая эT него` ра'но, ѓ^гне'мъ съж#же'те”
(И$) та'ко (-)13 ја%сти бђ'дете [эT него`]14, чресла` ва'ша препоја%сана, и^ сапози` [ва'ши]15 на ногаX вашихъ, и^ жезлы` [ва'ши]16 въ рђка'хъ вашихъ” И$
сънњ'сте (-)17 съ тща'нїем# ско'ро, па'сха е^сть [гн~я]18”
И проидђ` землю е^гљ=петъскђю. (сея` но'щи)19 (ё^бива'я)20 вся'къ прьвене'цъ въ земли` е^гљ=петъстњи,
эT чл~ка до скота`. и^ въ всњ'хъ бо'ѕњхъ е^гљ=петъскихъ сътворю` эTмщенїе а%зъ г~ь” И$ (да) бђ'деT
кро'вь вамъ въ зна'менїе на домо'хъ. в ни'хъ (же)
в^ы [бђ'дете]21 тамо, и^ (ё^зрvњ)22 кро'вь (-)23 покры'ю
в^ы, и^ не бђ'детъ въ ваs вре'да поги'бнђти, е^гDа
ё^бїю` зе'млю е^гљ=петъскђю” И$ (да) бђ'детъ [вамъ
дн~ь се'й]24 въ па'мять, и^ чте'те [-]25 пра'зниk гђ
въ ро'дњхъ вашихъ, зако'нно [и^]26 вњчно, пра'знDђите [-]27 з~ дн~їи ѓ^прњсноки, да ја%сте” эT (-)28
[пр'ъваго дн~е]29 и^змњте квасъ, эT домо'въ вашихъ” Вся'къ б^о и^же сънњ'сть ки'село, поги'бнетъ
дш~а т^а эT і^и~ля” эT дн~е пе'р#ваго, [и^]30 до дн~е
седма'го” (-)31 [Пе'рвыи (же) дн~ь]32 да ся прозове'тъ
ст~ыи, (а^)33 (сеDмы'и дн~ь)34 наро'читъ ст~ъ да бђ'детъ ваM” Всего` дњ'ланїя рабо'тна да не сътвори'те в о'нь, ра'звњ е^ли'ко (сънњ'сть), сътвори'тся
вся'кои дш~и, (то'чїю сїя)35 да сътво'рятся
вамъ” (-)36 Сънабди'те (же) за'повњди сїя, в (сїи
б^о дн~ь)37 и^зведђ` си'лђ вашђ эT земля` е^гљ=петъскїя, и^ да сътвори'те въ сїи дн~ь въ ро'ды
ваша, зако'нно (и^) вњ'чно начина'юще” *Въ, д~і, дн~ь.
[пе'рваго мцsа]38 съ ве'чера да ја^сте ѓ^прњ'сноки, до
(дв^адесяти, и^ е^ді'наго дн~е)39 мцsа до ве'чера.
се'дмь дн~їи ква'съ да ся не јавитъ въ домњ'хъ
вашихъ” Вся'къ и^же а'ще ја%сть ква'сно, погђби'тся дш~а та эT со'нма [сн~овъ]40 і^и~левыхъ. и^ въ
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10 дні цього місяця хай кожний
візьме вівцю на дім, для свого
роду, вівцю на дім. 4 Якщо ж мало їх є в домі, так що немає досить на вівцю, хай візьме з собою
свого близького сусіда за числом
душ. Кожний для себе вичислить:
скільки вистачає 5 на вівцю без
вади, чоловічого роду; непорочну
і однолітну візьмете з ягнят і з
кіз. 6 І хай буде вам збереженою
аж до чотирнадцятого дня цього
місяця, і заріжуть його все множество збору синів ізраїлевих увечері. 7 І візьмуть з крові, і помажуть на обох одвірках, і на порозі, і в хатах, в яких їстимуть
там 8 цієї ночі те м'ясо, печене
огнем, і їстимуть опрісноки з гіркими зелами. 9 І не їстимете його
сирим ані звареним в воді, але
печеним на вогні, з головою, з
ногами і з нутрощами. 10 І не оставите з нього нічого до ранку, і
кості в ньому не зломите. А вранці останки, що є з нього, рано огнем спалите. 11 І так його будете
їсти: стан ваш підперезаний, і ваша обува на ваших ногах, і ваші
палиці у ваших руках. І їстимете
з поспіхом, скоро: це господня
пасха. 12 І Я пройду цієї ночі по
єгипетській землі, вбиваючи кожного первородного в єгипетській
землі, від людини до скотини, і
вчиню помсту на всіх єгипетських богах. Я Господь. 13 І хай
кров буде вам на знак на домах, в
яких ви там будете; і як Я побачу
кров – покрию вас, і не буде у вас
пошесті знищення, коли поб'ю єгипетську землю. 14 І хай цей
день буде вам на пам'ять; і святкуватимете празник Господеві у
ваших родах, святкуватиме за законом і вічно. 15 – 7 днів їстимете опрісноки, з першого дня заберіть квас з ваших домів. Бо кожний, хто з'їсть квашене, з першого дня і по сьомий день, та душа
буде вигублена з Ізраїля. 16 Перший день хай назветься святим, а
сьомий, святковий день, хай буде
вам святий. Всяке робоче діло не
робитимете в ньому, лише те, що
їсться, зробиться кожною душею;
тільки це хай вами робиться. 17
Збережіть же ці заповіді, бо в
цьому дні Я виведу вашу силу з
єгипетської землі, і в цьому дні у
ваших родах чинитимете за законом, і вічно; 18 починаючи *в 14
дні першого місяця з вечора, їстимете опрісноки до двадцять
першого дня місяця до вечора.
19 Сім днів квас хай не знайдеть_______
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ся у ваших домах. Кожний, хто з'їсть
квашене, вигубиться та душа зі збору
ізраїльських синів і з приходців
землі. 20 Не їстимете ніякого квасу, а
в усіх домах їстимете опрісноки. 21
Мойсей же скликав усю ізраїльську
старшину і сказав їм: Пішовши, візьміть собі вівцю за родом вашим і
жертвуйте пасху. 22 *Візьміть же
в’язанку іссопу, а замочивши в крові,
помажете кров'ю пороги дверей і оба
одвірки, що є при дверях. А ви не
виходьте ніхто до ранку з дверей
свого дому. 23 І Господь, коли проходитиме вигублюючи єгиптян, побачить кров на порозі і на обох одвірках, і Господь мине двері, і не дозволить нищителеві ввійти до ваших
домів, щоб убивати. 24 Збережіть же
це слово як закон собі і вашим синам
навіки. 25 Коли ж увійдете до землі,
яку Господь дасть вам, так як сказав,
збережете цю службу, 26 щоб було,
коли ваші сини скажуть вам: Що це
за служба? 27 То скажете їм: Це
жертва пасхи Господеві, який покрив
доми ізраїльських синів в Єгипті,
коли побив єгиптян, а наші доми
спас. І народ, схилившись, поклонився. 28 А ізраїльські сини, пішовши,
зробили так як Господь заповів Мойсеєві і Ааронові, так ці зробили. 29
*Сталося ж, що опівночі Господь побив кожного первородного в єгипетській землі, *від первородного фараона, що сидить на престолі, до первородного полоненої, що в ямі, і кожного первородного зі скотини. 30
Встав же вночі фараон, і всі його слуги, і всі єгиптяни, і був великий крик
по всій єгипетській землі. І не було
дому, в якому не було мерця. 31 Покликав же фараон вночі Мойсея й
Аарона та сказав їм: Вставши, вийдіть з мого народу; і ви, й ізраїльські
сини ідіть помолитися вашому Господеві Богові, так як ви сказали. 32 І
взявши овець і вашу скотину, ідіть;
поблагословіть же й мене. 33 І єгиптяни силкувались скоро випустити
народ з землі, бо сказали, що: Всі
вимремо. 34 Взяв же народ муку
перед викисненням їхнього тіста і
зав'язавши в одежі, поклали на свої
рамена. 35 І вони зробили так, як
заповів їм Мойсей. І випросили в
єгиптян срібний і золотий посуд і
одежу. 36 *А Господь дав своєму
народові ласку у єгиптян – і дали їм; і
вони пограбували єгиптян. 37 *Ізраїльські сини піднялися з Рамеси до
Сокхоту, до шістьсот тисяч піших
мужів без челяді, 38 і численні приходьки вийшли з ними, і дуже багато
овець, і худоби, і скотини. 39 І випекли тісто – муку, яку винесли з
_______

Вихід
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прише'льцњхъ (-)41 земли`, всякого кваса да не
ја%сте. въ всњ'хъ (же) (домњ'хъ)42 [-]43 да ја%сте
ѓ^прњ'сноки” Съзва' же мољ=сїи вс^я ста'рца, і^и~левы. и^ ре'че и^мъ. шеDше пои^мњте себњ а'гнъца
по сроDствђ вашемђ, и^ же'ртвђите пасхђ” *Възмњте же^ ки'сть и^с#со'па (-)44 ѓ^мочи'вши (же) въ
кро'вь, две'рныя [-]45 пома'жете пра'ги, и^ ѓ^бою`
подво'ю эT кро'ви ја^же е^сть бли'зђ двере'и. а^ в^ы
да не и^сходи'те, никто'же эT две'рїи до'мђ свое^го до заё%трїя” И$ мина'я г~ь и^збива'я е^гљ=п#тяны, и^ ё%зритъ кро'вь на пра'зњ, и^ на ѓ^бою`
подво'ю, и^ мине'тъ г~ь две'ри, и^ не попђ'ститъ
ё^бива'ющемђ въни'ти въ домы` ва'ша ё^бива'ти” (-)46 Снабди'те (же) сло'во, с^е зако'нно себњ,
и^ сн~омъ ва'шимъ до' вњка” А/ще же въни'дете
въ зе'млю ю%же да'сть г~ь ваM, ја^коже гл~а. снабди'те слђже'нїе с^е” (да)47 бђ'детъ е^гда` въз#гл~ютъ ваM сн~ове ва'ши, чт^о (е^сть) слђже'нїе с^е,
(т^о)48 рече'те и^мъ, же'ртовная пасха (е^сть)49
г~ђ. и%же покры` до'мы сн~овъ і^и~левых# въ е^гљ=птњ” Є$гда` поби` е^гљ=птяны, а^ до'мы наша и^зба'ви” И$ прекло'ншеся (поклони'шася лю'дїе)50. (-)51
шеDше (же) [сн~ове і^и~леви сътвори'ша]52 ја%коже заповњда` г~ь мољ=сїю, і^ а^а^ро'нђ та'коже сътвори'ша (сїи)” *Бы'сть же въ полђ'нощи, (-)53 г~ь и^зби` вся'къ первене'цъ въ земли` е^гљ=петъстњи,
*эT первен#ца` фараѓ'нова. сњдя'щаго на прsтолњ,
до первенца` плњ'ннича. ја%же въ до'лњ” и^ [вся'къ
первене'цъ]54 ско'тїи” [Въста' же]55 фараѓ'нъ но'щїю, и^ вс^я мђж'и е^го, и^ вс^и е^гљ=птяне, и^
бы'сть во'пль велиk по все'и земли` е^гљ=петъстњи, (и^) не (-)56 быs до'мъ в не'мъже не б^њ
мр~твца`” [Възва' же]57 фараѓ'нъ мољ=сїа, і^ а^а^ро'на
въ нощи', и^ рече и%ма. (въста'вше)58 эTи^дњта
эT людїи мои^хъ, и^ в^ы и^ сн~ове і^и~левы, и^дњте
да ся помо'лите, г~ђ бг~ђ вашемђ, ја%коже
[гл~асте]59. и^ ѓ%вца и^ говя'да ваша пои'м#ше, и^дњте, блsви'те же и^ мене” И$ нђжDахђ е^гљ=птяне (эTпђсти'ти люди ско'ро)60 [-]61 эT земля`, реко'ша б^о ја^ко вс^и и^з#мреM” Взя'ша же лю'дїе мђкђ` пре'жDе въскисе'нїя тњ'стђ и^хъ, [и^ въвяза'вше]62 в ри'зы (-)63 [възложи'ша]64 на ра'мы
[своя`]65. (и^)66 сътвори'ша ја%коже заповњда` и^мъ
мољ=сїи” І$ и^спроси'ша эT е^гљ=птянъ съсђ'ды,
сре'бряны, и^ зла'ты, и^ ри'зы, [*г~ь же]67 да'сть
блгDть лю'демъ своиM преD е^гљ=птяны, и^ да'ша
и^мъ, и^ плњни'ша е^гљ=птяны, *въздвиго'ша
же ся сн~ове і^и~левы, эT раме'си въ сокхо'џъ до
шести` со'тъ ты'сђщъ, пњшихъ мђжїи ра'звњ
че'ляди, и^ прише'лцы (же) мнози и^зыидо'ша с
ни'ми, и^ ѓ%вца и^ волы` и^ ско'ти мно'ѕи ѕњло” І$
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и^спеко'ша тњ'сто (мђкђ`) е^же и^знесо'ша и^з# е^гљ=пта, (-)68 ѓ^прњ'сноки не въскис#ша б^о” И$згна'ша
же и^хъ е^гљ=птяне, и^ не мого'ша пребы'ти ни
бра'шна сътвори'ша (-)69 на пђть” *ѓ^бита'нїя
же сн~овъ і^и~левњхъ. е^же ѓбита'ша въ земли` е^гљ=петъстњи, и^ въ земли` ханаа'ни, [сїи&, и^
эTц~ы и^хъ]70, лTњ, у~, (и^) л~” И$ бы'сть по четы'рехъ
стњхъ, [и^]71 тр^идесяти лњтњхъ, и^зыиде вс^я
си'ла гн~я эT земля` е^гљ=пеTскїя, в нощи` стражьба` е^сть г~ђ” И$звести и^хъ эT земля` е^гљ=пет#скїа, (и^) сїя но'щь (-)72 стражьба` г~ђ, ја%ко
всњмъ сн~омъ і^и~левымъ, бђ'детъ въ ро'дъ и^хъ”
[И$ рече]73 г~ь къ мољ=сїю, і^ а^а^ро'нђ, с^е зако'нъ па'схи. вся'къ и^ноплеме'нникъ да не ја%сть эT нея`,
и^ вся'кого раба` (-)74 кђ'пленаго ѓ^брњжеши [-]75, и^
тогда` да ја%сть эT нея`, при'шлеw [и^]76 кђпле'ниk
да не ја%сть эT нея`” Въ хра'мњ е^дїномъ да
сънњсться” (А/ще же ѓ^ста'нетъ мясъ на ё%трїя, и^) не и^зно'сите (мяs вонъ и^з хра'ма)77, *и^
ко'сти не съкрђши'те эT него. ве'сь со'нмъ сн~овъ
і^и~левыX сътвори'тъ сїя” А/ще ли кт^о прїидетъ
(пришле'цъ к ва'мъ)78, [и^ сътвориT]79 па'схђ г~ђ”
ѓ^брњ'жеши е^го вся'къ мђжескїи полъ, и^ тогда`
да прїидет# сътвори'тї ю&, и^ да бђдетъ а^ки
[-]80 съжи'тель [-]81. всяк [же]82 неѓ^брњ'заныи да
не ја%сть эT нея`” Зако'нъ е^дїнъ да бђдеT, (и^)
съжи'телю и^ прише'лцђ пришеDшемђ въ ваs” И$ сътвори'ша сн~ове і^и~левы, ја%коже заповњда г~ь мољ=сїю і^ аа^ро'нђ [-]83, та'ко сътвори'ша. и^ быs въ
(иже дн~ь)84 и^зведе г~ь сн~ы і^и~левы эT земля` е^гљ=пеTскїя съ си'лою иX”

_ Глvа, г~і”
1

[рече] г~ь къ мољ=сїю гл~я, *ѓ^святи'те ми
вся'къ первенеw перворожде'ныи эTверза'я (б^о)
ё^тробђ вс^ю, въ сн~охъ і^и^л~евыхъ, эT чл~ка
до скота`, ([да бђдетъ]2 мн^њ)3” Рече же
мољ=сїи къ лю'демъ, *по'мните дн~ь се'й. вънже
и^схо'дите эT [земля`]4 е^гљ=петскы, эT домђ рабо'тнаго. рђко'ю [-]5 крњпкою. и^зведе васъ г~ь эTтђ'дђ. и^ не ја%ди'те ква'сна, поне'же въ днешнїи
дн~ь и^схо'дите въ мњсяцъ жи'тъ новыхъ” И$
бђдетъ е^гда` въведет т^я г~ь б~ъ твой, въ
зе'млю ханане'искђ, и^ хеTџе'искђ, (і^ а^море'искђ, і^ еве'искђ, і^ евђсе'искђ, и^ гергесе'искђ, и^ ферезе'искђ)6,
е^ю'же кля'тся къ эTц~ем# твоиM да'ти тебњ
зе'млю точа'щђю мле'ко и^ ме'дъ” И$ сътвори'ши
(ё^бо) слђжбђ сїю [сего мцsа]7. шесть дн~їи да
ја%сте ѓ^прњсноки, въ (сеDмыи же дн~ь)8 пра'зниk г~ђ.
ѓ^прњсноки да ја%сте се'дмь дн~їи, да ся не ја%
ви'тъ тебњ ква'сно. и^ да не бђдетъ [-]9 ква'съ
121

Єгипту – на опрісноки, бо не викисли. А єгиптяни вигнали їх, і вони не змогли остатися ані не приготовили харчів на дорогу. 40 *А перебування ізраїльських синів, яке
прожили в єгипетській землі і в ханаанській землі, вони і їхні батьки,
було 430 літ. 41 І сталося, що після
чотириста і тридцятьох років вийшла вся господня сила з єгипетської землі вночі. 42 Це сторожа Господеві, щоб їх вивести з єгипетської землі. І ця ніч – сторожа Господеві, щоб була для всіх ізраїльських
синів в їхні роди. 43 І Господь сказав до Мойсея і Аарона: Це закон
пасхи. Жодний чужинець хай з неї
не їсть; 44 і всякого купленого раба
обріжеш, і тоді хай з неї їсть. 45
Приходько і куплений – хай з неї
не їсть. 46 Хай з'їсться в однім покою. Якщо ж зостане м'ясо до ранку, не винесете м'ясо надвір з хати,
*і кістки не зломите в ньому. 47 Це
зробить ввесь збір ізраїльських синів. 48 Якщо ж хто прийде приходьком до вас і зробить пасху Господеві – обріжеш в нього кожного з
чоловічого роду; і тоді хай прийде
її зробити, і хай буде так, як місцевий мешканець; а всякий необрізаний хай з неї не їсть. 49 Один закон хай буде і для місцевого жителя, і для приходька, що до вас
прийшов. 50 І зробили ізраїльські
сини так, як Господь заповів Мойсеєві і Ааронові, так вони зробили.
51 І так було в тому дні, в якому
Господь вивів ізраїльських синів з
єгипетської землі з їхньою силою.

Глава 13
1 І промовив Господь до Мойсея, кажучи: 2 *Освятіть мені кожного первородного, що першим народився; бо те, що відкриває всяке
лоно між ізраїльськими синами, від
людини до скоту, хай Мені буде. 3
Сказав же Мойсей до народу: *Запам’ятайте цей день, в якому виходите з єгипетської землі, з дому неволі. Господь вивів вас звідти сильною рукою, і не їжте квашене, 4 тому що виходите в сьогоднішнім
дні, в місяці нового збіжжя. 5 І буде, коли твій Господь Бог введе тебе до хананейської, і хеттейської, і
аморейської, і евейської, і євусейської, і ґерґесейської, і ферезейської землі, яку поклявся твоїм батькам тобі дати, до землі, що тече мо
локом і медом; і принесеш цю службу в цьому місяці. 6 Шість днів
їстимете опрісноки, а в сьомім дні
– празник Господеві. 7 Їстимете о-
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прісноки сім днів. Хай не появиться в
тебе закваска, і хай не буде закваски
в усіх твоїх границях. 8 І розкажеш
твому синові в тому дні, кажучи:
Задля цього зробив мені Господь Бог,
коли я виходив з Єгипту. 9 І хай буде
в тебе знак на твоїй руці, і пригадка
перед твоїми очима, щоб господній
закон був у твоїх устах. Бо Господь
вивів тебе з Єгипту сильною рукою.
10 І зберігатимеш цей закон у належному часі, з року до року. 11 І буде,
коли твій Господь Бог введе тебе до
хананейської землі, так як поклявся
твоїм батькам, і її тобі дасть: 12 відлучиш *Господеві кожного з чоловічого роду, що відкриває лоно. Кожний, що відкриває лоно зі стад і з
твоєї скотини, і яке буде чоловічого
роду, освятиш Господеві. 13 Все, що
відкриває лоно ослиці, заміниш вівцею. Якщо ж не заміниш, то викупиш
його. Кожного первородного людини, з твоїх синів, викупиш. 14 Якщо
ж запитає тебе твій син після цього,
кажучи: Що це? То скажеш йому,
що: Господь сильною рукою вивів
нас з єгипетської землі, з дому неволі. 15 Бо коли фараон зробився затверділим, щоб нас не відпустити,
Господь вигубив всіх первородних в
єгипетській землі, від первородного
людини до первородного скотини.
Задля цього я приношу в жертву Господеві кожного, хто відкриває лоно
чоловічого роду, – він Господеві, і
кожного первородного з моїх синів
викуплю. 16 І хай буде на знак на
твоїй руці, і непорушним перед твоїми очима, бо сильною рукою Господь нас вивів з Єгипту. 17 А коли
фараон відпустив народ – Господь не
попровадив їх дорогою филистимської землі, хоч близько було. Бо Господь сказав: Щоб часом народ, побачивши бій, не розкаявся і не повернувся до Єгипту. 18 *І Бог обвів народ дорогою до пустині, до Червоного моря. В п'ятому поколінні вийшли
ізраїльські сини з єгипетської землі.
19 І Мойсей взяв з собою *кості Йосифа. Бо Йосиф клятвою закляв був
ізраїльських синів, кажучи: У відвідинах, коли вас відвідає Господь Бог,
винесіть з собою звідси мої кості. 20
*Піднялися ж ізраїльські сини з Сокхота і отаборилися в Отомі при пустині. 21 *А Бог провадив їх в дні
стовпом хмари, щоб показати їм дорогу, а вночі стовпом огня, щоб світити їм. 22 І не забракло стовпа хмари в дні і огняного стовпа вночі перед всім народом.
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въ всњхъ предњлех# твои^хъ” И$ повњси сн~ђ твоемђ въ дн~ь ѓ'нъ гл~я. сего ради сътвори'лъ г~ь
б~ъ мн^њ е^гда` и^схожда'хъ эT е^гљ=пта” И$ да бђдетъ тебњ зна'менїе на рђцњ твое'и, и^ помина'нїе преD ѓ^чи'ма твои^ма. ја%ко да бђдетъ зако'нъ гн~ь въ ё^стњхъ твои^хъ, рђко'ю б^о крњпкою и^звелъ т^я г~ь иZ е^гљ=пта” И$ [снабди'ши]10
зако'нъ сей. въ время подо'бно. эT дн~е до дн~е,
и^ бђдетъ е^гда` въведетъ т^я г~ь б~ъ твои
въ зе'млю ханане'искђ, ја%коже е^сть кля'лся эTц~емъ твои^мъ, и^ да'сть (ю& тебњ)11” [-]12 эTлђчи'ши ве'сь эTверза'ющъ ё^тро'бђ, *мђжескъ полъ
г~ђ, ве'сь эTверза'ю^щїи ё^тро'бђ, эT ста'дъ [и^]13
эT ско'тъ твои^хъ, (и^) ели'коже бђдетъ [-]14
мђжеска полђ ѓ^ст~иши г~ђ” Ве'сь эTверза'а ё^тро'бђ ѓ%слю, и^змњни'ши ѓ^вце'ю. а^ще ли не и^змњни'ши, (т^о) и^збавит# (и^)15 вся'къ первене'цъ
чл~чь сн~овъ твои^х# да и^зба'виши” А/ще же въпраша'ет# т^я сн~ъ твой по семъ гл~я, что` с^е
(е^сть). т^о речеши къ немђ`, ја^ко рђко'ю крњпкою, и^зведе насъ г~ь, эT земля` е^гљ=петски. эT
до'мђ рабоTнаго” Є$гда` б^о ѓ^жесточњ фараѓ'нъ. не
эTпђсти'ти насъ, и^зби` [г~ь]16 вс^я первенца` в
земли` е^гљ=петстњи, эT первенца` чл~ча до первенца` ско'тїя” Сего ради а^зъ поклада'ю требђ
г~ђ. весь эTверза'аи` ё^тро'бђ мђжескъ полъ [г~ђ]17
(да)18 ве'сь первене'цъ сн~овъ мои^хъ и^зба'влю” И$ да
бђдетъ въ знаменїе на рђцњ твое'и, и^ не ѓ^сла'блено преD ѓ^чи'ма твои^ма” Рђко'ю бо крњпкою
и^зведе` [насъ]19 г~ь и^зъ е^гљ=пта” Є$гда же эTпђсти` фараѓ'нъ люди, не веде и^хъ (г~ь)20 пђте'мъ,
земля` филистиMскїя, ја%ко бли'зь бяше. Рече б^о
[г~ь]21, да не когда` раска'юTся лю'дїе ви'дњвше
ра'ть и^ възвратя'тся въ е^гљ=пеT” *И$ ѓ^бведе`
б~ъ лю'ди пђтемъ, въ пђсты'ню къ чрьмно'мђ
морю. пя'того же колњна и^зыдо'ша сн~ове і^и~левы
эT земля` е^гљ=петъскїя” И$ взя'ть мољ=сїи *ко'сти і^ѓ'сифовы съ собо'ю, кля'твою б^о бњ закляl
і^ѓ'сифъ сн~ы і^и~левы гля. въ присњще'нїи, и%мже
посњти'тъ васъ г~ь (б~ъ), (да)22 и^знесете (эTтђ'дђ ко'сти моя)23 съ собо'ю” (*Въздвиго'ша)24
же ся сн~ове і^и~левы, эT сокъхо'џа, (и^) ѓ^полчи'шася въ ѓ^џо'мњ при пђсты'ни. *б~ъ же въжда'ше и^хъ въ дн~ь столпоM, ѓ%блачномъ, показа'ти
и^мъ пђть. но'щїю же столпомъ ѓ%гненымъ
[свњтити и^мъ]25” [И$]26 не ѓ^скђдњ сто'лпъ
ѓ%блачныи въ дн~е, и^ сто'лп# ѓ%гненыи но'щїю,
преD всњми людми`”
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рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, рцы` сн~омъ і^и~левымъ, (-)1 ѓ^брати'вшеся да ѓ^полча'тся пря'мо придво'рїю, посредњ магда'лы,
и^ посредњ мо'ря. прямо веельсепфо'нђ,
пред ни'ми [ѓ^полчи'теся]2 при' мори” И$ речетъ
фараѓn лю'демъ свои^мъ [ѓ^ сн~охъ]3 і^и~левыхъ.
блђ'дятъ с^и по земли`, затвори бо и^хъ пђсты'ня” А/зъ же ѓ^жесточю срDце фараѓ'ново, и^ пожене'тъ съза'ди ихъ, и^ просла'влюся ѓ^ фараѓ'нњ, и^ ѓ^ всњхъ во'ехъ е^го, и^ разђмњютъ вс^и
е^гљ=птяне ја%ко а%зъ е^смь г~ь, и^ (сътвори'выи)4
си'це” (-)5 Възвњще'но (же) быs цр~ю е^гљ=петъскомђ, ја%ко бњжа'ша лю'дїе. и^ преврати'ся срDце
фараѓ'ново, и^ слђ'гъ е^го на' люди. и^ реко'ша,
что` с^е сътвори'хомъ, е^же эTпђсти'ти сн~ы і^и~левы, да не порабо'таютъ намъ” (И$) въпряже`
(-)6 фараѓ'нъ колесница своя, и^ вс^я лю'ди своя
събра` съ собо'ю, и^ поја%ть, х~, колесни'цъ и^збра'нныхъ, и^ вс^я коня` е^гљ=пеTска, и^ триста'ты
наD всњми” І$ ѓжесточи` г~ь срDце фараѓ'на цр~я
е^гљ=петска, и^ погна` съза'ди сн~овъ і^и~левыхъ.
сн~ове же і^и~левы, и^схожда'хђ, рђко'ю высо'кою” *И$
погнаша е^гљптяне въ слњдъ и^хъ, и^ ѓ^брњто'ша и^хъ. ѓ^полчи'вшися при' мори. и^ (-)7 коня. и^ колесни'ца фараѓ'новы, (и^ во'ин#ство е^го (-)8
конни'цы)9 прямо придво'рїю, проти'вђ веельсепфо'нђ. и^ фараѓнъ приближа'шеся” [Възрњвше
же]10 сн~ове і^и^л~евы ѓ^чи'ма, ви'дњша, і^ [с^е]11
е^гљ=птяне ѓ^полчи'шася въ слњдъ и^хъ, и^ ё^боја%шася ѕњло” [И$ възопиша]12 сн~ве і^и~левы къ
г~ђ, и^ рекоша къ мољ=сїю, зане (лђчши ли быти)13 гробомъ (нашимъ) въ е^гљ=птњ, и^зве'лъ
е^си насъ ё^мрњти въ пђсты'ни. что` с^е сътвори'лъ е^си намъ, [и^зве'лъ е^си наs]14 и^зъ е^гљ=пта” Не се'й ли бяше гл~ъ и^же реко'хомъ [въ
е^гљ=птњ. к тебњ]15 гл~юще. ѓ^ста'ви насъ рабо'тати е^гљ=птяномъ, лђчше б^о [бя'ше]16 намъ
рабо'тати е^гљ=птяномъ, не'жели ё%мрњти въ
пђсты'ни се'й” Рече же мољ=сїи къ лю'деM дерза'ите сто'ите, и^ зрњте сп~снїе е^же эT г~а, е^же сътвори'тъ наM днесь ја%коже [-]17 ё^зрњсте е^гљ=птяны днесь, не приложи'те ктомђ ви'дњти
и^хъ въ вњ'чное лњто, г~ь [б^о]18 побо'рит# по
[наs]19 (-)20 вы' (же) ё^мо'лкнњте” [И$ рече]21 г~ь къ
мољ=сїю чт^о въпие'ши къ мнњ, рцы` сн~ом# і^и~левымъ (-)22 да съберђтся. (-)23 ты (же) възми` же'злъ твой, и^ простри` рђкђ твою на' море, и^ раздњли е&. и^ да въни'дђтъ сн~ове і^и~левы
посредњ мо'ря по' сђхђ” И$ с^е а'зъ ѓ^жещђ` срDце
________
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Глава 14
1 І промовив Господь до Мойсея, кажучи: 2 Скажи ізраїльським
синам, щоб повернувшись, отаборилися перед селом, між Маґдалом і
між морем, напроти Веельсепфона.
Перед ними отаборитеся при морі. 3 І
фараон скаже своєму народові про
ізраїльських синів: Вони блукають по
землі, бо їх замкнула пустиня. 4 Я ж
вчиню серце фараона твердим і гнатиметься за ними, і Я прославлюся
над фараоном і над усіма його вояками, і всі єгиптяни пізнають, що Я
Господь, і що Я так зробив. 5 Сповіщено ж було єгипетському цареві,
що народ утік. І серце фараона і його
слуг повернулося проти народу, і
вони сказали: Що це ми зробили, що
відпустили ізраїльських синів, щоб
не працювали на нас? 6 І фараон
запряг свої колісниці, і зібрав з собою ввесь свій народ, 7 і взяв 600 вибраних колісниць, і всіх єгипетських
коней, і тристатів над усіма. 8 І Господь твердим вчинив серце фараона,
єгипетського царя, і він погнався
вслід за ізраїльськими синами. А ізраїльські сини виходили рукою сильною. 9 *І єгиптяни погнали вслід за
ними, і знайшли їх отабореними при
морі. І коні і колісниці фараона, і
його військо, і кіннотники – перед
селом, напроти Веельсепфона; 10 і
фараон наближався. А ізраїльські сини, поглянувши, побачили очима: і
ось єгиптяни отаборилися вслід за
ними, і вони дуже налякалися. І закричали до Господа ізраїльські сини,
11 і сказали до Мойсея: Чи томущо
наші гробниці в Єгипті кращі, ти
вивів нас умерти в пустині? Що це ти
нам зробив і вивів нас з Єгипту? 12
Чи не це було слово, яке ми тобі
сказали в Єгипті, мовлячи: Остав нас
служити єгиптянам. Бо краще нам
служити єгиптянам, ніж померти в
цій пустині. 13 Сказав же Мойсей до
народу: Будьте мужні! Стійте і дивіться на спасіння, що від Господа,
яке Він зробить нам сьогодні. Так, як
ви сьогодні побачили єгиптян, більше їх не побачите на вічний час. 14
Бо Господь воюватиме за нас, ви ж
замовчіть. 15 І Господь сказав до
Мойсея: Чому ти до мене кричиш?
Скажи ізраїльським синам, щоб зібралися. 16 А ти візьми твою палицю і
простягни твою руку над морем, і
розділи його, і хай ізраїльські сини
ввійдуть посеред моря по суші. 17 І
ось Я твердим вчиню серце фараона і
всіх єгиптян, і вони ввійдуть вслід за
ними; і Я прославлюся над фараоном,
_____
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і над всіма його вояками, і над колісницями, і над його кіньми. 18
Хай впізнають всі єгиптяни, що Я
Господь, що прославляється над
фараоном, і над колісницями, і над
його кіньми. 19 *І божий ангел, що
йшов перед полком ізраїльських
синів, піднявся і пішов позаду них,
піднявся і стовп хмари з-перед їхнього лиця і став зізаду них. 20 І
він увійшов між єгипетський полк і
між полк ізраїльських синів. І була
темрява і мряка, і прийшла ніч, і не
зійшлися один з одним усю ніч. 21
*А Мойсей простягнув руку над
морем, і Господь відігнав море потужним південним вітром всю ніч,
і зробив море сушею, *і вода розступилася. 22 *І ввійшли ізраїльські сини посеред моря по суші, і вода була їм стіною справа і стіною
зліва. 23 Погналися ж єгиптяни і
ввійшли вслід за ними, і всі коні
фараона, і колісниці, і кіннотники –
посеред моря. 24 Сталося ж, що в
ранішню сторож Господь поглянув
на єгипетський полк з вогняного
стовпа і хмари, і послав замішання
в їхній табір. 25 І Він зв'язав колеса
їхніх колісниць, і провадив їх з трудом. І сказали єгиптяни: Втікаймо
від лиця ізраїльтян, бо Господь їм
помагає проти єгиптян. 26 І Господь промовив до Мойсея: Простягни твою руку над морем, і розірви
його, щоб вода злучилася, і хай покриє єгиптян, колісниці і вершників. 27 Простягнув же Мойсей руку
над морем, і вода повернулася на
дно, на своє місце, перед днем. Єгиптяни ж втекли під водою, і Господь стряс єгиптян посеред моря.
28 *І вода, повернувшись, покрила
колісниці, і вершників, і всю силу
фараона, що йшла вслід за ними у
море. І не остався ні один з них. 29
Сини ж ізраїльські пройшли по сухому посеред моря, а вода була їм
стіною справа і стіною зліва. 30 І
Господь в тому дні визволив Ізраїль з єгипетської руки, й ізраїльські
сини побачили мертвих єгиптян при
березі моря. 31 А коли побачили велику руку, те, що Господь вчинив єгиптянам, і злякався народ Господа, і повірив Богові й Мойсеєві, його угодникові. 15,1 І тоді заспівав
Мойсей та ізраїльські сини цю пісню Господеві, і сказали, мовлячи:
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Заспіваймо Господеві, бо й
славно прославився. Коня і вершника Він скинув у море. 2 *Він був
мені помічником і покровителем на
спасіння. Він Бог, і я його просла-
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фараѓ'ново и^ [всњхъ е^гљ=птянъ]24, и^ въни'дђтъ
въ слњдъ и^хъ, и^ просла'влюся ѓ^ фараѓ'нњ, и^ ѓ^
всњхъ во'ехъ е^го, и^ ѓ^ колесни'цахъ, и^ ѓ^ ко'нњхъ
е^го. (да)25 ё^вњдятъ вс^и е^гљ=птяне, ја^ко а%зъ
е^смь г~ь прославля'ющїися ѓ^ фараѓ'нњ и^ ѓ^ колесни'цахъ и^ ѓ^ ко'нех# е^го” [*И]26 въздви'жеся а^гг~лъ
бж~їи ходя'и прDе по'лкомъ сн~овъ і^и~левыхъ, и^ по'иде съзади [и^хъ]27, възнесеся [-]28 и^ сто'лпъ ѓ%блачныи эT лица` и^хъ и^ ста` съзади` и^хъ, и^
въни'де посредњ по'лка е^гљпеTска, и^ посредњ по'лка
[сн~овъ]29 і^и~левыX” И$ бысть тма` и^ мгла`, и^ прїиде нощь и^ не съвокђпи'шася дрђгъ дрђгђ вс^ю
но'щь” *Простре' же мољ=сїи рђкђ на' море, и^ възгна` г~ь мо'ре вњтромъ ю%жнымъ нђж'нымъ вс^ю
но'щъ, и^ сътвори` мо'ре сђшђ, *и^ рас#стђпи'ся вода`, *и^ внидо'ша сн~ове і^и~левы посредњ мо'ря по'
сђхђ. и^ вода` и^мъ стњна (бысть) ѓ^деснђю, и^
стњна` ѓ^шђю'ю” Гна'ша же е^гљ=птяне и^ внидо'ша в слDњ и^хъ, [и^]30 вся'къ ко'нь фараѓ'новъ, и^
колесни'ца, и^ всаDники посредњ моря. Бысть же
въ стражђ ё%тренюю`, и^ възрњ г~ь на по'лкъ е^гљ=петскїи, въ столпњ ѓ%гненомъ и^ ѓ'блачномъ,
и^ смяте по'лкъ [и^хъ]31, и^ связа` кола колесни'цаM
и^хъ. и^ водя'ше я& съ нђждею и^ реко'ша е^гљ=птяне. бњжи'мъ эT лица і^и~лева, г~ь бо пособъствђ'етъ по ни'хъ. на е^гљ=птяны” (И$) рече (-)32
г~ь къ мољ=сїю, простри` рђкђ твою на' море, [и^
растр'ъгни е&]33, (-)34 да съвокђпи'тся вода`, и^
да покры'етъ е^гљ=птяны. на колесни'ца же и^
вса'дники” Простре' же мољ=сїи рђкђ на' море, и^
ё^стро'ися вода` (ко днђ` [на мњ'сто свое`]35. предо
дн~емъ)36” Є$гљ=птяне же бњжа'ша поD водо'ю, и^
сътрясе` г~ь е^гљ=птяны посредњ мо'ря, *и^ ѓ^брати'вшися вода` покры` колесни'ца и^ вса'дникы, и^
всю` си'лђ фараѓ'новђ, и^дђщђю въ слњдъ и^хъ въ
мо'ре, [и^]37 не ѓ^ста` эT ниX ни е^ді'нъ” Сн~ове же
і^и~левы прои^до'ша по' сђхђ посредњ мо'ря, вода' же
иM стњна` [бысть]38 ѓ^деснђ'ю, и^ стњна` ѓшђ'юю,
і^ и^зба'ви г~ь і^и~ля въ дн~ь ѓn и^з рђки` е^гљ=петски”
И$ [видњша сн~ове]39 і^и~левы е^гљ=птяны и^зме'рша
при кра'и мо'ря, (ви'дњвше)40 же (-)41 рђ'кђ вели'кђю, ја^же сътвори` г~ь е^гљ=птяномъ [и^ ё^боја%шеся]42 лю'дїе г~а, и^ вњ'роваша б~ђ, и^ мољ=сїю
ё^го'дникђ е^го” [И$]43 тогда` възопи` мољ=сїи, и^
сн~ове і^и~левы пњ'снь сїю [гв~и]44, и^ реко'ша гл~юще”
_____
Глvа, е~і”
ои'мъ гв~и сла'вно б^о (и^) просла'вися, коня`
и^ вса'дники въве'рже въ мо'ре” *Помо'щниk и^
покрови'тель бысть мн^њ въ сп~се'нїе” [Се^]1
(-)2 б~ъ и^ просла'влю и&, б~ъ эTц~а мое^го и^
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възнесђ и&, г~ь съкрђша'я бра'ни, г~ь и'мя е^мђ”
Колесни'ца фараѓ'новы, и^ си'лђ е^го въве'рже въ
мо'ре, и^збра'нъныя вса'дники триста'ты, потопи` въ чр'ьмнемъ мо'ри, пђчи'ною покры'и и^хъ,
погрязо'ша въ глђбинњ ја%ко ка'мень. десни'ца
твоя г~и просла'вися въ крњ'пости. десна'я ти
рђка г~и съкрђши враги`, и^ мно'жествоM сла'вы
твоея съте'рлъ е^си сопоста'ты, (посла')3 гнњвъ
свои, поја%сть и^хъ ја^ко сте'блїе, и^ дх~омъ ја%рости твоея растђпи'ся вода`. ѓ^гђстњша ја%ко
стњна` во'ды, ѓ^гђстњша во'лны` посредњ мо'ря”
Рече враh гна'въ пости'гнђ раздњлю` кори'сть, и^спо'лню дш~ђ мою, ё^тнђ` мече'мъ мои^мъ, поѓ^блада'етъ рђка` моя” Посла'лъ е^си дх~ъ твой,
покры` и^хъ мо'ре. погрязо'ша ја%ко ѓ'лово въ водњ зе'лнњи” Кт^о подо'бенъ тебњ въ бо'ѕњхъ г~и,
кт^о подо'бенъ тебњ, просла'вленъ въ ст~ыхъ
ди'венъ, въ сла'вњ творя'и чюдеса” (ПрострTњ)4
десни'цђ свою`, пожрњт# иX земля`” Наста'вилъ е^си
пра'вдою твое'ю лю'ди твоя` сїя, ја%же и^зба'ви.
ё^тњшиl е^си крњпостїю свое'ю, въ ѓби'тель
ст~ђю твою`” Слы'шаша (же) ја^зы'цы и^ прогнњ'вашася, болњзни прїя'ша живђщая въ филисти'мњ” Тогда` потща'шася влDки е^до'мскїя,
и^ кня'ѕи моа^ви'т#стїи&, прїя'тъ и^хъ трепетъ” Растая'шася вс^и живђщїи въ ханаа'нњ, [нападе`]5 на ня страхъ и^ тре'петъ” Вели'чїемъ мы'шца твоея да ѓ^ка'менятся” дондеже проидо'ша лю'дїе твои г~и, дондеже проидо'ша лю'дїе твои сїи, и^хъже стяжа`” Въве'дъ
насади я& въ го'рђ достоя'нїя твое^го. въ гото'вое жи'лище твое, е^же съдњла г~и, ст~ыню
г~и, е^же ё^гото'вастњ рђцњ твои Гь~ цр~ьствђя
вњки, и^ на вњкъ, [-]6 е^ще ја%ко въни'де ко'нь
фараѓ'новъ, съ колесни'цами, и^ вса'дники въ море, и^ наведе` на ни'хъ г~ь водђ мор#скђ'ю” Сн~ове
же і^и~левы проидо'ша по' сђхђ посредњ моря” (-)7
Поја^тъ мољ=сїи сн~ы і^и~левы эT мо'ря чрьм'наго,
и^ въведе` иX въ пђсты'ню сљ=ръ. і^ и^дя'хђ три
дн~и въ пђсты'ни, и^ не ѓ^брњта'хђ воды` (-)8
пи'ти” Прїидо'ша же въ ме'ррђ, и^ не можа'хђ
пи'ти воды` эT ме'рры, горка` б^о бњ. сего ра'ди
нарече'ся и%мя мњстђ томђ` го'ресть, и^ ропта'хђ лю'дїе на мољ=сїя гл~юще, чт^о пїемъ” Възопи' же мољ=сїи къ г~ђ, и^ показа` е^мђ г~ь дре'во,
и^ вложи` и& въ во'дђ *и ё^слади'ся [-]9” Тђ (б^о)
положи` е^мђ ѓ^правда'нїя и^ сђдбы`, и^ т^ђ [е^го
и^скђси`]10, и^ рече. а^ще слђхоM ё^слы'шиши гласъ
(-)11 б~а твое^го, и^ ё^го'дная пред нимъ сътвори'ши, и^ внђши'ши заповњдем# е^го, и^ съхрани'ши вс^я ѓ^правда'нїя е^го. вся'кђ болњ'знь е^ја%же
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влю, Бог мого батька, і я його піднесу. Господь, що нищить війни, Господь йому ім'я. 4 Колісниці фараона і
його силу він кинув у море, потопив
у Червоному морі вибраних вершників, тристатів. 5 Морем Він їх покрив, вони потонули в глибині, як камінь. 6 Твоя правиця, Господи, прославилася в силі, твоя права рука,
Господи, знищила ворогів, 7 і величчю твоєї слави Ти розгромив противників. Ти послав твій гнів, він пожер
їх, як тростину, 8 і духом твого гніву
розступилася вода. Води згусли, наче
стіна, згусли хвилі посеред моря. 9
Сказав ворог: Погнавши, я наздожену, розділю здобич, наповню мою душу, зарубаю моїм мечем, пануватиме
моя рука. 10 Ти послав твій дух, море
їх покрило, вони потонули, наче олово, у глибокій воді. 11 Хто подібний
до тебе між богами, Господи? Хто
подібний до тебе, прославлений у
святих, подиву гідний у славі, Ти, що
твориш чуда? 12 Ти простягнув свою
правицю – їх пожерла земля. 13 Ти
твоєю справедливістю наставив цей
твій народ, якого Ти визволив, Ти потішив твоєю силою до твого святого
помешкання. 14 Почули ж народи й
розгнівалися. Болі охопили тих, що
живуть у Филистимі. 15 Тоді поспішилися едомські володарі й моавітські князі, їх охопило тремтіння; розтанули всі, що живуть у Ханаані. 16
На них напав страх і тремтіння. Від
величі твоєї руки хай закаменіють,
доки не пройшов твій народ, Господи, доки не пройшов цей твій народ,
якого Ти придбав. 17 Ввівши, насади
їх в горі твого насліддя, у твому приготованому помешканню, яке Ти зробив, Господи, у святині, Господи, яку
приготовили твої руки. 18 Господь
царює на віки і на віки, і ще, 19 бо
ввійшов кінь фараона з колісницями і
вершниками в море. І Господь навів
на них морську воду, а ізраїльські сини пройшли по сухому посеред моря.
22 Мойсей взяв ізраїльських синів від
Червоного моря і запровадив їх у пустиню Сир. І вони ходили три дні в
пустині і не знаходили води пити. 23
Вони прийшли до Мерри і не могли
пити води з Мерри, бо гірка була.
Задля цого прозвано ім'я того місця
Гіркота. 24 І народ нарікав на Мойсея, і Господь показав йому дерево, і
він кинув його у воду – *і стала солодкою. 25 Там же Він поклав йому
оправдання і суди, і там його випробував. 26 І Він сказав: Якщо слухом
послухаєшся голосу твого Бога, і зробиш те, що миле перед ним, і сприймеш його заповіді, і збережеш всі
його оправдання – не наведу на тебе
_______
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усі хвороби, які Я навів на єгиптян.
Бо Я адже Господь, що тебе оздоровляє. 27 *І вони прийшли до Елиму, і було там 12 джерел води і
70 пальмових дерев. І вони отаборилися там при воді.

наведо'хъ е^гљ=птяномъ, не наведђ` на' тя. а^зъ
б^о е^смь г~ь и^сцњляай т^я” *И$ прїдоша въ ели'мъ, и^ б^њ тђ, в~і, и^сто'чника во'дъ, и^ ѓ~,
сте'блїи фи'никоv, [и^ ѓ^полчи'шася]12 т^ђ при водаX”

Глава 16

_____
Глvа, ѕ~і”
зя'ша же ся эT е^ли'ма, *и пріиде ве'сь
сонмъ сн~овъ і^и~левъ въ пђсты'ню си'нъ.
ја%же е^сть междђ` е^ли'мъ, и^ междђ` сина'ю”
Въ пя'тыи же надесятыи дн~ь, (втора'го
1
мцsа) , и^з#шDешимъ эT земля` е^гљ=петъски. възропта'ша ве'сь събо'ръ сн~овъ і^и~левыхъ, на мољ=сїя, и^ а^а^ро'на” И$ реко'ша к нимъ сн~ове і^и~левы, ё^не` б^њ да бы'хомъ, и^з#ме'рли ё^ја^зве'ни эT г~а в земли` е^гљ=петъстњи, е^гда` сњда'хомъ (тамъ), наD
котлы` мясны'ми, и я^да'хомъ хлњбы до сы'тости, не'жели јако и^зведо'сте н^ы въ пђсты'ню сїю, ё^мори'ти [-]2 со'нмъ се'и гла'дом#” (И$) рече (-)3
г~ь къ мољ=сїю, с^е а'зъ ѓ^дождђ вамъ хлњ'бъ съ
нб~се, і^ и^зы'идђтъ лю'дїе, и^ да съберђтъ на
вся'къ дн~ь ја%ко да и^скђшђ и^хъ, а%ще и'дђтъ
въ законњ мое^мъ или н^и” И" бђ'детъ въ дн~ь
шесты'и, (да)4 ё^гото'вятъ, и^же и^знесђт# и^ да
бђ'детъ сђгђ'бо, ја%же съберђтъ эT дн~еи (всего)5
дн~е” Рече же мољсїи и^ а^а^ро'нъ къ всемђ [наро'дђ]6
сн~овъ і^и~левыхъ. въ ве'черъ (се'и) ё^вњсте, ја%ко г~ь
(и^зведы'и)7 в^ы эT земля` е^гљ=петъски, [-]8 заё%тра ё%зрите сла'вђ гн~ю, поне'же ([г~ь]9 ё^слы'ша)10
ропта'нїе ваше на' бг~а, м^ы (ё^бо)11 что е^смы`,
да ро'пщете на' ны” И$ рече мољ=сїи, е^гDа` да'сть г~ь
вамъ ве'черъ мяs ја^сти, и^ хлњ'бы заё%тра до
сы'тости. поне'же (г~ь слы'ша)12 ропта'нїе ва'ше,
и^же [-]13 ро'пщете на' ны, а^ мы` чт^о е^смы`, не
(на' ны (ё^бо)14)15 ропта'нїе ваше [-]16, н^о на' бг~а”
(И$) рече (-)17 мољ=сїи къ а^а^ро'нђ, гл~и къ всемђ`
со'нмђ сн~овъ і^и~левъ, пріидњте преD б~а, ё^слы'ша
б^о [ропта'нїе ваше]18” Єгда' же гл~аше а^а^ро'нъ,
всемђ` со'нмђ сн~овъ і^и~левъ, и^ ѓ^брати'шася въ
пђсты'ню, и^ сла'ва гн~я ја%ви'ся на ѓ%блацњхъ” И$
рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, *слышахъ ропта'нїе
сн~овъ і^и~левыX, рцы` (же) к ни'мъ гл~я. на' вечеръ
да ја%сте мя'са, (а^)19 заё%тра насыти'теся хлњба. и^ да ё^вњ'сте, ја%ко а'зъ [е^смь]20 г~ь б~ъ
вашъ” Бы'сть же ве'черъ, (-)21 *прїидо'ша красте'ли, и^ покры'ша [ве'сь]22 по'лкъ. заё%тра же (-)23
ѓ^сяза'ющи росњ ѓ%коло по'лка, *и с^е на лицы` пђсты'ни (-)24, ја%ко сњмя бњ'ло а^ки ледъ на земли`”
Оу^зрњ'вше же [-]25 сн~ове і^и~левы, рече дрhђ къ
дрђгђ, что` (с^е е^сть)26. не вњ'дяхђ бо что` (с^е)
[е^сть]27” Рече же мољ=сїи к ниM, *се хлњ'бъ, и^же
_______

1 Вони ж піднялися з Елиму, *і
ввесь збір ізраїльських синів прийшов до пустині Син, що є між Елимом і між Синаєм. А в п'ятнадцятім
дні другого місяця, після того, як
вони вийшли з єгипетської землі, 2
ввесь збір ізраїльських синів почав
нарікати на Мойсея і Аарона. 3 І
сказали до них ізраїльські сини:
Краще було, щоб ми були померли
побиті Господом в єгипетській землі, коли ми там сиділи при котлах
м'яса, і ми їли хліби досита, ніж
щоб ви нас вивели у цю пустиню,
щоб голодом виморити цей збір. 4 І
сказав Господь до Мойсея: Ось Я
вам дам хліб з неба, і народ вийде, і
хай збере кожного дня, щоб Я їх
випробував чи вони підуть за моїм
законом, чи ні. 5 І буде в шостому
дні, що приготують те, що винесуть, і те, що зберуть; хай буде подвійним в порівнанні до кожного
дня. 6 Сказав же Мойсей і Аарон до
всього народу ізраїльських синів: У
цьому вечорі пізнаєте, що Господь
– Той, хто вивів вас з єгипетської
землі. 7 Вранці побачите господню
славу, тому що Господь почув ваше
нарікання проти Бога. Отже, чим є
ми, що ви нарікаєте на нас? 8 І сказав Мойсей: Коли Господь дасть
вам ввечері м'ясо їсти і хліби вранці до сита, зрозумієте; бо Господь
почув ваше нарікання, яким ви нарікаєте проти нас. А чим є ми? Отже, ваше нарікання не проти нас,
але проти Бога. 9 І сказав Мойсей
до Аарона: Скажи до всього збору
ізраїльських синів: Прийдіть перед
Бога, бо він почув ваше нарікання.
10 Коли ж Аарон говорив до всього
збору ізраїльських синів, і вони повернулися до пустині, господня
слава з'явилася на хмарах. 11 І Господь заговорив до Мойсея, кажучи:
12 *Я почув нарікання ізраїльських
синів. Промов же до них, кажучи:
Ввечері їстимете м'ясо, а вранці насититеся хлібом, щоб ви пізнали,
що Я ваш Господь Бог. 13 Настав
же вечір, *і прийшли перепилиці та
покрили ввесь табір. Вранці ж, як
випала роса довколо табору: 14 *і
ось на лиці пустині наче біле насіння, наче лід на землі. 15 А ізраїльські сини, побачивши, сказав один
_____
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да'сть г~ь (ја%сти ваM)28, [и^]29 с^е сло'во е^же (ѓбњща`)30 г~ь, съберњте эT него` ко'ждо ваs, въ
(сво'и)31 гоморъ, на главђ` по числђ` дш~ъ ва'шихъ, ко'ждо (васъ). съ дома'шними свои'ми
събира'ите” [И$ сътвори'ша]32 тако сн~ове і^и~левы,
и^ събра'ша ѓ%въ мно'го (-)33 ѓ%в# (же) ма'ло, (в
мњ'рђ ко'ждо гомо'ръ свои)34, (*и^) не и^збы'сть ё^
него'же мно'го, и^ (недоста` ё^ него'же ма'ло)35,
ко'ждо (е^ли'коже бњ е^мђ)36 събра`” [И$ рече]37 мољ=сїи к ниM, никто'же да ѓ^ставитъ на ё%трїя
эT него, и^ не послђш'аша мољ=сїя, н^о ѓ^ста'виша дрђзїи эT него` на ё%трїа, и^ съгния^ся
чр'ьвми и^ въсмердњ'ся. (-)38 ѓ^скорби' (же) ся [на'
ня мољ=сїи]39, и^ забра` [-]40 ра'но ра'но ко'ждо доста'точное е^мђ, и^дњже ѓ^грњя'ше слн~це, раста'яше” Бы'сть же въ дн~ь шесты'и, [и^]41 събра'ша доста'точное сђгђ'бо дв^а гомора въ е^дино,
(комђж'до,) прїидо'ша же вс^и кн~ѕи со'нъма, и^
повњ'даша мољ=сїю” Рече же мољ=сїи к нимъ, с^е
е^сть сло'во е^же гл~а г~ь, сђбо'та поко'и ст~ъ г~ђ”
Оу^тро е^ли'ко а^ще и^спече'те, пецњте, и^ е^ли'ко а^ще сва'рите, свари'те, (-)42 все (же) и^збы'точное
о^ста'вите въ скро'вњ, на ё%трїя” И$ ѓ%ста'виша
(-)43 до ё%трїя, ја%коже заповњ'да и^м# мољ=сїи. и^
не въсмердњ'ся, и^ че'рвь не бы'сть въ не'мъ”
Рече же [и^мъ]44 мољ=сїи ја%ди'те днsь. е^сть бо
сђбо'та [поко'ище]45 [г~ђ днsь]46. не ѓ^бря'щете на'
поли. ше'сть бо дн~їи да събира'ете, а^ въ седмы'и дн~ь сђбо'та. не [ѓ^бря'щете]47 в немъ”
Бы'сть же въ [седмы'и дн~ь]48, и^до'ша нњцыи
(-)49 събира'ти, и^ не ѓ^брњто'ша” Рече же г~ь
мољ=сїѓ^ви, доко'лњ не хо'щете послђшати за'повњдеи мои^хъ, и^ зако'на мое^го (блюсти`)50. г~ь бо
далъ вамъ (сїи дн~ь)51 сђбо'тђ, сего` ра'ди далъ
вамъ въ дн~ь шесты'и хлњба на два дн~и, да
сњди'те ко'ждо васъ въ домђ` свое^мъ [ѓ^ себњ]52, [и^]53 да никто'же [ваs]54 и^схо'дитъ [ко'жDо]55 эT мњ'ста свое^го, въ дн~ь седмы'и” И$ (сђботьствђя)56 лю'дїе въ дн~ь сеDмы'и. и^ прозва'ша сн~ове і^и~леви и%мя е^го [ма'нна]57. [ѓ^на' же
бяше]58 ја^ко сњмя корија%нъдрово. (и^ ја%ко мђка`) бњ'ло, а^ въкђше'нїе е^я` а^ки мђка` с ме'домъ” Рече же [и^мъ]59 мољ=сїи, с^е сло'во е^же вњща` г~ь, напо'лните гомо'ръ эT [ма'нны]60 въ
кро'вь роженїи вашихъ. да вњ'дятъ хлњ'бъ е^го'же е^сте ја%ли [-]61 въ пђсты'ни, е^гда` и^зведе`
в^ы г~ь эT земля` е^гљ=петъски” И$ рече мољ=сїи
къ а^а^ро'нђ, възми съсђ'дъ златы'и е^ді'нъ, и^
вложи` в него` (гомо'ръ по'лныи)62 эT [ма'нны]63, и^
положи'ши то'е прDе (гм~ъ)64, въ снабдњ'нїе роже'нїю ва'шемђ. ја%коже заповњ'да г~ь мољ'сїю. и^
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до одного: Що це? Бо не знали, що це
є. Сказав же Мойсей до них: *Це
хліб, який Господь дав вам їсти. 16 І
це слово, яке обіцяв Господь. Зберіть
з нього кожний з вас до свого гомора,
по одному на голову, за числом ваших душ; кожний з вас збирайте з
своїми домашніми. 17 І зробили так
ізраїльські сини, і зібрали один багато, а один мало. 18 За мірою, кожний
свій гомор, *і у кого багато, він не
мав понад міру, і у кого мало, не мав
браку. Кожний, скільки було йому
належно, зібрав. 19 І Мойсей промовив до них: Хай ніхто не залишить з
нього до ранку. 20 І вони не послухали Мойсея, але деякі оставили з
нього до ранку, і воно зігнило від
червяків і засмерділося. А Мойсей
засмутився на них. 21 І кожний рановранці взяв собі скільки потрібно, а
де гріло сонце, воно топилося. 22 А в
шостому дні сталося: що зібрали подвійно за потребою, два гомори на
одного в кожного. Прийшли ж усі
князі збору і розповіли Мойсеєві. 23
А Мойсей сказав їм: Це слово, яке
Господь сказав: Субота - це святий
відпочинок Господеві, завтра. Те, що
печете – печіть, і що варите – варіть.
А все, що зостанеться, залишіть в посудині на завтра. 24 І вони оставили
на завтра, так як їм заповів Мойсей, і
воно не засмерділося, і не було в ньому хробака. 25 Сказав же їм Мойсей:
Їжте сьогодні, бо це субота, сьогодні
спочинок Господеві, не знайдете нічого на полі. 26 Бо шість днів будете
збирати, а в сьомому дні – субота, в
ній не знайдете. 27 Сталося ж, що
деякі пішли збирати в сьомому дні, і
не знайшли. 28 Промовив же Господь
до Мойсея: Доки не хочете слухати
мої заповіді і зберігати мій закон? 29
Бо Господь дав вам цей день в суботу, задля цього Він дав вам у шостому дні хліби на два дні, щоб ви
сиділи, кожний з вас, у своїм домі
самі, і щоб ніхто з вас не виходив з
свого місця у сьомому дні. 30 І народ
у сьомому дні зберігав суботу. 31 І
прозвали ізраїльські сини йому ім'я
Манна. Вона була, наче насіння коріяндра і наче біла мука, а її смак,
наче мука з медом. 32 Сказав же їм
Мойсей: Це слово, яке сказав Господь: Наповніть гомор манною, щоб
сховати для ваших поколінь, щоб
знали про хліб, який ви їли в пустині,
коли Господь вивів вас з єгипетської
землі. 33 І сказав Мойсей до Аарона:
Візьми одну золоту посудину, і вклади до неї повний гомор манни; і покладеш те перед Господом на зберігання для ваших поколінь, 34 так
як Господь заповів Мойсеєві; і Аарон
_____
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поклав її перед свідченням на зберігання. 35 А ізраїльські сини їли
манну сорок літ, доки не прийшли
до заселеної землі. І вони їли манну, поки не прийшли до финикійського краю. 36 А гомор був десятою частиною трьох мірок.

положи [ю&]65 а^а^ро'нъ, прDе свњдњнїемъ, въ снабдњ'нїе” Сн~ве же і^и~левы ја%до'ша [маннђ]66, лTњ четы'ридесятъ до'нъдеже прїидо'ша въ зе'млю ѓ^бита'ющђю, [и^]67 (ја^до'ша [маннђ]68)69 до'н#деже
прїидо'ша къ кра'ю фини'чномђ, гомо'ръ же деся'тая часть треX мњръ бяше”

Глава 17

_____
Глvа, з~і”
1
(въста'вше) весь со'нмъ сн~въ і^и~лвъ, эT
пђсты'ня си'нъ. по полко'мъ и^хъ, словесе'м# гн~иM, и^ ста'ша в рафи'дњ, [и^ не бя'ше]2 воды` [пити людеM]3, *и хђля'хђ лю'дїе мољ=сїа гл~юще, да'жDь намъ во'дђ да пїемъ”
[Рече же]4 [-]5 мољ=сїи, чт^о хђ'лите мя. и^ чт^о
и^скђша'ете г~а. жажда'ша же т^ђ лю'дїе воды`, и^
ропта'хђ [-]6 на мољ=сїя гл~юще. въскђ'ю (наs
и^зведе`)7 и^з# е^гљ=пта. ёмори'ти насъ, и^ ча'да
наша, и^ скоты [наша]8 жа'ждею” Возъпи' же
мољ=сїи къ г~ђ гл~я. чт^о сътворю` лю'демъ
симъ, (и^) е^ще` мало и^ побїю'тъ м^я ка'менїемъ”
И$ рече г~ь къ мољ=сїю, поиди` преD людми, [и^
поими`]9 съ собо'ю эT ста'рецъ люDскихъ, и^ же'злъ
*имже преби` мо'ре възми` в рђ'кђ твою, и^ поиди`.
[*азъ же]10 [ста'нђ т^ђ]11 пре'жDе прише'ствїя
твое^го ё^ ка'мени въ хори'вњ. *и ё^да'риши въ
ка'мень, і^ и^зы'детъ эT него вода`, (да)12 пїю'тъ
людїе” Сътвори' же [тако мољ=сїи]13 преD сн~ы
і^и~левыми. и^ прозва` и%мя мњ'стђ томђ и^скђ'съ,
и^ похђле'нїе хђлы ради сн~овъ і^и~левъ. і^
и^скђше'нїя ради г~а гл~щиX, а%ще е^сть в насъ г~ь,
и^ли н^и” *Прїиде же а^малиk, и^ въе^ва` на і^и~ля въ
рафиди'нњ, рече же мољ=сїи къ і^с~ђ, и^збери` себњ
мђжа си'лны. и^ шеD ѓ^полчи'ся къ а^мали'кђ, ё%трњ, (-)14 с^е (же) а%зъ [ста'нђ]15, на верхђ` горы`, и^
же'злъ (же) бж~їи в рђцњ моеи” И$ сътвори` і^сђсъ,
ја%коже рече е^мђ мољ=сїи, и^ ѓ^полчи'ся къ
а^мали'кђ, [мољ=сїи же]16, і^ а^а^ро'нъ, і^ ѓ'ръ,
възыидо'ша въ ве'рхъ горы`” И$ бы'сть е^гда` въздвиза'ше мољ=сїи рђцњ, ѓ^долњва'ше і^и~ль, е^гда' же
пригина'ше рђцњ, ѓ^долњва'ше а^малиk” рђцњ же
мољ=сїѓ^вњ тя'ж#цњ бњша, и^ възе'мше ка'мень
поDложи'ша е^мђ, и^ сњдя'ше на не'мъ. а^а^ро'нъ же і^
ѓ'р#, поDдержа'ста рђцњ е^мђ, (е^ді'нъ эTсюдђ)17 (а^
дрђгїи эTтђ'дђ)18, и^ бы'ша (мољ=сїѓ'вњ рђцњ)19
ё^крњпле'ни, до за'хода слн~цђ, и' ѓ^долњ і^сђсъ
а^мали'кђ, и^ вс^я лю'ди (посњче` мече'мъ)20” [И$
рече]21 г~ь къ мољ=сїю въпиши` с^е на память въ
кни'ги, и^ въда'и въ ё%ши и^сђсђ ја^ко па'гђбою
погђблю` па'мять а^мали'ковђ эT (земля`)22” И$
създа` мољ=сїи ѓ%лтаръ г~ђ, и^ прозва` и%мя е^мђ
г~ь мои, прибњ'жище [мое`]23. ја%ко рђко'ю крњ'пкою
______

1 І ввесь збір ізраїльських синів, піднявшись з пустині Син за
своїми полками, за Господнім словом, стали в Рафиді. І не було питної води для народу. 2 *І народ хулив Мойсея, кажучи: Дай нам води,
щоб ми пили. Промовив же Мойсей: Чому хулите на мене, і чому
спокушаєте Господа? 3 А народ
там був спрагнений води і нарікав
на Мойсея, кажучи: Навіщо ти нас
вивів з Єгипту, щоб спрагою заморити нас, і наших дітей, і нашу худобу? 4 Закричав же Мойсей до
Господа, кажучи: Що зроблю з цим
народом? Іще трохи й поб'ють мене
камінням. 5 І Господь промовив до
Мойсея: Піди перед народ, і візьми
з собою старшин народу, і візьми в
твою руку палицю, *якою ти вдарив море, і піди. 6 *А Я стану там,
перед твоїм приходом, при скелі, в
Хориві. *І вдариш в скелю, і з неї
вийде вода, щоб народ пив. Зробив
же так Мойсей перед синами Ізраїля. 7 І назвав ім'я місця, того місця
Спокуса і Хула, через хулу ізраїльських синів і тому що спокусили
Господа, кажучи: Чи є в нас Господь, чи ні? 8 *Прийшов же Амалик і воював проти Ізраїля в Рафидині. 9 А Мойсей сказав до Ісуса:
Вибери собі сильних мужів, і, пішовши, ополчися завтра проти Амалика. А ось я стану на верху гори, і палиця божа в моїй руці. 10 І
зробив Ісус так, як сказав йому
Мойсей, і ополчився проти Амалика. Мойсей же, й Аарон, і Ор вийшли на верх гори. 11 І сталося, що
коли Мойсей піднімав руки, – перемагав Ізраїль, коли ж опускав руки, – перемагав Амалик. 12 А руки
Мойсея стали тяжкі, і взявши камінь, підклали йому, і він сидів на
ньому. Аарон же й Ор піддержували його руки, один звідси а один
звідти. І руки Мойсея були скріплені до заходу сонця. 13 І розгромив
Ісус Амалика, і порубав ввесь народ мечем. 14 І сказав Господь до
Мойсея: Запиши це на пам'ять до
книги, і дай у вуха Ісуса, що: Знищенням знищу пам'ять Амалика з
землі. 15 І Мойсей збудував жертовник Господеві, і назвав його ім'я
_______
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бо'ретъ г~ь на а^мали'ка, эT рода въ ро'дъ”

_ Глvа, и~і”

выj в~

услы'ша же і^ѓ^џоръ і^е^рњ'и мадия'мъскїи.
те'сть мољ=сі"ѓ'въ, вс^е е^ли'ко сътвори` г~ь
і^и~лю свои^мъ лю'демъ. (и^) [ја%ко и^зведе`]1 г~ь
і^и~ля и^з# е^гљ=пта” [И$ поя`]2 і^ѓ^џоръ, те'сть
мољ=сїѓ^въ, (сепфи'рђ)3 женђ` мољ=сїѓ^вђ, съ и^мњ'нїемъ е^я`, и^ съ двњма сн~ома е^го. *имя е^ді'номђ,
герса'мъ, гл~я пришле'ць [е^смь]4 въ земли` чюжде'и. (-)5 и%мя второ'мђ е^лие^зе'ръ, [гл~я]6, б~ъ [-]7
эTц~а мое^го помо'щникъ мои, (-)8 и^зба'ви мя и^з
рђки` фараѓ'ня” И$ прїиде і^ѓ^џоръ. те'сть мољ=сїѓ^въ, и^ сн~ове и^ жена` къ мољ=сїю въ пђсты'ню,
и^деже стоя'хђ (въ пђсты'ни) при горњ бж~їи”
Възвњсти'ша же мољ=сїю гл~юще, (се'й)9 іѓ^џоръ
те'сть твои и'детъ к тебњ, и^ жена` [твоя`]10,
и^ ѓ'ба сн~а твоя` с ниM” И$зы'де же мољ=сїи проти'вђ те'стю свое^мђ, и^ поклони'ся е^мђ, и^ цњлова
и&, и^ пыта'лъ дрђгъ дрђ'га здра'вїа, и^ въведе` и&
[мољ=сїи]11 въ кђщ'ђ, і^ и^сповњда мољ=сїи те'стю
[свое^мђ]12, вс^е е^ли'ко сътвори` г~ь фараѓ'нђ, и^ е^гљ=птяноM і^и~ля ради. и^ ве'сь трђдъ и^мъже быs
(-)13 на пђти`. и^ ја%ко и^зба'ви и^хъ г~ь эT рђки`
фараѓ'ня, и^ эT рђки` е^гљ=петъски” Чюди' же ся
і^ѓ^џоръ все'и блгDти, ја%же сътвори` [г~ь съ ними]14, ја^ко и^зба'ви [г~ь]15 и^хъ эT рђки` е^гљ=петъски и^ эT рђки` фараѓ'ня” И$ рече и^ѓ^џоръ
блгsве'нъ г~ь [и^же]16 и^зба'ви лю'ди (-)17 и^з рђки`
е^гљ=пеTскїа, і^ и^з рђки` фараѓ'ня” Нн~њ ё^вњдXњ ја%ко
вели'къ (е^сть) г~ь, паче всXњ боговъ, сего ра'ди ја%ко
налего'ша на нихъ (въздаl и^мъ г~ь). и^ положи`
і^ѓ^џо'ръ те'сть мољ=сїѓ^въ, вс^есъжеженїа и^ же'ртвы (-)18” Прїиде же а^а^ро'нъ, и^ вс^и ста'рцы` і^и~левы
ја^сти хлњба съ те'стемъ мољ=сїѓ^вымъ, преD
бг~омъ” И$ бы'сть [по сеM]19 на ё%трїе. сњ'де мољ=сїи, сђди'ти люди. стоя'хђ же преD [мољ=сїѓ^мъ
вс^и лю'дїе]20, эT ё^тра и^ до ве'чера. [ви'дњв# же]21
([те'сть мољ=сїѓ^въ]22 і^ѓ^џоръ)23, вс^е е^ли'ко творя'ше лю'демъ” [И$]24 рече чт^о се` т^ы твори'ши лю'демъ, почто` т^ы (е^ді'нъ сњди'ши)25, а^ вс^и лю'дїе преDстояT тебњ, эT ё%тра до ве'чера” [Рече
же]26 мољ=сїи те'стю, поне'же прихо'дятъ [лю'дїе
къ мнњ]27, въпраша'юще сђда` эT бг~а, е^гда' же
бђ'детъ и^мъ пря`, и^ прїидђтъ къ мнњ,
разъсђж'дђ комђж'до. и^ накажђ` я&, по повелњ'нїю
бж~їю, и^ зако'нђ е^го” Рече же те'сть мољ=сїѓ^въ
къ немђ, непра'ведно твори'ши сло'во с^е, (се` б^о)
раз#сы'панїемъ раз#сы'плеши [-]28 т^ы и^ вс^и лю'дїе
сїи, и^же с тобо'ю. тя'жко тебњ сло'во с^е, (и^) не
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Мій Господь – моя охорона, 16 бо
сильною рукою воює Господь проти Амалика з роду в рід.

Глава 18
1 Почув же Йотор, мадиямський священик, тесть Мойсея, все,
що зробив Господь для свого народу Ізраїля, і що Господь вивів Ізраїль з Єгипту. 2 І тесть Мойсея Йотор взяв Сепфиру, жінку Мойсея, з
її маєтком 3 і з двома його синами.
*Ім'я одного Герсам, кажучи: Я є
приходьком в чужій землі. 4 Ім'я
другого Елиезер, кажучи: Бог мого
батька – мій помічник; Він визволив мене з руки фараона. 5 І прийшов тесть Мойсея Йотор, і сини, і
жінка до Мойсея в пустиню, де стояли, в пустині при божій горі. 6
Сповістили ж Мойсеєві, кажучи:
Ось Йотор, твій тесть, приходить
до тебе, і твоя жінка, і оба твої сини з ним. 7 Вийшов же Мойсей назустріч своєму тестеві, і поклонився йому, і поцілував його, і випитував один одного про здоров'я; і
Мойсей ввів його до шатра. 8 І
Мойсей визнав своєму тестеві все,
що Господь зробив фараонові і єгиптянам задля Ізраїля, і ввесь труд,
який був в дорозі, і що Господь визволив їх з руки фараона і з руки
єгиптян. 9 Здивований же був Йотор всім добрим, яке вчинив Господь з ними, бо Господь визволив
їх з руки єгиптян і з руки фараона.
10 І сказав Йотор: Благословенний
Господь, що визволив народ з руки
єгиптян і з руки фараона. 11 Тепер
я пізнав, що Господь великий, понад всіх богів; задля цього, що на
них налягли, Господь їм віддав. 12
І Йотор, тесть Мойсея, приніс всепалення і жертви. Прийшов же Аарон і всі ізраїльські старшини їсти
перед Богом хліб з тестем Мойсея.
13 І сталося після цього, натупного
дня, Мойсей сів судити народ. А увесь народ стояв перед Мойсеєм
від ранку й до вечора. 14 Тесть же
Мойсея Йотор, побачивши все, що
він робив для народу, й сказав: Що
це ти чиниш для народу? Чому ти
сам сидиш, а ввесь народ стоїть перед тобою від ранку до вечора? 15
Сказав же Мойсей тестеві: Тому
що народ приходить до мене, просячи суду від Бога. 16 Коли ж буває
в них спір і приходять до мене, я
розсуджую кожному, і повчаю їх за
божим приказом і його законом. 17
Сказав же тесть Мойсея до нього:
Неправильно чиниш це слово, 18
бо ось знесилишся знесиленням ти
і ввесь цей народ, що з тобою. Тяж-
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ке тобі це слово, і не зможеш ти
сам один виконати. 19 Тепер же
послухай мене, щоб я тобі порадив,
і буде з тобою Бог. Ти будь для народу в тому, що відноситься до Бога, і донесеш їхні слова до Бога. 20
І засвідчуй їм Божі заповіді і його
закон, і звістиш їм його дороги, якими підуть, і діла, які чинитимуть.
21 А ти вибери собі з усього народу
сильних мужів, що бояться Бога,
праведних мужів і що ненавидять
звеличування. Постав же над ними
тисяцькими, і сотниками, і п'ятдесяцькими, і десяцькими, 22 і писарями, щоб судили їх в усі години.
А надмірно тяжку справу принесуть до тебе, малі ж суди хай вони
судять; і зменшать тобі труд, і поможуть тобі. 23 Якщо виконаєш це
слово, Бог тебе скріпить; і зможеш
служити, і ввесь народ прийде на
своє місце, кожний з миром. 24 Послухав же Мойсей голос свого тестя і вчинив все, що він сказав йому.
25 І Мойсей вибрав сильних мужів
з усього Ізраїля, і зробив їх над ними тисяцькими, і сотниками, і п'ятдесяцькими, і десяцькими, 26 і писарями; і вони судили народ кожної
години. Кожну ж надмірно важку
справу приносили до Мойсея, а малу судили самі. 27 Відпустив же
Мойсей свого тестя, і він відійшов
до своєї землі.

възмо'жеши твори'ти т^ы е^ді'нъ” Нн~њ (же)29 послђш'аи мене`, (да)30 съвњтђю тебњ, (-)31 бђ'детъ бг~ъ с тобо'ю. бђ'ди ты лю'демъ ја^же къ
бг~ђ. и^ донесе'ши словеса` и^хъ къ бг~ђ” И$ възвњща'й и^мъ повелњ'нїа бж~їа, и^ зако'нъ е^го. и^ повњ'си и^мъ пђти` е^го, в ня'же по'идђтъ [-]32, и^
дњлеса` ја%же сътворя'тъ, (а^)33 т^ы [и^збери` себњ]34 эT всњ'хъ людїи мђжа си'лны, бг~а боя'щихъся. мђж'а пра'ведны. [и^]35 ненави'дящая
велича'нїя” (Поста'ви же)36 [-]37 над ни'ми ты'сящники, и^ сотники, и^ пятьдеся'тъники, и^
деся'тники, [и^ кни'гочїя]38, (да)39 сђ'дятъ
(я&)40 по вс^я часы`, а^ рњчь ё^си'лная, донесђтъ
до тебе` малы'я же сђды` да сђ'дятъ ѓ^ни`, и^
ё^ма'ляT ти трђда`. и^ поDпомо'гђтъ т^я” А/ще
(сътвори'ши сло'во с^е)41, ё^крњпиT т^я бг~ъ. и^
възмо'жеши слђжи'ти, и^ вс^и лю'дїе [-]42 прїидђтъ въ свое` мњ'сто (ко'ждо) с ми'ромъ” Послђ'ша же мољ=сїи гласа те'стя [свое^го]43, и^ сътвори` [вс^е]44 е^ли'ко [реq е^мђ]45” І$ и^збра` мољ=сїи мђж'а
си'лны эT всего` іи~ля. и^ сътвори` я& наD ни'ми
ты'сящники и^ со'тники, и^ пяTдеся'тники и^ деся'тники, [и^ кни'гочїя]46, и^ сђжDа'хђ лю'демъ по
вся` часы`. (всю')47 же рњчь ё^си'лнђю приноси'ша
къ мољ=сїю, (а^ ма'лђю же)48 (сами сђжDаше)49” эTпђсти' же мољ=сїи те'стя свое^го, и^ эTи'де въ
(свою` зе'млю)50”

Глава 19

_____
Глvа, џ~і”
цsа же тре'тїаго и^з#шествїа сн~овъ і^и~левъ
эT земля` е^гљ=петъскїя, в (сїи дн~ь)1,
прїидо'ша въ пђсты'ню сина'искђю, и^ въздвиго'шася эT рафиди'на, и^ прїидо'ша въ
пђсты'ню сина'икђю. и^ ста` т^ђ і^и~ль пря'мо гомо'рњ. [*Мољ=сїи же]2 възы'иде на горђ` бж~їю, и^
възва` и& б~ъ эT горы` гл~я. си'це гл~еши до'мђ і^а'ковлю, и^ повњж'дь сн~омъ і^и~левымъ. *са'ми ви'дите е^ли'ко сътвори'хъ е^гљ=птяномъ, и^ взяX в^ы
ја%ко на крилњ` ѓ%рли, и^ приведоX в^ы к себњ” *И$
нн~њ а'ще послђш'анїемъ послђш'аете (гла'са мое^го)3, и^ снабди'те завњтъ мои. бђ'дете ми лю'дїе сђщ'е эT всњ'хъ ја^зы'къ, *моя` б^о е^сть вс^я
земля`. *вы' же бђ'дњте м^и цр~ьское сщ~енїе, и^ ја%зы'къ ст~ъ. с^и словеса` да гл~еши сн~омъ і^и~левымъ” (Пришедъ)4 же мољ=сїи (-)5 възва` вс^я
ста'рца лю'дъски, [и^ рече]6, і^ и^сповњ'да и^мъ вс^я
словеса` с^и, ја%же завњща` [иM]7 б~ъ” эTвњща'ша же
вс^и лю'дїе кђ'пно и^ реко'ша. вс^е е^ли'ко ре'клъ б~ъ,
сътвориM, и^ послђ'шаемъ. доне'съ же мољ=сїи словеса` [с^и]8 къ бг~ђ” [И$ рече]9 г~ь къ мољ=сїю с^е а'зъ
прїидђ` к тебњ въ столпњ ѓ%блачнњ. да ё^___________

1 А в третьому місяці, після
виходу ізраїльських синів з єгипетської землі, в цьому дні вони прийшли до синайської пустині, 2 і піднялися з Рафидина, і прийшли до
синайської пустині. І там став Ізраїль напроти Гомори, 3 *а Мойсей
вийшов на божу гору, і Бог покликав його з гори, кажучи: Так скажеш домові Якова. І скажи ізраїльським синам: 4 *Самі бачите, що Я
зробив єгиптянам; і Я взяв вас, наче на крилах орла, і Я привів вас до
себе. 5 *І тепер, якщо слухом послухаєте мій голос і збережете мій
завіт, будете мені особливим народом з усіх народів. *Бо вся земля
моя. 6 *Ви ж будьте мені царським
священством і святим народом. Ти
скажеш ці слова ізраїльським синам. 7 А Мойсей, прийшовши, покликав всіх старшин народу, і сказав, і визнав їм всі ці слова, які Бог
їм заповів. 8 Відповів же ввесь народ разом і сказав: Все, що сказав
Бог, зробимо і слухатимемось. А
Мойсей доніс ці слова до Бога. 9 І
сказав Господь до Мойсея: Ось я
_______
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слы'шатъ лю'дїе гл~юща м^я к тебњ`, и^ да
тебњ` вњрђютъ въ вњки. повњ'да же мољ=сїи,
словеса` лю'дїи къ г~ђ” [И$ рече]10 г~ь мољ=сїю съни'ди, възвњсти лю'демъ, и^ ѓ^чи'сти я& днесь
и^ ё%трњ. и^ да и^сперђт# ри'зы, и^ да бђ'дђтъ
гото'ви, въ дн~ь третїи, въ [тре'тїи б^о
дн~ь]11 сни'дет# г~ь на горђ` сина'искђю, пред# лицемъ всњхъ людїи, и^ ё^стро'иши лю'ди ѓ^боја%мо гл~я, въне'млите себњ не въсходи'ти на горђ` и^ (ничи'мже коснђтися)12 ея`, *вся'къ [б^о]13
прикоснђ'выйся горњ` смр~тїю ё%мретъ. (прие'мшаяyся е'й рђка`)14 ка'менїемъ [-]15 побїе'тся,
и^ли` стрњло'ю ё^стрњ'лится. любо звњ'рь, любо
чл~къ, не бђ'детъ жиv е^гда' (же) гласъ (-)16
трђбы` и^ ѓ'блакъ эTи'деT эT горы`, сїи` да възы'идђтъ на горђ`” И$зы'де же мољ=сїи съ горы`
къ лю'демъ и^ ѓ^чи'стї я&, і^ испра'ша ри'зы [своя]17, (-)18 рече (же) лю'демъ, бђ'дите гото'ви
три дн~и (и^) не ходи'те къ жена'мъ” Бысть же
въ [тре'тїи дн~ь]19, къ свита'нїю, [и^]20 бы'ша
гла'си, и^ мо'лнїя, и^ ѓ%блакъ мо'лнїанъ на горњ
сина'истњи [и^]21 гла'съ трђбныи. глаша'ше си'лно (ѕњло), и^ ё^боја^шася вс^и людїе въ по'лцњ”
(-)22 И$зведе' (же) мољ=сїи, лю'ди проти'вђ б~ђ, эT
полка`, и^ ста'ша подъ горо'ю. *гора' же сина'иская кђря'шеся вс^я. схожде'нїя ради бж~їя
на ню`, въ ѓ^гни`. и^ схожда'ше [же]23 дымъ, ја%ко ды'мъ пе'щныи. и^ ё^жасо'шася вс^и лю'дїе
ѕњло” Быша же гла'си трђбнїи, сходя'ще крњп'цњ ѕњло. *мољ=сїи [же]24 гл~аше, а^ б~ъ эTвњщава'ше е^мђ гласомъ” Сни'де же г~ь на горђ` сина'искђю, на ве'рхъ горы`, и^ възва` г~ь мољ=сїя на
ве'рхъ горы`, и^ възы'де мољ=сїи” (-)25 Рече (же) б~ъ
к [немђ]26 гл~я. (съни'ди, и)27 възвњсти` лю'демъ. да не когда` пристђ'пляT [къ горњ`]28,
къ бг~ђ разђмњти, и^ падђтъ эT нихъ мно'ѕи, и^ жерцы' [же]29 пристђпа'яи къ г~ђ б~ђ да
ся ѓ^ст~ят#. да не когда` и^змњни'тъ эT нихъ
г~ь” [Рече же]30 мољсїи къ б~ђ, не возмо'гђтъ
лю'дїе възы'ти на горђ` сина'искђю, ты б^о завњща'лъ е^си насъ гл~я. предњли'ти, ё^ горы`, и^
ѓ^ст~ити ю&” [И$ рече]31 е^мђ г~ь. и^ди` съни'ди, и^
възы'ди т^ы, і^ аа^ро'нъ с тобо'ю. жерцы' же и^
лю'дїе да ся не нђ'дятъ възыти` къ б~ђ. да
не когда` погђби'тъ эT ниX г~ь. сни'де же мољ=сїи, къ лю'демъ и^ рече иM”
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прийду до тебе в стовпі хмари, щоб
почув народ, як Я розмовляю з тобою, і щоб тобі повірили навіки. Сповістив же Мойсей слова народу Господеві. 10 І повелів Господь Мойсеєві: Зійди, сповісти народові, і очисть
їх сьогодні і завтра; і хай виперуть
одіж, 11 і хай будуть готові на третій
день. Бо в третьому дні Господь зійде
на Синайську гору перед лицем усього народу. 12 І поставиш народ довкола, кажучи: Вважайте на себе, щоб
не виходити на гору і нічим не доторкнутися до неї. *Бо кожний, хто
доторкнеться до гори, смертю помре.
13 Та рука, що доторкнеться до неї,
буде побита камінням або буде застрілена стрілою, чи то звір, чи то
людина; не буде живою. Коли ж від
гори відійде голос труби і хмара,
вони хай вийдуть на гору. 14 Зійшов
же Мойсей з гори до народу і очистив їх, і вони випрали свою одіж. 15
А він сказав народові: Будьте готові
три дні, і не входіть до жінок. 16
Сталося ж в третьому дні на світанку:
і були голоси, і блискавки, і хмара з
блискавками на Синайській горі, і
голос труби лунав дуже сильно, і
ввесь народ в таборі перелякався. 17
А Мойсей вивів народ назустріч Богові з табору, і вони стали під горою.
18 *Та Синайська гора вся курилася,
тому що на неї зійшов Бог в огні. І
дим підносився, наче дим з печі, і
ввесь народ дуже перелякався. 19
Були ж дуже сильні голоси труби, що
сходили. *А Мойсей говорив, та Бог
відповідав йому голосом. 20 Зійшов
же Господь на Синайську гору, на
вершок гори, і покликав Господь
Мойсея на вершок гори, і Мойсей
вийшов. 21 Сказав же Бог до нього,
кажучи: Зійди і сповісти народові,
щоб часом не приступив до гори, до
Бога, щоб поглянути, і впаде багато з
них. 22 І священики, як хто наближається до Господа Бога, хай освятяться, щоб часом не відступив від них
Господь. 23 Сказав же Мойсей до
Бога: Народ не зможе вийти на синайську гору, бо Ти завіщав нам, кажучи: Відділити гору і освятити її. 24
І сказав йому Господь: Іди, зійди і
вийди ти і Аарон з тобою. А священики і народ хай не намагаються вийти до Бога, щоб часом не погубив
Господь декого з них. 25 Зійшов же
Мойсей до народу і сказав їм.

єв. 12
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Глава 20
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пс. 80
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1 І промовив Господь всі ці слова до Мойсея, кажучи: 2 *Я є Господь Бог твій, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому рабства. 3
Ти не матимеш інших Богів, окрім
мене. 4 *Ані не зробиш собі ідола і
будь якої подоби, яка на небі, – вгорі,
і яка на землі, – вдолі, і яка в водах і
під землею. 5 Не поклонишся їм, ані
не послужиш їм. Бо Я є Господь Бог
твій, Бог ревнивий, який віддає гріхи
батьків на дітях до третього і до четвертого покоління, тим, що ненавидять мене, 6 *а що чинить милосердя
в тисячі, тим, що люблять мене, і бережуть мої заповіді. 7 *Не бери ім'я
Господа Бога твого надаремно, бо
Господь не очистить тих, що беруть
його імя надаремно. 8 *Пам'ятай про
день суботи, щоб його святити. 9
Шість днів працюй, і робитимеш в
них всі твої діла; 10 а сьомий день,
субота Господеві Богові твому. Не
зробиш ніякого діла в ньому ти, і твій
син, і твоя дочка, і твій раб, і твоя
рабиня, і твій віл, і твоє осля, і вся
твоя скотина, і твій приходько, що
живе в тебе. 11 *Бо в шістьох днях
Господь створив небо і землю, море і
все, що в них, і спочив у сьомому дні.
Задля цього Господь поблагословив
сьомий день і освятив його. 12 *Шануй твого батька і твою матір, щоб
тобі було добре, і ти був довголітнім
на добрій землі, яку тобі дасть твій
Господь Бог. 15 *Не убий, 13 не чини
перелюбу, 14 не кради, 16 не свідчи
на твого ближнього ложним свідченням. 17 Не жадай жінки твого ближнього. *Не жадай дому твого ближнього, ані його поля, ані його раба,
ані його рабині, ані його вола, ані
його осла, ані будь якої його скотини, ані всього, що твого ближнього.
18 А ввесь народ дивився на голос і
блискавки, і голос труби, і гора курилася; і ввесь народ перелякався та
став здалека. 19 І вони сказали Мойсеєві: *Ти говори з нами, хай не говорить до нас Бог, щоб часом ми не померли. 20 Сказав же їм Мойсей: Майте надію, не бійтеся, бо задля випробування прийшов до вас Бог, щоб його страх був у вас, щоб ви не грішили. 21 А ввесь народ стояв здалека,
Мойсей же ввійшов у мряку, де був
Господь. 22 І сказав Господь до Мойсея: Це скажеш домові Якова, і сповісти ізраїльським синам: Ви побачили, що Я з неба заговорив до вас,
23 щоб ви самі собі не зробили срібних богів, і самі собі не зробите золотих богів. 24 А зробіть мені жертов______

Вихід
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_____
Глvа, к~”
гл~а г~ь вс^я словеса` с^и [ко мољ=сїю]1 гл~я.
*а%зъ е^смь г~ь б~ъ твои, и^зведы'и т^я эT
земля` е^гљ=петъскы, эT домђ работнаго” да не бђ'дђтъ тебњ боѕи и%ни ра'звњме_не. *ни сътвори` себњ кђми'ра, и^ вся'кого
подо'бїа, е^же на' нб~си горњ, и^ е^ли'ко на' земли
ни'зђ, и^ е^ли'ко въ вода'хъ и^ подъ земле'ю. да
ся не поклони'ши и^мъ” н^и да послђж'иши
и^мъ, а%зъ б^о е^смь г~ь б~ъ твои. б~ъ ревни'въ,
эTдая грњхы` эTц~ъ на ча'да, до тре'тїаго и^
до четве'ртаго ро'да, ненавидящихъ мене`. (-)2
*творя'и (же) млsть въ ты'сящах# лю'бящимъ
м^я, и^ снабдя'щимъ заповњди моа`” *Не прїе'мли имени` г~а б~а твое^го всђ'е, не ѓ^цњ'стиT б^о
г~ь, прилага'ющихъ и%мя е^го тђне`” *По'мни дн~ь
сђбоTныи, ст~ити е^го ше'сть дн~и дњ'лаи и^ сътвори'ши (в нихъ) вс^я дњ'ла твоа. а^ дн~ь сеDмы'и сђбо'та г~ђ б~ђ твое^мђ” да не сътвори'ши
[всего` дњ'ла во'нь]3. т^ы и^ сн~ъ твои, и^ дще'рь
твоа`, [и^]4 ра'бъ твои, и^ раба` твоа`, и^ во'лъ
твои, и^ ѓ^сля` твое`, и^ ве'сь ско'тъ твои, и^
прише'лець [твои]5 ѓ^бита'я ё^ тебе`, *зане` в
шести` дн~ех# сътвори` г~ь нб~о и^ землю`, [-]6 мо'ре
и^ вс^я ја%же на ниX. и^ почи` въ дн~ь сеDмы'и. сего
ради блsви г~ь дн~ь сеDмы'и и^ ѓ^ст~и е^го” *Чт^и эTц~а твое^го, и^ мт~рь [твою`]7, да бл~го т^и бђ'детъ. и^ (-)8 долголњтенъ бђ'деши на земли`
бла'ѕњ, ю'же г~ь б~ъ твой даs тебњ” [*Не ё^бїи
не любодњ'и не ё^кра'ди]9, не послђшествђ'и на
дрђ'га свое^го свњдњтельства ло'жна” Не пожела'и
жены` и%скренего твое^го, *не пожела'и домђ бли'жнего твое^го, н^и села` е^го, н^и раба` е^го, н^и рабы`ни е^го, н^и вола` е^го, н^и ѓ^сла` е^го, н^и всего скота` е^го, н^и (все`) е^ли'ко бли'жнего твое^го” [Вси' же
лю'дїе]10 смотря'хђ гла'са и^ свњщъ, и^ гласа
трђ'бнаго, и^ горђ` кђря`щђся, (и^ ё^боа'шася)11
вс^и лю'дїе ста'ша пода'лњ” И$ реко'ша мољ=сїю
*гл~и т^ы с на'ми, да не гл~етъ к наM б~ъ да не
когда` ё^мреM” (-)12 [Рече]13 (же) и^мъ мољ=сїи ё^пова'ите не бо'итеся и^скђше'нїа [-]14 бо ради.
прїиде б~ъ к ва'мъ, ја%ко да бђ'детъ стра'хъ
е^го въ ва'съ, да не съгрњша'ете” Стоа'хђ же
[вс^и]15 лю'дїе пода'лњ. мољ=сїи же вни'де въ
мглђ`, и^дњже бя'ше (г~ь)16” [И$ рече]17 г~ь къ
мољ=сїю. с^е рцы` до'мђ і^а'ковлю. и^ възвњсти`
сн~омъ і^и~левым#. в^ы ви'дњсте, ја%ко с нб~се гл~ахъ
к ваM. да не сътвори'те себњ са'ми бого'въ сре'бреныхъ, и^ бого'въ златыхъ не сътворите сами себњ” ѓ^лъта'ра съ земли`, да сътвори'те м^и. и^
______
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положи'те на не'мъ, вс^есъжеже'нїа и^ сп~се'нїа ваша. ѓ%вца, и^ те'лца ваша, на вся'комъ мњстњ.
и^дњже нарекђ` и%мя мое, т^ђ и^ прїидђ к тебњ,
и благосло'влю т^я” *А/ще же ѓ^лта'ръ эT ка'менїа
сътвори'ши м^и, да не гла'диши е^го сњчивомъ,
сњ'чиво б^о [свое]18 а%ще възложи'ши наn, т^о ѓ^скверъни'ши [и&]19. да не въсхо'диши на стоя'ла
ѓ^лъта'ра мое^го, ја^ко да не ја%ви'ши ѓ^сквръне'нїя
свое^го на немъ”

_ Глvа, к~а”
е~ мо= е~і
е^реMа л~д

г~ мо= к~д

е~ мо= џ~і

г~ мо= к~
приq к~
мgа е~і
мrа з~

сїя ѓ^правда'нїа (и^ сђды) [-]1 положи преD
ни'ми, *а%ще притя'жеши раb е^врњ'инъ,
шесть лTњ да (ти работа'етъ)2. а^ въ
[сеDмое лњто]3 [эTпђсти'ши е^го свобо'дъ]4
тђне`” А/ще са'мъ е^ді'нъ вни'детъ т^о е^ді'нъ (і^)
и^зы'детъ, а%ще ли [и^]5 жена` вни'детъ с нимъ,
т^о и^ жена` эTи'детъ с нимъ” А/ще ли господиn
дастъ е^мђ женђ`, и^ родитъ е^мђ сн~ъ и^л^и
дще'рь, жена` и^ дњти да бђ'дђтъ господи'нђ
е^го, а^ самъ е^ді'нъ. да эTи'детъ” А/ще ли эTвњщавъ [рабъ речетъ]6, възлюбиX гдsна мое^го и^ женђ [мою`]7 и^ дњти [мои`]8. не эTхождђ` свобо'денъ. да приведеT и& господиn е^го преD сђди'ще
бж~їе. (-)9 тогда (же) приведеT е^го преD две'ри на
стоя'ла, и^ да провръти'тъ е^мђ` (ё^хо гдsнъ
[е^го]10)11 ши'ломъ, и^ да работа'етъ е^мђ въ' вњки” А/ще кт^о прода'стъ свою дще'рь в рабыню,
(и^) да не эTи'детъ, ја%коже эTхо'дятъ рабыня.
а%ще же не ё^годи'тъ [пред# ѓ^чи'ма]12 господи'на
свое^го ја%же е^мђ помы'сливъ ѓ^бњща, да эTпђ'стиT
ю&. ја%зы'кђ же чюже'мђ (гдsнъ да не прода'стъ)13
ея`, понеже погордњ ею`” А/ще лиy сн~ђ свое^мђ ѓ^бещалъ ея`, по ѓ^правле'нїю дще'рню да сътвори'тъ е'й. а%ще ли и'нђ по'иметъ себњ, (и^) потре'бныа и^ ри'зы и^ вњ'но ея` (да'стъ е'й.) не ё^меншитъ, а%ще ли (сего` трое^го)14 не твори'тъ
е'й, да эTи'детъ (бес цњны` тђне`)15” (*И$) а'ще (-)16
(кого кт^о ё^да'ритъ)17 и^ ё^мретъ, смр~тїю да
ё^мреT [и^ то'й]18” А/ще ли не хотя`, н^о б~ъ бђ'детъ предалъ въ рђцњ е^го, *то да'мъ т^и
мњсто, в неже бњжи'тъ тамо ё^би'выи” А/ще ли
кт^о приложи'тъ (ё^би'ти бли'жнего свое^го)19 ѓ^та'и, [-]20 прибњгнетъ [къ ѓ^лта'рю]21, [и^]22 эT
ѓ^лта'ря мое^го възмется (-)23 ё^мрњти” И$же
биеT эTц~а свое^го, и^л^и мт~рь [-]24, смр~тїю да ё'мретъ, *иже а%ще кт^о злорњ'читъ эTц~ђ и^л^и
мтр~и [-]25 смр~тїю да ё^мреT” (И$) (аще кт^о ё^
кого` ё^кра'детъ)26 сн~овъ і^и~левъ, и^ съѓ^долњвъ семђ` прода'сть [и&]27, и^ ја^ви'тся нань, смр~тїю да
сконча'ется” А/ще же свари'тася дв^а мђжа. и^
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ник з землі, і принесете на ньому
цілопалення і за ваше спасіння, ваші вівці й телята, в кожному місці,
де назву там моє ім'я; і прийду до
тебе, і поблагословлю тебе. 25 *Якщо ж зробиш мені жертовник з каміння, щоб ти його не вигладжував
знаряддям, бо якщо прикладеш до
нього своє знаряддя – то його опоганиш. 26 Щоб не виходив ти на
сходи мого жертовника, щоб ти не
відкрив на ньому твого сорому.

мой5. 27
іс нав. 8

Глава 21
1 І покладеш перед ними ці
оправдання і суди. 2 *Якщо придбаєш раба-єврея – хай тобі служить шість літ, а в сьомому році
даром відпустиш його свобідним. 3
Якщо сам один ввійде, то один і
вийде. Якщо ж з ним ввійде і жінка,
то і жінка вийде з ним. 4 Якщо ж
пан дасть йому жінку – і народить
йому синів чи дочок, жінка і діти
хай будуть його пана, а він сам
один хай відійде. 5 Якщо ж, відповівши, раб скаже: Я полюбив мого
пана, і мою жінку, і моїх дітей, не
відходжу на свободу. 6 Хай його
приведе його пан до божого судилища, тоді приведе його перед двері, до одвірка; і хай проколе йому
шилом вухо його пан, і він хай
служить йому навіки. 7 Якщо хтось
продасть свою дочку в рабиню, і
хай не відійде, так як відходять
рабині. 8 Якщо ж не догодить перед очима свого пана, в тому, що
для неї задумавши, обіцяв, хай її
відпустить. А чужому народові хай
пан її не продасть, бо він погордив
нею. 9 Якщо ж обіцяв її своєму синові, за правилами дочок хай вчинить з нею. 10 Якщо ж візьме собі
іншу, і дасть їй потрібне: й одежі, й
її віно не зменшить. 11 А якщо ці
три речі не робить її, хай вона
відійде даром без грошей. 12 *І якщо когось хто ударить і він помре,
хай смертю помре і той. 13 Якщо ж
це нехотячи, але Бог його видав в
його руки, *то дам тобі місце, до
якого втече вбивця туди. 14 Якщо
ж хто додасть підступно убити
свого ближнього і прибіжить до
жертовника, і буде забраний від
мого жертовника, щоб вмерти. 15
Хто б'є свого батька або матір –
смертю хай помре. 16 *Той, хто
проклинає батька або матір, хай
помре смертю. 17 І якщо хто у кого
вкраде ізраїльських синів і, заволодівши ним, продасть його, і докажеться йому – хай смертю помре.
18 Якщо ж сперечаються два чоло______
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віки, і один одного вдарить каменем або п'ястуком, і не помре, але
цей ляже на ліжко; 19 якщо ж чоловік, вставши, ходитиме з палицею, той, хто його вдарив – невинний, лише хай дасть за втрату його
праці і на лікування. 20 Якщо ж хто
палицею б'є свого раба або свою
рабиню, і помре від його руки – судом хай мститься на смерть. 21 Якщо ж проживе день або два, не буде йому помсти, бо цей – його гроші. 22 Якщо б'ються два чоловіки і
вдарять вагітну жінку, і вийде її дитина не вповні сформована, хай заплатить кару, яку накладе чоловік
жінки; з оцінкою хай віддасть ціну.
23 Якщо ж буде вповні сформована, хай дасть душу за душу, 24 *око
за око, руку за руку, зуб за зуб, ногу за ногу, 25 опік за опік, рану за
рану, удар за удар. 26 Якщо ж хто
виб'є око своєму рабові або око
своїй рабині, і осліпить, хай їх відпустить свобідними задля їхнього
ока. 27 Якщо виб'є зуб своєму рабові або зуб своїй рабині, хай відпустить їх свобідними задля їхнього зуба. 28 Якщо віл рогами поколе
чоловіка або жінку, і помре, той віл
хай буде побитий камінням, і хай
не їдять його м'яса; а пан вола буде
чистий. 29 Якщо ж віл коле рогами
передучора і третім днем, і говорять його панові, і він не вигубить
його, і рогами заколе чоловіка або
жінку, хай віл буде вигублений, і
його пан хай помре. 30 Якщо ж накладуть на нього викуп, хай дасть
викуп за свою душу, згідно з тим,
що накладуть на нього. 31 І якщо
заколе рогами сина або дочку, то за
цим же приписом хай з ним зроблять. 32 Якщо ж віл заколе рогами
раба або рабиню, хай дасть їхньому
панові тридцять дідрахм срібла, а
віл хай буде побитий камінням. 33
Якщо хто відкриє колодязь чи викопає яму, і її не закриє, і до неї
впаде теля або осля, 34 пан ями віддасть панові скотини оплату; а те,
що згинуло, хай буде йому. 35 Якщо чийсь віл заколе рогами вола
свого сусіда, і він помре, хай живого вола продадуть і розділять його
ціну, і хай поділять вола, що згинув. 36 Якщо ж про вола відомо,
що він коле рогами, раніше, відучора і третього дня, і говорили його
панові, і той його не охороняє, або
його не уб'є, хай дасть вола за вола;
а мертвий хай йому буде.

Вихід
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ё^да'ритъ е^ді'нъ (дрђга'го)28 ка'менемъ, и^ли пя'стїю, и^ не ё^мретъ, н^о (сей) ля'жетъ на ѓ%дрњ,
а%ще [же]29 въста'въ мђжь. [и^]30 похо'дит# [-]31 ѓ^
жезлњ, чистъ (-)32 (е^го) ё^да'ривыи, то'чїю на
дњ'ланїе е^го да да'стъ и^ на цњлбђ” А@ще же
кт^о би'етъ раба` свое^го, и^л^и рабђ` свою жезло'мъ,
и^ ё'мретъ эT рђки е^го, сђдо'мъ да ся
м#ститъ (ё^би'ти). а%ще ли пребђдеT дн~ь и^ли
дв^а, да не м#сти'тся (е^мђ), сребро б^о е^го е^мђ
е^сть” А/ще ся би'юще дв^а мђжи, и^ ё^рази'та
женђ непра'знDђ, [-]33 и^зы'детъ младе'неw ея^ не
ѓ^бли'ченъ желњдбою да жьлњдетъ, ја%коже заде'жеT мђжъ жены' (с подобо'ю да эTда'сть цњнђ)34. а%ще ли ѓ^бли'ченъ бђ'детъ, да да'стъ
дш~ђ за' дш~ђ” *ѓко въ ѓ^чесњ мњсто. (рђкђ въ
рђ'кђ мњсто, зђбъ въ зђ'ба мњсто)35. нога` въ
ноги` мњсто. иZженїе въ иZженїа мњсто. вреD вреда мњсто, ја%звђ въ ја^звђ мњсто” А/ще ли кт^о
и^стъкнеT ѓ'ко рабђ свое^мђ, и^ли ѓ^ко рабы'ни своей,
и^ ѓ^слњпи'тъ. свободъ да эTпђститъ я& въ
ѓ^ка мњсто иX” А/ще [-]36 зђбъ рабђ [свое^мђ]37,
и^л^и зђбъ рабњ свое'й, и^зби'ет#, свобоD да эTпђстиT
я& въ зђ'ба мњсто и^хъ” А/ще [-]38 (во'лъ ё^боде'тъ)39 мђжа, и^л^и женђ, и^ ё^мретъ, ка'менїемъ да ся поби'етъ во'лъ (то'й), и^ да не ја%дяT
мя'са е^го. а^ господиn вола` чи'стъ бђ'детъ” А/щеy
во'лъ бодли'въ бђ'детъ пр'ъвње вчера'шнего и^
третїя'го дн~е, и^ гл~ютъ гдsнђ е^го, и^ не и^згђ'битъ е^го, (и^) ё^бодетъ (-)40 мђжа и^л^и женђ`
во'лъ да ся погђби'тъ. а^ гдsнъ е^го, да ё^мреT”
А/ще ли винђ` заде'жђтъ е^мђ, да да'стъ винђ`
за дш~ђ свою, е^лико заде'жђтъ е^мђ” (И$) а'ще (-)41
сн~а [и^л^и дще'рь ё^боде'тъ]42, (то) по (семђже
ѓ^пра'вленїю)43 да сътворя'тъ е^мђ” А/ще ли раба`,
(и^л^и рабђ`, ё^бодетъ во'лъ)44, сребра`, л~ дидра'гмь,
да да'стъ гдsнђ и^хъ, (а^)45 во'лъ ка'менїемъ да
ся побі'етъ” А/ще [-]46 кт^о эTвр'ьзетъ кла'дязь,
и^л^и и^скопа'етъ я%мђ, и^ не покры'етъ ея` и^
впаде'тся (в ню)47 теля, и^л^и ѓ^сля`, гдsнъ ја%мы эTдастъ (гдsнђ ско'тїю цњнђ`)48, а^ ё^мръшее е^мђ да бђ'дет#” А/ще
[-]49 (чїй во'лъ ё^бодетъ)50 вола` по'дрђга [свое^го]51 и^ ё^мретъ, да
прода'стъся во'лъ живы'и, и^ раздњли'та цњнђ е^го и^ во'ла ё^мръшего да раздњли'та” А/ще же
зна'ютъ вола` ја^ко бодли'въ еs прежде вчера'шнего,
и^ третїа'го дн~е и^ сђть гл~али гдsнђ е^го, и (то'й
не брежеT и& и^л^и) не ё^бїетъ е^го, да да'стъ во'лъ
въ вола мњсто, мр~твыи же е^мђ да бђ'деть”
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_ Глvа, к~в”
1

в~ црs в~і

а~ мо= л~а

е~ мо= к~в

ще [-] кт^о ё^кра'детъ теля` и^л^и ѓ%вцђ,
и^ зако'летъ и&, и^л^и продасть пя'теро теляT да въздастъ въ теля'те мњсто.
(*а^)2 четы'ри ѓ%вцы въ ѓ%вцы` мњсто” А/ще
(-)3 в поDкопа'нїи заста'нется тать, и^ ја%звенъ
ё%мреT, нњсть е^мђ (вины` кро'ви е^го)4. а%ще же възы'детъ сл~нце нань пови'ненъ еs ё^мрњти (за
него)” а^ще ли не и%маT, да ся продаs въ таTбы
мњсто” А/ще ли яT бђдеT и^ ѓ^бря'щется (татьбы ѓ'браZ въ рђ'кђ е^го)5 эT ѓ^сля'те до ѓ^вца` жи'во
сђгђ'бъ [-]6 да эTда'стъ. а%ще [-]7 [кт^о и^спђститъ скотъ е^го і^ и^спасетъ нивђ (дрђгаго), и^л^и виногра'дъ]8 (дрђга свое^го) да да'стъ цњнђ
эT ни'вы свое^я (и^) эT жи'та свое^го” А$ще (-)9 вс^ю
ни'вђ и^спасе'тъ ё%нее ни'вы свое'я, [и^]10 ё'нїе виногра'да свое^го да тя'житъ” А/ще (-)11 и^сшедъ
ѓ%гнь, [и^]12 ѓ^бря'щетъ трънїе, и^ запа'литъ
гђмно, и^л^и стоh, и^ли ни'вђ, (и^) тя'жиT, ја%же [възгнњщъ ѓ%гнь]13” А/ще же кт^о дастъ дрђгђ
сребро, и^л^и сосђдъ съкры'ти, и^ ё^кра'дется, и^з
домђ мђж'а (того), (и^) а'ще ѓ^бря'щется ё^кра'дыи, да възда'стъ сђгђбо. а%ще ли не ѓ^бря'щеTся та'ть. да прїидетъ гдsнъ до'мђ преD бг~а
(-)14 да ся клене'тъ, а%ще самъ е^го (не коры'стовалъ и^) не лђкавъствова, н'а вс^е положе'нїе дрђж'не” По семђ` словеси` въ крывинђ`, ѓ^ теля'ти, и^
ѓ^сляти, и^ ѓ'вцы`, и^ ѓ^ ри'ѕњ, и^ ѓ^ все'и поги'бели
е^ја^же и^менђ'етъ (свое'ю прњнїе ё^бо да е^сть)15
преD бг~мъ, да прїидетъ сђдъ ѓ^бо'ю, (кого сђдїа
пови'нит#)16 да тя'жиT сђгђбо ё^ бли'жнего” А/ще
же кт^о дастъ дрђгђ ѓ^сля`, (и^ли те'лецъ, и^л^и
ѓ%вцђ)17, и^л^и вс^якъ скотъ, снабдњти. и^ ё%мретъ, и^л^и поги'бнетъ, и^л^и плњнятъ е&, и^
никто'же не вњсть, кля'тва да бђдетъ бж~їа
междђ` и'ма. а%ще самъ нњсть слђка'вствовалъ,
до всего` (дрђжнего положе'нїя)18, и^ та'ко прїемлет# господи'нъ е^го” и^ да не тяжитъ [гдsнђ
е^го]19” *А@ще [-]20 ё^кра'дется эT него, да тя'житъ гдsнђ” А/ще [-]21 ѕвњръ сънњлъ, да ведетъ (и^хъ)22 на ѕвњроја%динђ, и' да не тя'жетъ” А/ще же [кт^о и^спроси'тъ]23 ё^ дрђга и^
погибнетъ, и^л^и ё^мретъ, [и^л^и плњни'тся]24, а^
гдsнъ [е^го]25 не бђдетъ с ниM, (то'е) да тя'житъ, а%ще [-]26 гдsнъ [е^го]27 бђ'детъ с ни'мъ,
(то) да не тя'житъ. а%ще ли нае'мниk е^сть, да
бђ'дет# е^мђ въ мздђ` е^го” *А/ще же (кт^о прельстиT не ѓ^бњща'нђ деви'цђ)28, и^ бђдетъ с нею`
вњ'номъ да вњ'нитъ е^я`, (и^ пои'метъ е^я`) себњ
въ женђ`” А/ще възбраня'а възбрани'тъ, и^ не хо'________
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Глава 22
37 Якщо хто вкраде теля або
вівцю, і їх заріже або продасть, хай
за теля віддасть п'ять телят, *а за
вівцю чотири вівці. 22,1 Якщо в
розбої застануть злодія, і він зранений помре, немає йому вини за
його кров. 2 Якщо ж на нього зійде
сонце, він є винним, щоб за нього
вмерти. Якщо ж він не має вкраденого, хай буде проданий за вкрадене. 3 Якщо ж його зловлять, і в його руці знайдеться образ крадіжі
живим: від осла до вівці, хай віддасть подвійно. 4 Якщо хто випустить свою скотину і випасе чуже
поле або виноград свого друга, хай
віддасть ціну з свого поля і з свого
зерна. Якщо випасе усе поле, хай
віддасть найкраще свого поля і
найкраще свого виноградника. 5
Якщо вогонь, вийшовши, знайде
терня і запалить тік, або стіг, або
ниву – віддасть той, хто запалив вогонь. 6 Якщо ж хто дасть другові
срібло або посуд на зберігання, і
буде викрадене з хати тієї людини,
і якщо знайдуть хто вкрав, він хай
віддасть подвійно. 7 Якщо ж не
знайдуть злодія, хай прийде пан дому перед Бога, хай поклянеться, якщо сам цим не скористався і не
вчинив лукавства, відносно всього
даного другом на зберігання. 8 За
цим словом, відносно несправедливості до теляти, і осла, і вівці, і плаща, і всякої втрати, яку називає
своєю; отже, хай спір буде перед
Богом, хай буде суд обом, і кого
суддя визнає винним, хай віддасть
подійне ближньому. 9 Якщо ж хто
дасть другові осла, або теля, або вівцю, або будь яку скотину на зберігання, якщо помре, або згине, або
його візьмуть в полон, і ніхто не
знає; 10 хай між ними буде божа
клятва, якщо він сам не вчинив зло
щодо всього повіреного другом. І
так прийме його пан, і хай не віддасть його панові. 11 *Якщо украденим буде у нього, хай віддасть
панові. 12 Якщо з'їв звір, нехай веде їх до розшматованого, і хай не
заплатить. 13 Якщо ж хто попросить у друга, і воно згине, або помре, або попаде в полон, а його пана
з ним не було – те хай віддасть. 14
Якщо його пан буде з ним, то хай
не віддає. Якщо ж це найманий, нехай буде йому за його наєм. 15 *А
якщо хто обманить незаручену дівчину і буде з нею, віном хай її вивінує, і візьме її собі за жінку. 16
Якщо, забороняючи, заборонить і
______
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не захоче батько віддати її йому за
жінку, дадуть ціну грошей батькові, згідно з віном дівчат. 17 Чародій
хай не живе. 18 І потім кожного,
що буває з скотом, смертю уб'єте.
19 А хто приносить жертву богам,
але хіба що одному Господеві, того
вигубите. 20 *І не шкодьте приходькові, ані не засмутіть його, бо
ви були приходьками в єгипетській
землі. 21 *І ніякій вдові і сироті не
чиніть шкоди, 22 бо якщо зашкодите їм зі злобою і ті, застогнавши,
закричать до мене; Я слухом вислухаю їх голос, 23 і розніваюся гнівом, і поб'ю вас мечем, і ваші жінки будуть вдовами, і ваші діти сиротами. 24 Якщо ж даси гроші в
позичку бідному братові, що є у тебе, не спіши його, не накладеш на
нього лихву, 25 і якщо в залог
дасть твій друг одіж, віддаси йому
до заходу сонця. 26 Бо це його одяг, одиноке покриття його встиду,
в якому йому спати. Бо якщо закличе до мене – слухом вислухаю, бо
Я милосердний Бог. 27 Не говоритимеш зла, *ані володарям твого
народу не скажеш зла. 28 А первоплоди твого току і точила мені принесеш, *первородних твоїх синів
мені даси. 29 Так вчиниш з твоїм
телям і тим, що від твоєї вівці і від
твоєї ослиці. Сім днів хай буде при
матері, а в восьмому дні віддаси
його мені. 30 *Будьте для мене святим народом. І роздертого звірами
не їжте, псам же хай віддасться.

щетъ эTц~ъ е^а` да'ти [-]29 е^мђ въ женђ`, [цњнђ`
дадя'тъ сребра`]30 эTц~ђ, ја%коже е^сть вњ'но дв~чьско” Волхвъ да не живеT. (и^ пото'мъ) всего (съ
ското'м# быва'юща)31, смр~тїю ё^би'ета [-]32” (А$)
и^же требђ кладеT богоM да потребите (и&), н^о то'чїю г~ђ е^ді'номђ *и пришелца не вреди'те, ни
сжа'лите е^мђ, [пришелцы б^о бњсте]33 въ земли`
е^гљ=петъстњи” (*И$) вся'коя вдовы`, и^ сироты` не
вреди'те, а%ще бо зло'бою вредите я&, и^ (тїи) въстена'вше възопію'тъ къ мнњ, слђ'хомъ ё^слы'шђ глаs и^хъ, и^ разгнњваюся ја%ростїю и^ побїю
в^ы мече'мъ, и^ бђ'дђтъ жены` ваша вдовы`, и^
ча'да ваша сироты`. А/ще же даси сребро` вза'емъ
братђ ни'щемђ и^же ё^ тебе еs, не бђ'ди [тщали'въ е^мђ]34 ни зажеди` е^мђ ли'хвы въ зало'гъ,
(и^) а'ще (-)35 [-]36 [зало'житъ]37 ризђ дрђгъ [твои]38 до за'хода сл~нцђ эTда'ждъ е^мђ е^сть б^о (ѓ^де'жда е^мђ с^и)39, е^ді'на (-)40 ри'за стыде'нїемъ
е^го, въ чемъ е^мђ` спа'ти, а%ще [бо]41 възопїетъ
къ мнњ [слђ'хом#]42 ё^слы'шђ, млsтивъ бо е^смь
богомъ да не гл~еши зл^а” (*ни кн~ѕю)43 людїи
твои^хъ [не рцы зл^а]44” Нача'тоk (же) эT гђмна` и^
эT точи'ла твое^го (да ми принесе'ши)45. *прьвенца сн~овъ твоиX, да ми даси`” Та'кожде сътвори'ши эT телца твое^го, и^ эT ѓ^вцы` твое^я`, и^ эT
ѓ^сля'те твое^го сеDмь дн~їи да бђ'деT ё^ матери,
а^ [въ ѓ^смы'и же дн~ь]46 эTдаси [я& мн^њ]47” [-]48
*Лю'ди ст~и да бђ'дете м^и и^ звњроја%дины да не
ја%сте, (ўо'мъ)49 (же) (да дастъся)50”

Глава 23

_____
Глvа, к~г”
а не прїимеши слы'шанїя сђя', да не
приложи'шися съ стропти'выми быти.
по'слђхъ непра'веденъ. да не бђдеши съ
мно'гими на зло'е. да не приложи'ши съ
мно'жествоM (свари'тися)1 мно'гажды, ја%ко преврати'ти сђ'дъ. и^ ни'щаго да не ми'лђеши на сђдњ`” *А/ще же сря'щеши говя'до врага` твое^го, и^ли ѓ^сля е^го (блђдитъ заше'дъше)2. ѓ^брати'въ
даси` е^мђ” А/ще же ё%зриши ѓ^сля` врага` твое^го
па'дъшеся съ бре'менемъ е^го, да не мине'ши
е^го, н^о да въздви'гнеши е^го с ни'мъ” да не преврати'ши сђда` ни'щаго въ сђдњ е^го. эT вся'кого
сло'ва непра'ва да эTстђ'пиши” Чтsа и^ правди'ва
да не ё^бїе'ши. н^и ѓ^правди'ши нечsти'ваго, мъзды` ра'ди” И$ *да (не възмеши мъзды`)3, мъзда`
б^о ѓслњпля'етъ ѓ%чи ви'дящимъ, и^ раз#сыпа'етъ словеса` пра'ведна. [-]4 пришеlцђ [не вражDђ'ите,
н^и стђжи'те е^мђ]5, вы б^о вњ'сте дш~ю прише'л#чю, (поне'же и^ в^ы)6 (бњ'сте *пришел#цы)7 въ земли` е^гљ=петъстњй, ѕ~, *лњтъ да сњ'еши зе'млю

1 Не сприймай безглуздих чуток. Не приставай з неправедними,
щоб стати неправедним свідком. 2
Не будеш з багатьма на зло. Не
пристанеш з багатьма, щоб часто
сваритися, щоб відхилити суд. 3 І
не помилуєш бідного на суді. 4
*Якщо ж зустрінеш скотину твого
ворога, або коли його осля замандрувавши, блукає – повернувши,
віддаси йому. 5 Якщо ж, побачиш
осла твого ворога, що впав під своїм тягарем, не минеш його, але підведеш його з ним. 6 Не зміниш вирок бідного на його суді. 7 Відступиш від всякого несправедливого
слова. Не уб'єш невинного і праведника, ані не виправдаєш неправедного задля хабарів. 8 І *не візьмеш хабарів, бо хабар засліплює
очі видючих і нищить справедливі
слова. 9 На приходька не ворогуйте, ані не докучайте йому, бо ви
знаєте душу приходька, тому що і
ви були *приходьками в єгипет_______
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твою`, и^ да събере'ши пло'ды е^я`. въ седмо'е же
ѓ^ста'вленїе да сътвори'ши, и^ пђ'стиши ю&. (да)8
ја%дя'тъ ё^бо'зїи ја%зы'ка твое^го. ѓ^ста'нокъ же
да ја%дя'тъ звњ'рїе ди'вїи. та'ко да сътвори'ши
(и^) виногра'дђ твое^мђ, и^ ма'сличїю твое^мђ”
*шесть дн~їи да сътвори'ши дњ'ло твое`, въ
[седмы'и же дн~ь]9, да почи'еши, да почи'етъ
во'лъ твои, и^ ѓ^се'лъ твои. (-)10 да почи'етъ сн~ъ
рабы` твое^я`, и^ пришле'цъ; Вс^е е^ли'ко гл~ахъ вамъ
снабди'те, (-)11 и^ме'н# (же) бого'въ и^нњхъ не помина'ите, н^и да слы'шатся и^зъ ё%стъ ва'шихъ” По тр^и кра'ты в лњтњ (сътвори'те)12
м^и *вели'къ дн~ь. ѓ^прњ'сноки, снабди'те [-]13,
се'дмь дн~їи. (и^) ја%ди'те ѓ^прњ'сноки, ја^коже заповњ'дахъ [ва'мъ]14, по вре'мени новомњ'сечїа, въ
то'и б^о [и^зы'до'сте]15 и^зъ е^гљ=пта, *да не ја^ви'шися предо мно'ю то'щь” *И вели'къ дн~ь въ
[пр'ьвыхъ, жа'твъ жи'тъ]16 [твои^хъ]17 (-)18 ја%коже сњ'еши на ни'вњ твое'й” И вели'къ дн~ь сконча'нїя преходя'щђ лњтђ, въ събра'нїе дњле'съ [-]19
эT ни'въ твои^хъ” Въ тр^и времена` лњтныя да
ся ја^ви'тъ всякъ мђ'жескъ по'лъ твой прDе
гм~ъ бг~омъ твои^мъ. е^гда же эTженђ` ја^зы'ки
эT лица` твое^го, и^ разширю` предњ'лы твоя`, (и^)
[(никто` не пожадаеT)20 земли` твое'й]21. да не положи'ши на ква'съ кро'ви (и^) жрьтвы мое^я, и^ да
не долежи'тъ тђ'къ вели'ка дн~е мое^го на ё%трїя” Нача'токъ пр'ьвых# житъ земля` твое^я, да
внесе'ши въ доM г~а бг~а твое^го. *да не свари'ши
ја%гня'те въ млецњ мт~ре е^го. (-)22 Се' (же) а%зъ
пошлю` а%гг~ла мое^го преD лице'мъ твои^мъ, да
(т^я снабдиT)23 на пђти`, ја^ко да въведе'тъ
т^я въ землю, ю%же ё^гото'вахъ тебњ. вонми`
себњ и^ послђш'аи е^го и^ не ѓ^слђш'аися е^го, не
(-)24 ѓ^пђ'ститъ т^я, и^мя б^о мое` е^сть на
не'мъ” А/ще слђ'хомъ послђш'аеши гласа мое^го, и^
сътвори'ши [-]25 е^ли'ко а%з# [заповњ'дахъ]26 тебњ,
вра'гъ бђ'дђ враго'мъ твоимъ, и^ съпроти'влюся
съпроти'вникомъ твои^мъ *по'идетъ б^о а'гг~лъ
мои (прDе тобо'ю)27, и^ въведе'тъ т^я въ а^мор#ре'я, и^ хет#џе'я, и^ ферезе'я, и^ ханане'я, и^ гер#гесе'я, и^ е^в#ве'я, и^ евђсе'я, и^ потреблю` я& [эT лица`
ва'шего]28” Не (поклоня'итеся)29 богоM и^хъ, и^ не
послђш'аите и^хъ. да не сътвори'те по дњ'ломъ
и^хъ. н^о ѓ^чище'нїя [и^хъ]30 разори'ши, и^ съкрђша'я съкрђшиши столпы` и^хъ, и^ послђж'иши
г~ђ бг~ђ твое^мђ. и^ блsвлю хлњ'бъ твои, и^ вино`
твое`, и^ во'дђ твою, и^ эTвращђ` раз#сла'бленїа
(твоя`)31” [*И$]32 не (бђ'дете)33 бесчадны, н^и неплоды на земли` твоеи, (и^) число` дн~їи твои^хъ
[съвр'ьша'я]34 съвр'ьшђ`, и^ стра'хъ пошлю ве'дђщи
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ській землі. 10 6 *літ засіватимеш
твою землю і збереш її плоди; 11 а
в сьомому зробиш відпущення і
облишиш її, хай їдять бідні твого
народу, останок же хай їдять дикі
звірі; так зробиш і з твоїм виноградником і з твоїми оливками. 12
*Шість днів робитимеш твоє діло, а
в сьомому дні спочинеш, щоб
спочив твій віл і твій осел, щоб
спочив син твоєї рабині і приходько. 13 Збережете все, що Я вам
сказав. А імена інших богів не
згадаєте, ані не почується з ваших
уст. 14 По три рази в році святкуватимете мені *великий день. 15
Зберігайте опрісноки сім днів, і
їжте опрісноки, так як Я вам заповів, за часом новомісяччя; бо в
ньому ви вийшли з Єгипту. *Не з'явишся переді мною порожнім. 16 І
великий день в перших жнив твого
хліба, якого сієш на твоїй ниві. *І
великий день закінчення, як минає
рік на зібрання діл з твоїх нив. 17 В
три часи в році з'явиться кожний з
твого чоловічого роду перед твоїм
Господом Богом. 18 Коли ж вижену народи з-перед твого лиця, і
поширю твої границі, і ніхто не
пожадатиме твоєї землі – не принесеш кров і мою жертву в квасі, і
не лежатиме лій мого великого дня
до ранку. 19 Первоплоди перших
жнив твоєї землі принесеш до дому
твого Господа Бога. *Не звариш
ягня в молоці його матері. 20 Ось
же Я пошлю мого ангела перед
твоїм лицем, щоб тебе стеріг в дорозі, щоб ввів тебе до землі, яку Я
тобі приготовив. 21 Вважай на себе
і слухайся його, і не будь непослушний йому; він не відступить
від тебе, бо на ньому є моє ім'я. 22
Якщо слухом почуєш мій голос, і
зробиш те, що Я тобі заповів, буду
ворогом для твоїх ворогів, і противитимуся твоїм противникам. 23
*Бо мій ангел піде перед тобою і
введе тебе до Аморрея, і Хеттея, і
Ферезея, і Хананея, і Ґерґесея, і
Еввея, і Євусея, і знищу їх з-перед
вашого лиця. 24 Не поклоняйтеся
їхнім богам, і не слухайтеся їх, щоб
ви не вчинили за їхніми ділами; але
знищиш їхнє очищення, і нищачи,
знищиш їхні стовпи. 25 І послужиш
твоєму Господеві Богові, і поблагословлю твій хліб, і твоє вино, і
твою воду, і відверну хвороби від
тебе. 26 *І не буде бездітного ані
неплідної на твоїй землі. І завершуючи, завершу число твоїх днів
27 і, ведучи тебе, пошлю страх і перелякаю всі народи, до яких ти входиш, до них. І зроблю твоїх против______
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ників втікачами, 28 *і пущу шершнів перед тобою; і вижену Аморрея, і Еввея, і Євусея, і Хананея, і
Хеттея від тебе. 29 Не вижену їх в
одному році, щоб земля не була
пусткою, і численними не стали
проти тебе дикі звірі. 30 Помало –
помало вижену їх від тебе, доки не
побільшишся і не забереш землю.
31 І покладу твої границі від Червоного моря до Филистимського
моря, від пустині до великої ріки
Євфрат. І віддам у ваші руки тих,
що сидять на землі, і віджену їх від
тебе; 32 *щоб ти не змішався з
ними, і щоб ти не уклав завіту з
їхніми богами, 33 і щоб вони не
осталися на твоїй землі, щоб не
привели тебе до гріха проти мене.
Бо, якщо послужиш їхнім богам,
вони будуть тобі на спотикання.

тебе`, и^ ё^страшђ` вс^я ја%зы'ки, в ня'же т^ы вхо'диши к нимъ” И$ вдаM [-]35 съпроти'вники твоя`
в бњгђны`, *и пђщђ` ше'р#шены прDе тобо'ю, и^ [эTженђ`]36 а^мор#рея, и^ е^в#ве'я, [и^ е^вђсе'я]37, и^ ханане'я, и^ хет#џея эT тебе`. не и^з#женђ` и^хъ въ лњтњ е^ди'номъ, да не бђ'детъ земля` пђста`” И$
мно'ѕи бђ'дђтъ на тя звњ'рїе (дивїи)38, пома'лђ пома'лђ эTженђ` я&, эT тебе`, до'н#деже възрасте'ши, и^ прїи'меши зе'млю. и^ положђ` предњ'лы
твоя` эT чрьмна'го моря. до мо'ря филисти'мля, (-)39 эT пђсты'ня до рњки` вели'кїя е^фраT” И$
преда'мъ в рђцњ` ваши сњдя'щаа на земли`, и^
эTженђ` я& эT тебе`, *да не смњсишися с ними,
и^ бого'мъ и^хъ да [не завњща'еши]40 завњта, и^
да не ѓ^ста'нђтъ на земли` твое'и, да (тебњ не
сътворя'тъ съгрњши'ти)41 къ мнњ, а%ще бо рабо'таеши бого'мъ иX, с^и бђ'дђтъ тебњ на събла'знъ”

Глава 24

_____
Глvа, к~д”
1
ољ=сїю (же) реq възы'иди къ г~ђ, т^ы и^
а^а^ро'нъ, и^ нада'въ, и^ а^виё%дъ, и^ о~, ста'рецъ і^и~левъ, (да)2 ся покло'нятъ и^здалеча г~ђ” И$ пристђпи` мољ=сїи е^динъ къ
бг~ђ, (и^) ѓ^ни (-)3 да не пристђпа'ютъ, (и^) людїе
(-)4 (е^же с нимъ) не взы'дђтъ (-)5” *Прїиде же
мољ=сїи, (-)6 и^сповњ'да лю'демъ вс^я словеса` бж~їа,
и^ сђды`” эTвњща'ша (-)7 вс^и лю'дїе гла'соM [вели'кимъ]8, гл~юще, вс^я словеса` ја%же гл~а г~ь, сътвори'мъ и^ послђш'аем#. и^ написа` мољ=сїи вс^я словеса`
гн~я” ѓ^бђт'рњвъ же мољ=сїи заё%тра, създа` ѓ^лтарь поD го'рою, и^ в~і, ка'менїи, въ в~і, племе'нъ
і^и~левъ. и^ распђсти` ю%ноты сн~овъ і^и~левъ, и^ принесо'ша вс^есъжеже'ная, и^ положи'ша требђ сп~се'нђю [г~ђ]9 бг~ђ телца`” *Въземъ же мољ=сїи полъ
кро'ви вълїя` въ ча'шђ, по'лъ же крови възлїя
на ѓ^л#та'рь, (-)10 възе'мъ кни'ги завњтныя почте` [лю'демъ въ ё%ши]11. и^ реко'ша (вс^и), вс^е е^же
гл~а г~ь сътвори'мъ и^ послђш'аемъ” Възе'мъ же
мољ=сїи кро'вь ѓ^кропи` лю'ди, и^ рече, с^и кро'вь завњта е^же завњща` г~ь къ вамъ, ѓ^ всњ'хъ словесе'хъ
сихъ” И$ възы'иде мољ=сїи, и^ а^аро'нъ, и^ нада'въ, и^
а^виё%дъ, и^ о~, эT ста'рець і^и~левъ, и^ видњша
мњсто и^деже стоя` [-]12 б~ъ і^и~левъ, и^ под нога'ма е^го ја%ко дњло камени сапџи'ра, и^ ја%ко видњнїе тверди нбsныя свњт'лы, і^ избра'нныхъ і^и~левъ не раз#гласи` н^и е^ді'н же, [-]13 ја%ви'шася на
мњстњ бж~їи і^ я'ша, и^ пи'ша” И$ рече г~ь къ
мољ=сїю, възы'ди къ мн^њ на горђ` и^ ста'ни т^ђ,
и^ даM ти до'сцњ ка'меннњ, зако'нъ и^ заповњди,
ја%же писа'хъ зако'нъ положи'ти и^мъ” И$ въста'въ
_________

1 А до Мойсея сказав: Вийди
до Господа ти, й Аараон, і Надав, і
Авиюд, і 70 старшин Ізраїля – хай
поклоняться здалека Господеві. 2 І
приступив Мойсей сам до Бога. І
вони хай не приступають та народ,
що з ним, не вийде. 3 *Прийшов же
Мойсей, визнав народові всі Божі
слова і суди. Відповів увесь народ
гучним голосом, кажучи: Всі слова,
які Господь сказав, зробимо і послухаємось. 4 І Мойсей написав всі
господні слова. А Мойсей, вставши
вранці, збудував жертовник під горою і 12 каменів за 12 ізраїльських
племен. 5 І розіслав молодь ізраїльських синів, і принесли всепалення,
і принесли телят в жертву спасіння
Господеві Богові. 6 *А Мойсей,
взявши половину крові, налив до
чаші, а половину крові вилив на
жертовник. 7 Взявши книги завіту,
він прочитав народові до ух; і всі
сказали: Зробимо все, що сказав
Господь, і послухаємося. 8 А Мойсей, взявши кров, покропив народ і
сказав: Ось кров завіту, який заповів Господь з вами про всі ці слова.
9 І вийшов Мойсей, і Аарон, і Надав, і Авиюд, і 70 з старшин ізраїльських 10 і побачили місце, де
стояв ізраїльський Бог, і під ногами
його, наче діло каменя сапфіра, і
світле, наче вигляд небесної тверді;
11 і з вибраних з Ізраїля ні один не
заперечив, а з'явилися на Божому
місці, і їли, і пили. 12 І сказав Господь до Мойсея: Вийди до мене на
гору і стань там, і дам тобі кам'яні
таблиці: закон і заповіді, які Я на___
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мољ=сїи, і^ и^с~ (предъстоя'ше)14 е^мђ, (въшDеше
же)15 на горђ` бж~їю, и^ ста'рцемъ рњша.
пожди'те въ молча'нїи т^ђ, до'ндеже възврати'мся к вамъ, (-)16 с^е (же) а^аро'нъ и^ ѓ'ръ,
с ва'ми, а^ще комђ слђчи'тся пря`, да и'дђтъ
к нима” И$ взы'де мољ=сїи [-]17 на горђ` и^ покры`
ѓ%блакъ горђ`, и^ сни'де слава бж~їя на горђ` сина'искђю и^ покры` ея` ѓ%блакъ, шесть дн~їи” И$
възва` г~ь мољ=сїя въ дн~ь седмы'и. эT среды`
ѓ%блака ѓ^бли'чїе же славы гн~я ја%ко ѓ%гнь пламенђ'я, верхђ` горы` прDе сн~ы і^и~левы. и^ вни'де
мољ=сїи, въ средђ ѓ%блака, и^ въстђпи` на горђ`.
*и б^њ тђ` на горњ, м~, дн~їи, и^ м~, но'щїи”

_ Глvа, к~е”
ниy л~е

ниy к~ѕ

гл~а г~ь къ мољ=сїю, рекїи, *рцы` сн~омъ
і^и~левымъ, (да)1 [принесђтъ]2 м^и нача'тки эT всего` и'мже възлюби'ся въ
срDцы [и^хъ]3. [-]4 възмњте нача'тки
моя`” (-)5 Се (же) е^сть нача'тки, и^же возмете
эT ни'хъ зла'то, сребро` мњдь, [и^]6 синетђ`, [и^]7
багряни'цђ [и^]8 чрьвлени'цђ, сђгђ'бо пря'денђю, и^
виссо'нъ тка'ныи, и^ во'лнђ ко'зїю, и^ ко'жа ѓ%вня,
ѓ^чрьмне'ны, (-)9 кожа си'ня, и^ дре'во негнию^щее”
(-)10 Ка'мени сардиѓ'нъскїя, [и^ еле'и къ свњти'лом# џимїја^мъ (ѓ^ма'занъ въ и^еле'и)11, въ сложе'нїе џимїя'мђ]12. и^ ка'мени въ вая'нїе, е^пими'да (ѓ^кри'нђ), и^ поди'ра” И$ да сътвори'ши м^и
ѓ^сщ~енїе, и^ ја%влю'ся въ васъ, и^ сътвори'ши м^и
по всемђ` е^ли'ко *а'зъ [покажђ тебњ]13 на горњ
ѓ%бразъ хра'мђ, и^ ѓ%бразъ (съсђдъ е^го всXњ)14.
сице да сътвори'ши” И$ сътвори'ши киѓ'тъ свњденїа эT дреv негнию'щихъ двою лактїи, и^
по'лъ въ длъготђ. (-)15 лакти (же), и^ по'лъ
въ широтђ. (-)16 ла'кти (же) и^ по'лъ въ высотђ`, и^ позлати'шї и& зла'томъ, чи'стымъ вънђтрё^дђ, и^ вн^њё^дђ, позлати'ші и&” И$ сътвори'ши (на веrхђ е^го вњнецъ, зла'томъ ѓ^бою'дђ)17, и скђе'ши е^мђ, (ѓ%боди четы'ри)18 зла'ты,
и^ възложи'ши на четы'ри ё^глы` [е^мђ]19 дв^њ
ѓ^боди на (е^ді'нъ ё^голъ)20, (-)21 двњ (же) [-]22
на (вторы'и ё^голъ)23” Сътвори'ши же носи'ла эT
древа негнию'ща и^ позлати'шї и& зла'томъ [чи'стыM]24, и^ въста'виши носи'ла въ ѓ^боди ја%же
(сђть) на ё^глњхъ киѓ'тђ, да носиTся (и%ми
киѓ'тъ [завњта]25)26, (и^ да)27 бђ'дђтъ носи'ла
незы'блющися, и' положи'ши въ киѓ'тъ завњтъ, ја%же дамъ тебњ” И$ да сътвори'ши
покро'въ ѓ^цыще'нїю зла'томъ, чи'стымъ, двою
лактїи (-)28 по'лъ въ долготђ`. (-)29 ла'кти, и^
139

писав щоб покласти їм закон. 13 І
Мойсей, вставши, вийшов на Божу
гору, й Ісус служив йому. 14 І старшинам сказали: Почекайте в мовчанці тут, доки не повернемося до вас. А
ось з вами Аарон і Ор; якщо кому
трапиться суперечка, хай ідуть до
них. 15 І Мойсей вийшов на гору, і
хмара покрила гору. 16 І Божа слава
зійшла на синайську гору та її покрила хмара, шість днів. І покликав
Господь Мойсея в сьомому дні з-посеред хмари. 17 А вид господньої
слави наче палаючий огонь на верху
гори перед ізраїльськими синами; 18
і Мойсей ввійшов у середину хмари, і
піднявся на гору, *і був там на горі
40 днів і 40 ночей.

ниж. 34
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Глава 25
1 І Господь заговорив до Мойсея, кажучи: 2 *Скажи ізраїльським
синам: Хай принесуть мені первоплоди з усього, що сподобалося їхньому
серцю. Візьміть мої первоплоди. 3 Це
ж є первоплоди, які візьмете в них:
золото, срібло, мідь, 4 і синє полотно,
і багряницю, і подвійно прядений
кармазин, і тканий виссон, і козячу
вовну, 5 і шкіри баранів забарвлені
на червоно, сині шкіри, і негниюче
дерево, 7 сардійський камінь, і олію
для світел, ладан помазаний в олії на
виготовлення ладану, і каміння для
різьби нагрудника, для бедр, і довгий
одяг. 8 І зробиш мені освячення, і Я
з'явлюся у вас, 9 і зробиш мені згідно
з усім, що *Я тобі покажу на горі:
образ храму і образ всього його
посуду. Так зробиш. 10 І зробиш
кивот свідчення з негниючого дерева: два лікті і пів в довжину, та
лікоть і пів в ширину, та лікоть і пів у
висоту. 11 І позолотиш його щирим
золотом, позолотиш його всередині і
ззовні. І на його верху зробиш вінець
з золота довкруги, 12 і викуєш йому
чотири золоті перстені, і покладеш
йому на чотири кути: два перстені на
одну сторону, а два на другу сторону.
13 А зробиш носилки з негниючого
дерева, і його позолотиш щирим
золотом. 14 І вкладеш носила в
перстені, що є по боках кивоту, щоб
носити ними кивот завіта; 15 і хай
носила будуть непорушні. 16 І покладеш до кивоту завіта те, що Я тобі
дам. 17 І зробиш покриття очищенню
з щирого золота: два і пів ліктів у
довжину, лікоть і пів у ширину. 18 І
зробиш два золоті, ковані херувими, і
покладеш їх з сторони обох боків
очищення. 19 Хай один херувим буде
зроблений з однієї сторони, а другий
з другої сторони очищення. Також
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зробиш двох херувимів з обох
сторін 20 з простягненими крилами зверху, що отінюють очищення своїми крилами, а їх лице
до себе, до очищення; 21 і покладеш очищення на кивот згори, а
до кивоту вкладеш свідчення, які
Я тобі дам. 22 І звідти Себе дам
тобі пізнати, і говоритиму до тебе
з-над очищення, між двома херувимами, що є над кивотом свідчення, і згідно з усім, що Я тобі
заповів для ізраїльських синів. 23
І зробиш трапезу з негниючого
дерева: два лікті в довжину, а
лікоть в ширину та лікоть і пів у
висоту, 24 і позолотивши щирим
золотом, зробиш йому золоте покриття, вповні округле. 25 І зробиш вінець в долоню довкруги, і
зробиш окружаючі вінці довкруги. 26 І зробиш 4 золоті перстені,
і покладеш 4 перстені на боки її
ніг, 27 що піднімають вінцями; і
хай будуть перстені на вкладання, щоб підносити на них трапезу. 28 І зробиш її носилки з негниючого дерева, і позолотиш
чистим золотом, і носитимуть на
них трапезу. 29 І зробиш посудини, і кадильницю, і потрібний посуд, і чаші, до яких вливаєш, зробиш їх зі щирого золота. 30 І на
трапезу покладеш хліби предложення переді мною завжди. 31 І
зробиш світильник зі щирого золота, кованим зробиш світильник. І його стебло, його галузки, і
його чашки, і його кружки, і його
квіти хай будуть з нього. 32
Шість галузок, що виходять з боків свічника: три галузки з одного
боку свічника, а три галузки свічника з другого боку свічника, 33 і
три чашки на вид горіха на кожній галузці, кружок і квітка, так
само на шістьох галузках, що виходять з свічника. 34 А в свічнику по три чашки на вид горіха на
кожній галузці, її кружки і квітки: 35 кружок під двома галузками з нього і кружок під його
чотирма галузками, так само і для
шістьох галузок, що виходять з
свічника, і в свічнику чотири
чаші на образ горіха; 36 галузки і
кружки з нього хай будуть ковані
з одного, з щирого золота. 37 І
зробиш сім світел, і вставиш його
світла, щоб світили з одного
лиця. 38 І йому зробиш його
щипці та його підставки зі щи______
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по'лъ въ широтђ`. и^ сътвори'ши дв^а херђви'ма
злата, и^зва'яна, и^ възложи'ши я& на' полы (ё%глђ
ѓ^бою`)30 ѓ^цыще'нїя. да сътвори'тся херђвиM е^динъ эT ё%гла (е^динаго, а^ дрђгїи)31 эT ё%гла
втора'го ѓ^цыще'нїю” (Такоже)32 сътвори'ши дв^а
херђви'ма эT ѓ^бою` ё%глђ`. (-)33 [-]34 раскрыля'ющися
врьхђ` ѓ^сеня'юще кры'лы свои'ми ѓ^цыще'нїе, (-)35 лице' (же) е^ю` к себњ къ ѓ^цыще'нїю (-)36, и^ да възложи'ши ѓ^цыще'нїе, на киѓ'тъ врьхђ, (-)37 въ
киѓ'тъ (же) да вложи'ши свњдњнїя, ја%же дамъ
тебњ” И$ възвњщђ'ся тебњ эTтђдђ`, и^ гл~ю тебњ съвы'ше ѓ^цыще'нїя, междђ` двњма херђви'мома, ја%же сђть наD киѓ'томъ свњдњ'нїя, и^ по всемђ` е^ли'ко заповњдахъ тебњ къ сн~омъ і^и~левымъ”
И$ сътвори'ши трапе'зђ [эT дре'ва негнию'ща]38
двою` лактїи въ долготђ`, (-)39 ла'кти (же) в широтђ`, (-)40 ла'кти же и^ полъ въ высотђ` [и^ позлати'вши (-)41 зла'том чистыM]42, и^ сътвори'ши е^мђ
(покро'въ зла'тъ. ѓ^сяза'ющи ѓ^боя'мо)43, и^ сътвори'ши (-)44 вњне'цъ пя'ди ѓ^боя'мо, и^ сътвори'ши
(ѓ^сяза'юща)45 (ѓ^боя'мо вњнца`)46” И$ сътвори'ши, д~,
ѓ%боди зла'ты, и^ възложи'ши, [д~]47, ѓ%боди на (-)48
ё%глы но'гъ е^я`. (поDѓ^бъе'млющим#)49 вњнце'мъ, и^
да бђ'дђтъ ѓ%боди въ ѓ^бня'тїе
(-)50, ја^коже
въздвиза'ти на ниX трапе'зђ” И$ сътвори'ши носи'ла
[е^я`]51, эT дре'ва негнию'ща, и^ позлати'ши (-)52 златомъ чи'стымъ, и^ въздви'гнется на нихъ трапе'за” И$ сътвори'ши блю'да [-]53, и^ џимїа'микъ, и^
съсђ'ды тре'бныя, и^ ча'ша в ня'же влива'еши (-)54,
эT зла'та чsта. да сътвори'ши я&, и^ положи'ши
на трапе'зњ хлњбы прDеложе'нїя предо мно'ю прsно”
И$ да сътвори'ши свњти'лникъ эT зла'та чи'ста,
ва'янно сътвори'ши свњти'лникъ, и^ сте'блїе е^го,
(-)55 вњтви е^го, и^ ча'ша [е^го]56, и^ крђ'ѕи [е^го]57, и^
цвTњцы` [е^го]58 эT него да бђ'дђт#” шесть (-)59
вњт'вїи, и^сходя'щи эT странђ` [свњти'лнђю]60.
тр^и вњтви свњти'лныя, эT страны` [-]61 е^диноя,
(-)62 тр^и (же) вњтви свњти'лныя эT страны`
вторы'я, и^ тр^и ча'ши въ ѓ%бразъ ѓ^рњ'ха въ е^ди'нои вњтви крђг# и^ цвњтецъ, та'коже по шести` вњтвїи и^сходя'щихъ, эT свњти'ла” (-)63 Въ
свњти'лњ (же) по (тр^и)64 ча'ши въ ѓ%браZ ѓ^рњ'ха,
(въ е^ди'нои вњтви) крђ'ѕи и^ цвњтцы е^го, крђ'гъ
поD двњма вњтвњма эT него. и^ крђ'гъ поD четы'рма вњтви е^я`, та'коже [и^]65 по шести` вњтвемъ и^сходя'щимъ эT свњти'ла, [и^ въ свњти'лњ
четы'ри ча'ши въ ѓ%браZ ѓ^рњ'ха]66, вњтви и^ крђзи
эT нея`, да бђдђтъ ё^ва'яна, эT е^ди'наго злата
чиста” И$ да сътвори'ши свњти'лъ [-]67 се'дмь, и^
въста'виши свњти'ла [е^го]68, (да)69 свњтятъ.
________
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эT е^ди'наго лица` [е^мђ]70 и^ щипцы` е^го, и^ поDста'вы
е^го эT злата чиста сътвори'ши. (тала'нтоM злата
чиста, [сътвори'ши]71 вс^я съсђ'ды сїя)72”
*Смотри`, да сътвори'ши по (-)73 ё^каза'нномђ
тебњ на горњ`”

_ Глvа, к~ѕ”
1

ра'мъ (же) да сътвори'ши эT десяти` ѓ^по'нъ, эT багряни'ца пря'дены, и^ эT синеты`, (-)2 и^ эT чрьвлени'ца пря'дены, и^ (мно'жествомъ) херђви'мъ дњ'ломъ шве'нныM да
сътвори'ши я&, въ долготђ ѓ^по'ны е^ди'ноя, [к~. и^
и~, ла'ктїи]3. (а^)4 широта` (е'й), д~, ла'ктїи. (и^ да
бђ'детъ ѓ^по'на е^ди'ноя мњры)5. (та'коже)6 (всњмъ
ѓ^по'намъ да бђ'деT)7” Пя'ть же ѓ^по'нъ, да бђ'дђтъ вкђ'пњ съдрьжа'щися, дрђ'га ѓ% дрђзњ. и^
пя'ть ѓ^по'нъ съдрьжа'щися дрђ'га ѓ% дрђзњ” И$
сътвори'ши [-]8 пе'тлњ съ синеты`, ё^ кра'я ѓ^по'ны (-)9 е^ді'наго конца` въ сложе'нїе, (-)10 си'це (же)
сътвори'ши на кра'и ѓ^по'ны вы'шнея, къ сложе'нїю
второ'мђ, н~ же [сътвори'ши пе'тлей]11, (е^ді'нои ѓ^по'ны)12, (-)13 н~. пе'тлеи да сътвори'ши эT кра'я ѓ^по'ны, по сложе'нїю второ'мђ лицеM къ лицђ` състоя'щаася к себњ ка'яждо” И$ сътвори'ши, (н~. крючко'въ)14 зла'тыхъ, и^ съвокђпи'ши ѓпо'ны дрђ'гъ
ко' дрђзњ крючка'ми, и^ бђдетъ храмъ е^ді'нъ” И$
сътвори'ши ѓ^по'нъ, (а~і,) эT во'лны въ покро'въ
храмђ (-)15, длъгота` ѓ^по'ны е^ді'ноя, да бђдетъ,
л~, лако'тъ, (-)16 д~ (же) ла'кти широта` ѓ^по'ны е^ді'ноа, (и^) во е^ді'нђ мњрђ, (та'ко) да бђдетъ, а~і,
ѓ^по'нъ” И$ съвокђпи'ши, е~, ѓ^по'нъ въкђпњ, и^
ше'сть ѓ^по'нъ въкђпњ, и^ пригне'ши ѓ^по'нђ шестђ'ю въ вхо'дъ храма” И$ да сътвори'ши пе'тлеи.
н~, на кра'и ѓ^по'ны е^ді'ноя, сре'дня по сложе'нїю, (-)17
н~ [да сътвори'ши пе'тлей]18 на кра'и ѓ^по'ны по съвокђпле'нїю вторы'я” И$ (та'ко) сътвори'ши крючкоv
мњдяn н~, (-)19 съвокђпи'ши крючки с петлями
[ве'рхними]20, и^ да совъкђпи'ши ѓ^по'ны, и^ бђдетъ
е^ді'но” И$ да положи'ши (-)21 и^збыва'ющее (-)22 ѓ^по'нъ
хра'мныхъ, (закры'ти)23 за'дняя храмђ, лакти
е^ді'наго эT сего` (-)24 ла'кти (же) эT (дрђга'го)25, эT
и^збыва'ющихъ (-)26 в долготђ` ѓ^по'нъ хра'мныхъ,
(и^) да бђдетъ покрыва'я съ странђ` хра'ма, эTсю'дђ и^ эTѓ^нђ'дђ, да покры'етъ” И$ да сътвори'ши
покро'въ храмђ, ко'жами ѓ%внями, червле'ными, и^
(све'рхђ покро'въ ко'жами си'нями)27” И$ да сътвори'ши столпы` хра'мђ, эT дре'въ негнию'щихъ, і~, ла'ктїи [-]28 (въ высотђ`) сто'лпъ е^дінъ, (-)29 ла'кти
(же) е^ді'наго и^ по'лъ. въ ширинђ` столпђ` е^ді'номђ.
дв^а ла'кти столпа` е^ді'наго, эTтища'щђ дрђгъ эT
________
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рого золота. 39 З таланту щирого
золота зробиш ввесь цей посуд.
40 *Гляди, щоб ти зробив за
вказаним тобі на горі.

Глава 26
1 А храм зробиш з десяти
завіс, з пряденої багряниці, і з
синього полотна, і з пряденого
кармазину, і з багатьма херувимами, вишиваним ділом зробиш їх.
2 Довжина однієї завіси – 28
ліктів, а її ширина – 4 лікті, і хай
завіса буде однакової міри. Так
само хай буде з усіма завісами. 3
Нехай же п'ять завіс будуть
злучені разом одна до одної, і
п'ять завіс злучені одна до одної.
4 І зробиш петлі з синього полотна на краю завіси з одного
кінця на злуку; так же зробиш на
краї горішньої завіси на злуку
другій. 5 Зробиш же 50 петельок
одній завісі; 50 петельок зробиш
з краю завіси на другу злуку; лицем до лиця собі співпадаючими
кожна. 6 І зробиш 50 золотих кілець і злучиш завіси одну з одною кільцями, і буде один храм. 7
І зробиш 11 завіс з вовни на покриття храму. 8 Довжина однієї
завіси хай буде 30 ліктів, а ширина однієї завіси – 4 лікті; і
так хай буде: 11 завіс на одну
міру. 9 І злучиш 5 завіс разом і
шість завіс разом. І пригнеш шосту завісу на вході храму. 10 І
зробиш 50 петельок на краю
однієї, – середньої завіси, по злуці. Зробиш 50 петельок на краю
завіси по другій злуці. 11 І так
зробиш: 50 мідяних кілець, злучиш перстені з верхніми петельками, і злучиш занавіси, і буде
одне. 12 І покладеш надмір занавіс храму, щоб закрити зад храму: 13 один лікоть – з цього, а
лікоть – з другого, з надміру – в
довжину занавіс храму, і хай покриває зі строни храму, звідси і
звідти хай покриє. 14 І зробиш
покриття храму зі шкір баранів,
забарвлених на червоно, і зверху
покриття синіми шкірами. 15 І
зробиш стовпи храму з негнию
чого дерева: 16 10 ліктів в висоту
один стовп, а один і пів ліктів у
ширину одного стовпа, 17 два лікті одному стовпові, відповідно
один до одного. Так зробиш всі
стовпи храму. 18 І зробиш 20
_______
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вищ. 25

стовпів храму з північної сторони. 19 А зробиш їм 40 срібних
стояків для двадцятьох стовпів:
два стояки для одного стовпа на
оба його кінці і два стояки одному стовпові на оба кінці. 20 З
другої сторони, до півночі, – 20
стовпів; 21 а для них 40 срібних
стояків: два стояки для одного
стовпа, на оба його кінці, два стояки для одного на оба його кінці.
22 І зізаду храму, на стороні що
до моря (=західній), зробиш шість
стовпів. 23 Два стовпи зробиш в
куті храму зізаду, 24 і хай будуть
однакові з долу і до верху на один вид, так зробиш з обома, хай
мають рівні кути. 25 І буде 8
стовпів, і їхніх 16 срібних стояків: два стояки для одного стовпа і два стояки для стовпа другого, на обі його сторони. 26 І зробиш поперечки з негниючих дерев: 5 поперечок для одного стовпа з одного боку храму, 27 а 5 поперечок стовпові для другої сторони храму, 5 же поперечок для
стовпа з задньої сторони храму,
що до моря (=заходу). 28 Середня
ж між стовпами: два проходять
від однієї сторони до другої сторони. 29 А стовпи позолотиш золотом, перстені ж зробиш золотими, до яких вкладеш поперечки, і позолотиш поперечки золотом. 30 *І поставиш шатро, за образом, показаним тобі на горі. 31
Зробиш завісу з синього полотна,
і порфіри, і кармазину, і пряденого виссону. Ділом тканим – витканим зробиш в ньому херувимів. 32 І розтягнеш на чотирьох
негниючих і позолочених золотом стовпах. І їхні верхи золоті, і
їхні 4 стояки срібні. 33 І повісиш
занавісу на стовпах. Внесеш туди, до середини, за завісу, кивот
свідчення. І хай розділяє завіса,
між святим і між святим, святих.
34 І завісою закриєш кивот свідчення в святому святих. 35 І покладеш трапезу ззовні завіси і
світило перед трапезою, на боці
храму, що до полудня, а трапезу
поставиш зі сторони храму, що
до півночі. 36 Зробиш закриття в
дверях з синього полотна, і порфіри, і пряденого кармазину, і
тканого виссону, діло вишите. 37
І зробиш для завіси п'ять стовпів
з негниючого дерева, і позолотиш
їх золотом, і їхні верхи золоті, і
їм зробиш 5 мідяних стояків.___
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дрђга, та'ко [сътвори`]30 всњмъ столпо'мъ хра'мным#” И$ да сътвори'ши сто'лпы храмђ, к~ [-]31, эT
ё%гла сњ'вернаh. (-)32 м~, (же) стоя'лъ (и^мъ) сре'брянъ да сътвори'ши двњма` десятма` столпоM
дв^њ стоя'лњ (е^ді'номђ столпђ`)33, на ѓ^бою` концђ`
е^мђ. и^ дв^њ стоя'лњ (е^ді'номђ столпђ`)34 на ѓ^бою`
концђ` (-)35 (въ ё%глњ вторњмъ)36, къ [сњверђ]37,
к~, столпоv, (-)38 м~. (же) стоя'лъ и^мъ сре'бреныхъ,
двњ стоя'лњ столпђ` е^ді'номђ, на ѓ^бою` концђ` е^мђ, (-)39 дв^њ (же) стоя'лњ е^ді'номђ на ѓ^бою` концђ` е^мђ” И$ съ заd хра'мђ по странњ` ја%же къ мо'рю,
да сътвори'ши ше'сть столпо'въ” (-)40 два ( y) столпа сътвори'ши в ё%глђ храма эT за'пада, и^ да
бђ'дђтъ ра'вна, эT до'лђ и^ (до верха`, въ соста'въ
е^ді'нъ)41, та'ко сътвори'ши [-]42 ѓ^бњма ё%глома
[ра'вна]43 да бђдђтъ” И$ бђдетъ, и~. столпо'въ, и^
стоя'ла и^хъ сребря'на, ѕ~і, дв^њ стоя'лњ столпђ
е^ді'номђ, и^ дв^њ стоя'лњ столпђ` е^ді'номђ. на ѓ^бою`
концђ` е^мђ” И$ да сътвори'ши разво'ры, эT древе'съ
негнию'щихъ, е~, [разво'ръ]44 [столпђ` е^ді'номђ]45, эT
е^ді'ноя страны` хра'ма, (-)46 е~ (же) разво'ръ столпђ`
(второ'мђ ё%глђ хра'ма)47, (-)48 е~ (же) разво'ръ столпђ` заднемђ ё%глђ хра'ма, и^же къ мо'рю” (-)49 Сре'дняя (же) межи столпы`, дв^а прохо'дятъ эT е^ді'наго ё%гла, въ дрђгїи ё%гол#” (-)50 Столпы` (же), да
позлати'ши зла'томъ, (-)51 ѓ%боди (же) сътвори'ши
зла'ты, в няy вложи'ши разво'ры. [-]52 позлати'ши,
(и^) разво'ры зла'томъ, *и^ съста'виши хра'мъ по ѓ%бразђ показа'нномђ тебњ на горњ`” (-)53 Сътвори'ши
завњсђ эT синеты` и^ порфи'ры, и^ червлени'ца (-)54 и^
вис#со'нђ пря'денаго дњломъ тка'номъ (влаче'но). да
сътвори'ши е'й, херђвиM, и^ распростре'ши [-]55 на
четы'рехъ столпXњ негнию'щихъ, [и^]56 позлаще'ныхъ
зла'томъ и^ верхи` и^хъ зла'ты, и^ стоя'ла и^хъ, д~.
сре'брена, и^ повњ'сиши завњсђ на столпњ'хъ” (-)57
Внесе'ши т^ђ внђтръ завњсы киѓ'тђ свњдњнїя,
и^ да раздњля'етъ завњса (-)58 междђ ст~ыня, и^
междђ` ст~ая ст~ыхъ. и^ закры'еши завњсою, киѓ'тъ свњдњнїа въ ст~ая ст~ыхъ” И$ поста'виши
трапезђ вн^њё%дђ завњсы, и^ свњти'ло пря'мо трапе'зы, на странњ` хра'ма ја%же къ ю'гђ. (-)59 трапезђ (же) поста'виши на странњ` хра'мђ, ја%же къ
сњверђ” (да)60 сътвориши закро'въ въ две'рехъ, эT
синеты`, и^ порфи'ры, и^ червлени'ца съпря'дены, и^
виссо'нђ тка'наго, дњломъ пестря'щаго” И$ да сътвори'ши завњсњ пя'ть столпъ (эT дре'въ негни
ю'щиX), и^ позлати'ши и^хъ зла'тоM, и^ верхи` иX зла'ты, и^ да съдњ'лаеши иM, е~ стоялъ мњдянъ.
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да сътвори'ши *ѓлтарь эT дреv негнию'щихъ, е~, лако'тъ въ долготђ`, (-)1 е~ же
лако'тъ в широтђ`, на д~, ё%глы, да бђ'детъ ѓ^лта'рь, (-)2 г~, ла'кти высота` е^го.
и^ да сътвори'ши ро'ги, на четы'рехъ ё%глњ'хъ, и^з
него` да бђ'дђтъ ро'ги, и^ покры'еши е& мњдїю. и^
да сътвори'ши вњне'цъ ѓ^лтарђ, и^ покро'въ е^го,
и^ па'ивица е^го, и^ ви'лицы е^го, (кади'лникы)3 е^го,
и^ вс^я съсђ'ды е^го, да сътвори'ши (е^мђ) мњдяны” И$ да сътвори'ши [-]4 ѓ%гнище въ подо'бїе
мре'жи (-)5, и^ сътвори'ши ѓ%гнищђ, д~, ѓ%боди
мњ'дяны, на д~ ё%глы, и^ подложи'ши (-)6 поD ѓ%гнище ѓ^л#таря, ни'же. (и^) бђдетъ (-)7 ѓ%гнище
до среды` ѓ^лтаря” И$ да сътвори'ши [ѓ^лтарю носи'ла]8, (по странњ`), эT дре'весъ негнїю'щихъ, и^
ѓ^кђ'еши и& мњдїю. и^ вложи'ши носи'ла въ ѓ%боды, и^ да бђдђтъ носи'ла (ѓ^лтарю, на дв^ђ
стра'нахъ)9 поDдержа'ти е^го, (*и) (сътвори'ши е^го
внђт'ръё%дђ то'щъ съ до'скъ)10 по ё^каза'нномђ
тебњ на горњ`, та'ко сътвори'ши [и&]11” И$ да сътвори'ши притво'ръ храмђ на ё^глы, и^же на
въсто'къ, къ сњ'верђ, [и^]12 (да бђдђтъ) ѓ'поны
притво'рђ съ вис#со'нђ тка'наго. долгота`, сто лако'тъ, [ё'глђ е^ді'номђ]13, и^ столпо'въ и^хъ, к~, и^
стоя'лъ и^хъ, к~. мњдяныхъ (-)14 крючки` и^хъ,
и^ ѓ'боди [иX]15 сре'бренњ” Си'це (же) въ ё%глњ къ
[ю%гђ]16 ѓ^по'ны, р~. лако'тъ въ долготђ`, и^ столпо'въ е^мђ, к~, и^ стоя'ла е^мђ, к~. мњ'дяны. (-)17
ѓ%боди и^ верхи` сто'лпнїи, и^ [вс^я]18 стоя'ла посре'брена сребро'мъ” широта' же притво'рђ ја%же
(е^сть) къ мо'рю ѓ^по'ны, н~, лако'тъ. столповъ е^го і~, и^ стоя'ла и^хъ, і~” [-]19 И$ е~і лако'тъ [высота`
ѓ^по'нъ]20 ё%глђ е^ді'номђ, столпы` и^хъ, г~, и^ стоя'ла и^хъ, г~” (-)21 ё%глђ (же) второ'мђ (ѓ^по'нъ, е~і,
лакоT)22, высота`, столпы` и^хъ, г~. и^ стоя'ла и^хъ,
г~, (-)23 вратомъ притворным# завњса, к~, лако'тъ
высота`, эT синеты`, и^ порфи'ры, и^ червлени'ца [-]24,
и^ виссо'нђ пря'денаго, пестре'нїемъ шве'ннымъ.
столпы` ея`, д~. [-]25 стоя'ла ея`, д~, вс^и столпы`
притво'рные ѓ^боя'мо ѓ^ко'вано сребро'мъ, и^ верхи`
и^хъ сре'брени, и^ стоя'ла и^хъ мњдяны, долгота'
же притво'рђ, р~, до, р~, (-)26 широта' (же), н~. до,
н~, (-)27 высота' же, е~, лако'тъ эT виссо'нђ пря'денаго, (-)28 стоя'ла (же) и^хъ мњ'дяны и^ вс^я ё%тварь и^ вс^и съсђды и^ колки` притво'рђ мњдяны, [и^ сътвори'ши ризы, съ синеты`, и^ порфи'ры,
и^ червлени'цы, и^ да слђ'жиши в ни'хъ въ ст~ы
ни]29” (-)30 Ты' (же) заповњждь сн~ом# і^и~левымъ (да)31
__________
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Глава 27
1 І зробиш *жертовник з не
гниючого дерева: 5 ліктів в довжину та 5 ліктів в ширину; хай чотирокутним буде жертовник, 3 лікті його висота. 2 І зробиш роги на чотирьох кутах. З нього хай будуть роги. І покриєш його міддю.3 І зробиш вінець для жертовника і його
покривало, і його казани, і його
вилки, його кадильники, і зробиш
йому ввесь його посуд мідяним. 4 І
зробиш посуд на вогонь подібний
до сітки, і зробиш посудині на вогонь 4 мідяні обручки на 4 кутах. 5
І покладеш їх під посудину на вогонь вдолі жертовника. І посудина
на вогонь буде до половини жертовника. 6 І зробиш жертовникові носилки збоку, з негниючого дерева, і
окуєш їх міддю. 7 І вкладеш носилки до каблуків, і хай будуть носилки жертовника на двох сторонах,
щоб його піддержувати. 8 *І зробиш його всередині порожнім, з дощок, за взором показаним тобі на
горі, таким його зробиш. 9 І зробиш притвір храмові на сторонах,
що до сходу, до півночі; і хай будуть завіси притвору з тканого виссону: довжина однієї сторони сто
ліктів, 10 і до них 20 стовпів, і до
них 20 мідяних стояків; їхні кільця
і їхні защіпки – зі срібла. 11 Так же
на стороні до півдня. Завіси – 100
ліктів в довжину, і для них 20 стовпів, і для них 20 мідяних стояків,
кільці, і вершки стовпів, і всі стояки посріблені сріблом. 12 Широта
ж притвору, що є до моря (=заходу), завіси – 50 ліктів, для них 10
стовпів і 10 їхніх стояків. 14 І 15
ліктів висота завіс однієї сторони.
Для них 3 стовпи і для них 3 стояки. 15 А на другій стороні завіси –
15 ліктів висоти; для них 3 стовпи і
для них 3 стояки. 16 Для дверей
притвору завіса – 20 ліктів в висоту, з синього полотна, і порфіри, і
кармазину, і пряденого виссону, діло вишите. Стовпи її – 4, стояки її
– 4. 17 Всі стовпи притвору довкола оковані сріблом, і їхні верхи з
срібла, і їхні стояки з міді. 18 А
довжина притвору – 100 на 100, ширина ж – 50 на 50, а висота – 5
ліктів; з пряденого виссону, а їхні
стояки з міді. 19 І ввесь посуд, і все
знаряддя, і кілки притвору з міді. І
зробиш одіж з синього полотна, і
порфіри, і кармазину, і служитимеш в них в святині. 20 Ти ж за
повіж ізраїльським синам: хай візь______
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муть собі для світла олію з оливок,
чисту, биту, і хай постійно світить
в храмі свідчення 21 ззовні завіси,
що висить над моїм завітом. Хай
його запалює Аарон і його сини, з
вечора до ранку, перед Господом.
В закон вічний, на роди ваші, між
ізраїльськими синами.

въ'змђтъ себњ і^еле'й эT ма'сличїя, чи'сто съмле'но въ свњти'ла, (и^) да свњтитъ (-)32 въ хра'мњ
свњдњ'нїя. (всегда`) вн^њё%дђ завњсы, ја^же (ви'ситъ) ё^ завњта (мое^го) да въжиза'етъ е^я`, а^аро'нъ, и^ сн~ове е^го съ ве'чера до заё%трїя прDе гм~ъ
въ зако'нъ вњ'чныи, въ ро'ды ва'ша ё^ сн~овъ і^и~левъ”

Глава 28

_____
Глvа, к~и”
1
ы' же] приведи` к себњ, а^аро'на бра'та твое^го и^ сн~ы е^го, эT сн~овъ і^и~левъ, жре'ти
мн^њ, а^аро'на, и^ нада'ва, и^ а^виё%да, и^ е^лиа^за'ра, и^ (фама'ра)2, сн~ы а^аро'ня” И$ да сътвори'ши ри'зы ст~ы, а^аро'нђ бра'тђ твое^мђ на
честь и^ сла'вђ” (-)3 Ты' (же) гл~и къ всњмъ премђ'дрымъ ё%мнымъ, яy напо'лнихъ дх~а [мђ'дрости, и^]4 смышле'нїя, и^ да сътворяT ри'зы ст~ы,
а^аро'нђ (въ ни'хже въ ст~омъ)5 да жре'тъ мнњ”
(-)6 Си'я (же) ри'зы (-)7 (да) сътворя'тъ на пе'рси
(е'й)8 ри'зђ ве'рхнюю, и^ до'лгђю ри'зђ, и^ ри'зђ треснови'тђ. и^ нагла'вїе, и^ по'ясъ. и^ да сътворя'т#
ри'зы ст~ы а^а^ро'нђ, и^ сн~омъ е^го, жрњти мн^њ” (-)9
Сїи (же) да во'змђтъ зла'то, и^ синетђ`, и^ порфи'рђ и^ червлени'цђ, и^ виссо'нъ. и^ да сътворя'тъ
ризђ ве'рхнюю эT виссо'нђ съпря'денаго дњ'ло шве'нно
пестря'ще. дв^њ ри'зы ве'рх#нїя да бђ'дета [-]10.
съдержа'щися, дрђ'га дрђ'ѕњ. на ѓ%бњ странњ и^сходя'ще” (-)11 Наволоче'нїе (же) ри'зъ ве'рхниX е^же
е'сть на не'й по сътворе'нїю ея`, да бђ'детъ эT
зла'та [чи'ста]12, и^ эT синеты`, и^ багряни'ца, и^
червлени'ца, сътка'ныя, и^ виссо'нђ пря'денаго” И$
воз'меши (ка'мени) дв^а ка'меня змара'гда, і^ и^зва'еши на них# и^мена` сн~овъ і^и~левъ. ѕ~, и^ме'нъ на
ка'мени е^ді'номъ, (-)13 ѕ~ (же) и^ме'нъ [-]14 на ка'мени дрђго'мъ. по ро'дђ иX дњ'ло ка'менныя хи'трости, ва'янїе зна'менїя (-)15 ѓ%ба ка'меня и^мене'мъ сн~овъ і^и~левъ” И$ положи'ши ѓ%ба ка'меня,
на (ѓ%бњ) ра'мњ ра'мныхъ ри'зъ ка'меня, въ па'мять [-]16 сн~овъ і^и~левъ. и^ въздви'гнетъ а^а^ро'нъ, и^мена` сн~овъ і^и~лев# прDе гм~ъ, на ѓ%бњ ра'мњ
свои` въ па'мять эT ни'хъ” И$ да сътвори'ши
(дв^а) щита`, эT зла'та чи'ста, и^ да сътвори'ши
двњ тресно'вици эT зла'та чи'ста, съмњше'нїе
цвњтђ, дњ'ло плњте'нїя, и^ положи'ши треснови'ца плете'нїи на щи'тђ, на ра'мђ иX съпряже`” И$
да сътвори'ши сло'во сђ'дное, дњ'ло пестря'щаго,
по съста'вђ ри'зы, сътвори'ши с^е эT зла'та, и^
синеты` и^ багряни'ца, и^ червлени'ца съпря'дены, и^
виссо'нђ тка'наго. сътвори'ши (же)17 на четы'ри
ё%глы, да бђдетъ сђгђбъ. пя'ди въ долготђ`,
(-)18 пя'ди ( y) въ широтђ`” И$ наши'еши на не'й
_______

1 Ти ж приведи до себе твого
брата Аарона і його синів, з синів
Ізраїля, щоб мені приносили жертви: Аарона, і Надава, й Авиюда, й
Елиазара, і Фамара, синів Аарона. 2
І зробиш святу одіж для твого
брата Аарона на честь і славу. 3 Ти
ж скажи всім мудрим, умним, яких
Я наповнив духом мудрості і хистом, і хай зроблять святу одіж для
Аарона, в якій хай приносить мені
жертви у святому. 4 Ці ж ризи хай
зроблять: нагрудник, її верхню ризу, і довгу ризу, і мережану ризу, і
мітру, і пояс. І хай зроблять святі
ризи для Аарона і його синів, щоб
мені приносили жертви. 5 Вони ж
хай візьмуть золото, і синє полотно, й порфіру, і кармазин, і виссон.
6 І хай зроблять верхню ризу з пряденого виссону, діло шите, митця.
7 Дві верхні ризи хай будуть злучені одна з одною, простягнені на
обі сторони. 8 А тканина верхних
риз, що є на ній, хай буде за її ділом зі щирого золота і з синього
полотна, й багряниці та тканого
кармазину і пряденого виссону. 9 І
візьмеш два камені, смарагдові камені, і вкарбуєш на них імена синів
Ізраїля: 10 шість імен – на одному
камені, а шість імен – на другому
камені, за їхніми родами. 11 Діло
митця в камені: карбування печаті,
оба камені з іменами синів Ізраїля.
12 І покладеш оба камені на оба
рамена наплечника. Камені в пам'ять синів Ізраїля; й Аарон носитиме імена синів Ізраїля перед Господом на обох своїх раменах, в пам'ять від них. 13 І зробиш два щити
зі щирого золота, 14 і зробиш два
ланцюжки зі щирого золота, перемішані з цвітами, діло плетіння, і
покладеш плетені ланцюжки на
щити, злучиш їх при раменах. 15 І
зробиш судове слово, діло мистецьке. За складом ризи зробиш його: з
золота і синього полотна й багряниці та кармазину, пряденими і з
тканого виссону зробиш. 16 А хай
буде чотирокутним, подвійним:
долоня в довжину, долоня ж в
ширину. 17 І нашиєш на ній шви,
______
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швы` по ка'мени, четы'рми ряды, ря'дъ ка'менїи да бђ'детъ, сардїи топаѕиѓ'нъ змара'гдъ,
ря'дъ е^ді'нъ. (-)19 ря'д# (же) вторы'и, а^нџра'ксъ, и^
(санфи'ръ)20 и^ а'списъ. (-)21 ря'д (же) тре'тїи лигириѓ'н# и^ а^хати'съ, и^ а^меџисто'съ” (-)22 Ря'д (же)
д~, хрисолиџо'съ и^ ви'риллиѓ'нъ, и^ ѓ^нихиѓ'нъ, ѓ^бя'та зла'томъ, (и^) съплете'на въ зла'тњ, да
бђ'детъ по' рядђ и^хъ” (-)23 Ка'мени (же) да бђ'дђтъ эT и^ме'нъ, (в~і, сн~овъ і^и~левъ)24, [прDе гм~ъ
на дв^њ ра'мњ е^го, в~і,]25 по и^менеM и^хъ, [и^ по' родњхъ и^хъ]26, въ вая'нїиX зна'менїи, ко'ждо и^ме'немъ да бђдTђ в~і, племе'нъ, и^ да сътвори'ши
въ сло'вђ тре'сни плете'ны, и^ ѓ^бли'чїем# вњри'жнымъ эT зла'та чи'ста” И$ възметъ а^аро'нъ и^мена` сн~овъ і^и~левъ, на сло'вњ сђднњмъ на пе'рсехъ входя'ще, въ (сщ~е'нїе) ст~ое, на па'мять
прDе бм~ъ” И$ да положи'ши на словесњ` сђ'днњм#
тре'сны плњте'нїя, на ѓ%ба ё%гла слове'сная възложи'ши. и^ ѓ%ба щита` възложи'ши на ѓ%бњ ра'мњ, ри'зъ съпря'женїя (-)27, [-]28 възложи'ши на
сло'во сђ'дное, проповњ'данїе, і^ и'стиnнђ. и^ да бђдетъ на пе'рсехъ а^аро'нђ. е^гда` (вни'детъ)29 въ
ст~ое предъ б~а. и^ да но'ситъ а^аро'нъ, сђ'ды
сн~овъ і^ил~евъ на пе'рсехъ прDе (лице'мъ гн~имъ)30
всегда`” И$ да сътвори'ши ри'зђ (ё%трьнюю) до земля` си'ню, и^ да бђ'детъ ё%стїе [-]31 посредњ,
(и^ ѓ^жере'лїе эT него`,) ѓ^меты и^мњ'а ѓ^бою'дђ ѓ^жере'лїя дњло шве'нно, съста'въ шве'нъ эT него` да
не раскриля'ется” И$ да сътвори'ши на ѓ^ме'тњ
ри'знњмъ до'лњ, а^ки (ши'пка цвњтђщ'а)32, пђ'гвица съ синето'ю и^ багряни'цею, и^ червленицею
съпря'деною и^ вис#сонђ тканаго на ѓ^ме'тњ ри'зы
ѓ^бою%дђ” В то'и же ѓ%браZ пђ'гвичьныи, [и^ златы]33 звонца, межDђ си'ми ѓ^бою'дђ, при пђ'гвицы
зла'тъ звоне'цъ, и^ цвњтъ на ѓ^ме'тњ ри'знњмъ,
ѓ^боја%мо. *и^ да бђдетъ а^аро'нђ, е^гда` слђжитъ.
ё^слы'шится гла'съ е^го входя'щи въ сщ~енїе преD
гм~ъ, і^ и^сходя'щи да не ё%мретъ” И$ да сътвори'ши доскђ зла'тђ чи'стђ, и^ да сътвори'ши в
не'и ѓ%бразъ зна'менїя ѓ^сщ~енїя гн~я” И$ да възложи'ши е^я` на синетђ съпря'денђ. и^ да бђдетъ на ё^вя'слњ, съ преди` ё^вя'сла да бђдетъ. и^ да бђдетъ на челњ` а^аро'нђ, и^ да эTи'метъ а^аро'нъ съгрњше'нїя [и^хъ]34, е^ли'коже да
ѓ^ст~ятъ сн~ове і^ил~евы всего` (дњя'нїя)35 ст~ыхъ
(-)36. и^ да бђ'детъ на челњ` а^аро'нђ всегда`,
прїя'то и^м# предъ гм~ъ” (-)37 тре'снови ри'зъ, эT
черьвлени'ца, и^ да сътвори'ши клобђ'къ червле'нъ,
и^ по'ясъ да сътвори'ши дњ'ла пестря'щаго. и^
сн~омъ а^аро'новымъ, да сътвори'ши ри'зы, и^
по'ясы, и^ клобђкы, да сътвори'ши иM въ чеs и^
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наче каміння, чотирма рядами. Хай
ряд каміння буде сардія, топаза,
смарагда, – перший ряд. 18 А другий ряд – антракс, і сапфир, і аспис. 19 Ряд же третій – ліґурій і
ахат та аметист. 20 А 4 ряд – хризоліт і вириллій та оних. Вони окружені золотом і заплетені в золоті,
хай будуть у своїм ряді. 21 Камені
ж хай будуть від імен 12 синів
Ізраїля перед Господом, на двох раменах у нього: 12 за їхніми іменами, і за їхніми рядами в карбуванні
печатей, кожний за іменем хай буде
для 12 племен. 22 І зробиш на слові
плетені мережки і на вид ланцюжка, зі щирого золота. 29 Й Аарон
візьме імена синів Ізраїля на суднім
слові, на грудях, як він входить до
священого святого, на пам'ять перед Богом. І покладеш на суднім
слові плетені мережки, на обох сторонах слова покладеш, і покладеш
два щити, на обох раменах риз, –
злука. 30 На суднім слові покладеш
проповідь і правду. І хай буде на
грудях Аарона, коли він увійде до
святого, перед Бога. І хай носить
Аарон суди синів Ізраїля на грудях,
перед господнім лицем, завжди. 31
І зробиш доземну синю ранню ризу. 32 І хай буде отвір посередині, і
рубець з нього, що має мережку
довкола отвору; діло плетене, злука
шита з нього, щоб не роздиралася.
33 І зробиш на рубці ризи, вдолі:
наче цвітучий ґранат, ґранатові яблука з синьої тканини і пряденим з
багряниці та кармазину і з тканого
виссону на рубці одежі, довкола.
На такий же вид ґранатових яблук
– і золоті дзвіночки між ними,
довкруг. 34 При ґранатовім яблуку
золотий дзвіночок і цвіток на рубці
ризи, довкруг. 35 *І хай буде для
Аарона, коли служить, і чути буде
його звук, коли він входить до
святого, перед Господа, і коли виходить, щоб не помер. 36 І зробиш
чисту золоту дошчину, і зробиш на
ній образ печаті, господнє освячення. 37 І покладеш її на прядену
синю тканину, і хай буде на мітрі,
хай буде на переді мітри. 38 І хай
буде на чолі Аарона, і хай забере
Аарон їхні гріхи, все, що освятять
сини Ізраїля, з всякого діла святих.
І хай буде на чолі Аарона завжди,
прийнятне для них перед Господом. 39 Рубці одежі з кармазину, і
зробиш червоний клобук, і зробиш
пояс, діло вишите. 40 І для синів
Аарона зробиш одежі й пояси та
клобуки; зробиш їм на честь і славу. 41 Вбери ж у них Аарона, твого
брата, і його синів з ним, і пома______
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жеш їх, і сповниш їхні руки, і
освятиш їх, щоб мені приносили
жертви. 42 І зробиш для них
льняні штани, щоб покрити встид
їхнього тіла: від бедр аж до стегон. 43 І їх матимуть Аарон і його
сини, коли входять до храму свідчення, і коли приходять служити
до жертовника святині, щоб не
навели на себе гріх, щоб не померли. Це хай буде на вічний закон йому і його насінню після
нього.

сла'вђ. (-)38 ѓ^блецы (же) в н^я а^аро'на брата твое^го, и^ сн~ы е^го с ни'мъ, и^ пома'жеши я&, і^ и^сполниши [рђцњ и^хъ]39, и^ ѓ^ст~иши я&, да (м^и жертвђютъ)40” И$ да сътвори'ши и^мъ надра'гы полотня'ны, покрыва'ти стыдњнїа плоти и^хъ, эT
бе'дръ даже до сте'гнъ [-]41 и^ да (я` и%мать а^аро'нъ)42, и^ сн~ове е^го, е^гда` въхо'дятъ въ храM свњдњнїа” (І$)43 егда` прихо'дятъ слђжи'ти, къ жертвени'кђ ст~ыни. да не възложа'тъ на ся грњха`
да не ё%мрђтъ. въ зако'нъ вњчныи е^мђ, (да бђ'детъ с^е) и^ сњмени е^го по не'мъ”

Глава 29

_____
Гл~а, к~џ”
1
е' (же) е^сть е^же сътвори'ши иM [и^]2 [ѓ^ст~иши]3 я& ја%ко жре'ти (и^м# мн^њ)4” *да по'имеши теле'цъ [е^ді'нъ эT говя'дъ]5, и^ ѓ^вна`
[дв^а чи'ста]6, и^ хлњбы прњсны смњшены с
ма'сломъ древяныM. и^ ѓ^прњснокы пома'заны е^ле'ѓмъ. с мђки` пшени'чны сътвори'ши я&” И$ да
възложи'ши я& в ко'шъ е^ді'нъ, [понесе'ши]7, и^
эTнесе'ши с^е в коши` (-)8 теле'цъ, и^ ѓ%ба ѓ%вна” (-)9
А$аро'на (же) и^ [ѓ%ба]10 сн~а е^го приведе'ши (я&) прDе
две'ри храмђ свњдњнїя, і^ и^змы'еши я& водо'ю, и^
взе'мъ ри'зы ст~ыя, [и^]11 ѓ^блече'ши а^аро'на бра'та
твое^го, (-)12 до земли` ри'зою и^ ри'зђ ё%тренюю, и^
сло'во (-)13 съвокђ'пиши е^мђ, сло'во къ ё%тренїи ри'зњ” И$ възложи'ши (на главђ е^го клобђкъ)14, и^ възложи'ши доскђ ѓ^сщ~енїа на ё^вя'сло, и^ да во'змеши эT і^елея помазаннаго, и^ да възлїеши [-]15 на
главђ` е^го, и^ ма'жеши и&” И$ сн~ы е^го приведе'ши, и^
ѓ^блече'ши я& въ ри'зы, и^ ѓ^поя'шеши я& по'ясы, и^
възложи'ши и^ма клобђка`, и^ да бђдетъ и^ма
жре'ти мн^њ въ' вњкы. и^ съверши'ши рђцњ а^аро'ни
и^ рђцњ сн~ов# е^го” *И$ да въведе'ши теле'цъ, прDе
две'ри хра'мђ свњдњнїя, и^ възложи'тъ а^аро'нъ и^
сн~ове е^го рђцњ свои` на главђ телцђ`, преD гм~ъ ё^
дверїи хра'ма свњдњнїа. и^ да зако'леши теле'цъ
предъ гм~ъ ё^ дверїи хра'ма свњдњнїа” И$ да во'змеши эT кро'ви те'лча, и^ положи'ши на (глава'хъ)16
ѓ^лтарю`, пр'ьстомъ твоиM ѓ^ста'нокъ же [-]17 кро'ви
пролие'ши, ё^ стоя'ла ѓ^лтарю`” *И$ да возмеши весь
тђ'къ, и^же на ё^тро'бњ и^ повра'зъ ја%тренїи, и^
ѓ'бњ и^сте'сњ, и^ тђкъ и^же на нею`, и^ възложи'ши
на ѓ'лтарь мя'са же те'лча, и^ ко'жђ, и^ моты'ла
да съжеже'ши на ѓ^гни`. вънњ полка` грњ'хъ б^о
е^сть. (-)18 ѓ^ве'н (же) да по'имеши е^ді'нъ, и^ да
[възложи'тъ]19 а^аро'нъ, и^ сн~ове е^го рђцњ [-]20 на
главђ` ѓ%вню, и^ (зако'летъ)21 и&. и^ възе'м# кро'вь пролие'ши предъ ѓ^лтаремъ ѓ^бою'дђ, (-)22 ѓ^ве'н (же)
да расплата'еши на ё%ды. (-)23 и^змы'еши ё^тро'бђ,
и^ но'ги въ водњ” (И$ во'змеши ё%ды и^ главђ`)24. и^

1 Це ж є те, що зробиш їм, і
освятиш їх, щоб вони мені приносили жертви. *Візьмеш одне теля
з скота і двох чистих баранів, 2 і
прісні хліби, вимішені в оливковій олії й опрісноки вимішені з
олією. Зробиш їх з пшеничної муки. 3 І покладеш їх до одного кошика, понесеш, і віднесеш в кошику це теля і двох баранів. 4 Та
Аарона і двох його синів приведеш перед двері храму свідчення,
і помиєш їх водою. 5 І взявши
святі ризи, зодягнеш Аарона, твого брата, в доземну ризу і ранню
ризу, і слово. Прикріпиш йому
слово до ранньої ризи. 6 І покладеш клобук на його голову, і покладеш дошку освячення на мітру. 7 І візьмеш олію помазання, і
злиєш на його голову, і помажеш
їх. 8 І приведеш його синів, і зодягнеш їх в ризи, 9 і підпережеш
їх поясами, і покладеш їм клобуки. І хай вони приносять мені
жертви навіки. І завершиш руки
Аарона і руки його синів. 10 *І
приведеш теля перед двері храму
свідчення, й Аарон та його сини
покладуть свої руки на голову теляти, перед Господом, при дверях
храму свідчення. 11 І заколеш теля перед Господом, при дверях
храму свідчення. 12 І візьмеш з
крові телята, і покладеш на головах жертовника твоїм пальцем, а
осталу кров вилиєш при ногах
жертовника. 13 *І візьмеш ввесь
жир, що на нутрощах, і чепець
печінки, і дві нирки, і жир, що на
них, і покладеш на жертовник. 14
А м'ясо теляти й шкіру, і кал спалиш на вогні, поза табором: бо це
за гріх. 15 Візьмеш же одного барана, й покладе Аарон та його сини руки на голову барана, 16 і заколеш його; та взявши кров, вилиєш перед жертовником довкруг. 17 А барана розшматуєш на
______
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възложи'ши [ве'сь ѓ^веn]25 на ѓ^лтарь, въ вс^есъжеже'нїе (б~ђ)26 въ ѓ^боня'нїе бл~гоё^ха'нїя же'ртва
г~ђ е^сть” *И$ да по'имеши (вторы'и ѓ^ве'нъ)27, и^
възложи'тъ а^аро'нъ и^ сн~ове е^го, рђцњ` на главђ`
ѓ%вню, и^ зако'леши и&, и^ во'змеши эT кро'ви е^го,
(-)28 възложи'ши на слђхъ, ё^шеси` а^аро'ня десна'го, и^ на коне'цъ [рђки` десны'я]29, и^ на коне'цъ ноги` десны'я, и^ на слђ'хъ ё^шеси` сн~овъ е^го деснђю, и^ на коне'ц# рђ'кђ и^хъ деснђ'ю, и^ на
коне'цъ но'гђ иX деснђю” И$ да возмеши эT кро'ве
ја%же на ѓ^лтари, и^ эT і^еле'я пома'занаго, и^ да
въскропи'ши на а^аро'на, и^ на ри'зђ е^го и^ на сн~ы
е^го, и^ на ри'зы сн~овъ е^го, съ ни'мъ, и^ ѓ^ст~ится са'мъ, и^ ри'зы е^го, и^ сн~ы е^го и^ ри'зы сн~овъ
е^го съ ни'мъ. кро'вь же ѓ%вню да пролїе'ши ё^
ѓ^лтаря ѓ^бою'дђ” *И$ да возмеши эT ѓ^вна`
тђкъ е^го, и^ тђкъ и^же (на ё^тро'бњ е^мђ)30, и^
повразъ ја^тренїи, и^ ѓ'бњ и^стесњ и^ тђкъ, и^же
на ни'хъ и^ ра'мо десное. е'сть б^о съверше'нїе т^о”
И$ хлњбъ е^ді'нъ ма'сличенъ, и^ ѓ^прњснокъ е^ді'нъ
эT коша, ѓ^прњсноковъ. положе'ныхъ предъ гм~ъ,
и^ възложи'ши вс^е на рђцњ` а^аро'нњ, и^ на рђцњ`
сн~овъ е^го, и^ нарече'ши я& наро'къ предъ гм~ъ, [и^
положи'ши вс^е на рђцњ` аа^ро'новы]31” (Посе'м же)32
во'змеши эT рђкђ их#, и^ възложи'ши на ѓ^лта'рь
въ все`съжеже'нїе (пред# гм~ъ, въ воню` бл~гоё^ха'нїя)33 жертва е^сть г~ђ” И$ да во'змеши грђ'ди
эT ѓ^вна` съвершенаго, (і^) и^же е^сть а^аро'нђ. и^
нарече'ши е^мђ наро'къ предъ гм~ъ, и^ да бђдетъ тебњ въ ча'сть” И$ ѓ^ст~иши грђ'ди ѓ^сщ~енны, и^ ра'мъ эTлђче'нїя (нарече'тся)34, и^же
эTлђчи'ся эT ѓ^вна` съверше'наго, эT а^аро'на и^ эT
сн~овъ е^го [-]35 да бђ'детъ а^аро'нђ и^ сн~омъ е^го,
закоn вњчныи, эT сн~овъ і^и~левъ” Є$сть ё%бо эTлђче'нїе с^е, и^ нарече'нїе да бђдеT эT сн~овъ і^и~левыхъ, эT требъ сп~се'ныX эTлђче'нїе г~ђ” (-)36 Ри'зы
(же) посщ~ены, ја^же сђть а^аро'новы, да бђдTђ
сн~омъ е^го по немъ. пома'затися и^мъ въ
ни'хъ, и^ съверши'ти рђцњ и^хъ, седмь дн~їи,
да ся ѓ^блачи'тъ в н^я і^ере'и [вели'кїи]37, и^же
(е^сть) в него` мњсто эT сн~овъ е^го, и^же въни'детъ въ хра'мъ свњде'нїя слђжи'ти, въ ст~ыни” І$ ѓ%ве'нъ съверше'нъ да [возмеши]38, и^ да
свари'ши мя'са въ мњстњ ст~њ, и^ да ја^дя'тъ а^аро'нъ, и^ сн~ове е^го, мя'са ѓ%вня, *и^
хлњбъ ја%же в коши`, ё^ две'рїи хра'ма свњде'нїя
ја^дяT сїи, и^ми же ся ѓ^ст~иши в ни'хъ, съверши'ти рђцњ и^хъ, (и^) ѓ^ст~ити я& (-)39 и^ноплеме'нникъ да не я'сть эT ни'хъ (ст~и бо сђть)40”
А/ще же ѓ^ста'нетъ эT мя'са тре'бнаго. съверше'нїа и^ эT хлњбовъ на ё%трїе да съжже'ши
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частини, помиєш нутрощі й ноги в
воді. І візьмеш частини й голову; 18
та покладеш цілого барана на жертовник, на цілопалення Богові, на
милий запах – це жертва Господеві.
19 *І візьмеш другого барана, і покладе Аарон та його сини руки на
голову барана, 20 і заколеш його; і
візьмеш з його крові – покладеш на
кінець правого вуха Аарона, і на кінець правої руки, і на кінець правої
ноги, і на кінці правого вуха його
синів, і на кінці їхніх правих рук, і на
кінці їхніх правих ніг. 21 І візьмеш з
крові, що на жертовнику, і з олії
намащення, і покропиш на Аарона і
на його ризу, і на його синів, і на
ризи його синів з ним. І освятиться
він сам і його ризи, і його сини, і
ризи його синів з ним. А кров барана
вилиєш при жертовнику, довкруг. 22
*І візьмеш з барана його жир і жир,
що на його нутрощах, і чепець печінки, і обі нирки, і жир, що на них, і
праве рамено: бо це завершення, 23 і
один хліб з олією, і один опріснок, з
коша опрісноків, що покладені перед
Господом, 24 – і покладеш все на
руки Аарона і на руки його синів, і
назвеш їх: Відділене перед Господом.
І покладеш все на руки Аарона. 25
Після цього ж візьмеш з їхніх рук і
покладеш на жертовник, на всепалення перед Господом, як приємний
запах – це жертва Господеві. 26 І
візьмеш груди барана, завершення, і
це є для Аарона, і назвеш йому:
Відділене перед Господом, і хай буде
тобі, як частка. 27 І освятиш освячені
груди, і назветься раменом відділення, те, що було відділене від барана,
– завершення від Аарона і від його
синів. 28 Хай воно буде для Аарона і
для його синів на вічний закон від
синів Ізраїля. Отже, це відлучення, і
хай буде названим: від синів Ізраїля,
з жертв спасіння, відлучене для
Господа. 29 А посвячені ризи, які є
Аарона, хай будуть для його синів по
ньому, щоб помазати їх в них, і завершити їхні руки. 30 Сім днів хай їх
зодягає великий священик, з його синів, що є замість нього, який ввійде
до храму свідчення, щоб служити у
святині. 31 І візьмеш барана-завершення – і звариш м'ясо на святому
місці. 32 І хай їдять Аарон і його
сини м'ясо барана *і хліб, що в коші
при дверях храму свідчення. 33 Їстимуть ці, якими освятишся в них, щоб
завершити їхні руки, і освятити їх.
Чужинець хай не їсть з них, бо це
святе. 34 Якщо ж останеться з м'яса
жертви завершення і з хлібів до ранку – спалиш те, що осталося, вогнем,
щоб не їлося, бо воно освячене. 35 А
_______
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зробиш Ааронові та його синам так
за всім, що Я тобі заповів. В сімох
днях завершиш їхні руки. 36 А теля
за гріх принесеш на очищення, і
очистиш жертовник, коли освячуєш на ньому, і помажеш його, щоб
він був освячений. 37 В сімох днях
очистиш жертовник і освятиш його, і жертовник буде святе-святих.
Кожний, хто доторкнеться до жертовника освятиться. 38 Це ж те, що
принесеш *на жертовнику. Двох
однолітних чистих ягнят, кожного
дня принесеш жертву, завжди. 39
Одне ягня принесеш вранці, а друге
ягня принесеш ввечері 40 і десяту
частину пшеничної муки, вимішеної в олії: в мірі – четверта часть
іна, й напиток: четверту часть іна
вина, для одного ягнати. 41 А друге
ягня принесеш звечора, так як ранню жертву, і принесеш його напиток – на милий запах, постійна
жертва Господеві; 42 на вислухання і у ваші роди, перед дверима
храму свідчення, перед Господом, в
яких Я тобі об'явлюся звідти, щоб
говорити з тобою. 43 І там заповім
ізраїльським синам і освячу їх у
моїй славі. 44 І освячу храм свідчення і жертовник, і Аарона та його
синів, освячу, щоб мені приносили
жертви. 45 І прикликуватимуся в
синах Ізраїля, і буду їм Богом, 46 і
впізнають, що Я є їхній Господь
Бог, що вивів їх з єгипетської землі,
щоб бути прикликаний ними, і бути для них Богом.

ѓ^станоk ѓ^гне'мъ, да не ја%сться, ѓ^сщ~енїе б^о
е^сть” (-)41 Сътвори'ши (же) а^аронђ, и^ сн~омъ е^го
та'ко по всемђ` е^ли'ко заповњда'хъ тебњ, седмь
дн~їи съверши'ши [рђцњ и^хъ]42” (-)43 Теле'ц (же)
грњха` раd, да сътвориши въ (-)44 ѓ^чище'нїе. и^
да ѓ^чи'стиши ѓ^лта'рь вънегда` ѓ^сщ~аеши на
не'мъ, и^ пома'жеши е^го да бђдет# посщ~енъ.
седмь днїи ѓ^чи'стиши ѓ^лта'рь и^ ѓ^ст~иши е^го и^
бђдеT ѓ^лта'рь ст~ая ст~ых#” Всякъ прикоснђвыися ѓ^лтарю` ѓ^ст~ится. (-)45 се (же) е^сть е^же сътвори'ши *на ѓ^лтарњ а%гньца е^дїнолњтна [дв^а,
чи'ста]46 [-]47 на всякъ дн~ь (же'ртвђеши прsно)48.
а%гнецъ е^ді'нъ да сътвори'ши ра'но, (-)49 (вторы'и
(же) а%гнецъ)50 да сътвори'ши въ ве'черь, и^ деся'тђю ча'сть мђки` пшени'чны въ ма'слњ вмњше'ны въ (мњ'рђ) четве'ртђю ча'сть и%на, и^ пролїя'нїе четве'ртђю ча'сть и%на. вина` [е^ді'номђ ѓ%внђ]51” (-)52 А/гнецъ (же) вторы'и да сътвори'ши
эT ве'чера, ја%коже (ё%тренюю тре'бђ)53, и^ пролїа'нїе
е^го, сътвори'ши въ ѓ^боня'нїе бл~гоё^ханїя требђ
г~ђ. (всегда` въ послђша'нїя)54, (и^) в ро'ды ва'ша,
прDе две'рми хра'мђ свњде'нїя предъ гм~ъ, въ ниX
(же) ја^влю'ся тебњ тђ, ја^коже гл~ати тебњ” И$
завеща'ю т^ђ сн~омъ і^и~левымъ, и^ ѓ^сщ~ђ (я&) въ
сла'вњ мое'и, и^ ѓ^сщ~ђ хра'мъ свњде'нїя, и^ ѓ^лта'рь, и^ а^аро'на, и^ сн~ы е^го, ѓ^сщ~ђ жрњти мн~њ”
И$ прозовђ'ся въ сн~охъ і^и~левыхъ, и^ бђдђ и^мъ
б~ъ, и^ ё^вњдяT ја%ко а%зъ е^смь г~ь б~ъ и^хъ, и^зведы'и я& эT земля` е^гљ=петски, прозва'тися и^мъ,
и^ (быти иM б~ъ)55”

Глава 30

_____
Глvа, л~”
да сътвори'ши [м^и]1 ѓ^лта'рь кади'ленъ,
(џимїя'мђ,) эT дре'ва негнїю'ща” [-]2 Сътвори'ши и& ла'кти в долготђ`. (-)3 ла'кти
(же и^) въ широтђ`, на д~, ё%глы да бђдетъ, (-)4 двою' (же) ла'кти въ высотђ`, эT самого да бђдђт# ро'ги е^мђ” и^ позлати'ши [-]5
зла'томъ чи'стымъ, ѓ%гнище е^мђ, и^ стњ'нь е^го
ѓ%коло и^ ро'ги е^го” И$ да сътвори'ши е^мђ [-]6 вњне'цъ зла'тъ ѓ%коло, и^ по двњ ѓ%боди зла'та чиста, да сътвори'ши е^мђ, поD [-]7 вњнце'мъ е^го
(ѓ%коло) на ѓ^бою` ё%глђ, да сътвори'ши (е^мђ), по
ѓ^бњма страна'ма, и^ бђ'дђтъ носи'ла и^ ве'рви ја%коже держа'ти (-)8 и%ма” И$ да сътвори'ши носи'ла
эT древе'съ негнїю'щиX и^ позлати'ши я& зла'томъ, и^ да положи'ши я& пря'мо завњсњ, ја%же
е^сть ё^ киѓ'та свњдњнїя, в ни'хже ја^влю'ся
тебњ эTтђ'дђ” И$ да кади'тъ наD ни'мъ а^а^ро'нъ
џимїя'момъ сложе'ноM бл~говонномъ ра'но ра'но, е^гда`
потворя'етъ свњти'ла кади'ти ё^ него`, [-]9 е^гда`
________

1 І зробиш мені кадильний
жертовник для ладану, з негниючого дерева його зробиш. 2 Лікоть
в довжину і лікоть в ширину, квадратним хай буде, а два лікті в висоту; з нього хай будуть його роги. 3 І
позолотиш щирим золотом: його
вогнище, і його стіна довкруг, і
його роги. І зробиш йому золотий
вінець довкруг, 4 і по два обводи зі
щирого золота йому зробиш під
його вінцем довкруг на обох кутах,
зробиш йому по обох сторонах; і
будуть носила і шнури, щоб ними
держати. 5 І зробиш носила з негниючого дерева, і позолотиш їх
золотом. 6 І положиш їх перед занавісою, що є перед кивотом свідчення, в яких Я об'явлюся тобі,
звідти. 7 І хай кадить над ним Аарон зложеним запашним кадилом
рано в ранці, коли готує світила,
щоб кадити на ньому; 8 коли Аарон
запалює світила з вечора, хай ка_________________
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въжига'етъ а^а^ронъ. свњти'ла с ве'чера, да кадиT
ё^ него`, џимїя'мъ всегда` прsно предъ гм~ъ въ
ро'ды и^х#” И$ да не [принесе'тся]10 к немђ` џимїя'мъ и%нъ. прино'съ, [и^]11 тре'ба и^ пролива'нїя.
да не пролїе'ши нань” *И$ да ѓ^чи'ститъ [ё^ него`]12 а^аро'нъ, ё^ рого'въ е^го е^ді'ною лњтом#, эT кро'ви ѓ^цыще'нїя грњхъ ё^моле'нїя е^ді'ною лњта,
ѓ^чи'стити е& въ ро'дъ иX, ст~аа ст~ыхъ е^сть г~ђ”
И$ гл~а г~ь къ мољ=сїю рекїи, *аще въне'млеши
смышле'нїе сн~овъ і^ил~евъ, въ присњще'нїе и^хъ, и^
дадя'тъ ко'ждо и^збавле'нїе за дш~а и^хъ г~ђ, и^
не бђдет# (паде'нїе междђ и%ми)13 въ посњще'нїе
и^хъ” (-)14 Се' (же) е^сть е^ли'ко дадя'тъ (и^хъ)15,
е^гда` прихо'дятъ, въ присњще'нїе полъ дидра'гмъ, е^же е^сть *дидра'гмђ ст~омђ, к~, ца'тъ
(-)16 полъ дидра'гма да'нь г~ђ, вся'къ въходя'и
въ присњще'нїе эT, к~, лњтъ и^ вы'ш#ше дадђтъ да'нь г~ђ. бога'тыи да не приложи'тъ, и^
ни'щїи да не ё^мни'тъ, эT полъ дидра'гмы” Є$гда` даю'тъ да'нь г~ђ [эT сн~овъ і^и~левыхы]17, ё^моле'нїя ѓ^ дш~ахъ ва'шиX, и^ да во'змеши сребро` да'ни эT сн~овъ і^и~левыхъ, (-)18 даси' (же) (-)19 на съдњла'нїе хра'мђ свњде'нїя, и^ да бђдетъ сн~омъ
і^и~левымъ па'мять предъ гм~ъ, ё^моле'нїя ѓ^
дш~ахъ вашихъ” И$ рече г~ь мољ=сїю гл~я, сътвори`
ё^мываlницђ мњ'дянђ, и^ стоя'ла е'и мњ'дяна,
ја^коже ё^мыва'тися” И$ да поста'виши ю& междђ
хра'момъ свњдњнїя, и^ (-)20 ѓ^лтаремъ, и^ да
влїе'ши в н^ю во'дђ, и^ ё^мыва'етъ а^аронъ, и^ сн~ове
е^го, рђ'ки [свои`]21, и^ но'ги [-]22, е^гда` хо'дятъ въ
хра'мъ свњдњнїя, да ся ѓ^мыва'ютъ водо'ю, и^
не ё%мрђтъ” И$ли е^гда` прихо'дят# къ ѓ^лтарю`
слђжи'ти, и^ [прино'сятъ]23 [требы]24 г~ђ, ё^мы'ют# рђцњ и^ но'ѕњ водо'ю. [е^гда вхо'дятъ въ
хра'мъ свњдњ'нїя]25 да не ё%мрђтъ, и^ да бђдетъ (е^мђ)26 (с^е) въ зако'нъ вњчныи, [-]27 и^
[сн~омъ]28 (е^го) [въ ро'ды и^хъ]29 по не'м#” И$ рече г~ь
къ мољ=сїю гл~я, (-)30 ты' (же) възми` воня`, цвњта ми'рра и^збра'нна, пять соT си'клеv и^ цыномонђ
бл~гово'нна полъ сего`, с~, [и^]31 н~, (-)32 мя'ты бл~гово'нны, с~ н~ и^ ере'ѓ, пять соT си'клевъ. ст~го (-)33
ма'сла древяна'го и%н# (-)34 сътвори'ши с^е и^еле'и пома'занїе ст~ђ воню`, хи'трости варя'щаго воня`
(и^) еле'и, (ст~ое пома'занїе)35 бђдетъ” И$ да пома'жеши эT него хра'мъ свњдњнїя, и^ кїѓ'тъ свњдњ'нїя, [и^ вс^я (е^го съсђды)36]37 и^ свњщникъ и^
вс^я съсђды е^го, и^ ѓ^лтарь кади'лныи, и^ ѓ^лта'рь
в^сесъжеже'нїя и^ вс^я е^го съсђды, и^ трапе'зђ и^
вс^я [е^я` съсђды]38, и^ ё^мыва'лницђ и^ (вс^я) стоя'ла е^я`” І$ ѓст~иши (-)39 и^ бђдђтъ ст~ая
ст~ыхъ, [и^]40 вся'къ прикоснђвыися (-)41, ѓ^с149

дить на ньому; кадило постійно,
завжди перед Господом, в їхні роди. 9 І не принесеться до нього іншого кадила в принос і в жертву, і
проливання не пролиєш на ньому.
10 *І Аарон очистить його роги раз
в році від крові очищення гріхів,
молитви раз у році, щоб очистити
його в їхніх родах – це святе-святих
Господеві. 11 І промовив Господь
до Мойсея, кажучи: 12 *Якщо візьмеш перечислення синів Ізраїля в
їхніх відвідинах, і кожний дасть викуп за свою душу Господеві, – і не
буде погиблих між ними в їхніх
відвідинах. 13 Це ж є те, зі свого,
що дадуть, коли прийдуть у відвідини: пів дідрахми згідно з *святою дідрахмою. Пів дідрахми –
дань Господеві. 14 Кожний, що
приходить у відвідини, від 20-літних і вище, дадуть дань Господеві.
15 Багатий хай не додасть і бідний
хай не зменшить від пів дідрахми,
коли дають дань Господеві від синів Ізраїля, щоб помолитися за ваші
душі. 16 І візьмеш гроші данини у
синів Ізраїля та даси на діла храму
свідчення, і хай буде синам Ізраїля
на пам'ять перед Господом, щоб
помолитися за ваші душі. 17 І промовив Господь до Мойсея, кажучи:
18 Зроби мідяну вмивальницю і мідяні ноги для неї, щоби вмиватися.
І поставиш її між шатром свідчення
і жертовником, і влиєш до неї води.
19 І Аарон та його сини вмиють
свої руки і ноги, 20 коли входитимуть до храму свідчення; хай миються водою – і не помруть. Або,
коли приходять до жертовника служити, і приносять жертви Господеві; 21 помиють руки і ноги водою, коли входять до храму свідчення, щоб не померли. І хай це
йому буде на вічний закон і його
синам, в їхні роди після нього. 22 І
промовив Господь до Мойсея, кажучи: 23 Ти ж візьми пахощі: цвіту
вибраної смирни, пятсот сиклів і
запашного циннамону пів цього –
250, пахучої м'яти – 250, 24 та ірея
п'ятсот сиклів, ін святої олії з оливок. 25 З цього зробиш святу запашну олію помазання – діло виробника миру. І олія буде святим
помазанням. 26 І помажеш нею
храм свідчення і кивот свідчення, і
ввесь його посуд, 27 і свічник і
ввесь його посуд, і кадильний жертовник, 28 і жертовник цілопалення
і ввесь його посуд, і трапезу і ввесь
її посуд, і вмивальницю і всі її
ноги. 29 І освятиш, і будуть святесвятих. І кожний, хто доторкнеться,
освятиться. 30 Аарона ж і його
________
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синів помажеш і освятиш їх, щоб
мені приносили жертви. 31 І синам
Ізраїля скажеш, мовлячи: Олія масть святого помазання – хай це
буде вам у ваші роди. 32 Тіло людини хай не буде помазане нею, і за
цим складом не зробите самі собі
іншої в такий спосіб. Вона є святою
і буде для вас святою. 33 Якщо ж
хтось так зробить, або якщо хто
дасть з неї чужинцеві – хай буде
вигублений зі свого народу. 34 І
сказав Господь до Мойсея: Візьми
собі пахощі: стакту, і ониха, і запашного й білого халвану, і чистого ладану – все те хай буде в рівну
міру. 35 І зробиш ладан, запашну
суміш; діло того, що виготовляє запахи, вимішане, чисте і святе діло.
36 І це роздробиш намілко і покладеш перед свідченням в храмі свідчення, звідки Я тобі об'явлюся,
звідти, і цей ладан буде для вас святе-святих. 37 А за цим складом не
зробите собі самим. Бо воно хай
буде вам на освячення, для Господа. 38 Якщо ж хтось зробить так,
щоб ним кадити, – та душа згине зі
свого народу.

т~ится” (-)42 А$аро'на же и^ сн~ы е^го пома'жеши,
и^ ѓ^ст~иши я&, жрњти мн^њ” И$ сн~омъ і^и~левымъ
да гл~еши рекїи. е^ле'и ма'сть пома'занїя ст~го
да бђдеть с^е вамъ, въ ро'ды ва'ша. пло'ть чл~ка
да ся непома'жетъ и^мъ, и^ по ѓ%бразђ сего`, да
не сътвори'те сами себњ (и^но'го) сице. ст~о е^сть,
и^ ст~о бђдеT ваM” А/ще (же) кт^о (си'це сътвори'тъ)43, (и^ли)44 а^ще кт^о да'стъ эT сего`, и^ноплеме'нникђ да потребиTся эT людїи своиX” И$ рече
г~ь къ мољ=сїю, възми` себњ воня`, ста'кти, [и^]45
ѓ^ни'ха, [и^]46 халва'нђ, бл~гово'нна (и^ бњла), и^
џимїя'мъ ч'истый. все` т^о в ра'внђ мњрђ да
бђдTе и^ да (сътвори'ши)47 џимия'мъ, во'нно дњло
варя'щаго воня`, смњше'но (дњло чи'сто (и^)
ст~о)48, и^ съдроби'ши (то'нко эT сего`)49, и^ положи'ши пря'мо свњдњнїю, въ хра'мњ свњдњ'нїя эTнђ'дђже ја%влю'ся тебњ, эTтђдђ ст~ая ст~ыхъ
(и^) бђдетъ вамъ џимїя'мъ (се'й)” По сложе'нїю
(же) семђ`, да не сътвори'те себњ са'ми, въ ѓ^сщ~енїе (б^о) да бђдетъ вамъ г~ђ. а%ще же кт^о
сътвори'тъ си'це ѓ^бонева'ти эT него`, поги'бнетъ
[дш~а т^а]50 эT людїи свои^хъ”

Глава 31

_____
Глvа, л~а”
рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, *с^е нареко'хъ, и%менемъ, веселеи'ла е^же е'сть ё%ри сн~а ѓ%рова,
с племене` і^ё%дина” И$ напо'лнихъ и& дх~а
бж~їя, (и^) премђ'дрости и^ смышле'нїя, и^
ё^мњ'нїя. въ вся'ком# дњлњ, (нача'ти древодњ'льством# дњ'лати)1” Зла'то и^ сребро` и^ мњдь,
и^ синетђ`, и^ багряни'цђ, и^ червлени'цђ съпря'денђ, и^ виссо'нъ тка'ныи, и^ ка'менное дњло, и^ (разли'чное древодњ'льство)2 въ всњхъ дњлехъ” (-)3
А/зъ (б^о) дахъ [е^мђ]4 [-]5 е^лїа'ва а^хисама'хова, эT
племене` да'нова. и^ (семђ`)6 смы'слено срDце, дахъ (и^)
смы'сл# и^ да дњ'лаютъ (и^ творя'тъ) вс^е е^ли'ко
[заповњда'хъ тебњ]7” Хра'мъ свњдњнїя, и^ кїѓ'тъ завњта и^ ѓ^чище'нїе е^же верхђ е^го, [-]8 ё%тварь храма, и^ потре'бникы и^ трапезђ, и^ вс^я
съсђды е^го, и^ свњти'лникъ чи'стыи, и^ вс^я съсђды е^го. и^ ё^мыва'лницђ и^ стоя'ла ея`. и^ ри'зы
жреческїя, а^аро'на и^ ри'зы сн~овъ е^го жрњти мн^њ.
и^ ма'сло пома'занїя, и^ џимїя'мъ сложе'нїя въ
ст~ыни, по всемђ е^ли'ко повелњхъ тебњ сътворя'тъ” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, (-)9 ты' (же)
[гл~и]10 сн~омъ і^и~левымъ, *рекїи смотри'те, и^ сђботы моя сънабди'те, е^сть б^о знаменїе междђ мно'ю и^ ва'ми. въ ро'ды ваша, да вњсте ја%ко а%з г~ь, ѓ^сщ~аа в^ы” И$ да сънабди'те сђбо'тђ,
ја%ко ст~а [-]11 е^сть [г~ђ и^]12 вамъ. ѓ^скверни'выи
(б^о) [-]13 смр~тїю ё%мретъ” (І$)14 иже сътвори'тъ

1 І промовив Господь до Мойсея, кажучи: 2 *Ось Я назвав по
імені Веселеїла, що є син Урі, сина
Ора, з племені Юди. 3 І Я його
наповнив божим духом і мудрістю,
і розумом, і хистом в усякому ділі,
4 щоб почати працювати проєктуванням в золоті, і сріблі, і міді, і синій тканині, і багряниці, і пряденому кармазині, і тканому виссоні, 5 і
ділі з каменів, і різне столярство, в
усіх ділах. 6 Бо Я дав йому Ахимасового Еліава, з племені Дана; і
цьому Я дав розумне серце і розуміння, і хай вони роблять і творять
все, що Я тобі заповів: 7 Храм свідчення і кивот завіту і очищення, що
над ним, посуд храму 8 і жертовники, і трапезу та ввесь її посуд, і
чистий світильник та ввесь його
посуд, 9 і умивальницю і її ноги, 10
і священні ризи Аарона і ризи його
синів, щоб мені приносили жертви,
11 й олію помазання; і зроблять
складений ладан в святині за всім,
що Я тобі заповів. 12 І промовив
Господь до Мойсея, кажучи: 13 Ти
ж скажи синам Ізраїля, *мовлячи:
Глядіть і дотримуйте мої суботи, бо
вони є знаком між мною і вами у
ваші роди; щоб ви знали, що Я
Господь, Який вас освячує. 14 І
зберігайте суботу, бо вона є свята
для Господа і для вас. Бо хто осквернить – смертю помре. І хто в
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в н^ю дњло, потреби'тся дш~а т^а эT среды`
людїи свои^хъ, ѕ~, дн~їи да (сътвори'те)15 дњлеса`,
въ дн~ь же седмы'и сђбо'та. поко'и ст~ъ г~ђ, всяk
и^же сътвори'тъ дњ'ло, въ (седмы'и дн~ь)16, смр~тїю ё%мретъ” И$ да сънабдя'т# сн~ове і^и~левы
сђбо'ты, держа'ти [-]17 въ ро'ды и^хъ, въ завњтъ вњ'чен# въ мн^њ, и^ въ сн~охъ і^и~левыхъ.
знаменїе е^сть вњчное. *ја^ко въ ѕ~, днеX сътвори`
г~ь нб~о и^ зе'млю, (-)18 въ (сеDмы'и (же) дн~ь)19
преста` и^ почи`” (-)20 да'сть (же б~ъ) мољ=сїю е^гда`
преста` гл~я е^мђ, на горњ сина'истњи двњ
до'сцњ свњдњ'нїя до'сцњ ка'меннњ напи'санњ,
прь'стоM бж~їимъ”

_ Глvа, л~в”
дњаn з~

ўлMо р~е

а~ кориg і~

е~ мо= џ~

г~ црs в~і
ниy л~г
е~ мо= џ~

ўлMо р~е

д~ мо= д~і

а~ мо= в~і
и^ е~і
и^ м~и
ўлMо р~д

[и'дњвше же]1 лю'дїе ја%ко ё^ме'дли мољ=сїи
сни'ти съ горы`, въста'ша лю'дїе на а^аро'на, и^ гл~аша е^мђ, въста'ни *и сътвори`
намъ бо'ги, и^же по'идђтъ пред на'ми.
мољ=сїи б^о сїи чл~к# (і^) и'же и^зведе` нас# [эT]2 егљ=пта не вњмы чт^о (е^мђ бы'сть)3. (-)4 [Рече]5 (же)
и^мъ а^ароn и^змњте ё^сря'зя зла'тыя, [и^зъ]6 ё^шїю же'нъ ва'шихъ и^ дще'рїи, и^ принесњте къ
мн^њ” (-)7 И$зима'ша (же) вс^и лю'дїе, ё^серя'зи зла'ты, и^же въ ё^шесњ'хъ [же'нъ и^хъ и^ дще'рїи]8, и^
принесо'ша, къ а^аро'нђ” *И$ взя` эT рђкђ` и^хъ, и^
(сълїя'въ)9 [-]10 ѓ%бразъ, и^ сътвори [и^мъ]11 теле'цъ лїя'нъ. и^ [реко'ша]12 с^и бо'ѕи твои` і^и~лю, и^же [т^я и^зведо'ша]13 и^з# земля` е^гљ=петъски” (-)14
Ви'дњв (же) а^аро'нъ създа` ѓ^лтарь пря'мо е^мђ, и^
проповњда а^аро'нъ гл~я велиk, дн~ь гн~ь, ё%трњ” И$
ѓбђт'ривъ наё^трїа, и^ възнесе` [и^]15 съжеже'нїя,
и^ принесе` тре'бђ сп~се'нїя *и сњдо'ша лю'дїе я%сти и^ пи'ти, и^ въста'ша и^ гра'ти” И$ рече г~ь
къ мољ=сїю гл~я [-]16 *съни'ди ско'ро эTсю'дђ, безакони'ша б^о лю'дїе твои`, и^хже и^зве'лъ е^си и^з# зеMля`
е^гљ=петски” Престђпи'ша (с пђти` ско'ро)17, и^же
(заповњда'лъ е^си)18 и^мъ, [и^]19 сътвори'ша себњ
теле'цъ, и^ поклони'шася е^мђ, и^ же'ртвоваша
(гл~юще)20 *с^и бо'ѕи твои` і^и~лю и^же и^зведо'ша т^я
и^з# земля` е^гљ=пеTски” (-)21 *Нн~њ (же) не дњй мене`,
(да)22 възъја^ри'вся гнњ'вомъ на ня` потреблю`
я&, и^ сътворю` т^я въ ја^зы'къ вели'къ” И$ моли'ся (прDе гм~ъ бм~ъ свои^мъ мољ=сїи)23, и^ рече *въскђю г~и я^ри'шися гнњвом# на люди твоя` и^хже
и^зве'лъ е^си и^з# земля` е^гљ=петъски. крњпостїю
вели'кою, и^ мыjцею [твое'ю]24 высо'кою” *да не когда` рекђтъ е^гљ=птяне гл~юще, на лђка'въствњ
и^зведе` я& погђби'ти в гора'хъ, [-]25 сътреби'ти
я& эT земля`. ё^стави гнњвъ ја%рости твое^я, и^
млsтивъ бђ'ди до зло'бы людїи твои^хъ, *помя______
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ній чинитиме роботу, та душа буде
вигублена зпоміж свого народу. 15
6 днів чинитимеш діла, а в сьомий
день, суботу – святий відпочинок,
Господеві. Кожний, хто зробить діло в сьомому дні, – смертю помре.
16 І хай сини Ізраїля зберігають суботи, щоб дотримуватись, в їхні роди, в завіт вічний. 17 В мене і в синах Ізраїля – це вічний знак, *бо в 6
днях Господь створив небо і землю,
а в сьомому дні перестав, і спочив.
18 А Бог дав Мойсеєві, коли перестав до нього говорити на Синайській горі, дві таблиці свідчення,
таблиці кам'яні, записані божим
пальцем.

мой1. 2
вищ. 20
єв. 4

Глава 32
1 А народ, побачивши, що
Мойсей забарився зійти з гори, народ повстав проти Аарона, і говорили до нього: Встань *і зроби нам
богів, які йтимуть перед нами. Бо
цей чоловік, Мойсей, який і вивів
нас з Єгипту, – не знаємо, що з ним
сталося. 2 Сказав же до них Аарон:
Зніміть золоті кульчики з вух ваших жінок і ваших дочок і принесіть мені. 3 Зняв же ввесь народ золоті кульчики, що в вухах їхніх жінок і їхніх дочок, і принесли до Аарона. 4 *І він взяв з їхніх рук, і вилив образ, і зробив їм вилите теля. І
вони сказали: Це твої боги, Ізраїле,
які вивели тебе з єгипетської землі.
5 Аарон же, побачивши, збудував
перед ним жертовник, й Аарон проголосив, кажучи: Завтра великий
господній день. 6 І вставши вранці,
на другий день, він і приніс всепалення, і приніс жертву спасіння, *і
народ сів їсти і пити, і встали, забавлятися. 7 І Господь промовив до
Мойсея, кажучи: *Скоро зійди звідси, бо твій народ, який ти вивів з єгипетської землі, вчинив беззаконня. 8 Швидко вони зійшли з дороги, яку ти їм заповів, і зробили собі
теля, і поклонилися йому, і принесли жертву, кажучи: 9 *Це твої боги,
Ізраїле, які тебе вивели з єгипетської землі. 10 *Тепер же не спиняй
мене, щоб розгнівавшись на них
гнівом, Я їх вигубив. І зроблю тебе
великим народом. 11 І помолився
Мойсей перед своїм Господом Богом, і сказав: *Навіщо, Господи, Ти
гніваєшся гнівом на твій народ, який Ти вивів з єгипетської землі великою силою і твоєю сильною рукою? 12 *Щоб часом не сказали єгиптяни, мовлячи: Він їх вивів з лукавством, щоб вигубити в горах,
знищити їх з землі. Спини гнів тво_____
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єї люті і будь милосердним до злоби
твого народу, 13 *згадавши твоїх рабів, Авраама й Ісаака та Якова, яким
Ти поклявся Собою, сказавши до
них: Дуже розмножу ваше насіння,
як небесні звізди множеством, і всю
цю землю, про яку ти сказав, що Ти її
даси їхньому насінню, і що одержать
її навіки. 14 І очистив Господь злобу,
яку сказав, що зробить цьому народові. 15 І Мойсей зійшов з гори, і дві
таблиці завіту в його руках, кам'яні
таблиці написані з обох своїх сторін;
вони були записані звідси і звідти. 16
І таблиці були – боже діло, і письмо –
боже письмо викарбоване на таблицях. 17 А Ісус, почувши голос народу, що кричав, то сказав до Мойсея:
В таборі голос війни. 18 А Мойсей
каже: Я чую не голос тих, що зачинають перемагати ані голос тих, що зачинають знемагати, але голос тих, що
упиваються вином. 19 Коли ж наближався до табору, і побачив теля та
хороводи, Мойсей, розлютившись
гнівом, кинув зі своїх рук обі таблиці
і розбив їх під горою. 20 І взявши
теля, яке зробили, він спалив вогнем і
роздробив намілко; і розсипав його
по воді, і напоїв нею синів Ізраїля. 21
І сказав Мойсей до Аарона: Що зробив тобі народ, що ти навів на них
великий гріх? 22 Промовив же Аарон
до Мойсея: Не гнівайся, пане, бо ти
знаєш наглість цього народу. 23 Бо
він мені говорив: Зроби нам богів, які
йтимуть перед нами, бо цей чоловік,
Мойсей, що вивів нас з Єгипту, – не
знаємо, що з ним сталося. 24 Я ж
сказав їм: Хто має золото – зніміть. І
вони його зняли і дали мені. І я його
кинув у вогонь, і вилито це теля. 25 А
Мойсей, побачивши, що народ розділився, бо їх розділив Аарон, на
потіху їхнім ворогам, 26 Мойсей став
у брамах табору і сказав: Якщо хто є
Господа, хай іде до мене. І прийшли
всі сини Левві. 27 Тож він сказав їм:
Так говорить Господь Бог Ізраїля:
Підпережіть кожний свій меч на
бедра й ідіть, і поверніться від брами
до брами, крізь табір, та убийте кожний свого брата, і кожний свого друга, і кожний свого сусіда. 28 І сини
Леві зробили так, як сказав їм Мойсей, і у тому дні упало з народу до
трьох тисяч чоловік. 29 І сказав до
них Мойсей: Сьогодні ви посвятили
ваші руки Господеві, кожний у сині
своєму і у браті своєму, і вам дано
благословення. 30 І сталося наступного ранку, що Мойсей сказав до народу: Ви згрішили великим гріхом.
Тепер же я піднімуся до Бога, щоб
надолужити за ваш гріх. 31 І повернувся Мойсей до Господа, і про_______

Вихід

32,31

нђ'въ а^враа'ма, і^ и^саа'ка, і^ ја%кова, твоя` рабы`,
и%мже ся е^си кля'лъ собо'ю, (ре'клъ)26 къ ни'мъ
гл~я. ѕњло ё^мно'жђ сњмя ваше, ја%ко звњ'зды
нбsныя мно'жествомъ, и^ всю` (сїю землю)27 юy
рече, да'ти (ю&) сњмени иX, и^ да прїимђтъ ю&
въ вњкы. и^ ѓ^чи'сти г~ь зло'бђ ю%же рече твори'ти лю'демъ (сиM)28” И$ [-]29 [съни'де мољ=сїи]30
со горы`, и^ дв^њ до'сцњ свњдњнїя в рђ'кђ е^го.
до'сцњ камеnнњ напи'саны ѓ^бњ странњ е^ю`, сю'дњ, и^ ѓ^нђ'дњ. быша напи'саны, и^ до'сцњ (бж~їе
дњло)31 бњста, и^ написа'нїе. писа'нїя бж~їя (-)32,
въва'яно въ доска'х#” (-)33 Оуслы'шав (же) і^сsђ
гласъ людїи крича'щих#. (и^) [рече]34 къ мољ=сїю,
гласъ раTныи въ полцњ. (-)35 [рече (же) мољ=сїи]36,
нњсть гласъ начина'ющихъ си'лою, ни глаs побњжда'емыхъ ѓ^долњ'нїемъ. н^о гласъ напива'ющиXся виноM а%зъ слы'шђ” Є$гда же приближа'шеся къ поlкђ`, [и^ ё^зрњ]37 теле'цъ и^ ли'кы, и^ въз#я^ри'вся гнњвомъ мољ=сїи, поврь'же и^с рђкђ
свое'ю ѓ%бњ до'сцњ. и^ съкрђши` я& подъ горо'ю” И$
взе'мъ теле'цъ, и^же сътвори'ша. съжеже` [-]38 на
ѓ^гни`, и^ сътре` [-]39 по' тонкђ, и^ раз#сы'па и& по
водњ`, и^ напо'и е^ю` сн~ы і^и~леви” И$ рече мољ=сїи къ
а^аро'нђ. чт^о сътвори'ша (лю'дїе тебњ)40 [-]41,
да приведе` на' ня грњх# вели'къ” (-)42 Рече (же)
а^аро'нъ къ мољ=сїю не гнњ'ваися гдsне, ты` б^о
вњ'си (людїи сихъ нра'вы)43, (гл~аше)44 б^о ми`,
сътвори` на'мъ боги`, и^же по'идђтъ предъ на'ми. мољ=сїи бо се'й чл~къ и^же и^зведе ны` [эT]45 е^гљ=пта, не вњмы чт^о (е^мђ бысть)46 (-)47 рекохъ (же) и^мъ и^же и%мать зла'то и^змњте, [і^
и^зя'ша]48, и^ да'ша я& мн^њ и^ въверго'хъ [и&]49
въ ѓ%гнь, и^ ё^лїя'ся теле'цъ сїи” (-)50 Ви'дњв
(же) мољ=сїи люди` ја%ко раздњли'шася, раздњли
б^о и^хъ а^аро'нъ, въ пора'дованїе сђпоста'тоM и^хъ”
(ста'в)51 же мољ=сїи въ вратњхъ полкђ`, и^ рече.
[а%ще]52 кт^о е^сть гнsь, да и'детъ къ мн^њ, [и^
снидо'шася]53 [-]54 вс^и сн~ове левви, и^ [рече]55
и^мъ” Се гл~тъ г~ь б~ъ і^и~левъ, препоя'шитеся
ко'ждо свои^мъ мечем# по бедрњ`, и^ по'идњте, и^
възврати'теся, эT вра'тъ до вра'тъ сквозњ
полкъ, і^ ё^бїе'те ко'ждо брата свое^го, и^ ко'ждо
дрђга свое^го, и^ ко'ждо сђсњда свое^го” И$ сътвори'ша сн~ове левїинњ, ја^коже гл~а и^м# мољ=сїи, и^
паде` эT людїи, въ [то'и дн~ь]56 до трехъ ты'сящъ мђжїи” И$ рече и^мъ мољ=сїи, пост~исте
рђкы ваша днесь г~ђ ко'ждо въ сн~ђ [своемъ]57 и^
въ бра'тњ [свое^мъ]58, (и^ дасться)59 на в^ы блsвенїе” И$ бысть на ё%трње, рече мољ=сїи къ лю'демъ, в^ы съгрњти'сте грњхъ вели'къ. (-)60
нн~њ (же) възы'дђ къ б~ђ. да ѓ^чи'щђ ѓ^ грњсњ
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вашемъ” [И$ възврати'ся]61 мољ=сїи къ г~ђ, и^ рече
молю' ти ся г~и, съгрњши'ша лю'дїе сїи грњхъ
вели'къ, (сътвори'вше)62 сами себњ, боги зла'ты.
(-)63 нн~њ а%ще ѓ^ста'виши и^мъ грXњ [и^хъ]64, т^о
ѓ^ста'ви, а%ще ли н^и, и^зложи` м^я и^с (кни'гъ)65
ја%же въпи'са`” (-)66 Рече (же) г~ь къ мољ=сїю, и^же
кт^о съгрњши'лъ къ мн^њ, и^зве'ргђ и& эT (книh
свои^хъ)67. нн~њ же и^ди` [и^ сни'ди]68, и^ възведи`
лю'ди [-]69 на мњсто е^же е^смь реклъ тебњ, с^е
а^гг~лъ мои прDеи'детъ прDе лице'мъ твои^м#, во'нже
дн~ь присњщђ` (и&), [и^]70 възложђ` на' ня грњхъ
и^хъ” И$ поби` г~ь люди, сътворе'нїя ради те'лча,
и^же сътвори` а^аро'нъ”

_ Глvа, л~г”

виj к~г
і^с~ђ наv к~д
е~ мо= з~

выj л~в

рече г~ь къ мољ=сїю, и^ди` [и^]1 възы'ди эTсю'дђ т^ы, и^ лю'ди твоя`, и^хже и^зведе` эT
земля` е^гљ=петъски, на зеMлю е^ю'же кля'хся къ а^враа'мђ, і^ и^саа'кђ, і^ ја%ковђ гл~я
сњмени (твое^мђ)2, да'мъ ю&” *И$ послю` а^гг~ла мое^го предъ тобо'ю, и^ [эTжене'ши]3 [ханане'я]4, а^мморе'я, и^ хетџе'а, и^ ферезе'я, и^ гергесе'я, і^ еве'я,
е^вђсе'я. и^ [въведђ]5 т^я въ зе'млю текђщ'ђю
мле'комъ, и^ ме'домъ. (и^ са'м#) же не пойдђ` с
тобо'ю, *ја%ко лю'дїе же'стоковыи% сђть, да не ё^бїю` тебе` на пђти`” (-)6 Оу^слы'шавше (же) лю'дїе
слово [-]7 с^е, (боя%знено) въскорбњша, (и^ въстђжи'ша)8” И$ рече г~ь [къ мољ=сїю]9, [гл~и]10 сн~омъ і^и~левымъ, в^ы лю'дїе же'стоковы'и блюдњтеся, да
не вре'дъ дрђгїи възложђ` на' в^ы, и^ потреблю`
в^ы, (и^) нн~њ ё^бо съи^мњте ри'зы сла'вы вашея,
и^ ё'твари, и^ покажђ` [-]11 е^же сътворю` тебњ” І$
эTя%ша сн~ове і^и~левы ё%тварь и^хъ, и^ ри'зы эT
горы` хори'ва” (-)12 Възе'м# (же) мољ=сїи, [свои'
храмъ]13, потче` [и&]14, вн^њ полка`, (и^) пода'лњ эT
поlка, и^ прозва'ся храмъ свњдњ'нїя” И$ быs всякъ
възыща'и г~а, и^зы'де въ храM и^же вн^њ покла`”
Є$гда же [и^схожда'ше]15 мољ=сїи (эT полка`)16, стоя'хђ вс^и лю'дїе смотря'ще ко'ждо прDе две'рми
храмђ свое^го, и разђмњва'хђ эTходя'щђ мољ=сїю,
ја%коже вни'ти е^мђ въ храM” (І$) ја%ко (-)17 въхожда'ше мољ=сїи въ хра'мъ, сни`де (же) сто'лпъ
ѓ%блачныи, и^ ста` прDе две'рми храма, и^ гл~а [г~ь]18
мољ=сїю” (-)19 Ви'дяхђ (же) вс^и лю'дїе, столпъ
ѓ%блачныи стоя'щъ прDе две'рми храмђ. и^ ста'вше вс^и лю'дїе поклони'шася ко'ждо с^и, з две'рїи
храма свое^го” И$ гл~аше г~ь къ мољ=сїю, лицемъ къ
лицђ`, ја%коже кт^о въз#г~летъ, (дрђгъ къ дрђгђ
свое^мђ)20, и^ посыла'ше (и&) въ по'лкъ. слђга' же ісsђ
сн~ъ на'винъ ю%ноша, не и^схожда'ше и^з# хра'ма” (-)21
Рече( y) мољ=сїи къ г~ђ, с^е ты` мн^њ гл~еши, и^зведи`
_______
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мовив: Благаю Тебе, Господи. Цей
народ згрішив великим гріхом, зробивши самому собі золотих богів.
32 Тепер, якщо відпускаєш їм їхній
гріх, то відпусти. Якщо ж ні – викресли мене з книги, в яку ти вписав. 33 А Господь сказав до Мойсея: Той, хто згрішив переді мною,
його Я викреслю з своїх книг. 34
Тепер же іди й зійди, та поведи народ до місця, про яке Я тобі сказав.
Ось мій ангел ітиме перед твоїм
лицем. В той день Я навідаюся до
них і наведу на них їхній гріх. 35 І
Господь побив народ за те, що
зробили теля, яке зробив Аарон.

Глава 33
1 І сказав Господь до Мойсея:
Іди і піди звідси ти і твій народ,
якого вивів з єгипетської землі до
землі, про яку Я клявся Авраамові
й Ісаакові та Якову, кажучи: Я дам
її твоєму насінню. 2 *І Я пошлю
мого ангела перед тобою, і виженеш хананея, амморея, і хеттея, і
ферезея, і ґерґесея, і евея, євусея; 3
і Я тебе введу до землі, що пливе
молоком і медом. А сам же не піду
з тобою, *томущо це народ твердошийний, щоб Я не забив тебе в
дорозі. 4 А народ почувши це слово, засумував зі страхом і засмутився. 5 І промовив Господь до Мойсея: Скажи ізраїльським синам: Ви
твердошийний народ. Вважайте,
щоб Я не навів на вас іншу пошесть, і не винищив вас. І тепер,
отже, зніміть одіж вашої слави й
прикраси; і покажу, що тобі зроблю. 6 І зняли ізраїльські сини їхню прикрасу й одіж з гори Хориву.
7 А Мойсей, взявши своє шатро,
поставив його поза табором і подальше від табору, і воно назване
було храмом свідчення. І було, що
кожний, хто шукав Господа, вийшов до храму, що поза табором. 8
Коли ж Мойсей виходив з табору,
увесь народ стояв, дивлячись, кожний перед дверима свого шатра, і
стежили як відходив Мойсей, доки
він не ввійшов до храму. 9 І як входив Мойсей до храму, то сходив
стовп хмари і ставав перед дверима
храму; й Господь говорив до Мойсея. 10 А ввесь народ бачив стовп
хмари, що стояв перед дверима
храму, і ввесь народ, ставши, поклонився сам, кожний від дверей
свого шатра. 11 І говорив Господь
до Мойсея, лицем до лиця, так, як
якийсь друг говорить до свого друга, і Він посилав його до табору. А
_____
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молодий слуга Ісус, син Навина, не
виходив з храму. 12 Промовив же
Мойсей до Господа: Ось ти мені кажеш: Виведи цей народ. Ти же не
сказав мені кого посилаєш зі мною.
Ти ж мені сказав: Знаю тебе понад
всіх, і маєш у мене ласку. 13 Якщо ж
я знайшов ласку перед тобою, покажися мені сам, явно і зрозуміло, щоб
я тебе побачив, оскільки я знайшов
ласку перед тобою, щоб я пізнав, що
цей народ є твоїм народом. 14 І сказав йому Господь: Я сам піду, перед
тобою, і заспокою тебе. 15 А він сказав до нього: Якщо Ти сам не йдеш з
нами, то не виводи нас звідси. 16 Як
же, поправді, явним буде, що я знайшов ласку перед тобою, я і народ
твій; але Ти іди з нами, і прославлюся я і твій народ понад всі народи,
які є на землі. 17 І сказав Господь до
Мойсея: Це слово, яке Я тобі сказав; і
зроблю, бо ти знайшов ласку переді
мною, і Я знаю тебе понад всіх. 18
Сказав же: Покажи мені твою славу.
19 І сказав Господь до Мойсея: Я піду перед тобою з моєю славою і назву моє ім'я перед тобою, Господь, і
помилую, кого лиш помилую, і змилосерджуся, над ким лиш змилосерджуся. 20 І сказав: Не зможеш побачити моє лице, бо людина, якщо побачить моє лице, не може живою бути. 21 І сказав Господь: Ось місце коло мене, і станеш на камені. 22 Коли
ж прийде моя слава, і Я покладу тебе
до кам'яної печери і покрию моєю
рукою над тобою, доки не мину. 23 І
Я заберу мою руку – тоді побачиш
Мене ззаду; а моє лице тобі не
покажу.

лю'ди сїя, ты' же не повњ'да мн^њ, кого посыла'еши съ мно'ю, тыy мн^њ рече вњ'дя т^я,
па'че всњхъ, и^ блгDть и%маши эT мене`, а'ще
(же)22 ѓ^брњто'хъ блгDть предъ тобо'ю, ја%ви ми
ся са'мъ, (ја^вњ и^) разђмно да ви'ждђ т^я. ја%коже ѓ^брњто'хъ блгDть предъ тобо'ю [-]23 да
позна'ю, ја%ко лю'дїе твои`, ја%зы'къ сїи” И$ [рече
е^мђ г~ь]24, а%зъ самъ пои^дђ` предъ тобо'ю, и^
ё^ста'влю т^я” (-)25 [Рече]26 (же) к немђ`, а^ще
са'мъ т^ы не и'деши с на'ми, т^о не [и^зводи`
насъ]27 эTсю'дђ, (-)28 ка'ко ли ја%вњ бђдетъ и%стинною ја^ко ѓ^брњтоX блгDть предъ тобо'ю,
а%зъ и^ лю'дїе твои`. н^о (и^ди`)29 т^ы с на'ми, и^
просла'вленъ бђдђ а%зъ и^ лю'дїе твои`, паче
всњхъ ја^зы'къ е^ли'ко на земли` е^сть” [И$ рече]30
г~ь къ мољ=сїю, (-)31 с^е (-)32 сло'во е^же (вњща'хъ)33
(тебњ, и^) сътворю`. ѓ^брњ'лъ б^о е^си блгDть предо мно'ю, и^ вњмъ т^я паче всњхъ” (-)34 [Рече]35
(же) покажи` м^и [славђ твою`]36” И$ рече [г~ь къ
мољ=сїю]37, а%зъ и^дђ` предъ тобо'ю съ сла'вою
мое^ю, и^ прозовђ` и%мя мое (предъ тобо'ю г~ь)38.
и^ поми'лђю, е^го'же а%ще поми'лђю, и^ ё^ще'дрю,
е^го'же а%ще ё^ще'дрю” И$ рече, не възмо'жеши ви'дњти [лица` мое^го]39. нњсть б^о, (а%ще) ви'дитъ чл~к# лице` мое, (-)40 жи'въ быти” И$ рече
г~ь с^е мњсто ё^ мене`, [и^ ста'неши]41 ё^ ка'мене,
е^гда' же прїидетъ [сла'ва моя`]42, и^ поста'влю
т^я ё^ пеще'ры ка'менны. и^ покры'ю рђко'ю мое^ю
надъ тобо'ю, до'ндеже минђ`. и^ эTи^мђ` рђ'кђ
[мою]43. (-)44 тогда` ё%зриши за'дняа моа`. лицеy
мое не ја%ви'тъ ти ся”

Глава 34

_____
Гл~а, л~д”
рече г~ь къ мољ=сїю, *и^стеши` себњ дв^њ
до'сцњ ка'меннњ, ја%цњ (бњ'ста) и^ (пе'рвње)1, и^ възы'ди къ мн^њ на горђ`. (да)2
въпишђ` [словеса` на до'скђ]3, јаже бњша
на (пе'рвђю до'скђ)4, ја^же е^си съкрђшилъ” (-)5
Бђди (же) гото'въ заё%тра, (да)6 възы'деши на
горђ` сина'искђю, и^ ста'неши [-]7 т^ђ, на ве'рсњ
горы`. и^ да никто'же възы'детъ с тобо'ю, ни
да ся ја%ви'тъ (кт^о) в (сей)8 горњ, и^ ѓ^вца и^
говя'да, да ся не пасђтъ, близь горы` тоя`” І$
и^стеса` дв^њ до'сцњ ка'менны, ја%цњ (же) и^
прь'вњи, и^ (ё^ра'ни)9 мољ=сїи заё%тра, (и^) възы'де
на горђ` сина'искђю, ја%коже завњща` е^мђ г~ь. и^
възя'тъ мољ=сїи съ собо'ю дв^њ до'сцњ
ка'меннњ” И$ съни'де г~ь въ ѓ%блацњ, и^ ста` пред
ни'мъ т^ђ, и^ възва` и%менемъ гн~имъ. и^ минђ`
г~ь предъ лице'мъ е^го” И$ призва` (г~а)10, *г~ь б~ъ
ще'дръ, и^ млsтив#, терпелиv (-)11 і^ и'стиненъ, [-]12

1 І сказав Господь до Мойсея:
*Витеши собі дві кам'яні таблиці, такі як були й раніше; і вийди до мене
на гору, хай напишу на таблицях слова, які були на перших таблицях, які
ти розбив. 2 Будь же готовий вранці,
щоб вийти на Синайську гору, і станеш там на версі гори. 3 І хай з тобою ніхто не вийде ані хай хто не
покажеться в усій горі. І вівці, й скотина хай не пасуться близько тієї гори. 4 І він витесав всі кам'яні таблиці
такими, як же й перші, і Мойсей,
вставши вранці, вийшов на Синайську гору, так як йому заповів Господь. І Мойсей взяв з собою дві кам'яні таблиці. 5 І Господь зійшов у
хмарі і став перед ним там; і закликав
Господнім іменем. 6 І Господь пройшов перед його лицем. І закликав:
Господи, Господь *Бог щедрий і милосердний, терпеливий і правдивий,
7 Він держить справедливість *і чи-
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пра'вдђ снабдя` *и^ творя'и млsть въ ты'сящахъ, эTмщаа безако'нїя и^ непра'вды, и^ грњхи`,
и^ не потреби'тся вина` е^го, възлага'а грњхи`
эTц~ъ на ча'да, и^ на сн~ы сн~овъ, до тре'тїяго и^
до четве'ртаго ро'дђ. и^ потща'вся мољ=сїи, (преклони'ся)13 до земля`, (и^) поклони'ся [б~ђ]14, и^ рече. а%ще ѓ^брњто'хъ блгDть предъ тобо'ю (молю`
ти ся г~и) да (и'деши)15 с на'ми, лю'дїе б^о же'стоковыи` сђть, (да)16 ѓ^ста'виши [-]17 грњхи` и^
непра'вости наша, и^ да бђ'демъ твои`” И$ рече г~ь
къ мољ=сїю, с^е а'зъ полага'ю тебњ завњтъ, преD
всњми людми` твои^ми, сътворю` [вели'кая и^]18
сла'вная, ја^коваже не бњша по все'и земли`. (н^и
въ всњхъ страна'хъ,) н^и въ всњхъ ја%зы'цехъ, и^
ё%зрятъ вс^и лю'дїе в ни'хже [сђть]19 дњла гн~я,
ја%коже чю'дна сђть, ја%же сътворю` а%зъ тебњ.
вънми (же) т^ы вс^е е^ли'ко а%зъ заповњ'даю тебњ”
Се а%зъ [эTженђ`]20 предъ лице'мъ вашиM, а^морре'я,
и^ ханане'я, и^ хетџе'я и^ ферезе'я, и^ еве'я, и^ гергесе'я, и^ евђсе'я” Во'нми себњ самъ, да не когда`
завњща'еши завњтъ сњдя'щиM на земли`. в ню'же
вни'деши (-)21, да не бђдетъ събла'знъ въ
васъ” [И$]22 ѓ%лтаря и^хъ разсы'плете, и^ кђми'ры
иX да съкрђши'те, и^ сады` и^хъ да посњче'те и^
вая'нїя бо'гъ иX, да съжеже'те на ѓ^гни`” да ся
не поклони'те богђ и%номђ, (-)23 г~ь б~ъ ревно
и%мя. б~ъ ревниv е^сть, *да не когда` завњща'еши
завTњ сњдя'щимъ на земли`, и^ съвратяTся въ
слњдъ бого'въ и^хъ, и^ требђ положа'тъ бого'мъ
и^хъ, и^ възовђт'ъ т^я, і^ я'си (тре'бђ)24 и^хъ. *и^
по'имеши дще'ри и^хъ сн~омъ твои^мъ, и^ дще'ри
твоя`, даси` сн~омъ и^хъ, и^ съвратя'тся дще'ри
твоя` въ слњдъ бого'въ и^хъ, и^ (сн~ове твои`
съвратяTся)25 въ слњдъ бого'въ и^хъ” И бо'гъ
сълїя%нъ да не сътвори'ши себњ, [-]26 пра'здникъ ѓ^прњсночныи снабди'ши. з~, дн~їи да я'си
ѓ^прњснокы, ја^коже (т^и заповњдахъ)27 (вс^я)28
лњта в но'выи мцsъ, въ мцsъ б^о новы'и. и^зше'лъ
е^си эT [земля`]29 е^гљ=петскы” *Вся'къ эTверза'яи`
ложесна мн^њ мђжеска полђ (да бђдетъ) первене'цъ те'лца, и^ первене'цъ а%гньца, (-)30 первене'цъ
ѓ^сля'те и^змњни'ши ѓ^вце'ю, а%ще ли не и^змњни'ши [-]31, (т^о) цњ'нђ [е^го]32 даси`. [и^]33 вся'къ перве'нецъ сн~овъ твои^хъ и^змњни'ши, да ся не я^ви'ши предо мно'ю то'щъ” В ше'сть днїи дњ'лае^ши. въ [седмы'и же дн~ь]34 да почї'еши, сњя'твы, и^ жа'твы преста'неши. и^ вели'къ дн~ь недњ'ленъ да сътвори'ши м^и, нача'ла жа'твъ пшени'ца. и^ вели'къ дн~ь съвокђпле'нїя посредњ лњта” *Въ тр^и времена` в лњтњ, да ся ја%ви'тъ
вся'къ мђжескъ полъ твой, предъ гм~ъ бм~ъ
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нить милосердя в тисячах, мстить
беззаконня і неправди, й гріхи, і
його вина не буде усунена. Він кладе гріхи батьків на дітей і на синів
синів, до третого й до четвертого
покоління. 8 І Мойсей, поспішившись, прихилився до землі і поклонився Богові, 9 і сказав: Якщо я
знайшов ласку перед тобою, благаю тебе, Господи, щоб Ти йшов з
нами. Тому що народ є твердошийний, відпусти наші гріхи і беззаконня, і щоб ми були твої. 10 І Господь сказав до Мойсея: Ось Я кладу тобі завіт; зроблю перед усім
твоїм народом велике і славне, якого не було в усій землі, ані в усіх
країнах, ані в усіх народах; і увесь
народ, в яких вони є, побачить, бо
подиву гідними є господні діла, які
Я тобі вчиню. 11 Вважай же ти на
все, що Я тобі заповідаю. Ось я вижену перед вашим лицем аморрея, і
хананея, і хеттея, і ферезея, і евея, і
ґерґесея, і євусея. 12 Вважай на себе самого, щоб часом ти не уклав
завіт з тими, що живуть на землі,
до якої ввійдеш; щоб у вас не було
спотикання. 13 І знищите їхні жертовники і розіб'єте їхніх бовванів, і
вирубаєте їхні гаї, та образи їхніх
богів спалите на вогні, 14 щоб ви
не поклонилися іншому богові. Господь Бог – ревниве ім'я, Він ревнивий Бог; 15 *щоб часом ти не уклав
завіт з тими, що живуть на землі, і
ви не повернулися вслід за їхніми
богами, і не принесли жертву їхнім
богам, і вони не покликали тебе, і
ти не їв їхню жертву; 16 *і ти не
взяв їхніх дочок для твоїх синів, і
ти не дав твоїх дочок їхнім синам, і
щоб твої дочки не зверули вслід за
їхніми, і щоб твої сини не звернули
вслід за їхніми богами. 17 І не зробиш собі вилитих богів. 18 Зберігатимеш празник опрісноків: 7 днів
їстимеш прісне так як Я тобі заповів, в усі пори в новий місяць, бо в
новому місяці ти вийшов з єгипетської землі. 19 *Все чоловічого роду, що відкриває лоно, мені хай буде: первородне з телят і первородне
з овець. 20 Первородне з ослят заміниш вівцею. Якщо ж не заміниш,
то даси його ціну. І заміниш кожного первородного з твоїх синів, щоб
ти не з'явився переді мною порожнім. 21 Впродовж шістьох днів працюй, а в сьомому дні, щоб ти спочив. В часі сівби і жнив спочинеш
22 і великий день тижнів Мені святкуватимеш, початок жнив пшениці і великий день збору посеред року. 23 *Три рази в році хай кожний
в тебе чоловічого роду з'явиться пе_____
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ред Господом Богом Ізраїля. 24 Бо
коли прожену народи зперед твого
лиця і поширю твої границі – бо
ніхто не задумає чогось проти твоєї
землі, коли ж прийдеш з'явитися перед твоїм Господом Богом три рази в
році. 25 Не заколиш з квасом кров
моєї жертви і не зостане до ранку
жертва великого дня пасхи. 26 Первоплоди зерна твоєї землі внесеш до
дому твого Господа Бога. *Не звариш
ягнати в молоці його матері. 27 І
сказав Господь до Мойсея: Запиши
собі ці слова, бо в цих словах укладаю тобі завіт, Ізраїле. 28 *І Мойсей був там перед Господом, 40 днів і
40 ночей. Хліба він не їв ані води не
пив. І Мойсей записав на плитах ці
слова завіту, 10 слів. 29 Як же Мойсей сходив з синайської гори, і дві
таблиці були в руках Мойсея. А як
він сходив з гори, Мойсей же не знав,
що прославився вид шкіри його лиця,
коли він говорив з ним. 30 І побачив
Аарон та всі сини Ізраїля Мойсея, що
був прославлений вид шкіри його лиця, і побоялися до нього приступити.
31 І закликав їх Мойсей, і повернулися до нього Аарон і всі князі
збору. І Мойсей до них промовив; 32
і після цього вони прийшли до нього,
всі ізраїльські сини, і він їм заповів
все, що сказав до нього Господь на
Синайській горі. 33 Коли ж він
перестав до них говорити, *він поклав покривало на своє лице. 34 Коли
ж Мойсей входив перед Господа,
щоб говорити до нього, він знімав
покривало, доки не виходив. І вийшовши же, говорив до всіх синів
Ізраїля те, що йому заповів Господь.
35 І побачили сини Ізраїля, що прославилося лице Мойсея, і Мойсей
клав покривало на своє лице, доки не
приходив говорити до них.

і$и~левымъ” Є$гда` бо эTженђ` ја%зы'кы эT лица`
твоеh, и^ разширю` предњлы твоя`, нњсть (б^о)
помы'слити никомђж'е на зе'млю твою`” Є$гда
(же) а%ще прїидеши ја%ви'тися предъ гм~ъ бм~ъ
твои^мъ, въ тр^и времена` лњта, да не зако'леши съ ква'сомъ крови тре'бы мое^я, и^ да не
прележи'тъ на ё%трїа, заколе'нїа вели'ка дн~и
пасхи” Нача'ла житъ земля` твое^я, да внесе'ши въ до'мъ г~а б~а твое^го, *да не свари'ши
а%гньца въ мле'цњ ма'тере е^го” И$ рече г~ь къ
мољ=сїю, пиши` себњ словеса` с^и, въ словесњхъ б^о
си'хъ полага'ю тебњ завњтъ [-]35 і^и~лю” *И$ б^њ
тамо мољ=сїи предъ гм~ъ, м~, днїи, и^ м~, но'щїи, хлњба не ја%ды'и н^и воды` пїя`, и^ въписа
(мољ=сїи) [въ до'сцњ словеса` с^и]36 завњта, і~,
слове'съ” Сходя'щyђ мољ=сїю съ горы` [сина'иски]37,
и^ ѓ%бњ до'сцњ въ рђ'кђ (бњста) мољ=сїинђ. сходя'щђ же е^мђ съ горы`, мољ=сїи же не вњ'дяше, ја%ко просла'вися ѓ^бли'чїе пло'ти лица` е^го,
е^гда` гл~аше с ниM” І$ ё^зрњ а^аро'нъ, и^ вс^и [сн~ове]38
і^и~левы мољ=сїя, (-)39 бя'ше (б^о) просла'влено ѓ^бли'чїе пло'ти лица` е^го. и^ ё^боя'шася пристђпи'ти ко немђ`, и^ възва` я& мољ=сїи, и^ възврати'шася к немђ`, а^аро'нъ, и^ вс^и княѕи со'нма”
И$ гл~а (мољ=сїи къ нимъ)40, и^ посе'мъ прїидо'ша к немђ вс^и сн~ове і^и~левы, и^ заповњ'да и^мъ
вс^е е^ли'ко гл~а [к немђ` г~ь]41 на горњ сина'истњи”
(-)42 Є$гда' (же) преста` гл~я к нимъ, *възложи`
на лице свое покро'въ. е^гда` же въхожда'ше мољ=сїи предъ г~а гл~ати к немђ`, снима'ше покро'въ,
до'ндеже схожда'ше” И$ съшDеши (же) гл~аше къ
всњмъ сн~омъ і^и~левымъ е^ли'ко заповњ'да е^мђ
г~ь” И$ видњша сн~ове і^и~левы, [ја%ко просла'вися лице` мољ=сїѓ^во]43. и^ възложи` мољ=сїи покро'въ на
лице` свое`, до'ндеy прїидетъ гл~ати (к нимъ)44

Глава 35

_____
Глvа, л~е”
събра` мољ=сїи ве'сь со'нм# сн~ов# і^и~левъ, и^ рече к ни'мъ, с^и словеса` ја%же гл~а г~ь твори'ти я&” ше'сть дн~їи дњлай, а^ въ дн~ь
седмы'и почі'еши. ст~а сђбо'та поко'и г~ђ,
вся'къ творя'и дњло в н^ю да ё%мретъ. да не
възгнњти'те ѓ^гня`, въ всњхъ домXњ ва'шихъ.
въ дн~ь сђбо'тныи, а%зъ г~ь” И$ рече мољ=сїи къ
всемђ` со'нмђ сн~овъ і^и~левъ, гл~я с^е сло'во, е^же
завњща` г~ь гл~я, възмњте эT себе` са'ми ё^ча'стїе г~ђ, *вся'къ по во'ли ср~дца [свое^го]1. да
да'стъ на ё^ча'стїе г~ђ, зла'то [и^]2 сребро`, [и^]3
мњдь, [и^]4 синетђ`, [и^]5 багряни'цђ, [и^]6 червлени'цђ, сђгђ'бъ съпря'денђ, и^ виссо'нђ тканаго,
и^ (ко'злїю волнђ)7, и^ ко'жа ѓ%вня червле'ны, и^

1 І зібрав Мойсей усю громаду
синів Ізраїля, і сказав до них: Це слова, які Господь сказав,щоб їх чинити.
2 Працюй шість днів, а в сьомому дні
відпочинеш, він святий, субота, спочинок Господеві. Кожний, хто чинить діло в ній, хай помре. 3 Не запалите вогонь в усіх ваших домах у
день суботи. Я Господь. 4 І промовив
Мойсей до всього збору синів Ізраїля
кажучи: Це слово, яке Господь заповів, кажучи: 5 Візьміть в себе самих
часть Господеві. *Кожний за бажанням свого серця хай дасть на часть
Господеві: золото і срібло, і мідь, 6 і
синю тканину, і багряницю, і подвійний прядений кармазин, і тканий виссон, і козячу вовну, 7 і на червоно
_____
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ко'жа си'ня, и^ древеса` негнию'ща, и^ ка'мени сарда'ньскы” И$ ка'мени въ вая%нїе ризњ, ве'рхнеи, и^
яy до земля`. и^ вся'къ премђдрый ё^моM въ
ва'съ, пришедъ да дњ'лае^тъ, вс^е е^ли'ко заповњ'да г~ь” Хра'мъ [-]8 ѓ^по'ны, и^ покро'вы, и^ разво'ры,
и^ затво'ры, и^ столпы`. и кїѓ'тъ свњдњнїя и^
носи'ла е^го и^ ѓ^цњще'нїе е^го, и^ завњсђ” и^ ѓпо'нђ
притвора, и^ столпы` е^го, [-]9 ка'мени и^змара'гдовы” И$ џимияM и^ ма'сло древяно'е пома'занное
[и^ ма'сло свњти'лное, и^ а^рама'ты на и^е^ле'и пома'занїя, и^ џимїя'мъ слђже'нїя]10” И$ трапезђ, и^ вс^я съсђды е^го и^ свњщникъ свњще'нїя,
и^ вс^я съсђды е^го, [и^ џимїямъ слђже'нїя, и^
ѓпо'нђ ё^ две'ри храмђ]11. и^ ѓ%лтарь, и^ вс^я съсђды е^го и^ ри'зы ст~ая а^аро'на жерца`, и^ ри'зы в
ни'х (же слђжитъ)12 въ (ст~ыни)13, и^ ри'зы
сн~омъ а^аро'новыM жре'ческїя [-]14” (-)15 И$зы'де (же)
весь со'нмъ сн~овъ і^и~левъ, эT мољ=сїя, и^ принесо'ша ко'ждо (и^хъ), ја%ко (срDце и^хъ ѓ^блюби`)16, и^
ја%коже помы'сли дш~а е^го, (наро'къ и^) принесо'ша
ё^ча'стїе г~ђ. на вс^е дњло храмђ свњдњ'нїя, и^
на вс^я съсђды е^го, и^ на вс^я ри'зы ст~ыя. (-)17
принесо'ша (же не то'чїю) мђж'и (н^о и^)18 же'ны,
ко'ждо, ја%коже помы'сли ё^моM” Принесо'ша печа'ти, и^ ё^серя'зя, и пе'рстени плени'ца, и^ мони'ста, [и^]19 всякђ кђ'знь зла'тђ. (-)20 вс^и е^ли'ко
принесо'ша ё^ча'стїе [-]21 г~ђ” И$ [вся'къ]22 ё^ него'же ся ѓ^брњте виссо'нъ, [и^ (вся'къ ё^ него'же
ся ѓ^брњте) ко'жи ѓ%вни черъвле'ны, и^ ко'жа си'ня]23” (-)24 Вс^е (же) ёчащая ё^ча'стїе, сребро` и^
мњдь. принесо'ша ё^ча'стїе г~ђ, и^ в ни'хже ся
ѓ^брњто'ша древеса` негнию'ща, на вс^е съдњлованїе съсђдовъ принесо'ша” и^ вся'ка жена` мђдра
ё^мо'мъ, (и^) рђкама [пряде]25, принесо'ша пря'денїе синетђ`, и^ багряни'цђ, и^ червлени'цђ, и^
виссо'нъ, и^ вс^я же'ны, и%мже любовь въ ё^мњ
и^хъ, хи'тростїю, съпрядо'ша во'лнђ ко'злїю” [Кня'ѕи же]26 принесо'ша ка'мени и^змара'гдовы, и^ ка'мени на соверше'нїе. ри'зњ врь'хнеи, и^ на сло'во и^
зложе'нїя, и^ дре'вяно ма'сло пома'занїя, и^ сложе'нїя џимия'ма” И$ вся'къ мђж# и^ жена`, и^мже
разђмњва'ше ё%мъ и^хъ. въше'дше твори'ти
вс^я дњлеса`, е^ли'ко заповњда г~ь [-]27 мољ=сїѓмъ,
[и^]28 принесо'ша сн~ове і^и~левы ё^ча'стїе г~ђ” (-)29
*Рече (же) мољ=сїи сн~омъ і^и~левымъ, с^е нарече б~ъ
и^менемъ веселе'ила ё^рїи'на сн~а ѓ%рова эT племене`
і^ёд
' ина, и^ напо'лни и& дх~а бж~їя. премђдрости,
и^ ра'зђма, ё^мњнїа всего` древа дњ'ланїа. въ
всXњ дњлесњхъ древодњлныхъ твори'ти зла'то,
и^ сребро`, [-]30 мњдь, и^ ва'яти, ка'мени, и^ дњлати дре'во, и^ твори'ти по всемђ` дњ'лђ премђ157

забарвлені шкіри баранів і на синьо
забарвлені шкіри, і негниюче дерево,
9 і камені сардія, і камені на карбування для верхньої ризи, і те, що для
доземної. 10 І кожний мудрий умом у
вас, прийшовши, хай робить усе, що
Господь заповів: 11 храм, занавіси, і
покриття, і поперечки, і засуви, і
стовпи; 12 і кивот свідчення, і його
носила, і його очищення, і занавісу; і
занавісу притвору, і його стовпи;
смарагдові камені, і ладан, і олію з
оливок на помазання, і олію для
світла, й аромати для олії помазання,
і ладан для служіння, 13 і трапезу, і
ввесь її посуд; 14 і свічник світла, і
ввесь його посуд, і ладан для служіння, і занавісу при дверях храму;
16 і жертовник, і ввесь його посуд; 19
і святі ризи священика Аарона, і
ризи, в яких він служить у святині, і
ризи священичі для синів Аарона. 20
Вийшов же увесь збір синів Ізраїля
від Мойсея. 21 І вони принесли, кожний з них, як сподобалося їхньому
серцю, і вибране, як задумала його
душа; і принесли дар Господеві на
кожне діло храму свідчення і на
ввесь його посуд, і на всі святі ризи.
22 А принесли не тільки мужі, але й
жінки, кожний, як задумав умом.
Принесли печаті, й кульчики, і перстені, ланцюжки, і каблучки, і всяку
ковану золоту річ: всі, що принесли,
– дари Господеві. 23 І кожний, у кого
знайшовся виссон, і кожний, у кого
знайшлися шкіри баранів забарвлені
на червоно, і шкіри забарвлені на синьо. 24 Все, що відносилося до дару:
срібло і мідь – принесли в дари Господеві. І ті, у кого знайшлося негниюче дерево на всі діла посуду, принесли. 25 І кожна жінка, мудра умом
і руками, пряла і принесла прядиво:
синє полотно, і багряницю, і кармазин, і виссон. 26 І всі жінки, в яких
була любов в їхньому умі, вміло
випряли козлячу вовну. 27 Князі ж
принесли камені смарагду і камені на
виконання для верхньої ризи і для
слова, 28 складники і олію помазання
з оливок, і складники ладану. 29 І
кожний чоловік і жінка, в яких
сприймав їх ум, прийшли робити всі
діла, які заповів Господь Мойсеєм; і
принесли сини Ізраїля дар Господеві.
30 *Сказав же Мойсей до синів Ізраїля: Ось назвав Бог по імені Веселеїла, сина Урія, сина Ора, з племені
Юди; 31 і наповнив його божим духом, мудрістю і розумом, хистом всякого 32 виду виробів в усіх виробничих ділах: щоб опрацьовувати золото і срібло, і мідь, 33 і обробляти
камінь, і робити столярку; і працювати в кожному мудрому ділі. 34 І до______
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дати ж в умі, дав цьому і Еліаву,
синові Ахисамаха, з племени Дана;
35 і наповнив їх мудрістю і розумом, і умом, щоб усе розуміти,
чинити діла для святині: ткане,
шите, виткати кармазин і багряницю, і виссон, робити всяке мистецьке діло уміння.

дрости” И$ приложи'ти же, (въ ё^мњ дастъ семђ)31, [-]32 і^ елна'вђ а^хисама'ховђ, эT племени` да'нова, и^ напо'лни я& премђдрости, и^ ра'зђма, ё^мо'мъ вс^я разђмњти. Твори'ти дњло ст~ыни (-)33
тка'нїа и^ спестре'нїя, и^стка'ти червлени'цђ (и^
багряни'цђ), и^ виссо'нъ, твори'ти вс^е дњло древодњ'ли хђдо'жна”

Глава 36

_____
Глvа, л~ѕ”
1
[ътвори'лъ] веселеи'лъ, і^ елиа'въ, и^ вся'къ
мђ'дрыи ё^мо'мъ, е^мђже дана` е^сть премђдрость, и^ хи'трость разђмњти. твори'ти вс^я дњлеса` лњпотна, [ја%же ст~ы2
ни] по всемђ` е^ли'ко заповњда г~ь” И$ възва` мољ=сїи веселеи'ла, і^ елїа'ва, и^ вс^я и^мђщая премђдрости. [и%мже]3 даст# б~ъ [ра'зђмъ и^]4 хи'трость
въ срDцы, и^ вс^я во'лею приходя'щая къ дњлеси`,
ја^ко съверши'ти е&” И$ взя'ша эT мољ=сїя вс^я
приноше'нїя ја%же принесо'ша сн~ове і^и~левы на вс^е
дњ'ло ст~ыни твори'ти я&, (-)5 си' (же) прїима'хђ.
посе'мъ бо'лее вс^я приноси'мая, эT принося'щихъ
заё%тра, заё%тра” И$ [приходя'ще]6 вс^и мђдрїи,
и^же творя'хђ дњлеса` ст~ыни, ко'ждо по свое^мђ
дњлђ [сами]7 дњлахђ. и^ реко'ша мољ=сїю, ја%ко
мно'го прино'сятъ лю'дїе (вс^я)8 дњлеса`, е^ли'ко же
заповњда г~ь сътвори'ти” И$ повелњ мољ=сїи [проповњдати]9 въ по'лцњ гл~я, мђжъ и^ жена`,
ктомђ` не приноси'тњ, въ прино'съ ст~ыни, и^
преста'ша лю'дїе посе'мъ приноси'ти. (-)10 дњлеса'
(же) бяхђ и^мъ (мно'га)11, на сътворе'нїе твори'ти, и^ скоnча'ша” И$ сътвори` всяk премђдрыи, (и^)
въ дњ'лающихъ ри'зы ст~ыя, ја%же сђть а^аро'нђ
жерцђ`, ја%коже заповњда г~ь мољ=сїю” (-)12 Сътвори'ша (же) ри'зђ ве'рхнюю, эT зла'та, и^ синеты`, и^
багряни'ца, и^ червлени'ца съпря'дены, и^ виссо'нђ
тка'наго. и^ раздњли'ша (зла'то)13 по вла'сђ, ја%коже съшити съ синето'ю, и^ багряни'цею, и^ съ
червлени'цею пря'деною, и^ съ виссо'ноM [-]14 дњло
(съверше'ное)15 сътвори'ша [в неM]16” Ри'зђ (же) ве'рхнюю съдрьжа'щђся, съ ѓ^бою` странђ`, дњло
шве'нно к себњ` съплете'но, са'ми эT себе` сътвори'ша, по е^го` тва'ри эT зла'та, эT синеты`, и^ багряни'ца, и^ червлени'ца съпря'дены, и^ виссо'нђ
тка'наго, ја%коже заповњда г~ь мољ=сїѓви” (-)17
Сътвори'ша( y) ѓ%ба ка'мени и^змара'гдова състњгана сво'рою, и^ ѓ^бложена зла'тоM. (-)18 и^зва'яно и^зва'янїемъ зна'менїя, эT и^ме'н# сн~овъ і^и~левъ, и^
възложи'ша (-)19 на [ѓ%бњ]20 рамњ ри'зы ве'рхняа.
ка'менїе па'мять [е^ста`]21 сн~овъ і^и~левъ, ја%коже
заповњда г~ь мољ=сїю” И$ сътвори'ша сло'во дњло
шве'нно пестрото'ю на дњло ри'зы ве'рхняа, эT
_______

1 Зробив Веселиїл і Еліав, і
кожний мудрий умом, якому дано
мудрість і вміння розуміти і чинити
всі гарні діла, що є для святині за
всім, що Господь заповів. 2 І Мойсей покликав Веселеїла та Еліава і
всіх, що мали мудрість, яким Бог
дав розум і хист у серці, і всі, що
свобідно приходили на діла, щоб
завершити їх. 3 І вони взяли в Мойсея всі дари, які принесли сини Ізраїля на все діло святині, щоб їх
чинити; ці ж далі приймали після
цього все те, що приносили від тих,
хто приносив рано-вранці. 4 І приходячи, всі мудрі, які виконували
діла святині, кожний за своїм ділом
самі робили. 5 І сказали Мойсеєві,
що народ приносить багато для всіх
діл, які Господь заповів зробити. 6 І
Мойсей приказав, і проголосили у
таборі, кажучи: Чоловік і жінка
більше хай не приносять на дари
для святині, і після цього народ перестав приносити. 7 А праці було
їм багато, щоб робити потрібне; і
вони закінчили. 8 І зробив кожний
мудрий і між працівниками святі
ризи, які є для Аарона, священика,
так як заповів Господь Мойсеєві. 9
Зробили ж ризу верхню з золота, і
синього полотна, і багряниці, і пряденого кармазину, і тканого виссону. 10 І вони розділили золото по
волоску, щоб зішити з синім полотном, і з багряницею, і з пряденим
кармазином, і з виссоном; зробили
його досконалим ділом. 11 Ризу ж
верхню – злучену з обох сторін: 12
діло шите одне з одним, сплетене
само від себе зробили за його ділом, з золота, з синього полотна, й
багряниці, і пряденого кармазину, і
тканого виссону, так як Господь заповів Мойсеєві. 13 Зробили ж оба
камені смарагду защіплені брошкою і обложені золотом, викарбовані кабруванням печаті з іменами
синів Ізраїля. 14 І поклали на оба
рамена верхньої ризи камені, – це
память синів Ізраїля, так як Господь заповів Мойсеєві. 15 І зробили слово, діло шите з вишиттям, на
діло верхньої ризи з золота, і синьо____
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зла'та и^ синеты`, и^ багряни'ца, и^ червлени'ца съпря'дены, и^ виссо'нђ тка'наго четвероё^голно (же),
сђгђбо сътвори'ша сло'во. пя'ди в долготђ`, (-)22
пя'ди (же) в широтђ` сђгђ'бъ” И$ съши'ста в неM
шве'нїемъ (по три ка'мени)23 четы'рми ря'ды,
ря'дъ ка'менїи сардїѓ%нъ, топазїѓ'нъ, и^ змара'гдъ, (си'ми е^ді'н# рядъ)24. (-)25 ря'д (же) вторы'и а^нъџра'ксъ и^ сапфи'ръ і^ а'списъ. (-)26 ряд
(же) тре'тїи, лигирїѓ'нъ, і^ а^хати'съ, і^ а^меџистоs, (-)27 ря'д (же) четве'ртыи хрисоли'џъ, и^ вирилїѓ'нъ і^ ѓ^нихїѓ'н#. ѓ^кова'нњ ѓ%коло зла'томъ, і^
ѓсаже'но въ зла'тњ” (-)28 Ка'мени (же) бяхђ, эT
и^ме'нъ сн~овъ і^и~левъ, в~і, по и'менемъ и^хъ и^зва'я^но зна'менїя ко'жDо свои^мъ и%менеM, въ, в~і. племе'нъ” И$ сътвори'ша ѓ%коло. слова тре'сны съплете'ны, дњло плетени'чно эT зла'та чи'ста. и^ сътвори'ша дв^а щита` зла'та, и^ дв^њ ѓ%бодњ зла'тњ, и^ възложи'ша (-)29 на ѓ%ба конца` сло'ва” И$
вложи'ша плетени'ца зла'ты въ [ѓ%бњ]30 ѓ%бодњ,
съ ѓ^бою` концђ` слова. [-]31 въ ѓ%бњ сложе'нїи дв^њ
плетени'ца. и^ възложи'ша на ѓ%ба щита`, и^ възложи'ша на [ѓ%бњ]32 ра'мњ ри'зы ве'рхняа, съпроти'въ лицемъ [е^го]33” И$ сътвори'ша дв^њ ѓ%бодњ
зла'тњ, и^ възложи'ша на ѓ%ба (-)34 ё%гла сло'ва до
конца` съза'ди ри'зњ, внђтрьё%дђ (ри'зњ ве'рхнеи)” И$
сътвори'ша дв^њ ѓ%бодњ зла'тњ, и^ положи'ша въ
ѓ%бњ ра'мњ ри'зњ ве'рхнеи ни'же (-)35 на лицы` по
съставле'нїю, вы'ше съста'ва ри'знаго, и^ стягнђша слово ѓ%бодми, и^же на немъ. въ ѓ%бодњ
ри'зныя съдръжа'щися, синето'ю съпря'дены, въ
шве'нїи ри'знMњ, да не спаде'тъ сло'во эT ри'зы,
ја%коже заповњда г~ь мољ=сїю” И$ сътвори'ша подо'лнђю ри'зђ е^же подъ ве'рхнею. дњ'ло (шве'но) плете'но вс^е синето'ю” ѓ^жерелїе же внђтренеи ризњ,
на средњ шве'нно, съплете'но. ѓ^ме'ты, и^мђщи
ѓ%коло ѓ%жере'лїе нераZлђче'но” И$ сътвори'ша ѓ^ме'ты,
ризњ ё%тренеи до'лњ ја%ко процвњта'юща ши'пка
пђгви, эT синеты`, и^ багряни'ца. и^ червлени'ца,
съпря'дены, и^ виссо'нђ тка'наго” И$ сътвори'ша
звонца` зла'ты, и^ възложи'ша звонца` на ѓ^ме'ты
ризы внђтреняа, ѓ%крsтъ междђ` пђ'гвами, звонца` зла'ты. таже пђ'гви на ѓ^ме'тахъ ри'зы ѓ%крsтъ въ слђжбђ, ја%коже повелњ г~ь мољ=сїю” И$
сътвори'ша ризы съ виссо'нђ дњло тка'но а^аро'нђ,
и^ сн~омъ. е^го, и^ клобђки` съ виссо'нђ, и^ ё^вя'сло
съ виссо'нђ, и^ надра'гы со виссо'нђ тка'наго и^ по'ясы иX съ виссо'нђ, и^ синеты` и^ багряни'ца, и^
червлени'ца [-]36 дњло пестря'щаго, ја%коже заповњда г~ь мољ=сїю” И$ сътвори'ша до'скђ зла'тђ (въ
ѓ^сщ~енїе)37 ст~ыни. эT зла'та чи'ста. и^ въписа'ша на не'и писмена` въва'яные зна'менїя ѓ^сщ~е159

го полотна, і багряниці, і пряденого
кармазину, і тканого виссону. 16
Чотирикутним, подвійним зробили
слово: долоня в довжину, долоня ж
у ширину, подвійним. 17 І нашили
в ньому шиттям по три камені в чотири ряди; ряд каменів: сардій,
топазій і смарагд – з цих один ряд.
18 А другий ряд: антракс, і сапфір,
і яспис. 19 Ряд же третий: ліґурій, і
ахат, і аметист. 20 Та четвертий ряд:
хризоліт, і верилій, і оних. Вони
кругом оковані золотом і всаджені
в золото. 21 Камені ж були за іменами синів Ізраїля, 12 за їхніми іменами викарбовані як печать, кожний за своїм іменем, на 12 племен.
22 І зробили довкруги слова плетені мережки, діло плетене з чистого
золота. 23 І зробили два золоті щити і два перстені, і поклали на обох
кінцях слова. 24 І поклали золоті
плетінки на оба перстені з обох кінців слова, 25 на двох припинках дві
плетінки; і поклали на оба щити, і
поклали на оба рамена верхньої ризи, навпроти, його лицем. 26 І зробили два золоті перстені, і поклали
на обох кутах слова: на кінці, зізаду
ризи, всередині верхньої ризи. 27 І
зробили два золоті перстені, і поклали на обох раменах верхньої ризи: нижче – на лиці, після припинки, вище – від злуки ризи; 28 і стягнули слово перстенями, які на
ньому в перстені ризи, що прикріплені з синього полотна, спрядені в
шитті ризи; щоб не відпало слово
від ризи, так як Господь заповів
Мойсеєві. 29 І зробили доземну ризу, що під верхьою: діло шите, плетене, усе з синього полотна. 30 А
отвір у внутрішній ризі на середині, шитий, сплетений, що має мережки довкола отвору нерозлучно.
31 І зробили мережки на ранній ризі вдолі, наче квітучого ґранату,
ґранатові яблука з синьої тканини, і
багряниці, і пряденого кармазину, і
тканого виссону. 32 І зробили золоті дзвіночки, і поклали дзвіночки
на рубці внутрішньої одежі довкруги, між ґранатовими яблуками; 33
золотий дзвінок і ґранатові яблука
на рубцях одежі довкруги – для
служіння, так як Господь заповів
Мойсеєві. 34 І зробили ризи з виссону, діло ткане, для Аарона і його
синів, 35 і клобуки з виссону, і мітру з виссону, і штани з тканого
виссону, 36 і їхні пояси з виссону, і
синього полотна, і багряниці, і кармазину, діло вишите, так як Господь заповів Мойсеєві. 37 І зробили золоту дощину на освячення
святині, з чистого золота; і вписали
____

36,37
на ній викарбовані слова, як на печаті: Освячення Господеві. 38 І поклали її на синє тло, щоб лежало на
мітрі зверху, вгорі, так як Господь
заповів Мойсеєві. 37,1 І зробили
для храму 10 занавіс: 2 28 ліктів –
довжина однієї занавіси. Такими ж
були всі. А чотири лікті – ширина
кожної занавіси. 3 І зробили занавісу з синьої тканини, і багряниці, і
пряденого кармазину, і тканого
виссону; діло шите, херувим на занавісі, херувим нашитий шиттям. 4
І поклали її на 4 негниючі позолочені золотом стовпи, і їхні верхи
золоті, і їхні 4 стояки срібні. 5 І
зробили занавісу для дверей храму
свідчення з синьої тканини, й багряниці, та пряденого кармазину, і
тканого виссону: херувим – діло
вишите. 6 І для неї п'ять стовпів; і
їхні каблуки, і їхні запинки, і їхні
вершки позолотили золотом, і 5 їхніх стояків з міді. 7 І зробили притвір до сходу і до півдня; широта
притвору з виссону тканого – 100
на 100. 8 І їхніх стовпів – 20, і їхніх
стояків – 20 з міді. 9 І сторона до
півночі 100 на 100 і їхніх стовпів
20, і їхніх стояків 20 – з міді. І сторона до півночі 100 на 100, його
стовпів – 20, і їхніх стояків 20 – з
міді. 10 І сторона до моря (=заходу)
завіси – 50 ліктів, її стовпів – 10 і
їхніх стояків – 10. 11 І сторона до
сходу – 50 ліктів; 12 занавіси – 50
ліктів до півдня, їх стовпи три, і їхні стояки три; і на другій, до півдня, звідси і звідти при дверях притвору, занавіси на 15 ліктів 13 і їхні
стовпи три, і їхні стояки три. 14 Всі
ж занавіси храму з тканого виссону, 15 і їхні стояки для стовпів мідяні, і їхні краї срібні, і їхні верхи
посріблені сріблом, і їхні стовпи
посріблені сріблом, всі стовпи притвору. 16 І занавіса дверей притвору – діло шите з синьої тканини, і
порфіри, і пряденого кармазину, і
тканого виссону, – 20 ліктів довжина і висота, а ширина – п'ять ліктів;
рівні до занавіс притвору. 17 І їхні
4 стовпи, і їхні 4 стояки з міді, і їхні
краї срібні, і їхні верхи посріблені
сріблом. 18 І всі колики притвору
довкруги з міді. 19 І це будова храму свідчення, так як Господь заповів Мойсеєві, щоб було на служіння левітам через Ітамара, сина Аарона, священика 20 і Веселеїла, сина Урія, з племені Юди; зроблене
було так, як Господь заповів Мойсеєві; 21 і Еліява, сина Ахісамаха, з
племені Дана, який творив ткані речі і шиті, оздоблені, з кармазину і
висону.

Вихід

37,21

нїе г~ђ. и^ възложи'ша (ю&) на поDметъ си'нь, ја^коже лежа'ти, на ё^вя'слњ верхђ` свы'ше ја^коже заповњ'да г~ь мољ=сїѓ^ви” И$ сътвори'ша храмђ, і~, ѓ^по'нъ, (к~. и^, и~)38. лако'тъ долгота` (е^ді'ноа ѓ^по'ны)39, [(-)40 си'це (же) бњша вс^и, (-)41 четы'реX
(же) лакоT широта` (кое^яждо` ѓ^по'ни)42]43” И$ сътвори'ша завњсђ эT синеты` и^ багряни'ца, и^ червлени'ца спря'дены, и^ виссо'нђ тка'наго, дњло
шве'нно (на завњсњ) херђви'мъ, (шве'нїем# навлаче'нъ херђви'мъ)” И$ възложи'ша ю& на д~, столпы`
негнїю'ща позлаще'ны зла'томъ. и^ верхи` и^хъ
зла'ты. и^ стоя'ла и^хъ. д~, сре'бряны, и^ сътвори'ша (две'рем# запо'нђ)44 храмђ свњдњнїя, эT синеты` и^ багряни'ца. и^ червлени'ца съпря'дены. и^
виссо'нђ тка'наго, дњло шве'нно херђви'мъ и^
столпы` е^я пя'ть. и^ ѓ'боди и^хъ, и^ разво'ры
и^хъ, и^ верхи` и^хъ позлати'ша зла'томъ, и^ стоя'ла и^хъ, е~ мњдяна. и^ сътвори'ша притворъ
къ (восто'кђ і^ ю^гђ)45. простра'нство притво'ра съ
виссо'нђ тка'наго, р~. до р~ и^ столпы` и^хъ, к~, и^
стоя'ла и^х#, к~ [мњдяна]46, і^ ё%гол# къ сњ'верђ, р~
до р~ и^ столпы` и^хъ, к~, и^ стоя'ла и^х#, к~ [мњдяны]47. (і^ ё%гол# къ сњ'верђ, р~ до р~ столпы` е^го.
к~, и^ стоя^ла и^хъ. к~ мњдяна,) і^ ё%голъ къ мо'рю, попо'ны, н~, ла'ктїи, столпы` е^го”, і~, и^ стоя'ла и^хъ, і~, і^ ё%голъ къ восто'кђ, н~, лактїи.
ѓ^по'ны. (н~)48, ла'ктїи къ ю'гђ. [-]49 столпы`
(е^го)50 тр^и. и^ стоя'ла и^хъ тр^и. и^ на (второ'м#
ё% ю'га)51 эTсю'дђ и^ ѓ^вђ'дђ. ё^ две'рїи притво'рђ
ѓ^по'ны, е~і, ла'ктїи. и^ столпы` и^х# тр^и, и^ стоя'ла и^хъ тр^и, вся' (же) ѓ^по'ны хра'мђ съ виссо'нђ
тка'наго. и^ стоя'ла столпо'въ [и^хъ]52 мњдяны
и^ кра'я и^хъ сре'бряны. и^ верхи` и^хъ посре'брены
сре'бромъ, и^ столпы` [и^хъ]53 посре'брены сре'бром.
вс^и столпы` притво'рђ, и^ покрыва'ло две'рїи притво'рђ, дњло шве'нно эT синеты` и^ пор#фи'ры и^ червлени'ца пря'дены, и^ виссо'нђ тка'наго. к~, ла'ктїи долгота` и^ высота`. (-)54 широта' (же)
пять ла'ктїи ра'вны ѓ^по'намъ притво'рђ. и^
столъпы` и^хъ, д~. и^ стоя'ла и^хъ. д~, мњдяны,
и^ кра'я и^хъ сре'брены, и^ верхи` и^хъ посре'брены сре'бром, [-]55 и^ вс^и колки` притво'рђ ѓ%коло мњдяны. и^ сїе ѕижде'нїе хра'мђ свњдњнїа ја%коже заповњда [г~ь]56 мољ=сїю въ слђже'нїе быти леви'томъ. чрезъ и^џама'ра сн~а а^аро'на жерца`, и^ веселеи'ла ё^рїина эT племене` і^ё'дина сътворе'но б^њ
ја%ко заповњда г~ь мољ=сїю. і^ е^лиа'ва а^хисама'хова
эT племене` да'нова, ја%же съѕида'ше тка'ныя ве'щи и^ швеныя (-)57 пестря` [-]58 с червлени'цы и^
виссо'нђ”
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_ Глvа, л~з”
сътвори` веселеи'лъ кїѓ'т#, и^ позлати` и&
зла'томъ чи'стыM, внђт'рьё%дђ и^ вн^њё%дђ.
(-)1 сътвори` е^мђ (злат# ѓ^бво'дъ)2 ѓ^бою'дђ,
и^ сътвори` е^мђ, д~ ѓ%боды зла'ты, [на, д~,
страны` е^го]3 дв^а (е^ді'номђ ё%глђ)4, и^ дв^а (дрђго'мђ ё%глђ)5 широки` носиламъ ја%ко носи'ти е^го
и%ми. и^ сътвори` ѓ^цыще'нїе надъ кїѓ'томъ эT
зла'та чиста. и^ дв^а херђви'ма зла'ты, херђвиM
е^ді'нъ эT ё^гла (е^ді'наh ѓ^цыще'нїя)6. и^ херђвиM
[дрђгїи]7 эT (втораh ё%гла)8 ѓ^цыще'нїя ѓ^сњня'юще кры'лами и^хъ наD ѓ^цыще'нїемъ. и^ сътвори`
т'рапе'зђ прDеложе'нїя эT зла'та чи'ста. и^ сътвори`
е'й, д~, ѓ%боды зла'ты, дв^а [ѓ%боды]9 (е^ді'номђ ё%глђ)10, и^ дв^а ѓ%боды (ё%глђ второ'мђ)11 широ'ки
ја^ко подноси'ти носи'лами ея`. и^ носи'ла кљ=ѓ'тђ и^
трапе'зњ (-)12 позлати` зла'тоM. и^ сътвори` съсђ'ды трапе'зњ блю'да, и^ џимїаMник# и^ ча'ша (зла'ты), (-)13 в ни'хже пролїа'нїе вълїа'ти (-)14. и^
сътвори` свњти'лникъ ја%же свњти'ти зла'тыи
крњ'пкїи [і^]15 (-)16 и^ сте'блїе по ѓ^бо'ю странђ` е^го.
[и^]17 эT сте'блїи е^го вњтви (и^схожда'хђ)18, тр^и
эT (е^ді'ноя)19. и^ тр^и эT (вторы'я)20 (страны`)
ра'вны кђпно. и^ свњти'ла и^хъ ја%же (-)21 на верхђ`
[и^хъ]22 въ ѓ%бразъ ѓ^рњ'ха эT них#, и^ цвњтцы эT
ни'х#, (и^ крђзи и^хъ,) (и^) да бђ'дђтъ (свњти'ла
на ниX)23” и^ крђгъ седмы'и на кра'ю свњти'ла, на
верхђ` крњпкїи ве'сь златъ, и^ седмь свњти'лъ на
не'мъ зла'тыхъ, и^ щипцы` е^го зла'тыи. (-)24 поDста'вы е^го зла'ты, си'це (же) посребри` столпы`, и^
сътвори` столпо'мъ ѓ%боды зла'ты. [и^ съверши`]25
и^ позлати` разво'ры зла'томъ. и^ (посрњбри`)26
столпы` завњ'се зла'тыи`” и^ сътвори` лђкоты`
зла'ты. Си'це сътвори ѓ%боды хра'ма зла'ты, и^
ѓ'боды ѓ^понњ, и^ ѓ'боды на роспростре'нїе ѓ^по'ны
сверхђ` мњдяны. та'ко сътвори` [ча'ши]27 сре'брены
хра'ма, И$ верхи` мњдяны две'рїи хра'ма, и^ две'рїи
притво'ра” И$ лђкоты` сътвори` сребряны наD столпы`, си'це посребри` иX Та'коже сътвори` и^ коlкы` хра'ма и^ коlки` притво'ра мњдяны”

_ Глvа, л~и
выj к~з
в~ параl а~

ице* сътвори` ѓ^лта'ръ мњдяn (и^)1 ѓ'гнище
мњдяно ја%же быs лю'демъ стоя'щимъ
(со'нмища коре'ѓ^ва)2, [и^]3 та'ко сътвори`
вс^я съсђды ѓ^лта'ря и^ стоя'ла е^го, и^
ѓ^гнище` (е^го) и^ ча'ши, и^ ви'лицы (е^го)4. си'це сътвори` ѓ^лтарю`, ѓ%кр'естъ положе'нїе дњлоM, мрежныM ѓ^гнище, под ниM до среды` е^го. и^ положи` на
немъ, д~. ѓ%боды эT четырехъ страn положе'нїя
161

Глава 37
38,1 І Веселеїл зробив кивот, 2
і позолотив його щирим золотом
всередині і зізовні, і зробив йому
золотий вінець довкруги. 3 І він
зробив йому 4 золоті перстені на
його 4 сторонах: два на одній стороні і два на другій стороні; 4 широкі для носил, щоб носити його
ними. 5 І він зробив очищення над
кивотом зі щирого золота, 6 і два
золоті херувими: 7 один херувим з
одного боку очищення і другий херувим з другого боку очищення, 8
що отінювали їхніми крилами над
очищенням. 9 І він зробив трапезу
предложення зі щирого золота. 10 І
він зробив для неї 4 золоті перстені: два перстені з одного боку і два
перстені з другого боку; широкі,
щоб підносити її носилами. 11 І
носила кивоту, і трапези він позолотив золотом. 12 І він зробив посуд трапези: полумиски, й кадильницю, й золоті чаші, якими зливати
виливання. 13 І він зробив світильник, щоб світити, золотий, сильний; 14 і рамена з обох його сторін,
15 і галузки, що виходять з його рамен: три з одного і три з другого
боку, рівні, однакові; 16 і їхні лампи, які наверху в них, на вид горіха,
з них і квіти, з них і їхні круги, і
щоб були на них світила, і сьомий
круг на краю світильника наверху –
сильний, увесь золотий. 17 І на ньому сім золотих світил, і його золоті
щипці, його золоті підставки. 18 Він
так же посріблив стовпи і зробив
для стовпів золоті перстені, і завершив, і позолотив палиці золотом, і
посріблив стовпи, золоті занавіси, і
зробив золоті запинки. 19 Він так
зробив: золоті перстені храму, і перстені притвору, і мідяні перстені
зверху для розвішання завіси. 20
Так зробив він срібні чаші храму, і
мідяні вершки дверей храму і дверей притвору. І він зробив срібні запинки над стовпами, так їх посріблив. 21 Так само зробив він і колики храму, і мідяні колики притвору.

Глава 38
22 Так* зробив він мідяний
жертовник та мідяне вогнище, які
були для мужів з громади Корея, що
стояли. 23 І так він зробив ввесь посуд жертовника, і його стояки, і його вогнище, і чаші, і його вилки. 24
Він зробив так для жертовника:
довкруг додаток мереженим ділом,
під ним вогнище до його половини.
І він поклав на ньому 4 мідяні пер_______
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стені з чотирьох сторін додатку
жертовника, широкі, для носил,
щоб на них носити жертовник. 25 І
так він зробив святу олію помазання і склав ладан, діло чисте запашне. 26 Він так зробив і мідяну умивальницю, і її мідяний стояк, дзеркала тих, що постили, які постили
при дверях храму свідчення; в тому
дні він його поставив. 27 І він зробив умивальницю, щоб у ній умивали Мойсей і Аарон, і його сини
їхні руки і ноги, коли вони входили
до храму свідчення, чи коли приходили служити до жертовника; щоб
умивалися в ньому, так як Господь
заповів Мойсеєві. 39,1 А все золото, яке було вжите на діла за кожною роботою з первоплодів святих,
було з золота первоплодів: 29 талантів і 720 сиклів за святим сиклем. 2 І срібло - це дар від переписаних чоловіків, зі збору 100 талантів і 1775 сиклів: 3 одна драхма на
голову, пів сикля за святим сиклем;
і кожний, що приходив до перепису
від 20 літ і вище, до 60 літ 10,000 і
3,550. 4 І було 100 талантів срібла
на завершення, 100 вершків храму і
завітного вершка, 100 вершків по
100 талантів і талант на вершок. 5
А тисячу сімсот і 75 сиклів вони
вжили на запинки стовпів, і позолотили їхні вершки, і їх прикрасили. 6 А мідь дару: 70 талантів і
2,400 сиклів; 7 і з неї вони зробили
стояки дверей храму свідчення, 8 і
стояки храму довкруги, і стояки
дверей притвору, колики храму і
колики притвору довкруги, 9 і мідяний додаток довкруг жертовника,
і ввесь посуд храму свідчення. 10 І
сини Ізраїля зробили так, як Господь заповів Мойсеєві, так вони
зробили. 11 А з зосталого золота
дару вони зробили посуд, щоб служити в ньому перед Господом.

ѓ^лтаря' мњдяны широ'кы носи'ламъ носи'ти
ѓ^лтарь на нихъ. си'це (же) сътвори` (и^) еле'и пома'занїя ст~ыи и^ сложе'нїе џимїя'ма (дњло чи'стое)5 (бл~гоё^ха'нїя)6” Сице сътвори` (и^) ё^мыва'лницђ мњдянђ и^ стоа'ло еа` мњдяно смотре'нїя
постя'щихъ яy пости'шася ё^ дверїи хра'ма
свњдњнїя, во'нже дн~ь поста'ви и&. и^ сътвори` ё^мыва'лницђ (ја%же)7 ё^мыва'хђся эT нея`, мољ=сїи
и^ а^а^ро'нъ и^ сн~ове е^го, рђцњ и^хъ и^ но'ѕњ входя'щимъ и^мъ въ хра'мъ свњдњнїя. и^л^и когда`
прихожда'хђ къ ѓ%лтарю слђжи'ти ѓ^мыва'хђся
эT него`, ја%коже заповњ'да г~ь мољ=сїю. вся'кое (же)
зла'то е^же дњлано бысть в дњлњ по вся'комђ
дњла'нїю [первеnчества]8, ст~ыхъ. бя'ше зла'та
первенъства`. к~џ, тала'нътовъ, и^ сеDмь со'тъ. и^
(к~)9. си'клевъ по си'клю ст~омђ. и^ сребра ё^ча'стнаго эT смотре'нїя людїи со'нмђ, р~, тала'нтовъ. и^ Wа~, и^ се'дмь соT, и^ седмьдеся'тъ и^
пять си'клевъ, дра'хма е^ді'на на главњ` полъ
си'кля, по си'клю ст~омђ. [и^]10 вся'къ приходя'и
къ присњще'нїю. эT к~ лњтъ. и^ вы'ш#шей, на ћ~
те'мъ, и^ на Wг~ пятьсо'тъ, и^ н~ и^ быша р~ тала'нтъ сребра`, на съверше'нїе [р~]11 (до'скъ)12 храмђ
и^ (до'ски)13 (завњтныя)14, р~ (до'скъ)15 р~ тала'нтъ. и^ тала'нтъ (до'скъ)16. (а^)17 ты'сящђ [-]18
сеDмьсо'тъ, и^ о~е си'кль, сътвори'ша на лђкоты`
сто'лпныя. и^ позлати'ша (до'ски)19 и^хъ и^ ё^краси'ша я&” (А$)20 мњдь ё^ча'стная, о~, тала'нтъ, и^
Wв и^ у~ си'клевъ. и^ сътвори'ша эT него стоя'ла
две'рная хра'мђ свњдњнїя, и^ стоя'ла хра'мђ ѓ%крsтъ. и^ стоя'ла две'рїи притворђ. колкы` храмђ
и^ колкы` притворђ ѓ%крстъ, и^ ѓ^бложе'нїе мњдяно [ѓ%крsтъ]21 ѓ%лтаря и^ вс^я съсђ'ды (-)22 хра'мђ
свњдњнїя. и^ сътвори'ша сн~ове і^и~леви, ја%коже заповњ'да г~ь мољ=сїю, та'ко сътвори'ша. И$збыва'ющим же зла'томъ ё^ча'стїя створи'ша съсђды,
слђжи'ти в нихъ преD гм~ъ”

Глава 39

_____
Глvа, л~џ
ъ и^збыва'ю^щая (же)1 синеты`, и^ багряница и^ червлени'ца [и^ вис#со'нђ]2 сътвори'ша
ри'зы слђжебныя` а^а^ро'нђ, ја%коже слђжи'ти
в ни'хъ въ ст~ыни. и^ принесо'ша ризы къ
мољ=сі'ю. и^ хра'мъ и^ [вс^я]3 съсђ'ды е^го. [и^ разворы
е^го и^ столпы и^ стоя'ла е^го]4. и^ киѓ'тъ завњта, и^ поDпоръ е^го. и^ ѓ^лтарь и^ вс^я съсђ'ды е^го,
и^ ел'еи помаза'нїа, и^ џїмия'мъ сложе'нїя, свњти'ло чтsое. и^ (-)5 свњти'ла въжига'нїа, и^ ма'сло
свњще'нїа. и^ трапе'за преDлага'нїа и^ [вс^я съсђ'ды
е'я]6, и^ хлbњ преDложе'ныи, и^ ри'зы ст~ыя ја%же слђжитъ а^ар^ о'нъ, и^ ри'зы сн~овъ е^го въ жре'чество” И$
_______

12 А з зосталої синьої тканини,
й багряниці, й кармазину, і виссону
вони зробили ризи для служби для
Аарона, щоб він служив в них у
святині. 13 І вони до Мойсея принесли ризи, і храм, і ввесь його
посуд, і його підставки, і стовпи, і
його стояки, 14 і кивот завіту, і його підпори, 15 і жертовник, і ввесь
його посуд, і олію помазання, і зложений ладан, 16 чисте світило, і
світильники для палення, і олію
для світла, 17 і трапезу предложення, і ввесь її посуд, і хліб предложення, 18 і святі ризи, в яких слу______
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ѓ^по'ны притво'рђ и^ стlопы` и^ стоя'ла е^го, и^
завњ'са две'рїй хра'мђ, и^ две'рїй притво'рђ. и^
вс^я съсђ'ды хра'ма, и^ вся дњ'ла е^го, и^ (-)7 ко'жи ѓ%вня ѓ^червле'ны и^ покро'вы ко'жа си'ня. и^
(всњхъ)8 ѓ^по'нъ, и^ колъко'въ и^ вс^я дњ'ла на
съдњ'ланїе хра'ма свњдњнїю, е^ли'ко (же) (завњ'да)9 г~ь мољ=сїю, та'ко сътвори'ша сн~ове і^и~л~ви
вс^е схожеDнїе” И$ ви'дњ мољ=сїи вс^я дњ'ла (иже)10
сътвори'ша е&, ја^коже заповњ'да г~ь мољ=сїю, та'ко сътвори'ша е&, и^ блsви я& мољ=сїи”

_ Глvа, м~”
рече г~ь къ мољ=сїю гл~я. въ (пръвыи
дн~ь)1 мцsа пр'ьваго (-)2 поста'виша хра'м#
свњдњнїа, и^ да положи'ши киѓ'тъ свњдњнїя. и^ да покры'еши кїѓT завњсою, и^
да принесе'ши трапе'зђ, и^ прDеложи'ши прDеложе'нїе
ея`, и^ да внесе'ши свњти'лникъ, и^ да въста'виши свњти'ла е^го. и^ зложи'ши ѓ^лта'рь зла'тыи въ ка'жде'нїе прDе кїѓ'томъ [свњдњнїя]3,
и^ да положи'ши закро'въ завњсы, ё^ две'рїи хра'ма свњдњнїя и^ ѓ^лта'рь приноше'нїа, поста'виши ё^ две'рїи хра'ма свњдњнїя. и^ да поста'виши храмъ [и^ вс^е е^же в не'мъ, и^ да ѓ^ст~иши]4 (и&) ѓ%крsтъ. и^ во'змеши ма'сло помаза'нїя, и^ да пома'жеши храM и^ вс^е е^же в немъ, и^
ѓ^ст~иши и&, и^ вс^я съсђды е^го, и^ да бђдетъ
ст~ъ. и^ да пома'жеши ѓ^лта'рь, приноше'нїи, и^
вс^я (съсђды е^го)5, и^ ѓ^ст~и'ши ѓ^лта'рь, и^ да
бђдетъ ѓ^лта'рь ст~ая ст~ыхъ. и^ да приведе'ши а^аро'на, и^ сн~ы е^го, прDе две'ри хра'мђ свњдњнїя и^ да и^змы'еши я& водо'ю, и^ да ѓ^блече'ши
а^а^ро'на, в ри'зы ст~ыя, и^ пома'жеши и& и^ ѓ^ст~иши и&, и^ да жреT мн^њ и^ сн~ы е^го да приведе'ши
(и&), (-)6 ѓ^блече'ши я& в ри'зы, и^ да пома'жеши
я&, ја^коже пома'за эTц~а и^мъ, и^ да жрђт# мн^њ,
и^ да (бђтъ)7, ја%коже бы'ти и^мъ в пома'занїе
жре'чествђ въ вњкы в роD и^хъ. и^ сътвори`
мољ=сїи вс^е е^ли`ко заповњда е^мђ г~ь си'це сътвори`” И$ бысть въ (пр'ьвыи мцsъ)8 въ второ'е
лњто и^сходя'щимъ и^мъ эT е^гљ=пта, [въ пр'ьвыи (дн~ь) мцsа]9 ста` хра'мъ” И$ поста'ви мољ=сїи
хра'мъ, и^ въложи` (доски)10, и^ въве'рзе разво'ры, и^
поста'ви столпы`, и^ простре` ѓ^по'ны ѓ^коло хра'ма, и^ възложи` ѓ^поны хра'ма на'нь горњ`, ја%коже
заповњда г~ь мољ=сїю” И$ взе'мъ свњдњнїя вложи` в# киѓ'тъ, и^ поста'ви но'ги поD кїѓ'тъ, и^
внесе` кїѓ'тъ въ хра'мъ и^ вложи` покро'въ, (и^
завњсы)11 и^ закры` киѓ'тъ свњдњнїя ја^коже
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жить Аарон, і ризи священства для
його синів, 19 і занавіси притвору, і
стовпи, і його стояки, і завісу дверей
храму і дверей притвору, і ввесь посуд храму, і все його приладдя, 20 і
на червоно забарвлені шкіри баранів,
і покривала з шкіри забарвленої на
синьо, і всі покривала, 21 і колики, і
все приладдя для діл храму свідчення; 22 все, що Господь заповів Мойсеєві; так зробили сини Ізраїля, зробили все, що потрібно. 23 І побачив
Мойсей всі діла, які зробили; так як
заповів Господь Мойсеєві, так їх зробили. І Мойсей поблагословив їх.

Глава 40
1 І промовив Господь до Мойсея, кажучи: 2 В першому дні першого місяця поставили храм свідчення.
3 І поставиш кивот свідчення, і закриєш кивот занавісою, 4 і принесеш
трапезу, і покладеш її предложення, і
внесеш свічник, і поставиш його світила, 5 і зложиш золотий жертовник
для кадження перед кивотом свідчення, і покладеш покриття завіси на
дверях храму свідчення. 6 І поставиш
жертовник дарів при дверях храму
свідчення. 8 І поставиш храм та все,
що в ньому, й освятиш його довкруг.
9 І візьмеш олію помазання, і помажеш храм і все, що в ньому; й освятиш його та ввесь його посуд; і хай
буде святим. 10 І помажеш жертовник дарів та ввесь його посуд, і освятиш жертовник; і хай буде жертовник
святеє-святих. 12 І приведеш Аарона
та його синів перед двері храму свідчення, й умиєш їх водою. 13 І зодягнеш Аарона у святі ризи, і помажеш
його, й освятиш його; і хай мені приносить жертви. 14 І приведеш його
синів, і зодягнеш їх в ризи, 15 і помажеш їх, так як ти помазав їхнього
батька; і хай приносять мені жертви,
і хай буде, щоб вони були на помазання священства навіки в їхні роди.
16 І Мойсей зробив все, що йому
Господь заповів, так він зробив. 17 І
сталося, що в першому місяці, в другому році після того, як вони вийшли
з Єгипту, в першому дні місяця поставлено храм. 18 І Мойсей поставив
храм, і поклав вершки, й поставив
поперечки, та поставив стовпи; 19 й
розтягнув занавіси довкруги храму, й
поставив на них згори покривала храму, так як Господь заповів Мойсеєві.
20 І взявши свідчення, він вклав до
кивоту, й поставив під кивот ноги; 21
та вніс кивот до храму, і поклав покриття й занавіси та закрив кивот
свідчення, так як Господь заповів
Мойсеєві. 22 І він поставив трапезу в
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храмі свідчення, поклав його на
стороні храму свідчення, що до півночі, поза занавісою храму; 23 і поклав на ній хліби предложення перед
Господом, так як Господь заповів
Мойсеєві. 24 І він до храму поклав
свічник свідчення, і на боці храму,
що до півдня; 25 і поклав його світила перед Господом, так як йому
заповів Господь. 26 І він поставив
золотий жертовник в храмі свідчення
перед занавісою, 27 і покадив його
зложеним ладаном, так як Господь
заповів Мойсеєві. 29 І він поставив
жертовник дарів при дверях храму
свідчення, 33 і поклав занавісу довкола храму й жертовника. І Мойсей
закінчив все діло. 34 *І хмара покрила храм свідчення, і храм наповнився господньою славою. 35 І Мойсей не міг ввійти до храму свідчення,
бо хмара його отінила; і храм наповнився господньою славою. 36 Отже
ж, коли відступала хмара з храму, сини Ізраїля піднімалися зі своїм майном. 37 Якщо б не відступила хмара,
не піднімалися б аж до дня, в якому
піднялася хмара. 38 Бо хмара була
над храмом вдень, а вогонь був над
ними вночі, перед усім Ізраїлем в
усіх їхніх подорожуваннях.

Вихід - Левітів 1,8

заповњда г~ь мољ=сїю” И$ поста'ви трапе'зђ въ
хра'мњ свњдњнїя, (вложи`) на ё%голъ хра'мђ
свњдњ'нїя, и^же къ сњверђ, внњё%дђ завњсы
хра'мђ, и^ възложи` на' ню хлњбъ прDеложе'ныи прDе
гм~ъ, ја%коже заповњда г~ь мољ=сїю” И$ поста'ви
свњти'ло въ хра'мњ свњдњнїя и^ на ё'голъ
хра'мђ јаже къ ю%гђ, и^ въстави свњтила е^го
прDе гм~ъ, ја%коже заповњда [е^мђ]12 г~ь” И$ поста'ви ѓ^лта'рь зла'тыи въ хра'мњ свњдњнїя
протиv завњсњ, и^ ѓ^кади` и& џїмија%момъ сложе'нымъ, ја%коже заповњ'да г~ь мољ=сїю, и^ ѓ^лъта'рь приноше'нїя поста'ви ё^ две'рїи хра'мђ
свњдњнїя и^ положи` ѓпонђ ѓ%крестъ хра'ма и^
ѓ'лтаря, и^ сконча` мољ=сїи вс^е дњло” *И$ покры`
ѓ%блакъ хра'мъ свњдњнїя, и^ сла'вы гн~я напо'лнися храM. и^ не можа'ше (внїити мољ=сїи)13, въ
храM свњдњнїя, ја%ко ѓ^сњня'ше и& ѓ%блакъ, и^
сла'вы гн~я напо'лнися хра'мъ” Є$гда же ё^бо въстђпля'ше ѓ%блакъ (въ)14 хра'мъ въздвига'хђся сн~ове і^и~леви съ и^мњнїеM своиM” а^ще б^ы не въстђпи'лъ ѓ%блакъ не въздви'гнђлибыся а^жъ до
дн~е, во'нже въстђпи` ѓ%блакъ. ѓ%блак# б^о бя'ше наD
хра'моM въ дн~ь, (-)15 ѓ%гнь бя'ше наD ни'ми в нощи`
прDе всњмъ і^и~лемъ, въ всњхъ поше'ствїи и'хъ”

д~ мо= џ~
г~ црs и~

ТРЕТІ КНИГИ
МОЙСЕЯ - ЛЕВІТІВ
Глава 1

мой2. 29

1 І Господь покликав Мойсея, і
промовив до нього з шатра свідчення, кажучи: 2 Говори до ізраїльських
синів, і скажи їм: Коли з вас чоловік
принесе дар Господеві, приносіть ваші дари: від скотини, і від волів, і від
овець. 3 Якщо ж його дар цілопалення, хай принесе з волів, чоловічого
роду, непорочне. *І хай принесе його
до дверей шатра свідчення, прийнятним перед Господом. 4 І хай покладе
руку на голову дару, воно прийнятне
для нього, щоб за нього помолитися.
5 І хай заріжуть бичка перед Господом, і сини Аарона - священики хай
принесуть кров і хай вилиють кров
довкруг на жертoвник, що у дверях
шатра свідчення. 6 І здерши шкіру з
цілопалення, хай розділять його на
частки. 7 І хай сини Аарона – священики покладуть вогонь на жертовник,
і хай накладуть дрова на вогонь; 8 і

_ глvа, а~”
1

възва` [г~ь] мољ=сїа и^ рече [-]2 е^мђ и^с хра'ма свњдњ'нїа гл~я, гл~и сн~омъ і^и~левыM, и^
рцы` к ни'мъ. чл~къ эT васъ аще принесеT
даръ г~ђ эT скота`, и^ эT говяD и^ эT ѓ^веw,
да принесе'те дары ва'ша” А/ще [же]3 съж#женїа
даръ е^го эT го'вяD, мђ'жескъ поl непоро'ченъ, да
принесе'тъ преD двери храма свњдњнїа, [*и^]4 да
принесеT е& прїа'тно преD гм~ъ, и^ да възложиT рђ'кђ
на главђ` приноше'нїю, прїя'то е^мђ молитися
ѓ^ неM” И$ да заколюT ю^не'цъ преD гм~ъ, и^ да принесђтъ сн~ове а^а^ро'нови, жерцы` кро'вь и^ да пролїюT
кровь на ѓ^лта'рь о%крsтъ, и^же ё^ дв'ерїи храма
свњдњ'нїа” И$ ѓ^дра'вши все`съж#же'нїе, да раздробяT е& на ё%ды” И$ да възложаT сн~ове а^а^ро'ни жерцы` ѓ%гнь на ѓ^лта'рь, и^ да въскладђтъ дрова`
на ѓ^гнь, и^ да въскладђтъ сн~ове а^а^ро'ни жер
цы`, раZдробле'ное, и^ главђ` и^ тђкъ, на дрова` (го164
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ря'ща)5 ја^же [-]6 на ѓ^лта'ри” ё^тро'бђ же и^ но'гы да и^змы'ютъ водо'ю, и^ да възложи'тъ
жре'цъ вс^я на ѓ^лта'рь, приношенїа (жрътва
е^сть)7 воня бл~гоё^ха'нїа г~ђ. а%ще ли же эT ѓ^вецъ дар# свои гв~и [принесе'тъ]8 эT а%гнецъ, (и^л^и)9 эT ко'злищъ, въ все`сож#же'нїе, мђж'ескъ
полъ чи'стъ да принесе'тъ и&, и^ да възложи'тъ рђ'кђ на главђ` е^го. и^ да зако'лютъ е&
въ странњ` ѓ^лта'ря къ сњ'верђ преD гм~ъ” И$ да
пролїю'тъ сн~ове а^а^рони жерцы` кро'вь е^го ё^ ѓ^лътаря [-]10. и^ да раздробя'тъ е^го на ё%ды, и^
главђ`, и^ тђкъ [е^го]11 [-]12 да въскладTђ е&
жеръцы` (на ѓ^лта'рь на дрова` ја^же на ѓ^гни)13”
Оу^тро'бђ [же]14 и^ но'ги и^змы'ют# водо'ю. и^ принесе'тъ жре'цъ вс^е, и^ да възложи'т# на ѓ^лта'рь,
принесе'ное еs жр'ътва воня` бл~гоё^ха'нїа г~ђ” А/ще
ли эT птицъ даръ приносит# (-)15 г~ђ, и^ принесе'тъ эT го'рлицъ, и^л^и эT го'лђбовъ, даръ сво'и,
и^ да принесеT жре'цъ къ ѓ^лта'рю, и^ да ё^то'ргнетъ главђ` [е^го]16, и^ да възложи'тъ жре'цъ
на ѓ^лта'рь. і^ и^сцњ'дитъ кровь ё^ стоя'ла ѓ^лтаря`. и^ да эTлђ'чиT горта'нь с пе'рїемъ. и^ да
и^знесетъ (-)17 эT ѓ^лта'ря на восто'къ, на
мњсто попела, и^ да и^зломитъ е^го эT крилђ` и^
да не раздњлитъ. и^ да възло'житъ е& жре'цъ
на ѓ^лта'рь, на дрова` (горя'щая)18, принесеное
е^сть жр'ътва воня` бл~гоё^ханїа г~ђ.

_ глvа, в~”

д~ мо= и~і
і^с~ сиr з~

ще ли (безъ) дш~а принесе'тъ даръ г~ђ, мђка` пшени'чна да бђ'детъ даръ е^го. и^
да възлїетъ на ню е^ле'и, и^ да възложи'тъ на ню` џїмїа'м# бњ'лыи ж'рътва
е^сть, и^ да несе'тъ [ю&]1 къ сн~омъ а^а^ро'ним# жерцемъ” И$ [възметъ]2 эT нея` по'лнђ го'рсть мђки`
пшени'чны съ е^леѓ'мъ, и^ весь џїмїаM бњ'лыи ея`, и^
да възложи'тъ жре'цъ въ па'мять е^го на ѓ^лта'рь, жр'ътва воня` бл~гово'нїа г~ђ” *И$ ѓ^ста'нокъ
эT жр'ътвъ а^а^ро'нђ и^ сн~омъ е^го, ст~ая
ст~ыхъ, эT жертвъ гн~ь” А/ще же принесеT да'ръ
тре'бђ пече'нђ в# пещи` эT мђки` пшени'чны,
(жр'ътвђ) хлњбы прњ'сны спря'жены со е^леѓM и^
ѓ^прњсноки, пома'занны е^леѓM” А/ще ли тре'ба сковраDна да'ръ твои, мђка` пшени'чна спря'жена со
е^леѓ'мъ прњсна да бђ'детъ. и^ да сла'млеши ю&
на ё^крђ'хи, и^ да възлїе'тъ на ня е^ле'и. жр'ътва е^сть г~ђ” А/ще ли жр'ътвђ ѓ^гни'чнђю (съ
твори)3 эT мђки` пшени'чны съ е^леѓ'мъ да ю&
сътвори'тъ, и^ да принесе'тъ тре'бђ ю%же а%ще
твориT эT си'хъ г~ђ” И$ да принесе'тъ къ жерцђ`,
_________
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хай сини Аарона – священики покладуть розчленоване: і голову, і жир на
горіючі дрова, що на жертовнику; 9 а
нутрощі та ноги хай помиють водою
і хай священик покладе все на жертовнику. Принос – це жертва, приємний запах для Господа. 10 Якщо ж
Господеві принесе свій дар на цілопалення – хай його принесе з овець, з
ягнят, або з козенят, чоловічого роду,
без вади; і хай покладе руку на його
голову. 11 І хай його заріжуть з північної сторони жертовника, перед
Господом. І хай сини Аарона – священики вилиють його кров при жертовнику. 12 І хай розділять його на
члени; і його голову та жир – хай їх
священики покладуть на жертовник,
на дрова, що на вогні. 13 А нутрощі і
ноги хай помиють водою. І священик
принесе все, і хай покладе на жертовник. Принесене – це жертва, приємний запах для Господа. 14 Якщо приносить Господеві дар з птахів, і принесе свій дар з горлиць або з голубів;
15 і хай священик принесе до жертовника, і хай скрутить йому голову; і
хай священик покладе на жертовник і
злиє кров при ногах жертовника. 16 І
хай забере воло з пір’ям, і хай віднесе від жертовника до сходу, на місце
попелу; 17 і хай розломить його при
крилах, і хай не розділить, і хай
покладе його священик на жертовник, на горіючі дрова. Принесене - це
жертва, милий запах для Господа.

Глава 2
1 Якщо ж бездушне принесе в
дар Господеві, хай буде його дар –
пшенична мука. І хай полиє на неї
олію, і хай покладе на неї білий
ладан – це жертва; 2 і хай несе її до
синів Аарона – священиків. І він візьме з неї повну пригорщу пшеничної
муки з олією і ввесь її білий ладан, і
хай священик покладе на його пам’ять на жертовник, жертва – милий
запах для Господа. 3 *І останок з
жертви є для Аарона та його синів,
святе-святих з жертов Господніх. 4
Якщо ж хто принесе в дар жертву печену в печі з пшеничної муки, жертва
– прісні хліби замісені в олії і прісні
пляцки помазані олією. 5 Якщо ж
твій дар жертва з сковороди – пшенична мука замісена в олії, хай буде
прісною. 6 І розломиш її на шматки, і
полиєш на них олію. Це жертва для
Господа. 7 Якщо ж він зробив жертву
печену на вогні, зробить її з пше
ничної муки з олією; 8 і хай принесе
жертву, яку лиш з цих приносить, до
Господа. І хай принесе до священика,
і приступить до жертовника. 9 І свя________

мой4. 18
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щеник хай візьме з жертви в пам’ять
її, і хай священик покладе на жертовник – це дар на милий запах для Господа. 10 А що зостало з жертви – для
Аарона і його синів. Святе-святих з
жертов для Господа. 11 Всяка жертва, яку лиш приносите Господеві,
хай не буде зроблена з квасом, бо
всякий квас і всякий мід – хай з нього
не приноситься в дар Господеві. 12
Тільки дар первоплодів принесете
Господеві. А на жертовник же хай не
приноситься в милий запах для Господа. 13 *І всякий дар ваших жертов
сіллю посолите. І хай не забракне солі господнього завіту на ваших жертвах, на кожнім дарі принесете сіль.
14 Якщо ж принесеш Господеві жертву первоплодів твого хліба: нове
зерно, спечене, розмелене – для Господа; і принесеш жертву первоплодів, 15 і полиєш на неї олію, і покладеш на неї білий ладан – це жертва.
16 І хай принесе священик в пам'ять
її зі спеченого з олією і ввесь її білий
ладан – це дар Господеві.

_ Глава 3

мой2. 29

1 Якщо ж жертва спасіння – буде його дар для Господа; якщо ж її
принесе з волів, чи чоловічого чи жіночого роду, хай принесе його чистим перед Господом. 2 І покладе свої
руки на голову дару, і хай заріжуть
його при дверях шатра свідчення. І
хай сини Аарона – священики вилиють кров на жертовник довкруг, 3 і
хай принесуть з жертви! спасіння дар
Господеві. *І жир, що покриває нутрощі, і ввесь жир, що є у нутрощах,
4 і обидві нирки, і жир, що на них і
що на стегнах, і чепець печінки хай
забере з нирками. 5 І хай сини Аарона – священики принесуть це до жертовника на всепалення, на горіючі
дрова на жертовнику; дар – милий
запах для Господа. 6 А якщо його дар
з овець – жертва спасіння для Господа – чоловічого або жіночого роду,
без вади хай його принесе. 7 Якщо ж
ягня принесе як свій дар, хай принесе
його перед Господом; 8 і хай покладе
руки на голову його дару, і хай заріже його при дверях шатра свідчення,
і хай сини Аарона – священики вилиють кров довкруг жертовника, 9 і хай
принесуть з жертви спасіння дар Господеві: жир і задню частину, хай її
чисто відлучить від хребта, і ввесь
жир, що покриває нутрощі, і ввесь
жир, що у нутрощах, 10 і обі нирки, і
жир, що на них і що на стегнах, і
чепець печінки хай забере з нирками.
11 Хай принесе священик до жертовника на милий запах для Господа,
______

Левітів
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и^ [пристђ'питъ]4 къ ѓ^лта'рю [и^]5 да эTи'меT
жре'цъ эT тре'бы па'мять ея`. и^ да възложи'тъ жре'цъ на ѓ^лта'рь, приносъ въ воня`
бл~гово'нїа г~ђ. ѓ^ста'нокъ же ѓ^ тре'бы а^а^ро'нђ и^
сн~омъ е^го ст~ая ст~ыхъ, эT прино'съ г~ђ” Вс^ю
тре'бђ ю%же а^ще приноси'те г~ђ, да ся не сътвори'тъ ква'сна, вся'къ б^о ква'съ и^ вся'къ
меD, да не принесе'тся эT него` прино'съ г~ђ” (То'чїю) даръ нача'тковъ да принесе'те (-)6 г~ђ. на ѓ^лтаr же да не принесе'тся въ воню` бл~гово'нїа г~ђ” *И$
вся'къ даръ тре'бъ вашиX со'лїю да со'лится, [и^]7
да не ѓ^ста'нется со'ль завњта гн~я эT тре'бъ
вашиX, въ вся'комъ да'рњ [-]8, да [ся принесе'тъ]9 [-]10 со'ль” А/ще ли принесе'ши тре'бђ нача'тки житъ (твоиX) г~ђ, но'во спря'жены кла'сы
и^стла'чены г~ђ, и^ принесе'ши тре'бђ начаTки, и^ да
в#злїеши на ню` е^ле'и, и^ да възложи'ши на ню`
бњлыи џїмїа'мъ, тре'ба е^сть” И$ да принесеT жрецъ
па'мять ея`, эT спря'женыхъ съ е^леѓ'мъ, и^
весь џїмїа'мъ бњ'лыи ея` приносъ е^сть г~ђ”

мrа џ~

_ глvа, г~”
ще ли жр'ътва сп~се'нїа (бђдеT) даръ е^го
г~ђ. а%ще ё^бо эT говядъ е& принесеT, а%ще
мђж'еск# полъ и^л^и же'неск#, чи'стъ (и^) да
принесе'т# е& преD г~ь. и^ възложи'тъ рђцњ
4
[свои`] на главђ` да'рђ. и^ да (зако'лютъ)1 и&, ё^
дверїи хра'ма свњдњ'нїа, и^ да възлїютъ сн~ове
а^а^ро'ни жерцы` кро'вь на ѓ^лта'рь [-]2 ѓ^крsтъ, и^
да принесђтъ эT тре'бы сп~се'нїа прино'съ г~ђ.
[*и^]3 тkђ (же) покрыва'ющїи ё^тро`бђ, и^ весь
тђкъ и^же е^сть въ ё^тро'бњ, и^ ѓ^бњ и^сте'си, и^
тђк# и^же на нею`, [и^]4 е^же на стегна'хъ, и^ повразъ ја%тре'нїи, съ и^стесами да эTи^меTся. и^
да принесђтъ сїя сн~ове а^а^ро'ни жер#цы` къ ѓ^лта'рю, въ вс^есъж#же'нїе на дрова` (горя'щая)5 [на
ѓ^лта'рь]6, приносъ воня` бл~гово'нїа г~ђ” А/ще ли
эT ѓ^веw дар# е^го тре'ба спsнїа г~ђ, мђ'жескъ поl и^
же'нескъ, непоро'чена да принесеT е&” А/ще ли а^гнеца
принесе'тъ даръ е^го, да принесе'тъ и& преD г~ь, и^
да възложиT рђ'кђ на главђ` да'ра е^го, и^ да зако'лет# е^го ё^ дверїи хра'ма, свњдњ'нїа и^ да пролїюT сн~ове а^а^рони жерцы` кро'вь (ѓ%крsтъ ѓ^лта'ря)7, и^ да [принесђтъ]8 эT тре'бы сп~се'нїа приносъ [г~ђ]9. тkђ (же) и^ чресла` чи'сто эT хребта`
да эTлђ'чиT и&, и^ [ве'сь]10 тђкъ покрыва'ющїи ё^тро'бђ, и^ [весь]11 тђкъ и^же въ ё^тро'бњ, и^
ѓ^бњ и^стеси и^ тђкъ и^же на ниX, [і^]12 и^же на
стегнаX, и^ по'вразъ ја%тре'нїи, съ и^стесеми да
[эTлђ'читъ]13. да принесе'тъ жре'цъ къ ѓ^лта'рю, въ воню` бл~гово'нїа (г~ђ) прино'съ гв~и” А/ще
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ли эT козе'лъ да'ръ е^го г~ђ, и^ да принесе'тъ
предъ г~а и^ възложи'тъ рђ'кђ на главђ` е^го, и^
да зако'лютъ е& преD гм~ъ, ё^ две'рїи хра'ма свњдњ'нїа и^ да пролїюT сн~ове а^а^рони жерцы` кро'вь (ѓ%коло ѓ^лта'ря)14, и^ да принесђтъ эT него` прино'съ г~ђ, тђ'къ (и^же)15 на ё^тро'бњ, и^ ве'сь тkђ
и^же въ ё^тробњ, и^ ѓ'бњ и^стеси, и^ ве'сь тђкъ
и^же на ниX, [и^]16 е^же на стегнаX, и^ по'враз# ја%тре'нїи съ и^стесема да эTлђчиT, и^ да принесеT
жре'цъ къ ѓ^лта'рю, прино'съ воня` бл~гово'нїя
г~ђ. ве'сь (б^о) тђкъ г~ђ, зако'нъ въ вњкы, в
ро'ды ва'ша въ все'мъ, ѓ^бита'нїи ва'шем# всего`
тђка, и^ всея` кро'ви да не ја%сте”

_ глvа, д~”
рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, гл~и къ сн~омъ
і^и~левымъ, рекїи дш~а а%ще съгрњши'тъ
предъ гм~ъ, не хотя'щи эT [всњхъ]1 повелњн'їи гн~ихъ, и^хже не лњпо твори'ти,
и^ сътворитъ (эT сихъ е^ді'но чт^о)2” А/ще ли
ё^бо а^рхїереи пома'занныи съгрњши'тъ, и^же и^
лю'дїе грњша'тъ. и^ да приведеT грњха ради
свое^го, е^же е^сть съгрњшилъ, ю^нецъ эT волоv непоро'чеn гв~и, грњха ра'ди [-]3 и^ да приведеT ю%нецъ
къ две'реM храма свњдњнїа преD г~а, и^ да възложи'тъ рђ'кђ свою` на главђ` ю^нцђ` [-]4, и^ да заколетъ ю^нца` преD гм~ъ” И$ въземъ жре'цъ пома'заныи е^мђже съвръшенњ рђцњ`, эT кро'ви ю^нца,
[-]5 да принесетъ ю& въ хра'мъ свњдњнїа, и^ да
ѓ^мо'читъ жрецъ пе'рстъ въ кро'ви и^ да ѓ^кро'питъ кро'вїю сеDми'жды, пеrстомъ прDе гм~ъ, ё^
завњ'сы ст~ыни” И$ да възложи'тъ жре'цъ эT
кро'ви ю%нча на (ё^глы)6 ѓ^л#та'ря џїмїа'ма сложе'наго и^же прDе гм~ъ. и^же е^сть, въ хра'мњ свњдњ'нїа. (-)7 всю` (же) кро'вь ю%нчю да пролїе'тъ,
ё^ стоя'ла ѓ^лтаря` (прино'снаго)8, е^же е^сть ё^
две'рїи хра'ма свњдњ'нїа” И$ ве'сь тђкъ ю%нца
грњхо'внаго, да възмеT эT него тђк# и^же (на)9
ё^тро'бњ” И$ ве'сь тђкъ и^же въ ё^тро'бњ, и^
ѓ^бњ и^сте'си и^ тђкъ и^же на нихъ, (і^) и^же
е^сть на стегнаX, и^ повразъ ја%тренїи съ и^стесема да въ'зметъ [-]10, ја%коже възметъ и^ ё^
юнца тре'бы сп~сенїа” И$ да възложи'тъ жре'цъ
на ѓ^лта'рь прино'сныи (-)11 ко'жђ ю%нчђ и^ вс^е е^го
тњло съ главо'ю, и^ с нога'ми, и^ съ ё^тро'бою,
и^ съ моты'лы и^ да и^знесђтъ всего` ю^нца и^с
по'лка на мњ'сто чи'сто, и^дњже и^ссы'пываю^тъ
по'пелы. и^ да съжгђтъ и& дро'вы на ѓ^гни`, на
(мњ'сте) просы'панїа по'пела да ся съж#же'тъ”
А$ще ли не хотящи ве'сь со'нмъ [сн~овъ]12 і^и^л~въ
_______
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дар для Господа. 12 А якщо з козлів
його дар для Господа, і хай принесе
перед Господа, 13 і покладе руки на
його голову; і хай заріжуть його перед Господом при дверях шатра свідчення, і хай сини Аарона – священики вилиють кров довкруг жертовника
14 і хай принесуть з нього дар Господеві: жир, що на нутрощах, і ввесь
жир, що у нутрощах, 15 і обі нирки, і
ввесь жир, що на них і що на стегнах,
і чепець печінки хай відлучать з нирками; 16 і хай принесе священик на
жертовник дар – милий запах для
Господа. Бо ввесь жир для Господа.
17 Закон навіки в роди ваші: в кожнім вашім поселенні не їстимете
ввесь жир і всю кров.

Глава 4
1 І промовив Господь до Мойсея, кажучи: 2 Промов до синів Ізраїля,
кажучи: Якщо душа згрішить перед
Господом несвідомо проти однієї з
усіх господніх заповідей, яких не личить робити, і зробить щось одне з
цих; 3 якщо ж, отже, архиєрей помазаний згрішить те, що і народ грішить, і хай приведе за свій гріх, яким
згрішив, теля з волів, без вади, Господеві за гріх. 4 І хай приведе теля до
дверей шатра свідчення, перед Господом, і хай покладе свою руку на
голову теляти, і хай заріже теля перед Господом. 5 І помазаний священик, в якого були посвячені руки,
взявши з крові теляти, хай принесе її
до шатра свідчення. 6 І хай священик
замочить палець в крові, і хай покропить кров’ю сім разів пальцем
перед Господом, напроти занавіси
святині. 7 І хай священик покладе з
крові теляти на кути жертовника
складеного ладану, що перед Господом, який є в шатрі свідчення. А всю
ж кров теляти хай пролиє при ногах
жертовника приношення, який є у
дверях шатра свідченя. 8 І ввесь жир
теляти, що за гріх, хай забере в нього: жир, що на нутрощах, і ввесь жир,
що у нутрощах, 9 і обі нирки, і жир,
що на них, і той, що на стегнах, і хай
забере чепець печінки з нирками, 10
так як забирає його в теляти жертви
спасіння. І хай священик покладе на
жертовник приношення 11 шкіру теляти і все його м’ясо: з головою, і з
ногами, і з нутрощами, і з калом; 12
та хай винесуть ціле теля за табір, на
чисте місце, де висипають попіл. І
хай його спалять на дровах, на вогні.
Хай буде спалене на місці, де висипається попіл. 13 Якщо ж несвідомо
згрішить увесь збір синів Ізраїля, і
слово затаїться перед лицем збору, і
________
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вчинять одну з усіх господніх заповідей, яку не личить творити, і
згрішать, 14 і відомим стане їм
гріх, яким згрішили, то хай збір
приведе теля з волів, без вади, за
гріх. І приведуть його перед двері
шатра свідчення. 15 І старці збору
хай покладуть свої руки на голову
теляти перед Господом, і хай заріжуть теля перед Господом. 16 І помазаний священик хай внесе з крові
теляти до шатра свідчення. 17 І хай
священик замочить свій палець у
крові теляти, і хай покропить сім
разів перед Господом, перед занавісою святині. 18 І хай священик
покладе з крові на кути жертовника
складеного ладану, який є перед
Господом, що є в шатрі свідчення.
Всю ж кров хай вилиє при ногах
жертовника приношення, що є при
дверях шатра свідчення. 19 І з
нього хай візьме ввесь його жир і
покладе на жертовник; 20 і з цим
телям зробить, так як зробив з телям, що за гріх, так буде зроблено.
І хай священик помолиться за них,
і їм будуть відпущені гріхи. 21 І
хай винесуть ціле теля за табір, і
хай спалять теля, так як спалили
перше теля за гріх, бо це гріх збору. 22 Якщо ж згрішить князь, і несвідомо вчинить одну з усіх заповідей свого Господа Бога, яку не
личить чинити, і зробить; 23 і йому
гріх, яким згрішив, стане відомий,
хай за гріх принесе свій дар: козеня
з кіз, чоловічого роду, без вади. 24 І
покладе свою руку на голову козеняти, і хай заріжуть його на місці,
де ріжуть цілопалення за гріх перед
Господом, бо це за гріх. 25 І хай
візьме священик з крові, що за гріх,
пальцем покладе на кути жертовника цілопалення, а всю його кров
хай пролиє при ногах жертовника
цілопалення. 26 І ввесь його жир
покладе на жертовник, так як і жир
жертви спасіння. І хай помолиться
за нього сященик за його гріх, і
буде йому відпущений. 27 Якщо ж
несвідомо згрішить одна душа з
народу цієї землі, і зробить одну з
усіх господніх заповідей, яку не годиться робити, і згрішить, 28 і відомим стане йому гріх, яким згрішив,
хай принесе свій дар: козу з кіз,
жіночого роду, без вади, хай при
несе за свій гріх, яким згрішив. 29
Хай покладе свою руку на голову
кози, і заріже її, що за гріх, на
місці, на якому ріжуть цілопалення.
30 І хай священик візьме з її крові
пальцем, і хай покладе на кути
жертовника цілопалення, а всю її
кров хай пролиє довкруг ніг жер____
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съгрњшиT и^ ё^таи'тся сло'во эT лица` со'н#ма, и^
сътворя'тъ е^ді'нђ эT всњхъ за'повњдїй гн~ихъ,
е^я'же нњсть лњпо твори'ти, и^ съгрњша'тъ, и^
я^ви'тся и^мъ грњ'хъ ја%же съгрњши'ша в# немъ”
И$ да приведе'тъ со'нмъ, ю^нецъ эT воло'въ чистъ
грњха ради, и^ приведђтъ и& прDе две'ри храма
свњдњнїя`. и^ да възложа'тъ ста'рци со'нма рђки
своя на главђ` ю^нца прDе гм~ъ, и^ да зако'лютъ
ю^нца прDе гм~ъ. и^ да вънесе'тъ жр'ецъ пома'заныи, эT кро'ви ю%нца въ хра'мъ свњдњ'нїа” И$ да
ѓ^мо'читъ жре'цъ пе'рстъ [сво'и]13 въ кро'ви ю%нчи
и^ да покро'питъ седми'жDы прDе гм~ъ, прDе завњсою
ст~ни” И$ эT кро'ви да възложи'тъ жре'цъ на (ё^глы)14 ѓ^лтаря`, џимїя'ма сложе'наго и^же е^сть прDе
гм~ъ, и^же е^сть въ хра'мњ свњдњ'нїа” (-)15 Всю`
(же) кровь да пролїет# ё^ стоя'ла ѓ^лтаря` прино'снаго, и^же е^сть ё^ две'рїи хра'ма свњдњ'нїа” И$ весь
тђкъ [е^го]16 да въ'зметъ эT него и^ възложи'тъ на ѓ^лта'рь, и^ сътвори'тъ ю%нцђ (семђ),
ја%коже сътвори` ю%нцђ е^же ѓ^ грњсњ, тако сътвориTся. и^ да помо'лится ѓ^ нихъ жре'цъ, и^
ѓ^ста'вятся и^мъ грњси`” И$ да и^знесђтъ ю%нца
всего внњ полка`, и^ да съжгђтъ ю%нца, ја%коже
сожго'ша ю%нца пе'рваго [ѓ^ грњсњ]17 грњхъ (б^о)
сонма` е^сть. А$ще ли кн~ѕь съгрњши'тъ, и^ сътвори'тъ е^ді'нђ эT всњх'ъ за'повњдїи г~а б~а свое^го не хотя е^же нњ'сть лњпо твори'ти (-)18 (и^
сътвориT)19, и^ ё^вњсться е^мђ грњхъ, и%мже съгрњши` в не'мъ. (да)20 принесе'тъ даръ свои,
козе'лъ, эT ко'зъ мђжескъ полъ чистъ [грњха ра'ди]21” И$ възложи'тъ рђкђ [свою]22 на главђ` козла`, и^ да заколют# и& на мњстњ, и^дњже закала'ютъ всясъж#же'нїа (грњха` ра'ди) прDе гм~ъ, [ѓ^
грњсњ]23 б^о е^сть” И$ да възметъ жре'цъ эT кро'ви е^же ѓ^ грњсњ перстомъ на (ё^глы)24 ѓ^лтаря`,
всегосъж#женїя, (-)25 всю (же) кро'вь е^го да пролїе'тъ ё^ стоя'ла ѓ^л#таря` вс^есъж#женыхъ” И$ ве'сь
тђкъ е^го възложи'тъ на ѓ^лтарь, ја%коже (и^)
тђкъ тре'бы сп~сенїа” И$ да помоли'тся ѓ^ немъ
жре'цъ грњхъ е^го ра'ди, и^ ѓ^ста'вится е^мђ” А$ще
ли дш~а е^ді'на (презрњ'въ съгрњши'тъ)26 эT людїи и^з# земля` (сея`), (и^ сътвориT)27 е^ді'нђ эT [за'повњдеи всњхъ]28 гн~ихъ, е^же нелњпо твори'ти,
и^ съгрњшиT, и^ ё^вњст#ся е^мђ грњхъ и^же съгрњши` в не'мъ” [-]29 да принесе'тъ [да'ръ свои]30 козђ`
эT ко'зъ же'нескъ полъ непоро'чнђ, да принесе'тъ
грњха ра'ди [свое^го]31 и^мъже съгрњши`” (да)32 възложиT рђ'кђ [свою]33 на главђ` (козњ`)34, и^ зако'лет#
(ю&)35, ја^же грњха` ра'ди, на мњстњ, на не'мже
закала'ютъ вс^есъж#же'нїа” И$ да въ'зметъ жре'цъ
эT кро'ви е^я` пе'рстомъ и^ да възложитъ на (ё%168
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глы)36 ѓ^лтаря`, вс^есъжже'нїя, и^ всю (же) кро'вь
ея` пролїе'тъ ѓ%крsтъ стоя'ла ѓ^лтаря` [вс^есъж#же'нїа]37” И$ весь тђкъ да эTи'метъ (и&) ја%коже [эTе'млетъ]38 тђкъ эT тре'бы спsнїя, и^ да възложи'тъ жрецъ на ѓ^лта'рь, въ воню` бл~гово'нїя
г~ђ, и^ да помолится [жре'ц# ѓ^ немъ]39 и^ ѓ^ста'вится е^мђ” а^ще ли ѓ^вцђ` принесетъ да'ръ свои
грњха` ради же'нескъ поl, непоро'ченъ да принесе'тъ
ю&” И$ да възложи'тъ рђкђ [свою]40 на главђ` е^же
ѓ^ грњсњ, и^ да зако'лютъ ю& [грњха ра'ди]41, на
мњсте на немже закала'ютъ вс^есъж#же'нїя [на
мњстњ ст~њ]42. и^ вземъ жре'цъ эT кро'ви е^же ѓ^
грњсњ пе'рстомъ [свои^мъ]43 [и^]44 да възложи'тъ
на (ё%глы)45 ѓ^лтаря` вс^есъж#же'ныхъ, и^ всю [кро'вь
ея`]46 да пролїе'тъ ё^ стоя'ла ѓ^лтаря` вс^есъж#же'нїя, и^ весь [тkђ ея`]47 да эTлђчиT, ја%коже эTе'млетъ тђкъ ѓ^вцы` эT тре'бы спsнїя. и^ да възложи'тъ [-]48 жре'цъ на ѓ^лта'рь на вс^есъж#же'нїе
гн~е, и^ да помо'лится ѓ^ немъ жре'ц#, ѓ^ грњсњ [е^го]49 и^же съгрњши`, и^ ѓ^ста'вится е^мђ”

_ Глvа, е~”
ще ли дш~а съгрњшитъ, (слы'шащи)1
глsа кля'твеныи и^ (по'слђхъ сего бђдђще)2, а^ще е^сть видњл#, и^л^и совњсть, (и^)
а'ще не повњсть, прїиметъ грњхъ” И$л^и
дш~а ја%же а^ще прико'снеTся къ вся'кои ве'щи нечи'стњи, и^л^и ме'ртвечинњ, и^л^и ѕвњроја%динњ нечи'стњи, и^л^и ме'ртвечинах# и^л^и гнђсеX нечи'стыхъ
(и^ли) мертвечины скоT нечи'стыX, (и^ мертвечине
гадъ нечи'стыX и^ забывъ и^хъ ѓ^сквернится,) и^ли прико'снется нечи'стотњ чл~чи, эT вся'коя нечистоты` е^го, и^же прикоснђ'вся ѓ^скверниTся, и^
забђдеT (-)3. посем же ё^вњсть повинеn грњхђ” (-)4
дш~а и^же а%ще ѓ^бњща'етъ (-)5 ё^стна'ма [свои'ма]6 злњ` и^л^и до'брњ сътвори'ти, по всемђ` е^ли'ко
намњни'тъ чл~къ съ кля'твою`, и^ забђ'детъ [-]7
[-]8, (а^ потомъ)9 ё^вњсть (и^же)10 съгрњши'тъ е^ді'но эT си'хъ, і^ и^сповњсть грњхъ, е^гоже дњлма
съгрњшиl е^сть в немъ” И$ да принесе'тъ (г~ђ ѓ^
грњсњ и%мже съгрњши`)11, же'нескъ поl эT ѓ^ве'цъ,
а%гницђ, и^л^и козђ` эT коZ грњха` ра'ди, и^ да помо'лится ѓ^ неM жре'цъ грњха` ра'ди и%мже съгрњши`
и^ ѓ^ста'вится е^мђ [-]12” А/ще ли не мо'жеT рђка`
е^го спости'гнђти съ ѓ^вцђ, да принесе'тъ грњха`
ра'ди свое^го и%мже съгрњши`, дв^њ го'рлицы и^л^и
дв^а птенца` голђ'бина г~ђ, е^ді'нъ грњха` раd и^ е^ді'нъ въ вс^есъж#же'нїе. и^ да принесе'тъ я& къ
жерцђ`, и^ възме'тъ жре'ц# е^же за грњхъ пре'же. и^
да ё^рњж'ет# жре'цъ главђ` е^го, съза'ди н^о да не
перерњж'етъ, и^ да покро'питъ эT кро'ви и^же за
169

товника цілопалення. 31 І хай забере ввесь жир, так як забирає жир
з жертви за спасіння, і хай священик покладе на жертовник – на
милий запах для Господа. І хай
священик помолиться за нього, і
йому відпуститься. 32 Якщо ж в
дар принесе вівцю за свій гріх, жіночого роду, без вади, хай її принесе. 33 І хай покладе свою руку на
голову її, що за гріх, і хай заріжуть
її за гріх на місці, на якому ріжуть
цілопалення, на святому місці. 34 І
священик, взявши своїм пальцем з
крові її, що за гріх, хай покладе на
кути жертовника цілопалення, і
всю її кров хай вилиє при ногах
жертовника цілопалення. 35 І ввесь
її жир хай забере, так як забирає
жир вівці за жертву спасіння. І священик хай покладе на жертовнику
на всепалення Господеві, і хай за
нього помолиться священик за його
гріх, яким згрішив, і йому відпуститься.

Глава 5
1 Якщо ж душа згрішить, чуючи голос клятви, і будучи свідкoм
цього: чи побачив, чи знає, і якщо
не звістить – візьме на себе гріх. 2
Або душа, яка лиш доторкнеться до
будь-якої нечистої речі, або мертвечини, або нечистого, розшарпаного звірами, чи мертвечин, чи огидних нечистих, чи мертвечин нечистих звірів, 3 і мертвечини нечистих гадів, і забувши про них,
стала нечистою; чи доторкнеться
до нечистоти людини, з усякої нечистоти її, яка доторкнулася – стане нечистою і забуде, а після цього
ж пізнає, що вчинила проступок; 4
душа, яка лиш поклянеться своїми
устами, щоб чинити зло чи добро в
усьому, що намітить людина з
клятвою, і забуде, а потім дізнається, що згрішила в одному з цих, 5 і
визнає гріх, який вчинком згрішила
у ньому. 6 І хай принесе Господеві
за гріх, яким згрішила, жіночого
роду з овець, ягня чи козеня з кіз за
гріх; і хай помолиться за неї священик, за гріх, яким згрішила, і відпуститься їй. 7 Якщо ж не спромо
жеться рука її на вистарчальне для
вівці, хай принесе за свій гріх, яким
згрішила, дві горлиці чи два пташенята голубині Господеві: одне за
гріх і одне на всепалення. 8 І хай
принесе їх до священика, і візьме
священик те, що за гріх, перше. І
хай надріже священик голову його
ззаду, але хай не переріже; 9 і хай
______
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покропить кров’ю того, що за гріх,
на стіну жертовника, зосталу ж кров
хай зцідить при ногах жертовника;
бо є за гріх. 10 З другим же хай зробить всепалення, так як має бути. І
хай помолиться за неї священик, за
гріх, яким згрішила, і відпуститься
їй. 11 Якщо ж не знайде її рука пару горлиць чи двох пташенят голубиних, хай принесе свій дар за гріх:
десяту частину міри ефи пшеничної муки за гріх; і хай не налиє на
неї олії, ані хай не покладе на неї
білого ладану, бо є за гріх; 12 але
хай принесе її до священика, і хай
візьме священик з неї повну пригорщу в пам’ять її, і хай покладе на
жертовник господнього всепалення,
бо є за гріх. 13 І хай помолиться за
неї священик, за гріх, яким згрішила в одному з цих; і відпуститься
їй, остале ж буде для священика,
так як жертва пшеничної муки. 14 І
сказав Господь до Мойсея, кажучи:
15 Душа, якщо несвідома буде через забуття, і згрішить несвідомо в
святих речах господніх, і хай принесе за свій проступок Господеві
барана без вади – з овець, якого оцінка два сиклі срібла, за сиклем
святим, – за те, в чому згрішила 16
у святих речах, хай віддасть, і п’яту
частину додасть до нього, і дасть
це священикові. Священик же хай
помолиться за неї перед Господом
за проступок її, і відпуститься їй.
17 І душа, яка лиш згрішить, і зробить одне з усіх заповідей господніх, яких не годиться чинити, і не
знає; згрішить і пізнає свій гріх. 18
Хай принесе до священика барана
без вади, з овець, оціненою сріблом
за гріх. І хай помолиться за нього
священик за його незнання, в якому
несвідомий був, і відпуститься йому; 19 і сам, бо несвідомий був, бо
зробив через забуття гріх перед
Господом.

_ Глава 6

мой4. 5

20 І сказав Господь до Мойсея,
і незглядаючись, не зважила на господні заповіді, і обманить ближнього в позиченому, чи в спільному, кажучи: 21 Душа, якщо згрішить, чи в пограбуванні, чи зло вчинив чимось ближньому, 22 чи знайшла, що згублене, і обманить в цьому, і клястиметься неправедно *в
одному з усіх, з яких лиш зробить
людина, тому що в них гріх; 23 і
буде, коли згрішить, і вчинить проступок, і віддасть забране, яке забрала, чи зло, яке вчинила, чи позичине, яке передане було, чи згубу,
яку лиш знайшла – 24 з усіх речей,
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грњх#, на стњнђ ѓ^лтаря`. ѓ^ста'нокъ же кро'ви
да и^сцњдитъ ё^ стоя'ла ѓ^лтаря`, ѓ^ грњсњ б^о
е^сть, (-)13 вторы'м (же) да сътворитъ вс^есъж#женїе, ја%коже е^сть” И$ да помо'лится ѓ^
немъ жре'цъ, грњха` ради [-]14 и^же съгрњши` и^
ѓ^ста'вится е^мђ” А$ще ли не ѓ^бря'щетъ [рђка`
е^го]15 сђпрђга го'рлицъ, ил^и двою` (-)16 голђ'бичищђ, (да)17 принесетъ да'ръ свои за грњхъ,
деся'тђю ча'сть мњры е^фи мђки` пшени'чны за
грњхъ, (и^) да не възлива'етъ на ню` е^ле'я, н^и
да възложи'тъ на ню` џїмїя'ма бњлаго, понеже
ѓ^ грњсњ` е^сть, (н^о)18 да принесетъ ю& къ жерцђ`,
и^ да възметъ жре'цъ эT нея` по'лнђ го'рсть в
па'мять е^го, [и^]19 да възложи'тъ на тре'бникъ
вс^есъж#же'нїя гн~я, [ѓ^ грњсњ` б^о е^сть]20” И$ да
помо'лится ѓ^ неM жре'цъ, грњха` ра'ди [-]21 и^мже
съгрњши` эT е^ді'наго сихъ и^ ѓ^ста'вится е^мђ,
ѓ^ста'нокъ же бђдетъ жерцђ`, ја%коже тре'ба мђки` пшени'чны” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я дш~а
а^ще забы'вшися забве'нїемъ, и^ съгрњши'тъ не
хотя` эT ст~ынь гн~ь, и^ да принесе'тъ ѓ^
престђпле'нїи своеM г~ђ, ѓ^ве'нъ непоро'ченъ эT ѓ^ве'цъ, (е^мђже) цњна` сребра` си'клевъ (дв^а), по си'клемъ ст~ымъ, ѓ^ ни'хже съгрњши, (-)22 эT
ст~ыхъ да эTдасть, и^ пя'тђю ча'сть приложи'тъ на'нь, и^ даs е& жерцђ`” (-)23 жре'ц (же) да
помо'лится ѓ^ немъ [прDе гм~ъ]24 престђпле'нїя
е^го, и^ ѓ^ста'вится е^мђ” И$ дш~а ја%же а^ще съгрњшитъ и^ сътвориT е^ді'нђ эT всњхъ за'повњдїи
гн~ь, и^хже не лњпо твори'ти, и^ не ё^вњ'де, (-)25
съгрњши'тъ, и^ ё^вњсть грњх# свой” (да)26 принесе'тъ ѓ^ве'нъ непороченъ эT ѓ^ве'цъ цњно'ю сребра`,
грњха ради къ жерцђ`. и^ да помо'лится ѓ^ немъ
жре'цъ ѓ^ невњ'денїи е^го е^гоже невњ'де (и^
ѓ^ста'вится е^мђ, и^ са'мъ (б^о) невњдяше)27,
сътвори` б^о забве'нїемъ грXњ преD гм~ъ”

_ Глvа, ѕ~”
реq г~ь къ мољ=сїю гл~я, дш~а а%ще съгрњши'тъ, и^ презрњ'въ пре'зритъ за'повњди
гн~я, и^ съл#же'тъ къ дрђ'гђ ѓ^ вда'нїи, и^л^и ѓ^ ѓ'бщинњ, и^л^и ѓ^ хище'нїи`, и^л^и преѓ^би'дилъ чиM дрђ'га, и^л^и ѓ^брњлъ что` погђбле'наh
и^ съ'лжетъ ѓ^ не'мъ, и^ клене'тся въ непра'вдђ,
*е^ді'наго ради ѓ^ всњхъ, эT ни'хже а^ще сътвори'тъ чл~къ, ја%ко съгрњше'нїе в ни'хъ, и^ бђдетъ е^гда` съгрњши'тъ и^ престђ'питъ, и^ эTда'сть эTня'тїе е^же е^сть эTняl, и^л^и ѓ^би'дђ е^ю'же преѓ^би'дњ, и^л^и вда'нїе е^мђже е^сть вдано`, и^л^и
поги'бшее и^же а^ще ѓ^брњлъ эT всњхъ ве'щїи
е^гоже ради кля'ся въ непра'вдђ, [-]1 да эTда'стъ
170
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само'е т^о и%стое, и^ пя'тђю ча'сть [свою]2 приложи'тъ к томђ, е^гоже е^сть томђ` да эTда'стъ” Во'ньже дн~ь ѓ^бли'чится, (-)3 ѓ^ престђпле'нїи свое^мъ, да принесе'тъ г~ђ ѓ^ве'нъ эT
ѓ^ве'цъ непороченъ, цњны` по рассђжде'нїю престђпле'нїя, и^ да помо'лиTся (жре'цъ ѓ^ немъ)4
прDе гм~ъ, и^ ѓ^ста'виTся е^мђ (вся'къ грњхъ)5 е^гоже сътвори` (престђпле'нїемъ)6” И$ рече г~ь къ
мољ=сїю гл~я, заповњж'ъ а^а^ро'нђ и^ сн~омъ е^го
рекїи сїй за'конъ вс^есъж#же'нїя” Сїе вс^есъж#же'нїе
(-)7 е^го, ё^ ѓ^лта'ря вс^ю но'щь до заё%тра [-]8
ѓ%гнь ѓ^лтаря да гори'тъ ё^ него` [и^]9 не ё^гаса'етъ, и^ да ѓ^блече'тся жре'цъ въ срачи'цђ
лня'нђ, и^ надра'ги лня'ны да възвлече'т# на
тњло свое” и^ да и^знесетъ приноs и^же а%ще
и^ж#же'тъ ѓ^гнь. всегосъж#женїа, эT ѓ^л#та'ря, и^
да поста'витъ [-]10 подлњ ѓ^л#та'ря” И$ да съвлече'тъ ри'зы своя, и^ да ѓ^блече'тся в ри'зы
и%ны, и^ да и^знесе'тъ прино'съ внњ` полка` на
мњ'сто чи'сто” (*А$)11 ѓ'гнь ё^ ѓ^л#таря да гори'тъ на не'мъ и^ не ё^гаса'етъ, и^ да и^ж#же'тъ
(ё^ него жре'цъ)12 дрова` по вся` ё^тра, и^ да въскладе'т# на'нь, вс^есъж#же'нїе, и^ да възложи'т# на
ня тђ'къ ѓ^ мирњ, (-)13 ѓ%гнь (же) по вся` часы`
да гори'тъ ([и^]14 не ё^гаса'етъ на ѓ^лтари)15”
[И$]16 сїи зако'нъ тре'бы ю%же принесђтъ е^я` сн~ове а^а^ро'ни [жеrцы`]17 (пря'мо ѓ^л#та'ря прDе гм~ъ)18”
И$ да възметъ [-]19 [жре'цъ]20 [горъсть]21 мђки
пшеничны, (эT ѓ^лта'ря)13, съ е^леѓ'мъ [-]23 и^
съ џїмїя'момъ бњлымъ е^я` сђщимъ съ тре'бою, (да)24 принесе'тъ къ ѓ^лта'рђ приносъ въ
воню` бл~гово'нїя, въ па'мять е^я` г~ђ” (И$) эT
и^збы'тка (-)25 е^я` да ја%стъ а^а^ронъ и^ сн~ове е^го,
прњсна да ја%дя'тся въ мњстњ ст~њ, въ
притво'рњ хра'ма свњдњнїя да я^дяT я&, да не
и^спече'тся ква'сна, зане ча'сть ея` далъ е^смь
и^мъ эT прино'съ гн~ь, ст~ая (б^о) ст~ыхъ е^сть”
ЈА/коже грњха ради, [та'ко и^]26 престђпле'нїя
всяk мђжескъ поl жре'ческъ да я'сть я&, зако'нно
вњ'чно въ ро'ды ва'ша. (и^) эT прино'съ гн~ь,
вся'къ и^же а^ще прико'снется и^хъ ѓ^ст~ится”
И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, сїе дарова'нїе а^а^ро'нђ
и^ сн~омъ е^го, и^же принесђтъ г~ђ. въ дн~ь вънже а^ще пома'жеши и^хъ, деся'тђю ча'сть мњры е^фи` мђки` пшени'чны въ тре'бђ всегда`, по'л#
еа` заё'тра, по'лъ же ея` эT ве'чера, въ сковрадњ`
въ е^ле'ю да сътвори'тся, съпря'женђ да принесетъ ю&, [-]27 требђ эT ё^крђхъ, требђ въ воню` бл~гово'нїя г~ђ” Жре'цъ пома'заныи и^же въ него` мњсто эT сн~овъ е^го, да сътвори'т# ю& зако'нно вњчно, всегда` да съвершиTся” И$ всяка же'р171

про що клялася неправедно, хай віддасть саме власне те і п’яту частку
від себе додасть до того, кого є, тому
хай віддасть. В тому дні, в якому оскарженою буде, 25 хай принесе за
свій проступок Господеві барана, з
овець без вади, оціненого за мірою
проступку; 26 і хай помолиться священик за неї перед Господом, і відпуститься їй всякий гріх, який вчинила проступком. 6,1 І сказав Господь до Мойсея кажучи: 2 Заповіси
Ааронові і його синам кажучи: Це закон цілопалення. Це його цілопалення на жертовнику: цілу ніч до ранку
вогонь жертовника хай горить на
ньому, і не загасає; 3 і хай вдягне
священик льняну одіж, і льняні штани хай зодягне на своє тіло. І хай винесе приношення, які лиш спалив вогонь всепалення від жертовника, і
хай покладе під жертвоником. 4 І хай
стягне одіж свою, і хай зодягнеться в
іншу одіж, і хай винесе принос за табір, на чисте місце. 5 *А вогонь на
жертовнику хай горить, на ньому, і
не згасає; і хай палить на ньому священик дрова кожного ранку, і хай накладає на ньому цілопалення, і хай
покладе на ньому жир за мир; 6 вогонь же на всі часи хай горить і не
згасає на жертовнику. 7 І це закон
жертви, яку принесуть, її, сини Аарона – священики напроти жертовника,
перед Господом. 8 І хай візьме священик пригорщу пшеничної муки з
олією з жертви і з її білим ладаном,
що є з жертвою, хай принесе на жертовник приношення – на запах милий, в пам’ять її Господеві. 9 І з осталого з неї хай їсть Аарон і його
сини, прісним хай їдять на святім
місці, в притворі шатра свідчення хай
їдять їх, 10 хай не спечеться квашене.
Тому що її частку дав я їм з приношень господніх, бо є святе-святих.
Так, як те, що за гріх, так і те, що за
проступок; 11 кожний чоловічого роду, з священиків, хай їсть їх, законно,
вічно в роди ваші. І від господніх
приношень кожний, хто лиш доторкнеться до них, освятиться. 12 І сказав Господь до Мойсея, кажучи: 13
Це дар Ааронові і його синам, який
принесуть Господеві. В день, в якому
лиш помажеш їх, десяту частину міри ефи пшеничної муки в жертву постійно: половина її вранці, половина
ж її ввечері, – 14 на скоровородці в
олії хай буде зроблена, замісеною
хай принесе її, жертву з кусків, жертву на милий запах Господеві. 15 Помазаний священик, який замість
його, з його синів, хай принесе її законно, вічно, завжди хай буде звершена. 16 І всяка священича жертва
______
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хай буде цілопаленою, і хай не
їсться. 17 І сказав Господь до Мойсея, кажучи: 18 Скажи Ааронові і його синам, і це закон гріха: в місці, на
якому ріжуть всепалення, хай заріжуть його, те, що за гріх, перед Господом, бо є святе-святих. 19 Священик же, що приносить її, хай їсть її,
на місці святому хай їсться, в притворі шатра свідчення. 20 Кожний,
що доторкнеться до її м’яса, освятиться. На кого покапає її кров, на одіж, на кого лиш покапає, на неї, –
хай випраною буде на святому місці.
21 І всякий глиняний посуд, в якому
вариться, хай буде розбитий. Якщо ж
в мідяному посуді буде вареним, хай
його випалить і вимиє водою. 22
Кожний з чоловічого роду, в священиках, хай їсть її, бо є святе – святих
Господеві. 23 *Приношення ж, яке за
гріх, з якого кров вноситься до шатра
свідчення на очищення, в святому
хай не їсть, але на вогні хай спалиться.

_ Глава 7
1 І це господній закон про проступок, що є святе-святих. 2 На місці,
на якому ріжуть всепалення, хай заріжуть барана, що за проступок перед Господом, а кров хай вилиють
довкруг ноги жертовника; 3 і ввесь
його жир хай принесе з нього, і задню частину, і жир, що покриває нутрощі. І ввесь жир, що у нутрощах, 4 і
обі нирки, і жир, що на них і що на
стегнах, і чепець печінки з нирками –
хай забере їх 5 і принесе їх священик
до жертовника – принос на милий
запах Господеві, бо є за проступок. 6
Кожний з чоловічого роду, з священиків, хай їсть їх на святому місці;
хай їдять їх тому що є святе-святих. 7
Так як за гріх, так і за проступок –
один закон має; священик, який молиться за нього, для нього хай буде. 8
І священик, що приносить людські
всепалення, шкіра всепалення, яку
він приносить, йому хай буде. 9 І
кожна жертва, яку зроблять в печі, і
кожна, яку роблять на вогні чи на
скороворідці, для священика, який її
приносить, для нього хай буде. 10 І
всяка жертва замісена на олії і яка не
замісена, для всіх синів Аарона: кожному порівну хай буде. 11 Це закон
мирної жертви, яку принесуть Господеві. 12 Якщо, отже, її принесуть на
похвалу: і хай принесе з жертвою похвали хліби з пшеничної муки, замісені на олії, і прісні пляцки помазані
олією, і пшеничну муку, замісену в
олії; 13 з прісними хлібами хай принесе дар свій; з жертвою жертви –
_______
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тва жре'ческа, вс^есъж#же'нїа да бђдђт#, и^ да не
ја%ст#ся” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, гл~и а^а^ро'нђ
и^ сн~омъ е^го (-)28, (и^) сїи зако'нъ съгрњше'нїя,
на мњстњ, на немже закала'ютъ вс^есъж#же'нїя”
да закала'ютъ (и&) е^же грњха ради прDе гм~ъ
ст~ая (б^о) ст~ых# е^сть. жре'ц (же) принося'й ю&
да ја%сть ю&, въ мњстњ ст~њ, да ја%сться, въ
притво'рњ храма свњдњ'нїя, вся'къ прикаса'яйся мя'сеX ея` ѓ^ст~ится” Є$мђже ся въскро'пиT эT
кро'ви ея` на ри'зђ, е^мђже ся а%ще въскро'питъ
на ню` да ся и^спере'тъ на мњ'стњ ст~њ. и^
(всякъ) съсђдъ гли'нянъ в не'мже ся вариT [-]29
да разбїе'тся. а%ще ли в (мњдянњ съсђ'дњ)30
ся свари'тъ, да (и& пож#же`)31 и^ ѓ^мы'етъ водо'ю.
вся'къ мђжескъ полъ въ жерцњхъ да ја%сть ю&
ст~ая (б^о) ст~ыхъ еs г~ђ” (*Приноше'нїя же)32 е^же
грњха ради эT негоже (кро'вь вно'сится)33 въ
храмъ свњдњнїя, къ ѓ^чище'нїю въ ст~ыни да
ся не ја%сть (н^о)34 на ѓ^гни` да съж#жеTся”

_ Глvа, з~”
с^е зако'нъ гн~ь ѓ^ престђпле'нїи, (и^же)
(е^сть ст~аа ст~ыX)1” На мњ'стњ на не'мже
закала'ютъ вс^есъж#же'нїе, да зако'лютъ
ѓ^ве'нъ и^же престђпле'нїя ради преD гм~ъ,
а^ кро'вь да [пролию'тъ]2 ѓ%крsтъ стоя'ла ѓ^л#таря, и^ ве'сь тђ'къ е^го да принесе'тъ эT него`. и^
чресла` и^ [-]3 тђ'къ покрыва'ющїи ё^тро'бђ” І$ ве'сь
тђ'къ и^же въ ё^тробњ и^ ѓ'бњ и^сте'си и^
тђ'къ и^же на не'ю, (і^) и^же на стегнђ`. и^ по'вразъ јатренїи съ и^сте'сами да эTи'метъ я&,
и^ принесеT я& жре'цъ къ ѓ^лтарю, приносъ въ
[воню` бл~гово'нїа]4 г~ђ престђпле'нїа (б^о) ра'ди
е^сть” Вся'къ мђж'ескъ по'лъ эT жре'цъ да
ја%стъ я& на мњ'стњ ст~њ да ја%дя'тъ ю& [поне'же]5 (б^о) ст~аа ст~ыX еs” ЈА/коже грњха` ра'ди,
та'ко и^ престђпле'нїа ра'ди зако'нъ, е^ді'нъ
(и%мать)6, жре'цъ и^же мо'лится ѓ^ не'мъ, е^мђ
да бђ'детъ” І$ жре'цъ принося'и вс^ясъж#же'нїя
чл~ча, ко'жа вс^есъж#же'нїя, е^же [прино'ситъ ѓ%нъ]7
е^мђ` да бђдетъ” И$ вся'ка тре'ба ја%же сътвори'тся в пещи`, и^ вся'ка е^же твори'тся на ѓ%гнищи, и^л^и въ сковрадњ`, жер#цђ и^же прино'сиT ю&,
томђ` да бђдеT” И$ вс^я тре'ба съпря'жена съ е^ле'ѓмъ, и^ ја%же не съпря'жена, всњмъ сн~омъ
а^а^ро'нимъ (комђжDо ра'вно да бђдеT)8” Сїи зако'нъ
тре'бы ми'рны, ю%же принесђтъ г~ђ. а%ще ё^б^о
похвале'нїа раd принесђтъ ю&. и^ да принесе'тъ
съ тре'бою похвале'нїа хлњ'бы, эT мђки` пшени'чны пря'жены въ і^е^ле'ю, и^ ѓ^прњ'сноки пома'заны е^ле'ѓмъ. и^ мђкђ` пшени'чнђ съ е^леѓмъ
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съ хлњбы прњсными. да принесеT даръ е^го, съ
требою тре'бы похвале'нїа сп~се'ннаго и^ да принесе'тъ (эT него` е^ді'нъ)9 эT всњ'хъ да'ръ свой ё^ча'стїе г~ђ, жерцђ` възлива'ющемђ кро'вь же'ртвы
сп~се'ныя томђ` да бђ'детъ, и^ мя'са тре'бы
похвале'нїй [ми'рныхъ]10 томђ` да бђдеT” [-]11
Во'нже дн~ь принесется, да и^зъја%стъся, да не
ѓ^ста'неT эT нея` на ё%трїа” (-)12 А/ще ли мл~твђ
во'лнђю (даръ свои принесе'тъ)13, во'нже дн~ь (же'ртвђ свою` принесе'тъ)14 (въ то'и) да ся и^зја%стъ и^ на ё%трїе, и^ ѓ^ста'вшее мяs (ѓ^лтарьныX)15 до (дн~е тре'тїаго)16 на ѓ^гни да съж#жеTся. А/ще ли ја^ды'и ја%сть эT мя'съ, въ дн~ь
третїи не прїимеTся принося'щемђ ю&, не [и^]17
въмњни'тся е^мђ, ѓ^скверне'нїе (бо) е^сть. [и^]18
дш~а ја^же а'ще ја%стъ эT ниX грXњ прїиметъ, и^
мя'са ја%же а%ще ся приткнђт'ъ къ всемђ` нечи'стђ, да ся не ја'дяT, [н^о]19 на ѓ^гни` да съжгђтся, (и^) вся'къ чи'стыи да (не) ја%стъ
мя'са” И$ дш~а ја%же а%ще ја%стъ эT мя'са тре'бы
сп~се'ныя ја%же е^сть г~ђ, и^ нечистота` е^го на
не'мъ, погђби'тся дш~а ѓ^на` эT людїи свои^хъ”
І$ дш~а ја%же а%ще приткнеTся къ вся'кои ве'щи
нечи'стњи. и^л^и эT нечистоты` чл~ча, и^л^и эT
четвероно'гихъ нечи'стыX, и^ вся'кои ѓ^скверне'нњи
нечистотњ, и^ ја^стъ эT мя'са тре'бы сп~се'нїя
и^же е^сть гн~я, погђби'тся дш~а т^а эT людїи
своиX” І$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, рц^ы сн~омъ
і^и~левыM рекїи, всего` тђ'ка говя'жа, и^ ѓ'вча, и^
ко'зїа, да не ја%сте, и^ тђ'къ мертвечи'ненъ и^
ѕвњроја%дныи да сътвориTся на все` дњ'ло, въ
ја%де'нїихъ [же]20 да ся не ја%стъ. вся'къ
ја%ды'и тђ'къ эT скота`, и^же [принесе'те]21 эT
ниX даръ г~ђ, погђби'тся дш~а т^а эT людїи
своиX, [и^]22 всея` кро'ви да не ја%сте, въ всњхъ
селе'нїиX ва'шихъ, [и^ эT скота` и^ эT пти'цъ]23.
[и^]24 вс^я дш~а а%ще ја^стъ кро'вь погђби'тся
дш~а т^а эT людїи своиX” І$ рече г~ь къ мољ=сїю
гл~я, [-]25 (да реqши сн~омъ і^и~левыM)26 рекїи. принося'и тре'бы сп~се'нїа г~ђ, да принесе'тъ да'ръ
свои г~ђ, эT тре'бы сп~се'нїя” Рђцњ (же) е^го да
принесе'та прино'съ г~ђ, тђ'къ и^же на' грђдехъ,
и^ по'вразъ ја%тренїи, да да принесеT я&, ја^коже
(възложи я&)27 преD г~ь. и^ да възложи'тъ жре'цъ
тђ'къ [и^же на' грђдехъ]28, на ѓ^лтарь, (а^)29
(грђди да бђдTђ)30 а^а^ро'нђ и^ сн~омъ е^го, и^ ра'мо
десно'е (да ся даст#)31 ё^ча'стїе же'рцђ, эT
тре'бъ сп~сенїи ва'шихъ” [И$]32 приносящемђ (же)
кро'вь сп~сенђю и^ тђкъ, эT сн~овъ а^а^ро'новыX томђ да бђ'детъ ра'мо десно'е ё^ча'стїе. грђди [-]33
възложе'нїя, (-)34 ра'мо (же) ё^ча'стїя взя'хъ эT
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похвали спасіння. 14 І хай принесе
від нього один з усіх своїх дарів, як
частку Господеві, священикові, що
зливає кров жертви спасіння, для
нього хай буде; 15 і м’ясо мирної
жертви похвали йому хай буде. В
тому дні, в якому принесеться, хай
з’їсться, хай не зостане з неї до
ранку. 16 Якщо ж принесе свій дар –
добровільну молитву – в якому дні
принесе свою жертву, в тому хай
з’їсть, і на наступний; 17 і останки з
м’яса жертви до третього дня хай
спаляться на вогні. 18 Якщо ж, ївши,
з’їсть з м’яса в третьому дні – не
прийметься тому, що її приносить, і
не припишиться йому, бо є нечистотою. І душа, яка лиш їсть з нього,
гріх одержить; 19 і м’ясо, якщо якесь
доторкнеться до всього нечистого,
хай не їдять, але на вогні хай спалиться, і кожний чистий хай не їсть
м’ясо. 20 І душа, яка лиш їсть з м’яса
жертви спасіння, яке є Господеві, і її
нечистота на ній – вигубиться та
душа зі свого народу. 21 І душа, яка
лиш доторкнеться до всякої нечистої
речі, чи з людської нечистоти, чи з
чотироногих нечистих, і всякої нечистої огиди, і з’їсть з м’яса жертви
спасіння, яке є господнім, – вигубиться душа та зі свого народу. 22 І
сказав Господь до Мойсея, кажучи:
23 Скажи ізраїльським синам, кажучи: Ввесь жир рогатої худоби, і
овець, і кіз не їстимете, 24 і жир
мертвечини, і убитого звірами хай
вжиєтся на всяке діло, а їжею ж хай
не їсться. 25 Кожний, хто їсть жир з
скота, якого принесете, з них, дар
Господеві, вигубиться та душа зі
свого народу; 26 і всю кров: і з скотини, і з птахів не їстимете в усіх ваших поселеннях. 27 І всяка душа,
якщо з’їсть кров, вигубиться та душа
зі свого народу. 28 І сказав Господь
до Мойсея, кажучи: 29 Скажи синам
ізраїльським, кажучи: Хто приносить
жертву спасіння Господеві, хай принесе свій дар Господеві з жертви спасіння. 30 Руки ж його хай принесуть
принос Господеві: жир, що на грудях,
і чепець печінки – хай їх принесе,
щоб покласти їх перед Господом. 31 І
хай покладе священик жир, що на
грудях, на жертовник, а груди хай будуть Ааронові і його синам, 32 і
праве рамено хай дасться, як частка,
священикові з ваших жертв спасіння.
33 І тому ж з синів Аарона, хто приносить кров спасіння і жир, тому хай
буде праве рамено, як частка. 34 Груди принесеного і рамено жертви взяв
я в ізраїльських синів з ваших жертв
спасіння, і дав я їх Ааронові-священикові і його синам в закон вічний
______
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від ізраїльських синів. 35 Це помазання Аарона і помазання його синів
від господніх жертв в той день, коли
приведе їх приносити жертви Господеві, 36 так як заповів Господь їм
дати. В тому дні, коли помазав їх зпоміж ізраїльських синів – закон вічний в їхні роди. 37 Це закон цілопалення і жертви за гріхи, або за проступок, або завершення жертви спасіння; 38 так як заповів Господь
Мойсеєві на Синайській горі. В тому
дні, коли заповів ізраїльським синам
приносити свої дари перед Господом,
у Синайській пустині.

сн~овъ і^ил~въ, эT тре'бъ сп~сеныхъ ва'шихъ, и^ да'хъ
я& а^а^ро'нђ же'рцђ и^ сн~омъ е^го въ закоn вњ'чныи, эT
сн~овъ і^ил~въ” Сїе пома'занїе а^а^ро'нђ, и^ помаза'нїе
сн~омъ е^го эT прино'съ гн~ь, во'нже дн~ь приведе'тъ я&
жрњти г~ђ, ја%коже заповњда` г~ь, да'ти и%мъ”
Во'ньже дн~ь помаза' я& эT сн~овъ і^ил~въ, зако'нъ
вњчный в ро'ды и^хъ” Се'и зако'нъ вс^есож#же'ныX и^
тре'бы [-]35 за грњхи`. (и^л^и)36 за престђпле'нїе, (и^л^и)37 съверше'нїю [-kai]38 тре'бы сп~сенїа, ја^коже заповњда` г~ь мољ=сїю, на горњ сина'истњй” Во'н#же
дн~ь заповњда` сн~омъ і^ил~вымъ, приноси'ти да'ры
своя` прDе г~а, въ пђсты'ни сина'истњй”

_ Глава 8

_ Глvа, и~”

1 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 2 Візьми Аарона, і його синів, і його одіж, і олію помазання, і
теля, яке за гріх, і двох баранів, і кошик опрісноків, 3 і ввесь збір церки,
який був перед дверима шатра свідчення. 4 І зробив Мойсей так, як наказав йому Господь, і зібрав збір перед двері шатра свідчення. 5 І сказав
Мойсей до збору: Це є слово, яке заповів Господь чинити. 6 І привів
Мойсей Аарона і його синів, і помив
їх водою, 7 і зодягнув його в сорочку,
і підперезав його поясом, і зодягнув
його в одіж, і поклав на нього верхню
ризу, і підперезав його поясом ефуда,
і стягнув його на ньому. 8 І поклав на
нього слово, і поклав на слово проповідь правди, 9 і поклав мітру на його
голову, і поклав на мітру, спереду його, золоту плитку освячену святим,
так як наказав Господь Мойсеєві. 10 І
взяв Мойсей олію помазання, 11 і покропив нею на жертовник сім разів, і
помазав жертвник, і освятив його, і
ввесь його посуд, і умивальницю, і її
стояки, освятив він їх. І помазав шатро, і ввесь його посуд і освятив його. 12 І злив Мойсей олію помазання
на голову Аарона, і помазав його, і
освятив його. 13 І привів Мойсей синів Аарона, і зодягнув їх в сорочки, і
підперезав їх поясами, і поклав на
них клобуки, так як заповів Господь
Мойсеєві. 14 І привів Мойсей теля,
що за гріх, і поклав Аарон і його сини руки на голову теляти, що за гріхи, 15 і зарізав його Мойсей. І взяв з
крові пальцем своїм, і поклав на роги
довкруг жертовника, і очистив жертовник. І кров вилив у ногах жертовника, і освятив його, щоб молитися
на ньому. 16 І взяв Мойсей ввесь
жир, що у нутрощах, і чепець печінки, і обі нирки, і жир, що на них, і
приніс Мойсей до жертовника. 17 А
теля: і шкіру його, і м'ясо його, і кал
його спалив на вогні поза табором,
_____

рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, пои^ми` а^ар^ о'на и^
сн~ы е^го и^ ри'зы е^го, и^ е^ле'и пома'занїа” И$
ю'нецъ и^же за грњхъ и^ дв^а ѓ^вна, и^ кошницђ ѓ^прњсно'чнђю. и^ весь со'ньмъ [цр~кви ја%же б^њ]1 преD две'ри храма свњдњнїа, и^ сътвори` мољ=сїи ја^коже повелњ е^мђ г~ь, и^ звDе
сонмъ преD две'ри храма свњдњнїя И$ реq мољ=сїи
къ соnмђ, се е^сть сло'во и^же завњща` г~ь твори'ти. и^ приведе` мољ=сїи а^аро'на и^ сн~ы е^го, і^ и^змы` я& водо'ю и^ ѓ^блече` е^го, въ срачи`цђ, и^ ѓ^поя'са е^го по'ясомъ и^ ѓ^блече` и& в ри'зђ, и^ възвлече`
на'нь верхнюю ри'зђ, и^ ѓ^поя'са е^го поя'сомъ ефђ'днымъ и^ стиснlђ е^го въ неM. и^ възложи` нань
сло'во, и^ възложи` на сло'во (проповњ'данїе и^стинны)2 и^ възложи` ё^вя'сло на главђ` е^го, и^ възложи` на ё^вя'сло проти'въ лица` е^го, дьскђ` златђю ѓ^сщ~нђю ст~ым# ја%коже повелњ` г~ь мољ=сїю”
И$ взя` мољ=сїи эT е^ле'я пома'занїа, и^ въскропи`
эT него на ѓ^лта'рь седми'жды, и^ пома'за ѓ^лта'рь и^ ѓ^ст~и и& и^ вс^я сосђ'ды е^го, и^ ё^мыва'лницђ, и^ стоя'ла е^я`, [-]3 ѓ^ст~и я&. и^ пома'за
хра'мъ и^ вс^я [съсђ'ды е^го]4 и^ ѓ^ст~и я&” И$
въз#лїя мољ=сїи е^ле'и пома'занїа на главђ` а^а^ро'ню, и^ пома'за и& и^ ѓ^ст~и и&” И$ приведе` мољ=сїи
сн~ы а^а^ро'ня и^ ѓ^блече` я& въ срачи'ця, и^ ѓ^поя'са
я& по'ясы, И$ възложи` на' ня клобђки`, ја%коже
повелњ г~ь мољ=сїю” И$ приведе` мољ=сїи теле'цъ и^же за грњхъ, и^ възложи'ша а^а^ро'нъ и^ сн~ове е^го
рђ'ки на главђ` те'лцђ и^же за грњхи`, и^ закла`
е^го (мољ=сїи” И$ взя`)5 эT крови, (пе'ръстоM е^го), и^
възложи` на (ёглы)6 (ѓ^крsтъ ѓ^л#таря)7 (-)8, и^
ѓ^цы'сти ѓ^л#тарь, и^ кро'вь пролїя` ё^ стоя'ла
ѓ^л#таря, и^ ѓ^ст~и и& е^же моли'тися ё^ него” И$
взя` мољ=сїи весь тђ'къ и%же въ ё^тро'бњ и^ по'вразъ ја%тре'нїи, и^ ѓ'бњ и^сте'си, и^ тђ'къ и^же
на нею, и^ принесе` мољ=сїи къ ѓ^л#тарю” (А$)9 теле'цъ и^ ко'жђ е^го, и^ мя'са е^го и^ моты'лы е^го,
_______
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съж#же [-]10 на ѓ^гни` внњ полка`, ја^коже повелњ,
г~ь мољ=сїю” И$ приведе` мољ=сїи ѓ%венъ, и^же въ все`съж#же'нїе” И$ възложи` а^а^ро'нъ и^ сн~ове е^го рђ'цњ
свои` на главђ` ѓ%вню. и^ закла` мољ=сїи ѓ%венъ, и^
пролїя` мољ=сїи кро'вь [ѓ%крsтъ ѓ^л#таря]11, (а^)12
ѓ^венъ раздроби` на ё%ды [е^го]13” И$ възя` мољ=сїи
главђ` и^ ё%ды и^ тђ'къ, и^ ё^тро'бђ и^ но'ги (і^)
и^змы'и (я&) водо'ю” И$ възложи` мољ=сїи ве^сь ѓ%венъ на ѓ%л#тарь въ все`съж#же'нїе, (и%же е^сть)14
воня` бл~гово'нїя, прино'съ е^сть г~ђ ја^коже заповњда` г~ь мољ=сїю” И$ приве'дъ мољ=сїи ѓ%венъ
вторы'и, ѓ%венъ съверъше'нїа. и^ възложи` а^а^ро'нъ
и^ сн~ове е^го рђц'њ свои` на главђ` ѓ%вню, и^ закла`
и&” И$ взя` мољ=сїи эT кро'ви е^го и^ възложи` на
ѓ^бђшїе ё%ха а^а^ро'ня десна'го, и^ на конеw рђк'и
[е^го]15 десныя`, и^ на коне'цъ ноги` [е^го]16 десны'я”
И$ приведе` мољ=сїи сн~ы а^а^ро'ня, и^ възложи` мољ=сїи эT кро'ви на ѓ^бђшїе ё^шесђ [иX]17 деснђю, и^
на коне'цъ рђ'кђ и^хъ деснђю и^ на коне'цъ но'гђ
и^хъ деснђю” И$ пролїя` мољ=сїи кро'вь (ѓ%крsтъ
ѓ^л#таря)18” И$ взя` [мољ=сїи]19 тђ'къ и^ чресла` и^
тђкъ и^же на ё^тро'бњ, и^ повра'зъ ја^тренїи и^
ѓ^бњ и^сте'си и^ тђ'къ и^же на не'ю, и^ ра'мо десно'е (-)20 эT ко'шницы съверше'нїю и^же е%сть прDе
гм~ъ” [И$]21 взя` хлњбъ е^ді'нъ прїсны'и, и^ хлњбъ
е^леенъ е^диn и^ ѓ^прњ'снокъ е^ді'нъ, и^ възложи` на
тђ'къ, и^ ра'мо десно'е” И$ възложи` вс^е на рђцњ
а^а^ро'ни, и^ на рђцњ сн~овъ е^го, и^ приведе` я& ё^ча'стїе прDе г~ь” И$ взя` [иX]22 мољ=сїи эT рђ'кђ иX,
и^ принесе я& [-]23 къ ѓ%л#тарю къ все`съж#женїю
съверъше'нїя, е%же е^сть воня` бл~гово'нїя, прино'съ (бо) е^стъ г~ђ” И$ [взя`]24 мољ=сїи грђди эTлђчи` я& положе'нїа прDе гм~ъ. эT ѓ^вна` съверше'нїа, и^ бы'сть мољ=сїю ё^ча'стїе, ја%коже повелњ`
г~ь мољ=сїю И$ взя` мољ=сїи эT е^ле'я пома'занїа. и^
эT кро'ви ја%же на ѓ^л#тарђ” И$ въскропи` на а^а^ро'на
и^ на ри'зы е^го, и^ на сн~ы е^го и^ на ри'зы сн~овъ
е^го с ни'мъ” И$ ѓ^ст~и а^ар^ о'на, и^ ри'зы е^го, и^ сн~ы
е^го и^ ри'зы сн~овъ е^го с ни'мъ” И$ рече мољ=сїи а^а^ро'нђ и^ сн~омъ е^го. свари'те мя'са ё^ две'реи хра'ма свњдњ'нїа. въ мњстњ ст~њ, *и та'мо да
и^зъя'сте я&, и' хлњбы и^же въ ко'шницы съверше'нїа (да я^дя'тъ я&, а^а^ро'нъ и^ сн~ове е^го,
ја%коже заповњ'да мн^њ (г~ь) гл~я)25. и^ ѓ^ста'нокъ
мя'съ и^ хлњ'бовъ на ѓ^гни` [да съж#же'те]26 (-)27
и^з две'рїи хра`ма свњ'дњнїа, да не и^схо'дите. з~,
дн~їи, до'ньдеже (сконча'ется дн~ь дн~е)28 съверше'нїя вашего” Въ се'дмь б^о дн~їи да съвершите рђ'цњ ва'ши, ја%коже сътвори` въ дн~ь сїи,
во'нже заповњда` г~ь твори'ти, ја%ко моли'тися ѓ^
васъ” И$ да ё^ две'рїи хра'ма свњдњ'нїа, сњди'те
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так як заповів Господь Мойсеєві. 18 І
привів Мойсей барана, що на цілопалення. І поклав Аарон і його сини
свої руки на голову барана. 19 І
зарізав Мойсей барана, і вилив Мойсей кров довкруг жертовника; 20 а
барана розділив на його часті. І взяв
Мойсей голову, і частки, і жир, 21 і
нутрощі, і ноги, і помив їх водою. І
поклав Мойсей всього барана на жертовник на цілопалення; що є запах
милий – це принос Господеві, так як
заповів Господь Мойсеєві. 22 І, привівши Мойсей другого барана, барана посвячення. І поклав Аарон і його сини свої руки на голову барана,
23 і зарізав його. І взяв Мойсей з
його крові і поклав на кінець правого
вуха Аарона, і на кінець його правої
руки, і на кінець його правої ноги. 24
І привів Мойсей синів Аарона, і
поклав Мойсей з крові на кінці їхніх
правих вух, і на кінці їхніх правих
рук, і на кінці їхніх правих ніг. І
вилив Мойсей кров довкруг жертовника. 25 І взяв Мойсей жир, і задню
частку, і жир, що на нутрощах, і
чепець печінки, і обі нирки, і жир, що
на них, і праве рамено 26 з кошика
посвячення, що є перед Господом. І
взяв один прісний хліб, і один хліб з
олією, і один пляцок, і поклав на жир
і праве рамено. 27 І поклав все на
руки Аарона і на руки його синів, і
привів їх, як частку, перед Господом.
28 І взяв їх Мойсей з їхніх рук, і
приніс їх до жертвоника на цілопалення – посвячення, що є милий запах, бо є принос для Господа. 29 І
взяв Мойсей груди барана посвячення, відділив їх, щоб покласти перед
Господом, і було Мойсеєві часткою,
так як заповів Господь Мойсеєві. 30 І
взяв Мойсей з олії помазання і з
крові, що на жертовнику, і покропив
на Аарона, і на його одіж, і на його
синів, і на одіж його синів з ним. І
освятив він Аарона, і його одіж, і
його синів, і одіж його синів з ним.
31 І сказав Мойсей до Аарона і його
синів: Зваріть м’ясо в дверях шатра
свідчення, на святім місці, *і там
з’їсьте його і хліби, що в коші посвячення. Хай їдять їх Аарон і його
сини, так як заповів мені Господь,
кажучи. 32 І зостале з м’яса і хлібів
на вогні спаліть. 33 Від дверей шатра
свідчення не відходьте сім днів, доки
скінчиться день за днем вашого посвячення. В сімох бо днях посвятите
ваші руки, 34 так як зроблено в
цьому дні, в якому заповів Господь
чинити, щоб молитися за вас. 35 І
сидіть при дверях шатра свідчення
сім днів, день і ніч, і збережіть господні накази, щоб ви не померли. Так
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бо мені наказав Господь. 36 І зробив
Аарон і його сини всі слова, які
Господь заповів Мойсеєві.

се'дмь дн~їи, дн~ь и^ но'щъ, и^ съхрани'те повелњ'нїа гн~я, да не ё^мрете та'ко б^о (ми повелњ`)29
г~ь” И$ сътвори` а^а^ро'нъ и^ сн~ове е^го, вс^я словеса`,
ја^коy повелњ` г~ь мољ=сїю”

_ Глава 9

_ Глvа, џ~”

1 І сталося в восьмому дні, і прикликав Мойсей Аарона, і його синів, і
старших Ізраїля. 2 І сказав Мойсей до
Аарона: *Візьми собі теля, зі скоту,
за гріх і барана без вади на цілопалення, і принеси їх перед Господом. 3
І старшим Ізраїля скажеш, кажучи:
Хай візмуть одного козла, з кіз, за
гріх, і барана, і теля, і однолітнє ягня
без вади для приносу. 4 І теля, зі скотини, і барана для жертви спасіння
перед Господом, і пшеничну муку,
замісену в олії, бо сьогодні Господь
з’явиться у вас. 5 І взяли, так як
заповів Мойсей, перед шатром свідчення. І прийшов ввесь збір, і став
перед Господом. 6 І сказав Мойсей:
Це слово, яке сказав Господь, зробіть, і з’явиться у вас господня слава.
7 І сказав Мойсей Ааронові: Приступи до жертовника, і зроби те: що за
гріх свій – цілопалення своє; і помолися за себе і за дім твій. І принеси
дар народу, і помолися за них, так як
заповів Господь. 8 І приступив Аарон
до жертовника, і зарізав теля, що за
гріх його. 9 І принесли сини Аарона
до нього кров, і замочив свій палець
в крові, і поклав на роги жертовника,
а кров вилив при ногах жертовника.
10 Жир же, і обі нирки, і чепець
печінки, що за гріх, поклав на жертовник, так як заповів Господь Мойсеєві. 11 М’ясо ж і шкіру спалив на
вогні поза табором. 12 Зарізав же для
цілопалення, і принесли сини Аарона
до нього кров, і вилив довкруг жертовника, 13 і принесли до нього цілопалення, і ті частки, і голову, і
поклав на жертовник, 14 і помив нутрощі і ноги водою, і поклав на цілопалення на жертовнику. 15 Приніс же
і дар народу, і взяв козла, що за гріх
народу, і зарізав його, і очистив його,
так як попереднього; 16 і приніс
цілопалення, і зробив, як належиться.
17 Приніс же і жертву, опріч раннішнього цілопалення, і наповнив нею
руки, і поклав на жертовник. 18 Зарізав же теля і барана з жертви – спасіння народу. І принесли сини Аарона до нього кров, і вилив довкруг
жертовника. 19 Жир же теляти і барана, і задню частку, і жир, що покриває нутрощі, і обі нирки, і жир,
що на них, і чепець печінки; 20 і
поклав жир на груди, і приніс жир на
жертовник. 21 Груди ж і праве ра_________

бы'сть въ дн~ь ѓ^смы'и, [и^]1 призва` мољ=сїи а^а^ро'на и^ сн~ы е^го и^ ста'рцы і^ил~вы” И$
рече мољ=сїи къ аа^ро'нђ. *пои^ми` себњ теле'цъ эT говяD, грњха` раd и^ ѓ^венъ (непороченъ въ все`съж#же'нїе)2 и^ принеси` я& прDе г~а” И$
ста'рцемъ і^и~левымъ. рече'ши гл~я, (да възмђтъ)3 козе'лъ эT ко'зъ е^ді'нъ грњха` ра'ди, [и^
ѓ^ве'нъ]4 и^ теле'цъ и^ а%гнецъ е^ді'нолњтны'и,
(непоро'чный, въ прино'сы)5” И$ теле'цъ [эT говя'дъ]6, и^ ѓ^ве'н# на же'ртвђ сп~сенїа прDе г~ь, и^
мђкђ` пшени'чнђ съпря'женђ съ е^леѓ^мъ зане`
днsь г~ь ја%ви'тся въ ва'съ, и^ поя^ша ја%коже заповњда` мољ=сїи прDе хра'момъ свњ'дњ'нїа” И$ прїиде весь сонмъ и^ [ста']7 прDе гм~ъ” И$ ре'че мољ=сїи, с^е сло'во и%же, рече` г~ь сътвори'те, и^ я^ви'тся въ ва'съ сла'ва гн~я” И$ рече мољ=сїи а^а^ро'нђ,
пристђпи` къ ѓ^л#тарђ. и^ сътвори` грњха` ра'ди
свое^го (-)8 вс^есъж#же'нїе свое, и^ помоли'ся ѓ^ себњ,
и^ ѓ^ до'мђ твое^мъ. и^ сътвори` да'ръ люDскїи, и^
помоли'ся ѓ^ ни'хъ ја%коже заповњда` г~ь [-]9” И$
пристђпи` а^а^ро'нъ къ ѓ^л#тарђ, и^ закла` теле'цъ
и^же грњха` ра'ди [е^го]10” И$ принесо'ша сн~ове а^а^ро'ни
кро'вь к немђ, и^ ѓ^мочи` пръс'тъ [сво'и]11 въ
кро'вь, и^ възложи` на (ё^глы)12 ѓ^л#та'ря, (а^)13
кро'вь пролїи ё^ стоя'ла ѓ^л#та'ря” (-)14 Тђ'къ
(же) и^ [ѓ^бњ]15 и^сте'си, и^ повра'зъ ја^тре'нїи и^же
грњха` ра'ди, възложи` на ѓ^л#та'ръ, ја%коже заповњда` г~ь мољ=сїю” (-)16 Мя'со (же) и^ ко'жђ съж#же`
[-]17 на ѓ^гни` вн^њ полка` (-)18 закла' (же) въвсе`съж#же'ное, и^ принесо'ша сн~ове а^а^ро'ни кро'вь к не'мђ. и^ пролїя (ѓ%крsтъ ѓ^л#та'ря)19, и^ все`съжже'нїе принесо'ша к немђ`, [и^]20 ё%ды ѓ%ны и^ главђ`, и^ възложи` на ѓ^л#та'ръ і^ и^змы' ё^тро'бђ и^
но'ги водо'ю, и^ възложи` въ все`съж#же'нїе на ѓ^лта'ръ” (-)21 Принесе' (же) (и^) да'ръ люDскїи, и^ взя`
козла` и^же грњха` ра'ди люDска, и^ закла` и&, и^ ѓ^цысти и& ја^коже [-]22 пе'рвы'и, и^ принесе` вс^есъж#же'нїе и^ сътвори` (-)23 ја%коже досто'итъ” (-)24
Принесе' (же и^) тре'бђ и^ напо'лни рђцњ эT нея`,
и^ възложи` на ѓ^л#та'ръ, кромњ` съж#же'нїя заё%треняго” (-)25 Закла` (же) те'лецъ и^ ѓ%ве'нъ
тре'бы сп~сенїа люDска. и^ принесо'ша сн~ове а^а^ро'ни
кро'вь к не'мђ, и^ пролїя` (ѓ%крsтъ ѓ^л#та'ря)26” (-)27
Тђкъ (же) те'лчїи и^ ѓ%внїи (и^) чресла`, и^ тђкъ
покрыва'ющїи ё^тро'бђ. и^ ѓ^бњ и^сте'си, і^ тђк# и^же
_______
176

в~ мо= к~џ

9,21

мXа в~і

Левітів

10,13

на нею`, и^ повра'зъ ја%тре'нїи, и^ възложи` тђки на
грђ'ди. И$ принесе` тђки на ѓ^л#та'ръ, (-)28 грђ'ди
(же) и^ ра'мо десно'е. раздњли` а^а^ро'нъ ё^ча'стїе прDе
гм~ъ, ја^коже повелњ [-]29 [мољ=сїи]30” И$ въздви'гъ
а^а^ро'нъ рђцњ к лю'деM [и^]31 блsви я& и^ снїиде [сътвори'ти]32 [приноше'нїе]33 грњха` ра'ди, и^ все`съж#же'нїе, и^ е'же ѓ^ сп~сенїи`” И$ въше'дъ мољ=сїи і^
а^а^ро'нъ въ хра'мъ свњ'дњнїа, і^ и^зшеDше блsви'ста
вс^я лю'ди, и^ ја%ви'ся слава гн~я всњмъ лю'демъ”
*І$ и^зы'иде ѓ%гнь эT г~а, и^ съж#же е%же на ѓ^л#та'ри, и^ все`съж#же'нїе и^ тkђ, И$ ви'дњша вс^и лю'дїе
и^ ё^жасо'шася, и^ падо'ша на лица`”

_ Глvа, і~”
1

д~ мо= г~
и^ к~ѕ

[възя'ста] ѓ%ба сн~а а^а^ро'ня нада'въ, и^
а^виё%дъ, ко'ждо (свою` кади'лницђ)2, [*и]3
въложи'ста в н^я ѓ%гнь. и^ възложи'ста
на'нь џїмїяM, и^ принесо'ста прDе г~а ѓ%гнь
чюжDъ е^гоже не повелњ [и%ма г~ь]4” (-)5 И$зы'иде (же)
ѓ%гнь эT г~а и^ потре'би я&, и^ ё^мро'ста прDе гм~ъ”
И$ рече мољ=сїи къ а^а^ро'нђ с^е е%сть и^же рече г~ь
гл~я. въ приближа'ю^щихъся мн^њ ѓ^сщ~ђся, и^
въ все'м# со'нмњ прославлю'ся” (Оу^боя' же ся) (а^а^ро'нъ и^ ѓ^печа'лися)6 и^ възва` мољ=сїи миса'ила, и^
е^лисафа'на. сн~ы ѓ^зи'илевы, сн~ы бра'та ѓ^ц~а а^а^ро'ня, и^ реq и%ма пристђпи'та и^ възмњта брата
своя` эT (мњста ст~а)7 вн^њ по'лка” И$ пристђпи'ша и^ взя'ша [и^хъ]8 в ри'зы своя`, (і^ и^знесо'ша) вн^њ полка` (ја%коже рече мољ=сїи)” И$ рече мољ=сїи къ а^а^ро'нђ и^ е^леа^за'рђ и^ [џама'рђ]9, сн~ома е^го
ѓ^ста'вшима. гла'въ вашихъ не эTкрыва'ите, и^
ри'зъ вашихъ не раздира'ите, да не ё%мрете, и^
на ве'сь сънмъ бђ'детъ гнњ'въ” Бра'тїя же ваша ве'сь до'мъ і^ил~въ да ся пла'чют# запале'нїя, и%мже запали'шася эT г~а, і^ и^з две'рїи хра'ма свњдњ'нїа не и^сходи'те, да не ё%мрете” Є$ле'и
бо пома'занїя е^же (е%сть) эT г~а на ва'съ [е%сть]10
и^ сътвори'ша по словеси` мољ=сїѓ^вђ” И$ гл~а г~ь
къ а^а^ро'нђ рекїи, вина` и^ сике'ра не [пїи]11 ты` и^
сн~ове твои` с тобо'ю” Є$гда` въхо'дите въ хра'мъ
свњдњ'нїа. и^л^и пристђпа'ющимъ вамъ къ ѓ^лтарю`, (да)12 не ё%мрете, (и^ бђ'детъ с^е) въ зако'нъ вњ'чныи въ ро'дњхъ ва'шихъ. [эTлђчи'те]13
междђ ве'щьми ст~ыми, и^ междђ скверна'выми,
и^ междђ` нечи'стыми, и^ междђ` чи'стыми. и^ да
ё^стро'ите сн~оM і^и~левыM вс^е зако'н#ное е%же гл~а г~ь к
ни'мъ рђко'ю мољ=сїѓ^вою” И$ рече мољ=сїи къ а^а^ро'нђ, и^ е^лиа^зарђ, и^ [џамарђ]14 сн~ома [е^го]15 ѓ^ста'вшима. възъмњте тре'бђ ѓ^ста'вленђю эT прино'съ гн~ь. и^ я^ди'те ѓ^прњ'сноки ё^ ѓ^лтаря`, [ја%ко]16 ст~ая ст~ыхъ е%сть, и^ да я%сте я& в мњ'стњ ст~њ” Зако'нно б^о тебњ е%сть, и^ зако'нно
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мено відняв Аарон – частка перед
Господом, так як заповів Мойсей. 22
І, піднявши Аарон руки до народу, і
поблагословив їх, і зійшов, щоб зробити приношення за гріх, і цілопалення, і те, що за спасіння. 23 І ввійшовши, Мойсей і Аарон, до шатра
свідчення, і вийшовши, поблагословили ввесь народ; і господня слава
з’явилася всьому народові. 24 *І
вийшов вогонь від Господа, і пожер
те, що на жертовнику: і цілопалення,
і жир. І побачив ввесь народ, і жахнувся, і припав до землі.

мак2. 12

Глава 10
1 І взяли два сини Аарона – Надав і Авіюд, кожний свою кадильницю, *і вклали до них вогонь, і кинули
на нього ладан, і принесли перед Господом вогонь чужий, який не заповів
їм Господь. 2 Вийшов же вогонь від
Господа і знищив їх, і вмерли перед
Господом. 3 І сказав Мойсей до Аарона: Це є те, що сказав Господь, кажучи: В тих, що приближаються до
мене, освячуся, і в усьому зборі прославлюся. Злякався ж Аарон і засмутився. 4 І покликав Мойсей Мисаїла і Елісафана, синів Озіїла, синів
брата батька Аарона, і сказав їм:
Приступіть і візьміть своїх братів зі
святого місця за табір. 5 І приступили, і взяли їх в своїй одежі, і
винесли поза табір, так як сказав
Мойсей. 6 І сказав Мойсей до Аарона, і Елеазара, і Тамата, його осталих
синів: Голів ваших не відкривайте і
одежу вашу не роздирайте, щоб ви не
померли, і на всьому зборі не було
гніву. Брати ж ваші, ввесь дім Ізраїля, хай оплакують спалення, яким
спалені були від Господа. 7 І від дверей шатра свідчення не відходьте,
щоб не померли ви. Бо олія помазання, що є від Господа, є на вас; і зробили за словами Мойсея. 8 І сказав
Господь до Аарона кажучи: 9 Вино і
кріпкий напій не пий ти і твої сини з
тобою, коли входите до шатра свідчення чи ви приступаєте до жертовника, щоб не померли; і буде це у
вічний закон у ваші роди. 10 Відлучіть між речами святими і між опоганеними, і між нечистими і між чистими. 11 І наставте ізраїльських синів
на все законне, що сказав Господь до
них рукою Мойсея. 12 І сказав Мойсей до Аарона, і Елеазара, і Тамара,
його осталих синів: Візьміть жертву,
що осталася з господніх дарів, і їжте
прісне при жертовнику, бо це святесвятих, 13 і їжте їх на святому місці.
За законом, бо є для тебе, і за законом для твоїх синів – це з гос-
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подніх приносів. Так бо мені заповів
Господь. 14 І груди участі, і плече
участі їжте на святім місці, ти, і твої
сини, і твій дім з тобою. Бо за
законом тобі і за законом твоїм синам дано із жертв спасіння ізраїльських синів. 15 Рамено участі, і груди
участі, з жертв жиру – хай принесуть
участь, яку приносять перед Господом. І хай буде тобі, і твоїм синам, і
твоїм дочкам з тобою у вічний закон,
так як заповів Господь Мойсеєві.
*Після цього 16 ж Мойсей, шукаючи,
шукав за козлом, що за гріх, – він же
був спалений. І розгнівався Мойсей
на Елеазара і Тамара, осталих синів
Аарона, кажучи: 17 Чому не їли ви на
святім місці те, що за гріх, бо є святесвятих. Це вам дано їсти, щоб ви відняли гріх збору, і помолилися за них
перед Господом. 18 Бо не внесено з
його крові до святого. Перед лицем,
всередині їжте його, на святім місці,
так як мені заповів Господь. 19 І сказав Аарон до Мойсея, кажучи: Хіба
сьогодні принесуть за їхній гріх і їхнє
цілопалення перед Господом? І трапилося мені це, і їстиму сьогодні те,
що за гріх, чи буде миле Господеві?
20 І почув Мойсей, і було йому до
вподоби.

сн~ома твои'ма, с^е эT прино'съ гн~ь. си'це б^о [ми
заповњда`]17 [г~ь]18” И$ грђ'ди ё^ча'стїа, и^ ра'мо ё^ча'стїя. да я^ди'те в мњстњ ст~њ т^ы и^
сн~ове твои` и^ до'мъ твои, с тобо'ю” зако'нно бо
тебњ` и^ зако'нно сн~ома твои'ма, да'стъся (и^)
эT тре'бы сп~сен#ныя сн~овъ і^и^л~въ” Ра'мо ё^ча'стїя
и^ грђ'ди ё^ча'стїя, въ прино'сехъ тђчныхъ да
принесђтъ, ё^ча'стїя (и%же прино'сятъ)19 прDе г~ь”
И$ да бђ'детъ тебњ и^ сн~омъ твои^мъ, и^ дще'ремъ твои^мъ с тобо'ю, въ зако'нъ вњ'чныи, ја%коже повелњ г~ь мољ=сїю” (*Посем же)20 (мољ=сїи възыска'я възыска` козла`, и%же грњха` ра'ди)21, (-)22
се'иже съж#же'нъ бя'ше” И$ разгнњвася мољ=сїи на
е^лиа^за'ра, и^ (џама'ра)23 сн~ы а^а^ро'ня ѓ^ставшая,
гл~я” Почто не я'сте (въ мњстњ ст~њ, е%же грњха`
ра'ди)24. ја%ко [-]25 ст~ая ст~ыхъ е%сть” Се дастъся
вамъ ја%сти. да эTве'ржете грњхъ сънма`, и^ помоли'теся ѓ^ ниX прDе гм~ъ” Не внесе` б^о ся эT кро'ви е^го въ ст~о'е. на лице внђтрь да я'сте е&, въ
мњ'стњ ст~њ, ја%коже [повелњ мн^њ г~ь]26” И$ рече а^а^ро'нъ къ мољ=сїю гл~я, а%ще днsе принесђтъ грњха` ра'ди иX и^ вс^есъж#же'нїе и%хъ прDе г~а” И$ лђчи'тъ
ми ся т'ако, и^ я'мъ е%же грњха` ра'ди днsе. бђ'дет ли го'де г~ђ. и^ слы'ша мољ=сїи и^ ё^годно е^мђ бы'сть”

_ Глава 11

_ Глvа, а~і”

1 І сказав Господь до Мойсея і
Аарона, кажучи: 2 Скажіть ізраїльським синам, кажучи: *Це звірі, яких
їстимете, з усіх звірів, що на землі. 3
Кожного звіра, що ділить на два копито, і роздвоює на два копита, що
румиґає між звірами, цих їстимете. 4
Тільки з цих не їстимете, які не румиґають, і які на два ділять копита, а не
роздвоюють. Верблюда, бо румиґає,
але копито не ділить на два – нечистий він вам. 5 Хирогрил, бо не румиґає і копита не ділить – нечистий
він вам. 6 І заяць, бо румиґає, але копита не ділить на два – нечистий він
вам. 7 *І свиня, бо ділить на два копито і копито розділює, але не румиґає – нечиста вона для вас. 8 З м’яса
їх не їстимете і мертвечини їхньої не
доторкнетеся – нечисті вони для вас.
9 І це їстимете з усього, що у водах.
Все, що має плавники і луску в водах, і в морях, і в озерах, це їстимете.
10 І все, що не має плавників і луски
в водах, і в морях, і в озерах, з усього
цього, що виносить вода. І всяка душа, що живе в воді, є нечиста, 11 і
гидотою хай буде для вас. З їхнього
м’яса не їжте і гидуйте їхньою мертвечиною. 12 І все, що не має плавників і луски, що в водах, – нечисте
це є для вас; 13 і цим гидуйте. І з

рече` г~ь къ мољ=сїю і^ а^а^ро'нђ гл~я, гл~ите
сн~омъ і^и^л~выM рекђщ'е. *сїи ско'ты и^же ја%сте
эT всњхъ ско'тъ и^же на земли`” Вся'къ
ско'тъ на двое дњля` па'зноготь, и^ копы'то копытя на' двое, (-)1 эTрижа'и жва'нїе,
въ ско'тњхъ сїя` да я%сте” Ра'звњ эT си'хъ да
не я'сте, и%же [не]2 эTры'жђтъ жва'нїе” І$ и^же на'
двое дњ'лятъ па'зногти, (а^)3 [не]4 копы'тятъ.
вельблђда, ја%ко и^зно'ситъ жва'нїя [-]5 но па'зногти не дњ'литъ на' двое, нечи'стъ сїи
ва'мъ” [[-]6 Хирогри'ль ја%ко [не]7 и^зносиT жва'нїа [-]8
и^ па'зногти не дњ'литъ нечи'стъ сїи ва'мъ” И$
зая'цъ (и%же)9 эTры'жетъ жва'нїе [-]10 [но]11 па'зногти не дњлиT на' двое, нечи'стъ сїи ва'мъ]12”
*И$ свинїа ја%ко дњ'литъ па'зногти на двое [-]13,
и^ копы'то копытитъ, (н^о)14 [-]15 не эTры'жеT
жва'нїа, нечи'ста сїя` вамъ. эT мя'съ и^хъ да
не я'сте, и^ мертвечи'не иX да не прикаса'етеся
нечи'ста сїа ваM, и^ сїя` да я'сте эT всњхъ ја%же
въ водах#” Всњмъ и%мже сђть [-]16 пера` и^
чешђя` въ вода'хъ и^ въ мори'хъ, и^ въ е'зерехъ.
сїя` да я'сте” И$ всњмъ и%мже нњсть [-]17 пера`
и^ чешђя`. въ вода'хъ [и^]18 въ мо'риX и^ въ е'зереX,
эT всњхъ (и^хъ) ја%же и^зъно'сятъ воды” И$ вся'ка дш~а живђщая` въ водњ. скве'рна е^сть, и^
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скве'рна да бђ'дђтъ вам# эT мя'съ и%хъ да не
я'сте, и^ мертвечи'ны и^хъ гнђша'и^теся” И$ всњмъ
и%мже нњ'сть (-)19 пера` и^ чешђя` и%же въ вода'хъ
скве'рна сїя` е^сть вамъ, и^ сихъ гнђша'итеся”
эT пти'цъ, и^ да не [я'сте и^хъ]20 гнђ'си сђть.
ѓ^рла` и^ но'га, и^ морьска'го ѓ^рла` и^ нея'сыти, и^
(кти'на)21, и^ е'же к сиM подо'бна. (вра'бїя, и^ вра'на,
и^ совы` и^ подо'бная и%мъ)22. и^ вы'пелица, и^ сђхола'пля, і^ и^же и%мъ подо'бная, и^ я'стреба и^же
подо'бно к немђ, и^ вра'на нощнаго, и^ лили'ка і^
и'вина и^ порфђриѓ'на. [-]23 пелика'на (-)24, и^ (ѓ^родиѓ'на)25, и^ харадриѓ'на, и^ е'же подо'бна [симъ]26,
и^ вдо'да и^ но'щна нетопыря`, и^ вся` га'ды пти'чїя, и^же хо'дятъ на четырехъ скве'рны [вамъ
да бђ'дђтъ]27” Но сїя (же) да я'сте, эT [всњхъ]28
гадъ пти'чныхъ и^же хо'дятъ четвероноy и^же и'мђтъ го'лени выше пле'снђ и^хъ скака'ти и%ми
эT земля`” И$ сїя` да [не]29 я'сте, эT сихъ, ё%сеница и^ е'же подобно е^сть е'и. Сверче'къ и^ е'же подо'бно к семђ, и^ прђ'ги (-)30 и^же подо'бно к ниM и^
сђпротивляю'щагося змия`, и^ е'же подо'бно к немђ” (И$) вся'къ гDа эT птицъ и%мже сђть четырино'гы. скверна'во вамъ е%сть, и^ в си'хъ да [не]31
ѓ^сквернавитеся, [и^]32 вся'къ и^же прикаса'яся мертвечи'нњ и^хъ нечи'стъ бђ'детъ до' вечера” И$
вся'къ нося'и мертвечи'нђ и^хъ да и^спере'тъ ризы [своя`]33, и^ нечи'стъ бђ'детъ до' вечера” [-]34
Въ всXњ скотњхъ, и%мже дњлится на' двое па'зноготь, и^ копы'то копы'титъ и^ жва'нїя не жђе'тъ нечи'сти да бђдTђ вамъ. вся'къ прикаса'яся мертвечи'нњ и^хъ нечи'стъ бђде'тъ (і^) и^ всяk
и^же хо'дитъ на ла'пахъ. въ всњ'хъ ѕвњрехъ ја%же
хо'дятъ на четы'рехъ нечи'сто е^сть вамъ” Вся'къ
прикаса'ася мертвечи'нњ и^хъ нечи'стъ бђ'детъ
до' вечера, и^ нося'и мертвечинђ и^хъ да и^спере'тъ
ри'зы [своя`]35 [-]36 нечи'стъ бђ'детъ до' вечера, нечи'ста сїя [бђ'дђтъ вамъ]37” И$ сїя вамъ нечи'ста
эT гDа плњжђщихъ по земли`. ла'сица, (черепа'ха,)
и^ мы'шъ, [-]38 коркоди'лъ (земны'и), пня'вица (е%жь)
мигали`, хамалеѓ'нъ, (бњ'лка), и^ калавотисъ, и^ я'щеръ, и^ кроторы'я” Сїи` нечи'сти ва'мъ, эT всњхъ
га'дъ [плњжђщихся]39 по земли`. вся'къ прикаса'яся [мертвечи'нњ и^хъ]40, нечи'стъ бђ'детъ до'
вечера” И$ вся'къ [и^же]41 а%ще впаде'тъ эT нихъ в
нњчто, эT мерътвечи'ны и^хъ нечи'сто бђ'детъ”
Въ вся'къ съсђдъ дре'вянъ, и^л^и въ ризђ, и^л^и въ
мњхъ, и^л^и въ вре'тище [и^л^и]42 въ вся'кїи сосђдъ в не'мже твори'тся дњло (-)43. въ водњ да
и^змо'чится, и^ нечи'стъ бђ'детъ до' вечера, и^
(паки) чи'стъ бђ'детъ” И$ вся'къ съсђ'дъ гли'ненъ во'ньже а%ще впаде'тъ эT сиX внђтръ (а^) е'же
(е%сть в не'мъ)44. нечи'сто бђ'детъ, и^ (сосђ'дъ)45
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птахів, не їжте їх, гидотою є: орел, і
шуліка, і морський орел, 14 і кібець, і сокіл, і те, що подібне до
них. 15 Горобець, і ворона, і сова, і
подібне до них. 16 І страус, і сухолапля, і те, що подібне до них. І
яструб, і те, що подібне до нього.
17 І нічна ворона, і лилик, й івин,
18 і порфиріон, пелікан, 19 і ородион, і харадрион, і те, що подібне
до них. І вдод, і кажан, 20 і всі
птичі гади, що ходять на чотирьох,
– нечистими для вас хай будуть. 21
Але ці ж їстимете з усіх птичих
гадів, які ходять на чотирьох, які
мають коліна над стопами їхніми,
щоб ними відскакувати від землі.
22 І ці, не їстимете з них: гусеницю
і те, що подібне є до неї, цвіркуна і
те, що подібне до нього, і саранчу і
подібне до неї, і богомольця і те,
що подібне до нього. 23 І всякий
плазун з птиць, який має чотири
ноги, – нечистим є для вас; 24 і
цими не знечиститесь. І кожний,
хто доторкається до їхньої мертвечини, буде нечистий до вечора. 25 І
кожний, що носить мертвечину їхню, хай випере одіж свою; і нечистий буде до вечора. 26 В усіх скотах, в яких ділиться надвоє копито,
і розділюють копита, і не румиґають – нечисті хай будуть для вас.
Кожний, хто доторкається до їхньої
мертвечини, нечистим буде, 27 і
кожний з усіх звірів, що ходить на
лапах, що ходить на чотирьох, нечистим буде для вас. Кожний, що
доторкається до їхньої мертвечини,
нечистим буде до вечора; 28 і хто
несе їхню мертвечину – хай випере
свою одіж – нечистим буде до вечора. Нечистим буде це для вас. 29
І це для вас нечисте: з плазунів, що
повзають по землі. Ласиця, черепаха, і миша, крокодил, що на суші,
30 пнявиця, що є мигали, хамелеон,
білка, і калавотис, і ящірка, і кріт.
31 Ці нечисті для вас з усіх плазунів, що повзають по землі. Кожний, хто доторкається до їхньої
мертвечини, нечистим буде до вечора. 32 І кожний, хто тільки впаде,
з них в що – будь, з їхніх мервечин,
нечистим буде – від всякого дерев’яного посуду, чи одежі, чи шкіряного міха, чи мішка, чи кожна
посудина, в якій робиться діло, – в
воді вимочиться і нечистим буде до
вечора, і знову буде чистим 33 І
кожний глиняний посуд, до якого
лиш впаде з цього всередину, а те,
що всередині, в ньому, нечистим
буде, і посуд хай буде розбитий; 34
і всяка їжа, яку їсьте, до якої лиш
полиється вода і впаде з їх мертвечини, нечистою буде вам; і вся-
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кий напиток, який п’єте, в кожній
посудині, нечистим буде для вас;
35 і все, куди лиш впаде, до нього з
їхньої мертвечини, нечистим буде.
Печі хай будуть розбиті, бо є
нечисті, і нечистими хай будуть
для вас. 36 Тільки джерела вод, і
потоків, і збірників води, хай будуть чистими. А хто доторкається
їхньої мертвечини, нечистим буде;
37 і якщо впаде з їхньої мертвечини
на всяке насіння, що сіється, яке
засівається, чистим буде; 38 якщо
ж злиється воду на всяке насіння, і
впаде з їх мертвечини на нього– нечистим буде для вас. 39 Якщо ж
згине скот, який вам можна їсти, а
хтось доторкнеться до його мертвечини – нечистим буде до вечора. 40
І хто їсть з їх мертвечини, хай
випере свою одіж, – нечистим буде
до вечора. І хто носить їхню мертвечину, хай випере свою одіж, –
нечистим буде до вечора. 41 І
всякий плазун, що плазує по землі,
огидним є це для вас; хай не їсть.
42 Кожний, що ходить на животі, і
кожний, що ходить на чотирьох, і
всяке, що має багато ніг, в усіх плазунів, які плазують по землі, не
їжте їх, бо нечистим для вас є; 43 *і
не знечистите ваших душ в усіх
плазунах, що повзають по землі. Не
осквернитеся в них, і не будете нечистими в них. 44 Бо Я є Господь
Бог ваш, – і освятитеся, і будете
святими, – бо святим є Я, Господь
Бог ваш. І не знечистите ваших
душ в усіх плазунах, що рухаються
по землі, 45 бо Я є Господь, що
вивів вас з єгипетської землі, щоб
бути для вас Богом; і будете святі,
бо Я є святий. 46 Це закон про
скотину, і про птахів, і всяку душу,
що рухається в воді, і всяку душу,
що плазує по землі, 47 щоб розділити між нечистими і між чистими, щоб навчити синів Ізраїля
розрізняти між тваринами, що
їдяться і між тваринами, що не
їдяться.

_ Глава 12
лук. 2

мой1.
лук. 2
ів. 7

1 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 2 Скажи ізраїльським синам і скажеш до них, кажучи:
*Жінка, яка лиш зачне і вродить
чоловічого роду, нечистою буде
сім днів, і за днями природного
відлучення її нечистоти нечистою
буде. 3 *І в дні восьмому хай
обріже його кінцеве тіло, 4 і хай
сидить тридцять і три дні в крові її
______
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да разбие'тся, и^ вся'кђ ја^дь ю^же ја%сте. на ню'же
а%ще възлие'тся (-)46 вода`, [и^ впаде'тъ эT мертвечи'ны и^хъ]47 нечи'сто бђ'детъ [ваM]48 и^ вс^е питїе
е%же пїе'те въ вся'комъ сосђдњ, нечи'сто бђ'детъ
[вамъ]49, и^ вс^е е%же а%ще въпаде'тъ (в н^е эT мертвечи'ны и^хъ)50 нечи'сто бђ'детъ” Пе'щи (-)51 ѓ%гнища да съкрђша'тся нечи'сты [бо]52 [-]53 сђтъ, и^
нечи'сты [-]54 [да бђ'дђтъ вамъ]55 ра'звњ и^сто'чникъ водныхъ, и^ потоk и^ сне'мъ водныX, да бђ'дђтъ чи'сты” А$ и'же прикаса'ется мертвечи'намъ
и^хъ нечи'стъ бђ'детъ, (и^) а'ще (-)56 впадеT эT мертвечи'ны и^хъ на вс^е сњмя сњмянное е^же сње'тся чи'сто бђ'дет#, а%ще ли возлие'тся вода` на
вс^е сњмя, и^ въпаде'тъ эT мертвечи'ны иX на не`,
нечи'сто бђ'детъ вамъ, а%ще ли ё%мретъ эT скота`, и%же ва'мъ [-]57 ја%сти, (а^) прикаса'яся мертвечи'нњ (е^го)58, нечи'стъ бђ'детъ до' вечера. и^
ја^ды'и эT мертвечи'нъ и^хъ, да и^спере'тъ ризы
[своя`]59, (-)60 нечи'стъ бђ'детъ до' вечера. и^ нося'и
мертвечи'нђ и^хъ, да и^змые^тъ ри'зы [своя]61 [-]62
[-]63 нечи'стъ бђ'детъ до вечера” И$ всяk га'дъ плњ'жђщїися по земли`, скверна'во [ва'мъ]64 [е^сть с^е]65
да ся не я'стъ” [-]66 Вся'къ ходя'и чре'воM и^ вся'къ
ходя'и на четве'рехъ, (и^ вся'ко)67 многоно'жное, въ
всњхъ га'дњхъ, и%же плњжђтъ по земли`. да не
я'сте и^хъ, ја%ко скверна'во ва'мъ е%сть, и^ да не
ѓ^скверна'вите дш~ъ вашихъ” Въ всњ'хъ гадњхъ
плњжђщихся на земли`, (да)68 не ѓ^скверна'витеся
в ни'х# и^ да не (бђ'дете нечи'сти)69 в ниX. ја%ко а^зъ
е^смь г~ь б~ъ ва'шъ, и^ да ѓ^ст~ите'ся и [бђ'дете
ст~и]70, ја%ко ст~ъ е%смь а^зъ г~ь б~ъ вашъ” *И$ да
не ѓ^скверна'вите дш~ъ вашихъ въ всњ'хъ гадњхъ, дви'жђщихся по земли`, ја^ко а^зъ е^смь г~ь,
и^зведы'и васъ иZ земля` е^гљ=пеTскїя да бђ'дђ вамъ
б~ъ, и^ бђ'дете ст~и, ја%ко (а%зъ е^смь ст~ъ)71 [-]72” Се^
закоn ѓ^ ско'тњхъ, и^ ѓ^ пти'цахъ и^ вся'кои дш~и
дви'жђщеися въ вода'хъ, и^ вся'кои дш~и дви'жђщеися по земли`” Разлђчи'ти ме'ждђ нечи'стыми
и^ междђ чи'стыми. [къ наё^че'нїю сн~овъ і^ил~выX]73 (-)74 ме'ждђ ѓ^живля'ющими, ја%домыми и^
ме'ждђ ѓ^живля'ющими нея^до'мыми”

а~ петр# а~
ниy џ~і

_ Глvа, в~і”
рече г~ь къ мољ=сїю гл~я. гл~и сн~омъ і^и~лвымъ, и^ речеши к ни'мъ гл~я. *жена`
и%же а%ще за'чнеT и^ роди'тъ мђжескъ полъ
[-]1 нечи'ста бђ'детъ з~ дн~їи, [и^]2 по дн~ехъ
е%стестве'наго разлђче'нїя скве'рны е^я` нечи'ста бђдеT” *И въ дн~ь ѓ%смыи да ѓ^брњжетъ пло'ть коне'чнђю е^го, и^ да (сњди'тъ, л~, и^ г~ дн~и)3, въ
кро'ви [ѓ^чище'нїа]4 е^я`, [и^]5 вся'кои ве'щи ст~њи да
______
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не прикаса'ется, и^ въ ст~илище да не въхо'дитъ, до'ньдеже сконча'ются дн~їе ѓ^чище'нїю
е^я`. а%ще ли же'нескъ полъ родитъ. [-]6 нечи'ста
бђде'тъ д~і дн~їи. по е^стественњи скве'рнњ
[е^я`]7, (-)8 [ћ~, и^ ѕ~ дн~їи]9 да сњди'тъ въ кро'ви
нечистоты` е^я`” И$ е^гда` ся сконча'ютъ дн~їе
ѓ^чище'нїя е^я`. ѓ^ сн~ђ и^л^и дще'ри да принесе'тъ
а%гнецъ [непоро'ченъ е^ді'нолњте'нъ]10, въ все`съж#женїе” И$ голђби'чища, и^л^и го'рличища грњха` раd,
прDе две'ри хра'ма свњдњнїа къ жерцђ`, и^ да принесетъ е& прDе г~ь. и^ помолится ѓ^ не'и жре'цъ, и^
да ѓ^чи'ститъ ю& эT вре'да кро'ви е^я`” Се'и зако'нъ ража'ющеи мђжескъ полъ [и^]11 же'нескъ, а%ще
ли не [пости'гнетъ] рђка` е^я` (-)12 съ а%гнеца, и^ да
въз'метъ дв^њ го'рлицњ и^л^и дв^а голђ'бичища”
Є$ді'нъ на все`съж#же'нїе (а% дрђгїи)13 грњха` ра'ди,
и^ помо'лится ѓ^ неи жре'цъ, и^ ѓ^цы'стится”

_ Глvа, г~і”
гл~а г~ь къ мољ=сїю і^ а^а^ро'нђ рекїи. чл~кђ
е^мђже а%ще бђдетъ на ко'жи плоти е^го
стрpђ зна'менїа, (и^л^и нача'ло) прокаже'нїю,
и^ бђ'детъ на ко'жи плоти е^го бле'скъ
прокаже'нїя. [-]1 да прїведется къ а^а^ро'нђ жръцђ, и^л^и къ е^ді'номђ эT сн~овъ е^го жръцђ`, и^ ё'зриT жре'цъ бле'скъ на ко'жи плоти е^го, и^ вла'съ в
бле'скђ и^змњни'лся бђ'детъ в бњ'ло” И$ взо'ръ бле'скђ
ё^маля'ется эT ко'жа плотныя [е^го]2. бле'скъ
прокаже'нїя е%сть и^ ё'зритъ жре`цъ, и^ ѓ^скверна'витъ и&” А/ще ли прокаже'нїе бњло е%сть на кожи пло'тнњи [е^го]3, и^ не хђдње бђ'детъ взо'ръ
(плоти) е^го эT кожа (пло'тныя), и^ вла'съ е^го
нњсть ся и^змњни'лъ в [бњ'ло]4, (и^) сїе (-)5 е%сть
теменъ и^ эTлђчи'тъ жре'цъ бле'скъ на з~ дн~їи
и^ ё'зритъ жре'цъ бле'скъ въ дн~ь сед#мы'и” И$ се`
бле'скъ пребыва'етъ прDе нимъ, [и^]6 не и^змњниlся бле'скъ в кожи и^ эTлђчи'тъ е^го жре'цъ [на
дрђгђю з~, дн~їи]7, и^ ё'зритъ е^го жре'цъ в [седмы'и дн~ь]8 втори'цею, и^ се` (бле'скъ потемнlњ)9
[и^]10 не и^змњни'лъся бле'скъ в ко'жи, и^ ѓ^циститъ е^го жре'цъ зна'менїе б^о е^сть” (-)11 И$спра'въ ризы [своя]12 чи'стъ бђ'детъ. а%ще ли
и^змњня'ющи и^з#мњни'тся зна'менїе в кожи. по
видњнїи е^го же'рцђ и^ ѓ^цы'ститъ е^го, и^ ја%ви'тся второ'е жръцђ`. и^ ё'зритъ е^го жре'цъ, и^
с^е и^змњни'ся зна'менїе в ко'жи, и^ да ѓ^скверна'витъ и& жре'цъ прокаже'нїе бо е^сть” И$ бле'ск# прокаже'нїя а%ще бђ'детъ на чл~цњ, и^ прїиде къ
жерцђ и^ ё'зриT [и&]13 жре'цъ и^ с^е стрђпъ бњлъ
на ко'жи. (-)14 сїи (же) и^змњни'лъ бђдетъ вла'сы въ бњлы” И$ эT здра'вїя пл`оти живы'я въ
стрђпњ прокаже'нїа, ве'тхо е^сть въ ко'жи плоти
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очищення, і хай не доторкається до
всякої святої речі, і хай не входить до
святого місця, доки не закінчаться
дні її очищення. 5 Якщо ж вродить
жіночого роду, нечистою буде 14
днів за природною її нечистотою, 60 і
6 днів хай сидить в крові її нечистоти. 6 І коли закінчаться дні її очищення по сині чи дочці, хай принесе
однолітнє ягня без вади в цілопалення. І пташеня голубине або горлиці за
гріх перед двері шатра свідчення, до
священика; 7 і хай принесе його перед Господом. І помолиться за неї
священик, і хай очистить її від нечистоти її крові. Такий закон тієї, що
родить чоловічого і жіночого роду. 8
Якщо ж не спроможеться її рука на
ягня, і хай візьме дві горлиці або два
пташенята голубині. Одне для цілопалення, а друге за гріх, і помолиться
за неї священик, і очиститься.

Глава 13
1 І сказав Господь до Мойсея і
Аарона, кажучи: 2 Людину, в якої
лиш буде в шкірі її тіла знак струпа
або початок прокази, і буде на шкірі
її тіла блеск прокази, хай буде приведена до Аарона-священика або до одного священика з його синів; 3 і побачить священик блеск на шкірі її
тіла, і волос в блеску змінився набіло. І поле блеску нижче від шкіри її
тіла – це блеск прокази. І побачить
священик, і проголосить її нечистою.
4 Якщо ж є біла проказа на шкірі її
тіла і не гіршим буде вигляд її тіла
від шкіри тіла, і її волос не змінився
набіло, і ось є темний – і відлучить
священик блеск на сім днів, 5 і
побачить священик блеск в сьомому
дні. І ось блеск остається перед ним, і
не змінився блеск в шкірі – і відлучить її священик на других сім
днів. 6 І побачить її священик в сьомому дні вдруге: і ось блеск потемнів, і не змінився блеск в шкірі; і
очистить її священик, бо це знак,
виправши свою одіж, чистою буде. 7
Якщо ж, міняючись, зміниться вигляд в шкірі після того, як оглянув її
священик, і очистить її; і з’явиться
вдруге перед священиком. 8 І побачить її священик: і ось змінився вид в
шкірі; і хай священик проголосить її
нечистою, бо це проказа. 9 І якщо
буде на людині блеск прокази, і
прийде до священика, 10 і огляне її
священик: і ось на шкірі білий струп,
він же змінив волоски на білі. І з здорового тіла, живого в струпі прокази,
11 старим є в шкірі його тіла, – і священик проголосить його нечистим і
відлучить його, бо є нечистим. 12 Якщо ж, процвітаючи, зацвіте проказа в
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шкірі, і покриє проказа всю шкіру
блеском, від голови до його ніг, –
по всьому виду священика; 13 і побачить священик: і ось проказа покрила всю шкіру його тіла; то хай
очистить священик блеск, бо ввесь
змінився набіло, він чистий. 14 І в
той день, коли в ньому з’явиться
живе тіло, – проголоситься нечистим. 15 І побачить священик здорове тіло, і нечистим проголосить його здорове тіло: він нечистим є, це
проказа. 16 Якщо ж обновиться
здорове тіло і зміниться на біле, – і
прийде до священика; 17 і побачить
священик: і ось блеск змінився набіло – і хай очистить священик
блеск, він чистий. 18 І тіло, якщо ж
буде на його шкірі загноєна болячка, і виздоровіє, 19 і буде на місці
болячки білий струп або проказа,
що біліє або червоніє, – і з’явиться
перед священиком. 20 І побачить
священик: і ось вигляд гірший від
шкіри, і волос його змінився набіло, і священик проголосить його
нечистим – це блеск прокази, вона
на болячці зацвіла. 21 Якщо ж побачить священик: і ось немає в
ньому білого волоска, і не є гіршим
від шкіри тіла, і він же є темний – і
відлучить його священик на сім
днів. 22 Якщо ж, розходячись, розійдеться в шкірі – хай священик
проголосить його нечистим, – це
блеск прокази, в гної зацвів. 23 Якщо ж в тілі остається проказа і не
розходиться, це струп болячки, –
хай очистить його священик. 24 І
тіло, якщо в його шкірі буде вогняне запалення, і в його шкірі буде
оздоровлення: біле або червоне запалення прокази, що блещить або
біліється; 25 і побачить його священик: і ось змінився волос на блещачий, і вид його гірший від шкіри
– це проказа. В запаленні процвіло.
І хай священик нечистим його проголосить – це блеск прокази. 26 Якщо ж огляне його священик: і ось
немає в блеску білого волоска, і не
є гіршим від шкіри, сам же він темний, – хай відлучить його священик
на сім днів. 27 І огляне його священик у сьомому дні. І якщо, розходячись, розійдеться в шкірі, хай проголосить його священик нечистим,
– це блеск прокази, він зацвів з загноєнням. 28 Якщо ж в тілі останеться блеск і не розійдеться в
шкірі, він же є темним, – це струп
запалення. Хай очистить його священик, бо це знак запалення. 29
Чоловік же або жінка, в яких лиш
буде, в них, блеск прокази на голові або на бороді. 30 І огляне свяще____
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(е^го)15, и^ ѓ^скверна'витъ и& жрецъ и^ эTлђч'итъ и&
ја%ко нечи'стъ е^сть” А/ще ли же процвњтая` процвњте'тъ прокаже'нїе въ ко'жи, и^ покры'етъ
прокаже'нїе вс^ю ко'жђ блескомъ, эT главы` до ногђ`
[е^го]16, по всемђ` взо'рђ жерьцо'вђ” И$ ё'зритъ жре'цъ.
и^ с^е покры'ло прокаже'нїе вс^ю кожђ пло'ти [е^го]17,
и^ да ѓ^цы'стиT [-]18 жре'цъ бле'скъ. ја^ко весь и^змњниlся е%сть въ бњло, чи'стъ е^сть” И$ во' иже
дн~ь а%ще ја^ви'тся в немъ пло'ть жива` ѓ^скверна'вится, и^ ё'зритъ жре'цъ плоть цњлђ, и^ ѓ^скверна'вит# ю& плоть здра'ва [-]19 нечи'ста е^сть,
прокаже'нїе е^сть” А/ще ли съста'вится плоть
здра'вая, і^ и^змњнится въ бњ'ло, и^ прїидетъ
къ же'рцђ. и^ ё%зритъ жре'цъ, и^ с^е и^змњни'лъся
бле'скъ въ бњло, и^ да ѓ^цы'ститъ жре'цъ бле'скъ
чи'стъ е^сть” И$ тњло а%ще л^и бђ'детъ на ко'жи
е^го боля'чка гно'ина, і^ и^сцњлње'тъ, и^ бђ'детъ на
мњстњ боля'чки стрђпъ бњлъ, и^л^и прокаже'нїе
бњлђя'ся и^л^и рдя'ся и^ я^ви'тся жрьцђ. и^ ё'зритъ жре'цъ и^ с^е взоръ хђдњ'е кожи, и^ вла'съ е^го
и^змњнилъся въ бњ'ло, и^ ѓ^скверна'виT ю& жре'цъ
[бле'скъ прокаже'нїя]20 е^сть, на боля'чки процве'лъ” А/ще л^и ви'диT жре'цъ, и^ се` нњсть в неM
вла'съ бњлъ и^ не хђдњи е^сть эT ко'жа пло'тныя” и^ сїи (же) е^сть те'менъ, и^ эTлђчи'тъ е^го
жре'цъ на з~. дн~їи” А/ще л^и раZсы'панїемъ разсы'плется в кожи [-]21 да ѓ^скверна'витъ и& жре'цъ
бле'скъ прокаженїя е^сть, въ гно'и процвелъ” А@ще
л^и в тњ'ле пребыва'етъ прокаже'нїе и^ не разсыпа'ется, стрђпъ боля'чки е^сть, [-]22 да ѓ^цы'ститъ и& жре'цъ” И$ плоть а%ще бђ'детъ в ко'жи
е^го и^ж#женїе ѓ%гнено, и^ бђ'детъ въ ко'жи е^го немощь и^сцњлњвши, и^ж#же'нїе блескђя^ся прокаже'нїя бњ'ло [и^ли]23 червле'но, и^ли пробњлђе'тся и^
ё'зритъ и& жре'цъ и^ с^е премњни'лся е^сть вла'съ
въ блеща'нїе. и^ взо'ръ е^мђ хђдње' эT ко'жа. прокаже'нїе е^сть, въж#же'нїю процвело`, и^ да ѓ^скверни'тъ и& жре'цъ, бле'скъ прокаже'нїя е%сть. А/ще
ли ё^ви'дитъ и& жре'цъ, и^ се` нњ'сть въ блеща'нїю вла'са бњл'а, и^ не хђдње е^сть эT ко'жа, са'мо
же те'мно. [-]24 да эTлђ'читъ и& жре'цъ на, з~,
дн~їи, и^ ё%зритъ и& жре'цъ въ дн~ь сеDмыи. [и^
а'ще]25 разсы'панїемъ разсы'плется в ко'жи. [-]26
да ѓ^скверна'виT и& жре'цъ бле'скъ прокаже'нїя е^сть,
съ гно'емъ процве'лъ” А/ще ли в тњ'лњ пребђ'детъ блеща'нїе, и^ не разсы'пае^тся в кожи. сїе
же [те'мно е^сть]27, стрђпъ съж#же'нїя е^сть. [-]28
да ѓ^цы'стиT и& жре'цъ, ѓ%бразъ бо съж#же'нїа е^сть”
(-)29 Мђжђ (же) [и^л^и]30 женњ`, [е^мђже]31 а%ще бђдетъ в нихъ прокаже'нїя, на главњ`, и^л^и на
брадњ`” И$ ё%зриT жре'цъ бле'скъ. и^ с^е ѓ^бли'чїе е^го хђ182
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дње ко'жа, в не'мже вла'съ желтђя'ся то'нокъ,
и^ ѓ^скверна'витъ и& жре'цъ вре'дъ е^сть, прокаже'нїе главы`, и^л^и прокаже'нїе брады` е^сть” И$ а%ще
ё%ви'дитъ жре'цъ бле'скъ вре'дныи и^ с^е не
[бђ'детъ]32 ѓ^бли'чїе хђдње' ко'жа, и^ вла'съ желтђя'ся не бђ'детъ в не'м#, и^ да эTлђ'читъ
жре'цъ бле'скъ вре'дныи на з~, дн~їи” И$ ё'зритъ
жре'цъ бле'скъ въ дн~ь сеDмы'и, и^ [-]33 не разсы'пася вре'д#, и^ вла'съ съжелтђя'ся нњсть в неM, и
ѓ^бли'чїе вре'да нњ'сть хђдњ'е ко'жа, и^ ѓ^стрижетъ ко'жђ. а^ вре'дъ да ся не бро'снетъ, да
эTлђч'итъ жре'цъ вреD на з~, дн~їи второе, и^ ё%зритъ жреw вре'дъ въ дн~ь седмы'и, и^ с^е не разсы'пася вреD въ ко'жи по ѓ^бросне'нїю е^го, и^ ѓ^бли'чїе вре'да нњ'сть хђдње' ко'жа, и^ да ѓ^цы'ститъ и& жре'цъ, і^ и^спра'въ ри'зы чи'стъ бђ'детъ” А/ще ли разсы'панїемъ разсы'плется
вре'дъ въ ко'жи по ѓ^цыщенїю е^го. и^ ё'зритъ и&
жреw и^ с^е разсы'пася вре'дъ въ ко'жи, да не присњща'етъ жре'цъ ѓ^ вла'сњ желтђю^щемся, [-]34
нечи'стъ е^сть” А/ще ли (-)35 пребђ'детъ [в тњ'ле вре'дъ]36, и^ вла'съ че'рнъ ја%ви'тся в не'мъ, (і^)
и^сцњлњ вреD чи'стъ е^сть, и^ ѓ^цы'ститъ и&
жре'цъ” (-)37 Мђжђ и^л^и женњ [е^мђже]38 а%ще бђдетъ на ко'жи плоти е^го блеща'нїя блеща'ся
бњлђ'ющее^ся, и^ ё^ви'дитъ жре'цъ, и^ с^е на ко'жи
пло'ти е^го бле'скъ, (и^) блеща'ся бњлђется, вла'га е^сть, [-]39 процвела` ко'жа пло'ти е^го чи'стъ
еs” А/ще [-]40 комђ` ѓ^ползе глава` [-]41 плњшиv
е^сть чи'стъ е^сть. а%ще ли съ преди` ѓ^поlзе глава` (-)42 възлы'съ е%сть, чи'стъ е^сть. а^ще ли
бђ'детъ на плњши е^го, и^л^и на възлы'синњ е^го,
бле'скъ бњлъ, [и^л^и]43 червленђ'яся, прокаже'нїе
процвита'юще [-]44 на плњши е^го, (и^)45 на възлы'синњ е^го” И$ ё^ви'дитъ и& жре'цъ и^ с^е ѓ^бли'чїе
бле'ска бњла, [и^ли]46 червле'на, на плњши е^го, и^л^и на възлы'синњ е^го ја%ко ѓ^бли'чїе прокаже'нїа
на ко'жи пло'ти е^го” Чл~къ прокаже'нъ е^сть, ѓ^скверне'нїемъ ѓ^скверна'витъ (-)47 жре'цъ на главњ`
е^го бле'скъ (е^сть)48” И$ прокаже'нъ на немже е^сть
бле'скъ, ри'зы е^го да бђ'дђтъ взя'ты, и^ глава`
е^го непокровена, и^ ѓ^коло ё%стъ е^го да ѓ^бвїе'тся, (-)49 нечи'стъ прозове'тся. вс^я дн~и в
ня'же бђ'детъ в не'мъ бле'скъ нечи'стъ
[е^сть]50, [и^]51 нечи'стъ бђ'детъ эTлђченъ кромњ да сњди'тъ вн^њ по'л#чища да бђ'детъ е^мђ пребыва'нїе” И$ ри'за а%ще бђ'детъ на не'и
бле'скъ прокаже'нїа, на ри'зњ сђкня'нњ, и^л^и на
(-)52 и^згре'бнњ и^л^и на пря'денњ, и^л^и на кло'кахъ, и^л^и на лнњ'хъ, и^л^и на во'л#нњ, и^л^и на ко'жи, и^л^и на вся'кои (ко'жи ква'шенњ)53” И$ ја%ви'т
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ник блеск: і ось вид його гірший від
шкіри, в ньому ж тонкий волосок, що
жовтіє, – і нечистим проголосить його священик: це хворе місце, це проказа голови або проказа бороди. 31 І
якщо побачить священик блек хвороби: і ось не буде вид гіршим від шкіри, і волосок в ньому не буде жовтуватим – і хай відлучить священик
блек хворого на сім днів. 32 І огляне
священик блеск в сьомому дні: і не
розійшлася хвороба, і в ньому немає
волоска, що жовтіється, і вид хворого
не є гіршим від шкіри, 33 і обстриже
шкіру, а хворе хай не обстриже. Хай
вдруге відлучить священик хворе
місце на сім днів. 34 І огляне священик хворе місце в сьомому дні: і
ось не розійшлася хвороба в шкірі
після її обстриження, і вид хворого
місця не є гіршим від шкіри – і хай
очистить його священик, і виправши
одіж, чистим буде. 35 Якщо ж, розходячись, розійдеться хворе місце в
шкірі після того, як його очищено, 36
і огляне його священик: і ось хвороба
розійшлася в шкірі – хай не дивиться
священик за волоском, що жовтіє, він
нечистий. 37 Якщо ж зостане в тілі
хворе місце і в ньому з’явиться чорний волос – і виздоровіло хворе місце, він чистий, і очистить його священик. 38 Чоловік або жінка, в яких,
якщо будуть на шкірі тіла їх блески,
що блещать біліючись; 39 і огляне
священик: і ось на шкірі тіла його
блеск і блещачи біліється – лишаєм є,
процвіла шкіра його тіла, чистим є.
40 Якщо кому облисіє голова – лисим є, чистим є. 41 Якщо ж спереду
облисіє голова – лисим є спереду,
чистим є. 42 Якщо ж буде на його
лисині або на його лисині спереду
білий блеск, або який червоніє – проказа, що процвітає на його лисині, і
на його лисині спереду. 43 І огляне
його священик: і ось вид блеску білий або червоний, на його лисині,
або на його лисині спереду, наче вид
прокази в шкірі його тіла. 44 Чоловік
є прокаженим. Проголошуючи нечистим, нечистим проголосить священик: на його голові є блеск. 45 І
прокажений, на якому є блеск, – його
одіж хай буде забрана, і голова його
непокрита, і хай завинеться довкруг
його уст – назветься нечистим. 46 Всі
дні, в яких буде на ньому блеск, він
нечистим є і нечистим буде: відлучений хай сидить окремо, хай поза
табором буде йому перебування. 47 І
одіж, якщо буде на ній блеск прокази: в одежі сукняній, чи на повздовжній, 48 чи на прямовистій, чи на
поземній нитці, чи на лляних, чи на
вовняних, чи на шкірі, чи на всякій
_____
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виправленій шкірі. 49 І з’явиться зелений або червонявий блеск на шкірі,
або на одежі, або на прямовистій, або
на поземній нитці, і на усякій посудині з виправленої шкіри, – це блеск
прокази. І покаже священикові, 50 і
огляне священик блеск, – хай відлучить священик блеск на сім днів; 51 і
хай огляне священик блеск в сьомому дні. Якщо розійшовся блеск по
одежі і по прямовистій або по поземній нитці, або по шкірі, за всім,
що робиться виправленням зі шкіри,
– поправді є прокаженим, блеск є нечистим. 52 Хай спалить одіж і прямовисту чи поземну нитку, або на
вовняному, або на льняному, або на
усякому шкіряному посуді, на якому
лиш буде проказа: бо це поправді
проказа, – хай буде спалене на вогні.
53 Якщо ж огляне священик: і не розійдеться блеск по одежі або по прямовистій і по поземній нитці, або по
усякому посуді шкіряному – 54 хай
прикаже священик: хай виперете, на
чому буде блеск, хай відлучить священик блеск на других сім днів; 55 і
хай побачить священик після прання
його блеск. І якщо блеск не змінив
свій вигляд і блеск не розійшовся –
він нечистий, на вогні хай спаленим
буде або те, що на одежі, або на прямовистій, або на поземній нитці. 56 І
огляне священик: і блеск буде темнішим після його випрання, – хай відкине його з одежі, або з прямовистої,
або з поземної нитки, або зі шкіри. 57
І якщо появиться знову на одежі, або
на прямовистій, або на поземній нитці, або на усякому шкіряному посуді,
проказа, що цвіте,– на вогні хай буде
спалене те, на чому є блеск. 58 А одіж, і прямовиста, і поземна нитка, і
всякий шкіряний посуд, який випереться, і відійде від нього блеск, і
випереться вдруге – і чистим буде. 59
Це є закон блеску прокази шерстяної
чи сукняної одежі, чи прямовистої і
поземної нитки, і всякого шкіряного
посуду на його очищення або на неочищення.

ся бле'скъ зеленъ и^л^и червленђ'яся на ко'жи, и^л^и на ри'зњ, и^л^и на пря'денехъ, и^л^и на кло'кахъ, и^ на все'мъ съсђдњ ква'шенњ (-)54 бле'скъ
прокаже'нїа е^сть” И$ пока'жеT жерцђ, и^ ё^ви'дитъ
жре'цъ бле'скъ (да)55 эTлђчитъ жре'цъ бле'скъ
на з~, дн~їи и^ да ё^ви'дитъ жре'цъ бле'скъ въ
дн~ь седмы'и а%ще (-)56 ся разсы'палъ бле'скъ по
ри'зњ, (и^)57 по пряденђ и^л^и по кло'ках# и^л^и по
ко'жи. по всемђ е^ли'ко твори'тся ко'жа ква'шенїемъ. прокаже'но и%сто е^сть, бле'скъ нечи'стъ
е^сть. да съж#же'тъ ри'зђ (и^)58 пря'денїя, (и^)59
кло'ки, (и^л^и) на во'лнњ, и^л^и на лнњ, и^л^и на
вся'комъ сосђдњ ко'жанњ. на неMже а%ще бђ'детъ (прокаже'нїе)60, поне'же прокаже'нїе и%сто
е^сть на ѓ^гни` да сож#же'тся” А/ще ли ё%зритъ
жре'цъ, и^ не разсы'плется бле'скъ по ри'зњ, и^л^и
по пря'денђ, (и^)61 по кло'коM, и^л^и по вся'комђ сосђдњ ко'жанњ [-]62 да повели'тъ жреw (-)63 да и^спере'тъ, на не'мже бђ'детъ (-)64 бле'скъ, (да)65
эTлђч'итъ жре'цъ бле'скъ на (дрђгђю седмь
дн~їи)66, и^ да ви'диT жреw по и^спра'нїи` е^го бле'скъ”
И$ а^ще не бђдетъ (бле'скъ и^змњни'лъ лица)67
[свое^го]68 и^ бле'скъ не разсы'палъся нечи'стъ
е^сть, на ѓ^гни` да ся съж#же'тъ, (и^л^и)69 на ри'зњ, и^л^и на пря'денњ” И$л^и на кло'кахъ, и^ (-)70
ви'дитъ жре'цъ. и^ бђдеT темнње бле'скъ по и^спра'нїи е^го, да эTвержетъ е& эT ри'зы, (и^л^и эT
пря'дена и^л^и эT ко'жа)71, и^л^и эT кло'къ” (И$) а'ще
(-)72 ся ё^ви'дитъ е%ще на ри'зњ, и^ли на пря'денњ, и^л^и на кло'кахъ, и^л^и на вся'комъ съсђдњ
ко'жанњ. прокаже'нїе процвњта'я [-]73, на ѓ^гни`
да ся сож#жетъ на не'мже е^сть бле'скъ. (а^)72
ри'за [и^]75 пря'дено (и^)76 кло'ки, [и^]77 вся'къ сосђдъ ко'жаn и^же и^спере'тся, и^ да эTи'детъ эT
него` бле'скъ, і^ и^спере'тся второ'е, и^ чи'стъ бђ'детъ” Сїи (е^сть) зако'нъ бле'скђ, прокаже'нїя
ри'зњ сђкня'нњ и^л^и згре'бнњ, и^л^и пря'денњ, (и^)78
кло'коM (и^)79 вся'комђ съсђ'дђ ко'жанђ на ѓ^цыще'нїе е^мђ, и^л^и не на ѓ^цыще'нїе [-]80”

_ Глава 14

_ Глvа, д~і”

1 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 2 Це закон прокаженому, в
тому дні, коли очиститься *і приведеться до священика. 3 Хай вийде
священик поза табір і огляне священик: і ось виздоровів блеск прокази з
прокаженого. 4 І накаже священик, і
хай візьмуть очищеному дві живі
чисті курки, і кедрове дерево, і
тканий кармазин, і іссоп. 5 І накаже
священик, і хай заріжуть одну курку
до святого: у глиняний посуд над
_________

рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, с^е зако'нъ прокаже'номђ, во'н#же дн~ь а%ще ѓ^цы'стится,
*и^ приведе'тся къ жерцђ`. [-]1 да и^зы'идетъ жре'цъ во'нъ полка, и ё'зритъ
жре'цъ, и^ с^е и^сцњлњ бле'скъ прокаже'нїя эT прокаже'ннаго” и^ повели'тъ жре'цъ (да)2 [ся во'зметъ]3 ѓ^цыще'номђ двњ кђряти жи'вњ чи'стњ
и^ дре'во кедрово, и^ соска'нђ червленицђ і^ и^ссопъ”
И$ повели'тъ жре'цъ. (да)4 зако'лютъ кђ'ря е^ді'но
(въ ст~ое), въ сосђдъ гли'нянъ, наD водо'ю жи_______
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во'ю (-)5 (живо' е^же кђ'ря)6 да възметъ [-]7 и^
дре'во кедрово и^ соска'нђ червленицђ і^ и^ссопъ, и^ да
ѓ^мо'читъ и^хъ и^ кђ'ря живо'е въ кро'ви (закла'наго) кђ'ряти, е%же ся закла` наD водо'ю живо'ю,
и^ да въскро'питъ на ѓ^цыстившагося эT прокаже'нїя, сеDмижды, и^ чи'стъ бђ'детъ” И$ да эTпђстится кђ'ря живо'е на' поле, и^ да и^сперетъ
ѓ^цысти'выися ри'зы своя` и^ да ѓ^бро'снетъ [вс^я
вла'сы е^го]8, и^ да и^змыется водо'ю, и^ чистъ
бђ'детъ” и^ по семъ да вни'детъ въ полкъ, и^
да хо'дитъ в полчищи, (з~, дн~їи, кромњ` до'мђ
свое^го)9, и^ бђ'детъ въ дн~ь седмы'и, да ѓ^бро'снђтся вс^и вла'сы е^го главђ` е^го, и^ брадђ`, и^
бро'ви, и^ вся'къ вла'съ е^го, да ѓ^бро'снется, и^ да
и^спере'тъ ри'зы [своя`]10, и^ да ѓ^мы'ется пло'ть
е^го водо'ю, и^ чи'стъ бђдеT (-)11 въ дн~ь (же) ѓ^смы'и да възметъ дв^а а%гньца е^ді'нолњтна непоро'чна, и^ ѓ^вцђ е^ді'нђ е^ді'нолњтнђ непоро'чнђ” И$
три'десяте ча'сти мђки пшени'ч#ны въ тре'бђ
съпря'женђ съ е^леѓ^мъ, и^ ча'шђ е^лея е^ді'нђ” И$
да поста'витъ жре'цъ ѓ^цыща'я чл~ка ѓ^цыща'емаh. (-)12 се (же) прDе гм~ъ ё^ две'рїи хра'ма свњдњнїя. и^ да възметъ жре'цъ, а%гнец# е^ді'нъ. и^ да
приведетъ е^го престђпле'нїя ради и^ ча'шђ е^ле'я,
и^ да эTлђчитъ е^го [жрецъ]13 эTлђче'нїеM прDе гм~ъ.
и^ заколютъ а%гнецъ на мњстњ, и^дњже закала'ютъ вс^есъжже'нїе, [-]14 е^же грњха ради на мњстњ ст~њ, еs б^о е^же грњха ради ја%коже [и^]15 престђпле'нїя ра'ди да бђ'детъ жрьцђ, ст~ая
ст~ыхъ е^сть, и^ възметъ жре'цъ эT крови ја%же
престепле'нїя ра'ди” И$ възложи'тъ жре'цъ на ѓ^бђшїе ё%ха (десна'го ѓ^цища'емаго)16 , и^ на коне'цъ
рђки` [е^го]17 десны'я, и^ на коне'цъ ноги` е^го десны'я” И$ възе'мъ жрецъ эT ча'ши е^ле'я, да възлїетъ (жре'цъ на' рђкђ лњ'вђю свою`)18, и^ да ѓ^мо'читъ [жре'цъ]19 прьстъ [свои]20 десны'и, въ е^ле'и
е^же е^сть въ рђцњ [е^го]21 лњ'вњи” И$ да въскро'питъ [эT е^ле'я]22 [прьстом#, з~ жды]23, преD гм~ъ
(і^) и^збы'вшее` (-)24 е^ле'я е^же е^сть въ рђцњ [е^го]25
да възложи'тъ жре'цъ, на ѓ^бђшїе ё%ха, ѓ^цыща'емаго десно'е, и^ на коне'цъ рђки [е^го]26 десны'я, и^
на коне'цъ ноги [е^го]27 десны'я, [и^]28 на мњс'то
кро'ви е%же престђпле'нїя” ѓ^ста'вшее' же е^ле'я, е^же
въ рђцњ жрьцђ` да възлїе'т# жре'цъ на главђ` ѓ^цыще'номђ, и^ да помо'лится ѓ^ не'мъ жре'цъ прDе
гм~ъ, и^ да сътвори'тъ жре'цъ е^же грњха` раd и^
да ѓ^цы'ститъ жре'цъ ѓ^цыщающагося эT грњха`
е^го” (-)29 По се'м (же) заколеT жре'цъ вс^есъж#же'нїе, и^
да възнесе'т# жре'цъ вс^есъж#же'нїе, и^ тре'бђ на ѓ^лтарь прDе гм~ъ” (да)30 помо'лится ѓ^ неM жре'цъ, и^
ѓ^цы'стится, а%ще л^и ё^богъ е^сть и^ рђка е^го не
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живою водою. 6 І хай візьме курку,
що є живою, і кедрове дерево, і тканий кармазин, і іссоп; і хай замочить їх і живу курку в крові зарізаної курки, яка була зарізана над
живою водою; 7 і хай покропить на
очищеного з прокази сім разів – і
буде чистим. І хай відпустить живу
курку на поле, 8 і хай очищений
випере свою одіж, і хай обголить
все своє волосся, і хай помиється
водою, – і буде чистим. І після цього хай ввійде до табору, і хай ходить в таборі сім днів поза своїм
домом. 9 І буде в сьомому дні: хай
обголене буде все його волосся, його голова, і борода, і брови, і все
його волосся хай обголить, і хай
випере свою одіж, і хай помиє своє
тіло водою – і буде чистим. 10 В
день же восьмий хай візьме два однолітні ягнята без вади, і одну однолітню вівцю без вади, і три десяті частини пшеничної муки, вимісені з олією, на жертву, і одну чашу
олії. 11 І хай поставить священик,
що очищує, чоловіка, який очищується, і це ж перед Господом, при
дверях шатра свідчення. 12 І хай
візьме священик одне ягня, і хай
приведе його і чашу олії за переступ, і хай відлучить його священик,
як відлучення перед Господом. 13 І
заріжуть те ягня, що за гріх, на місці, де ріжуть цілопалення, на місці
святім, бо те, що за гріх, є так, як і
за переступ, – хай буде для священика, воно святе-святих. 14 І візьме
священик з крові того, що за переступ, і покладе священик на кінчик
правого вуха того, що очищується,
і на кінець його правої руки, і на
кінець його правої ноги. 15 І священик, взявши з чаші олії, хай священик вилиє на свою ліву руку, 16
і хай священик замочить свій правий палець в олії, що є в його лівій
руці. І хай пальцем покропить олією сім разів перед Господом. 17 І
зосталу олію, що є в його руці, хай
покладе священик на правий кінчик вуха очищуваного, і на кінець
його правої руки, і на кінець його
правої ноги, і на місце крові, що за
переступ. 18 Осталу ж олію, що в
руці священика, хай вилиє священик на голову очищуваного, і хай
священик помолиться за нього перед Господом, 19 і хай зробить священик те, що за гріх, і хай священик очистить очищуваного від його
гріха. Після цього ж заріже священик цілопалення; 20 і хай принесе
священик цілопалення і жертву на
жертовник перед Господом. Хай помолиться за нього священик – і о
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чиститься. 21 Якщо ж є бідним і його рука неспроможна, хай візьме однолітнє ягня одне за те, що переступив, на відлучення, щоб очиститися за нього, і десяту частину
пшеничної муки, замісеної в олії,
на жертву, і одну чашу олії, 22 і дві
горлиці або дві пташини голубині:
наскільки спроможеться його рука;
і хай буде одна за гріх, а друга на
цілопалення. 23 І хай принесе їх в
восьмому дні, щоб очистити його,
до священика перед двері шатра
свідчення, перед Господом. 24 І хай
візьме священик ягня, що за переступ, і чашу олії, і покладе їх, як
дар, перед Господом. 25 І заріже
ягня, що за переступ; і хай візьме
священик з крові того, що за переступ, і хай покладе на правий кінчик вуха очищуваного, і на кінець
його правої руки, і на кінець його
правої ноги. 26 І священик вилиє з
олії на свою ліву руку 27 і хай покропить своїм правим пальцем олією, що в його лівій руці, сім разів
перед Господом. 28 І з олії, що є в
руці священика, хай покладе на
правий кінчик вуха очищуваного, і
на кінець його правої руки, і на
кінець його правої ноги, на місці
крові, що за проступок. 29 Остале
ж з олії, що є в руці священика, хай
вилиє на голову очищуваного, і хай
помолиться за нього священик перед Господом. 30 І хай зробить одну з горлиць або пташенят голубиних, так як спромоглася його рука:
31 одну за гріх, а другу на цілопалення з жертвою; і хай помолиться
священик за очищуваного перед
Господом. 32 Це закон, в якому є
блеск прокази, і не спроможний він
рукою на своє очищення. 33 І сказав Господь до Мойсея і Аарона,
кажучи: 34 Як лиш ввійдете до
ханаанської землі, яку Я даю вам в
посілість, і дам блеск прокази в хаті, в усіх землях придбаних вами;
35 і прийде до якогось їхнього дому, і сповістить священикові, кажучи: Наче блеск являється у моїй
хаті. 36 І хай зарядить священик:
випорожнити посуд дому раніше
ніж ввійде, і побачить священик
блеск; і якщо не буде нечистим – є
все, що в хаті. Після цього ж ввійде
священик поглянути на хату, 37 і
огляне священик блеск: і ось блеск
на стінах хати, заглиблення наче
зеленкуваті або червоніються, і вид
їх гірший від стін. 38 Вийде ж священик з хати до дверей дому – хай
відлучить священик дім на сім
днів. 39 Хай повернеться священик
сьомого дня і огляне хату: і ось
розійшовся блеск по стінах хати;
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пости'гнетъ да по'иметъ а%гне'цъ [е^ді'нолњтенъ]31
е^ді'нъ, во'нже е^сть престђпи'лъ на эTлђче'нїе, ја^ко
ѓ^цы'ститися ѓ^ неM” И$ де'сять ча'стїи мђки` пшени'чны спря'жены съ е^ле'ѓM въ тре'бђ, и^ ча'шђ е^ле'я е^ді'нђ, и^ дв^а го'рличища, и^л^и дв^а голђ'бичища, ја%ко пости'гнетъ рђка` е^го, и^ да бђ'детъ
е^ді'нъ грњха` ра'ди, (а^ дрђгїи)32 въ вс^есъж#же'нїе”
И$ да принесе'тъ я& въ дн~ь ѓ^смы'и, въ е^же ѓ^цы'стити е^го къ жрьцђ, прDе две'ри хра'ма свњдњ'нїя преD г~ь, и^ (да по'иметъ)33 жре'цъ а%гньца
е^же престђпле'нїя ра'ди, и^ ча'шђ е^ле'я възложиT
е^я`, ја%ко възложе'нїе прDе гм~ъ, и^ зако'летъ а%гньца престђпле'нїя, и^ да възметъ жре'цъ эT кро'ви престђпле'нїя” И$ да възло'житъ на ѓ^бђшїе
ё%ха ѓ^цыща'емаго десно'е, и^ на конеw рђки [е^го]34
десны'а, и^ на коне'цъ ноги` [е^го]35 десны'я” И$ эT
е^ле'я възлїетъ жре'цъ на' рђкђ [свою]36 лњ'вђю, и^
да въскро'питъ прьстомъ [свои^мъ]37 десны'мъ
эT е^ле'я е^же въ рђцњ е^го лњ'вњи, седми'жды прDе
гм~ъ” И$ [эT е^ле'я сђщаго въ рђцњ жрьцђ, да възло'житъ]38 на ѓ^бђшїе ё%ха ѓ^цыща'емаго де'сное,
и^ на конеw рђки е^го десны'я, и^ на коне'цъ ноги`
е^го десны'я на мњстњ кро'ви ја%же престђпле'нїя” ѓ^ста'вши же эT е^ле'я е^же е^сть въ рђцњ
жрьцђ`. да възлїе'тъ на главђ` ѓ'цысти'вшемђся, и^ да помо'лится ѓ^ не'мъ жре'цъ прDе гм~ъ”
И$ да сътвори'тъ е^ді'нђ эT го'рлицъ, и^л^и голђб'ичищъ, ја^коже пости'гнђла [рђка е^го]39, е^ді'нъ
грњха` раd, (а^ дрђгїи)40 въ вс^есъж#же'нїе съ
тре'бою, и^ да помо'лится жре'цъ ѓ^ ѓ^цыщае'мњмъ прDе гм~ъ, сїи зако'нъ въ не'мже е^сть
бле'скъ прокаже'нїя, и^ не ѓ^брњта'юще рђкою ѓ^цище'нїя свое^го” И$ рече г~ь къ мољ=сїю і^ а^а^ро'нђ
гл~я, ја%ко а%ще вни'дете въ зе'млю (ханаѓ^ньскђ)41
ја^же а%зъ даю` ва'мъ въ притяжа'нїе, и^ дамъ
бле'скъ прокаже'нїа въ домђ въ всњх'ъ земля'хъ
притяжа'нныхъ ваM и^ прїидетъ къ кото'ромђ
(до'мђ иX)42, и^ повњсть жрьцђ` гл~я а^ки бле'скъ
ја^вляе^тся [въ домђ мое^мъ]43, и^ да велиT жре'цъ
и^спразни'ти сосђды до'мђ” Преже вни'тїя и^ видњнїа жрьцђ бле'ска и^ а^ще не не бђ'детъ, нечи'сто е^сть вс^е е^же въ домђ`” (-)44 По се'м (же)
вни'дет# жре'цъ съгляда'ти до'мъ, и^ ё'зриT
[жре'цъ]45 бле'скъ, [и^ се бле'скъ]46 на стњнаX до'мђ,
ё^доли ја%ко зеленђ'ющася, и^л^и червленђ'ющася, и^
ѓ^бли'чїе и^хъ хђдњ'е стњнъ” (-)47 [И$зы'иде]48 (же)
жре'цъ и^с до'мђ къ две'ремъ до'мђ, да эTлђчиT
жре'цъ до'мъ на з~, дн~їи, (да)49 ѓ^братится жре'цъ
въ (з~ дн~ь)50, и^ ё'зри'т# до'мъ, и^ с^е разсы'пался
бле'скъ по стњна'хъ до'мђ, и^ да повели'тъ жреw
[-]51 да и^змђтъ ка'мыки на ни'хъже е^сть бле'скъ, и^
да и^знесђтъ (-)52 вонъ иZ гра'да на мњ'сто
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нечи'сто” И$ да пострђжTђ (и^з внђтри до'мъ)53
ѓ%крsтъ, и^ да просы'плютъ прьс'ть [посострога'нђю]54 вн^њ гра'да на мњ'стњ нечи'стњ” И$ да
възмђтъ ка'мыки [и%ны ѓ^стро'ганы]55, и^ да
вложа'тъ (я&) въ ка'мыкъ мњсто и^ пе'рсть
и%нђ да възмђтъ, да и^стребя'тъ до'мъ” А/ще
ли [па'ки наи'дет#]56 бле'скъ, и^ я^ви'тся в до'мђ, по и^знесе'нїю ка'мыкъ, и^ по строга'нїю до'мђ и^ по и^стребле'нїи`, и^ въни'дет# жре'цъ, и^ ё'зритъ а%ще разсы'пался бђ'детъ бле'скъ по домђ`, въ прокаже'нїе пребывае^тъ въ до'мђ, нечи'стъ е^сть, и^ да (разори'тъ)57 до'мъ, и^ дре'ва
е^го и^ ка'менїе е^го, и^ вс^ю пе'рсть [до'мђ]58 и^звн^њ
гра'да на мњсто нечи'сто, и^ входя'и въ до'мъ
вс^я дн~и, в ня'же (е%сть эTлђче'нъ)59 нечи'стъ
бђ'детъ до' вечера” (А$)60 лежа'и въ домђ` да и^спере'тъ ри'зы своя`, и^ нечи'стъ бђ'детъ до' вечера, и^ ја%ды'и въ домђ, да и^спере'тъ ри'зы своя`, и^ нечи'стъ бђ'детъ до' вечера, а%ще ли пришеды'и вни'детъ жре'цъ, и^ ви'дитъ, и^ с^е разсы'панїемъ не раз#сы'пался е^сть бле'скъ въ домђ`” По построга'нїи` до'мђ, [-]61 да ѓ^цы'ститъ
жре'цъ до'м#, ја%ко и^сцњлњлъ е^сть бле'ск# и^ да
възметъ ѓ^цы'стити до'мъ дв^а кђ'ряти жи'вњ чи'стњ” И$ дре'во ке'дрово и^ соска'нђ червлени'цђ, і^ и'ссопъ и^ да зако'летъ кђ'ря е^ді'но, въ сосђ'дъ гли'нянъ наD водо'ю живо'ю” И$ да въз#метъ дре'во ке'дрово, и^ съска'нїе черъвле'ное, І$ и^ссопъ, и^ кђ'ря живо'е, и^ да ѓ^мо'читъ я& въ
кро'въ (заколе'наго кђрятњ)62 наD водо'ю живо'ю,
и^ да ѓ^кро'пит# и%ми въ домђ з~ жды, и^ ѓ^чи'ститъ до'мъ кро'вию кђ'рячїю, и^ водо'ю живо'ю,
и^ кђ'рятемъ живы'мъ, и^ дре'воM ке'дровомъ і^ и'ссопомъ и^ соска'ною червлени'цею, и^ да эTпђститъ кђря живо'е вонъ и^з гра'да на' поле (ѓ^чистиT)63 ѓ^ домђ и^ чи'стъ бђ'детъ, сїи зако'н#
ѓ^ въсе'мъ бле'скђ прокаже'нїя (-)64” И$ прокаже'нїя ри'зы и^ до'мђ и^ ја%звы и^ зна'менїя [-]65
блеща'щагося, [-]66 и^сповњ'дати воньже дн~ь нечи'сто и^ во'ньже дн~ь (ѓ^цы'стите)67, сїи законъ
прокаже'нїя”

_ Глvа, е~і”
рече г~ь къ мољ=сїю і^ а^ар^ о'нђ гл~я, гл~и
сн~омъ і^и^л~вымъ и^ рече'ши к нимъ, мђжђ мђжђ е^мђже а%ще бђ'детъ и^злїянїе
эT тњ'ла е^го, и^злїя'нїе е^го нечи'сто
е%сть” (-)1 Сїи (же) закоn нечи'стоты (е^сть)2 и^злива'яй сњмя эT тњла е^го, эT и^злїя'нїя и%мже съста'влено е^сть тњ'ло е^го, въ и^злїя'нїе”
Сїя нечистота` е^го (е^сть) 3, вс^я дн~и и^злїя'нїе тњла е^го, и%мже съста'влено е^сть тњ'ло е^го
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40 і хай прикаже священик: хай виберуть каміння, на яких є блеск, і хай
викинуть їх геть з міста на нечисте
місце. 41 І хай зішкребуть зсередини
хату довкруг, і хай висиплять порох
зіструганого поза містом, на нечисте
місце. 42 І хай візьмуть інше обстругане каміння, і хай покладуть їх на
місце каміння, й іншу глину хай візьмуть, хай обліплять хату. 43 Якщо ж
знову прийде блеск і з’явиться в хаті
після того, як вибрано каміння, і після того, як обшкрябано хату, і після
того, як обліплена, 44 і ввійде священик, і побачить. Якщо розійшовся
блеск по хаті – в проказі перебуває
хата, нечистою є; 45 і хай знищить
хату: і її дерево, і її каміння, і всю
глину дому винесуть поза місто на
нечисте місце. 46 І хто входить до
хати всі дні, в яких є відлученою, –
нечистим буде до вечора. 47 А хто
спить в хаті, хай випере свою одіж, і
нечистим буде до вечора, і хто їсть в
хаті, хай випере свою одіж, і нечистим буде до вечора. 48 Якщо ж,
прийшовши, ввійде священик і побачить: і ось, розходячись не розійшовся блеск в хаті після того, як
обшкрябано хату, – хай очистить священик хату, тому що вилікувався
блеск. 49 І, щоб очистити хату, хай
візьме дві живі чисті курки, і кедрове
дерево, і тканий кармазин, й іссоп. 50
І хай заріже одне курча до глиняної
посудини над живою водою. 51 І хай
візьме кедрове дерево, і тканий кармазин, і іссоп, і живе курча; і хай
замочить їх в крові курчати заколеного над живою водою; і хай покропить ними в хаті сім разів; 52 і очистить хату кров’ю курчати, і живою
водою, і курчам живим, і деревом
кедровим, і іссопом, і тканим кармазином. 53 І хай відпустить живе курча геть із міста, на поле, і очистить
хату – і чистою буде. 54 Це закон,
про всякий блеск прокази: 55 і прокази одежі, і хати, 56 і струпа, і
знаку, що блистить, 57 щоб визнавати, в якому дні нечисте і в якому
дні очистите. Це закон прокази.

Глава 15
1 І сказав Господь до Мойсея і
Аарона, кажучи: 2 Скажи ізраїльським синам, і скажеш до них: Чоловік,
в якого лиш буде вилив з його тіла,
його вилив є нечистим. 3 Це ж є закон нечистоти: хто виливає насіння з
його тіла, з виливу, з якого складається його тіло, у виливі. Це є його
нечистота всі дні вилиття його тіла, з
якого складається його тіло, у його
вилитті, це його нечистота. 4 Всяке
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ліжко, на якому лиш спатиме той,
хто виливає насіння, нечистим буде, і всякий посуд, на якому лиш,
на ньому, сяде той, хто проливає
насіння, нечистим буде. 5 І людина,
яка лиш доторкнеться до його ліжка, хай випере свою одіж хай помиє своє тіло водою – і нечистим
буде до вечора. 6 І хто сідає на посуд, на якому лиш, на ньому, сяде
той, хто проливає насіння, хай випере свою одіж і хай помиється водою – і нечистим буде до вечора. 7
І хто доторкнеться до тіла того, хто
проливає насіння, хай випере свою
одіж і хай помиється водою – і нечистим буде до вечора. 8 І якщо до
чистого доторкнеться той, хто проливає насіння, хай випере свою одіж і хай помиється водою – і нечистим буде до вечора. 9 І хай
кожне осляче сідло, на яке лиш сяде той, хто проливає насіння, нечистим буде до вечора. 10 І кожний, хто доторкнеться, – з усього,
що лиш є під ним, – нечистим буде
до вечора. І хто підносить їх, хай
випере свою одіж і помиється водою – і нечистим буде до вечора.
11 І кого доторкнеться той, хто
проливає насіння, і не обмив своїх
рук водою, хай випере свою одіж і
помиє собі тіло водою – і нечистим
буде до вечора. 12 І посуд глиняний, до якого лиш доторкнеться
той, хто проливає насіння, хай буде
розбитий, а посуд дерев’яний хай
буде обмитий водою, і чистим буде. 13 Якщо ж очиститься той, хто
проливає насіння зі свого проливу,
хай почислить собі сім днів на своє
очищення, хай випере свою одіж і
хай помиє своє тіло живою водою –
і буде чистим. 14 І в восьмий день
хай візьме дві горлиці, або два пташенята голубині, і хай принесе їх
перед Господа, до дверей шатра
свідчення, і дасть їх священикові;
15 і хай зробить з ними священик, –
один за гріх, а другий на цілопалення. І хай помолиться за нього
священик перед Господом за його
проливання. 16 І чоловік, в якого
лиш вийде з його ложа насіння, і
хай помиє водою все своє тіло,– і
буде нечистим до вечора. 17 І всяка
одіж, і всяка шкіра, на яких же лиш
буде ложе насіння, хай випереться
водою, – і нечистим буде до вечора. 18 І якщо спатиме чоловік зі
своєю жінкою ложем насіння, хай
помиються оба водою – і нечистими будуть до вечора. 19 І жінка,
якщо матиме сплив крові, і її сплив
буде в її тілі – сім днів хай буде в її
відлученні. І кожний, хто дотор
_______
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въ и^злїя'нїе [е^го]4 нечи'стота е^го е^сть, вся'ко
ложе на немже а%ще ля'жетъ [-]5 и^злива'яй сњмя нечи'сто бђ'детъ, и^ вся'къ сосђдъ на не'мже а%ще ся'детъ ве'рхъ е^го и^з#лива'яй сњмя, нечи'стъ бђ'детъ” И$ чл~къ и%же а%ще прико'снется
ло'жа е^го, да и^спере'тъ ри'зы своя`, и^ да ѓ^мы'етъ [тњ'ло свое]6 водо'ю, и^ нечи'стъ бђ'детъ до'
вечера, и^ сњдя'и на сосђдњ на не'мже а%ще ся'детъ ве'рхъ е^го и^злива'яи сњмя, да и^спере'тъ
ри'зы своя, и^ да ѓ^мы'ется водо'ю, и^ нечи'стъ
бђ'детъ до' вечера, и^ прикоснђвыися къ плоти
и^злива'ющаго сњмя да и^спере'тъ ри'зы [своя`]7, и^
да ѓ^мы'ется водо'ю и^ нечи`стъ бђ'детъ до' вечера, (и^) а%ще (-)8 прико'снется и^злива'яй сњмя
къ чистомђ да и^спере'тъ ри'зы [своя`]9, и^ да и^змы'ется водо'ю и^ нечи'стъ бђ'детъ до' вечера” И$
на вся'ко сњдло ѓ%слее на неже а%ще вся'детъ
[-]10, и^злива'яи` сњмя, нечи'сто бђ'дет# до' вечера,
и^ вся'къ прикоснђ'выися эT всњхъ ја^же сђть поD
нимъ, (и^) нечи'стъ бђ'детъ до' вечера” І$ и^же въз#дви'жетъ я&, да и^спере'тъ ри'зы своя и^ ѓ^мы'ется водо'ю, и^ нечи'стъ бђдеT до' ве'чера” І$ иXже ся
прико'снетъ и^злива'яи сњмя, и^ рђкъ свои^хъ не
ѓ^мыl [водо'ю]11, да и^спере'тъ ри'зы [своя`]12 и^ ѓ^мы'етъ (с^и) тњ'ло водо'ю, и^ нечи'стъ бђ'детъ
до' вечера” И$ сосђдъ гли'няn е^мђже а%ще прико'снется и^злива'яи сњмя, да разбие'тся (а^)13 сосђдъ древя'ныи да ся и^змы'етъ водо'ю, и^ чи'стъ
бђ'детъ” А/ще ли ѓ^чи'стится и^злива'яи сњмя,
эT и^злива'нїя свое^го, да съчтетъ себњ` се'дмь
дн~їи на ѓ^цыще'нїе е^го, да и^спере'тъ ри'зы своя`,
и^ да ѓ^мы'еть тњ'ло [свое водо'ю живо'ю]14 и^ чи'стъ
бђ'детъ” И$ въ дн~ь ѓ^смы'и да възметъ [-]15
дв^а го'рличища, и^л^и дв^а голђби'чища, и^ да принесе'тъ я& прDе г~ь, къ две'ремъ хра'ма свњдњ'нїа
и^ дасть я& жрьцђ, и^ да сътвори'тъ я& жре'цъ,
е^ді'нъ грњха` ра'ди, (а^ дрђгїи)16 въ вс^есъж#же'нїе”
И$ да помо'лится ѓ^ не'мъ жре'цъ прDе гм~ъ, ѓ^ и^злия'нїи` е^го” И$ чл~къ е^мђже а%ще и^зы'детъ эT
(ло'жа е^го)17 сњмя, и^ да ѓ^мы'етъ водо'ю вс^е тњло свое`, и^ нечи'стъ бђ'детъ до' вечера, и^ вся'ка
ри'за, и^ вся'ка ко'жа на ни'х же а%ще бђ'деT (-)18
ложе сњмянное, [-]19 да и^спере'тся водо'ю, и^ нечи'сто бђдеT до' вечера” И$ (-)20 а'ще ля'жетъ
мђжъ съ (женою своею)21 ложа сњмени, [-]22 да
и^змы'ю^тся (ѓ%ба) водо'ю и^ нечи'сты бђ'дђтъ до'
вечера, и^ жена' а%ще бђ'детъ (кро'вь точа'щи)23,
[и^]24 бђ'детъ тече'нїе е^я` въ тњ'леси е^я` з~
дн~їи, да бђ'детъ въ скве'рнњ е^я`” [И$]25 вся'къ
прикаса'яи'ся е^и нечи'стъ бђ'детъ до' вечера, и^
вс^е на не'мже а%ще сњдитъ [-]26 въ тече'нїю е^я`
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нечи'сто бђ'детъ, и^ вся'ко на не'же а%ще прися'детъ (ѓ^на`)27 нечи'ста бђдеT и^ вся'къ и^же а^ще
прико'снется ло'жа е^я` да и^спере'тъ ри'зы своя`
и^ да ѓ^мы'е^тъ (водо'ю тњ'ло свое`)28, и^ нечи'стъ
бђ'детъ до' вечера” И$ вся'къ прикаса'яи^ся вся'комђ съсђ'дђ, на не'мже а%ще сњдитъ (-)29, да
и^спере'тъ ри'зы своя`, и^ да и^змы'ется водо'ю и^
нечи'стъ бђ'детъ до' вечера” А/ще же (и^) на ло'жи (сђщи е'и)30, и^л^и на сосђ'дњ на не'мже а%ще
(сњди'тъ ѓ^на`)31 (-)32, е^льма же прико'снется е'и,
нечи'стъ бђ'детъ до' вечера, а%ще л^и (кто` бђдеT
на ло'жи с не'ю)33 и^ бђ'детъ нечистота` е^я` на
неM [-]34 нечи'стъ бђ'детъ з~ дн~їи, и^ вся'ко ло'же
на не'мже а%ще ля'жетъ (-)35 нечи'сто бђ'детъ”
И$ жена` а%ще тече'тъ, тече'нїе кро'ви, дн~и многи не въ в'ремя скве'рны е^я`, и^ а'ще тече'тъ по
скве'рненїи` е^я`, вс^я дн~и тече'нїя нечистоты`
е^я`. ја%коже въ дн~и скве'рны [е^я`]36, нечи'ста бђ'детъ” И$ вся'ко ло'же на не'мже а%ще лежи'тъ (-)37
вс^я дн~и тече'нїе (е^я`) ја%коже (скве'рны е^сть)38, и^
вся'къ съсђдъ на не'мже ся'детъ (-)39 нечи'стъ
бђдетъ” По нечистотњ` скве'рны [е^я`]40, [и^]41
вся'къ прикаса'яи^ся е'и нечи'стъ бђ'детъ, [-]42
да и^спере'тъ ри'зы [своя`]43, и^ ѓ^мы'етъ (водо'ю
тњ'ло [свое`]44)45, и^ нечи'стъ бђ'детъ до' вечера,
а%ще л^и ѓ^чи'стится эT тече'нїя [е^я`]46, [-]47 да
съчте'т# себњ з~ дн~їи, и^ по сиX да ѓ^чи'стится.
и^ въ [ѓ'смы'и дн~ь]48 да въз'метъ [-]49 дв^а
го'рличища, и^л^и дв^а птенца` голђ'бина и^ принесе'тъ я& къ же'рцђ, къ две'рем# хра'ма свњдњ'нїа, и^ да сътвори'тъ жре'цъ е^ді'нъ грњха` ра'ди, (а^ дрђгїи)50 въ все`съж#же'нїе, и^ да помо'лится ѓ^ не'и жре'цъ прDе гм~ъ, ѓ^ тече'нїи` нечистоты` е^я`, и^ бл~гобоя'знены сътвори'тъ сн~ы
і^ил~вы” эT нечисто'тъ иX (-)51 да не ё%мрђтъ
нечистоты` ра'ди иX, вънегда` ѓ^скверни'ти и^мъ
хра'мъ [свњдњ'нїа]52 собо'ю” Сїи зако'нъ и^злива'ющемђ сњмя, [-]53 а^ще комђ` и^зы'идеT и^з него`
ло'же сњменное, ја%коже ѓ^скверна'витися в неM, и^
точа'щеи кро'вь въ скве'рнњ е^я`” [-]54 И$злива'й сњмя и^злия'нїемъ своиM мђжескђ по'лђ и^ же'ньскђ, и^ мQђ и^же а^ще бђдеT съ скверна'вою”

_ Глvв, ѕ~і”

в~ мо= л~
е^вреѓM џ~

гл~а г~ь къ мољ=сїю по ё%мрътвїи` дв^ђ
(а^а^ро'нихъ сн~овъ)1, вънегда` принесо'ста
ѓ%гнь чю'ждь прDе г~ь, и^ скончастася и^ рече г~ь къ мољ=сїю. гл~и а^а^ро'нђ бра'тђ
твое^мђ, [-]2 *да не вни'деT по вс^я часы` въ
ст~ое, внђтръ завњсы, прDе лице` ѓ^цыще'нїю,
и^же е^сть прDе киѓ'томъ свњдњ'нїя (-)3 да не
ё%мреT, въ ѓ'блацњ б^о ја%влю'ся ё^ ѓ^цыще'нїа,
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кнеться до неї, буде нечистим до вечора, 20 і все, на чому лиш сидить в її
спливі, нечистим буде, і все, на що
лиш сяде вона, нечистим буде, 21 і
кожний, хто тільки доторкнеться до її
ложа, хай випере свою одіж, і хай
помиє водою своє тіло – і буде нечистим до вечора. 22 І кожний, хто
доторкається до всякого посуду, на
якому лиш сидить, хай випере одіж
свою і хай помиється водою – і нечистим буде до вечора. 23 Якщо ж і
на ложі є вона або на посудині – на
якому лиш сидить вона – як тільки ж
доторкнеться до неї – нечистим буде
до вечора. 24 Якщо ж хто буде на ложі з нею, і її нечистота буде на ньому
– нечистим буде сім днів, і всяке ложе, на якому лиш ляже, нечистим буде. 25 І жінка, якщо тече сплив крові
багато днів, не в часі її нечистоти, і
якщо тече після її нечистоти, – всі
дні спливу її нечистоти, так як в дні її
нечистоти, буде нечистою. 26 І всяке
ложе, на якому лиш лежить всі дні її
спливу, – так як дні нечистоти є, і
кожний посуд, на який сяде, буде
нечистим, за нечистотою її відлучення; 27 і кожний, хто доторкається до
неї, нечистим буде; хай випере свою
одіж і помиє водою своє тіло – і нечистим буде до вечора. 28 Якщо ж
очиститься від її спливу, хай почислить собі сім днів, – і після цих хай
очиститься. 29 І в восьмому дні хай
візьме дві горлиці або два пташенята
голубині, і принесе їх до священика,
до дверей шатра свідчення; 30 і хай
зробить священик – одного за гріх, а
другого в цілопалення,– і хай помолиться за неї священик перед Господом за сплив її нечистоти. 31 І побожними зробить синів ізраїльських
від нечистот їхніх, хай не помруть
через їхню нечистоту, коли занечищують вони шатро свідчення собою.
32 Це закон тому, хто проливає насіння, – якщо комусь вийде з нього в
ложе насіння, – щоб занечиститись в
ньому, 33 і кровоточивій в її нечистоті; хто виливає насіння виливанням
своїм, чоловічого роду і жіночого, і
чоловікові, який лиш спатиме з нечистою.

Глава 16
1 І сказав Господь до Мойсея
після смерті двох Ааронових синів,
коли принесли чужий вогонь перед
Господом, і померли, 2 і сказав Господь до Мойсея: Скажи Ааронові,
твоєму братові, *хай не входить кожної години до святого, всередину занавіси, перед лице очищення, що є
перед кивотом свідчення, щоб не помер, бо в хмарі Я появлюся на очи-
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щенні. 3 Так ввійде Аарон до святого: з телям, з волів, за гріх а з
бараном на цілопалення. 4 І хай зодягнеться в освячену полотняну одіж: полотняні штани хай будуть на
його тілі, і хай підпережеться полотняним поясом, і хай поклаладе
полотняний клобук – це святі ризи;
і хай помиє водою все своє тіло, і
хай зодягнеться в них. 5 І від збору
ізраїльських синів хай візьме два
козли, з кіз, за гріх і одного барана
на цілопалення. 6 І хай приведе Аарон теля, що за його гріх, і хай помолиться за себе і за свій дім, 7 і
хай візьме двох козлів і поставить
їх перед Господом, при дверях шатра свідчення. 8 І хай кине Аарон на
обох козлів жереби, один жереб –
Господний, а другий жереб – відпущення. 9 І хай приведе Аарон
козла, на якого випав жереб Господеві, і хай принесе за гріх. 10 А
козла, на якого випав жереб відпущення, хай його поставить живим
перед Господом, щоб помолитися
над ним і щоб відпустити його у
відпущення. І хай відпустить його в
пустиню, 11 і хай візьме козел на
себе їхній гріх у непрохідну землю;
і хай приведе Аарон теля, що за
його гріх, і хай помолиться за себе і
за свій дім, і хай заріже теля, що за
його гріх. 12 І хай візьме кадильницю повну жевріючого вугілля з
жертовника, що перед Господом, і
хай наповнить руки чистим складеним ладаном. І хай принесе до середини занавіси, 13 і хай покладе
ладан на вогонь, перед Господом, і
покриє дим ладану очищення, що є
над їхнім свідченням, і хай не помре. 14 І хай візьме з крові теляти, і
хай покропить пальцем на очищення до сходу, перед лицем очищення
хай покропить сім разів кров’ю
своїм пальцем. 15 І хай заріже козла, що за гріх, що за народ, перед
Господом, і хай внесе його кров до
середини занавіси, і хай зробить з
кров’ю його так, як зробив з кров’ю теляти, і хай покропить його
кров’ю на жертовник перед лицем
очищення. 16 І хай очистить святесвятих від нечистот ізраїльських
синів і від їхньої неправди, за всі
їхні гріхи; і так зробить з шатром
свідчення, *тому, що зроблене в
них, посеред їхньої нечистоти. 17 І
ніяка людина хай не буде в шатрі
свідчення, як входить молитися в
святе, аж доки не вийде, і хай помолиться за себе, і за свій дім, і за
ввесь збір ізраїльських синів. 18 І
вийде до жертовника, що є перед
Господом, і хай помолиться за нього. І хай візьме з крові теляти, і з
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си'це вни'идетъ а^а^ронъ въ ст~ое, съ телце'мъ эT
говядъ грњха` ра'ди, (а^)4 ѓ^ве'нъ въ вс^есъж#же'нїе,
и^ въ ри'зђ платня'гђ ѓ^сщ~еннђ да ся ѓ^блечеT”
(-)5 Надра'ги платня'ны да бђ'дђтъ на тњ'ло
е^го, и^ поя'сомъ платня'ным# да ся ѓ^поя'шетъ, и^ клобђ'къ платня'нъ да възложи'тъ,
ри'зы ст~ы сђть, и^ да ѓ^мы'етъ водо'ю вс^е тњ'ло
свое, и^ да ѓ^блечеTся в н^я, и^ эT со'ньма сн~овъ і^ил~въ, да въ'зметъ дв^а коZла` эT ко'зъ грњха` ра'ди, и^ ѓ^ве'нъ е^ді'нъ въ вс^есъж#же'нїе” И$ да приведе'тъ а^а^ро'нъ телеw и^же грњха ра'ди свое^го и^ да
помо'лится ѓ^ себњ, и^ ѓ^ до'мђ свое^мъ, и^ да
въз'метъ дв^а козла`, и^ поста'витъ я& прDе гм~ъ,
ё^ две'рїи хра'ма свњдњ'нїя, и^ да възложи'тъ
а^а^ро'нъ на ѓ^ба козла` жре'бїя, жре'бїи е^ді'нъ гн~ь,
(а^)6 жре'бїи (дрђгїи)7 эTпђще'нїю, и^ да приведе'тъ а^а^ро'нъ козла` на не'мже па'лъ е^сть [-]8 жре'бїи г~ђ, и^ да принесе'тъ грњха` ра'ди” (а^)9 козла`
на не'мже па'лъ е^сть [-]10 жре'бїи эTпђще'нїа да
поста'витъ и& [прDе гм~ъ жи'ва]11, ја%ко помоли'тися ѓ^ немъ (и^) ја%ко эTпђсти'ти е^го въ эTпђще'нїе” [И$]12 да пђститъ е^го въ пђсты'ню, [и^ да
възметъ козе'лъ на' ся безако'нїя и^хъ въ
зе'млю непроходи'мђ,]13 и^ да приведеT а^а^ро'нъ телца` и^же грњха^ ра'ди свое^го и^ да помо'лится ѓ^
себњ` и^ ѓ^ до'мђ своеM, и^ да зако'летъ телца` и^же
грњха` ра'ди свое^го, и^ да въ'зметъ кади'лникъ
по'лнъ ё%глия` ѓ^гнена эT ѓ^лтаря и^же прDе гм~ъ,
и^ да напо'лнитъ рђцњ џимїа'ма сложе'наго чи'ста” И$ да принесе'тъ внђтрьё%дђ завњсы, и^ да
възложи'тъ џимїя'ма на ѓ%гнь прDе гм~ъ, и^ покры'етъ ды'мъ џимия'м#ны'и ѓ^цыще'нїя е^же (е^сть)
на свњдњнїи` (и^хъ), и^ да не ё%мретъ, и^ да
въз#метъ эT кро'ви телца`, и^ да въскропиT пе'ръстомъ на ѓ^цыще'нїю на въсто'ки прDе лице'мъ
ѓ^цыще'нїю, да въскропиT седми'жды, эT кро'ви пе'рстоM [своиM]14” И$ да зако'лет# козе'лъ и^же грњха` ра'ди е^же за' люди прDе гм~ъ, и^ да внесетъ эT кро'ви е^го внђтрь завњ'сы, и^ да сътвори'тъ кро'вь
е^го, ја^коже сътвори` кро'ви телчи, и^ да въскропиT
кро'вїю е^го на ѓ^лта'рь прDе лицеM ѓ^чище'нїю” И$ да
ѓ^цы'ститъ [эT ст~ыхъ ст~ое]15, эT нечисто'тъ
сн~овъ і^ил~въ, и^ эT непра'вды и^хъ, ѓ^ всњ'хъ грњсњхъ и^хъ, и^ та'ко сътвориT хра'мђ свњдњ'нїя”
*Сътворенђ в ни'хъ посредњ` нечистоты` и^хъ, и^
всякъ чл~къ да не бђ'дет# въ храмњ свњдњ'нїя, е^гда` въхо'диT моли'тися въ ст~ое. дондеже
и^зы'детъ, и^ да помо'лится ѓ^ себњ`, и^ ѓ^ до'мђ
свое^мъ и^ ѓ^ все'мъ съньмњ сн~въ і^ил~въ” І$ и^зы'идетъ къ ѓ^лта'рю, и^же е%сть прDе гм~ъ, и^ да помо'лится ѓ^ немъ, и^ да въз'меT эT кро'ви телца`
и^ эT кро'ви козла`, и^ да въз'ложитъ на ё%глы
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ѓ^лта'ря ѓ%крsтъ, и^ да въскропи'тъ (прьстомъ
[свои^мъ]16 нань седьмижды, эT крови)17, и^ ѓ^чи'ститъ и&, и^ ѓ^ст~и'тъ [-]18 эT нечистоты сн~въ
і^ил~въ, и^ съверши'тъ ѓ^цыща'я ст~ое и^хъ, и^ хра'мъ
свњдњ'нїя, и^ ѓ^лта'рь, и^ ѓ^ жерцњ'хъ ѓ^цы'ститъ” И$ да приведеT козла` жива'го, и^ да въз'ложитъ а^а^ро'нъ [ѓ^бњ]19 рђцњ` свои, на главђ` козла`
жива'го, и^ да и^сповњсть на не'м# вс^я безако'нїя
сн~въ і^ил~въ. и^ вс^я непра'вды и^хъ, и^ вс^я грњхи`
и^хъ, и^ въз#ложи'тъ я& на главђ` козла` жива'го, и^
да эTпђститъ рђко'ю чл~ка ё^гото'ваннаго, въ
пђсты'ню и^ въз'метъ козе'лъ на' ся непра'вды
иX, въ зе'млю непроходи'мђ, и^ да эTпђ'ститъ
козла` (жива'го) въ пђсты'ню, и^ да вни'идетъ
а^а^ро'нъ въ хра'мъ свњдњ'нїа, и^ да съвлече'тъ
ри'зы платня'ны в ня'же ѓ^бол#че'нъ въходя'щђ
е^мђ въ ст~ое, да положи'тъ я& та'мъ, (да)20
ѓ^мы'етъ тњ'ло свое` водо'ю на мњ'стњ ст~њ, и^
да ѓ^блече'тся в ри'зы своя` і^ и^зше'дъ да сътвори'тъ вс^есъж#же'нїе свое` и^ (-)21 лю'дское, и^ да
помо'лится ѓ^ себњ` и^ ѓ^ до'мђ свое'мъ, и^ ѓ^
людехъ ја%коже и^ ѓ^ жерце'хъ” (А$)22 тђкъ и^же
грњха` ра'ди да възложиT на ѓ^лта'рь, (-)23 эTпђстивы' (же) козла` эTпђще'наго, въ эTпђще'нїе,
да и^спереT ри'зы [своя`]24, и^ да ѓ^мы'етъ пло'ть
свою` водо'ю, и^ посе'мъ да и'дет# въ по'лкъ” *И$
те'лца` и^же грњха` ра'ди и^ козла` и^же грњха` ра'ди, и^хже кро'вь вънесе'ся ѓ^цы'стити въ (мњсто) ст~ое да и^знесђтъ я& вн^њ полка`, и^ да съж#гђтъ я& на ѓ^гни, и^ ко'жи и^хъ и^ мя'са и^хъ,
и^ моты'ла и^хъ” И$ жгїи (-)25 ја^же (жжетъ) да
и^спере'тъ ри'зы [своя`]26, и^ да ѓ^мы'етъ тњ'ло
свое` водо'ю, и^ по сеM да вни'детъ в# полкъ, и^ да
бђ'детъ се ва'мъ закоn вњчны'и, *въ мцsъ з~ (и^)
въ і~, (дн~ь) мцsа, покори'те дш~а ва'ша, и^ вся'каh
дњ'ла да не сътвори'те н^и т^ђзе'мецъ н^и прише'леw прилежа'и въ ва'съ” Въ (то'и б^о дн~ь)27
мо'лится ѓ^ ва'съ, [и^]28 (ѓ^чи'ститеся)29 вы` эT
(-)30 грњхъ вашихъ, прDе гм~ъ, и^ чи'сти бђдете” Сђбота сђбо'тъ поко'и (да бђ'детъ сїя)31
ва'мъ, [-]32 покори'те дш~а ва'ша, зако'нъ вњчны'и” [И$]33 да помо'лится (за ня) жре'цъ, е^гоже
а%ще помажђтъ (и%мъ)34, [-]35 е^мђже съвръше'нњ рђцњ е^го, жре'ти [е^мђ]36 по эTц~ы своеM, и^ да
ѓ^блече'тся в ри'зы платня'ны [еh]37, ри'зы ст~ы,
и^ да ѓ^цы'стиT ст~ое ст~ого и^ хра'мъ свњдњ'нїя,
и^ ѓ^лта'рь да ѓ^цыститъ, и^ ѓ^ жрецњхъ и^ ѓ^
все'мъ сонмњ да ѓ^цыститъ, и^ да бђ'дет# се`
ва'мъ зако'нъ вњ'чныи” Моли'тися ѓ^ сн~њхъ і^ил~выхъ, ѓ^ всњ'хъ грњсњх# и^хъ, е^ді'ною въ лњто
да сътвори'те ја%коже заповњда г~ь мољ=сїю”
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крові козла, і хай покладе на роги
жертовника довкола; 19 і хай покропить своїм пальцем на нього сім разів
кров’ю, і очистить його, і освятить
від нечистоти ізраїльських синів. 20 І
очищаючи, завершить їхнє святе: і
шатро свідчення, і жертовник, і очистить за священиків. І хай приведе живого козла, 21 і хай Аарон покладе
обі свої руки на голову живого козла,
і хай визнає над ним всі беззаконня
ізраїльських синів, і всі їхні неправди, і всі їхні гріхи, і покладе їх на
голову живого козла, і хай відпустить
в пустиню рукою приготовленої людини. 22 І козел візьме на себе їхні
неправди в непрохідну землю, і хай
відпустить живого козла до пустині.
23 І хай ввійде Аарон до шатра свідчення, і хай скине полотняну одіж,
якою зодягнений був, коли він входив до святого, хай покладе її там, 24
хай помиє своє тіло водою на святім
місці, і хай зодягнеться у свою одіж, і
вийшовши, хай зробить своє цілопалення і народу, і хай помолиться за
себе, і за свій дім, і за народ так, як і
за священиків; 25 а жир, що за гріх,
хай покладе на жертовник. 26 Той
же, хто відпустив козла відпущення у
відпущення, хай випере свою одіж, і
хай помиє своє тіло водою, і після
цього хай іде до табору. 27 *І теля,
що за гріх, і козла, що за гріх, яких
кров внесена була в святе місце, щоб
очистити, хай винесуть їх поза табір,
і хай спалять їх на вогні, і їхні шкіри,
і їхнє м’ясо, і їхній кал. 28 І хто
спалює, той, що спалює, хай випере
свою одіж і хай помиє своє тіло
водою, і після цього хай ввійде до
табору. 29 І хай це буде вам вічним
законом, *в 7-му місяці і в 10-му дні
місяця, упокорите ваші душі і ніякого діла не чинитимете ви, ані туземець, ані приходько, що проживає
у вас. 30 Бо в тому дні молиться за
вас, і ви очиститеся з ваших гріхів
перед Господом, і будете чисті. 31
Субота субот – спочинок хай буде
вона вам, упокорите ваші душі – це
вічний закон. 32 І хай помолиться за
них священик, якого лиш їм помажуть, якому наповнять його руки,
щоб бути йому священником після
свого батька, і хай зодягнеться в його
полотняну одіж, святу одіж; 33 і хай
очистить святе-святого, і шатро свідчення, і хай очистить жертовник, і
хай очистить за священиків і за ввесь
збір, 34 і хай буде це вам вічним
законом. Моліться за ізраїльських синів, за всі їхні гріхи; раз у році зробите так, як заповів Господь Мойсеєві.
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_ Глава 17

мой1. 9

1 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 2 Скажи Ааронові і його
синам, і до всіх ізраїльських синів,
і скажеш до них: Це слово, яке заповів Господь, кажучи: 3 Чоловік з
ізраїльських синів або з приходьків, що живуть у вас, який лиш заріже теля, чи вівцю, чи козу в таборі, хто заріже за табором – 4 і хай
не принесе перед двері шатра свідчення, щоб принести його в цілопалення чи за спасіння Господеві, як
прийнятне в милий запах. Хто лиш
заріже поза – і хай не принесе його
перед двері шатра свідчення, щоб
принести в дар Господеві перед
шатром свідчення. Кров зарахується тому чоловікові, він кров пролив
– хай вигубиться та душа зі свого
народу; 5 щоб принесли ізраїльські
сини жертви свої. Що ж лиш вони
ріжуть на полі, і хай принесуть його до дверей шатра свідчення, до
священика, – і принесуть жертву
спасіння Господеві. 6 І хай пролиє
священик кров на жертовнику, довкола, перед Господом, при дверях
шатра свідчення, і хай принесе жир
– на милий запах Господеві. 7 І після цього хай не приносять своїх
жертов марним богам, за якими вони самі підуть, услід за ними. Це
буде вічний закон вам у ваші роди.
8 І скажеш до них: Людина: з ізраїльських синів і з синів приходьків,
що мешкають у вас, яка лиш зробить цілопалення чи жертву – і хай
не принесе до дверей шатра свідчення, щоб зробити її Господеві.
Вигубиться та душа зі свого народу. 10 І людина: з ізраїльських синів чи з приходьків, що мешкають
у вас, яка лиш їсть всяку кров, – то
покладу моє лице проти душі, що
їсть кров, і вигублю її зі свого народу. 11 *Бо душею всякого тіла є
його кров – Я ж дав її вам, щоб на
жертовнику очищати за ваші душі,
бо їх кров за душі очищує. 12 Через
це сказав Я ізраїльським синам:
Всяка душа з вас хай не їсть крові а
також приходько, що мешкає у вас,
не їстиме крові. 13 І людина: з ізраїльських синів або з приходьків, що
мешкають у вас, хто лиш зловить
звіра чи птаха, що їсться, і пролиє
він кров їх, і покриє її землею, – 14
бо його кров є душею всякого тіла.
І Я сказав ізраїльським синам: Не
їстимете кров всякого тіла, бо його
кров є душею всякого тіла; кожний,
хто їсть її, вигубиться. 15 І кожна
душа з місцевих чи з приходьків,
яка їсть мертвечину чи розірване
звірами, хай випере свою одіж, і
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_ Глvа, з~і”
рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, гл~и а^ар^ о'нђ и^
сн~ом# е^го, и^ къ всMњ сн~омъ і^ил~евым#, и^
рече'ши къ нимъ. с^е сло'во е^же заповњда
г~ь гл~я, чл~къ [-]1 эT сн~въ і^и~левъ, [и^л^и
эT прише'лецъ и^же прилежа'тъ въ васъ]2” И$же а^ще зако'леT теле'цъ, и^л^и ѓ^вцђ` и^л^и козђ`, въ полкђ” (-)3 И$же зако'летъ вн^њ полка`, и^ прDе две'ри
хра'ма свњдњ'нїя да не принесе'тъ, ја%коже (сътвори'тъ)4 е& въ вс^есъж#же'нїе, и^л^и сп~сенїе г~ђ
прїя'тно въ воню` бл~гово'нїя” (-)5 И$же а%ще зако'летъ вн^њ и^ прDе две'ри хра'ма свњдњнїа да не
принесе'тъ е^го, ја%ко принести` даръ г~ђ, прDе
хра'мъ [свњдњнїа]6 [-]7” [Кро'вь въмњни'тся чл~кђ
томђ`]8 кро'вь пролияl, да потреби'тся дш~а ѓ^на
эT людїи свои^хъ, ја%ко да принесTђ сн~ове і^ил~вы
тре'бы своя`” Є$ли'ко же а%ще сїи закала'ютъ на'
поли и^ да принесђтъ (е&)9 къ две'ремъ хра'ма
свњдњнїя къ жерцђ, и^ положа'тъ тре'бђ сп~сенїя г~ђ [-]10, и^ да възлие'тъ жре'цъ кро'вь на
ѓ^лта'рь ѓ^крsтъ, прDе гм~ъ, ё^ две'рїи хра'ма свњдњ'нїя” И$ да въз#несе'тъ тђкъ, въ воню` бл~гово'нїя г~ђ, и^ посе'мъ да не полага'ютъ тре'б#
свои^хъ, сђе'тнымъ. и%мже са'ми [и^зы'идђтъ]11
въ слњдъ и^хъ, зако'нъ вњ'чныи бђ'детъ вамъ
в роже'нїи^хъ ва'шихъ, и^ да рече'ши к ни'мъ”
Чл~къ [-]12 эT сн~въ і^ил~въ, и^ эT сн~овъ прише'лецъ
и^же прилежитъ въ васъ, и^же а%ще сътвори'тъ
вс^есъж#же'нїе, и^ли тре'бђ и^ къ две'ремъ хра'ма свњдњ'нїя, да не принесе'тъ сътвори'ти е& гв~и. потре'бится [дш~а т^а эT людїи свои^х#]13” И$ чл~къ
эT сн~въ і^и~лвъ, и^л^и эT прише'лецъ, прилежа'щихъ
въ ва'съ, и^же а^ще ја%сть вся'кђю кро'вь, т^о ѓ^прђ
лице` мое на дш~и ја%дђщеи кро'вь, и^ погђблю ю&
эT людїи свои^хъ” *Зане'же дш~а вся'кїя плоти
кро'вь е^го е^сть, (-)14 а^з (же) дахъ ю& вамъ ё^
ѓ^лта'ря ѓ^цища'ти ѓ дш~ахъ ва'шихъ, кро'вь бо
ихъ въ дш~и мњсто ѓ^цыща'ется” Сего` ра'ди реко'хъ сн~омъ і^ил~вымъ, вся'ка дш~а эT васъ да
не я^сть кро'ви, (и^л^и)15 прише'лецъ прилежащїи
въ васъ не ја^сть кро'ви” И$ чл~къ [-]16 эT сн~овъ
і^ил~въ [и^л^и]17 эT прише'лецъ прилежа'щихъ въ
васъ, и^же а^ще ё^лови'тъ [-]18 звњрь, и^л^и пти'цђ,
е^же ся ја%ст#, и^ (пролиюT)19 кро'вь [е^я`]20 и' покры'ютъ ю& земле'ю” дш~а бо вся'кїя пло'ти кро'вь
е^я` е^сть. и^ рекохъ сн~омъ і^ил~вымъ кро'ви вся'кїя пло'ти да не я'сте, ја%ко дш~а вся'кїя пло'ти кро'вь е^я` е^сть, вся'къ ја%ды'и ю& потреби'тся” И$ вся'ка дш~а ја%же ја%сть мертвечи'ны и%л^и
звњроя%динђ эT то^зе'мецъ, и^л^и эT прише'лецъ,
да и^спере'тъ ри'зы своя`, и^ да ѓ^мы'етъ [тњ'ло]21
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водо'ю, и^ нечи'ст# бђ'детъ до' вечера, (-)22 [посе'м]23
(же) чи'стъ бђ'детъ” А$ще ли не и^спере'тъ ри'зъ
[свои^хъ]24, н^и (ѓ^мы'етъ тњ'ла)25 водо'ю, т^о
прїиметъ безако'нїе свое`”

_ Глvа, и~і”
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рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, гл~и сн~омъ і^ил~вымъ, и^ рцы` къ нимъ, а^зъ г~ь б~ъ
ва'шъ” По тваре'нїемъ земля` е^гљ=петъскїя в не'иже ѓ^бита'сте [-]1 да не сътвори'те. [-]2 по тваре'нїеM земля` ханане'искїя в
ню'же аZ ведђ` в^ы та'мъ да не сътвори'те, и^ по
зако'ноM и^хъ да не ходи'те” Сђды` моя` да сътвори'те, и^ повелњ'нїя моя` снабди'те, *да ходи'те в нихъ, а%зъ г~ь б~ъ ва'шъ” И$ снабди'те
вс^я повелњнїя моя`, и^ вся` сђды` моя` (да)3 сътвори'те я&, (а%) сътвори'выи я& чл~къ жи'въ бђдетъ в нихъ, а%зъ г~ь б~ъ вашъ” Чл~къ [-]4 (свое^мђ бли'жнемђ)5 да не престђпитъ эTкры'ти
стыдњ'нїе, а%зъ г~ь” Стыдњ'нїе эTц~а твое^го, и^
стыдњнїе ма'тери твое^я` да не эTкры'еши,
мт~и б^о твоя е^сть. [-]6 да не эTкры'еши стыдњ'нїя е^я`” *Стыдњ'нїя жены` эTц~а твое^го да
не эTкры'еши, стыдњ'нїе [б^о]7 эTц~а твое^го е^сть”
Стыдњнїе сестры` твое^я` [ја^же]8 эT ѓ^ц~а твое^го
(и^)9 мате'ри твое^я' роже'нои эT нихъ, и^л^и роже'нои
вн^њ, да не эTкры'еши стыдњнїя [иX]10” Стидњ'нїя дще'ри сн~а твое^го, и^л^и дще'ри дще'ри твое^я`
да не эTкры'еши стыдњ'нїя и^хъ, ја%ко твое
стыдњ'нїе е^сть” Стыдњ'нїя дще'ри жены` эTц~а
твое^го, не эTкры'е^ши е^ді'на'ко роже'ны эT ѓ^ц~а твое^го, сестра` (б^о) ти` е^сть, да не эTкры'еши стыдњ'нїя е^я`” Стыдњ'нїя сестры эTц~а твоеh да
не эTкры'еши, и^з до'мђ б^о эTц~а твоеh е^сть” Стидњ'нїя сестры мате'ри твое^я` да не эTкры'еши,
ё%жика б^о мате'ри ти` е^сть” Стыдњнїя бра'та
эTц~а твоеh да не эTкры'еши и^ къ женњ` е^го да
не вни'деши, сро'дниk б^о ти` е^сть” Стидњ'нїя невњ'стки твое^я` да не эTкры'еши, жена` б^о сн~а
твое^го е^сть, да не эTкры'и стыдњ'нїа е^я`” Стидњ'нїя жены` бра'та твое^го да не эTкры'еши,
стыдњнїе бра'та твоеh е^сть, стыдњнїе жены` и^
дще'ри е^я` да не эTкры'еши, дще'ри сн~а е^я` и^
дще'ри дще'ри е^я` да не по'имеши эTкры'ти стыдњ'нїя` и^хъ бли'жнїи` б^о ти` сђть, бесче'стїе
е^сть. Жены` сестры` е^я`, не приводи` на ню`, ре'вности, эTкры'ти стыдњ'нїе е^я` прDе не'ю е^же жи'вњ
сђщи е'и” И$ къ женњ` эTлђче'нои въ нечистотњ`
е^я`, да не вни'деши эTкры'ти стыдњ'нїя` е^я`” И$
къ женњ` дрђ'га своег'о да не даси` ло'жа сњмени
твое^го ѓ^скверни'тися къ не'и. *и эT сњмени твое^го да не даси` работати *кня'ѕю (и^долђ). (да)11
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хай помиє тіло водою – і нечистим
буде до вечора; після цього ж буде
чистим. 16 Якщо ж не випере своєї
одежі ані не помиє тіло водою, то
візьме він своє беззаконня.

Глава 18
1 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 2 Скажи ізраїльським синам, і скажеш до них: Я Господь
Бог ваш. 3 За звичаями єгипетської
землі, в якій ви жили, не чиніть, за
звичаями ханаанської землі, до якої
Я вводжу вас, туди, не робіть, і за
законом їхнім не ходіть. 4 Чиніть
мої суди і зберігатимете мої накази,
*щоб ви ходили в них, – Я Господь
Бог ваш. 5 І зберігатимете всі мої
накази, і будете чинити всі мої суди, а коли хто вчинить їх, – людина
живою буде в них; Я Господь Бог
ваш. 6 Людина хай не приступить
до свого ближнього, щоб відкрити
встид, – Я Господь. 7 Встид твого
батька і встид твоєї матері не відкриєш, бо є твоя матір; не відкриєш
встид її. 8 *Встид жінки твого
батька не відкриєш, бо встид є твого батька. 9 Встид твоєї сестри, що
від твого батька і твоєї матері, що
народилася від них чи народилася
поза, не відкриєш встиду їх. 10
Встид дочки твого сина чи дочки
твоєї дочки, не відкриєш їхнього
встиду, бо є твоїм встидом. 11
Встид дочки жінки твого батька не
відкриєш, що від одного батька народжені, від твого батька, бо є тобі
сестрою, не відкриєш її встид. 12
Встид сестри твого батька не відкриєш, бо є з дому твого батька. 13
Встид сестри твоєї матері не відкриєш, бо тобі є кревною матері. 14
Встид брата твого батька не відкриєш і до його жінки не ввійдеш, бо є
тобі кревним. 15 Встид твоєї невістки не відкриєш, бо є жінкою
твого сина, не відкриєш її встид. 16
Встид жінки твого брата не відкриєш, це є встид твого брата. 17
Встид жінки і її дочки не відкриєш,
не візьмеш дочки її сина і дочки її
дочки, щоб відкрити їхній встид, бо
тобі є кревними, – це безбожне. 18
Жінку – її сестру не приводи до неї,
задля ревнощів, щоб відкрити
встид її перед нею, як ще вона є
живою. 19 І до жінки, відлученої в
її нечистоті не ввійдеш, щоб відкрити її встид. 20 І жінці твого ближнього не даси ложа твого насіння,
щоб занечиститися з нею. 21 *І з
твого насіння не даси на службу
*володареві – ідолові – не опоганиш святе ім’я, – Я Господь. 22 І з
чоловіком не спатимеш жіночим
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ложем, бо є нечистим. 23 І всякому
чотироногому не даси твого ложа
для насіння, щоб опоганитися з
ним, і жінка хай не стане перед
всяким чотироногим, щоб опоганитися, – нечистим є. 24 Не опоганитеся, бо всіма цими опоганилися народи, які Я вижену з – перед
вашого лиця. 25 І земля занечистилася, і Я віддав їм за їхню неправедність через це, і земля зогиділа тих, що живуть на ній. 26 І
зберігатимете всі мої закони і всі
мої накази: і ви не зробите з усіх
цих гидот, туземець і приходько,
що прийшов між вас. 27 Бо всі ці
гидоти зробили люди землі, що
були перед вами, і земля опоганилася. 28 І щоб не зогиділа вас
земля, коли ви її занечищуєте таким чином, як засмутилася народами, що були перед вами. 29 Бо
кожний, хто лиш вчинить з усіх
цих гидот, вигублені будуть зі свого народу ті душі, що це чинять. 30
І зберігатимете мої накази: щоб не
чинити усі огидні закони, які були
перед вами, – не опоганитеся в них
– бо Я Господь Бог ваш.

_ Глава 19
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1 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 2 Скажи всьому зборові ізраїльських синів, і скажеш до них:
*Святими будете, бо Я є святий,
Господь Бог ваш. 3 Кожний хай
боїться свого батька і своєї матері, і
берегтимете мої суботи – бо Я Господь Бог ваш. 4 Не ідіть вслід за
ідолами, і не зробите собі вилитих
богів – Я Господь Бог ваш. 5 І якщо
принесете Господеві жертву спасіння, принесете вашу прийнятну
жертву. 6 В якому лиш дні принесете, в тому дні хай з’їдять їх і на
другий день. І якщо останеться до
третього дня – на вогні хай буде
спалене. 7 Якщо ж їдою з’їсться в
третьому дні – не жертвованим є, і
не прийметься; 8 і хто їсть його –
гріх прийме, бо опоганив господні
святощі; і вигублена буде з народу
свого та душа, що їсть. 9 *І як жнете ви жнива ваших нив, і не закінчуйте жнива ваші – жаття твоєї ниви і те колосся, що паде з твоїх
жнив, не збиратимеш. 10 І не обриватимеш вдруге твого виноградника, ані грона винограда твого не
збереш. Бідному і приходькові оставиш їх. Я Господь Бог ваш. 11 Не
крастимете, не говоритимете неправди, і не свідчитимете неправдиво – кожний проти ближнього,
12 *і не клястиметеся іменем моїм
на неправду, і не опоганите святе
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не ѓ^скверни'ши и^мени ст~аго, а%зъ г~ь” И$ с мђжемъ да не ля'жеши (же'ньска ло'жа)12, ѓ^скверне'нїе
б^о е^сть” И$ къ вся'комђ четвероно'гомђ да не да'си
ло'жа свое^го, въ сњменїе, ѓ^скверни'тися в неM, и^ жена да не ста'неT къ вся'комђ четвероно'гомђ, ѓ^скверни'тися, нечи'сто [-]13 е^сть. да не ѓ^скверня'итеся [-]14. въ всњхъ б^о сиX ѓ^скверни'шася ја%зы'цы, и^хже а%зъ [эTженђ`]15 прDе лице'мъ ва'шимъ. и^
ѓ^скверни'ся земля` и^ възда'хъ непра'вдђ иX е^я` ра'ди, и^ възненави'дњ земля` сњдя'щих# на не'и” И$ да
съхрани'те вс^я законы моя`, и^ вс^я повелњнїя
моя`, и^ да не сътвори'те эT всњ'хъ гнђ'съ сиX
т^ђзе'мецъ и^ прибы'вшихъ пришеле'цъ въ васъ.
вся` б^о (сїя` гнђ'сы)16 сътвори`ша члц~ы зе'мнїи,
бы'вшїи` преже васъ и^ ѓ^скверни'ся земля`” И$ да
не ѓ^печа'лится вами земля` внегда` ѓ^скверни'ти
вамъ ю&, и%мже ѓ%бразоM ѓ^печа'лися ја%зы'ками, и^же
прежде васъ ја%ко всяk и^же а%ще сътвори'т# эT
всњхъ гнђсъ сих# потребя'тся дш~и творя'щя
[с^е]17 эT людїй своиX” И$ да съхрани'те повелњнїа
моя`. ја%ко да не сътвори'те эT всњх# зако'нъ
гнђ'сных#, и^же бњша прежDе васъ. (да)18 не ѓ^скверни'теся в ниX, јако а%зъ г~ь б~ъ вашъ”

_ Глvа, џ~і
рече г~ь къ мољ=сі'ю гл~я, гл~и [всемђ`]1
со'ньмђ сн~въ і^и~левъ и^ рече'ши к ни'мъ,
*ст~и бђ'дете, ја%коже а%зъ ст~ъ [е'смь]2 г~ь
б~ъ ва'шъ” Ко'ждо эTц~а свое^го и^ мт~ри
свое'я да бои'тся, и^ сђбо'ты моя` да съхрани'те
[ја^ко]3 а%зъ г~ь б~ъ ваj, не послњ'дђите и%доломъ, и^
бо'гъ сълїанъ не сътвори'те себњ`, а%зъ г~ь б~ъ
вашъ, и^ а'ще положи'те же'ртвђ сп~сенїя г~ђ,
прїя'тнђ ва'шђ да положи'те” Во'нже дн~ь а^ще
положи'те (въ то'и дн~ь) да и^зъя^дя'тъ я&, и^
наё%трїя” И$ а'ще ѓ^ста'нется до (тре'тїяго
дн~е)4, на ѓ^гни` да съж#же'тся” А$ще л^и ја%де'нїемъ съя'стъся въ дн~ь тре'тїи нетре'бно е^сть,
(и^) не прїимется, (і^) и^же ја%стъ я& грњхъ прїимеT. ја%ко ст~ая гн~я ѓ^скверни`, и^ потреби'тся
дш~а иX ја%дђщая` эT людїи своиX” *И пожина'ющимъ вамъ жа'твђ нивъ вашихъ, (и^) да не
скончава'ете жа'твы ва'шея, ни'вы (твое^я) пожина'нїя, и^ эTпа'дающиX кла'сь жа'твы ва'шея, да
не побира'еши” И$ виногра'да твое^го да не ѓ^бира'еши, и^ зе'рно виногра'да твоего да не събира'еши,
ни'щемђ и^ прише'лцђ да ѓ^ста'виши е&” А/зъ [-]5
г~ь б~ъ вашъ, да не ё^кра'дете, н^и сълже'те (и^)
не [ѓ^болже'те]6 ко'ждо подрђга, *и^ не клени'теся
и%менемъ мои^мъ на непра'вдђ, и^ да не ѓ^скверни'те и%мени [ст~го]7 б~а ва'шего. а%зъ [-]8 г~ь б~ъ
вашъ. *да не ѓ^би'диши бли'жняго, и^ да не эT194
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и^меши, и^ да не прележи'тъ мъзда нае'мника
[твое^го]9 ё^ тебе` до ё%трїя зл^а да не рече'ши
глђхо'мђ, и^ преD слњпымъ да не положи'ши препо'ны, и^ да ё^бои'шися г~а б~а твое^го, а%зъ [-]10
г~ь б~ъ ва'шъ” (И$) да не сътвори'те неправды въ
сђдњ. *не пре'зри лица` ни'щаго, н^и въз'ри лица` могђщаго, по пра'вдњ да сђ'диши бли'жнемђ твое^мђ, да не хо'диши ле'стїю въ (свое^мъ ја%зы'цњ)11, [и^]12 не въста'ни на кро'вь бли'жняго твоеh
а%зъ [-]13 г~ь б~ъ ва'шъ” *да не възненави'диши
бра'та твое^го въ ё^мњ свое^мъ, ѓ^бличе^нїемъ да
ѓ^бличи'ши бли'жнего твое^го, [-]14 да не прїимеши еh ра'ды грњха` [-]15 да не эTмсти'тъ ти ся
рђка`, и^ да не дръжи'ши лю'тости до сыно'въ
людїи свои^хъ, (-)16 *люби' (же) бли'жняго свое^го
а^ки са'мъ себе`, а%зъ [-]17 г~ь б~ъ [ва'шъ]18” Зако'нъ
мои съхрани'те, [и^]19 скота` твое^го да не спряже'ши съ и^ны'мъ ја%р#мо'мъ, и^ виногра'да твое^го
да не насади'ши разли'чь, и^ в ри'зђ и^стка'нђ разноли'чнђ не ѓ^дежи'ся в ню`” [-]20 А$ще кто` бђ'детъ съ жено'ю, ло'же сњменњ, (-)21 с^и (же) раба`
снабдњ'нїя чл~кђ, (-)22 с^и (же) цњно'ю да не и^зба'влена е^сть, и^л^и свобода` не дана` е^сть е'й, даби
ты бђ'дђтъ, (а^) не ё%мрђтъ, ја%ко не свободи'ся” И$ да приведе'тъ за престђпле'нїе свое` г~ђ къ
две'рїи хра'ма свњдњнїя, ѓ^ве'нъ престђпле'нїя,
и^ да помо'лится ѓ^ не'мъ жре'цъ, въ ѓ^внњ` престђпле'нїя прDе гм~ъ, грњха` ра'ди и%мже съгрњши, и^ ѓ^ста'виTся е^мђ грњх# е^го и^же сътвори` е^гда же вни'дете въ зе'млю, ю^же г~ь б~ъ ва'шъ
да'сть ваM и^ насади'те вся'ко дре'во снњ'дное, и^
ѓ^чи'стите нечистотђ` е^го, пло'дъ е^го три лњта
(нечи'стъ да бђ'детъ ва'мъ)23 да не ја%стъся,
[в лњто же]24, д~ е (-)25 всяk пло'дъ е^го ст~ъ [и^]26
похва'ленъ г~ђ” В лњто же пя'тое да ја^сте
пло'дъ [е^го]27, прибы'токъ ва'мъ пло'дъ е^го, а%зъ
[-]28 г~ь б~ъ ва'шъ” Не (ја%ди'те с кровїю скота и^
не ходи'те)29 на' горы, и^ не вражи'те, и^ ни сря'ща смотри'те эT пти'цъ, (и^) да не сътвори'те
стриже'нїя вла'съ гла'въ ва'шихъ, н^иже брие^те
бра'дъ ва'шихъ, и^ крое'нїя на дш~и да не сътвори'те, въ тњ'лњ ва'шемъ, (-)30 ја%звъ настреканныX да не сътвори'те въ ва'съ, а%зъ [-]31 г~ь
б~ъ ва'шъ. да не ѓ^скверни'те дще'ри твое^я` преблђди'ти ю&, и^ да не прелюбы` дњетъ земля`, и^
[напо'лнится земля`]32 безако'нїи” Сђбо'ты моя`
да съхрани'те, и^ эT ст~ыхъ мои^хъ ё^бо'итеся,
а%зъ [-]33 г~ь. да не послњ'дђите ё^тро'бнымъ ба'снеM и^ къ волхво'мъ не прїиди'те (и^ не ѓ^скверни'теся)34 въ них#, а%зъ [-]35 г~ь б~ъ ва'шъ. прDе лице'мъ сњда'го въста'ни, и^ почти` лице` ста'рче, и^
да бои'шися [г~а]36 б~а твое^го, а%зъ [-]37 г~ь б~ъ
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ім’я вашого Бога. Я Господь Бог
ваш. 13 *Не кривдитимеш ближнього, і не грабуватимеш, і не лежатиме заробіток твого наємника у
тебе до ранку. 14 Зла не говоритимеш до глухого, і перед сліпим не
покладеш перепони, і боятимешся
Господа Бога твого. Я Господь Бог
ваш. 15 І не чинитимете неправди
на суді, *не погордиш лицем бідняка ані не захоплюватимешся лицем
могутнього – в справедливості судитимеш ближнього твого. 16 Не
ходитимеш обманою в твоєму народі, і не повстанеш проти крові
твого ближнього. Я Господь Бог
ваш. 17 *Не ненавидітимеш твого
брата в своїм умі,– оскарженням
оскаржиш твого ближнього, – не
візьмеш за нього гріх. 18 Не мститиме тебе рука і не держатимеш
злість проти синів свого народу –
*полюби ж свого ближнього, як себе самого. Я Господь Бог ваш. 19
Закон мій зберігатимете: і твоєї
скотини не спряжеш з іншим ярмом, і твого виноградника не насадиш різнородними рослинами, і в
одіж, виткану з різнородної матерії, не зодягнешся в неї. 20 Якщо
хто буде з жінкою ложем насіння, а
вона рабиня бережена для чоловіка,
вона ціною не була викуплена, або
свободи не дано їй, – щоб тобі були, вони не помруть, бо не освободжені. 21 І хай приведе за свій проступок Господеві: до дверей шатра
свідчення барана за проступок. 22 І
хай помолиться за нього священик
бараном переступу перед Господом
за його гріх, який зробив. 23 Коли
ввійдете до землі, яку Господь Бог
ваш дасть вам, і насадите всяке їстивне дерево, і очистите його нечистоту, – плід його три роки хай
буде вам нечистий, хай не їсться.
24 А в 4-ий рік всякий його плід
святий і похвали гідний – Господеві. 25 В п’ятому році ж їстимете
плід його, його плід – прибуток для
вас. Я Господь Бог ваш. 26 Не їжте
скотину з кров’ю, і не ходіть на
гори, і не ворожитимете, ані не розглядайте політ птахів; 27 і не зробите обстригу волосся ваших голів,
ані не оголите ваших борід, 28 і
нарізки за душу не чинитимете на
вашому тілі, ран наколених не чинитимете в себе. Я Господь Бог
ваш. 29 Не опоганиш твоєї дочки,
щоб зробити її розпусницею, і хай
земля не чинить перелюбу, і не наповниться земля беззаконня. 30 Суботи мої збережете, і моїх святощів
боятиметеся. Я Господь. 31 Не ходитимете за ворожбитами і не пристанете до чародіїв – і не опогани-
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теся в них. Я Господь Бог ваш. 32
Перед лицем сивого встань і пошануй лице старця, і боятимешся Господа Бога твого. Я Господь Бог ваш.
33 І якщо хто прийде до вас, – приходько у вашу землю, – не докучайте
йому, 34 буде між вами, як туземець.
*Приходька, що прийде до вас, полюбиш його, як себе самого, бо і ви
були приходьками в єгипетській землі. Я Господь Бог ваш. 35 Не чинитимете несправедливості на суді, в мірках, і в вагах, і в мірилах, – 36 справедливі ваги і праведний суд хай завжди будуть у вас. Я є Господь Бог
ваш, що вивів вас з єгипетської землі.
37 Зберігайте ж мої свідчення і ввесь
мій закон, і чиніть всі мої накази, бо
Я Господь.

ва'шъ” (И$) а^ще (-)38 кт^о прїидетъ [к вамъ прише'лецъ]39 въ зе'млю ва'шђ да не стђжи'те е^мђ, ја^ко т^ђзе'мецъ [бђ'детъ въ ва'съ]40” *Пришелецъ и^же прїидетъ къ ва'мъ, [-]41 да лю'биши и& ја^ко са'мъ себе`, ја%ко [и^ в^ы]42 прише'лцы
(въ земли` бњсте)43 е^гљ=петъстњи`, а%зъ [-]44 г~ь
б~ъ ва'шъ, да не сътвори'те непра'вды въ сђдњ`, въ мњрилехъ, и^ въ стоя'лехъ и^ въ превњсеX (прsно правди'вы мњ'ры, и^ сђдъ праведенъ)45 да бђ'детъ въ ва'съ. а%зъ е^смь г~ь б~ъ
ва'шъ, и^зведы'и вы` эT земля` е^гљ=петскїя, (-)46
снабди'те (же) (свњдњ'нїа моя и^) ве'сь зако'нъ
мои и^ вс^я повелњнїя моя` [-]47 сътвори'те [-]48,
[ја%ко]49 а%зъ [-]50 г~ь [-]51”

_ Глава 20

_ Глvа, к~”

1 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 2 Скажи ізраїльським синам,
кажучи: *Якщо хтось з ізраїльських
синів чи народжених в Ізраїлі приходьків, – хто лиш дасть своє насіння
*князеві – ідолові, – смертю хай
помре; народ землі хай поб’є його камінням. 3 Я ж покладу моє лице
проти того чоловіка і вигублю його з
його народу, тому що дав *князеві –
ідолові своє насіння, щоб опоганити
мої святощі і щоб опоганити ім’я
мною освячених. 4 Якщо ж незважанням незважатимуть тубільці землі своїми очима щодо того чоловіка,
– коли він дасть насіння *князеві –
ідолові, – щоб його не вбити; 5 і
покладу моє лице проти того чоловіка і проти його кревних, і вигублю
його і всіх однодумців з ним, тому
що розпуствували вони з ідолом, з їхнього народу. 6 І душа, яка лиш піде
за ворожбитами чи до чародіїв, щоб
повернутися вслід за ними, поверну
моє лице проти тієї душі і вигублю її
з її народу. 7 *І будете святі, бо Я
Господь Бог ваш – святий. 8 Зберігайте ж мої заповіді і чиніть їх, бо
Я Господь, що вас освячує. 9 *Людина, людина, яка лиш зло говоритиме до свого батька чи до своєї матері,
хай смертю помре. Хто сказав зло
своєму батькові і своїй матері – винний буде. 10 *Чоловік, чоловік, який
лиш чинить перелюб з заміжньою
жінкою чи який чинить перелюб з
жінкою свого ближнього, хай смертю
помруть перелюбодій і перелюбодійка. 11 І той, хто лиш буде з жінкою свого батька, відкрив встид свого батька, – смертю хай помруть обоє, вони винуваті. 12 І якщо хто буде з своєю невісткою, – смертю хай
помруть обоє, нешляхетне вчинили,
вони винні. 13 І якщо хто буде з чо-

рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, [рц~ы сн~омъ
і^ил~вымъ гл~я]1. *аще кт^о эT сн~овъ і^ил~въ, и^л^и роди'вшихся прише'лецъ въ і^ил~и” и^же а^ще (кт^о) дасть сњмени свое^го
*кня'ѕю (и^долђ), см~ртїю да ё%мретъ, лю'дїе
земля`, да побию'тъ и& ка'менїемъ. (-)2 а^зъ (же)
ѓ^прђ лице` мое на чл~ка того` и^ погђблю` и& эT
людїи е^го, ја%ко сњмени свое^го да`ст# *кня'ѕю
(и^долђ). да ѓ^скверниT ст~ыня моя, и^ да ѓ^скверни'тъ и%мя ѓ^сщ~еныX мн^њ” А$ще л^и презрњнїемъ пре'зряT т^ђзе'мцы земля` ѓ^чи'ма свои^ма,
[ја'же]3 эT чл~ка того вънегда` дати е^мђ эT сњмени *кня'ѕю (и^долђ), е^же не ё^би'ти е^го. и^
ѓ^прђ лице` мое` на чл~ка того`, и^ на сро'дники еh,
и^ погђблю` и& и^ вс^и смысля'ющїи е^дина'ко с
ни'мъ, ја%коже съблђжа'ти и^мъ къ и'долђ эT
людїи и^хъ. и^ дш~а ја%же а^ще послњ'дђе^тъ ё^тро'бнымъ ба'снемъ, и^л^и къ волъхвованыM, ја%ко
ѓ^братитися въ слњдъ иX. ѓ^прђ лице` мое` на'
дш~ђ т^ђ, и^ погђблю` ю& эT людїи е^я`. *и да
бђ'дете ст~и, ја%ко (а%зъ ст~ъ)4 г~ь б~ъ ва'шъ” (-)5
Снабди'те (же) повелњ'нїя моя` и^ сътвори'те
я&, [ја%ко]6 а%зъ г~ь ѓ^сщ~ая в^ы” *Чл~къ чл~къ и^же
а^ще зл^орњчиT, эTц~ђ свое^мђ, и^л^и мт~ри свое^и` смр~тїю да ё%мреT, эTц~а свое^го и^ мт~рь свою` злорњ'чивъ пови'ненъ бђ'детъ” *Чл~къ [чл~къ]7 и^же а^ще
прелюбы` дње'тъ с мђ'жескою жено'ю, и^л^и кт^о
прелюбы` дњ'ет# съ жено'ю по'дрђга [свое^го]8, смр~тїю да ё%мрета, прелюбодњи и^ прелюбодњ'ица”
І$ и^же а^ще кт^о бђ'детъ съ жено'ю эTц~а свое^го,
стыдњнїе эTц~а свое^го эTкры'лъ е^сть, смр~тїю
да ё%мрета ѓ^ба повиnна сђть. И$ а^ще кт^о бђ'дет# с невњ'сткою свое^ю` смр~тїю ё%мрета ѓ^ба,
безче'ствоваста [-]9, пови'нна сђть” И$ а'ще кт^о
бђ'детъ с мђжескимъ по'ломъ ло'же же'ньско гнђ'съ
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сътвори'ли ѓ^ба, съмертїю да ё%мрета, повиnна
сђть” [І$]10 и^же а^ще по'иметъ женђ` и^ мт~рь е^я`
безако'нїе е^сть въ ѓ^гни` да съжгђт# е^го і^ и^хъ,
и^ да не бђ'детъ безако'нїе въ ва'съ” І$ и^же а^ще
дастъ ло'же свое` четвероно'жномђ смр~тїю да ё%мрета (-)11 четвероно'жное (же) да [побїеTся]12. и^
жена` ја^же (а^ще) пристђ'пит# къ всемђ скотђ
быти с ни'мъ, (да побию'тъ)13 женђ`, и^ ско'тъ
смр~тїю да [ё%мретъ]14, пови'нни сђть” [І$]15 и^же
а^ще кт^о по'иметъ сестрђ свою` эT ѓ^ц~а свое^го
и^л^и эT мт~ри свое^я`, и^ ё^ви'дитъ стыдњ'нїе е^я`,
и^ ѓ^на ё^види'тъ стыдњнїе е^го, ё^кори'зна (бо
е^мђ) е^сть, да потребяTся преD сн~ы ро'да и^хъ,
стыдњ'нїе сестры` свое^я` эTкры'лъ грњхъ [себњ]16
прїемлюT. и^ мђжъ и^же бђ'дет# съ жено'ю сквернавою и^ эTкры'етъ стыдњ'нїе е^я`, тече'нїе е^я` эTкры, и^ ѓ^на` эTкры` тече'нїе кро'ви свое^я, да потребя'тся ѓ%ба эT ро'да и^хъ” (-)17 Стыдњ'нїя (же)
сестры` эTц~а твое^го, и^ сестры` мт~ри твое^я` да
не эTкры'еши, ё^жичьство б^о эTкры` грњхъ эTнесђтъ. и^же а^ще бђ'дет# съ сро'дницею свое'ю,
стыдњ'нїе срDоства е^я` эTкры`, без чадъ да и^змрђтъ” [И$ чл~къ]18 и^же а^ще поимет# женђ` бра'та свое^го нечи'ст# е^сть, стыдњ'нїе бра'та свое^го
эTкры'лъ е^сть бес чаD и^змрђт#” И$ снабди'те вс^я
повелњ'нїя моя, и^ [вс^я]19 сђдбы` моя`, и^ сътвори'те я&” И$ (а'ще л^и н^и,) да не ѓ^печа'лится
ва'ми земля`, в ню'же а^зъ въведђ вы`, та'мо вселитеся на не'и, и^ да не ходи'те въ зако'ны
стра'ньскїя и^хже аZ эTгоню` эT ва'съ, ја^ко сїя
вс^я сътвори'ша, и^ гнђ'си бы'ша мн^њ. и^ рњхъ
къ ва'мъ в^ы наслњдите зе'млю и^хъ, и^ а^зъ даM
вамъ е^я` въ притяжа'нїе” Земля` и^з нея'же течеT [ме'д# и^ мле'ко]20, а^зъ г~ь б~ъ ва'шъ, эTлђчи'выи
ва'съ эT всњх# стра'нъ” И$ да эTлђчи'те себе` межи`
скотомъ чи'стымъ, и^ межи [-]21 нечи'стымъ, и^
межи` пти'цами чи'стыми и^ нечи'стыми” И$ да
не ѓ^скверни'те дш~ь ва'шихъ, въ ско'тњхъ и^ въ
пти'цахъ, и^ въ всњ'хъ га'дехъ земли`, ја%же а%зъ раздњли'х# [я&]22 въ нечистотњ`, и^ да бђ'дете ми ст~и
ја%ко а%зъ ст~ъ [е^смь]23 г~ь б~ъ ва'шъ” И$же эTлђчи'хъ
в^ы эT всњ'хъ ја^зы'къ бы'ти мои^мъ, *и^ мђжъ (и^)24
жена`, и^же а^ще бђ'детъ в нихъ въ ё^тро'бњ ба'сни и^л^и вълъшвленїе, смр~тїю да ё%мрета ѓ^ба.
ка'менїем# да побїе'те я& пови'нни сђть”
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ловіком ложем жінки, – огиду зробили оба, смертю хай помруть, вони винні. 14 І хто лиш візьме жінку
і її матір – це беззаконня, в вогні
хай спалять його і їх; і хай не буде
у вас беззаконня. 15 І хто лиш дасть
своє ложе чотириногому – смертю
хай помруть, чотириногого ж хай
уб’ють. 16 І жінка, яка лиш приступить до всякої скотини, щоб бути з
нею, – хай уб’ють жінку і скотину
на смерть хай уб’ють, вони винні.
17 І той, хто лиш візьме свою сестру від свого батька чи від своєї матері, і побачить її встид, і вона побачить його встид, – це ж зневагою
йому є, хай вигублені будуть перед
синами їхнього роду – він відкрив
встид своєї сестри – вони беруть на
себе гріх. 18 І чоловік, який буде з
нечистою жінкою і відкриє її встид,
– відкрив її джерело і вона відкрила
тік своєї крові, – хай вигублені будуть обоє з їхнього роду. 19 Встид
же сестри твого батька і сестри твоєї матері не відкриєш, бо відкрив
ти кревність – гріх понесуть. 20
Хто лиш буде зі своєю кревною, –
відкрив встид її кревності, – хай
помруть бездітними. 21 І чоловік,
який лиш візьме жінку свого брата,
нечистим є, – відкрив встид свого
брата, – бездітними вимруть. 22 І
зберігайте всі мої накази, і всі мої
суди, і чиніть їх. І якщо ж ні, хай не
засмутиться вами земля, до якої Я
вас введу, там ви поселитеся, на ній.
23 І не ходіть в законах сторін, яких Я виганяю від вас, бо це все вони вчинили, і огидними мені стали.
24 І сказав Я до вас: Ви унаслідите
їхню землю, і Я вам дам її в посілість. Земля, з якої пливе мед і молоко. Я Господь Бог ваш, що вилучив вас з-поміж усіх народів. 25 І
відлучіть собі :між скотом чистим і
між нечистим, і між птахами чистими і нечистими. І не занечистите
ваших душ скотом, і птахом, і всіма
плазунами землі, яких Я, їх, відділив до нечистоти. 26 І будете мені
святі, так як Я є святий – Господь
Бог ваш, Той, хто відлучив вас зпоміж всіх народів, щоб бути моїм.
27 *І чоловік, і жінка, що лиш буде
в них ворожіння чи чарування, –
смертю хай помруть обоє. Камінням їх закаменуєте, вони винні.

рече г~ь къ мољ=сїю [-] , гл~и жерце'мъ сн~омъ
а^а^ро'немъ, и рцы` и^мъ, *въ дш~ах# да ся
не ѓ^скверня'ите в лю'дехъ (-)2. но развњ
въ домђ` бли'жнего ва'шего, къ эTц~ђ и^л^и къ
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1 І сказав Господь до Мойсея:
Скажи священникам, синам Аарона, і скажи їм: *Хай за душі не опоганяться в народі, 2 але хіба в хаті
вашого ближнього: за батька і за
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матір, і за синів і за дочок, і за брата
3 і за свою сестру – дівчину, що є
кревною йому, яка не віддана чоловікові, – в цих хай занечистяться. 4
Хай не занечиститься нагло у своєму
народі, в його опоганенні. 5 І хай не
оголять голови за мерця, і хай не
оголять вид бороди. І на їхньому тілі
хай не чинять нарізів, 6 хай будуть
святими їхньому Богові, хай не опоганять ім’я їхнього Господа Бога.
Бо самі принесуть господні жертви, −
дар їхньому Богові, – і будуть святі. 7
Жінку – розпусницю, опоганену, не
візьмуть і жінку, відпущену від її мужа, не візьмуть, – бо святими є своєму Господеві Богові. 8 І освятиш його, бо дари вашого Господа Бога цей
приносить. Будуть святими, бо святим є Я Господь Бог ваш, що освячує
їх. 9 І якщо дочка чоловіка – священика опоганиться, вчинить розпусту,
– вона опоганює ім’я свого батька, –
хай буде спалена вогнем. 10 І великий священик, з його братів, на якого
вилито, на голову, олію помазання і
освячено, – що зодягнеться в одіж, –
хай не відкриє голови і свою одіж
хай не розідре, 11 і хай не ввійде до
всякої душі, що померла, ані до його
батька, ані до матері, хай не занечиститься. 12 Зі святих хай не вийде і
хай не опоганить імені свого святого
Бога, бо на ньому свята олія помазання його Бога. Я Господь. 13 *Цей
хай візьме жінку – дівицю з роду свого народу. 14 Вдову ж, і відпущену, і
розпусницю – цих хай не візьме. Але
дівицю з свого роду хай візьме за
жінку. 15 Хай не опоганить своє насіння в своїм народі. Я Господь Бог,
що його освячує. 16 І сказав Господь
до Мойсея, кажучи: 17 Скажи до Аарона, кажучи: Чоловік,з твого роду, в
роди ваші, і якщо в когось буде порок на ньому, хай не приходить приносити дар свого Бога. 18 Кожний
чоловік, в якого лиш буде порок в
ньому, хай не приходить: чоловік сліпий, чи кульгавий, чи з носом несформованим, чи з вухом відрізаним,
19 чи чоловік, в якого є зломана рука
чи зломана нога, 20 чи горбатий, чи
має гнійні очі, чи в нього більмо на
оці, чи чоловік, на якому є дивні струпи чи лишай, чи з одним ядром; 21
кожний з насіння Аарона – священика, в якого лиш буде на ньому порок,
хай не приступить принести жертви
твоєму Богові, бо на ньому порок,
хай не принесе божі дари; 22 дари
його Бога – святе-святих. А з святих
хай їсть. 23 Лиш до занавіси хай не
приступить і до жертовника хай не
приблизиться, бо має порок, і хай не
опоганить імені свого святого Бога, –
бо Я Господь, що освячує їх. 24 І
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ма'тери, и^ къ сн~омъ, и^ къ дще'ремъ, [и^]3 къ
бра'тђ, и^ къ сестрњ` [свое'и]4 дв~ци, е^же е^сть
бли'жняа е^мђ не да'нои мђжеви в си'хъ да
[ѓ^скверня'тся]5” да не ѓ^сквернятся внезаа^пђ
в люде'х# свои^хъ, въ ѓ^скверненїи` еh” И$ да не ѓ^броснTђся главы по мр~твњмъ, и^ ѓ^бли'чїе брады`
да не ѓ^бро'снђтъ” И$ на пло'ти и^хъ да не сътворя'тъ ја%звы, ст~и да бђ'дђтъ б~ђ и^хъ, (-)6
да не ѓ^скверняT и%мени [г~а]7 б~а и^хъ. тре'бы б^о
гн~и даr б~а и^хъ, са'ми принесђт#, и^ бђ'дђт# ст~и,
жены` блђдни'ца (-)8 ѓ^скверне'ны да не пое'млютъ, и^ жены` эTгна'ныя эT мђжа е^я` [да не
пое'млют#]9, ја%ко [ст~и сђть]10 г~ђ б~ђ свое^мђ” И$
да ѓ^ст~иши е^го, да'ры [бо]11 г~а б~а ва'шего сїи
да прино'ситъ [ст~и бђ'дђтъ]12, ја^ко ст~ъ а^зъ
е^смь г~ь [б~ъ ва'шъ]13, ѓ^сщ~ая и^хъ, и^ дщи
чл~ка жрьца`, а^ще ѓ^скверни'тся проблђди'тъ и%мя эTц~а свое^го сїя ѓ^скверня'етъ, ѓ^гне'м# да
съж#же'тся и^ жре'цъ вели'кїи эT бра'тїя еh,
е^мђже возлїенъ на главђ` е^ле'и пома'занїя, и^
съверше'н#ныи. е^же ѓ^блачи'тся в ри'зы” Главы`
да не эTкры'етъ, и^ ри'зъ [е^го]14 да не раздре'т#,
и^ на всю` дш~ђ ё^ме'ршђ да не вни'детъ, [н^и]15
наD ѓ^ц~а е^го ни наD мт~ръ [-]16, да не ѓ^скверна'вится” (-)17 эT ст~ыхъ да не и^зы'идетъ, и^ да
не ѓ^скверни'тъ [и%мени]18 ст~го б~а свое^го, ја^ко
ст~ыи е^ле'и пома'занїя бг~а [е^го]19 на не'мъ, а%зъ
г~ь” *се'и женђ` дњ'вою эT ро'да (людїи) своиX да
по'имеT” Вдови'цы же, и^ пђщени'цы, (-)20 и^ блђд#ницы, си'хъ да не по'иметъ” Но дњви'цђ эT
племе'ни свое^го да по'иметъ въ женђ`. [-]21 да
не ѓ^скверни'тъ сњмени свое^го в лю'дехъ свои^хъ,
а%зъ г~ь [б~ъ]22 ѓ^сщ~ая'и еh” И$ рече г~ь къ мољ=сїю
гл~я рцы` къ а^а^ро'нђ [гл~я]23. чл~къ эT ро'да твое^го в роже'нїяхъ ва'шиX, (и^) а^ще кое^мђ бђ'детъ
на немъ поро'къ, да не прихо'дитъ приноси'ти
да'ръ б~а свое^го, вся'къ чл~къ е^мђже а^ще бђ'дет#
на неM поро'къ, да не прихо'дит# чл~къ [слњ'пъ
и^л^и хро'мъ]24 и^л^и корнъ, и^л^и ё%хомъ ё^рњз'аномъ и^л^и чл~къ е^мђже е^сть (-)25 съкрђше'нїе
рђцњ, и^л^и съкрђше'нїе нозњ`, и^л^и горба'т#, и^л^и
гноеточиv ѓ^чима, и^л^и бњлмо на' ѓцњ [е^мђ]26”
И$л^и чл~къ на немже сђть (-)27 кра'сты ди'вия`,
и^л^и лиша'и, и^л^и ѓ^ е^ді'номъ и^сте'сњ, вся'къ е^мђже а^ще бђ'детъ на немъ поро'къ, эT сњмени а^а^ро'на жерца`, да не пристђпит# принести`
тре'бъ б~ђ твоемђ, зане` порокъ на неM да'ровъ
бж~їихъ да не [-]28 принесе'т#, да'ры б~а [е^го]29
ст~ая ст~ыхъ” [А$]30 эT ст~ыхъ да ја%сть ра'звњ
къ завњсњ да не пристђпитъ, и^ къ ѓ^лтарю
да не приближится ја%ко порокъ и%мать, и^ да
не ѓ^скверни'тъ [и%мени]31 ст~го б~а свое^го, ја%ко
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а%зъ [-]32 г~ь ѓ^сщ~ая и^хъ” И$ гл~а мољ=сїи къ а^а^ро'нђ
и^ сн~омъ е^го, и^ къ всњм# сн~омъ і^ил~вымъ”
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рече г~ь къ мољ=се'ю гл~я. рцы` а^а^ро'нђ и^
сн~омъ е^го да ся блюдђтъ эT (прино'съ)
ст~ыхъ е^же эT сн~въ і^ил~выхъ, и да не
ѓ^скверня'тъ и%мени [моеh ст~го]1 е^ли'ка
ѓ^ни` сщ~а'ютъ м^и а%зъ г~ь. рцы` и^мъ в роже'нїя
ваша, вся'къ чл~къ и^же а%ще (и^) пристђп'итъ
эT всего` (племе'ни)2 ва'шего къ ст~ы'мъ е^ли'ко
ст~я'тъ сн~ве і^ил~~вњ г~ђ. и^ нечистота` е^го на
не'мъ, потребиTся дш~а (е^го)3 эT мене`, а%зъ г~ь
[-]4, и^ чл~къ эT сњмени а^а^ро'на жерца` (-)5 прокаженъ и^л^и сњмя и^злива'я, эT ст~ыхъ да не
ја%стъ до'ндеже ѓ^чи'стится, [-]6 прикаса'яися
вся'кои нечистотњ дш~а и^л^и чл~къ е^мђже а%ще
и^зы'идетъ эT е^го ло'жа сњмя, (І$)7 и^же а%ще
кт^о прико'снется вся'комђ ја%дђ нечи'стђ [ѓ^скверни'тся]8” И$л^и эT чл~ка и^же е^сть ѓ^сквернены'и
по вся'кои нечи'стотњ` е^го дш~а и^же а^ще прико'снется и^хъ, нечи'ста бђ'дет# до' вечера, да
не ја'стъ эT ст~ыхъ” А$ще (-)9 ѓ^мы'ет# пло'ть
свою водо'ю, и^ за'идетъ слн~це [-]10 чи'стъ бђдетъ, и^ тогда` да ја%стъ эT ст~ых#, ја^ко
хлњ'бъ [е^го е^сть]11, *мертвечины и^ звњроја%дины да не ја%ст#, ѓ^скверна'витъся въ нихъ. а%зъ
г~ь, и^ да [снабди'те]12 [свњдњнїа моя`]13 да не
прїимђт# си'хъ ра'ди грњха`, [-]14 и^змрђтъ за ниX
а^ще ѓ^скверня'тъ и^хъ” А/зъ г~ь [-]15 ѓ^сщ~ая и^хъ,
и^ вся'къ и^ноплеме'нник# да не ја%стъ ст~ыхъ,
[и^]16 се'лникъ (и^л^и нае'мникъ е^ре'евъ)17 да не ја^сть
ст~ыX” А$ще же жре'цъ притя'житъ дш~ђ. притяжа'нїемъ сребра`, сїи да ја%стъ хлњбъ е^го,
и^ домоча'децъ е^го [-]18 да ја%стъ хлњ'бъ е^го” И$
дщи чл~ка жръца` а^ще пося'гнетъ къ мђжђ
и^ноплеменникђ, сїя эT прино'съ ст~ыхъ да не
ја%стъ” И$ дщи` жрьца` а^ще бђ'детъ вдова` и^л^и
эTпђще'на, [и^ плода`]19 не бђде эT нея`, ја%же
възврати'тся въ до'мъ эTц~а [е^я`]20, (-)21 въ
ю'ности е^я`, эT хлњ'бъ эTч~ь (-)22 да ја%стъ, и^
вся'къ и^ноплемеnник# да не ја%стъ эT них#” И$
чл~къ и^же а^ще ја%стъ ст~ая не разђмњвъ, и^
да приложи'тъ пя'тђю е^го ча'сть къ и'стовомђ и^ да да'стъ (с^е) жрьцђ ст~ое” И$ да не ѓ^скверна'вятъ (прино'съ ст~ыхъ)23 е^же эT сн~овъ
і^ил~въ, ја%же ѓ^ни прино'сят# г~ђ, и^ да (не) приведђтъ на ни'хъ безако'нїе престђпле'нїя, вънегда` ја%дяT ст~ыня иX, ја%ко а^зъ г~ь ѓ^сщ~ая и^х#”
И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, гл~и а^а^ро'нђ и^ сн~омъ
е^го, и^ всемђ` со'ньмђ і^ил~вђ, и^ рече'ши к нимъ.
чл~къ чл~къ эT сн~въ і^ил~въ, и^л^и эT прише'лец#
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сказав це Мойсей до Аарона і його
синів, і до всіх ізраїльських синів.

Глава 22
1 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 2 Скажи Ааронові і його синам, хай стережуться від приносів
святих, що від ізраїльських синів, і
хай не опоганять моє святе ім’я в тому, що вони освячують мені. Я Господь. 3 Скажи їм: У родах ваших
кожна людина, яка лиш прийде з усього вашого племені до святого, –
те, що освятять ізраїльські сини Господеві, і на ньому його нечистота –
вигубиться його душа від мене. Я
Господь. 4 І чоловік з насіння Аарона
– священика, що прокажений чи виливає насіння, хай не їсть з святого,
доки не очиститься. Хто доторкнеться до всякої нечистоти душі чи чоловік, в якому лиш вийде, з нього, в ложе насіння, 5 і той, хто лиш доторкнеться до всякого нечистого плазуна
і опоганиться, або, хто є опоганений
від людини за всією її нечистотою, 6
душа, яка лиш доторкнеться їх, – нечистою буде до вечора, хай не їсть з
святого. Якщо помиє своє тіло водою, 7 і зайде сонце – чистим буде; і
тоді хай їсть з святого, бо є його хліб.
8 *Мертвечини і вбитого звірем хай
не їсть, щоб не осквернитися в них. Я
Господь. 9 І збережіть мої свідчення,
щоб не одержали через них гріх, не
померли через них, якщо опоганять
їх. Я Господь, що освячує їх. 10 І
жодний чужинець хай не їсть святого, і мешканець чи наймит священика
хай не їсть святого. 11 Якщо ж священик придбає душу придбанням
грошей, цей хай їсть його хліб, і його
домашній хай їсть його хліб. 12 І
дочка чоловіка-священика, якщо вийде заміж за чоловіка іншого племені,
вона хай не їсть з святих дарів. 13 І
дочка священика, якщо буде вдовою
чи відпущеною, і не буде від неї плода, яка повернеться до дому її батька,
як в її молодості, хай їсть з хлібів
батька; і жодний чужинець хай не
їсть з них. 14 І чоловік, який лиш
з’їсть святе з незнання, і хай додасть
п’яту його частину до нього, і хай
дасть це святе священикові. 15 І не
опоганять святих дарів, що від ізраїльських синів, які вони приносять
Господеві. 16 І хай не наведуть на
них беззаконня переступу, коли їдять
їхні святощі, – бо Я Господь, що їх
освячує. 17 І сказав Господь до Мойсея, кажучи: 18 Скажи Ааронові і його синам, і всьому ізраїльському зборові, і скажеш до них: Людина, людина з ізраїльських синів чи з приходьків, що мешкають у вас в Ізраїлі,
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*хто лиш принесе дар, за всім їхнім
визнаванням чи за всім їхнім бажанням, те, що лиш принесуть Господеві в цілопалення, – 19 в прийнятне від вас чоловічого роду –
непорочне з стад волів, або з овець,
або з кіз. 20 Все, що лиш має на
собі ваду, хай не приноситься Господеві, бо не буде прийнятим від
вас. 21 І людина, яка лиш принесе
жертву спасіння Господеві, вимовивши моління за вибором чи в
празники ваші, і з стад волів чи з
овець, непорочне хай буде в прийняте, хай не буде ніякої вади на
ньому. 22 Сліпе, чи побите, чи ранене, чи з болячками, чи з струпами, чи з лишаями– хай не приносять їх Господеві, і в цілопалення
хай не дасться з них на жертовник
Господеві. 23 Коли ж маєш теля чи
вівцю зі скорченими членами, заріжеш за бажанням; в молитву ж
твою хай не приведеться. 24 Оскоплене ж і пошкоджене: і те, що з
вадами, і оскоплене, - цих не принесете Господеві, і в вашій землі не
зробите. 25 З руки ж чужинця не
принесете дари вашому Богові, з усіх цих, бо на них є ушкодження і
на них вада – це не прийметься від
вас. 26 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 27 Теля, чи ягня, чи козеня, як народиться, хай буде сім днів
при своїй матері, а з восьмого дня і
пізніше принесеться в дар, дар Господеві. 28 Теля ж і ягня разом з матір’ю не заріжете в одному дні. 29
Якщо ж принесеш - жертву молитви радості Господеві, щоб було
прийняте від вас, принесете її. 30
Це в тому дні хай з’їсться, хай не
зостане з м’яса до ранку. Я Господь. 31 І збережете мої заповіді, і
зробите їх – Я Господь. 32 І не
опоганите святого ім’я, і Я освячуся посеред ізраїльських синів. Я
Господь, що вас освячує, 33 що
вивів вас з єгипетської землі, щоб
бути вам Богом. Я Господь.

прилежащиX въ [ва'съ]24 въ і^ил~и, *и^же а^ще принесет# даръ [-]25, по всемђ` и^сповњ'данїю и^хъ, и^л^и по всемђ` и^зволе'нїю и^хъ, е^ли'ко а^ще принесђт#
[г~ђ]26, на всесъж#же'нїе въ прїя'тїе эT ва'съ мђжескъ по'лъ непоро'ченъ, эT ста'дъ воло'въ [и^л^и]27
эT ѓ^ве'цъ, (и^л^и)28 эT козеl. вся'ко и^же а^ще и%мать поро'къ на себњ`, да не (прино'сится)29 г~ђ,
поне'же непрїя'тно бђдеT эT ва'съ” И$ чл~къ е^ли'ко
а^ще принесе'т# тре'бђ сп~сенїя г~ђ, разлђчиv молбђ`
по и^збра'нїю и^л^и въ пра'зники ваша, (и^) эT
ста'дъ воло'въ и^л^и эT ѓ^ве'цъ, непоро'чно да
бђ'детъ въ прїя'тїе, (да не бђ'детъ никое^го
поро'ка)30 на не'мъ, слњ'по и^л^и съкрђше'но, и^л^и
ја^зве'ноh и^л^и черви'во, и^л^и кра'ставо, (-)31 и^л^и лишаво, да не прино'сятъ тњхъ [г~ђ]32, и^ въ вс^есъж#же'нїе да не да'сться эT ниX на ѓ^лта'рь гв~и”
(-)33 Теле'цъ (же) и^л^и ѓ^вцђ` (-)34 и^л^и сляки ё%ды
и^мњя, въ заколе'нїя сътвори'ши (по и^зволе'нїю)35, въ молбђ же твою да не приведется”
Чище'наh (же) и^ требенна'го, и^ вреже'на, и^ скопца,
да не принесе'те си'хъ г~ђ, и^ въ земли` ва'шеи да
не сътвори'те” (-)36 эT рђки` (же) и^ноплеменикъ
да не принесе'те даров# б~ђ ва'шемђ эT всњхъ
сихъ, ја%ко вреже'нїя е^сть на ни'хъ [и^]37 поро'къ
на ни'хъ не прїимется сїя эT ва'съ” И$ рече г~ь
къ мољ=сїю гл~я, телчя` и^ли ѓ^вчя` и^л^и козля`
е^гда` ся роди'т#, [-kai]38 да бђ'дет# се'дмь дн~їи поD
мтр~їю [свое^ю]39, а^ эT дн~е ѓ^смаго и^ да'леи принесе'тся въ да'ръ прино'съ г~ђ” (-)40 телца` (же) и^
ѓ^вча'те, (въкђпњ съ мт~рїю)41 да не [зако'лете]42 въ (е^ді'нъ дн~ь)43, а%ще ли положи'ши тре'бђ
мл~твђ ра'дованїя гв~и, въ прїя'тїе вамъ да
положи'те ю&” [Сїя]44 въ дн~ь тои да и^зъја%стъся, да не [ѓ^ста'нет#]45 эT мя'съ наё%трїя.
а%зъ [-]46 г~ь, и^ да снабди'те за'повњди моя, и^
сътвори'те я& [аZ г~ь]47 и^ не ѓ^скверни'те и%мени
ст~го и^ ѓ^сщ~ђся посредњ` сн~въ і^и^л~въ, а%зъ г~ь ѓ^сщ~ая в^ы и^зведы'и в^ы иZ зеMля е^гљ=петъскїя јакоже бы'ти ва'мъ б~ђ а%зъ г~ь

Глава 23

_ Глvа, к~г”

1 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 2 Скажи ізраїльским синам, і промовиш до них: Празники
господні, що їх назвете святими
зібраннями, це є мої празники. 3 *6
днів чинитимеш діла, а в сьомому
дні – субота – спочинок, названий
святим, Господеві; ніяке діло не
вчиниш – це субота Господеві. В
усьому поселенні вашому 4 це празники Господеві, названі святі, так
як назвете їх в їхніх порах. 5 *В 1му місяці: у 14-му дні місяця, між
вечорами, – пасха Господеві. 6 І в

рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, гл~и сн~омъ і^и^л~вымъ, и^ рече'ши къ нимъ, пра'знDики гн~я,
ја%коже прозове'те сїя нареqны ст~ымъ, се
сђть пра'знDицы мои, *ѕ~ дн~їи да сътвори'ши дњла” [А$]1 въ (сеDмы'и дн~ь)2 сђбо'ты поко'и
наречены'и ст~ъ гв~и, вся'кого дњла да не [твори'те]3 сђбота е^сть гв~и” Въ все'мъ ѓ^бита'нїи вашемъ, сїи` пра'знDицы г~ђ [-]4 наре'чены ст~ы, ја%коже нарече'те сїя въ времена` и^хъ” *Въ а~. мцsъ,
д~і, и^ дн~ь мцsа, междђ вече'рными па'сха г~ђ” И$
въ е~і, дн~ь, мцsа [а~ го]5, пра'знDикъ ѓ^прњснокъ г~ђ”
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Се'дмь дн~їи да (ја%сте ѓ^прњсноки)6, (-)7 (пръ'выи (же) дн~ь)8 нарече'нъ ст~ъ бђ'детъ ва'мъ.
вся'кого дњ'ла слђ'жня да не твори'те, и^ да
принесе'те вс^есъж#же'нїе г~ђ, з~, дн~їи, (-)9 [седмы'и
(же) дн~ь]10 нарече'нъ ст~ъ бђ'детъ ва'мъ, вся'кого дњ'ла слђжня да не твори'те” И$ рече г~ь
къ мољ=сїю гл~я, гл~и сн~омъ і^и^л~вымъ, и^ рече'ши
къ ни'мъ, е^гда` в#ни'дете въ зе'млю ю^же а%зъ
даю` вамъ, и^ пожнњте жа'твђ е^я`, и^ да принесе'те пе'рвыя снопы` жа'твы ва'шея, къ же'рцђ, и^ принесе'тъ сно'пъ прDе г~ь прїя'тенъ вамъ”
На заё%трїе перваго [дн~я сђботы]11, да възнесе'тъ и& жре'цъ, и^ да сътвори'те въ дн~ь вонже
а^ще принесе'те сно'пъ, ѓ^вча` непоро'чно е^ді'нолњтно, въ вс^есъж#же'нїе г~ђ, и^ требђ е^го, дв^а деся'тые ча'сти мђки` пшени'чны, спря'жены въ е^ле'ю, тре'бђ г~ђ въ воню бл~гово'нїя г~ђ, и^ възлїянїе е^го четвертђю ча'сть и%нъ вина`, (-)12
хлњб (же) и^ пря'жены кла'сы но'вы да не ја^сте,
дажъ до того` дн~и самоh, дондеже принесе'те в^ы
да'ры б~ђ вашемђ, зако'нъ вњчны'и в роже'нїя
ва'ша въ все'мъ вселе'нїи ва'шемъ и^ съчтете
себњ`, эT наё%трїя сђбо'ты (до)13 дн~е во'ньже а^ще
принесе'те снопы` възложенїя сеDмь недель цњлыX”
[да сочте'ши]14 даже до наё%трїя послњднїя
недели, да съчте'те, н~, дн~їи, и^ да принесе'те
тре'бђ но'вђ г~ђ. эT вселе'нїа ва'шего, да принесе'те хлњб'ы” Възложе'нїя, в~, хлњб'а, з двђ деся'тыхъ ча'стеи мђки` пшени'чны, да [бђдетъ
хлњ'бъ е^ді'нъ]15 (ква'шеный)16” да ся и^спекђтъ
с пе'рвыхъ жи'тъ г~ђ, и^ да принесе'те съ хлњ'бы з~, а%гнецъ, непоро'ченъ е^ді'нолњтныхъ, (и^
ѓ^вна` дв^а непоро'чна, и^ телеw е^ді'нъ эT стаD)17,
[и^]18 да бђ'дђтъ въ вс^есож#же'нїе г~ђ, и^ тре'бы
и^хъ и^ възлїянїя иX, тре'ба воня` бл~гово'нїя
г~ђ” И$ да сътвори'те козелъ эT ко'зъ е^ді'нъ
грњха` ра'ди и^ дв^а а%гньца е^ді'нолњтна въ
тре'бђ спsнїя съ хлњбы прьвыX жиT, и^ да возложиT я& жреw. съ хлњ'бы пе'рвыX жиT, възложе'нїе преD
гм~ъ, съ ѓ^бњма а%гньцема. ст~а бђдTђ г~ђ (и^)
жрьцђ и^же прино'сиT я& томђ` да бђдеT” И прозове'те сїи дн~ь, наро'чиT ст~ъ да бђ'детъ ваM,
вся'каго дњла слђжня да не твори'те вонь”
Закоn вњ'чныи в роже'нїя ва'ша, въ все'мъ въселе'нїи` ва'шемъ, (-)19 *е^гда` пожнете жа'твђ земля` ва'шея, да не потребите ѓ^ста'нка жа'твы (-)20 свое^я`, внегDа жнете, и^ эTпадающая`
жа'твы (ва'шея`)21, да не [побира'ете]22, ни'щемђ (и^ чюжемђ) и^ пришелцђ да ѓ^ста'вите я&
а%зъ г~ь б~ъ ва'шъ” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я,
гл~и сн~омъ і^и^л~вымъ рекїи *мцsа се'дмаго, въ а~,
дн~ь мцsа да бђдетъ ва'мъ поко'и, па'мять
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15-му дні 1 го місяця– празник прісних Господеві. Сім днів їстемете прісне. 7 Перший же названий день буде
вам святий. Ніякого діла служіння не
вчините, 8 і приноситимете цілопалення Господеві 7 днів, а сьомий
день буде називатися вам святим, –
ніякого діла служіння не вчините. 9 І
сказав Господь до Мойсея, кажучи:
10 Скажи ізраїльським синам, і скажеш до них: Коли ввійдете до землі,
яку Я даю вам, і пожнете її жнива, то
принесете перші снопи ваших жнив
до священика; 11 і він принесе сніп
перед Господа, як прийнятний від
вас. Вранці першого дня суботи хай
принесе його священик, 12 і зробите
в дні, в якому лиш принесете сніп:
непорочне однолітнє ягня в цілопалення Господеві; 13 і його жертву:
дві десятини пшеничної муки замісеної в олії, – жертву Господеві, на запах милий Господеві, і його дар напитку: четверту частину іна вина. 14
Хліб же і зв’язані нові колоски не їстимете аж до того самого дня, доки
ви не принесете дари вашому Богові,
– закон вічний у ваші роди, в усім
вашім поселенні. 15 І почислите собі:
від ранку суботи до дня, в якому лиш
принесете снопи покладення, сім
цілих тижнів. 16 Почислиш аж до
ранку останнього тижня, почислите
50 днів, і принесете нову жертву Господеві. 17 Від вашого поселення принесете хліби предложення. 2 Хліби з
двох десятин пшеничної муки, – один хліб хай буде квасний, – хай будуть спечені з перших жнив Господеві. 18 І принесете з хлібами: 7 непорочних однолітних ягнят, і два непорочні барани, і одне теля зі стад, і
будуть на цілопалення Господеві; і
їхні жертви, і їхні дари – напитки –
жертва, милий запах Господеві. 19 І
зробите одного козла, з кіз, за гріх і
два однолітні ягнята в жертву спасіння з хлібами первоплодів жнив. 20 І
священик покладе їх з хлібами первоплодів жнив, як предложення перед
Господом, з двома ягнятами. Святими будуть Господеві, і священикові,
що їх приносить, тому хай буде. 21 І
назвете цей день славним – святим
хай буде для вас. Всяке діло служіння не зробите в ньому. Закон вічний
у ваші роди, в усьому вашому поселенні. 22 *Коли пожинаєте жнива
вашої землі – не зберете останку ваших жнив, коли жнете, і те, що з ваших жнив впаде, не збирайте – бідному, і чужинцеві, і приходькові оставите їх. Я Господь Бог ваш. 23 І
сказав Господь до Мойсея, кажучи:
24 Скажи ізраїльським синам, кажучи: *Сьомого місяця, в 1-й день місяця, хай буде вам спочинок, – па-
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м’ять труб – назване святим Господеві. 25 Ніяке діло служіння не чинитимете, і принесете цілопалення Господеві. 26 І сказав Господь до Мойсея, кажучи: 27 В 10-му дні цього, 7го місяця, – день очищення, названий
святим, хай вам буде. І впокорите ваші душі, і принесете цілопалення
Господеві. 28 Ніяке діло не чинитимете в цьому дні, бо він є днем очищення для вас, щоб очистити за вас
перед вашим Господом Богом. 29 Бо
всяка душа, яка не впокориться в тому дні, вигубиться зі свого народу, 30
і всяка душа, яка чинить діло в цьому
дні, вигубиться та душа зі свого народу. 31 Ніяке діло не чинитимете –
закон вічний у ваші роди, в усіх ваших поселеннях; 32 празником празників хай вам буде; і впокорите ваші
душі, від 9 го дня місяця, ввечері, аж
до десятого дня місяця, до вечора,
святкуйте ваш празник. 33 І сказав
Господь до Мойсея, кажучи: 34 Скажи ізраїльським синам, кажучи: В 15му дні цього, 7-го місяця, *празник
шатер 7 днів – Господеві. 35 І перший день хай буде названий святим,
ніякого діла служіння не чинитимете.
36 7 днів приноситимете цілопалення
Господеві, восьмий же день хай буде
названий святим вам: принесете цілопалення Гоподеві; він вихідним є, ніякі діла служіння не чинитимете. 37
Це господні празники, які назвете
славними й святими, щоб Господеві
принести дар: і цілопалення, і їхні
жертви, і їхні жертви – напитки на
кожний день, удень, 38 за винятком
господніх субот, і за винятком ваших
дарів, і за винятком всіх ваших молитов, і за винятком ваших добровільних жертов, які дасьте Господеві. 39
В 15–му дні цього, 7 го місяця, коли
закінчите жнива землі, святкуйте
Господеві 7 днів. В перший день –
спочинок і в 8-й день – спочинок. 40
І візьмете собі в 1-й день: гарний
плід дерева, і гілки пальм, і галузки
дерева з густим листям, і верби з
потоку – і звеселитеся перед вашим
Господом Богом 7 днів в році. 41
Закон вічний у ваші роди, в 7-му місяці святкуватимете його: 42 житимете в шатрах 7 днів. Кожний туземець в Ізраїлі хай живе в шатрах, 43
щоб бачили у ваші роди, що Я в шатрах поселив ізраїльських синів, коли
виводив Я їх з єгипетської землі. Я
Господь Бог ваш. 44 Переказав Мойсей ізраїльським синам всі Господні
празники.
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(тре'бъ)23 нарече'на ст~а [г~ђ]24, вся'каго дњла
слђжня да не твори'те, и^ да принесе'те вс^есъж#же'нїе г~ђ” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, (-)25
въ і~ и, дн~ь, (з~, мцsа)26 сего дн~ь ѓ^цыще'нїя,
нарече'нъ ст~ъ, да бђ'детъ ва'мъ” И$ да покори'те дш~а ва'ша, и^ да принесете вс^есъж#же'нїе
г~ђ, вся'каго дњла да не твори'те в сїи дн~ь,
е^сть б^о дн~ь ѓ^цыще'нїя сїи ваM ѓ^цы'стити ѓ^
ва'съ, прDе гм~ъ бм~ъ ва'шимъ, вся'ка [б^о]27
дш~а ја%же не покори'тся въ то'й дн~ь, да потреби'тся эT людїи свои^хъ, и^ вся'ка дш~а ја%же твори'тъ дњло в сїи дн~ь, поги'бнет# дш~а
т^а эT людїи свои^хъ” Вся'каго дњ'ла да не
твори'те, зако'нъ вњчны'и в роже'нїя ва'ша, въ
всњхъ селе'нїиX ва'шихъ, пра'знDикъ пра'знDиковъ
да бђд'етъ ва'мъ, и^ да покори'те дш~а ва'ша,
эT џ~ го, дн~е мцsа, эT вече'ра даже до [деся'таго дн~е мцsа]28 до ве'чера пра'знDђите пра'зникъ
ва'шъ” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, гл~и сн~омъ
і^и^л~выM рекїи, въ е~і, дн~ь, мцsа з~ го сего,
*пра'знDикъ кђщныи, з~, дн~їи г~ђ, и^ (первыи
дн~ь)29 нареченъ ст~ъ [да бђ'дет#]30 вся'каго дњ'ла слђжня да не твори'те з~, дн~їи да приноси'те вс^ясъж#же'нїа г~ђ, (-)31 (ѓ^смы'и (же) дн~ь)32
нареченъ ст~ъ да бђ'детъ ва'мъ, (да)33 принесе'те вс^есъж#же'нїе г~ђ, и^схо'дно е^сть, вся'каго
дњ'ла слђжня да не твори'те” се пра'знDицы гн~и
ја%же наречете наро'читы ст~ы, ја^коже (принесе'те)34 прино'съ г~ђ, (и^) вс^есъж#же'нїя, и^ тре'бы
и^хъ, и^ възлїянїя и^хъ эT дн~е до дн~е, ра'звњ
сђботъ гн~ь, и^ ра'звњ да'ръ ва'шихъ и^ ра'звњ
всњхъ моле'нїи ва'шихъ, и^ развњ бл~говолныхъ
ва'шихъ, ја%же да'сте г~ђ, (-)35 въ е~і, дн~ь мцsа,
з~ го сего, е^гда сконча'ете жи'та земля`, да
пра'знђете г~ђ, з~, дн~їи, въ дн~ь первы'и поко'и,
и^ дн~ь и~, поко'и, (и^) и^ да въз'мете [себњ`]36 въ
дн~ь а~, пло'дъ дре'ва кра'сенъ, и^ вњтвь фини'ческђю и^ вњтви дре'ва ча'стаго ли'стїя, и^ ве'рби
[-]37 [-]38 эT водоте'чи, [и^ възвесели'теся]39 прDе
гм~ъ бм~ъ ва'шимъ, з~, дн~їи въ лњтњ зако'нъ
вњ'чныи, в роже'нїя ваша, въ мцsъ, з~. пра'знђите [-]40, [и^]41 въ кђщах#, да пребђ'дете, з~,
дн~їи вся'къ т^ђзе'мецъ въ і^и^л~и, да пребђ'детъ въ кђщахъ ја^ко ви'дятъ в роженїя
ва'ша, ја%ко въ кђщахъ вселиX сн~ы і^и^л~вы” Є$гда`
и^звожDђ я& и^хъ, и^з земля` е^гљ=петьскїя” А$зъ
г~ь б~ъ ва'шъ, (-)42 и^сповњда мољ=сїи (вся`) пра'знDики гн~я сн~омъ і^и^л~вымъ”
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_ Глvа, к~д”

в~ мо= к~џ
выj и~
мgа в~і
мrа в~

в~ мо= к~а

в~ мо= к~а
е~ мо= џ~і
мgа е~

рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, заповњждь
сн~омъ і^и^л~вымъ, (да)1 принесTђ т^и е^ле'и эT
дре'ва чи'ста, (и^) цњжена въ свњтњнїе.
да гори'тъ свњти'ло всегда`. вн^њё%дђ за
вњсы въ хра'мњ свњдњ'нїя, и^ да ж#гђтъ е&, а^а^ро'нъ и^ сн~ове е^го, эT ве'чера до заё%тра прDе гм~ъ,
не преста'юще зако'нъ вњчны'и в роже'нїя ва'ша,
на свњти'лњ чи'стеM да [ж#жетъ]2 въ свњти'лњ
прDе гм~ъ до заё%тра, и^ да въ'змете мђки` пшени'чны, и^ да сътвори'те эT нея, в~і хлњ'бовъ.
дв~ђ десяти'нъ да бђ'дет# хлњ'бъ е^ді'нъ, и^ възложи'те и^хъ на дв^а положе'нїя” По ѕ~, хлњ'бовъ
(-)3 на трапе'зњ чи'стњ прDе гм~ъ. и^ да възложи'те на [е^ді'но]4 положе'нїе џимияM чи'стъ и^
со'ль, и^ да бђ'дђтъ хлњ'бы въ память преDлежа'щїи преD гм~ъ, въ дн~ь сђбо'ты, да преDлежи'тъ прDе гм~ъ всегда` эT сн~овъ і^и^л~въ, завњт#
вњ'чныи, *и^ да бђ'дет# а^а^ро'нђ и^ сн~ом# е^го, и^ да
ја%дятъ я& въ мњстњ ст~њ сђть б^о ст~ая
ст~ыхъ. с^е [иM]5 эT тре'бы г~ђ закоn вњ'чныи” І$
и^зы'де сн~ъ жены` і^и^л~ьтески, и^ се же бњяше сн~ъ
е^гљ=пътянина въ сн~њхъ і^и^л~вых#, и^ [котороа^шеся]6 въ полчищи, и^же эT і^и^л~ьтеныня (-)7
мђжъ і^и^л~ьтянинъ [-]8 наре'къ сн~ъ жены` і^и^л~ьтяныни и%мя [гн~е]9 прокля`” И$ приведо'ша и& къ
мољ=сїю, (-)10 и^мя (же) мт~ри е^го саломи'џъ.
д#щи даврі'и^на эT племени` да'нова, и^ въвергоша
и& въ темни'цђ ѓ^сђди'ти и& по велњ'нїемъ
гн~имъ” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, и^зведи'те
кля'вшаго вн^њ по'лчища, и^ да възложаT вс^и
слы'шавшїи` рђцњ` свои` на главђ` е^го, и^ да
побию'тъ и& каменїемъ ве'сь со'нм#” И$ сн~омъ
і^и^л~выM гл~и, и^ рече'ши к ни'мъ, чл~къ чл~къ и^же
а^ще проклене'тъ б~а [свое^го]11 грњх# прїиметъ”
Клены'и же и%мя гн~е, смр~тїю да ё%мретъ ка'менїемъ да побию'тъ и& весь со'ньмъ [-]12, а^ще л^и
[земецъ и^л^и прише'лецъ]13, внегда` проклене'тъ,
и%мя гн~е да ё%мретъ” *И чл~къ и^же а^ще
ё^бїетъ [вся'кђ]14 дш~ђ чл~чђ смр~тїю да
ё%мретъ, и^же а^ще кт^о ё^бїетъ говя'до и^
ё'мрет#, да тяжет# дш~ђ въ дш~и мњсто, и^
а'ще кт^о сътвори'тъ поро'къ бли'жнемђ, ја^коже
сътвори` е^мђ та'коже (и^) (емђ сътворя'тъ)15,
и^зломле'нїе въ и^зломле'нїя мњсто, *ѓ^ко въ ѓ^ка
мњсто, зђбъ въ зђ'ба мњсто. ја%коже сътвори'лъ поро'къ чл~кђ та'коже сътворяT (и^) емђ, и^же
а^ще кт^о ё^даритъ чл~ка и^ ё'мрет# [и^ то'и]16
смр~тїю да ё%мреT” ѓ^правле'нїе е^ді'но е^сть, прише'лцђ и^ насе'лникђ, ја%ко а^зъ [-]17 г~ь б~ъ ва'шъ,
и^ гл~а мољ=сїи къ сн~омъ і^и^л~вымъ, і^ и^зведо'ша
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Глава 24
1 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 2 Заповіси ізраїльським синам, хай візьмуть тобі чисту і ціджену олію з оливкового дерева,
щоб світити. Хай горить світило
завжди 3 ззовні занавіси, в шатрі
свідчення, і хай запалюють його
Аарон і його сини, з вечора до
ранку, перед Господом, безупинно
– закон вічний у ваші роди. 4 На
чистому світилі хай запалює, в світилі перед Господом, до ранку. 5 І
візьмете пшеничну муку, і зробите
з неї 12 хлібів: дві десятини хай буде в одному хлібі; 6 і покладете їх у
два ряди по 6 хлібів на чистій трапезі перед Господом. 7 І покладете
на один ряд чистий ладан і сіль, і
хай будуть хліби на пам’ять, хай
лежать перед Господом. 8 У суботній день – хай лежать перед Господом завжди від ізраїльських синів –
завіт вічний; 9 *і хай буде Ааронові
і його синам, і хай їдять їх на святому місці, бо це святе-святих. Це
їм з жертвуваного Господеві – закон вічний. 10 І вийшов син жінкиізраїльтянки, і він же був сином єгиптянина, між ізраїльськими синами, і билися в таборі, той чоловік,
що від ізраїльтянки, і ізраїльтянин;
11 і прикликавши, син жінки-ізраїльтянки, господнє ім’я, прокляв. І
привели його до Мойсея, ім’я ж матері його Саломіт, дочка Дабрі з
племені Дана, 12 і кинули його до
в’язниці, щоб судити його за господнім приказом. 13 І сказав Господь до Мойсея, кажучи: 14 Виведіть поза табір того, що прокляв, і
хай покладуть усі, хто чув, свої руки на його голову, і хай ввесь збір
поб’є його камінням. 15 І скажи ізраїльським синам, і промовиш до
них: Людина, людина, яка лиш проклене свого Бога, одержить гріх. 16
Хто ж проклинає господнє ім’я, хай
смертю помре, хай ввесь збір поб’є
його камінням: чи приходько, чи
туземець, як проклене господнє ім’я; хай помре. 17 *І людина, яка
лиш уб’є всяку душу людини,
смертю хай помре. 18 Той, хто лиш
уб’є худобу, – і помре, хай віддасть
душу за душу. 19 І якщо хто вчинить ваду ближньому, так як зробив тому, так само і йому зроблять.
20 Злом за зло, *око за око, зуб за
зуб. Так, як зробив ваду людині,
так зроблять і йому. 21 Той, хто
лиш вдарить людину, і вона помре,
і той хай смертю помре. 22 Закон
один є приходькові і місцевому, бо
Я Господь Бог ваш. 23 І промовив
Мойсей до ізраїльських синів, і ви-
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вели того, що прокляв, поза табір, і
ввесь збір ізраїльських синів побив
його камінням; зробили те, що Господь заповів Мойсеєві.

Глава 25

мой2. 23

1 І сказав Господь до Мойсея
на Синайській горі, кажучи: 2
Скажи ізраїльським синам, і
скажеш до них: Коли ввійдете до
землі, яку Я вам даю, хай спочине
даю, – суботи Господеві. 3 *6 літ
засіватимеш твою ниву і 6 літ
різатимеш твій виноград, і збереш
його плід. 4 А в 7-му році субота, –
хай буде спочинок землі, – субота
Господня: не сіятимеш твоєї ниви,
не різатимеш твій виноград, 5 і те,
що само від себе виросте на твоїй
ниві, не жатимеш, і винограду
твого відлучення не збиратимеш –
буде землі рік спочинку. 6 І будуть
суботи землі їжею тобі, і твоїй
дитині, і твоєму рабові, і твоїй рабині, і твоєму наємникові, і тубільцеві, що проживає з тобою, 7 і
твоїй скотині, і звірам, що на твоїй
землі, – хай буде всякий плід його
(=поля) в їжу. 8 І вичислиш 7 літ
спочинку, це є 7 літ по сім; і будуть
тобі цих 7 літ спочинку – 49 літ; 9 і
сповістите трубним голосом по
всій вашій землі в 7-му місяці, в 10му дні місяця, в день очищення
сповістите трубою по всій вашій
землі, 10 і освятите цей рік, рік 50ий. І розголосите відпущення всім,
що живуть на ній, рік відпущення,
це буде вам знаком; і хай кожний з
вас відійде до своєї власності, і всі
відійдете до своєї батьківщини. 11 І
відпущення, хай це буде вам знак:
рік 50 ий, рік хай вам буде – не сіятимете ані не жатимете те, що саме
зійде на ній, і не збереш оставленого на ній, – 12 бо це знак, хай
буде вам відпущення святе. З нив
їстимете її плоди, 13 і в році відпущення – знак їх, хай прийде
кожний до своєї посілості. 14 Якщо
продажжю віддаси ближньому твоєму, якщо ж купиш у твого ближнього, хай не засмучує людина
ближнього. 15 За числом років, після знаку, хай купить у ближнього,
за числом років жнив хай дасть
тобі. 16 Як лиш є більше років –
побільшить вартість його посілості, як менше років – зменшить
вартість його посілості, так і хай
тобі віддасть число жнив. 17 Хай
не засмутить людина ближнього, і
боятимешся Господа Бога свого. Я
Господь Бог ваш. 18 І зробите всі
мої оправдання і всі мої суди, їх
збережете і зробите, і поселитеся
_____
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кля'вшаго вн^њ по'лчища и^ поби'ша и& [ка'менїемъ ве'сь соньмъ]18 (сн~въ і^и^л~въ)19, сътвори'ша
е^же заповњда г~ь мољ=сїю”

_ Глvа, к~е”
гл~а г~ь къ мољ=сїю на горњ синаи'стњи
рекїи, гл~и сн~омъ і^и^л~вымъ, и^ рече'ши къ
ниM вънегда` вънидете въ зеMлю ю^же а^зъ
даю` вамъ, да почїетъ земля` ю^же а^зъ
даю` ва'мъ сђботы г~ђ, *ѕ~, лњтъ да сњеши ни'вђ твою, и^ ѕ~, лTњ, да рњжеши виногра'дъ твои
и^ ѓ^бье^млеши пло'дъ е^го” А$ въ [з~ е лњто]1 сђбо'та поко'и да бђ'детъ земли`, сђбота гн~я, ни'вы свое'я не сњ'еши, (-)2 ви'ногра'да своеh да не рњжеши, и^ никнђща ѓ^ себњ, ни'вы твое^я` да не
жне'ши, и^ виногра'да эTлђченїя твое^го да не ѓ^бье^млеши, лњто поко'я бђдеT зеMли” И$ бђ'дђтъ
сђбо'ты земли` ја^дь тебњ и^ дњтищђ твое^мђ,
и^ рабђ` твое^мђ и^ рабыни твое'и, и^ нае'мникђ
твое^мђ и^ ѓ^бита'лникђ прилежащемђ тебњ` и^
ско'тђ твое^мђ, и^ звњри сђщемђ въ земли` твое'и, да бђ'детъ вся'к# пло'дъ е^го въ јадь” И$ съчте'ши (-)3 з~, (лњтъ поко'ю)4 (с^е е^сть) з~, лњтъ
седьми'жды, и^ бђ'дђтъ тебњ`, з~, (-)5 лTњ (си'хъ
поко'ю), м~џ лњтъ, и^ да расповњсте трђбнымъ
гла'сомъ въ все'и земли` ва'шеи” Мцsа з~ го, і~ го
дн~я мцsа, въ дн~ь ѓ^чище'нїя, да расповњсте
трђбо'ю въ все'и земли` ва'шеи и^ да ѓ^ст~ите сїе
лњто, (лњто н~ е)6, и^ да просла'вите ѓ^ставле'нїе
(-)7 всњмъ живђщимъ на не'и, лњто ѓ^ставле'нїя, знаме'нїе се бђдетъ ва'мъ, и^ да эTи^детъ
ко'ждо (ва'съ) въ притя'жанїе свое, и^ ко'ждо въ
эTчsтво свое эTи^детъ” (И$) ѓ^ставле'нїе, зна'менїа
(да бђ'детъ) с^е (ва'мъ), лњто, н~ е, лњто бђ'ди
ва'мъ, да не сње^те н^и жне'те е^же са'мо и^зни'кнетъ на не'и и^ да не ѓ^бье^млеши ѓ^ставленых#,
на неи, ја%ко зна'менїе е^сть, (ѓ^ставле'нїя) ст~о
да бђ'детъ ва'мъ” эT ни'въ да я'сте жита е^я`,
[и^]8 въ лњто эTставленїя зна'менїя и^хъ, да
прїидет# ко'ждо въ притяжа'нїе свое, а^ще (-)9
эTдаси кђплю бли'жнемђ твое^мђ а^ще л^и притя'жеши эT бли'жняго твое^го да не ѓ^скорбля'етъ чл~къ бли'жняго” по числђ лњтъ по зна'менїю да притя'житъ эT бли'жняго по числђ` лTњ
жи'тъ да да'сть ти`, ја%коже а^ще бо'лїи лњтъ,
ё^мно'житъ притяжа'нїе е^го, [-]10 ја%коже мнњ'е
лњтъ, ё^мен#шитъ притяжа'нїя е^го” Та'ко (и^)
число` житъ [-]11 да (ти эTда'сть)12, да не ѓ^скорби'тъ чл~къ бли'жняго, и^ да ё^бои'шися` г~а
б~а свое^го, а%зъ [-]13 г~ь б~ъ ва'шъ и^ да сътворите вс^я ѓ^правда'нїя моя` и^ вся` сђды` моя`, [-]14
снабди'те и^ сътвори'те я&, и^ вселите'ся на зем204
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ли`, ё^пова'юще” И$ да'стъ земля` пло'дъ свои, и^ ја%сте в сы'тость, и^ всели'теся (на не'и ё^пова'ющеи)15, а^ще [-]16 глаголите чт^о н^ы ја%сти бђ'детъ, въ [седмо'е лњто]17, а^ще не сње^мъ, н^и
събира'емъ жи'тъ свои^хъ, [-]18 послю` бл~гослове'нїе
мое` ва'мъ, въ лњто ѕ~ е, и^ сътвори'тъ жита
е^я`, въ г~ лњта [-]19 да сње^те (до) лњта ѓ%смаго, и^ да ја%сте эT житъ ве'тхиX да'же до лњта
џ~ го, до'ндеже приспњю'тъ жита ея`, да ја%сте
ве'тхая` ве'тхих#, (-)20 земля' (же) не преда'сте въ
ѓ^скверне'нїе, моя` б^о е^сть земля`, ја^ко прише'лцы
и^ ѓ^бита'тели в^ы е^сте предо мно'ю (-)21 по все'и
земли` ѓ^дръжа'нїя ва'шего, и^скђпъ да дае^те земли`, а^ще л^и ни'щђе^тъ бра'тъ тво'и и^же с тобо'ю, и^ эTдаст# эT ѓ^дръжа'нїя свое^го (-)22 да прїидетъ, ё%жикъ бли'жнїи е^мђ и^ да и^скђп'ит#
проданїя бра'та свое^го, а^ще л^и не бђ'детъ е^мђ
ё%жикъ, и^ възмо'жет# рђка (е^го) (пости'гнђти)23
дово'лныи и^скpђ е^го, и^ да съчтђтся лњта кђ'пли е^го и^ да възда'ст# е^же и%мать чл~кђ е^мђже
долженъ бњ`, и^ възврати'тся въ ѓ^дръжа'нїе е^го” А$ще л^и не пости'гнетъ рђка` е^го дово'лное ја%коже эTда'ти е^мђ [-]24 да бђ'дет# притяжа'нїе
продавшемђ сїя, до лњта ѓ^ставле'нїя” (Є$гдаy)25 и^зы'иде (лњто ѓ^ставле'нїя)26 и^ прїидеT въ
ѓ^дръжа'нїе е^го, а^ще л^и кт^о прода'стъ до'мъ
вселе'нїя (ѓ^гражде'нїя въ градњ)27, [-]28 да бђ'детъ и^скђпле'нїе е^го, до'ндеже скоnчаюTся лњт'а
дн~и. (и^) да бђдеT и^скђпле'нїе е^го, а^ще л^и не и^скђпиT до'ндеже сконча'е^тся лњто вс^е, да ѓ^дръжи'тся доM сђщїи въ гра'дњ, и^мђщемђ ѓ^гражDенїе, въ тве'рдь притяжа'вшемђ е&, (и^) в роже'нїя
е^го, и^ да не възвратиTся въ ѓ^ставле'нїе” до'ми
же и^же на се'лех# и^мже нњсть (ѓ^коло и^хъ ѓ^гражDенїя)29, къ селђ земли` да ся приложаT, и^скђпи
(е^го) всегда` да бђ'дђтъ, и^ въ ѓ^ставле'нїе да
ся възвратятъ” (-)30 Гра'ди (же) леви'тъстїи`
[и^]31 до'мы (-)32 ѓ^дръжинїя (иX) и^скђпи (да бђ'дђт#, прsно)33 леви'томъ” И$н^о и^же кт^о а^ще и^скђпитъ эT леви'тъ да и^зы'идетъ прода'нїе [-]34
дворовъ грDаныхъ ѓ^дръжанїя и^хъ, въ ѓ^ставле'нїе, ја%ко дворо'ве гра'дъ леви'тъскихъ, ѓ^дръжа'нїя и^хъ посреди сн~въ і^и^л~въ, и^ се'ла нарече'нїя
въ граде'хъ и^хъ, да ся не продадђтъ ја%ко ѓ^дръжа'нїе (и^хъ вњ'чное (-)35 е^сть)36, а%ще ли же
ни'щђетъ бра'тъ твои, [иже с тобо'ю]37 и^ знемо'жетъ (ё^ тебе` рђка'ми)38, по'дъи^ми е^го. ја^ко
прише'лца и^ ѓ^бита'лника” (да)39 поживе'тъ бра'тъ
твои с тобо'ю не въз#меши эT него` лиXвђ, н^иже
сђгђ'бины и^ ё^бои'шися б~а твое^го, а%зъ г~ь,
(да)40 поживе'тъ бра'тъ тво'и с тобо'ю. сребра`
_______
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впевнено на землі. 19 І земля дасть
свій плід, і їстимете до ситості, і
поселитеся на ній впевнено. 20 Якщо скажете: Що нам буде їсти в
сьомому році, якщо не сіємо ні не
збираємо своїх плодів? 21 Я пошлю
вам моє благословення у 6-му році,
і вона дасть свої плоди на 3 роки,
22 щоб ви сіяли до восьмого року, і
їстимете з плодів старих аж до 9-го
року, поки не настануть її жнива,
їстимете старе-старих. 23 Землю ж
не передасьте на опоганення, бо
моя є земля, ви є переді мною так,
як приходьки і мешканці 24 по всій
землі вашої посілості; дасьте викуп
за землю. 25 Якщо ж бідним є твій
брат, що з тобою, і віддасть з своєї
посілості, хай прийде близький
йому родич і хай викупить продаж
свого брата. 26 Якщо ж не буде у
нього родича, і спроможеться його
рука роздобути досить для його
викупу, 27 і хай почисляться роки
його продажі, і хай віддасть те, що
має, людині, якій був винен, і
повернеться в його посілість. 28
Якщо ж не роздобуде рука його
досить, щоб віддати йому, хай посілість буде того, що продав його,
до року відпущення. Коли ж закінчиться рік відпущення, – і відійде до його посілості. 29 Якщо ж
хто продасть дім мешкання з мурами в місті, хай буде його викуп,
доки не сповниться рік днів, і хай
буде його викуп. 30 Якщо ж не викупить, поки не скінчиться повний
рік, хай підтверджений буде дім:
що є в місті, що має мури, на
постійно тому, що вкупив його, і в
його роди; і хай не повернеться в
відпушення. 31 Доми ж, які на селах, в яких немає довкруг їх муру,
хай причисляться до поля землі.
Його викуплення хай завжди будуть можливі, і хай повернуться в
відпущення. 32 Міста ж левітів і
хати їхньої посілості – хай завжди
будуть до викуплення для левітів.
33 Інше, що хто лиш викупить у
левітів, – хай вийде продажа хат в
місті їхньої посілості в відпущення,
бо доми в місті левітів – це їх
посілість серед ізраїльських синів,
34 і поля, відділені в їхніх містах,
хай не продадуть, бо є їхньою вічною посілістю. 35 Якщо ж бідним є
твій брат, що з тобою, підупаде у
тебе руками, підніми його, як
приходька і мешканця; хай твій
брат живе з тобою. 36 Не візьмеш у
нього надмірних відсотків ані подвійних відсотків, і боятимешся твого Бога. Я Господь. Хай твій брат
живе з тобою. 37 Не даси йому твоє
_____
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срібло під відсотки і твою їжу не
даси йому за подвійні відсотки. 38
Я Господь Бог ваш, що вивів вас з
єгипетської землі, щоб дати вам
ханаанську землю, щоб бути мені
вашим Богом. 39 І якщо збідніє
твій брат у тебе, і продасться тобі,
хай не служить тобі службою раба,
40 хай буде тобі, як найманий чи
місцевий до року відпущення, щоб
працювати у тебе. 41 І хай вийде
від тебе і його діти з ним в рік
відпущення, і хай іде до свого роду,
і хай іде до його батьківської посілості, 42 тому що вони є мої раби,
яких Я вивів з єгипетської землі; –
хай не буде проданий продажжю
раба. 43 Не гнітитимеш його роботою, боятимешся Господа Бога
твого. 44 Раб же твій і рабиня, які
лиш будуть у тебе, з народів, які
навколо тебе є, з них купите раба і
рабиню. 45 І з синів поселенців, які
є у вас, з цих купите, і від їхніх
кревних; всі, що лиш будуть у
вашій землі, хай будуть вам в
посілість, 46 і розділите їх вашим
дітям по вас, і хай будуть вам в посілість на-віки; братів же ваших –
ізраїльських синів, ніхто свого брата хай не гнітить роботою. 47 Якщо
спроможеться рука приходька і поселенця, що з тобою, і збіднівши,
твій брат, і продасться приходькові
чи поселенцеві, що у тебе, чи тому
приходькові, що тут народився, –
48 після продажі йому, хай йому
буде викуп. Один з братів хай його
викупить: 49 брат його батька чи
син брата його батька, хай його
викупить, або з кревних по тілі, з
його племені, викупить його. Якщо
ж спроможеться його рука викупити себе, 50 хай розчислиться з
тим, хто його купив від року, в
якому продав себе йому, аж до
року відпущеня. І хай буде срібло
його купівлі, як день найманця, від
року до року хай буде з ним. 51
Якщо ж в кого є більше років, згідно з цим, віддасть свій викуп зі срібла купівлі. 52 Якщо ж зостанеться
мало років до року відпущення, і
хай почислить йому за його роками, і хай віддасть його викуп; 53
як і найманець з року до року, хай
буде з ним. Не гнітитимеш його
працею перед тобою. 54 Якщо ж не
викупиться після цього, хай вийде
в році відпущення сам і його діти з
ним, 55 бо ізраїльські сини – мої
раби, вони є мої раби, яких Я вивів
з єгипетської землі.
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твое^го не да'си е^мђ въ ли'хвђ” и^ (пи'ща твое^я`
не даси` е^мђ въ сђгђбинђ)41, а%зъ г~ь б~ъ ваш#, и^зведы'и в^ы и^зъ земля` е^гљ=петъскїя, да'ти
вамъ зе'млю ханаа'ньскђ. ја%ко бы'ти (мн^њ б~ђ
ва'шемђ)42” (И$) а^ще (-)43 ѓ^ё^бо'жаеT бра'тъ тво'и ё^
тебе`. и^ продастъся тебњ`, да не рабо'тае^тъ
тебњ` рабо'ты ра'бїя, а^ки нае^мникъ, и^л^и насе'ликъ да бђ'детъ ти до лњта ѓ^ставле'нїя, да
дњ'лаетъ ё^ тебе`, и^ да и^зы'идетъ [-]44 [эT
тебе`]45 и^ дњти е^го с ни'м# въ (лњто ѓ^ставле'нїя), и^ да и'детъ в роже'нїе свое`, и^ въ ѓ^дръжа'нїе эTч~ества е^го да и'детъ” Поне'же раби` (сђть
сїи` мои`)46, ја%же и^зведо'хъ и^зъ земля` е^гљ=петьски, да ся не продаст# прода'нїемъ ра'бїем#, да не
стђжи'ши е^мђ трђдомъ, [-]47 да ё^бои'шися г~а
б~а твое^го, (-)48 ра'бъ (же тво'и) и^ раба` и^же а%ще
бђ'дет# ё^ тебе` эT ја%зы'къ, и^же ѓ^крsтъ тебе`
сђть эT тњхъ, да притя'жится ра'бъ и^ рабы'ня, и^ эT сн~въ населны'хъ и^же сђть въ ва'съ
эT си'хъ да притяжи'те, и^ эT роже'нїя и^хъ. е^ли'цы и^же а%ще бђ'дђтъ в земли` ва'шеи да
бђ'дет# ва'мъ въ ѓ^дръжанїе и^ да раздњли'те я&
дњтемъ ва'шимъ по ва'съ, и^ да бђ'детъ ва'мъ
во ѓ^дръжанїе въ вњки, бра'тїя же ва'шея` сн~въ
і^и^л~въ ко'иждо бра'та свое^го, да не стђжи'тъ [-]49
трђдо'мъ, а%ще (-)50 пости'гне рђка` прише'лцђ и^
ѓ^битаlникђ и^же ё^ тебе`, и^ ѓ^ё'божа'лъ бра'тъ
твои (и^) прода'сться къ пришеlцђ, и^л^и къ ѓ^бита'лникђ и^же ё^ тебе`, и^л^и ро'дившемђся тђ
прише'лцђ по прода'нїи` к немђ, и^скђпъ да бђ'дет# е^мђ, е^ді'номђ эT бра'тїя [-]51 да и^скђпитъ е^го бра'тъ эTц~а [е^го]52, и^л^и сн~ъ бра'та
эTц~а [е^го]53, да и^скђпитъ е^го и^л^и эT сво'иствены'я пло'ти [-]54 ро'да е^го, и^скђпитъ е^го, а^ще
л^и возмо'жет# рђка е^го и^скђпи'ти себе` (да)55 съчте'тся съ притяжа'вшиM е^го, эT лњта е^же
вда'ся е^мђ, да'же до лњта ѓ^ставле'нїя`” И$ да
бђ'детъ сребро` прода'нїя е^го, а^ки дн~ь нае'мъникђ, эT лњта до лњта да бђ'детъ с ни'мъ,
а%ще л^и комђ бо'лїи лTњ е^сть, протиv то'мђ эTдаст# и^скђпъ свои” эT сребра` прода'наго (-)56, а%ще
л^и мало ѓ^ста'нется эT лњтъ, до лњтъ ѓ^ставле'нїя, и^ да съчте'тъ е^мђ по лњтоM е^го, и^
да эTда'стъ и^скђпъ е^го а^ки нае'мникъ эT го'да
до го'да, да бђ'дет# с ни'мъ” да не стђжи'ши
е^мђ трђдоM прDе тобо'ю, а%ще л^и не и^скђ'пится,
посе'мъ да и^зы'идетъ въ лњто ѓ^ставле'нїя,
са'мъ и^ дњти е^го с ни'мъ, ја'ко мои` (раби` сн~ове
і^и^л~вы)57, раби` мои` с^и сђть, и^хже и^зведо'х# и^зъ
земля` е^гљ=пеTскїя (-)58”
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_ Глvа, к~ѕ”
в~ мо= к~
е~ мо= е~
ўлMо ч~ѕ

в~ мо= к~и

і^ѓv а~і

в~ крgи ѕ~

е~ мо= к~и
плаq в~
малаX в~
варXђ в~

е* сътвори'те себњ ѓ^браза рђкотворе'на,
ни'же начерта'ныхъ, ни'же столпа` поста'вите себњ`, и^ (не поста'вите (себњ` болва'нъ) ка'менъ и^стђка'нъ)1 въ земли` ва'шей, (и^ не поклони'теся и^мъ)2, а%зъ е^смь г~ь б~ъ
ва'шъ, сђбо'ты моя` снабди'те, и^ эT ст~ыхъ мои^хъ ё^бои'теся а%зъ е^смь г~ь” *Аще въ повелњнїи^хъ мои^хъ хо'дите и^ за'повњди моя` снабдите`
и сътвори'те я&, и^ дам# до'ждь ваM въ' время
свое, и^ земля` да'сть пло'дъ свои, и^ древеса се'лная дадђт# ѓ^во'щь сво'и, и^ спости'гнетъ васъ
млаченїе жи'т# (і^) и^манїе вина, (-)3 и^манїе же
вина постигнетъ время сњя'нїя, и^ ја%сте хлњб#
вашъ в сы'тость, *и^ всели'теся без# стра'ха на
земли` ва'шеи и^ ра'ть не прои'детъ сквозњ зе'млю
ва'шђ, и^ даM ми'ръ в земли` ва'шеи, и^ ё'снете, и^
не бђдетъ [ё^страша'яй ва`съ]4, и^ погђблю` ѕвњри лю'тыя` эT зеMля ва'шеа [и^ рать (сквозњ земля` ва'шея не про'идеT)5]6 и^ пожене'те врагы` ваша,
и^ па'дђтъ прDе ва'ми ё^бо'емъ” И$ поженђтъ эT
васъ е~ р~, (а^)7 р~, ва'съ пожене'т# тм^ђ и^ падђтъ
вра'зи ва'ши прDе вами мечемъ” И$ при'зрю на ва'съ
[и^ блгsвлю` ва'съ]8, и^ възвращђ ва'съ и^ ё^множђ
ва'съ, и^ поста'влю завTњ мо'и с ва'ми” и^ ја%сте
ве'тхая, и^ ветхая ве'тхиX и^ ве'тхая` эT лица`
но'выхъ и^знесе'те и^ поста'влю [завњтъ]9 мо'и въ
ва'съ и^ не похђ'литъ дш~а моя` ва'съ” *И$ похождђ въ ва'съ, и^ бђ'дђ ва'мъ б~ъ, (а^)10 в^и бђ'дете
м^и въ лю'ды” А/зъ [-]11 г~ь б~ъ ва'шъ, и^зведы'и
в^ы и^зъ земля` е^гљ=петьскїя сђщимъ ва'мъ рабо'мъ, и^ съкрђши'хъ ё%зы ја%рма` ва'шего, (-)12 и^зведо'хъ в^ы съ вла'стїю” *А$ще л^и не послђша'ете
мене` и^ не сътворите` повелњнїи мои^хъ си'хъ, (и^
сђпроти'витеся мн^њ)13, и^ сђдо'мъ мои'мъ не
ё^годи'тъ дш~а ва'ша, ја%коже [не сътвори'ти
ва'мъ]14 всњхъ за'повњдїи мои^хъ, [и^]15 ја%ко разсы'пати завњтъ мои, и^ а'зъ сътворю` си'це
ва'мъ, и^ приста'влю на в^ы неи^мњнїе, и^ ра'ны и^
кра'сты, [-]16 врњжа'ющи ѓ%чи ва'ши, и^ дш~ђ ва'шђ сђшащђ, и^ всњ'ете въ тще` сњмена ва'ша,
(-)17 и^зъја%дят# (б^о) [е&]18 сђпоста'ты ва'ша. и^
ѓ^прђ лице` мое` на ваs, и^ паде'те прDе враги` ва'шими, и^ поженђтъ в^ы ненави'дящїи` ва'съ, и^
пробњ'гнете не гони'ми ники'мже” И$ а'ще до сего`
не послђшае^те мене`, и^ приложђ` наказа'ти в^ы
вре'дъ з~. за грњхи` ва'ша, и^ съкрђшђ` ё^кориZнђ
презо'ра ва'шего, и^ положђ нб~о ва'мъ а^ки желњз'но
и^ зе'млю ва'шђ а^ки мњдянђ” И$ бђ'детъ вътще` крњп'ость ва'ша, и^ не да'стъ земля` ва'ша
сњмени свое^го, и^ дре'ва села` ва'шего не дадђт#
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Глава 26
1 *Не зробите собі образа:
зробленого руками, ані різьблених,
ані не поставите собі стовпа, і не
поставите собі камінного різьбленого божка у вашій землі, і не поклонитеся їм, – Я є Господь Бог
ваш, – 2 зберігайте суботи мої, і
бійтеся моїх святощів. Я є Господь.
3 *Якщо ходитимете за моїми наказами, і збережете мої заповіді, і
виконаєте їх – 4 і дам вам дощ у
час свій, і земля дасть свій плід, і
пільні дерева дадуть свої плоди. 5 І
захопить вас молотіння жнив і збір
винограду, збір же винограду захопить час посіву, і їстимете хліб ваш
до ситості, *і поселитеся без страху
на вашій землі, 6 і війна не перейде
через вашу землю; і дам мир у
вашій землі, і спатимете, і не буде
нікого, хто страшитиме вас, і вигублю лютих звірів з вашої землі, і
війна не перейде через вашу землю;
7 і поженете ваших ворогів, і впадуть перед вами вигубленням. 8 І 5ть з вас поженуть 100, а 100 з вас
пожене десять тисяч; і ваші вороги
впадуть перед вами від меча. 9 І
погляну на вас, і поблагословлю
вас, побільшу вас, і розмножу вас, і
покладу мій завіт з вами. 10 І їстимете старе і старе старих, і винесете старе з – перед лиця нових,
11 і покладу мій завіт у вас, і не
зогидить вас моя душа. 12 *І ходитиму у вас, і буду для вас Богом, а
ви будете мені народом. 13 Я Господь Бог ваш, що вивів вас з єгипетської землі, як ви були рабами, і
розбив Я кайдани вашого ярма, Я
вивів вас з владою. 14 *Якщо ж не
послухаєтесь мене, і не зробите цих
моїх наказів, 15 і будете мені противитися, і ваша душа зневажить
мої суди, щоб не чинити вам всі
мої заповіді і щоб знівечити мій
завіт, 16 і Я так з вами зроблю: і
наведу на вас бідноту, і рани, і
хвороби, і те, що нищить ваші очі і
сушить вашу душу, і надармо посієте ваше насіння, бо його з’їдять
ваші противники. 17 І покладу моє
лице проти вас, і впадете перед вашими ворогами, і поженуть вас ті,
що вас ненавидять, і втікатимете,
хоч ніхто не женеться за вами. 18 І
якщо до цього не послухаєтє мене,
і додам карати вас 7-ма пошестями
за ваші гріхи, 19 і знищу зарозумілість вашої гордості, і покладу
вам небо, як залізне, і вашу землю,
як мідяну. 20 І даремною буде ваша
сила, і ваша земля не дасть свого
насіння, і дерева вашого поля не
_______
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дадуть свого плоду. 21 І якщо після
цього заблудите на сторони, і не
забажаєте мене послухатися, додам
проти вас сім пошестей, за вашими
гріхами. 22 І *пошлю на вас лютих
звірів землі, і пожеруть вас, і вигублять вашу скотину, і зроблю вас
нечисленними, і ваші дороги запустіють. 23 І якщо цим не будете направлені, але підете до мене в неправді, 24 і піду і Я проти вас в
моїм гніві, з розгоном, і поб’ю вас
Я всемеро за ваші гріхи. 25 І наведу
на вас меч, що мстить суд завіту, і
як втечете до ваших міст, пошлю
на вас смерть, і впадете в руки
ваших ворогів. 26 Коли ви будете
пригнічені голодом хліба, тоді десять жінок спечуть ваші хліби в
одній печі, і віддадуть ваші хліби в
міру, і їстимете, і не насититеся. 27
Якщо ж і цим не послухаєтеся мене, але підете до мене боком, 28 і Я
піду проти вас в гніві з розпалом, і
Я вас покараю всемеро за ваші
гріхи. 29 І їстимете тіла ваших синів, і їстимете тіла ваших дочок. 30
І зроблю ваші храми запустілими, і
винищу ваші дерев’яні ручні вироби, і покладу ваші трупи на трупи
ваших ідолів, і вас зненавидить моя
душа. 31 І зроблю ваші міста пустими, і розсиплю ваші святощі, і не
нюхатиму запах ваших жертов. 32 І
Я зроблю запутілою вашу землю, і
здивуються з неї ваші вороги, які
живуть на ній; 33 і розсію вас поміж народи, і вигубить вас надходячий мечем, і ваша земля буде
пустою, і ваші міста стануть пустими. 34 І ви будете в землі ваших
ворогів, і тоді земля святкуватиме і
милуватиметься її празниками в усі
дні її опустіння, 35 святкуватиме
те, чого не святкувла у ваші празники, коли ви на ній жили. 36 І на
ваш останок наведу страх в їхні
серця, в землі їхніх ворогів, і гнатиме їх голос листка, що паде, і
втечуть так, як ті, що втікають від
бою, і впадуть, хоч ніхто не женеться. 37 І знехтує брат братом,
так як в бою, – ніким не переслідувані, – і не зможете протиставитися вашим ворогам. 38 І згинете в країнах, і пожере вас земля
ваших ворогів. 39 І осталі з вас
зітліють через їхні гріхи і за гріхи
їхніх батьків, зітліють в землі їхніх
ворогів. 40 І вони визнають свої
гріхи і гріхи своїх батьків, бо переступили і знехтували мною, і
тому що ходили переді мною в
неправді, 41 і Я піду проти них в
гніві, в люті, боком, і введу їх до
землі їхніх ворогів. Тоді упокориться їхнє непокірне серце, і тоді
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плода` свое^го” И$ а'ще посе'мъ соблђ'дите на страны`, и^ не и^зво'лите послђшати мене, приложю` на
в^ы вре'дъ се'дмь по грњхо'мъ ва'шимъ” И *напђщђ` на в^ы ѕвњри лю'тыя зем#ны'я, і^ и^зъја%дятъ в^ы, и^ потребяT ско'тъ ва'шъ, и^ ма'ли
[сътворю`]19 в^ы, и^ пђсты бђ'дђт# пђтїе ва'ши, і^
а^ще си'мъ не нака'жетеся, но по'идете къ мн^њ
[в непра'вдњ]20, (и^) пои^дђ и^ а'зъ противђ ва'мъ
во ја%рости (мое'и) съ рве'нїеM и^ погђблю` в^ы (-)21
а%зъ се'дми'жды грњхъ ра'ди ва'ших#” И$ наведђ на'
вы мечъ мьстя'и сђда` завњтнаго, и^ въбњгнете ли въ гра'ды ва'ша, [-]22 пђщђ (на' вы см~рть)23,
и^ въпаде'те въ рђцњ вра'гъ [ва'шихъ]24” Вънегда` скорбњти ва'мъ пи'ща хлњ'бовъ. (тогда`)25 и^спекђтъ де'сять же'нъ хлњ'бы ва'ша, въ (е^ді'нои
пе'щи)26, и^ эTдадя'т# хлњ'бы ва'ша въ мњрђ, и^
я'сте и^ не насыти'теся” А$ще же [и^]27 симъ не
послђшае'те мене`, [и^]28 по'идете къ мнњ` страно'ю и^ а'зъ пои^дђ проти'вђ ва'мъ въ ја%рости съ
рве'нїемъ и^ накажђ` в^ы а%зъ сеDми'жды грњхъ ра'ди ва'шихъ” И$ я'сти бђдете плоти сн~въ ва'ших#, и^ пло'ти дще'реи ва'шихъ ја%сте” И$ сътворю` пђсты'я ка'пища ва'ша, и^ потреблю` древена'я рђкотворе'нїа ваша, и^ положђ` трђпы ваша
на трђ'пњх# кђмиr ва'шихъ, и^ възненавидиT (васъ
дш~а моя)29” И$ сотворю` гра'ды ва'ша пђсты и^
разсы'плю ст~ая ва'ша, и^ не ѓ^боня'ю воня` тре'бъ
ва'шихъ” И$ сътворю` пђстђ а%зъ зе'млю вашђ, и^
въздивя'тся ѓ^ не'и вра'зи ваши живђщеи на
не'и, и^ разсы'плю в^ы въ ја%зы'ки и^ потреби'тъ в^ы
приходя'и мече'мъ, и^ бђ'детъ земля` ва'ша пђста`, и^ гра'ди ва'ши бђ'дђтъ пђсты” (-)30 И$ в^ы
бђ'дете въ земли` вра'гъ ва'шихъ, (и^) тогда`
пра'знђетъ земля`, (и^ бл~говоли'тъ) пра'зника е^я`,
въ вся` дн~и ѓ^пђстњнїя е^я`, пра'знђетъ ја^же
не пра'знова въ пра'зницњхъ ва'шихъ, е^гда живя'сте на не'и” И$ ѓ^(с)та'вльшиM эT ва'съ вложђ`
стра'хъ въ срцDа и^хъ, въ земли` вра'гъ и^хъ, и^
пожене'тъ иX гла'съ листа летя'ща и^ пробњгнђт# ја%ко бњжа'щїи` эT ра'ти, и^ падђтъ н^ики'мже гони'ми. и^ пре'зритъ браT бра'та а^ки на
ра'ти ники'мже гони'ми и^ не възмо'жете сђпроти'витися врагоM ва'шимъ” И$ поги'бнете въ
странаX, и^ сътреби'т# в^ы земля` враh вашиX. и^
ѓ^ставшїи` эT ваs и^стлњюT за грњхи` иX [и^ за
грњхи` эTц~ъ и^хъ]31, въ земли` враh и^хъ и^стлњ'ютъ” І$ и^сповњ'дятъ грњхи` своя` и^ грњхи` эTц~ъ
своиX, ја%ко престђпи'ша и^ презрњша мя`, и^ ја%ко
ходи'ша предо мно'ю (в непра'вдњ)32, и^ а'з# [пои^дђ]33 противђ и^мъ въ гнњ'вњ (въ ја%рости)
страно'ю и^ (въведђ)34 я& въ земли` вра'гъ и^хъ.
тогда` смири'тся срцDе и^хъ непокори'вое, и^ тогда`
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позна'ют# грњхъ и^хъ, и^ въспомянђ` завњт# і^а^ковль, и^ завњтъ і^саа'ковъ, и^ завњтъ а^враа'мль
помянђ`, и^ зе'млю помянђ” (-)35 [земля' (же) ѓ^ста'нется]36 эT ни'хъ, тогда` прїиметъ земля`
пра'зники своя`, вънегда` ѓ^пђстњти е^й и^хъ ра'ди, и^ ѓ^ни прїимђтъ своя` безако'нїя, сего` ра'ди
и^же (презрњша сђды` моя`)37, и^ повелњнїи мои^хъ
въз#негодова` дш~а иX” И$ ја%ко не бя'хђ л^и въ земли` вра'гъ свои^хъ (и^) не призрњх# и^хъ, н^иже възнегодова'хъ и^хъ, ја^ко потреби'ти я&, (и^) разсы'пати завњтъ мои и^же с ни'ми, а%зъ [-]38 г~ь б~ъ
и^х#. и^ помянђхъ [-]39 на завњт# (мо'и) прьвы'и,
ја%ко и^зведо'хъ и^хъ и^зъ земля` е^гљ=петьскїя`, эT
до'мђ рабо'ты прDе страна'ми е^же (быхъ)40 и^мъ
бм~ъ а^зъ [-]41 г~ь” Се сђды, и^ повелњ'нїя и^ закоn,
и^же да'лъ г~ь, междђ собо'ю, и' межDђ сн~ы і^и^л~вы
въ горњ сина'истњи, рђко'ю мољ=сїевою”

_ Гл~ав, к~з”
рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, гл~и сн~омъ і^и^л~вымъ, и^ рече'ши къ ниM [гл~я]1, чл~къ и^же
а^ще мо'лится молбо'ю, за и^зъмњнђ дш~а
свое^я` г~ђ, да бђдђтъ цњна` мђжеска по'лђ, эT, к~, лњтъ, д^о ћ~, лњтъ, да бђ'детъ
[цњна е^го]2, н~, дидра'гмъ сребра` мњрою ст~ою” А$
же'ньска по'лђ да бђ'дет# цњна`, л~, дидра'гмъ. а^ще же эT е~ лњтъ, д^о к~, лњтъ. да бђ'детъ
цњна` мђжескђ по'лђ к~, дидра'гмъ, же'ньскђ же
по'лђ і~, дидра'гмъ” эT мцsа же е^ді'наго до, е~,
лњт#. да бђдетъ цњна` мђжеска по'лђ е~, дидра'гмъ сребра`. а^ же'ньска по'лђ, г~, дидра'гмы
[сребра`]3, а^ще л^и эT ћ~, лњт# и^ вы'ше, а%ще л^и
(е^сть) мђжескъ по'лъ да бђ'детъ цњна` [е^го]4, е~і,
дидра'гм# сребра`, а^ же'ньска полђ і~, дидрагM” А$ще
л^и ё^бо'гъ е^сть цњною [е^го]5 да ста'нетъ прDе
жерце'мъ, и^ да ѓ^цњни'тъ е^го жре'цъ ја^коже мо'жетъ рђка` ѓ^бњща'вшагося, та'ко ѓ^цњ'нитъ е^го жре'цъ” А$ще л^и эT скота`, приноси'маго эT ниX
да'ръ г~ђ, и^же а^ще да'ст# эT си'хъ г~ђ, бђ'детъ
ст~о” да не и^з#мњни'ши [-]6 добра` за зло`, а^ ни
зла` за добро`, а^ще л^и и^змњня'я и^змњни'ши с^е
скотъ скотомъ, да бђ'дет# (и^ то'и)7 и^змњне'нїе
ст~о” А/ще ли вся'къ скоT нечи'стъ (е^сть), эT ни'хже не прино'сится (-)8 даръ г~ђ. да поста'витъ
ско'тъ прDе жрьце'мъ, и^ ѓ^цњн'итъ и& жре'цъ междђ до'брымъ и^ междђ злы'мъ, [-]9 ја%коже ѓ^цњн'итъ жре'цъ та'ко да бђдетъ” А$ще л^и и^скђ'пляя` и^скђпиT и& да приложиT пя'тђю ча'сть къ
цњнњ` е^го” и^ чл~къ [а^ще]10 ст~итъ до'мъ сво'и
ст~ынею г~ђ, [-]11 да ѓ^цњ'нитъ и& жре'цъ междђ`
до'брымъ и^ междђ` злы'мъ. ја%коже ѓ^цњ'нитъ и&
жре'цъ, та'ко да ста'нетъ” А$ще л^и ѓ^сщ~ая е^го
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пізнають їхній гріх; 42 і Я згадаю
завіт Якова і завіт Ісаака, і згадаю
завіт Авраама, і згадаю землю. 43
Земля ж останеться без них. Тоді
земля одержить свої празники, коли вона запустіє через них, і вони
одержать свої беззаконня через те,
що знехтували моїми судами, і їхня
душа погордила моїми наказами.
44 І тому що – чи не були в землі
своїх ворогів – і не погордив Я
ними, ані не знехтував я ними, щоб
вигубити їх, і щоб розірвати мій
завіт, що з ними. Я Господь Бог
їхній. 45 І згадав Я мій перший
завіт, бо Я вивів їх з єгипетської
землі, з дому рабства, перед народами, щоб бути їхнім Богом. Я Господь. 46 Це суди, і накази, і закон,
який Господь дав між собою і між
ізраїльськими синами, на Синайській горі рукою Мойсея.

Глава 27
1 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 2 Скажи ізраїльським синам, і скажеш до них, кажучи: Людина, яка лиш помолиться молитвою, по вартості своєї душі, Господеві, 3 – хай буде ціна чоловічого
роду від 20 літ до 60 літ, хай буде
його ціна 50 дідрахм срібла за святою міркою. 4 А жіночого роду –
хай буде ціна 30 дідрахм. 5 Якщо ж
від 5 літ до 20 літ – хай буде ціна
чоловічого роду 20 дідрахм, жіночого ж роду 10 дідрахм. 6 Від одного ж місяця до 5 літ – хай буде
ціна чоловічого роду 5 дідрахм срібла, а жіночого роду 3 дірахми срібла. 7 Якщо ж від 60 літ і вище, якщо ж є чоловічого роду, – хай буде
його ціна 15 дідрахм срібла, а жіночого роду 10 дідрахм. 8 Якщо ж є
забідний для його ціни, хай стане
перед священиком, і хай священик
його оцінить. Згідно з тим, як спроможна рука того, що дав обітницю,
так оцінить його священик. 9 Якщо
ж зі скотини, що з них приноситься
дар Господеві, як хто дасть з цих
Господеві – воно буде святим. 10
Не заміниш доброго на погане ані
погане на добре. Якщо ж, міняючи,
заміниш його: скот скотом, хай і
його заміна буде святою. 11 Якщо
ж це всякий нечистий скот, з яких
не приноситься дар Господеві, хай
поставить скотину перед священиком, 12 і її оцінить священик між
добрим і між поганим; так як оцінить священик, так хай буде. 13
Якщо ж викуповуючи, викупить її,
хай додасть п’яту частину до її
ціни. 14 І людина, якщо освятить
свій дім, як святощі для Господа,
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хай її оцінить священик між добрим і
між злим. Так, як його оцінить священик, так хай буде. 15 Якщо ж хто
освятив його – він викупить свій дім,
хай додасть до цього п’яту частину
срібла його ціни, і хай йому буде. 16
Якщо ж з нив її посілості освятить
людина Господеві, і хай буде ціна її
за її посівом: міра ячменю – 50 дідрахм срібла. 17 Якщо ж від року відпущення освятить свою ниву, за її ціною хай стане. 18 Якщо ж після відпущення освятить свою ниву, хай йому священик почислить срібло, 7 зосталих літ до літа відпущення, і хай
відчислить від його ціни. 19 І якщо
викупить свою ниву той, хто освятив
її, хай додасть п’яту частину срібла
до її ціни, і хай буде йому. 20 Якщо ж
не викупить ниви, хай віддасть ниву
іншій людині; після цього хай не
викупить її, 21 але хай буде нива,
коли мине відпущення, свята і схвальна Господеві, так як відлучена земля, хай буде для священика в його
посілість. 22 Якщо ж придбає з ниви,
яка не є з поля його посілості, і освятить Господеві, 23 хай почислить
йому священик остаточну ціну від
року відпущення, і хай віддасть ціну
в тому дні у святе Господеві. 24 І в
році відпущення хай віддасть поле
людині, від якої його придбав, якої
була посілість землі. 25 *І вся ціна
хай буде за святою мірою: 20 мір хай
буде дидрахма. 26 *Кожний первородний, який лиш народиться в твоїм
скоті, хай буде Господеві, і хай не освятить його ніхто – чи теля, чи вівця
– воно є Господеві. 27 Якщо ж з нечистих чотироногих, хай виміняє за
його ціною, і хай додасть 5-ту його
частину до цього, і хай буде йому.
Якщо ж не викупиться, хай продасться за його ціною. 28 Всякий же обіт,
який лиш обіцяє Господеві людина з
усього, що є його,– від людини до
скотини, і від поля його посілості, –
не віддасться ані не викупиться всякого обіту, буде святе – святих Господеві. 29 І з всякого обіту, що лиш
обіцяє людина, не викупиться, хай
смертю помре. 30 Всяка десятина
землі – від насіння землі і від плоду
дерева – є Господеві; святе – Господеві. 31 Якщо ж, викуповуючи, викупить людина його десятину, – 5-у
його частину хай додасть до нього, і
хай йому буде. 32 І всяка десятина
волів, і овець, і все, що лиш прийде в
число під палицю, хай буде десятина;
святе – Господеві. 33 Не заміниш
гарне поганим ані злого добрим; якщо ж, замінюючи, заміниш його, тоді
те і його заміна буде святим, хай не
викупиться. 34 Це є заповіді, які Гос-
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и^скђпитъ хра'мъ сво'и, да приложи'тъ на се`
пятђю ча'сть сребра` цњны` [е^го]12 и^ да бђ'детъ е^мђ. а%ще л^и эT ни'въ ѓ^дръжа'нїя е^го,
ѓ^ст~итъ чл~къ г~ђ, и^ да бђ'детъ цњна` е^го по
сњя'нїю е^го, спђ'дъ ја^чме'ню и~, дидра'гмъ
сребра` а^ще л^и эT лњта ѓ^ставле'нїя, ѓ^ст~иT
ни'вђ свою`, по цњнњ` е^я` да ста'нет#” А$ще л^и
послњди ѓ^ставле'нїя` ѓ^ст~ит# ни'вђ е^го, да
съчтеT е^мђ [сребро` жре`ц#]13, [з~]14, лњтъ ѓ^ста'вшая` до лњта ѓ^ставле'нїя`, и^ да ё^имет#
эT цњны` е^го” [И$ а^ще]15 и^скђ'питъ ни'вђ свою`
ѓ^сщ~ая ю& да приложиT, пя'тђю ча`сть сребра`,
къ цњнњ е^го и^ да бђ'дет# е^мђ” А$ще л^и не
скђ'питъ ни'вы да эTда'ст# ни'вђ [и^номђ
чл~кђ]16 по се'м# да не и^скђ'пит# и&” Но да
бђ'детъ ни'ва минђвша'го ѓ^ставле'нїя, ст~а [и^
хва'лна]17 г~ђ, а^ки зеMля` эTлђче'ная жрьцђ, да
бђ'детъ въ ѓ^дръжа'нїе [е^го]18” А$ще л^и эT ни'вы
[-]19 притяжетъ, и^же нњсть эT села` ѓ^дръжа'нїя е^го ѓ^ст~и'тъ г~ђ, да съчте'тъ е^мђ жреw
съвръше'нїе цњны`, эT лњта ѓ^ставле'нїя, и^
да эTда'стъ цњнђ въ то'и дн~ь въ ст~ыню
г~ђ” И$ въ лњто ѓ^ставле'нїя да ся эTда'ст#
ни'ва чл~кђ эT него'же е^сть притяжа'лъ ю&,
е^гоже бњ ѓ^дръжа'нїе земно'е” *И$ вся'ка цњна` да
бђ'детъ въ мњрђ ст~ђ к~, мњръ да бђ'детъ
дидра'гм#” [-]20 *Вся'к# прьвенеw и^же а%ще роди'тся
въ ско'тњ твое^мъ да бђ'дет# г~ђ, и^ да не
ѓ^ст~ит# [е^го никто'же]21, а^ще телеw а^ще ѓ^вча`
г~ђ е^сть” А/ще ли эT четвероно'жныхъ нечи'стыхъ да и^змњни'тъ по цњнњ е^го, и^ да
приложи'тъ е~ ю ча'сть [е^го]22 к семђ, и^ да
бђ'детъ е^мђ” А$ще ли не и^скђ'пится. да ся
прода'ст# по цњнњ е^го” Вся'к же ѓ^бњтъ и^же
а^ще ѓ^бњща'етъ чл~къ г~ђ, эT всего` е^ли'ко е^мђ
е^сть эT чл~ка до скота`, и^ эT ни'въ ѓ^дръжа'нїя е^го, не эTда'стъ ни'же и^скђпиT вся'каго
ѓ^бњта ст~ая ст~ых# бђ'дет# г~ђ” И$ эT вся'каго
[ѓ^бњта]23 и^же а^ще ѓ^бњща'етъ чл~къ, не и^скђ'пится, [-]24 см~ртїю да ё%мретъ” Вся'ка
десяти'на земна'я эT сњмене земна'го и^ эT
плода` дре'внаh, г~ђ е^сть, ст~о г~ђ” А$ще ли и^скђпа'я и^скђ'питъ чл~къ десяти'нђ е^го е~ ю
ча'сть [е^го]25 да приложиT к немђ, и^ да бђ'детъ е^мђ” И$ вся'ка десяти'на воло'въ и^ ѓ^ве'цъ, и^ вся'ко е^же а^ще прїидетъ въ число` поD
жезлъ деся'тое да бђ'детъ ст~о г~ђ” Не и^з#мњни` до'браго злы'мъ (а^ ни до'брымъ зла'го),
а^ще ли и^змњне'нїемъ и^з#мњни'ши е& (тогда`
т^о) и^ и^змњне'нїе е^го бђдетъ ст~о, да ся не
и^скђ'питъ” Се [сђть]26 за'повњди, ја%же запо210
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и^ и~і
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вњда` г~ь мољ=сїю (и^) къ сн~ом# і^и^л~вымъ въ горњ`
сина'истњи”

подь заповів Мойсеєві й ізраїльським синам на Синайській горі.

Коне'цъ кни'гамъ третимъ мољ=сїѓ^вымъ”
и%мать в себњ глvа, к~з”

Кінець третих книг Мойсея.
Має в собі 27 глав.

ЧЕТВЕРТІ КНИГИ
МОЙСЕЯ - ЧИСЛА
_ Глvа, а~”

в~ мо= л~

Глава 1

гл~а г~ь къ мољ=сїю, въ пђсты'ни сина'истњи, въ хра'мњ свњдњ'нїя, въ а~ дн~ь,
мцsа втора'го, [втора'го лњта]1, по и^зъше'ствїи иX, эT земля` е^гљ=петьскїя” *Гл~я
възмњте съчтенїе всего со'ньма сн~овъ і^и^л~въ по
роже'нїяX и^хъ, [и^]2 по домо'мъ ѓ^ч~ьства и^хъ, (и^)
по числђ` и^ме'нъ и^хъ, [вся'къ мђжескъ полъ]3, по
глава'мъ и^хъ” [-]4 эT дво'юдесяти` лњт# и^ вы'ше, (и^) всяk и^ды'и съ си'лою і^и^л~вою, [съгляда'ти]5 и^хъ по си'ле и^хъ, т^ы, і^ а^а^ро'нъ, съзира'ите
и^хъ” И$ с ва'ми да бђ'дђт# [по си'ле и^хъ ко'ждо]6
(и^хъ). кождо по племе'ни, ка'ждого эT кн~ѕеи, по
домо'м# эTч~ьства да бђ'детъ” И$ сїя и^мена` мђже'и, и^же ста'нђтъ с ва'ми. эT рђви'ма, е^лисђръ,
сн~ъ седиё%ровъ” [И$]7 эT симеѓ'на, салами'иль, сн~ъ
сђрисада'и” [И$]8 эT і^ю'ды, наа^ссо'нъ, сн~ъ а^минада'вль” [И]9 эT и^саха'ръ, наџанаи^ль, сн~ъ сога'ровъ”
[и^]10 эT заё^ло'на, елиаv, сн~ъ хело'нь” эT сн~ов# и^ѓ'сифль (и^) эT е^фрњмль, е^лиса'мъ, сн~ъ [семиё%довъ]11” [И$]12 эT манасі'я гамалі'илъ, сн~ъ фадасђровъ” [и^]13 эT веньа^ми'на, а^вида'нъ, сн~ъ гедеѓ'ноv” [И$]14 эT да'на а^хезеръ сн~ъ [а^м#мисадаеv]15” [и^]16
эT а^си'ра, [фага'и^лъ]17, сн~ъ е^храновъ” эT га'да е^лиса'фъ, сн~ъ рагђ'иловъ” [И$]18 эT неџали'ма, а^хире'и
сн~ъ е^на'нь” Сїи` нарече'нїи со'ньма, кн~ѕи эT племе'нъ, по эTч~ьства'хъ и^хъ, ты'сђщницы і^и^л~вы
сђть” И$ поя` мољ=сїи і^ а^а^ро'нъ мђжа сїя нарече'ныя и^менемъ” (-)19 Ве'сь (же) со'ньм# събра'ша въ
а~ дн~ь мцsа, втора'го, [втора'го]20 лњта” И$ съгля'даша (я&) по роже'нїяхъ и^хъ, [и^]21 по эTч~ьства'хъ и^хъ, (и^) по числђ и^мени и^хъ эT к~
лњтъ и^ вы'ше, вся'къ мђжескъ полъ по гла211

1 І сказав Господь до Мойсея в
синайській пустині, в храмі свідчення, в 1-му дні другого місяця,
другого року, після їхнього виходу
з єгипетської землі, *кажучи: 2
Візьміть перелік всього збору ізраїльських синів за їхніми родами і за
домом їхніх батьків, і за числом їх
імен, кожного, з чоловічого роду,
за їхніми головами. 3 Від дванадцятилітніх і вище, і кожного, що
йде з ізраїльською силою, щоб почислити їх за їхньою силою. Ти і
Аарон почислите їх. 4 І з вами хай
будуть за їхньою силою, кожний з
них; кожний за племенем кожного,
від князів, за домом батьків, хай
будуть. 5 І це імена мужів, які стануть з вами: з Рувима: Елисур, син
Седиура; 6 і з Симеона: Саламиїл,
син Сурисадая; 7 і з Юди: Наассон,
син Аминадава; 8 і з Ісахара: Натанаїл, син Согара; 9 і з Завулона: Елиав, син Хелона; 10 з синів Йосифа – і з Ефріма: Елисам, син Семиуда; і з Манасії: Гамалиїл, син Фадасура; 11 і з Венямина: Авидан,
син Гедеона; 12 і з Дана: Ахезер,
син Аммисадая; 13 і з Асира: Фаґаїл, син Ехрана; 14 з Гада: Елисаф,
син Регуїла; 15 і з Неталима: Ахирей, син Енана. 16 Це назначені
збору, князі з племен за їхніми
батьківщинами. Вони тисяцькі ізраїльські. 17 І взяв Мойсей і Аарон
цих мужів, названих по імені. 18
Ввесь же збір зібрали в 1-му дні
другого місяця, другого року, і переписали їх за їхніми родами, і за
їхніми родинами, і за числом імені
їх, від 20 літ і вище, кожний з чо-
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ловічого роду, за їхніми головами, 19
так, як наказав Господь Мойсеєві. Ці
почислили в синайській пустині. 20 І
було синів Рувима, первородного
Ізраїля: за їхніми родами, і за їхніми
зборами, і за домами їхньої родини, і
за числом їхніх імен, і за їхніми
головами, всі чоловічого роду від 20
літ і вище, кожний, що іде з силою,
21 – перепис їх з племені Рувима –
40000, і 6000, і 5 сот. 22 Синів же
Симеона: за їхніми родами, і за
їхніми зборами, і за домами їхнього
роду, і за числом їхніх імен, і за
їхніми головами, кожний з чоловічого роду від 20 літ і вище, кожний,
що іде з силою, 23 – перепис їх з
племені Симеона – 50000, і 9000, і
300. 24 Синів Юди: за їхніми родами,
і за їхніми зборами, і за домами
їхнього роду, і за числом їхніх імен, і
за їхніми головами, всякий з чоловічого роду від 20 літ і вище, кожний,
що іде з силою, – 25 перепис їх з
племені Юди – 70000, і 4000, і 600.
26 І з Синів Ісахара: за їхніми родами, і за їхніми зборами, і за домами
їхншого роду, і за числом їхніх імен,
і за їхніми головами, всіх чоловічого
роду від 20 літ і вище, кожний, що
іде з силою, 27 – перепис їх з племені
Ісахара – 50000, і 4000, і 400. 28 І з
синів Завулона: за їхніми родами, і за
їхніми зборами, і за домами їхнього
роду, за числом їхніх імен, і за їхніми
головами, всіх з чоловічого роду від
20 літ і вище, кожний, що іде з силою, – 29 перепис їх з племені Завулона – 50000, і 7000, і 400. 30 І з
синів Йосифа, і синів Ефріма: за їхніми родами, і за їхніми зборами, і за
домами їхнього роду, і за числом їхніх імен, і за їхніми головами, всіх
чоловічого роду від 20 літ і вище,
кожний, що іде з силою, 31 – перепис
їх з племені Ефріма – 40000 і 5 сот.
32 І з синів Манасії: за їхніми родами, і за їхніми зборами, і за домами
їхнього роду, і за числом їхніх імен, і
за їхніми головами, всіх з їхнього чоловічого роду від 20 літ і вище, кожний, що іде з силою, 33 – перепис їх з
племені Манасії – 30000, і 2000, і
200. 34 І з синів Венямина: за їхніми
родами, за їхніми зборами, за домами
їхнього роду, за числом їхніх імен, за
їхніми головами, всіх їхнього чоловічого роду від 20 літ і вище, кожний,
що іде з силою, 35 – перепис їх з
племені Венямина – 30000, і 5000, і
400. 36 І з синів Гада: за їхніми родами, за їхніми зборами, і за домами
їхнього роду, і за числом їхніх імен, і
за їхніми головами, всіх їхнього чоловічого роду від 20 літ і вище,
кожний, що іде з силою, 37 – перепис
їх з племені Гада – 40000, і 5000, і
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ва'мъ и^хъ, ја%коже повелњ г~ь мољ=сїю, (-)22 съгляда'ша сїи` въ пђсты'ни сина'истњи” И$ бы'ша сн~ове рђви'мли прьве'нца, і^и^л~ва, по роже'нїю
и^хъ, (и^) по соньмо'мъ и^хъ, [и^]23 по домо'мъ эTч~ьства и^хъ, (и^) по числђ` и^меn и^хъ, [и^]24 по погла'вїю и^хъ, вся'къ мђжескъ полъ эT к~ лњтъ
и^ вы'ше, вся'къ и^ды'и съ си'лою съгляда'нїя иX
эT племе'ни рђви'мля” Wм~, Wѕ~, и^ е~, со'тъ” Сн~овъ
(же) симеѓ'новыхъ, по роже'нїю и^хъ [и^]25 по соньмо'мъ и^хъ, [и^]26 по домо'мъ эTч~ьства иX, [и^]27
по числђ` и^менъ иX, [и^]28 по погла'вїю и^хъ, вся'к#
мђже'скъ полъ эT к~, лњт# и^ вы'ше, вся'къ и^ды'и съ си'лою съгляда'нїе иX эT племе'ни симеѓ'ня. Wн~, Wџ~, и^ т~” Сн~овъ і^ю'дины'хъ по роже'нїю
и^хъ, [и^]29 по соньмо'мъ и^хъ, [и^]30 по домоM эTч~ьства и^хъ, [и^]31 по числђ` и^ме'нъ иX, [и^]32 по
погла'вїю и^хъ, вся'къ мђжескъ полъ, эT к~
лњтъ и^ вы'ше, вся'къ и^ды'и съ си'лою, съгляда'нїя и^хъ, эT племе'ни і^ю'дина Wѓ~, Wд~, и^ х~”
[И$]33 эT сн~овъ и^саха'ровъ, по роже'нїю иX, [и^]34 по
соньмо'мъ и^хъ, (и^) по домо'мъ эTч~ьства и^хъ,
(и^) по числђ` и^ме'нъ и^хъ, [и^]35 по погла'вїю
и^хъ, вся'къ мђжескъ полъ, эT к~ лњтъ и^
вы'ше, вся'къ и^ды'и съ си'лою, съгляда'нїе и^хъ
эT племе'ни и^саха'рова, Wн~, и^ Wд~, и^ у~” [И$]36 эT
сн~овъ заё^лонь по роженїю и^хъ, (и^) по со'ньмомъ
и^х#, [и^]37 по домоM эTч~ьства иX по числђ` и^ме'нъ
и^хъ, [и^]38 по погла'вїю и^хъ, вся'къ мђжескъ
полъ, эT к~, лњт# и^ вы'ше, вся'къ и^ды'и съ си'лою съгляда'нїе и^хъ, эT племе'ни заё^ло'ня, Wн~,
и^ Wз~, и^ у~” [И$]39 эT сн~овъ и^ѓ^сифль, (и^) сыновъ
е^фрњмль, по роже'нїю и^хъ, [и^]40 по сонмо'мъ
и^хъ, [и^]41 по домо'мъ эTч~ьства и^хъ, [и^]42 по
числђ` и^ме'нъ и^хъ, (и^) по погла'вїю и^хъ вся'къ
мђжескъ полъ, эT к~, лњт# и^ вы'ше вся'къ и^ды'и съ си'лою съгляда'нїе иX, эT племе'нъ е^фрњмль, Wм~, и^ е~ соT” [И$]43 эT сн~овъ манасі'инъ по
роже'нїю иX, [и^]44 по соньмо'мъ и^хъ, [и^]45 по домо'мъ эTч~ьства и^хъ, [и^]46 по числђ` и^ме'нъ
и^хъ, [и^]47 по погла'вїю и^хъ вся'къ мђжескъ поl
[и^хъ]48, эT к~, лњтъ и^ вы'ше, вся'къ и^ды'и съ
си'лою съгляда'нїе и^хъ эT племе'ни манасі'ина,
Wл~, и^ Wв~, и^ с~” [И$]49 эT сн~овъ веньа'минъ, по роже'нїю иX по соньмо'мъ и^хъ, по домо'м# ѓ^ч~ьства
и^хъ по числђ` и^ме'нъ и^хъ, по погла'вїю` и^хъ,
вся'къ мђжескъ полъ [иX]50, эT к~ лњтъ и^ вы'ше, вся'къ и^ды'и съ си'лою, съгляда'нїе и^хъ
эT племе'ни венья'мина, Wл~, и^ Wе~ и^ у~” [И$]51 эT
сн~ов# га'довъ по роже'нїю и^хъ, по соньмо'мъ и^хъ,
[и^]52 по домо'мъ эTч~ьства и^хъ, [и^]53 по числђ`
и^ме'нъ и^хъ, (и^) по погла'вїю и^хъ, вся'къ мђжескїи полъ [и^хъ]54, эT к~, лњтъ, и^ вы'шеи,
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вся'къ и^ды'и съ си'лою съгляда'нїе и^хъ эT племе'ни га'дова, Wм~, Wе~, и^ х~, и^ н~” [И$]55 эT сн~въ
да'новъ по роже'нїю и^хъ, [и^]56 по соньмо'мъ и^хъ,
[и^]57 по домо'мъ ѓ^ч~ьства и^хъ, по числђ` и^ме'нъ
и^хъ, [и^]58 по погла'вїю и^хъ, вся'къ мђжескъ
полъ [и^хъ]59, эT к~ лњт# и^ вы'ше, всяk и^ды'и съ
си'лою, съгляда'нїе и^хъ, эT племе'ни да'нова, Wћ~, и^
Wв~, и^ з~ соT” [И$]60 эT сн~овъ а^си'ровъ по роженїю и^хъ,
[и^]61 по соньмо'мъ и^хъ, [и^]62 по домо'мъ эTч~ьства
и^хъ, [и^]63 по числђ` и^ме'нъ и^хъ, по погла'вїю и^хъ,
вся'къ мђжескъ полъ [и^хъ]64 эT к~ лњтъ и^ вы'ше, всяk и^ды'и съ си'лою съгляда'нїе и^хъ, эT племе'ни а^сі'рова Wм~, и^ Wа~, и^ е~ соT” [И$]65 эT сн~овъ неџалимль по роже'нїю и^хъ [и^]66 по соньмо'мъ и^хъ,
[и^]67 по домо'мъ эTч~ьства и^хъ, [и^]68 по числђ` и^ме'нъ
и^хъ, [и^]69 по погла'вїю и^хъ, вся'къ мђжескъ полъ
[и^хъ]70 эT к~ лњтъ и^ вы'ше, вся'к# и^ды'и съ си'лою
съгляда'нїе и^хъ, эT племе'ни неџали'мля, н~, и^
Wг~, и^ у~” Сїя съгляда'нїя е^же гляда'ша мољ=сїи
(съ)71 а^а^ро'номъ, и^ кн~зи і^и^л~вы, в~і мђжїи. мђжъ
е^ді'нъ эT племе'ни е^ді'наго, эT племе'ни до'мђ эTч~ьства и^хъ [-]72. и^ бысть всего съгляда'нїя, сн~въ
і^и^л~въ, съ си'лою и^хъ, эT к~ лTњ и^ вы'ше, вся'къ
и^сходя'и въполча'тися въ і^и^л~ви, х~, ты'сђщь и^
Wг~, и^ е~ со'тъ, и^ н~” Леви'ти же ѓтъ племе'ни ѓ^ч~ьства и^хъ, не съгляда'шася въ сн~охъ і^ил~выхъ” И$
рече г~ь къ мољ=сїю (-)73 вњждь племя` (левгі'ино)74, да не съгляда'еши е&, и^ числа` и^хъ да не
прїимеши среди` сн~овъ і^и^лвъ” (-)75 Ты' (же) приста'ви леви'ты къ хра'мђ свњдњнїя, и^ къ
всњмъ съсђ'домъ е^го и^ къ всемђ е^ли'коже е^сть
в не'мъ” [да въздви'жђтъ сїи`]76 хра'мъ, и^ вс^я
съсђды е^го, и^ (-)77 да слђжатъ в немъ, и^ ѓ^крsтъ хра'ма да ся въполча'тъ” И$ вънегда` въздви'гнђти хра'мъ, да разрђша'тъ [-]78 леви'ты,
и^ вънегда` поста'вити хра'мъ да поста'вятъ,
(а^)79 и^ноплеме'ниk прикасая'ся да ё%мреT” И$ да въполча'тся сн~ове і^и^л~вы, мђж# въ свое^мъ чинђ`, и^
мђжъ въ свое^мъ старњи'шинъствњ, съ си'лою
свое^ю” Леви'ти же да ся въполча'тъ съпротивъ
ѓ^крsт# хра'ма свњдњ'нїя, и^ да не бђ'детъ съгрњше'нїя въ сн~охъ і^и^л~выхъ, и^ да снабдя'тъ
леви'ти са'ми, снабдњ'нїе хра'ма свњдњ'нїя” И$
сътвори'ша сн~ве і~и^л~вы по всемђ`, е^ли'коже заповњда` г~ь мољ=сїю [-]80, та'ко сътвори'ша”

_ Глvа, в~”

600, і 50. 38 І з синів Дана: за їхніми родами, і за їхніми зборами, і
за домами їхнього роду, за числом
їхніх імен, і за їхніми головами,
всіх їхнього чоловічого роду від 20
літ і вище, кожний, що іде з силою,
39 – перепис їх з племені Дана –
60000, і 2000, і 7 сот. 40 І з синів
Асира: за їхніми родами, і за їхніми
зборами, і за домами їхнього роду, і
за числом їхніх імен, за їхньою
головою, всіх їхнього чоловічого
роду від 20 літ і вище, кожний, що
іде з силою, 41 – перепис їх з племені Асира – 40000, і 1000, і 5 сот.
42 І з синів Неталима: за їхніми
родами, і за їхніми зборами, і за
домами їхнього роду, і за числом
їхніх імен, і за їхніми головами,
всіх з їхнього чоловічого роду від
20 літ і вище, кожний, що іде з
силою, 43 – перепис їх з племені
Неталима – 50, і 3000, і 400. 44 Це
перепис, який почислили Мойсей з
Аароном та ізраїльські князі – 12
мужів: один муж з одного племені,
з племені дому їхнього роду. 45 І
був ввесь перепис ізраїльських синів з їхньою силою від 20 літ і
вище, кожний, що іде ставати в лави в Ізраїлі, 46 – 600 тисяч, і 3000, і
5 сот, і 50. 47 Левіти ж: з племені
їхнього роду не були почислені між
ізраїльськими синами. 48 І сказав
Господь до Мойсея: 49 Гляди, племені Леві – не почислиш його і числа їхнього не візьмеш між ізраїльськими синами. 50 Ти ж пристав
Левітів до храму свідчення, і до
всього його посуду, і до всього, що
є в ньому. Хай ці несуть храм і
ввесь його посуд, і хай служать в
ньому, і хай отаборяться довкруг
храму. 51 І коли треба нести храм,
хай Левіти складуть, і коли треба
поставити храм, хай поставлять, а
чужинець, що доторкнеться, – хай
помре. 52 І хай отаборяться ізраїльські сини: муж – за своїм чином і
муж – за своїм старшинством, зі
своєю силою. 53 Левіти ж хай отаборяться навпроти і довкруг храму
свідчення, і хай не буде гріха в
ізраїльських синах, і хай зберігають
Левіти самі сторожу храму свідчення. 54 І зробили ізраїльські сини
за всім, що заповів Господь Мойсеєві, так зробили.

Глава 2

рече г~ь къ мољ=сїю і^ а^ар^ о'нђ гл~я, чл~къ
дръжа'ися [по чинђ свое^мђ]1, [и^]2 зна'менїю [и^]3 по домо'мъ эTч~ьства и^хъ, да ся
въполча'ют# сн~ве і^и^л~вы [прDе гм~ъ]4, ѓ^крsтъ
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1 І сказав Господь до Мойсея і
Аарона, кажучи: 2 Людина, що держиться за своїм чином, і за знаком,
і за домом їхньої родини, – так хай
отаборяться ізраїльські сини перед
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Господом, довкруг храму свідчення
хай отаборяться ізраїльські сини. 3
Ті, що отаборяться першими на сході
– чин табору Юди з їхньою силою, і
князь, з синів Юди, – Наассон, син Аминадава. 4 Його почислена сила:
70000, і 4000, і 600. 5 І отабориться з
ним плем’я Ісахара, князь же синів
Ісахара – Натаїл, син Соґара. 6 Його
почислена сила: 50000, і 4000, і 400.
7 І отабориться плем’я Завулона,
князь же синів Заулона – Еліяв, син
Хелона. 8 Його почислена сила:
50000, і 7000, і 400. 9 Всі ж почислені
з табору Юди: сто тисяч, і 80000, і
6000, і 400 – з їхньою силою. Вони
першими хай ставлять 10 чини полку. Рувим – до півдня, з його силою;
князь же синів Рувима – Елисур, син
Седиура. 11 Його почислена сила:
40000, і 6000, і 5 сот. 12 І отабориться з ним плем’я Симеона, князь же
синів Симеона – Саламіїл, син Сурисадая. 13 І його почислена сила:
50000, і 9000, і 300. 14 І отабориться
плем’я Гада, князь же синів Гада –
Елисат, син Раґуїла. 15 Його почислена сила: 40000, і 5000, і 600, і 50.
16 Всіх же почислених з табору
Рувима: 100000, і 50000, і 1000, і 400,
і 50 – з їхньою силою. Вони другими
хай поставлять чини полка. 17 І хай
піднімається шатро свідчення з табором Левітів посеред таборів. Так, як
отаборяться, так і хай підведуться:
кожний держачись свого чину, під
знаком свого чина. 18 Знак же табору
Ефріма – до моря (=заходу), з їхньою
силою; князь же синів Ефріма –
Елисама, син Аміюда. 19 Його почислена сила: 40000 і 5 сот. 20 І отабориться з ним плем’я Манасії,
князь же синів Манасії – Гамалиїл,
син Фаддасура. 21 Його почислена
сила: 30000, і 2000, і 200. 22 І отаборяться ті, що держаться племені
Вениямина, князь же синів Вениямина – Авидан, син Ґадеона. 23 Його
почислена сила: 30000, і 5000, і 400.
24 Всіх же почислених з табору Ефріма: 100000, і 8000, і 100 – з їхньою
силою. Вони третіми хай поставлять
25 чини табору. Дан – до півночі, з
їхньою силою; князь же синів Дана –
Ахиєзер, син Амисадая. 26 Його почислена сила: 60 тисяч, і 2000, і 7 сот.
27 Отаборяться же ті, що держаться
його, з ним :плем’я Асира, князь же
племені Асира – Фаґена, син Ехрана.
28 Його почислена сила: 40000, і
1000, і 5 сот. 29 І отабориться плем’я
Неталима, князь же синів Неталима –
Ахирей, син Енана. 30 Його почислена сила: 50000, і 3000, і 400. 31 Всі
ж почислені табору Дана: 100 тисяч, і
50000, і 7000, і 600 – з їхньою силою.
Вони останні ж кладуть чини табору
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хра'ма свњдњ'нїя, да ся въполча'ютъ сн~ове
і^и^л~вы” (-)5 Въполча'ющїи`ся пе'рвїи, на въсто'къ
чи'на по'лка і^ю'дина, съ си'лою и^хъ, и^ кн~зь эT
сн~овъ і^ю'динъ наа^ссо'нъ, сн~ъ а^минада'вль, си'ла
е^го съгляда'ная, Wо~, и^ Wд~, и^ х~” И$ (въполчится)6
с ни'мъ племя и^саха'рово, (-)7 кн~зь (же) сн~овъ и^саха'ровъ наџа'иль сн~ъ сога'ровъ, си'ла е^го съгляда'ная, Wн~, и^ Wд~, и^ у~” И$ (въполчи'тся)8 племя`
заё^ло'не, (-)9 кн~зь (же) сн~овъ заё^ло'нь, е^лїа'въ
сн~ъ хело'нь си'ла е^го съгляда'ная Wн~, Wз~, и^ у~”
Всњхъ (же) съчте'ни эT по'лка і^ю'дина, р~, ты'сђщъ, Wп~, Wѕ~, и^ у~, съ си'лою и^хъ” Пръвыи да
поставля'ютъ чи'ны по'лка, рђви'м# къ [ю'гђ]10
съ си'лою е^го, (-)11 кн~зь (же) сн~овъ рђви'мль, е^лисђр# сн~ъ седиё%ровъ, си'ла е^го, съгляда'ная Wм~, и^
Wѕ~, и^ е~ соT” И$ (въполчи'тся)12 с ни'мъ, племя'
симеѓ'не (-)13 княZ (же) сн~овъ симеѓ'нь саламі'иль, сн~ъ сђрисада'инъ, [и^]14 си'ла е^го съчита'ная, Wн~, и^ Wџ~, и^ т~” И$ (въполчи'тся)15 племя'
гадово (-)16 кн~зь (же) сн~въ га'довъ, е^лиса'џъ,
сн~ъ рагђ'иль, си'ла е^го съгляда'ная Wм~, и^ Wе~, и^
х~, и^ н~” Всњхъ (же) съчтенїи полка рђви'мля,
Wр~, Wн~, и^ Wа~, и^ у~, и^ н~, съ си'лою и^хъ” вторы'и да
поставля'ю^тъ (чи'ны полка), и^ да въздвизае^тся хра'мъ свњдњ'нїя, (съ)17 по'лком# леви'тъским# средњ` по'лковъ, ја%коже [-]18 въполча'ются,
та'же и^ да въста'юT ко'иждо держа'ся (по чинђ
свое^мђ) поD знаменїе^мъ (чи'на свои^мъ)” Знаменїе
(же) по'лка е^фрњмля, подле мо'ря съ си'лою иX,
(-)19 кн~зь (же) сн~овъ е^фрњмль, е^лиса'ма сн~ъ а^мїю'довъ, си'ла е^го съчета'ная Wм~, и^ е~ сTо” И$
(въполчи'тся)20 с ни'мъ племя' манасі'ино (-)21
кн~зь (же) сн~овъ манасі'инъ, гамалі'илъ сн~ъ фаDдасђровъ, си'ла е^го, съгляда'ная, Wл~, и^ Wв~, и^ с~” И$
(въполчи'тся и^же дръжа'тся)22 племя' вениа^миново (-)23 кн~зь (же) сн~овъ венья^ми'нь а^вида'нъ сн~ъ гадеѓ'нинъ, си'ла е^го съчета'ная Wл~,
Wе~, и^ у~,” Всњх (же) съчтенїи полка е^фрњмля Wр~,
и^ Wи~, и^ р~, съ си'лою и^хъ” Третїи да поставля'ютъ чины по'лка, да'нъ, къ сњ'верђ съ си'лою и^хъ (-)24 кн~зь (же) сн~въ да'новъ, а^хие^зе'ръ
сн~ъ а^мисада'и, си'ла е^го съгляда'ная ћ~, ты'сђщъ, и^ Wв~, и з соT” (Въполчи'т же ся и^же
дръжа'тся е^го с ни'мъ)25 племя' а^си'рово, (-)26
кн~зь (же) (племе'ни)27 а^си'рова [фаге'на]28, сн~ъ е^хра'новъ, си'ла е^го съгляда'ная Wм~, и^ Wа~, и^ е~ соT” И$
(въполчи'тся)29 племя' неџали'мле, (-)30 кн~зь
(же) сн~овъ неџали'мль, а^хире'и сн~ъ е^на'нь си'ла е^го
съгляда'ная, Wн~, и^ Wг~, и^ у~” Всњх (же) съчтенїи
по'лка данова р~ ты'сђщъ, и^ Wн~, и^ Wз~, и^ х~, съ
си'лою и^хъ. послњднїи да поставля'юT (чины
по'лка) по знаменїю и^хъ” Сїе съчита'нїе сн~овъ
214
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і^и^л~въ, по домо'м# эTч~ьства и^хъ вс^я съгляда'нїя по'лковъ съ силами и^хъ, х~, ты'сђщь, и^
Wг~, и^ е~ соT, и^ н~” Леви'ти же не съгляда'шася,
среди` [сн~овъ і^и^л~въ]31, ја^коже заповњда` г~ь мољ=сїю” И$ сътвори'ша сн~ове і^и^л~вы вс^е е^ли'ко заповњда г~ь мољ=сїю” Та'ко въполча'хђся по' чинехъ
и^хъ, и^ та'ко въстава'хђ е^ді'ныи кои'ждо иX
дръжа'щеся по со'ньмђ иX, [и^]32 по домоM эTч~ьства иX”

_ Глvа, г~”
1

в~ мо= ѕ~
а~ параl к~д

г~ мо= і~
ниQ к~ѕ
г~ црs к~д

а~ е^зDра ѕ~

в~ мо= г~і
к~в и^ л~д
г~ мо к~з
ниQ и~
е^зеk м~д
лkђ в~

а~ мо= м~ѕ
в~ мо= ѕ~
а~ парl ѕ~
и~ к~г
ниQ к~ѕ

їя же] рожде'нїя [мољ=сїя і^ а^ро'на]2, въ
дн~ь во'нже гл~а г~ь мољ=сїю на горњ сина'истњи” (-)3 Сїя (же) и^мена` сн~овъ а^а^ро'нь
*прьвене'цъ, нада'въ, и^ а^виё%дъ, е^лиа^за'ръ. (-)4 и^џама'ръ” Сїи` и^мена` сн~овъ а^а^ро'нь (жрець
пома'заныя)5, и%мже съвершиша'ся рђцњ иX жрњти, *и^ сконча'ся нада'въ, і^ а^виё^дъ, прDе гм~ъ,
принося'щи и^мъ ѓ%гнь чю'ждъ прDе гм~ъ, въ
пђсты'ни сина'истїи, (-)6 ча'дъ (же) (ё^ нихъ)
не бы'сть и^мъ и^ жре'чествовахђ, е^лиа^зоr (-)7 и^џамаръ, съ а^а^рономъ ѓ^ц~емъ иX” И$ рече г~ь къ
мољ=сїю гл~я, *пои^ми племя` левїи^но, и^ поста'вї я предъ а^а^ро'номъ жерце'мъ, и^ да слђжатъ
е^мђ” И$ да стрегђтъ стражбы е^го и^ стра'жбы
сн~овъ і^и^л~въ предъ храмоM свњдњ'нїя, слђжи'ти
слђжбђ хра'м#нђю” И$ да снабдяT вс^я сосђды хра'ма свњдњ'нїя, и^ стра'жбы сн~овъ і^и^л~въ по
всњмъ дњломъ храма, и^ да даси` леви'ты а^а^ро'нђ [братђ твое^мђ]8, и^ сн~омъ е^го жерцемъ
да'ни, дани б^о сђть (е^мђ) сїи` (-)9 эT сн~овъ і^и^л~въ” (-)10 А$а^рона( y) и^ сн~ы е^го, пристави въ
хра'мњ свњдњнїя` и^ да снабдя'тъ жре'чество
и^хъ. и^ вс^е е^же ё^ ѓ^лтаря и^ внђт'реняя` завњсы, (-)11 и^ноплеме'никъ (же) прикаса'я^ся да ё%мретъ” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, [с^е а^зъ]12
взяхъ леви'ты, эT среди` сн~овъ і^и^л~въ, въ мњсто всего` прьвенца`, эTвръза'ющаго ё^тро'бђ эT
сн~овъ і^и^л~въ, [-]13 и^ да бђ'дђтъ мнњ леви'ты”
Мнњ б^о вся'къ прьвене'цъ во'нже дн~ь побихъ
всякъ прьвенецъ въ земли` е^гљ=петъстњи, (и^)
*ѓст~ихъ себњ вся'къ первене'цъ въ і^и^л~и, эT
чл~ка до скота` мнњ` да бђ'дђтъ, а^зъ г~ь” И$ рече г~ь къ мољ=сїю въ пђсты'ни сина'истњи
гл~я, съгляда'и сн~овъ леви'инъ по домо'мъ эTч~ьства и^хъ, (и^) по со'ньмђ и^хъ, [и^]14 по рожде'нїю и^хъ, вся'къ мђжескъ полъ эT мцsа (е^дінаго) и^ вы'ш#ше, съглядае^ши и^хъ” И$ съчте` и^хъ
мољ=сїи [-]15 по велњ'нїемъ гн~имъ ја^коже повелњ (е^мђ)16 г~ь” (-)17 *Бњя^хђ (же) сїи` сн~ове леви'ини эT и^ме'нъ и^хъ, [геrсонъ]18, каа^џъ, и^ мера'215

за їхнім знаком. 32 Це перелік ізраїльських синів за домами їхніх родин.
Все число таборів, з їхніми силами:
600 тисяч, і 3000, і 5 сот, і 50. 33 Левіти ж не були почислені між ізраїльськими синами, так як заповів
Господь Мойсеєві. 34 І зробили ізраїльські сини все, що заповів Господь
Мойсеєві: так отаборювалися – за їхнім чином і так підводилися – один і
кожний з них, держачись їхнього збору і домів їхніх родин.

Глава 3
1 Це ж роди Мойсея і Аарона в
дні, в якому заговорив Господь до
Мойсея на Синайській горі. 2 Це ж
імена синів Аарона: *первородний
Надав, і Авиуд, Елиазар і Тамар. 3 Це
імена синів Аарона, помазаного на
священика, в яких їхні руки сповнені,
щоб служити. 4 *І помер Надав і Авиуд перед Господом: як вони приносили чужий вогонь перед Господом в Синайській пустині; у них же
дітей не було їм, і служили Елиазор і
Тамар з Аароном, їхнім батьком. 5 І
сказав Господь до Мойсея, кажучи: 6
*Візьми плем’я Левія, і постав їх перед Аароном – священиком, і хай
служать йому. 7 І хай стережуть його
сторожі і сторожі ізраїльських синів
перед храмом свідчення, щоб служити службу храму. 8 І хай зберігають
ввесь посуд храму свідчення і сторожі ізраїльських синів, за всіма ділами храму, 9 і даси левітів Ааронові, твоєму братові, і його синам –
священикам. В дар бо дані є йому ці
з-поміж ізраїльських синів. 10 Аарона ж і його синів настанови в храмі
свідчення, і хай зберігають їхнє священство і все, що у вівтарі і всередині занавіси. Чужинець же, що доторкається, хай помре. 11 І сказав
Господь до Мойсея, кажучи: 12 Ось
Я взяв левітів з-посеред ізраїльських
синів замість кожного первородного
з ізраїльських синів, що відкриває
лоно, і хай мої будуть левіти. 13 Моїм бо – кожний первородний. В тому
дні, коли вигубив Я кожного первородного в єгипетській землі, *і освятив Я собі кожного первородного в
Ізраїлі – від людини до скотини.
Моїми хай будуть. Я Господь. 14 І
сказав Господь до Мойсея в Синайській пустині, кажучи: 15 Почисли
синів Левія за домами їхніх родин і
за їхнім збором, і за їхніми родами.
Кожного з чоловічого роду: від одного місяця і вище – почислиш їх. 16
І почислив їх Мойсей за наказом
господнім, так як наказав йому Господь. 17 *Ці ж були сини Левія за їхніми іменами: Ґерсон, Каат і Мерарі.
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18 Це ж імена синів Ґерсона за їхнім
збором: Ловеній, Семеї. 19 Сини ж
Каата за їхніми племенами: Амврам, і
Сагар, і Хеврон, і Озіїл. 20 Сини ж
Мерарі за їхніми племенами: Мули і
Мусил – це є збори Левітів за домом
їхніх родин. 21 Від Ґерсона – збір Ловені і збір Семеї. Це є збори Ґерсона,
22 почислені вони за числом всіх чоловічого роду: від одного місяця і вище, число їх – 7 тисяч і 5 сот. 23 Сини ж Ґерсона хай отаборяться за храмом, до моря (=заходу). 24 Князь же
дому їхньої родини, збору Ґерсона –
Елисаф, син Даіла. 25 Сторожа ж синів Ґерсона в храмі свідчення: храм, і
його покривало, і покривало дверей
храму свідчення, 26 і завіси дверей, і
завіса дверей притвору, що є при храмі, і всі його діла. 27 Від Каата: збір
Амврама – один, і збір Ісаара – один,
і збір Хеврона – один, і збір Озієла –
один. Це є збори Каата: 28 за числом
кожний, кожний чоловічого роду від
одного місяця і вище – 8 тисяч і 600,
що стережуть сторожі святих. 29 Збори синів Каата хай отаборяться зі
сторони храму до півдня, 30 князь же
дому їхньої родини, збору Каата –
Елисафан, син Озіїла. 31 Сторожа ж
їх: кивот, і трапеза, і світило, і жертовник, і посуд святого, все, що в них
служать, і покривало, і всі їхні діла.
32 Князь же над князями у левітів –
Еліазар, син Аарона – священика, що
сторожать сторожі святих. 33 Від
Мерара ж: збір Мули, і збір Мусіїла.
Це є збори Мерарі, 34 і почислені вони за числом: кожний чоловічого роду від одного місяця і вище – 6000 і
200. 35 Князь же дому їхньої родини,
племені Мерарі, – Суріїл, син Авихея. Хай отаборяться з боку храму до
півночі. 36 Нагляд сторожі синів Мерарі: дошки храму, і його поперечки,
і його стовпи, і їхні підставки, і ввесь
його посуд, і всі його діла, 37 і стовпи притвору, що довкруг, і їхні підставки, і їхні кілки, і їхні шнури. 38
Вони отаборяться перед храмом зі
сходу. Мойсей же й Аарон, і його сини стережуть сторожі святого на сторожах синів ізраїльських. А чужинець, що доторкнеться, хай помре. 39
Все число левітів, яких почислив
Мойсей і Аарон за наказом господнім: за їхніми племенами, кожний чоловічого роду від одного місяця і вище, – 20000 і 2000. 40 І сказав Господь до Мойсея, кажучи: Почисли
всіх первородних, чоловічого роду,
ізраїльських синів від одного місяця і
вище, і візьми число їхнє по їхньому
імені. 41 І візьмеш мені левітів, замість всіх первородних синів Ізраїля,
– Я Господь, – і їхню скотину, замість всіх первородних в скотини си-
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ри” (-)19 Сїи` (же) и^мена сн~овъ [геръсо'нь]20 по соньмђ и^хъ ловенїи (симе'и)21” (-)22 Сн~ове (же) каа'џовы по племе'ни и^хъ, [а^мъвра'мъ]23, и^ [сага'ръ]24, и^ хевроn, и^ ѓ^зїиль” (-)25 Сн~ове (же) мера'рины по племе'ни и^хъ, (мђли)26, и^ (мђси'лъ)27,
сїи` сђть со'ньми левъвиTстїи, по до'момъ эTч~ьства и^хъ. эT [герсо'на]28 со'ньмъ ловенїинъ, и^
соньм# симеи^нь, сїи` [сђть]29 со'нми герсо'новы съгляда'нїе и^хъ по числђ всего` мђжеска полђ, эT
мцsа (е^ді'наго) и^ вы'ше, съгляда'нїя и^хъ, з~
ты'сђщъ, и^ е~ соT” (-)30 [-]31 Сн~ове (же) [геръсо'новы]32 за хра'момъ (да въполча'ются къ мо'рю)33. (-)34 кн~зь (же) до'мђ эTч~ьства (и^хъ) со'ньма [геръсо'ня]35, е^лисафъ сн~ъ [даи^лъ]36. (-)37
Стражба (же) сн~овъ [геръсо'новъ]38, въ хра'мњ
свњдњ'нїя, хра'мъ и^ покро'въ [е^го]39, и^ покро'въ
две'рїи хра'ма свњдњнїя, и^ ѓ^по'ны две'рныя, и^
завњса две'рная притво'ра, и^же е^сть ё^ храма,
и^ (-)40 вся дњла е^го” эT каа'џа соньмъ [а^мъврамль]41 (е^ді'нъ), и^ со'ньмъ и^саа'ровъ (е^ді'нъ), и^
со'ньмъ хевро'нь, (е^ді'нъ) и^ со'ньмъ ѓ^зі'ель (е^ді'нъ),
сїи` сђть со'ньми каа'џовы по числђ`, всяk (всяk)
мђжескъ поL, эT мцsа (е^ді'наh) и^ выjше и~ ты'сђщъ, и^ х~, стрегђщїи`, стра'жбы ст~ых#” Соньми сн~овъ каа^џовъ да въполча'ются по странњ` хра'ма къ [ю'гђ]42. (-)43 кн~ѕь (же) до'мђ эTч~ьства (и^хъ) со'ньма каа'џова, е^лисафа'нъ, сн~ъ
ѓ^зі'иль” (-)44 Стра'жба (же) и^хъ, ковче'гъ и^ трапе'за, и^ свњти'ло, и^ ѓ^лтарь и^ сосђ'ды ст~го,
е^ли'ко (в ни'хже слђжаT)45 и^ покро'въ, и^ вс^я дњ'ла
иX” (-)46 Кн~ѕь (же) наD кн~ѕи леви'тъскими, е^лїазаръ, сн~ъ а^ар^ о'на жерца`, стрегђщїи стра'жбы
ст~ыхъ” эT мера'ра (же) соньмъ [мђлинь]47, и^
со'ньмъ мђсїилинь, сїи` сђт# со'ньми мера'рини,
[и^]48 съгляда'нїе и^хъ, по числђ` вся'къ мђжескъ полъ, эT мцsа (е^ді'наго) и^ вы'ше, Wѕ~, и^
[с~]49” (-)50 Кн~ѕь (же) домђ эTч~ьства (и^хъ), племени мера'рина, [и^сђрїи'ль]51, сн~ъ а^вихеѓ^въ, эT
странњ хра'ма, да ся въполча'ютъ къ сњ'верђ”
Съгляда'нїе стра'жбы сн~овъ мера'ринъ, дъски
хра'ма, и^ розво'ры е^го, и^ столпы` е^го и^ стоя'ла
и^хъ, и^ вся` съсђды е^го, и^ вс^я дњ'ла е^го, и^
столпы` притворъны'я, и^же ѓ%крsтъ, и^ стоя'ла
и^хъ, и^ колики` [и^хъ]52, и^ ве'рви и^хъ [-]53 въполча'ю^щися съ пре'ди хра'ма [-]54 на въсто'ки”
Мољ=сїи (же) і^ а^а^ро'нъ и^ сн~ове е^го, стрегђще
стра'жбы ст~го. въ стра`жбах# сн~овъ і^и^л~въ, (а^)55
и'ноплеме'нникъ прикоснђ'выися да ё%мрет#” Вс^е
съгляда'нїе леви'тъско, ја^же съгляда` мољ=сїи,
і^ а^а^ро'нъ по велњ'нїем# гн~им# по племе'ни и^хъ.
вся'къ мђжескъ полъ, эT мцsа (е^ді'наго) и^ вы'ше, Wк~, и^ Wв~” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я съгля216
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даи вс^я первенца` мђжеск# по'лъ сн~въ і^и^л~въ эT
мцsа (е^ді'наго) и^ вы'ше, и^ възми` число` и^хъ по и'мени [и^хъ]56, и^ да пои'меши (мнњ леви'ты за
вс^я первенцы сн~овъ і^и^л~въ, а^зъ г~ь)57” И$ скоты
(и^хъ)58 за вс^я первенцы въ скотњхъ сн~овъ і^и^л~въ (эTлђчи'ши мн^њ)” (-)59 Съгляда' (же) мољ=сїи, ја%коже заповњ'да [е^мђ]60 г~ь, вся'къ первене'цъ въ сн~њхъ і^и^л~выхъ, и^ бы'ша вс^и первенцы`
мђжескаго полђ, по числђ` и^ме'н# эT мцsа (е^ді'наго),
и^ вы'ше эT съгляда'нїя и^хъ Wк~, ты'сђщъ и^ Wв~,
и^ с~, и^ о~г” И$ реq г~ь къ мољ=сїю гл~я, пои^ми` леви'ты за вс^я первенцы` сн~въ і^и^л~въ, и^ скоты леви'тъскы въ скота` мњ'сто и^хъ, и^ бђ'дђтъ мн^њ
леви'ты, а^зъ г~ь” (-)61 И$скђпъ (же) эT двђ сотъ,
о~г, эT и^збыва'ющихъ (прьвенцъ сн~въ і^и^л~въ наD леви'ты)62 (да)63 въз'меши по е~, си'кль на главђ`,
по си'клю ст~омђ [-]64, (и^ да бђ'дет#) к~, пњ'нязеи
си'кль” И$ даси` сребро` а^а^ро'нђ, и^ сн~омъ е^го, и^скђпъ
эT и^з#быва'ющихъ надъ ни'хъ” И$ вз^я мољ=сїи сребро`, и^скђ'пное эT и^збыва'ю^щиX [наD ни'хъ]65, на и^скђпъ леви'тоM” эT первене'цъ (же) сн~овъ і^и^л~въ, вз^я
сребро`, Wа~, тћ~е си'клевъ, по си'клю ст~омђ” И$ даде
мољ=сїи ѓ^кђ'пное сребро`, и^збы'вшихъ а^а^ро'нђ и^ сн~омъ
е^го по велњ'нїемъ гн~имъ, ја%коже заповњ'да г~ь
мољ=сїю”

_ Глvа, д~”
рече г~ь къ мољ=сїю і^ а^а^ро'нђ гл~я, пои^ми
старњи'шинъство сн~въ каа'џовъ эT среды`
сн~овъ левїи'нъ по со'ньмђ иX, [и^]1 по домо'мъ эTч~ьства и^хъ, эT к~, и^ е~, лњтъ и^
вы'ше, да'же д^о н~, лњтъ, вся'къ въходя'и слђжиT сътвори'ти вс^я дњ'ла, въ хра'мњ свњдњ'нїя”
(-)2 Сїя (же) дњлеса` сн~овъ каа'џовъ, [эT среды`
сн~овъ левїинъ, по соньмђ и^хъ, (и^) по домо'мъ
эTч~ьства и^хъ]3, въ хра'мњ свњдњ'нїя ст~ого
ст~ыхъ” И$ да [въни'дђтъ]4 а^а^ро'нъ и^ сн~ы е^го,
е^гда` въздви'гнетъся по'лкъ, и^ да съи'мђтъ
завњсђ ѓ^сњня'ющђю, и^ да ѓ^бовью'т# в н^ю ковче'г# свњдњ'нїя, и^ да покры'ютъ е^го покро'вомъ
ко'жанымъ си'нимъ, и^ да възложа'тъ на'нь ѓ^де'ждђ вс^ю си'нетънђю съверхђ, и^ да вложа'т#
носи'ла” (-)5 На трапе'зњ (же) преDложе'нїя да положа'тъ на не'и, ѓ^де'жђ вс^ю багря'нђю и^ блю'да и^
кади'лница и^ ча'ша, і^ и^злива'лница и%миже възлива'ют#, и^ хлbњ (на не'и въсегда`)6 да бђ'дђтъ” И$
да възложа'тъ на ню` ѓ^де'ждђ червле'нђ, и^ да
покрыю'тъ е^я` покро'вомъ ко'жаныM си'нимъ, и^ да
въложаT [-]7 носи'ла [е^я`]8” И$ да въз'мђтъ ѓ^де'ждђ
багря'нђ, и^ покры'ютъ свњти'ло свњтя'щее`, и^
свњщи` е^го, и^ щипъцы` е^го, и^ ѓ^цыщала е^го и^
вс^я съсђды ма'сла [е^го]9, и%миже слђжатъ (е^мђ)10”
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нів Ізраїля, відлучиш мені. 42 Почислив же Мойсей, так як заповів
йому Господь: всіх первородних
між ізраїльськими синами. 43 І були всі первородні: чоловічого роду,
за числом імен, від одного місяця і
вище, за їхнім почисленням – 20
тисяч, і 2000, і 200, і 73. 44 І сказав
Господь до Мойсея, кажучи: 45
Візьми левітів, замість всіх первородних ізраїльських синів. І скотину левітів, замість їхньої скотини, – і будуть мені левіти. Я Господь. 46 Викуп же від двох сот – 73
від тих, що перевищує число первородних ізраїльських синів, – число левітів. 47 Візьмеш по 5 сиклів
за голову, за святим сиклем, і хай
буде 20 мідяків до сикля. 48 І даси
срібло Ааронові і його синам як викуп від тих, що числом перевищають їх. 49 І взяв Мойсей срібло –
викуп від тих, що числом перевищають їх, – на викуп левітам. 50
Від первородних же ізраїльських
синів взяв срібло: 1000 і 365 сиклів,
за святим сиклем. 51 І дав Мойсей
викуп – срібло, за тих, що перевищували числом, Ааронові і його
синам за господнім наказом, так як
заповів Господь Мойсеєві.

Глава 4
1 І сказав Господь до Мойсея й
Аарона, кажучи: 2 Візьми старшинство синів Каата, з-посеред синів
Леві, за їхнім збором і за домами
їхніх родин: 3 від 20 і 5 літ і вище,
аж до 50 літ, кожний, що входить
служити, чинити всі діла в храмі
свідчення. 4 Це ж діла синів Каата,
з-посеред синів Левія, за їхнім збором і за домами їхньої родини, в
храмі свідчення – святе-святих. 5 І
хай ввійдуть Аарон і його сини,
коли підведеться табір, і хай знімуть занавісу, що покриває, і хай
обвинуть в ній кивот свідчення, 6 і
хай покриють його синім шкіряним
покривалом, і хай покладуть на
нього зверху одіж – всю синю, і хай
вкладуть носила. 7 На стіл же
предложення хай покладуть, на
нього, одіж – всю багряну, і полумиски, і кадильниці, і чаші, і посудини, з яких лиють; і на ньому хай
завжди будуть хліби. 8 І хай накладуть на нього одіж кармазинову, і хай покриють його шкіряним
синім покривалом, і хай вкладуть
до нього носила. 9 І хай візьмуть
багряну одіж і покриють світило,
що світить, і його світла, і його
щипці, і його наливачі, і ввесь посуд його олії, якими служать йому.

4,10

пар1. 11

пар1. 15

10 І хай вкладуть його і ввесь його
посуд до шкіряного синього покривала, і хай покладуть його на носила. 11 На золотий же жертовник
хай положать багряну одіж, і хай
покриють його шкіряним синім покривалом, і хай вкладуть його носила. 12 І хай візьмуть ввесь посуд
для служіння, в якому служать у
святих, і вкладуть до синьої одежі,
і хай покриють їх шкіряним синім
покривалом, і хай покладуть на носила. 13 І хай покладуть покривало
на жертовник і покриють його одежею – всією багряною, 14 і хай покладуть на нього ввесь його посуд,
яким служать в ньому: і кадильниці, і вилки, і чаші, і покриття, і
ввесь посуд жертовника. І хай накинуть на них шкіряне синє покриття, і хай вкладуть його носила.
І хай візьмуть багряну одіж, і хай
покриють умивальник і його стояки, і хай вкладуть його до шкіряного синього покривала, і хай покладуть на носила. 15 І коли закінчать Аарон і його сини покривати
святе і ввесь святий посуд, і коли
підноситься табір, тоді ж хай ввійдуть сини Каата нести, *хай не доторкнуться святих, щоб не померли. І це є служіння синів Каата в
храмі свідчення. 16 Наглядачем же
є Еліазар, син Аарона – священика.
І олія світила, і ладан складений, і
жертва, що на всі дні, і олія помазання – нагляд всього храму і
того, що є в ньому, в святому, і в
усіх ділах. 17 І сказав Господь до
Мойсея і Аарона, кажучи: 18 Не
вигубіть збору племені Каата зпосеред Левітів. 19 Це ж вчините
їм, і будуть живими, і не помруть,
коли вони приходять до святогосвятих – Аарон і його сини хай
ввійдуть, і хай настановлять їх,
кожного за його ношенням; 20 хай
не ввійдуть нагло, щоб побачити
святе, і не помруть. 21 І сказав Господь до Мойсея, кажучи: 22 Візьми
старшинство синів Ґерсона і тих,
що за домами їхньої родини, і за
їхніми зборами, і за їхнім племенем: 23 від 20 і 5 літ і вище, аж до
50 літ, почисліть їх: кожного, що
входить служити службу і чинити
діла в храмі свідчення. 24 *Це служба збору Герсона – служити і носити. 25 Хай носять завіси храму, і
храм свідчення, і його покривало, і
покривало синіх шкір, що є зверху,
і покривало дверей при храмі свідчення, 26 і завіси притвору, і завісу
дверей притвору, що при храмі
свідчення, і те, що довкруг вівтаря,
і їхні шнури, і ввесь посуд служіння, і все, чим служать в них,
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И$ да въложа'тъ и& и^ вс^я съсђ'ды е^го, въ покро'въ ко'жанъ си'нїи, и^ да възложа'тъ е^го на носи'ла” (-)11 На ѓ^лтарь (же) златы'и да положа'тъ,
ѓ^де'жђ (багря'нђ)12, и^ да покры'ютъ е^го покро'вом# кожаннымъ си'нимъ, и^ да въложа'т# носи'ла
е^го” И$ да възмђтъ вс^я сосђды слђже'бныя. (-)13
(в ни'хже слђжатъ)14 въ ст~ыхъ, и^ въложа'тъ
въ ѓ^де'жђ (багря'нђю)15, и^ да покры'ютъ и^хъ
покро'вомъ ко'жанымъ си'нимъ, и^ да возложа'тъ
на носи'ла” И$ покро'въ да [възложа'тъ]16 на ѓ^лтарь, и^ покры'ютъ е^го ѓ^де'жею все'ю багря'ною,
и^ да възложа'тъ на'нь вс^я сосђды [е^го]17 и^же
слђжа'тъ въ ни'х#, и^ кадилники и^ ви'лицы, и^
ча'ша, и^ покро'въ, и^ вс^я сосђды ѓ^лтаря`, и^ да
възложа'тъ на' ня покро'въ ко'жанъ си'нь, и^ да
въложа'тъ носи'ла е^го” И$ да възмђт# ѓ^де'жђ багря'нђ, и^ да покры'ютъ ё^мыва'лницђ и^ стоя'ла
е^я`, и^ да въложа'ть ю& в поволо'кђ ко'жанђ си'ню,
и^ да възложа'тъ на носи'ла” И$ (егда`) сверша'ть
а^а^ро'нъ и^ сн~ове е^го, покрыва'ющи ст~ая, и^ вс^я сосђды ст~ая, (и^) вънегда` въста'етъ по'лкъ” (-)18
Тогда` (же) да вни'дђтъ сн~ове каа'џовы въздви'гнђти, * (да)19 ся не прико'снђт# ст~ыхъ, да не
ё^мрђтъ, (и^) се (е^сть слђже'нїе)20 сн~въ каа'џовыX,
въ хра'мњ свњдњ'нїя” Смотри'тель (же) е^лїа'за'ръ
сн~ъ а^а^ро'на жерца`, (и^) еле'и свњти'лныи, и^
џемїя'мъ сложе'ныи, и^ тре'бђ ја%же вс^я дн~и, и^
еле'и пома'занїя смотре'нїе всего` хра'ма, і^ ели'коже
е^сть в не'мъ въ ст~омъ, [и^]21 въ всњхъ дњлехъ” И$ рече г~ь къ мољ=сїю і^ а^ар^ о'нђ гл~я, да не
потреби'те со'ньма племе'ни каа'џова, эT среды` леви'тоv” Се (же) да сътвори'те и^мъ, и^ жи'ви бђдђтъ и^ не ё%мрђтъ, приходя'щим# и^мъ, къ
ст~ымъ ст~ыхъ, а^а^ронъ и^ сн~ове е^го, да вни'дђтъ,
и^ да ё^стро'итъ и^хъ, кое^го'ждо по ношенїю е^го
(да)22 не вни'дђтъ [внезапђ видњти]23 ст~ое и^
ё'мрђтъ” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я. пои'ми старњ'ишинъство сн~овъ [геръсо'нь]24, і^ и^же по домо'мъ эTч~ьства и^хъ, и^ по со'ньмомъ и^хъ, [и^]25
по племе'немъ и^хъ, эT к~, и^ е~ лTњ и^ вы'ше, да'же
до н~, лњтъ, съгляда'ите я&, вся'къ въходя'и
слђжити слђжбђ и^ твори'ти дњлеса` въ хра'мњ
свњдњ'нїя” *Сїя слђжба соньма [герсо'нова]26, слђжи'ти и^ въздвиза'ти (да)27 въздви'жђтъ ѓ^по'ны хра'ма, и^ хра'ма свњдњ'нїя, и^ покро'въ е^го, и^
покро'въ (кожъ) си'нь сђщїи све'рхђ, и^ ѓ^понђ две'ри ё^ хра'ма свњдњ'нїя, и^ ѓ^по'нђ притво'рнђю, и^
завњсђ враT притво'рныхъ, е^ли'коже ё^ хра'ма свњдњ'нїя, і^ (и'же ѓ^крsтъ ѓ^лтаря` и^ ве'рви и^хъ)28,
и^ вс^я сосђ'ды слђже'нїа и^ вся` е^ли'ка слђжатъ в
ни'хъ” да сътворя'тъ по сло'вђ а^а^ро'на и^ сн~въ е^го, [и^]29 да бђ'детъ [вс^я]30, по всњмъ слђжбам#
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и^хъ, и^ по всњмъ дњ'лесемъ и^хъ, и^ да съгляда'еши и^хъ по и^ме'немъ вс^я дњлеса ја%же в ниX”
Сїя слђж'ба со'ньма сн~овъ [геръсо'новъ]31, по всњмъ
слђжбам# и^хъ, и^ по всњмъ дњ'лесемъ и^хъ, и^ да
съгляда'еши и^хъ по и^ме'немъ вс^я дњлеса ја%же
в ниX” Сїя слђж'ба со'ньма сн~овъ [геръсо'новъ]32, въ
хра'мњ свњдњ'нїя, и^ стра'жба и^хъ въ рђцњ [џама'ра]33, сн~а а^а^ро'ня жерца`” Сн~ове (же) мера'рїины
по племе'ни и^хъ, [и^]34 по домо'мъ эTч~ьства и^хъ
съгляда'ите и^хъ эT к~, и^ е~, лњтъ и^ вы'ше
да'же д^о н~, лњтъ, (и^) съгляда'ите иX, вся'къ
входя'и слђжи'ти, въ дњ'ла хра'ма свњдњ'нїя” (-)35
Сїя снабдњ'нїя въздви'женыхъ и'ми, по всњмъ
дњлесе'мъ иX, въ хра'мњ свњдњ'нїя” дъски хра'мныя и^ заво'ры е^го, и^ столпы е^го, и^ стоя'ла е^го,
[и^ запо'ны две'рїи хра'ма]36, (и^ покро'въ е^го)” (-)37
Столпы (же) притворны'я (-)38 и^ стоя'ла иX, [и^
столпы` завњ'сныя вра'тъ притво'ра и^ стоя'ла
и^хъ]39, и^ колки` и^хъ и^ ве'рви и^хъ, и^ вс^я съсђ'ды
и^хъ, и^ вс^я слђжба и^хъ, по и^ме'немъ [и^хъ]40,
съгляда'ите и^хъ, и^ вс^я съсђ'ды стра'жбы въздви'жемыхъ и^ми” Сїя слђжба племе'ни сн~въ мера'ринъ въ всњхъ дњлесњхъ и^хъ, въ хра'мњ свњдњнїа въ рђцњ [џама'ра]41, сн~а а^а^ро'ня жерца` и^
съгляда` мољ=сїи і^ а^а^ро'нъ, и^ кн~ѕи і^и^л~вы, сн~ы
каа'џовы по племе'ни иX, [и^]42 по домо'м# эTч~ьства
иX, эT к~, и^ е~, лTњ и^ выjше да'же д^о, н~, лњтъ,
вся'къ въходя'и слђжити и^ сътвори'ти дњлеса`,
въ хра'мњ свњдњ'нїя” И$ бы'сть съгляда'нїе и^хъ,
по племе'немъ, и^хъ, Wв~, з~, со'тъ и^ н~” Сее` съчте'нїе соньма, каа'џова, всњхъ слђжа'щихъ въ хра'мњ свњдњ'нїя, ја%коже съгляда` мољ=сїи і^ а^а^ро'нъ, по велњ'нїемъ гн~им#, въ рђцњ` мољ=сїи^ни” (-)43
[Съгляда'нїе]44 (же) сн~овъ [геръсо'новъ]45, по племе'немъ и^хъ, [и^]46 по домо'мъ эTчьства и^хъ, эT
к~, и^ е~, лњтъ и^ выjше, даже д^о н~, лњтъ, всяk
въходя'и слђжи'ти и^ твори'ти дњлеса` въ хра'мњ свњдњ'нїя” И$ бы'сть съгляда'нїе и^хъ, по
соньмо'мъ и^хъ, по домо'мъ эTч~ьства и^хъ, в~
ты'сђщи, и^ х~, и^ л~” Сїя съгляда'нїя, со'ньма
сн~въ [геръсо'новъ]47, всњхъ слђжа'щихъ въ хра'мњ
свњдњнїя, ја%же съгляда'ша мољ=сїи і^ а^а^роn по
гл~ђ гн~ю (-)48 [Съгляда'нїе]49 же [-]50 (-)51 сн~овъ
мера'ринъ, по племе'немъ и^хъ, [и^]52 по домо'мъ
эTч~ьства и^хъ, эT к~, и^ е~ лњтъ и^ выjше, да'же
д^о н~ лњтъ, вся'къ входя'и слђжи'ти на слђже'нїе хра'ма свњдњн'їя” И$ бы'сть съчте'нїе и^хъ
[по племе'немъ и^хъ]53, по сон#мо'мъ и^хъ, [и^]54 по
домо'мъ эTч~ьства и^хъ, Wг~. и^ с~” (Сїи` чи'сла)55
со'ньма сн~въ мера'ринъ, ја%же съгляда` мољ=сїи і^
а^а^ро'нъ, по гл~ђ гн~ю (-)56” Всњх (же) съгляда'нїи
(леви'товъ) ја%же съгляда` мољ=сїи і^ а^а^ро'нъ, и^
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– хай зроблять 27 за словом Аарона
і його синів, і хай буде вся служба
синів Ґерсона, за всіма їхніми
службами, і за всіма їхніми ділами,
і наглядатимеш за ними по іменах,
– всі діла, що в них. 28 Це служба
збору синів Ґерсона в храмі свідчення, і їхня сторожа під рукою Тамара, сина Аарона – священика. 29
Сини ж Мерарі: за їхніми племенами і за домами їхньої родини – почисліть їх. 30 Від 20 і 5 літ і вище,
аж до 50, літ, і почисліть їх: кожного, що входить служити в діла
храму свідчення. 31 Це оберігання
того, що носять вони, за всіма їхніми ділами, в храмі свідчення: дошки храму, і його поперечки, і його
стовпи, і його стояки, і завіси дверей храму, і його покриття, 32 стовпи ж притвору, і їхні стояки, і стовпи завіси дверей притвору, і їхні
стояки, і їхні кілки, і їхні шнури, і
ввесь їхній посуд, і вся їхня служба
– почисліть їх по їхніх іменах і
ввесь посуд сторожі того, що ними
несеться. 33 Це служба племені
синів Мерарі, в усіх їхніх ділах, в
храмі свідчення під рукою Тамара,
сина Аарона – священика. 34 І почислив Мойсей і Аарон, й ізраїльські старшини синів Каата: за їхніми племенами і за домами їхньої
родини, 35 від 20 і 5 літ і вище, аж
до 50 літ, – кожного, що входить
служити і творити діла в храмі
свідчення. 36 І було число їх за
їхніми племенами – 2000, і 7 сот, і
50. 37 Це перечислення збору Каата, всіх, що служать в храмі свідчення, так як почислив Мойсей і
Аарон за наказом господнім під рукою Мойсея. 38 Почислення ж синів Ґерсона: за їхніми племенами і
за домами їхньої родини, 39 від 20 і
5 літ і вище, аж до 50 літ – кожний,
що входить служити і чинити діла в
храмі свідчення. 40 І було число їх
за їхніми зборами, за домами їхньої
родини – 2 тисячі, і 600, і 30. 41 Це
число збору синів Ґерсона, всіх, що
служать в храмі свідчення, яких
почислили Мойсей і Аарон за
словом господнім. 42 Почислення
ж синів Мерарі: за їхніми племенами і за домами їхньої родини, 43
від 20 і 5 літ і вище, аж до 50 літ –
кожного, що входить служити на
служіння храму свідчення. 44 І
було число їх, за їхніми племенами,
за їхніми зборами і за домами їхньої родини – 3000 і 200. 45 Це
число збору синів Мерарі, яких почислив Мойсей і Аарон за словом
господнім. 46 Всі ж почислені левіти, яких почислив Мойсей і Аа
рон, і князі ізраїльських синів: за

4,46
їхнім збором і за домами їхньої
родини, 47 від 20 і 5 літ і вище, аж
до 50 літ – кожний, що іде на діло,
працювати за ділами ношення в
храмі свідчення. 48 Було ж число їх
8000, і 5 сот, і 80 – 49 за наказом
господнім. І почислили їх рукою
Мойсея, мужа за його служінням,
за його ділами, і тим, що ці несли, і
почислені були так, як наказав Господь Мойсеєві.

Глава 5

мой3. 6

1 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 2 Накажи ізраїльським синам, і хай проженуть з табору всіх
прокажених і всіх, що виливають
насіння, і всіх нечистих душею. 3
Від чоловічого роду до жіночого. І
виженіть геть з табору, хай не опоганюють свої табори, в яких Я перебуваю. 4 І зробили ізраїльські сини так: прогнали їх геть з табору.
Так, як сказав Господь Мойсеєві,
так зробили ізраїльські сини. 5 І
сказав Господь до Мойсея, кажучи:
6 Скажи ізраїльським синам, кажучи: Чоловік чи жінка, і жінка, якщо
вчинить *з усяких гріхів людських,
і незваживши, незважить в Господі,
і та душа зробить проступок, 7 хай
визнає гріх, який вчинила, і хай
віддасть за проступок приписане і
п’яту його частину хай додасть до
нього, і хай віддасть тому, проти
кого згрішила. 8 Якщо немає в чоловіка кревних, щоб віддати йому
за проступок, хай віддасть проступок Господеві. Проступок же, який
віддається Господеві, хай буде священикові, за винятком барана очищення, яким помолиться за нього
задля його гріха. 9 І всі первоплоди, і все, що освячується в ізраїльських синів, що лиш приносять
Господеві, хай буде священикові.
10 І освячене кожного йому хай буде, і якщо чоловік дасть священикові, йому хай буде. 11 І сказав
Господь до Мойсея, кажучи: 12 Говори до ізраїльських синів і скажи
до них: Коли проти чоловіка вчинить проступок його жінка і, не
зважаючи, не зважатиме на нього:
5,13 і буде хто з нею ложем насіння, і вона скриє від очей свого
чоловіка, і сховається, а вона ж
буде опоганена, і свідка не буде
проти неї, і вона не схоплена, 14 – і
найде на нього дух ревнощів, і буде
ревнувати своїй жінці, – вона ж буде опоганена; чи найде на нього
дух ревнощів, щоб ревнувати своїй
жінці, а вона ж буде не опоганеною, 15 – і хай приведе чоловік
свою жінку до священика, і хай
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кн~ѕи [сн~въ]57 і^и^л~въ (-)58 по со'ньмђ и^хъ, [и^]59 по
домо'м# эTч~ьства и^хъ, эT к~, и^ е~, лњтъ, и^
выjше, да'же д^о, н~, лњтъ, вся'къ и^ды'и на дњло
(дњ'лати)60, [по]61 дњлесе'хъ въз#движе'нїя, въ хра'мњ свњдњ'нїя” (-)62 Бы'ша (же) съгляда'нїя [иX]63,
Wи~, е~ соT, и^ п~, по велњ'нїемъ гн~имъ” (И$) [съгляда'ша]64 и^хъ рђко'ю мољ=сїевою, (мђжа по слђже'нїи
е^го)65, по дњлесе'мъ е^го, и^ е'же въздвиза'хђ сїи`, и^
съгляда'ни сђть, ја%коже повелњ` г~ь мољ=сїю”

_ Глvа, е~”
рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, повели` сн~омъ
і^и^л~вымъ, и^ да вы'гонятъ и^с полка` вс^я
прокаже'ныя, и^ вс^я пролива'ющїя сњмя,
и^ вс^я нечи'стыя дш~ею, эT мђжеска по'лђ
до же'ньска, [и^]1 да и^зго'ните во'нъ полка (да)2
не ѓ^скверня'тъ по'лкъ свои^хъ, в ни'хже а^зъ быва'ю [-]3” И$ сътвори'ша (сн~ове і^и^л~вы та'ко)4, [-]5
и^згна'ша и^хъ во'нъ полка`, ја%коже гл~а г~ь мољ=сїю,
та'ко сътвори'ша сн~ове і^и^л~вы” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, гл~и сн~омъ і^и^л~вымъ рекїи мђжъ, и^л^и
жена`, (и^ жена)6 а^ще сътвори'тъ, *эT [всњхъ]7
грњхъ чл~къ, и^ презрњвъ пре'зритъ [въ г~њ]8, и^
престђпитъ дш~а т^а” да и^сповњсть грXњ и^же
(сътвори'ша)9, и^ да эTда'стъ престђпле'нїе гла'вное, и^ пятђю ча'сть е^го, да приложи'тъ к немђ, и^ да эTда'стъ е^мђже съгрњши [-]10” А$ще
нњсть чл~кђ ё%жикы ја^ко эTда'ти е^мђ престђпле'нїе [-]11, (да эTдасть престђпле'нїе г~ђ), престђпле'нїе (же) эTда^емое г~ђ, жерцђ` да бђдетъ,
ра'звњ ѓ^вна` ѓ^цыще'нїя, и^же помо'лится ѓ^ немъ
(грњха`) е^го ра'ди” И$ вся^къ нача'токъ, и^ вся'ка
сщ~аема въ сн~њхъ, і^и^л~евњхъ, е^ли'ко а^ще приносятъ г~ђ жерцђ` [-]12 да бђ'детъ” И$ кое^го'ждо
ѓ^сщ~енїе, томђ` да бђ'детъ, и^ мђжъ (а^ще)13
да'стъ жерцђ` томђ` да бђ'детъ” И$ рече г~ь къ
мољ=сїю гл~я, гл~и сн~омъ і^и^л~вымъ, и^ рцы` къ
нимъ. мђжђ [-]14 а^ще престђп'итъ жена` е^го, и^
[презира'я пре'зритъ е^го]15, и^ бђ'детъ кт^о с не'ю
ло'же сњмени, и^ ё^таи'тъ эT ѓ'чїю мђжа свое^го,
и^ ё^кры'ется, а^ ѓ^на' же бђд'етъ ѓ^скверне'на, и^
по'слђха не бђ'дет# на не'я, и^ сїя нњсть ја%та”
И$ прїидетъ на него дх~ъ ревнова'нїя, и^ възревнђе'тъ женњ свое'и, ѓ^на' же бђ'детъ ѓ^скверне'на,
и^л^и прїидетъ е^мђ дх~ъ ревнова'нїю (да)16 възревнђеT женњ свое'и, а^ ѓ^на же бђ'детъ неѓ^сквернена”
И$ да приведе'тъ мђжъ женђ` свою къ жерцђ`, и^
да принесе'т# да'ръ за ню, деся'тђю ча'сть мњры е^фи мђки` ја%чныя`, [и^]17 да не влїетъ на' ню
е^ле'я ниже да възложи'тъ на ню` бњ'лаго џимїя'ма. [тре'ба бо ревнова'нїя е^сть]18, тре'ба па'мяти, помина'ющи грњхъ” И$ да приведе'тъ ю&
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жре'цъ, и^ поста'вит# ю& пре'дъ гм~ъ. и^ да во'зметъ жрецъ во'дђ [жи'вђ чи'стђ]19 въ сосђ'дњ
гли'нянњ и^ персти земли` сђщїя ё^ [-]20 хра'ма
свњдњ'нїя, и^ (да во'зметъ)21 жре'цъ да въсы'плетъ въ во'дђ, и^ да поста'витъ жре'цъ женђ`
пре'дъ гм~ъ, и^ да эTкры'етъ главђ` женњ, и^
да да'стъ в рђцњ [-]22 тре'бђ па'мяти, тре'бђ
ревнова'нїя, а^ в рђцњ жерцђ да бђ'детъ вода`
ѓ^бличе'нїя, клено'мая с^и” И$ да заклене'тъ ю&
жре'цъ, и^ рече'тъ женњ`, а^ще не бы'сть н^икто'же с тобо'ю, и^ нњси' ли пристђпи'ла ѓ^скверъни'тися эT мђжа свое^го, неви'нна бђ'ди эT воды`
ѓ^бличе'нїя клено'мыя сея`” А/ще л^и престђпи'ла
е^си мђжа'та сђщи и^л^и ѓ^скверне'на е^си, и^
да'стъ кт^о (тебњ ло'же свое)23, ра'звњ мђжа
твое^го” И$ да заклене'т# жре'ц# женђ` кля'твами
кля'твы свое^я`, и^ да рече'тъ жре'цъ женњ`, да
да'стъ [т^я г~ь]24 въ кля'твђ, и^ прокля'тїе
среди` людїи твоиX, вънегда` да'стъ г~ь (и^ бђди) стегно твое` эTпа'дше, и^ чре'во твое` эTпа'дше, (и^ ѓ^те'кше)” И$ да вни'детъ вода` клено'мая с^и, въ чре'во твое, (и^) [нады'шетъ]25 (т^и)
ё^тро'бђ, и^ [эTпаде'тъ]26 стегно` твое`. и^ эTвњща'етъ жена` (т^а). бђ'ди то бђ'ди то” И$ да
въпи'шетъ жре'цъ кля'твы сїя въ кни'ги, и^
да ѓ^мо'чит# въ водњ` ѓ^бличе'нїя клено'мыя,
(да)27 напои'тъ женђ` водо'ю ѓ^бличе'нїя, (и^) прокля'тїя и^ да вни'дет# в н^ю вода` кля'тая
ѓ^бличе'нїя” И$ да во'змет# жре'цъ эT рђки` женьски тре'бђ ревнова'нїя. и^ да во'зложи'тъ тре'бђ
прDе гм~ъ, и^ да приведе'т# ю& къ ѓ^лтарю`” И$ да
въ'зметъ жреw го'ръстїю тре'бы па'мяти е^я`,
и^ да принесе'тъ ю& [жреw]28 на ѓ^лта'рь, (-)29 посе'м (же) напои'тъ (водо'ю женђ`)30 (т^ђ)” И$ бђ'детъ а^ще е^сть ѓ^скверне'на, и^ а'ще та'тбою,
ё^таи'лася е^сть мђжа свое^го, и^ да ви'идеT в н^ю
вода` кля'тая ѓ^бличе'нїя, и^ да надме'тъ
чре'во [е'и]31, и^ да эTпадеT стегно` е^я`, и^ да
бђ'дет# жена` въ прокля'тїе въ лю'дехъ свои^хъ”
А$ще л^и не бђ'детъ ѓ^скверне'на жена, и^ чsта
е^сть, и^ невиnна бђ'детъ, и^ да прїиметъ въ
чре'вњ и^ всње'тъ сњмя” Сїи зако'нъ ревнова'нїя
(е^сть) е^же а^ще престђпитъ жена` мђжа'та сђщи, и^ ѓ^скверни'тся” И$л^и чл~къ е^мђже а^ще наи'дет# на'нь дх~ъ ревнова'нїя, и^ възревнђ'етъ
женњ` свое'и да поста'вит# женђ` свою прDе гм~ъ”
И$ да сътвори'тъ е'и жре'цъ ве'сь закоn сїи, и^
чтsъ бђ'детъ чл~къ эT грњха`. (-)32 жена' (же)
т^а въз'мет# грњхъ сво'и”
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принесе за неї дар: десяту частину
міри ефи ячмінної муки, і хай не полиє на неї олію ані хай не покладе на
неї білого ладану, – бо це жертва ревнощів, жертва пам’яті, що згадує
гріх. 16 І хай приведе її священик і
поставить її перед Господом, 17 і хай
священик візьме живу чисту воду в
глиняну посудину і пороху землі, що
є при храмі свідчення, і хай візьме
священик, і хай всипає до води. 18 І
хай поставить священик жінку перед
Господом, і хай відкриє голову жінки, і хай дасть в руки жертву пам’яті,
жертву ревнощів, а в руці священика
хай буде вода оскарження цього прокляття. 19 І хай закляне її священик, і
скаже жінці: Якщо не був ніхто з тобою і ти не переступила, щоб опоганитися, від свого мужа – будь невинною від води оскарження цього прокляття, 20 хіба що ж ти переступила,
будучи заміжньою, чи є опоганена, і
дав хто тобі своє ложе, за винятком
твого мужа. 21 І хай закляне священик жінку клятвами своєї клятви, і
хай скаже священик жінці: Хай дасть
тебе Господь на клятву і прокляття
посеред твого народу, коли дасть
Господь, і хай стегно твоє відпаде, і
твій живіт відпаде і витече. 22 І хай
ввійде ця вода проклята в твій живіт і
роздує тобі лоно і відпаде твоє стегно. І та жінка відповість: Хай буде те,
хай буде те. 23 І хай священик напише ці клятви в книгу, і хай замочить
у воду оскарження, прокляття, 24 хай
напоїть жінку водою оскарження і
прокляття, і хай в неї ввійде проклята
вода оскарження. 25 І хай священик
візьме з руки жінки жертву ревнощів,
і хай покладе жертву перед Господом, і хай приведе її до жертовника.
26 І хай візьме священик пригорщу
жертви на пам’ять її, і хай принесе її
священик до жертовника, – після
цього ж напоїть водою ту жінку. 27 І
буде, якщо вона є опоганеною і якщо
скриванням скрилася від свого мужа:
і хай ввійде в неї проклята вода оскарження і хай роздує її живіт, і хай
відпаде її стегно, і хай буде жінка на
прокляття у своєму народі. 28 Якщо
ж не буде жінка опоганеною, і є чистою, і буде невинною – і хай прийме
в лоні і засіє насіння. 29 Це є закон
ревнощів, коли переступить жінка,
що є заміжня, і опоганиться 30 чи чоловікові, на якого лиш найде на нього дух ревнощів, і заревнує своїй
жінці – хай поставить свою жінку перед Господом. І хай зробить їй священик за всім цим законом 31 – і невинним буде чоловік від гріха, а та
жінка візьме свій гріх.
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Глава 6

суд. 13

дія. 21

1 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 2 Скажи ізраїльським синам,
і скажеш до них: Чоловік чи жінка,
що лиш сильно обіцяється молитою
до Господа, хай очиститься чистотою, 3 і здержиться від вина і п’янкого напитку, і винного оцту і оцту з
п’янкого напитку хай не п’є, і хай не
п’є те, що робиться з винограду. І свіжого, і сухого винограду хай не їсть
4 в усі дні їх молитви. З усього, що
буде з винограду і вина, з кісточок і
до шкіри, хай – не пийте ані не їжте з
усього. 5 І в усі дні його молитви очищення *бритва хай не підніметься
на його голову, – доки не скінчаться
дні, які обіцяв Господеві, – буде святим, вирощуючи волосся своєї голови. 6 І в усі дні його молитви Господеві хай не ходить до всякої душі,
що померла: 7 до батька, і до матері, і
до брата, і до сестри, – хай не опоганиться від них, коли вони помруть,
бо молитва його Бога на його голові,
8 всі дні його молитви він святим є
Господеві. 9 Якщо ж хто смертю нагло помре зразу при ньому, хай опоганиться голова його молитви, хай остриже волосся своєї голови. В тому
дні, в якому очиститься, в дні 7-му
хай острижеться, 10 а в дні 8-му хай
принесе дві горлиці або два голуби
до священика перед двері храму свідчення. 11 І хай священик зробить: одне – за гріх, а друге – на цілопалення,
і хай помолиться священик за нього,
за душу, задля гріха, і хай освятить
його голову. В тому дні, 12 в якому
освятиться Господеві, в дні його молитви, і хай приведе однолітнє ягня
за проступок, а попередні дні хай не
будуть йому почислені, тому що опоганена була голова його молитви. 13
Це ж закон молитви, в якому дні
скінчить день своєї молитви, хай
принесе сам до дверей храму свідчення. 14 І хай принесе дар свій Господеві: одне однолітнe ягня, без вади,
– на цілопалення і однолітню ягницю, без вади, – за гріх, і одного барана, без вади, – за спасіння, 15 і кіш
опрісноків – хлібів з пшеничної муки, замісеної в олії, і опрісноки, помазані олією, і їхню жертву, і їхнє
поливання. 16 І хай священик принесе перед Господом, і хай зробить:
те, що за його гріх і його цілопалення. 17 Барана же – хай зробить в жертву спасіння Господеві над кошем
опрісноків, і хай зробить священик
жертву і його поливання. 18 *І хай
той, що обіцявся, остриже перед дверима храму свідчення голову його
молитви, і хай покладе волосся на
вогонь, що є під жертвою спасіння.
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_ Глvа, ѕ~”
рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, гл~и сн~омъ і^и^л~вымъ, и^ рече'ши къ ни'мъ, мђжъ и^л^и
жена` и^же а^ще (ѓ^беща'ется ѕњло)1 молбо'ю къ (г~ђ” да ѓ^чи'стится чисто2
то'ю) , (и^) (въздержи'тся эT ви'на и^ си'кера)3 (-)4,
и^ ѓ^цта ви'нна, и^ ѓ^цта ѓ^лови'нна, да не пїетъ, и^ е^ли'коже съдњ'лается эT гро'здъ ви'н#ныхъ да не пїетъ” И$ вина` свњжа'го и^ сђхо'го
да не ја%стъ, въ вс^я дн~и моли'твы е^го, эT
всего` е^же бђ'детъ эT ви'нничины [и^]5 вина`, эT
ко'сти [и^]6 до скорълђ'пы да [не (пїете)7, ниже
(ја%сте)8 эT (всего`)9]10” (И$) въ вс^я дн~и молбы`
ѓ^цыще'нїя [е^го]11, *бричь да не възы'идеT на
главђ` е^го, до'ндеже сконча'ются дн~їе, е^ли'коже
ѓ^бњща'лъ е^сть г~ђ, ст~ъ бђ'детъ растя'и
вла'сы главы` [свое^я]12” (И$) въ вс^я дн~и молбы`
[е^го]13 г~ђ. наD все'ю дш~ею сконча'вшеюся, да не
хо'дитъ. надъ эTц~а, и^ наD мт~ръ, и^ наD бра'та
и^ наD сестрђ, да ся не ѓ^скверни'тъ эT ниX ё^ме'ршимъ и^мъ. ја^ко мольба` б~а е^го [-]14 на
главњ` е^го, вс^я дн~и мольбы` е^го, ст~ъ е^сть г~ђ”
А/ще ли кт^о смр~тїю внеза'пђ ё^мретъ ё^ него`
а%бїе, да ѓ^скверни'тся глава` мольбы` е^го, (да)15
ѓ^брїетъ (вла'сы) главы` своея`. во'ньже дн~ь ѓ^чи'стится, въ дн~ь з~ да ѓ^бросне'тъся, (а^)16 въ
дн~ь, и~, да принесе'тъ дв^а го'рличища и^л^и дв^а
голђ'бичища, къ жръцђ преD две'ри хра'ма свњдњ'нїа” И$ да сътвори'тъ жре'цъ е^ди'нђ грњха`
ра'ди, (а^)17 (дрђгђю)18 въ вс^есож#же'нїе, и^ да помо'лится [жре'цъ ѓ^ не'мъ]19 съгрњше'нїя ра'ди
ѓ^ дш~и, и^ да ѓ^ст~итъ главђ` е^го” В то'и дн~ь
во'н#же ѓ^ст~ится г~ђ въ дн~и молбы` [е^го]20, и^
да приведе'тъ а%гнецъ е^ді'нолњтенъ въ престђпле'нїе, [дн~їе же]21 пре'жнїи`, да не бђ'дђтъ
е^мђ въ число`, поне'же ѓ^скверни'ся глава` мольбы`
е^го” (-)22 Сїи (же) зако'нъ моле'нїя, вънже дн~ь
сконча'етъ, дн~ь мольбы` свое^я`, да принесе'тъ
са'мъ къ две'ремъ хра'ма свњдњ'нїя” И$ да принесе'тъ да'ръ свои г~ђ, а%гнецъ е^ді'нолњтенъ, [е^ді'нъ непоро'ченъ]23 въ вс^есъж#же'нїе, и^ а'гницђ е^ді'нолњтнђ непоро'чнђ [-]24 грњха` ра'ди, и^ ѓ^ве'нъ
е^ді'нъ непороченъ сп~сенїя” И$ ко'шъ ѓ^прњсно'чныи
(хлњ'бовъ эT мђки` пшени'чны)25, въмњшеныX съ
е^леѓ'мъ и^ ѓ^прњсноки пома'заны е^леѓ'мъ и^ тре'бђ и^хъ и^ възлїя'нїе и^хъ” И$ да принесе'тъ жреw
прDе г~ь, и^ да сътвори'тъ е^же грњха` ра'ди е^го,
и^ вс^есъж#же'нїе е^го” (-)26 ѓ^ве'н# (же) да сътвори'тъ тре'бђ сп~сеннђю` г~ђ на ко'шницњ ѓ^прњс'ночнњй, и^ да сътвори'тъ жре'цъ тре'бђ [-]27, и^
възълїя'нїе е^го” *И$ да ѓ^бро'снется ѓ^бњща'выи,
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прDе две'рми хра'ма свњдњнїя глава` молбы` е^го, и
да възложиT власы` на ѓ^гнь, и^же е^сть ё^ тре'бы
сп~сеныя” И$ да въз'мет# жре'цъ ра'мо варе'но эT
ѓ^вна`, и^ хлњбъ е^ді'нъ (принесе'нъ)28 эT ко'шницы,
и^ ѓ^прњ'снокъ е^ді'нъ, и^ да възложи'тъ на рђцњ`
ѓ^бњща'вшемђся, по ѓ^броснове'нїи` [главы`]29 е^го” И$
да принесе'тъ я& жреw, възложе'нїе пре'дъ г~ь. (с^е)
ст~о да бђдетъ жерцђ` къ грђ'дем# възложе'нїя
и^ къ ра'мђ ё^ча'стїя, (-)30 по се'м (же) (ѓ^бњщавы'ися, да пїетъ)31 вино`. сїи закоn ѓ^бњщавшемђся, и^же а^ще ѓ^бњща'е^тъ [-]32 да'ръ [-]33 г~ђ ѓ^
молбњ` [свое'и]34, [-]35 и^же а^ще ѓ^бря'щетъ рђка`
е^го, по си'лњ молбы` е^го, ю^же а%ще ѓ^бњща'етъ,
[с^е да принесе'т#]36 по зако'нђ ѓ^цњще'нїя [е^го]37” И$
рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, гл~и а^ар^ о'нђ и^ сн~омъ е^го
рекїи *си'це” Блsви'те сн~ы і^и^л~вы гл~щи и^мъ, и^ (възложи'те)38 и%мя мое` на сн~ы і^и^л~вы” И$ а'зъ г~ь блsвлю и^хъ, [гл~ющи и^мъ]39, [и^]40 [блsвитъся]41 [-]42
г~ь, и^ снабди'тъ т^я [и^]43 просвњти'тъ г~ь лице`
свое` на' тя, и^ поми'лђетъ т^я” Въздви'гнетъ
г~ь лице` свое` на' тя, и^ да'ст# т^и ми'ръ [и^ да
възложа'ть и%мя мое` на сн~ы і^и^л~вы (-)44 а%зъ г~ь,
блsвлю я&]45”

_ Глvа, з~”
в~ мо= м~

*бы'сть въ дн~ь вонже сконча` мољ=сїи, ја%коже поста'вити хра'мъ и^ помаза и&, и^
ѓ^ст~и и&, и^ вс^я сосђ'ды е^го, (-)1 ѓ^л#таръ,
и^ вс^я сосђ'ды е^го, и^ пома'за я& и^ ѓ^ст~и
я&” И$ приведо'ша кн~ѕи і^и^л~тьстїи`, в~і, кн~ѕь до'мђ
эTч~ьства и^хъ, сїи` кн~ѕи кое^гождо племе'ни, сїи
(же) преDстоя'тъ на'дъ съгляда'нїи” И$ приведоша [дары]2 своя` пре'дъ гм~ъ ѕ~, колесни'цъ, цр~ьскыхъ, и^ в~і, воло'въ, [и^]3 [колесни'ца е^ді'на]4 эT
дво'ю кн~ѕю, и^ теле'цъ ко'ждо (и^хъ), и^ принесо'ша
преD храM” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я. възми` эT
ни'хъ, и^ да бђ'дђтъ на дњлеса` слђже'бная хра'ма свњдњ'нїя, и^ даждь я& леви'томъ ко'ждо
(и^хъ), по [дњлђ иX]5” И$ пои'мъ мољ=сїи колесни'цы
и^ волы, [и^]6 да'стъ я& леви'томъ” дв^њ колесни'цы, и^ д~, волы`, да'стъ сн~омъ [геръсо'нимъ]7 по
слђжбамъ и^хъ, (-)8 четы'ри (же) колесни'цы, и^ и~
воловъ, дастъ сн~омъ мера'риномъ, по слђж#бамъ
и^хъ [и^]9 (поD рђкђ)10 [џамара]11 сн~а а^а^ро'на жерца`”
(-)12 Сн~ом (же) каа'џовымъ не да'стъ, ја%ко слђжбы ст~го и^мњя^хђ, на рамђ [и^хъ]13 да въздви'жђт#” И$ принесо'ша кня'ѕи на ѓ^сщ~енїе ѓ^лъта'ря, въ дн~ь во'нже пома'за е^го, и^ принесо'ша кн~ѕи
[да'ры]14 своя преD ѓ^лъта'рь” И$ рече г~ь къ мољ=сїю
кн~ѕь е^ді'н# на' дн~ь, [и^]15 кн~ѕь въ дн~ь (дрђгїи),
да принесе'тъ [дар`ы]16 своя`, на ѓ^сщ~енїе ѓ^лътаря`” (-)17 Бя'ше (же) приносяй ([да'ры своя`]18, въ
223

19 І хай священик візьме варене рамено з барана, і один хліб принесений з коша, і один опріснок, і хай
покладе на руки того, що обіцявся,
по обстриженні його голови. 20 І
хай принесе їх священик, як принос, перед Господа. Це святе – хай
буде священикові в додатку до грудей приносу і до рамена відлучення. Після цього ж, той, що обіцявся, хай п’є вино. 21 Це закон тому,
що обіцяв, хто лиш обіцяє дар Господеві за свою молитву, те, що лиш
знайде його рука, за силою його
молитви, яку лиш обіцяє, це хай
принесе за законом його очищення.
22 І сказав Господь до Мойсея, кажучи: 23 Скажи Ааронові і його
синам, кажучи *так: Поблагословіть ізраїльських синів, кажучи їм, і
покладіть ім’я моє на ізраїльських
синах. І Я, Господь, поблагословлю
їх, кажучи їм: 24 І благословенний
буде Господь, і обереже тебе, 25 і
просвітить на тебе Господь своє
лице, і помилує тебе, 26 підніме
Господь своє лице до тебе, і дасть
тобі мир. І хай покладуть моє ім’я
на ізраїльських синів. Я Господь
поблагословлю їх.

сир. 36

Глава 7
1 І *сталося в тому дні, коли
закінчив Мойсей ставити шатро, і
помазав його, і освятив його і ввесь
його посуд, і жертовник і ввесь
його посуд, і помазав їх, і освятив
їх. 2 І принесли дари ізраїльські
старшини, 12 князь дому їхнього
роду. Це старшини кожного племені, вони стоять, як наглядачі. 3 І
принесли свій дар перед Господа: 6
царських колісниць і 12 волів, і одна колісниця від двох князів, і теля
від кожного з них, і привели до
шатра. 4 І сказав Господь до Мойсея, кажучи: 5 Візьми від них і будуть на діла служебні шатра свідчення, і даси їх левітам: кожному з
них за ділом їх. 6 І взявши Мойсей
колісниці і волів, і дав їх левітам. 7
Дві колісниці і 4 воли дав синам
Ґерсона за служінням їхнім, 8 а
чотири колісниці і 8 волів дав синам Мерарі за служінням їхнім, під
руку Тамара, сина Аарона – священика. 9 Синам же Каата не дав, бо
служіння святого мали, на раменах
хай носять. 10 І принесли князі на
посвячення жертовника в дні, в
якому помазав його, і принесли
князі свої дари до жертовника. 11 І
сказав Господь до Мойсея: Один
князь – на день, князь, щодень інший, хай принесе свої дари на посвячення жертовника. 12 А приніс
свої дари в першому дні Наассон,
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син Аминодава, князь юдиного
племені. 13 І приніс свій дар: одне срібне блюдо, а міра його –
100 і 30 сиклів, і одну срібну чашу – 70 сиклів, згідно з сиклем
святим – оба повні пшеничної
муки, замісеної в олії, – на жертву. 14 І одну кадильницю – 10
золотих – повну ладану. 15 І 1 теля, з волів, барана – 1, 1 однолітнe ягня на цілопалення. 16 І 1
козла, з кіз, – за гріх. 17 На жертву ж спасіня: 2 телички, 5 баранів, 5 козлів, 5 однолітніх ягниць – це дар Наассона, сина Аминодава. 18 І в 2-й день приніс
Натанаїл, син Соґара, князь племені Іссахара. 19 І приніс свій
дар: 1 срібне блюдо, а його міра –
100 і 30 сиклів, і одну срібну чашу – 70 сиклів, за святим сиклем,
– оба повні пшеничної муки, замісеної в олії, – на жертву. 20 І
одну кадильницю – 10 золотих –
повну ладану. 21 І 1 теля, з волів,
і 1 барана, і 1 однолітнє ягня – на
цілопалення, 22 і 1 козла, з кіз, –
за гріх,. 23 на жертву. На жертву
ж спасіння: 2 телички, 5 баранів,
5 козлів, 5 однолітніх ягниць – це
дар Натанаїла, сина Соґора. 24 І в
3-му дні – князь синів Завулона
Еліяв, син Хелона. 25 Дар його: 1
срібне блюдо, його мірка – 100 і
30 сиклів, одну срібну чашу – 70
сиклів, згідно з святим сиклем, –
оба повні пшеничної муки, замісеної в олії, – для жертви. 26 І одну кадильницю – 10 золотих –
повну ладану, 27 і 1 теля, з волів,
і 1 барана, і 1 однолітнє ягня – на
цілопалення, 28 і 1 козла, з кіз, –
за гріх. 29 На жертву ж спасіння:
2 телички, і 5 баранів, і 5 козлів, і
5 однолітніх ягниць – це дар Еліява, сина Хелона. 30 І в 4-му дні
– князь синів Рувима Елісур, син
Сеудира. 31 Дар його: 1 срібне
блюдо, його мірка – 100 і 30 сиклів, і 1 срібну чашу – 70 сиклів,
згідно з святим сиклем, – оба
повні пшеничної муки, замісеної
в олії, – для жертви. 32 І одна кадильниця – 10 золотих – повна
ладану, 33 і 1 теля, з волів, і 1 баран, і 1 ягня однолітнe – на всепалення. 34 І 1 козел, з кіз, – за
гріх. 35 На жертву ж спасіння: 2
телиці, і 5 баранів, і 5 козлів, і 5
однолітніх ягниць – це дар Елисура, сина Седеура. 36 І в 5-му
дні – князь синів Симеона Саламіїл, син Сурісадая. 37 Дар його:
1 срібне блюдо, його мірка – 100 і
30 сиклів, і 1 срібна чаша – 70
сиклів, згідно з святим сиклем, –
оба повні пшеничної муки, замі-
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а~ дн~ь)19 наа^ссоn, сн~ъ а^минода'вль, кн~ѕь племе'ни і^ю'дина, и^ принесе` да'ръ сво'и блю'до сре'бряно е^ді'но,
(а^) (мњра е^го, р~, и^ л~)20, (си'кль), [и^]21 ча'шђ е^ді'нђ
сре'брянђ, о~, си'кль, по си'клю ст~омђ, ѓ^бое` по'лны
мђки` пшени'чны, спря'жены съ е^леѓ^мъ на тре'бђ”
[И$]22 џимїя'мникъ е^ді'нъ і~ зла'тникъ пол`ны каде'нїя” [И$]23 теле'цъ а~, эT воло'въ, [и^]24 ѓ^ве'нъ а~,
[и^]25 а%гнецъ а~, е^ді'нолњтенъ. въ вс^есъж#же'нїе” И$
козе'лъ эT ко'зъ а~, грњха` ра'ди” (-)26 На тре'бђ
(же) сп~сенђю, ю^ница` в~, [и^]27 ѓ^ве'нъ е~, [и^]28 козе'лъ
е~, а%гнецъ е^ді'нолњте'нъ е~, сїи да'ръ наа^ссо'на сн~а
а^минода'вля” [И$]29 въ (в~, дн~ь)30 принесе` наџана'илъ
сн~ъ сога'ровъ кн~ѕь, племе'ни [и^саха'ря]31, и^ принесе`
да'ръ свой блю'до сре'бряно а~, (а^) (мњра е^го р~, и^ л~)32
(си'кль), [и^]33 ча'шђ е^ді'нђ сре'брянђ о~ си'кль, по си'клю ст~омђ, ѓ^бо'е по'лны мђки` пшени'чны, спря'жены съ е^ле'ѓмъ на тре'бђ” [И$]34 џимия'мникъ е^ді'нъ, і~, зла'тникъ, по'лнъ каде'нїя” [И$]35 теле'цъ
а~ эT воло'въ [и^]36 ѓ^веn, а~, [и^]37 а'гнецъ, а~, е^динолњтеn въ вс^есъж#же'нїе” И$ козе'лъ эT козъ, а~ грњха` ра'ди” (-)38 На требђ (же) сп~се'нђю ю^нъца, в~, [и^]39 ѓ^веn, е~, [и^]40 козеl, е~, [и^]41 а^гнеw е^динолњтенъ, е~, сїи
да'ръ наџана'илеv сн~а сого'рова” [И$]42 въ (г~ дн~ь)43
кн~ѕь сн~овъ заё^ло'нь е'лїа'въ сн~ъ хело'новъ, даr е^го
блю'до сре'бряно, а~, (мњ'ра е^го р~ и^ л~)44 (си'кль) [и^]45
ча'шђ е^ди'нђ сре'брянђ о~, си'кль, по си'клю ст~омђ
ѓ^бо'е по'лно мђки` пшени'чны спря'жены съ е^ле'ѓM на
тре'бђ” [И$]46 џїмия'мникъ е^диn, і~, зла'тникъ по'лнъ
каде'нїя, [И$]47 теле'цъ, а~, эT волоv [и^]48 ѓ^ве'нъ, а~,
[и^]49 а'гнеw а~ е^динолњт'енъ въ вс^есъж#же'нїе” И$ козе'лъ эT ко'зъ а~ грњха` ра'ди” (-)50 На тре'бђ (же)
сп~сенђю, ю^нца в~. [и^]51 ѓ^ве'нъ е~, [и^]52 козе'лъ, е~.
[и^]53 а'гнецъ е^динолњтенъ, е~. сїи да'ръ е^лїа'вль,
сн~а хело'нова” [И$]54 въ (д~, дн~ь)55, кн~ѕь сн~овъ рђвимль е^лисђ'ръ, сн~ъ (сеё^дировъ)56. даръ е^го блю'до
сре'бряно. а~, (мњ'ра е^го. р~, и^ л~)57, (си'кль), [и^]58 ча'шђ е^ді'нђ сре'брянђ. о~, си'кль по си'клю ст~мђ, ѓ^бо'е
по'лны мђки` пшени'чны, спря'жены съ е^ле'ѓ^мъ на
тре'бђ” [И$]59 џимїа'мникъ е^ді'нъ. і~, зла'тникъ,
по'лнъ каде'нїя” [И$]60 теле'цъ а~ эT волоv, [и^]61 ѓ^ве'нъ а~, [и^]62 а'гнецъ а~, е^динолњтенъ, въ вс^есъж#же'нїе” [И$]63 козе'лъ эT ко'зъ а~ грњха` ра'ди” (-)64 На
тре'бђ (же) сп~сенђю ю^нца, в~, [и^]65 ѓ^ве'нъ, е~, [и^]66
козе'лъ. е~, [и^]67 а'гнецъ е^ди'нолњтеn, е~, сїи да'ръ е^лисђ'ровъ сн~а (седеё^рова)68” [И$]69 въ. (е~, дн~ь)70 кн~ѕь
сн~овъ симеѓ'нь, саламі'иль, сн~ъ сђрисада'иль. даръ
е^го блю'до сре'бряно. а~, (мњ'ра е^го. р~, и^ л~)71, (си'кль),
[и^]72 ча'шђ е^ді'нђ сре'брянђ. о~, си'кль по си'клю ст~омђ, ѓ^бо'е по'лны мђки` пшени'чны, спря'жены съ е^ле'ѓмъ на тре'бђ” [И$]73 џимїа'мникъ е^ді'нъ, і~, зла'тникъ по'лнъ каде'нїя” [И$]74 теле'цъ а~ эT волоv, [и^]75
ѓ^ве'нъ а~, [и^]76 а'гнецъ а~ е^динолњтен# въ вс^есъж#224
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же'нїе” И$ козе'лъ эT ко'зъ а~ грњха` ра'ди” (-)77 На
тре'бђ (же) сп~сенђю ю^нца в~, ѓ^ве'нъ. е~, козе'лъ. е~,
а%гнецъ е^динолњтенъ, е~, сїи да'ръ саламїиль, сн~а
сђрисадаи^ля” [И$]78 въ (ѕ~ дн~ь)79, кн~ѕь сн~овъ га'довъ, е^лисаа'фъ сн~ъ рагђи'левъ. да'ръ е^го блю'до
сре'бряно, а~, (мњ'ра е^го, р~, и^ л~)80, (си'кль), [и^]81 ча'шђ е^ди'нђ сре'брянђ. о~, си'кль по си'клю ст~мђ, ѓ^бо'е по'лны мђки` пшени'чны, спря'жены съ е^ле'ѓ^мъ на тре'бђ” [И$]82 џимїа'мникъ е^ді'нъ. і~, зла'тникъ по'лнъ каде'нїя” [И$]83 теле'цъ а~ эT воло'въ,
[и^]84 ѓ^ве'нъ а~, [и^]85 а'гнецъ а~ е^динолњтенъ, въ
вс^есъж#же'нїе” [И$]86 козе'лъ эT коZ, а~, грњха` ра`ди” (-)87
На тре'бђ (же) сп~сенђю ю^нца`. в~, [и^]88 ѓ^венъ. е~.
[и^]89 козе'лъ. е~, [и^]90 а'гнецъ е^динолњтенъ е~, сїи
да'ръ е^лиса'фль сн~а рагђ'илева” [И$]91 въ (з~, дн~ь)92,
кн~ѕь сн~овъ е^фрњмль, е^лиса'ма сн~ъ семиё%довъ.
да'ръ е^го, блю'до сре'бряно. а~, (мњ'ра е^го. р~, и^ л~ )93
(си'кль), [и^]94 ча'шђ е^ді'нђ сре'брянђ. о~, си'кль, по
си'клю ст~мђ, ѓ^бо'е по'лны мђки` пшени'чны, съпря'жены съ е^ле'ѓ^мъ на тре'бђ” [И$]95 џимїа'мникъ
е^ді'нъ. і~, зла'тникъ, по'лнъ каде'нїя” [И$]96 теле'цъ а~ эT воло'въ, [и^]97 ѓ^ве'нъ а~, [и^]98 а'гнецъ а~
е^динолњтенъ, въ вс^есъж#же'нїе” И$ козе'лъ эT ко'зъ
а~ грњха` ра'ди” (-)99 На тре'бђ (же) сп~сенђю ю^нца
в~, [и^]100 ѓ^ве'нъ. е~, [и^]101 козе'лъ е~, [и^]102 а'гнецъ е^дїнолњтенъ е~, сїи да'ръ е^лисама'новъ. сн~а семиё%дова” [И$]103 въ (и~, дн~ь)104, кн~ѕь сн~ъ манасїи'нь,
гамалїи'ль, сн~ъ (фаDдасђ'ровъ)105. да'ръ е^го блю'до
сре'бряно. а~, (мњ'ра е^го. р~, и^ л~)106 (сикль). [и^]107
ча'шђ е^ді'нђ сре'брянђ. о~, си'кль, по си'клю ст~омђ,
ѓ^бо'е по'лны мђки` пшени'чны. съпря'жены съ е^леѓ^мъ на тре'бђ” [И$]108 џимїа'мниk е^ді'нъ. і~, зла'тникъ, по'лнъ каде'нїя” [И$]109 те'лецъ а~ эT воло'въ, [и^]110 ѓ^ве'нъ а~, [и^]111 а'гнецъ а~ е^динолњтеn,
въ вс^есъж#же'нїе” И$ козе'лъ эT ко'зъ а~ грњха` ра'ди”
(-)112 На тре'бђ (же) сп~сенђю ю^нца в~, [и^]113 ѓ^ве'нъ
е~, [и^]114 козе'лъ е~, [и^]115 а'гнецъ е^динолњтенъ е~. сїи
да'ръ гамалїи'ль. сн~а фаDдасђ'рова” [И$]116 въ (џ~,
дн~ь)117, кн~ѕь сн~овъ венїами'нь, а^вида'нъ сн~ъ гадеѓ'нинъ. да'ръ е^го, блю'до сре'бряно. а~, (мњ'ра е^го. р~, и^ л~)118. (си'кль), [и^]119 ча'шђ е^динђ сре'брянђ
о~, си'кль, по си'клю ст~мђ, ѓ^бо'е по'лны мђки` пшени'чны. съпря'жены съ е^ле'ѓ^мъ на тре'бђ” [И$]120
џимїа'мниk е^ді'нъ. і~, зла'тникъ, по'лнъ каде'нїя”
[И$]121 теле'цъ, а~, эT волоv, [и^]122 ѓ^ве'нъ а~, [и^]123
а'гнецъ а~ е^динолњтенъ въ вс^есъж#же'нїе” [И$]124
козе'лъ эT ко'зъ а~, грњха` ра'ди” (-)125 На тре'бђ (же)
сп~сенђю. юнца в~, [и^]126 ѓ^ве'нъ е~, [и^]127 козелъ е~,
[и^]128 а'гнецъ е^динолњтенъ. е~, сїи да'ръ а^вида'новъ сн~а гадеѓ'нїина” [И$]129 въ. (і~, дн~ь)130 кн~ѕь
сн~овъ дановъ, (а^хее^зе'ръ)131, сн~ъ а^мисада'и. да'ръ
е^го блю'до сре'бряно, а~. (мњ'ра е^го. р~, и^ л~)132,
225

сеної в олії, – для жертви. 38 І одна
кадильниця – 10 золотих – повна
ладану. 39 І 1 теля, з волів, і 1 баран, і 1 ягня однолітнє – на всепалення, 40 і 1 козел, з кіз, – за гріх.
41 На жертву ж спасіння: 2 телиці,
5 баранів, 5 козлів, 5 однолітніх ягниць – це дар Саламіїла, сина Сурісадая. 42 І в 6-му дні – князь синів
Ґада Елісааф, син Раґуїла. 43 Дар
його: 1 срібне блюдо, його мірка –
100 і 30 сиклів, одна срібна чаша –
70 сиклів, за святим сиклем, – оба
повні пшеничної муки, замісеної в
олії, – для жертви. 44 І одна кадильниця – 10 золотих – повна ладану, 45 і 1 теля, з волів, і 1 козел, і
1 однолітнє ягня – на цілопалення,
46 і 1 козел, з кіз, – за гріх. 47 На
жертву ж спасіння: 2 телиці, 5 баранів, 5 козлів, і 5 однолітніх ягниць – це дар Елисафа, сина Раґуїла. 48 І в 7-му дні – князь синів
Ефріма Елисама, син Семиуда. 49
Дар його: 1 срібне блюдо, його мірка – 100 і 30 сиклів, і одна срібна
чаша – 70 сиклів, згідно з святим
сиклем, – оба повні пшеничної муки, замісеної в олії, – для жертви.
50 І одна кадильниця – 10 золотих
– повна ладану, 51 і 1 теля, з волів,
і 1 баран, і 1 однолітнє ягня – для
цілопалення, 52 і 1 козел, з кіз, – за
гріх. 53 На жертву ж спасіння: 2 телиці, і 5 баранів, і 5 козлів, і 5 однолітніх ягниць – це дар Елісами,
сина Семиуда. 54 І в 8-му дні князь
синів Манасії Гамаліїл, син Фаддасура. 55 Дар його: 1 срібне блюдо,
його міра – 100 і 30 сиклів, і одна
срібна чаша – 70 сиклів, згідно з
святим сиклем, – оба повні пшеничної муки, замісеної в олії, – для
жертви. 56 І одна кадильниця – 10
золотих – повна ладану, 57 і 1 теля,
з волів, і 1 барана, і 1 однолітнє ягня – для цілопалення, 58 і 1 козел, з
кіз, – за гріх. 59 На жертву ж спасіння: 2 телички, і 5 баранів, і 5
козлів, і 5 однолітніх ягниць – це
дар Гамаліїла, сина Фаддасура. 60 І
в 9-му дні – князь синів Веніямина
Авидан, син Ґадеона. 61 Дар його:
1 срібне блюдо, його мірка – 100 і
30 сиклів, і одна срібна чаша – 70
сиклів, згідно з святим сиклем, –
оба повні пшеничної муки, замісеної в олії, – для жертви. 62 І одна
кадильниця – 10 золотих – повна
ладану, 63 і 1 теля, з волів, і 1 баран, і 1 однолітнє ягня – на цілопалення, 64 і 1 козел, з кіз, – за гріх.
65 На жертву ж спасіння: 2 телиці, і
5 баранів, і 5 козлів, і 5 однолітніх
ягниць – це дар Авідана, сина
Ґадеонія. 66 І в 10-му дні князь
синів Дана Ахеєзер, син Амісадая.
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67 Дар його: 1 срібне блюдо, його
мірка – 100 і 30 сиклів, і одна срібна чаша – 70 сиклів, згідно з святим
сиклем, – оба повні пшеничної муки, замісеної в олії, – на жертву. 68
І одна кадильниця – 10 золотих –
повна ладану, 69 і 1 теля, з волів, і
1 баран, і 1 однолітнє ягня – на цілопалення, 70 і 1 козел, з кіз, – за
гріх. 71 На жертву ж спасіння: 2 телиці, і 5 баранів, і 5 козлів, і 5 однолітніх ягниць – це дар Ахеєзера, сина Мисадая. 72 І в 11-му дні князь
синів Асира Фаґель, син Ехрана. 73
Дар його: 1 срібне блюдо, його мірка – 100 і 30 сиклів, і 1 срібна чаша
– 70 сиклів, згідно з святим сиклем,
– оба повні пшеничної муки, замісеної в олії, – на жертву. 74 І 1 кадильниця – 10 золотих – повна ладану, 75 і 1 теля, з волів, і 1 баран, і
1 однолітнє ягня – на цілопалення,
76 і 1 козел, з кіз, – за гріх. 77 На
жертву ж спасіння: 2 телички, і 5
баранів, і 5 козлів, і 5 однолітніх
ягниць – це дар Фаґеїла, сина Ехрана. 78 І в 12-му дні князь синів Неталима Ахира, син Енана. 79 Дар
його: 1 срібне блюдо, його мірка –
100 і 30 сиклів, і одна срібна чаша –
70 сиклів, згідно з святим сиклем, –
оба повні пшеничної муки, замісеної в олії, – на жертву. 80 І одна кадильниця – 10 золотих – повна ладану, 81 і 1 теля, з волів, і 1 баран, і
1 однолітнє ягня – на цілопалення,
82 і 1 козел, з кіз, – за гріх. 83 На
жертву ж спасіння: 2 телиці, і 5
баранів, і 5 козлів, і 5 однолітніх
ягниць – це дар Ахіра, сина Енана.
84 Це освячення жертовника від
князів ізраїльських синів в тому
дні, коли помазав його: 12 срібних
блюд, і 12 срібних чаш, і 12 золотих кадильниць, 85 по 100 і 30 сиклів в кожному блюді, і по 70 сиклів в одній чаші, – в усіх посудинах
срібла – 2000 400 сиклів, за святим
сиклем. 86 І 12 золотих кадильниць, повні ладану, по 10 золотих в
кожній кадильниці. Всього ж золота в кадильницях -100 і 20 золотих.
87 Ввесь скот на цілопалення: 12
телят, 12 баранів, 12 однолітніх ягнят, – їхні жертви, і 12 козлів, з кіз,
– за гріх. 88 Всіх волів на жертву
спасіння: телиць – 24, і 60 баранів, і
60 однолітніх козлів, і 60 однолітніх ягниць без вади, – це освячення
жертовника, по наповненні їхніх
рук і по його помазанні. 89 *Коли
входив Мойсей до шатра свідчення,
говорити до Нього, і почув господє
слово, що говорило до нього згори
очищення, що є над кивотом свідчення, між двома херувимами. І говорив до нього.
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(си'кль). [и^]133 ча'шђ е^ди'нђ сре'брянђ. о~, си'кль, по
си'клю ст~мђ, ѓ^бо'е по'лны мђки` пшени'чны съпря'жены съ е^ле'ѓмъ на тре'бђ” [И$]134 џимїа'мникъ е^ді'нъ. і~, зла'тникъ, по'лнъ каде'нїя” [И$]135
теле'цъ а~ эT воло'въ, [и^]136 ѓ^ве'нъ а~, [и^]137 а'гнецъ а~, е^динолњтенъ въ вс^есъж#же'нїе” [И$]138 козе'лъ эT ко'зъ а~ грњха` ра'ди” (-)139 На тре'бђ (же)
сп~сенђю. ю^нца в~, [и^]140 ѓ^ве'нъ е~ [и^]141 козе'лъ е~,
[и^]142 а'гнецъ е^динолњтенъ е~. сїи да'ръ а^хее^зе'ровъ
сн~а [мисада'иня]143” [И$]144 въ (а~і, дн~ь)145 кн~ѕь
сн~овъ а^си'ровъ, (фаге'ль)146 сн~ъ е^хра'нь. да'ръ е^го блю'до сре'бряно а~, (мњ'ра е^го. р~, и^ л~)147 (си'кль), [и^]148 ча'шђ е^ді'нђ сре'брянђ. о~, си'кль, по си'клю ст~мђ, ѓ^бо'е по'лны мђки` пшени'чны, съпря'жены съ е^ле'ѓM
на тре'бђ” [И$]149 џимїа'мникъ е^диn. і~, зла'тникъ,
по'лнъ каде'нїя” [И$]150 теле'цъ а~ эT воло'въ, [и^]151
ѓ^ве'нъ а~, [и^]152 а'гнецъ, а~, е^динолњтеn, въ вс^есъж#же'нїе” И$ козе'лъ эT коZ, а~, грњха` ра'ди” (-)153 На тре'бђ
(же) сп~сенђю. ю^нца` в~, [и^]154 ѓ^ве'нъ е~, [и^]155 козе'лъ
е~, [и^]156 а'гнец# е^динолњтенъ е~, сїи да'ръ фаге'иль
сн~а е^хра'ня” [И$]157 въ (в~і, дн~ь)158, кн~ѕь сн~овъ (неџали'мль)159, а^хи'ра сн~ъ е^на'нь. да'ръ е^го блю'до сре'бряно а~, (мњ'ра е^го р~, и^ л~)160 (си'кль), [и^]161 ча'шђ
е^ді'нђ сре'брянђ. о~, си'кль по си'клю ст~мђ, ѓ^бо'е по'лны мђки` пшени'чны. съпря'жены съ е^ле'ѓмъ на
тре'бђ” [И$]162 џимїа'мник# е^ді'нъ. і~ зла'тникъ, по'лнъ
каде'нїя” [И$]163 теле'цъ а~, эT воло'въ, [и^]164 ѓ^ве'нъ
а~, [и^]165 а'гнецъ а~, е^динолњтеn въ вс^есъж#же'нїе” И$
козе'лъ эT ко'зъ а~ грњха` ра'ди” (-)166 На тре'бђ (же)
сп~сенђю ю^нца в~, [и^]167 ѓ^ве'нъ е~, [и^]168 козе'лъ е~,
[и^]169 а'гнецъ е^динолњтенъ е~, сїи да'ръ а^хировъ,
сн~а е^на'ня” Се^ ѓ^сщ~енїе ѓ^лтаря`, во'ньже дн~ь пома'за и&, эT кн~ѕеи сн~овъ і^и^л~въ, блюD сре'бряныX в~і,
[и^]170 ча'шъ сре'бряныX в~і, [и^]171 џимїа'мникъ зла'тыX в~і, по р~, и^ л~ си'кль (въ кое'м#ждомъ блю'дњ)172 и^ по о~ си'кль ча'ши е^дїнои, (въ всњ'хъ же
съсђдXњ сребра`)173 Wв~, [-]174 у~, си'клевъ по си'клемъ
ст~ымъ” [И$]175 џимїа'мникъ зла'тыX в~і, по'лны каде'нїя, (по і~ зла'тник# въ кое'м#ждо џимїа'мникђ,) всего' же зла'та въ џимїа'мницеX, р~, и^ к~, зла'тникъ” Всњ'хъ (же) говя'дъ въ вс^есъж#же'нїе. теле'цъ
в~і, ѓ^ве'нъ в~і, а%гнецъ е^дїнолњтенъ в~і, тре'бы и^хъ
[-]176” и^ козе'лъ эT ко'зъ в~і, грњха` ра'ди. ВсXњ (ж'е)
воло'въ, на тре'бђ сп~сенђю, ю^не'цъ к~д, [и^]177 ѓ^ве'нъ ћ~, [и^]178 козе'лъ [е^динолњтенъ]179 ћ~, [и^]180
а'гнецъ [е^динолњтенъ непоро'чныX, ћ~]181” Се^ ѓ^сщ~енїе ѓ^лтаря` по и^сполне'нїю рђкъ [и^хъ]182, и^ по
помазанїи е^го” *Внегда` въхождаше мољ=сїи въ
хра'мъ свњдњнїя, гл~ати е^мђ. и^ ё^слы'ша (гн~ь
гл~ъ)183, гл~ющъ къ немђ`, съвы'ше ѓ^цњще'нїя.
е^же е^сть ё^ ковче'га свњдњ'нїа. межDђ двњма` херђви'мома, и^ гл~а к немђ`”
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_ Глvа, и~”

а~ е^зDра ѕ~

выj г~

гл~а г~ь къ мољ=сїю гл~я, гл~и а^а^ро'нђ [рекїи]1 к немђ`. е^гда` въста'виши свњти'ла по' рядђ, съпредњ` свњти'ла, да свњтяT. з~, свњщниk” И$ сътвори` та'ко а^а^ро'нъ, эT е^ди'ноя страны`, съ прњди` свњти'ла,
воQже свњщи` е^го, ја%коже повелњ г~ь мољ=сїю” (-)2
Се(же) творе'нїе свњти'лное. сълїа'но зла'то (и^)
сте'блїе е^го, и^ цвњтци е^го сълїа'ны вс^и, по ѓ%бразђ, ја%ко показа` г~ь мољ=сїю, та'ко сътвори` свњщниk” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я. пои^ми леви'ты
эT посрDњ сн~овъ і^и~левъ, и^ да ѓ^ци'стиши я&” (-)3
Си'це (же) да сътвори'ши и^мъ, ѓ^цыще'нїе (-)4 да
покропи'ши на ниX во'дђ ѓ^цњще'нїя, и^ да възы'идетъ бри'чь на все` тњ'ло и^хъ, і^ и^сперђт'ъ
ри'зы своя`, и^ чи'сты бђ'дђтъ” И$ да по'имђтъ
(-)5 е^ди'нъ эT воло'въ, и^ (-)6 тре'бђ мђки` пшени'чны съпря'жены съ е^ле'ѓмъ, и^ теле'цъ (вторы'и) е^динолњтенъ [-]7, да по'имеши грњха` ра'ди” И$ *да приведе'ши леви'ты преD хра'мъ свњдњ'нїа. и^ да (и^) събере'ши ве'сь со'ньм# сн~въ і^и~лвъ” И$
приведе'ши леви'ты преD г~ь, и^ да възложаT сн~ве
і^и~льстїи, рђки` своя` на леви`ты, и^ да эTлђ'читъ а^а^ро'нъ леви'ты эTда'нїе преD г~ь эT сн~въ
і^и~лвъ, и^ да слђж'атъ слђж'бђ гв~и” Леви'ты же да
възложа'тъ рђ'ки на главы` телцемъ, и^ да [сътвори'ши]8 е^ді'нъ грњха` ра'ди. (а^)9 [вторы'и]10 въ
вс^есъж#же'нїе г~ђ, ѓ^чи'стити ѓ^ нихъ” (-)11 Поста'виши (же) леви'ты [-]12 преD а^а^ро'номъ и^ преD сн~ъми` е^го. и^ да эTда'си я& эTда'нїе [-]13 г~ђ” И$ да
эTлђ'чиши леви'ты, эT среды` сн~въ і^и~лвъ, и^ да бђ'дђтъ мнњ” (-)14 Посе'мъ (же) да вни'дTђ леви'ты
слђжи'ти слђ'жбђ, [въ хра'мњ]15 свњдњнїа, и^ да
ѓ^чи'стишї иX, и^ да эTда'си я& [эTда'нїе]16 преD гм~ъ.
ја%ко эTда'нїа эTда'ны сїи мн^њ сђть, эT среды`
сн~въ і^и~лвъ. въ эTврерза'ющихъ мњ'сто, вся'ка
ложесна` первене'цъ всXњ эT сн~въ і^и~лвъ, прїја%хъ
я& себњ” *ЈА/ко мн^њ (е^сть) весь прьвене'цъ эT сн~въ
і^и~лвъ. эT чл~ка до ско'та, въ дн~ь во'нже поби'хъ
ве'сь первене'цъ, в земли` е^гљ=петьсте'и, ѓ^ст~ихъ я&
себњ” И$ поја%хъ леви'ты въ мњ'сто вся'каго прьвенца` сн~овъ і^и~лвъ” (-)17 эTда'х# (же) леви'ты эTда'нїеM” (-)18 а^а^ро'нђ и^ сн~омъ е^го, эT среды` сн~овъ
і^и~лвъ, слђжи'ти слђж'бђ сн~въ і^и~лвъ въ хра'мњ
свњдњ'нїя. и^ да мо'лятся ѓ^ сн~њхъ і^и~лвыхъ.
ја%ко да не бђ'детъ (гнњвъ) на сн~њхъ і^и~лвыхъ. е^гда` (пристђпи'ти и^мъ)19 къ ст~ымъ”
И$ сътвори` мољ=сїи и^ а^а^ро'нъ и^ ве'сь соньмъ
сн~овъ і^и~лвъ, леви'томъ ја%коже заповњда` г~ь мољ=сїю ѓ^ леви'тXњ. та'ко сътвори'ша и^мъ сн~ве і^и~
лви” И$ ѓ^чи'стишася леви'ти. і^ и^спра'ша ри'зы
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Глава 8
1 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 2 Скажи Ааронові, кажучи
до нього: Коли поставиш світила – за
порядком перед світильником хай
світять 7-ми свічник. 3 І зробив так
Аарон: з однієї сторони, спереду світильника, запалив світила його, так
як наказав Господь Мойсеєві. 4 Це
твориво світильника: вилитий золотий, і стебла його, і квіти його – вилиті всі за образом, так як показав
Господь Мойсеєві, так зробив світильник. 5 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 6 Візьми левітів з-поміж синів ізраїльських, і очистиш їх. 7 Так
же зробиш їм очищення: покропиш
на них воду очищення, і хай підведеться бритва на все їхнє тіло, і виперуть свою одіж, і будуть чистими.
8 І хай візьмуть: одне – з волів, і жертву муки пшеничної, замісеної в олії,
і друге – однолітнє теля – візьмеш за
гріх. 9 І *приведеш левітів перед шатро свідчення, і збереш усю громаду
ізраїльських синів. 10 І приведеш левітів перед Господа, і покладуть ізраїльські сини свої руки на левітів, 11 і
відлучить Аарон левітів перед Господом, як дар від ізраїльських синів, – і
хай служать служіння Господеві. 12
левіти ж хай покладуть руки на голови телят, і зробиш: одне – за гріх, а
друге – на цілопалення Господеві,
щоб надолужити за них. 13 Поставиш
же левітів перед Аароном і перед його синами, і віддаси їх, як дар, Господеві. 14 І відлучиш левітів з-поміж
ізраїльських синів, і хай будуть мені.
15 Після цього ж хай ввійдуть левіти
служити служіння в шатрі свідчення,
і очистиш їх, і віддаси їх в дар перед
Господом. 16 Бо в дар віддані є ці
мені, з-поміж синів ізраїльських, замість тих, що розкривають всі лона;
первородного з усіх ізраїльських синів взяв Я, їх собі. 17 *Бо моїм є кожний первородний з ізраїльських синів, від людини до скотини; в дні, в
якому Я побив кожного первородного в єгипетській землі, я освятив їх
собі. 18 І взяв Я левітів замість кожного первородного з ізраїльських синів. 19 Віддав же Я левітів, як дар,
Ааронові і його синам, з-поміж ізраїльських синів, щоб служили служіння ізраїльських синів в шатрі свідчення; і хай моляться за ізраїльських
синів, і щоб не був гнів на ізраїльських синах, коли вони приступлять до
святого. 20 І зробив Мойсей і Аарон,
і ввесь збір ізраїльських синів з левітами так, як заповів Господь Мойсеєві за левітів, так зробили з ними ізраїльські сини. 21 І левіти очистилися і
випрали свою одіж, і віддав їх Аарон
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в дар перед Господом, і помолився
за них Аарон, щоб очистити їх. 22
Після цього ввійшли левіти служити їхні служіння в шатрі свідчення
перед Аароном і перед його синами.
Так, як Господь заповів Мойсеєві
про левітів, так вони вчинили. 23 І
сказав Господь до Мойсея, кажучи:
24 Це про левітів: від 25 літ і вище
хай ввійдуть служити служіння до
шатра свідчення; 25 від 50 же літ
хай відійдуть від служіння, і хай не
служать після цього. 26 І хай служать його брати в шатрі свідчення,
щоб зберігати сторожі, а діла хай
не роблять. Так зробив він з левітами в сторожах їхніх.

Глава 9
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1 І сказав Господь до Мойсея в
Синайській пустині в другому році
після того, як вони вийшли з єгипетської землі, в 1-му місяці, кажучи: 2 Скажи хай зроблять ізраїльські сини пасху за часом її. 3 В 14му дні 1 місяця, під вечір. І зробиш
її в її часі, за її законом і за її правилами зробиш її. 4 І сказав Мойсей ізраїльським синам: Зробите пасху. 5 І зробили пасху, як починався 1 місяць, в 14-му дні, в Синайській пустині, так як Господь заповів
Мойсеєві, так зробили ізраїльські
сини. 6 І прийшли мужі, які були нечисті через душу людини, і не могли зробити пасху в тому дні, і
прийшли перед Мойсея і Аарона в
тім дні, 7 і сказали до нього: Ми є
нечисті через душу людини, задля
чого нам не годиться принести дар
Господеві в часі його посеред ізраїльських синів. 8 Сказав же Мойсей
до них: Стійте тут, хай послухаю,
що Господь заповість про вас. 9 І
сказав Господь до Мойсея, кажучи:
10 Скажи ізраїльським синам, кажучи: Людина, людина, яка лиш буде нечистою через душу людини,
чи в дорозі далеко, чи у вас, чи у
ваших родах, і хай зробить пасху
Господеві. 11 В другому місяці, в
14-му дні місяця, під вечір, хай її
зроблять, з опрісноками, з гірким
зіллям хай її їдять. 12 Не оставлять
же з неї до ранку, *і кістки хай не
розломлять з неї, за всім законом
пасхи хай її зроблять. 13 Людина
ж, яка лиш чистою буде і не є в дорозі далеко, і полишить зробити пасху – вигубиться та душа зі свого
народу, бо не принесла дар Господеві у своїм часі, та людина одержить свій гріх. 14 Якщо ж прийде
до вас приходько, у вашу землю, і
зробить пасху Господеві, за законом пасхи і за її приписами, так її
зробить. Один закон хай буде вам, і
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[своя`]20, и^ эTда'стъ я& а^а^ро'нъ эTда'нїе преD гм~ъ.
и^ помоли'ся ѓ^ ни'хъ а^а^ро'нъ ѓ^чище'нїя ра'ди
и^хъ” (-)21 Посе'мъ внидо'ша леви'ти. слђжи'ти
слђж'бы иX въ хра'мњ свњдњ'нїя. преD а^а^ро'номъ и^
преD сн~ы е^го. ја%коже повелњ г~ь мољ=сїю ѓ^ леви'техъ та'ко сътвори'ша [-]22” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, с^е е^сть ѓ^ леви'техъ, эT, к~е, лњтъ и^
вы'ш#ше. да [вни'дђтъ]23 слђжи'ти слђже'нїе, въ
хра'мъ свњдњ'нїя. (-)24 эT н~ (же) лњтъ да [ѓ^ста'нђтъ]25 слђже'нїя, и^ да не [слђжатъ]26 по
се'мъ” И$ да (слђ'жатъ)27 бра'тїя е^го, въ хра'мњ
свњдњ'нїа стрњщи` стражбђ`. а^ дњ'ла да не дњ'лаюT. та'ко (сътвори`)28 леви'тоM въ страQбњ иX”

_ Глvа, џ~”
гл~а г~ь къ мољ=сїю въ пђсты'ни сина'истњи, въ (второ'е лњто)1, и^зшеDшимъ и^мъ
и^з земля` е^гљ=пеTскїа въ, [а~, мцsа]2 гл~я”
Рцы` [-]3 да сътворя'тъ сн~ве і^и~льстїи па'схђ въ' время е^я`” Въ д~і, дн~ь, мцsа, а~, къ ве'черђ. [и^]4 сътвори'ши ю& въ' время [е^я`]5, по зако'нђ е^я`, и^ по сђдђ` е^я` сътвори'ши я&” И$ реq
мољ=сїи сн~омъ і^и~льскиM, [сътвори'те]6 па'схђ” [И$
сътвори`ша па'схђ]7, начина'ющђся, (а~, мцsђ, въ
д~і дн~ь)8. въ пђсты'ни сина'истеи, ја%коже повелњ`
г~ь мољ=сїю, та'ко сътвори'ша сн~ве і^и~лви” И$ прїидо'ша мђж'и и^же бњхђ нечисти ѓ^ дш~и чл~чи, и^
не можа'хђ сътвори'ти па'схи, въ [то'и дн~ь]9, и^
прїидо'ша преD мољ=сїа и^ а^а^ро'на въ то'и дн~ь, и^
реко'ша [-]10 к немђ, м^ы нечи'сты [е^сми]11 ѓ^
дш~и чл~чи, (чесо` ра'ди)12 намъ не досто'итъ принести` да'ръ г~ђ въ' в'ремя е^го, посредњ сн~въ і^и~лвъ” (-)13 Рече (же) [мољ=сїи к ни'мъ]14 ста'ните
т^ђ, (да)15 слы'шђ (г~ь ѓ^ ваs чт^о повели'тъ)16” И$
рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, гл~и сн~омъ і^и~лвымъ рекїи” Чл~къ чл~къ и^же а'ще бђ'деT нечи'стъ ѓ^ дш~и
чл~чи. и^л^и на пђти` дале'че, [и^л^и]17 въ васъ, и^л^и
в роже'нїи ва'шемъ, и^ да сътвори'тъ па'схђ г~ђ”
Въ мцsъ вторы'и. въ д~і дн~ь мцsа къ ве'черђ, да
сътворя'тъ ю&, съ ѓ^прњ'сноки (съ)18 горчи'цами,
да ја%дя'тъ ю&” Не ѓ^ста'вятъ (же) эT нея`
наё%трїя, *и^ ко'сти да не съкрђша'тъ эT нея`,
по всемђ` зако'нђ па'схи да сътворяT ю&” (-)19 Чл~къ
(же) и^же а'ще чи'стъ бђ'детъ и^ на пђти` дале'че
нњ'сть, и^ ѓ^ста'нетъ сътвори'ти па'схђ, потреби'тся дш~а т^а эT людїи' свои^хъ, ја'ко да'ра
гн~я не прине'съ въ' время е^го, грњхъ сво'и прїиметъ чл~къ то'и” А$ще л^и прїидеT к ва'мъ прише'лецъ въ зе'млю вашђ, и^ сътвори'тъ па'схђ
г~ђ, по зако'нђ па'схи, и^ по' чинђ е^я`, та'ко сътвори'тъ е^я`” Зако'нъ е^ді'нъ да бђ'детъ вамъ,
и^ прише'лцђ и^ т^ђземцђ (-)20” И$ въ дн~ь во'нже
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поста'вися храмъ, *покры'лъ ѓ%блакъ хра'мъ,
[и^]21 до'мъ свњдњ'нїя, (-)22 эT вече'ра (же) бња'ше
на хра'мњ а^ки заря` ѓ%гнена до заё%трїя. та'ко
бысть всегда`, ѓ%блак# покрыва'ше е^го въ дн~ь, а^
заря ѓ%гнена но'щїю” [Є$гда же]23 эTстђпа'ше ѓ%блаk эT хра'ма, [-]24 по си'хъ въздвиза'хђся сн~ве і^и~льтестїи, [-]25 на мњ'сто на нем#же стоя'ше
ѓ%блакъ. та'мо въполча'хђся сн~ве і^и~лви” По повелњ'нїю гн~ю да въста'ютъ сн~ве і^и~лви. и^ по велњнїемъ гн~имъ ста'нђтъ въ вся' дн~и, в
ня'же ѓ^сњня'етъ ѓ%блакъ на хра'мњ да въполча'юTся сн~ве і^и~лви” (-)26 *Є$гда' (же) премедлитъ
ѓ%блакъ на хра'мњ дн~и мно'ги. [-]27 да снабдяT
сн~ве і^ил~ьтестїи снабдњ'нїе [гн~е]28, и^ да не въста'ютъ” И$ бђ'детъ е^гда` покры'етъ ѓ%блакъ
дн~и чте'ныя на храмъ, гл~омъ гн~иM да ста'ютъ, и^ по велњ'нїемъ гн~имъ да подвижђтся”
(-)29 Бђ'детъ (же) е^гда` бђ'деT ѓ%блакъ эT ве'чера
до заё%трїа, и^ [а'ще]30 въздви'гнется ѓ%блакъ
заё%тра, [-]31 да въздви'гнђтся дн~їю, и^л^и
но'щїю. и^ (а'ще) подви'гнется ѓ%блакъ [и^]32 да
по'идTђ” [И$л^и]33 дн~ь, и^л^и мцsъ, [и^л^и]34 дн~їи ё^мно'житъ ѓ%блакъ ѓ^сеня'ющъ на не'мъ” да
ста'нђтъ сн~ове і^и~лви, и^ да не въздвиза'ются.
[въ эTстђпле'нїи е^го, въздвизашеся]35 ” [ЈА/коже
по велњ'нїемъ гн~имъ въполча'ются, и^]36 по
велњ'нїемъ гн~имъ да эTи'дђтъ, снабдњ'нїе гн~е
да снабдњша по повеле'нїи гн~и, в рђцњ мољ=сїинњ”

_ Глvа, і~”
рече г~ь къ мољ=сїю гл~я. сътвори` себњ
дв^њ трђбы` сре'бряны кова'ны сътвори'ши
я& и^ да бђ'дета т^и на съзва'нїе со'ньмђ,
и^ въставля'ти по'лки” И$ да трђ'биши
и'ма, и^ да събере'тся [к тебњ`]1 ве'сь со'ньмъ преD
две'рми хра'ма свњдњ'нїя” А/ще л^и е^ди'ною [трђбо'ю]2 въстрђ'бятъ, да прїидђт# к тебњ вс^и
кн~ѕи [и^ ты'сящники]3 і^и~льтестїи” И$ да трђ'бите въ зна'менїе. и^ да въздви'жђтся по'лцы
въполча'ющїися на въсто'ки” И$ да въстрђ'бите
въ зна'менїе вто'рое, и^ да възDви'гнTђся по'лцы въполча'ющїися эT ю'га” И$ да въстрђ'бите въ зна'менїе тре'тїе, и^ да ся въздви'гнђтъ по'лцы,
въполча'ющїися эT мо'ря” И$ да въстрђ'бите въ
зна'менїе четве'ртое, и^ въздви'гнђтся по'лцы въполча'ющїися эT сњ'вера. зна'менїя (же) да въстрђ'бятъ въ воздви'женїе иX” (-)4 Є$гда' (же) (събере'те)5 со'нмъ, да въстрђбите (-)6 не въ зна'менїе. [сн~ве же]7 а^а^ро'ни жерцы да трђ'бятъ
трђба'ми, и^ да бђ'детъ ва'мъ зако'нъ вњ'чныи
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приходькові, і тубільцеві. 15 І в
день, в якому поставлено шатро,
*хмара покрила шатро і дім свідчення, звечора ж над шатром був
наче полумінь вогню – до ранку. 16
Так було завжди: хмара покривала
його вдень, а полумінь вогню – вночі. 17 Коли ж підносилася хмара
від шатра, після цього підводились
ізраїльські сини; на місці, на якому
стояла хмара, там отаборювалися
ізраїльські сини. 18 За заповіддю
Господа хай підводяться ізраїльські
сини, і за заповіддю Господа стануть. В усі дні, в яких отінює хмара
на шатрі, хай отаборюються ізраїльські сини, 19 *хоч ще зостається
хмара над шатром багато днів. Хай
зберігають ізраїльські сини господню сторож, і хай не піднімаються.
20 І буде: коли отінюватиме хмара
багато днів шатро, за голосом господнім хай встають, і за зарядженням господнім хай рухаються. 21
Буде ж: коли буде хмара з вечора
до ранку, і якщо піднесеться хмара
вранці, хай підведуться вдень або
вночі, і якщо піднесеться хмара, і
хай підуть. Або день 22 чи місяць,
чи дні – примножить хмара, що отінює на ньому, хай стоять ізраїльські сини, і хай не підводяться. Коли
відступала вона – піднімався. 23
Так, як за господнім зарядом отаборюються, і за господнім зарядом хай
відійдуть; сторож господню хай
зберігають, за господнім зарядом,
під рукою Мойсея.

Глава 10
1 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 2 Зроби собі дві срібні труби, зробиш їх кованими, і хай будуть тобі, щоб скликати збір і підводити табір. 3 І затрубиш ними, і
хай збереться до тебе ввесь збір перед дверима шатра свідчення. 4 Якщо ж однією трубою затрублять –
хай прийдуть до тебе всі князі і тисячні Ізраїля. 5 І затрубите на знак,
і хай підведуться полки, що отаборюються на сході. 6 І затрубите на
другий знак, і хай підведуться полки, отаборені на півдні. І затрубите
на третій знак, і підведуться полки,
отаборені до моря (=заходу). І затрубите на четвертий знак, і підведуться полки отаборені на півночі.
Хай же затрублять знак, щоб вони
підвелися. 7 Коли ж зберете збір,
затрубите не на знак. 8 Сини ж Аарона, священики, хай трублять трубами, і хай буде вам вічним законом у ваші роди. 9 Якщо ж вийдете
на бій, у вашій землі, проти воро______
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гів, що вам протиставляться, і затрубите, і дастьте трубами знак – і
будете згадані перед Господом, і
спасетеся від ваших ворогів. 10 В
дні же вашої радості, і у ваших празниках, і у ваших новомісяцях затрубите трубами – і на цілопалення, і на ваші жертви спасіння, і хай
будуть вам на згадку перед вашим
Богом. Я Господь Бог ваш. 11 І сталося: в другому році, в другому місяці, в 20-му дні місяця піднялася
хмара від шатра свідчення, 12 і підвелися ізраїльські сини зі своїми
полками з Синайської пустині, і
хмара стала в пустині Фаран. 13 І
підвелися перші, за господнім голосом, рукою Мойсея. 14 І перші підняли знамено полку сини Юди зі
своєю силою, над силою же їхньою
– Наасон, син Амінодава. 15 Над
силою ж племені синів Ісахара –
Натанаїл, син Соґара. 16 Над силою
ж племені синів Завулона – Еліяв,
син Хелона. 17 І хай складають шатро; і піднялися сини Ґерсона і сини Мерарі, що носять шатро. 18 І
піднято знак полка Рувима з силою
своєю; над його ж силою – Єлисур,
син Седиюра. 19 Над силою ж племені синів Симеона – Саламіїл, син
Сурисадая. 20 Над силою ж племені синів Ґада – Елисаф, син Раґуїла.
21 І хай підведуться сини Каата, що
носять святе, і хай поставлять шатро, поки ці прийдуть. 22 І хай підведеться знак полку Ефраїма зі своєю силою; над силою ж його – Елисама, син Семиюда. 23 Над силою
ж племені синів Манасії – Ґамалеїл,
син Фадасура. 24 Над силою ж племені синів Веніямина – Авидан,
син Ґадеона. 25 І хай підведеться
знак полка синів Дана, – останні з
усіх полків зі своєю силою, – а над
їхньою силою Ахиєзер, син Амисадая. 26 Над силою ж племені синів Асира – Фаґеєл, син Ехрана. 27
Над силою же племені синів Нефталі – Ахир, син Енана. 28 Це полки ізраїльських синів з їхньою силою, і так вони підвелися. 29 Сказав же Мойсей Оваву, сину Раґуїла
Мадіяніта, тестеві Мойсея: Підводимося ми до місця, про яке Господь сказав: Дам його вам! Ходи з
нами, зробимо тобі добро, бо Господь гарно заговорив про Ізраїля.
30 Він відповів до нього: Не піду,
але піду до моєї землі і до мого роду. 31 І сказав: Не остав нас, тому
що ти був з нами в пустині, і будеш
між нами старцем. 32 І буде, якщо
підеш з нами: з цього добра, яке
Господь нам вчинить, вчинемо добро й тобі. 33 Пішли ж від Господньої гори дорогою три дні, і кивот
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в роже'нїя ваша” А/ще ли и^зы'идете на' брань въ
земли` ва'шеи къ сђпоста'тоM сђпроти'вящимся
вамъ, [и^ воZтрђби'те]8, и^ съзна'менђ'итеся трђба'ми, и^ въспомяне'теся преD гм~ъ” і^ и^зба'витеся эT вра'гъ ва'шихъ” (-)9 Въ дн~ь (же) весе'лїа
ва'шего и^ въ пра'здникахъ ва'шихъ, и^ въ новомњ'сечїа'хъ ва'шиX, да въстрђ'бите трђба'ми.
[и^]10 на вс^есъж#же'нїе и^ на тре'бы сп~се'нїи ва'шиX, и^ да
бђдTђ ваM на въспомина'нїе преD бм~ъ ва'шиM, а%зъ г~ь б~ъ
вашъ” И$ бы'сть въ (второ'е лњто)11 въ (вторы'и
мцsъ)12, въ к~ мцsа, възнесе'ся ѓ%блаk эT хра'ма
свњдњ'нїа. и^ възDвиго'шася сн~ове і^и~леви, съ со'ньмы свои'ми [эT]13 пђсты'ни сина'искїа, и^ ст^а
ѓ%блакъ въ пђсты'ни фара'ни” И$ въздви'гнђшася
первїи съ гла'сомъ гн~имъ, рђко'ю мољ=сїе^вою. и^
въздвиго'ша зна'менїе по'лка сн~въ и^ю'динъ, пе'рвыи съ си'лою своею, (-)14 наD си'лою (же) иX наа^ссо'н#,
сн~ъ а^минода'вль” (-)15 НаD си'лою (же) племе'ни сн~въ
и^саха'ровъ наџана'елъ, сн~ъ сога'ровъ” (-)16 НаD си'лою
(же) племе'ни сн~въ заё^ло'нь, е^лїа'въ сн~ъ хело'нь” И$
да слага'ютъ хра'мъ и^ въздвиго'шася сн~ве [герсо'ни]17, и^ сн~ве мераринњ, нося'щи хра'мъ” И$ въздви'жеся зна'менїе по'лка рђви'мля, съ си'лою свое^ю, (-)18 наD си'лою (же) е^го (и^е^лисђ'ръ)19 сн~ъ седиё%ровъ” (-)20 НаD си'лою (же) племе'ни сн~овъ симеѓ%нь
саламїилъ сн~ъ сђрисаDда'евъ” (-)21 НаD си'лою (же)
племе'ни сн~в# га'довъ, е^лиса'фъ сн~ъ рагђ'илевъ” И$
да въздви'гнђтся сн~ве каа'џовы, въздвиза'ющїи
ст~ая, и^ да поста'вятъ хра'мъ до'ндеже (сїи)
прїидTђ” И$ да въздви'гнется зна'менїе по'лка е^фрњмля съ си'лою свое^ю, (-)22 наD си'лою (же) [е^го]23
е^лиса'ма сн~ъ [семиё%довъ]24” (-)25 НаD си'лою (же)
племе'ни сн~овъ [манасїинъ]26 гамалеи'лъ сн~ъ фадасђ'ровъ” (-)27 НаD си'лою (же) племе'ни сн~овъ венїами'нь а^вида'нъ сн~ъ гадеѓ%новъ” И$ да въздви'гнется зна'менїе по'лка сн~овъ да'новыхъ, послњ'днїи всњ'хъ по'лкъ съ си'лою свое^ю, (-)28 наD си'лою
(же) иX а^хие^зе'ръ сн~ъ а^мисада'евъ” (-)29 НаD си'лою
(же) племе'ни сн~овъ а^сирь фагееl, сн~ъ е^хра'нь” (-)30
НаD си'лою (же) пле'мени сн~оv неџали'мль, ахи'ръ сн~ъ
е^на'нь” Сїи полки сн~овъ і^и~лвъ, [съ си'лою и^хъ и^
(та'ко) въздвиго'шася]31” (-)32 Рече (же) мољ=сїи
[и^ѓ^ва'вђ]33 сн~ђ рагђ'илевђ мадїа'нинђ, те'стю
мољ=сїѓ^вђ, въста'емъ м^ы на мњ'сто ѓ^ не'мже
(г~ь рекїи. дамъ е& вамъ)34, пои^ди` с на'ми (-)35
(сътвори'мъ тебъ добро`)36, ја%ко г~ь (до'брњ гл~а)37
ѓ^ і^и~ли” (-)38 (эTвњща`)39 к немђ` не идђ`, н^о въ
зе'млю мою`, и^ в роже'нїе мое` [и^дђ`]40” И$ реq, не ѓ^ста'ни насъ поне'же б^њ с на'ми въ пђсты'ни, и^
бђ'деши в наs ста'рецъ” И$ бђ'детъ а^ще и'деши с
на'ми, [-]41 эT бл~га сего` е^же (г~ь намъ сътвори'тъ)42, (бл~го сътвори'мъ и^ тебњ)43” (-)44 эTи^230
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до'ша (же) эT горы` гн~я въ пђт'ь тр^и дн~и. и^
ковче'гъ завњта гн~я преди и^дя'ше преD ни'ми
въ пђт'ь тр^и дн~и съгляда'ти иM ста'на” И$
бы'сть е^гда` въздвиза'хђ ковче'гъ, [-]45 ре'че мољ=сїи, *въста'ни г~и, да раз#сы'плются вра'зи твои`,
[и^]46 (вс^и ненави'дящїи тебе` да побњ'гнђтъ)47
[эT лица` твое^го]48” И$ въ поста'вленїи (ковче'га) рече” Възвраща'и г~и тысђща теM въ і^и~ли. (-)49 ѓ%блакъ (же) [гн~ь]50 бы'сть (-)51 на ниX въ дн~ь е^гда`
въздвиза'хђся с по'лка”

_ Глvа, а~і”

а~ крgи і~

в~ мо= ѕ~і
ўлMо ѓ~з
мђдрsо ѕ~і
і^ѓаn ѕ~
а~ крgи і~

мђдрsо ѕ~і

бы'ша людїе ро'пщђще зла'я преD гм~ъ. и^
слы'ша г~ь и^ раз#гнњ'вася гнњ'вомъ, и^ раZгорњ'ся в ниX ѓ%гнь эT г~а, и^ потреби`
ча'сть е^ді'нђ эT поlка” (-)1 Възопи'ша(же) лю'дїе къ мољ=сїю, и^ помоли'ся мољ=сїи къ г~ђ, и^
ё^ста'вися ѓ%гнь. и^ прозва'ся и'мя мњ'стђ томђ запале'нїе, ја^ко разгорњ'ся в ниX ѓ%гнь эT г~а”
(Прїидо'ша же и^же)2 в ниX, пожада'ша похотњ'нїе”
И$ сњд'ше пла'кахђся [-]3 сн~ове і^и~лви. и^ реко'ша,
*кто` н^ы напита'етъ мя'съ” Помянђх'оM [бо]4
ры'бы ја%же ја%до'хомъ въ [земли` е^гљ=пеTстњ]5, тђ'не” И$ смо'квы и^ ды'ни, лђ'къ, и^ червле'ныи лђ'къ,
и^ чесноk” А$ нн~њ дш~а на'ша и^схла`, ничто'же то'чїю ма'нна преD ѓ^чима на'шима” Ма'нна же [бя'ше]6 а^ки сњмя корїа'ндрово е^сть, (-)7 ѓ^бли'чїе е^го
[ја%ко]8 ѓ^бли'чїе би'сера чи'ста” [-]9 *И$схожда'хђ лю'дїе, и^ събира'хђ, и^ меля'хђ [-]10 в же'рновнаX, и^
толца'хђ въ стђ'пахъ, и^ варя'хђ [-auto]11 въ
горшка'хъ, и^ творя'хђть е^ю` потре'бники, и^ бяше вкђше'нїе е^го, ја%ко вкђше'нїе мђки` съ е^ле'ѓм#”
(-)12 Є$гда' (же) схожда'ше роса` на по'лкъ но'щїю,
схожда'ше (же) ма'нна на' ня” И$ ё^слы'ша мољ=сїи
пла'чющихся и^хъ въ со'нмXњ своиX, ко'ждо (иX) преD
(свои'ми две'рми)13, и^ разгнњ'вася [г~ь гнњ'вомъ]14
ѕњло, и^ преD мољ=сїѓM бњше зл^о” (-)15 Реq мољ=сїи къ
г~ђ, *въскђ'ю заѕли` рабђ` свое^мђ, [-]16 почто^ не ѓ^брњтоX блгDти преD тобо'ю, е^же възложи'ти напа'сть людїи сихъ на' мя” Є$да` а'зъ е^смь въ ё^тро'бњ зача'лъ вс^я лю'ди сїа, и^л^и а'зъ е^смь роди'лъ я`, ја%ко да гл~еши м^и възми` и^хъ на ра'мђ твою`, ја%коже (дои'лица носитъ)17 дои'мыя,
въ зе'млю е^ю'же кля'ся эTц~емъ и^хъ” эTкђ'дђ
мн^њ мя'са да'ти всњмъ лю'демъ симъ, ја%ко
пла'чютъ на' мя гл~юще, да'ждь н^ы мя'са да
ја%мы” Не могђ а'зъ е^диn вести` людїи сихъ, ја%ко
тяжча'иши мене` е^сть [-]18” А/ще л^и та'ко твори'ши мн^њ, побїи м^я побїе'нїем#, а%ще л^и е^смь
ѓ^брњ'лъ блгDть преD тобо'ю, да не ви'жђ [заѕлњ'нїя мое^го]19” И$ рече г~ь къ мољ=сїю, събери` м^и,
о~, мђ'жъ эT ста'рецъ і^и~лвъ, ја%же (т^ы саM)20
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господнього завіту ішов попереду,
перед ними, дорогою трьох днів,
щоб розвідати їм місце спочинку.
34 І було, коли підносили кивот,
сказав Мойсей: *Підведися, Господи. Хай розсипляться твої вороги, і
всі, що тебе ненавидять, хай повтікають від твого обличчя. 35 І як
ставили кивот, сказав: Поверни,
Господи, тисячі десятьох тисяч в
Ізраїлі. 36 Хмара ж господня була
на них в дні, коли підводилися з
табору.
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Глава 11
1 І народ дуже нарікав перед
Господом, і почув Господь і розгнівався гнівом; і розгорівся між ними
вогонь від Господа і пожер одну
частину табору. 2 Закричав же народ до Мойсея, і помолився Мойсей до Господа, і вогонь спинився.
3 І названо ім’я того місця Запалення, бо між ними розгорівся вогонь
від Господа. 4 Прийшли же ті, що
між ними пожадали пожаданням, і,
сівши, плакали ізраїльські сини, і
сказали: *Хто нас нагодує м’ясом?
5 Бо ми згадали риби, які ми їли в
єгипетській землі даром, і фіґи, і
дині, цибулю, і червону цибулю, і
часник. 6 А тепер наша душа висохла, немає нічого, за винятком
манни перед нашими очима. 7 Манна ж була, наче насіння коріандра,
а вид її, наче вид чистої перлини. 8
*Виходив народ і збирав, і молов
на жорнах, і товк в ступах, і варив в
горшках, і робив з нього пляцки, і
був його смак, наче смак муки з олією. 9 Коли ж вночі сходила роса
на табір, сходила ж манна на них.
10 І почув Мойсей, як вони плакали
у своїх спільнотах, кожний з них
перед своїми дверима, і дуже розгнівався Господь гнівом, і поганим
було перед Мойсеєм. 11 Сказав
Мойсей до Господа: *Навіщо засмутив ти свого слугу, навіщо не
знайшов я ласку перед тобою, щоб
покласти на мене напасть цього народу? 12 Чи я в лоні зачав увесь
цей народ, чи я їх породив, що кажеш мені: Візьми їх на твої рамена,
так як годувальниця носить дитину,
до землі, якою Я поклявся їхнім
батькам? 13 Звідки у мене м’ясо,
щоб дати всьому цьому народові?
Бо плачуть на мене, кажучи: Дай
нам м’ясо, щоб ми їли. 14 Не можу
я сам вести цей народ, бо мені є дуже тяжким. 15 Якщо ж так чиниш
мені, побий мене побиттям, якщо ж
я знайшов ласку у тебе, щоб я не
побачив моє засмучення. 16 І сказав Господь до Мойсея: Збери мені
_____
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70 мужів з ізраїльських старшин, яких ти сам знаєш, що вони є старшини народу і їхні книжники, і
приведеш їх до шатра свідчення, і
хай стануть там з тобою. 17 І зійду,
і заговорю там з тобою, і візьму з
духа, що на тобі, і покладу на них,
хай піднімуть з тобою вони кару
народу, хай ти сам не провадиш. 18
Народові ж скажеш: Очистіться на
завтра, щоб їли ви м’ясо, бо плакали ви перед Господом, кажучи: Хто
нас нагодує м’ясом? Бо краще нам
було в Єгипті. І Господь дасть вам
м’ясо їсти, і їстимете м’ясо. 19 Не
один день їстимете, ані два, ані 5
днів, ані 10 днів, ані 20 днів. 20 Але
ввесь місяць їстимете, доки не вийде з ніздрів ваших, і буде вам, як
гидота, бо ви не підкорилися Господеві, який є між вами, і заплакали перед ним, кажучи: Навіщо було
нам виходити з Єгипту? 21 Сказав
же Мойсей: 600 тисяч цього народу, між якими ж я є. Ти ж сказав:
Дам їм м’ясо, щоб їли місяць днів?
22 Чи овець, або волів заріжуть для
них, щоб їм вистало? Чи вся морська риба буде зібрана для них і їм
вистачить? 23 І сказав Господь до
Мойсея: *Чи господня рука не осягне цього? Тепер же пізнаєш чи осягне моє слово, чи ні. 24 І вийшов
Мойсей і сказав народові господні
слова, і зібрав 70 мужів, зі старшин
народу, і поставив їх довкола шатра. 25 І Господь зійшов у хмарі і
заговорив до нього. І взяв з духа,
що на ньому, і поклав на 70 старшин, а як спочив на них дух, і
пророкували, і після цього не перестали. 26 І зосталися два мужі в
таборі, ім’я одного Елдад, ім’я другого Модад, і спочив на них дух; і
ці ж були з тих, що записані, але не
прийшли до шатра, і пророкували в
таборі. 27 І прибіг юнак, сповістив
Мойсеєві і сказав, кажучи: Елдад і
Модад пророкують в тоборі. 28 І
відповів Ісус Навин, що служив
Мойсеєві, вибраний в нього, і сказав: Пане мій, Мойсеє, заборони їм.
29 Сказав же йому Мойсей: Чи не
ревнуєш ти за мене? То хто би дав
всьому народові пророків, коли
Господь дасть на них свій дух. 30 І
пішов сам Мойсей до табору й ізраїльські старшини, 31 і *вийшов
дух від Господа, і вивів перепелиці
від моря, і навів на табір – день ходу звідси і день ходу звідти – довкруг табору, яких два лікті від землі. 32 І вставши, увесь народ – день
і всю ніч, і увесь наступний день – і
зібрав перепелиць. Хто мало зібрав
– 10 мірок, і насушили собі сушенців довкруг табору. 33 І м’ясо було

Числа

11,33

вњси, ја%ко тїи сђть ста'рцы люDстїи, и^ книhчїя и^хъ. и^ да приведе'ши я& въ хра'м# свњдњ'нїа, и^ да ста'нђтъ та'мо с тобо'ю” И$ сни'дђ, и^ гл~ю та'мо с тобо'ю и^ ё^и^мђ` эT' дх~а и^же
при тебњ, и^ възложђ` на' ня (да)21 подо'имђтъ
с тобо'ю, наказа'нїе людїе (тїи), да не во'диши
[-]22 т^ы е^ди'нъ” (-)23 Лю'дем# (же) рече'ши ѓ^чи'ститеся до заё%трїа (да)24 ја^сте мя'са, ја%ко пла'кастеся преD гм~ъ, гл~юще, кто` н^ы напита'етъ
мясъ, ја%ко добрњ'е [н^ы бы'сть]25 въ е^гљ=птњ, и^
да'стъ г~ь ваM мя'са ја%сти, и^ ја%сте мя'са” Не
[е^ди'нъ дн~ь]26 да ја^сте н^и два`, н^и е~, дн~їи, н^и і~
дн~їи, н^и к~ дн~ь” (Но^ ве'сь мцsь)27 ја%сте, до'ндеже
и^зы'детъ и^з но'здрїи ва'шихъ, и^ бђ'детъ ваM в
ме'рзость, ја%ко не покори'стеся г~ђ, и^же е^сть въ
ваs. и^ пла'кастеся преD ниM гл~юще, въскђ'ю б^њ
на'мъ и^зы'ити и^з# е^гљ=пта” (-)28 Рече (же) мољ=сїи,
х~, ты'сящъ (-)29 людїи [сихъ Bo], в ни'х (же)
а%зъ е^смь [-]30, (-)31 ты (же) рече мя'съ [и^мъ
да'мъ]32, (да)33 ја^дяT мцsъ дн~їи” Є$да` ѓ^вча'та,
и^ли воло'ве, и^ско'лются и^мъ, (да)34 (иM доста'нет#)35. и^л^и вс^я ры'бы морскїа, съберђтся и^мъ
и^ доста'нетъ и^м#” И$ рече г~ь къ мољ=сїю. *е^да
рђка гн~я не постигнетъ (с^е), нн~њ (же) въразђмњеши а^ще пости'гнетъ сло'во мое и^ли` н^и” І$
и^зы'иде мољ=сїи, и^ гл~а лю'деM словеса` гн~я. и^ събра`, о~, мQђ эT ста'рецъ люDскихъ. и^ поста'ви я&
ѓ%крsтъ хра'ма” И$ сни'де г~ь въ ѓ%блацњ и^ гл~а к
немђ`. и^ ёя` эT' дх~а и^же на не'мъ, и^ възложи`
на о~ [-]36 старецъ, ја%коже препочи` дх~ъ на ниX и^
пррoковаша, и^ посеM не преста'ша” И$ ѓста'ста дв^а
мђжа в по'лцњ, и%мя е^ди'номђ е^лда'дъ (-)37 и%мя
второ'мђ мода'дъ, и^ препочи` на ниX дх~ъ, и^ сїа
(же) бњ'ста эT в#пи'саныX, н^о не прїидо'ста къ
хра'мђ, и^ пррoковаша въ по'лцњ” И (прибњж'е)38
ю%ноша и^сповњ'да мољ=сїю, и^ рече. гл~я е^лдаD и^
мода'дъ пррoкђютъ въ по'лцњхъ” И$ эTвњща`
и^сђ'съ на'винъ преDстоя'й мољ=сїю и^збра'нныи [е^мђ`]39, и^ реq г~и [мо'и]40 мољ=сїю запрети` и^мъ” (-)41
Рече (же) е^мђ мољ=сїи. е^да` ревнђ'еши ли т^ы мене`
ра'ди, т^о кто` б^ы да'лъ всњмъ лю'деM пррoкы, е^да`
да'стъ г~ь дх~ъ сво'и на' ня” І$ иде мољ=сїи (са'мъ
въ по'лкъ)42, и^ ста'рцы і^и~льтестїи, и^ дх~ъ *и^зы'иде эT г~а і^ и^зведе` красте'ли и^з мо'ря, и^
наведе` на по'лкъ (дн~ь хо'дђ)43 эTсю'дђ, и^ (дн~ь хо'дђ)44 эT ѓ^вђ'дђ ѓ%крsтъ полка`, ја%ко два ла'кти
эT земля`” И$ въста'вше лю'дїе ве'сь дн~ь и^ всю`
но'щъ, и^ ве'сь дн~ь наё'трїя, и^ събра'ша кра'стели, и^же ма'ло събра` кт^о і~, спђ'ды, і^ и^с#сђши'ша себњ` сђшани'ца ѓ%крстъ поlка`” (И$) мя'са
(бя'хђ и^мъ) е^ще` въ зђбXњ и^х#, прежде ѓ^скђдњ'нїа, и^ г~ь разгнњ'вася [ѕњло]45 на' люди, и^ порази`
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г~ь лю'ди вре'домъ вели'кимъ ѕњло. и^ прозва'ся
(мњ'сто т^о)46 гро'бъ похотњ'нїя, ја%ко т^ђ погребо'ша лю'ди похотњ'вшая” *И (въздвиго'шася лю'ди эT гро'бъ похотњ'нїя)47 въ а^сиро'џъ,
и^ бы'ша лю'дїе въ а^сиро'џњ”

в них, ще в їхніх зубах, скорше, ніж
полишило, і Господь дуже розгнівався на народ, і Господь побив народ
дуже великою пошестю. 34 І названо
те місце Гріб пожадання, бо там поховали людей, що пожадали. 35 *І підвівся народ від Гробівців пожадання
до Асироту, і був народ в Асироті.

_ Глvа, в~і”

Глава 12

възгл~аста марїаM і^ а^а^ро'нъ. на мољ=сїа
жены` ради мђряниня ю%же поя` мољ=сїи,
зане (б^о) женђ` (поя мђр'ининю)1, и^ реко'ста, е^да` л^и мољ=сїю е^ді'номђ гл~а г~ь” О$у'бо и^ намъ гл~алъ е^сть, и^ ё^слы'ша г~ь” [Чл~къ
же]2 мољ=сїи кро'токъ е^сть ѕњло, паче всњх#
чл~къ сђщихъ на земли`” И$ рече г~ь внеза'пђ къ
мољ=сїѓ^ви і^ [аа^ро'нђ, и^ къ марїа'ми]3 и^зы'дите
в^ы трїе въ хра'м# свњдњнїя, и^ и^зы'идоша
трїе в# храM свњдњнїя” И$ сни'де г~ь въ столпњ`
ѓ%блачнњ, и^ ста ё^ две'рїи хра'ма свњдњнїя, и^
възва` а^а^рона и^ марїа'мъ, і^ и^зыдо'ста ѓ%ба” И$
рече и^мъ послђшаите слове'съ мои^хъ, а^ще бђдет# въ [ваs пррoкъ]4 [гн~ь]5 въ видњнїи е^мђ позна'юся, и^ въ снњ` возгл~ю е^мђ” (А$) не та'ко [ја%ко]6 рабђ` мое^мђ мољ=сїю. въ все'мъ домђ` мое^мъ вњ'ренъ е^сть” (И$) ё^сты` къ ё^сто'мъ гл~ю
е^мђ. въ видњнїи, (а^)7 не гада'нїемъ, и^ сла'вђ
гн~ю ви'дњ. и^ почто'же не ё^боа'стеся гл~ати на
раба` мое^го мољ=сїа, и^ гнњв# ја%рости гн~я [бысть]8
на ниX и^ эTи'де” И$ ѓ^блаk эTстђпи' эT хра'ма. (-)9
*се' (же) марїаM прокаже'на (бяше) ја^ко снњ'гъ, и^
възрњ а^а^ро'нъ на марїа'мъ. и^ с^е прокаже'на” И$
рече а^а^ро'нъ къ мољ=сїю, молю' [тя]10 г~и, не възлага'и на' ны грњха`, поне'же невњ'дяхомъ (-)11
съгрњши'хомъ. да не бђ'детъ (сїя) ја^ко мр~тва
ја%ко и^звръгъ е^же и^зве'рженъ и^з ложе'снъ мт~рнь,
(с^е ё%же)12 поја^де` полъ пло'ти е^я`” И$ възопи` мољ=сїи къ г~ђ гл~я. б~е молю' ти ся и^сцњли` ю&” И$
рече г~ь къ мољ=сїю, а^ще эTц~ъ е^я` плю'я заплю'етъ въ лице` е^я`, [и^]13 не срами'тся з~ дн~ь
да эTлђчи'тся [-]14 вн^њ полка`, и^ по си'хъ да
вни'детъ” И$ эTлђчи'ся марїамъ вн^њ полка' з~
дн~їи” (-)15 Лю'дїе (же) не въздвиго'шася до'ндеже ѓ^чи'стися марїа'мъ”

1 І заговорили Маріям і Аарон
проти Мойсея, через жінку-муринку,
яку взяв Мойсей, бо взяв жінку-муринку, 2 і сказали: Чи ж до одного
Мойсея говорив Господь? Отже, і до
нас говорив! І почув Господь. 3 Чоловік же, Мойсей, є дуже лагідний,
більше від всіх людей, що є на землі.
4 І сказав Господь нагло до Мойсея й
Аарона, і до Маріями: Вийдіть ви три
до шатра свідчення. І вийшли три до
шатра свідчення. 5 І зійшов Господь
в стовпі хмари і став при дверях
шатра свідчення, і покликав Аарона і
Маріяму, і обоє вийшли. 6 І сказав
їм: Послухайте мої слова: Якщо буде
у вас господній пророк, у видінні
об’явлюся йому, і в сні до нього
заговорю. 7 А не так, як до мого раба
Мойсея. В усьому моєму домі він є
вірним. 8 І устами до уст заговорю до
нього, в видінні, а не в притчах, і він
побачив господню славу. І чому ви
не побоялися говорити проти мого
раба Мойсея? 9 І на них був гнів
господньої люті, і Він відійшов. 10 І
хмара відійшла від шатра, – *ось Маріям була прокажена, наче сніг; і поглянув Аарон на Маріям, і ось вона
прокажена. 11 І сказав Аарон до
Мойсея: Благаю тебе, пане, не накладай на нас гріх, бо ми згрішили з незнання. 12 Хай не стане ця, наче мертва, наче недоношена, що вийшла з
лона матері, ось вже пожерло половину її тіла. 13 І закликав Мойсей до
Господа, кажучи: Боже, благаю тебе,
оздорови її. 14 І сказав Господь до
Мойсея: Якщо б батько її, плюючи,
плюнув би в її лице, і чи не встидалася б 7 днів? Хай буде відлучена
за табором, і після цього хай ввійде.
15 І відлучена була Маріям за табором 7 днів. Народ же не підвівся, доки Маріям не очистилася.

_ Глvа, г~і”

Глава 13

*по семъ въздвиго'шася лю'дїе эT (а^сљ=ро'џа)1. и^ въполчи'шася въ пђсты'ни џара'нњ” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я. посли`
эT себе мђ'жи, [-]2 да съгляда'ют# зе'млю ханаа'ньскђ, ю%же а^зъ даю` сн~омъ і^и~лвомъ
въ дръжа'вђ, мђж'а е^ді'наго эT племе'ни, по
соньмоM эTч~ьства иX. да послеши эT иX вс^я ста233

16 І *після цього підвівся народ
з Асироту і отаборився в пустині
13,1 І заговорив Господь до Мойсея,
кажучи:Фаран. 2 Пішли від себе мужів, хай оглянуть Ханаанську землю,
яку я даю ізраїльським синам в посілість: одного мужа за племенем, за
спільнотами їхніх батьків вишлеш їх,
кожний з них – старшина. 3 *І вислав
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їх Мойсей з пустині Фаран за господнім голосом. Всі мужі – вони
старшини ізраїльських синів. 4 І це
їхні імена: з племені Рувима – Саміїл, син Закхуса. 5 З племені Симеона – Сафат, син Сурія. 6 З племені Юди – Халев, син Єфоннія. 7
З племені Ісахара – Іґад, син Йосифа. 8 З племені Ефраїма – Авсис,
син Навина. 9 З племені Веніямина
– Фалтій, син Рафуїла. 10 З племені
Завулона – Ґудіїл, син Судія. 11 З
племені Йосифа, з синів Манасії, –
Ґадді, син Сусія. 12 З племені Дана
– Аміїл, син Ґамали. 13 З племені
Асира – Сатур, син Михаїла. 14 З
племені Нефталі – Наавій, син Сави. 15 З племені Ґада – Ґудіїл, син
Махіїла. 16 Це ж імена мужів, яких
Мойсей послав оглянути Ханаанську землю. І назвав Мойсей Авсія,
сина Навина, Ісусом. 17 І послав їх
Мойсей з пустині Аарона оглянути
Ханаанську землю. І сказав до них:
Підіть цією пустинею і вийдіть на
гору. 18 І погляньте на землю, якою є вона, і народ, що на ній
сидить. Чи сильний є, або слабий,
чи їх є мало, або багато. 19 Або,
яка є земля, на якій ці сидять, чи є
гарною, або поганою. І які міста, в
яких ці живуть, чи є обведені
мурами, або не обведені мурами. 20
І яка земля, чи багата, або бідна, чи
є в ній посаджені дерева, або немає; і підкріпившись, візьміть з
плодів землі – дні ж днів весняні, –
перед дозріванням винограду. 21 І
пішовши, вони оглянули землю, від
пустині Син аж до Орова, до приходу до Емату. 22 І пішли в пустиню, і прийшли до Хеврона, і там
жив Ахіман, і Сесій, і Телами –
нащадки Енака, Хеврон же був
заселений сім літ перед Єгипетським містом Танин. 23 *І прийшли
до Долини Винограду, і оглянули
її, і вирубали там гіллю з китицею
винограду, одну з них, і поклали її
на палицю, і ґранати, і фіґи. 24 І
його назвали – те місце – Долина
винограду, через виноград, який
там вирубали ізраїльські сини. 25 І,
оглянувши землю, повернулися
звідти по 40 днях. 26 І пішовши,
прийшли до Мойсея і до Аарона, і
до всього збору ізраїльських синів,
в пустиню Фаран, в Кадис. І відповіли їм і всьому зборові слово, і
показали їм плід землі. 27 І розповіли їм, і сказали: Ми ходили до
землі, до якої нас ви послали, земля
ж та кипить молоком і медом, і це її
плід. 28 Але сильним є народ, що
на ній живе, і укріплені міста,
обведені муром, і дуже великі, і ми
там бачили нащадків Анака, 29 і
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рњи^шины иX” *И$ посла` я& мољ=сїи. эT пђсты'ня
џара'ня, гл~омъ гн~иM. вс^и мђж'и старњи'шины
сн~овъ і^и~леv сїи” И$ сїя и^мена` иX. эT племе'ни рђви'мля [самїи'лъ]3 сн~ъ [закхђсовъ]4” эT племе'ни
сїмеѓ'ня, сафатъ сн~ъ [сђ'ринь]5” эT племе'ни і^ю'дина, халеv, сн~ъ и^е^фо'нинъ” эT племе'ни [и^саха'ря]6
(и^гаD)7 сн~ъ і^ѓ'сифль” эT племе'ни е^фрњмля а^вси'съ
сн~ъ на'винъ” эT племе'ни веньа'миня фалтїи сн~ъ
рафђи'левъ” эT племе'ни заё^ло'ня, гђдїиль сн~ъ сђдїи” эT племе'ни і^ѓ'сифля сн~овъ манасїи^нъ, гаDди
сн~ъ сђси'нъ” эT племе'ни да'нова а^мїиль сн~ъ гама'ли” эT племе'ни а^сирова, саџђ'ръ, сн~ъ миха'иль”
эT племе'ни нефџали'мля. [наа^вїи]8, сн~ъ [са'ви]9.
эT племе'ни га'дова гђдїи'ль, сн~ъ [махїиль]10” Сїя
(же) и^мена` мђжъ, ја^же посла` мољ=сїи, съгляда'ти земля` [ханаа'ньски]11” И$ прозва` мољ=сїи а^всїа
сн~а на'вина і^сђ'съ” И$ посла` я& мољ=сїи [эT пђсты'ни (а^а^ро'на)12]13 съгляда'ти земля` ханаа'ньскїя”
И$ рече к ни'мъ взы'дите (пђсты'нею се'ю)14, и^ да
възы'дите на горђ`” И$ съгляда'ите зе'млю. какова` е^сть, и^ лю'ди сњдя'щая на не'и, си'лни ли
сђть, и^л^и не'мощни. ма'ло ли и^хъ е^сть, и^л^и много” [И$л^и]15 какова [е^сть]16 земля`, на не'иже сїи сњдя'тъ (-)17, добра` л^и е^сть и^л^и зла. и^ какови
гра'ди в нихъ (же) (живђтъ сїи)18 [-]19, ѓ^гражде'ни ли [сђть]20 и^л^и неѓ^гражде'ни” И$ какова земля`
и^зоѓ^би'лна ли, и^л^и неи^зоѓ^би'лна, сђть ли на не'и
саже'ни садо'вїе, и^л^и не сђть, и^ ё^крњпи'вшеся,
възмњте эT плода` земли`, (-)21 дн~и (же) дн~еи
лTњнихъ преD спева'ющимъ ја%годамъ” И$ шед#ше съгляда'ша земля`, эT пђсты'ня си'нь, да'же до
(ѓ^ровъ)22, до и^схо'дищъ е^ма'џъ” и^ възы'доша въ
пђсты'ня, и^ прїидо'ша до хевро'на, и^ та'мо (живя'ше) а^хима'нъ и^ сесїи, и^ џела'ми, рожде'нїа е^накова, (-)23 хевро'н# (же). (вселися сеDмь лњтъ)24 прежде тани'немъ (градомъ) е^гљ=петьскиM” *и прїидо'ша до де'бри гро'здныя, и^ съгляда'ша ю&, и^
ё^рњзаша эTтђдђ ви'ничинђ [-]25 съ грезнове'нїемъ е^ді'нђ эT ни'хъ, и^ въздвиго'ша ю& на же'рдь,
и^ эT ши'покъ и^ эT смо'ковъ” [и^ назва'ша]26 (и&)
мњсто ѓ%но де'бръ грезно'вная грезна` дњля и^же
ё^рњз'аша эTтђ'дњ сн~ове і^и~льтестїи” и^ възврати'шася эTтђ'дњ. съглядаvше землю, въ м~
дн~їи” И$ ходи'вше прїидо'ша къ мољ=сїю и^ къ а^а^ро'нђ, и^ къ всемђ` со'нмђ сн~овъ і^и~лвъ, въ пђсты'ню џара'ню въ кади'съ. и^ эTповњ'даша и^мъ
сло'во и^ всемђ` со'нмђ, и^ показа'ша [и^м#]27 пло'дъ
зе'мныи” И$ повњ'даша [и^м#]28, и^ реко'ша. ходи'хоM
на' землю на ню'же (н^ы [посыла'сте]29)30, земля'
(же т^а) кипя'щи мле'комъ и^ ме'дом#, и^ с^е плоD
е^я`” Но^ си'лни лю'ди и^же (на не'и живTђ)31, и^ гра'ди
ё^тверже'ни гражде'нїемъ, и^ вели'цы ѕњ'ло. и^ роже'234
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нїе а^на'ково, ви'дњхомъ та'мо” И$ а^мали'къ [та'мо]32 живе'тъ въ земли` эT ю'га. и^ хет#џе'и, и^
е^ве'и, и^ е^вђсе'и, и^ а^морњ'и живђтъ въ гора'хъ,
(а^)33 ханане'и живђт# эT мо'ря (-)34 подо'лгъ рњки`
і^ѓ^рда'на” И$ [поста'ви]35 хале'въ лю'ди преD мољ=сїѓ^мъ и^ [реко'ша]36 е^мђ, н^ика'коже н^о въста'виши
да и'дем#, и^ прїимемъ ю&. ја%ко си'лни м^ы съпроти'витися и^мъ” И$ чл~цы ходи'вшїи с ни'мъ реко'ша. не идем#, ја%ко не мо'жемъ и^зы'ти проти'вђ (иM)37, ја%ко крњ'пцы сђть паче насъ ѕњло” І$
и^знесо'ша ё^жасова'нїе на' землю, и^же съгляда'ша
ю&, къ сн~омъ і^и~лвыM гл~юще. зе'млю ю^же проидо'хомъ съгляда'юще, земля` (е^сть поја%дђщи живђщїя на не'и)38, [и^]39 вс^и лю'ди и^хже ви'дњхоM на
не'и, мђж'и высо'цы сђщїи” И$ та'мо ви'дњхомъ
щђ'ды. [сн~ы е^на'ковы]40, и^ бњ'хоM преD ни'ми ја%ко
прђ'зи, [-]41 и^ та'ко преидо'хомъ преD ни'ми”
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пои'мъ ве'сь со'нмъ да'стъ гла'съ, и^ пла'кахђся лю'дїе вс^ю но'щь т^ђ” И$ ропта'хђ
на мољ=сїа, и^ а^а^ро'на, вси сн~ове і^и~льтестїи, и^ реко'ша к ниM ве'сь со'нмъ. ё%нее б^њ
ё%мрњти намъ въ земли` е^гљ=пеTстњи, не'жели
въ пђсты'ни се'и [-]1” (-)2 *Въскђ'ю (въведе` наs
г~ь)3 въ зе'млю т^ђ, па'сти (мечеM)4), же'ны (же)
на'ша и^ дњти [на'ша]5 бђ'дђтъ въ разграбле'нїе. (и^) нн~њ ё^бо ё%нее еs [на'мъ]6 възврати'тися
въ е^гљ=пеT” И$ [рече]7 дрђ'гъ къ дрђ'гђ. поста'вимъ
[себњ]8 старїишинђ, (да)9 ся ѓ^братимъ въ е^гљ=петъ” И$ падо'ста мољ=сїи и^ а^а^ро'нъ ниць преD
всњмъ со'нмомъ сн~въ і^и~левъ” *И$сђсъ же сн~ъ на'вљ=нъ, и^ хале'въ сн~ъ и^е^фо'нинъ, эT съглядавшихъ зе'млю, разтерза'ста ри'зы своя`” И$ реко'ста
къ всемђ` со'нмђ сн~овъ і^и~лвъ, гл~юще. зе'млю ю%же
съгляда'хоM [-]10, бл~га е^сть ѕњло ѕњло” А$ще лю'битъ наs г~ь, въведе'тъ наs въ зе'млю т^ђ, и^
да'стъ ю& на'мъ. зе'мля (же)11 е^сть кипя'щи
[ме'доM и^ мле'ком#]12” Развњ эT г~а не бђ'дите эTстђпницы, вы' же не ё^бо'истеся люде'и земля`
[тоя`]13, поне'же ја%ко въ пи'щђ наM е^сть, эTстђпи'ло бо вре'мя эT ниX, г~ь же с на'ми, не бо'итеся
и^хъ” И$ реq ве'сь со'нмъ да побїемъ иX ка'менїемъ”
(-)14 Сла'ва (же) гн~я ја%ви'ся въ ѓ%блацњ въ хра'мњ свњдњ'нїя, въ всњ'хъ сн~њхъ і^и~лвыхъ” І$ рече
г~ь къ мољ=сїю, доко'лњ разгнњ'ваютъ м^я лю'дїе
сїи, и^ доко'лњ не вњ'рђютъ мн^њ, въ всњх# чюдесњ'хъ, ја%же сътвори'хъ в ниX” Поражю` и^хъ смертїю и^ погђблю` иX, и^ сътворю` т^я и^ до'мъ эTц~а твое^го въ лю'ди вели'ки и^ мно'ги паq не'жели
сїа” И$ рече мољ=сїи къ г~ђ, [-]15 *ё^слы'шатъ е^гљ=птяне, ја%ко възведе` крњ'постїю свое'ю лю'ди твоя`
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Амалик там живе, в землі з півдня,
і Хеттей, і Евей, і Євусей, і Аморей
живуть в гірських околицях, а хананеї живуть від моря, вздовж ріки
Йордан. 30 І поставив Халев народ
перед Мойсеєм, і сказали йому:
Ні… Але, вставши, підім і візьмім
її, бо ми спроможні їм протиставитися. 31 І чоловіки, що пішли з
ним, сказали: Не підемо, бо не можемо вийти проти них, бо вони є
дуже сильніші від нас. 32 І навели
жах на землю ті, що її оглядали, на
ізраїльських синів, кажучи: Земля,
яку ми пішли оглянути,це земля,
що пожирає тих, що на ній живуть,
і кожний народ, якого ми в ній побачили, – є дуже високі мужі. 33 І
там ми побачили великанів, синів
Енака, і ми були перед ними наче
саранча, і так ми перейшли перед
ними.

Глава 14
1 І піднявшись, ввесь збір видав голос, і плакав народ усю ту
ніч. 2 І нарікали на Мойсея й Аарона всі ізраїльські сини, і сказали
до них, ввесь збір: Краще було померти нам в єгипетській землі, ніж
у цій пустині. 3 *Навіщо ввів нас
Господь до тієї землі, щоб впасти
від меча? Наші ж жінки і наші діти
будуть на розграбунок. І тепер, отже, краще є нам повернутися до Єгипту. 4 І сказав один до одного:
Настановім собі провідника, щоб
ми повернулися до Єгипту. 5 І впали Мойсей і Аарон на лице перед
всім збором ізраїльських синів. 6
*Ісус же, син Навина, і Халев, син
Єфонії, з тих, що оглядали землю,
роздерли свою одіж 7 і сказали до
всього збору ізраїльських синів, кажучи: Земля, яку ми оглянули, є
дуже-дуже добра. 8 Якщо нас Господь любить, введе нас до тієї землі, і дасть її нам, земля ж кипить
медом і молоком. 9 Але не будьте
відступниками від Господа. Ви ж
не лякайтеся народу тієї землі, тому що, наче в їжу нам вони є, бо від
них відступив час, з нами ж Господь, не бійтеся їх. 10 І сказав
ввесь збір: Закаменуймо їх камінням. Слава ж господня з’явилася в
хмарі над шатром свідчення всім
ізраїльським синам. 11 І сказав Господь до Мойсея: Доки цей народ
мене гнівитиме і доки не віритиме
мені в усіх знаках, які Я вчинив в
них? 12 Поб’ю їх смертю, і знищу
їх, і зроблю тебе і дім твого батька
у великий і численний народ, більший ніж ці. 13 І сказав Мойсей до
Господа: *Почують єгиптяни, що
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ти вивів від них своєю силою цей,
твій народ. 14 І всі, що живуть на цій
землі, почули, що ти є Господь, що
ти милосердний, що з’являєшся очима до очей, Господи; *і твоя хмара
стала над ними, і в стовпі хмари ти
ідеш перед ними вдень, і в стовпі
вогня вночі. 15 Коли ж і вигубиш цей
народ, до однієї людини, і скажуть
всі країни, які почули твоє ім’я, кажучи: 16 *Тому що Господь не може
ввести свій народ до землі, про яку
клявся їм, він і вигубив їх в пустині.
17 І тепер хай прославиться твоя рука, Господи, так, як ти сказав, кажучи: 18 *Господь терпеливий і многомилосердний, правдивий, що мстить
за беззаконня і гріхи, і неправди, і
очищенням не очистить винного,
*що віддає гріхи батьків на дітях, до
третього і четвертого роду. 19 Відпусти гріх цьому народові за великим
твоїм милосердям, так, як милосердним був ти їм в Єгипті, – й дотепер.
20 І сказав Господь до Мойсея: Милосердним до них Я є за твоїм словом. 21 Але живу Я і завжди живе
моє ім’я, і господня слава наповнить
всю землю. 22 Бо всі мужі, що бачать
мою славу і чуда, які Я вчинив в Єгипті і в цій пустині, випробували
мене ось в десятий раз, і не послухались моїх слів. 23 *І хай не побачать
землю, якою клявся Я їхнім батькам,
але їхні діти, які є тут, зі мною, які не
знають добра і зла. Кожний юнак, що
не знає, – цим Я дам землю, всі ж, що
мене розгнівили, її не побачать. 24
*Раб же мій Халев, тому що був при
ньому інший дух, і він пішов вслід за
мною, його введу до землі, до якої
входить, туди, і його нащадки її унаслідують, 25 і Амалика, і Хананея,
що живуть у долині. Завтра повернетеся і підете до пустині шляхом Червоного моря. 26 І сказав Господь до
Мойсея і Аарона, кажучи: 27 *Доки
цей поганий збір нарікатиме проти
мене, бо нарікання ізраїльських синів, яким нарікали на вас, Я почув. 28
Скажи їм: *Живу Я, – каже Господь,
– так, як ви сказали до моїх вух, так
зроблю вам. 29 В цій пустині впадуть
ваші тіла і *все ваше число, і ваші,
переписані від 20 літ і вище, – всі, які
нарікали проти мене. 30 Невже ввійдете до землі, над якою Я простягнув
мою руку, щоб на ній вас поселити,
за винятком Халева, сина Єфтинія, й
Ісуса, син Навина. 31 Дітей же ваших, про яких ви сказали, що будуть
на розграбування, їх введу Я до землі, і вони одержать землю, від якої ви
сьогодні відвернулися. 32 Тіла ж ваші впадуть у цій пустині. 33 Сини ж
ваші будуть живитися в цій пустині
40 літ, і віднімуть вашу розпусту, до-
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сїя эT нихъ” [-]16 І$ вс^и живђщїи на земли` се'и.
слы'шаша ја%ко т^ы е^си г~ь въ (млsти сы'и)17.
и^же ѓ^чи'ма преD ѓ^чи'ма ја^вля'ешися г~и, *и^ ѓ%блакъ твои ста` наD ни'ми, и^ столпоM ѓ%блачнымъ (и%деши т^ы)18 преD ни'ми въ дн~ь. и^
столпо'мъ ѓ%гненоM в но'щи” (Є$гда же) и^ потреби'ши лю'ди сїа, а%ки (е^ди'наго чл~ка)19. и^ рекTђ
[вс^и]20 (стра'ны)31, и^же слы'шаша и%мя твое гл~юще” *Зане` не мо'же г~ь (людїи своиX въвести`)22
въ зе'млю, ѓ^ не'иже кля'тся и^мъ. [и^]23 погђби`
и^хъ въ пђсты'ни” І$ нн~њ да ся възнесе'тъ
[рђка]24 твоя` г~и, ја%коже гл~алъ е^си рекїи” *Гь~
терпњлиv, и^ многомлsтивъ, (-)25 и%стинеn. эTм#ща` безако'нїе, и^ грњхи`, и^ непра'вды, и^ ѓ^чище'нїемъ не ѓ^чи'ститъ пови'н#наго. *эTдая` грњхи`
эTч~а на ча'да, до тре'тїяго и^ четве'ртаго [ро'да]26” ѓ^ста'ви (грњхи`)27 лю'демъ симъ, по вели'цеи млsти твое'и, ја%ко млsтивъ [б^њ]28 и^мъ (въ
е^гљ=птњ)29 [и^]30 досе'лњ” И$ реq г~ь къ мољ=сїю.
млsтивъ и^мъ е^смь, по словеси` твое^мђ” Н$о живђ` а'зъ и^ прsно живе'тъ и%мя мое`. и^ напо'лнит#
сла'ва гн~я вс^ю зе'млю” ЈА/ко вс^и мђжи ви'дящїи
сла'вђ мою, и^ чюдеса` ја%же сътвори'хъ въ е^гљ=птњ, и^ въ пђсты'ни сеи, [-]31 и^скђси'ша мя с^е
деся'тое, и^ не послђш'аша [гл~ъ мои^хъ]32” [*И$]33
да не ё%зрятъ земля` е^ю'же кляXся эTц~емъ
и^хъ. н^о ча'домъ и^хъ, ја^же сђть съ мно'ю
зд^њ, и^же не вњ'дятъ добра` [и^]34 ѕла`” Всяk ю%ноша невњ'дыи си'мъ да'мъ зе'млю, вси' же разгнњвавшїи м^я не ё%зряT е^я`” *Ра'бъ же мои
хале'въ. ја%ко бы'сть дх~ъ и%нъ при не'мъ, и^ въслњ'дова мн^њ” [-]35 Въведђ и& въ зе'млю в ню'же
(вхо'диT)36 та'мо, и^ племя` е^го прїиметъ ю&,
[и^]37 а^мали'ка и^ ханане'я живђ'щихъ въ ё^до'лїи” ё%трњ възвратитеся и^ подви'гнетеся въ
пђсты'ню пђте'мъ мо'ря чрьмна'го” И$ рече г~ь
къ мољ=сїю и^ а^а^ро'нђ гл~я. *доко'лњ со'нмъ (сїи
ѕлы'и)38, (-)39 ро'пщђтъ проти'вђ мн^њ, ропта'нїе (б^о) сн~овъ і^и~лвъ и^мже възропта'ша ѓ^ ваs
слы'шахъ” Рцы` и^мъ, *живђ` а%зъ гл~етъ г~ь, ја%коже гл~асте въ ё%ши мои`, та'ко сътворю`
ва'мъ” Въ пђсты'ни се'и падђтъ телеса` ва'ша,
и^ *вс^и съгляда'нїи ва'ши, и^ съчте'ныи ва'ши,
эT к~, лњтъ и^ выjше, (вс^и) и^же ропта'ша до
мене`” А$ще [-]40 вни'дете въ зе'млю. на ню'же
простро'хъ рђ'кђ мою, всели'ти васъ на не'и, ра'звњ хале'въ сн~ъ (е^фџинњ и^нъ)41, [-]42 и^сђсъ сн~ъ
на'вљ=нъ” (-)43 Ча'да (же) ваши и^хже рњ'сте въ
разгра'бленїи бы'ти, въведђ я& въ зе'млю и^ прїимђтъ зе'млю, эT нея'же в^ы (н~нњ) эTверго'стеся [-]44” (-)45 Телеса' (же) ваша падђтъ въ пђсты'ни се'и” Сн~ове же ва'ши бђ'дђтъ пасђщеся
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въ пђсты'ни [се'и]46, м~ лњтъ, и^ эTи'мђT блђже'нїе ваше, до'ндеже потребяTся телеса` ва'ша въ
пђсты'ни” По числђ` дн~їи в ниXже съгляда'сте
землю *м~ дн~їи, дн~и лњта (е^ді'наго) понесе'те
грњхи` ва'ша м~, лњтъ, и^ ё^вњ'сте ја%рость гнњ'ва мое^го” А/зъ г~ь гл~ах# (вамъ), та'ко сътворю`
со'нмђ [семђ` ѕло'мђ]47, въста'вшемђ на' мя, въ
пђсты'ни (б^о) се'и, потребяTся, и^ т^ђ и^зъмрђтъ” (-)48 Мђж'а (же) ја%же посыла` мољ=сїи съгляда'ти земля`, и^ ходи'вшеи, сропта'ша ѓ^ не'и
къ со'нмђ. (и^ гл~аша)49 словеса` ѕла` ѓ^ (не'и)50” *І$
и^зомро'ша мђж'и гл~авшїи ѓ^ земли` ѕло` вре'доM преD
гм~ъ” (-)51 І$сђсъ (же) сн~ъ на'вљ=нъ, и^ хале'въ сн~ъ
и^е^фџо'нинъ, жи'ва быста эT мђжъ тњ'хъ ходи'вшиX съгляда'ти земля`” И$ гл~а мољ=сїи словеса` с^и, къ всњмъ сн~омъ і^и~левымъ, и^ въскорбњша лю'дїе ѕњло” И$ въстаvше заё%тра. възыдо'ша
на ве'рхъ горы` гл~юще. *с^е мы` да възы'идемъ на
мњсто, е^же реq г~ь, јако съгрњши'хоM” И$ реq мољ=сїи
въскђ'ю в^ы престђпа'ете сло'во гн~е, не ё^годи'тся вамъ” Не въсходи'те, нњсть б^о г~ь с ва'ми,
и^ паде'те преD лицемъ врагъ ва'шиX” Зане` а^мали'къ и^ ханане'и та'мо преD ва'ми, и^ паде'те мече'мъ. и^же ё^бо ѓ^братите'ся, непокаря'ющїися
г~ђ, (сего ради нњ'сть)52 г~ь с ва'ми” И$ эTходя'щїи възыидо'ша на верхъ горы`, ковче'гъ же завњта гн~я, и^ мољ=сїи не пристђпа'ше эT среды`
полка`” И$ сни'де а^мали'къ и^ ханане'и, сњдя'и в
горњ то'и, і^ и^с#стро'ша и^хъ, і^ и^с#сњко'ша иX да'же
до е^рма`, и^ възврати'шася въ по'лкъ”

_ Глvа, е~і”
рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, гл~и сн~омъ і^и^лвымъ, [рекїи къ ни'мъ]1. е^гда` въни'дете въ зе'млю вселе'нїя ва'шего, ю%же а'зъ
даю` ва'мъ” И$ да [сътвори'те]2 прино'съ
г~ђ, въ вс^есъж#же'нїе, и^л^и тре'бђ, (и^л^и) вели'кђ
мольбђ`, и^л^и бл~гово'льнђ, и^л^и въ пра'зDники ва'ша
[-]3 въ воню` бл~гово'нїа г~ђ” А/ще ё^бо эT воло'въ,
и^л^и эT ѓ^ве'цъ, и^ да принесе'тъ принося'и да'ръ
свои г~ђ. (да принесе'тъ и^) тре'бђ мђки` пшени'чны деся'тђю часть е^фи, мњ'ры, вмњшены
въ е^ле'ю четве'ртые ча'сти и%ны мњ'ры” (-)4 Вина'
(же) на възлїя'нїя четве'ртђю ча'сть и%ны
мњ'ры, да сътвори'те въ вс^есъж#же'нїе, и^л^и въ
тре'бђ а%гньцђ е^ди'номђ да (сътвори'те)5 толи'ко, (приноs)6 вони` бл~гово'нїя г~ђ” и^ ѓ^вна е^гда`
творите е^го въ вс^есоQже'нїе и^л^и въ тре'бђ” да
сътвори'те тре'бђ мђки` пшени'чны, к~, ча'стїи
вмњшаныхъ въ е^ле'ю тре'тїю ча'сть и%ны
мњ'ры” (-)7 Вина' (же) на възлїа'нїе, тре'тїю
ча'сть и%ны мњ'ры да принесе'те въ воню` бл~гово'237

ки ваші тіла не будуть вигублені в
пустині. 34 За числом днів, в яких ви
оглядали землю: *40 днів, – день за
один рік, – понесете ваші гріхи, 40
літ, і пізнаєте лють мого гніву. 35 Я
Господь сказав вам, так зроблю цьому поганому зборові, що повстав
проти мене, бо в цій пустині будуть
вигублені, і тут помруть. 36 Чоловіки
ж, яких послав Мойсей оглядати
землю, і що ходили, нарікали проти
неї до збору і говорили про неї погані
слова. 37 *І померли від пошесті
перед Господом чоловіки, що говорили погане проти землі. 38 Ісус же,
син Навина, і Халев, син Єфтонна,
зостали в живих – з тих чоловіків, що
пішли оглянути землю. 39 І сказав
Мойсей ці слова до всіх ізраїльських
синів, і народ дуже засмутився. 40 І,
вставши вранці, пішли на верх гори,
кажучи: *Ось ми підемо до місця,
про яке сказав Господь, бо ми згрішили. 41 І сказав Мойсей: Навіщо ви
переступаєте господнє слово? Не
благополучним вам буде. 42 Не
йдіть, бо Господь не є з вами, і ви
впадете перед лицем ваших ворогів.
43 Бо Амалик і Хананей там, перед
вами, і впадедете, отже, від меча ви,
що повернетеся, не підкоряючись
Господеві, задля цього Господь не є з
вами. 44 І ті, що відходили, пішли на
верх гори, кивот же господнього
завіту і Мойсей не зрушилися з-посеред табору. 45 І зійшов Амалик і
Хананей, що сидів на тій горі, і стерли їх, і вирізали їх аж до Ерми, і вони
повернулися до табору.

Глава 15
1 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 2 Скажи ізраїльським синам,
кажучи до них: Коли ввійдете до землі вашого поселення, яку Я вам даю,
3 і зробите дар Господеві, – в цілопалення чи жертву, чи велике моління,
чи добровільно, чи в ваші празникии
– в милий запах Господеві. Якщо, отже, з волів чи з овець, 4 і хай принесе
той, що приносить свій дар Господеві, хай принесе і жертву пшеничної
муки, десяту частину міри ефи, замісеної в олії, четверта частина міри
іна. 5 Вино ж на поливання, четвера
частина міри іна, зробите на цілопалення чи на жертву одному ягняті,
зробите стільки – дар, милий запах
Господеві. 6 І коли робите барана на
цілопалення чи на жертву, зробите
жертву пшеничної муки: 20 частин,
замісених в олії, в третій частці міри
іна. 7 Вино ж на поливання – принесете третю частину міри іна – на милий запах Господеві. 8 Якщо ж робите з волів: на цілопалення, чи на жер______

пс. 104

кор1. 10
єв. 3
юда 1

мой5. 1

15,8
тву, чи на звеличування молитви,
чи на спасіння Господеві, 9 і принесете з телям жертву: 1 частину
пшеничної муки, замісеної в олії,
половини міри іна. 10 Вино ж на
поливання – дар – половина міри
іна – в милий запах Господеві. 11
Так зробите одному теляті, чи
одному баранові, чи одному ягняті,
чи вівці, чи козі. 12 За їхнім числом
зробите, також зробите кожному, за
його числом. 13 І кожний тубілець
хай так це зробить, щоб принести
дари на милий запах Господеві. 14
Якщо ж у вас буде приходько, у
вашій землі, чи, коли перебуватиме
між вами, у ваших родах, і хай зробить дар на приємний запах Господеві, так як ви робите, також хай
зробить і цей Господеві. 15 Закон
один вам і приходькам, що є між
вами, закон вічний у ваші роди, як
ви, так і приходько хай буде перед
Господом. 16 Один закон хай буде і
одна заповідь хай буде вам і приходькові, що є між вами. 17 І сказав
Господь до Мойсея, кажучи: 18
Скажи Ізраїльським синам і скажи
до них: Коли ввійдете до землі, до
якої Я вас, туди, введу. 19 І буде:
коли їстимете з хлібів тієї землі,
відложите частину Господеві. 20
Верх вашого тіста, хліб, відлучите
в частку йому, як відлучене від току, так йому відлучите хліб, 21 з
верху вашого тіста, і дасьте Господеві частину в родах ваших. 22 Коли ж згрішите і не чинитимете всіх
цих заповідей, які сказав Господь
Мойсеєві, 23 так як заповів Господь Бог вам рукою Мойсея, – від
дня, в якому заповів Господь вам, і
пізніше у ваші роди. 24 Коли ж перед очима збору станеться, що несвідомо згрішить, і хай зробить увесь збір одне теля без вади, з волів, на цілопалення, – на милу жертву Господеві. І його жертву, і його
поливання – за його наказом, і одного козла, з кіз, – за гріх. 25 І хай
помолиться священик за ввесь збір
ізраїльських синів, і хай відпуститься їм, бо є несвідоме. Вони ж
принесли свій дар Господеві в дар
за свої гріхи перед Господом, за
їхнє несвідоме. 26 І відпуститься
всьому збору ізраїльських синів і
приходькові, що є між вами, бо
несвідоме всьому народу. 27 Якщо
ж одна душа згрішить несвідомо,
хай принесе однолітню козу за гріх.
28 І хай помолиться священик за
душу, що несвідома і згрішила несвідомо перед Господом, і хай помолиться за неї, і відпуститься їй.
29 І тубільцеві землі ізраїльських
синів, і приходькові, що є між ва-
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нїя г~ђ” А/ще ли [твори'те эT воло'въ]8 въ вс^есъж#женїе, и^л^и въ тре'бђ, (и^л^и) възвеличе'нїе молбы`, и^л^и въ сп~се'нђю г~ђ” И$ да (принесе'те)9 съ
телце'мъ приноs мђки` пшени'чны (а~)10, части
вмњша'ны въ е^ле'и, поl и%ны мњ'ры” (-)11 Вина' (же)
на възлїа'нїе, поl и%ны мњ'ры прино'съ въ воню`
бл~гово'нїа г~ђ” Та'ко да [сътвори'те]12, телцђ` е^ди'номђ. и^л^и ѓ^внђ` е^ди'номђ, и^л^и а%гньцђ е^ді'номђ,
[и^л^и]13 ѓ^вцњ и^л^и козњ” По числђ` и^х#же сътвори'сте. та'коже да сътвори'те е^ді'номђ по числђ`
и^хъ” (И$) всякъ т^озе'мецъ да сътворитъ та'ко.
сицева` принести` приноше'нїя, въ воню` бл~гово'нїа
г~ђ” А/ще ли прише'лецъ въ ва'съ пребђ'дет# въ
земли` ва'шеи, и^л^и а'ще пребђ'дет# въ ва'съ в
роже'нїи ва'шихъ, и^ да сътвори'тъ прино'съ въ
во'ню` бл~гово'нїа г~ђ, ја%коже твори'те в^ы та'коже
да сътвори'тъ (и^ се'и)14 г~ђ” Зако'нъ е^ді'н# вамъ,
и^ прише'лцемъ прилежа'щим# въ ва'съ, зако'нъ
вњ'чныи, въ роже'нїа ваша, ја%коже в^ы та'ко и^
прише'леw да бђ'детъ преD гм~ъ” Зако'нъ е^ді'н# да
бђ'детъ, и^ ѓ^правле'нїе е^ді'но да бђдетъ ва'мъ,
и^ прише'лцђ прилежа'щемђ въ ва'съ” И$ рече г~ь къ
мољ=сїю гл~я. гл~и сн~омъ і^и~левымъ, (і^) и^ рцы` к
ниM, вънегда` вни'дете въ зе'млю, в ню'же (в^ы
а'зъ въведђ`)15 та'мо” И$ да бђ'детъ е^гда` ја%сте
эT хлњ'бовъ земли` [тоя`]16, да эTложи'те ё^ча'стїе [-]17 г~ђ” Ве'рхъ тњ'ста вашего, хлњ'бъ да
эTлђчи'те. (и^) [ё^ча'стїе]18 е^го, ја^коже ё^ча'стїе эT
гђмна`, та'коже да эTлђчи'те [е^мђ]19 [хлњ'бъ]20” эT
верха` тњ'ста ва'шего, и^ да'сте г~ђ ё^ча'стїе в роже'нїя ваша” Є$гда' же съгрњши'те, и^ не сътвори'те (за'повњдеи всXњ)21 сих#, и^хже гл~а г~ь мољ=сїю”
ЈА/коже повелњ г~ь [б~ъ]22 к ва'мъ. рђко'ю мољ=сїе^вою, эT дн~и эT него'же повелњ г~ь к ва'мъ, и^ пото'мъ в роже'нїя ваша” (-)23 [-]24 Є$да` л^и а'ще
преD ѓ^чи'ма со'нмъ бђ'детъ не хотя'щеи съгрњшиT, и^ да сътворитъ ве'сь со'нмъ теле'цъ е^ди'нъ, (непоро'чеn эT воло'въ)25 въ вс^есъж#же'нїе, въ
воню` бл~гово'нїа г~ђ. и^ тре'бђ е^го и^ возлїа'нїе е^го,
по повелњ'нїю [е^го]26. и^ козе'лъ (е^діn эT ко'зъ)27
грњха` ра'ди” И$ да помо'лиTся жре'цъ ѓ^ все'мъ со'нмњ сн~овъ і^ил~евъ. и^ да ѓ^ста'вится и^мъ, ја%ко
нехотњнїе е^сть” (-)28 Сїи (же) принесо'ша да'ръ
свои принесе'нїе г~ђ, грњхъ ра'ди своиX преD г~ь, нехотњ'нїи ради и^хъ” И$ ѓ^ста'вится всемђ` со'нмђ,
сн~овъ і^и~левъ, и^ пришелцђ прилежа'вшемђ въ
ва'съ, ја^коже всњ'хъ людїи нехотњ'нїю” А/ще л^и
дш~а е^ді'на [нехотя'ще съгрњши'т#]29. да приведе'тъ козђ` [-]30 е^ди'нолњтнђ грњха` ра'ди” И$ да
помо'лится жре'цъ, ѓ^ дш~и нехотњв#шеи, и^ съгрњш#шеи нехотњ'нїемъ преD гм~ъ, (и^ да помо'лится ѓ^ не'и, и^ ѓ^ста'вится)31 е'й” [И$]32 насе'лникђ
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(зеMля`) сн~овъ і^и~левъ, и^ прише'лцђ прилежа'вшемђ
въ [ва'съ]33, зако'нъ е^ді'нъ да бђдетъ (въ ва'съ)34,
и^же а'ще сътвори'т# нехотя'щи” И$ дш~а ја^же а'ще сътвори'тъ рђко'ю го'рдости эT т^озе'мецъ, и^л^и эT прише'лец#, б~а сїа разгнњ'ваеT, [и^]35 да потребиTся дш~а т^а эT людїи своиX” ЈА/ко сло'во гн~е
ѓ^болга`, и^ за'повњди е^го раZсы'па, сътре'нїемъ да
сътре'тся дш~а т^а, [и^]36 грXњ е^я` на не'и” И$
бњя'хђ сн~ове і^и~леви въ пђсты'ни, и^ ѓ^брњто'ша
мђжа събира'юща дрова`, въ дн~ь сђбо'тныи” И$
приведо'ша е^го и^же ѓ^брњто'ста [-]37 берђщ'а дрова`
къ мољ=сїю, и^ а^а^ро'нђ, и^ къ всемђ` со'нмђ сн~овъ
і^и~левъ, и^ въверго'ша и& въ темни'цђ. не съвњща'ша б^о что` сътворя'тъ е^мђ” И$ рече г~ь къ
мољ=сїю гл~я смертїю да ё%мретъ чл~къ [се'и]38,
да побїе'тъ и& ка'менїемъ ве'сь со'нмъ [вн^њ
полка`]39” И$ вы'ведоша е^го ве'сь со'нмъ вн^њ поlчища
и^ поби'ша е^го [ка'менїемъ ве'сь со'нмъ]30 вн^њ полчища, ја^коже гл~а г~ь мољ=сїю” И$ реq г~ь къ мољ=сїю
гл~я. гл~и сн~омъ і^и~левымъ и^ рцы` и^мъ, (да)41
сътворя'тъ себњ повразки на ё%глехъ ри'зъ своиX
в роже'нїиX свои^хъ. и^ да [възложаT]42 на кра'я ё%глеX
(риZ своиX), пря'денїе си'нее” И$ да бђ'детъ вамъ на
кра'ехъ, *и^ (е^гда`) ё%зрите и^хъ, и^ въспомяне'те
вс^я за'повњди гн~я, и^ сътвори'те я&” И$ не въслњ'дђите въ слњ'дъ (срDцъ)43 свои^хъ, и^ въ
слњ'дъ ѓ%чїю ва'шею, и%мже в^ы съблђди'сте въ
слњ'дъ и^хъ” ЈА/ко да помяне'те и^ сътвори'те
вс^я за'повњди моя`, и^ бђ'дите ст~и б~ђ ва'шемђ”
А/зъ г~ь б~ъ вашъ. и^зведы'и в^ы и^з# земля` е^гљ=петъски быти вамъ б~ъ а%зъ г~ь б~ъ ва'шъ”

_ Глvа, ѕ~і”
ниQ к~ѕ
сираX м~е
і^юдиn а~

гл~а *коре'и сн~ъ (а^саха'ровъ)1, сн~ъ каа'џовъ,
сн~ъ левїинъ и^ дафа'нъ, і^ а^виро'нъ сн~ове
[е^ли'амли]2 і^ [а^в#на'нь]3 сн~ъ [фале'ховъ]4, сн~овъ
рђві'мль” И$ въста'ша преD мољ=сїемъ. и^ мђжи сн~овъ і^и~левъ с~, и^ н~, старњ'ишины со'нмђ, прича'стницы совњтђ, и^ мђжи и^менити” (И$) въста'ша на мољ=сїа и^ а^а^ро'на и^ реко'ста [к ни'ма]5,
ё^ста'вися въ ваs ја%коже вс^и со'нми вс^и ст~и и^ в
нихъ г~ь, то` чт^о ради въста'ете на со'нмъ гн~ь” И$
слы'шаv мољ=сїи паде` ни'цъ. и^ гл~а коре'ю, и^ къ
всемђ` [со'ньмђ е^го]6 рекїи, съгляда` и^ позна` [г~ь]7
сђщиX е^го, и^ ст~ыхъ (и^хже)8 приведе` к себњ`. і^
и^хже [не]9 и^збра` себњ (си'хъ и^) [не]10 приведе` къ
себњ” сїе сътвори'те, възмњте себњ сами кади'л#никы. коре'и и^ ве'сь со'ньмъ тв'ои. и^ вложи'те
[ѓ^гнь в н^я]11, и^ вложи'те в н^я џїмия'мъ преD
гм~ъ о^у^трњ” И$ бђдетъ мђжь е^гоже а%ще и^зберетъ г~ь, сїи ст~ъ, да довлњ'ютъ вамъ сн~ове
левїи'ны” И$ рече мољ=сїи до коре'я, послђш'аите мене`
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ми, один закон хай буде у вас, хто
лиш вчинить несвідомо. 30 І душа,
яка лиш вчинить рукою гордості, з
тубільців чи з приходьків, Бога вона розгнівить, і хай вигубиться та
душа зі свого народу, 31 бо опоганив господнє слово і знехтував його заповідями, вигубленням хай вигубиться та душа, і на ній гріх її. 32
І були ізраїльські сини в пустині і
знайшли мужа, що збирав дрова в
день суботній. 33 І привели його ті,
що знайшли як збирав дрова, до
Мойсея і Аарона, і до всього збору
ізраїльських синів, 34 і кинули його
до в’язниці, бо не рішили, що з ним
зробити. 35 І сказав Господь до
Мойсея, кажучи: Смертю хай помре цей чоловік, хай його камінням
поб’є увесь збір поза табором. 36 І
ввесь збір вивів його поза табір, і
побив його камінням ввесь збір поза табором, так як сказав Господь
Мойсеєві. 37 І сказав Господь до
Мойсея, кажучи: 38 Скажи ізраїльським синам, і скажи їм: Хай зроблять собі китиці на рубцях своєї одежі у свої роди, і хай покладуть на
край рубців своєї одежі синє прядиво. 39 І хай буде вам на краях, *і коли їх побачите, і згадаєте всі господні заповіді, і чинитимете їх. І не повернетеся вслід за вашими серцями
і вслід за вашими очима, якими ви
розпустували, вслід за ними. 40 Аби ви пригадали і ви чинили всі мої
заповіді, і будете святі вашому Богові. 41 Я Господь Бог ваш, що вивів
вас з Єгипетської землі, щоб бути
вам Богом. Я Господь Бог ваш.

мой5. 22
мат. 23

Глава 16
1 І промовив *Корей, син Асахара сина Каата, сина Леві, і Дафан, і Авірон – сини Елиама, і Авнан, син Фалеха, з синів Рувима. 2 І
встали перед Мойсеєм, і 200 і 50
мужів з ізраїльських синів, старшин збору, учасники ради і мужі
славні. 3 І повстали проти Мойсея і
Аарона, і сказали до них: Достатнім хай буде вам, що ввесь збір –
всі святі і в них Господь, то чому
ви повстаєте проти господнього
збору? 4 І почувши, Мойсей впав
ниць 5 і сказав Кореєві, і до всього
його збору, кажучи: Перевірив і пізнав Господь тих, що є його, і святих, яких привів до себе, і яких не
вибрав собі, цих і не привів до себе.
6 Це вчиніть: Візьміть самі собі кадильниці, Кореє, і ввесь твій збір, 7
і вкладіть до них вогонь, і покладіть до них ладан вранці перед Господом. І буде, що муж, якого лиш
вибере Господь, цей святий, хай
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досить буде вам, сини Леві. 8 І сказав
Мойсей до Корея: Вислухайте мене,
сини Леві. 9 Чи це малим вам є, що
вас Бог відлучив від ізраїльського
збору і привів вас до себе, щоб служити служби в шатрі свідчення, і
стояти перед господнім збором, і служити йому? 10 І він привів тебе і всіх
твоїх братів, синів Леві з тобою, і так
шукаєте бути жерцями? 11 Задля цього ти і ввесь твій зібраний збір змовилися проти Бога. Аарон же хто є,
що нарікаєте на нього? 12 І послав
Мойсей покликати Дафана і Авирона, синів Елиява – і сказали: Не прийдемо. 13 Чи не мало й цього, що ти
нас вивів з землі, що кипить молоком
і медом, щоб вигубити нас в пустині,
і що пануєш над нами – є князем? 14
І чи до землі, що кипить медом і молоком, ввів ти нас і дав нам частину
поля і виноградники? І очі тих людей
ти виколов – не підемо. 15 І дуже
тяжким став Мойсей від гніву, і сказав до Господа: Не прийми їхніх жертов, бо пожадання нікого від них я не
прийняв, і не вчинив зла я нікому ж з
них. 16 *І сказав Мойсей до Корея:
Освяти твій збір, і будьте готові перед Господом, – ти і Аарон, і вони, –
вранці. 17 І візьміть, кожний свої кадильниці, і накладіть до неї ладан, і
принесіть перед Господа, кожний з
вас свою кадильницю, – 200 і 50 кадильниць, – ти і Аарон свою, кожний
з вас кадильницю. 18 І взяли, кожний
свою кадильницю, і поклали до них
вогонь, і поклали до них ладан, і поставили перед дверима шатра свідчення Мойсей і Аарон. 19 І піднялися
проти них Корей і ввесь збір його,
перед дверима шатра свідчення, і з’явилася слава господня всьому зборові. 20 І заговорив Господь до Мойсея
і Аарона, кажучи: 21 Відступіть, кожний з вас, з-посеред того збору, і враз
вигублю їх. 22 І впали ниць, і сказали: Боже, Боже батьків і всякого тіла,
якщо одна людина згрішила, і чи на
ввесь збір господній гнів? 23 І сказав
Господь до Мойсея, кажучи: 24 Скажи зборові, кажучи: Відступіть довкруг від збору Корея, і Дафана, і Авирона. 25 І підвівшись, Мойсей пішов до Дафана і Авирона, і пішли з
ним всі ізраїльські старшини. 26 І
сказав до збору, кажучи: Відступіть
від шатер людей цих непокірних, і не
доторкайтеся до всього, що є їхнє,
щоб ви не загинули в усьому їхньому
грісі. 27 І відступили довкруг від шатер Корея, і Дафана, і Авирона, довкруг. Дафан же й Авирон вийшли і
стали перед дверима покою своїх шатер, і їхні жінки, і їхні діти, і їхній
маєток. 28 І сказав Мойсей: З цього
пізнаєте, що Господь послав мене
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сн~ове левїи'ны. е^да` (с^е мало вамъ е^сть)12, ја%ко
эTлђчи` васъ б~ъ эT со'ньма і^и~лева, и^ приведе`
васъ к себњ` слђжи'ти слQђбы въ хра'мњ [свњдњнїа]13, и^ стоя'ти преD со'нмомъ [гн~имъ]14, (и^)
слђжи'ти [е^мђ]15” И$ приведе т^я и^ вс^ю бра'тїю
твою`, сн~ы левїи'ны с тобо'ю, и^ проси'те жрњти
(сице)” Сего ра'ди т^ы и^ весь со'ньм# тво'и собраныи совњщасте къ б~ђ, (-)16 а^а^ро'нъ (же) кт^о
е^сть, ја%ко поропта'сте на'нь” И$ посла` мољ=сїи
призва'ти дафа'на, и^ а^виро'на, сн~ы е^лиа'вля, и^
реко'ста не възы'идем#” Не ма'ло (и^) сего`, ја%ко и^зведе` н^ы, эT земля` кипя'щђю млекомъ и^ медомъ, е^же погђби'ти наs въ пђсты'ни, (и^) ја%ко
владњ'еши нами кня'ѕь е^си” И$ ты` л^и в зе'млю
кипя'щђю ме'домъ и^ мле'комъ въведе` н^ы. и^
да'лъ е^си намъ ча'сть села` и^ виногра'да, (и^) ѓ^чи чл~къ тXњ и^зъткнђлъ е^си, не и^зы'идем#” И$
ѓ^тяжа` мољ=сїи гнњвомъ ѕњло, и^ рече къ г~ђ.
не прїими тре'бъ и^хъ, ни е^ді'наго (б^о) похотњнїа эT нихъ прїя'хъ, и^ ниже зазли'хъ ни е^ді'номђ же и^хъ” *И$ реq мољ=сїи къ корњ'ю. ѓ^ст~и
сонмъ тво'и и^ бђ'дете гото'ви преD гм~ъ, т^ы
[и^ а^а^роn и^ ѓ^ни`]17 ё%тро” И$ възмњте ко'ждо (кади'лники своя`)18 и^ възложи'те наn џимиа'м#, и^
принеси'те преD г~ь, ко'ждо (ваs) кади'лникъ свои,
с~, и^ н~, кади'лникъ. [-]19 т^ы и^ а^а^роn (сво'и кождо
ва'ю кади'лниk)20” и^ [взя'ша]21 ко'ждо (свои кади'лникъ)22 и^ вложи'ша на' ня ѓ^гнь, и^ вложи'ша
на' ня џимїя'м#, и^ поста'виша преD две'рми хра'ма свњдњ'нїя, мољ=сїи и^ а^а^ро'нъ” И$ въста'ша
на' ня коре'и [и^]23 весь [со'ньмъ е^го]24, преD две'рми хра'ма свњдњнїа, и^ ја%ви'ся слава гн~я всемђ` со'ньмђ” И$ рече г~ь къ мољ=сїю и^ а^а^ро'нђ гл~я,
эTстђпи'та [ко'ждо]25 (ваs) эT среды` со'нма того,
и^ потреблю я& е^ді'ницею” И$ припадо'ста ни'цъ
и^ реко'ста, б~е б~е эTц~ъ, (-)26 и^ вся'коя плоти”
А/ще чл~къ е^ді'нъ съгрњши`, и^ на ве'сь л^и со'нмъ
гнњвъ гн~ь” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я. рцы` со'нмђ гл~я, эTстђпи'те ѓ%крsтъ эT соnма коре'ева,
[и^ дафа'ня, и^ а^виро'ня]27” И$ [въста'въ]28 мољ=сїи (-)29 и^де къ дафа'нђ и^ а^ви'ронђ, і^ и^до'ша с
ни'мъ вс^и старцы і^и~льтестїи” И$ гл~а къ со'нмђ рекїи, эTстђпи'те эT кђщ'ъ чл~къ непокори'выхъ си'хъ, и^ не прикоснетеся къ всемђ` е^ликоже е^сть и^хъ да не поги'бнете въ все'мъ грњси`
и^хъ” И$ эTстђпи'ша (ѓ%крsтъ) кђщъ коре'а, [и^
дафа'на, и^ а^виро'на]30 ѓ%крsтъ” (-)31 дафа'нъ (же),
и^ а^ви'ронъ, и^злњзо'ста и^ ста'ста преD две'рїи
хра'ма кђщ'ъ свои^хъ. и^ жены и^хъ и^ дњти иX,
і^ и^мњнїе иX” И$ рече мољ=сїи, ѓ^ семъ да ё^вњсте
ја%ко г~ь посла` м^я сътвори'ти вс^я дњлеса` сїя
ја%ко не ѓ^ себњ (а^зъ творю` сїя). а^ще смр~тїю
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всњхъ людїи ё%мрђть сїи” И$ а'ще по присњще'нїю всњхъ чл~къ, присњщенїе бђдетъ иX, т^о
нњсть г~ь посла` мене`” Но^ а%ще въ ја^вле'нїи пока'жетъ г~ь. *и^ эTвр'ъзши зе'мля ё^ста` своа и^
пожретъ я&, и^ до'мы иX и^ кђща и^хъ, и^ вс^я
е^лика сђть и^хъ и' съни'дђтъ жи'ви въ а^дъ.
и^ да ё^вњ'дятъ ја^ко разгнњ'ваша чл~цы сїи
г~а” (И$ бысть) ја^ко (-)32 преста` гл~я [-]33 словеса`
с^и, (и^) разсњ'деся земля` поD нога'ми и^хъ и^ эTвр'ъзеся земля` и^ пожре я&, и^ до'мы иX, (-)34 вс^я
люди сђщ'ая съ кореѓ^мъ, и^ скоты и^хъ, (снидо'ша и^)35 сїи и^ [вс^я]36 е^ли'ко бяше и^хъ, жи'ви
во аD, и^ покры` и^хъ земля`, и^ погибо'ша эT среды` полка” И$ весь і^и~ль (і^) и^же о^крsтъ и^хъ эTбњго'ша эT во'пля и^хъ, зане` [реко'ша]37 гл~юще, да
не жретъ на'съ земля`” (-)38 ѓ%гнь (же) и^зы'де эT
г~а, і^ и^ждеже`, с~, и^ н~, мђж'ъ, прине'съшая џимїя'м#” И$ рече г~ь къ мољ=сїю. [рцы`]39 е^лїаза'рђ,
сн~ђ а^а^ро'новђ жерцђ`. да (соберетъ)40 кади'лники
мњ'деныя эT среды` и^згорњвшихъ, и^ ѓ'гнь
чю'ждїи сїи рас#сы'плите тамо” ЈА/ко ѓ^ст~ишася
кади'лницы грњшныхъ сиX въ дђша'хъ и^хъ. и^
(сътвори'те)41 я& на па'мять ѓ^кова'ны, ѓ^бложе'нїе ё^ ѓ^лта'ря ја%ко принесо'шаs преD г~ь и^ ѓ^ст~ишася, и^ бысть въ зна'менїе сн~омъ і^и~лвыM”
И$ взя` е^лїаза'ръ сн~ъ а^а^ро'на жерца` кади'лники
мњ'деныа, е^ли'ко принесо'ша и^згорњ'вшеи, и^ ѓ^бложи'ша (-)42 въ ѓ^бложе'нїе ѓ^лтаря`” Въ па'мятъ сн~оM і^и~левымъ, ја^ко да не прїидеT никтоy и^ноплеме'нникъ, и^же нњсть эT плода` а^а^ро'на, е^же възложи'ти џимїя'м# преD гм~ъ. и^ да
не бђдетъ ја%ко (и^) коре'и, и^ совњтницы е^го,
ја%коже гл~а (е^мђ) г~ь [-]43 мољ=сїѓ^мъ” И$ възропта'ша сн~ове і^и~льтестїи, наё^трїе на мољ=сїа и^
а^а^ро'на гл~юще, в^ы и^зби'ста люди гн~я” И$
бысть е^гда` възврати'ся по'лкъ на мољ=сїа и^
а^а^ро'на и^ въѓ^рђжи'шася къ хра'мђ свњдњнїа.
(храмъ же)44 покры` [-]45 ѓ%блакъ, и^ ја%ви'ся слава гн~я. и^ вниде мољ=сїи і^ а^аро'нъ съпреди` хра'ма свњдњнїа” И$ рече г~ь къ мољ=сїю і^ а^аро'нђ
гл~я, ё^стђпи'те эT среды` со'ньма сего` и^ потреблю` я& е^ді'ницею и^ па'доста ница” И$ рече мољ=сїи къ а^а^ро'нђ възми` кади'лникъ и^ вложи' же
вонь ѓ%гнь эT ѓ^лта'ря, и^ възложи` на'нь џимїа'м#, и^ неси` ско'ро въ полкъ и^ помоли'ся ѓ^
ни'хъ, съшелъ б^о е^сть гнњвъ эT лица` гн~я,
(и^) нача` гђби'ти люди” И$ взя` а^ар^ о'нъ ја%коже
гл~а е^мђ мољ=сїи, и^ тече` въ со'ньмъ. (-)46 ё^же
(б^о) пришла` бя'ше па'гђба на' люди. и^ възложи`
џимїа'м# и^ помоли'ся ѓ% людеX” И$ ста` междђ
мр~твыми и^ живы'ми, и^ преста` па'гђба” И$
бы'сть ё^ме'ръшихъ въ па'гђбе Wд~і и^ з~ соT, кро241

вчинити всі ці діла, що не від себе
самого я це чиню. 29 Якщо смертю
всіх людей ці помруть, і коли за відвідинами всіх людей будуть їхні відвідини, то Господь не послав мене.
30 Але, якщо явно покаже Господь,
*і земля, відкривши свої уста, пожере
і їх, і їхні доми, і їхні шатра, і все, що
є їхнє, і зійдуть живими до аду, і пізнають, що ці люди розгнівили Господа. 31 А сталося, коли він перестав
говорити ці слова, і розірвалася земля під їхніми ногами, 32 і відкрилася
земля, і пожерла їх, і їхні доми, всіх
людей, що були з Кореєм, і їхню скотину. 33 Зійшли і ці, і все, те, що було їхнє, живими до аду, і їх покрила
земля, і згинули з-посеред збору. 34 І
ввесь Ізраїль, і ті, що довкруг них,
втекли від їхнього крику, бо сказали,
кажучи: Щоб не пожерла нас земля.
35 Вогонь же вийшов від Господа і
спалив 200 і 50 мужів, що принесли
ладан. 17,1 І сказав Господь до Мойсея: 2 Скажи Еліазарові, синові Аарона, священникові, хай збере мідяні
кадильниці з-поміж спалених, і розсипте там цей чужий вогонь, бо освятилися 3 кадильниці цих грішників в
їхніх душах. І зробите їх, на пам’ять,
кованим покриттям при жертовникові, бо принесені були перед Господом, і освятилися, і було на знак ізраїльським синам. 4 І взяв Еліазар,
син Аарона, священика, мідяні кадильниці, скільки їх принесли, спалені,
і обклали, як обкладку вівтаря, 5 на
пам’ять ізраїльським синам, щоб не
приступив ніхто з іншого племені, який не є з насіння Аарона, щоб покласти ладан перед Господом, і щоб
не було так, як і з Кореєм і радниками його, так, як сказав йому Господь
Мойсеєм. 6 І вранці нарікали ізраїльські сини проти Мойсея і Аарона, кажучи: Ви вигубили господній народ.
7 І сталося, коли повернувся збір
проти Мойсея і Аарона, і озброїлися
проти шатра свідчення, то шатро покрила хмара, і з’явилася господня
слава. 8 І ввійшов Мойсей і Аарон з
переду шатра свідчення. 9 І заговорив Господь до Мойсея і Аарона, кажучи: 10 Відійдіть з-поміж цього
збору, і вигублю їх враз, – і впали
ниць. 11 І сказав Мойсей до Аарона:
Візьми кадильницю і вклади ж до неї
вогонь з жертовника, і вклади до неї
ладан, і неси швидко у табір, і помолися за них, бо зійшов гнів від господнього лиця, і почав вигублювати
народ. 12 І взяв Аарон, так як сказав
йому Мойсей, і побіг до табору, бо
вже прийшло було вигублення на народ. І поклав ладан, і помолився за
народ, 13 і став між мертвими і живими, і спинилося вигублення. 14 І було
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тих, що померли в вигубленні 14000 і
7 сот, за винятком тих, що померли
через Корея. 15 І повернувся Аарон
до Мойсея, до дверей шатра свідчення, і спинилося вигублення.

мњ` ё^ме'ршихъ корея ради” И$ възврати'ся
а^а^ро'нъ къ мољ=сїю, къ две'рем# хра'ма свњдњ'нїа, и^ ё^ста` па'гђба”

Глава 17

_ Глvа, з~і”

16 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 17 Скажи ізраїльським синам і візьми у них по одній палиці:
палицю, палицю від усіх їхніх князів,
за домом їхніх батьків, 12 палиць;
ім’я ж кожного напиши на його палиці. 18 Ім’я ж Аарона напиши на палиці Левія, бо є одна палиця, за їхнім
племенем, за домом їхніх батьків. 19
І покладеш їх в шатрі свідчення перед свідченнями, в яких же дам пізнати себе тобі, там. 20 І хай буде, що
чоловік, якого лиш виберу, – його палиця розквітне, і відніму від мене нарікання ізраїльських синів, скільки ці
на вас нарікають. 21 І сказав Мойсей
ізраїльським синам, і дали йому всі
князі їхні палиці, кожний князь – палицю, князь за домом їхніх батьків –
12 палиць, і палиця Аарона між їхніми палицями. 22 І поклав Мойсей палиці перед Господом в шатрі свідчення. 23 І сталося вранці, й ввійшов
Мойсей і Аарон до шатра свідчення, і
ось зацвіла палиця Аарона, з дому
Левія, видала галузки і зацвіла квітками і видала горіхи. 24 І виніс Мойсей всі палиці з – перед господнього
лиця до всіх ізраїльських синів, і побачили, і кожний взяв свою палицю.
25 *І сказав Господь до Мойсея: Поклади палицю Аарона перед свідченням на зберігання і на знак непослушним синам, і хай зупиниться їхнє нарікання проти мене, і не помруть. 26 І зробив Мойсей і Аарон
так, як заповів Господь Мойсеєві, так
зробили. 27 І сказали ізраїльські сини
до Мойсея, кажучи: Ось ми побиті, і
вигублені, і винищені. 28 Кожний,
що доторкнеться до шатра господнього свідчення, згине, і чи зовсім
вимремо, вмираючи?

рече г~ь къ мољ=сїю гл~я. гл~и сн~омъ і^и~левымъ, и^ возми` эT нихъ по е^ді'номђ
жезлђ` же'злъ, [-]1 (же'злъ) эT всњхъ кн~ѕь
и^хъ, по домо'мъ эTч~ьства и^хъ в~і жез2
ла`, (-) (и%мя (же) кое^гождо)3 напиши на жезлњ`
е^го” (-)4 И/мя (же) а^а^ро'не напиши' на жезлњ левљ=инњ, е^сть б^о же'злъ е^ді'нъ по племе'ни (и^хъ)
до'мђ эTч~ьства и^хъ [-]5” И$ да положи'ши и& въ
хра'мњ свњдњнїя пря'мо свњдњнїю, в ниX (же)
ја%влю'ся тебњ т^ђ” И$ да бђдетъ чл~къ е^гоже
а%ще и^зберђ` [-]6 же'злъ е^го проѕя'бнетъ, и^ эTвр'ьгђ эT [тебе`]7 ропта'нїе сн~овъ і^и~левыхъ, е^ли'ко
сїи ро'пщђтъ на' вы” И$ гл~а мољ=сїи сн~омъ і^и~левыM. и^ даша е^мђ вс^и кн~ѕи и^хъ же'злъ, кн~ѕю е^ді'номђ же'злъ, кн~ѕя по до'мђ эTч~ьства и^хъ.
в~і, жезло'въ, и^ жезлъ а^а^ро'нь посредњ же'злъ иX” И$
положи` мољ=сїи жезлы` преD гм~ъ, въ хра'мњ свњдњнїа” И$ бы'сть наё%трїе и^ вни'де мољ=сїи і^
а^аро'нъ, въ хра'мъ свњдњ'нїа, и^ с^е проѕябе`
же'злъ а^аро'нь, въ домђ` левљ=инњ, (-)8 и^зрасти
вњтвїю, и процвњте цвњтеw, і^ и^зрасти ѓ^рњх'и”
І$ и^знесе` мољ=сїи вс^я жезлы` эT лица` гн~я къ
всњм'ъ сн~омъ і^и~левымъ, и^ видњша, и^ вз^я
ко'ждо же'злъ сво'и” *И$ рече г~ь къ мољ=сїю, положи` же'злъ а^аро'нь преD [свњдњнїеM]9, въ сохране'нїе,
[и^ въ]10 зна'менїе, сн~въ ѓ^слђшли'выX, и^ да ѓ^ста'неT ропта'нїе иX эT мене`, и^ не змрTђ” И$ сътвори` мољ=сїи і^ а^ароn, е^ли'ко повелњ г~ь мољ=сїю
та'ко сътвори'ша” И$ рекоша сн~ове і^и~леви къ
мољ=сїю гл~юще, с^е потреби'хомся, [и^]11 погибо'хоM
[і^]12 и^счезо'хоM” Всяk присезаяй къ хра'мђ [свњдњнїа]13 гн~я ё%мретъ (и^) до конца л^и (ё%мира'юще) поги'бнеM”

Глава 18

_ Глvа, и~і”

1 І сказав Господь до Аарона, кажучи: Ти і твої сини і дім батька з тобою – візьмете первородності гріхів
святих; ти ж і твої сини візьмете гріхи вашого священства, 2 і твоїх братів, плем’я Левія, громаду твого батька, і приведи до себе, і хай стоять перед тобою, і хай послужать тобі, і тобі і твоїм синам з тобою перед шатром свідчення. 3 І хай зберігають твої
сторожі і сторожі шатра, лише до
святого посуду і до жертовника хай
не приступають, хай не помруть і ці, і
ви. 4 І пристануть до тебе, і хай збе-

рече г~ь къ а^аро'нђ гл~я, т^ы и^ сн~ове
твои` и^ доM эTц~а твое^го [с тобо'ю]1, да
во'змете [пеrвеньства`]2 грњхъ ст~ыхъ. (-)3
ты (же) и^ сн~ове твои` да прїимете грњхи` жречества ва'шего” И$ бра'тїю твою` племя`
левљ=ино со'ньма эTц~а свое^го, (и^) приведи` къ себњ, и^ да преDста'нђтъ тебњ, и^ да послђжатъ
тебњ, и^ тебњ и^ сн~омъ твоиM с тобо'ю преD
хра'момъ свњдњнїа” И$ да блю'дђтъ страж#бы`
твоа, и^ страQбы` хра'ма [-]4. ра'звњ къ сосђдомъ
ст~ымъ и^ ко ѓ^лтарю да не пристђпаюT, (да)5
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не и^змрђтъ, и^ сїи, и^ в^ы” И$ прило'жатся к тебњ, и^ да блюдђтъ стражбы` хра'ма свњдњнїа,
[и^]6 вся` слђж'бы храма. (а^)7 и^ноплеме'нникъ да
не пристђпа'етъ къ (ва'мъ)8, и^ да съблюде'те
стражбы` ст~ыхъ, и^ страQбы` ѓ^лтаря`, и^ не бђдетъ [ктомђ`]9 гнњ'ва на сн~њхъ і^и~левыX” [*А/зъ
б^о]10 взя'хъ братїю ва'шђ левљ=ты, эT среды
сн~овъ і^и~левъ, [ва'мъ]11 в да'ръ вда'ныи, г~ђ слђжи'ти слђжбы хра'ма свњдњ'нїа” (-)12 Ты' (же) и^
сн~ове твои` с тобо'ю, съхрани'те жречество ва'ше,
по всемђ` дњ'лђ ѓ^лтаря`, и^ внђтрьняа завњ'сы.
и^ да слђ'жите слQђбы в данїа (дахъ ваM) жречество ва'ше, (-)13 и^ноплеме'нникъ (же) пристђпа'я
да ё^мретъ” И$ рече г~ь къ а^аро'нђ, [с^е а%зъ]14 даX
вамъ снабдњнїе приносъ [мои^хъ]15, (и^) эT всњхъ
сщ~енныхъ мн^њ, эT сн~овъ і^и~левъ, тебњ дахъ я&
въ старњишин#ство, и^ сн~омъ твои^мъ по тебњ
зако'нъ вњ'чныи” *И$ сїе да бђ'детъ ваM, эT [вся'каго]16 сщ~еннаh ст~ыхъ (-)17. эT всњ'хъ даро'въ и^хъ,
и^ эT всXњ требъ иX, и^ эT вся'каго престђпленїя
иX, и^ эT всXњ грњхъ [иX]18, е^ли'ка эTдаюT мн^њ эT
всњхъ ст~ыхъ. тебњ да бђдђтъ и^ сн~омъ твоиM” Въ ст~омъ ст~ыхъ да ја%сте я&. ве'сь мђжескъ
полъ да ја%сте я&, т^ы и^ сн~ове твои` ст~а да бђ'дђтъ тебњ” (-)19 Се' (же) да бђдетъ вамъ эT
начаTка данїа и^хъ, эT всњхъ возложе'нїи сн~овъ і^и~левъ, тебњ да'хъ я& и^ сн~омъ твоиM, и^ дще'ремъ
твоиM с тобо'ю, закоnно вњчно. вся'къ чи'стыи въ
домђ твое^мъ да ја%сте я&” Ве'сь нача'токъ е^леи'ныи,
и^ вся'къ нача'токъ ви'нныи, и^ пшени'чныи, нача'тки и^хъ, е^ли'ко а%ще эTдадяT г~ђ тебњ дахъ
я&” ПервороDная [-]20 е^ли'ка въ земли` и^хъ, е^лика
а%ще принесђтъ г~ђ тебњ да бђ'деT, вся'к# чи'стъ
в домђ твое^мъ да ја%стъ я&” Вся'ко наро'чное въ
сн~њхъ і^и~левыX, тебњ да бђ'детъ” *И$ вся'къ
эTвръза'яи^ [вся'ка]21 ложесна` эT всея` плоти,
е^ли'ко прино'сятъ г~ђ, эT чл~ка до скота`, тебњ`
да бђ'детъ. н^о и^скђпленїемъ и^скђ'пятся, (сн~ове)22 чл~чїи, и^ прьвенцы` скота` нечи'стаго да и^скђпятся” (-)23 И$скђ'пъ (же) [и^хъ]24 эT (е^ди'наго)
мцsа, и^же съцњне'нїе, е~, си'кль, *по си'клю ст~омђ,
к~, мњ'дниць е^сть” ра'звњ первене'цъ те'лчїи, и^ первене'цъ ѓ%вчїихъ, и^ первене'цъ, козьи^хъ да не и^скђ'пятся, ст~и (б^о) сђть, и^ кро'вь и^хъ пролїеши ё^ ѓ^лтаря`, и^ ло'и принесе'ши приносъ въ воню` бл~гово'нїя г~ђ” (А$)25 мяса (тебњ да бђдTђ)26,
ја^коже и^ грђ'ди възложенїа, и^ ра'мо десно'е тебњ
да бђ'дђтъ” Вся'ко ё^ча'стїе ст~ыхъ, е^ли'коже а%ще эTлђчаT сн~ове і^и~льтестїи г~ђ, тебњ далъ
е^смь, и^ сн~омъ твои'мъ (с тобо'ю, и^ дщеремъ
твои^мъ)27. зако'нъ вњчныи, завњт# соли (люDскъ)
вњчныи (преD гм~ъ тебњ е^сть)28, и^ племе'ни
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рігають сторожі шатра свідчення і
всі служіння шатра, а чужинець хай
не приступає до вас, 5 і хай збережете сторожі святих і сторожі жертовника, і не буде більше гніву на
ізраїльських синах. 6 *Я бо взяв ваших братів Левітів з-поміж ізраїльських синів вам в дар, даний Господеві, щоб служити служби шатра
свідчення. 7 Ти ж і твої сини з тобою – зберігатимете ваше священство, згідно з усіма ділами жертовника, і внутрішнє занавіси, і будете
служити служби, – в дар дав Я вам
ваше священство; чужинець же, що
приступає, – хай помре. 8 І сказав
Господь до Аарона: Ось я дав вам
зберігання моїх приношень, і з усього освяченого – мені ізраїльськими синами; тобі дав я їх на честь
і твоїм синам після тебе, – закон вічний. 9 *І це хай буде вам – з усякого освяченого, зі святих, з усіх
їхніх дарів, і з усіх їхніх жертов, і з
усякого їхнього проступку, і з усіх
їхніх гріхів, те, що віддають мені з
усього святого, – тобі хай буде і
твоїм синам. 10 В святому – святих
з’їсьте їх. Кожний чоловічого роду
хай їсть їх, ти і твої сини, – святим
хай тобі буде. 11 Це ж хай буде вам
від первоплодів їхніх дарів. З усіх
дарів ізраїльських синів – тобі дав я
їх і твоїм синам, і твоїм дочкам з
тобою – законно, вічно. Кожний
чистий в твоїм домі хай їх їсть. 12
Всі первоплоди олії і всі первоплоди вина і пшениці, їхні первоплоди,
те, що лиш віддадуть Господеві, тобі Я їх дав. 13 Первородних, що в
їхній землі, те, що лиш принесуть
Господеві, тобі хай буде; кожний
чистий в твоїм домі хай їх їсть. 14
Все посвячене в ізраїльських синів
– тобі хай буде. 15 *І кожний, з
кожного тіла, що відкриває всяке
лоно, що приносять Господеві, від
людини до скотини, тобі хай буде.
Але викупом викупляться людські
сини, і первородні нечистої скотини хай викупляться. 16 Викуп же їх
– від одного місяця, їхня оцінка 5 –
сиклів, *за святим сиклем, це 20 мідяків. 17 Лише первородний телят,
і первородний овець, і первородний
кіз – хай не викупляться, бо є святими; і їхню кров вилиєш при жертовнику, і жир принесеш, як дар на
милий запах Господеві. 18 А м’ясо
тобі хай буде, так як і груди дару, і
праве рамено, тобі хай будуть. 19
Всяке, відлучене з святих, що лиш
відлучать ізраїльські сини Господеві, тобі дав Я і твоїм синам з тобою, і твоїм дочкам в закон вічний.
Вічний завіт людської солі перед
Господом тобі є і твоєму родові пі-
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сля тебе. 20 І сказав Господь до
Аарона: В їхній землі не успадкуєш, частки тобі не буде між ними, *бо Я є твоя частка і твоє насліддя посеред ізраїльських синів.
21 Синам же Левія – ось дав Я всю
десятину в Ізраїлі, в насліддя за їхні служби, які вони служать, службу в шатрі свідчення. 22 І хай більше не приступають ізраїльські сини
до шатра свідчення, щоб одержати
смертоносний гріх. 23 Але хай самі
левіти служать службу шатра свідчення, і ці візьмуть їхній гріх, у вічний закон в їхні роди. І посеред ізраїльських синів хай не успадкують
насліддя, 24 бо десятину ізраїльських синів, які лиш відлучать Господеві, як відлучене, дав я левітам в
насліддя. Через це сказав Я їм: Посеред ізраїльських синів не успадкують насліддя. 25 І сказав Господь
до Мойсея, кажучи: 26 Скажеш левітам, кажучи до них: Якщо візьмете десятину в ізраїльських синів,
яку Я дав вам від них в насліддя,
візьмете ви з неї частку Господеві,
десятину з її десятини. 27 Хай вважається вам вашою часткою, як
пшениця з току і як частка з чавила. 28 Так візьмете і ви з усіх часток – Господеві, з усіх ваших десятин, які лиш візьмете в ізраїльських
синів, і дасьте з них частку Господеві, Ааронові – священикові. 29 З
усіх ваших дарів і візьмете частку
Господеві, з усіх дарів ним освячених. 30 І скажи до них: Коли відділите дар від них, – і вважатиметься
левітів, так як жито з току і як плоди з чавила. 31 І з’їсьте це в усякому вашому місті ви і ваші сини, і
ваші доми, бо це є ваша винагорода
за ваші служби, що в шатрі свідчення. 32 І не матимете через це
гріх, коли відкладаєте частину її з
них. І святе ізраїльських синів не
зневажите, і не помрете.

Глава 19

єв. 9

1 І сказав Господь до Мойсея і
Аарона, кажучи: 2 Це розклад закону, наскільки заповів Господь,
кажучи: Скажи ізраїльським синам,
і хай приведуть до тебе рижу теличку без вади, яка не має на собі
вади, і на якій не було ярма. 3 І даси її до Елиазара – священика, і хай
виведуть її поза табір, на чисте місце, і хай заріжуть її перед ним. 4 І
*хай візьме Елиазар з її крові, і хай
покропить перед шатром свідчення
з її крові сім разів. 5 І хай спалять її
перед ним, і її шкіру, і її м’ясо, і її
кров з її калом хай спалять. 6 І хай
візьме священик кедрове дерево і

Числа

19,6

твое^мђ по тебњ” И$ рече г~ь къ а^а^ро'нђ въ земли`
и^хъ, да не причасти'ши, (-)29 ча'сти (тебњ да
не бђдетъ)30 в ни'хъ” *ЈА/ко а%зъ часть (е^смь)
твоа`, и^ прича'стїе твое, среди` сн~овъ і^и~левъ, (-)31
сн~ом (же) левљ=иномъ, с^е да'лъ е^смь вс^ю десяти'нђ въ і^и~ли въ прича'стїе въ слQђбы мњсто
и^хъ. е^ли'ко [слђжаT сїи]32 слђже'нїе, въ хра'мњ
свњдњ'нїа” И$ да не пристђпаютъ по се'мъ, сн~ове і^и~льтестїи къ хра'мђ свњдњ'нїа, прїя'ти
грњха` смр~тнаго” (Но^)33 да [слђжаT левљ=ти сами]34
слђжбђ хра'ма свњдњнїа, и^ сїи возмђтъ грњхъ
и^хъ, въ зако'нъ вњчныи в роже'нїа и^хъ, и^ среди`
сн~овъ і^и~левъ да не причастяT прича'стїя” ЈА/ко
десяти'нђ сн~овъ і^и~левъ, е^лико а%ще эTлђча'тъ
г~ђ, ё^частїе далъ е^смь левљ=тоM въ прича'стїе,
сего ради рекох# иM среди` сн~оv і^и~лев#, да не причастяT прича'стїя” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я [-]35
левљ=томъ да гл~еши (рекїи)36 к ниM, а%ще во'змете (десяти'нђ, эT сн~овъ і^и~левъ)37, ја%же дахъ ваM
эT нихъ въ прича'стїе, [-]38 да ё^и^мете в^ы эT
нея` ё^ча'стїе г~ђ десяти'нђ, эT десяти'ны [ея`]39.
(да)40 ё^мниTся вамъ ё^ча'стїе ваше. ја%ко пшени'ца эT гђмна`, и^ ја^ко ё^частїе эT точи'ла” Та'ко
да ё^имњте и^ в^ы эT [всXњ]41 ё^частїи г~ђ, эT
вся'кїа десяти'ны свое^я е^лико а^ще во'змете эT
сн~овъ і^и~левъ, и^ дади'те эT нихъ ё^ча^стїе г~ђ
а^а^ро'нђ жерцђ`” эT всњхъ да'нїи вашихъ, (и^) да
ё^имњте ё^ча'стїе г~ђ, эT всњхъ начаTковъ ѓ^сщ~е'ныхъ эT него” И$ рцы` к ниM е^да` ё^и^мете приноs
эT [ниX]42, и^ премениTся левљ=тоM, а^ки жи'то эT
гђмна`, и^ ја^ко ё^ча'стїе эT точи'ла” И$ да ја%сте
т^а въ всеM мњстњ, в^ы [и^ сн~ове ва'ши]43, и^
домове ваши ја%ко мзда` с^и ваша еs въ слђж'ебъ
мњсто ва'шиX, ја%же въ хра'мњ свњдњнїа” И$ не
прїимете иX ради грњха`, ја%ко эTлђчи'те (тђкъ
е^я)44 эT [нихъ]45. но ст~ыX сн~овъ і^и~леv да не ѓ^сквернавите, (и^) да не ё%мрете”

е~ мо= і~
и^ и~і
і^сsђ наv г~і
и^ л~г
е^зеk м~д
е^вреѓM з~

_ Глvа, џ~і”
рече г~ь къ мољ=сїю і^ а^а^ро'нђ гл~я. с^е разлђче'нїе зако'на е^лико заповњ'да г~ь гл~я,
гл~и сн~омъ і^и~левымъ, и^ да приведђтъ к
тебњ ю^ницђ ры'жђ непоро'чнђ, ја^же не и%мать на себњ порока, и^ на не'иже нњсть было
и%го” И$ даси ю& къ е^лиа^за'рђ жерцђ` и^ да възведTђ
ю& вн^њ поlчища на мњсто чи'сто, и^ да заколютъ ю& преD нимъ” И$ *да во'змеT е^лїаза'ръ эT
кро'ви ея`, и^ да въскропи'тъ съпреди` хра'ма свњдњнїа эT крови ея` сеDмижды” И$ да сожъгђтъ
ю& преD нимъ, и^ ко'жђ [ея`]1, и^ мя'са ея`, и^ кровь
ея` с моты'лы ея` да соyгђтъ” И$ да во'зметъ
жре'цъ древо ке'дрово і^ и'ссопъ. и^ соска'нїе червле'ное
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е^вреѓM џ~

19,6

сираX л~д

Числа

19,22

и^ да сложиT среди` сож#женыа ю%ница” И$ да и^спереT
ри'зы своа` жре'цъ, и^ да ѓ^мы'етъ тњ'ло свое водо'ю, и^ потоM да вни'детъ въ по'лкъ, и^ нечи'стъ бђ'детъ жре'цъ до' вечера” А$ и'же сожига'етъ ея` да и'сперетъ ри'зы е^го. и^ да ѓ^мы'етъ
тњ'ло е^го [водо'ю]2, и^ нечи'стъ бђдетъ до' вечера, и^ да собереT члкъ (по'пелъ чи'стъ)3 ю%ница, и^
да и^знесетъ вн^њ по'лчища, на мњсто чи'сто.
и^ да бђ'детъ со'ньмђ сн~овъ і^и~левъ въ снабдњнїе, вода` ѓ^кропле'нїа ѓ^цыще'нїе е^сть” И$ [собира'яй по'пелъ ю^ница, да и^спереT ри'зы е^го]4, и^ нечи'стъ бђ'детъ до' вечера. и^ да бђ'детъ сн~омъ
і^и~левымъ, и^ [пришеlцемъ прилежа'щиM]5 [посредњ
васъ]6, зако'нно вњчно” [*И$]7 присязаяи к# мр~твомђ всякїя дш~и чл~чи, нечи'стъ бђдетъ з~
дн~їи” Сїи да ѓ^чи'стится (се'ю водо'ю) въ дн~ь
г~, и^ въ дн~ь, з~, [-]8 чи'стъ бђ'детъ” А/ще ли не
ѓ^чи'стиTся (ею`) въ дн~ь г~, и^ въ дн~ь з~, нечи'стъ бђдетъ” Вся'къ прикаса'ася мр~твомђ
эT [вся'кїа]9 дш~и чл~чи” А/ще ё%мретъ, (не ѓ^чи'стяся)10 (сїи) храM гн~ь ѓ^скверна'вилъ, [и^]11
потреби'тся дш~а т^а эT і^и~ля, ја^ко вода` ѓ^кропле'нїа не въскропи'ся на'нь нечи'стъ е^сть, ја^ко и^ на потомъ нечистота` е^го на не'мъ (бђ'детъ)12” [-]13 Сїи зако'нъ, чл~къ а%ще ё%мретъ
въ хра'мњ, вся'къ входя'и въ хра'мъ. и е^лико
е^сть въ храмњ, нечиста бђ'детъ з~ дн~їи” И$
ве'сь сосDђ непокрове'нъ, е^ли'ко а%ще покрыва'ла не и%мать на себњ, нечистъ еs” И$ вся'къ и^же а%ще
присяжеT къ лицђ` [ѓ^троча'ти]14 стрђпи'ва и^л^и
мр~тва, и^л^и ко'сти чл~чи, и^л^и гро'бђ з~ дн~їи, нечи'стъ бђ'детъ” И$ да во'змђтъ нечи'стомђ эT
по'пела съж#женїа, (и^) ѓ^цыще'нїа, и^ да возлїюT
на'нь во'дђ живђ въ сосDђ” И$ да во'змеT и^сс# опъ, и^
ѓ^мо'читъ (и&) въ во'дђ мђж'ъ чи'стъ, и^ да
кропи'тъ на храM, и^ на сосђды, и^ на дш~а и^же
а%ще сђть т^ђ. и^ [прися'гшиX]15 ко'сти чл~чїи, и^л^и стрђп#ливђ и^л^и мр~твечи'нњ, и^л^и гро'бђ. (да)16
въскропиT чи'стыи на нечи'стаго, въ дн~ь г~. и^
въ дн~ь з~, и^ ѓ^чи'стится (сеDма'го дн~я)17, и^ да
и^спереT ри'зы своа`, и^ да ѓ^мы'етъ [тњло е^го]18
водо'ю, и^ нечи'стъ бђдетъ до' вечера, (и^ въ ве'черъ чистъ бђдетъ)” И$ чл~къ и^же а%ще ѓ^сквръниTся. и^ не ѓ^чи'стиT себе` потребиTся дш~а т^а
эT среды` со'ньма, ја%ко ст~ая гн~я ѓ^скверна'ви,
ја%ко вода` ѓ^кропле'нїа не въскропи'ся на'нь, нечи'стъ еs” И$ да бђдетъ вамъ зако'нъ вњ'чныи”
И$ ѓ^кропля'а водо'ю ѓ^кропленїа. да и^спереT ри'зы
своа, и^ присяжа'я водњ` ѓ^кропленїа, нечи'стъ
бђ'детъ до' вечера” И$ вся'комђ е^мђже ся прикоснеT нечистыи нечи'сто бђдетъ, и^ дш~а прикаса'ющаася нечи'ста еs до веqра”
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іссоп, і червоне прядиво, і хай покладе посеред спаленої телиці. 7 І хай випере священик свою одіж і хай помиє
своє тіло водою, і після цього хай увійде до табору, і священик буде нечистим до вечора. 8 А той, що її спалює, хай випере його одіж і хай помиє його тіло водою, і нечистим буде
до вечора. 9 І хай чоловік збере чистий попіл телички, і хай винесе поза
табір, на чисте місце, і хай буде зборові ізраїльських синів на зберігання
вода покроплення – це очищення. 10 І
хто збирає попіл телички, хай випере
його одіж, і буде нечистим до вечора.
І хай буде ізраїльським синам і приходькам, що мешкають посеред вас,
законним, вічним. 11 *І хто доторкається до мертвого усякої людської душі, буде 7 днів нечистим. 12 Цей хай
очиститься цією водою в 3-му дні й в
7-му дні, і чистим буде. Якщо ж не очиститься нею в 3-му дні і в 7-му дні,
буде нечистим. 13 Кожний, хто доторкається до мертвого з усякої людської душі, якщо помре, не очистившись, цей господнє шатро занечистив; і вигубиться та душа з Ізраїля, бо
вода покроплення не покроплена на
нього, нечистим є так, що і на пізніше його нечистота буде на ньому. 14
Цей закон: Якщо людина помре в хаті, кожний, що входить до хати, і те,
що є в хаті, нечистим буде 7 днів. 15
І ввесь відкритий посуд, який лиш не
має на собі покриття, є нечистим. 16 І
кожний, хто лиш доторкнеться до лиця дитини, що має струпи, чи мертвої, чи людської кості, чи гробівця, 7
днів буде нечистим. 17 І хай візьмуть
нечистому, з попелу спаленої й очищення, і хай полиють на нього живу
воду, до посуду. 18 І хай візьме іссоп,
і замочить його до води чистий чоловік, і хай покропить на хату і на посуд, і на душі, які лиш там будуть, і
на тих, що торкнулися людської кості, чи струпливого, чи мертвечини,
чи гробівця. 19 Хай чистий покропить на нечистого в 3-му дні і в 7-му
дні – і він очиститься сьомого дня; і
хай випере свою одіж, і хай помиє
його тіло водою, і нечистим буде до
вечора, і в ввечері буде чистим. 20 І
людина, яка лиш стане нечистою, і не
очиститься – вигубиться та душа зсеред збору, бо занечистила господнє, святе, бо воду покроплення не покроплено на неї, вона є нечистою. 21
І хай буде вам вічним законом. І хто
кропить водою покроплення, хай випере свою одіж, і хто доторкнеться
до води покроплення – буде нечистим до вечора. 22 І до всього, до чого
доторкнеться нечистий, буде нечистим, і душа, що доторкається, є нечистою до вечора.
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1 І прийшли ізраїльські сини,
ввесь збір, до пустині Сін в 1-му місяці, і перебував народ у Кадисі. І померла там Маріям, і похована там. 2 І
не було води для збору, і зібралися
проти Мойсея і Аарона. 3 *І хулив
народ на Мойсея, кажучи: Краще було б нам, щоб ми вимерли в погибелі
наших братів перед Господом. 4 *Чому привели ви господній збір до цієї
пустині, щоб вигубити нас і наш
скот? 5 Чому нас вивели ви з Єгипту
і прийшли до цього поганого місця?
Місце, в якому не сіється: ані фіґи,
ані виноградники, ані ґранати, ані немає води пити. 6 І прийшовши Мойсей і Аарон, від лиця збору, перед
двері шатра свідчення, і впали ниць, і
з’явилася над ними Господня слава. 7
І сказав Господь до Мойсея, кажучи:
8 Візьми твою палицю і склич збір ти
і Аарон, твій брат, і говоріть до каменя перед ними – і дасть свою воду; і
виведеш їм воду з каменя, і напоїте
збір і їхню скотину. 9 І взяв Мойсей
палицю, що перед Господом, так як
заповів Господь. 10 *І скликав Мойсей і Аарон збір перед камінь, і сказав до них: Послухайте мене, непокірні. Чи з цього каменя виведемо
вам воду? 11 І піднявши Мойсей
свою руку, і палицею вдарив в камінь
двічі, і вийшло багато води, і напився
ввесь збір і їхня скотина. 12 *І сказав
Господь до Мойсея і Аарона, кажучи:
Тому що ви не повірили, щоб мене
освятити перед ізраїльськими синами, через це ви не введете цей збір до
землі, яку Я їм дав. 13 Це вода суперництва, бо похулили ізраїльські сини
перед Господом, і він освятився в
них. 14 І послав Мойсей послів з Кадиса до едомського царя, кажучи:
Так сказав твій брат Ізраїль: Ти знаєш ввесь труд, що найшов на нас. 15 І
зійшли наші батьки до Єгипту, і ми
жили в Єгипті багато днів, і єгиптяни
гнітили нас і наших батьків. 16 І ми
закликали до Господа, і вислухав
Господь наш голос, і пославши ангела, і вивів нас з Єгипту, і тепер є ми
в Кадисі, місті, що на краю твоїх
границь. 17 Хай перейдемо крізь
твою землю, не пройдемо через поля,
ані через виноградники, ані не питимемо води з твоїх потоків, але царською дорогою пройдемо, не звернемо
ані направо, ані наліво, доки не перейдемо твої границі. 18 І сказав до
них Едом: Не перейдеш через мене.
Якщо ж ні, то війною вийдемо тобі
назустріч. 19 Сказали ж до них ізраїльські сини: Під горою минемо, і
якщо з твоєї води питимемо ми і наша скотина, дамо тобі ціну. Немає
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_ Глvа, к~”
прїидо'ша сн~ове і^и^л~ьтестїи весь со'ньмъ,
въ пђсты'ню си'нъ, въ мцsъ, а~, и^ прибыва'хђ лю'дїе въ кади'сњ, и^ сконча'ся
т^ђ марїа'мъ и^ погребе'ся т^ђ” И$ не бя'ше воды` со'н#мђ. и^ събра'шася на мољ=сїя, і^
а^а^ро'на” *И$ хђля'хђ лю'ди на мољ=сїя гл~юще, ё%нее б^ы было` намъ да бы'хом# изме'рли въ поги'бели братїя на'шея преD гм~ъ, [-]1 *въскђю
въведо'сте со'ньмъ гн~ь въ пђсты'ню сїю, погђби'ти н^ы и^ ско'ты наша” [-]2 Въскђ'южъ [-]3 (н^ы
и^зведо'сте)4 и^зъ е^гљ=пта, (и^ прїидо'сте)5 въ мњсто [с^е зло'е]6, мњсто в немже не сњ'ется ни
смо'кви. н^и виногра'да, ниже ши'покъ, ниже воды` е^сть пи'ти” И$ (пришеD)7 мољ=сїи і^ а^а^ро'нъ эT
лица` со'ньмђ. преD две'ри хра'мђ свњдњнїя, и^ падо'ша ниC, и^ ја%ви'ся сла'ва гн~я на нею`” И$ рече
г~ь къ мољ=сїю гл~я, възми` жезлъ [свой]8 и^ съзови` со'ньмъ т^ы, і^ а^а^ро'нъ братъ твои, и^ гл~ета къ ка'меню преD ни'ми, и^ даs во'ды своя. і^
и^зведе'ши и^мъ во'ды и^с ка'мени, и^ напои'та
со'нмъ, и^ ско'ты и^хъ” И$ взя` мољ=сїи жезлъ е^же
преD гм~ъ, ја%коже повелњ` г~ь” *И$ съзва` мољ=сїи і^
а^а^ро'нъ со'нмъ преD ка'мень. и^ рече к ни'мъ, послђш'аите мене, непокори'вїи, е^да` л^и эT ка'мени
сего, и^зведе'мъ ваM во'дђ” И$ въздви'гъ мољсїи рђкђ свою. (и^) ё^да'ри въ ка'мень жезломъ два'жды, і^ и^зы'де вода` мно'га и^ напи'ся со'нмъ
[весь]9, и^ ско'ты и^хъ” *И$ рече г~ь къ мољсїю і^
а^а^ро'нђ [гл~я]10. ја%ко не вњ'роваста ѓ^ст~ити мя
преD сн~ьми і^и'л~ьтескими, сего` ради не въведе'та
в^ы соньма` сего` в# зе'млю ю%же да'хъ и^мъ” Си
вода` сопе'рная. ја^ко похђли'ша сн~ове і^и^л~ьтестїи
преD гм~ъ, и^ ѓ^ст~ися в ниX” И$ посла` мољ=сїи послы` эT кади'съ къ ц~рю е^до'мъскомђ гл~я, та'ко
рече бра'тъ твои і^и^л~ь, т^ы вњси ве'сь трђдъ
дошеDшїи насъ” И$ снидо'ша эTц~ы наши въ
е^гљ=пет#. и^ жи'хомъ въ е^гљ=птњ дн~и мно'ги, и^
съзли'ша намъ е^гљ=птяне, и^ эTц~емъ нашиM” И$
възопи'хоM къ г~ђ. и^ ё^слы'ша г~ь гла'съ нашъ, и^
посла'въ а%гг~ла [і^]11 и^зведе` н^ы и^зъ е^гљ=пта, и^
нн~њ е^смы` въ кади'сњ гра'дњ, на конец# предњлъ
твои^хъ. да пре'идем# сквозњ зе'млю твою`, не
про'идемъ сквозњ се'ла, н^и сквозњ виногра'ды, н^и
пїеM воды`, въ пото'цњхъ твои^хъ” [Но^]12 пђте'мъ ц~рьскимъ про'идемъ, не съврати'мся, н^и
на' десно, н^и на' лњво, до'ндеже про'идемъ предњлы твоя” И$ рече къ [ни'мъ]13 е^до'м# не про'идеши сквозњ м^я, а^ще л^и ни` т^о ра'тїю [и^зы'демъ]14 проти'вђ тебе`” (-)15 [Реко'ша]16 (же) к
ни'мъ сн~ове і^и^л~еви, поD горо'ю мине'мъ, [и^ а'ще]17
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эT воды` твое'я пїе'мъ [м^ы]18 и^ ско'ты [на'ша]19
[да'мы]20 цњнђ` тебњ, (-)21 и^но'го нњсть никое^го'же дњла, поD горо'ю да мине'мъ” Се'и же рече, не
мине'ши сквозњ м^я. і^ и^зы'де (проти'вђ [и^мъ]22
е^до'мъ)23 с наро'домъ тя'жкым#, и^ рђко'ю крњ'пкою” И$ не въсхотњ е^до'мъ (минђти і^и^л~ю)24 посредњ предњлъ свои^хъ, и^ ё^клони'ся і^и^л~ь эT него”
*И$ въздвиго'шася эT кади'съ, и^ прїидо'ша сн~ове
і^и^л~ьтестїи весь со'нмъ, въ ѓ%ръ го'рђ” И$ рече г~ь
къ мољ=сїю і^ а^аро'нђ въ ѓ%ръ горњ` ё^ предњлъ
земля` е^до'мля гл~я” да ся приложиT а^аро'нъ къ
людеM своиM, ја%ко не вни'дете въ зе'млю ю%же даX
сн~омъ і^и^л~евымъ [въ наслњдїе]25. понеже раз#гнњ'васте м^я ё^ воды` похђле'нїа” *Возми` а^а^ро'на
[брата твое^го]26, и^ е^лиа^зара сн~а е^го, и^ възведи`
я& на ѓ%ръ горђ преD всњмъ со'ньмоM” И$ съвлечи` а^аро'нђ ри'зы еh, и^ ѓ^блечи` е^лиа^за'ра сн~а е^го, (-)27 а^аро'н
(же) приближи'в#ся да ё%мреT т^ђ” И$ сътвори` мољ=сїи ја^коже повелњ [е^мђ]28 г~ь. и^ възведе` я& на
ѓ%ръ го'рђ, преD всњмъ со'ньмомъ” И$ съвлече` а^а^ро'нђ
ри'зы е^го, и^ ѓ^блече` в н^я е^лиа^за'ра, сн~а е^го” *И$
ё%мре а^а^ро'нъ [та'мо]29 на вр'ъсњ горы`. и^ сни'де
мољ=сїи и^ е^лиа^за'ръ, съ горы`” И$ ви'дњ ве'сь соньмъ
ја^ко ё%мре а^аро'нъ, и^ пла'кашася (лю'дїе) наD а^а^ро'номъ л~ дн~їи, (и^) весь до'мъ і^и~левъ”

_ Глvа, к~а”
ниQ л~г

і^сsђ наv в~

мђдрsо ѕ~і
а~ крgи і~

услы'шав* же)1 ханаа'нь цр~ь. а^ра'довъ, живы'и при пђстыни (къ сњ'верђ) ја%ко прише'лъ е^сть і^и~ль, пђтемъ а^џариMскимъ, и^
бися съ і^и~леM, и^ плњниша эT ниX плњнникы” И$ ѓ^бњщася і^и~ль ѓ^бњтомъ г~ђ. и^ рече,
а%ще мн^њ предаси лю'ди сїя, поDрђчницы нарекђ
(и^хъ)2 и^ грады (и^хъ)3” *И$ ё^слыша г~ь (молбђ`)4
і^и~левђ, и^ преда [ханаа^на]5 поDрђ'чницы е^мђ, и^ ѓ^пђстоши` е^го, и^ гра'ды е^го. и^ прозва` и'мя
мњстђ томђ пђсто'шъ” И$ въздвиго'шася эT
ѓ'ра горы` пђте'мъ и^же къ мо'рю чермно'мђ. [и^]6
ѓ^быидо'ша землю е^до'млю, і^ и^знемого'ша лю'дїе
эT пђти`” І$ ропта'хђ лю'дїе на' б~а и^ на мољ=сїя
рекђще, въскђ'ю и^зведе` н^ы и^зъ е^гљ=пта, ё^би'ти
наs въ пђсты'ни, ја%ко нњ'сть хлњ'ба н^и воды`,
(и^) дш~а (-)7 наша недђ'гђетъ ѓ^ хлњ'бњ [семъ
тщеM]8” *І$ пђсти` г~ь на' люди ѕмїа ё^моря'юща,
и^ ё^ја%да'хђ людїи. и^ ё^моря'хђ (-)9 мно'ги эT
сн~овъ і^и~левъ” И$ пришеDше лю'дїе къ мољ=сїѓ%ви
[и^]10 гл~аша. [-]11 съгрњши'хомъ ја%ко ропта'хомъ
на' г~а и^ на' тя, моли'ся ё^бо къ г~ђ, [-]12 да
эTжене'тъ эT наs ѕмїя`, и^ моли` мољ=сїи [-]13 ѓ%
людеX” И$ рече г~ь къ мољ=сїю. сътвори` себњ ѕмїю`
[мњ'дянђ]14, и^ положи` ю& въ зна'менїе, и^ бђ'детъ а^ще ё^ја%стъ ѕмїа` чл~ка, [и^]15 вся'къ ё^ја'247

ніякої іншої справи, під горою минемо. 20 Цей же сказав: Не перейдеш через мене. І Едом вийшов їм
назустріч з тяжким народом і сильною рукою. 21 І не схотів Едом дати Ізраїлеві перейти через свої границі, і звернув Ізраїль від нього. 22
*І підвелися з Кадиса, і прийшли
ізраїльські сини, ввесь збір, до гори
Ор. 23 І сказав Господь до Мойсея і
Аарона в горі Ор, при границях едомської землі, кажучи: 24 Хай додасться Аарон до свого народу, бо
не ввійдете до землі, яку Я дав ізраїльським синам в насліддя, тому що
ви мене розгнівили при воді хули.
25 *Візьми Аарона твого брата і Елиазара, його сина, і виведи їх на
гору Ор перед усім збором. 26 І
роздягни Аарона з його риз і зодягни Елиазара, його сина; Аарон же,
приблизившись, хай там помре. 27
І зробив Мойсей так, як заповів йому Господь, і вивів їх на гору Ор
перед усім збором. 28 І роздягнув
Аарона з його риз, і зодягнув в них
Елиазара, його сина. *І помер Аарон там, на вершку гори, і зійшов
Мойсей і Елиазар з гори. 29 І побачив ввесь збір, що помер Аарон, і
над Аароном 30 днів плакав народ і
ввесь дім Ізраїля.

ниж. 33

ниж. 33
мой5. 32

мой5. 10

Глава 21
1 *І Ханаан, цар Араду, що
жив при пустині, до півночі, почув,
що прийшов Ізраїль дорогою Атарім. І воював з Ізраїлем, і взяв з них
в полон полонених. 2 І помолився
Ізраїль обітом до Господа, і сказав:
Якщо мені передаси цей народ під
руку, посвячу його і його міста. 3
*І вислухав Господь молитву Ізраїля, і він спустошив його і його міста, і назвав ім’я того місця – спустошення. 4 І підвелися з гори Ор
дорогою, що до Червоного моря, і
обійшли землю Едома, і знемігся
народ в дорозі. 5 І народ нарікав на
Бога й на Мойсея, кажучи: Навіщо
ти нас вивів з Єгипту, щоб убити
нас в пустині? Бо немає хліба ані
води, і наша душа гидує цим порожнім хлібом. 6 *І послав Господь
на народ гадюк, що вбивають, і кусали народ, і вбивали багатьох з ізраїльських синів. 7 І прийшовши
народ до Мойсея, і сказав: Ми згрішили, тому що ми нарікали на Господа і на тебе. Помолися, отже, до
Господа, хай прожене від нас гадюк; і Мойсей помолився за народ.
8 І сказав Господь до Мойсея: Зроби собі мідяну гадюку, і постав її
на знак, і буде, що коли гадюка
вкусить людину, і кожний вкуше-
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ний, подивившись на неї, житиме. 9
*І зробив Мойсей мідяну гадюку, і
поставив її на знак. І було, коли гадюка вкусила людину, і вона поглянула на мідяну гадюку, і виживала. 10 І підвівшись, ізраїльські сини отаборилися в Ети. 11 *І підвівшись з Ета, отаборилися в Ахелєй,
з другої сторони пустині, що є перед лицем Моава, на схід сонця. 12
І підвівшись звідти, й отаборилися
в долині Заред. 13 І підвівшись звідти, отаборилися на другому боці
Арнона, в пустині, що виходить з
границь Амореїв, *бо Арнон є границею Моава, між Моавом і між Амореєм. 14 Через це кажеться в
книзі Господньої війни, що зробив
в Червоному морі, так зробив, і
струмки Арнона 15 лишив, щоб поселив Ір, і лежить при границях
Моава. 16 І звідти ж підвелися до
криниці. Це ж є криниця, про яку
сказав Господь до Мойсея: Збери
народ і дай їм воду пити. 17 Тоді
Ізраїль заспівав цю пісню при криниці: Зачинайте йому 18 криницю,
бо копали її князі, і їй границю поклали царі народів в царствах, коли
володіли ними. І від криниці ж підвелися до Мантанаїла, 19 і від Мантанаїла до Наадіїла, і від Наадіїла
до Вамота, 20 і від Вамота до Напина, що є на рівнині Моава, від розколеного вершка, що глядить на лице пустині. 21 *І послав Мойсей послів до Сіону, аморейського царя,
кажучи мирні слова: 22 Пройдемо
через твою землю. Дорогою пройдемо, не звернемо ані на поле, ані
на виноградники, ані не питимемо
води з твоїх криниць. Підемо царською дорогою, доки не перейдемо
твої околиці. 23 І не дав Сіон Ізраїлеві пройти через свої околиці, і зібрав Сіон ввесь його народ, і вийшов до пустині воювати з Ізраїлем,
і прийшов до Ясан, і вишикували
військо проти Ізраїля. 24 *Ізраїль
вигубив їх січем меча, і вони заволоділи його землею: від Арнона до
Авока, до синів Аммона, бо Азир –
це границі синів Аммона. 25 І взяв
Ізраїль собі всі ті міста, і поселився
Ізраїль в усіх аморейських містах, в
Есевоні і в усіх їм підвладних. 26
Бо Есевон – це місто Сіона, аморейського царя; і так воювали: перше – з царем Моава, і взяли усю його землю від Ароіра і до Арнона. 27
Через це кажуть ті, що говорять загадками: Ходіть до Есевона, щоб
збудувалося, і повстав місто Сіон.
28 Бо вогонь вийшов з Есевона і
полумінь з міста Сіона. І пожер –
до Моава, і пожер стовпи Арнона.
29 *Горе тобі, Моаве; погибнеш на-
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де'ныи ви'дњвъ ю& ѓ^живе'тъ” *И$ сътвори` мољ=сїи
ѕмїю` мњ'дянђ, и^ поста'ви ю& на зна'менїи” И$
бысть е^гда` ё^ја%дя'ше ѕмїя` чл~ка и^ [възира'ше]16 на ѕмїю` мњдянђ и^ ѓ^живя'ше” И$ (въздви'гнђвшеся)17 сн~ове і^и~леви, (-)18 ѓ^полчи'шася въ
(е'џи)19” *И$ въздви'гшеся эT (е'џа)20. въполчи'шася въ (а^хелъе^и)21 ѓ^бъ ѓ^но'я страны` пђсты'ня,
ја%же е^сть преD лицемъ моа^ви'тъскимъ, на въсто'къ сл~нца” [И$]22 эTтђдђ въздви'гшеся (и^) въполчи'шася въ де'бри заре'дъ” И$ эTтђ'дђ въздви'г#шеся въполчи'шася ѓ^б о'нђ странђ` а^рно'на
въ пђсты'ни, ја^же и^схо'дитъ эT предњ'лъ а^море'искихъ, *е%сть б^о а^рно'нъ предњ'лъ моа'вль, междђ моа'вомъ, и^ междђ а^море'ѓ^м#” Сего` ра'ди гл~ется въ кни'зњ [ра'ти]23 гн~я, (ја%ко сътвори` въ
мори чермноM, тако сътвори`)24, и^ водоте'чи а^рнони, [-]25 ѓ^ста` насели'ти и%ръ, и^ прилежитъ (же)
предњ'лњхъ моа'влихъ” И$ эTтђ'дђ (же) [въздвигошася]26 къ кладяѕю. Сїи (же) е^сть кладязь
и^же рече г~ь къ мољ=сїю. събери` люди и^ (да'и)27
и^мъ пити водђ” Тогда` въспњ` і^и~ль пњснь сїю
ё^ кладязя. начина'ите е^мђ кладязь, копаша
(б^о) и& кня'ѕи, [и^]28 пределиша и& цр~їе ја%зыческїи
(въ црsтвїихъ)29, вънегда` ѓ^бладати и%ми” І$ эT
кладязяy [въздвиго'шася]30 въ [манъџанаилъ]31”
І$ эT [манџана'ила]32 въ [наа^дїилъ]33, и^ эT [наа^дїила]34 въ вамо'џъ” І$ эT вамоџа въ на'пинъ.
е^же е^сть на' поли моа'вли, эT ве'рха просњче'наго
зря'щаго преD лице` пђстыня” *И$ посла` мољ=сїи
послы`, къ сїѓ'нђ цр~ю а^море'искђ. словеса` ми'рны
гл~я” да про'идемъ сквоѕњ` землю твою пђтемъ
про'идемъ. не ё^клониMся н^и на села, н^и на виногра'ды, ниже пїемъ воды` эT кладязь твоиX. пђтемъ цр~ьскимъ поидемъ дондеже проидеM предњлы твоя`” И$ не дастъ сиѓ%нъ і^и~лю минђти
сквозњ предњлы своя`, и^ събра` сїѓ'нъ вс^я лю'ди
е^го, і^ и^зы'иде сњщися съ і^и~лемъ въ пђсты'ню,
и^ прїи^де въ (и^а^са'нъ)35 и^ въполчи'шася къ і^и~лю”
(-)36 *И$зби` [я&]37 і^и~ль сњ'ченїеM ме'чныM, и съвладњша земле'ю е^го, эT а^рно'на до (а^во'ка)38, до сн~овъ
[а^м#мо'нь]39, ја%ко [а^зи'ръ]40 предњли` сн~овъ [а^мъмо'нь]41 сђть” И$ прїя` і^и~ль вс^я тїи гра'ды с^и. и^
всели'ся і^и~ль въ всњ'хъ гра'дњх# [а^море'искихъ]42,
въ е^сево'нњ, и^ въ всXњ вла'стехъ сђщихъ в [ниX]43”
Є$сть б^о е^сево'нъ гра'дъ сїѓ'на цр~я а^море'иска, и^
си'це повое^ва'ша (пр'ьвое ц~ря моа'вля)44, и^ взя` вс^ю
зе'млю е^го эT а^рои'ра, (и^) до а^рно'на” Сего` ра'ди рекђ'тъ при'точницы прїидите въ е^сево'нъ. да
съгради'тся и^ сътвори'тся граD сїѓ'н#” ЈА/ко ѓ%гнь
и^зы'иде эT е^сево'на [и^]45 пла'мень эT гра'да сїѓ'ня.
и^ попали` до моа'ва, и^ пожре` столпы`, а^рно'ня” *Лю'тњ тебњ моа'ве, поги'бните лю'дїе хамо'совы.
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эTда'шася сн~ове е^го снабдњнїа ра'ди и^ дще'ри
е^го, плњ'нница цр~ю [а^море'искђ]46 сїѓ'нђ” И$ сњмя
и^хъ. погиба'етъ е^сево'нъ даже до дево'на, и^
же'ны [и^хъ]47 е^ще` разожго'ша ѓ%гнь на моа'ва” [И$]48
всели' же ся і^и~ль въ вс^я гра'ды (а^море'иски)49” И$
посла` мољ=сїи съгляда'ти и^а^зи'ра, и^ взяша и&, и^
се'ла е^го, і^ и^згна'ша (а^море'а)50 сђщаго т^ђ” *И$
възврати'шася прїидо'ша пђте'мъ въ васа'нь,
і^ и^зы'иде (и^ѓ'гъ)51 ц~рь васа'ньскїи проти'вђ
и^мъ, и^ вс^и лю'дїе е^го на' брань въ е^драи'нъ” И$
реq г~ь къ мољ=сїю не бо'ися е^го ја%ко в рђцњ`
твои` преда'хъ и&, и^ вс^и лю'дїе е^го, и^ вс^ю зе'млю
е^го, *и^ сътвори'ши е^мђ, ја%коже сътвори` сїѓ'нђ
цр~ю [а^море'искђ]52, и^же жи'лъ во е^сево'нњ” И$
ё^би'ша е^го, и^ сн~ы е^го и^ вс^я лю'ди е^го. да'ждь
не ѓ^ста` в ни'хъ живы'и. и^ прїя'ша землю
и^хъ”

_ Глvа, к~в”

е~ мо= к~г
і^сsђ наv к~д

(въздви'гнђшася)1 сн~ве і^и~льтестїи, [и^]2
въполчи'шася на за'паде, моа'ва ё% і^ѓ^рда'на, къ е^рихо'нђ” И$ видњвъ вала'къ
сн~ъ (е^фо'ровъ)3 вс^е е^лико сътвори` і^и~ль [а^море'ю]4” И$ ё^боа'ся моа'въ эT людїи ѕњ'ло ја%ко
мно'ѕи бя'хђ, и^ ѓ^скорбњ моа'въ эT лица` сн~овъ
і^и~левъ” И$ рече моа'въ ста'рцеM мадїаMлиM нн~њ сътребяT со'нм# сїи вс^я и^же ѓ^крsтъ наs, ја^коже
сътребляеT телецъ злакъ на' поли” (-)5 Вала'къ
(же) сн~ъ сепфо'ровъ, (бя'ше цр~ь моа'вль)6 въ (то
вре'мя)7” *И$ посла' (-)8 къ валаа'мђ сн~ђ (воѓ'ровђ)9 фаџђ'ра и^же е^сть ё^ реки` земля` (-)10 люді'и
е^го, възва'ти е^го гл~я” Се^ людїе и^зы'доша и^зъ
е^гљ=пта. и^ с^е покрыша лице` земли`, и^ сїи сњдяT при ѓ^деръжанїи мое^мъ” (-)11 Нн~њ ё^бо прїиди (и^ проклени`)12 мн^њ люди сїя, ја%ко крњплњйшїи сђть паче наs, а%ще възможеM (сихъ и^збити)13, и^ да и^зженђ` иX и^з# земля`” ЈА/ко вњдњ.
и^хже а%ще блsви'ши [-]14 блsвяTся, і^ и^хже а%ще
прокленеши [-]15 (т^о) прокленђтся” І$ идо'ша
старцы моа'вли и^ старцы [мадїамли]16, и^ влъхвова'нїа въ рђкаX и^хъ, и^ прїидоша къ валаа'мђ, и^ гл~аша е^мђ словеса` вала'кова” И$ рече к ниM
прилежи'те т^ђ нощь [сїю]17, и эTвњща'ю вам#
дња'нїа, ја%же а%ще гл~етъ г~ь ко мнњ, и^ прилежаша кн~ѕи моа'вли ё^ валаа'ма” И$ прїиде [г~ь]18
къ валаа'мђ, и^ рече е^мђ. чт^о (сђть) чл~цы сїи
ё^ тебе`” (-)19 Рече( y) валаа'мъ къ б~ђ. вала'къ
сн~ъ сепфоровъ, цр~ь моа'вль, послалъ я& е^сть ко
мнњ` рекїи” Се^ лю'дїе и^зъшли` сђть и^зъ е^гљ=пта, и^ [-]20 покры'ша лице` земли`, и^ с^е сњдя'тъ при ѓ^держа'нїи мое^мъ” (-)21 Нн~њ (же)
прїиди (и^ проклени')22 и^хъ. а%ще кля'твою воз249

роде Хамоса; віддані його сини, щоб
спастися, і його дочки – полонені
Сіона, аморейського царя. 30 І їхнє
насіння гине – Есевон аж до Девона –
і їхні жінки ще розпалили вогонь
проти Моава. 31 І поселився ж
Ізраїль в усіх аморейських містах. 32
І послав Мойсей, щоб оглянути Язир,
і взяли його і його села, і вигнали
Аморея, що там був. 33 *І повернулися, прийшли дорогою до Васана, і
вийшов Йоґ, цар васанський, їм назустріч і ввесь його народ – на війну
до Едраїна. 34 І сказав Господь до
Мойсея: Не бійся його, бо в твої руки
Я передав його, і ввесь його народ, і
всю його землю, *і вчиниш з ним так,
як ти зробив Сіону, аморейському
цареві, який жив в Есевоні. 35 І
убили його, і його синів, і ввесь його
народ, доки не зосталося в них
живого. І унаслідили їхню землю.

мой5. 3
і 29

пс. 134

Глава 22
1 І підвелися ізраїльські сини, і
отаборилися на заході Моава, коло
Йордану, напроти Єрихона. 2 І побачивши Валак, син Сепфора, все, що
вчинив Ізраїль Амореєві. 3 І Моав дуже побоявся народу, бо були численні, і засмутився Моав від лиця ізраїльських синів. 4 І сказав Моав старшині Мадіяма: Тепер цей збір пожере
всіх, що довкруг нас, так як пожирає
теля зелень на полі. Валак же, син
Сепфора, був царем Моава в тім часі.
5 *І послав до Валаама сина Воора
Фатура, який є при ріці землі його
народу, щоб покликати його, кажучи:
Ось з Єгипту вийшов народ, і ось покрив лице землі, і він сидить при моїй посілості. 6 Тепер, отже, ходи і прокляни мені цей народ, бо є сильніший
від нас, може зможемо цих побити, і
викину їх з землі. Бо взнав я, що кого
лиш поблагословиш, поблагословлені
будуть, і кого лиш проклянеш, то прокляті будуть. 7 І моавська старшина, і
мадіямська старшина пішла, – і чаклунства в їхніх руках, – і прийшли до
Валаама, і сказали йому слова Валака. 8 І сказав до них: Спочиньте тут
цю ніч, і відповім вам справу, що лиш
Господь до мене скаже; і князі Моава
зосталися у Валаама. 9 І прийшов
Господь до Валаама, і сказав йому:
Чого ці люди є у тебе? 10 Сказав же
Валаам до Бога: Валак, син Сепфора,
цар Моава, послав їх до мене, кажучи: 11 Ось з Єгипту вийшов народ і
покрив лице землі, і ось сидить близько моєї посілості. Тепер же ходи і
прокляни його, може клятвою зможу
його розбити і відігнати його з землі.
12 І сказав Господь до Валаама: Не
підеш з ними ані не проклянеш наро-
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ду, бо є благословенний. 13 І вставши вранці, Валаам сказав князям
Валака: Поверніться до свого пана
– не дозволив мені Бог іти з вами.
14 І вставши, князі Моава прийшли
до Валака і сказали йому: Не хоче
Валаам з нами прийти. 15 І додав
Валак послати більше князів і шляхетніших від цих. 16 І прийшли до
Валаама, і сказали йому: Ось говорить Валак, син Сепфора: Благаю
тебе, не полінуйся прийти до мене.
17 Бо тебе славно пошаную; за всім,
що лиш мені скажеш, тобі зроблю,
але прийди і прокляни мені цей народ. 18 *І відповів Валаам, і сказав
князям Валака: Хоч дасть мені Валак повний його дім золота і срібла, не можу переступити слова Господа Бога, і вчинити, відносно них,
мале чи велике в своєму умі. 19 І
тепер ви потерпіть цю ніч, хай пізнаю, що додасть Господь, – говорити до мене. 20 І прийшов Бог до Валаама у сні, вночі, і сказав йому:
Якщо ці люди прийшли покликати
тебе, вставши, піди за ними, але
слово, яке лиш тобі скажу, те зробиш. 21 І вставши вранці, Валаам
осідлав своє осля, і пішов з князями
Моава. 22 І Бог розлютився гнівом
за те, що цей пішов до нього, і ангел божий встав, щоб йому протиставитися в дорозі. Цей же сидів на
своєму осляті, і два його раби з
ним. 23 *І побачило осля божого ангела, що стояв напроти, в дорозі, і
оголений меч в його руці, і звернуло осля з дороги, пішло на поле, і
Валаам бив осля палицею, щоб наставити його на дорогу. 24 І стояв
ангел божий на стежках виноградників – огорожа звідси і огорожа
звідти. 25 І побачило осля божого
ангела, притиснулося до плоту, і
ушкодило ногу Валаама об пліт, і
він додав ще більше його бити. 26 І
прийшов божий ангел, і пішовши,
став на вузькому місці, з якого не
було можливо звернути ані направо, ані наліво. 27 І побачило осля
божого ангела, і лягло під Валаамом, і розлютився Валаам і бив осля палицею. 28 І відкрив Бог уста
осляті, і сказало Валаамові: Що тобі вчинив я, що це втретє ти мене
б’єш? 29 І сказав Валаам осляті:
Тому що накпився ти з мене, і коли
б я мав меч в моїй руці, прошив би
я тебе. 30 І сказало осля Валаамові:
Чи ось я не твоє осля, на якому ти
їздиш від своєї молодості до сьогоднішнього дня? Чи незважанням
незважив же я вчинити тобі це? Він
же сказав: Ні. 31 Відкрив же Бог
очі Валаама, і він побачив ангела
божого, що стоїть в дорозі, і оголе-
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могђ и^з#би'ти и^хъ, и^ [эTгна'ти]23 я& эT земля`”
И$ рече [г~ь]24 къ валаа'мђ да не и^деши с ни'ми,
ниже кленеши людїи. сђть б^о блsвены” И$ въста'въ валаа'мъ заё%тра, рече кн~ѕемъ вала'ковыM.
възвратитеся къ гнsђ свое^мђ, не ѓ^ста'ви ми
б~ъ и^ти` с вами” И$ въста'вше кн~ѕи моа'вли прїидоша къ вала'кђ” и^ рекоша [е^мђ]25, не хощетъ
валаа'мъ прїити` с нами” И$ приложи` [-]26 вала'къ
посла'ти кн~ѕи множа'иша и^ чsтнњиша сиX” И$
прїидоша къ валаа'мђ, и^ [гл~аша]27 е^мђ с^е
гл~етъ вала'къ сн~ъ сепфо'ровъ, молю' ти ся не
ѓ^бленися прїити ко мнњ`” Чтsнњ` б^о [тя` почтђ`]28 [по]29 [всемђ]30 е^лика а%ще рече'ши [ми]31
сътворю т^и, (н^о)32 прїиди` (и^ проклени)33 м^и
лю'ди сїя” *И$ эTвњща валаа'мъ и^ рече кн~ѕемъ
вала'ковымъ, а%ще [м^и дастъ]34 вала'къ по'лнъ
храмъ е^го зла'та и^ сребра`, не могђ` престђпи'ти
сло'ва г~а б~а, (и^) сътвори'ти ѓ^ ниX мало и^ли
вели'ко в разђмњ своеM” И$ нн~њ (в^ы потрьпи'те)35
но'щъ сїю, (да)36 ё^вњде чт^о приложи'тъ г~ь
гл~ати ко мнњ`” И$ прїиде б~ъ къ валаа'мђ (во
снњ`) но'щїю и^ рече е^мђ. а%ще зовђще т^я пришли сђть чл~ци сїи въста'въ и^ди` въ слDњ и^хъ,
н^о слово и^же а%ще гл~ю тебњ, т^о да сътвори`” И$
въставъ валааM заё%тра, ѓ^сњдла` ѓ^сля` свое, і^
и'де съ кн~ѕи моа'вли” И$ раZгнњвася ја%ростїю б~ъ
ја^ко и%де сїи [к немђ`]37. и' въстаv а%гг~лъ бж~їи
на сопротивле'нїе е^мђ [на пђти`]38. (-)39 сїи (же)
сњдя'ше на ѓ^сля'ти свое^мђ, и^ дв^а раба` е^го с
ниM” *И$ ё^зрњ ѓ^сля` а%гг~ла бж~їя сђпроти'въ стоа'ща на пђти`, и^ мечъ и^звлечен# в рђцњ` е^мђ, и^
съвратися ѓ^се'лъ с пђти` (-)40 и^дяше на' поле,
и^ (би'въ)41 [валаа'мъ]42 ѓ^сля` жезло'мъ, е^же напра'витї е& на пђть” И$ стоя а%гг~лъ бж~їи, на
стеѕяX винограDныхъ, ѓ^гражденїе эTсю'дњ, (-)43
гражDенїе и^ ѓ^вђдњ” И ёZрњ ѓ^сля` а%гг~ла бж~їа,
приложи себе` къ ѓ^гра'де и^ съкрђши` но'гђ валаа'мђ [ѓ^ ѓ^градђ]44, и^ приложи е^ще` (множа'е) би'ти
е&” И$ пришеl а%гг~лъ бж~їи, и^ шеD преDста` въ мњстњ ё%ѕ#цњ, в не'мже не бя'ше ё^клони'тися (н^и)
на' десно н^и на' лево” И$ (ё^зрњ)45 ѓ^сля` а%гг~ла
бж~їа, (и^) ля'же поD валаа'момъ, и^ разгнњ'вася валаа'мъ и^ бїя'ше ѓ^сля` жезло'мъ” И$ эTверзе б~ъ
ё^ста` ѓ^сля`ти. и^ [рече]46 валаа'мђ, что` (т^и
е^смь сътвори'лъ)47 ја%ко (с^е третїе бїе'ши м^я)48”
И$ рече валааM ѓ^сля'ти. ја%ко нарђгаl ми ся е^си,
(да)49 а'ще быX ме'чъ и^мњлъ в рђ'кђ мое^ю
пробо'лъ т^я бы'хъ” И$ [рече]50 ѓ^сля` валаа'мђ. не
се л^и а%зъ ѓ^сля` твое, на неMже т^ы е^здеши, эT
ю'ности свое^я, до дн~ешняго дн~я, е^смь л^и
презо'ром# презрњлъ сътвори'ти тебњ сїе, се'й же
рече н^и. эTвр'ьз# же б~ъ ѓ^чи валаа'мђ, и^ ё^зрњ а%гг~250
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ла бж~їа преDстоа'ща на пђти`, и^ ме'чъ и^звлече'нъ
в рђцњ е^го, и^ приклони'въ поклони'ся (е^мђ лицеM)51” (-)52 Рече е^мђ а^гг~лъ бж~їи. почто` бїе'ши
ѓ^сля` свое сїе третїе, (-)53 се' (же) а%зъ прїидоX на
погђбленїе твое ја%ко не прїа'тенъ пђть твои
предо мно'ю” И$ ё^зрњв м^я ѓ^сля` съвратися (-)54
[с^е тре'тїе]55. [-]56 а%ще б^ы не ё^кониlся [эT
мене`]57, нн~њ т^я ё^бо ё^биl быX, а^ сїю ѓ^живи'лъ
быхъ” И$ рече валааM къ а^гг~лђ гн~ю, съгрњшиX не
ё^вњдXњ б^о, ја%ко т^ы мнњ` преDста'еши проти'вђ
(мн^њ) на пђти [-]58, и^ нн~њ а^ще т^и нsњ го'дњ
ѓ^бращђся” И$ рече а^гг~лъ бж~їи къ валаа'мђ. и^ди`
т^ы съ чл~ки ѓ^ба'чеy слово, е^же а^ще рекђ тебњ`,
сїе снабди` гл~ати, і^ и'де валаа'мъ съ кн~ѕи вала'ковы” И$ ё^слы'шавъ вала'къ ја%ко приходиT
валаа'мъ, (і^) и^зы'де проти'вђ е^мђ во' граD моа'вль.
и^же е^сть въ предњ'лехъ а^рно'нњхъ, и^же е^сть на
кра'и предњ'лъ” (-)59 Рече (же) вала'къ къ валаа'мђ,
не посла'хъ л^и (пре'жде) [-]60 зва'ти тебе`. почто^
не прїиде къ мнњ`, и^л^и не възмого'хъ почти'ти
тебе`” И$ рече валаа'мъ къ вала'кђ. с^е прихожђ` къ
тебњ, [и^]61 нн~њ мо'щенъ бђ'дђ гл~ати нњ'кое
сло'во, е^же а%ще вложи'тъ [г~ь]62 въ ё^ста` моя` сїе
рекђ`” І$ и'де валаа'мъ съ вала'комъ, и^ внидо'ша
въ' градъ се'лныи” И$ (събра`)63 вала'к# тельца`, и^
ѓ^вца`, и^ посла` валаа'мђ и^ кн~ѕемъ, и^же с ни'мъ”
И$ бы'сть заё%тра, и^ поя` вала'къ валаа'ма и^ възведе` е^го на сто'лпъ ваа'ловъ, и^ показа` е^мђ эTтђ'дђ чsа нњ'кђю людїи”

ний меч в його руці, і схилившись,
поклонився йому лицем. 32 Сказав
йому божий ангел: Чому ти ось
втретє б’єш своє осля? Ось же я
прийшов на твоє вигублення, бо
немилий твій шлях переді мною. 33
І осля, побачивши мене, звернуло
вже втретє. Якщо не звернуло б від
мене, тепер, отже, я забив би тебе, а
його оставив. 34 І сказав Валаам до
господнього ангела: Я згрішив, бо я
не знав, що ти став проти мене, мені в дорозі, і тепер, якщо тобі не
подобається, повернуся. 35 І сказав
божий ангел до Валаама: Іди ти з
людьми, лише слово, яке лиш тобі
скажу, це стережись говорити. І пішов Валаам з князями Валака. 36 І
Валак, почувши, що приходить Валаам, і вийшов йому назустріч, до
міста Моав, яке є в околицях Арнона, що є на границі околиць. 37 Сказав же Валак до Валаама: Чи я раніше не послав, щоб тебе покликати? Чому ти не прийшов до мене?
Чи не зміг я тебе вшанувати? 38 І
сказав Валаам до Валака: Ось приходжу до тебе, і тепер буду спроможний сказати якесь слово, яке
лиш вкладе Господь до моїх уст, –
це скажу. 39 І пішов Валаам з Валаком, і ввійшли до поселеного міста. 40 І зібрав Валак телят і овець, і
послав Валаамові і князям, що з
ним. 41 І вранці сталося, і взяв Валак Валаама, і вивів його на стовп
Ваала, і показав йому звідти якусь
частину народу.

_ Глvа, к~г”
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рече валаа'мъ къ вала'кђ. съгради` м^и
зд^њ, з~, тре'бищъ, и^ ё^гото'ваи м^и здњ`
з~, теле'цъ, и^ з~ ѓ^ве'нъ” И$ сътвори` вала'къ
ја^коже повелњ` е^мђ валаа'мъ, и^ възложи`
теле'цъ и^ ѓ^венъ на требище” И$ рече валаамъ
къ валакђ стани ё^ требы свое^я`, и^ да и^дђ`
а%ще ми ся ја%витъ б~ъ въ срњтенїе, и^ слово
е^же м^и ё^кажеT и^сповњмъ т^и” И$ ста` вала'къ ё^
тре'бы свое^я. (-)1 валаамъ (же) и'де въпроси'ти
б~а, (-)2 и%де же пря'мо” И ја%ви'ся б~ъ валаа'мђ. и^
рече к немђ валаа'мъ. з~, тре'бищъ съгото'виX, и^
възложиX теле'цъ, и^ ѓ^ве'нъ на тре'бища” И$ вложи`
б~ъ сло'во, въ ё^ста` валаа'мђ и^ реq, [възврати'ся]3
къ вала'кђ [и^]4 та'ко гл~и” И$ (възврати'в#ся)5 к
немђ`, [-]6 сеже стоя'ше ё^ вс^есъж#же'нїи свои^хъ, и^
вс^и кн~ѕи моа'вли с ни'мъ” И$ бы'сть дх~ъ бж~їи
на не'мъ. и^ въспрїиM притча е^го (и^) рече (и^мъ),
эT межђрњ'чїя приведе` м^я, валакъ цр~ь моавль,
эT горъ въсточныхъ гл~я, ходи` да (м^и прокленеши)7 і^акова, и^ ходи` да (м^и прокленеши)8 і^и~ля”
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1 І сказав Валаам до Валака:
Збудуй мені тут 7 вівтарів, і приготов мені тут 7 телят і 7 баранів. 2
І зробив Валак так, як йому сказав
Валаам, і поклав теля і барана на
вівтарі. 3 І сказав Валаам до Валака: Стій при своїй жертві, і хай піду
– чи мені з’явиться Бог назустріч; і
слово, яке мені покаже, тобі звіщу.
І став Валак при своїй жертві, Валаам же пішов запитати Бога, пішов же прямо. 4 І з’явився Бог Валамові, і до нього Валаам сказав:
Приготовив я 7 вівтарів, і поклав я
теля і барана на вівтар. 5 І Бог
вклав слово в уста Валаама, і сказав: Повернися до Валака і так говори: 6 І повернувся до нього, цей
же стояв при своїх цілопаленнях, і
всі князі Моава з ним. 7 І був на
ньому дух божий, і взявши свою
притчу, і сказав їм: З Межиріччя
привів мене Валак, цар моавський,
з гір сходу, кажучи: Ходи, проклянеш мені Якова, і ходи проклянеш
мені Ізраїля. 8 Як прокляну того,
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кого Бог не проклинає? І як вчиню
зло тому, кому Бог не вчинив зло? 9
Бо з верху гір бачу його, і від вершків
споглядаю на нього, а ось народ сам
отаборений, і між народами не змішаються. 10 Хто почислив плем’я Якова або хто почислить ізраїльські
громади? Хай помре душа моя в праведних душах, і хай моє плем’я буде
як їхнє плем’я. 11 І сказав Валак до
Валаама: Що ти мені зробив? На проклинання моїх ворогів я тебе покликав, і ось ти благословенням їх поблагословив. 12 І сказав Валаам до
Валака: Ось те слово, що Бог вклав у
мої уста, – стерегтиму сказати. 13 І
сказав до нього Валак: Ходи ще зі
мною на інше місце, звідки його побачиш, звідти, але частину його побачиш, а всіх не побачиш, і проклянеш його мені там. 14 І взяв його до
поля сторожі, на вершок тесаної скелі, і збудував там 7 вівтарів, і поклав
на вівтар теля і барана. 15 І сказав
Валаам до Валака: Стань при своїй
жертві, я ж піду запитати Бога. 16 І
зустрів Бог Валаама, і вклав слово в
його уста, і сказав: Повернися до Валака, і скажеш це ж. 17 І повернувся
до нього, цей же стояв при своїх цілопаленнях, і з ним всі князі Моава. І
сказав йому Валак: Що сказав Господь? 18 І взявши свою притчу, і
сказав: Встань, Валаче, і послухай! І
послухай но свідчення, сину Сепфора! 19 Бог не вагається, як людина,
ані не міняється, як людський син.
Чи колись сказав, але не вчинив? Чи
й, обіцявши, не дотримає? 20 Ось почав я їх благословити – благословитиму, і не заверну. 21 І не буде клопоту в Якові ані не побачиться терпіння в Ізраїлі. Бо з ним їхній Господь Бог. І на них царська слава. 22
*Бог, що вивів їх з Єгипту, наче сила
однорога в них. 23 Бо немає ворожбитства в Якові ані чаклування в Ізраїлі. В часі скажеться Якову й Ізраїлю, що довершив Бог. 24 Ось народ
підведеться, наче левеня, піднесеться
наче лев. Не спатиме, доки не з’їсть
здобич, і питиме кров побитих. 25 І
сказав Валак до Валаама: Ані не кляни мені його прокляттями, ані не благослови його благословенням. 26 Відповів же Валаам, сказав до Валака:
Чи я тобі не сказав, кажучи: Слово,
яке лиш скаже Бог, – те чинитиму?
27 І сказав Валак до Валаама: Ходи,
візьму тебе до іншого місця, може
сподобається Богові, і проклянеш
мені їх звідти. 28 І взяв Валак Валаама на верх Фооґора, що простягається до пустині. 29 І сказав Валаам
до Валака: Збудуй мені тут 7 вівтарів,
і приготов мені тут 7 телят і 7 баранів. 30 І зробив Валак так, як ска-
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Чт^о прокленђ` е^гоже не клене'тъ [б~ъ]9. [и^ чт^о]10
злоблю е^гоже не ѓ^злоби б~ъ” ЈА/ко эT верхъ горъ
вижю е^го, и^ эT хо'лмъ прозираю е^го. (а^) с^е люди
е^дины (вополча'ются)11, и^ къ ја^зыкомъ не примњша'ются” Кт^о и^считаl е^сть (племя`)12 і^а'ковле, [и^л^и]13 кт^о и^зочте'тъ со'нмы і^и^л~я, да
ё%мретъ дш~а моя въ дш~ах# пра'ведныхъ, и^
бђди (племя`)14 мое ја%коже (племя`)15 и^хъ” И$
рече вала'къ къ валаа'мђ чт^о сътвори` м^и, на
кля'тїе вра'гъ моиX възва'х т^я, и^ с^е блsви
[я&]16 блsве'нїемъ” И$ рече валаа'мъ къ вала'кђ. с^е
е^ли'ко вложи` б~ъ (сло'во), въ ё^ста` моя` (-)17
снабжђ` гл~ати” И$ рече к немђ` вала'къ, пои^ди`
е^ще` со мно'ю на мњсто и%но, эTнюдђже [-]18 ё%зриши (иX)19 эTтђ'дђ, н^о ча'сть (и^хъ)20 ё%зриши,
а^ всњхъ не ё%зриши, и^ прокле'неши ([иX]21 мн^њ)22
та'мо” И$ поя` е^го на стра'жбы се'лныя. на ве'рхђ и^сте'санъ и^ съграd т^ђ, з~. тре'бищь, и^ възложи` телца` и^ ѓ'вна на тре'бище” И$ рече валаа'мъ къ вала'кђ. ста'ни ё^ тре'бы своея, а%з же
и^дђ` въпраша'ти б~а” И$ срњте б~ъ валаа'ма. и^
вложи` сло'во въ ё^ста` е^мђ, и^ рече възврати'ся
къ вала'кђ и^ да (гл~еши сїя же)23” И$ въз#врати'ся к немђ`, (-)24 се'и же стоя'ше ё^ вс^есъж#же'нїи свои^хъ. и^ вс^и кн~ѕи моа'вли с нимъ, И$
рече е^мђ вала'къ чт^о гл~а г~ь” И$ възпрїимъ
при'тчи е^го [и^]25 рече, въста'ни вала'че и^ послђшай, [и^]26 вънђши` с^и свњдњтельство сн~ђ сепъфо'ровъ” Не ја%ко чл~къ (преставля'етъ б~ъ)27. ниже ја^ко сн~ъ чл~чьскїи и^зменя'етъ. е^гда` гл~аше
н^о не сътвориT л^и [и^]28 ѓ^беща'вый (-)29 не да'сть
л^и с^е блsвити я& поча'хъ блsвлю и^ не възъвращђ`ся” Не бђдетъ трђда` въ і^а'ковњ ниже ё%зри'тся болњзнь въ і^и^л~и, г~ь (б^о) б~ъ (и^хъ)30 с
ни'мъ, и^ сла'ва цр~ьская на ни'хъ” *б~ъ и^зведы'и
и^х# и^зъ е^гљ=пта. ја%ко си'ла е^ді'норога в нихъ”
Нњсть б^о вражбы` въ і^а'ковњ, ниже въл#хвова'нїя, въ і^и^л~и, въ' время нарече'тся і^а'ковъ (-)31
і^и^л~ю чт^о съвръши` б~ъ” с^е лю'ди ја%ко льви'чищи
въста'нђтъ. (-)32 ја%ко ле'въ възнесе'тся, не ля'жетъ до'ндеже ја%сть пи'щђ и^ кро'вь сњ'ченыхъ,
и^зъпїе'тъ” И$ рече' вала'къ к# валаа'мђ. н^и кля'твами (мн^њ клени`)33 (и^хъ)34, ниже блsвенїемъ
бл~сви` (и^хъ)35” [эTвњща' же]36 валаа'мъ рече къ
вала'кђ, не гл~ахъ л^и т^и рекїи, сло'во е^же а%ще
гл~етъ б~ъ т^о сътворю`” И$ рече вала'къ къ валаа'мђ и^ди` пои^мђ т^я на мњсто и%но. а%ще
го'дњ бђдетъ б~ђ, и^ проклене'ши м^и (и^х#)37 эTтђдњ” и^ поя` вала'къ валаа'ма. на врь'хъ фоѓ^го'ра приходя'щего въ пђсты'ню. И$ рече валаа'мъ къ вала'кђ, съграd ми здњ`, з~. тре'бищъ,
и^ ё^гото'ваи м^и здњ`, з~, теле'цъ, и^ з~, ѓ^ве'нъ”
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И$ сътвори` вала'къ ја%коже рече е^мђ валаа'мъ. и^
възложи` теле'цъ, и^ ѓ^ве'нъ на ѓ^лтарь”

_ Глvа, к~д”

выj к~г

а~ мо= м~џ

выj к~в

апокаl в~

ви'дњвъ валаа'м# ја%ко добро` е^сть предъ
гм~ъ. блsвити і^и^л~я, не и'де по зако'нђ
е^го (и^) въ срњте'нїе влъхвова'нїеM, и^ възврати` лице` свое` въ пђсты'ню” И$ (въз1
веде`) валаа'мъ ѓ%чи свои` и^ ё^зрњ і^и^л~я въполча'ющася съ племенемъ, и^ бы'сть дх~ъ бж~їи на
немъ” И$ въспрїимъ при'тча е^го (и^) рече. гл~етъ
валаа'мъ сн~ъ воѓ%роv гл~етъ чл~къ и%стинны (-)2,
гл~етъ слђхаи` словеса [крњпкихъ]3 (ви'дяи е^ли'ко)4 (ви'дњ, видњ'нїе бж~їе)5 въ снњ` эTкрове'нњ
ѓ%чи е^го” Ко'ль добрњ [до'мове твои]6 і^а'кове. [и^]7
кђща твоя і^и^л~ю” ЈА/ко раздо'лы ѓ^сњня'ющеся.
и^ ја^ко са'ди при рњка'хъ, и^ ја%ко кђща ја%же поткнђ` г~ь, а^ки ке'дръ подлъ'гъ воды`” И$зы'детъ
чл~къ и^с (племе'ни твое^го)8. и^ съвладњ'етъ
(страна'ми)9 мно'гими, и^ възнесеTся го'гъ цр~ьство е^го, и^ възрасте'тъ [-]10” *б~ъ (и^зведы'и)11
[и^хъ]12 и^зъ е^гљ=пта. а^ки сла'вђ е^дїнорога [е^го]13, и^зъја%стъ (странђ`)14 врагъ свои^хъ. и^
тол#стотђ и^хъ и^зможди'тъ, и^ стрела'ми свои^ми застрњ'литъ вра'га” [*И$]15 възлегъ почи` а^ки левъ и^ а^ки лви'щъ, кт^о въста'витъ и&.
блsвя'щїи т^я блsвени, (а^)16 кленђщ'їи т^я
прокля'ти” И$ раZгнњвася вала'къ на валаа'ма, и^
пле'снђв# рђка'ма свои^ма. И$ рече вала'къ къ валаа'мђ, кля'ти (т^я вра'га мое^го призва'хъ)17, (-)18
се' (же) бл~вя'я блsвиши (иX) тре'тїе [-]19” Нн~њ ё^бо бњжи` на мњ'сто свое. реко'хъ чsтїю тебе`
почsтвова'ти, и^ нн~њ эTня'лъ (г~ь эT тебе)20
чsть” И$ рече валаа'м# къ вала'кђ, не (-)21 послоM л^и
твои^мъ, и^хже посла` къ мн^њ гл~ах# рекїи” *А$ще
м^и да'сть вала'къ [храM е^го по'лнъ]22 сребра` и^ зла'та. не могђ` престђпи'ти сло'ва бж~їя, (не) сътвори'ти е^мђ ѕл^о и^л^и добро ѓ^ себњ`, е^ли'ко а'ще
рече [м^и]23 б~ъ т^о гл~ю” И$ нн~њ (-)24 и^дђ до
мњ'ста свое^го. ходи` да (т^и съвњща'ю)25 чт^о
сътворя'тъ лю'дїе сїи, лю'демъ твои^м#, въ
послDњняа дн~и” *И$ въспрїим# при'тча своа рече.
гл~етъ валаа'м#, сн~ъ веѓ%ровъ гл~етъ чл~къ и%стинны” Ви'дяи [и^]26 слы'шаи словеса` бж~їя. ё^мњя ё^мњнїе вы'шняго, и^ видњ'нїе бж~їе ви'дњ въ снњ` эTкрове'ни ѓ%чи е^го” Покажђ` е^мђ и^
не нн~њ ё^блажђ`, и^ не (приближђ'ся)27, въсїа'етъ (б^о) ѕвњзда` эT і^а'кова, и^ въста'нетъ
чл~къ эT і^и^л~я и^ погђби'тъ кня'ѕя моа'вля, и^
плени'тъ вс^я сн~ы си'џовы” И$ бђ'детъ е^до'мъ
наслњ'дїе, и^ бђдетъ наслњдїе и^са'въ вра'гъ е^го, (-)28 і^и^л~я сътвори'лъ е^сть крњ'постїю” И$
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зав йому Валаам, і поклав теля і
барана на вівтар.

Глава 24
1 І Валаам, побачивши, що добрим є: перед Господом благословити
Ізраїль, не пішов за його звичаєм і
назустріч ворожбитству, і повернув
лице своє до пустині. 2 І підвів Валаам свої очі і побачив Ізраїля, розтаборованого за племенами, і на ньому
був дух божий. 3 І взявши свою притчу, і сказав: Говорить Валаам, син
Воора, говорить правдомовний чоловік, 4 говорить той, що чує слова сильних, що бачить те, що побачив видіння боже – в сні відкриті його очі. 5
Які гарні твої доми, Якове, і твої
шатра, Ізраїлю. 6 Наче отінені садки,
і наче сади при ріках, і наче шатра, які розбив Господь, наче кедри вздовж
води. 7 Вийде людина з твого племені і пануватиме численними країнами, і піднесеться Ґоґ, його царство, і
побільшиться *Бог, 8 що вивів їх з Єгипту, як славу однорога свого. Поїсть країну своїх ворогів і виссе їхню
товщину, і своїми стрілами застрілить ворога. 9 *І лігши, спочив, наче
лев і наче левеня. Хто його розбудить? Ті, що тебе благословлять, будуть благословенні, а ті, що тебе проклинають, будуть прокляті. 10 І розгнівався Валак на Валаама, і сплеснув своїми руками. І сказав Валак до
Валаама: Я тебе покликав проклясти
мого ворога. Ось же, благословляючи
втретє, ти їх поблагословив. 11 Тепер, отже, втікай до свого місця. Сказав я: Почестю тебе вшаную, і тепер
Господь позбавив тебе почесті. 12 І
сказав Валаам до Валака: Чи не сказав я твоїм послам, яких ти до мене
вислав, кажучи: 13 *Якщо мені дасть
Валак його дім, повний срібла і золота, не зможу переступити боже
слово, щоб вчинити йому погане чи
добре від себе. Те, що лиш сказав мені Бог, те говорю. 14 І тепер іду до
свого місця. Ходи, хай тобі пораджу,
що зробить цей народ твоєму народові в останніх днях. 15 *І взявши
свої притчі, сказав: Говорить Валаам,
син Веора, говорить людина правдомовна, провидець 16 і який чує божі
слова, що знає знання Вишнього, і
побачив боже видіння, в сні відкриті
його очі. 17 Покажу йому, і не тепер
блаженним вчиню, і не приближуся,
бо засяє звізда з Якова, і встане чоловік з Ізраїля, і вигубить моавських
князів, і візьме в полон всіх синів Сита. 18 І буде Едом насліддям, і буде
насліддям Ісав, його ворог. Ізраїля
він зробив силою. 19 І встане з Якова, і знищить тих, що спасаються з
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міста. 20 І побачивши Амалика, і
взявши свої притчі, і сказав: Амалик – початок народів, і їхнє насіння згине. 21 І побачив Кенеона, і
взявши свої притчі, сказав: Сильний твій труд і хоч покладеш на
камені твоє шатро. 22 І якщо буде у
Веора шатро хитрості, Ассирійці
тебе полонять. 23 І побачив Оґа, і
продовживши свої притчі, і сказав:
Горе, горе. І хто виживе, коли Бог
це покладе? 24 *І вийде з рук китейських, і зло вчинять Асарові, і
зло вчинять євреям, і ті разом згинуть. 25 І вставши, Валаам відійшов, повернувся до свого місця, і
Валак відійшов до себе.

Глава 25
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1 І жив Ізраїль *в Сатгімі, i
народ опоганився розпустою з дочками Моава. 2 І покликали їх до
жертoв своїх ідолів, і взяв народ їхні жертви, і поклонилися їхнім ідолам. 3 І послужив Ізраїль Веелфеґорові – і гнівом розлютився Господь
на Ізраїля. 4 І сказав Господь до
Мойсея: *Візьми князів народу і
оскарж їх Господеві перед сонцем –
і відвернеться гнів господньої люті
від Ізраїля. 5 І сказав Мойсей до ізраїльських племен: Вбийте, кожний
свого друга, що служив Веелфеґорові. 6 І ось чоловік, з ізраїльських
синів, прийшовши, привів свого
брата до мадіянки, перед Мойсеєм і
перед всім збором ізраїльських синів, ці ж плакали перед дверима
шатра свідчення. 7 *І побачив Фінеес, син Еліазара, внук Аарона –
священика, встав з – посеред збору,
і взявши свого списа в руки, 8 i
ввійшов, вслід за чоловіком – ізраїльтянином, до печери і проколов
обох – чоловіка – ізраїльтянина і
жінку – мадіянку крізь її лоно. І
спинилася пошесть від ізраїльських
синів. 9 *І було ж 20000 і 4000 тих,
що померли від тією пошесті. 10 І
сказав Господь до Мойсея, кажучи:
11 Фінеес, син Елеазара, внук Аарона – священика, спинив мій гнів
з ізраїльських синів, коли заревнував на них моєю ревністю, і Я не
вигубив ізраїльських синів у своїх
ревнощах. 12 Так сказав я: *Ось я
даю йому мій мирний завіт. 13 І буде йому і його племені по ньому
вічний завіт священства, за те, що
заревнував за своїм Богом і надолужив за ізраїльських синів. 14 Ім’я
ж чоловіка – ізраїльтянина, якого
він вбив з мадіянкою, Замврій, син
Салона, князь дому племені синів
Симеона. 15 Ім’я проколеної жінки
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въста'неT эT і^а'кова, и^ погђ'битъ [сп~са'емыхъ]29
эT гра'да” И$ ви'дњвъ а^мали'къ. и^ пои^мъ при'тча
своя (и^) рече. нача'ло ја%зы'ковъ а^мали'къ и^ сњмя
и^хъ поги'бнетъ” И$ (ви'дњ)30 кенеѓ%на, и^ поиM при'тча е^го рече, си'лно (ё^си'лїе)31 твое, и^ а'ще положи'ши на ка'мени (кђщ'ђ)32 твою`” І$ а'ще бђ'детъ веѓ%рђ кђща кова'ръства. а^сљ=рїи [пленя'т#
т^я]33” И$ (ви'дњ)34 ѓ%гъ и^ въспрїимъ при'тча еh
(и^) рече го'ре го'ре (и^) кт^о жи'въ бђдетъ е^гда`
положи'тъ (б~ъ сїя)35” *І$ и^зы'дет# и^з рђкъ ките'искихъ. и^ съзля'тъ (а^са'рђ)36, и^ съзля'тъ е^вре'ѓ^мъ, и^ т^їи въкђпњ поги'бнђтъ” И$ въста'въ
валаа'мъ эTи'де, възврати'ся на мњсто свое`, и^
валаk эTи'де к немђ`”

даниl а~і

_ Глvа, к~е”
жи'лъ і^и^л~ь *въ (сатъги'ме)1, и^ ѓ^скверни'шася лю'дїе блђже'нїемъ, съ дще'рми моа'вли” И$ възваша я& въ требы кђми'ръ
свои^хъ, і^ ја%ша лю'дїе тре'бы и^хъ. и^ поклони'шася кђми'ромъ и^хъ” И$ послђжи` і^и^л~ь вее^льфего'рђ, и^ разгнњ'вася ја%ростїю г~ь на і^и^л~я” И$ рече г~ь къ мољ=сїю, *пои^ми` княѕи людски и^ ѓ^бличи` я& г~ђ пря'мо слн~цђ, и^ эTврати'ся гнњвъ
ја%рости гн~я эT і^и^л~я” И$ рече мољ=сїи къ племе'немъ і^и^л~ьскымъ и^збїйте ко'ждо ё'жика свое^го
слђжи'вшаго вее^льфего'рђ” И$ с^е чл~къ эT сн~овъ і^и^л~евъ пришDе приведе` бра'та свое^го (съ)2 мадїа^ни'тынею преD мољ=сїя. и^ прDе весь со'нмъ сн~овъ і^и^л~евъ, сїи же пла'кахђся преD две'рми хра'ма свњдњнїя” *И (ви'дњ)3 финее'съ, сн~ъ е^ліа^за'ровъ
(внђ'къ)4 а^а^ро'на жерца`, въста` и^зъ среды` со'нма,
и^ взе'мъ сђли'цђ (свою) в рђцњ” [И$]5 вни'де въ
слњд# чл~ка і^и^л~ьтяни'на въ пеще'рђ, и^ прободе` ѓ%ба чл~ка і^и^л~ьтяни'на, и^ женђ` [мадїа^ни'тыню]6
сквоѕњ ложесна` е^я, и^ ё^ста` вре'дъ эT сн~овъ і^и^лв~ъ” *И$ бы'ша (же) ё^мро'ша вре'домъ (тMњ), Wк~. и^
Wд~” И рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, финее^съ сн~ъ е^лїа^зароv. (внђ'къ)7 а^а^ро'на жеръца` ё^ста'ви гнњвъ мой
эT сн~овъ і^и^лв~ъ, е^гда` възревнова` (възревнова'нїе
мое`)8 в нихъ, и^ не потреби'хъ сн~овъ і^и^л~въ, въ
рве'нїи свое^мъ” Та'ко рњхъ, *с^е а%зъ даю` е^мђ завTњ [мой]9 ми'рныи” И$ бђдетъ е^мђ и^ (племе'ни)10
е^го по немъ, завњтъ жре'чества вњчныи. понеже
възревнова` по' бѕ~њ свое^мъ, и^ ё^млsрдова ѓ^ сн~њх#
і^и^лв~ыX” И$мя же чл~кђ і^и^л~ьтяни'нђ [-]11, е^гоже ё^би` съ мадїа^ни'тынею, заMмврїи сн~ъ са'лонь кн~ѕь
до'мђ эTч~ества [сн~овъ]12 симеѓ'нь” (-)13 И$мя женњ` мадиа^ни'тыни, прободе'нои. ха'зви, дщи` сљ=рова кн~ѕя (страны`)14 [сомо'џовыX]15 до'мђ эTч~ества
е^сть мадїа'мля” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я. гл~и
254

а~ крgи і~

е~ мо= д~
і^сsђ наv к~в

ўлMо р~е

а~ крgи і~

сираX м~е
а~ мXа в~

25,15
ниQ л~а

Числа

26,25

сн~омъ і^и^лв~ымъ рекїи, *съвраждђ'ите мадїа^ни'томъ, и^ бїите я&. Зане` съвраждова'ша [ва'мъ
сїи]16 лђка'въствы е^ли'ко лђка'вствђ'ютъ вами
фего'роM, и^ хазе'въю дще'рїю кн~ѕя мадїа'мля,
сестро'ю и^хъ прободе'ною, въ дн~ь ја%зве'ныи
фого'ра ра'ди”

_ Глvа, к~ѕ”
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бы'сть по ё^би'тїи. и^ рече г~ь къ мољ=сїю и^
е^лїа^за'рђ жерцђ` гл~я” [Пои^мњт'е]1 нача'ла
всего` со'нма сн~ов# і^и^л~въ эT к~, лњтъ и^
выjше, по домо'мъ эTч~ьства и^хъ, ве'сь
и^ды'и въѓ^рђжи'тися въ і^и^л~и” И$ гл~а мољ=сїи и^
е^лїа^за'ръ жре'цъ къ ни'мъ въ (а^рамо'џњ)2 моа'вли, при і^ѓrда'ни ё^ е^ри'ха гл~я эT к~, лњтъ. и^
выjше, (сочтете), ја%коже повелњ` г~ь мољ=сїю” (-)3
Сн~ове (же) і^и^л~ьтестїи и^зшеDшїи и^зъ е^гљ=пта.
*рђви'мъ прьвене'цъ і^и^лв~ъ (и^) сн~ове (-)4 рђви'мли е^но'хъ. и^ со'ньмъ е^но'ховъ, [фа'лђи]5, [и^]6 со'ньмъ
[фа'лђевъ]7 а^съро'нь, [и^]8 со'ньмъ а^сро'новъ ха'рми,
[и^]9 со'ньмъ хармїи'нъ” Сїи со'ньми рђви'мли, и
бы'сть съгляда'нїе и^хъ. Wм~. Wг~. и^ (х~)10. и^ л~” (-)11
Сн~ове (же) [фа'лђ]12, е^лїавъ и^ сн~ове е^лїа'вли, намђ'илъ, и^ дафа'н# и^ а^виро'нъ, сїи наро'читїи со'нмђ”
*Сїи сђть въста'вше на мољ=сїя і^ а^а^ро'на. въ со'нмњ коре'инњ въ раZстоянїи преD гм~ъ” И$ эTве'рзъши
земля` ё^ста` своя пожре` и^хъ. и^ коре'и въ см~рти
со'ньма е^го, е^гда попали` ѓ%гнь. с~ и^ н~, и^ бы'ша
в# зна'менїе” Сн~ове же коре'ини не иZмро'ша” И$ сн~ве
симеѓ%ни, со'ньмъ (же) симеѓ%нь, намђ'иль, [и^]13
со'ньмъ намђ'илевъ. и^а^ми'нь, [и^]14 со'ньмъ и^а^ми'нь. [а^хи'нь]15. [и^]16 со'ньмъ [а^хїи'нь]17 за'ра,
[и^]18 со'ньмъ зара'и^нъ. саё^и'лъ, со'ньмъ саё%иль.
сїи со'ньми симеѓ'ни эT согляда'нїя и^хъ. Wк~в, и^
с~” Сн~ове же і^ё%дини *иръ, и^ [а^на'нъ]19, [и^ сило'мъ, и^ фаресъ и^ за'ра]20” И$ ё^мре и%ръ. и^ [а^на'нъ]21, въ земли` ханаа'ни” (И$) бы'ша (-)22 сн~ове
і^ю^дини. по со'ньмомъ и^хъ. [сило'мъ]23, со'ньмъ
[сило'мль]24. фаре'съ, [и^]25 со'ньмъ фаре'совъ. за'ра,
[и^]26 со'ньмъ за'рин#” И бы'ша сн~ове фаре'совы [а^сро'мъ]27. [и^]28 со'ньмъ [а^сро'мль]29, и^а^мђ'илъ, [и^]30
со'ньмъ и^а^мђ'иль” Сїи со'ньми і^ё'дины. по согляда'нїю и^хъ. Wо~. Wѕ~, и^ е~ соT” (-)31 [И$саха'ръ]32. по
со'ньмомъ и^хъ, џо'ла, [и^]33 со'ньмъ џола'и, фђ'а, [и^]34
со'ньмъ фђа'и^ль, и^а^сђ'въ, [и^]35 со'ньмъ и^а^сђ'вль,
[а^мъвра'мль]36, (и^) со'ньмъ [а^мъвра'мль]37” Сїи
со'ньми и^саха'рови по согляда'нїю и^хъ. Wћ~, и^ д
W ~,
38
39
и^ [у~] ” [И$] сн~ове заё^лони по со'ньмомъ и^хъ,
саре'дъ. [и^]40 со'ньмъ саре'довъ, а^л#ло'нъ, [и^]41
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– мадіянки, Хазві, дочка Сира, князя
країни Сомота, дому мадіянського
племені. 16 І сказав Господь до Мойсея, кажучи: Скажи ізраїльським синам, кажучи: 17 *Майте ворожнечу з
мадіянцями і бийте їх, 18 тому що ці
підступно ворогували з вами, оскільки обманюють вас Феґором і Хазевеєю, дочкою мадіянського князя, їхньою проколеною сестрою в дні пошесті через Фоґора.

ниж. 31

Глава 26
1 І було після пошесті, і заговорив Господь до Мойсея і Елеазара –
священика, кажучи: 2 Візьміть перелік всього збору ізраїльських синів
від 20 літ і вище, за домами їхніх
батьків, кожного, що виходить стати
в лави в Ізраїлі. 3 І заговорив Мойсей
і Елеазар – священик до них в Арамоті Моавському, при Йордані, коло
Єрихону, кажучи: 4 Почислите від
20-літніх і вище, так як заповів Господь Мойсеєві. Сини ж ізраїльські,
які вийшли з Єгипту: 5 *Рувим, первородний Ізраїля, і сини Рувима –
Енох і рід Еноха, Фалуй і рід Фалуя,
6 Асрон і рід Асрона, Харми і рід
Харми. 7 Це роди Рувима. І їхнє число було – 40000, 3000, і 600, і 30. 8
Сини ж Фалуя – Еліяв. 9 І сини Еліява: Намуїл, і Дафан, і Авирон – це
шляхетні збору. *Це є ті, що повстали проти Мойсея і Аарона в зборі Корея, в повстанні перед Господом. 10 І
земля, відкривши свої уста, пожерла
їх, і Корей – в смерті його збору, коли вогонь спалив 200 і 50 – і стали
знаком. 11 Сини ж Корея не померли.
12 І сини Симеона, рід же Симеона:
Намуїл і рід Намуїла, Ямин і рід Ямина, Ахин і рід Ахина, 13 Зара і рід
Зари, Сауїл, рід Сауїла. 14 Це роди
Симеона, за їхнім переписом – 22000
і 200. 15 Сини ж Юди: *Ір, і Анан, і
Силом, і Фарес, і Зара. І помер Ір і
Анан в ханаанській землі. 16 І були
сини Юди за їхніми родами: Силом,
рід Силома, Фарес і рід Фареса, Зара
і рід Зари. 17 І були сини Фареса: Асром і рід Асрома, Ямуїл і рід Ямуїла.
18 Це роди Юди, за їхнім переписом
– 70000, 6000 і 5 сот. 19 Ісахар за їхніми родами: Тола і рід Толи, Фуа і
рід Фуая, Ясув і рід Ясува, Амврам і
рід Амврама. 21 Це роди Ісахара, за
їхнім переписом – 60000, і 4000, і
400. 22 І сини Завулона, за їхніми родами: Саред і рід Сареда, Аллон і рід
Аллона, Аллил і рід Аллила. 23 Це
роди Завулона, за їхнім переписом –
60000 і 5 сот. 24 І сини ж Ґада, за
їхніми родами: Сафон і рід Сафона,
Ангин і рід Ангина, Суні і рід Сунія,
25 Азені і рід Азенія, Адді і рід

мой1. 46
мой2. 6
пар1. 5

вищ. 16
пар1. 24

мой2. 36

26,25

іс нав. 17

Аддія, 26 Ароаді і рід Ароадія,
Аріїл і рід Аріїла. 27 Це роди
Ґада, за їхнім переписом – 40000,
і 4000, і 5 сот. 28 І Сини Асира, за
їхніми родами: і Амин і рід
Амина, Єсуї і рід Єсуїя, Варія і
рід Варія, 29 Хевер і рід Хевера,
Мелхіїл і рід Мелхіїла. 30 Ім’я ж
дочки Асира – Сара. 31 Це роди
Асира, за їхнім переписом –
40000, і 3000, і 400. 32 І Сини
Йосифа, за їхніми родами: Манасія і Ефрім. 33 І сини Манасії:
Махір і рід Махіра. І Махір породив Ґалаада, і Ґалаад рід Ґалаада.
34 *І це сини Ґалаада: Ехієзер і
рід Ехієзера, Хелек і рід Хелека,
35 Есріїл і рід Есріїла, Сихем і
рід Сихема, 36 Симаер і рід Симаера, і Офер і рід Офера. 37
Салпад же, син Офера, не мав
синів, але дочки; це ж імена дочок Салпада: Маала, і Нуа, і Еґла,
і Мелха, і Ферса. 38 Це роди
Манассії, за їхнім переписом –
50000, і 2000, і 600. 39 І це сини
Ефріма: Сутала і рід Суталая, Танах і рід Танаха. 40 Це сини твої:
Еден рід Едена. 41 Це роди Ефріма, за їхнім переписом – 30000,
і 2000, і 5 сот. І це роди синів
Йосифа, за їхніми родами. 42 І
сини Веніямина, за їхніми родами: Вале і рід Валея, Асивир і рід
Асивира, Ахиран і рід Ахирана,
43 Софан і рід Софана. 44 І були
сини Валея: Адер і Ноеман. В
Адера – і рід Адера і в Ноемана –
і рід Ноемана. 45 Це сини
Веніамина, за їхніми родами і за
їхнім переписом – 40000, і 5000, і
600. 46 І сини Дана, за їхніми
родами: Саме, рід Самея. Це роди
Дана, за їхніми родами. 47 Всі роди Самія, за їхнім переписом –
60000, і 4000, і 400. 48 І сини Неталима, за їхніми родами: Асіїл,
рід Асіїла, Ґоіни і рід Ґоіна, 49
Єсри і рід Єсрина, Селим і рід
Селима. 50 Це роди Неталіма, за
їхнім переписом – 40000, і 5000,
і 400. 51 Це перепис ізраїльських
синів – 600000, і 1000, і 600, і 30.
52 І заговорив Господь до Мойсея, кажучи: 53 Цим хай розділится земля, щоб унаслідували за
числом їхніх імен. 54 Численним
– помножиш насліддя і малим –
зменшиш їхнє насліддя. Кожному
– за переписом дасться їхнє насліддя. 55 За жеребом хай розділиться їхня земля, за іменами,
племенами їхніх батьків хай
одержать насліддя. 56 За жеребом розділиш їхнє насліддя, між
численними і малими. Це є перепис Левія. 57 І сини Левія, за їх-
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со'ньмъ а^л#ло'нь, а^л#ли'лъ, [и^]42 со'ньм# а^л#ли'ль” Сїи
со'ньми. заё^ло'ни. по съгляда'нїю и^хъ. Wћ~. и^ е~. соT”
[И$]43 сн~ове [же]44 га'дови. по со'нмомъ и^хъ” сафо'нъ
[и^]45 со'нмъ сафо'нин#. (а^г#ги'нъ)46, [и^]47 соnмъ а^г#гїи'нъ. сђни`. [и^]48 со'нмъ сђнїи'нъ. а^зе'ни. [и^]49
со'нмъ а^зене'инъ. а%д#ди. [и^]50 со'нмъ а^д#дїи'нъ. а^роа%ди. [и^]51 со'нмъ а^роа^дїи'нъ. а^рїи'лъ. [и^]52 со'нм#
а^рїи'ль, сїи со'нми га'довъ” По согляда'нїю и^х#, Wм~.
[и^ Wд~]53, и^ е~, соT” [И$]54 сн~ове а^си'рови. по со'нмомъ
и^хъ, и^а^миn, [и^]55 со'нмъ [а^мїи'нь]56. и^е^сђ'и. [и^]57
со'нмъ, и^е^сђ'инь. варїя`, [и^]58 со'нмъ варїа'нин# (хеве'ръ)59, [и^]60 со'нмъ (хеве'ровъ)61. мелхи'и^лъ. [и^]62
со'нмъ мельхїи'ль” (-)63 И$мя (же) дще'ри а^си'рови са'ра, сїи со'нми а^си'рови по согляда'нїю иX. [Wм~]64. Wг~, и^
у~” [И$]65 сн~ове и^ѓ'сифли. по сонмомъ и^хъ. манасїи
и^ е^фрњмъ. [и^]66 сн~ове манасии^ни, махи'ръ, [и^]67
со'нм# махи'ринь. и^ махи'ръ роди` галаа'да. [и^]68 (галла'дь)69 со'нмъ [галадїи]70. *и^ сїи сн~ове (гала'дїи)71
(е^хїе^зе'ръ)72, [и^]73 со'нмъ (е^хие^зе'ровъ)74, хеле'къ, [и^]75
со'нмъ хеле'ковъ. е^срїи'ль [и^]76 со'нмъ е^срїи'ль. сихе'мъ, [и^]77 со'нмъ сихе'мль. симае'ръ [и^]78 со'нм# симае'риn. и^ ѓфе'ръ, [и^]79 со'нмъ (и^ѓ^фе'ровъ)80. (-)81
салъпа'дђ (же) сн~ђ ѓ^фе'ровђ. не бы'сть [-]82 сн~въ н^о
дще'ри, (-)83 се' (же) и^мена` дще'ремъ, салпа'довымъ.
маа'ла, и^ нђ'а, и^ егла`, и^ ме'льха, и^ фе'рса. сїи
со'нми манасїи` по согляда'нїю и^хъ, Wн~, и^ Wв~, и^
(х~)84” И$ сїи сн~ове е^фрњмовы, сђџа'ла, [и^]85 со'нм# сђџала'инъ тана'хъ. [И$]86 со'нмъ танахїинъ, сїи
сн~ове (твои`)87 е^де'нъ, со'нмъ е^де'нинъ. сїи со'нми
е^фрњмли. по согляда'нїю и^хъ. Wл~, Wв~, е~ соT” [И$]88 сїи
со'нми сн~овъ і^ѓ'сифль по со'нмђ и^хъ” [И$]89 сн~ове вениа^ми'ни, по соnмђ и^хъ. ва'ле, [и^]90 сонмъ вале'инъ.
а^сиви'ръ, [и^]91 сонмъ а^сиви'ровъ. а^хира'нъ, (и^) сонмъ
а^хира'нинъ. софа'нъ, [и^]92 сонмъ софа'нинъ” И$ бы'ша сн~ове ва'ле а%деръ, и^ ное^ма'нъ, [а^дерђ (и^) сонмъ
а^деа^ринъ]93. [и^]94 ное^манђ [и^]95 сонмъ ное^ма'нинъ.
сїи сн~ове венїа^ми'ни. по сонмђ и^хъ (и^) по согляда'нїи и^хъ, Wм~, Wе~. и^ х~” И$ сн~ове данови, по сонмђ
и^хъ. [са'ме]96, сонмъ (саме'инъ)97. сїи со'нми да'нови. по со'нмоM и^хъ” Вс^и со'нми [саме'ини]98, по согляданїю и^хъ. Wћ~, Wд~, и^ у~. [и^]99 сн~ове неџали'мли по
со'нмђ и^х#. а^сїи'ль. со'ньмъ а^сїи'левъ. [го'ини]100,
[и^]101 со'нмъ [го'и^нинъ]102, [и^е^сри`]103, [и^]104 со'нмъ
[и^е^сри'новъ]105 (сели'мъ)106, [и^]107 со'нмъ (сели'мль)108,
сїи соnми неџали'мли по согляда'нїи и^хъ, Wм~, Wе~, и^
у~. сїи съгляда'нїя сн~овъ і^и^л~въ. Wх~, и^ Wа~. и^ [х~]109.
и^ л~” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, си'мъ да ся
раз#дњли'тъ земля`. причасти'тися по числђ` и^ме'нъ [и^хъ]110. Мно'гимъ ё^мно'жиши прича'стїе. и^
ма'лымъ ё^ма'ли прича'стїе и^хъ. Кое^мђжDо ја^коже
сђть съглядани да ся да'сть прича'стїе иX, по
жре'бїю. да ся раZдњли'тъ земля` (и^хъ). на и^мена`
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племене'мъ эTч~ествїя иX. да причастяT” эT жре'бїя, да раздњли'ши прича'стїе и^хъ. междђ мно'гими, и^ малы'ми (сїи сђть съгляда'нїя левљ=и)”
И$ сн~ве левљ=и^ни. по со'нмђ и^хъ. [*герсо'нъ]111, [и^]112
со'нмъ [герсо'новъ]113. каа'џъ, [и^]114 со'нм# каа'џовъ.
мера'ри, [и^]115 со'нмъ мера'риn сїи со'нми сн~овъ левљ=и^нъ. (и^) со'нмъ лове'нинъ, [и^]116 со'нмъ хевро'нинъ.
[и^ со'нмъ мђси, [и^]117 со'нмъ корїи'нъ]118. и^ каѓ%џъ
(же) роди`, [а^м#вра'ма]119, і^ и'мя женњ` [а^м#вра'мли]120
и^ѓ^хаве'џъ дщи` левљ=ина, сїя (же) роди' ся левљ=е^ви
въ е^гљ=пте (-)121 *роди' (же) [а^м#вра'мђ]122. а^а^ро'на, и^
мољ=сїа и^ марїа'мъ, сестрђ` иX” И$ роди' же ся а^а^ро'нђ нада'въ. и^ а^виё%дъ, и^ елеа^за'ръ, и^ [џама'ръ]123” *И$ ё%мре надаv, и^ авиё%дъ, е^гда принесо'ста ѓ%гнь и%нъ прDе гм~ъ, въ пђсты'ни сина'истњи”
И$ бы'ша же эT согляда'нїи иX, Wк~, Wг~, ве'сь мђжескъ
пол# эT (е^ді'наго) мцsа, и^ вы'ш#ше, *не соглядаша
б^о ся съ сн~ы і^и^л~евыми, ја%ко не дастъся и^мъ
жребїи, эT среды` сн~ов# і^и^л~въ” [-]124 Сїе съгляда'нїе
мољ=сїино, и^ е^лїазарово, жръцово, ја%же съглядаша
сн~ы і^и^л~вы, въ а^рвоџњ, моа'вли и^ ё% ѓ^рдана, при
е^рихонњ” И$ в ни'хъ не бя'ше (-)125 эT согля'даныхъ (прежде) мољ=сїѓ^мъ и^ а^а^ро'номъ ја%же съглядаша сн~ы і^и^л~вы, в# пђсты'ни синаистњи” ЈА/коже
рече [иM г~ь]126, смр~тїю и^з#мрTђ, въ пђсты'ни. и^ не
ѓ^ста` эT нихъ н^и е^ді'нъ, развњ халека сн~а е^џонина, (-)127 і^сђса, сн~а нављ=на”

_ Глvа, к~з”
ниQ л~ѕ

выj ѕ~і

товїа ѕ~

*прїидо'ша дще'ри салпаа'довы сн~а (ѓ^фо'рова)1. сн~а галаа'дова, сн~а махи'рова, со'ньма
[манасїина]2, сн~овъ і^ѓ'сифль” И$ сїа (же) и^мена` иX” маа'ла, и^ нђя, и^ е^гла, и^ ме'лха, и^
фе'рса” И$ [ста'ша]3 преD мољ=сїѓ^мъ, и^ преD е^леа^за'ромъ
жерце'мъ. и^ преD кня'ѕи, и^ преD всњмъ со'нмом#, ё^
две'рїи хра'ма свњдњ'нїа, [въпїю'ща]4” эTц~ъ нашъ
ё%мре въ пђсты'ни. *и^ се'и не б^њ средњ со'нма съста'вльшагося на' г~а. въ со'нмњ корњѓ^вњ, ја%ко
грњха` ради свое^го ё%мре, [сн~ове же]5 не бы'ша е^мђ”
да не поги'бнетъ и%мя эTц~а на'шего, эT среды`
со'нма е^го. ја%ко нњсть [сн~овъ е^мђ]6, дади'те н^ы
ча'сть среди` бра'тїя эTц~а на'шего” И$ принесе` мољ=сїи раZсђжде'нїе и^хъ преD г~ь” И$ реq г~ь къ мољ=сїю
гл~я, пра'вњ (гл~аша дще'ри (салпа'довы)7)8. да'нїе
да да'си иM [и^]9 ѓ^держа'нїе прича'стїа среди` братїа
эTц~а и^хъ, и^ да възложи'ши жре'бїи эTц~а и^хъ на'
ня” І$ сн~омъ (же) і^и~левыM да рече'ши гл~я. *чл~къ
а^ще ё%мреT, и^ (не бђ'детъ сн~а)10 е^мђ. да възложи'те прича'стїе е^го на дще'рь е^го” А/ще л^и (дще'ри
не бђ'детъ)11 е^мђ. да да'сте ча'сть [е^го]12 бра'тђ
е^го” А/ще л^и не бђдетъ ([бра'та]13 е^мђ)14, да да'сте ча'сть бра'тђ эTц~а е^го” А/ще л^и не бђ'детъ
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німи родами: *Ґерсон і рід Ґерсона, Каат і рід Каата, Мерарі і рід
Мерарія. 58 Це роди синів Левія:
і рід Ловенія, і рід Хевронія, і рід
Мусія, і рід Корея. І Каат же породив Амврама, 59 й ім’я жінки
Амврама Йохавет, дочка Левія,
ця ж народилася Левію в Єгипті.
*Породила ж вона Амврамові Аарона і Мойсея, і їхню сестру Маріяму. 60 І народилися ж Ааронові Надав, і Авіюд, і Елеазар, і Тамар. 61 *І помер Надав і Авіюд,
коли принесли інший вогонь перед Господом в Синайській пустині. 62 І були ж, за їхнім переписом – 20000 і 3000, кожний з чоловічого роду, від одного місяця і
вище; *адже вони не були переписані з ізраїльськими синами,
тому що не дасться їм насліддя
посеред ізраїльських синів. 63 Це
перепис Мойсея і Елеазара – священика, які переписали ізраїльських синів в Арвоті Моавському
і коло Йордана, при Єрихоні. 64 І
між ними не було нікого з тих,
що були раніше переписані Мойсеєм і Аароном, сини ізраїльські,
яких переписали в Синайській
пустині. 65 Бо сказав їм Господь:
Смертю помруть в пустині! І не
осталося з них ані одного, за
винятком Халева, сина Етони, й
Ісуса, сина Навина.

Глава 27
1 І *прийшли дочки Салпаада, сина Офора, сина Ґалаада, сина Махіра, з роду Манасії, з синів
Йосифа; і це ж їхні імена: Маала,
і Ня, і Еґла, і Мелха, і Ферса. 2 І
стали вони перед Мойсеєм і перед Елеазаром – священиком, і
перед князями, і перед всім збором при дверях шатра свідчення,
кличучи: 3 Наш батько помер у
пустині, *і він не був серед збору,
що збунтувався проти Господа, в
зборі Корея, бо помер за свій
гріх, синів же він не мав. 4 Хай
не згине ім’я нашого батька з-посеред його роду, бо він не має
синів. Дайте нам частку посеред
братів нашого батька. 5 І приніс
Мойсей їхній суд перед Господа.
6 І сказав Господь до Мойсея, кажучи: 7 Правильно сказали вони,
дочки Салпада. Дар даси їм і посілість насліддя поміж синами
їхнього батька, і покладеш жереб
їхнього батька на них. 8 І синам
же ізраїльським скажеш, кажучи:
*Якщо помре людина, і в нього
не буде сина, перекладете його
насліддя на його дочку. 9 Якщо ж
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в нього не буде дочки, дасьте його
частку його братові. 10 Якщо ж в нього
не буде брата, дасьте частку братові
його батька. 11 Якщо ж не буде брата у
його батька, дасьте частку його кревному або його найближчому з його
племені, щоб унаслідувати це; і хай
буде це ізраїльським синам рішенням
суду, так як заповів Господь Мойсеєві.
12 *І сказав Господь до Мойсея: Вийди
на гору, що на другім боці гори Наван,
і поглянь на ханаанську землю, яку Я
даю ізраїльським синам в посідання. 13
І поглянь на неї, і перестався до свого
народу і ти, так як переставився і
Аарон, твій брат, на горі Ор, 14 *тому
що ви переступили моє слово в пустині
Сін, коли збір спротивився, щоб освятити мене. І ви не освятили мене при
воді перед ними, це вода спротиву
Кадиса в пустині Сін. 15 І сказав
Мойсей до Господа: 16 Хай вибере
Господь Бог духа всякого людського
тіла в цьому зборі, 17 який вийде перед
ними, і який ввійде перед їхнім лицем,
і який виведе їх, і який введе їх, і хай
господній збір не буде, так як вівці, що
не мають пастиря. 18 І сказав Господь
до Мойсея, кажучи: Візьми з собою
Ісуса, сина Навина, чоловіка, який має
в собі духа, і покладеш твої руки на
нього. 19 І поставиш його перед Еліазаром – священиком, і заповість йому
перед усім збором, і заповіси про нього
перед ними. 20 І даси славу свою на
нього, щоби слухалися його всі ізраїльські сини. 21 Хай стане перед Еліазаром – священиком, і хай запитають
за нього суд явний (=Urim) перед Господом. За його мовою хай вийдуть, і за
його мовою хай ввійдуть, сам й ізраїльські сини, і ввесь збір разом. 22 І
Мойсей зробив, так як заповів йому
Господь Бог, і взявши Ісуса, і поставив
його перед Еліазаром – священиком і
перед усім збором. 23 І поклав свої
руки на нього, і поставив його, так як
заповів Господь Мойсеєві.

Глава 28

мой2. 29

1 І сказав Господь до Мойсея, кажучи: 2 Заповіси ізраїльським синам, і
скажи до них, кажучи: Дари мої, і дарунки мої, і жертовні мої дари – на милий запах зберігатимете, щоб приносити мені в усі мої празники. 3 І скажеш
до них: Це дари, які принесете Господеві – *двоє однолітніх ягнят, без вади,
– на день, в цілопалення, постійно. 4
Одне ягня принесете вранці і друге
ягня принесеш ввечері. 5 І принесете в
жертву десяту частину міри ефи пшеничної муки, замісеної в олії, в четвертій частці міри іна. 6 Всепалення –
постійне, так як було на Синайській
горі, – на милий запах Господеві. 7 І
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бра'та эTц~а е^го, да да'сте ча'сть ё%жицы [е^го]15. [и^л^и]16 бли'жнемђ е^го эT племе'ни е^го
причасти'тї я&, и^ да бђдеT с^е сн~омъ і^и^л~евымъ ѓ^правле'нїе сђда`, ја%коже заповњ'да г~ь
мољ=сїю” *И$ реq г~ь къ мољ=сїю в#зы'ди на горђ`,
ја%же ѓ^бонђ` странђ` [горы`]17, нава'ни. и^ ви'ждь
зе'млю ханаа'ню, ю%же а^зъ даю` сн~ом# і^и^л~евыM,
въ ѓ^держанїе” И$ ё'зри ю&, и^ приложишися къ
людемъ свои^мъ и^ ты`. ја^коже приложися,
[и^]18 а^а^ро'нъ братъ твои на (горњ` ѓ%ри)19” *Понеже престђпи'сте слово мое` въ пђсты'ни си'нњ. вънегда` сђпротивитися соньмђ ѓ^ст~ити м^я, (и^) не ѓ^ст~исте мене` ё^ воды` преD
ними, с^е е^сть вода` сђпротивная кадисъ, въ
пђсты'ни синъ” И$ рече мољ=сїи къ г~ђ. да и^зберетъ г~ь б~ъ дх~а [-]20 все'и плоти чл~чи, въ
со'нмњ се'мъ. и^же и^зы'идетъ преD (ни'ми)21, и^
кт^о вни'детъ преD лицемъ и^хъ, и^ кто` (я&
и^зведетъ)22 и^ кто` (я& въве'детъ)23. и^ да не
бђдђтъ сонмъ гн~ь, ја%ко ѓ^вца` не и^мђщи
па'стыря” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я. пои^ми`
съ собою и^сђ'са сн~а нављ=на. чл~ка и^же и%мать
(в себњ` дх~ъ)24, и^ да възложиши рђцњ свои`
на'нь” И$ да поставиши и& преD е^лїа^за'ромъ жерце'мъ. и^ да заповњ'сть е^мђ, преD всњмъ со'нмомъ, и^ да заповњждь ѓ^ немъ преD ними” И$
д^а да'си сла'вђ свою` нань. ја%ко да послђшаю^тъ е^го (вс^и) сн~ове і^и^л~еви” [-]25 ПрDе е^лїа^заромъ
жерцеM, да станеT. и^ да въпраша'ютъ е^го сђда`, ја^вленїеM преD гм~ъ, реченїемъ е^го да и^зы'дTђ, и^ рече'нїемъ е^го да вни'дђтъ, самъ и^
сн~ове і^и^л~евы, (и^ весь сонмъ в#кђпњ)26” И$ сътвори` мољ=сїи, ја^коже повелњ` е^мђ г~ь [б~ъ]27. и^
пои^мъ и^сђ'са, (и^) постави е^го, прDе е^лїа^за'ромъ
жерцемъ, и^ преD всњмъ со'нмомъ” И$ възложи`
рђцњ свои` нань. и^ ё^стави и& ја%коже повелњ`
г~ь мољ=сїю”

е~ мо= л~в

е~ мо= л~в

_ Глvа, к~и”
рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, заповњж'дь
сн~омъ і^и^л~евым#, и^ гл~и к ни'мъ рекїи.
дарове мои` [и^]10 данїа моя`, [и^]2 прино'си мои`, въ воню` бл~овонїя, да снабди'те приноси'ти мн^њ на(вс^я) празDники моя`” И$
да рече'ши к ниM, сїа да'ры ја%же прино'сите г~ђ,
*а%гнецъ е^дїнолњтниX непоро'чныX дв^а на дн~ь.
въ вс^есъж#женїе вы'нђ” А/гнецъ е^ді'нъ да [сътвори'те]3 ра'но. и^ а'гнецъ вторы'и да сътвори'ши въ вечеръ” И$ да (сътвори'те)4 деся'тђю
ча'сть е^фи мњ'ры, мђки` пшени'чны на тре'бђ,
вмњше'нђ въ е^ле'ю. четве'ртђю ча'сть мњ'ры
и'нъ. всесъж#же'нїе вы'нђ, ја^коже бы'сть въ горњ`
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сина'истњи. въ воню бл~гово'нїа г~ђ” И$ възлїа'нїе
е^го четве'ртђю ча'сть мњ'ры и'нъ. а%гньцђ е^ді'номђ, въ ст~омъ. да възлїе'ши възлїя'нїе сике'рђ
г~ђ” І$ а'гньцђ второ'мђ сътвори'ши къ вечерђ по
требњ е^го. и^ по възлїя'нїи е^го да [сътвори'ши]5, въ воню` бл~гово'нїа г~ђ” И$ въ дн~ь сђбо'тъ,
да приведе'те дв^а а'гньца е^дїнолњтна, непоро'чна,
и^ дв^њ десяти'ны мђки` пшени'чны [въ вс^есъж#же'нїе, вмњшены въ е^ле'ю]6, и^ възлїа'нїа [е^го]7,
вс^есъж#же'нїя сђбо'ты сђбо'тамъ на вс^есъж#же'нїе
всегда'шнее и^ възлїя'нїа е^го” И$ въ нача'лехъ
мsцемъ да принесе'те въ вс^есъж#же'нїе г~ђ, телца`
(дв^а эT говя`дъ)8. и^ ѓ^ве'нъ е^ді'нъ, [и^]9 а'гнецъ е^дїнолњтнихъ з~ непоро'чныX” Тр^и десяти'ны мђки`
пшени'чны вмњшены въ е^ле'ю, телцђ` е^ді'номђ, и^
дв^њ десяти'ны мђки` пшени'чны вмњшены въ
е^ле'ю ѓ^внђ` е^ді'номђ” [И$ десяти'нђ]10 (е^ді'нђ) мђки`
пшени'чны вмњшены въ е^ле'ю, а%гньцђ е^ді'номђ,
на тре'бђ въ воню` бл~гово'нїя” Прино'съ (же) г~ђ,
възлїя'нїе и^хъ по'лъ мњ'ры и'нъ, да бђ'детъ
телцђ` е^ді'номђ. (а^)11 тре'тїя ча'сть мњ'ры и'нъ
да бђ'деT ѓ^внђ` е^ді'номђ” (А$)12 четве'ртая ча'сть
мњ'ры и'нъ, да бђ'детъ а%гньцђ е^ді'номђ, эT
вина` с^е въ вс^есъж#же'нїе, эT мцsа до мцsа въ
мцsы лњта” И$ козе'лъ (е^ді'нъ эT ко'з#)13 грњха` ра'ди, г~ђ на вс^есъж#же'нїе при'сное, да [сотвори'те]14
и^ възлїа'нїе еh” (-)15 *Въ мцsъ (же) а~, въ д~і дн~ь
мцsа, па'сха г~ђ” И$ въ е~і дн~ь мцsа сего, пра'здникъ. з~ дн~їи ѓ^прњ'сноки да ја%сте” И$ (а~ дн~ь)16
наро'читъ ст~ъ да бђ'детъ вамъ. всего дњ'ла
слђж'ня да не сътвори'те” И$ да принесе'те вс^есъж#же'нїя прино'съ г~ђ. телца` эT воло'въ дв^а,
[и^]17 ѓ^ве'нъ е^ді'нъ. [и^]18 [а'гнецъ е^дїнолњтнихъ,
з~]19, непоро'чны да бђ'дђтъ вамъ” И$ тре'бы и^хъ
мђки` пшени'чны, вмњшены въ е^лею тр^и десяти'ны телцђ` е^ді'номђ, (а^)20 дв^њ десяти'ны
ѓ^внђ` е^ді'номђ, да сътвори'те” десяти'нђ десяти'ны сътвори'ша а%гньцђ е^ді'номђ, (и^) сеDми а%гньцемъ” И$ козла` (е^ді'наго эT коZ)21 грњха` ра'ди, ѓ^цы'стити ѓ^ ваs” Ра'звњ вс^есъж#же'нїя. е^же всегда`
еs ё%тренего, е^же е^сть тре'ба всегда'шняа, [сътвори'те]22 сїа” По семђ` да сътвори'те дн~ю. за
з~ дн~їи да'ръ вс^есъж#же'нїа въ воню` бл~гово'нїа г~ђ,
на вс^есъж#же'нїе при'сное сътвори'ши възлїя'нїе е^го” И$ дн~ь (же) сеDмы'и наро'читъ ст~ъ да бђ'детъ вам#. всего` дњ'ла слђ'жня да не сътвори'те во'нь” И$ дн~ь новыхъ (плоD недњлныхъ) е^гда`
принесе'те тре'бђ новђ г~ђ (-)23, наро'читъ (и^)
ст~ъ да бђ'детъ вамъ, всего` дњ'ла слђ'жня да
не сътвори'те” И$ да прино'сите вс^ясъж#же'нїя въ
воню` бл~гово'нїя г~ђ. теле'цъ эT воло'въ дв^а, ѓ^ве'нъ е^ді'нъ, [а%гнецъ е^дїнолњтниX з~]24 непоро'чны”
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його поливання – четверта частина
міри іна одному ягняті, в святому
полиєш поливання сікера – Господеві. 8 І другому ягняті принесеш
ввечері, за його жертвою і за його
поливанням принесеш, – в запах
милий Господеві. 9 І в дні субот
приведете двох однолітніх ягнят,
без вади, і дві десятини пшеничної
муки, замісеної в олії, на всепалення і його поливання, 10 цілопалення суботи – в суботи, на постійне
всепалення і його поливання. 11 І
на початку місяців принесете у цілопалення Господеві: двох телят, з
волів, і одного барана, і 7 однолітніх ягнят, без вади, 12 три десятини
пшеничної муки, замісеної в олії –
одному теляті і дві десятини пшеничної муки, замісеної в олії, – одному баранові. 13 І одну десятину
пшеничної муки, замісеної в олії, –
одному ягняті – в жертву, приємний на запах. Дар же Господеві 14
їхнє поливання: пів міри іна буде
одному теляті а третя частина міри
іна буде одному баранові, а четверта частина міри іна вина буде одному ягняті. Це на цілопалення, з місяця до місяця, на місяці року. 15 І
одного козла, з кіз, за гріх – Господеві, на постійне цілопалення принесете і його поливання. 16 *В місяці ж 1-му, в 14-му дні місяця,
пасха Господеві. 17 І в 15-му дні
цього місяця – празник. 7 днів їстимете прісне. 18 І 1-й день буде вам
святим празником, не чинитимете
ніякого діла служіння. 19 І принесете цілопалення – дар Господеві:
два телята, з волів, і одного барана,
і 7 однолітніх ягнят, без вади, –
вам будуть; 20 і їхні жертви пшеничної муки, замісеної в олії: три
десятини – одному теляті, а дві десятини – одному баранові, принесете: 21 десятину десятини принесли
одному ягняті і сімом ягнятам. 22 І
одного козла, з кіз, – за гріх, щоб
надолужити за вас. 23 Опріч постійного ранішнього цілопалення,
що є постійною жертвою, принесете це. 24 Так чинитимете щодня, на
7 днів – дар цілопалення на милий
запах Господеві. З постійним цілопаленням принесеш його поливання. 25 І день же восьмий – святочний, святий хай буде вам, не чинитимете ніякого діла служіння в ньому. 26 І в дні нових плодів, в тижнях, коли принесете нову жертву
Господеві, святковим і святим хай
він буде вам, не чинитимете ніякого діла служіння. 27 І принесете
всепалення – на милий запах Господеві – двох телят, з волів, одного
барана, 7 однолітніх ягнят, без ва-
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ди. 28 Їхня жертва – пшенична мука, замісена в олії: три десятини –
одному теляті а дві десятини – одному баранові, 29 а десятина десятини одному ягняті і сімом ягнятам. 30 І одного козла, з кіз, – за
гріх, щоб надолужити за вас. 31 Опріч цілопалення новомісяців, і їхні
жертви, і постійного цілопалення. І
принесете мені їхню жертву, хай
будуть вам без вади, і їхні напитки.

Тре'ба иX мђка` пшени'чна вмышена въ е^ле'ю” Тр^и
десяти'ны телцђ` е^ді'номђ. (а^)25 дв^њ десяти'ны
ѓ^внђ` е^ді'номђ” (А$) десяти'на десяти'ны а%гньцђ
е^ді'номђ, (и^) сеDми а%гньцемъ” И$ козла` (е^ді'наго эT
ко'зъ)26 грњха` ра'ди ѓ^цы'стити ѓ^ ваs” Ра'звњ вс^есъж#же'нїа [новомњ'сячнаго и^ тре'ба иX и^ вс^есъж#же'нїе]27 всегда'шнее и^ жертвђ и^хъ сътвори'те
мн^њ. непоро'чны да бђ'дђтъ вамъ, и^ въ и^злїа'нїя и^хъ”

Глава 29

_ Глvа, к~џ”

1 І сьомого місяця, 1-го дня місяця, – святочний, святий хай буде
вам, не чинитимете ніякого діла
служіння, день знаку хай буде вам.
2 І принесете цілопалення – на милий запах Господеві. Одне теля, з
волів, і одного барана, і 7 однолітніх ягнят, без вади, 3 і їхні жертви
пшеничної муки, замісеної в олії:
три десятини – одному теляті а дві
десятини – одному баранові, 4 а десятина десятини – одному ягняті і
сімом ягнятам. 5 І одного козла, з
кіз, – за гріх, щоб надолужити за
вас. 6 Опріч цілопалення новомісяччя, і їхніх жертв, і їхніх поливань. І повсякчасне цілопалення, і
їхні жертви, і їхні поливання, за їхніми приписами, – на милий запах
Господеві. 7 І десятий день цього
місяця – святочний, святий хай буде вам; і упокорите ваші душі, і не
зробите жодне діло служіння. 8 І
принесете цілопаленя на милий запах Господеві, дар. Одне теля, з волів, і одного барана, і 7 однолітніх
ягнят, без вади, хай вам будуть, 9 І
їхня жертва пшеничної муки, замісеної в олії: три десятини – одному
теляті а дві десятини – одному баранові, 10 і десятина десятини – одному ягняті і 7-мом ягнятам. 11 І
одного козла, з кіз, – за гріх, щоб
надолужити за вас, опріч того, що
за гріхи надолуження і повсякчасного цілопалення, і його жертва, і
його напиток за його приписом –
на милий запах, дар Господеві. 12 І
15-й день цього, 7-го місяця, – святочний, святий хай буде вам, не чинитимете ніякого діла служіння, і
святкуйте в ньому 7 днів празник
Господеві. 13 І принесете цілопалення – дар на милий запах Господеві. В 1-му дні – 13 телят, з волів, і
два барани, 14 однолітніх ягнят, без
вади, хай вам будуть. 14 А їхні
жертви пшеничної муки, замісеної
в олії: три десятини – одному теляті, так само і 13-ти телятам, і дві десятини – одному баранові, також і
другому баранові, 15 і десятина
десятини – одному ягняті, також і

[сеDмо'мђ мцsђ]1, а~, дн~ь мцsа наро'читъ,
ст~ъ да бђ'дет# вамъ. всего` дњ'ла слђж'ня да не сътвори'те. дн~ь зна'менїю да
бђ'детъ вамъ” И$ да сътвори'те вс^есъж#же'нїя, въ воню` бл~гово'нїя г~ђ” Теле'цъ (эT волоv
е^ді'нъ)2, [и^]3 ѓ^ве'нъ е^ді'нъ, [и^]4 а'гнецъ е^дїнолњтнихъ, з~, непоро'чны” [И$]5 тре'бы и^хъ, мђки` пшени'чны вмњшены въ е^ле'ю. тр^и десяти'ны телцђ` е^ді'номђ. (а^)6 дв^њ десяти'ны ѓ^внђ` е^ді'номђ”
(А$) десяти'на десяти'ны а%гньцђ е^ді'номђ. (и^) сеDми а^гньцем#” И$ козла` эT ко'зъ е^ді'наго грњха` ра'ди
ѓ^цы'стити ѓ^ васъ” Ра'звњ всего`съж#же'нїа. новомњ'сячнаго и^ тре'бы иX и^ възлїя'нїя и^хъ” И$ вс^есъж#же'нїе всегда'шнее. и^ тре'бы иX и^ въз?їа'нїа иX,
по раZсђжде'нїю и^хъ въ воню` бл~гово'нїа г~ђ” И$ деся'тыи дн~ь мцsа сего` наро'чиT ст~ъ да бђ'детъ
ваM. и^ да ѓ^зло'бите дш~а ваша, и^ всего` дњ'ла
[слђж'ня]7 да не сътвори'те” И$ да принесе'те вс^есъж#же'нїе въ воню` бл~гово'нїа [г~ђ, прино'съ]8” Теле'цъ е^ді'нъ эT говя'дъ, [и^]9 ѓ^ве'нъ е^ді'н#, [и^]10 а'гнецъ е^дїнолњтниX з~ непоро'чны, да [бђ'детъ]11
вамъ” И$ тре'ба и^хъ мђки` пшени'чны. вмњшены
въ е^ле'ю, тр^и десятины, телцђ` е^ді'номђ, а^
дв^њ десятины ѓ^внђ` е^ді'номђ” [И$]12 десятина
десятины а%гньцђ е^ді'номђ, (и^) з~ ми, ѓ^вномъ”
И$ козла` (е^ді'наго эT козъ)13 грњха` ради ѓцыстити ѓ^ ваs” Развњ е^же грњха` ради ѓ^цыщенїе, и^
вс^есъж#же'нїе всегдашнее, (и^) треба е^я и^ възлїанїе еа`, по раZсђженїю е^а`, въ воню` бл~говонїа, приносъ г~ђ” И$ е~і дн~ь, (з~ го, мцsа)14 сего` нарочи'тъ
ст~ъ да бђдетъ ваM. всего` дњ'ла слђжня да не
сътворите, и^ празднђи'те вонь праздникъ гв~и з~
дн~їи” И$ принесете вс^есъж#женїя приносъ въ воню`
бл~говонїя г~ђ” Въ [а~, дн~ь]15, телецъ эT говядъ,
г~і, [и^]16 ѓ^вна` дв^а. а%гнецъ е^дїнолњтнихъ. д~і.
непорочни да бђдђтъ [вамъ]17” Тре'бы (же) и^хъ
мђки` пшеничны вмњшены въ е^лею. тр^и десятины телцђ` е^ді'номђ, (такоже и^) г~і, телцеM” И$
дв^њ десятины ѓ^внђ` е^ді'номђ (такоy и второмђ
ѓ^внђ)18” [И$]19 десятина десятины а%гньцђ е^ді'номђ (такоже и^) д~і а^гньцемъ. И$ козла` (е^дїнаго
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эT козъ)20 грњха` ради. развњ вс^есъж#женїа всегдашняго. тревы и^хъ, и^ възлїанїа и^хъ” И$ въ
дн~ь вторыи теле'цъ в~і, (а^) ѓ^вна` в~, а^гнецъ е^дїнолњтнихъ д~і, непоро'чныX” Тре'ба и^хъ и^ възлїа'нїа и^хъ, телце'мъ и^ ѓ^вно'мъ, и^ а'гньцемъ по
числђ` иX, по разсђжде'нїю и^хъ” И$ козла` (е^ді'наго
эT ко'зъ)21 грњха ра'ди” Ра'звњ вс^есъж#же'нїя всегда'шняго, тре'бы иX и^ възлїя'нїа и^хъ” И$ въ
дн~ь г~, теле'цъ а~і, [и^]22 ѓ^вна` дв^а. [и^]23 а'гнецъ
е^дїнолњтнихъ, д~і, непоро'чныхъ” [Тре'бы]24 и^хъ и^
възлїа'нїа и^хъ, телцеM и^ ѓ^вно'мъ, и^ а'гньцемъ
по числђ` и^хъ по разсђжде'нїю и^хъ” И$ козла` эT коZ
е^ді'наго грњха` ра'ди, ра'звњ вс^есъж#же'нїя всегда'шняго. тре'бы и^хъ и^ възлїя'нїя и^хъ” [И$]25 въ
дн~ь д~, теле'цъ і~. ѓ^вна` дв^а. а%гнецъ е^дїнолњтнихъ д~і, непоро'чныX” Тре'бы и^хъ и^ възлїя'нїя
и^хъ, телце'мъ и^ ѓ^вно'мъ. и^ а'гньцемъ по числђ`
иX. [и^]26 по рас#сђжде'нїю и^хъ” И$ козла` эT коZ е^ді'наго грњха` ради. ра'звњ вс^есъж#же'нїа всегда'шняго. тре'бы и^хъ и^ възлїя'нїя и^хъ” И$ въ дн~ь е~,
теле'цъ џ~. ѓ^вна` дв^а, а%гнецъ е^дїнолњтниX д~і,
непоро'чныхъ” Тре'бы и^хъ и^ възлїя'нїя и^хъ, телце'мъ и^ ѓвноM. и^ а'гньцемъ по числђ` и^хъ. [и^]27
по рас#сђжде'нїю иX” И$ козла` эT ко'зъ е^ді'наго грњха`
ра'ди. ра'звњ вс^есъж#же'нїа всегда'шняго. тре'бы
и^хъ и^ възлїа'нїа и^хъ” И$ въ дн~ь, ѕ~. телецъ, и~.
[и^]28 ѓ^вна` дв^а. а^гнецъ е^дїнолњтниX, д~і. непорочныхъ” Требы и^хъ и^ възлїянїя и^хъ. телцемъ
и^ ѓ^вноM, и^ а%гньцемъ. по числђ` и^хъ, [и^]29 по рас#сђжде'нїю и^хъ” И$ козла эT коZ е^ді'наго грњха` ради. развњ вс^есъж#женїа всегда'шняго, требы и^хъ
и^ възлїянїа и^хъ” И$ въ дн~ь з~, телецъ з~. и^
ѓ^вна` дв^а, а%гнецъ е^дїнолњтниX д~і, непорочныX”
Требы и^хъ и^ възлїанїа и^хъ. телцемъ и^ ѓ^вномъ и^ агньцеM, (и^) по числђ` и^хъ. [и^]30 по рассђжденїю иX, И$ козла` эT козъ е^ді'наго грњха`
ради. развњ вс^есъж#женїя всегдашняго. требы
и^хъ и^ възлїянїа и^хъ” [И$]31 въ дн~ь и~, и^схо'дныи
да бђдетъ вамъ, всего` дњла слђжня да не
сътворите вонь. и^ да принесете въ вс^есъж#женїе
въ воню` бл~говонїа [-]32 г~ђ, телецъ е^ді'н#, ѓ^венъ
е^ді'нъ, а%гнецъ е^дїнолњтниX з~, непорочныX” Требы
и^хъ, и^ възлїянїя и^хъ, (телцемъ, и^ ѓ^вноM)33, и^
а%гньцемъ, по числђ` и^хъ [и^]34 по рас#сђжденїю иX”
И$ козла` эT козъ е^ді'наго грњха` ради. развњ вс^есъж#же'нїа всегда'шняго. тре'бы иX, и^ възлїа'нїа
и^хъ” Сїа да сътвори'те г~ђ, въ пра'здники ваша” Развњ ѓ^бњщанїи вашиX, и^ во'лныхъ вашихъ, и^ вс^есъж#женїи ва'шихъ. и^ требъ вашиX,
и^ възлїанїи вашиX, и^ сп~сеныX ваших#”
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14 ягнятам. 16 І одного козла, з кіз,
– за гріх, опріч повсякчасного цілопалення, їхні жертви і їхні поливання. 17 І в другому дні: 12 телят а 2
барани, 14 однолітніх ягнят, без вади. 18 Їхня жертва і їхнє поливання
телятам, і баранам, і ягнятам, за їхнім числом, за їхнім приписом. 19 І
одного козла, з кіз, – за гріх, опріч
повсякденного цілопалення, їхні
жертви і їхні поливання. 20 І в 3-му
дні: 11 телят, і два барани, і 14 однолітніх ягнят, без вади. 21 Їхня
жертва і їхнє поливання телятам, і
баранам, і ягнятам, за їхнім числом,
за їхнім приписом. 22 І одного козла, з кіз, – за гріх, опріч повсякчасного цілопалення, їхні жертви і
їхні напитки. 23 І в 4-му дні: 10
телят, два барани, 14 однолітніх ягнят, без вади. 24 Їхні жертви і їхні
поливання телятам, і баранам, і
ягнятам, за їхнім числом і за їхнім
приписом. 25 І одного козла, з кіз,
– за гріх, опріч повсякчасного цілопалення, їхні жертви і їхні поливання. 26 І в 5-му дні: 9 телят, два
барани, 14 однолітніх ягнят, без вади. 27 Їхні жертви і їхні поливання
телятам, і баранам, і ягнятам, за
їхнім числом і за їхнім приписом.
28 І одного козла, з кіз, – за гріх,
опріч повсякчасного цілопалення,
їхні жертви і їхні поливання. 29 І в
6-му дні: 8 телят і два барани, 14
однолітніх ягнят, без вади. 30 Їхні
жертви і їхні напитки телятам, і баранам, і ягнятам, за їхнім числом і
за їхнім приписом. 31 І одного козла, з кіз, – за гріх, опріч повсякчасного цілопалення, їхні жертви і їхні
поливання. 32 І в 7-й день: 7 телят і
два барани, 14 однолітніх ягнят, без
вади. 33 Їхні жертви і їхні поливання телятам, і баранам, і ягнятам, і
за їхнім числом, і за їхнім приписом. 34 І одного козла, з кіз, – за
гріх, опріч повсякчасного всепалення, їхні жертви і їхні напитки.
35 І 8-й день – вихідний хай буде
вам. Не чинитимете ніякого діла
служіння в ньому. 36 І принесете в
цілопалення на милий запах Господеві: одне теля, одного барана, 7
однолітніх ягнят, без вади. 37 Їхні
жертви і їхні поливання – телятам, і
баранам, і ягнятам, за їхнім числом
і за їхнім приписом. 38 І одного козла, з кіз, – за гріх, опріч повсякчасного цілопалення, їхні жертви і їхні
поливання. 39 Це принесете Господеві у ваших празниках, опріч ваших обіцянок, і ваших добровільних жертов, і ваших цілопалень, і
ваших жертов, і ваших поливань, і
того, що за ваше спасіння.

30,1

Глава 30
1 І сказав Мойсей ізраїльським
синам за всім, що Господь заповів
Мойсеєві. 2 І заговорив Мойсей до
князів племен ізраїльських синів, кажучи: Це слово, яке заповів Господь: 3 Людина, людина, яка лиш
помолиться молитвою Господеві, чи
закляне клятву, чи зв’яжеться зобов’язанням за свою душу, хай не опоганить своє слово. Все, що вимовить
з його уст, хай вчинить. 4 Якщо ж
жінка помолиться обіцянкою Господеві чи зв’яжеться зобов’язанням в
домі свого батька у своїй молодості,
5 і почує її батько її обіт і її зобов’язання, якими зобов’язалася за
свою душу, і промовчить її батько, і
хай будуть всі її молитви і всі її зобов’язання, якими зобов’язалася за
свою душу, хай зостануть їй. 6 Якщо,
забороняючи, заборонить їй її батько
в тому дні, коли почує всі її обіти і її
зобов’язання, якими зобов’язалася за
свою душу, і не встояться, і Господь
її очистить, тому що заборонив батько її. 7 Якщо ж вийде за чоловіка,
то її обіт на ній за відлученням з її
уст, якими зобов’язалася за свою душу. 8 І почує її чоловік, і промовчить
їй в тому дні, коли почує, так хай
встояться всі її обіти і її зобов’язання, якими зобов’язалася за свою
душу, хай встояться. 9 Якщо ж, забороняючи, заборонить чоловік її в
тому дні, коли почує всі її обіти і її
зобов’язання, якими зобов’язалася за
свою душу, хай не встояться, бо її чоловік заборонив їй, і Господь її очистить. 10 І обіт вдови і відпущеної, які
лише обіцяють за свою душу, хай
зостануться їм. 11 Якщо ж в домі
свого чоловіка її обіт чи зобов’язання, що за її душу з клятвою. 12 І почує її чоловік і промовчить їй, не заборонить їй, хай встояться всі її обіти, і всі її зобов’язання, якими зобов’язалася за свою душу, хай стоять за
нею. 13 Якщо ж, відлучаючи, відлучить її чоловік, в тому дні, коли почує все, що лиш вийшло з її уст за її
обітом і за її зобов’язанням, що за її
душу, не останеться їй, бо її чоловік
відлучив, і Господь її очистить. 14
Всякий обіт і всяка клятва, що сковує, щоб вчинити зло душі, і її чоловік поставить їй, і її чоловік відлучить. 15 Якщо ж, мовчачи, промовчить їй, з дня на день, хай зостануть
їй всі її обіти і все зобов’язання, що
до неї, встояться їй, бо промовчав їй
в цьому дні, в якому почув. 16 Якщо
ж, відлучаючи, відлучить її чоловік
після дня, в якому почув, то візьме на
себе її гріх. 17 Це правила, які Господь заповів Мойсеєві, між чолові-
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_ Глvа, л~”
гл~а мољ=сїи сн~омъ і^и^л~евыM по всемђ` е^ли'ко
заповњ'да г~ь мољ=сїю. и^ гл~а мољ=сїи кн~ѕеM
племенъ сн~овъ і^и^л~евыхъ гл~я, с^е слово е^же повелњ г~ь” Чл~къ чл~къ и^же а%ще помо'лиTся ѓ^бњщанїеM г~ђ. и^л^и закленеTся кля'твою.
и^л^и наречетъ наро'комъ, ѓ^ дш~и свое'и, да не
ѓ^скверна'витъ словеси` свое^го, вс^е е^ли'ко и^зрече'тъ
и^зъ ё%стъ е^го, да сътвориT” А/ще ли [помо'лится жена`]1 ѓ^бњщанїеM г~ђ. и^ли наречеT наро'къ в
домђ` эTц~а свое^го въ ю%ности свое'и” И$ ё^слы'шиT
эTц~ъ е^я` ѓ^бњтъ ея` и^ нарече'нїа ея`, ја%же нарекла` е^сть на' дш~ђ свою. и^ помолъчи'тъ [эTц~ъ
е^я`]2, и^ да бђ'дђтъ вс^я моленїа е^я`. и^ вс^я
нареченїа ея`, ја%же нарекла` е^сть на' дш~ђ свою,
да пребђ'дђтъ е'й” А/ще (-)3 възбраненїеM възбрани'тъ (е'й) эTц~ъ е^я`, во'нже дн~ь ё^слы'шитъ
вс^я ѓ^бњты ея`, и^ нареченїа [е^я`]4, ја%же нарекла`
е^сть на' дш~ђ свою. (и^) не ста'нђтъ, и^ г~ь ѓ^цы'ститъ ю& ја%ко възбрани эTц~ъ е^я” А/ще ли
пося'гнеT за' мђжь, (т^о)5 ѓ^бTњ ея` на не'и. по
эTлђченїи эT ё%стъ ея`, ја%же нарекла` е^сть на'
дш~ђ свою” И$ ё^слы'шиT мђж'ь е^я`, и^ помолчиT е'й.
во'ньже дн~ь ё^слы'шиT, [-]6 та'ко да станTђ вс^и
ѓ^бњты е^я` и^ нареченїа е^я` ја%же нарекла` еs на'
дш~ђ свою да станTђ” А/ще л^и възбраненїеM възбраниT мђжь ея`. во'ньже дн~ь ё^слы'шит# вс^я ѓ^бњты ея`, и^ нареченїа ея` ја%же нарекла` е^сть
на' дш~ђ свою да не пребђ'детъ, ја%ко мђжь
[е^я`]7 възбрани'тъ эT нея`. и^ г~ь ѓ^цы'ститъ
ю&” И$ ѓ^бњтъ вдови'чь и^ пђщени'ца. е^ли'ко а%ще
ѓ^беща'етъ на' дш~ђ свою да пребђ'детъ и^мъ”
А/ще л^и в домђ мђжа свое^го, ѓ^бњтъ ея` [и^]8
наро'къ, и^же на' дш~ђ ея` съ клятвою” И$ ё^слы'шитъ мђжь ея`, и^ помолчиT е'й, [-]9 не възбранитъ е'й. [-]10 да ста'нђтъ вс^и ѓ^бњты
е^я`, и^ вс^я нареченїа ея', ја%же нарекла` е^сть на'
дш~ђ свою` да ста'нђтъ е'й” А/ще ли эTлђча'я
эTлђчиT мђжь ея`, во'ньже дн~ь ё^слы'шитъ. вс^е
е^ли'ко а'ще и^зошло` е^сть, и^зъ ё%стъ ея`, по ѓ^бњтомъ ея`, и^ по нарече'нїемъ [ея`]11, е^же на'
дш~ђ ея`, не пребђ'детъ е'й, мђжь (б^о) ея` эTлђчилъ е^сть. и^ г~ь ѓ^цы'стиT е^я`” Всякъ ѓ^бњтъ и^ вся'ка кля'тва соё%за заѕлиT дш~и. (и^)
мђжь ея` ста'нетъ е'й, и^ мђжь ея` эTлђ'чиT”
А/ще ли молча` помоlчи'тъ е'й, эT дн~е до дн~е [-]12
да ѓ^ста'нђтъ е'й вс^я ѓ^бњти ея`. и^ [вс^я]13
нареченїя ја%же до нея`, ста'нђтъ е'й, ја%ко молча'лъ е'й е^сть сїи дн~ь во'нже слыша” А/ще ли эTлђча эTлђчиT [мђжь]14 е^я`, по' дн~и во'ньже слы'шалъ е^сть, и^ прїиметъ себњ грњхъ ея`” Сїи
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ё^правленїа е^ли'ко заповњ'да г~ь мољ=сїю, междђ
мђжеM и^ [междђ]15 жено'ю` е^го, и^ междђ эTцеM и^
дще'рїю въ ю%ности (е^я`) в домђ эTч~и”
выj к~е

і^сsђ наv г~і

_ Глvа, л~а”
рече г~ь къ мољ=сїю гл~я, *мсти` ме'сть
эT сн~овъ і^и~леv, эT мадїани'товъ. и^ потом# приложи'ся к лю'демъ своиM” И$ рече
мољ=сїи къ лю'деM гл~я. въѓ^рђжитеся (на
1
бра'нь) , [и^ въполчи'теся]2 преD гм~ъ на мадїа'ма, этда'ти эTм#ще'нїе эT г~а мадїа'мђ” Ты'сђщђ эT племе'ни. [и^]3 ты'сђща эT племе'ни, эT
всњхъ племе'нъ, [сн~овъ] 4 і^и^л~евъ. послите въполчи'тися и^ сочто'ша эT ты'сђщъ і^и^л~евых.
тысђщђ эT племе'ни, [и^ бысть]5 в~і ты'сђщъ,
въѓ^рђженыхъ на бра'нь” И$ посла` я& мољ=сїи
ты'сђщђ эT племе'ни, [и^]6 ты'сђща эT племени, съ си'лою и^хъ. и^ фїнее^съ сн~ъ е^лїаза'ровъ,
сн~а а^а^ро'ня жрецъ и^ сосђ'ды ст~ыа, и^ трђ'бы
зна'меnныа, в рђкђ е^го” И$ въполчи'шася на мадїа^ма. ја%коже повелњ г~ь мољ=сїю, і^ и^зби'ша весь
мђжескъ поl” *И$ цр~я мадїа'мля и^ ё^би'ша въкђпњ съ ја%звеными иX. и^ (не'вина)7, (и^ рокома и^
сљ=ръ)8. и^ ё^ра, и^ (ревока)9, (и^) [всњхъ]10 цр~еи
мадїа'млиX. и^ валаа'ма сн~а воѓ%рова ё^биша ѓ^рђжїем# съ ја%звеными иX” И$ плениша жены
мадїа'мля, і^ и^мњнїа иX и^ скоты и^хъ и^ вс^я
притежа'нїа и^хъ и^ си'лђ и^хъ плениша” И$ вс^я
грады и^хъ. и^же въ ѓ^бита'нїи и^хъ, и^ дворы
и^хъ, пож#гоша ѓ^гнеM” И$ поа'ша ве'сь плњнъ
[и^хъ]11 и^ вс^я притяжа'нїа и^хъ, эT чл~ка до
ско'та” И$ приведо'ша до мољ=сїа и^ е^лїаза'ра жерца`, и^ къ всњмъ сн~омъ і^и^л~евыM, плњнъ и^ кори'сти і^ и^мњнїе (и^хъ) въ по'лчище. въ а^раа^воg
моа'вль и^же е^сть ё^ і^ѓ'рдана при е^рихо'нњ” І$ и^зы'де мољ=сїи і^ е^лїа^за'ръ жрецъ, и^ вс^и кн~ѕи со'нма
проти'вђ и^мъ, внњ по'лчища” И$ раZгнњвася
мољ=сїи на строи'теля си'лы ты'сђщники и^
сотники, преd по'лка ходяща'я” И$ рече иM мољ=сїи
въскђ'ю живи'сте (же'нескъ полъ весь)12” Тїи б^о
бы'ша сн~омъ і^и^л~евымъ, по словеси` валаа'млю.
эTстђпле'нїе и^ презрњнїе словђ гн~ю. [вельфего'ра]13 ради. и^ быs вреD въ со'нмњ гн~и” (-)14 Нн~њ
(же) и^збі'ите вся'къ мђжескъ по'лъ въ всемъ
съвеrшенїи. и^ вся'кђ женђ` и^же позна` ло'же мђжеско побїи'те” Вся'ко раZлђче'нїе же'н#ско. (а^) ја%же
не зна'ет# мђжеска полђ живи'те ю&” (-)15 Вы'
(же) ста'ните вн^њ по'лчища з~ дн~їи, вся'къ ё^би'выи [дш~ђ]16 и^ прися'гїи ё^бїе'номђ, да ѓ^чистиTся, въ [г~ дн~ь]17, и^ въ дн~ь сеDмыи в^ы и^
плњнъ вашъ” И$ вс^я ѓ^дежда, и^ всякъ сосђдъ
ко'жанеn, и^ вс^е съдњланое эT козли'чины, и^ всяk
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ком і між його жінкою, і між батьком
і дочкою в її молодості, в домі батька.

Глава 31
1 І заговорив Господь до Мойсея, кажучи: 2 *Мсти помсту ізраїльських синів на мадіянітах, і тоді
перестався до твого народу. 3 І сказав Мойсей до народу, кажучи: Озбройтеся на війну і станьте в лави
перед Господом проти Мадіяма, щоб
віддати Мадіямові помсту від Господа. 4 Тисячу, з племені, і тисячу, з
племені, з усіх племен ізраїльських
синів пошліть, щоб стали в лави. 5 І
почислили, з ізраїльських тисяч, тисячу з племені, і було 12 тисяч озброєних до бою. 6 І послав їх Мойсей:
тисячу – з племені, і тисячу – з племені, з їхньою силою; і Фінеес, син
Еліазара, сина Аарона – священика, і
священний посуд, і труби, що дають
знак, в його руках. 7 І стали в лави
проти Мадіяма, так як заповів Господь Мойсеєві, і вибили кожного, з
чоловічого роду. 8 *І забили мадіямських царів, і разом з їхніми раненими і Невина, і Рокома, і Сира, і Ура, і
Ревока, і всіх мадіямських царів. І
Валаама, сина Воора, забили зброєю,
з їхніми раненими. 9 І забрали в полон мадіямських жінок, і їхній маєток, і їхню скотину, і ввесь їхній здобуток, і їхню силу взяли в полон. 10 І
всі їхні міста, що в їхніх поселеннях,
і їхні двори спалили вогнем. 11 І
взяли ввесь їхній полон і все, що
вони придбали, від людини до скотини, 12 і привели до Мойсея і Еліазара
– священика і до всіх ізраїльських синів полон і здобич, і їхній маєток, до
табору, до Аравота Моавського, який
є коло Йордану, при Єрихоні. 13 І
вийшов Мойсей і Еліазар – священик, і всі князі з табору їм назустріч,
поза табір. 14 І розгнівався Мойсей
на проводирів сили, тисячників і сотників, що йшли перед полком. 15 І
сказав їм Мойсей: Навіщо оставили
ви живими ввесь жіночий рід? 16 Бо
ті були ізраїльським синам, за словом
Валаама, на відступлення і зневаження господнього слова через Вельфеґора, і була пошесть в господнім зборі. 17 Тепер же вибийте всіх чоловічого роду в усьому полоні, і забийте
кожну жінку, яка пізнала ложе мужчини, 18 ввесь полон жінок, а яка не
знає ложе можчини, оставте її живою. 19 Ви ж станьте поза табором 7
днів, кожний, хто вбив душу і доторкнувся до вбитого, хай очиститься в
3-му дні і в сьомому дні, ви і ваш полон. 20 І кожну одіж, і кожний шкіряний посуд, і все зроблене з козячої
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шкіри, і всякий дерев’яний посуд очистьте. 21 І сказав Еліазар – священик до
мужів сили, що приходили з різні бою:
Це припис закону, який приказав Господь Мойсеєві. 22 Опріч срібла, і золота, і міді, і заліза, і свинцю, і олова,
23 – всяка річ, яка пройде через вогонь,
випробується вогнем, але очиститься
водним очищенням. І все, що не перейде через вогонь, хай пройде через воду.
24 І виперете вашу одіж в сьомому дні,
і хай очиститься, і тоді хай ввійде до
табору. 25 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 26 Візьміть початок з здобичі
полону, від людини до скотини, ти і
Еліазар – священик, і князі племен
збору. 27 І розділіть здобич між вояками, що вийшли на бій, і між всім збором. 28 І відлучіть данину Господеві з
людей – вояків, що вийшли на війну:
одну душу з п’ятисот людей, а й зі скотини, і волів, з овець, і з ослів. 29 І з їхньої ж половини візьмете і дасьте Еліазарові – священикові – дань Господеві.
30 І з половини ізраїльських синів візьмеш, одного з 50 людей, і з волів, і
овець, і з ослів, і усієї скотини; дав він
їх Левітам, що зберігають сторожі в
шатрі Господньому. 31 І зробив Мойсей і Еліазар – священик так, як Господь заповів Мойсеєві. 32 І було множество полону, якого взяли в полон
мужі – вояки: з овець 675 – тисяч, 33
волів же – 72 тисячі, 34 ослів же – 61
тисячу, 35 душ же людських, з жіночого роду, які не були з чоловіком, всіх
душ – 32 тисячі. 36 І половина була
часткою тих, що вийшли на війну: з
числа овець – 337 тисяч і п’ятьсот. 37 І
була данина Господеві: від овець – 670
і 5 38 і волів – 30000 і 6000, данина ж
Господеві – 70 і два; 39 і ослів – 30000
п’ятьсот, данина ж Господеві – 61; 40
душ же людей – 16000, данина ж, з
них, Господеві – 32 душі. 41 І дав
Мойсей данину Господеві, відлучене
для Бога, Еліазарові – священикові, так
як заповів Господь Мойсеєві. 42 З
половини ж ізраїльських синів, яких
розділив Мойсей, від мужів – вояків,
43 і була половина з збору овець –
300000, і 37000, і п’ятьсот, 44 і волів
же – 36000, 45 і ослів – 30000 і
п’ятьсот, 46 і людських душ – 16000;
47 і взяв Мойсей з половини ізраїльських синів – одне з 50, від людини і
звірини, і дав їх Левітам, що сторожать
сторожі в господньому шатрі, так як
заповів Господь Мойсеєві. 48 І прийшли до Мойсея всі, поставлені над тисячниками сили і сотників сили, 49 і
сказали до Мойсея: Твої слуги взяли
число, з мужів – вояків, що є у нас, і
ніхто з них не згинув. 50 Ось же, принесли ми дар Господеві, що хто знайшов: золотий посуд, ручну обручку і
ланцюжки, перстені і каблуки, і золоті
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сосDђ дре'вянъ да ѓ^чи'стите” И$ рече е^лїа^за'ръ
жрецъ, къ мђжеM си'лы, приходя'щимъ съ сњча ра'тныя. с^е ѓ^правле'нїе зако'на е^же заповњ'да г~ь мољ=сїю” Развњ сребра` и^ зла'та, и^ мњди
и^ желњза, и^ коситера, и^ ѓ'лова. вся'ка вещь
и^же прои'деT сквоѕњ ѓ%гнь (ѓ^гнемъ и^скђ'сится)18, н^о воDныM ѓ^чищенїеM ѓ^цы'стится” И$ вс^е
е^же не прои'детъ сквоѕњ ѓ%гнь, да прои'деT
сквоѕњ водђ” І$ и^спере'те ризы вашA въ дн~ь
сеDмыи и^ да ѓ^цы'стится, и^ потоM да вни'детъ въ по'лчище” И$ рече г~ь къ мољ=сїю гл~я,
[возмњте]19 нача'токъ эT коры'сти плњ'ннаго
эT чл~ка до скота`. т^ы і^ е^лїа^за'ръ жреw, и^ кн~ѕи
племе'нъ со'нма” И$ да раздњли'те коры'сти
междђ во'ины ходи'вшими на сњчь, и^ междђ
всњмъ со'нмомъ” И$ да эTлђчи'те да'нь г~ђ, эT
людїи воиn ходи'вшихъ на сњчь. е^ді'нђ дш~ђ,
эT пять со'тъ чл~къ (а^)20 эT скота`, и^ воловъ, эT ѓ^ве'цъ и^ эT ѓ^слятъ” И$ эT полови'ны
(же) и^хъ да во'змете и^ да [дадите]21 е^лїаза'рђ жеръцђ`. да'нь г~ђ” И$ эT полови'ны сн~овъ
і^и^л~еv, да воZмеши е^ді'но эT, н~, чл~къ, и^ эT волоv,
и^ ѓ^веw, и^ эT ѓ^сля'тъ, и^ всего скота`, (даде)22
я& левљ=томъ, и^же стрегђтъ страQбы` въ хра'мњ гн~и” И$ сътвори` мољ=сїи, і^ е^лїа'заръ жрецъ,
ја%коже повелњ г~ь мољ=сїю” И$ бысть мно'жество
полонђ`, и^же полони'ша мђжи вои'ньстїи эT
ѓ^веw, х~ ѓ~е ты'сящь” (-)23 Воло'в (же), о~в ты'сящи. (-)24 ѓ^слоv (же) ћ~а ты'сяща” (-)25 дш~ъ (же)
чл~къ эT же'ньска по'лђ яy не бя'ше прилњпна
мђжњхъ, всXњ дш~ъ, л~в ты'сящи” И$ бысть
половин#ная часть ходи'вшихъ на сњ'чь. эT
числа` ѓ%вна, тл~з ты'сящь, и^ пять соT” И$
бы'сть да'нь г~ђ эT ѓ^ве'цъ, х~о~ и^ е~. и^ воловъ, Wл~
и^ Wѕ~, (-)26 да'нь (же) г~ђ, о~ и^ в~. и^ ѓ^словъ, Wл~
пять соT, (-)27 да'нь (же) г~ђ ћ~а. (-)28 дш~ь (же)
чл~чь Wѕ~і, (-)29 да'нь (же) [эT сиX]30 г~ђ л~в дш~и” И$
даде мољ=сїи да'нь г~ђ ё^частїе б~ђ, е^лїа'зарђ
жерцђ, ја%коy повелњ г~ђ мољ=сїю” эT половин# (же)
сн~ов# і^и^л~евъ, е^же раздњли мољ=сїи. эT мђжеи
вои'скиX” И$ бысть половина эT со'нма, ѓ^вецъ,
Wт~ и^ Wл~Wз~ и^ пять соT. и^ волов# же Wл~Wѕ~. и^ ѓ^селъ Wл~
и^ пять соT. и^ (чл~чихъ дш~ъ)31 Wѕ~і” И$ поя`
мољ=сїи эT половинъ сн~овъ і^и^л~евъ е^ді'нъ эT н~
эT чл~ка и^ скота. и^ дасть я& левљ=тоM, стрегђщиM стражбы` въ хра'мњ гн~и, ја%коже повелњ
г~ь мољ=сїю” И$ прїидо'ша къ мољ=сїю вс^и поставле'нїи наD ты'сђщами си'лы. (-)32 и^ сотницы (си'лы)” И$ реко'ша къ мољ=сїю ѓ^троцы
твои` взяша сочте'нїе эT мђжь вои'нскиX и^же
сђть ё^ наs, и^ никтоже поги'бе эT ниX” Се' же
принесо'хоM даръ г~ђ. (е^же кт^о)33 ѓ^брњлъ е^сть
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сосDђ зла'тъ, ѓ^брђчи и^ гривны, пр'ьстьни и^
ё^серя'зи и^ чњпи зла'ты, ѓ^цы'стити ѓ^ наs преD
гм~ь” И$ взя` мољ=сїи і^ е^лїа'заръ [-]34, зла'то эT
ни'хъ весь сосђдъ съдњла'нъ” И$ быs всего` злата,
ё^ча'стїе е^же эTлђчи'ся г~ђ, ѕ~і ты'сящь и^ (х~)35 и^
н~, си'кль, эT тысящникъ и^ эT со'тникъ. (-)36
мђжиy во'истїи плњни'ша ко'ждо себњ” И$ вз^я
мољ=сїи і^ е^лїа'заръ жрецъ зла'то, эT ты'сящникъ, и^ со'тникъ. и^ внесо'ша и& въ хра'мъ свњдњ'нїа, па'мять сн~овъ і^и^л~евъ преD гм~ь”

_ Глvа, л~в”

выj г~і

виj д~і
и^ к~ѕ

скота` мно'жество бяше, сн~омъ рђви'млимъ. и^ сн~ом# га'довоM мно'го ѕњ'ло, и^ ви'дњша село`, и^а^зи'рово, и^ село` галаа'дово. и^
бя'ше мњсто мњ'сто, ско'тное” И$ (прїидо'1
ша) сн~ове рђви'мли. и^ сн~ове гадовы рекоша къ
мољ=сїю, и^ къ е^лїа'зарђ жерцђ`. и^ къ кн~ѕемъ
со'нма гл~юще” А$таро'џъ, и^ дево'нъ, и^ [а^зи'ръ]2, и^
(нам#мра`)3 и^ а^сево'нъ, и^ е^леа'ли, и^ сева'ма, и^ наваv,
и^ (валїа'нъ)4” Зе'млю ю%же преда'лъ еs г~ь преD сн~ы
і^и^л~евы. земля` (же) скотопи'щна е^сть, (-)5 рабо'м
(же) твоиM скот# е^сть” И$ гл~ахђ а%ще е^смы ѓ^брњли
блгDть преD тобо'ю. да да'сть намъ зе'млю т^ђ
рабо'мъ твоиM, въ ѓ^дръжа'нїе. и^ не преводи` наs
чресъ і^ѓ^рдаn” И$ рече мољ=сїи сн~омъ га'довомъ и^ сн~оM
рђви'млимъ. бра'тїа ва'ша пои'дTђ на сњ'чь, и^ вы`
л^и седи'те т^ђ” [-]6 Въскђю развраща'ете [срDце]7
сн~овъ і^и^л~ев# не преи^ти` на' землю ю%же (дае^ть г~ь)8
иM” Не та'ко л^и сътвори'ша эTц~ы ва'ши. *е^гда`
послаX я& эT кади'са варни съгляда'ти зе'млю” И$
възыйдо'ша до де'бри гризновїю, и^ согляда'ша
землю, и^ эTврати'ша срDце сн~овъ і^и^л~евъ, ја%ко не
внити въ землю` ю%же да'лъ е^сть г~ь и^мъ” *И$
разгнњ'вася ја%ростїю г~ь въ дн~ь ѓ^нъ, и^
кля'тся гл~я. а%ще ё%зрятъ чл~цы сїи. и^зшедъше и^зъ е^гљ=пта, эT к~ лTњ, и^ выjше. вњдђщей
[добро` и^ ѕло`]9” Земля` е^ю'же кля'хся, а^враа'мђ, і^
и^саа'кђ, і^ и^а'ковђ. не въслњ'доваша б^о въ слDњ
мене`. ра'звњ хале'въ сн~ъ и^е^џо'нинъ, эTлђче'ныи. і^
и^сђсъ сн~ъ нављ=нъ, ја%ко въслњ'доваша въ слDњ
г~а” И$ раZгнњвася ја%ростїю г~ь на і^и~ля. и^ потоми` я& въ пђсты'ни, м~ лњтъ, до'ндеже потреби'ся вс^е роже'нїе творяще ѕло` преD гм~ъ” Се^
въста'сте въ мњсто эTц~ъ свои^хъ съгрњше'нїе
чл~къ ѕлыX, приложи'ти е^ще`. къ ја%рости гнњ'ва
гн~я на і^и^л~я” ЈА/ко эTврати'те эT неh приложити
е^ще`. ѓ^ста'вити е^го въ пђсты'ни, и^ събезако'нђете въ всем# со'нмњ се'мъ” И$ пришеDше к немђ` и^
гл~аша, ѓ^гра'ды ѓ^вцаM да соградиM зд^њ скотоM свои^мъ. и^ ѓ^гра'ды и^мњнїемъ на'шиM. (а^) м^ы въѓ^рђже'ни пои'деM на страQбђ прьвїи, сн~омъ і^и^л~е265

гребінці, щоб надолужити за нас
перед Господом. 51 І взяв Мойсей і
Еліазар в них золото, всякий створений посуд. 52 І було всього відділеного золота, яке відлучили Господеві, – 16 тисяч, і 600, і 50 сиклів
– від тисячників і від сотників. 53
Мужі ж вояки взяли здобич, кожний собі. 54 І взяв Мойсей і Еліазар
– священик золото від тисячників і
сотників, і внесли його до шатра
свідчення на пам’ять ізраїльських
синів перед Господом.

Глава 32
1 І було багато скота у синів
Рувима і у синів Ґада, дуже багато.
І побачили околицю Язира, і околицю Ґалаада, і місце було, місце для
скота. 2 І прийшли сини Рувима і
сини Ґада, сказали до Мойсея і до
Еліазара – священика, і до князів
збору, кажучи: 3 Атарот, і Девон, і
Азир, і Наммра, і Асевон, і Елеали,
і Севама, і Навав, і Валіан: 4 Землю, яку передав Господь перед ізраїльськими синами, – земля ж є
для схову скота, а в твоїх рабів є
скот. 5 І говорили: Якщо ми знайшли ласку перед тобою, хай дасть
ту землю нам, твоїм рабам, в насліддя, і не переводи нас через Йордан. 6 І сказав Мойсей синам Ґада і
синам Рувима: Брати ваші підуть в
бій – і ви ж сидітимете тут? 7 Навіщо завертаєте серце ізраїльських
синів, щоб не перейти до землі, яку
їм дає Господь? 8 Чи не так вчинили ваші батьки, *коли я їх послав з
Кадиса Варни обстежити землю? 9
І пішли до Долини Грона, і обстежили землю, і відвернули серце ізраїльських синів, щоб не ввійти до
землі, яку Господь їм дав. 10 *І розгнівався гнівом Господь в тому дні,
і поклявся, кажучи: 11 Хіба побачать ці люди, що вийшли з Єгипту,
від 20 літ і вище, які знають добро і
зло, землю, якою Я поклявся Авраамові і Ісаакові, і Якову, – бо не пішли вслід за мною? 12 За винятком
Халева, сина Єтонія, – відлучений,
і Ісус, син Навина, – бо пішли вслід
за Господом. 13 І розгнівався Господь гнівом на Ізраїля і стомив їх в
пустині 40 літ, доки не вигублено
ввесь рід тих, що чинили зло перед
Господом. 14 Ось ви встали, замість своїх батьків, щоб ще додати
гріх злих людей до господнього
гніву, люті на Ізраїля. 15 Бо відвернулися ви від нього, щоб додати,
ще оставити його в пустині, і згрішите проти всього цього збору. 16 І
прийшовши до нього, й говорили:
Збудуємо тут огорожі вівцям, своїй
________
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скотині, і огорожі нашим маєткам, 17
а ми озброєними підемо першими, з
ізраїльських синів, на сторож, доки
не введемо їх до їхнього місця. І хай
наші маєтки поселяться в закріплених містах через тих, що живуть на
землі. 18 І не повернемося до наших
домів, доки не розділяться ізраїльські
сини, кожний в своє насліддя. 19 Ми,
отже, хай не успадкуємо між ними, з
другого боку Йордану, і далі, бо ми
одержали наше насліддя – цю околицю Йордана, на сході. 20 І сказав до
них Мойсей: *Якщо зробите за цим
словом, якщо озброїтеся перед Господом на війну 21 і перейде, кожний
ваш озброєний, Йордан перед Господом – на бій, доки не буде вигублений його ворог від його лиця 22 –
буде опанована земля перед Господом; і після цього повернетеся, і будете невинними перед Господом, і
від Ізраїля; і вся ця земля буде вам в
посідання перед Господом. 23 Якщо
ж так не зробите – згрішите перед
Господом, і пізнаєте свій гріх, коли
вас зло захопить. 24 Збудуєтє ви собі
огорожі для вашого маєтку, і огорожі
для вашого скота, вчинете те, що
вийшло з ваших уст. 25 І сказали сини Рувима і сини Ґада до Мойсея, кажучи: Твої раби вчинять так, як наш
Господь наказав. 26 Наш маєток, і
наші жінки, і ввесь наш скот – хай
будуть в містах Ґалааду; 27 і твої раби ж перейдуть, всі в озброєнні і бойовій готовості, перед Господом – на
війну, так як каже Господь. 28 *І поставив їм Мойсей Еліазара – священика й Ісуса Навина, і князів родів
племен ізраїльських синів. 29 І сказав
до них Мойсей: Якщо перейдуть сини Рувима і сини Ґада з вами через
Йордан, і кожний озброєний на війну, – перед Господом, і заволодієте
землею перед собою, тоді дастьте їм
Ґалаадську землю в насліддя. 30 Якщо ж не перейдуть, озброєні з вами
на війну, перед Господом, переведете
їхній маєток, і їхніх жінок, і їхню
скотину перед вами в ханаанську землю, і хай унаслідять з вами в ханаанській землі. 31 І відповіли ж сини
Рувима і сини Ґада, кажучи: Те, що
каже Господь своїм рабам, так вчинемо! 32 Ми перейдемо озброєні перед Господом до ханаанської землі, і
дасьте нам в насліддя цю околицю
Йордана. 33 *І Мойсей дав їм, синам
Ґада і синам Рувима, і половині племені Маннасії, синам Йосифа, царство Сіона, царя Аммореїв, і царство
Оґа, царя Васана, землю і міста і з їхніми околицями, і міста довколишньої землі. 34 І закріпили сини Ґада
Давот, і Астарот, і Ароір, 35 і Софан,
і Азир, і підвели їх, 36 і Намрама, і
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вымъ. до'ндеже въведе'мъ я& в [мњсто иX]10. и^
да вселяTся и^мњнїа на'ша въ гра'ды ё^твержены насе'лниk раd земля'” [И$]11 не ѓ^братиMся въ
до'мы наша дондеже раздњляTся сн~ове і^и^л~ьтестїи. кождо въ прича'стїе свое” (Мы ё^бо)12 да
не причатиMся в ни'хъ, ѓ^бонђ стра'нђ і^ѓрда'на.
и^ да'леи, ја%ко прїа'хомъ прича'стїе на'ше сїю
странђ` і^ѓ^рда'на на восто'ки” И$ рече к нимъ
мољ=сїи. *а%ще сътвори'те по словеси` семђ`. а%ще
въѓ^рђжи'теся преD гм~ъ на' брань” И$ пре'идеT
[вся'къ ѓ^рђж'никъ вашъ]13 і^ѓ^рда'нъ, преD гм~ъ,
[на сњчь]14. до'ндеже потребиTся враh е^го. эT лица` е^го” И$ съѓ^бладаеT земле'ю преD гм~ъ. и^ по
се'мъ ѓ^братите'ся, и^ бђ'дете безъ вины`,
предъ гм~ъ, и^ эT і^и^л~я. и^ бђ'детъ земля`
(вся`) с^и вамъ, въ ѓ^дръжа'нїе предъ гм~ъ”
А/ще ли не сътвори'те тако, съгрњши'те преD
гм~ь. и^ ё^вњсте грXњ свои е^гда` в^ы пости'гнетъ
ѕл^о, (да)15 съградите в^ы себњ` ѓ^гра'ды и^мњнїю
ва'шемђ. и^ ѓ^гра'ды ското'мъ вашиM, [-]16 и^звњщенїе и^зъ ё%стъ ва'шихъ да сътвори'те” И$
реко'ша сн~ове рђви'мли и^ сн~ове га'довы къ мољ=сїю гл~юще, раби` твои` сътворя'тъ ја%ко г~ь
на'шъ повелњлъ е^сть” И$мњнїе наше и^ же'ны
наша. и^ весь ско'тъ на'шъ, да бђ'дђтъ въ
гра'дњхъ галаа'довыхъ” (и^) раби' же твои` минђт'ъ вс^и въ ѓ^рђж'їи, и^ ё^гото'вани преD гм~ь
на' браn. ја%коже (гл~етъ г~ь)17” *И$ приста'ви иM
мољ=сїи, е^лїаза'ра жерца`, і^ и^сђ'са нављ=на. и^ кн~ѕя
эTч~ьствъ племе'ни [сн~ов#]18 і^и^л~евъ” И$ рече к ниM
мољ=сїи, а%ще ли пре'идђтъ сн~ове рђви'мли и^
сн~ове га'довы. с ва'ми чресъ і^ѓр^ да'нъ (и^) вся'к#
въѓ^рђжеn на' брань преD гм~ъ, и^ съѓ^блада'ете
земле'ю преD собо'ю. (тогда`)19 дадите иM зе'млю
галаа'довђ. въ ѓ^дръжа'нїе” А/ще л^и не преидTђ
въѓ^рђже'ни с ва'ми на' брань преD гм~ъ [-]20 да
препђ'стите и^мњнїе и^хъ. и^ же'ны и^хъ, и^
ско'ты и^хъ. прежде васъ на землю` ханаа'ню. и^
да причастяTся с вами на земли` ханаа'ни” И$
эTвњща'ша (же) сн~ове рђви'мли и^ сн~ове га'довы
гл~ще, е^ли'ко [гл~етъ г~ь]21 рабомъ свои^мъ та'ко
сътвориM м^ы, пре'идемъ въѓ^рђжени преD гм~ъ. в
землю ханаа'ню. и^ дасте` [наM въ ѓ^дръжа'нїе]22
(странђ сїю)23 і^ѓ^рда'на” *И$ дастъ иM мољ=сїи
сн~омъ га'довомъ. и^ сн~омъ рђви'млемъ. и^ полђ
племе'ни манасїинђ, сн~овъ і^ѓ^сифль, црsтво сїѓ'на цр~я [а^м#мореи'ска]24 и^ црsтво ѓ^гово, цр~я васа'ня, зеMлю и^ грады. (и^) съ предњлы е^я`. [и^]25
гра'ды (ѓ^крsтъныя земля`)26” И$ съгради'ша сн~ове га'довы, даво'џъ, и^ [а^староg]27, и^ а^ро'иръ, и^
[съфа'нъ]28, и^ [а^зи'ръ]29 и^ възнесоша и^хъ, и^ на
[а^мъвра'ма]30, и^ веџара'на грады тве'рды, и^
266
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ѓ^грады ѓ^вцам#” (-)31 Сн~ове (же) рђви'мли, съгради'ша е^сево'на и^ е^леа'ли, и^ (каа^риџе'ма)32 [и^ наво'на]33, и^ вее^льмеѓ'на ѓ^градиша ѓ^крsтъ, и^ севама” И$ прозваша по и^менемъ своиM, и^мена градом#
ја%же съградиша” *И$ шеD (ё%ръ) сн~ъ махи'роv,
(внђкъ)34 манасїевъ въ галаа'дъ, и^ взя` е^го и^
погђби` [ам#море'я]35 живђщаго в немъ” И$ дастъ
мољ=сїи галаа'дъ махи'рђ, сн~ђ манасїинђ и^ в#сели'ся т^ђ” И$ (а^е'ръ)36 сн~ъ манасїевъ, и%де и^ прїя`
се'ла и^хъ, и^ прозваша я& се'ла и^а^е'рова” И$ нава'нъ
(шеD)37 прїя` канаџа, и^ се'ла е^го, (-)38 и^менова` я&
[наванъ]39 эT и^мени свое^го”

_ Глvа, л~г”
1

в~ мо= в~і

в~ мо= г~і

в~ мо= е~і

в~ мо= ѕ~і

в~ мо= з~і
в~ мо= џ~і
виj а~і
и^ г~і

їи] станове сн~овъ і^и^л~въ. (ја%же)2 и^зыдо'ша
и^з# земля` е^гљ=пет#скїя, съ си'лою иX. рђко'ю
мољ=сїѓ^вою, і^ а^а^ро'нею” И$ въписа` мољ=сїи
въздвиженїя и^хъ. и^ ста'нове и^хъ, по словеси` гн~ю” (-)3 Сїи (же) ста'нове ше'ствїя (пђти`)
и^хъ” [*И$]4 въздвиго'шася эT раме'с#сы. въ мцsъ,
а~. въ е~і. дн~ь, (а~. мцsа) 5, наё%трїя па'схи и^зыдо'ша сн~ове і^и^л~ьтестїи`, рђко'ю высо'кою преD всњми е^гљ=птяны” (-)6 Є$гљ=птяне (же) погрњба'хђ
[ё^ме'ршая эT ни'хъ]7 вс^я, ја%же и^зби` г~ь весь
первене'цъ в земли` е^гљ=пет#стњи, и^ въ бо'ѕњхъ
и^хъ, сътвори` эTмщ
# е'нїе г~ь. И$ въздви'гше (же)
ся сн~ове і^и^л~ви эT раме'с#сы, въполчи'шася въ [сохо'џњ]8” *И$ въздвиго'шася эT [сохо'џа]9 [-]10 въполчи'шася въ вђџа'нњ, и^же е^сть ча'сть нњ'кая
пђсты'ня” И$ въздвиго'шася эT вђџа'на. и^ въполчи'шася въ ё%стїи (ро'џи)11, и^же е^сть пря'мо
вее^льсеgфо'нђ” И$ въполчи'шася пря'мо магда'дђ” И$
въздвиго'шася пря'мо (хиро'џђ)12, и^ прои^до'ша
среди` моря въ пђсты'ню. і^ и^до'ша пђтеM тр^и
дн~и, въ пђсты'ни то'и и^ въполчи'шася въ го'ркостехъ” И$ въздвиго'шася эT го'ркости, *и^ прїидо'ша въ е^ли'мъ. (-)13 въ е^ли'мњ (же) [бњ'ста]14.
в~і, и^сто'чника. во'дъ. и^ о~, эTр'асли фи'никъ, и^
въполчи'шася (ё^ воды` та'мо)15” И$ (въздви'гшеся)16 эT (еле'ма)17, (-)18 въполчи'шася ё^ мо'ря
чр'ьмнаго” И$ въздвиго'шася эT мо'ря чр'ьмнаго.
*и^ въполчи'шася въ пђсты'ни си'нъ” И$ (воZдвиhшеся)19 эT пђсты'ни си'нъ, и^ въполчи'шася
въ рафа'ка” И$ (въздви'гшеся)20 эT рафа'ка, и^ въполчи'шася въ е^лђ'сњ и^ (въздви'гшеся)21 эT е^лђ'са. *и^ въполчи'шася въ рафиди'нњ, и^ не бысть
(таM воды` лю'демъ пи'ти)22” И$ (въздви'гъшеся)23
эT рафиди'на. *и^ въполчи'шася въ пђсты'ни
си'нъ” И$ (въздви'гшеся)24 эT пђсты'ни си'н#, (-)25
въполчи'шася въ гро'бњхъ похотњ'нїя” И$ (въз#двиhшеся)26 эT гроb похотњнїя, и^ въпол#чи'шася
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Ветаран – сильні міста і огорожі
вівцям. 37 Сини ж Рувима збудували Есевон, і Елеали, і Кааритема,
38 і Навон, і Веелмеон, загородили
довкруг, і Севаму. І назвали за своїми іменами імена міст, які збудували. 39 *І пішовши Ур, син Махіра, внук Манасії, до Ґалааду, і взяв
його, і вигубив амморея, що жив в
ньому. 40 І дав Мойсей Ґалаад Махірові, синові Манасії, і поселився
там. 41 І Аер, син Манасії, пішов і
захопив їхні села, і назвали їх Села
Яера. 42 І Навав, пішовши, захопив
Канат і його села, назвав їх Наван,
від імені свого.

мой1. 8

Глава 33
1 Це місця табору ізраїльських
синів, які вийшли з єгипетської
землі, з їхньою силою, під рукою
Мойсея й Аарона. 2 І написав Мойсей їхні походи і місця їхнього табору, за Господнім словом. Це ж
місця табору, походу їхньої дороги.
3 *І підвелися з Рамесси в 1-му місяці, в 15-му дні 1 місяця, наступного дня по пасці; ізраїльські сини
вийшли рукою високою перед всіма єгиптянами. 4 Єгиптяни ж ховали всіх своїх мертвих, яких вигубив
Господь, кожного первородного в
єгипетській землі, і зробив Господь
помсту в їхніх богах. 5 І піднявшись з Рамесси, ізраїльські сини
отаборилися в Сохоті. 6 *І підвелися з Сохоту, отаборилися в Вутані, який є якоюсь частина пустині. 7 І підвелися з Вутану, і отаборилися при гирлі Роти, що є напроти Веелсепфону. І отаборилися
напроти Маґдаду. 8 І підвелися напроти Хироту, і пройшли посеред
моря, до пустині; і пішли дорогою
трьох днів через ту пустиню, і отаборилися в Гіркотах. 9 І підвелися з
Гіркоти, *і прийшли до Елима. В
Елимі ж було 12 джерел вод і 70
пальмових стовбурів, і отаборилися
там, при воді. 10 І підвелися з Елима, отаборилися при Червоному
морі. 11 І підвелися від Червоного
моря, *і отаборилися в пустині Сін.
12 І підвівшись з пустині Сін, і отаборилися в Рафака. 13 І підвівшись
з Рафака, і отаборилися в Елусі. 14
І підвівшись з Елуса, *і отаборилися в Рафидині; і не було там води
для народу пити. 15 І підвівшись з
Рафидина, *і отаборилися в пустині
Сін. 16 І підвівшись з пустині Сін,
отаборилися в Гробівцях пожадання. 17 І підвівшись з Гробівців пожадання, і отаборилися в Асироті.
18 І підвівшись з Асирота, і отаборилися в Ратамі. 19 І підвівшись з
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Ратами, і отаборилися в Ревоні
Фареса. 20 І підвелися з Ревону
Фареса, отаборилися в Лемвоні.
21 І підвівшись з Лемвона, отаборилися в Рессані. 22 І підвелися з
Рессана, отаборилися в Макелоті.
23 І підвелися з Макелоту, отаборилися в Арсафаті. 24 І підвелися
з гори Арсафату, і отаборилися в
Харадаті. 25 І підвелися з Харадату, і отаборилися в Македоті.
26 І підвелися з Македоту, і отаборилися в Катааті. 27 І підвівшись з Катаату, і отаборилися в
Тараті. 28 І підвівшись з Рату, і отаборилися в Матеку. 29 І підвівшись з Матеку, і отаборилися в
Аселмоні. 30 *І підвівшись з Аселмони, і отаборилися в Масуроті. 31 І підвелися з Масурота, і отаборилися в Накані. 32 І підвелися з Ванакана, і отаборилися в
горі Ґаддад. 33 І підвівшись же з
гори Ґаддад, і отаборилися в Етеваті. 34 І підвелися з Етевати, і
отаборилися в Емрвоні. 35 І підвівшись з Емрвону, і отаборилися
в Ґетсіоні – Ґавер. 36 І підвівшись
же з Ґетсіон – Ґавера, і отаборилися в пустині Сін. І підвівшись з
пустині Сін, і отаборилися в пустині Фаран, що є Кадис. 37 *І підвелися з Кадиса, і отаборилися в
горі Ор, поблизу землі Едом. 38
*І вийшов Аарон – священик на
гору Ор за приказом Господнім, і
там помер в 40-му році виходу
ізраїльських синів з єгипетської
землі, 5-го місяця, в 1 день
місяця. 39 Аарон же був 123 –
літний, коли помер на горі Ор. 40
*І почув Хананей, цар Ароду, цей
же жив в ханаанській землі, коли
входили ізраїльські сини. 41 І підвівшись з гори Ор, і отаборилися в Селмоні. 42 Підвівшись же з
Селмону, і отаборилися в Финоні. 43 *І підвівшись же з Финону,
і отаборилися в Овоті. 44 І підвівшись же з Вооту, і отаборилися в Ґаї, на другій стороні границь Моава. 45 І підвівшись же з
Ґаї, і отаборилися в Девоні – Ґад.
46 І підвівшись з Девону – Ґад,
отаборилися в Ґелмоні – Девлатем. 47 І підвівшись з Ґелмона –
Девлатема, і отаборилися в горах
Аваріма, напроти Навава. 48 І
підвівшись з гори Аваріма, і отаборилися на заході Моава, при
Йордані, коло Єрихону. І підвелися з заходу Моава, 49 і отаборилися при Йордані, між Симофом, до Велсатима, на заході Моава. 50 І заговорив Господь до
Мойсея на заході Моава, при
Йордані, коло Єрихону, кажучи:
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въ а^сиро'џњ” И$ (въздвиhшеся)27 эT а^сиро'џа, и^ въполчи'шася въ раџа'мњ” И$ (въздви'гшеся)28 эT раџа'ма и^ въполчи'шася въ [ревонъ]29 фаре'са” И$ въздвиго'шася эT (ревонъ)30 фаре'са, (-)31 въполчи'шася
в [лем#во'нњ]32” И$ (възъдви'гшеся)33 эT [лем#во'на]34.
(-)35 въпоlчи'шася въ [рес#са'нњ]36” И$ въздвиго'шася
эT [рес#са'на]37. (-)38 въполчи'шася в (макело'џњ)39” И$
въздви'гнђлися эT (макело'џа)40, (-)41 въполчи'лися
въ (а^ръсафа'џъ)42” И$ възъдвиго'шася эT [а^ръсафа'џъ]43 (горы`), и^ въполчи'шася въ харада'џе” И$
възъдви'гнђшася эT харада'џа, и^ въполъчи'шася
въ [македо'џњ]44” И$ въздви'гнђша эT [македо'џа]45,
и^ въполчи'шася въ катаа'џњ” И$ (вњздви'гшеся)46
эT катаа'џа. и^ въплчи'шася въ џара'џе” И$ (въздви'гшеся)47 эT (ра'џа)48, и^ въполчи'шася въ (маџњ'кђ)49” И$ (въздви'гшеся)50 эT [маџе'ка]51. и^ въполчи'шася въ а^селъмо'нњ” *И$ (въздви'гшеся)52 эT
а^селмо'на и^ въполчи'шася въ [масђро'џњ]53” И$ въздви'гошася эT [масђро'џа]54, и^ въполчи'шася въ
(нака'не)55” И$ въздви'гошася эT [ванака'на]56, и^ въполчи'шася в горњ` [гаDда'дове]57” И$ (въздви'гшеyся)58
эT горы` [гаDда'довы]59, и^ въполчи'шася въ е^тева'џе”
И$ въздвиго'шася эT е^тева'џа и^ въполчи'шася въ
(е^м#рво'нњ)60” И$ (въздви'гшеся)61 эT (е^м#рво'на)62, и^
въполчи'шася въ (геџъсїѓ'нњ)63 гаве'ръ” И$ (въздви'гше же ся)64 эT [геџъсїѓ'нъ]65 гавера, и^ въполчи'шася въ пђсты'ни си'нъ” И$ (въздви'гшеся)66
эT пђсты'ни си'нъ, и^ въполчи'шася въ пђсты'ни
фаранњ и^же е^сть кадиs” *И$ въздвиго'шася эT кади'са, и^ въполчи'шася въ [горњ` ѓ%рњ]67 близђ земли` е^до'мли” *И$ възы'де а^а^ро'нъ жре'цъ [на горђ`
ѓ%ръ]68, повелњнїемъ гн~имъ, и^ ё%мре т^ђ, въ м~,
лњтъ, и^зшеDствїя сн~овъ і^и^л~въ, и^з# земля` е^гљ=пет#ски, мцsа е~ го, въ а~ дн~ь, мцsа” (-)69 А$а^роn (же)
бя'ше р~, к~, г~, лњтъ. е^гда` ё%мре въ [горњ` ѓ%рњ]70”
*И$ ё^слы'шавъ хананей цр~ь а^родо'въ, (-)71 сїи (же)
живя'ше в земли` ханаа'нњ. е^гда` вхожда'хђ сн~ове
і^и^л~вы” И$ (въздви'гшеся)72 эT (горы` ѓ%ры)73. и^ въполчи'шася в селмо'нњ” (Въздви'гше же ся)74 эT
селмо'на, и^ въпоlчи'шася въ фино'нњ” *И$ (въздвиhшеyся)75 эT фино'на, и^ въполчи'шася въ ѓ^воџњ” И$
(въздви'гше)76 же ся эT (воѓ^во'џа)77. и^ въполчи'шася въ га'и ѓ^б о'нђ странђ` предњ'лъ моа'вль” И$
(възъдви'гше)78 (же) ся эT га'ия, и^ въполчи'шася
въ дево'нњ га'дъ” И$ (въздви'гшеся)79 эT девона
га'да. (-)80 въполчи'шася въ гелмо'нњ девлаџе'мъ”
И$ (въздви'г#шеся)81 эT гелмо'на девлаџе'ма, и въполчишася в гора'хъ а^варимляхъ пря'мо нава'вђ”
И (въздвигшеся)82 эT горы` а^вари'мля. и въполчи'шася на за'пади моа'вли ё^ і^ѓ^рда'на прї е^рихо'нњ” [И$ воZдвиго'шася эT за'пада моа'вля]83, и въпоlчишася ё^ і^ѓrда'на межђ [симо'фоM]84 до (веlсаџи'268
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ма)85 на за'пады моа'ва И$ гл~а г~ь къ мољ=сїю въ
за'падњ моа'ва, ё^ і^ѓ^рда'на. при е^рихо'нњ рекїи” Гл~и
сн~омъ і^и^л~евымъ и^ рече'ши к ни'мъ. в^ы прехо'дите
і^ѓ^рда'нъ, въ зе'млю ханаа'ню” И$ да погђ'бите вс^я
живђщая на земли` эT лица` ва'шего. и^ раздрђши'те стражбы` иX. и^ вс^я и%долы и^злїа'ныя и^зва'янїя и^х# погђбите я&. и^ вс^я ка'пища иX разрђши'те, *и^ погђби'те вс^я живђщая на земли`” И$ всели'теся в н^ю, ва'мъ б^о да'лъ е^сми зе'млю и^хъ,
(ѓ%крsтъ) по жре'бїю (-)86 ѓ^быи'мете зе'млю и^хъ въ
ѓ^держа'нїе, по племе'немъ вашимъ. мно'гимъ ё^мно'жите ѓ^держа'нїе и^хъ, и^ ма'лыM ё^ма'лите ѓ^держа'нїе ихъ. в не'иже и^зы'детъ (жре'бїи)87 е^го, та'мо да [бђдетъ е^го]88, по племе'немъ эTч~ьствїи
ва'шихъ причасти'те” А/ще л^и не погђ'бите живђщ'ихъ на земли` эT лица` ва'шего. и^ бђ'детъ ја%же
ѓ^ста'вите ѓ^ нихъ, ѓ^стъни въ ѓ%чїю ва'шею. и^
ја%звы въ ре'брахъ ва'шихъ. и^ съвраждђ'ютъ
[вамъ]89 на земли` на не'и (же) [-]90 всели'теся” И$
бђ'детъ ја%коже помы'слихъ сътвори'ти ѓ^нњ'мъ,
(т^о) сътворю` ва'мъ”

_ Глvа, л~д”

і^сsђ наv е~і

рече г~ь къ мољ=сїю гл~я. заповњж'дь сн~омъ
і^и^л~евыM, и^ рече'ши къ ни'мъ” Вы^ вхо'дите
въ зе'млю ханаа'ню. [и^]1 сїя (же) бђ'детъ
вамъ, въ причаще'нїе земля` ханаа'ня. съ
предњ'лы е^я`” *И$ да бђ'детъ вамъ ё%го'лъ. ја^же
эT лива'на эT пђсты'ни си'нъ даже до е^до'ма. и^
да бђ'дђтъ ваM прњдњ'лы да'же до лива'на. эT
кра'я мо'ря слн~чнаго эT въсто'къ” И$ да ѓ^бы'идђтъ ваs прњдњ'лы. эT лива'на до въше'ствїя
(и^кро'виня)2, и^ да про'идетъ до [е^на'къ]3, и^ да
бђ'детъ хо'дъ и^схо'дъ е^го на лива'нъ, кадис# варїи”
И$ да и^зы'детъ на село` а^раа'дово. и^ да про'идетъ
до [селмо'на]4, и^ да ѓ^бы'идетъ прњдњ'лы эT [селмо'на]5, водоте'чь е^гљ=петскђ. и^ да бђ'детъ и^схоD
мо'ре [вели'кое]6” И$ предњ'лы мо'рстїи да бђдђтъ
ваM. мо'ре вели'кое да ё^лђчиT. с^е да бђ'детъ ваM
прњдњ'лъ мо'рскїи” И$ с^е да бђ'детъ [ваM предњ'лъ]7
к сњверђ эT мо'ря вели'каго. и^змњ'рите сами себњ
эT горы`, горо'ю” [-]8 И$змњ'рите са'ми себњ. въходя'щеи въ е^ма'џъ, и^ да бђдђтъ прехо'дъ е^го
предњ'лы (а^сада'да)9. и^ да и'дђтъ прњдњ'лы зье^фро'на” И$ да бђ'детъ и^схо'дъ е^го [а^р#сена'инъ]10, с^е да
бђ'дђтъ предњ'лы эT сњ'вера” (-)11 И$змњ'рите (же)
са'ми себњ (и^) прњдњ'лы въсто'чныа. эT [а^рсенаи'на]12 до сепфа'ма. и^ да сни'дђтъ прњдњ'лы эT
сепфа'м аръвила эT въсто'къ на и^сто'чники. и^ да
сни'дђтъ прњдњ'лы ви'лы, (и^ да про'идђтъ)13 на'
море хенере'џъ, эT въсто'къ” И$ да сни'дђтъ предњ'лы на і^ѓ^рда'нъ. и^ да бђ'детъ предњ'лъ [е^го]14
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51 Скажи ізраїльським синам, і
скажеш до них: Ви переходите
Йордан до ханаанської землі. 52 І
вигубите всіх, що живуть в землі,
перед вашим лицем, і знищите
їхні сторожі і всі їхні вилиті та
вирізблені ідоли, знищите їх, і всі
їхні святині знищите, 53 *і вигубите всіх, що живуть на землі, і
поселитеся в ній. Бо вам дав Я
їхню землю довкруг, за жеребом
54 унаслідите їхню землю, в насліддя за вашими племенами. Численним помножите їхню посілість, і малим зменшите їхню посілість. На що вийде його жереб,
там хай буде його, за племенем
ваших родів унаслідуєте. 55 Якщо ж не вигубите тих, що живуть
на землі, від лиця вашого, і буде,
що ті, кого залишите з них, стануть колькою у ваших очах і раною у ваших ребрах, і ворогуватимуть з вами на землі, на якій
же поселитися. 56 І буде, так як
задумав Я зробити з ними, то
зроблю з вами.

мой5. 7
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Глава 34
1 І сказав Господь до Мойсея, кажучи: 2 Заповіси ізраїльським синам, і скажеш до них: Ви
входите до ханаанської землі, і
вона ж буде вам в насліддя – ханаанська земля з її границями. 3
*І хай буде вам сторона, що до
півдня: від пустині Сін аж до
Едома; і хай будуть вам границі
аж до півдня, від частини Солоного моря, зі сходу. 4 І хай обійдуть вас границі: з півдня – до
височини Ікровин, і хай пройде
до Енака, і хай буде хід – прохід
його на південь Кадис-Варси. І
хай вийде до села Араада, і хай
пройде до Селмону, 5 і хай обійде границі, від Селмону, потоку
єгипетского, і хай виходом буде
Велике море. 6 І границі моря
(=заходу) хай будуть вам: Велике
море хай буде границею, це хай
буде вам границею моря (=заходу). 7 І це хай буде вам границя
на півночі: від Великого моря
відміряєте самі собі, від гори, горою. 8 Відміряєте самі собі до
входу, до Емату, і хай буде її перехід – границі Асадада; 9 і хай
ідуть границі з Ефрона. І хай буде її вихід (=кінець) – Арсенаїн, –
це хай будуть границі з півночі.
10 Відміряєте ж самі собі і границі східні: від Арсенаїна до Сепфами. 11 І хай зійдуть границі від
Сепфами: Арвила – зі сходу, до
джерел, і хай зійдуть границі Ви-
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ли, і хай пройдуть на захід Хенерета
– зі сходу. 12 І хай зійдуть границі до
Йордану, і хай буде вихід (=кінець)
його – Солоне море. Це буде вам земля і її границі довкруг. 13 І заповів
Мойсей ізраїльським синам, кажучи:
*Це земля, яку одержите в насліддя,
за жеребом, так як заповів Господь:
дати її дев’ятьом племенам і половині племені Манасії; 14 оскільки взяло
плем’я синів Рувима і плем’я синів
Ґада, за домами їхніх батьків, і половина племені Манассії одержали своє
насліддя. 15 Два племені і пів племені одержали своє насліддя за Йорданом, при Єрихоні, до полудня, на
сході. 16 І сказав Господь до Мойсея,
кажучи: 17 Це імена мужів, які розділять вам землю: Еліазар-священик,
Ісус Навин, 18 і по одному з князів, з
племені, візьмете, щоб поділити вам
землю. 19 Це ж імена мужів: з племені Юди – Халев, син Єгефтонія. 20
І з племені Симеона – Саламіїл, син
Семіюда. 21 І з племені Веніяміна –
Елдас, син Хаслона. 22 І з племені
Дана – князь Вокеров, син Еклина. 23
І з синів Йосифа, з племені синів Манасії – князь Аніїл, син Суфида. 24 І з
племені синів Ефріма – князь Камуїл,
син Сафтана. 25 І з племені Завулона
– князь Елисафан, син Харнаха. 26 І з
племені синів Ісахара – князь Файтіїл, син Ози. 27 І з племені синів
Асира – князь Ахіор, син Селемія. 28
І з племені синів Нефталі – князь
Фадіїл, син Ямиуда. 29 Це ті, яким
Господь заповів поділити ізраїльським синам в ханаанській землі.

море сланое. т^а бђ'дет# (земля` ваM)15. и^ предњ'лы е^я` ѓ%крsтъ” И$ заповњ'да мољ=сїи сн~омъ і^и^л~евымъ гл~я, *с^и земля` ю%же прїимете съ причаще'нїемъ [-]16 по жре'бїю. ја%коже повелњ г~ь,
да'ти е^я`. девяти` племеn. и^ полђ` племе'ни
манасїи'нђ” ЈА/коже взя'ша племя` сн~въ рђви'мль, и^ племя` сн~овъ га'довъ. по домоM эTч~ьствъ и^хъ. и^ по'лъ племе'ни манасїи'на, взя'ша прича'стїа своя” дв^њ племе'ни и^ по'лъ
племе'ни прїя'ша прича'стїя своя ё^ і^ѓр^ да'на,
при е^рихо'нњ эT полђ`дн~я на въсто'ки” И$ рече г~ь
къ мољ=сїю гл~я, с^и и^мена` мђжь и^же раздели'ти вамъ землю`. е^лиа^за'ръ жре'цъ и^сђсъ на'вљнъ” И$ кн~ѕя е^ді'наго эT племе'ни да по'имете
разделити ва'мъ зе'млю” (-)17 Сїи (же) и^мена`
мђже'мъ племе'ни і^ю'дина. хале'въ сн~ъ (и^гефџо'нинъ)18” [И$]19 племе'ни симеѓ'ня, саламїи'ль сн~ъ
(семиё%довъ)20” [И$]21 племе'ни венїами'ня, [е^льда'съ]22 сн~ъ хасъло'новъ” [И$]23 племе'ни да'нова
кн~ѕь (въкеро'вь)24, сн~ъ [е^кли'нинъ]25” [И$]26 сн~овъ
и^ѓ'сифль, племе'ни сн~овъ манасїи'нь. кн~ѕь а^нїи^ль, сн~ъ [сђфи'довъ]27” [И$]28 племе'ни сн~овъ е^фрњ'мль. кн~ѕь камђ'иль, сн~ъ [сафта'новъ]29” [И$]30
племе'ни заё^ло'ня кн~ѕь е^лисафа'нъ сн~ъ [харъна'ховъ]31” [И$]32 племе'ни сн~въ [и^сахаровъ]33, кн~ѕь
[фан#тїи'ль]34, сн~ъ ѓ^заи^нь” [И$]35 племе'ни сн~овъ
а^сри'въ, кн~ѕь а^хиѓ'ръ сн~ъ селемїи” [И$]36 племе'ни
сн~овъ (неџали'мль)37. кн~ѕь [фадїиl]38, сн~ъ [и^а^миё%довъ]39” Сїи и^мже заповњ'да г~ь. пречасти'ти
сн~оM и^і^л~евыM. въ земли` хана'ани”

Глава 35

_ Глvа, л~е”

1 І сказав Господь до Мойсея на
заході Моава, коло Йордану, при Єрихоні, кажучи: 2 *Заповіси ізраїльським синам, і дадуть левітам, з насліддя їхньої посілості, міста на поселення і прилеглі околиці, міста довкруг них дадуть левітам, 3 хай будуть
міста їм на поселення, і відділене їм
хай буде, їхній скотині і всім їхнім
чотироногим. 4 І околиці міст, які
дасьте левітам, від стіни міста, ззовні
– дві тисячі ліктів довкруг. 5 І відміряєш сторону, ззовні міста, що до
сходу, – дві тисячі ліктів. І сторона,
що до півночі, – дві тисячі ліктів. І
сторона, що до моря (=заходу), – дві
тисячі ліктів. І сторона, що до заходу,
– дві тисячі ліктів. І хай будуть вам
міста ж, посеред цього, і околиці
міст. 6 *І міста, які дасьте левітам, –
6 міст хай будуть на сховок, які дасьте, щоб втік до них вбивця, і до цих
же – 40 і 2 міста. 7 Всіх міст, які
дасьте левітам, – 40 і 8 міст і їхні
околиці. 8 Це ж і міста, які дасьте їм

рече г~ь къ мољ=сїю на за'пади моа'ва, ё^
і^ѓ^рдана при е^рихо'не гл~я” *Заповњждь
сн~омъ і^и^л~евымъ. и^ дадяT левљ=тоM эT
прича'стїа ѓ^дръжа'нїа и^х#. гра'ды всели'теся, и^ хлњвины. града ѓ^крsтъ и^хъ дадя'тъ левљ=томъ” [-]1 да бђ'дђтъ [гради
и^хъ]2 вселя'тися, и^ ё^ча'стїа и^хъ да бђдђтъ ско'томъ иX, и^ всемђ` четвероно'жномђ
и^хъ” И$ ѓ^бдержа'нїе градоv и^хже да'сте левљ=томъ эT стены` града [-]3 вн^њ, дв^њ ты'сящи
лакоT ѓ%крsт#” И$ да и^змњ'риши (странђ вн^њ гра'да)4, ја%же на восто'къ. двою` ты'сящђ лакот#”
И$ страна` и^же къ (сњ'верђ)5 двою` ты'сящђ лако'тъ” И$ страна` ја%же къ мо'рю двою` ты'сящђ
ла'котъ” И$ страна` ја%же ко (за'падђ)6 двою`
ты'сящђ ла'котъ” И$ гра'ды (же) посредњ сего`
да бђ'дђтъ вамъ, и^ съдръжа'нїа гра'довъ” *И$
грады ја^же да'сте левљ=тоM ѕ~, граD (да бђ'дђтъ)
ё^бњжныX. и^же да'сте бњ'гати в н^я ё^би'вшимъ. и^ къ сиM же, м~ и^ в~, грады” Всњ'хъ гра'270
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довъ и^хже да'сте левљ=тоM м~ и^ и~ градоv. [-]7 и^
хлњви'ны иX” (Сїа же) и^ гра'ды иXже да'сте [иM]8, эT
ѓ^дрьжа'нїа сн~овъ і^и~леv эT многихъ мно'го, (-)9 эT
ма'лыхъ ма'ло. ко'ждо по прича'стїю свое^мђ, е^же
пречастятъ, да дадя'тъ эT грDа левљ=томъ” И$
рече г~ь къ мољ=сїю гл~я. *гл~и сн~омъ і^и~левымъ
[рекїи]10 къ ниM. в^ы минђ'ете і^ѓр^ да'нъ въ зе'млю
ханаа'ню. и^ разлђчи'те са'ми себњ` грады (и^) ё^бњженїа да бђ'дђтъ ва'мъ. ё^бњжати в н^я
ё^бо'иникђ, всяk ё^би'вый дш~ю не хотя`” И$ да
бђдђтъ [вамъ гра'ди]11 ё^бњжа'нїа, эT сердобо'лныя крови. (да)12 не ё%мретъ ё^би'выи. дон#деже
ста'нет преD сонмом# на сђдњ. И$ гра'ды ја%же
да'сте, ѕ~, граD ё^бњж#ныхъ да бђ'дђтъ ваM. г~, гра'ды, дасте ѓ^бо'нђ странђ` і^ѓ^рда'на. И$ тр^и грады
да'сте въ земли` ханаа'ни, ё^бњ'жище да бђ'деT”
Сн~омъ і^и^л~евыM и^ прише'лцђ, и^ ѓ^бита'лникђ, и^же
въ ва'съ. да бђ'дђтъ гра'ди сїй въ ё^бњжа'нїе
ё^бњга'ти та'мо вся'комђ, ё^бива'ющемђ дш~ђ
нехотњ'нїемъ, а%ще ли сосђ'домъ желњзныM ё^бїет#
и& и^ ё%мреT. ё^бі'ица е^сть, смр~тїю да ё%мретъ
ё^бі'ица” А/ще ли ка'менемъ и^з рђки` (-)13, ё^бїетъ
и&, (и^ е^же ё%мрети эT него), и^ ё'мретъ, ё'бїица
е^сть, смр~тїю да ё%мреT ё^бїйца” А/ще ли сосђ'домъ
дре'вянымъ, и^з рђки` е^гоже ради ё%мрети, и^
тњмъ ё^бїетъ и& и^ ё%мреT, ё^бі'ица е^сть, смр~тїю
да ё%мретъ ё^бі'ица” О$у'жикъ крови тоя` да ё^бі'етъ ё^би'вшаго, е^гда` ё^сря'щетъ и& тогда` ё^бїетъ и&” А/ще вражды` ради [-]14 (-)15 вр'ьжетъ
на'нь, вся'къ сосђ'дъ с хи'тростїю и^ ё'мретъ” И$л^и
съ гнњ'вомъ ё^би'лъ и& рђко'ю и^ ё'мретъ, смр~тїю
да ё%мретъ ё^би'выи, ё^бі'ица (б^о) е^сть. смр~тїю
да ё%мреT ё^би'вая (и&)” О$у'жикъ крови, да ё^бїетъ,
ё^бїйцђ, е^гда` стрњтится с ниM” *А/ще л^и
внеза'пђ [и^]16 не вражды` ради, [-]17 вр'ьжеT на'нь
всякъ сосDђ, [и^]18 не съ вра'ждо'ю” И$л^и вся'кимъ
ка'мыкомъ и^мже (вр'ьжетъ)19 невњ'дыи и^ па'детъ
на него и^ ё'мрет#, сїи же врагъ е^го не бњ`, ни'же
хотя'и ѕла` е^мђ твори'ти” И$ да сђдиT соньмъ
междђ` ё^би'вшимъ, и^ межи ё%жикою кро'ви, по
раZсђдженїю ѓ%номђ” [-]20 да и^зба'витъ со'ньмъ ё^би'вшаго (и&), эT ё%жика кро'ви. и^ да ё^ста'виT (-)21
со'ньм# въ градњ ё^бњжнеM [-]22 во'ньже ё^бњжиT, [-]23
да живетъ т^ђ. до'ндеже ё%мретъ жре'цъ вели'кїи”
е^гоже пома'заша [-]24 е^ле'ѓмъ ст~ымъ” А/ще л^и
и^сходомъ и^зы'идеT ё^би'выи, вн^њ предњлъ гра'да
во'ньже ё^вњглъ та'мо, и^ ѓ^бря'щетъ и& ё%жика
кро'ви, вн^њ предњлъ гра'да ё^бњжаvшаго е^мђ, [-]25
ё^бїетъ ё%жикъ кро'ви. ё^бившаго, нњсть повин`енъ” Въ гра'де б^о ё^бњжа'нїа да живе'тъ, до'ндеже ё%мретъ жре'цъ вели'кїи” [-]26 По ё^мр~твїи жерца` вели'каго да с^я ѓ^брати'тъ ё^би'выи, въ зе'млю
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з насліддя ізраїльських синів: від
багатьох – багато, від малих – мало. Кожний, за своїм насліддям,
яке унаслідують, хай дадуть, з
міст, левітам. 9 І сказав Господь
до Мойсея, кажучи: 10 *Скажи ізраїльським синам, кажучи до
них: Ви переходите Йордан до
ханаанської землі, 11 і відділите
самі собі міста, і міста-схрони
хай будуть вам, щоб утекли до
них убивці, кожному, хто вбив
душу ненавмисно. 12 І хай будуть вам міста-схрони від кревного по крові, хай не помре вбивця,
доки не стане перед збором на
суд. 13 І міста, які дасьте, 6 міст,
сховком хай будуть вам. 14
Міста: 3 дасьте на другій стороні
Йордану і три міста дасьте в ханаанській землі. 15 Сховком хай
буде для ізраїльських синів і приходька, і тому, хто живе, що між
вами; хай ці міста будуть на сховок, щоб втекти туди кожному,
що вбив душу ненавмисно. 16
Якщо ж заб’є його залізним знаряддям, і він помре – убивцею є;
смертю хай помре убивця. 17 Якщо ж каменем з руки уб’є його, і
помре від нього, і помре – убивця
є; смертю хай помре убивця. 18
Якщо ж від дерев’яного знаряддя,
з руки, через нього і ним помре,
вб’є його і помре – вбивця є;
смертю хай помре убивця. 19
Кревний тієї крові хай уб’є вбивцю, коли зустріне його, тоді його
уб’є. 20 Якщо, з ворожнечі, кине
на нього всяке знаряддя з засідки,
і помре 21 чи через гнів вдарив
його рукою, і помре, смертю хай
помре той, хто вбив, бо вбивцею
є. Смертю хай помре його вбивця. Кревний крові хай уб’є вбивцю, коли зустрінеться з ним. 22
*Якщо ж нагло і не через ворожнечу кине на нього всяке знаряддя і не з ворожнечі 23 чи всяким
каменем, яким кине, незнаючи, і
впаде на нього, і він помре – цей
же не був його ворогом ані не бажав йому вчинити зла, 24 і хай
судить збір: між тим, хто вбив, і
між кревним крові за тим судом.
25 Хай збір визволить того, хто
його вбив, від кревного крові, і
хай віддасть збір до міста-схрону,
куди втече, хай живе там, доки не
помре великий священик, якого
помазали святою олією. 26 Якщо
ж виходом вийде вбивця за границі міста, до якого втік, туди, 27
і знайде його кревний крові, поза
границями міста, до якого він
втік, вб’є кревний крові вбивцю –
не буде винним. 28 Бо хай живе в
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місті-схроні, доки не помре великий
священик. Після смерті великого священика хай повернеться вбивця до
землі свого насліддя. 29 *І хай це буде вам в правило суду, у ваші роди, в
усіх ваших поселеннях. 30 Кожного,
хто вб’є душу, суддя, по справі, через
свідків, хай уб’є убивцю; свідок же
один хай не свідчить на смерть душі.
31 І не візьмете викупу за душу від
убивці; хто винний є за вбивство –
отже, смертю хай помре. І не візьмете викупу за душу від убивці, що є
винний за смерть, бо хай смертю помре. 32 І не візьме викупу, щоб утік
до міста-схрону, щоб знову жити на
землі, доки не помре великий священик. 33 І хай вбивством не згине земля, на якій ви живете, бо ця кров поб’є землю, і земля не очиститься від
крові, пролитої на неї, хіба лиш кров’ю того, хто пролив. 34 Не опоганите землю, на якій живете, на якій Я
вселяюся між вами. Я бо є Господь,
що вселяється поміж ізраїльськими
синами.

ѓ^дръжа'нїа свое^го” *И$ да бђ'детъ с^е вамъ въ
ѓ^правле'нїе сђда, в роже'нїа ва'ша, въ всXњ селе'нїихъ ва'шиX” Вся'каго ё^би'вшаго дш~ђ, (сђдїа
по словесе'мъ) преD по'слђховъ да ё^бїетъ ё^би'вшаh. (-)27 по'слђх (же) е^ді'нъ да не послђшествђеT
(на' смр~ть дш~и)28” И$ да не во'змете и^скђ'па на
дш~и, эT ё^би'вшаго. повиnнђ сђщђ е^мђ ё^бїенїю смр~тїю ё^бо да ё%мретъ” (И$ да не во'змете и^скђпа, за' дђшђ эT ё^би'вшаго ви'ннаго
сђща'го на ё^бїенїе, смр~тїю б^о да ё%мретъ”)
[И$]29 да не во'зметъ и^скђ'па, на ё^бњже'нїе во'
грDа ё^бњженїа, да па'ки живе'тъ на земли`,
до'ндеже ё%мретъ жре'цъ вели'кїи” И$ да не поги'бнеT земля` ё^бїе'нїемъ на не'иже в^ы ѓ^бита'ете. кро'вь б^о сїа побїет# зе'млю, и^ не ѓ^чи'стится земля` эT кро'ви пролїа'нныя на не'и,
толи'ко эT кро'ви пролива'ющаго” [-]30 да не ѓ^сквръни'те земля`, на не'иже живе'те [-]31. на не'иже а%зъ вселя'юся посредњ ваs, а%зъ б^о е^смь г~ь,
вселя'аися средњ сн~овъ і^и^л~евъ”

Глава 36

_ Глvа, л~ѕ”

1 І прийшовши, князі родів синів
Ґалаада: сина Махіра, сина Манасії, з
племені синів Йосифа, і сказали перед Мойсеєм і перед Еліазаром-священиком, і перед князями домів родів ізраїльських синів, 2 і сказали:
Нашому панові Господь заповів віддати землю, насліддя за жеребом, і
ізраїльським синам; *і нашому панові
заповів Господь дати насліддя Салпаада, нашого брата, його дочкам. 3 І
будуть же: одному, з племені ізраїльських синів, жінками іншого племені;
і забереться їхнє насліддя з насліддя
наших батьків і додасться до насліддя племені, яким стануть жінками, – і
відніметься з жеребу нашого насліддя. 4 Коли буде відпущення ізраїльських синів, і додасться їхнє насліддя
до насліддя племені, яким лиш стануть жінками; і від насліддя племені
нашого роду відлучиться їхнє насліддя. 5 І заповів Мойсей ізраїльським
синам, за господнім наказом, кажучи:
Так, праведно говорить плем’я синів
Йосифа. 6 Це слово, яке Господь заповів дочкам Салпаада, кажучи: *Де
лиш миле їм, хай будуть жінками,
лише в племені батька свого хай будуть жінками. 7 І хай не зміниться
насліддя ізраїльським синам: з племені до іншого племені. Бо кожний в
наслідді племені свого роду – так
хай женяться ізраїльські сини. 8 *І
кожна дочка, що є кревною, що держить насліддя, з племен ізраїльських
синів, хай буде жінкою одному з пле-

прїидо'ша кн~ѕи (эTч~ьствъ)1, сн~ъ галаа'довыX, сн~а махи'рова, сн~а манасі'ина, эT
племе'ни сн~овъ і^ѓ'сифль. и^ гл~аша прDе
мољ=сїѓ^мъ и^ прDе е^лїа'за'ромъ жерцеM, и^ преD
кн~ѕи домо'въ эTч~ьства, сн~овъ і^и^ле выX” И$ реко'ша г~ђ на'шемђ, повелњ` г~ь эTда'ти зе'млю,
прича'стїа по жре'бии (и^) сн~омъ і^и^л~евымъ. *и^
г~ђ [на'шемђ]2 заповњ'да г~ь. да'ти прича'стїе,
са'лпаа^да бра'та на'шего дще'ремъ е^го” И$ бђдTђ
л^и е^ді'номђ, эT племени сн~овъ і^и^л~ев# (и^на'го племе'ни) в# же'ны, и^ эTлђчиTся прича'стїе и^хъ, эT
ѓ^дрьжа'нїа эTцъ на'шиX. и^ приложи'тся къ прича'стїю племе'ни, и^мже бђдTђ в# жены`, и^ эT
жребїа причастїа на'шего эTлђчиTся” А/ще бђ'дђт# ё^ эTја%тїе сн~овъ і^и^л~евъ, и^ приложиTся
прича'стїе иX, къ прича'стїю племе'не. и^мже
а%ще бђдђт# в# жены. и^ эT прича'стїа племе'ни
эTч~ьства ва'шего, эTлђчаTся прича'стїа и^хъ” И$
заповњ'да мољ=сїи сн~омъ і^и^л~евыM по повелњ'нїю
гн~ю гл~я, си'це (племе'ни сн~омъ і^ѓ^сифлеM гл~ющи
и%стин#но)3” Се^ слово е^же заповњ'да г~ь дще'реM
сал#паа'довыM гл~ющи, *и^дњже а%ще го'дњ иM да
бђдTђ въ жены, ра'звњ эT соnма эTч~ьства свое^го
да бђдTђ въ же'ны” И$ да не и^зменится
прича'стїе сн~овъ і^и^л~евъ, эT племе'не въ племя`
(и%но)” ЈА/ко ко'ждо въ прича'стїи племе'ни эTч~ьства своеh. да ся же'няT сн~ове і^и^л~еви” *И$ вся'ка
дщи` ё%жика сђщи дръжа'ще прича'стїе эT племе'ни сн~овъ і^и^л~евъ. е^ді'номђ эT со'ньма эTч~ества
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е^я` да бђдеT жена`, да ё^жичествђю^тъ сн~ове і^и^л~еви, ко'ждо прича'стїе эTц~а своеh” И$ да не
и^змениTся прича'стїе эT племе'ни, въ племя` и%но.
н^о ко'ждо въ прича'щенїе свое да ся пое^млюT сн~ове
і^и^л~еви, ја%коже повелњ г~ь мољ=сїю, та'ко сътвори'ша дще'ри сал#паа'довы” И$ бы'ша [маа^ла, и^]4
ферса и^ е'гла, и^ меlха, и^ нђя`, [-]5 дще'ри сал#паа'довы, бра'тииM сн~оM (-)6 эT со'нма манасїи'на,
сн~овъ і^ѓ'сифль быша же'ны, и^ бысть прича'стїе
и^хъ в# племе'ни со'нма эTц~а иX” Сїи за'повњди и^
ѓ^правле'нїа и^ сђды`. ја%же заповњ'да г~ь рђко'ю
мољ=сїевою, на за'пади моа'ва, на і^ѓ^рда'нњ ё^ е^рихо'на”

мені її роду; щоб ізраїльські сини унаслідували, кожний насліддя свого
батька. 9 І хай не зміниться насліддя: з племені до іншого племені,
але кожний у своїм наслідді, хай беруть сини ізраїльські. 10 Так як
наказав Господь Мойсеєві, так вчинили дочки Салпаада. 11 І були Маала, і Ферса, і Еґла, і Мелха, і Нуя,
дочки Салпаада, – братовим синам,
12 з племені Манасії; стали жінками синів Йосифа, і їхнє насліддя
було в племені роду їхнього батька.
13 Це заповіді і приписи, і суди, які
заповів Господь рукою Мойсея, на
заході Моава, при Йордані, коло
Єрихону.

Коне'цъ, четве'ртымъ кни'гаM мољ=сїѓ'выM.
И/мать в себњ` глvа, л~ѕ”

Кінець четвертих книг Мойсея.
Має в собі 36 глав.

П’ЯТІ КНИГИ
МОЙСЕЯ
ВТОРОЗАКОННЯ
Глvа, а~”

д~ мо= к~а

їи словеса` и^хже гл~а мољ=сїи всемђ` і^и^л~ю,
ѓ%бонђ странђ` і^ѓ^рда'на. въ пђсты'ни на
за'пады, блиZ чрьмна'го [мо'ря]1 междђ` фара'номъ [и^]2 тофо'ломъ, и^ лово'номъ и^ а^вло'номъ, и^ злаTникомъ” Є$ді'нъна'десять дн~їи эT
хори'ва пђть до горы` сеи'ра. да'ждь до кадисва'рни” И$ бысть въ м~ е лњто, въ а~і мцsъ. въ а~
дн~ь мцsа. гл~а мољ=сїи къ всMњ сн~омъ і^и^л~евыM, по
всемђ` е^ли'ко заповњда [е^мђ г~ь]3 к ниM” *По ё^бїе'нїи сїѓ'на цр~я [а^м#морре'иска]4, жи'вшаго въ (а^сево'не)5. і^ (и^ѓ'га)6 цр~я васа'ньска, жи'вшаго въ а^старо'џњ, и^ во е^драи`” Э$бо'нђ (же) странђ` і^ѓр^ да'на
въ земли` моа^вли, нача` мољ=сїи проповњ'дати зако'нъ сїи гл~я” Гь~ б~ъ на'шъ гл~а на'мъ въ
хори'вњ гл~я, довлње^тъ ваM жи'ти въ горњ се'й”
Э$брати'теся, и^ въздви'гнетеся в^ы, и^ внїидњте въ горђ а^м#морре'искђ. и^ къ всњмъ насе'лником#, а^ра'вы въ горђ` и^ поля'нђ, и^ на восто'къ,
дђбра'вы, и^ подо'лгъ мо'ря земли` ханааnски. и^
сђпроти'вђ дђбрави до рњки` вели'кїя е^в#фра'тњ”
(И$) [с^е]7 предаX преD ва'ми зе'млю вшеDше ѓ^дрьжите
(ю&)8, е^ю'же кля'хся эTц~емъ ва'шимъ, а^враа'мђ,
(-)9 і^саа'кђ, (-)10 і^а'ковђ, да'ти [ю&]11 и^м# и^ сњмени
иX по ниX” И$ реко'хъ къ ваM во' время ѓ%но гл~я. не
[могђ`]12 [а%зъ]13 е^ді'нъ води' ти ваs” Гь~ б~ъ ва'шъ
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Глава 1
1 Цe слова, які сказав Мойсей
всьому Ізраїлю по другій стороні
Йордану, в пустині, на заході,
близько Червоного моря, між Фараном, і Тофолом, і Ловоном, і Авлоном, і Златником. 2 Одинадцять
днів з Хориву, дорога до гори Сиір,
аж до Кадис-Варни. 3 І сталося в
40-у році, в 11-у місяці, в 1-у дні
місяця: заговорив Мойсей до всіх
ізраїльських синів за всім, що йому
заповів Господь до них. 4 *Після
того, як побили Сіона, амморейського царя, що жив в Асевоні, і Йоґа,
васанського царя, що жив в Астароті і в Едраї. 5 На другому ж боці
Йордану, в землі Моава, почав
Мойсей проголошувати цей закон,
кажучи: 6 Господь Бог наш заговорив до нас в Хориві, кажучи: Хай
вистане вам жити в цій горі. 7
Поверніться і підведіться ви і ввійдіть до гори аммореїв, і до всіх поселенців Арави, в гору і рівнину, і
на схід долини, і вздовж моря Ханаанської землі, і Антилівану, до великої ріки Евфрат. 8 І ось Я передав
перед вами землю – ввійшовши,
унаслідуйте її, якою поклявся Я
вашим батькам, Авраамові, Іссакові, Якову, її дати їм і їхньому насінню після них. 9 І сказав я до вас
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у тому часі, кажучи: Не можу я сам
провадити вас. 10 Господь Бог ваш
розмножив вас, і ось ви сьогодні є
так, як небесні зорі, кількістю. 11
Господь Бог ваших батьків додав вам
так, що є ви тисяча раз помножені, і
поблагословив вас, так як сказав Він
вам. 12 Як можу я сам зносити ваші
труди, і ваші тягарі, і вашу непокірливість? 13 Виберіть собі мудрих і
второпних і розумних мужів у ваших
племенах, і поставлю їх над вами вам
старшинами. 14 І відповіли ви мені, і
сказали: Добре слово, яке ти сказав
вчинити. 15 І взяв я, з вас, мудрих і
второпних, і розумних мужів; і настановив я їх, щоб владарювали над вами: тисяцькими, і сотниками, і п’ятдесятськими, і десятськими, і писарями суддям вашим. 16 І заповів я вашим суддям в тому часі, кажучи: Розсуджуйте між своїми братами, *і судіть по справедливості між чоловіком
і між його братом, і між приходьком.
17 *Не зглядайтеся на обличчя на суді: судитимеш у малому і у великому,
*не уступатимеш обличчю людини,
бо суд є божий. Ця справа, яка лиш
затяжкою буде у вас, принесете до
мене, і послухаю її. 18 І я вам заповів
у тому часі всі слова, які чинитимете.
19 І піднявшись з Хориву, ми пройшли всю ту велику і страшну пустелю, яку ви бачили в дорозі аморрейської гори, так як нам заповів Господь Бог наш, і ми прийшли до Кадис-Варни. 20 І сказав я вам: Прийдіть до аморрейської гори, яку Господь Бог ваш дає вам. 21 Гляньте,
Господь Бог ваш передав перед вашим лицем землю, ввійшовши, візьміть, так як і вам сказав Господь Бог
ваших батьків, не бійтеся ані не жахайтеся. 22 І прийшли ви всі до мене,
і сказали мені: *Пошлемо мужів перед нами, хай простежать землю, і
дадуть нам відповідь і дорогу, якою
дійдемо до неї, і міста, до яких нам
треба ввійти. 23 І сподобалося мені
це слово, і я взяв з вас 12 мужів:
одного мужа з кожного племені. 24 *І
повернувшись, піднялися на гору, і
прийшли до долини грона, і обстежили її. 25 І взяли в руки свої з плодів
землі, і принесли до нас, і говорили:
Добра земля, яку нам дає Господь
Бог. 26 І ви не забажали ввійти, і ви
не послухали слів Господа Бога вашого. 27 І ви нарікали у своїх шатрах, і
сказали: Задля ненависті вивів нас
Господь з єгипетської землі, щоб
видати нас в руки аммореїв, щоб вигубити нас. 28 Куди ми підемо? Бра
ти ж наші відвернули наші серця, кажучи: Народ є численний і сильніший
від нас, і великі міста оточені муром
до неба, але ми там побачили й синів
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ё^мно'жилъ ваs и^ с^е е^сте` днеs, ја^ко ѕвњ'зды
нбsныа мно'жествоM” Гь~ б~ъ эTц~ъ ва'шихъ приложи` ва'мъ, ја%ко е^сте` ты'сђща кра'тъ (ё^мно'жени) и^ блsви васъ, ја%коже гл~алъ е^сть ваM” Ка'ко
могђ` самъ носи'ти трђды` ваша, и^ тя'жести
ваша и^ пря` ваша, и^збери'те себњ мђжа мђ'дры и^ ё^мњтеля и^ смы'слены, въ племе'нехъ
вашиX. и^ да поста'влю и^хъ [наD ва'ми]14 стрњ'ишины ва'мъ” И$ эTвњща'сте ми и^ реко'сте добро`
сло'во е^же гл~алъ е^си сътвори'ти” И$ пояX эT ваs
мђжи мђ'дры, и^ ё^мњтелны и^ смыслены. и^
поста'вихъ и^хъ владњти наD вами ты'сђщники, и^ со'тники и^ пятьдеся'тники, и^ десятники, и^ кни'гочїа, сђдїа'мъ вашиM” И$ заповњ'дахъ сђдїа'мъ вашим# в т^о вре'мя гл~я
раZсђжда'ите междђ бра'тїею свое`ю, *и^ сђди'те
по пра'вдњ межи` мђжемъ и^ ме'ждђ бра'томъ
[е^го]15, и^ междђ прише'лцемъ [-]16” *Не зри'те
лица` въ сђдњ`, по ма'лђ и^ по вели'кђ сђ'диши
*не сђмня'ся лица` чл~ча сђдъ б^о бж~їи е^сть” с^и
рњчь и^же а%ще жестока бђдетъ ё^ васъ, принеси'те [-]17 до мене` и^ да слы'шђ ю&” И$
заповњ'дахъ ва'мъ въ вре'мя ѓ%но вс^я словеса`
ја%же сътвори'те” И$ воздви'гшеся эT хори'ва
прои^до'хоM вс^ю пђсты'ню вели'кђю, и^ стра'шнђю
ѓ%нђ, ю%же ви'дњсте. въ пђти` горы` (а^м#морре'иски)18, ја%ко заповњда [на'мъ г~ь б~ъ
на'шъ]19, и^ прїидохо'м# до кадисва'рнїи” И$ реко'хъ
ваM, прїидњте до горы` [а^м#морре'иски]20, (ја%же) г~ь
б~ъ нашъ да'етъ ваM ви'дите, предаl е^сть [-]21
г~ь б~ъ вашъ, преD лице'мъ вашиM зе'млю, вше'дше прїимњте. ја^коже гл~а г~ь б~ъ эTц~ъ ва'шихъ
(и^) вамъ, не бо'итеся н^и ё^жаса'итеся” И$ прїидосте къ мнњ` вс^и и^ рекосте [м^и]22. *да
по'слемъ мђжа преD на'ми [-]23 да соглядяT [-]24
зе'млю. и^ повњ'дятъ н^ы эTвњтъ [и^]25 пђть
и^мже дои'демъ ея`, и^ гра'ды в ня'же (н^ы) е^сть
вни'ти (-)26” И$ ё^гоDно бысть (слово (с^е) предо
мно'ю)27. и^ поя'хъ эT ваs, в~і, мђжа. мђжа е^ді'наго эT (кое^гождо) племе'ни” *И$ ѓ^братившеся
възы'доша на' горђ, и^ прїидоша до (бе'ри)28 грезно'вныа, и^ согляда'ша ю&” И$ взя'ша в рђцњ свои`
эT плода` земли`, и^ принесо'ша к наM. и^ гл~ахђ
бл~га'я земля` ю%же (вда'етъ г~ь б~ъ (-)29 наM)30” И$
не въсхотњ'сте внити, ни'же послђшасте гл~ъ
г~а б~а ва'шего” И$ възропта'сте в кђщахъ свои^хъ и^ реко'сте, (ненави'сти ради)31 и^зведе` н^ы
[г~ь]32 и^(з) земля` е^гљ=петскїа, преда' ти насъ в
рђцњ [а^м#море'истњ]33, потреби'ти наs” Ка'мо м^ы
възы'дем#, братїя (же) наша эTврати'ша [срDца
наша]34 гл~юще. ја%зыk мно'гъ [-]35 и^ крњпча'иши
насъ, и^ гра'ди вели'цњ [-]36 ё^твръжDены до
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нб~си. н^о и^ сн~ы гига'нътовы ви'дњхоM та'мо. и^
гл~ахъ къ ваM не ё^жаса'итеся и^ не бо'итеся эT
них#” Гь~ б~ъ на'шъ преDходя'и преD лицемъ
ва'шимъ то'й повою'етъ и^хъ с ва'ми, по всемђ`
е^ли'ко сътвори` ва'мъ, въ земли` е^гљ=петъстњи
[преD ѓ%чима ва'шима]37” И$ въ пђсты'ни се'й ю%же
ви'дњсте ја%ко въспита` тебе` г~ь б~ъ тво'и,
ја%коже нњ'кїи [чл~къ питаеT]38 сн~а свое^го, по всемђ`
пђти` во'ньже ходи'сте. дон#деже прїидо'сте до
мњста сего`, (н^о)39 въ словеси` се'мъ не вњ'ровасте
гв~и б~ђ ва'шемђ. и^же преDходитъ преD ва'ми въ
пђть, и^збра'ти вамъ мњсто. *водя` васъ
ѓ^гне'мъ но'щїю, показа'я ваM пђть и%мже и^ти` по
немъ. и^ ѓ'блакомъ дн~їю” И$ ё^слы'ша г~ь [б~ъ]40
глаs словесъ ва'шиX. и^ (разгнњ'вася и^)41 кля'тся
гл~я” *А/ще ё%зритъ кт^о эT мђжъ си'хъ зе'млю
бл~гђю сїю. е^ю'же [а^зъ]42 кляхся эTц~еM и^хъ.
развњ хале'ва сн~а [е^фџо'нина]43 сїи ё%зритъ ю&. (-)44
семђ (же) даM зе'млю на нюже востђпи'лъ е^сть,
и^ сн~омъ е^го, понеже прилежаT гв~и” *И$ на' мя раZгнњ'вася г~ь ваs ра'ди рекїи, ни'же т^ы вни'деши
та'мо” [Но^]45 і^сђсъ сн~ъ нављ=нъ и^же стои'тъ
преD тобо'ю, сїи вни'детъ та'мо [в н^ю]46, сего`
ё^крњпи` ја%ко сїи прича'стиT ю& і^и^л~ю” [И$ ѓ^троча'та ва'ши и^хже гл~асте въ плене'нїи бђ'дђтъ]47, и^ вся'ко ѓ^троча мла'до е^же не вњсть
днеs добра` [и^]48 ѕла`, сїи вни'дTђ та'мо, и^ си'мъ
дамъ ю& и^ сїи причастя'тъ ю&” (-)49 Вы' (же)
ѓ^брати'вшися въполъчи'стеся въ пђсты'ню
пђтеM къ чермно'мђ мо'рю” *И$ гл~асте (ре'кђще)50
къ мн^њ съгрњши'хомъ, преD гм~ъ бм~ъ на'шимъ
м^ы. (-)51 шеDше да ся сњче'мъ, по всемђ` е^ли'ко
заповњ'да г~ь б~ъ на'шъ наM” И$ въземъ ко'ждо
сосDђ [сво'и ра'тныи]52, и^ собра'вшеся в#зыидо'сте
на горђ`” И$ рече г~ь къ мн^њ рцы` иM да не выхо'дятъ ни'же секђтся, нњсмь б^о с (ни'ми)53.
и^ да не пробњгнђтъ прDе враги` ва'шими” И$
гл~ахъ къ ваM (-)54 не послђш'асте мене`, и^ престђпи'сте слово гн~е. и^ възнђди'вшеся възыидо'сте на горђ`” И$ (сшеD)55 [а^м#морњи]56 живы'и на
горњ` то'й проти'вђ ва'мъ, и^ прогна` в^ы ја%ко
(пчелам# творя'тъ)57, і^ и^зби'ша в^ы эT сеи'ра до
е'рмы, (тогда` възврати'стеся)” И$ сњдше пла'касте преD гм~ъ и^ не послђша г~ь гла'са ва'шего,
и^ не вняT ва'мъ” И$ сњдњсте в кади'си дн~и
мно'ги е^ли'ко дн~їи тогда` сњдњ'сте”
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ґіґантів. 29 І я сказав до вас: Не лякайтеся і не бійтеся їх. 30 Господь
Бог наш, що йде перед вашим лицем,
він з вами воюватиме проти них за
всім, що вчинив вам в єгипетській
землі, перед вашими очима. 31 І в цій
пустелі, як бачили ви, як кормив тебе
Господь Бог твій, так, як яка людина
кормить свого сина, по всій дорозі, по
якій ви ходили, доки не прийшли ви
до цього місця. 32 Але в цій справі ви
не повірили Господеві Богові вашому, 33 який іде перед вами в
дорозі, щоб вибрати вам місце, *провадячи вас огнем вночі, показуючи
вам дорогу, по якій іти, по ній, і
вдень у хмарі. 34 І почув Господь Бог
голос ваших слів, і розгнівався, і
поклявся, кажучи: 35 *Невже побачить хто з цих мужів цю добру
землю, якою я поклявся їхнім батькам? 36 За винятком Халева, сина
Єфтони; цей побачить її, цьому ж дам
землю, до якої ввійшов, і його синам,
тому що він пристав до Господа. 37
*І на мене Господь розгнівався через
вас, кажучи: Ані ти туди не ввійдеш.
38 Але Ісус, син Навина, що стоїть
перед тобою, цей туди ввійде, до неї;
його підкріпи, тому що він унаслідує
її Ізраїлеві. 39 І ваші діти, про яких ви
сказали: В полоні будуть, і кожна
молода дитина, яка сьогодні не знає
добро і зло – ці туди ввійдуть, і цим її
дам, і ці її унаслідують. 40 Ви ж,
повернувшись, пішли лавами в пустиню, дорогою до Червоного моря.
41 *І відповіли ви, кажучи до мене:
Згрішили ми перед Господом Богом
нашим; ми, піднявшись, воюватимемо згідно з усім, що заповів нам Господь Бог наш. І кожний, взявши своє
воєнне знаряддя і зібравшись, піднялися ви на гору. 42 І Господь сказав
до мене: Скажи їм хай не виходять
ані не воюють, бо Я не є з ними, і хай
не втечуть перед своїми ворогами. 43
І я сказав до вас, та ви мене не послухали, і ви переступили Господнє
слово, і силою піднялися ви на гору.
44 І амморей, що жив на тій горі, зійшовши проти вас, і прогнав вас, так
як чинять бджолам; і вибили вас від
Сиіра до Ерми, тоді ви повернулися;
45 і сівши, плакали ви перед Господом, і Господь не вислухав вашого
голосу і не прислухався до вас. 46 І
ви сиділи в Кадисі багато днів. Скільки днів тоді ви сиділи?
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1 І повернувшись, підвелися ми
до пустині дорогою Червоного моря, так як сказав Господь до мене, і
ми обходили гору Сиір багато днів.
2 І сказав Господь до мене: 3 Вистане вам обходити цю гору, поверніться, отже, на північ. 4 І заповіси
народові, кажучи: Ви пройдете через кордони ваших братів, синів
Ісава, які живуть в Сиірі, і побояться вас, і дуже жахаються. 5 Не вчините з ними війни, бо Я не дав вам з
землі їхньої ані стопу ноги, бо Я
дав гору Сиір в насліддя синам Ісава. 6 Сріблом купите собі їжу в них
і їстимете; в міру візьмете воду в
них, за гроші, щоб пити. 7 Бо Господь Бог твій поблагословив тебе в
кожному ділі твоїх рук. Пізнай, як
ти пройшов цю велику і страшну
пустелю. Ось 40 літ Господь Бог
твій з тобою, і не забракло вам нічого. 8 І ми пройшли попри братів
своїх, синів Ісава, що живуть в Сиірі, при арадській дорозі, від Елона і
від Ґасіон-Гавера. І повернувшись,
ми пройшли дорогою в моавську
пустелю. 9 *І Господь сказав до мене: Не ворогуйте з моавітами, і не
зробите з ними війни, бо Я не дав
вам з їхньої землі в насліддя, бо синам Лота дав Я унаслідувати Ароір.
10 І омини ж раніше сиділи на ній, і
великий і численний народ, і сильний, так як і енакини, 11 рафаїнами
вважаються і ці, так як енакини, і
моавіти називають їх йоминами. 12
І в Сиірі раніше сидів Хорей, але
сини Ісава знищили їх і викорінили
їх від лиця їхнього, і поселилися
замість них – таким чином повівся
Ізраїль з землею його насліддя, яку
Господь дав їм. 13 Тепер, отже, ви
встаньте і підведіться, і перейдете
долину Зарефа. 14 І дні, в які
відійшли ми з Кадис-Варни, доки
не перейшли долину Зарефа, 30 і 8
літ, доки не впало все покоління
мужів-вояків з табору, так як клявся
їм Господь. 15 І Божа рука була на
них, щоб вигубити їх з табору, доки
не впали. 16 І сталося, коли впали
всі мужі-вояки, умираючи з-посеред народу, 17 і промовив
Господь до мене, кажучи: 18 Ти
сьогодні ж перейдеш границями
Моава і Ароіра. 19 Прийшовши
близько до синів Аммана, не ворогуйте з ними, і не зробите з ними
війни, бо не дам тобі в насліддя
землі синів Аммона, бо синам Лота
дав Я в насліддя, 20 Вона назива
ється землею рафаїнів. Бо на ній раніше жили рафаїни, амонитяни ж
називають їх зоминами, 21 вели-
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Глvа, в~”
възврати'вшеся въздвиго'хомся въ пђсты'ню пђть моря чермна'го, ја%коже гл~а
г~ь ко мнњ`. и^ ѓ^быходихом# го'рђ, сеи'ръ,
дн~и многи. И$ рече г~ь ко мнњ, довлњ'етъ
ваM ѓ^бъхожда'ти го'рђ сїю, возврати'стеся ё^бо
къ сњ'верђ” И$ лю'демъ заповњждь гл~я, в^ы прои'дњте по предњлоM бра'тїа вашея сн~овъ и^са'вовыхъ живђщихъ въ сеи'рњ. и^ ё^боя'тся ваs, (-)1
ё^жа'снђтся ѕњло” Не сътвори'те с ними ра'ти,
не (да'хъ)2 б^о вамъ эT земля` и^хъ, ниже стопы`
ноги`, ја^ко въ прича'стїе да'хъ [сн~омъ і^са'вовыM]3
го'рђ сеи'ръ” [Сребро'мъ]4 пи'щђ кђпи'те (себњ) ё^
ни'хъ и^ ја^ди'те, (-)5 во'дђ въ мњрђ во'змете эT
нихъ, на ценњ (да)6 пїете” Гь~ б^о б~ъ [твои]7 блsвилъ е^сть тебе` въ всеM дњ'ло рђкђ твое^ю. разђмњи ка'ко прои'де пђсты'ню вели'кђю и^ стра'шнђю сїю. с^е м~, лњтъ г~ь б~ъ твои с тобо'ю, [и^]8
не проси` словеси`” И$ минђ'хомъ бра'тїю свою` сн~ы
і^са'вля, живђщ'ая в сеи'рњ ё^ пђти` (а^раDскаго)9 эT
е^ло'на, и^ эT гасїѓ'на гаве'ра, и^ възврати'вшеся
преидо'хомъ пђть въ пђсты'ню моа'влю” *И$ рече
г~ь къ мнњ`, не совраждђ'итеся моа'витомъ, и^
не сътвори'те с ними ра'ти, не (дахъ)10 б^о
ва'мъ эT земля` иX въ прича'стїе, сн~омъ б^о ло'товомъ да'лъ е^смь а^рои'ръ причасти'ти” [И$]11 ѓ^ми'ны (б^о) пре'жDе сњдя'хђ в не'и (и^ чадь)12 вели'ка
и^ мно'га и^ крњпка, ја^коже (и^) е^наки'нъ рафа'инъ,
гл~ются и^ сїи, ја%коже [е^наки'ни]13 и^ моа^ви'тњ
прозываюT я& (и^) (ѓ^ми'ны)14” И$ въ сеи'рњ сњдя'ше
[хорњ'и]15 прежде. (н^о)16 сн~ове і^са'вовы, потреби'ша
я&, і^ и^скорени'ша я&, эT лица` (-)17 и^ всели'шася
въ и'хъ мњ'ста. и^м#же ѓ%бразомъ сътвори` і^и^л~ь
на земли` прича'стїа е^го, ја^же далъ е^сть г~ь
и^мъ” Нн~њ ё^бо (в^ы) въста'ните и^ въздви'гнитеся [-]18, и^ про'идете де'брь [заре'фовђ]19 [-]20” И$
(ни)21 ја%же эTи^до'хом# эT кадис ва'рнїи до'ндеже
преи^до'хомъ де'брь заре'фовђ, л~ и^ и~, лњт#. до'н#деже
паде` вс^е рожде'нїе мђжь во'искиX эT по'лка. ја%коже
кля'тся [и^мъ г~ь]22” И$ рђка` бж~їа бя'ше на
ни'хъ, погђби'ти я& эT поlка. до'ндеже падо'ша” И$
бысть вънегда` падо'ша вс^и мђжи во'истїи ё^мира'юще эT среди` людїи” И$ рече г~ь къ мнњ`
гл~я. т^ы преи'деши дне'сь (же) предњ'лы моа'влими, (и^) а^рои'ровыми” (ПришеDше)23 блиZ сн~овъ а^м#ма'новыхъ не съвраждђ'итеся иM, и^ не сътвори'те с
ними ра'ти, не [даM]24 б^о [тебе`]25 эT земля` сн~овъ
а^м#моновых# [-]26 во прича'стїе. ја%ко сн~омъ
ло'товымъ даX (-)27 во прича'стїе” Земля` рафаи'нъска и^менђется. (-)28 (рафаи%ны б^о на не'и
прежде жи'вяхђ)29, (-)30 [а^мони'тяне]31 (же)
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прозыва'ютъ и^хъ (зоми'нъ)32. ја^зы'къ велиk (-)33
мно'гъ и^ крњпок#. ја^коже [и^]34 е^наки'мы, и^ погђби` я& г~ь эT лица` и^хъ, и^ прїа'ша прича'стїа
и^ всели'шася въ и^хъ мњсто, (и^) [до (сего`
дн~я)35]36” ЈА/коже [сътвори`]37 сн~омъ і^са'вовыM живђщиM в сеи'рњ. иMже ѓ^бразоM потреби'ша [хоре'я]38
эT лица` своеh. и^ причасти'шася [в ниX]39 и^ вселишася въ иX мњсто, (и^) до (сего` дн~е)40” И$ е^ве'и
живђщїа, въ (а^ро'џњ)41 до га'зы, (-)42 [кападокїи]43 шеDше и^зъ [кападокїи']44 потреби'ша
я&, и^ всели'шася во и'хъ мњсто” Нн~њ ё^бо въста'нњте (в^ы)45 въздви'гнњтеся и^ прои^дњте
в^ы де'брь а^рно'ню, с^е предаX в рђцњ твои` сїѓ'на
цр~я е^сево'ня, (и^) [а^м#морре'иска]46. и^ зеMлю е^го начни` причаща'ти. сътвори` с ни'ми ра'ть дн~ешнїи дн~ь” (Нн~њ) начнђ дати тре'петъ [-]47 и^
страX тво'и преD лицеM всњмъ (страна'м#)48 ја^же
(сђть) поD нб~сеM. ѓ^ни (же) слы'шавшеи и%мя твое`
възъмятђтся. и^ болњзнь прїимђтъ эT
лица` твое^го” *И$ послахъ послы` эT пђсты'ня
кедемо'џъ къ сїѓ'нђ цр~ю (а^сево'ню)49, словесы`
ми'рны гл~я” д^а прои'дђ сквоѕњ зе'млю твою` по
пђти` прои^дђ и^ не съвращ'ђся н^и на' десно н^и
на' лњво” Пи'щђ на ценњ` да (ны`)50 даси, и^
ја^мъ. и^ во'дђ на ценњ` даси` (-)51 и^ пїю, ра'звњ
то'чїю (нога'ма [мои^ма]52 прои^дђ)53” ЈА/коже сътвори'ша м^и сн~ве і^са'вови живђщїи въ сеи'рњ, и^
моа'вити живђщїи въ (и^ро'рњ)54. до'ндеже про'и^дђ і^ѓ^рда'нъ на' землю ја%же г~ь б~ъ нашъ да'етъ наM” И$ не въсхотњ` сїѓ'нъ цр~ь а^сево'нь да
минеM сквоѕњ ю&, ја%ко ѓ^жесточи` г~ь б~ъ нашъ
дх~ъ е^го, и^ ё^крњпи` срDце е^го да преда'стъ в
рђцњ твои` въ [-]55 [-]56 (дн~ешнїи дн~ь)57” И$ рече
г~ь къ мн^њ *се нача'хъ, предая'ти преD лицемъ
твои^мъ сїѓ'на цр~я (а^сево'ня)58 [и^]59 [а^м#море'иска]60 и^ зе'млю е^го, [и^]61 начина'и причаща'ти
зе'млю е^го” (-)62 И$зы'де сїѓ'нъ [цр~ь (а^сево'нь)63]64
проти'вђ наM самъ и^ вс^и лю'дїе е^го на' брань, въ
и^а'сђ” И$ предалъ и& г~ь б~ъ нашъ преD лицемъ
нашимъ [въ рђцњ наши]65, и^ ё^би'хоM е^го и^ сн~ы
е^го, и^ вс^я лю'ди е^го” И$ ѓ^дръжа'хомъ вс^я
гра'ды [е^го]66 во (ѓ%но вре'мя)67, и^ поби'хомъ [вс^я
грады]68 и^ногда` и^ же'ны и^х# и^ дњти иX не
ѓ^ста'вихомъ живы” Ра'звњ скотъ плњнихоM
[себњ]69 і^ и^мњнїа граDны взя'хоM” эT а^ро'ира. и^же
е^сть ё^стїе водотеча а^рно'ня и^ грDа и^же е^сть в
де'бри, и^ до горы` (гала'довы)70. [и^]71 не бысть
грDа ё^целњ'выи наs, вс^я предаl г~ь б~ъ нашъ в
рђцњ` наши” Ра'звњ въ земли` сн~овъ а^м#ма'нихъ,
не пристђпа'хоM, (и^) вс^я съдръжа'щаася с# водоте'чею (и^а^ва'ковою)72, и^ гра'ды и^же въ гораX. ја%коy
повелњ` [-]73 г~ь б~ъ на'шъ”________
277

кий, численний і сильний народ, так
як і енакими; і вигубив їх Господь зперед їхнього лиця, і взяли насліддя, і
поселилися замість них, і до цього
дня. 22 Так як зробив синам Ісава, що
мешкають в Сиірі, таким видом, яким
вигубив Хорея з-перед свого лиця, і
унаслідували в них, і поселилися
замість них, і до цього дня. 23 І евеї,
що живуть в Ароті, – до Ґази, і Кападокії, що вийшли з Кападокії, –
вигубили їх і поселилися замість них.
24 Тепер, отже, встаньте ви, підведіться, і пройдіть ви долину Арнона.
Ось Я передав в твої руки Сіона, царя
асевонського і амморрейського, і
його землю. Починай успадковувати,
зроби з ними війну в сьогоднішньому
дні. 25 Тепер почну давати тремтіння
і твій страх перед лицем всіх країн,
які є під небом; вони ж, почувши твоє
ім’я, жахатимуться, і болі охоплять
від твого лиця. 26 *І я послав послів з
пустині Кедемот до Сіона, асевонського царя, з словами мирними, кажучи: 27 Перейду через твою землю,
пройду по дорозі і не зверну ані
направо, ані на-ліво. 28 Їжу нам даси
за срібло і їстиму, і воду даси за
срібло і питиму. Тільки моїми ногами
пройду, 29 так як зробили зі мною
сини Ісава, що живуть в Сиірі, і
моавіти, що живуть в Ірорі; доки не
перейду Йордан до землі, яку
Господь Бог наш дає нам. 30 І не
забажав Сіон, асевонський цар, щоб
пройшли ми через неї, бо твердим
вчинив Господь Бог наш його дух, і
скріпив його серце, щоб видати в твої
руки в сьогоднішньому дні. 31 І
сказав Господь до мене: *Ось Я почав
передавати перед твоїм лицем Сіона,
царя асевонського і амморейського, і
його землю; і починай унаслідувати
його землю. 32 Вийшов Сіон, цар
асевонський, нам назустріч, сам і
ввесь його народ на війну до Яси. 33 І
передав його Господь Бог наш перед
нашим лицем, у наші руки; і ми
вбили його, і його синів, і ввесь його
народ. 34 І ми заволоділи всіма його
містами в тому часі і вигубили кожне
місто, також і їхніх жінок, і їхніх
дітей, ми не зоставили живого. 35
Тільки ми забрали собі в полон скот, і
взяли ми маєток міст: 36 від Ароіра,
що є гирло потоку Арнона, і міста,
що є в долині, і до гори Ґалада. І не
було міста, що уціліло від нас, всі
передав Господь Бог наш у наші
руки. 37 Лише до землі синів Аммана
ми не присту пали, і до всього, що
разом з потоком Явок, і до міст, що в
гірській околиці, так як заповів нам
Господь Бог наш.________
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Глава 3
мой4. 21
ниж. 29

мой4. 32

1 І *повернувшись, ми вийшли
дорогою, що до Васану. І вийшов
Іоґ, цар васанський, нам назустріч,
сам і ввесь його народ з ним на
війну до Адраїна. 2 І сказав Господь до мене: Не бійся його, бо в
твої руки передав Я його і ввесь його народ, і всю його землю. І зробиш йому так, як ти вчинив Сіонові, цареві амморрейському, який
жив в Асевоні. 3 І передав його
Господь Бог наш у наші руки і Оґа,
царя васанського, і ввесь його народ; і ми вигубили його, доки не осталося з них плем’я. 4 І ми заволоділи всіма їхніми містами в тому
часі, і не було міста, якого ми у них
не взяли: 60 міст і всі околиці Арґова, царя Оґа в Асані. 5 Всі кріпкі
міста з високою охороною, брами і
засуви, за винятком дуже численних ферзейских міст. 6 І ми вигубили їх так, як ми вчинили Сіонові,
цареві асевонському. І ми вигубили
всі їхні міста разом і їхніх жінок, і
дітей. 7 Ввесь же їхній скот і здобич міст взяли ми собі в полон. 8 І
ми взяли в тому часі землю з рук
двох амморрейских царів, які були
на цій стороні Йордану: від потоку
Арнона до гори Аермона, 9 – фінікійці ж називають Аермон Санііром, амморреї же називають його
Санир, – 10 всі міста Мисорова і
всього Ґалаада, і всього Васана, аж
до Елхи і до Йордану, всі міста
царства Оґа в Васані. 11 Бо лишень
Іоґ, місто царя Васана, осталося з
Рафаїна. Ось його ліжко, залізне
ліжко, ось воно є на краю синів амманових: 9 ліктів – його довжина і 4
лікті – його ширина, ліктем людини. 12 *І ту землю ми одержали в
тому часі: від Ароіра, який є при
гирлі потоку Арнона, і пів гори Ґалаад, і їхні міста дав я Рувимові і
Ґадові. 13 І остале Ґалааду, всього
царства Васана і Оґа, дав я половині племені Манассії, і всю околицю
довкруги Арґова, ввесь Васан, їхньою вважатиметься земля Рафаїна.
14 І Аїр же, син Манасії, взяв всю
околицю Арґова, до границь
ґарґасинських. І Махетей назвав його – Яир, за іменем своїм Васан і
Авот, до цього дня. 15 Махірові ж
дав я Ґалаад. 16 І Рувимові і Ґадові
дав я від Ґалааду аж до потоку
Арнона, посеред потоку границь, і
до Явока, потоку границі синів
Амана; 17 і Рава ж, і Йордан,
границя від Махенерету до моря
Аравського і моря Солоного, до
Асидоха-Фазґи, зі сходу. 18 І я заповів вам у тому часі, кажучи:
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Глvа, г~”
ѓбрати'вшеся* възыидо'хоM пђте'мъ и^же
къ васа'нђ. і^ и^зы'де, (и^) ѓ'гъ цр~ь васа'нь
проти'вђ намъ, са'мъ и^ вс^и лю'дїе е^го [с
ни'мъ]1 на' брань въ [а^драи'нъ]2” И$ рече г~ь
къ мн^њ не бо'ися е^го ја^ко въ рђцњ твои` предаX
е^го и^ вс^я лю'дїе е^го и^ вс^ю зе'млю е^го” И$ сътвори'ши е^мђ ја%коже сътвори` сїѓ'нђ цр~ю [а^м#морре'искђ]3, и^же жиT въ [а^сево'нњ]4” И$ преда` и& г~ь б~ъ
нш~ь въ рђцњ` на'ши, и^ ѓ'га цр~я васа'ня и^ вс^я
лю'дїе е^го і^ и^зби'хоM е^го до'ндеже не ѓ^ста` эT (ниX
племя)5” И$ взя'хомъ вс^я гра'ды и^хъ въ' время
ѓ%но. [и^]6 не бы'сть гра'да е^гоже не взя'хомъ эT
ни'хъ, ћ~, гра'дъ” [и^]7 вс^я предњ'лы а%рговы цр~я ѓ%гова, въ (а^са'нњ)8” Вся` гра'ды тве'рды гражде'нїемъ высо'кимъ, вра'та и^ засо'вы, ра'звњ гра'ды
(ферзе'ски)9 мно'ги ѕњ'ло” [И$]10 потреби'хомъ и^х#, ја%коже сътвори'хомъ сїѓ'нђ цр~ю (а^сево'ню)11. И$ потреби'хомъ вс^я гра'ды (иX) въкђ'пњ и^ же'ны иX и^
ча'да” (-)12 Вс^я (же) ско'ты [иX]13, и^ коры'сти граDныя плњни'хоM себњ`” И$ взя'хомъ в то` вре'мя
зе'млю эT рђкђ двою` цр~ю [а^м#морре'искђ]14. и^же бы'ша ѓb сю` странђ` и^ѓ^рда'на. эT водоте'ча а^рно'ня
до горы` а^е^рмони” финикњ'и же. прозыва'ютъ
[е^рмона]15 (санїи'ръ)16” (-)17 [А$м#моррњ'и]18 (же) (прозываюT)19 и^ сани'ръ” Вс^и грады мисо'ровы и^ всего
галаа'да, и^ всего васа'на, да'ждь до [е^лхи]20” И$ (до
і^ѓ^рда'на)21 (вс^я) гра'ды црsтвїа ѓ%гова въ васа'нњ”
ЈА/ко точїю (и^) ѓ^гъ (граD) цр~ь васа'нь ѓ^ста` эT
[рафаи'ма]22. с^е ѓ%дръ е^го ѓ%дръ желњ'зенъ, с^е то'и
(е^сть) на краи сн~овъ а^м#мановыX, џ~, лако'тъ длъгота` е^го, и^ д~, ла'кти широта` е^го. ла'ктемъ
мђж'ескимъ” *И$ зе'млю т^ђ прїа'хомъ въ (ѓ%но
время)23 эT а^рои'ра. и^же е^сть ё^ ё^стїа водоте'чїа а^рноня, и^ полъ горы` галаа'довы, и^ грады и^хъ дахъ рђви'мђ, и^ га'дђ” И$ ѓ^ставшее галаа'дђ всего (црsтва васа'ня (и^) ѓ%гова)24 дахъ полђ
племе'ни манасїи'нђ. и^ вс^я се'ла ѓ%крsтъ а^рго'ва,
ве'сь васа'нь и^хъ земли` рафаи'ни примњни'тся”
(-)25 И$а^и'ръ (же) сн~ъ манасїинъ вз^я вс^я предњ'лы (а^ргоговы)26, до предњлъ гаргасиnскихъ” И$
[махеџей]27 прозва` и&, (и^а^и^ръ) по и'мени свое^мђ васа'нъ (и^) а^во'џъ [-]28, до (сего дн~и)29” (-)30 Махи'рови (же) дахъ галаа'дъ. и^ рђви'мђ и^ гадови дахъ
эT галаа'да даже до водоте'чи а^рно'ня, среd
водоте'чи предњ'лъ. и^ до и^а^во'ка водоте'чи предњлъ сн~овъ а^м#ма'нихъ” И$ (ра'ва)31 (же) і^ и^ѓ^рда'нъ
предњ'лъ эT [махенере'џа]32 [-]33 (до а^си'доха)34 фаZги
эT восто'ка” И$ повелњ'хъ вамъ въ' время ѓ%но
гл~я г~ь б~ъ ва'шъ далъ е^сть ва'мъ зе'млю сїю
въ прича'стїе. въѓ^рђже'ни по'идите преD лицемъ
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бра'тїя ва'шея сн~овъ і^и^л~ев#, вся'к# могїи (на
ра'ть)” То'чїю же'ны ва'ша и^ дњти ва'ша и^
ско'ти ва'ша. вњ'де ја%ко [ско'тъ мноh]35 (е^сть)
ва'мъ да пребђ'дђтъ въ гра'дех# ва'шихъ, ја%же
да'хъ ва'мъ” до'нъдеже ё^поко'итъ г~ь б~ъ нашъ
братїю ва'шђ. ја%ко и^ ва'съ. и^ да причастяT и^
сїи` зе'млю, ю^же г~ь б~ъ ваш# [да'сть]36 и^мъ.
ѓ^бо'нђ странђ` і^ѓ^рда'на. и^ ѓ^брати'теся ко'ждо
[ваs]37 въ прича'стїе свое` е^же да'хъ ва'мъ” (-)38
І$сђсъ заповњ'дахъ въ время ѓ%но гл~я, ѓ%чи
ва'ши ви'дњша вс^я е^ли'ко сътвори` г~ь б~ъ
вашъ, ѓ^бњма цр~ема си'ма. та'ко сътвориT г~ь
[б~ъ нашъ]39 всњ'мъ црsтвомъ сквозњ` ня т^ы
про'идеши та'мо. да не ё^бо'итеся эT нихъ
ја^ко г~ь б~ъ ва'шъ са'мъ побо'ретъ по ва'съ” И$
моли'хся гв~и въ (ѓ%но вре'мя)40 гл~я. г~и г~и т^ы
нача` показа'ти твое^мђ рабђ` крњпость твою и^
(си'лнђю)41 твою. и^ рђкђ крњ'пкђ и^ мы'шцђ
высо'кђю, кт^о б^о е^сть б~ъ на нб~си и^л^и на
земли`, (и^л^и) кто` сътвори'тъ ја%коже [сътвори`
т^ы]42 и^ (-)43 крњ'пость твоя” Минђвъ ё^бо да
ви'жђ зе'млю бл~гђю сїю. ја%же ѓ^бонђ стра'нђ
і^ѓ^рда'на горђ` сїю бл~гђ и^ кра'снђ дђбра'вђ” *И$
презрњ [м^я г~ь]44 васъ ра'ди и^ не послђш'а мене`.
и^ рече г~ь ко мн^њ довлњ'етъ т^и, не приложи` к
семђ` гл~ати словеси` сего`” Възы'иди на ве'рхъ
(горы`) сњченыя и^ [възри`]45 ѓ^чи'ма [свои'ма]46 къ
мо'рю и^ сњ'верђ и^ ю'гђ и^ на восто'ки” И$ ви'ждь
ѓ^чи'ма свои'ма ја^ко нњ'сть т^и минђти
і^ѓ^рда'на сего” И$ заповњ'ждь і^сђ'сђ и^ ё^крњпи` е^го
и^ ё^тњши' е^го ја%ко семђ е^сть минђти преD
лицемъ людїи си'хъ. и^ се'и да раздњли'тъ
и^мъ вс^ю зе'млю, ю%же е^си ви'дњлъ” И$ пребы'хоM на
де'бри близь до'мђ фого'рова”

землю в насліддя; озброєні підете
перед лицем ваших братів, синів
ізраїльських, кожний спроможний до
війни. 19 Лишень ваші жінки і ваші
діти, і ваша скотина, знаю, що багато
є у вас скотини, хай зостануть у
ваших містах, які я вам дав; 20 доки
не дасть спочинок Господь Бог наш
вашим братам, так як і вам; і хай
унаслідують і ці землю, яку Господь
Бог ваш дасть їм на другій стороні
Йордану; і повернетеся, кожний з вас,
до свого насліддя, яке я вам дав. 21
Ісусові заповів я в тому часі, кажучи:
Ваші очі бачили все, що вчинив
Господь Бог ваш цим двом царям.
Так само вчинить Господь Бог наш
всім царствам, через які ти, туди,
перейдеш. 22 Не бійтеся їх, бо Господь Бог ваш сам воюватиме за вас.
23 І благав я Господа в тому часі, кажучи: 24 Господи, Господи, Ти почав
показувати твоєму рабові твою
кріпость, і твою силу, і сильну руку, і
високу правицю; бо хто є Бог на небі
чи на землі, чи хто вчинить так, як
вчинив ти і твоя сила. 25 Перейшовши, отже, побачу цю добру землю,
що є на другій стороні Йордану, цю
добру гору і гарну долину. 26 *І не
зважив на мене Господь через вас, і
не вислухав мене. І сказав Господь до
мене: Досить тобі, не додаси ще
говорити це слово. 27 Вийди на вершок гори різаного каменя і поглянь
своїми очима до моря (=заходу), і
півночі, і півдня, і до сходу. І поглянь
своїми очима, бо ти не перейдеш цей
Йордан. 28 І заповіси Ісусові, і підкріпи його, і потіш його, бо він перейде перед лицем цього народу, і він
розділить їм всю землю, 29 яку ти
побачив. І перебули ми в долині,
близько дому Фоґора.

Глvа, д~”

Глава 4

нн~њ* і^и^л~ю послђш'аи ѓ^правда'нїи и^ сђдовъ, ја%же а^зъ ё^чю` ваs днесь дњ'лати
да поживе'те. и^ вшеDше в^ы прїимњте
зе'млю ю%же г~ь (-)1 эTц~ъ ва'шихъ дае'тъ ва'мъ, [в наслњдїе]2” *да не приложи'те
къ (словесеM)3 е^же а'зъ зповњдаю ваM. ниже да эTи'мњте эT (ниX)4, снабди'те за'повњди г~а б~а
[нашего]5, ја^же (заповњдаю вамъ а^зъ)6 дне'сь.
*ѓ%чи ваши ви'дњста вс^я е^ли'ка сътвори` г~ь б~ъ
нашъ въ (е^льфего'рњ)7” ЈА/ко вся'къ чл~къ и^же
(послђжи`)8 (е^льфего'рђ)9, погђби` е^го г~ь б~ъ на'шъ
эT васъ” Выy прилежа'щїи гв~и б~ђ [на'шемђ]10
живете вс^и до дне'сь” [Ви'дњсте]11 (ја%ко) ё^казаX
вамъ ѓ^правле'нїя и^ сђды, ја%коже заповњ'да [-]12
г~ь [б~ъ мой]13 твори'ти. си'це [в^ы]14 на земли` в
ню'же в^ы и^дњте та'мо наслњдити е^я” (-)15
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1 І *тепер, Ізраїле, послухай оправдання і суди, що їх я навчаю вас
сьогодні чинити, щоб ви жили, і,
ввійшовши, ви прийняли землю, яку
Господь ваших батьків дає вам в насліддя. 2 *Не додасьте до слів, які я
вам заповідаю, і не віднімете від них.
Бережіть заповіді Господа Бога нашого, які я вам сьогодні заповідаю. 3
*Ваші очі бачили все, що вчинив Господь Бог наш в Ельфеґорі. Бо кожну
людину, яка послужила Ельфеґорові,
вигубив її Господь Бог наш з-поміж
вас. 4 Ви, що належите Господеві
Богові нашому, всі живете до
сьогодні. 5 Ви бачили, що я вам вказав оправдання і суди, так як заповів
Господь Бог мій чинити. Так ви чиніть на землі, до якої ви ідете, туди,
унаслідувати її. 6 *Бережіть же і чи-
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ніть,бо це ваша мудрість і розум перед всіма країнами, які лиш почують ці всі оправдання, і скажуть:
Цей народ мудрий і розумний, це
великий народ. 7 Бо який народ
такий великий, в якого є Господь
Бог, що приближається до нього, як
Господь Бог наш в усьому, в чому
лиш попросимо його, і вчинить. 8 І
який народ такий великий, в якого
є справедливі оправдання і суди за
всім цим законом, якого я даю перед вами сьогодні? 9 Вважай на себе і дуже бережи твою душу, і не
забудь усіх слів, які твої очі побачили. І хай не відступлять від твого
серця всі дні твого життя. І *настанови своїх синів і своїх внуків, не
забувай. 10 *В день, в якому ви стояли перед Господом Богом вашим
на Хориві, в день збору, коли сказав
до мене Господь: Збери до мене
народ і хай послухає мої слова, щоб
навчився боятися Мене всі дні, які
він живе на землі, і хай навчать
своїх синів. 11 І ви прийшли і стали
під горою, гора ж палала вогнем до
неба, темрява, і чорнота, і дим, і великий голос. 12 І заговорив
Господь до вас на горі, і з-посеред
вогню голос його слів ви почули *і
подоби не побачили, але лиш голос.
13 І Він заповів вам свій завіт, який
заповів вам чинити, 10 слів, і записав їх на двох кам’яних таблицях.
14 *І мені заповів Господь у тому
часі навчити вас оправдань і судів,
щоб ви їх чинили на землі, до якої
ви ідете, туди, унаслідувати її. 15 І
дуже бережіть свої душі, бо ви не
побачили ніякої подоби в дні, в
якому Господь заговорив до вас на
горі Хориві з-посеред вогню. 16 Не
чиніть беззаконня, не робіть собі
самим різьбленої подоби, всякий
образ чоловічого чи жіночого роду;
17 і подоби всякого скота, що є на
землі, подоби всякого птаха, що під
небом летить, 18 подоби всякого
плазуна, що плазує по землі, подоби всякої риби, яка в водах, під
землею. 19 І поглянувши на небо, і
побачивши сонце і місяць, і зірки, і
всю окрасу неба, обманувшись, не
поклонишся ти їм і не послужиш їм,
яких створив Господь Бог твій всім
країнам, що під небом. 20 Вас же
взяв *Господь Бог, і вивів вас з
залізної печі, з Єгипту; будете йому
народом і насліддям, так як є в сьогоднішньому дні. 21 *І Господь Бог
розгнівався на мене за ваші слова, і
поклявся, щоб я не перейшов цей
Йордан, і щоб я не ввійшов до землі, яку Господь Бог дає вам в насліддя. 22 Я, отже, помру в цій землі,
а не перейду цей Йордан. А ви
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*Снабди'те (же) и^ да сътвори'те. ја%ко сїя
премђ'дрость ваша и^ смышле'ныя преD всњми
страна'ми. е^ли'цы а^ще ё^слы'шатъ вс^я ѓ^правле'нїя сїя, и^ рекђтъ. сїи лю'дїе премђ'дри и^
ё^мњт'ели. племя` вели'кое с^е” Кїи б^о ја%зы'къ
та'къ ве'лїи е^мђже е^сть (-)16 (г~ь) б~ъ,
приближа'яся (е^го)17. ја%ко г~ь б~ъ на'шъ, въ
все'мъ ѓ^ немже а^ще (помо'лимъ е^го)18 (сътвори'тъ). и^ кое` племя` вели'кое е^мђже сђть
ё^правле'нїя и^ сђды`. пра'вы по всемђ` зако'нђ
семђ. е^же аZ даю` преD вами дне'сь” Во'нми себњ`, и^
снабди` дш~ђ свою` ѕњло, [и^]19 не забђди всњхъ
слове'съ ја%же ви'дњста ѓ%чи твои`” И$ да не
эTстђпятъ эT срDца твое^го вс^я дн~и живота`
твое^го. и^ *да наста'виши сн~ы своя`. и^ (внђки
своя`)20 (да не забђ'деши)” *Въ дн~ь во'ньже стоя'сте преD гм~ъ бм~ъ вашимъ в хори'вњ, въ дн~ь
зва'нїя е^гда` рече г~ь къ мн^њ. събери` къ мн^њ
лю'ди, и^ да слы'шатъ словеса` моя`. да наё^ча'тся боя'тися мене вс^я дн~и, ја^же сїи живђтъ на земли`” И$ сн~ы своя` да наё^ча'тъ” И$
прїидо'сте и^ ста'сте поD горо'ю, (-)21 гора' (же) паля'ше ѓ^гнемъ до нб~си, тм^а, [и^]22 м#гла`, [и^]23
ды'мъ, (и^) [глsа вели'къ]24” И$ гл~а г~ь къ ва'мъ [на
горњ`]25 (и^) с# средњ ѓ^гня`. глsа словесъ [е^го]26 в^ы
слы'шасте, *и^ ѓ%браза не ви'дњсте, н^о глаs” И$
заповњда ваM завњтъ е^го. е^же заповњда ва'мъ,
творити, і~, словеs. и^ въписа` я& на двою дъскђ
ка'менђ” *И$ мн^њ заповњда г~ь въ время ѓ%но наё^чи'ти в^ы ѓ^правле'нїя и^ сђды` твори'ти вамъ
я& на земли`, в ню'же в^ы и%дете, та'мо причасти'ти ея`” И$ да снабди'те (дш~а своя ѕњ'ло)27
ја^ко не ви'дњсте (вся'каго) ѓ%браза, въ дн~ь во'ньже
гл~а г~ь къ ва'мъ, в [горњ` хори'вњ]28 и^зъ среды`
ѓ^гня`” Не безако'ннђите (-)29 да не сътвори'те
себњ са'ми [ѓ%браза вая'нна]30. вся'каго ѓ^бли'чїя`
[-]31 мђжеска полђ и^л^и женьска” [И$]32 ѓ'браза вся'каго скота, и^же е^сть на земли`. ѓ%браза вся'кїа
птица [-]33 и^же (поD нб~семъ паря'щїя)34” ѓ%браза
вся'каго га'да и^же плњжетъ по земли`. ѓ%браза
всякїя ры'бы иy въ вода'хъ поD внђтрь земли`” И$
да не когда возрњвъ на нб~о и^ ви'дњвъ слн~це и^
мцsъ и^ ѕвњзды, и^ всю` тваr нбsнђю прельсти'в
шися поклони'шися и^мъ и^ послђжи'ши и^мъ, ја^же сътвори'лъ г~ь б~ъ тво'и [-]35 всњмъ (страна'мъ)36. ја^же поD нб~семъ” Ваs же в#зя` *[г~ь]37 б~ъ і^
и^зведе ва'съ эT пещи желњ'зны и^зъ е^гљ=пта да
бђдете е^мђ лю'дїе [и^ прича'стїе]38. ја%коже (е^сть)
въ (дн~ешнїи дн~ь)39” *И$ г~ь [б~ъ]40 ра'згнњвася на
мя ѓ^ словесњхъ ва'шихъ, и^ кля'ся да не минђ`
і^ѓ^рдана' сего, и^ да не преи^дђ до земли` ю%же г~ь
б~ъ дае^т# [вамъ]41 въ причастїе” А/зъ ё^бо (ё^м280
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рђ`)42 в (се'и земли`)43, (а^)44 не переидђ і^ѓ^рдана
сего`” А$ в^ы минђете и^ прїимњте землю бл~гђю
сїю” Воньмите в^ы да не забђ'дите завњта г~а
б~а вашеh и^же завњща къ ва'мъ. и^ да не сътвори'те са'ми себњ [ѓ%браза и^звая'нна]45 всњхъ
ја%же заповњда [-]46 г~ь б~ъ тво'и” *ЈА/ко г~ь б~ъ
твой, ѓ%гнь потребля'а (и&) е^сть, б~ъ ревни'въ”
А/ще же роди'ши сн~ы и^ (внђ'ки)47, и^ ё^медли'те
на земли`, и^ собезако'н#нђете. и^ сътворите и^зва'янъ ѓ%бразъ всякъ, и^ сътвори'те ѕло'е прDе
гм~ъ бм~ъ ва'шим# (раздражни'те)48 е^го” И$звњстђ'ю вам# днесь нб~семъ и^ земле'ю, ја%ко па'гђбою
поги'бнете съ земля`. на ню'же вы` минђ'ете
чрезъ і^ѓ^рда'нъ та'мо наслњдитї [ю&]49, [и^]50 не
пребђ'дете мно'го дн~їи на не'и. н^о потребле'нїеM
потреби'теся” И$ разъсы'плетъ [в^ы г~ь]51 въ всXњ
јазы'цеX. и бђдете ма'ли числоM въ ја%зы'цехъ. в
ня'же въведеT [в^ы гь]52 та'мо” И$ послђж'ите
та'мъ бого'мъ и%нњмъ, дњ'лђ рђкъ члчsекъ
древђ, и^ ка'менїю и^же не ё%зрятъ, и^ не
ё^слы'шатъ. н^и ја%дя'тъ, н^и ѓ^боня'ютъ” И$
взы'щете т^ђ г~а б~а ва'шего, и^ на'идете [и&]53”
Є$гда възы'щете е^го эT всего ([ва'шего]54 срDца)55
и^ эT всея дш~а [ва'шея]56” (И$) въ ско'рбь твою`
(-)57 пости'гнђтъ т^я вся` (си` словеса`)58 въ послњ'дняа дн~и, и^ ѓ^брати'шися къ гв~и б~ђ
твое^мђ, и^ ё^слы'шитъ глsа е^го” ЈА/ко б~ъ ще'дръ
[и^ милосе'рдъ]59 г~ь б~ъ твои” [И$]60 не ѓ^ста'вит#
тебе` и^ ниже потреби'тъ тебе`, не забђ'дет#
завњта эTц~ъ твои^хъ, и^мже кляTся и^мъ”
Въпраша'ите дн~їи пр'ьвыхъ бы'вшихъ пре'жде
[ваs]61, эT дн~е во'нже сътвори б~ъ чл~ка на земли`”
И$ эT кра'я нб~ђ до кра'я нб~ђ, а^ще быs по
словеси` вели'комђ семђ`. а^ще е^ст# слы'шано си'це”
[І$]62 а'ще (кое`) (племя` слы'ша)63 глsа б~а жи'ва
гл~юща среди` ѓ^гня` и^мже ѓ%бразомъ слы'ша т^ы
и^ жи'въ бы'сть. а^ще и^скђси` (когда` в^ы) [-]64 б~ъ
взя'ти себњ` ја%зы'къ эT среды` (страn)65
и^скђ'сомъ, и^ зна'менїи, и^ чюдесы`, и^ бра'нїю, и^
рђко'ю си'лною и^ мы'шцею высо'кою, и^ видњ'нїи
вели'кими. по всемђ е^ли'ко сътвори` г~ь б~ъ на'шъ
въ е^гљ=птњ преD тобою” Вњ'дђщђ (тебњ).
ја%коже да разђмњ'еши ты ја%ко г~ь б~ъ тво'й се'и
б~ъ [тво'и]66 е^сть и^ нњ'сть ра'звње сего`” эT нб~си
слы'шанъ
сътвори'ти
(тебњ)
глsа
свой
наказати т^я и^ на земли` (и^ показа'ти)67
тебњ ѓ%гнь свои вели'кїи, и^ гл~анїя е^го слы'ша
и^з# среды` ѓ^гня`” Того ра'ди ја%ко възлюби` эTц~ъ
твоиX. и^ (ваs) и^збра` сњмя и^хъ послњ и^хъ ваs,
*и^ вы'велъ тебе` си'лою свое'ю, вели'кою и^зъ е^гљ=п_
та” [И$ потреби`]68 страны вели'кїя и^ крњпча'и
шая` тебе` съ лица` твое^го, въвести` т^я,
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перейдете і одержите цю добру землю. 23 Вважайте на себе, не забудьте
завіт Господа Бога вашого, який заповів до вас, і не зробите самі собі
різбленої подоби всього, що заповів
Господь Бог твій. 24 *Бо Господь Бог
– твій вогонь, що його пожирає, Бог
ревнивий. 25 Коли ж народиш синів і
внуків, і перебудете час на землі, і
згрішите, і зробите всяку різблену подобу, і вчините зло перед Господом
Богом вашим, – розгнівите його. 26
Свідчу я вам сьогодні небом і землею, що знищенням будете вигублені
з землі, до якої ви переходите через
Йордан, туди, унаслідувати її; і не перебудите багато днів на ній, але знищенням будете вигублені. 27 І розсіє
вас Господь між всіма народами, і будете малі числом між народами, до
яких, туди, введе вас Господь. 28 І
там послужите іншим богам, ділам
людських рук, дереву і камінню, які
не побачать і не почують; ані не
їдять, ані не нюхають. 29 І шукатимете там Господа Бога вашого, і знайдете його. Коли шукатимете його з
усього вашого серця і з усієї вашої
душі, і в твоїй скорботі, 30 найдуть на
тебе всі ці слова в кінці днів, і
повернешся до Господа Бога твого, і
він почує його голос. 31 Бо Бог щедрий, і милосердний Господь Бог твій,
і не зоставить тебе, і не вигубить тебе; не забуде завіт твоїх батьків, яким
поклявся Я їм. 32 Дослідіть перші
дні, що були перед вами: від дня, в
якому створив Бог людину на землі, і
від кінця неба до кінця неба; чи було
за цим великим словом, чи чути було
таке. 33 І чи якийсь народ почув голос Бога живого, що говорив з-посеред огню таким видом, як ти почув, і
зостався живим. 34 Чи випробував
коли вас Бог, щоб взяти собі народ зпоміж країн випробуванням, і знаками, і чудами, і війною, і сильною рукою, і високим раменом, і великими
видіннями – за всім, що вчинив Господь Бог наш в Єгипті перед тобою,
так як ти бачив, 35 щоб пізнав ти, що
Господь Бог твій, Він Бог твій, і
немає іншого, опріч цього. 36 Він з
неба дав почути тобі свій голос, щоб
нагадати тобі і на землі, і показав тобі
свій великий вогонь, і щоб його мову
почув ти з-посеред вогню. 37 Бо
задля того Він полюбив твоїх батьків
і вас вибрав, вас – їхнє насіння після
них, – *і вивів тебе своєю великою
силою з Єгипту. 38 І Він вигубив
великі країни і сильніші від тебе з
перед твого лиця, щоб ввести тебе і
дати тобі їхню землю в насліддя, так
як маєш сьогодні. 39 І пізнай сьогодні, і повернися умом, бо Господом
Богом твоїм є цей Бог на небі, вгорі,
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ниж. 19
мой4. 35

іс нав. 20

і на землі, вдолі; і немає іншого
опріч нього. 40 І берегтимеш його
оправдання і суди, які я тобі сьогодні заповідаю; щоб добре було
тобі і твоїм синам після тебе; щоб
ви були довгоденними всі дні на
землі, яку Господь Бог твій тобі
дає. 41 *Тоді відділив Мойсей три
міста на другій стороні Йордану, на
сході сонця, 42 *щоб утікав туди
вбивця, який лиш уб’є ближнього
не-навмисно, – цей же не ненавидів
його ані учора, ані третього дня, – і
хай втече до одного з цих міст, і
житиме: 43 *Восор – в пустині, в
заселеній землі Рувима, і Рафомот –
в Ґалааді Ґадида, і Ґавлон – в Васані
Манассії. 44 Цей закон сказав
Мойсей перед ізраїльськими синами. 45 Це свідчення і оправдання,
і суди, які сказав Мойсей ізраїльським синам в пустині, як вийшли вони з єгипетської землі 46 на
цей бік Йордану, в долині, близько
дому Фоґора, в землі Сіона, царя
амморрейського, який живе в Асіоні, якого вигубив Мойсей та ізраїльські сини, як вони вийшли з
єгипетської землі; 47 і взяли землю
його і землю Оґа, царя васанського,
двох амморрейських царів, які були
на цім боці Йордану, на сході сонця, 48 від Ароіра, який є при гирлі
потока Арнона, і до гори Сіона, яка
є Ахермон, 49 і всю Аравію, з другої сторони Йордану, на сході сонця, від Асидота тесаного.

Глава 5
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єре. 32

1 І сказав Мойсей всьому Ізраїлеві, і промовив до них: Послухай, Ізраїле, оправдання і суди, які я кажу
до ваших вух в сьогоднішньому
дні, щоб ви навчилися їх і берегли
чинити їх. 2 *Господь Бог ваш заповів вам завіт в Хориві, 3 не од
ним батькам вашим заповів цей завіт, але і вам; ви ж, отже, тут усі
сьогодні живі. 4 Лицем до лиця
заговорив Господь до вас в горі зпоміж вогню, – 5 я ж стояв між
Господом і вами в тому часі, щоб
сповістити вам господнє слово, бо
ви злякалися від лиця вогню і не
вийшли на гору, – кажучи: 6 *Я є
Господь Бог твій, що вивів тебе з
єгипетської землі, з дому рабства. 7
І хай не будуть в тебе інші боги перед моїм лицем. 8 *Не зробиш собі
різьбленого ані ніякої подоби, що
на небі, вгорі, і що на землі, вдолі,
що в водах, під землею. 9 Не поклонишся їм, і не послужиш їм, *бо Я є
Господь Бог твій, Бог ревнивий, що
віддає гріхи батьків на дітях до
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дати тебњ зе'млю и^хъ прича'стїе ја%коже и%маши дне'сь” И$ ё^вњси дне'сь и^ ѓ^брати'шися ё^мо'мъ, ја%ко г~ь б~ъ твои (е^сть) се'и б~ъ на' нб~си
горњ` и^ на' земли` до'лњ и^ нњсть [-]70 развњ е^го, И$
д^а снабди'ши ѓ^правле'нїя (-)71 и^ (сђды`)72 еh е^ли'коже (т^и а^зъ заповњдаю)73 дне'сь, да (ти` бл~го)74 бђ'детъ, и^ сн~омъ твоиM по тебњ. да (бђ'дете мно'ги дн~и)75 на земли` ја%же г~ь б~ъ тво'и
даеT тебњ вс^я дн~и” *Тогда раздњли` мољ=сїи тр^и
гра'ды ѓ^бо'нђ странђ` і^ѓ^рда'на, на восто'къ сл~нца”
*Въбњ'гати та'мо ё^бїицы. и^же а^ще ё^бїетъ
по'дрђга не вњ'дыи. (-)76 се (же) н^е ненави'дя е^го
ни вчера` ни третїемъ дн~и. и^ да въбњгнетъ
въ е^ді'нъ граD си'хъ и^ жи'въ бђдетъ” *Въсо'рђ въ
пђсты'ни въ земли` се'лнеи, рђви'мђ и^ (рафомо'џъ)77 въ галаа'дњ (гады'ди)78, и^ гаё^ло'нъ въ васа'нњ манасїю” Сїи зако'н# (-)79 сказа` мољ=сїи преD сн~ы
і^ил~ьтескими” Сїя свњдњ'нїя и^ ѓ^правле'нїя, и^
сђды`, ја^же гл~а мољ=сїи сн~омъ і^и^л~евымъ [въ пђсты'ни]80, и^зшеDшимъ иM и^з# земля` е^гљ=петъскїя”
ѓ^ сїю странђ` і^ѓ^рдана въ де'бри бли'зъ до'мђ фого'рова. в земли` сїѓ'на цр~я [а^м#морре'иска]81. иy живе
въ (а^сїѓ'нњ)82. [е^гоже]83 и^зби` мољ=сїи и^ сн~ове і^и^л~ви
и^зшеDшимъ иM и^з# зеMля` е^гљ=петъски, и^ прїа'ша
зе'млю е^го, и^ зе'млю ѓ%говђ цр~я васа'ня дв^ою цр~ю
[а^м#морре'искђ]84 ја^же бњста ѓ^ сїю странђ` і^ѓ^рда'на на восто'къ сл~нца” эT а^рои'ра е^же е^сть въ
ё'стїи водоте'чи а^рно'ня” и^ ё^ горы` сїѓ'ня ја%же
е^сть (а^хермоn)85” [И$]86 вс^ю а^равїю ѓ^бо'нђ странђ`
і^ѓ^рда'на. на въстоk сл~нца эT а^сидо'џа те'санаго”

ниQ џ~і

д~ мо= л~е

і^сsђ наv к~

Глvа, е~”
1

[гл~а] мољ=сїи всемђ і^и^л~ю и^ рече къ ни'мъ.
послђш'аи і^и^л~ю ѓ^правле'нїя и^ сђды`, е^ли'ко
а^зъ гл~ю въ ё'ши ва'ши въ (дн~ешнїи
дн~ь)2, (да)3 ся наё^чи'те иX и^ снабди'те
твори'тї я&. *Гь~ б~ъ вашъ завњща` вамъ завTњ
въ хори'вњ, не (ѓ^днымъ) ѓTц~емъ ва'шимъ завњ
ща` [-]4 за'вњтъ сеи, н^о и^ ва'мъ, вы' [же]5 (ё^бо)
здњ вс^и жи'ви дне'сь” Лицемъ къ лицђ` гл~а г~ь къ
вамъ, на горњ` и^з# среды` ѓ^гня`, (-)6 аZ (же) стоя'хъ междђ гм~ъ и^ ва'ми. въ время ѓ%но и^звњсти'ти вамъ гл~ъ гн~ь ја^ко ё^боя'стеся эT лица`
ѓ^гню`, и^ не възыидо'сте на горђ` гл~яи” *АZ [е^смь]7
г~ь б~ъ твой и^зведы'и т^я и^з# земля` е^гљ=пет#ски
эT до'мђ рабо'ты” [И$]8 да не бђ'дђтъ тебњ боѕи
и%ни, преD лицемъ мои^мъ. *да не сотвори'ши себњ`
ваа'нїя, и^ никое^гоже ѓ%браза, е^ли'ко на' нб~си горњ`
и^ е^ли'ко на земли` до'лђ, е^ли'ко въ водњ` поD
земле'ю” да ся не покло'ниши и^мъ, [и^ да не послђжи'ши]9 и^мъ, *ја%ко а%зъ е^смь г~ь б~ъ твой. б~ъ
ревни'въ, эTдая'и грњхи` эTц~евы на дњти,
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до тре'тїяго и^ четве'ртаго ро'да, ненави'дящимъ мене`” *И$ творя'и млsть в ты'сђщахъ
[ро'довъ]10 любя'щимъ мене`, и^ снабдя'щимъ
повелњ'нїе мое`” *да не прїимеши и^мени г~а б~а
твое^го въсђе. не ѓ^чи'ститъ б^о г~ь [б~ъ тво'и]11
прилага'ющаh и%мя е^го къ сђ'емђ” *[Снабди'те]12
дн~ь сђбо'тныи (ѓ^сщ~аите)13 е^го, ја^коy заповњ'да
тебњ г~ь б~ъ тво'и. *ѕ~, дн~ь да дњ'лаеши и^ да
сътвори'ши вс^я дњ'ла твоя” *А$ дн~ь з~, сђбо'та
г~ђ б~ђ твое^мђ. да не сътвори'ши во'нь всего
дњ'ла, т^ы и^ сн~ъ твои, и^ дщеr твоя`, [и^]14
рабъ тво'и и^ раба` твоя`, во'лъ твои и^ ѓ^се'лъ
твой, и^ всякъ ско'тъ твои. и^ прише'лецъ и^же
прDе вра'ты твои^ми” да почїетъ рабъ твои, и^
раба` твоя` [и^ ѓ^се'лъ твои]15 ја%коже и^ т^ы” И$
да помяне'ши. ја^ко (и^ т^ы) ра'бъ бы'лъ в земли` е^гљ=пеTстеи. (-)16 и^зведе т^я г~ь б~ъ [-]17 эTтђдђ. рђко'ю крњ'пкою и^ мы'шцею высо'кою, сего
ра'ди повелњ` т^и г~ь б~ъ твои, ја^ко снабдњти
тебњ` дн~ь сђбо'тныи и^ ѓ^сщ~ати е^го” *Чт^и эTц~а твое^го и^ мт~рь твою`, ја^коже ё^каза` тебњ
г~ь б~ъ твой да бл~го т^и бђ'детъ. (сего ра'ди)18
мно'га лњта` бђ'деши на земли`, ја%же г~ь б~ъ
[-]19 да'сть тебњ`” *(Не ё^бїи” Не любодњ'и)20” Не
ё^краd” Не послђшествђ'и на бли'жняго свое^го [-]21
лжа`” Не помы'сли на женђ` по'дрђга твое^го. не
помы'сли на до'мъ по'дрђга твое^го, н^и на село`
е^го, н^и на раба` е^го, н^и на рабђ е^го, н^и на воl
е^го, н^и на ѓ^сля` е^го, н^и на вся'каго скота` е^го,
н^и на вс^е е^ли'коже бли'жняh тебњ` (-)22” [Сїи
словеса`]23 гл~а г~ь къ всемђ` со'нмђ ва'шемђ на
горњ`, среди` ѓ^гня`, тм^а [и^]24 м#гла` ды'мъ,
гла'съ вели'къ и^ не преста`” И$ въписа е& въ дв^њ
до'сцњ ка'мен#нњ, и^ даде` мн^њ” И$ бысть ја^ко
слы'шасте, глsа и^з# среd ѓ^гня`. (-)25 гора' (же)
горя'ше ѓ^гнемъ, и^ прїидо'ста къ мн^њ вс^я
старњ'ишины по племе'немъ ва'шиM и^ ста'рцы
ва'ша” И$ рњста с^е показа` намъ г~ь б~ъ нашъ
сла'вђ свою`, и^ глsа е^гоy слы'шахомъ и^з# среды` ѓ^гня`. въ (дне'шнїи дн~ь)26 ви'дњхомъ ја%ко гл~етъ
б~ъ чл~кђ и^ жи'въ бђдетъ” И$ н~нњ да не и^з#мремъ, ја%ко потребиT наs ѓ%гнь вели'кїи се'и. а^ще
приложи'мъ м^ы слы'шати глsа г~а б~а на'шего, к
семђ` [-]27 да и^з#мреM” Ка'я (-)28 пло'ть (е^сть) ја%же
слы'ша глsа б~а жи'ва гл~юща и^з# среды` ѓ^гня`
ја%коже м^ы и^ живеT” Пристђпи` т^ы и^ послђш'аи
[вс^е]29 е^ли'ко (к тебњ`) рече'тъ г~ь б~ъ нашъ. (-)30
сътвори'мъ и^ послђш'аемъ” И$ послђш'а г~ь глsа
словесе` ва'шего, глющиM [ваM]31 къ мн^њ и^ рече г~ь
ко мн^њ слы'шахъ глsа словеs людїй сихъ е^ли'ко
гл~аша к тебњ` пра'во (гл~аша вс^е)32” Кт^о дасть
(срDце и^хъ бы'ти)33 в нихъ ја^коже боя'тися
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третього і четвертого роду тим, що
Мене ненавидять, 10 *і хто чинить
милосердя – в тисячу родів, тим, що
Мене люблять і зберігають мою заповідь. 11 *Не візьмеш імені Господа
Бога твого надаремно, бо Господь Бог
твій не очистить того, що кличе ім’я
його надаремно. 12 *Зберігайте день
суботній, освячуйте його, так як заповів тобі Господь Бог твій. 13 *6 днів
працюй, і зробиш всі твої діла. 14 *А
день 7 – субота Господеві Богові твоєму. Не чинитимеш в ньому ніякого
діла ти, і твій син, і твоя дочка, і твій
раб, і твоя рабиня, твій віл, і твій осел, і вся твоя скотина, і приходько,
що перед твоєю брамою; щоб відпочив твій раб, і твоя рабиня, і твій
осел, так як і ти. 15 І пам’ятатимеш,
що і ти був рабом в єгипетській землі.
Тебе вивів звідти Господь Бог сильною рукою і високим раменом. Через
це заповів тобі Господь Бог твій, щоб
ти зберігав день суботній, і освячував
його. 16 *Шануй твого батька і твою
матір, так як тобі заповів Господь Бог
твій, щоб добре тобі було; задля
цього багато літ будеш на землі, яку
Господь Бог тобі дасть. 17 *Не убий.
18 Не чини перелюб. 19 Не кради. 20
Не свідчи ложне проти свого
ближнього. 21 Не пожадай жінки
твого ближнього. Не пожадай хати
твого ближнього, ані його поля, ані
його раба, ані його рабині, ані його
вола, ані його осла, ані всякого його
скоту, ані все те, що твого ближнього. 22 Ці слова сказав Господь до
всього вашого збору на горі з-посеред
вогню, темряви, і чорноти, і диму,
великий голос, і не перестав. І Він
записав їх на двох кам’яних таблицях
і дав мені. 23 І сталося, як ви почули
голос з-посеред вогню, гора ж палала
вогнем, і прийшли до мене всі
старшини, за племенами вашими, і
ваші старші. 24 І сказали: Ось нам показав Господь Бог наш свою славу, і
голос, який ми почули з-посеред вогню; в сьогоднішньому дні ми побачили, що заговорить Бог до людини, і
вона буде живою. 25 І тепер, щоб ми
не померли, бо нас вигубить цей великий вогонь, якщо ми далі додамо
слухати голос Господа Бога нашого, і
помремо. 26 Яке є тіло, яке, так як
ми, почуло голос живого Бога, що
говорить з-посеред вогню, і живе? 27
Піди ти і послухай все, що до тебе
скаже Господь Бог наш, ми чинитимемо і послухаємось. 28 І почув
Господь голос вашого слова, як ви
говорили до мене, і сказав Господь до
мене: Почув я голос слова цього
народу, що заговорив до тебе, правильно заговорив все. 29 Хто дасть
серце їхнє, щоб було в них, щоб боя-
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лися Мене і зберігали всі заповіді
мої, і в усі дні, щоб добре було їм і
їхнім синам навіки? 30 Іди і скажи
їм: Поверніться ви до ваших домів.
31 Ти ж стань зі мною, щоб Я
сказав до тебе всі заповіді, і оправдання, і суди, які заповіси їм; і
хай чинять так в землі, яку я їм даю
в насліддя. 32 І берегтимете чинити
так, як заповів Господь Бог твій. І
не звернеш ані направо, ані наліво.
33 Ходіть за всякою дорогою, яку
заповів тобі Господь Бог твій, ходити по ній; щоб тобі дав спочинок,
і добре тобі було, і ви були довгоденними на землі, яку одержите.
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мене`, и^ снабдњти вс^я за'повњди моя`. (и^) въ
вс^я дн~и да бл~го бђ'детъ и^мъ, и^ сн~омъ иX въ
вњки” Гряди [и^]34 рцы` и^мъ, ѓ^братитеся в^ы
въ до'мы своя” Ты же ста'ни со мно'ю, [-]35 да
гл~ю к тебњ` [вс^я]36 за'повњди и^ ѓ^правле'нїя и^
сђды`. е^ли'коже заповњ'си и^мъ и^ да сътворя'тъ
[си'це]37 въ земли` ю%же а^зъ даю` и^мъ въ прича'стїе” И$ да снабди'те твори'ти, ја%коже заповњ'да г~ь б~ъ твой, [и^]38 да не съврати'шися н^и
на' десно н^и на' лњво” По всемђ пђти` е^лико заповњ'да [тебњ]39 г~ь б~ъ твои ходити во'нь, да
(т^я поко'итъ)40 и^ бл~го ти бђдет#, и^ мно'ги
дн~и бђдете на земли` ю%же прїи'мете”

Глvа, ѕ~”

Глава 6

мат. 22
мар. 12
лук. 10

ниж. 11
пс. 77

ниж. 10
црс1. 7
мат. 4
лук. 4

1 Це ж заповіді, і оправдання, і
суди, які заповів Господь Бог наш
навчити вас: чинити так в землі, до
якої ви ввійдете, туди, щоб її унаслідувати, 2 щоб ви боялися Господа
Бога свого, і зберігали всі його оправдання і його заповіді, які я заповідаю тобі сьогодні, ти і твої сини, і твої внуки, всі дні життя твого,
щоб багато днів були ви. 3 І послухай, Ізраїле, і бережись чинити,
щоб добре тобі було, і щоб розмножилися ви дуже, так як сказав Господь Бог батьків ваших; щоб дати
тобі землю, що кипить молоком і
медом. 4 Це ж оправдання і суди,
які заповів Господь Бог ізраїльським синам в пустині, як вони вийшли з єгипетської землі. Послухай
Ізраїле. Господь Бог твій є одинокий Господь. 5 *І полюбиш Господа Бога твого з усього серця твого, і
з усієї душі твоєї, і з усієї сили
твоєї. 6 *І хай будуть тобі ці слова,
які я заповідаю тобі сьогодні, в твоїм серці, в твоїй душі. 7 *І навчиш
їх твоїх синів, і говоритимеш їх, сидячи в хаті, і ходячи дорогою, і лежачи, і встаючи. 8 І поклади їх на
знак на твої руки, і хай буде непорушним перед твоїми очима. 9 І напишеш їх на одвірках своєї хати і
на своїх брамах. 10 І хай буде, коли
введе тебе Господь Бог твій до землі, яку поклявся твоїм батькам Авраамові, Ісаакові, Якову дати тобі:
великі і гарні міста, які ти не збудував, 11 і хати, повні всякого добра,
яких ти не наповняв, і викопані
криниці, яких ти не викопав, і виноградники та оливкові сади, яких
ти не насадив. І поївши, і наповнившись всього, 12 вважай на себе,
щоб не поширилося твоє серце і не
забуло Господа Бога твого, що вивів тебе з єгипетської землі, з дому
рабства. 13 *Господа Бога твого
бійся, і йому одному послужиш, і
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1

[їа' же] за'повњди і^ и^справле'нїа и^ сђды`,
е^ли'ко заповњ'да г~ь б~ъ ва'шъ. наё^чи'ти
ва'съ твори'ти та'ко. на земли` в ню'же
в^ы вхо'дите та'мо причасти'ти [е^я`]2” да
ся бо'ите г~а б~а свое^го, [и^ снабди'те]3 вс^я ѓ^правле'нїа еh и^ за'повњди е^го, ја%же а'зъ заповњдаю
тебњ` днsь. т^ы и^ сн~ове твои` и^ (внђ'цы)4 твои`,
вс^я дн~и живота твое^го, да мно'ги дн~и пребђ'дете” И$ послђшаи і^и^л~ю, и^ снабди` твори'ти да
бл~го ти бђ'детъ. и^ да ё^мно'житеся ѕњ'ло ја%коже гл~а г~ь б~ъ эTц~ъ (ва'шиX)5, да'ти тебњ` зе'млю кипя'щђ мле'комъ и^ ме'домъ” (-)6 Сїя' (же)
ѓ^правле'нїя и^ сђды`, е^ли'ко заповњ'да г~ь [б~ъ]7
сн~омъ і^и^л~евымъ въ пђсты'ни. иZшеDшимъ и^мъ
иZ земля` е^гљ=петски” Слы'ши і^и^л~ю г~ь б~ъ [твои]8
г~ь е^ді'нъ е^сть” *И$ да лю'биши г~а б~а твое^го, эT
всего` [срDца]9 твое^го, и^ эT всея` дш~а свое^я, и^ эT
всея` си'лы твое^я” *И$ да бђ'дђтъ [ти]10 словеса`
с^и, ја^же а'зъ заповњ'даю т^и днsь. въ срDцы твое^мъ, (-)11 въ дш~и твое'й” *И$ да нака'жеши и'ми
сн~ы твоя`, и^ да гл~еши в ни'хъ сњдя'и въ домђ`, і^ и^ды'и пђте'мъ, и^ лежа`, и^ въста'я” И$ възложи` я& въ зна'менїе на' рђкђ твою`. и^ да бђ'детъ невъсколњ'блема преD ѓ^чи'ма твои'ма” И$ д^а
[въпи'шеши]12 я& на пра'зњхъ (хра'мины свое^я)13,
и^ на вра'тњхъ своиX” И$ да бђ'детъ е^гда` въведе'тъ т^я г~ь б~ъ твои в зе'млю е^ю'же кля'тся
эTц~еM твои^мъ, а^враа'мђ, [-]14 и^саа'кђ, (-)15 і^а'ковђ
да'ти тебњ` гра'ды вели'ки, и^ добры`, и^х#же нњ'си
съгради'лъ т^ы” [И$]16 до'мы по'лны всего` бл~га, иXже
нњ'си напо'лнилъ. [и^]17 пото'ки и^ско'паны, и^х#же
нњ'си копа'лъ, [и^]18 виногра'ды, и^ ма'слины и^х#же
нњ'си насади'лъ, и^ ја^ды'и и^ насыти'в#ся” Вонми`
себњ` да не [раз#шири'тся срDце твое`, и^]19 забђ'детъ г~а б~а твое^го, и^зве'дшаго тебе` и^з# земля`
е^гљ=пет#ски, эT до'мђ рабо'тнаго” *Га~ б~а твое^го
бо'ися, и^ томђ` [е^ді'номђ]20 да слђж'иши. и^ е^мђ`
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прилепи'шися, і^ и'менемъ е^го клене'шися” да не
[хо'диши]21 въ слњ'дъ богоv и%ныхъ, [къ богоM]22
(стра'нъ)23 ја%же ѓ%крsтъ васъ” ЈА/ко б~ъ ревни'въ
г~ь б~ъ твои посредњ тебе`. да не разгнњ'вавъся
ја^ростїю г~ь б~ъ твои на' тя, [и^ потреби'тъ]24
т^я съ лица` [всего`]25 зеMна'го” *да не и^скђша'еши
г~а б~а свое^го ја%коже и^скђша'сте въ и^скђше'нїи”
Снабдя` да снабди'ши за'повњди г~а б~а свое^го,
[и^]26 свњдњ'нїя [е^го]27, и^ ѓ^правле'нїя [е^го]28,
е^ли'ко заповњ'да тебњ`” И$ да сътвори'ши
ё^го'дное и^ бл~го'е преD гм~ъ бг~омъ твои^мъ, да
бл~го (бђ'детъ тебњ`)29” И$ вни'деши и^ прїимеши
зеMлю бл~гђю, е^ю'же кля'тся [-]30 эTц~емъ [на'шимъ]31” эTгна'ти вс^я сђпоста'ты твоя` съ
лица` твое^го, ја%коже е^сть гл~а [г~ь]32” И$ бђ'детъ
е^гда` въпраша'ет# т^я сн~ъ твои ё%трњ гл~я.
коя` сђть свњдњнїя и^ ѓ^правле'нїя и^ сђды`
е^ли'ко заповњ'далъ е^сть г~ь б~ъ нашъ на'мъ” И$
рече'ши сн~ђ (свое^мђ)33, рабы` бњ'хомъ фараѓ'нђ
въ е^гљ=птњ [-]34 и^зведе` насъ г~ь [б~ъ]35
эTтђ'дњ. рђко'ю крњ'пкою, и^ мы'шцею высо'кою”
И$ да'стъ г~ь [б~ъ]36 зна'менїа и^ чюдеса` вели'ка и^
ѕла'я въ е^гљ=птњ ё^ фараѓ'на, и^ въ домђ е^го
[и^ въ си'лњ е^го]37 преD на'ми” И$ наs и^зведе` (г~ь б~ъ)
эTтђ'дњ, да въведе'тъ наs да'ти намъ зе'млю
сїю. е^ю'же кля'тся [г~ь б~ъ нашъ]38 эTц~емъ на'шимъ [да'ти (ю&) намъ]39” И$ заповњ'да намъ
г~ь твори'ти, вс^я ѓ^правле'нїя сїя боя'тися г~а
б~а на'шего (бл~го да бђ'детъ намъ)40, вс^я дн~и
да живе'мъ, ја%коже и^ днеs” И$ милосе'рдїе да
бђ'детъ намъ, а%ще снабдиM сътвори'ти вс^я
за'повњди [зако'на сего`]41, преD гм~ъ б~мъ на'шиM,
ја%коже заповњ'да намъ”_____
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бђ'детъ* е^гда` въведе'тъ т^я г~ь б~ъ]1
твои въ зе'млю в ню'же вхо'диши та'мо
прїя'тї [ю&]2. *і и^згна'ти (страны`)3 вели'кїа и^ мно'гїа с# лица` твое^го. (хеTџе'я)4,
герьгесе'я, и^ [а^м#морре'я]5, и^ ханане'я, и^ ферезе'я,
и^ е^вђе^я, и^ е^ё^се'я. з~, (стра'нъ)6 [вели'киX и^]7 мно'гиX, и^ крњпча'е ваs” *И$ преда'стъ и^хъ г~ь б~ъ
твои въ рђцњ твои`, і^ и^збїе'ши я&. па'гђбою
погђби'ши я&, *да не завњща'еши к ни'мъ завњта, н^и поми'лђеши и^хъ” Ниже сва'тьства
сътвори'ши с ни'ми, дще'ри свое^а не да'си сн~ђ
е^го. [н^иже]8 дще'ри е^го да не пое'млеши, сн~ђ свое^мђ” эTврати'тъ б^о сн~а твое^го эT мене`. и^ послђ'житъ бого'мъ и%нњмъ, и^ разгнњ'вается (г~ь
гнњ'вомъ)9 на' вы, и^ потреби'тъ т^я въско'рњ”
Но^ си'це да сътвори'те иM. тре'бища иX рассы'плете, и^
столпы` и^хъ да съкрђши'те. и^ дђбра'вы
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до нього пристанеш, і його іменем
клястимешся. 14 Не ходи вслід за іншими богами, до богів країн, які довкруги вас. 15 Бо Бог – ревнивий Господь Бог твій посеред тебе. Щоб не
розгнівавшись гнівом Господь Бог
твій на тебе, не вигубив тебе з лиця
всієї землі. 16 *Щоб не спокусив ти
Господа Бога свого, так як спокушали
ви в Спокусі. 17 Бережачи, берегтимеш заповіді Господа Бога свого, і
його свідчення, і його оправдання, які
тобі заповів. 18 І зробиш миле і добре
перед Господом Богом твоїм, щоб
добре тобі було; і ввійшов ти, і
одержав ти добру землю, якою поклявся батькам нашим, 19 щоб прогнати всіх твоїх ворогів з-перед твого
лиця, так як сказав Господь. 20 І буде, коли запитає тебе завтра твій син,
кажучи: Чиї є свідчення, і оправдання, і суди, які заповів Господь Бог
наш нам? 21 І скажеш своєму синові:
Ми були рабами фараона в Єгипті,
та вивів нас Господь Бог звідти сильною рукою і високим раменом. 22 І
дав Господь Бог знаки і великі, і
погані чуда перед нами в Єгипті на
фараона, і на його дім, і на його військо. 23 І нас вивів Господь Бог звідти, щоб ввести нас, дати нам цю землю, якою поклявся Господь Бог наш
батькам нашим, щоб дати її нам. 24 І
заповів нам Господь чинити всі ці
оправдання, боятися Господа Бога нашого, щоб добре було нам всі дні,
щоб ми жили так, як і сьогодні. 25 І
милосердя хай буде нам, якщо зберігатимемо чинити всі заповіді цього
закону перед Господом Богом нашим,
так як Він нам заповів._______

мой2. 17
мой4. 21
мат. 4
лук. 4

Глава 7
1 І *буде, коли введе тебе Господь
Бог твій до землі, до якої входиш, туди, взяти її, *і вигубить великі і численні країни з-перед твого лиця: Хеттея, і Ґерґесея, і Амморрея, і Хананея, і Ферезея, і Евуея, і Євусея – 7
великих і численних країн і сильніших від вас. 2 *І передасть їх Господь
Бог твій до твоїх рук, і вигубиш їх,
згубою їх вигубиш. *Не складеш з
ними завіту ані не помилуєш їх, 3 ані
не посвоячитесь з ними. Твоєї дочки
не даси його синові ані його дочки не
візьмеш своєму синові. 4 Бо відверне
твого сина від Мене, і послужить іншим богам. І розгнівається Господь
гнівом на вас, і вигубить тебе швидко. 5 Але так вчините з ними: знищите їхні жертовники, і розіб’єте їхні
стовпи, і вирубаєте їхні сади, і вогнем
спалите різблення їхних богів. 6 *Бо
ви є святим народом Господеві
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Богові вашому, і тебе вибрав Господь Бог твій; і щоб ви були йому
вибраним народом понад всі країни, які на всій землі. 7 Не тому що
ви є найчисленніші понад всі народи, вас вийняв Господь і вас вибрав Господь, – бо ви є найменші зпоміж всіх народів, – 8 але тому що
полюбив вас Господь і додержує
клятву, якою поклявся вашим батькам; і вивів вас Господь сильною
рукою і високим раменом, і визволив тебе з дому рабства, і з руки фараона, єгипетського царя. 9 *І пізнаєш, що Господь Бог твій, Він Бог,
Бог вірний, що зберігає свій завіт і
милосердя тим, що його люблять і
зберігають його заповіді, в тисячі
родів. 10 І Він віддає тим, що його
ненавидять, в лице, щоб їх вигубити; і не забариться тим, що
ненавидять, щоб в лице віддати їм.
11 Зберігатимеш заповіді, і оправдання, і ці суди, які я тобі сьогодні
заповідаю чинити. 12 І буде, коли
почуєте всі ці оправдання і збережете, щоб чинити їх, і збереже
Господь Бог твій і тобі завіт і милосердя, так як поклявся вашим батькам. 13 І Він полюбить тебе, і поблагословить тебе, і помножить тебе, і поблагословить плід твого лона, і плід твоєї землі, і твою пшеницю, і твоє вино, і твою олію, і стадо
твоїх волів, і стадо твоїх овець на
землі, якою поклявся батькам, щоб
їх тобі дати. 14 І благословенним
будеш понад всі народи, і *не буде
в вас без потомства ані безплідної в
твоїй скотині. 15 І забере Господь
Бог твій від тебе всяку хворобу і всі
погані єгипетські пошесті, які ви
побачили, і які пізнав ти; не накладе на тебе, але покладе їх на всіх,
що тебе ненавидять. 16 І їстимеш
всі здобичі країн, які Господь Бог
тобі дає. Хай твої очі їх не пощадять, і не послужиш їхнім богам, бо
тобі це шкідливе. 17 Якщо ж говориш в твоєму умі що: Народ цей
численніший, ніж я, як зможу я їх
вигубити? 18 Не бійся їх. Пам’яттю
згадай, що вчинив Господь Бог твій
фараонові і всім єгиптянам. 19 Великі біди, які побачили твої очі, ті
великі знаки і чуда, і сильну руку, і
високе рамено, як вивів тебе Господь Бог твій. Так зробить Господь
Бог ваш всім країнам, яких ти боїшся з-перед їхнього лиця. 20 *І
пошле на них шершнів Господь Бог
твій, доки не будуть вигублені ті,
що осталися і ховаються від тебе.
21 *Неушкоджений будеш від їхнього лиця, бо Господь Бог твій в
тобі, Бог великий і сильний. 22 *І
вигубить Господь Бог твій ці
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и^хъ да посњче'те и^ ваја%нїа бо'гъ и^хъ да и^зож#же'те на ѓ^гни`” *ЈА/ко лю'ди ст~и (в^ы е^сте)10 гв~и
б~ђ твое^мђ, и^ тебе` и^збра'л# е^сть г~ь б~ъ тво'и. (и^)
да бђ'дете е^мђ лю'ди и^збра'нни, па'че всњхъ
(стра'нъ)11 е^ли'ко (е^сть) на [-]12 [все'и]13 земли`” Не
и'мже мно'ѕи е^сте па'че всњхъ (странъ)14 и^зяT [ваs
г~ь]15, і^ и^збра` ваs (г~ь)” Вы^ б^о е^сте ме'ншњи эT
всњхъ стра'нъ” Но иMже възлюби` г~ь ваs, и^ снабдя`
кля'твђ е^же кля'тся эTц~емъ ва'шимъ. [і^]16 и^зведе г~ь ваs рђко'ю крњ'пкою и^ мы'шцею высо'кою, і^
и^зба'вилъ т^я эT до'мђ рабо'ты, [и^]17 эT рђки`
фараѓ'на цр~я е^гљ=пеTска” *И$ да ё^вњ'си ја%ко г~ь б~ъ
тво'и, се'и б~ъ. б~ъ вњ'рныи, снабдя'и завњтъ
[сво'и]18, и^ млsть любя'щиM е^го. и^ снабдя'щимъ
[завњтъ]19 е^го въ ты'сящъ рожде'нїи” И$ эTда'я
ненави'дящимъ [е^го]20 в лице` потреби'ти я&. и^
не ё^ме'длитъ ненави'дящимъ в лице` [эTда'ти]21 и^мъ” (-)22 да снабди'ши за'повњди, и^ ѓ^правле'нїя и^ сђды` сїя. е^ли'ко а^зъ заповњ'даю
тебњ` (сътвори'ти дне'сь)23” И$ бђ'детъ е^гда` послђшаете вс^я ѓ^правле'нїа с^и и^ снабди'те (сътвори'ти)24 я&” И$ снабди'тъ г~ь б~ъ твои (и^) тебњ,
завTњ и^ млsть ја%коже кля'ся эTц~емъ [ва'шимъ]25”
И$ възлю'битъ т^я и^ блsвитъ т^я, и^
ё^мно'житъ т^я. и^ блsви'тъ пло'дъ чре'ва твое^го,
и^ пло'дъ земля` твое^я. [и^]26 пшени'цђ твою`, и^
вино` твое` и^ е^ле'и тво'и, [и^]27 ста'до воло'въ твои^хъ” и^ па'ствђ ѓ^ве'цъ твои^хъ на земли` е^ю^ же
кляTся [-]28 эTц~емъ иX дати тебњ`” [И$]29 блsвенъ
бђ'деши па'че всњхъ ја%зыk, [и]30 *не бђ'детъ въ
ва'съ бес племе'нни, ниже непло'ды (-)31 въ
ско'тњхъ твои^х#” И$ эTи%метъ г~ь [б~ъ твои]32 эT
тебе вс^е раслабле'нїе. и^ [вс^ю ја%зю]33 е^гљ=петъскђю
[ѕлђю`]34, (ю^же)35 ви'дњсте И$ е^лико съвњси не
възложиT на тя, [н^о]36 въложиT я& на вс^я ненави'дящая тебе`” И$ ја%сти бђ'дешъ весь плњнъ
(стра'нъ)37, и^же г~ь б~ъ [-]38 дае'тъ тебњ` да не
(пощадяT ѓ%чи твои`)39 эT нихъ, и^ да не послђж'иши бо'гомъ и^х#, ја%ко вредъ (тебњ` е^сть с^е)40”
А/ще л^и гл~еши въ ё%мњ` с^и ја%ко (страна` с^и множа'иши паче мене)41. ја^ко възмогђ` а%зъ потребити я&, не възбо'ися и^х#” Па'мятїю да помяне'ши е^лико сътвори` г~ь б~ъ твои` фараѓ'нђ и^ всMњ
е^гљ=птяномъ” Бњды` вели'кїа ја%же ви'дњста ѓ%чи
твои`. зна'менїа [ѓ%на]42 и^ чюдеса` вели'кая [-]43.
[и^]44 рђко'ю крњ'пкою, и^ мы'шцею высо'кою, ја%ко
и^зведе` т^я г~ь б~ъ твои. та'ко сътвориT г~ь б~ъ
[вашъ]45, всњмъ (страна'мъ)46 и^хже т^ы бои'шися эT лица` и^хъ” *И$ ше'ршни по'слетъ г~ь б~ъ
твои на ни'хъ до'ндеy потребя'тся ѓ^ста'вленїи и^
съкрове'нїи эT тебе`” *Не вреди'шися эT лица` и^хъ.
ја%ко г~ь б~ъ твои в# тебњ, б~ъ вели'кїи и^
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крњ'пкїи” *И$ погђбиT г~ь б~ъ твои ја^зы'ки сїя, с
лица` твое^го по ма'лђ до ма'ла, не возмо'жеши
погђби'ти и^хъ въско'рњ да не бђдет# земля`
пђста`, (да совокђпя'тся) и^ роZмножаTся (ѕвњрїе
дивїи на' тя)47” И$ предастъ (е&)48 г~ь б~ъ твои в
рђцњ твои` и^ погђби` и^хъ, погђбле'нїемъ вели'киM,
до'ндеже и^скорени'ши иX” И$ преда'стъ цр~и и^хъ в
рђцњ [твои`]49. и^ погђби'те и%мя и^хъ эT мњста
сего`. [и^]50 не постоиT ни'же е^ді'нъ преD лицеM твоиM,
до'ндеже погђби'ши и^хъ” *[И$]51 вая'нїа боговъ иX
(и^ж#же'ши)52 на ѓ^гни`, да не похо'щеши [зла'та и^
сребра`]53 (взя'ти себњ`) эT (него)54, (-)55 да не
когда` съгрњшиши того` ради. ја^ко хђ'лно (е^сть
гв~и б~ђ твое^мђ)56” (-)57 Не вноси` похђ'лы въ (сво'и
до'мъ)58, и^ [прокляT бђ'деши]59 ја%ко [и^]60 т^о,
[н^о]61 прокля'тїем# прокленеши [ѓ%но]62, и^ похђленїеM
похђ'лиши [е&]63 ја%ко проклята` (-)64”

Глvа, и~”
приT г~
д~ е^зрD з~

ниQ к~џ

мDђро г~

мgа д~
лkђ д~

1

с^я *за'повњди ја%же (заповњда) ваM днsь,
да (снабди`)2 твори'ти [и&]3 да живе'те, и^
ё^мно'житеся, и^ внїи'дњте и^ прїимњте
зе'млю [бл~гђю]4. е^ю'же кля'тся г~ь [б~ъ]5
эTц~емъ ва'шимъ” И$ *да помяне'ши весь пђть,
и%мже прове'лъ тебе` г~ь б~ъ твои, в# пђсты'ни.
*да и^скђси` т^я и^ зазлиT т^я, и^ ё^разђмње^тся
е^же въ срDцы твое^мъ, а%ще снабди'ши за'повњди
е^го и^л^и ни`” И$ заѕли` тебњ`, и^ гла'домъ замори`
т^я, и^ (посеM) пита т^я ма'нною, е^же (т^ы не ё^вњдњ н^и)6 эTц~ы твои`, (и^) да ја^ви'тъ тебњ`.
*ја%ко не ѓ^ хлњбњ е^ді'неM жи'въ бђдетъ чл~къ н^о
ѓ^ вся'комъ словеси` и^з#ходящиM и^зъ ё'стъ бж~ииX
жи'въ бђдетъ чл~къ” [И]7 ри'зы твоа` не раздра'шася на тебњ`. но'ѕи твои не ја^звитеся, с^е м~
лњтъ” И$ (сего` ради) разђмњ'еши срDцемъ твои^мъ
ја%ко кт^о [чл~къ нака'жетъ]8 сн~ъ свои. Тако г~ь
б~ъ твои наказђетъ т^я. и^ да снабди'ши за'повњди г~а б~а твое^го, ходи'ти во пђти` е^го и^
боа'тися е^го” Гь~ б^о б~ъ твой въведе` т^я въ
зе'млю бл~гђю и^ мно'гђ, и^дњже водоте'чи воDны'я
[і^]9 и^сто'чники глђбо'ки. и^сходящеи по по'лемъ и^
гораM” Въ зеMлю пшени'цы и^ ја%чме'ни, винограD [и^]10
смо'кви [и^]11 ши'пцы, въ зе'млю ма'сличїю (и^) е^ле'ю
и^ ме'дђ. въ зе'млю на не'иже не с нището'ю и^зъја%си хлњ'ба твое^го. и^ не про'сиши ничто'же на
не'и. в# землю в# не'иже ка'менїе [-]12 желњз'но, и^ эT
горъ и^хъ (и^сто'чиTся)13 мњдь” И$ ја%си и^ насыти'шися и^ блsви'ши г~а б~а твое^го, на земли` бла'ѕњи
ю^же е^сть да'лъ тебњ`” Во'ньми себњ` не забђди`
г~а б~а свое^го, снабдњти за'повњди е^го, и^ сђдо'въ
и^ ѓ^правле'нїи е^го. е^ли'ко а%зъ заповњдаю тебњ
днsь, да не когда` ја^дыи [-]14 насыти'в#ся и^ хра'мы
287

народи з-перед твого лиця потрохи
– потрохи. Не зможеш вигубити їх
швидко, щоб земля не стала пустою, щоб не зібралися і не розмножилися дикі звірі проти тебе. 23 І
видасть їх Господь Бог твій у твої
руки, і вигубить їх великою згубою,
доки не викоріниш їх. 24 І передасть їхніх царів у твої руки, і
вигубите їхнє ім’я з цього місця, і
не встоїться ані один перед твоїм
лицем, доки їх не вигубиш. 25 *І
різьблення їхніх богів спалиш вогнем. Не пожадатимеш золота і срібла, щоб взяти собі з нього; щоб часом не згрішив ти через це, бо це
огидне Господеві Богові твоєму. 26
Не вноси огидного до свого дому, а
то проклятим будеш так, як і воно,
але прокляттям прокленеш його, і
хулою похулиш його, бо воно прокляте.

Глава 8
1 Всі *заповіді, які я вам сьогодні заповів, стерегтимешся творити;
і щоб ви жили, і помножилися, і
вийшли, і одержали добру землю,
якою поклявся Господь Бог вашим
батькам. 2 І *пам’ятай про ввесь
шлях, яким попровадив тебе Господь Бог твій в пустині, *щоб ви
пробувати тебе, і зло вчинив тобі; і
зрозумілим стане те, що в серці
твоїм, чи зберігатимеш заповіді його, чи ні. 3 І зло вчинив тобі, і голодом морив тебе, і після цього нагодував тебе манною, чого не знав
ти ані твої батьки; і щоб виявити
тобі, *що не самим хлібом житиме
людина, але всяким словом, що виходить з уст Бога, житиме людина.
4 І одіж твоя не роздерлася на тобі,
ноги твої не зранені були ось 40 літ.
5 І задля цього розумієш твоїм
серцем, що так, як якась людина
картає свого сина, так Господь Бог
твій картає тебе. 6 І берегтимеш заповіді Господа Бога твого, щоб ходити в його дорогах і його боятися.
7 Бо Господь Бог твій введе тебе до
доброї і великої землі, де потоки
вод і глибокі джерела, що виходять
по рівнинах і горах; 8 до землі пшениці і ячменю, виноградників, і фіґів, і ґранатових яблук; до землі оливок, і олії, і меду; 9 до землі, на
якій не в нужді з’їси твій хліб, і не
проситимеш на ній нічого; до землі,
в якій каміння залізне, і з їхніх гір
видобудеться мідь. 10 І з’їси, і
наситишся, і поблагословиш Господа Бога твого на добрій землі, яку
тобі дав. 11 Вважай на себе, щоб ти
не забув Господа Бога свого, щоб
зберігати його заповіді, і суди, і
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його оправдання, які я тобі сьогодні
заповідаю; 12 щоб часом, з’ївши, наситившись, і збудувавши гарні хати, і
поселившись в них, 13 і коли помножаться тобі твої воли, і твої вівці, і
срібло, і золото, коли помножиться
тобі; і коли помножиться тобі все, що
твоє є, 14 і після цього, щоб не
згордів ти твоїм серцем; і не забув ти
Господа Бога твого, що тебе вивів з
єгипетської землі, з дому рабства, 15 і
що попровадив тебе через ту велику і
страшну пустелю, в якій змій, що
кусає, і скорпіон, і спрага, в якій не
було води; *що вивів тобі з нетесаного каменю джерело води. 16 *І що
годував тебе манною в пустелі, чого
не знав ти ані не знали твої батьки;
щоб зло вчинити тобі, щоб випробувати тебе; і добро тобі вчинити в
твоїм кінці. 17 Щоб не сказав ти в
твоїм серці: Моя сила і міць моєї руки вчинили мені оцю велику силу. 18
Щоб пам’ятав ти Господа Бога твого,
бо Той дає тобі силу і міць чинити; і
що поклав він до сьогодні завіт свій,
яким поклявся твоїм батькам. 19 І буде, коли, забуваючи, забудеш Господа Бога твого, і підеш вслід за іншими богами, і послужиш їм, і поклонишся їм; свідчу вам сьогодні небом і
землею, що знищенням згинете, 20
так як і інші народи, яких Господь
Бог вигублює перед вашим лицем;
так само ви згинете через те, що ви не
послухали голосу Господа Бога вашого.

Второзаконня

добры съгради'въ, и^ всели'вся в н^я, и^ волы
твои` и^ ѓvцы твои` ё^мно'жатся тебњ`, [и^]15
сребро` и^ зла'то ё^мно'жиTся тебњ`. и^ вс^е е^ли'ко
т^и е^сть ё^мно'жит#ся тебњ” (И$ посеM) възнесе'шися срDцем# [твоиM]16 и^ забђдеши г~а б~а твое^го. и^звеDшаго т^я и^з# земля` е^гљ=пеTски эT до'мђ
рабо'ты. [И$]17 прове'дшаго т^я сквоѕњ пђсты'ню
вели'кђю, и^ стра'шнђю ѓ%нђ. въ не'иy ѕмїя` хапа'ющїя и^ скорпїи, и^ жажDа в не'иже не бњя'ше
воды`, *и^же иZведе` тебњ` и^с камы'ка несњко'ма
и^сто'чниk водны'и” *И$ пита'яи т^я ма'нною въ
пђсты'ни. е^гоже не [вњ'де т^ы ниже]18 вњ'дяхђ
эTц~ы твои, да заѕли'тъ т^и (да)19 и^скђ'ситъ
т^я и^ бл~го т^и сътвори'тъ напослњдокъ
твои” да не рече'ши въ срDцы твое^мъ крњ'пость
моя и^ си'ла рђки мое^я сътвори` мн^њ си'лђ вели'кђю сїю” [-]20 да помяне'ши г~а б~а твое^го.
ја%ко то'и (дасть тебњ)21 крњпость (и^ си'лђ)
твори'ти (-)22, и^ да ё^ста'витъ завTњ свои. и^мже
кля'ся эTц~емъ твои^мъ до днесь” И$ бђдеT а^ще
ли забве'нїемъ забђдеши г~а б~а твое^го, и^
по'идеши въ слњдъ бого'въ и^ныхъ, и^ послђж'иши и^мъ и^ поклони'шися и^мъ, засвњдњтельс
твђю вамъ днесь [нб~семъ и^ земле'ю]23 ја%ко па'гђбою поги'бнете” ЈА/коже и^ про'чїи ја%зы'цы, ја%же г~ь
[б~ъ]24 погђбля'етъ эT лица` ва'шего” Та'коже поги'бнете и^хже ради не послђшасте гла'са г~а б~а
ва'шего”______
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Глава 9
1 Послухай, Ізраїле: Ти сьогодні
переходиш Йордан, щоб піти одержати великі народи і сильніші від вас,
міста великі і огороджені мурами до
неба, 2 народ великий і численний і
високий, синів Енака, яких ти знаєш,
і про яких почув ти. Хто протиставитиметься синам Енака? 3 І пізнаєш
сьогодні, що Господь Бог твій, Він
попереду піде, перед тобою, бо Він
пожираючий огонь; він їх вигубить, і
він їх відверне з-перед вашого лиця, і
швидко знищить їх, так як сказав тобі
Господь. 4 *Не говори в своїм серці,
коли вигубить Господь Бог твій ці
народи з-перед твого лиця, кажучи:
Задля моїх праведностей ввів мене
Господь унаслідувати цю добру землю, а через безбожність цих народів
Господь вигубив їх з-перед твого
лиця. 5 Але не через твою праведність ані через преподобність твого
серця ти входиш, щоб одержати їхню
землю, але через беззаконня і за беззаконня цих народів Господь вигубив
їх з-перед твого лиця; і щоб поставити завіт, яким Господь поклявся ва-
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ослђш'аи і^и^л~ю т^ы минђе^ши [і^ѓ^рда'нъ
дне'сь]1. внити прїя'ти (страны`)2 вели'кїя, и^ крњпча'иша паче ва'съ. грады вели'ки и^ ё^гражде'ны до нб~се” Лю'ди вели'ки
и^ мно'ги и^ предо'лжены, сн~ы е^на'ковы ја%же т^ы
вњси. и^ слы'шалъ е^си. кт^о проти'вђ ста'нетъ
[-]3 сн~омъ е^на'ковымъ” И$ ё^вњ'си дне'сь
ја%ко г~ь б~ъ твои се'и преди по'идетъ [преD тобо'ю]4. ѓ%гнь (б^о) попаля'ай е^сть се'и потреби'т# я&,
и^ сїи ё^клони'тъ и^хъ эT лица` (ва'шего)5 и^ [потреби'тъ]6 я& въско'ре, ја%коже ре'клъ е^сть тебњ
г~ь” *Не рцы` въ срDцы своеM е^гда потребиT г~ь б~ъ
твой страны` сїя эT лица` твое^го гл~я
[пра'вдъ]7 ра'ди мои^хъ въведе м^я г~ь причасти'ти зе'млю бл~гђю сїю, н^о безче'стїя раd
(стра'нъ)8 сихъ г~ь потреби` я& эT лица` твое^го”
А$ не пра'вды ради твое^я, ниже преподо'бїя ради срDца твое^го, т^ы вхо'диши прїя'ти землю
иX, н^о нече'стїя ра'ди [и^ безако'нїя ради]9
(стра'нъ)10 сихъ, г~ь (эT лица` твое^го потребї
я&)11. и^ да ё^ста'витъ завњтъ и^мже кля'тся
288
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г~ь эTц~емъ вашим#” а^враа'мђ [-]12 и^саа'кђ (-)13
і^а'ковђ” И$ да вњси дне'сь ја%ко не пра'вды ради
твоея, г~ь б~ъ [-]14 дае'тъ тебњ` зе'млю бл~гђю
сїю прїя'ти. ја%ко лю'дїе жесто'цы е^сте” помяни`
*не забђди коли'ко раZгнњ'васте г~а б~а свое^го в#
пђсты'ни эT него'же дн~е и^зыдо'сте и^з# [земля`]15
е^гљ=пет#ски, даже вънидо'сте в мњсто сїе” Непокоря'щеся съгрњши'сте преD гм~ъ. и^ въ хори'вњ
разгнњвасте г~а, и^ разгнњвася г~ь на' вы, потреби'ти ваs” Въсходя'щђ мн^њ на горђ`, взя'ти
[двою]16 дъскђ ка'меnнђ (и^) дъсцњ (ка'меnнњ) завњта, и^же завњща г~ь къ ва'мъ” *И$ пребыX в горњ` м~, дн~їи, и^ м~, но'щїи хлњ'ба не ја^до'хъ ниже
воды` пи'хъ” И$ да'сть [м^и г~ь]17 дв^њ дъсцњ ка'менны напи'сано пр'ьстомъ бж~їимъ. [-]18 в ни'хже
бя'хђ напи'сана вс^я словеса` ја%же гл~а г~ь къ ва'мъ
въ горњ`. [эT среды ѓ^гня` въ дн~ь събра'нїя]19” И$
бысть по м~ дн~їи, и^ по м~ но'щїи. *[и^]20 дастъ
[м^и г~ь]21 дв^њ дъсцњ ка'меннњ, дъсцњ завњта”
И$ рече г~ь къ мн^њ въста'ни [і^]22 и^зы'ди ско'ро
эTсю'дђ. ја%ко безако'нова'ша лю'ди твои`, ја%же
и^зведе` и^з# земля` е^гљ=пет#ски, състђпи'ша ско'ро с
пђти`. и^же заповњ'дахъ и^мъ. съ твори'ша себњ
солїя'нїя” И$ рече г~ь къ мн^њ, гл~ахъ тебњ`
е^ді'ною и^ дв^ажды, гл~я. *ви'дњхъ лю'ди сїя, [-]23
с^е лю'дїе жестоковыи сђть. ѓ^ста'ви м^я да (я&
потреблю`)24 и^ погђблю`, (і^) и^мя и^хъ поD нб~семъ,
и^ сотворю` т^я въ ја^зы'къ вели'къ и^ крњпок#, и^
мноh па'че сихъ” И$ ѓ^брати'вся снидо'хъ съ горы` и^
гора` кђря'шеся ѓ^гнеM и^ дв^њ дъсцњ [свњдњ'нїа]25
въ ѓ^бою` рђ'кђ мое'ю. И$ [ви'дњхъ]26 ја%ко
съгрњши'сте преD гм~ъ бм~ъ нашимъ, и^
сълїја^нъ,
и^
сътвори'сте
себњ`
[теле'цъ]27
28
състђпи'сте с пђти` [ско'ро] , и^же заповњ'да [г~ь
ваM]29 [твори'ти]30. и^ еM ѓ%бњ дъсцњ повергоX [-]31 иZ
[-]32 рђкђ моею` и^ съкрђшиX и^х# прDе вами” И$
моли'хся преD гм~ъ второ'е, ја^коже и^ пе'рвое, м~,
дн~їи. и^ м~, но'щїи, хлњ'ба не ја^до'хъ и^ воды` не
пи'хъ. всXњ ради грњхъ ва'шихъ, ја%же съгрњши'сте творя'ще ѕло'е преD гм~ъ бг~омъ ва'шимъ.
(разгнњ'вающи)33 е^го” И$ съ боја%знїю бњхъ гнњ'ва
ради и^ ја%рости, ја%ко разгнњвася г~ь на' вы, да
потреби'тъ васъ. и^ послђша [мене` г~ь]34, и^ въ
(то вре'мя)35” И$ на (а^ро'на)36 разгнњвася г~ь ѕњ'ло
е^же погђби'ти е^го. и^ моли'хся [-]37 за а^а^ро'на въ
вре'мя ѓ%но” И$ грњх'ъ вашъ и^же сътвори'сте теле'цъ взяX е^го и^ съжжего'хъ [-]38 на ѓ^гни`, і^ и^зби'хъ и& [и^ сътро'хъ]39 [и&]40 ѕњ'ло, дажDь бы'сть
дро'бенъ, и^ бы'сть ја%ко пра'хъ и^ просы'пахъ пра'хъ
въ водоте'чь сходя'щђю съ горы`” И$ въ запале'нїи, (-)41 и^скђше'нїи, и^ въ гро'бњхъ похотњнїа раZгнњ'вали бњсте г~а [б~а ва'шего]42”_И$ е^г289

шим батькам, Авраамові, Ісаакові,
Якову. 6 І пізнай сьогодні, що не
через твою праведність Господь Бог
дає тобі одержати цю добру землю,
бо ти є жорстоким народом. 7 Пам’ятай, *не забудь скільки ви
розгнівили Господа Бога свого в
пустині: від того дня, коли ви вийшли з єгипетської землі, аж доки ви
ввійшли до цього місця. Непідкоряючись, ви згрішили перед Господом, 8 і в Хориві ви розгнівили Господа, і Господь розгнівався на вас,
щоб вас вигубити. 9 Коли я ішов на
гору взяти дві камінні таблиці, ті
камінні таблиці завіту, який заповів
Господь до вас. *І перебув я на горі
40 днів і 40 ночей. Хліба я не їв ані
води я не пив. 10 І дав мені Господь
дві камінні таблиці, написані
божим пальцем; на них були написані всі слова, які до вас сказав Господь на горі з-посеред огня в день
зібрання. 11 І сталося, по 40 днях і
по 40 ночах, *і дав мені Господь дві
камінні таблиці, таблиці завіту. 12 І
сказав Господь до мене: Встань і
скоро зійди звідси, бо згрішив твій
народ, якого ти вивів з єгипетської
землі; вони зійшли швидко з
дороги, яку я їм заповів. Зробили
собі злите. 13 І сказав Господь до
мене: Сказав Я тобі раз і два,
кажучи: *Побачив Я цей народ: ось
він є твердий народ. 14 Полиш
Мене, щоб Я їх вигубив; і вигублю
й ім’я їхнє під небом, і зроблю тебе
у народ великий і сильний, і
численний, більше від цих. 15 І повернувшись, зійшов я з гори, і гора
палала вогнем, і дві таблиці свідчення в обох моїх руках. 16 І
побачивши я, що ви згрішили перед
Господом Богом нашим, і зробили
собі вилите теля, і скоро відступили
з дороги, яку заповів Господь вам
чинити; 17 і взявши обі таблиці,
викинув я з моїх рук, і розбив я їх
перед вами. 18 І помолився я перед
Господом вдруге, так як і вперше:
40 днів і 40 ночей. Хліба я не їв і
води я не пив – все за ваші гріхи,
якими ви згрішили, чинячи зло
перед Господом Богом вашим, щоб
Його розгнівити. 19 І страх мав я
через лють і гнів, тому що Господь
розгнівався на вас, щоб вигубити
вас. І вислухав мене Господь, і в
тому часі. 20 І Господь дуже розгнівався на Арона, щоб його вигубити,
і я помолився за Аарона в тому
часі. 21 І ваш гріх, який ви
вчинили, – теля; взяв я його і спалив я в вогні, і розбив я його, і дуже
розмолов його, доки не стало дуже
дрібним, і стало наче порох; і
висипав я порох до потоку, що схо-
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16 і 17
мой4. 20

мой2. 24
і 34

мой2. 31
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мой4. 14

див з гори. 22 І в Спаленні, Спокушуванні, і в Гробівницях жадоби розгнівали ви Господа Бога вашого. 23 І
коли вас послав Господь з Кадис-Варни, кажучи: Підіть і візьміть землю,
яку Я даю вам, і ви спротивилися словам Господа Бога вашого, і ви Йому
не повірили, і не послухалися ви
Його слів. 24 І ви не підкорялися
Господеві від дня, в якому Він об’явився вам. 25 І я молився перед Господом – 40 днів і 40 ночей, які молився я, бо Господь сказав вигубити
вас. 26 І помолився я до Бога, і сказав: Господи, Господи, царю країн, не
вигуби свій народ і своє насліддя, яке
ти визволив твоєю великою силою,
яких ти вивів з єгипетської землі
твоєю великою силою і сильною
рукою, і своїм високим раменом. 27
Згадай своїх рабів Авраама, Ісаака,
Якова, яким поклявся Ти Собою. Не
гляди на впертість цього народу, і на
його безбожність, і на його гріхи, 28
щоб часом не сказали ті, що живуть
на землі, звідки ти нас вивів, кажучи:
*Господь, не змігши ввести їх до землі, яку їм обіцяв, і ненавидячи їх, Господь вивівши, і вигубив їх в пустині.
29 Вони ж твій народ і твоя часточка,
яких Ти вивів з єгипетської землі
своєю великою силою і високим
раменом.

Глава 10
мой2. 34

мой4. 33
мой4. 20

мой2. 18
ниж. 18
єз. 44

1 В *тому часі сказав Господь до
мене: Витеши собі дві кам’яні таблиці, такі як і перші, і вийди до мене на
гору, і зроби собі дерев’яний кивот. 2
І напишу на таблицях слова, скільки
їх було на перших таблицях, які ти
розбив, і вкладеш їх до кивота. 3 І я
зробив кивот з негниючого дерева, і я
витесав дві кам’яні таблиці, такі ж, як
і перші. І вийшов я на гору, обидві ж
таблиці були в обох моїх руках. 4 І
Він написав на таблицях, за першим
письмом, 10-ть слів, які до вас сказав
Господь на горі з-посеред вогню, і
дав їх мені Господь. 5 І повернувшись, зійшов я з гори, і вклав я таблиці до кивота, який я зробив, і були
там, так як заповів мені Господь. 6
*Сини ж ізраїльські підвелися з Вирота синів Якім-Місадай. Там *помер
Аарон, і похований був там, і священиком став Еліазар, син Аарона, замість батька. 7 Звідти ж підвелися до
Ґадґад, і з Ґадґада до Єтавата, землі
потоку вод. 8 В тому часі відлучив
Господь плем’я Леві, щоб носили
кивот господнього завіту, і стояли
перед Господом, служили і приносили молитви, і благословили в ім’я
Його до сьогоднішнього дня. 9 *Через це немає левітам частки ані же-
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да` (в^ы, пђсти`)43 г~ь эT кади'сварнїи` гл~я,
възыди'те, и^ прїимњте зе'млю ю%же а^зъ даю`
вамъ и^ съпроти'вистеся гл~омъ г~а б~а ва'шего,
и^ не вњровасте е^мђ, и^ не послђшасте словеs е^го”
[И$]44 не покоря'щеся бњ'сте г~ђ эT дн~е в о'ньже
ја%ви'ся вамъ” И$ молиXся преD гм~ъ, м~, дн~їи. и^
м~, но'щїи, ја%же моли'хся, рече б^о г~ь погђби'ти
васъ” И$ моли'хся [гв~и]45 и^ реко'хъ, г~и г~и, цр~ю
[стра'намъ]46 не погђби` людїи свои^хъ и^ прича'стїа свое^го е^же и^зба'ви крњ'постїю твое'ю вели'кою ја%же и^зведе` и^з# земля` е^гљ=петъски крњ'постїю твое'ю вели'кою и^ рђко'ю [-]47 си'лною и^
мы'шцею свое^ю высо'кою” Помяни` (рабы` своя` а^враа'ма, [-]48 і^саа'ка, (-)49 і^а'кова)50, и^м#же ся кля`
собо'ю. не призира'и на жесто'чество людїи сихъ,
и^ на бесче'стїе [и^хъ]51, и^ на грњхи` иX, да не
когда` рекTђ живђщ'їи на земли`, эTню'дђже [и^зведе`]52 насъ (-)53 гл~ющи. *не могїи г~ь въвести`
и^хъ въ зе'млю ю%же (и^мъ [ѓ^бњща`]54)55, и^
ненави'дя и^хъ г~ь и^зве'дъ (и^ погђби` и^хъ)56 въ
пђстыни” (-)57 Сїи (же) лю'дїе твои` и^ прича'стїе твое`. и^хже и^зведе` и^з# земля` е^гљ=петъски крњ'постїю свое^ю вели'кою, и^ мыjцею (-)58
высо'кою”_______

д~ мо= д~і

Глvа, і~”
ъ *ѓно вре'мя рече г~ь къ мн^њ. и^стеши`
себњ дв^њ дъсцњ ка'меннњ ја%цњже [и^]1 пе'рвїи, и^ възы'ди къ мн^њ на горђ` и^ да сътвори'ши себњ` ковче'гъ дре'вянъ, и^ въпишђ на дъсцњ словеса`. е^ликоже иX бњ на [первыX дъсках#]2, и^хже съкрђши`, и^ да вложи'ши я&
въ ковче'гъ” И$ сътвори'хъ ковче'гъ эT дре'въ негнию'щъ. і^ и^стеса'хъ дв^њ дъсцњ ка'мен#нњ ја%цњ (же и^) пе'рвїи. и^ възыидо'хъ на горђ`, (-)3 ѓ%бњ (же) дъсцњ въ [ѓ^бою`]4 рђ'кђ мою`” И$ въписа`
на дъскђ по писа'нїю пе'рвомђ, і~, словеs, ја%же гл~а
г~ь к ва'мъ, на горњ` эT среды` ѓ^гня`, и^ вда'сть
я& г~ь мн^њ” И$ ѓ^брати'в#ся снидо'хъ съ горы`, и^
вложи'хъ дъсцњ въ ковче'гъ и^же сътвори'хъ. и^
бњ'ста т^ђ ја%коже повелњ` м^и г~ь” (-)5 *Сн~ове
(же) і^и^л~еви въздвиго'шася эT виро'џа, сн~овъ
и^а^ки'мль, мисадаиn” т^ђ *ё^мре а^а^ро'нъ, и^
погребе'нъ быs т^ђ, и^ бы'сть жрецъ е^лїа^за'ръ сн~ъ
(а^а^ро'нь въ эTц~а мњсто)6” эTтђдђ (же) въздвигошася въ гаDгадъ, и^ эT гаDгада до
[и^е^таваџа]7 земли` водотечь водъ” Въ ѓ%но время, эTлђчи` г~ь племя` левљ=ино, носи'ти ковче'гъ
завњта гн~я. [и^]8 преDстоя'ти преD гм~ъ слђжи'ти, и^ моли'ти [и^ блsви' ти]9 (и%мя)10 е^го, до
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д~ мо= и~і
ниQ и~і
е^зkе м~д

в~ крgи џ~і
і^ѓv л~д
мDђроs ѕ~
сира л~е
дњаn і~
криM в~
галаT в~
е^феs ѕ~
колаs г~
а~ пеTр а~
выj ѕ~
мgа д~
лkђ д~
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(дн~ешняго дн~е)11” *Сего` ради нњ'сть левљ=томъ
ча'сти [н^и]12 жребїа въ братїи и^хъ, г~ь (б^о)
са'мъ прича'стїе и^хъ, ја%коже е^сть ре'клъ [иM]13”
(-)14 А/зъ (же) стояX на горах#, м~, дн~їи. и^ м~, но'щїи, и^ послђша г~ь мене` (вс^е вре'мя)15, и^ не
въсхотњ` г~ь погђби'ти васъ” И$ рече г~ь къ мнњ
гряди` въздви'гнися преD люDми` си'ми, и^ да вни'дђтъ и^ причастяT зе'млю е^ю'же кля'хся эTц~емъ
иX да'ти [ю& си'мъ]16” И$ нн~њ і^и^л~ю чт^о (про'ситъ
г~ь б~ъ тво'и)17 ё^ тебе`, то'чїю да с^я боја%ти г~а
б~а твое^го, [и^]18 ходити въ вся` пђти` е^го и^ люби'ти е^го, и^ слђжи'ти г~ђ б~ђ твое^мђ, эT всего`
срDца твое^го, и^ эT всея` дш~а твое^я” Снабдњти
за'повњди г~а б~а твое^го, и^ ѓ^правле'нїа е^го, е^лико
а^зъ заповњ'даю (-)19 днsе да (т^и бл~го)20 бђдеT Се^
г~а б~а твое^го нб~о, и^ нб~о нб~си, земля` и^ вс^я
е^лико е^сть на не'и” ѓ^баче эTц~а ва'ша поя` прежDе
г~ь люби'ти я&. і^ и^збра` (племя`)21 и^хъ по ни'хъ
ва'съ, па'че всњ'хъ (стра'нъ)22 до (дн~ешняго
дн~е)23” И$ да пресњче'те жесто'чь срDцъ ва'шихъ, и^
вы'ю вашђ не жесточи'те по сеM” Гь~ б^о б~ъ ва'шъ
сїи б~ъ бм~ъ, и^ г~ь гм~ъ” Бг~ъ вели'кїи (и^)
крњпкїи и^ стра'шныи *и^же не зриT лица`, н^и во'зметъ да'ра” Творяи сђдъ, прише'лцђ, и^ сиротњ`
и^ вдови'це” и^ [люби'ти]24 прише'лца да'ти е^мђ
хлњ'бъ, и^ ри'зђ” И$ люби'те прише'лца, прише'лцы
б^о бњ'сте въ земли` е^гљ=пеTстњи” *Га~ б~а твое^го
бо'ися, и^ томђ` да слђж'иши, и^ к томђ` прилњпи'ся, (-)25 и%менемъ е^го клени'ся” [И$]26 то'и хвала`
твоя`, и^ то'и б~ъ тво'и, и^же сътвори` тебњ
ве'лїа и^ сла'вная сїя, ја%же ви'дњста ѓ%чи твои`
*о~, [и^ е~ ю]27, дш~ъ внидо'ша эTц~ы твои` въ
е^гљ=петъ, (и^) нн~њ же сътвори` т^я е^сть г~ь б~ъ
тво'и, ја^ко ѕвњ'зды нбsныя мно'жествомъ”_______
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ребу між їхніми братами. Бо сам
Господь їхнє насліддя, так як їм
сказав. 10 Я ж стояв на горах 40
днів і 40 ночей, і вислухав мене
Господь кожного часу, і не захотів
Господь вигубити вас. 11 І сказав
Господь до мене: Іди, підведися
цим перед народом; і хай ввійдуть і
унаслідують землю, якою Я поклявся їхнім батькам, дати її цим. 12 І
тепер, Ізраїле, чого просить Господь Бог твій від тебе, хіба щоб ти
боявся Господа Бога твого, і ходив
в усіх Його дорогах, і любив Його, і
служив Господеві Богові твоєму з
усього серця твого і з усієї твоєї
душі; 13 зберігав заповіді Господа
Бога твого і Його оправдання, які я
сьогодні заповідаю, щоб тобі добре
було. 14 Ось Господа Бога твого
небо і небо небес, земля і все, що є
в ній. 15 Лише ваших батьків
першими вибрав Господь, щоб їх
любити, і вибрав їхнє плем’я після
них – вас понад всіх народів – до
сьогоднішнього дня. 16 І обріжте
твердість ваших сердець, і більше
твердою не чиніть вашу шию. 17 Бо
Господь панів, Бог великий і
сильний, і страшний, *який не зглянеться на лице ані не візьме дару.
18 Він чинить суд приходькові, і
сироті, і вдові, і любить приходька,
щоб дати йому хліб і одіж. 19 І
любіть приходька, бо ви були
приходьками в єгипетській землі.
20 Бійся *Господа Бога твого, і
Тому служи, і до Того пристань,
Його іменем клянися. 21 І Він –
твоя похвала, і Він – твій Бог, який
вчинив тобі велике і славне це, що
побачили твої очі. 22 З *70 і 5-ма
душами ввійшли твої батьки до Єгипту, і нині ж зробив тебе Господь
Бог твій численністю, наче небесні
зорі._______
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Глава 11

да лю'биши г~а б~а твое^го, и^ снабди'ши
снабдњ'нїа е^го, и^ ѓ^правле'нїя е^го, и^ за'повњди е^го, и^ сђды` е^го вс^я дн~и” И$ да
ё^вњ'сте дне'сь ја^ко не дњтемъ ва'шимъ
(гл~ю) ја^же не свњ'дятъ ни ви'дњша наказа'нїа
г~а б~а твое^го, и^ вели'чества е^го, и^ рђ'кђ си'лнђю,
и^ мы'шцђ высо'кђю” (Ни^)1 зна'менїа е^го, (н^и)2 чюдеса` е^го, е^ли'ка сътвори` посредњ` е^гљ=пта фараѓ'нђ
цр~ю е^гљ=петьскђ и^ все'и земли` е^го” И е^ли'ко сътвори` си'ле е^гљ=петьстњи [и^]3 ѓ^рђж'їя и^хъ, и^
ко'ни и^хъ. ка'ко потопи` вода [чермна'го моря]4
преD лицеM и^хъ женђщ'имъ и^мъ по ва'съ, и^ погђби` и^хъ г~ь [б~ъ]5 до дн~ешняго дн~е” И$ *е^ли'ко сътвори` ва'мъ въ пђсты'ни до'ндеже прїидо'сте на
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1 І полюбиш Господа Бога твого,
і зберігатимеш Його рішення, і
Його оправдання, і Його заповіді, і
Його суди всі дні. 2 І пізнаєте ви
сьогодні, що не говорю вашим дітям, які не знають ані не бачили
напоумлення Господа Бога твого, і
Його величні діла, і сильну руку, і
високе рамено, 3 aні Його знаки, ані
Його чуда, які вчинив посеред
Єгипту фараонові, єгипетському
цареві, і всій його землі; 4 і те, що
зробив єгипетській силі, і їхній
зброї, і їхнім коням, як вода Червоного моря затопила перед вашим
лицем їх, коли вони гналися за вами, і вигубив їх Господь Бог до сьогоднішнього дня. 5 І *що вчи-
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нив вам в пустині, доки ви не прийшли до цього місця. 6 І що вчинив
Дафанові і Авиронові, синам Еліява,
сина Рувима, яких земля, відкривши
свої уста, пожерла їх, і їхні доми, і
їхні шатра, і ввесь їхній маєток з
ними посеред усього Ізраїля. 7 Бо
ваші очі побачили всі великі Господні діла, які Він вам вчинив сьогодні. 8
І зберігатимете всі Його заповіді, які
я вам заповідаю сьогодні, щоб ви жили і помножилися, і ввійшли, і одержали землю, до якої ви, туди, переходите через Йордан, щоб унаслідувати її; 9 щоб численні дні ви були на
землі, яку поклявся Господь вашим
батькам дати їм і їхньому насінню по
них, землю, що кипить молоком і медом. 10 Бо земля, до якої ви входите,
туди, унаслідувати її, не є такою, як
єгипетська земля, звідки ви виходите,
звідти, коли сіють насіння і наводнюють її водою, як город зеленини. 11
Земля ж, до якої ти входиш, туди,
унаслідувати її, земля гірська і з
долинами, напоювана небесним дощем. 12 Земля, яку Господь Бог твій,
над нею, наглядає, постійно на ній очі
Господа Бога твого, від початку року
і до кінця року. 13 Якщо ж слухом
послухаєте всі Його заповіді, які я
тобі сьогодні заповідаю, щоб любити
Господа Бога твого і служити Йому з
усього твого серця і з усієї твоєї душі,
14 і дасть дощ твоїй землі в час
ранній і пізний; і збереш твоє жито, і
твоє вино, і твою олію; 15 і даси
поживу на полях твоїй скотині.
Наївшись же і наситившись, 16 стережись, щоб не згорділо твоє серце, і,
приступивши, не послужили ви іншим богам і не поклонилися їм; 17 і
гнівом не розлютився Господь на вас,
і не замкнув небо; і не буде дощу, і
земля не дасть свого плоду, і згинете
швидко з доброї землі, яку Господь
дав вам. 18 *І вложіть ці слова у ваші
серця і у вашу душу. І покладете їх на
знак на ваших руках, хай будуть на
чолах між вашими очима. 19 *І
навчите своїх дітей говорити їх, сидячи в хаті і ходячи в дорозі, і лежачи, і встаючи. 20 І напишите їх на
одвірках свого дому і на своїх брамах, 21 щоб помножилися ваші дні і
дні ваших синів на землі, якою поклявся Господь вашим батькам дати
її, так як дні неба на землі. 22 І буде,
коли слухом послухаєте всі ці заповіді, які я вам заповідаю сьогодні
творити, щоб любити Господа Бога
вашого, ходити в усіх Його заповідях
і пристати до Нього, 23 – тоді прожене Господь ці народи з-перед вашого лиця, і унаслідуєте народи
великі і дуже сильні, понад вас. 24
*Всі місця, в яких стане стопа ва-
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мњ'сто сїе” И$ е^лико сътвори, дафа'нђ и^ а^виро'нђ
сн~ома е^лїа'влема сн~а рђвиня. ја%же эTврьз#ши
земля` ё^ста` своя` пожре` иX и^ домы и^хъ, и^ кђща и^хъ, и^ вс^е и^хъ и^мњ'нїе с ни'ми среди` всего`
і^и^л~я. ЈА/ко ѓ%чи ваши ви'дњста вс^я дњ'ла гн~я,
вели'кая, е^ли'ко сътвори` ваM днесь” И$ да
снабди'те вс^я за'повњди е^го е^ли'ко а%зъ заповњ'даю [вамъ]6 днsе. да живе'те и^ ё^мно'житеся,
и^ въни'дњте и^ прїимњте зе'млю, на ню'же в^ы
минђ'ете чрез# і^ѓ^рда'нъ та'мо причасти'ти ю&”
да мно'ги дн~и бђ'дете на земли`, е^ю'же кля'тся г~ь эTц~емъ вашимъ. да'ти и^мъ и^ сњ'мени
иX по ниX. зе'млю кипя'щђ мле'комъ и^ ме'доM”
(Земля` б^о е^сть)7 на ню'же в^ы и%дете та'мо
причасти'ти е^я`” Не ја%ко земля` е^гљ=петъска
е^сть, эTню'дђже эTхо'дите та'мо, е^гда` сњ'ютъ
сњ'мя, и^ напая'ютъ (и&) пое'нїемъ, ја%ко ѓ^гра'дђ ѕе'льнђю” Земля` же в ню'же т^ы вхо'диши
та'мо причасти'ти ю&, земля` го'рна и^ ра'вна, эT
дожда` нбsнаго напая'ется” Земля` ю%же г~ь б~ъ
тво'и снабди'тъ (-)8 всегда`. ѓ%чи г~а б~а твое^го
на не'и въ нача'ло лњтђ, и^ до конца` лњтђ” А/ще же слђхомъ послђш'аете всњ'хъ заповњдеи
его, е^ли'ко аZ заповњ'даю тебњ` днsе” люби'ти г~а
б~а твое^го, и^ слђжи'ти е^мђ эT всего` срDца твое^го, и^ эT всея` дш~а твое^я” И$ да'стъ до'ждь
земли` твое'и по вре'мени ра'нныи и^ по'зDныи. и^
събере'ши жи'та твоя`. и^ вино` твое` и^ е^ле'и
твои” И$ [да'си]9 пищђ на се'лњх# [-]10 ско'томъ
твои^мъ, (-)11 ја%дъ (же) и^ насыти'шися” Блюди` себе`, да не развелича'ется срDце твое`. и^ (пристђпи'вше)12 послђ'жите бого'мъ и^нњмъ, и^ покло'нитеся и^мъ” И$ ја%ростїю раZгнњ'вается г~ь
на' вы, и^ затвори'тъ нб~о. и^ не бђ'детъ дождя` и^ земля` не да'стъ плода` свое^го, и^ поги'бнете въско'рњ съ земля` бл~гїа ю%же [г~ь
да'стъ]13 ва'мъ” *И$ да вложи'те словеса` с^и въ
срDца ва'ша и^ въ дш~ђ ва'шђ. и^ да възложи'те
я& въ зна'менїе на' рђкђ вашђ (-)14 да бђ'дђтъ
(на челњ'хъ) междђ` ѓ^чи'ма ва'шима” *И$ да
наё^чи'те ча'да своя` гл~ати сиX сњдяще въ
домђ`, і^ и^дђще въ пђть, и^ лежа'ще и^ въста'юще” И$ въпиши'те я& на пра'зњхъ хра'ма свое^го,
и^ на вра'тњхъ своихъ” да ё^мно'жатся дн~и
ва'ши, и дн~и сн~овъ ва'шихъ. на земли` е^ю'же
кля'тся г~ь эTц~емъ ва'шимъ да'ти (ю&)15 ја%ко
дн~їе нб~ђ на земли`” И$ бђ'детъ а^ще слђхомъ
послђш'аете всњ'хъ за'повњдеи сихъ, ја%же я&
заповњдаю ва'мъ днsе твори'ти. люби'ти г~а б~а
ва'шего, ходи'ти въ вс^я [за'повњди]16 е^го и^ прилепля'тися къ немђ`” (Тогда`)17 эTженеT г~ь [-]18
(стра'ны)19 сїа эT лица ва'шего, и^ ѓ^дръжи'те
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(стра'ны)20 великїа и^ крњ'пкїа ѕњло па'че ва'съ”
*Вс^я мњ'ста на ни'хже ста'нетъ стопа` но'гъ
ва'шихъ, ваM бђ'детъ, эT пђсты'ня, и^ эT дђбраv,
и^ эT рњки` вели'кїа [-]21 (е^фра'т#)22, и^ до мо'ря,
е^же на за'пади бђдTђ предњ'ли ва'ши” Не ста'нетъ
н^икто'же преD лицемъ ва'шимъ, [и^]23 тре'петъ
ва'шъ и^ стра'хъ ва'шъ възложи'тъ г~ь б~ъ вашъ
на лице` всея` земля` на ню'же а^ще в#зы'идете [-]24
ја%коже гл~а г~ь къ ва'мъ” Се^ а'зъ даю` преD ва'ми
днsе, блsве'нїе и^ кля'твђ. блsве'нїе а^ще послђш'аете
за'повњдїи г~а б~а ва'шего, е^ли'коже а^зъ заповњдаю
вамъ днsе” (-)25 [Кля'твы]26 (же) а^ще не
послђш'аете за'повњди г~а б~а ва'шего, и^же (заповњ'дахъ)27 вамъ днsе” И$ съвратите'ся с пђти`
и^же заповњ'дахъ вамъ, и^дђщ'е послђжи'ти бого'мъ и^нњмъ и%хже не вњ'сте” И$ бђ'детъ е^гда`
въведетъ тебе` г~ь б~ъ твои, въ зе'млю въ ню'же
(минђ'ете)28 та'мо причасти'ти е^я`” И$ да да'си
блsве'нїе на горђ` гаризи'ню, (а^)29 кля'твђ на горђ`
гева'лю. [е^же е^сть]30 ѓ^бо'нђ странђ` і^ѓр^ дана за
пђтеM и^же на за'пади слн~ца въ земли` ханаа^н#стеи, ѓ^бита'ющиM на за'пади слн~ца бли'зъ
голго'ла (высо'каго)31” Вы^ бо` минђе'те і^ѓ^рда'нъ въшеDше прїя'ти земля`, ю^же г~ь б~ъ ва'шъ дае'тъ
ва'мъ въ прича'стїе вс^я дн~и, и^ прїимете ю& и^
всели'теся в н^ю” И$ да съхрани'те твори'ти вс^я
за'повњди [е^го]32, и^ сђды` [е^го]33 ја^же а'зъ даю`
(ва'мъ)34 днsь”

ших ніг, – буде вам: від пустині і
від долин, і від великої ріки Ефрат,
і до моря, що на заході, будуть ваші
границі. 25 Ніхто не встоїться перед вашим лицем; і ваше тремтіння,
і ваш страх накладе Господь Бог
ваш на лице всієї землі, до якої лиш
ввійдете, так як сказав Господь до
вас. 26 Ось я даю перед вами
сьогодні благословення і прокляття:
27 благословення – якщо послухаєте заповіді Господа Бога вашого,
які я вам сьогодні заповідаю; 28
прокляття ж – якщо не послухаєте
заповіді Господа Бога вашого, які я
вам сьогодні заповідаю, і зійдете з
дороги, яку заповів я вам; ідучи
послужити іншим богам, яких не
знаєте. 29 І буде, коли введе тебе
Господь Бог твій до землі, до якої,
туди, переходите унаслідувати її; і
дасть благословення на горі Ґаризін, а прокляття – на горі Ґевал,
30 що є на другій стороні Йордану,
за дорогою, що на захід сонця, в
землі ханаанській; тим, що живуть
на заході сонця, поблизу Ґолґола
високого. 31 Бо ви переходите
Йордан, ввійшовши – унаслідуєте
землю, яку Господь Бог ваш дає
вам в насліддя на всі дні; і
одержите її, і поселитеся на ній. 32
І зберігатимете чинити всі Його
приписи і Його суди, які я сьогодні
даю вам.
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їи' (же) за'повњди и^ сђды` ја%же снабди'те
твори'ти на зеMли` ю^же г~ь б~ъ эTц~ъ ва'шихъ даеT вамъ въ прича'стїе вся дн~и
ја%же в^ы живе'те на земли`” Па'гђбою погђби'те вс^я мњ'ста, *въ ни'х же слђжи'ша т^ђ
стра'ны бого'мъ своимъ, ја%же в^ы прїимете [-]2
на гора'хъ высо'кихъ и^ хо'лмехъ, и^ поD дре'вомъ
сњ'нныM” И$ да раскопа'ете тре'бища и^хъ, и^ съкрђши'те столпы` и^хъ, и^ сады` и^хъ съсњче'те, и^
вая'нїа богоv и^хъ и^зож#же'те на ѓ^гни`, и^ поги'бнеT
и%мя и^хъ эT мњ'ста того`” да не сътвори'те
та'ко г~ђ б~ђ вашемђ. *н^о на мњ'стњ и^дњже и^збере'тъ г~ь б~ъ нашъ. (всњмъ племене'мъ вашемъ)3 призва'ти и%мя е^го т^ђ [-]4. и^ взы'щете
и^ въни'дете та'мо” И$ принесе'те т^ђ вс^есъжже'нїа
ваша и^ тре'бы ваша и^ приноше'нїа ваша. и^ мл~твы ваша и^ во'лнаа ваша. [(-)5 и^сповњ'данїа ваша]6, и^ первенца` воло'въ вашихъ, и^ ѓ^ве'цъ вашихъ” И$ да ја%сте та'мо преD гм~ъ бм~ъ вашимъ. и^ възвесели'теся ѓ^ все'мъ, на не'же възложи'те рђки` [ваша]7 в^ы и^ до'мове ваши, ја%ко
(т^я блsви'лъ е^сть)8 г~ь б~ъ тво'и” да не сътво293

1 Це ж приписи і суди, які берегтимете чинити на землі, яку Господь Бог ваших батьків дає вам в
насліддя на всі дні, які ви живете на
землі. 2 Знищенням вигубите всі
місця, *в яких, там, служили народи своїм богам, яких ви унаслідували: на високих горах, і на вершках,
і під тінистим деревом. 3 І розвалите їхні жертовники, і знищете їхні
стовпи, і вирубаєте їхні гаї, і різьблене їхніх богів спалите вогнем, і
знищите їхні імена з того місця. 4
Не зробите так Господеві Богові вашому. 5 *Але на місці, де вибере
Господь Бог наш всім ваших племенам, – прикликати Його ім’я там; і
пошукаєте, і ввійдете туди. 6 І принесете туди ваші цілопалення, і
ваші жертви, і ваші приноси, і ваші
молитви, і ваше добровільне, ваші
визнавання, і ваших первородних
волів, і ваших овець. 7 І їстимете
там перед Господом Богом вашим, і
зрадієте усім, на що покладете ваші
руки, ви і ваші хати, так як тебе
поблагословив Господь Бог твій. 8
Не чинитимете там за всім,
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що чините сьогодні тут, кожний –
що вгодне перед ним. 9 Бо тепер ви
ще не прийшли до спочинку, у насліддя, яке Господь Бог ваш вам дає.
10 Але коли перейдете Йордан, і замешкаєте на землі, яку Господь Бог
ваш дає вам в насліддя, і Він дасть
вам спочинок від усіх ваших ворогів, які довкруги вас, і поселитеся
впевнено. 11 *І буде місце, де вибере Господь Бог ваш, – прикликати там Його ім’я, там принесете
все, що я вам сьогодні заповідаю:
ваші цілопалення, і ваші жертви, і
ваші десятини, і первоплоди ваших
рук, і кожний ваш вибраний дар,
який обіцяєте Господеві Богові вашому. 12 І зрадієте перед Господом
Богом вашим ви, і ваші сини, і ваші
дочки, і раби, і ваші рабині, і левіти, що при вашій брамі, бо немає їм
частки ані насліддя з вами. 13 Стережись, не приноси свого цілопалення в кожному місці, де лиш сподобається, 14 але на місці, яке вибере Господь Бог твій в одному з
твоїх міст; там принесеш твоє цілопалення і там зробиш все, що я тобі
сьогодні заповідаю. 15 Але за всім
бажанням твоєї душі принесеш у
жертву, і їстимеш м’ясо за благословенням Господа Бога твого, який дав тобі в кожному місті твоєму. І нечистий в тобі, і чистий – разом їстиме він його, як серну і оленя. 16 *Лишень кров не їстимете, на
землю виливайте її, як воду. 17 Не
зможеш їсти в твоїх містах десятину твоєї пшениці, і твого вина, і
твоєї олії, своїх первородних волів,
і своїх овець, і всі обіти, які обіцяєш, і ваші визнавання, і приноси ваших рук. 18 Але з’їси їх перед Господом Богом своїм на місці, де
вибере Господь Бог твій Собі, ти, і
твій син, і твоя дочка, і твій раб, і
твоя рабиня, і левіт, і приходько,
що в твоїх містах; і радітимеш перед Господом Богом твоїм за все,
на що покладеш твою руку. 19 Бережись сам, не остав левіта в усьому часі, поки живеш на землі. 20
*Якщо ж розширить Господь Бог
твої границі, так як тобі сказав, і
скажеш: Їстиму м’ясо. Їстимеш м’ясо, доки забажає твоя душа їсти
м’ясо, за всім бажанням твоєї душі.
21 Якщо ж далеко від тебе місце,
яке вибере Господь Бог твій, щоб
прикликати там Його ім’я; і принесеш жертву з своїх волів і з своїх
овець, яких дасть тобі Бог твій, так
як заповів я тобі, – їстимеш в твоїх
містах за бажанням твоєї душі. 22
Так, як їсться серну і оленя, так їстимеш їх, нечистий в тобі і чистий,
однаково їстиме. 23 Стережись ду-
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рите [т^ђ]9 [по]10 всемђ` е^ликоже [творите]11 зд^њ
днsь, кожDо ё^гоDно преD собою” Нњ'сте б^о пришли` до
нн~њ въ поко'и. [-]12 въ прича'стїе е^же г~ь б~ъ
вашъ дае'тъ ва'мъ” (Но^ е^гда`)13 пре'идете і^ѓ^рда'нъ и^ всели'теся на земли` ю%же г~ь б~ъ ваш#
причасти'тъ вамъ, и^ поко'итъ ваs эT всњ'хъ
вра'гъ ва'шиX и^же ѓ%крsтъ (ваs), и^ всели'теся без#
събла'зна” *И$ бђ'деT мњ'сто и^дњже и^збере'тъ г~ь
б~ъ вашъ призва'ти и^мя е^го т^ђ” Тђ принесе'те
вс^е е^ли'ко а^зъ заповњ'даю вамъ днsе. вс^есъжже'нїя
ваша, и^ тре'бы ваша. и^ десяти'ны ваша, и^
начаTки рђ'къ вашиX, (-)14 и^ вся'къ и^збра'нъ даръ
вашъ. е^ли'ко ѓ^бњща'ете [гв~и]15 б~ђ ва'шемђ” И$
възвесели'теся преD гм~ъ бм~ъ ва'шимъ, в^ы и^
сн~ове ва'ши, и^ дще'ри ваши, и^ рабы` [-]16, и^
рабы'ня ваша, и^ [левљ=ти и^же]17 ё^ вратъ ва'шиX,
ја%ко нњ'сть [иM]18 ча'сти н^и жре'бїа с ва'ми” Блюди`
себе` са'мъ не приноси` вс^есъжже'нїа свое^го въ
вся'комъ мњ'стњ е^го'же а^ще възлю'биши” Но^ в
мњ'сте е^же и^збере'тъ г~ь б~ъ твои [-]19 въ е^ді'номъ [грDа]20 твоих#. т^ђ да принесе'ши вс^есъжже'нїе твое`, и^ т^ђ сътвори'ши вс^е е^ли'ко а^зъ
заповњда'ю тебњ` днsь” Но^ всMњ хотњ'нїемъ [дш~а
твое^а]21. да же'ртвђеши и^ ја%жь мя'са, по блsвенїю г~а б~а твое^го и^же даде` тебњ` въ (всXњ
гра'дњх# твои^хъ)22, нечи'сты и^ тебњ`, и^ чи'стыи
въкђ'пњ да ја%стъ я&, ја%ко се'рнђ и^ е^ле'нь” *Ра'звњ
кро'ви да не ја%сте, на' землю пролива'ите ю& а^ки
во'дђ. Не възмо'жеши ја%сти въ гра'дXњ свои^х# десяти'ны, пшени'ца твое^я и^ вина` твое^го, и^
е^ле'я твое^го. первенца` воло'въ свои^хъ, и^ ѓ^ве'цъ
свои^хъ, и^ вс^я ѓ^бњти е^же (ѓ^бњща'еши)23, і^ и^сповњ'данїа ваша, и^ прино'съ рђкъ ва'ших#” Но^ преD
гм~ъ бм~ъ свои^мъ да ја%си я& въ мњ'сте и^дњже
и^збереT г~ь б~ъ твои себњ`” Ты^ и^ сн~ъ твои и^
дще'ри твоа` [и^]24 ра'бъ твои и^ раба` твоя`, [и^
левљ=тиn]25, и^ прише'лецъ, и^же въ гра'дXњ твоиX, и^
възвесели'шася преD гм~ъ бм~ъ твоиM ѓ^ всеM на
не'же возложи'ши рђкђ твою`” Блюди` себе` са'мъ да
не ѓ^ставля'еши левљ=тинина въ вс^е вре'мя до'ндеже е^си жи'въ на земли`” *А/ще же раз#шири'тъ
г~ь б~ъ [-]26 предњ'лы твоя`, ја^коже (т^и е^сть
гл~а)27 и^ рече'ши да ја%мъ мя'са. а^ще въсхо'щетъ
дш~а твоя` ја^ко ја%сти мя'са. въ все'мъ похотњ'нїю дш~а твое^я да ја%си мя'са” А/ще же
пода'ле (мњ'сто эT тебе`)28 е^же и^збере'тъ г~ь б~ъ
тво'и, призыва'ти и%мя е^го т^ђ” и^ тре'бђ положи'ши эT воло'въ свои^хъ, и^ эT ѓ^ве'цъ свои^хъ ја%же
да'стъ тебњ` б~ъ твои. ја%коже заповњ'даX тебњ`,
да ја%си въ гра'дњхъ твоиX по похотњнїю дш~а
твое^я” ЈА/коже ся ја%стъ серна` и^ е^ле'нь. такоже
да ја^си я`, нечи'стыи тебњ` и^ чи'стыи та'кожде
294
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да ја^дя'тъ” Во'ньми крњ'пце да не ја%си кро'ви,
кро'вь б^о (е^сть) [дш~а е^го]29. да не ја%ст#ся дш~а с
мя'сы” да не ја%сте (еа`, н^о) на' землю пролива'ите
я& а^ки во'дђ, да не ја%си ю&. да бл~го тебњ`
бђ'детъ и^ сн~омъ твои^мъ по тебњ` [въ вњ'ки]30”
А/ще сътвори'ши с^е, е^же добро` и^ ё^гDоно (е^сть) преD
гм~ъ бм~ъ твои^мъ” Ра'звњ ст~ая твоя` и^же
[бђ'деT тебњ`]31, и^ ѓ^бњты твоя` възе'мъ да
прїи'деши на мњ'сто, и^дњже и^збере'тъ г~ь б~ъ
твои (ѓ'но) себњ`, призва'ти и^мя е^го т^ђ” И$ да
сътвори'ши вс^ясъжже'нїя твоя`, мя'са (же) [и^
кровь]32 възнесе'ши на ѓ^лтарь г~а б~а твое^го. кровь
же тре'бъ твои^х#. да пролїе'ши преD степе'ни
ѓ^лта'ря (-)33 б~а твое^го, а^ мя'са да ја%си”
Снабди` и^ послђш'аи и^ да сътвори'ши вс^я словеса`
ја%же а^зъ заповњ'даю тебњ` [днsь]34. да бл~го т^и
бђдеT и^ сн~омъ твоиM [по тебњ`]35 въ вњ'ки” А/ще
сътвори'ши добро` и^ ё^го'дно прDе гм~ъ твои^мъ”
А/ще же потребиT (-)36 б~ъ (-)37 (страны`)38, в няже
вхо'диши т^ы та'мо прїя'ти зе'млю и^хъ эT лица
твое^го, и^ прїимеши ю& и^ всели'шися въ зе'млю
и^хъ” Блюди` себњ` са'мъ не възы'щи въ слњ'дъ
и^т^и и^хъ, по потребле'нїю и^хъ эT лица` твое^го.
не възыщи` богоv и^хъ гл~я. ка'ко творя'тъ
(страны`)39 сїа бого'мъ свои^мъ, сътворю` и^ аZ” да
не сътвори'ши [г~ђ б~ђ свое^мђ та'ко]40, похђ'лено
бо (е^сть) [е^го'же г~ь]41 ненави'диT. сътвори'ша
бого'мъ свои^мъ. ја^ко сн~ы своя и^ д#щери своя
ж#гђтъ ѓ^гнеM бого'мъ и^мъ” *Вс^е сло'во е^же а'зъ
заповњ'даю тебњ днsь, с^е снабди` твори'ти. *да
не приложи'ши к семђ` н^и ё%и^меши эT него`”

Глvа, г~і”
ще въста'неT въ тебњ` прoркъ и^л^и видя`
со'нъ, и^ да'стъ тебњ` зна'менїя и^ чюдеса`”
и^ прїиде зна'менїе и^л^и чю'до е^же бђ'детъ
гл~ати (-)14 рекі'и, и%демъ да послђж'имъ бо'гоM и^нњмъ, и^хже не вњ'сте” да не послђшаете гл~ъ пррoка того`, и^л^и ви'дящаго со'нъ
то'и. ја^ко и^скђша'етъ г~ь б~ъ васъ ё^вњдњти
а%ще лю'бите г~а б~а ва'шеh всњмъ срDцемъ ва'шимъ и^ все'ю дш~ею ва'шею” По г~њ бѕ~њ ва'шемъ, да хо'дите и^ того бои'теся, и^ за'повњди
е^го снабдите. и^ гла'са е^го да послђшае^те [и^
томђ послђж'ите]2, и^ к немђ` прилепи'теся” И$
прoркъ то'й и^л^и ви'дяи со'нъ [-]3 да ё%мреT” Гл~алъ
б^о е^сть прельсти'ти т^я эT г~а б~а твое^го и^звеDшаго тя и^з# земля е^гљ=пеTскїа и^зба'вльшаго тя
и^з рабо'ты” Хотя'ще съврати'ти т^я с пђти`,
и^же заповњ'да тебњ г~ь б~ъ тво'и ходи'ти во'нь.
(сего` ра'ди)4 [погђби'те]5 (сами) зло'е эT васъ” А/ще
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же пильно, щоб не їсти крові, бо
кров – це його душа. Хай не їсться
душа з м’ясом. 24 Не їстимете її,
але на землю її виливайте, як воду.
25 Не з’їси її, щоб добре було тобі і
твоїм синам після тебе, навіки, якщо вчиниш те, що добре і миле перед Господом Богом твоїм. 26 Лише твоє святе, яке буде тобі, і твої
обіти, взявши, прийдеш до місця,
яке вибере Господь Бог твій його
Собі, щоб призвати там Його ім’я.
27 І зробиш твої цілопалення. М’ясо ж і кров принесеш на жертовник
Господа Бога твого, кров же твоїх
жертов вилиєш перед сходинками
жертовника Бога твого, а м’ясо з’їси. 28 Збережи і послухай і вчини
всі слова, які я сьогодні тобі заповідаю, щоб добре було тобі і твоїм
синам, по тобі, навіки, якщо вчиниш добре і миле перед Господом
твоїм. 29 Якщо ж вигубить Бог від
лиця твого народи, до яких ти входиш, туди, щоб одержати їхню землю, і одержиш її і поселишся в їхній землі, 30 бережися сам; не шукай іти вслід за ними після того, як
Він їх вигубив з-перед твого лиця.
Не шукай їхніх богів, кажучи: Як
чинять ці народи своїм богам, вчиню і я. 31 Не чинитимеш Господеві
Богові своєму так, бо огидним є те,
що Господь ненавидить: вони зробили своїм богам, бо своїх синів і
своїх дочок спалюють в огні їхнім
богам. 13,1 *Кожне слово, яке я
тобі сьогодні заповідаю, це бережи
творити. *Не додаси до нього ані не
віднімеш від нього.

Глава 13
2 Якщо повстане в тебе пророк чи
той, що бачить сон, і дасть тобі знак
чи чуда; 3 і сповниться знак чи
чудо, про яке буде говорити той,
хто говорить: Підім, послужимо іншим богам, яких не знаєте. 4 Не послухаєте слів того пророка чи того,
що бачить той сон, бо випробовує
вас Господь Бог, щоб дізнатись чи
любите Господа Бога вашого всім
вашим серцем і всією вашою душею. 5 За Господом Богом вашим
ходіть, і того бійтеся, і заповіді його бережіть, і його голосу слухайтеся, і тому послужіть, і до нього пристанете. 6 І той пророк чи той, хто
бачить сон, хай помре. Бо заговорив, щоб відвернути тебе від Господа Бога твого, що вивів тебе з
єгипетської землі, що викупив тебе
з рабства, бажаючи звести тебе з
дороги, яку заповів тобі Господь
Бог твій, ходити нею. Задля цього
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самі вигубите з вас зло. 7 Якщо ж
просить тебе твій брат, син твоєї
матері, чи твій син, чи твоя дочка,
чи жінка твого лона, чи твій приятель, що милий твоїй душі, потайки
кажучи: Ідім і послужім іншим богам, яких не знав ти ані твої батьки,
8 з богів народів, що довкруги нас,
що близькі до тебе чи далеко від
тебе, від краю землі до краю землі.
9 Не побажай піти з ним ані не
послухай його, і хай твоє око не
пощадить його, і не полюби його, і
не прикривай його. 10 Сповіщаючи,
сповістиш про нього, і твоя рука
хай буде на ньому найперше, щоб
його убити, і руки всього народу
пізніше. 11 І поб’єте його камінням,
і він помре, бо шукав відвернути
тебе від Господа Бога твого, що
вивів тебе з єгипетської землі, з
дому рабства. 12 І ввесь Ізраїль,
почувши, побоїться, і не додадуть
після цього чинити за цим злим
словом, що у вас. 13 Якщо ж
почуєш в одному з міст, яке Господь Бог тобі дає, щоб там жити,
що кажуть: 14 Вийшли беззаконні
мужі з нас і відвернули тих, що живуть у їхніх містах кажучи: Підім,
послужім іншим богам, яких ви не
знаєте. 15 І дослідиш, і випитаєш, і
дуже дослідиш, і ось явно слово
правдиве, і є у вас хула. 16 Ось,
убиваючи, уб’єш всіх, що живуть у
тому місті, вбивством меча, і прокляттям прокленете їх і все, що в
ньому. 17 І збереш всю його здобич
на його роздоріжжях, і вогнем вповні спалиш місто і всю його здобич
перед Господом Богом твоїм; і буде
незаселеним навіки, більше не буде
відбудоване. 18 Ніщо з проклятого
не пристане до твоєї руки, щоб Господь відвернув свою лють гніву і
дав тобі милосердя, і змилосердився над тобою, і розможив тебе, так
як сказав тобі і так як поклявся
Господь вашим батькам, 19 якщо
послухаєшся голосу Господа Бога
твого і зберігатимеш всі його заповіді, які я тобі сьогодні заповідаю,
щоб чинити добро і миле перед
Господом Богом твоїм.

Глава 14
вищ. 7
ниж. 26

мой3. 11

1 Тому що ви сини Господа Бога
вашого – не зробите нарізів і не чинитимете лисини між вашими очима за мертвих. 2 *Бо ти є святим народом Господеві Богові вашому.
Бо тебе вибрав Господь Бог твій,
щоб ти був йому особливим народом зпоміж всіх народів, які на лиці
землі. 3 Не їстимете нічого нечистого. 4 *Це в скотах їжте: теля,
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же молиT т^я браT твои (сн~ъ мт~ри твоея`)6 и^л^и
сн~ъ твои и^л^и дщи` твоа`, и^л^и жена` ло'на твое^го,
и^л^и дрђгъ [твой]7 то'ченъ дш~и твое'й, ѓ^та'и
гл~я. и%демъ и^ послђ'жимъ бо'гомъ и^нњм#, и^хже
не ви'дњ т^ы н^и эTц~ы твои`” эT бого'въ
(странъ)8 ја^же ѓ%крsтъ [насъ]9, приближа'ющиXся
тебњ`, и^л^и да'лниX эT тебе`, эT конца земли` до
конца` земли`” Не восхощи` и^ти` с ниM, [ни'же]10 послђш'аи е^го. и^ да не пощади'тъ ѓ%ко твое на
него, (и^) не възлюби` е^го [и^ да не]11 прикры'еши
е^го” Возвњща'я возвњстиши ѓ^ немъ. и^ [рђка
твоа` да бђдеT]12 на не'мъ въ пр'ьвыхъ побитї
и`, и^ рђки` всњхъ людїи послњждь” И$ (побїе'те)13
е^го ка'менїемъ и^ ё%мретъ, ја%ко възыска'лъ е^сть
ѓ^брати'ти тебе` эT г~а б~а твое^го, и^звеDшаго т^я
и^зъ земля` е^гљ=пеTски эT до'мђ рабо'ты” И$ ве'сь
і^и^л~ь ё^слы'шавъ ё^бои'тся и^ не приложи'тся посемъ сътвори'ти по словеси [семђ` ѕло'мђ]14 и^же
въ ваs” А/ще л^и ё^слы'шиши въ е^ді'номъ эT граD
ја%же г~ь б~ъ [-]15 да'етъ тебњ всели'тися т^ђ
гл~ющихъ” И$зыидо'ша мђжи` без#законїи эT [наs]16,
и^ эTврати'ша [-]17 живђщ'ая въ [гра'дњхъ]18 и^хъ
гл~юще. и%демъ [-]19 да послђж'им# бого'мъ
и%нњмъ, и%хже не вњ'сте” И$ да възы'щеши и^
вопраша'еши и^ ѓ^бы'щеши ѕњло. и^ сеy л^и и%стинно
(сло'во бы'сть ја%вњ)20, (и^) похђ'ленїе (е^сть)21 въ ваs”
(Се^) ё^бива'я ё^бїе'ши вс^я живђщ'аа въ гра'дњ
ѓ%ноM ё^бо'емъ ме'чнымъ. [и^]22 възложе'нїем# да
възложи'ши и^хъ и^ вс^я ја^же в ниM” И$ ве'сь пл'њнь
е^го събере'ши и^ в распђтїихъ е^го. и^ да запали'ши граD ѓ%гнеM и^ всю` коры'сть е^го вся'ческы преD
гм~ъ бм~ъ твои^мъ, и^ бђ'детъ пђстъ въ вњ'ки, не въз#гра'дится посе'мъ” да приложиTся (ничто'же эT положенїя в рђцњ твои`)23. да эTвратиT
(б~ъ)24 эT ја%рости гнњвъ сво'и, и^ да'сть т^и
млsть и^ помилђет# т^я и^ ё^мно'жиT т^я ја%коy
[е^сть гл~а тебњ, и^]25 ја%коже ся е^сть кля` г~ь
эTц~емъ ва'шимъ” А/ще послђша'е^ши гласа г~а б~а
твое^го, [и^ снабди'ши]26 вс^я за'повњди е^го, ја%же
а^зъ заповњ'даю тебњ` дне'сь. твори'ти добро` и^
ё^гоDно преD гм~ъ бм~ъ твоиM”

Глvа, д~і”
1

н~ове (б^о вы`) г~а б~а ва'шего да не [рњж'етеся]2, [и^]3 не возложи'те плњши межи`
ѓ^чи'ма ва'шима на ме'ртвемъ” *ЈА/ко лю'дїе ст~и е^сте гв~и б~ђ ва'шемђ. (-)4 тебе`
(б^о) и^збра'лъ е^сть г~ь б~ъ твои бы'ти е^мђ себњ`
лю'демъ преподобныM эT всњхъ (стра'нъ)5 ја^же на
лицы` земли`. да не ја%сте всего` скверна'ва” *Се въ
ско'тњхъ да ја%сте, теле'цъ эT говяD [-]6 а^гнецъ
296
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эT ѓ^веw, и^ козе'лъ эT коZ. е^ле'ня и^ се'рнђ и^ бђ'иволицђ, и^ ла'ня, зђ'бръ, и^ ѓ^нагръ, саи^га'къ, [и^]7
всяk ско'тъ на' двое дњ'ля па'зногти, и^ копы'то
(на' двое копы'тя)8. и^ възнося` жва'нїе во ско'тњ
сїя` да ја%сте” И$ сиX да не ја%сте эT възнося'щихъ жва'нїе, и^ эT дњля'щихъ па'зногти на'
двое, (н^о)9 копы'та (не) копы'тящиX, велблю'да и^
за'яца (-)10 ја%ко възносяT жва'нїа сїи (н^о)11 копы'
та не копы'тятъ нечи'сто с^и вамъ (-)12” И$
свинїа` ја%ко на' двое дњ'ляT па'зногти, и^ копы'та
копы'тиT (-)13 сїя (же) жва'нїа не жђе'тъ нечи'ста
с^и ва'мъ [е^сть]14 эT мя'са и^хъ да не ја%сте и^
мр~твечи'не и^хъ да не прикаса'етеся” И$ сїяy да
ја%сте эT всњх# и^же въ водњ`, [-]15 е^мђже е^сть
пе'рїе и^ чешђя` [ты'и]16 да ја%сте. и^ всемђ` е^мђже
нњсть пе'рїа (ни)17 чешђя` да не ја^сте нечи'ста
т^а ваM (-)18” (И$) вс^ю пти'цђ чи'стђ да ја%сте” И$
сиXже да не ја%сте эT ниX ѓ^рла`, и^ но'га, и^ ѓ^рла`
мо'рскаго, и^ неја%сыти, [-]19 и^кти'на и^ подо'бныа
[сиM]20” И$ (-)21 вра'на (-)22, и^ врабїя`. и^ вы'пелица. и^
сђхола'пля и^ ја%стреба и^ подо'бныа (сиM)23, (и^ вра'на
но'щнаго, и^ лилика, и^ подо'бная симъ)” И$ е^родїѓ'на, и^ ле'бедя і^ и'винъ, и^ катара'кта, и^ вдо'да”
И$ но'щнаго нетопыря, (и^ сыча`,) и^ теслоно'са, и
харадрїѓ'на и^ подо'бныа [сиM]24, и^ порфирїѓ'на (-)25”
[И$]26 вс^я га'ды пти'ческїа нечи'ста сїя [-]27
ва'мъ, да не ја%сте эT нихъ” Вся'кђ пти'цђ чи'стђ да ја%сте. [-]28 все ја%же мр~твечины да не ја^сте ѓ^битал#никђ и^же въ гра'дњ (-)29 да да'сте и^
да ја%стъ, и^л^и да эTда'сте стра'н#никђ, ја%ко лю'дїе ст~и е^сте гв~и б~ђ ва'шемђ, *да не свари'ши
ја%гняте въ мле'цњ ма'тери е^го” десяти'ны да
(ја%си)30 эT всего` пло'да сњмени свое^го, плDо (ниv)31
твои^хъ эT го'да до го'да” [-]32 да ја%си я& преD
гм~ъ бм~ъ свои^мъ на мњ'стњ и^дњже и^збере'тъ
г~ь б~ъ твои, призыва'ти и%мя е^го т^ђ. [та'мо]33
да принесе'ши десяти'нђ пшени'ца твое^я и^ вина`
твое^го, і^ е^ле'а твое^го, [и^]34 прьвене'цъ воло'въ
твоиX и^ ѓ^ве'цъ твоиX, да ся наё^чи'ши боя'тися
г~а б~а твое^го вс^я дн~и” А/ще л^и дале'че бђ'деT
[пђтеM эT тебе`]35 и^ не возмо'жеши донести` и^хъ,
ја^ко дале'че (мњ'сто эT тебе`)36, е^же и^збере'тъ г~ь
б~ъ твои, призывати и^мя е^го т^ђ, ја^ко блsви
т^я г~ь б~ъ твои” (Тогда`)37 эTдаси` сїе на ценњ` и^
во'змеши цњнђ` в рђ'кђ свою`, и^ да и'деши въ
мњсто е^же и^збере'тъ г~ь б~ъ твои себњ`” И$ да'си
цњнђ на всеM на не'же т^и помы'слиT дш~а твоя`
на волы` [и^]38 ѓ'вцы [и^л^и]39 на вино`, и^л^и на
ѓ^ло'винђ и^л^и на вс^е на не'же помышляеT дш~а
твоя, и^ да ја%си т^ђ преD гм~ъ бм~ъ твои^мъ.
(-)40 да възвесели'шися т^ы и^ до'мъ твои” (-)41
Левљ=тинъ (же) и^же въ гра'дњхъ твои^хъ, [не
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з волів, ягня, з овець, і козла, з кіз, 5
оленя, і серну, і буйвола, і дику
козу, зубра, і онагра, сайгака, 6 і
всяку скотину, що надвоє ділить ратиці, і на два ділить копито, і румиґає між скотами, цих їжте. 7 І
цих не їжте, з тих, що румиґають, і
з тих, що на два ділять ратиці, але
копита не ділять: верблюда і зайця,
бо ці румигають, але на два копита
не ділять, ці вам нечисті. 8 Також
свиня, бо на два ділить ратиці і
ділить копита, вона ж не румиґає,
нечиста вона є для вас. З їхніх
м’ясив не їжте, і їхньої мертвечини
не доторкайтеся. 9 І це їжте з усього, що у воді, те що має плавники і
луску, тих їжте. 10 І все, що не має
плавників ані луски, не їжте, воно
для вас нечисте. 11 І їжте кожного
чистого птаха. 12 І цих же не їжте, з
них: орла, і перебийнога, і морського орла, 13 і неясити, і ктина, і
подібне до цих; 14 і ворону, 15 і
горобця, і випелицю, і сухолаплю, і
яструба, і подібне до цих; 16, 17 і
нічну ворону, і лилика, і подібне до
цих; і еродіона, і лебедя, й івина, і
катаркта, і вдода, і нічного нетопира, 18 і сича, і теслоноса, і харадріона, і подібне до цих; і порфиріона, і всі гади, з птахів, 19 – ці
вам нечисті, не їжте з них. 20 Кожного чистого птаха їжте, 21 все, що
з мертвечини, не їжте. Мешканцеві,
що в містах, дасьте і хай їсть, або
віддасьте чужинцеві. Бо ви є святим
народом Господеві Богові вашому.
*Не звариш ягняти в молоці його
матері. 22 Їстимеш десятини з усякого плоду свого насіння, плід твоїх
нив, з року до року. 23 Їстимеш їх
перед Господом Богом своїм на місці, де вибере Господь Бог твій, щоб
прикликати там його ім’я. Тут принесеш десятину твоєї пшениці, і
твого вина, і твоєї олії, і первородне
твоїх волів, і твоїх овець, щоб ти
навчився боятися Господа Бога твого всі дні. 24 Якщо ж далеко буде
дорогою від тебе, і не зможеш донести їх, бо далеко від тебе місце,
яке вибере Господь Бог твій, щоб
прикликати там його ім’я, бо поблагословив тебе Господь Бог твій. 25
Тоді віддаси це за ціну, і візьмеш
ціну в свої руки, і підеш на місце,
яке собі вибере Господь Бог твій. 26
І даси ціну за все, на що тобі
загадає твоя душа: на воли і вівці,
або на вино чи на сильний напиток,
чи на все, про що задумає твоя
душа; і з’їси там, перед Господом
Богом твоїм, щоб розвеселився ти і
твій дім. 27 Левіта ж, що в твоїх
містах, не оставиш його, бо немає
йому часті ані насліддя з тобою.
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28 По трьох роках винесеш всю
десятину твого жита, в тому ж році
покладеш його в своїх містах. 29 І
прийде левіт, бо немає йому часті
ані насліддя з тобою, і приходько, і
сирота, і вдова, яка в твоїх містах;
хай їдять і наситяться, щоб тебе
поблагосло вив Господь Бог твій в
усіх твоїх ділах, які лиш чинитимеш.

ѓ^ста'виши е^го]42 ја%ко нњ'сть е^мђ ча'сти, ни
жре'бїа с тобо'ю” По тре'хъ лњтехъ да и^знесе'ши
вс^ю десяти'нђ жи'тъ свои^хъ в т^о лњто ѓ%но
да положи'шї ю& въ гра'дњхъ свои^хъ” И$
прїидетъ левљ=тинъ ја%ко нњсть е^мђ ча'сти, н^и
жре'бїа с тобо'ю и^ прише'лецъ и^ сирота` и^ вдова`,
ја^же въ гра'дњхъ твоиX. [-]43 да ја^дя'тъ и^
насы'тятся (и^)44 блsвиT т^я г~ь б~ъ тво'и въ
всњхъ дњлехъ [твоиX]45 ја%же а^ще сътвориши”

Глава 15

Глvа, е~і”

1 В сьомому році зробиш відпущення. 2 Це ж припис відпущення:
відпустиш всякий довг свій, який
винен тобі ближній, і від свого брата не вимагатимеш повернення,
бо названо – відпущення Господеві
Богові твоєму. 3 Від чужинця вимагатимеш звороту того, що тобі
належиться від нього, *а своєму
братові зробиш відпущення твого
довгу, 4 бо не буде бідолахи. Задля
цього слова благословенням поблагословить тебе Господь Бог твій в
землі, яку тобі Господь Бог дає; її
одержали ви в насліддя, 5 якщо ж
слухом послухаєтесь голосу Господа Бога вашого, щоб берегти і чинити всі ці заповіді, які я тобі сьогодні
заповідаю. 6 Бо Господь Бог твій
поблагословив тебе, так як тобі
сказав – і позичатимеш багатьом
народам; ти ж не братимеш позички, і пануватимеш ти над багатьма
народами, над тобою ж ніхто не
пануватиме. 7 Якщо ж брат, з твоїх
братів, буде в тебе бідолахою в одному з твоїх міст, в землі, яку Господь Бог твій дає тобі, – не відвернеш твоє серце ані не замкнеш твоєї
руки перед твоїм братом, що просить. 8 Відкриванням відкрий йому
твої руки, і даси йому позичку:
скільки просить і скільки йому потрібно. 9 Вважай на себе самого,
щоб не було заховане слово беззаконня в твоєму серці, кажучи: Наближається сьомий рік – відпущення. І злим буде твоє око до твого
брата, що просить, і не даси йому, і
закричить проти тебе до Господа, і
буде тобі великий гріх. 10 *Даванням даси йому і позичкою позичиш
йому: скільки лиш просить у тебе;
не пожалкуй собі в твоєму серці, як
ти йому даєш. Бо через це слово
тебе поблагословить Господь Бог
твій в усіх твоїх ділах і в усьому, на
що покладеш твою руку. 11 *Адже
незабракне бідолахи на твоїй землі.
Через це я заповідаю це слово, кажучи: Відкриваючи, відкрий твої
руки твоєму бідному братові, і що
просить на твоїй землі. 12 *Якщо ж

ъ сеDмо'е лњто да сотвори'ши эTпђще'нїе.
(-)1 си' (же) за'повњдь эTпђще'нїа, да ѓ^ста'виши ве'сь до'лгъ свои иMже дл'ъжеn (ближнїи тебњ`)2. и^ бра'та своеh не стяжи` ја%ко нарече'ся эTпђще'нїе г~ђ б~ђ твое^мђ” эT стра'н#ника да стя'жеши, е^ли'ко (ти е^сть)3 ё^ него`.
*(а^) бра'тђ свое^мђ эTпђще'нїе да сътвори'ши
до'лга твое^го ја%ко нњсть доста'точенъ” [Сего` ради словеси`]4 (блsве'нїеM)5, блsви'тъ т^я г~ь б~ъ твои.
въ земли` ю^же (т^и г~ь б~ъ (-)6 дае'тъ)7 въ прича'стїе прїя'ти ю&” А/ще же слђ'хомъ послђша'ете
гла'са г~а б~а ва'шего, снабдњти и^ твори'ти вс^я
за'повњди сїя, ја%же а%зъ заповњ'даю тебњ` днесь”
ЈА/ко г~ь б~ъ твои блsви'лъ т^я е^сть ја%коy (ти
е^сть гл~алъ)8. и^ въ заи'мъ да'си страна'мъ мно'гимъ, ты' же не за'имеши. и^ ѓ^блада'еши т^ы
(страна'ми)9 мно'гами, тобо'ю же не ѓ^блада'ютъ
(ни^кто`)” А/ще л^и ([бра'тъ эT]10 бра'тїа твоея`
бђ'детъ тебњ` недоста'точеn)11, въ е^ді'номъ граD
твоиX въ земли` ю^же г~ь б~ъ тво'и да'етъ тебњ`.
да не эTврати'ши срDца твое^го, ни съж#ми` рђки`
твое^я преD бра'томъ твои^мъ прося'щимъ” (Прострњнїемъ)12 простри` [рђ'кђ]13 твою` е^мђ. [и^]14
вза'имъ да да'си е^мђ е^ли'ко про'сиT. [и^]15 е^ли'ко е^мђ
недоста'нетъ” Блюди` себе` саM да не бђ'детъ слово
та'ино въ срDцы твое^м# безако'нїа гл~я. приспње'тъ (сеDмое лњто)16, [-]17 эTпђще'нїа” И$ съзло'бит# ѓ%ко твое` бра'тђ твое^мђ прося'щемђ, и^ не
да'си е^мђ, и^ възопїетъ на' тя къ гв~и, и^ бђ'детъ т^и грњхъ велиk” *данїе^мъ да'си е^мђ, и^
заня'тїемъ за'имеши е^мђ, е^ли'коже а^ще про'сиT [ё^
тебе`]18, [-]19 не съжа'ли с^и въ срDцы своеM, даю'щђ
т^и е^мђ” ЈА/ко сего` ради сло'ва блsви'тъ т^я г~ь
б~ъ тво'и въ всњх# дњ'лехъ твои^хъ, и^ на вс^е на
не'же възложи'ши рђ'кђ твою`” *И$б^о не ѓ^скђдњеT
ндоста'точеn въ земли` [твое'и]20, сего` ради аZ [-]21
заповњ'даю [-]22 слово с^е гл~я. эTвръза'я [эTве'рзи]23
рђцњ свои` бра'тђ твое^мђ ни'щемђ, и^ прося'щемђ
на земли` твое'и” *А/ще л^и прода'стъся к тебњ`
браT тво'и е^врња'нинъ и^л^и е^вреа'ныня да т^и
рабо'тае^тъ ѕ~ лњтъ. (-)24 въ сеDмо'е (же) да
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эTпђс'тиши е^го свобоDна эT себе`” А/ще же пђ'стиши е^го свобоDна эT себе`, да не эTпђстиши
е^го тща`. па'мятное [е^мђ да ё^гото'виши]25
эT ѓ^ве'цъ свои^хъ и^ эT пшени'ца свое^я и^ эT
вина` твое^го, ја%коже (т^я (блsвиT)26)27 г~ь б~ъ
тво'и (и^) да да'си е^мђ” И$ помяни` ја%ко ра'бъ [и^
ты`]28 б^њ, въ земли` е^гљ=пеTстеи и^ свободи т^я
г~ь б~ъ тво'и эTтђдђ” Сего ра'ди (и^) а^зъ [заповњ'даю тебњ`]29 твори'ти сло'во с^е” А/ще же
гл~етъ к тебњ` не эTи^дђ эT тебе` ја^ко [възлю'биX]30 т^я и^ доM твои. [и^]31 ја%ко лю'бо [е^мђ
е^сть]32 ё^ тебе” да прїимеj ши'ло, и^ провръти'ши [е^мђ ё%хо]33 преD две'рми [ё^ степе'ни]34. и^
бђдеT ти раб# въ вњ'ки, и^ рабњ свое'и да сотвори'ши та'кожDе” [И$]35 да не [бђдеT же'стока]36 преD
тобо'ю эTпђща'емыM (эT тебе` свобоDно)37. ја%ко и^стя'женђю м#здђ рабо'таl т^и е^сть, ѕ~, лњтъ.
и^ блsви'т# т^я г~ь б~ъ тво'и въ всеM е^же твори'ши” [И$]38 вся'къ первене'цъ роже'н#ныи эT волоv
твои^хъ и^ ѓ^ве'цъ твоиX. мђжескъ поl да ѓ^ст~иши гв~и б~ђ твое^мђ, [и^]39 да не дњ'лаеши первенце'мъ эT ю^нцевъ [-]40, и^ да не стриже'ши
прьвенца` въ ѓ%вцахъ твои^хъ” ПреD гм~ъ бм~ъ
твои^мъ да ја%си я& эT лњта до лњта, въ
мњсте и^дњже и^збере'тъ г~ь б~ъ тво'и, т^ы и^
до'мъ тво'и” *А/ще л^и (на не'мъ бђдеT)41 порече'нїе, храмота`, и^л^и слњпота` и^ вс^е порече'нїе ѕло'е
да не положи'ши и& тре'бы г~ђ б~ђ твое^мђ” Въ
гра'дњх# твоиX да ја%си я&, нечи'стыи (и^ чи'стыи
ё^ тебе`)42. та'кожде да ја%сте ја^ко (и^) сернђ
(и^)43 е^ле'ня, ра'звњ кро'ви да не ја%си, на' землю
пролива'и и& а^ки во'дђ”

Глvа, ѕ~і”
набди` мsцъ но'выхъ, и^ да твори'ши.
па'схђ гв~и б~ђ твое^мђ. ја^ко въ мsцъ но'выи (и^зведы'и т^я)1 и^зъ е^гљ=п#та но'щїю” И$ да жрътвђе^ши па'схђ гв~и б~ђ
твое^мђ. ѓ%вца и^ говя'да, въ мњ'сте е^же и^збере'тъ г~ь б~ъ тво'и себњ` призыва'ти и%мя е^го
т^ђ” да не ја%си` в н^ю ква'са. з~, дн~їи. да ја%си в
н^я ѓ^прњ'сноки хлњб# ѕло'бныи ја%ко съ т#ща'нїемъ и^зыидо'сте и^зъ е^гљ=пта да помина'ете дн~ь
и^схо'да ва'шего. эT земля` е^гљ=петъски, вс^я дн~и
жи'тїя ва'шего” да не ја%ви'тся тебњ` ква'сно
въ всњхъ предњ'лњхъ твои^хъ. з~. дн~їи. и^ да
не ѓ^бъвечерњ'етъ эT мя'съ ја%же пожрете къ
ве'черђ. въ [а~. дн~ь]2. до ё%трїя” Не возмо'жеши
требова'ти па'схи н^и въ е^ді'номъ же гра'дъ
твоиX ја^же г~ь б~ъ тво'и дае^тъ тебњ`” Но^ въ
мњ'сте е^же и^збере'т# г~ь б~ъ твои, призыва'ти
и%мя е^го т^ђ. [т^ђ]3 требђ'еши па'схђ въ ве'черъ
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продасть себе тобі твій брат єврей чи
єврейка, хай тобі служить 6-ть літ, в
сьомому ж відпустиш його свобідним
від себе. 13 Якщо ж відпустиш його
свобідним від тебе, не відпустиш його
порожнім. 14 На дорогу йому приготуєш з своїх овець і з своєї пшениці, і
з твого вина, так як тебе поблагословив Господь Бог твій, і даси йому. 15 І
запам’ятаєш, що і ти був рабом в
єгипетській землі, і що тебе освободив
звідти Господь Бог твій. Через це і я
заповідаю тобі чинити це слово. 16
Якщо ж він скаже до тебе: Не відійду
від тебе, бо я полюбив тебе і твій дім,
і тому що добре йому є у тебе. 17
Візьмеш шило і проколеш йому вухо
перед дверима на східцях, і буде тобі
рабом навіки. І з твоєю рабинею зробиш так само. 18 І хай не буде перед
тобою тяжким, коли їх відпускаєш
вільними від тебе, бо приписану винагороду відпрацював тобі за 6-ть літ. І
поблагословить тебе Господь Бог твій
в усьому, що чиниш. 19 І кожного
первородного, що народився з твоїх
волів і твоїх овець, чоловічого роду,
освятиш Господеві Богові твоєму. І не
робитимеш первородним з телят, і не
острижеш первородне з твоїх овець.
20 Перед Господом Богом твоїм їстимеш їх, з року до року, на місці, де
вибере Господь Бог твій, ти і твій дім.
21 *Якщо ж в ньому буде сказ, кульгавість чи сліпота, і всякий поганий сказ
– не жертвуватимеш його Господеві
Богові твоєму. 22 В твоїх містах з’їси
їх, нечистий і чистий у тебе. Так само
з’їсьте, як і серну і оленя, 23 лише
кров не з’їси, пролий її на землю, як
воду._______

Глава 16
1 Зберігай місяць нових, і зробиш
пасху Господеві Богові твоєму, бо в
місяці новому Він тебе вивів з Єгипту,
вночі. 2 І жертвуватимеш пасху Господеві Богові твоєму: вівці і телята на місці, де вибере собі Господь
Бог твій, прикликувати там його ім’я.
3 Не з’їси в ній квашене. 7 днів –
їстимеш в них прісний хліб злоби, бо
ви поспіхом вийшли з Єгипту; щоб ви
згадували день вашого виходу з
єгипетської землі всі дні вашого життя. 4 Не появиться в тебе квашене, в
усіх твоїх околицях, 7 днів, і не перележить, з м’яса, яке принесете в
жертву при вечорі, в 1-му дні – до
ранку. 5 Не зможеш жертвувати пасху
в ніякому з твоїх міст, які Господь Бог
твій тобі дає, 6 але тільки на місці,
яке вибере Господь Бог твій; щоб там
прикликати його ім’я, там жертвуватимеш пасху ввечері, до заходу
сонця, в часі, в якому ви вийшли з
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єгипетської землі; 7 і звариш, і спечеш, і з’їси на місці, яке собі вибере Господь Бог твій, і повернешся вранці, і підеш до свого дому. 8
6-ть днів їстимеш прісне, в сьомому ж дні – вихід, празник Господеві Богові твоєму. Не чинитимеш
у них ніякого діла. 9 І 7 повних
тижнів собі вичислиш, а 1-й – на
початок твого серпа, в жнива, почни числити 7 тижнів. 10 І зробиш
празник 7 тижнів – Господеві Богові твоєму, так як тобі спроможеться
рука і наскільки ж тобі дасть, так
як тебе поблагословив Господь Бог
твій. 11 І зрадієш перед Господом
Богом твоїм ти, і твій син, і твоя
дочка, і твій раб, і твоя рабиня, і
левіт, що в твоїх містах, і приходько, і сирота, і вдова, яка у вас, в
місці, де собі вибере Господь Бог
твій, там прикликати його ім’я. 12 І
згадаєш, що і ти був рабом в єгипетській землі, і зберігатимеш, і чинитимеш його заповіді. 13 І зробиш
собі празник шатер – 7 днів, коли
збереш з твоєї ниви і з твого точила. 14 І звеселишся в твоєму празнику ти, і твій син, і твоя дочка, і
раб, і твоя рабиня, і левіт, і приходько, і сирота, і вдова, що в твоїх
містах. 15 7 днів святкуватимеш –
Господеві Богові твоєму – на місці,
де собі вибере Господь Бог, там
прикликати його ім’я. Якщо ж тебе
поблагословить Господь Бог твій в
усіх твоїх житах і в усякому ділі
твоїх рук, – і будеш веселитися. 16
*І тричі в році з’явиться кожний,
чоловічого роду, перед Господом
Богом твоїм. На місці, де вибрав
Господь Бог твій, – в празник
прісних, і в празник тижнів, і в
празник шатер. *І не з’явишся перед Господом Богом твоїм порожнім. 17 Кожний – за спроможністю
своєї руки, за благословенням Господа Бога свого; те, що тобі дав. 18
Настановиш собі суддів і писарів в
усіх твоїх містах, які Господь Бог
тобі дасть, за племенами; хай судять народ справедливим судом. 19
*Хай не схиблять суд *ані хай не
зглядають на лиця, ані хай не візьмуть хабарів. Адже хабар засліплює очі мудрих і відкидає слова
праведних. 20 Справедливо шукатимете справедливе, щоб ви жили, і
ввійшовши, одержали землю, яку
Господь Бог твій вам дає. 21 Не насадиш собі гаїв ані дерево неподалік жертовника Господа Бога твого,
який собі зробиш. 22 І не поставиш
собі храму, який зненавидів Господь Бог твій.________
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до за'хода сл~нца, въ время в не'же [и^зыидо'сте]4
[и^з# земя`]5 е^гљ=пет#ски, и^ съва ри'ши і^ и^спече'ши и^
ја%си на мњ'сте и^дњже и^збере'тъ г~ь б~ъ твои
[себњ`]6, и^ въз#врати'шися заё%тра і^ и'деши въ
[доM]7 сво'и” ѕ~ дн~їи да ја%си ѓ^прњ'сноки, (-)8 въ [седмы'и (же) дн~ь]9 и^схо'дныи пра'здниk гв~и б~ђ твое^мђ, да не сътвори'ши в н^я вся'каго дњ'ла [-]10”
(И$) з~, недњ'ль и^спо'лненых# да сочте'ши себњ`, (а^ въ
нача'ло же твое^го)11 се'рпа на жи'та. начни че'сти
з~. недњ'ль, и^ да сътвори'ши пра'з#дникъ недњ'лныи гв~и б~ђ твое^мђ. ја%коже (т^и доспњ'ет# рђка`)12, [и^]13 е^ли'ко же да'сть т^и. ја%коже (т^я блsви`)14 г~ь б~ъ тво'и” И$ възвесели'шися преD гм~ъ
бм~ъ твои^мъ, т^ы и^ сн~ъ тво'и и^ д#щи` твоя,
[и^]15 ра'бъ тво'и и^ раба` твоя`, и^ левљ=тинъ и^же
въ гра'дњхъ твои^хъ, и^ прише'лецъ и^ сирота`, и^
вдова` ја%же въ ва'съ, въ мњсте и^дњже и^збере'тъ
г~ь б~ъ тво'и [себњ`]16, призыва'ти и%мя е^го т^ђ” И$
помяне'ши ја%ко раb б^њ (и^ т^ы) въ земли
е^гљ=пеTстеи, и^ снабди'ши и^ сътвори'ши за'повњди
[е^го]17” [И$]18 пра'зд#ниk кђщ#ныи да сътвори'ши
себњ`, з~ дн~їи, е^гда` събере'ши эT ни'вы твое^я и^
эT точи'ла твое^го. и^ да' ся възвесели'ши ѓ^ пра'зднице твоеM, т^ы и^ сн~ъ твои. и^ д#щи` твоя`,
[и^]19 ра'бъ (-)20 и^ раба` твоя` и^ левљ=т# и^ прише'лец#
и^ сирота` и^ вдова`, и^же въ гра'дњхъ твои^хъ” з~
дн~їи да пра'зднђ'еши гв~и б~ђ твое^мђ, въ мњсте
и^дњж'е и^збе'ретъ г~ь б~ъ (-)21 [себњ]22 [призыва'ти
и%мя е^го т^ђ]23” А$ще же блsвит# т^я г~ь б~ъ твой
въ всXњ жи'теX твои^хъ, и^ въ всеM дњ'ле рђкъ твоиX, и^ бђ'деши веселя'ся” *(И$) три'жды въ лњто
да ја^вля'ется вся'къ мђжескъ по'лъ [-]24 преD
гм~ъ бм~ъ твои^мъ” На мњ'стњ е^же (и^збра`)25 [-]26
г~ь [б~ъ тво'и]27, въ пра'зд#никъ ѓ^прњ'сночныи, и^
въ пра'здникъ недњ'лныи, и^ въ пра'зDниk кђщныи.
*[И$]28 да не ја%ви'шися преD гм~ъ бм~ъ твои^мъ
то'щъ. ко'ждо по постиже'нїю [рђкы`]29 [свое^я]30,
по блsвенїю г~а б~а свое^го и^же да'лъ е^сть тебњ`”
Сђдїя` и^ кни'гочїя поста'виши себњ` въ всњ'хъ
гра'дњхъ твои^хъ ја%же г~ь б~ъ [-]31 да'стъ тебњ`
по племенемъ, [-]32 да сђ'дятъ лю'демъ сђ'дъ
пра'ведныи. *да не ё^кло'нятъ сђда`. *ниже да
зря'тъ на лица` ниже да во'змђтъ м#зды`. м#зда`
б^о ѓ^слепля'етъ ѓ%чи мђ'дрыхъ, и^ эTме'щетъ словеса пра'ведныхъ” Пра'веDне пра'веднаго [възыщыте`]33, да поживете`. и^ шеDше прїимњте зе'млю,
ю%же г~ь б~ъ твои дае'тъ [ва'мъ]34” да не насади'ши себњ` садо'въ (ниже)35 дре'ва подлњ` ѓ^лта'ря г~а
б~а твое^го е^же сътвори'ши себњ` (и^) да не поста'виши себњ` ка'пища е^гоy възненави'дњ г~ь б~ъ
тво'и”_______
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[да] не приведе'ши гв~и б~ђ твое^мђ телца`
н^и ѓ^вча'те на не'мже е^сть порече'нїе, (и^)
вс^е сло'во ѕл^о, ја%ко хђ'лно гв~и б~ђ твое^мђ
е^сть (с^е)” А/ще же ся ѓ^бря'щетъ ё^ тебе`
въ е^ді'номъ эT граD твои^хъ, ја%же г~ь б~ъ [-]2 дае'тъ тебњ`. мђжъ и^л^и жена` иy сътвори'т# ѕл^о
преD гм~ъ бм~ъ твоиM (и^ престђпиT)3 завњтъ е^го.
и^ шеDше (послђж'итъ)4 богоM и%нњмъ, и^ покло'нится и^мъ. сл~нцђ (-)5 и^л^и всемђ` эT (-)6 нбsныX е^гоже
нњ'сть. [повелњлъ т^и]7 (г~ь)” И$ повњдя'тъ т^и
(с^е е^же ё^слы'шиши), и^ да възы'щеши ѕњ'ло, и^
(а^ще) с^е и%стин#но бђ'дет# сло'во ја^ко хђле'нїе с^е
бђдеT въ і^и^л~и. [-]8 да и^зведе'ши чл~ка, того` и^л^и
женђ` т^ђ [ја%же сътвори'ста дњ'ло ѕло'е с^е, при
две'рех#]9 и^ побїете [и&]10 ка'менїемъ, *и^ да (ё%мретъ)11. преD двема` по'слђхома. и^л^и преD трима`
[-]12 да ё%мретъ ё^мира'яи да не ё^мира'етъ е^ді'нњмъ по'слђхоM” (-)13 *Рђка' (же) по'слђхъ бђ'детъ на немъ пр'ьвое ё^би'ти и&. и^ рђка' (же)
всњ'хъ людїи послњж'дь. и^ да [и^зве'ржете]14 ѕло'е
эT ваs самњхъ” *А/ще л^и и^знемо'жетъ [сло'во ё^
тебе`]15 въ сђдњ`, междђ кро'вїю [и^ кро'вїю]16. и^
ме'ждђ сђдоM (и^ сђ'дом#)17, и^ ме'ждђ вня'тїе^мъ
вня'тїе, и^ ме'жди прњ'нїемъ прњ'нїя” (Є$гда)
словеса` сђ'дная въ гра'дњхъ твои^хъ (бђ'детъ),
(т^о)18 въставъ възы'идеши на мњ'сто, е^же и^збереT г~ь б~ъ тво'и призва'ти и%мя е^го т^ђ. И$ да
вшеDши къ жерце'мъ [и^]19 левљ=томъ и^ къ сђдїи`
и^же бђдетъ въ [ты'и дн~и]20 и^ възыска'вше
възвњстя'тъ тебњ` сђ'дъ” И$ сътвори'ши по
словеси` е^же (т^и възвњстяT)21. (и^) эT мњста и^же
(т^и) и^збере'тъ г~ь б~ъ тво'и призыва'ти и^мя е^го
т^ђ” И$ да снабдиши ѕњло твори'ти въ все'мъ
е^ли'ко зако'нъ положи'тся тебњ`” По зако'нђ и^ по
сђдђ` и^же рекђтъ тебњ` (сътвори'ти)22 да ся не
ё^кло'ниши эT словеси` е^же и^звњстяT тебњ, н^и на'
десно н^и на' лњво” И$ чл~къ и^же сътвори'тъ
презрњнїе не послђшати жерца`, преDстоа'щаго слђжи'ти во и%мя г~а б~а твое^го и^л^и сђдїя и^же (въ
ты'и дн~и бђ'детъ)23. [-]24 да ё%мреT чл~къ то'и.
и^ да и^звержеши ѕло'е эT і^ил~я” И$ вс^и лю'дїе ё^слы'шавше ё^боя'тся и^ не беществђ'ютъ посем#” А$ще же вни'деши въ зе'млю ю%же г~ь б~ъ дае'тъ
тебњ` [въ прича'стїе]25 и^ прїимеши ю&, и^ всели'шися на не'и, и^ рече'ши поста'влю (кн~ѕя себњ`)26
ја^ко (-)27 и%ныи` (страны`)28, ја%же ѓ%крsтъ (на'съ)29”
Поста'вя да поста'виши себњ` кн~ѕя е^гоже и^зберетъ г~ь б~ъ [твои]30 [-]31 эT бра'тїа твое^я да
поста'виши себњ` кн~ѕя, да не възмо'жеши (себњ`
поста'вити)32 [кн~ѕя]33 чл~ка чю'ждаго, [е^же]34 нњ'сть
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Глава 17
1 І не приведеш Господеві Богові
твоєму теля чи вівцю, в якій є сказ,
і всяке погане слово – бо це є
огидним Господеві Богові твоєму. 2
Якщо ж знайдеться у тебе, в одному з міст, які Господь Бог тобі дає,
мужчина чи жінка, що вчинить зло
перед Господом Богом твоїм, і переступить його завіт; 3 і пішовши,
послужить іншим богам, і їм поклониться, сонцеві чи всьому, що з
небесних, чого не заповів тобі Господь, 4 і тобі розкажуть; це, що почуєш, і дуже дослідиш; і коли, ось,
правдивим буде слово – то це буде
огидним в Ізраїлі. 5 Виведеш ту
людину чи ту жінку, які вчинили це
зле діло, і поб’єте їх камінням при
дверях, *і хай помре. 6 Перед двома
чи перед трьома свідками хай
помре той, хто має вмерти. Хай не
помре із-за одного свідка. 7 *Рука ж
свідків на ньому буде першою, щоб
його убити, і рука ж всього народу
– пізніше; і відкинете зло від вас
самих. 8 *Якщо ж знеможе у тебе
слово на суді: між кров’ю і кров’ю,
і між судом і судом, і між
сприйняттям сприйняття, і між доказом доказування; коли в твоїх
містах не буде слова суду – то
вставши, підеш на місце, яке вибере
Господь Бог твій, там прикликати
його ім’я. 9 І пішовши до
священиків і левітів, і до судді,
який буде в тих днях; і прослідивши, вони сповістять тобі суд. 10
І вчиниш за словом, яке тобі сповістять з місця, де тобі вибере Господь Бог твій, там прикликувати
його ім’я. І дуже подбаєш чинити за
всім, що тобі припишеться законом.
11 За законом і за судом, який тобі
скажуть, вчиниш, не звернеш від
слова, яке тобі сповістять, ані
направо, ані наліво. 12 І людина,
яка вчинить зневажливо, щоб не
послухатися священика, що стоїть,
щоб служити в ім’я Господа Бога
твого, чи суддя, який в тих днях
буде, хай помре та людина, – і
видалиш зло з Ізраїля. 13 І ввесь
народ, почувши, злякається, і після
цього не буде безчесним. 14 Якщо
ж ввійдеш до землі, яку Господь
Бог тобі дає в насліддя, і одержиш
її, і поселишся на ній, і скажеш:
Наставлю князя над собою, так як
інші країни, що довкруги нас. 15
Ставлячи, наставиш над собою
князя, якого вибере Господь Бог
твій. З твоїх братів наставиш над
собою князя, не зможеш над собою
наставити князя — чужу людину,
що не є твоїм братом. 16 І хай не
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розмножить собі коня, і хай не
поверне народ до Єгипту, щоб не
розмножити собі коня; бо Господь
сказав вам: Не додасьте більше
звернути з дороги. 17 *І хай не
розмножить собі жінок, хай не
зверне його серце, і не розможить
собі дуже срібло і золото. 18 І буде,
коли сяде на престолі своєї влади,
напише собі цей закон в книги від
священиків і від левітів. 19 І хай
буде з ним, і хай читає всі дні свого
життя, щоб навчився боятися Господа Бога свого; і хай зберігає всі ці
заповіді і ці оправдання, щоб їх
творити. 20 І хай не підноситься
його серце над його братами, щоб
не відступив від заповідей ані направо, ані наліво, щоб був багато
літ при своїй владі він і його сини з
ним, між ізраїльськими синами.
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1 Хай не буде священикам і левітам – цілому племені ні часті, ні
жеребу в Ізраїлі. Адже господній
дар – їхня частка, хай їх їдять. 2
Насліддя ж хай не буде йому між
його братами, *бо сам Господь його
насліддя, так як йому сказав. 3 *Це
ж суд священиків від людей, від
тих, що приносять жертву. Якщо
теля чи вівця – хай дасть священикові рамено і щелепу, і нутрощі.
4 Первоплоди ж твоєї пшениці, і
твого вина, і твоєї олії, і первоплоди вовни твоїх овець – йому даси. 5
Бо його вибрав Господь Бог твій з
усіх твоїх племен, щоб стояв перед
Господом Богом твоїм, служив і
благословив в господнє ім’я, він і
його сини, в усі дні. 6 Якщо ж
прийде левіт, з одного з твоїх міст,
від усіх ізраїльських синів, де перебував, – так як забажає його душа,
до місця, яке вибере Господь; 7 хай
служить імені Господа Бога вашого, так як і всі його брати левіти,
що стоять там перед Господом. 8
Відділену частку їстиме, за винятком продажі, що в батьківщині. 9
Якщо ж ввійдеш до землі, яку Господь Бог тобі дає, – не навчишся
чинити за огидами тих народів. 10
Не знайдеться у тебе той, хто очищає свого сина і свою дочку вогнем, хто ворожить ворожбитством і
чарує чарами, нашіптує нашіптуванням, 11 *і віщує на кишках, і
оглядає відпадки, і викликає мерт
вих. 12 Бо огидним Господеві Богові твоєму кожний, хто чинить ці гидоти. Адже через ці гидоти вигубить їх Господь Бог твій з-перед
твого лиця. 13 І будеш досконалим

Второзаконня

18,13

бра'тъ твои” (И$ да)35 не ё^мно'житъ себњ` ко'нь
и^ да не възврати'тъ людїи въ е^гљ=петъ, ја%ко
да [не]36 ё^мно'жиши себњ` ко'нь. г~ь б^о рече ва'мъ
не приложи'те възврати'тися (въспя'ть)37 посе'мъ” *И$ да не ё^мно'жит# себњ` жеn да не съврати'тся [срDце е^го]38, и^ сребра` и^ зла'та не ё^мно'житъ себњ` ѕњ'ло” И$ бђдетъ е^гда` ся'детъ на
столњ` вла'сти свое^я. [-]39 да въпи'шетъ себњ`
зако'нъ сїи въ кни'ги эT жре'цъ [и^]40 эT левљ=тъ”
И$ да бђдеT е^мђ и^ да чте'т# (-)41 по вся дн~и жи'тїя свое^го да ся наё%читъ боја%тися г~а б~а
свое^го, (и^ да снабди'тъ)42 вс^я за'повыди сїя и^
ѓ^правле'нїя сїя твори'ти я&” (И$) да ся не възвы'ситъ срDце е^го эT бра'тїя е^го да не престђ'питъ эT за'повњдеи н^и на' десно н^и на' лњво
ја^ко да бђдетъ мно'ги лњта въ вла'сти свое'и
той и^ сн~ы е^го [с ни'мъ]43 въ сн~њхъ і^и^л~евыX”

г~ црs а~і

Глvа, и~і”
а не бђ'детъ жерце'мъ [и^]1 левљ=томъ всемђ` племе'ни, ча'сти ниже жре'бїа съ і^и^л~емъ. приноs (б^о) гн~ь ча'сть и^хъ, да ја%дя'тъ я&” Жре'бїи же да не бђдеT е^мђ въ
бра'тїи е^го. *г~ь (б^о) саM наслњдїе е^го, ја%ко же
гл~алъ [иM]2” (-)3 *Сеже сђ'дъ жре'ческъ эT людїи эT
кладђщихъ тре'бђ” А$ще теле'цъ, а^ще ѓ^вцђ` да
даси` жерцђ`, ра'мо и^ че'люсти и^ ё%тро'бђ” (-)4 Нача'тки (же) пшени'ца [твоея]5 и^ вина` [твое^го]6 и^
е^ле'я [твое^го]7, и^ нача'токъ стриже'нїя ѓ^ве'цъ
[твои^хъ]8 да даси` е^мђ. ја^ко того` и^збра'лъ е^сть
г~ь [б~ъ твой]9, эT (всего` племе'ни)10 твое^го, преDстоя'ти преD гм~ъ бм~ъ твои^мъ, слђжи'ти и^
блsвити во и%мя [гн~е]11, то'и и^ сн~ове е^го въ вс^я
дн~и” А$ще же прїидеT левљ=тинъ эT е^ді'наго гра'дъ
[твои^хъ]12. эT всњхъ сн~овъ і^и^л~евъ, и^дњже е^сть
ѓ^бита'лъ. ја^ко похо'щетъ дш~а е^го в мњсте е^же
и^збере'тъ г~ь. да слђжитъ и%мени г~а б~а (вашего)13 ја%коже (и^) вс^я бра'тїя е^го левљ=ти предъстоја%щеи та'мо преD гм~ъ” Ча'сть раздњле'нђю да
ја%стъ, ра'звњ прода'жа и^же въ эTч~ествњ” А$ще же
вни'деши въ зе'млю ю^же г~ь б~ъ [-]14 дае^тъ
тебњ`” да не навы'кнеши твори'ти по похђле'нїемъ (стра'нъ)15 тњ'хъ. да не ѓ^бря'щется въ
тебњ` ѓ%чища'я сн~а свое^го, и^ дщери свое^я ѓ^гне'мъ. въл#хвђя' вълъхвова'нїе, (и^ чарђя'и чарова'нїе)16” ѓ^бава'я ѓ^бава'нїя, *[и^]17 въ ё^тро'бњ волъхвђя'и и^ смотря'ай ко'би, и^ въпраша'яй мр~твыхъ” Є$сть б^о похђ'ленъ гв~и б~ђ твоемђ. всяk
творяи (похђле'нїя) сїя, си'х# б^о ра'ди похђле'нїи,
(потребиT я& г~ь б~ъ твои)18 эT лица` твое^го” (И$)
да бђ'деши съверше'нъ преD гм~ъ бм~ъ твои^мъ,
(съ страна'ми же си'ми да не причасти'шися)19.
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сїи (б^о) чарова'нїи, и^ волъхвова'нїи послђшают#,
а^ тебњ` не та'ко даl е^сть г~ь б~ъ твои” *Пррoка
эT средњ бра'тїя твое'я (въста'витъ тебњ`
г~ь б~ъ тво'и. ја%ко мене`)20 того` послђшаите” По
всемђ` е^ли'ко проси'л# е^си г~а б~а твое^го в хори'вњ,
въ дн~ь зва'нїя гл~юще. *да не приложи'мъ посеM
слы'шати глsа г~а б~а на'шего, и^ ѓ^гня` вели'каго
сего` не ви'димы посе'мъ да не и^зъмре'мъ” И$
рече г~ь къ мн^њ пря'мо вс^е е^ли'ко гл~ахђ” *Прoрка
въста'влю иM эT среды` бра'тїя и^хъ. ја%ко [и^]21
тебе`, [-]22 въда'мъ сло'во мое въ ё^ста` е^го, и^
гл~етъ и^мъ ја%коже заповњ'даю е^мђ” (-)23 Чл~къ
(же) [тои]24 и^же не послђшаетъ словесъ е^го,
е^ли'коже гл~етъ прoркъ въ и%мя мое`, [а^]25 а'зъ
м#щђ` эT него” Ра'звњ е^же прoркъ е^ли'ко, а^ще бесче'ствђетъ гл~ати (въ и%мя мое` сло'во)26, е^гоже
не повелњхъ [е^мђ]27 гл~ати, і^ и^же а^ще въз#гл~етъ въ и^мя бо'гъ и%нњхъ, да ё%мретъ
прoркъ то'и” А/ще же рече'ши въ срDцы свое^мъ,
ка'ко позна'емъ сло'во е^гоже нњсть гл~алъ г~ь” Є$ли'коже а^ще гл~еT прoркъ въ и^мя гн~е. и^ не ё^лђ'чится слово (с^е) (-)28 е^гоже нњсть гл~алъ г~ь,
въ бесче'стїе гл~аl прoркъ той не попђсти'те
живота` е^мђ, (н^о да ё^бі'ете е^го)”
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перед Господом Богом твоїм. 14 Не
унаслідуєш з цими народами, бо вони
слухають чародіїв і ворожбитів, а тобі
не так дав Господь Бог твій. 15 *Пророка з-посеред твоїх братів тобі піднесе Господь Бог твій, так як мене, того
слухатиметесь. 16 За всім, що ти просив Господа Бога твого в Хориві, в
день збору, кажучи: *Не додамо більше слухати голосу Господа Бога нашого, і цей великий вогонь більше не
побачимо, щоб ми не померли. 17 І
сказав Господь до мене: Правильне
все, що сказали: 18 *Я їм піднесу
пророка з-посеред їхніх братів, так як
і тебе – дам моє слово в його уста, і
він говоритиме до них, так як Я йому
заповідаю. 19 Людина ж та, яка не
послухає його слів, які говорить пророк в моє ім’я, я помщуся на ньому.
20 Тільки, коли пророк, який лиш буде безбожним, щоб говорити в моє ім’я слово, яке Я не заповів йому говорити, і який лиш говоритиме в ім’я інших богів, хай помре той пророк. 21
Якщо ж скажеш у своїм серці: Як пізнаємо слово, яке не сказав Господь?
22 Те, що лиш скаже пророк в господнє ім’я, – і не збудеться; це слово,
яке не сказав Господь, – в безбожності
заговорив той пророк; не пощадите
життя його, але його уб’єте.

дія. 3
і 7

мой2. 20
єв. 12

ів. 1
і 5

Глава 19

негда' же погђби'тъ г~ь б~ъ твои (страны`)1 ја%же [г~ь] 2 б~ъ твои дае'тъ тебњ`
зе'млю и^хъ. и^ [причасти'ши]3 [ю&]4, и^
[всели'шися]5 въ гра'ды и^хъ и^ въ домы`
и^хъ” *Тр^и гра'ды да эTлђчи'ши себњ` среди` земля` свое^я, юy г~ь б~ъ [твои]6 дае'тъ тебњ` (въ
прича'стїе), ё^гото'ви себњ` пђть, и^ на' трое
раздњли` предњ'лы зеMля` твое^а, ю^же раздњля'етъ тебњ` г~ь б~ъ твои, и^ да бђдетъ ё^бњ'жище та'мо вся'комђ ё^бїицы” Се' же да бђ'детъ заповњд'анїе ё^бїицы, и^же а'ще ё^бњжи'тъ та'мо и^ жи'въ бђ'детъ. и^же а'ще ё^бїеT
бли'жняго [свое^го]7 не хотя`, (-)8 си' (же) не ненави'дњ е^го пре'жDе вчера'шняh (дн~и) и^ тре'тїяго”
І$ и^же а^ще по'идеT с по'дрђгомъ [е^го]9 въ лњ'съ
събира'ти дрова`, и^ попо'лъзнетъ рђка` е^мђ съ
секи'рою сњкђщи дрова`, и^ спаD секи'ра с топори'ща лђ'читъ по'дрђга [е^го]10 и^ ё'мрњтъ” (И$)
сїи да ё^бњжи'тъ въ е^ді'нъ эT граD сиX и^ да
бђдетъ жи'въ” да не (го'нитъ)11 ё%жика кро'ви
въ слDњ ё^би'вшаго, ја^ко раZгориTся срDце [е^мђ]12 и^
пости'гнетъ и&” А/ще (бђ'детъ надолзњ)13 пђть
[е^го]14 и^ ё^бїеT (-)15 дш~ђ и^ ё'мреT” (-)16 [Сїе]17 (же)
нњсть сђ'дъ смр~тныи, поне'же не (б^њ ненави'дя)18 е^го пре'жDе вчера'шняго и^ тре'тїяго [дн~и]19”
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1 Коли ж Господь Бог твій вигубить народи, яких землю, їхню, Господь Бог твій дає тобі; і унаслідиш її, і
поселишся в їхніх містах і в їхніх
домах; 2 *три міста відлучиш собі
посеред своєї землі, яку Господь Бог
твій дає тобі в насліддя. 3 Приготов
собі дорогу, і на три розділи границі
твоєї землі, яку розділяє тобі Господь
Бог твій; і хай буде там схованка для
кожного вбивці. 4 Це ж хай буде припис убивці: хто лиш втече туди – і
житиме. Хто лиш поб’є свого ближнього ненавмисно: цей же не ненавидів його перед учорашнім днем і третім. 5 І хто лиш піде з його ближнім
до лісу збирати дрова, і сховзнеться
рука його, коли сокирою рубає дрова,
і зіскочивши сокира з топорища, вдарить його ближнього, і він помре. І
цей хай втече до одного з цих міст, і
хай буде живим, 6 щоб не гнався
кревний крові вслід за вбивцею, бо
розгориться серце його, і наздожене
його; якщо буде довгою його дорога –
і уб’є душу, і помре. Ось же немає
присуду смерті – бо він не ненавидів
його перед вчорашнім і третім днем. 7
Через це я заповідаю тобі це слово,
кажучи: Три міста собі відлучиш. 8
*Якщо ж розширить Господь Бог твої
границі, так як поклявся твоїм бать-

мой2. 21
мой4. 35
вищ. 4
іс нав. 20

мой1. 28
вищ. 12

19,8
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вищ. 17
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ів. 8
кор2. 13
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при. 19

мой2. 21
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мат. 5

кам, і дасть тобі Господь всю
землю, яку сказав, що дасть твоїм
батькам. 9 Якщо послухаєшся,
щоб чинити всі ці заповіді, які я
тобі сьогодні заповідаю: любити
Господа Бога свого, і ходити в
усіх його дорогах всі дні. *І додаси собі ще три міста до цих трьох
міст. 10 І хай не пролиється невинна кров на твоїй землі, яку
Господь Бог твій тобі дає в насліддя, і хай не буде в тобі винної
крові. 11 *Якщо ж буде людина,
що ненавидить свого ближнього,
і зробив на нього засідку, і повстане проти нього, і уб’є його душу, і він помре, – і втече до одного з цих міст; 12 хай пошлють
старшини того міста, і хай схоплять його і там, і хай видадуть
його в руки кревному крові, і хай
помре. 13 Хай його не пощадить,
отже, твоє око – і очистиш невинну кров з Ізраїля, і добре тобі
буде. 14 І не переставиш границі
свого ближнього, які поставили
твої батьки у твоєму наслідді, яке
ти унаслідив в землі, яку Господь
Бог дає тобі в твоє насліддя. 15 *І
хай не буде один свідок на свідчення проти людини за всякою
провиною і за всяким проступком, яким лиш згрішить. *Але
при устах двох або трьох свідків
хай стане кожне слово. 16 Якщо
ж встане неправедний свідок проти людини, закидаючи йому провину, 17 хай стануть два чоловіки, які мають незгоду, перед Господом і перед священиками, і перед суддями, які будуть в тих
днях. 18 І хай пильно дослідять їх
судді – ось неправедний свідок
свідчив неправедно і повстав
проти свого брата; 19 *зробите
йому так, як і він задумав проти
свого брата, – відкинете зло з вас
самих. 20 І позосталі, почувши,
злякаються, і не додадуть більше
чинити у вас за цим поганим словом. 21 Хай його не пощадить
твоє око, *але душа за душу, око
за око, зуб за зуб, рука за руку,
нога за ногу. За всяким скаліченням, яке лиш хто завдасть своєму
ближньому, так йому віддасться._______

Глава 20
1 Якщо ж вийдеш на війну
проти твоїх ворогів, і побачиш
коней і вершників, і народ численніший від тебе, не бійся їх. Бо
з тобою Господь Бог твій, що ви
вів тебе з єгипетської землі. 2 І
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Сего` ради (заповњ'даю а^зъ)20 тебњ` сло'во с^е гл~я,
тр^и гра'ды да эTлђ'чиши себњ`” *А/ще л^и разши'ритъ г~ь б~ъ предњ'лы твоя`, ја^коже кля'ся эTц~емъ твои^мъ, и^ да'стъ тебњ` [г~ь]21 вс^ю зе'млю
ю^же ре'клъ (эTц~емъ твои^мъ да'ти)22” А/ще послђшае^ши твори'ти вс^я за'повњди сїа, ја%же а%зъ заповњ'даю тебњ` дне'сь. люби'ти г~а б~а свое^го, и^ ходи'ти въ вс^я пђти` е^го вс^я дн~и” *И$ да приложи'ши себњ` е^ще` тр^и гра'ды к сиM трїеM (-)23
[гра'домъ]24. и^ да не пролїе'тся кро'вь беZви'нна въ
земли` твое^и. ю^же г~ь б~ъ тво'и дае^тъ тебњ` въ
прича'стїе. и^ да не бђ'детъ на тебњ` кро'ви пови'н#ны” *А/ще же бђ'детъ чл~къ ненави'дя по'дрђга
[свое^го]25. и^ поDса'дђ сътвори на'нь, и^ въста'нетъ
на'нь и^ ё^бїеT [дш~ђ е^го]26 и^ ё'мретъ, и^ въбњ'гнетъ въ е^ді'нъ гра'дъ сихъ” [-]27 да по'слютъ
ста'рцы гра'да того, и^ да пои^ма'ют# е^го (и^) эTтђ'дњ, и^ да предадя'тъ е^го в рђцњ ё%жицы кро'ви,
и^ да ё%мреT” да не пощади'тъ (ё^бо) (е^го ѓ%ко
твое`)28, и^ да ѓ^чи'стиши кровь без#грњшнђ эT і^и^л~я, и^ бл~го бђ'детъ тебњ`” (И$) да не прелђчи'ши
предњ'ла по'дрђга [свое^го]29, ја%же поста'виша эTц~ы
твои` въ прича'стїи [твое^мъ]30. и%мже причасти'лся е^си въ земли` ю^же г~ь б~ъ [-]31 дае'тъ тебњ`
[въ прича'стїе]32 (твое`)” *(И$) да не пребђдеT по'слђхъ
е^ді'нъ въ послђшество` на чл~ка по вся'кои ѓ^би'де и^
[-]33 по вся'комђ грњхђ`, и^же а'ще съгрњши'тъ.
*[н^о]34 при ё^стњхъ двою` свњдњтель [и^л^и]35 трїе^хъ [-]36, да ста'нетъ вся'ко сло'во. А/ще л^и ста'нетъ по'слђхъ неправди'в# на чл~ка гл~я до него` безче'стїе” да ста'нета ѓ%ба чл~ка и%ма (же) е^сть пря`
преD гм~ъ, и^ прDе жерцы, и^ преD сђдїа'ми и^же бђ'дђтъ въ (ты'и дн~и)37” И$ да и^спыта'ютъ (и^хъ)
сђдїя` прилњжно. (-)38 се(же) по'слђхъ непра'веденъ
послђшествова'ше непра'вдђ (и^) сђпротивля'ася на
бра'та свое^го. [-]39 *да сътворите е^мђ ја^коже (и^
ѓ'нъ) ё^мы'сли сђпроти'въ [-]40 на бра'та свое^го,
(-)41 да [эTвр'ьжете]42 [ѕло'е]43 эT ваs самњ'хъ, да и^
про'чїи ё^слы'шавше ё^боятся, и^ не приложа'тъ
къ семђ` твори'ти словеси` ѕла'го сего` въ ваs” да не
пощади'тъ (и& ѓ%ко твое`)44. *(н^о) дш~а въ дш~и
мњ'сто, ѓ%ко въ ѓ%ка мњ'сто, зђ'бъ въ зђ'ба мњ'сто, рђка` въ рђки` мњ'сто, нога` въ ноги` мњ'сто.
[по всемђ` и^же а'ще [кт^о]45 да'стъ поро'къ на по'дрђга своего, си'це възда'ст#ся е^мђ]46”

Глvа, к~”
ще л^и и^зы'идеши на' брань къ враго'мъ
твоиM, и^ [ви'дvњ]1 ко'ни и^ вса'дники и^ люды
мно'жаиши тебе` да не ё^бои'шися и^хъ”
ЈА/ко г~ь б~ъ твои с тобо'ю, и^зведы'и т^я
и^з# земля` е^гљ=пет#ски” И$ бђдетъ е^гда` прибли'жи304
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шися к ра'ти. и^ пристђпи'въ жрецъ да гл~етъ
к лю'демъ (рекїи)2 къ ни'мъ” Послђшаи і^и^л~ю, в^ы
въхо'дите днесь на ра'ть къ враго'мъ ва'шимъ.
да не ѓ^слабњ'етъ срDце ва'ше н^и ё^бо'итеся, н^иже
ё^страши'теся, и^ не ё^клони'теся эT лица и^хъ”
ЈА/ко г~ь б~ъ вашъ и^ды'и преD ва'ми (способъствђе'тъ)3 на враги` ва'ши (и^) (сп~сеT)4 васъ” *И$ да
гл~ютъ кни'гочїя къ лю'демъ рекђще, (е^гда`)
кт^о (е^сть) чл~къ създа'выи хра'минђ но'вђ и^
нњсть ѓ^бнови'лъ е^я, да и'детъ и^ да възврати'тся въ до'мъ свои, да не ё%мрет# на ра'ти,
и^ чл~къ и'нъ да не ѓ^бнови'т# ея`” И$ (егда`)5 чл~къ
и^же насади'лъ е^сть виногра'дъ и^ нњсть ся весели'л# эT него, да и'детъ и^ възврати'тся въ
до'мъ свои, да не ё%мретъ на ра'ти. и^ чл~къ
и^нъ възвесели'тся эT него” И$ (е^гда`) чл~къ и^же
ѓ^брђчи'лъ е^сть женђ` и^ нњсть поня'лъ ея`, да
и'детъ и^ възврати'тся въ до'мъ свои (и^) да
не ё%мрет# на ра'ти” І$ [и'нъ чл~къ]6 по'имеT ю&” И$
да приложа'тъ кни'гочїа гл~ати къ лю'демъ и^
да рекђтъ” *(и^ егда`) кт^о чл~къ страшли'въ и^
сла'бъ срDцемъ, да и'детъ и^ възврати'тся въ
до'мъ свои, да не ё^стра'шитъ срDца брата свое^го а^ки [срDце]7 свое`” И$ бђдетъ е^гда` ё^мо'лъкнђтъ кни'гочїя гл~юще къ лю'демъ, и^ да поста'вятъ вое^во'ды (лю'демъ)8, и^ преDвожда (во'емъ)9” А$щеy прїидеши къ гра'дђ вое^ва'ти на'нь, и^
възове'ши я& с ми'ром#” А/ще ё^бо ми'рное эTвњща'ютъ т^и, и^ эTвр'ьзTђ тебњ` (гра'дъ и^) вс^и лю'дїе
ѓ^брTњшїися въ гра'дњ, да бђдђтъ т^и да'нь
даю%щи, и^ послђшающїи тебе`” А$ще ли же не
покоря'тъ ти ся, и^ сътворяT с тобо'ю ра'ть, и^
ѓ^бся'деши я&. и^ [е^гда`]10 преда'стъ я& г~ь б~ъ
твои въ рђцњ твои`. (-)11 да и^збїеши всякъ
мђжескъ по'лъ (и^хъ)12, (в немъ) ё^бїенїемъ ме'чнимъ. развњ же'нъ (-)13 и^мњнеи (всњхъ), и^ [-]14
скотъ и^ всего' е^ликоже е^сть въ (гра'дњхъ иX)15, и^
все стяжа'нїе да плњни'ши себњ, и^ да ја^си весь
плњн# враh свои^хъ, ја%же г~ь б~ъ даеT тебњ`” Та'ко да
сотвори'ши всњм# (вра'гоM)16 и^же (сђть дале'че)17 эT
тебе` ѕњ'ло, и^же не сђть эT (стра'нъ гра'дъ)18
си'хъ” (Но^ и^)19 эT (сихъ гра'дъ)20, и^хже г~ь б~ъ
[-]21 дае'тъ тебњ прїя'ти зе'млю и^хъ, (эT ниX
(б^о) да не ѓ^живи'те)22 вся'каго дыха'нїя, н^о (и^)
прокля'тїем# проклени'те и^хъ (хет#џе'я)23, и^ (а^м#морре'я)24, и^ ханане'я, и^ (џерезе'я)25. и^ [е^ве'я]26, и^
её^се'я, и^ гергесе'а ја%коже (т^и е^сть заповњ'да)27
г~ь б~ъ твои. да не наё^чаT [сътвори'ти ваs]28
вся'кїя нечистоты` и^хъ, е^же твори'ша бого'мъ
свои^мъ. и^ съгрњши'те преD гм~ъ бм~ъ (своиM)29” А$ще же ѓ^бся'деши грDа дн~и мно'ги вое^ванїи въ
приня'тїе е^го, да не посњче'ши садо'вїя е^го,
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буде, коли наблизишся до бою, і
приступивши, священик хай скаже
до народу, 3 промовляючи до них:
Слухай Ізраїле! Ви сьогодні ідете на
війну проти ваших ворогів, хай не
послабне ваше серце ані не злякайтеся, ані не жахніться, і не відверніться від їхнього лиця. 4 Бо Господь Бог ваш, що іде перед вами,
помагає вам проти ваших ворогів, і
вас спасе. 5 *І хай скажуть писарі до
народу, кажучи: Коли хто є чоловіком, що збудував нову хату, і не посвятив її, хай іде і хай повернеться
до своєї хати, хай не помре на війні,
та інший чоловік хай не освятить її.
6 І коли є чоловік, який насадив виноградник і не повеселився з нього,
хай іде і повернеться до своєї хати,
щоб не помер на війні, та інший чоловік не повеселився з нього. 7 І коли є чоловік, який заручив жінку і
не її взяв, хай іде і повернеться до
своєї хати, і хай не помре на війні, і
інший чоловік не візьме її. 8 І хай
додадуть писарі говорити до народу,
і хай скажуть: *І коли хто є людиною, що боїться і слабий серцем,
хай іде і повернеться до своєї хати,
хай не нажене страх на серце свого
брата, так як у своє серце. 9 І буде,
коли писарі перестануть говорити
до народу, і хай настановлять народові воєвод і провідника воякам. 10
Якщо підеш проти міста, щоб воювати проти нього, і викличеш їх з
миром. 11 Якщо, отже, мирно відповідять тобі, і відкриють тобі місто, і
ввесь народ, що знаходиться в місті,
хай буде тобі данинником, і підвладним тобі. 12 Якщо ж не підкоряться тобі, і вчинять з тобою війну,
і окружиш їх; 13 і коли передасть їх
Господь Бог твій у твої руки, в ньому виб’єш, в них, кожного, чоловічого роду, убивством меча, 14 за винятком жінок, маєтку всіх і скотини,
і всього, що є в їхніх містах; і ввесь
маєток візьмеш собі в полон, і з’їси
ввесь полон твоїх ворогів, яких Господь Бог тобі дає. 15 Так зробиш зі
всіма ворогами, що є дуже далеко
від тебе, з тими, що не є з країн цих
міст. 16 Але не з цих міст, які Господь Бог дає тобі, взяти їхню землю,
– бо з них не зоставите при житті
все, що дише, 17 але й прокляттям
прокленете їх: хеттея, і амморрея, і
хананея, і ферезея, і евея, і євусея, і
ґерґесея, – так як тобі заповів Господь Бог твій, – 18 щоб не навчили
вас чинити всю їхню нечистоту, яку
чинили своїм богам, і ви не згрішили перед Господом Богом своїм. 19
Якщо ж зробиш облогу містові багато днів, воюючи, щоб забрати його, – не вирубаєш його сади, при-
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клавши до них залізо, але їстимеш
плід з них, а самого дерева не зрубаєш. Чи те дерево, що в полі, людина, щоб піти від лиця твого на
частокіл? 20 Але всяке дерево, про
яке знаєш, що не їсться його плід,
це знищ; і порубай, і збудуй драбини проти міста, яке зробить проти
тебе війну, доки себе тобі не видадуть.

[възложи'въ]30 (желњзо на'нь)31. н^о (да ја%си (пло'дъ)
эT нихъ)32, а^ самаго да не посњче'ши. е^гда` чл~къ
древо е^же въ дђбра'вњ сни'ти эT лица` твое^го въ
забра'ла. н^о дре'во (вс^е) и^же вњси ја%ко не ја%стъся
плодъ е^го с^е потреби` и^ посњчи`. и^ сътвори`
лњствица на' градъ. и^же (сътворя'тъ)33 на' тя
ра'ть до'ндеy ти ся въдадя'тъ”

Глава 21

Глvа, к~а”

1 Якщо ж знайдеться вбитий, що
лежить на полі, в землі, яку Господь Бог дає тобі одержати, і не
знають хто його убив. 2 І хай прийдуть твої старшини і судді, і хай
відміряють до міст, довкруги убитого; 3 і буде, що місто, яке найближче до убитого, – то хай візьмуть старшини того міста з стада
ялівку, якою не працювали, ані не
була в ярмі. 4 І хай старшини того
міста виведуть ялівку до сухої долини, в якій неорано ані несіяно, і
хай переріжуть жили ялівки в долині. 5 І хай приступлять священики і
левіти, бо тих вибрав Господь Бог
твій, щоб стояли перед ним і благословили в його імені; і в устах їх
хай будуть всі слова і всякий спір. 6
І всі ж старшини того міста, що
наближаються до вбитого, хай вмиють руки в крові ялівки, якій перерізано жили в долині. 7 І відповівши, хай скажуть: Наші руки не пролили цю кров, і наші очі не бачили
її. 8 Милосердним будь до свого народу Ізраїля, яких Ти, Господи,
вивів з єгипетської землі; і не поклади невинної крові на твій народ
Ізраїля, але визволи їх від тієї крові.
9 І так віднімеш невинну кров з-посеред себе, якщо вчиниш добре і
миле перед Господом Богом твоїм.
10 Якщо вийдеш на війну проти
твоїх ворогів, і передасть їх Господь Бог твій у твої руки; і з них
візьмеш в полон, 11 і побачиш в
полоні гарну обличчям жінку, і полюбиш її, і візьмеш її собі за жінку;
12 тоді введеш її до своєї хати, і
обстрижеш її голову, і обріжеш її
нігті, 13 і забереш з неї одіж її
полону; і хай сяде в твоїй хаті, і хай
оплакує свого батька і свою матір
місяць днів; і після цього ввійдеш
до неї, і житимеш з нею, і буде тобі
жінкою. 14 І буде, якщо її незабажаєш, відпустиш її вільною, продажем же не продаси її за гроші, і не
покинеш її, тому що ти її упокорив.
15 Якщо ж буде в чоловіка дві
жінки: одна йому люба, а друга нелюба; і народить йому люба і нелюба, і первородний син буде від

ще ли ся ѓ^бря'щетъ ё^бїеn (лежа` на' поли. в зеMли` ю%же г~ь б~ъ [-]1 дае'тъ тебњ`
приня'ти)2 и^ не вњ'дятъ и^же (е^го) ё^би'лъ” [И$]3 да прїидђт# ста'рцы и^ сђдїи`
[твои`]4. и^ да и^змњ'рятъ до гра'дъ ѓ%крsтъ ё^бїенаго. и^ бђдеT гра'дъ приближа'яся ё^бїе'номђ.
и^ да и^мђтъ ста'рцы гра'да того ю'ницђ эT говя'дъ, е^ю'же не дњ'лано (н^и)5 (въ я^рмњ` не тежа`)6” И$ да и^зведђт# ста'рцы гра'да того` ю'ницђ в
де'брь сђ'хђ. в не'иже нњ'сть ѓ%рано ниже насњя'но,
и^ да пресњкђтъ жи'лы ю'ница в# дебри`. и^ да
пристђпятъ жерцы` [и^]7 левљ=ти, ја%ко тїи
и^збра` еs г~ь б~ъ [тво'и]8 преDстоя'ти е^мђ, и^
блsви'ти въ и%мя е^го, и^ въ ё^стњхъ и^хъ да
бђдTђ вс^я гл~анїя, и^ вся'ка пря`” И$ вси' (же)
ста'рцы гра'да того` и^же приближа'ются ё^бїе'номђ да ё^мыюT рђцњ (въ кро'ви)9 ю'ница е'иже пресњ'чены сђть жи'лы въ дебри`” И$ эTвњща'вше да
рекђтъ рђцњ на'ши не пролїя'ша кро'ви сея` и^
ѓ%чи на'ши не ви'дњли [е^я`]10. млsтивъ бђ'ди лю'деM
свои^мъ, і^и^л~ю, и^хже и^зведе` г~и [иZ земля` е^гљ=петъски]11, (и^ не возложи`)12 кро'ви непови'нны средњ люде'и твоиX і^и^л~я (н^о)13 и^зба'вы и^хъ эT кро'ви
(тоя`) [И$]14 (та'ко) эTи'меши кро'вь непови'ннђ эT
среды себе`, а^ще сътвори'ши до'брое и^ ё^го'дное преD
гм~ъ бм~ъ твои^мъ” А/ще (-)15 и^зы'идеши на'
брань проти'вђ враго'мъ твои^мъ и^ преда'стъ
(я&)16 г~ь б~ъ твои в# рђцњ твои`, и^ плњни'ши
плњ'нъ эT ниX. и^ ё^зри'ши въ плњ'не женђ` до'брђ
ѓ^бличїеM, и^ възлю'биши е^я`, и^ по'имеши ю& себњ`
въ женђ`. (тогда)17 въведе'ши ю& въ до'мъ свой,
и^ да ѓ^бро'снеши главђ` ея` и^ да в#рњжеши но'гти
ея`, и^ да съвлече'ши ри'зы плњнн'ыя е^я с нея`. и^
да ся'детъ в# домђ` твое^мъ и^ да ся пла'четъ
эTц~а [свое^го]18, и^ ма'тери [своея`]19, мsцъ дн~їи. и^
посеM въни'деши к не'и и^ съвокђ'пишися с не'ю и^
бђ'дет# т^и жена`” И$ бђ'дет# а^ще не въсхо'щеши
ея` да эTпђ'стиши ю& свобо'днђ, (-)20 прода'жею
(же) да не продаси` ея` на цњнњ`, [и^]21 да не
ѓ^ста'виши ея` поне'же ѓ^бидњлъ ю& е^си” А/ще ли
бђдеt мђжђ дв^њ женњ`, е^ді'на [е^мђ]22 люба` (а^
дрђга'я)23 [-]24 не люба`, и^ породи'тъ е^мђ люба` и^
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не люба`, и^ бђдетъ сн~ъ прьворожде'ныи эT не
люби'мыя” И$ бђдетъ воньже дн~ь разде'лиT сн~омъ
[свои^мъ]25, и^мњнїе свое. (и^) да не воZмо'жетъ
прьвенцеM быти сн~ъ люби'мыя презрњ'вши [-]26 не
люби'мыя прьвен#ца`” Но^ (сн~а нелюби'мыя въ
прьвенецъ)27 прїимет#, [и^ дастъ]28 е^мђ сђгђ'бо
эT всего` ја%же ѓ^бря'щется е^мђ, ја%ко се'й е^сть
нача'ло чаD е^го, и^ семђ` достои'тъ прьвен#ство`” А/ще
л^и комђ` бђ'детъ сн~ъ непокори'въ, и^ гђби'тель
непослђшаяи` гла'са эTц~а [свое^го]29 и^ гла'са мт~ре
[свое^я]30 и^ нака'жђтъ е^го, и^ не послђша'етъ
и^хъ” [-]31 да (по'имеT)32 е^го эTц~ъ е^го и^ мт~и е^го,
и^ да и^зведђтъ е^го преD ста'рцы гра'да свое^го, и^
преD вра'та [мњста]33 свое^го” И$ да рекђтъ къ
мђжеM гра'да свое^го, сн~ъ на'шъ сїи непокори'въ
е^сть и^ гђби'тель [и^]34 непослђжаеT рњ'чи на'шея,
вњтђя' пїа'нствђеT” И$ да побїю'тъ и& мђжи
гра'да сего` ка'менїемъ и^ да ё%мретъ. (-)35 да
[и^змњте]36 ѕло'е эT себе` са'ми, да и^ дрђѕїи
слы'шавше ё^боа'тся” А/ще л^и бђ'детъ в кои'мъ
грњсњ` сђ'дъ смр~тныи и^ ё^ме'ртвїе и^ повњ'ситї
е на' древњ. да не преме'длитъ тњло е^го на'
древњ, н^о въ гро'бњ погреби'те и& въ (то'иже
дн~ь)37” *ЈА/ко прокляT (е^сть) эT б~а вся'къ вися'и
на' древњ, (-)38 да не [ѓ^скверна'виш#]39 зе'мля ю%же
г~ь б~ъ тво'и да'етъ тебњ` въ прича'стїе”

Глvа, к~в”
а~ мо= к~г

[ще* ви'диши]1 телца` бра'та свое^го, и^л^и
ѓ^вцђ` е^го блђдя'щђ на пђти` [не]2 мини`
и&, [н^о]3 ѓ^браще'нїемъ, (ѓ^брати`)4 и^хъ бра'тђ свое^мђ” А/ще л^и нњ'сть бли'зђ [тебе`
браT твои]5” и^ не ё^вњси е^го, (заи^ми`)6 [е^го]7
внђтрь до'мђ твое^го, и^ да бђ'детъ ё^ тебе`
до'ндеже взы'щетъ [иX бра'тъ тво'и]8, и^ эTда'си [иX
е^мђ]9” Та'кожде сътвори'ши (и^) ѓ^сляти е^го, и^
(-)10 ри'зе е^го, и^ та'ко да сътвори'ши всемђ погђбле'номђ бра'та твое^го, е^ли'коже и^збњгнет# е^мђ. и^ ѓ^бря'щеши [я&]11, да не возмо'жеши минђти [я&]12” (Ни'же)13 пре'зри ѓ^сля'ти бра'та свое^го.
и^л^и телца` е^го паDшагося на пђти` да не мине'ши (е^го)14, въста'вя [я&]15 да въста'виши с
ниM” [И$]16 да не бђ'детъ ё^тварь мђжеска на женњ`. н^и да ѓ^блачи'тся мђжь в ри'зђ же'ньскђ,
ја%ко гнђсенъ (е^сть гв~и б~ђ твое^мђ)17, вся'къ
творя'и сїя” А/ще л^и (гд^њ) лђчи'ши гнњздо
птичїе прDе (ѓ^чи'ма свои^ма)18 на пђти` и^л^и на
(дре'вњ [нњкоеM]19)20, и^л^и на земли`, (и^ в неM) птеnца
и^л^и ја%и^ца и^ мт~и ся'деT на птенцXњ и^ли ја%и^цњхъ, да не во'змеши ма'тере съ п#тенцы`” [Но^]21
эTпђ'стомъ эTпђс'тиши ма'терь, а^ птен#ца` во'змеши себњ`, да (ти бл~го)22 бђ'детъ. и^ мно'ги
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нелюбої. 16 І буде, що в тому дні, в
якому розділить своїм синам свій
маєток, і не зможе стати первородним син улюбленої, зневажаючи
первородного неулюбленої; 17 але
признає сина нелюбої, як первородного, і дасть йому подвійно з усього, що знайдеться у нього; бо
цей є початок його дітей, і цьому
належиться первородство. 18 Якщо
ж в когось буде непокірний і войовничий син, що не слухається голосу
свого батька і голосу своєї матері; і
покарають його, і не послухається
їх; 19 хай його візьме його батько і
його матір, і хай виведуть його перед старшин свого міста, і перед
брами свого міста. 20 І хай скажуть
до мужів свого міста: Цей наш син
є непокірний і войовничий, і не
слухається нашої мови, будучи
гультіпакою, впивається. 21 І хай
його мужі цього міста поб’ють
камінням, і хай помре. Заберете зло
від себе самих, й інші, почувши,
злякаються. 22 Якщо ж буде в
якомусь грісі – смертний суд; і
смерть, і забиття на дереві; 23 хай
не зостане його тіло на дереві, але в
гробі поховаєте його в тому ж дні.
*Бо проклятий Богом є кожний, що
висить на дереві; не опоганиш землю, яку Господь Бог твій тобі дає в
насліддя.

гал. 3

Глава 22
1 *Якщо бачиш теля твого брата
чи його вівцю, що блукає в дорозі,
не мини її, але повертанням поверни їх своєму братові. 2 Якщо ж твій
брат не є близько до тебе, і не знаєш його, забери його всередину до
твоєї хати, і хай буде у тебе – доки
шукатиме їх твій брат, і віддаси їх
йому. 3 Так само зробиш і з його
ослям і його одежею, і так зробиш з
усякою згубою твого брата, що лиш
він згубить, а ти їх знайдеш; не
зможеш їх минути. 4 Ані не не
зглядайся на осла твого брата чи
його теля, що впало в дорозі; не минеш його. Підносячи їх на ноги,
піднесеш з ним на ноги. 5 І хай не
буде чоловічого убору на жінці ані
хай не вбереться чоловік у жіночу
одіж, бо огидний Господеві Богові
твоєму кожний, що це чинить. 6 Якщо ж десь зустрінеш пташине гніздо перед своїми очима в дорозі чи
на якомусь дереві, чи на землі, і в
ньому пташенята чи яйця, і матір
сидить на пташенятах чи яйцях, –
не візьмеш матір з пташенятами. 7
Але відпускаючи, відпустиш матір,
а пташенята візьмеш собі, щоб тобі
добре було, і багато днів ти існував.
8 Якщо ж збудуєш нову хату, зро-
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биш і поруччя своїй хаті, і не
зробиш вбивства в твоїй хаті, коли,
падаючи, хто впаде з неї. 9 І не
засієш твого виноградника різним
зерном, щоб неосвяченим був плід і
насіння, яке насієш з плодом виноградника. 10 І не оратимеш телям і
ослом разом. 11 І не зодягнешся в
одіж з різної тканини: разом ткану з
льоном і вовною. 12 *І китиці собі
зробиш на чотирьох краях своєї
одежі, в яку лиш зодягнешся. 13 І
якщо хто візьме жінку, і буде з нею,
і зненавидить її, 14 і висловить на
неї образливі слова, і рознесе на неї
погане ім’я, і скаже: Цю жінку я
взяв і, прийшовши до неї, не
знайшов я її дівчиною. 15 І взявши,
батько дівчини і матір, хай винесуть дівоцтво дівчини перед старшин до брами. 16 І скаже батько
дівчини до старшини: Цю мою
дочку дав я цьому чоловікові за
жінку, і тепер же, зненавидівши її,
17 витикає їй образливі слова, кажучи: Я не знайшов твоєї дочки
дівчиною. А ось дівоцтво моєї дочки. І хай розгорнуть одіж перед
старшинами того міста. 18 І хай
старшини того міста візьмуть того
чоловіка, і покарають його. 19 І хай
покарають його на 100 сиклів, і дадуть батькові дівчини, бо проніс
погане ім’я про ізраїльську дівчину.
І знову хай буде йому жінкою, і не
зможе її відпустити всі роки. 20
Якщо ж це слово буде правдивим, і
не знайдеться дівоцтво дівчини, 21
хай виведуть дівчину перед браму
дому її батька, хай чоловіки міста
поб’ють її камінням; і хай помре, бо
вчинила безумство в ізраїльських
синах – довела до розпусти дім
свого батька. І заберете зло від себе
самих. 22 *Якщо ж чоловік допуститься лежати з жінкою, що має чоловіка, хай уб’ють обох: ту, що має
чоловіка, і того, що лежав з нею;
хай заберуть зло з Ізраїля. 23 Якщо
ж дівчина буде заручена чоловікові,
і намовивши її, інший чоловік в
місті буде з нею, 24 виведете обох
перед браму міста, і поб’єте обох
камінням, і помруть. Дівчину – тому що не кричала в місті, а чоловіка
– тому що упокорив жінку свого
ближнього; і заберете зло від себе
самих. 25 Якщо на полі чоловік
знасилує заручену дівчину, і силою
упокорить її – заб’єте чоловіка, що
був з нею; 26 а дівчині не зробите
нічого, бо дівчина не має смертельного гріха; це наче хто повстав би
проти свого ближнього і убив би
його душу. Так само є і це діло. 27 І
коли хто на полі знасилував її –
закричала заручена дівчина, і не бу-
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дн~и бђ'деши” А/ще л^и съгради'ши храM но'въ, да
сътвори'ши (и^) ѓ^гражденїе хра'мови свое^мђ. и^ да
не сътвори'ши ё^бо'ю въ домђ` твое^мъ, а%ще паде'тъ пады'и эT него” [И$]23 да не сњ'еши виногра'да твое^го разли'чь, да ся не ѓст~итъ плоD. и^
сњмя е^же насње^ши съ плодо'мъ ви'н#номъ [-]24”
[И$]25 да не ѓ^ре'ши ю^нце'мъ и^ ѓ^сля'темъ въкђпњ. [и^]26 да ся не ѓ^блече'ши въ ри'зђ раZноли'чнђ,
(солнђ` и^ во'лны)27 в#кђпњ (тка'нђ)” *[И$]28 повра'зки
да сътвори'ши себњ на четы'рехъ кра'ехъ ѓ^дежа
свое^я, в ню'же а%ще ѓ^блече'шися” (И$) а'ще (-)29
кт^о по'иметъ женђ` и^ бђ'детъ с не'ю, и^ възненави'дитъ е^я`” И$ приложиT е'й ви'нна словеса`, и^
возложит# на' ню и%мя ѕло'е. и^ въз#г~летъ, женђ`
сїю поя'хъ, и^ пришеD к не'и не ѓбрњтоX ю& дв~цею”
И$ възем#ши эTц~ъ дв~цы и^ мт~ри да и^знесђтъ
деви'чьство ѓ^трокови'ца, преD стра'ца къ вратоM” И$
речеT эTц~ъ ѓ^трокови'ца къ стра'рцеM, дще'рь мою`
сїю да'хъ мђжђ семђ` въ женђ`. и^ (нн~њ же) възненави'дvњ е^я” [-]30 прилага'етъ е'й ви'н#на словеса`
гл~я, не ѓ^брњто'хъ дще'ри твое^я дњ'вою. (а^)31 с^е
дњвъство дще'ри мое^я, и^ да раZгнTђ ри'зы преD
старцы гра'да [ѓ%ного]32” И$ да по'имђтъ ста'рцы
гра'да ѓ%ного мђжа того` и^ накажђтъ и&” И$ да
ѓ^бвиня'тъ и&, р~, си'кль, и^ дадяT эTц~ђ ѓ^трокови'ца, ја%ко проне'слъ еs и%мя ѕл^о на дв~цђ і^и^л~ьтескђ, и^ (па'ки) да (бђ'детъ е^мђ)33 жена`, [и^]34 не
возмо'жеT эTпђсти'ти е^я`, по вся` лњта” А/ще л^и
(бђ'детъ въи^стиннђ)35 сло'во с^е. и^ не ја%ви'тся
дњв#ство ѓ^трокови'ца” [-]36 да и^зведђт# дњви'цђ
преD вра'та хра'ма эTц~а е^я`, (-)37 да побїюT ю& ка'менїем#, мђжи граDстїи [-]38, и^ да ё%мреT. ја^ко
сътвори` безђмїе въ [сн~њхъ і^и^л~евыX]39. (проблђди`)40 до'мъ эTц~а свое^го. і^ [и'змите]41 ѕло'е эT себе`
са'ми” *А/ще л^и (мQђ допђстиTся лежа'ти)42 съ
женою мђжа'тою, да ё^бїютъ ѓ%ба, (мђжа'тђю
и^ лежа'щаго с не'ю)43, (-)44 да (эTи'мђтъ)45 ѕло'е
эT і^и^л~я” А/ще же бђ'детъ дњ'ва съвњща'на мђ
жђ и^ (ё^ласкавъ)46 ю& мђжь (дрђгїи) въ гра'де
[и^]47 бђдеT с не'ю” да и^зведе'те ѓ%ба преD вра'та
граDная [-]48, и^ да (побїе'те)49 [ѓ%ба]50 ка'менїеM, и^
ё^мрTђ. ѓ^трокови'цђ, поне'же не въпи'ла въ гра'дњ
(а^)51 мђжа поне'же е^сть ѓ^би'дилъ женђ` по'дрђга
[свое^го]52, и^ [эTи^мњте]53 ѕло'е эT себе` са'ми” А/ще
(-)54 на' поли (понаси'лит#)55 мђжь дв~ђ съвњща'нђю, и^ нђ'ждею ѓ^би'диT ю& да ёбїе'те мђжа бы'вшаго с не'ю [-]56” (А$)57 ѓ^трокови'цы не сътвори'те
ничто'же, нњсть [б^о]58 дњ'вњи грњха` смр~тнаго.
а%ки кт^о въста'нетъ (-)59 на по'дрђга [свое^го]60 и^
ё^бїе'тъ [дш~ђ е^го]61” Та'коже (е^сть) [и^]62 (с^е
дњло)63, (и^ е^гда кт^о)64 на' поли (понасилиT)65 ю&,
възопи` ѓ^трокови'ца съвњща'нная и^ (не бы'сть
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кт^о помога'яй)66 е'й” А/ще л^и кт^о (поси'лиT)67 дв~ђ
ја%же нњсть съвњща'на, и^ нђж'ею бђ'детъ с не'ю,
и^ ѓ^бличиTся” *да даs мђжь (то'й)68 эTц~ђ эTрокови'ци, н~, дидра'гмъ сребра` и^ томђ` бђ'детъ
жена`, поне'же ѓ^би'дилъ ю& е^сть, [и^]69 не возможеT
эTпђсти'ти ю& въ вс^е вре'мя” [И$]70 да не
пое'млетъ чл~къ жены` эTц~а свое^го, и^ да не эTкры'етъ покрове'нїа эTц~а свое^го”

Глvа, к~г”

нее^мїа г~і

д~ мо= к~в

а не въхо'дитъ ка'женикъ. и^ скопе'цъ. въ
со'нмъ гн~ь” (Ни'же)1 да въни'детъ блђдороDныи въ со'нмъ гн~ь [до деся'таго племе'ни]2” *да не вни'детъ [а^монити'нъ]3, и^
моа^ви'тиn въ со'нмъ гн~ь. и^ деся'таго племе'ни
да не в#хо'диT въ храM гн~ь (да'ждь и^)4 до вњка” Поне'же не срњто'ша ѓ^ни васъ съ хлњбы и^ водо'ю
на пђти`, и^сходя'щимъ вамъ и^з# [земля`]5 е^гљ=пеTски” *И$ (к семђ`)6 ная'ша на' тя валаа'ма сн~а
веѓ%рова, эT средорњ'чїа да (т^я проклене'тъ)7” И$
не въсхотњ` г~ь б~ъ твои, слы'шати валаа'ма, и^
възврати` г~ь б~ъ тво'и кля'твы въ [блsве'нїе]8,
ја^ко възлюби` т^я г~ь б~ъ твои” да не съвњща'еши ми'ра къ ни'мъ и^ поспњшнаго и^мъ (не
да'и) вс^я дн~и [-]9 въ вњ'ки” да не гнђша'ешися
и^дђмњ'аниномъ, ја%ко браT твой е^сть да не гнђша'ешися е^гљ=птя'нина, ја%ко ѓ^бита'лецъ бы'лъ
е^си въ земли` [и^хъ]10” Сн~ове а%ще родя'тся и^мъ
племя` тре'тїе да [въни'детъ]11 въ со'нмъ гн~ь”
А$ще же и^зы'деши въполчи'тися на враги` твоа
да ся снабди'ши эT всего` [ѕл^а сло'ва]12” (И$) а'ще
бђдетъ въ тебњ` чл~къ (нечи'стъ)13 эT и^злїя'нїя [-]14 но'щїю, да и^зы'детъ вн^њ по'лчища и^
да не въхо'дитъ въ по'лчище. и (е^гда`) бђдетъ
къ ве'черђ, [и^]15 да ѓ^мы'етъ тњло свое` водо'ю, и^
ја^ко за'идетъ сл~нце да въни'детъ въ поlчище” И$
мњсто (тебњ` да бђдетъ)16 вн^њ по'лчища, и^
да и^зы'деши та'мо во'нъ” (-)17 Рыле'цъ (же) да
бђ'детъ [-]18 за' поя^сомъ твои^мъ, и^ бђдетъ
е^гда` ся'деши вн^њ, [-]19 да въскопа'еши и^мъ
(ја^мђ) и^ (посе'мъ) наврати'въ да покры'е^ши стыдњнїе свое в не'и. ја%ко г~ь б~ъ твои прехо'дитъ
въ по'лчищи твоеM. и^збавля'ти т^я, и^ преда'ти
[враги`]20 твоя`, [въ рђцњ твои`]21 преD лицемъ
твои^мъ и^ да бђ'детъ по'лчище твое ст~о, и^ да
не ја^ви'тся ё^ тебе стыдњ'нїя ве'щъ, и^ эTврати'тся эT тебе`. да не предаси` раба` гн~ђ [е^го]22,
и^же прїидетъ къ тебњ эT гн~а свое^го” С тобо'ю
да всели'тся (-)23 въ всемъ мњстњ и^дњже го'дњ бђдет# е^мђ, да не стђжи'ши е^го. [и^]24 да не
бђдеT блђ'дница эT дще'реи і^и^л~въ, и^ да не бђдет#
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ло нікого хто поміг би їй. 28 Якщо
ж хтось знасилує дівчину, яка не
заручена, і силою буде з нею – і
буде оскаржений: 29 *хай дасть той
чоловік батькові дівчини 50 дидрахм срібла; і буде йому жінкою,
тому що її упокорив, і не зможе відпустити її за ввесь час. 23,1 І хай не
візьме чоловік жінку свого батька, і
хай не відкриє покриття свого батька.

мой2. 22

Глава 23
2 Хай оскоплений і скопець не
входить до господнього збору. 3 Ані хай роджений від розпусниці не
ввійде до господнього збору, до десятого племені. 4 *Хай не ввійде амоніт і моавіт до господнього збору, і до десятого покоління, хай не
входить до господнього храму і аж
до віку; 5 тому що вони вас не зустріли з хлібами і водою в дорозі,
коли ви виходили з єгипетської
землі. *І до того – вони найняли
проти тебе Валаама, сина Веора, з
середньоріччя, щоб тебе прокляв. 6
І не забажав Господь Бог твій послухатись Валаама, і повернув Господь Бог твій прокляття на благословення; бо тебе полюбив Господь
Бог твій. 7 Не зробиш з ними мир, і
помічного їм не дай всі дні, навіки.
8 Не гидуватимеш ідумейцем, бо є
твоїм братом. Не гидуватимеш єгиптянином, бо ти був мешканцем в
їхній землі. 9 Коли їм народяться
сини – третє покоління хай ввійде
до господнього збору. 10 Якщо ж
вийдеш, щоб стати до бою з твоїми
ворогами, стережись усякого поганого слова. 11 І якщо буде в тебе
чоловік, нечистий від виливання
вночі, – хай вийде поза табір і хай
не входить до табору. 12 І коли буде при вечорі, хай він помиє водою
своє тіло; і як зайде сонце, хай ввійде до табору. 13 І хай тобі буде
місце поза табором, і вийдеш туди
геть. 14 Лопата ж хай буде за твоїм
поясом, і буде, коли сядеш поза, викопаєш нею яму; і після цього,
накинувши землі, покриєш в ній
свій сором. 15 Адже Господь Бог
твій проходить у твоєму таборі,
щоб визволити тебе, і видати твоїх
ворогів у твої руки перед твоїм лицем; і хай твій табір буде святий, і
хай не з’явиться в тебе діло встиду,
– і не відвернеться від тебе. 16 Не
видаси його панові раба, який прийде до тебе від свого пана. 17 З тобою хай поселиться в усякому місці, де йому сподобається, не засмутиш його. 18 І хай не буде розпусниці, з ізраїльських дочок, і хай
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не буде розпусників, з ізраїльських
синів. 19 Не даси винагороди розпусниці, ані ціни пса до дому Господа Бога твого на всяку молитву,
бо оба є огидні Господеві Богові
твоєму. 20 Не побільшиш твоєму
братові відсотків грошей, і відсотків їжі, і відсотків всякої речі, яку
лиш позичаєш. 21 Чужинцеві побільшиш відсотки, а братові твоєму
не побільшиш; щоб поблагословив
тебе Господь Бог твій в усіх твоїх
ділах на землі, до якої, туди, входиш її одержати. 22 *Якщо ж даси
обіт Господеві Богові твоєму – не
зволікатимеш віддати його; бо, вимагаючи, вимагатиме Господь Бог
твій від тебе, і буде на тобі гріх. 23
Якщо ж не бажаєш скласти обіту –
немає тобі гріха. 24 Стережися того, що виходить з уст твоїх, і вчини
таким видом, яким ти дав обіт Господеві Богові твоєму, – дар, що висказав ти твоїми губами. 25 *Якщо
ввійдеш на ниву свого ближнього, і
візьмеш в руки свої колоски, а
серпа не приклади до ниви свого
ближнього. 26 Якщо ввійдеш до
виноградника свого ближнього –
можеш їсти виноград, щоб наситити свою душу, а до посудини не
вкладеш.
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блђдя'щихъ эT сн~овъ і^и^л~въ [-]25” да не даси`
м#зды` блђдницы, ниже и^змене'нїя ўа` въ до'мъ
г~а б~а твое^го въ вся'кђ мл~твђ ја%ко гнђше'нїе
[сђть гв~и б~ђ твое^мђ]26 [-]27 ѓ^боя`” да не
расти'ши бра'тђ твое^мђ ли'хвы сребре'ныя и^
ли'хвы пи'щныя и^ ли'хвы вся'кїя ве'щи е^мђже а^ще в# заи'мъ даси`” Чю'ждемђ да расти'ши ли'хвђ,
братђ же твое^мђ да не расти'ши. да блsвиT тя`
г~ь б~ъ тво'и въ всњхъ дњлехъ твоиX въ земли` в
ню'же и%деши та'мо прия%ти ея`” *А/ще же ѓ^бњща'еши ѓ^беща'нїе гв~и б~ђ твое^мђ. да не
ё^ме'длиши
възда'ти
е^го,
ја%ко
възыща`
възы'щетъ г~ь б~ъ тво'и эT тебе`, и^ бђдетъ на
тебњ грњ'хъ” А/ще л^и не хо'щеши ѓ^бњща'тися
нњ'сть т^и грњха`” И$сходя'щая и^зъ ё'стъ
твои^хъ снабди` и^ сътвори`. и^м#же ѓ%бразомъ
ѓ^беща` гв~и б~ђ твое^мђ даr е^же е^си гл~алъ
ё^стна'ми твои^ми” *А/ще [-]28 вни'деши на ни'вђ
по'дрђга свое^го и^ да събере'ши в рђцњ свои` кла'сы,
(а^)29 се'рпа не задњи на ни'вђ по'дрђга своего. а^ще
(-)30 въни'деши въ винограD по'дрђга свое^го да зо'блеши вино`, е^ли'ко [насыти'ши дш~ђ]31 свою, а^ въ
сосђдъ не вложи'ши”
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Глава 24
1 *Якщо ж хтось візьме жінку і
живе з нею, і буде, коли не знайде
ласку перед ним задля якогось соромного діла, – хай напише їй книги відпущення, і дасть в руки їй, і
хай її відпустить зі своєї хати; 2 і
пішовши, хай буде жінкою іншому
чоловікові. 3 І коли зненавидить її
другий чоловік, і напише їй книжку
відпущення, і дасть їй в руки її, і
відпустить її з своєї хати, або помре
її другий чоловік, який був її взяв
собі за жінку, 4 – і не зможе перший чоловік, що її відпустив, повернутися і взяти її собі за жінку
після того, як вона осквернена, бо
це огидне перед Господом Богом
твоїм. Не опоганите землю, яку
Господь Бог ваш дає вам в насліддя. 5 І якщо хтось візьме жінку недавно – хай не іде на війну, і хай не
накладуть на нього ніякого діла; і
він є невинним. І хай буде в своїй
хаті один рік, і хай веселить свою
жінку, яку взяв. 6 І не візьмеш в
заклад верхній і долішній жорновий
камінь, бо він дає свою душу в заклад. 7 Якщо виявиться якогось чоловіка, що вкрав душу своїх братів,
ізраїльських синів; і насильно бере і
продає її – хай помре такий злодій;
і заберете зло від себе самих. 8 І

24,8

ще* же кт^о по'иметъ женђ` и^ живе'тъ с
не'ю. и^ бђдетъ а^ще не ѓ^бря'щетъ блгDть преD нимъ (нњкое^го ра'ди срамна дњла)1 [-]2 да напи'шетъ е'й кни'ги эTпђще'нїя и^ вда'стъ в рђцњ е'й. и^ да эTпђстиT ю& и^з
до'мђ свое^го. и^ эTше'дши да бђдетъ (жена`) мђжђ и^но'мђ” И$ (е^гда`) възненави'дитъ ю& мђжъ
(вторы'и)3, и^ въпи'шетъ е'й кни'гђ эTпђще'нїя и^
да'стъ [е'й]4 в рђцњ е^я`, и^ эT_ пђстит# ю& и^з до'мђ свое^го. И$л^и ё^мре'тъ мђжъ [е^я`]5 [вторы'и]6 иy
б^њ ю& поя'лъ себњ` въ женђ`, (и^) не възмо'жетъ
мђжъ прь'выи эTпђсти'вый ю&. [ѓ^брати'тися]7
[и^]8 поя'ти ю& себњ` въ женђ`, по ѓ^скверне'нїи е^я`
ја^ко гнђсно е^сть преD гм~ъ бм~ъ твои^мъ (-)9 да
не ѓ^скверна'вите земля` ю%же г~ь б~ъ [ва'шъ]10 дае'тъ [ва'мъ]11 въ наслњдїе” (И$) а'ще (-)12 кт^о бђдетъ женђ` поя'лъ въ но'вњ да не и'детъ на'
брань, и^ да не заде'жется е^мђ ника'я же ве'щь,
(и^) без вины` е^сть” [И$ да бђ'детъ]13 въ домђ`
свое^мъ лњто е^ді'но, [и^]14 да веселиT женђ` свою ю^же
е^сть поя'лъ” (И$) да не възе'млеши в залоh же'рнова
(и^)15 же'рновицы, ја%ко дш~ђ свою дае'тъ в залоh. А/ще (кт^о) ја^виTся чл~къ кра'дыи дш~ђ эT бра'тїя
свое'я сн~овъ і^и^л~евъ, и^ (наси'лїемъ и^ продае'тъ
ю&)16, да ё'мрет# та'ть таковы'и, и^ [эTи'мњте]17
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ѕло'е эT себе` са'ми” [И$]18 блюди` себе` са'мъ, въ
бле'скъ прокаже'нїя. [и^]19 снабди` ѕњло твори'ти по
всемђ` зако'нђ, и^же повеля'тъ [тебњ`]20 жерцы` [и^]21
левљ=ты ја^коже е^смь заповњдаl (и^м#)22 [снабдњти]23
[и^]24 твори'ти. *по'мните коли'ко сотвори` г~ь б~ъ
[твой]25 марїа'ми въ и^схо'де и^сходя'щимъ ваM и^зъ
е^гљ=пта” А/ще [-]26 до'лгъ е^сть ([-]27 како'въ лю'бо на
по'дрђзњ [твое'мъ]28)29, да не вни'деши въ храм#
е^го взя'ти заложе'нїя [н^о]30 вн^њ ста'неши” [Чл~къ
же]31 той на не'мже [е^сть до'лгъ твои]32 (-)33
и^знесе'тъ (са'мъ)34 заложе'нїе воn” А$ще л^и чл~къ
ё^бо'гъ е^сть, да не ѓ^блежи'ши в зало'зњ е^го” [Но]35
эTда'нїеM эTда'си ри'зђ е^го до за'хода слн~ца, и^ да
ля'жетъ въ ри'зе свое'и, и^ блsвитъ т^я. и^
бђ'детъ т^и млsть преD гм~ъ бм~ъ твоиM” *да не
лиши'ши м#зды` ё^бо'гаго и^ прося'щаго въ бра'тїи
твое'й, и^л^и эT пришелеw въ гра'де твоеM” Въ то'и
дн~ь да эTда'си м#здђ` е^мђ, да не за'идетъ сл~нце е^мђ
ја%ко ё^боh е^сть и^ в то'мъ и^мать наде'ждђ” И$ да
не възопїе'тъ на' тя къ гв~и и^ бђд'етъ тебњ`
грњ'хъ” *[И$]36 да не ё%мрђтъ эTц~ы за' сн~ы, и^ сн~ове да не ё'мрђтъ за эTц~ы. [н^о]37 ко'ждо за сво'и
грњхъ да ё%мретъ” (И$) да не ё^кло'ниши сђда` прише'лцђ и^ сиротњ` и^ вдовњ`” И$ да не възе'млеши въ зало'гъ ри'зы вдовича`” (Но)38 помяне'ши ја%ко рабъ (и^
т^ы) б^њ въ земли` е^гљ=петъстњи и^ свободи` т^я
г~ь б~ъ твои эTтђ'дђ. сего ра'ди а^зъ тебњ` заповњ'даю твори'ти (с^е сло'во)39” *А/ще [-]40 по'жнеши ни'вђ
на селњ` свое^мъ, и^ заб'ђдеши снопы` на ни'вњ свое'и
да не възврати'шися взя'ти и^хъ прише'лцђ, и^
[ё^бо'гђ, и^]41 сиротњ`, и^ вдовњ` да бђ'детъ, да
(т^я блsвитъ)42 г~ь б~ъ твои въ всњхъ дњлеX
рђкђ твое^ю” (І$) а'ще же ма'сличїе бере'ши. да ся
не възврати'ши ѓ^би'роk твори'ти за собо'ю” (Н$о)
прише'лцђ и^ сиротњ`, и^ вдовњ` да бђ'детъ” И$
въспомяне'ши ја%ко ра'бъ (и^ т^ы) бњ` въ земли`
е^гљ=петъстњи” Сего ра'ди а^зъ тебњ` повелњва'ю
твори'ти слово с^е” А$ще же ѓ^бъе'млеши виногра'д#
свои, да не събира'еши ѓ^би'рокъ за собо'ю. (н^о)
прише'лцђ и^ сиротњ` и^ вдовњ` да бђ'детъ” И$
помяне'ши ја%ко ра'бъ бы'лъ е^си въ земли`
е^гљ=петъстњи” Сего ра'ди а%зъ тебњ` заповњ'даю
твори'ти (с^е сло'во)43”____________________

Глvа, к~е”

стережися сам в блеску прокази, і
дуже стережися чинити за всім законом, який сповістять тобі священики і левіти; так як я їм заповів дбати і творити. 9 *Згадайте:
скільки зробив Господь Бог твій
Маріямі в дорозі, як ви виходили з
Єгипту. 10 Якщо є будь – який
борг у твого ближнього – не ввійдеш до його хати взяти заклад, 11
але ззовні станеш. Чоловік же,
той, в якого є твій борг, сам винесе заклад надвір. 12 Якщо ж чоловік є бідний – не спатимеш в закладеному ним, 13 але, віддаючи,
віддаси його одіж до заходу сонця; і хай ляже в своїй одежі, і поблагословить тебе, і буде тобі милосердя перед Господом Богом
твоїм. 14 *Не затримаєш винагороди бідного і прошака з твоїх
братів чи з приходьків в твоїм
місті. 15 В тому дні віддаси йому
винагороду, хай не зайде сонце
над ним, бо бідним є, і на те поклав надію. І хай не закричить
проти тебе до Господа, і буде тобі
гріх. 16 *І хай не помруть батьки
за синів, і сини хай не помруть за
батьків, але кожний хай помре за
свій гріх. 17 І не відхилиш суд
приходькові, і сироті, і вдові. І не
візьмеш в заклад одіж вдови. 18
Але згадаєш, що і ти був рабом в
єгипетській землі, і звідти освободив тебе Господь Бог твій. Через
це я тобі заповідаю чинити це слово. 19 *Коли пожнеш ниву на своїм полі, і забудеш снопи на своїм
полі, не повернешся взяти їх, –
хай буде приходькові, і убогому, і
сироті, і вдові; хай тебе поблагословить Господь Бог твій в усіх
ділах твоїх рук. 20 І коли ж збираєш оливки – не повернешся збирати за собою. Але хай буде приходькові, і сироті, і вдові. І згадаєш, що і ти був рабом в єгипетській землі. Задля цього я тобі заповідаю чинити це слово. 21 Коли
ж оббираєш свій виноград – не
збирай недібране за собою, але
хай буде приходькові, і сироті, і
вдові. 22 І згадаєш, що ти був рабом в єгипетській землі. Через це
я тобі заповідаю чинити це слово.

Глава 25

ще же бђдетъ пря` междђ чл~кома, и^
прїидђтъ на сђд# и^ да сђдяT [и&]1 и^ да
ѓ^правдят# пра'ваго. и^ да ѓ^сђдяT нечести'ваго” І$ [-]2 е^гда` [бђ'детъ досто'инъ]3
ра'нъ нечести'выи, [-]4 да поста'виши и& преD сђдїа'ми и^ да бїю'тъ е^го пред ни'ми по нече'стїю
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1 Якщо ж буде спір між людьми, і прийдуть на суд; і хай судять
їх, і хай оправдають праведного, і
хай засудять неправедного; 2 і коли безбожний буде гідним биття –
поставиш його перед суддями; і
хай б’ють його перед ними, згідно
____
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з його безбожністю, *за числом: 3
хай б’ють його 40-а ударами його
безбожності, хай не додасться до
цього. Якщо ж додадуть понад ці
удари, щоб його більше бити – це
негідне братові твоєму перед тобою.
4 *І не зав’яжеш уст вола, що молотить. 5 *І якщо разом живуть
брати, і один з них помре, і не буде
йому плоду, – хай жінка з дому померлого не буде іншому чоловікові,
що не є кревним. Але брат її чоловіка
хай ввійде до неї, хай візьме її собі за
жінку, і хай живе з нею. 6 І буде, що
первородний, який народиться, хай
буде поставлений в ім’я померлого, і
не згине його ім’я з Ізраїля. 7 Якщо ж
чоловік не бажає взяти жінку свого
брата – хай жінка прийде до брами
перед старшин *і скаже: Брат мого
чоловіка не бажає воскресити ім’я
свого брата в Ізраїлі. 8 І хай покличуть його старшини того міста, і
хай говорять йому; і якщо, ставши,
скаже: Не хочу її взяти. 9 То приступивши до нього, жінка його брата
перед старцями хай визує одну його
обуву з його ноги і хай плюне в його
лице; і відповівши, хай скаже: Так
хай зроблять чоловікові, який не
будує дім свого брата. 10 І назветься
його ім’я в Ізраїлі: Дім того, що скинув обуву. 11 Якщо ж разом б’ються
два чоловіки: чоловік з своїм братом;
і прийшовши, жінка одного з них,
щоб відібрати свого чоловіка з руки
того, що б’є, і простягнувши свою
руку, схопить за його мужські часті –
12 відрубаєш їй руку, не пощадиш
твого ока на неї. 13 І хай не буде в
мішку твоєму мірка і мірка, велика і
мала. 14 І хай не буде в твоїй хаті
мірило і мірило, велике і мале. 15
Але правдиве і справедливе мірило
хай буде у тебе, і рівна і правдива
мірка буде у тебе, щоб ти був багато
днів на землі, яку Господь Бог твій
тобі дає в насліддя. 16 Бо огидний є
Господеві Богові твоєму кожний, що
це робить, кожний, що чинить несправедливе. 17 *Згадай скільки тобі
зробив аммалик в дорозі, як ти йшов
з Єгипту. 18 Як протиставився тобі
на дорозі, і вигубив твою сторож, що
стерегла за тобою; ти ж був голодний
і струджений, і він не побоявся Бога.
19 І буде, коли спочити тобі дасть
Господь Бог твій від усіх твоїх
ворогів, що довкруги тебе, в землі,
яку Господь Бог тобі дає в насліддя,
щоб поселитися на ній, – вигубиш
ім’я аммалика, що під небом, і не
забудеш.

Второзаконня

25,19

е^го *въ число` (да бїю'т# и&, м~ (ра'н#))5, (бесче'стїя
е^го) да не [приложиT]6 (к семђ)” А$ще л^и приложа'тъ (паче ра'нъ сихъ. би'ти е^го)7 мо'жае безлњ'потно е^сть бра'тђ твое^мђ преD тобою” *(И$)
да не ѓ^борти'ши вола` верхђщ'аго житъ” *(І$) егда` (-)8 живђтъ бра'тїя въкђпњ. и^ ё'мрет# е^ді'нъ эT ни'хъ, [и^ пло'да]9 не бђдетъ е^мђ да
не бђдетъ жена` ё^ме'ршаго эT до'мђ (и^но'мђ)
мђж'ђ, и^же нњсть ё%жика” (Но) бра'тъ мђжа
е^я` да вни'детъ къ не'и (-)10 да по'имет# ю& (въ
женђ` себњ`)11, и^ да живе'тъ с не'ю” И$ бђ'детъ
первене'цъ и^же ся роди'тъ да ё^ста'вится въ
и'мя ё^мершаго и^ не поги'бнетъ и%мя е^го эT
і^и^л~я” А$ще л^и не хо'щетъ чл~къ поя'ти жены`
бра'та свое^го [-]12 да прїидетъ жена` къ вра'томъ преD ста'рцы, *и^ речетъ не хо'щетъ
бра'тъ мђжа мое^го въставити и%мени бра'та
свое^го въ і^и^л~и [-]13” И$ да призовђт# и& ста'рцы
гра'да того` и^ да гл~ютъ е^мђ. и^ [а'ще]14 ставъ
рече'тъ не хощђ` поя'ти ея`” И$ пристђпи'вши
жена` бра'та е^го къ немђ` преD стаrцы, и^ да и^з#зђетъ сапогъ е^го е^дїнъ эT ноги` е^го, и^ да заплю'етъ на лице` е^го, и^ эTвњща'въ да речетъ,
сице да сътворяT чл~кђ, и^же не [созида'еT]15 домђ
бра'та свое^го” И$ прозовется и%мя е^го въ і^и^л~и
домъ и^з#зђвшаго сапогъ” А/ще же бїюTся чл~ка
[дв^а]16 въкђпњ, мђжъ съ бра'тоM свои^мъ, и^
пришеDши жена` е^дїнаго ею` эTя%ти мђжа свое^го
эT рђки` бию%щаго (-)17 и^ просте'рши рђкђ [свою`]18
и%меT за лоно` е^го да эTсњче'ши рђ'кђ ей, да не
пощади'ши ѓ%ка твое^го на ню`” [И$]19 да не бђдетъ въ вре'тищи твое^мъ мњ'рило, и^ мњрило
вели'кое [и^]20 малое” [И$]21 да не бђдет# в домђ`
твое^мъ мњ'ра, и^ мњ'ра вели'ка [и^]22 ма'ла” [Но^]23
мњрило пра'во, и^ пра'ведно да бђ'детъ тебњ` и^
мњра ра'вна і^ и'стина бђдеT тебњ`” да мно'ги
дн~и бђ'деши на земли` ю%же г~ь б~ъ твой дае'тъ
тебњ` въ прича'стїе” ЈА/ко гнђ'сенъ (е^сть) гв~и
[б~ђ твое^мђ]24, вся'къ творя'и сїя. всяk творя'и непра'вдђ” *Помяни` коли'ко [т^и сътвори`]25
(а^м#мали'къ)26 на пђти`, и^сходя'щђ т^и и^зъ
[-]27 е^гљ=пта” Ка'ко съпроти'вися (на пђти` тебњ)28. і^ и^с#сњче` твою стражбђ` стрњгђщђю за
тобо'ю. ты' же а%лченъ бња'ше и^ трђдеn и^ не
възбоя'ся б~а” И$ бђ'детъ е^гда` поко'итъ т^я
г~ь б~ъ тво'и эT всњхъ вра'гъ твои^хъ, и^же ѓ%коло тебе` въ земли` ю%же г~ь б~ъ дае'тъ тебњ` въ
прича'стїе, всели'тися [на не'и]29” да погђби'ши
и%мя (а^м#мали'ково)30 и^же поD нб~семъ, и^ да не
забђ'деши”________
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і^саі^а ћг~
варXђ в~

бђ'детъ е^гда` вни'деши въ зе'млю ю%же г~ь
б~ъ тво'и дае'тъ тебњ` въ прича'стїе, (-)1
и^ всели'шися въ не'и” И$ да во'змеши нача'тки [-]2 эT зеMля твоея`, ја^же г~ь б~ъ
тво'и даеT тебњ` [въ ѓ^дръжа'нїе]3, [-]4 да вложи'ши въ ко'шницђ. и^ да и'деши въ мњсто и^дњже и^збереT (тебњ`) г~ь б~ъ тво'и призыва'ти и%мя
е^го т^ђ” И$ да прїи'деши къ жерцђ` и^же бђдеT в
(ты дн~и)5, и^ рече'ши къ немђ`, и^сповњ'даюся днsе
гв~и б~ђ свое^мђ. ја%ко (внидо'хомъ)6 въ зе'млю,
е^ю'же кля'тся г~ь эTц~емъ на'шимъ да'ти [ю&]7
намъ” И$ да во'змеT жреw (эT рђ'кђ твое^ю ко'шницђ)8. и^ да положиT ю& пря'мо ѓ^лтарю` г~а б~а твое^го” И$ эTвеща'в# гл~еши преD гм~ъ бм~ъ твоиM. сирїю
ѓ^ста'ви эTц~ъ мо'и, и^ сни'де въ е^гљ=петъ, и^ ѓ^бита` тђ` число'мъ ма'лыM и^ бы'сть т^ђ въ лю'ди
мно'ги, и^ въ мно'жество [-]9 (-)10 вели'ко” И$
заѕли'ша наM е^гљ=птяне и^ преѓ^би'дњша н^ы, и^
възложи'ша на' ны дњла тя'жка” И$ възопи'хомъ
къ г~ђ б~ђ эTц~ъ на'шихъ, и^ ё^слы'ша г~ь во'пль
нашъ, и^ ви'дњ смире'нїе на'ше и^ трђдъ на'шъ,
и^ ско'рбь на'шђ” (-)11 И$зведе` н^ы г~ь и^зъ е^гљ=пта
са'мъ крњ'постїю [свое'ю]12 вели'кою, и^ рђко'ю си'лною и^ мы'шцею высо'кою. и^ въ ё^дивле'нїи велицMњ
и^ въ зна'менїи и^ въ чюдесе'хъ” И$ въведи` н^ы въ
мњсто с^е, и^ да'сть наM зе'млю сїю” зе'млю кипя'щђ мле'комъ и^ ме'доM” И$ нн~њ с^е принесо'х# нача'т#ки эT плода` земля` ю%же да'лъ е^си мн^њ г~и [-]13”
И$ ѓ^ста'виши е& преD гм~ъ бм~ъ твои^мъ, и^
поклони'шися [т^ђ]14 предъ гм~ъ бм~ъ твои^мъ”
И$ весели'шися ѓ^ всњхъ бл~гостехъ ја^же да'лъ
е^сть тебњ` г~ь б~ъ твои, и^ домђ твое^мђ, и^
левљ=тинђ и^ прише'лцђ и^же ё^ тебе`” Є$гда' же
съверши'ши ѓ^десяти'ти вс^ю десяти'нђ жи'тнђю [земля`]15 твоеа` въ лњто тре'тїе, (въ лњто в неже десят#ствђ'ют# десяти'нђ. и^)16 да
даси` левљ=тинђ и^ прише'лцђ и^ сиротњ` и^ вдовњ`
[-]17 да ја%дя'тъ въ градњхъ твои^хъ, и^ насы'тятся” И$ речеши преD гм~ъ бм~ъ твои^мъ ѓ^чи'стиX ст~ая и^з до'мђ мое^го, и^ да'хъ я# левљ=тђ и^
прише'лцђ и^ сиротњ`, и^ вдовњ`, по всњм# за'повњдемъ [твоиM]18 и^хже заповњ'да мн^њ” Не престђпи'хъ за'повњди твое^я, и^ не забы'хъ” И$ не и^зъја%х# въ болњ'знь мою эT ни'хъ, [и^]19 не да'хъ
эT ни'хъ въ нече'стїе, (и^) не даX эT ни'хъ ё^ме'ршемђ” Послђша'хъ гла'са г~а б~а мое^го. сътвори'хъ ја^коже заповњ'да мн^њ” *При'зри (же) (съ
нб~си эT хра'ма ст~ого твое^го)20, и^ блsви лю'ди
своя і^и^л~я, и^ зе'млю ю%же е^си да'лъ иM, ја%коже ся
е^си кля'лъ эTц~емъ на'шим# дати на'мъ зе'млю
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Глава 26
1 І буде, коли ввійдеш до землі, яку Господь Бог твій тобі дає в насліддя, і поселишся в ній. 2 І візьмеш первоплоди з твоєї землі, яку
Господь Бог твій тобі дає в насліддя, вкладеш до кошика і підеш до
місця, де тобі вибере Господь Бог
твій, там прикликати його ім’я. 3 І
прийдеш до священика, який буде в
тих днях, і скажеш до нього: Сповіщаю сьогодні Господеві Богові моєму, що я ввійшов до землі, якою
поклявся Господь нашим батькам:
дати її нам. 4 І хай священик візьме
кошик з твоїх рук, і хай покладе його перед жертовник Господа Бога
твого. 5 І відповівши, скажеш перед
Господом Богом твоїм: Мій батько
покинув Сирію і прийшов до Єгипту; і замешкав там малий числом, і
стався там численним народом, і
великий численністю. 6 І зло
вчинили нам єгиптяни, і нас впокорили, і наклали на нас тяжкі діла.
7 І ми закликали до Господа Бога
наших батьків, і Господь вислухав
наш плач, і побачив наше пригноблення, і наш труд, і нашу
скорботу. 8 Вивів нас Сам Господь
з Єгипту своєю великою силою, і
сильною рукою, і високим раменом, і в великому подиві, і в знаках,
і в чудах. 9 І Він ввів нас до цього
місця, і дав нам цю землю, землю,
що кипить молоком і медом. 10 І
тепер ось приніс я первоплоди з
плоду землі, яку ти мені дав, Господи. І оставиш його перед Господом Богом твоїм, і поклонишся там
перед Господом Богом твоїм. 11 І
веселитимешся за всі добродійства,
які дав Господь Бог твій тобі, і твоєму домові, і левітові, і приходькові, що в тебе. 12 Коли ж закінчиш
давати всю десятину жита твоєї
землі в третьому році, в році, в якому дають десятину, і даси левітові, і приходькові, і сироті, і вдові;
хай їдять в твоїх містах і наситяться. 13 І скажеш перед Господом Богом твоїм: Я очистив святе з моєї
хати, і дав їх левітові, і приходькові, і сироті, і вдові, за всіма твоїми
законами, які Ти мені заповів. Я не
переступив твою заповідь і не забув. 14 І я не з’їв в болю моїм з них,
і не дав я з них на нечисте, і не дав
я з них померлому. Послухався я
голосу Господа Бога мого, я зробив,
так як Він мені заповів. 15 *Поглянь же з неба, з твого святого
помешкання, і поблагослови свій
народ Ізраїля, і землю, яку ти їм
дав, так як ти поклявся нашим бать
кам: дати нам землю, що кипить
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молоком і медом. 16 В тому дні, –
заповідає тобі Господь Бог твій, –
чинити всі ці оправдання і суди. І
зберігайте, і чиніть їх з усього
вашого серця і з усієї вашої душі.
17 Господа ти сьогодні вибрав, щоб
був тобі Богом; і ти ходив в усіх
його дорогах, і зберігав всі його
оправдання і накази, і його суди; і
ви слухалися його голосу. 18 І
Господь вибрав вас сьогодні, *щоб
ви були йому окремим народом, так
як тобі сказав, щоб зберігати всі
його заповіді. 19 І будь вище понад
всі народи, перед якими Він дасть
тобі славне ім’я, і похвалу, і славу,
щоб бути святим народом Господеві Богові вашому, так як Він
сказав.

кипя'щђ мле'коM и^ ме'домъ” Въ (то'и дн~ь)21 [заповњ'даеT тебњ` г~ь б~ъ твой]22, сътвори'ти вс^я
ѓ^правле'нїя сїя, и^ сђды`” И$ да снабди'те и^ сътвори'те я& эT всего срDца вашего, и^ эT всея` дш~а
ва'шея” [Га~]23 и^збра'лъ е^си днесь бы'ти тебњ` б~ђ.
и^ ходи'ти въ [вс^я]24 пђти` е^го, и^ снабдњт'и
[вс^я]25 ѓ^правле'нїя [е^го]26 [и^ повелњнїя]27 и^ сђды`
е^го и^ послђшати` гла'са е^го” И$ г~ь и^збра` (ва'съ)28
днесь, *да бђдете е^мђ лю'ди прпDбнїи, ја%коже
[ти]29 е^сть реклъ снабдњти вс^я за'повњди е^го.
и^ да бђ'деши вы'ше наD всњми (страна'ми)30,
(и^мже сътвори'тъ)31 т^я и^ме'н#на, и^ хва'лна, и^
сла'вна. быти [-]32 лю'деM ст~ыM г~ђ б~ђ ва'шемђ ја%коy
гл~а”

Глава 27

Глvа, к~з”

1 І заповів Мойсей старшинам ізраїльських синів, кажучи: Зберігайте всі ці заповіді, які я вам сьогодні
заповідаю. 2 І буде, що того в дня, в
якому перейдете Йордан, до землі,
яку Господь Бог дає вам в насліддя,
поставиш собі великі каміння, і
обліпиш їх глиною. 3 І напишеш на
каміннях всі слова цього закону,
коли перейдете Йордан, і ввійдете
до землі, яку Господь Бог твій тобі
дає, землю, що кипить медом і
молоком; так як сказав тобі Господь Бог твоїх батьків. 4 І буде, як
перейдете Йордан: поставите ці каміння, які я вам сьогодні запові
даю, на горі Аевал, і обліпиш їх
глиною. 5 *І збудуєш там жертовник Господеві Богові твоєму,
жертовник з каміння; хай не накладеш на них заліза. 6 Цілим камінням збудуєш жертовник Господеві
Богові твоєму; і принесеш на ньому
цілопалення Господеві Богові твоєму, 7 і принесеш жертву спасіння:
з'їси – наситишся там, і зрадієш
перед Господом Богом твоїм; 8 і
запиши цих на каміннях – ввесь цей
закон дуже явно. 9 І сказав Мойсей
священикам, і левітам, і всьому Ізраїлеві, кажучи: Мовчки послухай
Ізраїле. Бо в цьому дні ти став народом Господеві Богові твоєму. 10 І
послухаєшся голосу Господа Бога
свого, і чинитимеш всі його заповіді і його оправдання, які я тобі
сьогодні заповідаю. 11 І в тому дні
Мойсей заповів народові, кажучи:
12 Ці, перейшовши Йордан, хай
стануть бла гословляти народ на
горі Ґарізін: Симеон, Леві, Юда,
Ісахар, Йосиф і Веніямин. 13 Ці ж
хай стануть для прокляття на горі
Ґевал: Рувим, і Ґад, Асир, Завулон,
Дан, і Неталим. 14 І відповіда-

заповњ'да мољ=сїи [ста'рцем#]1 [сн~овъ]2 да'етъ [вамъ]3 [въ прича'стїе]4, [-]5 да поста'виши себњ` ка'мыки вели'ки, и^ да ѓ^мњ'лиши я& мњ'ломъ” И$ да въпи'шеши
на ка'мыцехъ вс^я словеса` зако'на сего. ја%коже пре'идете і^ѓ^рдаn [и^]6 вни'дете въ землю ю^же г~ь б~ъ
[-]7 тво'и да'етъ тебњ, зе'млю кипя'щђю [ме'домъ и^ мле'комъ]8, ја%коже е^сть ре'клъ г~ь б~ъ
эTц~ъ твоиX тебњ” И$ бђдетъ ја%ко преидете і^ѓ^рда'нъ, да поста'вите ка'мыки с^и иXже а^зъ повелњва'ю ва'мъ днеs въ горњ` (а^е^ва'лњ)9. и^ помњ'лиши иX мњлоM” *И$ да съгради'ши т^ђ ѓ^лта'рь гв~и
б~ђ твое^мђ. ѓ^лтаr эT ка'меня, да не възложи'
ши на'нь желњ'за” Ка'менїеM цњ'лыM да съгради'ши
ѓlтарь г~ви б~ђ твоемђ” И$ да воZложи'ши на' ня
вс^есъж#женїе гв~и б~ђ твое^мђ, и^ положи'ши тре'бђ
сп~сенїа, (-)10 да ја%си (-)11 насыти'шися т^ђ, и^
воZвесели'шися преD гм~ь бм~ъ твоиM, и^ въпиши` на
камыцXњ [сиX]12 ве'сь закоn сїи (ѕњло ја%вњ)13” И$ гл~а
мољ=сїи (жерце'м# и^ левљ=томъ и^)14 въсемђ` і^и^л~ю
рекђщ'и (молча`)15 послђш'аи і^и^л~ю, въ дн~ь (б^о) сїи
бы'сть въ лю'ди гв~и б~ђ твое^мђ” И$ да послђш'аеши гла'са г~а б~а свое^го, и^ да сътвори'ши вс^я
за'повњди е^го и^ ѓ^правле'нїа е^го, ја%же а^зъ заповњ'даю тебњ` дне'сь” И$ заповњ'да мољ=сїи лю'демъ
въ (то'й дн~ь)16 гл~я. сїи да ста'нђтъ блsви'ти
лю'ди на горњ` гаризи'нъ, пришеDши і^ѓ^рда'нъ симеѓ'нъ, левљ=и, і^ю'да, [и^саха'ръ]17. і^ѓ^сифъ, и^ веньа'минъ” (-)18 Сїи (же) да ста'нђтъ ё^ кля'твы на горњ` гева'лњ, рђви'мъ, [и^]19 гаD [-]20 а^си'ръ,
заё^ло'нъ, да'нъ, и^ (неџали'мъ)21” И$ эTвеща'вше
[да рекђтъ левљ=ти]22 всемђ і^и^л~ю гла'сомъ вели'кимъ” *Прокля'тъ чл~къ и^же сътвориT и^зва'янїа, [и^л^и]23 солїа'нїа скве'рно гв~и. дњло рђчное (и^)
хи'траго и^ положи'тъ [я&]24 въ покро'вњ. и^ да
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эTвњща'вше вс^и лю'дїе рекђтъ бђ'ди т^о”
Про'кляT и^же ѕлорњ'читъ эTц~а свое^го и^л^и ма'тери свое'и, и^ рекђтъ вс^и лю'дїе бђди” Про'клятъ и^же претворя'етъ предњлы по'дрђга
[свое^го]25 и^ да рекTђ вс^и лю'дїе бђ'ди” Про'кляT
прельща'яи слњпаго въ пђти`, и^ рекTђ вс^и
лю'дїе бђди” Про'кляT и^же ё^клониT сђд# пришеlцђ и^ сиротњ и^ вдовњ` и^ рекTђ вс^и лю'дїе
бђди” Про'кляT лежа'и съ жено'ю эTц~а своеh ја%ко
эTкрыl е^сть эTкрове'нїе эTц~а свое^го, и^ рекTђ вс^и
лю'дїе бђ'ди” Про'кляT лежа'и съ вся'киM ско'том#,
и^ рекђтъ вс^и лю'дїе бђ'ди” Про'кляT лежа'и съ
сестро'ю [свое^ю]26 дще'рїю эTц~а свое^го, и^л^и
(дще'рїю) ма'тери свое^я, и^ рекђт# вс^и лю'ди
бђ'ди” Про'клятъ лежа'и с те'щїю свое^ю, и^
рекђтъ вс^и лю'дїе бђ'ди” Про'клятъ и^же бїет# по'дрђга съ лестїю, и^ да рекђтъ вс^и лю'ди бђди” Про'клятъ и^же во'зметъ м#здђ`. на
ё^бо'и дш~а кро'ви неви'нныа и^ рекђтъ вс^и лю'дїе бђ'ди” *Про'кляT вся'къ чл~къ и^же не пребђ'детъ въ всњ'хъ словесњ'хъ зако'на сего` е^же
твори'ти я&, и^ рекђтъ вс^и лю'ди бђ'ди” [И$
бђ'детъ е^гда` пре'идете і^ѓ^рда'нъ, въ зе'млю
ю%же г~ь б~ъ ваj даеT ваM]27”

Глvа, к~и”
г~ мо= к~ѕ

ще* слђхомъ [послђша'ете]1 гла'са г~а
б~а ва'шего, [и^ снабди'те]2 [-]3 твори'ти
вс^я за'повњди е^го. ја^же аZ заповњ'даю
т^и днsь, и^ дастъ т^и г~ь б~ъ тво'и наD
всњми (страна'ми)4 земля`” И$ прїидTђ на' тя
вс^я блsве'нїа сїя. и^ ѓ^бря'щђтъ т^я” А/ще
[слђхомъ]5 послђшаеши слове'съ г~а б~а твое^го.
блsве'нъ т^ы въ гра'дњ [-]6 блsве'нъ т^ы на селњ`” Блsве'на племена` ё^тро'бы твое^я и^ плоD земля` твое^а, [и^]7 ста'да воловъ твои^хъ, и^
па'ствины ѓ^ве'цъ твоиX” Блsвены гђ'мна твои`
(и^ про'чая твоя” Блsве'на ко'шница твоа) и^
ѓ^ста'нцы твои`. блsве'нъ ты е^гда` въхо'диши,
и^ блsве'нъ т^ы е^гда` и^схо'диши” Преда'стъ (б^о)
г~ь б~ъ [-]8 враги` твоа` сђпротивя'щаася тебњ, съкрђше'ны преD лицеM твои^мъ пђтемъ
е^ді'немъ (прїидTђ)9 к тебњ, и^ сеDмїю пђтїи
пробњ'гнђт# эT лица` твое^го” По'слетъ г~ь на'
тя блsве'нїе въ домXњ твои^хъ, и^ на вс^я на
ня'же възложи'ши рђ'кђ твою` за земли`, ю%же
г~ь б~ъ твои да'етъ тебњ`” Въста'витъ т^я
г~ь [б~ъ тво'и]10 себњ` люD ст~ъ, ја%коy ся е^сть
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ючи, хай скажуть левіти всьому Ізраїлеві великим голосом: 15 *Проклята людина, яка зробить різьблене або лите –
гидота Господеві – діло рук і митця; і
покладе їх в схованому місці. І відповівши, ввесь народ хай скаже: Хай буде
так. 16 Проклятий, хто зле говорить на
свого батька чи свою матір. І ввесь народ скаже: Хай буде. 17 Проклятий, хто
переставляє межі свого ближнього. І
ввесь народ хай скаже: Хай буде. 18
Проклятий, хто зводить сліпого з дороги. І ввесь народ скаже: Хай буде. 19
Проклятий, хто відкладе суд приходькові і сироті, і вдові. І ввесь народ скаже: Хай буде. 20 Проклятий, хто спить з
жінкою свого батька, бо відкрив покривало свого батька. І ввесь народ скаже:
Хай буде. 21 Проклятий, хто спить з
всякою скотиною. І ввесь народ скаже:
Хай буде. 22 Проклятий, хто спить з
своєю сестрою, дочкою свого батька чи
дочкою своєї матері. І ввесь народ скаже: Хай буде. 23 Проклятий, хто спить з
своєю тещею. І ввесь народ скаже: Хай
буде. 24 Проклятий, хто підступно б’є
ближнього. І ввесь народ хай скаже:
Хай буде. 25 Проклятий, хто візьме
плату, щоб побити душу невинної крові.
І ввесь народ скаже: Хай буде. 26
*Проклята кожна людина, яка не перебуватиме в усіх словах цього закону,
щоб їх чинити. І ввесь народ скаже: Хай
буде. 28,1 І буде, коли перейдете Йордан, до землі, яку Господь Бог ваш дає
вам.
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Глава 28
1 *Якщо слухом послухаєтеся голосу
Господа Бога вашого, і збережете чинити всі його заповіді, які я тобі
сьогодні заповідаю, і дасть тобі Господь
Бог твій над всіма на родами землі. 2 І
прийдуть на тебе всі ці благословення, і
знайдуть тебе, якщо слухом послухаєшся голосу Господа Бога твого. 3 Благословенний ти в місті, благословенний
ти в полі. 4 Благословенні нащадки
твого лона, і плід твоєї землі, і стада
твоїх волів, і стада твоїх овець. 5 Благословенні твої токи і все твоє. Благословенний твій кошик і твої рештки. 6
Благословенний ти, коли входиш, і
благословенний ти, коли виходиш. 7 Бо
Господь Бог видасть твоїх ворогів, що
тобі протиставляться, розбитими перед
твоїм лицем. Однією дорогою прийдуть
до тебе, і сімома дорогами втечуть від
твого лиця. 8 Пошле Господь на тебе
благословення в твоїх домах і на все, на
що покладеш твої руки на землі, яку
Господь Бог твій тобі дає. 9 Хай підніме
тебе Господь Бог твій собі в народ
святий, так як поклявся твоїм батькам;
якщо послухаєшся голосу Господа Бога
твого, і підеш його дорогами. 10 І
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побачать тебе всі народи землі, бо
ім’я Господа Бога твого покликано
на тебе, і побояться тебе. 11 І помножить тебе Господь Бог твій на
добро, на потомство твого лона, і
на потомство твого скота, і на плодах твоєї землі, на землі, яку поклявся Господь твоїм батькам: тобі
її дати. 12 Відкриє тобі Господь
свій добрий скарб: небо дасть дощ
твоїй землі у час свій, щоб поблагословити всі діла твоїх рук; і даси
позичку багатьом народам – ти не
матимеш довгу. І ти заволодієш багатьма народами, над тобою ж не
володітимуть. 13 І поставить тебе
Господь Бог твій попереду, а не
вкінці, і будеш тоді вгорі, а не вдолі. Якщо послухаєшся заповідей
Господа Бога свого, які я тобі сьогодні заповідаю зберігати і чинити.
14 І не переступиш ніякого з усіх
слів, які я тобі сьогодні заповідаю,
ні направо ані наліво; не ходіть
вслід за чужими богами, щоб служити їм. 15 *І буде, коли не послухаєшся голосу Господа Бога твого,
щоб зберігати і чинити всі його заповіді, які я тобі сьогодні заповідаю: на тебе прийдуть всі ці прокляття, і тебе охоплять. 16 І про
клятий будеш ти в місті, і проклятий ти й на полі. 17 Прокляті
твої токи і все твоє. 18 Прокляті
нащадки твого лона, і жита твоєї
землі, і стада твоїх волів, і стада
твоїх овець. 19 І проклятий ти, коли входиш, і проклятий ти, коли
виходиш. 20 І пошле тобі Господь
нестатки, і голод, і знищення на
все, на що покладеш свої руки і що
лиш чинитимеш; доки не вигубить
тебе, і доки не знищить тебе швидко через твої погані вчинки, тому
що ти його полишив. 21 Приставить Господь до тебе смерть, доки
не вигубить тебе з землі, до якої ти,
туди, входиш, щоб її одержати. 22
Господь поб’є тебе біднотою, і
блискавкою, і зимою, і спекою, і
вбивством, і вітрами, що вигублюють, і блідістю, і прожене тебе, доки не вигубить тебе. 23 *І небо над
твоєю головою буде мідне, і земля
під тобою залізна. 24 Господь дасть
твоїй землі порох замість дощу, і
порох з неба зійде на тебе – доки не
зламає тебе і доки не знищить тебе.
25 Господь дасть тебе на вирізання
перед твоїми ворогами. Однією дорогою вийдеш до них, а сімома, як
поб’є, втечеш від їхнього лиця. І
будеш на розсіювання в усіх царствах землі. 26 І ваші мерці будуть
їжею для небесних птахів і звірів
землі, і не буде того, хто віджене.
27 Він поб’є тебе єгипетською
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кляl эTцем# твоиM. а%ще послђшае^ши гла'са г~а б~а
твоеh, и^ хо'диши въ пђти` е^го” И$ ё%зряT тя вся`
(страны`)11 земныа, ја%ко и%мя г~а [б~а твое^го]12
призва'ся на' тя, и^ ё^бояTся тебе`” И$ ё^мно'жиT
т^я г~ь б~ъ тво'и въ бл~го. ѓ^ племене'хъ ё^тро'бы
твое^я, и^ ѓ^ плодXњ скот# твоиX и^ ѓ^ плодXњ земли`
твое^я на' земли. ја%же кляся г~ь эTц~еM твоиM дати (ю&) тебњ`” эTкры'етъ тебњ` г~ь съкро'вище
свое` бл~го'е. нб~о (да'стъ)13 до'ждь земли` твое'и въ
вре'мя свое, блsви'ти вс^я дњлеса` рђкђ твое^ю. и^
въда'си въ за'емъ (стра'намъ)14 мно'гимъ ты' же
не ѓ^должи'шися” И$ ѓ^блада'еши т^ы (мно'гими
страна'ми)15, тобо'ю же не ѓ^блада'юT” [И$]16 поста'витъ т^я г~ь б~ъ твои въ нача'ле (а^)17 не въ
концы`, и^ бђ'деши тогда` вы'ше, и^ не (-)18 ни'же”
А/ще послђш'аеши за'повњди г~а б~а свое^го е^ли'ко
а^зъ заповњ'даю тебњ` днsь снабдњти и^ твори'ти” [И$]19 да не престђ'пиши эT всњх# словеs ја^же
а^зъ заповњ'даю тебњ днsь, на' десно ни'же на' лњво, да не хо'дите въ слDњ бо'гъ (чюжди'хъ)20 слђжити иM” *И$ бђдетъ а%ще не послђша'еши гла'са
г~а б~а твое^го, снабдњти и^ твори'ти вс^я за'повњди е^го, е^ли'ко а^зъ заповњ'даю тебњ` днsь” [-]21
Прїидђтъ на' тя вс^я кля'твы сїя, и^ пости'гнTђ т^я, [и^]22 про'кляT (бђ'деши) т^ы въ гра'де, и^ про'клятъ т^ы и^ на селњ” Про'кляты гђмна твои`, и^ прочая твоа” Прокля'та племе'на ё^тро'бы твоея, и^ жи'та земля` твое^я, [и^]23 ста'да волоv твоиX, и^ па'ствы ѓ^ве'цъ твоиX” [И$]24 про'кляT т^ы е^гда` въхо'диши, и^ про'кляT т^ы вънегда` иZхо'диши” [И$]25 [послеT]26 [тебњ г~ь]27 недоста'тоk, и^ а^л#кне'нїе, и^ потребле'нїе, на вс^е на неMже
возложи'ши рђ'кђ свою, [и^]28 е^ли'ко а%ще сътвори'ши
доnдеже потреби'тъ т^я, и^ дон#деже погђбиT т^я
въскорњ. ѕлыX ради дlњ твоиX, поне'же ѓ^ста'ви [е^го]29” Прилњпи'тъ г~ь к тебњ` смр~ть до'н#деже потребиT т^я эT земля`, в ню'же т^ы въхо'диши
та'мо прїа'ти ю&” ПобїеT т^я г~ь неи^мњ'нїемъ и^
мо'лнїею и^ зимо'ю, и^ ва'ромъ, и^ ё^боемъ и^ вњтры
тлњ'нными, и^ блњдостїю и^ поженеT тя до'ндеже
[погђбиT]30 т^я” *И$ бђдеT [-]31 нб~о наD главо'ю
твое^ю мњ'дяно. и^ земля` под тобо'ю желњ'зна”
да'стъ г~ь до'ждь земли` твое^и праX. и^ пр'ьсть съ
нб~си сни'деT на' тя, до'ндеже съкрђшиT тя, и^
дон#деже погђбиT т^я” да'стъ тя г~ь на
и^с#сњче'нїе преD враги твои'ми. пђтеM е^ді'неM
и^зы'идеши к ниM, (а^)32 сеDмїю` (-)33 да пробњ'гнеши
эT лица` иX. и^ бђ'деши в рас#сы'панїе въ всXњ
црsтвXњ земныX” И$ бђдTђ мр~твецы ваши пи'ща
птицаM нбsным, и^ ѕвњремъ земныM и^ не бђдеT
эTгоня'щаго” ПобїеT т^я [-]34 вре'доM е^гљ=пет#скимъ
въ седа'лехъ, и^ кра'стами дивїими, и^ гноеM. ја%ко
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не мощи` тебњ` и^сцњлитися” ПобїеT т^я г~ь неи^стов#ствомъ смятенїеM срDца, и^ невњдњнїемъ и^
ё^жасне'нїеM ра'зђма” И$ да бђ'деши ѓ^сеза'яи въ полђдн~и ја%коже ѓ^сяза'етъ слњпы'и въ тмњ`, и^ не
ё^лђчи'ши пђтїи своиX. и^ бђ'деши тогда` ѓ^бидиM,
и^ расхита'емъ въ вс^я дн~и. и^ не бђдетъ (помага'я тебњ`)35” Женђ ѓ^брђчиши [-]36 (и%нъ
мђжь)37 по'имеT ю&. до'мъ съгради'ши и^ не поживе'ши въ немъ. ВинограD насади'ши и^ не ѓ^бъе'млеши его” Во'лъ тво'и закла'нъ преD тобо'ю, и^ не
ја%си эT него [и^]38 ѓ^сля` твое эTја%то эT тебе`, и^
не възврати'тся к тебњ`, ѓ^вца твоя` эTда'ны
бђ'дђтъ врагоM твоиM. и^ не бђдетъ тебњ` помага'ющаго” Сн~ове твои` и^ дще'ри [твоа`]39 эTда'ны
бђдђтъ ја^зы'кђ и^номђ и^ ѓ^чи твои` зря'ще и^зы'дђтъ в н^я, и^ не возмо'жеT рђка твоа” Во'зрастъ
земля` твое^а, и^ всякъ трDђ твои, и^зъја%стъ
(страна`)40 е^ја%же не вњ'си. и^ бђ'деши ѓ^би'диM и^
съкрђшеn въ вс^я дн~и” И$ бђдеши и^сполнеn печа'ли,
видњнїа ради ѓ^чїю твое^ю, ја%же ё%зриши” Побїе'тъ т^я г~ь вредоM злы'мъ на колњнохъ і^ на
го'ленехъ, ја^ко не' мощно (и^сцњлити тебњ`)41, эT
стопы` но'гђ твое^ю даже до ве'рхђ (главы`)
твое^я” [И$]42 эTведеT [т^я г~ь]43 и^ кн~ѕя твоя`
ја%же поста'виши себњ`. въ (странђ`)44 ю^же не вњ'дяше т^ы [ниже]45 эTц~ы твои`, и^ послђж'иши
та'мо богоM и^нњмъ древђ и^ ка'менїю” И$ бђ'деши
та'мо въ позо'ръ и^ въ приTчю, и^ по'вњсть всњмъ
(страна'мъ)46, в ня'же [въведе'т#]47 т^я г~ь (б~ъ)
та'мо” *Сњмя мно'го и^знесе'ши на по'ля, (а^)48
ма'ло внесе'ши. ја%ко поја^дя'тъ я& прђѕи” [И$]49 виногра'ды насади'ши, и^ воZдњла'еши, и^ вина` не
пїе'ши, и^ не възвесели'шися эT него, ја%ко поја%стъ я& че'рвь” Ма'слины бђ'дђтъ тебњ` въ
всњхъ предњ'лех# твои^хъ, (-)50 е^лееM (же) не помажешися. ја%ко и^стече'тъ ма'сли'ца твоа” Сн~ы и^
дще'ри роди'ши и^ не бђ'дђтъ преD тобо'ю, эTи^дђтъ б^о въ плњ'нъ” Вс^я дре'вяная твоа` и^
вс^я жи'та земля` твое^я, потребиT р#жа`” И$ прише'лецъ и^же е^сть ё^ тебе`, възы'детъ наD т^я
вы'ше вы'ше, ты же състђ'пиши ни'зђ ни'зђ”
То'й въ заи'мъ да'стъ тебњ`, ты' же е^мђ не
заи'м#ствђеши. (и^) се'й бђдет# въ нача'ло, а^ т^ы
бђ'деши на концы`” И$ прїидђт# на' тя вс^я
кля'твы сїя. и^ поженђт# т^я, и^ пости'гнђт#
т^я. до'ндеже потребяT т^я, и^ дондеже погђбяT
т^я, ја%ко не послђша гла'са г~а б~а свое^го. снабдњти за'повњди е^го, и^ ѓ^правле'нїа е^го, е^ли'коже
е^сть заповњ'да тебњ`” И$ бђдђтъ тебњ` зна'менїа и^ чюдеса`, и^ во племе'ни твоеM до' вњка”
Поне'же не послђжи` гв~и б~ђ твое^мђ, съ весе'лїемъ
и^ бл~гиM срDцем# мно'жества ра'ди всњхъ (бл~гихъ)
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пошестю на сідницях, і поганою
болячкою, і гноєм, щоб ти не міг
вилікуватися. 28 Господь поб’є тебе
безумством, переляком серця, і незнанням, і жахом ума. 29 І будеш ти
навпомацки ходити в полудень, так
як навпомацки ходить сліпий в темряві; і нещаститиме в твоїх дорогах,
і будеш тоді скривдженим і розграбованим в усі дні, і не буде тобі
помічника. 30 Заручиш жінку – інший чоловік її візьме. Збудуєш хату,
і не мешкатимеш в ній. Насадиш виноградник, і не збиратимеш з нього.
31 Твій віл забитий перед тобою, і
не їстимеш з нього; і твій осел забраний в тебе, і не віддасться тобі.
Твої вівці будуть віддані твоїм ворогам, і не буде тобі помічника. 32
Твої сини і твої дочки будуть віддані іншому народові; і твої очі,
дивлячись, повилізають геть, і не
матиме сили твоя рука. 33 Плоди
твоєї землі і всі твої труди з’їсть народ, якого незнаєш, і будеш скривдженим і пораненим в усі дні. 34 І
будеш переповнений болем видіння,
задля твоїх очей, якими побачиш. 35
Поб’є тебе Господь поганою болячкою на колінах і на голінках, так
щоб неможливо було тобі вилікуватися: від стопи твоїх ніг аж до вершка твоєї голови. 36 І Господь відведе тебе і твоїх князів, яких собі
поставиш, до країни, якої не знав ти
ані твої батьки; і послужиш там іншим богам, дереву і камінню. 37 І
будеш там на насміх і на притчу, і
байку всім народам, до яких, туди,
введе тебе Господь Бог. 38 *Винесеш на поле багато насіння, а мало
внесеш, бо пожере його саранча. 39
І насадиш виноградники, і обробиш;
і вина не питимеш, і не розвеселишся ним, бо пожере його черв’як.
40 Оливні сади будуть в тебе в усіх
твоїх околицях, олією ж не помажешся, бо витече твоя олія. 41 Народиш синів і дочок, і не будуть перед тобою, бо відійдуть в полон. 42
Всі твої дерева і всі жита твоєї землі
вигубить іржа. 43 І приходько, що є
в тебе, піднесеться над тобою високо – високо, ти ж зійдеш низько –
низько. 44 Той – позичатиме тобі, ти
ж йому не позичатимеш. І він буде
на висоті, а ти будеш вкінці. 45 І
найдуть на тебе всі ці прокляття, і
переслідуватимуть тебе, і охоплять
тебе, доки не вигублять тебе і доки
не винищать тебе; бо не послухався
ти голосу Господа Бога свого, щоб
зберігати його заповіді і його оправдання, які тобі заповів. 46 І будуть
тобі знаки і дива, і в твоїх нащадках
довіку, 47 тому що ти не послужив
Господеві Богові твоєму з веселістю
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і добрим серцем задля численності
всього добра; 48 але послужиш твоїм
ворогам, яких пошле Господь Бог
твій на тебе з голодом і спрагою, і
наготою, і з всякою потребою. І Він
покладе залізне ярмо на твою шию –
доки не розіб’є тебе. 49 І наведе Господь на тебе народ здалека, від кінця
землі, як політ орла, народ, якого мови не розумітимеш, 50 народ безсоромний лицем, який не посоромиться
лиця старця, і не помилує молодого.
51 І пожиратиме нащадків твого скота і плоди твоєї землі, доки не зостанеться тобі ні зерна, ні вина, ні олії,
ні стада твоїх волів і стада твоїх овець, доки не знищить тебе. 52 І вигубить тебе в усіх твоїх містах, доки
не будуть викорінені твої високі і
сильні стіни, на які ти надію покладаєш в усій твоїй землі; і пригнобить тебе в усіх твоїх містах, які дав
тобі Господь Бог твій. 53 І з’їси нащадків твого лона, – м’ясо твоїх синів
і дочок, яких дав тобі Господь Бог
твій, – в твоїм пригнобленні і в болі,
який завдаватимуть тобі твої вороги.
54 Молодший у вас і дуже немічний
врече своїм оком свого брата, і жінку,
що на його лоні, і позосталих дітей,
які лиш зостануть йому, 55 щоб дати
одному з них з м’яса їхніх синів, яких
їстимите, щоб не зостало йому нічого
в гнобленні і в твоїм болі, яким
служать тобі твої вороги в усіх твоїх
містах. 56 Дуже молода ж у вас і
тендітна жінка, в якої не звикла, її,
нога ступати по землі через тендітність і молодість, урече своїм оком
свого чоловіка, що в її лоні, і свого
сина, і дочку. 57 І свою породільну
плівку, що вийшла з її лона, і її
дитину, яку народить; з’їсть їх потайки через все своє пригноблення, і
в тузі, і в своїй скорботі, якою пригнобить тебе твій ворог в усіх твоїх
містах. 58 Якщо не послухаєтеся чинити всі слова цього закону, записаного в цих книгах, щоб боятися
святого і подиву гідного імені Господа Бога твого, 59 то помножить
Господь твої кари і кари твоїх нащадків, великі і подиву гідні кари, і
погані і певні хвороби. 60 І поверне
на тебе ввесь поганий єгипетський
біль, якого ти боявся від їхнього лиця, і пристане до тебе. 61 І всяку хворобу, і всяку кару незаписану, і всяку
записану в книгах цього закону
наведе Господь на тебе, доки не
вигубить тебе. 62 І зостане вас мало
числом, – ви ж були, наче небесні
зорі, чисельністю, – бо не послухались голосу Господа Бога вашого. 63
І буде, так як радів Господь вами,
чинячи вам добро і помножуючи вас,
так зрадіє Господь вами, вигублюючи
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(н^о)51 послђ'жиши врагоM твоиM ја%же послетъ г~ь
[б~ъ твои]52 на' тя, съ гла'домъ и^ жа'ждею и^
нагото'ю, и^ съ ѓ^скђ'дњнїемъ всњмъ. и^ възложиT ја^ре'мъ желњзеn на вы'ю твою`, до'ндеже съкрђшиT т^я” [И$]53 наведеT г~ь на' тя, (странђ`)54
и^здале'ча эT кра'я земля` а^ки воѓ^рђже'нїе ѓ%рле
(странђ`)55 е^я'же не разђмњ'еши [гл~а]56 (-)57.
(странђ`)58 беZ сра'ма лицемъ, и^же не посрамиTся
лица` ста'рча, и^ ю'на не помилђетъ” И$ поја%сть
плоD ско'тъ твои^хъ, и^ жита земля` твое^я.
(ја%же не ѓ^ста'виT)59 тебњ пшени'ца, [н^и]60 вина`
[н^и]61 е^ле'я. [и^]62 ста'да воло'въ твоиX и^ па'ствины ѓ^ве'цъ твоиX, до'ндеже потребиT т^я” И$ погђбиT т^я въ всXњ гра'дњхъ твоиX. до'ндеже и^скореняTся стњ'ны твои` вили'кїе и^ крњ'пкїе, въ
ни'хже т^ы ё^пова'еши (-)63, въ все'и земли` твое'и. и^ зазлиT т^я въ всњ'хъ гра'деX твои^хъ, ја%же
е^сть далъ тебњ` г~ь б~ъ тво'и” І$ и^зъја%си племя` ё^тро'бы свое^я, пло'ть сн~овъ [-]64 и^ дще'реи
твоиX. и^хже да'лъ тебњ` г~ь [б~ъ тво'и]65 въ
тђзњ` твое'й, и^ въ скорбњнїи [-]66, иMже (стђжаT
тебњ вра'ѕи)67 твои`” Ю/ныи въ (ва'съ)68 и^ млады'и ѕњ'ло, възрњвнђе'тъ ѓ%коM [своиM]69 бра'тђ [свое^мђ]70, и^ женњ` ја^же во лонњ е^го, и^ ѓ^ставшиM
чадаM, ја%же а^ще ѓ^станTђ [е^мђ]71” ЈА/ко да'ти е^ді'номђ иX эT пло'ти чаD своиX, иXже иZја%сти, поне'же
нsњ ѓ^ста'ло е^мђ ничтоy въ тђѕњ` и^ въ скорбњ'нїи твоеM. иMже слђжаT тебњ` вра'ѕи твои`, въ
всXњ гра'дXњ твоиX” (-)72 Ю/ная (же) въ ваs (жена`) и^
млада ѕњ'ло. е^и^же нњсть ѓ^бы'кла нога` ея` стђпа'ти по земли` ю%ности ради и^ мла'дости. за'зриT
ѓ%коM своиM мђж'ђ свое^мђ и^же въ лонњ` е^я`, и^ сн~ђ
и^ дщери свое^и” І$ и^звергъ сво'и съшеDшеи эT ло'на
ея`, и^ ча'до [ея`]73 е^же породиT и^зъја%стъ (я&
ё^бо)74 (ѓ^та'и всего` недостаTка ра'ди)75 (свое^го). (и^)
въ тђѕњ` и^ въ скорбњнїи (свое^мъ). и^ми'же
стђжиT тебњ` враh тво'и, въ [всXњ]76 гра'дXњ твоиX” А/ще не послђш'ае^те творити всXњ словесъ зако'на сего`, напи'саннаго въ (кни'гаX си'хъ)77, боя'тися и%мени ст~го и^ чюде'снаго [-]78 г~а б~а твое^го” (То^)79 ё^мно'жиT г~ь ја%звы твоя`, и^ ја%звы племе'ни твое^го ја%звы вели'кїа и^ ди'вныа и^ болњзни
злы'и и^ совњдены” И$ възвратиT на' тя вс^ю болњзнь е^гљ=пеTскђ ѕлђ'ю, е^я'же т^ы боа'шеся эT
лица иX, и^ прилепи'тся к тебњ`” И$ вс^е раслабле'нїе и^ вс^ю ја^звђ не напи'саннђю, [и^ вс^ю пи'санђю]80 въ (кни'гаX)81 зако'на сего. напђстиT г~ь на'
тя, до'ндеже потребиT т^я” И$ ѓ^ста'нетъ васъ
въ число` ма'ло. въ того` мњсто и^же бњсте ја^ко ѕвњзды нбsныя мно'жествоM, ја^ко не послђш'асте гла'са г~а б~а ва'шего” И$ бђ'детъ ја%ко весели'ся г~ь ѓ^ ваs бл~готворя` ва'мъ. и^ мно'жа ваs.
318

28,63

Второзаконня

29,10

та'ко възвеселиTся г~ь ѓ^ ва'съ, потребля'а ваs. і^
и^зги'бнете эT земля`, в ню'же в^ы въхо'дите та'мо приня'тї ея`” и^ раZсы'плеT [ва'съ]82 г~ь б~ъ
(ва'шъ)83 въ всњ (страны`)84, эT кра'я земли` до
кра'я [е^я]85” И$ [послђ'жите]86 та'мо богоM и^нњмъ
дре'вђ и^ ка'менїю. и^хже не вњ'си т^ы [ни]87 эTц~ы
твои`” [-]88 И$ во (странаX)89 тњ'хъ не поко'итъ
тебе`. и^ не бђ'детъ ё^ставле'нїя пле'снома (-)90
твои^ма. и^ даs тебњ` г~ь та'мо срDце горю'ще и^
(ѓ'чи скђ'дни)91, і^ и^с#хнђщ'ђ дш~ђ” И$ бђдеT жи'тїе
твое ја%ко ви'ся преD ѓчи'ма твои^ма. и^ ё^бои'шиса
въ дн~и и^ в но'щи`, и^ не бђдетъ т^и и^звњ'сто
(жотїе)92 твое`. заё%тра рече'ши ка'ко бы'ти
ве'черђ, и^ въ ве'черъ рече'ши ка'ко бы'ти заё'тра
эT бо'язни срDца твое^го (боя' же ся)93 ё^бои'шися. (-)94 эT [видњнїя]95 ѓ%чїю твое^ю. и^хже зри'ши” И$ ѓ^брати т^я г~ь б~ъ въ е^гљ=петъ въ корабли` и^ въ пђти` е^гоже реко'хъ не приложи'те
ксемђ` ви'дњти е^го” И$ преда'стеся та'мо враго'м#
вашиM. въ рабы` и^ въ рабы'ня и^ не бђ'детъ притяжа'вшаго”
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вас; і згините з землі, до якої ви,
туди, входите її унаслідити. 64 І
розсіє вас Господь Бог ваш в усі народи: від краю землі до краю її. І послужите там іншим богам, дереву і
камінню, яких не знаєш ти ні твої
батьки. 65 І в тих народах не дасть
тобі спочинку, і не буде спокою твоїм стопам. І дасть тобі Господь там
тліюче серце і очі, що згасають, і душу, що всихає. 66 І твоє життя буде
наче висіти перед твоїми очима; і
страхатимешся вдень і вночі, і не
буде тобі відомо про твоє життя. 67
Вранці скажеш: Як буде на вечір? І
в ввечері скажеш: Як буде вранці?
Від страху твого серця, боячись,
боятимешся видінь твоїх очей, які
бачиш. 68 І поверне тебе Господь
Бог до Єгипту в кораблі і дорогою,
якою я сказав. Не зможете більше
його побачити. І продані будете
туди, вашим ворогам, за рабів і за
рабинь, і не буде купця.

Глава 29

їи словеса` завњта и^же завњща` г~ь мољ=сїю поста'вити сн~омъ і^и^л~евымъ въ земли` моа'вли. наD завњтъ и^же положи` и^мъ
въ хори'вњ” И$ призва` мољ=сїи вс^я сн~ы
и^ реq к нимъ. *в^ы ви'дњсте вс^е е^ли'ко сътвори`
г~ь въ земли` е^гљ=петъстей прDе вами, фараѓ'нђ и^
[всњмъ]1 слђгаM е^го, и^ все'и земли` е^го” И$скsђтва
вели'ка ја%же ви'дњста ѓ%чи твои`. [и^]2 зна'менїа и^
чюдеса` вели'каа ѓ%на, [рђко'ю крњ'пкою и^ мы'шцею
высо'кою]3” (Но^)4 не да'стъ г~ь б~ъ вамъ срDца разђмњти, (ниже)5 ѓ%чїю прозрњти. (н^и)6 ё%шїю
слы'шати, до (дне'сь)7” *И$ [водихъ]8 ваs, м~, лTњ
сквозњ пђсты'ня. [и]9 не ѓ^беTша'ша ри'зы ва'ша,
(ниже)10 споѕи` ва'ши (-)11 състарњшася на но'гђ
вашђ” Хлњ'ба не ја^до'сте, (ниже) вина` и^ сике'ра
(-)12 пи'сте. да позна'ете ја%ко се'и г~ь б~ъ ва'шъ”
И$ прїидо'сте до (сего` мњ'ста)13. *і^ и^зы'иде сїѓ'нъ
цр~ь е^сеѓ^ньскїи, и^ ѓ'гъ цр~ь васа'ньскїи, проти'вђ
наM на ра'ть, і^ и^зби'хомъ я& [на ра'ти]14” И$ прїя'хоM зе'млю и^хъ. и^ дахъ ю& въ прича'стїе рђви'мђ и [га'дђ]15 и^ полђ племе'ни [манасїи'нђ]16”
(-)17 Снабди'те (же) [-]18 вс^я словеса` зако'на сего`
[твори'ти я&]19. да разђмње^те вс^е е^ли'ко сътвори'те” Вы^ стои'те вс^и днsь преD гм~ъ бм~ъ вашиM,
(и^) старњ'ишины плњме'нъ ва'шихъ. и^ ста'рцы
ва'ши, и^ сђдїя` ва'ша, и^ кни'гочїя ва'ша, [и^]20
вся'къ мђжъ і^и^л~ьтескъ” [И$]21 же'ны ва'ша и^ дњти ва'ша, и^ прише'лецъ и^же посредњ поlчища ва'шего, эT древосњ'чца ва'шего и^ до водоно'сца
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69 Це слова завіту, які заповів
Господь Мойсеєві поставити ізраїльським синам в моавській землі,
опріч завіту, який поклав їм в Хориві. 29,1 І покликав Мойсей всіх
синів, і сказав до них: *Ви побачили
все, що зробив Господь в єгипетській землі перед вами, фараонові і
всім його слугам, і всій його землі. 2
Великі випробуванння, які побачили
твої очі, і знаки, і ті великі дива
сильною рукою і високим раменом.
3 Але до сьогодні не дав Господь
Бог вам серця – знати, і очі – бачити, ні вуха – чути. 4 *І водив я вас
40 літ крізь пустиню, і не постарілася ваша одіж ані не постарілося ваше взуття на ваших ногах. 5 Хліба
ви не їли ані вина і п’янкого напою
не пили, щоб ви знали, що Він Господь Бог ваш. 6 І ви прийшли до
цього місця, *і вийшов Сіон, есевонський цар, і Оґ, васанський цар, проти нас на бій, і ми їх побили у бою.
7 І ми забрали їхню землю, і я дав її
в насліддя Рувимові і Ґадові, і половині племені Манасії. 8 Бережіть же
всі слова цього закону, щоб чинити
їх, щоб ви розуміли все, що чинитимете. 9 Ви всі сьогодні стоїте перед
Господом Богом вашим: і старшини
ваших племен, і ваші старшини, і
ваші судді, і ваші писарі, і кожен ізраїльський чоловік; 10 і ваші жінки,
і ваші діти, і приходько, що посеред
вашого табору, від того, що у вас
рубає дерево, і до того, що у вас
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носить воду; 11 перейдеш в завіті
Господа Бога вашого і в клятві його, які ж заповідає Господь Бог твій
тобі сьогодні, 12 щоб тебе поставити собі в народ; і Він буде тобі Богом, так як тобі сказав і так як поклявся твоїм батькам Авраамові, Ісаакові, Якову. 13 Не вам же самим
я заповідаю цей завіт і клятву. 14
Але і цим, що є тут з вами перед
Господом Богом вашим, і не є з вами тут сьогодні. 15 Бо ви знаєте, як
ми жили в єгипетській землі і як перейшли посеред народів, через які
ви перейшли. 16 І ви побачили їхні
гидоти і їхні ідоли, дерево і камінь,
срібло і золото, які є у них. 17 Чи є
хто у вас, чоловік чи жінка, чи рід,
чи плем’я якесь, яке відвернуло
серце від Господа Бога вашого, щоб
ходити і служити богам тих народів? Чи є у вас хтось коренем догори, що проростає жовчю і гіркотою? 18 І буде, коли він почує слова цієї клятви, і скаже в своїм серці,
промовляючи: Добре хай мені буде,
бо ходитиму в схибленні мого серця, щоб грішник з собою не погубив негрішного. 19 Не забажає Бог
бути до нього милосердним, але тоді запалає господній гнів і його ревнощі на того чоловіка. І пристануть
до нього всі клятви цього завіту, записані в книзі цього закону. І Господь вигубить його ім’я з-під неба.
20 І Господь відлучить його на зло з
усіх ізраїльських синів, за всіма
клятвами завіту, записаного в книзі
цього закону. 21 І скаже інший рід,
ваші сини, що настануть після вас, і
чужинці, які прийдуть здалека, і
коли побачать кари твоєї землі і її
хвороби, які Господь послав на неї:
22 камінь сірки і сіль спалили всю
його землю – не буде засіяна ані не
виростить, ані не зійде на ній всяка
зелень; так як *знищив Содому, і
Ґомору, і Адаму, і Севоїм, яких
Господь знищив в гніві своєї люті.
23 *І скажуть всі народи: Чому Господь так вчинив цій землі? Який це
великий гнів люті! 24 І скажуть: Тому що вони покинули завіт Господа
Бога своїх батьків, який Він заповів
їхнім батькам, коли вивів їх з
єгипетської землі; 25 і пішовши,
послужили іншим богам, і поклонилися їм, яких не знали; і ані один
нічого їм не поміг. 26 І розлютився
Господь на ту землю, і навів на неї
за всіма прокляттями завіту, записаними в книгах цього закону. 27 І
вигубив їх Господь з їхньої землі
гнівом люті і дуже великою розлюченістю, і вигнав їх до іншої землі –
і до нині. 28 Сховане Господеві
Богові нашому, явне ж нам і нашим

Второзаконня

29,28

ва'шего” пре'деши въ завњтњ г~а б~а [ва'шего]22, и^
въ (кля'твњ)23 е^го. е^ли'ко (же) (завњща'етъ г~ь
б~ъ тво'и)24 къ тебњ` днsь” да (т^я ё^ста'витъ)25 себњ` въ лю'ди. и^ то'и бђдеT тебњ` б~ъ,
ја%коже (т^и е^сть ре'клъ)26” И$ ја%коже ся е^сть
кля'лъ эTц~емъ твоиM а^враа'мђ [-]27 і^саа'кђ. [-]28
і^а'ковђ” [-]29 Не ваM (же) е^ді'нњмъ а^зъ (завњтъ
сїи, и^ кля'твђ завњща'ю)30” Но^ и^ си'мъ и^же (съ
ва'ми сђть зд^њ)31 (-)32, преD гм~ъ бм~ъ [ва'шимъ]33” И$ не сђщимъ (с [ва'ми]34 зд^њ)35 днsь.
вы` б^о вњ'сте ка'ко жи'хомъ въ земли` е^гљ=петъстњи, и^ како проидо'хомъ сквоѕњ (страны`)36,
и^хже преидо'сте” И$ ви'дњсте гнђ'сы и^хъ, и^ кђми'ры и^хъ. дре'во и^ ка'менїе сребро` и^ зла'то е^же
е^сть ё^ ниX” Є$гда` кт^о еs въ ваs мђжъ и^л^и жена`,
и^л^и эTч~ьсто и^л^и племя` нњ'кое. е^же (срDце)37 эTврати` эT г~а б~а [ва'шего]38. и^ти` [и^]39 слђжи'ти бого'мъ (стра'нъ)40 тњ'хъ” е^да` кт^о е^сть въ ва'съ
ко'рень горњ` прораста'я же'лчь и^ го'ресть” И$ бђ'
детъ а^ще ё^слы'шиT словеса` кля'твы сея`. и^ размы'слит# въ срDцы свое^мъ гл~я” ПрпDбно мн^њ бђди. ја%ко въ прельще'нїи срDца мое^го поидђ. да не
погђби'тъ грњшникъ не грњшника (съ собо'ю)”
Не въсхо'щеT б~ъ млsтивъ бы'ти е^мђ. н^о тогда`
разгори'тся гнњ'въ гн~ь и^ рве'нїе е^го на чл~ка
того`” И$ прилњ'пнђтъ е^мђ вс^я кля'твы завњта
сего`. въпи'саныя в# (кни'ги)41 зако'на сего`” И$
потребиT г~ь и%мя е^го эT поDнбsныхъ” И$ эTлђ'читъ
е^го г~ь на ѕло`, эT всњхъ сн~овъ і^и^л~въ. по всњмъ
кля'твамъ завњта [въпи'саного]42 въ (кни'ги)43
зако'на сего`” И$ (рече'тъ)44 (дрђгїи ро'дъ)45 сн~ове ва'ши (по ва'съ быва'ющїи)46. і^ (и^ноплеме'нницы и^же
прїидђтъ)47 и^здале'ча и^ (е^гда`) ё%зря'тъ вреD земля` (твое^я)48. и^ ја%зя е^я, ю^же посла` г~ь на' ню”
Ка'мык#. жђ'пелъ и^ со'ль (съж#же)49 вс^ю земли` е^го,
не насњ'ется н^и прозя'бнетъ, н^и возни'кнеT на
не'и вся'къ зла'къ, ја^коже *исъпровр'ьже содо'ма и^
[гомо'ра]50, [и^]51 аDма и^ севои'ма, ја%же и^спровр'ьже г~ь
въ ја%рости (гнњ'ва)52 [свое^го]53” *И$ рекђт'ъ вся
(страны`)54, почто` сътвори` г~ь си'це, земли` се'и,
ка'я ја%рость гнњ'ва вели'каго сего`” И$ рекђтъ ја^ко
ѓ^ста'виша завњтъ г~а б~а эTц~ъ свои^х#, и^же завњща` эTц~емъ иX, е^гда` и^зведе` я& эT земля` е^гљ=петъски” И$ шеDше слђжи'ша бого'мъ и^нњмъ, и^
поклони'шася и^мъ, и%хже не вњ'дяхђ, и^ не
да'стъ и^мъ (ничто'же н^и е^дїнъ)” И$ разгнњ'вася
(-)55 г~ь на' землю т^ђ. [и^ наведе`]56 на ню` по
всњмъ кля'твамъ. [завњта]57 [пи'санаго]58 в#
(кни'гаX)59 [зако'на сего`]60” И$ потреби` я& г~ь эT земля` иX ја%ростїю [гнњ'ва]61, и^ прогнњ'ванїемъ вели'кимъ ѕњ'ло. і^ и^згна` иX въ зе'млю и'нђ [и^]62 до
нн~њ” Та'иная гв~и б~ђ на'шемђ, ја^вле'нна ја%же
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на'мъ и^ ча'домъ на'шиM въ вњ'ки. твори'ти вс^я
словеса` зако'на сего`”

дітям навіки, щоб чинити всі слова
цього закону.

Глvа, л~”

Глава 30

бђ'детъ ја^ко прїидTђ на' тя вс^я словеса`
с^и блsве'нїе (и^)1 кля'тва, ю%же да'хъ преD
лицем# твои^мъ” И прїимеши (е&) въ срDцы
свое^мъ въ всXњ (страна'хъ)2. в ня'же т^я
раз#сы'плетъ г~ь [б~ъ твои]3 та'мо” *И$ ѓ^брати'шися къ г~ђ б~ђ твое^мђ и^ послђшаеши гласа е^го,
по всемђ е^ли'ко а^зъ заповњ'даю тебњ` днsь, [т^ы
и^ сн~ъ твои]4, эT всего` срDца твое^го, и^ эT всея`
дш~а твое^я” И$ ѓ^цы'стиT г~ь грњхи` твоя`, и^
поми'лђетъ т^я, и^ па'ки събере'тъ т^я. эT всXњ
стра'нъ, в ня'же рас#сы'па т^я г~ь (б~ъ) та'мо”
*А/ще бђ'детъ рас#сы'панїе твое`, эT кра'я нбsнаго
до кра'я нб~си” [И$]5 эTтђ'дњ съберетъ т^я г~ь
б~ъ твои, *и^ эTтђ'дђ въспрїимеT т^я” И$ въведеT
т^я [-]6 на зе'млю ю^же прїя'ша эTц~ы твои`. и^
прїимеши ю&, и^ бл~го т^и сътвори`тъ. и^ ё^мно'жиT
т^я паq эTц~ъ твои^хъ” И$ ѓ^чистиT г~ь срDце твое` и^
срDце племе'ни твое^го. любити г~а б~а твое^го эT
всего` срDца твое^го, и^ эT всея` дш~а твое^я, да
живеши т^ы” И$ дастъ г~ь б~ъ тво'и (сїа
кля'твы)7 на враги` твоя`, и^ на ненави'дящая
тебе`, и^же (т^я эTгнаша)8” (-)9 Ты (же) ѓ^брати'шися и^ послђш'аеши гласа г~а б~а твое^го. и^ сътвори'ши за'повњди е^го, е^лико аZ заповњ'даю тебњ`
днsь” И$ ё^мно'жиT т^я г~ь б~ъ твои, въ всеM дњле
рђкђ твое^ю, [и^]10 въ пло'дњхъ ё^тробы твое^я,
[и^ въ плодњхъ скотъ твоиX. и^ въ житехъ земля` твое^а]11” ЈА/ко ѓ^братится г~ь б~ъ твои, и^
възвеселиTся ѓ^ тебњ` бл~гостїю, ја%коже възвесели'ся ѓ^ эTц~њхъ твои^хъ” А/ще послђшаеши гласа
г~а б~а твое^го. снабдњти [и^ твори'ти вс^я]12 за'повњди е^го, и^ ѓ^правленїя [-]13, и^ сђды` е^го, напи'саные въ (книгаX)14 зако'на сего`” А/ще ѓ^братишися къ г~ђ б~ђ твое^мђ и^зъ всего` срDца твое^го,
(-)15 и^зъ всея` дш~а твое^я” ЈА/ко (за'повњди сїа)16
ја%же а^зъ заповњ'даю тебњ` днsе. не съкрыты
сђть ни далече [е^сть эT тебе`]17” *Нњсть на нб~си, да речеши кт^о възы'де эT наs на нб~о, и^ принесе'тъ [ю& намъ]18. и^ слышавше ю& сътвори'мъ”
Ни^ ѓ^бонђ странђ` моря е^сть да гл~еши кт^о (-)19
принесеT [ю& намъ]20 (этTђдђ), и^ [слы'шавше ю&]21
[-]22 сътвори'мъ” БлиZ тебе` е^сть слово ѕњ'ло, въ
ё^стњ'хъ твоиX и^ въ срDцы твоеM, и^ въ рђкђ
твое^ю [твори'ти е&]23” Се^ дахъ преD лицемъ твои^мъ днесь, жизнь и^ смр~ть, бл~го и^ ѕл^о” А/ще [-]24
послђшаеши за'повњди г~а б~а твое^го. (ю%же)25 а^зъ
заповњ'даю тебњ` днесь любити г~а б~а твое^го,
[и^]26 ходити въ [вс^я]27 пђти` е^го, [и^]28 хранити
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1 І буде, коли прийдуть на тебе
всі ці слова благословення і прокляття, які я дав перед твоїм лицем,
і приймеш його до твого серця в
усіх народах, до яких тебе, туди,
розсіє Господь Бог твій. 2 *І повернешся до твого Господа Бога, і слухатимешся його голосу за всім, що
я тобі сьогодні заповідаю, ти і твій
син, з цілого твого серця і з усієї
твоєї душі. 3 І Господь очистить
твої гріхи, і помилує тебе, і знову
збере тебе з усіх народів, до яких,
туди, розкинув тебе Господь Бог. 4
*Хоч твоє розсіяння буде від краю
неба до краю неба, і звідти тебе збере Господь Бог твій, *і звідти тебе
забере. 5 І введе тебе до землі, яку
одержали твої батьки, і одержиш її;
і добре тобі вчинить, і розмножить
тебе понад твоїх батьків. 6 І Господь очистить твоє серце і серце
твоїх нащадків, щоб любити Господа Бога твого з усього твого серця і
з усієї твоєї душі, щоб ти жив. 7 І
Господь Бог твій дасть ці прокляття
на твоїх ворогів і на тих, що тебе
ненавидять, які тебе прогнали. 8 Ти
ж повернешся і послухаєшся голосу
Господа Бога твого, і чинитимеш
його заповіді, які я тобі сьогодні заповідаю. 9 І Господь Бог твій розмножить тебе в кожному ділі твоїх
рук, і в нащадках твого лона, і в нащадках твого скота, і в житах твоєї
землі. Бо повернеться Господь Бог
твій і звеселиться тобою на добро,
так як розвеселився батьками твоїми. 10 Якщо послухаєшся голосу
Господа Бога твого, щоб берегти і
чинити всі його заповіді, і оправдання, і його суди, записані в книгах цього закону; якщо повернешся
до Господа Бога твого з усього твого серця, з усієї твоєї душі. 11 Бо ці
заповіді, які я тобі сьогодні заповідаю, не є скриті ані не є далеко
від тебе. 12 *Не на небі, щоб ти
сказав: Хто підніметься з нас до
неба і принесе її нам, і почувши, її
чинитимемо? 13 Ані не є на другому боці моря, щоб ти говорив:
Хто її нам звідти принесе, і почувши її, чинитимемо? 14 Дуже близько до тебе є слово, в твоїх устах, і в
твоїм серці, і в твоїх руках, щоб
його чинити. 15 Ось я сьогодні дав
перед твоїм лицем життя і смерть,
добро і зло. 16 Якщо послухаєшся
заповіді Господа Бога твого, яку я
тобі сьогодні заповідаю: любити
Господа Бога твого, і ходити в усіх
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його дорогах, і зберігати всі оправдання, і його заповіді, і його суди. І
оживеш, і розмножишся, і тебе поблагословить Господь Бог твій на
землі, до якої ти ввійдеш, туди, її
одержати. 17 Якщо ж відступить твоє
серце, і не послухаєшся, і заблукавши, поклонишся чужим богам, їм і
послужиш, 18 заповідаю вам сьогодні, що знищенням згинете, і не помножите днів на землі, яку Господь
Бог тобі дає, куди ідеш, туди через
Йордан, її одержати. 19 Свідком ставлю проти вас сьогодні небо і землю
– дав я перед вашим лицем життя і
смерть, благословення і прокляття.
Прийми ж собі життя, щоб жив ти і
твоє насіння, 20 щоб любив ти Господа Бога твого, слухався його голосу, і пристав до нього. Бо Той – є
твоє життя і довготривалість твоїх
днів, щоб жив ти на землі, якою поклявся Господь Бог твоїм батькам
Авраамові, Ісаакові, Якову, їм дати.

Глава 31

вищ. 1
3 і 4
вищ. 7

мой4. 21

вищ. 7

1 І пішов Мойсей, говорячи всі ці
слова до всіх ізраїльських синів. 2 І
сказав до них: 100 і 20 літній я є
сьогодні, і не зможу більше входити і
виходити. Господь же сказав до мене: *Не перейдеш цей Йордан. 3 Господь Бог твій, що йде перед твоїм лицем, *Той вигубить ці народи з-перед
твого лиця, і їх унаслідуєш. Ісус же –
той, що йде перед твоїм лицем, так
як сказав Господь. 4 І зробить з ними
Господь, *так як зробив Сіонові і Оґові, двом амморрейським царям, які
були по другому боці Йордану, і
їхній землі. Бо вигубив їх, 5 і видав їх
Господь у ваші руки. І вчините їм
так, як я вам заповів. 6 *Будь мужнім
і сильним, не бійся ані не жахайся,
ані не відхилися з-перед їхнього лиця, бо Господь Бог твій – цей ітиме
перед вами і не відступить від тебе
ані не покине тебе. 7 І закликав Мойсей Ісуса, і сказав йому перед усім
Ізраїлем: Будь мужній і підкріпися,
бо ти ввійдеш перед лицем цього народу до землі, якою поклявся Господь вашим батькам, їм дати її; і ти її
унаслідуєш їм. 8 Сам же Господь –
той, хто йде з тобою; не оставить тебе і не відступить від тебе. Не бійся
ані не жахайся. 9 І записав Мойсей
всі слова цього закону до книги, і дав
її священикам, синам левіїним, що
несуть кивот господнього завіту, і
старшинам ізраїльських синів. 10 І
заповів їм Мойсей в тім дні, кажучи:
По сімох роках, в часі року, – відпущення в празник шатер, 11 коли сходиться ввесь Ізраїль, щоб з’явитися
перед Господом Богом твоїм на міс-
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[вс^я]29 ѓ^правленїя [-]30 и^ за'повњди е^го, и^ сђды`
е^го” И$ (ѓ^живеши и^ ё^мно'жишися)31, и^ блsвиT
т^я г~ь б~ъ твои на [-]32 земли`, в ню'же въни'деши (прїа'ти е^я` та'мо)33” [А/ще л^и]34 ѓ^брати'тся срDце твое`, и^ не послђшае^ши, и^ блђдя'щи поклонишися бого'мъ чюждиM, и^ послђж'иши и^м#” Заповњ'даю (ва'мъ)35 днsе, ја%ко поги'белїю поги'бнете. и^ не ё^мно'жите дн~їи на земли` [ю%же г~ь б~ъ дае'тъ тебњ`]36, и^дњже (и%деши)37 чреZ і^ѓ^рда'нъ та'мо прїа'ти е^я`” Свњдњтель поставля'ю на ваs дне'сь, нб~о и^ зе'млю. живо'тъ и^ смр~ть, да'лъ е^сми преD лице'мъ ва'шимъ, блsве'нїе и^ кля'твђ” [-]38 Прїими (же себњ) живо'тъ да живе'ши т^ы и^ племя` твое`,
люби'ти г~а б~а твое^го послђшати гла'са е^го, и^
прилњпи'тися къ немђ`” (То'и)39 б^о е^сть живоT
твои, и^ долгота` дн~їи твоиX жи'ти на земли`,
ю^же кля'ся г~ь [б~ъ]40 эTц~емъ твои^мъ а^враа'мђ
[-]41 і^саа'кђ (-)42 і^а'ковђ да'ти и^мъ”_______________

Глvа, л~а”
1

(шеD) мољ=сїи гл~я, вс^я словеса` с^и къ всMњ
сн~омъ і^и^л~евыM” И$ реq к нимъ, р~, и^ к~, лTњ,
а^зъ е^смь дне'сь, [и^]2 не възмогђ ксемђ`
въходи'ти, і^ и^сходи'ти, г~ь же гл~а къ
мнњ`, *не пре'идеши і^ѓр^ да'на сего`” Гь~ б~ъ твои
и^же прDеи%детъ преD лице'мъ твоиM. *то'и потребиT
(страны`)3 сїа' эT лица` твое^го. и^ причасти'ши
и^хъ. (-)4 і^сђсъ (же) и^ды'и преD лице'мъ тво'имъ,
ја%коже гл~алъ е^сть г~ь” И$ сътвори'тъ [и^мъ г~ь]5,
*ја%коже сътвори` сїѓ'нђ и^ ѓ'гђ двњма цр~ема
[а^м#моррњ'искима]6. ја%же бњ'ста ѓбо'нђ странђ`
і^ѓ^рда'на. и^ земли иX” ЈА/ко потреби` и^хъ, и^ преда'стъ я& г~ь [въ рђцњ ва'ши]7. и^ да сътвори'те и^мъ ја%коже заповњ'дахъ вамъ” *Възмђжа'и
и^ ё^крњпи'ся, н^и бо'ися н^и ё^жаса'ися, н^и ё^клони'ся эT лица` и^хъ. ја%ко г~ь б~ъ тво'и се'и (преDи'детъ)8 вамъ [-]9, [и^]10 не [эTстђ'питъ эT
тебе`]11, ниже [ѓ^ста'вит# т^я]12” И$ призва` мољ=сїи і^сђ'са, и^ реq е^мђ преD всњмъ і^и^л~емъ, възмђжа'и и^ ё^крњпи'ся. т^ы бо вни'деши преD лицемъ
людїи' сихъ, въ зе'млю е^ю'же ся кл^я г~ь эTц~емъ [ва'шиM]13 да'ти [ю&]14 и^мъ. и^ ты` (ю& причасти'ши)15 и^мъ” (-)16 Гь~ (же) са'мъ и^ды'и с
тобо'ю не ѓ^ста'вит# т^я, и^ не эTстђ'питъ эT
тебе`. не бо'и^ся н^и ё^жаса'ися” И$ въписа` мољ=сїи
[вс^я]17 словеса` зако'на сего` въ (кни'ги)18, и^ въда'стъ [и&]19 жерцеM сн~омъ левљ=иноM, въздви'жђщимъ ковче'гъ завњта гн~я. и^ ста'рцемъ
сн~овъ і^и^л~евыX” И$ заповњ'да и^мъ мољ=сїи въ (то'и
дн~ь)20 гл~я. по сеDми лњтъ въ' время лњта
ѓ^ставле'нїа, въ празDниk кђщныи” Вънегда`
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съхо'дится ве'сь і^и^л~ь, ја^ви'тися преD гм~ъ бм~ъ
твои^мъ, въ мњ'стњ е^же и^збереT г~ь. почита'ите
зако'нъ сїи, преD всњмъ і^и^л~емъ въ ё%ши иX” [Съзови'те]21 лю'ди, мђжа и^ же'ны и^ дњти и^ прише'лца [твое^го]22, и^же въ гра'дњхъ [ва'шихъ]23.
да (слы'шиT)24 и^ [-]25 наё^чи'тся боя'тися (и%мени) г~а б~а ва'шего, и^ послђш'аютъ твори'ти вс^я
словеса` зако'на сего`” И$ сн~ове иX и^же не вњ'дятъ
ё^слы'шаT, и^ наё^чаTся боя'тися г~а б~а ва'шего,
въ вс^я дн~и е^ли'коже сђть жи'ви на земли`, на
ню'же в^ы минђ'ете і^ѓ^рда'нъ т^ђ причасти'ти ю&”
И$ реq г~ь къ мољ=сїю с^е приспњша дн~їе смр~ти
твое^я. призови і^сђ'са и^ ста'нета преD две'рми
хра'ма свњдњ'нїя, и^ заповMњ е^мђ” І$ и'де мољ=сїи і^
и^сђ'съ въ хра'мъ свњдњнїа. и^ ста'ста преD две'рми хра'ма свњдњ'нїа” И$ сни'де г~ь въ [столпњ`]26
ѓ%блачнњ. и^ ста` (сто'лпъ ѓ%блачныи) ё^ две'рїи
хра'ма свњдњ'нїа (-)27” И$ реq г~ь къ мољ=сїю. с^е ты`
почи'еши съ эTц~ы твои^ми. и^ въста'вше лю'дїе
сїи съблђ'дятъ въ слњ'дъ бо'гъ чю'ждихъ, [въ
земли`]28 в ню'же (по'идђтъ сїи)29 та'мо [-]30. и^
ѓ^ста'вятъ м^я, и^ рас#сы'плютъ завњтъ мо'и,
и^же завњща'хъ и^мъ” И$ раз#гнњ'ваюся ја%ростїю
на' ня в# [то'и дн~ь]31, и^ ѓ^ста'влю я& и^ эTвращђ`
лице` мое` эT ниX. и^ бђ'дђтъ въ иZја^де'нїе, и^ ѓ^бря'щTђ я& ѕл^а мно'га и^ ско'рби. и^ рече'тъ в# (то'и
дн~ь)32, не сего' ли ради и^же нњ'сть г~а б~а [-]33 въ
[наs]34, пости'гнђша м^я ѕла'я сїа” А/зъ же эTвраще'нїемъ эTвращђ` лице` мое` эT ни'хъ въ (то'и
дн~ь)35, (ѕло'бъ ради всњх'ъ)36 ја%же сътвори'ша.
ја%ко ѓ^брати'шася къ бого'мъ чюждиM” И$ нн~њ
въпиши'те словеса` пњ'сни сея`. и^ наё^чи'те е^я`
сн~ы і^и^л~вы. и^ да въложи'те ю& въ ё^ста` и^хъ. да
бђ'детъ м^и пњ'снь с^и въ послђшество` въ
сн~њхъ і^и^л~евыхъ” Въведђ' бо я& въ зе'млю бл~гђю,
е^ю'же ся кля'хъ эTц~емъ иX, [да'ти и^мъ]37 зе'млю
кипя'щђ мле'комъ и^ ме'домъ. и^ ја^дя'тъ, и^
насыти'вшеся възбђя'ютъ” И$ ѓ^братяTся къ
бого'мъ чюждимъ, и^ послђж'аT и^мъ и^ разгнњ'ваютъ м^я” и^ рас#сы'плютъ завњтъ мой, [и^же
завњщаX и^мъ]38” [(Тогда' же)39 на'идетъ на'нь
ѕло'ба различна и^ ско'рбь]40, и^ сђпротивит#ся [иM]41
пњ'снь сїя противђ лица` [и^хъ]42. (въ свњдњтеlство) и^звњствђющи ја%ко не забы'сться эT
ё%стъ племе'ни и^х#. (зане' же) б^о а^зъ вњде ѕло'бы
и^хъ, ели'ко творя'тъ (дне'сь зд^њ)43. пр'ьвње въведе'нїя и^хъ въ зе'млю бл~гђю, е^ю'же ся кля эTц~емъ и^хъ. и^ въписа мољ=сїи пњ'снь сїю въ то'и
дн~ь, и^ наё^чи е^ю` сн~ы і^ил~евы” И$ заповњ'да (г~ь)
і^сђ'сђ [сн~ђ на'вљ=инђ]44. и^ реq [е^мђ]45. възмђжа'и
[-]46 ё^крњпи'ся, ты' бо въведе'ши сн~ы і^ил~евы въ
зе'млю е^ю^же кля'хъся [-]47_и^мъ, и^ (аZ бђ'дђ)48 с
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ці, яке вибере Господь; прочитаєте
цей закон перед усім Ізраїлем у їхні
вуха. 12 Зберіть народ: чоловіків, і
жінок, і дітей, і твого приходька, що
в ваших містах, щоб послухав і
навчився боятися імені Господа
Бога вашого, і послухались чинити
всі слова цього закону. 13 І їхні
сини, які не знають, почують і навчаться боятися Господа Бога вашого
в усі дні, які ви є живі на землі, до
якої ви, туди, переходите Йордан,
щоб її унаслі дувати. 14 І сказав
Господь до Мойсея: Ось наблизилися дні твоєї смерті. Поклич Ісуса,
і станьте перед дверима шатра свідчення, і заповім йому. І пішов
Мойсей і Ісус до шатра свідчення, і
стали перед дверима шатра свідчення. 15 І зійшов Господь у стовпі
хмари, і став стовп хмари при дверях шатра свідчення. 16 І сказав
Господь до Мойсея: Ось ти спочинеш з твоїми батьками; і вставши,
цей народ вчинить розпусту вслід за
чужими богами в землі, до якої ці,
туди, підуть, і зоставлять мене, і
знищать мій завіт, який я їм заповів.
17 І розгніваюся на них гнівом в тім
дні, і покину їх, і відверну від них
моє лице, і будуть на поїдання; і
спіткають їх численні зла і смутки, і
скаже в тому дні: Чи не задля цього,
що немає Господа Бога в нас, спіткали мене ці зла. 18 Я ж відверненням відверну моє лице від
них в тому дні, через усе зло, яке
вчинили, бо повернулися до чужих
богів. 19 І тепер запишіть слова цієї
пісні, і навчіть її ізраїльських синів;
і вкладете її в їхні уста, щоб мені
пісня ця була за свідка між ізраїльськими синами. 20 Бо введу їх до
доброї землі, якою Я поклявся їхнім
батькам: дати їм землю, що кипить
молоком і медом; і їстимуть, і
наситившись забуяють. І повернуться до чужих богів, і послужать їм, і
розгнівають мене, і знищать мій завіт, який я їм заповів. 21 Тоді ж найде на них різна злоба і скорбота, і
проти них стане ця пісня, проти
їхнього лиця на свідчення, доказуючи, що не забудеться з уст їхнього
племені. Бо тому що Я знаю їхні
злоби, які тут сьогодні чинять, скоріше, ніж введені будуть до доброї
землі, якою Я поклявся їхнім батькам. 22 І записав Мойсей цю пісню
в тому дні, і навчив її ізраїльських
синів. 23 І заповів Господь Ісусові,
синові Навина, і сказав йому: Будь
мужнім, стань кріпким, бо ти введеш ізраїльських синів до землі,
якою Я їм поклявся, і Я буду з
тобою. 24 І коли ж закінчив Мойсей
писати всі слова цього закону до
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книги аж до кінця, 25 і заповів
левітам, що носять кивот господнього завіту, кажучи: 26 Взявши книги цього закону, покладіть
їх з боку кивоту завіту Господа
Бога вашого, і хай буде там для
вас на свідчення. 27 Бо я знаю
твою бунтівничість і твою тверду
шию. Ще бо як я сьогодні живу з
вами – ви розгнівили Господа, і
скільки більше – по моїй смерті?
28 Покличте до мене старшин ваших племен: і ваших старшин, і
ваших суддів, і ваших писарів,
щоб я заговорив до їхних уш всі
ці слова, і засвідчив я вам небом і
землею. 29 Бо знаю, що по моїй
смерті беззаконням вчините беззаконня і звернете з дороги, яку я
вам заповів; і зустріне вас зло в
останні дні, бо ви вчинили погане
перед Господом Богом, щоб його
розгнівити в усіх ділах ваших
рук. 30 І сказав Мойсей в уші
всього збору всі слова цієї пісні і
аж до кінця._______

тобо'ю” (И$) е^гда` же сконча` мољ=сїи пиша`. вс^я словеса` зако'на сего` въ (кни'ги)49 даже до конца`. и^ заповњ'да левљ=томъ, вњздвижђщимъ ковче'гъ завњта гн~я гл~я” Възе'мше (кни'ги)50 зако'на сего`. положите я& въ странђ` ковче'га завњта г~а б~а ва'шего, и^ да бђ'детъ т^ђ (вамъ)51 въ свњдњ'нїе” ЈА$ко
а^зъ вњ'дњ разъгнњ'ванїе твое, и^ выю твою` же'стокђю. е^ще б^о мн^њ жи'вђ сђщђ съ ва'ми дне'сь,
разгнњвали е^сте [г~а]52 [и^]53 ја^ко (па'че по)54 смерти
моей” Призови'те къ мн^њ старњ'ишины племен# вашихъ, и^ ста'рца ва'ша. и^ сђдїя` ваша. и^ книгочїя ва'ша да гл~ю въ ё%ши и^хъ вс^я словеса`
сїя, и^ засвњдњтельствђю` [ваM]55 нб~семъ и^ зеMлею”
Вњдњ б^о ја%ко по скончанїи мое^мъ безаконїемъ събезакон#ните. и^ скло'нитеся с пђти`, и^же а^зъ заповњ'дах# вамъ” и^ ѓ^брящетъ в^ы ѕл^о въ послњдня'а дн~и, ја^ко сътвори'сте ѕл^о преD гм~ъ бм~ъ
разгнњ'вати е^го въ (всњ'хъ) дњ'лехъ рђкђ ва'шею” И$
гл~а мољ=сїи въ ё^ши всемђ сонмђ (вс^я) словеса`
пњ'сни сеа` даy и^ до конца`”_________
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1 Послухай, небо, і заговорю, і
хай земля почує слова моїх уст. 2
Хай очікує моє просвітління, як
дощ, і мої слова зійдуть, як роса.
Наче зливний дощ на зелень,
наче іній на сіно. 3 Бо я прикликав Господнє ім’я – дайте велич Богові нашому. 4 Бог – правдиві його діла, і всі його дороги –
суд; Бог вірний, і немає несправедливості в ньому. Справедливий і праведний Господь. 5 Згрішили не того – діти сплямлені,
рід звихнений і розбещений. 6 Це
ж Господеві віддаєте, цей дурний
і немудрий народ? Чи не сам цей
твій батько придбав тебе, і створив тебе, і зліпив тебе? 7 Згадайте вічні дні, пізнайте ж літа роду
родів. Запитай твого батька – і
сповістить тобі, твоїх старшин – і
скажуть тобі. 8 Коли Всевишній
ділив народи, як розсіяв синів
Адама, поклав народам границі
за числом божих ангелів. 9 І господньою часткою, його народом,
став Яків, частиною його насліддя – Ізраїль. 10 Він підтримав
його в безводній – в пустині, в
спразі спеки окружив його, і повчав його, і оберігав його, наче зіницю ока. 11 Наче орел, щоб прикрити своє гніздо, і вболіває над
своїми пташенятами, розпустив
свої крила і прийняв їх, і підняв
їх на свої рамена. 12 Господь єдиний провадив їх, і не було з
ними чужого бога. 13 Він навів їх

о'нми нб#о, и^ въз#гл~ю, и^ да слы'шитъ земля` гл~ы ё%стъ мои^хъ” да ча'етъ ја%ко
до'ждь просвњще'нїе мое и^ сни'дTђ ја%ко (рода`)1
гл~и мои`” ЈА/ко тђ'ча на' троскотъ, (-)2 ја%ко
и'неи на сњно” ЈА/ко и'мя гн~е призва'хъ, дади'те вели'чїе б~ђ на'шемђ” Бг~ъ и%стинна дњ'ла е^го, и^ вс^и
пђтїе е^го сђдъ, б~ъ вњренъ, и^ нњсть непра'вды
[въ немъ]3. пра'веденъ и^ прпDбенъ г~ь” Съгрњши'ша
не того ча'да поро'чная. ро'дъ стропти'въ и^ разъвраще'нъ” Сїя (л^и) гв~и вњздае'те [сїи]4 лю'дїе бђ'и,
и^ немђдри. не саM л^и се'и [эTц~ъ тво'и]5, стяжа`
т^я и^ сътвори` т^я, и^ създа` т^я” Помяни'те
дн~и вњчныя. разђмњ'ите [же]6 лњта ро'да родоv.
въпроси` эTц~а твое^го и^ възвњсти'т# тебњ`, ста'рца
твоя и^ рекђтъ тебњ`” Є$гда` раздњляа'ше вы'шнїи ја^зы'ки ја^коже раз#сњ'я сн~ы а^да'мовы. положи`
предњлы ја^зы'комъ, по числђ` [а%гг~лъ]7 бж~їихъ” И$
бы'сть ча'сть гн~я, лю'дїе е^го, і^а'ковъ. ча'сть наслњ'дїя е^го і^и^л~ь” Оу^до'вли е^го въ (пђсты'ни безво'днњ)8. въ жа'жди зно'я (-)9 ѓ^бы'иде е^го и^ наказа`
е^го. и^ съхрани` е^го ја%ко зњ'ницђ ѓ%ка” ЈА/ко ѓ^ре'лъ покры'ти гнњздо` свое`, и^ на пте'нца своя` въжделњ.
простеr крылњ` свои, [и^]10 прїа'тъ иX, и^ поDя'тъ и^хъ
на ра'мђ свое'ю” Гь~ е^ді'нъ въжда'ше и^хъ, и^ не бњ` с
ни'ми б~ъ чю'ждь” Възведе` я& на си'лђ земли`, насыти` и^хъ жи'тъ се'лныхъ. със#са'ша ме'дъ и^с ка'мене, и^ е^ле'и эT тве'рда ка'мене” Ма'сло кра'вїе, и^ мле'ко
ѓ%вчее, съ тђ'комъ а%гньчиM и^ ѓ'внимъ, сыно'въ ю%нчихъ и^ ко'злиX съ тђкомъ (пшени'чномъ)11. и^ кро'вь
гро'здовђ пїа'хђ вино`” И$ ја^де` і^а'ков# и^ насыти'ся. и^
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эTве'ржеся възлю'бленныи. ё^ты` ё^толъстњ`,
(и^) раZширњ`. и^ ѓ^ста'ви б~а сътвор#шаго и&, и^
эTстђпи` эT б~а сп~са свое^го” Прогнњваша м^я ѓ^
чю'жди'х#, въ ме'рзостеX свои^хъ прегорчи'ша м^я”
Пожро'ша бњ'совомъ (а^)12 не б~ђ. бого'мъ, и^хже
не вњ'даша. новїи с^екра'тъ, прїи до'ша, и^хже
не вњ'даша эTц~ы и^х#” Бг~а ро'ждьшаго т^я ѓ^ста'ви, и^ забы` б~а пита'ющаго т^я” И$ ви'дњ г~ь
и^ възревнова`. и^ раздражи'ся, за гнњ'въ сн~овъ
[иX]13 и^ дщерїи” И$ рече, эTвращђ` лице` мое` эT
ни'хъ, и^ покажђ` чт^о бђ'детъ и^мъ на послњ'докъ ја%ко ро'дъ разъвраще'нъ е^сть. сн~ве и%хже
нњсть вњры въ ни'хъ” *Тїи раздражи'ша м^я
не ѓ^ бѕ~њ, прогнњваша м^я въ и'долњхъ своихъ, [а%з#]14 раздражђ` иX не ѓ^ [ја^зыцXњ]15 ѓ^
[ја^зыцXњ]16 (же) неразђмливыX прогнњ'ваю иX” ЈА/ко
ѓ%гнь възгори'тся эT ја%рости моея`, раждьже'тся до а'да преи^спо'дняго. снњсть зе'млю, и^ жита е^я, попа'литъ ѓ^снова'нїя гора'мъ” Съберђ`
на нихъ ѕла'я, и^ стрњ'лы моя скон#чаю въ
ни'хъ” Та'юща гла'домъ. и^ снњ'дь пти'цъ, и^
гръбъ неи^сцњлеn. зђ'бы ѕвњ'рїи послю` в ня`, съ
ја%ростїю пресмыка'ющимися по земли`” эT вн^њ
безча'дитъ и^хъ мечь, и^ эT храM [и^хъ]17
стра'хъ. ю%ноша съ дв~ою. със#сыи. съ ѓ%трокомъ старцемъ” Рњхъ, разсњ'ю и^хъ, ё^ста'влю
же эT чл~къ па'мять и^хъ” Токмо за гнњ'въ
вра'гъ, ја%ко да не долголњтъствђ'ютъ, и^ да
не наля'гђтъ сђпоста'ти. да не рекђтъ, рђка` на'ша высо'ка. и^ не г~ь сътвори` сїя вс^я”
ЈА/ко ја^зы'къ погђ'бль совњтъ е^сть и^ нњсть в
ни'хъ хђдожьства. не смы'слиша разђмњти,
сїя [вс^я]18” да прїимђтъ въ грядђщее вре'мя. ка'ко пожене'тъ е^ді'нъ ты'сящђ, и дв^а
дви'гнета тм^ы. а%ще не б~ъ эTда'стъ и^хъ и^
г~ь преда'стъ и^хъ” Нњ сђть б^о [бо'ѕи и^хъ ја%ко
б~ъ на'шъ]19 вра'ѕи же на'ши неразђ'мливи” эT
виноградъ б^о содомъскихъ винограD и^хъ, и^ лоза`
и^хъ эT [гоморы]20. гроздъ и^хъ, гроздъ желчи,
гроздъ горести ихъ” ЈА/рость ѕмїи, вино` иX и^
ја%рость а^спидъ неи^сцњ'лна” Не сїя (л^и)21 [вс^я]22
събрашася ё^ мене`, и^ запечатлњшася въ съкровищиX мои^х# *въ дн~ь эTм#щенїя възда'мъ,
въ время вънегда` съблазни'тся нога` их# ја%ко
близь дн~ь поги'бели и^хъ, и^ преDсташа гото'вая
ва'мъ” ЈА/ко сђдиT г~ь люде'мъ свои^мъ, и^ ѓ^ рабњхъ свои^хъ ё^моле'нъ бђдетъ. видњ б^о [иX
раз#слаблены]23, і^ и^ста'явша въ время і^ и^знемогоша” И$ рече г~ь гд^њ сђть бо'ѕи и^хъ, и^же
ё^поваша на ня” И$хже тђкъ жр'ътвъ иX
ја^дя'сте, и пїја%сте вино` требъ ихX” да въскрsнTђ и^ помогTђ ваM и^ бђдTђ ваM покровителе”
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на силу землі, наситив їх житами поля; вони ссали мед з каменя і олію з
твердого каменя; 14 масло коров і молоко овець з жиром ягнят і баранів;
синів бичачих і козлячих з жиром
пшеничним, і пили кров винограду –
вино. 15 І їв Яків, і наситився, і відкинув улюблений; згрубів, потовстів і
поширився, і покинув Бога, що його
створив, і відступив від Бога, свого
спасителя. 16 Розгнівали мене чужими
богами, засмутили мене своїми гидотами. 17 Принесли жертви бісам, а не
Богові, богам, яких не знали. Нові,
свіжі прийшли, яких не знали їхні
батьки. 18 Ти оставив Бога, що тебе
породив, і забув Бога, що тебе кормить. 19 І побачив Господь, і заревнував, і розгнівався через гнів їхніх синів і дочок. 20 І сказав: Відверну від
них моє лице, і покажу що буде їм
вкінці. Бо це рід розгнузданий, сини,
яким немає віри, в них. 21 *Ті роздратували мене не богом, прогнівили
мене своїми ідолами. Я роздратую їх
не народами, народами ж нерозумними розлючу їх. 22 Бо вогонь загориться від мого гніву, розгориться до
преглибокого аду, пожере землю і її
жита, попалить основи гір. 23 Зберу
на них зло, і мої стріли закінчу в них.
24 Будуть танути від голоду, і стануть їжею птахів, і матимуть невиліковний горб. Пошлю на них зуби
звірів зі злістю тих, що плазують по
землі. 25 Ззовні бездітними зробить їх
меч, і з їхніх домів страх. Молодий – з
дівчиною, той, що ссе – з хлопцем,
старцем. 26 Сказав я: Розсію їх, заберу
ж від людей їхню пам’ять. 27 Тільки
через гнів ворогів, щоб недовго жили,
і щоб не налягали вороги, щоб не
сказали: Наша рука висока, і не Господь вчинив це все. 28 Бо він народ,
що згубив пораду, і немає в них розуміння. 29 Не мали вони розуму це все
пізнати. Хай одержать в майбутньому
часі. 30 Як прожене один тисячу, і два
зрушать десятки тисяч, якщо Бог їх не
видасть, і Господь їх не передасть? 31
Бо їхні боги не такі, як Бог наш, а наші вороги нерозумні. 32 Бо їхній виноградник з содомського виноградника, і їхня лоза з Ґомори. Їхня китиця –
китиця жовчі, китиця їхньої гіркоти.
33 Їхнє вино – гнів зміїний і невиліковний гнів гадючий. 34 Чи не це все
зібралося у мене і запечатане в моїх
скарбах? 35 *В день помсти віддам, в
часі, коли спіткнеться їхня нога. Бо
близький день їхньої погибелі, і є вам
готові. 36 Бо судить Господь свій народ, і за своїх рабів дасть себе ублагати. Бо побачив їх спаралізованими і
ослабленими в часі, і стали безсилі. 37
І сказав Господь: Де їхні боги, на яких
вони надіялися, на них, 38 які жир
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жертов їхніх їли ви, і пили вино їхніх
жертов? Хай воскреснуть і поможать
вам, і будуть вам покровителями. 39
Гляньте, гляньте, що Я є, і немає Бога
за винятком мене. *Я заб’ю і живим
вчиню, поб’ю і Я вилікую; і немає
нікого, хто вийме з моїх рук. 40 Бо
піднесу до неба мою руку і поклянуся
моєю правицею, і скажу: Живу Я
навіки. 41 Бо вигострю мій меч, наче
блискавку, і суд візьме моя рука, і
віддам помсту ворогам, і віддам тим,
хто ненавидить мене. 42 Запамороченими вчиню мої стріли в крові, і мій
меч з’їсть м’ясо: від крові ранених і
полону, від голів князів народів. 43
Розвеселися небо разом з ним, і хай
йому поклоняться всі Божі ангели. Зрадійте народи з його народом, і хай
скріпляться в ньому всі божі сини. *Бо
мстить кров своїх синів, і відомстить, і
віддасть помсту ворогам, і віддасть
тим, що його ненавидять; і Господь
очистить землю свого народу. 44 І
Мойсей записав цю пісню в тому дні і
навчив її ізраїльських синів. І ввійшов
Мойсей до народу і сказав всі слова
цього закону до вух народу, він сам та
Ісус Навин. 45 І закінчив Мойсей
говорити ці слова всьому Ізраїлеві. 46 І
сказав до них: Прийміть до вашого серця всі ці слова, які я вам сьогодні
сповіщаю, які заповісьте своїм синам,
щоб зберігали і чинили всі слова цього
закону. 47 Бо це слово недаремне для
вас, але ваше життя, і через це слово
будете багато днів на землі, до якої ви,
туди, переходите Йордан, щоб її
унаслідувати. 48 *І сказав Господь до
Мойсея в цьому дні, кажучи: 49 Вийди
на гору Аварім, гора Наварія, яка є в
Моавській землі, напроти Єрихону, і
поглянь на ханаанську землю, яку я
даю в насліддя ізраїльським синам. 50 І
помри там, на горі, на яку виходиш, і
додайся до свого народу; *так як помер
Аарон, твій брат, на горі Ор, і додався
до свого народу; 51 *тому що ви не
підкорилися моєму слову між ізраїльськими синами, при воді спротиву Кадису, в пустині Сін, і тому що ви мене
не освятили в ізраїльських синах. 52 Бо
перед собою побачиш землю, яку Я
даю ізраїльським синам, але туди не
ввійдеш.______

Глава 33
сир. 3

муд. 3

1 Це* ж благословення, яким Мойсей, божий чоловік, поблагословив ізраїльських синів перед своєю смертю.
2 І сказав: Господь прийшов з Сіона, і
з’явився нам з Іїру, і поспішив з гори
Фаран, і прийшов з десятками тисяч
святих по його правиці – огонь закону
для них. 3 І Він пощадив свій народ, і в
його руках *всі святі і ті, що пристали
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Ви'дите ви'дите, ја%ко а%зъ е^смь, и^ нњсть б~ъ
ра'звњ мене`. *а^зъ ё^бїю` и^ жи'ти сътворю`. поражђ`, и^ а'зъ и^сцњлю`. и^ нњсть и^же и^змеT эT
рђкђ` мое^ю” ЈА/ко въздви'гнђ на' нб~о рђ'кђ мою,
и^ кленђ'ся десни'цею мое^ю. и^ рекђ`, жи'вђ а%зъ
въ вњкъ” ЈА/ко поѓ^стрю` ја%ко мо'лнїю ме'чь
мои, и^ прїиметъ сђ'дъ рђка моя`. и^ възда'мъ ме'сть врагомъ, и^ ненави'дящиM м^я
възда'мъ” Оу^пою` стрњ'лы моа` эT кро'ви, и^
ме'чь мо'и снњсть мя'са. эT кро'ве ја%звеныхъ и^
плњне'нїа, эT глаv кн~ѕь [ја^зы'ческих#]24” Възвесели'теся нб~са кђп'но с ниM, и^ да покло'нятся
е^мђ вс^и [а^гг~ли]25 бж~їи” Възвесели'теся ја^зы'цы
съ люDми е^го, и^ да ё^крњпяTся е^мђ вс^и [сн~ове]26 бж~їи” *ЈА/ко кро'вь сн~оv свои^хъ м#ща'етъ, и^
эTм#сти'тъ и^ возда'стъ ме'сть враго'мъ, и^
ненави'дящиM [е^го]27 възда'стъ. и^ ѓ^чи'ститъ
г~ь зе'млю людїи свои^хъ” И$ въписа` мољ=сїи
пњ'снь сїю' въ то'й дн~ь, и^ наё^чи` е^ю сн~ы
і^и~ля. и^ въни'де мољ=сїи [къ лю'деM]28. и^ гл~а
вс^я словеса` зако'на сего` въ ё%ши лю'демъ, саM і^
и'сђсъ нављ=нъ” И$ сконча` мољ=сїи гл~я [словеса`
сїи]29 в#семђ` і^и^л~ю” И$ рече к ни'мъ въне'млите
срDцемъ [ва'шиM]30 вс^я словеса` сїи. ја%же азъ и^звњстђ'ю ваM днsе” ЈА/же да заповњ'сте сн~омъ
своиM. снабдњти и^ твори'ти вс^я словеса` зако'на
сего`” ЈА/ко нњсть сло'во [с^е сђ'е]31 ваM (н^о)32 (-)33
жи'знь ваша, и^ сего ра'ди сло'ва длъги дн~и бђ'дете на земли`. на ню'же в^ы минђе'те і^ѓ^рда'нъ та'мо причастити [ю&]34” *И$ рече г~ь къ
мољ=сїю въ дн~ь сїи гл~я. възы'ди на горђ`
а^вариM [-]35. гора [наварїё&]36 ја^же е^сть въ земли`
моа'вли пря'мо е^ри'хђ. и^ виждь зе'млю ханаа'ню,
ю^же а'зъ да'ю сн~омъ і^и^л~евымъ въ ѓ^дръжа'нїе”
И$ сконча'ися (тамо на горњ` на нюже въсхо'диши)37, и^ приложися къ людемъ своиM. *ја%коy
ё%мре а^а^ро'нъ бра'тъ тво'и на [горњ` ѓ%рњ]38, и^
приложи'ся к люде'мъ своиM” *Поне'же не покори'стеся сло'вђ мое^мђ въ сн~њхъ і^и^л~евњхъ ё^ воды` сђпротивныя кади'съ, въ пђсты'ни си'ни.
(и^) понеже не ѓ^ст~исте мене` въ сн~њхъ і^и^л~евых#”
ЈА/ко съпряма во'зриши зе'млю. (н^о)39 тамо не
въни'деши, (е^ја%же даю` сн~омъ і^ил~евымъ)”__________

а~ црs в~
товїа г~і
мDђроs ѕ~і

в~ маX з~

д~ мо= к~з

д~ мо= к~
и^ л~г
д~ мо= к~
и^ к~з
в~ мо= з~і

Глvа, л~г”
1

[е* же] блsве'нїемъ и^же блsви мољ=сїи
чл~къ бж~їи сн~ы і^ил~евы прежде скоnча'нїа
свое^го” И$ рече, г~ь эT сїѓ'на прїиде, и јави'ся эT. [їира]2 намъ и приспњ` эT горы` фара'ня (и^ прїиде) со т#мами (ст~ыхъ)3
ѓ^деснђю е^го (ѓ%гнь зако'нђ и^мъ)4” И$ пощадњ`
люди своа, и^ *вс^и ст~їи въ рђкаX [е^го]5 (сђть),
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мDђроs г~
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(и^ приставшїи ногам# е^го прїа'ша эT словесъ
е^го)6” Зако'нъ, и^же заповњ'да намъ мољ=сїи. [и^]7
причастїе со'нма і^а'ковля” И$ бђдетъ правеDнаго
цр~ь вънегда` собирахђся княѕи люDстїи въкђпе
(и^) племена (сн~овъ) і^ил~евыхъ” да живет# рђви'мъ, да не ё%мретъ, (и^ бђ'детъ въ мало
число`). и [симеѓ'нъ]8 да бђдетъ мно'гъ числоM”
(А$)9 с^е і^ю^дњ. [и^ рече]10 послђшай г~и гла'са і^ю^дина и^ въ люди е^го въведи`. (рђка`)11 е^го (ѓ^би'лна)12 е^мђ, и^ помо'щник# на враги е^го да
бђдеши`” И$ левљ=и рече`, дадите левљ=и страшли'выя е^го, і^ и^стиннђ е^го мђжђ прпDбнђ, е^гоже
и^скђси во и^скђшенїи (и^) ѓ^блъгаше и& ё^ воды`
сђпротивныа” Гл~яй эTц~ђ [свое^мђ]13 и^ мт~ри
[свое^и]14, не ви'дњхъ тебе`. и^ братїя свое^я не
позна`. и^ сн~овъ свои^хъ не ё^видњ. снабдњ` словеса` твоя` и^ завTњ тво'и снабдњ`” Повњдятъ ѓ^правле'нїа твоя` і^а'ковђ и^ зако'нъ твои і^ил~ю.
възложа'тъ џимїя'мъ въ гнњ'вњ твое^мъ
(прино'съ)15 на ѓ%лтарь тво'и” Блsви г~и крњ'пость
е^го, и^ дњ'ла рђкђ` е^го прїими. побїи чресла` въставшиX (на'нь) вра'гъ е^го, и^ ненави'дящиX е^го,
да не въскрsнђтъ” И$ веньја^ми'нђ реq възлю'бленныи гм~ъ [ё^поваяй вселиTся]16 (в немъ) и^ б~ъ
ѓ^кри'литъ е^го, вс^я дн~и. и^ посредњ` ра'менъ е^го
почїеT” І$ и^ѓ'сифови реq съ блsве'нїемъ гн~имъ земля` е^го, эT (высоты` нбsныя)17 росы`, и^ эT безDнъ
и^сто'чники ни'зђ” И$ въ время жи'та со'лнечныX
премене'нїи, и^ эT сне'мъ мњ'сячныхъ” И$ эT ве'рха горъ нача'ло. и^ эT ве'рха холмовъ а^е^наѓ'ньскихъ” И$ по времени земля` съверше'нїа” и^ прїа'тенъ *ја^ви'вшемђся въ кђпи'нњ. да прїидђтъ на главђ` и^ѓ'сифђ. и^ на ве'рхъ, (да просла'виTся)18 въ бра'тїи [е^го]19” (ЈА/ко) первороDнаго
телца` доброта` е^го. [и^]20 (ја%ко) (рогъ)21 и^норо'га
ро'зи е^го. тњ'ми (страны`)22 прободе'тъ въкђ'пњ
до кра'я земля`. сїя тм^ы е^фрњмовы. и^ сїя
ты'сђща манаси'и^на” И$ заё^ло'нђ реq. възвесели'ся
заё^ло'нъ въ и^схо'дњ твое^мъ. (-)23 [и^саха'ръ]24
въ домњ'хъ е^го” [Страны`]25 (на горђ`)26, и^ [призовђтъ]27 (-)28, и^ [положаT]29 [т^ђ]30 тре'бђ пра'вдњ. [и^]31 богаTство морско'е [въздоя'т#]32. и^ (прїимђтъ) съкро'вища (съкрове'нныя въ песцњ)33”
И$ га'дђ реq блsве'нъ раз#ширя'ася гаD. ја%ко ле'въ
почи` съкрђши'выи мы'шцђ [-]34 кн~ѕя” И$ ё^ви'дњ
нача'ткы своя` ја%ко та'мо раздњли'ся земля`,
кн~ѕеи събра'ныX въкђ'пњ (въ нача'ло змли`)35 люDскїя. пра'вдђ (сътвори'тъ г~ђ)36, и^ сђ'дъ сво'и
съ і^и^л~емъ” И$ да'нђ реq да'нъ лви'чищ# [-]37 ско'читъ эT васа'на” И$ неџали'мђ реq. неџали'мъ насыще'нїе прїа'тно. и^ насы'тится блsве'нїа эT
г~а. мо'ре и^ ю'гъ наслњ'дитъ” И$ а^си'рђ реq, блsве'нъ
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до його ніг, прийняли його слова, 4 –
закон, який заповів нам Мойсей, і
насліддя збору Якова. 5 І буде царем
праведного, коли разом збиралися
князі народу і племена ізраїльських
синів. 6 Хай живе Рувим, хай не
помре, і буде малий числом. І Симеон
хай буде великий числом. 7 А це Юді,
і сказав: Вислухай, Господи, голос
Юди, і введи його до народу, йому
щедра його рука, і будь помічником
проти його ворогів. 8 І левієві сказав:
Дайте левієві перестрашених його і
його правду праведному чоловікові,
якого випробував у пробі, і на нього
наговорили при воді спротиву. 9 Він,
що каже своєму батькові і своїй матері: Я тебе не бачив, і не пізнав своїх
братів, і не побачив своїх синів. Він
зберіг твої слова, і дотримав твій завіт. 10 Скажуть твої оправдання Якову і твій закон Ізраїлеві. Покладуть
ладан в твоєму гніві – принос на твій
жертовник. 11 Поблагослови, Господи, його силу і прийми діла його рук.
Розбий крижі тих, що повстали проти
нього, його ворогів, і тих, що його
ненавидять; хай не воскреснуть. 12 І
Веніяминові сказав: Улюблений Господом, впевнено в ньому поселився, і
Бог отінюватиме його всі дні, і спочине між його раменами. 13 І Йосифові сказав: Його земля з господнім
благословенням: від висоти небесної
роси і від джерела безодні вдолі. 14 І
в пору жита: за перемінами сонця і за
зміною місяців, 15 і початок – з вершка гір і з вершка аенаонських шпилів. 16 І в пору повнота землі, і
сприйнятний *тому, хто з’явився в
кущі, – хай прийдуть на голову Йосифа і на верх; хай він прославиться
між його братами. 17 Бо його краса –
первородного теляти, і його роги, як
ріг іншорога. Тими проколе народи
разом – до краю землі. Це десятки
тисяч Ефраїма, і це тисячі Манасії. 18
І Завулонові сказав: Радій, Завулоне,
у твоєму виході, Ісахаре – в його домах. 19 Країни на горах – і покличуть
і принесуть тут жертву справедливості; і доїтимуть морське багатство, і одержать скарби, сховані в піску. 20 І
Ґадові сказав: Благословенний Ґад,
що поширюється. Він – наче спочив
лев, що розбив рамено князя. 21 І він
побачив свої первоплоди, що там:
розділилася земля князів, зібраних
разом на початку землі народів. Справедливість вчинить Господеві і суд
свій з Ізраїлем. 22 І Данові сказав:
Дан – левеня, він скочить з Васана. 23
І Нефталімові сказав: Нефталім – мила ситість; і насититься благословенням від Господа, унаслідує море і південь. 24 І Асирові сказав: Благословенний Асир від дітей і буде милий
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своїм братам. Замочить ногу свою в
олії. 25 Залізо і мідь – буде його обува, і сила твоя, як твій день. 26 Бо
немає такого улюбленого, як Бог,
що йде на небо, – поміч тобі, і прегарний на тверді. 27 І тебе покриє
Боже начало і під силою завждисущне рамено віджене ворогів від
твого лиця, кажучи: Вигублю. 28 *І
поселиться Ізраїль впевнено сам на
землі Якова з вином і пшеницею, і
небо йому покрите хмарами для роси. 29 Блаженний є ти Ізраїле. Хто
подібний до вас – народ спасенний
Господом. Щит – твоя поміч і зброя
– твоя хвала. І улещуватимуть тобі
вороги твої – ти ж наступиш на
їхню шию.

Глава 34
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эT ча'дъ а^си'ръ. и^ бђ'детъ прїя'тенъ бра'тїи
свое'й. ѓ^мо'читъ въ е^ле'и но'гђ свою`” Желњ'зо и^
мњ'дь сапо'гъ е^го бђдетъ. и^ а^ки дн~ь твои
крњпость твоя`” Нњсть (б^о) ја%ко б~ъ любеZнаго.
въсходя'и на нб~о помощь тебњ. и^ великолњпыи
въ твердилњ” И$ [покрыеT]38 [т^я]39 бж~їе начало. и^
поD крњпостїю мыш#ца прsносђщныя, (-)40 эTженеT
эT лица` твое^го [враги`]41. гл~я погђблю`” *И$ вселится і^и^л~ь ё^повая е^ді'нъ на земли` і^а'ковли. вино'мъ и^ пшени'цею. и^ нб~о е^мђ ѓ^бла'чно росо'ю”
Бл~же'нъ (е^си)42 і^и^л~ю. кт^о подо'бенъ (ва'мъ)43. лю'дїе спsнїи эT г~а. щи'тъ по'мощъ твоя. и^ (ѓ^рђжїе)44 хвала твоя`, и^ съ'лжютъ тебњ` враѕи
твои`. (-)45 ты' (же) на вы'ю иX настђ'пиши”_______

е^реMа к~г
и~ л~г

Глvа, л~д”

1 І вийшов Мойсей з Аровота
Моавського на Моавську гору, на
вершок Фасґи, яка є напроти Єрихону; *і Господь показав йому всю
Ґалаадську землю до Дана; 2 і всю
землю Нефталіма, і Ефраїма, і Манасії; і всю землю Юди – до останнього моря; 3 і пустиню, і довколішні місцевості, і Єрихон, місто
пальм, до Сиґора. 4 І сказав Господь до Мойсея: *Це земля, якою Я
поклявся Авраамові, Ісаакові, Якову, кажучи: Дам її вашому племені.
І Я показав її твоїм очам, але туди
не ввійдеш. 5 І помер там Мойсей,
раб господній, в моавській землі, за
словом господнім. 6 І поховали його в моавській землі, близько дому
Фоґора; і ніхто не взнав його гробу
– аж до сьогодні. 7 Мойсей же був
100 і 20-літнім, коли помер; і не потемніли його очі ані не зотліли його
повіки. 8 І сини ізраїльські оплакували Мойсея в Равоті Моавському, при Йордані, коло Єрихону, 30
днів; і скінчилися дні плачу, жалоби за Мойсеєм. 9 Та Ісус, син Навина, наповнився духом мудрості, бо
поклав був Мойсей на нього свої
руки. І послухались його ізраїльські
сини, і зробили так, як заповів Господь Мойсеєві. 10 І після цього не
повстав в Ізраїлі такий пророк, як
Мойсей; якого пізнав Господь лицем в лице 11 з усіма знаками і
чудами, з якими послав його Господь, чинити їх в усій єгипетській
землі фараонові і його слугам, і його землі; 12 великі чуда сильною
рукою і високою правицею, що
вчинив Мойсей перед всім Ізраїлем.

взы'де мољ=сїи эT а^ровоџа моа'вля. на горђ`
[моа'влю]1, на ве'рхъ (џазга)2, е^же е^сть
прямо е^рихђ. *и^ показа` е^мђ г~ь вс^ю зе'млю галааDскђ до да'на” И$ вс^ю зе'млю (неџ3
ли'млю) и^ (-)4 е^фрњмовђ, и^ манасїинђ. и^ вс^ю
землю і^ю%динђ до мо'ря послњ'дняго” И$ пђстыню
и^ ѓ%крsтная села`. и^е^рихона гра'да фини'чьскаго, до
сиго'ра” И$ реq г~ь къ мољ=сїю. *сїя земля` е^ю'же
кляXся, а^враа'мђ, [-]5 і^саа'кђ, (-)6 і^а^ковђ гл~я. племени ва'шемђ дамъ ю&. [и^]7 показаX (ю&) ѓ^чи'ма
твои^ма, [н^о та'мо]8 не внидеши” И$ скончася т^ђ
мољ=сїи рабъ гн~ь въ земли` моа'вли сло'воM гн~и” И$
погребо'ша е^го [-]9 въ земли` моа'вли, бли'зъ до'мђ
џого'рова. и^ не свњде н^иктоже погребенїа е^го, даже (и^) до днsе” Мољ=сїю же б^њ, р~, и^ к~, лњтъ,
вънегда` сконча'ся. [и^]10 не ѓ^темнњстњ ѓ%чи е^мђ
н^и и^стлњ'ста [вњжди е^го]11” И$ плака'шеся сн~ове
і^ил~еви мољ=сїа въ [равоџњ]12 моа'вли ё^ і^ѓ^рда'на
близъ е^рихона. л~, дн~їи. и^ сконча'шася дн~їе пла'ча
желњ'нїя мољ=сїина” І$ и^сђсъ сн~ъ нављ=инъ напо'лнися дх~а смыслена. възложи б^о мољ=сїи рђцњ`
свои` на'нь. и^ послђшаша е^го сн~ове і^и^л~ви, и^ сътвори'ша ја%коже заповњ'да г~ь мољ=сїю” И$ не въста` по семъ пррoкъ въ і^и^л~и ја%коже мољ=сїи. е^гоже
позна` г~ь лицемъ къ лицђ`” Въ всњ'хъ знаменїихъ и^ чюдесњ'хъ, и^же посла` е^го г~ь сътвори'ти
я& [все'и]13 земли` е^гљ=пеTстеи. фараѓ%нђ и^ слђгаM е^го.
и^ [-]14 земли е^го [-]15 чюдеса` вели'ка. рђкою крњ'пкою [и^ мы'шцею высо'кою]16, е^же сътвори` мољ=сїи
преD всњмъ і^и^л~емъ”

Кінець п’ятої книги Мойсеєвої.
І має в собі 34 глави.

Конецъ пятыM кни'гамъ мољ=сїѓвыM.
и^ маю%тъ в себњ` глvа, л~д”
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в~ маX в~

а~ мо= в~і
г~і и^ и~і
и^ к~ѕ
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КНИГА ІСУСА,
СИНА НАВИНА

е~ мо= а~і
ниQ д~і

е^вреѓM г~і

ўлMо а~

д~ мо= л~в

бы'сть по сконча'нїи мољ=сїѓ^вњ (раба` гн~я.
и^) рече г~ь і^сђсђ сн~ђ нављ=инђ рабђ` мољ=сїѓ^вђ гл~я” Мољ=сїи ра'б# мой сконча'ся. нн~њ
ё^бо въста'въ преиди` і^ѓр^ да'нъ т^ы и^ вс^и
лю'дїе си^ въ зе'млю ю%же даю` (ваM)2” *Все мњсто
по немђже пре'идете сто'пою но'гъ ва'шихъ
ва'мъ даM ю& ја%коже мољ=сїю” (эT сея` пђсты'ня)3
и^ сђпроти'въ дђбра'въ, даже до реки` вели'кїя (-)4
е^фра'та, и^ до' моря послњдняго. (и^же) эT за'пада слн~ца да бђдTђ предњлы ва'ши” Не сђпроти'вится (вамъ) чл~къ преD ва'ми, въ вс^я дн~и живота` (ва'шего)5. *і^ ја^коже бњхъ съ мољ=сїѓ^мо,
та'кожде бђдђ и^ с тобо'ю (-)6 не ѓ^ста'влю тебе`
и^ не пре'зрю т^я” Оу^крепи' (же) ся и^ бђди си'ленъ
ты` б^о раздњли'ши людемъ сиM зе'млю, е^ю'же ся
кля'хъ эTц~емъ [и^хъ]7 да'ти (ю&) иM” Толи'ко ё^крњпи'ся и^ възмђжа'и (ѕњло), снабдева'ти и^ твори'ти, ја%коже (тебњ заповњ'да)8 мољ=сїи ра'бъ мо'и.
и^ не съврати'ся эT нихъ (ни) на' десно н^и на'
лњво, да смы'слиши въ все'мъ ѓ^ ни'хже а%ще дњ'еши” *И$ да не (эTстђпятъ кни'ги)9 зако'на сего`
эT ё%стъ твои^хъ, (н^о)10 да поё^ча'ешися в
(ни'х#)11 дн~ь и^ нощ#. да смы'слиши сътвори'ти вс^е
пи'саное. тогда` ё^годи'т# ти ся и^ ё^годи'ши
пђти` своа и^ тогда` смы'слиши, с^е [заповњ'даю]12
тебњ`” Оу^крњпи'ся и^ возмђжа'и не ё^жаса'ися н^и
возбо'ися. ја^ко с тобо'ю (а^зъ) г~ь б~ъ тво'и, ја%може а^ще по'идеши” И$ заповњ'да і^сђсъ кни'гочїямъ
люDскым# гл~я. вни'дњте посредњ` по'лчища люDска,
и^ заповњ'даите лю'деM гл~юще. ё^готова'ите бра'шна, ја%ко е^ще` тр^и дн~и [-]13 (-)14 да мине'те і^ѓ^рда'нъ сїи. (и^) вшеDше (прїимњте)15 зе'млю, и^же
г~ь б~ъ эTц~ъ ва'шихъ (да'стъ)16 ва'мъ (ю& въ
прича'стїе)” (-)17 Рђви'мђ (же) и^ га'дђ, и^ полђ`
племе'ни (манасїи'нђ)18. реq і^сђсъ (гл~я) помянњте сло'во [-]19, е^же заповњ'да ваM мољ=сїи ра'бъ гн~ь,
гл~я. *г~ь б~ъ ваш# поко'и ваs, и^ дасть ваM зе'млю
сїю” Же'ны ваша и^ дњти ваша, и^ ско'ти ваши
да живђтъ въ земли` ю^же да'стъ вамъ (мољ=сїи ё^ і^ѓ^рда'на). выy да пре'идете въѓ^рђже'ни преD
бра'тїею ва'шею вся'къ крњ'покъ и^ побо'рете по
ни'хъ” до'ндеже поко'итъ г~ь б~ъ ва'шъ бра'тїю
зе'млю ю^же г~ь б~ъ [ва'шъ]21 да'етъ и^мъ. и^ ва'329

Глава 1
1 І сталося, що по смерті Мойсея, господнього раба, й сказав
Господь Ісусові, синові Навина, рабові Мойсея, кажучи: 2 Мойсей,
перейди Йордан ти і ввесь цей
народ, до землі, яку Я вам даю. 3
*Кожне місце, на яке перейдете
стопою ваших ніг, вам його дам,
так як Я сказав Мойсеєві: 4 від цієї
пустині і напроти долин аж до великої ріки Евфрат, і до останнього
моря, що від заходу сонця; хай вони будуть вашими границями. 5
Вам не протиставлятиметься людина перед вами в усі дні вашого життя, *і так як Я був з Мойсеєм, так
буду Я і з тобою: не покину тебе, і
не нехтуватиму тобою. 6 Скріпися
ж, і будь сильний, бо ти поділиш
цьому народові землю, якою клявся
Я їхнім батькам, дати їм її. 7 Тільки
скріпися і будь дуже мужнім, щоб
зберігати і чинити так, як тобі заповів Мойсей, мій раб; і не звернеш
від них ані направо, ані наліво, щоб
ти був розумний в усьому, що лише
чиниш. 8 *І хай не відійдуть книги
цього закону від твоїх уст, але повчайся в них день і ніч, щоб ти розумів чинити все написане. Тоді добре тобі поведеться, і добрими вчиниш свої дороги, і тоді будеш розумним. 9 Ось Я тобі заповідаю.
Скріпися і будь мужнім, не жахайся ані не бійся, бо з тобою Я, Господь Бог твій, куди лиш підеш. 10 І
заповів Ісус писарям народу, кажучи: 11 Ввійдіть посеред людського
табору і заповічте народові, кажучи: Приготовте їжу, бо ще три дні,
поки перейдете цей Йордан; і входячи, одержите землю, яку Господь
Бог ваших батьків дасть, її, вам в
насліддя. 12 Рувимові ж і Ґадові, і
половині племені Манасії сказав Ісус, мовлячи: 13 Пригадайте слово,
яке вам заповів Мойсей, господній
раб, кажучи: *Господь Бог ваш дав
вам спочинок і дав вам цю землю.
14 Ваші жінки, і ваші діти, і ваша
скотина хай живуть в землі, яку
вам дав Мойсей при Йордані. Ви
перейдіть озброєні, кожний сильний перед вашими братами; і вою_______
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ватимете за них – 15 аж доки Господь
Бог ваш не дасть спочити вашим братам, так як і вам; хай і ці одержать
землю, яку Господь Бог ваш їм дає. І
тоді відійдете – кожний до свого насліддя, яке вам дав Мойсей на другому боці Йордану, на сході сонця. 16 І
відповівши, сказали Ісусові: Все, що
ти нам заповів, зробимо, підемо до
кожного місця, куди нас пошлеш. 17
За всім, як ми слухалися Мойсея, і
тебе слухатимемось, тільки хай з тобою буде Господь Бог наш, так як
був з Мойсеєм. 18 Людина ж, яка тобі не підкориться ані не слухатиметься твоїх слів, так як ти їм наказав, хай
помре, – тільки скріпися і будь мужнім.

шђ, ја%коже и^ ва'съ (-)20 да прїимђтъ и^ сїи'
(тогда`) (эTи^деT)22 ко'ждо въ прича'стїе свое` и^же
да'сть ва'мъ мољ=сїи, ѓ^бо'нђ странђ` і^ѓр^ да'на,
эT восто'ка сл~нцђ” И$ эTвњща'вше і^сђсђ рњша
вс^е е^ли'ко заповњ'да наM да сътвориM (-)23 въ вс^е
мњ'сто. а%може пђстиши насъ и%демъ” По всемђ` е^ли'ко послђ'шахомъ мољ=сїа, (и^) (тебе` послђ'шаемъ)24. толи'ко да бђ'детъ г~ь б~ъ на'шъ
с тобо'ю, ја%коже бы'сть съ мољ=сїем#” Чл~къ же
и^же не покориTся тебњ` (н^и)25 послђ'шаетъ словеs
твоиX, ја%коже [заповњ'да (и^мъ)26]27. да ё%мретъ
толи'ко ё^крњпи'ся и^ възмђжа'и”

Глава 2

Глvа, в~”

1 І послав Ісус, син Навина, з Сатина двох юнаків потайки розвідати,
кажучи: Підіть, огляньте землю Єрихон. І пішовши, два юнаки прийшли
до Єрихону, *і ввійшли до хати жінки-розпусниці, якій ім’я Раав, і замешкали там. 2 І сповістили єрихонському цареві, кажучи: Ось сюди в
цю ніч ввішли два мужі, з ізраїльських синів, дослідити землю. 3 І єрихонський цар послав до Раави, кажучи: Виведи двох мужів, що ввійшли
вночі до твоєї хати; бо прийшли дослідити землю. 4 *Жінка ж, взявши
мужів, заховала їх, і сказала їм, кажучи: Прийшли до мене два мужі, але
не знаю звідки були. 5 І коли в сутінки замикали браму, два мужі вийшли, і не знаю куди пішли. Женіться
скоро вслід за ними, і наздоженете
їх. 6 Вона ж вивела їх на горище, і заховала їх в льняне клоччя, що було
зібране в неї. 7 Мужі ж гналися вслід
за ними дорогою до переходів Йордану, а браму замкнули. І сталося, як
вийшли ті, що гналися вслід за ними,
8 а вони ще не поклалися спати, вона
ж вийшла до них на горище, 9 і сказала до них: Знаю, що Господь видав
вам цю землю, бо ваш страх напав на
нас, і до цього ті, що живуть на всій
землі, наповнилися страхом від вашого лиця. 10 Бо ми почули, що Господь Бог висушив Червоне море перед вашим лицем, коли ви виходили
з Єгипту; *і те, що ви зробили двом
амморейським царям, які були на
другому боці Йордану, – Сіону і Йогу, яких ви вигубили, їх. 11 І ми це
почули, і жахнулися у своїм серці, і
немає більше душі ані в одному з нас
від вашого лиця, бо Господь Бог ваш
– Бог на небі високо і на землі, вдолі.
12 І тепер покляніться мені Господом
Богом вашим, тому що я чиню милосердя вам; вчинете і ви милосердя в
______

посла` і^сђсъ сн~ъ нављ=нъ эT (сати'на)1
дв^њ ю%ноши съглядати (въта'и) гл~я,
възы'дњте (-)2 съгляда'ите зе'млю (-)3
і^е^рихо'нъ. и^ шеDша [дв^а ю%ноши прїидо'с4
та] въ і^ерихо'нъ. *и^ внидо'ша в доM (блDђница
жены`)5, е'йже и%мя раа'въ, и^ ѓ^бита'ста т^ђ” И$
повњ'даша цр~ю і^ерихоnскомђ гл~юще. [с^е мђжа
внидо'ста сњмо]6 (в сїю` но'щь) эT сн~овъ і^и^л~евъ
съгляда'ти земля`” И$ посла` цр~ь і^ерихо'ньскъ (-)7
къ раа'вви гл~я, и^зведи` мђжа въшеDшая в доM
тво'и но'щїю, съгляда'ти б^о земля` прїидо'ста” (-)8 *Пои'мши (же) жена` мђ'жи съкры` я&, и^
рече иM гл~юще. прїидо'ста къ мн^њ мђжа (н^о не
вњмъ эTкђ'дђ бы'ша” И$) ја%коже вра'та затворя'хђ в сђмра'ки, (-)9 мђжа и^зыидо'ста (и^) не
вњ'дњ ка'мо и^до'ста. женњте (ско'ро) въ слDњ
и^хъ (и^)10 пости'гнете я&” Си' же възведе` я& на
храM и^ съкры` я& въ па'здере и^лня'нњ и^же бя'ше
съвокђ'плено ё^ нея` (-)11” (-)12 Мђжи (же) гна'ша
въ слDњ иX пђтеM къ і^ѓ^рда'нђ прихо'домъ, (-)13
вра'та (же) затвори'ша” И$ бысть ја%ко и^зыидо'ша женђщїи въ слDњ и^хъ, (-)14 си'я же прь'во
лежа'нїа и%ма. [ѓ^на' же]15 (въшеDши)16 [к ни'ма
на' храмъ]17, и^ реq к ни'ма” Вњ'дњ ја%ко преда'лъ
е^сть (г~ь зе'млю (сїю) ва'мъ)18. напа'лъ б^о е^сть
страX ва'шъ на' ны (и^ ксемђ` ё^жасо'шася ѓ^бита'ющїи все'и земли` эT лица` ва'шего)” Слы'шахомъ б^о ја%ко посђши` г~ь б~ъ [мо'ре чер#мно'е]19 преD
лице'мъ ва'шимъ, е^гда и^схожда'сте и^зъ е^гљ=пта, *и^ е^ли'ко (сътвори'сте)20 двњма` цр~ема (а^м#морре'искима)21, ја^же бњ'ста ѓ^бо'нђ странђ` і^ѓ^рда'на сїѓ'нђ, і^ (и^ѓ'гђ)22. ја%же потреби'ста и^хъ”
И$ (слы'шахомъ с^е и^)23 ё^жаснђ'хомся въ срDцы
своеM, и^ нњ'сть ктомђ` дш~и н^и въ е^ді'номъ
на'съ эT лица` ва'шего. ја%ко г~ь б~ъ ва'шъ, б~ъ на'
нб~си горњ` и^ на земли` до'лњ” И$ нн~њ кленњта
330

е^вреѓM а~і
і^акvо в~

ниQ ѕ~

д~ мо= к~а

2,12

Ісус Навин 3,4

ми ся гм~ъ бм~ъ (ва'шимъ), ја^ко а^зъ творю`
(млsть ва'ма)24. (-)25 [да сътвори'те]26 и^ в^ы
млsть в домђ` эTц~а мое^го, и^ (дадњте м^и зна'менїе и%сти'нно” ЈА/ко) живи'те доM эTц~а мое^го и^
мт~ре мое^я, (-)27 бра'тїю мою [и^ се'стры]28 моя`
и^ вс^е е^ли'ко е^сть в (наs)29. и^ эTи^мете дш~ђ на'шђ
эT смр~ти” И$ реко'ста е'й мђжа дш~и на'ю въ ваs
мњсто на смр~ть (дади'мъ а%ще нн~њ не ѓ^бъја^ви'ши наs)” и (бђдетъ)30 ја%ко преда'сть (на'мъ
г~ь)31 граD (се'й) (сътвориM с тобо'ю)32 млsть і^ и^стин#нђ” И$ свњси я& ѓ^кно'мъ и^ ре'че и%ма ([эTидњта]33 въ го'рђ)34 да не сря'щђтъ ва'ю и%щђщїи.
и^ скры'итася та'мо тр^и дни до'ндеже ѓ^братяTся (въ слDњ ва'ю гна'вшїи)35, (-)36 потоM (же) да
и%дете на пђть сво'и” И$ реко'ста [к неи мђжи]37
чи'ста е^свњ клятвы (сея` твое^а)38 (е^ю'же закля`
наs)” Се^ мы (е^гда` вни'деM)39 въ (граD се'й)40, и^ да
поста'виши зна'менїе верв# червленђ (-)41, (и^) ѓ^бвя'жеши ё^ ѓ^кна`, и^мже и^спђсти` н^ы посредњ`,
эTц~а же твое^го и^ мт~рь твою`, и^ бра'тїю твою`
и^ весь до'мъ эTц~а твое^го да съвокђ'пиши къ
себњ в доM свой” И$ бђ'детъ вс^як# и^же а^ще и^зы'детъ из# две'рїи до'мђ твое^го во'нъ, (са'мъ себњ
грњшенъ)42 бђ'детъ, а^ м^ы чи'сти (бђ'демъ)
кля'твы (сея` твое^я)43. и^ е^ли'цы а^ще (с тобо'ю
бђ'дђтъ)44 в домђ твое^мъ, м^ы (бђ'демъ
грњшни)45 (а^ще рђцњ бђдђтъ на ни'хъ)” Є$гда'
же (-)46 (словеса` с^и на'ша (ѓ^бја^виши)47)48, бђдеM
чи'сти кля'твы (сея` твое^я)49 (е^ю'же закля` наs)”
И$ ре'че иM по сло'вђ ва'ю тако бђ'ди. і^ и^спђсти я&
и^ эTи^до'ста (и^ ё^вяза` вервь червле'нђ ё^ ѓ^кна” И$
эTи^доста,) и^ прїидо'ста въ го'рђ, и^ пребы'ста
т^ђ тр^и дн~и (до'н#деже възвратишася гна'вшїи), (-)50 (гна'вшїи (же по нею`) и^зыска'ша)51 по всMњ
пђтемъ, и^ не ѓ^брњто'ша, и^ въз#врати'стася
(с^и). дв^а ю%ноши (-)52 снидо'ста съ горы` (-)53 преи^до'ста (і^ѓ^рдаn) къ і^сђ'сђ сн~ђ на'вљ=нђ и^ повњ'даста е^мђ вс^е слђчи'вшееся и%ма” И$ реко'ста къ
і^сђсђ, ја%ко преда` г~ь (б~ъ нашъ) [в рђцњ на'ши
вс^ю зе'млю]54. (-)55 ё^боа'ша бо ся вс^и живђщїи
на земли` то'й эT на'съ”

Глvа, г~”
1

ѓ^бђтрњвъ (заоё%тра і^сђсъ) и^ въздвиго'шася эT (сити'мъ)2 (-)3 прїидо'ша до і^ѓ^рда'на, (то'й и^ вс^и сн~ове і^и^л~евы.) и^ ста'ша
т^ђ пре'жде не'жели преи^до'ша” И$ бы'сть по'
трехъ дн~ехъ. прои^до'ша кни'гочїя сквоѕњ по'лчище. И$ заповњ'даша лю'дем# гл~юще, е^гда` ё%зрите
кїѓ'тъ завњта г~а б~а на'шего. и^ жерца` наша, и^
левљ=ты въздвиза'юще (я&)4. (и^) да въздвигнетеся (и^ в^ы) эT мњстъ свои^хъ, и^ да по'идете въ
331

домі мого батька, і дасьте мені
правдивий знак. 13 Бо живим оставите дім мого батька і моєї матері, моїх братів і моїх сестер, і все,
що є в нас – і вирвете нашу душу
від смерті. 14 І сказали їй мужі:
Наші душі дамо за вас на смерть,
якщо тепер нас не видаш, і буде,
коли видасть нам Господь це місто,
– вчинемо з тобою милосердя і
правду. 15 І вона спустила їх вікном, 16 і сказала їм: Відійдіть до
гори, щоб вас не зустріли ті, що
шукають; і сховаєтеся там три дні,
доки не повернуться вслід за вами
ті, що гналися, потім же підете вашою дорогою. 17 І сказали до неї
мужі: Чисті є ми в цій твоїй клятві,
якою ти закляла нас. 18 Ось, коли
ми ввійдемо до цього міста, і поставиш знак – червоний шнурок, і
зав’яжеш у вікні, яким ти нас спустила, посередині; батька ж твого і
твою матір, і твоїх братів, і ввесь
дім твого батька збереш до себе, до
своєї хати. 19 І буде, що кожний,
хто лиш вийде надвір через двері
твоєї хати, – сам собі буде винним,
а ми будемо невинні в цій твоїй
клятві. І за тих, які лиш будуть з
тобою в твоїй хаті, ми будемо винні, якщо на них будуть руки. 20
Якщо ж виявиш ці наші слова –
будемо невинні в цій твоїй клятві,
якою ти нас закляла. 21 І сказала
їм: За вашим словом хай так буде. І
випустила їх, і вони відійшли, і
вона прив’язала червоний шнурок
у вікні. 22 І вони відійшли і прийшли до гори, і зостались там три
дні, доки не повернулися ті, що
гналися. Ті ж, що гналися за ними,
обшукали по всіх дорогах і не
знайшли, 23 і повернулися до себе.
Два юнаки зійшли з гори, перейшли Йордан до Ісуса, сина Навина,
і розповіли йому все, що їм трапилося. 24 І сказали до Ісуса, що:
Видав Господь Бог наш в наші
руки всю землю, бо страху від нас
набрався кожний, що живе на тій
землі.

Глава 3
1 І встав Ісус вранці, і підвелися
з Ситиму, прийшли до Йордану він
і всі ізраїльські сини; і стали там
скоріше, ніж перейшли. 2 І сталося,
що після трьох днів перейшли писарі через табір, 3 і заповіли народові, кажучи: Коли побачите кивот
завіту Господа Бога нашого і наших священиків, і левітів, що його
несуть, то підведіться і ви зі своїх
місць, і підіть вслід за ним. 4 Але
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хай буде між нами і ними відстань на
дві тисячі ліктів; станете і не приблизитеся до нього, щоб ви взнали
дорогу, по якій підете; бо ви не ходили тією дорогою ані учора, ані
третього дня. 5 І сказав Ісус до народу: Очистіться на завтра, бо завтра
вчинить у вас Господь чуда. 6 І
сказав Ісус до священиків, мовлячи:
Підніміть кивот господнього завіту і
ідіть перед народом. І взяли священики кивот господнього завіту, і пішли перед народом. 7 І сказав Господь
до Ісуса: В цьому дні починаю прославляти тебе перед всіма ізраїльськими синами, щоб пізнали, що так як
Я був з Мойсеєм, так буду з тобою. 8
Ти ж заповіси священикам, що несуть кивот завіту, кажучи: Як ввійдете в частину води Йордану, то в
Йордані станете. 9 І сказав Ісус ізраїльським синам: Приступіть сюди,
почуйте слово Господа Бога вашого.
10 В цьому пізнаєте, що Господь живе у вас, і нищачи вигубить від нашого лиця хананея, і хеттея, і ферезея, і евея, і ґерґесея, і амморея, і
євусея. 11 Ось же кивот завіту Господа всієї землі переходить Йордан.
12 Виберіть же собі 12-ть мужів, з ізраїльських синів, одного з кожного
племені. 13 І буде, коли у воді йорданській спочинуть ноги священиків,
що несуть кивот завіту Господа всієї
землі, тоді йорданська вода пропаде,
*вода ж, що тече, стане. 14 І було,
коли підвівся народ зі своїх шатер,
щоб перейти Йордан, *священики ж
підняли кивот господьнього завіту
перед народом. 15 Як же до Йордану
ввійшли священики, що несли кивот
господнього завіту, і ноги священиків, що несли кивот господнього завіту замочилися в плиткій йорданській воді; бо Йордан був повний в
усім його руслі, оскільки це було в
дні жнив; 16 *і стали води, що текли
згори, і одна – стала купа, відлучившись дуже – дуже далеко, від Адами
аж до околиці Каритіярима; і та, що
текла, вона потекла до Аравського
моря, до Солоного моря, доки зовсім
не відплила. Народ же стояв напроти
Єрихону. 17 І стали священики, що
несли кивот господнього завіту на
суші, посеред Йордану. І всі ізраїльські сини переходили по суші, доки
не закінчив ввесь народ переходити
Йордан.

Ісус Навин
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слDњ е^го” Но^ подалњ да бђ'детъ междђ [нами]5
и^ (ѓ^нњхъ)6 дво'ю ты'сящїю лакотъ станете.
(и^) не приближи'теся к немђ`, да ё^вњ'сте
пђть по немђже по'идете, не ходи'сте б^о пђтеM (тњмъ) (н^и)7 вчера`, (н^и)8 тре'тїаго дн~е” И$
реq і^сђсъ къ лю'демъ, ѓ^чи'ститеся наё^трїе.
ја%ко ё%тро сътвори'тъ въ ваs г~ь чюдеса`” И$ рече
і^сђсъ къ жерце'мъ (гл~я). въздви'гнете ковъче'гъ завњта гн~я, и^ по'идњте преD люDми`. и^
взя'ша жерцы` ковчеh завњта гн~я, и^ поидо'ша
преD люDми`” И$ реq г~ь къ і^сђсђ, в (се'и дн~ь)9 начина'ю възвыша'ти т^я преD всњми сн~ьми і^и^л~евыми. да ё^вњ'дятъ ја%коже бXњ съ мољ=сїѓM та'кожде бђ'дђ (-)10 с тобо'ю” (Ты' же)11 заповњ'ждъ жръце'мъ въздвиза'ющиM ковче'гъ завњта (гн~я)12. ја^коy вни'дете на ча'сть воды` і^ѓ^рда'на, и^ въ і^ѓр^ да'нњ стане'те” И$ реq і^сђсъ
сн~омъ і^и^л~евымъ, пристђпи'те сњмо (-)13 да
слы'шите сло'во г~а б~а (ва'шего)14” По семђ` ё^вњ'сте ја%ко (г~ь)15 живе` въ ваs, и^ потребля'а потребиT эT лица` на'шеh. ханане'а, и^ (хетџе'а)16, и^ ферезе'а, и^ е^ве'я, [и^ гергесе'я, и^ (а^м#морре'а)17]18, и^ е^ё^се'а” Се' (же) ковче'гъ завњта, г~а всея` земля`
прехо'дитъ і^ѓр^ да'нъ” Събери'те (же) себњ`, в~і.
мђжъ эT сн~оv і^и^л~евъ, е^ді'нъ эT кое^го'ждо племе'ни” И$ бђ'детъ ја%ко почїе'та но'ѕњ жре'честњи
въздвиза'ющихъ ковче'гъ завњта, г~а всея` земля` въ водњ` і^ѓ^рда'нњ” (тогда`) вода` і^ѓр^ да'ня
ѓ^скђдњеT *вода' же текђ'щїя ста'нетъ” И$ (быs
ја%ко) въздви'гнђшася лю'дїе эT кђщъ свои^хъ,
преи^ти` і^ѓ^рда'нъ, *жръцыy въздвиго'ша ковче'гъ
завњта гн~я преD люDми” Є$гда` же внїидо'ша
жръцы` въздви'жђще ковче'гъ завњта (гн~я) въ
і^ѓ^рда'нњ, и^ но'ги жре'чески въздвиза'ющиX ковче'гъ
завњта гн~я, ѓ^мочи'шася въ малњ воды` і^ѓ^рда'на. і^ѓ^рдаn б^о наполня'шеся въ вся` кра'я е^мђ, ја%ко (бы'сть) въ дн~и жа'твы (-)19” *И$ ста'ша во'ды текђщїа съ горы`, (и^) ста` гђстина`
е^ді'на эTлђчившися подале'че ѕњ'ло ѕњ'ло (эT а^да'ми), да'же до страны` кариџїа'рима, (и^)20 текђщ'и, (ја^же) и^стече` въ мо'ре а^ра'въско, в# мо'ре
солищное, доnдеже до конца` ѓ^скђдњ`. (-)21 лю'дїе
(же) стоа'хђ пря'мо і^е^рихо'нђ” И$ ста'ша жръцы`
въздвиза'ющи ков#чегъ завњта гн~я на' сђсњ
среди` і^ѓр^ да'на. и^ вс^и сн~ове і^и^л~еви прехождахђ по'
сђхђ. до'ндеже сконча'ша, вс^и людїе преходя'ще
і^ѓ^рда'нъ”
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е^гда` сконча'ша вс^и лю'дїе преходя` і^ѓ^рда'нъ и^ реq г~ь къ і^сђсђ гл~я” (Пои^ми)1
[дв^анадеся'те]2 мђжа эT людїи (мђжа)
е^ді'наh эT кое^гождо племе'ни” Повели` иM гл~я
(взя'ти)3 эT среды` і^ѓ^рда'на (эT мњста и^дњже
ста'ша ноѕњ жречестњ), (-)4 в~і, ка'мыкъ. і^ (и^знесете я&)5 съ собою, (и^) да поста'вите я& въ по'лчищи ва'шемъ” И$дњже ста'нете (-)6 на (сїю)
но'щъ. и^ (призва`)7 і^сђсъ в~і мђжа (и^хже и^збра`)8
эT сн~овъ і^и^л~евъ, е^ді'нъ эT кое^гождо племе'ни” (И$)
рече иM и^дњте преD (кїѓ'томъ)9 гн~имъ посредњ
і^ѓ^рда'на. и^ въземъ [възложиT эTтђдђ]10 (ка'мыk
е^ді'нъ кождо)11 на ра'ма своа`. по числђ` [-]12 племенъ (сн~овъ) і^и^л~евыхъ” да бђ'дђтъ (-)13 сїи въ
зна'менїе (посредњ васъ) лежа'ще всегда`. да е^гда`
въпраша'етъ тебе` (ё%тро сн~ъ твой)14 гл~я, чт^о
е^сть ка'менїе сїе ва'мъ” (-)15 Ты' (же) повњси сн~ови твое^мђ гл~я, ја%ко посо'хнђ і^ѓ^рда'нъ рњка` эT
лица` ковчега завњта, г~а всея` земля` е^гда` прехожда'ше и& (і^ и^схно'ша во'ды і^ѓ^рда'новы), и^ бђдђтъ [ваM ка'мыки с^и]16 память въ сн~њхъ і^и^л~евыхъ да'ждь до' вњка” И$ сътвори'ша та'ко
сн~ове і^и^л~евы, ја^коже заповњ'да г~ь і^сђсђ. и^ възем#ши, в~і, ка'мыкъ эT среды` і^ѓ^рда'на, ја^коже заповњ'да г~ь і^сђсђ, (по числђ` племе'нъ)17 сн~овъ і^и^л~евъ. и^ принесо'ша (иX) съ собо'ю въ по'лчище (на
мњсто), и^ положиша [и^хъ]18 т^ђ” Поста'ви же
і^сђсъ и^ дрђгїя, в~і, ка'мыкъ (посредњ)19 і^ѓр^ дана
на (мњ'сте и^дњже стоя'сте)20 ноѕњ жречески,
въздвиѕа'ющиX ковчегъ завњта гн~я, и^ сђть
тамо да'же и^ до (-)21 днь” Стоа'хђ же (и^) жръцы` въздвиза'ющи ковчегъ завњта (гн~я) въ і^ѓ^рда'нњ. доnдеже скоnча і^сђсъ вс^е е^же заповњда г~ь
[і^сђсђ]22 повњдати людеM, и^ (потща'вшеся)23 лю'дїе (-)24 прои^доша” И$ бы'сть ја^ко сконча'ша вс^и
лю'дїе преходя'ще (і^ѓ^рда'нъ). (-)25 пре'иде (же) (и^)
ковчеh завњта гн~я и^ ка'мыки преD ними” И$
*преи^доша сн~ове рђви'мли, и^ сн~ове га'довы и^ полъ
племе'ни (манасїина)26. ё^краше'ни преD сн~ы і^и^л~евыми. ја%коy заповњда и^м# мољ=сїи” Wм~. воѓ^рђже'ни на
ра'ть пре'идоша прDе гм~ъ на бо'и, къ (гра'дђ і^е^рихо'ньскђ)27” Въ то'й дн~ь възвели'чи г~ь і^сђса преD
всњмъ наро'домъ і^и^л~евымъ. и^ боа'хђся е^го ја^коy
[боа'хђся]28 мољ=сїа, е^ли'коже б^њ жиv” И$ рече г~ь къ
і^сђсђ гл~я заповњждь жеrце'мъ въздвиѕа'ющиM ковче'гъ завњта свњдњ'нїа (-)29, и^стђпи'ти эT і^ѓ^рда'на” И$ заповњ'да і^сђсъ жръце'мъ гл~я, и^зы'де
съ і^ѓр^ да'на” И$ бы'сть ја%ко и^зыидо'ша жръцы`
въздвиѕа'ющи ковче'гъ завњта гн~я, эT [среды`]30
і^ѓ^рда'на. и^ поста'вита но'гы на' сђсњ, [и^]31
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Глава 4
1 І коли ввесь народ закінчив переходити Йордан, і сказав Господь
до Ісуса, кажучи: 2 Візьми дванадцять чоловік з народу: одного чоловіка з кожного племені. 3 Прикажи
їм, кажучи взяти з – посеред Йордану, з місця, де стали ноги священиків, 12-ть каменів, і винесете їх з
собою, і поставите їх у вашім таборі, де станете в цю ніч. 4 І прикликав Ісус 12-ть чоловік, яких вибрав
з ізраїльських синів: одного з кожного племені. 5 І сказав їм: Ідіть перед господнім кивотом посеред
Йордану; і взявши звідти камінь,
кожний покладе на свої рамена, за
числом племен ізраїльських синів;
6 щоб ці були на знак, лежачи завжди посеред вас; щоб, коли запитає
тебе завтра твій син, кажучи: Що є
вам це каміння? 7 Ти ж скажеш
твоєму синові, кажучи: Тому що
висохла ріка Йордан перед лицем
кивота завіту Господа всієї землі,
коли він його переходив, і висохли
йорданські води. І буде вам це каміння на пам’ять між ізраїльськими
синами аж до віку. 8 І вчинили так
ізраїльські сини, так як заповів Господь Ісусові; і взявши 12-ть каменів з-посеред Йордану, так як заповів Господь Ісусові, за числом племен ізраїльських синів, і принесли
їх з собою до табору на місце, і поклали їх там. 9 Поклав же Ісус і інших 12-ть каменів посеред Йордану на місці, де стояли ноги священиків, що несли кивот господнього
завіту, і вони є там аж і до дня. 10
Стояли ж і священики, що несли
кивот господнього завіту в Йордані, аж доки не завершив Ісус все,
що заповів Господь Ісусові сповістити народові, і поспішившись, народ перейшов. 11 І сталося, як закінчив весь народ переходити Йордан, перейшов же і кивот господнього завіту, і камені перед ними.
12 *І перейшли сини Рувима, і сини
Ґада, і пів племені Манасії озброєними перед ізраїльськими синами,
так як їм заповів Мойсей. 13 40000
озброєних до війни перейшли перед Господом на бій до міста Єрихону. 14 В тому дні прославив Господь Ісуса перед всім ізраїльським
народом, і вони боялися його, так
як боялися Мойсея, скільки жив
був. 15 І сказав Господь до Ісуса,
кажучи: 16 Заповіси священикам,
що несуть кивот завіту свідчення,
вийти з Йордану. 17 І заповів Ісус
священикам, кажучи: Вийдіть з
Йордану. 18 І сталося, коли вийшли священики, що несли кивот
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господнього завіту з-посеред Йордану, і поклали ноги на сушу, то потекла вода Йордану на місце; і пливла,
так як вчора і третього дня по всьому
руслі. 19 І народ пішов від Йордану в
10-му дні першого місяця. І отаборилися ізраїльські сини в Ґалґалах, в
околиці, що на сході сонця від Єрихону. 20 12-ть же цих каменів, яких
взяв з Йордану, поставив Ісус в Ґалґалах; 21 і сказав до ізраїльських синів, кажучи: Коли вас запитають ваші
сини, кажучи: Що є це каміння? 22
То сповістите вашим синам, що: По
суші перейшов Ізраїль цей Йордан.
23 Бо Господь Бог ваш висушив йорданську воду перед ними – доки не
перейшли, *так як вчинив Господь
Бог ваш і з Червоним морем, якого
висушив перед нами, доки ми не перейшли; 24 щоб всі народи землі пізнали, що господня рука є кріпкою, і
щоб ви почитали Господа Бога вашого в усякому часі.

Глава 5
1 І сталося, як почули амморейські
царі, які були на другому боці Йордану, і ханаанські царі, що були коло
моря, що Господь Бог висушив ріку
Йордан перед ізраїльскими синами,
задля їхнього переходу, і похитнулися їхні помисли, і вони жахнулися; і
не було в них розуму зовсім ніякого
від лиця ізраїльських синів. 2 В цьому часі сказав Господь Ісусові: Зроби
собі камінні ножі з твердого каменя, і
сівши, обріж вдруге ізраїльських синів. 3 І зробив Ісус собі камінні гострі ножі, і обрізав ізраїльських синів
на місці, що називається Могила обрізання. 4 З цієї ж причини обрізав
Ісус ізраїльських синів: ввесь народ,
який вийшов з Єгипту, чоловічого
роду, народ військовий вимер в пустині, в дорозі. І обрізаним був ввесь
народ, що вийшов з Єгупту. Але
ввесь народ, що народився в пустині,
в дорозі, коли вийшли з Єгипту, був
необрізаним, 5 – всіх цих Ісус обрізав. 6 Бо 40 літ ходив Ізраїль по пустині, доки не вимер ввесь рід, що
вийшов з єгипетської землі, ті, що не
послухались господніх заповідей; яким сказав Господь, що вони не побачать землю, якою поклявся Господь їхнім батькам – дати нам землю,
що кипить молоком і медом. 7 Замість же них поставив їхніх синів,
яких Ісус обрізав, бо у них був кінець
плоті, тому що в дорозі були необрізаними. 8 Як же вони обрізалися,
держали тут мовчання, сидячи в таборі, доки не виздоровіли. 9 І сказав
Господь до Ісуса: В сьогоднішньому
дні забрав Я від вас єгипетське впо-
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потече` вода` і^ѓ^рда'нова на мњ'сто. и^ по'иде ја^ко
вчера` и^ третїемъ дн~и по всемђ` дн^ђ” И$ лю'дїе
възыидо'ша эT і^ѓ^рда'на, въ і~ (дн~ь), (пр'ьваго
мsца)32. и^ ѓ^полчи'шася сн~ове і^и^л~еви в галъга'лњхъ, на странњ` ја^же на (востоk слн~ца)33 эT і^ерихо'на, (-)34 в~і (же) ка'мыка сїя' ја%же (взя'ша)35
эT і^ѓ^рда'на поста'ви і^сђсъ въ гал#га'лњхъ, (и^ реq
къ сн~омъ і^и^л~евыM) гл~я” Є$гда` въпраша'ютъ ваs
сн~ве ва'ши гл~юще чт^о сђть ка'менїе с^е, (т^о)
възвњсти'те сн~омъ вашиM. ја%ко по' сђхђ е^сть
минђ'лъ і^и^л~ь і^ѓрда'нъ [се'и]36. и^ссђши` б^о г~ь б~ъ
(ваj)37 во'дђ і^ѓ^рда'ню преD ними до'ндеже преидо'ша, *ја%коже сътвори` г~ь б~ъ (ва'шъ)38 (и^)
чръмно'мђ морю, е^го'же и^съсђши` (-)39 преD на'ми,
до'ндеже преидо'хомъ. да ё^вњ'дяT вс^я (страны`)40 зе'мныа. ја%ко (рђка`)41 гн~я крњ'пка е^сть,
и^ да (чтете в^ы)42 г~а б~а ва'шего во вс^е вре'мя”

Глvа, е~”
бы'сть ја^ко слы'шаша цр~їе (а^м#морїи'стїи)1, и^же бяхђ ѓ^бо'нђ странђ` і^ѓ^рда'на. и^ цр~и (ханаа'ни)2, и^же (бя'хђ) близь
мо'ря. ја^ко посђши` г~ь б~ъ і^ѓ^рда'нъ рњкђ`, преD сн~ы і^и^л~евыми прехо'да и^хъ ра'ди” И$ ё^клони'шася [мы'сли ихъ]3 и^ ё^жасо'шася. и^ не
бя'ше въ ни'хъ смышле'нїя н^и е^ді'наго эT лица` сн~овъ і^и^л~евъ” Въ ѓ%ноже вре'мя ре'че г~ь і^сђсђ,
сътвори` себњ ножа` ка'мены эT камы'ка тве'рда
и^ сњ'дъ ѓ^брњж'и сн~ы і^и^л~евы, [второ'е]4” И$ сътвори` і^сђсъ (себњ) ножа` ка'мены ѓ%стры. и^ ѓ^брњ'за сн~ы і^и^л~евы на (мњсте нарече'ном#)5 моги'ла
ѓ^брњ'занїа. сїя' же ра'ди вины` ѓ^брњ'за і^сђсъ
сн~ы і^и^л~евы, (вс^и лю'дїе и^же и^зыдо'ша и^зъ е^гљ=пта мђжеска по'лђ лю'дїе раTнїи, и^зомро'ша въ
пђсты'ни на пђти`” И$ ѓ^брњ'зани бы'ша вс^и лю'дїе и^зшеDшїи и^зъ е^гљ=пта” Но^ вси` лю'дїе и^же
роди'шася въ пђсты'ни на пђти`, е^гда и^зыдо'ша и^зъ е^гљ=пта, неѓ^брњ'зани бя'хђ)6, вс^я сїя
(і^сђсъ ѓ^брњ'за)7” м~ б^о (-)8 лњтъ ѓ^бхожда'ше
і^и^л~ь въ пђсты'ни (до'ндеже сконча'ся весь ро'дъ)9
и^зшеDшїи з# земля` е^гљ=пеTски, не послђш'авшїи
за'повњди (гн~я)10 и%мже нарече` [г~ь]11 не ви'дњти иM земля` е^ю'же кля'тся г~ь эTц~емъ и^хъ
да'ти нам# зе'млю кипя'щђ мле'коM и^ ме'доM” Въ
ни'хже мњсто поста'ви сн~ы и^хъ, ја%же і^сђсъ
ѓ^брњ'за. ја%ко (сконча'ныя пло'ти бя'хђ и^мъ).
поне'же (на пђти` неѓ^брњ'зани бы'ша)12” ѓ^брњз'авшеM же ся и^мъ молча'нїе и^мя'хђ т^ђ сњдя'ше въ по'л#чищи. до'ндеже и^сцњли'шася” И$ рече
г~ь къ і^сђ'сђ [-]13 въ дн~ешнїи дн~ь, эTри'нђхъ
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ё^кори'знђ е^гљ=петъскђ эT ва'съ. и^ прозва` (мњсто
т^о)14 галга'ла (даже до сего дн~е” И$ ста'ша сн~ове
і^и^л~евы въ галга'лњхъ). и^ сътвори'ша (-)15 па'схђ
въ четве'ртыи на'десятъ дн~ь мsца (сего) съ ве'чера на за'паD і^е^рихо'нђ [-]16 на' поли” И$ ја^до'ша эT
пшени'ца земля` (ѓ^ноя`) ѓ^прњсноки, и^ но'вая в
то'иже дн~ь” (И$) ѓ^скђдњ маnна ја%ко ја^до'ша эT
пшени'ца земля`. и^ по се'мъ не бы'сть сн~омъ
і^и^л~евыM маnны н^о ја^до'ша эT плодо'въ земли` (ханаа'ньскїя)17 в (т^о лњто)18” И$ бы'сть е^гда бя'ше
і^сђсъ ё^ е^рихо'на. и^ възрњвъ ѓ^чи'ма [свои'ма]19,
(и^) *видњ чл~ка стоя'ща преD ни'мъ, и^ ме'чь (е^го)
ѓ^бнаже'нъ въ рђцњ е^го. и^ пристђпи'въ і^сђсъ ре'че
к немђ на'шъ л^и е^си и^л^и эT сопостаT (на'шихъ)”
Се'и же рече е^мђ а^зъ вое^во'да си'лы гн~я н~нњ
прїидоX (сњмо)” (-)20 І$сђсъ (же) (па'дъ)21 ни'цъ на'
землю (и^ поклони'ся е^мђ). и^ рече (-)22 г~и чт^о вели'ши (рабђ` твое^мђ)23” (-)24 [Рече]25 (же) вое^во'да
гн~ь къ і^сђсђ и^з#зђ'и сапо'гъ с но'гђ твое^ю мњсто
б^о на не'мже ты` стои'ши ст~о е^сть, (и^ сътвори`
і^сђсъ та'ко)” (-)26 Є$рихон# (же) заключенъ и^ ѓ^гражденъ и^ никтоже (и^з него не и^схожда'ше)27 н^и
въхожда'ше”

Глvа, ѕ~”
рече г~ь къ і^сђсђ, с^е а%зъ предаю` (тебњ` въ
рђцњ) е^рихонъ, и^ цр~я е^го, (и^) (сђщая в
немъ силны крњ'постїю)1” (Вы' же ѓ^бхо'дите граD ѓ%крsт# вс^и мђжи крњ'пкїя е^дїною
на дн~ь” и^ та'ко сътворите седмь дн~їи” Седмь
же жрецъ да възмђт# седмь трђбъ рожа'ныхъ
преD кїѓ%томъ. и^ седма'го дн~я ѓ^бы'дете граD
седми'жды, жерцы` же да трђбят# въ трђбы`)2”
И$ бђдетъ ја%ко въстрђбя'тъ трђбо'ю (превлача'я), да въскли'кнTђ вс^и лю'дїе (гла'сомъ ве'лїимъ)3. и^ ја%коy въскли'кнђтъ падђтся са'ми
стњны гра'да, и^ вни'дђтъ вс^и лю'дїе (пря'мо себњ ко'ждо)4 въ граD” И$ вниде і^сђсъ [сн~ъ]5 нављ=инъ къ жерце'м# (сн~ом# і^и^л~евымъ), и^ рече и^мъ
гл~я. (възмњте кїѓT завњта гн~я. се'дмь же
жрецъ да възмђтъ се'дмь трђбъ ст~ыхъ” Посем же рече лю'демъ, и^дњте и^ ѓ^бы'идњте)6 граD,
(-)7 во'ини (же) да и^дTђ въѓ^рђжени преD (кїѓ'тоM
гн~им#)8” (Є$гда же сїя рече і^сђсъ, тогда`)9 седмь
жрецъ (взя'ша)10 се'дмь трђбъ (-)11 (преDи^дђще)12,
и^ въстрђби'ша добро`гла'сно. (а^)13 ковчегъ завњта
гн~я въ слњдъ по нихъ да и%детъ” Воини же
(въѓ^рђжени и^дя'хђ преD)14 жерцы` (с трђбящими
въ трђбы` и^ вс^и лю'дїе и^дя'хђ)15 въ слDњ ковче'га, завњта гн~я. (і^) и^дђще (трђби'ша трђба'ми)16” Лю'дем# же заповњ'да і^сђсъ гл~я не вопи'те
н^и да не слы'шиT никто'же [глsа вашиX]17 до' дн~е
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корення. І назвав те місце Ґалґала –
аж до цього дня. 10 І стали ізраїльські сини в Ґалґалах. І вони зробили пасху в чотирнадцятому дні
цього місяця, звечора, на заході Єрихону, на рівнині. 11 І їли з пшениці тієї землі прісне і нове в цьому
дні. 12 І перестала бути манна, бо
їли вони з пшениці землі; і після
цього не було ізраїльским синам
манни, а їли з плодів ханаанської
землі в тому році. 13 І сталося, коли Ісус був коло Єрихону, і поглянувши своїми очима, і *побачив
чоловіка, що стояв перед ним, і його меч оголений в його руці. І приступивши, Ісус сказав до нього: Чи
ти є нашим, чи від наших ворогів?
14 Цей же сказав йому: Я воєвода
господньої сили, тепер прийшов
сюди. Ісус же, впавши ниць до землі, і поклонився йому, і сказав: Пане, що наказуєш твоєму рабові? 15
Сказав же господній воєвода до
Ісуса: Визуй обуву з твоїх ніг, бо
місце, на якому ти стоїш, є святим.
І зробив Ісус так. 6,1 Єрихон же
замкнений і укріплений, і ніхто з
нього не виходив ані до нього не
входив.

Глава 6
2 І сказав Господь до Ісуса: Ось
я передаю тобі до рук Єрихон і
його царя, і тих, що є в ньому сильних кріпостю. 3, 4 Ви ж обходьте
місто довкруги, всі військові чоловіки, раз на день; і так зробите сім
днів. Сім же священиків хай візьмуть сім труб з рога перед кивотом,
і сьомого дня обійдете місто сім
разів, священики ж хай трублять в
труби. 5 І буде, як дуже голосно
затрублять трубою, хай закричить
ввесь народ великим голосом. І як
закричать – впадуть від себе стіни
міста і ввесь народ ввійде, кожний
перед собою до міста. 6 І ввійшов
Ісус, син Навина, до священиків, ізраїльських синів; 7 і сказав їм, мовлячи: Візьміть кивот господнього
завіту. 8 Сім же священиків хай
візьмуть сім святих труб. Після
цього ж сказав людям: Ідіть і обійдіть місто, вояки ж хай ідуть озброєними перед господнім кивотом.
Коли ж це сказав Ісус, тоді сім жерців взяли сім труб, ідучи попереду,
і затрубили милозвучно; а кивот
господнього завіту хай іде вслід за
ними. 9 Озброєні ж вояки ішли перед священиками, що трублять в
труби, і ввесь народ ішов вслід за
кивотом господнього завіту; і йдучи, трубили трубами. 10 Народові
ж заповів Ісус, кажучи: Не кричіть
ані хай не почує ніхто ваш голос до
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дня, в якому накажу вам закричати,
тоді закричите. 11 І раз обнісши кивот божого завіту довкола міста, зараз пішов до табору і спочив там.
12 В другий же день Ісус встав
вранці, і взяли священики кивот
господнього завіту. 13 А сім священиків, що несли сім труб, ішли перед господнім кивотом і трубили
трубами; народ же, всі озброєні
вояки, ішли перед ними; осталий
же народ ішов вслід за кивотом
господнього завіту, коли трубіли
трубами з рога. І раз обійшли місто
в другому дні, 14 і знову пішли до
табору; так же зробили до 6-ти
днів. 15 Сталося ж: у 7-му дні встали в час вставання, вранці, і в тому
дні обійшли місто сім разів. 16 І
сталося: в сьомому обході священики затрубіли трубами, і сказав
Ісус до ізраїльських синів: Закричіть, бо Господь видав нам місто.
17 І це місто буде проклятим, все
ж, що в ньому, – Господеві сили.
Тільки Рааву, розпусницю, оставите при житті; її і все, що є в її домі,
*бо вона сховала підглядачів, яких
ми посилали. 18 Ви ж стережіться
прокляття, і ніколи не задумайте ви
взяти з проклятого – бо наведете на
табір ізраїльських синів прокляття,
і вигубите нас. 19 Все ж золото і
срібло, мідь і залізо – хай буде
святим Господеві, хай внесеться до
господнього скарбу. 20 І затрубіли
священики трубами. Як почув народ голос труб, закричав ввесь народ великим і сильним голосом. *І
впали мури міста довкола, і ввійшов ввесь народ до міста, кожний
перед собою, і взяли місто. 21 І
прокляв його Ісус, все, що було в
місті, від чоловічого роду і до жіночого, від молодого і до старого, і до
теляти, до вівці, і до осла – все під
меч. 22 Двом же юнакам, що розвідували землю, *сказав Ісус: Ввійдіть до хати жінки – розпусниці і
виведіть звідти її і все, що є її, так
як ви їй поклялися. 23 І ввійшли
два юнаки, які розвідували місто,
до хати жінки, і вивели Рааву, розпусницю, і її батька, і її матір, і її
братів, і все, що було її; і вивели
ввесь її рід, і поставили її поза ізраїльським табором. 24 Місто ж
спалили вогнем з усім, що в ньому
за винятком золота, і срібла, міді і
заліза; віддали його до господньої
скарбниці, щоб внести Господеві.
25 Рааву ж, розпусницю, і ввесь її
батьківський дім оставив; і Ісус оставив при житті, і дав мешкати в Ізраїлі, і аж до сьогоднішнього дня,
тому що заховала розвідників, яких
послав Ісус дослідити Єрихон. 26 І
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во'н#же [повелю` ва'мъ]18 кли'кнђти, (-)19 тогда`
кли'кнете” И$ ѓ^бне'сше кїѓT завњта бж~їя,
ѓ%крsтъ гра'да (е^ді'ною) а%бїе и%де въ по'лчище и^
ста` т^ђ” (-)20 Въ (вторы'и (же) дн~ь)21 (въста'въ)22 і^сђсъ заё%тра, и^ въздвиго'ша жерцы`
ковчеh завњта гн~я” Жре'цъ же сеDмь и^же дръжа'хђ
[се'дмь трђ'бъ]23 преDи^дяхђ преD (кїѓ'томъ)
гн~имъ, (и^ трђби'ша трђба'ми, лю'дїе же вс^и)24
во'ини (въѓ^рђже'ни и^дя'хђ преD ни'ми)” (-)25 Про'чїи
(же) лю'дїе въ слњдъ ковче'га завњта гн~я (и^дя'хђ, е^гда` трђби'ша рожа'ными трђба'ми” И$)26
ѓ^быидо'ша гра'дъ (въ дн~ь, вторы'и, е^ді'ною)27, і^
и^до'ша па'ки въ по'лчище, си'це (же) (сътвори'ша)28. д^о ѕ~ дн~їи” (Бы'сть же)29 въ (з~ дн~ь)30,
въста'ша въ воста'нїе ё%трьнее, и^ ѓ^быидо'ша
граD (в то'и дн~ь) [седми'жды]31” И$ (бы'сть) въ ѓ^бхожде'нїи сеDмо'мъ въстрђби'ша жръцы` (трђба'ми). и^ рече і^сђсъ къ сн~омъ і^и^л~евомъ кли'кнњте
предаl б^о е^сть г~ь (на'мъ)32 гра'дъ” И$ бђ'детъ граD
(сїи) про'клятъ, (-)33 все' (же) е^же в не'мъ гв~и
[си'лъ]34. ра'звњ раа'въ блђ'дницђ снабди'те ю& и^
вс^е е^же е^сть в домђ` ея`, *(ја%ко съкры` прелагатая ја%же посыла'хоM) Вы' же снабди'теся [-]35 эT
кля'твы, (и^) да некогда` помы'слите в^ы взя'ти
эT кля'твы. и^ сътвори'те по'лчище эT сн~овъ
і^и^л~евъ кля'тва, и^ потреби'те н^ы” (-)36 (Зла'то
(же) вс^е [и^]37 сребро`)38 (-)39 мњ'дь [и^]40 желњ'зо ст~о
да бђдетъ гв~и, въ сокро'вище гн~е да ся внесе'тъ” И$ въстрђби'ша (жръцы` трђба'ми)41 ја%коже
ё^слы'шаша лю'дїе глsа трђ'бныи, кли'кнђша вс^и
лю'дїе (-)42 гла'сомъ вели'кимъ и^ си'лнымъ. *и^
падо'ша [-]43 (градђ) стњ'ны ѓ%крстъ, и^ внидо'ша вс^и лю'дїе въ (граD ко'ждо проти'вђ себе`, и^
прија%ша граD)” И$ прокля` и& і^сђсъ, (-)44 вс^е е^ли'ко
бя'ше въ гра'дњ эT мђжеска по'лђ и^ до же'ньска.
эT ю'ноша и^ до ста'рца и^ (эT)45 телца` [до ѓ^вцы`]46, и^ (до) ѓ^сля'ти (вс^е поD ме'чь)47” (-)48 двњма' (же) ю%ношама съгляда'вшема (зе'млю). *рече
і^сђсъ вни'дњте въ до'мъ жены` (блђ'дница) і^ и^зведњте и& эTтђдњ, и^ вс^е е^же е^сть е^я` (ја%коже
кля'стася е'й)” И$ внидо'ста дв^а ю%ноши съгляда'вшїи гра'дъ въ до'мъ жены`. і^ и^зведо'ста раа'въ блђ'дницђ и^ эTц~а ея`, и^ мт~ръ е^я`, и^ бра'тїю ея`. и^ вс^е е^же (ея` бы'сть)49, и^ вс^е рожде'нїе
е^я` (и^зведо'ста), и^ поста'виша и& вн^њ по'лчища
і^и^л~ева” (-)50 ГраD (же) запали'ша ѓ^гне'мъ съ
всњмъ е^же б^њ в не'мъ. ра'звњ (зла'та и^ сребра`)51
(-)52 мњ'ди и^ желњза, эTда'ша въ (доM)53 гн~ь
внести` (гв~и)” (-)54 Раа'в (же) блђдницђ и^ весь
до'мъ (е^я` эTч~ескїи)55 (ѓ^ста'ви и^) живи` (и&) і^сђсъ.
и^ ѓ^бита'ти сътвори` въ і^и^л~и, а^жъ (и^) до
дн~ешняго дн~и поне'же съкры` прелага'тая ја%же
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посла` і^сђсъ съгляда'ти і^е^рихо'на” И$ прокля'лъ
і^сђсъ въ (то'и дн~ь)56 [-]57 гл~я, пр'оклятъ чл~къ
(преD гм~ъ) [и^же поста'витъ и^]58 съгради'тъ граD
сїи (і^е^рихо'нъ) на прьвенцы` свое^мъ, ѓ^снове'тъ и%.
и^ на ме'ншемъ свое^мъ поста'витъ вра'та е^го” И$
си'це сътвори` [а^за'нъ]59 и^же эT веџи'ля, на а^вирона прьве'нца (е^го) ѓ^снова` и&. и^ на ме'ншем# сп~сеном#
поста'ви вра'та е^го”

прокляв Ісус в тому дні, кажучи:
Проклята перед Господом людина,
яка поставить і відбудує це місто –
Єрихон. За свого первородного –
закладе його основу, і за свого найменшого – поставить його браму. І
так зробив Азан, що з Ветилю: і за
Аавирона, його первородного, поклав його основи; і за найменшого,
що остався, поклав його брами.

Глvа, з~”

Глава 7

бя'ше г~ь съ і^сђсомъ, и^ б^њ и%мя е^го по
все'и земли`. и^ прегрњши'ша сн~ове і^и^л~евы
прегрњше'нїемъ вели'ким#, и^ ё^лђчи'ша эT
кля'твы, (-)1 *взя` (б^о) а^ха'ръ сн~ъ хармїи'нъ сн~а зам#врїи'на, сн~а зарїи'на, эT племе'ни і^ё'дина эT кляTвы, и^ разгнњвася (г~ь ја%ростїю)2 на
сн~ы і^и^л~евы” (-)3 Посла' (же) і^сђсъ мђжа` (эT і^е^рихо'на) въ га'и, и^же е^сть проти'вђ [виџа'нъ]4 (на
восто'къ веџи'ля), (и^ рече и^мъ) гл~я. (шеDше) согляда'ите [зе'млю]5. і^ и^до'ша мђжи и^ съгляда'ша га'и” И$ възврати'шася къ і^сђсђ и^ реко'ша
е^мђ, да не' и^дђтъ вс^и лю'ди. н^о ја%ко дв^њ ты'сящи и^л^и тр^и ты'сяща мђжи` да и%дђтъ, и^
да вою%ютъ (га'и)6. да не веде'ши та'мо (всњ'хъ
людїи)7, ма'ло б^о е^сть (и^хъ та'мо)” І$ и^до'ша (эT
людїи) [та'мо]8 а^ки тр^и ты'сяща мђжъ, и^
пробњ'гнђша эT лица` мђже'и га'искиX И$ ё^би'ша
эT ни'хъ мђжи га'и, ја%ко л~, и^ ѕ~, мђжъ. и^ эTгна'ша и^хъ эT враT. (до'ндеже)9 съкрђши'ша я& до
катафарђса, и^ ё^жасе'ся срDце лю'дїи и^ бы'сть
ја^ко вода`” И$ растерза` і^сђс# ри'зы своя`, и^ паде` (-)10
на земли` на лице` (свое) преD гм~ъ. а^жъ до вечера
са'мъ и^ ста'рцы і^и^л~евы, (-)11 всы'паша прьсть на
главы` своя`” И$ рече і^сђсъ моля'ся, г~и [г~и]12 въскђ'ю преведе` ра'бъ твой люди сїя чрезъ і^е^рда'нъ, преда'ти я& (а^м#мор#ре'ѓм#)13 на погђбленїе
(-)14. (-)15 а^ще бы'хомъ пребы'ли (-)16 всели'лися
быхомъ подолгъ і^ѓ^рда'на” (Ги~)17 что рекђ
е^лмаже и^змњни` і^и^л~ь вы'ю (свою`) преD (враги` свои^ми)18” (-)19 Оу^слы'шавши (же) ханаа'ни и^ вс^и живђщїи на земли` ѓ^быидђтъ (-)20, потребя'тъ
насъ съ земля`. (-)21 чт^о (же) сътвори'ши и%мени
твое^мђ вели'комђ” И$ рече г~ь къ і^сђсђ въста'ни
въскђю с^е (ё^ныло е^сть)22 лице` твое` съгрњши'ша
лю'дїе, и^ престђпи'ша завњтъ [мои]23 е^же завњща'хъ к ни'мъ, и^ ё^краDше эT кля'твы (и) скры'ша въ сосђдњхъ свои^хъ” (Сего ра'ди) не (възмогђтъ)24 сн~ове і^и^л~евы ста'ти преD лицемъ вра'гъ
своиX” н^о хребетъ ѓ^братя'т# преD враги` свои^ми,
ја%ко (кля'твою сташа)25, (и^) не приложђ` ксемђ
бы'ти с ва'ми, а^ще не и^змете кля'твы эT себе`
са'ми” Въста'въ ѓ^чи'сти лю'ди, и^ рцы` ѓ^чи'сти337

27 І Господь був з Ісусом, і його
ім’я було по всій землі. 7,1 І згрішили ізраїльські сини великим гріхом, і затримали, з проклятого. *Бо
взяв Ахар, син Хармія, сина Замврія, сина Зарії, з племені Юди, – з
проклятого, – і Господь розгнівався
гнівом на ізраїльських синів. 2 Послав же Ісус мужів з Єрихону до
Ґай, що є напроти Ветиля, на сході
Ветиля; і сказав їм, кажучи: Пішовши, розвідайте землю. І мужі пішли
і розвідали Ґаї. 3 І повернулися до
Ісуса, і сказали йому: Хай не іде
ввесь народ, але яких дві тисячі чи
три тисячі мужів хай підуть, і хай
воюють проти Ґай. Не провадь туди
ввесь народ, бо їх там є мало. 4 І з
народу пішло туди яких три тисячі
мужів, і втекли від лиця мужів Ґай.
5 І вбили, з них, мужі Ґай яких 30 і
6 мужів, і прогнали їх від брами,
доки не знищили їх, до Катафаруса;
і жахом наповнилось серце народу,
і стало наче вода. 6 І роздер Ісус
свою одіж, і впав на землю, на своє
лице, перед Господом – аж до вечора він сам та ізраїльські старшини
насипали порох на свої голови. 7 І
сказав Ісус, молячись: Господи,
Господи, навіщо твій раб перевів
цей народ через Йордан, щоб видати його аммореям на вигублення.
Коби ми зосталися були, ми поселилися б були вздовж Йордану.
8 Господи, що скажу, бо ж повернув Ізраїль свою шию перед своїми
ворогами. 9 Почувши ж, хананеї і
всі, що живуть на землі, оточуть,
вигублять нас з землі. Що ж зробиш в твоєму великому імені?. 10 І
сказав Господь до Ісуса: Встань.
Навіщо, ось, осунулось твоє лице.
11 Народ згрішив і переступив мій
завіт, який я їм заповів; і вкравши,
з проклятого, і сховали до своїх
скринь. 12 Через це не зможуть ізраїльські сини встояти перед лицем
своїх ворогів, але повернуть хребет
перед своїми ворогами, бо стали
прокляті. І не додам більше бути з
вами, якщо не заберете прокляття
від себе самих. 13 Вставши, освяти
народ, і скажи: Очистіться на зав-
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тра, бо ось каже Господь Бог ізраїльський: Прокляття є у вас, не зможете встояти перед вашими ворогами, доки не усунете від себе самих
прокляття. 14 Хай зберуться всі
вранці, за вашими племенами, і буде: плем’я, на яке вкаже Господь,
приведете за родами; рід же, на який вкаже Господь, приведете за
домами; дім же, на який вкаже Господь, приведете за чоловіком. 15 І
той, який буде оскаржений, хай
згорить вогнем сам і все, що є його,
бо переступив господній завіт, і
вчинив беззаконня в Ізраїлі. 16 І
вранці, удосвіта, встав Ісус і привів
народ за племенами, – і оскаржено
плем’я Юди. 17 І приведено за родами, – і оскаржено рід Зарани; і
приведено рід Зарани за домом, – і
оскаржено дім Замврія. І приведено
його дім за мужами, 18 – і оскаржено Ахара, сина Хармія, сина Замврія, сина Зарая, з племені Юди. 19
І сказав Ісус Ахарові: Сину мій, дай
сьогодні славу Господеві Богові ізраїльському і признайся йому, визнай мені, що ти зробив, і не затаїш
від мене. 20 І відповів Ахар Ісусові,
і сказав: Поправді, я згрішив перед
Господом Богом Ізраїля: так і так я
зробив. 21 Я побачив в полоні гарну і якісну одіж, і 200 дидрагм срібла, і одну золоту посудину, 50 дидрагм; я їх забажав і взяв; і все те я
сховав в землі, в моїм шатрі, срібло
сховав я під ними. 22 І послав Ісус
послів, і пішовши до шатра в табір,
– це ж було сховане в шатрі, і срібло під ними. 23 І винесли їх з шатра, і принесли до Ісуса і до ізраїльських старшин, і поклали їх перед
Господом. 24 І взяв Ісус Ахара, сина Зарана, і срібло, і одіж, і золоту
посудину, завів їх до долини, до Ахара; і його синів, і його дочок, і
його худобу, і його ослів, і всіх його овець, і його шатро, і ввесь його
маєток, і ввесь Ізраїль – за ним. І
вивів їх з усім до Емекахора. 25 І
сказав Ісус Ахарові: Чому ти нас вигубив? Сьогодні тебе вигубив Господь. І ввесь Ізраїль побив його камінням, і спалили все його вогнем,
і закидали камінням. 26 Насипали
над ним велику могилу каміння, – і
Господь спинив лють свого гніву.
Задля цього названо ім’я того місця
Емекахор, і аж до цього дня.

теся до ё%тра, (ја%ко) с^е гл~етъ г~ь б~ъ і^и^л~евъ.
кля'тва [е^сть въ ваs]26 не възмо'жете ста'ти
преD враги` вашими, до'ндеже и%змете ([эT себе са'ми]27 кля'твђ)28” (-)29 да съберетеся вс^и заё%тра, по племеномъ (ва'шимъ) и^ бђдетъ племя`
е^же пока'жетъ г~ь” да приведете` до сонмђ, (-)30
сонмъ (же) и^же покажетъ г~ь. да приведете по
домоM (-)31 до'м (же) и^же покажетъ г~ь. да приведете` по мђжемъ” І$ и^же ся ѓ^бличиT да и^згори'тъ ѓ^гне'мъ (самъ) и^ вс^е е^ли'коже е^сть е^го,
ја^ко престђпи` завњтъ гн~ь. и^ сътвори` безаконїе
въ і^и^л~и” И$ ѓ^бђтрњ і^сђс# заё%тра и^ приведе` люd
по племе'ни, і^ ѓ^бличи'ся племя` і^ё'дино” И$ приведеся по соnмомъ, и^ ѓ^бличи'ся сонмъ зара'ин##. (и^
приведеся со'нмъ зара'инъ по до'мђ и^ ѓ^бличи'ся
до'мъ замврїи”) И$ приведе'ся (до'мъ е^го) по' мђжемъ, и^ ѓ^бличися а^ха'ръ сн~ъ (хармїи'нъ, сн~а)
заMврїина, сн~а зара'ня, (эT племе'ни і^ё'дина)” И$
рече і^сђсъ а^ха'рђ (сн~ђ мой) да'ждь сла'вђ днsе, гв~и
б~ђ і^и^л~евђ. и^ да'ждь е^мђ и^сповњ'данїе, и^сповњждь
м^и чт^о е^си сътвори'лъ и^ не потаи` эT мене`” И$
эTвњща` а^ха'р# і^сђсђ и^ рече (пои%стин#нњ) съгрњшихъ. преD гм~ъ бм~ъ і^и^л~евымъ, си'це и^ си'це сътвори'хъ” Ви'дњхъ въ плњнњ ри'зђ. кра'снђ (и^)
добрђ`, и^ с~ дидра'гмъ сребра` и^ съсђдъ е^ді'нъ
зла'тъ. н~. дидра'гмъ, (помы'слихъ)32 на' ня (и^)
взя'хъ, и^ (все`)33 т^о съкры'хъ в земли` въ кђщи
мое'и, (-)34 сребро` съкры'хъ поD ни'ми” И$ посла` і^сђсъ
послы` и^ (шеDше)35 въ кђщђ въ по'лчище. (-)36 сїе
(же) бя'ше съкрове'нно въ кђщи, и^ сребро` поD ни'ми” І$ и^знесо'ша и& и^с кђща и^ принесо'ша къ і^сђсђ
и^ къ ста'рцемъ і^и^л~евыM и^ положи'ша я& преD гм~ъ”
И$ поя` і^сsђ а^ха'ра сн~а зара'ня. и^ (сребро` и^ ри'зђ и^
съсђдъ зла'тыи) възведе` и& въ де'брь (къ а^ха'рђ)37 и^ сн~ы е^го и^ дще'ри е^го, и^ говя'да е^го и^ ѓ^сля'та е^го и^ вс^и ѓ^вца` е^го и^ кђщђ е^го, и^ вс^е
и^мњнїе е^го. и^ весь [і^и^л~ь]38 по не'мъ, и^ възведе`
я% (съ всњмъ) въ е^мекахо'ръ” И$ рече і^сђсъ а^ха'рђ
почт^о потреби` на'съ. потреби т^я г~ь дне'сь и^
поби'ша и& ка'менїеM весь і^и^л~ь. и^ (съжго'ша е^го вс^е
ѓ^гнеM, и^ намета'ша ка'менїемъ”) И$ссы'паша на
не'мъ моги'лђ ка'менїемъ вели'кђ. и^ ё^ста'ви г~ь
ја%рость гнњ'ва свое^го. сего ра'ди прозва'ся (и%мя
мњстђ томђ`)39 е^мекахо'ръ, дажъ и^ до (сего
дн~е)40”

Глава 8

Глvа, и~”

1 І сказав Господь до Ісуса: Не
бійся ані не жахайся. Візьми з собою всіх військових мужів, вставши ж, піди до Ґай. Ось даю в твої
руки царя Ґай, і його землю, і його

реq г~ь къ і^сђ'сђ не бо'ися н^и ё^жаса'ися пои^ми` съ собо'ю [вс^я мђж'а]1 во'искїа, (-)2
въста'в# (же) възы'иди въ га'и. с^е (даю`)3
въ рђцњ` твои` цр~я га'иска и^ зе'млю е^го,
338
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(и^ лю'ди е^го и^ гра'дъ е^го)” И$ да сътвори'ши га'ю
(и^ цр~ю е^го), ја%коже сътвори` і^е^рихо'нђ и^ цр~ю е^го.
(-)4 полоn (же и^) ско'ты (е^го) да плњниши себњ`,
ё^стро'и же себњ` поDсадђ гра'да за собо'ю” И$ (въста'въ)5 і^сђ'съ и^ вс^и мђж'и во'иньстїи, да въни'дђтъ въ га'и. [і^ и^збра`]6 і^сђ'съ, л~, ты'сящъ
мђ'жъ во'инъскиX си'лныX крњ'постїю, и^ посла` (-)7
но'щїю” И$ заповњ'да и^мъ гл~я, в^ы съкры'итеся
за гра'домъ. да не (бђдете дале'че)8 гра'да (ѕњ'ло). и^ да бђдете вс^и гото'ви” (-)9 А/з# (же) и^ вс^и
[людїе]10 и^же съ мно'ю. пристђ'пимъ къ гра'дђ,
и^ да бђ'детъ е^гда` и^зы'идђтъ живђщїи въ
га'и, въ стрњте'нїе на'мъ ја%коже и^ пре'жде” (-)11
Побњ'гнеM эT лица` и^хъ и^ ја%коже и^зы'идђтъ въ
слDњ наs, да эTба'вимъ я& эT гра'да, и^ рекђтъ
бњжа'тъ сї'и эT лица` на'шего ја%коже и^ пре'жде”
Вы^ же (въста'вше)12 эT кро'ва да вни'дете въ
гра'дъ, (и^ преда'стъ иX г~ь б~ъ на'шъ в рђцњ
ва'ши” Бђ'ди же и^ ја%коже во'зметъ граD да запали'те и& ѓ^гне'мъ) по словеси` (гн~ю)13 сътвори'те,
с^е (заповњ'даю)14 ваM” И$ посла` я& і^сђ'съ, і^ и^до'ша
въ заста'вы и^ сњдо'ша межDђ веџи'лемъ, и^ ме'ждђ га'иеM, эT мо'ря га'иска” И$ ѓ^бђтрњ'въ і^сђ'съ
заё%тра съгляда` лю'ди. и^ (възы'иде)15 сам# и^
ста'рцы [і^и^л~ьтестїи]16 преD (людми)17 въ га'и” И$
вс^и лю'дїе во'инстїи с ни'мъ възыидо'ша, і^ и^дђщи прїидо'ша сђпроти'въ гра'да эT въсто'ка. (и^
ѓ^поlчи'шася эT сњ'вера въ га'и, и^ бы'сть де'бр#
межDђ и'ми и^ межDђ га'ие^мъ” *И$ вз^я ја%ко, Wе~, мђжїи, и^ положи` и^хъ на поDса'дђ междђ` веџи'лемъ
и^ гаие^мъ эT за'пада гра'да” И$ прибли'жишася
лю'дїе ве'сь по'лкъ эT сњ'вера гра'да, а^ ѓ^ста'тки
е^го эT мо'ря гра'да, и^ по'иде і^сђ'съ но'щи ѓ^ноя`
посредњ де'бри)18” И$ бы'сть ја%ко ви'дњ цр~ь га'искїи, потща'ся (заё%тра и^зы'ти)19 (и^ мђжи граDстїи) проти'вђ и^мъ прямо” (И$ быs е^гда` ё^ви'дњ
с^е цр~ь га'искїи, а%бїе въста'въ ра'но, і^ и^зыдо'ша
мђжїе га'истїи) на' брань, са'мъ и^ вс^и лю'дїе
(е^го)20. (въ' время преD лицеM заста'въ,) (-)21 сїи
(же) не вњ'дяша ја%ко поDса'да е^сть за гра'доM (е^го)”
И$ (ё^ви'дњвъ я&)22 (-)23 (і^сђ'съ эTи^де)24 и^ [ве'сь]25
(лю'дъ)26 эT лица` и^хъ, (и^ бего'ша пђте'мъ въ
пђсты'ню” И$ премо'гъ же ве'сь лю'дъ гна'ти по
ниX, и^ прельсти'шася.) и^ погна'ша въ слњ'дъ
сн~овъ і^и^л~евъ, и^ (-)27 эTстђпи'ша эT гра'да” (И$) не
ѓ^ста` никто'же въ га'и (и^ веџи'ль, н^о гна'ша
вс^и)28 въ слDњ і^и^л~я. и^ ѓ^ста'виша гра'дъ эTве'рстъ, и^ гна'ша въ слњ'дъ і^и^л~я” И$ реq г~ь къ
і^сђ'сђ простри` рђ'кђ свою` (и^)29 копїе` и^же в рђцњ`
твое'й на гра'дъ, ја%ко в рђ'кђ твою` предаX и& (-)30”
И$ простре` і^сђсъ рђ'кђ свою` (и^) копїе` на градъ, и^
заста'вы въста'ша ско'ро эT мњста свое^го. і^ и^339

народ, і його місто. 2 І зробиш з
Ґаєм і його царем так, як ти вчинив
Єрихонові і його цареві; полон же і
його скотину візьмеш в полон собі.
Приготов же собі засідку міста за
собою. 3 І встав Ісус і всі військові
мужі, щоб ввійти до Ґай. І вибрав
Ісус 30 тисяч сильних військових
мужів в кріпості, і послав вночі. 4 І
заповів їм кажучи: Ви сховайтеся
за містом. Не будьте дуже далеко
від міста, і будьте всі готові. 5 Я ж і
ввесь народ, що зі мною, підійдемо
до міста; і буде, коли вийдуть ті,
що живуть в Ґаях нам назустріч,
так як і перед тим, втечемо від їхнього лиця. 6 І як вийдуть вслід за
нами, відтягнемо їх від міста, і скажуть: Ці втікають від нашого лиця,
так як і перед тим. 7 Ви ж, вставши
зі сховку, ввійдете до міста, і Господь Бог наш видасть їх у ваші руки. Буде ж, і як візьмете місто, запалите його вогнем, 8 зробите за
господнім словом; ось я вам заповідаю. 9 І послав їх Ісус, і вони пішли
до засідки, і засіли між Ветилем і
між Ґаями, з заходу Ґай. 10 І вставши вдосвіта, Ісус провірив народ, і
пішов сам та ізраїльські старшини
перед народом до Ґай. 11 І ввесь
військовий народ пішов з ним, і
йдучи, прийшли проти міста зі сходу, 12 і стали полками з півночі, в
Ґаю, і була долина між ними і між
Ґаєм. *І він взяв яких 5000 мужів, і
послав їх в засідку між Ветилем і
Ґаєм, зі заходу міста. І наблизився
народ, ввесь полк, з півночі міста, а
його осталі – з заходу міста; і пішов Ісус в тій ночі посеред долини.
14 І сталося, як побачив цар Ґаю,
поспішився вдосвіта вийти: він і
мужі міста прямо проти них. І сталося, коли це побачив цар Ґаю, зразу встав рано, і вийшли мужі ґайскі
на бій: сам він і ввесь його народ в
часі перед лицем засідки – ці ж не
знали, що за його містом є засідка.
15 І побачивши їх, відійшов Ісус і
ввесь народ від їхнього лиця, і бігли дорогою в пустиню. І пустився
ж ввесь народ гнатися за ними, – і
були обманені. 16 І погналися вслід
за ізраїльськими синами – і вони
відступили від міста. 17 І не зостався ніхто в Ґаю і Ветилі, але гналися
всі вслід за Ізраїлем. І оставили
місто відкрите, і погналися вслід за
Ізраїлем. 18 І сказав Господь до
Ісуса: Простягни свою руку і списа,
що в твоїй руці, проти міста, бо в
твої руки передав я його. І простягнув Ісус свою руку і списа проти
міста; 19 і засідки швидко встали зі
свого місця і вийшли, коли він простягнув руку; і ввійшли до міста, і
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взяли його, і поспішившись, запалили його вогнем. 20 І місцеві мешканці Ґаю, оглянувшись позад себе,
побачили дим, що підносився з міста до неба, і після цього не мали
куди втекти, ані сюди ні туди. Народ же, що відбіг в пустиню, повернувся на переслідувачів. 21 Ісус же
і ввесь Ізраїль, побачивши, що засідки взяли місто і що піднімається
дим міста до неба, і повернулись, і
вибили мужів Ґай. 22 Ці ж вийшли
з міста їм назустріч, і звідусіль оточили їх ізраїльтяни: ці – з цієї
сторони, а інші – з другої сторони; і
вибили їх, доки не остався ні один з
них живий, ані не втік. 23 Царя ж
Ґай взяли живим і привели його до
Ісуса. 24 І сталося, як перестали
ізраїльські сини вбивати мешканців
Ґаю на полях, в горі, на схилі, на
якому за ними гналися, де впали всі
від леза меча; і повернувся ввесь
Ізраїль до Ґаю, і побив їх мечем. 25
І були всі ті, що впали в тому дні, з
чоловічого і до жіночого роду, –
12-ть тисяч, всіх, що жили в Ґаю.
Ісус же не повернув руки, яку простягнув зі списом на землю, доки не
прокляв всіх, що мешкали в Ґаю, 27
за винятком їхнього скота і маєтку,
що в тому місті взяли в полон собі
ізраїльські сини за господнім наказом, так як наказав Ісусові. 28 І спалив Ісус місто вогнем, і є незаселеним навіки, і є запустілим, і аж до
цього дня. 29 Царя ж Ґаю він повісив на дереві, і був на дереві до вечора; як заходило ж сонце, Ісус
заповів – і зняли його тіло з дерева,
і кинули його до потоку перед брамою міста, і насипали над ним велику могилу каміння, і до цього
дня. 9,2a *Тоді Ісус збудував жертовник Господеві Богові Ізраїля на
горі Ґайвал. 2b Так як був заповів
Мойсей, господній раб, ізраїльським синам; так як написано в законі Мойсея: *жертовник з нетесаного каміння, до яких не прикладено
заліза; і приніс там цілопалення
Господеві, жертву спасіння. 2c І
написав Ісус на каміннях другий
закон, закон Мойсея, який написав
перед ізраїльськими синами. 2d
Ввесь же Ізраїль: і їхні старшини,
їхні судді, і їхні писарі проходили
по обох боках, по боках кивота, перед священиками і левітами, що
несли кивот господнього завіту;
приходько ж і тубілець, що були:
половина їх коло гори Ґавал і половина їх коло гори Евал, так як
був заповів Мойсей, раб господній,
щоб благословити ізраїльський народ вперше. 2e Після цього ж так
прочитав всі слова цього закону:
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зыидо'ша е^гда` простре` рђ'кђ и^ вънидо'ша въ
гра'дъ и^ взя'ша и&. и^ пот#ща'вшася запали'ша
(е^го)31 ѓ^гне'мъ” И$ ѓ^зрњвшеся ѓ^баватели (насеlницы) га'истїи въспя'ть и^хъ (-)32 ё^зрњш'а ды'мъ
въсходя'ще эT гра'да до нб~се. и^ (посе'мъ) не и^мњша ка'мо побњ'гнђти н^и сњмо н^и ѓ^ва'мо.
(лю'дїе же эTбњ'гшїи въ пђсты'ню въз#врати'шася на гони'тели)” (-)33 І$сђсъ (же) и^ весь і^и^л~ь (ви'дњвше)34, ја%ко взяша заставы гра'дъ. и^ ја%ко
(въсходитъ)35 дымъ гра'дныи до нб~се, и^ ѓ^братившеся. (і^) и^збыша мђжи га'искїи” (-)36 Сїи
(же) и^зыдо'ша и^з града проти'вђ (и^мъ), и^ (ѓ^бъя'ша и^хъ эTвсюдђ і^и^л~ьтяне)37. сїи эT сїю
странђ`, (а^)38 и'нїи ѓ^бо'нђ странђ`, і^ и^збиша [я&]39.
дон#деже не ѓ^ста` (н^и е^ді'нъ) эT нихъ цњлъ н^и ё^бњжа” (-)40 Цр~я (же) га'иска ја%ша жи'ва и^ приведо'ша и& къ і^сђ'сђ” И$ (бы'сть) ја%ко преста'ша сн~ове
і^и^л~еви сњкђщ'и (насеlникъ)41 га'искихъ. на' полехъ
(-)42 въ горњ` до и^схо'да. на не'мъже (и^хъ гони'ша)43 (и^дњже падо'ша вс^и ѓ%стрїеM меча`)44” И$ ѓ^брати'ся (ве'сь і^и^л~ь)45 въ га'и и^ посњ'че (я& мече'м#)46” И$ бы'ша (вс^и) паDшїи въ (то'и дн~ь)47 эT
мђже'ска по'лђ и^ до же'ньска, в~і ты'сящь, всњ'хъ
живђщиX въ га'и” (І$сђ'съ же не ѓ^брати` рђ'кђ ја%же
просте'р# копїе'мъ на землю`. до'ндеже прокля`
всњхъ ѓ^бита'ющиX въ га'и”) Ра'звњ скота` (и^хъ) і^
и^мњ'нїа и^же въ' градњ (ѓ%ноM)48 плени'ша [себњ`]49
сн~ове і^и^л~еви, по повелњ'нїю гн~ю ја%коже повелњ`
(-)50 і^сђ'сђ” И$ запали` (гра'дъ і^сђ'съ)51 ѓ^гне'мъ, (и^
е'сть)52 без# ё^селе'нїя въ вњ'къ, (и^ е^сть ѓ^пђстњнїемъ)53 даже (и^) до (сего` дн~е)54” (-)55 Цр~я
(же) га'иска повњ'си на' древњ (-)56, и^ бяше на'
древњ до' вечера. (-)57 заходя'щђ (же) слн~цђ, повелњ` і^сђсъ. и^ сня'ша [тњло е^го]58 съ дре'ва и^ поверго'ша и& въ (пото'цњ)59, (преD враты града,) і^
и^ссыпа наD ниM моги'лђ (вели'кђ) каменїеM (и^) до сего` дн~е” *[Тогда` съгради` і^сђ'съ ѓ^лта'рь, гв~и б~ђ
і^и^л~евђ въ горњ` гаи^ва'лъ” ЈА/коже б^њ заповњ'да
мољ=сїи рабъ гн~ь сн~омъ і^и^л~евымъ. ја%коже пи'шетъ въ законњ мољ=сїѓ^вњ, *ѓ^лта'рь эT ка'менїи нете'саныхъ. на нихъже нњсть ся възложило желњзо, и^ възнесе` т^ђ все`съж#женїе гв~и (-)60
требђ сп~сенїя” И$ въписа` і^сђсъ на камыцњхъ,
вторы'и законъ, законъ мољ=сїѓ^въ. и^же написа`
преD сн~ы і^и^л~евыми” (-)61 Весь (же) і^и^л~ь и^ старцы
и^хъ (-)62 сђдїи` [иX]63 и^ книгочїа иX, преходяхђ
ѓ^ба полы съ странђ` ковче'га. преD (-)64 жерцы` и^
левљ=ти (възDвиза'ющими)65 ковчегъ завњта гн~я.
(-)66 пришелецъ (же) и^ т^ђземецъ и^же бяхђ
полъ (и^хъ) близъ горы` (гава'лъ)67, и^ (-)68 пол#
(и^хъ) близъ горы` (е^валъ)69. ја%коже б^њ заповњ'да
мољ=сїи рабъ гн~ь. (блsвяще)70 люди і^и^л~евы въ
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первыX” (-)71 По семђ же тако почте` [-]72 вс^я словеса` закона сего`, блsвенїа и^ клятвы. по всемђ`
писа'нїю въ законњ мољ=сїѓ^вњ” (И$) не бы'сть словеси` ѓ^ всXњ и^же заповњ'да мољ=сїи (-)73. е^гоже не
почте` і^сђсъ въ ё%ши всемђ` соньмђ сн~овъ і^и^л~евъ,
мђжеM и^ женаM и^ дњтемъ, и^ пришелцемъ, (ходящимъ посредњ и^хъ)74]75”

Глvа, џ~”

д~ мо= к~а

(бы'сть) ја%ко (-)1 ё^слы'шаша [вс^и]2 цр~и
(а^м#мор#реистїи)3, ја%же ѓ^бо'нђ странђ` і^ѓ^рда'на. (і^) и^же въ го'рстњи і^ и^же въ ра'внњи, і^ и^же (-)4 подолгъ моря великаго. і^
иже въ сђпроти'внњи дђбравњ, и^ (хет#џеи)5, [и^
а^м#мор#реи, и^ гергесе'и, и^ ханане'и, и^ ферезеи, и^ е^веи, и^ е^ё^сеи]6” Снидо'шася въкђпњ сњщися съ
і^сђсомъ и^ съ і^ил~емъ е^дїномы'сленно” [-]7 И$ живђщимъ (же въ хо'лъмњ) въ гаваѓ'нњ. слы'шаша
е^ли'ко сътвори` г~ь и^е^рихо'нђ, и^ га'и” (-)8 Сътвори'ша же и^ сїи съ лђка'въствоM” (-)9 пришеDше (ё^бо
и^) (съдњ'лаша себњ` послы`)10, възе'мше вре'тища
ве'тха на ѓ^слы своя`, и^ мњ'хи (ве'тхи ви'нны)11,
и^ разсњ'дъшая^ся завя'заны” (-)12 И$ сапози` (-)13
веTхи, и^ запла'чены на но'гђ иX. и^ ри'зы (-)14 поветша'ны на ни'х#, и^ хлњ'б (и) (бра'шна и^хъ)15 (бњша) пресхли` (съдробе'ни и^ съплеснњ'ли)16” И$ прїидо'ша къ і^сђ'сђ въ по'лчище і^и^л~ево въ галга'лђ. и^
реко'ша (е^мђ)17 и^ [всемђ`]18 і^и^л~ю эT земля` да'л#нїа
прїидо'хомъ, и^ нн~њ завњща'ите намъ завњтъ”
И$ реко'ша сн~ове і^и^л~еви къ (хоре'ю)19. вњ'дњ (ја%ко
т^ы)20 посредњ` (наs)21 жевеши, (-)22 ка'ко [завњща'ю тебњ]23 завњтъ” И$ реко'ша къ ісђ'сђ раби`
(е^смы` твои`)24. и^ реq к ни'мъ і^сђсъ эTкђдђ е^сте`,
(и^л^и)25 эTкђ'дђ хо'дите” И$ реко'ша [къ немђ`]26 эT
(да'лняа земля`)27 ѕњло (прїидо'хомъ)28 раби`
твои`, въ и%мя г~а б~а твое^го. слы'шахомъ б^о
и%мя е^го и^ вс^е е^ли'ко сътвори въ е^гљ=птњ” И$
(вс^е) е^ли'ко сътвори [двњма]29 цр~ема (а^м#мор#ре'искома)30. и^же бњ'хђ ѓ^бо'нђ странђ` і^ѓ^рда'на, *сїѓ'нђ
цр~ю (сево'ньскђ)31. і^ (и^ѓ'гђ)32 цр~ю васа'ньскђ, и^же
живя'ше въ а^старо'џњ, и^ въ (дра'инњ)33” (-)34 [-]35
Реко'ша к на'мъ ста'рцы наши, и^ вс^и живђщ'їи
на земли` на'шеи гл~юще. възмњте себњ` бра'шно
на пђть, і^ и^дњте проти'вђ и^мъ, и^ рцњте къ
ни'мъ раби` (е^смы` [ва'ши]36)37, и^ нн~њ завњща'ите
на'мъ завњтъ” Сїи' хлњ'бы (на'ши) те'плыя
взя'хомъ (эT домо'въ на'шиX)38. во'ньже дн~ь и^зыидо'хомъ прїити` къ ва'мъ, нн~њ же пресхо'ша и^
бы'ша и^стоще'ни” И$ сїи' мњ'си ви'нны (но'вы иXже
налїя'хомъ)39, и^ с^и рас#сњдо'шася. и^ ри'зы на'ша
(сїа') и^ ѓ'бђвища на'ша [ѓ^беTша'ша]40, эT до'лга
пђти` ѕњ'ло” И$ взя'ша кн~ѕи бра'шно и^хъ, (а^)41
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благословення і прокляття за всім
записаним в законі Мойсея. 2f І Не
було слова з усіх, які заповів Мойсей, якого не прочитав Ісус в вуха
всього збору ізраїльських синів:
мужам і жінкам, і дітям, і приходькам, що ходили посеред них.

Глава 9
1 І сталося, як почули всі амморейські царі, що на другій стороні
Йордану, і що в гірській околиці, і
що на рівнині, і що вздовж великого моря, і що в протилежній долині,
і хеттеї, і аммореї, і ґерґесеї, і хананеї, і ферезеї, і евеї, і євусеї. 2 Зібралися вони разом, щоб одностайно
воювати з Ісусом і з Ізраїлем. 3 І ті,
що жили ж на вершку, в Ґаваоні,
почули, що вчинив Господь Єрихонові і Ґаєві. 4 Зробили ж і ці похитрому. Прийшовши, отже, і поставили собі послів, взявши на своїх
ослів старі мішки, і старі бордюги
вина, і подерті онучі, 5 І стару і
сходжену обуву на їхні ноги. І на
них стара одіж, і хліб, і їхня їжа були пересохлі, подроблені і спліснявілі. 6 І вони прийшли до Ісуса, до
ізраїльського табору до Ґалґал, і
сказали йому і всьому Ізраїлеві: Ми
прийшли з далекої землі, і тепер завіщайте з нами завіт. 7 І сказали ізраїльські сини до хорея: Знаю я, що
ти живеш посеред нас, як завіщаю з
тобою завіт? 8 І сказали до Ісуса:
Раби ми є твої. І сказав до них Ісус:
Звідки є ви, або звідки приходите?
9 І сказали до нього: Твої раби
прийшли з дуже далекої землі в імені Господа Бога твого. Бо ми почули Його ім’я і все те, що він вчинив в Єгипті, 10 і все те, що він
вчинив двом амморейським царям,
які були на другому боці Йордану –
*Сіонові, цареві севонському, і Йогові, цареві васанському, який жив
в Астароті і в Драїні. 11 До нас сказали наші старшини і всі, що живуть у нашій землі, кажучи: Візьміть собі їжу на дорогу, і підіть їм
назустріч, і скажіть до них: Ми є
вашими рабами, і тепер завіщайте з
нами завіт. 12 Ці наші хліби теплими взяли ми з наших домів в тому
дні, в якому вийшли, щоб до вас
прийти, – тепер же висохли і стали
подробленими. 13 І це нові бордюги вина, до яких ми налили, і вони
роздерлися. І ця наша одіж і наша
обува постарілася від дуже довгої
дороги. 14 І князі взяли їхню їжу, а
Господа не запитали. 15 І зробив
Ісус з ними мир, і завіщав з ними
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завіт для їхнього збереження, і їм
поклялися князі збору. 16 І сталося,
по трьох днях після того, як склали
з ними завіт, і почули, що близько
до них є, і що між ними живуть. 17
І вставши, ізраїльські сини прийшли до їхніх міст на третій день,
їхні ж міста були Ґаваон, і Кефира,
і Вирой, місто Ярим. 18 І не звели з
ними війни Ісус та ізраїльські сини,
бо поклялися їм князі збору Господом Богом Ізраїля; і ввесь ізраїльський збір нарікав до князів. 19 І
сказали всі князі всьому зборові:
Ми їм поклялися Господом Богом
ізраїльським, і тепер не можемо до
них доторкнутися. 20 Це зробім,
щоб їх лишити при житті, – і влаштуємо їх; і не буде на нас гніву через клятву, якою ми їм поклялися.
21 І сказали їм князі: Хай ці живуть, і будуть носити дерево, і носити воду всьому зборові. І зробив
ввесь збір так, як сказали їм князі.
22 І закликав їх Ісус, і сказав їм,
мовлячи: Чому ви нас обманули,
кажучи що: Дуже далеко ми є від
тебе. Ви ж є тубільці, що живете
між нами. 23 І тепер ви є прокляті, і
не забракне у вас раба, що носить
дерево і носить воду мені і моєму
Богові. 24 І відповіли Ісусові, кажучи: Тому що нам, твоїм рабам, сповіщено те, що обіцяв Господь Бог
твій Мойсеєві, своєму рабові: дати
вам всю цю землю і вигубити нас і
всіх, що живуть на ній, з-перед вашого лиця; задля цього і ми дуже
налякалися за наші душі від вашого
лиця, тому ми вчинили це діло. 25
І тепер, ось ми в твоїй руці – вчини
з нами так, як вам подобається і як
вам здається чинити. 26 І зробили
їм так, і спас їх Ісус в тому дні з
рук ізраїльських синів, які їх не побили. 27 І поставив їх Ісус в тому
дні носити дерево і носити воду
всьому зборові і божому жертовникові. Через це стали ці, що живуть
в Ґаваоні, носити дерево і носити
воду божому жертовникові – і до
сьогоднішнього дня до місця, яке
вибере Господь.

г~а не въпраша'ша. и^ сътвори і^сђ'съ с ни'ми
ми'ръ, и^ ё^ста'ви къ ни'мъ завTњ, ради снабдњнїа и^хъ. и^ кля'шася иM кн~ѕи со'ньма” И$ бы'сть
по треX дн~ех# по завњща'нїи къ ни'мъ завњта.
(и^) слы'шаша ја%ко блиZ и^хъ сђть, и^ ја%ко посредњ`
иX живђт'ъ” И$ (въста'вше)42 сн~ове і^и^л~еви (-)43 възыидо'ша въ' градъ иX, (въ тре'тїи дн~ь). гра'ди
же ихъ (бя'хђ) гаваѓ'нъ, и^ кефи'ра, и^ (вирои)44
(-)45 гра'дъ и^а^ри'мъ” И$ не сътвори'ша съ ни'ми
ра'ти (і^сђ'съ и^) сн~ове і^и^л~еви. ја%ко кля'шася и^мъ
(-)46 кн~ѕи со'ньма гм~ъ бг~омъ і^и^л~евымъ, и^ ропта'хђ ве'сь со'нмъ (і^и^л~евъ) до кн~ѕеи” И$ реко'ша
[вс^и]47 кн~ѕи всемђ` со'ньмђ, м^ы кля'хомся и^мъ
гм~ъ бг~омъ і^и^л~евомъ. и^ нн~њ не мо'жеM коснђтися ихъ” Се^ да сътвориM да я& жи'вимъ и ё^стро'имъ я& и^ не бђ'детъ на наs гнњ'въ кля'твы раd е^ю'же кля'хомся и^мъ” (И$ рекоша иM кн~ѕи)
да живђтъ (с^и). и^ бђдђтъ древоносцы и^ водоно'сцы всемђ` соньмђ, (и^ сътвори` весь соньмъ) ја%коже рекоша и^мъ кн~ѕи” И$ съзва` и^хъ і^сђсъ и^ реq
и^мъ (гл~я), почто` прельстисте (насъ)48 гл~ще.
(ја%ко) далече [е^сми эT тебе`]49 ѕњло, вы же насе'лницы е^сте` живђщїи в наs” И$ нн~њ прокляти
(в^ы)50, (и^) не ѓ^скђдњет# эT васъ рабъ [-]51 древоно'сецъ (и^ водоносецъ) мн^њ, и^ бв~и мое^мђ” И$ эTвњщаша і^сђсђ гл~юще, (понеже) възвњстися
намъ (рабомъ твоиM), е^лико ѓ^бњща` г~ь б~ъ твои
мољ=сїю рабђ` свое^мђ дати вамъ (вс^ю) (сїю
зе'млю)52. и^ потребити насъ, и^ вс^я живђщая
на неи эT лица ва'шего. (сего` ради) и^ ё^боя^хоMся
ѕњло ѓ^ дш~ахъ нашихъ эT лица` ва'шего (-)53 сътворихомъ дњло с^е” И$ нн~њ с^е мы` въ рђцњ
(твоей)54, ја%коже (в^ы е^сть годњ)55 и^ ја^ко ся
вамъ мнитъ (твори'ти)56 нам# (сътвори)” И$ сътвори'ша имъ сице, і^ и^збави я& ісђсъ въ (то'и
дн~ь)57 эT рђкђ` сн~овъ і^и^л~евъ, (и^же)58 не ё^биша
и^хъ” И$ постави я& і^сђсъ въ (то'и дн~ь)59 древоносца и^ водоносца, всемђ` сонмђ и ѓ^л#тарю бж~їю.
сего` раd быша живђще, въ гаваѓ'нњ древоно'си, и^
водоноси ѓ^лтарю бж~їю (и^) до дн~ешняго дн~е,
(-)60 на мњсте е^же изберетъ г~ь”

Глава 10

Глvа, і~”

1 Після цього, як почув Адонивезок, цар Єрусалиму, що Ісус взяв
Ґай, і вигубив його; так як зробив з
Єрихоном і його царем, так зробив
і Ґаєві і його цареві, i що самі здалися Ісусові і Ізраїлеві ті, що живуть в Ґаваоні, 2 і були в них. Злякалися дуже самі в собі, бо знали,
що Ґаваон – було велике місто, як
одне з великих міст, і що всі мужі в
ньому сильні. 3 І послав Адониве-

(осе'мъ) ја%коже ё^слы'ша (а^донивезо'къ)1 цр~ь
і^ерsли'мъскъ ја%ко взя` і^сђсъ га'и, и^ потреби` е^го ја%коже [сътвори`]2 і^е^рихо'нђ и^ цр~ю е^го” та'ко [сътвори`]3 (и^) га'ю, и^ цр~ю е^го” И$
ја%ко са'ми сђть въда'лися живђщїи въ гаваѓ'нњ къ і^сђ'сђ и^ къ і^и^л~ю, и^ бы'ша въ ниX” (-)4 Оу^боя'шася сами в себњ` ѕњло, [вњдяхђ]5 б^о ја%ко
(гра'дъ (бяше) вели'къ)6 гаваѓнъ. ја%ко е^ді'нъ эT
вели'кихъ грDа, и^ вс^и мђжи (и^же въ не'мъ)7
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крњ'пцы” И$ посла` (а^донивезо'къ)8 цр~ь і^ерsлиMскъ, къ
е^ла'мђ цр~ю хевро'ньскђ, и^ къ [фераа'нђ]9 цр~ю и^еримђџьскђ, и^ къ [а^фїю]10 цр~ю ляхи'съ, и^ къ (даве'рђ)11 цр~ю (ѓ^долаMскђ)12 гл~юще” (-)13 Възы'идњте
къ мнњ` и^ помозњте м^и (-)14 да повоюеM гаваѓ'нъ” вда'ли бо ся сђть (са'ми) къ і^сђ'сђ, и^ къ
сн~омъ і^и^л~евымъ” (И$ събра'шася) и^ възыидо'ша,
е~, цр~еи е^вђсњ'искъ, (и^) цр~ь і^ерsли'мъскъ, и^ цр~ь хевро'нскъ, и^ цр~ь (е^рмђ'џъскъ)15, и^ цр~ь ляхи'съ, и^
цр~ь (а^гло'нъскъ)16. сїи са'ми и^ вс^и лю'дїе и^хъ, и^
ѓ^бъсњ'дше гаваѓ'нъ, и^ въе^ва'хђ на'нь” И$ посла'ша
живђщїи въ гаваѓ'нњ къ і^сђ'сђ въ поlчище і^и^л~во
въ галга'лђ гл~юще, не эTрњша'и (рђ'кђ)17 свою` эT
ра'бъ свои^хъ. възы'иди къ наM ско'ро, (и^ помози`
на'мъ, и^ эTи^ми наs)18, ја^ко съ'браны сђть на' ны
вс^и цр~и (а^м#мор#ре'истїи)19 живђщеи въ го'рстњи”
И$ възы'иде і^сђ'съ эT галга'лъ самъ и^ вс^и лю'дїе
во'иньстїи с ни'мъ, (и^) ве'сь (мђж#) си'лныи (и^)20
крњ'пкїи” И$ реq г~ь къ і^сђ'сђ не бо'ися иX ја%ко в
рђцњ твои` предаX я&. (и^) не ѓ^ста'нетъ эT ни'хъ
н^и е^ді'нъ прDе ва'ми” И$ прїиде на ни'хъ і^сђ'съ внеза'пђ. вс^ю (бо) но'щь и'де эT галга'лъ” И$ ё^жаси` я&
г~ь эT лица` [-]21 і^и^л~ева, и^ съкрђши` я& съкрђше'нїемъ вели'кимъ въ гаваѓ'нњ. и^ прогна'ша я&
пђте'м# въсхо'да [виџоро'ньска]22, и^ сњча'хђ и^хъ
даже до а^зи'ка, и^ до маки'да” Вънегда' же бњжа'хђ сїи эT лица` сн~овъ і^и^л~евъ, до въсхо'да [веџеро'ньска]23” и^ г~ь просы'па на' ня ка'менїе (вели'кое)24 съ нб~се даже до а^зи'ка, и^ бы'сть мно'жаише ё^ме'ршихъ эT (гра'да ка'менна)25, не'же ё^бїе'ныхъ, эT сн~овъ і^и^л~евыхъ мече'мъ на сњ'чи” Тогда` гл~а і^сђс'ъ къ г~ђ во'нже дн~ь преда` [г~ь]26 б~ъ
(а^м#море'а)27 поD рђкђ` і^и^л~я, во'ньже съкрђши` я& въ
гаваѓ'нњ. и^ съкрђши'шася эT лица` [-]28 і^и^л~ева, и^
реq і^сђсъ. *да ста'неT слн~це пря'мо гаваѓ'нђ. и^
мsць пря'мо де'бри (а^лиѓ'нъ)29” И$ ста` слн~це, и^
мsць ста` доnдеже (лю'дїе і^и^л~евы) эTм#сти'ша (-)30
враго'мъ свои^мъ, (не се' ли е^сть пи'сано въ кни'гахъ пра'вед#наго.) и^ ста` слн~це средњ нб~си, (и^) не
скори` и^ти` на за'паD въ совершенїе дн~и е^ді'наго. и^
не бы'сть дн~ь такїи, ниже прежде н^иже по
то'мъ. да послђш'аетъ б~ъ (та'ко гла'са чл~ча)31,
ја^ко г~ь побори` по і^и^л~ю” [И$ възврати'ся і^сђсъ и^
ве'сь і^и^л~ь с ни'мъ въ по'лчище галга'лъ]32” И$ эTбњго'ша, е~, цр~еи с^и и^ съкры'шася въ пеще'рњ ја%же въ маки'дњ” И$ (повњда'ша)33 і^сђсђ гл~юще. ѓ^брњто'шася, пя'ть, цр~ь, съкры'вшихъся въ пеще'рњ маки'да” И$ рече і^сђсъ заваля'ите ка'менїемъ (ве'лїемъ) ё%стїе пеще'рњ, и^ приста'вите (наD
ни'ми) мђжа стрещи` и^хъ” Вы' же не ѓ^става'ите
женђщи въ слDњ врагъ ва'шихъ” И$ сечњте ѓ^ста'ноk и^хъ, и^ не дади'те въни'ти (и^мъ) въ гра'ды
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зок, цар Єрусалиму, до Елама, хевронського царя, і до Фераана, єримутського царя, і до Афія, царя Лахіса, і до Давера, одоламського царя, кажучи: 4 Прийдіть до мене і
поможіть мені, щоб ми воювали
проти Ґаваона, бо вони самі здалися Ісусові й ізраїльським синам. 5 І
зібралися, і пішли 5-ть євусейських
царів, і цар Єрусалиму, і хевронський цар, і єрмутський цар, і цар Лахіса, і аглонський цар – вони самі і
ввесь їхній народ; і окруживши Ґаваон, і воювали проти нього. 6 І послали ті, що жили в Ґаваоні, до Ісуса, до ізраїльського табору до Ґалґалу, кажучи: Не відпускай своєї
руки від своїх рабів. Піди скоро до
нас і поможи нам, і визволи нас, бо
проти нас зібралися всі амморейські царі, що живуть в гірській околиці. 7 І пішов Ісус з Ґалґал, він сам і
ввесь військовий народ з ним, і
кожний сильний і кріпкий муж. 8 І
сказав Господь до Ісуса: Не бійся
їх, бо в руки твої Я їх передав, і ані
один з них не останеться перед вами. 9 І прийшов Ісус на них нагло,
бо цілу ніч він ішов з Ґалґал. 10 І
Господь нагнав на них страх від
лиця Ізраїля, і розбив їх великим
знищенням в Ґаваоні; і прогнали їх
дорогою підйому виторонського, і
рубали їх аж до Азика і до Макида.
11 Коли ж ці втікали від лиця ізраїльських синів до входу до Ветерона, і Господь посипав на них велике каміння з неба – аж до Азика; і
було більше мертвих від кам’яного
граду, ніж забитих ізраїльськими
синами мечем у битві. 12 Тоді сказав Ісус до Господа, в тому дні, коли видав Господь Бог амморея в
руки Ізраїля, в якому розбив їх в
Ґаваоні, і були знищені з-перед ізраїльського лиця, і сказав Ісус:
*Хай стане сонце напроти Ґаваону і
місяць напроти долини Алиону. 13
І стало сонце і місяць в стоянні, доки Ізраїльський народ не помстив
своїм ворогам. Чи це не є написане
в книгах праведного? І стало сонце
посеред неба, і не поспішилося іти
на захід, на закінчення одного дня.
14 І не було такого дня ані раніше,
ані пізніше, щоб Бог так вислухав
людський голос, як Господь воював з Ізраїлем. І повернувся Ісус і
ввесь Ізраїль з ним до полку в Ґалґал. 16 І втекли ці 5-ть царів, і сховалися в печері, що в Макиді. 17 І
сповістили Ісусові, кажучи: Знайшлися п’ять царів, що сховалися в
печері Макида. 18 І сказав Ісус: Заваліть камінням великим отвір печери і поставте над ними мужів,
стерегти їх. 19 Ви ж не покидайте
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гнатися вслід за вашими ворогами, і
рубайте їхній останок, і не дайте їм
ввійти до їхніх міст, бо Господь Бог
наш їх передав в наші руки. 20 І сталося, як перестав Ісус і всі ізраїльські
сини їх рубати дуже великим побиттям і аж до кінця, ті, що спалися ж
від них, і ввійшли до сильних міст.
21 І повернувся ввесь народ до табору, до Ісуса, до Макиди здоровим, і
не кивнув ніхто з них на ізраїльських
синів своїм язиком. 22 І сказав Ісус:
Відкрийте отвір печери, виведіть до
мене цих 5-ть царів з печери. 23 І ці
зробили, і вивели до нього 5-ть царів
з печери: єрусалимського царя, хевронського царя, єрмутського царя, і
лахіського царя, і аглонського царя.
24 І сталося, коли їх вивели до Ісуса,
і скликав Ісус ввесь Ізраїль і військових старшин, що йшли з ним, кажучи
до них: Приступіть і станьте своїми
ногами на шиї цих царів. І приступивши, стали своїми ногами на їхні
шиї. 25 І сказав до них Ісус: Не бійтеся їх ані не жахайтеся, але будьте
мужні і кріпіться, бо так вчинив Господь всім вашим ворогам, з якими ви
воюватимете. 26 І забив їх Ісус, і повісив їх на 5-ти деревах, і висіли до
вечора. 27 І сталося при заході сонця:
заповів Ісус – і зняли їх з дерев, і кинули їх до печери, в якій вони сховалися; там їх закинули великим камінням в отворі печери – до сьогоднішнього дня. 28 Взяли ж і Макидан
в тому дні; і він вигубив його зброєю,
і вигубили його царя, і все, що дише
в ньому, і не остався ніхто в ньому уцілілим. І зробили з македанським
царем так, як зробили з єрихонським
царем. 29 І пішов Ісус і ввесь Ізраїль
з ним з Македана до Лемни, і обложили їх. 30 І Господь видав і цих в
руки Ізраїлеві, і її царя; і вбили його
лезом меча і все, що дише в ній. І не
зосталося ані одного уцілілого в ній.
І зробив він з її царем так, як зробив
він з єрихонським царем. 31 І пішов
Ісус, і з ним ввесь Ізраїль з Левни до
Ляхиса, і окружив їх, і воювали проти нього. 32 І видав Господь Ляхис в
руки Ізраїля, і взяв його в дні 2-а; і
вигубив його лезом меча і все, що дише в ньому, і вигубив його, так як
зробив він з Левною. 33 Тоді пішов
Орам, ґазерський цар, на поміч Ляхисові – і вбив його Ісус лезом меча і
його народ, аж доки не остався з них
ні один, ні втікач. 34 І відійшов Ісус і
з ним ввесь Ізраїль з Ляхиса до Аґлона. І оточив його, і воювали проти
нього. 35 І видав його Господь в руки
Ізраїлеві – і взяв його в тому дні; і
вибив його лезом меча, і все, що дише, що було в ньому, він вигубив, і
зробив він з ним так, як з Ляхісом.

Ісус Навин 10,35

и^хъ. преда` б^о я& г~ь б~ъ на'ш# въ рђцњ на'ши”
И$ бысть ја%ко преста і^сђсъ, и^ [вс^и сн~ове]34 і^и^л~евы сњкђще и^хъ сњче'нїемъ вели'ким# ѕњ'ло,
дажъ (и^) до кон#ца`, (-)35 ё^цњлњвшїи (же эT
них#, и^) (внидо'ша)36 въ гра'ды тве'рды” И$ възврати'шася вс^и лю'дїе (въ поlчище) къ і^сђсђ
въ маки'да здра'ви и^ не дви'гнђвъ никто'же
(и^хъ) на сн~ы і^и^л~евы ја^зы'комъ свои^мъ” И$ рече
і^сђсъ эTврь'зите (ё%стїе пеще'рњ)37, (-)38 и^зведи'те (къ мнњ`) (сїя, е~. цр~еи)39. и^с пещеры” (И$
сътвори'ша сїя,) і^ и^зведо'ша (к немђ), е~, цр~еи.
и^с пеще'ры цр~я і^ерsли'мска, (-)40 цр~я хевро'нъска,
цр~я (е^рм#мђ'џъска)41, и^ цр~я ляхїиска, и^ цр~я
(а^гло'нъска)42” И$ (бы'сть) ја^ко и^зведо'ша и^хъ къ
і^сђсђ. и^ съзва` і^сђсъ. весь і^и^л~ь, и^ старњ'ишины
во'искїя ходя'щая съ ни'мъ гл~я къ ни'мъ.
пристђпњте и^ въстђпи'те нога'ми свои^ми на
вы'я (цр~еи) си'хъ. и^ пристђпи'вше въстђпи'ша
нога'ми свои^ми на вы'я и^хъ” И$ рече къ ни'мъ
і^сђсъ не бо'итеся и^хъ, н^и ё^жаса'итеся. (н^о)
возмђжаите, и^ крњпи'теся. ја%ко си'це (сътвори`)43 г~ь всњмъ врагом# ва'шимъ и^хже в^ы повою'ете” И$ ё^би` я& і^сђсъ и^ повњси я&, на е~ древеs
и^ бњша ви'сяще (-)44 до' вечера” И$ бысть на
(за'ходњ сл~нцю)45, повелњ і^сђсъ и^ сня'ша я& съ
древесъ и^ въверго'ша я& в пеще'рђ в нюy ся бњша съкры'ли, та'мо (и^хъ)46 завали'ша ка'менїемъ (вели'киM эT ё^стїя) пеще'ры, до днешняго
дн~е” (Взя'ша (же) и^ [макида'нъ]47)48 въ (то'и
дн~ь)49. і (и^зби`)50 (ѓ^рђжїемъ)51, и^ потреби'ша
(цр~я е^го, и^) вс^е ды'шђщее в не'мъ. и^ не ѓ^ста`
[никто'же в не'мъ]52 цњлъ (-)53. и^ сътвори'ша
цр~ю македа'нскђ ја%коже сътвори'ша цр~ю і^е^рихо'нъскђ” І$ и'де і^сђсъ и^ весь і^ил~ь с ниM, эT македа'на въ (леMнђ)54 и^ ѓ^блего'ша (я&)55” И$ преда`
(-)56 г~ь (и^ си'хъ) в рђцњ і^и^л~ю (-)57 и^ цр~я е^го. и^
ё^би'ша е^го ѓ%стрїемъ меча, и^ вс^е ды'шђщее
въ немъ” И$ не ѓ^ста` (цњло в не'мъ н^и е^ді'но)58
(-)59. и^ [сътвори`]60 цр~ю е^го, ја%коже [сътвори`]61
цр~ю і^е^рихо'ньскђ” І$ и'де і^сђсъ и^ ве'сь і^и^л~ь с ниM эT
ле'вна, въ ляхи'съ, и^ ѓ^блеже я&, и^ (вое^ва'ша)62
на'нь. и^ преда'стъ г~ь ляхи'съ, в рђцњ і^и^л~евы и^
взя` е^го въ дн~ь в~, і^ [и^зби`]63 е^го ѓ^стрїеM меча`,
(и^ вс^е ды'шђщее в не'мъ,) и^ [потреби`]64 е^го, ја%коже [сътвори`]65 (и^) ле'внњ” Тогда` възы'де (ѓ^раM)66 цр~ь газе'р#скъ, помага'я ляхи'сђ. и^ ё^би` е^го
і^сђсъ ѓ^стрїемъ меча` и^ лю'ди е^го, до'ндеже не
ѓ^ста` иX (н^и е^ді'нъ н^и)67 ё^бњ'гнђвъ” И$ эти'де
і^сђсъ, и^ ве'сь і^и^л~ь с ниM эT ляхи'съ, въ (а^гло'нъ)68. и^ ѓ^блеже и& и^ воева'ша на ня” И$ преда`
и& г~ь в# рђцњ і^и^л~ю и^ взя` и& въ (то'й дн~ь)69 і^
и^зби и& ѓ^стрїеM меча`, и^ вс^е ды'шђщее (е^ли'ко) в
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не'мъ (ё^би`)70, (и^ сътвори` е^мђ) та'кожде ја%ко
(и^)71 ляхи'сђ” И$ эTи^де і^сђсъ и^ ве'сь і^и^л~ь с ниM въ
хевро'нъ, и^ ѓ^бсњде` и&. (и^ взя` е^го) і^ и^зби` е^го
ѓ^стрїемъ меча`, (и^ вс^и гра'ды е^го) и^ вс^е ды'шђщее е^ли'ко (же) бњя'ше в не'мъ. (и^) не ѓ^ста` (иX
н^и е^ді'нъ)72 (та'ко сътвори)` ја%коже (и^ а^гло'нђ)73,
потребиша и& (-)74 е^ли'коже (в неM бя'ше)75” И$ ѓ^братися і^сђсъ и^ весь і^и^л~ь (с ниM), в# давиr. и^ ѓ^бсDњше и& взя'ша и& и^ цр~я е^го и^ [вс^я]76 гра'ды е^го
і^ и^збиши и& (мечеM)77, и^ потребиша и& и^ вс^е ды'шђщее в неM. и^ не ѓ^ставиша и` н^и е^ді'наго ё^цњлњ'вша. ја%ко сътвориша хевро'нђ и цр~ю е^го, та'кожDе сътвориша (вави'рђ)78 и^ цр~ю е^го. (и^) [ја%ко
сътвориша (и^) лев#нђ и^ цр~ю е^го]79” І$ и^зби` і^сђсъ
вс^ю зе'млю го'рскђю, и^ нагев#, и^ ра'внђю, и^ а^сидо'џа
и^ (вс^я) цр~я (и^хъ)80. (и^) не ѓ^ста` в нихъ (н^и е^ді'нъ)
ё^цњлњвъ и^ вс^е ды'шђщее потребиша ја%коже заповњ'да г~ь б~ъ і^и^л~ю” [І$ и^зби` и^хъ і^сђсъ]81 эT кадисва'рни, даже до га'зы (и^) вс^ю [зе'млю]82 (гесеM)83
до гаваѓ'на” И$ вс^я цр~я сїя, и^ зе'млю иX [взя`]84
і^сђсъ е^ді'ною ја%ко г~ь б~ъ і^ил~евъ помага'ше і^и^л~ю”
(И$ возврати'ся і^сђсъ, и^ ве'сь і^и^л~ь с ниM въ полчи'ще въ галга'лъ”)

Глvа, а~і”
коже ё^слы'ша и^а^ви'нъ цр~ь а^со'рскъ. посла`
къ (і^ѓ^а'вђ)1 цр~ю [мадо'нъскђ]2, и^ къ цр~ю
(емеро'ньскђ)3, и^ къ цр~ю (а^хиа'фъскђ)4, и^
къ цр~емъ и^же в сидонњ вели'комъ (и^) въ
го'рстњи. (-)5 въ раваџъ пря'мо (хенере'фђ)6, и^ на
поля'нњ и^ въ (нафедо'ре)7 и^ въ предњ'лехъ (до'рскиX эT за'пада)” Ханане'я (е^же) эT въсто'к# (и^ за'пада), и^ въ (-)8 (а^м#мор#ре'а)9, и^ [хеTџе'а]10. [и^ ферезе'я. и^ е^ё^се'я]11 и^же въ горњ`, и^ [е^ве'я]12 и^же поD
а^е^рмо'номъ, въ земли` (маси'фа)13” (-)14 И$зыидо'ша
с^и и^ цр~и и^хъ с ни'ми (лю'ди мно'ѕи). ја%ко пњсо'къ
[и^же подо'лгъ кра'я]15 мо'рьска мно'жествоM, (-)16
ко'нїи (же) и^ ѓ^рђжїа мно'го ѕњло” И$ снидо'шася
вс^и цр~и сїи' и^ прїидо'ша въкђпњ. и^ ста'ша подо'лгъ воды` (мо'рскїа)17 вое^ва'ти на і^и^л~я” И$ реq г~ь
къ і^сђ'сђ не ё^бо'ися эT лица` и^хъ, ја%ко ё%тро в
сїи ча'съ а^зъ преда'мъ [я& въ трђ'пъ]18 преD
[сн~ы]19 і^и^л~евы. (и^) ко'немъ и^хъ жи'лы пресњче'ши,
и^ ѓ^рђж'їе иX да съж#же'ши ѓ^гне'мъ” И$ прїиде
і^сђ'съ и^ вс^и лю'ди во'истїи (с ни'мъ) на ни'хъ къ
водњ` (миро'ньстњи)20 внеза'пђ, и^ нападо'ша на'
ня въ го'рстњи” И$ преда'стъ я& г~ь поD рђцњ і^и^л~еви. и^ сњкђщ'їя и^хъ прогна'ша [и^хъ]21 до сидо'на вели'каго. и^ до [масрефоџъ маи^мъ]22, и^ до
по'ль (маси'фекъ)23 на въсто'ки” И$ сњко'ша и^хъ
до'ндеже не ё^цњлњ` в ни'хъ (н^и е^ді'нъ н^и ё^бњжа'въ)” И$ сътвори` иM і^сђ'съ ја%коже заповњ'да е^мђ
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36 І відійшов Ісус і ввесь Ізраїль з
ним до Хеврону, і окружив його. 37
І взяв його, і вигубив його лезом
меча, і всі його міста, і все, що дише, що ж було в ньому; і не зостався з них ні один, так зробили, як
і з Аґлоном, вигубили його, те, що
в ньому було. 38 І повернувся Ісус і
з ним ввесь Ізраїль до Давира. І оточивши його, 39 взяли його, і його
царя, і всі його міста; і побили його
мечем, і вигубили його і все, що
дише в ньому, і не оставили в ньому ані одного уцілілого. Так як
вчинили з Хевроном і з його царем,
так вчинили з Вавиром і його царем, і так як вчинили і з Левною, і з
її царем. 40 І побив Ісус всю гірську землю, і Наґев, і рівнину, і Асидот, і всіх їхніх царів; і не зосталося в них ні одного уцілілого; і все,
що дише, вигубили, так як заповів
Господь Бог Ізраїлеві. 41 І вигубив
їх Ісус: від Кадис-Варни аж до Ґази,
і всю землю Ґесем аж до Ґаваона.
42 І всіх цих царів, і їхню землю
взяв Ісус за одним разом, бо Господь Бог ізраїльський помагав Ізраїлеві. І повернувся Ісус і ввесь Ізраїль з ним до табору в Ґалґал.

Глава 11
1 Як почув Явин, асорський цар,
послав до Йоава, мадонського царя,
і до ємеренського царя, і до ахиафського царя, 2 і до царів, що у великому Сидоні, і в гірській околиці, в
Рават, напроти Хенерефу, і на рівнині, і в Нафедорі, 3 і в дорських околицях на заході; хананея, що на
сході і заході, і до амморея, і хеттея, і ферезея, і євусея, що в горах, і
євея, що під Аермоном, в землі Масифа. 4 Вийшли ці їхні і царі з ними, багато людей, наче пісок, що
вздовж морського берега, кількістю, коней же і зброї дуже багато. 5
І зібралися всі ці царі, і прийшли
разом, і отаборилися вздовж морської води, щоб воювати проти Ізраїля. 6 І сказав Господь до Ісуса: Не
бійся їхнього лиця, бо завтра в цій
годині Я їх видам, як трупів, перед
ізраїльськими синами. І їхнім коням переріжиш жили, і їхню зброю
спалиш вогнем. 7 І прийшов Ісус і
ввесь військовий народ з ним проти
них до миронської води несподівано, і напали на них в гірській околиці. 8 І передав їх Господь Ізраїлеві в руки, і рубаючи їх, прогнали їх
аж до великого Сидону, і до Масрефота-Маїм, і до полів Масифека, на
сході. І рубали їх – аж доки не остався в них ні один, ані втікач. 9 І
зробив з ними Ісус, так як заповів
йому Господь. Їхнім коням перері-
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зав жили і їхню зброю спалив на
вогні. 10 І повернувся Ісус в тому
часі і взяв Асор, і його царя забив
мечем. Адже раніше Асор володів
усіма цими царствами. 11 *І він забив все, що дише, що було в ньому,
лезом меча; і вигубили всіх, і не
остався в ньому ніхто, що дише. І
Асор спалили вогнем. 12 *І всі міста їхніх царів, і всіх їхніх царів взяв
Ісус; і вигубив їх мечем, і вигубив
їх, так як заповів їм Мойсей, раб
божий. 13 Всі ж сильні міста Ізраїль не спалив, лише тільки одного
Асора спалив Ісус. 14 Всю ж їхню
добич і всю їхню скотину взяли собі в полон ізраїльські сини. А ввесь
народ вигубили мечем; і вигублювали їх – доки не вигубили їх; і не
оставили з них ані одного, що дише; 15 *так як заповів Господь
Мойсеєві, своєму рабові, так Мойсей заповів Ісусові; і так вчинив
Ісус, і не переступив ані одного ж з
усього, що Господь заповів Мойсеєві. 16 І взяв Ісус всю гірську землю і всю землю Наґет, і всю ґосомську землю, і рівнину, і ту, що на
заході; й ізраїльську гору і її поля,
17 що від гори Ахир, з якої іде до
Сіира, аж до Валґата; і поле рівнини під горою Аермон; і всіх їхніх
царів взяв і вигубив. 18 І численні
дні провадив Ісус бої з цими царями. 19 І не було ані одного міста, якого Господь не видав ізраїльським
синам, за винятком хивеїв, що поселені в Ґаваоні, всіх взяли мечем.
20 Бо це сталося через Господа,
щоб скріпити їхнє серце вийти на
бій з Ізраїлем; щоб їх вигубили, не
виказавши їм милосердя; але щоб
були вигублені, так як сказав Господь до Мойсея. 21 І прийшов Ісус
в тому часі і вигубив: всіх енакімів
з гірських околиць, з Хеврона, і з
Давира, і з Анова, і з усієї ізраїльської гори, і з усієї юдиної гори, з
їхніми містами; їх Ісус вигубив. 22
І не остався ні один енаким в землі
ізраїльських синів, за винятком лише – яких оставили в Ґазиві і в Ґеті,
і в Асдоті. 23 І взяв Ісус усю землю, так як заповів Господь Мойсеєві, і дав її в насліддя Ізраїлеві
жеребом за їхніми племенами. І
спочила земля, на якій воювали.

Глава 12
1 Це є царі землі, яких вигубили
ізраїльські сини, і успадкували їхню землю: на другому боці Йордану, зі сходу сонця, від аронської долини до гори Аермона, і всю землю
Арави, зі сходу 2 – Сіона, амморейського царя, який жив в Есеоні, що
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г~ь, ко'немъ иX жи'лы пресњ'че, и^ ѓ^рђж'їе и^хъ (на
ѓ^гни` съж#же`)24” И$ ѓ^брати'ся і^сђ'съ въ (то` вре'мя)25 и^ прїя` а^со'ръ и^ цр~я е^го (ё^би` мече'мъ).
(а^со'ръ б^о б^њ)26 пре'жде ѓ^блада'ющїи всњми црsтвы си'ми” *І$ и^зби` вс^е ды'шђщее, (е^же) в не'мъ
(бы'сть) [ѓ%стрїемъ меча`]27 и^ потреби'ша вс^я, и^
не ѓ^ста` в немъ (вся'къ) ды'шђщїи. и^ а^соръ запали'ша ѓ^гнемъ” *И$ вс^я грады цр~еи (и^хъ), и^
вс^и цр~и и^хъ поя` і^сђсъ. і^ и^зби я^ (мечемъ)28, и^
потреби` и^хъ, ја%коже повелњ` (и^мъ) мољ=сїи раб#
бж~їи” Всњ же грады крњпки не запали` і^и^л~ь. раZвње а^соръ е^ди'нъ точїю запали` і^сђсъ” (-)29 Вся
(же) коры'сти и^хъ (и^ вс^и скоты и^хъ) плњниша
себњ` сн~ове і^и^л~еви” (Людїе)30 же вс^и поби'ша (мечеM)31 (и^ погђби'ша я&) дондеже (потребиша)32 я&.
(и^) не ѓ^ста'виша эT нихъ ни е^ді'наго ды'шђщаго” *ЈА/коже повелњ` г~ь мољ=сїю рабђ` свое^мђ, (-)33
(тако мољ=сїи)34 заповњ'да і^сђсђ, и^ тако сътвори` і^сђсъ. (и^) не престђпи` ни е^ді'наго (же) эT
всњхъ ја%же заповњ'да г~ь [мољ=сїю]35” И$ прїя`
і^сђсъ вс^ю землю го'ръскђю и^ вс^ю [зе'млю]36 (нагеџъ)37 и^ вс^ю землю госомъскђ, и^ равнђю и^ ја%же
на западъ и^ горђ` і^и^л~евђ и^ [по'ля]38 (е^я`)” И$же эT
горы` (а^хирњ)39 (и^з нея'же)40 въсходитъ сїиръ,
(-)41 даждь да (вал#гаџа)42. и по'ле дђбра'вы поD
горо'ю а^е^рмоn, и^ вс^я цр~я и^хъ взя` і^ и^зби` [-]43
(-)44” И$ множа'иша дн~и сътвори і^сђсъ съ цр~и сими бра'ни. И$ не бы'сть н^и е^ді'нъ гра'дъ е^го'же не
[преда` (г~ь) сн~омъ]45 і^ил~евыM (раZвњ хиве'и ѓ^битающихъ въ гаваѓ'нњ) [всXњ]46 възя'ша (мече'мъ)47” ЈА/ко гм~ъ (сътворена) бысть (сїа), ё^крњпити [срDце их#]48 съпротиви'тися на ра'ти
къ і^ил~ю. да потребя'тъ и^х#, (не сътвори'вше
млsти)49, н^о да ся потребя'тъ, ја%ко гл~а г~ь къ
мољ=сїю” И$ прїиде і^сђсъ в (т^о время)50, и^ портеби (вс^я) е^накими эT горскїа эT хеврона и^ эT
давира и^ эT [а^нова]51, и^ эT всея [горы`]52 і^и^л~евы,
и^ эT всея` горы` і^ю%дины. съ грады иX (-)53 потреби я& і^сђсъ” (И$) не ѓ^ста` (н^и е^дінъ) е^накимъ
(въ земли`)54 сн~овъ і^и^л~евыхъ. ра'звњ точїю въ
[гази'ве]55 и^ въ геџњ, и въ а^съдо'џњ ѓ^ста'виша”
И$ взя` і^сђсъ вс^ю зе'млю ја%коже заповњ'да г~ь мољ=сїю. и^ дасть [ю&]56 (-)57 въ прича'стїе і^и^л~ю, жребїемъ по племе'ни и^хъ и^ (преста` земля`)58 вою'ема”

Глvа, в~і”
1

(и^ сђть) цр~їе земля` ја%же и^з#биша сн~ове
і^и^л~еви. и^ причасти'ша зе'млю иX, ѓ^бонђ
странђ` і^ѓ^рда'на, эT (восто'ка слн~цђ)2, эT
дебри (а^ро'ньски)3 до горы` а^е^рмо'нъ и^ вс^ю
зе'млю. а^ра'вђ эT восто'къ” Сїѓ'на цр~я (а^м#моррњиска)4 и^же живяше въ (е^сеѓ'нњ)5. ѓ^блады'и эT
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а^роиn ја%же е^сть въ (де'бри а^ро'н#стњи и^)6 сре'ды
де'бры. и^ поl (земли`) галаа'да до иаво'ка, (и^дyњ)
предњли сн~въ а^м#монь” (эT)7 а^ра'ва (же) до мо'ря
хенере'џъ на (высо'ки)8, (-)9 да'же до мо'ря а^ра'ва,
мо'ря со'лищнаго. (на)10 въсто'къ пђтемъ ко
(висимо'џђ)11 (и^) [поD]12 џема'нь, ја^же поD (сидоџа
си'га)13” (Предњл же)14 (и^ѓ'га)15 цр~я васа'нъска,
ѓ^ста'вшїи эT щђдо'въ и^же ѓ^бита` въ а^старо'џњ, и^ въ (і^ѓ^рда'нњ)16. ѓ^блады'и (же) эT горы`
а^е^рмонъ и^ эT се'лха, и^ вс^ю (зе'млю) васа'нь до
предњлъ гесђри'нъ и^ (маха'џи)17, и^ полъ галаа'да, (и^дњже) предњлъ сїѓ'на цр~я е^сево'ньска”
Мољ=сїи рабъ гн~ь и^ сн~ове і^и^л~еви, и^зби'ша я&. и^
дасть ю& мољ=сїи (ра'бъ бж~їи) въ ѓ^дръжа'нїе
рђви'мђ и^ га'дови и^ полъ племе'ни манасїинђ”
(-)18 Сїи (же) цр~и (ам#моррњ'истїи)19 ја%же и^зби`
і^сђсъ и^ сн~ове і^и^л~евы, ѓ^бо'нђ странђ` і^ѓ^рдана.
подо'лгъ мо'ря (валса'дова)20, на' поли дђбра'вы
(-)21 до горы` [а^ло'к#]22 е^же и%де въ сии'ръ, и^
да'стъ ю& і^сђсъ племе'ном# і^и^л~евом#, [прича'стїе]23
по жребїи (е^го)24” Въ горњ` и^ на' поли, и^ въ а^ра'вь, и^ въ (а^сида'џњ)25, и^ въ пђсты'ни и^ въ
(а^ге'џњ)26. (хетџе'я)27. и^ (а^м#мор#ре'я)28. и^ ханане'я. и ферезе'я, и^ е^ве'я, и^ е^ё^сея” Цр~я і^ерихо'ньска, и^ цр~я га'ина ја%же е^сть бли'зъ веџи'ли” цр~я
і^е^рsлимъска, (и^) цр~я хевро'нска” цр~я е^римђфе'ска,
(и^) цр~я ляхи'съ” цр~я [е^гло'мъска]29, (и^) цр~я газе'рска” Цр~я дави'ръска, (и^) цр~я гаде'рска” цр~я
(е%рмъска)30, (и^) цр~я [а^де'ръска]31” цр~я ле'вна, (и^)
цр~я (ѓ^дале'мъска)32. цр~я маки'да. (и^ цр~я веџи'ля”) цр~я (а^пъфђ)33, (и^) цр~я ѓ^фе'ръска” цр~я
а^фе'ка (-)34. (и^) цр~я (херъсаро'ньска)35” цр~я [самъвро'нъ]36, (и^) [цр~я фђ'га]37” цр~я [маро'ньска]38. (и^
цр~я а^хъса'џъ”) [цр~я џана'хъска, (и^) цр~я магедо'ньска” цр~я (кедо'ньска)39 A]40, (и^) цр~я и^е^кона'мъска (е^рме'ля)41” цр~я [а^доръска]42, (нафедо'ръ)43. (и^) цр~я гои%мъска. [гельа^ге'ля]44” цр~я
[џе'рса]45, (си'хъ всњх#)46 цр~еи, л~а”

Глvа, г~і”
1

сђ'съ (же) състарњ'вся прешDе дн~и. и^ реq
г~ь къ і^сђ'сђ, т^ы състарњ'ся дн~ьми. (а^)2
зеMля` ѓ^ста` мно'га въ причаще'нїе” (-)3
Си' (же) земля` ѓ^ста'вленая предњ'лы
филисти'мли. (эT)4 [гесђри]5 и^ хананея'нъ” эT
(рњки` си'хра)6 ја%же (и^де`) эT лица` е^гљ=птови.
даждь до предњ'лъ а^къкаро'ньскъ къ (сњ'верђ)7
хананеи', намњни'тся пя'ть ѓ%бластїи филисти'мъскъ. газе'вђ и^ а^зотїю и^ (а^сколонитђ)8, и^
(геџоџею)9 и^ а^къкаро'нитђ. и^ е^љ=ею эT џема'нъ”
(эT ю'га же)10 вс^я земля` ханаа'н#ска пря'мо эT
га'зы. и^ сидо'нъ даждь до а^фе'ка, до предњ'лъ
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панував від Арона, що є в аройській
долині і посеред долини, і половиною землі Ґалаада, до Явока, де границі аммонських синів; 3 від Арави
ж до моря Хенерет, на висотах, аж до
моря Арави, Соленого моря, на сході,
дорогою до Висимота і під Теман, що
під Сидотом-Сиґа. 4 Границі ж Йоґа,
васанського царя, що остався з ґіґантів, що жив в Астароті і в Йордані, 5
будучи ж володарем від гори Аермона і від Селхи, і всієї землі Васана
аж до ґесуринських границь, і Махати, і половини Ґалаада, де границя
Сіона, есевонського царя. 6 Мойсей,
господній раб, та ізраїльські сини вигубили їх; і дав її Мойсей, раб божий,
в насліддя Рувимові і Ґадові, і половині племені Манассії. 7 Це ж амморейські царі, яких вигубив Ісус та ізраїльські сини на другому боці Йордану, вздовж валсадового моря, на
полі долини до гори Алок, що йде до
Сиіра; і дав Ісус унаслідувати її ізраїльським племенам за його жеребом. 8 В горі і на рівнині, і в Аравім,
і в Асидатім, і в пустині, і в Аґеті –
хеттея, і амморея, і хананея, і ферезея, і євея, і євусея. 9 Єрихонського
царя, і ґайського царя, що є коло Ветиля, 10 єрусалимського царя, і хевронського царя, 11 єримуфейського
царя, і царя Лахіса, 12 егломського
царя, і ґазерського царя, 13 давирського царя, і ґадерського царя, 14
ермського царя, і адерського царя, 15
царя Левни, і одалемського царя, 16
царя Макида, і царя Ветиля, 17 царя
Апфу, і оферського царя, 18 царя Афека, і херсаронського царя, 19 самвронського царя, 20 і царя Фуґа, маронського царя, і царя Ахсат, 21 танахського царя, 22 і маґедонського
царя, кедонського царя, і царя єконамського Єрмеля, 23 царя адорського Нафедора, і царя ґоїмського Ґелягеля, 24 царя Терсу, всіх цих царів
– 31.

Глава 13
1 Ісус же старим став, проминули
йому дні, і сказав Господь до Ісуса:
Ти постарівся днями, а багато землі
осталося до унаслідування. 2 Це ж
земля, що осталася: околиці филистимські, від Ґесури, і хананеян, 3 від
ріки Сихра, що іде від лиця Єгипту
аж до границь аккаронських, на північ хахахейян; вважається п’ятьма
володіннями филистимськими: Ґазева, і Азота, і Асколонита, і Ґетота, і
Аккаронита. І Евея, 4 з Теман, з півдня ж – вся ханаанська земля: напроти від Ґази, і Сидон аж до Афека, аж
до амморейських границь. 5 І вся фи-
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листимська земля: Ґавли і ввесь
Ливан, від сходу сонця, від Ґалґал,
під горою Аермон, до входу до
Емата. 6 І всі, що жили в гірських
околицях: від Ливана і до Мастефот-Маїма. *Всіх сидонців Я вигублю від лиця Ізраїля, тільки роздай жеребом Ізраїлеві в насліддя,
так як Я тобі заповів. 7 І тепер розділи цю землю в насліддя 9-тьом
племенам і половині племені Манассії. 8 А *другій половині племені дав Мойсей часть з синами Рувима і Ґада на другій стороні Йордану, на схід сонця. Так як дав їм
Мойсей, господній раб: 9 від Рор, і
що є при устях потоку Арнона, і
місто, що посеред долини, і всю
рівнину від Мадавана. 10 Всі міста
Сіона, амморейського царя, який
царював в Есевоні, аж до границь
аммонових синів, 11 і Ґалаад, і околиці Ґесури і Маґати, всю гору
Аермон, і всю Васанитиду до Елхи;
12 все царство Йоґа в Васанитиді,
який царював в Астароті і в Едаїні.
Цей одинокий остався з ґіґантів, і
побив його Мойсей, і вигубив його.
13 Але ізраїльські сини не вигубили Ґесуру і Махату, і хананеїв, тому
що живе цар Ґесури і Махати між
ізраїльськими синами до сьогоднішнього дня. 14 *Лише племені
Левія не дано насліддя; Господь
Бог ізраїльський сам їхнє насліддя,
так як сказав їм Господь. І це розподіл, який розмірив Мойсей ізраїльським синам за їхніми племенами в Аравоті і в Моаві, на другому
боці Йордану, коло Єрихону. 15 І
дав Мойсей племені синів Рувима
за їхніми родами. 16 І були їм границі: від Раоіра, що при березі долини Арнона, і місто, що є в арнонській долині, і вся мисорська земля.
17 Есевон, всі міста, що є в Мисорі
і Деворі, і Вамот, Ваал, і велмонські доми, 18 і Асса, і Кедемот, і Мифаат, 19 і Каріятем, і Севама, і Сартови, і Сиорови, в околиці Енака,
20 і Ветфоґор, і Асидотфатсґа, і Виисимут; 21 і всі мисорські міста, і
все царство Сіона, амморейського
царя, *якого убив Мойсей, його самого і мадіямських старшин Аевія,
і Рокома, і Сура, і Ура, і Ровека, сіонських князів, які жили в тій землі. 22 І ворожбита веорського Валаама вбили мечем ізраїльські сини в
полоні. 23 Були ж границі Рувима –
йорданські околиці. Це насліддя
синів Рувима, за їхніми родами і
їхніми містами, і їхніми селами. 24
Дав же Мойсей і синам Ґада, за їхніми родами; 25 і були ж їхні границі: Язир, всі міста Ґалаада, і половина землі амонських синів, до
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(а^м#мор#ре'искъ)11” И$ вс^ю зе'млю (га'мъвли)12, филисти'млю. и^ ве'сь лива'нъ эT въсто'къ слн~ца, эT
гаlга'лъ поD горо'ю а^е^рмо'нъ до вхо'да е^маg” (И$) вс^и
ѓ^бита'ющїи въ го'рьстњи эT лива'на (и^) до
(масрефо'џъ)13 маи^ма” *Вс^я сидо'нскїа аZ (-)14 потреблю` эT лица` іи^л~я. (толи'ко) разда'и (-)15 жре'бїемъ і^и^л~ю (въ прича'стїе), ја%коже [заповњ'даX
тебњ]16” И$ нн~њ раздњли` зе'млю сїю въ прича'стїе. џ~ ти`, племене'мъ и^ поl племе'ни манасїи'нђ” (-)17 (А)18 по'лъ племе'ни *(второ'мђ даде`
мољ=сїи ча'сть), (съ сн~ъми) рђви'мли и^ га'довыми
(-)19 ѓ^бо'нђ странђ` і^ѓр^ да'на на въсто'къ слн~ца”
(ЈА/коже) да'стъ (и^мъ)20 мољ=сїи ра'бъ гн~ь, эT
(роръ)21 (и^) ја%же е^сть эT ё%стїа водоте'чи а^рноне'я. и^ граD и^же междђ де'брею, и^ вс^ю (ра'внђю)22
эT (мадава'на)23 (-)24” Вс^я гра'ды сїѓ'на цр~я (а^м#мор#ре'иска)25, и^же црsтвова въ е^сево'нњ, даждь до
предlњ сн~овъ а^м#мо'нь” И$ галаа'дъ, и^ предњ'лы [гесђ'ри]26. и^ [мага'џи]27 вс^ю горђ а^е^рмо'нь, и^ вс^ю васани'т#скђ до [еlха]28” Вс^е црsтво (и^ѓ'гово)29 въ васани'тиди и^же црsтвова, въ а^старо'џњ и^ въ (е^даи'н#)30” сїи ѓста` (е^ді'нъ) эT щђ'довъ, и^ ё^би` е^го
мољ=сїи, и^ потреби` (и&)” (Но)31 не потреби'ша сн~ове
і^и^л~евы гесђ'ри. и^ маха'џи и^ ханане'ѓ^въ. (зане'же)32
живе'тъ цр~ь [гесђ'ри]33 и^ [маха'џи]34. въ сн~њхъ
і^ил~евъ, до сего дн~е” *Ра'звњ племе'ни левљ=инђ не
да'ст#ся прича'стїе. г~ь б~ъ і^и^л~евъ са'мъ (причасти` си'хъ)35, ја%коже реq и^мъ г~ь” И$ сїе раздњле'нїе
е^же раздњли` мољ=сїи сн~омъ іи^л~евым# (по племене'мъ и^хъ)” Въ а^раво'џњ, (и^ въ) моа'вњ ѓ^бо'нђ
странђ` і^ѓрда'на ё^ е^рихо'на. и^ да'стъ мољ=сїи
племе'ни (сн~овъ) рђви'млимъ по со'ньмђ и^хъ” И$
бы'ша и^мъ предњ'ли эT (раѓ^и'ръ)36, и^же (при
бре'гђ)37 де'бри а^рно'нъскїя. и^ гра'дъ и^же (е^сть)
въ де'бри а^рно'нстњи, и^ вс^ю (зе'млю) мисо'рскђ”
(-)38 Є$сево'нъ (-)39 вс^я гра'ды и^же сђть въ мисо'рњ и^ [дево'рњ]40 и^ вамо'џъ. ваа'ль, и^ [до'мы]41 [велмо'ня]42” И$ (а'сса)43 и^ кедимо'џа, и^ [мифаа'џъ]44” И$
карїаџе'мъ и^ се'вама и^ [сарџо'вы]45 и^ сиѓ'ровы, въ
предњ'ле [е^на'ка]46 и^ (веџъфаго'ра)47” И$ а^сидофаgсга,
и^ [висимђ'џа]48” И$ вс^я гра'ды мисо'ровы. и^ вс^е
црsтвїе сїѓ'на цр~я (а^м#мор#реиска)49, *е^гоже ё^би`
мољ=сїи самого и^ старњи'шины мадиа'мля. (-)50
(а^е%вїя)51 и^ роко'ма и^ сђра и^ ё%ра и^ (ровека)52” Кн~ѕи сїѓ'ня (-)53 и^же ѓ^битахђ на земли` той. и^
валаа'ма веѓ%рова волхва ё^би'ша мечемъ (сн~ове
і^и^л~евы въ плњнњ)” Бы'ша же предњли рђви'нњ
и^ѓ^рда'нь предњлъ” Сїе прича'стїе сн~овъ рђви'мовъ
по сонмомъ иX, (и^) граD и^хъ и^ села и^хъ” даде' же
мољ=сїи и^ сн~омъ гадовымъ по сонмомъ и^хъ. и^
бы'ша (же) (и^мъ предњ'ли)54 и^ази'ръ вс^и гради
галаа'ди. и^ полъ земля` сн~овъ (а^мо'нь)55 да а^ро348
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и^ра и^же е^сть преD лицемъ (рав#ваџа)56” И$ эT е^севона
до рамо'џа, по (ма'сфе)57 и^ въ (и^тани'мњ)58. и^ эT
[манаи'ма]59, до предњ'лъ дави'ровъ” И$ въ (е^сме'кђ)60 виџара'мъ, и^ [виџна'мъ]61. и^ (съхо'џа)62 и^
[сафо'на]63, и^ ѓ^ста'нокъ цр~ьства сїѓ'на (и^) цр~я
е^сево'ньска” [-]64 І$ѓ^рдаn (и^ е'же наD ни'мъ)65 да'ждь
до ча'сти (и^) мо'ре хенере'џъ ѓ^бо'нђ странђ` і^ѓ^рда'на эT въсто'къ” Сїе прича'стїе сн~овъ га'доv по
соньмо'мъ и^хъ, (и^) по гра'дохъ и^хъ и^ по се'лаX
и^хъ” И$ даде` мољ=сїи (и^) по'лђ племе'ни манасїи'нђ, по соньмоM их#” и^ бы'ша предњ'ли и^хъ эT (маи^а^и'ма)66, и^ вс^е црsтво васа'ново, и^ вс^е црsтво и^ѓ'гово цр~я васа'ньска. и^ вс^я ве'си и^а^и'ра и^же сђть
въ васанити'ди ше'стьдеся'тъ гра'довъ” И$ по'лъ
галаа'да и^ въ а^старо'џњ, и^ въ (е^надраи'нъ)67.
гра'ды црsтва ѓ%гова въ васанити'ди. и^ да'шася
сн~омъ махи'ровым#, (и^) сн~ђ манасїи'нђ и^ по'лђ
сн~омъ махи'ровыM (-)68, по соньмо'мъ и^хъ” Сїя
(же сђть) и^же (раздњли)69 мољ=сїи ѓ^бо'нђ странђ`
і^ѓ^рда'на въ а^раво'џе (-)70 пря'мо і^е^рихо'на на въсто'к#” (Племе'ни же левљ=инђ не даде` мољ=сїи прича'стїа. *поне'же са'мъ г~ь б~ъ і^и^л~евъ прича'сти
сего е^сть ја%коже гл~а иM”)
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и* (же) (прича'стїа)2 сн~овъ і^ил~еv въ земли`
ханаа'ньстњи, и%мже [раздели'ша]3 (ю&)4, е^лїа'заr жреw. і^ и^сђсъ сн~ъ нављ=инъ, и^ кня'ѕи
эTч~ествъ племе'н# сн~овъ і^и^л~евъ” *По жре'бїемъ прича'стїа (своя`) взя'ша. ја%коже заповњда
г~ь [-]5 (мољ=сїѓM да'ти)6, џ~ ти, племеn и^ поl племе'ни (манасїи'нђ)” (И$ даде` б^о мољ=сїи двема` племе'неM и^ по'лъ племе'ни прича'стїе,) ѓ^бо'нђ странђ`
і^ѓ^рда'на. (-)7 левљ=том (же) не даде` прича'стїа в
ниX, зане' (же) бња'хђ сн~ове і^ѓ'сифли. дв^а племе'ни
манасїи, и^ е^фремли. и^ (сего` ради) не да'стъ
ча'сти земли` левљ=тоM н^о по градо'мъ вселе'нїа, и^
преDгра'дїа (скотоM и^хъ)8 (-)9” ЈА/коже заповњ'да г~ь,
мољ=сїю. тако сътвори'ша сн~ове і^и^л~еви, и^ раздели'ша зе'млю” И$ прїидо'ша сн~ове і^ё^дини къ і^сђсђ,
въ гаlга'лы. и^ реq к немђ` хале'въ, и^е^фо'ниn кенезе'и,
т^ы съвњси сло'во, е^же гл~а г~ь къ мољ=сїю чл~кђ
бж~їю, ѓ^ мн^њ и^ ѓ^ тебњ въ кадисва'рнїи” м~, б^о
лњтъ бњхъ е^гда` посла` м^я мољ=сїи ра'бъ
[гн~ь]10, эT кадисва'рнїи съгляда'ти зе'млю. и^ эTвњща'хъ е^мђ (словеса`)11 по (всемђ е^же бы'сть въ
срDцы мое^мъ)12” Бра'тїа же моа` ходи'вшїи со
мно'ю, преврати'ша срDце людїи. а%з же преложиXся
въ слDњ гв~и б~ђ мое^мђ” И$ кля'ся мољ=сїи въ то'й
дн~ь гл~я. *земля` на ню'же е^си въз#ше'лъ теб'њ
бђ'детъ въ прича'стїе, и^ ча'доM твоиM въ вkњ.
ја%ко приложи` слњди'ти по г~њ бѕ~њ [мое^мъ]13” И$
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Ароіра, що є перед лицем Раввата.
26 І від Есевона до Рамота, за Масфою і в Ітанимі, і від Манаїма до
границь Давира; 27 і в Есмеку-Витарам, і Витнам, і Сохота, і Сафона,
і зосталу часть царства Сіона, есевонського царя; Йордан і те, що
над ним, аж до частини і моря Хенерет, на другому боці Йордану, на
сході. 28 Це насліддя синів Ґада, за
їхніми родами і за їхніми містами, і
за їхніми селами. 29 І дав Мойсей і
половині племені Манассії, за їхніми родами. 30 І були їхні границі:
від Манаїма, і все васанське царство, і все йоґове царство, васанського царя, і всі села Яіра, що є в
Васанитиді, шістдесят міст, 31 і половина Ґалаада, і в Астароті, і в
Енадраїні, міста оґового царства в
Васанитиді, – і були дані синам
Махіра і синові Манасії, і половині
синів Махира, за їхніми родами. 32
Це ж є ті, яким розділив Мойсей
на другому боці Йордану, в Аравоті, напроти Єрихону, на сході. Племені ж Левія Мойсей не дав насліддя, *тому що сам Господь Бог
ізраїльський є його насліддям, так
як сказав їм.

мой4. 18

Глава 14
1 *Це ж насліддя ізраїльських
синів в ханаанській землі, яким її
розділили священик Еліазар та Ісус, син Навина, і володарі родів,
племен ізраїльських синів. 2 *Вони
одержали свої насліддя за жеребами, так як Мойсеєм заповів Господь дати 9-тьом племенам і половині племені Манасії. Бо і Мойсей
дав двом племенам і половині племені насліддя 3 з другого боку Йордану; Левітам же не дав між ними
насліддя, 4 бо ж сини Йосифа були
два племені – Манасій і Ефраїм;
задля і цього не дав частини землі
левітам, але по містах – на поселення і передмістя – для їхнього
скота. 5 Так як заповів Господь
Мойсеєві, так вчинили ізраїльські
сини, і поділили землю. 6 І прийшли юдині сини до Ісуса, до Ґалґал;
і сказав до нього Халев Єфонин,
Кенезей: Ти знаєш слово, яке Господь сказав до Мойсея, божого чоловіка, про мене і про тебе в КадисВарні. 7 Бо 40 років мав я, коли мене послав Мойсей, господній раб, з
Кадис-Варни розвідати землю; і
відповів я йому слова за всім, що
було в моїм серці. 8 Брати ж мої,
що пішли зі мною, відвернули серце народу, я ж приклався вслід за
Господом Богом моїм. 9 І поклявся
Мойсей в тому дні, кажучи: *Земля, до якої ти пішов, тобі буде в
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насліддя і твоїм дітям навіки, бо ти
приклався іти вслід за Господом Богом моїм. 10 І тепер перекормив мене
Господь, так як сказав; ось 40 і 5 років відколи сказав Господь це слово
до Мойсея, бо ще ходив Ізраїль в
пустині, і тепер ось мені сьогодні 80
і 5 літ. 11 І сьогодні я є таким сильним, так як і коли мене послав Мойсей, так і тепер маю силу вийти на
війну і ввійти. 12 І тепер прошу в
тебе цю гору, так як сказав Господь в
той день, бо ти почув це слово в той
день; там же є Вакими, сильні і великі міста, та ж якщо є Господь зі
мною – вигублю їх, так як сказав
Господь. 13 І поблагословив його Ісус, *і дав Хеврон в насліддя Халевові, синові Єфтонія, синові Ханезея.
14 Через це став Хеврон Халева Єфонії, Хенезея, в насліддя – до сьогоднішнього дня, тому що він пішов
вслід за наказами Господа Бога ізраїльського. 15 Ім’я ж Хеврона раніше
було Кариатарва-Арба, бо чоловік великий посеред Воакимін був; і спочила земля від війни.

Глава 15
мой4. 34

1 І *жереб синів Юдиних, за їхніми родами був: від границь Ідумеї,
від пустині Син до Ливану, аж до Кадиса, на півдні. 2 І були їхні границі:
від сходу до часті й лукійського моря, і від вершка, що клониться на
південь 3 і переходить напроти виходу Акраввим, і відходить від Сини, і
піднімається від півдня до півдня, що
до Кадис-Варни, і заходить в Еврон, і
піднімається до Агдари, і виходить
на захід від Кадиса, 4 і йде до Акарки. Виходить же до Асемона і входить до долини єгипетської; і хай буде його вихід і його границя до моря.
Це є їхні границі з півдня. 5 Границі
зі сходу: і все Солоне море до частини Йордану. І їхні границі з півночі: і від горішнього моря, і від частини Йордану; 6 піднімаються ті границі до Ветаґли, і проходять на півночі до Вефтара; і йдуть ці границі
до каменя Веора, сина Рувима; 7 і
піднімаються ці границі до Девира,
долини Ахора; виходять же до Ґалґали, що є напроти сходу, до Домин,
що є до півдня долини; і піднімається
ця границя до води джерела сонця, і
кінці його є в джерелі Роґил. 8 І піднімається границя до Еномлевої долини на південь, до Єус, з півдня, [це
є Єрусалим]; і виходить ця границя
на вершок гір, що є перед лицем Еномлевої долини, до моря, яке є з
частини рафаїнської землі, до півночі. 9 І виводить границі на верх гори, до джерела води Нафто, і виводить до ефронської гори; і йдуть ці
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нн~њ прекормиl м^я е^сть г~ь, ја%коже е^сть реклъ
с^е, м~, и^ е~, лњтъ эTнели'же гл~а г~ь [с^е сло'во]14 к
мољ=сїю. (ја^ко е^ще хожда'ше)15 і^и^л~ь въ пђсты'ни, и^ нн~њ се` (м^и)16 днsь, п~, и^ е~, лњтъ” (И$)
та'ко е^смь днsе могїи ја%коy (и^) е^гда` посла м^я
мољ=сїи. такоy (и^) (нн~њ могђ`)17 входя'ще (на'
брань і^ и^сходя'ще)18” И$ нн~њ прошђ` ё^ тебе`
(горы` сїя')19, ја^коy реq г~ь въ дн~ь ѓ%нъ, ја%ко т^ы
слы'ша сло'во с^е въ дн~ь ѓ%нъ, (въ)20 (а^кимњ)21
же тамо сђть гра'ды тве'рды и^ вели'цы, (и^)
а^ще б^о (е^сть г~ь со мно'ю)22 потреблю и& ја^коже
е^сть ре'клъ (-)23 г~ь” И$ блsви е^го і^сђсъ, *и^
дастъ хевро'на, хале'вђ сн~ђ (и^е^фџонњи'нђ)24, сн~ђ
[ханезеи'нђ]25, въ прича'стїе” Сего ради бы'сть
хевроn хале'вђ (и^е^џо'ни)26 (хенезе'инђ)27, въ прича'стїе до [дне'шняго дн~я]28, поне'же въслњ'дова
по велњнїю г~а б~а і^и^л~ева” И/мя же хевро'нђ (пе'рвое бы'сть)29 (кариа^џа'рва)30, (а%рба б^о мђжъ ве'лїи средњ воа^ки'мъ бы'сть)31, и^ (преста` земля`)32 эT бра'ни”

сђдїи а~
а~ маX а~
д~ мо= д~і

Глvа, е~і”
бы'сть* (жре'бїи)1 (сн~овъ)2 і^ё^диn по со'ньмомъ и^хъ, эT предlњ и^дђмеискъ эT
пђсты'ня си'нъ (къ лива'нђ), да'ждь до
кадиs къ ю%гђ. и^ бы'ша (предњли иX)3 эT
въсто'къ до ча'сти морьскїа (и^) лђкїискїя, (и^)
эT хо'лмическїа клоня'щаго къ ю%гђ” И$ прохо'диT
пря'мо въсхожDенїю, [а^крав#ви'мъ]4. і^ и^схо'диT эT
[сина]5, и^ въсхо'дитъ эT ю%га, до (ли'вы и^же)
къ кадисва'рни” И$ захо'дитъ въ (е^вроn)6, и^ въсхо'дитъ въ (а^гъда'рђ)7, і^ и^схо'диT на запады
кади'съ, і^ и'детъ (въ а^каrки” И$зхо'дит# же) въ
а^семо'нђ, и^ въхо'дитъ до де'бри е^гљ=пет#ски. и^
да бђ'деT (и^схоD е^го)8 (и^) предLњ (е^го) къ мо'рю.
сїа сђть (предњли иX)9 эT ю%га” (-)10 Предњ'ли эT
восто'къ (и^) вс^е мо'ре сла'ное, до (части) і^ѓр^ да'на.
и^ предњ'лы и^хъ къ сњ'верђ, и^ эT холми'чнаго
мо'ря и^ эT ча'сти і^ѓ^рда'ньски” Въсхо'дятъ предњ'ли (тїи) въ виџа'глђ, и^ прехо'диT эT сњ'вера
къ (вефџа'ра)11. и^ въсхо'дяT предњ'ли (сїи) къ
ка'мени (веѓ%рђ)12, сн~а рђви'мля” И$ въсхо'дятъ
предњ'ли (сїи) къ (деви'рђ)13 де'бри а^хо'ровы, (-)14
и^схо'дяT (же) до к галга'лы и^же е^сть пря'мо
схожде'нїю (додомиn)15, ја^же е^сть къ ю%гђ дебри.
и^ въсхо'диT (предњ'лъ сїи) къ водњ` и^сто'чника
со'лнечна, и^ (концы` е^мђ сђть)16 ё^ и^сто'чникъ
роги'лъ” И$ въсхо'диT предњлъ в де'брь [е^но'млю]17
къ ю%гђ в её%съ эT ливо'са, сїя е^сть і^е^рsли'мъ. і^
и^схо'диT предњ'лъ (сїи) къ ве'рхђ го'ръ, ја%же е^сть
преD лице'мъ де'бри [е^но'мли]18 ё% моря, ја%же е^сть
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эT ча'сти земли` рафаи'ня къ сњ'верђ” И$ выво'диT
предњлы на врXъ горы`, къ и^сто'чникђ воды` нафъџо. и^ выво'дитъ къ горњ` е^фро'ни, и^ ѓ%крsтъ и%дђтъ (сїи) предњл'и въ вааl, с^е е^сть граD и^а^риM” И$
да ѓ^бхо'дитъ предњлъ эT ваа%ла къ мо'рю, и^ да
прихо'дитъ во' (граD)19 [сїиръ]20. (и^ да преходиT) къ
ю'гђ гра'да и^а^римъ эT сњ'вера, с^е е^сть [хасало'нъ]21
и^ да сни'детъ къ градђ слн~чнђ, и^ да прїидетъ
къ ю%гђ” И$ да и^зведеT предњлъ къ ю%гђ (а^къкеа^ранђ)22 до сњ'вера. и^ да и^зведе'тъ предњ'лы въ
(а^къхорана)23, (-)24 да преи^детъ горђ [земли`]25 валаа'ни. і^ и^зведеT къ (а^и^вњнїю)26, и^ да бђ'детъ
(предњ'ломъ и^схоD)27 къ мо'рю” И$ предњли и^хъ
за'паDнїи, море вели'кое (-)28. сїи предњ'ли сн~оv і^ё%динъ ѓ%крsтъ по сонмо'мъ и^хъ” И$ (даде` і^сђсъ) хале'вђ сн~ђ (ѓ^фонїи'нђ)29 (-)30 ча'сть средњ` сн~овъ і^ё^динъ, повеле'нїа ради бж~їа (къ і^сђсђ). и^ да'сть е^мђ і^сђсъ граD (а^рво'нъ)31 (эTц~а)32 е^на'кова, с^и е^сть
хевро'нъ” *И$ потреби` эTтђ'дђ хале'въ сн~ъ (и^е^фџонїи'нъ)33. тр^и сн~ы ена'ковы. (і^) сђсїи' и^ [фолма'и]34 и^
а^хима'на. и^ възы'де эTтђдђ хале'въ на живђщ'ихъ въ дави'ре. и%мя же (пре'жде бя'ше давирђ)35 граD писме'нъ” И$ рече хале'въ и^же а%ще во'зметъ (кт^о) [-]36 граD писме'нъ. и^ совладњеT иM
да'мъ е^мђ а^сха'нь дще'рь мою` въ женђ`” И$ пояT ю&
гофонїилъ, сн~ъ кенезе'ѓвъ бра'та хале'вова ю^нњи'шїи. и^ да'стъ е^мђ а^сха'нь дще'рь свою` [-]37 въ
женђ`” И$ быs вънегда` эTходящи е'й (-)38 совеща` с
ни'м# гл~ющи, попрошђ` ё^ эTц~а мое^го села`. и^ (въскочи`)39 съ ѓ^сля'ти, и^ рече е'й халеv чт^о (ти`
е^сть)40” И$ реq е^мђ да'ждь м^и блsве'нїе, ја%ко въ зе'млю (полђ'деннђю)41 эTда м^я. да'ждь м^и (галафъмаиM)42, и^ дасть е'й хале'въ (галафъмаи'мъ)43, (и^)
вы'ш#шђю и^ (до'лнюю [гала'џа]44)45” Се^ прича'стїе
(-)46 сн~овъ і^ё^динъ, (и^ племе'ни и^хъ)” Бы'ша же
гра'ди и^хъ, граD старњ'ишїи племе'нъ сн~овъ і^ё^диn,
къ предњлоM е^до'млиM (къ ю%гђ)” Къ пђсты'ни кав#сеи'лъ и^ е^драи и^ (а^вђрь)47” (-)48 Ки'на (же) и^ диMмо'на
и^ а^да'да. и^ кеде'съ и^ (е^џнази'фъ)49 и^ теле'мъ” И$
(е^вало'џъ)50 и^ граD а^серо'нъ. (и^ а^со'ръ но'выи и^ вс^и
гра'ди е^серо'ни.) сїи (же е^сть) а^со'ръ а^ма'мъ и^ се'ме
и^ (џемаа'ма)51 и^ [мода'да]52 (и^ а^са'ръсђ). и^ а^се'ръ
(гаDда'лъ)53 (и^ а^семоn) и^ (ваџфелеg)54” И$ а^сарсђ'ла и^
вирсавїи (е^везђџїя'), и^ села и^хъ и^ дворы` иX” (Ваа^ла'на)55 и^ (е^виM)56 и^ а^семъ” И$ е^льџодаD и^ (хесиD)57 и^
е'рма” И$ сикиле'гъ и^ (махари'мъ)58, и^ (сее^н#накъ)59” И$
(ламо'џъ)60 и (секеле'нъ)61 (и^ а^и'нъ) и^ (е^рмо'нъ)62,
(всњхъ) граD, к~ и^ џ~, и^ се'ла иX” На ра'вни (же)
е^сџаѓ'ль и^ (саа^ра'къ)63 и^ (а'зра)64” И$ рамиn и^ за'но, и^
(гон#нии^мъ џафъфђ'нъ)65 і^ и^на'имъ” И$ (е^рмђ'џъ)66
и^ (ѓ^дола'мъ)67, и^ не'мра и^ со'хо и^ а^зи'ка” И$ (сараи'мъ)68 (и^ дїа^геџаи'мъ) и^ (гада'ра)69, (-)70 села е^я.
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границі довкруги до Ваала, це є
місто Ярим. 10 І хай обійде границя від Ваала до моря, і хай
приходить до міста Сиір; і хай
переходить на південь міста Ярим, з півночі, це є Хасалон; і хай
зійде до міста сонця, і хай прийде
на південь. 11 І хай виведе границю на південь Аккеарана –на північ, і хай виведе границі до Акхорана; хай перейде гору валаанської землі і виведе до Айвінії; і хай
буде границею вихід до моря. 12
І їхні західні границі – Велике
море. Це границі юдиних синів
довкруги, за їхніми родами. 13 І
дав Ісус Халевові, синові Офонія,
часть серед юдиних синів, через
божий наказ до Ісуса; і дав йому
Ісус місто Арвон, енакового батька, – це є Хеврон. 14 *І звідти вигубив Халев, син Єфонії, трьох
енакових синів: Ісусія і Фолмана,
і Ахимана. 15 І пішов звідти Халев проти тих, що жили в Давирі,
раніше ж ім’я Давіра було Місто
писарів. 16 І сказав Халев: Хто
лиш візьме Місто писарів і ним
заволодіє, дам йому за жінку Асхань, мою дочку. 17 І взяв його
Ґофоніїл, син Кенезея, молодший
брата Халева. І дав йому за жінку
Асхань, свою дочку. 18 І сталося,
коли вона відходила, договорилася з ним, кажучи: Попрошу у мого батька поле, – і зіскочила з
осла; і сказав їй Халев: Що тобі
є? 19 І сказала йому: Дай мені
благословення, бо ти мене віддав
до південної землі; дай мені Ґалафмаїм. І дав їй Халев Ґалафмаїм і верхній і нижній Ґалат. 20 Це
насліддя юдиних синів і їхнього
племені. 21 Були ж їхні міста –
перше місто племен юдиних синів при едомових границях, до
півдня, до пустині – Кавсеїл, і Едрай, і Авур, 22 Кина ж, і Димона,
і Адада, 23 і Кедес, і Етиазиф, 24
і Телем, і Евалот, 25 і місто Асерон, і новий Асор, і всі есеронські
міста. Це ж є: Асор, 26 Амам, і
Семе, і Темаама, і Модада, і Асарсу, 27 і Асер, Ґаддал, і Асемон, і Ватфелет, 28 і Асарсула, і
Вирсавій, Евезутія, і їхні села, і
їхні двори; 29 Ваалана, і Евим і
Асем, 30 і Ельтодад, і Хесид, і
Ерма, 31 і Сикилеґ, і Махарим, і
це – Еннак, 32 і Ламот, і Секелен,
і Аїн, і Ермон; всіх міст 20 і 9, і
їхні села. 33 В рівнині ж: Естаоль, і Саарак, і Азра, 34 і Рамин, і
Зано, і Ґонниїм, Таффун, і Інаїм,
35 і Єрмут, і Одолам, і Немра, і
Сохо, і Азика, 36 і Сараїм, і Діяґетаїм, і Ґадара, її села; і 14-ть
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міст, і їхні села. 37 Сенань, і Даса, і
Малґадад, 38 і Далаань, і Масита, і
Ехтаель, 39 і Ляхис, і Васкат, і
Аґлом, 40 і Хаввань, і Ламас, і
Хаталис, 41 і Ґадирот, і Витдаґонь,
і Наама, і Макида – 16-ть міст і їхні
села. 42 Етер, Лена, і Аасарн, 43 і
Єфта, і Асенна, і Келай, 44 і
Несита, і Ахим, і Мариса, і Малом
– 9-ть міст і їхні села. 45 Аккаронь і
їхні села, і їхні двори. 46 Від
Акороня – Ямнай і села, що є
близько Аздота, і їхні села, 47 і їхні
двори. Ґаза і її села, і її села до єгипетського потоку, і Велике море, і
границя. 48 І в гірській околиці:
Сафир, і Етер, і Сохо, 49 і Едена, і
місто писарів, це є Давер. 50 І
Анав, і Ґестем, і Анев, 51 і Ґосом, і
Хилуон, і Силон – 11-ть міст і їхні
села. 52 І Ерев, і Рума, і Есань, 53 і
Анум, і Витапфут, і Афака, 54 і
Емата, і Каріатарба, це є Хеврон, і
Сіор – 9-ть міст і їхні села. 55
Маон, і Хирмель, і Зит, і Еттай, 56 і
Зураель, і Екдаам, і Зано, і Аким, і
Едни, 57 і Ґаваа, і Тамна – 10-ть
міст і їхні села. 58 Елул, і Витсур, і
Хедур, 59 і Маарот, і Витанот, і
Елтекен – 6-ть міст і їхні села. 60
Теко, і Ефрата, це є Вифлеєм, і
Фаґор, і Етам, і Кулом, і Татамі, і
Сорис, і Карем, і Ґаліїм, і Витир, і
Манохо – 11-ть міст і їхні села.
Каріятваал, це місто Ярим, і Арваа
в Еримовиті, – 2-а міста і їхні села.
61 І Витарава, і Мадона, і Охохан,
62 і Нефсан, і соляні міста, і Інґади
– 6-ть міст і їхні села. 63 І евусів,
що мешкали в Єрусалимі, сини
юдині не змогли вигнати; і поселилися евусеї з Юдиними синами
в Єрусалимі – до сьогоднішнього
дня.

Глава 16
1 І жереб синів Йосифа був від
Йордану, що в Єрихоні, до єрихонських вод, на схід, до пустині, що
виходить від Єрихону до гірської
околиці, до Ветиля. 2 І виходить із
Ветиля до Люзи; і хай прийде до
границь Архиатарота; 3 і хай іде до
моря, до ветелимських границь, до
границь долішнього Веторона; і
хай буде їхній кінець при морі. 4 І
так одержали свої насліддя Йосифові і Єфремові, і Манасіїні сини. 5
І були границі синів Єфремових за
їхніми родами. І границі їхнього
насліддя були від сходу Атарота і
Адара до верхнього Ветарона і Ґазари; 6 і ці границі переходять при
морі до Махтота, з півночі, і йдуть
на схід, і до Тинат – Силом; і хай
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(и^) граD, д~і, и^ ве'си иX” (Сена'нь)71 и^ (да'са)72 и^
(малгадаD)73” И$ далаа'нь и^ (маси'џа)74, и^ е^хџае'ль. и^
ляхи'съ и^ васка'џъ и^ (а^гломъ)75” И$ ха'ввань и^ лама'съ и^ (хаџали'съ)76” И$ гадиро'џъ и^ ви'џъдаго'нь
и^ (наа^ма)77 и^ маки'да, граD, ѕ~і, и^ веси и^хъ” (-)78
(Є$џе'рь)79 (ле'на и^ а^а^са'рнъ). і^ и^е^фџа и^ а^се'нна (и^
(кела'и)80 и^ (неси'џа)81)82” и^ (а^хиM)83 и^ мари'са и^ (малоM)84 граD, џ~, и^ ве'си ихъ” А$к#каро'нь и^ се'ла (иX)85 и^
селенїа (иX)86. (-)87 эT (а^коро'нь)88 (и^а^мна'и)89, и^
(ве'си)90 и^же сђть блиZ (а^здо'џъ)91, и^ ве'си (и^хъ)92
и^ селе'нїа (иX)93. Га'за и^ ве'си е^я` и^ се'ла е^я, до водотечи е^гљ=пеTски, и^ мо'ре вели'кое (и^ предlњ)94” И$
въ горстњи сафи'рь и^ е^џе'рь и^ со'хо и^ (е^де'на)95” (И$)
граD писме'нъ, се'и есть (даве'ръ)96” И$ (а^на'въ)97 и^
(гестеM)98 и^ (а^неv)99” И$ госо'мъ и^ хилђѓ'нъ и^ (сило'нъ)100, грDа [е^ді'нъна'десять]101 и^ ве'си и^хъ” (И$)
е^ре'въ (и^ рђ'ма и^ (а^са'нь)102)103” И$ (а^нђмъ)104 и^ (виџапъфђџъ)105 и^ а^фа'ка” И$ (е^ма'та)106 и^ (карїата'рба)107, се'и е^сть хевро'нь, и^ сїѓ'ръ, гра'дъ. џ~,
и^ се'ла и^хъ” маѓ'нъ и^ хирме'ль и^ зи'џъ, и^ ет#та'и” И$ (зђрае'ль)108 и^ е^кдаа'мъ и^ (за'но” И$ а^ки'мъ)109 (и^ е^дни) и^ гава'я и^ фа'мна, грDа, (і~)110.
и^ ве'си и^хъ” (Є$лђ'лъ)111 и^ виџсђ'ръ и^ (хедђ'ръ)112”
И$ (маа^ро'џъ)113 и^ виџаноџъ и^ е^лџеке'нъ, гра'дъ, ѕ~.
и^ ве'си иX” џе'ко и^ е^џра'џа, с^е е^сть виџлее^мъ, и^
џаго'ръ и^ е^та'мъ и^ (кђло'мъ)114 и^ тата'ми и^
съри'съ и^ каре'мъ и^ (галїи'мъ)115 и^ виџи'ръ и^ мано'хо, грDа, а~і. и^ ве'си иX” Карїа'џъваалъ, сі'и гра'дъ
і^а^ри'мъ и^ (а^рв#ва)116 (въ е^римови'џе), гра'ды. в~. и^
се'ла е^ю` (-)117” (-)118 И$ виџара'ва и^ мадо'на и^ (ѓ^хоха'нъ)119” И$ (нефъса'нъ)120, и^ гра'ды слн~чные, і^ (и'нъга'ди)121 гра'ды, (ѕ~)122. и^ ве'си и^хъ” И$ е^вђ'си и^же
ѓ^бита'ющиX въ і^ерsлимњ. (-)123 не възмого'ша сн~ове и^ё^дины (и^згна'ти)124. и^ всели'ся е^вђсе'и (съ сн~ъми і^ё^диными) въ і^ерsлимњ, до (дн~ешняго дн~е)125”

Глvа, ѕ~і”
бы'сть (жре'бїи)1 сн~овъ і^ѓ'сифль эT і^ѓ^рда'на
и^же въ е^рихо'нњ. (до во'дъ е^рихоньскихъ)
на восто'къ (въ пђсты'ню), (-)2 (и^сходя'щђю)3 эT е^рихо'на въ го'рскђю (-)4 въ [веџи'ль]5” І$ (и^сходитъ)6 [эT]7 веџи'ля (въ) [лю'зђ]8. и^
да прїидетъ къ предњломъ [а^рхиа^тароџъ]9” И$
да и%детъ къ мо'рю къ предњломъ (веџели'мъскомъ)10, до предњлъ веџоро'нь ни'жняго, и^ да
бђдетъ и^схо'дъ и^хъ къ мо'рю” И$ (та'ко) прїя'ша прича'стїя (своя), сн~ве и^ѓ'сифли (и^) ефремли и^ манасїини” И$ бы'ша предњли сн~овъ е^фремль
по со'н#момъ и^хъ” И$ бы'ша предњли прича'стїя
и^хъ эT восто'къ, а^таро'џъ и^ [а^да'ръ]11 до (веџаро'на)12 вы'шняго и^ газа'ры, и^ прехо'дятъ предњ'ли
(сїи) къ мо'рю въ [махџо'џъ]13 эT сњвера [-]14. [і^]15
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и'дђтъ на въсто'къ и^ въ [џина'џъ]16 (-)17 [сило'мъ]18, и^ да пре'идђтъ эT въсто'ка въ [и^а^но'џъ]19 (эT во и^а^но'џъ же)20 (и%де) въ (-)21 а^таро'џъ
и^ (въ нара'џа)22, и^ приходитъ ко і^ерихо'нђ, и^ и^сходитъ къ і^ѓ^рда'нђ” И$ эT (а^дафђ'џъ)23, да пои'дђтъ предњли къ мо'рю къ [водоте'чи ка'на]24. и^
да бђд'етъ и^схо'дъ и^хъ къ мо'рю, сїе прича'стїе
(-)25 [сн~овъ]26 е^фремль племе'немъ и^хъ” (-)27 Гра'ды
(же) эTлђче'ныя сн~омъ е^фремлиM посредњ прича'стїя
сн~ов# манасїин#, вс^и гра'ды и^ ве'си и^хъ” (Но^)28 не
(и^згна'ша)29 ханаа'на живђщаго въ газе'ре. и^ ѓ^бита'ше хананеи' средњ е^фрема (даю'ще е^мђ да'ни) до
(дн~ешняго дн~е)30. до'ндеже възы'де фараѓ%нъ цр~ь
е^гљ=пеTскїи, и^ взя` [гра'дъ]31 и^ запали` е^го ѓ^гне'мъ.
и^ ханане'я, и^ ферезе'я и^ живђщая въ газе'ръ (-)32,
и^ да'стъ и& фараѓ%нъ въ вњ'но дще'ри свое'й”

Глvа, з~і”
1

д~ мо= к~ѕ

бы'ша (жре'бїи) сн~овъ манасїиn ја%ко сїи прьвене'цъ и^ѓ'сифђ махи'рови прьвенцђ` манаси'и^нђ, эTц~ђ галаа'довђ. (се'и) (б^о бы'сть мђжъ
хра'бръ)2, (и^ бысть прича'стїе е^го)3 галаа'д#
и^ васаn *И бы'сть (вторы'мъ) сн~омъ манасі'иномъ
ѓ^ста'вшимъ по сонмо'мъ иX, (прича'стїе) сн~омъ
[а^хїезе'ровымъ]4, и^ сн~омъ (хале'ковымъ)5, и^ сн~омъ
[е^срии%левымъ]6, и^ сн~омъ [е^хе'мовымъ]7, (и^ сн~омъ
(е^фе'ровымъ)8, и^ сн~омъ [семераи%ловымъ]9)10, сїя
сђть (сн~ове манасїини сн~а и^ѓ'сифля) мђжескъ
по'лъ по племе'немъ свои^мъ” (-)11 Салпа'дђ (же)
сн~ђ (е^фе'ровђ)12 (сн~а галаа'дова сн~а махи'рова сн~а манасїина) не бя'ше сн~овъ н^о дще'ри” (-)13 Си' (же)
и^мена` дще'ремъ салпаа'довымъ, мала'а, и^ нђя', и^
е%гла, и^ ме'лха, и^ џе'рса” (ѓ^ни' же)14 ста'ша преD е^леа^зо'ромъ жръце'мъ и^ преD и^сђсомъ [сн~омъ на'вљ=инымъ]15, и^ преD кн~ѕи гл~юще. б~ъ заповњ'да рђко'ю
мољ=сїиною, да'ти намъ прича'стїе посредњ бра'тїя на'шея. и^ даsся и^мъ (прича'стїе) повелњнїя ради гн~я жре'бїи въ бра'тїи эTц~а и^хъ” И$
паде` жре'бїи [манасїю]16 по'ле (лава'дово)17 кромњ
[земля` галаа'довы. и^ васа'нь]18 ја%же е%сть ѓ^бо'нђ
странђ` і^ѓ^рда'на” (Сн~овъ манасїинъ, дще'ри б^о)19
причасти'ша прича'стїе средњ бра'тїя иX земля'
же галаа'дова бысть (вторым#) сн~омъ манасїинымъ ѓ^ста'вшиM” И$ бы'ша предњли сн~овъ манасїинъ эT [а^си'ра мах#џо'џъ]20 (и^) (дана'џъ)21, ја%же
е^сть преD лице'мъ [сихе'мовым#]22. і^ и^де къ предњломъ и^а^миновымъ и^ (а^си'мовымъ)23” (И$ вы'шеи)
къ и^сто'чникђ (џаџо'џъ)24” Манасїю' же дае^тъся
(зеMля`) и^ џапџђ'џова (са'м же џапџђ'џъ) (за)25 предњломъ манасїинымъ сн~омъ е^фре'млимъ” И$ (эTтђдђ) и%де (сїи) предњлъ къ де'бри [ка'не]26. на
ю'гъ де'бри [иаи^ри'ни]27. тереви'нъџђ” (Гра'ди сїи)
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перейдуть зі сходу до Янота; 7
від Воянота ж пішла до Атарота і
до Нарада, і приходить до Єрихону, і виходить до Йордану. 8 І
від Адафута хай підуть границі
до моря, до потоку Кана, і хай буде їхній кінець при морі. Це насліддя Єфремових синів для їхніх
родів. 9 Міста ж відлучення Єфремовим синам посеред насліддя
синів Манасії, всі міста і їхні
села. 10 Але не прогнали ханаана,
що жив в Ґазері; і жив хананей
посеред Єфрема, даючи йому данину до сьогоднішнього дня, доки не прийшов фараон, єгипетський цар, і взяв місто, і спалив
його вогнем, і хананея і ферезея і
тих, що жили в Ґазері; і дав його
фараон у віно своїй дочці.

Глава 17
1 І були границі синів Манасії,
оскільки цей первородний Йосифа: Махіра, первородного Манассії, батька Ґалаада, бо цей був хоробрим чоловіком, і його насліддя було – Ґалаад і Васан. 2 *І
других синів Манасії, що осталися, було насліддя за їхніми родами: синам Ахієзеровим, і синам
Хелековим, і синам Єсриілевим, і
синам Єхемовим, і синам Еферовим, і синам Семераїловим – це є
сини Манасії, сина Йосифового,
чоловічий рід за своїми родами. 3
В Салпада ж, сина Еферового, сина Галадового, сина Махірового,
сина Манасіїного, не було синів,
але дочки. Це ж імена дочок Салпаадових: Малаа, і Нуя, і Еґла, і
Мелха, і Терса. 4 Вони ж стали
перед священиком Елеазаром і
перед Ісусом, сином Навина, і перед князями, кажучи: Бог рукою
Мойсея заповів нам дати насліддя посеред наших братів. І дано
їм насліддя через господнє зарядження, жереб між братами їхнього батька. 5 І впав жереб Манасії на Левадове поле, за винятком ґалаадової землі, і Васан, що
є на другому боці Йордану. 6 Адже дочки синів Манассії унаслідували жереб посеред їхніх братів. Земля ж ґалаадова була іншим, осталим синам Манассії. 7 І
границі синів Манасії були: від
Асира – Махтот і Даната, що є
перед лицем Сихема; і пішла до
границь яминових, ясимових, і
вгору до джерела Татот. 8 Манасії ж дається і таптутову землю,
сам же Таптут за границями Манасії, – синам Ефремовим. 9 І
звідти ця границя йде до долини
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Кане, на південь наіринової долини, Теревинта. Це є Ефремові міста
посеред міст Манасії. Границі ж
Манасії на півночі – до потока, і
були їхні кінці до моря. 10 На півдні ж – Ефремові, і на півночі –
Манасії. І море було їм границею. І
до Асира хай злучать її на півночі, і
до Ісахара – на сході. 11 І було Манасії: в Сахарі і в Асирі, і Ветсан, і
їхні села; і ті, що живуть в Дорі, і
його села; і ті, що живуть в Танаці,
і його села; і ті, що живуть в Маґеддо, і її села; третинна частина
Нафети і її села, – три сторони. 12 І
не змогли сини Манасії вигубити ці
міста, бо мило було ханаанові жити
в цій землі. 13 І сталося, коли закріпилися ізраїльські сини, вони й зробили ханаана підвладними, вигубленням же не вигубили їх. 14 І відповіли сини Йосифа Ісусові, кажучи: Чому ти нам дав одне насліддя і
одну міру, я є численний народ, і
поблагословив мене Бог аж дотепер? 15 І сказав їм Ісус: Якщо і народом численним ти є, піди до долини і вичисть собі там місце в землі ферезинів і великанів, якщо тобі
тісною є ефремова гора. 16 І сказали сини Йосифа: Не вистачає нам
ефремової гори, і є добірний кінь і
залізні колісниці в усіх хананеїв,
що живуть з нами в Вефсамі і в його селах, і в ізраїльських поділах.
17 І сказав Ісус до Йосифових синів, кажучи Єфремові і Манасії, кажучи: Якщо народом ти є численним і маєш велику силу – не буде
тобі одне насліддя. 18 Задля цього
гора хай буде твоя, і ця долина є
тобі, даю тобі. І вичистиш і її краї
– тобі хай будуть, коли вигубиш
хананея, хоч же і в нього є добірний кінь; і сам ти сильний, адже
будеш сильнішим від нього.

Глава 18
1 І зібрався ввесь збір ізраїльських синів до Силома, і поставили
там шатро свідчення, коли ними
земля була закріплена. 2 І синів ізраїльських, які не унаслідували
свого насліддя, зосталось сім племен. 3 І сказав Ісус ізраїльським синам: Доки ви зволікатимете, не бажаючи унаслідувати землю, яку дав
вам Господь Бог ваших батьків? 4
Дайте від себе по трьох мужів з
племені, і пошлю їх, і вставши, і
хай обійдуть землю; і хай спишуть
її, так як належиться, щоб її поділити, і прийдуть до мене; 5 і розділю їм за їхнім насліддям на сім
частей. Юда хай прокладе свою
границю від Ливана, і сини Йосифа
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е^фремли (сђть) средњ` градовъ манасїи'нъ. (-)28
предњ'ли (же) манасїинњ къ сњверђ до водоте'чи,
и^ бы'ша (-)29 и^схо'ди (иX) къ мо'рю” Ко ю%гђ же
е^фремови, и^ къ сњверђ манасїю. и^ (бы'сть)30
море предњлъ и^мъ, и^ къ а^си'рђ да совокђпя'тъ
(и&) эT сњвера, и^ къ и^саха'рђ эT восто'къ” И$
(бы'сть)31 манасїи в (саха'рњ)32 и^ во а^си'рњ. (и^)
виџса'не и^ ве'си иX, и^ живђщая въ до'рњ и^ ве'си
е^го. [и^ живђщая въ тана'це и^ ве'си е^я]33, и^
живђщая въ маге'д#де и^ ве'си е^я, (-)34 тре'тїю
чаs нефе'та и^ ве'си е^я, (три страны`). и^ не възмогоша сн~ове манасїини потреби'ти градовъ
сихъ, (ја%ко)35 ё^годно бы'сть ханаа%нђ жити въ
земли` сей И$ бы'сть (-)36 е^гда ё^крњпишася сн~ове
іи^л~еви, и^ сътвориша ханаа%на послђшны. потребленїем же (не потребиша и^хъ)37” (И$) эTвњщаша
(-)38 сн~ове и^ѓ'сифли і^сђсђ гл~юще, почт^о причасти`
насъ жребїемъ е^ді'немъ, и^ мњрою е^ді'ною а%зъ
(-)39 люD многъ е^смь, и^ (блsви м^я б~ъ)40 (даждь
доселњ)” И$ рече и^мъ і^сђсъ, а^ще (и^) лю'дъ мно'гъ
е^си взы'ди въ дђбра'вђ и^ ѓ^треби` себњ (та'мо
мњсто въ земли` феризи'нњ и^ щђдовъ), а^ще
(т^я ё^тесня'етъ)41 гора` е^фрњмля” И$ рњша
(сн~ове и^ѓ'сифли). не дово'лно намъ горы` е^фрњмля,
и^ ко'нь преи^збра'нныи и^ (колесниw) желњзныхъ въ
(всњхъ) ханане'и живђщихъ (съ на'ми)42 въ
(вефъса'мњ)43 и^ въ ве'сехъ ея`, (и^) въ раздњле'нїих# [і^и^л~выX]44” И$ рече і^сђсъ къ сн~омъ і^ѓ'сифлимъ
[гл~ющи]45, (е^фремђ и^ манасїю гл~юще). а^ще люD
мно'гъ е^си, и^ си'лђ вели'кђ и%маши, не бђдетъ
т^и жре'бїи е^ді'н# (сего ра'ди гора`)46 (твоя` да бђ'детъ)47, (и^ сїя)48 дђбра'ва е^сть (тебњ` даю`)” И$
съсњче'ши (и^ концы` ея`)49 (тебњ да бђдђт#)50,
(-)51 е^гда потреби'ши ханаа'на. (а^ще же и^)52 ко'нь
преи^збра'нныи е^сть е^мђ (и^ саM си'ленъ), ты` б^о
преси'лиши е^го”

Глvа, и~і”
събра'ся ве'сь со'нмъ сн~овъ і^и^л~евъ в [сило'мњ]1, и^ поткнђша та'мо храM свњдњнїя. (е^гда`)2 земля ё^держа'ся эT нихъ” И$
ѓ^ста'ша сн~овъ і^и^л~евъ; и^же не причасти'ша (прича'стїя свое^го) седмь племе'нъ” И$ рече
і^сђсъ сн~омъ і^и^л~евымъ, доко'ле в^ы раслабля'етеся. (не хотя'ще) причасти'ти зе'млю ю%же даде`
[вам#]3 г~ь б~ъ [эTц~ъ ва'шихъ]4” да'ите эT себе` по
тр^и мђжа эT племе'ни (и^ пошлю` и&), и^ въста'вше (и^) да про'идђтъ землю, и^ да препи'шTђ
ю& (-)5, ја%коже е^сть лњ'по раздњли'ти ю&. и^ прїидђтъ къ (мн^њ)6 и^ (раздњлю`)7 и^мъ (по прича'стїю и^хъ) на седмь ча'стїи” (І$ё'да да поста'виT предњлъ свой эT лива'на. и^ сн~ове и^ѓ'сифли
354

18,5

Ісус Навин 18,20

да поста'вятъ предњлъ свой эT сњвера” Вы' же
раздњли'те зе'млю на седмь ча'стїи.) и^ принесе'те
къ мн^њ сњмо, (-)8 и^знесђ в^ы жребїи преD гм~ъ
бм~ъ (ва'шимъ)9” Нњсть б^о ча'сти (ё^ ва'съ
сн~омъ левљ=иномъ)10, зане' же жре'чество гн~е
ча'сть [и^мъ]11” (-)12 Га'д (же) и^ рђви'мъ, и^ по'лъ
племе'ни манасїина. взя'ша прича'стїе свое ѓ^бо'нђ
странђ` і^ѓ^рда'на на восто'ки, и^же даде` и^мъ
мољ=сїи ра'бъ гн~ь” И$ (въста'ша)13 мђжи (і^) и^до'ша и^ заповњда і^сђсъ мђжемъ и^дђщем# ѓ^бходи'ти зе'млю (гн~ю)14. и^дњте и^ ѓ^бходи'те зе'млю (и^
препишњте ея`), и^ прїидњте къ мн^њ, (-)15
и^знесђ` ва'мъ жре'бїи преD гм~ъ в (сило'мњ)16” І$ и^до'ша (мђжи) и^ и^сходи'ша зе'млю, (-)17 съгляда'ша ю& и^ преписа'ша ю&. съ гра'ды е^я на седмь
ча'стїи въ кни'ги, и^ принесо'ша къ і^сђсђ [въ
сило'м#]18” И$ врь'же и^м# і^сђсъ жре'бїи (преD гм~ъ въ
(силомњ)19)20” (И$ раZдњли` та'мо зе'млю і^сђсъ
сн~омъ і^и^л~евым# по жре'бїю и^хъ”) І$ и^зы'де жре'бїи
племе'ни (сн~овъ) венїами'новых#, прь'выи по со'нмомъ и^хъ. і^ и^зыдо'ша предњли жре'бїю и^хъ,
средњ (сн~овъ) і^ю'диn и^ посредњ сн~въ і^ѓ'сифль” И$
бы'ша (предњ'ли иX)21 эT сњ'вера эT і^ѓр^ да'на. (и^)
възы'дTђ предњ'ли эT ю%жнђю странђ` і^е^рихо'на къ
сњверђ и^ да възы'деT къ горњ` к морю, и^
(бы'сть)22 (и^схо'дъ е^го)23 въ (мармариты веџанїины)24” И$ да про'идђтъ эTтђ'дђ предњли в лю'зђ эT страны` лю'зы къ ю'гђ (-)25, и^ да снидђтъ предњли (сїи) эT [а^таро'џа, е^д#да'ръ]26 го'рстњи ја%же е^сть къ лива'нђ, ветеро'ни ниж'неи” И$
да пре'идђтъ предњли и^ ѓ^бы'идђтъ къ странњ` зря'щи къ мо'рю эT ливы, (и^) эт горы` преD
лицемъ веџоро'нь лива'новы” И$ да бђдетъ (и^схо'дъ
е^го)27 въ (карїа'џъ)28, с^и е^сть карїа^фїа^ри'мъ граD
сн~овъ і^ё'динъ. с^е е^сть ча'сть ја^же къ мо'рю” И$
ча'сть ја%же къ лива'нђ, эT ча'сти каріа^џъваа'ль.
и' да про'идTђ предњли (морскїя) въ [гаи'нъ]29, на
исто'чникъ воды` (наџо'новы)30” И$ да снидTђ предњли на странђ` горы` е^же е^сть преD лицемъ на'пи, [сн~а е^но'мля]31 е^же е^сть эT ча'сти е^ме'къ.
рафаи'нъ эT сњвера, и^ да сни'детъ къ [геномђ]32
на ю%г# и^е^вђсђ (-)33, да снидђтъ (эT ю%га) на и^сто'чникъ рогиль” (-)34 да про'идђтъ на источникъ [самесовъ]35. и^ да про'идђтъ на (галило'мъ)36, ја%же е^сть пря'мо въше'ствїю [е^додимо'нђ]37, (-)38 да сни'дђтъ на ка'мень [ваа'на]39,
сн~а рђви'мля” (-)40 да про'идђтъ на ю%жнђю
странђ` витара'вы (-)41, и^ да сни'детъ (-)42 къ
ю'гђ виџа'глы эT сњ'вера” И$ да бђ'детъ и^схо'дъ
предњ'лъ на хл'ъмницы мо'ря со'лищнаго эT сњ'вера, въ странђ` і^ѓ^рда'новђ эT ли'вы, сі'а предњ'ли
[-]43 юQныя” (-)44 І$ѓ^рда'н# (же) предњля'етъ (я&) эT
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хай прокладуть свою границю з
півночі. 6 Ви ж розділіть землю на
сім частей, і принесете сюди до
мене – винесу вам жереб перед
Господом Богом вашим. 7 Немає бо
у вас частки синам Левія, тому що
ж господнє священство – їм частка.
Ґад же і Рувим, і половина племені
Манасії взяли своє насліддя на
другому боці Йордану, на сході,
яку дав їм Мойсей, господній раб. 8
І встали мужі, і пішли; і заповів
Ісус мужам, що йшли, обійти господню землю: Ідіть і обійдіть землю, і спишіть її, і прийдіть до мене
– винесу вам жереб перед Господом в Силомі. 9 І пішли мужі, і
пройшли землю, обстежили її, і
описали її з її містами на сім частин до книги, і принесли до Ісуса,
до Силому. 10 І кинув їм Ісус жереб перед Господом в Силомі. І там
Ісус розділив землю ізраїльським
синам за їхнім жеребом. 11 І першим випав жереб племені синів Веніямина, за їхніми родами; і вийшли границі їхнього жереба між
Юдиними синами і між Йосифовими синами. 12 І були їхні границі з
півночі від Йордану, і підуть границі на південну сторону Єрихона,
до півночі; і хай піднесеться до гори, до моря, і буде її кінець в Мармариті Ветаніїні. 13 І хай звідти
перейдуть границі до Люзи, з боку
Люзи, з півдня; і хай зійдуть ці границі від Атарота, Еддар – гірська
околиця, що є до Ливана, Веторона
– вдолі. 14 І хай перейдуть границі,
і обійдуть до частки, що глядить до
моря, з півдня, і від гори, перед
лицем Веторона Ливанського. І хай
буде його кінець в Каріяті, це є
Каріяфіярим, місто Юдиних синів.
Це є частка, що до моря. 15 І частка, що до півдня від частки Каріятваала; і хай перейдуть морські границі до Ґаїн, до джерела натонової
води. 16 І хай зійдуть границі до
частини гори, яка є перед лицем
Напи, Еномового сина, що є з
частини Емека. Рафаїн – з півночі; і
хай зійде до Ґенома, на південь
Євуса, хай зійдуть з півдня до джерела Роґила. 17 Хай пройдуть до
самесового джерела, і хай пройдуть
до Ґалилома, що є напроти едодимонського підходу, хай зійдуть до
каменя Ваана, рувимових синів. 18
Хай пройдуть на південну сторону
Витарави, і хай зійде 19 до півдня
Витаґли, з півночі. І хай буде кінець границь на хребті Солоного
моря, з півночі, до частини Йордану, з півдня. Це південні границі.
20 Йордан же розділяє їх зі східної
частини. Це насліддя синів Венія-
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мина, його границі довкруги, за
їхніми родами. 21 І міста племені
синів Веніямина, за їхніми родами,
були: Єрихон, і Вифаґла, і Амеккасис, 22 і Вифарава, і Семрим, і
Ветил, Феди, 23 і Авм, і Офра, і
Атрата, 24 і Екарем, і Катирамин, і
Афони, і Ґаваа – 12-ть міст і їхні
села. 25 Ґаваон, і Етикион, і Рамат,
і Вирот, 26 і Сворфот, і Мата, і
Хетира, і Моса, Рекем, і Ерфаїл, і
Ферала 27 і Сералеткеля, Елеф, і
Еус, це є Єрусалим, і Ґаваат, і місто
Яримаї – 14-ть міст і їхні села. Це
насліддя Веніяминових синів, за
їхніми родами.

Глава 19
1 І другий жереб вийшов Симеонів і племені Симеонових синів. І
їхнє насліддя було серед насліддя
синів Юди. 2 І їхнє насліддя було:
Вирсавія, і Савея, і Моладам, 3 і
Асерсуал, і Ватоул, і Вола, і Асон,
4 і Ерма, 5 і Секола, і Ветмар, і
Хазвот, і Асерсула, 6 і Вивлават –
13-ть міст і їхні села. 7 Аїн, і
Керемон, і Етер, і Асан – 4 міста і
їхні села, 8 і всі села, що довкруги
цих міст, аж до Валет – Вирамота,
коли йти до Ямета, на південь. Це є
насліддя Симеонових племен, за їхніми родами. 9 Від Юдиного жеребу насліддя племені Симеонових
синів; бо частина Юдиних синів
була більша від їхньої. І унаслідували Симеонові сини посеред їхнього насліддя. 10 І 3-й жереб вийшов і був Завулонових синів, за їхніми родами. І границі їхнього насліддя були до Сирида. 11 І піднялася їхня границя до заходу Маралада, і дійшла до Давастея і до долини, яка є напроти лиця Якми. 12 І
повертається від Сарида, напроти
сходу, до атасалотових і фаворових
границь, і перейдуть до Даврата, і
хай піднесеться до Аяфія. 13 Звідти
ж хай обійдуть напроти, на схід до
Ґотаефтови, до міста Касим, і хай
перейде до Реммона, друнуанського Аммаданна. 14 Тоді ця ж границя іде, з півночі, до Енавота. Хай
буде їх кінець у єфтаільському гаю,
15 і Каттаті, і Налоті, і Семроні, і
Ядилі, і Вефлеемі – 12-ть міст і їхні
села. 16 Це є насліддя Завулонових
синів, за племенами і за їхніми родами. 17 Асахарові ж і його синам,
за їхнім родом, вийшов 4-й жереб.
18 І їхні границі були: Ізраїл, і Ахаселот, і Суним, 19 і Аферарим, і
Сиан, і Ренат, 20 і Равдот, і Кесіон,
і Аеме, 21 і Рамай, і Інганим, і
Інадда, і Вефтасис. 22 І вийшла ця
границя до Тавора і до Сасима, до
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страны` въсто'ка. сїе' прича'стїе сн~овъ венїа^ми'новъ, предњ'ли е^я` ѓ%крsтъ по сонмо'мъ [и^х#]45” И$
бы'ша гра'ди племе'ни сн~овъ венїа^ми'нь, по сонмо'мъ и^хъ. и^е^ри'хо и^ вифа'гла, и^ а^мек#каси'съ” И$
вифара'ва и^ семри'мъ и^ веџи'лъ” (фе'ди) и^
(а^љ=мъ)46 и^ (ѓфра)47 и^ (а^џра'џа)48 и (екаре'мъ)49” И$
каџираминъ (и^ а^фо'ни) и^ гава'а” гра'дъ, в~і. и^ ве'си
и^хъ” Гаваѓ'нъ (и^ е^тикиѓ'нъ) и^ (рама'џъ)50 и^ виро'џъ” (И$ сворфо'џъ) и^ (ма'џа)51 и^ хеџи'ра и^ (моса`)52”
(-)53 Реке'мъ и^ е^рфаи'ль и^ (фера'ла)54 и^ (серале'џъке'ля е^ле'фъ)55” И$ е^ё'съ, сїа е^сть і^ерsлимъ. и^ гаваа'џъ, и^ гра'дъ (и^а^рима'и)56. гра'дъ. (д~і)57, и^ ве'си и^хъ.
сїе прича'стїе сн~овъ венїами'нь по сонмоM и^хъ”

Глvа, џ~і”
і^зы'де (вторы'и жре'бїи)1 симеѓ'нь, (и^ племе'ни сн~овъ симеѓ'нь). и^ бы'сть прича'стїе иX
средњ` прича'стїа сн~овъ і^ё'динъ” И$ бы'сть
прича'стїе иX (вирсаві'а)2 и^ саве'а и^ [моладаM]3” И$ а^серъсђа'ль и^ (ваџоё%ль)4 и^ во'ла. и^ (а^со'нъ)5
(-)6 и^ е^рма и^ (секо'ла)7 и^ [веџъма'ръ и^ хаZво'џъ]8 и^
(а^серсђ'ла)9” И$ (вивлава'тъ)10 (-)11 гра'довъ г~і, и^
ве'си и^хъ. а^и'нъ и^ (керемо'нь)12 и^ е^џе'рь і^ а^са'нь,
грады д~, и^ ве'си и^хъ (и^ вс^я ве'си)” ја^же ѓ^крsтъ
граD сихъ, даждь до [вале'џъ вирамо'џа]13, и^дђщиX
на и^а^ме'џъ до ли'вы. с^и (е^сть) прича'стїе (племе'нъ)14 симеѓ'нь по сонмоM иX” эT жре'бїа і^ё'дина
прича'стїа племе'ни сн~овъ симеѓ'нь. ја%ко бы'сть
ча'сть сн~овъ і^ю'динъ бо'лши сиX. и^ причастиша
сн~ове симеѓ'ни, средњ прича'стїа и^хъ” І$ и^зы'де
жре'бїи, г~, (и^ сн~овъ) заё^ло'нь по сонмо'мъ и^хъ. и^
(бы'ша)15 предњли прича'стїа и^хъ, до сирида” (И
възы'де) предњлъ ихъ (ко за'падђ)16 (марала'да)17,
и^ до'иде къ (дава'стњ)18, (и^) въ де'брь ја%же е^сть
къ лицђ` (и^а'к#мы)19” И възвраща'ется эT сарида
сђпротивъ восто'къ (-)20. на предњлы (а^џасалоџовы, и^ фаво'ровы)21. и^ проидTђ къ давра'џђ, и
да възыдеT въ (а^і^а^фїю)22” (-)23 эTтђ'дђ (же) да
сђпроти'въ
на
восто'ки,
на
ѓ^бы'идђтъ
24
(гоџае'фџовы) въ граD каси'мъ. и^ да про'идетъ
на рем#мона (а^м#маџанна дрђнђа'иньска)25” (ПосеM
сїи же)26 (предlњ) и%де (эT)27 сњверъ въ (е^навъѓg)28. (-)29 да бђ'детъ и^схоD иX на га'ю и^е^фџаи^льскђ и^ кат#та'џъ и^ (налоџъ)30 и^ семро'нъ и^
(а^дила)31 и^ виџлееM (граD, в~і, и^ веси иX)” Се^ (е^сть)
прича'стїе (-)32 сн~овъ заё^ло'нь по племе'ни (и^ по
сонмо'мъ) и^хъ (-)33” (А$саха'рђ же и сн~омъ е^го по
родђ иX)34 и^зы'де жребїи д~ и. и^ бы'ша предњ'лъ
и^хъ (і^и^л~ь)35, и^ а^хасело'џъ и^ (сђни'мъ)36” И$ (а^ферариM)37 и^ сиа'нъ и^ рена'џъ (-)38 и^ (равдо'џъ)39” И$
кесїѓ'нъ и^ а^е'ме и^ (рама'и)40” І$ и^нъгани'мъ і^
и^наDда и^ (вефџасиs)41” І$ и^зы'иде (сїи) (предњ'лъ)42
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на џаво'ръ. и^ на саси'ма къ мо'рю, и^ веџъсма'съ,
да бђ'детъ и^схо'дъ предњ'лъ и^хъ і^ѓ^рда'нъ, (грDа
ѕ~. и^ се'ла и^хъ)” Се^ (е'сть) прича'стїе (-)43 сн~овъ и^саха'роv (по племе'ни и^) по сонмђ` и^хъ” І$ и^зы'иде
жре'бїи, е~ и, (и^а^си'ровъ)44 по сонмо'мъ и^хъ” И$ бы'ша (предњ'лъ)45 и^хъ, хелъка'џъ и^ (ѓ'ли)46 и^ ва'тне и^ (а^са'фъ)47” [И$ а^лимеле'хъ]48 и^ а^ма'дъ и^ маа'лъ, і^ и^зы'иде въ карми'лъ къ мо'рю и^ (сиѓ^о'рови)49 и^ лавана'џђ” И$ да ѓ^братя'тся на въсто'къ слн~ца, (и^) виџдаго'нь” и^ до'иде къ заё^ло'нђ
и^ въ га'ю (и^е^џа'иль)50, (и^ да и'детъ подоlнее къ
ве'рре) на сњ'веръ (въкђ'пе)” (-)51 да вни'детъ въ
предњ'лы (сафџа'на виџае^меk)52, и^ да и'детъ по
доли'не а^нїи'ла, (-)53 да про'идетъ въ хаво'лъ на
лњ'во и^ а^хра'на и^ роѓ'ва и^ (а^ммо'на)54 и^ кана'и, до
сидо'ны вели'кїя” (-)55 да въз#вратиT предњ'лы въ
(рама'дъ)56 (-)57 до гра'да тве'рда, тириѓ'нь. да
възврати'тъ предњ'лы до (со'сы)58, и^ да бђ'детъ
и^схо'дъ е^го мо'ре (-)59 эT мњ'ры а^хъзи'фля” И$ (ксемђ`) а%мъма, и^ (а^џекъ)60 и^ (роѓ'въ)61, гра'ды, к~,
(и^) в~, (и^ ве'си иX)” Се^ (е'сть) прича'стїе племе'ни
сн~овъ а^си'ровъ по сонмо'мъ иX гра'ды и^хъ и^ ве'си
и^хъ” И$ нефџали'мђ (же) и^зы'иде жре'бїи, ѕ~ и” И$
быs предњ'лъ и^хъ мее'лефъ и^ (мило'мъ)62 и^ весенани'мъ и^ а'рме и^ (наве'къ)63 і^ (и^а'вни)64, дажDь до
лак#ко'нъ” И$ бы'ша и^схо'ди (и^хъ)65 і^ѓ^рда'нъ” (-)66
да възврати'тъ (предњ'лъ)67 (сїи) на за'паD. а^зано'џъ џаво'ръ. и^ да про'идеT эTтђ'дђ въ и^ко'к#” И$
да притъкнеT къ заё^ло'нђ эT ю'га, и^ а^си'ръ да
съвъкђ'питъ къ мо'рю, и^ (къ і^ё'де) на і^ѓр^ да'нъ
эT въстоk слн~ца” (-)68 Гра'ди (же) ѓ^гражде'ни
(сђть) тириѓ'ньстїи. (а^съсидиM) тиро'съ и^ (а^м#ма'џъ)69 и^ рек#ка'џъ и^ ханере'џъ” и^ а^да'ми и^ рама`
и^ а^со'ръ” И$ кеде'съ и^ е^дра'и, і^ и^сто'чникъ а^со'ровъ”
И$ (реѓ'нъ)70 и^ магдалїи'лъ (и^) (ѓ^ра'нъ)71 и^ виџана'џъ и^ џасмђ'съ, гра'довъ, џ~і. (и^ ве'си иX)” Си^
(е'сть) прича'стїе (-)72 сн~омъ нефџали'мль, (по
рожде'нїемъ иX)” (-)73 да'нови (же) и^зы'иде жре'бїи, з~
и. и^ бы'ша предњ'ли и^хъ (сара`)74 и^ е^сџаѓ'ль, и^
гра'дъ саме'сь” И$ салави'нь и^ (валоn)75 и^ е'џла” И$ е^ло'нь и^ џа'мна и^ аkкаро'нь” И$ е^лџе'ко и^ гава'џонъ и^
(ваа^ло'џъ)76” І$ и^ё'џъ и^ ванивара'къ и^ геџремъмо'нъ” И$ эT мо'ря и^е^рако'ньска предњ'лъ бли'зъ
и^ѓ'п#пы, (грDа, е~і)” (А$ зд^њ не до'иде въ съверше'нїе
предњ'лъ сн~омъ да'новыM)77” И$ (сего` ради) и^зыидо'ша сн~ове (да'нови)78, и^ вое^ва'ша на (лесе'мъ)79 и^
взя'ша е^го, і^ и^зби'ша е& (мече'мъ)80 и^ всели'шася
в неM” И$ прозва'ша (и&)81 (лесенъда'нъ)82 (по и'мени
да'на эTц~а свое^го. с^е е^сть прича'стїе сн~овъ да'новыхъ, по племе'немъ иX. с^и гра'ды и^ ве'си и^хъ)83”
И$ (та'ко сконча'ста дели'ти зе'млю въ предњ'леX
е^я`)84. и^ да'ша сн~ове і^и^л~евы прича'стїе і^сђ'сђ сн~ђ
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моря, і Ветсмас; кінець їхніх границь хай буде Йордан; 6-ть міст і
їхні села. 23 Це є насліддя Ісахарових синів, за племенами і за їхніми
родами. 24 І вийшов жереб 5-ий
Ясирів, за їхніми родами. 25 І їхні
границі були: Хелкат, і Оли, і Ватне, і Асаф, 26 і Алимелех, і Амад, і
Масал; і вийшов до Кармила, до
моря, і Сиосорови, і Лаваната. 27 І
хай повернуться на схід сонця і
Витдагона, і дійде до Завулона, і в
Ґаї Єфтаїл; і хай іде в долині до
Верри, на північ, разом. Хай ввійде
до границь Сафтана Витаемек, і
хай іде по долині Аніїла, хай перейде до Хавола, наліво, 28 і Ахрана, і Роова, і Аммона, і Канай, до
великого Сидона. 29 Хай повернуться границі до Рамад, до сильного тирионського міста, хай повернуться границі до Соси; і хай
буде його кінець море від ахзифльських помірів. 30 І до цього Амма, і
Атек, і Роов – 20 і 2-а міста і їхні
села. 31 Це є насліддя племені Асирових синів, за їхніми родами; їхні
міста і їхні села. 32 І Нефталімові ж
вийшов 6-ий жереб. 33 І їхні границі були: Меелеф, і Милом, і Весенаним, і Арме, і Навек, і Явни аж
до Лаккона. І їхні кінці були – Йордан. 34 Хай повернуться ці границі
на захід, Азанот Тавор, і хай перейде звідти до Ікок. І хай дійде до Завулона, з півдня, до Сира; хай злучиться до моря і до Юди – на
Йордан – зі сходу сонця. 35 Міста
ж обведені муром є тирионські:
Ассидим, Тирос, і Аммат, і Реккат,
і Ханерет, 36 і Адами, і Рама, і
Асор, 37 і Кедес, і Едраї, і асорське
джерело, 38 і Реон, і Маґдаліїл, і
Оран, і Витанат, і Тасмус – 19-ть
міст і їхні села. 39 Це є насліддя
Нефталімових синів, за їхніми
родами. 40 Данові ж вийшов 7-ий
жереб. 41 І їхні границі були: Сара,
і Естаол, і місто Самес, 42 і Салавин, і Валон, і Єтла, 43 і Елон, і
Тамна, і Аккарон, 44 і Елтеко, і Ґаватон, і Ваалот, 45 і Ют, і Ваниварак, і Ґетреммон, 46 і від єраконського моря границя близько до Йоппи – 15-ть міст. 47 А тут границя не
дійшла до кінця Данових синів. 48 І
задля цього Данові сини пішли і воювали проти Лесема; і взяли його, і
вигубили його мечем, і поселилися
в ньому. І назвали його Лесендан,
за іменем Дана, свого батька. Це є
насліддя Данових синів, за їхніми
племенами. Це міста і їхні села. 49
І так закінчили ділити землю, її в
границях. І дали ізраїльські сини
жереб Ісусові, синові Навина, за
господнім наказом, між собою. 50 І
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дали йому місто, яке просив, – Тамнатсарай, яке є в горі Ефраїма; і
збудував місто, і поселився в ньому. 51 Це є насліддя, які розділили
священик Елеазар і Ісус Навин, і
князі родів, в ізраїльських племенах, за жеребами в Силомі, перед
Господом, при дверях шатра свідчення. І закінчили ділити землю.

Глава 20
мой4. 35
мой5. 19

мой5. 19

мой5. 4

1 І сказав Господь до Ісуса, кажучи: 2 Скажи ізраїльським синам,
кажучи: Дайте міста для втечі, *про
які Я сказав до вас через Мойсея; 3
хай туди втече той, що вбив душу
ненавмисно; і хай будуть вам міста
на переховання; і хай не помре
вбивця від того, що шукає крові,
доки поставить перед збором на
суд. 4 І якщо хто втече до одного
міста, з цих, і хай стане в брамі
того міста, і визнає в вуха старшин
того міста свої слова, і приймуть
його до себе, до міста, і дадуть йому місце жити з ними. 5 І коли прибіжить вслід той, що шукає його
крові, хай не дадуть убивцю до
його рук; бо з незнання він убив
свого ближнього, і не ненавидів його від учора і третього дня. 6 І хай
поселиться в тому місті – доки не
стане перед лицем збору на суд,
або доки не помре великий священик, який буде в ті дні. Тоді хай
повернеться убивця, і прийде до
свого міста, і до своєї хати, і до
міста, звідки втік, туди, від крові
кревного. 7 *І відлучили на це Кедес в Галилеї – в Нефталімській горі, і Сихем – в Єфремовій горі, і
місто Арвол, це є Хеврон, – в Юдиній горі. 8 І на дрогому боці Єрихона, на сході Йордану, *дали Восор, в пустині, на рівнині, – з Рувимового племені, і Рамот в Ґалааді
– з Гадового племені, і Ґавлан в
Санитиді – з Манасіїного племені.
9 Ці міста були вибрані всім ізраїльським синам, і приходькові,
що живе в них, щоб втекти туди
кожному, що уб’є душу ненавмисно; щоб не вмер від рук кревного
по крові, доки не стане перед збором на суд.

Глава 21
1 І прийшли старшини родів синів Левія до священика Елеазара і
до Ісуса, сина Навина, і до старшини племен родів синів Ізраїля. 2 І
вони сказали до них в Силомі, в ханаанській землі, кажучи: Господь
заповів рукою Мойсея дати нам
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нављ=инђ (повелњ'нїемъ (гн~имъ)85 средњ` себе`)86” И$
да'ша е^мђ грDа е^гоже проси` [тамна'џъсараи`]87 и^же
е^сть в горњ` е^фраи%млњ, и^ съгради` град# и^ вселися вонь” Си^ (сђть) (причастїя)88 ја%же (раздњлиша)89. е^леа^заръ жрецъ, і^ и^сђсъ нављ=инъ, и^ кн~ѕи
эTч~ьствъ въ племенехъ і^и^л~ихъ по жребїемъ в
силоме преD гм~ъ ё^ дверїи храма свњдњнїя” и^
(сконча'ста дели'ти)90 земля`”

Глvа, к~”
рече г~ь къ і^сђсђ гл~я, гл~и сн~омъ і^и^л~евымъ рекїи. дади'те гра'ды ё^бњже'нїя
*ја%же реко'хъ къ вамъ мољ=сиѓ^мъ” да ё^бежи'тъ (та'мо) ё^би'вшїи дш~ђ не вњ'дя, и^ да бђдђтъ вамъ гра'ди ё^бњжища. и^
да не ё%мретъ ё^бїица эT възыска'ющ
^ аго кро'ве,
до'ндеже поста'витъ пред# со'нмомъ на сђдњ” [И$
(а'ще кт^о) въбњгнетъ въ е^ді'нъ граD сихъ, и^
да ста'нетъ въ вра'тњхъ гра'да (е^го) і^ и^сповњсть въ ё'ши ста'рцеM гра'да того` словеса`
(своя)1, и^ прїимђтъ е^го (въ гра'дъ)2 къ себњ`,
и^ дадя'тъ е^мђ мњсто (жити)3 с ни'ми” И$ ја^ко
прибњже въ слњдъ възыска'я кро'ве е^го. (-)4 да
не дадђтъ ё^би'вшаго въ рђцњ е^го ја^ко невњдыи ё^бивъ бли'жняго е^го, и^ не ненави'дяи е^го
эT вчера` и^ третїаго (дн~и)” и^ да всели'тся въ
(то'и граD)5 до'н#деже ста'нетъ преD лице'мъ сонмища на сђдњ. (и^л^и) до'ндеже ё%мретъ жреw вели'кїи, и^же бђдетъ въ (ты'и дн~и)6. тогда` да
ся ѓ^брати'тъ ё^бїица, и^ прїидетъ въ граD
свои и^ въ до'м# свой и^ въ граD эTню'дђже е^сть
и^збњглъ таM (эT ё^жики кро'ве”)]7 *И$ [эTлђчи'ста]8
(на се) [кеде'съ]9, въ галиле'и, въ горњ` неџали'мли”
И$ сихе'мъ въ горњ` е^фрMњли и^ грDа (а^рво'ль)10. сїи
е^сть хевро'нь въ горњ` і^ё'динњ” И$ ѓ^бо'нђ странђ`
[і^ерихо'на і^ѓ^рда'на на восто'къ]11. *даша восо'ръ въ
пђсты'ни в ра'вни эT племе'ни рђви'мля. и^ [рамо'џъ]12 въ галаа'дњ эT племе'ни га'дова. и^ (гаваа'нь)13 въ (санити'дњ)14 эT племе'ни манасїина”
Сїи гра'ди и^збра'ни (бы'ша) всњмъ сн~омъ і^и^л~евымъ” И$ прише'лцђ прилежа'щђ е^мђ въ нихъ,
ё^бњжа'нїе тамо всемђ` ё^бива'ющемђ дш~ђ невњ'дя. да не ё%мретъ эT рђкђ ё^жи'цњ кро'ви
до'ндеже ста'неT преD со'нмоM на сђдњ”

Глvа, к~а”
прїидо'ша старњи'шины эTчествъ сн~овъ
левљ=иn, къ е^леа^за'рђ жерцђ`, и^ къ і^сђсђ сн~ђ
нављ=инђ, и^ къ старњишинамъ племе'нъ
эTч~ества [сн~овъ]1 і^и^л~евъ” И$ рњша къ
нимъ въ сило'мњ въ земли` ханаа'ни (ѓ^ни) гл~юще. заповњ'да г~ь рђко'ю мољ=сиѓ^вою да'ти намъ
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гра'ды къ пребыва'нїю, и^ ѓ%крsтныя (и^хъ) преDгра'дїя ското'мъ на'шимъ” *И$ да'ша сн~ове і^и^л~еви левљ=томъ эT прича'стїи [своиX]2 повелњнїемъ гн~имъ гра'ды и^ ѓ%крsтъныя преDгра'дїя
и^хъ” І$ и^зы'де жре'бїи къ со'нмђ къа'џовђ, и^
бы'сть сн~оM а^а^ро'немъ жръцемъ левљ=томъ эT
племе'не і^ё%дина, и^ эT племе'не сїмеѓ%ня, и^ эT
племе'не венїа^ми'ня. жре'біеM граD. г~і” (-)3 Сн~омъ
(же) каа'џовымъ ѓ^ста'вшиM эT племе'не е^фре'мова,
и^ эT племе'не данова и^ эT полђ племе'не манасїина, (быs) жре'бїеM граD. і~” (-)4 Сн~ом# (же) [герсо'неM]5
эT племе'не (и^саха'рова)6, и^ эT племе'ни а^си'рова и^
эT племене (неџали'мля)7, и^ эT полђ племе'не
манасїина (еy) въ васа'нь, (быs) [жре'бїеM]8 грDа, г~і”
(А$)9 сн~омъ мера'риноM по со'нмоM и^х# эT племе'не рђвїина, и^ эT племе'не гадова, и^ эT племе'не заё^ло'ня (-)10 граD в~і” И$ да'ша сн~ове і^и^л~еви, левљ=томъ гра'ды, и^ дњли ѓ%крsтныя и^хъ. ја%ко заповњда г~ь мољ=сїѓ^ви по жре'бїю” И$ (даша эT
племе'не)11 сн~овъ і^ё%динъ, и^ (эT племе'не)12
сн~овъ, сїмеѓ%нь, и^ эT племе'не сн~овъ венїа^ми'нь
гра'ды [сїа]13 (иXже зд^њ)14 нареко'ша” И$ (бысть)
сн~омъ а^а^ро'новым# эT племе'ни каа'џова сн~овъ левљ=инъ” ЈА/ко си'мъ бысть жре'бїи (прь'выи)” И$
да'ша и^мъ (а^карїа'џа'ръ)15 (эTц~а)16 е^на'кова
(старњ'и граD) с^и е^сть хеврон#. въ горњ` і^ё%динњ,
(и^)17 ѓ^крsтныа дњли е^го” *И$ села гра'да (сего), и^
ве'си е^го (да'ша)18 [хале'вђ сн~ђ]19 и^е^фонїинђ въ
ѓ^держа'нїе (е^го)” (-)20 Сн~ом (же) а^аро'на [жерца]21
(да'ша) граD ё^бњженыи ё^би'вшемђ хевро'нъ, и^
эTлђче'нїе е^го” И$ [ле'вна]22, и^ эTлђче'нїе е^го” І$ [ефе'ръ]23, и^ эTлђче'нїе е^го” (-)24 [Є$сфемђсъ]25, и^
эTлђче'нїе е^го” І$ [и^ло'нъ]26, и^ эTлђче'нїе е^го И$ дави'ръ, и^ эTлђче'нїе е^го” И$ [наи'н#]27 и^ эTлђче'нїе
е^го” І$ [е^т#гђ'ина]28, и^ эTлђче'нїе е^го” И$ веџъсамђ'съ, и^ эTлђче'нїе е^го, граD. џ~, эT дв^ою (се'ю
племеn)29 и^ эT племе'не венїа^ми'ня, гаваѓ'нъ, и^
эTлђче'нїе е^го” И$ [гаv]30 и^ ѓ%крsтныа дњли е^го. и^
а^нано'џъ и^ ѓ%крsтныа дњли е^го” І$ [а^лмо'на]31 и^
ѓ%крsтныа дњли е^го, граD, д~” ВсXњ (же) граD сн~овъ
а^а^ро'на жерца`. граD, (д~і)32, [и^ ѓ%крsтнаа дњ'ль иX]33”
(-)34 (Племя')35 (же) сн~овъ каа'џовъ левљ=томъ
ѓ^ста'вльшиM эT сн~овъ каа'џовъ. (бы'ша граd)36
(жре'бїеM)37 иX эT племе'не е^фре'мова” И$ да'ша иM граD
ё^бњжище ё^би'вшемђ сихеM, и^ ѓ%крsтныа дњли
е^го” (Въ горњ` е^фремли) и^ [газе'ръ]38, [и^ ѓ%крsтныа
дњли е^го]39. И$ кавсаи^м#, и^ ѓ^крsтныа дњли е^го”
И$ [-]40 (вефоро'нь)41, и^ ѓ^крsтныа дњ'ли е^го, граD д~”
І$ эT племе'не да'нова [е^льфе'ка]42, и^ ѓ%крsтныа
дњли е^го. и^ [гавефо'нъ]43, и^ ѓ%крsтныа дњли
е^го” И$ (а^гило'нъ)44 и^ ѓ%крестныа дњли е^го. и^
[геџремо'нъ]45, и^ ѓ%крsтныа дњли е^го граD, д~” И$
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міста для перебування, і їхні околиці,
передмістя – нашому скотові. 3 *І
дали ізраїльські сини левітам зі свого
насліддя, за господнім зарядженням,
міста і околиці, їхні передмістя. 4 І
випав жереб родові Каата, і був синам Аарона, священикам, левітам:
від Юдиного племені, і від Симеонового племені, і від Веніяминового
племені жеребом 13-ть міст. 5 Синам
же Каатовим, що осталися: з Ефрімового племені, і з Данового племені, і
з половини Манасіїного племені було
жеребом 10-ть міст. 6 Синам же
Герсоновим: з Ісахарового племені, і
з Асирового племені, і з Нефталимового племені, і з половини Манасіїного племені, що в Васані, було жеребом 13-ть міст. 7 А синам Мерариним, за їхніми родами: з Рувимового племені, і з Гадового племені, і з
Завулонового племені 12-ть міст. 8 І
дали ізраїльські сини левітам міста і
їхні довколишні околиці за жеребом,
так як заповів Господь Мойсеєві. 9 І
дали з племені Юдиних синів, і з племені Симеонових синів, і з племені
Веніяминових синів ці міста, які тут
назвали. 10 І були Аароновим синам,
з Каатового роду синів Левія, бо цим
випав перший жереб. 11 І дали їм Акаріятар, старе місто Енакового батька – це є Хеврон в Юдиній горі, і довколишні його околиці. 12 *І поля
цього міста, і його села дали Халевові, синові Єфтонія, йому в насліддя.
13 Синам же Аарона, священика, дали місто схоронок для того, що убив:
Хеврон і відлучене з ним, і Левну і
те, що вілучене з ним, і Ефер, і те, що
відлучене з ним, Есфемус і те, що
відлучене з ним, 14 і Ілон і йому відділене, 15 і Давир і йому відділене,
16 і Нани і йому відділене, і Етґуїн і
йому відділене, і Ветсамус і йому
відділене – 9-ть міст від цих двох
племен. 17 І від племені Веніямина –
Ґаваон і йому відділене, і Ґав і його
довколишні околиці, 18 і Ананот і
його довколишні околиці, і Алмон і
його довколишні околиці – 4 міста.
19 Всіх же міст синів Аарона, священика, – 14-ть міст і їхні довколишні
околиці. 20 Рід же синів Каата: левітам, що осталися з каатових синів,
були міста їхнім жеребом з Ефрімового племені. 21 І дали їм місто схоронок для вбивці Сихем і його довколишні околиці в Ефремовій горі, і Ґазер і його довколишні околиці, 22 і
Кавсаїм і його довколишні околиці, і
Вефорон і його довколишні околиці –
4 міста. 23 І з Данового племені –
Ельфек і його довколишні околиці, і
Ґавефон і його довколишні околиці,
24 і Аґилон і його довколишні околиці, і Ґетремон і його довколишні око-
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лиці – 4 міста.25 І з половини Манасіїного племені – Наах і його довколишні околиці, Ветсам і його довколишні околиці – 2-а міста. 26 І всіх
же цих міст – 10-ть і їхнє довколишнє, за родами синів Каафових, що осталися. 27 І синам Герсоновим, левітам, – з половини Манасіїного племені відлучені міста для вбивців: Ґолан
в Васанитиді і його довколишні околиці, і Веестра і його довколишні околиці – 2-а міста. 28 І з Ісахарового
племені – Кисіон і його довколишні
околиці, і Даавват і його довколишні
околиці, 29 і Ірмот і його довколишні
околиці, і Джерело Письма і його
довколишні околиці – 4 міста. 30 І з
Асирового племені – Маслаал і його
довколишні околиці, і Авдон і його
довколишні околиці, 31 і Хелкат і його довколишні околиці, і Роав і його
довколишні околиці – 4 міста. 32 І з
Нефталимового племені відлучені
міста для вбивці: Кедес в Галилеї і
його довколишні околиці, і Ематтор і
його довколишні околиці, і Ноеммон
і йому відлучене, і Кардан і йому відлучене – 3 міста. 33 Всіх Герсонових
міст, за їхніми родами, – 13-ть міст і
їм відлучене. 34 І з роду синів Мерарі
– осталим левітам; з племені Завулонових синів – Екилам і його довколишні околиці, і Картан і його довколишні околиці, 35 і Дамна і його
довколишні околиці, і Далол і його
довколишні околиці – 4 міста. 36 І на
другому боці Йордану, до Єрихону, –
з Рувимового племені дали міста схороноки для вбивці: Восор в мисоровій пустині і його довколишні околиці, і Язир і його довколишні околиці,
37 і Ґедсон і його довколишні околиці, і Масфа і його довколишні околиці – 4 міста. 38 І з Гадового племені
міста схороноки для вбивці: Рамот в
Ґалааді і його довколишні околиці, і
Манаїм і його довколишні околиці,
39 і Есовон і його довколишні околиці, і Азир і його довколишні околиці
– 4 міста. 40 Всі міста – Мерариним
синам, за їхніми родами, що осталися
з племені Левія. І було їм – 12-ть
міст. 41 Всі ж міста левітів посеред
насліддя ізраїльських синів – 40 і 8
міст. 42 І ці міста були – кожне по
собі, і їхні назви довкруги них, і довкруги кожного міста, з цих міст. 42a І
закінчив Ісус ділити землю в їхніх
границях. 42b І дали ізраїльські сини
частку Ісусові, за господнім наказом;
дали йому місто, яке просив, – Тамнатсарай, що є в ефремовій околиці.
42c І збудував Ісус місто, яке випросив, і поселився в ньому. 42d І взяв
Ісус кам’яні ножі, якими обрізував ізраїльських синів, що були в дорозі, в
пустині, бо не було обрізання в пус-
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эT полђ` племе'не манасїи'на (нааX)46, и^ ѓ%крsтныа
дњли е^го. [веџъсаM]47, и^ ѓ%крsтныа дњли е^го, граD
в~” (И$) всXњ (же сиX) граD і~, и^ ѓ%крестныа иX, по сонмоM сн~овъ каа'фовъ ѓ^ста'вшиM” И$ сн~оM [герсо'ниM]48
левљ=тоM эT полђ` племе'ни манасїи'на, гра'ды нарече'ныа ё^би'вшиM [гола'нъ]49 въ васанити'де, и^
ѓ%крsтъныа дњли е^го. и^ [вее^съџра]50, и^ ѓ%крsтныа дњли е^го, граD в~. и^ эT племе'не (и^саха'рова)51 [кисїѓ'нъ]52, и^ ѓ%крsтныа дњли е^го” И$ [даа^вва'џъ]53, и^ ѓ%крsтныа дњли е^го. і^ [и^ръмо'џъ]54,
и^ ѓ%крsтныа дњли е^го. і^ и^сто'чникъ писме'нъ,
и^ ѓ%крsтныа дњли е^го граD д~” И$ эT племе'не а^си'рова [масааl]55, и^ ѓ%крsтъныа дњли е^го. и^ [а^вдо'нъ]56, и^ ѓ%крsтныа дњли е^го” И$ хелька'џъ, и^
ѓ%крsтныа дњли е^го. и^ (роаv)57, и^ ѓ%крsтныа дњли е^го граD д~” И$ эT племе'не нефџали'мова, гра'ды
нарече'нныи ё^би'вшемђ, [кедеs]58 въ галиле'и и^
ѓ%крsтныа дњли е^го. и^ [е^маџдоr]59, и^ ѓ%крsтныа
дњли е^го” И$ [ное^ммоn]60 и^ эTлђченїе е^го (и^ кардаn, и^ эTлђченїе е^го), гра'ды, г~” Всњхъ граD, [геrсо'новыхъ]61 по сонмоM и^хъ, граD г~і, (и^ эTлђченїе
и^хъ)” И$ эT со'нмђ сн~овъ мера'рїинъ, левљ=томъ
ѓ^ста'вшиM, эT племене сн~овъ заё^ло'нь, [е^кнааM]62,
и^ ѓ'крsтъныа дњли е^го. и^ [карџа'нъ]63, и ѓ'крsтъныа дњ'ли е^го” И$ [да'мна]64, и^ ѓ'крsтныа
дњ'ли е^го. и^ (дало'лъ)65, и^ ѓ'крsтъныя дњ'ли
е^го гра'ды д~” И$ ѓ^бо'нђ странђ` і^ѓrда'на къ і^е^рихонђ, эT племе'ни рђви'нова, (даs) (гра'ды)66 ё^бњженїа ё^би'вшемђ. восо'ръ въ пђсты'ни мисо'рове,
и^ ѓ'крsтныа дњ'ли е^го. і^ и^а^зи'ръ, и^ ѓ'крsтныа
дњ'ли е^го” И$ [геDсо'нъ]67, и^ ѓ^крsтныа дњ'ли е^го, и^
[маsфа]68 и^ ѓ'крsтныа дњли е^го гра'ды д~” И$ эT
племе'ни га'дова, (гра'ды)69 ё^бњженїа ё^би'вшемђ. рамо'џъ въ галаа'де. и^ ѓ%крsтныа дњ'ли е^го. И$ [манаиM]70, и^ ѓ%крsтныа дњ'ли е^го. и^ (е^совоn)71, и^ ѓ%крsтыа дњли е^го. и^ (а^зи'ръ)72, и^ ѓ'крsтныа дњ'ли е^го (-)73 гра'ды д~” Вс^и граd сноM
мера'рїиноM. по соньмоM иX” ѓ^ста'вшиM эT племе'ни
левљ=ина” И$ бы'ша (иM)74 граd, в~і” Вси( y) гра'ды
левљ=тьскїа посредњ ѓ^дръжа'нїа сн~овъ і^и^л~евъ.
м~, (и^) и~, граD” (И$ бы'ша гра'ди сїи ко'ждо ѓ^ себњ`,) и^ нарече'нїя и^хъ, (ѓ%крsтъ иX, и^) ѓ'крsтъ
кое^го'ждо (-)75 гра'да эT (-)76 градо'въ си'хъ” И$
сконча` і^сђсъ раздњля'ти зе'млю, въ предњлеX
и^хъ” И$ да'ша сн~ове і^и^л~евы ча'сть і^сђсђ, повелњнїемъ гн~иM, даша е^мђ граD е^гоже проси` (тамна'џъсараи`)77 (и^же е^сть) в# предњле е^фрњмове” И$
созда` і^сђсъ граD, (е^гоже проси`) и^ въсели'ся в
не'мъ. и^ възя` і^сђсъ ножи` ка'менныя, и%миже
ѓ^брњз'ова сн~ы і^и^л~евы, бы'вшихъ на пђти` въ
пђсты'ни” (ЈА/ко неѓ^брњзова'шеся въ пђсты'ни).
и^ положи я&, въ (тамна'џњсараи`)78” И$ (та'ко)
360
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даде` г~ь і^и^л~ю вс^ю зе'млю е^ю^же кля'ся дати
эTц~емъ и^хъ” И$ причасти'ша ю&, и^ всели'шася
въ неи” И$ ё^поко'и [г~ь и^хъ]79 ѓ%крsтъ по всемђ`,
ја^коже кля'ся эTц~еM и^хъ. (и^) не въста` никто'же
проти'вђ и^мъ, эT всњхъ вра'гъ и^хъ” (И$) всXњ
враго'въ и^хъ преда` (иM) г~ь в рђ'цњ ихъ” (и^) не
ё^бы'сть (сло'во н^и е^ді'но) эT всњхъ глаго'лъ блгихъ, и%хже рече г~ь сн~ом# і^и^л~евымъ. (н^о) вся`
събы'шася”

Глvа, к~в”

д~ мо= л~в
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огда` съзва` і^сђсъ сн~овъ рђви'новыX. и^
сн~овъ га'довыX” И$ по'лъ пле'мени манасїи'на и^ рече и^мъ в^ы снабдњ'сте вс^е е^ли'ко
заповњ'да (-)1 мољ=сїи ра'бъ гн~ь и^ послђшасте рњ'чи мое^я, по всемђ` е^ли'ко заповњ'дах#
ваM” (И$) не ѓ^ста'висте бра'тїя ва'шея сїя дн~и
и^ множа'иши до дне'шняго дн~е. снабдњсте
(страQбђ`) за'повњди г~а б~а (на'шего)2” Нн~њ же
поко'и г~ь б~ъ (ва'ш#)3 бра'тїю (вашђ)4, ја%коже рече
иM. нн~њ ё^бо възврати'вшеся эTи'дете въ до'мы ваша” И$ въ земли` ѓ^дръжа'нїя ва'шего,
*ю^же даде` ваM мољ=сїи (ра'бъ гн~ь). ѓ^бо'нђ странђ`
і^ѓ^рда'на” Но^ храни'те [ѕњло твори'ти]5 за'повњди
и^ зако'нъ, е^го'же заповњ'да ваM (-)6 мољ=сїи ра'бъ
гн~ь. да лю'бите г~а б~а ва'шего, ходи'ти въ
вся` пђти` е^го, снабдњти за'повњди е^го и^ прилежа'ти (и^мъ)7. и^ слђжи'ти е^мђ эT всего
[срDца]8 ва'шего, и^ эT всея` дш~а ва'шея” И$ блsви
я& і^сђ'съ, и^ эTпђсти я&. и^ эTи^до'ша въ до'мы
своя`” И$ полђ племе'ни манасїинђ въдаде` мољ=сїи (ѓ^держа'нїе) въ васа'нњ. и^ (второ'мђ) полђ
(племе'ни) даде` і^сђ'съ съ бра'тїею (и^хъ)9, ё^
і^ѓ^рда'на къ за'падђ. и^ (-)10 (сиX эTпђсти`)11
і^сђ'съ въ до'мы и^хъ, и^ блsви и^хъ” И$ (рече къ
ни'мъ гл~я,) съ и^мњ'нїемъ мно'гиM (възврати'стеся)12 въ до'мы своя`. и^ ско'тъ мно'гъ ѕњло,
и^ сребро` и^ зла'то [и^ мњ'дь]13 и^ желњ'зо, и^ ри'зы
мно'ги [ѕњло]14. (раздњли'те)15 плњ'нъ вра'гъ (вашиX) съ бра'тїею (ва'шею)16” И$ (възврати'вшеся)
эTи^до'ша сн~ове рђви'мли, и^ сн~ове га'дови, и^ по'лъ
племе'ни манасїина, эT сн~овъ і^и^л~евъ. эT сило'мъ е^же въ земли` ханаа^ньстњ, да и%дTђ въ
зе'млю галаа'довђ въ зеMлю прїа'тїа свое^го, ю%же
причасти'ша повелњ'нїеM гн~имъ въ рђцњ мољ=сїинњ” (-)17 Прїидо'ша въ [галилоѓ'џъ]18 і^ѓ^рда'ньскъ, и^же е^сть въ земли` ханаа'ни. и^ съгради'ша (т^ђ) [сн~ове рђви'мли, и^ сн~ове га'дови]19 и^
по'лъ племе'ни манасїина (-)20 ѓ^лта'рь, ё^ і^ѓ^рда'на ѓ^л#та'рь ве'лїи видњ'нїеM” И$ ё^слы'шаша (с^е)
сн~ове і^и^л~евы, гл~ющи, с^е съгради'ша [сн~ове рђ361

тині; і поклав їх в Тамнатісараю. 43 І
так Господь дав Ізраїлеві всю землю,
яку поклявся дати їхнім батькам. І
унаслідували її, і поселилися в ній.
44 І Господь дав їм спочинок довкруги, в усьому, так як поклявся їхнім
батькам; і ніхто не повстав проти них
з усіх їхніх ворогів. І всіх їхніх ворогів видав їм Господь в їхні руки. 45
І не згинуло ні одне слово з усіх добрих слів, які сказав Господь ізраїльським синам, але все збулося.

Глава 22
1 Тоді сликав Ісус Рувимових синів і Гадових синів, і половину племені Манассії, 2 і сказав їм: Ви дотрималися усього, що заповів Мойсей, господній раб, і послухалися моєї мови, за всім, що я вам заповідав. 3
І ви не оставили ваших братів цими
днями, і що більше, до сьогоднішного дня. Ви зберегли сторож заповіді
Господа Бога нашого. 4 Тепер же
Господь Бог ваш дав спочинок нашим братам, так як їм сказав. Тепер,
отже, повернувшись, відійдіть до ваших домів і до землі вашого насліддя, *яку вам дав Мойсей, господній
раб, на другому боці Йордану. 5 Але
дуже зберігайте чинити заповіді і
закон, так як вам заповів Мойсей,
господній раб; щоб ви любили Господа Бога вашого, ходили в усіх його
дорогах, зберігали його заповіді і
придержувалися їх, і служити йому з
усього вашого серця і з усієї вашої
душі. 6 І поблагословив їх Ісус, і відпустив їх, і відійшли до своїх домів. 7
І половині племені Манассії дав
Мойсей насліддя в Васані, і другій
половині племені дав Ісус з їхніми
братами за Йорданом, на заході. І цих
відпустив Ісус до їхніх домів, і поблагословив їх. 8 І промовив до них,
кажучи: З великими маєтками ви повернулися до своїх домів, і багато
дуже скота, і срібла, і золота, і міді, і
заліза, і дуже багато одежі. Поділіть
полон ваших ворогів з вашими братами. 9 І повернувшись, відійшли Рувимові сини і Гадові сини, і половина
племені Манасії від ізраїльських синів, з Силома, що в ханаанській землі, щоб піти до ґаладської землі, до
землі свого насліддя, яку унаслідували господнім наказом, рукою Мойсея. 10 Вони прийшли до Ґалилоота
Йорданського, що є в ханаанській
землі, і там Рувимові сини і ґадові сини і половина племені Манассії збудували жертовник при Йордані, жертовник великий на вид. 11 І почули
це ізраїльські сини, і сказали: Ось Рувимові сини і Гадові сини, і половина
племені Манассії збудували жертов-
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ник напроти ханаанської землі, в Ґалилооті при Йордані, на другому боці
ізраїльських синів. 12 І зібралися всі
ізраїльські сини до Силома, щоб, пішовши, воювати проти них. 13 І послали ізраїльські сини до Рувимових
синів і до Гадових синів, і половини
племені Манасії, до ґалаадської землі
Фінееса, Елеазарового сина, сина Аарона, священика, 14 і з ним 10-ть
князів – один князь з дому роду – з
усіх племен ізраїльських синів; чоловіки і князі їхніх батьківських домів,
які є ізраїльськими тисячниками. 15 І
прийшли до Рувимових синів і до Гадових синів, і половини племені Манасії, до ґалаадської землі, і говорили
до них, кажучи: 16 Так гворить ввесь
господній збір: Що це за переступ,
яким ви згрішили перед Господом ізраїльським; щоб сьогодні відвернутися від Господа Бога ізраїльського ви
збудували собі вівтар-жертовник,
щоб ви стали сьогодні відступниками
від Господа? 17 Чи не малий для нас
*фоґорський гріх, що ми не очистилися від нього до цього дня, і була
кара на господньому зборі. 18 І ви
сьогодні відвернулися від Господа, і
буде, коли сьогодні відступите від
Господа, – і завтра на всьому Ізраїлі
буде господній гнів. 19 І тепер, коли
мала земля вашого насліддя, прийдіть до землі господнього насліддя,
де є господне шатро, і унаслідуйте
серед нас, і не будете відступниками
від Господа, ані від нас не відступайте, будуючи собі жертовник, опріч жертовника Господа Бога нашого.
20 *Чи ось Ахар, Зарановий син, не
згрішив гріхом – від прокляття і на
всьому ізраїлевому зборі був гнів,
хоч і одинокий він був, але не сам
помер через свій гріх. 21 І відповіли
Рувимові сини і Гадові сини, і половина племен Манасії, і сказали ізраїльським тисячникам: 22 Бог Богів є
Господь, і Бог Богів, Господь, сам
знає: Ізраїль сам пізнає світло. Якщо
відступленням ми згрішили перед
Господом, хай не спасе нас Бог в цьому дні. 23 Якщо ми собі збудували
жертовник, щоб відступити нам від
Господа Бога нашого, або принести
нам на ньому жертву в цілопалення
чи щоб принести на ньому жертву
спасіння, – сам Господь хай допитає.
24 Але задля справи побожності ми
це зробили, кажучи: Щоб завтра не
сказали ваші діти нашим дітям, мовлячи: Що нам і Господеві Богові ізраїльському! 25 Бо Господь поставив
границі між вами і нами, Рувимові
сини і Ґадові сини, – Йордан, і немає
вам господньої частки. І відкинуть
ваші сини наших синів, щоб не почитати Господа. 26 Задля цього ми ска-
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ви'мли. и^ сн~ы га'довњ]21, и^ по'лъ племе'ни манасїина ѓ^лта'рь, (пря'мо)22 земля` ханаа'ня, въ
(галилоѓ'џњ)23 ё^ і^ѓр^ дана” ѓ^бо'нђ странђ` сн~овъ
і^и^л~евъ” И$ съвъкђпи'шася вс^и сн~ове і^и^л~еви в силоM, ја%коже възшеDше вое^ва'ти на' ня” И$ посла'ша
сн~ове і^и^л~евы, къ сн~омъ рђви'немъ, и^ къ сн~омъ
га'довомъ, и^ по'лђ племе'ни манасїинђ, в зе'млю
галаа'довђ. финее'са сн~а е^леа^за'рова, сн~а а^а^ро'на
(жръца`)24. и^ і~. кн~ѕь с ниM. кн~ѕь е^ді'нъ эT до'мђ
эTч~ьства, эT всXњ племе'нъ (сн~овъ) і^и^л~ев#. (мђжи`
и^) кн~ѕи домо'въ эTч~ьствъ (и^хъ), и^же сђть
ты'сящницы і^и^л~евы” И$ прїидо'ша къ [сн~омъ
рђви'млимъ, и^ къ сн~омъ га'довымъ]25, и^ по'лђ
племе'ни манасии^нђ, въ зе'млю галаа'довђ. и^
гл~аша къ ни'мъ гл~юще” Та'ко гл~тъ ве'сь
со'нмъ гн~ь. что` (с^е прегрњше'нїе)26 и^же съгрњши'сте преD [гм~ъ]27 (-)28 і^и^л~евомъ. эTврати'тися дне'сь эT г~а (б~а і^и^л~ева), (съгради'сте)29 себњ
ѓ^лта'рь тре'бище, эTстђп'никовъ ваs бы'ти
(дне'сь) эT г~а. е^да` ма'лъ вамъ грњ'хъ *фого'ровъ, ја%ко не ѓ^чи'стихоMся эT него` до (сего
дн~е)30, и^ бы'сть вре'дъ въ со'нмњ гн~и” И$ в^ы
эTврати'стеся дне'сь эT г~а. и^ бђдетъ е^гда`
эTстђ'пите дне'сь эT г~а, и^ ё%тро на всемъ
і^и^л~ю бђ'детъ гнњ'въ (гн~ь)” И$ нн~њ а^ще ма'ла
(-)31 земля` прїя'тїа вашего, прїидњте въ
зе'млю прїа'тїа гн~я. и^дњже пребыва'етъ храM
гн~ь, и^ пђ?ичасти'те средњ` наs, и^ не (бђ'дете
эTстђ'пницы эT [г~а]32)33. [н^и эT наs не эTстђпи'те]34. съгражда'юще себњ ѓ^лта'рь кромњ ѓ^лтаря` г~а б~а на'шего” *Не се ли а^харъ сн~ъ зара'новъ, прегрњшенїе прегрњши` эT проклятїа, и^
(бысть на весь сонмъ і^и^л~евъ)35 гнњ'въ. (а^ще и^
е^ді'нъ сїи)36 бњ'аше, н^о не самъ ё%мре (грњхомъ свои^мъ)21” И$ эTвњща'ша сн~ове рђви'мли, и^
сн~ове га'дови, и^ поl племе'ни манасїина, и^ гл~аша ты'сящникомъ і^и^л~евымъ (-)37” б~ъ бг~омъ
[г~ь е^сть]38, и^ б~ъ бг~омъ г~ь самъ вњсть. (-)39
і^и^л~ь са'мъ позна'етъ (свњтъ). а^ще въ эTстђпле'нїе прегрњшихоM прDе гм~ъ. да не и^зба'виT наs
(б~ъ) въ (дн~ешнїи)40 [дн~ь]41” (-)42 А$ще съгради'хомъ себњ ѓ^лта'рь, ја%ко эTстђпи'ти наM эT г~а
б~а нашего. (и^ли)43 възнести намъ на'нь тре'бђ
въ все`съжже'нїи. и^ли ја%коже сътвори'ти на
не'мъ тре'бђ сп~сенїа, (самъ) г~ь взы'щет#. н^о
бл~гоче'стїа гл~ъ ради (с^е сътворихомъ)44 гл~юще” да не рекTђ ё%тро чада ваша чадомъ нашимъ гл~юще” Чт^о наM (и^) гв~и б~ђ і^и^л~евђ” (-)45
Предњ'лы (б^о) поста'ви г~ь междђ [ва'ми и^ на'ми]46, (сн~ове рђвиMли и^ сн~ове га'дови) і^ѓр^ да'на. и^
нњсть вамъ ча'сти гн~я и^ эTврь'гђтъ сн~ове
ва'ши сн~овъ на'шиX (-)47 боя'тися г~а” (Сего ра'362
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ди)48 реко'хомъ сътвори'ти си'це. согражде'нїе ѓ^лтаря` (-)49, не приноше'нїи ради, ниже треb ради”
Но да бђдетъ [свњдњ'нїе с^е]50 междђ [ва'ми и^
нами]51, и^ междђ рожде'нїи на'шими (и^ ва'шими), по на'съ слђжи'ти слђжбђ гв~и преD (ни'ми)52.
въ приноше'нїихъ на'шихъ, и^ въ тре'бахъ (-)53
сп~сеныхъ на'шихъ, (въ тре'бахъ сн~овъ нашихъ),
(-)54 да не рекђтъ ча'да ваша (ё%тро ча'домъ
нашиM)55. нњсть вамъ ча'сти гн~я” И$ реко'хоM а^ще
(с^е) бђдетъ е^гда (-)56 възгл~ютъ къ на'мъ,
[и^л^и]57 рожде'нїемъ на'шимъ ё%тро. и^ (рече'мъ)58
зри'те на (сїе) подо'бїе ѓ^лтаря` гн~я, ја^же сътвори'ша эTц~ы на'ши. не приноше'нїя ра'ди ниже
тре'б# ради, н^о въ свњдњнїе е^сть междђ [на'ми,
и^ междђ ва'ми]59, и^ междђ сн~ы на'шими” (И$) не
бђди ё^бо на'мъ эTстђпи'ти эT г~а, (ја%коже
эTврати'тися въ дне'шнїи дн~ь)60 эT г~а ја%коже
сътвори'ти намъ ѓ^лта'рь приноше'нїем#, (-)61 и^
тре'бы сп~сенїя, ра'звњ ѓ^лтаря` г~а [б~а на'шего]62,
и^же е^сть прDе хра'момъ е^го” И$ (ё^слы'ша)63 финїе'съ жре'цъ, и^ вс^и кн~ѕи со'нма (ты'сящники) і^и^л~вы и^же бњша с нимъ словеса` ја%же гл~аша сн~ове
рђви'мли, и^ сн~ове га'дови, и^ поl племе'ни манасїина, и^ го'дњ и^мъ бы'сть (с^е)” И$ рече финїе'съ
жре'цъ сн~омъ рђви'млимъ, и^ сн~омъ га'довымъ, и^
по'лђ племе'ни манасїи'нђ. днsе позна'хомъ ја%ко с
на'ми (е^сть) г~ь. и^же не погрњши'сте преD гм~ъ
прегрњше'нїя, и^ н^о (днесь) и^зба'висте сн~ы і^и^л~евы
эT рђки` гн~я” И$ възврати'ся финїе'съ жре'цъ, и^
кн~ѕи [эTч~ествъ]64 эT сн~овъ рђви'мль, и^ эT сн~овъ
га'довъ и^ эT по'лђ племе'ни манасїи'на, эT земли`
галаа'довы. въ зе'млю ханаа'ню къ сн~омъ і^и^л~евомъ, и^ эTвњща'ша и^мъ словеса` (с^и)” И$ го'дњ
бы'сть (слово с^е) сн~омъ і^и^л~евомъ. (-)65 и^ блsвиша
б~а (сн~ове і^и^л~евы)66, и^ не реко'ша къ семђ да не
и^зы'демъ къ нимъ ра'тїю, потребити зе'млю
сн~овъ рђви'мль, и^ сн~овъ га'довъ, и по'лъ племе'не
манасїина, (и^же)67 вселишася на не'и” И$ (прозва'ша)68 (сн~ове) рђвимли, и^ (сн~ове) гадови, и^ по'лъ
племе'не манасїина (ѓ^лта'рь сїи)69 свњдњнїе е^сть
междђ (на'ми)70, ја%ко г~ь (тои са'мъ е^сть б~ъ)71”

Глvа, к~г”
бы'сть по' днехъ мноѕXњ ја%ко ё^поко'и г~ь
[б~ъ]1 і^ил~я эT всXњ врагъ и^хъ и^же ѓ%крsтъ. (-)2 і^сђсъ (же) състарњся прешеD
дн~и” И$ съзва` і^сђсъ вс^я сн~ы і^ил~евы, и^
старца и^хъ. и^ кн~ѕя и^хъ, и^ сђдїя и^хъ, и^
книгочїя и^хъ и^ рече къ нимъ, [с^е]3 а%зъ състарњхся и преидо'хъ дн~и” Вы' же ви'дњсте (вс^е) е^лико сътвори г~ь б~ъ ва'шъ всMњ (страна'мъ)4
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зали так вчинити: будову жертовника не задля приношень ані не задля жертов. 27 Але щоб це було
свідком між вами і нами, і між нашими і вашими родами по нас; щоб
перед ними приносити службу Господеві в наших дарах і в наших
жертвах спасіння, в жертвах наших
синів; щоб ваші діти завтра не сказали нашим дітям: Немає вам господньої частки. 28 І сказали ми:
Якщо це буде, тоді завтра скажуть
до нас або наших родів, і ми скажемо: Гляньте на цю подобу господнього жертовника, який зробили
наші батьки не щоб приносити дари ані задля жертов, але є на свідчення між нами і між вами, і між
нашими синами. 29 І хай не буде,
отже, щоб ми відступили від Господа, щоб віступити в цьому дні від
Господа, щоб зробити собі жертовник на приношення дарів і жертов
спасіння, за винятком жертовника
Господа Бога нашого, що є перед
його шатром. 30 І почув священик
Финієс і всі князі збору, ізраїльські
тисячники, які були з ним, слова,
які сказали Рувимові сини і Ґадові
сини, і половина племені Манасії –
і це милим їм було. 31 І сказав священик Финієс Рувимовим синам і
Ґадовим синам, і половині племені
Манасії: Сьогодні ми пізнали, що з
нами є Господь, тому що ви не згрішили перед Господом гріхом, і тому що сьогодні ви спасли ізраїльських синів від господньої руки. 32 І
повернувся священик Финієс і князі родів від Рувимових синів і від
Ґадових синів, і від половини племені Манасії, з ґалаадської землі до
ханаанської землі, до ізраїльських
синів, і відповіли їм ці слова. 33 І
милим було це слово ізраїльським
синам, і поблагословили Бога ізраїльських синів, і не говорили більше, щоб іти на них війною, щоб вигубити землю Рувимових синів і Ґадових синів, і половини племені
Манасії, які на ній поселилися. 34 І
Рувимові сини і Ґадові сини, і половина Манасіїного племені назвали цей жертовник: Свідченням між
нами є, бо Господь – Він сам є Бог.

Глава 23
1 І сталося, по багатьох днях після того, як Господь Бог дав спочинок Ізраїлеві від усіх їхніх ворогів,
що довкруги, – Ісус же старий, постарілий днями, 2 – і скликав Ісус
всіх ізраїльських синів, і їхніх старшин, і їхніх князів, і їхніх суддів, і
їхніх писарів, і сказав до них: Ось я
постарівся і постарівся днями. 3 Ви
ж побачили все те, що вчинив Гос-
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подь Бог ваш всім цим народам перед вашим лицем, бо Господь Бог
наш Той, що нам поміг. 4 Ви явно
бачили, що я вам розділив ці народи, які осталися, в насліддя вашим
племенам: від Йордану на всі околиці, в яких я вигубув народи, від
великого моря, від заходу сонця. 5
Господь же Бог ваш, Він вигубить
їх з-перед вашого лиця, аж доки не
згинуть; і хай нашле на них диких
звірів, аж доки не вигубить їх і їхніх царів з-перед вашого лиця; і унаслідуєте їхню землю так же, як
сказав вам Господь Бог ваш. 6
Будьте, отже, дуже кріпкі, щоб зберігати і чинити все, що написане в
книгах Мойсейового закону, щоб
ви від нього не звернули направо ні
наліво. 7 Щоб ви не ввійшли до цих
народів, що осталися, щоб не іменувалися в вас імена їхніх богів ані
щоб не клялися ви ними, щоб ви їм
не служили ані ви їм не поклонилися. 8 Але до Господа Бога вашого
пристанете, так як ви чинили до
цього дня. 9 Задля цього вигубив
Господь з-перед вашого лиця великі і сильні народи, так що ніхто не
повстав, щоб протиставитися вам
до цього дня. 10 Один з вас прогнав
тисячі, бо Господь Бог ваш поборював їх за вас, так як вам сказав.
11 І так зберігатимете, щоб дуже
любити Господа Бога вашого. 12 Бо
якщо відступите, і пристаните до
цих осталих народів, що з вами, і
поженитеся з ними, і змішаєтеся з
ними, і будете ходити до них, і вони до вас, 13 – знаючи, знайте, що
не додасть більше Господь вигубити ці народи з-перед вашого лиця,
але будуть вам в засідку і на згіршення, і цвяхами у ваших п’ятах, і
терниною у ваших очах, аж доки не
згинете з землі цієї доброї, яку вам
дав Господь Бог ваш. 14 Я ж сьогодні відходжу в дорогу, так як і
всі, що на землі; ви ж знаєте всім
вашим серцем і всією вашою душею, що не відпало ані одне слово
з усіх добрих слів, які до вас сказав
Господь Бог ваш; все остається у
нас, і не втрачено з них ні одне слово. 15 Але після цього буде, що так
як прийшли на нас всі добрі слова,
які сказав Господь Бог щодо вас,
так наведе Господь на нас всі погані слова, аж доки не вигубить нас
з цієї доброї землі, яку вам дав Господь Бог ваш. 16 І коли переступите господній завіт Бога вашого, який вам заповів, і пішовши, послужите іншим богам і їм поклонитеся, і Господь на вас розгнівається
люттю, і скоро згинете з цієї доброї
землі, яку Господь вам дав.
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си'мъ, эT лица` ва'шего. зане` г~ь б~ъ [на'шъ]5 и^же
поможе на'мъ” Видњсте ја%ве ја^ко раздњли'хъ
ва'мъ (страны`)6, ѓ^ставшая (-)7 сїя въ прича'стїе племе'неM вашим#” эT і^ѓр^ дана (на вс^я
страны`)8 ја%же потребихъ (ја%зы'ки), (-)9 эT мо'ря
вели'каго эT за'пада сл~нца” Гь~ же б~ъ ва'шъ то'и
потреби'тъ и^хъ эT лица` ва'шего, до'ндеже поги'бнђтъ. и^ да пђститъ на ня ѕвњ'ри лю'ты,
до'ндеже потребитъ я&, и^ цр~я и^хъ, эT лица`
ва'шего. и^ причастите зе'млю и^хъ. ја^ко (же) гл~а
(ва'мъ г~ь б~ъ ва'шъ)10” Оу^крњпи'теся ё^бо ѕњ'ло,
снабдњти и^ твори'ти вс^я писа'нїа въ (кни'гаX)11
зако'на мољ=сїѓ^ва. да не ё^клони'теся (эT него`) на'
десно и^ на лњ'во” ЈА/ко да не вни'дете въ стра'ны
ѓ^ста'вшая сїя. (-)12 и^мена` бого'въ иX да не
и^менђю'т#ся въ ваs, (ни'же да клене'теся и^ми,)
да не слђ'жите иM, ни'же покло'нитеся и^мъ” Но^
г~ђ б~ђ ва'шемђ прильпњтеся, ја%коже твори'сте
до (сего` дн~е)13” (Сего ради)14 потреби` (-)15 г~ь эT
лица` ва'шего, (страны`)16 вели'ки и^ си'лны. (ја%ко)17
никто'же въста` съпроти'вися ва'мъ до (сего`
дн~е)18” Є$ді'нъ эT ваs прогна` ты'сяща, ја%ко г~ь
б~ъ ва'шъ б^њ побњжда'я (и&) эT ваs, ја%коже гл~а
ваM” И$ (та'ко) да снабди'те ѕњло люби'ти г~а б~а
ва'шего” А/ще б^о эTвратитеся и^ приложите'ся
къ ѓ^ста'вшимъ (стра'намъ)19 симъ ја^же с ва'ми. и^ бра'ки сътвори'те с ни'ми, и^ смесите'ся с
ни'ми, (и^ ходи'ти бђ'дете к ни'мъ) и^ ѓ^ни` къ
ва'мъ” [Вњ'дая]20 вњ'дьте, ја%ко не приложиT ксемђ`
г~ь, потреби'ти страn сихъ эT лица` ва'шего, (н^о)21
бђ'дђтъ ваM въ сњть и^ въ собла'знъ. и^ гво'здїя въ пята'хъ вашихъ, и^ тр'ьнїемъ въ
ѓ%чїю вашею. до'ндеже поги'бнете эT земля` бл~гїа сїя, ю%же да'лъ ваM г~ь б~ъ ваj” А/з же (днеs)
эTхождђ` въ пђть ја%коже и^ вс^и и^же на земли`,
(вы') (же)22 вњ'сте (всњмъ) срDцемъ ва'шимъ и^
(все'ю) дш~ею ва'шею. ја%ко не эTпаде` [сло'во н^и
е^ді'но]23 эT всXњ слове'съ (бл~гъ), и%хже рече` г~ь б~ъ
ва'шъ (къ ва'мъ)24, вс^е пребыва'етъ на ваs (и^) не
ѓ^ста` эT нихъ [н^и е^ді'но сло'ва]25” (Но^ посиX)26
бђ'детъ ја%ко и%мже ѓ%бразомъ прїиде на ва'съ
вс^я словеса` до'браа ја%же гл~а г~ь (б~ъ) на' вы”
Та'коже приведеT г~ь [-]27 на' вы, вс^я словеса` ѕла'я.
до'ндеже потребиT в^ы эT земля` бл~гїа сїя, ю%же
е^сть далъ [ваM г~ь б~ъ вашъ]28” (И$) вънегда` престђ'пите завњтъ гн~ь б~а ва'шего, и^же заповњ'да
вамъ. и^ шеDше послђ'жите бого'мъ и^нњмъ, и^
покло'нитеся иM. [и^ раZгнњ'вается ја%ростїю г~ь на'
вы, и^ поги'бнете ско'ро эT земля` бл~гїя сїя ю%же
да'стъ (г~ь) ваM]29”
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Глvа, к~д”

а~ мо= а~і

а~ мо= к~а
а~ мо= к~е
а~ мо= л~ѕ
а~ мо= м~ѕ

в~ мо= г~
в~ мо= в~і

в~ мо= д~і

д~ мо= к~а

д~ мо= к~в

выj ѕ~
и^ а~і

е~ мо= з~
выj а~і
в~ мо= к~г
и^ л~г

събра` і^сђсъ вс^я племена` і^и^л~ева въ (сихе'мъ)1. и^ съзва` [ста'рца і^и^л~евы, и^ кня'ѕя]2 иX (и^ сђдїа и^хъ, и^ кни'гочїа иX)3, и^
[ста'ша]4 преD (гм~ъ) бм~ъ” И рече і^сђсъ къ
всњмъ лю'демъ [гл~я]5, с^е гл~етъ г~ь б~ъ і^и^л~евъ.
*ѓ^бо'нђ странђ` рњки` жи'ша эTц~ы ва'ши и^спр'ьва,
џа'ра эTц~ъ а^враа'мль, и^ эTц~ъ (и^а^харь)6 и^ слђжи'ша богоM и%нMњ” И$ пояX эTц~а вашего а^враа'ма эT ѓ%ноа страны` (и^) реки`, и^ преведоX и& чреs вс^ю землю
(ханаа'ню), и^ ё^множиX [племя` е^го]7. *и^ даX е^мђ
і^саа'ка, і^ *и^саа'кђ [же]8 (даX) і^а'кова і^ и^сава. *и^ даX
и^савђ горђ сїиr вселитиs в н^ю. (-)9 *іаков (же), и^
сн~ове е^го снидо'ша въ е^гљ=пеT” И$ бы'сть та'мо въ
ја%зы'къ велиk и^ (крњпокъ и^ мноh)10. и^ заѕли'ша иM
е^гљ=п#ты” *(И$ послаX мољ=сїя і^ а^а^ро'на), и^ (побиX)11
е^гљ=пеT въ (знаменїиX), и%хже сътвори` в ниX. *и^
посеM (и^зведоX)12 васъ и^зъ е^гљ=п#та” [І$ и^зведоX эTц~ы
ваши и^зъ е^гљ=пта]13, и^ внидо'сте въ мо'ре чрьмное. *и погнаша е^гљ=птяне въ слDњ эTц~ь вашиX
во ѓ^рђжїи (-)14 на конеX в мо'ре чрьMное” И$ възопи'хоM
къ г~ђ, и^ дастъ ѓ^блакъ и^ м#глђ междђ на'ми,
и^ ме'ждђ е^гљ=п#тяны, и^ наведе` на' ня мо'ре и^
покры` я&. и^ видњ'ста ѓ%чи [наши]15 е^ли`ко сътвори г~ь земли` е^гљ=пеTстњи, и^ бњсте въ пђсты'ни
дн~и мно'ги” *И$ (приведохъ)16 в^ы въ зе'млю (а^м#морреи'скђ)17, живђщихъ ѓ^бо'нђ странђ` і^ѓр^ да'на.
и^ въполчишася на' вы, и^ (предахъ)18 я& (-)19 в
рђцњ ва'ши, и^ причасти'сте землю и^хъ. и^ (потребиX)20 я& эT лица ва'шего” *(Посемъ)21 въста`
вала'къ сепфо'ровъ цр~ь моа'вль, и^ въполчися проти'въ і^и^л~ю. и^ пославъ призва` валаа'ма (сн~а воѓ%рова) кля'ти васъ” И$ не въсхотXњ (послђшати
валаа'ма)22. и^ блsвенїемъ блsвиX в^ы, и^ (эTја%хъ)23
васъ эT рђ'кђ (е^го)24” (Посе'мъ)25 преидосте і^ѓ^рда'нъ, и^ прїидо'сте въ і^е^рихонъ. *и^ бишася с
вами живђщїи въ і^е^рихо'нњ, (-)26 и^ [ферезе'и (-)27
хананеи`]28 (-)29 (хет#џеи и^ (ам#мор#реи`) гергесеи` и^
е^веи, и^ е^ё^сеи)30. и^ (предахъ)31 я& (-)32 въ рђцњ
ваши” *И$ посла` первње шершъни, и^ эTгна'ша
(-)33 эT лица` вашего (дв^а)34 цр~я (ам#мор#реиска)35.
не ѓ^рђжїеM твоиM, ниже лђ'комъ твоиM” И$ (дахъ)36
вамъ зе'млю ѓ^ не'иже не трђдистеся на не'и. и^
гра'ды и%хже не съгради'сте, и^ пребысте в них#” И$
винограды и^ масли'чїе, и%хъже не бњ'сте насадили
в^ы ја%сте (я&)” И$ нн~њ ё^бо'итеся г~а и^ слђжи'те
е^мђ правдо'ю і^ и%стинною. и^ эTврьзите боги чюжDяа и^м#же слђжи'ша эTц~ы ва'ши, ѓ^бо'нђ странђ`
реки`. и^ въ е^гљ=птњ, и^ слђжи'те гв~и” А/щеy
неё^го'дно ваM слђжи'ти гв~и, и^збере'те са'ми себњ`
дне'сь кое^мђ слђжи'ти. а^ще бого'мъ (тњм# и%365

Глава 24
1 І зібрав Ісус всі ізраїльські племена до Сихему, і скликав ізраїльських старшин, і їхніх князів, і їхніх суддів, і їхніх писарів; і стали
перед Господом Богом. 2 І сказав
Ісус до всього народу, мовлячи:
Так говорить Господь Бог ізраїльський: *На другому боці ріки жили
ваші батьки від початку: Тара,
батько Авраама і батько Нахара; і
служили іншим богам. 3 І Я взяв
вашого батька Авраама з тієї країни
і ріки, і Я його провів крізь усю ханаанську землю, і Я розмножив його плем’я, *і Я дав йому Ісаака, 4 *і
Ісаакові ж дав Я Якова і Ісава. *І Я
дав Ісавові гору Сіир, щоб поселитися в ній. *Яків же і його сини зійшли до Єгипту; і він став там великим і сильним і численним народом. 5 І їм зло вчинили єгиптяни. *І
Я послав Мойсея і Аарона, і Я побив Єгипет в знаках, які Я вчинив в
них, *і після цього Я вас вивів з
Єгипту. 6 І Я вивів ваших батьків з
Єгипту, і ви ввійшли до Червоного
моря. *І погналися єгиптяни вслід
за вашими батьками зі зброєю на
конях в Червоне море. 7 І ми закричали до Господа – і він дав хмару і
туман між нами і між єгиптянами, і
навів на них море, і воно покрило
їх; і наші очі побачили, що вчинив
Господь єгипетській землі. І ви
були в пустині багато днів. 8 *І Я
вас привів до землі аммореїв, що
мешкали на другому боці Йордану;
і вони стали до бою проти вас, і Я
їх передав у ваші руки; і ви унаслідили їхню землю, і Я вигубив їх зперед вашого лиця. 9 *Після цього
встав Валак сепфорів, моавський
цар; і став до бою проти Ізраїля, і
пославши, покликав Валаама, сина
Воорового, щоб вас прокляти. 10 І
Я не забажав послухати Валаама, і
благословенням поблагословив Я
вас, і спас вас з його рук. 11 Після
цього ви перейшли Йордан і прийшли до Єрихону; *і воювали з вами
ті, що жили в Єрихоні: і ферезей,
хананей, хеттей, і амморрей, ґерґесей, і евей, і евусей. І Я їх видав у
ваші руки. 12 *І наслав раніше
шершнів, і вони прогнали з-перед
вашого лиця двох амморейських
царів, не твоєю зброєю ані твоїм
луком. 13 І Я дав вам землю, про
яку ви не трудилися, на ній, і міста,
які ви не збудували; і ви поселилися в них, і виноградники і оливки,
яких ви не насадили, ви їли їх. 14 І
тепер бійтеся Господа, і служіть
йому справедливістю і правдою, і
відкиньте чужих богів, яким слу-
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жили ваші батьки на другому боці ріки і в Єгипті, і служіть Господеві. 15
Якщо не вгодно вам служити Господеві, виберіть самі собі сьогодні кому
служити – чи тим богам, яким служили ваші батьки, що були на другому боці ріки, чи амморейським богам, між якими ви живете на їхній
землі. Але Я ж і мій дім будемо служити Господеві, бо є святий. 16 І відповівши ввесь народ, і сказав: Хай не
буде, щоб ми покинули Господа, щоб
служити іншим богам. 17 Бо наш
Господь Бог – він є Бог. Він вивів нас
і наших батьків з єгипетської землі, з
дому рабства; який зробив перед нашими очима великі чуда і оберіг нас
в усій дорозі, якою ми ходили, і в
усіх народах, крізь які ми пройшли
задля нього. 18 І Господь вигнав всі
народи і аморея, що жив в тій землі,
з-перед нашого лиця. Але і ми служимо Господеві. Бо Він є нашим Богом. 19 І сказав Ісус до народу: Не
зможете служити Господеві Богові –
бо є святим Богом і є гнівливим, не
відпустить вам ваших гріхів і ваших
проступків. 20 Коли ж оставите Господа і послужите чужим богам, і
прийшовши, Він знищить і вигубить
вас вкінці, так як добро вам зробив.
21 І сказав ввесь народ Ісусові: Ні, але Господеві служимо. 22 І сказав Ісус до народу: Ви самі свідки проти
себе, бо ви вибрали служити самому
Господеві, і сказали: Ми – свідки. 23
І тепер відкиньте чужих богів, які є у
вас, спрямуйте ваші серця до Господа Бога ізраїльського. 24 І сказав
ввесь народ до Ісуса: Послужимо
Господеві Богові нашому, і слухатимемось його голосу. 25 І заповів Ісус
завіт народові в тому дні, і дав йому
закон і суд в Сихемі перед шатром
Господа Бога ізраїльського. 26 І записав Ісус ці слова до книги божого
закону. І взяв великий камінь, і поставив його в Теревийті, що є перед
Господом. 27 І сказав до народу: Ось
цей камінь хай буде вам свідком, бо
він почув все сказане про Господа,
що сказав до вас сьогодні. І він хай
буде свідком до останніх днів, коби
лиш не збрехали ви Господеві Богові
вашому. 28 *І відпустив Ісус народ,
кожного до свого місця. 29 І послужив Ізраїль Гоподеві в усіх днях Ісуса і в усіх днях старшин, які були в
часі після Ісуса, які побачили всі
господні діла, які Він вчинив в Ізраїлі. 30 І сталося після цього, що помер Ісус, син Навина, господній раб,
проживши 100 і 10 літ. 31 І його поховали в границях його насліддя в
Тамиасахарі, в ефремовій горі, на
півночі гори Ґааса. 31a І поклали там
з ним до гробівця, в якому його похо-
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маже слђжи'ша эTц~ы ва'ши)37, и^же (бы'ша) ѓ^бо'нђ странђ` реки`. и^л^и бого'мъ (а^м#мор#рњ'искоM)38
въ ни'х#же в^ы живе'те на земли` и^х#” Но^ а%з же и^
до'мъ мо'и слђжи'ти бђдеM гв~и, ја%ко ст~ъ е^сть”
И$ эTвњща'в#ше (вс^и) лю'дїе (и^) рњша, не бђди
нам# ѓ^ста'вити г~а. ја%коже слђжи'ти бого'мъ
и%нњм#” Гь~ [б^о]39 б~ъ на'шъ се'и б~ъ е^сть се'и
и^зведе на'съ и^ эTц~ы на'ша эT [земля`]40 е^гљ=петъскїя. (эT до'мђ рабо'тнаго и^же сътвори`
преD ѓ^чи'ма на'шима чюдеса` ве'лїя.) и^ снабдњ`
наs въ все'мъ пђти` во'нже и^до'хомъ, и^ въ
всњ'хъ (страна'хъ)41 сквоѕњ ня'же минђ'хомъ
(ра'ди е^го)42” И$ эTгна` г~ь (вс^я ја^зы'ки. і^ аMмор#рњ'я)43 живђщаго въ (то'и) земли` эT лица`
на'шего. н^о и^ мы` слђжимъ гв~и, се'и б^о (е^сть
б~ъ на'шъ)44” И$ рече і^сђ'съ къ лю'демъ не възмо'жете слђжи'ти гв~и [б~ђ]45 ја%ко б~ъ ст~ъ
е^сть. и^ гнњ'венъ (е^сть)46, не ѓ^ста'виT ва'мъ
грњ'хъ (ва'шихъ) и^ безако'нїи ва'шихъ” Є$гда' же
ѓ^ста'вите г~а и^ послђжите бого'мъ чю'ж#димъ,
и^ пришеD съкрђши'тъ (-)47 и^ потреби'т# ваs, напослњ'ди и%мже бл~го сътвори` ваM” И$ реко'ша (вс^и)
лю'дїе і^сђсђ, н^и. н^о гв~и слђ'жимъ” И$ рече і^сђсъ
къ лю'демъ по'слђси в^ы сами на' ся, ја%ко (и^збра'сте в^ы)48 (слђжи'ти гв~и само'мђ)49. (и^ реко'ша по'слђси м^ы”) И$ нн~њ эTврь'зите бо'ги чю'ждая и^же (сђть) въ ваs (-)50 и^спра'вите (срDца
ва'ша)51 къ г~ђ б~ђ і^и^л~евђ” И$ реко'ша (вс^и) лю'дїе
къ і^сђсђ. гв~и (б~ђ на'шемђ) послђжимъ и^ гласа
е^го послђшае^мъ” И$ завњща` і^сђсъ завњтъ къ
лю'демъ въ дн~ь ѓ%нъ. и^ да'сть и^мъ ѓ^правда'нїя и^ сђ'дъ въ (сихе'ме)52 преD хра'момъ (г~а)
б~а і^и^л~ева” И$ въписа` (і^сђ'съ) словеса` с^и въ (кни'ги)53 зако'на бж~їя. и^ взя` ка'мень ве'лїи, и^ поста'ви е^го (-)54 въ тереви'н#џе, е^же е^сть преD
гм~ъ” И$ рече (-)55 къ лю'демъ с^е камень сїи да
бђдетъ вам# въ свњдњ'нїе. ја%ко се'и слы'ша вс^е
гл~ан#ное [-]56 эT г~а е^ли'ко гл~а къ [ва'мъ]57 дне'сь,
и^ [с^и да бђ'детъ]58 (-)59 въ свњдњ'нїе до кончи'ны дн~їи, ја%ко да не со'лжете гв~и б~ђ [ва'шемђ]60” *И$ эTпђсти` і^сђ'съ лю'ди [кое^го'ждо]61 въ
мњ'ста своя`” И$ слђжи` і^и^л~ь гв~и, въ вся` дн~и і^сђсовы и^ въ вс^я дн~и ста'рецъ, и^же пребы'ша
вре'мя по і^сђсњ. и^же ви'дњша вс^я дњ'ла гн~я
е^ли'ко сътвори` въ і^и^л~и” И$ бы'сть по си'хъ, (-)62
ё%спе і^сђ'съ сн~ъ нављ=и^н# раb гн~ь, жи'въ (лTњ, р~,
(и^))63” И$ погребо'ша е^го въ предњ'лехъ прича'стїя е^го въ (џамиасаха'ръ)64 въ горњ` е^фре'мли.
эT сњ'вера горы` гаа'совы” И$ положи'ша (та'мо) с
нимъ въ гро'бњ. въ не'мже погребо'ша е^го (-)65,
ножа` ка'меныя и%миже ѓ^брњ'за сн~ы і^и^л~евы в#
галга'лњхъ (і^сђсъ)” Є$гда` и^зведе` и^хъ и^зъ е^гљ=п366
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та ја%коже повелњ` (-)66 г~ь. и^ т^ђ сђтъ да'ждь
до (дне'сь)67” *И$ ко'сти і^ѓ'сифовы и^знесо'ша сн~ове
і^и^л~еви и^з# е^гљ=пта. и^ въкопа'ша и^хъ в# (сихе'мXњ)68 въ ча'сти села`, *и^же притяжа` і^а'коv эT
(а^м#мор#рњи)69 живђщїи в (сихе'мњхъ)70. (у~, си'клевъ сре'бра, и^ быша сн~омъ і^ѓ'сифлимъ)71 прича'стїемъ” И$ быs посе'мъ і^ е^леа^за'ръ сн~ъ а^ар^ о'нь
(жрецъ)72 сконча'ся. и^ погребо'ша е^го въ (гава'дњ)73 финее'са сн~а свое^го, и^же да'нъ быs е^мђ въ
горњ` е^фре'мовњ” Въ то'и дн~ь възе'мши сн~ове
і^и^л~евы ковче'г# бж~їи ѓ^бноша'хђ съ собо'ю, и^ финїе'съ жре'чествова. въ е^леа^за'ра мњ'сто эTц~а свое^го до'н#деже ё%мре. и^ погребе'ся въ (галаа'фњ)74
свое^мъ” Сн~ове же і^и^л~евы эTи^до'ша ко'ждо въ
мњ'ста своя` и^ въ сво'и граD” И$ чтя'хђ сн~ове
і^и^л~евы. а^старти'са, и^ а^старо'џа, (-)75 бого'въ
стра'ньскиX и^же ѓ%крsтъ и^х#” И$ преда'сть я& г~ь
въ рђ'цњ (е^хло'мовы)76 цр~я моа'вля. и^ съвлада'ше и^ми (лњтъ, и~і)77”

вали, кам’яні ножі, якими Ісус обрізав ізраїльських синів в Ґалґалах, коли вивів їх з Єгипту, так як заповів
Господь; і там є аж до сьогодні. 32 *І
кості Йосифа винесли ізраїльські сини з Єгипту і закопали їх в Сихемі, в
частині поля, *яке придбав Яків від
аммореїв, що жили в Сихемі, за 400
сиклів срібла; і стало Йосифовим синам в насліддя. 33 І сталося після
цього: і Елеазар, син Аарона, архиєрей, помер; і поховали його в Ґаваді
Финееса, свого сина, який даний був
йому в ефремовій горі. 33a В тому
дні ізраїльські сини, взявши божий
кивот, носили поміж себе; і Финієс
був священиком замість Елеазара,
свого батька, доки не помер. І був похований в Ґалаафі своєму. 33b Сини
ж ізраїльські пішли: кожний до свого
місця і до свого міста. І почитали ізраїльські сини Астарту і Астароту,
чужих богів, що довкруги них. І передав їх Господь в руки Ехлома, моавського царя, і панував над ними 18ть літ.

Коне'цъ кни'гъ, і^сђса сн~а нављ=и^на.
и^ма'ть в# себњ`, глvа, к~д”

Кінець книги Ісуса, сина Навина.
Має в собі 24 глави.

КНИГА СУДДІВ ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ГЛАВА 1
бы'сть по скоnча'нїи і^сђ'совњ, (-)2 въпроша'хђ сн~ове і^и^л~еви е^гда` гл~юще. кт^о взы'идеT
съ на'ми к ханане'ю въе^во'дою сњщ'ися с
ни'ми” И$ реq г~ь, і^ю%да взы'идетъ, с^е да'хъ
зе'млю в рђ'цњ е^го” И$ рече і^ю%да къ симеѓ^нђ бра'тђ свое^мђ. взы'ди со мно'ю (свобожда'ти жре'бїи
мои)3, (-)4 да сњче'мся съ ханане'ѓмъ” (да и^
а'зъ поидђ`)5 с тобо'ю (свобожда'ти жре'бїи
твой)6” І$ и^де` с нимъ симеѓ'н#” И$ взы'иде і^ю'да
и^ да'сть г~ь ханаа'на, и^ ферезе'я в рђцњ е^го, і^
и^збы'ша (-)7 в# везе'цњ. і~, ты'сђщъ мђжъ” І$
ѓ^брњто'ша а^донивезе'ка в# везе'цњ и^ сњко'шася с
ни'ми. і^ и^зби'ша ханане'я и^ ферезе'я” И$ эTбњж'е
а^донивезе'къ. и^ гна'ша въ слDњ е^го и^ пости'гнђша и&. и^ эTсњко'ша пя'сти рђ'кђ е^го, и^ [пле'с367

1 І сталося, що після смерті Ісуса
ізраїльські сини питали колись, кажучи: Хто піде з нами воєводою до хананея, щоб воювати з ними? 2 І сказав Господь: Юда піде. Ось Я дав
землю в його руки. 3 І сказав Юда до
Симеона, свого брата: Піди зі мною
звільняти мій жереб, щоб ми воювали проти хананеїв, і щоб я пішов з тобою звільняти твій жереб. І пішов з
ним Симеон. 4 І пішов Юда; і дав
Господь ханаана і ферезея в його руки; і вигубили в Везеку 10-ть тисяч
мужів. 5 І знайшли Адонивезека в
Везеку, і воювали з ними, і вигубили
хананея і ферезея. 6 І втік Адонивезек, і гналися вслід за ним, і наздогнали його, і відрубали кінцівки його
рук і стопи його ніг. 7 І сказав Адо-
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нивезек: Сімдесятьом царям я відрубав руки і ноги, і збирали дробини під моїм столом. Отже, так як я
зробив, так і віддав мені Бог. І привели його до Єрусалиму, і він там
помер. 8 І Юдині сини воювали
проти Єрусалиму, і взяли його, і
вигубили його мечем, і спалили
місто вогнем. 9 Після цього ж зійшлися Юдині сини воювати проти
хананея, що жив в гірській околиці,
на півдні і на рівнині. 10 І пішов
Юда проти ханаана, що жив в Хевроні, *раніше ж ім’я Хеврона було
Каріятар-Восефер, і вбили Сесина,
і Ахимана, і Теломія, з роду енаків.
11 І пішли звідти до тих, що жили в
Давирі, раніше ж ім’я Давира було
Місто Писарів. 12 І сказав Халев:
Той, хто поб’є Місто Писарів, і його забере, дам йому Асхану, мою
дочку, за жінку. 13 І забрав його
Ґотоніїл, син кенексів, молодший
брат Халева. І дав йому Халев Асхану, свою дочку, за жінку. 14 І
сталося, коли відходила, і намовив
її Ґотоніїл просити в свого батька
поле; і зідхала, сидячи на осляті, і
закричала на осляті: До південної
землі ти мене віддав. І сказав їй
Халев: Що тобі є? 15 І сказала йому
Асхань: Дай мені благословення,
бо ти мене віддаєш до південної
землі, дай мені і водні джерела. І
дав їй Халев, за її серцем, джерела
верхніх і джерела долішніх. 16 Сини ж Киневлеві, тестя Мойсея, пішли з фіникового міста до Юдиних
синів, до пустелі, що є на півдні,
при виході Ареда, пішли і поселилися з народом. 17 І пішов Юда з
Симеоном, своїм братом, і вигубив
хананея, що жив в Сефеті, і вигубили його, і назвали ім’я міста Вигублення. 18 Після цього Юда взяв Ґазу і її околиці, і Аскалон і його околиці, і Акарон і його околиці, і Азатон і його околиці. 19 І був Господь
з Юдою – і він взяв гору, але не
змогли взяти тих, що жили на рівнині, бо Рихав її розділив, мав залізні колісниці. 20 *І дали Халевові
Хеврон, так як сказав Мойсей; і він
там унаслідував три міста Енакових синів; і вигнав звідти трьох
Енакових синів. 21 Але євусея, що
жив в Єрусалимі, не вигнали Веніамінові сини; і жили євусеї з Веніяминовими синами в Єрусалимі, і до
сього дня. 22 І пішли Йосифові сини, і вони, до Ветиля; і Господь був
з ними. 23 І підглядали сини Йосифові Ветиль, раніше ж ім’я міста
було Люза. 24 І побачили сторожі
чоловіка, що виходив з міста, і схопили його, і сказали йому: Покажи
нам вхід до міста, і вчинемо з то-
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нњ]8 но'гђ е^го” И$ рече а^донивезе'къ, сеDми деся'ти
ц~ремъ (ѓ^бсеко'хъ рђцњ и^ но'ѕњ)9” (И$ бы'ша) собира'юще эT (крђпиw)10 поD трапе'зою мое^ю ја%коже ё^бо
сотвориX та'коy (и^) эTда` ми б~ъ. и^ приведо'ша и&
въ і^е^рsлимъ, и^ ё%мре т^ђ” И$ вое^ва'ша сн~ове і^ю%дини
на і^ерsлиM, и^ взя'ша и&. и^ погђби'ша и& (мече'мъ)11.
и^ граD запали'ша ѓ^гне'мъ” (-)12 Посе'м (же) снидо'шася сн~ове і^ю'дини, вое^ва'ти на ханане'я, живђщ'аго в го'рстњи (-)13 ко ю%гђ, и^ в ра'внњи” І$ и'де
і^ю'да на ханаа'на живђщ'аго в хевро'нњ (-)14. *и^мя же (б^њ хевро'нђ)15 преже (карїа^џа'ръвъсефе'ръ)16. и^ ё^би'ша сеси'на, и^ а^хима'на” И$ [џоломїя]17. роD е^на'ков#” И$ възыидо'ша эTтђ'дђ къ
живђщ'имъ в дави'рњ. (-)18 и%мя (же) дави'рђ б^њ
пре'же граD писмеnныи” И$ рече хале'въ и^же кт^о и^збїеT гра'ды писме'нныи, и^ во'зметъ е^го. да'мъ е^мђ а^сха'нь дще'рь мою въ женђ`” И$ взя` е^го гоџоні'илъ сн~ъ кене'ћовъ бра'тъ хале'вовъ мнїи” И$ даs
е^мђ [хале'въ]19 а^сха'нь дще'рь свою` въ женђ`” И$
бы'сть внегда` эTхожда'ше, и^ подви'же ю& [гоџонїи'лъ]20, проси'ти ё^ эTц~а свое^го села`. и^ въздыха'ше (сњдя'щи) на ѓ^сля'ти. и^ възопи` на ѓ^сля'ти, на' землю ю%жескђ эTдаl м^я е^си. и^ рече е^й
хале'въ что` (т^и е^сть)21” И$ рече е^мђ а^сха'нь,
да'ждь м^и блsвенїе ја%ко на' землю ю%жескђ эTдае'ши м^я. (да м^и даси`)22 (і^) и^схо'дища воDныя. и^
даs е'й хале'въ по срDцђ ея`. и^схо'дища вы'шнихъ, і^
и^схо'дища нижнихъ” Сн~ове же (кине'вли)23 зя'тя
мољ=сїѓ^ва, взыидо'ша эT гра'да фини'ческа, къ
сн~омъ і^ю'диномъ въ пђсты'ню сђщђю на ю'гъ.
къ и^схо'дђ (а^ре'довђ)24. (-)25 (и^до'ша)26 и^ [всели'шася]27 съ люDми” І$ и'де і^ю%да съ сїмеѓ'номъ бра'томъ свои^мъ. і^ и^зби` ханане'я живђщаго в сефе'џњ. [-]28 и^ потреби'ша и&. и^ прозва'ша и%мя
' а га'зђ и^
гра'дђ потребле'нїе” (Посе'мъ взя`)29 і^юд
ѓ^крsтныя е^го. и^ а^скало'на. и^ ѓ'крsтныя е^го. и^
(а^каро'нъ)30, и^ предњ'лы е^го. и^ (а^зато'нъ)31, и^ предњлы еh” И$ бя'ше г~ь со і^ю%дою. и^ прїяT горђ`,
(н^о)32 не възмого'ша прїя'ти живђщихъ в раздо'лїи, зане риха'въ раздњли` ю& [колесни'цы желњ'зны
и^мњя'ше]33” *И$ да'ша хале'вђ хевро'нъ, ја^коже гл~а
мољ=сїи. и^ причасти` т^ђ тр^и гра'ды [сн~овъ е^на'ковъ]34. і^ и^згна` эTтђдђ тр^и сн~ы е^на'ковы” (Но)35
е^вђсе'я живђщаго въ і^ерsли'мњ, не иZгна'ша сн~ове
венїа^ми'нови. и^ (живя'хђ и^евђсе'и)36, съ сн~ъми
венїа^ми'ни [въ і^ерsлі'мњ]37 (и^) до (сего` дне)38” И$
взыидо'ша сн~ове і^ѓ'сифли, и^ сїи въ веџи'ль и^ [г~ь
бя'ше]39 с ни'ми” И$ [согляда'ли быша]40 (сн~ове і^ѓ'сифовы)41 веџи'ль” И$мя же (б^њ пре'же градђ)42
лю'за” И$ ви'дњша стрегђщїи мђжа сходя'щаго
и^з гра'да. и^ я'ша и& и^ реко'ша е^мђ покажи` н^ы
вхоD въ граD, и^ сътвориM с тобо'ю млsть” И$ показа`
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и^мъ вхоD гра'дныи, и^ посњко'ша граD (и^хъ) (мече'мъ)43, а^ мђжа и^ сороDство е^го, эTпђсти'ша, и^
эTи%де мђжъ сїи въ зе'млю (геџии%м#скђ)44. и^ съзи'жде т^ђ граD, и^ прозва` и%мя е^мђ лю'за, с^е и%мя
е^мђ до дн~е (-)45” (Но)46 не [и^згна`]47 манаси'съ.
(вефса'нь)48 е^же е^сть скиџо'нскъ граD, (-)49 н^и ѓ%крsтныхъ предњ'лъ е^го. ниже (е^кџана'хъ)50, (ни
ѓ^крsтныX предlњ е^го)51. н^и живђщиX в# дорњ, (ниже
ѓ^крsтныX е^го)52. [ни'же]53 живђщаа въ (е^ла'мњ)54,
[н^и ѓ^крsтныX е^го. ни]55 живђщая въ (мее^до'нїи)56
[ни ѓ^крsтныX е^го]57, (-)58 (понеже възлюби`)59 ханааn
жити на земли` се'и” И$ быs е^гда` ё^крепи'ся і^и^л~ь,
и^ сътвори` ханане'а даnника (и^згна'нїеM же)60 не
иZгна` е^го” І$ е^фре'мъ не и^згна` ханане'а живђщаго
въ газе'рњ. (н^о)61 живя'ше ханаа'нъ средњ иX въ
газе'рњ. и^ бы'сть (емђ) в# дан#ника`” И$ заё^ло'нъ не
и^зъгна` живђщихъ въ (хедронњ)62, и^ живђщихъ
въ [а^ма'нњ]63. и^ всели'ся ханааn средњ и^хъ, и^
бы'сть (е^мђ) да'нник#” І$ а^си'ръ не и^згна` живђщая въ (а^кхоре'и)64 (-)65, (ни)66 живђщая въ до'рњ. (ни)67 живђщая в# сидо'нихъ, (ни)68 живђщая в (дала'џњ)69. и^ (въ а^хазїи)70. и^ (въ е%лве)71, и^ (въ наџе'кђ)72. и^ (въ роѓ%џњ)73” И$ всели'ся
а^си'ръ средњ ханане'я живђщаго на земли` (то'и).
зане` не възмо'же и^згна'ти е^го” И$ (неџали'мъ)74 не
и^зъгна` живђщихъ в# веџсамђ'сњ. ниже живђщиX
в# [веџана'хђ]75. и^ всели'ся [нефџали'м#]76, средњ ханаа'на живђщ'аго на земли` (се'и), живђщїи же въ
(е^џсамђ'сњ)77. и^ в# (веџана'хђ)78, бы'ша е^мђ да'нницы” И$ въгна` а^м#море'и сн~ы да'новы в горђ`. ја%ко
не попђсти` (и^мъ)79 сни'ти на равнинђ`” И$ (възлюби`)80 аMморре'и жи'ти в# горњ` [в ка'менњ. в# (мерсиѓ%нњ)81, и^ в (салави'не)82]83, (-)84 и^ ѓ^тяжча` рђка` до'мђ і^ѓ'сифля на аMморре'я. и^ бы'сть (е^мђ)
да'нн#икъ” (Предњ'ли же)85 а^м#мор#реистїи и^дђме'ѓсъ свы'ше [эT восхода]86 (а^кра'лина)87 [эT]88 камы'ка (-)89 вы'ше”

Глvа, в~”
взы'де а%гг~лъ гн~ь эT галгаl, (-)1 къ веџи'лю. к домђ і^и^л~вђ. и^ рече к ни'мъ
[-]2.
[си'це гл~етъ г~ь]3 (и^зведы'и)4 ва'съ и^зъ е^гљ=п#та. и^ (въведы'и)5 въ зе'млю е^ю%же
кля'ся къ эTц~емъ ва'шимъ да'ти ва'мъ. и^ рече
не рас#сы'плю завњта мое^го [и^же]6 с ва'ми въ вњ'ки” (-)7 Вы' (же) не завњща'ите завњта к# сњдя'щимъ на земли` се'и, ниже богоM и^хъ да поклони'теся, н^о и^звая'ная и^хъ да съкрђши'те.
(-)8 (ѓ%лтарь)9 иX да раскопа'ите, и^ не послђшасте
гла'са мое^го. (и^)10 с^е сътвори'сте” (-)11 А$з (же) рXњ
не приложђ` (и^згна'ти)12 и^хъ эT лица` ва'шего и^
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бою милосердя. 25 І він показав їм
вхід до міста, і побили їхнє місто
мечем, а чоловіка і його рід відпустили. 26 І пішов цей чоловік до ґеттіїмської землі, і збудував там місто; і назвав його ім’я Люза – це його ім’я до цього дня. 27 Але не вигнав Манасис Вефсана, що є скидонським містом, ані його довколішні
околиці, ані Ектанах, ані його довколішні околиці, ані тих, що жили
в Дорі, ані його довколішніх, ані
тих, що жили в Еламі, ані його довколішніх, ані тих, що жили в Меедонії, ані його довколішніх, тому
що ханаан полюбив жити в цій землі. 28 І сталося, коли сильним став
Ізраїль, і зробив хананея данинни
ком, виганянням же його не вигнав.
29 І Ефрем не вигнав хананея, що
жив в Ґазері, але жив ханаан посеред них в Ґазері, і був йому данинником. 30 І Завулон не вигнав тих,
що жили в Хедроні, і тих, що жили
в Амані; і поселився ханаан посеред них, і був йому данинником. 31
І Асир не вигнав тих, що жили в
Акхореї, ані тих, що жили в Дорі,
ані тих, що жили в Сидонах, ані
тих, що жили в Далаті, і в Ахазії, і в
Елві, і в Натеку, і в Рооті. 32 І поселився Асир посеред хананея, що
жив у тій землі, бо не зміг його вигнати. 33 І Нефталім не вигнав тих,
що жили в Ветсамусі, ані тих, що
жили в Ветанаху. І поселився Нефталім посеред ханаана, що жив в
цій землі; ті ж, що жили в Етсамусі
і в Ветанаху, були йому данинниками. 34 І загнав амморей Данових
синів на гору, бо не попустив їм
зійти на рівнину. 35 І полюбив амморей жити в горі, в камені, в Мерсионі і в Салавині; і затяжіла рука
Йосифового дому на аммореєві; і
він став йому данинником. 36 Границі ж амморейські: Ідумеос – вгорі від підйому Акралина – від каменя вгорі.

Глава 2
1 І пішов господній ангел з Ґалґал до Ветилю, до дому Ізраїля, і
сказав до них: Так говорить Господь, що вивів вас з Єгипту і ввів
до землі, якою клявся до ваших
батьків, дати вам, і сказав: Не знищу навіки мого завіту, що з вами. 2
Ви ж не робіть завіту з тими, що
живуть на цій землі, ані з їхніми
богами, щоб поклонитися, але їхнє
різблене знищіть, їхній жертовник
хай розіб’єте. І ви не послухалися
мого голосу, і ви це вчинили. 3 Я ж
сказав: Не додам вигнати їх з-перед
вашого лиця, і будуть вам терням, і
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їхні боги будуть вам на згіршення. 4 І
сталося, як сказав господній ангел ці
слова до всіх ізраїльських синів, і
піднявши свій голос народ, і заплакав. 5 І через це прозвано ім’я того
місця Плач. І принесли там жертву
Господеві. 6 *І відпустив Ісус народ,
і пішли ізраїльські сини, кожний до
свого дому, і кожний до свого насліддя, щоб ту унаслідувати землю. 7 І
послужив народ Господеві в усіх
днях Ісуса і в усіх днях старшин,
скільки їх жило довгі дні по Ісусі і
скільки з них розуміли Господнє велике діло, яке зробив Ізраїлеві. 8 І помер Ісус, господній раб, син Навина,
проживши 100 і 10 літ. 9 І поховали
його в околиці його насліддя, в Тамнітаресі, в Ефремовій горі, з півночі
гори Ґаата. 10 Після цього ввесь той
рід переставився до їхніх батьків, і
повстав інший рід після цих, які не
пізнали Господа і діла, які вчинив в
Ізраїлі. 11 І зробили ізраїльські сини
погане перед Господом тим, що послужили Ваалові. 12 І покинули Господа Бога своїх батьків, що вивів їх з
єгипетської землі; і пішли вслід за
іншими богами, за богами народів,
що довкруги них, і поклонилися їм, –
і розгнівили Господа. 13 І покинули
Господа, і послужили Ваалові і Астарті. 14 І люттю розгнівався Господь на Ізраїля, і видав їх в руки того, що їх грабував, і взяли їх в полон.
І Він віддав їх в руки їхніх ворогів,
які довкруги них; і вони не змогли
встояти перед лицем своїх ворогів. 15
І в усьому, в чому вони ходили, господня рука була їм на зло, так як
сказав Господь і так як дуже поклявся їм Господь. 16 Після цього ж підняв їм Господь суддів, і спасали їх з
руки тих, що брали їх в вполон. 17
Одначе ж, і суддів не послухалися,
але чинили розпусту вслід за іншими
богами, і поклонилися їм, і розгнівили Господа, і швидко звернули з
дороги, по якій ходили їхні батьки,
щоб господніх слухатися заповідей,
так не вчинили. 18 І коли підняв їм
Господь суддів, і був Господь з суддею, і спас їх з руки їхніх ворогів в
усіх днях судді; бо Господь змилосердився над їхнім стогоном перед
лицем тих, що воювали проти них і
їм чинили зло. 19 І було, що помер
суддя, і і знову відверталися, псувалися більше від своїх батьків, ідучи
вслід за іншими богами, щоб їм служити і їм поклонитися. Не покинули
своїх творінь, і не відступили від своєї поганої дороги. 20 І люттю розгнівався Господь на Ізраїля, і сказав: Тому що цей рід залишив мій завіт, який Я заповів їхнім батькам, і не послухалися мого голосу, 21 і Я не до-
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бђ'дђтъ ва'мъ те'рнїемъ. и^ бози и^хъ бђ'дђтъ ваM въ собла'знь И$ бы'сть ја%ко гл~а агг~лъ
гн~ь словеса` си къ [всњмъ сн~омъ і^и^л~вымъ]13. и^
(въз#дви'гше)14 людїе глаs сво'и, и^ въспла'каша”
[И$]15 сего ради прозва'ся и%мя мњ'стђ томђ`
пла'чь. и^ положи'ша т^ђ требђ гв~и” *И$ эTпђсти` і^сђ'съ лю'ди. и^ эTид
^ о'ша сн~ове і^и^л~еви кождо
16
в (домы` своя) . и^ (кождо) въ прича'стїе свое,
причасти'ти зе'млю (т^ђ)” И$ рабо'таша лю'дїе
гв~и въ вся` дн~и і^сђсовы, и^ въ вся` дн~и ста'рчески, е^ли'коже и^хъ пожи'ша мно'ги дн~и по
і^сђсњ. (и^) ели'коже и^хъ разђмњша дњ'ло гн~е вели'кое. е^же сътвори` і^и^л~ю” И$ сконча'ся і^сђсъ
(ра'бъ гн~ь сн~ъ нављ=и^нъ)17, (жиv)18, р~. (и^) і~.
лњтъ” И$ погребо'ша и& въ (предњлехъ)19 прича'стїя е^го въ џа'мнњ џаре'сњ в горњ` е^фремли, эT
сњвера горы` (гаа'џа)20” (ПосеM)21 весь ро'д# ѓ%нъ приложи'шася къ эTц~емъ и^хъ. и^ въста` роD дрђгїи по си'хъ и^же не позна` г~а, и^ дњ'ла ја%же сотвори` [въ і^и^л~и]22. И$ сътвори'ша сн~ове і^и^л~еви
ѕло'е преD гм~ъ. (и^же)23 [послђжи'ша]24 (ваа'лђ)25” И$
ѓ^ста'виша г~а б~а эTц~ь свои^хъ. и^звеDшаго и^хъ
и^з# земля` е^гљ=пет#ски. і^ и^до'ша въ слњдъ бо'гъ
и%нњхъ. эT бо'гъ (стра'н#скъ)26 ја^же ѓ%крsтъ
и^хъ. и^ поколишася и^м#. и^ раз#гнњ'ваша г~а” И$
ѓ^ста'виша г~а. и^ послђжи'ша ваа'лђ. и^ (а^ста'ртови)27” И$ раZгнњвася ја%ростїю г~ь на і^и^л~я, и^
предаs и&, в рђкђ плњня'ющего (я&). и^ плњни'ша
я& и^ эTда'сть я& в рђцњ вра'гъ и^хъ и^же ѓ%крsтъ (и^хъ). и^ не възмого'ша ста'ти преD лице'мъ вра'гъ свои^хъ” (И$) въ всњхъ в ни'хже (прохожда'хђ)28 рђка` гн~я бяше и^мъ на ѕло. ја^коже гл~а г~ь, и^ ја%ко кля'ся (и^мъ) г~ь (-)29 ѕњ'ло”
(Посе'м же)30 въста'ви и^мъ г~ь сђдїя, і^ (и^збавля'хђ)31 и^хъ, и^з рђки плњня'щихъ я&” (ѓ^ба'че
же и^)32 сђде'и [-]33 не послђшаша (н^о)34 соблђди'ша въ слњд# бо'гъ и%нњхъ. и^ поклони'шася
и^мъ и^ раз#гнњваша г~а. и^ склони'шася (с пђти`
ско'ро)35, во'нже ходи'ша эTц~ы и^хъ” послђш'ати
за'повњдїи гн~ь не сътвори'ша та'ко” І$ ја%ко
въста'ви иM г~ь сђдїя. и^ бя'ше г~ь съ сђдїею.
и^ сп~се я& эT рђки` вра'гъ и^хъ, въ вся` дн~и сђдїи, ја^ко ё^мили'ся г~ь въздыха'нїа и^хъ, эT
лица` вою'ющихъ на ня, и^ врежа'ющихъ я&” И$
бы'сть ја%ко (ё%мре)36 сђдїи, и^ (эTвраща'хђся)37.
и^ па'ки рас#сы'пахђся па'че эTц~ъ свои^х# [и^дђще]38
въ слњдъ бо'гъ и%нњхъ. слђжи'ти и^мъ, и^ поклони'тися и^мъ. не ѓ^ста'виша тва'реи свои'хъ,
и^ не эTстђпи'ша эT пђти свое^го жесто'каго И$
разгнњ'вася ја%ростїю г~ь на і^и^л~я. и^ рече, поне'же
ѓ^ста'ви роD сїи завTњ мо'и. и^же заповњ'дахъ эTц~емъ иX, и^ не послђш'аша гла'са мое^го” І$ а'зъ не
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приложђ` эTгна'ти (кого`)39 эT лица` и^хъ эT
(сихъ) (ро'довъ)40 ја^же ѓ^ста'ви і^сђсъ [нављ=и^нъ
на земли]41 и^ (ё%мрњтъ)42” (да и^скђшђ`)43 и^ми
і^и^л~я. а%ще снабдя'т# пђть гн~ь ходи'ти во'нь
ја%коже снабдњша эTц~ы и^хъ. и^л^и ни`” И$ ѓ^ста'ви
г~ь (страны`)44 сїя не съгна'ти и^хъ въско'рњ. и^
(ниже)45 преда'сть и^хъ в рђкђ і^сђ'совђ”

Глvа, г~”
1

їя (же) (страны`)2 [ја%же ѓ^ста'ви г~ь]3.
да и^скђси'т# и^ми і^и^л~я вс^я невњ'дђщая
[-]4 ра'ти, ханаа'ньски” (ЈА/ко да ё^вњсть
с^е наслњ'дникъ)5 сн~овъ і^и^л~евъ, (и^) да ё^чи'тъ я& ра'ти. ѓ^ба'че и^же прежде (сего`)6 не ё^вњ'дяше (-)7” пя'ть вое^во'дъ и^ноплеме'н#ническъ,
(князе'и) и^ всего` ханане'я, и^ сидо'нина и^ е^ё^е'я
живђщаго в лива'нњ, эT горы` (ваа'лъ е^рмо'на)8.
(да ла'въвема'џа)9” И$ бы'сть ја^коже и^скђси` и%ми
і^и^л~я. да ё^вњ'сться послђш'аютъ л^и (за'повњдь)10 гн~ю, ја%же заповњ'да эTц~ем# и^хъ рђко'ю
мољ=сїи^ною” И$ (вселишася сн~ове і^и^л~еви)11 средњ
ханане'я. и^ (хет#џе'я)12. і^ (а^м#морре'я)13. И$ ферезе'я. и е^в#ве'я. (и^ гер#гесе'я), и^ е^о^у^се'я” И$ поја%ша
дще'ри и^хъ себњ` въ жены`, и^ дще'ри своя да'ша сн~омъ и^хъ. и^ послђжи'ша бого'мъ и^хъ” И$
сътвори'ша сн~ове і^и^л~еви ѕл^о преD (бм~ъ)14 и^
забы'ша г~а б~а свое^го. и^ послђжи'ша (ваа'лђ)15 и^
(а'л#сђ)16” И$ разгнњ'вася ја%ростїю г~ь на і^и^л~я, и^
преда'сть я& в рђкђ [хђсарсаџе'мђ]17 цр~ю сљ=рскђ
в# междорњчїе и^ рабо'таша е^мђ, (лњт# и~)18” И$
възопи'ша сн~ове і^и^л~еви къ г~ђ. и^ въста'ви г~ь
(сп~сенїе)19 і^и^л~ю. и^ сп~се я& гоџонии%лъ, сн~ъ кене'зовъ бра'тъ хале'воv мнїи (-)20, и^ бы'сть на
не'мъ дх~ъ гн~ь и^ сђди` і^и^л~я. і^ и^зы'де на рать
къ [хђсарсаџе'мђ]21 (цр~ю) и^ преда` г~ь в рђ'цњ е^го
(-)22 цр~я сљ=рска, и^ ё^крњпи'ся рђка` е^го наD (хђсарсаџемоM)23 (сљ=рскимъ)” И$ бысть въ поко'и
земля`, [м~]24, лњтъ. и^ (посе'мъ) ё%мре гоџонии%лъ сн~ъ кене'зоv. И$ приложи'ша сн~ове і^и^л~еви сотвори'ти ѕл^о преD гм~ъ. и^ ё^крњпи` г~ь е^гло'ма
цр~я моа'вля на і^и^л~я занеже (сътвори`)25 ѕло'е
преD гм~ъ” И$ събра` к себњ вс^я сн~ы аMмо'ня. и^
а^мали'ковы, і^ и'де и^ поби` і^и^л~я, и^ прїя` (гра'ды)26 џини'чески” И$ рабо'таша сн~ове і^и^л~ви е^гло'мђ цр~ю моа'влю, лњтъ, и~і” И$ възопи'ша сн~ове
і^и^л~еви къ г~ђ. и^ въста'ви и^мъ г~ь (сп~сенїе)27
а^ѓ'да сн~а (гара'ня)28, сн~а (е^мїина)29 мђжа е^же
(не владњ` десни'цею)30. и^ посла'ша сн~ове і^и^л~еви
дары рђко'ю е^го, е^гло'мђ цр~ю моа'влю” И$ сътвори`
себњ а^ѓ'дъ ноQ ѓ^бою'дђ ѓ%стръ, на' пядь е^ди'нђ
долгота` (е^го). и^ пояса'ся и^мъ (-)31 по бедрњ
десно'и свое'и” [І$ и'де]32 и^ принесе` дары е^гло'мђ
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дам вигнати кого-будь з-перед їхнього лиця, з цих родів, які оставив Ісус
Навин на землі, і помер, 22 щоб Я
ними випробував Ізраїля: чи зберігатимуть господню дорогу, щоб по ній
ходити, так як зберегли їхні батьки,
чи ні. 23 І оставив Господь ці народи,
щоб не вигнати їх швидко, і ані не
видав їх в руки Ісуса.

Глава 3
1 Ці ж народи, які оставив Ісус,
щоб випробувати ними Ізраїля, всіх,
що не знали ханаанських воєн, 2 щоб
це пізнав наслідник ізраїльських синів, і щоб навчити їх війни, однак
вони цього раніше не пізнали: 3
П’ять володінь чужинських князів і
всього хананея, і сидонця, і евея, що
живе в Ливані, від гори Ваал-Ермона
до Лаввемата. 4 І сталося, як випробовував ними Ізраїля, щоб знаним
стало: чи послухаються господньої
заповіді, яку Він заповів їхнім
батькам Мойсеєвою рукою; 5 і поселилися ізраїльські сини посеред
хананея і хеттея, і амморея, і ферезея,
і еввея, і ґерґесея, і євусея. 6 І взяли
їхніх дочок собі за жінок, і своїх
дочок дали їхнім синам, і послужили
їхнім богам. 7 І ізраїльські сини
вчинили погане перед Богом, і забули
свого Господа Бога, і послужили Ваалові і Алсові. 8 І гнівом розгнівався
Господь на Ізраїля, і передав їх в
руки Хусарсатема, сирійського царя,
в межиріччя, і послужили йому 8 літ.
9 І закричали ізраїльські сини до Господа, і Господь підняв Ізраїлеві спасіння, і спас їх Ґотониїл, син кенезів,
молодший брат халевів, 10 і на ньому
був господній дух, – і судив Ізраїля; і
вийшов на війну до царя Хусарсатема, і Господь передав в його руки
сирійського царя, і його рука
скріпилася над Хусарсатемом, сирійським. 11 І була в спокою земля
40 літ, і після цього помер Ґотониїл,
син кенезів. 12 І додали ізраїльські
сини чинити погане перед Господом.
І Господь скріпив Еґлома, моавського царя, проти Ізраїля, тому що він
вчинив погане перед Господом. 13 І
він зібрав до себе всіх аммонових і амаликових синів, і пішов і побив Ізраїля, і взяв финікійські міста. 14 І
послужили ізраїльські сини Еґломові,
моавському цареві, 18-ть літ. 15 І закричали ізраїльські сини до Господа.
І підняв їм Господь спасіння – Аода,
Ґаранового сина, Еміїнового сина,
мужа, що не володів правицею. І послали ізраїльські сини дари його
рукою Еґломові, моавському цареві.
16 І зробив собі Аод ножа, обабіч острого, в одну долоню його довжина, і
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підперезав його на своїм правім бедрі. 17 І він пішов, і приніс дари Еґломові, моавському цареві. Еґлом же
був муж дуже слабий. 18 І сталося,
коли закінчив Аод приносити дари, і
відіслав тих, що несли дари; 19 і Еґлом повернувся від ідолів, що в Ґалґалах, і сказав Аод: Таємне слово в
мене є до тебе, царю. І сказав Еґлом
всім, що прислугували перед ним,
щоб вийшли геть – і вийшли всі, що
йому прислугували. 20 Аод же ввійшов до нього – а цей сам сидів у горішньому літньому покою. І сказав
Аод: Слово боже у мене до тебе, царю. І встав Еґлом з престола, і прийшов до нього. 21 І сталося, коли він
встав: зразу Аод простягнув свою ліву руку і витягнув ножа, що над його
правим стегном, і встромив в Еґломовий живіт. 22 І втиснув і рукоять під
шкіру, і рану закрило сало, бо не витягнув ножа з його живота, але вийшов боком. 23 І вийшов Аод до передпокою, і замкнув двері його горішнього покою, і замкнув його. 24 І
коли цей вийшов, прийшли його раби, побачили: і ось двері верхнього
покою замкнені, і сказали: Чи часом
не сидить на горнці, чинячи собі полегшення, відійшовши від ліжка. 25 І
перечикали в мовчанці, і ось не було
нікого, хто відкрив би двері горішнього покою. І взявши ключ, відкрили – і ось їхній пан лежить на землі
мертвий. 26 Аод же втік, поки вони
здогадалися, і пройшовши попри ідолів, ввійшов до Роти. 27 І сталося, коли прийшов Аод до ізраїльської землі, і затрубів в ріг в Ефремовій горі, і
зійшли з ним з гори ізраїльські сини,
цей же перед ними. 28 І сказав до
них: Ідіть вслід за мною, бо Господь
Бог видасть наших ворогів моавлян в
наші руки. І пішли вслід за ним, і захопили переходи Йордану і Моава, і
не дали нікому перейти. 29 І вибили з
Моава в тому часі яких 10 тисяч мужів: всіх вояків, що в них, і всякого
військового мужа, – і не спасся ні один. 30 І перейшов Моав в тому дні
під ізраїльські руки, і земля була в
спокою 80-ть літ; і судив їм Аод –
доки не помер. 31 По ньому ж встав
Самеґар, Анатовий син, – цей вибив
600 мужів – чужинців ралом плуга, –
і спас і цей Ізраїля.

Глава 4
црс1. 12

1 І додали ізраїльські сини чинити
зло перед Господом, коли помер Аод.
2 *І Господь віддав їх в руки Явинові, ханаанському цареві, який царював в Асорі. І його сильний воєвода
був Сисара. Цей жив в Асароті народів. 3 І закричали ізраїльські сини
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цр~ю моа'влю. (-)33 е^гло'м (же) мђж# ѓ^сла'блеn (б^њ)
ѕњ'ло” И$ бы'сть ја%ко сконча` а^ѓ'дъ принося` дары. и^ вы'слалъ нося'щая да'ры” И$ е^гло'мъ ѓ^брати'ся эT і%долъ и^же въ галга'лњхъ. и^ реq а^ѓ'дъ
слово мн^њ (е^сть) (к тебњ та'ино)34 цр~ю, и^ рече
е^гло'мъ всњмъ (преDстоя%щимъ пред ни'мъ).
(да и^зы'дђтъ во'нъ)35, і^ и^зыдо'ша (-)36 вс^и преDстоя'щїи е^го” (-)37 А$ѓ'д (же) внїиде к немђ`.
(-)38 се'и (же) сидя'ше на восхо'дницы лњтнїи
е^ді'н# и^ рече а^ѓ'дъ слово бж~їе мн^њ къ тебњ
цр~ю. и^ въста` (е^гло'мъ съ стола`)39 (и^ прїиде) к
немђ`” И$ бысть е^гда въста` (а^гїе), простре`
а^ѓ'дъ рђкђ лњвђю с^и і^ и^звлече` но'жъ (и^же) [наD
стегно'мъ е^го де'сным#]40, и^ вон#зе` (-)41 во чре'во
е^гло'мово” И$ поDти'снђ и^ чреn поD ко'жђ, и^ затвори`
(ја%звђ тђ'къ)42, ја%ко не и^звлече` ножа` и^с чре'ва
е^го (н^о и^зы'де лаи^но`)” І$ и^зы'де а^ѓ'дъ во па'пертъ. и^ затвори` двери вхо'дницы го'рнеи е^го, и^
заключи` (е^го) І$ (е^гда) сїи и^зы'де (-)43 (прїидо'ша
раби` е^го)44 (-)45 ё^зрњша, и^ с^е две'ри въсхо'дницы
затво'рены. и^ рњша, е^д^а в за'дњ сњдиT ё^го'дная себњ` творя` эTшедъ эT ло'жа” И$ прежда'ше
(ё^мо'л#кше)46” и^ се не бы'сть эTврьза'яй две'ри
въсхоDницы, и^ (взе'мше)47 клю'чь (-)48 эTврьзо'ша,
и с^е господи'нъ и^хъ лежи'тъ на зеMли` мр~твъ”
(-)49 А$ѓ'д (же) ё^бњжа` до'ндеже ѓ^бозрњша (-)50,
и^ (минђ'въ)51 і%долы (вни'де въ ро'џђ)52” И$ бы'сть
е^гда прїиде [а^ѓD въ зе'млю і^ил~евђ]53, и^ въстрђби` ро'гоM в горњ` ефре'мли, и^ снидо'ша с нимъ
[(съ горы` сн~ове і^и^л~еви)]54, (-)55 се'и (же) преD ни'ми”
И$ рече к ни'мъ, и^дњте въ слDњ мене`, ја%ко
преда'сть г~ь б~ъ врагы` [на'ша]56 моа'вляне в
рђцњ [на'ши]57” І$ и^до'ша въ слњ'дъ е^го, и^ преDвзя'ша прехо'ды ё^ і^ѓр^ да'на (и^) моа'вля, и^ не
да'ша (никомђже)58 минђт'и” І$ и^зби'ша моа'ва
в (т^о вре'мя)59 ја%ко, і~, ты'сяu мђжъ вс^я во'ины, и^же в ни'хъ, и^ вся'къ мђжъ си'ленъ и^ не
ё^бњже (н^и е^ді'нъ)60” И$ премњни'ся моа'въ в
(то'и дн~ь)61 поD рђкђ і^и^л~евђ, и^ бысть в поко'й
земля`, п~, лњтъ и^ сђди` и^мъ а^ѓD до'ндеже
ё%мре” (-)62 По не'м (же) въста` самега'ръ сн~ъ
а^на'џовъ, (се'и kai)63 изби` и^ноплеме'н#никъ, х~,
мђжъ, [радлицею плђж'ною]64 (-)65 и^ сп~се [и^]66
се'и і^и^л~я”

Глvа, д~”
приложи'ша сн~ове і^и^л~еви сътвори'ти ѕл^о
преD гм~ъ е^гда` а^ѓD ё%мре” *И$ эTда'стъ я&
г~ь в рђцњ и^а'винђ цр~ю ханаѓ'ню, и^же црsтвова въ а^со'рњ” и^ вое^во'да (е^го си'лныи)1
(бы'сть) сиса'ра” (-)2 Си^ живя'ше въ (а^саро'џњ)3
стра'н#стњ” И$ възопи'ша сн~ове і^и^л~еви къ г~ђ.
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ја%ко џ~, со'т# колесни'цъ желњз'ныX бња'ше е^мђ, и^
сїи стђжи'мъ і^и^л~еви ѕњ'ло. (лњтъ, к~)4” (-)5
(дњво'ра)6 (же) проро'чица, жена` лафидо'џова. сїа
сђди і^и^л~еви в (т^о врњмя)7” И$ сїя живя'ше поD
фђни'комъ (дево'риномъ)8, междђ ра'моM. и^ ме'ждђ веџи'лемъ в горњ` е^фрњмовњ. и^ въсхожа'хђ
(сн~ове і^и^л~еви, к не'и)9 та'мо [на сђд#]10” И$ (посла'вше)11 (дево'ра)12, призва` вара'ка сн~а (а^вине'мля)13, эT (племе'ни неџали'мова)14. и^ реq к немђ
не (заповњ'да ли тебњ`)15 г~ь б~ъ і^и^л~евъ, да и'деши въ горђ` (фаво'ровђ)16. и^ да пои^ме'ши съ
собо'ю, і~, ты'сящь мђжеи. эT сн~овъ (неџали'мль)17 и^ эT сн~овъ заё^ло'нь” (А$зъ же)18 [приведђ`]19 к тебњ` в# водоте'чь, кисо'нъ, сиса'рђ вое^во'дђ си'лы (а^ви'ня)20. и^ колесни'ца е^го и^ мно'жество (во'и) е^го, и^ преда'мъ и& в рђ'кђ твою” И$ реq
к не'и вара'къ, а^ще и%деши со мно'ю, (т^о) и^дђ`,
(а^ще л^и)21 не и%деши со мно'ю, (т^о) не и^дђ` (-)22”
И$ реq ((дево'ра)23 к немђ`)24, и^дђщи и^дђ` с тобо'ю.
ѓ^баq вњждъ ја%ко не бђ'детъ (т^и съ сла'вою)25
пђть (сїи) во'ньже (-)26 и%деши. поне'же въ рђ'кђ
же'ньскђ преда'стъ г~ь сиса'рђ. и^ (въста'вши)27
(дево'ра)28 і^ и'де с вара'комъ до [кади'съ]29” И$
възва` вара'къ заё^ло'на, и^ (неџали'ма)30. и^ (повелњ` въ слDњ себе` и^ти`)31. і~ ти, ты'сящи мђжеM.
і^ [и'де с (ни'ми дево'ра)32]33” (-)34 Бли'жнїи (же)
кине'и. [эTлђчи'лся бы'сть эT ке'ны]35 (и^же
бы'сть) эT сн~овъ (и^ѓ^а^ваковыX)36 зя'тя мољ=сїѓ^ва. и^ потъкнђ` кђщђ свою`, поD дђ'бомъ почива'ющимъ, ја%же (въ кади'сњ)37” И$ възвњсти'ша
сиса'рњ ја%ко възы'иде вара'къ сн~ъ (а^виное'мль)38,
на горђ` џаво'ръ” И$ съзва` сиса'ра вс^я колесни'ца
своя`. [џ~, соT колесни'цъ желњ'знъ]39. и^ вся` лю'ди
и^же с ни'мъ. эT а^рисо'џа стра'ньска. въ водоте'чь кисо'нь И$ реq (дево'ра)40 къ вара'кђ. въста'ни
ја%ко сїи дн~ь. во'ньже преда'стъ г~ь сиса'рђ в рђ'кђ твою`. [зане`]41 г~ь и^зы'иде преD тобо'ю. и^ сни'де вара'къ с горы` џаво'ръ. и^ і~, ты'сящъ мђжъ
въ слњ'дъ е^го *и^ сътре` г~ь сиса'рђ. и^ все` ѓ^рђж'їе е^го. и^ ве'сь по'лкъ е^го ѓ%стрїеM меча` преD вара'комъ. и^ сни'де сиса'ра съ колесни'цы свое^я, и^
пробњже (пjњ)42” (А$)43 вара'къ жены'и въ слњ'дъ
колесни'цъ (е^го), и^ въ слњ'дъ по'лка. да'же до
дђбра'вы стра'ньски. и^ паде` ве'сь по'лкъ сиса'ринъ ѓ%стрїемъ меча`, не ѓ^ста` (же) н^и е^ді'нъ”
(А$)44 сиса'ра ё^бњже (пњш#)45 въ кђщ'ђ (и^а^ви'лю)46. хеве'ра (кене'ина)47. ја%ко ми'ръ (бња^ше) межђ иа^винемъ цр~еM а^сровоM. и^ ме'ждђ домоM хаве'ровом#” (кене'и^номъ)48” І$ и^зы'иде и^а^и^ль проти'вђ сиса'рњ, и^ рече к# немђ`, съврати'ся господи'не мо'и
съврати'ся ко мнњ` не бо'ися. и^ съврати'ся
къ не'и в кђщђ. и^ покры` и& [ѓ^де'ждею]49 свое^ю”
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до Господа, бо 9-ть сот залізних колісниць було в нього, і цей дуже
дошкулив Ізраїлеві за 20-ть літ. 4
Девора ж, пророчиця, Лафидодова
жінка, – ця судила Ізраїля в тому
часі. 5 І ця жила під Девориною пальмою, між Рамом і між Ветилем, в
Ефремовій горі; і ходили ізраїльські
сини туди, до неї на суд. 6 І
пославши, Девора покликала Варака,
Авинемлевого сина, з Нефталімового
племені, і сказала до нього: Чи не
заповів тобі Господь Бог ізраїльський, щоб ти пішов до Таворської
гори і щоб ти взяв з собою 10-ть
тисяч мужів, з Нефталимових синів і
з Завулонових синів? 7 Я ж до тебе,
до потоку Кисона, приведу Сисара,
воєводу Авинової сили, і його
колісниці, і множество його вояків, і
передам його в твої руки. 8 І сказав
до неї Варак: Якщо підеш зі мною –
то піду, якщо ж не підеш зі мною –
то не піду. 9 І сказала Девора до
нього: Ідучи, піду з тобою; лише
знай, що не буде тобі зі славою ця
дорога, по якій підеш, бо до жіночих
рук Господь передасть Сисара; і
вставши Девора, й пішла з Вараком
до Кадиса. 10 І закликав Варак
Завулона і Нефталіма, і наказав іти
вслід за собою 10-ти тисячі мужам; і
пішла з ним Девора. 11 Кревні ж
Кінея відлучилися від Кени, що був з
Йоавових синів, Мойсеєвого тестя; і
поставив своє шатро під дубом
спочиваючих, що в Кадисі. 12 І
сповістили Сисарі, що пішов Варак,
Авиноємовий син, на гору Тавор. 13 І
скликав Сисара всі свої колісниці –
9-ть сот залізних колісниць, і ввесь
народ, що з ним, з Арисота народів,
до кисонського потоку. 14 І сказала
Девора до Варака: Встань, бо це
день, в якому Господь видасть Сисара в твої руки, бо Господь вийде перед тобою. І зійшов Варак з гори Тавор, і 10-ть тисяч мужів вслід за ним.
15 *І знищив Господь Сисара і всю
його зброю, і ввесь його полк лезом
меча перед Вараком. І зійшов Сисара
зі своєї колісниці, і втік пішки. 16 А
Варак гнався вслід за його колісницями і вслід за полком аж до гаю
народів; і впав ввесь Сисарин полк
лезом меча, не остався ж ані один. 17
А Сисара втік пішки до Явилевого
шатра Хавера Кінея, бо мир був між
Явином, асровським царем, і між
Хаверовим домом Кінея. 18 І вийшла
Яіля назустріч Сисарі, і сказала до
нього: Зверни, мій пане, зверни до
мене, не бійся. І звернув до неї, до
шатра; і вона покрила його своєю
одежею. 19 І сказав Сисара до неї:
Дай мені пити трохи води, бо я спраглий. І вона відв’язала бурдюк з мо-
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локом, і дала йому пити, і знову його покрила. 20 І сказав до неї Сисара: Стань в дверях шатра, і буде,
коли хто прийде до тебе і запитає
тебе, кажучи: Чи є тут хто? І скажеш: Немає. 21 І взяла Яїла, Хаверова жінка, кілок шатра, і взяла молот в свої руки, і ввійшла до нього
потихо, і приклала кілок до мізґів
його голови, і вдарила молотом, і
пробила аж до землі, – цей же змучений спав, і віддав духа. 22 І ось
Варак, що гнався за Сисарою. І
вийшла Яїла йому назустріч, і сказала йому: Ходи, хай покажу тобі
чоловіка, якого ти шукаєш. І ввійшов до неї – і ось Сисара лежав
мертвий, а кілок в мізґах його голови. 23 І упокорив Господь Бог в тому дні Явина, ханаанського царя,
перед ізраїльськими синами. 24 І
пішла рука ізраїльських синів, і
скріпилася, дошкуляючи на Явині,
ханаанському цареві, – доки його
не вигубили.

Глава 5
1 І заспівала Девора і Варак, Авинеємів син, в тому дні, і сказали:
2 Коли ж віддасть помсту тим, що
кривдять Ізраїля, за вибором народу, – благословіть Господа. 3 Послухайте царі, і сприйміть князі, я
заспіваю Господеві, і хвалитиму
Бога ізраїльського. 4 Господи, в
твоєму виході з Сиіру, коли Ти підводився з Едомового поля, земля
затряслася і небо замутилося, і хмари викапали воду, 5 гори зрушилися перед господнім лицем, і гора
Сіон перед лицем Господа Бога ізраїлевого. 6 В днях Самеґарових,
Енатового сина, в днях ізраїлевих
забракло стежок; і пішли без порядку, пішли збоченими шляхами.
7 Не стало жителів в Ізраїлі, не
стало, аж доки не встала я, Девора,
матір в Ізраїлі. 8 Коли забажали нових богів, як ячмінний хліб, тоді
він мав ворогів у брамах; і завойовували їхні міста, і не видно було
пращі ані списа в 40-а тисячах в
Ізраїлі. 9 Серце моє в заповідженому Ізраїлеві – сильні з народу, благословіть Господа, 10 о ви, що їздите на білих ослах, і йдете на суд ради. 11 Видайте голос тих, що плетуть між тими, що веселяться. Там
хай дадуть справедливість Господеві, – закріпиш праведних в Ізраїлі; тепер хай розійдеться до своїх
міст господній народ. 12 Встань,
встань, Деворо, встань, встань – говори з піснею, встань і Вараче, і полони твій полон, Авинеємовий сину. 13 Тепер звеличений буде той,
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И$ реq сиса'ра к не'и. напо'и м^я ма'ло воды`, ја%коже
вжадаXся. и^ эTрњши` мXњ мле'чныи и^ напо'и е^го,
и^ (па'ки покры`)50 е^го” И$ реq к не'и [сиса'ра] ста'ни в#
две'ри кђща. и^ да бђ'детъ а^ще кт^о прїидеT к
тебњ и^ въпраша'етъ т^я (рекђщи)51. е^сть ли
зд^њ (кт^о)52, и^ да рече'ши нњсть [-]53” И$ взя
и^а^и^ль жена` хеве'рова ко'лъ кђщ#ныи. и^ взя`
мла'тъ в рђ'кђ свою`. и^ вни'де к немђ ти'хо. и^
приложи` ко'лъ въ ѓ^бо'чье главы` е^го (и^ ё^да'ри
мла'тоM.) и^ проби` (даже) до земля`. (-)54 се'и (же)
[ё^трђждься спя'ше. і^ и^здъше]55” И$ с^е бара'къ
жены'и сиса'рђ. і^ и^зы'иде и^а^и'ль проти'вђ е^мђ, и^ реq
е^мђ ходи` (да)56 покажђ ти мђжа е^го'же ты
и%щеши. и^ въни'де к не'и, и^ с^е сиса'ра (лежа'ше)57
мр~тв#. (а^)58 ко'лъ въ ѓ^бо'чьи главы` е^го” И$ покори`
г~ь б~ъ [в (то'и дн~ь)59. и^ја^ви'на цр~я ханаа'ня]60,
преD сн~ы і^и^л~евыми” И$ по'иде рђка` сн~овъ і^и^л~евъ. (и^
ё^крњпи'ся)61 стђжа'ющи. на и^а^ви'ня цр~я ханаѓ%ня. дон#деже и^стреби'ша и&”

Глvа, е~”
1

възопи` (дево'ра) и^ вара'къ сн~ъ авинее'мовъ. в (то'и дн~ь)2. и^ (рњ'ста)3” Внегда
(же) (эTдастъ эTмще'нїе ѓ^би'дящиM і^и^л~я)4, въ и^зволе'нїе людеM. блsвите г~а” Слы'шите цр~и [и^ внђши'те кн~ѕи]5, а^зъ гв~и въспою.
(и^) въсхва'лю б~а і^и^л~ева” Ги~ въ и^схо'дњ твое^мъ
эT сїи^ра. вънегда въздвижа'шеся эT села` е^до'мова. земля` ся потресе`, и^ нб~о възмђти'ся. и^
ѓ%блаци прокапа'ша во'дђ, го'ры подвиза'шася эT
лица` гн~я. (и^ гора` сїѓ'нъ)6 эT лица` г~а б~а і^и^л~ева”
Въ' дн~и самега'ровы, сн~а (е^на'џова)7, въ дн~и (і^и^л~евы)8” (ѓ^скђдњша пђтїе)9 і^ и^до'ша [беZ чинђ]10.
и^до'ша в# пђти` кри'вы” (ѓ^скђдњша живђщїи)11
въ і^и^л~и. (ѓ^скђдњша)12 до'ндеже (въстаX а^зъ)13
дево'ра (-)14 м~ти въ і^и^л~и” (Є$гда`) и^зво'лиша боги`
но'вы, ја%ко хлbњ ја%ченъ. (тогда` и^мња'ше враги`
въ вра'тњхъ и^ въе^ва'ша гра'ды и^хъ, и^ не ја^вляшеся пра'ща, а^ни ко'пїе)15” въ м~. ты'сящахъ [въ і^и^л~и]16” СрDце мое` къ заповњ'данымъ
і^и^л~евы. (си'лнымъ в людеX)17 блsвите г~а” (ѓO) ездя'щїи на ѓ^сля'тахъ (бњ'лыхъ и^ на сђ'дъ и^дђщїи совњта. провњща'ите)18” (Глsа плетђщиX)19
средњ веселя'щиXся” тамо да дадя'тъ пра'вдђ
гв~и правеDнїи (да ё^крњпиши)20 въ і^и^л~и. (нн~њ)21
(да разыдTђся)22 въ гра'ды своя` лю'дїе гн~и” Въста'ни въста'ни (дево'ра)23, [-]24 въста'ни въста'ни гл~и съ пњ'снїю. [въста'ни (и^) вара'кђ. и^]25
плњни` плњ'нь тво'и сн~е (а^винее'нь)26” (Нн~њ)27 възвели'чится (ѓ^ста'вшїи въ вельмо'жаX людїи)28. г~ь
сми'ри (на'мъ)29 крњ'пльшая (наs)30. лю'ди е^фрњм374
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ля ё^томи'ша и^хъ в доли'не” Братъ тво'и
венїами'нъ (послњднїи) в лю'дехъ (свои^хъ)31.
(бы'сть) эT мене` махи'ръ (сни'де)32 взыска'ющїи
(тебе`). и^ эT заё^ло'на (ё^крњпля'ющїися)33 въ
ски'петре (ё^казђ'юще писа'нїе)34” (Нача'лнїи) въ
(и^саха'рњ)35 съ (дево'рою)36 [и^ варакоM” такоже (и^)
варакъ]37 эTпђсти` пњшца своя` в# поли'нђ (-)38.
простре` нога'ма свои^ма ё^ раздњленїа рђви'мова.
вели'ка и^спытанїа срDца” (И$ варакъ) въскђю ми
сњ'сти средњ (мосџеџа'ма)39. послђшати звизда'нїе въстава'ющиX проити въ рђвїю ве'лїя. и^спыта'нїа срDца” Галаа^дъ ѓ^бонђ странђ` і^ѓ^рдана,
вселися и^ да'нъ. въскђю ѓ^бита'еши въ (мно'гихъ)40. аси'ръ ѓ^бита` в помо'рїихъ мо'рскихъ.
и^ в лђѕњхъ свои^х# вселися заё^ло'нъ. лю'дїе ёкори'ша дш~ђ ег~о на смр~ть. и^ неџали'мъ на высотњ` села`” (И$) прїидо'ша (до него`) цр~и, и^ въполчи'шася, тогда` вое^ва'ша цр~и ханаа'ни въ
[џанаа'хђ]41, ё^ воды` (маге'довы)42. (и^) мно'жества сребра` не взя'ша” эT нб~си вое^ва'ша ѕвњ'зды
эT чинђ и^хъ. вое^ва'ша съ сиса'рою” Въ водоте'чїи ки'с#сооp. и^згна` я& водоте'чь, кадими'нъ, въ
водоте'чь кис#со'нъ. попере'тъ я& дш~а моя` си'лно” Тогда` эTсњко'ша копы'та ко'ньски, (и^ ё^мякче'ны эT потопта'нїя)43 си'лныхъ е^го” Проклина'ите [мазо'ра]44. (и^) реq а^гг~лъ гн~ь, прокля'тїемъ клени'те живђщая в не'и. ја%ко не
прїидо'ша въ помо'щь гн~ю. [въ помо'щь]45 гн~ю
[на си'лъныхъ]46” Блsвена в# женахъ (і^и^л~евыX)47,
жена` хаве'рова кинїина эT жеn в# кђщи, блsвена
бђ'ди” Воды` проси ё^ нея, и^ (да'стъ е^мђ
мле'ко)48 въ ча'ши си'лныX. принесе` ма'сло” Рђ'кђ
свою лњ'вђю до ко'ла. простре` десни'цђ свою до
[мла'та рабо'тающихъ]49. и^ ё^би` сиса'рђ. (и^)
разби` главђ` е^го, и^ (эTлђчи` че'люсть)50 е^мђ, (и^
ё^би`) ме'жђ нога'ма е^я`, преклони'въ, паде'ся (ё^трђжде'нъ и^) ё'мре посредњ но'гъ е^ю` (и^)51 т^ђ
паде` нечести'вне. ѓ^ко'нцоM призира'ше ма'ти сиса'рина. (ѓ^кно'мъ) средњ решоTки (-)52. чт^о премедли` колесни'ца е^го прїити въскђ'ю ё^медлњша
стопы` (ѓ^рђж'їя)53 е^го” Мђ'дрыя нача'л#ства е^я`,
эTвњща'ша е'й. и^ сама` эTвњщава'ше словеса
своя` (к себњ)” Не ѓ^бря'щђтъ е^го раздњля'юща
кори'сть, дрђжа'я дрђ'ги на главђ` (мђж'а) си'лна
кори'сть, ри'зы разноли'чныя сиса'ръ кори'сть. разли'чна ри'зъ ё^краше'нныхъ. (и^) разли'чная шве'нїя на вы'и е^го (-)54” Та'ко да поги'бнђтъ вс^и
вра'зи твои` г~и. и^ любя'щїи е^го ја%ко въсто'къ
слн~ца въ си'лњ свое'й. и^ бы'сть въ поко'и земля`, м~, лњтъ”
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хто остався з вельмож народу. Господь присмирив нам сильніших від
нас. 14 Народ Ефремовий – втомили
їх в долині. Брат твій, Веніямин, останній в своїх народах; пішов від мене Махир, зійшов шукаючи тебе; і з
Завулона – той, що кріпився в скипетрі, вказуючи на писання. 15 Головні в Ісахарі з Деворою і Вараком
так само й Варак відпустив своїх піших до долини. Простягнув свої ноги
в Рувимових поділах – великі пошуки серця. 16 І Варак – навіщо мені
сидіти між Мостетами, щоб вислухувати свистіння тих, що встають, щоб
пройти до великого Рувія, – пошуки
серця. 17 Ґалаад – на другому боці
Йордану; поселився і Дан – навіщо
живеш між численними. Асир поселився при морських берегах, і на своїх луках поселився Завулон. 18 Народ
пригнітив його душу до смерті; і
Нефталім – на висоті поля. 19 І прийшли до нього царі, і стали до бою, –
тоді воювали ханаанські царі в Танааху, при маґедовій воді – і багато
срібла не взяли. 20 З неба воювали
зорі, з їхнього чину, воювали з Сисарою 21 в кисоновім потоці. Прогнав
їх кадимінський потік до потоку Киссона. Сильно потопче їх моя душа. 22
Тоді відрубали кінські копита, і вони
зм’якшені від топтання його сильних.
23 Проклинайте Мазора, – і сказав
господній ангел, – прокляттям проклинайте тих, що живуть в ній, бо не
прийшли на господню поміч, на господню поміч в сильних. 24 Благословенна між ізраїльськими жінками
Хаверова жінка Кінея; з жінок в
шатрах, будь благословенною. 25 Попросив в неї води, і дала йому молока
в чаші сильних, принесла масло. 26
Свою ліву руку простягнула до кілка,
свою правицю до молота робітників
– і забила Сисару, і розбила його голову, і відбила йому челюсть, 27 і забила; між її ногами, схилившись, він
впав струджений, і помер між її ногами, і там нещасно упав. 28 Крізь віконце дивилася Сисарина матір, крізь
віконце, крізь решітку, – чому забарилася прибути його колісниця? Чому забарилися стопи його зброї? 29
Мудрі, з її начальства, їй відповіли, і
сама відповідала собі своїми словами: 30 Чи не знайдуть його, як ділить
здобич? Як миле чинить друзям – на
голову сильного чоловіка різнобарвна одіж – здобич Сісарі, різнобарвна
одіж – здобич прикрашених, і різнородне пошиття на його шиї. 31 Так
хай згинуть всі твої вороги, Господи,
і ті, що люблять його, такі, як схід
сонця, в своїй силі. І земля була в
спокою 40 літ.
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Глава 6

црс4. 12

1 І вчинили ізраїльські сини погане перед Господом, і Господь передав їх в Мадіямські руки на 7 літ. 2 І
закріпилася Мадіямська рука на Ізраїлі, і зробили собі ізраїльські сини
від Мадіямового лиця загорожі в горах, в печерах і в кріпостях. 3 І було,
коли сіяв ізраїльський чоловік, і приходив Мадіям і Амалик, і східні сини,
і приходили на нього, 4 і ставали до
бою проти них, і нищили плоди землі
аж до приходу до Ґазани, і не оставляли потрібного для життя в Ізраїлі,
ані стад телят, ані ослів. 5 Бо приходили самі і їхня скотина, і приносили
їхні шатра, і приходили, наче саранча, кількістю. Самим же їм і їхнім
верблюдам не було числа, і приходили на ізраїльську землю, щоб її нищити. 6 І дуже збіднів Ізраїль від Мадіямського лиця, і закричали ізраїльські сини до Господа. 7 І сталося, коли ізраїльські сини закричали до Господа через Мадіяма, 8 і послав Господь чоловіка – пророка ізраїльським
синам, і сказав їм: Так говорить Господь Бог ізраїльський: Я є той, хто
вивів вас з Єгипту, і Я вивів вас з дому рабства. 9 І Я визволив вас з єгипетської руки і з руки всіх, що вас
гнобили, і Я прогнав їх з-перед вашого лиця, і Я дав вам їхню землю. 10 І
Я сказав вам: Я є Господь Бог ваш, не
бійтеся амморейських богів, між якими живете, в їхній землі. Але ви не
послухалися мого голосу. 11 І прийшов господній ангел, і сів під дубом,
що є в Ефраті, що був Йоаса, Єсримового батька. І Ґедеон, його син, молотив пшеницю на його току, щоб
втекти з нею з-перед Мадіямського
лиця. 12 І з’явився йому господній
ангел, і сказав: Господь з тобою,
сильний чоловіче. 13 І сказав до нього Ґедеон: Мій пане, якщо є Господь
в нас, то чому нас охопили всі ці зла?
І де є всі його чуда, про які нам розповіли наші батьки, кажучи: Чи не
Господь вивів нас з Єгипту? І тепер
Господь нас відкинув, і видав нас в
Мадіямські руки. 14 *І поглянув на
нього господній ангел, і сказав йому:
Іди в цій своїй силі – і спасеш Ізраїля
від Мадіямських рук; і ось я тебе
пошлю. 15 І сказав до нього Ґедеон:
Пане, чим спасу Ізраїля? Ось моя тисяча, найсмирніша в Манасії, і я найменший в домі мого батька. 16 І сказав до нього Господь: Тому що Я буду з тобою, і вигубиш Мадіяма, як
одного чоловіка. 17 І сказав до нього
Ґедеон: Якщо я знайшов ласку перед
твоїми очима, вчини мені знак, що ти
є, хто говориш зі мною. 18 Не зрушся
звідси, доки не прийду до тебе і при-
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Глvа, ѕ~”
сътвори'ша сн~ове і^и^л~еви ѕло'е преD гм~ъ. и^
преда'стъ я& г~ь въ рђ'кђ мадїа'млю, [з~,
лњтъ]1” И$ ё^крњпи'ся рђка` мадїа'мля
на і^и^л~я. и^ сътвори'ша себњ сн~ове і^и^л~еви
эT лица` мадїа'мля ѓ^гра'ды в# гора'хъ (-)2 в# пеще'раX и^ въ тве'рдехъ” И$ бы'сть е^гда` сњя'ше
чл~къ і^и^л~евъ, и^ въсхожда'ше, мадїа'мъ, и^ а^мали'къ и^ сн~ове въсто'къ. и^ въсхожда'хђ на' ня”
И$ въполча'хђся на' ня. и^ рас#сыпова'хђ пло'ды
земныя, до'ндеже вни'ти въ газа'нђ. и^ не ѓ^ставля'хђ бы'тїа жи'зненаго въ і^и^л~и. (н^и
стадъ)3 (-)4 теле'цъ (н^и ѓ^сля'тъ)5” ЈА/ко са'ми
и^ ско'тъ иX въсхожDаа'хђ. и^ кђщи иX принесо'ша,
и^ прїидо'ша ја%ко прђзи мно'жествоM” (-)6 самњмъ (же) и^ вельблю'домъ и^хъ не бя'ше числа`. и^ прихожда'хђ (б^о) на' землю і^и^л~евђ рас#сы'пати ю&” И$ ѓ^ё^бозњ і^и^л~ь ѕњ'ло эT лица мадїа'мля” И$ възопи'ша сн~ове і^и^л~еви къ г~ђ” И бы'сть
е^гда възопи'ша сн~ове і^и^л~еви къ г~ђ. мадїа'ма
ра'ди. и^ посла` г~ь мђж'а пррoка сн~омъ і^и^л~евомъ.
и^ реq и^мъ с^е гл~етъ г~ь б~ъ і^и^л~евъ. аZ е^смь и^зведы'и ваs изъ е^гљ=пта. і^ и^зведоX ва'съ и^з до'мђ
рабо'ты” І$ изба'виX ваs эT рђки` е^гљ=пеTскїя. и^ эT
рђки всњ'хъ стђжа'ющихъ ва'мъ, и^ прогнаX я&
эT лица` ва'шего. и^ даX ва'мъ зе'млю и^хъ” И$ реко'хъ ва'мъ а%зъ (е^смь) г~ь б~ъ ва'шъ. не ё^бо'итеся бо'гъ (а^м#мор#ре'искъ)7. в# них#же (-)8 живете`
въ земли` ихъ. (н^о)9 не послђш'асте гла'са мое^го” И$ прїиде а^гг~лъ гн~ь, и^ сњ'де поD дђ'боM, ја%же
е^сть въ е^џра'џе и^же (бы'сть) и^ѓ^а'са эTц~а [е^сри'мова]10. и^ гедеѓ'нъ сн~ъ е^го млача'ше пшеницђ
на гђмнњ` (е^го). да бњжа'тъ (с не'ю) эT лица`
мадїа'мля” И$ ја^вися е^мђ а^гг~лъ гн~ь, и^ реq (-)11
г~ь с тобо'ю (мђж'ђ си'л#ныи)12” И$ реq к немђ` гедеѓ'нъ. (г~и мо'и)13, а^ще е^сть г~ь в на'съ. (т^о)
въскђ'ю (н^ы ѓ^брњто'ша)14 вс^я ѕла'я с^и. и^ гд^њ
сђть вс^я чюдеса` е^го. е^лико повњ'даша наM эTц~ы
наши гл~юще. не и^зъ е^гљ=пта л^и и^зведе` насъ
г~ь, и^ нн~њ эTвр'ьже наs (г~ь). и^ преда'стъ наs в
рђ'кђ мадїа'млю” *И$ възрњ'въ на'нь а^гг~лъ гн~ь
и^ реq е^мђ. и^ди` въ крњ'пости свое'й се'и. и^ сп~се'ши і^и^л~я [эT рђ'кђ мадїа'млю]15, и^ с^е (пошлю`)16
т^я” И$ реq къ немђ гедеѓ'нъ. (-)17 г~и. чиM сп~сђ
і^и^л~я. с^е ты'сяща м^я хђдњ'иша в# манасїи. и^
а'зъ (-)18 мнїи' в# домђ эTц~а мое^го” И$ реq к немђ
(г~ь)19 (поне'же а^зъ бђ'дђ)20 с тобо'ю. і^ и^збїе'ши
мадїа'ма ја%ко (е^ді'наго мђжа)21” И$ реq к немђ
гедеѓ'нъ. (-)22 а%ще е^смь ѓ^брњ'лъ блгDть прDе ѓ^чи'ма твои'ма. да сътвори'ши м^и зна'менїе,
ја%ко т^ы е^си и^же гл~еши со мно'ю” Не постђпи`
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эTсю'дђ до'н#деже прїидђ` к тебњ`, и^ принесђ`
тре'бђ свою и^ положђ` прDе тобо'ю, и^ реq а^зъ премедлю` до'ндеже ѓ^брати'шися” (-)23 Гедеѓ'нъ
(же), в#ни'де и^ сътвори` ко'злище эT ко'зъ, и^
(че'тверть е%фи)24 мђки` ѓ^прњ'сноковъ, и^ (вложи` с
мя'сомъ)25 въ кро'шницђ, и^ ю'хђ в#лїя` въ горне'цъ, і^ и^знесе` к немђ поD дђб#, и^ (поста'ви)26” И$
рече к немђ` а^гг~лъ гн~ь възми` мя'са и^ хлњ'бы
прњ'сныя, и^ положи` ё^ ка'мене ѓ%ного, и^ ю'хђ
блиZ пролїи', и^ сътвори` та'ко” И$ простре` а^гг~лъ
гн~ь коне'цъ жезла` и^же въ рђцњ` е^го, и^ прикоснђ'ся мя'сњхъ и^ хлњ'бехъ прњ'сныхъ, и^ възгорњ'ся ѓ%гнь эT ка'мене, и^ съж#же` мя'са и^ ѓ^прњ'сноки, (-)27 а^гг~лъ (же) гн~ь эTи%де эT ѓ%чїю е^го” И$
ви'дњ гедеѓ'нъ, ја%ко а^гг~лъ (е^сть гн~ь)28, и^ рече
гедеѓn, ЭO (-)29 г~и г~и (сего` ли ра'ди)30 ви'дњхъ
а^гг~ла гн~я лице'мъ къ лицђ`” И$ рече е^мђ г~ь,
ми'ръ тебњ не бо'ися, не ё%мреши” И$ съгради`
та'мо гедеѓ'нъ ѓ^л^тарь гв~и, и^ прозва` и& ми'ръ
гн~ь до (сего дн~е)31, (и^) е^ще` (сђщђ е^мђ)32 въ
е^џра'џњ эTц~а (е^срїи'на)33” И$ быs в (т^ђ но'щь)34 и^
реq е^мђ г~ь, поими` теле'ц# ё^пита'н#ныи (эT
ско'тъ) эTц~а твое^го, теле'цъ (и^) [дрђгїи']35, въ
з~, лњтъ, и^ разори` ѓ^лтарь ваа'ль, и^же е^сть эTц~а твое^го, и^ са'дъ и^же ё^ него` да посњче'ши” И$
да съгради'ши ѓ^л#тарь гв~и б~ђ твое^мђ, ја^ви'вшђ ти ся е^мђ на верхђ` горы` (-)36 сея`, въ
преDчинїю`, и^ да по'имеши теле'цъ [вторы'и]37 и^
възнесе'ши въ все`съж#же'нїе, на' древXњ сада и^же
посњче'ши” И$ поя` гедеѓ'нъ [і~]38, мђ'жь эT ра'бъ
свои^хъ, и^ сътвори` ја%коже (заповњ'да)39 е^мђ г~ь,
и^ бы'сть ја%ко ся ё%боя` до'мђ эTц~а свое^го, и^
мQђ граDныхъ, сътвори'ти сего` въ дн~е, и^ сътвори` но'щїю” (ѓ^бђтрњвше же)40 мђж'и граDстїи заё%тра, (ви'дњша) и^ с^е раско'панъ ѓ^лтарь ваа'ль, и^ саD и^же ё^ него посњче'нъ, и^ теле'цъ ё^пита'ныи възнесе'нъ на вс^есъж#же'нїе на
ѓ^л#тарь (но'во) съгражде'ныи” И$ (реко'ша дрђ'гъ)41
къ дрђгђ (-)42 кт^о со'твори` ве'щъ сїю и^ въпраша'хђ і^ и^ска'хђ, и^ реко'ша (ја%ко) гедеѓ'нъ сн~ъ
(и^а'совъ)43 сътвори'лъ е^сть ве'щъ сїю” И$ реко'ша
мђж'и грDастїи къ и^ѓ^а'сђ и^зведи` сн~ъ тво'и, и^
да ё%мретъ, ја%ко раскопа` ѓ^лтарь ваа'ль, и^ ја%ко
посњче` са'дъ и%же ё^ него`” И$ реq и^ѓ^а'съ къ мђже'мъ въста'вшимъ на'нь, вы` л^и нн~њ прю` гл~ете эT ваа'ла, и^ вы` л^и (е^го сп~сете`)44, (н^о а%ще)
кт^о сътвори'лъ е^мђ е^сть кривинђ`, да ё%мретъ до заё%трїя, а%ще (б~ъ е^сть)45 (-)46 да
м#сти'тъ себе` (кт^о)47 раскопа` (е^го ѓ^лтарь)48” И$
(прозва'ша)49 и& в (то'и дн~ь)50 прњт'ели ваа'ла
(рекђще да эTм#сти'тъ на не'мъ ваа'ль. кт^о)51
раскопа` ѓ^л#тарь е^го” (Тогда`)52 ве'сь мадїа'мъ и^
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несу свою жертву, і покладу перед
тобою. І сказав: Я побуду, доки не
повернешся. 19 Ґедеон же ввійшов і
приготував козля, з кіз, і четвертину
ефи муки опрісноків; і поклав з м’ясом до коша, і юшку влив до горнця;
і виніс до нього, під дуб, і поставив.
20 І сказав до нього господній ангел:
Візьми м’ясо і прісні хліби і поклади
коло того каменя, і поблизу вилий
юшку. І вчинив так. 21 І простягнув
господній ангел кінець палиці, що в
його руці, і доторкнувся до м’яса і
прісних хлібів; і загорівся вогонь з
каменя, і спалив м’ясо і опрісноки,
ангел же господній відійшов з-перед
його очей. 22 І побачив Ґедеон, що це
господній ангел, і сказав Ґедеон: Ох,
Господи, Господи, чи задля цього я
побачив господнього ангела лицем в
лице? 23 І сказав йому Господь: Мир
тобі, не бійся, не помреш. 24 І збудував там Ґедеон жертовник Господеві, і назвав його Мир господній –
аж до цього дня, і ще, як був він в
Ефраті, Езріїного батька. 25 І сталося
в ту ніч, і сказав йому Господь: Візьми годоване теля з стада твого батька, і друге теля 7-милітне, і знищ Вааловий жертовник, що є твого батька,
і вирубай сад, що коло нього. 26 І
збудуй жертовник Господеві Богові
твоєму, що тобі з’явився, йому, на
верху цієї гори, в назначеному місці;
і візьми друге теля, і принеси в цілопалення на дровах саду, якого вирубаєш. 27 І взяв Ґедеон 10-ть мужів, з
своїх рабів, і вчинив так, як йому заповів Господь. І сталося, що побоявся дому свого батька і мужів міста,
щоб зробити це під час дня, і вчинив
вночі. 28 Коли ж встали вранці мужі
міста, побачили: і ось Вааловий жертовник рознесений і сад, що коло
нього, вирубаний, і годоване теля
принесене в цілопалення на новозбудованому жертовнику. 29 І сказали один до одного: Хто вчинив це діло? І
допитувалися, і шукали, і сказали, що
Ґедеон, Йоасів син, вчинив це діло.
30 І сказали мужі міста до Йоаса: Виведи твого сина – і хай помре, бо
розніс Вааловий жертовник, і тому
що вирубав сад, що коло нього. 31 І
сказав Йоас до мужів, що повстали
на нього: Чи ви тепер судитимете за
Ваала? І чи ви його спасете? Але,
якщо хто зробив йому кривду, хай
помре до світанку, якщо є богом, хай
себе мстить на тому, хто розніс його
жертовник. 32 І прозвали його в тому
дні Чи судите за Ваала, кажучи: Хай
відомстить на ньому Ваал, на тому,
хто розніс його жертовник. 33 Тоді
весь Мадіям і Амалик, і східні сини
зібралися разом, і перейшли ріку, і
спинилися в долині Ізраїль. 34 Дух
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же божий скріплював Ґедеона, і він
затрубів в ріг, і закричав Авієзер
вслід за ним. 35 Послав же послів
до всього Манасії, і закликано і
цього вслід за ним; після цього послав послів до Асира і до Завулона, і
до Нефталіма, – і пішли протиставитися їм. 36 І сказав Ґедеон до
Бога: Якщо поправді спасаєш Ізраїля моєю рукою, так як Ти сказав,
37 ось я покладу вовняний кожух
на току, і якщо буде роса тільки на
кожусі, а по всій землі буде сухо,
то знатиму, що спасаєш Ізраїля моєю рукою, так як Ти сказав. 38 І
сталося так. І вставши вранці, Ґедеон викрутив кожух, і з кожуха
витекла роса, і наповнив чашу водою. 39 І сказав Ґедеон до Бога:
Хай твоя лють не розгнівається на
мене, хай заговорю ще раз і випробою ще раз в цьому кожусі: хай
тільки на кожусі буде сухо, а по
всій землі хай буде роса. 40 І зробив Бог в ту ніч так, і було сухо
тільки на кожусі, а по всій землі
роса.

Глава 7

мой5. 20

1 І встав Ровоал, це є Ґедеон, і
ввесь народ, що з ним, отаборилися
коло джерела Аред. Табір же Мадіямський і Амаликовий був йому з
півночі, на горі Мосе, Ґавада, в амморейській долині. 2 І сказав Господь до Ґедеона: Численний народ,
що з тобою, – задля цього не передам Мадіяма в їхні руки, щоб часом
не похвалився Ізраїль переді мною,
кажучи: Моя рука мене спасла. 3 І
тепер, отже, скажи до вух народу,
кажучи: *Хто боязливий і лякливий, хай повернеться, і вранці іди з
Ґалаадової гори. І повернулося
22000, з народу, а 10-ть тисяч осталося. 4 І сказав Господь до Ґедеона:
Ще є багато народу. Поведи їх до
води, хай їх там випробую; і буде,
що того, кого лиш тобі назву, цей
хай піде з тобою, а того, кого лиш
не назву, хай не піде з тобою. 5 І
він повів народ до води. І сказав
Господь до Ґедеона: Кожний, хто
питиме воду своїм язиком, так як
п’є собака, – поставиш його окремо, і кожний, хто клякне на коліна і
п’є воду, – відлучиш його окремо. 6
І було число тих, що пили язиком з
долоні – 300 мужів; і ввесь же осталий народ клякнули на їхні коліна,
щоб пити воду. 7 І сказав Господь
до Ґедеона: Трьома сотнями чоловік, що пили воду, спасу вас, і передам Мадіяма в твої руки, і ввесь народ хай іде до свого місця. 8 І взяли
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а^мали'къ, и^ сн~ове въстоk снидо'шася вкђ'пњ, и^
преидо'ша (рекђ`) и^ ста'ша в доли'нњ (і^ил~ь)53” (-)54
дх~ъ (же) бж~їи бы'сть ё^крњпля'а гедеѓ'на и^
въстрђби ро'гомъ, и^ възпи` а^вїезе'ръ въ слњ'дъ
е^го” (посла же послы`)55 къ всемђ` манасїю, и^ съзва'ся и^ се'и въ слњ'дъ е^го, (посе'мъ)56 посла` послы` въ а^си'ръ, и^ въ заё^ло'нъ, и^ въ нефџали'мъ,
и^ взыидоша (сђпроти'витися)57 [и^мъ]58” И$ реq гедеѓ'нъ къ б~ђ, а%ще (и%стинно) сп~са'еши рђко'ю моею і^и^л~я, ја%коже гл~а” Се^ а%зъ положђ` рђ'но во'лняно на тоцњ`, и а%ще роса` бђ'дет# на' рђ'нњ то'чїю,
(а^)59 по всеи зеMли` сђша, (т^о ё^ви'дњ)60 ја%ко сп~са'еши рђко'ю моею і^и^л~я, ја%коже гл~а” И$ бы'сть та'ко, и^ (ѓ^бђт'рњвъ)61 гедеѓ'нъ наё%трїя, (-)62 и^зби` рђ'но і^ и^ска'па (и^з рђ'на роса`)63, (и^ напо'лни ча'шђ)64 воды`” И$ реq гедеѓ'нъ къ б~ђ, да не разгнњ'вается ја%рость твоя` на' мя, (-)65 да гл~ю е'ще`
е^ді'ною, і^ и^скђшђ е^ще` е^ді'ною, в рђ'нњ (се'мъ),
(-)66 да бђ'детъ (в рђ'нњ то'чїю сђша)67, а^ по
все'и земли` (роса` бђ'детъ)68” И$ сътвори` б~ъ (в# тђ
но'щь та'ко)69, и^ бысть сђ'хо на рђ'нњ то'чїю, а^
по все'и земли` роса`”

Глvа, з~”
ѓ^бђтрњ` (ровоа'ль)1. с^е е^сть гедеѓ'нъ. и^
вс^и люди и^же с ниM, [въполчи'шася]2 ё^ и^сто'чника (а^реD)3. (-)4 полкъ (же) мадїа'мль
и^ а^мали'ков# бња'ше е^мђ с сњ'вера на хо'лмњ (мо'се) [гава'џовњ, а^м#мор#реѓ^вы]5 в# доли'не” И$
рече г~ь къ гедеѓ%нђ. мно'ѕи людїе и^же с тобо'ю.
сего ра'ди не предаM мадїа'ма в рђкђ иX. да не
когда` похва'лится і^и^л~ь на' мя гл~я, рђка моа
сп~се мя” [И$ нн~њ гл~и]6 ё^бо въ ё^ши люде'мъ рекыи. *кт^о боја^зливъ, и^ ё^жастиv да ѓ^братиTся.
и^ (заё%тра) (и^ди`)7 эT горы` галаа'довы. и^ ѓ^брати'шася эT людїи. Wк~в, (а^)8 і~ тисяu ѓ^ста`” И$ реq
г~ь къ гедеѓ^нђ, е^ще` людїе мно'ѕи сђть съведи
я& на' водђ (да)9 (тїя& и^скђшђ`)10 (-)11 т^ђ. и^ да
бђ'деT е^гоже а^ще нарекђ` тебњ`. се'й да и^деT с
тобо'ю (-)12. (а^)13 е^гоже а^ще (не) нарекђ` (-)14 да
не и%детъ с тобо'ю (-)15” И$ сведе` люди` на' воводђ”
И$ рече г~ь къ гедеѓ'нђ вс^я и^же ло'четъ ја^зы'комъ
свои^мъ эT воды`, ја^коже ло'четъ пе'съ. да поста'виши и& ѓ^ е^ді'нђ. и^ весь и^же (на колњ'нђ падеT)16
(-)17 (и^ пїе^т# во'дђ)18 эTлђчи и& ѓ^ е^ді'нђ И$ быs [-]19
число` (в го'рстехъ) лока'вшиX ја^зы'коM (-)20. т~
мђж'ь, и^ вс^и (же) ѓ^ста'вшїи лю'дїе преклони'шася на колњ'нђ и^хъ пи'ти во'дђ” И$ рече г~ь къ гедеѓ%нђ, тре'ми ст^ы мђж'ь лока'вшими (во'дђ)
сп~сђ в^ы, и^ предаM мадїа'ма в рђ'кђ твою. и^ вс^и
лю'дїе да и^дTђ (на мњ'ста своя`)21” И$ взя'ша (себњ) бра'шно эT людїи в рђкђ свое^ю. (-)22 ро'гы
378
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своя` (-)23 в#сего (же) (-)24 і^и^л~я эTпђсти` (-)25 въ
хра'мы своя`. а^ т~, мQђ ё^дръжа. по'лкъ же мадїа'мль бњше ни'же е^го` в доли'не. (-)26 бы'сть в
(т^ђ ноu)27. (-)28 рече к немђ` г~ь. [въста'въ]29 (и^)
сниди` (эTсђ'дњ ско'ро)30, в# пол#къ ја%ко предаX
(и^хъ)31 в рђ'кђ твою” А/ще ли ся (т^ы бои'ши)32
сни'ти. (т^о) сниди` т^ы и^ (џа'ра)33 ра'бъ твои
въ по'лкъ” И$ послђ'шаи да чт^о възгл~ютъ, и
посе'мъ ё^крњпњюT рђцњ твои` и^ сни'деши в#
полкъ, и^ сни'де са'мъ, и^ (џа'ра)34 ра'бъ е^го в
ча'сть. н~, тниковъ в# по'лкъ” (-)35 Мадїа'м (же)
и^ а^мали'къ и^ вс^и сн~ове, въсто'къ стоа'хђ в поли'нњ. ја%ко прђѕи мно'жествомъ. и^ вельблю'домъ иX не бња'ше чи'сла. н^о бња'хђ ја%ко пњсоk
на кра'и мо'рстњмъ мно'жествомъ” И$ вни'де
(та'мо) гедеѓ'нъ. и^ с^е (е^ді'нъ)36 повњ'даше (соn
по'дрђгђ свое^мђ)37. и^ рече (се'й)38 со'нъ е^гоже
ви'дњхъ. и^ с^е тњ'сто хлњ'ба ја%чна, валяја%ся
въ полкъ мадїа'мль. и^ привали'ся въ кђщи
мадїа^мъ. и^ побї ю&, и^ превратї ю&. и^ паде'ся
кђща” И$ эTвњща по'дрђгъ е^го и^ рече. нњ'сть
т^о (тњ'сто) н^о ко'пїе гедеѓ'ново, сн~а (и^ѓ'сова)39
мђж'а і^и^л~ева. преда'стъ г~ь в рђкђ е^го мадїа'ма, и^ ве'сь по'лкъ” И$ бы'сть ја%ко ё^слы'ша гедеѓ%нъ повњ'данїе сна` и^ разсђже'нїе е^го. (-)40 поклони'ся гв~и и^ ѓ^брати'ся въ по'лкъ і^и^л~евъ. и^ рече въста'нњте ја%ко предаs г~ь в рђцњ [на'ши]41
пол#къ мадїа'мль. И$ раздњли`, т~, мђж'ь на тр^и
нача'ткы. и^ вда'сть ро'гы в рђцњ всњмъ. и^ водоно'сы (скђде'лны) т#щи`, и^ свњща средњ водоно'совъ” И рече и^мъ мене смотри'те (ја^ко аZ творю`,
та'коже и^ вы')42 сътвори'те, (е^гда)43 а%зъ (внїидђ)44 въ (ча'сть)45 по'лка. и^ да бђ'детъ ја%коже а%ще
сътворю`, та'коже да сътвори'те” И$ (е^гда` а%зъ)
въстрђблю ро'гом# (-)46, и^ вс^и и^же со мно'ю (-)47
да въстрђбите (и^ в^ы в ро'гы)48 ѓ%крsтъ по'лка.
и^ да речете` (ко'пїе) б~ђ и^ гедеѓ%нђ” И$ вни'де гедеѓ%нъ, и^ р~, мђжъ [и^же]49 с ниM. в# ча'сть по'лка
въ нача'стїе стра'жи сре'днее, [и^]50 ё^бђже'нїемъ
въста'виша стрежа'щихъ, и^ въстрђ'биша ро'гы,
и^ съкрђшиша водоно'сы и^же в рђкахъ и^хъ. и^
вострђби'ша (въ) три начаTки в ро'ги (сокрђша'юще)51 водоно'сы, и^ възя'ша в (лњ'вђю рђкђ)52
(-)53 свњщи, и^ въ (десне'и рђцњ)54 и^хъ ро'гы (в
няже трђби'ша)55. и^ възопи'ша (ко'пїе)56 гв~и и^
гедеѓ%нђ” *И$ ста'ша кои^ждо ѓ^ себњ ѓ%крестъ
по'лка. и^ [смяте'ся]57 ве'сь полкъ и^ (ё^жасо'шася)58 и^ побњго'ша” (Сїи же)59 трђби'ша, [въ,
т~, роh]60. и^ положи` г~ь (на' ня) ме'чь (ко'ждо)61
по'дрђгъ свое^го [-]62 въ все'мъ по'лъцњ, и^ пробњж'е полкъ до (виџасе'пы)63. и^ (-)64 даже до
(-)65 (а^вельмаё^ла)66 и^ к (тави'џђ)67” И$ созва'ша379

собі їжу від народу в свої руки, свої
роги, – ввесь же Ізраїль він відпустив
до своїх домів, а 300 чоловік затримав. Табір же Мадіямський був
під ним, в долині. 9 Сталося, що в тій
ночі сказав до нього Господь: Встань
і скоро зійди звідси до табору, бо Я їх
передав в твої руки. 10 Якщо ж ти
боїшся зійти, то зійди ти і Тара, твій
раб, до табору. 11 І послухай, хай
щось заговорять, і після цього скріпляться твої руки і зійдеш в табір. І
зійшов він сам і Тара, його раб, до
табору в частину 50-тників. 12 Мадіям же і Амалик, і всі східні сини
стояли в долині, як саранча кількістю; і їхнім верблюдам не було числа,
але чисельністю були, наче пісок на
морськім березі. 13 І ввійшов туди
Ґедеон – і ось один розповідав своєму другові сон, і сказав: Це сон,
який мені приснився: і ось тісто ячмінного хліба котиться в Мадіямський табір, і вдарило в Мадіямське
шатро, і побило його, і розбило його,
і шатро впало. 14 І відповів його
друг, і сказав: Не є то тісто, але спис
Ґедеона, Йоасового сина, ізраїльського мужа. Передав Господь в його руки Мадіяма і ввесь табір. 15 І сталося, як почув Ґедеон розповідь сна і
його пояснення, він поклонився Господеві і повернувся до ізраїльського
табору, і сказав: Встаньте, бо Господь передав в наші руки Мадіямський табір. 16 І він розділив 300
мужів на три частини, і дав роги всім
в руки, і порожні глиняні відра, і
свічі посеред відер. 17 І сказав їм:
Дивіться на мене, так як я чиню, так
само і ви вчиніть, коли я ввійду до
частини табору; і хай буде, що так як
лиш зроблю, так само ви зробіть. 18 І
коли я затрублю в ріг, і всі, що зі
мною, затрубите і ви в роги довкруги
табору, і скажете: Спис Богові і Ґедеонові. 19 І ввійшов Ґедеон і 100.
чоловік, що з ним, в частину табору
на початку середньої сторожі, і будячи, збудили сторожів, і затрубили в
роги, і розбили відра, що в їхніх руках, 20 і затрубили в три частини в
роги, розбиваючи відра, і взяли в ліву
руку свічі, і в їхній правій руці роги,
в які трубили, і закричали: Спис Господеві і Ґедеонові. 21 *І стали, кожний сам, довкруги табору, і ввесь табір попав в замішання, і перелякалися, і втекли. 22 Ці ж трубили в 300
рогів, і поклав Господь на них меч,
кожного з друзів його в цілому таборі; і втік табір до Витасепи, і аж до
Авельмаула і до Тавита. 23 І скликано ізраїльських чоловіків з Нефталіма і з Асира, і з всього Манасії, і
погналися вслід за Мадіямом. 24 І Ґедеон послав послів до всіх Ефрімо-
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вих околиць, кажучи: Зійдіть назустріч Мадіямові, і випередіть їх
при воді до Ветира, Йордана. І
скликано всіх Ефремових чоловіків, і наперед взяли воду до Ветира,
Йордана. 25 *І взяли 2-х мадіямських князів, Орива і Зива, і забили
Орива в Сурі, а Зива забили в Екеві. І погналися за Мадіямом, і принесли Оривову і Зивову голову до
Ґедеона з тамтого боку Йордану.

Глава 8

йос. 10

1 І сказали до нього Ефремові
чоловіки: Що це ти нам вчинив, що
ти нас не покликав, коли ти пішов
воювати проти Мадіяма? І сильно
змагалися з ним. 2 І сказав до них
Ґедеон: Чи не так вчинив я тепер,
так як і ви? Чи не кращим є останній Ефремовий збір від збору Авієзерового вина. 3 У ваші руки передав Господь мадіямських князів Орива і Зива, і що я зміг вчинити такого, як ви? Тоді утихомирився їхній дух супроти нього, коли він їм
сказав це слово. 4 І прийшов Ґедеон до Йордану, і перейшов сам і ті,
що з ним, 300 чоловік, голодні і
струджені в погоні. 5 І сказав сокхотським мужам: Дайте, отже, хліба чоловікам, що зі мною, бо вони є
голодні, бо я женуся вслід за Зевеем і Салмоном, мадіямськими царями. 6 І сказали сокхотські князі: Чи
голова Зевея і Салмона тепер в твоїй руці, щоб ми дали хліб твоїм воякам? 7 І сказав Ґедеон: Не так.
Але, коли Господь передасть Зевея
і Салмона в мої руки, я натру ваші
тіла терням і зіллям в пустині. 8 І
пішов звідти до Ватануїла, і сказав
до них за цим же, і відповіли йому
тануїлові мужі, так як йому відповіли сокхотські мужі. 9 І сказав Ґедеон тануїльським мужам, мовлячи: Коли повернуся – з миром рознесу цю вежу. 10 Зевей же і Салмон були в Каркарі, і з ними їхній
табір до 15-ти тисяч мужів, що осталися в усьому таборі східних синів, а тих, що померли, було 100 і
20 тисяч мужів, що носили спис. 11
*І пішов Ґедеон дорогою тих, що
жили в шатрах на сході Анавай, напроти Нави, і розбив табір, табір же
був самовпевнений. 12 І втекли Зевей і Салмон, і він гнався вслід за
ними, і схопив обох мадіямських
царів, Зевея і Салмона, і розбив
ввесь їхній табір. 13 І повернувся
Ґедеон, Йоасів син, з бою перед
сходом сонця. 14 І схопив хлопчи-
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ся мђжи і^и^л~ьстїи эT (неџали'ма)68, и^ эT а^си'ра,
и^ эT всего` мана'сїя. и^ погна'ша въ слDњ мадїа'ма” И$ (посла` послы`)69 гедеѓn въ ве'сь предњлъ
е^фрњмль гл~я, сни'дњте въ срњте'нїе мадїа'мђ.
и^ варите иM во'дђ до [веџи'ра]70 (-)71 і^е^рда'на” И$ созва'шася вс^и мђ'жїе е^фрњмовы, и^ преDэTня'ли во'дђ, до [веџи'ри]72, (-)73 і^е^рда'на. *и я^ша, в~, кня'ѕя
мадїа'мля. ѓ^ривђ, и^ зи'вђ, и^ ё^би'ша ѓ^рива в#
сђрњ, (а^)74 зивђ ё^би'ша въ (е^кевњ)75. и^ погна'ша мадїа'ма. и^ главђ` ѓ^ри'вовђ, и^ зи'вовђ. принесо'ша
къ гедеѓ%нђ эT ѓ^но'я страны` і^е^рда'на”

ўлMо п~в
і^саі^а і~

Глvа, и~”
1

[рекоша] к немђ` (мђ'жи)2 е^фрњмли что`
(-)3 с^е сътвори` на'мъ (ја%ко не позва`)4 наs
е^гда по'иде вое^ва'ти на мадїа'ма. и^ пря'хђся с ни'мъ си'лно” И$ рече к ниM гедеѓ'нъ,
(не та'ко ли)5 сътвори'хъ нн~њ ја%коже (и^) в^ы. не
лђ'чшее л^и собра'нїе послDњнее е^фрњмле, нежели собранїе вина` а^вїезе'рова” В рђкђ ва'шђ, предаs г~ь
кня'ѕя мадїа'мля. ѓ^ри'ва, и^ зи'ва. и^ что'же а%зъ
могоX сътвори'ти ја%коже в^ы. [-]6 тогда` почи`
дх~ъ иX эT него`, вънегда` гл~а (иM) сло'во с^е” И$ прїиде гедеѓn къ і^ѓ^ръда'нђ. и^ пре'иде саM і^ (и^же) (с
ниM, т~, мQђ)7 а^л#чни и^ ё^трђжде'ни [гоня'ще]8” И$
реq мђ'жеM сокхо'џскыM. дадите ё%бо (мђжеM хлњбы)9
и^же со мно'ю ја%ко аlчни сTђ. аZ б^о женђ` въ слDњ зеве'я, и^ (салмона)10 цр~я мадїаMля” И$ реко'ша кня'ѕи съкхоџе'иски е^гда` (глава`)11 зеве'а и^ (салмо'на)12
нн~њ въ рђцњ твое'и, ја%ко да дамы` вое^мъ твои^мъ хлњ'бы” И$ реq гедеѓ%нъ не та'ко (н^о) вънегда`
преда'стъ г~ь зеве'я и^ (салмо'на)13 въ рђ'кђ мою.
(-)14 а%зъ сотрђ` пло'ти ва'ша те'рнїемъ въ пђсты'ни и^ (побы'лью)15” И$ възы'де эTтђ'дђ въ (ваџанђ'илъ)16, и^ гл~а к ниM по се'мђ (же). и^ эTвњща'ша е^мђ мђ'жи (џанђ'или)17, ја%коже эTвњща'ша
е^мђ мђж'їе сокхо'џъстїи” И$ реq [гедеѓ%нъ]18 мђж'емъ (џанђ'ильскиM)19 рекђщ'е, внегда` ѓ^бря'щђся
с ми'ромъ. раскопа'ю столпъ с'еи” (-)20 Зеве'и (же)
и^ (салмоn)21, (быша) в# карка'рњ и^ по'лкъ иX с ни'ми, до е~і, тысящъ (мђж'еи) ѓ^ставшиX эT всего
по'лка сн~овъ въсто'чныхъ. (а^)22 ё^ме'ршиX бња'ше,
р~, и^ к~ тысящъ мђж'ь (дръжащиX ко'пїе)23” *И$
възы'де гедеѓ%нъ пђте'мъ живђщ'ихъ въ кђщахъ. эT восто'къ (а^нава'и)24 пря'мо (на'вы)25. і^
и^зби` по'лкъ. по'лкъ же бња'ше ё^пова'ющъ” И$ пробњгнђ'ста зеве'и, и^ (салмо'на)26. и^ гна` въ слDњ
и^хъ и^ я& ѓ%ба` цр~я мадїа'мля. зеве'я, и^ (салмо'на)27. и' весь по'лкъ е'ю рас#сыпа” И$ ѓ^брати'ся гедеѓ%нъ сн~ъ и^ѓ^а'совъ эT ра'ти, (пре'жде въсхо'да
сл~нца)28” И$ [я`]29 ѓ^тро'чищъ эT мђже'и сък#хо'џъ,
и^ въпраша е^го. и^ въписа` эT [него`]30 кня'ѕя сок#380
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хо'џ#скы. и^ ста'рца и^хъ, ѓ~, (и^) сеDмь мђ'жь” И$
прїиде гедеѓ%нъ къ [мђже'мъ]31 сокхо'џъ. и^ реq
и^мъ с^е зеве'и и^ (салмо'нъ)32, и^хже ради ё^кори'сте м^я гл~юще. е^да` (глава`)33 зеве'а и^ (салмо'на)34, (И$) нн~њ въ рђ'цњ твое'и. да дадиM мђжемъ твоиM” эT ё^трђж'дъшим#ся хлњ'бы” И$
поя` кня'ѕи и^ ста'рца граDныя, и^ [-]35 (те'рнїе,
эT пђсты'ни)36 и^ наказа` и^мъ мђ'жа сокхо'џ#ски.
и^ сто'лпъ (џанђ'иль)37 раскопа`. і^ и^зби` мђж'а
граDныя” И$ реq къ зеве'ю и^ (салмо'нђ)38. (ја%ко
в^ы)39 мђж'и ја%же и^зби'сте въ џаво'рњ. и^ рњша
ја^коv т^ы (таковїи ѓ^ни`)40. подо'бен# (ты е^си)
и^мъ. (ко'ждо б^о иX) (ѓ'бразомъ ја%ко сн~ове
цр~ьски)41” И$ реq гедеѓn бра'тїа моа и^ сн~ове мт~ре
мое'я сTђ. [-]42 жи'въ г~ь а%ще бы'сте живи'ли
и^хъ. не ё^билъ бы'хъ ва'съ” И$ реq е^џе'рђ прьвенцђ`
свое^мђ въста'въ ё^бїи иX, и^ не и^звлече` ѓ^тро'чищь [-]43 меча` свое^го, (-)44 ё^боя'ся млаD б^о
бњаше” И$ реq зеве'а и^ (салмо'на)45. въста'ни ё^бо
т^ы и^ съпротиви'ся на'ю, ја%ко'въ б^о мђжъ та'ко (и^) си'ла е^го. *и^ (въста'въ)46 гедеѓn (-)47 ё^би`
зеве'я и^ (салмо'на)48. и^ взя` мо'хры ја^же на вы'яхъ вельблю'домъ и^хъ” И$ [реко'ша]49 (мђж'и)50
і^и^л~ьстїи къ гедеѓ'нђ. владњ'и т^ы в наs и^
сн~ове (сн~овъ) твоиX, ја%ко т^ы сп~се наs эT рђ'кђ
мадїа'млю” И$ реq к ни'м# гедеѓ'нъ не владњ'ю
а%зъ ва'ми. н^и воз#владњ'етъ сн~ъ мо'и ва'ми.
(н^о) г~ь да владње'тъ ва'ми” И$ реq к ниM гедеѓn
прошђ ё^ васъ е^ді'ноя вещи. (-)51 да ми`
дасть мђж'ь ё^серя'зь эT полона` свое^го, ја%ко ё^серя'зи зла'ты мно'ѕи бяхђ и^мъ. зане'же и^зъмалтяне бя'хђ” И$ реко'ша даю'ще да'мы и^
(простроша)52 ри'зђ (-)53. и^ (възверго'ша)54 т^ђ
(мђж'и)55 ё^серя'зь злаT полона` свое^го” И$ бы'сть
мњра ё^серя'зь зла'тыхъ, и^хже ё^проси` (ты'сђща, и^ з~ соT, сикль)56 зла'та ра'звње плениw, и^
ѓ^дњнїи (е^м#џоџовыX)57. и^ ри'зъ багря'ныхъ ја^же
на цр~ихъ мадїа'млихъ” (-)58 ра'звње гри'венъ
златыхъ, ја%же на вы'яхъ вельблюD и^хъ” И$
сътвори эT нихъ гедеѓ'нъ ја%ко ри'зђ жре'ческђ,
и^ постави и& въ гра'дњ свое^мъ [-]59 е^фраџа и^
съблђди` ве'сь і^и^л~ь въ слDњ е^го та'мо и^ бы'сть
гедеѓ'нђ и^ (всемђ`) (е^го до'мђ)60 въ собла'знь” И$
премњни'ся мадїа'мъ преD сн~ы і^и^л~евы. и^ не приложи'ша въздви'гнђти гла'вы свое^я, и^ бы'сть
въ покои` земля`, [м~, лTњ]61. въ дн~и гедеѓ'новы”
І$ и^де (е^рова'ль)62 сн~ъ и^ѓа'соv и^ сњ'де в домђ` свое^мъ” (-)63 Гедеѓ'нђ (же) бњше, ѓ~, сн~овъ, и^зшеDшїи эT чре'слъ е^го. ја%ко же'ны (бњхђ мно'гы)64
е^мђ” И$ подло'жница е^го ја%же в сики'мњ (и^ с^и
роди` е^мђ)65 сн~ъ. и^ нарече и%мя е^мђ а^вимеле'хъ”
И$ ё'мре гедеѓ'нъ сн~ъ и^ѓ^а^с#со'въ. въ ста'рости
381

ну з чоловіків Сокхота, і допитав його, і списав від нього сокхотських
князів і їхніх старшин – 70 і сім чоловік. 15 І прийшов Ґедеон до чоловіків Сокхота, і сказав їм: Ось Зевей і
Салмон, через яких ви мене зневажили, кажучи: Чи голова Зевея і Салмона і тепер в твоїй руці, щоб ми
дали ослаблим твоїм мужам хліб? 16
І взяв князів і міських старшин, і терня з пустині, і покарав ними сокхотських мужів. 17 І розніс тануїлську
вежу, і вигубив міських чоловіків. 18
І сказав до Зевея і Салмона: Отже, ви
мужі, які вигубили в Таворі? І сказали: Так як ти, такі вони. Ти є подібний до них, бо кожний з них видом, як сини царські. 19 І сказав Ґедеон: Брати мої і сини моєї матері це.
Живе Господь. Якщо б ви були живими їх оставили, не забив би я вас.
20 І сказав Етерові, своєму первородному: Вставши, забий їх. І хлопець не
витягнув свого меча, злякався, бо був
молодим. 21 І сказав Зевей і Салмон:
Встань, отже, ти і протистався нам,
бо який чоловік, така і його сила. *І
встав Ґедеон, забив Зевея і Салмона, і
взяв прикраси, що на шиях їхніх верблюдів. 22 І сказали ізраїльські мужі
до Ґедеона: Пануй в нас ти і сини
твоїх синів, бо ти нас спас з Мадіямових рук. 23 І сказав до них Ґедеон: Не пануватиму я над вами, ані не
пануватиме над вами мій син, але
Господь хай панує над вами. 24 І сказав до них Ґедеон: Прошу я у вас
одну річ: хай мені дасть чоловік
кульчик зі своєї здобичі, бо в них
було багато золотих кульчиків, бо
були ізмаїлітами. 25 І сказали: Даючи
дамо. І розстелили одіж, і туди чоловіки кинули золотий кульчик зі своєї
здобичі. 26 І була вага золотих кульчиків, які випросив, тисяча і 7 сот
сиклів золота, опріч полоненого і емтотової одежі, і багряної одежі, що на
мадіямських царях, опріч золотих нашийників, що на шиях їхніх верблюдів. 27 І з них Ґедеон зробив, наче
священичу, ризу, і поставив її в своєму місті, в Ефраті; і привів до блуду
ввесь Ізраїль вслід за ним, там; і було
Ґедеонові і всьому його домові на
згіршення. 28 І перемінився Мадіям
перед ізраїльськими синами, і не додали піднести своєї голови, і земля
була в спокою 40 літ в Ґедеонових
днях. 29 І пішов Єровал, Йоасів син, і
осів в своїм домі. 30 В Ґедеона ж
було 70 синів, що вийшли з його стегон, бо в нього було багато жінок. 31
І його наложниця, яка в Сикимі, і ця
породила йому сина, і назвав його
ім’я Авимелех. 32 І помер Ґедеон,
Йоасів син, в добрій старості, і був
похований в Йоасовій горі його бать-
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ка, в Вефраті, Ездрієвого батька. 33
І сталося, коли помер Ґедеон, відвернулися ізраїльські сини, і вчинили розпусту вслід за Ваалами, і
поставили собі Ваальверита в завіт,
щоб їм був Богом. 34 І не згадали
ізраїльські сини Господа Бога свого, що визволив їх з руки всіх їхніх
ворогів довкруги. 35 І не вчинили
милосердя з домом Єровоаловим,
він є Ґедеон, за всім його милосердям, що вчинив з Ізраїлем.

Глава 9

ез3. 4
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1 І пішов Авімелех, Єровоамовий син, до Сикема, до братів своєї
матері, і сказав до них і до всього
племені дому батька своєї матері,
мовлячи: 2 Скажіть це в вуха всім
сикимським мужам: Що краще вам:
чи це, щоб вами володіли 70 чоловік, всі Єровоамові сини, чи щоб
вами володів один чоловік? І згадайте, що я є ваша кість і ваше тіло.
3 І говорили брати його матері про
нього в уші всіх сикемських чоловіків всі ці слова, і повернулося їхнє серце вслід за Авимелехом, бо
сказали, що є нашим братом. 4 І дали йому 70 срібляків з дому Ваала
Ферита, і ними Авимелех найняв
молодих і гарних чоловіків, і вони
ходили вслід за ним. 5 І прийшов
він до хати свого батька, до Ефрати, і вигубив своїх братів, Єровоамових синів, 70 чоловік на одному
камені, тільки остався Йоатам, найменший Єровоамовий син, бо сховався. 6 І зібралися всі сикемські
чоловіки і ввесь дім маалів, і пішовши, і поставили Авимелеха царем у валанському таборі, що в Сикемах. 7 І розповіли це Йоатамові, і
він, пішовши, став на вершку гори
Ґазирин, і підняв свій голос, і закликав, і сказав їм: Послухайте мене, сикимські мужі, і хай вас послухає Бог. 8 *Ідучи, пішли дерева собі вибрати царя, і сказали оливці:
Будь нам царем. 9 І сказала їм оливка: Чи оставивши свою ситість,
яку в мені прославили Бог і люди,
піду панувати над деревами? 10 І
сказали дерева фізі: Ходи і царюй
над нами. 11 І сказала їм фіґа: Чи
полишивши свою солодість і свій
добрий плід, піду панувати над деревами? 12 І сказали дерева до виноградної лози: Ходи і будь нам царем. 13 І сказала їм *виноградна
лоза: Чи оставивши своє вино і
людську веселість, піду панувати
над деревами? 14 І після цього всі
дерева сказали тернині: Ходи і будь
нам царем. 15 І сказала тернина до
дерев: Чи по правді ви собі виби-
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бла'зњ. и^ погребе'ся въ (горњ`)66 і^ѓ^а'сса эTц~а е^го
въ (веџра'џе)67. эTц~а (е^здрые^ва)68” И$ бы'сть ја^ко
ё%мре гедеѓ'нъ, (-)69 съврати'шася сн~ове і^и^л~еви, и^
съблђди'ша въ слњ'дъ ваали'ма. и^ сътвори'ша
себњ` ваа'львери'џа въ за'вњтъ, да и^мъ бђ'дет#
бhо” И$ не въспомянђша сн~о і^и^л~еви г~а б~а свое^го,
и^збавльшаго я& и^з рђкы всњ'хъ вра'гъ и^хъ ѓ%крsтныхъ” И$ не сътвори'ша милости съ домо'мъ
(і^е^роа'ловыM)70, [сїи е^сть]71 гедеѓ'нъ по все'и млти
(е^го) и^же сътвори` съ і^ил~емъ”

Глvа, џ~”
і'де а^вимеле'хъ сн~ъ (і^е^ровоа'мль)1 въ [сикемъ]2, къ бра'тїи мт~ре свое'я. и^ рече к
ни'мъ и^ къ всемђ` племе'ни до'мђ эTц~а
мтр~и свое^я гл~юще” Гл~ите (с^е)3 въ ё%ши
[всњм#]4 мђжеM сикиMскимъ, чт^о бл~жїе [вамъ]5 (с^е
ли`) и^же владњти ва'ми, ѓ~, мђж'ь вс^и сн~ове і^е^роваа'мли, и^л^и владњти ваM мђж'ђ е^ді'номђ, и^
помяни'те ја%ко ко'сть ва'ша и^ пло'ть ва'ша
(е^смь а%зъ)6” И$ гл~аша (бра'тїа мт~ри е^го ѓ^
немъ)7, въ ё%ши всњ'хъ мђжь (сике'м#скъ)8, вс^я
словеса` с^и. и^ ё^клони'ся срDце и^х# въ слDњ а^вимеле'ха, реко'ша б^о (ја^ко) бра'тъ на'шъ е^сть” И$ даша е^мђ ѓ~, сребре'никъ эT до'мђ [ваа'ла, фериџа]9.
и^ ная` и%ми а^вимеле'хъ мђже'въ млады'хъ и^ лњ'пыхъ. и^ хожда'хђ въ слDњ е^го” И$ прїиде в доM эTц~а свое^го въ (е^џра'џђ)10, і^ изби` бра'тїю свою сн~ы
(е^ровоа'левы)11, ѓ~, мђжъ на ка'мени е^ді'номъ.
(толико)12 ѓ^ста` і^ѓ^а^џа'мъ сн~ъ (і^ѓ^ровоа'ль)13 мнїи
съкры' бо ся” И$ собра'шася вс^и мђж'и (сике'м#стїи)14. и весь до'мъ (маа'ловъ)15. и^ (шеDше)16 и^
поста'виша а^вимеле'ха цр~емъ, ё^ вала'ня ста'нђ
[и^же]17 в сики'мехъ” И$ повњ'даша (с^е) и^ѓ^а'џамђ. и^
(шеD)18 ст^а на вр'ъхъ горы` (газири'н#)19. и^ въздви'же гла'съ свои и^ възва` (-)20 рече и^мъ. послђша'ите мене` мђж'и сики'м#стїи, да и^ (васъ ё^сли'шитъ)21 б~ъ” *И$дђщ'и и^до'ша дре'ва і^и^збра'ти себњ` цр~я. и^ рњша масли'чинњ бђ'ди наM цр~ь” И$ рече
и^мъ масли'чина. [и^л^и]22 ѓ^ста'вивши сы'тость
свою`, е^же въ мнњ` просла'ви б~ъ и^ чл~цы. да и^дђ`
владњти древа'ми” И$ реко'ша древа` смо'кви, прїиди (и^) црsтвђи наD на'ми” И$ рече иM смо'кви, ѓ^ста'вивши (свою сладость)23 и^ плоD сво'и бл~гыи, да
и^дђ` владњти древа'ми” И$ реко'ша древа` к виногра' дђ. прїиди (и^) бђ'ди наM цр~ь” И$ рече иM *винограD ѓ^ста'вивши (л^и) вино` свое (и^) весе'лїе [-]24 члчsко. да и^дђ` владњти древа'ми” И$ (посеM) реко'ша
[вс^и]25 древа` те'рьнїю. прїиди (и^)26 бђ'ди намъ
цр~ь” И$ реq те'рнїе къ древаM. а^ще по и%стиннњ (-)27
и^збира'ете (себњ` цр~я мене`)28. (т^о) прїидњте (и^)
[внїи'дњте поD]29 сњ'нь мою`. (-)30 а^ще ли (же) н^и
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(т^о) и^зы'де ѓ%гнь и^зъ те'рнїа и^ попалиT (вс^я)
ке'дры лива'нъскыя” И$ нн~њ а%ще по и%стин#нњ и^
по съвръше'нїю творите`, (поставля'юще)31 а^вимеле'ха цр~емъ. и^ а'ще е^сте добро` сътвори'ли съ
(і^ѓ^ровоа'моM)32 и^ з до'момъ е^го. и^ а'ще по эTда'нїи рђкы` е^го сътвори'сте е^мђ” Поне'же вое^ва`
эTц~ъ мо'и по ваs и^ (дава'ше)33 дш~ђ свою проти'вђ. і^ и^зба'ви ваs эT рђкы` мадїа'мля” (-)34
Вы (же) въста'сте на до'мъ эTц~а мое^го дне'сь,
(-)35 и^зби'сте сн~ове е^го. ѓ~, мђжъ на (е^ді'номъ
ка'мени)36, и^ поста'висте цр~ем# а^вимеле'ха, сн~а
рабы` е^го наD мђжи сики'мски ја%ко бра'тъ ва'шъ
е^сть” І$ а'ще по и%стин#нњ (с^е) и^ по соверше'нїи
сътвори'сте, съ (и^е^ровоа'ломъ)37 и^ до'моM е^го
(дне'сь)38, блsвени в^ы бђ'дете и^ весе'ли, ѓ^ а^вимеле'сњ (-)39 и^ тои ѓ^ ва'съ” (-)40 А$ще ли (же) н^и
да и^зы'иде ѓ%гнь и^з# а^вимеле'ха и^ попали'тъ
мђжа сикиMски, и^ до'мъ (маа^ло'нь)41 и^ (посе'м#)
[да и^зы'иде ѓ%гнь эT мђжъ сики'мскиX, и^ эT до'мђ (моа^ло'ня)42]43, и^ попали` а^вимеле'ха” И$ (эTи%де)44 и^ѓ^а^џа'мъ (и^ пробњже), і^ и'де въ [ви'рђ]45,
и^ всели'ся т^ђ, эT лица` а^вимеле'ха бра'та свое^го”
И$ ѓ^блада` а^вимеле'хъ въ і^и^л~и, г~ лњта” И$ посла`
б~ъ дх~ъ ѕоl межDђ а^вимеле'хоM, и^ междђ` мђжи
сики'м#скими. и^ погордњш'а мђжи` сики'мъстїи
(-)46 (а^вемеле'хомъ)47” ЈА/ко да възы'детъ эTмще'нїе. о~, сн~овъ и^е^ровоа^и'ль. и^ кро'ви иX да възло'жатъ на а^вимеле'ха бра'та и^хъ, и^же ё^би'въ
и^хъ. и^ на мђжа сики'м#ски и^же ё^крњпи'ша рђцњ е^го. ё^би'ти бра'тїю свою” И$ поста'виша
на'нь мђжи сики'мстїи поDса'ды. на връсњ'хъ
го'рскиX. и^ разграбля'хђ вс^я и^дђщая к ни'мъ
на пђти`. и^ повњ'дахђ (с^е) а^вимеле'хђ” И$ (по
се'мъ) прїиде гаа'лъ сн~ъ а^ве'довъ и^ бра'тїа е^го.
[и^ прїидо'ша в# сики'мђ]48. и^ ё^пова'ша на'нь мђжи` сики'мстїи” І$ и^зыдо'ша на село`. и^ ѓ^бъи^ма'ша виногра'ды своя`. і^ и^згнета'хђ и^ сътвори'ша
ли'ки. и^ ходи'ша въ хра'мъ (бого'въ)49 свои^хъ. и^
ја%ша и^ пи'ша, (кленђще)50 а^вимеле'ха” И$ рече
(гаа'дъ)51 сн~ъ а^ве'довъ. чт^о е^сть а^вимеле'хъ.
(и^л^и)52 чт^о е^сть сн~ъ сђхе'мовъ, ја%ко да рабо'тае^мъ е^мђ. нњ'сть л^и се'и сн~ъ (и^е^рова'ль)53, и^
(зеё%ль)54. и^же е^сть страQ е^го (да слђжиM лђ'чше)55 мђжеM е^мо'ра эTц~а сђхе'мля. и^ почто и^ма'мы рабо'тати е^мђ (-)56” И$ ктоже (с^е) да'сть
да бђ'дђтъ лю'дїе сїи въ рђ'кђ мое^ю. и^ преставлю` а^вимеле'ха, и^ (рече`)57, къ а^вимеле'хђ
ё^мно'жи си'лђ твою`, і^ и^зы'иди” И$ ё^слы'ша (с^е)
(зеё%ль)58 кня'ѕь гра'да, словеса` гаа^ла сн~а а^ве'дова. и^ разгнњ'вася ја%ростїю” И$ посла` послы` къ
а^вимеле'хђ (съ ле'стїю)59 гл~я. с^е (гаа^дъ)60 сн~ъ
а^ве'довъ, и^ бра'тїа е^го прїидо'ша в# сики'мђ. и^
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раєте мене царем? То ходіть і ввійдіть під мою тінь, якщо ж ні, то вийде вогонь з тернини і попалить всі
ливанські кедри. 16 І тепер, якщо по
правді і в досконалості ви чините,
ставлячи Авімелеха на царя, і якщо
ви добро вчинили з Єровоамом і з його домом, і якщо за віддачею його
руки ви йому вчинили, 17 бо мій
батько за вас воював і віддавав душу
свою за вашу, і вирятував вас з Мадіямської руки. 18 Ви ж сьогодні повстали проти дому мого батька, вигубили його синів, 70 чоловік на одному камені; і поставили царем Авимелеха, сина його рабині, над сикимськими чоловіками, бо він є вашим
братом. 19 І якщо ви це сьогодні вчинили по правді і в досконалості з Єровоалом і його домом, – благословенні ви будете і веселі в Авімелеху,
і той у вас. 20 Якщо ж ні – хай вийде
вогонь з Авимелеха і попалить сикимських чоловіків і Мааловий дім; і
після цього хай вийде вогонь від сикимських чоловіків і від Маалового
дому і попалить Авимелеха. 21 І відійшов Йоатам, і втік, і пішов до Вири, і поселився там від лиця Авимелеха, свого брата. 22 І володів Авімелех над Ізраїлем 3 роки. 23 І послав
Бог злого духа між Авимелехом і між
сикимськими чоловіками, і погордили сикимські мужі Авимелехом, 24
щоб прийшла помста за 70 Єровоамських синів, і щоб поклали їхню кров
на Авимелеха, їхнього брата, що забив їх, і на сикимських чоловіків, що
скріпили його руки, щоб убити своїх
братів. 25 І поклали йому сикимські
мужі засідки на гірських вершках, і
грабували всіх, що йшли до них по
дорозі, і сповіщено це Авимелехові.
26 І після цього прийшов Ґаал, Аведів син, і його брати, і прийшли до
Сикима, і на нього надіялися сикимські чоловіки. 27 І пішли в поле, і
збирали свій виноград, і витискали, і
зробили забаву, і ходили до храму
своїх богів, і їли, і пили, проклинаючи Авимелеха. 28 І сказав Ґаад, Аведів син: Що є Авимелех, або що є
сихемів син, щоб ми йому служили?
Чи цей не є син Єровоалів і Зеулів,
що є його сторожем? Послужім краще чоловікам Емора, сихемського
батька. І чому маємо йому служити?
29 І хто це дасть, щоб був цей народ
в моїх руках. І усуну Авимелеха. І
сказав до Авимелеха: Помнож твою
силу і вийди. 30 І почув це Зеул,
князь міста, слова Ґаала, Аведового
сина, і розгнівався люттю. 31 І підступно послав послів до Авимелеха,
кажучи: Ось Ґаад, Аведів син, і його
брати прийшли до Сикиму, і ці бунтують проти тебе місто. 32 І тепер
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встань вночі ти і ввесь твій народ,
що з тобою, і зроби засідку до світанку в полі. 33 І коли буде дано,
що зійде сонце, встань і піди до
міста; і якщо він сам і народ, що з
ним, вийдуть до тебе, то вчиниш з
ним так, як лиш спроможеться твоя
рука. 34 І встав Авимелех і ввесь
народ, що з ним, вночі, і зробили
задіску в Сикимі на 4 сторони. 35 І
сталося вдосвіта: і вийшов Ґаал, Аведів син, і став перед брамами
міста, і встав Авимелех і народ, що
з ним, із засідки. 36 І побачив Ґаал,
Аведів син, народ, і сказав до Зевула: Ось народ людей виходить з
вершин гір. І сказав до нього Зевул:
Ти бачиш лісову тінь, як людей. 37
І додав ще Ґаал говорити, і сказав:
Ось народ сходить від висоти землі, і один полк іде з лісової дороги
видючих. 38 І сказав до нього Завул: Де є тепер твої уста, що говорять: Чим є Авимелех, щоб ми йому служили? Чи це не є народ, якого ти зневажив? Вийди, отже, тепер
і воюй з ним. 39 І вийшов Ґаад перед сикимськими мужами, і став
проти Авимелеха. 40 І прогнав його
Авимелех, а він втік з-перед його
лиця, і багато впало раненими до
міських брам. 41 І поселився Авимелех в Аримі. Зевул же вигнав Гаала і його братів, щоб не жили в
Сихемі. 42 І сталося вранці: вийшов народ на поле – і сповістили
Авимелехові. 43 І він взяв народ, і
розділив на три частини, і зробив
засідку на полі, і побачив: і ось народ виходив з міста, – і повстав
проти них, і вигубив їх. 44 Авимелех же і старшини, які з ним, пішли
і стали при брамі міста, а дві частини кинулися на всіх, що в полі; і
він вигубив їх. 45 Авимелех же добивав місто цілий той день, і взяв
місто, і вигубив народ, що в ньому,
і знищили місто, і посіяв в ньому
сіль. 46 І почули це всі чоловіки
сихемської башти, і ввійшли до кріпості дому бога Ветиля Верит. 47 І
сповістили Авимелехові, що там
зібралися всі чоловіки сикимської
башти. 48 І пішов Авимелех до Елмонової гори сам і ввесь народ, що
з ним, і взяв Авимелех сокиру в
свою руку, і нарубав в’язку галузок
з дерева, і підняв її, і поклав на свої
рамена, і сказав народові, що з ним:
Що побачили ви, що я чиню, чиніть
і ви скоро так, як і я. 49 І нарубав
ввесь народ гілок, і взяли, і пішли
вслід за Авимелехом, і поклали під
кріпостю, і запалили їхню кріпость
вогнем. І вимер ввесь народ сикимської башти – до 1000 чоловік і жінок. 50 І після цього Авимелех пі-
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сїи въставля'ютъ (на' тя граD)61” И$ нн~њ въста'ни но'щїю т^ы, и^ (вс^и) лю'дїе (тво'и) с тобо'ю.
и^ поDсњди` (до заё%трїя) ё^ селе`” И$ (е^гда`) бђ'дет#
(да'но)62, ја%ко възы'деT слн~це, (ѓ^бђтрњ'ю)63 и^ протягни'ся къ гра'дђ. и^ (а^ще)64 то'й са'мъ и^ лю'дїе и^же с ниM и^зы'дђтъ к тебњ. (т^о)65 сътвори'ши е^мђ ја^коже а%ще возмо'же рђка` твоя” И$
въста` а^вимелеX и^ вс^и лю'дїе и^же с ни'мъ но'щїю.
и^ поDсњдоша в сики'мњ, на д~, ча'сти” И$ бы'сть
заё%тра і^ и^зы'де гаа'лъ сн~ъ а^ве'довъ. и^ ст^а преD
(вра'ты)66 гра'дђ. и^ въста` а^вимеле'хъ и^ лю'дїе
и^же с ниM эT поDса'ды” И$ видњ` гаа^л# сн~ъ а^ве'доv
лю'ди. и^ рече к# (зеё%лю)67. с^е нароD людїи [и^схо'дитъ]68 съ ве'рхъ го'рских^. и^ рече к немђ (зеё%ль)69, стњ'ню дђбра'вы ты` ви'диши ја^ко мђжа” И$ приложи` е^ще` гаа'лъ гл~ати. и^ рече се лю'ди
(и^схо'дятъ)70 (эT высоты`)71 земля`. и^ поlкъ е^ді'нъ и^де'тъ эT пђти` дђбра'в#ска ви'дящимъ” И$
рече к немђ (зеё%ль)72 гдњ сђтъ нн~њ ё^ста`
твоя` гл~щаа чт^о е^сть а^вимеле'хъ да рабо'тае^мъ е^мђ. не се л^и (-)73 сђть лю'дїе ја%же ты`
ё^кори`. и^зы'ди (ё^бо) нн~њ и^ въполчи'ся проти'вђ
е^мђ” І$ и^зы'де (гаа'дъ)74 [преD]75 мђжи сикиMски, и^
[ста` проти'вђ]76 а^вимеле'хђ” И$ прогна` и& а^вимеле'х#,
(ѓ%н#же)77 пробњгнђ эT лица` е^го. и^ падо'ша ја^зве'нїи мно'ѕи до вра'тъ граDныX” И$ ѓ^бита` а^вимеле'хъ въ а^ри'мњ. (-)78 (зеё%ль (же) и^згна`)79 гаа'ла и^
бра'тїю е^го да не живђтъ в# [сихе'мђ]80” И$
бы'сть наё%трїя и^зыдо'ша лю'дїе на' поле. и^ повњ'даша а^вимеле'хђ” И$ поя` лю'дїе и^ раздњли` (-)81
[на тр^и ча'сти]82 и^ заста'ви поDсадђ [на селњ`]83 и^
ви'дњ. и^ с^е лю'дїе (и^схожда'хђ)84 и^з гра'да. и^ въста` на' ня і^ и^зби` и^хъ” (-)85 А$вимелеX (же) и^
старњ'ишины ја%же с ни'мъ протяго'шася, и^
ста'ша ё^ вра'тъ гра'да. (а^)86 дв^њ ча'сти пролїа'шася на вс^я ја^же на селњ` і^ и^зби` я&” (-)87 А$вимеле'х (же) добыва'ше гра'да ве'сь дн~ь то'и, и^ взя`
гра'дъ и^ лю'ди и^же в не'мъ. и^зби` и^ [разори'ша
гра'дъ]88 и^ посњ'я в# не'мъ со'ль” И$ ё^слы'шаша (с^е)
вс^и мђжи столпа` сихе'мля и^ внидо'ша въ
тве'рдь до'мђ (бога) [веџи'ль вери'џъ]89” И$ повњда'ша а^вимеле'хђ, ја%ко събра'шася (та'мо) вс^и мђжи столпа` сики'мска” И$ взы'де а^вимеле'хъ в горђ`
[е^л#моновђ]90. са'мъ и^ вси лю'дїе и^же с ни'мъ. и^
взя` а^вимеле'хъ секи'рђ в рђкђ свою и^ ё^сњче
сно'пъ вњтвїя (эT дре'ва). и^ воздви'же и& и^ положи` на ра'мђ свою. и^ рече лю'деM и^же с ни'мъ. чт^о
ви'дњсте м^я творя'ща. (сътвори'те (и^ вы`) ско'ро)91 ја%коже і^ а'зъ” И$ ё^сњко'ша (вс^и лю'дїе вњтвїя)92, и^ взя'ша и^ пои^до'ша въ слњ'дъ а^вимеле'ха. и^ възложи'ша на тверди'ль. и^ запали'ша ѓ%нњхъ тверди'ль ѓ^гне'мъ. і^ и^змро'ша вс^и лю'дїе
384
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столпа` сики'м#ска до, Wа~. мђже'и и^ женъ” И$
(посе'мъ) и%де а^вимеле'хъ въ [џиви'с#]93, и^ ѓ^бся'де
е^го и^ взя` е^го” (-)94 Сто'лпъ (же) б^њ тве'рдъ средњ града и^ вбњгнђша т^ђ вс^и мђжа и^ же'ны,
и^ вс^я старњ'ишины гра'да. и^ заключи'шася сами (же) и^ в#зыидо'ша на възгражде'нїе столпа`” И$
прїиде а^вимелехъ до столпа`. и^ сђпротиви'стася
е^мђ. и^ пристђпи` а^вимеле'хъ до вра'тъ столпђ`,
запали'ти е^го хотя` ѓ^гнемъ” *И$ све'рже жена`
е^ді'на и^зло'моk жерно'вныи, на главђ` а^вимеле'хђ. и^
съкрђши` (е^мђ тњмя)95” И$ възопи` ско'ро (а^вимеле'хъ) къ ѓ%трокђ нося'щемђ сосђды е^го. и^ рече
е^мђ и^звлеци` ме'чъ твои и^ ё^бїи мя. да не рекђт# (ја%ко) жена` ё^би` е^го. и^ прободе` и& ѓ%трокъ
е^го, и^ ё'мре (т^ђ)96” И$ (ви'дњша мђжи)97 і^и^л~ьсти
ја%ко (ё^же) ё%мре а^вимелеX. и^ (эTи'де ко'иждо)98 на
(свое мњ'сто)99” И$ эTда` б~ъ ѕл^о а^вимеле'хђ ја%же
сътвори` эTцђ свое^мђ. и^же ё^би'въ, ѓ~. бра'тїя
свое^я” (Та'коже) и^ (вс^я ѕло'бы)100 мђжїи [сихе'мль]101, (и) эTда` б~ъ на главђ` и^хъ. и^ взы'иде
на' ня кля'тва. (и^ѓ^а^џе'ма)102, сн~а (і^ер^ ова'ля)103”

шов до Тевис і обліг його, і взяв його. 51 Була ж сильна башта посеред
міста, і туди втекли всі чоловіки і
жінки, і всі старшини міста, і замкнулися самі ж, і вийшли на оборонні мури башти. 52 І прийшов Авимелех до башти, і воювали проти
нього. І приступив Авимелех до
брами башти, бажаючи запалити її
вогнем. 53 *І одна жінка скинула
відламок жорнового каменя на голову Авимелеха і розбила йому тім’я. 54 І скоро закричав Авимелех
до слуги, що несе його зброю, і сказав йому: Витягни твій меч і убий
мене, щоб не сказали, що жінка його забила. І його прошив його слуга, і він там помер. 55 І побачили
ізраїльські чоловіки, що вже помер
Авимелех, і кожний відійшов до
свого місця. 56 І відплатив Бог Авимелехові за зло, яке вчинив своєму батькові, що убив 70 своїх братів, 57 також і за всю злобу сихемських чоловіків; і відплатив Бог на
їхню голову, і на них прийшла
клятва Йоатема, Єровалового сина.
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въста` по а^вимеле'сњ спsти (сн~ы) і^и^л~я.
џо'ла сн~ъ (џђ'а)1 сн~ъ бра'та эTч~а е^мђ,
мђж# эT (и^саха'ра)2. (-)3 се'и (же) живя'ше в
(семарњ)4 в горњ` е^фре'мовњ” И$ сђди` і^и^л~еви.
(лTњ, к~г)5. и^ ё^мре, и^ погребе'нъ бы'сть в (сема'рњ)6” И$ въста` по не'мъ и^а^и'ръ галаа^ди'тинъ. и^
сђди і^и^л~еви. (лTњ, к~в)7” И$ бы'сть е^мђ (сн~овъ, л~)8,
е^здя'щихъ. на. (л~)9 ѓ^слехъ. (гра'ди же и^мъ.
л~)10, (и^же прозыва'хђ)11 я& (-)12 и^а^и'ровы да'же до
дн~е (-)13, и^же сђть в# земли` галаа'довњ” И$ ё'мре
и^а^и'ръ. и^ погребе'нъ бысть въ [и^камо'нњ]14” И$
приложи'ша сн~ве і^и^л~ви твори'ти ѕло'е преD гм~ъ. и^
послђжи'ша ваа'лимђ и^ а^старо'џђ [и^ бого'мъ сљ=р#скимъ]15. и^ бого'мъ сидо'ньскимъ. и^ бого'мъ
моа'вльскимъ. и^ бого'мъ сн~овъ а^м#монь, и^ богоM
и^ноплемеnниk. и^ ѓ^ста'виша г~а, и^ не рабо'таша
е^мђ” И$ разгнњвася (г~ь ја%ростїю)16 на і^и^л~я. и^
въда'сть я& в# рђкђ џилисти'мђ. и^ в# рђкђ сн~овъ
а^м#мо'нь” И$ заѕлиша. и^ ѓ^печали'ша сн~ы і^и^л~евы в
(т^о вре'мя)17. и~і, лњтъ. всњхъ сн~овъ і^и^л~евыхъ
[и^же]18 ѓ^бонђ странђ і^ѓ^рда'на в# земли` аMмор#ре'истеи, [и^же в галаа'дњ]19” И$ (посеM) проидо'ша сн~ове
а^мъмо'ни і^е^рда'нъ, вое^ва'ти [-]20 на і^ю'дђ и^ венїа^ми'на. и^ на до'мъ е^фре'моv. и^ въскорбњша сн~ове
і^и^л~еви ѕњло” И$ възопи'ша сн~ове і^и^л~еви къ г~ђ
гл~юще. съгрњши'хомъ к тебњ, ја%ко ѓ^ста'вихомъ б~а нашего, и^ рабо'тахомъ ваа^ли'мђ” И$ рече
г~ь къ сн~омъ і^и^л~выM не [эT е^гљ=пта л^и. и^ эT аMмор#ре'я и^ эT сн~ов# а^м#мо'нь. и^ эT џилисти'ма” И$
385

1 І після Авимелеха встав Тола,
син Туа, син його батьківського
брата, чоловік з Ісахара, щоб спасти синів Ізраїля. Цей же жив в Семарі в Ефремовій горі. 2 І судив Ізраїля 23 роки, і помер, і був похований в Семарі. 3 І встав після нього Яір, ґалаадит, і судив Ізраїля 22
роки. 4 І в нього було 30 синів, що
їздили на 30 ослах, у них же 30
міст, яких називали Яіровими аж
до цього дня, які є в ґалаадській
землі. 5 І помер Яір, і був похований в Ікамоні. 6 І додали ізраїльські
сини чинити погане перед Господом, і послужили Ваалимові і Астароті, і сирійським богам, і сидонським богам, і моавським богам, і богам Аммонових синів, і богам чужинців, і покинули Господа, і не
служили йому. 7 І розгнівався Господь люттю на Ізраїля, і передав їх
Филистимові в руки, і в руки Аммонових синів. 8 І вчинили зло, і
пригнобили ізраїльських синів в тому часі – 18 літ, всіх ізраїльських
синів, що на другому боці Йордану,
в Амморейській землі, що в Ґалааді. 9 І після цього перейшли Аммонові сини Йордан воювати проти
Юди і Веніямина, і проти дому Ефремового. І сини ізраїльські були
дуже пригнічені. 10 І закричали ізраїльські сини до Господа, кажучи:
Ми згрішили проти тебе, бо ми покинули нашого Бога і послужили
Ваалимові. 11 І сказав Господь до

црс2. 11

10,11
ізраїльських синів: Чи не з Єгипту, і
від Амморея, і від Аммонових синів,
і від Филистима, 12 і від сидонян, і
від Амалика, і від Мадіяма, що пригнітили вас, і коли ви закричали до
мене, і я вас спас з їхньої руки? 13 Ви
ж покинули мене і послужили іншим
богам. Через це не додам вас спасти.
14 Ідіть і кричіть до богів, яких ви
собі вибрали, і хай ті вас спасуть в
часі вашої скорботи. 15 І сказали ізраїльські сини до Господа: Ми згрішили. Ти нам зроби за всім, що є угодне перед твоїми очима, тільки
спаси нас в цьому дні. 16 І викинули
чужих богів з-посеред себе, і послужили одному Господеві, і його душа
змилувалася над ізраїльським трудом, і змилувався над ними. 17 І зібралися Аммонові сини і стали в Ґалааді, зібралися також і сини ізраїльські і отаборилися в сторожі. 18 І сказали князі ґалаадського народу, кожний один до одного: Кожний чоловік,
який почне воювати з Аммоновими
синами, той буде князем всіх, що живуть в Ґалааді.

Глава 11
єв. 11

1 І *Ета був ґалаадійським чоловіком-вояком і сильний кріпостю, цей
же був сином жінки-розпусниці, і вона породила Ґалаадові Етая. 2 І породила ж і ґалаадова жінка синів йому.
І коли виросли, сини жінки прогнали
Етая, і сказали йому: Не унаслідуєш
в домі нашого батька, бо ти є від жінки-розпусниці. 3 І відійшов Етай зперед лиця своїх братів, і поселився в
землі Тововій. І збиралися до Етая
прості чоловіки, і ходили з ним. 4 І
сталося, що по цих днях воювали
Аммонові сини проти Ізраїля. 5 І коли воювали Аммонові сини проти Ізраїля, пішли ґалаадські старшини
взяти Етая з Товової землі. 6 І сказали до Етая: Ходи, будеш нам старшиною, щоб ми стали до бою з Аммоновими синами. 7 І сказав Етай ґалаадським старшинам: Чи не ви, отже,
зненавиділи мене і вигнали мене з
дому мого батька, і відіслали мене
від себе? То чому ви сьогодні до мене прийшли, коли ви є в біді? 8 І сказали ґалаадські старшини до Етая:
Задля цього ми тепер прийшли до
тебе, щоб ти з нами пішов, і щоб ми
стали до бою з Аммоновими синами,
і будеш нам князем, всім, що живуть
в Ґалааді. 9 І сказав Етай до ґалаадських старшин: Якщо повертаєте мене стати до бою проти Аммонових
синів, і Господь видасть їх переді
мною, чи я буду вам князем? 10 І
сказали ґалаадські старшини до Етая:
Господь хай буде свідком між тобою
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эT сидо'нянъ. и^ эT а^мали'ка, и^ эT мадїа^ма и^же стђжи'ша ва'мъ]21. и^ (ја^ко) възопи'сте къ
мн^њ, и^ сп~сохъ вы` эT рђки` иX. (-)22 Вы' (же) ѓ^ста'висте мене` и^ рабо'тасте бого'мъ и^нњм#. сего`
ради не приложђ` спsти ва'съ” И$дњте и^ възопїите къ бого'мъ ја%же и^збра'сте себњ`. и^ т^и да
сп~сђтъ в^ы въ вре'мя ско'рби ва'шея” И$ рњша
сн~ове і^и^л~еви къ г~ђ. съгрњши'хомъ сътвори`
т^ы наM по всемђ` е^ли'ко го'дњ бы'сть преD [ѓ^чи'ма
твои^ма]23. то'чїю [-]24 и^зба'ви насъ в# (сїи
дн~ь)25” І$ и^звергоша боги` чю'ждая эT средњ себе`
и^ послђжи'ша гв~и [е^ді'номђ и^ съжалњ'ся дш~а
е^го. трђжде'нїя і^и^л~ева]26 (и^ поми'лова иX)” И$ (събра'шася)27 сн~ове а^м#мо'ни, и^ ста'ша в# галаа'дњ
(-)28 [събра'шася]29 (та'кожде и^) сн~ове і^и^л~еви и^
въполчи'шася въ [стра'жбњ]30” И$ рњша кн~ѕи
людїи (гала'дъскихъ)31, (ко'ждо дрђгъ дрђгђ)32.
(кождо)33 мђжъ и^же начне'тъ би'тися съ сн~ъми а^м#моновыми. (то'и)34 бђдетъ кн~ѕь всњмъ
живђщимъ в# галаа'дњ”

Глvа, а~і”
1

(бы'сть)* (е%џа) галаа'д#скїи (мQђ во'ин#. и^)
си'лныи крњп'остїю, (-)2 се'и (же) быs сн~ъ
жены` блђ'дница, (и^же)3 роди` галаа'дђ, і^е^џа'я. и^ роди' (же и^) жена галаа'дова
(сн~овъ е^мђ)4. и^ (е^гда`) възмђжа'ша сн~ове жены`.
(-)5 и^згна'ша (е^џа'я)6. и^ реко'ша е^мђ не причасти'шися в# домђ` эTц~а на'шего. јако жены` (-)7
блђ'дныя е^си т^ы” И$ эTи'де (і^е^џа'и)8 эT лица`
братїя свое^я. и^ всели'ся въ земли` то'вовњ. и^
събира'хђся къ (е^џа'ю)9 мђжи про'сти, и^ хожда'хђ с ни'мъ” И$ быs по днехъ (сихъ) (-)10 вое^ва'ша
сн~ове а^ммо'ни на і^и^л~я” И$ (-)11 внегда` вое^ва'ша
сн~ве а^м#мо'ни на і^и^л~я. (-)12 и^до'ша ста'рцы галаа'дови поя'ти (е^џа'я)13 [эT]14 земля` то'вовы”
И$ реко'ша къ (е^џа'еви)15. прїиди` (да н^ы бђдеши)16 старњ'ишина. (-)17 [да ся вополчи'мъ]18
на сн~ы а^м#мо'ня” И$ рече (е^џа'и)19 ста'рцемъ галаа'дъским#. не вы' л^и ё^бо възненави'дњсте м^я.
і^ и^згна'сте мя и^з до'мђ эTц~а мое^го, и^ эTпђсти'сте мя эT себе`. т^о почто` прїидо'сте къ
мн^њ [нн~њ]20, в#негда` печа'лни е^сте” И$ реко'ша
ста'рцы галаа'д#стїи къ (е^џа'еви)21. [сего` ради]22
н~нњ прїидо'хомъ к тебњ`. (-)23 да и%деши с на'ми и^ да въполчи'мся на сн~ы а^м#мо'ни и^ бђ'деши на'мъ кн~ѕь всњмъ живђщимъ в галаа'дњ”
И$ рече (е^џа'и)24 къ ста'рцеM галаа'довымъ а^ще
ѓ^браща'е^те мя (-)25 [въпол#чи'тися]26 на сн~ы
аMмо'ня и^ преда'сть (я& г~ь)27 предо мно'ю, (бђдђ
(л^и) а^зъ)28 вамъ кн~ѕь” И$ реко'ша ста'рцы га386
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лаа'дъски къ (е^џа'еви)29. г~ь да бђдеT по'слђхъ
междђ (тобо'ю и^) на'ми. а^ще по сло'вђ твое^мђ
та'ко не сътвориM” І$ и'де (е^џа'и)30 съ ста'рцы галаа'дъскими и^ поста'виша и& [лю'дїе]31 (старњ'ишинђ) наD собо'ю во'жда [и^ кн~ѕя]32. и^ гл~а
(е^џа'и)33 вся словеса` своя` преD (бм~ъ)34 в# (маси'џњ)35” (По сеM)36 посла` (е^џа'и)37 послы` къ цр~ю
сн~овъ а^м#мо'нь, гл~я чт^о мн^њ и^ тебњ`, ја%ко
прїиде къ мн^њ [въполчи'тися на земли` мое'й]38” И$ реq цр~ь сн~ов# а^м#монь къ посло'мъ (е^џа'емъ)39. чт^о ради взя` і^и^л~ь зе'млю мою, *внегда`
и^зы'де иZ е^ги'пта эT а^рно'ня, даже до (иаа^во'ка)40 и^ до е^рда'на, и^ н~нњ възврати` ю& с ми'ромъ [и^ эTи'дђ]41, и^ възврати'шася послы` къ
(е^џа'ю)42” И$ [приложи` е^ще]43 (е^џа'и)44 и^ [посла` послы`]45 къ цр~ю сн~овъ а^м#мо'нь” [И$ рекоша е^мђ]46
та'ко гл~етъ е^џа'и. не взя'лъ і^и^л~ь зе'млю моа'влю, (ниже)47 зе'млю сн~овъ а^м#мо'нь. (Но) е^гда` и^схожа'хђ и^зъ (земля` е^гљ=петъскїя)48 (і^)49 и'де
і^ил~ь по пђсты'ни до мо'ря чрьмнаh и^ прїиде до
кади'съ” *И$ посла` і^и^л~ь послы` къ цр~ю е^до'мъскђ
гл~я (да'и м^и и^ти`)50 сквоѕњ зе'млю твою`, и^ не
послђша цр~ь е^до'м#скъ. (такоже) (посыла'лъ и^
къ цр~ю моа'вскђ)51 и^ не въсхотњ`. и^ сњде і^и^л~ь
в кади'сњ” (По семъ)52 и%де пђсты'нею. и^ ѓ^бы'иде зе'млю е^до'млю и^ зе'млю моа'влю. и^ прїиде на
восто'к# сл~нцђ, до земли` моа'вли. и^ въполъчи'ся
ѓ^бо'нђ странђ` а^рно'нь. (н^о)53 не вни'де в# предњлы моаvля. *ја%ко а^рно'нь бя'ше предњ'лъ моа'вль”
И$ посла` і^и^л~ь послы` къ сиѓ%нђ цр~ю [аMмор#рњ'искђ
(и^) цр~ю е^сево'ньскђ]54 и^ рече к немђ і^и^л~ь, да мине'мъ по земли` твое'и до мњ'ста мое^го” И$ не
въсхотњ сїѓ'нъ (і^и^л~я пропђсти'ти)55 по предњ'лђ свое^мђ. (н^о)56 собра` сїѓn вс^я лю'ди своя, и^
въпоlчи'ся (къ і^и^л~ю) до [и^а'сы]57 и^ вое^ва` на і^и^л~я” И$ преда'сть г~ь б~ъ (-)58 (в рђцњ і^и^л~ю сїѓ'на, и^ вс^я лю'ди е^го)59, і^ и^зби` я&. и^ прїя` і^и^л~ь
вс^ю зе'млю, аMморре'я живђщаго на земли` [то'и]60
и^ взя'ша весъ предњлъ (а^м#море'искъ)61” эT а^рно'на, (-)62 да'же до (а^во'ка)63. и^ эT пђсты'ня [-]64
до і^ѓ^рда'на” И$ н~нњ г~ь б~ъ і^и^л~евъ и^згна` аMморре'я
эT лица людїи своиX і^и^л~я. (-)65 Ты (же) (хо'щеши причасти'ти)66 ю& себњ`” Ни^, (н^о) е^ли'ко причасти` тебњ` хамо'съ бо'гъ твой. сїя да причасти'ши, и^ вс^я ја^же [и^згна`]67 г~ь б~ъ на'шъ
эT лица` нашего, т^о мы` причасти'мъ” (Но)68
н~нњ лђ'чшїи ли` е^си т^ы (валаа'ка)69 сн~а (сепџо'рова)70 цр~я моа'вля. не (-)71 препира' ли ся съ і^и^л~емъ. и^л^и не вою'я вое^ва` на' ня” Внегда` [всели'ся]72 і^и^л~ь въ е^сево'нњ, [и^ въ предњ'лехъ е^го и^
въ (-)73 а^рои'ре и^ въ предњ'лехъ е^го]74 и^ въ
всњхъ гра'деX и^же (въ предњ'лехъ а^рно'ни)75. т~.
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і нами, якщо так не вчинемо за твоїм
словом. 11 І пішов Етай з ґалаадськими старшинами, і народ поставив його старшиною над собою, вождем і
князем. І сказав Етай всі свої слова
перед Богом в Маситі. 12 По цьому
послав Етай послів до царя Аммонових синів, кажучи: Що мені і тобі, що
ти прийшов до мене стати до бою в
моїй землі? 13 І сказав цар Аммонових синів до Етаєвих послів: Задля
чого взяв Ізраїль мою землю, *коли
він вийшов з Єгипту, від Арнона аж
до Наавока і до Йордану. І тепер поверни її з миром, і відійду; 14 і повернулися посли до Етая. І додав ще Етай, і послав послів до царя Аммонових синів. 15 І сказали йому: Так говорить Етай: Не забрав Ізраїль моавської землі ані землі Аммонових синів. 16 Але коли виходили з єгипетської землі, і пішов Ізраїль по пустині
до Червоного моря, і прийшов до Кадиса. 17 *І послав Ізраїль послів до
едомського царя, кажучи: Дай мені
піти крізь твою землю. І не послухав
едомський цар. Також посилав і до
моавського царя – і не забажав. І сів
Ізраїль в Кадисі. 18 Після цього пішов пустинею і обійшов едомську
землю і моавську землю, і прийшов
на схід сонця до моавської землі; і
отаборилися на другій стороні Арнона, але не ввійшов до моавських околиць, *бо Арнон був моавською границею. 19 І послав Ізраїль послів до
Сиона, амморрейського царя і есевонського царя, і сказав до нього Ізраїль: Пройдемо крізь твою землю до
мого місця. 20 І не забажав Сіон перепустити Ізраїля крізь свої околиці,
але зібрав Сіон ввесь свій народ і отаборився проти Ізраїля до Яси, і воював проти Ізраїля. 21 І передав Господь Бог в руки Ізраїля Сіона і ввесь
його народ, і вигубив їх. І взяв Ізраїль всю землю амморея, що жив в тій
землі, 22 і взяли всю амморейську околицю від Арнона аж до Авока, і від
пустині до Йордану. 23 І тепер Господь Бог ізраїльський вигнав амморея з-перед лиця свого народу Ізраїля. Ти ж хочеш її собі унаслідувати?
24 Ні, але те, що дав тобі в насліддя
Хамос, твій бог, це унаслідуєш, і
всіх, що вигнав Господь Бог наш від
нашого лиця, то ми унаслідуємо. 25
Але тепер чи ти є кращий від Валака,
сина Сепфорового, моавського царя?
Чи він не змагався з Ізраїлем, або, воючи не воював проти нас? 26 Коли
поселився Ізраїль в Есевоні і в його
околицях, і в Ароірі і в його околицях, і в усіх містах, що в арнонових
околицях, – 300 літ. Чому ви їх в
тому часі не спасли? 27 Я ж не згрішив проти тебе, а ти чиниш зі мною
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зло, воюючи проти мене. Хай судить Господь, що сьогодні судив
між ізраїльськими синами і між
Аммоновими синами. 28 І не послухався цар Аммонових синів Етаєвих слів, які послав до нього. 29
І був на Етаю господній дух, і він
пройшов Ґалаад і Манасію, і ґалаадську сторож, і від ґалаадської
сторожі пішов на той бік Аммонових синів. 30 І помолився Етай молитвою до Господа, і сказав: Господи, якщо виданням передаси Аммонових синів в мої руки, 31 то що
вийде з дверей мого дому мені назустріч, коли повернуся з миром
від Аммонових синів, хай це буде
Господеві, або принесу його в цілопалення. 32 І прийшов Етай до Аммонових синів, щоб стати до бою
проти них. І видав їх Господь в його руки. 33 І вигубив їх від Ароіра
аж до входу до Семинута – 20 міст
аж і до Авея і виноградники дуже
великим вигубленням; і впокорені є
Аммонові сини перед лицем ізраїльських синів. 34 І прийшов Єтай
до Масити, до своєї хати, і ось його
дочка виходила йому назустріч з
тимпанами і хороводами. Ця ж одиначка була в нього і улюблена, і не
було в нього сина ані іншої дочки,
тільки вона. 35 І сталося, коли сам
побачив її, роздер на собі свою одіж і сказав: Горе, моя дочко, засмучуючи засмутила ти мене, і ти
сьогодні є в поганому перед моїми
очима, бо я відкрив мої уста до
Господа і не зможу відвернути назад. 36 І сказала до нього дочка:
Батьку, якщо ти відкрив свої уста
до Господа, вчини зі мною так, як
вийшло з твоїх уст, тому що ж
вчинив Господь помсту над твоїми
ворогами, над Аммоновими синами. 37 І сказала до свого батька:
Вчини, мій тату, це слово: дай мені
два місяці, хай піду і вийду на гори,
і хай оплачу моє дівоцтво, я і мої
дружки. 38 І сказав їй: Іди. І відпустив її на 2 місяці. І вона пішла
сама і її дружки, і оплакувала своє
дівоцтво на горах. 39 І сталося, що
після закінчення двох місяців повернулася до свого батька, і зробив
з нею Етай за своєю обіцянкою,
якою обіцявся. Вона ж так була: не
пізнала мужа. І це стало законом в
Ізраїлі. 40 І з року до року ходили
ізраїльські дочки плакати через
дочку Етая, ґалаадця, 4 дні в році.
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лTњ, почто` не и^зба'висте и^хъ въ вре'мя т^о” (-)76
А$з (же) не съгрњши'хъ тебњ`. (а^)77 ты` твори'ши
со мно'ю ѕл^о вою'юще на' мя. да сђ'дитъ г~ь и^же
сђди` днесь ме'ждђ сн~ы і^и^л~евыми, и^ междђ сн~ы
а^м#мо'ни” И$ не послђша цр~ь сн~овъ а^м#мо'нь [-]78
слове'съ е^џа'евыхъ и^хже посыла` к немђ`” И$ бы'сть
на (е^џаи`)79 дх~ъ гн~ь. и^ минђ` галаа'да и^ манасїю, и^ (-)80 стражбђ` галаа'довђ. и^ эT стражбы`
галаа'довы (и%де) на ѓ%нђ странђ` сн~овъ а^м#мо'нь” И$
молися (и^е^џа'и)81 мл~твою къ гв~и и^ рече. (г~и)
а^ще преда'нїемъ предаси` (-)82 сн~ы а^м#мо'ня в
рђ'кђ мою. (То)83 чт^о и^зы'идетъ и^з вра'тъ до'мђ мое^го, проти'вђ мн^њ, е^гда` ѓ^бращђся с ми'ромъ эT сн~овъ а^м#мо'нь. (-)84 да бђ'детъ (с^е)
гв~и. (и^ли)85 възнесђ и& въ вс^есъж#же'нїе” И$ прїиде
(е^џа'и)86 къ сн~омъ а^м#мо'немъ въполчи'тися на'
ня. и^ преда'сть я& г~ь в рђцњ е^го” І$ и^зби` я& эT
а^рои'ра, [-]87 до'ндеже прїити` въ (семинђџъ)88. к~,
гра'дъ да'же (и^) до (а^ве'я)89. (и^) виногра'домъ
вре'домъ вели'кимъ ѕњ'ло. и^ покоре'ни сђть сн~ове
а^м#мо'ни преD лицемъ сн~овъ і^и^л~евъ” И$ прїиде
(и^е^џа'и)90 въ (маси'џђ)91 в до'мъ сво'и. и^ с^е дщи`
е^го и^схожда'ше проти'вђ е^го съ тим#па'ны и^ ли'ки. (си же)92 е^ді'ночаDна (сђщи) е^мђ (и^) възлю'блена. и^ не [бњ]93 е^мђ (сн~а н^и дрђгїя дще'ре, ра'звњ ея`)94” И$ бы'сть е^гда` ви'дњ и& [са'мъ]95, [-]96
растерза` ри'зы своя` (на себњ`). и^ рече ЭO дщи`
моя` [смђща'юще смђти`]97 м^я. [и^ ты` нн~њ въ
жесто'тњ]98 бы'сть преD ѓ^чи'ма мои^ма. а^зъ б^о
эTврьзо'х# ё^ста` моя [-]99 къ г~ђ, и^ не възмогђ`
въспя'ть ѓ^брати'ти” И$ рече к немђ (дщи`) эTч~е
[-]100 а^ще [-]101 эTврьзлъ е^си ё^ста` своя` къ г~ђ.
сътвори` мн^њ ја%коже и^зы'иде, и^зъ ё'стъ твоиX.
зане же сътвори` (-)102 г~ь месть враго'мъ твоиM,
эT сн~овъ а^м#монь” И$ рече къ эTц~ђ с^и [-]103 сътвори` [эTч~е мой с^е сло'во]104. ѓ^ста'ви м^я дв^а
мцsа, да и%дђ и^ взы'идђ на го'ры. и^ да пла'чђся
дв~ъства мое^го [-]105 а^зъ и^ дрђги'ня моя`” И$
рече (е'й) и^ди` и^ эTпђсти` ю& на, в~ мцsа, і^ и'де
сама` и^ дрђги'ня е^я`. и^ пла'кася дв~ъства свое^го
на гораX” И$ бы'сть на коне'цъ дво'ю мцsђ, (-)106
възврати'ся къ эTц~ђ свое^мђ. и^ [сътвори` е'й]107
(е^џа'и)108 по ѓ^беща'нїю свое^мђ, е^ю'же ся ѓ^беща`.
(си' же)109 (та'ко) бы'сть не зна'ющи мђж'а. И$
бы'сть (с^е) в зако'нъ въ і^и^л~и эT го'да до го'да.
(и^) съхожда'хђ дще'ри і^и^л~евы да пла'чђтъ дще'ри
ради (е^џа'евы)110 галаа^ди'тина. д~, дн~и въ лњте”
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Глvа, в~і”
събра'шася мђж'и е^фре'мли и^ прїидо'ша
въ сефи'нђ. и^ рњша къ (е^џа'е^ви)1, почт^о
ходи` въпол#чи'тися на сн~ы а^м#моня. и^
наs не позва` и^ти съ собо'ю. до'мъ твой [с
тобо'ю съж#жем#]2 ѓ^гнемъ” И$ рече к ни'мъ (е^џа'и)3
(и^мXњ прю` ве'лїю)4, и^ лю'дїе мои` (съ сн~ъми)5 а^м#мо'новыми (и^) ѓ^скорби'ша мене` (и^ лю'дїе мои`) ѕњ'ло, (а^з же)6 възва'хъ ва'съ и^ не и^зба'висте мене`
эT рђкђ и^хъ” И$ ви'дњхъ ја^ко не бя'ше сп~саю^щаго. и^ положи'хъ дш~ђ свою въ рђ'кђ мою`. і^ и^до'хъ къ сн~омъ а^м#мо'нимъ. и^ предастъ я& г~ь
в рђ'кђ мою`. (-)7 въскђ'ю (же) прїидо'сте къ мнњ`
(днsе)8, [въполчи'ти ли ся]9 на' мя” І$ и^збра` (и^е^џа'и)10 вс^и мђжа галаа'дъски, и^ [в#полчи'ся]11 на
е^фре'ма. і^ и^зби'ша мђж'и галаа'дъстїи е^фре'ма.
поне'же гл~ахђ ја%ко бегђны` (с^е) е^фре'мови, в^ы галааD
средњ е^фре'ма и^ средњ (манасїя)12” И$ [зася'де галаа'дъ]13 прохо'ды (с^и) ё^ і^ер^ да'на е^фре'мови, и^
бы'сть е^гда` рњша ё^цњлњвшїи эT е^фре'ма да
мине'мъ. и^ реко'ша и^мъ мђж'и галаа'дъстїи.
е^да л^и (эT е^фре'ма вы`)14. и^ рњша нњсмы” И$ рњша иM рцњте завTњ и^ не ё^пра'виша гл~ати си'це,
(ѓ^ни'же)15 и^ма'хђ и^хъ и^ закала'хђ ё^ прехо'дъ
і^е^рда'нихъ” И$ падо'ша [в т^о вре'мя эT е^фре'ма]16.
Wм~, (и^) двњ ты'сящи” И$ сђди` і^е^џаи і^ил~еви, (лTњ,
ѕ~)17. и^ (по се'мъ) ё%мре (и^е^џа'и)18 галаа^ди'тинъ.
и^ погребе'нъ быs въ гра'дњ свое^мъ [в#]19 галаа'дњ”
И$ сђди` по не'мъ і^и^л~еви, е^севоn эT [виџлеѓ'ма]20”
(Се'и и^мя'ше)21, л~, сн~овъ, и^ л~, дще'рїи ја%же эTда'лъ (эT себе` мђже'мъ)22, а^ л~, же'нъ. (и^) приведе`
сн~омъ свои^мъ и^звнђ`. и^ сђди` і^и^л~еви, з~, лTњ” (Посе'мъ)23 ё'мре е^сево'нь, и^ погребе'нъ бы'сть въ (виџлеѓ'мњ)24” И$ сђди` по неM і^и^л~еви (е^лло'нъ)25 заё^ло'нъскїи. [-]26 і~, лTњ и^ ё'мре (е^лло'нъ)27 заё^ло'нъскїи [-]28 и^ [погребе'нъ въ е^ли'ме]29 въ земли` заё^ло'ни” И$ сђди` по не'мъ і^и^л~еви, [авдо'нъ]30 сн~ъ [е^лїе'ховъ фараџони'тинъ]31” (Се'и и^мяше)32, м~,
сн~овъ. а^ л~, (внђковъ)33 и^же ја^здя'ше. на о~, ѓ^се'лъ. и^ сђди` і^и^л~еви. и~, лњтъ” (По сеM)34 ё%мре
[а^вдо'нъ]35 сн~ъ [е^лие'ховъ, фараџони'тиn]36 и^ погребе'нъ бы'сть въ (џараво'нњ)37 в# земли` е^фре'мли, в#
горњ [а^мали'ковњ]38”

Глvа, г~і”
приложи'ша (е^ще`) сн~ове і^и^л~ви творити ѕл^о
преD гм~ъ, и^ преда' я& (-)1 в рђ'кђ [филистиMскђ]2, м~, лTњ” И$ бя'ше мђж'ъ (въ а^ўа'рњ)3 эT племе'ни да'нова (-)4 и^мя' (же)
е^мђ мано'е. и^ жена` е^мђ бя'ше непло'ды и^ не
ражDаа'ше” И$ ја^ви'ся а^гг~лъ гн~ь къ женњ`, и^ рече к
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Глава 12
1 І зібралися Ефремові сини, і
прийшли до Сефина, і сказали до
Етая: Чому пішов ти воювати з Аммоновими синами і нас не закликав
іти з собою? Твій дім з тобою спалимо вогнем. 2 І сказав до них Етай: Велике змагання мав я і мій
народ з Аммоновими синами, і вони дуже образили мене і мій народ;
я ж закликав до вас – і ви мене не
спасли з їхньої руки. 3 І я побачив,
що не було спасителя, і я поклав
свою душу в мої руки, і я пішов до
Аммонових синів, і Господь їх передав в мої руки. Навіщо ж ви сьогодні прийшли до мене, чи воювати
зі мною? 4 І вибрав Єтай всіх ґалаадських мужів, і воював з Ефремом, і побили ґалаадські мужі Ефрема, бо сказали що це Ефремові
втікачі ви – Ґалаад посеред Ефрема
і посеред Манасії. 5 І обсів Ґалаад
собі переходи коло Ефремського
Йордану; і було, коли сказали ті,
що спаслися з Ефрема: Хай перейдемо. І сказали їм ґалаадські мужі:
Чи ви не з Ефрема? І сказали: Ми
не є. 6 І сказали їм: Скажіть Завіт; –
і не здолали так сказати; вони ж їх
хапали і забивали при переходах
Йордану. І впали в тому часі 40000
і дві тисячі з Ефрема. 7 І судив
Єтай Ізраїль 6 літ. І по цьому помер
Етай ґалаадит, і був похований у
своєму місті в Ґалааді. 8 І після
нього судив Ізраїль Есевон з Вифлеєма. 9 Цей мав 30 синів і 30 дочок, яких віддав від себе чоловікам,
а й 30 жінок привів своїм синам зпоза. І судив Ізраїль 7 літ. 10 Після
цього помер Есевон, і був похований у Вифлеємі. 11 І після нього
судив Ізраїль Еллон Завулонський
10 літ. 12 І помер Еллон Завулонський, і був похований в Елимі, в Завулоновій землі. 13 І після нього
судив Ізраїль Авдон, Елієхів син,
фаратоніт. 14 Цей мав 40 синів а 30
внуків, які їздили на 70 ослах, і він
судив Ізраїль 8 літ. 15 По цьому помер Авдон, Елиєхів син, фаратоніт,
і був похований в Фаравоні, в Ефремовій землі, в Амаликовій горі.

Глава 13
1 І ще додали ізраїльські сини
чинити зло перед Господом, і передав їх у филистимські руки – 40 літ.
2 І був чоловік в Апсарі з Данового
племені, ім’я ж його Маное, і його
жінка була неплідна і не родила. 3 І
з’явився господній ангел до жінки,
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і сказав до неї: Ось, отже, ти неплідна і не породила, бо ось зачнеш і породиш сина. 4 І тепер, отже, стережися, не пий вина ані п’янкого напитку,
і не з’їси нічого нечистого. 5 Бо ось
ти матимеш в лоні і породиш сина, і
залізо не підведеться на його голову,
бо назиреєм Богові буде цей хлопчина від лона, і він почне спасати Ізраїля з руки чужинців. 6 І ввійшла жінка, і сказала своєму чоловікові, кажучи: Божий чоловік прийшов до мене,
*і його вигляд, наче вигляд божого
ангела, дуже страшний, і я його питала: Звідки ти є? І не сказав мені
свого імені. 7 І сказав мені: Ось ти
зачнеш в лоні і породиш сина, і тепер
не пий вина ані п’янкого напитку, і
не їж нічого нечистого, бо назиреєм
Богові буде хлопчина від лона до дня
його смерті. 8 І помолився Маное до
Господа, і сказав: О Господи, божий
чоловік, якого Ти послав, хай прийде
до нас і навчить нас, що чинити
хлопчаті, що народиться. 9 І вислухав Бог Маноєві молитви, і знову божий ангел прийшов до жінки, вона ж
сиділа в полі, Маное ж, її чоловік, не
був з нею. 10 І поспішилася жінка, і
побігши скоро, сповістила своєму чоловікові, і сказала до нього: Ось мені
з’явився чоловік, що приходив в тому дні до мене. 11 І вставши пішов
Маное вслід за своєю жінкою, і прийшов до чоловіка, і сказав до нього:
Чи ти є чоловік, що говорив до моєї
жінки? І сказав ангел: Я є. 12 І сказав
Маное: Тепер, отже, хай збудеться
твоє слово: який є суд хлопчини, і що
є його діла? 13 І сказав господній ангел до Маноя: Від усього, що я сказав
жінці, хай бережеться від усього, 14 і
від всього, що походить з винограду,
хай не їсть: і вина, і п’янкого напою
хай не п’є, і всього нечистого хай не
їсть; і все, що я заповів, це хай береже. 15 І сказав Маное до божого ангела: Хай тебе вблагаємо, і зробимо
перед тобою козла, з кіз. 16 І сказав
божий ангел до Маноя: Хоч мене силуєш – і не їстиму твого хліба, але
якщо зробиш цілопалення Господеві,
то принеси його, – бо Маное не знав,
що це господній ангел. 17 І сказав
Маное до господнього ангела: Яке в
тебе твоє ім’я, щоб, коли збудеться
твоє слово, ми тебе прославили? 18 І
сказав йому господній ангел: Навіщо
це випитуєш про моє ім’я? Воно ж є
чудне? 19 І взяв Маное козла, з кіз, і
жертву, і приніс до каменя Господеві,
і зробив чудно. Маное ж і його жінка
дивилися. 20 І сталося, коли піднялося полум’я над жертовник до неба, і
господній ангел піднявся в полум’ї
жертовника; Маное ж і його жінка
гляділи, і впали ниць до землі. 21 І не
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не'и. с^е ё^бо т^ы непло'ды и^ не ро'ди, (с^е б^о)5 зачне'ши и^ роди'ши сн~ъ” И$ нн~њ снабди` (ё^бо)6. не
пїи вина` (н^и)7 сике'ра, и^ не ја%жъ нечи'ста ничто'же” ЈА/ко с^е ты` въ ё^тро'бњ прїи'меши и^ породи'ши сн~ъ, и^ (желњ'зо на гла'вђ е^го не възы'идетъ)8, ја%ко [назире'и бв~и бђдеT]9 (с^е), ѓ^тро'ча
эT чре'ва. и^ се'и начне'тъ спsти і^и^л~я и^з рђки`
и^ноплеме'н#ник#” И$ вни'де жена` и^ рече мђж'еви
свое^мђ гл~юще, [-]10 чл~къ бж~їи прїиде къ мнњ`
*и ѓ'бразъ е^го ја%ко ѓ%бразъ а^гг~ла бж~їа стра'шенъ ѕњ'ло, и^ въпраша'хъ [е^го]11 эTкђ'дђ (е^си)12, і^ и'мени свое^го не повњ'да м^и” И$ рече` м^и
с^е ты` въ ё^тро'бњ зачне'ши, и^ роди'ши сн~ъ. и^
нн~њ не пїи вина` (ни)13 ѓ^лови'ны и^ не ја%жъ
н^ичто'же нечи'ста. ја%ко назире'ѓ^нъ б~ђ бђ'детъ
ѓ^тро'чищъ, эT ё^тро'бы до дн~е смр~ти е^го” И$
помоли'ся мано'е къ гв~и. и^ рече ЭO г~и. чл~къ
бж~їи е^го'же посла` [-]14 мано'евы, и^ прїиде [па'ки]15 а^гг~лъ бж~їи к# женњ`. сїа (же) сњдя'ще на
селњ`, (-)16 мано'е (же) мђж'ъ е^я` не бя'ше с не'ю”
И$ пот#ща'ся жена` и^ (те'кши ско'ро)17 повњда`
мђж'ђ свое^мђ, и^ рече к немђ. с^е ја^ви'ся м^и
мђжъ, и^же приходи` (въ дн~ь ѓ%нъ къ мнњ`)18”
И$ (въставъ)19 ((-)20 и%де мано'е)21 въ слDњ жены`
свое^я [и^ прїиде]22 к мђж'ђ, и^ рече е^мђ. ты л^и
е^си мђж'ъ гл~авыи къ женњ` (мое'и), и^ рече а^гг~лъ а%зъ е^смь” И$ рече мано'е нн~њ ё^бо да прїидетъ сло'во твое чт^о е^сть сђ'дъ ѓ^троча'те,
и^ (чт^о е^сть) творе'нїе е^го” И$ рече а^гг~лъ гн~ь к#
мано'еви. эT (сего`)23 е^же гл~аX женњ` да съхрани'тся (эT всего`)” (И$) эT всего` и^же и^схо'дитъ и^з
виногра'да да не ја%сть и^ вина` и^ сике'ра да не
пїе'тъ, и^ всего` нечи'ста да не ја%сть, (и^) вс^е
е^ли'ко заповњ'дахъ (сїе)24 да снабди'тъ” И$ рече
мано'е къ а^гг~лђ (бж~їю)25, да т^я понђди'мъ,
и^ сътвори'мъ преD тобо'ю ко'злище эT ко'зъ” И$
рече а^гг~лъ (бж~їи)26 к# мано'еви, а%ще (м^я нђ'диши)27 (и^) не ја%м# хлњ'ба [твое^го]28, (н^о)29 а%ще
сътвори'ши вс^есъж#же'нїе гв~и, (т^о) възнеси е&. не
вњ'дяше б^о мано'е ја%ко а^гг~лъ гн~ь еs” И$ реq мано'е
къ а^гг~лђ гн~ю чт^о (ти е^сть) имя твое да
е^гда` събђдеTся сло'во твое` просла'виM тя” И$ реq е^мђ а^гг~лъ гн~ь почто` с^е въпраша'еши и%мени
мое^го (-)30 с^е же е^сть чю'дно” И$ взя` мано'е ко'злищъ эT ко'зъ и^ тре'бђ, и^ възнесе` на ка'мень
гв~и. (и^ сътвори чю'дно)31” Мано'и (же) и^ жена`
е^го гледњ'ста” И$ быs е^гда` пла'мы взы'иде вы'ше
ѓ^лтаря` до нб~се. и^ взы'иде а^гг~лъ гн~ь въ пла'мени [ѓ^лтаря`]32 (-)33 мано'е (же) и^ жена` е^го
смотря'ста, и^ падо'ста ни'цъ на зеMли`” И$ не
приложи` к# семђ а^гг~лъ гн~ь ја^ви'тиs мано'еви и^
женњ` е^го, тогда` ё^вњ'дњ мано'и ја%ко а^гг~лъ
390
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гн~ь е^сть” И$ рече мано'и къ женњ` свое'и, смр~тїю
ё^мревњ, ја%ко б~а видњховњ” И$ рече е^мђ жена`
е^го, а%ще бы хотњ'лъ (б~ъ)34 ёмр~твити на'ю
т^о не бы` взя'лъ эT рђ'ки на'ю вс^есъж#же'нїя и^
тре'бы. и^ не бы` показа'лъ на'ма сего` всего`” И$ не
бы` слы'шано (с^е сътвори'лъ на'мъ)35 *(и зача
жена` и^ роди`)36 сн~ъ и^ нарече и%мя е^мђ самўо'нъ, [и^ възмо'же ѓ^тро'ча и^ блsви е& (б~ъ)37]38” И$
нача'тъ дх~ъ гн~ь ходи'ти с ни'мъ, (и^) въ по'лцњ да'новњ средњ (сараа'ка)39, и^ сре'дњ (е^сџеѓ%ла)40”

Глvа, д~і”
1

(о се'мъ) и%де сам#ўо'нъ въ џаMнаџа, и^
ви'дњ женђ` въ џамнаџњ эT дще'рїи
(филистиMскиX)2, и^ годњ бы'сть преD ниM” И$
взы'иде (-)3 повњ'да эTц~ђ свое^мђ и мтри
свое'и, и^ рече, женђ ви'дњхъ въ џамна'џњ эT
дще'рїи [филисти'мль]4, и^ нн~њ пои^мњте [ю&
мн^њ]5 въ женђ`” И$ рече е^мђ эTц~ъ е^го и^ мт~и
е^го е^да нњсть [дще'ри эT бра'тїя твое'а]6 и^ эT
всњхъ людїи мои^хъ же ны`, ја^ко т^ы (хощеши)7 поя'ти женђ` эT (дще'рїи) и^ноплеме'н#никъ
неѓ^брњзаныхъ. и^ рече саMўо'нъ къ эTц~ђ свое^мђ,
т^ђ (м^и пои^ми`)8. ја%ко [та`]9 м^и ё^го'дна е^сть
преD ѓ^чи'ма мои^ма” (-)10 эTц~ъ (же) е^го и^ ма'ти
е^го не разђмњша ја^ко (с^е) эT г~а е^сть, ја%ко вины` (-)11 взы'щетъ эT (џилисти'млянъ)12. (-)13
в (т^о (бо) вре'мя)14 (владя'хђ џилисти'ни)15 сн~ы
і^и^л~евыми” И$ сни'де самўо'н# и^ эTц~ъ е^го и^ ма'ти
е^го въ џамна'џа. и^ (прїидо'ша)16 до виногра'да
џамна'џы, и^ с^е льви'чищъ ревы'и проти'вђ е^мђ”
И$ сни'де нань дх~ъ гн~ь (и^ въсхити` льва`) и^ растерза` и&, ја%ко (-)17 ко'злищъ [-]18. и^ ничто'же не
и^мња'ше в рђкђ свое'ю. и^ не повњда` эTц~ђ с^и
[и^]19 мт~ри [свое'й]20 е^же сътвори`” И$ (посе'м#) (и%де
и^ гл~а)21 съ жено'ю. и^ ё^го'дно [преD ѓ^чи'ма]22 самўо'нђ” И$ възврати'ся по дн~ехъ поја%ти ю&. и^
съврати'ся ви'дњти трђпъ льво'въ. и^ с^е ро'и
пче'лъ въ ё^стњхъ льво'выхъ и^ ме'дъ [-]23” І$
и^зя` и& (эT ё^стъ льво'въ)24 [на' рђкђ свою]25, і^
(и^ды'и и^дя'ше)26 и^ ја%ды'и. і^ и'де къ эTц~ђ
свое^мђ и^ мт~ри свое'и. и^ да'сть и%ма и^ ја%ста.
(н^о)27 не повњда и%ма ја%ко эT трђ'па льво'ва
в#зя` (сїи) ме'дъ” И$ сни'де эTц~ъ е^го к невњ'сте,
и^ сътвори` (самўо'нъ та'мо)28 пи'ръ. (з~.
дн~їи)29. ја^ко та'ко [тво'рятъ]30 ю%ноты” И$ быs
е^гда нача'ша боја%тися е^го, приста'виша к
немђ`. (л~, дрђговъ)31. и^ бя'хђ с ни'мъ” И$ рече иM
самўо'нъ, да вы` преDложђ (нн~њ) гада'нїе. и^ а^ще
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додав більше господній ангел з’являтися Маноеві і його жінці. Тоді пізнав Маной, що це господній ангел. 22
І сказав Маной до своєї жінки: Смертю помремо, тому що ми побачили
Бога. 23 І сказала йому його жінка:
Якщо би Бог бажав, щоб ми померли,
то не прийняв би з наших рук цілопалення і жертви, і не показав би нам
цього всього, і не дав би це нам чути.
24 *І жінка зачала, і породила сина, і
назвала його ім’я Сампсон; і виріс
хлопчина, і поблагословив його Бог.
25 І господній дух почав ходити з
ним і в Дановім таборі посеред Сараака і посеред Естеола.

Глава 14
1 Після цього пішов Сампсон до
Тамнати, і в Тамнаті побачив жінку, з
филистимських жінок, і мила була
перед ним. 2 І пішов сповістив своєму батькові і своїй матері, і сказав:
Я в Тамнаті побачив жінку з филистимських дочок, і тепер візьміть мені
її за жінку. 3 І сказав йому його батько і його матір: Чи немає дочки з твоїх братів і жінки з усього мого народу, що ти хочеш взяти жінку з дочок
необрізаних чужинців? І сказав Сампсон до свого батька: Візьми мені
цю, бо та мені є мила перед моїми очима. 4 Батько ж його і матір його не
розуміли, що це є від Господа, – бо
шукатиме причини у филистимлян,
бо в тому часі филистимці панували
над ізраїльськими синами. 5 І зійшов
Сампсон і його батько, і його матір
до Тамнати, і прийшли до виноградника Тамнати, – і ось левеня, ревучи,
йому назустріч. 6 І зійшов на нього
господній дух, і він схопив льва, і
роздер його, так як козла, і не мав
нічого у своїх руках. І не сповістив
своєму батькові ані своїй матері, що
вчинив. 7 І після цього пішов і говорив з жінкою, і вона мила перед очима Сампсона. 8 І повернувся по днях,
щоб її взяти, і звернув подивитися на
труп лева: і ось рій бджіл у левових
устах і мед. 9 І взяв його з левових
уст до своїх рук, і йдучи ішов і їв. І
прийшов до свого батька і своєї матері, і дав їм, і їли, але не сповістив
їм, що з левового трупа взяв цей мед.
10 І зійшов його батько до невістки, і
Сампсон робив там прийом 7 днів, бо
так робить молодь. 11 І сталося, коли
почали його боятися, приставили до
нього 30 друзів, і були з ним. 12 І
сказав їм Сампсон: Поставлю вам тепер загадку, і якщо, відгадуючи, сповістите мені в 7-ох днях цього прийому, то дам вам 30 плахт і 30 одежей на зміну. 13 І якщо ж не зможете
мені сповістити, то ви мені дасьте 30
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плахт і 30 одежей на зміну. І сказали йому: Скажи твою загадку,
хай її послухаємо. 14 І сказав їм: З
того, що їв, вийшло їстивне, і з
сильного вийшла солодість. І не
могли сповістити загадки до трьох
днів. 15 І сталося в четвертому дні,
і було, коли наближався сьомий
день, сказали Сампсоновій жінці:
Обмани, отже, свого чоловіка, хай
тобі розкаже цю загадку. Чи хочеш,
щоб ми спалили тебе і дім твого
батька? Чи ви нас сюди покликали,
щоб зробити бідними? 16 І плакала
Сампсонова жінка до Сампсона,
свого чоловіка, і сказала: Чому мене ненавидиш, і не полюбив ти мене, бо загадку, яку ти завдав синам
мого народу, і її ти не сповістив
мені. І сказав їй Сампсон: Ось своєму батькові і своїй матері я цього
не розповів, а чи тобі маю розповісти? 17 І плакала до нього 7 днів, в
яких був в них прийом, і сталося,
що в 7-му дні і розповів їй, тому що
дуже йому надокучила; вона ж скоро розповіла синам свого народу.
18 І сказали йому чоловіки міста в
сьомому дні раніше, ніж зайшло
сонце: Що солодше меду, що ж
сильніше лева? І сказав їм Сампсон: Якщо б ви не змусили мою
ялівку, то не знали б ви моєї загадки. 19 І зійшов на нього господній дух, і він зійшов до Асколону, і
там вигубив 30 мужів, і взяв їхню
одіж, і дав її тим, що сповістили
загадку. І Сампсон розгнівався
люттю, і пішов до дому свого
батька. 20 Жінка ж Сампсонова
вийшла за іншого чоловіка, який
був одним з його друзів, що був на
прийомі.

Глава 15
1 І сталося, що по днях, в днях
жнив пшениці, і Сампсон відвідав
свою жінку, несучи козля, з кіз, і
сказав: Ввійду до моєї жінки, до
кімнати, – і не дав йому ввійти її
батько. 2 І сказав батько, мовлячи,
Сказав я, що, ненавидячи її, ти її
ненавидиш, і я її віддав одному з
твоїх друзів. Чи ось не її молодша
сестра є гарнішою від неї? Хай
тепер тобі буде замість неї. 3 І сказав йому Сампсон: Чистий буду я
тепер від филистимлян, якщо і вчиню я з ними зло. 4 І пішов Сампсон, і взяв 300 лисиць, і взяв 300
світил, і зв’язав всіх разом за хвости; поставив один світильник між
два хвости, 5 і запалив вогонь в світильниках, і пустив їх у филистимські ниви, і запалив ниви до толок і
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[эTгада'ю^ще сповњ'дите]32 мн^њ. въ з~. дн~їи
пирђ (сего). (т^о) да'мъ вы`, л~. по'няв# и^, л~, ри'зъ
[и^змњн#ны]33” И$ а^ще л^и не мо'жете и^сповњ'дати
мн^њ. (т^о)34 дасте вы` мн^њ, л~, по'нявъ. и^ л~,
ри'зъ и^змњн#ны” И$ реко'ша е^мђ преDложи` гада'нїе
твое (-)35 да слы'шимъ и&. и^ гл~а и^мъ эT ја^дђщаго (ја^до'мое и^зы'иде)36. и^ эT крњпкаго и^зы'иде
слаDкость, и^ не [мого'ша]37 и^сповњдати гада'нїя,
до трехъ дн~їи” И$ бы'сть въ дн~ь четве'ртыи и^
(бы'сть е^гда приближа'шеся дн~ь се'дмыи), реко'ша женњ` саMўо'новњ. прельсти` ё^бо мђжа свое^го
(-)38 да ти повњсть гада'нїе (с^е хо'щеши л^и) да
не съж#жемъ т^я и^ до'мъ эTц~а твое^го (-)39.
ѓ^ё^бо'жати л^и съзва'сте ны` (зде`)” И$ пла'кася
жена` сам#ўо'нова (к сам#ўо'нђ мђжђ свое^мђ)40. и^
рече [-]41 [почто]42 ненави'диши мене`. и^ не възлюби'лъ е^си мене ја%ко гада'нїе е^же е^си преDложиl
сн~омъ людїи мои^хъ. и^ [не повњда (е^го) мн^њ]43.
и^ рече е'й сам#ўо'нъ с^е эTц~ђ свое^мђ и^ мт~ри свое'и
не повњ'дахъ сего. (а^)44 тебњ л^и и%мамъ повњдити” И$ пла'кася к немђ`, з~, дн~їи в ня'же б^њ
и^мъ пи'ръ. и^ бы'сть въ дн~ь з~, и^ повњда е'и
ја%ко стђжи` е^мђ (вельми`). (-)45 си' (же скоро) повњда сн~омъ людїи своиX И$ реко'ша е^мђ мђжи
граDстїи въ дн~ь се'дмыи. прежде зашествїя сл~нцђ чт^о слаDше ме'дђ, (-)46 чт^о л^и крњплњи льва`.
и^ рече и^мъ самўо'нъ. а^ще не бысте принђ'дили
[ю%ница мое'я. т^о не бы'сте ё^вњ'дали]47 гада'нїя мое^го” И$ паде` нань дх~ъ гн~ь. и^ сни'де въ
(а^сколо'нђ)48. і^ и^зби` тамо. л~, мђжъ и^ взя` ри'зы
и^хъ. и^ дасть (и&) повњдавшимъ гада'нїе. и^ разгнњвася ја%ростїю сам#ўо'нъ, и^ взы'де в доM эTц~а
свое^го” (Жена' же самўо'нова и%де за и^ныи мђжъ)49
и^же бы'сть (е^ді'нъ) эT дрhђ е^го (пи'рныхъ)”

Глvа, е~і”
бы'сть по дн~ехъ въ дн~и жа'твы пшени'ца. и^ присњти` самўо'нъ женђ` свою, несы'и ко'злище эT ко'зъ. и^ рече да вни'дђ
къ женњ` мое'и въ храM и^ не да` е^мђ эTц~ъ
е^я` внїити [-]1” И$ рече эTц~ъ е^я` гл~я рњ'хъ ја%ко
ненави'дяи ненави'диши е^я. и^ эTда'хъ ю& е^ді'номђ эT дрђгъ твои^хъ. не се л^и сестра` е^я`
ме'ншая добрњиши е^я е^сть да бђ'детъ тебњ
(нн~њ) в# тоя` мњ'сто” И$ рече е^мђ самўо'нъ
чи'стъ (бђдђ н~нњ)2 эT (џилисти'млянъ)3. (а^ще
и^)4 [сътворю` а^зъ с ни'ми]5 ѕл^о” І$ и'де самўо'нъ и^
я` т~, лиси'ць. и^ взя`, (т~), свњщъ и^ (связа`
всњ'хъ вкђпе за ѓ^шиби)6. ё^стро'и (е^ді'нђ свњщђ)7 ме'ждђ двњма ѓ%шибома [-]8. и^ раж#же`
ѓ%гнь въ свњщаX и^ пђсти` (и&) в ни'вы (џилисти'мъски)9. и^ запали` ни'вы (-)10 (до гђме'нъ)11 и^
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до винограD и^ масли'чїа” И$ реко'ша и^ноплеме'нницы,
кт^о ли` сътвори` сїя и^ реко'ша самўо'нъ зя'ть
џамнаџїе'въ, ја^ко (эTда` женђ` е^го)12 (е^ді'номђ эT
дрhђ)13 е^го. и^ в#зыидо'ша и^ноплеме'н#ницы и^ спали'ша (женђ`)14 и^ эTц~а е^и` ѓ^гне'мъ” И$ реq иM самўо'нъ, а^ще (и^) сътвори'сте (в^ы) тако [е'й]15, (т^о
с^е а%зъ) не бл~гои^зво'лю н^о эTмщ
# е'нїе мое` е^ді'номђ
комђж'до васъ сътворю`. [и^ посе'мъ почїю]16” І$
и^зби` я& [мы'шцею]17 на стегноX ја%звою ве'лїею. и^
сни'де и^ всели'ся ё^ водоте'чи в# пеще'рњ ка'мене
и^та'мъ” І$ и^зыидо'ша (филисти'ни)18, и^ въполчи'шася [въ і^ю^де'и]19. і^ и^зверго'шася въ (лахи'съ)20”
И$ рече и^мъ ве'сь мђж'ъ і^ю'динъ. почто` прїидо'сте на' ны. и^ реко'ша (сїи)21 связа'ти самўо'на
[прїидо'хомъ]22, и^ сътвори'ти е^мђ ја%коже сътвори` на'мъ” И$ снидо'ша тр^и ты'сящи мђж'ъ
эT і^ю'ды къ пеще'рњ ка'мени и^та'мля. и^ реко'ша
къ саMўо'нђ. не вњ'си л^и ја%ко владњюT на'ми (филисти'ни)23. (-)24 въскђ'ю сїя сътвори` намъ. и^
рече и^мъ самўонъ ја%коже [м^и сътвори'ша]25 та'ко (и^ а'зъ) сътвори'хъ и^мъ” И$ реко'ша е^мђ связа'ти тебе` прїидохомъ, и^ преда'ти т^я в рђцњ
и^ноплеме'нникомъ” И$ реq и^мъ самўо'нъ клени'те
ми ся да не ё^бїете м^я вы` (-)26” [И$ реко'ша
е^мђ гл~юще]27 (не ё^бїемъ т^я)28. н^о съё'зоM свя'жемъ т^я. и^ предади'мъ (-)29 в рђцњ и^хъ.
смр~тїю же не ё^мо'римъ тебе` и^ связа'ша и& двема ё%жи но'вы і^ и^зведо'ша и& эT ка'мени [того`]30”
И$ (приведо'ша и&)31 до че'люсти. (-)32 и^ноплеме'н#ницы (же) [кли'кнђша и^ стеко'ша проти'вђ е^мђ]33. и^ в#зы'иде на'нь дх~ъ гн~ь. и^ бы'ша ё'жа
на рђ'кђ е^го ја%ко и^згре'би, е^гда` прежига'етъ
ѓ%гнь, и^ рас#сы'пашася ё%зы эT рђ'кђ е^го. И$ ѓ^брњте` че'люсть ѓ%слю повр'ьженђ [-]34. и^ (просте'р#)35
рђ'кђ и^ взя` ю&. і^ и^зби` е^ю` ты'сящђ мђж'ъ. и^
рече самўо'нъ че'люстїю ѓ%слею потребя'я потреби'хъ и^хъ, и^ че'люстїю ѓ%слею и^зби'хъ ты'сящђ
мђж'ъ” И$ бы'сть ја%ко преста` гл~я, (-)36 повр'ьже
че%люсть эT рђки` свое^я. и^ прозва` мњ'сто т^о
и^збо'и че'люстныи” И$ вжажда'ся ѕњ'ло. и^ възопи`
къ гв~и и^ реq. т^ы бл~говоли` в# рђцњ раба` твое^го
сп~се'нїе вели'кое сїе. и^ нн~њ ё^мира'ю жа'жDею и^
впадђ` в рђки неѓ^брњз'аныX” И$ эTвр'ьже б~ъ ја%звђ
на че'люсти і^ и^зы'иде и^з нея` вода` и^ пи`. и^ възврати'ся дх~ъ е^го [-]37 и^ эTдыха`. сего ра'ди прозва'ся и%мя е'й [и^сто'чниk призыва'ющаго и^же е^сть
в# че'люсти]38 (и^) до (сего дн~е)39” И$ сђди` і^и^л~еви въ
дн~и (филисти'млян#)40 [к~, лњтъ]41”
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до виноградників, і оливок. 6 І
сказали чужинці: Хто ж це зробив?
І сказали: Сампсон, Тамнатіїв зять,
тому що віддав його жінку одному
з його друзів. І прийшли чужинці, і
спалили жінку і її батька вогнем. 7
І сказав їм Сампсон: Хоч і ви так їй
вчинили, то ось я не помилую, але
вчиню мою помсту на кожному одному з вас, і після цього спочину. 8
І вигубив їх правицею – на стегнах
великою раною, і зійшов, і поселився при потоці в камінній печері
Ітам. 9 І вийшли филистимці і отаборилися в Юдеї, і розійшлися в
Лахисі. 10 І сказав їм кожний юдин
чоловік: Навіщо ви проти нас прийшли? І ці сказали: Ми прийшли
зв’язати Сампсона, і зробити з ним
так, як він нам зробив. 11 І зійшли
три тисячі чоловік з Юди до камінної ітамської печери, і сказали до
Сампсона: Чи не знаєш, що над нами панують филистимці? Чому ти
нам це зробив? І сказав їм Сампсон: Так як мені зробили, так і я їм
зробив. 12 І сказали йому: Ми
прийшли тебе зв’язати і передати
тебе в руки чужинцям. І сказав їм
Сампсон: Кляніться мені, що ви
мене не заб’єте. 13 І сказали йому,
кажучи: Не заб’ємо тебе, але шнуром зв’яжемо тебе і передамо в їхні
руки, смертю ж тебе не уб’ємо. І
зв’язали його двома новими шнурами, і вивели його з тієї скелі. 14 І
привели його до Челюсті. Чужинці
ж закричали і побігли йому назустріч. І на нього прийшов господній
дух, і шнури, що на його руках,
стали, наче прядиво, коли припече
вогонь, і шнури розсипалися з рук
його. 15 І він знайшов кинуту ослячу щелепу, і простягнувши руку, і
взяв її, і побив нею тисячу мужів.
16 І сказав Сампсон: Ослячою щелепою вигублюючи вигубув я їх, і
ослячою щелепою я побив тисячу
чоловік. 17 І сталося, що, коли
скінчив говорити, кинув щелепу зі
своєї руки, і назвав те місце Щелепове вибиття. 18 І дуже мав спрагу,
і закричав до Господа, і сказав: Ти
зволив дати рукою твого раба це
велике спасіння, і тепер вмираю зі
спраги, і впаду в руки необрізаних.
19 І Бог відкрив рану на щелепі, і з
неї вийшла вода, і пив, і повернувся його дух, і віддихнув. Через
це названо його ім’я Джерело того,
що прикликав, що є в щелепі, – і до
цього дня. 20 І судив Ізраїль в днях
филистимян 20 літ.
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Глава 16
1 І Сампсон пішов до Ґази. І побачив там жінку-розпусницю, і
прийшов до неї. 2 І сповістили ґазійцям, кажучи: Прийшов сюди
Сампсон. І окружили його, і зробили йому засідку: цілу ніч при міській брамі; і причаїлися цілу ніч,
кажучи: Коли світатиме, вранці його заб’ємо. 3 І спав Сампсон до півночі, і вставши опівночі, і взяв двері з міської брами з обома одвірками, і підняв їх з засувом, і поклав їх
на свої рамена, і поніс їх на вершок
гори, що перед лицем Хеврона, і
поклав їх там. 4 І сталося, що після
цього і полюбив жінку з сорихового потоку, ім’я ж їй Далила. 5 І пішли до неї князі чужинців, і сказали їй: Обмани і довідайся в чому
в нього є його така велика сила і
чим зможемо проти нього – і зв’яжемо його, щоб його упокорити; і
ми тобі дамо 1000 і 100 срібла. 6 І
сказала Далила до Сампсона: Скажи мені, отже, в чому в тобі ця така
велика сила, і чим тебе зв’язати і
тебе впокорити. 7 І сказав їй Сампсон: Якщо зв’яжуть мене сімома
мокрими і не пошкодженими шнурами – і стану слабим, і буду, наче
один з людей. 8 І принесли їй князі,
з чужинців, сім мокрих і не пошкоджених шнурів, і вона зв’язала його ними. 9 Сиділи ж у засідці в кімнаті. І сказала йому: Ось чужинці
на тебе, Сампсоне. І він розірвав
шнури, наче хто розірве нитку
клоччя, коли перепалює вогонь, – і
не дізналися про його силу. 10 І
сказала Далида до Сампсона: Ось
ти мене обманув, кажучи до мене
неправду, тепер, отже, сповісти мені чим можна тебе зв’язти. 11 І сказав до неї Сампсон: Якщо зв’яжуть
мене новими шнурами, що не робили роботи ними, ослабну, і буду
так, як один з людей. 12 І взяла Далида нові шнури, і зв’язала ними
Сампсона, і сказала йому: Ось чужинці на тебе, Сампсоне. Засідка ж
сиділа в кімнаті. І зірвано їх з його
рук, наче шнурочок. 13 І сказала
Далида до Сампсона: Аж дотепер
ти мене обманював, і сказав мені
неправду. Сповісти мені, отже, чим
можна тебе зв’язати. І сказав їй:
Якщо сплетеш 7 кучерів волосся
моєї голови з прядивом і вб’єш на
колі в стіну, – і буду слабий, так як
один з людей. 14 І сталося, коли
заспала його Далида посеред її колін, і по засиплянні взяла Далида 7
кучерів волосся його голови, і
сплела з прядивом, і забила в колі в
стіну, і сказала: Ось чужинці на
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Глvа, ѕ~і”
1

і'де саMўо'нъ [-] в# га'зђ, и^ ви'дњ т^ђ женђ`
блDђницђ, и^ прїиде к не'и” И$ (повњ'даша)2
га'зоM гл~юще прїиде самўо'н сњмо. и^ ѓ^быидо'ша (и&), и^ поDсњдо'ша е^мђ вс^ю но'щь
ё^ враT граDныX. и^ потаи'шася вс^ю но'щь гл~юще,
до'н#деже (ѓ^свитя` ё%тро)3 ё^бїемъ е^го” И$ спа`
самўо'н# до полђно'щи. и^ (въстаv)4 полђно'щи и^
захити две'ри ё^ вра'тъ гра'да [съ ѓ^бњи^ма поDбо'ема]5. и^ възвDиже я& съ заво'рою и^ възложи` (я&)
[на ра'мњ свои`]6. и^ възнесе` я& на вр'ьхъ горы` ја%же
преD лице'мъ хевро'немъ, и^ положи` я& т^ђ” И$
бысть посе'мъ и^ възлюби` женђ` эT водоте'чи сори'ховы, (-)7 и^мя (же) е'й [дали'да]8” И$ възыидо'ша
к не'и кня'ѕи и^ноплеме'нникъ. и^ реко'ша е'й прельсти (-)9 и^ ви'жDь, в че'мъ (е^мђ) (е^сть крњпость
е^го)10 (та'ко) вели'кая. и^ чи'мъ възмо'жемъ на'нь,
и^ свя'жемъ е^го ја%ко смири'ти е^го. и^ м^ы (тебњ`
дадиM)11 (-)12, Wа~, и^ р~, сребра`. И$ рече [дали'да]13 къ
самъўо'нђ. повњж'ъ м^и (ё^бо) в# че'мъ (т^и крњ'пость)14 (сїя та'ко) вели'кая. и^ чиM свя'жешися
(и^ смири'шися)15” И$ реq е'й самўо'нъ. а%ще свя'жђтъ м^я сеDмїю тяти'въ мо'крыми (и^) не
и^стлњ'вшими, і^ и^знемо'гђ, и^ бђ'дђ ја%ко е^ді'нъ эT
чл~къ” И$ възнесоша е'й кня'ѕи эT и^нопле'менникъ
сеDмь тяти'въ мо'крыхъ (и^) не и^стлњв'шихъ. и^
связа` е^го ими, (присњдя'хђ же поDса#женїи)16 въ
хра'мњ” И реq е^мђ. (с^е) и^ноплеме'н#ницы на' тя
самъўо'не. и^ рас#сы'па тяти'вы, ја%ко [кт^о]17 прето'ргнетъ соска'нїе и^згребїи, в#негда` прежигаеT
ѓ%гнь, и^ не ё^вњ'деся крњ'пость е^го” И$ рече [дали'да]18 къ самўо'нђ. с^е прельсти м^я, (гл~я)19
къ мн^њ л#жђ`, нн~њ ё^бо повњж# м^и чи'мъ свя'жешися” И$ рече к не'и (саMўо'нъ). а^ще (-)20 ё^вя'жђт#
м^я [ё%жи но'выми. и^же не дњлано и%ми]21. (-)22
и^знемогђ и^ бђдђ ја%ко е^ді'нъ эT чл~къ” И$ взя`
[дали'да]23 ё'жа но'ва и^ связа` (и^ми самўо'на)24, и^
реq е^мђ. (с^е) и^ноплеме'н#ницы на' тя самўо'не. (-)25
поDса'да (же) сидя'ше въ хра'мњ. и^ (розорвася)26 эT
рђкђ е^го ја%ко връ'вь” И$ реq [дали'да]27 къ самўо'нђ
даже до нн~њ прельсти` м^я и^ гл~а къ мн^њ лжђ.
повњжъ м^и (ё^бо) чи'м# свя'жешися. и^ реq е'и а^ще
съплете'ши, з~. плени'цъ (влsа) глаы` мое'я съпря'денїеM и въбїеши на колњ въ стњнђ, и^ бђдђ
не'мощенъ ја%ко е^ді'нъ эT чл~къ” И$ [бы'сть]28 (внегда` ё^спи` дали'да е^го среди колњнђ е^я. и^) [по
заспанїю]29 (-)30 [в#зя` дали'да, з~, плени'ц#]31 (влаs)
главы` е^го, [и^ сплете` съпря'денїеM и^ воnзе на
колђ]32 в# стњнђ, и^ реq [-]33. (с^е) и^ноплеме'нницы
на тя саMўо'не. и^ въз#бнђ эT сна` свое^го. і^ и^сто'рже [коl]34 съ плете'нїеM съ стњны`, и^ не ё^вњ'деся
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крњпость е^го” И$ рече к немђ` [дали'да]35. ка'ко
гл~еши възлюби'хъ т^я, (а^)36 срDце твое` нњ'сть
со мно'ю. с^е тре'тїе прельсти` м^я, и^ не повњда
м^и в че'мъ крњпость твоя` вели'кая” И$ бы'сть
внегда` стђжи` е^мђ словесы` свои%ми [во вся
дн~и]37 и^ (състђже'нїемъ е^я` ве'лїим# ё^мо'жеся)38 до ё^мр~твїя” И$ повњда е'и [вс^е срDце]39
свое, и^ рече к не'и (нњсть в#зышла` бры'тва)40 на
главђ` мою. ја%ко назире'и (е^смь а%з# г~ђ)41, эT ё^тро'бы мт~ри свое^а [а^ще ё^бо]42 ѓ^броснђся эTстђпи'тъ эT мене` крњпость моя`, і^ и^знемо'гђ,
и^ бђдђ [ја%коже (и^) вс^и чл~ци]43” И$ ви'дњ [дали'да]44 ја%ко повњда е'и [вс^е срDце свое]45. (-)46 посла`
и^ възва` [кн~ѕя]47 и^ноплемеnниk гл~юще. възы'дњте е^ді'ною, [с^е ја%ко]48 повњда м^и вс^е срDце свое.
и^ в#зыидо'ша к не'и вс^и кня'ѕи и^ноплеме'нникъ,
и^ принесо'ша сребро` в рђкђ свое'ю” И$ ё^спи` [дали'да самўо'на на]49 (ло'нњ)50 своеM, и^ възва` стри'гача. и^ ѓ^броснђ, з~, плени'цъ (власъ) главы` е^го.
и^ нача` смњря'тися. и^ эTстђпи` крњпость е^го
эT него” И$ реq [дали'да]51 (къ сам#ўо'нђ) (с^е) и^ноплеме'нницы на' тя сам#ўо'не, и^ ё^бђди'ся эT
сна` свое^го. и^ реq да и^зы'дђ (ја%ко і^ и^ногда)52
и^стръгнђся, и^ (-)53 не разђмњ. ја%ко г~ь эTстђпи` эT него” І$ ја^ша е^го и^ноплеме'н#ницы і^ и^збодо'ша (е^мђ ѓ%чи)54. и^ въведо'ша и& в га'зђ, и^
ѓ^кова'ша и& пђты мњ'дяны. и^ бњше меля` в#
хра'мњ темни'ца” И$ нача'ша вла'сы главы` е^го
расти`, ја%коy ѓ^броснђли” (-)55 Кня'ѕи (же) и^ноплеме'нъник# събра'шася положи'ти требђ вели'кђ,
даго'нђ богђ иX и^ весели'тися. и^ реко'ша преда'лъ е^сть бо'гъ на'шъ в рђкђ нашђ саMўо'на
вра'га на'шего” И$ ви'дњша е^го лю'дїе и^ похвали'ша (бо'га и^хъ)56 (ја%ко)57 рњша предасть бо'гъ
наj (в рђкђ на'шђ вра'га на'шего)58, и^скази'вшаго
зе'млю на'шђ, и^же ё^мно'жи ја%зве'ныа на'ша. и^
бы'сть е^гда` въз#блажа` срDце иX. и^ реко'ша (приведи'те)59 самўо'на и^з хра'ма темни'чнаго. (-)60
да и^гра'етъ преD на'ми. и^ призва'ша саMўо'на и^з#
хра'ма темни'чнаго, і^ и^гра'ша с ниM. и^ поста'виша и& межи [-]61 стол#пы`” И$ рече саMўо'нъ къ
ю%ноши дръжа'щемђ е^го за' рђкђ (и^) не дњи мене` (-)62 [да ѓ^ся'жђ]63 столпы` (дв^а), на ниXже
храM (се'и) ё^тверже'нъ е^сть (-)64, (-)65 да ся прислоню` на' ня, ю%ноша же сътвори` та'ко” Хра'мъ
же бя'ше по'лнъ мђжїи и^ же'н#. тђ (же и^) вс^и
кня'ѕи и^ноплеме'н#никъ. въ хра'мњ (же то'мъ)
до тр^и ты'сящь мђжъ и^ жеn. (и^) позорђ'ющеся (и^ рђга'ю^щеся)66 самўо'нђ. и^ възва` самўо'нъ къ (б~ђ)67, и^ рече” [А$дона'и]68 г~и г~и (си'лъ)
помяни` м^я [нн~њ]69 и^ ё^крњпи` м^я, (и^)70 е^ще
(с^е е^ді'ною)71 [б~е]72, (-)73 да эTда'м# м#ще'нїе е^ді'395

тебе, Сампсоне. І збудився зі свого
сну, і витягнув кілок з прядивом зі
стіни, і не довідалися про його силу.
15 І сказала до нього Далида: Як кажеш: Полюбив я тебе, – а твоє серце
не є зі мною? Це втретє ти мене обманув, і ти не сповістив мені в чому
твоя велика сила. 16 І сталося, що
коли надокучила йому своїми словами по всі дні, і її великим надокучанням він ослаб до смерті. 17 І він розказав їй все своє серце, і сказав до
неї: Бритва не піднялася до моєї голови, бо я є назиреєм Господеві від
лона своєї матері. Отже, якщо обголять голову, – відійде від мене моя
сила, і ослабну, і буду так, як і всі
люди. 18 І побачила Далида, що звістив їй все своє серце, послала і покликала князів чужинців, кажучи:
Прийдіть ще раз, бо ось він сповістив
мені все своє серце. І прийшли до неї
всі князі чужинців і принесли гроші в
своїх руках. 19 І заспала Далида Сампсона на своїм лоні, і покликала фризера, і він остриг 7 кучерів волосся
його голови, – і почав упокорятися, і
його сила відступила від нього. 20 І
сказала Далида до Сампсона: Ось чужинці на тебе, Сампсоне. І збудився
зі свого сну, і сказав: Вийду, так як і
колись, вирвуся, і не зрозумів, що
Господь відступив від нього. 21 І
схопили його чужинці, і вибрали йому очі, і повели його до Ґази, і зв’язали його мідяними оковами, і молов
в домі в’язниці. 22 І волосся його голови почало рости, після того, як був
острижений. 23 Князі ж чужинців
зібралися принести велику жертву
Даґонові, їхньому богові, і розвеселитися, і сказали: Наш бог передав у
наші руки Сампсона, нашого ворога.
24 І побачив його народ, і похвалив
їхнього бога, бо сказали: Передав
наш бог в нашу руку того нашого ворога, що спустошив нашу землю, який намножив наших ранених. 25 І
сталося, коли розвеселилося їхнє серце, і сказали: Приведіть Сампсона з
в’язничного дому, хай бавиться перед нами. І покликали Сампсона з
в’язничного дому, і гралися з ним, і
поставили його між стовпами. 26 І
сказав Сампсон до хлопчини, що його держав за руку: Та не турбуй мене,
щоб обмацяв я два стовпи, на яких
цей дім закріплений, щоб я на них
оперся. Хлопчина ж вчинив так. 27
Храм же був повний чоловіків і жінок, там же і всі князі чужинців, в
храмі ж тому до трьох тисяч чоловіків і жінок, і тих, що дивилися і кпили з Сампсона. 28 І закричав Сампсон до Бога, і сказав: Адонай, Господи, Господи Сил, згадай мене нині
і скріпи мене іще ось раз, Боже; хай
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раз віддам помсту за мої два ока на
филистимцях. 29 І обняв Сампсон
оба середні стовпи, на яких же будинок був укріплений, і стояв, держачи один правою рукою і другий
лівою. 30 І сказав Сампсон: Хай
помре моя душа з цими чужинцями. І схилився з силою, – і впав будинок на князів і на ввесь народ,
що з ними. І було мертвих, яких і
забив Сампсон у своїй смерті, більше, ніж тих, що він забив у своєму
житті. 31 І прийшли його брати і
ввесь дім його батька, і взяли його,
і пішли, і поховали його між Сараєм і між Етаолем, в гробі Маноя,
його батька. Ось же, судив Ізраїля
20 літ. І по Сампсоні встав Емеґар,
Енанів син, і опріч худоби, убив він
чоловіків, з чужинців, і спас і він
Ізраїля.

Глава 17
1 І був чоловік з Ефремової гори,
його ім’я Миха. 2 І сказав своїй матері: Отже, тисячу і сто срібляків,
які в тебе пропали, і ти проклинаєш, і я те почув, і ти сказала в мої
вуха; і ось гроші у мене, я їх взяв. І
сказала його матір: Благословенний
син мій Господеві. 3 І він віддав
тисячу і сто срібляків своїй матері,
і сказала його матір: Освячуючи,
посвятила я гроші Господеві – з
моєї руки тобі, моєму синові, – щоб
зробити різьблений і вилитий образ; і тепер їх тобі віддам. 4 І він
віддав срібло своїй матері, і його
матір взяла 200 срібляків і дала їх
золотареві, і зробив з них вирізьблений і литий образ; і він був у
домі Михи. 5 І Михів дім для нього
– дім Бога. І він зробив священичу
ризу і тератима, і наповнив руку
одному з своїх синів, і був йому за
священика. 6 І в тих днях не було
царя в Ізраїлі, але те, що, хто бачив
правильним в його очах, те чинив.
7 І був юнак з Вифлеєму Юдиного,
і з роду і племенi Юдиного, – цей
же юнак був левітом і жив там. 8 І
після цього пішов цей чоловік з
міста Вифлеєму Юдиного жити –
де знайде місце, і прийшов до Єфремової гори і до Михиного дому,
ідучи своєю дорогою. 9 І сказав
йому Миха: Звідки ідеш? І сказав
йому левіт: Я є з Вифлеєму Юдиного; іду ж жити – де знайду місце. 10
І сказав йому Миха: Осядь зі мною
і будь мені батьком і священиком, я
тобі дам 10 срібляків на рік і дві одежі, і те, що тобі на життя. І левіт
пішов вслід за ним. 11 І він почав
мешкати у чоловіка, і юнак став,
наче один з його синів. 12 І Миха
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ною в# мњсто дв^ђ эT ѓ'чїю мое^ю наD филисти'ны” І$ ѓ^бъя` саMўо'нъ ѓ%ба столпа` среDнњя, на нею'
(же) хра'мина бя'ше ё^тверже'на [-]74. и^ (стоа'ше
дръжа`)75 е^ді'нъ (рђко'ю десно'ю)76, и^ (дрђгїи лњвою)77” И$ реq самўо'нъ да ё'мретъ дш~а моя съ
и^ноплеме'нники (сими`). и^ преклони'ся крњпостїю
и^ падеся хра'мина, на кня'ѕи и^ на вс^и лю'ди (и^же с ни'ми)78. и^ бы'ша мрт~выхъ иXже (и^) ё^мори`
самўо'н# въ см~рти свое'и, мно'жаише ја%же ё^мори`
в# животњ своеM” И$ снидо'ша бра'тїя е^го и^ весь доM
эTц~а е^го. и^ взя'ша и& и^ взыдо'ша и^ погребо'ша и&
междђ сара'я и^ междђ (ѓ^џаѓ%ля)79 въ гробњ
мано'я эTц~а е^го. (с^е же)80 сђди` і^и^л~еви, (лњтъ,
к~)81” (И$ воста` по саMўо'не е^мега'ръ сн~ъ е^на'нь. и^
ё^би` эT и^ноплеме'нникъ мђжїи вн^њ скота` и^
сп~се и^ ѓ'нъ і^и^л~я”)

Глvа, з~і”
бы'сть мђжъ эT горы` е^фрњмля (-)1 и^мя
е^мђ ми'ха” И$ реq мт~ри свое'й. Ты'сящђ (ёбо) и^ р~, сребреникъ и^же и^зги'бе ё^ тебе и^
(проклина'еши)2, (и^ слы'шаX то). и^ реq въ ё%ши мои`. (и^) с^е сребро` ё^ мене` аZ взяX и&. и^ реq мати е^го блsвен# сн~ъ мои гв~и” И$ эTда'сть ты'сящђ и^ р~, сребре'никовъ мт~ри свое'и. и^ реq мт~и е^го
[ѓ^сщ~а'юще]3 ѓ^ст~ихъ сребро` гв~и эT рђкы` мое^я
(тебе`) [сн~ови мое^мђ]4 сътвори'ти (ѓ^бразъ) и^звая'нъ и^ слия'нъ, и^ нн~њ эTдамъ е& тебњ` (-)5” И$
эTда'сть сребро` мт~ри свое'и. и^ взя` мт~и е^го, с~,
сребрениковъ и^ дасть [и&]6 зла'тарю. и^ сътвори`
и^мъ ѓ%бразъ (и^звя'анъ) и^ слїя'нъ. и^ бысть (с^е)
в# домђ` ми'хи” И$ [до'мъ]7 михїинъ е^мђ домъ
б~а. и^ сътвори` ри'зђ жре'ческђ и^ (џераџи'ма)8. и^
наполни рђкђ е^ді'номђ эT сн~овъ свои^хъ, и^ бы'сть
е^мђ въ жре'чество” (И$) в т^ы дн~и не бња'ше цр~я
въ і^и^л~и. (н^о е^мђже ся видњ)9 правое преD ѓ^чи'ма
е^го творя'ше” И$ быs ю%ноша эT виџлеѓ%ма (-)10 і^ю'' ина. (се'и же
дина, (и^) эT ро'да (и^ племени) і^юд
11
12
ю%ноша быs) левљ=тинъ и^ (-) ѓ^бита'ше т^ђ” И$
(посеM) и%де (се'и) мђжъ эT гра'да ((виџлеѓ%ма)13
і^ю'дина)14. ѓ^бита'ти и^деже ѓ^бря'щет# [мњ'сто]15. и^ прїиде до горы` е^фрњмля [и^]16 (-)17 до'мђ михїина сходя'ще въ пђть свой” И$ реq е^мђ
ми'ха эTкђдђ и%деши. и^ реq е^мђ левљ=тинъ а%зъ
е^смь эT (виџлеѓ%ма)18 і^ю'дина (-)19 и^дђ (же) ѓ^бита'ти и^дњже ѓ^брящђ [мњ'сто]20” И$ реq е^мђ ми'ха ся'ди со мно'ю. и^ бђ'ди м^и эTц~ъ и^ жре'цъ,
(-)21 а^зъ (т^и да'мъ)22 (сребре'никовъ, і~)23, в# гоD, и^
дво'е ри'зы і^ и^же на жи'тїе тебњ. і^ и^де левгљ=
(въ слDњ е^го)” И$ нача` ѓ^битати ё^ мђжа и^
бы'сть (-)24 ю%ноша ја^ко е^ді'нъ эT сн~овъ е^го” И$
396
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напо'лни ми'ха рђкђ левљ=тинђ. и^ бысть е^мђ ю%ноша жрецъ (-)25 в# домђ (е^го)26” И$ рече ми'ха нн~њ
ё^вњдњ ја%ко [бл~го сотвори'тъ]27 ((б~ъ)28 мн^њ)29.
ја%ко бы'сть мн^њ левљ=тинъ жре'цъ”

Глvа, и~і”
1

ъ (ты` дн~и) не бя'ше цр~я въ і^и^л~и. и^ в
(ты` дн~и)2 [племя да'ново проша'ше]3 себњ
ё^ча'стїа всели'тися. ја^ко не паде` е^мђ
(прича'стїе) до (ты'хъ дн~їи)4, средњ племе'не сн~овъ і^и^л~ь (-)5” И$ посла'ша сн~ове да'новы эT
(сн~овъ)6 своиX е~, мђжъ эT ча'сти (-)7 (мђжїе си'лны)8 эT (сара'ка)9 и^ (е^џ#џаѓ%ля)10. съгляда'ти
зе'млю і^ и^сходи'ти ю&. и^ реко'ша к ниM, и^дете і^
и^сходи'те зе'млю. и^ прїидо'ша до горы` е^фрњмля
до до'мђ михі'ина и^ ста'ша т^ђ” Є$гда же бя'хђ
не дале'че до'мђ михїи'на. и^ (-)11 позна'ша гла'съ
ю%ноши [-]12 левљ=тина. и^ съврати'шася та'мо и^
реко'ша е^мђ. кт^о (тя` приведе)13 сњмо, (-)14 чт^о
(же) твори'ши [в# мњсте се'мъ]15 и^ чт^о ли т^и
е^сть зд^њ” И$ рече и^мъ си'це и^ си'це, сътвори` м^и
ми'ха, и^ ная` м^я, и^ бы'хъ е^мђ жреw И$ реко'ша
е^мђ въпраша'и ё%бо ѓ% бѕ~њ и да ё^вњмы. а^ще
бл~го годи'тся пђть на'шъ, воньже м^ы и%демъ
(-)16” И$ рече и^мъ жрецъ и^дњте с ми'роM, преD гм~ъ
пђть ва'шъ во'ньже (-)17 и^дњте (-)18” І$ и^до'ша (в
пђть), е~, мђжи. и^ прїидо'ша в лаи'съ. и^ ви'дњша лю'ди живђщая въ не'и, (и^) сидя'ща съ
ё^пова'ніеM (и^) по разсђже'нїю (-)19, съ молча'нїемъ
(и^)20 наде'жею, и^ не могђще гл~ати сло'ва. зане`
дале'ко (бњ'хђ)21 эT [сидо'нянъ]22, и^ (ксемђ`) (не
и^мњя'хђ словеси)23 [з (никои%мъждо) чл~комъ]24” И$
прїидо'ша, е~, мђжъ къ бра'тїи свое'и въ (џара'ё)25” и^ (е^съсоџаѓ'лъ)26. и^ реко'ша и^мъ бра'тїа
и^хъ, чт^о вы` (-)27” Въста'нњте і^ и'деM на ня
занеже [ви'дњхомъ зе'млю]28” и^ с^е бл~га ѕњ'ло, (а^)29
вы` празнђ'ете, не лени'теся (-)30 и^ти` причасти'ти земля`” [І$]31 е^гда прїидете (и^) вни'дњте в
лю'ди живђщая съ ё^пова'нїем. (а^)32 земля` престра'нна (на дњла'нїе) ја%ко преда'сть ю& (г~ь) б~ъ в
рђки наша мњсто на не'мже нњсть скђдость
въ всеM (-)33 и^же на земли`” И$ въздвиго'шася [эTтђ'дђ съ племе'ни]34 да'нова, эT сара'я и^ е^сџаѓ'ла, х~, мђж'ъ. ѓ^поја^са'ни въ ѓ^рђжїе въполче'н#ное”
(-)35 Възыидо'ша и^ въполчи'шася. въ карїа^џери'ме
въ і^юд
' њ. сего ра'ди прозва'ся мњ'сто т^о по'лкъ
да'новъ. (и^) до (сего дн~е)36. с^е за'ди карїа^џери'ма”
[И$]37 минђша эTтђ'дђ в горђ` е^фре'млю. и^ прїидо'ша до до'мђ михїина” И$ эTвњща'ша, е~, мђже'и ходи'вшїи съгляда'ти земля`. и^ реко'ша къ
бра'тїи свое'й. разђмњ'сте л^и, ја%ко [е^сть в домђ`
семъ]38 ри'за жре'ческа и^ џерафи'мъ. і^ и^звая'но и^
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наповнив руки левітові, і юнак був
йому священиком в його домі. 13 І
сказав Миха: Тепер я пізнав, що
Бог мені вчинить добро, бо левіт
став мені священиком.

Глава 18
1 В тих днях не було царя в
Ізраїлі, і в тих днях Данове плем’я
шукало собі насліддя, щоб поселитися, бо не випало йому насліддя
до тих днів посеред племен ізраїльських синів. 2 І послали Данові сини з своїх синів 5-ть чоловік, з частини сильних чоловіків, з Сирака і
Еттаола, щоб обстежити землю, і
пройти її; і сказали до них: Підіть і
пройдіть землю. І прийшли до Ефремової гори, до Михиного дому, і
там стали. 3 Як же вони були недалеко Михинового дому, і пізнали
голос юнака – левіта, і звернули туди, і сказали йому: Хто тебе сюди
привів, що ж чиниш на цьому місці, і що ж тобі є тут? 4 І він сказав
їм: Так і так вчинив мені Миха, і
мене найняв, і я став йому священиком. 5 І сказали йому: Запитай,
отже, в Бога, і хай довідаємося, чи
доброю буде наша дорога, по якій
ми ідемо. 6 І сказав їм священик:
Ідіть з миром, ваша дорога, по якій
ідете, перед Господом. 7 І пішли по
дорозі 5-ть чоловік, і прийшли до
Лаіса, і побачили народ, що жив в
ньому, і що сидів упевнено і за
приписами, в спокою і надії; і не
могли сказати слова, бо далеко були від сидонян, і до цього не мали
угоди з ніякою людиною. 8 І прийшли 5-ть чоловіків до їхніх братів,
до Тарау і Ессотаола; і сказали їм
їхні брати: Що ви? 9 Встаньте і
підемо проти них, бо ми землю
побачили, і ось дуже добра, а ви
бездільні, не полініться піти унаслідувати землю. 10 І коли прийдете, то ввійдете до народу, що живе впевнено, а земля широка для
праці, бо її передав Господь Бог в
наші руки, місце, на якому немає
браку в усьому, що на землі. 11 І
підвелися звідти, з Данового роду,
з Сарая і Естаола 600 чоловік, підперезані військовою зброєю. 12
Пішли вони і отаборилися в Каріятеримі, в Юди. Через це названо те
місце Табір Данів, і до цього дня
ось за Каріятеримом. 13 І пішли
звідти в Ефремову гору, і прийшли
до Михиної хати. 14 І відповіли 5ть мужів, що ходили обстежити
землю, і сказали до своїх братів: Чи
ви взнали, що є цьому в домі священича риза і терафим, і вирізьблене, і вилите? То тепер знайте,
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що вчините. 15 І звернули туди, і
ввійшли до дому юнака-левіта, до
Михиної хати, і випитали його в
мирі. 16 І 600 чоловік, підперезані
військовою зброєю, які з Данових
синів, вони стояли при брамових
дверях. 17 І пішли 5-ть чоловік, що
ходили обстежити землю, і ввійшовши туди, і взяли різьблене, і
священичу ризу, і терафим, і вилите – священик же стояв при воротніх дверях; і 600 чоловік, підперезаних військовою зброєю, 18 і ці
ввійшли до Михиної хати, і взяли
священичу ризу і терафим, вилите і
різьблене. І сказав до них священик: Що ви вчинили? 19 І сказали
йому: Замовчи і поклади руку собі
на уста. Піди з нами, і будь нам
батьком і священиком. Чи краще є
тобі бути священиком хати одного
чоловіка, ніж бути священиком
племені і дому, і збору ізраїльського? 20 І зраділо священиче серце, і
взяв священичу ризу і терафим, і
різьблене, і вилите, і ввійшов посеред народ. 21 І вони повернулися і
відійшли, і пустили перед себе дітей і скотину, і його придбане дорогоцінне. 22 Коли ж віддалилися
вони від Михиного дому, мужі, що
були з Михиновим домом, скликалися і погнали за Дановими синами. 23 І вони закричали до Данових
синів – ці ж повернули до них свої
лиця і сказали до Михи: Що тобі є,
що ти так зібрався? 24 І сказав Миха: Бо моє різьблене, яке я зробив,
ви забрали і відвели священика. І
ще мені це говорите? І як це ви
сказали до мене: Що тобі є? 25 І
сказали йому Данові сини: Хай не
чується твій голос вслід за нами,
хай не повстануть проти вас мужі
лютою душею, і покладеш свою душу і душу свого дому. 26 І пішли
Данові сини по своїй дорозі. І побачив Миха, що вони є сильніші від
них, і повернувся до свого дому. 27
Сини ж Данові взяли те, що зробив
Миха, і священика, який був в нього; і прийшли до Луса, до спокійного і впевненого в надії народу, і вигубили їх зброєю, і спалили місто
вогнем. 28 І не було того, хто би їх
оборонив, бо були далеко від сидонян, бо не було в них угоди з людьми – це ж місто було в долині, яка є
недалеко Роавого дому. І збудували
там місто, і поселилися в ньому. 29
І назвали місто іменем Дана, за іменем Дановим, їхнього батька, який
народився Ізраїлеві, раніше ж ім’я
міста було Лаїс. 30 І поставили собі
Данові сини різьблене, Йонатан же
і його сини були священиками Дановому племені до дня переселення
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сълїя'но. (т^о)39 нн~њ ё^вњдите чт^о сътвори'те”
И$ съврати'шася та'мо. и^ внидо'ша в до'мъ ю%ноши левљ=тина в до'мъ михїинъ. и^ въпраша'ша
е^го [в# ми'ре]40” И$ х~, мђ'жъ препоја^са'ни въ ѓ^рђжїе
полченое. (сїи` стоя'хђ)41 ё^ две'рїи вра'тныX и^же
эT сн~овъ да'новъ” И$ взыдо'ша е~, мђж'ъ ходи'вшїи
съгляда'ти земля` [и^]42 вшеDше та'мо (и^) взя'ша и^звая'но и^ ри'зђ жре'ческђ, и^ џерафи'мъ и^ сълїя'но. (-)43 жре'цъ (же) стоя` ё^ две'рїи вра'тныX,
и^ х~, мђж'ъ препоя'сани въ ѓ^рђ'жїе во'инъско. и^
сїи` внидо'ша в до'мъ михїинъ. и^ взя'ша (-)44
ри'зђ жре'ческђ и^ џерафиM (солїа'но) і^ и^зваа'но” И$ рече
к ни'мъ жре'цъ чт^о вы` (сътвори'сте)45” И$ рњша
е^мђ ё^молчи`, (и^) положи` рђ'кђ (-)46 на ё^стњхъ
с^и. (-)47 пои^ди` с на'ми и^ бђ'ди на'мъ эTц~ъ и^
жре'цъ. е^да` ё'не е^сть тебњ` бы'ти жерцђ`, (е^ді'наго мђ'жа до'мђ)48. нежели бы'ти жръцђ племе'ни
[и^ до'мђ]49 и^ со'ньма і^и^л~ева” И$ възблажњ` срDце жре'ческо. и^ взя` ри'зђ жре'ческђю и^ џерафи'ма і^ и^звая'но и^ солїя'но. и^ вни'де посредњ люде'и” И$ възврати'шася и^ эTи^до'ша и^ пђсти'ша преD собо'ю
ча'да (и^ ско'т#) и^ притяжа'нїе е^го чsтное (-)50”
Є$гда' же ё^дали'вшимся и^мъ эT до'мђ михїина.
(-)51 мђж'и и^же з до'момъ михїином# (бы'ша съзва'шася) [и^ постиго'ша сн~ы да'новы]52” (И$) въпи'ша (къ)53 сн~омъ да'новымъ. (си же)54 ѓ^брати'ша (-)55 лица` своя` (к ни'мъ), и^ рњша къ
миха'еви чт^о еs тебњ` и^же (събра'ся та'ко)56” И$
рече ми'ха ја%ко и^звая'ное мое е^же сътвори'хъ [-]57
взя'сте и^ жръца` (эTведо'сте)58 и^ чт^о ми (с^е)
е^ще (гл~ете). и^ что` с^е (реко'сте)59 къ мнњ` чт^о
(ти е^сть)60” И$ реко'ша е^мђ сн~ове да'нови да ся
не слы'шитъ глsа тво'и въ слDњ на'съ. да не въста'нђтъ на' вы мђж'и лю'тою дш~ею. и^ преDложи'ши дш~ђ свою. и^ дш~ђ до'мђ свое^го” І$ и^до'ша
сн~ове да'нови въ пђть свой. и^ ви'дњ ми'ха ја%ко
силне'иши сђть па'че (и^хъ)61, [-]62 и^ ѓ^брати'ся в
до'мъ свой” (-)63 [Сн~ове (же) да'нови]64 взя'ша,
е^ли'коже сътвори` ми'ха, и^ жръца` и^же бы'сть в
него, и^ прїидо'ша в (лђ'сђ)65 к лю'деM молча'щиM, и^
ё^пова'ющимъ [наде'ждею]66. і^ и^зби'ша и& (ѓ^рђж'їемъ)67, и^ гра'дъ спали'ша [ѓ^гне'мъ]68” И$ не
[бы'сть]69 (и^хъ) эTи^мы'и (кт^о). ја%ко дале'че (бњхђ)70 эT сидо'нян#. (-)71 рњ'чи (б^о) не (бя'ше)72
и^мъ съ чл~ки. (-)73 с^е (же граD бы'сть) въ ё^до'лїи
и^же е^сть (недале'че) до'мђ роа'вля. и^ съгради'ша
(т^ђ) граD и^ всели'шася в немъ” И$ прозва'ша
(гра'дђ и^мя)74 да'нъ въ и^мя [да'ново]75 эTц~а
и^хъ, и^же ся роди` і^и^л~еви. (-)76 бя'ше (же) (пре'же
и^мя гра'дђ лаи'съ)77” И$ поста'виша себњ` сн~ове
да'нови и^звая'но [-]78. (-)79 и^ѓ^наџа'нъ (же)80 и^
сн~ове е^го бя'хђ жръцы`, племе'ни да'новђ до дн~е
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преселе'нїя земля`” И$ поста'виша себњ` и^звая'но
[и^же сътвори` ми'ха]81 (и^ ста`) въ вся` дн~и е^ли'ко
бя'ше до'мъ бж~їи в [сило'мњ]82”

Глvа, џ~і”
бы'сть въ (ты` дн~и)1 (-)2 [не бња'ше
цр~я]3 въ і^и^л~и, и^ бы'сть мђж# левљ=тинъ
живы'и въ стра'не горы` е^фрњмовы, и^ поя`
[-]4 себњ` женђ` поDло'жницђ эT (виџлеѓ'ма)5
і^ю'дина” И$ разгнњ'вася на'нь подло'жница е^го. и^
эTи^де эT не'го въ до'мъ эTц~а свое^го. (и^) въ (виџлеѓ'мъ)6 і^ю'динъ. и^ б^њ та'мо, [д~, мцsы]7” И$
въста` мђж'ъ е^я`, і^ и'де въ слњ'дъ е^я`, гл~ати
въ срDце е^я`. да намо'виT ее` себњ`, и^ да приведе'тъ
е^я` па'ки къ себњ`. и^ ѓ^тро'къ е^го с ни'мъ
(бы'сть), и^ дво'е ѓ^сля'тъ. [-]8 (-)9 [си же въведе
и& в доM эTц~а свое^го. и^ ви'дњ е^го эTц~ъ ѓ^трокови'цы и^зы'иде з весе'лїемъ въ срњте'нїе е^го” И$ ё^дръжа` и& те'сть е^го эTц~ъ ѓ^трокови'ца, (-)10 пребы'сть с ни'мъ, г~, дн~и и^ ја%ша и^ пи'ша. и^ прележа т^ђ]11” И$ бы'сть въ дн~ь, д~, (ѓ^бђтрњ'вши)12 заё'тра и^ въста`, (и^ сїи) поити`. и^ реq
эTц~ъ ѓ^трокови'ца к зятю свое^мђ, ё^твръди`
срDце твое` ё^ло'мъками хлњ'ба. и^ посе'мъ и%дете”
И (сDњше)13 (ѓ%ба и^ ја%ста)14 в#кђ'пњ и^ пи'ста. и^
рече эTц~ъ ѓ^трокови'ца к мђж'ђ. [и^ди`]15 (нн~њ и^)
преспи`, и^ воZбл~жа'етъ срDце твое`” И$ въста` мђ'жъ
пои^ти` и^ задръжа` е^го те'сть е^го, и^ [-]16 прележа`
та'мо” И$ въста'лъ ра'но. въ, (е~, дн~ь)17, да идетъ. и^ ре'клъ эTц~ъ ѓ^трокови'ца ё^моцни` (ё^б^о)
срDце твое` хлњ'бомъ, и^ (пото'мъ да и%дешъ. и^
та'ко задръжа е^го)18 до'н#деже преклони'ся дн~ь и^
ја%ли и^ пи'ли ѓ%ба” И$ ё^ста'лъ мђжъ да и%детъ
са'мъ и^ жени'ма е^го с ни'мъ и^ ѓ'трокъ е^го. и^ реq
е^мђ те'сть е^го эTц~ъ ѓ^троковица. с^е (нн~њ скончава'ется дн~ь) на' вечеръ (-)19 (и^) прележи зд^њ
[-]20. и^ въз#бл~жа'етъ срDце твое`. и^ ѓ^бђтрњ'ете
ё%тро въ пђть ва'шъ, и^ эTи'деши въ хра'мъ
сво'и” И$ не и^зво'ли мђж'ъ прележа'ти. и^ (въста'въ)21 эTи'де. и^ прїиде да'ждь пря'мо е^вђ'сђ,
(и^) се'и еs і^ерsли'мъ. и^ с ни'мъ дво'е ѓ^сля'тъ съ
бре'мены. и^ жени'ма е^го с ни'мъ” [И$]22 (е^гда)` [прїидо'ша]23 (и^) [до е^вђ'съ]24 (-)25 дн~ь (же) [преклони'ся къ ве'черђ ѕњло]26, и^ реq ѓ%трок# к господи'нђ
свое^мђ. ходи` ё^бо (-)27 да ся съврати'мъ въ граD
(се'и и^е^вђ'съ)28 (-)29 да прележи'мъ (т^ђ)30” И$ реq [к
немђ`]31 господи'нъ е^го. не [съврати'мся]32 въ
граD чю'жь, и^же нњ'сть эT сн~овъ і^и^л~евъ. (н^о)33 да
мине'мъ до гаваѓ'на” И$ реq къ ѓ%трокђ си. ходи`
(-)34 да пристђ'пимъ къ е^ді'номђ эT мњ'ста
(гаваѓ'ньскаго). (-)35 да прележи'мъ в# гаваѓ'нњ
и^л^и в ра'мњ” И$ минђша и& прїидо'ша, [и^ за'иде
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землі. 31 І поставили собі різьблене, яке зробив Миха, і стояло по всі
дні, в які божий дім був в Силомі.

Глава 19
1 І сталося, що в тих днях не було царя в Ізраїлі. І був чоловік-левіт, що жив в стороні Ефремової
гори, і взяв собі жінку-наложницю
з Вифлеєму Юдиного. 2 І розгнівалася на нього його наложниця, і відійшла від нього до хати свого
батька і до Вифлеєму Юдиного, і
була там 4 місяці. 3 І встав її чоловік і пішов вслід за нею, щоб говорити до її серця, щоб намовити її
собі, і щоб привести її знову до себе, і з ним був його хлопець і двоє
ослів. Він же його повів до дому
свого батька, і побачив його батько
молодиці, вийшов з веселістю йому
назустріч. 4 І затримав його тесть
його, батько молодиці, перебув з
ним 3 дні: і їли, і пили, і спали там.
5 І сталося в день 4-й, коли встали
вранці, і встав і цей, щоб піти, і
сказав батько молодиці до свого
зятя: Скріпи твоє серце кусками
хліба, і після цього підете. 6 І сівши, оба і їли разом і пили, і сказав
батько молодиці до чоловіка: Іди
нині і переспи, і звеселиться серце
твоє. 7 І встав чоловік, щоб піти, і
його задержав його тесть, і він пeреспав там. 8 І встав вранці в 5-му
дні, щоб піти, і сказав батько молодиці: Підкріпи, отже, твоє серце
хлібом і потім піди. І так задержав
його, доки не склониться день. І
їли, і пили оба. 9 І встав чоловік,
щоб піти, сам і його заручена з
ним, і його хлопець. І сказав йому
його тесть, батько дівчини: Ось тепер клониться день до вечора, і відпочинь тут, і розвеселиться твоє
серце, і встанете вранці у вашу дорогу, і відійдеш до своєї хати. 10 І
не згодився чоловік переспати, і
вставши, відійшов, і прийшов аж
напроти Євуса, і це є Єрусалим, і з
ним двоє ослів з вантажем, і його
заручена з ним. 11 І коли прийшли
й до Євуса, день же дуже схилився
до вечора, і сказав хлопець до свого пана: Ходи, отже, звернемо до
цього міста Євуса, переспимо там.
12 І сказав до нього його пан: Не
звернемо до чужого міста, яке не є
з ізраїльських синів, але минемо до
Ґаваона. 13 І сказав до його хлопчини: Ходи, ввійдемо до одного з
ґаваонських міст, переспимо в Ґаваоні, або в Рамі. 14 І минули, і
прийшли, і зайшло сонце близько
Ґаваона, що є Веніяминів. 15 І звернули туди, щоб ввійти переспати в
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Ґаваоні, і ввійшовши, він сів на
вулицях, і не було чоловіка, що
ввів би їх до хати, щоб переспати.
16 І ось вийшов старий чоловік з
роботи своєї, з поля, ввечорі, і цей
чоловік з Ефремової гори мешкав
же в Ґаваоні; чоловіки ж міста –
сини Веніяминові. 17 І піднявши
свої очі, побачив чоловіка-мандрівника на вулицях міста, і сказав
чоловікові старець: Куди ідеш,
звідки ж приходиш? 18 І сказав до
нього: Ми прийшли з Вифлеєма
Юдиного і йдемо аж до краю Ефремової гори, звідки я є. І я ходив
до Вифлеєма Юдиного, і тепер іду
до своєї хати, і немає нікого, що
ввів би мене до хати. 19 А солома і
їжа для наших ослів є, і в мене є
хліб і вино і рабі, і дитині, і рабам
немає браку ніякої речі. 20 І сказав
цей: Чоловіче старий, мир тобі; і
недостаток твій на мені, тільки не
відпочивай на вулицях. 21 І ввів
його до своєї хати, і дав його ослам
пашу, і цим помив ноги, і їли, і
пили. 22 І коли розвеселилося їхнє
серце, і ось міські мужі, сини беззаконників, оточили двір, і б’ючи в
двері, і сказали панові хати, старцеві, кажучи: Виведи чоловіка, що
ввійшов до твоєї хати, щоб ми його
пізнали. 23 Вийшов до них пан
хати і сказав їм: Ні, мої брати, не
вчиніть зла, бо ввійшов цей чоловік
до моєї хати, і не вчините цієї безумності. 24 Ось дочка моя дівує і
його заручена – виведу обі, і їм
вчините обиду, і їм вчините за тим,
що добре у ваших очах, а чоловікові аж ніяк не вчините цього безумства. 25 І не побажали чоловіки
його послухати. І чоловік, взявши
його заручену, і вивів її до них; і
пізнали її, і були з нею всю ніч, до
світанку, і відпустили її, коли сходила рання зоря. 26 І прийшла заручена на світанку, і впала при
дверях брами двору чоловіка, де
був її чоловік. 27 І встав її пан
вранці, відкрив двері хати і вийшов, щоб піти в дорогу свою, і ось
його наречена лежала, і її руки на
передвер’ю. 28 І він сказав до неї:
Встань, підемо, і вона не відповіла
йому, бо була наче мертва, і поклав
її на осла, і встав чоловік, і відійшов до свого місця. 29 І прийшов
до своєї хати, і взяв меч, і взявши
свою заручену, і розрубав її по її
костях на 12-ть частин, і послав її
до всіх племен Ізраїля. 30 І було,
що кожний, хто її побачив, і сказав
що: Не сталося ані не бачилося
такого від дня виходу ізраїльських
синів з єгипетської землі аж до
сьогодні. І він заповів чоловікам,
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слн~це]36 бли'зъ гаваѓ'на, и^же е^сть венїами'нь” И$
съврати'шася та'мо вънисти` прележа'ти въ
гаваѓ'нъ. и^ (въшеDше сњ'де)37 на (сте'гнаX)38. и^ не
[бы'сть]39 мђж'а въводя'щаго и^хъ в до'мъ прележа'ти” И$ с^е мђж'ъ ста'рь и^зы'иде съ (дњ'ла свое^го)40 эT по'ля въ ве'черъ, и^ (се'и) мђ'жъ эT горы`
е^фрњ'мля. (-)41 ѓ^бњтова'ше (же) въ гаваѓ'нњ.
(-)42 мђж'и (же) (граDстїи)43 сн~ове венїами'ни” И$
възвеD ѓ%чи [свои`]44 видњ` мђж'а пђт'ника на
сте'гнахъ граDныX, и^ реq мђж'ђ ста'рецъ ка'мо
и%деши (-)45 эTкђ'дђ (л^и) гряде'ши” И$ реq к немђ`
' ина (і^ и'демъ)
(прїидо'хомъ)46 эT (виџлеѓ'ма)47 і^юд
даже до коне'цъ горы е^фрњмля (эTкђ'дђ а%зъ
' ина. и^ (нн~њ)
е^смь)48. и^ ходиX до (виџлеѓ'ма)49 і^юд
50
(и^дђ` в доM сво'и) , и^ нњ'сть (никто'же)51 в#веды'и
м^я в до'мъ” (А$)52 пле'вы и^ пи'ща (ѓ^сля'тоM на'шимъ е^сть)53. и^ (мн^њ хлњ'бъ и^ вино` е^сть)54. и^
ѓ^трокови'цы [-]55 и^ ѓ'трокђ, (и^) рабо'мъ нњ'сть
скDђно никое^я ве'щи” И$ реq (сїи) мђ'жђ ста'ръ
ми'ръ тебњ`. (и^)56 недоста'токъ тво'и на мнњ`.
ѓ^баq на сте'гнахъ не ля'зи. и^ в#веде и& в доM сво'и
и^ преDложи ѓ^сля'томъ е^го (пи'щђ). и^ (сиM ё^мы`
но'ѕњ)57. и^ ја^до'ша и^ пи'ша” (И$) е^гда (-)58 възвесели'ся срDце и^хъ. и^ с^е мђ'жи граDстїи сн~ове безако'н#никъ. ѓ^быидо'ша дво'ръ и^ [бїюще]59 въ две'ри. и^
рњша (-)60 господи'нђ до'ма ста'рцђ гл~ющи и^зведи` мђ'жа и^же вни'де в доM тво'и. да позна'емъ
е^го” (-)61 И$зы'иде к ни'мъ (-)62 господи'нъ до'мђ и^
реq и^мъ. н^и бра'тїа (мои`) не сътвори'те ѕл^а. въшеDшђ мђж'ђ семђ` в до'мъ мо'и. (и^) не сътвори'те безђ'мїя сего`” Се^ дщи моя` дв~ою, и^ жени'ма
е^го да и^зведђ` (ѓ%бњ)63 [и^ ѓ^би'дњте я&]64. и^ сътвори'те и%ма по блгsти ѓ%чїю ва'шею. (а^)65 мђж'ђ (-)66 не сътвори'те (ника'коже)67 безђ'мїя сего`”
И$ не и^зво'лиша мђж'и послђш'ати е^го. и^ е'мъ
мђж'ъ жени'мђю е^го і^ и^зведе ю& к ниM (-)68 и^ позна'ли ю&. и^ бы'ша с нею вс^ю но'щь до' свњта. и^
эTпђсти'ша ю& е^гда` въсходи ден#ни'ца” И$ прїиде
жени'ма къ заё%трїю. и^ паде ё^ две'рїи вра'тныхъ, дворђ мђж'а и^деже бя'ше мђж'ъ е^я` (-)69.
и^ въста` господи'н# е^я` заё%тра (-)70 эTвръзе две'ри
хра'мђ, і^ и^зы'иде поити` въ пђть свои, и^ с^е (-)71
жени'ма е^го лежа'ше (-)72, и^ рђ'цњ е^я` на преDдве'рїю” И$ реq к не'и въста'ни (-)73 да и%демъ, и^ не
эTвњща` е^мђ [бя'ше б^о (ја%ко) мр~тва]74, и^ възложи` ю& на ѓ^сля`, и^ въста` мQђ и^ по'иде на мњ'сто
свое`” И$ прїиде в# доM сво'и, и^ взя` но'жъ и^ е'мъ жени'мђ свою, и^ раздроби ю& по ко'стеM е^я` на, в~і,
ча'стїи, и^ посла` (ю&)75 въ вся` племе'на і^и^л~я” И$
бы'ша вс^и ви'дяще (ю&, и^) реко'ша, (ја%ко) нњ'сть
бы'ло н^и ви'дњно си'це, эT дн~е ше'ствїа сн~ов# і^и^л~ь
эT [земля`]76 е^гљ=пеTски, да'же (до дне'сь)77, и^ запо400
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вњ'да мђже'мъ иXже посла` гл~ющи си'це гл~ите къ
всемђ` (-)78 і^и^л~ю [-]79 (вон#ми'те себњ` с^е) ё^ста'вите в^ы са'ми (ѓ^ се'мъ совњтъ)80 и^ гл~ите”

Глvа, к~”
і^ѓ^сїа і~

ізыидо'ша* вс^и сн~ве і^и^л~еви, и^ събра'шася
ве'сь со'ньмъ ја%ко (е^ді'нъ мђж'ъ)1. эT да'на
и^ до вирса'вїа, и^ земля` галааDска къ гв~и
ё^ маси'џе” И ста'ша старњ'ишины всњ'хъ
людїи (и^) вся` племе'на і^и^л~ева в со'нмњ людїи
бж~їиX. у~, ты'сящь мђж'ъ пњшиX въздви'гнђщихъ ѓ^рђжїа” И$ слы'шаша сн~ове венїами'ни, ја%ко
и^зыидо'ша сн~ове і^и^л~евы [-]2 въ маси'џъ, и^ реко'ша
сн~ове і^и^л~евы гл~ите гд^њ бы'сть ѕло'ба сїя” И$ эTвњща` мђж'ъ левљ=тинъ, мђж'ъ жены` ё^мо'реныя
(гл~я)3, въ гаваѓ'нњ венїами'нњ. прїидо'хъ а%зъ и^
жени'ма моя` прележа'ти” И$ въста'ша на' мя
мђ'жи гаваѓDстїи. и^ ѓ^быидо'ша м^я въ дворњ`
но'щїю. и^ (хотњш'а м^я)4 ё^би'ти и^ жени'мђю
мою ѓ^би'дњша, и^ ѓ^брђга'ша (-)5 и^ ё%мре. И$ взяX
женђ` свою и^ раздроби'хъ ю&. и^ послаX (ю&) въ вся`
предњ'лы прича'стїа і^и^л~ева, ја%ко сътвори'ша безђ'мїе въ і^и^л~и” Се^ вс^и вы` сн~ове і^и^л~евы дадњте
(и^мъ)6 сло'во и^ совњт'ъ” И$ въста'ша вс^и лю'дїе
ја%ко (е^ді'нъ мђ'жъ)7 гл~юще. не (эTи%детъ)8
мђж'ъ въ хра'мъ сво'и. и^ не ё^кло'нимся (-)9 въ
доM на'шь” И$ нн~њ (сло'во с^е)10 сътвори'мъ гаваѓ'нђ.
да взы'идемъ на ню` по жре'бїю, и^ да по'имемъ
по, і~, мђж'ъ, эT р~, [въ всњ'хъ племе'нехъ і^и^л~евыX]11, и^ р~, эT ты'сящи. и^ Wа. эT тмы`” (И$ ти`
да и^дђтъ) в#зяти бра'шно лю'демъ (на съвръше'нїе и^сходя'щимъ)12. въ гава'ю венїами'ню. [и^
сътворя'тъ е^мђ]13 по всемђ` съгрњше'нїю и^же
[сътвори`]14 въ і^и^л~и” И$ събра'шася вс^и мђж'и і^и^л~евы [къ гра'дђ]15, ја%ко е^ді'нъ мђж'ъ (эT граD) и^сходя'ще” И$ распђсти'ша племе'на і^и^л~евы, мђж'и
въ вс^е племя` венїами'не. гл~юще чт^о (е^сть) ѕло'ба с^и бы'в#шая въ ва'съ” И$ нн~њ дади'те мђж'и
безако'нни и^же въ гава'и сн~овъ велїа'ловыхъ, и^ да
ё^мо'риM и^хъ, и^ ѓ^чи'стимъ ѕл^о эT і^и^л~я. и^ не и^зво'лиша сн~ове венїами'ни послђшати гла'са бра'тїи свое^я сн~овъ і^и^л~евъ” (Но^)16 събра'шася сн~ове
венїами'ни эT гра'довъ и^хъ в гава'ю, и^зы'ити на
по'лкъ сн~овъ і^и^л~евъ” И$ съчто'шася сн~ове венїами'ни (эT гра'да) в (то'и дн~ь)17 (-)18. к~, и^ е~,
ты'сящь мђж'ъ въздви'гнђщихъ ѓ^рђж'їа кро'мњ
живђщихъ в гава'ле. и^же съчте'ся, з~, соT, (и^ к~,)
мђж'ъ (-)19 и^збра'нныX [эT всXњ люде'и]20. ѓ^бое^мђ
хђдо'жни (сїи вс^и)21 пра'щницы ме'щђще ка'менїе
къ вла'сђ и^ не грњша'юще” И$ всXњ мђже'и і^и^л~евъ
съчте'ся ра'звњ сн~овъ венїами'новыX. у~, ты'сящь
мђж'ъ възвDиза'ющихъ ѓ^рђж'їе, (и^) вс^и сїи мђ'жи
401

яких вислав, кажучи: Так говоріть
до всього Ізраїля: Зважте собі, ось
зробіть ви самі про це раду, і скажіть.

Глава 20
1 І *вийшли всі ізраїльські сини,
і зібрався ввесь збір, як один чоловік, від Дана і до Вирсавії і ґалаадської землі, до Господа, до Масити.
2 І стали старшини всього народу і
всі ізраїльські племена в зборі божого народу: 400 тисяч піших чоловік, що носять зброю. 3 І почули
Веніяминові сини, що вийшли ізраїльські сини до Масити. І сказали
ізраїльські сини: Скажіть де сталося це зло. 4 І відповів чоловік-левіт,
муж убитої жінки, кажучи: В Ґаваоні Веніяминовім. Прийшов я і моя
заручена, щоб переспати. 5 І піднялися проти мене ґаваонські чоловіки, і окружили мене в дворі вночі, і
хотіли мене вбити, і обидили мою
заручену, і коли наглумились, і вона померла. 6 І взяв я свою жінку, і
я її поділив, і я її послав до кожної
околиці ізраїльського насліддя, бо
вчинили безумність в Ізраїлі. 7 Ось
всі ви, ізраїльські сини, дайте їм
слово і раду. 8 І встав ввесь народ,
як один чоловік, кажучи: Не відійде чоловік до свого мешкання, і не
подамося до наших домів. 9 І тепер
вчинемо це слово Ґаваонові: підемо
проти нього за жеребом; 10 і візьмемо по 10-ть чоловік зі 100, з усіх
ізраїльських племен, і 100 – з тисячі, і 1000 – з 10000. І хай ті ідуть,
щоб взяти їжу народові, щоб забезпечити тих, що ідуть до Ґаваї Веніяминової. І вчинять з ним за всім
гріхом, який він вчинив в Ізраїлі. 11
І зібралися всі ізраїльські чоловіки
до міста, як один чоловік, приходячи з міст. 12 І відпустили ізраїльські племена чоловіків до всього Веніяминового племені, кажучи: Що
це за зло, що сталося у вас? 13 І тепер дайте беззаконних мужів, які в
Ґаваї, Веліярових синів, і уб’ємо їх,
і очистимо зло з Ізраїля. І не забажали Веніяминові сини послухатися голосу своїх братів, ізраїльсьлих
синів. 14 Але зібралися Веніяминові сини з їхніх міст до Ґаваї, щоб
вийти проти полку ізраїльских синів. 15 І зробили Веніяминові сини
перепис з міста в тому дні: 20 і 5
тисяч чоловік, що несуть зброю,
опріч тих, що живуть в Ґавалі, в якому почислено 7 сот і 20 чоловік,
вибраних з усіх людей, 16 що орудують обома руками. Ці всі лучники, що кидають камінням в волосину і не схибнуть. 17 І почислено
всіх ізраїльських чоловіків, за ви-
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нятком Веніяминових синів: 400 тисяч чоловік, що несуть зброю; і всі ці
чоловіки вояки. 18 І вони встали,
пішли до Ветиля, і запитали у Бога, і
сказали ізрїльські сини: Хто з нас
піде вождем попереду, щоб воювати
з Веніяминовими синами? І сказав
Господь: Хай піде Юда на переді. 19
І встали ізраїльські сини вдосвіта, і
стали в лави проти Ґаваона. 20 І вийшов кожний ізраїльський чоловік на
війну з Веніямином. І стали в лави
проти Веніямина ізраїльські чоловіки, до бою проти Ґаваї. 21 Вийшли
сини Веніяминові з Ґаваона і вигубили в Ізраїлі в тому дні 22000 мужів на землі. 22 І скріпився кожний
ізраїльський чоловік, і додали зійтися
до бою на місці, де зійшлися в першому дні. 23 І пішли ізраїльські сини, і плакали перед Господом до вечора, і запитали Господа, кажучи: Чи
додамо ще приступити до бою з
Веніяминовим сином, нашим братом? І сказав Господь: Підете проти
нього. 24 І прийшли ізраїльські сини
до Веніяминових синів в 2-му дні. 25
І вийшли Веніяминові сини проти
них з Ґаваона в 2-му дні, і вигубили
ще 18000 чоловік з ізраїльських синів
на землі. Ці всі, що носять зброю. 26
І пішли всі ізраїльські сини і ввесь
народ до Ветилю, і плакали, і сіли
перед Господом, і постили в тому дні
аж до вечора, і принесли цілопалення
спасіння в тому дні перед Господом.
27 І там кивот господнього завіту в
тих днях. 28 І Тинеес, Еліазарів син,
син Аароновий, стояв перед ним в
тих днях. І запитали ізраїльські сини,
кажучи: Чи ще додамо вийти на бій з
Веніяминовим сином, нашим братом,
чи залишимо? І сказав Господь: Підіть, бо завтра дам їх у ваші руки. 29
І поклали ізраїльські сини засідку
довкруги Ґаваона. 30 І вийшли ізраїльські сини проти Веніяминових синів в третьому дні, і стали до бою
проти Ґаваона, так як раз і раз. 31
Вийшли Веніяминові сини проти народу, і відійшли від міста, і почали
убивати ранених людей, так як перший раз і другий, – на дорозі, яка є
одинока, що сходить до Ветиля, а
друга до Ґаваї, – яких 30-ть чоловік в
Ізраїлі. 32 І сказали Веніяминові сини: Падуть перед нами, так як і раніше. Сини ж ізраїльські сказали:
Втікаймо, відведемо їх від міста на
дороги. 33 І вчинили так, і кожний
ізраїльський чоловік встав зі свого
місця, і стали до бою в Валатамарі.
Засідка ж ізраїльська вийшла з місця
свого, з заходу Ґаваї. 34 І пішли проти Ґавай 10 тисяч вибраних чоловіків
з усього Ізраїля, і битва була тяжкою.
Ці не розуміли, що на них сходить
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во'ини” И$ въста'ша възыидо'ша в# веџи'ль и^ въпраша'ша ё^ б~а. и^ реко'ша сн~ове і^и^л~еви, кт^о (эT
наs възы'идеT)22 въже'мъ пр'ьвое, въе^ва'ти съ
[сн~ьми венїами'новыми]23. и^ реq г~ь і^ю'да да възы'идетъ въ нача'токъ” И$ въста'ша сн~ове і^и^л~еви [заё%тра]24, и^ въпоlчи'шася в гаваѓ'на” І$ и^зы'иде ве'сь мQђ. і^и^л~евъ на' брань съ венїами'номъ. и^ ѓ^полчи'шася на (венїами'на)25 (мђж'и
і^и^л~евы на' брань)26 въ гава'ю” (-)27 И$зыидо'ша
сн~ове венїами'нови, иZ [гаваѓ'на]28. і^ и^зби'ша въ
і^и^л~и в (то'и дн~ь)29. Wк~в, мђж'ъ на земли`” И$ ё^крњпи'ся (ве'сь) мђж'ъ і^и^л~евъ. и^ приложи'ша сни'тися в поlкъ на мњ'сто и^де'же снидо'шася
[-]30 въ дн~ь пр'ьвыи” И$ възыидо'ша сн~ове і^и^л~еви,
и^ пла'кашася преD гм~ъ до' вечера. и^ въпраша'ша г~а гл~юще. а^ще [прило'жимъ]31 (е^ще`) пристђпи'ти в поlкъ къ [сн~омъ венїами'ниM]32 бра'та [на'шего]33. и^ реq г~ь възы'идете к [ни'мъ]34”
И$ прїидо'ша сн~ове і^и^л~еви къ [сн~омъ венїами'немъ]35, въ дн~ь, в~. і^ [и^зыидо'ша сн~ове венїами'ни]36 проти'вђ и^мъ, эT гаваѓ'на въ дн~ь, в~.
і^ и^зби'ша (е^ще`) эT [сн~овъ і^и^л~евъ]37. Wи~і, мQђ на
зеMли`. (сїи вс^и)38 въздвизающе ѓ^рђж'їе” И$ в#зыидо'ша в#си сн~ове і^и^л~еви и^ вс^и лю'дїе (-)39 въ веџи'ль и^ пла'кашася, [и^ сњдоша]40 преD гм~ъ, и^
пости'шася в# (то'и дн~ь)41 [даже къ ве'черђ]42.
и^ възнесо'ша вс^есъж#же'нїе сп~сенїя (в то'и дн~ь)
преD гм~ъ [-]43 и^ т^ђ ковче'гъ завњта гн~я. в
(т^ы дн~и)44, и^ (џинее'съ)45 сн~ъ е^лїа^за'ровъ, сн~а
а^а^ро'ня, преDстоя` преD нимъ в (ты дн~и)46” [И$
въпраша'ше сн~ове і^и^л~евы]47 гл~юще. а^ще [прило'жимъ]48 (в#зыити` е^ще)49 на по'лкъ къ сн~омъ
венїа^ми'неM. брата [на'шего]50. и^л^и ѓ^ста'вимъ” И$
рече г~ь в#зыидњте, ја%ко ё'тро [даM я& в рђки
ваша]51” И$ поDста'виша сн~ове і^и^л~евы поDса'дђ [(ѓ%крsтъ гаваѓ'на)52]53” [И$ взыидо'ша сн~ове і^и^л~еви къ
сн~омъ венїа^ми'немъ]54 въ дн~ь тре'тїи и^ въпоlчи'шася на гаваѓ'на ја%ко е^ді'ною, и^ е^ді'ною” (-)55
И$зыидо'ша сн~ове венїа^ми'ни проти'вђ людеM, и^
протяго'шася и^з гра'да. и^ нача'ша ё^бива'ти
людїи [ё^ја%звле'ныхъ]56. ја^ко прь'вое и^ (второ'е)57
на пђти`, и^же е^сть е^ді'н# сходя'и въ веџи'ль, (а^
дрђгїи)58 [-]59 въ гава'и (-)60. ја%ко л~, мђжъ въ
і^и^л~и” И$ реко'ша сн~ве венїа^ми'ни, па'даютъ преD
нами ја%ко и^ пре'жде. (-)61 сн~ове (же) і^и^л~еви реко'ша. побњ'гнемъ (-)62 д^а (я& и^зведемъ)63 и^з
гра'да на пђти” [И$ сътвори'ша та'ко]64 и^ вс^и
мђжи і^и^л~еви въста'ша эT мњста свое^го. и^
снидо'шася въ (валаџама'рњ)65. (-)66 поDса'да (же)
і^и^л~ева и^зы'иде эT мњста свое^го. эT за'пада гава'и” И$ прїиде проти'вђ гаваеM, і~, ты'сящъ
мђжъ и^збра'нныхъ эT всего і^и^л~я, и^ [по'лкъ
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ё^силенъ]67. (-)68 сиy не разђмњша ја%ко постиза'етъ я& ѕл^о” И$ поби` г~ь венїа^ми'на [преD сн~ы і^и^л~евыми]69, и^ рас#сы'паша сн~ве і^и^л~ви эT венїа^ми'на
в (то'и дн~ь)70 Wк~е, и^ р~, мђж# (и^) (сїи вс^и)71 воZдвиза'юще ѓ^рђжїе” И$ [ви'дњша сн~ове венїа^ми'ни]72,
ја^ко и^зби'ша и^хъ. и^ да'ша (мњ'сто сн~ове і^и^л~еви
венїа^ми'нђ)73. ја%ко ё^пова'ша поDса'дамъ и^же поDсади'ша ё^ гава'и” И$ (подви'жеся поDсњд#)74 і^ и^зыиде
в гава'ю (и^ начаша трђби'ти)75 і^ и^зби'ша весь
граD ѓ%стрїемъ меча`” [І$и^л~ьтяне же и^мњхђ зна'менїе]76 со поDсњдомъ (е^гда` за'жгђтъ граD мђж#
же принесъ ме'чь къ поDса'де. на зна'менїе, да запа'ляT и ды'мъ да ё^мно'жится и^з гра'да)77” (Є$гда б^о възврати'ся)78 і^и^л~ь въ ра'ть. (-)79 венїа^ми'н (же) нача` ё^бива'ти ја%звенныX въ (-)80 і^и^л~и,
до, л~, мђж# ја%ко реко'ша, пакы паде'нїемъ падђтъ преD на'ми. ја%коже и^ [прь'выи по'лкъ]81” (Є$гда' же ја%ви'ся)82 ѓ%гнь (и^сходя`)83 эT гра'да (и^)
сто'лпъ ды'менъ, и^ ѓ^зрњся вениа^миn за ся, и^ с^е
в#зы'иде скоnча'нїе гра'дђ до нб~си” (-)84 Мђж# (же)
і^и^л~евъ возврати'ся. и^ [разбего'шася]85 (сн~ве)86 венїа^ми'ни. [ви'дњша б^о ја%ко возвраща'шеся на [него]87 ѕл^о]88” И$ эTбњго'ша преD [сн~ы і^и^л~евыми]89 на
пђти` пђсты'ня, (-)90 [поlк]91 (же) подви'гнђлъся
на' ня. і^ и^же эT гра'да бїя'хђ [я&]92 средњ себе`”
И$ [побива'хђ венїа^ми'на, и^ гна'ша (-)93 за пя'тъ
е^мђ до гава'я]94, безъ эTпочива'нїа, и^ потопта'ша и^хъ даже проти'вђ гаваѓ'на на восто'къ сл~нцђ” И$ падо'ша эT венїа^ми'на, Wи~і, мђж#. (и^) [си
вс^и]95 (и^) мђжи си'лни” [И ѓ^зрњ'вшеся ѓ^ста'вшеи%]96 и^ пробњго'ша въ пђсты'ню къ камы'кђ
рем#мо'ню. и^ собира'хђ (и^хъ ја%ко ѓ^ставшее эT вина`) по стеѕяM, Wе~, мQђ и^ гна'ша въ слDњ и^хъ до
(гаваа'да)97. і^ и^зби'ша эT ниX, Wв~, мђж#” И$ бысть
всњхъ (мђжъ) паDшихъ эT венїа'ми'на (въ то'и
дн~ь, Wк~е, мђжеи въздвиза'ю^щиX ѓ^рђжїе)98, [всиy
с^и]99 мђжи си'лнїи” [И$ ѓ^зрњшася ѓ^ста'вшїи]100,
и^ въбњго'ша въ пђсты'ню къ камы'кђ рем#мо'ню, х~, мQђ. и^ сњдњша въ камы'цњ реMмо'ни, д~,
мsцњ” (-)101 [Сн~ове]102 (же) і^и^л~еви [воZврати'шася
къ]103 сн~омъ венїа^ми'неM” і^ и^зби'ша я& (ѓ^рђжїемъ)104 эT града вн^е. [и^]105 (-)106 скотъ [и^]107
(-)108 вс^е е^же ѓ^брњте'ся въ всXњ гра'дехъ, и^ гра'ды (вс^я) ѓ^брTњшаја%ся [и^зожго'ша]109 ѓ^гнемъ”

Глvа, к~а”
1

2

[н~ове (же) і^и^л~еви кля'шася] въ маси'џњ
гл~юще, мђжъ эT наs да не да'сть (венїа^ми'нђ дще'ре свое^а)3 в# женђ`” И$ прїидоша
лю'ди въ [-]4 веџи'ль. и сњдњша тђ до'
вечера преD (гм~ъ)5. и^ въз#двиго'ша глsа свои, и^
пла'кашеся пла'чемъ ве'лїимъ” И$ реко'ша въскђю
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зло. 35 І побив Господь Веніямина
перед ізраїльськими синами, і вигубили ізраїльські сини з Веніямина в
тому дні 25000 і 100 чоловік, – і це
всі, що носять зброю. 36 І побачили
Веніяминові сини, що вибили їх, і
дали місце ізраїльські сини Веніямінові, бо надіялися на засідку, яку
поклали проти Ґавай. 37 І рушила
засідка, і вийшла до Ґавай, і почали
трубити, і вибили все місто лезом
меча. 38 Ізраїльтяни ж мали знак з
засідкою: коли запалять місто, чоловік же принесе меча до засідки
на знак, щоб запалили і щоб був великий дим з міста. 39 Бо коли повернувся Ізраїль в битві, Веніямин
же почав убивати ранених в Ізраїлі,
до 30 чоловік, бо сказали: Знову падінням падуть перед нами, так як і
в першій битві. 40 Коли ж з’явився
вогонь, що виходив з міста, і стовп
диму, і озирнувся Веніямин позад
себе – і ось піднеслося викінчення
міста до неба. 41 Чоловік же ізраїльський повернувся, і розбіглися
Веніяминові сини, бо побачили, що
повертається на них зло. 42 І побігли перед ізраїльськими синами
на дорогу пустині, битва ж його захопила, і ці з міста били їх посеред
себе. 43 І били Веніямина, і гнали
за його п’ятою до Ґаваї без відпочинку; і потоптали їх і напроти Ґаваона, на сході сонця. 44 І впали з
Веніямина 18000 чоловік, – і ці всі
сильні чоловіки. 45 І осталі, оглянувшись, і втекли до пустині, до
Реммонового каменя; і збирали їх,
як останки з винограду, по дорогах
– 5000 чоловік; і гналися вслід за
ними до Ґаваада, і побили з них
2000 чоловік. 46 І було всіх чоловік, що впали з Веніямина в тому
дні 25000 чоловік, що несли зброю,
– всі ці сильні чоловіки. 47 І
оглянулися осталі, і втекли до пустині, до Реммонового каменя – 600
чоловік; і сиділи у Реммоновім камені 4 місяці. 48 Сини ж ізраїльські
повернулися до Веніяминових синів і вигубили їх зброєю від міста,
ззовні, і скотину, і все, що знайшлося в усіх містах, і всі міста, що
знайшлися, спалили вогнем.

Глава 21
1 Сини ж ізраїльські поклялися в
Маситі, кажучи: Ніякий чоловік, з
нас, хай не дасть Веніяминові свою
дочку за жінку. 2 І прийшов народ
до Ветиля, і сиділи там до вечора
перед Господом, і підняли свій
голос, і плакали великим плачем.
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3 І сказали: Чому, Господи, Боже ізраїлів, сталося таке сьогодні в Ізраїлі,
що відлучилося від Ізраїля одне плем’я? 4 І сталося, що на другий день
встав народ, і збудували там жертовник, і принесли цілопалення спасіння. 5 І сказали ізраїльські сини:
Хто є той, що не прийшов до збору, з
усіх ізраїльських племен, до Господа? Бо велика клятва була на тих, що
не прийшли до Господа до Масит, кажучи: Хай вимруть смертю. 6 І потішали себе ізраїльські сини за Веніямином, своїм братом, і сказали: І сьогодні відрубано одне плем’я з Ізраїля.
7 Що вчинемо тим, що осталися, відносно жінок? А ми поклялися Господом не дати їм з наших дочок в жінки. 8 І сказали: Хто є одне, з ізраїльських племен, яке не пішло до Господа до Масит? І ось не прийшов до
табору ні один з Ависа ґалаадського,
до збору. 9 І провірено народ, і ось не
було там чоловіка, з тих, що жили в
Ависі ґалаадовім. 10 І послали туди
збір: 12000 чоловік війська, і заповіли їм, кажучи: Підіть і вигубіть зброєю тих, що живуть в Ависі ґалаадовім, жінок і народ. 11 Це ж вчините
всьому чоловічому роду і кожній
жінці, що пізнала чоловіче ложе – вигубите, а дівчат оставте живими. І
так вчинили. 12 І знайшли, з тих, що
жили в Явисі ґалаадовім, 400 дівчатдівиць, які не пізнали чоловічого ложа; і привели їх до табору, до Силома, що є в ханаанській землі. 13 І
послав ввесь збір, і говорили до Веніяминових синів, що в Реммоновім
камені, і прикликали їх з миром. 14 І
повернувся Веніямин до ізраїльських
синів в тому часі, і дали їм ізраїльські
сини жінок, яких живими зберегли, з
дочок Ависа ґалаадового. І вгодили
їм так. 15 І народ же потішився Веніямином, бо зробив Господь: розрив
між ізраїльськими племенами. 16 І
сказали старшини збору: Що зробимо для осталих, відносно жінок? Бо
згинула у Веніямина жінка. 17 І як
буде з насліддям уцілілих з Веніямина, щоб не згинуло плем’я з Ізраїля.
18 А ми не зможемо дати їм жінок з
наших дочок, бо ізраїльські сини поклялися, кажучи: Проклятий, хто дає
жінку Веніяминові. 19 І сказали: Ось
свято Господеві в Силомі – з днів до
днів, – яке є з півночі до Ветиля, на
сході сонця, в дорозі, що йде з Ветиля до Сихем, і з півдня Левона. 20 І
заповіли Веніяминовим синам, кажучи: Підіть і засядьте в виноградниках, 21 і дивіться, коли вийдуть дочки тих, що живуть в Силомі, танцювати в групах: вийдете з виноградників і захопите – чоловік жінку собі
з силомських дочок, і відійдете до
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г~и б~е і^и^л~евъ, бы'сть си'це (дне'сь) въ і^и^л~и. е^же
эTлђчи'ся (-)6 эT і^и^л~я племя` е^ді'но” И$ бы'сть
наё%трїя (-)7 ѓ^бђт'рњша лю'дїе. и^ съгради'ша
т^ђ ѓ^лта'рь. и^ възнесо'ша вс^есъж#же'нїе сп~сенїя”
И$ реко'ша сн~ове і^и^л~ви кт^о (е^сть) и^же не възше'лъ въ собо'ръ эT всњхъ племе'нъ і^и^л~ь къ
г~ђ. ја^ко (вели'ка кля'тва)8 бя'ше, не вшеDшим#
къ г~ђ въ (маси'џъ)9, гл~юще да [и^змрTђ смр~тїю]10” И$ жалњша сн~ове і^и^л~еви ѓ^ венїа^ми'нњ
бра'те своеM. и^ реко'ша и^ ѓ^сњ'чено днsе (е^ді'но племя`)11 эT і^и^л~я” Чт^о сътво'римъ ѓ^ста'вшихъ ѓ^
жена'хъ. (а^)12 мы` кля'хомся гм~ъ, не да'ти
и^мъ эT дще'рїи на'шихъ в жены`” И$ реко'ша
кт^о (е^сть) е^ді'нъ эT племе'ни і^и^л~евъ, и^же не
взы'и^де къ гв~и въ (маси'џъ)13. и^ с^е не прїиде
(нї е^ді'нъ)14 в полкъ эT (а^ви'съ)15 галаа'довыхъ
в со'ньмъ” И$ съгляда'ша людїи и^ с^е не [бя'ше]16 т^ђ мђжа, эT живђщихъ въ (а^ви'сњ)17
галаа'довњ” И$ посла'ша та'мо со'ньмъ Wв~і мђжъ
(си'лы)18. и^ заповњ'даша и^мъ гл~юще, и^дњте і^
и^збїите [-]19 живђщая въ (а^ви'сњ)20 галаа'довњ, (ѓ^рђжїемъ)21 же'ны и^ наро'ди” [Се же сътвори'те]22 всемђ` мђжескђ по'лђ, и^ все'и женњ`
позна'вшеи ло'же мђжеско, побїите. [А$ дв~цњ
живи'те и^ сътвори'ша та'ко]23” И$ ѓ^брњто'ша
эT живђщихъ въ (и^а^ви'се)24 галаа'довњ. у~, дв~ць
дв~ою, ја%же не позна'ша (ложа мђжеска)25. и^ приведо'ша я& в по'лчище в сило'мъ, и^же е^сть в
земли` ханаа'нњ” И$ посла` весь со'нмъ. и^ гл~аша
къ [сн~омъ вениа^ми'новыM]26. и^же в камы'цњ рем#мо'ни. и^ призва'ша и& съ ми'ромъ” И$ ѓ^брати'ся
венїа^ми'нъ къ сн~омъ і^и^л~евыM в (т^о вре'мя)27, и^
да'ша иM [сн~ове і^и^л~еви]28 же'ны [ја^же жи'во съхра'нше эT дще'реи]29 (а^ви'с#съ)30 галаа'дова. и^ ё^годи'ша и^мъ та'ко, и^ лю'дїе (же) ё^мили'шася ѓ^
венїа^ми'нњ. ја^ко сътвори` г~ь разлђче'нїе в племе'нехъ і^и^л~евыхъ” И$ реко'ша ста'рцы со'нма чт^о
сътво'римъ ѓ^ста'вшимъ ѓ^ жена'хъ. ја%ко поги'бе эT венїа^ми'на жена`” И$ (ка'ко бђ'детъ)31 прича'стїе ё^цњлњвшихъ эT вениа^ми'на. (-)32 да не
поги'бнетъ племя` эT і^и^л~я” (А$ kai)33 м^ы не
возмо'жемъ да'ти иM же'нъ эT дще'рїи нашиX ја%ко (кля'шася)34 сн~ове і^и^л~еви гл~юще, про'клятъ
дая` женђ` венїа^ми'нђ” И$ реко'ша [с^е]35 пра'здникъ г~ђ в сило'мњ эT дн~їи въ дн~ь. и^же е^сть
эT сњвера къ веџи'лю, на въсто'къ сл~нцђ ё^
пђти` въсходя'щаго, эT веџи'ля в [сихе'мъ]36, и^
эT юга [-]37 лево'ны” И$ заповњ'даша сн~омъ вениа^ми'немъ гл~юще. и^дњте и^ пресњди'те въ
виногра'дњхъ” И$ смотри'те (-)38 [а^ще]39 и^зы'дђтъ дще'ри живђщихъ в сило'мњ [-]40, пляса'ти въ ли'ки (-)41 да и^зы'дете и^з виногра'да и^
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да въсхи'тите мђжъ (женђ` себњ)42 эT дще'рїи
сило'мль. (-)43 [да эTи'дете]44 на' землю венїа^ми'ню” И$ (е^гда` бђдетъ)45 прїидђтъ эTц~ы и^хъ и^
бра'тїя и^хъ прњтися к (на'мъ)46. и^ речемъ иM
поми'лђите я&. ја^ко нњсть мђжъ поја%лъ жены`
своея в# по'лце, ја%ко (м^ы нњ'смы дали`)47 и^мъ
(же'нъ). (ја%ко не съгрњши'сте)48” И$ сътвори'ша
та'ко сн~ове венїа^ми'ни. и^ поя'ша же'ны по числђ
иX эT пля'шђщиX ја%же въсхити'ша (-)49 эTи^до'ша,
и^ възврати'шася въ прича'стїе свое. и^ съграdша
[-]50 гра'ды, и^ всели'шася в ни'хъ” И$ эTи^до'ша
эTтђдђ сн~ове і^и^л~еви в (т^о вре'мя)51, (и^) мђжъ
въ племя` свое и^ в роD свои і^ (и^зы'де)52 эTтђдђ
мђж# въ прича'стїе свое” (И$) в (ты` дн~и)53 не
бя'ше цр~я въ і^и^л~и, (и^) мђжъ [-]54 е^же ё^го'дно
преD ѓ^чи'ма (-)55 творя'ше”

Веніяминової землі. 22 І коли буде,
що прийдуть їхні батьки і їхні брати судитися до нас, і скажемо їм:
Змилосердіться над ними, бо чоловік не взяв свою жінку в війні, бо
ми не дали їм жінок, та ви не згрішили. 23 І вчинили так Веніяминові сини, і взяли жінок за їхнім числом, з танцюристок, яких захопили;
і відійшли, і повернулися до свого
насліддя, і збудували міста, і поселилися в них. 24 І пішли звідти ізраїльські сини в тому часі: і чоловік до свого племені і до свого
роду, і пішли звідти: чоловік до
свого насліддя. 25 І в тих днях не
було царя в Ізраїлі, і чоловік чинив
те, що було милим перед очима.

Коне'цъ, книгъ, сђде'и і^и^л~евыX”
и%мать в себњ`, глvа, к~а”

Кінець Книги ізраїльських суддів.
Має в собі 21 главу.

КНИГА РУТИ
ГЛАВА 1
бы'сть внегда` сђдя'хђ сђдїя, (-)2 бы'сть
гла'дъ на земли`. і^ и'де мђжъ эT виџлеѓ%ма і^ю'дина, ѓ^бита'ти в се'ла моа'вля,
са'м# и^ жена` е^го и^ [дв^а]3 сн~а е^го” (-)4 И$мя
(же) мђжеви [е^лимеле'хъ]5, (-)6 и%мя (же) женњ` е^го
(ное^м#минь)7. і^ и'мя двњма сн~ома е^го. маа'лонъ.
и^ хелеѓ%нъ. е^џраџе'иска и^же эT (виџлеѓ'ма)8 і^ю'дина. и^ прїидо'ша в село` моа'вле, и^ бњша т^ђ” И$
ё'мре [е^лимеле'хъ]9 мђжъ [ное%м#минь]10. и ѓ^ста`
ѓ^на` и^ ѓ'ба сн~а е^я`, и^ поя'ста себњ же'ны, моа^ви'тъстїи. и%мя е^ді'нои ѓ%рџа. і^ и%мя вто'рњи
рђџъ. и^ жи'ша та'мо до і~, лњтъ” И$ ё^мро'ста
[-]11 ѓ%ба (сн~а ея`.) (меа'лонъ)12. и^ хелеѓ'нъ. и^ ѓ^ста` жена` по мђж'ђ свое^мъ. и^ по ѓ^бо'ю сн~ђ ея`. и^
въста` ѓ^на` и^ ѓ'бњ сно'хи ея`. и^ възъврати'шася
съ села` моа'вля. зане` (ѓ^бита'ша)13 въ селехъ
моа'влихъ, ја^ко присњти` г~ь людїи свои'хъ да'ти
и^мъ хлњбы” И$ эTи'де эT мњста и^же б^њ та'мо
(ѓ^на`) и^ ѓ'бњ сно'сњ ея` с не'ю. (-)14 и^дя'хђ в
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1 Сталося, що коли судді судили, був голод на землі, і пішов чоловік з Вефлеєму юдиного жити на
Моавових полях, сам і його жінка ,
і два його сини. 2 Ім’я ж чоловіка
Елимелех, ім’я ж його жінки Ноеммин й ім’я двох його синів Маалон
і Хелеон – етратейці, що з Вефлеєму юдиного. І прийшли в Моавове
поле, і були там. 3 І помер Елимелех, Ноемминовий чоловік, і осталася вона і оба її сини. 4 І взяли
собі жінок-моавиток, ім’я однієї
Орта й ім’я другої Рут, і жили там
до 10 літ. 5 І померли оба її сини,
Меалон і Хелеон, і осталася жінка
по своєму мужі і по обох її синах. 6
І встала вона і обі її невістки, і повернулися з моавського поля, бо
проживали на моавських полях, –
бо Господь відвідав свій народ,
щоб дати їм хліби. 7 І вийшла вона
з місця, де там була, вона і обі її
невістки з нею. Ішли вони дорогою,
щоб повернутися до юдиної землі.

1,8
8 І сказала Ноеммин обом своїм невісткам: Підіть, отже, і поверніться,
кожна до дому свого батька, хай
Бог з вами вчинить милосердя так,
як ви вчинили з померлими і зі
мною. 9 Хай дасть Господь Бог вам
знайти спочинок, кожна в домі свого мужа; і поцілувала їх, вони ж
підняли свої голоси і плакали. 10 І
сказали їй невістки: Ні, але підемо
з тобою до твого народу. 11 І сказала Ноеммин: Поверніться, отже,
дочки мої, навіщо підете зі мною?
Чи ще мої сини в моїм лоні, щоб
були вам за чоловіків? 12 Поверніться, отже, дочки мої, і йдіть, тому що я постарілася і не буду замужня. Коли і сказала б я, що у мене є маєток, щоб я була замужньою
і народила синів, 13 чи ви чекатимете на них, щоб виросли, щоб їх
взяти, а не будете іншому чоловікові? Ні, мої дочки, бо гірко стало
мені, більше ніж вам, бо на мене
прийшла господня рука. 14 І піднявши свої голоси, і знову плакали.
І Орта, поцілувавши свою тещу, і
повернулася до свого народу. Рут
же пішла вслід за своєю тещею. 15
І сказала Ноеммин до Рут: Ось повернулася твоя співневістка до свого народу і до своїх богів. Повернися, отже, і ти вслід за своєю співневісткою. 16 І сказала Рут: Хай не
зустріне мене те, щоб тебе оставити і щоб мені відвернутися від
тебе. Але куди підеш ти, і я піду, і
де будеш ти, буду і я. Твій народ і
мій народ, і твій Бог – мій Бог. 17
Де лиш ти помреш, там і я, де ти
будеш похована, там і я буду похована, – так хай вчинить мені Господь, це хай додасть, бо смерть
розлучить між мною і тобою. 18
Побачивши Ноеммин, що вона
скріпилася іти з нею, і вже замовкла і не говорила до неї. 19 Ішли ж
обі, доки не прийшли до Вефлеєму.
І сталося, коли вони прийшли, і загуділо ціле місто про них, і сказали: Чи це є Ноеммин? 20 І сказала до них: Не кличте, отже, мене
Ноеммин, але кличте мене Гірка,
бо Вседержитель дуже наповнив
мене гіркотою. 21 Бо я відійшла
повною, і тепер порожньою повернув мене Господь, то навіщо мене
називаєте Ноеммин? Господь мене
упокорив, і недостаток і зло завдав
мені. 22 І повернулася Ноеммин і
Рут, моавітка, її невістка, з нею,
повертаючись з моавського поля, і
прибули до Вефлеєму на початку
жнив ячменя.

Рут 1,22

пђть възврати'тися въ землю і^ю'динђ” И$ рече
(ное%м#минь)15 [ѓ^бњма]16 сно'хама свои'ма. и^дњта
ё^бо (и^) възврати'тася кая'ждо в доM [эTц~а]17
свое^го. да сътвори` (б~ъ)18 с ва'ма млsть ја%коже
сътвори'ста съ ё^ме'ршими и^ съ мно'ю” да
да'сть г~ь (б~ъ) ва'ма (ѓ^брњсти`)19 поко'и, коя'ждо
въ домђ мђжа свое^го и^ цњлова я&, (ѓ^ни' же)20
въздвиго'ша (гла'сы своя`)21 и^ пла'кашася” И$
реко'ста е'й (сно'хи н^и, н^о и^де'ва с тобою)22 в
лю'ди твоя” И$ рече (ноеMминь)23 ѓ^брати'теся ё^бо
дщери мои`, въскђю и%дете съ мно'ю. и^л^и е^ще
(сн~а моя)24 въ ё^тро'бњ мое'и, (-)25 да бђ'дета
вама мђжа” Възврати'теся ё^бо дще'ри мои`, (і^)
[и^дњте]26, ја%ко състарњхся а'зъ, (и^ не бђдђ)27
мђжђ. е^гдаy (и^) гл~ала быхъ. ја^ко ё^ мене е^сть
и^мњнїе. да бђдђ мђжђ, и^ рождђ сн~ы” Вы л^и
(пожде'та и^хъ)28, да (възрастђтъ. да я& по'имета, а^) не бђдета (и%номђ) мђжђ. н^и дще'ри
мои` ја%ко съжа'лися мн^њ паче ваю. ја%ко и^зы'иде
на' мя рђка` гн~я” И$ (възъдви'гше гла'сы своя)29,
и^ плакаста па'ки. и^ (цњлова'вше)30 (ѓ%рџа)31 свекровъ свою, и^ ѓ^брати'ся въ лю'ди своя. рђ'џ же
и%де въ слњдъ (све'кры своея`)32” И$ рече [ное'м#минь]33 къ рђ'џе с^е ѓ^брати'ся ја%трь твоя` къ
людемъ свои^мъ и^ ко богомъ свои^мъ. ѓ^брати'ся
ё%бо и^ ты` въ слњдъ ја%трове свое'я” (И$) рече (-)34
рђ'џъ не сря'щи мене` т^о, е^же ѓ^ста'вити тебе`,
(е^же и^)35 ѓ^брати'ти ми ся эT тебе`. н^о (и^дњж'е
и%деши т^ы)36, (и^ я&) пои^дђ`, і^ и^дњж'е бђдеши
(т^ы) бђдђ (і^ а'зъ). лю'дїе твои` (и^) лю'дїе мои`.
и^ б~ъ твой б~ъ мой” (-)37 И$дњж'е а'ще ё%мреши
(т^ы), (-)38 (т^ђ и^)39 (а'зъ, и^дњже погребе'шися
т^ы. т^ђ и^ аZ) погребђся, та'ко да сътвори` м^и
г~ь. (-)40 с^е да приложи'тъ, ја%ко смр~ть разлђчитъ междђ мно'ю и^ тобо'ю” Ви'дњвшиy [ноеMминь]41 ја%ко ё^крњпи'ся и^ти` с не'ю, (и^) ё^млъче
гл~ати къ не'и ксемђ`” И$до'ста же ѓ%бњ до'ндеже
прїидо'ста въ (виџлеѓ'м#)42, (и^ бы'сть е^гда`
прїидо'ста ѓ^ни`,) и^ възгласи` весь граD ѓ^ ниX, и^ реко'ша (и^л^и) се` е^сть ное%м#минь” И$ реq к ни'мъ не
зовњт'е (ё^бо) мене` (ноеMминь)43, н^о зовњте (мене)
го'рка. ја%ко и^сполниv мн^њ го'рести (вседръжи'^ о'хъ, и^ н~нњ
тель)44 ѕњло” А/зъ (б^о) и^сполнь эTид
45
46
т#щђ` (м^я възврати`) г~ь. (да) въскђю (м^я
наречете`)47 (ноеMминь)48. (-)49 г~ь смири` м^я и^ (недоста'токъ)50 съѕли` мн^њ” И$ възврати'ся (ное%м#минь)51, и^ рђ'џа моа^ви'тины сно'ха е^я [с не'ю]52,
ѓ^браща'ющися с# села` моа'вля. (и^)53 прїидо'ста
въ (виџлеѓM)54, в нача'ло жа'твы ја^чме'ня”
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Глаv, в~”
(б^њ) (мђ'жъ ё%жика мђж'ђ ное^м#ми'ню)1.
мђж'ъ же си'ленъ (-)2 эT рода (е^лимеле'хова)3, (-)4 и^мя( y) е^мђ` воѓ%зъ” И$ рече рђџъ
моа^ви'тини къ (ноеMмини)5. да и^дђ ё^бо
на ни'вђ и^ съберђ кла'сы въслDњствђ'ющи. и^дyњ а%ще ѓ^бря'щђ блгDть преD ѓ^чи'ма (чл~ка)6. рече же
е'й” (ное^м#ми'нь), и^ди` дщ^и (моя`). і^ и'де и^ (прїиде
събира'ти)7 на ни'вњ, въслњдъствђю^щи жа'телеM.
и^ въпаде` невњ'дя в# части ни'вы воѓ%зовы и^же
(бы'сть) эT племе'ни [е^лимеле'хова]8” И$ с^е (воѓ%зъ)9
прїиде эT (виџлеѓ%ма)10, и^ рече жнђщ'имъ г~ь с
ва'ма, и^ рњша е^мђ (жнђщїи`), да блsвитъ т^я
г~ь” И$ рече (воѓ%зъ)11 ѓ%трокђ свое^мђ стоа'щемђ за
жа'тели, кт^о е^сть ѓ^трокови'ца т^а” И$ эTвњща`
(е^мђ)12 моа'витини еs, пришеDшая с (ное^мъми'ною)13, эT села моа'вля” И$ речи (м^и) да съберђ`
(-)14 в# сно'пы` послњ'дђ жнђщ'ихъ. и^ ја%ко прїи'де
и^ ста` эT ё%тра и^ до' вера, (и^) не почива` на
ни'вњ ни ма'ла” И$ рече (воѓ%зъ)15 къ рђџи, (слы'ши)16 д#щи`. не ходи (-)17 събира'ти на и%нђ, и^
не эTхо'диши эTсю'дђ, (н^о) здњ` приста'ни къ
ѓ^трокови'цамъ мои'мъ” (И$) ѓ^чи твои` (да бђдета`) на ни'вњ и^дњже жнђтъ, и^ да хо'диши
въ слDњ и^хъ. (и^) с^е заповњ'даю ѓ%трокоM мои'мъ не
присящи к тебњ`. и^ е^гда` въжада'еши (-)18 да
и^де'ши къ сосђд'омъ. и^ пїеши эTнђ'дђже че'рплюT
жа'тели” И$ паде` (ѓ^трокови'ца) ни'ць, и^ поклони'ся
(е^мђ) до зе'мля (рекђщи)19 е^мђ. чт^о (бл~го сътворихъ)20 преD ѓ^чи'ма твои'ма да м^я позна`,
(-)21 а%з (же) е^смь стра'нна” И$ эTвњща воѓ%зъ (-)11
рече к не'и. възвњщенїемъ възвњсти'ша м^и, и^же сътвори'ла е^си съ све'кровъю свое'ю, по ё^мр~твїи мђж'а твое^го. и^ ка'ко ѓ^стави` эTц~а свое^го и^ мт~рь свою, и^ зе'млю рожде'нїа свое^го. и^
прїиде въ лю'ди и^хже не вњ'да. эT вче'ра и^ (ѓ^но'мъ дн~и)23, да въздасть г~ь дњ'ло твое`. и^ бђди м#зда твоа` и^сполнь эT г~а б~а і^и^л~ева. к
не'мђже прїиде ё^пова'ти поD крило'ма е^го” Си же
рече ѓ^брњтоX блгDть преD ѓ^чима твои'ма гн~е
(мо'и), ја^ко ё^тњши м^я и^ (-)24 гл~а въ срDце рабы`
твое^я. и^ с^е а%зъ бђ'дђ ја%ко е^ді'на эT рабы'нь
твои^хъ” И$ рече е'й (воѓ%зъ)25, (-)26 часъ (б^о е^сть)
ја%сти, приближися (ё^бо) сњмо да ја^си` хлњбъ
(мо'и). и^ ѓ^мочи` (с^и) ё^крђхъ тво'и въ ѓ^цетъ, и^
сяде рђџъ эT стра'ны жа'тель и^ пода` е'й воѓ%зъ
пря'жмо. и^ ја%сть и^ насы'тися, и^ ѓ^ста`” И$
въста` събира'ти. и^ заповњ'да (воѓ%зъ)27 ѓ%трокоM
свои^мъ гл~яй (-)28 средњ` сноповъ да събира'етъ,
и^ не засрами'те е^я`” И$ нося'щи (но'ситъ)29. и^ да'юще дади'те е'й эT скла'деныхъ, и^ не дњ'ите
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Глава 2
1 І був чоловік, свояк Ноемминового мужа. Чоловік же сильний,
з Елимелехового роду, ім’я йому
Вооз. 2 І сказала Рут, моавітка, до
Ноеммини: Піду, отже, на ниву і
зберу колоски позаду женців: де
лиш знайду ласку перед очима людини. Сказала ж їй Ноеммин: Іди,
моя дочко. 3 І пішла, і прийшла
збирати на ниві за женцями, і не
знаючи, попала на частину Воозової ниви, що був з Елимелехового
племені. 4 І ось Вооз прийшов з Вефлеєму і сказав женцям: Господь з
вами. І сказали йому женці: Хай
поблагословить тебе Господь. 5 І
сказав Вооз своєму слузі, що був
над женцями: Хто є та молодиця? 6
І відповів йому: Це моавітка, що
прийшла з Ноемминою з моавського поля. 7 І сказала мені: Хай
зберу в снопах за женцями. І як
прийшла і стала – від ранку і до
вечора, і не спочивала на ниві ані
трохи. 8 І сказав Вооз до Рути:
Слухай, дочко, не ходи збирати на
іншу ниву, і не відходь звідси, але
тут пристань з моїми молодицями.
9 І хай твої очі будуть на ниві, де
жнуть, і ходи вслід за ними. І ось я
заповідаю моїм слугам не доторкатися до тебе, і коли будеш спрагнена, піди до посудин, і питимеш,
звідки черпають женці. 10 І впала
молодиця ниць, і поклонилася йому
до землі, кажучи йому: Що доброго
вчинила я перед твоїми очима, що
ти мене пізнав, я ж є чужинка. 11 І
відповів Вооз, сказав до неї: Звісткою сповістили мені те, що ти вчинила з своєю свекрухою після смерті твого чоловіка, і як ти оставила
свого батька і свою матір, і землю
свого народження, і прийшла до
народу, якого ти не знала від вчора
і тамтого дня. 12 Хай віддасть Господь за твоє діло, і хай буде твоя
винагорода повна від Господа Бога
ізраїлевого, до якого ти прийшла
надіятися під його крилами. 13 Ця
ж сказала: Знайшла я ласку перед
очима твоїми, мій пане, бо ти мене
потішив, і ти заговорив до серця
твоєї рабині, і ось я буду як одна з
твоїх рабинь. 14 І сказав їй Вооз:
Вже є година їсти, ходи, отже, сюди, з’їси мій хліб, і замочи собі твій
кусок в оцті. І сіла Рут зі сторони
від женців, і Вооз подав їй праженого зерна, і з’їла, і наситилася, і
осталося. 15 І вона встала збирати,
і заповів Вооз своїм слугам, кажучи: Хай збирає між снопами, і не
засоромте її. 16 І носячи носіть, і
даючи дайте їй з складеного, і не
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перешкоджайте їй збирати і їсти, і
не забороніть їй. 17 І вона збирала
до вечора на ниві, і вимолотила те,
що зібрала, і міра зібраного була яких дві спуди ячменю. 18 І взяла,
прийшла до міста, і побачила її свекруха те, що зібрала; і Рут, взявши
з своєї пазухи, і дала своїй свекрусі
те, що зосталося, і з того, що наситилася. 19 І сказала до неї її свекруха: Де ти сьогодні збирала, і де ти
працювала? Хай буде благословенний той, що тебе пізнав. І Рут звістила своїй свекрусі де була, і сказала: Ім’я чоловіка, у якого була я
день – Вооз. 20 Сказала ж Ноеммин
своїй невістці: Благословенний є
Господь, бо не позбавив свого милосердя живих і мертвих. І сказала
їй Ноеммин: Кревним є нам той чоловік, і є з наших кревних. 21 І сказала Рут до своєї свекрухи: І мені,
отже, сказав: Пристань до моїх
слуг, аж доки не закінчать всі жнива, які є в мене. 22 І сказала Ноеммин до Рут, своєї невістки: Добре,
дочко, що будеш ходити з його молодицями, і не покинули тебе в чуже поле. 23 І пристала Рут до Воозових молодиць, збираючи колоски, доки не закінчилися жнива ячменю і пшениці. І сіла зі своєю
свекрухою.

Глава 3
1 Сказала же їй Ноеммин, її свекруха: Дочко моя, чи не шукатиму
тобі спочинку, щоб добре тобі було? 2 І тепер, отже, чи не є нам
кревний Вооз, де з його молодицями ти була? I ось він тепер віє на
току ячмінь, цієї ночі. 3 Ти ж переберися і намасти своє лице, і зодягнися в твою найкращу одіж, щоб
піти до току, і не покажешся йому,
аж доки не закінчить їсти і пити. 4 І
буде, коли він ляже: взнаєш місце,
де ляже, туди ввійдеш, і відкриєш
при його ногах, і ляжеш там, і той
тобі скаже те, що маєш робити. 5 І
сказала Рут до неї: Все, що скажеш
до мене, те вчиню. 6 І вона пішла
до току, і зробила за всім, що заповіла її свекруха. 7 І поїв Вооз, і попив, і розвеселилося його серце, і
зробив відгороджене місце на боці.
Вона ж прийшла потайки і відкрила
при його ногах, і лягла. 8 І сталося
опівночі: жахнувся чоловік і замішався, і ось жінка лежить в його
ногах. 9 І сказав їй Вооз: Хто є ти?
Ця ж сказала: Я є Рут, твоя раба;
поклади своє крило на твою рабиню, бо ти є мені кревний. 10 І сказав Вооз: Благословенна ти Господеві Богові, моя дочко, бо більшим
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(е^я` събира'ти и^ ја%сти)30, и^ не възбрани'те е'й” и^
събира` (до' вечера на ни'вњ)31, і^ и^з#млати е^же
събра`. и^ бысть (събра'нное) ја%ко (в мњрђ дво'ю
спDђ)32 ја^чме'ню” И$ взя` (-)33 прїиде во' граD. и^ ви'дњ све'кры е^я` е^же събра`. і^ и^зем#ши рђџъ (эT
на'дръ своиX и^) дасть свекро'ви (свое'й)34. е^же б^њ
ѓ^ста'вила, (и^) эT нихже насы'тися” И$ реq к не'и
све'кры ея`, гд^њ е^си съби'рала днsь. и^ гдњ` рабо'таше, да бђ'детъ (блsвенъ позна'выи т^я)35. і^
и^сповњда` рђ'џъ свекро'ви свое'й гд^њ (бы'сть)36, и^
рече и%мя мђжђ ((воѓ%зъ)37, ё^ негоже (быX)38
днsь)39” (-)40 Рече (же) (ное^м#минь)41 снохњ` свое'и. блsвенъ е^сть г~ь ја^ко не ѓ^скђдњ млsти свое^я, съ
живы'ми и^ съ ё^мръшими. и^ рече е'й (ное^м#ми'нь)42. ё^жика е^сть намъ мђж'ъ (то'й), (и^)
(е^сть эT ё%жикъ на'шихъ)43” И$ рече рђџъ къ свекро'ви свое'й, и^ (мн^њ ё^бо рече)44 къ ѓ^трокови'цамъ моиM приста'ни. до'ндеже сконча'ютъ вс^ю
жа'твђ ја%же е^сть мн^њ” И$ реq ное^м#ми'нь къ рђ'џи
снохњ` свое'й, бл~го дщ^и ја%ко ходи'ти и'маши, съ
ѓ^трокови'цами е^го. и^ не ѓ^ста'виша тебе` въ
(чђжDе село`)45” И$ приста` рђџъ ѓ^трокови'цаM воѓ%зовымъ. (събира'юще)46 кла'сы до'ндеже сконча'ся
жа'тва ја%чме'ня и^ пшени'цњ и^ сњде съ свекро'вїю
свое'ю”

Глаv, г~”
ече же (е'й) (ное%м#минь)1 све'кры ея`, дщ^и
(моя`) не пои^щђ л^и тебњ` поко'я, да бл~го
(т^и бђдетъ)2” И$ н~нњ (ё^бо) ((воѓ'зъ)3 не)4
ё%жикъ л^и (е^сть) на'мъ. и^дњже (съ ѓ^трокови'цами е^го е^си была`)5. (и^) с^е (нн~њ) (то'й)6
свњта'етъ на гђмнњ ја^чме'нь се'и` но'щи. ты' же
и^зъмы'ися и^ помасти (лице` свое`), и^ ѓ^блецы'ся в
ри'зы твоа (свњтлњишїа)7. (-)8 да и%деши на
гђмно`, (и^) не ја^ви'ся (е^мђ)9 до'ндеже сконча'етъ
(ја%сти и^ пи'ти)10” И$ бђдетъ е^гда` лещи` е^мђ.
(-)11 да разђмњ'еши мњ'сто гд^њ ля'жетъ та'мо
(-)12 да вни'деши. и^ эTкры'еши ё^ нога'хъ е^го. и^
ля'жеши (та'мо), и^ то'й повњсть т^и ја^же и%маши твори'ти” (И$) рече (-)13 рђ'џъ к не'и. вс^е е^ли'ко
рече'ши (къ мнњ` т^о) сътворю`” І$ и'де в гђмно и^
сътвори` по всемђ` е^ли'ко заповњ'да (-)14 све'кры
ея`” І$ ја%стъ (воѓZ)15 (и^ пи'т#). и^ въз#блажа` срDце
е^го. и^ (предњ'лище въ странњ` складе`)16. си' же
прїиде в та'и, и^ эTкры` ё^ ногаX е^го (и^ ля'же). (и^)
бы'сть (-)17 въ полђнощи (-)18 ё^жасе'ся мђжъ и^
възмяте'ся. и^ с^е жена` лежи'тъ ё^ ногъ е^го” (И$)
рече (-)19 (е^й воѓ%зъ) кт^о е^си т^ы. си' же рече а%зъ
е^смь рђ'џъ раба` твоя. (-)20 да возло'жиши крыло
свое` на рабђ` твою. ја%ко ё'жикъ (т^ы е^си)21 (мнњ`)”
408
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И$ рече (воѓ%зъ)22 блsвена т^ы гв~и б~ђ дщ^и (моя`).
ја%ко раз#блажа млsть свою` послњ'днюю паче прь'выя. ја%коже (ё^же) не и^ти` тебњ въ слDњ ю%нотъ, а^ще ё^богъ а%ще бога'тъ” И$ н~нњ дщ^и не
бо'ися (н^о) все` е^ли'ко рече сътворю` тебњ. вњсть
б^о все` пле'мя людїи мои^хъ, ја%ко жена` си'лы (т^ы
е^си)23” И$ (-)24 по и%стиннњ (еs ја%ко) ё%жикъ (е^смь
а%зъ)25. н^о е^ще` е^сть ё%жиk ближ#шїи мене`” (Оу^ мене`) переле'жи (сїю) но'щ#. и^ бђдетъ заё%тра а%ще
прїимеT т^я (т^о) бл~го, да пои'метъ. а^ще л^и не
хо'щетъ поя'ти тебе`, (т^о) по'и^мђ т^я а%зъ.
жи'въ г~ь прележи` (здњ`) до заё%трїя, (и^ лежа` ё^
ногъ е^го до заё%трїа). (и^ посе'мъ)26 въста` (заё%тра) да'же не ѓ^чђти` (-)27 по'дрђгъ е^го. и^ рече
(е'й) (воѓ%зъ)28, да (не ја^ви'шися ја%ко приходи'ла
е^си)29 на гђмно`” И$ рече е'й принеси` препрђгъ и^же
на тебњ, и^ (дръжи е^го, си'же) дръжа е&, и^ намњри (е'й), ѕ~. (мњръ) ја^чме'ня, и^ задњ` е'й. (си'
же)30 и%де во' градъ” И$ прїиде (рђ'џъ) къ свекро'ви
свое'и. (и^)31 рече (ей све'кры) чт^о е^сть дщ^и. и^ повњда е'й, е^ли'ко сътвори` е'й мђж'ъ” И$ повњд'а е'й,
ѕ~ (мњръ) ја^чме'ня, с^е да'сть м^и, гл~а б^о къ
мн^њ, да не и%деши тща` къ свекро'ви свое'й” Си'
же рече сњди` дщ^и. до'ндеже ё^вњ'си ка'ко ё^ля'жеT
сло'во, не ё^молъчиT б^о мђжъ, до'ндеy съвръши'тъ
сло'во днеs

Глvа, д~”
1

2

(оѓ%зъ) (же) прїиде къ вра'тоM и^ сњ'де
т^ђ. и^ с^е ё%жика минова'ше, е^гоже нарече
(воѓZ)3. и^ рече е^мђ` (воѓ%зъ)4. съврати'ся (и^)
ся'ди зд^њ (-)5. (ѓ%нъ же)6 съврати'ся и^
сњ'де” И$ поя` воѓ%зъ і~, мђж'ъ эT ста'рецъ гра'да.
и^ рече ся'дњте зд^њ и^ сњдо'ша” (Посе'мъ)7 реq (воѓ%зъ)8 ё%жикђ. ча'сть села` ја%же еs бра'та на'шего
(е^лимеле'ха)9. и^же эTдаl е^сть ное^м#ми'не, (ѓ^на' же
наврати'ся)10 (дне'сь) эT села` моа'вля” (-)11 А/зъ
(же) рекоX (въ ё%мњ с^и) да ја^влю` (т^и с^е) въ ё%хо
твое гл~я, притяжи` (е'й) преD сњдя'щими (-)12
преD ста'рцы людїи моиX, (и^) а'ще ё^жиqствђе'ши,
(т^о) ё^жиqствђи. а%ще ли не ё^жиqствђе'ши, (т^о)
повњ'жъ ми (-)13 да вњ'даю. ја%ко нњ'сть ра'звњи
тебе` ё^жиqствова'ти (бли'ж#ши і^) и^ а'зъ е^смь по
тебњ`. се'й же рече а%зъ е^смь ё^жиqствђю” И$ реq
воѓ%зъ въ дн~ь во'нже притя'жеши село` эT рђки`
(нееMми'ня)14, (то) и^ (-)15 рђ'џъ моа^ви'тянђ, женђ`
ё^мр'ьшаго, (въ прича'стїе е^го, по'и^меши себњ`,) и^
т^ђ (досто'иT ти поја%ти)16 да въста'виши и%мя
ё^мр'ьшаго въ прича'стїи е^го” И$ реq ё%жикъ
(воѓ%зђ). не възмогђ` ё^жиqствова'ти себњ`. да
бы'хъ не рассы'палъ прича'стїа мое^го. ё^жиqствђ'и
себњ` (т^ы), ё^жиqство мое`, (а%зъ) б^о не възмогђ`
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ти вчинила своє останнє милосердя
понад перше, так щоб вже не піти
тобі вслід за молодими, чи то бідними, чи то богатими. 11 І тепер,
дочко, не бійся, але все, що ти сказала, вчиню тобі, бо все плем’я мого народу знає, що ти є сильна жінка. 12 І правдивим є, що я є кревним, але ще є кревний ближчий від
мене. 13 Переспи цю ніч коло мене
– і буде вранці, якщо візьме тебе,
то добре, хай бере, якщо ж не хоче
тебе взяти, то я тебе візьму; живий
Господь, спи тут до світанку, 14 І
вона лежала при його ногах до світанку. І після цього він встав вранці, раніше ніж міг друг його пізнати, і сказав їй Вооз: Не видаси, що
ти приходила до току. 15 І сказав
їй: Принеси опаску, що на тобі, і
держи її, – ця ж її держала; і виміряв їй 6-ть мір ячменю, і їй завдав –
ця ж пішла до міста. 16 І прийшла
Рут до своєї свекрухи, і сказала їй
свекруха: Що є, дочко? І розповіла
їй, що зробив їй чоловік. 17 І сказала їй: 6-ть мір ячменю – це мені
дав, бо сказав до мене: Не підеш
порожньою до своєї свекрухи. 18
Ця ж сказала: Сиди, дочко, доки не
довідаєшся, як вийде слово, бо не
промовчить чоловік, аж доки сьогодні не закінчить слово.

Глава 4
1 Вооз же прийшов до брами і
сів там; і ось проходив кревний,
про якого сказав Вооз, і сказав до
нього Вооз: Прийди і сядь тут, –
він же звернув і сів. 2 І взяв Вооз
10-ть чоловік зі старшин міста і
сказав: Сядьте тут, – і сіли. 3 Після
цього сказав Вооз кревному: Часть
поля, яка є нашого брата Елимелеха, яка дана Ноеммині, – вона ж
сьогодні повернулася з моавського
поля. 4 Я ж сказав у своїм умі: Хай
явним зроблю тобі це в твоє вухо,
кажучи: Придбай для неї перед тими, що сидять перед старшинами
мого народу; і якщо береш, то бери, якщо ж не береш, то сповісти
мені, щоб я знав, бо немає ближчого їй хіба що ти, щоб взяти, я є
по тобі. Цей же сказав: Я візьму. 5 І
сказав Вооз: В дні, в якому придбаєш поле з Неемминової руки, то і
візьмеш собі Рут, моавітку, жінку
помершого, в його насліддя; і її належиться тобі взяти, щоб воскресити ім’я померлого в його наслідді. 6
І сказав кревний Воозові: Не зможу
взяти собі, щоб я не знищив мого
насліддя. Візьми собі ти мою
кревність, бо я не зможу взяти. 7
*Це ж раніше було правило в Із-
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раїлі про кревність і про виміну:
для закріплення, задля всякого слова і роззував чоловік свою обуву, і
давав своєму ближньому, що брав
його кревність, і це було свідчення
в Ізраїлі. 8 І сказав кревний Воозові: Придбай собі мою кревність – і
розв’язав свою обуву, і дав йому. 9
І сказав Вооз старшинам і всьому
народові: Ви сьогодні свідки, що я
сьогодні придбав все, що було Елимелехове, і все, що є Хемеонове, і
Валонове з Ноемминової руки. 10 І
до цього ж Рут, моавитку, Маалонову жінку беру я собі за жінку,
щоб воскресити ім’я померлого в
його наслідді, хай не згине ім’я померлого з його братів і з його племені. Ви сьогодні свідки цього. 11 І
відповів ввесь народ, що був при
брамі, і старшини: Ми є свідками,
хай Господь дасть цій жінці, що
входить до твого дому, так як Рахилі і як Лії, які обі збудували ізраїльський дім; зроби силу в Ефраті, і
твоє ім’я буде у Вефлеємі. 12 І хай
буде твій дім, як дім Фаресів, *якого породила Тамара Юді, з твого
племені, хай дасть тобі Господь від
цієї рабині дітей. 13 І взяв Вооз
Рут, і стала йому жінкою, і ввійшов
до неї, і дав їй Господь зачати, і
породила сина. 14 І сказали жінки
до Ноеммини: Благословенний Господь Бог твій, який не знищив твого кревного сьогодні, але дав назвати його ім’я в Ізраїлі; 15 і буде тобі
за того, що повертає душу, і щоб
прогодувати твою старість, бо твоя
невістка, що тебе полюбила, породила сина. Вона є краща тобі понад
сімох синів. 16 І взяла Ноеммин дитину, і поклала її на своє лоно, і була йому за няньку. 17 І сусіди назвали його ім’я, кажучи: Син народився Ноеммині, і прозвали його
ім’я Йовид. Цей є Єссеїв батько,
Давидового батька. 18 І це Фаресові роди: *Фарес породив Есрома, 19
Есром же породив Ярама, Ярам же
породив Аминадава, 20 Аминадав
же породив Наассона, Наассон же
породив Салмона, 21 Салмон же
породив Вооза, Вооз же породив
Овида, 22 Овид же породив Єссея,
Єссей же породив Давида.

ё^жиqствова'ти” (-)17 *Се (же) ё^правле'нїе (бы'сть)
пре'же въ і^и^л~и. ѓ^ ё^жиqствова'нїю, и^ ѓ^ премене'нїю. е^же ё^крњпле'нїа ра'ди вся'каго словеси`, і^ и^зђя'ше мђж'ъ сапо'гъ сво'и. и^ даа'ше по'дрђгђ
свое^мђ ё^жиqствђ'ющи ё%жиqство е^го, и^ с^е бя'ше
свњдњтельство въ і^и^л~и” И$ реq ё%жиk (воѓ%зђ)18.
притя'жи себњ ё%жиqство мое`. і^ и^зђ'въ сапо'гы
свои` и^ да'сть е^мђ. И$ реq (въѓ%зъ)19 ста'рцеM и^
всњ'мъ людемъ. по'слђси в^ы днsе. ја%ко притяжа'хъ (дне'сь) вс^е (е^ли'ко быs е^лимеле'хово)20, и^ вс^е е^ли'ко е^сть (хемеѓ'не)21, и^ (ва'лоне)22 эT рђки` (ное^м#ми'ня)23” И$ (къ семђ') же рђ'џъ моа^ви'тининђ
женђ` маа^ло'ню, пое'млю себњ` въ женђ`, въста'вити и%мя ё^мр'ьшаго. въ прича'стїи е^го, (-)24 да
не поги'бнетъ и%мя ё^ме'рьшаго эT бра'тїя е^го
и^ эT племе'не (-)25 е^го. по'слђси в^ы дне'сь (сего`)” И$
(эTвњща'ша)26 вс^и лю'дїе е^же (бы'ша) ё^ вра'тъ
(и^ ста'рцы), по'слђси (е^смы`) (-)27 да да'сть г~ь женњ` (-)28 се'й въходя'щеи в доM тво'и. ја%коже рахи'ли и^ ја%ко лїи` е^же притяжа'ста ѓ%бњ до'мъ і^и^л~евъ, (сътвори`)29 си'лђ въ е^фра'џњ, и^ бђ'детъ и^мя (твое`) въ (виџлеѓ'мњ)30” И$ бђ'ди до'мъ
тво'и, ја%коже до'мъ фаре'совъ, *е^гоже роди` џама'ръ і^ю'дњ, эT (племе'не твое^го)31. е^же да'стъ
(т^и г~ь)32 эT рабы` сея` (ча'да)” И$ поя` (воѓ%зъ)33
рђ'џъ, и^ бы'сть е^мђ жена`, и^ вни'де к не'й. и^
да'сть е'й г~ь зача'ти, и^ роди` сн~ъ” И$ реко'ша жены` къ (ное^м#ми'ни)34. блsвенъ г~ь (б~ъ тво'и) и^же
не рас#сы'па (-)35 ё%жика (твое^го дне'сь), (н^о да'сть)36
прозва'ти и^мя (е^го)37 въ і^и^л~и, и^ бђ'деT тебњ` въ
ѓ^бража'ющася дш~ђ, и^ въ прекормле'нїе ста'рости
твое'и. ја%ко сно'ха твоя` възлю'бившаа тебе` роди`
(сн~ъ)38. ја%же е^сть бл~женнњ'иши тебњ, па'че сеDми
сн~овъ” И$ взя` [ноеMми'нь]39 ѓ^троча`, и^ положи [и&]40
на ло'нњ свое^мъ, и^ бы'сть е^мђ дои'лица” И$ прозва'ша (сосњде` и^мя е^го)41, гл~юще роди'ся сн~ъ [ноеMми'ни]42. и^ нареко'ша и^мя е^мђ (и^ѓ^ви'дъ)43. с^е
(е^сть) эTц~ъ и^е^ссе'евъ эTц~а двDва” И$ сїи рожде'нїя
фаре'сова. *фаресъ роди` [е^сро'ма]44. (е^сро'м#)45 же роди`
(и^а^ра'ма)46. (и^а^раM)47 (же) роди` а^минадава. (-)48 а^минада'въ (же) роди наа^сс#о'на. (-)49 наа^с#со'н# (же) роd
[салмо'на]50. (-)51 [салмо'н#]52 (же) роди` (воѓ%за)53. (-)54
(воѓ%зъ)55 (же) роди` ѓ^ви'да. (-)56 ѓ^ви'дъ (же) роди`
і^е^с#се'я. (-)57 і^е^с#се'и (же) роди` дв~да”

Кінець Книги Рути.
Має в собі 4 глави.

Коне'цъ, кни'зе, рђ'џъ”
и%мать в себњ, глvа, д~”
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ПЕРША КНИГА
ЦАРСТВ ГЛАВА 1
[бысть чл~къ]2 эT (е^ћарма'џема)3 (си'џъскаго)4, эT горы е^фрњмля. (-)5 и^мя е^мђ е^лка'на, сн~ъ (и^е^ремїи^ль)6 сн~а и^лі'и^на. сн~а (џеке'ля)7 въ (а^си'ве)8, (эT а^рмаџе'ма эT горы`)
е^фрњмля” (Оу^)9 сего` дв^њ женњ` (бњста), и^мя е^ді'нои а^нна. (-)10 и^мя вторњи (фена'на)11. и^ бя'хђ (фена'нњ)12 дњти. (-)13 а^ннњ же не бя'ше
ѓ^троча'та” И$ въсходя'ше чл~къ эT дн~и до дн~и
эT гра'да свое^го. (е^ћармаџе'ма)14, поклони'тися. и^
пожрњти г~ђ б~ђ саваѓ'џђ в (сило'мъ)15. и^ т^ђ
(бы'ша) (дв^а сн~а и^лі'и^на)16. ѓ^фни, и^ (финеѓ'съ)17
жръцы` гн~и” И$ бы'сть дн~ь, и^ пожре е^лка'на. и^
да'сть (фена'нњ)18 женњ` свое'й и^ сн~омъ е^я`. и^
дще'ремъ е^я` (ча'сть)19. (-)20 А$н#нњ (же) да'сть
ча'сть е^ді'нђ. ја%ко не бњ е'й ча'да. н^о то'кмо
а%ннђ любля'ше (-)21 паче (фена'ны)22. и^ г~ь затвори` ложе'сна е^я`. (и^)23 не да'сть е'й (-)24 ча'да” [И$
ѓ^скорбя'ше е^я` нена'висница е^я` и^ смђща'шеся]25
(и^ ѓ^немоща` печа'льми свои^ми)26. и^ сњтова'ше сего ра'ди. ја%ко затвори` г~ь ё^тро'бђ е^я`. не да'ти
е'й ча'да” Та'ко творя'ше (еlка'на) эT го'да до го'да.
(сїя же) внегда` приходи'ти е'й в до'мъ гн~ь.
(ё^коря'ше е^я` та'ко) и^ сњтова'шеся и^ пла'кашеся и^ не ја^дя'ше” И$ реq е'й е^лка'на мђж'ъ е^я`, а^н#но. (-)27 чт^о (т^и е^сть)28 ја%ко пла'чешися и^ почт^о не ја^си`, и^ почт^о бїеши срDце свое. нњсмь л^и
(а^зъ тебе` до'брње)29 паq і~. чаD” И$ (въста'вши)30
а^н#на по ја^де'нїю и^хъ (и%де) в (сило'мъ)31. и^ ста`
преD гм~ъ. (-)32 и^лі'и (же) жре'цъ сњдя'ше на прsтлњ, при пра'зе (две'ри) хра'ма гн~я” И$ т^а ё^миле'ною дш~ею (поклони'ся)33 г~ђ. и^ пла'чђщи пропла'ка” (-)34 Помоли'ся мл~твою къ г~ђ гл~юще
(а^дана'и)35 г~ь (е^л#ло)36 саваѓ'џъ. а^ще призря` при'зриши, на смиренїе рабы` твое^я. и^ помяне'ши
м^я и^ даси` рабњ` твое'й сњ'мя мђ'жеско. т^о даM
и& преD тобо'ю в да'ръ, до дн~и смр~ти е^го. (-)37
вина` и^ пїан#ства не пиеT. и^ желњ'зо не в#зы'идеT на
главђ` е^го” И$ бы'сть е^гда` ё^мно'жи моля'щися
преD гм~ъ. (-)38 и^лі'и( y) жре'цъ (възира'ше на)39 ё^ста` е^я`” И$ т^а гл~аше въ срDцы свое^м#. (толи'ко)40
ё^стнњ е'й двиза'стася. (а^)41 гла'съ е^я` не слы'шашеся. і^ (и^) мня'ше ю& и^лі'и пїа'нђ сђщђ” И$ реq
е'й (-)42 и^лі'и. доко'лњ пїа'на е^си эTи^ми вино` твое
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1 І був чoловік з Ексамартема
Ситського, з гори Ефремової, ім’я
йому Елкана, син Єреміїлів, сина Іліїна, сина Текелевого в Асиві, з
Арматема, з гори Ефремової. 2 У
цього були дві жінки, ім’я однієї
Анна, ім’я другої Фенана. І у Фенани були діти, в Анни ж не було
дитини. 3 І ходив чоловік з дня в
день зі свого міста Ексамартема до
Силома, щоб поклонитися й принести жертву Господеві Богові Саваотові. І там були два сини іліїні,
Офни і Финеос, господні священики. 4 І настав день, і приніс Елкана
жертву, і дав частку своїй жінці
Фенані, і її синам, і її дочкам. 5 Анні ж дав одну частку, бо не було в
неї дитини. Але тільки Анну любив
він над Фенану, та Господь закрив
її лоно, 6 і Він не дав їй дитини. І
біль їй завдавала її ненависниця, і
вона сумувала, і знемогла від свого
болю, і сумна була через це, бо
замкнув Господь її лоно, щоб не
дати їй дитини. 7 Так чинив Елкана
з року в рік. Ця ж, коли вона приходила до господнього дому, впокоряла її так, і вона сумувала і плакала й не їла. 8 І сказав їй Елкана, її
чоловік: Анно, що тобі є, що плачеш, і чому не їси, і чому вбиваєш
своє серце? Чи я тобі не є кращий
за 10 дітей? 9 І Анна, вставши після
того, як вони з’їли, пішла до Силома і стала перед Господом. Ілій же,
священик, сидів на кріслі при порозі дверей господнього храму. 10 І
та покірною душею поклонилася
Господеві і, плачучи, заплакала. 11
Помолилася молитвою до Господа,
кажучи: Адонай, Господи Елло Саваот, чи, зглядаючись, не зглянешся на приниження твоєї рабині і чи
не згадаєш мене, і чи не даси твоїй
рабі чоловіче насіння? Тож дам його перед тобою в дар до дня його
смерті. Вина і п’янкого напитку не
питиме, і залізо не підніметься до
його голови. 12 І сталося, коли помножила, молячись перед Господом, Ілій, священик, вдивлявся на її
уста. 13 І та говорила у своїм серці,
тільки її уста рухалися, а голос її не
чути було, й Ілій вважав її за п’яну.
14 І сказав їй Ілій: Доки ти є п’я-
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ною, хай мине твоє вино, і піди від
Господнього лиця. 15 І відповіла Анна, і сказала: Ні, мій пане, але я є
жінка в тяжкому дні, вина і п’янкого
напою я не пила, але я вилила перед
Господом мою душу. 16 Не май твою
рабу за дочку кпин, бо з великого мого горя і з великого мого смутку я
стояла аж дотепер. 17 І відповів Ілій,
і сказав до неї: Іди з миром, Бог ізраїльський хай дасть тобі всяке твоє
прохання, яке просиш у нього. 18 І
сказала Анна: Хай знайде твоя раба
ласку перед твоїми очима, і жінка пішла своєю дорогою і ввійшла до свого помешкання, і їла з своїм мужем, і
пила, і її лице більше не засмутилось.
19 І вставши вранці, і поклонилася
Господеві, і пішла своєю дорогою. І
ввійшов Елкана до своєї хати в Ексарматемі, і пізнав Елкана Анну,
свою жінку, і її згадав Господь, 20 і
вона зачала. І сталося, що в часі днів
*породила Анна сина, і назвала його
ім’я Самоїл, і сказала: Бо в Господа
Бога Саваота я його випросила. 21 І
пішов цей чоловік Елкана і ввесь його дім в Силом принести жертву днів
і свої молитви, і віддав всі десятини
своєї землі. 22 Анна ж, його жінка, не
пішла з ним, бо сказала своєму чоловікові: Аж доки не піде дитина, коли
відлучу її, і з’явиться перед господнім лицем, і зостане там навіки. 23 І
сказав їй Елкана, її чоловік: Чини те,
що добре перед твоїми очима, сиди –
аж доки не відлучиш її, і хай поставить Господь твоє слово, що вийшло
з твоїх уст. І сіла жінка, і годувала
свого сина – аж доки не відлучила
його. 24 І коли відлучила його, пішла
з ним, і з трьома телятами, і з хлібами, по ефі пшеничної муки, і міхом
вина, і ввійшли до господнього дому
в Силомі, і дитина з ними. 25 І вона
привела його перед Господа. І його
батько зарізав жертву, яку приносив
з днів і до днів Господеві; і принесли
хлопчину до Ілії, і зарізав теля; 26 і
сказала Анна: О пане, жива моя душа, я є жінка, яка ставши перед тобою про це помолилася Господеві, 27
про цього хлопчину молилася я. І
Господь вдовільнив моє прохання, як
я в нього просила. 28 І я ж даю його
Господеві на всі дні його життя, на
помазання Господеві. І вона там поклонилася Господеві.

Глава 2
1 І помолилася Анна, і сказала:
Скріпилося в Господі моє серце, піднісся мій ріг у моєму Бозі. Укріпилися мої уста проти моїх ворогів, я зраділа у твоїм спасінні. 2 Бо немає святого, як Господь, і немає праведного,
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і^ и^ди эT (мњста)43 гн~я. И$ эTвњща` а%нна, и^
реq. н^и господи'не [мои]44 (н^о) жена` в жесто'къ
дн~ь, а^зъ е^смь (-)45 вина` и^ пїя'нъства не
пи'хъ. (н^о и^злїя'хъ)46 [преD гм~ъ дш~ђ мою]47” Не
да( y) рабы` твое^я (дщере'мъ)48 порђга'нїя. ја%ко
эT мно'жества ё^ны'нїя мое^го, [и^ (эT мно'жества) сњтова'нїя]49 (мое^го) стоя'хъ да'же досе'лњ” И$ эTвњща и^лі'и и^ рече к не'и, и^ди` съ ми'ромъ б~ъ і^и^л~евъ да'ждь т^и вся'ко проше'нїе
твое`. е^гоже про'сиши эT него`” И$ реq (а%н#на) да
ѓ^бря'щет# раба` твоя` блгDть преD ѓ^чи'ма твои'ма. і^ и'де жена` пђте'мъ свои^мъ. и^ вни'де въ
ѓ^би'тель свою. и^ ја%сть съ мђж'емъ свои^мъ и^
пиT и^ лице` е^я` не и^спаде` ктомђ`” И$ (ё^тренева'ше)50 заё%тра. и^ поклони'шася г~ђ і^ и^до'ша пђте'мъ свои^мъ. и^ вни'де е^лка'на въ до'м# свой,
въ (е^ћаръмаџе'мъ)51. и^ разђмњ` [е^лка'на]52 (женђ`
свою` а%ннђ)53. и^ помянђ` ю& г~ь, и^ зачаT” И$
бы'сть въ' время дн~їи. *и^ роди` (а%н#на) сн~ъ. и^
нарече` и%мя е^мђ (само'иль)54. и^ рече ја^ко эT г~а
б~а саваѓ'џа спросиX и&” И$ взы'иде чл~къ (сїи) е^лка'на. и^ весь до'мъ е^го. (въ сило'мъ пожрњти)55
жрътвђ дне'внђю. и^ мл~твы свое'я. и^ вс^я
десяти'ны (вда'сть) земля` свое'я (-)56 а%нна (же
жена` е^го) не взы'и^де с ни'мъ. ја%ко рече` мђж'еви
свое^мђ, до'ндеже взы'идетъ ѓ^троча`. а%ще эTдою`
е&. и^ ја%ви'тся лицђ` гн~ю. и^ пребђдетъ т^ђ до'
вњка” И$ рече е'и^ е^лка'на мђжъ (е^я`). твори` бл~гое
преD ѓ^чи'ма твои^ма сњди` до'ндеже а'ще эTдои'ши е&. (и^)57 да поста'витъ г~ь (слово твое`), и^зшеDше и^зъ ё%стъ твои^хъ, и^ сњ'де жена`. и^ доя'ше сн~ъ свои до'ндеже эTдои'тъ и&” И$ взы'иде с
нимъ (-)58 [ја%ко эTдои` е&]59, съ (треми` те'лцы)60. и^ съ хлњбы (-)61 е%фи мђки` пшени'чны.
и^ мњхъ вина`. и^ (вънидо'ша)62 в до'мъ гн~ь в
сило'мъ. и^ ѓ^троча` с ни'ми. и^ (принесе` и&)63 преD
г~а” И$ пожре` эTц~ъ е^го жр'ътвђ е^же творя'ше,
эT дн~е (и^) въ дн~ь гв~и. и^ [принесо'ша]64 ѓ^троча`
(къ и^лі'и). и^ закла` ю%неw. (-)65 и^ рече (а%н#на) ЭO
гн~е жива` дш~а моя. а'зъ (е^смь) жена` ја^же (ѓ^
семъ) ста'вши преD тобо'ю помоли'тися г~ђ” ѓ^
ѓ^троча'ти се'мъ моли'хся. и^ да'сть (-)66 г~ь
проше'нїе мое` е^гоже проси'хъ ё^ него. І$ а'з (же)
даю` и& гв~и въ вся` дни (живота` е^го)67. на помаза'нїе гв~и. (и^ поклони'ся т^ђ гв~и)”

Глvа, в~”
[помоли'ся а%н#на]1 и^ рече, ё^тверди'ся срDце
мое` ѓ% г~њ. възнесе'ся ро'гъ мои ѓ^ бѕ~њ
мое'мъ. раз#шири'шася [ё^ста` моя на
враги` моя]2” възвесели'хся ѓ^ сп~се'нїи твое'мъ” ЈА/ко нњ'сть ст~ъ ја%ко г~ь, и^ нњсть пра'ве412
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денъ ја%ко б~ъ нашъ, (и^) нњ'сть (си'ленъ)3 па'че
тебе (г~и)” Не хвали'теся и^ не гл~ите высо'кая
[въ горды'ни]4, (и^) да не и^зы'идетъ велерњчїе
и^з# ё%стъ ва'шихъ” ЈА/ко б~ъ ра'зђмовомъ г~ь, и^
б~ъ ё^гото'вая начина'нїя своя`” Лђкъ си'лныхъ
и^знемо'же. и^ не'мощнїи препоја%сашеся си'лою. и^спо'лненїи хлњба лиши'шася. и^ а'лчђщеи (же)
прїидо'ша на' зеMлю ја^ко непло'ды роди` се'дмь, и^
мно'гая въ ча'дњхъ и^знемо'же” *Гь~ мр~твиT и^
живи'тъ. низво'дитъ во а'дъ и^ възво'дитъ”
*Гь~ ё^бо'житъ и^ бога'титъ, смиря'етъ и^ вы'ситъ” (Въздвиза'я)5 эT земля` ё^бо'га. и^ эT
гно'ища възво'дитъ ни'ща. поса'диT [е^го]6 (и^) съ
могђщими люDскыми. и^ прsтоl сла'вы (наслњ'дитъ е^мђ)7. дая моли'твђ моля'щемђся, и^
блsвиl е^сть лњта пра'веднаго. ја%ко не (ё^крњпля'ется)8 си'ленъ мђ'жъ (крњ'постїю свое'ю). г~ь
не'мощна сътвори'тъ сђпоста'та е^мђ, г~ь
ст~ъ” да не хва'лится премђ'дрыи премђ'дростїю свое'ю. и^ да не хва'лится си'лныи си'лою
свое'ю. и^ да не хва'лится бога'тыи бога'тъствомъ свои^мъ” Но ѓ^ сеM да хва'лится хваля'ися
е^же разђмњва'ти и^ зна'ти г~а. и^ твори'ти
сђдъ и^ пра'вдђ посредњ земля`” Гь~ възы'де на
нб~са и^ възгремњ`, (и^) то'й сђдитъ ко'нцемъ
земля` (пра'веденъ сы'и). и^ дасть крњпость
(цр~ю на'шемђ)9 и^ възнесетъ ро'гъ х~а свое^го” И$
[ѓ^ста'ви]10 и& т^ђ (е^лка'на) преD гм~ъ і^ [иде]11 въ
(е^ћармаџе'мъ)12 [в до'мъ сво'и]13. (-)14 ѓ^троча'
(же) б^њ слђжа` лицђ гн~ю. преD (лицеM) и^лі'я жръца`” (-)15 Сн~ове (же) и^лі'ины жръцо'вы (бы'ша).
сн~ове безако'нїя не вњ'дђще г~а. (ни)16 пра'вды
жре'ческы преD людми всњми жрђщими” (Внегда`
б^о кт^о приношаше жрътвђ)17 прихожда'ше ѓ%троk жре'ческъ до'ндеже сваря'тся мя'са. и^ ё'дица
трезђбна в рђ'кђ е^го” И$ влага'ше ю& в коно'бъ
вели'кїи. и^л^и въ мњ'дяныи сосђ'дъ и^л^и в ла'ткђ (и^) вс^е е^же вънзеся на ё%дицђ възима'ше (е&)
себњ жрецъ (и^) та'ко (творя'ше)18 всемђ` і^и^л~еви.
(приходя'щемђ)19 пожрњт'и гв~и в силоM” И$ пре'же
пожре'нїя тђ'ка, прихожда'ше ѓ%трокъ жре'ческъ,
и^ гл~аше мђжеви (кадя'щемђ)20, да'ждь мя'са
свари'ти жерцђ, и^ не прїимђ эT тебе (ктомђ`)
мя'са эT коно'ба” (А/ще же речетъ)21 мђжъ
жря'и, да пока'диTся пр'ьвое, ја^коже ё^ста'въ
тђ'ка, и^ (потомъ) во'змеши себњ эT всего`, е^же
хо'щетъ дш~а твоя`, (сїи же)22 реq н^и, (н^о а^ще
нн~њ не даси`)23, возмђ` си'лою” И$ б^њ (преD гм~ъ
грXњ ѓ%трокђ)24 ве'лїи ѕњло, ја^ко эTмњта'хђ жрътвђ гн~ю” И$ само'иль (же) б^њ слђжа` преD гм~ъ,
ѓ^тро'чищъ сђще ѓ^поја^саn в ри'зђ жре'ческђ л#ня'нђ” И$ ѓ^де'жђ сђгђ'бђ (-)25 сътвори` е^мђ ма'ти
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як Бог наш, і немає сильного, за винятком тебе, Господи. 3 Не хваліться
і не говоріть високе в гордості, і хай
не вийде високопарність з уст ваших.
Бо Бог розумів, Господь і Бог, що
приготовляє свої почини. 4 Лук сильних ослаб, і немічні підперезалися
силою. 5 Повні хлібів були позбавлені їх, і голодні ж прийшли на землю.
Бо неплідна породила сімох, і багата
дітьми стала немічною. 6 *Господь
дає смерть і оживляє, зводить до аду
і виводить. 7 *Господь робить бідним
і багатим, впокоряє і виносить вгору.
8 Підносить з землі бідного і з гною
виводить бідака, щоб його посадити
із сильними народу, і престіл слави
дає йому в насліддя. 9 Він дає молитву тому, хто молиться, і поблагословив роки праведного. Бо не підсилюється сильний чоловік своєю силою.
10 Господь немічним вчинить його
противника, Господь святий. Хай не
хвалиться мудрий своєю мудрістю, і
хай не хвалиться сильний своєю силою, і хай не хвалиться багатий своїм
багатством. Але в цьому хай хвалиться, хто хвалиться, що він пізнав і знає
Господа, і чинить суд і справедливість посеред землі. Господь пішов
на небо і загримів, і той судить кінці
землі, він справедливий. І дасть силу
нашому цареві, і піднесе ріг свого
христа. 11 І Елкана оставив його там,
перед Господом, і пішов до Ексамартему, до свого дому. Дитина ж служила господньому лицю перед лицем
Ілії, священика. 12 Сини ж Ілії священиками були, беззаконними синами, що не знали Господа 13 ані священичої справедливості перед народом, кожним, що приносив жертву.
Бо коли хто приносив жертву, приходив священичий слуга, поки звариться м’ясо, і тризубна вилка в його руці; 14 і вкладав її до великого котла
чи до мідяного посуду, чи до баняка,
і все, що захопить вилка, це собі забирав священик. І так він чинив всьому Ізраїлеві, тим, що приходили принести жертву Господеві до Силому.
15 І раніше, ніж приносили в жертву
лій, приходив священичий слуга і говорив чоловікові, що кадив: Дай м’ясо зварити священикові, і не прийму
в тебе більше м’яса з котла. 16 Якщо
ж скаже чоловік, що приносив жертву: Хай перше покадиться, так як
припис жиру, і потім візьмеш собі з
усього, що бажає твоя душа. Цей же
сказав: Ні, але якщо тепер не даси,
силою візьму. 17 І перед Господом
гріх юнаків був дуже великий, бо відкидали господню жертву. 18 І Самоїл
же служив перед Господом хлопчиною, будучи підперезаний в священичу лляну ризу. 19 І подвійну одіж
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зробила йому його матір, і приносила
йому з днів і до днів, коли з своїм мужем ішла приносити жертву, в тих
днях. 20 І поблагословив Ілій Елкана
і його жінку, і сказав: Хай Господь
віддасть тобі насіння з тієї жінки, за
дар, який ти дав Господеві, і чоловік
пішов до свого місця. 21 І відвідав
Господь Бог Анну, бо зачала і породила ще трьох синів і дві дочки. І великим став хлопчина Самоїл перед
Господом в тих днях. 22 Ілій же дуже
постарівся і почув, що чинили його
сини всім ізраїльським синам і що
були з жінками, які були на молитві,
при дверях господнього храму. 23 І
він сказав їм: Навіщо чините за цим
словом, яке я про вас чую з уст всього народу? 24 Ви є не мої сини, адже
не добрі чутки я про вас чую, бо до
гріха приводите господній народ. 25
Бо якщо грішачи, згрішить чоловік
проти чоловіка, і помоляться за нього
до Бога, але якщо згрішить Господеві, хто за нього помолиться? Вони ж
не послухались голосу свого батька,
бо бажаючи, забажав Господь їх вигубити. 26 Хлопчина ж Самоїл служив, і ставав більший, і був добрий
перед Господом і людьми. 27 І прийшов Божий чоловік до Ілії, і сказав
йому: Так говорить Господь: Чи об’являючись, не об’явився Я домові твого батька і тим, які були з ним в єгипетській землі рабами, у фараоновім
домі? 28 І Я вибрав дім твого батька
з усіх ізраїльських домів, щоб Мені
служили, входячи до мого престолу, і
кадили кадилом; і взяв Я ефуд, і Я
дав домові твого батька в їжу все
принесене вогнем в жертву від ізраїльських синів. 29 Чому ж ти глянув
на моє кадило і на мою жертву лукавим оком, і прославив своїх синів
радше, ніж Мене, щоб благословити
спочатку всяку жертву в Ізраїлі переді Мною. 30 Задля цього так сказав
Господь Бог ізраїльський, мовлячи: Я
сказав: твій дім і дім твого батька мине переді Мною навіки. Але тепер говорить Господь: Зовсім нехай буде
тепер в Мені, бо тих, що прославляють Мене, Я прославлю, і той, що
зневажає Мене, без честі буде. 31
*Ось приходять дні, і вигублю твоє
насіння і плем’я дому твого батька,
32 і не буде старця в твоїм домі, і побачиш твого противника в святому
храмі в усій ізраїлевій доброті. І старця не буде в домі твоїм на всі дні і ані
всякого чоловіка. 33 І вижену тебе
від мого престолу, і вчиню приниження його очам. Хай заболить його
душа. І всі осталі твого дому впадуть
від людської зброї. 34 І це тобі знак,
що це прийде на цих двох твоїх синів, на Офинія і Финеоса: в одному
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е^го, и^ приноша'ше е^мђ, эT дн~и и^ въ дн~и, е^гда` въсхожDаше с мђжемъ свои^мъ пожрњт'и
жрътвђ (в ты` дн~и)26” И$ блsви и^лі'и е^лка'на, и^
женђ` е^го гл~я да възда'сть т^и г~ь сњ'мя эT
жени` тоя`, за да'ръ и^же дарова` гв~и, и^ эTи'де
чл~къ въ мњсто свое`” И$ посњти` г~ь (б~ъ) а^н#нђ
[(ја%ко)27 зача`]28, и^ роди` е^ще` тр^и сн~ы, и^ (дще'ри
дв^њ)29” И$ възвели'ча ѓ%трокъ само'иль преD гм~ъ
(въ дн~и ѓ%ны)” (-)30 И$лі'и (же) състарњвся ѕњло,
и^ ё^слы'ша ја%же творя'ста сн~а е^го (всњмъ)
сн~омъ і^и^л~евымъ, [и^ ја%ко быва'хђ со жена'ми,
сђщими на мл~твњ ё^ две'рїи хра'ма гн~я]31” И$
рече и%ма почто` твори'та по гл~ђ семђ, и^же
а%зъ слы'шђ и^зъ ё%стъ всњхъ людїи (ѓ^
ва'съ)32” Не сн~а (моя` е^сте) ја%ко не бл~го (б^о)
слы'шанїе (-)33 а%зъ слы'шђ (ѓ^ ва'съ), (ја%ко въ
грњхъ въво'дите лю'ди гн~я)34, а^ще б^о съгрњша'я съгрњши'тъ мђжъ мђж'еви и^ помо'лится (б~ђ за'нь)35, (и^л^и)36 а^ще гв~и съгрњшиT, кт^о
помо'лится за'нь, (ѓ^наy)37 не послђш'аста гла'са
эTц~а свое^го, ја%ко хотя` въсхотњ г~ь погђби'ти
я& (-)38 ѓ%трок (же) самои'ль (послђш'аше)39, и^
възвелича'шеся, и^ (б^њ) бл~гъ (-)40 предъ гм~ъ и^
чл~кы” И$ прїиде чл~къ бж~їи къ и^лі'и, и^ рече`
(е^мђ), та'ко гл~етъ г~ь (е^да` л^и) ја%вля'я (не)
и^зъја^ви'хся до'мови эTц~а твое^го, (і^ и^же б^њ с
ни'мъ)41 въ земли` е^гљ=петъстњи, ра'бъ в
домђ` фараѓ'ню” І$ и^збра'хъ до'мъ эTц~а твое^го
эT всњхъ (до'мовъ)42 і^и^л~въ мн^њ слђжи'ти (въсходя'ще)43 ко ѓ^лтарю` мое^мђ и^ кади'ти кади'ломъ, и^ (взя'хъ)44 е^фђ'дъ, и^ дахъ домђ эTц~а
твое^го, вс^я ѓ^гне'ви жрътвеная сн~овъ і^и^л~евъ
въ снњдь” (-)45 Почто' (же) т^ы призрњ на џїмїја^мъ мои, и^ на жрътвђ мою` лђка'внымъ
ѓ%комъ, и^ просла'ви сн~а своя` па'че мене`” е^же блsвити и^сперва, всякђ жрътвђ въ і^и^л~и, предо
мно'ю” Сего ради си'це рече г~ь б~ъ і^и^л~евъ (гл~я)
реко'хъ до'мъ твои, и^ домъ эTц~а твое^го, пре'идетъ предо мно'ю до' вњка, (н^о)46 нн~њ рече г~ь
ника'коже не бђди т^о въ мн^њ ја^коже прославля'ющаго м^я просла'влю, и^ ё^ничижа'яи м^я
без че'сти бђдетъ” *Се дн~и и^дTђ и^ потреблю`
сњмя твое`, и^ племя` до'мђ эTц~а твое^го, и^ не
бђдетъ ста'рца в домђ` (твое^мъ)47, [и^ ё'зриш#
(проти'вника твое^го въ хра'мњ ст~ом#)48 въ
всњхъ бл~гостехъ і^ил~евыхъ” И$ (ста'рца не бђдетъ)49 в домђ твое'мъ]50 въ вс^я дн~и и^ (ни
вся'ка) мђжа” (І$ и^ж#женђ тебе)51 и^зъ ѓ^лтаря`
мое^го” (и^) ё^ничиже'нїе ѓ%чїю е^го сътворю`” (да)52
поболитъ дш~а е^го, и вс^њ прочїи до'мђ твое'го
падђтъ ѓ^рђ'жїемъ мђ'жескомъ” И$ с^е т^и зна'менїе е^же прїидетъ, на ѓ'ба сн~а твоя` сїя,
414
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на (ѓ^финїю)53 и^ (финеѓ'са)54, въ дн~ь еді'нъ ё%мрета (ѓ^рђжїемъ) вкђпњ” И$ въздвигнђ (въ не'ю
мњсто)55 жерца` вњрна и^же вс^е ја^же въ срDцы
мое'мъ, и^ ја%же въ дш~и мое'и сътворитъ, и^
сътворю` е^мђ до'мъ вњ'ренъ, и^ преDидетъ преD
гм~ъ мои^мъ вс^я дн~и. И$ бђдеT ѓ^ста'выи въ
домђ` твоемъ, прїидеT на поклоне'нїе емђ, прося`
(сребра`)56 [и ё^крђ'ха хлњба]57, (и^ рече'тъ)58 прїими м^я къ едіномђ слђже'нїю твое^мђ” снњ'сти
хлњ'ба (гн~я)”

дні разом помруть від зброї. 35 І
підніму на їхнє місце вірного священика, який вчинить все, що в
моїм серці і що в моїй душі; і
зроблю йому вірний дім, і він ітиме
перед моїм Господом всі дні. 36 І
буде, що осталий в твоєму домі
прийде, щоб поклонитися йому,
просячи срібла і кусень хліба, і
скаже: Прийми мене на одну з
служб твоїх, щоб їсти господній
хліб.

Глvа, г~”

Глава 3

1

тро'чище (же) самои^лъ б^њ слђжа гв~и прDе
и^лі'емъ і^е^ре'ем#. и^ гл~ъ гн~ь б^њ че'стенъ, в
ты` дн~и, не бњ` видњ'нїе посыла'емо” И$
бы'сть въ дн~и т^ы і^ и^лі'и сњдя'ше на
мњ'стњ свое^мъ, и^ ѓ%чи е^го нача'ста тя'жцњ
бы'ти. и^ не можаа'ше зрњти” И$ (прежде да'же
ё^гасе` свњти'лникъ бж~їи)2. (-)3 (самои^лъ)4 спа'ше
въ цр~кви [гн~и]5], и^дњ'же књѓ'тъ бж~їи” И$ възва`
г~ь (гл~я), (само'и^ле, само'и^ле)6, и^ рече с^е а^зъ” И$
тече` къ и^лі'ю, и^ реq с^е а^зъ ја%ко зваl мя е^си. и^
рече (и^лі'и) не възваX тебе`, възврати'ся (и^) спи` и^
възврати'ся и^ спа`” И$ приложи` г~ь (е^ще` призва'ти
само'и^ла), и^ възва`, (само'и^лъ, само'и^лъ)7, [и^ въста` само'и^лъ]8, і^ и'де къ и^лі'и втори'цею и^ рече,
с^е а^зъ ја%ко възва'лъ мя е^си. и^ реq, не зва'хъ тебе` [ча'до]9. възврати'ся [и^]10 спи`” И$ самои^лъ (же
в т^о вре'мя е^ще` не зна`)11 б~а. (пре'жDе)12 эTкрове'нїа е^мђ гла'са гн~я” И$ приложи` г~ь призва'ти
(само'и^ла)13 трети'цею. и^ (въста'въ)14 и^де къ и^лі'и, и^ рече, с^е а^зъ ја%ко зва'лъ мя е^си. и^ разђмњ
и^лі'и ја%ко г~ь (призыва'етъ)15 ѓ^тро'чища” И$ реq (възвра'щся и^)16 спи` ча'до, и^ бђ'детъ а^ще възове'тъ т^я (зовы'и), и^ рече'ши. гл~и г~и, ја%ко слы'шитъ ра'бъ тво'и. і^ и'де (само'и^лъ)17 и^ спа` на
мњ'стњ свое^мъ” И$ прїиде г~ь и^ ста`, и^ възва` е^го
ја%коже пр'ьвое, и^ второ'е, и^ реq, [само'и^лъ, само'и^лъ]18, гл~и (г~и), ја%ко слы'шитъ ра'бъ тво'и” И$ реq
г~ь къ (само'и^лђ)19. с^е а^зъ творю` гл~ы моя` въ
і^и^л~и, ја%коже (всњмъ слы'шащиM)20 сїя. пошђмњта ѓ%бњ ё%ши е^го” (И$) въ дн~ь то'й въздви'гнђ
на и^лі'и, вс^е е^ли'ко гл~ахъ до'мђ е^го. начнђ и^ сконча'ю” И$ възвњстиX е^мђ, ја%ко эTм#щђ а^зъ на до'мњ е^го до' вњка, в непра'вдахъ сн~овъ е^го (ја%же
вњ'дњ). ја%ко (ѕл^ослови'ста)21 б~а сн~ове е^го, и^ не
наказа` е^ю` (-)22” (Сего ради) кляXся до'мђ и^лі'и^нђ,
ја%ко не ѓ%чи'стится непра'вда до'мђ и^лі'и^на. в
кади'лахъ и^ жр'ътвахъ (е^го) до' вњка” И$ спа`
само'и^лъ до ё%тра, и^ ё^тренева заё%тра и^ эTвр'ьзе
две'ри хра'ма гн~я. (-)23 (самои^л#)24 (же) боя'ся повњ'дати видњ'нїя и^лі'и” И$ (възва` и^лі'и само'и^ла и^
415

1 Хлопчина ж Самоїл служив
Господеві перед Ілієм, священиком, і Господнє слово було шановане в тих днях, не було видіння, яке
посилалося. 2 І сталося в тих днях,
і Ілій сидів на своєму місці, і його
очі почали ставати тяжкими, і не
міг бачити. 3 І раніше, ніж згаситься боже світило, Самоїл спав у господньому храмі, де божий кивот. 4
І покликав Господь, кажучи: Самоїле, Самоїле! І він сказав: Ось я. 5 І
побіг до Ілії, і сказав: Ось я, бо ти
мене кликав. І сказав Ілій: Я тебе
не кликав, повернися і спи. І він повернувся і спав. 6 І додав Господь
ще покликати Самоїла, і покликав:
Самоїле, Самоїле! І встав Самоїл, і
пішов до Ілії вдруге, і сказав: Ось я,
бо ти мене кликав. І він сказав: Не
кликав я тебе, дитино, повернися і
спи. 7 І Самоїл же в тому часі ще
не знав Бога. Це раніже, ніж відкрито йому господній голос. 8 І додав Господь покликати Самоїла
втретє. І вставши, він пішов до Ілії,
і сказав: Ось я, бо ти мене покликав. І зрозумів Ілій, що Господь
кличе хлопчину, 9 і сказав: Повернися і спи, дитино; і буде, коли покличе тебе той, хто кличе, і скажеш: Говори, Господи, бо слухає
твій раб. І пішов Самоїл, і спав на
своїм місці. 10 І Господь прийшов і
став, і покликав його, так як вперше і вдруге, і сказав: Самоїле, Самоїле! – Говори, Господи, бо раб
твій слухає. 11 І сказав Господь до
Самоїла: Ось я чиню мої слова в Ізраїлі так, що всім, хто це почує, зашумить в обох його вухах. 12 І в
тому дні Я підніму проти Ілії все,
що Я сказав про його дім; почну і
закінчу. 13 І Я сповістив йому, що
Я помщуся на його домі навіки за
несправедливості його синів, які
він знає. Бо його сини злословлять
Бога, і він їх не покарав. 14 Задля
цього я поклявся домові Іліїновому, що не очиститься неправедність дому Іліїного в кадилах і його
жертвах навіки. 15 І спав Самоїл до

3,15
ранку, і встав вранці, і відкрив двері
господнього храму. Самоїл же боявся
сповістити видіння Ілії. 16 І покликав
Ілій Самоїла, і сказав: Самоїле, дитино! І він сказав: Ось я. 17 І сказав Ілій: Яке слово сказане до тебе? Отже,
не скрий від мене слово з усіх слів
сказаних до тебе. Прошу тебе не затаюй переді мною. Це тобі зробить
Господь, і це додасть, якщо утаїш від
мене з усіх слів сказаних до тебе. 18 І
сповістив Самоїл Ілії всі слова, і не
затаїв з них ні одного слова. І сказав
Ілій: Господь сам є, так як угодно йому, так хай зробить. 19 І прославлявся Самоїл, і Господь був з ним, і не
впало на землю з усіх його слів ні одне слово. 20 І зрозуміли всі ізраїлтяни, від Дана аж і до Вирсавії, що в
пророках – Самоїл вірний Господеві.
21 І додав Господь об’являтися в Силомі, об’явився бо Господь Самоїлові, і був вірний в пророках Самоїл
Господеві в усьому Ізраїлі, від кінця і
до кінця землі. І Ілій дуже постарівся,
і його сини, йдучи, ішли – лукаві їхні
дороги перед Господом.

Глава 4
1 І сталося, в тих днях зібралися
чужинці проти Ізраїля. І вийшов Ізраїль їм назустріч, на війну, і отаборилися в Невезері, і чужинці отаборюються в Афеку. 2 І воювали чужинці з ізраїльтянами; і схилився бій,
і впали ізраїльські чоловіки перед чужинцями, і забили в бою на полі 4000
чоловік. 3 І прийшов народ до табору, і сказали ізраїльські старшини:
Чому побив нас Господь сьогодні перед чужинцями? Візьмемо кивот нашого Бога з Силому, і він вийде посеред нас і спасе нас з руки наших
ворогів. 4 І послав народ до Силома, і
взяли звідти господній кивот, що сидить на херувимах. І були там оба
Іліїнові сини з божим кивотом, Офній і Тинеос. 5 І сталося, як прийшов
господній кивот до табору, і закричав
ввесь Ізраїль великим голосом, і загуділа земля. 6 І почули чужинці голос
крику, і сказали: Що це за великий
крик в єврейському таборі? І пізнали,
що господній кивот є в таборі. 7 І
злякалися чужинці, і сказали: Це боги прийшли до них до табору. Горе
нам, спаси нас, Господи, сьогодні, бо
не було такого вчора і тамтого дня. 8
Горе нам, хто нас спасе з рук богів,
що їх скріплюють? Це є боги, що
побили Єгипет всякими карами і в
пустині. 9 Скріпіться і будьте мужами, чужинці, щоб і ви не служили
євреям, так як служили нам; і будете
мужніми, і воюйте з ними. 10 І билися з ними, і впали ізраїльські чо_______
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реq)25. (само'и^ле)26 ча'до, и^ реq с^е а^зъ” И$ рече (и^лі'и).
чт^о гл~ъ гл~аныи к тебњ`. не съкры'и ё^бо эT
мене` (гл~а, эT всњхъ слове'съ гл~аныX к тебњ`.
молю` т^я не ё^та'и предо мно'ю). сїя сътвори'тъ тебњ` (г~ь)27, и^ сїа приложи'тъ а^ще ё^та'иши эT мене` (-)28 эT всXњ гл~ъ, гл~анныX к
тебњ` (-)29” І$ и^сповњда (само'и^лъ)30 и^ не ё^таи`
эT него (ни е^ді'наго гл~а). и^ реq и^лі'и. г~ь самъ
(е^сть) ја%ко го'дњ бы'сть е^мђ та'ко да сътвори'тъ” И$ възвелича'шеся (само'и^лъ)31. и^ (г~ь
б^њ)32 с ни'мъ и^ не паде` эT всњхъ слове'съ е^го
на земли` (ни е^ді'нъ гл~ъ)” И$ разђмњша вс^и
і^и^л~ьти эT да'на, даже и^ до вирса'вїа, ја%ко вњ'ренъ (само'и^лъ)33 (г~ђ въ пррoцњх#)34” И$ приложи`
г~ь възвњсти'тися в силоM, ја^ви' бо ся г~ь (самои^лђ)35, и^ вњ'ренъ бы'сть (въ пррoцњхъ само'и^лъ)36 къ г~ђ въ все'мъ і^и^л~и, эT конца` (до
ко'нца земли`)37, і^ и^лі'и състарњ'ся ѕњло, и^ сн~а
е^го ходя'ще хожа'ста (лђка'вїи пђтїе)38 и^хъ
преD гм~ъ”

Глаv; д~”
бы'сть во' дн~и т^ы (-)1 събра'шася и^ноплеме'нницы (-)2 проти'вђ і^и~ля. і^ и^зы'де
і^и~ль въ срњте'нїе и^хъ на' брань. и^ (въполчи'шася)3 въ (невезе'ре)4. і^ и^ноплеме'нницы (вполчи'шася)5 въ а^фе'це” И$ (би'шася и^ноплеме'нницы съ і^и^л~ьтяны)6. и^ прекло'нися
бра'нь. и^ падо'ша мђжи і^и^л~и прDе и^ноплеме'н#никы. и^ ё^би'ша въ бра'ни на селњ`, д
W ~. мђжъ” И$
прїидо'ша лю'дїе в# по'лкъ, и^ рњша старцы і^и^л~еви. почт^о порази` н^ы г~ь днsе, прDе и^ноплеме'н#никы. възмемъ кїѓ'тъ б~а на'шего эT сило'ма. і^
и^зы'деT посредњ` на'съ, и^ сп~сетъ н^ы эT рђки`
вра'гъ на'шихъ” И$ посла'ша лю'дїе в# сило'мъ, и^
(взя'ша)7 эTтђдђ кїѓ^тъ гн~ь, сњдя'щаго на
херђви'мњ” И$ (бы'ша та'мо) ѓ%ба сн~а и^лі'ина, с
кїѓ'тоM (бж~їимъ) ѓ^фънїи, и^ (џинеѓ'съ)8” И$
бы'сть ја%ко прїиде кїѓ^тъ гн~ь въ по'лкъ. и^
възопи` ве'сь і^и^л~ь гла'сомъ вели'кимъ, и^ возшђмњ` земля`” И$ ё^слы'шаша и^ноплеме'нницы [глаs]9
во'пля. и^ рњша (-)10 чт^о (с^е во'пль вели'кїи)11
въ по'лцњ е^вре'истњ. и^ разђмњша ја%ко киѓ'тъ
гн~ь (е^сть)12 въ по'лцњ. и^ ё^боа'шася и^ноплеме'нницы. и^ рњшA с^и бѕ~и пришли сђть (въ по'лкъ
к ниM)13. го'ре намъ. и^зми` н^ы г~и днsь, ја%ко не
бы'сть та'ко вчера` и^ (ѓ^но'мъ дн~и)14” Го'ре на'мъ
кт^о (ны` и^зме'тъ)15 эT рђки` б~ъ, ё^твръжа'ющихъ я&. с^и [сђть]16 бѕ~и поби'вшїи е^гљ=пта
вся'цњми ја%звами, и^ въ пђсты'ни” Оу^крњпи'теся. и^ бђ'дите въ мђ'жи и^ноплеме'нницы ја%ко
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да не поработае^те (и^) е^вреѓM. ја%ко порабо'таша
на'мъ, и^ бђ'дете въ (мђж'ество)17. и^ побїитеся с
ни'ми” И$ би'шася с ни'ми, и^ падо'ша мђж'и і^и^л~еви
(преD и^ноплеме'нникы). и^ побњжа ко'ждо на село` свое`, и^
бы'сть ја%зва вели'ка ѕњло`. и^ паде` эT і^и^л~я, Wл~, чино'въ” *И$ киѓ'тъ бж~їи в#зятъ бы'сть, и^ ѓба сн~а
і^лїи'на ё^мро'ста. ѓ^фънїи, и^ (џинеѓ'съ)18” И$ тече` мQђ
(эT бра'ни и^менемъ е^менїи)19, и^ прїи'де въ сило'мъ
въ дн~ь ѓ%нъ и^ ри'зы своя` растерзаv. и^ пер#сть (б^њ) на
главњ` е^го” И$ прїиде, и^ с^е і^лі'и, сњдя'ше на престо'лњ (е^го) ё^ две'рїи помышля'а пђть ја^ко б^њ
срDце е^го въ ё^жа'сњ вели'цњ, ѓ^ кїѓ'тњ бж~їи`. и^
чл~къ вни'де во' граD възвњща'я, и^ возо'пи (весь) граD
(гласоM вели'кимъ)” И$ слы'ша і^лі'и гла'съ во'пля, и^
рече чт^о (е^сть) (гла'съ во'пля)20 сего`. и^ чл~къ потща'в#ся вни'де, и^ и^сповњ'да і^лі'и” И$ (б^њ) і^лі'и (-)21,
(ч~и)22, лTњ и^ ѓ%чи е^го бњ'ста и^знемогли`, и^ не ви'дяше” И$ рече і^лі'и мђж'емъ. преDстоа'щимъ ё^ него`, чт^о (е^сть) глаs во'пля сего`. и мђж'ъ пот#щав#ся вни'де къ і^лі'ю, и^ рече е^мђ`, а%зъ е^смь пришедыи эT по'лка. и^ а'зъ прибњжаX эT во'и днsь, и^
рече (і^лі'и). чт^о бы'в#шїи гл~ъ ча'до” И$ эTвњща` ѓ^тро'чищъ и^ реq побњж'аша мђж'и і^и^л~и, эT лица` и^ноплеме'нникъ, и^ (ја%зва ве'лїя б^њ)23 въ лю'дехъ, и^
ѓ'ба сн~а твоа` ё^мро'ста, и^ киѓ'тъ бж~їи в#зяT
е^сть” И$ бы'сть ја%ко помянђ` ѓ^ киѓ'тњ бж~їи`, и^
спаде'ся (і^лі'и) съ престо'ла възна'къ, и^дyњ сњдяше при две'рехъ. и^ съкрђшися хребетъ е^го, и^
ё'мре (т^ђ), ја%ко стаr (б^њ) чл~къ и^ тя'жекъ, и^
то'й сђди` і^и^л~еви, (м~)24, лњтъ” И$ (-)25 жена` (џинеѓ%сова)26 зачала` роди'ти, и^ слы'ша вњсть ја%ко
взяTся киѓ'тъ бж~їи, и^ ја^ко ё%мре свекоръ е^я`, и^
мђж'ъ е^я` и^ пла'кася го'рко, и^ роди`. ја^ко възврати'шася на не'я болњ'зни е^я`” И$ въ' время (вънегда`)27 ё^мира'ше, и^ рњша е'й же'ны (и^) преDстоа'щая е'й, не бо'ися ја%ко сн~а роди'ла е^си и^ не эTвњща`, и^ не разђмњ срDце ея`” И$ нарече` ѓ^тро'чиu
(-)28 варха'воџъ. (гл~юще, пренесе'ся сла'ва гн~я эT
і^и^л~я поне'же в#зяT бы'сть)29, кїѓ'тъ бж~їи. и^ ѓ^
све'крњ е^я` и^ ѓ^ мђжи е^я`” И$ [рече]30 погы'бе сла'ва
і^и^л~ева, ја%ко взя'тъ бысть кїѓ'тъ бж~їи”

Глvа, е~”
(взя'ша же и^ноплеме'нницы)1 кїѓ'тъ бж~їи,
і^ и^знесо'ша е^го эT (а^венезе'ра)2 въ (а^затоn)3”
И$ (прїе'мши)4 и^ноплеме'нницы кїиѓ'тъ гн~ь,
и^ внесоша и& въ хра'мъ даго'нь, и^ поста'виша и& ё^ дагона” И$ ѓ^бъё^тренева'вше а^зо'ты
[наё%трїе]5, и^ внидо'ша въ хра'мъ даго'нь, и^ ё^ви'дњша и^ с^е даго'нъ быs спа'лъся [на землю на
лице` свое]6 преD кїѓ%томъ бж~їимъ, и^ въздвиго'ша даго'на, и^ поста'виша (и&)7 на мњстњ е^го”
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ловіки перед чужинцями, і кожний
втік на своє поле; і була дуже велика січ, і впало з Ізраїля 30000 війська. 11 *І божий кивот був взятий, і
померли оба Іліїнові сини, Офній і
Финеос. 12 І побіг муж з бою на ім’я Еменій, і прийшов до Силому в
тому дні, і одіж свою роздер, і земля була на його голові. 13 І прийшов, і ось Ілій сидів на його кріслі
при дверях, роздумуючи над дорогою, бо його серце було у великому
страху за божий кивот. І чоловік
ввійшов до міста, сповіщаючи, і закричало все місто великим голосом. 14 І почув Ілій голос крику, і
сказав: Що це за голос цього крику? І чоловік, поспішившись, ввійшов і сповістив Ілії. 15 І було Ілії
98 літ, і очі його були ослаблі, і він
не бачив. І сказав Ілій мужам, що
стояли довкруги нього: Що це за
голос цього крику? 16 І муж, поспішившись, ввійшов до Ілії і сказав
йому: Я є той, що прийшов з табору, і я сьогодні прибіг від вояків.
І сказав Ілій: Що те слово, що
сталося, дитино? 17 І відповів чоловік, і сказав: Втекли ізраїльські
чоловіки з-перед лиця чужинців, і
була велика січ в народі, і оба твої
сини померли, і забрано кивот
божий. 18 І сталося, як згадав про
божий кивот, і впав Ілій з крісла
навзнак, там де сидів при дверях, і
зломався його хребет, і він помер
там, бо був чоловік старий і тяжкий. І той судив Ізраїль 40 літ. 19 І
жінка Финеосова почала родити, і
почула вістку, що взято божий
кивот і що помер її свекор і її муж,
і плакала гірко, і породила, бо повернулися на неї її болі. 20 І в часі,
коли вмирала, і сказали їй жінки,
що стояли при ній: Не бійся, бо ти
народила сина. І не відповіла, і не
зрозуміло її серце. 21 І назвала
хлопчину Вархавот, кажучи: Відійшла господня слава від Ізраїля,
тому що забрано божий кивот і
через її свекра, і через її мужа. 22 І
сказала: Пропала слава ізраїлева,
бо забрано божий кивот.

Глава 5
1 І взяли ж чужинці божий кивот, і понесли його з Авенезера до
Азота. 2 І взяли чужинці господній
кивот, і внесли його до Даґонового
храму, і поставили його коло Даґона. 3 І встали азотійці вранці, і
ввійшли до Даґонового храму, і побачили: і ось Даґон впав на землю,
на своє лице, перед божим кивотом. І підняли Даґона, і поставили
його на місце його. 4 І знову встали
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вранці, і побачили: і ось Даґон лежав лицем до землі перед божим
кивотом, голова ж Даґонова і обі
долоні його рук відрізані – на порозі, лише тулуб Даґонів остався на
своїм місці. 5 І через це не ступали
жерці Даґонові і всі, що входять до
Даґонового храму, на Даґонів поріг
в Азоті аж до сьогодні. 6 І тяжкою
була господня рука на Азоті, *і він
їх мучив, і побив їх у азотській владі і їхні околиці; і посеред їхньої
землі розмножилися мухи, і було
велике замішання смерті в місті. 7 І
побачили азотські мужі, що так
сталося, і говорили, що: Хай не останеться кивот ізраїльського Бога з
нами, бо тяжка його рука на нас і
на нашому богові Даґоні. 8 І пославши, зібрали всіх воєвод азотських чужинців до себе, і говорили:
Що зробимо з кивотом ізраїльського бога? І сказали ґетфеї: Хай перейде кивот ізраїльського Бога до
нас в Ґет. І прийшов кивот ізраїльського Бога до Ґет. 9 І сталося після
того, як прийшов він, і була господня рука на місті, і було дуже
велике замішання, і він побив чоловіків міста, від малого до великого,
і побив їх на частях їхніх. І зробили
ґетфеї собі золоті сидження. 10 І
пустили божий кивот до Аскалони.
І сталося, як ввійшов кивот ізраїльського Бога до Аскалона, і закричали аскалоніти, кажучи: Навіщо
повернули ви кивот ізраїського Бога до нас, щоб убити нас і наш народ? 11 І послали, і зібрали всіх вояків-чужинців, і сказали: Пошліть
кивот Бога Ізраїля, і хай поставлений буде на своєму місці, і хай не
поб’є нас і наш народ, бо в усіх
містах було дуже тяжке замішання
смерті, як туди ввійшов кивот ізраїльського Бога. 12 І живі, і непомерлі були побиті на полях, і до
неба піднявся міський крик.

(-)8 И$ (па'ки)9 воста'ша заё%тра (и^ ё^ви'дњша) и^
с^е дагоn лежа'ше лицеM (-)9 [на земли`]10 преD кїѓ'томъ (бж~їимъ)11, (-)12 гла'ва (же) даго'нова и^ ѓ'бњ дла'ни рђкђ е^го эTсњко'шася на пра'гђ, (-)13
толи'ко хребетъ даго'новъ ѓ^ста` (на мњ'сте своеM)” (И$) сего ради не (стђпа'ше)14 жеръцы даго'новы, и^ (вс^и въходя'щїи)15 въ хра'мъ даго'новъ,
на пра'гъ (-)16 даго'новъ, въ а^зоте даже до
(дне'сь)17” И$ ѓ^тя'гча` рђка` гн~я на (а^зоты)18, *и^
мђчи я& и^ (поби я& въ вла'стехъ а^зо'тъскихъ,
и^ предњлы и^хъ)19, и^ посредњ` земля` иX ё^мно'жишася мђхы, и^ бы'сть смђще'нїе смр~ти вели'ко
въ' градњ” И$ ви'дњша мђ'жи а^зо'тъстїи, ја^ко
та'ко (бы'сть), и^ (гл~аша)20, ја^ко да не пребђ'деT
кїѓ'тъ б~а і^и^л~ева с на'ми, ја%ко лю'та рђка` е^го,
на' ны и^ на даго'на б~а на'шеh” И$ (посла'вше събра'ша)21 [вс^я]22 вое^воды и^ноплеме'нникъ (а^зо'т#стїи)
къ себњ, и^ гл~аша чт^о сътвори'мъ кїѓ%тђ б~а
і^и^л~ева, и^ (рњша геџ#фе'и)23, да пре'идеT кїѓ%тъ б~а
[і^и^л~ева]24 (к наM) въ (геџъ)25, (и^ прїиде кїѓ^тъ
б~а і^и^л~ева въ геg)” И$ бысть по пришествїи е^го, и^
бы'сть рђка гн~я на гра'дњ (и^) мя'теQ ве'лїи ѕњло (бы'сть) и^ порази` мђ'жи гра'да, эT мала до ве'ли'ка, и^ порази иX въ ѓ%бластеX и^хъ” И$ сътвори'ша
[(геџ#фе'и)26 себ'њ]27 сњдњнїа (зла'ты) и^ (пђсти'ша)28 кїѓ%тъ бж~їи въ а^скало'нъ, и^ бысть ја%ко
въни'де киѓT б~а (і^и^л~ева) въ а^скало'нъ, и^ возопи'ша
а^скалони'тяне гл~юще, почто` възврати'сте [кїѓ'тъ б~а і^и^л~ева к наM]29, ё^мори'ти н^ы, и^ люди
на'ша” И$ (посла'ша и^ събра'ша)30 [вс^я]31 во'я и^ноплеме'нникъ, и^ рњша по'слете киѓ'тъ б~а і^и^л~ева,
и^ да поста'вится на мњстњ свое^мъ, и^ да не
ё^мори'тъ на'съ и^ людїи на'шихъ, ја%ко бы'сть
мятежъ смр~ти въ (всњ'хъ гра'дњхъ)32 тя'жокъ ѕњло, ја%ко вни'де кїѓ%тъ б~а і^и^л~ева т^ђ” И$
живђщїи и^ не ё^мръшїи, ё^ја%звишася на (се'лњхъ)33, и^ възы'де во'пль граDныи до нб~си”

Глава 6

Глvа, ѕ~”

1 І кивот господній був в полях
чужинців 7 місяців, і засмерділася
земля від мух. 2 І прикликали чужинці жерців і ворожбитів, і їхніх
чародіїв, кажучи: Що зробимо з
господнім кивотом? Скажіть нам. І
як пошлемо його на його місце? 3
Вони ж сказали їм: Якщо ви відпускаєте кивот завіту ізраїльського Бога, то не пошлете його порожнім, але віддаючи, віддайте йому дари за
муки, і тоді відпуститься вам, і станете здорові, хай не відступить його рука від вас. 4 І говорили: Що
йому віддамо за муки? І сказали їм:
За числом воєвод чужинців – 5-ть

б^њ киѓ%тъ [гн~ь]1 въ селњхъ и^ноплеме'нникъ, з~ мsць, и^ въсмердњ'ся земля` (-)2
мђ'хами” И$ (призва'ша)3 и^ноплеме'нницы,
жерца и^ волъхвы и^ ѓ^бааники и^хъ гл~юще,
чт^о сътвори'мъ кїѓ%тђ гн~ю, скажи'те наM. [и^]4
како по'слемъ и& въ мњ'сто е^го” (Э$ни' же)5 рњша
(иM), а%ще (эTпђща'ете)6 в^ы кїѓ%тъ завњта б~а
і^и^л~ева, т^о да не по'слете е^го т#ща`, н^о эTда'юще
эTдади'те е^мђ за мђ'ки да'ры, и^ тогда` (ѓ^ста'вится ва'мъ і^ и^сцњ'литеся)7, да не эTстђ'питъ рђка` е^го эT ваs” И$ (гл~аша)8 чт^о (е^мђ за
мђ'ки эTдамы`)9, и^ рњша (и^мъ). по чисме'ню
вое^воD и^ноплеме'нническъ, е~, сњде'нїи зла'тыX, [и^
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пя'ть мђ'хъ зла'тыхъ]10, ја^ко прегрњшенїя въ
ваs, и^ въ кня'ѕњхъ ва'шихъ и^ в людехъ (ва'шихъ)” И$ (та'ко) [сътвори'те подобїе сњда'нїи
ва'шиX, и^]11 (-)12 подобїе мђхъ ва'шихъ, расто'чшиM зе'млю и^ въздади'те (-)13 сла'вђ (б~ђ і^и^л~евђ),
ја%ко да ѓ^блегчи'тъ рђ'кђ свою эT ва'съ, и^ эT бого'въ ва'шихъ и^ эT земля` ва'шея” И$ почто^ ѓ^тягча'ете (срDце ва'ше)14, ја^коже ѓ^тягчи` е^гљ=петъ и^ фараѓ'нъ срDце сво'е, до'ндеже погђби` и^хъ
(тогда` эTпђсти`)15 и^хъ, *и^ эTи^доша” И$ нн~њ
возмњте и^ сътвори'те колесницђ но'вђ [е^ді'нђ]16 и^
дв^њ кра'ве пр'ьвороDнњ, и^мњю'ща теля'та (на ни'хже не бя'ше ја%рмо.)17 и^ въпрязите кра'вы в колесницђ, (а^)18 (теля'та възврати'те)19 въспя'тъ
(-)20 въ до'мъ” И$ (възе'мше)21 кїѓ%тъ [гн~ь]22 и^
въстави'те иO на колесни'цђ, и^ сосђды зла'тыа
эTдади'те е^мђ за мђ'ки, и^ положите въ ѓ^бложе'нїе (-)23 въ стра'нњ (ё^ча'стїе) е^мђ и^ эTпђ'сти'те и& да и%детъ” (Посе'м же)24 ё%зрите а%ще
(бђ'детъ) на пђти` предњла свое^го (-)25, въ
веџъсамђсъ (то^) сїи сътвори` на'мъ ѕло'бђ (вели'кђю сїю)26, и^ а'ще н^и, т^о ё^разђмњ'емъ ја%ко
нњсть рђка` е^го (прикаса'ющися)27 на'съ, н^о приключе'нїе с^е бы'сть на'мъ” И$ сътвори'ша и^ноплеме'нницы та'ко. и^ пое'мша дв^њ кра'ве прьворо'днњ. и^ въпряго'ша я& в колесни'цђ. и^ теля'та
ею` затвори'ша въ хра'мњ” И$ възложи'ша кїѓ'тъ
на колесни'цђ, и^ да'ры (ѓ^бложи'ста)28 мђ'хи зла'тыя [и^ подо'бная сњда'нїю и^хъ]29” И$ ё^пра'вистася кра'вы на пђть, (пря'мо пђте'мъ и^же въ
веџса'мђ и^до'ста)30. и^ не (съвраща'ющися, н^и)31
на' десно, н^и на шђ'е. (и^дђще и^ рекђще,) и^ вое^во'ды и^ноплеме'нникъ. и^дя'хђ въ слњдъ е^го до
предњлъ веџса'мъскихъ” И$ въ веџсами'се жня'хђ
жа'твы пшени'ца въ ё^до'лїи`, и^ възведо'ста ѓ%чи
свои` (-)32 ви'дњша киѓ'тъ гн~ь, и^ възвесели'шася
(ви'дяще. і^ и^зыидо'ша) на срњте'нїе е^мђ`” И$ колесни'ца вни'де въ село` (е^џса'м#ско)33, и^ (ста` т^ђ. и^
быs т^ђ)34 камы'къ ве'лїи, і^ (и^с#сњ'кше)35 дре'ва колесни'чная, и^ кра'вы. възнесо'ша на вс^ясъж#жега'емая г~ђ” (-)36 Левљ=ти (же) възнесо'ша киѓ'тъ
гн~ь, и^ да'ры (ѓ^бложи'ста и^же)37 с не'ю (бы'ша). и^
ё^ ниX сосђ'ди зла'тїи и^ положи'ша (я&) (при)38 ка'мени (сеM) вели'цњмъ. и^ мђжи веџсамђ'ски възнесо'ша вс^ясъж#жега'емая” и^ [пожро'ша жрътвђ]39 в
(то'и дн~ь)40 г~ђ” И$ пя'ть вое^во'дъ и^ноплеме'нникъ
зря'хђ. и^ възврати'шася въ [а^к#каро'нь]41 въ дн~ь
то'и” И$ сїи седњ'нїя зла'тыя, и^же възда'ша и^ноплеме'нницы за мђ'кђ г~ђ. (а^задьска)42 е^ді'на,
га'зска е^ді'на, а^скало'ньска е^ді'на, ге'џ#ска е^ді'на, а^к#каро'ньска е^ді'на” И$ (зла'тыя мђхи)43 по чисме'нъ
всњ'хъ граD и^ноплеме'нническъ пяти` вое^во'дъ эT
419

золотих сидінь і п’ять золотих мух,
бо провина у вас, і у ваших князях,
і у вашому народі. 5 І так зробіть
подобу ваших сиджень і подобу ваших мух, що знищили землю, і віддайте славу ізраїльському Богові,
щоб свою руку облегшив від вас, і
від ваших богів, і від вашої землі. 6
І навіщо тяжкими робите ваше серце, так як тяжким вчинив Єгипет і
фараон своє серце, доки не вигубив
їх; тоді він їх відпустив, *і відійшли. 7 І тепер візьміть і зробіть одну нову колісницю; і дві первородні корови, що мають телят, на яких
не було ярмо, і запряжіть корови до
колісниці, а телят відведіть назад
до хати. 8 І взявши господній кивот, і покладіть його на колісницю,
і віддайте йому золотий посуд за
муки, і покладіть в скрині, з боку,
йому частку, і відпустите його, щоб
пішов. 9 Після цього ж побачите:
як буде в дорозі до своєї околиці,
до Ветсамуса – то цей вчинив нам
це велике зло; і якщо ні, то зрозуміємо, що це не рука його, що доторкається до нас, але нам трапився
цей припадок. 10 І чужинці вчинили так, і взяли дві первородні
корови, і запрягли їх в колісницю, і
їхніх телят замкнули в хаті. 11 І поклали кивот на колісницю, і поклали дари: золоті мухи і подоби їхніх
сидінь. 12 І корови попрямували по
дорозі, пішли прямо дорогою, що
до Ветсаму, не звертаючи ані направо, ані наліво, ідучи і ричачи; і
воєводи чужинців ішли вслід за
ним аж до ветсамських границь. 13
І в Ветсамі жали жнива пшениці в
долині, і підняли свої очі – побачили господній кивот і зраділи, бачачи, і вийшли йому назустріч. 14 І
колісниця ввійшла до етсамського
поля, і там стала. І був там великий
камінь, і порубали дрова з колісниці, принесли і корів в цілопалення
Господеві. 15 Левіти ж принесли
господній кивот і поклали дари, які
були з ним, і в них золотий посуд; і
поклали їх при цьому великому камені. І ветсамуські чоловіки принесли цілопалення і принесли жертву Господеві в тому дні. 16 І п’ять
воєвод чужинців дивилися і повернулися до Аккарона в тому дні. 17 І
це золоті сидіння, які віддали чужинці за муку Господеві: азадське
– одне, ґазьке – одне, аскалонське –
одне, ґетське – одне, аккаронське –
одне. 18 І золоті мухи, за числом
всіх чужинських міст п’ятьох воєвод, з укріпленого міста і до села
феризеєвого, і до великого каменя,
на якому поклали кивот господнього завіту, що є і до цього дня на
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полі ветсамовім. 19 І вбив Бог деяких з ветсамуських чоловіків, які
поглянули в господній кивот, і убив в них 5000 і 70 чоловік. І
плакав народ, бо Господь зробив в
народі дуже велику рану. 20 І
сказали чоловіки, що з Ветсамуса:
Хто може піти перед цим святим
Господом, і до кого піде від нас
кивот господнього завіту? 21 І послали послів до тих, що живуть в
Каріатіаримі, кажучи: Чужинці повернули господній кивот, прийдіть
і заберіть його туди, до себе.

Глава 7

мой5. 6
і 10
мат. 4

сир. 46

1 І прийшли чоловіки каріятіяримські, і взяли кивот господнього
завіту, і внесли його до дому амінадавового, що на вершині Елиазара,
його сина; і посвятили, щоб він стеріг кивот господнього завіту. 2 І
сталося: від того дня кивот був в
Каріятіяримі, і помножилися дні, і
було 20-ть літ, і ввесь дім ізраїльський глядів вслід за Господом. 3 І
сказав Самоїл до всього ізраїльського дому, мовлячи: Якщо повернетеся до Господа усім вашим серцем, і віддалите чужих богів з-посеред вас і гаї, і приготовте ваші
серця до Господа, *і послужіть йому одному, і Він визволить вас з
руки чужинців. 4 І викинули ізраїльські сини ваалимів і гаї, астаротів, і послужили єдиному Господеві. 5 І сказав Самоїл: Зберіть до мене до Маситати всього Ізраїля, і помолюся за вас до Господа. 6 І зібрався ввесь народ до Маситати, і
черпали воду і проливали перед
Господом на землю, і постили в
тому дні, і сказали: Ми згрішили
перед Господом. І оправдав Самоїл
ізраїльських синів в Маситаті. 7 І
почули чужинці, що ізраїльські сини зібралися до Маситати, і прийшли воєводи чужинців проти Ізраїля. І почули ізраїльські сини, і злякалися від лиця чужинців. 8 І сказали ізраїльські сини до Самоїла:
Не мовчи, кричачи за нас до нашого Господа Бога, хай спасе нас з руки чужинців. І сказав Самоїл: Хай
не буде це, щоб відступити від мого Господа Бога і не не кричати за
вас з молитвою. 9 *І взяв Самоїл
одне ягня, що ще ссе, і з усім народом приніс його в цілопалення Господеві, і закричав Самоїл до Господа за Ізраїля, і вислухав Господь
його. 10 І коли Самоїл приносив цілопалення, і чужинці наближалися
на бій проти Ізраїля. І загримів Гос-
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гра'да ё^тверъжде'на. и^ до ве'си фериѕе'ѓвы, и^ до
ка'мени вели'каго. на не'мже положи'ша киѓ'тъ
завњта гн~я и^же (е^сть) [и^ до сего дн~и]44. на
селњ`. (веџса'мы)45” (И$ ё^би` б~ъ въ мђже'хъ веџсамђ'скихъ и^же възрњша в# киѓ'тъ гн~ь)46. и^ ё^би`
в ни'хъ, Wн~, и^ о~ мђжїи. и^ пла'кашеся людїе. ја%ко (сътвори`)47 г~ь в лю'деX ја%звђ вели'кђ ѕњ'ло” И$
рњша мђжи и^же эT веџсамђса. кт^о мо'жетъ
пои^ти` преD гм~ъ ст~ымъ си'мъ. и^ къ комђ`
взы'идетъ киѓ'тъ (завњта) гн~я, эT наs” И$ (посла'ша)48 послы` къ живђщиM в карїа^џїа^ри'мњ гл~ще. възврати'ша и^ноплемеnницы киѓT гн~ь (и^) сни'дњте (-)49 възнесете и& (та'мо) к себњ`”

Глvа, з~”
1

(прїидо'ша) мђ'жи карїаџїариMстїи, и^ (взя'ша)2 кїѓ'тъ завњта гн~я, и^ (внесо'ша)3
и& въ хра'мъ а^миа^да'вль, и^же на хо'лмњ
(-)4 е^лиа^за'ра сн~а е^го, (и^) ѓ^стиша на съхране'нїе кїѓ'та завњта гн~я” И$ бы'сть эT него'же дн~и б^њ` кїѓ'тъ в карїаџїа^ри'мњ, (и^) ё^мно'жишася дн~їе, и^ бы'сть, к~, лTњ, и^ (призрњша)5
ве'сь до'мъ і^и^л~евъ вслњ'дъ г~а” И реq (само'и^лъ)6 къ
всемђ` до'мђ і^и^л~евђ гл~я, а^ще всњмъ срDцемъ ва'шимъ ѓ^брати'теся къ г~ђ, (и^) эTи^мњте бо'ги
чюжа'я эT среды ва'съ” и^ гаи`, и^ ё^гото'ваите срDца ва'ша къ г~ђ, *и^ порабо'таите е^мђ е^ді'номђ,
і^ и^зба'виT в^ы эT рђкы и^ноплеме'нник#” И$ ѓ^ста'виша
сн~ове і^и^л~еви ваа'лима, и^ гаи`, а^старо'џы, и^ порабо'таша г~ђ е^ді'номђ” И реq само'и^лъ събере'те (къ
мнњ`) всего і^и^л~я въ (масиџаџђ)7, и^ помолю'ся ѓ^
ва'съ къ г~ђ” И$ събра'шася (лю'дїе вс^и) в (масиџаџђ)8, и^ почрьпа'хђ во'дђ, и^ пролива'хђ преD гм~ъ
на' землю. и^ пости'шася в (то'и дн~ь)9, и^ рњша
съгрњши'хомъ преD гм~ъ, и^ ѓ^правда` (само'и^лъ)10
сн~ы і^и^л~евы в (масиџаџњ)11” И$ слы'шаша и^ноплеме'нницы ја%ко събрашася (-)12 сн~ове і^и^л~еви в (масиџаџђ)13” и^ взыидо'ша вое^во'ды и^ноплеме'нникъ
на і^и^л~я, и^ (ё^слы'шаша)14 сн~ове і^и^л~еви, и^ ё^боя'шася эT лица` и^ноплеме'нникъ” И$ рњша сн~ове і^и^л~еви къ (само'и^лђ)15, не премолчи` ѓ^ наs въпїа къ
г~ђ б~ђ (на'шемђ)16, (-)17 да и^зба'виT н^ы эT рђкы`
и^ноплеме'нникъ” [И$ рече (самои^лъ)18 не бђ'ди (сїе)
е^же эTстђпи'ти эT г~а б~а мое^го, (и^) не не въпи'ти ѓ^ ва'съ съ моле'нїемъ]19” *И$ взя` (самои^лъ)20 ја%гня (е^ді'но с#сђща)21 (е^ще`), и^ принесе и&
на вс^есъж#же'нїе, съ всњми люDми, гв~и, и^ възопи`
(само'и^лъ)22 къ г~ђ ѓ^ і^и^л~и. и^ послђша е^го г~ь” И$
(е^гда`)23 (само'и^лъ)24 възнося вс^есъж#же'ная, і^ и^ноплеме'нницы приближа'хђся на' брань къ і^и^л~ю, и^
възгремњ г~ь гла'сомъ ве'лїиM въ дн~ь ѓ%нъ на и^ноплемеnникы, и^ смято'шася и^ падо'ша прDе і^и^л~ем#”
420
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І$ и^зыидо'ша мђжи і^и^л~еви эT (масиџаџа)25 *и
погна'ша и^ноплеме'нникы, и^ би'ша я& до подо'лїа веTхо'ря” И$ (взе'мъ само'и^лъ)26 ка'мень е^ді'нъ,
и^ поста'ви и& межи (масиџа'џомъ)27, и^ межи
веTхиM, и^ нарече и^мя е^мђ а^венезе'ръ, (рекше)
ка'мень по'мощи, и^ реq до' здњ помо'же намъ г~ь”
И$ смири г~ь и^ноплеме'нникы. и^ не приложи'ша
ктомђ` и^ти` въ предњ'лы і^и^л~евы. и^ бы'сть
рђка` гн~я на и^ноплеме'нницњхъ, въ вс^я дн~и
(само'и^ловы)28” И$ преда'шася гра'ды, и^хже взя'ша и^ноплеме'нницы эT сн~ов# і^ил~евъ. и^ преда'ша
и^хъ і^и^л~еви, эT [а^к#каро'на]29 даже до [геџа]30. и^
предњ'лы і^и^л~я свободи'шася, эT рђкы` и^ноплеме'нникъ, и^ б^њ ми'ръ межи і^и^л~ем#, и^ межи
(а^м#мор#рњ'емъ)31” И$ сђди (само'и^лъ)32 і^и^л~ю вс^я
дн~и живота` свое^го, и^ прохожда'ше (сквоѕњ н^я)
эT го'да до го'да, и^ ѓ%крsтъ веџи'ля и^ галга'лы,
и^ (маси'џы)33, и^ сђжда'ше і^и^л~я въ всXњ сщ~еныхъ си'хъ” (Бя'ше) же (е^мђ възвраще'нїе)34 въ
а^рмаџе'мђ ја%ко т^ђ (емђ до'мъ б^њ)35, и^ (т^ђ
сђжда'ше)36 і^и^л~ю, и^ създа` т^ђ ѓ^лта'рь гв~и”

Глvа, и~”
1

і^ѓ^сїа г~і
дњаn г~і

бы'сть ја%ко състарњ'ся (само'и^лъ) , и^
поста'ви сн~ы своа сђди'ти і^и^л~еви” И$ сїя
и^мена` сн~ома е^го, первенцђ (и^мя) и^ѓ^и'ль,
(а^)2 (второ'мђ и^мя)3 а^вїя, (и^же бы'ша)
сђдїи въ вирсаве'и” (Но^)4 не ходи'ста сн~а е^го
пђте'м# е^го, и^ ё^клони'стася въспя'ть на
конъчи'нђ поги'бели, и^ прїима'ста м#здђ, и^ разврати'ста пра'веDная” И$ (събра'шася)5 мђжи і^и^л~еви, и^ (прїидо'ста)6 [къ (само'илђ)7 въ (сармаџе'мђ)8]9” И$ рњша е^мђ, с^е ты` (ё^же) състарњ'ся (-)10 сн~ове (же) твои не хо'дита по пђти
твоемђ. *то (поста'ви нн~њ)11 над на'ми цр~я,
да н^ы сђ'дитъ, ја%коже и^ про'чїи ја^зы'кы” И$
бы'сть лђка'вны (гл~ы)12 преD ѓ^чима (само'иловыма)13, е^гда` рњша да'и (же) на'мъ ц~ря да н^ы
сђ'дитъ, и^ помоли'ся (самои^лъ)14 къ г~ђ” И$ рече
г~ь (само'илђ)15, послђшаи гла'са людїи, ја%коже
гл~ютъ к тебњ`, ја%ко не тебе` ё^ничижи'ша, н^о
мене` (-)16, не црsтвова'ти м^и наD ними” И$ вс^я
творе'нїа ја%же (сътвори'хъ)17, эT него'же дн~е
възведо'хъ и^хъ, и^з# (земля` е^гљ=пеTскы)18 до
(дн~ешняго дн~е)19” (ѓ^ста'вльше)20 м^я, (-)21 послђжи'ша бого'мъ и^нњмъ, та'ко (и^ тебњ` тїи
тво'рятъ)22” И$ нн~њ послђш'аи гла'са ихъ,
ѓ^баче засвњдњтел#ствђ'я, засвњдњтел#ствђ'еши
и^мъ, и^ възвњсти'ши и^мъ пра'вдђ цр~евђ, и^же
црsтвова'ти бђ'детъ наD ними” И$ рече само'илъ
вс^я словеса` гн~я к лю'демъ, прося'щимъ эT не421

подь великим голосом в тому дні
проти чужинців, і вони замішалися і
впали перед Ізраїлем. 11 І вийшли ізраїльські чоловіки з Маситата *і гналися за чужинцями і били їх до ветхорської долини. 12 І Самоїл, взявши
один камінь, і поставив його між Маситатом і між старими; і назвав його
ім’я Авенезер, значить Камінь Помочі, і сказав: Досюди поміг нам Господь. 13 І Господь упокорив чужинців, і не додали більше іти в ізраїльські околиці, і господня рука була на
чужинцях в усіх днях Самоїлових. 14
І видали себе міста, які взяли чужинці від ізраїльських синів, і передали
їх Ізраїлеві, від Аккарона аж до Ґета,
й ізраїльські околиці освободилися
від руки чужинців. І був мир між Ізраїлем і між Амморреєм. 15 І судив
Самоїл Ізраїля всі дні свого життя; 16
і ходив крізь них з року до року і
довкруги Ветиля, і Ґалґали, і Масити;
і судив Ізраїля в усіх цих посвячених
місцях. 17 Був же його поворот до
Арматема, бо там був його дім, і там
судив Ізраїля, і там збудував жертовник Господеві.

сир. 46

Глава 8
1 І сталося, коли Самоїл постарівся, він і поставив своїх синів суддями
Ізраїлеві. 2 І це імена його синів: ім’я
первородного – Йоіл, а ім’я другого –
Авія, що були суддями в Вирсавеї. 3
Але його сини не ходили його дорогою і відхилилися назад, на кінцеву
загибель, і приймали хабарі, і звели
праведних. 4 І зібралися ізраїльські
чоловіки, і прийшли до Самоїла до
Сарматема. 5 І сказали йому: Ось ти
вже постарівся, твої ж сини не ходять
по твоїй дорозі. *То постав тепер над
нами царя, щоб нас судив, так як і
інші народи. 6 І слова були погані
перед Самоїловими очима, коли сказали: Дай же нам царя, щоб нас судив. І помолився Самоїл до Господа.
7 І сказав Господь Самоїлові: Послухайся голосу народу, так як говорять
до тебе, бо не тебе зневажили, але
мене, щоб Я над ними не царював. 8 І
за всі діла, які Я вчинив від того дня,
коли вивів Я їх з єгипетської землі,
до сьогоднішнього дня; покинувши
мене, послужили іншим богам, так і
тобі ті чинять. 9 І тепер послухайся
їхнього голосу, одначе, свідчачи, засвідчиш їм і звістиш їм правила царя,
який буде над ними царювати. 10 І
сказав Самоїл всі господні слова до
народу, що просить у нього царя. 11 І
сказав їм: *Це буде правило царя,
який царюватиме над вами: візьме
ваших синів і поставить їх в його
військо, і посадить їх на коней, і біг-
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тимуть перед його колісницями.
12 І поставить собі тисячників, і
сотників, і женців своїх жнив; і
збираючи, збиратимуть у нього
виноградники, і будуть робити
свій воєнний посуд і посуд своїх
колісниць. 13 І візьме ваших дочок, щоб зробити танцюристками, і інших зробить кухарками, і
інших заставить пекти хліби. 14 І
ваші поля, і ваші виноградники, і
ваші оливкові дерева, і ваші добра забере і дасть своїм рабам. 15 І
на ваше насіння, і на ваші виноградники наложить десятину, і
дасть своїм скопцям і своїм рабам. 16 І ваші ж раби і рабині, і
ваші добрі стада, і ваших ослів
забере, і візьме десятину на своє
діло. 17 І на ваші стада наложить
десятину, і ви будете йому рабами. 18 І в тому дні закричите зперед лиця вашого царя, якого ви
собі вибрали, і не вислухає вас
Господь в тому дні, бо ви самі
собі вибрали царя. 19 І народ не
забажав послухатись Самоїла, і
сказав йому: Ні, але хай над нами
буде цар. 20 І будемо і ми, так як
і всі народи, і хай нас судить цар
наш, і вийде перед нами, і воюватиме за нас війну. 21 І почув Самоїл всі слова народу, і вимовив
їх до вух Господеві. 22 І сказав
Господь до Самоїла: Послухайся
їхнього голосу і постав їм царя. І
сказав Самоїл до ізраїльських людей: Хай кожний з вас іде до свого міста.

Глава 9
1 І був чоловік з веніяминових
синів, якому ім’я Кис, син Евеїлів, сина Яредового, сина Вахирового, сина Афекового, сина єменейського мужа, муж сильний і
кріпкий. 2 І в цього був син, ім’я
йому Саул, гарно великий муж і
добрий, і не було в ізраїльських
синах кращого понад нього і прегарного над усіма, і він найвищий
на всій землі. 3 І пропали осли
Кисові, батька Саулового; і сказав Кис до Саула, свого сина:
Візьми з собою одного з слуг, і
вставши, підіть і пошукайте ослів. 4 І пройшли вони через Ефремову гору, і пройшли через
землю Селки, і не знайшли. І
пройшли через землю Сегалимову, і не знайшли. І пройшли через
землю Аминову, і не знайшли. 5 І
коли прийшли вони до землі Сифанової, і сказав Саул до свого
слуги, що з ним: Ходи і повернемося, бо мій батько не дбає в
роздумах про ослів, але радше
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го` цр~я” И$ гл~а (и^мъ), *с^е е^сть ѓ^правда'нїе цр~ево,
и^же црsтвђ'етъ наD вами сн~ы ва'ша во'зметъ. и^
поло'жиT я& въ ѓ^рђжїе е^го, и^ на ко'ни (въса'диT) иX, и^
преDтекђщая преD колесни'цами е^го” И$ поста'витъ
(-)23 (ты'сђщникы себњ)24, и^ со'тники, и^ жа'телми
жа'твы свое^я. и^ (ѓ^бы'имђтъ)25 ѓ^быима'нїемъ
гро'здїа ё^ е^го. и^ сътвори'ти съсђ'ды побњ'ды свое^я, и^ съсђ'ды колесни'цъ свои^хъ” И$ дще'ри ва'ши
во'зметъ твори'ти во'дки, и^ (дрђгїя сътвориT) поварїи. і^ (и'ны сътвори'тъ) печи` хлњ'бы” И$ се'ла ва'ша и^ виногра'ды ва'ша, и^ масли'чины ва'ша, [и^]26
бл~га'а (ва'ша) во'зметъ, и^ да'стъ рабо'мъ свои^мъ”
И$ сњмена ва'ша, и^ вино` ва'ше ѓ^десятери'тъ и^
да'стъ ско'пцеM свои^мъ, и^ рабо'мъ свои^мъ” И$ рабы
(же) ва'ша, и^ рабы'ня (-)27 и^ ста'да ва'ша бл~гїя,
и^ ѓ^слы` ва'ша эTи^метъ. и^ ё^десятери'тъ на дњ'ло свое`” И$ па'ствины ва'ша ѓ^десятери'тъ. и^ в^ы
бђдете е^мђ` въ раби`” И$ възопїе'те (эT лица` цр~я
ва'шего въ дн~ь ѓ%нъ)28. е^гоже и^збра'сте себњ`. и^ не
ё^слы'шитъ (ваs г~ь)29 въ (дн~ь ѓ%нъ)30, ја%ко в^ы
(са'ми) и^збра'сте себњ` цр~я” И$ не въсхотњша лю'дїе
ё^слы'шати (само'и^ла)31, и^ рњша е^мђ н^и. н^о цр~ь
да бђ'детъ наD нами” И$ бђ'демъ и^ м^ы ја%ко (и^)
вс^и ја%зы'цы, и^ да сђ'дитъ на'мъ цр~ь на'шъ. і^
и^зы'идетъ преD нами. и^ побњди'тся, поборе'нїемъ
по наs” И$ слы'ша (само'и^лъ)32 вс^я гл~ы людїи, і^ и^згл~а я& въ ё%ши гв~и” И$ реq г~ь къ (само'и^лђ)33. послђш'аи гла'са и^хъ. и^ поста'ви и^мъ цр~я. и^ рече
(самои^лъ)34 къ лю'демъ і^и^л~евымъ, да и%деT ко'ждо
(ва'съ) въ (сво'и гра'дъ)35”

Глvа, џ~”
б^њ мђжъ эT сн~овъ венїами'нь (-)1 (е^мђже
и%мя)2 ки'съ, сн~ъ (е^веи^левъ)3, сн~а (и^а^редова)4, сн~а вахи'рова, сн~а а^фе'кова, сн~а мђжа
и^е^минеѓ^ва. мQђ си'ленъ (и^ крњ'покъ)” И$ семђ`
(б^њ) сн~ъ, (-)5 и^мя е^мђ саё'лъ, добро` вели'ченъ
мђж'ъ (и^) бл~гъ. и^ не бњ` въ сн~њхъ і^и^л~евыхъ
бл~гъ паче е^го, (и^ преподо'бнњи надо всњми)6, и^
(-)7 вышїи всея земля`” И$ погибо'ша ѓ^сля'та ки'сова, эTц~а саё'лова. и^ рече ки'съ къ саё'лђ сн~ђ
свое^мђ. возми` съ собою е^ді'ного эT ѓ^трокъ, и^
(въста'вше)8 и^дњта и^ пои%щњте ѓ^сля'тъ” И$
прошеD сквоѕњ го'рђ е^фрњмлю, и^ прошеD сквоѕњ
зе'млю (селка)9, и^ не ѓ^брњтоста. и^ (прошеD)10 сквоѕњ зе'млю [сегали'млю]11, и^ не (ѓ^брњтоста)12. и^
(прошеD)13 сквоѕњ зеMлю (а^миню)14, и^ не ѓ^брњтоста”
(И$) пришеDшимъ и^мъ въ [зе'млю]15 сифа'новђ, и^
(рече саё'лъ)16 къ ѓ^тро'кђ свое^мђ и^же с ни'мъ.
прїиди и^ възвративњся. нерадитъ (б^о) эTц~ъ
мо'и ѓ^ ѓ^сля'техъ помышля'я, (н^о паче) ѓ^ на'ю”
И$ реq е^мђ ѓ%трокъ (е^го). с^е здњ` чл~къ бж~їи въ
422
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градњ се'мъ, и^ чл~къ сла'венъ. вс^е е^же а%ще чт^о
речетъ (приходящиM к немђ бђ'детъ и^мъ)17. и^
нн~њ (ё^бо) и^девњ [та'мо]18, да негли` ска'жетъ
наM пђть на'шъ, и^м#же по'идемы (-)19” И$ рече
саё^лъ ѓ%трокђ (-)20 и^же с ниM. (-)21 с^е по'идевњ и^
чт^о внесевњ къ чл~кђ бж~їю ја^ко хлњбы ѓ^скђдњша эT вре'тища на'ю, и^ ничт^оже нњсть ё^
наю. е^же внести к# чл~кђ (-)22 эT и^мњнїа на'ю” И$
приложи ѓ%трокъ эTвњщати саё'лђ и^ рече. (не) се
л^и ѓбрњта'ется в рђцњ мое'и, четверта'я
ча'сть си'кля сребра`, (да)23 да'си чл~кђ бж~їю, и^
възвњститъ на'мъ пђть на'ю” (-)24 Прежде (б^о)
во і^и^л~и си'це гл~аше, ко'ждо е^гда` кт^о и^дя'ше въпраша'ти б~а. гряди да и^девњ къ прозорливцђ,
ја^ко (нн~њ) (людїе нарица'хђ пррoка)25 (т^о) прежде
прозорли'вецъ (зва'нъ)” И$ рече саё'лъ ѓ%трокђ свое^мђ. (блsве'нъ)26 гл~ъ (тво'и) гряди (да)27 и^де'вњ, і^
и^до'ста во' градъ, и^дњже б^њ (-)28 чл~къ бж~їи”
И/ма (же) въходя'щема въ в#хоD граDныи. и^ (с^е)
сїя (ѓ^брњто'ста)29 дв~цњ. (и^шли б^о бяхђ)30 (воды` почерпъсти)31, и^ (гл~аста)32 и%ма. е^сть л^и
(гдњ) здњ` прозорли'вецъ” И$ эTвњщаста (и%ма
дв~цњ)33, (гл~юще)34 иM е^сть зд^њ противђ лицђ
ва'ю. нн~њ (же пот#щи'тася), ја%ко дн~и ради прїиде во' граD. ја^ко жрътва днsе (быва'етъ) людемъ
въ вамњ” (И$) ја%ко вни'дета во' граD, тако (и^) ѓ^брящета и& въ градњ прежде даже не възы'детъ въ вамђ на ја%дь, ја%ко не и'мђть ја%сти
людїе. до'ндеже не вни'детъ се'й, ја^ко то'й блsвитъ же'ртвђ. и^ по сихъ ја^дя'тъ (и^) страннїи, (а^)35 нн~њ възыдњта ја%ко дн~е ра'ди ѓ^брящете и&” И$ (взы'идоста)36 въ градъ, и%ма (же)
въходя'щи среди гра'да. и^ с^е само'илъ и^зы'де
(и^мъ на срњтенїе)37. е^же възыити въ вамђ” *И
г~ь проја%ви (преже)38 (само'илђ)39. дн~емъ е^ді'нњмъ,
прежде пришествїя к немђ саё'ля гл~я. ја%ко
въ вре'мя [с^е]40, ё%тро послю` к тебњ мђж'а эT
(племе'ни)41 венїа^ми'нова, и^ да пома'жеши и& на
црsтво людемъ мои'мъ і^и^л~ю, и^ сп~сетъ лю'ди
моа эT рђки` и^ноплеме'нникъ, ја%ко призрњхъ на
ѓ^биденїе людїи мои^хъ. (и^) ја%ко взы'де во'пль иX
къ мнњ`” И$ (ви'дњ (самои'лъ)42)43 саё'ла, и^ г~ь рече
к немђ. се'и чл~къ ѓ^ немже реко'хъ т^и, се'и начнетъ въ лю'дехъ (і^и^л~евыхъ) црsтвовати” И$ приближи'ся саё^лъ къ (само'илђ)44 посредњ гра'да, и^
рече възвњсти [ми]45 кото'рыи доM ви'дящаго” И$
эTвњща (само'илъ)46 саё'лђ, и^ рече а%зъ (самъ
е^смь)47. възы'ди предо мно'ю въ вамђ. и^ ја%жDь со
мно'ю днsь, и^ пђщђ т^я заё%тра. и^ вс^я ја%же
въ срDци твое^мъ възвњщђ т^и” И$ ѓ^ ѓ^слятехъ
[и^зги'бшиX т^и]48, днsе третїи (дн~ь). не помышля'и въ срDцы с^и ѓ^ ни'хъ. ја%ко ѓ^брњто'шася, и^
423

про нас. 6 І сказав йому його слуга.
Ось тут, в місті цьому, божий чоловік і славний чоловік, все, що
лиш тільки скаже тим, що приходять до нього, станеться їм. І тепер,
отже, підім туди, щоб хоч сказав
нам нашу дорогу, якою підемо. 7 І
сказав Саул слузі, що з ним: Ось підемо, і що принесемо до божого
чоловіка, бо не стало хлібів у наших мішках, і нічого немає у нас з
нашого майна, що внести до чоловіка. 8 І додав слуга відповісти Саулові, і сказав: Чи не ось знаходиться в моїй руці четверта частина
сикля срібла? Дай чоловікові божому, і звістить нам нашу дорогу. 9
Бо передше в Ізраїлі так говорив
кожний, коли хто йшов запитати
Бога: Ходи підім до видючого, бо
як тепер народ називав пророка, то
раніше він називався видючим. 10 І
сказав Саул своєму слузі: Благословенне твоє слово, ходи підім. І пішли до міста, де був божий чоловік.
11 А як вони входили до входу міста, і ось вони знайшли дівчат, що
йшли, бо хотіли води набрати, і
сказали їм: Чи є де тут видючий?
12 І відповіли їм дівчата, кажучи
їм: Є тут, напроти вашого лиця. Тепер же поспішіться, бо задля дня
прийшов до міста, бо сьогодні є
жертва народові в Вамі. 13 І як
ввійдете до міста, так і знайдете
його в місті, не скорше, ніж піде до
Вами їсти, бо не буде їсти народ,
аж доки він не ввійде, бо він благословить жертву, і після цього їдять
і чужі. А тепер підіть, бо задля дня
його знайдете. 14 І пішли до міста.
Як же вони входили до міста, і ось
Самоїл вийшов їм назустріч, щоб
піти до Вами. 15 *І Господь відкрив раніше Самоїлові, в один день
раніше від приходу до нього Саула,
кажучи, 16 що: В цей час завтра пошлю до тебе чоловіка з Веніяминового племені, і помажеш його на
царство моєму народові, Ізраїлеві; і
він спасе мій народ з руки чужинців, бо Я поглянув на упокорення
мого народу і бо прийшов до мене
їхній крик. 17 І побачив Самоїл Саула, і Господь сказав до нього: Ось
чоловік, про якого Я тобі сказав:
Цей почне царювати в ізраїльському народі. 18 І наблизився Саул до
Самоїла посеред міста, і сказав:
Сповісти мені, який дім видючого.
19 І відповів Самоїл Саулові, і сказав: Я сам є. Піди переді мною до
Вами, і їж зі мною сьогодні, і відпущу тебе вранці, і все, що в твоєму серці, тобі сповіщу, 20 і про
твоїх ослят, що пропали, сьогодні
вже третій день. Не думай про них
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у своєму серці, бо вони знайшлися,
і дещо, що є прекрасне ізраїльське,
і не тобі тільки, але й домові твого
батька. 21 І відповів Саул, і сказав:
Чи я не є син єменейового мужа,
найменшого скипетра ізраїльського
племені і найменшого племені з усього веніяминового скипетра, і рід
мій найменший з усіх веніяминових родів, і навіщо ти до мене заговорив за цим словом? 22 І взяв Самоїл Саула і його слугу, і ввів їх до
помешкання, і дав їм місце між
першими запрошеними, яких сімдесят чоловік. 23 І сказав Самоїл
кухареві: Дай мені частку, яку я
тобі дав, про яку я тобі сказав: покласти її у тебе. 24 І взяв кухар
жертвуване, і поклав його перед
Саулом, і сказав Самоїл Саулові:
Ось остале, поклади його перед собою і їж, бо задля тебе це залишили, відставлено від народу. І їв Саул з Самоїлом в тому дні, 25 і зійшов з Вами до міста. І розстелили
Саулові на крівлі, 26 і він спав. І
сталося, коли надходив ранок, покликав Самоїл Саула з горішньої
постелі і сказав: Встань, відпущу
тебе. І встав Саул, і вийшов Самоїл
з ним надвір. 27 Як вони ж сходили
до частини міста, і сказав Самоїл
до Саула: Скажи слузі хай іде перед нами, і ти будь тут прохи, і скажеться тобі боже слово.

Глава 10
дія. 13
йос. 9

1 І взяв Самоїл посудину з олією, і злив на його голову, і поцілував його, *і сказав: Помазав же тебе Господь на царство свого народу, що в Ізраїлі. І ти будеш першим
в господньому народі, і спасеш його з руки його ворогів довкруги. Це
тобі знак, що помазав тебе Господь
на князя над своїм насліддям; 2 і як
відійдеш сьогодні від мене, і знайдеш двох мужів при Рахилиних
гробах в околицях Веніяминових, в
Силомі, в Вакалаті покладені великі, і скажуть тобі: Чи ти знайшов
ослів, які ви ходили шукати? І ось
твій батько відклав справу ослят і
зажурився за вас, кажучи: Що вчиню, про свого сина. 3 І відійдеш
звідти, і після того прийдеш до Фаворового дуба, і знайдеш там трьох
чоловіків, що йдуть до Господа до
Ветиля, і одного, що веде трьох
козлят, а другого, що несе три
плахти хліба, а третього, що несе
міх вина. 4 І запитають тебе про те,
що до миру, і дадуть тобі дві частини хлібів, і приймеш з їхніх рук. 5 І
після цього підеш на гору божу, де
є збір чужинців, бо там є їх життя. І
______

1Царств

10,5

нњ'кая ја^же сђть кра'сная і^и^л~ева. (и^) не тебњ
(токмо н^о) и^ до'мђ эTц~а твое^го” И$ эTвњща саё'лъ и^ рече. (а^зъ е^смь, сн~ъ не мђж'а л^и и^е^минеѓ^ва)49, мнїишаго ски'петра пле'мени і^и^л~ева и^ колњ'на ме'ншаго, эT всего ски'петра вениа^ми'нова.
(и^ ѓ^течество мое меnши паq всXњ ѓ^течествъ венїа^ми'новыX”) и^ въскђю гл~а къ мнњ` ѓ^ гл~њ
семъ” И$ поя'тъ (само'илъ)50 саё%ла и^ ѓ'трока его, и^ въведе я& въ ѓ^бита'лище. и^ да` и%ма мњсто в пе'рвыX зва'ныX. ја%ко в сеDмидесяT мђж'евъ” И$
рече (само'иl)51 кђ'харђ, да (же) м^и ча'сть, е^же
дахъ т^и ѓ^ не'иже рњхъ т^и положитї ю& ё^ себе`” И$ взя` кђхарь жрътве'ная. и^ преDложи я& (-)52
саё%лови, и^ рече (само'иl)53 саё%лови с^е и^збы'токъ.
преDложи (-)54 преD ся. и^ ја^жDь ја%ко (тебе` ради с^е
ѓ^ста'виша. эT людїи приклонися)55, и^ ја%стъ саё'лъ съ само'иломъ в (то'й дн~ь)56” И$ сни'де эT
ва'мы во' граD, и^ посла'ша саё'лови на зда'нїи и^
спа`” И$ бы'сть е^гда` приближа'шеся ё%тро. (-)57
възва` (само'илъ)58 саё%ла (эT го'рняа посте'ли и^
рече)59, въста'ни (-)60 эTпђщђ т^я. и^ въста`
саё'лъ і^ и^зы'иде (-)61 (само'илъ)62 (с ни'мъ) во'н#”
Тњма (же) и^сходя'щема в ча'сть града. и^ (рече
(само'илъ)63)64 къ саё%лови рцы` ю%ноши (-)65 да
преDи'детъ преD нами. и^ т^ы пребђ'ди т^ђ ма'ло. и^
ё^слы'шиT ти ся гл~ъ бж~їи”

Глvа, і~”
1

(въземъ) (само'илъ)2 сосђдъ съ е^леѓ'мъ.
и^ възлїя на главђ` е^го, и^ лобыза и&. *и^
рече (-)3 пома'за л^и тебе` г~ь на (црsтво)4
лю'демъ своиM (и^же въ і^ил~и)5” и т^ы пр'ьвыи бђ'деши въ людеX гн~иX, и^ (-)6 сп~сеши я& эT
рђки врагъ иX ѓ%крsтъ” (-)7 Се^ т^и зна'менїе ја%ко
пома'за т^я г~ь на достоа'нїе свое въ кня'ѕя. (и^)
ја%ко эTи%деши днsь эT мене`, и^ ѓ^бря'щеши дв^а
мђж'а при гробњхъ рахи'линыX. ё^ предњлехъ венїаминиX. (в силомњ въ вакала'џе положени вели'ки)8,
и^ речета т^и, ѓ^брњте (л^и) ѓ^сля'та, иXже ходи'ста и^ска'ти. и^ с^е эTц~ъ тво'и эTвръжеся гл~омъ
ѓ^сля'тъ. и^ въспыта` ѓ^ васъ гл~я. чт^о сътворю` ѓ^ сн~ђ свое^мъ” И$ эTи'деши эTтђ'дђ, и^ по
тњхъ прїидеши до дђ'ба (фаво'ря)9, и^ ѓ^бря'щеши т^ђ тр^и мђж'а въсходя'ща къ г~ђ въ веџи'ль. (и^) е^ді'наго водя'ща тро'е козля'тъ. (а^
дрђга'го)10 носяща тр^и врњтища хлњ'ба. (а^
тре'тїи)11 нося'ще мњхъ вина`” И$ въпро'сят#
т^я ја%же ѓ^ мирњ, и^ дадя'т# т^и дв^а нача'лная
хлњ'ба, и^ прїми эT рђкъ и^хъ” И$ по сиX да възы'деши на хо'лмъ бж~їи. и^деже е^сть (-)12 събра'нїе и^ноплеме'нникъ, (ја%ко) т^ђ (е^сть жи'тїе иX)13”
424
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и^ бђ'детъ е^гда` (взы'деши)14 тђ` во' граD, и^ сря'щеши ли'къ пррoкъ и^сходя'щъ эT ва'мы и^ преD
ни'ми свири'ли, ти'мпа'ны, и^ сопњ'ли, и^ гђ'сли. и^
тїи проповњ'дающе” И$ сни'детъ на' тя дх~ъ
гн~ь, и^ пррoчествђ'еши с ни'ми. и^ ѓ^брати'шися
въ мђж'а и^но'го” И$ бђдеT е^гда` прїи'дђтъ зна'менїя с^и на' тя, твори` вс^е е^ли'ко а%ще ѓ^бря'щетъ рђка` твоа, ја%ко б~ъ (е^сть) с тобо'ю” И$
сни'деши пре'жде (мене`) въ галга'лъ. и^ с^е а%зъ
сни'дђ к тебњ възнести` вс^есъж#же'ныхъ, и^ (пожрњти) (жр'ътвђ ми'рнђ)15, з~, дн~їи. пожде'ши
до'ндеже прїидђ к тебњ, и^ покажђ` т^и что`
сътвори'ши” И$ бы'сть е^гда` възврати'ся саё'л#
(эT совокђпле'нїа)16, разыйтися съ (само'иломъ)17. (и^) преложи е^мђ б~ъ срDце на и%но, и^
прїидо'ша вс^я зна'менїа (сїя) въ дн~ь ѓ%нъ” И$
възы'детъ эTтђдђ на хо'лмъ. и^ с^е ли'къ пррoчески проти'вђ е^мђ, и^ взы'де на'нь дх~ъ бж~їи, и^
прорица'ше средњ иX” И бы'ша вс^и ви'дњвшей е^го
вчера` и^ (ѓ'номъ дн~и)18, и^ ви'дњша и^ с^е то'й
посредњ` пророкъ [прорица'я]19” И$ рњша лю'дїе
ко'ждо къ и%скренемђ своемђ, *чт^о се` быvшее сн~ђ
ки'совђ, е^да` и^ саё'лъ (е^сть) въ пррoцњхъ” И$ эTвњща` нњ'кто и^хъ и^ рече, (-)20 кт^о эTц~ъ е^мђ
[не ки'съ л^и]21, сего ра'ди бы'сть въ при'тъчю,
а%ще и^ саё'лъ въ пррoцњхъ” И$ скон#ча пррoчествђа, и^ прїиде (тђ) на хо'лмъ” И рече` ё%й е^го к
немђ, и^ къ ѓ^тро'чищђ е^го ка'мо и^дњта, и^
рњста (ѓ^сляT и^ска'ти)22, и^ вњ'девњ, ја%ко нњсть
иX, и^ въходи'хомъ къ (само'илђ)23” И$ рече ё%й (саё'ловъ)24 възвњсти м^и (нн~њ) чт^о (ти` рече`)25
(само'илъ)26” И$ рече саёl ё%е^ви свое^мђ, вњ'стїю
възвњсти` м^и ја^ко ѓ^брњтошася ѓ^сля'та. гл~а
же црsкаго не възвњсти` е^мђ, [е^же реq (самои^лъ)27]28” И$ заповњ'да (само'илъ)29 всMњ лю'демъ
(прїити) къ г~ђ в (маси'џъ)30” И$ рече (само'илъ)
къ сн~омъ і^и^л~евымъ, си'це рече` г~ь б~ъ і^и^л~евъ
гл~я” а^зъ е^смь и^зведы'и (эTц~а ва'ша) сн~ы і^и^л~евы
эT (земля` е^гљ=пеTски)31. і^ и^зяX в^ы эT рђки` фараѓ'на цр~я е^гљ=пеTска, и^ эT всњхъ цр~ь ѓ^скръбля'ющиX в^ы” И$ в^ы днsе ё^ничижи'ста б~а (ва'шего).
иже то'й е^сть (сп~са'я в^ы)32 эT всего` ѕл^а ва'шего
и^ скр'ъби (-)33, и^ рњсте н^и. н^о цр~я да поста'ви наD на'ми” И$ нн~њ ста'ните (в^ы са'ми) преD
гм~ъ по хорђгваM ва'шимъ, и^ по племе'немъ вашиM, (и^ ты'сящами ва'шими)” И$ приведе` (само'илъ)34 вс^я (колњ'на)35 і^и^л~ева. и^ паде` жре'бїи на
(хорђгви`)36 венїа^ми'ни” И$ (вънесе хорђго'въ)37 венїами'ню в колњна. и^ (ѓ^брђчъ колњномъ ма'терїиномъ)38, и^ (розложи'ша)39 по мђ'жехъ. и^
ѓ^брђчен# бысть саё'лъ сн~ъ кисовъ, і^ (и^ска'хђ)40
е^го и^ не брњта'шеся” И$ въпраша'ше (само'425

буде, коли вийдеш туди, до міста, і
зустрінеш хор пророків, що сходять з
Вами, і перед ними дудки, тимпан, і
сопілки, і гуслі, і вони пророкують. 6
І зійде на тебе господній дух, і пророкуватимеш з ними, і станеш іншим
чоловіком. 7 І буде, коли прийдуть на
тебе ці знаки, чини все, що лиш
знайде твоя рука, бо Бог є з тобою. 8
І зійдеш переді мною до Ґалґал, і ось
я сходжу до тебе принести цілопалення і принести мирну жертву; 7
днів почекаєш – аж доки не прийду
до тебе, і вкажу тобі, що чинитимеш.
9 І було, коли повернувся Саул від
зустрічі, щоб розійтися з Самоїлом, і
змінив йому Бог серце на інше, і
прийшли всі ці знаки в тому дні. 10 І
приходить звідти до гори, і ось хор
пророків йому назустріч, і прийшов
на нього божий дух, і він пророкував
посеред них. 11 І були всі, що бачили
його вчора і тамтого дня, і побачили,
і ось він пророкує посеред пророків. І
сказали люди, кожен до свого ближнього: *Що це, що сталося Кисовому
синові, чи і Саул є в пророках? 12 І
відповів хтось з них, і сказав: Хто
його батько, чи не Кис? Через це
стало притчою: Чи і Саул між пророками? 13 І він закінчив пророкувати,
і прийшов туди до гори. 14 І сказав
вуйко його до нього і до його слуги:
Куди ідете? І сказали: Ослів шукати.
І ми побачили, що їх немає, і ми
пішли до Самоїла. 15 І сказав вуйко
Саулів: Сповісти мені тепер, що тобі
сказав Самоїл. 16 І сказав Саул вуйкові своєму: Сповістив мені вістку,
що осли знайшлися. Не сповістив же
йому про царську справу, про яку
сказав Самоїл. 17 І заповів Самоїл
всьому народові прийти до Господа
до Масит. 18 І сказав Самоїл до ізраїльських синів: Так сказав Господь
Бог ізраїльський, кажучи: Я є той,
хто вивів ваших батьків, ізраїльських
синів, з єгипетської землі, і спас Я
вас з руки фараона, єгипетського царя, і від усіх царів, що вас гнобили.
19 І ви сьогодні зневажили вашого
Бога, а Він є той, що спасає вас з
усього вашого зла і скорботи, і ви
сказали: Ні, але поставиш над нами
царя. І тепер станьте ви самі перед
Господом за вашими скипетрами, і за
вашими племенами, і за вашими тисячами. 20 І привів Самоїл всі ізраїльські племена, і жереб впав на
Веніяминовий скипетр. 21 І вніс Веніяминовий скипетр в племена, і
часть матеріїного племені; і розклали
за чоловіками, і вибрано Саула, Кисового сина, і шукали його, і не
знаходився. 22 І питав ще Самуїл
Господа, кажучи: Чи прийде ще сюди
чоловік, якого мені Господь назвав? І

ниж. 19
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сказав Господь: Ось він схований в
скрині. 23 І побігши, Самоїл привів
його звідти, і поставив його посеред народу, і піднявся він над всім
народом понад подобу і вище. 24 І
сказав Самоїл до всього народу: Чи
бачите кого вибрав Господь, бо
немає ні одного з вас подібного до
нього; і ввесь народ радів, і сказав:
*Хай живе цар. 25 *І сказав Самоїл
до народу правила царства, і написав книгу, і поклав перед Господом. І відпустив Самоїл ввесь
народ, і кожний пішов собі до себе,
26 і Саул пішов до свого дому, до
Ґаваона. І пішли з ним, з Саулом,
сини сил, яким Господь очистив
серця. 27 *А сини лувіїні сказали:
Як спасе нас той? І непошанували
його, і не принесли йому дарів.

Глава 11
1 І сталося, що після місяця і
прийшов Наас, аманит, і отаборився проти ґалаадського Ависа. І сказали всі авитські чоловіки до Нааса, аманита: Вклади з нами завіт, і
тобі служитимемо. 2 І сказав до
них Наас, аманит: Цей завіт покладу Вам, і щоб вибрав я в кожного з
вас праве око, і покладу ганьбу на
всьому Ізраїлі. 3 І сказали йому
чоловіки Авита ґалаадського. Дай
нам 7 днів, пошлемо посланців до
всіх ізраїльських околиць, і якщо
не буде того, хто спасає нас, то
вийдемо до вас. 4 І прийшли посланці до Ґаваона, до Саула, і розказали ці слова в вуха всього народу, і увесь народ підняв свій голос і заплакав. 5 І ось Саул, прийшовши на другий день з поля, почувши справу, і сказав Саул: Що це
плаче народ? І сказали йому слова
авитських чоловіків. 6 І зійшов господній дух на Саула, як почув це, і
він дуже на них розгнівався. 7 І
взявши дві корови, і розрубав їх на
часті, і послав до всіх ізраїльських
околиць руками послів, кажучи:
Хто не буде іти вслід за Саулом і
вслід за Самоїлом, то це вчинять
його коровам. I напав жах божий на
ізраїльтян, і вийшли як один чоловік. 8 І почислив їх Саул, і всіх
ізраїльських чоловіків було 400000,
і чоловіків Юди 30000. 9 І сказав
послам, що прийшли: Tак скажете
авидським чоловікам Ґалаада: Завтра буде вам спасіння, як сходитиме сонце. І прийшли посли до міста
і сповістили авидським чоловікам, і
зраділи вони. 10 І сказали авитські
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илъ)41 е^ще г~а (гл~я), а%ще прїи'деT [сњмо мђжъ]42
(е^ще`), (е^гоже м^и г~ь нареq). и^ рече` г~ь с^е се'й съкрове'нъ е^сть въ (ков#че'зњ)43” И$ (текъ само'илъ)44
(приведе)45 и& эTтђдђ, и^ поста'ви (и&) посредњ людїи и^ възне'съся наD всњми люDми. паче (подо'бїя)46 и^ выш#ше” И$ рече (само'илъ)47 къ всњмъ
люде'мъ ви'дите л^и е^гоже и^збра` (-)48 г~ь. ја^ко
нњсть (ни е^ді'нъ эT ваs подо'бенъ е^мђ)49. и^ (ра'довашася)50 вс^и людїе и^ рњша, *да живе'тъ
цр~ь” *И$ рече (само'илъ)51 къ люде'мъ ѓ^правда'нїа
црsтвїя, и^ (написа'въ кни'гђ)52 и^ положи преD
гм~ъ. и^ эTпђсти` (само'иl)53 вс^я лю'ди, і^ (и^до'ша)54 ко'ждо въ (своа с^и)55, и^ саё'лъ и%де в доM
сво'и, въ (гаваѓ'ны)56. і^ и^до'ша (с ни'мъ) сн~ове
си'лныX, и^хже (г~ь ѓ^чисти`)57 срDца (-)58 съ саё%лоM”
*(А$)59 сн~овеy (лђві'ини)60 рњша. чт^о сп~сетъ наs
то'й и^ беществова'ша и&, и^ не и^знесо'ша е^мђ
да'ровъ”

Глvа, а~і”
бы'сть ја%ко по мsцы, и^ възы'и^де наа'съ (а^мани'тянинъ)1. и^ (ѓ^полчи'ся)2 на (а^ви'са)3
галааDскаго. и^ рњша вс^и мђ'жи (а^ви'тъстїи)4, къ наа'сђ (а^мани'тянинђ)5, положи` на'мъ завњтъ и^ рабо'тае^мъ т^и. и^ реq к
ни'мъ наа'съ аMмани'тянинъ. сїи (завњтъ положђ` ва'мъ)6, да и^зверчђ` (комђ'ждо) васъ (-)7 ѓ%ко
десно'е, и^ положђ` поноше'нїе [всемђ`]8 і^и^л~ю” И$ (рњша)9 е^мђ мђж'и (а^ви'та)10 (галаа'дъского). ѓ^ста'ви на'мъ, з~, дн~и (-)11 да по'слемъ вњ'стники въ
вся` предњ'лы і^и^л~евы, (и^) а^ще не бђ'детъ сп~саю^щего насъ. (т^о) и^зы'идемъ к ваM” И$ (прїидо'ша)12
вњ'стницы в# гаваѓ'нъ къ саё%лђ. и^ (повњ'даша)13 словеса` (с^и), въ ё%ши (всњ'хъ) люді'и. и^ въздви'гнђша вси лю'дїе глаs сво'и, и^ пла'кашася” И$
с^е саё%лъ пришеD заё%тра съ села` (слы'шавъ
рњ'чъ). и^ рече саё%лъ чт^о с^е пла'четъ лю'дъ. и^
(сказа'ша)14 е^мђ гл~ы [мђж'ъ]15 а^ви'тъскихъ” И$
снїиде дх~ъ гн~ь на саё%ла, ја%ко ё^слы'ша (-)16 сїа.
и^ разгнњ'вася на' ня (-)17 ѕњ'ло” И$ (пои^мъ)18 дв^њ
говя'дњ и^ раздроби` я& на ё%ды. и^ посла` въ вс^я
предњ'лы і^и^л~евы, рђка'ми вњ'стникъ гл~я. и^же не
бђ'деT и^ды'и въ слњ'дъ саё%ла, и^ въ слњ'дъ (само'и^ла)19. т^о сїе сътво'ряT говя'дома е^го. и^ сни'де
ё%жасъ (бж~їи)20 на (і^и^л~ьты)21. і^ (и^зыидо'ша)22
ја%ко (е^ді'нъ мђж'ъ)23” И$ съчте` и^хъ (саё%лъ)24
[-]25, (и^ бы'сть) всњхъ мђжїи і^и^л~ьтескихъ, (Wу~)26.
и^ мђже'и і^ё%диныхъ, ( Wл~)27” И$ рече вњ'стникомъ
пришеDшимъ. та'ко повњ'дите мђже'мъ (а^виDскимъ)28 [галаа'ды]29, ё%тро (бђ'детъ) ва'мъ сп~сенїе въсходя'щђ слн~цђ. и^ пріидо'ша вњ'стницы
въ граD, и^ (възвњсти'ша)30 мђже'мъ (а^виD426
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скимъ)31, и^ възра'довашася” И$ рњша мђжи (а^ви'тстїи)32 къ наа'сђ а^м#мани'тянинђ” О$у'тро и^зы'идеM к ваM, и^ сътвори'те намъ бл~гое преD
(ѓ^чи'ма) ва'шима” И$ бы'сть ё%тро, и^ (с^е) (саё%лъ
раздњли`)33 (во'я)34 на г~, по'лки. и^ (внидо'ша)35
по'средњ (по'лковъ)36. въ стра'жђ ё%тренюю. і^ и^зби'ша сн~ы а^м#мани'тъски, до'ндеже разогрњ'ся
дн~ь. і^ (-)37 и'же ѓ^ста'ся (эT иX), разбњго'шася. и^
не ѓ^ста'шася (ни дв^а эT ниX)38 въкђ'пњ” *И рњша лю'дїе къ (само'и^лђ)39, кт^о е^сть рекїи, ја%ко
да саё%лъ не црsтвђ'етъ над на'ми. (дадњт'е
ча'дь т^ђ намъ)40 і^ и^збїемъ ю&” И$ рече саё%лъ да
не ё%мретъ (и^) н^и е^ді'нъ въ (дн~е'шнїи дн~ь)41.
ја%ко дне'сь (сътвори` г~ь)42 спsнїе въ і^и^л~и” И$ рече
(само'и^лъ)43 къ люде'мъ гл~я. (прїидњт'е) да и'демъ въ галга'лы и^ ѓ^бновиM т^ђ црsтво” І$ и^до'ша
вс^и лю'дїе в# галга'лы. и^ пома'за (т^ђ (само'илъ)44)45 саё'ла на црsтво, преD гм~ъ в галга'лXњ” И$
(пожро'ша)46 т^ђ жр'ътвы ми'рны преD гм~ъ. и^
възвесели'ся (т^ђ саё%лъ)47 и^ вс^и (мђжи і^и^л~еви до
конца`)48”

Глvа, в~і”
1

сираX м~ѕ

а~ мо= м~ѕ

рече (само'и^лъ) къ всњ'мъ (люде'мъ)2 і^и^л~евымъ, с^е слы'шаX гла'съ ва'шъ ѓ^ всњ'хъ е^ли'ко (м^и рњ'сте)3. и^ поста'вихъ над ва'ми цр~я” И$ (с^е нн~њ)4 цр~ь прехо'дитъ преD
ва'ми. (-)5 а^зъ (же) състарњхся и^ сњ'дъ. и^ сн~ове
мои` (съ мно'ю)6. и^ а^зъ б^о преходи'хъ преD ва'ми,
эT ю'ности мое^я (-)7 до (дн~е'шняго дн~е)8” *(И) с^е
а^зъ вњща'ите м^и преD гм~ъ, и^ преD хм~ъ е^го. е^да`
(ё^ кого` (ваs) те'лца)9 взяX, или ѓ^сля` (-)10. и^ли
кого` (васъ насил#ствова'хъ)11, и^л^и эT кого` ва'съ
взя'хъ (чт^о). и^ли эT рђ'кђ нњ'кого (эT васъ) прїя'хъ м#здђ, (и^ли)12 та'йно взяX. вњща'ите на'
мя, и^ възвращђ` ва'мъ” И$ рњша къ (само'и^лђ)13,
нњ'си (насъ (ничиMже) ѓ^би'дњлъ)14 ни наси'л#ствоваl
е^си (на наs). (ни'же)15 разгра'билъ е^си на'съ. (н^и
м#зды` взя'лъ е^си эT на'съ.) (н^иже)16 взя'лъ эT
рђкы` ничїе^я (же) ничтоже” И$ рече (само'и^лъ)17 къ
люде'мъ. свњдњт'ель (е^сть) г~ь на ва'съ. и^ свњдњт'ель (е^сть) х~с е^го, (въ дн~е'шнїи дн~ь)18 ја%ко
нњ'сте ѓ^брњ'ли въ рђ'кђ мое^ю ничтоже. и^ рњша
(лю'дїе) свњдњт'ель” И$ реq (само'и^лъ)19 (па'ки) къ
люде'мъ. гл~я, свњдњт'ель (е^сть) г~ь, сътвори'выи мољ=сїя и^ а^а^ро'на, [і^]20 и^зведы'и (эT (земля`
е^гљ=пет#скїа)21 эTц~а на'ша)22” И$ нн~њ преDста'нњте.
и^ эTвњща'ю ва'мъ преD гм~ъ. и^ възвњщ'ђ ваM вс^ю
пра'вдђ гн~ю, ја%же сътвори` ва'мъ и^ эTц~емъ ва'шимъ” *Є$гда (б^о) вни'де і^а'ковъ и^ сн~ове е^го въ
е^гљ=петъ, и^ (смири'ша и^хъ ѕњло е^гљ=птяне)23. и^
възопи'ша эTц~ы на'ши къ г~ђ. и^ посла` (иM) г~ь
427

чоловіки до Нааса, аманита: Завтра
вийдемо до вас, і вчините нам, що
добре перед вашими очима. 11 І
сталося на другий день: і ось Саул
розділив вояків на 3 полки, і
ввійшли посеред полків у ранню
сторожу, і вигубили аманитських
синів ще поки розгорівся день, і
хто з них остався, розбіглися, і не
осталося в них ані двох разом. 12 *І
сказав народ до Самоїла: Хто є той,
хто сказав, що: Хай Саул не царює
над нами. Дайте нам сюди дітей, і
вигубимо їх. 13 І сказав Саул: Хай
не помре і ані один в сьогоднішньому дні, бо сьогодні вчинив Господь спасіння в Ізраїлі. 14 І сказав
Самоїл до народу, кажучи: Прийдіть, підемо до Ґалґали і обновимо
там царство. 15 І пішов ввесь народ
до Ґалґали, і там Самоїл помазав
Саула на царство перед Господом в
Ґалґалах. І приніс там мирні жертви
перед Господом, і вповні розвеселився там Саул і всі ізраїльські чоловіки.

вищ. 10

Глава 12
1 І сказав Самоїл до всякої ізраїльської людини: Ось вислухав я
ваш голос в усьому, що мені ви
сказали, і поставив я над вами царя.
2 І ось тепер іде цар перед вами, я
ж постарівся і сів і мої сини зі
мною, бо й я ішов перед вами від
моєї молодості до сьогоднішнього
дня. 3 *І ось я, відповічте мені перед Господом і перед його помазанником: чи у кого з вас теля взяв я,
чи осла, чи у кого з вас насильно
взяв, чи з кого з вас взяв я що, чи з
руки когось з вас взяв я хабар, або
потайки взяв я? Відповічте проти
мене, і поверну вам. 4 І сказали до
Самоїла: Ти нас нічим не образив,
ані не вчинив проти нас насильного, ані не пограбував ти нас, ані не
взяв ти від нас взятки, ані не взяв
нічого з нічієї руки. 5 І сказав Самоїл до народу: Господь є свідок
проти вас, і свідком є його помазанник в сьогоднішньому дні, бо ви
не знайшли нічого в моїх руках. І
сказав народ – Свідок. 6 І сказав
Самоїл знову до народу, мовлячи:
Свідок є Господь, що створив Мойсея і Аарона і що вивів наших батьків з єгипетської землі. 7 І тепер
станьте, і відповім вам перед Господом, і сповіщу вам всю господню
справедливість, яку вчинив вам і
вашим батькам. 8 *Коли бо ввійшов Яків і його сини до Єгипту, і
дуже пригнобили їх єгиптяни, і закричали наші батьки до Господа, і
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він послав їм, Господь, Мойсея і Аарона, і вивели наших батьків з Єгипту, і поселили їх на цьому місці. 9
*Але вони забули про Господа Бога
свого, і віддав їх в руки Сисарі, полководцеві, і Ависові, асорському цареві, і в руки чужинців, і в руки моавського царя, і перемагали їх. 10 І
закричали до Господа, і сказали: Ми
згрішили, бо ми оставили Господа, і
послужили Ваалам і Астаротам, і тепер спаси нас з руки наших ворогів, і
тобі послужимо. 11 *І послав Господь Єроваала, і Варака, і Етая, і
Самоїла, і вирвав вас з рук ваших
ворогів, що довкруги, і ви жили
впевнено. 12 І знаєте, що Наас, цар
аммонових синів, прийшов проти
вас, і ви мені сказали: Ні, але хай над
нами царює цар, коли Господь Бог
над вами царював. 13 І ось тепер цар,
якого ви вибрали і якого ви просили,
і ось дав Господь над вами царя. 14
Якщо боятиметесь Господа, і служитимете йому, і слухатиметесь його
голосу, і не відречетеся господніх
уст, і буде вам царем, що царює над
вами, і ви будете ходити вслід за
Господом – господня рука не буде
над вами. 15 Якщо ж не послухаєтеся
господнього голосу, і говоритимете
проти господніх уст – буде на вас
господня рука і на вашому царі, і
знищить вас. 16 І тепер станьте і
гляньте на цей великий звук, який
вчинить Господь перед вашими очима. 17 Чи не є жнива пшениці? Сьогодні покличу Господа – і дасть громи і тучу, і пізнаєте, і побачите, що
велика ваша злоба, яку ви вчинили
перед Господом, просячи собі царя.
18 І покликав Самоїл Господа, і дав
Господь грім і дощ в тому дні. І дуже
злякався ввесь народ Господа і Самоїла. 19 І сказав ввесь народ до Самоїла: Помолися за своїх рабів Господеві Богові своєму, хай не помремо, бо ми додали до всіх наших
гріхів нашу злобу, просячи собі царя.
20 І сказав Самоїл до народу: Не
бійтеся. Ви вчинили всю цю злобу,
тільки не відхиліться від Господа і
послужіть Господеві всім вашим
серцем. 21 І не підіть вслід за тим,
що є нічим, які не поможуть і не
спасуть їх, бо нічим не є. 22 Бо не
покине Господь свій народ через своє
велике ім’я, бо сильний Господь
візьме вас собі за народ. 23 І хай
відступить від мене це, щоб більше
не грішити Господеві і щоб більше не
молитися знову за вас до Господа.
Але послужу Господеві, і покажу вам
добру і гладку дорогу. 24 Тільки
бійтеся Бога і служіть йому по правді
всім вашим серцем, бо знаєте, що
велике з вами вчинив Господь. 25 І
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мољ=сїя и^ а^а^ро'на, і^ [и^зведо'ша]24 эTц~а на'ша
и^зъ е^гљ=пта, и^ (въсели'ста)25 иX на мњ'стњ
се'мъ, *(н^о)26 забы'ша г~а б~а свое^го. и^ въда'стъ
я& в рђ'цњ сиса'рњ а^рхистрати'гђ, и^а^ви'сђ цр~ю
а^со'рскђ. и^ въ рђ'кы и^ноплеме'нникъ, и^ въ рђцњ
цр~я моа'въска. и^ побњжа'хђ я&” И възопи'ша
къ г~ђ и^ рњ'ша съгрњши'хомъ ја%ко ѓ^ста'вихомъ г~а, и^ порабо'тахомъ ваа'ломъ и^ (а^старо'џомъ)27. и^ нн~њ и^зми` н^ы эT рђ'къ вра'гъ на'шиX, и^ порабо'таемъ т^и” *И$ посла` г~ь и^е^роваа'ла
и^ вара'ка, и^ (е^џа'я)28, и^ (само'и^ла)29, і^ и^зя` в^ы
и^з рђ'къ вра'гъ ва'шиX, ѓ%крsтныX и^ ѓ^бита'сте ё^пова'юще, и^ вњ'сте ја%ко наа^съ цр~ь сн~ъ а^м#мо'нь
прїиде на' вы. и^ рњ'сте (м^и), н^и, н^о цр~ь, да
црsтвђе'тъ над на'ми. (вънегда`)30 г~ь б~ъ (-)31
(црsтвова` наD ва'ми)32, и^ (с^е нн~њ)33 цр~ь е^го'же
избра'сте, (и^) [его'же проси'сте]34, и^ с^е да'сть г~ь
над ва'ми цр~я” А/ще ё^бои'теся г~а, и^ порабо'таете емђ и^ послђш'аете гла'са его, и^ не эTвр'ьжетеся ё^сте'нъ гн~ь. и^ бђ'детъ (-)35 ва'мъ
(-)36 цр~ь црsтвђя наD ва'ми (и^ в^ы бђ'дете) въ
слњдъ г~а ходя'ще, [рђка` гн~я не бђ'детъ наD
ва'ми]37” А$ще л^и не послђш'аете гла'са гн~я. и^
речете` (проти'вђ) ё^стомъ гн~имъ, (-)38 бђ'детъ рђка` гн~я на ва'съ, и^ на цр~и ва'шеM. (и^
потреби'тъ ва'съ.) и^ нн~њ ста'нете и^ ви'дите
(гла'съ)39 (се'и вели'кїи)40, и^же (сътвори'тъ г~ь)41
прDе ѓ^чи'ма ва'шима” Нњсть л^и жа'тва пшени'цы, дне'сь призовђ` г~а, и^ да'сть гро'ми и^ тђ'ча.
и^ въразђмњ'ете и^ ё^ви'дите, ја%ко ѕло'ба ва'ша
вели'ка, ю%же сътвори'сте преD гм~ъ прося'ще себњ`
цр~я” И$ призва` (само'илъ)42 г~а и^ да` г~ь гро'мъ и^
до'ждь в (то'и дн~ь)43. и^ ё^боя'шася вс^и лю'дїе
[ѕњ'ло г~а]44, и^ (само'и^ла)45” И$ рњш'а вс^и лю'дїе
къ (само'илђ)46. помолися ѓ^ рабњ'хъ свои^хъ, г~ђ
б~ђ свое^мђ. (-)47 да не ё%мремъ. ја%ко приложи'хомъ къ всMњ грњхо'мъ на'шимъ ѕло'бђ (на'шђ).
прося'ще себњ` цр~я” И$ рече (само'илъ)48 къ люде'мъ, не бо'итеся в^ы сътвори'сте вс^ю ѕло'бђ
сїю'. то'кмо не ё^клони'теся эT за'дныхъ гн~ь.
и^ порабо'таите г~ђ всњ'мъ срDцемъ ва'шимъ” И$
не престђпи'те въ слњ'дъ, ничтоже сђщихъ.
и^же не пособъствя'тъ (-)49, и^ не эTи'мђтъ
(я&). ја^ко ничтоже сђть” Поне'же не ѓ^ста'витъ
г~ь люді'и своиX, имени` ра'ди свое^го вели'кого. ја%ко
крњпокъ г~ь. прїиметъ в^ы себњ` в лю'ди” И$ (да
эTстђ'питъ эT мене` с^е)50 ктомђ` не съгрњша'ти г~ђ. (и^ е^же ктомђ` не)51 моли'тися (па'кы) ѓ^ ваs (къ г~ђ). (н^о)52 рабо'таю гв~и. и^ покажђ` ва'мъ пђт'ь бл~гъ и^ гла'докъ” То'кмо бо'итеся (б~а)53. и^ рабо'таите е^мђ по и'стиннњ
(-)54 всњ'мъ срDцемъ ва'шимъ ја%ко свњ'сте. и^же
428

сђдеи д~

сђде'и ѕ~

12,25

1Царств

13,15

вели'кая сътвори` (г~ь) с ва'ми” И$ а^ще ѕл^о сътво'рите то в^ы и^ цр~ь ва'шь (сі'и поги'бнетъ)55”

Глvа, г~і”

дњаn г~і

(о двђ ж'е лњтехъ црsтва свое^го. ја^ко нача црsтвова'ти въ і^и^л~и)1 (и^збра`)2 (себњ` саё%лъ)3 Wг~, мђж'ъ. эT мQђ. і^и^л~въ и^ бњ'ста
съ саё%ломъ, Wв~. въ (махма'се)4 и^ въ горњ`
веџи'ли. (и) ты'сяща (же) бњша съ (и^ѓ^а^наџа'номъ)5. въ гава'и. венїа^ми'новњ. і^ (и'ныя же
вс^и)6 лю'ди эTпђсти` кое^го'ждо въ (своя` се'ла)7” И$
порази` (и&ѓ^а^наџаn)8. (а^си'џа)9 и^ноплеме'нника и^же на
хо'лмњ. и^ (ё^слы'шаша с^е)10 и^ноплеме'нницы. и^ саё%лъ (въстрђби` трђбо'ю и^ проповњдятъ)11 въ
всю` зе'млю гл~я. да ё^слы'шатъ (е^вре'и)12” И$ (слы'ша ве'сь і^и^л~ь)13 (гла'съ) гл~ющъ. (ја%ко) нии^зложи`
саё'л# (а^си'џа)14 и^ноплеме'нника. и^ ё^ничижиM бы'сть
і^и^л~ь въ (ѓ'чїю) и^ноплеме'нникъ и^ (собра'шася)15
(вс^и) лю'ди въ слDњ саё'ла въ галга'лњхъ” І$ и^ноплеме'нницы (же) (собра'хђся)16 на' брань на і^и^л~я,
(-)17 Wл~. ѓ^рђжникъ. и^ Wѕ~, ко'нникъ. (ѓ%бщиX же)18
людїи (множество` (бя'ше). ја^ко пњсо'къ мо'рскїи)19. и^ (шеDше)20 (вполчи'шася)21 въ (махма'се)22
проти'вђ [веџоро'нђ]23 на (востоk)24” И$ ((ви'дяще)25
мђжи і^и^л~ви)26 ја%ко не мого'ша проти'вђ ста'ти.
и^ съкры'шася лю'дїе въ врьте'пехъ. и^ въ гора'хъ. и^ в ка'менїяхъ. и^ въ про'пастехъ и^ въ
я'махъ” (дрђзїи же бњжа'ша и^ пробњго'ша)27 і^ѓ^рда'нъ. въ зе'млю га'довђ. и^ галааDскђ. (-)28 саё'л
(же) (бя'ше е^ще`)29 в галга'лњхъ. и^ вс^и лю'дїе ё^жасо'шася (и^же бя'хђ) с ни'мъ” И$ жда'ше, з~.
дн~їи до вре'мени. ја^коy повелњ` (е^мђ) (само'и^лъ)30.
и^ не прїиде (само'и^лъ)31 въ галга'лы. и^ эTхожда'хђ лю'дїе е^го эT него`” И$ рече саё'лъ приведњте
ја%ко да сътворю` (вс^есъж#же'нїа и^ ми'рное)32. и^ възнесе` вс^есъж#же'ная” И$ бы'сть е^гда сконча` възнося`
вс^есъж#же'нїя. и^ (с^е) (само'илъ)33 прїиде. и^ (саё'лъ
и^зы'иде)34 на срњте'нїе е^мђ блsви'тися и^мъ” И$
рече (само'и^лъ)35 чт^о (с^е) сътвори`. и^ рече саё'лъ
(-)36 ви'дњхъ ја^ко эTхожда'хђ лю'дїе эT мене`. и^
ты` не прїиде. ја%коже заповњ'да въ время дн~їи.
(-)37 и^ноплеме'нницы (же) събра'шася в (махма'съ)38” И$ рњхъ (и^ноплеме'нницы нн~њ (съшеDшеся)39)40 къ мнњ` въ галга'лы. и^ лица` гн~я не ё^молиX. и^ (не въздръжа'вся)41 възнесо'хъ вс^ясъж#же'ная” И$ рече (само'илъ)42 къ саё'лђ въсђ'е е%сть
т^и (с^е), поне'же не съхрани` за'повњди (г~а б~а твое^го)43, и^же заповњ'да т^и (-)44 (а^ще б^ы не сътвориl е^си сего`, т^о)45 нн~њ б^ы ё^крњпи'лъ г~ь
црsтво твое [на і^и^л~и до' вњка]46” И$ нн~њ црsтво
твое не ста'нетъ. (ја%ко ѓ^брњте`)47 г~ь (-)48 чл~ка
по срDцђ свое^мђ” *И$ повелњ` (е^мђ г~ь)49 властели'на
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якщо зло вчините, то ви і цей ваш
цар згине.

Глава 13
1 По двох же роках свого царства, відколи почав царювати в Ізраїлі, 2 Саул вибрав собі 3000 чоловік
з ізраїльських чоловіків, і були з
Саулом 2000 в Махмасі і в горі Ветилі, і тисяча ж була з Йонатаном в
Ґаваї Веніяминовім. І інших же всіх
з народу відпустив, кожного до
свого поля. 3 І побив Йоанатан
Асита, чужинця, що в горі. І почули про це чужинці. І Саул затрубив
в трубу, і проголосили по всій землі, кажучи: Хай почують євреї. 4 І
почув ввесь Ізраїль голос тих, що
казали, що: Побив Саул Асита, чужинця, і погорджений був Ізраїль в
очах чужинських, і зібрався ввесь
народ вслід за Саулом в Ґалґалах. 5
І чужинці ж зібралися на війну проти Ізраїля: 30000 озброєних, і 6000
кінних, різного ж народу безліч
було, наче пісок морський; і пішовши отаборилися в Махмасі, напроти Веторона, на південь. 6 І бачачи
ізраїльські чоловіки, що не могли
протиставитится, і сховався народ в
печерах, і в горах, і в скелях, і в
пропастях, і в ямах, 7 інші ж втекли
і перейшли Йордан до ґадової і
ґалаадської землі. Саул же був ще в
Ґалґалах, і жахнувся ввесь народ,
що був з ним. 8 І чекав 7 днів до
часу, так як наказав йому Самоїл; і
не прийшов Самоїл до Ґалґали, і
відходив його народ від нього. 9 І
сказав Саул: Приведіть, щоб зробив
я цілопалення і мирне, і приніс цілопалення. 10 І сталося, як закінчив
приносити цілопалення, і ось прийшов Самоїл, і Саул вийшов йому
назустріч, щоб він поблагословив
його. 11 І сказав Самоїл: Що це ти
зробив? І сказав Саул: Я побачив,
як відходив народ від мене, і ти не
прийшов, так як заповів, в час днів.
Чужинці ж зібралися в Махмас. 12
І сказав я: Чужинці тепер зійшлись
до мене до Ґалґали, і я не умолив
Господнього лиця, і не здержавшись приніс я цілопалення. 13 І
сказав Самоїл до Саула: Марним є
це для тебе, тому що ти не зберіг
заповідь твого Господа Бога, який
заповів тобі. Якщо б не зробив ти
цього, то тепер закріпив би Господь твоє царство над Ізраїлем довіку. 14 І тепер твоє царство не стоятиме, бо Господь знайшов чоловіка за своїм серцем. *І Господь заповів йому бути володарем над його народом, бо ти не зберіг заповіді, яку тобі заповів Господь. 15 І
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встав Самоїл і пішов з Ґалґали
своєю дорогою, і останок народу
пішов вслід за Саулом назустріч
військовому народові. Як вони
ішли з Ґалґали до Веніяминового
обозу, і почислив Саул народ, що
знайшовся з ним – яких 600 чоловік. 16 Саул же і Онатан, його
син, і народ, що знайшовся з ними, сіли в Веніяминовому обозі і
плакали, і чужинці отаборилися в
Махмасі. 17 І вийшли три полки
чужинців, нищачи поля. Полк же
перший пішов дорогою Ґотери на
совальську землю. 18 І другий
полк пішов веторською дорогою.
І третий полк пішов ґавейською
дорогою, що звертає до орнієвої
долини, в пустиню, на савемські
джерела. 19 Ділання ж залізного
не знаходилося в усій ізраїльській землі, бо чужинці сказали:
Хай не зроблять євреї зброї і списа. 20 І всі ізраїльські сини ходили до чужинців кувати кожний
свої коси і своє знаряддя, і кожний свої сокири і свої серпи. 21 І
затупилося все, що приготовлене
в час жнив: сокири, і серпи; направи ж для них не було. 22 І
сталося: в днях махмамської війни не знайшлося зброї і списа в
руках всього народу, що з Саулом і з Йоанатаном, за винятком
тільки в Саула і Оанатана, його
сина. І повернувся Саул, Йоанатан, його син, 23 і вийшли з околиці чужинців до махемського
переходу.

Глава 14
1 І сталося в одному дні, й сказав Йоанатан, син Саулів, своєму
слузі, що носить його зброю: Ходи і перейдемо до Месави чужинців, що на тому боці, батькові ж
своєму цього не сповістив. 2 І Саул сидів в тіні на вершку гори,
що в Маґдоні, і було з ним яких
600 чоловік. 3 Ахія ж, син Ахитовів, брата Йоавитового, сина
Тенеосового, сина Іліїного, божого священика в Силомі, що носить священичу ризу, і народ не
знав, що Йоанатан пішов. 4 Посеред переходу, де Йоанатан хотів
перейти до табору чужинців, була скала, звідси і звідти, в дорозі,
ім’я одної Мосис, а другої Синна.
5 Один же камінь стояв з півночі,
напроти Махеми, другий камінь з
півдня, напроти Ґавії. 6 І сказав
Йоанатан до слуги, що ніс його
зброю: Ходи і перейдемо до Месави цих необрізаних, і може Гос-
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бы'ти наD людми` е^го. ја%ко не съхрани` за'повњди
е^ли'ко заповњ'да т^и г~ь” И$ (въста'въ)50 (само'илъ)51
і^ и'де эT галга'лы пђте'мъ свои^мъ. и^ ѓ^ста'нокъ
людїи и^до'ша въ слњ'дъ саё'ла. на срњте'нїе люде'мъ ра'тнымъ. тњмже приходя'щимъ эT галга'лы въ (ста'нъ)52 венїа^ми'новъ. и^ съгледа` саё'лъ лю'ди ѓ^брњтшаяся с ни'мъ ја%ко х~, мђжъ”
(-)53 Саё'л (же) и^ (ѓ^а^наџа'нъ)54 сн~ъ е^го и^ лю'ди
ѓ^брњтшаяся с ни'ми, сњдо'ша въ (станђ`)55 венїа^ми'новњ и^ пла'кашася, і^ и^ноплеме'нницы ѓ^полчи'шася въ (махма'се)56” І$ (и^зыидо'ша тр^и по'лки
и^ноплеме'нникъ гђбя'ще се'ла)57. по'лкъ (же) прьвое
по'иде пђтем# (гоџе'ры)58 на' землю (сова'лю)59” И$
(по'лкъ вторы'и)60 по'иде пђте'мъ веџо'рскиM. и^
(по'лкъ тре'тїи)61 по'иде пђте'мъ гаве'искимъ ё^мњта'ющимся на (ё^доl ѓ^рнїи в пђсты'ню, на
и^сто'чники саве'м#ски)62” (Творе'нїе же желњзное)63 не
ѓ^брњта'шеся. въ все'и земли` і^и^л~вњ ја%ко рњша
и^ноплеме'нницы. да не сътво'рятъ е^вре'и ѓ^рђжїя
и^ ко'пїя” И$ хожда'хђ (вс^и сн~ове і^и^л~еви)64 до (-)65
и^ноплеме'нникъ. кова'ти ко'ждо (своя ко'сы)66. и^
ѓ^рђжїя своя, (і^) и^ ко'ждо (секи'ры своя`)67, и^ (серпы`
своя`)68” (И$ притђпи'шася вс^я ё^готова'нїя въ
вре'мя жа'твы. секи'ры. и^ серпы`. и^справле'нїя же
и%ма не бы'сть)69” И$ бы'сть въ дн~и бра'ни (махма'м#скїя)70. (-)71 не ѓ^брњте'ся ѓ^рђжїе и^ копїя в
рђкаX всњхъ людїи, и^же съ саё'ломъ. и^ съ (і^ѓ^а^наџа'номъ)72. (кро'мњ толи'ко)73 ё^ саё'ла і^ ѓ^а^наџа'на сн~а е^го. (и^ ѓ^бра'ти'ся саё'лъ. и^ ѓ^а^наџа'нъ
сн~ъ е^го.) і^ (и^зыидо'ша)74 и^зо ѓ'бласти и^ноплеме'нникъ. въ прехо'дъ (махе'м#скїи)75”

Глvа, д~і”
(бы'сть въ е^ді'нъ)1 дн~ь и^ рече (и^ѓ^а^наџа'нъ)2
сн~ъ саё'ловъ ѓ^тро'чищђ (свое^мђ) нося'щемђ
ѓ^рђжїе е^го гряди` и^ прїидевњ въ (меса'вђ)3
и^ноплеме'нникъ и^же на ѓ'нои стра'нњ. (-)4
эTц~ђ (же) свое^мђ не възвњсти` (сего)” И$ саё'лъ седя'ше (поD сњнїю) на верхђ хоlма (-)5 и^же в магдо'нњ. и^ бя'ше с ни'мъ ја%ко, х~. мђжъ” (-)6 А$хїя
(же) сн~ъ а^хи'товъ. бра'та (и^ѓ^а^ви'џова)7. сн~а (џенеѓ'сова)8. сн~а и^лі'ина і^е^ре'я бж~їа въ сило'ме нося` ри'зђ
жре'ческђ, и^ лю'дїе не вњдяхђ ја%ко эTи'де и^ѓ^а^наџа'нъ” (-)9 Посредњ минова'нїя, и^дњже хотя'ше
(и^ѓ^а^наџа'нъ)10 минђти въ станы` и^ноплеме'нникъ, (бы'сть)11 ка'мень эTсю'дђ. и^ (-)12 эTѓ^нђдђ
(пђтя`). и%мя е^ді'номђ (моси'съ)13. (а^)14 дрђго'мђ
си'нна. (ка'мень же)15 е^ді'нъ (стоя'ше) эT сњ'вера
(проти'вђ махе'мы)16. (ка'мень)17 вторы'и эT ю'га
(проти'вђ)18 гавњ'и” И$ рече (и^ѓ^а^наџа'нъ)19 къ ѓ^^тро'чищђ нося'щемђ ѓ^рђжїе е^го, гряди` (и^) прїидевњ
въ (месаv)20. неѓ^брњженђю сїю, и^ е^да (г~ь повою'430
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етъ ѓ^ наs)21. *ја%ко нњсть г~ђ съдръжа'щїися,
спsти (и^л^и) въ мно'ѕњ и^л^и въ ма'лњ” И$ рече е^мђ
нося'и ѓ^рђжїе е^го, твори вс^е е^же (т^и срDце)22
мы'слитъ, с^е а^зъ с тобо'ю (е^смь). ја%ко срDце твое`,
(та'ко) и^ срDце мое`” И$ рече (и^ѓ^а^наџа'нъ)23 с^е мы`
преидевњ к мђжемъ, и^ ја^ви'мыся и^м#” А$ще
(же)24 рекђтъ к намъ помедли'та т^ђ до'ндеже
възвњсти'мъ ва'ма. т^о посто'ива (са'ма на мњсте своеM)25. и^ не по'идевњ к ни'мъ” (-)26 А$ще л^и
(на'мъ си'це рекђтъ)27 преидњта к на'мъ, (т^о)
и^ пре'идевњ. ја%ко преда'сть я& г~ь в рђки на'ша,
(и^) с^е на'ма зна'менїе (да бђдетъ)” И$ внидо'ста
ѓ%ба вкђпњ въ (меса'вђ)28 и^ноплеме'нникъ. и^ (гл~аша)29 и^ноплеме'нницы. с^е е^вре'и и^схо'дятъ и^зъ
распа'линъ ка'меныX (-)30. и^дњже ся бя'ше съкры'ли (-)31” И$ эTвњщаша мђжи (меса'вли)32, къ
(и^ѓ^а^наџа'нђ)33 и^ к нося'щемђ ѓ^рђжїе е^го, и^ (рњша)34 възы'идета к на'мъ. и^ ја%ви'мъ ва'мъ рњчи. и^ рече (и^ѓ^а^наџа'нъ)35 к нося'щемђ ѓ^рђжїе
е^го, гряди` по мн^њ ја%ко преда'сть я& г~ь в рђцњ
і^и^л~евњ” И$ възы'иде (и^ѓ^а^наџа'нъ)36 (прегнђвшися)
на рђка'хъ (-)37 и^ на нога'хъ свои^хъ. и^ нося'и
ѓ^рђжїе е^го (за ни'мъ)38. и^ (ё^зрњвше и^ноплеме'нницы)39 лице` и^ѓ^а^наџа'не. и^ (падо'ша пред
ниM)40 (ѓ%троk же)41 е^го побива'ше (и^хъ)42” И$ бы'сть
(с^е) ја%зва прьвая ю%же побњди и^ѓ^а^наџаn и^ нося'и
ѓ^рђжїе е^го ја%ко к~ мђжъ (на полъ стра'ны села`
ю%же дв^а волы` въ дн~ь и^зора'ти мо'жета)43” И$
бы'сть ё^жа'съ в (по'лцњхъ и^ноплеменникъ)44, на
(се'лњхъ)45. и^ вси лю'дїе и^же въ (меса'вли)46. и^ во'и
(е^го) ё^жаснђшася. (т^и б^о ја^ко не боя'щася бњша)47. и^ въстрепета'ся земля`. и^же бы'сть
(и^мъ) ё%жасъ эT г~а” И$ (бы'сть вњ'сть)48 саё'лови
въ (станђ`)49 венїа^ми'ни. (ја%ко по'лци)50 разгна'ни
бњша сњмо и^ ѓ^на'мо” И$ рече саё%лъ людемъ (сђщиM) с ни'мъ съчита'итеся (нн~њ) и^ дозрњте. (е^да гд^њ) кт^о е^сть эTше'лъ эT на'съ. и^ съчто'шася. и^ с^е не ѓ^брњтеся (с ни'ми) (и^ѓ^а^наџа'нъ)51. и^ носяи ѓ^рђжїе е^го” И$ рече саё'лъ къ
а^хїи` (приведњте ми нося'щаго ри'зы жре'чески)52.
ја%ко (б^њ кїѓ'тъ бж~їи)53. в (т^ы дн~и съ сн~ъми
і^и^л~евыми)54. и^ бы'сть е^гда гл~аше саё'лъ къ
і^е^ре'ю. и^ (с^е) шђмъ (бы'сть) в по'лцњ и^ноплеме'нниk
(ходя` и^дя'ще)55 и^ мно'жашеся. и^ реq саёl къ
і^е^ре'ю. пригни` рђцњ с^и” І$ [и^зы'де]56 саё'лъ и^ вс^и
лю'дїе с нимъ. і^ (и^зыдо'ша)57 до сњ'чища. и^ с^е
бы'сть ѓ^рђжїе (кое^го'ждо бли'жнего)58 свое^го (ё^бива'ше и^ бы'сть) мяте'жъ вели'къ ѕњло” (Но і^е^вре'и)59 и^же бњша (со и^ноплеме'нники в#чера` и^ тре'тїи дн~ь)60 вшеDшїи (вое^ва'ти по и^ноплеме'нникох#)61 ѓ^брати'шася и^ тїи`, (и^ бы'ша)62 съ і^и^л~ьты (и^) съ саё'ломъ. и^ съ (и^ѓ^а^наџа'номъ)63” И$
431

подь воюватиме за нас, *бо не є
Господеві неможливо спасти, або
численними або небагатьма. 7 І
сказав йому той, що ніс його
зброю: Чини все, що твоє серце думає, ось я є з тобою, як твоє серце
так і моє серце. 8 І сказав Йоанатан: Ось ми перейдемо до чоловіків
і покажемося їм. 9 Якщо ж скажуть
до нас: Почекайте там, доки не сповістимо вам, – то станемо самі на
своїм місці і не підемо до них. 10
Якщо ж так нам скажуть: Ходіть до
нас. То й перейдемо, бо видав їх
Господь в наші руки. І це нам хай
буде знаком. 11 І ввійшли оба разом до Месави чужинців, і говорили чужинці: Ось євреї виходять з
камінних тріщин, куди сховалися.
12 І відповіли месавські чоловіки
до Йоанатана і до того, хто носить
його зброю, і сказали: Прийдіть до
нас, і покажемо вам справи. І сказав Йоанатан до того, хто носить
його зброю: Ходи за мною, бо передав їх Господь в ізраїльські руки.
13 І пішов Йоанатан, пригнувшись
на руках і на своїх ногах, і той, хто
носить його зброю, за ним. І чужинці, побачивши Йоанатанове лице, і впали перед ним, слуга ж його
їх бив. 14 І була це перша січ, якою
побідив Йоанатан і той, що носить
його зброю, якихось 20 чоловік на
половині сторони поля, якого два
воли в день зорати можуть. 15 І був
жах в полках чужинців на полях, і
ввесь народ, що в Месавлі, і його
вояки жахнулися, бо ті наче не налякані були. І задрижала земля, ―
це був їм жах від Господа. 16 І була
вістка до Саула у Веніяминовім обозі, що полки були розігнані сюди
і туди. 17 І сказав Саул народові,
що з ним: Перевірте тепер і побачте чи де пішов хто з нас. І почислили, і ось не знайшовся з ними Йоанатан і той, що носить його зброю.
18 І сказав Саул до Ахії: Приведіть
мені того, що носить священичі ризи, бо кивот божий в ті дні був з
ізраїльськими синами. 19 І сталося,
як говорив Саул до священика, і
ось був шум у чужинецькому полку, він ішов ідучи і множився. І
сказав Саул до священика: Зложи
твої руки. 20 І вийшов Саул і ввесь
народ з ним, і вийшли на січ. І ось
було, що зброя кожного убивала
свого ближнього, і було дуже велике замішання. 21 Але євреї, що були з чужинцями вчора і третього
дня, що прийшли воювати з чужинцями, повернулися і ті, і були з ізраїльтянами, і з Саулом, і з Йоанатаном. 22 І всі ізраїльтяни, що сховалися в ефремовій горі, почувши,
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що втекли чужинці, і зібравшись і
ті, і погнали вслід за ними з військом. 23 І так Господь в тому дні
спас ізраїльтян від чужинських рук.
Бій же поширився аж до Вамона. І
ввесь народ був з Саулом, було ж
яких 10000 чоловік, і було, що по
всьому тому місті війна рознеслася;
і він побіг до ефемової гори, 24 і
закляв Саул народ великою клятвою в тому дні, і сказав: Скажіть
народові: Проклятий чоловік, який
в тому дні до вечора їсть хліб, доки
не помщуся на моїх ворогах. І
ввесь народ не їв хліб. 25 І повернувся народ всієї землі до лугу, і
ось луг був повний бджіл з усіх опустілих полів. 26 І ввійшов ввесь
народ до бджолиного лугу, і ось
дивилися люди, бо витік мід, але не
було того, що повертав свою руку
до своїх уст, бо народ боявся клятви. 27 Цього ж Йоанатан не чув,
коли його батько заклинав народ, і
простягнувши кінець свого скипетра, що в його руках, і замочив кінець в меді і з’їв, і повернув свою
руку до своїх уст, і просвітилися
його очі. 28 І сказав один з народу,
мовлячи: Заклинаючи, твій батько
закляв народ, кажучи: Проклятий
чоловік, який в цьому дні їсть хліб,
– і підупав народ. 29 Йоанатан же
зрозумів і сказав: Мій батько засмутив народ на землі; знайте, що
просвітилися мої очі, коли я покуштував трохи цього меду. 30 Чи
не краще було б, коли б народ сьогодні їв здобич своїх ворогів, яку
знайшли, і більшою сьогодні була б
січ в чужинцях. 31 І побідили в тому дні чужинців, більше ніж в Махмасі, і народ дуже знемігся. 32 І повернувся народ до здобичі, і народ
взяв отари, і буйволів, і телят, і різав на землі, і їв народ з кров’ю. 33
І сповістили Саулові, кажучи: Народ згрішив проти Господа *їдячи з
кров’ю. І сказав Саул до ґетів: Приваліть мені сюди великий камінь.
34 І знову сказав Саул: Пішовши в
народ скажіть їм: хай кожний принесе своє теля і кожний свою вівцю, і хай заріже на цьому камені, і
хай його їдять, і не грішіть проти
Господа, щоб їсти з кров’ю; і привів вночі ввесь народ своє, кожний
те, що мав у своїх руках, і різали
там. 35 І Саул збудував там жертовник Господеві. І це вперше зачав Саул будувати жертовник Господеві. 36 І сказав Саул: Підім
вслід за чужинцями вночі, і схопімо їх поки ще буде світанок, і не
оставмо в них чоловіка. І сказали:
Все, що добре перед твоїми очима
чини. І сказав священик: Прийдім
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вс^и і^и^л~ьты съкры'вшася въ горњ` е^фре'мли. (слы'шавше)64 ја%ко эTбњго'ша и^ноплеме'нницы. и^ събра'вшеся и^ тїи (и^ погна'вше) в слDњ и^хъ. (събра'нїю)” И$ (та'ко) сп~се г~ь въ (то'и дн~ь)65 (і^и^л~ьты эT рђкђ и^ноплеме'нникъ)66. (-)67 бра'нь (же с^и)
расшири'ся (даже) до (вамо'на)68” И$ вс^и лю'дїе бя'хђ съ саё'ломъ. (бя'ше же) ја%ко Wі~ мђжъ. и^ б^њ
(всего гра'да тоh бра'нь рас#сы'пашася. и^ эTбњже в
горђ` е^фре'млю)69, и^ (закля` саё'лъ)70 (лю'ди)
кля'твою ве'лїею в (то'и дн~ь)71. и^ (реq рцњте
люде'мъ)72. прокля'тыи чл~къ и^же ја%сть хлњбъ
(в то'и дн~ь) до' вечера. (до'ндеже)73 эTмщђ` (враго'мъ мои^мъ)74. и^ не вкђси'ша (лю'дїе вс^њ)75
хлњ'ба” (И$ ѓ^брати'шася лю'дїе вс^я земля` въ
лђ'гъ)76. и^ (с^е) лђ'гъ (-)77 бя'ше (по'лнъ) пче'лъ
(эT всњхъ се'лъ ѓ^пђстњвшиX)78” И$ внидо'ша (вс^и)
лю'дїе в лђ'гъ пче'лныи. и^ с^е (зря'хђ лю'дїе ја%ко
и^стече` меD)79, (н^о)80 не бњ възвраща'ющаго рђ'кы
свое'я къ ё^стомъ свои'мъ. ја%ко боа'шася лю'дїе
кля'твы (-)81” (Сего же і^ѓ^а^наџа'нъ)82 не слы'ша
е^гда заклина'ше эTц~ъ е^го лю'ди. и^ (просте'ръ)83
конеw хорђгви` свое'а ја%же в рђ'кђ е^мђ. и^ (ѓ^мочи'въ)84 (коне'цъ в ме'дъ)85 (и^ ја^де`), и^ възврати`
рђ'кђ свою въ ё^ста` своя, и^ просвњти'стася ѓ^чи е^го” И$ рече` е^ді'нъ эT людїи (гл~я)86. клены'и
прокля` эTц~ъ тво'и люди` гл~я прокля'тъ чл~къ
и^же ја%стъ хлњбъ въ дн~ь се'й, і^ и^знемого'ша людїе” (И$ѓ^а^на'џанъ же разђмњвъ)87 и^ рече. смђти`
эTц~ъ мо'и (лю'ди на земли`)88, (ви'дите)89 ја%ко
просвњти'шася ѓ%чи мои` е^гда въкђсихъ ма'ло эT
ме'дђ сего`” (Є$да` не лђчшее л^и бы'сть а%ще б^ы
лю'ди ја%ли)90 днsе коры'сть вра'гъ свои^хъ е^же ѓ^брњто'ша. и^ (множа'ишая б^ы днsе ја%зва была`)91
въ и^ноплеме'нницXњ” И$ (побњди'ша)92 въ дн~ь то'й
и^ноплеме'н#никы (множа'иши нежели) в# [маXма'се]93,
и^ ё^трђди'шася лю'дїе ѕњ'ло” И$ ѓ^брати'шася
людїе на коры'сть. и^ поя'ша людїе ста'да, и^
бђ'иволы и^ говя'да. (і^) и^ закалахђ на земли`. и^
я^до'ша лю'дїе съ кро'вїю” И$ възвњсти'ша къ саё'лђ гл~юще. съгрњши'ша лю'дїе къ г~ђ, *ја^дђщ'а
съ кро'вїю. и^ рече саё%лъ (къ геџомъ)94 привали'те м^и (сњмо ка'мень)95 ве'лїи” И$ (па'ки) рече саёl
(шеDше)96 к люде'мъ (-)97 рцњте и^мъ. да принесе'тъ (-)98 ко'ждо (свое теля`)99, и^ ко'ждо ѓ^вцђ`
свою. и^ да зако'лют# ё^ (ка'мени) сего` [и^ да ја^дя'тъ и&]100 и^ не съгрњша'ите г~ђ е^же ја^дђще
съ кро'вїю. и^ приведо'ша (но'щїю) вс^и лю'дїе (свое)
ко'ждо. е^же (и^мњя'ше) в рђ'кђ свое'ю, и^ закала'хђ
т^ђ” И$ (саё'лъ създа` т^ђ)101 ѓ%лтарь г~ђ. (и^) с^е
(пе'рвїе) нача саё'лъ зда'ти ѓ%лтарь г~ђ” И$ рече саё'лъ. сни'деM въ слDњ и^ноплеме'нникъ но'щїю, и^
хи'тимъ иX до'ндеже (за'ря бђ'детъ)102. и^ не ѓ^с432
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та'вимъ эT нихъ мђж'а и^ рњшA вс^я бл~гая, преD
(ѓ^чи'ма твои'ма)103 твори`. и^ рече і^е^ре'и прїидемъ
эTсюдђ къ (г~ђ)104” И$ въпроси саё'лъ б~а. а%ще (вели'ши м^и сни'ти)105 въ слњдъ и^ноплеме'нникъ.
(и^) а'ще предаси` и^хъ въ рђ'ки (і^и^л~ьтомъ)106. и^
не эTвњща е^мђ (г~ь) въ дн~ь то'й” И$ рече саё'лъ
стђпи'те сњмо вс^и (старњ'ишины)107 і^и^л~евы, и^
ё^разђмње'те и^ ё^вњ'сте на коM бысть грњхъ се'й
днsе” ЈА/ко жи'въ г~ь спасы'и і^и^л~я. (-)108 а%ще л^и
(і^ѓ^а^наџа'на ради сн~а мое^го бы'сть)109 (с^е). смр~тїю да ё%мретъ, и^ не бњ` эTвњщава'ющаго эT
всњхъ людїи (і^и^л~евъ)” И$ рече (саё'лъ) всемђ і^и^л~ю.
в^ы (ста'нњте по е^ді'нђ стра'нђ)110, а^з (же) і^ ѓ^а^наџа'нъ сн~ъ мо'и (ста'невњ по дрђ'гђю странђ`)111, и^ рњшA лю'дїе къ саё'лђ ја%ко т^и годњ
бы'сть (та'ко и^) твори`” И$ рече саё'лъ г~и б~е
і^и^л~евъ что` (се) ја%ко не эTвњща рабђ` свое^мђ днsе,
и^л^и мое (е^сть) и^л^и (сн~а мое^го, (і^ѓ^а^наџа'на)112)113
безаконїе” Ги~ б~е і^и^л~евъ даждь зна'менїе, (-)114
а%ще л^и (речеши сїя)115 на люди` своя і^и^л~я [безако'нїе]116 т^о да'ждь винђ`, и^ паде` ѓ^бличе'нїе на
(і^ѓ^а^наџа'на)117 и^ саё'ла (а^)118 людїе и^зы'доша” И$
рече саё'лъ възвръзи'те (жребїи) на' мя, і^ на
(і^ѓ^а^наџа'на)119 сн~а мое^го, (и^) е^гоже ѓ^бъја^ви'тъ
г~ь, (смр~тїю) да ё'мретъ” И$ рњша лю'дїе саё'лђ,
нњсть (с^е (добръ) гл~ъ)120, и^ ё^дръжа саё'лъ лю'ди, и^ (възвръго'ша)121 ѓ^ немъ і^ (ѓ^а^наџанњ)122
сн~њ е^го, и^ паде` на (і^ѓ^а^наџа'на)123 жребїи” И$ рече
саёl къ (і^ѓ^а^наџанђ)124 (сн~ђ свое^мђ) и^звњсти м^и
чт^о е^си сътвори'лъ. і^ и^звњсти е^мђ (і^ѓ^а^наџа'нъ)125. и^ рече въкђша'я въкђсиX (ма'ло медђ
(ѓ^мочи'въ конецъ копїя)126 и^же въ рђ'кђ мое'ю)127 (-)128” И$ рече е^мђ саёl та'ко сътвори' ми
б~ъ, и^ с^е приложи (м^и), да смр~тїю ё%мреши
дне'сь” И$ рњша (вс^и) лю'дїе къ саё'лђ, е^да` л^и
(-)129 ё^мре'ти и%мать (і^ѓ^а^наџа'н#). сътвори'выи
(днsь) сп~се'нїе вели'кое і^и^л~ю” (Не бђ'ди т^о) жи'въ
г~ь. а%ще (и^) паде'т# (и^) вла'съ главы` на' землю,
ја^ко (млsтїю бж~їею сътвори'въ)130 дн~ь сїи. и^
помоли'шася лю^дїе, ѓ^ і^ѓ^а^наџа'нњ въ дн~ь то'й и^
не ё%мретъ” И$ не гна` саё'лъ въ слњдъ и^ноплеме'н#никъ. і^ и^ноплеме'н#ницы (же) эTи^до'ша в# мњ'сто свое`” И$ саё'лъ [ё^крњпи'ся црsтвова'ти]7 въ
і^и^л~и. и^ побњди` ѓ%крsтъ вс^я врагы` своя въ моа'вњ, и^ въ сн~њхъ а^м#монXњ и^ въ сн~њхъ е^домли'хъ и^ въ (вефорњ)131, и^ въ црsтвїи сђва'ни, и^
въ и^ноплеме'н#ницњхъ. (и^) ја%може а%ще ѓ^браща'шеся (т^о) спсашеся” И$ събра` си'лђ, и^ побњди
а^мали'ка. і^ и^зба'ви (і^и^л~ьты)132 и^з рђки побњжDаю^щиX я&, и^ бњша сн~ове саё'лови. *(і^ѓ^а^наџаn)133, и^
[е^сђ'и]134, и^ [мельхисђе]135. (-)136 и^мена' (же) дво'ю
дще'рїю е^го и^мя пр'ьворо'днњи (ѓ^трокови'цы) ме433

звідси до Господа. 37 І запитав Саул Бога: Чи велиш мені піти вслід
за чужинцями і чи видаси їх до рук
ізраїльтянам. І не відповів йому
Господь у тому дні. 38 І сказав Саул: Прийдіть сюди всі ізраїльські
старшини, і пізнайте, і довідайтеся
на кому сьогодні був цей гріх. 39
Бо живе Господь, що спас Ізраїля;
якщо ж задля мого сина Йоанатана
було це, смертю хай помре. І не
було того, що відповідає, з усього
ізраїльського народу. 40 І сказав
Саул всьому Іраїлеві: Ви станьте по
одній стороні, я ж і Оанатан, мій
син, станемо по другій стороні; і
сказав народ до Саула: Як тобі є до
вподоби, так і чини. 41 І сказав
Саул: Господи Боже ізраїльський,
що це, що не відповів Ти сьогодні
своєму рабові, або чи є беззаконня
моє чи мого сина Йоанатана? Господи Боже ізраїлів, дай знак, якщо
ж скажеш: Ось беззаконня на своєму народі, Ізраїлю, – то дай причину; і впало оскарження на Йоанатана і Саула, а народ вийшов. 42 І
сказав Саул: Вкиньте жереб на мене і на Йоанатана, мого сина, і кого
виявить Господь, хай помре смертю. І сказав народ Саулові: Це не є
добре слово. І Саул здержав народ,
і вкинули між ним і його сином
Оанатаном, і впав жереб на Йоанатана. 43 І сказав Саул до Йоанатана, свого сина: Звісти мені, що ти
вчинив. І звістив йому Йоанатан, і
сказав: Куштуючи, покушав я трохи меду, змочивши кінець списа,
що в моїх руках. 44 І сказав йому
Саул: Так хай вчинить мені Бог і це
хай мені додасть, сьогодні смертю
помреш. 45 І сказав ввесь народ до
Саула: Чи ж має померти Йоанатан,
той, хто сьогодні вчинив велике
спасіння Ізраїлеві? Хай це не буде.
Хай живе Господь, якщо і впаде і
волос з голови на землю. Бо з божого милосердя він зробив цей
день. І народ помолився за Йоанатана в тому дні, і він не помер. 46 І
Саул не гнався вслід за чужинцями,
і чужинці ж відійшли до свого місця. 47 І Саул скріпився, щоб царювати в Ізраїлі, і побідив довкруги
всіх своїх ворогів в Моаві, і в аммонових синах, і в едомових синах,
і в Вефорі, і в суванському царстві,
і в чужунцях, і куди лиш повертався, то спасався. 48 І він зібрав
силу і побідив Амалика, і визволив
Ізраїля з руки тих, що поборювали
їх. 49 І сини Саулові були: *Йоанатан і Есуй, і Мельхисує. Імена ж
двох його дочок: ім’я первородної
дівчини – Мерова, ім’я другої –
Мельхола. 50 Ім’я його жінки –
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Ахіонома, дочка Ахимасова. Й ім’я
старшини його вояків Авенир, син
Нирів, вуйко Саулів. 51 Бо Кис,
батько Саулів, а Нир, батько Венирів, – були сини Авиля. 52 І була
сильна війна проти чужинців в усіх
днях Саулових; і кого сильного і
кріпкого він бачив в чоловіках,
збирав їх до себе.

Глава 15

мой2. 17

1 І сказав Самоїл до Саула: Послав мене Господь помазати тебе
на царство в його народі, в Ізраїлі. І
тепер послухай голос господніх
слів. 2 Так сказав Господь Саваот:
Тепер відімщу те, що вчинив Ізраїлеві Амалик, який зустрів його в
дорозі, *як вони ішли з Єгипту. 3 І
тепер іди ти і побіди Амалика і Арима, і все, що є його, і не оставиш
живим з них нічого, і викоріниш їх,
і проклянеш його, і всіх, що є його,
не відпустиш їх. І уб’єш його, від
чоловічого роду і до жіночого, від
юнаків і до тих, що ссуть молоко, і
від телят до овець, і від верблюдів
до ослів. 4 І Саул зібрав народ і почислив їх числом в Ґалґалах, було
ж їх 200000 піших і 10000 з синів
юдиних. 5 І прийшов Саул до амаликового міста, і сховався при потоках. 6 І сказав Саул до Кінея: Піди і втечи з-посеред аммаликитів, і
не приближайся до них, хай не вигублю тебе з ними, бо ти вчинив
був милосердя з ізраїльськими синами, коли виходили з Єгипту. І ухилився Киній з-посеред аммаликитів. 7 І побив Саул Аммалика від
Ефілата аж і до Сура, що перед лицем Єгипту. 8 І взяв живим Аґаґа,
аммаликового царя, і ввесь народ
аминів вигубив зброєю, і Єрима забив мечем, 9 і живим взяв Саул і
ввесь народ Аґаґа, царя, і добірне
стада і худоби, і буйволів, і одежі, і
з виноградників, і все добро; і не
бажали всього того викорінити,
тільки гірше і знехтоване знищили.
10 І було господнє слово до Самоїла, кажучи: 11 Покаявся Я, що Я
помазав Саула на царство, бо він
відвернувся від мене і не зберіг мої
слова. І засмутився Самоїл, і кричав до Господа цілу ніч. 12 І встав
Самоїл вранці, пішов вранці назустріч ізраїльтянам, і сповістили Самоїлеві, кажучи: Приближається
Саул до Кармила і ось уже послабла йому рука, і повернувся зі зброєю до Ґалґали. І прийшов Самоїл до
Саула, і ось той сам приносив цілопалення Господеві, найкраще з
здобичі, яку взяв в аммаликів. 13 І
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ро'ва. (-)137 и^мя второ'и мельхо'ла” (-)138 И$мя( y)
женњ` е^го, (а^хїѓ'нома)139, дщ^и а^химаа^сова. і^ и'мя старњишинњ (вой е^го) (а^вени'ръ)140. сн~ъ ниро'въ, ё%й саё%ловъ” (-)141 Ки'съ (б^о) эTц~ъ саё%ловъ,
(а^)142 ни'ръ эTц~ъ (вени'ровъ)143 (бы'ша сн~ове а^ви'ля)144” И$ б^њ бра'нь крњ'пка на и^ноплеме'н#ники,
въ вс^я дн~и саё%ловы. и^ (кого` ви'дяше)145 въ
мђж'ех# си'лна и^ (крњп#ка)146 събира я& къ себњ”

Глvа, е~і”
1

рече (само'илъ) къ саё%лђ. (посла` м^я)2 г~ь
пома'зати т^я на црsтво, [в лю'дехъ е^го]3
въ і^и^л~ю. и^ нн~њ послђш'аи гла'са слове'съ
гн~ихъ” Си'це рече г~ь саваѓ'џъ. нн~њ эTмщђ`, ја%же сътвори` (аMмали'къ)4 і^и^л~ю, и^же срњте
и& на пђти`, *(въсходя'щимъ и^мъ)5 эT е^гљ=пта”
И$ нн~њ т^ы и^ди`, и^ побњди` (аMмали'ка)6, и^ (а^ри'ма)7. и^ вс^я ја%же (сђть) е^го. и^ не живи эT
(ни'хъ ничтоже)8, і^ и^скорени'ши (и^хъ)9. и проклене'ши и&. (-)10 всњ'хъ (сђщ'ихъ) е^го, (-)11 не эTпђсти'ши (и^х#)12. и^ да (и&) ё^бїеши эT мђж'еска
по'лђ, и^ до же'ньска. (-)13 эT ю'ношъ, (и^) до с#сђщиX мле'ко. и^ эT говя'дъ до ѓ^ве'цъ. и^ эT вельблю'дъ, до ѓ^сля'тъ” И$ (събра`)14 (лю'ди саё%лъ)15
и^ съчте я&. в галга'лXњ (число'мъ же б^њ и^хъ),
(Wс~)16, пњш'ихъ. и^ [Wі~. эT (сн~овъ)17 і^ё%диныхъ]18” И$
прїиде саё'лъ до гра'да (аMмаликова)19, и^ ё^таи^ся въ пото'цњхъ” И$ рече саё%лъ къ кинњѓ^ви,
и^ди` и^ пробњ'гни среди (аMмали'ковъ)20, и^ к ни'мъ
не приближа'ися да не погђблю т^я съ ни'ми,
(-)21 ты (б^о) б^њ сътвори'лъ млsть съ сн~ы і^и^л~евыми, е^гда` и^схожа'хђ и^зъ е^гљ=пта” И$ ё^клони'ся кинњи эT срњды (аMмали'ковъ)22, и^ поби`
саё%лъ (аMмали'ка)23, эT (е^фъи^ла'џа)24, да'же и^ до
сђ'ра преD лицемъ (е^гљ=птя'нъ)25” И$ я'тъ а^га'га
цр~я (аMмали'кова)26 жи'ва, и^ вс^я лю'ди (а^ми'ня,
и^зби` ѓ^рђ'жїемъ и^) е^ри'ма ё^би` мече'мъ, и^ взя`
саё%лъ и^ вс^и лю'дїе, а^га'га (цр~я) жи'ва, и^ бл~гая
ста'да и^ па'ствины, и^ бђ'иволица, и^ ѓ^де'жа и^
виногра'ды, и^ вс^е бл~гое, и^ не (хотя'хђ)27 (всего`)
того` и^скорени'ти, (толи'ко)28 хђж'дьшее, и^ ё^ничиже'ное разъвръго'ша” И$ бы'сть гл~ъ гн~ь къ (само'илђ)29 гл~я раская^хся, ја%ко пома'захъ саё%ла
на црsтво, поне'же эTврати'ся эT мене`, и^ слове'съ
мои^хъ не съблюде`, и^ съжали'ся (само'илъ)30 и^
възопи` къ г~ђ вс^ю но'щъ” И$ ё^ра'ни (само'илъ)31,
(-)32 и^дя'ше на срњтенїе (і^и^л~ьтомъ)33 заё%тра,
и^ възвњсти'ша (само'илђ)34, гл~юще, приближа'ется саё%лъ въ карми'л#, и^ (с^е ё^же) (ѓ^слабњ)35 е^мђ
рђка`, и^ възврати'ся съ ѓ^рђж'їемъ (въ галга'лы”
И$ прїиде)36 (само'илъ) къ саё%лђ, и^ с^е то'и самъ
(възнося'и)37 вс^есъж#же'нїе г~ђ, пр'ьвые коры'сти и^же
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взя` на аMмали'цњхъ” И$ прїиде (само'илъ)38 къ
саё%лђ и^ рече е^мђ саё%лъ, блsве'нъ т^ы г~ђ, сътвори'хъ (б^о) вс^е е^ли'ко (м^и) гл~а г~ь” И$ рече
(само'илъ)39 (-)40 чт^о (е^сть) гла'съ (ста'дъ
сихъ)41 въ ё%шїю мое^ю, и^ гла'съ говяD е^же а^зъ
слы'шђ” И$ рече сао^уl эT (а^м#мали'ка)42 (я& пригна'хомъ)43, ја%же събра'ша лю'дїе силнњ'ишая па'ствины, и^ воло'въ, ја%ко пожре'ти (я&) г~ђ б~ђ
(свое^мђ)44, (а^)45 про'чая и^зби'хъ” И$ рече (само'илъ)46 къ саё%лђ, пожди` (-)47 възвњщђ т^и ја%же гл~а г~ь къ мнњ` в (сі'ю) но'щь” И$ рече е^мђ
(саё%лъ) гл~и, и^ реq (само'илъ)48 къ саё%лђ, е^да` не
ма'лъ (быs ты)49 преD нимъ, (и^ не) властели'на
(ли тя поста'ви) хорђгви`, колњ'на і^и^л~ева, и^ пома'за т^я г~ь на црsтво і^и^л~ево” И$ посла` т^я г~ь
пђте'мъ, и^ рече т^и и^ди` (-)50 и^скорени` (а^м#мали'ка, и^ не поми'лђ'и съгрњш#шихъ предо
мно'ю)51, и^ побњди'ся с ни'ми до сконча'нїя
и^хъ” И$ почто` не послђ'ша гла'са гн~я, (по всемђ`
е^ли'ко гл~ат^и,) н^о ё^стреми'ся (на коры'сть пожре'ти ю&)52, и^ сътвори` лђка'вое преD гм~ъ” И$ рече
саё%лъ къ (само'и^лђ)53, послђш'ахъ гла'са
(гн~я)54, і^ и^до'хъ пђте'мъ и^м#же посла` м^я г~ь,
и^ приведо'хъ а^га'га цр~я (а^м#мали'кова)55, и^ а^м#мали'ки и^скоренихъ” И$ взя'ша лю'ды коры'сти
стаDныя, и^ бђ'иволы, (и^) преDняа коры'сти (на
пожрњ'нїе)56 г~а б~а на'шего в галга'лњхъ” И$ реq
(само'илъ)57 (къ саё%лђ) е^да` л^и бы'ша (и^) ё^го'дны г~ђ вс^есъж#же'нїя и^ жр'ьтвы, (н^о лђ'чши)58
(е^сть) послђшати гла'са гн~я, *(и^)59 (ё'не е^сть
жр'ьтвы бл~ги послђша'нїе)60, и^ (-)61 паче тђ'ка
ѓ%вня” ЈА/ко (ё^бо) грњ'хъ (е^сть чарова'нїе)62, (та'ко грњ'хъ е^сть противле'нїе,) (ја%ко грњ'хъ есть
и%долопоклоне'нїе)63, (та'ко грњ'хъ е^сть престђпа'ти за'повњди гн~я,) *ја%ко ё^ничижи'лъ е^си гл~ы
гн~я, и^ ё^ничижи'т# т^я г~ь, не бы'ти (тебњ`)
цр~ю въ і^и^л~и” И$ рече саё'лъ къ (само'и^лђ)64 съгрњшихъ ја%ко престђпи'хъ слово гн~е, и^ гл~ъ
твои, ё^боя%хъ бо ся людїи, и^ послђшахъ
гласа и^хъ” И$ нн~њ вњдњ ѓ^ грњсњ мое^мъ, и^
въз#вратися съ мно'ю (-)65 да поклоню'ся г~ђ
б~ђ (-)66” И$ рече (само'илъ)67 къ саё%лђ, не възвращђ'ся с тобо'ю. ја^ко ё^ничижи'лъ е^си гл~ъ
гн~ь. и^ ё^ничижи'тъ т^я г~ь не бы'ти (тебњ`)
цр~ю въ і^и^л~и” И$ эTврати` (лице` свое` (само'илъ)68)69, эTи^ти` хотя` (эT него)`. и^ я'тъ саё%лъ за въскры'лїе риZ е^го, и^ раздра` и^хъ, и^ рече
е^мђ (само'илъ)70, *эTя г~ь црsтво і^и^л~ево эT рђ'кђ
твое^ю дне'сь, и^ да'сть е& бли'жнемђ твое^мђ. (и^)
бл~жа'ишђ тебе`” И$ (победи'тель въ люде'хъ і^и^л~евыхъ)71 не эTстђп'итъ, (и^ не ѓ^брати'тся)
ниже покаеTся [ст~ыи і^и^л~евъ]72, ја%ко не (-)73 чл~къ
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прийшов Самоїл до Саула, і сказав
йому Саул: Благословенний ти Господеві, бо зробив я все, що мені сказав Господь. 14 І сказав Самоїл, що
це за голос цих стад в моїх вухах і голос волів, яких я чую? 15 І сказав
Саул: Ми пригнали їх від Аммалика,
те, що зібрав народ, найсильніше з
худоби і волів, щоб принести їх в
жертву своєму Господеві Богові, а
решту я вигубив. 16 І сказав Самоїл
до Саула: Підожди, сповіщу тобі, що
сказав до мене Господь в цю ніч. І
сказав йому Саул: Говори. 17 І сказав
Самоїл до Саула: Чи не малий був ти
перед ним і чи не поставив Він тебе
володарем скиптру ізраїлевого племені, і помазав тебе Господь на ізраїльське царство. 18 І послав тебе Господь в дорогу, і сказав тобі: Піди викоріни Аммалика і не помилуй тих,
що згрішили переді мною, і воюй з
ними, доки їх не викінчиш. 19 І навіщо не послухався ти господнього голосу за всім, що сказано, але кинувся
на здобич, щоб принести її, і ти вчинив погане перед Господом. 20 І сказав Саул до Самоїла: Я послухався
господнього голосу, і я пішов дорогою, якою мене послав Господь, і я
привів Аґаґа, аммаликового царя, і
аммаликів я викорінив. 21 І народ
взяв здобич стад і буйволів, і найкраще з добичі, щоб принести в жертву нашому Господеві Богові в Ґалґалах. 22 І сказав Самоїл до Саула: Хоч
же були й милі Господеві цілопалення і жертви, але краще є слухатися
господнього голосу, *і послух є кращим від доброї жертви і понад баранячий жир. 23 Бо, отже, чарування є
гріхом, так гріхом є противитися, як
гріхом є ідолопоклонство, так гріхом
є переступати господні заповіді. *Тому що ти відкинув господні слова, і
тебе відкине Господь, щоб ти не був
царем в Ізраїлі. 24 І сказав Саул до
Самоїла: Я згрішив, бо переступив
господнє слово і твоє слово, бо я
злякався народу і послухався їхнього
голосу. 25 І тепер я пізнав мій гріх, і
повернися зі мною, хай поклонюся
Господеві Богові. 26 І сказав Самоїл
до Саула: Не повернуся з тобою, бо
ти знехтував господнім словом, і тобою знехтує Господь, щоб ти не був
царем в Ізраїлі. 27 І Самоїл відвернув
своє лице, бажаючи відійти від нього.
І Саул схопив за рубець його одежі, і
роздер її. 28 І сказав йому Самоїл:
*Господь забрав Ізраїльське царство
сьогодні з твоїх рук, і дасть його
твоєму ближньому і кращому від
тебе. 29 І переможець в ізраїльському
народі не відступить і не повернеться, ані не покається святий ізраїльський, бо не є людиною, щоб покаяти-
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ся, той бо заборонить і не дотримає. 30 І сказав Саул: Згрішив я,
Господи, але прослав мене перед
ізраїльськими старшинами і перед
моїм народом; і повернися зі мною,
і поклонюся твоєму Господеві Богові. 31 І повернувся Самоїл вслід
за Саулом, і поклонився Господеві.
32 І сказав Самоїл: Приведіть мені
сюди Аґаґа, аммаликового царя; і
прийшов до нього Аґаґ, тремтячи, і
сказав Аґаґ: О, гірка смерть. 33 І
сказав Самоїл до Аґаґа: Так як твоя
зброя бездітними вчинила жінок,
так бездітною буде між жінками
твоя матір. І зарізав Самоїл Аґаґа
перед Господом в Ґалґалі. 34 І відійшов Самоїл до Сарматема, і Саул відійшов до свого дому до Ґавави. 35 І не додав Самоїл більше бачити Саула, і до дня його смерті,
але оплакував Самоїл Саула, тому
що каявся Господь, що царював
Саул в Ізраїлі.

Глава 16
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1 І сказав Господь до Самоїла:
Доки ти плакатимеш над Саулом?
Я відкинув, щоб він не царював в
Ізраїлі. І сказав: Наповни ріг олією
і прийди, *пошлю тебе до Єссея, до
Вифлеєму, бо Я між його синами
побачив собі царя. 2 І сказав Самоїл: Як піду, і почує Саул, і уб’є
мене. І сказав Господь: Візьми собі
в руки ялівку, з волів, і скажеш:
Прийшов я принести жертву Господеві. 3 І покличеш Єссея і його
синів на жертву, і я тобі покажу,
що вчиниш, і помажеш мені того,
кого тобі скажу. 4 І вчинив Самоїл
все, що сказав йому Господь, і
прийшов до Вифлеєму. І жахнулися старшини міста, і вийшли йому
назустріч, і сказали: Мир входу
твоєму, о видючий. 5 І він сказав: В
мирі принести Господеві жертву
прийшов я. Освятіться і розвеселіться сьогодні зі мною. І він освятив Єссея і його синів, і покликав
їх на жертву. 6 І сталося, коли ввів
їх, і побачив Еліява, і сказав: Чи
цей перед Господом є цар його? 7 І
сказав Господь Самоїлові: Не гляди
на його лице ані на поставу його
величини, бо Я ним погордив, тому
що не так глядить чоловік, як дивиться Бог, бо чоловік дивиться на
обличчя, *а Бог глядить на серце. 8
І прикликав Єссей Яминадава, і поставив його перед лицем Самоїла. І
сказав Самоїл: Ані цього не вибрав
Господь. 9 І привів Єссей Саммая, і
він сказав: І цього не вибрав Господь. 10 І привів Єссей всіх 7-ох
своїх синів перед Самоїла, і сказав

1Царств

16,10

еs пока'ятися. то'и (б^о запрети'тъ и^ не пребђ'дет#)” И$ рече саё%лъ съгрњши'хъ (г~и). н^о просла'ви м^я преD ста'рцы і^и^л~евы, и^ преD людми` мои'ми, и^ възврати'ся съ мно'ю, и^ поклоню'ся г~ђ
б~ђ твое^мђ” И$ възврати'ся (само'илъ)74 въ
слњ'дъ саё%ла, и^ поклони'ся г~ђ” И$ реq (само'иl)75
приведњте м^и (сњ'мо) а^га'га цр~я (а^м#мали'кова)76.
и^ прїиде к немђ` а^га'гъ трепе'ща. и^ рече а^га'гъ
(ЭO)77 го'рко смр~ть” И$ реq (само'илъ)78 къ а^га'гђ,
ја%коже бещаDствова жены` ѓ^рђ'жїе твое`. та'ко бещади'тся в жена'хъ ма'ти твоя`” И$ закла` (само'илъ)79 а^га'га преD гм~ъ въ галга'лњхъ” И$ эTи'де
(само'илъ)80 въ (сармаџе'мђ)81. и^ саё%лъ эTи'де в
до'мъ сво'и въ (гава'вђ)82” И$ не приложи` (само'илъ)83 ктомђ` ви'дњти саё%ла, (и^) до дн~е смр~ти е^го. (н^о)84 пла'каше (само'илъ)85 по саё%лњ, (за
е^же)86 (ка'яшеся г~ь)87 ја%ко црsтвова саё%лъ въ
і^и^л~и”

Глvа, ѕ~і”
рече г~ь къ (само'и^лђ)11, доко'лњ т^ы пла'чеши по саё%лњ. (-)2 а%з# ё^ничижиX (-)3 не црsтвова'ти въ і^ил~и (е^мђ). (и^ рече) и^спо'лни
ро'гъ (-)4 і^е^ле'ю. и^ прїиди` *послю` т^я къ
і^е^с#се'ю (-)5 въ (виџлеѓ'мъ)6. ја%ко ё^зрњ'хъ въ
сн~њ'хъ е^го себњ` (цр~я)7” И$ реq (самоилъ)8 ка'ко
поидђ` и^ ё^слы'шитъ саё%лъ и^ ё^бі'етъ м^я. и^
рече г~ь ю%ницђ эT воло'въ, прїими` в рђ'цњ с^и. и^
рече'ши пожрњт'и гв~и прїидоX” И$ призове'ши і^е^с#се'я,
(и^ сн~ы е^го) на жр'ьтвђ. и^ (а'зъ) (т^и покажђ`)9
ја%же сътвори'ши. и^ пома'жеши (м^и) е^го'же (т^и
рекђ`)10” И$ сътвори` (само'илъ)11 вс^я е^ли'ко рече е^мђ
г~ь. и^ прїиде въ (виџлеѓ'мъ)12. и^ ё^жасо'шася
ста'рцы гра'да, (і^ и^зыидо'ша въ срњте'нїи его)13.
и^ рњш'а ми'ръ вхо'дђ твое^мђ, ЭO прозорли'вче” И$
рече въ ми'рњ пожрњт'и г~ђ прїидо'хъ. ѓ^ст~и'теся и^ възвесели'теся (дне'сь со мно'ю)14. и^ ѓ^ст~и і^е^с#се'я и^ сн~ы е^го. и^ призва` я& на жр'ътвђ” И$
бы'сть е^гда` (въведе` я&)15 и^ ви'дњ е^лїа'ва. и^ рече
а^ще (с^и е^сть)16 преD гм~ъ цр~ь е^го” И$ рече г~ь (само'илђ)17 не зри` на лице` е^го, ни на ѓ^бы'чаи вели'чества е^го. ја%ко ё^ничижи'хъ и& поне'же б^о не
та'ко (зриT чл~къ)18” ја%ко зри'тъ б~ъ, ја%ко чл~къ
ви'дитъ на лице`. *а^ б~ъ ви'дитъ на срDце” И$
призва` і^е^с#се'и (и^) а^минада'ва, и^ преDста'ви (и&) преD
лице'мъ (само'ила)19. и^ рече (само'илъ). н^и сего и^збра` г~ь. и^ приведе` і^е^с#се'и [сам#ма'я]20, и^ рече и^ сего
не и^збра` г~ь. и^ приведе` і^е^с#се'и (вс^ю), з~, сн~овъ свои^хъ преD (само'ила)21. и^ рече (само'илъ)22 [къ і^е^с#се'ю]23, не и^збра` г~ь (всњхъ) сиX” И$ рече (па'кы) (само'и^лъ)24 къ і^е^с#се'ю, не доста` л^и (ё%же) дњтїи.
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и^ реq (і^е^с#се'и и^) е^ще` (е^сть е^ді'нъ) ма'лъ, (и^ се'й)25
пасеT на па'жити. и^ реq (само'илъ)26 къ і^е^с#се'ю.
*посли` и^ приведи и&, ја%ко не и%мамъ и^зыити`,
а%ще (то'й не прїидеT)27 [сњмо]28, и^ посла` и^ въведе и&. (бњ б^о)29 се'й чр'ъмеn до'брыма ѓ^чи'ма, и^
бл~гъ възо'роM (-)30” *И рече г~ь къ (само'илђ)31.
въста'ни и^ пома'жи дв~да ја%ко то'й бл~гъ е^сть”
И$ прїя'тъ (само'илъ)32 ро'гъ со і^е^леѓM” и^ пома'за
и& посредњ бра'тїа е^го. *и^ ноша'шеся дх~ъ гн~ь
наD двд~омъ, эT (того` дн~е)33 и^ пото'мъ” И$ въста` (само'иl)34 эTи%де въ (сармаџе'мђ)35” И$ дх~ъ
гн~ь эTстђпи` эT саё'ла, и^ давля'ше и& дђхъ
лђка'выи эT г~а” И$ рњша ѓ^тро'цы саё%лови к
не'мђ. се (нн~њ) дXђ (лђка'выи эT г~а)36 да'витъ
т^я” да (и%дђтъ)37 раби` твои` нн~њ преD тобо'ю
и^ възы'щђтъ господи'нђ на'шемђ мђж'а зна'юща (въ гђ'сли пњти)38. и^ (-)39 вънегда' (же)
бђдеT дђхъ лђка'выи, на тебњ`. и^ (тогда`) да
пое^тъ въ гђ'сли своя`. и^ бл~го т^и бђ'детъ и^
поко'итъ т^я” И$ рече саё%лъ къ ѓ^тро'комъ
свои^мъ. ви'дњсте л^и (-)40 (коли`) мђж'а до'брњ
пою'ща. (и^зыщи'те) и^ въведи'те и& ко мнњ`” И$
эTвњща (е^мђ) е^ді'нъ эT ѓ^тро'къ е^го, и^ ре'че. с^е
(нн~њ) ви'дњхъ сн~а і^е^с#се'ѓва (и^зъ виџлеѓ'ма)41. и^
то'и вњ'дыи пњтїе и^ мђ'жъ разђ'менъ, и^
(чл~кобо'рецъ)42 и^ мђдръ въ словеси`. и^ мђ'жъ
бл~гъ видњнїемъ, и^ г~ь с ни'мъ” И$ посла` саё'лъ
вњстни^ки къ і^ес#се'ю гл~я. пђсти` ко мнњ`
(дв~да сн~а свое^го)43, и^же (е^сть) ё^ ста'да твое^го. и^ (възе'мъ)44 і^ес#се'и (бре'мя)45 хлњ'бовъ и^
мњхъ вина`, и^ козля` эT ко'зъ е^ді'но и^ посла
(къ саё'лђ рђко'ю двд~овою сн~а свое^го)46” И$ въни'де дв~дъ къ саё'лђ, и^ преDста преD ни'мъ. и^
възлюби` и& ѕњло (саё'лъ), (-)47 бы'сть е^мђ
нося'и ѓ^рђжїе е^го” И$ посла` саё'лъ къ і^е^с#се'ѓ^ви
гл~я. (не дњ'и дв~да да пребђ'детъ)48 ё^ мене`,
ја%ко ѓ^брњте блгDть преD ѓчи'ма мои'ма. и^
бы'сть е^гда` бы'ти дђхђ нечи'стђ въ саё'лњ. и^
(прїимъ)49 дв~дъ (рђкама свои'ма гђ'сли, и^
поя'ше)50 (и&) и^ эTдохнђ` саё'лъ и^ бл~го е^мђ
(бы'сть) и^ эTстђпи` эT него` дђхъ нечи'стыи”

Глvа, з~і”
(събира'шася)1 и^ноплеме'нници, въ по'лки
своя на' брань и^ (събра'шася)2 в сокхо'џњ
і^ё^де'истемъ. и^ ста'ша средњ сокхо'џа.
(-)3 въ срњди а^зи'ка въ [а'фездо'мине]4” И$
саё'лъ и^ мђжи і^и^л~еви (събра'шася)5. и^ (внидо'ша)6 въ ё^до'ль (тереви'н#џю). (-)7 (строя'хђться)8 на' брань (и^зыити)9 къ и^ноплеменникоM” І$
и^ноплеме'нницы (стоя'хђ)10 на горњ` ѓ^со'бе. (-)11
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Самоїл до Єссея: Всіх цих не вибрав
Господь. 11 І сказав знову Самоїл до
Єссея: Чи вже немає дітей? І сказав
Єссей: Іще є один малий, і цей пасе
на пасовиську. І сказав Самоїл до
Єссея: *Пішли і приведи його, бо не
можу відійти, якщо той сюди не
прийде. 12 І він послав і ввів його.
Адже цей був чорнявий з гарними
очима і гарний на вид. *І сказав Господь до Самоїла: Встань і помаж Давида, бо той є добрий. 13 І взяв Самоїл ріг з олією і помазав його посеред його братів, *і господній дух носився над Давидом від того дня й
потім. І встав Самоїл, пішов до Сарматема. 14 І господній дух відступив
від Саула, і його давив поганий дух
від Господа. 15 І сказали Саулові
слуги до нього: Ось тепер поганий
дух від Господа тебе давить. 16 Хай
ідуть тепер твої раби перед тобою і
пошукають нашому панові чоловіка,
що знає на гуслях співати. І коли ж
буде на тобі поганий дух, і тоді хай
співає на своїх гуслях, і тобі буде
добре, і він заспокоїть тебе. 17 І сказав Саул до своїх слуг: Чи ви коли
бачили чоловіка, що добре співає?
Пошукайте й приведіть його до мене.
18 І відповів йому один з його слуг, і
сказав: Ось тепер побачив я Єссеєвого сина з Вифлеєму, і той вміє співати, і розумний чоловік, і військовий чоловік, і мудрий словом, і чоловік добрий на вигляд, і Господь з
ним. 19 І послав Саул послів до Єссея, кажучи: Пусти до мене свого
сина Давида, що є з твоїм стадом. 20
І Єссей, взявши ладунок хлібів і бурдюг вина, і одного козла, з кіз, і послав до Саула рукою Давидою свого
сина. 21 І ввійшов Давид до Саула, і
став перед ним. І Саул дуже його полюбив, він став йому носієм його
зброї. 22 І послав Саул до Єссея, кажучи: Не затруднюй Давида, хай перебуває в мене, бо знайшов ласку перед моїми очима. 23 І сталося, коли
нечистий дух був на Саулі, і Давид,
взявши своїми руками гуслі, й співав
на них, і легше стало Саулові, і добре
йому було, і відступив від нього нечистий дух.

Глава 17
1 І збираються чужинці у свої полки на війну, і зібралися в Сокхоті юдейськім, і стали посеред Сокхота,
посеред Азики в Афездомині. 2 І Саул та ізраїльські мужі зібралися і
ввійшли в долину теревинтську, стають до бою, щоб вийти до чужинців.
3 І чужинці стояли на горі осібно.
Ізраїль стояв окремо, між ними була
ж долина. 4 І вийшов сильний чоло-
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вік з полків чужинців, ім’я йому
Ґоліят з Меґета. Висота ж його
була 6 ліктів і долоня, 5 і шолом
мідяний на його голові, і броня, в
яку він був зодягнений, як кільці
кручені. І вага його броні 5000
сиклів міри міді і заліза, 6 і мідяні
наколінки на його голінках, і мідяний щит на його раменах. 7 І
спис в його руках почищений, вилискував, наче вода. І його спис:
6000 сиклів міри заліза в ньому. І
той, що носив його зброю, ішов
попереду, перед ним. 8 І став він і
закричав перед ізраїльськими
полками, і сказав їм: Навіщо вийшли ви, чи не стати до бою проти
нас? Чи я не є чужинцем, і ви
євреї, що прийшли з Саулом? Виберіть між собою мужа – зустрінемося ми, і побореться він зі
мною. 9 І якщо зможе зі мною воювати, і мене переможе, то будемо вам рабами, якщо ж я зможу
його перемогти, ви будете нам
рабами і нам будете служити. 10 І
сказав чужинець: Ось я сьогодні
зневажив ізраїльський полк в сьогоднішньому дні, сказавши: Дайте мені мужа, який сам боротиметься зі мною. 11 І почув Саул і
ввесь Ізраїль чужинські слова, і
жахнулися, і дуже перелякалися.
12 Давид же, ефратієць, *сам був
з Вифлеєма юдиного, ім’я ж його
батька Єссей, в якого було 8 синів. В днях же Саулових був той
муж, він дуже постарівся в мужах. 13 І пішли три старші сини
Єссеєві на війну з Саулом, імена
ж його синів, які пішли на війну:
Еліяв – його первородний, і другий – Амінадав, і третій – Самма.
14 Давид же був наймолодший, і
три його старші брати пішли
вслід за Саулом. 15 Давид же, повернувшись від Саула, відійшов
пасти овець свого батька в Вифлеємі. 16 І приходив чужинець
вранці і ввечері, показуючись
перед Ізраїлем 40 днів. 17 І сказав
Єссей Давидові, своєму синові:
Візьми отож твоїм братам мірку
ефи муки і десять цих хлібів, і
йди в полк і дай твоїм братам. 18
І дай тисячникові і десять сирів з
цього молока. І відвідаєш в мирі
своїх братів, і довідаєшся, що
лиш потребують. Святкувати ж
будеш зі мною. 19 Саул же і
ввесь народ були в долині Дриоса, воюючи з чужинцями. 20 І
встав Давид вранці, овець же залишив зі сторожами, і взяв, так як
заповів йому його батько Єссей,
відійшов. І коли прийшов на місце, куди виходили силачі на бій, і
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і^и^л~ь (стоя'ше)12 ѓ^со'бе. (-)13 ё^до'ль (же) междђ и%ми (бя'хђ)” І$ и^зы'де мђжъ си'ленъ. и^с по'лкъ и^ноплеме'нникъ, (и%мя е^мђ голїя'дъ)14, эT (меге'џа)15.
высота' (же) е^го (бя'ше) [ѕ~]16, лако'тъ, и^ пя'дь” И$
шле'мъ (мњдянъ) на главњ` е^го. и^ бро'ня ја^ко
ё'жа и^зви'ты в ня'же ѓ^болче'нъ (бя'ше). и^ число
бро'нь е^го, Wе~. си'кли. мњры мњди и^ желњза” И поно'жи мњдяны ве'рхђ го'ленїю е^го. и^ щи'тъ мњдянъ на пле'щђ е^го” И$ (ко'пїе в рђкђ е^го ја%ко
вода` и^щище'но блеща'щеся)17. и^ сђ'лица е^го, х~.
си'кль мњры желњза (в не'и). и^ нося` ѓ^рђжїе е^го
пре'ди и^дя'ше преD нимъ” И$ (ста'въ)18 и^ възопи`
(преD по'лки)19 і^и^л~евыма, и^ рече и^мъ. почт^о и^зыдо'сте въполчи'тися л^и на' брань проти'вђ на'мъ.
нњсмь л^и а^зъ и^ноплеме'нникъ и^ вы` е^вре'и. (съ
саё'ломъ пришеDшїи)20. и^збери'те в себњ мђжа (да
сни'девњся, и^ побо'рется)21 со мно'ю” И$ а^ще възмо'жет# со мно'ю бра'тися и^ (-)22 ѓ^долње^тъ м^и. т^о
бђ'демъ ва'мъ раби`. А$ще л^и а^зъ възмогђ` (ѓ^долњти)23 и&. бђдете (вы`) на'мъ раби`. и^ поработае^те наM” И$ рече и^ноплеме'нникъ. с^е а^зъ (днsе ё^ничижи'хъ по'лкъ і^и^л~евъ)24, въ (дн~ешнїи дн~ь)25 (рекъ)
дади'те м^и мђжа (и^же побо'ретъ со мно'ю е^ді'нъ)26” И$ слы'ша саё'лъ, и^ весь і^и^л~ь гл~ы и^ноплеме'ннича (-)27, и^ ё^жасо'шася, и^ ё^боя'шася ѕњ'ло”
[(-)28 дв~дъ (же е^фраџе'е^въ)29. *сїи (бњ`) эT (виџлеѓ'ма)30 і^ю'дина, (-)31 и%мя (же эTц~ђ) е^го і^е^с#се'и, (-)32
е^мђже (б^њ) и~, сн~овъ. (-)33 въ дн~и (же) саё'ловы
(б^њ мђжъ то'и), состарњ'ся (-)34 въ мђже'хъ (ѕњ'ло)” І$ и^до'ша тр^и сн~ы і^е^с#се'ѓ^вы старњ'ишїи (на'
брань съ саё'ломъ)35, (-)36 и^ме'на (же) сн~овъ е^го пошеDшихъ на' брань, е^лїа'въ перворо'дныи е^го, и^ вторы'и (-)37 а^минада'въ. и^ тре'тїи са'м#ма” (-)38
дв~дъ (же б^њ)39 ю^нњ'ишїи, и^ тр^и старњ'ишїи
(е^го), и^до'ша въ слњдъ саё'ла” (-)40 дв~дъ (же)
(възврати'вшися эT саё'ла (-)41 эTи'де)42 па'сти
ѓ^вца` эTц~а свое^го въ (виџлеѓ'мъ)43” И$ прихожда'ше
и^ноплеме'нникъ ё'тро и^ въ ве'черъ, (ја^вля'ющися)44 [преD і^и^л~емъ]45, м~ дн~їи” И$ рече і^е^с#се'и дв~дђ
сн~ђ свое^мђ. възми` ё'бо бра'тома твои^ма мњрђ
е%фи мђки` (-)46, и^ десять хлњ'бъ (си'хъ) і^ и^ди` в
по'лкъ, и^ да'ждь бра'тома твои^ма” И$ де'сять
сы'роv эT мле'ка сего` (и^ да'ждь)47 ты'сђщникђ. и^
бра'тїю свою` посети'ши въ ми'ре. и^ е^ли'ко а%ще
требђ'ютъ ё^вњ'си. (празнова'ти же бђ'деши)48 со
мно'ю” (-)49 Саё%л (же) (-)50 и^ вс^и (лю'дїе бњхђ)51
въ ё^до'ли (дриѓ'си)52. ратђ'юще съ и^ноплеме'н#ники”
И$ въста` дв~дъ эT ё%тра, (-)53 (ѓ%вца (же) ѓ^ста'ви)54 съ стра'жею, и^ взя` (-)55 ја%коже заповњ'да е^мђ (эTц~ъ е^го) і^е^с#се'и (эTи'де. и^)56 (пришеD) на (мњсто и^дњже и^схожда'хђ си'лнїи на' врань)57. и^ въпија%хђ во (по'лцехъ)58. (зане'же)59 въѓ^рђжа'шеся
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і^и^л~ь (проти'вђ и^ноплеме'нникоM) і^ и^ноплеме'нницы
въѓ^рђжа'хђся проти'вђ (і^и^л~я)60” И$ положи` дв~дъ
бре'мя свое` (-)61 в рђкаX стра'жа. и^ тече` въ по'лк#
и^ (пришеD)62 въпроси` бра'тїю свою въ ми'ре” (-)63
(Гл~ющђ (же) е^мђ)64 съ ни'ми. и^ с^е мђжъ [а^месе'искїи]65 (е^мђже и%мя голија%дъ филисти'млянинъ эT ге'џы, (пришеD)66)67 эT по'лковъ и^ноплеме'нническиX и^ гл~а по словесе'мъ ѓ%нымъ. и^ слы'шаv
дв~дъ” (-)68 Вс^и (же) мђжи і^и^л~еви е^гда` ви'дњша
мђжа. (-)69 пробегнђша эT лица` е^го, (-)70 ё^боја%ша (бо) ся ѕњло`” И$ рњша мђжи і^и^л~ьтески, ви'дњсте л^и мђжа (сего въсходя'ща)71. ја%ко поноси'ти і^и^л~я прїиде. и^ (а'ще) бђдетъ мђжъ и^же
ё^бїетъ е^го. ѓ^богати'тъ е^го цр~ь бога'тествомъ ве'лїимъ. и^ дщеr свою` да'сть е^мђ, и^
до'мъ эTц~а е^го сътвори'тъ свобо'денъ въ і^и^л~и” И$
реq дв~дъ къ мђжеM стоја%щимъ с ниM гл~я. чт^о
сътвори'те мђжђ, и^же ё^бїетъ и^ноплеме'нника
сего`. и^ эTи'метъ поно'съ эT і^и^л~я. ја%ко кт^о
(е^сть) и^ноплеме'нникъ неѓ^брњзаныи се'и. (и^же)72
(поно'ситъ)73 по'лкђ б~а жива'го. И$ реко'ша е^мђ лю'дїе по словеси` (пре'жнеM)74 гл~юще, та'ко сътвори'тся мђжђ и^же ё^бїе'тъ е^го” И$ слы'шавъ е^лиа%въ
бра'тъ е^го старњ'ишїи. вънегда` гл~ати е^мђ къ
мђжемъ, и^ разъгнњ'вася ја%ростїю е^лїа'въ на
дв~да, и^ рече` почт^о с^е прише'лъ е^си. и^ комђ` ѓ^ста'ви малы'я ѓ%вца ѓ^ны` въ пђсты'ни, (вњ'де
(б^о) а'зъ)75 го'рдость твою`, и^ ѕло'бђ срDца твое^го,
ја%ко видњ'нїя ради бра'ни прише'лъ е^си (сњмо)” И$
рече` дв~дъ, чт^о сътвори'хъ нн~њ. нњ'сть л^и
рњчь, и^ эTврати'ся эT него` проти'вђ и%номђ. и^
рече` по словеси` семђ`. и^ эTвеща'ша е^мђ лю'дїе по
словеси` (пре'жнемђ)76” И$ слы'шаны бы'ша гл~ы, и%хже гл~а дв~дъ. и^ възвести'ша преD саё'ломъ, и^
поја%ша е^го (лю'дїе) [и^ приведо'ша преD саё'ла]77]78.
и^ рече` дв~дъ къ саё'лђ да не ё^жаса'ется срDце
господи'нђ мое^мђ ѓ^ се'мъ. (и^ да и%детъ ра'бъ
тво'и)79, и^ побо'рется съ и^ноплеме'нникомъ
си'мъ” И$ рече саё'лъ къ дв~дђ не мо'жеши и^ти`,
къ и^ноплеме'нникђ (семђ`, и^) побори'тися с
ни'мъ. ја%ко (т^ы дњт'ищъ е^си)80. (а^ с^е)81 мђжъ
боре'цъ (е^сть) эT ю'ности свое'я” И$ рече дв~дъ къ
саё'лђ, (послђшаи гл~ы раба` твое^го. *е^да`) пася'хъ (а^зъ)82 эTц~а свое^го ста'да. и^ е^гда` прихожда'ше ле'въ (и^л^и)83 медвњдица, и^ въсхища'ше (эT
ста'дъ ѓ^вцђ)84 е^ді'нђ” И$ а'зъ (въ слњдъ е^го и^схожда'хъ)85 и^ поража'хъ и&. і^ и^зъторгаX и^зъ
ё%стъ е^го (взя'тое), и^ а'ще въспротивля'ше ми
ся. (т^о е%мъ)86 за горта'нь е^го и^ разбива'хъ, и^
ё^мръщвя'хъ и^хъ (ра'бъ твои)” (И$ а'ще бђдетъ
и^ноплеме'нникъ се'и бес по'мощи)87. ја%коже (и^ звњрїе ѓ^ни`)88, т^о не и^дђ л^и и^ поражђ` и& и^ эTи^мђ`
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кричали в полках, 21 тому що
озброювався Ізраїль проти чужинців і чужинці озброювалися проти
Ізраїля. 22 І поклав Давид свій багаж в руки сторожа, і побіг в полк, і
пришовши, розпитав своїх братів в
мирі. 23 Як же він говорив з ними, і
ось амесійський муж, якому ім’я
Ґоліят, филистимець з Ґети, прийшовши з полків чужинців, і говорив за тими словами, і Давид
почув. 24 Всі ж ізраїльські мужі,
коли побачили мужа, втекли від
його обличчя, бо дуже злякалися.
25 І сказали ізраїльські мужі: Чи
бачили ви цього мужа, що виходив? Адже він прийшов зневажати
Ізраїля! І коли буде, що якийсь муж
уб’є його, цар його збагатить великим багатством, і дасть йому
свою дочку, і дім його батька зробить свобідним в Ізраїлі. 26 І сказав
Давид до мужів, що стояли з ним,
кажучи: Що зробите мужеві, який
уб’є цього чужинця і зніме зневагу
з Ізраїля? Та хто є цей необрізаний
чужинець, що зневажає полк живого Бога. 27 І сказали йому люди
за попередніми словами, кажучи:
Так буде вчинено мужеві, що його
уб’є. 28 І коли почув Еліяв, його
найстарший брат, як він говорив до
мужів, і розгнівався люттю Еліяв
на Давида, і сказав: Чому ось прийшов ти? І кому ти залишив тих
малих овець в пустині? Адже я
знаю твою гордість і злобу твого
серця, що ти сюди прийшов, щоб
побачити війну. 29 І сказав Давид:
Що я тепер вчинив? Чи немає справи? 30 І він від нього відвернувся
до іншого, і промовив за цим словом. І відповіли йому люди за попереднім словом. 31 І рознеслися
слова, які сказав Давид, і сповістили перед Саулом; і взяли його
люди, і привели перед Саула 32 І
сказав Давид до Саула: Хай не
жахається серце мого пана про це, і
хай твій раб піде і побореться з цим
чужинцем. 33 І сказав Саул до Давида: Не можеш іти до цього чужинця і боротися з ним, бо ти є
хлопчина, а ось він є бойовим
мужем від своєї молодості. 34 І
сказав Давид до Саула: Послухай
слова твого раба. *Коли я пас стада
свого батька і коли приходив лев
або медведиця і хапали одну вівцю
з отари, 35 і я виходив вслід за ним,
і я його побивав, і виривав я
забране з його уст, і якщо він мені
протиставився, то схопивши його
за горло, я, раб твій, і добивав, і
забивав їх. 36 І коли цей чужинець
буде без помочі, так як і ті звірі, то
чи не піду і не поб’ю його, і сьо-
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годні зніму ізраїльську ганьбу?
Адже цей неприборканий чужинець зневажив рішення живого
Бога. 37 І Давид сказав: Так як
Господь вирвав мене з уст левів і
з руки ведмедиці, Він же, Господь, хай вирве мене з рук цього
неприборканого чужинця. І сказав Саул до Давида: Іди, і хай буде Господь з тобою. 38 І зодягнув
Саул Давида одежею, і поклав мідяний шоломом на його голову,
39 і підперезав його своєю зброєю по його одежі. І Давид проходжався в зброї сюди і туди, і змучився, бо було багато зброї на
ньому, і сказав Давид Саулові: Не
можу ходити в цій зброї, бо я до
неї не звик, і забрали в нього
зброю. 40 І він взяв в руку свою
палицю і вибрав собі п’ять підхожих камінців з потічка, і поклав
їх в пастушу торбу, яку носив, і
мав він у своїх руках пращу, і пішов до чоловіка-чужинця. І йшов
чужинець, ідучи на побіду до Давида, і той, що носив його зброю,
ішов перед ним. 42 І побачив чужинець Ґоліяд Давида, зневажав
він його, бо був хлопчиною, і
чорнявим, і з гарними очима. 43 І
сказав чужинець Давидові: Так
же чи є я наче пес, щоб ти проти
мене ішов лише з палицею і камінням? І прокляв чужинець Давида своїми богами. 44 І сказав
чужинець до Давида: Нападай на
мене, і дам твоє тіло небесним
птахам і звірам землі. 45 І сказав
Давид чужинцеві: Ти ідеш на мене зі зброєю і з бронею, і з щитом, я ж іду на тебе в імені Господа Саваота Бога, наставника Ізраїля, і якого ти сьогодні зневажив. 46 І Бог видасть тебе сьогодні в мої руки, і заб’ю тебе, і зніму
з тебе твою голову; і в цьому дні
дам твоє тіло і тіла твого чужинського полку небесним птахам і
звірам землі; і вся земля пізнає,
що є Господь Бог в Ізраїлі. 47 І
ввесь цей збір пізнає, що не зброєю і бронею спасає Господь, бо
ця війна є Господа, і Господь видасть вас у наші руки. 48 І чужинець, вставши, швидко пішов назустріч Давидові; і Давид поспішив і побіг з полку назустріч
чужинцеві. 49 І простягнув він
свою руку до торби, *взяв з неї
один камінь і вклав до пращі,
вкинув каменем і вдарив чужинця в чоло, і камінь ввійшов під
його шолом, в його чоло, і Ґоліят
впав на своє лице на землю. *І
скріпився Давид над чужинцем, і
забив його пращею і каменем. І
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дне'сь поноше'нїе і^и^л~ево. понеже (непоко'рныи)89 се'и
(и^ноплеме'нникъ), (ё^ничижи`)90 (повелњнїе)91 б~а жи'ва” [И$ рече` двDъ]92 г~ь (ја%коже)93 и^зя'тъ м^я эT
(ё'стъ)94 львоv и^ эT рђки` медвњдица. [сїи]95 (же
г~ь) и^зми` м^я эT рђкђ и^ноплеме'нн#ика (сего
непоко'рнаго)96. и^ рече саё'лъ къ дв~дђ. и^ди` и^ бђди г~ь с тобо'ю. и^ ѓ^блече` саё'лъ дв~да ѓ^де'жею и^
шле'мъ мњдянъ (възложи`) на главђ` е^го. и^
препоја^са` (и&)97 ѓ^рђжїемъ е^го верхђ` ѓ^де'жи е^го” И$
(дв~дъ похожа` въ ѓ^рђжїи` сњмо и^ ѓ^ва'мо, и^ ё^трђди'ся)98. (б^њ б^о мно'жество ѓ^рђжїя на не'мъ),
и^ рече` дв~дъ саё'лђ, не могђ` и^ти` въ (ѓ^рђжїи`
семъ)99, ја%ко нњсмъ ѓ^бы'клъ (е^го), и^ (взя'ша эT
него ѓ^рђжїе)100” И$ взя` па'лицђ свою` въ рђкђ (-)101,
і^ и^збра` себњ пя'ть ка'менїи до'бръ эT потока и^
вложи` я& в тобо'лецъ па'стыр#скїи, и^же (ноша'ше)102, и^ пра'щђ (и^мы'и)103 в рђкђ свое'ю, і^ и'де к#
мђжеви и^ноплеме'нникђ” [І$ и^дя'ше и^ноплеме'нникъ,
и^ды'и (на побњдђ)104 къ дв~дђ, и^ (-)105 нося'и ѓ^рђжїе (е^го) пред ни'мъ (и^дя'ше)]106” И$ ви'дњ голїја%дъ (и^ноплеме'нникъ) дв~да (-)107 ѓ^безчествова'ше
и&, зане (-)108 (дњтищъ б^њ)109 и^ (-)110 черме'нъ (и^
лњпъ ѓ^чи'ма)111” И рече` и^ноплеме'нникъ къ дв~дђ,
та'к же л^и е^смь а'зъ ја%ко пе'съ, да и%деши проти'вђ мн^њ съ па'лицею то'кмо и^ ка'менїемъ,
[-]112 и^ прокля'тъ и^ноплеме'нникъ дв~да боги` свои'ми и^ рече` и^ноплеме'нникъ къ дв~дђ и^ди` на' мя,
и^ дамъ пло'ть твою пти'цамъ нбsнымъ, и^ звњреM зе'мныM” И рече` дв~дъ и^ноплеме'нникђ, т^ы и^деши
на' мя въ ѓ^рђжїи и^ въ (бро'няхъ)113 и^ съ щи'томъ, (-)114 а%з (же) и^дђ` на' тя въ и%мя г~а
саваѓ'џа, б~а, (наста'вника)115 і^и^л~ева (и^) е^гоже т^ы
ё^ничижи` дне'сь” И$ преда'ти т^я и%мать (б~ъ)116
днесь въ рђ'цњ мои` и^ ё^бїю` т^я, и^ эTи^мђ` главђ`
твою эT тебе`, и^ да'мъ тњло твое`, и^ телеса`
по'лка (твое^го) и^ноплеме'ннича въ (дн~ь сїи)117
пти'цамъ нбsнымъ, и^ звњремъ зе'мнымъ, и^
разђмњ'етъ вс^я земля`, ја%ко есть (г~ь) б~ъ въ і^и^л~и” И$ разђмњ'етъ весь събо'ръ се'и, ја^ко ни
ѓ^рђ'жїемъ (н^и бро'нями)118 сп~са'етъ г~ь, ја%ко гн~я
(е^сть) бра'нь (с^и), и^ преда'сть (в^ы г~ь)119 в рђки
на'ша” И$ (въста'въ)120 и^ноплеме'нник# (-)121 и^дя'ше
(ско'ро) на срњте'нїе дв~дђ, [и^ ё^скори` дв~дъ и^ тече`
(с)122 по'лка на срњте'нїе и^ноплеме'нникђ]123” И$ простре` (-)124 рђкђ свою в тобо'лецъ, (-)125 *и^зя` и^з
него ка'мень еді'нъ и^ (вложи` въ пра'ще,) врь'же ка'менеM и^ ё^рази` и^ноплеме'нника в чело` (-)126, и^ ё^нъзе`
ка'мень поD шле'момъ (е^го) в чело` его, и^ паде` (голїја%дъ) на лицы` свое^мъ на земли`” *[И$ ё^крњпи'ся
дв~дъ наD и^ноплеме'нникомъ (-)127, и^ ё^мр~тви и&
(пра'щею и^ ка'менеM). и^ ё^би и&, и^ ѓ^рђжїя не бњ в
рђцњ` (его)128]129” И тече` (ско'ро) дв~дъ и^ ста` наD
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ним#, и^ (прїе^мъ)130 ѓ^рђжїе е^го [і^ и^звлече` и& эT
ја%дрђ е^го]131 (-)132 ё^мертви` и&, и^ эTсњче` [и^мъ]133
главђ` е^го, и^ (ви'дњвше)134 и^ноплеме'нницы, ја%ко
(ё^же) ё%мре си'лныи и^хъ и^ бњжа`ша” И$ (въста'вше)135 мђжи і^и^л~еви, (і^ё%дины)136, и^ (въскли'кнђвше)137 и^ гна'ша съза'ди (-)138, до (мњста
меге'џова)139, и^ до вра'тъ (а^сколоньскихъ)140, и^
падоша ја%звами (мно'ѕи) и^ноплеме'нницы по пђти` до враT (мегеџа)141 и^ (а^сколона)142” И$ възврати'шася мђжи і^и^л~еви гна'вшїися въ слDњ и^ноплеме'нникъ і^ (и^зби'вше)143 по'лки и^хъ” И$ взяT
дв~дъ главђ` и^ноплеменничђ, и^ внесе` ю& въ і^ерsлі'мъ. и^ ѓ^рђжїе е^го положи` въ хра'мњ (-)144, [и^
е^гда` ви'дњ саё%лъ дв~да исходя'ща, въ стрњте'нїе и^ноплеме'нникђ, рече` къ а^вени'рђ кня'ѕю
си'лы, (чїи (есть) сн~ъ)145 ю%ноша се'и [а^венире]146 и^
рече а^вени'ръ да живе'тъ дш~а твоя` цр~ю, ја%ко не
ви'дњ” И$ рече цр~ь, въпроси` (ё^бо) т^ы (чїи (есть)
сн~ъ)147 ю%ноша се'и” И$ ја%ко възврати'ся двDъ по
ё^бїенїи` и^ноплеме'н#ника. (-)148 поя` е^го а^вени'ръ и^
приведе` е^го преD саё%ла. (-)149 глава` (же) иноплеме'ннича (б^њ) в рђцњ` е^го” И$ рече к немђ саё'лъ,
(чїи еси сн~ъ)150 ю%ноше, и^ рече дв~дъ, сн~ъ раба`
твое^го і^е^ссе'я, (эT виџлеѓ'ма)151]152”

Глvа, и~і”
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[бы'сть е^гда` преста` гл~ати къ саё%лђ. и^
дш~а (и^ѓ^а^наџа'на)1 (съ дш~ею дв~довою съпряже'ся)2. и^ възлюби` е^го (и^ѓ^а^наџа'нъ)3
эT дш~а свое^я” И$ поя'тъ е^го саё%лъ въ
(дн~и ѓ%ны)4, и не даде` е^мђ възврати'тися въ
доM эTц~а е^го” И$ завњща` (и^ѓ^а^наџа'нъ)5 (съ дв~домъ)6 завњт'ъ, за не'же възлюби е^го эT дш~а
свое^я” И$ съвлече'ся (и^ѓ^а^наџа'нъ)7 съ ри'зы свое^я,
и^ да` ю& двд~ви, і^ и'ны ѓ^де'жи своя` (-)8 да'же до
ѓ^рђж'їя свое^го, и^ до лђ'ка свое^го, и^ до по'яса
свое^го” І$ и^схожда'ше дв~дъ въ всњ'хъ (пђте'хъ),
и^дњж'е а%ще посыла'ше е^го саё%лъ, (поста'ви же)9
е^го саё%лъ наD мђжи` во'искими, и^ ё^го'денъ б^њ
преD ѓ^чи'ма всњ'хъ люде'и, и^ (преD)10 слђга'ми саё%ловыми” И$ быs, внегда` входи'ти и^мъ, вънегда
възврати'ся дв~дъ эT побњжде'нїя и^ноплеме'нникъ,]11 і^ и^зыидо'ша дв~ы ликоствђ'ющїи (-)12
[[-]13 (-)14 на срњте'нїе саё%ла цр~я]15, (эT всњ'хъ
гра'дъ і^и^л~евыхъ пою'ще и^ скачюще), в тљ=м#па'нњхъ (-)16 съ ра'достїю и^ съ гђ'сльми” И$ хожда'хђ же'ны (ликђ'юще и^ гл~юще)17, *побњди саё%лъ съ ты'сящами (-)18 (а^)19 дв~дъ съ тма'ми
(-)20, [и^ разгнњ'вася саё%лъ]21 (ѕњ'ло) (-)22 лђка'вы
(б^о) ја^ви'шася (гл~ы)23 преD ѓ^чи'ма саё%ловыма ѓ^
словеси` се'мъ, и^ рече (саё%лъ), дв~дви даша тмы`,
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забив він його, і зброї не було в
його руці. 51 І Давид побіг скоро, і
став над ним, і взяв його меч, і
витягнув його з його піхви, забив
його і відрубав ним його голову. І
чужинці, побачивши, що вже помер
їхний силач, і втекли. 52 І встали
ізраїльські та юдині мужі і закричали, і гналися за ними до міста
Меґета і до аскалонських брам, і
від ран впало багато чужинців по
дорозі до брам Меґета і Асколона.
53 І повернулися ізраїльські мужі,
що гналися вслід за чужинцями, і
вигубили їхні полки. 54 І взяв Давид голову чужинця і приніс її до
Єрусалиму, і його зброю поклав в
храмі; 55 і коли побачив Саул Давида, що виходив назустріч чужинця, сказав до Авенира, князя сили:
Чиїм сином є цей хлопець, Авенире? І сказав Авенир: Хай живе твоя
душа, царю, бо не знаю. 56 І сказав
цар: Розпитай отож ти чий син є
цей хлопець? 57 І коли Давид повернувся по вбивстві чужинця, взяв
його Авенир і привів його перед
Саула. Голова ж чужинця була в
його руці. 58 І сказав до нього
Саул: Чій син є ти, хлопче? І сказав
Давид: Син твого раба Єссея з
Вифлеєму.

Глава 18
1 І сталося, коли він перестав
промовляти до Саула, і душа Йонатана спряглася з душею Давида. І
полюбив його Йонатан від своєї душі. 2 І взяв його Саул в тих днях, і
не дав йому повернутися до дому
його батька. 3 І Йоанатан заповів з
Давидом завіт, тому що він полюбив його від своєї душі. 4 І скинув
Йоанатан свою одіж і дав її Давидові, й іншу свою одіж – аж до
своєї зброї і до свого лука, і до
свого пояса. 5 І Давид виходив по
всіх дорогах, куди лиш посилав його Саул. Наставив же його Саул
над військовими мужами, і він був
улюблений перед очима всіх людей
і перед слугами Саула. 6 І сталося,
що коли вони входили, коли повернувся Давид від перемоги над чужинцями, і вийшли дівчата-танцюристки з усіх міст Ізраїля назустріч
Саулові, цареві, співаючи і танцюючи, з тимпанами і радістю і з гуслями. 7 І йшли жінки, радіючи і говорячи: *Побідив Саул в тисячах, а
Давид в десятках тисяч. 8 І дуже
розгнівався Саул, бо поганими видалися слова перед очима Саула через це слово, і сказав Саул: Давидові дали десятки тисяч, а мені дали тисячі. І що ж йому не достає,
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хіба тільки царство. 9 І був вколений Саул Давидом від того дня і
пізніше. 10 І сталося, що від наступного дня і напав лукавий дух від
Господа на Саула, і він пророкував
посеред свого дому, і Давид грав на
гуслях, так як і по всі дні, спис же в
руках Саула. 11 І Саул, взявши списа, і сказав: Приб’ю Давида до стіни. І відхилився двічі Давид від його обличчя. 12 І злякався Саул від
лиця Давида, бо Господь був з ним,
а відступив від Саула. 13 І відставив його Саул від себе, і поставив
його в своїм царстві тисячником, і
він виходив і входив перед народом. 14 І був Давид розумним в
усіх своїх дорогах, і Господь був з
ним. 15 І побачив Саул, що він дуже розумний, і стерігся від його лиця. 16 Ввесь же Ізраїль і Юда любив Давида, бо він виходив і входив перед лицем всього народу. 17
І сказав Саул до Давида: Ось моя
старша дочка Меров, цю дам тобі
за жінку, лише стань мені за сина
сили і перемагай в господніх боях,
бо Саул сказав: Хай не буде на
ньому моя рука, але хай буде рука
чужинця. 18 І сказав Давид до Саула: Хто є я і життя мого батька в
Ізраїлі, щоб я став зятем царя? 19 І
сталося, що в часі, коли він мав
дати Меров, Саулову дочку, Давидові, цю ж дали Есроїлеві Молатитському за жінку. 20 І полюбила
ж Мелхола, дочка Саула, Давида, і
сповістили це Саулові, і добрим
було перед його очима те слово. 21
І сказав Саул: Дам йому, і буде
йому на згіршення, бо і буде на нім
рука чужинців. І сказав Саул до
Давида: Задля сил станеш мені сьогодні зятем. 22 І заповів Саул своїм
слугам, кажучи: Заговоріть ви потайки Давидові, кажучи: Ось цар
бажає видати за тебе свою дочку, і
всі слуги люблять тебе, і ти стань
зятем царя. 23 І заговорили слуги
Саула до вух Давида ці слова. І
сказав Давид: Чи правильне є це
перед вашими очима, щоб я став
зятем царя, бо я є чоловік нешляхетного роду і не славний. 24 І
сповістили слуги Саулові ці слова,
які сказав Давид. 25 І сказав Саул:
Скажіть Давидові це: Цар не бажає
зятя з багатством, але зі стома передніми шкірками необрізаних чужинців, щоб відомстити царським
ворогам. Адже Саул думав віддати
Давида в руки чужинців. 26 І сповістили слуги Саула ці слова Давидові, і милими були ці слова перед очима Давида, щоб стати зятем
царя і по нечисленних днях. 27 І
Давид вставши, пішов і сам і його
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(а^)24 мнњ` да'ша ты'сяща, [и^ что (же) е^мђ (не
быs) толи'ко црsтво]25” И$ б^њ (пострњка'емъ саё%лъ)26 дв~домъ эT (того` дн~е)27 и^ пото'мъ” [И$
бы'сть эT ё%трњшнего дн~е, и^ нападе` дђ'хъ (-)28
лђка'выи (эT г~а) на саё%ла, и^ прорица'ше посредњ`
до'мђ свое^го, и^ дв~дъ поя'ше въ (гђ'сли)29 ја%коже
и^ по вся` дн~и, (-)30 ко'пїе (же) в рђ'кђ саё%лю” И$
взе'мъ саё%лъ ко'пїе и^ рече поражђ` дв~да (-)31 къ
стњнњ`, и^ ё^клони'ся дв~дъ эT лица` его два'щи]32” И$ ё^боя'ся саё%лъ эT лица` двд~ва, [ја%ко
(г~ь б^њ)33 с ни'мъ, (а^)34 эT саё%ла эTстђпи`]35” И$
эTста'ви е^го [саё%лъ]36 эT себе`, и^ постави е^го (въ
ѓ%бласти свое'и)37 ты'сђщника' і^ и^схожDа'ше, и^ въсхожDа'ше преD люDми” И$ бњ дв~дъ въ всњ'хъ пђте'хъ свои^хъ смысля` и^ г~ь (б^њ) с ни'мъ” И ви'дњ саёl ја%ко то'и смы'слитъ ѕњ'ло, и^ сђмня'шеся эT лица` е^го” (-)38 Ве'сь (же) і^и^л~ь, і^ и^ё'да любля'хђ дв~да. ја%ко се'и въсхожда'ше і^ и^схожда'ше,
преD лице'мъ (всXњ) люді'и” [И$ рече саё%лъ къ дв~дђ,
с^е дщи моя` большая меро'въ, сїю (тебњ
да'мъ)39 в женђ`, то'кмо бђди м^и въ сн~а си'лы,
и^ побора'и бра'ни гн~и, (-)40 саё%лъ (б^о) рече да не
бђ'детъ рђка` моя` на неM, (н^о)41 да бђдеT рђка`
и^ноплеме'нническа” И$ рече дв~дъ къ саё'лђ кт^о
а%зъ е^смь, и живо'тъ (-)42 эTц~а мое^го въ і^и^л~и,
ја%ко да бђ'дђ зя'ть црsкїи” И$ бы'сть въ вре'мя
е^гда` да'ти е^мђ меро'въ дще'рь саё%ловђ дв~дови,
(-)43 сїя (же) дася (есрои'лю молаџи'тъскомђ)44
въ женђ`]45. и^ възлюби' (же) мельхо'ла дщ^и саё%лова дв~да. и^ възвњсти'ша с^е саё'лђ и^ ё^го'дно
бы'сть преD ѓ^чи'ма е^го [сло'во т^о]46” И$ реq саё'лъ
да'мъ (-)47 е^мђ` и^ бђ'детъ е^мђ на събла'знъ. и^
(бђ'детъ б^о)48 на (не'мъ)49 рђка` и^ноплеме'ннича.
[и^ рече саё'лъ къ дв~дђ. (си'лъ)50 ра'ди бђ'деши
м^и зя'ть дне'сь]51” И$ заповњ'да саё'лъ ѓ%трокоM
свои^мъ гл~я. р#цњт'е в^ы та'ино дв~дђ гл~юще. с^е
цр~ь хо'щетъ (да'ти за' тя дще'рь свою`)52, и^ вс^и
ѓ%троцы (-)53 лю'бятъ т^я, и^ т^ы бђ'ди зя'ть
цр~ю” И$ гл~аша ѓ%троцы саё'ловы, въ ё'ши дв~дђ
гл~ы сїя. и^ реq дв~дъ а^ще пра'во (с^е е^сть) преD ѓ^чи'ма ва'шима, и^же быти м^и зя'темъ цр~ю (-)54
а^зъ (б^о е^смь) мђж'ъ смире'нъ и^ несла'венъ” И$ възвњсти'ша ѓ%троцы саё'лђ (с^и словеса`)55, ја%же гл~а
дв~дъ” И$ рече саё'лъ, си'це рцњт'е двд~ви. не хо'щеT
цр~ь съ бога'тествоM (зя'тя) н^о съ сто'м# кра'е неѓ^брњ'заныX и^ноплеме'нническихъ. эTм#сти'ти враго'мъ цр~евымъ. (-)56 саё'лъ (б^о) мышля'ше, [въда'ти дв~да]57 в рђ'цњ и^ноплеме'нникомъ” И$ (възвњсти'ша)58 ѓ%троцы саё'ловы (гл~ы сїя двд~ви)59. и^ (ё^го'дна быша словеса`)60 (с^и) преD ѓ^чи'ма
дв~довыма, е^же бы'ти в# зятя цр~ви, [и^ не по
мно'ѕњхъ дн~ехъ]61” И$ въста'въ дв~дъ і^ и'де самъ,
442

18,27

в~ црs г~

1Царств

19,13

и^ мђ'жи е^го (с ни'м#). и^ (ё^би'ша)62 эT и^ноплеме'нникъ, (с~)63, мђ'жъ, *и^ (принесо'ша)64 кра'е неѓ^брњзанїе и^хъ цр~ю. (и^ въда` е^мђ`) и^ бы'сть зя'ть
цр~ю. и^ (въда'сть)65 е^мђ (цр~ь) мельхо'лђ дще'ръ
свою` въ женђ`” И$ ви'дњ саё'лъ ја^ко г~ь (е^сть) съ
дв~домъ. и^ ве'сь і^и^ль лю'битъ и&” И$ приложи` (саё'лъ эTто'лњ) (па'че боя'тися дв~да)66. [и^ бысть
(дв~дъ ненави'димъ саё'лоM)67 вс^я дн~и” І$ и^зыидо'ша кн~ѕи и^ноплемеnнически, и^ бы'сть послDњ'нїи и^схоD и^хъ. (дв~дъ (же) ра'зђменъ б^њ)68 па'че всњхъ
слђ'гъ саё'ловыX. и^ почте'ся и%мя е^го ѕњ'ло]69”

Глvа, џ~і”
гл~а саё'лъ къ и^ѓ^а^наџа'нђ сн~ђ свое^мђ и^
къ всњ'мъ ѓ%трокомъ свои^мъ. да ё^мрътвя'тъ дв~да. (н^о)1 (и^ѓ^а^наџа'нђ)2 (же) сн~ђ
саё'лю, ё^го'денъ бя'ше дв~дъ ѕњ'ло” И$ възвњсти` (и^ѓ^а^наџа'нъ)3 дв~дђ гл~я. [эTц~ъ мо'и саё'лъ и%щетъ]4 (т^я ё^би'ти)5, съхрани'ся ё^бо
ё%тро, заё%тра (-)6 скры'ися, и^ ся'ди въ съкро'вищи” И$ а'зъ и^зыидђ` и^ ста'нђ моля'ся эTц~ђ свое^мђ на селњ` и^дњ'же а^ще е^си т^ы (-)7. и^ а'зъ гл~ю
(эTц~ђ свое^мђ ѓ^ тебњ`)8, (да и^дњ'же бђ'деши)9
възвњщђ` т^и” И$ гл~а (и^ѓ^а^наџа'нъ)10 ѓ^ дв~дњ
бл~гая къ саё'лђ эTц~ђ свое^мђ и^ рече` к немђ.
е^да` съгрњши` ЭO цр~ю (ра'бъ тво'и)11 дв~дъ (н^о
мню`) ја%ко не съгрњши` (ничи'мъже)12, и^ дњ'ла
(б^о) е^го бл~га (сђть) ѕњ'ло” И$ положи` дш~ђ свою` в
рђ'кђ е^го и^ побњди` и^ноплеме'нника. и^ сътвори` г~ь
сп~се'нїе вели'ко (всемђ` і^и^л~ю. ты' же вњ'дњ и^ пора'довася)13. и^ почто` съгрњша'еши въ кро'вь непови'ннђ, ё^би'ти (веля`) дв~да въсђ'е” И$ послђша саё'лъ глsа (и^ѓ^а^наџа'нь)14 и^ кля'ся (-)15 (и^) гл~я,
жи'въ г~ь ја%ко не ё'мретъ (дв~дъ)” И$ призва` (и^ѓа^наџа'нъ)16 дв~да и^ възвњсти` е^мђ вс^я гл~ы сїя.
и^ в#веде` (и^ѓ^а^наџа'нъ)17 дв~да къ саё'лђ, и^ б^њ преD
ни'мъ ја%ко (и^ пре'жде)18” И$ приложи'ся бра'ни бы'ти на саё'ла. и^ ё^крњпи'ся дв~дъ и^ побњди`
и^ноплеме'нникъ. і^ и^зби` (-)19 ја%звою вели'кою ѕњ'ло.
и^ бњжа'ша эT лица` е^го” И$ бы'сть дђ'хъ [-]20 лђка'въ на саё'лњ. и то'и в домђ` (своеM) [почива'ше]21, и^ ко'пїе в рђцњ` его. и^ дв~дъ поя'ше въ
(гђ'сли)22 своя`” І$ и^ска'ше саё'лъ (ѓ^рђжїемъ разби'ти)23 дв~да, и^ эTстђпи` дв~дъ эT лица` саё'ля.
и^ съкрђши` (саё'лъ) ѓ^рђж'їе ѓ% стњнђ, и^ дв~дъ
(эTшеD)24 сп~се'ся (в но'щь т^ђ)25” И$ посла` саё'лъ
вњ'стники в до'мъ двд~въ стрещи` е^го да ё^бїютъ и& (-)26. и^ (по совњт'ђ) възвњсти дв~дђ
мелхо'ла жена` е^го гл~ющи. а^ще не (-)27 сп~сеши
дш~а свое^я в но'щь сїю (т^о) ё'тро ра'но ё'мреши”
И$ (свњси`)28 мелхо'ла дв~да ѓ^ко'нцемъ, (-)29 и^де`, и^
бњжа и^ (сп~сеся)30” И$ прїя'тъ мелхо'ла новопо443

мужі з ним, і повбивали в чужинцях 200 мужів, *і принесли краї їхнього необрізання цареві, і дав йому, і став зятем царя, і цар віддав
йому Мелхолу, свою дочку, за жінку. 28 І Саул побачив, що Господь
є з Давидом і що ввесь Ізраїль його
любить. 29 І відтоді Саул додав ще
більше боятися Давида, і Давид був
зненавиджений Саулом всі дні. 30 І
вийшли князі чужинців, і був їхній
останній похід. Давид же був розумний понад всіх слуг Саула. І
його ім’я було дуже шанованим.

Глава 19
1 І сказав Саул до Йоанатана,
свого сина, і до всіх своїх слуг, щоб
забили Давида. Але Йоанатанові ж,
синові Саула, дуже милий був Давид. 2 І сповістив Йоанатан Давидові, кажучи: Мій батько Саул шукає тебе забити. Стережися, отже
завтра вранці сховайся і сиди в
схованці. 3 І я вийду, і буду просити мого батька в полі, де лиш ти
будеш. І я говоритиму своєму батькові про тебе, щоб де лиш будеш,
сповістив я тобі. 4 І заговорив Йонатан про Давида по-доброму до
Саула, свого батька, і сказав до
нього: Хіба, о царю, згрішив твій
раб Давид? Але гадаю, що не згрішив нічим, і діла ж його є дуже
добрі, 5 i він поклав свою душу в
свої руки і побив чужинця, і Господь зробив велике спасіння всьому Ізраїлеві. Ти ж побачив і зрадів.
І навіщо грішиш проти невинної
крові, наказуючи забити Давида без
причини? 6 І послухався Саул голосу Йоанатана, і поклявся, і сказав:
Живий Господь, що не помре Давид! 7 І покликав Йоанатан Давида,
і сповістив йому всі ці слова. І ввів
Йоанатан Давида до Саула, і він
був перед ним, так як і раніше. 8 І
додалася війна проти Саула, і скріпився Давид, і побідив чужинців, і
вигубив їх дуже великою раною, і
вони втекли від його лиця. 9 І був
поганий дух на Савулі, і він спочивав у своїм домі, і спис у його руці.
І Давид грав на своїх гуслях. 10 І
намагався Саул списом пробити
Давида, і Давид відступив від лиця
Саула, і Саул вдарив списом в стіну, і Давид відійшовши, спасся. 11
І в тій ночі послав Саул послів до
дому Давида стерегти його, щоб
його убити. І за нарадою сповістила Давидові Мелхола, його жінка,
кажучи: Якщо в цій ночі не спасеш
свою душу, то завтра рано помреш.
12 І спустила Мелхола Давида вікном, він пішов і втік, і спасся. 13 І
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взяла Мелхола полотно і поклала
на ліжко, і платок, який клала йому
на голову, і покрила їх одежею. 14 І
Саул послав послів, щоб взяли Давида, і вона казала, що він хворий.
15 І Саул послав вдруге, щоб поглянули на Давида, кажучи: Принесіть його до мене на ліжку, щоб я
його забив. 16 І прийшли слуги, і
ось на ліжку полотно і платок, і те,
що було на його голові. 17 І сказав
Саул до Мелхоли: Що це ти задумала і відпустила мого ворога, і він
спасся від мене? І сказала Мелхола
Саулові: Сам мені сказав: Відпусти
мене, якщо ж ні, то тебе уб’ю. 18 І
Давид втікши, спасся. І пішов він
до Самуїла до Сарматема, і висказав йому все, що йому вчинив Саул, і пішли Давид і Самуїл, і сіли на
суді в Рамі. 19 І сповіщено це Саулові. 20 І послав слуг Саул схопити
Давида, і вони побачили збір пророків, і Самуїл вповні стояв над
ними, і був божий дух на слугах
Саула, і вони почали пророкувати.
21 Сповістили Саулові і він послав
інших послів, і почали пророкувати
і ті. І додав Саул послати третіх
слуг, і почали і ті пророкувати. 22 І
Саул розлютився великим гнівом і
сам пішов до Сарматема, і прийшов
до великого джерела, що в Сетіїн. І
запитав Саул, і сказав: Де є Самуїл
і Давид? І сказали: Ось є в Натеті, в
Рамі. 23 І пішов він до Натета, що в
Рамі, і був і на ньому божий дух, і
він ішов, ідучи і пророкуючи, доки
не прийти йому до Натота, що в
Рамі. 24 І він роздягнувся зі своєї
одежі і пророкував перед всіма ними цілий той день і цілу ту ніч.
Через це говорили: *Чи і Саул є
між пророками?

Глава 20
1 І втік Давид з Навата до Рами, і
приходить до Йоанатана. І сказав:
Що я зробив? Яка моя неправда і
чим згрішив я пред твоїм батьком,
що шукає мою душу? 2 І сказав йому Йоанатан: Зовсім ні, бо не помреш. Ось бо не вчинить мій батько
велике чи мале слово і не відкриє
мого вуха. І чи сховає мій батько це
слово від мене? Хай це не буде. 3 І
відповів Давид Йоанатанові, і сказав: Знаючи, знає твій батько, що я
знайшов ласку перед твоїми очима,
і так говорить: Не сповіщу Йоанатанові цього, що ось я задумав. Але
живе Господь і живе твоя душа, бо
щоб збулося так, як я сказав: між
мною і між батьком твоїм смерть. 4
І сказав знову Йоанатан до Давида:
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греба'лная, и^ положи` на ѓ%дрњ, и^ (плаT и^же полага'ше)31 (е^мђ на главњ`)32, и^ покры` я& ри'зами” И$
посла` саё'лъ слђ'ги да и^мђтъ дв~да. и^ (гл~аше)33 ја%ко бо'ленъ е^сть. и^ [посла` саё'лъ (второ'е)34
да ѓ^гляда'ютъ]35 дв~да гл~я. принесњте и& на
ѓ%дрњ къ мнњ`, да ё^мрьщвлю и& а^зъ” И$ (прїидо'ша)36 слђ'ги, и^ с^е но'вопогреба'лная на ѓ%дрњ. и^
(ё^брђ'съ і^ и'же б^њ)37 на главњ` е^го” И$ рече саё'лъ
къ мелхо'лњ. что` с^е (помы'слила е^си)38, и^ эTпђсти'ла е^си вра'га мое^го, и^ гон#зе` мене`. и^ реq мелхо'ла
саё'лови. саM (м^и) рече эTпђсти` м^я. а^ще л^и ни`
(т^о) погђблю` т^я” И$ дв~дъ (бњжаv)39 сп~сеся. і^
и'де къ (само'илђ)40 въ (сармаџе'мђ)41. і^ (и^сповњ'давъ)42 е^мђ вс^я, е^ли'ко сътвори` е^мђ саё'лъ. і^
(и^до'ста)43 дв~дъ и^ (само'и^лъ)44. и^ сњдо'ста (на
сђ'дищи)45 в ра'мњ” И$ възвњсти'ся (с^е) саё'лђ
(-)46. и^ посла` (слђ'ги саё'лъ)47 ја%ти дв~да. и^ ви'дњша събо'ръ пррoкъ. и^ (само'илъ)48 стоя'ше
вся'ко над ни'ми. и^ бы'сть (дх~ъ бж~їи на слђга'хъ саё'лихъ)49. и^ нача'ша прорица'ти” (Възвњсти'ша)50 саё'лђ, и^ посла` (дрђгїя слђ'ги)51, и^ прорица'ти нача'ша и^ тїи`. и^ приложи` саё'лъ посла'ти слђ'ги тре'тїи, и^ нача'ша (и^ тїи` прорица'ти)52” И$ разгнњ'вася гнњ'вомъ (вели'кимъ) саё'лъ. і^ и'де (-)53 са'мъ въ (сармаџе'мђ)54. и^ (прїиде)55 до кла'дяѕя [вели'кого]56, и^же (е^сть) (сеџі'и^нъ)57. и^ въпроси` (саё'лъ) (-)58 рече гд^њ (е^сть)
самоиl и^ дв~дъ. и^ рњш'а с^е (е^сть) въ (наџе'џњ)59,
в ра'мњ” І$ и'де (-)60 в (наџо'џы)61, (ја%же) в рамњ.
и^ бы'сть и^ на то'мъ дх~ъ бж~їи. і^ и^дя'ше и^ды'и прорица'я, до'ндеже прїити` е^мђ в (наџо'џђ)62
(ја%же) в ра'мњ” И съвлече'ся съ ри'зъ свои^хъ. и^
прорицаше предо (всњ'ми) и^ми (-)63 ве'сь дн~ь то'и,
и^ вс^ю но'щь (т^ђ). того` ра'ди гл~ахђ, *а^ще и^
саё'лъ (е^сть) въ пррoцњхъ”

Глvа, к~”
эTбњж'е дв~дъ эT нава'џа въ ра'мђ. и^
(прїиде)1 къ (и^ѓ^а^наџа'нђ)2. и^ реq чт^о сътвориX. (-)3 чт^о непра'вда моя`. и^ чт^о
съгрњшиX прDе эTц~емъ твоиM да и%щетъ
дш~а мое^я” И$ рече е^мђ (и^ѓ^а^наџа'нъ)4 ника'коже
(ё^бо)5 не и%маши ё^мрњти. с^е (б^о) не и'мать
сътвори'ти эTц~ъ мо'и гл~а вели'ка и^ ма'ла, и^ не
эTкры'етъ ё'ха мое^го. и^ чт^о ја%ко скры'етъ эTц~ъ
мой гл~ъ се'и (эT мене`). не (бђ'ди)6 с^е” И$ эTвњща`
дв~дъ (и^ѓ^а^наџа'нђ)7 и^ реq. (вњ'сть свњды'и)8 эTц~ъ
твои ја%ко ѓ^брњто'хъ блгDть преD ѓ^чи'ма твои'ма,
и^ (та'ко гл~етъ)9 не (възвњщђ`)10 сего` (и^ѓ^а^наџа'нђ)11, чт^о с^е ё^мы'слиX, н^о жи'въ г~ь и^ жива` дш~а
твоя`, ја%коже (б^о) реко'хъ и^спо'лнится межи
мно'ю и^ [межи эTц~емъ твоиM смр~ть]12” И$ рече
444
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(па'ки) (и^ѓа^наџа'нъ)13 къ дв~дђ, чт^о хо'щетъ
дш~а твоя` (-)14 да сътворю` т^и” И$ рече дв~дъ къ
(и^ѓа^наџа'нђ)15, с^е ё^бо новомњ'сячїе (е^сть) ё'тро и^
а'зъ сњды'и не ся'дђ съ цр~емъ ја%сти, и^ по'слеши
м^я и^ скры'юся на' поли до' вечера [тре'тїяго]16” И$
(а'ще) съзира'я съзриT (-)17 эTц~ъ тво'и, и^ речеши
прося'ся проси` ё^ мене` дв~дъ, эTи^ти` въ (виџлеѓ'мъ)18 гра'дъ свои, ја%ко жр'ьтва (днsе)19 та'мо всемђ` племе'ни” А$ще ли с^е реq бл~го ми'ръ рабђ` твое^мђ, (-)20 а^ще л^и лю'то эTвњща'етъ т^и, разђмњ'и ја%ко съврьши'тся ѕло'ба эT него” И$ (та'ко)
сътвори'ши млsть съ рабо'мъ твоиM, ја%ко [завњт'омъ гн~имъ въве'лъ е^си]21 раба` свое^го къ себњ`,
и^ а'ще е^сть непра'вда в рабњ` твое^мъ, побі'и м^я
т^ы са'мъ, и^ къ эTц~ђ твое^мђ почто` (-)22 (м^я
и%маши води'ти)23” И$ рече (и^ѓ^а^наџа'нъ)24 ника'коже
(не бђ'ди с^е)25, е^гда` бо разђмњва'я въразђмњ'ю,
ја%ко (е^ще` не) сконча'ся ѕло'ба эTц~а мое^го, е^же прїити` на тебњ`, (т^о и^)26 въ гра'дехъ твои^хъ (тебњ` възвњщђ)27” И$ рече дв~дъ къ (и^ѓа^наџа'нђ)28,
кт^о възвњсти'тъ м^и, а^ще эTвњща'етъ эTц~ъ
тво'и ѕл^њ” И рече (и^ѓа^наџа'нъ)29 къ дв~дђ и^ди` и^
пребђ'ди на' поли, і^ и^до'ста ѓ%ба на' поле” И$ реq (и^ѓ^а^наџа'нъ)30, къ дв~дђ, г~ь б~ъ і^и^л~евъ вњ'сть ја%ко
и^скђшђ` эTц~а мое^го. јако а^ще (не ѓ^жесточи'тся
заё'тра и^л^и до тре'тїаго дн~е)31. и^ с^е бл~го бђ'деT
ѓ^ (тебњ`) дв~дњ. и^ не и%мамъ посла'ти к тебњ`
на' поле” (И$ възвњсти'ти сїя въ ё'ши твои.) с^еже да сътвори'тъ [г~ь]32 (и^ѓа^наџа'нђ)33, (-)34 сїе
да приложи'тъ. (и^ а'ще ли же въсхо'щетъ эTц~ъ
мой сътвори'ти ѕла'я тебњ)35. (т^о) и^ (с^е) эTкры'ю
ё'хђ твое^мђ. и^ послю` т^я, і^ и^деши въ ми'ръ, и^
бђдетъ г~ь с тобо'ю. ја%коже б^њ съ эTц~ем# мои^мъ”
И$ а'ще и^ е^ще` жи'вђ сђщђ (м^и). да сътвори'ши
[съ мно'ю млsть гн~ю]36. и^ а'ще смр~тїю ё^мрђ`, да
не эTи%меши млsти твое^я эT до'мђ мое^го до' вњка. и^ а'ще (и^) эTи'метъ (б~ъ)37 враги` двд~вы, когождо эT лица` земли`. [да ѓ^бря'щется]38 и%мя
(и^ѓ^а^наџа'не)39 в домђ` двд~вњ” (И$ сътвори` завњт'ъ
и^ѓ^а^наџа'нъ съ до'момъ двд~вымъ гл~я.) і^ и^зы'щетъ г~ь враги` двд~вы” *И$ приложи` (и^ѓ^а^наџа'нъ)40
кля'тися двд~ви. ја%ко възлюби` дш~ђ любя'щђю
е^го” И$ рече (и^ѓ^а^наџа'нъ)41 (къ немђ`). ё'тро (е^сть)
но'во мњ'сячїе, и^ въспомяне'шися ја%ко (пра'зно бђдетъ)42 сњде'нїе твое`” (Ты^ же)43 премеDли'ши тр^и
дн~и. и^ (пребђ'деши на мњ'стњ твоеM)44 и^дњж'е съкры'ешися въ дн~ь дњла'нїя. и^ ся'деши при (ѓ^рга'вњ)45 ѓ%номъ” И$ а'зъ тре'тїяго дн~е и^зыидђ`
(стрњля'ючи стрњла'ми, и^ стрњлю` до а^магъга'рїя)46” И$ (посе'мъ)47 послю` ѓ%трока гл~я, и^ди` (и^)
ѓ^бря'щи м^и стрњлђ`, (и^) а'ще рекђ` (-)48 ѓ%трокђ
(бли'зъ е^сть)49 стрела` эT тебе`, и^ зд^њ возми ю& (и^
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Що бажає твоя душа, щоб я тобі
вчинив? 5 І сказав Давид до Йоанатана: Ось, отож, завтра є новий
місяць, і я сідаючи, не сяду їсти з
царем, і пошлеш мене і сховаюся
на полі до третього вечора. 6 І
якщо зауважуючи, зауважить твій
батько, і скажеш: Просячи, попросив в мене Давид піти до Вифлеєма, свого міста, бо сьогодні
там жертва цілого племені. 7 Якщо ж це скаже: Добре, то мир
твоєму рабові; і якщо тобі жорстко відповість, – знай, що злоба
ним виконана. 8 І так зробиш милосердя з твоїм рабом, бо господнім завітом ти ввів до себе свого
раба, і якщо є неправда в твоєму
рабові, забий мене ти сам, а до
батька твого навіщо мене введеш? 9 І сказав Йоанатан: Ніяк
хай це не буде! Бо коли пізнаючи
пізнаю, що ще не виповнилася
злоба мого батька, щоб іти проти
тебе, то і в твоїх містах тобі звіщу. 10 І сказав Давид до Йоанатана: Хто сповістить мені, якщо
твій батько відповість жорстко?
11 І сказав Йоанатан до Давида:
Іди і зостань в полі. І пішли оба
на поле. 12 І сказав Йоанатан до
Давида: Господь Бог Ізраїля знає,
що випробую мого батька, якщо
не твердим стане завтра або до
третього дня. І ось добро буде
для тебе Давиде, і не буду посилати до тебе у поле. І сповіщу це
до вух твоїх. 13 Це ж хай вчинить
Бог Йоанатанові, це хай додасть.
І якщо ж забажає мій батько зробити тобі зло, то і це відкрию
твоєму вухові. І пошлю тебе, і
підеш в мирі, і буде Господь з
тобою, так як був з моїм батьком.
14 І якщо іще живим буду я, вчиниш зі мною господнє милосердя. І якщо смертю помру, 15 не
забереш твого милосердя від мого дому навіки. І якщо й забере
Господь ворогів Давида, кожного
з лиця землі, 16 хай знайдуть ім’я
Йоанатана в домі Давида. І зробив Йоанатан завіт з домом Давида, кажучи: І вишукає Господь
ворогів Давида. 17 *І додав Йоанатан клястися Давидові, бо полюбив душу, яка його полюбила.
18 І сказав Йоанатан до нього:
Завтра є новий місяць, і згадають
тебе, бо порожнім буде твоє крісло. 19 Ти ж забаришся на три дні.
І останешся на твоїм місці, де
сховаєшся в дні діла. І сядеш при
тому орґаві. 20 І я третього дня
вийду стріляти стріли, і вистрілю
до амангарія (=мета єв.). 21 І після цього пошлю слугу, кажучи:

црс2. 21

20,21
Іди і знайди мені стрілу. І якщо
скажу слузі: Стріла є близько до
тебе і тут візьми її, – і ти ходи до
мене, розумітимеш, що мир тобі і
немає тобі лукавства, живе Господь. 22 Якщо ж так скажу слузі:
Подалі від тебе стріла і після тих, –
то іди, бо тебе послав Господь. 23 І
слова, які я сказав і ти, – ось
Господь є свідок між тобою і мною
навіки. 24 І сховався Давид на полі,
і прийшов новий місяць. І прийшов
цар до столу їсти. 25 І сів цар на
своїм кріслі, так як і завжди, на
кріслі при стіні; і випередив Йоанатана, і сів Авеннир з боку Саула,
і порожнім було місце Давида. 26 І
Саул не сказав нічого в тому дні, бо
подумав в собі, що задля цього з
нами не сів, тому що є нечистим і
тому що не очистився. 27 І сталося
на другий день місяця, в 2-й день
також порожнім було місце Давида, і сказав Саул до Йоанатана,
свого сина: Що це не прийшов син
Єссея до столу ані вчора, ані сьогодні? 28 І відповів Йаонатан до
Саула: Давид попросився у мене
піти до Вифлеєму, свого міста, 29 і
сказав: Відпусти мене сьогодні до
Вифлеєму, бо в місті є жертва
нашого племені, бо мені заповіли
мої брати. І тепер, як знайшов я
ласку в твоїх очах, піду сьогодні і
побачу моїх братів. Задля цього він
не прийшов до царського столу. 30
І дуже розгнівався Саул гнівом на
Йоанатана, і сказав йому: Сине матерів вповні заслаблих, бо хіба не
знаю, що ти є спільником сина Єссея на твій сором і на сором відкриття твоєї матері! 31 Бо в усі дні,
що жити буде на землі окаянний
син Єссея, не закріпишся ти ні твоє
царство. Отже, тепер пославши,
приведи до мене, бо цей є сином
смерті. 32 І відповів Йоанатан Саулові, своєму батькові, і сказав: За
що вмирає, що вчинив? 33 І Саул
зброю схопив на Йоанатана, щоб
його убити, і зрозумів Йоанатан,
що вже сповнилася злоба його
батька, щоб убити Давида. 34 І від
трапези відскочив Йоанатан в гніві,
будучи розлюченим, і не їв хліба в
другому дні місяця, тому що жалоба по Давиді. Бо над ним завершив злобу його батько. 35 І
сталося вранці, і вийшов Йоанатан
у поле, так як заповів на свідчення
Давидові, і з ним малий слуга. 36 І
сказав слузі: І біжи, і знайди мені
стріли, якими я стріляю. І слуга побіг, щоб принести її, і він вистрілив
стрілою за ним. 37 І прийшов слуга
до місця стріли, де вистрілив Йоанатан, і закричав Йоанатан вслід
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т^ы) и^ди (къ мнњ` бђ'ди разђмњва'я) ја%ко ми'ръ
тебњ`, и^ нњ'сть (т^и лђка'вно)50, жи'въ г~ь” А$ще
(же) та'ко рекђ` ю%ноши (подалеи)51 стрела` эT тебе`, и^ по тњхъ (т^о), и^ди` ја%ко посла` т^я г~ь, и^
(гл~ы)52 (ја%же а^зъ гл~ахъ)53 и^ т^ы, с^е г~ь свњдњтель (есть) межи (тобо'ю и^ мно'ю)54 до' вњка” И$
(съкры'ся)55 двDъ на селњ`. и^ (прїиде)56 новомњ'сячїе. и^ (прїиде)57 цр~ь на трапе'зђ ја%сти” И$ сњ'де
цр~ь на сњ'далищи свое^мъ ја%коже и^ (прsно)58, на
сњ'далищи при стњнњ`. и^ прежде вари` (и^ѓ^а^наџа'на)59. и^ сњ'де (а^вени'ръ)60 эT въз#гла'вница саё'ля.
и^ пра'зно бы'сть мњ'сто двд~во” И$ не гл~а саё'лъ
ничто'же в (то'и дн~ь)61. (помы'сли б^о в себњ`)62
(ја%ко сего` ра'ди с на'ми не ся'де поне'же)63 нечи'стъ е^сть (и^) зане` не ѓ^чи'стися” И$ бы'сть наё'трїя мцsа, в дн~ь, в~, (та'кожде)64 пра'зно
бысть мњ'сто двд~во, и^ рече саё'лъ къ (и^ѓ^а^наџа'нђ)65 сн~ђ свое^мђ. чт^о се` не прїиде сн~ъ і^е^с#се'ѓ^въ (ни)66 вчера` (ни)67 днsе на трапе'зђ” И$ (рече)68
(и^ѓ^а^наџа'нъ)69 къ саё'лђ (-)70, проси'ся (ё^ мене`
дв~дъ)71 (-)72 въ (виџлеѓ'мъ)73 гра'дъ свои и^ти`”
И$ рече пђсти` м^я (нн~њ въ виџлеѓM) ја%ко жрьтва
колњ'на на'шего въ' градњ (е^сть). (-)74 заповњ'даша (б^о) м^и бра'тїя моя`. и^ нн~њ ѓ^брњто'хъ л^и
блгDть преD ѓ^чи'ма твои'ма да и^дђ` (нн~њ), и^ ё^зрю` бра'тїю мою`. сего ра'ди не прїиде на трапе'зђ
цр~евђ” И$ разгнњ'вася гнњ'вомъ саё'лъ на (и^ѓа^наџа'на)75 ѕњ'ло. и^ реq е^мђ сн~е мт~рїи са'мо ѓ^сла'бленыхъ. не вњ'дњ ли б^о ја%ко прича'стникъ (сн~ђ
і^е^с#се'ѓвђ е^си)76. въ срамотђ` твою, и^ въ бестђ'дїе эTкрове'нїя мт~ри твое^я” ЈА/ко въ вс^я дн~и
(ѓ^ка'нныи), (сн~ъ і^е^с#се'ѓ^въ е^же)77 жи'ти и%мать на
земли`. не (ё^крњпи'шися т^ы ни)78 црsтво твое`.
нн~њ ё^бо посла'въ поими` (къ мнњ`)79, ја%ко сн~ъ
смр~ти (е^сть) се'и. и^ эTвњща` (и^ѓ^а^наџа'нъ)80 саё'лђ [эTц~ђ свое^мђ, и^ реq]81 за чт^о ё^мира'етъ чт^о
сътвори`. и^ взя'тъ саё'лъ ѓ^рђж'їе на (и^ѓа^наџа'на)82 да (и& ё^мрьтви'тъ)83, и^ разђмњ (и^ѓ^а^наџа'нъ)84, ја%ко (ё%же) съврьши'ся ѕло'ба (-)85 эTц~а
е^го, да ё^мрътви'тъ дв~да” И$ въско'чи (и^ѓа^наџа'нъ)86 (съ гнњ'вомъ гнњ'ваяся эT тра'пезы)87.
и^ не ја%сть (хлњ'ба въ (дн~ь) вторы'и мцsа)88, ја%ко
жа'лоба по дв~дњ. ја%ко съвръши` (ѕло'бђ) ѓ^ не'мъ
эTц~ъ е^го” И$ бы'сть заё'тра. і^ и^зы'иде (и^ѓ^а^наџа'нъ)89 на село`, ја%же заповњд^а ѓ^ свњдњ'нїи
двд~вњ. и^ ѓ'трокъ ма'лъ с ни'мъ” И$ рече ѓ%трокови, (и^) течи` (и^) ѓ^бря'щи ми стрелы` ја%же а^зъ
стрњля'ю. и^ ѓ'трокъ тече`, (принести` ю&,) и^
ѓ'нъ стрели` стрело'ю, (за него`)90. и^ прїиде ѓ%трокъ до мњ'ста стрелы` и^дњж'е стрели'лъ (и^ѓа^наџа'нъ)91. и^ възопи` (и^ѓа^наџа'нъ)92 въ слњдъ ѓ%трока (свое^го). (і^) и^ рече та'мо стрела` эT тебе` (-)93”
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И$ (па'ки) възопи` (и^ѓа^наџа'нъ)94 въ слњ'дъ ѓ%трока свое^го. (и^ рече)95 (потщи'ся ско'ро)96 и^ не замедли`. и^ събра` ѓ%трокъ (и^ѓа^наџа'нђ)97 стрњ'лы,
[и^ принесе`]98 (я&) къ господи'нђ свое^мђ” И$ ѓ'трокъ
не свњдя'ше ничт^оже. ра'звњ (и^ѓа^наџа'нъ)99 и^
дв~дъ, свњдя'ше гл~ы” И$ [эTда` (и^ѓ^а^наџаn)100]101 ѓ^рђж'їе свое` ѓ%трокђ свое^мђ. и^ реq ѓ%трокђ с^и, и^ди`
(и^) эTнеси` во' грDа” (-)102 ЈА/коже и%де ѓ%трокъ, и^
дв~дъ въста` эT е^рга'ва. и^ паD на' (землю)103 поклони'ся е^мђ три'жды. и^ ѓ^блобыза'стася ко'ждо
(-)104. и^ пла'кася ко'ждо по и%скренемъ с^и, до
сконча'нїя вели'ка” И$ рече (и^ѓ^а^наџа'нъ)105 [дв~дђ]106, и^ди` с ми'ромъ. (-)107 ја%коже кля'ховњся
м^ы ѓ%ба и%менемъ гн~имъ гл~юще. г~ь е^сть свњдњтель междђ мно'ю и^ тобо'ю, и^ междђ сњменемъ (твои^мъ и^ междђ сњменем# мои^мъ)108 до'
вњка” И$ (въста'въ)109 дв~дъ и^ эTи'де, (-)110 (и^ѓа^наџа'нъ)111 вні'иде во' грDа”

Глvа, к~а”
1

мgа в~і
маr в~
лkђ ѕ~

2

(прїиде) дв~дъ въ (цр~ковь) къ а^вимеле'хђ
і^е^ре'ю. і^ (и^зы'иде)3 а^вимеле'хъ въ срњте'нїе
е^мђ. и^ рече` е^мђ чт^о с^е ты` е^ді'нъ (е^си), и^
(нњсть) никогоy с тобо'ю” И$ рече` дв~дъ
і^е^ре'ѓ^ви цр~ь заповњ'да м^и гл~ъ дне'сь, и^ рече къ
мн^њ, никто'же да не разђмњ'ет# гл~а е^гоже а^зъ
ради пђща'ю т^я. и^ ѓ^ неMже а^зъ [заповњ'даю]4
ти и^ ѓ'троки ѓ^ста'вихъ. на мњсте гл~емемъ
(е^мъмо'нмъ)5” И$ нн~њ (е%сть)6 л^и (гдњ` ё^ тебе`)7,
е~ хлњбъ да'ждь (м^и)8 е^ли'ко и%маши” И$ эTвњща`
і^е^ре'и дв~дви и^ реq нњ'сть хлњбы про'сты (ё^ мене`)9. н^о (сђть хлњби (ё^ мене`) сщ~ени)10. (храни'ми тњмъ, и^же)11 чи'сти (-)12 сђть эT (жеn)13 и^
(тїи) ја^дя'тъ (я&)” И$ эTвњща` дв~дъ і^е^ре'ѓ^ви (-)14
рече` (-)15. (и^ м^ы)16 (е^смы чи'сти эT же'нъ)17.
(эT)18 тре'тїја^го дн~е, (и^ до дн~е), эTне'лњже (и^зыидо'хомъ)19 на пђт'ь. (и^ сђт'ь)20 (ѓ%троцы вс^и)21
чи'сти, *и^ (пђт'ь се'и)22 (е^сть) чи'стъ. зане ѓ^ст~ятся дне'сь сосђдъ ради мои^хъ” И$ да'сть
е^мђ (і^е^ре'и а^вимеле'хъ)23 хлњ'бы преDложе'ныя, ја%ко
не бњ` т^ђ (и%ного) хлњба (тїи б^о бњхђ е^ді'ни
хлњби прине'сени)24 и^хже взя'ша преD лице'мъ
гн~имъ. (и^ то'и да'сть я& е^мђ в то'и дн~ь)25” И$
(б^њ т^ђ)26 е^ді'нъ ѓ%трокъ саё'ловъ въ дн~ь ѓ%нъ,
держа'и ю%ное ста'до преD гм~ъ. і^ и'мя е^мђ (и^дои'къ)27 сљ=ринъ. (старњ'ишина эT па'стырь саё'ловыхъ. и^ се'и) пася` м#ски` саё'ловы” И$ рече дв~дъ
къ а^вимеле'хђ. ви'ждь а^ще е^сть здњ (ё тебе`)28
копїе` (и^ щи'тъ)29 ја%ко (копїя`)30 мое^го (ни)31
ѓ^рђжїя (мое^го) не взя'хъ (съ собо'ю)32. ја%ко (цр~во
повеле'нїе напра'сно м^и бњ`)33” И$ рече і^е^ре'и. с^е (копїе)34 (голија%да)35 и^ноплеме'нника е^гоже т^ы ё^би`
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за своїм слугою, і сказав: Там
стріла від тебе. 38 І знову закричав
Йонатан вслід за своїм слугою, і
сказав: Поспішись, швидко, і не
барися. І зібрав слуга Йоанатана
стріли, і приніс їх до свого пана. 39
І слуга не знав нічого, за винятком
Йоанатана і Давида, він знав слово.
40 І віддав Йоанатан свою зброю
своєму слузі, і сказав своєму слузі:
Іди і віднеси до міста. 41 Як слуга
пішов, і Давид встав з ерґава, і
впавши на землю, поклонився йому
тричі. І поцілувалися, кожний, і заплакав кожний за своїм ближнім до
великого кінця. 42 І сказав Йоанатан Давидові: Іди з миром. Так як
ми оба поклялися господнім іменем, кажучи: Господь є свідком
між мною і тобою, і між твоїм насінням і між моїм насінням довіку.
21,1 І вставши Давид, і пішов, Йоанатан ввійшов до міста.

Глава 21
2 І прийшов Давид до церкви, до
Авімелеха, священика. І вийшов Авімелех йому назустріч, і сказав йому: Що це ти є сам, і немає з тобою
нікого? 3 І сказав Давид священикові: Цар сьогодні заповів мені слово, і сказав до мене: Хай ніхто не
довідається про справу, задля якої я
тебе посилаю і про яку я тобі заповідаю. І залишив слуг я на місці,
що зветься Еммоїм. 4 І тепер чи є
десь у тебе 5-ть хлібів? Дай мені,
скільки маєш. 5 І відповів священик Давидові, і сказав: Немає у мене звичайних хлібів, але є у мене
священні хліби, бережені для тих,
що є чисті від жінок, і ті їх їстимуть. 6 І Давид відповів священикові, сказав: І ми є чисті від жінок
від третього дня і до сьогодні, відколи ми вийшли в дорогу. І всі
слуги є чисті, *і ця дорога є чиста,
тому що освятяться сьогодні задля
моєї зброї. 7 І дав йому Авімелех,
священик, хліби предложення, бо
не було там іншого хліба, бо ті були одинокі хліби принесені, яких
взяли з-перед господнього лиця. І
той дав їх йому в тому дні. 8 І був
там в тому дні один зі слуг Саула,
що був над молодим стадом перед
Господом, і ім’я його Ідоїк-Сирієць, старший над пастухами Саула.
9 І цей пас ослів Саула. І сказав
Давид до Авімелеха: Поглянь чи є
тут у тебе спис, чи щит, бо ані мого
списа, ані моєї зброї я не взяв з собою, бо царський наказ для мене
був несподіваним. 10 І сказав священик: Ось спис Ґоліята, чужинця,
якого ти забив в долині, і він стоїть
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завинений в одежі за святою трапезою. І його візьми, якщо тобі на
потребу, бо тут немає іншого, за
винятком цього. І сказав Давид:
Коли немає іншого, то дай мені
його. 11 І дав йому його. І вставши,
Давид в тому дні втік з-перед лиця
Саула. І пішов Давид до Акхуса,
царя Ґета. 12 І сказали слуги Акхуса до нього: Чи не є цей Давид,
що був царем у своїй землі? І чи не
цьому вийшли назустріч жінки радіючи, кажучи: Побив Саул в своїх
тисячах, а Давид в своїх десятках
тисяч? 13 І Давид поклав цей голос
у своїм серці і дуже перелякався
Акхуса, царя Ґета. 14 І його лице
змінилося перед ним з переляку, і
він перемінив його в тому дні! І він
бив по брамах міста наче у бубон, і
тряс своїми руками, і впадав при
дверях міста, і його слина текла по
його бороді. 15 І сказав Акхус до
своїх слуг: Ось ви побачили чоловіка бідного на розум! Навіщо і
ввели ви до мене? 16 Чи тому що я
не мав такого чоловіка, задля того
ви його ввели, щоб біснувався переді мною? Якщо так, хай не входить до мого дому. І Давид відійшов звідти, і спасся.

Глава 22
1 І прийшов він до Ядаламської
печери, і його брати, і дім його
батька, почувши, прийшли туди до
нього. 2 І зібралися до нього всі,
що були в бідах, і всі, що в нещасті,
і всі, що в скруті, і він був над ними
володарем. І було з ним яких чотириста мужів. 3 І відійшов Давид
звідти до Маситата моавітського. І
сказав Давид до царя моавського:
Хай буде мій батько і моя мати тут,
у тебе, доки не побачу, що вчинить
мені Бог. 4 І він ублагав моавського
царя, і вони жили у нього в усі дні,
коли Давид був у тому володінні. 5
І сказав пророк Ґад до Давида: Не
сиди в цьому володінні, вставши,
іди до володіння Юди. І Давид пішов, і прийшов, і сів в місті Сирих.
6 І почув Саул, що з’явився Давид і
мужі, що з ним, і Саул сидів в горі,
на башті в Рамі, і спис в його руках, і всі його слуги окружали його.
7 І сказав Саул до своїх слуг, що
стояли перед ним: Послухайте сьогодні, сини Веніямина, чи поправді
всім вам дасть син Єссея поля і
виноградники і поставить всіх вас
сотниками і тисячниками? 8 Бо всі
ви змовилися проти мене, і ніхто з
вас не розповідає мені про нього нічого. Мій син поклав завіт з сином
Єссея, і немає з вас ні одного, що
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на ё^до'лїи (-)36, и^ то` (в ри'зђ ѓ^би'тое)37 (стоитъ за ст~ою трапе'зою). (и^ т^о възми` а^ще т^и
е^сть на потре'бђ)38, нњсть б^о и%ного (здњ` кромњ
сего`)39. и^ реq дв~дъ ја%ко нњсть (и%но ѓ^ба'че)40
да'ждь м^и е&. и^ да'сть (е^мђ е&)41” И$ (въста'въ)42
дв~дъ (-)43 (в то'и дн~ь, бњжа`)44 эT лица` саё'лова.
и^ прїиде дв~дъ къ а^кхђсђ цр~ю ге'џскђ, и^ рњша
ѓ%троцы а^кхђ'сови к немђ нњсть л^и се'и дв~дъ
(бы'выи) цр~ь въ (свое'и) земли`, (и^) не семђ л^и
и^зыидо'ша проти'вђ же'ны ликђ'юще гл~я. побњди` саёl со ты'сящами свои'ми. (а^)45 дв~дъ съ
тма'ми свои'ми, и^ положи` дв~дъ (гласъ сїи)46 на
срDцы своеM и^ ё^боја%ся ѕњло, (-)47 а^кхђса цр~я ге'џъска” І$ и^змњни'ся лице` е^мђ пред ниM (эT ё%жасти). и^ претвори'ся въ дн~ь то'и. и^ бїја%ше ё^
вра'та гра'дђ (ја%ко въ тим#па'нъ), и^ треся'ше
рђка'ми свои'ми, и^ паде` ё^ вра'тъ (гра'дђ)48. и^
сли'ны е^го теча'ше по бра'дњ е^го” И$ рече` а^кхђсъ
къ ѓ%трокомъ свои^мъ с^е ви'дњсте мђжа скђдна
ра'зђмом# почт^о (и& въведо'сте)49 къ мн^њ. е^гда
не и^мњхъ л^и (а^зъ тако'го мђжа)50 того л^и ради въведо'сте и&, да бњснђе^тся предо мно'ю,
(а^ще та'ко)51 да не вхо'дитъ въ до'мъ [мои]52 и^
эTи'де (дв~дъ эTтђ'дђ)53 и^ сп~сеся”

Глvа, к~в”
1

(прїиде) в пеще'рђ (и^а^дала'мъскђ)2, и^ (слы'шавше)3 бра'тїя е^го и^ до'мъ эTц~а е^го,
(-)4 (прїидо'ша)5 к немђ` та'мо” И$ събра'шася к немђ` (вс^и сђщи въ бњда'х#)6. и^
(вс^и)7 и^же въ ѕлњ`, и^ (вс^и)8 и^же (в печа'леX)9, и^ бњ`
и%ми ѓ^блада'яи и^ бя'ше с ни'мъ ја^ко, у~, мђжъ”
И$ эTи'де дв~дъ эTтђдђ в (масиџа'џъ)10 моа^ви'тскїи. и^ рече (дв~дъ) къ цр~ю моа^ви'тскђ. да бђдетъ (мои эTц~ъ)11, и^ ма'ти моя ё^ тебе
(здњ`), до'ндеже (ви'жђ)12 чт^о сътвори'тъ мн^њ
б~ъ” И$ ё^моли'ся (-)13 цр~ю моа^виTскђ, и^ пребыва'хђ
ё^ него` по вс^я дн~и сђщи дв~дђ въ ѓ%бласти
(то'и)” И$ рече га'дъ пррoкъ къ дв~дђ. не сњди` въ
ѓ%бласти (се'и), (повста'въ и^ди`)14 въ (ѓ'бласть)15
і^ё'динђ і^ и'де дв~дъ. и^ (пришеD)16 и^ сњде въ' градњ (сири'хъ)17” И$ слы'ша саё'лъ. ја%ко ја^ви'ся
дв~дъ и мђжи и^же с нимъ, и^ саё'лъ сњдя'ше
на хо'лмњ на (столњ`)18 в ра'мњ, и^ копїе` в рђкђ
е^го, и^ вс^и ѓ%троцы е^го преDстоја%хђ е^мђ” И$ реq саё'лъ къ ѓ%трокомъ свои^мъ преDстоја%щимъ е^мђ
(-)19 слы'шите (нн~њ)20 сн~ве венїа^ми'новы а^ще въи%стиннђ всMњ вамъ. да'сть сн~ъ і^е^с#се'ѓ^въ. се'ла и^
виногра'ды, и^ (поста'витъ в^ы вси`)21 со'т#ники, и^
ты'сђщники” ЈА/ко (вс^и съгласи'стеся)22 на' мя и^
(никто'же васъ не повњ'дае^тъ м^и ѓ^ немъ ничто'же)23 положи` завњтъ сн~ъ мои съ сн~омъ і^е^с#се'448
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ѓвымъ, и^ нњсть (эT ва'съ (ни е^ді'нъ) боля` со
мно'ю)24 и^ възвњсти` въ ё'ши мои`. ја%ко въздви'же сн~ъ мои раба` мое^го на' мя врага до
(дне'шняго дн~е)25” И$ (эTвњща`)26 дои'къ сљ=ринъ
(пасы'и)27 м#ски` саё'ля (и^ стоја%ше в т^о вре'мя
со рабы` саё'ловы), и^ рече ви'дњхъ сн~а і^е^с#се'ѓва пришеDша въ (цр~ковь)28 къ а^вимеле'хђ сн~ђ а^хи'товђ
і^е^ре'ю” И$ въпроша` и& б~а ради, и^ бра'шно вдасть
е^мђ, и^ (копїе`)29 голїја%дово и^ноплеме'нника вда'сть
е^мђ, и^ посла` цр~ь призва'ти а^вимеле'ха сн~а а^хи'това, и^ вс^я сн~ы эTц~а е^го, і^е^ре'я (эT)30 но'мвы. и^
прїидо'ша вс^и къ цр~ю. И$ рече саё'лъ. послђшаи
ё^бо сн~ђ а^хи'товъ. и^ рече с^е аZ гл~и гн~е” И$ рече
е^мђ (па'ки) саё'лъ чт^о помы'сли на' мя т^ы и^
сн~ъ і^е^с#се'ѓ^въ, ја^ко вда` е^мђ хлњбъ и^ (копїе`)31. и^
въпроси'лъ е^си б~а ра'ди е^го. положи'ти е^го на' мя
врага` до (дне'шняго дн~е)32. и^ (рече)33 [а^вимеле'хъ]34 цр~ю (-)35, т^о кто (е^сть) въ всњ'хъ рабехъ твои^хъ (вњреn ја%коже дв~дъ)36 и^ зя'ть
цр~евъ. и^ кн~зь всњмъ за'поведемъ твои^мъ, и^
сла'венъ в домђ` твое^мъ” И$л^и (мни'ши) дне'сь наче'нша м^я моли'тися ѓ^ нем# къ б~ђ, н^и ё^бо да
не възложи'ши цр~ю на раба` свое^го (слове'съ
сихъ)37. и^ на ве'сь до'мъ эTц~а мое^го ја^ко не вњде
ра'бъ твой (сего)38 словесе` (ни) ма'ла ни вели'ка, и^
рече цр~ь саё'лъ смр~тїю да ё%мреши а^вимеле'хъ
т^ы, и^ весь до'мъ эTц~а твое^го” И$ реq цр~ь ры'щђщиM преD ним#. (и^) преDстоащиM преD ниM
приведите і^ и^збїите і^е^ре'я гн~я. ја%ко рђка` иX съ
дв~дом и^ ксемђ (разђмњ'вше)39 ја%ко бњжи'тъ
(дв~дъ)40. и^ не възвњсти'ша въ ё'шїю мою, и^
не хотя'хђ ѓ%троцы цр~евы възложи'ти рђкъ
свои^хъ насопротиv і^е^ре'ѓ^мъ (бж~їимъ)41” И$ рече цр~ь
дои%кови възврати'ся т^ы и^ сря'щи і^ер^ е'я. и^
ѓ^брати'ся дои'къ сљ=ринъ, и^ ё^би` і^ер^ е'я гн~я в
(то'и дн~ь)42, (п~)43, и^ е~ мQђ. (и^) вс^я нося'щая
е^фђдъ. и^ ноMва'тъ гра'дъ і^е^ре'искїи, погђби` ё^сты` ѓ^рђжїя. эT мђжеска по'лђ (и^) до же'ньска,
эT ѓ'трокъ (и^) до с#сђщ'их# и^ теля'тъ, и^ ѓ^се'лъ
и^ ѓ^вча'тъ” И$ гонзе` (е^ді'нъ сн~ъ)44 а^вимеле'ховъ,
сн~а а^хи'това, (-)45 и%мя е^мђ а^віа^џа'ръ и^ бњжа
въ слDњ дв~да. И$ възвњсти` а^вїа^џа'ръ дв~дђ, ја%ко
ё^би` саё'лъ вс^я і^е^рея гн~я” И$ рече дв~дъ къ
а^виа^џа'рђ. ви'дњхъ въ дн~ь то'и, ја%ко (та'мо б^њ)
дои'къ сљ'ринъ. ја%ко възвњща'я (възвњсти`)46 саё'лови. а^зъ е^смь ви'ненъ ѓ^ дш~ахъ до'мђ эTц~а
твое^го” Сњди` (зд^њ) со мно'ю не бо'ися. ја%ко
и^дњж'е а^ще и^щђ` дш~и своеи мњ'ста. възыщђ` и^
дш~и твое'и. ја%ко съхранеn бђдеши (днеs)47 со
мно'ю”
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вболіває зі мною, і сповістив до
моїх вух, що мій син підняв над
мене мого раба, ворога до цього
дня. 9 І відповів Доїк-Сирієць, що
пас осли Саула, і стояв у тому часі
з рабами Саула, і сказав: Я побачив
сина Єссея, що прийшов до церкви
до священика Авімелеха, сина Ахітова. 10 І він запитав про нього
Бога, і дав йому поживу, і дав йому
спис чужинця Ґоліята. 11 І цар
послав покликати Авімелеха, сина
Ахітова, і всіх синів його батька,
священиків з Номви. І прийшли всі
до царя. 12 І сказав Саул: Послухай
отож, сине Ахітова. І сказав: Ось я,
говори, пане. 13 І сказав йому знову Саул: Що проти мене задумав ти
і син Єссея, що дав ти йому хліб і
спис, і запитав за нього Бога, щоб
наставити його наді мною ворогом
до цього дня? 14 І відповів Авімелех цареві: Та хто між усіма твоїми
слугами є такий вірний, як Давид, і
зять царя, і князь всіх твоїх приказів, і славний в твоєму домі? 15 Чи
думаєш, що я сьогодні почав за
нього молитися до Бога? Ні, отже!
Не покладай, царю, ці слова проти
свого раба і проти всього дому мого батька, бо не твій раб знав цього
слова, ні малого ні великого. 16 І
сказав цар Саул: Смертю помреш,
Авімелеху, ти і ввесь дім твого
батька. 17 І сказав цар озброєним,
що перед ним, і тим, що стоять перед ним: Приведіть і вигубіть
господніх священиків, бо їхня рука
з Давидом і до того, зрозумівши,
що Давид втікає, й не сповістили
до моїх вух. І слуги царя не хотіли
накласти своїх рук на господніх
священиків. 18 І сказав цар Доикові: Повернися ти і піди назустріч
священикам. І повернувся ДоикСирієць і забив господніх священиків у тому дні – 80 і 5 мужів, і всіх,
що носять ефуд. 19 І Номват, місто
священиків, він вигубив лезом меча, від чоловічого роду і до жіночого, від дітей і до немовлят, і
телят, і ослів, і овець. 20 І спасся
один син Авімелеха, сина Ахітова,
його ім’я Авіятар, і втік вслід за
Давидом. 21 І сповістив Авіятар
Давидові, що Саул забив всіх господніх священиків. 22 І сказав Давид до Авіятара: Знав я в тому дні,
що там був Доик-Сирієць, що, сповіщаючи, сповістив Саулові. Я є
винний за душі дому твого батька.
23 Сиди тут зі мною, не бійся, бо де
лиш шукаю місце своїй душі, пошукаю і твоїй душі, щоб ти сьогодні був збережений зі мною.
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Глава 23
1 І сповіщено Давидові, кажучи:
Ось чужинці обсіли Кеїл, і вони
грабують полонене і топчуть плоди. 2 І запитав Давид Господа, кажучи: Чи, пішовши, вигублю цих
чужинців? Сказав Господь: Іди і
поб’єш цих чужинців і спасеш
Кеїлу. 3 І сказали мужі Давида до
нього: Ось ми боїмося тут, в Юдеї,
як буде, коли підемо до Кеїли,
ввійдемо в живіт чужинців? 4 І
Давид додав ще питати Господа, і
Господь йому відповів, і сказав:
Встань і піди до Кеїли, бо я нині
видаю чужинців в твої руки. 5 І
пішов Давид і його мужі з ним до
Кеїли, і воювали з чужинцями, і чужинці втекли від лиця Давида; і він
забрав їхню скотину, і побив їх великою карою, і Давид спас тих, що
жили в Кеїлі. 6 І сталося, коли
втікав Авіятар, син Авімелеха, до
Давида, і пішов і він з Давидом до
Кеїли маючи ефуд у своїй руці. 7 І
сповіщено Саулові, що Давид
прийшов до Кеїли. І сказав Саул,
що: Його Бог видав в мої руки, бо
замкнувся, ввійшовши до міста з
брамами і засувами. 8 І заповів
Саул всьому народові зійти на війну до Кеїли, щоб схопити Давида і
його мужів. 9 І це пізнав Давид, що
Саул задумав на нього зло, і сказав
Давид до Авіятара, священика:
Принеси господній ефуд. 10 І сказав Давид: Господи Боже Ізраїля,
слухаючи, почув твій раб, що Саул
намагається прийти до Кеїли знищити через мене місто. 11 Чи видадуть мене ті, що живуть в Кеїлі
до рук Саула? І тепер чи зійде Саул, так як почув твій раб, Господи
Боже Ізраїля? Сповісти твоєму рабові. І сказав Господь: Видадуть тебе. 13 І вставши Давид і його мужі
з ним, яких 600, вийшли з Кеїли, і
ішли, куди бажали. І сповістили
Саулові, що Давид спасся з Кеїли, і
спинився ще, і не пішов. 14 І сів
Давид в пустині в Масермі, в ущелинах, і сів в пустині в горі Зифор,
в темній горі, в захмареній землі; і
Саул шукав його в усі дні, і Господь не видав його в руки Саула.
15 І побачив Давид, що Саул виходить його шукати, і Давид був в
захмареній горі, в оновленні Зифа.
16 І встав Йоанатан, син Саула, і
пішов до Давида, до оновлення; і
він підняв свої руки до Бога, 17 і
сказав до нього: Не бійся, бо не
знайде тебе рука мого батька Саула, і ти будеш царювати в Ізраїлі, і
я буду по тобі другим. І мій батько
Саул так знає. 18 І оба поклали
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Глvа, к~г”
възвњсти'ша дв~дђ гл~юще се и^ноплеме'нницы ѓ^блего'ша кеи'ль, и^ (-)1 расхита'ютъ
плњ'нь. (и^) попераю^тъ пло'ды” И$ въпроси`
дв~дъ г~а гл~я, а^ще (шеD)2 и^збїю` и^ноплеме'нникы сїя, (-)3 рече г~ь и^ди` и^ побњди'ши и^ноплеме'нники сїя, и^ сп~сеши кеи'ль” И$ рњша мђжи
дв~дви к немђ`, с^е м^ы зд^њ въ і^ё^де'и бои'мся,
(-)4 ка'ко бђдеT а^ще и%демъ въ кеи'ль въ чревеса`
и^ноплеме'нникомъ вни'демъ” И$ приложи` (е^ще`
дв~дъ въпроси'ти)5 г~а. и^ эTвњща` е^мђ г~ь и^ рече`
(-)6. въста'ни и^ сни'ди в кеи'ль, ја%ко а^зъ (нн~њ)
предаю` и^ноплеме'нники в рђцњ твои`” І$ и'де дв~дъ
и^ мђжи (е^го)7 с ни'мъ в кеи'ль. и^ бра'шася съ
и^ноплеме'нники. и^ бњжа'ша (и^ноплеме'нницы) эT
лица` (двDва) и^ поја%тъ ско'ты и^хъ, и^ порази` иX
ја^звою вели'кою, и^ сп~се дв~дъ живђщая въ кеи'лњ” И$ бы'сть е^гда бњжа` а^виа^џа'ръ сн~ъ а^вимеле'ховъ къ дв~дђ. и^ (сни'де и^ се'и с ни'мъ в# кеи'лђ)8
и^мы'и е^фђ'дъ в рђцњ` свое'й” И$ възвњсти'ся саё'лђ, ја%ко прїиде двDъ в кеи'лђ. и^ рече саё'лъ, (ја%ко) предаs и& б~ъ в рђцњ мои`, ја%ко затвори'ся вшеD
въ градъ вра'ты и^ верїа^ми” И$ заповњда саё'лъ
всњмъ лю'демъ на' брань сни'ти в кеи'лђ ја%ти
дв~да и^ мђжи е^го” И$ ё^вњсть (с^е) дв~дъ ја%ко
(ѕл^њ ё^мы'сли ѓ^ немъ саё'лъ)9, и^ рече дв~дъ къ
а^вїа^џа'рђ жръцђ`, принеси` е^фђ'дъ гн~ь” И$ рече
дв~дъ г~и б~е і^и^л~евъ, слы'ша ё^слы'шалъ е^сть
ра'бъ твой. ја%ко и%щетъ саёl прїити` на кеи'лђ,
растли'ти гра'да мене` ради” (Предадђтъ л^и мене` живђщ'їи в ке'и^лњ в рђцњ саё'лови)10. и^ нн~њ
а^ще сни'детъ саё'лъ ја%коже слы'шалъ е^сть ра'бъ
твой, г~и бж~е і^и^л~евъ възвњсти` рабђ` с^и. и^ рече
г~ь предадя'тъ т^я” И$ (въста'въ)11 дв~дъ и^ мђжи (е^го)12 с нимъ ја%ко, (х~)13, и^зыдо'ша и^с кеи'лы.
і^ и^дя'хђ а%може хотя'хђ, и^ (възвњсти'ша саё'лђ)14 ја%ко сп~сеся дв~дъ и^с кеи'лы. и^ ё^ста'вися
(е^ще и^ не и^зы'иде)15” И$ сњде двDъ въ пђсты'ни в
(масе'рмњ)16 въ ё'зинњ и^ сњде въ пђсты'ни въ
горњ` (зифо'рњ)17 [в горњ` те'мнњ въ земли` м#гле'нњ]18. і^ и^ска'ше е^го саё'лъ въ вс^я дн~и, и^ не
преда'сть е^го (б~ъ)19 в рђцњ (саё'ли)20” И$ ви'дњ
дв~дъ ја%ко и^схо'дитъ саё'лъ и^ска'ти (е^го)21, и^
(бя'ше) дв~дъ въ (зеMли)22 м#гле'нњ. (и^)23 ѓ^бновле'нїе зи'џовњ” И$ въста` (и^ѓ^а^наџа'нъ)24 сн~ъ саё'ловъ
і^ и'де къ дв~дђ въ ѓ^бновле'нїе. и^ (въз#дви'же)25
рђцњ свои` къ (б~ђ)26” И$ рече к немђ не бо'ися ја%ко не и%мать ѓ^брњсти` тебе` рђка` (эTц~а мое^го
саё'ла)27. и^ т^ы и%маши црsтвова'ти въ і^и^л~и. и^
а'зъ бђдђ по тебњ дрђгїи. и^ саё'лъ эTц~ъ мой
вњде та'ко” И$ положи'ста ѓ%ба завњтъ преD гм~ъ,
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и^ сидя'ше дв~дъ въ ѓ^бновле'нїи, (-)28 (и^ѓ^а^наџа'нъ)29 вни'де в до'мъ сво'й. І$ и^зыидо'ша (зиџњ'и)30 эT м#гле'ныя (земля`) к саё'лђ (гл~юще на
хо'лмњ)31” Вњ'си л^и (ја%ко) дв~дъ кры'е^тся в на'съ
в (махе'рњ)32 въ ё'зинахъ в но'вњи, на хо'лмњ
(хела'тъстњ)33, ѓ^деснђю (і^е^семо'на)34” И$ нн~њ (е^ли'ко)35 по дш~и цр~евњ (е^сть), (-)36 да сни'детъ к
на'мъ затворе'нъ б^о е^сть, (и^ та'ко мни` ја^ко в
рђцњ т^и е^сть)37” И$ рече (-)38 саё'лъ блsвени вы`
гв~и ја%ко поболњсте со мно'ю, и^дњте (нн~њ)39 ё^гото'вите (и&), (и^ ктомђ`)40 разђмњ'ите мњсто
е^го, и^дњже е^сть (ста'нъ)41 е^го, (-)42 та'мо (ё^бо
и^дњте)43, е^да ка'ко слђкђ'етъ” (Но вы`)44 вњдњте и^ разёмњ'ите [ѓ^ всњхъ мњстъ, и^дњже ся
кры'е^тъ (-)45 и^ възврати'теся къ мн^њ, да на
гото'во]46 (и^дђ`)47 с ва'ми (-)48 а^ще е^сть (и^ поD)49
земле'ю (-)50 и^зыска'ти и%мамъ его, (и^) въ всњ'хъ
ты'сђщахъ і^ё'динахъ. И$ (въста'вше зи'џњ)51 (эT
м#гле'ныя) (-)52 и^дя'хђ преD саё'ломъ, (-)53 дв~дъ
(же) и^ мђжи е^го (бя'хђ) въ пђсты'ни (внђтренеи)54, при ве'черњ ѓ^деснђ'ю (и^е^семо'на)55” І$ и'де саё'лъ и^ мђжи е^го и^ска'ти (дв~да)56 и^ възвњсти'ша (с^е) дв~дђ, и^ сни'де в ка'мы и^же (бњ) въ
пђсты'ни (-)57, и^ (слы'шаv)58 саё'лъ, и^ гна` въ
слDњ дв~да въ пђстыню (внђт'ренюю)59” І$ (и^дя'ше)60 саёl и^ мђжи е^го в ча'сть горы` тоя`, и^ б^њ
дв~дъ и^ мђжи е^го (-)61 кры'яся (-)62 эT лица` саё'ла, (-)63 саё'л (же) и^ мђжи е^го нападо'ша на
дв~да (-)64, (и^ хотњша) ја%ти и&” И$ (прїиде а%гг~лъ
къ саё'лђ)65 гл~я, потщи'ся и^ прїиди`, ја%ко прїидо'ша (в землю (твою) и^ноплеме'нницы)66” И$ възврати'ся саё^лъ, (ја^ко ктомђ`) не (гони`)67 дв~да,
і^ и^де на срњте'нїе и^ноплеме'нникомъ, сего ради
наречеся мњсто т^о ка'мы раздњлныи`, и^ въста`
дв~дъ эTтђдђ и^ сњде въ ё^зинаX (в га'ди)68”

Глvа, к~д”
бы'сть е^гда` възврати'ся саё%лъ въспя'тъ эT и^ноплеменникъ. и^ възвњсти'ша е^мђ гл~юще, с^е дв~дъ (б^њ) въ пђсты'ни (гаDстњи)1. и^ (пояT)2 (саё%лъ) съ
собо'ю, Wг~, мђжъ, и^збранны эT всего і^и^л~я. і^ и^де
и^ска'ти давы'да и^ мђжь е^го въ (мњсто)3 саDде'емъ [въ горђ` е^леѓ'ню]4” И$ (прїидо'ша)5 до стаD
пасо'мыX пђте'мъ. и^ бњ т^ђ верте'пъ и^ саё%лъ
вни'де (да почїеT т^ђ)6. (-)7 дв~дъ (же) и^ мђжи
е^го внђтрених# връте'пњхъ сњдя'хђ” И$ рњша
мђжи дв~дви к немђ`. с^е дн~ь то'й и^же рече г~ь
тебњ преда'ти (врагы` твоя`)8 в рђцњ твои`. и^
сътвори'ши (и^мъ)9 ја%ко бл~го преD ѓ^чи'ма твои'ма”
И$ (въста'въ)10 дв~дъ. и^ эTя'тъ въскри'лїе приѓ^дњва'ла саё'ля ѓ^та'и” И$ бы'сть по си'х и^
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завіт перед Господом. І сидів Давид
в оновленні, а Йоанатан ввійшов до
свого дому. 19 І вийшли зіфійці з
захмареної землі до Саула на версі,
кажучи: Чи знаєш, що Давид переховується в нас в Махері, в ущелинах, в Новому, на версі Хелата,
по правиці Єсемона? 20 І тепер все
є по душі царя, хай зійде до нас.
Замкнений бо є він, і так вважай,
що є в твоїй руці. 21 І сказав Саул:
Благословенні ви Господеві, бо ви
уболіваєте за мною. 22 Tепер iдіть
приготуйте його і до того пізнайте
його місце, де є його обоз, туди,
отже, ідіть, щоб часом не ухитрився. 23 Але ви погляньте і пізнайте всі місця, де ховається, і поверніться до мене, щоб пішов я з
вами на готове, якщо є; і буду його
шукати під землею і в усіх тисячах
Юди. 24 І Зіфеї, вставши від захмареної, ішли перед Саулом; Давид
же і його мужі були надвечір у внутрішній пустині, по правиці Єсемона. 25 І пішов Саул і його мужі
шукати Давида, і сповістили це Давидові, і він зійшов до каменя, що
був у пустині. І почув Саул, і гнався вслід за Давидом до внутрішньої
пустині. 26 І йшов Саул і його мужі
в часті тієї гори, і ховався Давид і
його мужі від лиця Саула; Саул же
і його мужі напали на Давида і
намагалися його схопити. 27 І
прийшов ангел до Саула, кажучи:
Поспішися й іди, бо в твою землю
прийшли чужинці. 28 І повернувся
Саул так, що більше не гнався за
Давидом, і пішов назустріч чужинцям. Задля цього те місце названо
Камінь поділу. 24,1 І Давид встав
звідти і сів в урвищах в Гади.

Глава 24
2 І сталося, як Саул повернувся
назад від чужинців, і сповістили
йому, кажучи, що Давид був у пустині Ґадській. 3 І взяв Саул з собою
3000 вибраних мужів з усього Ізраїля і пішов шукати Давида і його
мужів в місто Садеєм, до гори Елеон. 4 І прийшли до стад, що паслися при дорозі. І була там печера,
і Саул ввійшов, щоб там облегшитися. Давид же і його мужі сиділи
всередині печери. 5 І сказали мужі
Давида до нього: Ось той день, про
який сказав Господь, що видасть
тобі твоїх ворогів у твої руки, і вчиниш їм, як добре перед твоїми очима. І встав Давид і потайки відрізав
рубець одежі Саула. 6 І сталося після цього, і забило в Давиді його
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серце, бо відрізав рубець одежі Саула. 7 І сказав Давид до своїх мужів: Хай не буде мені таке від Господа, щоб я вчинив це слово моєму
панові, господньому помазанникові, щоб підняти на нього мою руку,
бо цей є господнім помазанником.
8 І злагіднив Давид своїх мужів
словами, і не дав їм убити Саула. І
встав Саул і пішов у свою дорогу. 9
І вийшов Давид вслід за ним з печери, і закричав Давид за ним, кажучи: Господи, царю! І оглянувся
Саул вслід за ним. І схилившись
Давид до землі на лице, й поклонився йому. 10 І сказав Давид до
Саула: Навіщо слухаєш слово народу, що говорить, що ось Давид шукає твою душу? 11 Бо ось день –
побачили твої очі, що тебе Господь
видав в мої руки в печері, і я не задумав убити тебе, і я тебе помилував, і сказав: Не простягну моєї руки на мого пана, бо цей є господнім
помазанником. 12 І гляди на рубець
своєї одежі в моїй руці. Я відрізав
рубець твоєї одежі і не убив тебе. І
знай, і гляди сьогодні, що немає
злоби в моїй руці ані безчестя, ані
ненависті, ані не згрішив я проти
тебе. А ти шукаєш мою душу, щоб
її взяти. 13 Хай Господь судить між
мною і тобою, і хай Господь оправдає мене перед тобою, бо моя рука
не є на тобі. 14 Так, як говорить
стародавня притча: Від беззаконників вийде переступ. Але моя рука
не є на тобі. 15 І тепер, царю Ізраїля, вслід за ким ти ходиш, або вслід
за ким женешся, чи за здохлим
псом, або в слід за одною блохою?
16 Хай Господь буде суддею і розсудником між мною і тобою. Поглянь, Господи, і суди мені судом, і
відсуди мені з твоєї руки. 17 І
сталося, як закінчив Давид говорити ці слова до Саула, і сказав Саул:
Чи це є твій голос, дитино Давиде?
І підняв Саул свій голос, і заплакав.
18 І сказав Давидові: Ти є справедливіший за мене, бо ти віддав мені
добро, я ж тобі віддав зло. 19 І ти
мені сьогодні сповістив те, що ти
мені вчинив добро, бо коли мене
видав Господь Бог ізраїльський в
твої руки, то ти мене не вбив. 20
Так, наче хто знайшов би свого ворога в біді і вивів його на добру дорогу, і Господь віддасть йому добро, так як ти сьогодні вчинив. 21 І
тепер ось я пізнав, що царювати царюватимеш, і в твоїх руках стане
царство Ізраїля. 22 І тепер поклянися мені Господом, що не викоріниш
моє насіння по мені, і не вигубиш
моє ім’я з дому мого батька. 23 І
Давид поклявся Саулові. І пішов
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въстопта` (дв~дђ срDце свое`)11. ја%ко эTя'тъ въскри'лїе приѓ^дњва'ла (саё%ля)12” И$ рече дв~дъ къ
мђж'емъ своиM не бђ'ди мн^њ ничто'же эT г~а.
а^ще сътворю` (гла'съ)13 се'и господи'нђ с^и х~ђ гн~ю,
и^же въздви'гнђти рђкђ мою` на'нь, ја%ко х~с гн~ь
е^сть се'й” И$ ё^кроти` дв~дъ мђжа своя словесы`. и^
не да'стъ и^мъ (-)14 ё^би'ти саё%ла. и^ въста` саё'лъ и^ сни'де на пђть (сво'и)” І$ и^зы'де дв~дъ въ
слњдъ е^го и^з верте'па. и^ възопи` дв~дъ за
(ни'мъ)15 гл~я. г~и цр~ю. и^ ѓ^зрњся саё'лъ въ слDњ
е^го. и^ прекло'нъся дв~дъ (до земля` лице'мъ
(-)16)17 и^ поклони'ся е^мђ” И$ рече дв~дъ къ саё'лђ
почт^о послђша'еши словесе` людїи гл~ющъ. (ја%ко)
с^е дв~дъ и%щетъ дш~а твое'я” Се (б^о) (днsь)18
ви'дњста ѓ%чи твои`. ја%ко преда'лъ т^я бя'ше г~ь
(-)19 в рђ'цњ мои` въ вертепњ. и^ не помы'слихъ
ё^би'ти тебе`, (н^о)20 поми'ловахъ т^я. и^ рњхъ не
прострђ` рђки` мое^я на г~а мое^го, ја^ко помаза'нникъ (е^сть гн~ь се'й)21” И$ (ви'ждъ)22 въскри'лїе ѓ^дњя'ла свое^го въ рђцњ` мое'и. а%зъ эTя'хъ въскры'лїе [ѓ^дњя'ла твое^го]23, и^ не ёби'хъ тебе`. и^
разђмњ'и и^ ви'ждъ днsе ја%ко нњсть ѕло'би въ
рђцњ` мое'и, н^и бесче'стїя ни нена'висти, н^иже
съгрњши'хъ к тебњ`. (а^)24 т^ы и%щеши дш~а
мое^я и^зя'тї ю” да сђдиT г~ь межди мно'ю и^ тобо'ю. и^ да ѓ^пра'вдитъ м^я г~ь эT тебе`, (-)25
рђка` (б^о) моя нњсть на' тя” ЈА/коже гл~етъ
при'тча пр'ьвая, эT безако'н#никъ, и^зы'детъ престђпле'нїе, (н^о)26 рђка` моя нњсть на' тя” И$
нн~њ (цр~ю і^и^л~евъ въ слњдъ кого` т^ы ходи'ши)27,
(и^л^и) по ко'мъ го'ниши (-)28 въслњдъ л^и ўа`
ё^мръша, (и^л^и)29 въ слDњ блохы` е^ді'ноя” да бђ'дет# г~ь сђдїя и^ эTвњтни'к#, ме'ждђ мно'ю и^
(-)30 тобо'ю ви'ждъ г~и и^ сђди` сђ'домъ м^и, и^ эTсђди м^я эT рђки` твое^я” И$ бы'сть е^гда` сконча`
дв~дъ гл~ы сїя, гл~я къ саё'лђ. и^ рече саё'лъ
(тво'и л^и (е^сть) с^е гла'съ)31 ча'до дв~де, и^ въздви'же (саё'л# глаs свои)32, и^ въспла'ка” И$ рече (-)33
дв~дђ пра'веденъ е^си т^ы надо мно'ю. ја%ко т^ы
възда` м^и бл~га'я, а%з же (тебњ въз#да'хъ)34
ѕла'я” И$ т^ы възвњсти м^и днsь, и^же сътвори
м^и бл~гая. е^гда` (б^о предалъ)35 м^я е^сть г~ь (б~ъ
і^и^л~евъ)36 въ рђкђ твое^ю, и^ нњси (мене` ё^би'лъ)37” (-)38 ЈА/коже а%ще (кт^о ѓ^бря'щетъ)39 врага` свое^го въ печа'ли (-)40 и^зведеT и& въ пђть
бл~гъ. и^ г~ь въздасть е^мђ бл~гыхъ ја%коже т^ы
сътвориl е^си днsь” И$ нн~њ с^е а^зъ (ви'дњ)41 ја%ко
цр~юя црsтвова'ти и%маши. и^ ста'ти и%мать въ
рђцњ` твои` црsтво і^и^л~ево. и^ нн~њ покленимися
гм~ъ, ја%ко не и^скорени'ши сњмени мое^го по мнњ`.
и^ не погђби'ши и%мени мое^го эT до'мђ эTц~а
мое^го” И$ кля'тся дв~дъ (саё'лови. і^ и'де саё'лъ
452
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на мњсто свое`. дв~дъ же) и^ мђжи е^го възыдо'ша въ (срњдђ)42 тњсноты`”

Глvа, к~е”
ё'мре (само'илъ)1, и^ (събра'ся)2 ве'сь і^и^л~ь. и^
(пла'кашеся)3 е^го и^ (погребо'ша)4 и& в до'мђ
е^го въ (саръмаџе'мњ)5. и^ (въста'въ)6 дв~дъ
(-)7 сни'де въ пђсты'ню маа'ню (вънђтре'нюю)” И$ б^њ чл~къ въ маа'нњ. и^ ста'да е^мђ своя
на карми'лњ, и^ чл~къ (с^и) вели'къ ѕњ'ло, и^ сего ѓ^вецъ б^њ, Wг~, (а^)8 ко'зъ Wа~. и^ бы'сть е^гда` стрижаще (стада)9 своя на каrми'лњ” (-)10 И$мя' (же)
чл~кђ (нава'нъ)11, і^ и'мя женњ` е^го (и^а^вигњя)12, и^
(бя'ше) жена` е^го бл~га (и^ смысле'на)13, и^ (възоро'мъ ви'дњти ѕњ'ло добра`)14, (а^)15 (мђжъ е^я`)
чл~къ твръдъ, и^ лђка'въ при всњмъ, и^ (не ѓ^бщи'въ)16” И$ слы'ша дв~дъ въ пђсты'ни, ја%ко
стрижетъ (нава'нъ)17 (на каръми'лњ)18 (ста'да)19
своя” И$ (посла` дв~дъ)20, і~, ѓ%троковъ, и^ рече ѓ%трокомъ възы'дњте на карми'ль, і^ и^де'те къ
(нава'нђ)21 и^ въпроси'те и& эT (мене`)22 с мироM” (-)23
Негли здра'въ е^си и^ до'мъ тво'и, и^ вс^я твоя
здра'ва л^и сђть” И$ нн~њ ё^бо (слы'шђ)24 ја%ко
стригђтъ (-)25 пастђси твои`, и^же бњша с на'ми въ пђсты'ни, и^ не възбра'нихомъ и^мъ, и^ не
сътвори'хомъ (-)26 ничесо'же въ вс^я дн~и, е^гда
бњша на карми'лњ” Въпроси` ѓ%троки своя, и^
възвњстя'т# ти, и^ (ѓ^брњто'шася ѓ^тро'цы
твои` съ радостїю)27 преD ѓ^чи'ма твои'ма. ја%ко
въ дн~ь бл~гъ прїидо'хоM, (т^о да' же нн~њ сн~ови
твое^мђ дв~дђ, е^же а%ще хо'щеши)28” И$ (прїидо'ша)29 ѓ%троцы [дв~дви]30 и^ (гл~аша)31 словеса` с^и
къ (нава'нђ)32. (и^)33 вс^я гл~ы сїа и^менеM дв~двыM” И$
въско'чи (наваn) (-)34 эTвњща (-)35 ѓ%трокоM двDвыM
(рекъ)36. чт^о (еs) двDъ (и^л^и)37 чт^о (е^сть) сн~ъ
і^е^с#сеѓv. днsь ё^множе'ни сђть раби`, эTходя'ще ко'жDо
эT лица` господи'на свое^го, и^ возмђ` хлњба (-)38 и^
вина` (-)39 и^ закла'нїа моя` ја%же заклаX стригђщиM
моя` ѓ%вца. то (та` л^и даM)40 мђжеM иXже не вњ'дњ
эTкђ'дђ сђть” И$ възврати'шася ѓ%троцы дв~дви
пђтемъ свои^м#. и^ (възвра'щ#шеся)41 прїидо'ша и^
възвњсти'ша дв~дђ по (гл~ђ семђ`)42” И$ рече дв~дъ
мђж'емъ своиM, ѓ^поя'шися ко'ждо ваs ѓ^рђжїемъ
своиM і^ и^до'ша въ слDњ дв~дъ. ја%ко у~, мQђ. (а^)43 с~
(и^хъ) ѓ^ста` ё^ сосђдовъ” И$ а^вигњи` женњ` (нава'новњ)44 повњ'да е^ді'нъ ѓ%трокъ гл~я. с^е (присыла`
дв~дъ)45 послы` эT пђсты'ня блsви'ти господи'на
на'шего. (н^о ѓ%нъ)46 ё^врати'ся эT ниX” (Сїи же)47
мђж'и бла'ѕи (бњша) на'мъ ѕњ'ло, (и^) не възбраня'хђ на'м# (ѕњ'ло), н^и сътвори'ша н^ы (ѕл^а ничт^оже) въ вс^я дн~и в ня'же бњхоM с ни'ми” И$ сђ453

Саул до свого місця, Давид же і
його мужі пішли до середини урвища.

Глава 25
1 І помер Самуїл, і зібрався
ввесь Ізраїль, і оплакували його, і
його поховали в домі його в Сарматемі. І вставши Давид прийшов до
внутрішньої пустині Маана. 2 І був
чоловік в Маані, і його власні стада
в Кармилі. І цей чоловік дуже великий, і його овець було 3000, кіз –
1000. І сталося, що він стриг стада
свої в Кармилі. 3 Ім’я ж чоловіка
Навал й ім’я його жінки Явигія; і
його жінка була добра і розумна, і
дуже гарна на вид лицем, а її чоловік – тяжкий чоловік і поганий в
усьому, і не товариський. 4 І почув
Давид в пустині, що Навал на Кармилі стриже свої стада. 5 І послав
Давид 10-ть слуг, і сказав слугам:
Підіть до Кармила і підіть до Навана, і запитайте його від мене з миром: 6 Чи здоровий є ти і твій дім, і
чи все твоє здорове? 7 І тепер ось
чую я, що стрижуть твої пастухи,
які були з нами в пустині, і ми їм не
перешкодили, і ми не вчинили нічого в усі дні, коли вони були в
Кармилі. 8 Запитай своїх слуг, і
сповістять тобі. І знайшлися твої
слуги з радістю перед твоїми очима, бо в добрий тобі день ми прийшли. Дай же сьогодні твоєму синові Давидові, що лиш бажаєш. 9 І
прийшли слуги Давида, і сказали ці
слова до Навана, і всі слова ці в
ім’я Давида. 10 І вскочив Наван,
відповів слугам Давида, сказавши:
Хто є Давид, або хто є син Єссея?
Сьогодні намножилося рабів, що
відходять, кожний з-перед лиця
свого пана. 11 І візьму хліби і вино,
і моє заколене, яке я заколов тим,
що стрижуть мої вівці, і чи те дам
мужам, яких не знаю, звідки вони
є? 12 І повернулися слуги Давида
своєю дорогою. І повернувшись,
прийшли і сповістили Давидові за
цим словом. 13 І сказав Давид своїм мужам: Хай кожний з вас підпережется своєю зброєю, і вслід за
Давидом пішли яких 400 мужів, а
200 з них зосталось з посудом. 14 І
Авіґеї, жінці Навана, сповістив один з слуг, кажучи: Ось Давид прислав послів з пустині поблагословити нашого пана, і він відвернувся
від них. 15 Ці ж мужі були дуже
добрі до нас і дуже не перешкоджали нам ані не вчинили нам ніякого зла в усі дні, які були ми з ними. І коли ми там були, 16 вони були довкруги нас в ночі і в дні, як
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стіни, в усі дні, як ми були з ними
на полі, пасучи стадо. 17 А тепер
знай і ти гляди, що вчиниш, бо виповнилася вся злоба нашого пана і
на його дім. І до нього, що є голодний, неможливо до нього говорити.
18 І поспішилася Авиґія, і взяла
200 хлібів, і два бордюги вина, і 5
баранів, і 5 петльованих чистих хлібів, і кошик родзинків, і 200 в’язанок фіґів, і покала на ослів. 19 І
сказала до своїх слуг: Ідіть переді
мною, і ось я іду вслід за вами. І
своєму мужеві вона не сповістила.
20 І сталося, як вона сіла на осла і
виходила на частину гори, і ось
Давид і його мужі йшли їй назустріч, і вона їх зустріла. 21 І сказав
Давид: Добре – ти неправедного
спасла. Бо я зберіг все Наванові в
пустині і не подумав взяти нічого з
усього, що його, і він віддав мені
злом за добро. 22 Це ж хай зробить
Бог Давидові і це хай додасть, якщо
останеться щось з усього Навана
аж і до ранку, побачиш що получить. 23 І побачила Авіґея Давида, і
поспішившись зіскочила з осла, і
впала перед Давидом, і поклонилася йому до землі. 24 І після цього
впала до його ніг і сказала: На мені
ця провина, пане, моя є несправедливість. Якщо дозволяєш, хай промовить твоя рабиня в твої вуха, і
послухай слова твоєї рабині. 25
Хай не покладе пан нічого на своє
серце, задля цього зажерливого чоловіка, бо таке, як його ім’я, так і є,
бо Наван – є його ім’я, і немає розуму в ньому. Я ж, раба твоя, не
знала про твоїх слуг мого пана, яких ти послав. 26 І тепер, мій пане,
живий Господь і живе твоя душа,
оскільки оберіг тебе Господь, щоб
не надійшов ти на невинну кров, і
сам спас твою руку. І тепер хай будуть, як і Наван, вороги твої, що
шукають зла моєму панові. 27 І тепер візьми цей дар, який принесла
твоя рабиня своєму панові, і дай
слугам, що прислуговують моєму
панові. 28 Забери тепер несправедливість твоєї рабині, бо, роблячи,
зробить Господь вірним дім моєму
панові, бо Господь воюватиме війну мого пана, і в тобі ніколи не
знайдеться злоба. 29 Якщо ж і повстав чоловік, що тебе переслідує,
шукає твою душу, і буде душа мого
пана прив’язана узами життя від
Господа Бога, і вдариш з пращі душу свого ворога. 30 І буде, коли
вчинить Господь моєму панові все
добре, що сказав про тебе, і вчинить тебе Господь проводирем в Ізраїлі; 31 і не буде це на гидоту і на
згіршення серця мого пана, щоб бе-
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щиM наM (т^ђ)48, ја%ко стњны бњша ѓ^ наs, (-)49 въ
нощи` и^ въ дн~и по вс^я дн~и сђщиM с ни'ми, (на
селњ`) пасђщ'е ста'да” А$ нн~њ разђмњи и^ ви'ждъ
(т^ы чт^о)50 сътвори'ши ја%ко съверши'ся (вс^я)
ѕло'ба господи'на на'шего, и^ на домђ` е^го. и^ (семђ`
глаDнђ сђщђ)51, нел#зњ гл~ати к немђ`” И$ пот#щася а^вигњя'. и^ взя`, с~, хлњбъ и^ дв^њ корча'ѕњ
вина`, и^ е~, ѓ%венъ (-)52, и^ е~, (хлњбъ смида'ленъ
чи'стъ)53, и^ (ко'шницђ)54 гро'здїя, и^ с~, вя'заницъ смо'квеи, и^ възложи` на ѓ^сля'та” И$ рече
къ ѓ%трокомъ своиM пои^дњте предо мно'ю, и^ с^е
а%зъ въ слDњ ваs и^дђ`. и^ мђжђ свое^мђ с^и не
възвњсти`” И$ бы'сть е'й въсњд#ше на ѓ^сля`. і^ и^сходя'щђ въ часть горы`. и^ с^е дв~дъ и^ мђжи е^го
(и^дђще)55 сђпроти'въ е'й, и^ (та`) срњте я&” И$
(рече дв~дъ)56 до'брњ (сп~се непра'веDника)57. а%зъ (б^о)
вся` съхраниX (нава'нђ)58 въ пђсты'ни. и^ не
(помы'слиX)59 поја%ти (ничт^оже эT всего е^мђ`)60. и^
възда'сть м^и ѕла'я въз# бл~гаа” Се^ (же) сътвори`
б~ъ двDви и^ с^и приложи`. а%ще (ѓ^ста'нетъ
нњ'что)61 эT всего` (нава'нђ)62. да'же (и^) до ё'тра
(ё^ви'ди ја^же полђчи`)63” И$ ё^ви'дњ а^вигњ'я дв~да.
и^ (потщаvшися)64 ско'чи съ ѓ^сля'те. и^ паде` преD
дв~доM (-)65, и^ поклони'ся е^мђ до земля`” (И$ посе'мъ паде`) преD нога'ми е^го. и^ реq, на мн^њ (вина
с^и) господи'не (-)66, (моа` е^сть) непра'вда. (а%ще
вели'ши) да гл~етъ раба` твоа` въ ё'ши твои`, и^
послђшаи [словесъ рабы` твое'я]67” Не положи`
господи'не (-)68 на срDцы свое^мъ (ничесо'же), чл~ка
сего` ра'ди глDаствђю'щаго. (ја^ко б^о и%мя е^мђ
та'ко и^ е^сть) (нава'нъ)69 (б^о е^сть) и%мя е^мђ и^
нњсть смы'сла в неM, (-)70 а%з (же) раба` твоа` не
вњ'да ѓ%троk твоиX [господи'на мое^го]71 ја%же е^си
посла`” И$ нн~њ господи'не (мо'и) живъ г~ь и^ жива
дш~а твоя`, ја^ко въз#брани` т^и г~ь. да прїидеши
на кро'вь непови'ннђ, и^ сп~се рђ'кђ свою (самъ)72. и^
нн~њ да бђдђT ја%ко (и^) (нава'нъ)73 вра'ѕи твои`
и%щђще господи'нђ мое^мђ ѕл^а” И$ нн~њ возми`
(принесе'нїе)74 с^е е^же бњ` принесла` раба` (-)75 господи'нђ свое^мђ. и^ даждъ ѓ%трокоM преDстоа'щимъ
господи'нђ мое^мђ” эTи^ми` нн~њ непра'вдђ рабы`
твое'я. ја%ко творя` сътвори'тъ г~ь (до'мъ вњренъ господи'на мое^го)76. ја^ко бра'нїю (господи'на
мое^го г~ь)77 побо'ретъ, и^ ѕло'ба не ѓ^бря'щет#ся
въ тебњ` нико'лиже” (А/ще же) и^ (въста`)78 чл~къ
гоня'и тя, (-)79 и%ща дш~а твое'я. и^ (е^сть)80
дш~а господи'на мое^го привя'зана при ё'зомъ живы'мъ эT г~а б~а, и^ дш~ђ врага` своеh ё^рази'ши
пра'щею (-)81” И$ бђдетъ е^гда` сътвори'тъ г~ь
господи'нђ мое^мђ вс^я е^ли'ко гл~а бл~го тебњ`. и^
съвръшиT т^я г~ь на влDчество въ і^и^л~и. и^ не
бђдетъ (-)82 с^е на ме'рзость и^ на собла'знь [срD454
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цђ]83 господи'на мое^го, е^же и^злїа'ти кро'вь (непови'ннђ безђма`)84. и^ (сп~си)85 рђкђ (свою`) господи'нђ
мое^мђ (-)86. и^ да ё^бла'житъ г~ь господи'на
мое^го. и^ помяне'ши рабђ` свою ё^блажи'ти ю&” И$
реq дв~дъ къ а^вигњ'и. блsвеn г~ь б~ъ і^и^л~евъ, и^же
посла` т^я днsь (-)87 на срњте'нїе м^и. и^ блsвеn
совњтъ тво'и. и^ блsве'на т^ы (ё^ставле'ши)88 м^я
(въ дн~ь сїи)89. во'ньже не прїити м^и на (проли'тїе кро'ви)90, и^ спsти (м^и рђкђ свою`)91” Э$ба'че
жиv г~ь б~ъ і^и~леv, и^же възбрани' ми днsь ѕл^а не
сътвори'ти. а%ще б^о бы` не пот#щася (-)92 на
срњтенїе м^и. тогда` рњ'хъ, а^ще кт^о ѓ^скђдње^тъ м^и эT нава'на. ё^тро до' свњта (полђчи'та ви'димое`)93” И$ прїяT дв~дъ эT рђкђ е^я вс^я
ја%же принесе` е^мђ и рече е'й и^ди` с ми'ромъ в
до'мъ сво'и, (ја%ко)94 послђшахъ гла'са твое^го, и^
възлюби'хъ лице` твое. і^ и'де а^вигњя' къ (наванђ)95, и^ (-)96 се'й и^мња'ше пи'ръ в домђ` свое^мъ, ја%ко пи'ръ цр~евъ, и^ срDце (нава'ново)97 веселя'ся бњ в не'мъ, (-)98 пїяn (б^о бяше) ѕњло. и^
не възвњсти` (а^вигњ'я нава'нђ)99 гл~а (н^и) (вели'ка
н^и ма'ла)100, до' свњта ё%треняго” И$ бы'сть
заё%тра ја%ко и^стрезви'ся ((нава'нъ)101 эT вина`)102
(и^) повњ'да е^мђ жена` е^го (вс^я) гл~ы сїя`, и^ ё'мре
срDце е^го в неM, и^ то'й саM бы'сть ја%ко ка'мень” И$
(ја%ко бы'сть)103 де'сять дн~ь, (-)104 порази` г~ь
(нава'на)105 и^ ё'мре” И$ (слы'шавъ)106 дв~дъ и^ рече,
блsвеn г~ь е^же сђди` сђ'дъ поноше'нїа мое^го эT рђки`
(нава'ня)107, и^ раба` свое^го въздръжа` эT (-)108 ѕла`,
и^ ѕло'бђ (нава'ню)109 възврати г~ь на главђ` е^го. и^
посла` дв~дъ (-)110 гл~а къ а^вигњ'и, да поимђ`
т^я себњ въ женђ`” И$ прїидо'ша ѓ%троцы двDви
къ а^вигњ'и въ карми'лъ, и^ рњша е'й гл~юще,
дв~дъ посла` н^ы къ тебњ` да т^я по'иметъ
себњ въ женђ`” И$ (въста'вши)111 поклони'ся до
земля` лице'мъ, и^ ре'че с^е раба` твоя`, ја%ко (и^)
раба` и^же ё^мыва'етъ но'гы ѓ%трокомъ твоиM” И$
въста` а^вигњя' и^ (въсњдъ)112 на ѓ^сля` и^ е~,
дв~ць и^дя'ше въ слњ'дъ е^я` і^ и^дя'ше въ слњ'дъ
ѓ%трокъ дв~двыхъ, и^ (бы'сть)113 е^мђ в# женђ`
(а^вигњя')” (И$ по се'мъ) и^ (нахина'мђ)114 поя'тъ
дв~дъ эT [і^и^л~я]115. и^ (бњ'ста е^мђ дв~њ)116 женњ`.
(-)117 саё'лъ да'сть мельхо'лђ дще'рь свою` женђ`
дв~двђ, (џалтїю)118 сн~ђ [ами'шђ]119, и^же эT
ро'м#ма”

Глvа, к~ѕ”
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(прїидо'ша) (ѕивњ'и)2, эT м#гле'ныя къ саё'лђ на хоlмъ гл~юще. (не се'й л^и)3 дв~двъ
(съкрыlся е^сть)4 ё^ на'съ на хо'лмђ, (и^же
въ е^хала'џњ)5 противђ (-)6 (и^е^сњмо'нђ)7” И$
(въста'въ)8 саё%лъ и^ сни'де въ пђсты'ню (зи'џъ455

зумно пролити невинну кров, і спасти йому руку мого пана. І хай Господь вчинить добро моєму панові, і
згадаєш твою рабиню, щоб вчинити їй добро. 32 І сказав Давид до
Авіґеї: Благословенний Господь
Бог Ізраїля, який сьогодні послав
тебе мені назустріч, 33 і благословенна твоя порада, і ти благословенна, бо зупиняєш мене в цьому
дні, щоб в ньому не прийти мені на
пролиття крові, і мені спасти мою
руку. 34 Тільки живе Господь Бог
ізраїльський, який сьогодні зупинив мене, щоб не вчинити зло. Бо
якщо б ти не поспішилася мені назустріч, тоді сказав я: Якщо хто
забракне мені з Навана вранці, до
світанку одержать явне. 35 І Давид,
прийнявши з її руки все, що йому
принесла, і сказав їй: Піди в мирі
до свого дому, бо я вислухав твій
голос і я полюбив твоє лице. 36 І
пішла Авіґея до Навана, і цей мав
бенкет в домі своїм, наче бенкет
царський, і серце Навала веселилося у ньому, бо був дуже п’яним. І
не сповістила йому Авігея слово, ні
велике ні мале, аж до раннього світла. 37 І сталося вранці, коли витверезився Наван від вина, і йому
сповістила жінка його всі ці слова, і
завмерло його серце в ньому, і він
сам став наче камінь. 38 І коли було десять днів, Господь побив Навана, і він помер. 39 І почув Давид,
і сказав: Благословенний Господь,
який судив суд мого покривдження
з руки Навана, і оберіг від зла свого
раба, і злобу Навана Господь повернув на його голову. І послав Давид, заговорив до Авіґії, щоб узяти
її собі за жінку. 40 І прийшли слуги
Давида до Авіґії, до Кармила, і сказали їй, кажучи: Давид послав нас
до тебе, щоб тебе взяти собі за жінку. 41 І вставши вона поклонилася
до землі лицем, і сказав: Ось раба
твоя, як і раба, що вмиває ноги твоїм рабам. 42 І встала Авіґея, і сіла
на осла, і 5-ть дівчат ішло вслід за
нею, і йшла вслід за слугами Давида, і Авіґея стала йому за жінку.
43 І після цього Давид взяв Яхінаму з Ізраїля, і були в нього дві жінки. 44 Саул дав свою дочку Мельхолу, жінку Давида, Фалтієві, синові Амиша, що з Ромми.

Глава 26
1 І прийшли Зивії з пустині до
Саула на гору, кажучи: Чи не цей
Давид сховавася в нас в горі, що в
Ехалаті, напроти Єсімона? 2 І встав
Саул, і зійшов до пустині Зіф, і з
ним 3000 вибраних мужів з Ізраїля
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вийшли шукати Давида в пустині
Зіф. 3 І став Саул довкруги хелатської гори, що напроти Єсемона,
при дорозі, і Давид сидів в пустині.
І побачив Давид, що наблизився
Саул вслід за ним до пустині. 4 І
послав Давид розвідників, і пізнав,
що Саул приближається вслід за
ним до Келасаха. 5 І встав Давид
потайки, і ввійшов до місця, де відпочивав Саул, і там був і Авеннир,
син Нира, головний його воєвода, і
Саул спав у світлиці, і полки народу довкруги нього. 6 І відповів Давид, і сказав до Ахімелеха-Хеттея і
до Авеси, сина Саруї, брата Йоава,
кажучи: Хто ввійде зі мною до Саула в полк? І сказав Авеса: Я ввійду з тобою. 7 І ввійшли Давид і Авеса до вояків вночі, і ось Саул
спав в світлиці, і спис його запханий в землю при його головах, Авеннир же і його вояки спали довкруги нього. 8 І сказав Авеса до Давида: Ось Господь сьогодні дав тобі твого ворога до рук твоїх, і тепер
поб’ю його, ось бо його зброя є поза ним, і вдруге на нього не замахнуся. 9 І сказав Давид до Авеса: Не
убивай його, бо коли хто простягне
руку на господнього христа, і очиститься? 10 І сказав Давид: Живий
Господь, якщо Господь не скине
його, чи прийде його день і він помре, чи піде на війну і там згине. 11
Хай не буде, щоб я, Господи, наклав мою руку на господнього
христа. І тепер візьми спис з-перед
голови і посуд води, і підім на бік.
12 І взяв Давид спис і посуд води зперед його голови, і оба відійшли. І
не було того, хто би знав, або їх
побачив, і не було нікого того, хто
встав, бо всі спали, бо напав на них
сильний сон від Господа. 13 І перейшов Давид на другий бік і став
на версі гори здалека, і між ними
була велика дорога. 14 І закликав
Давид до народу, і Авенирові відповів, кажучи: Чи не відповіси мені
Авеннире? І відповів Авеннир, і
сказав: Хто ти є, що кличеш до мене? 15 І сказав Давид до Авеннира:
Чи не є ти мужем, і хто подібний до
тебе в Ізраїлі? І чому не стережеш
свого пана царя? Бо ввійшов один з
народу, щоб убити твого пана царя.
16 І це, що ти вчинив, є дуже недобре. Живий Господь, бо синами
смерті є всі ви, що не стережете
свого пана царя, господнього христа. І тепер гляди вже! Де є спис царя і посуд води, що був при головах? Де є? 17 І пізнав Саул голос
Давида, і сказав: Чи це твій голос,
сину Давиде? І сказав Давид: Я твій
раб, пане царю. 18 І знову сказав

1Царств

26,18

скђю)9. и^ с ниM, Wг~, мђжъ и^збра'нныX эT і^и^л~я
(и^зы'идо'ша) и^ска'ти дв~да въ пђсты'ню [зиgскђ`]10”
И$ ста` саё'лъ ѓ%крsтъ хол#ма (хелаgска)11 и^же противђ (-)12 (и^е^семо'нђ)13 при пђти`. и^ дв~дъ сњдя'ше въ пђсты'ни и^ ви'дњ дв~дъ ја%ко приближи'ся саё'л# въ слDњ е^го в# пђсты'ню” И$ посла`
двDъ съзира'теля. и^ (разђмњвъ)14, ја%ко приближа'ется саё'лъ (въ слDњ е^го)15, въ [келаса'гъ]16)”
И$ въста` двDдъ та'и. и^ (въни'де)17 в мњсто
и^дњже почива'ше (-)18 саёl и^ т^ђ (бњше и^)
(а^вени'ръ)19 сн~ъ ни'ровъ, старњ'и вое^во'дњ е^го. и^
саё%лъ спа'ше въ свњтлњи, и^ лю'дїи по'лкы
ѓ%крестъ е^го” И$ эTвњща` дв~дъ и^ рече къ
[а^вимеле'хђ]20 хет#те'инђ. и^ къ (а^ве'сђ)21 сн~ђ
сарђи^ѓ'вђ бра'тђ і^ѓ^а'влю. рекїи кт^о вни'детъ со
мно'ю къ саё'лђ въ по'лкъ. и^ рече (а^ве'са)22 а^зъ
вни'дђ с тобо'ю” И$ (внидо'ста)23 дв~дъ и^ (а^ве'са)24,
въ (во'я)25 но'щїю. и^ с^е саё%лъ б^њ спя` (-)26 въ
свњтлњи. и^ ко'пїя` (е^го) въдрђже'на (бя'хђ) въ
зе'млю эT възъгла'вїи е^го, (-)27 (а^вени'ръ)28 (же), и^
(во'и)29 е^го спа'хђ ѓ%крsтъ е^го” И$ рече (а^ве'са)30 къ
дв~дђ, (с^е) (да'лъ ти е^сть)31 (г~ь днsь)32 врага`
твое^го в рђцњ твои`. и^ с^е да ё^бїю и&. (се б^о
ѓ^рђж'їе е^го кро'мњ е^го е^сть)33, и^ в#торо'е не маха'ю
на'нь” И$ рече дв~дъ къ (а^весњ)34, не (ё^бива'и)35
е^го. ја%ко кт^о коли` просте'ръ рђкђ (-)36 на х~а
гн~я и^ ѓ^чи'стит#ся” И$ реq дв~дъ жи'въ г~ь, а%ще
не г~ь низложиT е^го. и^л^и дн~ь е^мђ пришелъ б^ы, и^
даб^ы ё^ме'рлъ, и^л^и въ бра'нь б^ы прише'лъ, и^
(т^ђ) поги'блъ б^ы. да не бђдетъ м^и г~и,
наложи'ти рђ'кђ мою` на х~а гн~я. и^ нн~њ возми`
ко'пїе эT възъгла'вїя (-)37 и^ сосђдъ воDны'и, и^
эTи^девњ ѓ^со'бњ” И$ взятъ дв~дъ ко'пїе и^ сосђдъ
воDны'и эT въз#гла'вїя е^мђ, и^ эTи^до'ста (ѓ^б^а)38. и^
не бњ и^же б^ы (разђмlњ и^л^и ви'дњлъ)39 (я&) и^ не
бя'ше въста'ющаh (нико'гоже), вс^и (бо) спа'хђ. ја^ко
со'нъ (бњ`) крњ'покъ эT г~а напа'лъ на' ня” И$
(преше'дъ)40 дв~дъ на ѓ%нъ полъ и^ ста` на версњ`
горы` и^здале'ча. и^ вели'къ (бњ`) пђть межи и%ми”
И$ възва` дв~дъ лю'ди. и^ а^вени'рђ эTвњща` гл~я. не
эTвњща'еши л^и (м^и) (а^вени'ре)41. и^ эTвњща
(а^вени'р#)42 и^ реq. кто (т^ы е^си)43 зовы'и м^я” И$ рече
дв~дъ къ (а^вени'рђ)44. не мђжъ л^и (е^си) т^ы и^
кт^о подо'бенъ ти въ і^и^л~и, и^ почто` не храни'ши
господи'на свое^го цр~я, ја%ко вни'де е^ді'н# эT людїи
ё^би'ти (господи'на твое^го цр~я)45” И$ не бл~го (с^е
е^сть ѕњл'о)46, е^же сътвори жи'въ г~ь, ја%ко сн~ове
(е^сте) смр~ти (вс^и) вы` (не) храня'ще (г~а свое^го
цр~я)47 х~а гн~я. и^ нн~њ ви'ждь ё%же (гдњ е^сть
ко'пїе цр~ево и^ сосђдъ воDны'и)48, и^же (бњ`) въ
воз#гла'вїи (гдњ` еs)” И$ позна` саё'лъ глаs двDвъ. и^
рече (тво'и ли е^сть гла'съ)49 ча'до дв~де, и^ рече
456

26,18

1Царств

27,7

дв~дъ, (а%зъ) ра'бъ твои г~и цр~ю” И$ (па'ки) реq
[дв~дъ]50. почто` (го'ниши раба` твое^го г~и цр~ю)51”
ЈА/ко чи'мъ (т^и) съгрњшиX, и^ ка'я ѓ^брњтеся
(непра'вда въ мнњ`)52” То (поне`) нн~њ (ё^же) да
ё^слы'шитъ г~ь (и)53 цр~ь (гл~ы)54 раба` свое^го.
а%ще б~ъ приво'дитъ т^я на' мя. (ја%ко възвели'чиTся)55 жрътва твоя`. а%ще л^и сн~ове чл~чи
про'клятїи с^и преD гм~ъ. ја%ко и^згна'ша м^я
днsь, не причасти'тися въ жребїи гн~ь. гл~щей
пои^ди` рабо'таи бо'гомъ чђж'димъ” И$ нн~њ да
не паде'тъ кровь моя на' землю, преD лицеM
гн~емъ, ја%ко и^зы'иде цр~ь і^и^л~ев#, (і^ и'щетъ)56
дш~а мое^я, (и^ гониM е^смь ја%коy)57 но'щныи вра'нъ
скво'ѕњ го'ры” И$ рече саё'лъ съгрњши'хъ, възврати'ся ча'до дв~де ја%ко ктомђ` не сътворю т^и
ё%же ѕл^а. зане ё^гото'вана е^сть дш~а моя` преD
ѓ^чи'ма твои'ма въ дн~ь с^и ѓ^сђжDенъ бњ'хъ. и^
не разђмњхъ мно'го ѕњло” И эTвњща` дв~дъ и^
рече с^е ко'пїе цр~ево, (и^) да прїидетъ (ѓ%троk е^ді'нъ)58 и^ возмеT (ѓ^рђжїе)59” И$ г~ь ѓ^брати'тъ кого'ждо по ѓ^правданїемъ е^го и^ по вњрњ е^го, ја%коже преда` т^я г~ь днsь в рђцњ мои`. и^ не ра'чихъ възложи'ти рђки мое^я на х~а гн~я” И$ с^е
ја%ко възвели'чися дш~а твоя` днsь, ѓ^ си'хъ въ
ѓ%чїю мое'ю та'ко да възвели'чиTся дш~а моя`
преD гм~ъ, и^ покры'ет# м^я, і^ и^зведе'т# м^я эT
все'я печали” И$ рече саё'лъ къ дв~дђ, блsве'нъ
т^ы ча'до и^ творя'и сътвори'ши, и^ могы'и въз#мо'жеши, и^ эTи'де дв~дъ пђте'мъ свои'мъ, и^
саё'лъ възврати'ся на мњ'сто свое`”

Глvа, к~з”
рече дв~дъ въ срDцы свое^мъ гл~я, нн~њ
приложиTмися бы'ти въ дн~ь е^ді'нъ в
рђкђ саё'лю. и^ не (бђдетъ)1 м^и бл~го.
а^ще не (и^дђ`)2 в зе'млю и^ноплеме'нничђ, и^
(т^ђ и^збђдђ е^го, а^ще по'слетъ)3 саё'лъ и^ска'ти
мене` въ вся` предњлы і^и^л~я, и^ сп~сђся и^з# рђки`
е^го” И$ (въста'въ)4 дв~дъ, и^ [х~]5 мђжъ [и^же]6 с
ни'мъ, і^ и'де къ а^кхђ'сђ сн~ђ (а^ма'ховђ)7 цр~ю
ге'џъскђ” И$ пребы'сть (ё^ него)8 [-]9 самъ и^ мђжи е^го (с ниM)10 и^ до'мъ е^го, (-)11 и^ ѓ'бњ женњ`
е^го. (а^хиное'ми)12 [і^и^л~ьтяны'ни]13. и^ а^вигњя'
и^же (бњ`) жена` (нава'на)14 карми'льскаго” И$ възвњсти'ша саё'лђ ја%ко эTбњже дв~дъ в ге'џы. и^
не приложи` ктомђ` (саё'лъ) и^ска'ти (дв~да)15” И$
рече дв~дъ къ а^кхђ'сђ а^ще ѓ^брњте` ра'бъ твой
(ра'дость)16 преD ѓ^чи'ма твои'ма. да даси` м^и
мњсто (е^ді'но)17 ѓ^гра'дникъ на селњ`, и^ ся'дђ
т^ђ. (а^)18 въскђ'ю седи'тъ ра'бъ твой въ гра'дњ, (црsтвђ'ющи)19 с тобо'ю” И$ да` е^мђ въ дн~ь
то'и [сикела'гъ]20, сего ра'ди бы'сть (црsтвђ і^ё'457

Давид: Навіщо женешся за твоїм
рабом, пане царю? Бо чим тобі я
згрішив? І яка несправедливість
знайшлася в мені? 19 То хоч нині вже
хай почує пан і цар слова свого раба.
Якщо Бог тебе на мене наводить,
адже величною стане твоя жертва;
якщо ж людські сини, прокляті ці
перед Господом, бо вигнали мене
сьогодні, щоб я не мав частки в
господньому наслідді, кажучи: Піди
послужи чужим богам. 20 І тепер хай
не впаде моя кров на землю перед
господнім лицем, бо вийшов ізраїльський цар і шукає мою душу, і я
є гнаний, як нічний ворон посеред
гір. 21 І сказав Саул: Згрішив я; повернися, дитино Давиде, бо більше
вже не вчиню тобі зла, тому що готова є моя душа перед твоїми очима,
в цьому дні став я осудженим і не
розумів дуже багато. 22 І відповів
Давид, і сказав: Ось спис царя, і
прийде один слуга і візьме зброю. 23
І хай Господь поверне кожному за
його праведністю і за його вірою, так
як тебе Господь видав сьогодні в мої
руки. І я не забажав накласти мою
руку на господнього христа. 24 І ось
так, як сьогодні прославилася твоя
душа в цьому в моїх очах, так хай
прославиться моя душа перед Господом, і хай покриє мене, і виведе
мене з усякого болю. 25 І сказав Саул
до Давида: Благословенний ти, дитино; і чинячи зробиш, і можучи зможеш. І пішов Давид своєю дорогою, і
Саул повернувся до свого місця.

Глава 27
1 І промовив Давид у своєму серці,
кажучи: Тепер трапиться мені попастися в одному дні в руки Саула, і не
буде мені добра, якщо не піду в землі
чужинців і там визволюся від нього,
якщо пошле Саул шукати мене в усіх
околицях Ізраїля, і я спасуся з його
руки. 2 І встав Давид і 600 мужів, що
з ним, і пішов до Акхуса, сина Амаха, царя Ґета. 3 І перебував у нього
сам, і мужі його з ним, і його дім, і
обі його жінки, Ахіноема, ізраїльтянка, і Авіґея, що була жінкою Навана
кармильського. 4 І сповістили Саулові, що Давид втік до Ґета, і Саул
більше не додав шукати Давида. 5 І
сказав Давид до Акхуса: Якщо твій
раб знайшов радість в твоїх очах, дай
мені місце, одне з міст на полі, і сяду
там. А навіщо сидить твій раб в місті,
царюючи з тобою? 6 І він дав йому в
тому дні Сикелак. Через це Сикелак
був юдейського царя до сьогоднішнього дня. 7 І було число днів, в яких
сидів Давид в полі чужинців, чотири
______
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місяці. 8 І виходив Давид і його
мужі, вони нападали на всіх ґесірів
і на аммаликитів. І ось ця земля
сусідила від Ламосура і до єгипетської землі. 9 І побивали ту
землю, і не оставляв при житті чоловічого і жіночого роду, брали
стада, і буйволів, ослів, верблюдів,
і одіж, і повертаючись, приходили
до Акхуса. 10 І сказав Акхус до
Давида: Де ви сьогодні воювали? І
сказав Давид до Акхуса: На півдні
Юдеї і на півдні Єсмеґи, і на півдні
Кенезії. 11 Ані чоловічий, ані жіночий рід ми не оставляли живими,
щоб не ввести до Ґета, кажучи:
Щоб часом не сповістили в Ґеті на
нас, кажучи: Що Давид таке чинить? Для нього це його оправдання всі дні, в яких Давид сидів в
полі чужинців. 12 І дуже довіреним
став Давид в Анґуса, кажучи: Закріпився, закріплюючись у своєму
народі Ізраїля, і буде мені рабом
навіки.

Глава 28

вищ. 25

пар1. 10

мой3. 20
мой5. 18

1 І сталося в тих днях, і зібралися чужинці в свої полки, щоб
вийти і воювати з ізраїльтянами. І
сказав Акхус до Давида: Знаючи
знай, що зі мною виходиш на війну
ти і твої мужі. 2 І сказав Давид до
Акхуса: Віднині пізнаєш, що вчинить твій раб. І сказав Акхус до Давида: Тож начальником вояків і охоронцем ставлю я тебе в усі дні. 3
*І Самуїл помер був, і оплакував
його ввесь Ізраїль. І поховали його
в Сарматемі, в його місті. І Саул
вибив чаклунів і знахарів своєї землі. 4 І зібравшись чужинці, прийшовши, стали в Саномі. І зібрав Саул всіх мужів Ізраїля, і перейшовши стали в Ґельвуї. 5 І побачив Саул полки чужинців, перелякався, і
дуже жахнулося його серце. 6 І
спитав Саул Господа, і не відповів
йому Господь нічого, ані в сні, ані
наяву, ані пророками. 7 І сказав Саул своїм слугам: Пошукайте мені
жінку, що має ворожіння в руці, і
піду до неї, її запитаю. І сказали його слуги до нього: Ось в Ендорі,
жінка, що має в руці ворожіння. 8
*І скрився Саул, і зодягнувся в іншу одіж, і пішов сам і два мужі з
ним, і прийшов вночі до жінки. І
сказав Саул: Поворожи мені маючи
в руці ворожіння, і приведи мені
того, кого тобі скажу. 9 І сказала
йому жінка: Ось тепер ти сам знаєш, що вчинив Саул, *і як розсіяв
тих, що мали в руках ворожіння, і
знахарів в цій землі. І як це ти ло-
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де'искђ [сикела'гъ]21)22, до (дне'шняго дн~е)23. И$
бы'сть число` дне'и. в ня'же сњ'де дв~дъ на селњ`
и^ноплемеnничи четы'ри мsцы” И$ въсхожда'ше дв~дъ
и^ мђжи е^го, (-)24 напада'хђ на вс^я [гесњры]25, и^
на (а^м#мали'киты)26. и^ с^е (си`) земля` (прилежа'ше
эT ламосђ'ра)27. и^ до земля` е^гљ=петъски” И побњжDа'ша зе'млю (т^ђ). и^ не живяше мђжеска по'лђ и же'ньска. (-)28 (пои^ма'хђ)29 ста'да и^ бђ'иволицы, (-)30 ѓ^сля'та (-)31 вельблю'ды и^ ри'зы. и^ (възвраща'ющася)32 прихожда'хђ, къ а^кхђ'сђ” И$ рече
а^кхђ'съ къ дв~дђ ка'мо вое^ва'стњ нн~њ” И$ рече
дв~дъ къ а^кхђ'сђ. на ю%гъ і^ё^дея и^ на ю%гъ и^е^зме'ги. и^ на ю%гъ кенезїя” (Ни)33 мђжеска по'лђ и^
же'ньска не (живи'хомъ)34 ја%ко не въвести` в ге'џы
гл~я, е^гда ка'ко възвестя'тъ в ге'џы на' ны
гл~юще. (ја%ко) с^е дв~дъ тво'ритъ. (себњ)35 ѓ^правда'нїе е^го, вс^я дн~и. в ня'же сњде дв~дъ на селњ`
и^ноплеме'нничи” И$ ё^вњри'ся дв~дъ а^кхђ'сови ѕњло
гл~я. ё^крњпи'ся крњпя'ся в лю'дех# свои^хъ і^и^л~и.
и^ бђдетъ м^и ра'бъ въ вњки”

Глvа, к~и”
бы'сть въ дн~и т^ы и^ (събра'шася)1 и^ноплеме'нницы в поlки своя, и^зыити` (и^)
бра'тися съ і^и^л~ьты. и^ реq а^кхђсъ къ
дв~дђ. разђмњя разђмњи, ја%ко со мно'ю
(и^сходи'ши)2 на' брань, т^ы и^ мђжи твои” И$ рече
дв^дъ къ а^кхђсђ (эT)3 нн~њ да разђмњ'еши
(ја%ко)4 сътвори'тъ ра'бъ твой. и^ рече а^къхђ'съ
къ дв~дђ. тњмже (нача'лника во'емъ, и^ храни'теля)5 поставля'ю т^я въ вс^я дн~и” *И$ (самоиl)6 ё^ме'рлъ б^њ и^ рыда'ше по немъ ве'сь і^и^л~ь.
и^ (погребо'ша)7 и& в (сармаџе'мњ)8 въ градњ е^го и^
саё'лъ и^зби` во'лхвы, и^ разђмники (земля` свое^я)9”
И$ (събра'вшеся)10 и^ноплеме'нницы (пришеDше)11
(ста'ша)12 в (сано'мњ)13. и^ (събра`)14 саё'лъ вс^я
мђжи і^и^л~я, и^ (пришеDше ста'ша)15 в гелвђ'и” И$
ви'дњ саё'лъ (по'лки)16 и^ноплеме'нничи (-)17 ё^боя'ся и^ ё^жасе'ся срDце е^го ѕњло” И$ въпроси` саё^лъ
г~а. и^ не эTвњща` е^мђ г~ь ничесо'же, (ни) въ снњ`
(ни)18 ја%ве. (ни)19 пррoки” И$ рече саё^лъ ѓ%трокомъ
свои^мъ. пои^щи'те м^и жены` ја%же и%мать волхвова'нїе в рђцњ`, і^ и^дђ` к неи (-)20 въпрошђ` и&. и^
рњша ѓ%троцы е^го к немђ. с^е жена` ја%же и%мать
в рђцњ` волшве'нїя въ (е^ндо'ре)21” *И$ съкры'ся саё'лъ, и^ ѓ^блече'ся в ризы и%ны. і^ (и^дя'ше)22 са'мъ
и^ дв^а мђжа с ни'мъ. и^ (прїиде)23 (но'щїю къ
женњ`)24” И$ рече (саё'лъ)25 повражи` м^и, и^мњю^щи
в рђцњ волшве'нїя. и^ приведи` м^и е^гоже рекђ
ти” И$ рече (е^мђ жена`)26 с^е нн~њ т^ы (самъ) вњси,
е^ли'ко сътвори` саё'лъ, *(и^) ка'ко расточи` и^мђща
в рђка'хъ волшве'нїя, и^ разђмныя (на земли`
458
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се'и)27. и^ ка'ко с^е т^ы ло'виши дш~ђ мою. да
ё^мори'ши ю&” И$ кля'тся к неи саё'лъ гл~я.
жи'въ г~ь а^ще сря'щетъ т^я непра'вда ѓ^ словеси`
семъ” И$ рече жена (саё'лови). кого възведђ` ти. и^
рече (саё'лъ) (само'ила)28 възведи` м^и” И$ ви'дњ
жена` (само'ила)29 и^ възъгласи` гла'сомъ (-)30, и^
рече жена` к саё'лђ, почт^о (м^я прельсти`)31 и^
ты` е^си саё'лъ” И$ рече е'и цр~ь, не бо'ися (и^зрещи`,
ја%коже)32 ви'дњ. и^ рече е^мђ (жена`). боги` ви'дњх#
въсходя'ща эT земля`” И$ рече е'и (цр~ь ја%ко) (въ
что'же е^сть ѓ%бразъ е^го)33 и рече е^мђ (жена`). (ви'дњхъ) мђжа ра'но сходя'ща эT земля`. и^ с^е
ѓ^болче'нъ ѓ^дњја%ломъ. и^ разђмњ саё'лъ ја%ко
(само'илъ)34 (е^сть)35. и^ положи` лице свое` на
земли`. и^ поклони'ся е^мђ (до зеMля) И$ рече (е^мђ)
(само'илъ)36. чт^о с^е нђдиши м^я взыити` м^и. и^
рече саё'лъ скорблю` ѕњло, (ја%ко)37 и^ноплеме'нницы
въю'ютъ на' мя, и^ (г~ь)38 эTстђпи` эT мене`, и^
(ё^же) не (послђшае^тъ)39 мене` ктомђ. (ни)40
рђка'ми пррoческими, (ни)41 въ снњхъ. (ни въ
ја^вле'нїи). и^ нн~њ призва'х тя да наста'виши
м^я чт^о сътворю`” И$ рече (само'иl)42 чт^о въпраша'еши м^я (а^)43 г~ь эTстђпиl е^сть эT тебе` и^
(г~ь ё^же)44 съ (ю^нњ'ишим#)45 тебе” *И$ сътвори'лъ
е^сть (-)46 тебњ, ја%коже гл~а (мно'ю)47. и^ эTи'метъ г~ь црsтво твое иZ рђкђ твою, и^ вда'сть и&
ближнемђ ти дв~дђ” Поне'же т^ы не послђша
гла'са гн~я. и^ не и^спо'лни гнњва ја%рости е^го на
(а^м#мали'цњ)48. гл~а ради того` сътвори` (тебњ
г~ь)49 (с^и) въ дн~и сїи” И$ преда'сть г~ь і^и^л~я и^с
тобо'ю, в рђки и^ноплеме'нникъ. и^ ё'тро т^ы и^
сн~ове твои` (падђтъ с тобо'ю)50, и^ по'лкъ і^и^л~евъ
да'сть
г~ь
в
рђцњ
и^ноплеме'нъникъ”
И$
51
52
(потща'вся) саё'лъ (ја%коже стоя` и^ паде`) на
земли`. и^ възбоя'ся ѕњло эT (лица` словесе`)53
(само'и^ля)54. и^ (не бы'сть ктомђ` крњ'пости в
немъ)55. ја%ко не я'лъ хлњба ве'сь дн~ь то'и и^ вс^ю
но'щь т^ђ” И$ вни'де жена` къ саё'лђ и^ ви'дњ (е^го)
ја%ко смяте'ся [саёl]56 ѕњло и^ рече к немђ с^е
нн~њ слы'ша раба` твоя гла'съ твой. и^ положи'хъ
дш~ђ мою в рђцњ (твои`)57. и^ послђшахъ словесъ
ја^же (ми б^њ гл~алъ)58” И$ нн~њ ё^же послђш'аи
гла'са рабы` твое^я. и^ положђ` преD тобо'ю насыще'нїе хлњба и^ ја%ждъ, и^ бђдетъ в тебњ крњпость. (и^ по сеM)59 и%деши в пђть и^ не хотя'ше
ја%сти” И$ понђжа'хђ и& (ја%сти), ѓ%троцы е^го и^
жена`, и^ послђша гла'са и^хъ. и^ (въста'въ)60 (эT
земля` и^ сњде на' двое мы'сля)61. и^ (бњ женњ)62
(то'и) (в домђ` ю%ница (-)63)64 и^ (подви'гшися)65
заколе` и&. и^ (взе'мши)66 мђкђ` (-)67 вмњси`. и^
(сътвори` хлњбъ)68” И$ принесе` преD саё'ла, и^ преD
_______
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виш мою душу, щоб заморити її. 10
І поклявся до неї Саул, кажучи:
Живий Господь, якщо зустріне тебе
несправедливість за це слово. 11 І
сказала жінка Саулові: Кого тобі
приведу? І сказав Саул: Приведи
мені Самуїла. 12 І побачила жінка
Самуїла, і закричала голосом, і сказала жінка до Саула: Навіщо мене
ти обманув? І ти є Саул. 13 І сказав
їй цар: Не бійся, скажи, що ти побачила? І сказала йому жінка: Я побачила богів, що виходили з землі.
14 І сказав їй цар: Яким є його образ? І сказала йому жінка: Я побачила чоловіка, що рано сходить з
землі, і ось зодягненй накидкою. І
пізнав Саул, що це є Самуїл, і схилив своє лице до землі, і поклонився йому до землі. 15 І сказав йому
Самуїл: Навіщо це змушуєш ти мене, щоб я вийшов? І сказав Саул:
Дуже болію, і чужинці воюють
проти мене, і Господь відступив від
мене і вже не слухає мене більше
ані руками пророків, ані в снах, ані
в появах. І тепер покликав я тебе,
щоб ти наставив мене, що вчиню.
16 І сказав Самуїл: Навіщо питаєш
ти мене, а Господь відступив від
тебе, і Господь вже з молодшим від
тебе. 17 *І він вчинив тобі так, як
сказав мною, і Господь забере твоє
царство з твоїх рук, і дасть його
твоєму ближньому, Давидові. 18
Тому що ти не послухався господнього голосу і не виповнив гнів його люті на Амаликові; через це слово вчинив тобі Господь так в днях
цих. 19 І видасть Господь Ізраїля з
тобою в руки чужинців; і вранці ти
і твої сини впадуть з тобою та ізраїльський полк дасть Господь в руки
чужинців. 20 І поспішив Саул, так
як стояв, і впав на землю, і дуже
злякався від лиця слів Самуїла. І не
було більше сили в ньому, бо не їв
хліба цілий той день і цілу ту ніч.
21 І ввійшла жінка до Саула, і побачила його, що Саул дуже замішався, і сказала до нього: Ось тепер твоя рабиня послухала твій голос, і я поклала мою душу в твої
руки, і я послухала слова, які ти мені сказав. 22 І тепер уже послухай
голосу твоєї рабині, і покладу перед тобою їжу хліба, і з’їси, і буде в
тобі сила, та після цього підеш в
дорогу. 23 І не хотів їсти. І змушували його їсти його слуги і жінка; і послухався їхнього голосу, і
встав з землі, і сів, думаючи про
два. 24 І була в тієї жінки в домі
телиця, і поспішившись заколола її,
і взявши муку, замісила і зробила
хліб. 25 І принесла перед Саула і
______
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перед його слуг, і вони поїли, і
вставши тієї ночі, і відійшли.

Глава 29

пар1. 11

1 І чужинці зібрали всі свої полки до Софека, й ізраїльтяни стали в
Ендорі, що в Ізраїлі. 2 І полки чужинців ішли сотнями і тисячами,
Давид же і його мужі ішли осібно з
Акхусом. 3 І сказали воєводи чужинців: Хто є ці, що йдуть з нами?
І сказав Акхус до воєвод чужинців:
Чи це не Давид, раб ізраїльського
царя Саула? І ось у нас він був
багато днів. І йому у нас є другий
рік, і я не знайшов в ньому нічого
злого від дня, в якому він прийшов
до мене, і до цього дня. 4 І засмутилися задля нього всі воєводи
чужинців, і сказали йому: Поверни
мужа і відпусти до свого місця, де
ти там настановив, *хай не ідуть з
нами на війну, хай не буде заколоту
в полках. І задля чого відлучився
цей від свого пана? Чи він не в
головах тих мужів? 5 Чи не цей є
Давид, якому жінки вийшли, радіючи і кажучи: Саул побив зі своїми
тисячами і Давид з десятками тисяч
своїх. 6 І покликав Акхус Давида, і
сказав йому: Живе Господь, що ти
є добрий і благий в моїх очах, і вхід
твій і вихід твій є зі мною в полку,
що я не знайшов в тобі злоби, відколи ти прийшов до мене, до сьогоднішнього дня. Але перед очима
воєвод ти не є добрий. 7 І тепер ти
повернися, іди з миром, і не вчиниш зла перед очима воєвод чужинців. 8 І сказав Давид до Анхуса: Що я тобі вчинив, і що злобного ти знайшов у твоєму рабі? І
скільки днів я був перед тобою, і я
до дня цього не вчинив нічого. То
чому не піду радо на бій з ворогами
свого пана царя? 9 І відповів Акхус
Давидові: Взнав я, що ти є добрий
перед моїми очима, але воєводи
чужинців говорять: Хай не іде з
нами на війну. 10 І тепер встань
вранці ти і твої слуги, що є з тобою,
підіть до місця, де я там настановив, і не майте ніякого смутку
на своєму серці, бо є ти добрий
переді мною. І встаньте вранці в
дорогу, коли вам буде світло, ідіть.
11 І вранці встав сам Давид і його
мужі, і пішли сторожити землю чужинців, а чужинці пішли на бій з
ізраїльтянами.
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ѓ%троки е^го. и^ ја%ша и^ (въста'вше)69 (тои` но'щи
и^ эTи^до'ша)70”

Глvа, к~џ”
1

(събра'ша) и^ноплеме'нницы вс^я по'лки своя
на (софеkкђ)2. і^ (и^л~ьтя'не)3 ста'ша на (е^ндо'рњ)4 и^же въ [і^и^л~и]5” И$ по'лцы и^ноплеме'нникъ, и^дя'хђ по ст^о. и^ по ты'сящи.
6
(-) дв~дъ (же) и^ мђжи е^го и^дя'хђ (ѓ^со'бъ)7. съ
а^кхђсомъ” И$ рњша вое^во'ды и^ноплеме'ннича. кто
(сђть) и^дђщїи сїи (с на'ми). и^ рече а^къхђсъ к
вое^во'дамъ и^ноплеме'нничамъ не се' ли дв~дъ ра'бъ
саё'ла цр~я і^и^л~ва (и^ се) (ё^ насъ бы'сть)8 (мно'го)
дн~їи. (и^) семђ (е^сть ё^ наs), второ'е лњто, и^
нњсм# ѓ^брњлъ в немъ ничто'же (ѕл^а), эT дн~е
во'ньже е^сть прише'лъ къ мнњ` и^ до дн~е сего” И$
приско'рбны бы'ша ѓ^ немъ (вс^я) вое^во'ды и^ноплеме'ннича. и^ (гл~аша)9 е^мђ възврати` мђжа, (и^
пђсти`) на мњ'сто свое. и^дњже поста'вилъ е^си
(-)10 та'мо, (-)11 *да не (и'дђтъ)12 с на'ми на'
брань, (-)13 да не бђ'детъ развраще'нїе в по'лцњхъ. и^ чт^о ра'ди эTлђчи'ся се'и господи'на свое^го
не глава' ми л^и мђжъ тњхъ” Не се л^и (е^сть)
дв~дъ е^мђже (же'ны) и^зыидо'ша (ликђю^ще)14 (и^)
гл~юще. побњди` саё'лъ съ ты'сящами свои^ми и^
дв~дъ съ тма'ми свои^ми” И$ призва` а^кхђсъ дв~да, и^ рече (-)15 жи'въ г~ь. ја%ко до'бръ е^си и^ блаh
преD ѓ^чи'ма мои^ма. и^ (вхо'дъ твои і^ и^схо'дъ)16
твой со мно'ю (е^сть) в по'лцњ (-)17 ја%ко не ѓ^брњто'хъ в тебњ` ѕло'бы (эTне'лњже)18 е^си прише'лъ
къ мнњ` до дне'шняго дн~е. (н^о)19 преD ѓ^чи'ма вое^во'дњ не бл~гъ (е^си) т^ы” И$ нн~њ (възвра'щъся)20
ты`, (-)21 и^ди` с ми'ромъ. и^ не и'маши сътвори'ти ѕл^а, преD ѓ^чи'ма вое^воD и^ноплеме'нничъ” И рече
дв~дъ къ а^кхђсђ чт^о сътвори'хъ т^и. и^ чт^о
ѓ^брњте` (ѕло'бы) в рабњ свое^мъ, (и^ коли'ко)22 дн~їи
бы'хъ преD тобо'ю, и^ (не сътвори'хъ до дн~е сего`
ничто'же. т^о)23 чт^о ра'дьма не и^дђ на' брань враго'мъ господи'на свое^го цр~я” И$ эTвњща` а^кхђсъ
дв~дђ, ви'дњ ја%ко бл~гъ е^си преD ѓ^чи'ма мои'ма. н^о
вое^во'ды и^ноплеме'нничи гл~ютъ. да не хо'дитъ с
на'ми на' брань” И$ нн~њ ё^ра'нь заё'тра т^ы, и^
ѓ'троцы (-)24 твои` (сђщїи`)25 с тобо'ю, (-)26 и^дњте на мњсто и^дњже поста'вилъ е^смь та'мо. и^
(не и^мњ'ите печа'ли)27 на срDцы свое^мъ (никое'яже),
ја%ко бл~гъ (е^си) т^ы предо мно'ю. и^ ё^рани'те въ
пђть (е^гда)28 бђдетъ вамъ свњтъ (-)29 и^дњте” И$ ё^рани` дв~дъ са'мъ и^ мђжи е^го (і^ и^до'ша)30 стрещи` земля` и^ноплеме'ннича. (а^)31 и^ноплеме'нницы взыидо'ша на' брань къ (і^и^л~ьтомъ)32”
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Глvа, л~”
бы'сть (эTшеDшђ)1 дв~дђ и^ мђжемъ е^го
(эT)2 [сикела'га]3. (и^) въ дн~ь тре'тїи. и^
(аMмали'къ)4 на'иде на ё'жнђю странђ` и^ на
[сикела'гъ]5. и^ (побра'ша мђже'и сикела'гъскихъ)6. и^ (гра'дъ) зажго'ша (-)7 ѓ^ гнемъ” (-)8
Же'ны (же) и^ вс^я (сђщая на мњ'стњ то'мъ)9. эT
ма'ла (и^) до вели'ка (побра'ша и^) не ё^би'ша (эT
них# ни) мђжа (ни)10 жены`. н^о плени'ша (и^дя'хђ)11 пђте'мъ свои^мъ” И$ прїиде дв~дъ и^ мђжи
е^го въ' градъ, и^ (-)12 съж#же'нъ бя'ше ѓ^гне'мъ
(граD). и^ же'ныy и^хъ и^ сн~ове и^хъ и^ дще'ри и^хъ
бя'хђ полоне'ни” И въздви'же дв~дъ и^ мђжи е^го
гла'съ свои. и^ пла'кашася доnдеже (нача'ша не мощи`)13 пла'катися” И (же'ны е^го ѓ%бњ)14 бњша
плњне'ни. (а^хинамїи)15, [і^и^л~ьтяны'ни]16. і^ а^вигњя' (бы'вшїя) жена`, (нава'на)17 карми'льскаго” И$
ѓ^скорбњ` дв~дъ ѕњ'ло, ја%ко (съвњща'шася)18 лю'дїе
ка'менїеM поби'ти е^го, ја^ко ѓ^ѕло'блена бя'ше дш~а
всXњ людїи, комђж'до сн~овъ своиX ра'ди и^ дще'рїи
(-)19. (н^о)20 ё^крњпи'ся дв~дъ ѓ^ г~њ бѕ~њ е^го” И$
рече дв~дъ къ (а^виџа'рђ)21 і^е^ре'ю сн~ђ (а^вимеле'ховђ)22. принеси` е^фђ'дъ [и^ принесе` (а^виџа'ръ)23 е^фђ'дъ къ дв~дђ]24” И$ въпроси` дв~дъ г~а гл~я. а^ще женђ` въ слњдъ [во'и]25 си'хъ а^ще пости'гнђ
я& (и^ побњжђ л^и я&). и^ рече (г~ь)26 жени`, ја%ко
пости'гнђя пости'гнеши. і^ и^збавя'и и^зба'вити
и%маши (своя лю'ди)” І$ и'де дв~дъ са'мъ и^ х~,
мђжъ с ни'мъ. и^ (прїидо'ша)27 даже до пото'ка
въсо'рска. (а^)28 прочїи ѓ^ста'ша, и^ (гна'въ)29 съ д~
ми сты` мђжъ, (с~ б^о (и^хъ) ѓ^ста'ша)30 (-)31,
(и^)32 сњдя'хђ ѓ^бо'нъ поl пото'ка въсо'р#ска” И$ (ѓ^брњто'ша)33 (т^ђ) мђж'а е^гљ=птянина на селњ`. и^
(поя'ша)34 и&. и^ (приведо'ша)35 и& къ дв~дђ (-)36. и^
(да'ша)37 е^мђ хлњбъ (ја%сти)38, и^ напои'ша и&
воды`” И$ (да'ша)39 е^мђ ё^крђхъ сы'ра, и^ ја%сть. и^
ста` дђхъ е^го в немъ, ја%ко бя'ше не ја^лъ хлњба, ни пи'лъ воды`, г~. дн~и, и^ г~ но'щи” И$ рече
(-)40 дв~дъ (эTкђдђ е^си, и^ чїи е^си т^ы)41. и^ рече
(е^мђ) ѓ'трокъ. е^гљ=птянинъ (е^смь а^зъ)42 (и^)
ра'бъ мђжа (а^м#мали'кова)43, и^ ѓ^ста'ви мя господи'нъ мои, ја%ко разболњ'хся дне'сь ё^же тре'тїи
дн~ь. и^ м^ы (с^е) входи'хомъ на ю%гъ (до хеле'фи)44
и^ на і^ё^де'искїя страны`. и^ на (-)45 [гелвђ'е]46 и^
[сикеи'лђ]47, заж#го'хомъ ѓ^гне'мъ” И$ рече е^мђ
дв~дъ. вести л^и м^я и%маши до (во'и)48 тXњ, (-)49
(ѓ%н же) реq (к немђ) клени` м^и ся бм~ъ ја%ко не
ё^бі'еши м^я, и^ не предаси` мене` в рђцњ господи'нђ мое^мђ и^ доведђ тя на (во'я)50 си`” (И$ кля'тся е^мђ дв~дъ). и^ веде` и& та'мо. и^ с^е тїи бя'хђ
розошли'ся по (-)51 всеи земли`. (и^ бяхђ) ја^дђще
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Глава 30
1 І сталося, як відійшов Давид і
його мужі з Секелага, і в день третій Амалик напав на південну околицю і на Секелаг, і захопили секелагських мужів, і місто спалили
вогнем. 2 Жінок же і все, що було
на тому місці, від малого й до
великого, взяли, і не забили з них
ні чоловіка, ні жінку, але взяли в
полон, ішли дорогою своєю. 3 І
прийшов Давид і його мужі до
міста, і місто було спалене вогнем,
а їхні жінки і їхні сини, і їхні дочки
були полонені. 4 І підняв Давид і
його мужі свій голос, і плакали,
доки почали немогти плакати. 5 І
обі його жінки були полонені, Ахинамія, ізраїльтянка, і Авіґея, бувша
жінка Навана кармильського. 6 І
дуже засмутився Давид, бо змовилися люди камінням його побити,
бо озлоблена була душа всіх людей, у кожного, задля його синів і
дочок. І скріпився Давид в Господі
Бозі його. 7 І сказав Давид до Авитара, священика, сина Авимелеха:
Принеси ефуд. І приніс Авитар
ефуд до Давида. 8 І запитав Давид
Господа, кажучи: Чи поженуся
вслід за цими вояками, чи наздожену їх і чи їх переможу? І сказав
йому Господь: Женися, бо наздоганяючи, наздоженеш, і визволяючи, визволиш своїх людей. 9 І
пішов Давид сам і 600 мужів з ним,
і прийшли аж до потоку Восора, а
осталі залишилися. 10 І гнався з 4мастами мужів, 200 ж мужів
осталися і сиділи на другому боці
потоку Восора. 11 І знайшли там
мужа-єгиптянина в полі, і взяли
його, і привели його до Давида. І
дали йому їсти хліб, і напоїли його
водою. 12 І дали йому уламок сира,
і з’їв, і встав його дух в ньому, бо
не їв хліба ані не пив води 3 дні і 3
ночі. 13 І сказав Давид: Звідки ти є
і чий ти є? І сказав йому слугаєгиптянин: Я є рабом чоловіка
аммаликійського, і мій пан оставив
мене, бо я захворів, сьогодні уже
третій день. 14 І це ми нападали на
південь до Хелефи і на юдейскі
сторони, і на Гелвує, і Секеїлу ми
спалили вогнем. 15 І сказав йому
Давид: Чи поведеш мене до тих
вояків? Він же сказав до нього:
Поклянися мені Богом, що не
уб’єш мене і не видаси мене в руки
мого пана, і поведу тебе до цих
вояків. І поклявся йому Давид. 16 І
він повів його туди. І ось ці
розійшлися по всій землі, і їли, і
пили, і святкували за всю ту велику
здобич, яку взяли на землі чу-
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жинців і на землі Юди. 17 І напав
на них Давид, і бив їх від світанку і
до вечора, і на другий день вигубив
їх. І ні один же не остався з них
чоловік, за винятком 400 слуг, вони, сівши на верблюдів, повтікали.
18 І забрав Давид все, що взяли
аммаликити, і взяв обі свої жінки.
19 І незабракло там нічого, від
малого й до великого, і від здобичі
до синів і дочок, і все, що взяли,
повернув їх Давид назад – все. 20 І
взяв Давид всі стада й отари, і гнав
їх перед полоном, і полон звався
Полон Давида. 21 І прийшов Давид
до двохсот мужів, що полишилися,
щоб не іти вслід за Давидом, які
рішили зостатися при потоці
Восорі; і вони вийшли назустріч
Давидові і назустріч людям, що з
ним; і прийшов Давид до народу, і
попросили його про мир. 22 І
відповіли всі гнівливі і лукаві чоловіки з войовничих мужів, що пішли з Давидом, і сказали: Тому що
не гналися з нами, не дамо їм зі
здобичі, яку забрали ми, але тільки
кожний з них хай візьмуть своїх
жінок і своїх дітей, і повернуться.
23 І сказав Давид: Мої брати, не
чиніть так задля господнього
передання і дбання, яким зберіг
нас. І передав Господь в наші руки
вояків, що напали на нас. 24 І хто
послухається вашого слова, бо чи
не є наші? Тому, так як за часткою
того, хто пішов на війну, так буде
частка того, що сидів з посудом,
тільки з тими хай буде поділене. 25
І було від того дня і далі, і стало
приписом і правилом до цього дня
Ізраїлеві. 26 І прийшов Давид до
Сикелага, і послав до старшин Юди
і його близьким зі здобичі, кажучи:
Ось вам благословення зі здобичі,
яку взяли господні вороги: 27 тим,
що з Ветсури, і тим, що з Ранома,
на півдні, і з Ейтитера, 28 і тим, що
з Ароіра, і тим, що з Амадія, і тим,
що з Сатія, і тим, що з Естію, 28a і
тим, що з Ґета, і тим, що з Кинана, і
тим, що з Сафеха, і тим, що з
Тиматія, 29 і тим, що з Кармила, і
тим, що з міст Іреємиїла, і тим, що
з міст кенезійських, 30 і тим, що з
Римута, і тим, що з Вирсавії, і тим,
що з Номвія, 31 і тим, що з Хеврона, і до всіх міст, куди ходив,
туди, Давид і його мужі з ним.

1Царств

и^ пїю'ще и^ празднђ'юще ѓ^ все'и коры'сти то'и вели'цеи. ја%же бя'хђ взяли` на зеMли и^ноплеме'нничи,
и^ на земли` і^ё'динњ” И$ прїиде на' ня дв~дъ, и^
би я& эT ё'тра (и^) до' вечера. и^ наё'трїя (и^зби`
я&). и^ ни (е^ді'нъ же ѓ^ста`)52 эT ни'хъ мђжъ.
ра'звњ у~ ѓ%трокъ (всњдше)53 на велблю'ды (-)54 ё^бњжа'ша” И$ взя'тъ дв~дъ вс^я е^ли'ко бњша
взя'ли (а^м#мали'киты)55. и^ ѓ'бњ женњ` свои` поја%тъ” И$ не ѓ^ста` (т^ђ ничтоy)56 эT ма'ла (и^) до
вели'ка, и^ эT коры'сти (-)57 до сн~овъ и^ дще'рїи и^
(-)58 вс^я и^же бњша взя'ли (-)59, (възврати` (я&)
дв~дъ въспятъ вс^я)60” И$ поя` дв~дъ вс^я ста'да и^ па'ствины, и^ женя'ше (я&) преD плњномъ и^
плњ'нъ (-)61 нарица'шеся (-)62 плњ'нъ двDвъ” И$
(прїиде)63 дв~дъ къ двњма сто'ма мQђ ѓ^ста'вшихъ, и^ти` въ слњ'дъ дв~двъ (и^же повелњша
ѓ^ста'ти)64 на пото'цњ въсо'ръстњ. і^ и^зыидо'ша
на срњте'нїе дв~дђ, и^ на срњте'нїе людеM, и^же с
ни'мъ. и^ прїиде дв~дъ до людїи. и^ въпроси'ша
е^го ѓ^ ми'рныхъ” И$ эTвњща'ша вс^и мђжи гнњвливыи` и^ лђка'вныи`, эT мђжебо'рцеи сходя'щихъ
съ дв~домъ. и^ рњша ја%ко не гони'ша с на'ми. не
да'мы и^мъ эT плњ'на, и^же е^смы` поя'ли. н^о
то'кмо ко'ждо (иX) же'ны своя` и^ ча'да своя да во'змђтъ и^ възвратя'тся” И$ рече дв~дъ не твори'те [бра'тїя моя]65 та'ко. преда'нїя ради гн~я
(-)66 и^ снабдњ'нїя (и^мже съхрани`) насъ. и^ преда'сть г~ь (во'я)67 пришеDшая на' ны в рђ'ки на'ша” И$ кт^о послђшаетъ ва'шего словеси`. ја%ко не
(-)68 на'ши л^и сђть. поне'же ја%ко по ча'сти съшеDшаго на' брань. та'ко (е^сть)69 ча'сть сњдя'щаго
ё^ рњшины, (с тњми` то'чно)70 да раздњли'тся”
И$ бы'сть эT дн~е того` и^ вы'ше, и^ бы'сть въ повеле'нїе и^ на ѓ^правда'нїе, (до дн~е сего` і^и^л~ю)71 И$
прїиде дв~дъ в [сикела'гъ]72 и^ посла` къ ста'рцемъ і^ё'диномъ эT плњ'на, і^ и^скрени'мъ е^го гл~я
с^е [ваM блsвенїе]73. эT плњ'нникъ (и^же бњша плњни'ли вра'ѕи гн~и)74” И$же эT веџъсђра і^ и^же эT (рано'ма)75 на ю'гђ. и^ эT (е^и^џиџе'ра)76. і^ и^же эT а^рои'ра. і^ и^же эT а^мадїя і^ и^же эT (саџїя)77” І$ и^же
эT е^сџїя і^ и^же эT геџа і^ и^же эT кина'на” І$ и^же
эT сафе'ха. і^ и^же эT џимаџїя. і^ и^же эT карми'ла. І$ и^же эT гра'дъ (и^рее^меи^ль)78. і^ и^же эT гра'дъ
кинезїи'нъ. і^ и^же эT (римђџа)79 і^ и^же эT вирсавїя. і^ и^же эT (номъвњя)80” І$ и^же эT хевро'на. и^
въ вс^я мњ'ста. а%може ходи'лъ дв~дъ т^ђ (-)81 и^
мђжи е^го (с ни'мъ)”

Глvа, л~а”

Глава 31
пар1. 10

1 А *тоді чужинці воювали проти Ізраїля, і втекли ізраїльські мужі
від лиця чужинців, і падали ранені
в горі Ґелвуні. 2 І зійшлися чужин-

31,2

(*иноплеме'нницы)1 вое^ва'хђ (тогда`) на і^и^л~я и^ бњжа'ша мђжи і^и^л~еви. эT лица` и^ноплеме'нникъ. и^ (па'дахђ)2 ја%звени въ горњ`
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(гелвђнїи)3” И$ (снидо'шася)4 и^ноплеме'нницы съ саё'лоM и^ съ сн~ьми е^го, и^ (ё^би'ша)5 и^ноплемеnницы
(и^ѓ^а^наџа'на)6. и^ (минода'ва)7, и^ [меlхесђя]8, сн~ы
саё'ля” И$ (ѓ^тягчи'ся)9 бра'нь на саё'ла. и^ (прїидо'ша)10 на' ня бескопе'йницы мђжи стрњлцы`, и^
ја^зви'ша саё'ла в дебе'лое мњ'сто” И$ рече саёl к нося'щемђ ѓ^рђжїе (-)11 иZсђни (ѓ^рђжїе)12 свое (-)13
прободи` м^я иM да не пришеDше неѓ^брњзанїи сїи
(-)14 и^збодTђ м^я и^ порђга'ются мно'ю” и^ не хотя'ше (того сътвори'ти) нося'и эTрђжїе е^го ја^ко
боја%шеся ѕњ'ло, и^ взя'тъ саё'лъ (ѓ^рђжїе)15 (свое),
и^ нападе'ся (са'м#) на не`” И$ ви'дњ нося'и ѓ^рђжїе е^го, ја^ко ё'мре саё'лъ, и^ паде` и^ то'и саM на (ѓ^рђжїе)16 е^го, и^ ё'мре с ни'мъ” И$ ё'мре саёl, и^ трїе
сн~ове е^го, и^ нося'и ѓ^рђжїе е^го, [и^ вс^и мђжи е^го]17
въ дн~ь то'и с нимъ” И$ ви'дњвше мђжїе і^и^л~ьстїи, и^же ѓ^бо'нъ по'лъ (и^) ё^до'лїя, і^ и^же ѓ^бо'нъ
по'лъ і^ѓр^ да'на, ја^коже бњжа'ша мђжи і^и^л~ьстїи и^
ја%ко ё'мре саё'лъ и^ сн~ове е^го, и^ (ѓ^ста'вльше)18 гра'ды своя и^ (бњжа'ша)19, и^ (прїидо'ша)20 и^ноплеме'нницы и^ пребы'ша в ни'хъ” И$ бы'сть наё'трїе, и^
(прїидо'ша)21 и^ноплеме'нницы съвлачи'ти мрътве'цъ, и^ (ѓ^брњто'ша)22 саё'ла (мрътва сђща) и^
тр^и сн~ы е^го, па'дша въ горњ`, (е^йже и%мя) (гелвђнїи)23” И$ (-)24 сня'ша ѓ^рђжїе е^го (и^ эTсњкше
главђ` е^го), и^ (посла'ша)25 въ зеMлю и^ноплеме'нникъ,
ѓ%крsтъ възвњща'юще и%доломъ иX, и^ лю'демъ иX”
*И положи'ша ѓ^рђжїе (и^хъ)26 ё^ (васта'ръта)27,
(а^)28 тњ'ло (и^хъ)29 въткнђша на стњнњ веџъса'мли” *И$ (слы'шаша)30 живђщїи въ (а^ви'сњ)31 (гала'тъстњмъ)32, ја%же сътвори'ша (саё'лови и^ноплеме'нницы)33” И$ (въста'вше)34 (вс^е мно'жество си'лныхъ мђжъ)35, і^ и^до'ша вс^ю но'щь, и^ взя'ша
тњло саё%лово, (-)36 (и^ѓ^ана'џаново)37 сн~а е^го, съ стњны веgса'мъски, и^ (принесо'ша)38 я& въ (а^виs)39, и^
(съжъго'ша)40 я& т^ђ” И$ (взя'ша)41 ко'сти и^хъ, и^
(погребо'ша)42 (я&) поD кома'рою, ја%же въ (а^ви'сњ)43, и^
(пости'шася)44 сеDмь дн~їи”

ці з Саулом і з його синами, і чужинці вбили Йоанатана і Минодава, і Мелхесуя, синів Саула. 3 І
затяжіла війна на Саулі, і прийшли проти його вояки, мужістрільці, і зранили Саула в дебеле
місце. 4 І сказав Саул до того, що
ніс зброю: Витягни свою зброю,
проколи мене нею, щоб прийшовши ці необрізані не прокололи
мене і поглумилися з мене. І не
бажав того зробити той, що ніс
його зброю, бо дуже боявся. І
взяв Саул свою зброю, і сам впав
на неї. 5 І побачив той, що носить
його зброю, що Саул помер, і
впав і він сам на його зброю, і помер з ним. 6 І помер Саул, і три
його сини, і той, що носив його
зброю, і всі його мужі в дні тому
з ним. 7 І побачивши ізраїльські
мужі, що на другому боці долини
і що на другому боці Йордану,
що втекли ізраїльські мужі і що
помер Саул і його сини, і покинувши свої міста, і втекли. І
прийшли чужинці, і осталися в
них. 8 І сталося, і на другий день
прийшли чужинці роздягати мертвих, і знайшли Саула, що був
мертвим, і трьох його синів, що
впали на горі, якій ім’я Ґелвуній.
9 І зняли його зброю, і відрубавши йому голову, і послали до
землі чужинців, довкруги сповіщаючи їхнім ідолам і їхньому
народові. 10 *І поклали їхню
зброю до Вастарта, а їхнє тіло
повісили на мурі Ветсана. 11 *І
почули ті, що живуть в Явісі ґалатскій, що чужинці вчинили Саулові. 12 І вставши все множество сильних чоловіків, і ішли всю
ніч, і взяли тіло Саула, Йоанатана, його сина, з муру Ветсана і
принесли їх до Явіса, і там їх
спалили. 13 І взяли їхні кості, і
поховали їх під будовою, що в
Ависі, і постили сім днів.

Конецъ а~ кни'гъ црsтвъ.
и%мать в себњ глvа, л~а”

Кінець 1 Книги Царств.
Має в собі 31 глав.
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ДРУГА КНИГА
ЦАРСТВ ГЛАВА 1
1 І сталося, що коли помер Саул,
і Давид повернувся, побивши аммалика, і сидів Давид в Скелаку два
дні. 2 І сталося в третьому дні, і ось
чоловік прийшов з полку людей
Саула. Одіж же його була роздерта,
і земля на його голові, і сталося,
коли ввійшов слуга до Давида, і
впавши на землю, він поклонився
йому. 3 І сказав йому Давид: Звідки
ти прийшов? І сказав до нього: З
ізраїльського полку. Тільки я один,
що спасся. 4 І сказав йому Давид:
Яке є це слово? Сповісти мені. І
цей сказав, що втік народ з війни, і
впало багато з народу, і померло. І
Саул, і Йоанатан, син його, помер.
5 І сказав Давид слузі, що сповіщав
йому: Як взнав ти, що помер Саул і
Йоанатан, син його? 6 І сказав
слуга, що сповіщав йому: Втікаючи, прийшов я на гору ґельвуйську, і ось Саул спирався на своїй
зброї, і ось колісниці і вельможі
зібралися на нього. 7 І оглянувшись
Саул, і побачив мене, і покликав
мене, 8 і сказав мені: Хто ти є? І
сказав я: Я є аммаликит. 9 І сказав
мені: Ходи, отже, убий мене, бо обняла мене вже страшна темрява, і
до того вже моя душа не є в мені.
10 І я приступив до нього, я убив
його, бо знав, що (не) було йому
життя. Після його вбиття і взяв я
царський вінець, що був на його
голові, і запинку, що була на його
плечах, і я сам приніс оба до мого
пана. 11 І зразу Давид, схопивши за
свій одяг, і роздер його, і всі мужі,
що з ним, роздерли свої одежі. 12 І
плакали, і ридали, і постили аж до
вечора по Саулі і по Йоанатані,
його сині, і по народові Юди, і по
ізраїльськім домі, бо були дуже
вигублені. 13 І сказав Давид слузі,
що сповістив йому: Звідки ти є? – і
сказав: Син мужа з дому аммалика
я є. 14 І сказав йому Давид: То як
ти не побоявся простягнути своєї
руки на господнього христа? 15
Прикликав Давид одного з своїх
слуг і сказав: Іди убий його. І пішовши, він убив його, і той помер.
16 І сказав йому Давид: Твоя кров
на твоїй голові, бо твої уста відпо_______

бы'сть е^гда ё%мре саё%лъ, и^ дв~дъ възврати'ся побњжа'я (а^м#мали'ка)2, и^ сњде давы'дъ въ (скелазњ)3 дн~и дв^а” И$ бысть
въ тре'тїи дн~ь, и се мђжь прїиде эT
полка людїи саё'ловъ. (-)4 ры'зы (же) е^го (бя'хђ)
раздра'ны и^ прь'сть на главњ` е^мђ. и^ бы'сть е^гDа
вни'де къ дв~дђ (ѓ%трокъ), и^ (паD)5 на земли` (-)6
поклони'ся е^мђ” И$ рече е^мђ дв~дъ эTкђдђ т^ы
прїиде. и^ рече е^мђ эT по'лъка і^и^л~ева, (то'кмо)
а%зъ (е^смь е^ді'нъ) ё^гоньзлъ” И$ рече е^мђ двDъ чт^о
е^сть слово с^е възвњсти м^и. и^ (се'й) рече ја%ко побњго'ша лю'ди эT бра'ни, и^ падо'ша мно'ѕи эT людїи і^ и^зъмро'ша. [-]7 и^ саё'лъ и^ (ѓ^а^наџа'нъ)8
сн~ъ е^го ё%мре” И$ рече дв~дъ ѓ%трокђ възвњщейшемђ е^мђ, како ви'дњ ја%ко ё%мре саё'лъ і^ (ѓ^а^наџа'нъ)9 сн~ъ е^го” И$ рече ѓ%трокъ възвњща'я е^мђ бњжа прїидо'хъ въ горђ` гелвђ'искђю. и^ с^е саё'лъ натяжа'шеся на (ѓ^рђжїе)10 свое и^ с^е колесни'ци и^ вельмо'жа събра'шася на'нь” И$ (ѓ^зрњв#ся)11
(саё'лъ) (-)12 и^ ви'дњ м^я и^ (призвавъ)13 м^я (-)14
и^ рече м^и, кт^о (ты` е^си)15. и^ рњхъ (а^м#мали'китъ)16 (е%смь а%зъ)17” И$ рече м^и (прїиди ё^бо)18
ё^бїи м^я ја%ко ѓ'бъяT м^я (ё%же) тма` лю'тая.
(и^ къ семђ ё%же)19 дш~а моа` (нњстъ) въ мнњ`”
И$ пристђпихъ к немђ (-)20 ё^бихъ и&. ви'дњхъ
б^о ја^ко (бњ` е^мђ живота`)21. по нападе'нїю е^го, и^
в#зяхъ вњне'цъ цр~ьскїи, и^же (б^њ) на главњ е^го.
и^ ѓ^скри'лъ е^же (б^њ) на пле'щђ е^го, и^ принесохъ
(са'м# ѓ^бо'е)22 къ господи'нђ мое^мђ (-)23” И$ (а'бїе)
(дв~дъ е^м#ся)24 за ри'зы своа`, и^ раздра я&. и^ вс^я
мђжи (раздра'ша ри'зы своя` и^же с ниM)25” И$ бишася и^ пла'кашася, и^ постишаs до' вечера по саё'лњ, и^ по (і^ѓ^а^наџанњ)26 сн~њ е^го и^ по лю'деX і^ё%динаX, и^ по домђ і^и^л~евњ ја%ко и^збїе'ни бы'ша (ѕњло)27” И$ рече дв~дъ ѓ%трокђ възвњщ#шемђ е^мђ,
эTкђдђ (т^ы е^си)28. и^ рече сн~ъ мђжа эT до'мђ
(а^м#мали'кова)29 е^смь а%зъ” И$ реq е^мђ дв~дъ. (т^о)
ка'ко не ё^боя'ся въздви'гнђти рђки` своя (на)30
х~а гн~я” (-)31 Призва` дв~дъ е^ді'наго эT ѓ%трокъ
свои^хъ, и^ рече и^ди` ё^бїи е^го, и^ (шеD) ё^би и&, и^
ё'мре” И$ рече [е^мђ дв~дъ]32 кровь твоа` на главњ`
твое'и. ја%ко ё^ста` твоя` (на' тя' възвњща'ша)33
гл~ще ја%ко а%зъ ё^би'хъ х~а гн~я” И$ пла'кася дв~дъ
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пла'чемъ си'мъ по саё'лњ, и^ по (і^ѓ^а^наџа'нњ)34
сн~њ е^го. и^ рече е^же наё^чи'ти сн~ы і^ё'дины [стреля'нїя]35. ја%ко пи'санно е^сть в# кни'ѕњ и%стиннњ”
(И$ рече) ё^тверди'ся і^и^л~ю ё^мр'ъшиX ради на высо'кихъ (-)36 ја%звени. (и^) како падо'ша си'лнїи да не
възвњща'ите въ геџы. н^и повњ'даите на и^сходищихъ (а^сколонихъ)37. да не възвеселяTся дще'ри и^ноплеме'ннича. ни да възра'дђюTся дще'ри неѓ^брњзаныхъ” (На го'рыy гелвђ'искїя)38 да не сни'детъ роса. и^ дождъ (да сни'детъ) на' ня. ни'же
села` нача'лъ житныхъ (да и^зно'сятъ). ја^ко (-)39
рас#сы'пася (ѓ^рђжїе)40 си'лныхъ. (и^) (ѓ^рђжїе)41 саё'ле не бы'сть пома'зано и^е^леѓ'мъ” (Но^) кровїю ја%звеныхъ, эT тђка си'лныхъ. лђкъ (і^ѓ^а^наџа'ноv)42.
да не возврати'ся т^ще въспя'тъ. и^ ѓ^рђжїе саё'лово не возврати'ся безђма” Саё'лъ (же)43 (і^ѓ^а^наџа'нъ)44 възлю'бленая и^ кра'сная. не бњ'ста
разлђча'ющася (-)45 въ животњ` свое^мъ, и^ въ
см~рти свое'и не разлђчи'стася. па'че ѓ^рла` легча'е,
и^ (-)46 лва крњпльши” (Пла'чите по саё'лњ дще'ри
і^и^л~евы)47. и^же (в^ы ѓ^блача'ше)48 въ чръвлени'ца
(съкрђшенїемъ ва'шимъ)49. възлага'ющаго ё^краше'нїе злато на ри'зы ва'ша” Како падо'ша си'лнїи
посреди бра'ни. (і^ѓ^а^наџа'нъ)50 [збоде'нъ бысть до
см~рти]51, на высо'кихъ твоиX ја%звеn” (Тњмше) болю` по тебњ бра'те мо'и, (і^ѓ^а^наџа'не)52 кра'сныи
мо'и ѕњло. ё^стреми'ла бо ся бя'ше любы` тво'а
на' мя, па'че любы` же'ньскїя” Ка'ко (с^и) падо'ша
си'лнїи, и^ погђби'ша ѓ^рђжїя бра'нна”

Глvа, в~”
1

а~ мXа в~

а~ црs л~а

бы'сть по сихъ (-) въпроси` двDъ г~а гл~я.
вни'дђ ли поне` въ е^ді'нъ градъ і^ё'динъ.
и^ реq г~ь к немђ вни'ди. и^ реq двDъ (в кото'рыи)2 вни'дђ. и^ рече (г~ь) въ хевро'нъ” (-)3
И$де [-]4 дв~дъ въ хевро'нъ и^ ѓбњ женњ` е^го. (а^хонимїи)5 [і^и^л~ьтяныни]6. и^ а^вигњя (бы'вшїя)
жена`, (нава'на)7 каrмильскаго” И$ мђ'жи [е^го]8 и^же с
ни'мъ (бњша) ко'ждо (и^хъ), и^ (домове и%хъ с ни'ми)9. и^ нача'ша жи'ти во' (градњ)10 хевро'ньстемъ” *И$ (прїидо'ша)11 мђжи эT і^ё^де'я. и^ (пома'заша)12 [т^ђ двDа]13 да црsтвђетъ наD до'момъ
і^ё'диныM. *и възвњсти'ша дв~дђ гл~юще. ја%ко
мђжи (а^висан#дьстїи, и^ галат#стїи)14 погребо'ша
саё%ла” И$ посла` дв~дъ послы` ко старњ'ишинамъ,
(въ а^висъ гаDскїи)15 и^ рече` к ни'мъ (дв~дъ). блsве'ни в^ы (б~ђ)16 ја%ко сътвори'сте млsть сїю ѓ^ господи'нњ (свое^мъ)17 саё'лњ. х~њ гн~и (и^же)18 погребо'сте и&. і^ (ѓ^а^наџана)19 сн~а е^го” И$ нн~њ да сътвори'тъ г~ь (млsть і^ и^стиннђ с ва'ми)20, (-)21
а%зъ сътворю` (-)22 (сїя бл~гая)23. поне'же сътво465

віли проти тебе, кажучи, що: Я забив господнього христа. 17 І Давид
плакав цим плачем по Саулі і по
Йоанатані, сині його, 18 і сказав,
щоб навчити синів Юди стріляти.
Ось записано є в книзі Правди: 19 І
сказав: Скріпися Ізраїле задля померших зранених на високих. І як
впали сильні? 20 Не сповіщайте в
Ґеті ані не розповідайте на дорогах
Аскалона. Хай не розвеселяться
дочки чужинців ані хай не зрадіють
дочки необрізаних. 21 На Ґелвуйські гори хай не зійде роса, і дощ хай
не зійде на них, ні поля хай не видадуть первоплодів, бо розсипалася
зброя сильних, зброя Саула не була
помазана олією, 22 але кров’ю ранених, від жиру сильних. Хай не
буде, щоб лук Йоанатана повернувся дарма назад, і зброя Саула не
повернулася нерозумно. 23 Саул же
і Йонатан, улюблені і прекрасні, не
були розлучені в своєму житті і в
своїй смерті не розлучилися, легкі
понад орлів і сильніші львів. 24
Плачте за Саулом ізральські дочки,
він вас зодягав в кармазин в пригнобленні вашому, давав він золоту
прикрасу на вашу одіж. 25 Як впали сильні посеред бою? Йоанатан
був пробитий до смерті, зранений
на твоїх висотах. 26 Тому болію за
тебе, мій брате Йоанатане, дуже
мені красний. Бо твоя любов була
спрямована до мене понад любов
жінок. 27 Як так впали сильні, і
пропала воєнна зброя.

Глава 2
1 І сталося, після цього запитав
Давид Господа, кажучи: Чи отож
піду до одного з міст Юди? І сказав
Господь до нього: Іди. І сказав Давид: До котрого піду? І сказав Господь: До Хеврона. 2 Пішов Давид
до Хеврона і обі його жінки: Ахонимія, ізраїльтянка, і Авіґея, бувша
жінка Наванаа кармильського, 3 і
його мужі, що були з ним, кожний
з них, і їхні доми з ними; і почали
мешкати в місті Хеврон. 4 *І прийшли мужі з Юдеї, і там помазали
Давида, щоб царював над домом
Юди. *І сповістили Давидові, кажучи, що: ависайдські і галатскі
мужі поховали Саула. 5 І послав
Давид послів до старшин в Авис
Ґадський, і сказав до них Давид:
Благословенні ви Богові, бо ви вчинили це милосердя над своїм паном
Саулом, господнім христом, ви, що
поховали його і Йоанатана, сина
його. 6 І тепер хай Господь вчинить
милосердя і правду з вами. Я вчиню це добро, бо ви вчинили це сло-
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во. 7 І тепер хай скріпляться ваші
руки, і щоб ви стали сильними
синами, бо помер ваш пан Саул.
Мене ж помазав дім Юди, щоб
царювати мені над ними. 8 І Авеннир, син Нира, що був воєводою
Саула, взяв Євостея, сина Саула, і
забрав його з полку до Манаема. 9 І
царював він з ним над Ґаладитією, і
над Тасами, і над Ізраїлем, і над
Єфремом, і над Веніямином, і над
всім Ізраїлем. 10 Сорок літ було
Євостеєві, синові Саула, коли він
почав царювати над Ізраїлем, і царював два роки. Тільки дім Юди
був за Давидом. 11 І було в дні, в
які почав Давид царювати в Хевроні над домом Юди, 7 літ і 6
місяців. 12 І вийшов Авеннир, син
Нира, і слуги Євостея, сина Саула,
до Ґавати, коли він почав царювати
над Манаїмом. 13 І Йоав, син Саруя, і слуги Давида вийшли з Хеврона; і як зустрілися вони при
потоці Ґавлон разом, і сіли ті при
потоці звідси і ті звідти. 14 І сказав
Авенир до Йоава: Хай встануть
тепер слуги і хай поборяться перед
нами. І сказав Йоав: Хай встануть.
15 І вставши, прийшли Веніяминові слуги числом 12, і Євостея,
сина Саула, 12, – і слуг Давида –
12. 16 І держав кожний рукою шолом свого ближнього, і їхні мечі на
ребрах кожного з них, і впали всі
разом, і прозвано ім’я місця того
Часть бажання, що є в Ґаваоні. 17 І
була жорстока битва до кінця в
тому дні, і впав Авенир та ізраїльські мужі перед слугами Давида.
18 І були там три сини Саруї: Йоав,
Авеса і Асаїл. І Асаїл же був
легкий своїми ногами, наче яка
сарна, що скаче на полі. 19 І погнався Асаїл вслід за Авениром, і
не відхилився ні направо ані наліво, але вслід за Авениром. 20 І
оглянувшись Авенир взад себе,
сказав: Чи ти є сам Асаїл? І сказав:
Я є. 21 І сказав йому Авенир: Ти
відхилися або направо або наліво і
женись за слугою, і візьмеш собі
їхню зброю. І не хотів Асаїл відхилитися від нього ніяк. 22 І Авенир додав ще говорити до Асаїла: І відійди від мене, щоб я тебе
не розбив об землю. І як після
цього я покажу своє лице до Йоава,
твого брата? 23 *І він не бажав
відступити. І вдарив його Авенир
списом взад, в живіт, і вийшов спис
йому наскрізь, і він, впавши, помер
перед ним. І сталося, що кожний
приходив до місця, де впав Асаїл, і
він помер покинутий. 24 І гнався
Йоав і Авеса за Авениром. І сонце
заходило, і вони прийшли до гори
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ри'сте гл~ъ се'й” И$ нн~њ да ё^крњпя'тся рђки ва'ша, и^ да бђ'дете сн~ове си'лніи, ја%ко ё%мре господи'нъ ва'шъ саё%лъ. (-)24 мене же пома'за домъ
і^ё'динъ, (црsтвовати м^и наD ни'ми)25” И (а^вени'ръ)26 сн~ъ ни'роv, (и^же б^њ) вое^вода саё'ль. вз^я
и^е^восте'я сн~а саё'ля. и^ възнесе` е^го и^с полка въ
мана'емъ” И$ (црsтвова с ниM)27 наD (галадитїею)28.
и^ наD (џаси)29, и^ наD [і^и~леM]30, и^ наD е^фрњмомъ, и^
наD венїа^ми'номъ, и^ надо всњмъ і^и^л~емъ” Четы'рьдесять, лњтъ, и^е^восте'ю (б^њ) сн~ђ саё'ловђ, е^гда` нача црsтвовати наD і^и^л~емъ, и^ дв^њ лњтњ
црsтвова. (толи'ко доM і^ё'динъ бы'сть)31 за дв~доM”
И$ (бы'сть въ дн~и)32 в ня'же (нача` црsтвовати
дв~дъ)33 въ хевро'нњ наD до'момъ і^ё'динымъ, з~,
лњтъ. и^ ѕ~, мsць” І$ и^зы'де (а^вени'ръ)34 сн~ъ ни'роv и^
ѓтроцы и^е^востеѓ'вы сн~а саё'ля. (е^гда нача` црsтвовати манаи%момъ въ гава'те)35” (-)36 И$ѓ^а'въ
сн~ъ сарђи'евъ, и^ ѓ'троцы дв~дви и^зыидо'ша эT
хеврона. и^ (стрњтившим#ся и^мъ)37, ё^ пото'ка
(гавло'ня)38 въкђ'пњ. и^ сњдо'ша тїи` на пото'цњ
[-]39 эTсюдђ, (і^) и^ тїи` (-)40 эTтђдђ” И$ рече (а^вени'ръ)41 къ і^ѓ^а'вђ. да воста'нђт# нн~њ ѓ%троцы, и^
да пои^граюT преD на'ми. и^ рече і^ѓ^а'въ да воста'нTђ”
И$ (въста'вше)42 прїидо'ша (ѓ%трокъ венїа^ми'ноv
числоM)43, в~і. и^е^воасте'я сн~а саё'ля, (в~і). и^ (ѓ^троk
двDовыX, в~і)44” (дръжа'ще)45 ко'ждо рђко'ю (шлеM)46 и^скреня'го свое^го, и^ (ме'чи и^хъ)47 на ребрњхъ (комђждо иX)48, и^ (падо'ша)49 (вс^и) въкђпњ, и^ нарече'ся и%мя мњ'стђ томђ` часть хотњнїя и^же
е^сть въ гаваѓ'нњ” И$ бы'сть бра'нь лю'та, до
конца в (то'й дн~ь)50, и^ паде (а^вени'ръ)51 и^ мђжи
і^и^л~ьти преD ѓ%трокы двд~вы” И$ бы'ша тђ тр^и
сн~ове сарђ'ия, і^ѓ^а'въ, (-)52 (а^веса)53, и^ асаи'ль. и^ а^саи'ль (же б^њ) лего'къ нога'ма свои'ма, ја%ко е^ді'на
серна` (ска'чђщи) на селњ`” И$ гна` а^саи'ль въ слњдъ
(авени'ра)54, и^ не ё^клони'ся (-)55 (н^и) на де'сно н^и
на лњво, (н^о) въ слњдъ (а^вени'ра)56” И$ (ѓ^зрњв#ся)57
(а^вени'ръ)58 назадъ себе` (-)59 реq, а%ще т^ы е^си
са'мъ (саи'ль)60, и^ рече а%зъ е^смь” И$ рече е^мђ (а^вени'ръ)61. ё^клони'ся т^ы лю'бо де'снымъ лю'бо шюиM, и^ (жени` до)62 ѓ%трока, и^ во'змеши себњ` ѓ^рђжїе (и^хъ)63. и^ не хотя'ше а^саи'ль ё^пра'витися
эT (него ника'коже)64” И$ приложи е^ще` (а^вени'ръ)65
гл~ати къ а^саи'лђ (и^) эTи^ди` эT мене` да (тебе`
не разбі'ю)66 ѓ^ землю. и^ како (посемъ) ја^влю` лице
свое` къ і^ѓ^а'вђ [-]67 бра'тђ твое^мђ” *И$ не хотя'ше ѓ^ста'ти. и^ (ё^да'ри)68 и& (а^вениr)69 (ко'пїемъ
съза'ди)70 в ля'двїя. и^ прои'де ко'пїе сквозњ и&, и^
(паD)71 (и^здъше)72 преD ниM. и^ бысть вся'къ приходя'и до мњ'ста и^дњже падеся (-)73 а^саиль. и^
ё'мре (ѓ^ста'вленъ)74” И$ (го'ниста)75 і^ѓ^а'въ и^ (а^ве'са)76 по (а^вени'рњ)77. и^ слн~це заходя'ше, и^ та`
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прїидо'ста до холма (е^м#ма'това)78, и^же е^сть преD
лицемъ га'и пђтя`, пђсты'ни гаваѓ'ня” И$ (събра'шася)79 сн~ове венїа^ми'нови (-)80 за (а^вени'ромъ)81. и^ бы'ша въ сня'тїи` е^ді'ноM. и^ поста'виша на ве'рсњ хоlмђ е^ди'наго” И$ призва` (а^вени'ръ)82
і^ѓ^а'ва, и^ рече. е^да` на побњдђ во'змеT ѓ^рђ'жїе. и^л^и
не вњси ја^ко гоrка е^сть послњже. и^ доко'лњ не
и%маши рещи` людеM (ѓ^ста'ти)83 съзади (брата
на'шего)84” И$ реq і^ѓ^а^въ жиv г~ь поне'же бы м^и гл~а
тоhда`, преже ё%трины б^ы (людїе мои преста'ша
гоня'ще)85 ко'ждо в# слDњ бра'та своего. и^ въстрђби і^ѓ^а^въ трђбо'ю. и^ ста'ша вс^и людїе, и^ не
гна'ша въ слњдъ і^и^льтянъ. и^ не приложи'ша
пото'мъ побњдитися” (-)86 (А$вени'ръ)87 (же) и^
мђжи е^го и^доша на за'падъ вс^ю но'щъ т^ђ. и^
преидо'ша і^ѓ^рда'нъ и^ (прешеDше)88 вс^ю стра'нђ
(т^ђ), и^ (прїидо'ша)89 въ пол#къ” (-)90 И$ѓ^а'в (же)
възврати'ся въспя'тъ (гонящи) эT (а^вени'ра)91.
и^ събра` вс^я лю'ди, и^ посњти'ша ѓ%трокъ дв~дыхъ (паDших, и^ бы'сть и^хъ), џ~і, мђжъ, и^ а^саи'ль” (-)92 Э$троцы (же) дв~двы ё^би'ша сн~овъ вениа^ми'нь. (и^) мђжъ (а^вени'ровъ)93 (и^же бњша с
ни'мъ, т~, (и^) ћ~, мђжъ)94” И$ (взя'ша)95 а^саи'ля и^
(погребо'ша)96 и& въ гробњ эTц~а е^го, въ (виџлеѓ'мњ)97. і^ и'де и^ѓ^а'въ и^ мђжи (е^го) с ни'мъ вс^ю
ноu и^ ѓ^свњто'ша (-)98 въ хевро'нњ”

Глvа, г~”
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бы'сть бра'нь на мно'го междђ до'моM саё'лемъ. и^ межи до'моM дв~двомъ. (-)1 до'м
(же) дв~двъ възвыша'шеся и^ крњпля'шеся. и^ доM саё'ль и^дя'ше і^ и^знемога'ше” *И$
роди'шася дв~дви (въ хевро'нњ сн~овъ, ѕ~)2. и^ б^њ
прьворо'дныи е^мђ (сн~ъ), (а^м#мо'нъ)3. эT (а^хиноа^мїи)4 [і^и^л~ьтяныни]5. и^ вторы'и е^мђ (сн~ъ),
далђи^я. эT а^вигњя' карми'льскїя. и^ тре'тїи
а^весало'мъ сн~ъ (маа^ѓ^ха'ны)6 дще'ре (џоли'мины)7,
цр~я (гасђ'рьска)8. (-)9 д~ и, эT (ё^ри'нїя)10 сн~ъ
[а^г#ги'џы]11, (-)12 е~ и, [сафатїя]13 эT (витаа'лы)14. (-)15 ѕ~ и. (е^сџъроа'мъ)16, эT [а'глы]17 жены`,
дв~двы. сїи` роди'шася дв~домъ въ хевро'нњ” И$
(-)18 е^гда бы'сть бра'нь междђ до'момъ саё'лемъ. и^ междђ до'момъ дв~двымъ. и^ (бя'ше
(а^вени'ръ)19)20 держа` до'мъ саё'ловъ” И$ саё'лова
поDло'жница (б^њ, е^йже бњ` и'мя) (ре'сџа)21 дщи`
(и^ѓ^а'ва)22). (и^ поя'тъ ю& а^вени'ръ). и^ рече [гевосте'и]23, сн~ъ саё'ль къ (а^венирђ)24, чт^о с^е ты`
вни'де къ поDло'жни'цы эTц~а мое^го” И$ съжали` с^и
ѕњло (а^вени'ръ)25 ѓ^ словеси` (се'мъ, е^же рече е^мђ и^
гевосте'и)26. и^ рече (е^мђ (а^вени'ръ)27)28 е^да` (пе'сњя`
глава` е^смь а^зъ)29. (да с^и сътвори'хъ вс^я дне'сь).
(не сътвориX л^и днесь млsти)30 до'мђ саё'лю эTц~а
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Еммата, що є перед лицем Ґай, в
дорозі, в пустині Ґаваона. 25 І зібралися сини Веніямина за Авениром, і були в одному зборі, і стали
на вершку однієї гори. 26 І закликав Авенир до Йоава, і сказав:
Чи до побіди братиме зброя, або чи
не знаєш, що гіркою буде вкінці? І
доки не скажеш людям повернутися з-позаду нашого брата? 27 І
сказав Йоав: Живий Господь, якщо
б мені сказав ти тоді, перед ранньою зорею, мої люди перестали би
гнати, кожний вслід за своїм братом. 28 І затрубив Йоав трубою, і
стали всі люди, і не гналися вслід
за ізраїльтянами, і не додали потім
воювати. 29 Авенир же й його мужі
пішли на захід усю ту ніч, і перейшли Йордан, і пройшовши усю
ту околицю, і прийшли до полку.
30 Йоав же повернувся назад, женучись від Авенира, і зібрав всіх
людей, і відвідали слуг Давида, що
впали, і було їх 19-ть чоловік і
Асаїл. 31 Слуги ж Давида убили з
синів Веніямина і мужів Авенира,
що були з ним – 300 і 60 мужів. 32 І
взяли Асаїла, і поховали його в
гробі його батька в Вефлеємі. І
пішов Йоав і його мужі з ним усю
ніч, і засвітало їм у Хевроні.

Глава 3
1 І надовго була війна між домом Саула і між домом Давида.
Дім же Давида піднімався і скріплювався, а дім Саула йшов і слабшав. 2 *І народилося Давидові в
Хевроні 6 синів; і його первородний син був Аммон від Ахиноамії,
ізраїльтянки, 3 і його другий син
Далуя від Авіґеї кармильської, і
третій – Авесалом, син Мааохани,
дочки Толимина, царя гасурського,
4 4-й – Отуринія, син Ангити, 5-й –
Сафатія від Витаали, 5 6-й – Естроам від Агли, жінки Давида. Ці народилися Давидові в Хевроні. 6 І
коли була війна між домом Саула і
між домом Давида, і був Авенир,
що держав дім Саула. 7 І була Саулова наложниця, якій було ім’я
Реста, дочка Йоава, і взяв її Авенир. І сказав Гевостей, син Саула,
до Авенира: Що це ти ввійшов до
наложниці мого батька? 8 І Авенир
взяв собі дуже за зле це слово, яке
йому й сказав Гевостей, та сказав
йому Авенир: Чи я є псячою головою, що це все я зробив сьогодні?
Чи не вчинив я сьогодні милосердя
домові Саула, твого батька, і твоїм
братам, і твоїм знайомим, і чи не
встав я проти дому Давида? І ти
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знайшов несправедливість у мені
сьогодні задля цієї жінки? 9 Це ж
хай вчинить Бог Авенирові і це хай
йому додасть, бо так, як поклявся
Господь Давидові, так вчиню йому
в дні цьому, 10 і щоб одержати царство від дому Саула, і підняти престіл Давида в Ізраїлі і над Юдою,
від Дана аж до Вирсавії. 11 І не
зміг більше Гевустей відповісти Авенирові слово зі страху перед ним.
12 І зразу послав Авенир послів до
Давида, до Телама хевронського, де
був, кажучи: Встанови свій завіт зі
мною, і ось моя рука з тобою, щоб
повернути мені до тебе ввесь Ізраїль. 13 І сказав Давид: Добре, я
встановлю з тобою завіт, але тільки
одне слово прошу в тебе, кажучи:
Не зможеш побачити мого лиця,
якщо не приведеш Мелхолу, дочку
Саула, коли ти прийдеш побачити
моє лице. 14 І послав Давид до Гевостея сина Саула, кажучи: Відпусти мою жінку Мелхолу, *яку я взяв
задля обрізання кінця в чужинців.
15 І відпустив, і Гевостей і взяв її у
її чоловіка від Фалтіїла, сина Селимона. 16 І її чоловік ішов з нею,
плачучи, аж до Варама. І сказав до
нього Авенир: Іди і повернися. 17 І
сказав Авенир ізраїльським старшинам, кажучи: Вчора і того дня ви
шукали Давида, щоб царював над
вами. 18 І тепер вчиніть так, як
Господь заговорив про Давида, кажучи: В руці мого раба Давида спасу мій народ Ізраїля з руки чужинців і з руки їхніх ворогів. 19 І заговорив Авеннир до вух Веніяміна. І
пішов Авеннир, щоб говорити до
вух Давида в Хевроні все, що любе
було перед ізраїльськими очима і
перед очима всього дому Веніямина. 20 І прийшов Авенир до Давида
до Хеврона, і з ним 20-ть мужів. І
вчинив Давид бенкет Авенирові і
його мужам, які з ним. 21 І сказав
Авенир до Давида: Встаньмо тепер
та йдім, і хай зберетьсься до їхнього пана царя ввесь Ізраїль. І встановлю завіт з тобою, і царюватимеш
над усім, чого бажає твоя душа. І
послав Давид Авенира, і він пішов
з миром. 22 І ось слуги Давида і
Йоав ішли з дороги і несли з собою
численну добич. І Авеннир уже не
був з Давидом в Хевроні, бо відісланий був і відпущений з миром. 23
Йоав же і все його військо прийшли. І сповістили Йоавові, кажучи:
Приходив Авенир, син Нира, до
Давида, і він послав його, і відійшов з миром. 24 І ввійшов Йоав до
Давида, і сказав: Що це ти вчинив?
Бо ось прийшов до тебе Авенир, і
навіщо ти його відпустив, і він ві-
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твое^го и^ братїи (твое'и) и^ зна'емыM т^и и^ не
въста'хъ л^и а^зъ на до'мъ дв~двъ и^ ты` взыска`
(непра'вды въ мн^њ)31, жены` (сея`) ра'ди дне'сь” Си'
же да сътвори'тъ б~ъ (а^вени'рђ)32. и^ си да приложи`
е^мђ, ја%коже бо кля'тся г~ь двDђ та'ко сътворю`
е^мђ в# сїи дн~ь” (И$) прија%ти црsтво эT до'мђ саё'ля.
и^ възъдви'гнђти прsтолъ дв~двъ въ і^и^л~и. и^ на
і^ё'дђ, эT да'на даже до верса'вїя. И$ не възмо'же
ктомђ` [гевђсте'и]33 эTвњща'ти (а^вени'рђ)34 словеси`
эT бо'язни е^го” И$ посла` (а^вени'ръ)35 (къ дв~дђ послы`)36 въ џела'мъ (хевро'ньскїи). и^дњже б^њ а^бїе гл~я.
положи` завњтъ свой со мно'ю, и^ с^е рђка моя с
тобо'ю. възврати'ти (м^и) к тебњ весь (-)37 і^и^л~ь”
И$ рече дв~дъ [добрњ а^зъ]38 положђ` с тобо'ю завњтъ. н^о то'кмо словесе е^ді'наго прошђ` ё^ тебе`
гл~я. не и%маши ви'дњти лица мое^го. а^ще не приведе'ши мельхо'лы дще'ри саё'ля. приходя'щђ ти
ви'дњти лице` мое” И$ посла` дв~дъ къ [гевосте'ю]39
сн~ђ саё'лю (-)40 гл~я. (пђсти`)41 женђ` мою мельхо'лђ, *юже бњхъ прїја%лъ (ѓ^брњ'занїя дњля
кра'я)42 и^ноплеме'нник#” И$ пђсти` и^ [гевосте'и]43, и^
поја%тъ ю& эT мђжа е^я, эT (џан#тїи'ля)44 сн~а
(селимо'ня)45” І$ и^дя'ше мђжъ е^я с не'ю пла'чася
(-)46 даже до (вара'ма)47. и^ рече к немђ` (а^вени'ръ)48, и^ди` (и^) възврати'ся (-)49” И$ рече (-)50 къ
ста'ръцемъ і^и^л~евымъ гл~я. вчера` и^ (ѓ^ноM дн~и)51
и^ска'сте дв~да црsтвова'ти наD ва'ми” И$ нн~њ сътвори'те ја%коже г~ь гл~а ѓ^ дв~дњ гл~я. в рђ'цњ
раба` мое^го дв~да сп~сђ (лю'ди моя і^и^л~я)52, эT
рђки` и^ноплеме'нникъ. и^ эT рђки` (-)53 вра'гъ иX” И$
гл~а (а^вени'ръ)54, въ ё'ши венїа^ми'нђ і^ и^де (а^вени'ръ)55 гл~ати въ ё'ши дв~двњ въ хевро'нњ. вс^я
ја%же ё^го'дна бњша преD ѓ^чи'ма і^и^л~евыма. и^ преD
ѓ^чи'ма всего до'мђ венїа^ми'ня” И$ прїиде (а^вени'ръ)56 къ дв~дђ въ хевро'нъ. и^ с ни'мъ, к~,
мђжъ. и^ сътвори` двDъ (пи'ръ (а^вени'рђ)57 и^ мђжем# (е^го) и^же с ниM)58” И$ рече (а^вени'ръ)59 къ
дв~дђ. (въста'невњ нн~њ і^ и'девњ)60. и^ да
(съберђтся)61 къ господи'нђ с^и цр~ви весь і^и^л~ь. и^
положђ` с тобо'ю завњтъ и^ црsтвова'ти и%маши
всњми`, и^хже жела'етъ дш~а т^и и^ посла` дв~дъ
(а^вени'ра)62, і^ и'де с ми'роM” И$ се` ѓ%троцы дв~двы, и^
(ѓ^а'въ)63 и^дя'хђ эT и^схо'да. и^ коры'сть мно'гђ неся'хђ съ собо'ю. и^ (а^вени'ръ)64 (ё^же`) не бњ съ
дв~домъ въ хевро'нњ. ја%ко эTсла'нъ бя'ше и^
эTпђще'нъ с ми'ромъ” (-)65 И$ѓ^аv (же) и^ все
во'инъство е^го прїиде. и^ възвњсти'ша и^ѓ^а'вђ
гл~юще. приходи` (а^вени'ръ)66 сн~ъ ни'ровъ къ
дв~дђ, и^ посла` и& и^ эTи'де с ми'ромъ” И$ въниде
і^ѓ^а'въ къ (дв~дђ)67, и^ рече чт'о с^е е^си сътвори'лъ.
се` (б^о) приходи` (а^вени'ръ)68 к тебњ, и^ почт^о
пђсти'лъ е^си е^го и^ эTи'де с ми'ромъ” И$л^и не
468
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вњ'си ѕло'бы (а^вени'ра)69 сн~а ни'рова. ја%ко сълђкавствова'я к тебњ и^дя'ше. (-)70 разђмњти хотя` и^схоD твой и^ въхоD твой, и^ ё^вњдњти вс^я
ја%же (твори'ши ты`)71” И възврати'ся и^ѓ^а'въ эT
дв~да, и^ посла` послы` въслњ'дъ (а^вени'ра)72, и^ (въз#врати'ша)73 и&, эT кла'дязя (седраMска)73 и^ дв~дъ
не вњ'дяше” И$ възврати'ся (а^вени'ръ)75 въ хевро'нъ. *и^ ё^врати (-)76 и^ѓ^а'въ стра'нными вра'ты.
гл~ати к немђ лђка'вно. и^ ё^да'ри и& поD (срDце)77 и^
ё'мре въ кро'ви, *(а^висаи'ли)78, брата и^ѓ^а'вля” И$
слы'ша дв~дъ по си'хъ и^ рече чи'стъ е^смь а^зъ и^
црsтво мое эT г~а. [и^]79 [эT н~нњ и^]80 до' вњка, эT
кро'ве (а^вени'ря)81 сн~а ни'рова” да сни'детъ на главђ`
и^ѓ^а'влю, и^ на ве'сь до'мъ эTц~а е^го, да не ѓ^скђдњ'етъ эT до'мђ и^ѓа'вля, и^злива'яи сњмя и^ прокаже'ныи” И$ держа'и щи'тъ, и^ да па'даю^тъ (ѓ^рђжїемъ)82 ё^мале'ныи хлњба (да бђдетъ е^мђ)”
І$ѓ^а'в же і^ (а^ве'са)83 бра'тъ е^го (ё^би'ша)84 а^вени'ра,
понеy ё^би` а^саи'ля бра'та и^хъ в гаваѓ'ни на' брани” И$ рече дв~дъ къ и^ѓ^а'вђ и^ къ всњмъ лю'демъ (е^го)85 раздерњте ри'зы ва'ша, и^ препоја^ши'теся вре'тищи, и^ рыда'ите ѓ^ (а^вени'рњ)86,
(саM же)87 цр~ь дв~дъ и^дя'ше въ слњ'дъ ѓ^дра`” И
(погребо'ша а^вени'ра)88 въ хевро'нњ, и^ въздви'же
цр~ь гласъ свой, и^ пла'кася наD гро'бомъ е^го, и^
(вси лю'дїе пла'кашася)89 по а^вени'рњ” И$ пла'кася
цр~ь а^вени'ра, и^ рече а^ще по сме'рти (а^ва'ли)90 (ё^спе`
а^вени'ръ)91” (То) рђцњ твои` не свя'жетася, (ни)
но'ѕњ твои` не спине'тася, (н^о ја^ко па'даютъ)92
преD сн~ъми непра'вды (та'ко паде`)93, и^ (приложи'ша)94 вси лю'дїе пла'катися е^го” И$ прїидо'ша вс^и
лю'дїе вече'рять. съ дв~домъ (ја%сти) хлњ'бъ. е^ще
сђщђ дн~и и^ кля'тся дв~дъ гл~я с^е да сътвори'тъ м^и (г~ь)95, и^ си'це да приложи'тъ. ја%ко
а%ще не за'идетъ сл~нце не и'мамъ вкђси'ти хлњба, н^и иного чого`” (-)96 И$ ё^го'дно бы'сть (сло'во
с^е) преD (всњми)97, вся е^ли'ко сътвори` цр~ь преD людми`” И$ разђмњша вс^и лю'дїе, и^ весь і^и^л~ь в (то'и
дн~ь)98. ја%ко не бы'сть эT цр~я ё^бїиства (а^вени'рђ)99 сн~ђ ни'ровђ” И рече цр~ь ѓ%трокомъ свои^мъ. не вњсте л^и ја%ко властели'нъ вели'къ паде` в (сїи' дн~ь)100 въ і^и^л~и” І$ ја%ко а^зъ е^сми (съѓ^бњщниk дне'сь)101 и^ въста'вленъ на цр~я. мђжи
же сїи` сн~ове сарђи'ли, зли` м^и сђть. да възда'сть
г~ь творя'щимъ лђка'вная, по ѕло'бњ (и^хъ)102”

Глvа, д~”

дійшов з миром? 25 Чи не знаєш
злоби Авенира, сина Нира, що приходив тебе обманути, бажаючи пізнати твій вихід і твій вхід, і взнати
все, що ти чиниш? 26 І повернувся
Йоав від Давида, і послав послів
вслід за Авениром, і повернули його
від Седрамського джерела, і Давид не
знав. 27 І повернувся Авеннир до
Хеврона, *і повернув Йоав бічними
брамами, щоб говорити до нього
підступно, і вдарив його під серце, і
він помер в крові *Асаїла, брата
Йоава. 28 І почув Давид після цього,
і сказав: Чистий є я і моє царство від
Господа, і віднині і довіку, від крові
Авенира, сина Нира. 29 Хай зійде на
голову Йоава і на ввесь дім його
батька, хай не забракне з дому Йоава
того, що проливає насіння і
прокажений, і хто держить щит, і хай
падуть від зброї, хай буде в нього
той, кому бракує хліба. 30 Йоав же і
Авеса, його брат, забили Авенира за
те, що в Ґаваоні в битві він забив
Асаїла, їхнього брата. 31 І сказав
Давид до Йоава і до всього його
народу: Роздеріть вашу одіж і підпережіться мішковиною, і плачте за
Авениром. Сам же цар Давид ішов
вслід за марами. 32 І поховали Авенира в Хевроні. І цар підняв свій
голос, і плакав над його гробом, і
ввесь народ плакав за Авениром. 33 І
плакав цар за Авениром, і сказав:
Хоч за зразком смерті Авала заснув
Авенир, 34 то твої руки не будуть
зв’язані, ані твої ноги не будуть
сковані. Але, як падуть перед синами
неправедності, так впав ти. І ввесь
народ додав оплакувати його. 35 І
прийшов ввесь народ вечеряти, їсти
хліб з Давидом ще як був день, і
поклявся Давид, кажучи: Це хай
вчинить мені Господь і це хай додасть, що поки не зайде сонце, не
буду їсти хліба ані чогось іншого. 36
І вгодило це слово перед всіма, все,
що зробив цар перед народом. 37 І
пізнав ввесь народ і ввесь Ізраїль в
тому дні, що не від царя було
вбивство Авенира, сина Нира. 38 І
сказав цар своїм слугам: Чи не знаєте, що великий володар впав в цьому дні в Ізраїлі 39 і що я сьогодні є
родичем і наставлений на царя? Мужі
ж ці, сини Саруї, вони є погані для
мене. Хай Господь віддасть тим, що
чинять лукаве, за їхньою злобою.

Глава 4

1

слы'ша [гевосте'и] сн~ъ саё'ль. ја%ко ё'мре
(а^вени'ръ)2 (сн~ъ ни'ровъ) въ хевро'нњ. и^
разрњши'стася рђцњ е^го. и^ вс^и мђжи
і^и^л~еви подиви'шася е^мђ” И$ дв^а мђжа
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1 І почув Гевостей, син Саула, що
помер Авенир, син Нира, в Хевроні; і
упали його руки, і всі ізраїльські
мужі йому дивувалися. 2 І два підступні мужі, вельможі Гевостея, сина
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Саула, ім’я одного Ваан, а другого
Рихав, сини Реммона виротейського, з синів Веніяміна, – бо Вирот вважався синів Веніямина, 3 – і
виротеї відійшли до Ґеттема і були
там, живучи і до сьогоднішнього
дня. 4 І Йоанатан, син Саула, син
кульгавий на ноги, яких 5-ть літ йому було, коли прийшла вістка з Ізраїля про Саула і Йоанатана, його
сина; і його взяла його опікунка і
втекла, і сталося, коли вона спішилася, щоб відійти, впавши він
став кульгавим, ім’я йому було
Мемфівостей. 5 І пішли сини Реммона виротейського, Рихав і Вааан,
і ввійшли в теплий день до хати
Гевостея, і він відпочивав на ліжку
в полудень, 6 і двірник дому чистив
пшеницю, і задрімавши спав. Рихав
же і Ваан, оба брати, скриваючись,
7 ввійшли до хати. Гевостей же відпочивав на його ліжку в його
спальні, і вони забили його, і взяли
його голову, і всю ніч йшли дорогою, що назад. 8 І принесли голову
Гевостея до Давида до Хеврона, і
сказали до царя: Ось голова Гевостея, сина Саула, твого ворога,
який шукав твоєї душі; і Господь
дав нашому панові і цареві помсту
над його ворогами до цього дня, на
Саулі, твоєму ворогові, і на його
насінню. 9 І відповів Давид Рихавові і Ваанові, його братові,
синам Реммона виротейського, і
сказав їм: Живий Господь, який
спас мою душу від усякого смутку.
10 *Отож перший сповістив мені,
що помер Саул і Йоанатан, і той
думав, що добро звіщає переді
мною, і я його схопив, і я його убив
в Сикеїлі, адже він думав, що дам
йому дар. 11 Але і тепер лукаві
мужі убили праведного чоловіка в
його домі на його ліжку. І тепер
домагатимуся його крові з ваших
рук, і викоріню вас з землі. 12 І
заповів Давид своїм слугам, і
забили їх, і відрубали їм руки і
ноги, і повісили їх у саді в Хевроні.
І голову Мемфівостея поховали в
гробниці Авенира, сина Нира.

Глава 5
пар1. 11

1 І *прийшли всі ізраїльські племена до Давида до Хеврона, і сказали йому: Ось ми є твої кості і тіло
твоє. 2 І вчора і тамтого дня, як Саул був царем над нами, ти був тим,
що вводив і виводив Ізраїля. І до
тебе сказав Господь: Ти паси мій
народ Ізраїля, і ти будь вождем моєму народові, Ізраїлеві. 3 І прийшли всі ізраїльські старшини до царя до Хеврона, і з ними цар Давид
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вельмо'жа развраще'ника [гевосте'ѓ^вы]3 сн~а саё'ля.
и%мя е^ді'номђ (ваа^а'н#)4. (а^)5 дрђго'мђ риха'въ. сн~а
рем#мо'ня, вироџе'искаго эT сн~овъ венїа^ми'нь. ја%ко
виро'џъ мни'мъ бя'ше сн~омъ венїа^ми'ниM” И$ эTи^до'ша вироџњ'и въ (геџе'мъ)6. и^ бњша та'мо живђще (и^) до (дне'шняго дн~е)7” І$ (и^ѓ^а^наџа'на)8 сн~а
саё'ля. сн~ъ (бњ) хро'мъ на' ногђ (ја%ко)9 (е~
лњтъ)10 (е^мђ бы'сть)11 е^гда прїиде възвњще'нїе
ѓ^ саё'лњ, и^ (ѓ^а^наџа'нђ)12 сн~ђ е^го, эT [і^и^л~я]13. и^
взя'тъ е^го пњстђ'ница е^го и^ бњжа`. и^ бы'сть
тща'щися е^й на эTше'ствїе, (паDши)14 и^ ѓ^хромњ`. (-)15 и%мя (б^њ) е^мђ (мемъџивостеи)16” И$
поидо'ша сн~ове рем#мо'ни вироџе'искаго (риха'въ. и^
ваа^а'н#)17 и^ внидо'ша въ те'плыи дн~ь въ до'мъ
[гевосте'ѓ^въ]18. и^ то'и почива'ше на ѓ^дрњ` въ
полђ'дне. и^ (-)19 вра'тникъ до'мђ, ѓчища'ше пшени'цђ и^ (въздрњма'вся)20 спа'ше” (-)21 (Риха'в же и^
ваа^а'нъ)22, (ѓ%ба) бра'та (таја%щеся)23 внидо'ста в
доM. (-)24 [гевосте'и]25 (же) почива'ше на ѓ^дрњ` е^го.
(-)27 взя'въ ло'жници е^го и^ (ё^биста)26 е^го и^
ша главђ` е^го. и^ эTи^до'ша пђте'мъ и^же наза'дъ
вс^ю ноu” И$ принесо'ста главђ` [гевосте'ѓ^вђ]28, къ
дв~дђ въ хевро'нъ. и^ рњста къ цр~ю. с^е глава` [гевосте'ѓ^ва]29 сн~а саё'ля врага` твое^го, и^же и^ска'ше
дш~а твоея и^ да'сть г~ь господи'нђ [на'шемђ]30
(и^) цр~ю эTмще'нїе враго'мъ е^го. до (дне'шняго
дн~е)31. саё'ла врагђ` (е^го)32, и^ сњмени е^го” И$ эTвњща` дв~дъ (риха'вђ и^ ваа^а'нђ)33 бра'тђ е^го
сн~омъ рем#мо'на вироџе'искаго. и^ рече и'ма жи'въ г~ь
и^же и^зба'ви дш~ђ мою` эT вся'коя ско'рби” *И$бо
(первњи възвњсти`)34 м^и. ја%ко ё'мре саё'лъ (и^
ѓ^а^наџа'нъ), и^ то'и (мня'ше) ја%ко бл~говњствђ'яи
предо мно'ю, и^ а'зъ ја%хъ и&, и^ ё^биX [и&]35 в (сикеи'лњ)36. (мня'ше б^о да да'мъ е^мђ да'ръ)37” (Но) и^
нн~њ мђжи лђка'ви, ё^би'ша мђжа пра'ведна в
домђ` е^го на ѓ^дрњ` е^го. и^ нн~њ взыщђ` кро'ве е^го
эT рђкђ ва'шђ. і^ и^скореню вы` эT зеMля`” И$ заповњ'да дв~дъ ѓ%трокомъ своиM. и^ (ё^би'ша)38 я&, и^
(ё^сњко'ша)39 рђцњ и%ма и^ но'ѕњ (-)40, и^ повњ'сиша
я& на садђ` въ хевро'нњ. и^ главђ` (гевосте'ѓ^вђ)41
погребо'ша въ гробњ (а^вени'рњ)42, сн~а ни'рова”

выj в~

Глvа, е~”
1

*(прїидо'ша) вс^и племе'на і^и^л~еви къ дв~дђ
въ хевро'нъ и^ гл~аша е^мђ. с^е кости твоя`
и^ пло'ть твоа` м^ы (е^смы)” И$ вчера` и^ (ѓ^но'мъ дн~и)2. (саё'лђ сђщђ)3 цр~ю наD на'ми.
т^ы бы'сть [въводя'и і^ и^зводя'и]4 і^и^л~я. и^ рече
г~ь к тебњ. т^ы да пасе'ши люди` моя` і^и^л~я, и^
т^ы да бђ'деши во'ждеM (людеM мои'мъ) і^и^л~ю. и^
(прїидо'ша)5 вс^и ста'р#цы і^и^л~еви къ цр~ю въ хевро'нъ. и^ положи и%мъ цр~ь дв~дъ завњт#, въ хев470
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ро'нњ преD гм~ъ, и^ (пома'заша)6 дв~да на црsтво наD
всњмъ і^и^л~емъ” *(Бњ)7 (двDъ л~ ти, лњтъ)8, в
няже црsтвовати е^мђ. и^ (црsтвова, м~, лњтъ)9”
(И$) (наD і^ё'дою. црsтвова` в хевро'нњ, з~ лTњ, и^ мsцеи,
ѕ~)10. (-)11 (црsтвова въ і^ерsли'мњ, л~г, лњта, наD і^и^л~емъ і^ и^ё^де'ею)12” И$ эTи'де дв~дъ и^ (вс^и) мђ'жи
(и^же с ни'мъ)13 въ і^ерsли'мъ къ (е^вљ=сњѓ'мъ)14,
живђщиM (тогда`) на земли` (то'й). и^ рњша дв~дђ
не въходи` сњмо (е^ще`). ја%ко въста'ша (хро'мїи` и^
слњпїи`)15 гл~ще, ја%ко не вни'деT дв~дъ сњмо” И$
прїя` дв~дъ (вс^я) страны` сїѓ'ня. с^е (е^сть) граD
двDвъ” И$ реq дв~дъ въ дн~ь то'й вся'къ (да ё^биваеT е^вљ=сњ'ина мечеM)16. слњпы'я и^ хро'мыя (-)17 и^
ненави'дящихъ дш~а двд~вы. сего` ради (рњша)18
слњпїи` и^ хро'мїи` не вни'дTђ въ до'мъ гн~ь” И$
сњде дв~дъ въ странњ`, и^ наречеся сїи' граD
двд~въ. и^ създа` (е^го) граD въѓ%коло. (и^ домъ сво'и
эT кра'я)19. і^ и^дя'ше дв~дъ, и^ды'и и^ велича'емъ,
и^ г~ь вседръжи'тель с ниM” (И$ древа ке'рдова, и^ древодњ'ля. и^ ка'менїю дњла'теля и^ воздаша доM
двDђ” *И$ посла` хираM цр~ь ти'рскїи послы` к# двDђ)20
*и разђмњ дв~дъ, ја%ко ё^готови и& г~ь на црsтво
въ і^и^л~и. (-)21 ја%ко взяTся цр~ьство е^го людїи е^го
ра'ди і^и^ля” И поја%тъ дв~дъ е^ще` же'ны. и^ поDло'жницы эT і^ерsли'ма по прише'ствїи е^го эT хевро'на. *и^ бы'ша (е^мђ)22 сн~ове и^ дще'ри” И$ сїя и^мена` поро'ждшимся е^мђ въ і^ерsли'мњ. (самђсъ)23,
и^ съвавїи, и^ наџа'нъ, и^ (соло'монъ)24” И$ е^веа'ръ, и^
(е^лисђ'е)25, и^ (е^нафи'къ)26, и^ [е^фі'е]27” І$ (н^елиса'ма)28.
и^ е^лида'е, и^ (е^лъфала'џъ)29, (и^) сама'е, (и^) е^сива'џъ, (и^) наџа'нъ, (и^) (галомаа'нъ)30, (и^) е^ваа'ръ,
(џеиџђс)31 е'лъфалаg (и^) (наге'џъ)32. (и^) нафе'къ,
(и^ѓ^наџа'нъ)33, (-)34 (воа^лима'џъ)35, [е^лифаа'џъ]36”
*И$ слы'шаша и^ноплеме'нницы, ја^ко пома'зася
дв~дъ (на црsтво въ і^ерsли'мњ)37. и^ взыдо'ша (-)38
и^ноплеме'нницы (и^щђще)39 дв~да” и^ (слы'шавъ)40
дв~дъ (-)41 и%де въ страны`” (-)42 И/ноплеме'нницы
(же пришеDше)43, и^ ста'шA въ ё^до'лїи тита'ньстїи” И$ въпроси` дв~дъ г~а гл~я. а%ще възы'идђ
къ и^ноплеме'нникомъ, (-)44 предаси` л^и я& въ рђцњ мои`” И$ рече г~ь (-)45 възы'ди. ја%ко предая& преда'мъ и^ноплеме'ники въ рђцњ твои`” *И$ прїиде
дв~дъ с вы'шняа страны`. и^ поби` и^ноплеме'нники
т^ђ. и^ рече дв~дъ и^с#сњче` г~ь врагы` моя` и^ноплеме'нники предо мно'ю. ја%коже пресњка'етъ во'дђ. сего` ра'ди наречеся и%мя мњ'стђ томђ` свы'ше сњкїи” И$ (ѓ^ста'виша и^ноплеме'нницы)46 богы`
своя. и^ (взятъ)47 я& дв~дъ и^ мђжи [е^го]48. (и^
реq съжещи` я& во ѓ^гни`)” И$ приложи'ша па'ки
(прїити и^ноплеме'нницы)49. и^ сташа (па'ки) на
ё^до'лїи тита'ньстњи” И$ въпроси` дв~дъ г~а (а%ще
възы'идђ къ и^ноплеме'нникомъ и^ предаси л^и
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вклав завіт в Хевроні перед Господом, і помазали Давида на царя над
усім Ізраїлем. 4 *Був Давид 30тилітнім, коли він зацарював, і царював 40 літ. 5 І над Юдою царював в Хевроні 7 літ і 6 місяців. В
Єрусалимі він царював 33 роки над
Ізраїлем і Юдеєю. 6 І пішов Давид і
всі мужі, що з ним, до Єрусалиму,
до євусеїв, що жили тоді на тій землі. І вони сказали Давидові: Не входи ще сюди, бо повстали кульгаві і
сліпі, кажучи що: Не ввійде сюди
Давид. 7 І Давид захопив всі сіонські околиці – це є місто Давида. 8 І
сказав Давид у тому дні: Хай кожний убиває євусея мечем, сліпих, і
кульгавих, і тих, що ненавидять душу Давида. Через це сказали: Сліпі
і кульгаві не ввійдуть до господнього дому. 9 І сів Давид в околиці,
і названо її містом Давида. І оббудував своє місто довкруги і свій дім
від краю. 10 І ходив Давид, ідучи і
прославляючись, і Господь Вседержитель був з ним. 11 І прийшли дерева кедрові, і столярі, і каменярі –
і збудували Давидові дім. *І послав
Хирам, цар Тирський, послів до Давида. 12 *І зрозумів Давид, що Господь приготовив його на царя в Ізраїлі, що прославилося його царство задля його народу Ізраїля. 13 І
взяв Давид ще жінок і наложниць з
Єрусалиму після свого приходу з
Хеврона, *і в нього були сини і
дочки. 14 І це імена тих, що народилися йому в Єрусалимі: Саммус,
і Совав, і Натан, і Соломон, 15 і
Евеар, і Елисує, і Енафик, і Ефіє,
16a і Єлисама, і Елидає, і Елфалат,
16 і Самає, і Есиват, і Натан, і Ґаломаан, і Еваар, Теітусел, Фалат, і Наґет, і Нафек, Йонатан, Воалимат, Елифаат. 17 *І чужинці почули, що
помазано Давида на царство в Єрусалимі, і чужинці прийшли, шукаючи Давида. І почувши, Давид пішов
в околиці. 18 Чужинці ж, прийшовши, і стали в долині титанів. 19 І
запитав Давид Господа, кажучи: Чи
піду проти чужунців, чи їх видаси в
мої руки? І сказав Господь: Іди, бо
видаючи видам чужинців у твої
руки. 20 *І прийшов Давид з горішних частей, і побив там чужинців; і
Давид сказав: Вирубав Господь моїх ворогів чужинців переді мною,
так як перетинає воду. Через це
названо ім’я того місця Згори рубає. 21 І покинули чужинці своїх
богів, і взяв їх Давид і його мужі, і
сказав спалити їх в огні. 22 І чужинці додали знову прийти, і знову
стали в долині титанів. 23 І запитав
Давид Господа: Чи піду до чужинців і чи їх видаси в мої руки? І ска-
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зав йому Господь: Не іди їм
назустріч, але відвернися від них і
почекай трохи коло Долини плачу.
24 І буде, коли почуєш голос трясіння лісу, тоді підеш проти них, бо
тоді вийде Господь перед тобою,
щоб рубати чужинців на війні. 25 І
вчинив Давид, так як заповів йому
Господь, і вигубив чужинців від
Ґаваона і аж до землі Ґазири.

Глава 6
пар1. 13
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1 І *зібрав Давид ще кожного
молодця з Ізраїля, яких 7 сот тисяч.
2 І Давид встав, і пішов, і ввесь нарoд, що з ним, і з князів Юди на
гірську дорогу, щоб звідти забрати
Божий кивот, а в ньому ж прикликується ім’я Господа Сильного, що
сидить на херувимах. 3 І взяли господній кивот на нових колесах, і
взяли його з дому Аминодава, з гори. Озія ж; і його брат, сини Амінадава *провадили кола 4 з господнім
кивотом, і його брати ішли перед
кивотом божим. 5 І Давид та ізраїльські сини ішли перед Господом,
граючи на настроєних орґанах в силі й піснях, і на гуслях, і на сопілках, і на тимпанах, і на цимбалах. 6
*І прийшли до Алонона Нахорського. І простягнув Озія свою руку до
Божого кивота, щоб притримати, і
схопив його, тому що телець його
перевертав. 7 І Господь розлютився
гнівом на Озію, і побив його там
Господь, і він помер там від господнього кивота перед Господом. 8
І Давид сповнився болем, тому що
побив Господь Озію побиттям. І те
місце прозвано Побиття Озії, і до
цього дня. 9 І злякався Господа Давид в тому дні, кажучи: Як увійде
до мене господній кивот? 10 І Давид не бажав, щоб був у нього кивот божого завіту, в місті Давида,
але замкнув його Давид в домі Аведара Ґеттея. 11 І господній кивот
стояв в домі Аведара Ґеттея п’ять
місяців. І Господь поблагословив
ввесь дім Аведара, і все його. 12 *І
сповістили цареві Давидові, кажучи: Поблагословив Господь дім Аведара і все його через кивот Господній. І пішов Давид, і взяв божий
кивот з дому Аведара, і поселив його в місті Давида. 13 І були з ними
сім полків народу, що несли господній кивот, і жертва телят і ягнят. 14 І Давид грав на настроєних
органах перед Господом, і Давид
був зодягнений в білу одежу, 15 і
Давид і ввесь дім Ізраїля несли господній кивот з криком і з голосом
труби. 16 І сталося, як приносили
кивот до міста Давида, і Мелхола,
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и%хъ въ рђцњ мои`), и^ реq (е^мђ) г~ь, не въходи` на
срњтенїе иM, (н^о) ё^клони'ся эT нихъ, и^ пожди`
(ма'ло)50 бли'зђ (ё^до'лїи) пла'ча” И$ бђ'детъ е^гда
ё^слы'шиши глsа трђса лђж'наh (-)51 тогда` сни'деши к ни'мъ. ја^ко тогда` и^зы'детъ г~ь преD тобо'ю, сњщи на' брани и^ноплеме'нники” И$ сътвори`
дв~дъ ја%коже заповњ'да е^мђ г~ь. і^ и^з#би` и^ноплемеnники эT гаваѓ'на, даже (и^) до земли` гази'ры”

Глvа, ѕ~”
събра* (дв~дъ е^ще`)1 всякђю ю%ношђ эT і^и^л~я, ја%ко з~, сотъ ты'сящъ” И$ (въставъ)2 і^ и'де дв~дъ, и^ вс^и лю'дїе и^же с
ни'мъ. (и^) эT кня'ѕь і^ё'диn, на въсхоD (хол#мны'и. ја%ко) възнести` эTтђдђ кїѓ'тъ бж~їи.
(а^) в немъ (же на) нарица'ется и%мя г~а си'лнаго,
сњдащаго на херђви'мњ” И$ (възя'ша)3 кїѓ'тъ
гн~ь. на ко'лњхъ но'выхъ, и^ (эTвезоша)4 и& эT домђ` (а^минода'вля)5 с хоlмђ. (-)6 (ѓ^зїя)7 (же) и^
(бра'тъ)8 е^го сн~ове (а^минода'вли)9. *везя'хђ ко'ла
съ кїѓ'том# (гн~им#) и^ братїа е^го и^дя'хђ преD
киѓ%том# (бж~їиM)” И$ дв~дъ и^ сн~ове і^и^л~еви (и^дя'хђ)
(преD гм~ъ и^гра'юще)10 въ ѓ^рга'ны ё^строе'ныX въ
крњ'пости и пњнїиX и^ въ гђ'слеX, и^ въ свири'леX и^
в# тиMпанXњ и^ въ кљMвалXњ (-)11” *И$ (прїидо'ша)12
до (а^лоно'на нахо'рска)13. и^ простре` (ѓ^зі'я)14 рђкђ
свою` на кїѓT бж~їи придръжа'ти (-)15. и^ ја%тъ
за'нь, ја%ко превраща'ше е^го те'лецъ (-)16” И$ разгнњ'вася (гнњвомъ) г~ь на (ѓ^зїю)17. и^ порази` и&
т^ђ (г~ь)18, и^ ё'мре т^ђ эT кїѓ'та гн~я предъ
(гм~ъ)19” И$ въспечалова` дв~дъ, понеy порази г~ь
пораженїемъ (ѓ^зі'ю)20. и^ нарече'ся мњсто т^о
пораже'нїе (і^ѓ^зі'ино)21 (и^) до (сего дн~е)22” И$ ё^боя'ся (г~а дв~дъ)23 въ дн~ь то'й, гл~я како сни'детъ къ мнњ` кїѓ'тъ гн~ь. и^ не хотя'ше двDъ
да бђ'детъ ё^ него` кїѓ'тъ завњта бж~їа въ'
градњ двд~вњ, (н^о)24 затворї и& дв~дъ въ домђ`
(а^ведарїи'нњ)25 ге'џ#џе” И$ ста` кїѓ'тъ гн~ь въ
домђ (аведа'ра)26 ге'џ#џе, мsць, (пя'ть)27. и^ блsви
г~ь веs домъ (а^ведарїи'нъ)28 и^ вс^я е^го” *И$ възвњсти'ша цр~ю дв~дђ гл~юще. блsви г~ь до'мъ (а^ведарїи'нъ)29, и^ вс^я е^го кїѓ'та ради (гн~я)30. і^
и^де` дв~дъ и^ взя` кїѓT (бж~їи)31, и^з до'мђ (а^ведарїи'на)32. (и^) во' граD двд~въ (въсели` и&)33” И$ бњша
с ни'мъ несђще кїѓ'тъ [гн~ь]34, сеDмь (по'лкъ наро'да)35. и^ жрътва те'лцеM и^ а^гня'тоM” И$ дв~дъ
бїя'ше въ ѓ^рга'ны ё^строе'ны преD гм~ъ, и^ (ѓ^болче'нъ бы'сть дв~дъ)36 въ ѓ^деждђ бњлђ, и^ дв~дъ
и^ весь доM і^и^л~евъ. несяхђ кїѓ'тъ гн~ь. съ во'племъ и^ съ гласомъ трђ'бнымъ. И$ бы'сть кїѓ'тђ приноси'мђ къ градђ двDвђ. и^ мельхо'ла дщи`
саё'лова призира'ше ѓ^ко'нцеM. и^ ви'дњ цр~я дв~да
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ска'чђща (-)37 и^гра'юще преD (кїѓ'тоM гн~емъ)38 и^
ё^ничижи` и& въ срDцы своеM” *И$ (внесо'ша)39 кїѓ'тъ гн~ь, и^ поста'виша е^го на мњ'стњ е^го.
посредњ пола'ты ю%же създа` (-)40 дв~дъ. и^ възнесе` двд~ъ жрътвђ преD г~а, и^ ми'рная” *И$
съверши двд~ъ възнося'и вс^ясъж#женїя и^
ми'рная. и^ блsви лю'ди ѓ^ и'мени гн~и си'л#наго”
И$ (раздњли'въ)41 вс^я лю'ди (и^) на всю` си'лђ і^и^л~евђ. эT да'на даже (и^) до вирса'вїя, (и^) эT
мђжъ даже (и^) до же'нъ комђждо по ё^крђхъ
хлњба. и^ (сковраDныи` млины` и^ зелїа, эT кро'ш#вници)42, і^ и^до'ша вс^и лю'дїе ко'жDо в домы`
своа” И$ възврати'ся дв~дъ блsвити до'мђ свое^го. і^ и^зы'де мельхо'ла дщ^и саё%лова на срњте'нїе дв~дђ. и^ блsви е^го и^ реq чт^о просла'вися
днsь цр~ю і^и~левъ. ја%коже эTкры'ся днsь преD ѓ^чи'ма (ра'бъ)43 свои^хъ. ја%коже эTкрыва'ется, эTкрыва'ешися (и^гра'ющимъ)44” И$ рече двDъ къ
мельхолњ. (а%зъ) преD гм~ъ (и^гра'хъ)45. (и^) блsвенъ г~ь, и^же и^збра` м^я паq эTц~а твое^го. и^
паче всего до'мђ е^го. ја%ко (и^ поста'ви)46 м^я
властели'на наD людми` е^го і^и^л~емъ, (сего ради
и^гра'ю и^ пляшђ`)47 преD гм~ъ” И$ эTкры'юся е^ще
си'це. и^ бђдђ неподо'бенъ преD ѓ^чи'ма твои'ма
и^ съ ю^нота'ми с нимиже рече м^и (не) провитися” И$ ё^ мельхо'лы дщ^и саё'ли не бы'сть
дњтища до дн~е смр~ти ея`”

дочка Саула, дивилася крізь вікно і
побачила царя Давида, що скакав, граючи перед господнім кивотом, і зневажила його у своїм серці. 17 *І внесли
господній кивот, і поклали його на
його місці посеред шатра, яке звів Давид. І Давид приніс перед Господом
жертву і мирне. 18 *І Давид завершив
приносити цілопалення і мирне і поблагословив народ в ім’я Господа
Сильного. 19 І розділив всьому народові і на всю силу Ізраїля, від Дана і аж
до Вирсавії, і від чоловіків і аж до жінок, кожному по скибі хліба, і печиво з
пательні, і зілля з кошика; і пішов
ввесь народ, кожний до свого дому. 20
І повернувся Давид, щоб поблагословити свій дім, і вийшла Мелхола, дочка
Саула, назустріч Давидові, і поблагословила його, і сказала: Як сьогодні прославився ізраїльський цар, оскільки
роздягнувся сьогодні на очах своїх
слуг, так як роздягаючись роздягаєшся
до танцюючих. 21 І сказав Давид до
Мелхоли: Я грав перед Господом, і
благословенний Господь, який мене
вибрав радше, ніж твого батька, і радше, ніж всякого з його дому, оскільки й
поставив мене володарем над його
народом, Ізраїлем. Задля цього граю і
танцюю перед Господом. 22 І ще так
роздягнуся і буду поганим в твоїх очах
і з молодими, з якими ж ти мені сказала, що я не прославився. 23 І у Мелхоли, дочки Саула, не було дитини до дня
її смерті.

Глvа, з~”

Глава 7

быs* е^гда сњде цр~ь в домђ` своеM и^ г~ь
ё^наслњди` и& (-)1 надо всњми` враги` е^го
[-]2” *И$ рече цр~ь къ наџа'нђ прoрокђ. с^е
а^зъ живђ` в пола'тахъ ке'дрънаX и^ кїѓ'тъ бж~їи (по'средњ да стои'тъ)3” И$ рече на
џа'нъ къ цр~ю. вс^е е^ли'ко а^ще (е^сть) на срDцы
твое^мъ, ходи` и^ твори` ја%ко г~ь (е^сть) с тобо'ю” И$ бы'сть в но'щи то'и (глsа)4 гн~ь къ наџа'нђ гл~я” *Иди` и^ рцы` рабђ` мое^мђ дв~дђ,
си'це гл~етъ г~ь. не и%маши т^ы сътвори'ти
(-)5 до'мђ на пребыва'нїе мн^њ” ЈА/ко не ѓ^бита'хъ въ домђ` эT ни'хже дн~їи и^зведо'хъ [сн~ы
і^и^л~евы. и^зъ (земля` е^гљ=петъски)6]7 до дн~е сего`. (н^о токмо)8 бњхъ пребыва'я въ ѓ^би'телищихъ и^ в сњни” (И$) въ все'мъ и^дњже а^ще
вхожа'хъ въ всемъ і^и^л~и. а^ще гл~я гл~ахъ къ
е^ді'номђ колњ'нђ (-)9, е^мђже заповњ'дахъ па'сти люди моя і^и^л~я гл~я почто не създа'сте
м^и до'мђ ке'дрена” (То)10 нн~њ си` да рече'ши рабђ` мое^мђ дв~дђ. си'це гл~етъ г~ь вседержи'тель. *поја%хъ т^я эT па'жити ѓ%вчая на
вла'стельство лю'демъ мои^мъ і^и^л~ю” И$ (нн~њ
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1 І *сталося, коли цар сів у своїм домі, і Господь дав йому насліддя над всіма його ворогами. 2 *І сказав цар до
пророка Натана: Ось я живу в кедрових
палатах, і божий же кивот стоїть посередині. 3 І сказав Натан до царя: Все,
що лиш є у твоїм серці, іди й чини, бо
Господь є з тобою. 4 І був у тій ночі
господній голос до Натана, кажучи: 5
*Іди і скажи моєму рабові Давидові:
Так говорить Господь. Не ти збудуєш
дім – на мені перебування. 6 Бо я не
мешкав в домі від тих днів, коли я
вивів ізраїльських синів з єгипетської
землі, аж до цього дня, але лише перебуваючи в мешканнях і в шатрі. 7 І в
усім, куди лише входив я в усьому Ізраїлі, чи кажучи сказав я до одного
племені, якому я заповідав пасти мій
народ Ізраїля, кажучи: Чому ви не збудували мені кедровий дім? 8 То тепер
так скажи моєму рабові Давидові: Так
говорить Господь Вседержитель. *Я
тебе взяв з отар овець на володаря мого
народу Ізраїля. 9 І тепер Я є з тобою
всюди, куди ідеш, і Я вигубив твоїх ворогів від твого лиця, і Я тебе вчинив
славним за іменем великих, що є на
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землі. 10 *І покладу місце моєму народові, Ізраїлеві, і насаджу його, і
самі поселяться в себе; і не засмутиться ніколи, і не додасть неправедний син скривдити його так, як спочатку. 11 І ось від днів, в яких я поставив суддів в Ізраїлі, в моїм народі, і
дам тобі спочити від усіх твоїх ворогів; і сповістить тобі Господь, що
йому збудуєш дім. 12 *І буде, коли
сповняться твої дні і заснеш з твоїми
батьками, *і підніму твоє насіння після тебе, яке буде з твого лона, і його
приготую царство. 13 *І той збудує
дім моєму імені, і закріплю його престіл навіки. 14 *Я буду йому за батька, і він буде мені за сина. Якщо
прийде його неправда, і я оскаржу
його палицею мужа – повчання людським синам. 15 А мого милосердя ж
не відніму від нього, так як я відступив, коли відступили від мого лиця. 16 І його дім буде вірити, і його
царство буде навіки переді мною, і
його престіл буде закріплений навіки. 17 І за всіма цими словами, і за
всім цим видінням, – так промовив
Натан до Давида. 18 І ввійшов цар
Давид, і сів перед Господом, і сказав:
Хто є я, Господи, мій Господи, і хто
мій дім, що ти мене аж так полюбив?
19 І я багато згрішив перед тобою,
Господи, мій Господи, і ти заговорив
про дім свого раба на далеко. Такий
же закон людини, Господи, мій Господи. 20 І що додасть Давид ще говорити до тебе, і тепер ти знаєш, Господи, мій Господи, свого раба. 21 І
задля свого раба ти вчинив, і за своїм
серцем вчинив ти всю цю велич, щоб
пізнати свого раба. 22 Задля твоєї величності, Господи, мій Господи, бо
немає іншого такого, як Ти, і немає
Бога, за винятком тебе, в усіх, про що
ми почули нашими вухами. 23 І хто
такий, як твій народ Ізраїль – інший
народ на землі, оскільки його Бог наставив, щоб викупити собі народ і
щоб покласти собі ім’я, і щоб вчинити велич і славу; щоб прийняти їх
від лиця цього народу, якого ти собі
викупив з Єгипту, народи і поселення. 24 І Ти собі приготовив свій народ Ізраїль, народ навіки, і Ти, Господи, будь для них за Бога. 25 І тепер, Господи, мій Господи, слово, яке
Ти сказав про твого раба і про його
дім, підтверди навіки, так як Ти сказав, вчини. 26 І тепер хай звеличиться твоє ім’я навіки, мовлячи: 27 Господь Вседержитель – Бог над Ізраїлем. І дім твого раба Давида хай буде
закріплений перед Тобою. Бо Ти –
Господь Вседержитель, Бог Ізраїля;
відкрив вухо твого раба, кажучи: Тобі будую дім. Задля цього знайшов
твій раб в своєму серці, щоб помо-
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е^смъ)11 с тобо'ю вездњ` а%може (и%деши)12, і^ и^скоренихъ (-)13 враги` твоя эT лица` твое^го. и^ сътвори'хъ т^я и^мени'та по и%мени вели'киX и^же
(сђть) на земли`” *И$ положђ` мњсто лю'деM мои^мъ і^и^л~ю. и^ насажђ` и^хъ, и^ вселя'тся в себе`
са'ми, и^ не въскорби'тъ никогда`, и^ не приложиT
сн~ъ непра'вды ѓ^би'дњти е^го, ја%коy и^спрь'ва” (И$
с^е) эT дн~їи в ня'же поста'вихъ сђдїя (въ і^и^л~и
въ лю'дехъ моиX)14 и^ поко'ю т^я эT всњхъ
вра'гъ твоиX, и^ възвњсти'тъ т^и г~ь ја^ко (съзи'ждеши до'мъ)15 е^мђ” *И$ бђдетъ е^гда сконча'ются дн~їе твои`, и^ ё^сне'ши съ эTц~ы твои^ми. *и^ въста'влю сњмя твое по тебњ`, и^же
е^сть эT чре'ва твое^го, и^ ё^гото'влю црsтво е^го”
*(И$) то'и съзи'ждетъ (-)16 доM и%мени мое^мђ, и^
ё^пра'влю прsтлъ е^го до' вњка” *А$з# бђдђ е^мђ
въ эTц~ъ, и^ то'и бђдеT м^и въ сн~ъ. (-)17 а^ще
прїидетъ непра'вда е^го, и^ а'зъ ѓ^бличђ` и& па'лицею мђжа (наставле'нїе)18 сн~омъ чл~ческимъ” (И$)
млsти же мое'я не ѓ^ста'влю эT него, ја%коже эTстђпи'хъ е^гда` эTстђпи'ша эT лица` мое^го” И$
вњ'ровати и%мать до'мъ е^го, и^ црsтво е^го до'
вњка предо мно'ю, и^ прsтлъ е^го бђдетъ и^справле'нъ до' вњка” (И$) по всњхъ словесеX си'хъ, и^
по всемђ` видњнїю се'мъ, та'ко гл~а наџа'нъ къ
дв~дђ” И$ вни'де цр~ь дв~дъ, и^ сњде преD гм~ъ, и^
рече кт^о е^смъ а^зъ г~и мо'и г~и, (и^л^и)19 чт^о
до'м# мой, ја%ко възлюби` м^я до сего” И$ (съгрњшихъ)20 преD тобо'ю (мно'го) г~и мо'и г~и, и^ гл~а
до'мђ ра'ди раба` свое^го и^здале'ча, си'це же за'конъ
чл~кђ г~и мой г~и” И$ чт^о приложи'тъ дв~дъ е^ще
гл~ати к тебњ, и^ нн~њ ты` вњси (г~и мой г~и
раба` свое^го)21” [И$ раба` своеh ради]22 сътвори`, и^ по
срDцђ свое^мђ, сътвори` вс^е вели'чество с^е, позна'ти раба` свое^го” Вели'чїя ради твое^го г~и мой
г~и, нњ'сть б^о (и%нъ) ја%коже ты`, и^ нњ'сть б~а
ра'звњи тебе` въ всXњ ја%же слы'шахом# ё^ши'ма
на'шима. И$ кт^о ја%коже лю'дїе твои` і^и^л~ь. ја%зыk
и%нъ на земли`. ја%коже наста'ви и^хъ б~ъ е^же и^зба'вити себњ` людїи. (и^) е'же положи'ти себњ` и%мя. (и^) е^же сътвори'ти вели'чїе. и^ просвњте'нїе
е^же (прија%ти и^хъ)23 эT лица` людїи (си'хъ)24.
и%хже и^зба'вихъ себњ` эT е^гљ=пта. ја%зы'ки и^ селища” И$ ё^гото'ва себњ`. лю'ди своя і^и^л~евъ лю'ди на' вњкъ. и^ т^ы г~и бђди и^мъ въ б~ъ” И$
нн~њ г~и мой г~и. гл~ъ и^же гл~а ѓ^ рабњ` свое^м# и^
ѓ^ домђ` е^го ё^вњри` до' вњка. (-)25 (ја%коже гл~а
сътвори`”) И$ нн~њ (-)26 да възвели'чится и%мя
твое до' вњка. (гл~я)” [Гь~ вседержи'тель б~ъ наD
і^и^л~емъ. и^ до'м# раба` твое^го дв~да. да бђдетъ
и^справле'нъ преD тобо'ю]27” (ЈА/ко т^ы) г~ь вседержитель б~ъ і^и^л~евъ. эTверзе ё%хо рабђ` твое^мђ гл~я
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д~ црs к~а
в~ параl л~г

г~ црs и~
ўлMо рл~а
дњаn в~
в~ параl к~е
г~ црs е~
и^ ѕ~і
д~ црs и~
е^вреѓM а~
ўлMо п~и
а~ параl з~і
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до'м# (съзида'ю)28 т^и сего ради ѓ^брњте рабъ
твои срDце свое` е^же помоли'тися тебњ` мл~твою
сею`” И$ нн~њ г~и мои г~и ты` е^си б~ъ. и^ словеса`
твоя` бђдђтъ и%сти'нна. и^ гл~а раба` ради твое^го бл~гая сїя” И$ нн~њ начни` и^ блsви до'мъ раба`
с^и. ја%ко бы'ти (е^мђ) въ вњки преD тобо'ю. ја%ко
ты` г~и мой г~и. гл~а (-)29 эT блsвенїя твое^го. да
блsвится до'мъ раба` твое^го (преD тобо'ю)30”

Глvа, и~”
а~ параl и~і

г~ црs а~і

г~ црs а~і

бы'сть* по си'хъ и^ побњди` дв~дъ и^ноплеме'нники. и^ смири` и^хъ. и^ прїја%тъ двDъ
эTлђче'нїе эT рђки` и^ноплеме'нникъ” И$ ё^би`
дв~дъ моава, и^ раздњли` я& на ча'сти (и^
1
положи`) я& на земли`. и^ бы'ста дв^њ ча'сти на
ё^мръщве'нїе и^ [на наполне'нїе тре'теи` ча'сти]2
(-)3. и^ (бы'ша моа'вляне)4 двDви раби` да'ю^ще (е^мђ)
да'нь” *И$ ёби` двDъ (а^драза'ра)5, сн~а раа'вля цр~я
сђ'вска. и^дђщђ е^мђ наста'вити (предњлъ)6 на
рецњ е^фра'тъстњи” И$ преDвзя` дв~дъ е^же эT е^го,
Wа~, колесни'цъ. и^ Wз~ ко'нниковъ, и^ Wк~ мђжъ пњшъцовъ. и^ раздрђши` дв~дъ вс^я ѓ^рђжїа и^ ѓ^ста`
(е^мђ) эT нихъ. р~ колесни'цъ” І$ (и'де в сљ=рїю дама'сковђ)7, на по'мощъ (а^драза'рђ)8 цр~ю сђ'вскђ. и^
ё^би` дв~дъ эT сљ=рїя, Wк~в, мђжъ” И$ поста'ви
(т^ђ) дв~дъ блюсти'теля в сљ=рїи, ја%же поD дама'скомъ. и^ бы'сть сљ=рїя двDви в рабїю да'юще
да'нь, и^ сп~са'ше г~ь дв~да а^може и^дя'ше” И$ прїя'тъ дв~дъ по'ја^сы зла'тыя и^же бњша на ѓ%троцXњ (а^драза'рихъ)9 цр~я сђ'вска. и^ принесе` я& въ
і^ерsлі'мъ” И$ взяT я& сђсаки'мъ цр~ь е^гљ=петъскъ,
е^гда приходи` въ і^ерsлі'мъ въ дн~и ровоа'ма сн~а
соло'моня. и^ эT [метева'ка]10. и^ эT и^збо'рныхъ
гра'дъ (а^драза'ровъ)11. (и^) взя` (-)12 дв~дъ мњ'дь
мно'гђ ѕњло” Тою` (б^о мњ'дїю) сътвори` (мо'ре мњ'дяно (соло'монъ)13)14. и^ столпы` и^ ба'ня и^ вс^я
сосђ'ды, и^ слы'ша (сево'и)15 цр~ь (и%маX)16, ја%ко и^зби`
дв~дъ вс^ю си'лђ (а^драза'рю)17” И$ посла` џо'ё^ и^е^дђра'ма сн~а свое^го къ цр~ю дв~дђ. въпроси'ти и& ја%же
ѓ^ ми'рњ. и^ ѓ^ блsвити и& поне'же побњди` (а^драза'ра)18. и^ (ё^би`)19 и& зане` съпротивля'яся б^њ
(а^драза'рђ)20. и^ в рђкђ е^го бя'ше сосђ'ды сре'брены
и^ (-)21 зла'ты, и^ сосђ'ды мњдяны” И$ сїя блsви
цр~ь дв~дъ г~ђ со сребро'мъ и^ зла'томъ и^же ѓ^ст~и
эT (всея бра'ни)22” И$же наси'лова эT и^дђме'а и^ эT
(-)23 моа'ва, и^ эT сн~в# а^м#мо'нь. и^ эT и^ноплеме'нникъ. и^ эT (аMмали'ка)24. и^ эT коры'сти (а^драза'рихъ)25 сн~а роа'вля цр~я сђ'вска” И$ сътвори` дв~дъ
(себњ` сла'вђ)26 (-)27 е^гда` възъврати'ся (побњ'ждъ)28 и^дђме'ю. в# (геле'мњ)29, съ Wи~і” *И$ поста'ви въ и^дђмњи (дв~дъ) блюстителя (-)30, и^
бы'ша вс^и и^дђмњ'и раби` (дв~дђ)31. и^ сп~се г~ь
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литися тобі цією молитвою. 28 І тепер, Господи, мій Господи, Ти є
Бог, і твої слова будуть правдиві, і
Ти заговорив задля твого раба про
це добро. 29 І тепер почни і поблагослови дім твого раба, щоб він був
навіки перед тобою, бо ти, Господи, мій Господи, Ти сказав; за твоїм
благословенням хай буде благословенний дім твого раба перед тобою.

Глава 8
1 І *сталося після цього, і Давид
переміг чужинців, і підкорив їх. І
взяв Давид відлучене з руки чужинців. 2 І Давид побив Моава, і
розділив їх на частини, і поклав їх
на землі; і дві частини були на
смерть і для наповнення третьої частини. І рабами Давидовими стали
моавляни, які давали йому данину.
3 *І Давид вбив Адразара, сина Раава, царя Сува, як він ішов покласти границю на ріці Евфрат. 4 І забрав Давид 1000 колісниць і 7000
кіннотників, і 20000 мужів піших,
що від нього; і Давид знищив всю
зброю, і осталося йому з них 100
колісниць. 5 І той пішов до Дамаскової Сирії на поміч Адразарові,
цареві Суви, і Давид побив 22000
мужів зі Сирії. 6 І поклав там Давид наставника у Сирії, що під Дамаском, і стала Сирія Давидові за
рабів, що дають данину. І Господь
спасав Давида, куди він ходив. 7 І
Давид взяв золоті пояси, які були
на слугах Адразара, царя Суви, і
приніс їх до Єрусалиму. І взяв їх
Сусакім, цар єгипетський, коли
прийшов до Єрусалиму в днях Ровоама, сина Соломона. 8 І з Метевака, і з вибраних міст Адраазара, і
взяв Давид дуже багато міді. Тою ж
міддю Соломон зробив мідяне море, і стовпи, і вмивальниці, і ввесь
посуд. 9 І почув Севой, цар Імаха,
що Давид вигубив всю силу Адразара. 10 І послав Тоу-Єдурама, свого сина, до царя Давида попросити
в нього те, що до миру, і щоб поблагословити його, тому що побив
Адраазара, й убив його, бо був ворогом Адраазара; і в його руках був
срібний і золотий посуд, і мідяний
посуд. 11 І цар Давид поблагословив це Господеві зі сріблом і золотом, яке освятив з усіх боїв. Те, що
силою забрав 12 в ідумейця, і з моава, і з синів Аммона, і з чужинців,
і з Амалика, і зі здобичі Адразара,
сина Роала, царя Суви. 13 І Давид
зробив собі славу, коли повернувся, перемігши Ідумею в Ґелемі з
18000. 14 *І Давид поставив в Ідумеї наставника, і всі ідумейці були
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рабами Давида. І Господь спасав
Давида всюди, куди лиш ходив. 15
І царював Давид над Ізраїлем, і Давид чинив суд і справедливість над
усім його народом. 16 Йоав, син
Саруї, був над його військом і Йосафат, син Ахилуда, – над літописцями, 17 і Садок, син Ахітова, і Авимелех, син Авіятара, – священики, і Сасай – писар, 18 і Ваніяс, син
Йодана, був радником, і Охелет і
Отет, і сини Давида були начальниками палат.

Глава 9
1 І сазав Давид: Чи є десь ще останок з дому Саула? І вчиню з ним
милосердя задля Йоанатана. 2 І з
дому Саула був слуга, ім’я йому
Сіва, і його покликали до Давида. І
сказав до нього цар Давид: Чи ти є
Сіва-раб? І сказав Сіва: Я твій раб.
3 І сказав цар: Чи ще десь зостався
з дому Саула чоловік, і вчиню з
ним боже милосердя? І сказав Сіва
до царя: Ще є син Йоанатана кульгавий на ноги. 4 І сказав цар: Де він
є? І сказав Сіва до царя: Ось в домі
Махера, сина Аміїла з Лодавари. 5 І
послав цар Давид, і взяв його з
дому Махера, сина Аміїла з Лодавари. 6 І прийшов Мемфівостей,
син Йоанатана, сина Саула, до царя
Давида, і впав на своє лице, і поклонився йому. І сказав йому Давид: Мемфівостею! І він сказав:
Ось твій раб. 7 І сказав йому Давид: Не бійся, бо чинячи вчиню з
тобою милосердя задля Йоанатана,
твого батька, і поверну тобі всі поля Саула, твого діда, а ти постійно
їстимеш хліб при моєму столі. 8 І
поклонився йому Мемфівостей, і
сказав: Хто є я, твій раб, бо ти
зглянувся над померлим псом –
наді мною? 9 І цар покликав Сіву,
слугу Саула, і сказав йому: Все, що
є Саула, ввесь його дім, дав я синові твого пана. 10 Обробляй землю ти і твої сини, і твої раби; і
принесеш синові твого пана хліби,
щоб їв. І Мемфівостей, син твого
пана, їстиме хліб постійно при
моєму столі. І в Сіви були п’ятнадцять синів і двадцять рабів. 11 І
сказав Сіва до царя: За всім, що
заповів, що мені дав пан і цар, так
хай вчинить твій раб. І Мемфівостей їв при трапезі Давида, так як
один з синів царя. 12 І в Мемфівоала був малий син, ім’я йому
Міха. І ввесь маєток дому Сіви були рабами Мемфівостея. 13 І Мемфівостей жив в Єрусалимі і їв при
столі царя постійно, і він був кульгавим на обі свої ноги.
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дв~да вездњ` а%може а^ще и^дя'ше” И$ црsтвова`
дв~дъ наD і^и^л~емъ. и^ бњ дв~дъ творя'и сђдъ и^
пра'вдђ, надо всњми людми` е^го” (-)32 І$ѓ^а'въ сн~ъ
сарђ'инъ наD во'и^нъствїи (е^го). і^ (и^а^сафаg)33 сн~ъ
(а^хилђдовъ)34 въ паметописа'нїи” И$ [садокъ]35
сн~ъ а^хи'товъ, и^ (а^вимелеX)36 сн~ъ а^вїа^џа'ръ жерцы`.
и^ (саса'и)37 кни'жникъ” И$ (ванњ'асъ)38 сн~ъ (и^ѓ^да'нь)39 (б^њ) совњтник#, и^ (ѓ^ хеле'џъ)40, и^ (ѓ^ џеT)41,
и^ сн~ове дв~дви пола'тамъ строи'теле бњша”

Глvа, џ~”
рече дв~дъ а^ще е^сть (гдњ`) е^ще ѓ^ста'нокъ
домђ саё'ля. и^ сътворю` с ни'ми ми'лость (і^ѓ^а^наџа'на)1 ради” И$ эT до'мђ саё'ля (б^њ эTрокъ)2 (-)3 и^мя е^мђ си'ва. и^
(призва'ша)4 и& къ дв~дђ. и^ рече к немђ` (дв~дъ)
цр~ь. ты` л^и е^си си'ва (ѓ%трокъ). и^ рече (си'ва) аZ
ра'бъ твои” И$ рече цр~ь ѓ^ста` ли ся (е^ще эT до'мђ саё'ля)5 (гдњ`) мђжъ. и^ сътворю` с ни'мъ
млsть бж~їю. и^ рече си'ва къ цр~ю. е^ще е^сть сн~ъ
(и^ѓ^а^наџа'нь)6, хро'мъ нога'ми” И$ рече цр~ь гдњ`
(е^сть)7. и^ рече си'ва къ цр~ю. с^е в домђ` (махе'ровњ)8 сн~а а^мїи'ля эT лодава'ры” И$ посла` цр~ь дв~дъ
и^ поя'тъ и& эT до'мђ (махе'рова)9, сн~а а^мїи'ля
эT лодава'ры” И$ (прїиде)10 (мем#џивосте'и)11 сн~ъ
(и^ѓ^а^наџа'нь)12 сн~а саё'лова къ цр~ю дв~дђ. и^ (па'дъ)13
на лицы` свое^мъ, и^ поклони'ся е^мђ. и^ рече е^мђ
дв~дъ (меMџивосте'ю)14 и^ рече с^е ра'бъ твои” И$ рече
е^мђ дв~дъ. не бои'ся ја%ко творя` сътворю` с тобо'ю млsть, (и^ѓ^а^наџа'на)15 ради эTц~а т^и. и^ дамъ
т^и вс^я се'ла саё'ля (дњ'да)16 твое^го. а^ ты` яQ
хлњ'бъ на трапе'зњ мое'и всегда`” И$ поклони'ся
(е^мђ) (мем#џивосте'и)17. и^ рече кто е^смь а^зъ рабъ
твои и^же призрњ` на ўа` ё^ме'рша (на мене`)18” И$
призва` цр~ь си'вђ ѓ^тро'чища саё'ля. и^ рече е^мђ
вс^е е^ли'ко е^сть саё'ле. (-)19 (весь до'мъ)20 е^го да'хъ
сн~ђ господи'на т^и” да дњлае^ши (-)21 зе'млю. ты`
и^ сн~ове твои`, и^ раби` твои`. и^ да приноси'ши сн~ђ
господи'на твое^го хлњбы (-)22 да ја%сть (-)23. и^
(мем#џивосте'и)24 сн~ъ господи'на т^и да ја%сть (хлњбы всегда`)25 на трапе'зњ мое'и. и^ ё^ си'вы бя'ше
е~і сн~овъ, и^ к~ ра'бъ” И$ рече си'ва къ цр~ю ѓ^ всњхъ
и^хже заповњ'да. (дасть м^и) господи'нъ (-)26 (и^)
цр~ь (-)27. та'ко да (сътворю`)28 ра'бъ твои. и^ (мем#џивосте'и)29 ја^дя'ше на трапе'зњ дв~двњ. ја^ко
е^ді'нъ эT сн~овъ цр~ьскихъ” И$ (мемџивоа'лђ)30 сн~ъ
(б^њ) ма'лъ. (-)31 и%мя е^мђ ми'ха. и^ всяко и^мњнїе до'мђ сиво'ня раби` (бя'хђ) (мемџивосте'ѓ^вы)32” И$ (мемџивосте'и)33 живя'ше въ і^ерsлі'мњ.
(и^)34 на трапезњ цр~евњ (ја^дя'ше всегда`)35 и^ то'и
бя'ше хро'мъ ѓ^бњма нога'ма свои'ма”
476
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Глvа, і~”
а~ параl џ~і

бы'сть* по си'хъ (-)1 ё%мре цр~ь сн~овъ (а^намо'ниX)2. и^ црsтвова (сн~ъ е^го (а^но'нъ)3)4 в
него мњсто” И$ рече дв~дъ да сътворю`
млsть съ (а^на'номъ)5 сн~омъ (а%совымъ а^мо'шимъ)6. и^мже ѓ%бразомъ сътвори` эTц~ъ е^го
(млsть со мно'ю)7. и^ посла` дв~дъ (послы`) на ё^тњше'нїе (-)8 (рабы` своя)9 ѓ^ эTц~ы е^го. и^ прїидо'ша ѓ%троцы дв~двы в зе'млю сн~овъ а^м#монихъ”
И$ рњша старњ'ишины (-)10 а^м#мо'ни къ [а^но'нђ]11
господи'нђ свое^мђ. не прославле'нїя ра'ди (-)12 эTц~а
твое^го (-)13, (-)14 пђсти'лъ е^сть (дв~дъ) к тебњ
ё^тњши'теля. н^о да и^спыта'юT гра'дъ и^ съглядаюT е^го (-)15. (того ра'ди) пђсти` дв~дъ рабы`
своя к тебњ” И$ (поја%тъ)16 [а^но'нъ]17 ѓ%троки
дв~двы и^ ѓ^стриже` бра'ды и^мъ. и^ эTрњза ѓ^дњја%нїя и^хъ въ срњди до по'яса (-)18, и^ эTпђсти`
я&” И$ възвњсти'ша дв~дђ (гл~юще) ѓ^ мђже'хъ. и^
посла` проти'вђ иM. ја%ко бњша мђжи (т^ы) что'мы ѕњ'ло. и^ рече цр~ь сњди'те въ е^рихо'нњ, до'ндеy
възрастђтъ бра'ды ва'ша. и^ (тогда) ся възврати'те” И$ ви'дњша сн~ове а^м#мо'ни ја%ко посрамле'ни
бы'ша (мђжы)19 дв~двы. и^ посла'ша сн~ове аMмо'ни.
и^ наја%ша сљ=рїю [виџроа'мовђ. и^ сљ=рїю со'вовђ]20. [и^
ро'воѓ^вђ]21, Wк~, пњшца. и^ цр~я [а^м#мали'кова]22 маа'хи, Wа~, мђжъ. і^ и^стовъскихъ (мђжъ Wв~і)23” И$
слы'ша дв~дъ. и^ посла` і^ѓ^а'ва и всю` си'лђ си'лныхъ”
І$ и^зыидо'ша сн~ове а^м#мони. и^ ё^строи'ша бра'нь
преD вра'ты гра'да. и^ сљ=ря'не сђвїинї и' (ровъ)24, і^
и^стовъ. и^ [а^м#мали'киты]25 е^ді'ни (ста'ша) на
селњ`” И$ ви'дњ и^ѓ^а'въ ја%ко бы'ти и^мъ с ни'ми в
лице` бра'ни. эT лица` проти'вныхъ (-)26 и^зъза'дђ
(-)27 и^збра` эT всњхъ ю%ношъ і^и^л~въ и^ ё^стро'и я&
проти'вђ сљ=ря'нъ” І$ и^збы'токъ людїи да'сть в
рђцњ (бра'тђ свое^мђ (а^ве'сњ)28)29. и^ ё^строи я&
противђ сн~омъ а^м#мо'немъ” И$ рече (и^ѓ^а'въ къ
а^весњ). а^ще ё^держиTся сљ=рїя паче мене, то (бђди)30 м^и на сп~сенїе. (-)31 (сн~ове (же) а^м#мо'ни. а^ще)32 ѓ^держа'тъ па'че тебе`, т^о бђдевњ сп~са'юще
тебе” (І$ ё^крњпи'мся)33, и^ мђжа'имся ѓ^ лю'дехъ
на'ю, и^ ѓ^ (гра'дњ)34 б~а на'шего. и^ г~ь сътвориT
бл~го преD ѓ^чи'ма свои^ма” И$ прїиде и^ѓ^а'въ и^ лю'ди
е^го с ни'мъ на' брань на сљ=рїю. и^ бњжа` эT лица`
(и^хъ)35” И$ ((ви'дњвше)36 сн~ове а^м#мони)37. ја%ко бњжаша сљ=ря'не. и^ (тїи) бњжа'ша эT лица (а^ве'сы)38, і^ и^до'ша въ' граD, и^ възврати'ся и^ѓ^аv эT
сн~овъ а^м#монь. и^ прїиде въ і^ерsліM” И$ ви'дњвше сљ=ря'не. ја%ко не мого'ша проти'витися і^и^л~ьтомъ.
и^ събра'шася въкђ'пњ, и^ посла` (а^драза'ръ)39. и^
приведе` сљ=рїја^не и^же ѓ^бонъ полъ реки халама'ка.
и^ прїидоша въ (е^ѓ^ла'мъ)40 и^ съва'къ. старњи477

Глава 10
1 І *сталося, що після цього помер цар синів Аммона, і зацарював
його син Анон замість нього. 2 І
сказав Давид: Вчиню милосердя з
Аноном, сином Аса-Амоша, таким
чином, як вчинив його батько милосердя зі мною. І послав Давид
послів, своїх рабів, щоб потішити
за його батька. І прийшли слуги
Давида до землі синів Аммона. 3 І
сказали старшини Аммона до Анона, свого царя: Не на те, щоб прославити твого батька послав Давид
тобі потішників, але щоб простежили місто, і його підглянули. Для
того послав Давид своїх слуг до тебе. 4 І взяв Анон слуг Давида, і обголив їм бороди, і відрізав їхню одіж пополовині аж до пояса, і відіслав їх. 5 І сповістили Давидові, кажучи про мужів, і він послав їм назустріч, бо ті мужі були дуже шляхетні. І сказав цар: Сидіть в Єрихоні, аж доки не виростуть ваші бороди, і тоді повернетеся. 6 І побачили
сини Аммона, що мужі Давида були посоромлені, і послали сини Амона, і найняли Сирію Витроамову,
і Сирію Совову і Ровоовову – 20000
піших, і аммаликового царя Мааха
– 1000 мужів, та Істовських мужів
– 12000. 7 І почув Давид, і послав
Йоава та всю силу сильних. 8 І вийшли сини Аммона, і вишикувалися
до бою при брамах міста, і Сирія
Суви, і Роов, і Істов, і аммаликити
самі стали в полі. 9 І побачив Йоав,
що буде їм бій з ними перед лицем,
від лиця противників, і ззаду; вибрав з усіх молодців Ізраїля і вистроїв їх проти сирійців. 10 І останок
народу він дав у руки свого брата
Авеси, і вистроїв їх напроти синів
Аммона. 11 І сказав Йоав до Авеси:
Якщо Сирія подужає мене – то
будь мені на спасіння, якщо ж сини
Аммона подужають тебе, то будемо спасати тебе. 12 І скріпімся, і
будь мужнім за наш народ і за місто нашого Бога, і Господь вчинить
те, що добре в його очах. 13 І прийшов Йоав і його народ з ним на бій
проти Сирії, і вони втекли від їхнього лиця. 14 І сини Аммона побачивши, що втекла Сирія, і ті втекли
від лиця Авеси, і ввійшли до міста.
І повернувся Йоав від синів Аммона, і прийшов до Єрусалиму. 15 І
сирійці побачивши, що не змогли
протиставитися ізраїльтянам, і зібралися разом. 16 І послав Адразар, і
привів сирійців, що на другому боці ріки Халамака; і вони прийшли
до Еолама, і Совак був володарем
сили Адразара перед ними. 17 І
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сповістили Давидові, і він зібрав
ввесь Ізраїль, і перейшов Йордан, і
прийшов до Еламу. І вистроїлися
сирійці перед Давидом, і воювали з
ним. 18 І втекли сирійці від лиця
ізрїльтян, і Давид взяв з Сирії 7 сот
колісниць і 40000 коней. І Совака,
його старшину убив, і він там
помер. 19 І побачили всі царі і раби
Адразара, що впали перед Ізраїлем,
і підкорилися Ізраїлю, і послужили
їм. І злякалися сирійці, бо більше
не спаслися сини Аммона.

Глава 11
пар1. 20

црс3. 15

1 І *сталося, як закінчився той
рік, в час виходу царів на війну, і
послав Давид Йоава і з ним його
слуг, і ввесь Ізраїль; і розсіяв синів
Аммона, і довкруги обложили Равват, і Давид сидів в Єрусалимі. 2 І
сталося при вечорі, і встав Давид зі
свого ліжка, і ходив по палаті в
своїм домі, і побачив з палати жінку, що милася, і жінка була дуже
гарна на вид. 3 І Давид послав і пошукав жінку, і сказав: Чи це не є
Вирсавія, дочка Еліява, жінка Урія
Хеттея? 4 *І послав Давид своїх
послів, і привели її, і він ввійшов
до неї, і спав з нею, і вона очистилася зі своєї нечистоти, і вставши,
повернулася до свого дому. 5 І зачала жінка в лоні, і пославши, сповістила Давидові, і сказала: Ось я
зачала в лоні. 6 І послав Давид до
Йоава, кажучи: Пішли до мене Урія
Хеттея, – і Йоав послав Урія до
Давида. 7 І приходить Урія до Давида, і Давид розпитав його про
здоров’я Йоава і про здоров’я народу, і про мир, і про війну; 8 і сказав
Давид до Урії: Піди до свого дому,
помий свої ноги. Пішов Урія з царського дому, і пішов вслід за ним
царський слуга. 9 І спав Урія перед
брамами царського дому з рабами
свого пана, а не пішов до свого дому. 10 І сповістили Давидові, кажучи що: Не пішов Урія до свого дому. І сказав Давид до Урії: Чи ти не
прийшов з дороги? То чому це ти
не пішов до твого дому? 11 І сказав
Урія: Кивот божий – Ізраїль; юдеї
мешкають в шатрах, а мій пан Йоав
і раби мого пана перебувають на
лиці всіх піль, то як я ввійду до
свого дому їсти і пити або спати зі
своєю жінкою? Жива буде моя душа, що не вчиню я ці слова. 12 І
сказав Давид до Урії: Сиди тут сьогодні і завтра, бо третього дня й пошлю тебе. І перебував Урія в Єрусалимі в тому дні і на другий. 13 І
закликав Давид Урію, і обідав з
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шина (б^њ) си'ли (а^драза'ровы)41 преD ними” И$ възвњсти'ша дв~дђ. и^ събра` весь і^и^л~ь и^ пре'иде і^ѓ^рда'нъ. и^ (прїиде)42 въ е^лаM” И$ ё^строи'шася сљ=ря'не на дв~да, и^ бра'шася с ни'мъ” И$ бњжа'ша сљ=ря'не эT лица` і^и^л~ьтянъ. и^ взя` дв~дъ эT сљ=рїя, з~, со'тъ колесни'цъ, и^ Wм~, ко'нникъ. и^ съва'ка
старњ'ишинђ е^го ё^би`, и^ ё%мре т^ђ” И$ ви'дњша
вс^и цр~и. и^ раби` (а^драза'ри)43, ја%ко падо'ша преD і^и^л~емъ. и^ повинђшася і^и^л~ю. и^ порабо'таша и^мъ.
и^ ё^боя'шася сљ=ря'не. (ја%ко не ё^цњлњти)44
ктомђ` сн~омъ а^м#мо'немъ”

Глvа, а~і”
бы'сть* по възвраще'нїи лњта (того`). въ
время и^схожде'нїя цр~емъ (на' брань). и^
посла` дв~дъ і^ѓ^а'ва, и^ ѓ'троки е^го с ниM. и^
всего і^и^л~я. и^ расточи` сн~ы а^м#моня. и^
ѓ^бъсњдо'ша ѓ%крsтъ (рава'џа)1. и^ дв~дъ сњде въ
і^ерsлі'мњ” И$ бы'сть при ве'черњ, и^ (въста'въ)2 дв~дъ
с ло'жа свое^го. и^ хожда'ше (по пола'тњ)3 въ домђ`
(свое^мъ)4, и^ ви'дњ женђ` ((с пола'ты)5 мы'ющђся)6” и^ (бњ) жена` взо'рђ добра велми`” И$ посла`
дв~дъ и^ в#зы'ска жены` и^ рече. нњсть ли с^е версавіи дщи е^лїа'вля, жена` ё'рїя (хетџе'я)7” *И$ посла` дв~дъ слђги (своя) и^ (приведо'ша)8 ю&. (і^) и^
вни'де к (не'и)9, и^ ля'же с не'ю. и^ та (б^њ) ѓ^чи'стилася эT нечистоты` свое'я. и^ (въста'вши)
възврати'ся в до'мъ свои” И$ (зача'тъ жена` въ
чревњ)10 и^ посла'вши възвњсти` дв~дђ и^ рече. (с^е)
а^зъ въ чревњ зачахъ” И$ посла` дв~дъ къ и^ѓ^а'вђ,
гл~я. посли` къ мнњ ё'рїю (хетџе'я)11. и^ посла`
и^ѓ^а'въ ё%рїю къ дв~дђ” И$ (прїиде)12 ё'рїя [-]13
къ (дв~дђ)14. и^ въпроси` (е^го) дв~дъ ѓ^ [здра'вїи]15
и^ѓ^а'ва. и^ ѓ^ [здра'вїи]16 людїи, и^ ѓ^ ми'рђ (и^) ѓ^
бра'ни, и^ рече дв~дъ къ ё'рїи дои^ди` в доM свои
(-)17 ё^мы'и ноѕњ свои`. и%де ё'рїя и^з до'мђ цр~ева.
і^ и^де въ слњдъ е^го слђга цр~евъ” И$ спа` ё'рїя
преD вра'ты [до'мђ]18 цр~ева, со рабы` господи'на свое^го, (а^) не ходи` в до'мъ свои. и^ възвњсти'ша
дв~дђ гл~юще ја%ко не ходи` ё'рїя в до'мъ свои, и^
рече дв~дъ къ ё'рїи. нњси л^и ты` с пђти` прише'лъ (т^о) что` с^е нњси (в доM свои пришеl)19” И$
рече ё'рїя (-)20. киѓ'тъ (бж~їи) (-)21 і^и^л~ь, (и^ё^де'е)22 пребыва'ютъ въ (кровњхъ)23, (а^)24 господи'нъ мои і^ѓ^а'въ, и^ раби` господи'на мое^го, на
лицы` (всњхъ) селъ пребыва'ютъ, (т^о ка'ко) а^зъ
вни'дђ в домъ свои ја%сти и^ пи'ти (и^л^и)25 спа'ти съ жено'ю свое'ю, (-)26 жива` бђдетъ дш~а
(моа`)27, а^ще сътворю` аZ гл~ы сїя” И$ рече дв~дъ
къ ё'рїи, посњди зд^њ днесь и^ ё'тро, (и^л^и тре'тїја^го дн~е и^) пђщђ т^я. и^ пребысть ё%рїя въ
і^ерsли'мњ въ (то'й дн~ь)28 и^ въ дрђгы'и” И$ призва`
478
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(-)29 дв~дъ (ё%рїю). и^ ѓ^бњ'давъ с нимъ и^ питъ,
и^ ё^пи'ся, і^ и'де вечеръ спа'ти на ло'же свое, съ
рабы` господи'на свое^го, (а^)30 в доM свои не и^де`” И$
бы'сть ё%тро и^ напи'са дв~дъ (кни'ги)31 къ і^ѓ^а'вђ, и^ пђсти` рђко'ю ё%рїиною” И$ напи'са въ
(кни'гахъ)32 гл~я. пђсти` ё'рїю проти'вђ бра'ни
лђ'чшеи. и^ възвратитеся въспя'ть эT него` (да
ја%з#венъ ё%мретъ)33” И$ бы'сть е^гда` храня и^ѓ^а'въ
ё^ гра'да. и^ поста'ви (и^)^ ё'рїю на мњ'стњ. эTнђдђже вњдя'ше мђ'жа сђща си'лны т^ђ” І$
и^зыдо'ша мђ'жи (и^з) гра'да, и^ бїя'хђся съ і^ѓ^а'воM
и^ падо'ша (мно'ѕи) эT люді'и. (и^) эT ра'бъ двд~въ.
(-)34 ё%мре же и^ ё'рїя (хетџе'инъ)35 и^ посла` и^ѓ^а'въ и^ възвњсти (т^а) [двDви]36 вс^я рњ'чи ја%же ѓ^
бра'ни (гл~я)” И$ заповњ'да (и^ѓ^а'въ) послђ` гл~я,
е^гда скон#ча'еши вс^я рњчи, ја%же ѓ^ бра'ни (къ цр~ю
гл~я)37. (-)38 а%ще па'че разгнњ'вается цр~ь и^ речет#
ти. т^о почто` приближи'стеся къ гра'дђ на'
брань. не вњсте ли ја%ко стрњля'ютъ съ стњны`” *Кто е^сть ё^би'лъ а^вимеле'ха сн~а [и^е^ровоа'мля, сн~а ни'рова]39. не жена` ли еs връ'гла на'нь
ё^лом#комъ жер#нова съ стњны`, (и^ ё^рази е^го) и^
ё'мре въ (џаме'сњ)40. (т^о) почто` пристђпа'сте
ко стњнњ. и^ речеши и^б^о и^ [ра'бъ тво'и ё%рїя]41
(хет#џе'инъ)42, (ё^бїенъ бы'сть и^) ё'мре” І$ и'де
посо'лъ и^ѓ^а'вль къ цр~ю въ і^ерли'мъ. и^ прїиде и^
възвњсти дв~дђ вс^е е^ли'ко гл~а е^мђ и^ѓ^а'въ вс^я
гл~ы бра'ни” И$ разгнњ'вася дв~дъ на и^ѓ^а'ва. и^ рече
дв~дъ къ послђ`. почто е^сте приближи'лися къ
гра'дђ би'тися” Не вњ'дасте ли ја%ко ја%звенїю
е^сть (мно'гђ) бы'ти съ стњны`. кт^о ё^би а^вимеле'ха сн~а [и^е^ровоа'мля]43 не жена л^и е^сть връгла
(-)44 (ка'мень)45 жернова съ стњны`. и^ ё'мре въ
(џаме'сњ)46, (и^) почто (б^о) приближи'стеся къ
стњнњ`” И$ рече посо'лъ къ дв~дђ, ја%ко (ё^крышася)47 на' ны мђжи і^ и^зыдо'ша на' ны на село`. и^
гони'хомъ я& до вра'тъ гра'да” И$ стрњляша
стрњ'лцы (-)48 съ стњны` (в ны`), и^ ё^стрњли'ша
эT ѓ%троk цр~ьскихъ. и^ (ё'рїю хет#џе'ина ё^би'ша)49”
И$ рече дв~дъ къ послђ` си'це. да речеши къ
и^ѓ^а'вђ, да не (-)50 бђ'дет ти (печа'ль) преD ѓ^чи'ма
(-)51 (словесе`)52. ја%ко ѓ%вогда си'це (-)53 ѓ%вогда ѓ^на'ко бываеT сњчъ, (и^) ё^крњпи бра'нь твою на граD,
и^ (раскопа и&)54” И$ слыша жена` ё%рїина ја%ко
ё^бїенъ бы'сть (-)55 мђ'жъ е^я`. и^ рыдаше по
мђжи свое^мъ, (и^ пла'кася). і^ и^схожаше гла'съ
(пла'ча е^я`). и^ (посла'въ)56 дв~дъ приведе' ю в
домъ сво'и и^ бы'сть е^мђ жена`. и^ роди е^мђ сн~ъ,
и^ лђка'веn ја^ви'ся гл~ъ. и^же сътвори дв~дъ преD
ѓ^чи'ма гн~има”
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ним, і пив, і упився; і вийшов ввечері спати на своє ліжко з рабами
свого пана, а не пішов до свого
дому. 14 І сталося вранці, й написав Давид записку до Йоава, і
послав рукою Урія. 15 І написав в
записці, кажучи: Пусти Урія напроти сильного бою, і відверніться
назад від нього, хай ранений помре.
16 І сталося, коли Йоав стеріг при
місті, й поставив і Урія на місце, де
знав, що там є сильні мужі. 17 І
вийшли мужі з міста, і воювали з
Йоавом, і впали численні з народу і
з рабів Давида, помер же й Урія
Хеттей. 18 І послав Йоав, і сповістив цареві всі ті слова, що розповідали про війну. 19 І заповів
Йоав послові, кажучи: Коли закінчиш розповідати цареві всі слова,
що про війну, 20 коли ще більше
розгнівається цар і скаже тобі: То
чому ви наблизилися в бою до
міста? Чи не знаєте, що стріляють
зі стіни? 21 *Хто вбив Авімелеха,
сина Єровоама, сина Нира? Чи не
жінка кинула на нього відламок
жорна зі стіни, і вдарила його, і він
помер в Тамесі? То навіщо підступали ви до стіни? І скажеш: Отож і
раб твій Урія Хеттей був забитий і
помер. 22 І пішов посол Йоава до
царя до Єрусалиму, і прийшов, і
сповістив Давидові все, що сказав
йому Йоав, всі слова війни. І розлютився Давид на Йоава, і сказав
Давид до посла: Навіщо ви приблизилися до міста, щоб воювати?
Чи ви не знали, що буде багато
ранених зі стіни? Хто побив Авімелеха, сина Єровоама? Чи не жінка
вкинула жорновий камінь зі стіни, і
він помер в Тамесі? І навіщо ж ви
приблизилися до стіни? 23 І сказав
посол до Давида: Бо посміливішали
проти нас мужі і вийшли проти нас
на поле, і ми їх гнали аж до брам
міста. 24 І стріляли стрільці зі стіни
на нас, і померли деякі зі слуг царя,
і убили Урію Хеттея. 25 І сказав
Давид до посла: Так скажеш до
Йоава: Хай не буде тобі болючим
перед очима слова, бо часом так,
часом інакше проходить битва, і
укріпи твою проти міста, і знищ
його. 26 І почула жінка Урія, що
убитий був її муж, і оплакувала
свого мужа, і ридала, 27 і лунав
голос її плачу. І Давид, пославши,
привів її до свого дому, і стала
йому за жінку, і породила йому
сина. І поганим виявилося слово,
яке вчинив Давид, перед господніми очима.
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1 І Господь послав Натана, пророка, до Давида, і він ввійшов до
нього, і сказав йому: Видай мені тепер суд, царю. І сказав йому: Два
чоловіки були в одному місті, один
багатий, а другий бідний. 2 І в багатого були стада і дуже багато буйволів. 3 А в бідного не було нічого,
хіба лиш одна мала ягничка, яку
придбав; і забезпечив її, і вигодував її, і виросла з ним і разом з його
сином, їла з його хліба і пила з його
чаші, і спочивала на його лоні, і
була йому наче дочка. 4 І прийшов
хтось з дороги до багатого мужа, і
він не забажав взяти зі своїх стад і з
своїх буйволів, щоб зробити обід
мандрівникові, що прийшов до нього, але взяв ягницю бідного, і зробив обід чоловікові, що до нього
прийшов. 5 І дуже розлютився люттю Давид на того чоловіка, і сказав
Давид до Натана: Живий Господь,
що той чоловік, хто вчинив те, є
гідний смерті. 6 *І поверне ягницю
вдвоє, всемеро, тому що так вчинив, і за те, що не забажав. 7 І сказав Натан до Давида: Ти є чоловіком, що це вчинив. Так же тобі говорить Господь Бог Ізраїля: Я є
той, хто тебе помазав на царство в
Ізраїлі, Я спас тебе з руки Саула. 8
І дав Я тобі дім твого пана, і жінки
твого пана на твоє лоно, і дав Я
тобі дім Ізраїля, Юди. Або як тобі
то є мало, дати додам до цього іще.
9 І як це, що ти опоганив господнє
слово, що вчинив ти лукаве перед
його очима? Бо Урію Хеттея ти убив зброєю, і ти собі взяв його жінку за жінку, і того Урію зброєю убив син Аммона. 10 І тепер хай не
відступить меч від твого дому довіку, тому що зневажив ти Мене, і
взяв жінку Урії Хеттея собі за жінку. 11 Так говорить Господь: Ось я
підійму зло з твого дому, і роздам
твоїх жінок перед твоїми очима, і
дам твоїм ближнім, *і пересплять з
твоїми жінками перед цим сонцем.
12 Тому що ти вчинив потайки, і Я
вчиню це слово перед всім Ізраїлем
і перед цим сонцем. 13 І сказав
Давид до Натана: Я згрішив перед
моїм Господом. І сказав Натан до
Давида: *Господь від тебе відняв
твій гріх, не помреш. 14 Лиш, наче
вигоструючи, вигострю твоїх ворогів цим словом, і ось твій син, що
народився від тебе, смертю помре.
15 І відійшов Натан до свого дому.
І Господь побив дитину, яку породила жінка Урія Давидові, і вона
захворіла. 16 І шукав Давид Господа про дитину, і постив Давид
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Глvа, в~і”
посла` г~ь наџа'на пррoка къ дв~дђ. и^ внїиде
к немђ, и^ рече е^мђ [эTвњща'и (-)1 м^и
(цр~ю нн~њ) сђ'дъ (-)2]3 (и^ рече е^мђ). дв^а
(мђ'жа бњ'ста)4 въ (е^ді'номъ градњ)5. е^ді'нъ бога'тъ (а^ дрђгїи)6 ё^бо'гъ” И$ ё^ бога'таго
(стада бя'хђ)7 и^ бђи'воли мно'ѕи ѕњ'ло” (А$)8 ё^ ё^бо'гаго (не бњ`) ничто'же. н^о токмо а%гница е^ді'на
ма'ла, ю%же стя'жа и^ ё^строи (ю&), и^ въскорми ю&
и^ възрасте` с ни'мъ, и^ съ сн~омъ е^го въкђпњ.
эT хлњба е^го ја^дя'ше, и^ эT ча'ши е^го пїя'ше. и^
на ло'нњ е^го почива'ше. и^ б^њ е^мђ ја%ко дщ^и” И$
прїиде нњкто` с пђти къ мђжђ бога'томђ. и^
не въсхотњ поя'ти эT стаD свои^хъ и^ эT бђи'волицъ свои^хъ на сътворе'нїе (ѓ^бњ'дђ), (-)9 пђтникђ пришеDшђ к немђ`, (н^о)10 поя'тъ а%гницђ ё^бога'го. и^ сътвори (ѓ^бњ'дъ)11 мђ'жђ пришеDшђ к
немђ`” И$ разгнњвася гнњ'вомъ (ѕњ'ло дв~дъ)12 на
мђ'жа (того`). и^ рече дв~дъ къ наџа'нђ, жиv г~ь
ја%ко (достои'нъ е^сть мђж'ъ то'й смр~ти)13 сътвори'выи т^о” *И$ а'гницђ възврати'ть сђгђбъ
сеDморице'ю, понеже е^сть сътвори'лъ (си'це)14. и^ ѓ^
неMже не въсхотњ`” И$ рече наџа'нъ къ дв~дђ. т^ы
е^си чл~къ сътвори'выи с^е, се (же т^ы) гл~етъ г~ь
б~ъ і^и^л~евъ, а%зъ е^смь пома'заX т^я на црsтво въ
і^и^л~и. (-)15 а%зъ и^збави'хъ т^я и^з рђки` саё'ловы” И$
дахъ т^и до'мъ г~а твое^го и^ жены` господи'на
твое^го в ло'но твое` и^ да'хъ т^и до'мъ і^и^л~евъ
(-)16 і^ё'динъ” (и^ли)17 (т^и) ма'ло (т^о) е^сть да
(ти приложђ`)18 к си'мъ (и^ е^ще`)” (И$) чт^о ја%ко ѓ^скверни сло'во гн~е, е^же сътвори` лђка'вое преD ѓ^чи'ма
е^го. ё%рїю (б^о) (хет#џе'я)19 ё^би` (ѓ^рђжїемъ)20 и^
женђ е^го поя'тъ себњ` въ женђ. и^ того (ё%рїю)
ё^би` (сн~ъ аMмонь (ѓ^рђжїемъ)21)22” И нн~њ да не
эTстђ'пит# (ѓ^рђжїе)23 эT до'мђ твое^го до' вњка.
зане` ё^ничи'жи м^я и^ поя'тъ женђ` ё%рїя (хет#џе'я)24 (въ женђ себњ`)25” Си'це глеT г~ь с^е а%зъ (въставлю`)26 ѕл^о эT до'мђ твое^го. и^ (разда'мъ)27
жены` твоя преD ѓ^чи'ма твои'ма. и^ дамъ (ближниM твоиM)28 *и (лягђтъ)29 со жена'ми твои'ми
предъ сл~нцемъ си'мъ” ЈА/ко т^ы сътвори` въ
та'инњ. и^ а'зъ сътворю` гл~ъ се'й преD всњмъ і^и^л~емъ, и^ преD [слн~цемъ си'мъ]30” И$ рече дв~дъ къ
наџа'нђ. съгрњши'хъ къ г~ђ (мое^мђ), и^ рече наџаn
къ дв~дђ. (-)31 *г~ь эTја%тъ съгрњшенїе твое (эT
тебе`) не и%маши ё%мрети” Токмо ја%ко ѓ^стря`
(и^зъѓ^стрю`)32 врагы` (твоя)33 гла'сомъ си'мъ. и^
с^е сн~ъ тво'и рожде'ися (эT тебе`)34, смр~тїю ё%мреT” И$ эTид
' е наџа'нъ в до'мъ свои. и^ съкрђши
г~ь дњтищъ. и^же роди` жена` ё%рїина дв~дђ и^
разболњ'ся” И$ взыска` дв~дъ (г~а)35 ѓ^ дњтищи. и^
480
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постися двDъ по'стомъ. и^ (-)36 (ѓ^блекъся) (въ
врњтище лежа'ше)37 ниw на земли`” И$ внидо'ша к
немђ` ста'рцы до'мђ е^го. въздви'гнђти и& эT
земля` (хотя'ше) и^ не хотя'ше (въста'ти). и^
не въкђси с ни'ми хлњба” И$ (ја%ко) бы'сть (-)38
дн~ь, з~. и^ ё'мре ѓ^тро'ча. и^ възбоя'шася раби'
двд~ви повњ'дати е^мђ ја%ко ё%мре ѓ^тро'ча. рњша
б^о е^ще` бя'ше ѓ%троча жи'во, (-)39 и^ не послђша
гла'са на'шего. т^о ка'ко (нн~њ) речем# к немђ. ја%ко
ё%мре ѓ^тро'ча, и^ сътвори'тъ ѕл^о” И$ разђмњ
двд~ъ ја%ко ѓ%троцы е^го (скорбя'хђ)40. и^ ё^вњда
(-)41 ја%ко ё%мре ѓ^тро'ча. и^ рече двд~ъ ѓ%трокомъ
свои^мъ, ё%мре л^и ѓ^тро'ча. и^ рњша ё%мре” И$
(въстаv)42 двд~ъ эT земля` и^ ё^мы'ся. (-)43 і^
и^змњни` ри'зы своя`. и^ вни'де в до'мъ бж~їи и^
поклони'ся е^мђ. и^ (възвра'щся)44 в доM сво'и. и^
проси` (ја%сти хлњба)45. и^ преDложи'ша е^мђ (ја^сти
хлњ'бы)46” И$ рњшA ѓ%троцы е^го к немђ. чт^о (-)47
сътвори` ѓ^троча'ти ра'ди. (ја%ко) е^ще` сђ'щђ (ѓ^троча'ти) жи'вђ. постя'шеся и^ пла'кашеся и^
бдя'ше. и^ ја%ко ё%мре ѓ^тро'ча. (и^) т^ы (въста'в# и^
я^дя`)48 хлњб# и^ питъ” И$ рече двд~ъ е^гда б^њ
ѓ^тро'ча (-)49 жи'во, пости'хъся и^ пла'кахся, ја%ко
рњхъ кт^о вњсть поми'лђетъ л^и мя г~ь, и^
жи'во бђ'детъ ѓ^тро'ча” И$ нн~њ (ё%же) ё%мре, да
почто мн^њ ё%же пости'тися. е^да могђ` възъврати'ти и& ктомђ`. а%зъ (б^о) и%мам# и^ти` к
немђ, (а^) то'й не възвратиTся къ мнњ`” И$ призва` двд~ъ вирсавїю женђ` свою. и^ внїиде с не'ю (в
ло'жницђ свою), и^ ля'же с не'ю, и^ зача'тъ (въ
чре'вњ вирса'вїя), *и^ роди` сн~а и^ нарече и^мя е^мђ
(соло'монъ)50 и^ г~ь възлюби` и&” И$ пђсти` рђко'ю
наџа'на пррoка и^ нареq и%мя е^мђ (и^е^д#де'ди)51. (поне'же прїя'тъ сло'во гн~е)52” *И$ побњди` и^ѓ^а'въ въ
раvвва'те сн~ы а^м#моня, и^ прїя'тъ граD црsтва” И$
посла` и^ѓ^а'въ послы` къ двд~ђ, и^ ре'че побыди'хся
ѓ^ равва'џњ и^ (эTја%хъ во'дђ градђ)53” И$ нн~њ
съвокђпи` ѓ^ста'нокъ людїи, и^ прїиди къ гра'дђ,
и^ прїими е^го да не (а%зъ преимђ)54 граD, и^
наречеTся и%мя мое в неM” И$ собра` двд~ъ вс^я лю'ди
(-)55 и%де въ равваg и^ въполчи'ся на'нь и^ прїя'т#
и&” И$ взяT вњнецъ (молхо'я)56 цр~я и^хъ съ главы`
е^го, (-)57 (тала'нтъ зла'та мњра е^го)58, (эT)59
ка'менїа дра'га, и^ (на главњ` двд~вњ б^њ)60 (прsно),
и^ коры'сть (и^знесе` и^з гра'да)61 (того) мно'гђ ѕњ'ло”
И$ лю'ди сђщая в не'мъ и^зведе`, и^ приста'ви къ
(пилаM)62 и^ къ три зђ'бомъ желњзныM (и^миже эTсњка'ют# ка'менїе), [и^ къ творя'щиM желњ'зо]63, и^
(къ творя'щимъ пли'нџы превожда'ше)64, и^ та'ко
сътвори` всMњ гра'домъ сн~овъ а^м#мо'нь, и^ възврати'ся двд~ъ и^ ве'сь (і^и^л~ь)65 въ і^ерsлиM”
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постом, і зодягнувшись в мішковину, лежав ниць на землі. 17 І
прийшли до нього старшини його
дому, бажаючи підвести його з землі, і не забажав встати, і не їв з ними хліба. 18 І як настав 7-й день, і
померла дитина. І раби Давида побоялися сповістити йому, що дитина померла, бо сказали: Ще дитина
живою була, і не вислухав нашого
голосу, то як тепер скажемо до нього, що дитина померла, і вчинить
зло. 19 І зрозумів Давид, що його
слуги стривожені, і довідався, що
дитина померла. І сказав Давид
своїм слугам: Чи померла дитина? І
сказали: Померла. 20 І встав Давид
з землі, і помився, і змінив свою
одіж, і ввійшов до божого дому, і
Йому поклонився. І повернувся до
свого дому, і попросив їсти хліб, і
поклали перед ним їсти хліби. 21 І
сказали до нього його слуги: Що ти
зробив задля дитини, бо ще як дитина була жива, ти постив і плакав,
і чував, і коли дитина померла, і ти
встав і з’їв хліб, і пив? 22 І сказав
Давид: Коли дитина живою була, я
постив і я плакав, бо сказав: Хто
знає чи не помулує мене Господь, і
дитина буде живою. 23 І тепер вона
вже померла, то навіщо мені вже
постити? Хіба можу я ще повернути її? Адже я маю піти до неї, а
вона не повернеться до мене. 24 І
покликав Давид Вирсавію, свою
жінку, і ввійшов з нею до своєї
спальні, і спав з нею; і Вирсавія
зачала в лоні, *і породила сина, і
назвала йому ім’я Соломон, і Господь його полюбив. 25 І послав рукою Натана, пророка, і назвав йому
ім’я Єддеди, тому що одержав господнє слово. 26 *І Йоав в Равваті
побідив синів Аммона і захопив
місто царства. 27 І послав Йоав
послів до Давида, і сказав: Я побідив у Равваті і відняв я воду містові. 28 І тепер збери останок народу і прийди до міста, і візьми його,
щоб не я забрав місто, і не названо
на ньому моє ім’я. 29 І зібрав
Давид ввесь народ, пішов до Раввата, і воював проти нього, і взяв
його. 30 І взяв вінець їхнього царя
Молхоя з його голови, талант золота його вага, з дорогоцінного каменю, і був постійно на голові Давида, і з того міста забрав дуже багато
здобичі. 31 І нарoд, що був у
ньому, він вивів і поклав до пилів і
до трьох зубів залізних, якими відрубують каміння, і до тих, що роблять залізо, і перевів до тих, що
роблять цегли; і так зробив всім
містам синів Аммона. І повернувся
Давид і ввесь Ізраїль до Єрусалиму.
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Глава 13
1 І сталося після цього, і в Авесалома, сина Давида, була сестра
дуже гарна на вид, ім’я ж її було
Тамара. І полюбив її Аммон, син
Давида. 2 І Аммон так сумував, що
і дуже захворів через його сестру
Тамару, бо вона була дівчиною і
була постійно перед очима Аммона
бажана, щоб її мати. 3 І в Аммонового брата був чоловік, ім’я йому
Йоанадав, син Самая, брата Давида. Йоанадав був дуже мудрий чоловік. 4 І сказав йому Йоанадав:
Що тобі, що так хворієш, сину царя, не звіщаєш мені з дня на день. І
сказав йому Аммон: Я кохаю Тамару, сестру свого брата Авесалома. 5
І сказав йому Йоанадав: Лягай на
своє ліжко і будь хворим, і ввійде
батько тебе відвідати, і скажеш до
нього: Хай отож прийде Тамара,
моя сестра, і хай мені дасть їсти, і
хай приготує їжу перед моїми очима, і побачивши, може зможу почати їсти з її руки. 6 І ліг Амнон, і
зробився хворим, і ввійшов цар його відвідати, і сказав Амнон до царя: Хай отож прийде до мене Тамара, моя сестра, і хай спече мені дві
м’ясні часті перед моїми очима,
щоб я їв з її рук. 7 І послав Давид
до Тамари до дому, кажучи: Піди
тепер до дому Аммона, твого брата,
і зроби йому їжу. 8 І пішла Тамара
до дому Аммона, свого брата, і він
лежав. І взяла лій, і поспішившись
приготовила перед його очима:
спекла обі масні часті на пательні.
9 І поклала їх на блюді перед ним, і
не забажав їсти. І сказав Аммон:
Виведіть всіх чоловіків, що прийшли до мене. І вивели всіх чоловіків, що були прийшли до нього. 10
І сказав Аммон до Тамари: Внеси
мені їжу до внутрішнього покою і
їстиму з твоєї руки. І взяла Тамара
в руки частку, яку була спекла, і
внесла Аммонові, своєму братові,
до внутрішнього покою, 11 і подала
йому, щоб їв. І схопивши її, він
сказав їй: Переспи зі мною, моя
сестро. 12 І сказала йому Тамара:
Ні, мій брате, і не погуби мене, бо
не чинитиметься такого в Ізраїлі.
Не вчини цього безглуздя. 13 І я куди діну мою ганьбу, і ти будеш з
безумними в Ізраїлі. І тепер уже
промов до царя – хай не відлучить
мене від тебе. 14 І Аммон не забажав послухатись її голосу, і схопивши її, переспав з нею. 15 І зненавидів її відтоді Аммон дуже великою ненавистю, бо зненавидів її
великою ненавистю, понад любов,
якою її любив. І сказав їй Аммон:
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Глvа, г~і”
бы'сть по си'хъ и^ ё^ а^весало'ма сн~а дв~два.
(б^њ) сестра` (взо'рђ добра`)1 ѕњло. (-)2 и%мя
(же б^њ) е'и [џама'рь]3. и^ възлюби` ю& [а^м#мо'нъ]4 сн~ъ дв~двъ” И$ (та'ко) скорбя'ше
[а^м#мо'нъ]5. ја%ко (и^) разболњ'ся (ѕњ'ло) (сестры` е^го
ра'ди џамары)6 ја%ко дв~ою бя'ше сїя. и^ бя'ше
при'сно преD ѓ^чи'ма [а^м#мо'нема]7 (хоти'ма ја%коже и^мњти ю&)8” И$ б^њ [а^м#мо'нђ]9 (бра'тђ ча'дь)10. и%мя е^мђ, (і^ѓ^а^нада'въ)11 сн~ъ самаи'нъ, бра'та
двд~ва. (-)12 (і^ѓ^а^нада'въ)13 (б^њ) мђжъ мђ'дръ
ѕњ'ло. И$ ре'че е^мђ (і^ѓ^а^нада'въ) что` т^и ја^ко (-)14
та'ко боли'ши сн~ђ цр~евъ, (не възвњща'еши м^и
ё'тро ё'тро)15” И$ рече е^мђ [а^м#мо'нъ]16 џама'рђ
сестрђ` (а^весало'млю)17 бра'та свое^го а^зъ люблю`” И$
ре'че е^мђ (і^ѓ^а^нада'въ)18. ля'зи на посте'ли свое'и и^
разболи'ся. и^ вни'дет# эTц~ъ (-)19 ви'дњти тебе`.
и^ рече'ши к не'мђ да прїидетъ ё^бо [џама'рь]20
сестра` моя`. и^ да м^и да'сть ја%сти. и^ да сътвори'тъ преD ѓ^чи'ма мои'ма ја%дь. (и^ да ви'дњвъ
негли` мощи` начнђ` вкђси'ти)21 эT (рђки`)22 е^я`” И$
ѓ^бъле'же [а^м#моn]23 и^ разболњ'ся. и^ вни'де цр~ь ви'дњти е^го. и^ рече [а^м#мо'нъ]24 къ цр~ю. да прїидетъ ё%бо [џама'рь]25 сестра` моя къ мн^њ, и^
да и^спече'тъ м^и (дв^њ ча'сти (мя'снњ)26 преD ѓ^чи'ма мои'ма)27. (-)28 да бы'хъ ја%лъ эT рђкђ е^я`”
И$ посла` дв~дъ къ [џама'рњ]29 в до'мъ гл~я. и^ди`
нн~њ в доM (а^м#мона)30 бра'та свое^го, и^ сътвори`
е^мђ ја%дь” І$ и'де [џама'рь]31 в до'мъ (а^м#мо'нь)32
бра'та свое^го. и^ то'и лежа'ше и^ взя'тъ тђ'къ. и^
(потща'вши ё^стро'и)33 преD ѓ^чи'ма е^го. (-)34 и^спече`
(ѓ%бњ ча'сти мя'снњ въ сковрадњ`)35” І$ (-)36 и^зложи` (я& на блю'до) преD не'го, и^ не въсхотњ ја%сти.
и^ рече (а^м#мо'нъ)37 и^жденњте вс^я мђжа. (и^же
сђть) наD м^я (пришли`). і^ и^згна'ша вс^я мђжа,
(и^же бњша пришли`) над о'нь” И$ рече [аMмоn]38 къ
[џама'рњ]39. внеси` (м^и) ја%дь внђтренюю клњть,
и^ ја%мъ эT рђкђ твое'ю. и^ взя'тъ [џама'рь]40
(ча'сть в рђ'кђ, юy)41 б^њ и^спекла`. и^ внесе` (а^м#мо'нђ)42 братђ с^и въ внђтренюю клњть” И$ предъста'ви е^мђ да ја%сть. і^ (и'мъ)43 ю& (-)44 рече е'й
(-)45 ля'зи со мною се'стро моя`” И$ реq е^мђ (џама'рь). н^и брате мо'и (и^) не (погђби`)46 мене`. поне'же не сътвори'тся си'це въ і^и^л~и. не сътвори`
безђмїя сего” И$ а'зъ ка'мо де'жђ безче'стїе мое`,
и^ т^ы бђ'деши (съ)47 безђмными въ і^и^л~и. и^
нн~њ (ё^же гл~и)48 къ цр~ю, да не эTлђчи'тъ мене`
эT тебе`. и^ не въсхотњ` (а^м#мо'нъ)49 послђш'ати
гла'са е^я`. і^ (и'мъ ю& ля'же)50 с не'ю. и^ възненавњ'дњ ю& (эTто'лњ) (а^м#мо'нъ)51. нена'вистїю вели'кою
ѕњ'ло. ја%ко ве'лїемъ възненавњдњ'нїемъ възнена482
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видњ` ю& паче любве` е^ю'же любля'ше ю&. и^ реq е'й
(а^м#мо'нъ)52, въста'ни и^ эTи^ди`” И$ рече е^мђ [џама'рь]53. н^и бра'те ја^ко (зло'ба бо'лши)54 (е^сть) послњ'дняя па'че прь'выя. ю%же сътвори` со мно'ю,
е^же эTпђсти'ти мене`, и^ не хотя'ше (а^м#мо'нъ)55
слы'шати гла'са е^я`” (-)56 Призва` ѓ%трока свое^го,
дръжа'щаго доM е^го, и^ рече е^мђ и^спђсти` ё^бо во'нъ
сїю эT ме'не (-)57, и^ заключи` две'ри, (да не вни'дет#)58” И$ (б^њ ри'за на не'и)59 дђгна'та, ја%ко (такђ ри'зђ)60 ноша'хђ дще'ри цр~я, (сђщая) дв~ица, (и^
такїи ѓ^скри'лы ноша'хђ)61, і^ и^згна` ю& (во'нъ слђга`
е^го)62, и^ затвори` две'ри за не'ю. И$ взе'мши [џама'рь]63 по'пелъ насы'па на главђ` с^и, и^ ѓ^де'ждђ
дђгна'тђ, (и^) ю'же (ноша'ше све'рже с# себе`)64, и^
възложи` рђцњ свои` на главђ` свою, и^ (рњ'ющися)
и^дя'ше (-)65, и^ (въпїя'ше)66” И$ рече к не'и (а^весоло'мъ)67 бра'тъ ея`, еда (а^м#мо'нъ)68 бра'тъ тво'и
бы'сть с тобо'ю, т^о (и^) нн~њ се'стро (-)69 ё^молча'и
ја%ко бра'тъ (-)70 е^сть, (и^) не полага'и с^и на срDцы
ја%ко гл~ати словеса` с^и, и^ сњде [џама'рь]71 вдовђ'ющи (и^ молча'щи) в домђ` (а^весоло'ма)72 бра'та свое^го” И$ слы'ша (дв~дъ цр~ь)73 (-)74 словеса` с^и и^ разгнњ'вася ѕњло” И$ не (поскорбњ` дш~ею ѓ^ а^м#мо'нњ)75
сн~њ свое^мъ, поне'же любля'ше е^го ја%ко прьве'нецъ
(б^њ е^мђ)76, и^ не гл~а (а^весоло'мъ)77 (эTто'лњ) съ
(а^м#мо'ном#)78 ни ѓ^ (до'брњ ни ѓ^ ѕлњ`)79, поне'же
възненави'дњ (а^весоло'мъ)80 (а^м#мо'на)81, того ра'ди
поне'же бя'ше [џама'рь]82 сестрђ` е^го нарђга'лъ” И$
бы'сть ми'мошеDшимъ дн~емъ (мно'гимъ), и^ бњша стригђще (ѓ%вца) (а^весоло'мови)83 (раби`), в# веласо'рњ въ ѓ%бласти е^фре'мли, и^ призва` (а^весоло'мъ)84
вс^я сн~ы цр~я” И$ прїиде (а^весоло'мъ)85 къ цр~ю, и^
рече с^е нн~њ стригђтъ (раби` твои`)86, т^о дабы`
ше'лъ цр~ь и^ ѓ%троцы е^го (с ни'мъ къ мн^њ рабђ
свое^мђ)87” И$ рече цр~ь къ (а^весоло'мђ)88 (сн~ђ свое^мђ),
н^и сн~ђ мо'и не и%демъ (вс^и)89, (-)90 да (т^и не сътвори'мъ тя'жка)91, и^ нђжда'ше и&, и^ не хотя'ше (цр~ь) и^ти`, и^ блsви и&” И$ рече (а^весоло'мъ)92, т^о
да и'детъ (поне`) (-)93 (а^м#мо'нъ)94 бра'тъ мои, и^
рече е^мђ цр~ь (т^о) да почто` и'детъ с тобо'ю
(а^м#мо'нъ)” И$ нђжа'ше и& (а^весоло'мъ)95, и^ пђсти` с
нимъ (а^м#мо'на)96, и^ вс^я сн~ы цр~я” И$ сътвори`
(а^весоло'мъ)97 пи'ръ ја%коже (тво'ритъ) пи'ръ цр~ь, и^
заповњда (а^весоло'мъ)98 ѓ%трокомъ свои^мъ гл~я,
ви'дите е^гда` възблажа'етъ срDце (а^м#мо'не)99 и^ рекђ
ва'мъ ё^бїите (а^ммо'на)100 (до сме'рти)101, (и^) не
ё^бо'итеся (-)102 а%з# (б^о) повелњва'ю ваM, мђжа'итеся
и^ бђдете въ сн~ы си'лны” И$ сътвори'ша ѓ%троцы
(а^весоло'мли)103 (а^ммо'нђ)104, ја%коже заповњ'да и'мъ
(а^весоло'мъ)105 (и^ ё^би'ша и&), и^ въста'ша (-)106 сн~ове цр~ви и^ (всњде ко'жDо)107 на мща` свое` и^ бњжаша”
И$ бы'сть (сђщемъ и'мъ)108 на пђти`, (-)109 слђхъ
483

Встань і піди. 16 І сказала йому
Тамара: Ні, брате, бо остання злоба є більша від першої, яку ти зі
мною вчинив, щоб мене відпустити. І не захотів Аммон послухатися її голосу. 17 Покликав він
свого слугу, що був над його домом, і сказав йому: Відішли, отже, геть від мене цю і замкни двері, щоб не ввійшла. 18 І на ній була одіж з довгими рукавами, бо
таку одіж носили дочки царя, що
були дівчатами, і носили такі
прикраси; і вигнав її геть його
слуга, і замкнув за нею двері. 19 І
Тамара взявши попіл, насипала
на свою голову, і скинула з себе
одіж з довгими рукавами, яку носила, і поклала свої руки на свою
голову, і сунучись ішла й кричала. 20 І сказав до неї Авесолом, її
брат: Чи брат твій Аммон був з
тобою? То й тепер, сестро, мовчи,
бо він є братом, і не клади собі на
серце, щоб говорити ці слова. І
Тамара сіла, наче вдова, і мовчала в домі свого брата Авесолома.
21 І цар Давид почув ці слова і
дуже розгнівався. І не заболів душею за свого сина Аммона, бо
його любив, бо був його первородним. 22 І відтоді Авесолом не
говорив з Аммоном ні про добро
ні про зло, бо зненавидів Авесолом Аммона задля того, що покпив з Тамари, його сестри. 23 І
сталося, як минуло багато днів, і
стригли вівці Авесаломові раби у
Веласорі, в околиці Єфрема, і Авесолом запросив всіх синів царя.
24 І прийшов Авесолом до царя, і
сказав: Ось нині стрижуть твої
раби, то хай прийде цар і його
слуги з ним до мене, свого раба.
25 І сказав цар до Авесолома,
свого сина: Ні, сину мій, не підемо всі, щоб тобі не зробити обтяження; і він його намовляв, та
цар не забажав піти, і поблагословив його. 26 І сказав Авесолом:
То хай піде хоч Аммон, мій брат.
І сказав йому Цар: Та навіщо піде
з тобою Аммон? 27 І намовляв
його Авесолом, і той послав з
ним Аммона і всіх синів царя. І
зробив Авесолом бенкет, так як
цар творить бенкет, 28 і заповів
Авесолом своїм слугам, кажучи:
Гляньте, коли розвеселиться серце Аммона, і я вам скажу: Убийте
Аммона на смерть, і не бійтеся,
бо я вам наказую. Будьте мужні і
будьте синами сильних. 29 І слуги Авесолома вчинили Аммонові,
так як їм заповів Авесолом, і
вбили його. І зірвалися сини царя, і посідали кожний на свого
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осла, і втекли. 30 І сталося, як вони
були в дорозі, дійшла чутка до
Давида, кажучи: Авесолом вигубив
всіх синів царя, і не остався з них
ані один. 31 І вставши, цар Давид
скинув свою одіж, і ліг ниць на
землі, і всі слуги, що стояли довкруги нього, скинули свої одежі. 32
І сказав Йоанадав, син Самая, брата
Давида, і сказав: Хай пан мій цар,
не говорить, що забили всіх хлопців і синів царя, але Амнон є
єдиний вбитий, бо той не сходив з
уст Авесолома відколи накпився з
його сестри Тамари. 33 І тепер хай
не кладе собі на серце пан мій цар
це слово, кажучи, бо не були
вигублені всі царські сини, але лиш
Аммон одинокий забитий. 34 І
Авесолом втік. І побачив слуга, що
служив перед його очима: і ось
багато людей ішло йоамською
дорогою за ним з боку гори, на
виході. І пішов слуга і сповістив
цареві, і сказав йому: Бачу мужів
на йорданській дорозі, що сходять з
частини гір; 35 і сказав Йоанадав
до царя: Приходять сини царя за
словами твого раба, так сталося. 36
І було, коли він закінчив говорити,
й сини царя прийшли, і підняли
свій голос, і заплакали, і сам цар, і
всі його слуги плакали дуже
великим плачем. 37 І Авесолом,
вставши, втік, і пішов до Толми,
сина Емнона, царя Ґетсера, в Ґадську землю. І цар Давид оплакував
свого сина всі дні. 38 І Авесолом
втік і пішов до Ґедсера, і був там 3и роки. 39 І задумав цар піти вслід
за Авесоломом, бо не знайшов розради по Аммоні, бо був убитий.

Глава 14
1 І зрозумів Йоав, син Саруї, що
серце царя обернулося до Авесалома. 2 І послав Йоав до Текої, і взяв
звідти мудру жінку, і сказав до неї:
Плач тепер, і зодягнися в одіж
смутку, і не намастися олією, і будеш як і жінка, що багато днів плакала над померлим. 3 І ввійдеш до
царя, і скажеш до нього за цим словом, і Йоав поклав ці слова в її
уста. 4 І прийшла ітекійська жінка
до царя, і припала до землі на своє
лице, і поклонилася йому, і сказала:
Спаси мене, царю, спаси мене. 5 І
сказав їй цар: Що тобі є? І сказала:
Віддавна жінкою-вдовою є я, бо
помер мій муж. 6 І є в твоєї рабині
два сини, і вони самі билися на полі, і не було нікого, хто би їх розлучив. І напав один з них на брата, і
забив його. 7 І ось ввесь рід повстав проти твоєї рабині, і сказали:
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до'иде дв~да гл~я, и^зби` (а^весоло'мъ)110 вс^я сн~ы
цр~евы, и^ не и^збы` эT ни'хъ ни е^ді'н (же)” И$ (въста'въ)111 (двDъ) цр~ь (-)112 (све'рже)113 ри'зы своя` и^
ля'же ни'цъ на земли`, и^ вс^и ѓ%троцы (-)114 преDстоја%щїи` е^мђ (сверго'ша)115 ри'зы своя” И$ рече
(и^ѓ^а^нада'въ)116 сн~ъ самаи'нъ, бра'та дв~два, и^ рече да не речетъ господи'нъ мо'и цр~ь, ја%ко вс^я
ѓ%троки (и^) сн~ы цр~я (ё^би'ша)117, (н^о)118 (а^м#мо'нъ)119 (е^сть) е^ді'нъ ё^бїе'нъ, ја%ко (то'и) и^зъ
ё'стъ а^весоло'мђ (не и^схожда'ше)120, (эTнелњже)121
ѓ^брђга` (сестрђ` е^го [џама'рђ]122)123” И$ нн~њ да не
полага'етъ (с^и на срDцы господи'н# мо'и цр~ь)124
словесе` (сего) гл~я, (ја%ко) вс^и (цр~їе сн~ове)125 (не и^збїе'ни бы'ша)126, н^о то'кмо (а^м#мо'нъ)127 (е^сть) е^ді'нъ (ё^бїе'нъ)128” И$ бњжа` (а^весоло'мъ)129 и^ (ви'дњ)130 ѓ%трокъ (слђжа'и преD ѓ^чи'ма е^го)131, и^ с^е
люді'и мно'жество и^дђще пђте'мъ (и^ѓ^а'мъскимъ) съза'ди е^го съ страны` го'ръски въ и^схо'дњ” І$ и'де слђга` и^ възвњсти` цр~ю, и^ рече (е^мђ)
мђ'жа (ви'жђ)132 на пђти` (іѓ^рда'ньстемъ)133, съ
стра'ны горъ (сходя`), и^ рече (и^ѓ^а^нада'в#)134 къ
цр~ю (-)135 сн~ове цр~еви прихо'дятъ, по словеси` раба`
твое^го та'ко бы'сть” И$ бы'сть е^гда` сконча` гл~я,
и^ (-)136 сн~ови цр~еви прїидо'ша, и^ въздвиго'ша
гласъ свои и^ пла'кашася и^ (са'мъ) цр~ь и^ вс^и
ѓ%троцы е^го (и^) пла'кашася пла'чемъ велики'мъ
ѕњ'ло” И$ (а^весоломъ)137 (въстаv) бњжа`, і^ и'де къ
џол#ми сн~ђ (е^мно'ню)138 цр~ю (геџьсе'рь)139, въ землю
(гаDскђ)140, и^ пла'кася двд~ъ цр~ь по сн~ђ свое^мъ
вс^я дн~и” И$ (а^весоло'мъ)141 бњжа` і^ и'де в (геgсе'рь)142,
и^ бњ т^ђ, (г~ лњта)143” И$ (помы'сли цр~ь)144 и^зыи'ти въ слDњ а^весоло'ма, ја%ко (не бя'шеся) ё^тњшилъ ѓ^ (а^м#мо'нњ)145, ја%ко (ё^бїенъ бя'ше)146”

Глvа, д~і”
1

(разђмњ'въ) и^ѓ^а'въ сн~ъ сарђи'нъ ја%ко срDце
цр~ево (преклони'ся) къ а^весоло'мђ” И$ посла`
и^ѓ^а'въ въ џеко'ю и^ пояT эTтђ'дђ женђ`
мђ'дрђ, и^ реq к не'й. сњтђ'и нн~њ и^ ѓ^блецыся въ ри'зы сњтова'нїя. и^ не пома'заися и^е^ле'ѓ^мъ. и^ бђ'деши ја%ко (и^) жена`(дн~и мно'ги сњтђ'ющи по ё^мръщвенMњ (-)2)3” И$ вни'деши къ
цр~ю, и^ гл~еши к немђ` по гл~ђ семђ`. и^ положи`
и^ѓ^а'въ словеса` (с^и) въ ё^стњ'хъ е^я`” И$ прїи'де
жена` (и^џеко'иская)4 къ цр~ю. и паде` на лицы` свое^мъ на земли. и^ поклони'ся е^мђ и^ рече сп~си
(м^я) цр~ю сп~си (м^я)” И$ реq (е'й) цр~ь что` (т^и
е^сть)5. (и^)6 рече (эT да'вна)7 (вдова жена`)8 а%зъ
е^смь. (-)9 ё%мре (б^о) мђж'ъ мои. и^ (е'ста) рабњ`
т^и дв^а сн~а. и^ би'стася сама` на селњ`. и^ не
бы'сть кт^о б^ы (е^ю` разлђчи'лъ)10. и^ нападе` е^ді'нъ
(е^ю`) на бра'та (-)11 и^ ё^би и&” И$ с^е (вс^е эTч~ество
484
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въста`)12 на рабђ` твою`. и^ рњш'а даи^ ё^би'вшаго
бра'та свое^го, и^ побїемъ (-)13 въ дш~а мњ'сто,
бра'та (-)14 е^го'же ё^би`. и^ (погђби'ти хотя'тъ)15
наслњдника (на'ю)16. и^ ё^гася'тъ свњ'щђ мою`
ѓ^ста'вшђю. ја%ко не ѓ^ста'вити мђжа мое^го
наслњ'дника. і^ и^мени на лицы` земля`” И$ рече цр~ь
(къ женњ`). (и^ди` здра'ва)17 в до'мъ свои, и^ а'зъ
заповњ'даю ѓ^ тебњ`” И$ рече жена` џеко'итяныни
къ цр~ю. на мнњ` (безако'нїе г~и мо'и цр~ю)18, и^ на
до'мђ эTц~а мое^го. (-)19 цр~ь (же) и^ прsтлъ е^го без
вины`” И$ рече цр~ь кто` (с^е е^сть) гл~алъ к тебњ`,
да и^ приведе'ши къ мнњ`. и^ не прило'житъ
ктомђ` коснђтися (тебе`)20” *И$ рече (жена`) да
въспомяне'тъ ё^бо цр~ь къ г~ђ б~ђ свое^мђ.
[внегда]21 ё^мно'жити пролїя'нїя кро'ви, (и^) растли'ти. и^ не и^мђт'ь погђби'ти сн~а мое^го. и^ реq
(цр~ь) жи'въ г~ь, а^ще (и^) (вла'съ эTпаде'тъ)22 сн~ђ
твое^мђ (съ главы`) на земли` (се'й)” И$ рече жена`
(џекои^тяны'ня къ цр~ю). да бы'хъ и^ е^ще` (а^зъ)
раба` твоя` погл~ала къ цр~ю господи'нђ мое^мђ
(-)23 сло'во. (ѓ%н же)24 рече гл~и” И$ рече жена` почто`
помы'сли (с^е) та'ко ѓ^ лю'дехъ бж~їихъ. и^л^и (ја%ко)
эT ё'стъ цр~евыхъ (е^сть) сло'во си'цево. ја%ко престђпле'нїе, е^же (-)25 въз#врати'ти ц~рю, эTгна'наго
эT не'го” (Вс^и) бо ё^мира'юще ё^мира'емъ. и^ ја%ко
вода приходящая на' землю (-)26 не събере'тся
*и^ во'зметъ б~ъ дш~а (-)27 помышля'я спsти хотя`, эT него эTринове'нїя” И$ нн~њ (-)28 прїидо'хъ
гл~ати къ цр~ю господи'нђ мое^мђ гл~ъ се'й. ја%ко
ё^ви'дятъ м^я лю'дїе и^ (рече)29 раба` твоя` да
гл~етъ ё^бо къ (господи'нђ мое^мђ) цр~ю. (-)30 да
сътвори'тъ цр~ь рњ'чь рабњ` свое'й” ЈА/ко (слы'шитъ)31 цр~ь (и^зме'тъ)32 рабђ` свою` и^з рђ'къ
(мђж'ъ хотя'щихъ)33 въсхити'ти м^я. и^ сн~а
мое^го эT ё^ча'стїя бж~їя” И$ [речетъ раба`
твоя`]34 да бђ'детъ (-)35 сло'во (нн~њ) г~а мое^го
(и^) цр~я на жр'ътвђ. ја%коже б^о а^гг~лъ бж~їи, та'ко г~ь мои цр~ь послђшая бл~гихъ. и^ лђка'выX (не
брегїи), (сего ра'ди)36 г~ь б~ъ тво'и да бђ'детъ с
тобо'ю” И$ эTвњща` цр~ь, и^ реq къ женњ`. ника'коже
да не потаи'ши предо мно'ю гл~а, ѓ^ не'мъже а^зъ
въпрошђ` т^я. и^ рече жена`, да гл~етъ (-)37 г~ь
мо'и цр~ь” И рече цр~ь е^да` рђка` и^ѓ^а'вля ѓ^ все'мъ
се'мъ с тобо'ю (е^сть). и^ рече жена` къ цр~ю да
живеT дш~а твоя` г~и мо'и цр~ю, аще е^сть ѓ^деснђ'ю (и^)38 ѓ^шђ'юю (и^) ѓ^ всњх# ја%же гл~а
господи'нъ мо'и цр~ь, ја%ко рабъ тво'и и^ѓ^а'въ. то'и
(м^и заповњ'да)39 и^ то'и вложи` въ ё^ста рабњ`
твое'й (-)40 словеса` с^и” до'ндеже прїити` на лице`
гл~ђ семђ`. (и^же) сътвори` ра'бъ твои и^ѓ^а'въ
[ле'сть]41 сїю. *(н^о)42 господи'нъ мои [цр~ь]43
мђ'дръ (бл~гъ), ја^коже мђ'дрость а^гг~ла бж~їя,
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Дай і того, що забив свого брата, і
уб’ємо за душу брата, якого забив, і
бажають вигубити нашого наслідника. І загасять мою осталу свічу,
щоб не оставити моєму мужеві наслідника й ім’я на лиці землі. 8 І
сказав цар до жінки: Іди здоровою
до твого дому, і я заповідаю про
тебе. 9 І сказала жінка- текойтянка
до царя: На мені беззаконня, пане
мій царю, і на домі мого батька,
цар же і його престіл без вини. 10 І
сказав цар: Хто це той, що сказав
тобі, приведи до мене, і не додасть
більше до тебе доторкнутися. 11 *І
сказала жінка: Хай отож згадає цар
до Господа Бога свого, коли помножиться пролиття крові, і будуть нищити і не вигублять мого сина. І
сказав цар: Живий Господь, якщо і
волосинка впаде твоєму синові з
голови на цю землю. 12 І сказала
жінка-текоїтянка до царя: Хай і ще
твоя рабиня заговорить до мого пана царя слово. Він же сказав: Говори. 13 І сказала жінка: Навіщо ти
це так задумав про божий народ,
або наче з уст царя є таке слово, як
проступок, щоб повернути царю
прогнаного від нього. 14 Ми бо,
вмираючи помремо, і так, як вода,
що приходить на землю, не збереться; *і візьме Бог душу, думаючи, що спасти бажає від нього відкинених. 15 І тепер я прийшла говорити до мого пана царя це слово,
бо мене побачить народ, і скаже
твоя рабиня: Хай, отже, говорить
до мого пана царя, щоб цар вчинив
слово своєї рабині. 16 Бо цар почує
– спасе свою рабиню з руки чоловіків, що бажають схопити мене і
мого сина з божого насліддя. 17 І
каже твоя рабиня: Хай тепер буде
слово мого пана і царя на жертву,
бо так, як божий ангел, так пан мій
цар, щоб слухати добрих, і за злих
не дбає, задля цього Господь Бог
твій хай буде з тобою. 18 І відповів
цар, і сказав до жінки: Зовсім не
скриєш переді мною слово, про те,
що я тебе запитаю. І сказала жінка:
Хай говорить пан мій цар. 19 І сказав цар: Чи не рука Йоава є з тобою
в цьому всьому? І сказала жінка до
царя: Хай живе душа твоя, мій пане
царю, якщо є направо чи наліво, і
про все, що сказав мій пан цар, бо
твій раб Йоав – цей мені заповів, і
той вклав в уста твоєї рабині ці
слова. 20 Доки прийде до лиця це
слово, що твій раб Йоав вчинив цю
обману, *але пан мій цар мудрий,
добрий, так як мудрість божого ангела, що розуміє все, що на землі.
21 І сказав цар до Йоава: Ось тепер
я вчинив тобі за твоїм словом. Але
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піди, і поверни мужчину Авесолома. 22 І Йоав впав на своє лице на
землю і поклонився, і поблагословив царя, і сказав Йоав: Сьогодні я,
раб твій, пізнав, що знайшов ласку
перед твоїми очима, пане мій царю,
бо мій цар і пан вислухав слово
свого раба. 23 І встав Йоав, і пішов
до Ґесура, і привів Авесолома до Єрусалиму. 24 І сказав цар: Поверни
його до його дому і мого лиця хай
не бачить. І повернувся Авесолом
до свого дому, і лице царя не побачив. 25 І таким, як був Авесолом,
не було такого чоловіка в Єрусалимі, Ізраїлі, дуже хвалений; від стопи ніг і до вершка його не було в
ньому сказу. 26 І коли він стриг
свою голову, і було йому з початку
днів і до днів, в яких він стригся, бо
тяжко було йому від них; і стригся,
і збирав волосся своєї голови – 200
сиклів ваги за царською вагою. 27 І
народилися Авесоломові 3-и сини і
одна дочка, і її ім’я Тамара. Вона ж
була дуже гарною на вид. 28 І сидів
Авесолом в Єрусалимі 2 роки днів і
не побачив лиця царя. 29 І послав
Авесолом до Йоава, щоб пустив його до царя, і він не забажав до нього прийти. І послав Авесолом вдруге до Йоава, і не забажав до нього
прийти. 30 І сказав Авесолом до
своїх слуг: Ви знаєте сторону поля
Йоава, що прилягає до мене, і в
нього там ячмінь. Підіть і запаліть
його вогнем. І пішовши, раби Авесолома запалили частку Йоава вогнем. І раби Йоава прийшли до Йоава, роздерши свою одіж, і сказали
до нього: Раби Авесолома спалили
твою частку вогнем. 31 І вставши,
Йоав прийшов до Авесолома, до
його дому, і сказав до нього: Навіщо твої раби спалили мою частку
вогнем? 32 І сказав Авесолом до
Йоава: Ось я до тебе посилав, кажучи раз і другий: Прийди сюди, і
пошлю тебе до царя, кажучи: Навіщо прийшов я з Ґесури? Краще було мені ще там бути. І тепер, що це,
що я не бачу лиця царя? Якщо ж
була б в мені неправедність, то
вбий мене. 33 І ввійшов Йоав до
царя, і сповістив йому, і він покликав Авесолома, і той прийшов до
царя, і поклонився йому, і припав
своїм лицем до землі перед лицем
царя, і цар поцілував Авесолома.

Глава 15
1 І сталося після цього, і Авесолом зробив собі колісниці і зброю, і
коней, і зібрав 50 мужів, щоб бігли
перед ним. 2 І встав Авессалом
вранці, і став на головній дорозі
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разђмњя' вс^е е^же на земли`” И$ рече цр~ь къ и^ѓ^а'вђ.
с^е нн~њ сътвориX т^и по словеси` твое^мђ (-)44. (н^о) и^ди` [и^]45 възврати` ѓ%трока (а^весоло'ма)46” И$ паде` (на
лицы` свое^мъ и^ѓ^а'въ)47 на земли` и^ поклони'ся, и^
блsви цр~я, и^ ре'че и^ѓ^а'въ дне'сь разђмњ'хъ, ра'бъ твои
ја%ко ѓ^брњте блгDть преD ѓ^чи'ма твои^ма г~и мои
цр~ю, ја%ко (послђш'а)48 цр~ь мои (и^) господи'нъ, (слове'съ)49 раба` свое^го. И$ (въста'въ)50 и^ѓ^а'въ, і^ и'де в
(гесђ'ръ)51, и^ приведе` (а^весоло'ма)52 въ і^ерsлимъ” И$
рече цр~ь (възврати и&)53 в домъ е^го, и^ лица мое^го да
не ви'диT. и^ възврати'ся (а^весоло'мъ)54 в доM сво'и, и^
лица цр~ева не ви'дњ” И$ ја%коже (б^њ) (а^весоло'мъ)55, не
бњ` (такова`) мђжа въ (і^ерsли'мњ)56 і^и^л~и, хва'ленъ
ѕњло, эT пяты` но'гђ (-)57 и^ до верха` е^го не бњ` в
немъ поро'ка” И$ е^гда` стри'щи е^мђ главђ` свою. и^
бысть (е^мђ) эT нача'ла дн~и (и^) до' дн~їи, в ня'же
стрижа'шеся. ја%ко тя'жко бя'ше е^мђ (эT ниX). и^
стриг#ся (и^ събира'ше)58 вла'сы главы` свое'я, с~, си'клы мњры в (мњрђ)59 црsкђю” И$ роди'шася (а^весоло'мђ)60, г~, сн~ы и^ дще'рь е^ді'на, і^ и'мя е'й [џама'ръ]61. сїя (же) б^њ (-)62 (ѕњло добра`)63 (възо'ромъ)
(-)64” И$ (сњдъ)65 (а^весоло'мъ)66 въ і^ерsли'мњ, в~ лњта,
дн~їи и^ лица` цр~ева не ви'дњ” И$ посла` (а^весоло'мъ)67
къ и^ѓ^а'вђ дабы пђсти'лъ и& къ цр~ю, и^ не въсхотњ прїити` к немђ`. и^ посла` (а^весоло'мъ) вто'рое,
къ (і^ѓ^а'вђ)68 и^ не въсхотњ` прїити (к немђ`)” И$
рече (а^весоло'мъ)69 къ ѓ%трокомъ свои'мъ. вњ'сте (в^ы)
стра'нђ села` и^ѓ^а'вля дръжа'щагося м^я, и^ того (т^ђ
е^чме'нь)70, и^дњте и^ запали'те и& ѓ^гнемъ. и^ (шеDше)
запали'ша (-)71 раби` (а^весоло'мли)72, [стра'нђ]73 (и^ѓ^а'влю ѓ^гне'мъ)” И$ (прїидо'ша)74 раби` и^ѓ^а'вли къ (и^ѓ^а'вђ)75. раздра'вше ри'зы своя`, и^ рњша (к не'мђ). въжго'ша раби` (а^весоло'мли)76 стра'нђ (твою`) ѓ^гнемъ” И$
(въста'въ)77 и^ѓ^а'въ (-)78 прїиде къ (а^весоломђ)79 в
до'мъ (е^го), и^ рече к не'мђ. почто` сђть раби` твои`
(стра'нђ мою` заж#гли`)80 ѓ^гнемъ” И$ рече (а^весоло'мъ)81
къ и^ѓ^а'вђ. с^е (посылахъ)82 к тебњ` гл~я, (е^ді'ною и^
два'жды) и^ди` сњмо и^ послю` т^я къ цр~ю гл~я, почто`
прїидо'хъ и^з (гесђ'ра)83. ё%не (б^њ быти мн^њ
е^ще`)84 (-)85 та'мо. и^ нн~њ чт^о с^е лица` цр~ева не
(ви'жђ)86. а%ще ли (б^ы) е^сть въ мн^њ непра'вда, т^о
да ё^бїи м^я” И$ вни'де и^ѓ^а'въ къ цр~ю и^ възвњсти`
е^мђ. и^ призва` (а^весоло'ма)87. и^ прїиде къ цр~ю, и^
поклони'ся е^мђ, и^ (паD)88 лицеM (-)89 на земли`, преD
лице'мъ цр~евымъ. и^ ѓ^блобыза` цр~ь (а^весоло'ма)90”

Глvа, е~і”
бы'сть по си'хъ, и^ сътвори` себњ` (а^весоломъ)1 колесни'ць (и^ ѓ^рђжїе) и^ коня` (събра), и^ н~ мђжъ (текђщихъ)2 преD ниM” И$
ё^рани` (а^весало'мъ)3 и^ ста` (на нача'лнњмъ)4
486
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пђти` вра'тъ и^ бы'сть вся'къ мђж'ъ, ѓ^ не'мже
бы'сть пря` прїиде преD цр~я на сђ'дъ. и^ възопи`
к немђ` (а^весоло'мъ)5. и^ рече е^мђ эT кое^го гра'да
[т^ы е^си]6. и^ рече (е^мђ) мђ'жъ, эT е^ді'наго колњ'на
і^и^л~ева (а%зъ) ра'бъ тво'и” И$ рече к немђ` (а^весоло'мъ)7, с^е словеса` твоя бл~га и^ добра`. и^ послђшаяй (и^хъ) нњ'сть т^и эT цр~я” И$ реq (а^весоло'мъ)8, кто` м^я поста'витъ сђдїю` въ земли`
(наD і^и^л~емъ), (и^же)9 къ мнњ` прїидетъ вся'къ
мђ'жъ (і^и~леv), и^мњя'и прю` (и^л^и)10 сђдъ. (т^о) и^
ѓ^правда'ю (я&)11. И$ бысть е^гда` приближи'тися
е^мђ мђжъ на поклоне'нїе (-)12, и^ (простеръ)13 рђкђ свою` прїя'тъ и&, и^ цњлова и&” И$ сътвори`
(та'ко) (а^весоло'мъ)14 по (всемђ`) гл~ђ семђ` всемђ`
і^и^л~ю, приходя'щиM на сDђ къ цр~ю, и^ присвойстве'ны сътвори` (-)15 срDца (сн~овъ)16 і^и^л~евъ” И$ бысть
эT конца`, м~ лњтъ, и^ рече (а^весоло'м#)17 къ эTц~ђ
свое^мђ и^дђ` нн~њ, і^ и^спо'лню мл~твы моя`, и^ми'же
моли'хся г~ђ въ хевро'нњ” (И$ми'же мл~твами)18 моли'ся ра'бъ тво'и (сы'и)19 въ (гев#сђ'рњ)20 сљ=ристемъ гл~я, аще възвраща'я възврати'тъ м^я
г~ь въ і^ерsли'мъ и^ послђжђ г~ђ” И$ рече е^мђ цр~ь и^ди` с ми'роM, и^ въста'въ (і^) и'де в# хевро'нъ” И$ посла`
(а^весоло'мъ)21 послы` въ вся'ко колњ'но і^и^л~ево гл~я,
е^гда` ё^слы'шите (-)22 трђбы рова'ны, т^о р#цњте
(ја%ко ё%же) цр~ьствђетъ (-)23 (а^весоло'мъ)24 въ
хевро'нњ” І$ (и^до'ша съ а^весоло'момъ)25, с~, мђжъ
(нарочи'тыX эT і^ерsли'ма)26, і^ (и^дя'хђ)27 въ (простра'нъстви)28 свое^мъ, и^ не разђмњва'хђ вся'кого
гл~а” И$ посла` (а^весоло'мъ)29, и^ призва` а^хитофе'ла
(галамонњ'искаго)30 совњтника двд~ва” эT гра'да
е^мђ свое^го (голо'мы)31, внегда` (жрътвы свои`)
жря'ше, и^ бы'сть смяте'нїе крњ'пко, (бя'ше б^о
мно'жество людїи, и^дђщихъ)32 съ (а^весоло'момъ)33”
И$ прїиде нњ'кто възвњща'я дв~дђ (и^) гл~я, (ё%же) бы'сть срDце (всњ'хъ) мђ'жїи і^и^л~евь, съ а^весоло'моM (сн~омъ твоиM)” И$ рече дв~дъ всMњ ѓ%трокоM своиM
сђщиM въ і^ерsли'мњ, въста'нњте и^ бњжиM ја%ко
нњ'сть на'мъ сп~се'нїя эT лица` (а^весоло'мля)34, (и^)
ё^скори'те да и%демъ, да не (заста'въ на'съ и^збїетъ)35 н^ы, и^ (възы'щетъ)36 на на'съ (зло'бы)37, (-)38 и^збїеT граD (мечемъ)39” И$ рњша ѓ%троцы (-)40 къ цр~ю, вс^е е^ли'ко заповњ'да г~ь (на'мъ)41
(и^) цр~ь (на'шъ), с^е (м^ы) ѓ%троцы твои`” І$ и^зы'де
цр~ь и^ ве'сь до'мъ е^го нога'ми свои'ми, и^ ѓ^ста'ви
цр~ь, і~, же'нъ поDло'жнинць (-)42 храни'ти доM” І$ и^зы'де цр~ь и^ вс^и ѓ%троцы е^го пњши, и^ ста'ша эT
домђ дале'че” И$ вс^и ѓ%троцы е^го стрегђще и^дя'хђ, [-]43 и^ вс^и (эTража'ющїи)44 и^ вс^и (ё^тњша'ющїи)45 (и^дя'хђ с ниM) и^ вс^и (геџњ'и)46, х~, мђж#
шеDше пњши эT геџа (преDи^дяхђ)47 преD лицеM цр~евыM” И$ реq цр~ь къ (е^џи е^џњ'инђ)48, почто (т^ы и'487

брами, і сталося, що кожний чоловік, у якого була справа, приходив
перед царя на суд, і закликав до
нього Авессалом, і казав йому: З
якого міста ти є? І сказав йому
чоловік: З одного з племен Ізраїля я
твій раб. 3 І сказав до нього Авесолом: Ось твої слова добрі і правильні, і немає тобі у царя того, що
їх слухає. 4 І сказав Авесолом: Хто
мене настановить суддею в землі,
над Ізраїлем! І до мене прийде кожний ізраїльський чоловік, що має
справу або суд, то й судитиму їх. 5
І сталося, коли чоловік наближався
до нього, щоб поклонитися, і простягнувши свою руку він обнімав
його і цілував його. 6 І зробив так
Авесолом, за всім цим словом
всьому Ізраїлеві, що приходив на
суд до царя, і приближеними до себе зробив серця ізраїльських синів.
7 І було від кінця 40 літ, і сказав
Авесолом до свого батька: Піду тепер і виконаю мої обіцянки, якими
я помолився до Господа в Хевроні.
8 Такими молитвами помолився
твій раб, будучи в Ґевсурі сирійській, кажучи: Якщо повертаючи поверне мене Господь до Єрусалиму,
і послужу Господеві. 9 І сказав йому цар: Іди з миром. І вставши він,
і пішов до Хеврону. 10 І послав Авесолом послів до всякого племені
Ізраїля, кажучи: Коли почуєте труби рогу, то скажіть, що вже царює
Авесолом в Хевроні. 11 І пішли з
Авесоломом 200 славних мужів з
Єрусалиму, і йшли в своїй простоті, і не знали ніякого слова. 12 І послав Авесолом, і покликав Ахітофеля ґаламонійського, радника Давида, з його міста Ґоломи, коли
жертви приносив свої. І було сильне заворушення, бо було безліч людей, що йшло з Авесоломом. 13 І
хтось прийшов, сповіщаючи Давидові й кажучи: Уже серце всіх ізраїльських мужів є з Авесоломом,
твоїм сином. 14 І сказав Давид всім
своїм слугам, що були в Єрусалимі:
Встаньте і втікаймо, бо немає нам
спасіння від лиця Авесолома; і поспішіться, щоб ми пішли, щоб заставши нас, не вибив нас, і він шукатиме на нас зла, вигубить місто
мечем. 15 І сказали слуги до царя:
Все, що заповів господь наш і цар
наш, ось ми твої раби. 16 І вийшов
цар і ввесь його дім своїми ногами.
І цар оставив 10 жінок-наложниць
стерегти дім. 17 І вийшов цар і всі
його раби пішки, і стали далеко від
дому. 18 І всі його слуги йшли сторожучи, і всі, що відкидали, і всі,
що потішали, йшли з ним, і всі ґетії, 600 мужів, що пішли пішки з
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Ґета, йшли перед лицем царя. 19 І
сказав цар до Етті, ґеттея: Навіщо
ти ідеш з нами? Повернися і будеш
з царем, бо ти є чужинцем, і тому
що ти вчора прийшов зі своєї землі.
20 І чи сьогодні виходиш з нами?
Бо і я йду, куди йду, і ти повернися
і йди, і поверни з собою своїх братів; і хай Господь вчинить з тобою
милосердя і правду. 21 І відповів
Етті до царя, і сказав: Живий Господь і живий пан мій цар; що в
чому буде пан мій цар, чи то в
смерті чи то в житті, там і є я, твій
раб, з тобою. 22 І сказав цар до
Етія: Іди і ходи зі мною. І пішов
Етій, ґетей, і цар, і всі його слуги з
ним, і ввесь народ, що з ним. 23
Вся ж земля плакала великим голосом. І ввесь народ йшов, – цар
перейшов через потік Кедрон, – і
ввесь народ перед лицем царя, вони
ішли дорогою пустині. 24 І ось за
ним пішов Садок, священик, і з
ним всі левіти, несучи кивот господнього завіту від Жевари; і поклали
божий кивот, і Авіятар пішов і став
– аж доки не скінчив народ іти з
міста. 25 І сказав цар до Садока:
Поверни божий кивот до міста, і
хай стоїть на своїм місці. Якщо я
знайшов ласку перед господніми
очима, то він мене поверне і покаже мені його і свою красу. 26 І
якщо так каже: Не збажав я тебе, –
ось я є, хай вчинить мені за тим, що
добре перед його очима. 27 І сказав
цар Садокові, священикові: Ось ти
повернешся до міста з миром, і
Ахімас, твій син, Йоанатан, син
Авіятара, і ваші два сини з вами. 28
Знайте же, що я поселюся в Раоті
пустинному, – аж доки не прийде
мені від вас вістка, що розповідає
мені про все. 29 І повернув Садок і
Авіятар божий кивот до Єрусалиму, і поклали його там. 30 І
Давид ішов підйомом на Елеонську
гору і плакав, покривши свою голову, і йшов босими ногами. І ввесь
народ, що з ним, ідучи підйомом з
покритими головами, плакав. 31 І
сповістили Давидові, кажучи: Ахітофел з замішанням, з Авесoломом
і з мужами, що пішли з ним. І
сказав Давид: Хай Господь Бог мій
знищить раду Ахітофела. 32 І Давид ішов до Роса, де поклонився
Богові там, і ось йому назустріч
вийшов Хусій, старець, роздерши
свою одіж і посипавши свою голову. 33 І сказав йому Давид: Якщо
перейдеш зі мною, і будеш мені на
потіху. 34 І якщо повернешся до
міста, і скажеш Авессаломові: Перейшли твої брати, перейшов за
мною і цар, твій батько, і тепер я є
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деши)49 с на'ми, възврати'ся и^ (бђ'деши)50 съ
цр~емъ ја%ко чђжъ е^си т^ы, и^ ја%ко пришелъ е^си
т^ы эT (свое'я земля`)51 (-ei)52 вче'ра (-)53, и^ днsь
(л^и и^^схо'диши с на'ми)54” И$ а'з# (б^о) и^дђ` а%може
и^дђ` (и^ т^ы) [възврати'ся і^ и^ди`]55, и^ възврати
бра'тїю свою съ собо'ю, и^ да г~ь сътвориT с
тобо'ю млsть і^ и'стиннђ” И$ эTвњща` (е%џи)56 къ
цр~ю, и^ рече, жи'въ г~ь, и^ жи'въ господи'нъ мо'и
цр~ь, ја%ко в не'мже бђ'деT господиn мо'и [цр~ь]57, лю'бо
въ смр~ти, лю'бо въ жи'зни, (-)58 т^ђ (и^ а'зъ
е^смь)59 ра'бъ тво'и (с тобо'ю)” И$ рече цр~ь къ
(е%џи)60, гря'ди и^ прїиди` со мно'ю, и^ прїиде (е%џи
геџеиn)61 (и^ цр~ь) и^ вс^и ѓ%троцы е^го (с ни'мъ) и^
ве'сь нароD и%же с ни'мъ” (-)62 Вс^я (же) земля` пла'кашася гла'сомъ вели'кимъ, и^ вс^и лю'дїе (и^дђщїи`)63, (пре'иде цр~ь)64 чреs пото'къ ке'дрьскыи, и^
вс^и лю'дїе (преD лицемъ цр~евымъ)65, и^дя'хђ (пђтем#)66 пђсты'ннымъ” И$ с^е (по немъ по'иде)
садо'къ (і^е^ре'и), и^ вс^и левљ=ти с ни'м#, нося'ще кїѓ'тъ завњта гн~я эT (жева'ры)67, и^ поста'виша
кїѓ'тъ бж~їи. и^ (а^вїа^џа'ръ възы'деT)68 (и^ ста`)
дон#деже преDста'ша лю'ди и^дђщи и^з гра'да” И$ рече
цр~ь къ садо'кђ. възврати` киѓ^тъ бж~їи въ' граD,
[и^ да ста'нетъ на мњ'стњ свое^мъ]69. а%ще (ѓ^брњтоX)70 бл~годать преD ѓ^чи'ма гн~има, и^ въз#врати'тъ м^я и^ пока'жетъ м^и е^го и^ лњпотђ`
(свою`)71” И$ а'ще (та'ко речетъ)72 не въсхотњ'хъ
тебе`. с^е а%зъ е^смь сътвори'тъ м^и по бл~гомђ
преD ѓ^чи'ма свои'ма” И$ рече цр~ь садо'кђ і^е^ре'ю. (с^е)73
ты (възврати'шися)74 въ' граD с ми'роM и^ а^хима'съ
сн~ъ тво'и, (-)75 і^ѓ^а^наџа'нъ сн~ъ а^виа^џа'ровъ, (и^)
дв^а сн~а ва'ша с ва'ми” Видњте (же ја%ко) а%зъ вселю'ся въ (раѓ'тъ)76 пђсты'нныи. до'ндеже прїидетъ м^и вњ'сть эT ваs, (сказа'яй м^и ѓ^ всемъ)77”
И$ възврати` садо'къ и^ а^виа^џа'ръ кїѓ'тъ [бж~їи]78
въ і^ерsли'мъ, и^ (поставиша и&)79 т^ђ, и^ дв~дъ
въсходя'ше въсходоM [на' горђ]80 е^леѓ'ньскђю. (и^
пла'кася)81 (покры'вше главђ`)82 (свою), і^ (-)83 и^дя'ше бо'сыма нога'ма. и^ вс^и лю'дїе и^же с ни'мъ
(покрове'нныма глава'ма въсходя'ще въсхо'доM пла'кахђся)84” И$ възвњсти'ша дв~дђ гл~юще. (-)85
а^хитофе'ль съ смятенїемъ съ (а^весоло'момъ)86,
(и^ съ мђжи и^же бњша с ни'мъ шли`). и^ реq
(цр~ь)87 (да раздрђши'тъ)88 совTњ а^хитофе'левъ (г~ь
б~ъ)89 мо'и” И$ б^њ давыдъ гряды'и къ (ро'са)90,
и^дњже поклонися б~ђ т^ђ. и^ с^е на срњте'нїе е^мђ
(и^зы'де) хђсїи (ста'рецъ)91. растерѕа'въ ри'зы своя`,
и^ (посы'пав# главђ` свою`)92” И$ реq е^мђ дв~дъ. а%ще
мине'ши со мно'ю и бђдеши м^и на (ё^тњ'хђ)93”
И$ а'ще во' граD възврати'шися, и^ речеши (а^весоло'мђ)94. минђша бра'тїа твоя`, и^ цр~ь за мно'ю
минђ` эTц~ъ тво'и, и^ нн~њ (раби` твои` е^смы`)95
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цр~ю. пощади м^я жи'ва бы'ти ра'бъ (е^смь бы'лъ
эTц~а твоеh)96 (тогда`)97. и^ нн~њ а%зъ (е^смь) (тво'и
ра'бъ)98 (-)99 разрђши'ши м^и совTњ (а^хитоџе'лоv)100”
И$ с^е с тобо'ю та'мо садо'къ и^ а^вїа^џа'ръ і^ере'и. и^
бђдетъ вся'къ гл~ъ, и^ ја%коy слы'шиши и^зъ
[ё^стъ]101 цр~ьскъ, и^ ска'жеши садо'кђ и^ а^вїа^џарђ
і^е^ре'е^ма. (И$)102 та'мо с ни'ма дв^а сн~а е'ю, (а^михаs)103 сн~ъ садо'коv” (-)104 (и^ѓ^а^наџаn)105 сн~ъ а^вїа^џаровъ. (-)106 пђстите в рђкахъ е'ю къ мнњ
вся'къ гл~ъ, и^же а%ще ё^слы'шите” И$ вни'де хђсїи
(старыи) подрђгъ двDвъ въ' градъ, (-)107 (а^весоло'мъ)108 (тогда`) вхожда'ше въ і^ерsли'мъ, [и^ а^хитоџель с ниM]109”

Глvа, ѕ~і”

ниQ џ~і

(внегда`) дв~дъ пре'иде ма'ло эT (рђ'са)1, и^ с^е
(прїиде) си'ва ѓ%трокъ (мемъџивостеѓ^въ)2
на срњте'нїе е^мђ. и^ сђпрђгъ ѓ^сля'тъ ѓ^сњ'дланыхъ, и^ на не'ю, с~. хлњ'бъ. и^ (ко'ш3
ница) гро'здїя ви'нна. и^ (мњ'ра)4 смо'квеи, и^ мXњ
вина`. (и^ сто` фини'къ)” И$ реq цр~ъ к си'вњ что`
сђть с^и. и^ рече си'ва съпря'женая (на снњде'нїе
ё^гото'вана е^ста цр~ю)5, и^ хлњ'би и^ фини'къ на
снњде'нїе ѓ%трокомъ, и^ вино` пи'ти. ѓ^слабњ'вшимъ въ пђсты'ни” *И$ рече цр~ь т^о гдњ` (е^сть)
сн~ъ господи'на т^и. и^ рече си'ва къ цр~ю, с^е сњди'тъ въ і^ерsли'мњ, ја%ко рече дне'сь възвратяT м^и
(весь) до'мъ і^и^л~евъ, црsтво эTц~а мое^го” И$ рече цр~ь
къ си'вњ. с^е тебњ вс^е е^ли'ко е^сть (мем#џивосте'ѓво)6. и^ рече си'ва покло'нься. ѓ^брњто'хъ блгDть преD
ѓ^чи'ма твои'ма г~и мой цр~ю” И прїиде (дв~дъ
цр~ь)7 до (ваџири'ма)8. и^ с^е эTтђдђ мђж'ъ и^схожда'ше эT ро'да до'мђ саё'ля, (-)9 и%мя е^мђ симеи, сн~ъ гиро'вль. и^зы'иде (же) и^сходя' и проклина'я” И$ ка'менїемъ меща на дв~да и^ на вся` ѓ%троки цр~я давы'довы и^ на вся` лю'ди (и^же) бњша (с ниM) и^ (на) вся` си'лныя ѓ^деснђ'ю и^ ѓ^шђю'ю цр~я” И$ та'ко рече симе'и проклина'я е^го, и^зыиди` и^зыиди` мђжђ кро'ви. и^ мђ'жђ безако'ненъ”
Възврати` на' тя г~ь вс^ю кро'вь домђ саё'ля,
понеже црsтвова` въ е^го мњсто. и^ даs г~ь црsтво в
рђ'цњ (а^весоло'мђ)10 сн~ђ твое^мђ, и^ с^е ты` въ ѕло'бњ свое'и, ја%ко мђ'жъ кро'ви (е^си) ты`” И$ рече (а^ве'са)11 сн~ъ сарђи'нъ къ цр~ю. почто` проклина'етъ
пе'съ (се'и ме'ртвыи)12 господи'на мое^го цр~я. (с^е
нн~њ пришеD)13, и^ эTи^мђ` главђ` е^мђ” И$ рече цр~ь
(къ а^ве'сњ) чт^о мнњ` и^ ва'ма сн~ђ сарђ'инъ. (ѓ^ста'ви)14 е^го. (-)15 да проклина'етъ, ја%ко г~ь реq е^мђ проклина'ти дв~да. и^ кт^о речеT (к немђ`), чт^о
с^е сътвори` та'ко” И$ рече дв~дъ къ (а^ве'сњ)16 и^ къ
всMњ ѓ%трокомъ свои^мъ, с^е сн~ъ мо'и и^зше'дъ и^з
чре'ва мое^го, и%щетъ дш~а моея и^ с^е нн~њ и^ сн~ъ
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твій слуга, царю, остав мене живим, я був слугою твого батька тоді
і тепер я є твоїм рабом, знищиш
мені раду Ахітофеля. 35 І ось там з
тобою Садок і Авіятар, священики,
і буде, що кожне слово, і те, що
почуєш з дому царя, скажеш Садокові і Авіатарові, священикам. 36
І там з ними два їхні сини Ахімас,
син Садока, Йоанатан, син Авіятара; пошлете їхніми руками до
мене кожне слово, яке лиш почуєте. 37 І ввійшов Хусій, старий
друг Давида, до міста, Авессолом
тоді входив до Єрусалиму, і Ахитофель з ним.

Глава 16
1 І коли Давид відійшов трошки
від Руса, і ось назустріч йому прийшов Сіва, слуга Мемтивостея, і пара осідланих ослів, і на них 200 хлібів, і кошики виноградних родзинків, і мірка фіґів, і міх вина, і сто
дактилів. 2 І сказав цар до Сіви:
Що це є? І сказав Сіва: Запряжене –
на їжу приготовлене царю, і хліби і
дактилі – на їжу слугам, і вино –
пити ослабленим в пустині. 3 *І
сказав цар: Та де є син твого пана?
І сказав Сіва до царя: Ось сидить в
Єрусалимі, бо сказав: Сьогодні повернуть мені ввесь дім Ізраїля, царство мого батька. 4 І сказав цар до
Сіви: Ось тобі все, що є Мемфівостея. І сказав Сіва, поклонившись:
Знайшов я ласку перед твоїми очима, мій пане царю. 5 І прийшов цар
Давид до Ватирима. І ось звідти виходив чоловік з роду, з дому Саула,
його ім’я Семей, син Ґири. Вийшов
же, виходячи і проклинаючи, 6 і кидаючи камінням на Давида і на всіх
слуг царя Давида, і на ввесь народ,
що був з ним, і на всіх сильних
справа і зліва царя. 7 І так сказав
Семеї, проклинаючи його: Вийди,
вийди, муже крові і муже беззаконний. 8 Повернув на тебе Господь
всю кров дому Саула, бо ти зацарював замість нього, і Господь дав
царство в руки Авесолома, твого
сина, і ось ти в твоїй злобі, бо ти є
мужем крові. 9 І сказав Авеса, син
Саруї, до царя: Навіщо цей мертвий
пес проклинає мого пана царя? Ось
тепер, прийшовши, і зніму його голову. 10 І сказав цар до Авеси: Що
мені і вам, сини Саруя? Остав його,
хай проклинає, бо Господь сказав
йому проклинати Давида. І хто скаже до нього: Навіщо ось ти так вчинив? 11 І сказав Давид до Авеси і
до всіх своїх слуг: Ось мій син, що
вийшов з мого лона, шукає моєї душі, і ось тепер і син Ємінія. Оставте
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його проклинати мене, бо йому
сказав Господь. 12 Може Господь
побачить мене в моїм впокоренні і
поверне мені добро замість цього
проклинання в сьогоднішньому
дні. 13 І йшов Давид і всі його мужі
дорогою, і Симир ішов близько, посеред гори, проклинаючи і кидаючи камінням з боку себе, і посипаючи на всіх землею. 14 І прийшов цар і ввесь народ, що з ним,
змучені, і відпочили там. 15 Авесолом же і всі ізраїльські мужі ввійшли до Єрусалиму, і Ахітофель з
ними. 16 І сталося, коли до Авесолома прийшов Хусій, старий друг
Давида, то сказав Хусій до Авесолома: Хай живе цар! 17 І сказав Авесолом до Хусія: Чи це твоє милосердя з твоїм другом? Чому ти не
пішов з твоїм другом? 18 І сказав
Хусій до Авесолома: Ні, але я пішов вслід того, кого вибрав Господь, і цей народ, і всі ізраїльські
мужі. Його є я, і з ним буду. 19 І на
іншого ж я не працюю, хіба на його
сина. Так, як я правцював на твого
батька, так буду й на тебе працювати. 20 І сказав Авесолом до Ахітофеля: Зробіть раду, що зробимо. 21
І сказав Ахітофель до Авесолома:
Ввійди до наложниць твого батька,
яких він оставив стерегти його дім,
і почують всі ізраїльтяни, що ти засоромив свого батька, і скріпляться
руки всіх, що є з тобою. 22 І поставили Авесоломові шатро на палаті,
*і Авесолом ввійшов до наложниць
свого батька перед очима всіх ізраїльтян. 23 І порада Ахітофеля, яку
порадив в перших днях, так як наче
би хто запитав про боже слово. Така кожна рада Ахітофеля і щодо
Давида, і щодо Авессалома.

Глава 17
1 І сказав Ахітофель до Авесолома: Виберу з собою 12000 мужів, і
вставши ніччю поженемося вслід за
Давидом. 2 І нападемо на нього, і
він, будучи змучений і ослаблений
руками, і налякаю їх; і втече ввесь
народ, що з ним, і поб’ю самого
царя. 3 І до тебе поверну ввесь народ, так як повертається невістка
до свого мужа. Бо ти шукаєш тільки душу одного чоловіка, і всім мужам буде мир. 4 І зразу слово було
миле перед очима Авесолома і перед очима всіх старшин Ізраїля. 5 І
сказав Авесолом: Покличте мені
Хусія Арахаїна, і почуємо щось з
його уст. 6 І ввійшов Хусій до Авесолома, і сказав Авесолом до Хусія, кажучи: За цим словом, що ска
зав Ахітофель, чи вчинимо за цим
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е^минњ'евъ ѓ^стави'те е^го, проклина'ти (м^я), ја%ко
рече е^мђ г~ь” Негли` ви'дитъ (м^я) г~ь въ смире'нїи мое^мъ. и^ възвратиT м^и бл~га'я. въ проклина'нїя сего` мњ'сто въ (дне'шнїи дн~ь)17” І$
и^дя'ше дв~дъ и^ (вс^и) мђ'жи е^го пђтемъ, и^
(симе'ръ)18 и^дя'ше (близђ посре'дњ горы`)19 проклина'я и^ ка'менїемъ меща по странњ себе`, и^
пе'рсть сы'пля (на вся`)” И$ прїиде цр~ь и^ вс^и
лю'дїе (и^же с ни'мъ)20, ё^трђже'ни и^ препочи'ша
т^ђ” (-)21 (А$весолоM)22 (же) и^ вс^и мђжїе і^и^л~еви.
внидо'ша въ і^ерsли'мъ, и^ а^хитофе'ль с ни'ми” И$
бы'сть е^гда` прїиде хђсїи' (старыи)23 дрђ'гъ
дв~двъ. къ а^весоло'мђ, и^ рече хђсїи' къ (а^весоло'мђ)24, да живеT цр~ь” И рече (а^весоло'мъ)25 к
хђсї'и, с^е ли млsть твоя` с по'дрђгомъ твои^мъ
почт^о нњ'си ше'лъ с по'дрђгомъ твои^мъ” И$ рече
хђсїи къ (а^весоло'мђ)26, н^и, н^о въ слњдъ (и^до'хъ)
е^гоже и^збра` г~ь и^ лю'дїе си`, и^ вси мђж'и і^и^л~еви.
того е^смъ и^ с тњ'мъ бђдђ” І$ и'номђ (же) а%зъ
(не) рабо'таю, н^о преD сн~омъ е^го, ја%коже рабо'тахъ
преD эTц~емъ твоиM, та'ко бђдђ (и^) преD тобо'ю” И$
рече (а^весоло'мъ)27 къ а^хитофе'лђ дадњте (-)28 совњтъ. чт^о сътвори'мъ” И$ рече а^хитофе'ль къ
(а^весоло'мђ)29, вни'ди къ поDло'жницамъ эTц~а твое^го, ја%же ѓ^ста'ви стре'щи до'мъ е^го, и^ ё^слы'шатъ вс^и і^и^л~ьтя'не ја%ко посрамиl е^си эTц~а свое^го. и^ възмо'гђтъ рђ'ки всњхъ сђщихъ с тобо'ю” И$ поста'виша (а^весоломђ поло'гъ)30 на (пола'тњ)31. *и вни'де (а^весоло'м#)32 къ поDло'жницаM эTц~а
свое^го, преD ѓ^чи'ма (всXњ і^и^л~ьтяn)33” И$ совњтъ
а^хитофе'ловъ, и^же б^њ съвњща'лъ въ' дн~и прь'выя. ја%цњмъ же ѓ%бразомъ въпроси` кт^о ѓ^ словеси` бж~їи. тако'въ весь совњтъ а^хитофе'ловъ, и^
е^же на дв~да, і^ и^же на а^весоло'ма”

Глvа, з~і”
рече а^хитофе'ль къ (а^весоло'мђ)1. да и^зберђ
съ собо'ю, Wв~і, мђ'жъ. и^ (въста'вше пожене'мъ)2 въ слњдъ дв~да но'щїю” И$ (наи^демъ)3 на' ня и^ (тњ'мъ ё^трђжде'номъ
сђщемъ)4, и^ (ѓ^слабе'нымъ)5 рђка'ми. и^ ё^страшђ`
(я&)6 и^ побњжа'тъ вс^и лю'дїе и^же с ни'м#. и^ ё^бїю цр~я е^ді'наго” И$ възвращђ вс^я лю'ди к тебњ. ја^цњмъ же ѓ%бразомъ ѓ^бращаеTся невњ'ста
к мђж'еви свое^мђ. (ты (б^о) то'кмо дш~а е^ді'наго
мђж'а)7 и%щеши. и^ всњ'мъ (мђже'мъ)8 бђ'детъ
ми'ръ” И$ (а'бїе) (сло'во бы'сть преD ѓ^чи'ма а^весоло'млима ё^го'дно)9. и^ преD ѓ^чи'ма всњ'хъ ста'рецъ і^и^л~евъ” И$ рече (а^весоло'мъ)10 призовњте (м^и)11 хђсїю
а^раха'ина. и^ слы'шимъ чт^о и^зъ ё'стъ (-)12 е^го”
И$ вни'де хђсїя къ (а^весоло'мђ)13. и^ рече (а^весо
ло'мъ)14 къ (хђсїи)15. гл~я по гл~ђ семђ` (и^же) гл~а
490
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а^хитофе'л#. сътвори'мъ л^и по словеси` семђ`, а^ще
ли н^и (то) т^ы гл~и” И$ рече хђсїа къ (а^весоло'мђ)16 не бл~гъ (е^сть) (совњтъ сїи)17 е^же совњща`
а^хитофе'ль (си'це)18” И$ рече (па'ки) хђсїя. т^ы
вњ'си эTц~а свое^го и^ мђж'и е^го ја%ко си'лни сђть
ѕњло. и^ гнњвли'ви (дш~ами свои'ми)19. ја%ко меDвњдицы (в берлозњ рага'юще)20. (и^л^и)21 ја%ко серна`
бо'рза на' поли. и^ эTц~ъ тво'и мQђ боре'цъ, и^ не
гђби'тъ людїи” Се б^о то'и самъ нн~њ съкры'лся
е^сть на нњ'которомъ хо'лмњ, и^л^и на нњ'которомъ мњ'стњ. и^ бђдетъ внегда` нападе'тъ на'
ня в нача'ло. и^ (ё^слы'шатъ стра'жїе во'инъстїи, въскли'чђтъ)22, и^ (бђ'детъ)23 съкрђше'нїе
на люде'хъ за'днихъ, и^же за (а^весоло'моM)24” И$ с^е
то'и самъ мђ'жъ си'ленъ. е^мђже срDце, ја%ко и^ срDце
львђ`. та'ющђ таиT ја%ко совњ'сть ве'сь і^и^л~ь. ја%ко
си'ленъ эTц~ъ твои. и^ сн~ове си'лныхъ (вс^и сђть)25
с нимъ” (-)26 Та'ко совњтђя а^зъ (и^) совњтова'хъ. и^ събира'я събере'тся к тебњ ве'сь і^и^л~ь
эT да'на (-)27 до версавњя. ја%ко пњсо'къ и^же по
мо'рю въ мно'жество и^ лице твое и^ды'и посредњ
иX” И$ прїидемъ к немђ на е^ді'но мњ'сто. (і^) и^дњже ѓ^бря'щемъ е^го. та'мо и^ въполчиMся на'
ня. (и^) ја%ко спада'етъ роса` на' землю (та'ко нападе'мъ на' ня), и^ не ѓ^ста'виM в не'мъ, (-)28 (ни
е^ді'наго (же) мђж'а, и^же с ни'мъ)29” И$ а'ще ся въ
граD съберђт#, (т^о) и^ да събере'тъ ве'сь і^и^л~ь къ
гра'дђ томђ ё'жа, и^ въвлече'мъ и& до пото'ка,
(до'ндеже)30 не ѓ^ста'нетъ (в не'мъ)31 ни камы'къ” И$ рече (а^весоло'мъ)32 и^ вс^и мђж'и і^и^л~ьстїи, бл~гъ совњтъ хђсїя (а^рихїи'на)33, паче совњта а^хитофе'ля, и^ г~ь заповњ'да разори'ти совњтъ а^хитофе'ль, бл~гїи ја%ко да наведе'тъ г~ь
на (а^весоло'ма)34 ѕла'а вс^я” И$ рече хђсїи а^рахїи^нъ,
къ садо'кђ и^ а^виа^џа'рђ і^е^ре'ѓма та'ко, и^ та'ко совњтова а^хитофе'ль съ (а^весало'моM)35, и^ съ ста'рцы
і^и^л~евы, и^ (а'зъ та'ко и^ та'ко совњща'хъ)36” (А$)37
нн~њ пђсти'та ско'ро, и^ възвњсти'те дв~дђ гл~юще, не пребђ'ди на но'щь (сїю) в (раво'џњ)38 пђсты'ннњмъ, (н^о)39 минђти (потщи'теся)40 е^да
ка'ко срњтитъ цр~ь и^ вс^и лю'дїе с ни'мъ” І$ (и^ѓ^а^наџа'нъ)41 и^ (а^хи'ма)42 стоя'ста на стђде'нцы
(рохи'ли)43, и^ (шеDши)44 рабы'ни (-)45 повњ'да и'ма
(с^е), и^ тїи (шеDши възвњсти'ста)46 (дв~дђ
цр~ю)47, ја%ко не мого'ста ја^ви'тися и^ внити въ'
грDа” И$ ви'дњвъ я& ѓ^тро'чищъ, и^ повњ'да (а^весоло'мђ)48, і^ и^до'ста (эT мњста) ѓ%ба ско'ро, и^ прїидо'ста в до'мъ (нњ'коего) мђжа (ваа^рїи'мъ)49, и^
(т^ђ)50 (б^њ) ро'въ на дворњ`, и^ влњзо'ста т^ђ” И$
взе'мши жена` (-)51 положи покро'въ на ё'стїи рова`, и^ почи на не'м# (а^раве'џъ)52, и^ не разђмњ'ста
гл~а” И$ прїидо'ша ѓ%троцы (а^весоло'мли)53 къ женњ`
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словом? Якщо ж ні, то ти говори. 7
І сказав Хусій до Авесалома: Не
добра є ця рада, яку порадив так
Ахітофель. 8 І сказав знову Хусій:
Ти знаєш твого батька і його мужів,
що вони є дуже сильні, і роз’юджені своєю душею, наче ведмедиця в
берлозі реве або наче швидка сарна
на полі. І батько твій військовий
муж і не губить народ. 9 Ось бо він
сам тепер сховався на якійсь горі
або в якомусь місці; і буде, коли
нападе на них на початку, і почує
військова сторож, закричить, і буде
побиття в народі, що позаду, що за
Авесоломом. 10 І ось він син, муж
сильний, в якого серце, так як і
серце лева, що причаївшись причаївся, як знає ввесь Ізраїль, бо твій
батько сильний, і всі сини сильних
є з ним. 11 Так радячи я й порадив,
і збираючись збереться до тебе
ввесь Ізраїль від Дана до Вирсавії,
наче пісок, що при морі, численністю, і твоє лице йтиме посеред них.
12 І прийдемо до нього до одного
місця; і де його там знайдемо, і отаборимося проти них, і так, як паде роса на землю, так нападемо на
них, і не оставимо в нього і одного
ж мужа, що з ним. 13 І якщо в місті
зберуться, то і хай знесе ввесь Ізраїль до міста того шнури, і затягнемо його до потоку, доки не зостане
в ньому ні каменя. 14 І сказав Авесолом і всі ізраїльські мужі: Добра
порада Хусія Арихія, вона краща
від поради Ахітофеля. І Господь заповів знищити добру пораду Ахітофеля, щоб Господь навів на Авесолома все зло. 15 І сказав Хусій Арахіїн до Садока й Авіятара, священиків: Так і так врадив Ахітофель з
Авесоломом і зі старшинам Ізраїля,
і я так і так порадив. 16 А тепер
швидко пошліть і сповістіть Давидові, кажучи: Не оставайся на цю
ніч в Равоті-пустинному, але поспішіться перейти, щоб часом з ним
не зустрівся цар і ввесь народ. 17 І
Йоанатан і Ахіма стояли при криниці Рохили, і пішовши служниця
сказала їм це, і ті, пішовши сповістили цареві Давидові, бо вони не
могли показатися і ввійти до міста.
18 І побачив їх слуга, і сповістив Авесоломові, і оба швидко пішли з
міста і прийшли до хати якогось
мужа в Вааріїм, і там надворі була
криниця, і влізли туди. 19 І жінка,
взявши, поклала покришку на отворі криниці, і поклала на ньому аравет, і вони не зрозуміли діла. 20 І
прийшли слуги Авесолома до жінки додому й сказали їй: Де є Ахімаас і Йоанатан? І сказала їм жінка:
Перейшли на другий бік ріки. І шу-
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кали їх, і не знайшли, і повернулися до Єрусалиму. 21 Сталося
ж, коли вони пішли, ті вилізли з
криниці і пішли й сповістили цареві Давидові, і сказали йому:
Встань і швидко перейди воду, бо
так нарадив проти вас Ахітофель.
22 І встав Давид і ввесь народ, що з
ним, і перейшли Йордан до світанку, вранці. І ані один же не остався,
хто не перейшов Йордан. 23 І Ахітофель побачив, що не сталося за
його порадою, і осідлав свого осла,
і вставши пішов до свого дому і до
свого міста, і заповів своєму домові, і повісився, і помер. І він був
похованим в гробниці свого батька.
24 І Давид перейшов до Манаїма, і
Авессалом перейшов Йордан сам, і
з ним всі ізраїльські мужі. 25 І
Авесолом поставив Амесію замість
Йоава у себе над воєводами, і Амеса був сином якогось чоловіка, якому ім’я було Єфер, ізраїльтянин.
Цей ввійшов до Авіґеї, дочки Єсея,
Саруї, сестри матері Йоава. 26 І
прийшов Авесалом і ввесь Ізраїль
до Ґалаадської землі. 27 *І сталося,
коли Давид прийшов до манаїмського полку, і Есвій, син Наваса з
Кравата синів Аммона, і Махір, син
Аміїла з Кладавара, і Ферзелій Ґалаадіт, що з Кроґелима; 28 принесли вони 10 приготовлених постель,
і 10 котлів, і глиняний посуд, і пшеницю, і ячмінь, і муку, і туник, і
сочевицю, і лящу, 29 і мід, і масло,
і вівці, і одне теля, і коров’яче
молоко; і принесли Давидові і народові, що з ним, їм їсти, бо народ
був голодний, і бідний, і спраглий в
пустині.

Глава 18
1 І Двид почислив всіх людей,
що з ним, і поставив над ними тисячників і сотників. 2 І послав Давид 3-ю часть народу під рукою
Йоава і 3-ю часть під рукою Авеси,
сина Саруя і брата Йоава, і 3-ю
часть дав Етитові Ґетеові. І сказав
Давид до народу: Пішовши підіть, і
я з вами. 3 І всі люди сказали: Не
вийдеш, бо якщо втечемо, – не покладуть на нас серце, і якщо помре
половина нас, – не покладуть на
нас серця; і сказали йому: Бо ти є в
нас. І тепер краще, щоб ти залишився у місті нам на поміч. 4 І
сказав їм цар: Вчиню, що до вподоби перед вами. І цар став перед
брамами, і ввесь народ виходив
сотнями і тисячами. 5 І цар заповів
Йоавові, і Авесі, і Етеєві, кажучи:
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в доM, и^ рњша (е'и) гдњ (е^сть) (а^хима'съ і^ и^ѓа^наџа'нъ)54. и^ рече и^мъ жена` преидо'ша на ѓ%нъ по'лъ
рњки`. і^ и^ска'хђть (е^ю) и^ не ѓ^брњто'ша. и^ възврати'шася въ і^ерsлимъ” Бы'сть же по эTше'ствїи и^хъ. (-)55 и^злњзо'ста и^з ро'ва, і^ и^до'ста и^
възвњсти'ша (дв~дђ цр~ю)56. и^ гл~аста (е^мђ)57. въста'ните и^ (преиди)58 ско'ро во'дђ ја%ко си'це совњща на' вы а^хитофе'ль” И$ въста дв~дъ и^ вс^и лю'дїе и^же с ниM. и преидо'ша и^ѓ^рда'нъ, до' свњта
заё'тра. і^ и^ ни е^ді'нъ (же) не ѓ^ста` и^же не
преиде и^ѓ^рда'нъ” И$ а^хитофе'ль ви'дњ ја%ко не събы'сться совњтъ е^го. и^ ѓ^сњдла` ѓ^сля` свое. и^
(въста'въ)59 и%де в до'мъ сво'и, и^ въ' градъ сво'и.
и^ заповњ'да до'мђ свое^мђ. и^ ё^дави'ся и^ ё'мре. и^
погребе'нъ бы'сть въ гро'бњ эTц~а свое^го” И$ дв~дъ
про'иде в манаи'мъ. и^ (а^весоломъ)60 преиде и^ѓ^рда'нъ са'мъ и^ вс^и мђж'и і^и^л~ьстїи с нимъ” И$ а^месњ'я поста'ви (а^весоло'мъ)61 въ і^ѓ^ава мњ'сто
(ё^ себе` наD вое^во'дами)62 и^ а^меса (бы'сть) сн~ъ мђж'а нњ'коего (-)63 (е^мђже и^мя)64 (б^њ) [и^е^фе'ръ]65
і^и^л~ьтяни'нъ. се'и вни'де къ а^вигњ'и дщери [и^е^се'инњ]66. сестры сарђ'ины мт~ре и^ѓ^а'вля” И$ про'иде
((а^весоло'мъ)67 и^ ве'сь і^и^л~ь)68 в зе'млю галааDскђю”
*И$ бы'сть ја%ко вни'де дв~дъ въ (по'лкъ) манаи'мль, (и^) (е'свїи)69 сн~ъ (нава'совъ)70. эT (крава'џа)71
сн~а а^м#мо'ня, и^ махи'ръ сн~ъ а^мїи^ль. (и^же кладава'ръ)72. и^ (ферзелїи)73, галааDскїи. (и^же къ крогели'ма)74” Внесо'ша, і~, посте'ль (ё^строе^ныхъ)75. и^
коно'бъ, і~. и$ съсђ'ды зда'ныи, и^ пшени'цђ. и^
ја^чме'нь и^ мђкђ`, и^ џђни'къ и^ со'чиво. и^ лящђ” И$
ме'дъ и^ ма'сло, и^ ѓ'вцы и^ (е^ді'но ю%ня). и^ [мле'ко
говя'же]76, и^ принесо'ша двDђ и^ людем# и^же с
ни'мъ ја%сти (и%мъ бњша) б^о (-)77 лю'ди глаDни и^
скђд#ни, и^ жаQни (эT)78 пђсты'ни”

Глvа, и~і”
съгляда` дв~дъ (всњ'хъ) людїи сђщихъ с
ни'мъ. и^ поста'ви в нихъ ты'сящники и^
со'тники” И$ посла` дв~дъ (г~ ю ча'сть людїи)1 в рђцњ і^ѓ^а'вли. и^ г~ ю ча'сть в рђцњ (а^ве'сњ)2 сн~ђ сарђ'инђ, (и^) бра'та и^ѓ^а'вля. и^ г~
ю ча'сть (-)3 (е^џи'тђ)4, (геџе'ѓ^вђ)5. и^ рече дв~дъ к
лю'демъ. шеDше (и^зыидњте)6 и^ а'зъ с ва'ми” И$
(вс^и лю'дїе) рњша не и^зыиди` ја%ко а^ще побњ'гнем. не положа'тъ на на'съ срDце. и^ а^ще ё'мретъ
по'лъ насъ не поло'жатъ на на'съ срDца, (и^ гл~аша
е^мђ) ты б^о е^си (въ на'съ)7, и^ нн~њ лђ'чше ја%ко
ѓ^ста'неши въ' градњ на по'мощъ (на'мъ)” И$ рече
и^мъ цр~ь е^же ё^го'дное (преD ва'ми)8 сътворю`, и
ста` цр~ь (преD)9 вра'ты. и^ вс^и лю'дїе и^схождахђ
стори'цами, и^ ты'сящами” И заповњ'да цр~ь
и^ѓ^а'вђ и^ (а^ве'сњ)10 и^ (е^џе'еви)11 гл~я. пощади'те
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м^и ѓ%трока (мое^го) (а^весоло'ма)12. и^ вс^и лю'дїе
слы'шаша (за'повњдь црsкђ) е^гда заповњ'да (-)13
всњмъ кн~ѕемъ (а^весоло'ма)14 ра'ди” І$ и^зыидо'ша
вс^и лю'дїе в дђбра'вђ, сђпротивъ і^и^л~ю. и^ быs
бра'нь в дђбра'вњ е^фре'мли” И$ падо'ша т^ђ лю'ди
і^и^л~еви преD ѓ%троки давы'довы. и^ бы'сть съкрђше'нїе вели'ко в (то'и дн~ь)15. (ја%ко падо'ша т^ђ) Wк~,
мђж'ъ” И$ бы'сть т^ђ (рас#сы'пана бра'нь)16 по лицђ`
все'го лђ'га. и^ ё^мно'жися лђ'гъ на посњче'нїе эT
людїи. па'че не'же посњче [-]17 ме'чь в (то'и дн~ь)18”
И$ побњжа` а^весоло'мъ преD ѓ%троки давы'довы. (-)19
всњ'дъ на мща` свое. и^ в#бњже (с ниM) мща` в ча'щђ лђ'га вели'каго. и^ (ѓ^би'тся е^мђ гла'вны вла'сы)20 дђбњ и^ пови'се ме'ждђ нб~омъ и^ (-)21 земле'ю. (-)22 м#ща' же под ни'мъ про'иде” И$ ви'дњ (и&)
мђжъ е^ді'нъ. и^ възвњсти и^ѓ^а'вђ и^ рече. с^е ви'дњхъ (ви'сяща (а^весоло'ма)23)24 на' дђбњ” И$ рече
и^ѓ^а'въ мђжеви възвњсти'вшемђ е^мђ. (сего` л^и)25
е^си ви'дњлъ т^о почто` нњ'си (е^го ё^би'лъ)26 (т^ђ)
на земли`, и^ а'зъ да'лъ т^и бы'хъ [н~ си'кль]27 сребра` и^ по'ясъ е^ді'нъ” (И$) рече (-)28 мђж'ъ и^ѓ^а'вђ.
(-)29 а^ще т^ы вложи'ши в рђ'цњ мои`. Wа~ си'кль сребра`. (т^о) не възложђ` рђки` мое'я на сн~а цр~ева,
(слы'шахомъ) б^о (ја%ко) (заповњ'да цр~ь въ ё'ши
(-)30)31 тебњ` и^ (а^ве'сњ)32, и^ (е^џїе'ви)33 гл~я. съблюдњте м^и ѓ^троча'те а^весоло'ма” Не сътвори'те
дш~и е^го непра'ведна. (поне'же вся'ка ве'щь)34 (преD
цр~емъ не ё^таи'тся)35. (а^)36 т^ы стои'ши сђпроти'въ (е^мђ)” И$ рече и^ѓ^а'въ с^е аZ начнђ`. (а^) не
(-)37 пребђдђ преD тобо'ю. и^ (възе'мъ)38 и^ѓ^а'въ
(і~)39 стрњ'лъ в рђ'цњ свои`. и^ вонзе` я& въ срDце
(а^весоло'мђ)40. сђщђ (е^мђ е^ще)41 жи'вђ на' (-)42
дђбњ” І$ ѓ^б#стђпи'ша, і~ ѓ%трокъ нося'щїи` ѓ^рђжїе и^ѓ^а'вле, и^ ё^би'ша (а^весоло'ма)43 и^ ё^мори'ша
и&” И$ въстрђби` и^ѓ^а'въ трђбо'ю. и^ възврати'шася лю'дїе не гна'ти въ слњ'дъ і^и^л~я, ја%ко запрети` и^ѓ^а'въ лю'демъ” И$ взе'мъ [и^ѓ^а'въ]44 (а^весоло'ма)45. (-)46 въве'рже и& въ про'паs вели'кђ (-)47, и^
скла` наD нимъ кђ'пђ ка'менїя вели'кђ (-)48, и^ (вси`
і^и^л~ьтя'не)49 бњжа'ша (-)50 на се'ла своя`” (-)51 А$весоло'м (же) прежде жиv сы'и (-)52 поста'вилъ б^њ
(сто'лпъ себњ`)53, въ (ё^до'лїи црsтњй) в не'иже поги'бе (-)54. (рече б^о)55 нњсть (м^и)56 сн~а на па'мять, и%мени (мое^го)57. и^ нарече [сто'лпъ и%менемъ свои^мъ. и^ нарече е^го]58 рђко'ю (а^весоло'млею)59 (е^сть и^) до (дне'шняго дн~е)60” И$ (а^хима'съ)61 сн~ъ садо'ковъ рече (къ и^ѓ^а'вђ). текђ л^и
и^ възвњщђ цр~ю ја%ко сђди` (са'мъ)62 г~ь эT рђки`
вра'гъ е^го. И$ рече (-)63 и^ѓ^а'въ не (добро` мђж'ђ
възвњсти'ти дне'сь)64. (н^о)65 възвњсти'ши въ
дн~ь дрђгїи. а^ въ дне'шнїи дн~ь не добро` възвњще'нїе. поне'же сн~ъ цр~въ ё^ме'рлъ е^сть” И$ рече
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Пощадіть мені мого хлопця Авесолома. І ввесь народ чув заповідь царя, коли заповідав всім князям про
Авесолома. 6 І вийшов ввесь народ
до лісу напроти Ізраїля, і був бій в
лісі Ефрема. 7 І впав там наріод Ізраїля перед слугами Давида; і була
велика січ у тому дні, так, що впало
там 20000 мужів. 8 І був там розсипаний бій по лиці всього лугу, і
помножив луг побивати з народу
понад тих, що побив меч в тому
дні. 9 І втік Авесолом, перед слугами Давида сів на свого осла, і осел
забіг з ним у ліс великого лугу, і
зав’язалося йому волосся голови в
дубі, і він повис між небом і землею, осел же пішов з-під нього. 10 І
побачив його один чоловік, і сповістив Йоавові, й сказав: Ось я побачив Авесолома висячим на дубі.
11 І сказав Йоав чоловікові, що йому сповістив: Чи ти його побачив?
То чому ти не убив його там, на
землі, і я дав би тобі 50 сиклів
срібла і один пояс. 12 І Сказав чоловік Йоавові: Якщо ти вкладеш в
мої руки 1000 сиклів срібла, то не
накладу мою руку на сина царя, бо
ми чули, що заповів цар в вуха тобі
і Авесі, і Етієві, кажучи: Збережіть
мені хлопця Авесолома. 13 Не вчиніть неправедного його душі, тому
що всяка річ не затаїться перед царем. А ти стоїш проти нього. 14 І
сказав Йоав: Це я почну, а не
зостану перед тобою. І взяв Йоав
10 стріл в руки свої і встромив їх в
серце Авесолома, як він ще був
живий на дубі. 15 І обступили десять слуг, що несли зброю Йоава, і
забили Авесолома, і вбили його. 16
І затрубив Йоав трубою, і народ повернувся, щоб не гнатися вслід за
Ізраїлем, бо Йоав заборонив народові. 17 І Йоав, взявши Авесолома,
кинув його у велику прірву, і накидав над ним велику купу каміння. І всі ізраїлтяни втекли на свої
поля. 18 Авесолом же раніше, будучи живим, поставив собі стовп у
царській долині, в якій загинув. Бо
сказав: Немає в мене сина на пам’ять мого імені. І назвав стовп
своїм іменем. І він назвав його Рука
Авессалома, – є він і до сьогоднішнього дня. 19 І Ахімас, син Садока,
сказав до Йоава: Чи побіжу і сповіщу цареві, що сам Господь розсудив з руки його ворогів? 20 І сказав
Йоав: Недобре чоловікові сьогодні
сповіщати, але сповістиш в іншому
дні, а в цьому дні недобра вістка,
тому що помер син царя. 21 І сказав Йоав Хусієві: Пішовши, сповісти цареві те, що ти побачив. І
поклонився Хусій Йоавові і пішов.
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22 І додав іще Ахімас, син Садока,
говорити до Йоава: І чому стою,
але хай і я побіжу вслід за Хусієм. І
сказав Йоав: Навіщо ти хочеш бігти, мій сину? Іди, але зовсім не є
доброю вістка; хочеш ти іти? 23 І
сказав Ахим: То що мені буде, коли
побіжу? І сказав йому Йоав: Біжи. І
біг Ахімас простою дорогою, і перегнав Хусія. 24 І Давид сидів посеред двох брам. І пішов сторож на
палату брами, на стіну, і піднявши
свої очі, побачив: і ось чоловік, що
сам біжить, перед ним. 25 І закричав сторож, і сказав цареві. І сказав
цар: Якщо є сам, буде вістка в його
устах. І ішов ідучи і приближаючись. 26 І побачив сторож іншого
чоловіка, що біг, і закричав до брами, і сказав: Ось інший чоловік, що
сам біжить. І сказав цар: І той є вістун. 27 І сказав сторож: Я бачив біг
першого, як біг Ахімаса, сина Садока. І сказав цар: Це добрий чоловік, він сповіщає надходячу добру
вість. 28 І закричав Ахімас, сказав
до царя: Мир тобі. І поклонився цареві перед його лицем до землі. І
сказав: Благословенний Господь
Бог твій, який замкнув мужів, що
підняли їхні руки проти свого пана
царя. 29 І сказав цар: Мир хлопцеві
моєму Авесоломові, чи є живим? І
сказав Ахімас: Я побачив велику
юрбу, що веселилася, коли мене
відпускав Йоав, раб царя, твого
раба, іншого ж не знаю нічого. 30 І
сказав цар: Повернися і стань тут. І
пішовши позаду, став. 31 І ось Хусій прийшов вслід за ним і сказав
цареві: Сповіщається моєму панові
цареві, що Господь сьогодні розсудив з руки всіх тих, що повстають
проти тебе. 32 І сказав цар до Хусія: Чи мир моєму хлопцеві Авесоломові? Чи є живим? І сказав Хусій: Хай будуть, як хлопець, вороги
пана мого царя і всі, що повстали
проти нього зі злобою. 19,1 І цар
засмутився і пішов до палати двору, і плакав гірко за Авесоломом, і
так сказав у своїм плачі: Сину мій,
Авесоломе, сину мій; сину мій,
Авесоломе, хто мені дасть смерть
замість тебе; щоб я замість тебе,
Авесоломе, сину мій; сину мій, сину мій, Авесоломе...

Глава 19
2 І сповістили Йоавові, кажучи:
Ось цар плаче і ридає по Авесоломі. 3 І перейшло спасіння в тому
дні у плач всьому народові, бо почув народ в тому дні голос, що ка
зав, що цар сумує за своїм сином.
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и^ѓ^а'въ хђсїи шеD повњ'жъ цр~ю е^ли'ко ви'дњ. и^ (покло'нься)66 хђсїи и^ѓ^а'вђ і^ и'де” И$ приложи` и^ е^ще`
(а^хи'ма)67 сн~ъ садо'ковъ (рещи`)68 къ и^ѓ^а'вђ. (т^о
чт^о стою`, н^о)69 да (и^ а'зъ текђ`)70 въ слњ'дъ
хђсїя'. и^ реq и^ѓ^а'въ почто` (т^ы)71 хо'щеши тещи`
сн~е мой. гряди` (н^о) нњ'сть (-)72 добро` възвњще'нїе (нивъчто'же, хо'щеши ты` и^ти`)73” И$ рече (а^хи'ма) т^о что` м^и (бђдетъ) а^ще текђ`, и^ рече
е^мђ и^ѓ^а'в# тецы`. и^ теча'ше (а^хи'ма)74 пђте'мъ
(про'стымъ)75. і^ и^зминђ` хђсїю” И дв~дъ седњ посредњ двою вра'тъ. і^ и^дя'ше стра'жъ, в (пола'тђ две'рїю)76 къ стенњ`, и^ (въздви'гъ)77 ѓ%чи
свои` (-)78 ви'дњ и^ с^е мђжъ текїи е^ді'нъ преD ниM.
И$ възопи` стра'ж# и^ сказа` цр~еви. и^ реq цр~ь а%ще
е^ді'нъ е^сть (бђ'детъ) възвњщенїе въ ё^стXњ е^го. і^ и^дя^ше и^ды'и и приближа'яся” И$ ви'дњ
стра'жъ мђжа дрђга'го текђща. и^ възопи` (-)79
къ две'ремъ и^ ре'че. с^е мђ'жъ дрђгы'и текїи е^ді'нъ. и^ ре'че цр~ь и^ то'й (е^сть) възвњща'я” И$ рече
стра'жъ, а%зъ (ви'дњхъ)80 тече'нїе пр'ьваго. ја%ко
тече'нїе (а^хима'са)81 сн~а садо'кова. и^ реq цр~ь, мђ'жъ
бл~гъ с^е совњща'етъ бл~гыню приходя'щђю” И$
възопи` (а^хима'съ)82 реq къ цр~ю ми'ръ т^и. и^ поклони'ся цр~ю преD лицемъ е^го до земля`. и^ рече
блsвеn г~ь б~ъ тво'и, и^же затвори` мђ'жа въздви'жђща рђки и^хъ на господи'на (свое^го)83 цр~я” И$
рече цр~ь ми'ръ ѓ%трочищђ (мое^мђ) (а^весоло'мђ)84,
(а%ще жи'въ е^сть). и^ рече а^химасъ ви'дњхъ мно'жество вели'ко (веселя'щеся). внегда` эTпђща'ше
(м^я) (и^ѓ^а'въ ра'бъ цр~евъ)85 (-)86 раба` твое^го,
(и%ного же не разђмњ'хъ ничт^оже)87” И$ рече цр~ь
възвратися и^ ста'ни зд^њ. и^ (шеD съза'дђ)88
ста`, и^ с^е хђсїи (въ слDњ е^го) прїиде, и^ реq цр~ю
възвњща'ется господи'нђ мое^мђ цр~ю ја%ко сђди
(-)89 г~ь днsе эT рђки всXњ въста'ющиX на' тя” И$
реq цр~ь к хђсїи` миr л^и ѓ^тро'чищђ (мое^мђ) (а^весоло'мђ)90 (а%ще жиv е^сть) и^ рече хђсі'и, да бђдеT ја%ко
ѓ%трочищ#, вра'ѕи господи'на мое^го цр~я и^ вс^и е^ли'ко иX въста'ша на'нь зло'бою” И$ смятеся цр~ь, и^
взы'де на (полатђ двор#скђю)91 и^ плакася (го'рко
по а^весоло'мњ), и^ тако реq в# (плачи` своеM)92 сн~ђ мо'и
(а^весоло'ме)93. сн~ђ мо'и сн~ђ мо'и (а^весоло'ме)94. кт^о
(м^и даs смр~ть)95 в# тебе` мњ'сто, (да быX) а%зъ
въ тебе` мњ'сто, (а^весоломе)96 сн~ђ мо'и сн~ђ мо'и
(сн~ђ мо'и а^весоло'ме)”

Глvа, џ~і”
повњ'даша і^ѓ^а'вђ гл~юще, с^е цр~ь пла'чеT и^
рыда'етъ по (а^весоло'мњ)1” И$ бы'сть сп~се'нїе
в (то'й дн~ь)2 в рыда'нїе всMњ люде'мъ, ё^слы'шаша б^о лю'дїе в (то'й дн~ь)3 (глsа)
гл~ющъ, ја%ко печа'ленъ е^сть цр~ь ѓ^ сн~ђ свое^мђ” И$
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ё^крадахђся людїе в (то'й дн~ь)4 въходя'ще въ'
граD, ја%коже (кра'дђщеся)5 лю'дїе ѓ^срамленїи, (и^)
внегда` (бњга'ти и^мъ)6 эT бра'ни” И$ цр~ь съкры`
лице свое, и^ възопи` цр~ь гла'сомъ вели'ким# гл~я
сн~ђ мо'и (а^весоло'ме)7, (а^весоло'ме)8 сн~ђ мо'и” И$ вни'де и^ѓ^а'въ къ цр~ю в доM, и^ рече посрами'лъ е^си
днsь лице` (рабъ свои^хъ всњхъ)9, и^земшихъ (-)10
днsь (-)11 (дш~ђ твою` эT смр~ти), и^ дш~и сн~овъ
твоиX и^ дще'рїи твои^хъ, и^ дш~а же'нъ твоиX и^
поDложниць твоиX (всњ'хъ)” Є/же люби'ти ненави'дящая тебе`, и^ ненави'дњти лю'бящая т^я, (ја%ви'лъ б^о)12 е^си днsь ја%ко не сђть (т^и кня'ѕи)13
ни'же ѓ%троцы н^о разђмњхъ днsь, ја%ко а%ще б^ы авесоло'мъ живъ бы'лъ, (т^о) (мы вс^и)14 днsь мр~тви (бы'хомъ бы'ли), ја%ко с^е ли право (есть)15 преD
ѓчи'ма твои'ма” И$ нн~њ въстаv и^зы'ди, и^ гл~и въ
(срDца)16 рабо'мъ свои'мъ, ја%ко ѓ^ г~њ кля'хся, ја^ко
а%ще не и^зы'деши днsь, не ѓста'неT (н^и е^ді'нъ)
мђжъ с тобо'ю в но'щъ сїю и^ разђмњ'и в себњ`
(ја%ко)17 зл^о ти (есть) с^е па'че всего` зл^а, ја%же прїидо'ша (-)18 эT ю%ности твое'я до нн~њ” И (въставъ)19 цр~ь (-)20 сњдњ (на полатњ) при дверехъ,
и^ (възвњстиша (с^е) всMњ людемъ)21 гл~юще. с^е
цр~ь сњдитъ въ двереX, и^ внидо'ша вс^и лю'дїе преD
лице цр~ево (преD двери), (а^)22 (мђ'жи і^и^л~еви)23 бњжа'ша на се'ла своа`” Пря'хђся вс^и лю'дїе въ всњхъ
колњнаX іи^л~евыхъ. гл~юще цр~ь дв~дъ и^зба'ви ны эT
всњхъ вра'гъ нашихъ. и^ (с^е)24 и^зяT насъ эT рђки`
и^ноплеме'нничъ. и^ нн~њ бњжа` эT земля`, и^ эT
црsтва свое^го эT (а^весоло'ма)25” (-)26 (А$весоломъ)27
(же) е^гоже пома'захомъ намъ (на црsтво. и^) ё'мре
въ бра'ни. и^ нн~њ чт^о вы ѓ^слђша'е^теся е^же (не
възврати'тися къ цр~ю)28” И$ гл~ъ всего і^и^л~я прїидетъ къ цр~ю. и^ цр~ь дв~дъ пђсти къ садо'кђ
и^ къ а^виа^џарђ і^е^ре'ѓ^мъ гл~я. рцњте (та'ко)
ста'рцемъ і^ё'динамъ гл~юще почто` бы'сте послњднїи, е^же възъврати'ти цр~я в до'мъ е^го.
(-)29 сло'во (же) всего і^и^л~я прїиде (въ до'мъ е^го)30”
Бра'тїя моя (е^сте)31. (и^) ко'сти моя (е^сте). и^
пло'ть моя в^ы (е^сте), т^о почто` бы'сте послњ'днїи. е^же възврати'ти цр~я в до'мъ е^го” И$ (а^веса'ю)32 рцњте нњ'си л^и ко'сть моя и пло'ть моя
т^ы (е^си). и^ нн~њ с^е (м^и да сътвори'тъ)33 б~ъ. и^
с^е да приложитъ а^ще не (бђ'деши кн~ѕь си'лы)34,
предо мно'ю, по вся дн~и въ и^ѓ^а'ва мњ'сто” И$
(та'ко) преклони (срDца)35 всњ'хъ мђжїи, і^ё'динъ,
ја%ко мђж'а е^ді'наго. и^ посла'ша къ цр~ю гл~юще.
да възврати'шися т^ы и^ вс^и раби` твои” *И$ възврати'ся цр~ь и^ прїиде до і^ѓ^рда'на. и^ мђж'и і^ё'дины прїидо'ша въ галга'лђ, и^зыити на срњте'нїе цр~ю. превести цр~я чре'съ і^ѓ^рда'нъ” И$ ё^скори
семе'и сн~ъ (гира'мъ)36 сн~а (и^е^меѓ^ва)37. (и^же) эT
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4 І в тому дні народ, коли входив до
міста, вкрадався так, як вкрадається
засоромлений народ і коли він
втікає з бою. 5 І цар сховав своє лице, і закричав цар великим голосом,
кажучи: Сину мій, Авесоломе, Авесоломе, сину мій! 6 І ввійшов Йоав
до царя додому, і сказав: Ти сьогодні засоромив лице всіх своїх рабів, що сьогодні вирвали від смерті
твою душу і душі твоїх синів і твоїх дочок, і душі твоїх жінок і всіх
твоїх наложниць, 7 щоб полюбити
тих, що тебе ненавидять, і ненавидіти тих, що тебе люблять. Ти й
сьогодні показав, що нічим тобі є
князі і слуги; але я сьогодні зрозумів, що якщо б Авесолом жив, то
ми всі сьогодні були б мертві; та чи
це є правильним перед твоїми очима? 8 І тепер, вставши, вийди і заговори до серця своїх рабів, бо в
Господі я поклявся, що якщо не
вийдеш сьогодні, не останеться ні
один муж з тобою в цій ночі. І
зрозумій в собі, що зле тобі є це
понад усе зло, що найшло від твоєї
молодості дотепер. 9 І цар, вставши, сів в палаті при дверях, і сповістили це всьому народові, кажучи: Ось цар сидить в дверях, і ввесь
народ прийшов перед лице царя до
дверей. А ізраїльські мужі втекли
на свої поля. 10 Сперечався ввесь
народ в усіх племенах Ізраїля, кажучи: Цар Давид спас нас від усіх
наших ворогів і ось вирвав нас з
руки чужинців, і тепер втік з землі і
зі свого царства від Авесолома. 11
Авесолом же, якого ми собі помазали на царство, помер у бою; і
тепер чого ви мовчите, щоб не повернутися до царя? І слово всього
Ізраїля прийшло до царя. 12 І цар
Давид послав до Садока і до Авіятара, священиків, кажучи: Скажіть
так до старшин Юди, кажучи: Навіщо ви стали останніми, щоб повернути царя до його дому. Слово ж
всього Ізраїля прийшло до його дому. 13 Ви є мої брати, і ви є мої
кості, і ви є моє тіло, то навіщо ви
стали останніми, щоб повернути
царя до його дому? 14 І Авесаєві
скажіть: Чи ти не є моя кість і моє
тіло? І тепер це хай мені зробить
Бог і це хай додасть, якщо не будеш князем сили переді мною в усі
дні замість Йоава. 15 І так він прихилив серця всіх мужів Юди, як одного чоловіка, і послали до царя,
кажучи: Повернися ти і всі твої
раби. 16 *І повернувся цар, і прийшов до Йордану, і мужі Юди прийшли до Ґалґали, щоб піти назустріч
цареві, щоб перевести царя через
Йордан. 17 І поспішив Семеї, син
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Ґирама, сина Ємея, що з Ваурима, і
зійшов з мужами Юди назустріч
цареві Давидові; 18 і 1000 мужів з
ним з Веніямина, і Сіва, слуга дому
Саула, і 15 його синів з ним, і 20
його рабів з ним; і підготовили перед царем дорогу до Йордану. 19 І
вони послужили службою відносно
переведення царя, і перейшли мужі, щоб перенести дім царя і зробити правильне перед його очима. І
Семей, син Ґирама, впав на своє лице перед царем, коли він переходив
Йордан. 20 *І сказав до царя: Щоб
не задумав пан мій беззаконня, і не
згадай те, чим прогрішився твій раб
у тому дні, в якому пан мій цар виходив з Єрусалиму, ані не держи
цього на своїм серці. 21 І зрозумів
твій раб, що я згрішив, і ось я прийшов сьогодні раніше від всього Ізраїля, дому Йосифа, щоб прийти
мені назустріч моєму панові цареві.
22 І відповів Авеса, син Саруї, і
сказав: Чи задля цього невбитим
буде Семей, бо він прокляв господнього христа. 23 І сказав Давид:
Що мені і вам, сини Саруя, що ви
сьогодні стали мені засідкою? Сьогодні не уб’ється чоловіка з Ізраїля,
бо ж я не знав сьогодні, що і я маю
царювати над Ізраїлем. 24 І сказав
цар до Семея: Не помреш. І поклявся йому цар. 25 І ось Мемфівостей,
син Йоанатана, сина Саула, прийшов назустріч цареві. І не обмив
своїх ніг, і не обрізував нігтів своїх
рук ані не підрізав своєї бороди, і
не прав свою одіж від того дня, в
якому цар пішов, до дня, в якому
прийшов з миром до Єрусалиму. 26
І сталося, коли ввійшов до Єрусалиму назустріч цареві, і сказав йому цар: Що це, що ти не пішов зі
мною, Мемфівостею? 27 І сказав до
нього Мемфівостей: Пане мій царю, знехтував мною мій раб, бо
твій раб сказав йому: Засідлай мені
осла, і всівши на нього, й піду з царем, бо я, твій раб, є кульгавий. 28
*І він обріхав твого раба перед моїм паном царем, і пан мій цар, як
божий ангел, зроби, що добре перед твоїми очима. 29 Бо увесь дім
мого батька не був хіба мужами
винними смерті моєму панові цареві, і ти посадив твого раба з тими,
що їдять при твоєму столі. Від чиєї
руки буде мені ще оправдання і мені ще кликати до царя? 30 І сказав
йому цар: Навіщо говориш іще твої
слова? *Сказав я: Ти і Сіво поділіть
собі поля. 31 І сказав Мемфівостей
до царя: То вже хай візьме все, оскільки прийшов мій пан цар в мирі
до свого дому. 32 *Після цього ж
Верзелій, що з Ґаладити, прийшов з
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ваё^ри'ма. и^ сни'де с мђжъми і^ё'диными, на
срњте'нїе цр~ю дв~дђ, и^ Wа~, мђж'ъ с ни'мъ, эT венїа^ми'на и^ сива ѓ%трокъ до'мђ саё'ля. и^ е~і,
сн~овъ е^го с ниM, и^ к~, ра'бъ е^го с ни'мъ, и^ ё^пра'виша (на і^ѓ^рда'нъ пђть)38 преD цр~емъ” И$ послђжи'ша слђже'нїемъ ѓ^ преведе'нїи цр~евњ, и^ преидо'ша (мђж'и)39 да пренесTђ до'мъ цр~евъ, и^ сътвори'тъ пра'вое преD ѓ^чи'ма е^го, и^ семе'и сн~ъ (гира'м#)40, паде` на лицы` свое^мъ преD цр~емъ, вънегда`
прехожда'ше і^ѓ^рданъ” *И$ реq къ цр~ю дабы не
помышля'лъ господи'н# мои безако'нїя, и^ не помяни е^ли'ко съгрђ'би ра'бъ твои въ дн~ь (ѓ%нъ),
во'ньже господи'нъ мои цр~ь съхожда'ше и^зъ і^ерsлима, (ни съдръжи сего)41 въ срDцы свое^мъ” И$ разђмњ ра'бъ тво'и ја%ко а^зъ съгрњши'хъ, и^ с^е а^зъ
прїидо'хъ дне'сь, первїе всего (і^и^л~я) до'мђ і^ѓ'сифля, е^же сни'ти м^и на срњте'нїе господи'нђ мое^мђ цр~ю” И$ эTвеща` (а^ве'са)42 сн~ъ сарђ'инъ, и^ рече
сего л^и ра'ди не ё^мр~тви'тся семе'и, ја%ко прокляT
х~а гн~я” И$ рече дв~дъ чт^о мнњ` и^ ваM сн~ове сарђ'ины, ја%ко бы'сте мнњ` днsь въ навњтъ, дне'сь
не ё^мр~тви'тся (-)43 мђж'ъ эT і^и^л~я, ја%ко не
(вњдали)44 дне'сь и^же црsтвова'ти и%мамъ (и^) а'зъ
наD і^и^л~емъ” И$ рече цр~ь к# семе'ю, не ё'мреши, и^
кля'тся е^мђ цр~ь” И$ (се) (ме'м#џивосте'и)45 сн~ъ
(и^ѓ^а^наџа'нь)46, сн~а саё'ля, сни'де на срњте'нїе
цр~ю, и^ не ѓ^мы'въ но'гђ своею, и^ не ѓ^брњ'зова но'готь (рђ'кђ свое'ю), ниже ё^тва'ри бра'ды своея, и^
ри'зъ свои^хъ не пра`, эT дн~е того во'ньже и^зы'иде
цр~ь, до дн~е во'ньже (-)47 възы'иде с миромъ (въ
і^ерsлиM)” И$ бы'сть егда` въниде въ і^ерsлимъ на срњте'нїе цр~ю, и^ рече емђ цр~ь, чт^о (с^е) ја%ко не и'де
съ мно'ю (мем#џивосте'и)48” И$ рече к немђ (мем#џивосте'и)49, г~и мои цр~ю, (небреже` мене` ра'бъ
мои)50, ја%ко рече ра'бъ твои е^мђ, ѓ^сњдла'и м^и
ѓ^сля` и^ (всњ'дъ)51 на не` і^ и^дђ съ цр~емъ, ја%ко
хро'мъ (е^смь а%зъ) ра'бъ твои” *И ѓ^болга раба
твое^го къ господи'нђ мое^мђ цр~ю, и^ господи'нъ
мои цр~ь, ја%ко а'гг~лъ бж~їи (-)52 сътвори бл~гое преD
ѓ^чи'ма твои^ма” ЈА/ко не бњ` ве'сь до'м# эTц~а мое^го,
развњ (-)53 мђж'и винные смр~ти господинђ мое^мђ цр~ю, и^ посадилъ е^си раба` твое^го съ ја^дђщими на трапе'зњ твое'и, эT (чїе'яy рђки бђдеT)54
м^и е^ще ѓ^правле'нїе, и^ возопити м^и е^ще` къ цр~ю”
И$ реq е^мђ цр~ь. почто` гл~еши (и^) е^ще словеса`
твоя. *рњхъ т^и и^ (си'во)55 раздњли'те (себњ`)
се'ла” И рече (меMџивосте'и)56 къ цр~ю т^о ё^же вс^е
да прїимеT поне'же прїиде господи'нъ мои цр~ь въ
ми'ре в до'мъ сво'и” *(Посе'м же)57 (верзелі'и)58 и^же
эT (галади'ты)59 сни'де, (эT е^кроголи'ма)60, и^ пре'иде съ цр~емъ и^ѓ^рдаn, е^же превести е^го черезъ и^ѓ^рданъ” *И (верзелїи')61 мђжъ ста'ръ ѕњ'ло (ја%ко)62
496
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п~, лњтъ, и^ то'и напита` цр~я. вънегда` живя'ше въ манаи'мњ. ја%ко и^ мђжъ (бњ` велїи)63 ѕњ'ло” И$ рече цр~ь къ (верзелі'ю)64, ты^ мине'ши съ
мно'ю и^ прекор#млю` ста'рость твою. съ собо'ю въ
і^ерsлі'мњ” И рече (верзелїи)65 къ цр~ю. коли'ко дн~їи
(-)66 живота` мое^го ја%ко да възы'идђ съ цр~ем# въ
і^ерsлі'м#” (ё^же сы'и)67 ѓ^смидесятъ лњтъ а%зъ
дне'сь е^смъ. не разђмњ'ю а^зъ по'средњ бл~га и^ посредњ лђка'ва, и^л^и (разђмњ'етъ)68 (е^ще ра'бъ
твои)69 е^же ја%м# и^л^и е^же пі'ю. и^л^и ё^слы'шђ
(гла'съ е^ще)70 пою'щихъ, (и^л^и)71 въспњва'ющиX, да
въскђю (т^и) бђдеT е^ще ра'бъ тво'и в тя'жести
господи'нђ мое^мђ цр~ю” Ма'ло пре'иде ра'бъ тво'и
і^ѓ^рда'на съ цр~емъ. и^ почто` въздае'тъ м^и цр~ь
възда'нїе с^е” да възвратитъся нн~њ ра'бъ
твои, и^ ё^мрђ` (нн~њ) въ' градњ мое'мъ, ё^ гроба
эTц~а мое^го и^ ма'тере мое'я, и^ с^е рабъ тво'и (сн~ъ
мо'и) хамаа'мъ, пре'идетъ съ гм~ъ мои'мъ
цр~емъ” И$ сътвори'ши е^мђ бл~гое преD ѓ^чи'ма твои'ма. и^ рече цр~ь (к немђ) со мно'ю да пре'идетъ
хамаам# и^ а'зъ сътворю` е^мђ бл~гое преD ѓчи'ма
(мои'ма)72. и^ вс^е е^ли'ко (и^збере'тъ себњ`)73 ё^ мене`
сътворю` (е^мђ)74. И$ преидо'ша вс^и лю'дїе і^ѓ^рда'нъ.
и^ цр~ь преиде и^ цњлова` (-)75 (верзелі'ю)76. и^ блsви
е^го и^ (эTпђсти е^го`)77 в до'мъ е^го” И$ прїиде цр~ь
в# галга'лђ и хамаа'м# прїиде с нимъ, и^ вс^и
лю'ди і^ё'дини (прехожда'хђ)78 съ цр~емъ, и^ с^е
по'лъ людїи і^и^л~евъ” И с^е (вс^и лю'дїе)79 і^и^л~еви прїидо'ша къ цр~ю, и^ рњша к (немђ`)80, чт^о с^е ё^крадо'ша тебе бра'тїя на'ша мђжи і^ё'дины, и^
преведо'ша цр~я и^ до'мъ е^го чресъ і^ѓ^рда'нъ, и^ вс^и
мђжи дв~двы с ни'мъ” И$ эTвњща'ша (вс^и мђжи)81 і^ё'дины, къ мђжемъ і^и^л~евомъ, и^ рњша
зане (приближи'ся к на'мъ)82 цр~ь (-)83 почто' (-)84
ся гнњ'ваете ѓ^ словеси` се'мъ. е^да ја%ди ја%хомъ
эT цр~я, ил^и (ѓ^дњ'нїе)85 да'сть [на'мъ]86, и^л^и
мђжескъ по'лъ эTја%тъ эT на'съ” И$ эTвњща'ша
(мђжи)87 і^и^л~ьстїи к (мђж'емъ)88 і^ё'динымъ, и^
рњша, і~, рђкъ м^ы ё цр~я (и^ въ давы'де е^сми
па'че тебе`, и^ первенецъ а^зъ л^и (е^смъ), и^ли
ты`)89. (-)90 да почто` (-)91 (ё^каря'еши)92 м^я, и^
не въмњни'ся сло'во мое прежде мене` [і^ё'де]93 ѓ^брати'ти цр~я мн^њ, и^ ѓ^тягча` сло'во (мђжїи)94
іё'динъ, паче слове'съ (мQђ)95 і^и^л~въ”

Глvа, к~”
т^ђ нарица'емъ сн~ъ безакоnныи, (-)1 и%мя
е^мђ саве'и. сн~ъ въхо'ровъ. мђжъ и^е^мене'ѓ^въ. и^ въстрђби` трђбо'ю и^ рече нњ'сть
намъ ча'сти съ дв~домъ, ни'же достоя'нїя на'мъ ё^ сн~а і^ѓ^сњ'ева. (възврати'теся мђ497

Екроголима і перейшов з царем
Йордан, щоб перевезти його через
Йордан. 33 *І Верзелій, чоловік дуже старий, син 80-тилітній; і він
прогодував царя, коли жив в Манаїмі, бо й був дуже великим чоловіком. 34 І сказав цар до Верзелія: Ти
перейдеш зі мною, і прогодую з собою твою старість в Єрусалимі. 35
І сказав Верзелій до царя: Скільки
днів життя мого, що я піду з царем
до Єрусалиму? 36 Уже будучи – я
сьогодні є вісімдесятилітній. Я не
пізнаю між добром і між злом. Чи
знає ще твій раб, що їм чи що п’ю?
Чи ще почую голос співаків і співачок? Навіщо тобі ще буде твій раб
тягарем, моєму панові цареві? 37
Трохи перейде твій раб Йордан з
царем, і навіщо мені цар віддає цю
віддачу? 38 Хай тепер повернеться
твій раб, і помру й тепер в моєму
місті при гробі мого батька і моєї
матері. І ось твій раб, мій син Хамаам, перейде з моїм паном царем.
І вчиниш йому добре перед твоїми
очима. 39 І сказав цар до нього:
Хай зі мною перейде Хамаам, і я
йому вчиню, що добре перед очима
моїми, і все, що вибере собі у мене,
вчиню йому. 40 І ввесь народ перейшов Йордан, і цар перейшов, і
поцілував цар Верзелія, і поблагословив його, і відпустив його до його місця. 41 І прийшов цар до Ґалґали, і Хамаам прийшов з ним, і
ввесь народ Юди переходив з царем, і ось половина народу Ізраїля.
42 І ось всі люди Ізраїля прийшли
до царя і сказали до царя: Що це
вкрали тебе наші брати, мужі Юди,
– і перевели царя і його дім через
Йордан, і всі мужі Давида з ним. 43
І відповіли всі мужі Юди до мужів
ізраїльських, і сказали: Тому що
цар близький до мене. Чому гніваєтеся за це слово? Чи ми їли їжу від
царя? Чи він дав нам одіж? Чи взяв
він від нас чоловічий рід? 44 І відповіли ізраїльські мужі до мужів
Юди, і сказали: 10 рук мені у царя,
і в Давиді ми є понад тебе; і чи я є
первородний, чи ти? І навіщо ти
мене впокорюєш, і не зараховано
моє слово, що раніше мене Юда повернув мені царя? І твердшим було
слово мужів Юди понад слова ізраїльських мужів.

Глава 20
1 І там був прозваний беззаконний син, ім’я йому Савей, син Вохора, чоловік-єменієць. І затрубів
трубою, і сказав: Немає нам частки
з Давидом ані насліддя нам в сині
Йосія. Поверніться мужі до ваших
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ізраїльських поселеннь. 2 І всі ізраїльські мужі відступили від Давида
до Савея, сина Вохора. Мужі ж
Юди пристали до їхнього царя від
Йордану і аж до Єрусалиму. 3 І
ввійшов Давид до свого дому, до
Єрусалиму, і взяв цар 10 своїх наложниць, яких він оставив стерегти
свій дім, з дому сторожі, і прогодував їх; і відтоді не ввійшов до них, і
були хоронені до дня його смерті,
живучи як вдови. 4 І сказав цар до
Амесая: Склич мужа Юди до трьох
днів, ти будь з ними. 5 І пішов Амесай зібрати мужів Юди, і забарився в часі, який назначив йому
Давид. 6 І сказав Давид до Авесси:
Тепер Савей, син Вохора, вчинить
нам більше зло, ніж Авесалом. І тепер ти візьми з собою слуг свого
пана і женися вслід за ним, щоб часом не знайшов собі сильних міст, і
сховається від наших очей. 7 І вийшли вслід за ним Амесай, і мужі
Йоава, і охерети, і офелети, і всі
сильні, і вийшли з Єрусалиму, щоб
гнатися вслід за Савеєм, сином Вохорія. 8 І коли були при великому
камені, що в Ґаваоні, і Амесай вийшов перед ними, Йоав, підперезаний одежами свого одіяння і поверх того підперезаний мечем, прикріпленим до його бедр у своїй піхві, і коли відійшов, і меч висунувся
і не впав. 9 І сказав Йоав Амесаєві:
Чи ти здоровий, брате? І взяв Йоав
правою рукою за бороду Амесая,
бажаючи поцілувати його. 10 *Амесай же не стерігся меча, що при
бедрах Йоава; і впав на нього від
Йоава меч, в його живіт, і вилилася
його утроба на землю, і не повторив йому, і Амесай там помер. Йоав же і Авеса, його брат, гналися
вслід за Савеєм, сином Вохора. 11 І
над ним став якийсь муж зі слуг
Йоава і сказав: Хто хоче бути Давида – хай іде вслід за Йоавом і Авесою.12 Амесай мертвим валявся
в крові посеред дороги, і чоловік
побачивши, що ввесь народ стоїть,
і скотив Амесая з дороги на поле, і
накинув на нього одіж, бачачи, що
всі, хто приходив, над нього й ставав. 13 Сталося ж, коли перенесли з
дороги тіло, то прийшли всі ізраїльські мужі вслід за Йоасом, щоб
гнатися вслід за Савеєм, сином Вохора. 14 Але цей, обійшовши всі ізраїльські племена, і прийшов до Евеля і до Етмахури. І всі в Харуї, і
всі міста зібралися й пішли вслід за
ним. 15 І прийшли, і вистроїлися
проти нього довкруги, і в Евелі, і в
Тармаху; і взявши число, висипалися, наче й порох, на місто, і він стояв при першій стіні міста. І ввесь

2Царств

20,15

жи)2 в се'ла (ва'ша і^и^л~ьтеска)3” И$ эTстђпи'ша
(вс^и мђжи і^и^л~еви)4 эT дв~да до саве'и. сн~а въхо'рова. (-)5 (мђжи (же) і^ё'дины)6 прилепишася къ
цр~ю свое^мђ эT і^ѓ^рда'на даже и^ до і^ерsли'ма” И$
вни'де дв~дъ въ до'мъ сво'и въ і^ерsлиM и^ поја%тъ
цр~ь, і~. (-)7 подло'жницъ своиX ја%же б^њ ѓ^ста'вилъ
стрещи` до'мъ (свои) (эT)8 до'мђ стражбы` и^
прекорми` я& и^ (эTто'лњ) (не вни'де к ни'мъ)9. и^
бњша храня'щеся до дн~е см~рти (е^го)10. вдо'в#скїи живђщи” И$ рече цр~ь къ (а^меса'и)11 созови` (-)12
(мђжа і^ёдины)13 треми` дн~ьми т^ы (бђди с
ни'ми)14” І$ и'де (а^меса'и)15 събра'ти (мђжъ і^ё'диныX)16. и^ ё^медли` эT вре'мене. ја%коже повелњ` е^мђ
дв~дъ и^ рече дв~дъ къ (а^ве'сњ)17. нн~њ ѕл^о сътвори'т# наM саве'и сн~ъ (вехо'рь)18 па'че (а^весоло'ма)19” И$
нн~њ т^ы пои^ми` съ собо'ю ѓ%троки господи'на свое^го. и^ жени` въ слњ'дъ е^го. е^да` ка'ко (ѓ^бря'щеT
себњ`)20 гра'ды тве'рды, и^ застњниTся эT ѓ'чїю
на'шею” І$ и^зыидо'ша въ слDњ е^го [а^меса'и]21 (и^)
мђжи и^ѓ^а'вли. и^ (ѓ^ хереg)22 и^ ѓ^ фелеџъџі'и. и^ вс^и
си'лнїи і^ и^зыидо'аш и^зъ і^ерsлі'ма. гна'ти въ слњд#
саве'я, сн~а вохо'рїева” І$ (е^гда` бя'хђ)23 ё^ ка'мени
вели'каго и^же въ гаваѓ'нњ и^ (а^меса'и)24 (и^зы'иде)25
преD ни'ми. (-)26 и^ѓ^а'въ препоја%санъ ри'зами ѓ^дњја%нїя свое^го и^ верхђ` того` препоя'санъ мече'мъ.
припря'женымъ при чре'слњхъ е^го. въ но'жнахъ
е^го и^ (е^гда` эTи'де. и^) ме'чь и^зъсђ'нђся и^ (не) паде`” И$ рече и^ѓ^а'въ (а^меса'ю)27. здра'въ л^и е^си (-)28
бра'те. и^ (прїја%тъ)29 (і^ѓ^а'въ рђко'ю де'сною)30 за
бра'дђ а^меса'е^вђ лобза'ти и& хотя`” (-)31 *(А$меса'и)32 (же) не бреже'ся меча` и^же (при бе'дрђ)33 и^ѓ^а'влю. и^ (впаде` на'нь эT и^ѓа'ва ме'чь)34 въ чре'сла
(е^го) і^ и^злїя'ся чрево е^го на' землю. и^ не повто'ри
е^го и^ ё%мре (т^ђ а^меса'и). (-)35 и^ѓ^а'в (же) и^ (а^ве'са)36 бра'тъ е^го (гна'ста)37 въ слњдъ саве'я сн~а
вохо'ря” И$ мђжъ ста` над ни'ми (нњ'кто) эT
ѓ%трокъ и^ѓ^а'вль и^ рече кт^о хотя'и (бы'ти
дв~двъ въ слњдъ и^ѓ^а'ва)38 (и^ а^ве'са да и%детъ)”
(-)39 (А$меса'и)40 ме'ртвъ валя'шеся въ кро'ви посредњ пђти`. и^ (ви'дњвъ)41 мђжъ ја%ко стояT вс^и
лю'дїе. и^ съврати` (а^меса'я)42 с пђти` на село`. и^
възложа'ше на'нь ри'зы ви'дяще вс^я приходя'щая наD не'го (и^) ста'юща” (И$ бысть) е^гда` (-)43
(принесо'ша)44 эT пђти`. (и^) прїидо'ша (вс^и мђжи
і^и^л~еви)45 въ слњдъ и^ѓ^а'ва е^же гна'ти въ слњдъ
саве'я сн~а вохо'ря” (Но се'и ѓ^бышеD)46 вс^я колњ'на
і^и^л~ева. (и^ прїиде) въ (е^ве'ль)47 и^ въ (е^џъмахђ'рђ)48, и^ вс^и въ (харђ'и)49. и^ (вс^и гра'ды) събра'шася, і^ и^до'ша въ слњ'дъ е^го” И$ (пришеDше)50 и^
въполчи'шася на'нь ѓ% коло, (и^) во (е^ве'лњ)51. и^ въ
(џарма'хђ)52. и^ (възе'мше число` рас#сы'пашася ја%ко
и^ пе'рсть)53 на граD и^ стоя'ше ё^ прь'выя стњны`
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(гра'да). и^ вс^и лю'дїе и^же съ и^ѓ^а'вомъ дђ'мающе
(ка'ко б^ы шли` и^ низложи'ли)54 стњны (граDныя)”
И$ (рече)55 жена` мђ'дра съ гра'да. и^ рече слы'шите
(м^я) слы'шите. (і^ и^) рцњ'те (-)56 и^ѓ^а'вђ да приближиTся до здњ` и^ гл~ю к не'мђ” И$ приближи'ся
к не'и (и^ѓ^а'въ) и^ реq жена` т^ы ли е^си и^ѓ^аv ѓ^н же
реq а^зъ” (И$) реq (-)57 е^мђ (жена`) послђш'аи словеs рабы` свое'я. и^ реq (е'и) и^ѓ^аv послђш'аю (-)58” И$ реq (с^е)
(слово гл~ах# гл~ющи)59 къ старњ'ишинаM (-)60 вопроша'ема вопроси` во (е^ве'ли)61, и^ (въ е^н#да'нњ)62. а^ще
ѓ^скђдњша е^же положи'ша вњ'рнїи і^и^л~еви. вопраша'ю^ще въспро'сяT во (е^ве'ли)63, и^ та'ко (рече) а^ще
ѓ^скђдњша. А$зъ е^смъ въ ми'ръ, (и^) ё^тверже'нїе
і^и^л~ево. ты' же и%щеши ё^мори'ти гра'дъ. и^ ма'тере гра'дъ (і^и^л~евъ)64. (и^) почт^о (ты`) потопля'еши достоя'нїе гн~е” И$ эTвњща` и^ѓ^а'въ (-)65 рече
млsтивыи (-)66 млsтивы'и (-)67 а^ще потоплю`. и^
а'ще разрђшђ`” Не та'ко сло'во. ја%ко мђжъ со горы`
е^фрњ'мля. саве'и сн~ъ вохо'рь и%мя е^мђ. (то'и)68
взя'т# рђ'кђ свою на цр~я дв~да. дади'те (м^и
(то'кмо) того`)69 е^ді'наго. и^ (эTи'демъ)70 кро'мњ
эT гра'да. и^ рече жена` къ и^ѓ^а'вђ. с^е глава` е^го
све'ржеTся к тебњ съ стњны` (граDныя)” И$ вни'де
жена` къ всњмъ лю'демъ. и^ гл~а къ всемђ` гра'дђ
мђ'дростїю свое'ю. и^ (эTсњко'ша)71 главђ` саве'инђ
сн~а вохо'ря. и^ (съверго'ша)72 [ю&]73 къ и^ѓ^а'вђ. і^
(и^ѓ^а'въ) въстрђби` в# трђбђ`. и^ разыидо'шася
(мђжи) эT гра'да (вс^и)74 на се'ла своя`. (а^)75 и^ѓ^а'въ възврати'ся въ і^ерsлиM къ цр~ю” (Бњ б^о)76 и^ѓ^а'въ надо (всњми` си'лными)77 і^и^л~евыми. и^ ванњя
сн~ъ и^ѓ^да'евъ. наD (хе'рїю)78. и^ наD (велеџі'ею)79” (-)80
А$донира'мъ (же) наD да'ньми. и^ (а^сафаT)81 сн~ъ
а^хилђ'џъ. воспомина'я, и^ (сђса'ра)82 кни'гочїи, и^
(садо'хъ)83. и^ а^вїа^џа'ръ і^е^ре'я” (-)84 (Геи'ра)85. и^
(ѓ^а^и'ръ)86 бы'сть жреw дв~двъ”

Глvа, к~а”
бы'сть гла'дъ (на земли`) въ дн~и дв~двњ,
г~, лњта, лњто подле лњ'та. и^ възыска`
дв~дъ лица` гн~я” І$ рече г~ь саё'ла ради и^
(проли'тїя кро'ве до'мђ е^го ѓ^биди` ѓ^би'да
сїа е^сть)1 поне'же ё^мрътви` гаваѓ^ни'ты” И$ призва` цр~ь (-)2 гаваѓ^ни'ты, и^ рече к ни'мъ. и^ гаваѓ^ни'тяне. не (сђть сн~ове і^и^л~еви)3. (-)4 н^о эT сњмене а^м#море'и^на, (н^о)5 сн~ове і^и^л~еви кля'шася к
ниM [ја%ко не вое^ва'ти на' ня]6. (-)7 (Саё'л (же)
възыска`)8 попра'тї я зави'дяще (и^мъ)9 сн~ове
і^и^л~еви і^ и^ё'дины” И рече двDъ къ гаваѓ^ни'тяномъ. чт^о сътворю` ва'мъ. и^ ка'ко (в^ы) ё^молю`.
(-)10 да блsви'те достоја%нїе гн~е” И$ рњша е^мђ
гаваѓ^ни'ти нњ'сть на'мъ (ѓ^бще'нїя) ѓ^ сребрњ` и^
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народ, що з Йоавом, думали як би
піти і звалити стіни міста. 16 І сказала мудра жінка з міста, і промовила: Послухайте мене, послухайте
і скажіть Йоавові хай наблизиться
аж сюди, і говоритиму з ним. 17 І
Йоав наблизився до неї, і жінка
сказала: Чи ти є Йоав? Він же сказав. Я. І сказала йому жінка: Послухай слів своєї рабині. І сказав їй
Йоав: Слухаю. 18 І сказала: Ось я
сказала слово, говорячи до старшин: Запитавши запитала я в Евелі
і в Ендані: Чи забракло те, що поклали вірні Ізраїля? Питаючи запитають в Евелі, і так скаже, коли забракло: 19 Я є за мир і закріплення
Ізраїля – ти ж шукаєш заморити
місто, й матірне ізраїльське місто. І
чому ти топиш господнє насліддя?
20 І відповів Йоав, сказав: Милосердя, милосердя, коли затопчу і
коли знищу. 21 Не так слово, бо
чоловік з гори Ефраїма, – Савей,
син Вохора, його ім’я, – той підняв
свою руку на царя Давида. Дайте
мені лишень його одного, і відійдемо геть від міста. І сказала жінка
до Йоава: Ось його голова буде
скинена до тебе з стіни міста. 22 І
ввійшла жінка до всього народу, і
заговорила до всього міста своєю
мудрістю, і відрубали голову Савея, сина Вохора, і скинули її до
Йоава. І Йоав затрубів в трубу, і розійшлися мужі від міста, всі до своїх посілостей, а Йоав повернувся до
царя до Єрусалиму. 23 Був бо Йоав
над всіма сильними Ізраїля, і Ванея, син Йодая, – над херіями і над
велетіями. 24 Адонирам же – над
податком, і Асафат, син Ахілута, –
літописець, 25 і Сусара – писар, і
Садох і Авіятар – священики. 26
Геіра і Оаїр були священиками Давида.

Глава 21
1 І в днях Давида був голод на
землі 3 роки, рік по році; і пошукав
Давид Господне лице. І сказав Господь: Задля Саула і пролиття крові,
неправди його дому, є ця неправда,
тому що забив ґаваонитів. 2 І цар
покликав ґаваонитів і заговорив до
них. І ґаваонити не є ізраїльськими
синами, але з насіння амморея, та
ізраїльські сини поклялися їм, що
не воюватимуть проти них. Саул
же намагався побити їх, коли він
ревнував за синами Ізраїля і Юди. 3
І сказав Давид до ґаваонітів: Що
вчиню вам і як вас ублагаю, щоб ви
поблагословили господнє насліддя?
4 І сказали йому ґаваоніти: Немає
нам частки в сріблі і золоті з Сау-

21,4

црс1. 20

црс1. 31

лом і з його домом, і немає нам
чоловіка, щоб убити, з усього Ізраїля. І сказав їм: Що ви кажете, і
вчиню вам. 5 І сказали до царя:
Чоловік доконав нас: і переслідував нас, і задумував вигубити
нас. Вчинемо йому спротив, щоб
він не був в усіх околицях Ізраїля. 6 Дайте нам 7 мужів з його
синів, і помстимося на них від
Господа на горі Саула, вибраному Господеві. І сказав цар: Я вам
дам. 7 І цар пощадив Мемфівостея, сина Йоанатана, сина Саула,
– клятву господню *через і ту, що
між ними, між Давидом і між Йоанатаном, сином Саула. 8 І взяв
цар двох синів Ірести, дочки Аї,
наложниці Саула, яких вона породила Саулові, Ірмонія і Мемфівостея, і 5-х синів Мелахи, дочки
Саула, яких вона породила Ездріїлові, синові Верзеіїля Моулата. 9
І він дав їх в руки ґаваонітам, і
вивели їх на гору перед Господом, і впали там 7 разом. Вони ж
померли в днях жнив, в перших
початках жнив ячменю. 10 І взявши Ресфа, дочка Акея, взяла мішок і постелила його собі сама на
скелі, на початку жнив ячменю;
аж доки не впала на них божа вода з неба, – і не давала небесним
птахам вдень і земним звірам
вночі спочити на них. 11 І розповіли Давидові все, що вчинила
Ресфа, дочка Аї, наложниця Саула. 12 І пішов Давид і взяв кості
Саула і кості Йоанатана, сина Саула, у мужів, синів Ависа ґалаадського, які їх викрали з стіни Ветсана, *коли повісили їх там чужинці, в день, в якому чужинці
побили Саула в Ґелвуї. 13 І приніс звідти Давид кості Саула і
кості Йоанатана, сина Саула, і зібрав кості вбитих. 14 І поховали
кості Саула і кості Йоанатана, сина його, і кості всіх побитих в
землі Веніямина при боці гробниці Кіса, його батька; і вчинили
все, що заповів цар, і Бог вислухав землю після цього. 15 І ще
була війна в чужинців з ізраїльтянами. І пішов Давид і його слуги з ним і воювали з чужинцями,
Давид ослаб. 16 І Єсвій же, що
був з внуків Рафаіна, у якого вага
його списа була 300 сиклів ваги
міді; і він був підперезаний своєю
зброєю, бажаючи побити Давида.
17 І закликав його Авеса, син Саруї, і Авеса спас Давида і побив
чужинця, і забив його. І тоді поклялися мужі Давида, кажучи: Не
вийдеш більше на війну з нами,
щоб ти не загасив ізраїльського
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зла'тњ, съ саё'ломъ и^ съ до'моM е^го. и^ нњ'сть
намъ мђжа ё^мори'ти эT (всего) і^и^л~я. и^ рече
[и^мъ]11 чт^о вы` гл~ете и^ сътворю` вамъ” И$ рњша
къ цр~ю. мQђ (сконча'выи н^ы и^ погна'выи н^ы)12.
(и^)13 помышля'ше потреби'ти ны`. (въспроти'вимся)14 е^мђ да не бђдетъ (-)15 въ всњ'хъ предњлех#
і^и^л~елвых#. (дади'те)16 наM, з~, мђжъ эT сн~овъ е^го, и^
м#сти'мъ и^хъ (ЭO г~и)17. на [хо'лмњ]18 саё'ли (и^збра'нномђ)19 г~ђ. и^ рече цр~ь а^зъ да'мъ (ва'мъ)” И$
пощадњ` цр~ь (мем#џивосте'я)20. сн~а і^ѓ^а^наџа'ня. сн~а
саё'ля, кля'твы ра'ди гн~я” *(І$) и^же посредњ и^хъ
посредњ дв~домъ и^ посредњ (і^ѓ^а^наџа'ноM)21 сн~омъ саё'лимъ” И$ поя'тъ цр~ь дв^а сн~а (и^ре'сџы)22 дще'ри
а^и'я, (подло'жници саё'ля). ја^же роди` саё'лђ, (и^р#моні'я)23, и^ (мем#џивосте'я)24, и^ е~, сн~овъ (мела'ховы)25, дще'ре саё'ля, ја%же роди` [е^здрїи^лі'ю]26, сн~ђ
(верзеи'лю)27 (маё^ла'џи)28” И$ да'сть я& в рђки гаваѓ^нитомъ. и (възведо'ша)29 я& на' горђ преD гм~ъ. и^
падо'ша (т^ђ), з~, (-)30 въкђпњ. (-)31 тїи (же) ё^мро'ша во' дн~и жа'твеныя. въ пр'ьвое нача'ло жа'твы
ја^чме'ня” И$ (възе'м#ши)32 (ре'сџа)33 д#щи (а^ке'ва)34
(взя`) вре'тище и^ постла` (е^го) себњ сама` на ка'мени въ нача'ло жа'твеное ја^чме'ня. до'ндеже снидо'ша на' ня [во'ды бж~їя]35 съ нб~се. и^ не дадя'ше пти'цамъ нбsнымъ (дн~їю. н^и ѕвњ'ремъ зе'мнымъ но'щїю почи'ти на ни'хъ)36” И$ повњда'ша
дв~дђ (вс^я) е^ли'ко сътвори` (ре'сџа)37 дщи` а^и'я поDло'жница саё'ля [-]38” И$ (шеD)39 дв~дъ и^ взя` ко'сти
саё'ля. и^ ко'сти (і^ѓ^а^наџа'ня)40 сн~а (саё'ля)41, эT
мђжъ [-]42 а^ви'съ галаDскихъ. и^же бњша ё^кра'ли
(-)43 со стњны` веџъса'ня. *(повњсившемъ)44 я&
т^ђ и^ноплеме'нникомъ. въ дн~ь во'нже поби'ша и^ноплеме'нницы саё'ла въ гел#вђ'и” И$ възнесе` (дв~дъ)
(ко'сти саё'ля эTтђ'дђ)45. и^ ко'сти (і^ѓ^а^наџа'ня)46
сн~а (саё'ля)47. и^ (събра'въ)48 ко'сти (и^зби'вшихъ)49”
И$ погребо'ша ко'сти саё'ля. и^ ко'сти (и^ѓ^а^наџа'ня)50 сн~а е^го, и^ (ко'сти всњ'хъ и^зби'вшихъ)51. въ
земли` венїа^ми'новњ. въскра'и гроба` ки'сова эTц~а е^го.
и^ сътвори'ша вс^я е^ли'ко заповњ'да цр~ь, и^ послђш'а
б~ъ земля` по сиX” И бы'сть па'ки бра'нь въ и^ноплеме'нницњхъ съ (і^и^л~ьты)52. и^ сни'де дв~дъ и^ ѓ%троцы е^го с ни'мъ. и^ би'шася съ и^ноплеме'нники
(ё^трQђся)53 дв~дъ” І$ е^сві'и (же) и^же бњ` эT внђк#
рафа'иновыхъ (ё^ него'же б^њ)54 вага` копїя е^го', т~,
си'кль мњры мњ'дяны и^ то'и (бњ`) препоја%санъ (ѓ^рђжїем# своиM)55 хотя` поби'ти дв~да” И$ (възва`)56 и&
(а^ве'са)57 сн~ъ сарђ'инъ. (і^ и^зба'ви дв~да а^ве'са.) и^ порази` и^ноплеме'нника и^ ё^мори` и&” (И$) тогда` кля'шася мђжи дв~дви гл~юще. не вни'деши ктомђ`
(на' брань с нами)58, (да)59 не ё^гаси'ши свњти'лника і^и^л~ева” *И$ бы'сть по си'хъ (-)60 бра'нь въ (не'џе)61, съ и^ноплеме'нники. тогда` порази` савохњ'и,
500

а~ црs к~

а~ црs л~а

а~ параl к~

21,17

2Царств

22,18

и^же (эT а^со'џ#)62 [собра'нныя внђки гига'нтовы]63”
И$ быs [паки]64 бра'нь въ [ровњ`]65 съ и^ноплемеnники
и^ порази` е^леа^на'нъ сн~ъ (а^лворїя)66 (виџлеѓ%м#скаго)67. голїа'џа и^же эT геџ#џе'я. и^ дре'во ко'пїя
е^го (бы'сть вели'ко ѕњло)68” И$ (бы'сть паки)69
бра'нь въ ге'џњ. и^ бњ` мђжъ [эT мадо'на]70. и^
прь'сты рђкђ е^го и^ (-)71 но'гђ е^го (по, ѕ~,
пр'ьстъ)72, (кои'ждо рђцњ и^ но'ѕњ. (число'мъ, к~, и^
д~)73. и^ то'и роди'ся (эT ра'џы)74” И$ (е^гда) ё^ничижи` і^и^л~я, (тогда)75 ё^би и& (и^ѓ^а^наџа'нъ)76 сн~ъ
(сафа'евъ)77 бра'та дв~два” Четы'ри сїи роди'шася
эT внђ'къ гига'нтовыхъ (раџњши” Въ ге'џњ)78, и^
падо'ша эT рђ'кђ двд~вђ, и^ эT рђ'кђ ра'бъ е^го”

Глvа, к~в”
ўлMо з~і

гл~а дв~дъ къ г~ђ словеса` пњсни сея`. во
(дн~ь во'нже)1 и^зба'ви и& г~ь и^з рђ'ки всњ'хъ
враh е^го, і^ и^з рђ'ки саё%ловы” *И рече г~ь ка'мень мо'и, (-)2 ё^твръженїе мое`, и^ (сп~ситель мо'и)3 б~ъ мо'и, храни'тель (бы'сть)4 мо'и.
ё^пова'я бђ'дђ на' (тя)5. защиTникъ мо'и и^ ро'гъ
сп~се'нїа мое^го. застђ'пникъ мо'и (-)6 прибњ'жище
(-)7 сп~се'нїю мое^мђ (и^) эT непра'вды сп~се'ши м^я”
Хваля'и призовђ` г~а, и^ эT вра'гъ мои^хъ сп~сђся”
ЈА/ко ѓ^дръжа'ша м^я бо'лњзни смр~тныя, (и^)
пото'цы безако'нїа смђти'ша м^я” (И$) болњ'зни
(а%довы)8 ѓ^быдо'ша м^я. вари'ша мя (сњти)9
смерътныя” (И$) въ скорбъ мою` призва'хъ г~а. и^
къ б~ђ мое^мђ (во'звахъ)10. и^ (ё^слы'ша)11 (м^я) эT
(ст~ыа) цр~кви свое'я глаs мо'и. и^ во'пль мо'и (преD
ни'мъ вни'дет#) во ё%ши е^го” И$ подвижа'ся и^
трепеTна бы'сть земля`. и^ ѓ^снова'нїа (го'ръ)12
смято'шася, и^ подви'зашася (и^ трепе'тна
бы'сть и^)13 прогнњ'вася (на' ня г~ь)14 (и^хъ)”
Възы'де ды'мъ гнњ'вомъ е^го. и^ ѓ'гнь эT (лица`)15
е^го воспланеTся. (и^) ё'глїе возгорњшася эT не'го”
(Преклонь)16 нб~са и^ сни'де, и^ примра'къ поD нога'ма
е^го” И$ въсњ'де на херђви'мъ, и^ ле'тњ и^ ја^ви'ся
на кры'лђ вњтренюю” И$ положи` тм^ђ за кро'въ
свой. (и^) ѓ'крестъ е^го кро'въ е^го. те'мна вода`
(-)17 во ѓ'блацњхъ а^е'рныхъ. эT сїянїа преD ниM
разгорњшася ё%глїе ѓ^гне'нїи” (И$) возгремњ съ
нб~се г~ь, и^ вы'шнїи даs гла'съ сво'и. И$ пђ'сти
стрњ'лы и^ расточи я&. (и^ бле'снђ) мо'лнїя (-)18
ё^стра'ши я&” И$ ја^ви'шася (и^сто'чницы)19 моrстїи. и^ эTкры'шася ѓ^снова'нїя в#селе'ныя, эT запрњще'нїя гн~я. (и^) эT доXнове'нїа (дх~а) гнњва
твое^го” Посла` свы'ше и прїя'тъ м^я (и^) поDя'тъ
мя эT во'дъ мно'гъ” (І$) и^зба'ви м^я эT вра'гъ
мои^хъ си'лныхъ, (и^) эT ненави'дящиX м^я. ја%ко
ё^твръди'шася па'че мене`” Вари'ша м^я во дн~ь
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світильника. 18 *І після цього була
війна з чужинцями в Неті. Тоді побив Савохій, що з Асота, зібраних
внуків велетнів. 19 І знову була війна з чужинцями в Рові, і побив Елеанан, син Алворія, Вифлеємського
Ґоліята, що з Ґеттея, і дерево його
списа було дуже великим. 20 І була
знову війна в Ґеті. І був чоловік з
Мадони, і пальці його рук і його
ніг, по 6 пальців на кожній руці і
нозі, числом 20 і 4; і він народився
від Рафи. 21 І коли він зневажив
Ізраїля, тоді його забив Йоанатан,
син Сафая, брата Давида. 22 Ці чотири народилися від внуків велетнів Рафи в Ґеті, і впали від рук Давида і від рук його рабів.

пар1. 20

Глава 22
1 І сказав Давид до Господа слова цієї пісні в дні, в якому спас його Господь з руки всіх його ворогів
і з руки Саула. 2 *І він сказав: Господи, мій камінь, моя твердиня і
мій спаситель, 3 мій Бог, він був
мені охоронцем. Буду надіятися на
тебе. Мій оборонець і ріг мого спасіння, мій заступник, охорона мого
спасіння, і спасеш мене від несправедливості. 4 Хвалячи прикличу
Господа – і спасуся від моїх ворогів. 5 Бо мене охопили смертні
болі і потоки беззаконня засмутили
мене. 6 І болі адові оточили мене,
випередили мене сіті смерті. 7 І в
моїм болі я закликав до Господа, і я
закликав до мого Бога, і він мене
вислухав від святої своєї церкви,
мій голос і мій крик прийде перед
нього до його вух. 8 І задрижала, і
затремтіла земля, і жахнулися основи гір, і зрушилися, і затремтіли,
і на мене розгнівався їхній Господь.
9 Піднявся дим його гнівом, і вогонь запалає з його лиця, і вугілля
розгорілося від нього. 10 Прихиливши небеса, і він зійшов, і темрява під його ногами. 11 І сів на херувимах, і полетів, і з’явився на крилах вітру. 12 І поклав темряву, як
свій сховок, і довкруги нього його
шатро: темна вода в хмарах повітря; 13 від сяйва перед ним загорілося огненне вугілля. 14 І загримів з
неба Господь, і вишній дав свій голос, 15 і випустив стріли, і розсіяв
їх, і блиснув блискавкою – перелякав їх. 16 І відкрилися джерела моря, і відкрилися основи вселенної
від господньої погрози і від подиху
духу твого гніву. 17 Послав згори і
взяв мене, і витягнув мене з численних вод. 18 І спас мене від моїх
сильних ворогів і від тих, що мене
ненавидять, бо скріпилися понад
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мене. 19 Випередили мене в дні мого
болю, і Господь був тим, хто мене
підняв 20 і вивів мене на широчінь,
спас мене, бо мене вподобав. 21 І віддав мені Господь за моєю праведністю, і за чистотою моїх рук Він винагородив мене. 22 Бо я зберіг господні
дороги і не відступив безбожно від
мого Бога. 23 Бо всі його суди є переді мною, і його оправдання не відступили від мене. 24 І буду невинним
з ним, і обережуся від мого беззаконня. 25 І мені Господь віддасть за моєю праведністю і за чистотою моїх
рук перед його очима. 26 З праведними – будеш праведним і з невинним мужем – будеш невинним. 27 І з
вибраним – будеш вибраним і з розбещеним – будеш розбещеним. 28
Народ же покірний спасеш і присмириш очі гордих. 29 Бо ти просвічуєш мій світильник, Господи, Боже
мій, просвічуєш мою темряву. 30 Бо
тобою спасуся від біди, і в моїм Бозі
перелізу через стіну. 31 Сильні і непорочні його дороги; господнє слово
розпечене, воно є охоронцем всім,
що надіються на нього. 32 Бо хто
Бог, за винятком нашого Бога, чи хто
творець, за винятком нашого Господа. 33 Сильний Бог, що держить мене
силою і поклав мені невинну дорогу.
34 Він кладе мої ноги, як у оленя, і
ставить мене на високих. 35 Навчає
мої руки на бій, вкладає мідяний лук
в мою руку. 36 І Ти дав мені оборону
спасіння, і твоє нагадування виправить мене, навчить мене вповні. 37
Ти поширив мої стопи піді мною, і не
похитнуться мої голінки. 38 І прожену моїх ворогів, і дожену їх, і не
повернуся, доки не будуть викінчені.
39 Знищу їх, і не встояться, і впадуть
під моїми ногами. 40 Підперезав Ти
мене силою на бій, і зігнув Ти під
мене всіх, що повстають на мене. 41 І
Ти дав мені хребет моїх ворогів, Ти
вбив тих, що мене ненавидять. 42 Закричали – і не було рятівника, закликали до Господа – і не вислухав
їх. 43 І стер їх, як порох землі, і розбив їх, як грудки по дорозі. 44 Він
визволив мене від нарікання мого
народу. І Ти поставиш мене в голови
народів, і народ, якого я не знав, мені
послужив, 45 і на слух вуха мене послухали. 46 Чужі сини мені збрехали,
сини чужі постаріли і стали кульгавими від своїх стежок. 47 Живий
Господь і благословенний Бог, і піднесеться Бог мій, спаситель мій. 48
Сильний Господь, що дає і мені
помсту, і приводить народи під мене,
49 і вирвав мене від моїх ворогів, і
піднесеш мене від тих, що повстають
проти мене, і Він визволив мене від
неправедного мужа. 50 *Через це
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печа'ли мое'а и^ бысть г~ь поDя'тель мо'и” И$
възведе м^я на широтђ` (-)20 и^зба'ви м^я, ја^ко
вохсотњ` м^я” И$ возда'сть м^и г~ь по правдњ
мое'й (и^) по чистотњ` рђ'кђ мое'ю възда'сть
м^и” ЈА/ко съхрани'хъ пђти` гн~я. и^ не нечествова'хъ эT б~а мое^го” ЈА/ко вс^и сђди е^го предо
мно'ю (сђть) и^ ѓ^правда'нїя е^го не эTстђпи'шA
эT [ме'не]21” И$ бђ'дђ непоро'ченъ с ниM, и^ съхраню'ся эT безако'нїа мое^го” И$ возда'сть м^и г~ь по
пра'вдњ мое'й, и^ по чистотњ` рђ'кђ мое'ю преD
ѓ^чи'ма е^го” Съ (прпDбными)22 прпDбнъ бђ'деши
и^ съ мђже'мъ непови'ннымъ непови'неn бђ'деши”
И$ съ и^збра'ннымъ и^збраn бђ'деши. и^ со стропти'вымъ раз#врати'шися” (-)23 Лю'ди (же) смире'нныа спасе'ши. и^ ѓ'чи го'рдыхъ смири'ши” ЈА/ко
т^ы [просвњща'еши свњти'лникъ]24 мо'и г~и, (б~е
мо'и просвњща'еши)25 тм^ђ мою`” ЈА/ко тобо'ю
(и^зба'влюся эT напа'сти)26. и^ ѓ' бѕ~њ моеM
прелњзђ стњнђ” Крњ'пкїи` (и^) непоро'чны (пђти`)27 е^го. гл~ъ гн~ь [-]28 раж#жеn, защи'тниk е^сть
всMњ ё^пова'ющиM на'нь” [ЈА/ко]29 кт^о [б~ъ]30 ра'звњ
(б~а на'шего)31. (л^и)32 кт^о тво'реw (-)33 ра'звњ (г~а
на'шего)34” Крњ'покъ (б~ъ) ѓ^бдержа'и м^я си'лою,
и^ положи` непоро'чеn пђть мо'и” Полага'я но'ѕњ
мои` ја%ко е%лени. и^ на высо'киX поставля'а м^я”
Наё^ча'я рђ'цњ мои` на' брань. (-)35 полага'я
лђкъ мњдянъ мы'шци мое'й” И$ даl м^и е^си
защище'нїе спsнїю (-)36. и^ наказа'нїе твое`
(и^спра'виT)37 м^я. (наё^чиT м^я до конца`)” [РаZшириl
е^си]38 стопы` моа` подо мно'ю. и^ не позыбле'тася го'лени мо'и” (И$) поженђ` врагы` моя` и^ пости'гнђ я&. и^ не воз#вращђся до'ндеже (сконча'юTся)39” (-)40 Сокрђшђ я& и^ не и%мђть постоя'ти, и^ падTђ поD нога'ма мои'ма” (Препоја^саl)41
мя е^си си'лою на' браn (и^) (въспяl е^си)42 (вс^я)
воста'ющая на' мя поD м^я” И$ враh моиX даl м^и
е^си хребеT. (и^) ненави'дящая м^я (-)43 ё^мрътви'лъ е^си” (Возва'ша)44 и^ не (бњ`)45 (сп~са'ющаго)46, (возва'ша) ко г~ђ, и^ не ё^слы'ша иX” И$
эTя'т# я& ја^ко праX зе'мныи. (и^) ја%ко бе'рнїе по
пђти` и^стоnчи я&” (-)47 И$зба'ви м^я эT [прерњка'нїа людїи моиX]48. (и^) поста'виши м^я в# главђ
ја%зы'коM (и^) лю'дїе иXже не знаX рабо'таша м^и. (и^)
(во слXђ ё%ха ё^слы'шаша м^я” Сн~ве тђждїи
сол#гаша м^и)49, сн~ове тђж'дїи (ѓ^беTшаша)50 и^
(ѓ^хромо'ша эT стезь своиX)51” Жиv г~ь и^ блsвеn
(б~ъ)52. и^ вознесеTся б~ъ мо'и [сп~съ]53 мо'и
крњпкїи г~ь да'я (и^) месть мн^њ. (и^) приводя`
лю'ди поD м^я. и^ взяT м^я эT враh моиX. и^ на
воста'ющаа на' мя вознесе'ши м^я (и^) эT мђж'а
непра'веDна и^зба'ви м^я” *Сего` раd и^сповMњ т^я (въ
ја^зы'цXњ г~и)54. і^ и'мени твое^мђ воспо'ю” (възве502
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лича'ю)55 спsенїе (цр~ево)56, и^ творя'и млsть х~ђ
свое^мђ дввDи, и^ сњмени е^го до' вњка”
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(їи`) словеса` двд~ва послDњнїи, вњреn дв~дъ
сн~ъ і^ес#сеѓv. и^ вњреn мђ'жъ, е^гоy востави`
(-)2 х~а эT б~а і^а'ковля и^ бл~голњпеn ўалоMникъ і^и^л~евъ. (и^) дх~ъ гн~ь (во мнњ` гл~а)3
и^ сло'во е^го на ја^зы'цњ моеM” Гл~етъ б~ъ і^и^л~евъ
мнњ`. гл~а храни'тель і^и^л~евъ приTчђ рекїи во
(чл~цњх#)4 ка'ко ё^дръжи'те страX бж~їи (ја%ко во
свњтњ бж~їи)5 заё%тра (и^) в#зы'де слн~це ё%тро
(и^) не (поме'рчеT)6 эT сїя'нїа. (-)7 ја%ко эT (горы
па'жиTныя)8 эT земля`. не та'ко б^о доM мо'и съ
крњ'постїю. завTњ б^о вњ'чныи положи` м^и, ё^гото'ванъ во вся'ко вре'мя сохранеn. ја^ко вс^е сп~се'нїе
мое`. и^ вс^е хотенїе (мое` ѓ^ г~њ)” ЈА/ко не и%мать
прозя'бнђти безакоnныи. ја%ко те'рнъ и^зостреn,
(и^) вс^и сїи`. ја%ко не (въстргнTђся рђка'ми)9 ни'же
мQђ трђ'диTся в ниX. и^ мно'жество желњ'за и^
древа эT ко'пїа (-)10 ѓ^гнеM (поQгђтся, и^ попаляTся)11 срамото'ю свое'ю” *Сїи и^мена` си'лныX
двд~выX і^е^восџе'и хананеа'ниn княZ третїи е^сть.
(и^) а^динон# (неѓs)12, (и^) се'й ѓ^бнажи` (ко'пїе)13 свое`,
на и~, соT (воиn и^ побњди въско'рњ)14” И$ по неM (е^лїа^за'ръ)15 сн~ъ эTц~а бра'та е^го [-]16 въ треX си'лныX се'и б^њ съ дв~дом# в (сира'не)17 (-)18 внегда`
поноси'ти иX и^ноплеме'нникоM. [і^ и^ноплеме'нницы]19
собра'шася т^ђ на' брань. і^ и^зыидо'ша (мђжи
і^и^л~ви)20 [противђ лицђ` и^хъ]21” [И$]22 то'и воста`.
и^ би` и^ноплемеnники, доnдеже ё^трђди'ся рђка` е^го, и^ прильпе` рђка` е^го к# мечђ`. и^ сътвори` г~ь
спsнїе вели'ко въ (то'и дн~ь)23. (и^же)24 лю'дїе ѓ^брати'шася въ слDњ е^го, то'кмо совлача'ти” И$ по
неM самаїя сн~ъ (а^саи'на а^рђке'искаго)25. і^ (и^ноплемеnницы собра'шася)26 въ џирїю. и^ бњ т^ђ
ча'сть села` и^сполнь ляща. и^ лю'дїе бњжа'ша эT
лица` и^ноплеме'нникъ” *И$ (събраша'ся)27 посре'дњ
ча'сти, и^ брани'ша е^го. і^ и^зби` и^ноплеме'никы. и^
сътвори` г~ь сп~се'нїе вели'ко (въ то'й дн~ь)” И$ снидо'ша тр^и эT триде'сяT (князе'и), и^ прїидо'ша
въ (жа'твђ)28. къ дв~дђ въ верте'пъ (эTдала'м#скъ)29. и^ чино'ве и^ноплеме'нникъ, внидо'ша во
ё^доль (раџаи%ньскђю)30” И$ дв~дъ тогда` (б^њ) въ
ѓ^бдеръжа'нїи, и ста'н# (б^њ) и^ноплеме'нническъ
(-)31 въ (виџлеѓ'мњ)32” И$ вожажда` дв~дъ, и^ рече
кт^о (мя и%мать напои'ти)33 эT воды` рова, и^же въ виџлеѓ%мњ при вратњхъ. ста'нъ же
(б^њ) (тогда` и^ноплеменическъ)34 въ (виџлеѓ'ме)35, и^ (разгна'ша)36 (си'лнїи трі'е)37, ѓ^поlче'нїе
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визнаватимуся тобі між народами,
Господи, і співатиму твоєму імені, 51
звеличуватиму спасіння царя, і він
чинить милосердя своєму христові
Давидові і його насінню навіки.

Глава 23
1 Це останні слова Давида: Вірний
Давид, син Єссея, і вірний чоловік,
якого поставив христом від Бога Якова, і прекрасний ізраїльський псалмоспівець; 2 і Дух Господній в мені заговорив і його слово на моєму язику.
3 Говорить мені Бог Ізраїля, сказав
сторож Ізраїля притчу, що говорить:
Як в людях скріпите страх Божий, 4
наче в божому світлі вранці і зійде
сонце, і ранок не затьмариться від
світіння і з гори родючої, з землі. 5
Не так бо мій дім з силою. Бо вічний
завіт поклав мені, приготований, збережений в усякому часі, бо все моє
спасіння і все моє бажання в Господі.
Адже не проросте беззаконний. 6 Так
як вигострена тернина, і ці всі, бо не
вирвані будуть руками, 7 ані муж не
потрудиться в них; і множество заліза і дерева від списа в вогні будуть
спалені, і будуть спалені своїм соромом. 8 *Це імена сильних Давида:
Євостей – ханеянин, він володар третини, і Адиноннеос, і цей витягнув
свій спис проти 8 сот вояків і швидко
переміг. 9 І після нього Еліазар, син
його батькового брата, між трьома
сильними. Цей був з Давидом в
Сирані, коли їх гнобили чужинці, і
чужинці зібралися там на бій, і
вийшли ізраїльські мужі назустріч їх
лицям. 10 І той встав і бив чужинців,
аж доки не змучилася його рука, і
прилипла його рука до меча; і Господь вчинив велике спасіння у тому
дні, в якому народ повернувся вслід
за ним, тільки, щоб грабувати. 11 І
після нього – Самая, син Асаїна арукейського. І чужинці зібралися до
Тирії, і там була частина поля повна
сочевиці, і народ втік від лиця чужинців. 12 *І зібралися посеред частини, і обороняли її, і він вигубив
чужинців, і Господь вчинив велике
спасіння в тому дні. 13 І прийшли
три з тридцятьох князів, і прийшли в
жнива до Давида до Отдаламської
печери, і полки чужинців ввійшли в
Рафаїнську долину. 14 І Давид тоді
був в околиці, і табір чужинців був у
Вифлеємі. 15 І зажадав Давид, і сказав: Хто мене напоїть водою з ставу,
що в Вифлеємі, в брамі? Табір же
чужинців тоді був у Вифлеємі. 16 І
сильні три розігнали табір чужинців і
набрали води з вифлеємського ставу,
що при брамі, і взявши, прийшли до
Давида, і він не забажав її пити і помолився Господеві. 17 І сказав: Ми-
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лосердя це вчинив мені Господь.
Чи ж питиму я кров мужів, що
пішли в їхніх душах? І не забажав
її пити. Це вчинили три мужі сильні. 18 І Авеса, брат Йоава, син
Саруї, цей був князем над третьою частиною, цей же підняв
свою зброю проти 300 мужів,
щоб зранити, і йому ім’я є між
трьома. 19 І з тих трьох славний, і
став їм за вождя, і до цих трьох
до тричі не прийшов. 20 І Ванея,
син Йотдая, муж той з Кавесаїла,
з численними ділами. І він побив
двох синів Аріїла Моавського. І
він прийшов, і побив лева посеред ями у сніжний день. 21 І він
побив чоловіка-єгиптянина, гарного мужа; в руці ж єгиптянина
був спис, наче стовп, і він зійшов
до нього з палицею, і видер списа
з руки єгиптянина, і його вбив
його ж списом. 22 Це вчинив Ванеас, син Йодая, і йому ім’я між
трьома сильними. 23 І він був над
ними 30 славний, і до трьох не
прийшов. І Давид поставив його
над сторожею, щоб його слухали.
24 Й імена сильних царя Давида:
Асаїл, брат Йоава – цей між тридцятьма, Елеанан, син свого, батькового брата з Вифлеєму. 25 Семов Ародіїн, Хелис з Елодотнсіки. 26 Іїра, син з Киса атекоїтського, 27 Авієзер Анатотський,
Савухей, що з Асотита, 28 Елоон
Алонитський, Мовей, що з Ітаетотити. 29 Ели, син Ваана, що з
Нетофатит, Етти, син Аривана з
Ґаваона, синів Веніямина. 30 Ванеас Фаратонитський, Урій з Налалигея. 31 Аріїл, син Аварута,
Азаор Варсамитський. 32 Еліас,
син лавонитський, Васей Гонитський, Йоатан, 33 син Самана Аротитського, Ахіян, син Аретаїна
Аратурського. 34 Елифалат, син
Маахіява. Еліяв, син Ахітофеля
Ґелоонитського. 35 Асарій Кармильський. Туурем, син Асви. 36
Іґала, син Яфала. І Ваай, син Аґарія. 37 Елих Амманітський.
Хелорій Виротійський, що ніс
зброю Йоава, сина Саруя. 38 Ірас
Еттерський. Ґарив Еферійський
39 і Урія з Ґетейськ. І всіх 30 і
сім.

Глава 24
пар1. 21

1 І Господь додав, щоб гнів
розгорівся в Ізраїлі, *і підбурив в
них Давида, кажучи: Пішовши і
почисли Ізраїля і Юду. 2 І сказав
цар до Йоава, князя старшини,
що з ним: Іди тепер в усі ізраїльські племена і Юду, від Дана
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и^ноплеме'нникъ, и^ почерпъша воды` эT рова (виџлеѓMскаго)38 е%же ё^ враT, и^ (възе'мше)39 прїидо'ша къ
дв~дђ, и^ не хотя'ше пи'ти е^я`, и^ (помоли'ся)40
г~ђ” И рече млsть м^и г~ь (сътвори` сїю)41, кро'вь ли
(с^е) мђж'ъ шеDшиX въ дш~а и%хъ пи'ти и%мамъ
а%зъ, и^ не хотя'ше пи'ти е^я`, с^и сотвори'ша три
си'лнїи мђж'и” И$ (а^ве'са)42 бра'тъ і^ѓ^а'вль сн~а сарђ'ина, се'й (б^њ) кня'ѕь (наD третїею ча'стїю)43, (-)44
сі'и (же) въздви'же (ѓ^рђжїе)45 свое` на т~, (мђж'ъ
ё^ја^зви'ти)46, и^ томђ` и%мя (е^сть) въ тре'хъ” И$
эT трїи тњхъ сла'вныи, и^ бысть имъ (вла'стельство)47, и^ (но) до трїеX (си'хъ до три'жды) не
до'иде” И$ ванњя' сн~ъ (и^эTдаеv)48, мQђ то'й мно'г# въ
дњлеX эT (каваса'иля)49, и^ то'й поби` дв^а сн~а а^рїи'ля моа'в#скаго и^ то'й сни'де и^ поби` льва` по'средњ
рова в# дн~ь снњжеn” (И$) то'й поби` мђжа е^гљ=птянина мђж'а кра'сна в# рђ'кђ же е^гљ=п#тянина (б^њ)
ко'пїе ја%ко (сто'лпъ)50, и^ сни'де к не'мђ с па'лицею,
і^ и^сторже ко'пїе и^з рђ'кђ е^гљ=птянина, и^ ё^би` и^
ѓ^рђжїемъ е^го” Сїя сътвори` (ваи^е^а'съ)51 сн~ъ і^ѓ^да'евъ, и^ томђ` и%мя въ треX си'лныхъ” (И$ бы'сть наD
ѓ^ны`, л~, сла'вныхъ)52, (н^о)53 къ тре'мъ не прїиде,
и^ постави (-)54 дв~дъ (наD стра'жђ)55 послђ'шати
е^го” І$ (-)56 и^мена` си'лныX дв~да цр~я, а^саи'ль братъ
і^ѓ^а'вль, сїи въ тре'хъ десятихъ е^леа^на'нъ сн~ъ
[-]57 эTц~а бра'та свое^го (эT виџлеѓ'ма)58” (Семо'въ
а^родїи'нъ)59 [-]60, (хели'съ эT е^лодоџ#ньсїки)61” (І$и'ра)62
сн~ъ (эT киса, а^џекоитьскаго)63, а^вїезеръ а^наџоџ#скїи, [савђхе'и и^же эT а^соџи'ты]64, (е^лоѓ^нъ)65 [а^лони'тьскїи]66. (мове'и и^же эT и^џае^тоџи'ты)67” (Є/ли)68 сн~ъ ваа'нь, и^же эT нетофа'џитъ. е%џ#џи, сн~ъ
(а^рива'нъ)69 эT (гаваѓ%ны)70 сн~оv венїа'минъ” (Ваи^еа'съ)71, фараџониTскїи ё%рїи, эT (налалиге'я)72” (А$рїиl)73, сн~ъ (а^варђ'џовъ)74. (а^заѓ'ръ)75, варсамиTскїи”
Є$лїа'са, (сн~ъ лавониTскїи)76. [васе'и, гони'тъ скїи]77.
(і^ѓ^а^џа'нъ)78” [Сн~ъ]79 (сама'на)80 [а^рори'тьскаго]81.
а^хїа'нъ сн~ъ (а^ретаи'нъ)82. [а^раџђ'ръскаго]83” (Є$лифала'џъ)84, сн~ъ (-)85 (маа^хїа'вль)86” Є$лїа'въ, сн~ъ
а^хитофе'ль (гелоѓ%ниTскаго)87. а^са'рњи, карми'льскїи.
[тђё^ре'мъ]88, [сн~ъ а%свы]89” (И$га'ла)90, сн~ъ (и^а^фаn)91.
(и^ ваа'н#)92 сн~ъ, [а^гарїинъ]93. (е%лиX а^мани'тъскїи)94”
(Хелорњ'и)95 вироџїискїи нося'и ѓ^рђжїе і^ѓ^а'вле, сн~а
сарђи^на” И$ра'съ (е^џ#џе'ръскїи)96. гари'въ (е^ферњ'искїи)97.
(и^) ё'рїя, (эT геџе'искїи)98” (и^) всњхъ, л~, и^ сеDмъ”

Глvа, к~д”
приложи` гнњ'въ г~ь, раз#горњтися въ і^и^л~и.
*и^ подви'же (в ни'хъ дв~да)1 гл~я. шеD (и^)
сочти` і^и^л~я (-)2 і^ё'дђ” И$ реq (дв~дъ)3 къ
і^ѓ^а'вђ, княѕю (старњишемђ)4 и^же с ни'мъ.
и^ди` нн~њ въ вся` колњ'на і^и^л~ева (і^ и^ё'дина). эT
да'на (да'же и^)5 до верса'вїя. и^ сочти` лю'ди. и^ да
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ё^вњмъ число` люде'мъ” И$ рече і^ѓ^а'въ къ цр~ю
(-)6 да приложи'тъ г~ь б~ъ тво'и къ люде'мъ
(твои%мъ). ја%коже ся и%мъ [-]7 стори'цею сђгђ'бъ ё^мно'жити. и^ ѓ'чи господи'на мое^го цр~я
ви'дњти, и^ господи'нъ мо'и цр~ь почт^о помышля'етъ ѓ^ словеси` сеM” И$ ё^крњпи` сло'во (цр~ь)8
къ і^ѓ^а'вђ, и^ къ княѕе'мъ (си'лныM)9. і^ и^зы'де
і^ѓ^а'въ, и^ кня'ѕи крњ'пости преD цр~я, сочести`
лю'ди і^и^л~евы” И$ преидо'ша і^ѓ^рдаn, и^ внидо'ша въ
а^рои'ръ, съ ѓ^де'снђю гра'да, и^же посре'дњ дебри`
га'дїи, и^ е^лїезе'ръ” И$ прїидо'ша в галаа'дђ, и^
въ землю џавасо'нъ. [и^ въ џо'нъ. и^ въ]10 (да'сђ)11. и^ внидо'ста въ данида'нъ. [-]12 и^ ѓ^бидо'ста до сидо'на” И$ (пото'мъ) прїидо'ста въ
маўаr ти'рђ, и^ въ вся` гра'ды (гевђ'ины)13. и^
въ хананеи'ны. і^ и^до'ста на ю%гъ і^ё'ды, (и^) въ
вирса'вїю” И$ ѓ^быидо'ста вс^ю зе'млю, и^ прїидо'ста (въ і^ерsли'мъ. сконча'вше (і~ ю)14, мsцъ, и^ к~
ма дн~їи)15” И$ да'ст# і^ѓ^а'въ число` сочте'ныхъ
людїи цр~ю. и^ бњ` і^и^л~я (числомъ). и~. со'тъ
ты'сящъ мђжъ си'лныхъ держа'щихъ (ѓ^рђжїе)16. и^ мђжъ і^ё'динъ. пять со'тъ ты'сящъ мђжъ боре'цъ” І$ (ё^боја%ся)17 срDце двд~во
(-)18. по (числђ)19 людїи и^ рече дв~дъ къ г~ђ
съгрњши'хъ ѕњ'ло сътвори'хъ [гл~ъ се'и]20” *[И$]21
н~нњ г~и эTи^ми` ѕло'бђ раба` свое^го ја^ко ѓ^сђетњх#
ѕњло” И$ въста` дв~дъ заё'тра и^ сло'во гн~е
бы'сть къ гаа'дђ прoркђ (въ снњ)22 гл~я”
(Ше'дъ)23 гл~и къ дв~дђ (-)24 та'ко гл~етъ г~ь.
тро'е а^зъ (рекђ` тебњ)25 і^ (и^збере'ши)26 е^ді'но эT
и'хъ. и^ сътворю` т^и” И$ вни'де га'дъ къ дв~дђ і^
и^сповњ'да е^мђ (гл~я)27. и^збере` са'мъ себе` бы'ти
(чт^о хо'щеши)28. прїидђтъ (-)29 г~, лњта
гла'дъ на' землю твою и^л^и г~, мsцы бњ'гати
(-)30 преD враги` твои'ми и^ бђдђтъ гоня'ще
т^я и^л^и (г~, дн~и сме'рти въ земли` твое'и бы'ти)31. нн~њ ё%бо разђмњ'и и^ ви'ждь чт^о эTвњща'ю посла'вшемђ м^я (-)32” И$ рече дв~дъ къ
га'дђ. тњ'сно м^и эTвсю'дђ (-)33 е^сть [тро'е с^е]34.
*да в#падђ` въ рђ'цњ гн~и. ја%ко мно'ги (сђть)
щедроты` е^го ѕњ'ло. в рђцњ же чл~чи да не
впадђ`. і^ и^збра` себњ` дв~дъ са'мъ сме'рть. и^
дн~їе жа'твенїи пшени'цы” И$ даs г~ь [сме'рть въ
і^и^л~и]35. эT ё'тра до ча'са ѓ^бњ'днего и^ нача'ся
ја%зва (бы'ти) въ лю'дехъ. и^ ё^мро'ша эT людїи
(гн~ихъ) эT дана и^ до верса'вїя, Wо~, мђжъ” И$
простре` а^гг~лъ бж~їи рђкђ свою въ і^ерsли'мъ расточи'ти я&, и^ (не преклони`)36 г~ь на ѕло'бђ. и^
рече а%гг~лђ расточа'ющемђ лю'ди. довлњ'етъ т^и
нн~њ эTи^ми` рђкђ твою. и^ а'гг~лъ гн~ь б^њ (стоя`) преD гђмно'мъ (ѓ^рнњя')37 (і^е^љ=сњ'ева)38” *И$ рече
дв~дъ къ г~ђ внегда` ви'дњ а%гг~ла бию'ща лю'ди.
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і аж до Вирсавії, і почисли народ, і
хай взнаю число народу. 3 І сказав
Йоав цареві: Хай Господь Бог твій
додасть до твого народу так, щоб
вони помножилися в стократ і очі
мого пана царя побачили. І мій пан
цар навіщо роздумує про це слово? 4
І перемогло слово царя перед Йоавом
і перед сильними князями. І вийшов
Йоав і князі сили перед царем почислити ізраїльський народ. 5 І вони
перейшли Йордан і пішли до Ароіра,
з правої сторони міста, що посеред
долини Ґадій і Елієзер. 6 І пішли до
Ґалаада, і до землі Тавасона, і в Тон, і
в Дасу, і пішли до Данідани, і обійшли до Сідона. 7 І потім пішли до
Мапсара Тирського, і до всіх міст
Гевуїни, і до Хананеїни, і пішли на
південь Юди, і до Вирсавії. 8 І обійшли всю землю, і прийшли до Єрусалиму, коли закінчилося 10 місяців і
20 днів. 9 І Йоав дав цареві число
почислених людей, й Ізраїль був
числом 8 сот тисяч мужів сили, що
носять зброю. І мужів Юди – п’ятьсот тисяч бойових мужів. 10 І злякалося серце Давида після почислення народу, і сказав Давид до
Господа: Я дуже згіршив тим, що
вчинив я це слово. *І тепер, Господи,
відніми злобу твого раба, бо я дуже
здурів. 11 І встав Давид вранці, і Господнє слово було до Ґаада, пророка, в
сні, кажучи: 12 Пішовши, заговори
до Давида: Так каже Господь: Три
речі я тобі говорю, і вибереш одне з
них, і вчиню тобі. 13 І ввійшов Ґад до
Давида, і сповістив йому, кажучи:
Вибери сам собі, щоб сталося, що
хочеш. Прийдуть 3 роки голоду на
твою землю, або 3 місяці втечі перед
твоїми ворогами, і будуть тебе переслідувати, або 3 дні в твоїй землі
буде смерть. Тепер, отже, знай і
гляди, що відповім Тому, що мене
послав. 14 І сказав Давид до Ґада:
Тісно є мені звідусюди через ці три
речі. *Хай впаду в господні руки, бо
дуже велике є його милосердя, хай
же не впаду до людських рук. І
Давид сам собі вибрав смерть. 15 І це
дні жнив пшениці. І дав Господь
смерть в Ізраїлі від ранку до обідньої
години, і почалася смертність в
народі, і померли з господнього
народу від Дана і до Вирсавії 70000
мужів. 16 І божий ангел простягнув
свою руку проти Єрусалиму, щоб
його знищити, і Господь не схилився
на зло і сказав ангелові, що нищив
народ: Досить тобі тепер, забери
твою руку. І господній ангел стояв
перед током Орнія Євусея. 17 *І
сказав Давид до Господа, коли побачив ангела, що вигублював народ, і
сказав: Я є той, хто згрішив, я є
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пастир, що зло вчинив, а що вчинили ці вівці? Хай тепер буде на
мені твоя рука і на домі мого батька. 18 І прийшов Ґад до Давида в
тому дні, і сказав йому: Піди *і постав Богові жертовник на тоці Орнія Євусея. 19 І пішов Давид за
словом Ґада, пророка, так як йому
заповів Господь. 20 І схилився Орній і побачив царя і його слуг, що
йшли за ним, і вийшов Орна і поклонився цареві, впавши на своє
лице до землі. 21 І сказав Орна: Що
це, що прийшов пан мій цар до
свого раба? І сказав йому Давид: Я
прийшов купити у тебе тік, щоб
збудувати божий жертовник, щоб і
спинилася смертність народу. 22 І
сказав Орна до Давида: Хай пан
мій цар візьме і збудує Господеві
Богові те, що добре в його очах.
Ось воли на цілопалення і колеса, і
посуд волів на дерево. 23 Все дав
Орна цареві, і сказав Орна до царя:
Господь Бог твій хай тебе поблагословить. 24 І сказав цар: Принесу
Господеві Богові моєму в заміну, і
не принесу цілопалення даром. І
купив Давид тік і волів за 50 сиклів
срібла, 25 і Давид збудував жертовник Богові на тоці, і приніс цілопалення і мирне. І Господь вислухав
землю, і забрано смертність з Ізраїля.

и^ рече (-)39 а'зъ е^смь (съгрњши'выи)40. (-)41 а%зъ
е^смь па'стырь (ѕл^о сътвори'выи)42. (а^)43 сїя ѓ%вца
чт^о сотвори'ша. бђ'ди нн~њ рђка` твоя на мн^њ,
и^ на до'мъ эTц~а мое^го” И$ прїиде гаD къ двдђ
въ дн~ь то'и. и^ рече е^мђ възыиди. *и^ поста'ви
(б~ђ)44 ѓ^лта'рь въ гђмнњ` (ѓ^рнњя' і^е^љ=сњ'ина)45” И$
възы'иде дв~дъ по гл~ђ га'да [прoрка]46. и^мъже
ѓ%бразоM заповњ'да е^мђ г~ь” И$ прекло'нся (ѓ^рнїи)47 и^
ви'дњ цр~я и^ ѓ'троки е^го въсходя'ща вы'ше е^го.
і^ и^зы'иде ѓ%рна. и^ поклони'ся цр~ю (паD) на лицы`
свое^мъ на земли`” И$ рече ѓ%рна. что` с^е ја%ко прїиде
господи'нъ мои цр~ь къ рабђ` свое^мђ. и^ рече (е^мђ)
дв~дъ кђпи'ти ё^ тебе` гђмно` (прїидо'хъ). въ
созда'нїе ѓ^лтаря` (бж~їя)48. да и^ преста'нетъ
ја%зва эT людїи” И$ рече ѓ%рна къ дв~дђ. да прїиметъ и възнесе'тъ господи'нъ мои цр~ь. г~ђ
(б~ђ) бл~гое преD ѓ^чи'ма свои'ма. с^е воло'ве въ вся`съжига'емая. и^ колеса` и^ сосђ'ди. волоv на дрова`”
Вс^я да'сть ѓ%рна цр~ю. и^ рече ѓ%рна къ цр~ю, г~ь б~ъ
твои да блsвитъ тя” И$ рече цр~ь (-)49 въ премњне'нїи (възнесђ`) (г~ђ б~ђ мое^мђ. и^ не вознесђ`
вс^есожига'емыхъ тђне`)50” И кђпи` дв~дъ гђмно` и^
волы`. за (н~, си'кль сребра`)51, и^ сози'жде [-]52 дв~дъ
ѓ^лтаr (б~ђ)53 (на гђмнњ`). и^ възнесе` вс^ясожига'е^мая. и^ ми'рная. (-)54 и^ послђш'а г~ь земля`, и^
(эTя'тъ ја%звђ)55 эT і^и^л~я”

Кінець 2-ї Книги Царств.
Має в собі 24 глави.

Коне'цъ в~ кни'гъ црsтвъ,
и%мать в себњ, глvа, к~д”

ТРЕТЯ КНИГА
ЦАРСТВ ГЛАВА 1
1 І цар Давид був постарівся і
пройшов свої дні, і зодягали його
численною одіжжю, і він не зогрівався. 2 І сказали йому раби: Пошукаємо нашому панові цареві молоду дівчину, і вона служитиме цареві, і буде його гріти, і хай спить з
ним, і зігріє нашого пана царя. 3 І
пошукали молоду, гарну дівчину в
усіх околицях Ізраїля, і знайшли Ависану, сумайтянку, і привели її до
царя. 4 І молода дівчина була дуже
гарна на вид, і гріла царя, і служила

цр~ь дв~дъ (бы'сть) состарњ'въся. (и^) прешеD дн~и своя. и^ ѓ^дњва'хђ и& ри'зами (мно'гими). и^ не съгрњва'шеся” И$ рњша ѓ%троцы е^мђ (да пои%щемъ)2 господи'нђ (свое^мђ)3 цр~ю. дв~ица ё'ныи и^ преDста'нетъ цр~еви. и^
бђдетъ (грњ'ющи е^го)4, и^ да лежи'тъ с ни'мъ,
и^ съгрњ'етъ господи'на на'шего цр~я” И$ възыска'ша ё%нотка до'бры въ всемъ предњ'ли і^и^л~евњ.
и^ ѓ^брњто'ша (а^виса'нђ сђман#тяны'ню)5. и^ приведо'ша я& къ цр~ю” И$ (б^њ) ю%нотка добра` (видњ'нї506
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емъ)6 ѕњло. и^ бы'сть грњ'ющи цр~я, и^ слђжа'щи
е^мђ. (-)7 цр~ь (же) не позна'ше ея`” И$ (посеM) а^до'нїя
сн~ъ (а^сги'џовъ)8 поDне'съся гл~я а%зъ и%мамъ
црsтвова'ти. и^ сътвори` себњ` колесни'ца и^ ко'ня,
и^ н~, мђжъ и^же хожда'хђ преD ни'мъ” И$ не (ѓ^ста'ви)9 е^го эTцъ е^го никогда'же гл~я почто` с^е
т^ы (та'ко) твори'ши. и^ (б^њ) то'и кра'сенъ зра'комъ ѕњ'ло” и^ того` роди'лъ по (а^весоло'мњ)10” И$
бњша совњти е^го съ і^ѓ^а'вомъ сн~омъ сарђиа'совымъ. и^ съ (вїа^џа'ромъ)11 і^ер^ е'ѓ^мъ. и^ помага'хђ
въ слDњ а^донїя'” (-)12 Садо'к (же) і^ер^ е'и. и^ ванњя
сн~ъ (и^ѓ^а^наданїи'нъ)13. и^ наџа'нъ прoркъ, и^ (семеи'нъ)14 и^ [рисі'и]15 и^ (сн~ове) си'лнїи, двд~вњ не
бњша по а^до'нїи” И$ жря'ше а^до'нїя ѓ%вца и^ те'лца и^ а'гнеца. при ка'мени зое^ле'џњ. и^же (ѓ^блежа'ше
ё%стїе)16 кла'дяѕю роги'ля. и^ призва` вс^ю бра'тїю
свою, [сн~ы цр~евы]17. и^ вс^я мђжа і^ё'довы ѓ%троки
цр~евы. (-)18 наџа'на (же) прoрка и^ ване'я. и^ (вс^я)
си'лнїи. и^ соло'мона бра'та свое^го не зва`” И$ рече наџа'нъ къ вирсаві'и ма'тери соло'мони гл~я” (-)19
Слы'шала л^и е^си ја%ко (црsтвђ'етъ)20 а^до'нїя. сн~ъ
(а^сги'џы)21. (-)22 господи'нъ нашъ дв~дъ не вњ'дњ. и^ н~нњ прїиди` совњща'ю т^и совњтъ, і^ и^зба'виши дш~ђ свою и^ дш~ђ сн~а свое^го соло'мона”
Прїиди` (и^) вни'ди къ цр~ю дв~дђ. и^ речеши к
не'мђ гл~ющи, нњ'си л^и г~и мои цр~ю кля'лся рабњ`
свое'и (преD гм~ъ бм~ъ) гл~я. ја^ко (соло'монъ)23 сн~ъ
твои црsтвђе^тъ по мн^њ. и^ то'и ся'детъ на
престо'лњ мое'мъ” (-)24 Чт^о с^е е%сть да црsтвђетъ а^до'нїя, и^ с^е (бђ'детъ)25 гл~юще тебњ` (-)26
съ цр~емъ, и^ а'зъ вни'дђ въ слњ'дъ тебе` и^ сконча'ю гл~ъ тво'и” И$ вни'де вир#саві'я къ цр~ю въ
ло'жницђ, и^ цр~ь состарњ'лся бя'ше (ё^же) ѕњ'ло, и^
(ави'са)27 сђман#тяны'ни бя'ше слђжащи цр~ю” И$
(прикло'ньшеся)28 вир#савїя, (-)29 поклони'ся цр~еви.
и^ рече цр~ь что` (т^и е^сть)30” ѓ^на' же рече г~и мои
цр~ю. т^ы кля'ся преD гм~ъ бм~ъ твои^мъ рабњ`
твое'и (-)31. ја%ко (црsтвђ'етъ сн~ъ твои (соло'монъ)32)33 по мн^њ, и^ то'и ся'детъ на прsтлњ
мое^мъ” И$ с^е нн~њ а^до'нїя (црsтвђ'ет#)34, и^ ты`
господи'не мои цр~ю не вњ'си” И$ поже'рлъ е^сть
телца` и^ а'гнеца. и ѓ'вца мно'жество. и^ созва` вс^я
сн~ы цр~евы. и^ а^вїа^џа'ра жерца` (-)35 и^ѓ^а'ва. кня'ѕя
(си'лныхъ)36. (-)37 (соло'мона)38 (же) раба` твое^го не
призва`” (-)39 Ты' (же) г~и мои цр~ю ѓ%чи всего і^и^л~я
к тебњ (возира'юT) да възвњсти'ши и^мъ кт^о
ся'детъ на прsтњ господи'на мое^го (и^) цр~я (-)40”
И$ бђдетъ ја%ко ё^сне'тъ господиn мои цр~ь съ
эTц~ы свои'ми. и^ бђ'девњ а^зъ и^ сн~ъ мо'и соло'монъ
грњшна” И$ (быs)41 е^ще е'и гл~ющи съ цр~емъ и^ наџа'нъ прoркъ прїиде” И$ възвњсти'ша цр~ю гл~юще
с^е наџа'нъ прoркъ и^ вни'де преD лице` цр~ево. и^ покло507

йому, цар же не пізнав її. 5 І після
цього піднявся Адоній, син Асґіти,
кажучи: Я буду царювати. І зробив
собі колісниці й коні, і 50 мужів, які йшли перед ним. 6 І йому не перешкодив його батько ніколи, кажучи: Навіщо це ти так чиниш? І
був він дуже гарний на вид, і його
породив той після Авесолома. 7 І
його ради були з Йоавом, сином
Саруя, і з Авіятаром, священиком, і
вони помагали вслід за Адонієм. 8
Садок же, священик, і Ванія, син
Йоанадаіїла, і Натан, пророк, і Сем’їн, і Рисії, і сильні сини Давида
не були за Адонією. 9 І Адонія приносив в жертву овець, і телят, і ягнят при камені Зоелета, що лежав
при усті джерела Роґила, і покликав
всіх своїх братів, синів царя, і всіх
мужів Юди, слуг царя. 10 Натана
ж, пророка, і Ванію, і всіх сильних,
і Соломона, свого брата, не покликав. 11 І сказав Натан до Вирсавії,
матері Соломона, кажучи: Чи ти
чула, що царює Адонія, син Асґити? Наш пан Давид не знає. 12 І тепер іди, даю тобі раду, і спасеш
свою душу і душу свого сина Соломона. 13 Ходи і ввійди до царя Давида, і скажеш до нього, мовлячи:
Чи не поклявся ти, мій пане царю,
твоїй рабині перед Господом Богом, кажучи, що: Соломон, твій
син, царюватиме після мене, і він
сидітиме на моєму троні. Що це є,
що царює Адоній? 14 І ось буде, як
ти говоритимеш з царем, і я ввійду
вслід за тобою і докінчу твої слова.
15 І ввійшла Вирсавія до царя до
кімнати, і цар був уже дуже постарівся, і Ависа, сумайтянка, служила
цареві. 16 І схилившись, Вирсавія
поклонилася цареві. І сказав цар:
Що тобі є? 17 Вона ж сказала: Мій
пане царю, ти поклявся перед твоїм
Господом Богом твоїй рабині, що:
Царюватиме твій син Соломон після мене, і він сяде на моїм престолі.
18 І ось тепер царює Адонія, і ти,
мій пане царю, не знаєш. 19 І він
приніс в жертву телят, і ягнят, і багато овець. І він скликав всіх синів
царя і Авіятара, священика, Йоава,
князя сильних, Соломона ж, твого
раба, він не запросив. 20 Ти ж, мій
пане царю, – очі всього Ізраїля глядять на тебе, щоб сповістив ти їм
хто сидітиме на престолі мого пана
й царя. 21 І буде, коли засне мій
пан цар зі своїми батьками, і будемо я і мій син Соломон грішними.
22 І було, як вона ще говорила з царем, і Натан, пророк, прийшов. 23 І
сповістили цареві, кажучи: Ось Натан, пророк. І він ввійшов перед лице царя, і поклонився цареві перед
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його лицем до землі. 24 І сказав Натан: Мій пане царю, чи ти сказав:
Хай царює Адоній після мене і хай
сяде на моїм престолі? 25 Бо він пішов сьогодні і приніс в жертву багато телят, і ягнят, і овець, і покликав
всіх синів царя й володарів сили, і
Авіятара, священика – і ось їдять і
п’ють перед ним, *і сказали: Хай живе цар Адонія! 26 І мене самого, твого раба, і Садока, священика, і Ванія,
сина Йодая, і Соломона, твого раба,
він не запросив. 27 Чи від мого пана
царя було це слово? Бо ти не об’явив
своєму рабові хто сяде на перстолі
пана мого, царя, після нього. 28 І відповів цар Давид, і сказав: Поклич мені Вирсавію. І ввійшла Вирсавія, і
стала перед царем. 29 І поклявся цар,
і сказав: Живий Господь, який спас
мою душу з усякого болю! 30 Так як
я тобі поклявся перед Господом Богом Ізраїля, кажучи що: Соломон,
твій син, він царюватиме після мене і
він сяде на моїм престолі замість мене, що так вчиню я йому в сьогоднішньому дні. 31 І схилилася Вирсавія лицем до землі, і поклонилася
цареві, і сказала: Хай живе пан мій,
цар Давид, навіки. 32 І сказав Давид,
цар: Поклич мені Садока, священика,
і Натана, пророка, і Ванія, сина Йодая. І, ввійшовши, вони стали перед
царем. 33 І сказав їм цар: Візьміть з
собою рабів свого пана, і посадіть
мого сина Соломона на моє осля, і
попровадьте його до жертовника. 34 І
хай там його помаже Садок, священик, і Натан, пророк, на царство в Ізраїлі і Юді; і затрубіть рогом, і скажете: Хай живе цар Соломон! І вийдете і ви вслід за ним. І ввійде він 35
і сяде на моїм престолі, бо він царюватиме замість мене, і я заповів, щоб
був він володарем над Ізраїлем і Юдою. 36 І відповів Ванея, син Йоанадая, цареві, і сказав: Хай буде так.
Вірне Господеві Богові це слово мого
пана царя. 37 Так як Господь є з моїм
паном царем, так хай буде і з Соломоном, і хай його престол звеличиться над престолом мого пана Давида.
38 І пішов Садок, священик, і Анатан, пророк, і Ванія, син Йодая, і хереттії, і офелетії, і посадили Соломона на осла царя Давида, і повели його
до жертовника. 39 І взяв Садок, священик, ріг з олією з шатра, і помазав
Соломона, і затрубів у ріг, і ввесь
народ сказав: Хай живе цар Соломон!
40 І ввесь народ пішов вслід за ним, і
танцювали в групах, і веселилися великою радістю, і земля розступилася
від їхнього голосу. 41 І почув Адоній
і всі його вибрані, і вони вже закінчили їсти, і почув Йоав голос рогу, і сказав: Що це за голос, що шу-
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ни'ся цр~ю преD лицемъ е^го до земля`” И$ рече наџа'нъ г~и мо'и цр~ю. ты' ли рече а^до'нїи да
црsтвђ'етъ по мнњ`. и^ (-)42 да ся'детъ на
прsтлњ мое^мъ” ЈА/ко сни'де днsь и^ закла` те'лца,
и^ ја^гня'та. и^ ѓ^вца` въ мно'жество. и^ созва`
вс^я сн~ы цр~вы и^ кня'ѕя (си'лныX)43. и^ а^вїа^џа'ра
и^ере'я, и^ с^е сђть ја^дђщи и^ пїю'щи преD ниM. *и
рњша да живе'тъ цр~ь а^до'нїя” И мене` самого
раба` твое^го. и^ садо'ка і^ере'я. и^ ванњя сн~а
и^ѓ^да'ева. и^ (соло'мона)44 раба` твое^го не зва`” (-)45
эT господи'на л^и (цр~я мое^го)46 бы'сть гл~ъ се'и.
(-)47 не сказа` (б^о) рабђ` свое^мђ, кт^о ся'деT на
прsтлњ господи'на мое^го цр~я по неM” И$ эTвњща`
[цр~ь]48 дв~дъ, и^ рече (зови`)49 м^и вирсавїю. и^
вни'де (вирсавїя)50, и^ ста` преD (цр~емъ)51” И$
кля'тся цр~ь и^ рече, жи'въ г~ь и^же и^зба'ви дш~ђ
мою` эT всея` печа'ли. (-)52 ја%коже кляX ти ся
преD гм~ъ бм~ъ і^и^л~евымъ гл~я ја%ко (соло'монъ)53
сн~ъ твои, (се'и) црsтвђ'етъ по мнњ`. и^ то'и
ся'детъ на прsтлњ моеM въ мене` мњсто. ја%ко
та'ко сътворю` (е^мђ) въ (дне'шнїи дн~ь)54” И$
преклони'ся вирсавїя лице'мъ на' землю, и^
поклони'ся цр~еви. и^ рече да живе'тъ господи'нъ
мо'и цр~ь дв~дъ въ вњ'ки” И$ рече (дв~дъ цр~ь)55.
(призови`)56 м^и садо'ка жеrца` и^ наџа'на прoрка. и^
ванњя сн~а и^ѓ^да'е^ва. и^ (въшеDше ста'ша)57 преD
цр~емъ” И$ рече (и^мъ цр~ь)58, пои^мњте [съ собо'ю
рабы` господи'на свое^го]59. и^ всади'те сн~а мое^го
(соло'мона)60 на м#ща` мое`. и^ ведњте и& на (ѓ^лта'рь)61” И$ да пома'жет# е^го т^ђ садо'къ і^ере'и и^
наџа'нъ прoркъ (на црsтво въ і^и^л~и і^ и^ё'дњ)62. и^
въстрђби'те ро'гомъ. и^ речете` живе'тъ цр~ь (соло'монъ)63” [І$ и^зыидњте (и^ в^ы) въ слDњ е^го. и^
вни'детъ]64 и^ ся'детъ на прsтлњ мое^мъ. (ја%ко)65 то'и црsтвђ'етъ въ мое` мњ'сто. и^ а'зъ
заповњ'дахъ да бђдеT властели'нъ, надъ і^и^л~емъ і^ и^ё'дою” И$ (эTвњща'въ)66 (и^) ванњя' сн~ъ
(и^ѓ^а^нада'евъ)67, ц~рю и^ рече. да бђдет# та'ко
вњренъ (г~ђ б~ђ гл~ъ се'и)68 господи'на мое^го цр~я”
ЈА/коже (е^сть)69 г~ь съ господи'номъ мои^мъ
цр~емъ. та'ко да бђдетъ (и^) с# (соло'мономъ)70.
и^ да възвели'читъ прsетлъ е^го паче прsтла господи'на мое^го (-)71 дв~да” И$ сни'де садо'къ і^ер^ е'и,
^ а'евъ. и^
и^ (а^наџа'нъ)72 прoркъ. и^ ванњя' сн~ъ и^ѓд
73
хере'џ#џи и^ (ѓ^ џелеџїи') . и^ всади'ша (соло'мона)74
на м#ща` цр~я двDва. и^ възведо'ша и& на (ѓ^лтаr)75. И взя'тъ садо'къ і^е^ре'и ро'гъ съ и^еле'ѓM эT
скљ'нїя. и^ помаза` (соло'мона)76, и^ въстрђби'ша
ро'гомъ, и^ рњша вс^и лю'дїе, живе'тъ цр~ь (соло'монъ)77” И$ възыидо'ша вс^и лю'дїе въслњд# е^го.
и^ ликова'хђ в ли'цњхъ, и^ веселя'хђся весе'лїемъ
вели'кимъ, и^ рас#сњде'ся земля` эT гласа и^хъ” И$
508
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слы'ша а^до'нїя и^ вс^и и^збра'ннїи е^го, и^ тїи бя'хђ сконча'ли (ё^же`) ја^дђще, и^ слы'ша іѓ^а'въ гла'съ
ро'жныи, и^ рече чїи' глаs (е^сть) гра'дђ шђмя'щђ”
(И$ с^е) (е^мђ е^ще`)78 гл~ющђ. и^ (се'и і^ѓ^а^наџа'нъ)79
сн~ъ (и^а^вїа^џа'рь)80 і^ер^ е'я прїиде. и^ рече а^до'нїя,
вни'ди ја%ко мђжъ си'лныи (т^ы е^си)81. и^ бл~га'я
възвњща'еши” И$ эTвњща` (і^ѓ^а^наџа'нъ)82 и^ рече,
(-)83 и^звњстно господи'нъ нашъ цр~ь дв~дъ постави` соло'мона цр~ем#” И$ посла` (с ни'ми цр~ь)84 садо'ка і^е^ре'я, и^ наџа'на прoрка. и^ ванњя' сн~а и^ѓ^да'ева. и^ (хереџі'я)85, и^ (фелеџїю')86, и^ всади'ша и&
на м#ща` цр~ево” И$ помаза'ста и& садо'къ і^ер^ е'и, и^
наџаn прoрк# на црsтво на (ѓ^лтари`)87. и^ взыидо'ша
эTтђдђ веселя'щеся, и^ (то'и т^и е^сть бы'лъ
шђмъ)88 гра'да. (и^)89 гласъ и^же слы'шасте” И$
сњ'де (соло'монъ)90 на прsтлњ црsтњмъ” И$ внидо'ша раби` цр~еви блsви'ти господи'на на'шего цр~я
дв~да гл~юще. да ё^бл~житъ (г~ь)91 (да ё^бл~житъ) и%мя (соломоне)92 сн~а твое^го, паче и%мени
твое^го, и^ да възвели'читъ прsтлъ е^го. па'че
прsтола твое^го. и^ поклони'ся цр~ь къ ѓ^дрђ е^го” И$
си'це рече цр~ь. блsвен# г~ь б~ъ і^и^л~евъ. и^же да'стъ
днесь эT сњмене мое^го, (-)93 на прsтлњ мое^мъ. и^
ѓ'чи мои` (с^е ви'дњста)94” И$ ё^жасо'шася (ё'жасомъ), и^ въста'ша вс^и и'збра'ннїи а^до'нїе^вы. і^
и^дя'хђ (коQдо)95 пђте'мъ свои'мъ” И$ а^до'нїя ё^боя'ся эT лица` (соло'моня)96. и^ (въстаv)97 и эTи'де. и^ ја%ся за ро'гъ ѓ^лтаря`, и^ възвњсти'ша соло'монђ гл~юще. с^е а^до'нїя ё^боја%ся (эT лица`) цр~я
соло'мона, и^ держи'тся за ро'гъ ѓ^лтаря` гл~я. да
клене'тъ м^и ся (цр~ь (-)98 днесь)99 ја^ко да не ё^бїетъ раба` свое^го ѓ^рђжие^мъ” И рече (соло'монъ)100, а^ще бђдеT съ сн~ы си'лныхъ т^о ни
(власъ (главы`) е^го ё^падеT)101 на' землю. и^ а'ще
ѕло'ба ѓ^бря'шется в неM (потоM), т^о да ё'мретъ”
И$ посла` цр~ь (соло'моn)102, и^ (сведо'ша)17 и& со ѓ^лтаря`, (-)103 и^ поклони'ся цр~ю (соло'монђ)104, и^ рече
е^мђ (соло'моn)105 и^ди` в доM свои”

Глvа, в~”
1

приближи'шася (дв~дђ дн~їе) ё^мрњти. и^
заповњ'да (соло'монђ)2 сн~ђ е^мђ гл~я” А/зъ
эTхождђ` въ пђть все'я земля`. (-)3 ты'
(же) крњ'пися, и^ бђди мђж# (съвръшеn)” И$
съхрани` храни'лище г~а (и^) б~а твое^го ходити въ
(вся`) пђти` е^го. (съхраня'и)4 за'повњди е^го и^ ѓ^пра'вданїа и^ сDђбы` [и^ свњдњ'нїя е^го]5 пи'санныя
въ зако'нњ мољ=сїѓ^вњ. да разђмњ'еши ја%же сътвори'ши ѓ^ всXњ, е^ли'коже заповњдаX т^и” да поста'витъ г~ь сло'во е^го. и^же гл~а (к не'мђ) гл~я,
а%ще съхраня'тъ сн~ове твои` пђти (е^го)6, (ја%ко)
ходи'ти предо мно'ю вои%стиннњ всњмъ срDцеM
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мить місто? 42 І ось, як він ще
говорив, і цей Йоанатан, син Явіатара, священика, прийшов, і сказав
Адоній: Ввійди, бо ти є сильним
чоловіком і звіщаєш добро. 43 І
відповів Йоанатан, і сказав: По
правді наш пан цар Давид поставив
царем Соломона. 44 І з ним цар
послав Садока, священика, і Натана, пророка, і Ванія, сина Йодая, і
херетів, і фелетів, і посадили його
на осла царя. 45 І його помазали на
царство Садок, священик, і Натан,
пророк, при жертовнику, і пішли
звідти, радіючи, – і то тобі й є шум
міста, і голос, який ви почули. 46 І
Соломон сів на царськім престолі.
47 І ввійшли раби царя поблагословити нашого пана царя Давида, кажучи: Хай добро вчинить Господь,
хай добрим вчинить ім’я Соломона,
твого сина, понад твоє ім’я і хай
прославить його престол понад твій
престол. І цар поклонився на його
ліжку. 48 І так сказав цар: Благословенний Господь Бог Ізраїля,
який сьогодні дав з мого насіння на
моїм престолі, і мої очі це побачили. 49 І всі вибрані Адонія жахнулися жахом, і встали, і пішли
кожний своєю дорогою. 50 І Адоній злякався лиця Соломона, і
встав, і відійшов, і схопився за ріг
жертовника. 51 І сповіщено Соломонові, кажучи: Ось Адоній злякався лиця царя Соломона і держиться за ріг жертовника, кажучи:
Хай мені сьогодні клянеться цар,
що не заб’є свого раба зброєю. 52 І
сказав Соломон: Якщо буде з синами сильних, то ні волос його голови не впаде на землю. І якщо в
ньому пізніше знайдеться зло, то
хай помре. 53 І послав цар Соломон, і відвели його від жертовника,
і він поклонився цареві Соломонові, і сказав йому Соломон: Іди до
свого дому.

Глава 2
1 І наблизилися Давидові дні
вмерти, і заповів він Соломонові,
своєму синові, кажучи: 2 Я відходжу в дорогу всієї землі, ти ж скріпишся, і стань досконалим мужем.
3 І збережи сторожу Господа і Бога
твого, щоб ходити в усіх його дорогах. Зберігай його заповіді, і оправдання, і присуди, і його свідчення, записані в законі Мойсея,
щоб ти знав, що чинитимеш в усьому, що лиш я тобі заповів, 4
щоб Господь поставив своє слово,
яке сказав до нього, мовлячи: Якщо
твої сини збережуть його дороги,
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щоб ходити переді мною в правді
всім їхнім серцем і всією їхньою
душею, кажучи: Не прожене тебе
чоловік з ізраїльського престола. 5
Ось бо ти знаєш, що вчинив мені
Йоав, син Саруя, скільки вчинив мені
і двом старшинам сили Ізраїля, *Авенирові, синові Нира, і Амесієві, синові Єтера, воєводі Юди, – він забив
їх, і пролив кров бою у мирі часи, і
дав невинну кров, щоб підперезати
свої бедра, і під його ноги його поклав. 6 І вчиниш за своєю мудрістю, і
не зведеш його старість до аду від
миру. 7 І синам Верзовелія Ґалатського вчиниш милосердя, і хай будуть
з тими, що їдять при твоїй трапезі,
*бо так наблизилися до мене, і коли я
втікав від лиця Авесалома, твого брата. 8 І ось з тобою буде Семеній, син
Ґири, син-єменієць з Ватаріїма. *І він
прокляв мене немічною клятвою в
день, в якому я виходив з полками, і
він зійшов мені назустріч до Йордану, і я йому поклявся в Господі, кажучи: Не заб’ю тебе зброєю. 9 І ти не
вигубиш його. І ти взнаєш, що йому
вчиниш, бо ти є мудрим чоловіком. І
зведеш його старість з кров’ю до аду.
10 *І заснув Давид, і його поховано з
його батьками в місті Давида. 11 *І
дні, в яких царював Давид в Ізраїлі,
були 40 літ. В Хевроні він царював 7
літ, а в Єрусалимі 33 роки. 12 І Соломон сів на престолі Давида, свого
батька, будучи 12 літнім, і його царство дуже прославилося. 13 І ввійшов
Адоній, син Аґитони, до Вирсавії,
матері Соломона, і поклонився їй.
Вона ж сказала: Мир твоєму входові.
І сказав Адоній: Мир. 14 І знову сказав: В мене є до тебе справа. І сказала
йому Вирсавія: Говори. 15 І сказав їй:
Ти знаєш, що царство було моїм, до
мене вже ввесь Ізраїль повернув був
своє лице, щоб мені в них царювати,
і моє царство відвернулося від мене і
стало на моєму братові, бо в Господі
так сталося. 16 І тепер я в тебе прохаю одне мале прохання, тож не відверни твого лиця. І сказала йому
Вирсавія: Проси. 17 І сказав до неї
Адоній: Промов до царя Соломона,
говорячи, – бо він не відверне від
тебе свого лиця – і хай мені дасть
Авесану, сумайтянку, за жінку. 18 І
сказала Вирсавія: Добре, я буду про
тебе говорити до царя. 19 І Вирсавія
ввійшла перед царя, щоб говорити
йому про Адонія. І цар встав їй назустріч, і він їй поклонився і сів на
своїм престолі, і поставили інший
престол для матері царя, і вона сіла
по правиці сина. 20 І сказала своєму
синові: Я у тебе прошу одне мале
прохання, і не відверни від мене твого лиця. І сказав до неї цар: Проси,
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и%хъ. и^ все'ю дш~ею и%хъ, гл~я не сожене'тъ тебе` мђж'ъ съ прsтола і^и^л~ева” (Се бо)7 т^ы вњ'си
е^ли'ко сътвори` м^и и^ѓ^а^въ сн~ъ сарђ'инъ колико
сотвори (м^и) ѓ^бњ'ма старњ'ишинома (си'лы)8
і^и^л~евы. *а^вени'рђ сн~ђ ни'ровђ, и^ (а^месїю)9 сн~ђ н^е^џе'ровђ (вое^водњ і^ё'динђ) (-)10 ё^би` я&. и^ вы'лїя
кро'ви бра'ни в ми'рная и^ да'сть кро'ви неви'нныхъ. на ѓ^поясанїе (-)11 чре'слом# е^го и^ поD ногђ
е^го (поDложи` е^го)12” И$ сътвори'ши по мђ'дрости
свое'и. и^ не сведе'ши ста'рость е^го (эT)13 ми'ра во
а%дъ. И$ сн~омъ (верзовелеи^номъ галатьскоh)14 сътвори'ши млsть. и^ да бђ'дђтъ съ ја^дђщими
трапе'зђ твою`. *ја%ко та'ко приближи'шася
мн^њ. (и^) вънегда` (бњжа'ти м^и)15 эT лица`
(а^весало'мля)16 бра'та твое^го” И$ с^е (бђ'детъ) с
тобо'ю семенїи сн~ъ гирїи'нъ сн~ъ (и^ю^минеи'нъ)17
эT (ваџарїи'ма)18” *И$ то'й кляT м^я кля'твою
не'мощною въ дн~ь во'нже и^схожа'хъ с полки. и^
то'й сниде на срњтенїе м^и на і^ѓр^ да'нъ. и^
кля'хъся е^мђ ѓ^ г~њ гл~я. не ё^бїю т^я (ѓ^рђж'їемъ)19, и^ не (погђбиши)20 е^го” (И$ ё^вњ'си
чт^о сътвори'ши е^мђ ја%ко мђж'ъ мђ'дръ е^си)21.
и^ сведе'ши ста'рость е^го съ кровїю во а%дъ” *И$
ё^спе` дв~дъ, (и^ погребен# бы'сть ё^ эTц~ъ свои^хъ)22. въ' градњ давы'довњ” *И$ (бы'сть) дн~їи
въ ня'же црsтвова дв~дъ въ і^и^л~и, м~, лњтъ. в
хевро'нњ црsтвова, (з~, лњтъ)23, (а^)24 въ і^ерsли'мњ,
л~г, лњта” И$ (соло'монъ)25 сњде на прsтолњ дв~да эTц~а свое^го. (сы'и)26, (в~і, лњтъ)27. и^ ё^чести'ся црsтвїе е^го ѕњ'ло” И$ вни'де а^до'нїя сн~ъ
(а^ги'џоновъ)28. къ вирсавїи` мт~ри (соло'мони)29 и^
поклони'ся е'й. ѓ^на' же реq, ми'ръ въходђ твое^мђ. и^ рече (а^до'нїа) ми'ръ” [И (па'ки) рече]30.
рњчъ м^и (е^сть) к тебњ`. и^ рече е^мђ (вирса'вїя)
гл~и” И$ рече е'й т^ы вњ'си, ја%ко (б^њ мое`)31 цр~ьство. (-)32 къ мнњ` б^њ (ё^же) ве'сь і^и^л~ь ѓ^брати'лъ лице` свое, (ја%ко црsтвовати мн^њ в
ни'хъ)33. и^ ѓ^брати'ся црsтво (мое` эT мене`), и^
бы'стъ на бра'тњ моеM, ја%ко ѓ^ г~њ бы'сть та'ко” И$ нн~њ проше'нїя е^ді'ного (ма'ла) прошђ` эT
тебе`, (т^о) не эTврати лица` свое^го. и^ реq е^мђ
вирсавїя проси`” И$ рече к не'и (а^до'нїа) рцы` къ
(соло'монђ)34 цр~ю гл~я. ја%ко не и%мать эTврати'ти лица` свое^го эT тебе`, и^ дабы м^и далъ (а^веса'нђ сђман#тяны'ню)35 въ женђ`” И$ рече вирсавїа добрњ а%зъ и'маM гл~ати ѓ^ тебњ` къ цр~ю” И$
вни'де (преD цр~я вирсаві'а)36 (-)37 гл~ати е^мђ ѓ а^до'нїи. и^ воста` цр~ь на срњте'нїе е'й и^ (поклони'ся)38 е'й и^ сњде на прsтолњ своеM. и^ поста'виша
прsтолъ (дрђгїи) мт~ери цр~евїи. и^ сњ'де ѓ^де'снђю (сн~а)39” И реq (сн~ђ свое^мђ)40 проше'нїя (мала
е^ді'ного)41 прошђ` ё^ тебе` (и^) не эTврати` лица`
510
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твое^го (эT мене). и^ реq к не'и цр~ь проси` мт~и
моя`, ја%ко не эTвращђся эT тебе`” И$ рече (да'жъ
а^веса'нђ сђмантяны'ню)42 а^до'нїю братђ свое^мђ
въ женђ`” И$ эTвњща [цр~ь соло'монъ]43 (мт~ри
свое'и и^ рече)44. (-)45 въскђ'ю т^ы про'сиши (а^виса'ны)46 [сђмантяны'нњ]47 (въ женђ` е^мђ)48, т^о
и^ проси` (ё%же) е^мђ (и^) црsтво. ја%ко то'й (еs) браT
мо'и старњ'и надо мно'ю. (-)49 того (б^њ) а^вїаџа'ръ і^е^ре'и, и^ того і^ѓ^а'въ сн~ъ сарђи'нъ вое^вода
дрђ'гыи” И$ кляTся цр~ь (соло'монъ)50 преD гм~ъ
гл~я. с^и да сътвори'тъ м^и б~ъ, и^ с^и да приложиT (м^и) ја%ко ѓ^ дш~и свое'и гл~я а^до'нїя слово
(-)51” И$ нн~њ жи'въ г~ь, и^же ё^гото'ва м^я, и^ посади` м^я на прsтолњ (эTц~а мое^го дв~да)52. и^
то'й сътвори м^и до'мъ, ја%коже гл~а г~ь. ја%ко да
днsь ё%мре а^до'нїя” И$ посла` [цр~ь соло'монъ]53 рђкою ванњѓ'вою сн~а и^ѓд
^ а'ева, и^ ё^би и&. и^ ё'мре
54
а^до'нїя в (то'й дн~ь) ” И$ а^виаџа'рђ і^е^ре'ю рече цр~ь
(соло'мон#). теци` т^ы во (а^наџа'џъ)55 на село` свое.
ја%ко мQђ смр~ти е^си въ (дн~ешнїи дн~ь)56, (-)57
да не (ё^мръщ#вяю)58 тебе` ја%ко носи'лъ е^си кїѓT
завњта гн~я преD эTц~емъ моиM (дв~доM). и^ (къ
семђ`) ја%ко ѓ^злоби'ся ѓ^ все'мъ. и%мже ѓ^злоби'ся
эTц~ъ мо'и” І$ и^згна` (соло'монъ)59 а^вїаџа'ра, не бы'ти і^е^рею гн~ю” *ЈА/коже собы'тися словеси гн~ю
е^же гл~а в домђ и^л^и в сило'мњ” И$ слXђ до'иде
(сїй) до і^ѓ^а'ва сн~а сарђ'ина ја^ко і^ѓ^а'въ послњ'дова
а^до'нїи. и^ въ слDњ соло'монь не ё^клони'ся, и^ бњжа` і^ѓ^а'въ въ кро'въ гн~ь, и^ ја%ся по ро'гъ ѓ^лтаря` (гн~я)” И$ възвњсти'ша соло'монђ гл~юще.
ја%ко бњжа` і^ѓ^а'въ въ кро'въ гн~ь, и^ (-)60 дръжи'тся по рогъ ѓ^лтаря`, и^ посла (цр~ь) (соло'монъ)61 къ і^ѓ^а'вђ гл~я. что` т^и е^сть да бњжаl е^си въ ѓ^лта'рь (гн~ь), и^ рече і^ѓ^а'въ ја%ко ё^боя'хся эT лица твое^го, и^ бњжа'хъ къ г~ђ” И$
посла (соло'монъ)62 [-]63 ванњ'ю сн~а и^ѓ^да'ева гл~я.
и^ди` (-)64 ё^бїи (і^ѓ^а'ва)65 и^ погреби и&” И$ прїиде
ванњ'я сн~ъ и^ѓ^даиn къ і^ѓ^авђ въ кро'въ гн~ь
(свњдњнїя). и^ рече е^мђ с^е гл~етъ (т^и) цр~ь
и^зы'ди. и^ рече і^ѓ^а^въ не (и^зы'дђ)66, (н^о)67 да
здњ` ё^мрђ. и^ возврати'ся (и^) ванњя сн~ъ и^ѓда'евъ. и^ рече цр~еви гл~я, с^и гл~а іѓ^аv, и^ с^^и эTвњща м^и” И$ рече е^мђ цр~ь и^ди` и^ сътвори е^мђ
та'ко ја%коже (т^и е^смь ре'клъ)68. (-)69 ё^бїи (-)70
и^ погреби и& и^ эTи'ми днsь кровь ю%же безђма`
пролїя і^ѓ^аv эT мене. и^ эT домђ эTц~а мое^го” И$
(возвратиT)71 г~ь (днsь) кро'вь непра'вды е^го на главђ` е^го, ја%коy (и^ ѓ'нъ) (ё^би`)72 дв^а мђж'а правеDна,
и^ бл~же'ише па'че е^го и^ ё'би я& (ѓ^рђжїеM)73, и^
эTц~ъ мо'и дв~дъ не разђмњ кро'ви (то'я)74. *(и^)
(а^вени'ра)75 сн~а ни'рова. вое^во'ды і^и^л~ева, *и^ (а^месїа)76 сн~а и^е^џи'рова вое^воды і^ё'дина” И$ возвратиT511

мати моя, бо не відвернуся від тебе.
21 І сказала: Дай Авесану, сумайтянку, Адонієві, своєму братові, за жінку. 22 І відповів цар Соломон своїй
матері, і сказав: Чому ти для нього
просиш Ависану, сумайтянку, за жінку, та й проси вже для нього і царство, бо він є мій брат, старший за мене, його був священик Авіятар і його
Йоав, син Саруя, другий воєвода. 23 І
поклявся цар Соломон перед Господом, кажучи: Так хай вчинить мені
Бог і так хай мені додасть, бо Адоній
сказав слово про свою душу. 24 І тепер живий Господь, який приготовив
мене і посадив мене на престолі мого
батька Давида, і Він зробив мені дім;
так як сказав Господь, тож хай сьогодні Адоній помре. 25 І послав цар
Соломон рукою Ванія, сина Йодая, і
забив його, і помер Адоній в тому
дні. 26 І Авіятарові, священикові,
сказав цар Соломон: Ти втікай до
Анатата, до своєї посілості, бо ти є
мужем смерті в цьому дні, хай тебе
не заб’ю, бо ти носив кивот господнього завіту перед моїм батьком Давидом, і до цього: тому що ти зазнав
біду в усьому, в чому зазнав біду мій
батько. 27 І Соломон вигнав Авіятара, щоб не був господнім священиком, *щоб так збулося господнє слово, яке Він сказав в домі Ілі в Силомі.
28 І ця чутка дійшла до Йоава, сина
Саруя, бо Йоав пішов за Адонієм і не
схилився вслід за Соломоном. І Йоав
втік до господнього шатра і схопився
за роги господнього жертовника. 29 І
сповістили Соломонові, кажучи, що:
Йоав втік до господнього шатра і
держиться за роги жертовника. І послав цар Соломон до Йоава, кажучи:
Що тобі є, що ти втік до господнього
жертовника? І сказав Йоав: Бо я злякався твого лиця і втік до Господа. І
послав Саломон Ванія, сина Йодая,
кажучи: Іди забий Йоава і поховай
його. 30 І пішов Ваній, син Йодая, до
Йоава, до шатра господнього свідчення, і сказав йому: Так тобі говорить цар: Вийди. І сказав Йоав: Не
вийду, але хай тут помру. І повернувся Ваній, син Йодая, і сказав цареві, мовлячи: Так сказав Йоав і так
мені відповів. 31 І сказав йому цар:
Іди і вчини йому так, як я тобі сказав
– забий і поховай його, і сьогодні
кров, яку Йоав безумно пролив, відніми від мене і з дому мого батька. 32
І сьогодні повернув Господь кров його несправедливості на його голову,
так як і він забив двох праведних
мужів і кращих від нього, і забив їх
зброєю, і мій батько Давид не знав
про ту кров, *і Авенира, сина Нира,
воєводи Ізраїля, *і Амесія, сина Єтира, воєводи Юди. 33 І повернеться
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його кров на його голову і на голову його насіння навіки. Давидові
ж, і його насінню, і його домові, і
його престолові хай буде від Господа мир навіки. 34 І пішов Ванія,
син Йодая, і знайшов Йоава, і забив
його, і поховав його в його домі в
пустині. 35 І цар Соломон поставив
володарем Ванія, сина Йодая, на
місце Йоава – і царство скріпилося
в Єрусалимі; і священика Садока
цар Соломон поставив першим і на
місце Авіятара. *І Соломон, син
Давида, зацарював в Єрусалимі і
над Юдою в Елимі. 35a І дав Господь Соломонові розум, і дуже велику мудрість, і широту серця, наче
й пісок, що при морі. 35b І Соломон дуже наповнився розуму, понад розум всіх синів старшин і понад всіх мудрих Єгипту.

Глава 3
ниж. 7

35c І *взяв Соломон дочку фараона, єгипетського царя, собі за жінку, і привів її до міста Давида, доки
не скінчив собі будувати свій дім, і
дім господній скорше, і мур Єрусалиму довкруги. За сім років зробив
і закінчив. 35d І було у Соломона
70000 мужів тих, що несли тягарі,
що опрацьовували камінь, і 80000 –
що рубали на горі дерево. 35e І зробив Соломон море, і укріплення, і
великі вмивальниці, і стовпи, і затишні двори, і мідяне море, 35f і
збудував його крайні й середні, і
розбив місто Давида, так що дочка
фараона перейшла з міста Давида
до свого дому, який він їй збудував. І тоді збудував жертовник, 35g
і Соломон приносив тричі в році
жертву і мирні жертви на жертовнику, який збудував Господеві, і
приносив жертву перед Господом. І
закінчив дім. 35h І це старшини
наставлені над ділами царя Соломона: 3000 і 600 наставлених над
народом, що чинив діла. 35i І він
збудував Асур, і Маґдон, і Ґазер, і
Вітуру, і горішній Авелат 35k тільки ж після того, як збудував він
господній дім і єрусалимські стіни
довкруги. Також потім збудував він
ці міста. 35l Коли ще Давид був
живим, він заповів Соломонові, кажучи: З тобою ж є цей Семей, син
Ґири, син насіння єменія з Хеврона.
35m І ось він мене прокляв впокорючою клятвою в дні, в якому ішли
з полками. 35n Він же прийшов назустріч мені на Йордан, і я йому
поклявся Господом, кажучи, що:
Не заб’ю тебе зброєю. 35o І тепер
не доторкайся до нього, бо ти є розумним чоловіком, і збагни, що йо-
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ся кро'вь (е^го)77 на главђ` е^го. и^ на главђ` сњмени
е^го во вњ'ки. (-)78 дв~дђ (же) и^ сњмени е^го и^
до'мђ е^го. и^ прsтолђ е^го (ми'ръ да бђдеT)79 до'
вњка эT г~а” И$ (възы'де)80 ванњя сн~ъ и^ѓ^да'евъ.
(и^ ѓ^брњте) і^ѓ^а'ва и^ ё^би и& и^ погребе и& в домђ
е^го въ пђстыни” И$ востави` цр~ь (соло'монъ) ванњя сн~а и^ѓ^да'ева. (во і^ѓ^а'ва мњ'сто)81 (вла'стеля)82. и^ црsтво и^спра'вися въ і^ерsли'мњ и^ садо'ка і^е^ре'я да'сть (соло'монъ) цр~ь (пр'ьвого. и^)83 въ
(и^а^џа'ра)84 мњ'сто” *(И$ соло'монъ сн~ъ дв~дъ въцр~ися въ і^ерsли'мњ и^ наD і^ё'дою въ е^ли'мњ.) и^
дасть г~ь смы'слъ соло'монђ и^ мђдрость мно'гђ
ѕњ'ло. и^ широтђ срDца ја%ко и^ пњсокъ и^же въ
мо'ри” І$ и^спл'ънися смы'сла соло'моn ѕњло, паче
смысла всXњ (сн~овъ старњишиX)85 и^ паq всXњ мђдрыX е^гљ=пеTскиX”

в~ параl а~

Глvа, г~”
поя'тъ* (соло'мон#) дще'рь фараѓ'на (цр~я е^гљ=пет#ска себњ въ женђ) и^ приведе' ю& въ'
граD дв~двъ до'ндеже сконча (себњ здати)
до'мъ свои и^ доM гн~ь пе'рвое и^ стњнђ і^ерsли'мовђ ѓ%крsтъ. За сеDмь лњтъ, сътвори и^ сконча`” И$ бя'ше ё^ (соло'мона)1, Wо~, мђж'ъ, нося'щихъ
бре'мена. (дњ'лающихъ ка'менїе. и^, Wп~)2, сњкђщ'ихъ въ горњ` (дре'во). и^ сътвори` соло'монъ мо'ре
и^ ё^крњпленїа, и^ ба'ня вели'кїя и^ столъпы`, и^
ё^глы дво'рныя и^ море мњ'дяное, и^ созда` кра'инаа и^ среднаа е^го. и^ разби` граD двд~въ. та'ко
дщ^и фараѓ'ня (преиде)3 эT гра'да двд~ва, в
до'мъ сво'и е%же созда` е'й. (и^) тогда` созда (ѓ%лтарь)4 и^ (соло'монъ)5 возноша'ше трижды лњтомъ жрътвђ” И$ ми'рная на ѓ'лтарь и^же созда
гв~и. и^ жря'ше преD гм~ъ, и^ скон#ча до'мъ. и^ сїи
старњ'ишины притсавле'ныи` наD дњ'ломъ (цря~)
(соло'мона)6, Wг~, и^ х~, приста'вниk за люDми дњ'лающими дњ'ло. и^ созда` (а^сђръ)7, и^ магъдо'нъ,
и^ газе'ръ, и^ (вњтђрђ)8. (и^ вы'шнїи)9 (а^вела'џъ)10.
тоkмо же по созданїи домђ гн~я, и^ стњны і^е^рsли'мъскїя ѓ%кsртъ” (Таже) потомъ созда` грады
сїя. вънегда` е^щеy сђщ'е двд~ђ жи'вђ, заповњ'да
соло'монђ гл~я” (Се'й да е^сть)11 с тобо'ю семе'и
сн~ъ гираи'нъ, сн~ъ семе'не [и^е^менеи'на]12 эT хевро'на”
(И$ с^е)13 кля'тъ м^я клятво'ю ё^кори'зненою. въ
дн~ь вонже и^дя'хђ с по'лки. (ты же)14 сни'де въ
срњтенїе м^и на і^ѓ^рда'нъ. и^ кляXся е^мђ гм~ъ
гл~я. ја%ко не ё^мръщ#влю тебе (ѓ^рђжїемъ)15. и^
нн~њ не (каса'ися)16 е^мђ ја%ко мђж'ъ смы'сленъ
(е^си) т^ы. и^ разђмњи ја%же сътвори'ши е^мђ. и^
сведе'ши ста'рость е^го со кро'вїю во аD” И$ (посла
цр~ъ соло'монъ), и^ призва` (-)17 семе'я, (сн~а гира512
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а'ша), и^ рече е^мђ. соѕи'жди себњ` доM въ і^ер^ лsи'мњ,
и^ сњди` тђ и^ не ходи эTтђдђ ника'моy” И$ бђдеT
в# дн~ь исхо'да твое^го, и^ пре'идеши потоки ке'дръскїя. (и^) разђмњя разђмњи, ја%ко смрт~їю
ё%мреши. (и^) кровь твоя бђдеT на главњ` твое'и.
и^ закляT и& цр~ь в# дн~ь то'й. и^ рече семе'и къ цр~ю.
бл~гъ гл~ъ и^же гл~а г~и мо'и цр~ђ та'ко да сътвориT рабъ тво'и, и^ сњде семе'и въ і^е^рлsи'мњ, г~,
лњта. и^ бы'сть по треX лњтеX. и^ бњжаста дв^а
раба` семе'ина ко [а^к#хђсђ]18 сн~ђ маа^ха'инђ, цр~ю
геџъскђ. и^ возвњсти'ша семе'ю гл~юще, с^е (е%ста)
раба` твоа въ геџ#тњ, и^ (въстаv)19 семеи`. и^
ѓ^сњдла ѓ^сля` свое, (-)20 и%де в# ге'џђ ко [а^кхђсђ]21
взыска'а рабђ` свое'ю, і^ и'де семе'и (и^зъ і^е^рлsи'ма). и^
приведе` раба` своа эT геџа. и^ возвњстиша
(соло'монђ)22 гл~юще. ја%ко (семе'и ходи`)23 и^зъ
і^е^рлsи'ма въ геџы, и^ возврати раба` своя” И$ посла
цр~ь и^ призва семе'я, и^ рече (цр~ь) к немђ`. не
кля'хъ ли т^и ся гм~ъ и^ засвњдњтельствова'хъ
т^и гл~я, во'нже а'ще дн~ь и^зы'деши и^зъ е^рлsи'ма. і^
и^зы'деши на' десно, и^л^и на шђ'е, разђмњя
разђмњи, ја%ко смр~тїю ё%мреши” [И$ рече м^и бл~гъ
гл~ъ и%же слы'шаX]24. (-)25 чтоy ја%ко не сохрани`
кля'твы гн~я, и^ за'повњди и%же бњхъ т^и заповњ'далъ” И$ ре'че цр~ь къ семе'ю, т^ы вњ'си вс^ю
ѕло'бђ свою ја%же вњ'сть срDце твое, (и^) ја%же сътвори дв~дђ (мое^мђ эTц~ђ)26. и^ возврати` г~ь ѕло'бђ твою на главђ твою. и^ цр~ь соло'монъ (е^сть)
блsве'нъ. и^ прsтолъ двDвъ (е^сть)27 гото'въ преD
(бм~ъ)28 во' вњки, и^ заповњ'да цр~ь соло'монъ ванњю сн~ђ і^ѓ^да'евђ, и^ (шеD)29 ё^бїи (семе'я)30, и^
ё'мре (семе'и)” И$ б^њ цр~ь (соло'монъ)31 смы'слеn ѕњло
и^ мђдръ. (-)32 і^ё'да (же)33 і^и^л~ь мно'ѕи (бњхђ)
ѕњло, ја%ко пњсокъ и%же при мо'ри, въ мно'жествњ
ја^дђще и^ пїюще и^ веселя'щеся” *И$ (соло'моn)34 б^њ
ѓ^блада всњми црsтвы, (эT рњкъ и^ до земля`
џилистиMскїя, даже до предњлъ е^гљ=петъскъ,) и^
бњхђ принося'ще да'ры и^ рабо'тающе соло'монђ во
вс^я дн~и живота е^го” И$ (соло'монъ)35 нача` развръза'ти си'лная лива'нова, и^ то'й саM созда` џермі'ю въ пђсты'ни” И$ сїе снњ'дь (бываше) (соло'монђ)36, (и^ сїи` потребованїя соло'монова въ дн~ь
е^ді'нъ), л~, мњръ смида'леныя мђки`, и^ ћ~, (ја%дїи
разли'чныхъ)37, (и^) і~ те'лецъ из#бра'нныхъ, и^ к~,
говяD тђчныхъ, и^ ст^о, (ѓ%вноv)38, ра'звњ е%ленїи, и^
сернъ (и^ бђи'воловъ. и^ вс^я потре'бна ѕвњрїи) и^
эT кђрятъ (тђ'чныхъ и^збра'нныX)39, (и^ эT вся'кого пти'ча и^же на потре'бђ, мно'гое мно'жество)”
(И$)40 бя'ше (соло'монъ) ѓ^блада'я всњми (стра'нами, и^) ѓ^б о'нъ полъ рњки`” (И$) эT (џара'џы)41
до га'зы, и^ всњми црsтвїи, ѓ^б о'нъ полъ рњки`,
и^ б^њ е^мђ ми'рно эT всњ X стра'нъ (ѓ%крsтъ е^го)42”
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му вчиниш, і зведеш його старість з
кров’ю до аду. 36 І цар Соломон
послав і покликав Семея, сина Гира, і сказав йому: Збудуй собі дім в
Єрусалимі, і сиди там, і не ходи
звідти нікуди. 37 І буде в день твого виходу і як перейдеш потік Кедрон, і знаючи знай, що смертю помреш, і твоя кров буде на твоїй голові. І закляв його цар у тому дні. 38 І
сказав Семей до царя: Добре слово,
яке ти сказав, мій пане царю, так
хай вчинить твій раб. І Семей сидів
в Єрусалимі 3 роки. 39 І сталося по
трьох роках, і втекли два раби Семея до Акхуса, сина Мааха, царя
Ґета, і сповістили Семеєві, кажучи:
Ось твої раби є в Ґеті. 40 І Семей
встав і засідлав свого осла, пішов
до Ґета до Акхуса, шукаючи своїх
рабів, і пішов Семей з Єрусалиму і
привів з Ґета своїх рабів. 41 І сповістили Соломонові, кажучи, що:
Семей ходив з Єрусалиму до Ґета і
повернув своїх рабів. 42 І послав
цар, і покликав Семея, і сказав цар
до нього: Чи я тобі не клявся Господом і не засвідчив тобі, кажучи:
В якому лиш дні вийдеш з Єрусалиму і підеш направо чи наліво,
знаючи знай, що смертю помреш.
43 І ти мені сказав: Добре слово, яке я почув. Що це, що ти не зберіг
господньої клятви і заповіді, яку я
тобі заповів? 44 І сказав цар до Семея: Ти знаєш всю свою злобу, яку
знає твоє серце, і що ти вчинив Давидові, моєму батькові; і Господь
повернув твою злобу на твою голову. 45 І цар Соломон благословенний, і престол Давида є готовий перед Богом навіки. 46 І заповів цар
Соломон Ванію, синові Йодая: І,
пішовши, забий Семея. І Семей помер. 46a І цар Соломон був дуже
розумний і мудрий. Юда ж й Ізраїль були дуже численні, наче пісок,
що при морі, численністю, вони їли, і пили, і веселилися. 46b *І Соломон володів всіма царствами від
рік і до филистимської землі, аж до
єгипетських границь; і приносили
дари, і служили Соломонові в усі
дні його життя. 46c І Соломон почав відкривати сили Ливану, 46d і
він сам збудував Терми в пустині.
46e І це була Соломона їжа, і це потреби Соломона на один день: 30
мір пшеничної муки, і 60 різних
страв, і 10 вибраних телят, і 20 випасених волів, і сто баранів, опріч
оленів, і серн, і буйволів, і всієї їжі
звірів, і з вибраних птахів годованих, і велике множество з усякої
птиці, що на потребу. 46f І Соломон володів всіма країнами і на
другому боці ріки, і від Тарати до
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Ґази, і всіма царствами на другому
боці ріки. 46g І був у нього мир від
усіх країн довкруги нього. І юдеї та
ізраїльтяни жили впевнено, кожний у
своїй хаті і під своїм виноградником і
під своїми фіґами, їдячи й п’ючи і веселячись, і то від Дана й до Вирсавії
усі дні Соломона. 46h І це були старшини Саломона: Азарій, син Садока,
священика, і Орній, син Явіатара, що
був старшиною прибічників, і Есаран, що над його домом, 21 писарі, і
Вара, син Йоара, воєводи, і Ахимам,
син Варакона Гатарсина, і Ваній, син
Йодая, над алухією, над будовою
був, і Сакхус, син Натана, що в радниках, 46i *І були в Соломона 40000
расових коней з колісницями, 12000
кіннотників. 46k І він володів всіма
царствами і від ріки й до землі чужинців, і до границь Єгипту. 46l І
Соломон, син Давида, царював над
Ізраїлем і над Юдою тільки в Єрусалимі 3,2. Народ же тоді приносив
жертву на височинах, бо не був збудований дім імені Господа й аж до
того дня. 3 І Соломон полюбив Господа, щоб ходити в приписах Давида,
свого батька: тільки на високих приносив жертву і кадив. 4 І встав Соломон, пішов до Ґаваона принести там
жертву, бо там була велика висота, і
він приніс тисячу жертв на жертовнику в Ґаваоні. 5 *І з’явився Господь
Соломонові в сні вночі, і сказав йому: Попроси, що хочеш, і дам тобі. 6
*І сказав Соломон: Ти вчинив з твоїм
рабом Давидом, моїм батьком, велике милосердя, оскільки він ходив перед тобою правдою і праведністю, і
простим серцем з тобою; і Ти зберіг
йому велике милосердя, і щоб дати
його синові сісти на його престолі,
так як і сьогодні явно. 7 І тепер, Господи Боже мій, Ти царем зробив твого раба, замість Давида, мого батька;
і я є малий хлопчина і не знаю свого
виходу і входу. 8 Раб же твій посеред
твого народу, якого Tи вибрав, народу численного, як пісок, що при морі,
якого ніхто не почислить від множества. 9 *Задля цього дай своєму рабові
розумне серце, щоб слухати і розсуджувати твій народ в справедливості,
щоб пізнавати між добром і злом. Бо
хто може судити цей твій тяжкий народ? 10 І це слово було миле перед
Господом Богом, що попросив Соломон це слово. 11 І сказав Господь до
нього: Тому що ти попросив в мене
це слово, і не попросив в мене багато
днів, і не попросив багатства, ані не
попросив душі твоїх ворогів, але попросив собі мудрості і розумності,
щоб вислухати суд, 12 ось Я зробив
за твоїм словом. Ось Я тобі дав розумне серце і мудрість. Такого мужа
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И$ (живя'хђ і^ё^де'и)43 і^и^л~ьтя'не безъ печа'ли коQдо
(въ домђ` свое^мъ, и^) поD виногра'домъ свои^мъ,
и^ поD смоко'вницами свои^ми ја^дђще и^ пїю'ще,
(и^ ликђ'юще, и^) эT да'на и^ до вирсавїя въ вся
дн~и (соло'моня)44” И$ с^е старњ'ишины (бя'хђ) (соло'моня)45, (а^зорњя)46 сн~ъ садо'коv, і^ере'я и^ ѓ^рнїя сн~ъ (і^а^вїа^џа'рь)47, (ја%же бњ`) старњ'ишина
преDстоя'щимъ, и^ (е^сара'нъ)48 (и^же) наD до'моM е^го
(к~а)49, кни'гочїя и^ (ва'ра)50 сн~ъ (и^ѓ^а'ра)51 вое^во'ды, и^ (а^химаM)52 сн~ъ (вара'конь)53, (гатарси'на), и^
ванњ'я сн~ъ и^ѓ^даеv, наD (а^лђхї'ею)54, (-)55 на (возда'нїи бя'ше)56, и^ (сак#хђ'съ)57 сн~ъ наџа'нь, (и^же
въ свњтеX)58, *и^ бя'ше ё^ (соло'мона)59 Wм~, (ко'нїи
и^збра'нныхъ со)60 колесни'цами, (-)61 Wв~і, ко'нникъ,
и^ бњ` ѓ^блада'я всњми црsтвы, (и^) эT рњки` и^
до земля` и^ноплеме'нникъ и^ до предњлъ е^гљ'пта” [И$]62 (соло'монъ)63 сн~ъ дв~двъ, црsтвова` наD
і^и^л~емъ, и^ наD і^ё'дою въ і^ерsли'мњ то'кмо” Лю'дїе
(же тогда`) бя'хђ жрђщ'е на высина'хъ, ја^ко не
бњ` созда'нъ до'мъ и%мени гн~ю да'же (и^) до (дн~и
ѓ%ного)64” И$ възлюби` соло'монъ г~а. ходи'ти в наё^че'нїиX дв~двыхъ эTц~а свое^го, то'кмо на хоlмњхъ жря'ше и^ кадя'ше” И$ въста` (соломонъ)
(-)65 и%де в гаваѓ'нъ пожрњти т^ђ, ја%ко (та'мо
бњ` высота` ве'лїя)66 (и^) ты'сящђ жрътвъ възнесе`, (-)67 на жрътвеницњ в гаваѓ%нњ” *И$ ја^ви'ся г~ь (соло'монђ)68 въ снњ` но'щїю, и^ рече (е^мђ)69 проси` чт^о (хо'щеши и^ да'мъ т^и)70” *И$
рече (соло'монъ)71, ты` е^си сътвориl со ра'бомъ
твои^мъ дв~домъ эTц~емъ мои'мъ млsть ве'лїю,
ја%коже е^сть ходи'лъ преD тобо'ю, и%стинною и^
пра'вдою, и^ пра'вымъ срDцемъ с тобо'ю и^ съхрани` е^мђ млsть вели'кђю (-)72, (и^ еy) да'ти сн~ови
е^го [сњ'сти]73 на прsтлњ е^го ја%ко (и^) дне'сь (ја%вњ)74” И$ н~нњ г~и бж~е мо'и ты` сътвори'лъ е^си
раба` свое^го (цр~емъ) въ дв~да мњсто эTц~а мое^го, и^ а'зъ е^смь ѓ^тро'чищъ ма'лъ, и^ не ви'дњ
и^схо'да свое^го и^ вхо'да (-)75” Раb же твои посредњ
людїи твои^хъ. ја%же и^збра` лю'ди мно'ги, (ја%ко
пњсо'къ и^же при' мори), е^гоже никто'же не и^зочте'тъ [эT мно'жества]76” *(Сего ради да'ждь)77
рабђ` свое^мђ срDце (смы'слено). на послђша'нїе и^
сђже'нїе лю'дем# твоиM въ пра'вдђ и^же разђмњва'ти посреди добрђ и^ ѕл^ђ, ја^ко кт^о (мо'жетъ)78
сђди'ти людемъ твои^мъ тя'жкимъ си'мъ” И$
ё^го'дно бы'сть [сло'во]79 (с^е) преD гм~ъ (бм~ъ). ја%ко
и^спроси` (соло'мон#)80 гл~ъ се'и” И$ рече г~ь к немђ зане'же проси` эT мене` гл~ъ се'и. и^ не проси` (эT мене`)81 дн~їи мно'го, и^ не проси` богаTства, ниже
проси` дш~а вра'гъ твоиX н^о и^спроси` себњ (мђ'дрости и^) ра'зђма, да послђш'аеши сђ'да” с^е сътвориX по гл~ђ твое^мђ. с^е да'хъ т^и срDце смы'слено,
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и^ мђ'дрость” (ЈА/коже)82 нњсть бы'лъ (мђж'ъ) преD
тобо'ю и^ по тебњ` не воста'неT подо'бенъ тебњ”
*И к семђ и^хже не проси` да'хъ т^и, и^ бога'тъство и^ сла'вђ. ја%ко нњ'сть бы'лъ (ни е^ді'нъ)
мђжъ подо'бенъ т^и въ цр~ехъ [по вс^я дн~и
твоя]83” И$ а'ще хо'диши по пђти` мое^мђ, (и^
сохраниши)84 за'повњди моя и^ повеленїа моя.
ја^коже ходи (и^) дв~дъ эTц~ъ тво'и (-)85 ё^мно'жђ
дн~и твоя`” И$ въз#бнђ (соло'монъ)86 и^ се (бњ` со'ненъ)87. и^ (воста'въ)88 и%де въ і^ерsли'мъ, и^ ста`
преD лицемъ жрътевникђ преD лицемъ кїѓ'та завњта гн~я въ сїѓ'нњ. и^ вознесе (жрътвђ)89, и^
сътвори ми'рная. и^ сътвори пи'ръ ве'лїи себњ` и^
всњмъ ѓ%трокоM свои^мъ” Тогда преDста'стњ дв^њ
женњ` блђ'дницы преD цр~емъ, и^ стоя'ста преD
нимъ” И$ рече жена` е^ді'на, въ мнњ` (е^сть бњда`)
г~и [мо'и]90. а%зъ и^ (с^и по'дрђга ми, и^)91 живе'вњ в
домђ` е^ді'ноM и^ породи'ховњ въ домђ” И$ бысть по
третїем# дн~и роженїа мое^го. и^ роди` и^ жена` сїя,
и^ бњ'ховњ са'ми ме'ждђ собо'ю. и^ не (бњ`)92 никто'же с нама ра'звњ (-)93 наs в домђ` (на'ю)” И$
ё%мре сн~ъ жены` се'я в но'щи, ја%ко лежа` на не'мъ”
И$ (воста'вши)94 полђно'щїю (-)95 взя` ѓ^троча` мое
и^з рђкђ мое'ю. и^ ё^спи` (-)96 на ло'нњ своеM, и^ (ё^мръшее ѓ%троча свое`)97 положи'ла бяше (ё^
ме'не)98” И$ востаX заё%тра накарми'ти ѓ^троча'ти
(-)99. и^ (ѓ^брњтоX е&)100 мрътво. и^ (внегда`)101 со
тща'нїемъ зря` (-)102 заё%тра. и^ с^е нњсть сн~ъ
мои е^гоже е^смь а%зъ родила” И$ реq (дрђга'я
жена)103 н^и, н^о (с^е е^сть) сн~ъ мо'и живы'и, а^ (с^е
е^сть) сн~ъ твои ё^мры'и. и^ (пря'стася)104 преD
цр~емъ” И$ рече (и%ма цр~ь)105. т^ы гл~еши (тако) с^е
(е^сть) сн~ъ мо'и живы'и (а^)106 сн~ъ се'я мр~твыи
с^е. и^ т^ы гл~еши н^и, н^о (живы'и е^сть сн~ъ
мо'и)107, (а^)108 (твой сн~ъ)109 ё^мръшїи” (-)110 Принесите м^и меq и^ принесо'ша мечъ преD цр~я” И$ рече
цр~ь разсњцыте ѓ%троча сђщее жи'во на' двое, и^
дади'те (е'й полъ)111, (а^ ѓ^но'и дрђгђю по'лъ)112” И$
эTвњща жена` е'йже б^њ сн~ъ живы'и (-)113 къ цр~ю.
понеже смятеся ё^троба е^я` ѓ^ сн~ђ е^я и^ реq во
мнњ (е^сть бњда) господи'не (мо'и). дади'те е'й
ѓ%троча (с^и жи'во), (-)114 смр~тїю (же) не ё^морите
е^го. и^ т^а рече (да не бђдетъ н^и мнњ н^и тебњ)115, (н^о) пресицњте [е&]116” И$ эTвњща цр~ь (-)117
рече, дади'те дњтиu [живы'и]118 (женњ) рекше'и
дади'те се'и е&, (а^)119 смр~тїю не ё^мори'те е^го,
сїя (е^сть) мт~и е^го” И (слы'шавъ)120 весь і^и^л~ь сDђ
се'й, и^м#же сђди` цр~ь, и^ ё^боя'шася эT лица` цр~ева,
разђмњша б^о ја%ко смы'слъ бж~їи (б^њ) в немъ
сътвори'ти ѓ^правда'нїя”
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не було перед тобою, і після тебе
не повстане подібний до тебе. 13 *І
до цього те, що ти не попросив, Я
тобі дав: і багатство, і славу, так що
не було ні одного чоловіка, подібного до тебе, між царями в усіх
твоїх днях. 14 І якщо ходитимеш
по моїй дорозі, і зберігатимеш мої
заповіді і мої приписи, так як ходив
і Давид, твій батько, – помножу
твої дні. 15 І збудився Соломон, і
ось був сонний, і, вставши, пішов
до Єрусалиму, і став перед лицем
жертовника, перед лицем кивота
господнього завіту в Сіоні, і приніс
жертву, і зробив мирні жертви, і
зробив великий бенкет собі і всім
своїм слугам. 16 Тоді стали дві
жінки-блудниці перед царем, і
стояли перед ним. 17 І сказала одна
жінка: В мене є біда, мій пане. Я і
ця моя подруга, живемо ми в
одному домі і породили в домі. 18 І
сталося по третім дні, як я народила, то народила й ця жінка, і
ми були самі між собою, і не було
нікого з нами, за винятком нас, у
нашому домі. 19 І помер син цієї
жінки вночі, бо лежала на ньому.
20 І, вставши опівночі, вона взяла
мого сина з моїх рук і заспала на
своїм лоні, і свою мертву дитину
поклала при мені. 21 І я встала
вранці, щоб годувати дитину, і
знайшла, що вона мертва. І коли
пильно дивилася я вранці – і ось
він не є моїм сином, якого я народила. 22 І сказала друга жінка:
Ні, але живий – це мій син, а мертвий – це твій син. І вони змагалися
перед царем. 23 І сказав їм цар: Ти
кажеш так: Живий – це мій син, а
мертвий – це її син. І ти кажеш: Ні,
але живий є мій син, а твій син
мертвий. 24 Принесіть мені меч. І
принесли меч перед царя. 25 І
сказав цар: Розрубайте дитину, що
є живою, на два, і дайте цій
половину, а тій другу половину. 26
І відповіла цареві жінка, якої син
був живий, бо жахнулося її лоно за
її сина, і сказала: В мене є біда, мій
пане, дайте їй цю живу дитину, на
смерть же не вбивайте її. І та сказала: Хай не буде ані мені, ані тобі,
але розрубайте її. 27 І відповів цар,
сказав: Дайте живу дитину жінці,
що сказала: Дайте її тій, а смертю
не вбивайте її. Ця є її матір’ю. 28 І
ввесь Ізраїль, почувши цей суд,
який судив цар, і злякалися від лиця царя, бо зрозуміли, що в ньому
був божий розум, щоб чинити оправдання.

муд. 7
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Глава 4

сир. 47

1 І цар Саломон царював над Ізраїлем. 2 І це старшини, що з ним
були: Азарія, син Садока, священика, – священик; 3 і Елія, і Ахія, сини Сиси, – писарі, Йоасафат, син
Ахалита, – що розповідав про все. 4
І Ванія, син Йодая, – над сильними,
і Садок, і Авіатар – священики. 5 І
Азарія, син Натана, – над наглядачами, і Завут, син Натана, – друг
царя. 6 І Ахисар був економом, і
Еліяв, син Сафата, – над родом, і
Адонирам, син Авдоїна, – над податком. 7 І в Соломона було 12 наглядачів над усім Ізраїлем, щоб утримувати порядок цареві і його домові, було по одному на місяць в
році. 8 І це були їхні імена: Венор з
околиці Ефрема – один, 9 син Дакара, що в Махематі, і в Вифсаламимі, і Ветсамисі, і Еломі, і Воетані
– один. 10 Син Есота – в Есароті, в
Фтусоті, вся земля Офера. 11 Син
Аминадава – і вся Нефтадорія, і Тефат, дочка Соломона, була йому за
жінку. 12 В Ваані – син Ахилута, в
Танаасі, і Маґеддо, і ввесь дім Сани, що біля Есола-Саретан, під ним
же Ізраїль, і від Витсана і до Савелмаума, і до Вееммераїла, від малого
– один. 13 Син Явера – в Равематі
Ґаладському. Це володіння в Ерґаві, що було в Васі, – 60 великих
міст під його рукою, і в них були
мідні брами. 14 Ахиданав же, син
Садова, – в Манаїмі. 15 Ахімаас – в
Неталимі. І цей взяв Васемату, дочку Соломона, собі за жінку. 16 Ваніїн, син Хусія, що в Асирі і Валоті.
Асатат, син Таруї, – і в Ісахарії. 17
Симеон же, син Іла, – що з Веніямина. 18 Колтана Ґавер, син Ґаданіїна, – в землі Ґалаада, в землі
Сіона, царя весавського, і Оґа, царя
васанського. І Насиф – старшина в
землі Юди. 5,1 І так стояли наставники царя Соломона і давали все
потрібне для столу царя, і всім, що
приходили до його столу, кожний
на свій місяць, не міняючи ні слова,
даючи ячмінь коням і солому ослам, кожний, так як йому було наказано. І зброю носили до місця,
куди лиш ішов цар, і кожний з них
за своїм чином. 9 *І Господь дав
дуже багато розуму і мудрості Соломонові, і широту серця, як пісок,
що при морі. 10 І дуже поширилася
мудрість Соломона над розумність
всіх старих людей і над розумних
всіх єгиптян. 11 І він став мудрішим понад всіх людей, і став мудрішим понад Ґетана, ізраїльтянина,
і Емана, і Халґада, і Дарду, сина
Самада, і його ім’я прославилося в
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Глvа, д~”
б^њ цр~ь (соло'монъ)1 црsтвђя наD і^и^л~емъ” И$
сїи старњ'ишины и^же бњша с ни'мъ, [а^за'рїя]2 сн~ъ садо'ка (жерца`) [жрецъ]3” И$ (е^лїя)4 и^ а^хїя (сн~ы си'сы)5 кни'гочїи, (-)6
и^ѓ^а^саџа'тъ, сн~ъ а^хали'довъ, повњ'дая ѓ^ всемъ”
[И$ ванњя сн~ъ и^ѓ^да'евъ надъ си'лными]7, и^ [садо'къ]8, и^ а^вїаџа'ръ і^ерњя” И$ [а^зарїя]9 сн~ъ наџа'нь наD престоя'щими. и^ завgђ сн~ъ наџа'нь бли'жнїи цр~я” И$ [а^хисаръ б^њ]10 строи%тель. и^ е^лїа'въ
сн~ъ [сафа'товъ]11 наD эTчествомъ. и^ а^донира'мъ
сн~ъ [а^вдои^нъ]12 наD данїю” И$ ё^ (соло'мона)13 (бњ'ста) в~і, приста'вникъ, надо всMњ і^и^л~емъ (строя'ща)14 цр~я и^ домъ е^го по мsцђ, в# лњто (быва'ющи е^ді'нъ)15” И$ сїя и^ме'на и^хъ (бњша). вено'ръ
(эT)16 предњ'лъ е^фремль е^ді'нъ” Сн~ъ [дакарь]17, (и^же) в (махема'те)18. и^ въ (вифсалами'мњ)19, и^
(веџ#сами'се)20, и^ [е^ло'мњ]21, (и^ во е^џана'не)22 е^ді'нъ”
[Сн~ъ (се'довъ)23 во (е^сараво'џњ)24, (въ фтђсоXџе)25,
вс^я земля ѓ^фе'рова]26” [Сн~ъ а^минадава]27, и^ [вс^я
(нефџадо'рїя)28]29. (и^) [-]30 [тефа'џъ]31 (же) дщ^и
соло'моня б^њ е^мђ в женђ` [-]32” (Въ) [ваа'нњ]33 сн~ъ
[а^хилђџоv]34, въ џаа^на'хђ, и^ [магеDдо]35, и^ весь
до'мъ саны'и, и^же ѓ^ (е^солњ сареџа'нъ)36, поD ни'мже
[і^и^л~ь]37. и^ эT (виџ#са'на)38, (и^ до) (савелмаё%ма)39.
(и^) до (вееMмера'ила эT ма'ла)40 е^диn” Сн~ъ (и^а^ве'ровъ)41, въ (равеџњ галаDскомъ)42. с^е (ѓ%бласть въ
е^рга'вњ)43, и%же (б^њ) въ ва'сњ, ћ~, граD вели'кихъ (поD
рђко'ю е^го. и^ врата мњ'дяная бяхђ и^мъ)44” (А$хидана'въ)45 (же) сн~ъ [са'довъ]46, (в манаи^мъ)47”
(А$хима'съ)48 в неџали'мњ. и^ се'й поя (васема'џђ)49,
дще'рь соло'моню въ женђ (себњ`)50” [Ванїинъ]51 сн~ъ
хђсїи, (и^же) [въ а^си'рњ, и^ (вало'џњ)52]53” [(А$саџаџ#)54
сн~ъ (џарђа'нь)55. (и^) въ и^сахарїи]56” (Симеѓn)57 (же)
сн~ъ и%ла, (и^же эT)58 венїами'на” (Кълџа'на), гавеr
сн~ъ (гада'инъ)59 въ земли [галаа'дњ]60, въ земли
сїѓ'новњ цр~я (веса'в#ска)61, и^ ѓ'га цр~я васа'нъска”
И$ наси'фъ (старњ'ишина)62 въ земли і^ё'довњ. [-]63
и^ (тако (стоя'хђ)64 приста'вницы)65 цр~я соло'мона и^ вс^я (потребная дая'хђ)66 на трапе'зђ цр~евђ. (и^ всњмъ приходя'щимъ къ трапезњ е^го),
ко'ждо (свое^го мsца)67 не премњняше н^и сло'во” (да'юще е^чмень ко'немъ и^ плњвы м#скомъ ко'ждо ја%ко заповњ'дано бысть е^мђ” И$ ѓ^рђжїа)68 ноша'хђ
на мњ'сто, а%може а'ще (и^дя'ше)69 цр~ь. (и^) ко'ждо
иX по (свое^мђ чинђ)70” (-)71 *И$ дасть г~ь смы'слъ
(и^ мђдрость (соло'монђ)72)73, мно'го ѕњл'о и^ разли'тїе срDца ја^ко пњсокъ и^же при' мори” И$ распространи'ся (мђдрость соло'монђ)74 ѕњло паче смы'сла всњхъ стары'хъ чл~къ, и^ паче (смы'сленыX всњхъ)75
(е^гљ=птяn)76” И$ ё^мђдрњ` паче всњхъ чл~къ. и^ ё^мђ516
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дрњ паче (геџа'ны і^и^л~ьтянина)77. и^ [е^ма'на]78, и^
(халга'да)79, и^ да'рды сн~а [сама'дова]80 [и^ просла'вися и%мя е^го во всXњ стра'нахъ ѓ%крsтъ]81” И$ гл~а
(соло'моn)82, Wг~, при'тчеи, и^ быша пњсни (-)83, Wе~” И
гл~а ѓ^ древXњ и^же эT ке'дръ лива'ньскиX и^ до и^с#со'па. и^дђщего и^зъ стњны`. и^ гл~а ѓ^ ско'тњ и^ ѓ^
пти'цахъ, и^ ѓ^ гадеX и^ ѓ^ ры'бахъ” И$ прїидо'ша
вс^и лю'дїе слы'шати премђдрость (соло'моню)84, и^
прїима'ше дары эT всњх# цр~ь земныX и^же слы'шахђ премђдрость е^го” [-]85

усіх країнах довкруги. 12 І виголосив Соломон 3000 притч, і було
5000 пісень. 13 І розповів про дерева, що від ливанських кедрів і до
іссопа, що виходить зі стіни. І він
розповів про скотину, і про птахів, і
про плазунів, і про риб. 14 І прийшли всі народи послухати мудрість
Соломона, і він приймав дари від
всіх царів землі, які чули про його
мудрість.

Глvа, е~”

Глава 5

посла хира'мъ цр~ь тљ=рскъ ѓ%троки своа
помаза'нїя раd (соло'мони)1 [слы'ша б^о ја%ко
(пома'заша е^го)2 на црsтво]3 въ двDа мњсто эTц~а е^го. ја%ко любя'ше б^њ хираM дв~да
вс^я дн~и” *И$ посла` (соло'монъ)4 къ хира'мђ гл~я”
Ты вњ'си (эTц~а мое^го дв~да)5, ја%ко не возмо'же созда'ти домђ и%мени г~ђ б~ђ мое^мђ, эT лица` (проти'вныхъ)6, ѓ%крsтныX е^го, до'ндеже дасть (я&
е^мђ г~ь)7 поDножїе нога'ма е^го” И$ нн~њ ё^покои` г~ь
б~ъ мо'и мнњ` ѓ%крsтъ. нњсть врага`, (ни'же)8 сопротивля'ющагося лђка'вно” И$ с^е а%зъ гл~ю
созда'ти домъ и'мени (-)9 б~а мое^го. *ја%коже гл~а
г~ь (-)10 къ дв~дђ эTц~ђ мое^мђ гл~я. (с^е) сн~ъ
твои е^гоже даM въ тебе` мњсто на прsтолъ
тво'и, то'й соѕи'ждет# храM и%мени мое^мђ” И$ нн~њ
заповњжъ (-)11 да эTсњкђтъ м^и (ке'дрова) древа
эT лива'на. и^ с^е рабъ мо'и съ рабы` твои^ми, и^
нае'мъ по'мощи твое'и дамъ т^и, по всемђ` е^ли'ко
речеши. (-)12 т^ы вњси ја%ко нњсть (мн^њ)13 вњ'данїя дре'ва сњщи, ја%коже сидо'нове” И$ бысть
ја%ко слы'ша хираM слово (соло'моне)14, възра'довася
ѕњло и^ рече блsве'нъ б~ъ днsь. и^же дасть дв~дђ
сн~а разђмна, наD люDми (сими` мно'гими)15” И$ посла` [хира'мъ]16 къ соло'монђ гл~я. слы'шахъ ѓ^
всњхъ е^гоже ради посла` ко мнњ`, (и^) а'зъ творю`
вс^е хотњнїе твое. (и^ дамъ ё^сњкнђти) древа
ке'дрова, и^ пе'вгова” Слђ'ги моя и^знесђтъ я& эT
лива'на въ мо'ре, [и^]17 а'зъ положђ` я& въ складенїе на мњсто, и^дњже возвњсти'ши мн^њ, (довезђтъ я&. и^ та'мо во'змеши я&)18 и^ сотвори'ши
хотњнїе мое, и^же да'ти (кръмлю)19 до'мђ
мое^мђ” И$ б^њ хираM да'я (соло'монђ)20, ке'дры (смере'чи), и^ вс^е хотњнїе е^го (сотвори)” И$ (дасть (соло'монъ)21)22 (-)23, Wк~, мњръ пшеницы и^ пищђ
до'мђ е^го” И$ (к~)24, корчаh и^е^ле'ю чи'ста по семђ`
даваше (-)25 хира'мђ на въся'ко лњто, и^ г~ь
дасть ((соло'монђ)26 премђдрость)27. ја%коже гл~а
е^мђ, и^ б^њ ми'ръ ме'ждђ хира'моM, и^ (-)28 (соло'моноM)29, и^ положиша завњтъ междђ собо'ю” И$
приведе` цр~ь вы'бранїе эT всего і^и^л~я, (-)30 л~, ты'517

15 І послав Хірам, цар тирський,
своїх слуг задля помазання Соломона, бо почув, що помазали його
на царство замість Давида, його
батька, бо любив Хірам Давида всі
дні. 16 *І послав Соломон до Хірама, кажучи: 17 Ти знаєш мого батька Давида, що він не зміг збудувати
дім імені Господа Бога мого перед
лицем противників, що довкруги
нього, доки не дав їх йому Господь
підніжком його ніг. 18 І тепер Господь Бог мій дав мені спочинок довкруги. Немає ворога ані того, що
протиставиться лукаво. 19 І ось я
кажу збудувати дім імені мого Бога, *так як сказав Господь до Давида, мого батька, кажучи: Ось твій
син, якого дам замість тебе на твоїм престолі, цей збудує храм моєму
імені. 20 І тепер заповіси, хай зрубають мені кедрові дерева з Ливану, і ось мій раб з твоїми рабами; і
заплату за твою поміч дам тобі за
всім, що скажеш. Ти знаєш, що немає в мене знання рубати дерева
так, як в сидонян. 21 І сталося: як
почув Хірам слово Соломона, зрадів дуже і сказав: Благословенний
Бог сьогодні, який дав Давидові
мудрого сина над цим народом
численним. 22 І послав Хирам до
Соломона, кажучи: Я почув все,
задля чого послав ти до мене, і я
виконую всяке твоє бажання, і дам
зрубати кедрові і певкові дерева. 23
Раби мої знесуть їх з Ливану до
моря, і я зложу їх в плоти; до місця,
куди мені сповістиш, туди довезуть їх. І там візьмеш їх і виконаєш
моє бажання, щоб дати харч моєму
домові. 24 І Хірам давав Соломонові кедри смерекові і задовільнив
все його бажання. 25 І дав Соломон
20000 мір пшениці, і поживу його
домові, і 20 мір чистої олії. Згідно з
цим давав Хірамові кожного року.
26 І Господь дав Соломонові мудрість, так як йому сказав. І був мир
між Хірамом і Соломоном, і поклали між собою завіт. 27 І приніс цар
податок з усього Ізраїля – 30 тисяч
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мужів. 28 І послав їх до Ливану, по
10000 на місяць, на зміну, місяць
побули в Ливані, а два місяці у своєму домі. І над податком був Адонірам. 29 І було в Соломона 70000
тих, що носили тягарі і 80000 каменярів в горі, 30 опріч старшин і наставників, що були над ділами Соломоновими, 3000 і 600 наглядачів,
що чинили діло 32 і підготовляли
дерево і каміння 3 роки.
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1 І сталося в чотириста сороковому році виходу синів Ізраїля з Єгипту, в четвертому році та в другому місяці: як царював цар Солон
над Ізраїлем, *він збудував храм
Господеві 2 І це храм, який цар Соломон збудував Господеві: 40 ліктів була його довжина, і 20 ліктів
його ширина, і 25 ліктів його висота. 3 І притвір, що був перед лицем
храму, його довжина 20 ліктів, стільки ж, як і висота дому, в ширину
10 ліктів. Притвір був, і він перед
лицем храму; і він збудував храм і
закінчив його. 4 І зробив храмові
нахилені сховані вікна 5 довкруги
храмової стіни, притвори довкруги
всієї церкви зробив при давирі
(=святая святих єв.) і зробив комірки довкруги. 6 Комірка і для долішньої сторони мала 5 ліктів ширини, і середня – 6 ліктів ширини, і
третя – 7 ліктів її ширина, тому що
скріплення храмові зробив довкруги знадвору храму, щоб не доторкалися до стіни храму. 7 І дім будувався камінням не різаним, простим, так як приносили, молота ж і
сокири, і всякого залізного знаряддя не було чути в храмі, коли будували. 8 І зробив двері комірки, що є
на долішній стороні храму справа, і
був кручений вихід до середньої
кімнати, і з середньої був вихід до
3-ої частини. 9 І він збудував храм і
закінчив його, і покрив весь храм
дошками довкруги, і скріплення
кедриною. 10 І збудував зв’язі довкруги всього храму: 5 ліктів в його
висоту, і покрив зв’язь кедровим
деревом. І було господнє слово до
Соломона, кажучи: Це є храм, який
ти будуєш. *Якщо ходитимеш в
моїх заповідях, і мої присуди виконаєш, і збережеш всі мої прикази,
перебуваючи в них, – поставлю до
тебе моє слово, *яке Я говорив Давидові, твоєму батькові. І поселюся
посеред ізраїльських синів, і не покину мій народ Ізраїля. І Соломон
збудував храм і завершив його. 15 І
збудував стіни храму всередині з
кедрового дерева від долівки до
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сящъ мђжъ” И$ посла` я& в лива'нъ, Wі~, на мsць
въ премњнђ, мsць бывше в лива'нњ, (а^)31 дв^а
мsца, в домђ` свое^мъ. и^ (бя'ше) а^донира'мъ, наD
выбра'нїеM” И$ бя'ше (соло'монђ)32. Wо~ нося'щихъ
бремена`. и^ Wп~, сњкђщиX въ горњ`” Кро'мњ старњ'ишин# (и^) приста'вниk, (и^же бњхђ) наD дњломъ (соло'мониM)33, Wг~, и^ х~, приста'вниk дњл'ающиX дњло, и^
готова'ша [дре'ва и^ ка'менїя]34, г~, лњта”

Глvа, ѕ~”
бы'сть в# четы'ридеся'тное (в)1 четве'ртосо'тное лњто, и^схода сн~овъ і^и^л~евыX эT е^гљ=пта. в# лњто, четве'ртое въ мsць вто'рыи. црsтвђю^щђ цр~ю (соло'монђ)2 наD і^и^л~ем#,
[(-)3 *созда` хра'мъ гв~и]4” (-)5 И$ (с^е) храM е^гоже созда`
((соло'монъ)6 цр~ь)7 гв~и. (бяше), м~, лакоT долгота
е^го. и^ к~, лако'тъ широта е^го. и^ к~е, лако'тъ
высота е^го” И$ кома'ра ја%же' (б^њ) преD лицемъ
(е^го)8, к~, лако'тъ долгота` е^го. (толи'ко же ја%ко в#
высинђ` до'ма. в# ширинђy, і~ лакоT” Кома'ра бысть
и^ сїя преD лицеM хра'мђ)9. и^ созда` храмъ и^ сконча`
и&. и^ сътвори храмђ ѓ%кна преклоне'ны, с#кровены
ѓ^крsтъ (стњны храMныя, притво'ры ѓ%коло цр~кви
всея`. сътвори` ё^ дави'ра), и^ сътвори закро'вы
ѓ%коло” Закро'въ (и^) нижнїи странњ`, е~, лакоT ширина (б^њ)10. и^ сре'днеи, ѕ~, [лако'тъ ширина`]11, и^
третеи, з~, лакоT ширина` е^го, поне'же ё^твръженїе
(хра'мђ сътвори`)12, ѓ%крsтъ внњ`ё'дђ хра'ма ја%ко
да не прїимаюTся стњнњ храма” И$ хра'мђ ѕиждемђ сђщђ ка'менїемъ несњченымъ (е^дина'цњмъ
ја%ко приноша'шеся)13, (-)14 мла'тъ (же), и^ тесли'ца, и^ всњхъ дњ'лныX желњзъ не слы'шася въ
хра'мњ е^гда зда'ша (-)15. І$ (и^) две'ри закро'вђ (сътвори), ја%же (сђть) ниQняя страны` хра'ма з десны'я, і^ и^звїе'ныи бяше восхоD, въ среDнїи, и^ эT
среди'на г~, ча'сти (бяше въхоD)” И$ созда` храM и^
соверши е^го, и^ ѓ^ста'ви ѓ%коло всего` хра'ма до'щками. (и^ свори`) ке'дрїемъ и^ сътвори вяза'нїя ѓ%крsтъ всего` хра'ма, е~, лако'тъ въ высотђ` е^го и^
сн^я вяза'нїе, дре'вомъ ке'дровыM” [И$ бысть слово
гн~е къ (соло'монђ)16 гл~я” Хра'мъ сїи (е^сть) и^же
т^ы ѕи'ждеши. *аще хо'диши въ за'повњдехъ
мои^хъ и^ сђдбы` моя сътвори'ши, и^ съхрани'ши
вс^я повелњнїа моя, ѓ^браща'ющися въ нихъ,
ё^ста'влю слово мое [к тебњ`]17, *е^же гл~ах# дв~дђ
эTц~ђ твое^мђ” И$ вселю'ся по'средњ сн~овъ і^и^л~евъ, и^
не ѓ^ста'влю люді'и моиX і^и^л~я” И$ созда` (соло'монъ)18 храмъ и^ сконча и&]19” И$ созда` стњ'ны
хра'мђ (внђтръ) древомъ ке'дровомъ эT земля`
(до стњны` и^ эT стњны до верха`)20 въ ѓ%коло
ѓ^ста'ви ја%ко съдръжати древомъ внђтръё%дђ
518
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(хра'мђ), и^ (ё^крњпля'ти)21 внђтръ (страны`)22
пе'вгїеM” И$ созда`, к~, лако'тъ эT конца` (стњны`)23
странђ` е^ді'нђ эT земля до верха`, и^ сътвори
[внђтръ]24” эT ѓ^лтаря` до ст~ая ст~ыхъ, (-)25
м~, лако'тъ, б^њ цр~кви преD лицеM ѓ^лтаря`” По'средњ
храма внђтръ, (т^ђ же бяше лњ'по поставля'ти)26 кїѓ'та (-)27 гн~я, (и^ бяше) к~, лакоT в# долготђ, и^ к~, лакоT в# широтђ. и^ к~, лакоT высота
е^го, и^ ѓ^бъяT и& зла'томъ (и^ ё^твръди)28” И$ сътвори` ѓ^лта'рь [ке'дровый]9 проти'вђ ѓ^лтаря` (ѓ^бъя'тъ)30 и& златомъ и^ весь хра'мъ ѓ^бъя'тъ
зла'тоM до сконча'нїа всемђ` хра'мђ” И$ сътвори въ
ѓ^лтарю`, дв^а херђви'ма [древомъ кипарисноM]31, і~,
лако'тъ мњ'рою вели'чество, (і~, лакотъ ко'ждо ѓ^
себњ`)32” (-)33 Пя'ть лакоT кры'лњ (бяста) херђви'мђ е^ди'номђ. и^ е~, лакоT крылњ (херђви'мђ)34 второ'мђ. (і~, лакоT)35 эT (-)36 крила` (-)37 до крила е^мђ.
Та'ко (мњра бњ`), херђви'ма втора'го в (тђже мњрђ и^ тако совръшены мњры ѓ%ба)38” И$ высота`
(б^њ) херђви'ма (кое^гождо б^њ)39, і~, лако'тъ” (Та'коже и^)40 (-)41 второ'мђ, и^ ѓ'ба херђви'ма (бњста)
посредњ` хра'ма внђтръняго, и^ простира'хђ кры'ла
иX, (-)42 досяза'ше крыло` е^ді'но до стњны` (е^ді'ноя
хра'мђ), и^ крыло (дрђга'го херђві'ма) досяза'ше до
стњны` вторыя, и^ кры'ла е^я` и^же посредњ хра'ма
каса'шеся крыло` съ крылоM” И$ ѓ^бъя'та бњста
херђви'ма зла'томъ. и^ вс^я стњны хра'ма ѓ%коло,
и^зъваја%нна писа` подо'бна херђви'мома, и^ фљ=ни'комъ внђтръё%дђ, и^ вн^њё%дђ” И$ помо'стъ (-)43
(и^зъвнђ и^ внњ` ѓ^бъя` зла'томъ)44” И$ две'ри ѓ^лтарю` сътвори` (-)45 древомъ лњ'пымъ, (-)46 пра'ги пятери'цею, и^ дво'я две'ри дре'вомъ пе'вговыM
(-)47 и^звая'н#на на ни'хъ подо'бїя херђви'момъ
(древомъ фљ=ни'ковымъ)48, и^ позоло'тою ё^строи`,
и^ (сня'ть зла'тоM и^ бяше златоM ё^строе'но)49 до
херђвимовъ, и^ до фљ=ниk (-)50” И$ тако сотвори` (и^)
вра'томъ цр~кви (и^) пра'ги дре'вомъ лњпыM на четы'ри ё%глы” И$ (вс^я двери дре'вомъ пев#говым# ё^краси`)51. (-)52 засови'ты две'ри пе'рвыя, и^ эTвръзенїе и%хъ (къ себњ). и^ (-)53 (вторы'е две'ри)54 (засови'ты) эTвръза'юща къ себњ” (На ни'х же сотвори
и^звая'н#ни)55 херђви'ми и^ фљ=ники и^ (ё^строе'ны
бњхђ позла'тою)56 и^ преима'ны златоM, и^ свњшены до'лђ” И$ созда` дворецъ внђтренїи, треми`
стњна'ми нете'санымъ дре'вомъ. и^ е^ді'на стњна`
те'сана древа ке'дръска въѓ%коло” И$ созда (дворецъ)57 до'мђ (госпо'дню, и^ вънђтрењя. и^ кома'ра). ја^же (б^њ) проти'вђ (-)58 хра'мђ” И$ (посла'въ)59
цр~ь (соло'монъ)60. (въ тљ'ръ) (-)61 приведе` хира'ма
эT тљ'ра, сн~а жены` вдови'ца. и^ то'и (б^њ) эT колњ'на неџали'мля, и^ эTц~ъ е^го (б^њ) мђжъ тириn.
бїя'и мњ'дь. (-)62 и^спо'лнъ хђдо'жества и^ ра'зђма
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стіни і від стіни до верху. Покрив
він довкруги так, що покрив деревом середину храму, і укріпив всередині боки певковими дошками.
16 І збудував на 20 ліктів від краю
стіни один бік, від підлоги до верху, і зробив всередині, від жертовника до святого святих. 17 40 ліктів
було в церкві перед лицем жертовника. 19 Посередині храму, всередині, там же було приспособлено
ставити кивот господній, 20 і було
20 ліктів в довжину і 20 ліктів в
ширину, і 20 ліктів – його висота; і
покрив його золотом, і скріпив. І
зробив кедровий жертовник 21 напроти святилища, і покрив його золотом, 22 і цілий дім був покритий
золотом до кінця всього храму. 23 І
зробив в святилищі два херувими з
кипарисового дерева – 10 ліктів міра величини, 10 ліктів кожний по
собі. 24 П’ять ліктів були крила в
одного херувима і 5 ліктів – крила
в другого херувима, 10 ліктів від
крила до його крила. 25 Такою була
міра другого херувима, в ту ж міру
і так зроблені обі міри. 26 І висота
одного херувима була 10 ліктів.
Так само і висота другого. 27 І оба
херувими були посеред внутрішнього храму і простягали їхні крила: одне крило доторкалося до однієї стіни храму і крило другого херувима доторкалося до другої стіни, і їхні крила, що посеред дому,
доторкалися крило до крила. 28 І
золотом були покриті херувими 29
і всі стіни храму довкруги, різьби
вирізьбив він на подоби херувимів і
пальм всередині і ззовні. 30 І долівку всередині і ззовні він покрив
золотом. 31 І двері святилища він
зробив з гарного дерева, п’ятикутні
пороги 32 і двоє дверей з певкового
дерева, на них вирізьблені подоби
херувимів, дерева пальм; і обложив
золотом, і покрив він золотом, і золото було покладене на херувимів і
до пальм. 33 І так зробив і з дверима церкви, і пороги з гарного дерева на чотири кути. 34 І всі двері
прикрасив певковим деревом; перші засувні двері і відкривалися вони до себе, і другі засувні двері, що
відкривалися до себе. 35 На них же
він зробив вирізьблені херувими і
пальми, і вони були обложені позолотою і покриті золотом і звішені
вділ. 36 І він збудував внутрішний
притвір трьома стінами нетесаного
дерева, і була одна стіна тесаного
кедрового дерева довкруги. 36a І
збудував кімнатку господнього дому і внутрішнього, і комори, що були напроти храму. 7,1 І цар Соломон, пославши до Тиру, привів з
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Тиру Хірама, 2 сина жінки-вдовиці,
і він був з племені Нефталіма, і його батько був чоловік тирський, коваль міді, повний художності, і
знання, і розуму, щоб чинити всяке
діло в міді. І привели його до царя
Соломона, і він зробив всі діла. 3 І
він вилив два стовпи для притвору
дому: 18 ліктів – висота стовпа, і
довкруги його міра 14 – ліктів, і
товщина стовпа – 4 пальці; таким
же був і другий стовп. 4 І дві головки зробив, щоб покласти на верхи
стовпів, вилиті з міді: 5 ліктів у
висоту – одне покриття, і 5 ліктів у
висоту – на друге покриття. 5 І зробив дві сіті, щоб ними ж покрити
голови покриття, і дві сіті зробив,
щоб покрити покриття стовпів. І
сіть одного покриття, і сіть другого
покриття. 6 І висяче діло – два ряди
вилитих мережаних мідних висяче
діло, ряд над рядом. Так само він
зробив другому покриттю. І покриття на стовпі подібе до цвіту лелії, так як і в притворі. 7 І поставив
стовпи в церковному притворі: і
поставив один стовп, і назвав його
ім’я Якум, і поставив другий стовп,
і назвав його ім’я Валоз. 8 І на верху стовпів діло цвіту лелії. І він закінчив діло стовпів, так як над притвором, – в 4 лікті, 9 і підставки під
обома стовпами, і вище від сторін
було покриття. Підставок і вилитих
рядочків 200 довкруги на голові
другої товщини. 10 І зробив він лите море: 5 ліктів від краю до його
краю, кругле довкруги себе. 5 ліктів – його висота, і його обвід – 30
ліктів. 11 І в нього були підпори і
підстави довкруги – 10 ліктів, і щоб
підтримувати море довкруги; 13
під морем 12 волів: 3 – що глядять
на північ, і 3 – що глядять на південь, і 3 – на захід, 3 ж – на схід, і
зади всіх були до себе, і море було
над ними. 12 І його край був, наче
край чаші квітучої лелії, і його товщина велика. 14 І він зробив 10
мідних міхонотів: 5 ліктів – один
міхонот, і 4 лікті – його широта, і 6
ліктів – його висота. 15 І це діло міхонотів, і їхні злуки, і злуки, що виходили посередині. 16 І їхні злуки
були посеред виступів – подоба левів, і волів, і херувимів. Такими ж
були і поза виступами, і вгорі, і
скріплення під левами і під волами
– діло висяче. 17 І 4 мідні кола в
кожного міхонота і мідні підстави,
і їхні 4 частини, і їхні рамена під
умивальницею. Рамена ж, вилиті до
тамтої сторони, подібні до мужа, і
його уста поза головою і вище ніж
один лікоть, і його обвід круглий
на вісім ліктів; і на його обводі мі-
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и^ вњ'дњнїя е^же дњ'лати вся'ко дњ'ло мњ'дяное.
и^ (приведо'ша и&)63 къ цр~ю соло'монђ” И$ сътвори`
вс^я дњла`, и^ солїя` дв^а сто'лпа кома'рњ цр~ко'внњи, и~і, лако'тъ высота` столпа`. и^ (ѓ'крsтъ
мњ'ра е^го)64, д~і, лако'тъ (-)65. и^ тол#стота`
столпђ` д~, пе'рс#ты (-)66. та'коже (б^њ и^) (вторы'и
сто'лпъ)67. и^ дв^њ главњ` сотвори`, и^же възложи'ти на ве'рхъ столпо'в#. солїя'ны эT мњ'ди, е~, лако'тъ въ высотђ`, възложе'нїе е^ді'но. и^ е~, лако'тъ въ высотђ` на возложе'нїе дрђго'мђ” И$ сотвори` дв^њ мре'жи. (и%ма же покрыти главы` возложе'нїя и^ дв^њ мре'жи сътвори`) е^же покры'ти
возложе'нїе столпо'въ” И$ мре'жђ возложе'нїя е^ді'наго, и^ мре'жђ возложе'нїя втора'го. и^ дњ'ло вывешенно дв^њ стро'ки солїя'нныхъ. мњ'дяныX сомрежены, дњло вывешеnно строка` наD строко'ю, (та'коже)68 сътвори` возложе'нїю второ'мђ” (И$ возложе'нїя
на сто'лпXњ, подо'бна криновђ цвњтђ ја%ко и^ въ
кома'ре”) И$ поста'ви сто'л#па въ кома'ре цр~ко'внњи.
и^ поста'ви сто'л#пъ е^диn. и^ нареq и%мя е^мђ (і^ја%кMђ)69, и^ поста'ви сто'л#пъ вторы'и, и^ нареq и%мя
е^мђ [вало'зъ]70. и^ на (главњ`)71 столъпо'ма, дњ'ло
кри'нова (цвњтђ. и^ скоvча` дњло столпо'въ,) ја%коже
наD кома'рою д~ ла'ктњ, и^ (поDставки поD)72 ѓ'ба
столпа`, и^ совы'ше стра'нъ возложе'нїе (бњ`. поDставки и^ солїя'нныX строk с~, ѓ%коло на главњ` вторы'я
тол#стоты)73” И$ сътвори` мо'ре [лїя'но]74, (е~)75. лакоT, эT кра'я (-)76 до кра'я е^го, крђ'гло ѓ%коло е^го,
е~, лако'тъ высота` е^го. и^ (ѓ'коло е^го, л~. ла'ктеи)77, и^ поDпо'ры (е^мђ бя'хђ и^ спо'ди въѓ'коло)78,
і~. лако'тъ, (и^) (състоя` мо'ре ѓ'коло)79 [(-)80 в~і, воло'въ поD мо'емъ, г~, зря'щи на сњверъ. и^ г~, зря'щи на (ю'гъ, и^ г~. на за'падъ)81, г~ же, на восто'къ. и^ всњмъ (бя'хђ) соза'ди къ (себњ)82 и^
мо'ре (бя'ше) верхђ` и^х#. и^ ё'стїе е^го (бя'ше) ја^ко
(ё'стїе)83 поти'ра прозяба'ющаго кри'на, и^ тол#стота` е^го (вели'ка)84]85” И$ сътвори` і~ мњхоно'џъ
мњ'дянъ, е~, лако'тъ (-)86 мњхоно'џъ е^ді'нъ. и^ д~
ла'кти широта` е^г~о, и^ ѕ~ лако'тъ высота` е^го, и^
с^е дњ'ло мњхоно'џовъ (и^) спое'нїе и^хъ, и^ спое'нїе
срњди и^сходя'щихъ. и^ во спое'нїе и^хъ бя'хђ по'средњ и^сходя'щихъ. (подо'бїе) львоv и^ воло'въ и^ херђви'моv. (та'ко же бя'хђ и^ внњ` содержа'щихъся)87, и^ свы'шеи (-)88 поD (и^) львы` и^ (поD) волми
ё^тверже'нїя” дњло сохожде'нїа, и^ д~ ко'ла мњдяны мњхоноџђ кое^мђждо. и^ преDдержа'нїя мњдяна, и^ д~ ча'сти и^хъ, (и^) ра'ма [иX]89 поD ё^мыва'лницею. [ра'ма (же) солїя'ныя ко ѓ^бъѓ^нђ странђ`,
мђжа прилежа'ще, и^ ё^ста` е^го внњ главы`, и^
вы'ше е^ді'наго ла'ктя, и^ ё'стїе е^го крђ'гло (на
ѓ^смь лако'т#)90, и^ на ё'стїю е^го (мњхоно'џы, и^
мњхоно'џы е^го)91 четвероё^го'лны, (а^) не крђглы, и^
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д~ колеса поD (мњхоно'џами)92]93, и^ рђцњ во колесе'хъ, во мњхоно'џђ, и^ высота` (е^ді'наго ко'ла)94 ла'коть и^ поl. и^ дњло ко'лъ (-)95 возовы'хъ, рђцњ
и^хъ и^ хрибты` и^хъ и^ (вс^я) вещи иX (лїя'ны)96
четы'ри рама на четырехъ ё'глехъ мехоно'џы
е^ді'ноя, (и^) эT мњхоно'џы ра'ма и^хъ. и^ на главњ`
мњхоноџы полъ ла'ктя вели'чество (ихъ), крђ'гло
(же) ѓ%крст# главы` мехоноџовы, и^ нача'ла рђ'къ
е^го. и^ споенїя е^го” И$ эTвръза'шеся въ нача'лњ
рђкъ е^го и^ спое'нїя е^го” (Подо'бїя) херђви'моv и^
льво'въ. и^ џљ=ни'ковъ стоя'щи (и^) содержа'щися.
ко'ждо противђ лица` е^го. внђт'ръ (-)97 ѓ%крsтъ”
Потомђ (же) сътвори` (-)98, і~. мњхоно'џъ по чинђ`
е^ді'номђ, и^ по мњре е^ді'нои въ всњхъ” И$ сътвори`
і~ лїя'ныхъ столповъ мњ'дяныхъ. м~, мњръ
въмеща'ющи ко'ждо со'пль” (Число`)99 [д~ ла'ктњ
столпъ е^ді'нъ]100. на мњхоно'џњ е^ді'номъ (-)101” И$
поста'ви і~ мњхоно'џовъ, е~ по десно'и странњ` въ
хра'мњ, (на восто'къ). и^ е~ по лњвои странњ` въ
хра'мњ. и^ мо'ре во (дрђгђю) странђ` хра'ма ѓ^деснђю на восто'ки. въ ё'глњ полђ'денноM. и^ сътвори` хираM коно'бы, и^ (тепли'ца г~)102, и^ џїя'лы”
И$ сконча` хира'мъ (вс^я дњла` творя`)103. ја%же
творя'ше цр~еви (соло'монђ)104” Въ хра'мњ гн~и
столпа` дв^а. и^ о^бъви'тїя столпо'въ наD гла'вныхъ (-)105 дв^а (-)106 мре'жи дв^њ, е^же покрыва'ти
ѓ%ба ѓ^бви'тїя, и^звая'ныхъ. ја%же на столпњхъ
сђть. ши'пковъ (мњ'дяныхъ), у~. ѓ^бњма` мре'жема дв^њ строцњ ши'пковъ мре'жи е^ді'нои, покрива'ти ѓ%ба ѓ^б#ви'тїя, на ѓ'бњ X столпњхъ, и^
мњхоно'џъ і~ (-)107 лїя'ныхъ со'пль пра'зныхъ і~, на
мњхоно'џњ. и^ мо'ре е^ді'но, и^ волоv в~і, (и^ споD) подъ
мо'реM и^ коноб#, и^ (тепли'цы г~)108, и^ џїя'лы и^ вс^я
сосђ'ды, и^же сътвори` хира'м# цр~ю (соло'монђ)109 въ
хра'мњ гн~њ, и^ стоlпо'въ м~ и^ и~, до'мђ цр~евђ, и^
домђ гн~ю, вс^я дњла` цр~ева, ја%же сътвори` хираM
мњ'дяна солїя'на” (И$ множествђ мњ'дьномђ не
бњ` числа`)110. и^м#же твори` вс^я дњла` с^и мно'га
ѕњ'ло, не б^њ конца` числђ` мњ'ди. (и^же сътвори`)
при ѓ^бита'нїю і^ѓ^рда'на” (И$) солїя` и^хъ цр~ь въ
тол#стотњ` зеMля` (и^) межи (кохо'џътоM)111, и^
межи (геи^ра'ма)112” И$ да'сть цр~ь (соло'монъ)113
[вс^я]114 сосђды, ја%же сътвори` въ храM гн~ь, (и^)
ѓ^лтаr златыи и^ трапе'зђ, на не'иже хлњби прино'снїи, (и^ зла'ты)115 свuњники, е~, ѓ^деснђ'ю, (-)116
е~, ѓ^шђ'юю преD лицемъ дави'ра, (ст~ая ст~ыхъ)
зла'томъ спо'ены, и^ свњти'ла и^ свњща, и^ (-)117
[вс^я цњ'ла зла'та]118, и^ преDдве'рїе и^ гво'здїе, и^
џїя'лы, и^ блю'да, и^ кади'лницы зла'ты, спо'енїи”
И$ две'рца две'ри хра'мђ внђтрънемђ, ст~ая ст~ыM,
и^ две'ри хра'мђ цр~ко'вномђ зла'ты” И$ скончася вс^е
дњло, и^же сътвори` (соло'монъ)119 въ хра'мњ гн~и”
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хоноти, і його міхоноти чотирикутні, а не круглі; і під міхонотами 4
колеса, 18 і в колесах, в міхоноті,
руки, і висота одного колеса лікоть
і пів. 19 І діло коліс воза: їхні руки,
і їхні хребти, і всі їхні речі – литі.
20 Чотири рамена на чотирьох рогах одного мехонота, і їхні рамена з
мехонота. 21 І на голові мехонота
їхня величина пів ліктя, круг же
довкруги голови мехонота, і початок його рук і його злуки. І відкривалося на початок його рук і його
злуки. 22 Подоби херувимів, і левів, і пальм, що стояли і держалися,
кожний напроти його лиця, всередині і довкруги. 23 Так же зробив
він 10 мехонотів, за одним чином і
за одною мірою всім. 24 І зробив 10
литих мідних стовпів, 40 мір вміщала кожна посудина. 4 лікті мірою один стовп на одному міхоноті. 25 І поклав 10 міхонотів: п’ять
по правій стороні в храмі, на сході,
і 5 по лівому боці в храмі, і море з
другого боку храму, справа на сході, в південному куті. 26 І Хірам
зробив баняки, і 3 пательні, і посудини. І Хірам закінчив чинити
всі діла, які чинив для царя Соломона 27 в господньому храмі: два
стовпи і дві плетінки стовпів на головах, дві сіті, щоб покривати обі
плетінки різьбленого, що є на стовпах, 28 400 мідних ґранатів для обох сіток, два ряди ґранатів для однєї сіті, щоб покривати обі плетінки на обох стовпах, 29 і 10 міхонотів, 10 порожніх литих посудин на
міхоноті, 30 і одне море та 12 волів,
і підставку під морем, 31 і баняки, і
3 пательні, і посудини, і ввесь посуд, який зробив Хірам для царя
Соломона для господнього храму. І
40 і 8 стовпів дому царя і господнього дому. Всі діла царя, які зробив Хірам, мідні, вилиті. 32 І не було міри множеству міді, з якої він
робив всі ці діла, було дуже багато.
Не було кінця мірі міді, що обробив він в околиці Йордану. 33 І цар
вилив їх в товстій землі між Кохотом і між Геірамою. 34 І дав цар
Соломон ввесь посуд, який зробив,
до господнього храму, і золотий
жертовник, і трапезу, на якому хліби приношення, 35 і золоті світильники: 5 справа, 5 зліва перед лицем
давіра, святого святих, злучені золотом; і світила, і світильники, і все
вповні золоте; 36 і переддверя, і
цвяхи, і посудини, і полумиски, і
кадильниці – золоті, злучені. І
дверцята дверей внутрішнього дому, святого святих, і двері церковного храму – золоті. 37 І закінчено
все діло, яке зробив Соломон в гос-
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подньому храмі. І вніс Соломон
святе Давида, свого батька, і все
святе Соломона, срібло, і золото, і
посуд дав до скарбниці до храму
господнього.

Глава 7
ниж. 9

вищ. 3

38 І Соломон збудував *свій дім
за тринадцять літ. І Соломон завершив ввесь свій дім. 39 І він також
будував дім з ливанського дерева:
100 ліктів в його довжину, і 30 ліктів в його висоту, і 50 ліктів в його
широту, і 4 ряди кедрового дерева,
і кедрові рамена для стовпів. 40 І
оббив він дім кедровими дошками:
від гори, по боках стовпів, і число
стовпів – 40 і 5, і 15 рядів, 41 і
вікон – 3, і покій над покоєм –
тричі. 42 І всі вікна і покої злучені
на 4 кути і від дверей до дверей –
втроє. 43 І сіни, що на стовпах, – 50
ліктів в довжину і 30 в ширину – ці
сіни були на стовпах перед лицем
дому, і стовпи – прохід перед їхнім
лицем. 44 Зробив він палату, в якій
стояв його перестол, на якому ж,
там, судив, і оббив її зверху аж до
землі кедровими дошками, і воно
відоме було як притвір суду. 45 І
дім, в якому жив, і один вибраний
дворець зробив за цим ділом, і *дім
дочці фараона, яка була за Соломоном, збудував він при тому
притворі. 46 І це все було прикрашене дорогоцінним каменем на відстані всередині, і від основи аж до
даху, і надворі, у великому дворі.
47 Основа ж була з дорогоцінного
каміння і з великого каміння – 10
ліктів, а інше і 8 ліктів. 48 І зверху
також з дорогоцінного каміння за
числом, чотирикутне і обшите кедрами. 49 І довкруги великого двору
3 ряди з тесаного каменя, і один
ряд тесаного кедру. 50 І Соломон
закінчив ввесь свій дім.

Глава 8
пар2. 5

1 І сталося, що коли закінчив
Соломон будувати господній дім і
свій дім, по 20 роках, *і тоді зібрав
цар Соломон всіх старшин Ізраїля
до Єрусалиму, щоб принести кивот
господнього завіту з міста Давида,
це значить з Сіона. І до царя Соломона зібрався ввесь ізраїльський
народ 2 в місяці Атаним, в празник,
це бо є сьомий місяць. І прийшли
всі ізраїльські старшини, 3 і священики взяли кивот 4 і шатро завіту, і
ввесь святий посуд, що був у шатрі
свідчення. 5 І несли священики і
левіти, цар же і ввесь Ізраїль, ідучи
перед кивотом, приносили в жертву
овець і волів без числа. 6 Священи-
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И$ вънесе` (соло'монъ)120 ст~ая дв~да эTц~а свое^го и^
вс^я ст~ая (соло'монова)121 сребро` и^ зла'то и^
сосђды, (на сокро'вище да'сть)122 (въ хра'мъ)123
гн~ь”

Глvа, з~”
до'мъ* свои созида` (соло'монъ)1 треми` на' і~
лњты [и^ совръши (соло'монъ) весь доM
свои]2” И$ созида` (та'кожде) доM древоM лива'ньскомъ, р~ лакотъ в# долготђ` е^го, (и^ л~
лако'тъ въ высотђ` е^го. и^ н~, лако'тъ в широтђ`
е^го)3. и^ (д~)4, ряды древа ке'дрова. и^ ра'ма ке'дрова
сто'лъпная” И$ поби'лъ дщи'цами (ке'дровыми) домъ
эT горы` во странђ` столповъ. и^ число` столпоv м~,
и^ е~. (и^) е~і, ря'довъ, и^ ѓ'кна, г~” И$ кома'ра наD
кома'рою трижды`, и^ вс^я ѓ%кна и^ кома'ры на д~
ё%глы притво'рени и^ эT ѓ^коn до дверїи троя'ко” И$
сњни ја%же на столпњ`, н~, лакоT в долготђ, и^ л~,
в широтђ (-)5. (и^ сїя) сњ'ни (бяхђ на столпXњ)
преD лицеM (до'мђ)6. и^ столпи` (хожденїя)7 преD лицеM
е^я` (-)8” (Сътвори`)9 полатђ (на неиже стоа'ще
прsтолъ е^го)10 на неMже сђдя'ше т^ђ. [и^ ѓ^би (и&)
сверха даже до земля` дщи'цами ке'дровыми]11 (и^
т^о слы'шашеся) кома'ра сђ'диqная” И$ домъ (-)12
в не'мже живяше (-)13. (и^) дворе'цъ е^ді'нъ и^збраn
по дњ'лђ семђ (сътвори`) и^ *дворъ дще'ри фараѓ'ни. и^же (бяше за соло'мономъ)14 при кома'рњ
то'й (соѕи'жде)” (И$) (с^е вся`)15 (бяхђ) ка'менемъ
многоцњнныM ё^краше'на. эT ростоя'нїя внђтръё%дђ. и^ эT ѓ^снова'нїя до кро'ва. и^ внњё'дђ в#
дворњ` велицMњ” ѓ^снова'нїе (же бысть) (ка'менїем#
дра'гыM)16 (и^) вели'кимъ ка'менїемъ, і~, лакоT, і^ (и^но'е,
и^) и~, лакотъ” И$ съ верхђ` (та'кожде) чтsного (ка'менїа), по числђ (четверо ё^го'лно)17. и^ ке'дри (ѓ^бїено)” (И$) (ѓ'крsтъ двора` вели'кого)18, г~, ряды эT
(ка'менїя те'саного)19. и^ е^ді'нъ ря'дъ те'санымъ
ке'дрїемъ. и^ съвръши (соло'моn)20 весь доM свои”

ниQ џ~

выj г~

Глvа, и~”
бысть е^гда совръши (соло'моn)1 ѕижда'и
домъ гн~ь, и^ домъ свои, по к~, лњтеX”
*(И$) тогда` собра цр~ь (соло'монъ)2 вс^я старњ'ишины і^и^л~вы во (і^ерsлиM)3 да въздви'гнђтъ кїѓ'тъ завњта гн~я, эT гра'да дв~дова.
т^о е^сть (эT) сїѓ'на” [И$ собра'шася къ цр~ю (соло'монђ)4 вс^и лю'дїе і^и^л~евы]5 въ мsць, [а^џаниM]6. [въ
пра'зниk, сїи (б^о е^сть) мsць сеDмыи” И$ прїидо'ша
вс^я старњи'шины і^и^л~евы]7 и^ взя'ша і^е^реи` кїѓ'тъ, и^ сњнь завњтнђю, и^ вс^я сосђды ст~ыя.
и^же (бњша) в сњни свњдњнїя” [И$ несо'ша і^ и^е^реи`
и^ левљ=ти]8 (-)9 цр~ь (же) и^ весь і^и^л~ь (и^дђще) преD
кїѓ'томъ, жряхђ ѓ^вны` и^ волы бес числа`” (Вне522

в~ параl е~
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е^вреѓM џ~
е~ мо= і~

в~ мо= м~

в~ параl ѕ~

д~ црs к~а

в~ црs з~

в~ црs з~

в~ маX в~
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со'ша)10 (кїѓ'тъ і^ереи`)11 в# мњсто е^го въ ѓ^лта'рь (въ храM гн~ь)12 въ ст~ая ст~ыхъ. поD
кры'ла херђви'мова” (Херђви'ма б^о)13 бњста раскри'лила кры'лњ (свои) наD мњсте кїѓ'та и^ прикры'ста херђви'ма наD кїѓ'том#. и^ наD ст~ыми
е^го сверхђ” И$ ѓ^бдержа'ста сщ~енїя. и^ принича'ста главњ` сщ~енныма. эT ст~ыхъ преD лице ѓ^лъта'ра, и^ не ја^вля'хђся внњ`” *(И) не б^њ (ничтоже) въ кїѓ%тњ то'кмо дв^њ скрижа'ли ка'меннњ,
скрижа'ли завњта и^же положи т^ђ мољ=сїи въ
хоривњ. и^же завњща г~ь междђ сн~ъми і^и^л~евы.
внегда` и^зыти` иM эT земля` е^гљ=петъскїя” *И$
бысть ја%ко и^зыдо'ша і^е^реи` эT ст~и'лища, и^ ѓ^блаk и^спо'лни храмъ [гн~ь]14” И$ не можа'хђ і^е^реи`
ста'ти слђжи'ти преD лице'мъ ѓ'блака. ја%ко и^спо'лни сла'ва гн~я храM” [(И$)15 рече (соло'монъ)16,
*г~и, и^же ѓ^бњща пребыва'ти во м#глњ`” зи'жда
соѕиждохъ хра'мъ жи'лища тебњ”]17 И$ ѓ^брати`
цр~ь лице` свое. и^ блsви цр~ь всего і^и^л~я и^ весь собо'ръ і^и^л~евъ (и^же стоя'ше та'мо)18” *И$ реq (цр~ь)
блsве'нъ г~ь б~ъ і^и^л~евъ днsь. и^же гл~а ё^сты свои'ми дв~дђ эTц~ђ мое^мђ, и^ (вс^я е^мђ)19 и^сплъни
гл~я” Въ дн~ь во'ньже и^зведоX лю'ди моя і^и^л~я эT
е^гљ=пта. не и^збра'хъ града (эT всњ'хъ племе'нъ
въ і^и^л~и)20. на созда'нїе хра'мђ, (и^) на пребыва'нїе и%мени мое^мђ т^ђ. (н^о) и^збра'хъ въ і^ерsли'мњ
бы'ти и%мени мое^мђ [-]21. і^ и^зъбра'хъ дв~да бы'ти е^мђ [властели'нђ]22 наD люDми мои'ми і^и^л~емъ” *И$ бысть на срDцы (эTц~ђ мое^мђ дв~дђ)23.
е^же созда'ти хра'мъ и%мени г~а б~а і^и^л~ева” И$ рече
г~ь къ дв~дђ эTц~ђ мое^мђ, понеy възы'де на срDце
твое, е^же созда'ти храмъ и%мени мое^мђ. до'брњ
сътвориl е^си, ја%ко бысть (т^и на срDцы)24” Тыy не
соѕи'ждеши хра'ма. н^о сн~ъ твои и^же и^зы'детъ
и^зъ чреслъ твои^хъ. то'й соѕи'ждетъ храM и%мени
мое^мђ” *И воста'ви г~ь гл~ы свои` и^же гл~а. и^ воста'ви въ дв~да мњсто эTц~а мое^го (мене`), и^
сњдо'хъ на прsтолњ і^и^л~евњ, ја^коже гл~а г~ь. и^ соѕи'ждохъ хра'мъ и%мени г~а б~а і^и^л~ева” И$ поста'вихъ (на мњ'стњ т^ђ)25 кїѓ'тъ, в не'мже (-)26
завњтъ гн~ь. и^же завњща` г~ь съ эTц~ы на'шими, во и^звоже'нїю иX и^з# земля` е^гљ=пет#скїя” И$
ста` (соло'монъ)27 преD лицемъ ѓ^лтаря` гн~я. преD
всњмъ собо'ромъ і^и^л~евомъ, и^ воздви'же рђцњ
свои` на' нб~о” И$ реq. *г~и б~е і^и^л~въ нњсть (б~а ра'звњ тебе`)28 на нб~си го'рњ, и^ на земли` ни'зђ. сохрани` завњтъ и^ млsть (даже) рабђ` твое^мђ ходя'щемђ преD тобо'ю, всњмъ срDцемъ е^го” ЈА/коже
сохрани (дв~дђ рабђ` свое^мђ)29, эTц~ђ мое^мђ. [ја%коже е^мђ ѓ^бњща`]30. и^ гл~а ё^сты свои'ми, и^
рђко'ю свое'ю съвръши, (и^) до (дне'шняго дн~е)31”
И$ нн~њ г~и б~е і^и^л~евъ сохрани` (раба` своеh дв~да
523

ки внесли кивот до його місця – до
святилища до господнього храму, до
святого святих, під крила херувимів.
7 Бо херувими були з розкритими
своїми крилами над місцем кивота, і
херувими покрили над кивотом і над
його святим згори, 8 і оточували священне, і мали голови нахилені до
священного від святих перед лицем
святилища, і не показувалися назовні. 9 *І не було нічого в кивоті, за винятком двох кам’яних таблиць, таблиць завіту, які туди поклав Мойсей
в Хориві, які заповів Господь з ізраїльськими синами, коли вони виходили з єгипетської землі. 10 *І сталося,
що як священики вийшли з святилища, і хмара покрила господній храм.
11 І священики не могли стати служити від лиця хмари, бо господня
слава наповнила храм. І сказав Соломон: *Господи, що обіцявся перебувати в мряці, будуючи я збудував тобі храм, помешкання! 14 І повернув
цар своє лице, і цар поблагословив
ввесь Ізраїль, і ввесь збір Ізраїля, що
там стояв. 15 *І цар сказав: Благословенний сьогодні Господь Бог Ізраїля,
який промовив своїми устами до Давида, мого батька, і все йому виповнив, кажучи: 16 Від дня, в якому Я
вивів мій народ Ізраїля з Єгипту, Я не
вибрав міста між усіма племенами в
Ізраїлі на будову храму, і щоб перебувало там моє ім’я. Але Я вибрав,
щоб моє ім’я було в Єрусалимі, і Я
вибрав Давида, щоб він був володарем над моїм народом Ізраїлем. 17 *І
впало на серце мого батька Давида,
щоб збудувати дім імені Господа Бога Ізраїля. 18 І сказав Господь до Давида, мого батька: Тому що зійшло
на твоє серце, щоб збудувати дім моєму імені, ти добре вчинив, що впало
тобі на серце. 19 Ти не збудуєш храму, але твій син, що вийде з твого лона, цей збудує храм моєму імені. 20
*І Господь поставив свої слова, які
сказав, і поставив мене на місце Давида, мого батька, і я сів на престолі
Ізраїля, так як сказав Господь, і я збудував дім імені Господа Бога Ізраїля.
21 І я поставив там на місце кивот, в
якому господній завіт, який заповів
Господь з нашими батьками, коли виводив їх з єгипетської землі. 22 І
встав Соломон перед лицем господнього жертовника, перед всім збором
Ізраїля, і підняв до неба свої руки, 23
і сказав: *Господи Боже Ізраїля, немає Бога як ти на небі, вгорі, і на землі, вдолі! Збережи завіт і милосердя
до твого раба, що ходить перед тобою усім його серцем. 24 Так як Ти
зберіг Давидові, твоєму рабові, моєму батькові, так як йому Ти обіцяв, і
сказав своїми устами, і сповнив Ти
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своєю рукою, і до сьогоднішнього
дня. 25 І тепер, Господи Боже Ізраїля,
збережи свого раба Давида, мого
батька, так як Ти сказав йому, мовлячи: *Не забракне перед моїм, чоловіка, лицем, що сидить на престолі Ізраїля, лиш якщо збережуть твої діти
мої дороги, по яких мають ходити
переді Мною, так як ти ходив переді
мною. 26 І тепер, Господи Боже Ізраїля, хай викажеться певним твоє слово, яке Ти обіцяв Давидові, моєму
батькові. 27 Хіба дійсно житиме Бог
з людьми на землі, бо якщо небеса
небес Тобі не вистарчають, то не лишень цей храм, який я збудував твоєму імені. 28 І хай погляне на мою
молитву Господь Бог Ізраїля, щоб вислухати прохання і молитви, якими
твій раб молиться сьогодні перед тобою. 29 І хай твої очі будуть відкриті
на цей храм день і ніч, на місце, про
яке Ти сказав, *що моє ім’я там буде,
щоб вислухати молитву, якою молиться раб твій на цьому місці день і
ніч. 30 І вислухай мою молитву, раба
свого, *і свого народу Ізраїля, коли
помоляться Тобі на цьому місці; і Ти
вислухай в місці свого помешкання
на небесах, і вислухавши, і помилуєш. 31 Що лиш згрішить ближній
проти свого ближнього, і якщо візьме
з них клятву кляття, і прийде, і визнає перед лицем твого жертовника в
цьому храмі, 32 і Ти вислухай з небес, і зроби суд своєму народові – Ізраїлеві, виявляючи, що безаконня чинить беззаконням, щоб дати дорогу
його на його голову, і оправдати праведного, і дати йому за його праведністю. 33 Коли згрішить твій народ
Ізраїль перед його ворогами, бо згрішать Тобі, і, повертаючись, визнаються твоєму імені, і помоляться, і
виголосять до Тебе молитву в цьому
храмі, 34 і Ти вислухаєш з небес, і
будеш милосердний за гріхи свого
народу Ізраїля, і повернеш їх до землі, яку Ти дав їхнім батькам. 35 Коли
стримається небо, щоб не було дощу,
бо згрішать Тобі, і помоляться до
цього місця, і визнаються твоєму імені, і відвернуться від їхніх гріхів, коли їх упокориш; 36 і Ти вислухаєш з
неба, і будеш милосердним за гріхи
своїх рабів, свого народу Ізраїля, бо
сповістиш їм добру дорогу, щоб по
ній ходити. І даси їм дощ на землю,
яку Ти дав своєму народові в насліддя. 37 Якщо буде голод, або смерть
на землі і якщо буде, бо буде, запалення, саранча і хрущі, і якщо кривду
вчинять їм їхні вороги, або в одному
з їхніх міст все противне, всякий
біль; 38 і всяка рана, всяка молитва,
всяка жертва якщо буде всякій людині з ізраїльського народу, оскільки
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эTц~а мое^го)32, ја%коже реq е^мђ гл~я *не ѓ^скђдњ'етъ (-)33 мђжъ эT лица` мое^го, сњдя'и на прsтолњ і^и^л~евњ. то'кмо а%ще сохраня'тъ ча'да
твоя пђти` (моя, по ниMже)34 ходи'ти предо
мно'ю. ја%коже ходиl е^си предо мно'ю” И$ нн~њ г~и
б~е і^и^л~евъ. да ё^вњри'тся гл~ъ твои, [е^же ѓ^бњща]35 двDђ эTц~ђ мое^мђ” ЈА/ко а%ще и'стинно пребывае^т# б~ъ съ чл~кы на земли`. а%ще (б^о) нб~о
(-)36 нб~си не довлњ'ютъ т^и. (не) то'кмо (-)37
хра'мъ се'й, и^же созда'хъ и%мени твое^мђ” И$ (да
при'зритъ)38 на мл~твђ мою г~ь б~ъ і^и^л~евъ. послђшати [моле'нїя и^ моли'твы]39. е^ю'же (ся
мо'лиT ра'бъ тво'и)40 преD тобо'ю (-)41 днsе” (И$) да
бђ'дђтъ ѓ%чи твои` эTвр'ъсты на хра'мъ сїи
дн~ь и^ но'щъ на мњсто ѓ^ не'мъже рече. *ја%ко
быти и%мени мое^мђ т^ђ на послђшанїе мл~твы. ею'же помо'лится ра'бъ тво'и на мњстњ
се'мъ дн~ь и^ ноu” И$ ё^слы'ши мл~твђ мою раба`
своеh, *и^ людїи свои^хъ і^и^л~я, (е^гда)42 помо'ляT
ти ся на мњстњ сеM. и^ т^ы ё^слы'ши на мњ'стњ ѓ^бита'лища свое^го на' нб~си и^ (ё^слы'шимъ)43 и^ поми'лђе^ши” Є$ли'ко а%ще съгрњши'тъ (бли'жнїи)44 къ и^скрънемђ свое^мђ. и^
а'ще прїи'метъ эT ниX кля'твђ (кля'тїе)45. и^
прїидетъ і^ и^сповњ'сть преD лицемъ ѓ^лтаря`
твое^го, въ хра'мњ се'мъ” И$ т^ы ё^слы'ши эT
нб~съ и^ (сътвори сђдъ)46 люде'мъ своиM і^и^л~ю.
ја^вля'я безаконова'ти безако'нїя да'ти пђть
е^го на главђ` е^го. і^ и^зба'вити пра'веDнаго, (и^) да'ти е^мђ по пра'вдњ е^го” Є$да` (съгрњши'тъ)47
лю'демъ твоиM і^и^л~ю. преD врагы` (е^го) ја%ко съгрњшаT т^и, и^ возвратяTся. (-)48 и^сповњдя'тъ
ти ся и%мени твое^мђ, и^ мо'лятся. и^ възгл~ютъ мл~твђ [к тебњ`]49 въ хра'мњ семъ” И$
т^ы ё^слы'шиши съ нб~се, и^ млsтиv бђ'деши ѓ^
согрњше'нїихъ людїи свои^хъ і^и^л~я, и^ возврати'ши я& въ зе'млю и^же да'лъ е^си эTц~емъ и%хъ”
Внегда` затягнђтися нб~си, ја%ко не бы'ти
до'ждђ. ја^ко съгрњшатъ т^и и^ помо'лятся
на мњ'стњ се'мъ. і^ и^сповњдя'тся и%мени твое^мђ. и^ эT грњхъ и^хъ възвратяTся е^гда` смири'ши я&” И$ ё^слы'шиши съ нб~се. и^ млsтиv бђ'деши ѓ^ грњсњхъ ра'бъ свои^хъ (-)50 людїи свои^хъ і^и^л~я. ја%ко возвњстиши и^мъ пђть бл~гыи
ходи'ти по немђ`. и^ даси` (и^мъ) до'ждъ на'
землю, ю'же далъ е^си людеM свои^мъ въ достоа'нїе” Гла'дъ а'ще бђ'детъ (и^ли) смр~ть (на земли`. и^) а'ще бђ'детъ, ја%ко (в раж#женїе гђсе'ница,
и^ хрђщеве)51, и^ а'ще ѓ^скорбяT я& вра'ѕи иX и^ли
въ е^ді'номъ эT граD и^хъ вс^е проти'вное вся'ка
бо'лњзнь (и^) вся'ка ја%зва” Вся'ка мл~тва, вся'ко
приноше'нїе а%ще бђ'детъ вся'комђ чл~кђ (эT лю524
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дїи і^и^л~евыхъ). е^ли'ко ё^разђмњеT ко'ждо бо'лезнь
эT срDца свое^го. и^ въздви'гнеT рђцњ свои` въ хра'мњ се'мъ” И$ т^ы ё^слы'ши эT нб~се, эT гото'ваго
жи'лищA т^и, и^ млsтиv бђ'деши. и^ сотвори'ши и^
даси` мђ'жеви по пђтеM е^го. ја%коже б^о совњ'си
срDце е^го. ја%ко т^ы саM то'кмо совњ'си (всњхъ
срDца)52 сн~овъ чл~чъ” да боя'тся тебе вс^я дн~и,
в ня'же т^и живђтъ на земли`. ю%же далъ е^си
эTц~емъ на'шимъ” И$ чю'ждимъ” ја%же не сђть
эT людїи твои^хъ [і^и^л~я]53 (а%ще)54 прїидђтъ
(и%мени ради твое^го) и^ помо'лятся на мњ'стњ
се'мъ” И$ т^ы ё^слы'шиши съ нб~се, эT гото'ваh
жи'лища т^и. и^ сотвори'ши по всемђ` е^ли'ко а%ще
призовет# т^я (сі'и) чюжїи. ја%ко да разђмњ'ютъ
вс^и лю'дїе [зеMнїи]55 и%мя твое`. и^ ё^боя'тъся
тебе`. ја%коже (и^) лю'дїе твои` і^и^л~ь. и^ разђмњюT
ја%ко и%мя твое` наречется на хра'мњ се'мъ и^же
созда'хъ” ЈА/ко и^зыдђт# лю'дїе твои` на' брань на
врагы` своя, пђтем# иMже возвратиши я&. и^
помо'ляTся и%менеM гн~им#. пђте'мъ граDныM и^же
и^збра` (себњ`)56. и^ къ хра'мђ и^же а%зъ созда'хъ
и%мени твое^мђ” И$ т^ы ё^слышиши съ нб~се
мл~твђ и^хъ. и^ моле'нїя и^хъ. и^ сътвори'ши
ѓ^правда'нїя иX. (и^ внегда`)57 согрњшаT т^и” *ЈА/ко
нњсть чл~ка, и^же не съгрњшиT. и^ разгнњ'вае^шися на' ня, и^ предаси` я& преD врагы` (и^хъ). и^
поплњня'тъ иX плњня'щїи землю дале'че и^
бли'зъ” И$ ё^вратя'тъ срDца (-)58 въ зе'млю и^дњже пресели'шася. т^ђ и^ възвритя'тся и^ помо'лятся (-)59 въ зе'мли преселе'нїя иX гл~юще.
съгрњши'хоM (и^) безаконова'хоM и^ не ѓ^правди'хомъ”
И$ ѓ^брати'тся к тебњ`, всњмъ срDцемъ свои^мъ, и^ всею` дш~ею свое'ю. въ зе'мли врагъ иX
и^дњже возведе я&. и^ помо'лятся к тебњ` на
пђтехъ земля` свое'я ю%же далъ е^си эTц~емъ иX,
(и^) къ гра'дђ е^гоже и^збра`. и^ къ хра'мђ и^же
создаX и%мени твое^мђ” И$ ё^слы'ши эT нб~се, эT
готова'го жи'лища твое^го. [мл~твђ (-)60 и^ моленїе и^хъ и^ сътвори'ши (и^мъ сђдъ)61]62” И$
млsтивъ бђ'деши на (непра'веDных#)63, и^миже съгрњши'ша т^и. и^ по всњхъ эTмњта'нїи и^хъ
и^миже эTвр'ъгTђся тебе`. (да)64 даси и^мъ въ
щедроты`” преD (всњми`) плњн#шими я&. и^ ё^щедря'тъ я&” ЈА/ко лю'дїе твои` сђтъ и^ наслњдїе твое. ја%же и^зведе` и^з# зеMля` е^гљ=пеTски. эT
сре'ды пе'щы желњзныа” И$ да бђ'дета (ё%ши
твои` и^ ѓ'чи твои`)65 эTвр'ъз#ты на мл~твђ раба`
свое^го. и^ къ моле'нїю лю'дїи твои^хъ і^и^л~я. (и^)
послђшати и^хъ ѓ^ всњхъ ѓ^ ни'хже призовђт#
т^я” ЈА$ко т^ы и^збра я& себњ въ наслњ'дїе эT
всњ'хъ лю'дїи. эT всњ'хъ людїи зе'мныX. ја%коже
гл~а рђкою раба` свое^го мољ=сїя. е^да и^звести
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зрозуміє кожний біль від свого серця,
і підніме свої руки до цього храму;
39 і ти вислухай з неба, з твого готового помешкання, і милосердним будеш, і зробиш, і даси чоловікові за
його дорогами, бо, так як знаєш його
серце, бо тільки Ти одинокий знаєш
серця всіх людських синів, 40 щоб
боялися тебе всі дні, в яких вони живуть на землі, яку Ти дав нашим
батькам. 41 І чужинці, які не є з твого
народу Ізраїля, 42 якщо вони прийдуть задля твого імені і помоляться
на цьому місці, 43 і Ти вислухаєш з
неба, з твого готового помешкання, і
зробиш за всім, як лиш прикличе
Тебе цей чужинець, щоб всі народи
землі пізнали твоє ім’я і боялися Тебе, так як і твій народ Ізраїль. І пізнають, що твоє ім’я назветься на цьому
храмі, який я збудував. 44 Бо твій народ вийде на війну проти своїх ворогів дорогою, якою їх повернеш, і
помоляться господнім іменем дорогою міста, яке Ти вибрав собі, і до
храму, який я збудував твоєму імені.
45 І Ти вислухаєш з неба їхнє благання і їхню молитву і зробиш їм оправдання. 46 І коли Тобі згрішать,
*бо немає людини, яка не згрішить, і
Ти на них розгніваєшся і видаси їх
перед їхніми ворогами, і їх візьмуть в
полон ті, що полонять, до землі далеко чи близько; 47 і повернуть серця в
землю, де туди переселилися, і повернуться і помоляться в землі їхнього переселення, кажучи: Ми згрішили, і ми вчинили беззаконня, і ми не
оправдані. 48 І повернуться до тебе
усім своїм серцем і усією своєю душею в землі їхніх ворогів, куди Ти їх
повів, і помоляться до тебе на дорозі
їхньої землі, яку Ти дав їхнім батькам, і до міста, яке Ти вибрав, і до
дому, який я збудував твоєму імені;
49 і вислухай з неба, з твого готового
помешкання, благання і їхню молитву, і вчиниш їм суд. 50 І будеш милосердним до неправд, якими Тобі
згрішили, і за всі проступки їхні, якими переступили проти Тебе; і даси їм
за милосердям перед всіма, що їх взяли в полон, – і милосердними будуть
до них. 51 Бо він твій народ є і твоє
насліддя, якого Ти вивів з єгипетської землі, з-посеред залізної печі. 52 І
хай будуть твої вуха і твої очі відкриті до молитви свого раба і до молитви твого народу Ізраїля, і щоб вислухати їх в усьому, в чому закличуть до
Тебе. 53 Бо ти їх вибрав собі в насліддя з усіх народів, з усіх народів
землі, так як ти сказав рукою свого
раба Мойсея, коли Ти виводив наших
батьків з єгипетської землі, Господи!
Господи! 53a Тоді сказав Соломон
про храм, як закінчив його будувати:
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Сонце пізнало на небі! Господь сказав, що мешкатиме в мряці, – збудуй
мій храм! Його храм прекрасний.
Щоб жив Він в новині цій! І чи не це
записано в книзі пісні? 54 І сталося,
як Соломон закінчив молитися Богові всією молитвою і цим благанням, і
встав він від лиця господнього жертовника і, знову клякнувши на свої
коліна, і свої руки підняв до небес. 55
І знову він поблагословив ввесь збір
Ізраїля, кажучи великим голосом: 56
Благословенний сьогодні Господь
Бог, який дав спочинок своєму народові, Ізраїлеві, за всім, що сказав! Він
не забув ніякого слова з його добрих
слів, якими заговорив рукою Мойсея,
свого раба. 57 Хай буде Господь Бог
наш з нами, так як був з нашими
батьками! Хай не оставить нас, але
хай поверне нас, 58 щоб ми прихилили наші серця до нього, щоб ми
ходили в усіх його дорогах і зберігали всі його заповіді, і його накази, і
його оправдання, які заповів нашим
батькам! 59 І хай будуть ці слова,
якими молимося сьогодні перед нашим Господом Богом, наближаючись
до нашого Господа Бога вдень і вночі, щоб чинити оправдання твоєму
рабові і оправдання твоєму народові,
Ізраїлеві, на всі дні. 60 Щоб зрозуміли всі народи землі, що Господь
Бог – він сам Бог, і немає іншого. 61 І
хай будуть наші серця досконалі до
нашого Господа Бога, щоб праведно
ходити в його приписах і зберігати
його заповіді до сьогоднішнього дня.
62 І цар, і всі сини Ізраїля принесли
жертву перед Богом. 63 *І цар Сoломон приніс мирні жертви, які пожертвував Господеві: 12000 волів і 100 і
20 тисяч овець. І обновив цар та всі
сини Ізраїля господній храм. 64 В
тому ж дні цар Соломон освятив середину двору, що перед лицем господнього храму, бо вчинив там цілопалення і жертви, і жир мирних, бо
мідний жертовник, що перед Господом, був малий, так що неможливо
було принести цілопалення, і дари, і
жертви випашених. 65 І зробив Соломон, і ввесь Ізраїль з ним, свято в
тому дні – великий собор від виходу
Іхима до ріки Єгипту – перед нашим
Господом Богом в храмі, який збудував, їдячи, і п’ючи, і веселячись
перед нашим Господом Богом. По
сімох днях 66 і в восьмому дні він
відпустив народ, і народ поблагословив царя, і кожний пішов до свого
дому, радіючи веселим серцем за
добро, яке вчинив Господь своєму
рабові Давидові, Ізраїлеві і своєму
народові.
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тебњ` (и^з# земля е^гљ=пеTски эTц~ы на'ши)66 г~и г~и”
Тогда` гл~а (соло'монъ)67 ѓ^ хра'мњ ја%ко съвръши
ѕи'жда е^го, сл~нце позна` на нб~си. г~ь реq пребыти
во м#глњ`, соѕи'жди хра'мъ мой. храM прелњпъ
е^го, ја%ко пребыва'ти в новости (се'й). (и^) не (-)68
с^е л^и пи'сано въ кни'гаX пњ'сни” И$ бы'сть ја%ко
скон#ча (соло'моn)69 моля'ся (б~ђ)70 всею` мл~твою и^
моле'нїеM си'мъ. и^ воста эT лица` ѓ^лтаря` гн~я
(и^ паки) поклони'в#ся на колњнђ` свое'ю, и^ рђ'цњ
свои` воздњ` на' нб~о” И$ (е^ще`)71 блsви весь собо'ръ
і^и^л~евъ. гласомъ ве'лїимъ гл~я” Блsвенъ г~ь (б~ъ)
днsь, и^же да'лъ е^сть поко'и лю'демъ своиM і^и^л~ю.
по в#семђ и^же гл~а, не забы` словесе` нико'егоже въ
(-)72 словесеX е^го бл~гихъ и^ми'же гл~а въ рђцњ
мољ=сїѓ'вњ раба` свое^го” да бђдеT г~ь б~ъ на'шъ с
на'ми ја^коже б^њ съ эTц~ы на'шими. да не
ѓ^ста'витъ на'съ” (Но да возвратиT)73 наs,
преклони'ти срDца на'ша к немђ`. е^же ходи'ти въ
вс^я пђти` е^го. и^ храни'ти вс^я за'повњди е^го.
и^ повеленїа е^го, [и^ ѓ^правда'нїя е^го]74. ја%же заповњ'да эTц~емъ на'шимъ” И$ да бђдTђ словеса с^и
и^миже мо'лимся преD гм~ъ бм~ъ на'шим#. (днsь)
приближа'ющеся г~ђ б~ђ на'шемђ. дн~ь и^ ноu твори'ти ѓ^правда'нїя рабђ` твое^мђ. и^ ѓ^правданїя лю'демъ твои^мъ і^и^л~ю, (во вся` дн~и)75”
ЈА/ко да разђмњ'ютъ вс^и лю'дїе земля`. ја%ко г~ь
б~ъ то'й саM б~ъ и^ нњ'сть и%ного” И$ да бђ'дђтъ
срDца на'ша съвръшена къ г~ђ б~ђ на'шемђ. (-)76
прпDбно да ходи'ти въ повеле'нїиX е^го, и^ храни'ти за'повњди е^го до (дне'шняго дн~е)77” И$ цр~ь
и^ вс^и сн~ове і^и^л~еви пожро'ша жрътвђ преD
(бм~ъ)78” *И$ пожре цр~ь (соло'монъ)79 жрътвы
ми'рныя, и^же пожре` гв~и. воло'въ. ( Wв~і)80. и^
ѓ^вецъ, р~, и^ к~, ты'сящъ. и^ ѓ^бнови (цр~ь храM
гн~ь)81, и^ вс^и сн~ове і^и^л~еви” В то'иже дн~ь ѓ^ст~и
цр~ь (соло'монъ) среDняя двоr и^же преD лицемъ хра'ма гн~я. ја%ко сътвори т^ђ вся`соQженїя, и^ жрътвы и^ тђчныя ми'рныхъ. ја%ко ѓ^лта'рь мњ'дяныи, и^же преD гм~ъ малыи (б^њ) ја^ко не
возмощи [прїя'ти]82 вс^есоQженїя (и^ да'ровъ) и^
жрътвы (тђ'чная)83 [-]84” И$ сътвори (соло'моn)85
празнDикъ в (то'й дн~ь)86 и^ весь і^и^л~ь с ниM, собоr
ве'лїи эT и^схода (и^хима)87 до рњки е^гљ=пта, преD
гм~ъ бм~ъ на'шиM, ё^ хра'ма е^гоже созда`, ја^ды'и
и^ пїя и^ веселя'ся преD гм~ъ бм~ъ на'шимъ. по
сеDмь дн~їи, и^ во (ѓ^смы'и дн~ь)88 распђсти` лю'ди.
и^ [блsвиша (лю'ди) цр~я]89. і^ и^до'ша ко'ждо в
до'мъ сво'и, ра'дђющеся (-)90 весе'ломъ срDцеM ѓ^
бл~гыX. ја%же сътвори` г~ь дв~дђ рабђ свое^мђ, (і^и^л~ю
и^)91 лю'демъ свои^мъ”
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д~ црs к~а

в~ црs з~
в~ параl к~в

е~ мо= к~џ
е^вреѓM к~в

выj з~
в~ параl и~

бы'сть* ја%ко сконча` (соло'монъ)1 зи'жда хра'мъ
гн~ь. и^ до'мъ цр~евъ. и^ вся'кђ ве'щъ (е^го)
(соло'монъ)2 (сътвори`, е^ли'ко въсхотњ`)3” *И
ја%ви'ся г~ь (соло'монђ)4 вторицею. ја%коже бњ
ја^виlся [е^мђ]5 въ гаваѓ'нњ” И$ рече к немђ` г~ь
ё^слы'шахъ гла'съ мл~твы твое'я. и^ моле'нїя
твое^го и%мже моли' ми ся предо мно'ю, сътвори'х
ти по (все'и) мл~твњ твое'и. (и^) ѓ^ст~ихъ храM се'и.
е^гоже созда *е^же положи'ти и%мя мое т^ђ въ
вњки. и^ бђдTђ ѓ%чи мои` т^ђ, и^ срDце мое` въ вся`
дн~и” И$ т^ы а^ще хо'диши предо мно'ю, ја%коже
ходи` (и) дв~дъ эTц~ъ тво'и въ прпDбїи срDца, и^ въ
простотњ` и^ е'же твори'ти по всемђ` ја%коже
заповњ'дахъ е^мђ. и^ повелњнїя моя`, и^ за'повњди моя съхрани'ши” И$ ё^твержђ` прsтлъ
црsтвїя твое^го въ і^и^л~и въ вњки. *ја%коже гл~аX
къ дв~дђ эTц~ђ твое^мђ гл~я. не ѓ^скђдњ'етъ
т^и мђжъ властели'нъ въ і^и^л~и” А$ще (-)6 възвраща'ющеся въз#врати'теся в^ы, и^ ча'да ваша
эT мене и^ не съхрани'те за'повњдеи мои^хъ, и^
повелњ'нїи мои^хъ, ја%же да'лъ е^сть мољ=сїи преD
(всњми`) ва'ми, и^ (по'идђт# и^ порабо'таю^тъ)7
бого'мъ дрђги'мъ. и^ (покло'нятся)8 иM” І$ и^зринђ`
і^и^л~я и^з# земля` ю'же да'хъ и^мъ. и^ хра'мъ се'и
е^гоже ѓ^ст~ыхъ и%мени мое'мђ, эTвръ'гђ эT лица`
мое^го. и^ бђдеT і^и^л~ь въ и^зринове'нїе. и^ въ гл~анїе
всњмъ лю'демъ” И$ до'мъ (высо'кїи се'и)9 всяk и^же
прїидетъ во'нь ё^жасне'тся. и^ възмяте'тся”
*И$ (речетъ)10 чесо` ради сътвори` г~ь та'ко земли`
се'и и^ хра'мђ семђ” И$ рекђтъ поне'же ѓ^ста'виша
г~а б~а и^х#. и^же и^зведе` эTц~ы иX и^зъ е^гљ=пта. эT
до'мђ рабоTна и^ прїја%ша боги` чђжая. и^ поклони'шася и^мъ. и^ порабо'таша и^мъ. сего ради
наведе` (на' ня г~ь)11 ѕло'бђ сїю” (-)12 *(И бы'сть
въ) к~ лњтъ в ня'же созда` (соло'монъ)13 дв^а
домы`. хра'мъ гн~ь и^ до'мъ цр~евъ. хира'мъ цр~ь
тљ'рскїи помага'ше (соло'монђ)14 дре'вы ке'дръскими. и^ дре'вы пе'вгиновыми. и^ зла'тоM и^ всњмъ
хотњ'нїемъ е^го. тогда` да'сть (соломонъ)15 хира'мђ, к~ градоv въ земли` галиле'истњи” И$ шеD
хираM эT тљ'ра. (-)16 и^дя'ше в галиле'ю. ви'дњти
хотя` гра'ды, ја%же (е^мђ даде`)17 (соло'монъ)18. (и^
ви'дњ) и^ не бы'ша е^мђ го'дни” И$ рече чт^о м^и
сђть гра'ди си`. ја%же (м^и да'лъ е^си)19 бра'те, и^
нарече я& земля` (хавђль) до (дне'шняго дн~е)20” И$
принесе хира'мъ (соло'монђ)21, р~, и^ к~. тала'нтъ
зла'та [сїя (же е%сть) вина` да'нїе ја%же ё^ста'ви
цр~ь (соло'монъ)22. да сози'ждетъ хра'м# гн~ь и^
хра'мъ (свои)23. и^ (мильло'нъ)24. и^ (стњнђ` і^ерsли'мъскђ)25, и^ а^сљ=ръ (-)26 и^ магда'ль и^ (газе'рђ)27”
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Глава 9
1 І *сталося, що коли Соломон
закінчив будувати господній дім і
царський дім, і Соломон зробив
всяке своє діло, яке забажав; 2 *і
з’явився Господь вдруге Соломонові, так як був з’явився йому в Ґаваоні. 3 І сказав до нього Господь: Я
вислухав голос твоєї молитви і твого благання, яким ти Мені помолився переді Мною, Я зробив тобі
за всією твоєю молитвою, і Я освятив цей храм, який ти збудував,
*щоб покласти там моє ім’я навіки.
І мої очі, і моє серце будуть там на
всі дні. 4 І якщо ти ходитимеш переді Мною, так як ходив і Давид,
твій батько, в праведності серця і в
простоті, і чинитимеш за всім, що
Я йому заповів, і збережеш мої
приписи і мої заповіді, 5 і закріплю
престол твого царства над Ізраїлем
навіки, *так як Я сказав до Давида,
твого батька, мовлячи: Тобі не забракне чоловіка-володаря в Ізраїлі.
6 Якщо відвертаючись відвернетеся
ви і ваші діти від мене, і не збережете моїх заповідей і моїх приписів, які дав Мойсей перед всіма вами; і підуть і послужать іншим богам і їм поклоняться; 7 і викину Ізраїля з землі, яку Я їм дав, і цей
храм, якого Я освятив моєму імені,
відкину від мого лиця; і буде Ізраїль на вигнання, і на помовку всім
народам. 8 І цей високий дім, кожний, хто прийде до нього, жахнеться і зімнеться. *І скаже: Задля чого
вчинив Господь так цій землі і цьому храмові? 9 І скажуть: Тому що
їхнього покинули Господа Бога, який вивів їхніх батьків з Єгипту, з
дому рабства, і взяли чужих богів, і
їм поклонилися, і їм послужили,
через це на них Господь навів це
зло. 10 *І було 20 літ, в яких Соломон збудував два доми: господній
храм і царський дім; 11 Хірам, цар
Тиру, помагав Соломонові кедровим деревом, і певковим деревом, і
золотом, і всякому його побажанню. Тоді цар дав Хірамові 20 міст в
Галилейській землі. 12 І Хірам, пішовши з Тиру, йшов до Галилеї,
бажаючи побачити міста, які йому
дав Соломон, і побачив – і йому не
були до вподоби. 13 І сказав: Що
мені є ці міста, які ти мені дав, брате? І назвав їх Земля Хавулева, аж
до сьогоднішнього дня. 14 І Хірам
приніс Соломонові 100 і 20 талантів золота, 15 а це є причина: данина, яку встановив цар Соломон,
щоб збудивати господній храм і
свій дім, і миллон, і єрусалимську
стіну, і Асир, і Магдаль, і Газеру.
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16 Фараон же, єгипетський цар,
вийшов і взяв Газеру, і спалив її
вогнем, і хананея, що жив у тому
місті, вигубив, і дав місто як віно
своїй дочці, жінці Соломона. 17 І
збудував Соломон Газеру, і Витирон долішній, 18 і Валаат, і Палмиру в пустинній землі. І всі міста,
що були його складами, 19 і всі
міста, де були колісниці і його кіннотники, і все, що було до вподоби
цареві Соломонові, збудував він в
Єрусалимі і в Ливані, і в усій землі
свого царства. 20 Люди ж, які осталися з амореїв, і хеттеїв, і ферезеїв,
і евеїв, і євусеїв – вони ж не є з ізраїльських синів. 21 Їхніх синів, які
після них осталися на землі, яких
ізраїльські сини не змогли вигубити з-посеред себе, цар Соломон
підкорив їх, і давали данину аж до
сьогодні. 22 А ізраїльських синів
Соломон не дав на роботу, бо вони
були його військові чоловіки, і його слуги, і князі, і його воєводи, і
володарі над колісницями і його
кіньми. 23 І були старшинами, поставленими над роботами царя Соломона. І було їх 550, що наказували робітникам. 24 *Дочка ж фараона перенеслася з міста Давида
до свого дому, який збудував їй Соломон. І після цього збудував він
мильйон. 25 І Соломон тричі в рік
приносив всепалення і мирні жертви на вівтар, який збудував Господеві. І кадив запашним кадилом
перед Господом, і завершив храм.
26 І цар Соломон зробив корабель в
Ерзазі Гаверському, що близько Елата, на гирлі останнього моря в
едомській землі. 27 І послав Хирам
деяких зі своїх слуг, мужів-мореплавців, що знали плисти морем, з
слугами Соломона; 28 і прийшли
до Ефира, і взяли звідти 400 і 20
талантів золота, і принесли цареві
Соломонові.

Глава 10
1 І *цариця Сави, почувши ім’я
Соломона і господнє ім’я, прийшла
випробувати його притчами. 2 І
прийшла вона до Єрусалиму з дуже
тяжкою силою, і на верблюдах принесли солодощі, зілля, і дуже багато золота, і дорогоцінний камінь;
і вона ввійшла до Соломона і поговорила з ним про все, що мала на
своїм серці. 3 І Соломон сповістив
їй всі її слова, і не було ні одного
слова, яке цар оминув і яке не сповістив їй. 4 І цариця савська побачила всю мудрість Соломона, і дім,
який він збудував, 5 і їжу Соломона, і престіл від його слуг, і службу
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фараѓ'нъ (же) цр~ь е^гљ=пет#скїи и^зы'иде и^ взя` (газе'ръ)28. и^ съж#же` и& ѓ^гне'мъ, и^ ханаѓ'на живђщаго въ гра'дњ (то'мъ) погђби`, и^ да'сть
(гра'д#)29 въ прида'ное дще'ри свое'и женњ` (соло'мони)30” И$ съгради` (соло'монъ)31 (газе'ръ)32 и^ (веџиро'нъ)33 ни'жнїи. и^ (валаа'џъ)34. и^ (палми'рђ)35 в#
земли` пђсто'и (-)36” (И$) вс^и гра'ды (и^же бя'хђ
жи'тницы е^го)37. и^ (вс^и) гра'ды и^деже бњхђ колесни'цы и^ (ко'нницы е^го)38 и^ (вс^е) е^же бысть ё^годно (цр~ю) (соло'монђ)39 (съзи'жде)40 въ і^ерsли'мњ и^
в лива'нњ, и^ въ все'и земли` (црsтва свое^го)41” (-)42
Лю'дїе (же) ѓ^ста'вшїи эT (аMморе'и)43. и^ хет#џе'и. и^
ферезе'и, (-)44 и^ е^ве'и. и^ е^вђсе'и, (ѓ^ни' же не сђть
эT сн~овъ і^и^л~евъ)” Сн~ове и^хъ и^же ѓ^ста'ша по
ни'хъ на земли`, и^хже не возмого'ша сн~ове і^и^л~евы
и^стощи'ти (эT средњ себе)45, (цр~ь) (соло'монъ)46
(порабо'ти и^хъ, и^ дава'хђ да'ни)47 да'же до
(дне'сь)48” (-)49 эT сн~ов (же) і^и^л~евыхъ не да'сть (на
дњло (соло'монъ)50)51 ја%ко тїи бя'хђ мђжи хра'брїи (е^го) и^ ѓ'троцы е^го и^ кня'ѕи и^ вое^во'ды е^го и^
властели'ни колесни'цъ и^ (ко'неи)52 е^го” (И$ бя'хђ)53
старњ'ишины приста'вленым# наD дњлы (цр~я) (соло'мона)54. (и^ бы'сть и^хъ), фн~. заповњдаю^ще (-)55
(дњлаю^щимъ)56” (-)57 *дще'рь (же) фараѓ'ня принесе'ся и^з гра'да двд~ва. в до'мъ свои, и^же созижде е'и (соло'моn)58” (И$ посеM сози'жде мильло'нъ)59. и^
приноша'ше (соло'монъ)60 три'жды в го'дъ всесъж#же'нїя. и^ ми'рныя жр'ътвы на ѓ^лта'рь е^гоже сози'жде г~ђ. и^ кадя'ше џимија%мъ бл~гово'нныи (-)61
преD (гм~ъ)62, и^ съвръши хра'мъ”]63 И$ (сътвори`
цр~ь соло'моn кора'бль)64 въ (е^рга'зњ гаве'рскомъ)65. и^же при е^ла'џе. при ё'стїи (мо'ря послњднего)66. в
земли` е^до'м#стњи” И$ посла` хира'мъ (-)67 нњкоиX эT
ѓ%трокъ своиX мђжа. ко'рмъчїя направля'ти свњдђщихъ мо'ре съ ѓ'троки (соло'мони)68, и^ прїидо'ша ко (е^фи'рђ)69, и^ взя'ша эTтђдђ зла'та [у~]70,
и^ к~ тала'нтъ и^ принесо'ша цр~ю (соло'монђ)71”

Глvа, і~”
цр~ца* са'въска слы'шавше и%мя (соло'моне)1.
і^ и'мя гн~е. и^ прїиде и^скђси'ти е^го приTчами. и^ прїиде въ і^ерsли'мъ съ си'лою тя'жкою ѕњло. и^ на вельблю'дXњ принесо'ша слаDкости зе'леи, и^ зла'то мно'го ѕњло. и^ ка'мень дра'гїи, и^ вни'де к соло'монђ и^ гл~а е^мђ. вс^е е^ли'ко
и^мњ` на срDцы си`” И$ възвњсти` е'и (соло'монъ)2 вс^я
гл~ы е^я`. и^ не бњ` сло'ва (ни е^ді'наго), е^же гонзе`
цр~ь (и^) е^го'же не възвњсти` е'и” И$ ви'дњ цр~а са'вска, ве'сь смы'слъ (соло'монь)3, и^ до'мъ и^же сози'жде
и^ ја^де'нїя (соло'моня)4 и^ сњда'нїе эT ѓ%троk е^го. и^
преDстоја%нїе слђжа'щихъ е^мђ и^ ѓ^блаче'нїе (и^хъ)5,
и^ виноче'рп#цы е^го и^ вс^ясож#же'нїя е^го ја%же прино528
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ша'ше въ хра'мъ гн~ь” И$ в себњ` (бы'вше)6 реq к#
((соло'монђ)7 цр~ђ)8. и%стин#на сђть словеса` ја%же
слы'шахъ в земли` мое'и ѓ^ словесњхъ твои^хъ, и^
ѓ^ смы'слњ твое'мъ” И$ не и^няхъ вњри гл~ющиM
м^и, до'ндеже и^ (прїидо'хъ сњмо)9, и^ (ви'жђ ё^же
ѓ^чи'ма свои'ма)10. и^ с^е нњсть ни поl (того` е^же)11
(м^и повњда'ша)12 (н^о) ты` приложи'лъ е^си бл~гая
къ си'м# па'че вся'каго слђха и^же слы'шахъ в
земли` мое'и (сђщи)” Блж~ены же'ны твоя, (и^)
бл~жени ѓ%троцы твои` сїи, и^же т^и преDстояT преD
тобо'ю, всегда` слы'шащи (-)13 смы'слъ твой” (И$)
бђди г~ь б~ъ твои блsвенъ, и^же въсхотњ (т^я
да'ти)14 на прsтлъ і^и^л~евъ, за любо'вь гн~ю ю%же
наD і^и^л~емъ поста'ви въ вњки, и^ поста'ви тя
цр~я наD ними твори'ти сђдъ въ пра'вдђ, (-)15 в#
сђдбаX (е^го)16, и^ да'сть (соло'монђ)17, р~, (и^) к~,
тала'нтъ зла'та, и^ слаDкости мно'ги ѕњ'ло, и^
ка'менїе драго'е, не прїиде ктомђ` такова` сла'дкость (-)18 (и^) та'ко мно'жество (ея` ја%ко сла'дкости сїя мно'жествомъ) ја%же да'сть цр~ца
саvска, цр~ю (со'ло'монђ)19” И$ кора'бль хира'мль, принося'щи (и^) злато эT (фира)20 (и^) (дре'ва мно'га
ѕњло принесе` нете'саного)21, и^ ка'менїе драго'е” И$
сътвори` цр~ь дре'вомъ недњланомъ подъпо'ры хра'мђ гн~ю, и^ до'мђ цр~евђ, и^ сопњ'ли и гђ'сли пњвцо'мъ, не пришло` (по сеM) такова'го дре'ва недњ'лана на земли` ниже ви'дњно бы'сть нигде'же
(и^) да'же до (дне'сь)22” И$ цр~ь (соло'монъ)23 да'сть
цр~цы са'в#стњи вс^я е^ли'ко въсхотњ` [и^]24 е^гоже
проси` (ё^ него) эT всего и^же даs е'й рђка'ма (свои'ма
соло'монъ цр~ь)25, и^ (възвра'щ#шися)26 и%де в# зе'млю
свою, т^а сама` и^ вс^и ѓ%троцы е^я`” И$ б^њ число`
(прине'сенаго зла'та)27 (соло'монђ)28 (е^ді'наго лњта)29, х~, и^ ћ~, (и^) ѕ~, тала'нтъ зла'та ра'звњ
да'нїи притяжа'ныхъ (-)30 эT кђпцо'въ, и^ эT
всњхъ цр~ь стра'нныхъ, и^ эT вое^воD зе'мныX” *И
сътвори` [цр~ь]31 (соло'монъ)32, т~ ко'пїи зла'тыхъ
и^збра'нныхъ, по т~, зла'тыхъ въ (е^ді'нђ копїю`
в#дњла`)33” И$ т~, ѓ^рђж'їи (и^збра'нныхъ зла'тыX)34 по
тре'мъ фђн#томъ зла'та бя'ше на кое'м#ждо ѓ^рђжїи`, и^ да'сть я& [цр~ь]35 въ хра'мъ. (и^же б^њ
здњланъ) эT дре'ва ливан#скаго” И$ сътвори` цр~ь
прsтлъ эT ко'стїи слоно'выхъ вели'къ. и^ позлати`
и` зла'томъ и^скђше'нымъ” ѕ~, степе'нїи прsтлђ. и^
(на връхђ е^го бы'сть ѓ^крђглость соза'ди)36. и^
рђцњ сю'дђ и^ сю'дђ на (прsтлњ)37 и^дњже сњ'сти
и^ дв^а льва стоја%ща ё^ рђкђ, и^ в~і. льва` стоја%ща
бњста [т^ђ]38 ё^ (-)39 степе'нїи сю'дђ и^ сю'дђ. (и^)
не бњ` та'ко ни в# кое'же црsтво” И$ вс^и сосђди (и^же
бя'ше при цр~и соло'монњ)40 зла'ти (бњша). и^
ё^мыва'лница златы. (и^) вс^и сосђди хра'ма дре'ва
лива'ньска, зла'томъ (чи'стымъ) сни'мано, (безъ
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тих, що йому служили, і їхній одяг,
і його винарів, і його цілопалення,
які він приносив в господньому
храмі. І вийшовши з себе, 6 сказала
до Соломона, царя: Правдивими є
слова, які я почула в моїй землі про
твої слова і про твою мудрість. 7 І я
не повірила тим, що мені говорили,
доки я не прийшла сюди, і вже бачу
своїми очима. І ось немає ні половини того, що мені сказали, але ти
додав до цих добра понад всяку
чутку, яку я почула, будучи в моїй
землі. 8 Блаженні твої жінки і блаженні ці твої слуги, що стоять
перед тобою, постійно слухаючи
твою мудрість. 9 І хай буде благословенний твій Господь Бог, який
забажав дати тебе на престол Ізраїля, за господню любов, яку поставив над Ізраїлем навіки, і поставив
тебе царем над ними, щоб чинити
суд в справедливості в його судьбах. 10 І вона дала Соломонові 100
і 20 талантів золота, і дуже багато
пахощів, і дорогоцінне каміння. Не
прийшли більше такі пахощі і таке
його множество, як ці пахощі множеством, які дала савська цариця
цареві Соломонові. 11 І корабель
Хірама, що приносив і золото з Фира, і приніс дуже багато нетесаного
дерева і дорогоцінне каміння. 12 І
цар зробив з нетесаного дерева підпори господнього храму і дому царя, і сопілки, і гусли співакам. Не
прийшло після цього таке нетесане
дерево до землі ані не бачилося його ніде і аж до сьогодні. 13 І цар
Соломон дав савській цариці все,
що забажала і що у нього попросила, опріч всього, що дав їй своїми
руками цар Соломон, і, повернувшись, вона пішла до своєї землі, вона сама і всі її слуги. 14 І кількість
принесеного Саломонові в одному
році золота була – 600 і 60 і 6 талантів золота, 15 опріч податку
здобутого від купців, і від всіх чужих царів, і від воєводів землі. 16
*І цар Соломон зробив 300 добірних золотих списів, по 300 золотих
вклав він в один спис, 17 і 300 добірних золотих щитів, по три фунти
золота було до кожної зброї; і дав
їх цар до дому, який був збудуваний з ливанського дерева. 18 І цар
зробив великий престол зі слонових костей, і позолотив його щирим золотом. 19 6 ступенів в троні,
і на його верху була дуга ззаду, і
руки звідси і звідти на престолі, де
сісти, і два стоячі леви при руках;
20 і було там 12 стоячих левів на
сходах звідси і звідти. І не було
такого ні в якому царстві. 21 І ввесь
посуд, що був при царі Соломоні,
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був золотим, і золоті вмивальниці, і
ввесь посуд храму ливанського дому обложений чистим золотом, без
срібла, бо срібло вважалося за ніщо
в днях Соломона. 22 Бо, оскільки
цар Соломон мав тарсійський корабель в морі з синами Хирама, раз
на три роки він приходив до царя з
Тарсіса і приносив золото і срібло,
слонові зуби, і мавпи, і пави, і шліфоване і необроблене каміння. 22a
Це було діло здобичі, яке цар Соломон приніс на будування господнього храму, і царського дому, і
єрусалимського муру. І замок міста
Давида обгородив стіною, і Асур, і
Магдал, і Ґезеру, і горішню Ветеру,
і Етермат, і всі міста, і ті, в яких
були війська, і всі міста, в яких
були беззаконники і підступи Соломона, якими будував в Єрусалимі
і в усій землі так, що не засмутив
він 22b ввесь народ. І з тих, що
позостали, що з Хета, і з амарій, і
ферезеїв, і з хананеїв, і з евеїв, і з
євусеїв, і з ґерґесеїв, що не були з
ізраїльських синів, і їхніх дітей оставили з ними в землі, яких ізраїльські сини не змогли вигубити; і
привів їх Соломон в данинників, аж
до сьогодні. 22c З синів же ізраїльських не дав Соломон на діла, бо
вони були хоробрі мужі, і його
слуги, і три його воєводи, і воєводи
його озброєних, і його кіннотників.
23 І прославився Соломон понад
усіх царів землі і багатством і мудрістю. 24 І всі царі землі шукали
побачити його лице і слухати його
мудрість, яку дав йому Господь в
його серце. 25 І вони, кожний, несли свої дари: і золотий, і срібний
посуд, і одіж, і зброю, і пахощі, і
коней, і ослів, і всяку річ з року до
року. 26 *І було в Соломона 40000
кінних стад для колісниць і 12000
коней; і він поклав їх в містах з
колісницями, а інші були з царем в
Єрусалимі. 26a І він був володарем
всіх царів від ріки і до землі чужинців і до границь Єгипту. 27 *І
склав цар золото і срібло в Єрусалимі, наче каміння, і кедри склав,
наче й кущі, що на полі, від множества. 28 І приводили Соломонові
коней з Єгипту і з Теку, і царські
купці купували їх з Текуї за ціну.
29 І приходили коні з колісницями
з Єгипту за 600 срібняків і коні за
150 срібняків. Так само виходили і
в усьому царстві хетимському і
сирійському.
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сребра`)41. за ничто'же б^о бњ` (сребро`) въ дн~и (соло'моня)42, кора'бль б^о џа'рьскїи (и^мњя) цр~ь (соло'монъ), в# мо'ри съ (сн~ы)43 хира'мовыми, е^ді'ною,
въ тре'хъ лњтехъ прихожда'ше цр~еви (-)44 эT
џарси'са (и^ приноша'ше) зла'та и^ сребра`. [зђбы
слоно'вы и^ пифи'ки и^ па'вы]45, (и^ ка'менїе дњ'лано
и^ не дњ'лано)” Сїя б^њ ве'щь коры'сти ю%же прине'съ цр~ь (соло'монъ)46 на созида'нїе хра'мђ гн~ю. и^
до'мђ цр~евђ, и^ стњнњ` і^ерsли'мъстњи. и^ кра'инђю
(же) ѓ^ради` стњно'ю гра'да двд~ва” И$ (а^сђ'ръ)47, и^
[магда'лъ]48. и^ (гезе'рђ)49, и^ (веџе'рђ)50 вы'шнюю. и^
(еvџермаg)51 и^ вс^я гра'ды. (и^ в ни'х же бњша
ѓ^рђжницы)52. и^ вс^я гра'ды (в ни'х же бя'хђ
без#зако'нницы и^ ко'зни соло'мони)53, и%мже зижда'ше
въ і^ерsли'мњ и^ въ все'и земли` ја%ко не смђти` е^мђ
всњхъ людїи'. (и^) эT ѓ^ста'вленыX и^же эT (хе'та)54
и^ эT (а^марїи)55, и^ џерезїи' и^ эT ханане'и и^ эT
е^в#ве'и. и^ эT е^вђсе'и, и^ эT гергесе'и, и^же не (бы'ша
эT сн~въ і^и^л~евъ)56. (и^) ча'да и^хъ ѓ^ста'виша с ни'ми на земли`. и^же не возмого'ша сн~ове і^и^л~евы
и^стощи'ти и^хъ, і^ и^ възведе` я& соло'монъ въ
дан#ники` да'же до (дне'сь)57, (-)58 эT сн~о'в# (же)
і^и^л~евъ не да'стъ (на дњ'ло (соло'монъ)59)60, ја%ко
тїи' бя'хђ мђжи хра'бри и^ ѓ'троцы е^го (и^ вое^во'ды трїе е^го), и^ вое^во'ды ѓ^рђж'никъ е^го, и^ ко'нникъ е^го” И$ возвели'чися (соло'монъ)61 па'че всњхъ
цр~ь зе'мныхъ. (и^) бога'тъствомъ и^ смы'сломъ” И$
вс^и цр~и зе'м#стїи`. и^ска'хђ (ви'дњти) лице` (е^го)62.
(и^) слы'шати смы'слъ е^го, и^же да'сть (е^мђ) г~ь
въ срDцы е^го” И$ тїи' приноша'хђ ко'ждо да'ры
своя`. (и^) [сосђ'ды (зла'ты и^ сре'брены)63]64, и^ ри'зы
(и^ ѓ^рђ'жїя)65 и^ слаDкости. и^ ко'ня и^ м#ща'та, (и^
вся'кђю ве'щь) лњто по лњтђ. *и^ бњша ё^
(соло'мона)66, [ Wм~,]67 ста'дъ ко'нныхъ въ колесни'ца. и^ Wв~і, (сонђзDницъ)68. и^ поста'ви я& въ
гра'дњхъ (со колесни'цами)69. и^ (дрђзїи' бя'хђ) ё^
цр~я въ і^ерsли'мњ” И$ б^њ властели'нъ всњмъ
цр~емъ. эT рњки` и^ до земля` и^ноплеме'нникъ. и^
до предњлъ е^гљ=пта. *и^ сложи` цр~ь зла'то и^ сребро`
въ і^ерsли'мњ. ја%ко ка'менїе и^ ке'дръ сложи`. ја%ко (и^)
черни'чїе е^же на' поли эT мно'жества” И$ (привожда'хђ соло'монђ ко'ни)70 эT е^гљ=пта. и^ эT (џе'кђ)71 (и^) кђпцы` цр~ьстїи` (кђпова'хђ и&)72 эT џекђя' и^змњ'ною” И$ прихожда'ше (ко'ни со колесни'цами)73 эT е^гљ=пта, (-)74 за [х~]75, сре'бреникъ. и^
ко'ни за [рн~]76 сре'бреникъ. та'коже (и^) въ (все'мъ
црsтвњ)77 (хиџи'м#скомъ)78, и^ (сљ=рїи'скомъ)79 и^схожда'ше”
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Глvа, а~і”
1

е~ мо= з~і

в~ мо= л~д

д~ црs к~г
д~ мо= к~а

выj џ~
выj ѕ~

ниQ в~і

в~ црs и~

цр~ь (соло'мон#) бњ` любя` же'ны (ѕњло), [-]2
*и^ поја%тъ же'ны чђждая. и^ дще'рь фараѓ'ню, моа^ви'тяныня, и^ а^м#мани'тяныня, (и^ а^сљ=ряны'ня)3 и^домњаны'ня, (и^)
(хеџе'ѓныня)4. и^ (а^меџены'ня)5. *эT ја^зы'къ,
ја^коже заповњ'да г~ь сн~омъ і^и^л~евымъ не (входи'ти)6 в ня`. и^ тїи' да не вхо'дятъ въ ва'съ.
(и^) да не эTвратя'тъ (дш~ъ)7 ва'шихъ, въ
слњ'дъ и%долъ и^хъ. (и^) тXњ приложи'ся (соло'моn)8
люби'ти” [И$ бы'ста е^мђ же'ны нача'лныX. з~ соT” и^
подло'жниць, т~]9” И$ быs въ вре'мя ста'рости (соло'моня)10. [и^ съврати'ша же'ны чђж'дая срDце е^го
въ слDњ бо'гъ (и%ныхъ)11. (-)12 не бњ` срDце е^го (-)13
съ гм~ъ бм~ъ е^го, ја%коже срDце дв~да эTц~а е^го]14”
[И$ хожда'ше (соло'моn)15 въ слњдъ (а^стаrса)16 (и^)
скве'рнаго сидо'ньскаго. и^ въ слњ'дъ цр~я и^хъ и%доловъ. сн~овъ а^м#мо'нь. и^ сътвори` (соло'моn)17 лђка'вное преD гм~ъ. и^ не ходи` въ слњ'дъ г~а, ја^коже
дв~дъ эTц~ъ е^го”]18 *Тогда созда` (соло'монъ)19 высо'ко ка'пище (-)20 *и%дола моа'вля, и^ цр~я и^хъ и%долы сн~овъ а^м#мо'нь. и^ а^ста'ртђ скве'рнђю сидо'ньскђю [на горњ` и^же преD і^ерsли'момъ]21” И$ та'ко сътвори` всњмъ жена'мъ свои^мъ чђжи'мъ. (ја%же
закала'хђ)22 и^ жря'хђ и%доломъ свои^мъ” [-]23 И$
раз#гнњ'вася г~ь на (соло'мона)24. ја%ко ё^клони` срDце
свое` эT г~а б~а і^и^л~ева. *ја%вльшагося е^мђ два'жды”
И$ заповњ'давшемђ е^мђ (два'жды) ѓ^ словеси` се'мъ
прsно. ја%ко не ходи'ти е^мђ въ слњдъ бо'гъ и%нњх#
и^ храни'ти [и^]25 сътвори'ти ја%же заповњ'да е^мђ
г~ь б~ъ” И$ рече г~ь к# (соло'монђ)26, поне'же бы'ша сї'и
с тобо'ю. и^ не съхрани` за'повњдїи мои^хъ и^ повеле'нїи мои^хъ, и^миже заповњ'дахъ ти` (и^) разве'ргъ разве'ргђ црsтво твое` и^з рђ'кђ твое'ю. и^
да'мъ е& рабђ` твое^мђ” (-)27 Во' дн~и (же) твоя` не
сътворю` си'хъ дв~да ради эTц~а твое^го. *эT рђкиy
(сн~овъ твои^хъ)28 эTи^мђ` и&” То'кмо всего црsтва не
прїимђ`. хорђгве' (иже)29 да'мъ сн~ђ твое^мђ дв~да
ра'ди раба` мое^го. (-)30 і^ерsли'ма ра'ди гра'да е^гоже
и^збра'хъ” И$ въздви'же г~ь (на (соло'мона)31 стђжа'ющаго)32. (-)33 (раздро'на)34 сн~а (е^лиде'кова)35. и^же
(и^збњжа`) (эT вараме'џы)36 (и^) а^драза'ра цр~я сђ'вска
господи'на своеh и^ събра'шася к немђ мђ'жи, и^
б^њ вое^во'да по'лкђ (в#негда` побњжда'ше я& дв~дъ).
и^ прїидо'ша в дама'скъ” (и^ всели'шася в неM и^ воц~рися в# седо'кђ”) И$ (б^њ)37 стђжа'я і^и^л~еви въ
вс^я дн~и (соло'моня)38. (и^ вњздви'же г~ь стђжа'ю^щаго на соло'мона.) и^ (а^да'ра)39 и^дђмњја^нина, эT
сњмени цр~ьска въ и^дђме'и *И бы'сть е^гда и^скорени` дв~дъ е^до'ма. е^гда` и%де і^ѓ^а'въ вое^во'да, во'и
погреба'ти ја%звенїи. (і^) (и^с#сњче)40 вся'къ мђ'жескъ
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Глава 11
1 І цар Соломон дуже любив
жінок, *і взяв жінок-чужинок: і
дочку фараона, моавіток, і амманіток, і асирійок, ідумейок, і хетеонейок, і аметениньок – 2 *з народів, з
яких заборонив Господь синам ізраїльським, входити до них, і вони
хай не входять до вас. І хай не відвернуть ваші душі, вслід за їхніми
ідолами, – і до тих пристав Соломон, щоб їх полюбити. І було в нього 7 сот головних жінок і 300 наложниць. 4 І сталося, що в часі старості Соломона й відвернули жінки-чужинки його серце вслід за іншими богами. Не було його серце з
Господом Богом його так, як серце
Давида, його батька. І Соломон ходив вслід за Астарсою – сидонською гидотою і вслід за їхнім царем
ідолів, синів аммонових; і зробив
Соломон лукаве перед Господом, і
не ходив вслід за Господом, так як
Давид, його батько. 5 *Тоді Соломон збудував великий храм *ідолові Моава і їхньому цареві, ідолам
синів Аммона 6 і Астарті – огиді
сидонській на горі, що перед
Єрусалимом. 7 І так зробив він для
всіх своїх жінок-чужинок, які заколювали і приносили жертви своїм
ідолам. 9 І Господь розгнівався на
Соломона, бо він відвернув своє
серце від Господа Бога Ізраїля, *що
двічі йому з’явився 10 і що двічі заповів йому про це слово постійно:
щоб не ходив він вслід за іншими
богами і зберігав, і чинив те, що
йому заповів Господь Бог. 11 І сказав Господь до Соломона: Тому що
це з тобою сталося і ти не зберіг
моїх заповідей і моїх приписів, які
Я тобі заповів, і розриваючи розірву твоє царство з твоєї руки, і дам
його твоєму рабові. 12 Не вчиню
же цього у твоїх днях через твого
батька Давида. *Заберу його з руки
твоїх синів. 13 Лиш не візьму ціле
царство. Скипетр, який дам твоєму
синові через мого раба Давида, Єрусалим – через місто, яке Я вибрав. 14 І підняв Господь на Соломона дошкульника Раздрона, сина
Елидека, що втік з Варамети, і Адразара, царя Суви, його пана. І зібралися до нього мужі, і він був воєводою полку, коли їх поборював
Давид. І вони прийшли до Дамаску
і поселилися в ньому, і зацарював
він в Седоку. І він дошкуляв Ізраїлеві в усі дні Соломона. І Господь
підняв дошкульника проти Соломона. І Адара, ідумейця, з царського насіння в Ідумеї. 15 *І сталося,
коли Давид вигубив Едома, коли
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пішов Йоав, воєвода війська, ховати
побитих, і вибили всіх чоловічого роду в Ідумеї; 16 бо Йоав і ввесь Ізраїль
6 місяців сидів там, в Ідумеї, доки не
вигубили кожного з чоловічого роду
в Ідумеї. 17 І втік сам Адар, і всі мужі-ідумейці, і слуги його батька з
ним. Адад же був малою дитиною. І
вони ввійшли до Єгипту. 18 І піднялися мужі з мадіямського міста і
прийшли до Фарану, і взяли з собою
мужа і прийшли до фараона, єгипетського царя; і ввійшов Адар до фараона, і цар дав йому дім і частину їжі, і
дав йому землю. 19 І Адар дуже
знайшов радість перед очима фараона. І він дав йому за жінку сестру
своєї жінки, старшу сестру Текимини. 20 І сестра Текимини породила
йому, Адерові, сина Ґанавата. І вигодувала його Текимина посеред фараонських синів. І Ґаниват був посеред
фараонських синів. 21 І Адер почув в
Єгипті, що заснув Давид зі своїми
батьками і що помер Йоав, воєвода
старшин, і сказав Адер до фараона:
Відпусти мене, щоб я повернувся до
своєї землі. 22 І сказав фараон Адерові: Чим ти є невдоволений у мене?
І ось ти просишся до своєї землі. І
сказав йому Адер: Бо відпускаючи
відпустиш мене. І повернувся Адер
до своєї землі. 25 Це зло, яке вчинив
Адер: Він сильно розгнівався на Ізраїля і зацарював же в едомській землі.
26 *І Єровоам, син Навата і Ефрати,
що з Сарира, син жінки-вдовиці, рабині Соломона, і він підняв руки на
царя Соломона. 27 І це причина за
яку підняв руки на царя: Коли цар
Соломон збудував край і завершив
плотом в місті Давида, свого батька,
28 і був чоловік Єровоам сильний силою, і побачив Соломон, що він є
муж, чоловік на діло, і наставив його
над всіма роботами дому Йосифа. 29
І сталося в тому часі, і вийшов Єровоам з Єрусалиму, і знайшов його Ахія, силонитанець, пророк, на дорозі,
і звернув його з дороги. І Ахія був зодягнений в нову одіж, і були оба одні
на полі. 30 І схопив Ахія за свою нову одіж, що була на ньому, і роздер її
на 12 жеребів. 31 *І сказав Єровоамові: Візьми собі 10 жеребів, бо так
каже Господь ізраїльський: Ось Я заберу царство з руки Соломона *і тобі
дам 10 хоругов. 32 А дві хоругви оставлю йому через мого раба Давида,
через моє місто Єрусалим, яке Я собі
вибрав з усякого ізраїльського племені; 33 тому що оставив мене, і поклонилися Астарті – огиді сидонян, і
Хамосові – ідолові Моава і їхньому
цареві на сором синів Аммона; і не
ходили по моїх дорогах, щоб чинити
миле переді Мною, так як і Давид,

3Царств

11,33

по'лъ въ и^дђмњи” ЈА/ко ѕ~ мsцъ. сњде т^ђ і^ѓ^а'въ, и^ весь і^и^л~ь въ и^дђмњ'и. до'ндеже и^зби'ша
вся'къ мђжескъ по'лъ въ и^дђмњ'и” И$ бњжа`
(а^да'ръ)41 самъ и^ вс^и мђжи и^дђмњ'истїи. (и^)
ѓ'троки эTц~а е^го с ниM. ((а^да'дъ же)42 (бы'сть)
ѓ^тро'чищъ ма'лъ” И$ внидо'ша въ е^гљ=пет#)43. и^
въста'ша мђжи гра'да мадїаMска. и^ прїидо'ша
въ фара'нъ. и^ поја%ша мђжа съ собо'ю и^ прїидо'ша къ фараѓ'нђ цр~ю е^гљ=пет#скомђ. и^ вни'де
(а^да'ръ)44 къ фараѓ'нђ. и^ да'сть е^мђ (цр~ь)
до'мъ и^ ё^роk ја%ди. [и^ зе'млю даде` е^мђ]45” И$
ѓ^брњте` (а^даr)46 ра'дость преD (ѓ^чи'ма) фараѓ'нима ѕњло. и^ да'сть е^мђ женђ` сестрђ жены` свое'я сестрђ џекеми'ны старњ'ишђю” И$ роди` е^мђ
сестра` џекеме'ина (сн~а а^деръ ганава'џа)47. и^ въскорми` и& џекеми'на по'средњ сн~овъ фараѓ'нь. и^
б^њ ганива'џъ по'средњ сн~овъ фараѓ'нь” И$ а^де'ръ
слы'ша въ е^гљ=птњ ја%ко ё^спе` дв~дъ, съ эTц~ы
свои'ми. і^ ја^ко ё%мре і^ѓ^а'въ вое^во'да старњ'ишинамъ. и^ рече а^де'ръ къ фараѓ'нђ. пђсти` м^я
(да)48 ся възвращђ` въ зе'млю свою” И$ рече (а^де'рови фараѓ'нъ)49. чт^о недово'ленъ е^си ё^ мене. и^
с^е ты` проси'шися (-)50 в зе'млю свою. и^ рече
е^мђ а^деr ја%ко эTпђща'я эTпђсти'ши м^я” И$
възврати'ся а^де'ръ в зе'млю свою. с^и ѕло'ба и^же
сътвори` а^де'ръ. (-)51 ѓ^тяQчи'ся на і^и^л~я. и^
црsтвова' (же) в земли` е^до'м#стњи. *и^ е^ровоа'м#
сн~ъ нава'тоv (и^)52 е^фра'џи, и^же эT сари'ра. сн~ъ
жены` вдови'цы рабы` (соло'мони)53. [и^ (сїи') възъдви'же рђцњ на цр~я (соло'мона)”]54 И$ сїа вина`
и^же въз#дви'же рђцњ на цр~я, (внегда` цр~ь) (соло'монъ)55 созда'лъ б^њ кра'и, [и^ rel.] съвръши` пло'тоM. въ' градњ дв~да эTц~а свое^го. и^ чл~къ б^њ
е^ровоаM крњпокъ си'лою. и^ ви'дњ (соло'моn)56 (ја%ко
мђжъ)57 ѓ%трок на дњ'ло е^сть, и^ поста'ви и&
надо (всњми) строе'нїи до'мђ і^ѓ'сифова” И$ бы'сть
во врњмя т^о. и^ е^ровоа'мъ и^зы'де и^зъ е^рsли'ма.
и^ ѓ^брњте и&, а^хїя силонитяниn прoркъ на пђти`, и^ соврати и& с пђти`. и^ (б^њ) а^хїя ѓ^болченъ в# ри'зђ но'вђ. и^ (бњста) ѓ%ба (е^ді'на) на'
поли” И$ взя` а^хїя за ри'зђ свою` но'вђю и^же (б^њ)
на неM. и^ раздра и&, на в~і, жре'бїя” *И$ рече и^е^ровоа'мђ, прїими себњ, і~, жребїи ја%ко та'ко гл~етъ
г~ь (-)58 і^и^л~евъ, с^е а%зъ эTи^мђ црsтво и^з рђки
соло'моня, *и^ даM ти (хорђгвїи, і~)59” (А$)60 дв^њ
хорђгви (ѓ^ставлю)61 е^мђ, раба` ра'ди мое^го давы'да, (-)62 і^ерsли'ма ради града (мое^го), и^же и^збрахъ (себњ)63 въ (все'мъ колњ'нњ)64 і^и^л~евњ” Зане'же ѓ^стави м^я, и^ поклони'шася а^ста'ртђ
сквръномђ сидо'нскђ, и^ хамо'сђ (кђми'рђ)65 моа'влю и^ цр~ю и^хъ на срамленїе сн~омъ а^м#монимъ”
И$ не (ходи'ша)66 по пђтиX моиX, е^же творити
532
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ёDго'ная предо мно'ю, ја^коже (и^) дв~дъ эTц~ъ е^го.
(сего ра'ди прилага'я приложђ` (-)67 в#ся дн~и
живота` е^го, и^ не эTи^мђ` (црsтва в#сего)68 эT рђ'кђ
е^го)69 дв~да раd ра'ба моеh, е^го'же и^збраX” И$ эTи^мђ
црsтво эT рђки сн~а е^го, и^ даM ти, і~ хорђгви.
сн~ови же е^го дамъ дв^њ хорђгвњ, ја%коже завњщаx
рабђ` мое^мђ дв~дђ. во вс^я дн~и предо мно'ю въ
і^ерsли'мњ градњ. е^гоже и^збрахъ (-)70 на положе'нїе
и%мени мое^мђ т^ђ” И$ т^я прїимђ и^ црsтвђе'ши,
ѓ^ ниXже жадаеT (т^и дш~а)71. и^ т^ы бђ'деши цр~ь
наD і^и^л~емъ” И$ бђ'детъ а%ще съхрани'ши вс^е е^ли'ко
заповњ'даю ти. и^ да ходи'ши пђте'мъ моиM и^
сътвори'ши ё^гоDная предо мно'ю. храни'ти
за'повњди моя и^ повеле'нїя моя` ја%коже сътвори
дв~дъ ра'бъ мо'и, и^ бђ'дђ с тобо'ю. и^ соѕи'ждђ
т^и домъ вњреn. ја%коже создаX дв~дђ [и^ дамъ т^и
і^и^л~я. и^ накажђ ро'дъ дв~двъ ради сего н^о не во
вся` дн~и]72” І$ и^ска'ше (соло'монъ)73 ё^би'ти и^е^ровоа'ма. и^ воста'въ [и^е^ровоа'мъ]74 (-)75 бњжа' въ
е^гљ=петъ къ сђсаки'мђ цр~ю е^гљ=пет#скђ. и^ б^њ
въ е^гљ=птњ, до'ндеже ((соло'монъ)76 ё%мре)77” И$
проча'я слове'съ (соло'монихъ)78, и^ вс^я е^ли'ко сътвори. и^ весь смы'слъ е^го. не с^е л^и пи'сана быша
в# кни'зе (гл~емой)79 (соло'монъ)80” И$ (бњ) дн~їи в
няже црsтвова (соло'монъ)81 въ і^ерsли'мњ [надо
всњмъ і^и^л~емъ]82, м~, лњтъ. *и^ ё^спе` (соло'моn)83
съ эTц~ы свои^ми. и^ погребо'ша и& въ градњ дв~да
эTц~а е^го. и^ бысть е^гда` ё^слы'ша и^е^ровоа'мъ сн~ъ
нава'товъ, е^мђже е^ще` сђщђ въ е^гљ=пте. ја%ко
ё^бњжа эT лица (соло'моня)84 и^ пребываше в#
е^гљ=птњ. (и^ въстаv)85 прїиде во' граD е^го в# зе'млю
сарираи^ню, и^же въ предњлеX е^фрњмлиX” (-)86 Цр~ь
(же) (соло'монъ)87 ё^спе` съ эTц~ы свои^ми. *и
црsтвова ровоа'мъ сн~ъ е^го в него` мњсто”
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(дяше) *цр~ь ровоаM въ сики'мђ. ја^ко въ
сики'мъ прїиде весь і^и^л~ь въцрsтви'ти и&”
[И$ быs е^гда` ё^слы'ша и^е^ровоамъ сн~ъ нава'тоv и^ томђ` е^ще` сђщђ въ е^гљ=п#тњ. ја%ко
ё^бњжа` эT лица` (соло'моня)2. и^ (пребыва'ше въ
е^гљ=птњ)3]4” (Въста'въ же и^ прїиде въ' градъ
свои въ зе'млю сарират#скђ. въ предњлы е^фрњмля,) и^ гл~аша лю'дїе къ цр~ю ровоа'мђ гл~юще”
эTц~ъ твои ѓ^тягча` ја^ре'мъ нашъ. (поне`)5 т^ы
нн~њ ѓ^блегчи` работђ` эTц~а твое^го ѕлђ'ю и^ эT ја^ре'ма е^го тя'жкаго. и^же възложи` на' ны, и^ порабо'тае^мъ т^и” И$ рече к ни'мъ и^дњте (и^ пребђдњте) до (тре'тїја^го дн~е)6. и^ па'ки възврати'теся къ мн^њ і^ и^до'ша” И$ возвњсти` ([ровоа'мъ]7
цр~ь)8 ста'рцемъ, и^же бњша преDстоја%ще преD (соло'533

його батько. Задля цього, прикладаючи прикладу всі дні його життя;
34 і не заберу ціле царство з його
рук, через мого раба Давида, якого
Я вибрав. 35 І заберу царство з руки його сина, і тобі дам 10 хоругов,
36 його ж синові дам дві хоругви,
так як Я заповів моєму рабові Давидові, на всі дні переді Мною в
місті Єрусалимі, яке Я вибрав, щоб
там покласти моє ім’я. 37 І візьму
тебе, і царюватимеш в тому, що забажає твоя душа. І ти будеш царем
над Ізраїлем. 38 І буде, що якщо
зберігатимеш все, що тобі заповідаю, і підеш моєю дорогою, і вчиниш миле переді мною, щоб зберігати мої заповіді і мої прикази, так
як вчинив мій раб Давид, і Я буду з
тобою, і збудую тобі вірний дім,
так як Я збудував Давидові, і дам
тобі Ізраїля. І Я покараю рід Давида задля цього, але не на всі дні. 40
І Соломон шукав убити Єровоама,
і, вставши, Єровоам втік до Єгипту,
до Сусакіма, єгипетського царя; і
був в Єгипті, аж доки Соломон не
помер. 41 І осталі слова Соломона,
і все, що він вчинив, і вся його мудрість – чи ось не було воно записане в книзі, названій Соломон? 42
І дні, в яких царював Соломон в
Єрусалимі над всім Ізраїлем, були
40 літ. 43 *І заснув Соломон зі своїми батьками, і поховали його в
місті Давида, його батька. І сталося, що як почув Єровоам, син Навата, як він ще був в Єгипті, бо втік
від лиця Соломона і перебував в Єгипті, і, вставши, прийшов до свого
міста, до сарираїної землі, що в ефраїмових околицях. Цар же Соломон заснув зі своїми батьками, *і
зацарював Ровоам, його син, замість нього.
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Глава 12
1 *Пішов цар Ровоам до Сікіми,
бо до Сікіми прийшов ввесь Ізраїль, щоб поставити його царем. І
було, коли почув Єровоам, син Навата, а він ще був в Єгипті, бо втік
від лиця Соломона і перебував в
Єгипті, вставши ж, і прийшов до
свого міста в сариратську землю в
ефрімовій околиці. 3 І промовив
народ до царя Ровоама, кажучи: 4
Твій батько тяжким зробив наше
ярмо, тож ти тепер облегши погане
рабство твого батька і його тяжке
ярмо, яке він наклав на нас, і служитимемо тобі. 5 І він сказав до
них: Ідіть, і почекайте до третього
дня, і знову повернетеся до мене. І
вони пішли. 6 І сповістив цар Ровоам старцям, які стояли перед його
______
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батьком Соломоном, коли ще він
жив, кажучи: Як ви думаєте, яке слово відповім цьому народові? 7 І сказали йому, мовлячи: Якщо в сьогоднішньому дні будеш рабом цьому народові, і їм послужиш, і заговориш
до них добрі слова, і вони будуть тобі
рабами на всі дні. 8 І знехтував він
радою старців, яку врадили з ним, і
вчинили раду зі слугами, що були
вигодовані з ним і з тими, що стояли
перед його очима. 9 І сказав їм: Що
ви радите і що відповім цьому народові, що заговорив до мене, кажучи:
Облегши сьогодні ярмо, яке поклав
на нас твій батько. 10 І сказали до
нього слуги, що були вигодовані з
ним, і промовили йому: Так скажеш
цьому народові, що говорив до тебе,
мовлячи, що тяжким вчинив твій
батько наше ярмо, і ти нам облегши,
це скажеш їм: Моя молодість є грубша від бедер мого батька. 11 І оскільки мій батько наклав на вас тяжке ярмо, і я додам до вашого ярма. Мій
батько карав вас бичами, і я каратиму
вас розсіянням. 12 І прийшов ввесь
Ізраїль до царя Ровоама в третьому
дні, так як цар сказав їм, мовлячи:
Поверніться до мене у третьому дні.
13 І цар відповів народові жорстко, і
цар покинув пораду старців, яку порадили йому, 14 і промовив до них за
порадою слуг, що казали: Мій батько
тяжким вчинив ваше ярмо, і я додам
до вашого ярма, мій батько тяжким
вчинив і покарав вас бичами, і я покараю вас розсіянням. 15 І не послухав цар народу, бо відвернення було
від Господа, щоб сповнити його слово, *так як промовив рукою Ахія силонітського до Єровоама, сина Навата. 16 І побачив ввесь Ізраїль, що цар
не послухав їхнього голосу, і народ
відповів цареві, кажучи: *Яка нам
часть в Давиді, і немає нам насліддя в
сині єссеєвім, розійдіться ізраїльські
сини до своїх помешкань. Тепер паси
твій дім, Давиде. І відійшов Ізраїль
до своїх помешкань. Над ізраїльськими ж синами, що жили в юдиних містах, царював Ровоам, син Соломона.
18 І цар послав Адонирама, що над
даниною; і його побили камінням –
ввесь Ізраїль, і він помер. І цар Ровоам поспішився на колісницю – втік
і ввійшов до Єрусалиму. 19 *Й Ізраїль більше не приступив до дому Давида, аж до сьогодні. 20 І сталося, що
як почув Ізраїль, що повернувся Єровоам з Єгипту, і пославши по нього, і
покликали його на собор, і поставили
царем над Ізраїлем. І не були за домом Давида, хіба що ті, які були з хоругви Юди і Веніямина. 21 І Ровоам
ввійшов до Єрусалиму і зібрав собор
Юди і хоругви Веніямина: 100 і
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моном#)9 эTц~емъ е^го, е^гда` е^ще жи'вђ е^мђ сђщђ. гл~я ка'ко в^ы мы'слите. (да)10 эTвњща'ю
людемъ сиM слово” И$ рњша е^мђ гл~юще. а^ще въ
(дн~ешнїи дн~ь)11 бђдеши ра'бъ лю'демъ симъ.
и^ порабо'тае^ши и^мъ. и^ гл~еши и^м# словеса` бл~га.
и^ бђдђтъ т^и раби` въ вся` дн~и” И$ небрњжа'ше совњта ста'реw и^же совњща'ша с ним#. и^
(совњща'ша)12 съ ѓ%троки и^же бњша въско'р#млени с ниM (и^) съ преDстоја%щима преD (ѓ^чи'ма)13 е^го”
И$ рече иM чт^о вы` совњщава'ете. и^ чт^о эTвњща'ю людемъ симъ, и^же рњша къ мнњ гл~юще. ѓ^блегча'и (нн~њ) ја^ре'м# и^же възложи эTц~ъ
твои на' ны” И$ гл~аша к немђ ѓ%троцы и^же
бњхђ въскоrмлени с ниM. (и^ рњша е^мђ)14. сице
да гл~еши людеM си'м#, и^же рњша к тебњ гл~ще
(ја%ко), (ѓ^тягчи` эTц~ъ твои)15 ја^ре'м# наj и^ т^ы
(-)16 ѓ^блегчи` эT наs, си` да рече'ши к нимъ. ю%ность моя тол#стњ'иши (е^сть), чре'слъ эTц~а
мое^го” И$ (понеy е^сть)17 эTц~ъ мои (на' вы ја^ре'мъ
тя'жеk наложи'лъ)18. и^ а^зъ приложђ` къ ја^ре'мђ
ва'шемђ. эTц~ъ мои наказа` в^ы ра'нами. (и^) а'зъ
(-)19 накажђ` в^ы (расточе'нїеM)20” И$ прїиде весь
і^и^л~ь къ цр~ю ровоа'мђ. въ дн~ь тре'тїи ја%коже
рече и^мъ цр~ь гл~я възврати'теся къ мнњ` въ
дн~ь тре'тїи” И$ эTвњща` цр~ь к лю'демъ тя'жцњ. и^ ѓ^ста'ви (цр~ь)21 совTњ стареw и^миже совњща'ша е^мђ” И$ гл~а к ниM по совњтђ ѓ%трокъ
гл~я. эTц~ъ мои ѓ^тягчи` ја^ре'мъ вашъ, и^ а'зъ
приложђ` ја^ремђ` ва'шемђ эTц~ъ мои (ѓ^тягчи` и^)
наказа'ше в^ы ра'нами. и^ а'зъ накажђ` в^ы (расточе'нїемъ)22” И$ не послђ'ша цр~ь людїи. ја%ко
б^њ раз#враще'нїе эT г~а. ја%коже ё^ста'вити гл~ъ
свои'. *ја%коже гл~а рђко'ю а^хі'ия силони'т#скаго.
(къ)23 і^е^ровоа'мђ сн~ђ нава'товђ” И$ ви'дњ весь
і^и^л~ь ја%ко не послђш'а цр~ь (гла'са) и^хъ, и^ эTвњща'ша лю'дїе цр~ю гл~юще. *ка'я намъ часть
въ дв~дњ. и^ нњсть на'мъ наслњдїя въ сн~њ
і^е^с#се'инњ, разыидњтеся (сн~ове і^и^л~ьстїи`)24 въ
кро'вы своя. нн~њ паси` до'мъ твои дв~де. и^ эTи'де і^и^л~ь въ кро'вы своя” [(-)25 НаD сн~ъми' (же) і^и^л~выми и^же живя'хђ въ' градехъ і^ё'диныхъ
(-)26 црsтвова` (-)27 ровоаM (сн~ъ соло'монь)]28” И$ посла`
цр~ь а^донира'ма. и^же наD да'нью и^ поби` е^го ка'менїе^мъ весь і^и^л~ь и^ ё'мре. и^ цр~ь ровоа'мъ, пот#ща'ся [на колесни'цђ]29 (бњжа` и^ вни'де)30 въ і^ерsли'м#” *И ктомђ` не пристђпи` і^и^л~ь к до'мђ
дв~двђ даже до (дне'сь)31” И$ бы'сть ја%ко слы'ша
[-]32 і^и^л~ь. ја%ко възврати'ся і^е^ровоа'мъ эT е^гљ=пта. и^ посла'вше (по него) и^ призва'ша и& на собо'ръ. и^ поста'виша цр~я (-)33 наD і^и^л~ем#. и^ не
бњша по до'мђ двд~вњ. то'кмо, (и^же бя'хђ) с
хорђго'вїю і^иё
^ 'диною, и^ венїа^ми'нею” И$ ровоа'мъ
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вни'де въ і^ерsли'мъ. и^ собра` собо'ръ і^ё'динъ. и^
хорђгви` венїа^ми'ня. р~, и^ Wк~ ю%ношъ (и^ твори'ти)34 бра'нь на' брань до'мђ і^и^л~ева, воз#врати'ти црsтво ровоа'мђ сн~ђ (соло'моню)35” *И$ бы'сть
сло'во гн~е къ (саме'ю)36 чл~кђ бж~їю гл~я” Рцы` къ
ровоа'мђ сн~ђ (соло'моню)37 цр~ю і^ё'динђ, и^ къ всемђ` до'мђ і^ё'динђ, и^ вениа^ми'новђ, и^ къ про'чимъ лю'демъ гл~я” Та'ко гл~етъ г~ь. не взы'идњте ни побњди'теся съ бра'тїею свое'ю съ
сн~ъми і^и^л~евыми, (н^о) возврати'теся ко'ждо в
домы` своя`, ја%ко эT мене` бы'сть гл~ъ се'и” И$ послђшаша слове'съ гн~ь, и^ ё^стави'шася и^ не и^до'ша по гл~ђ гн~ю” И$ цр~ь (соло'моn)38 спя'ше съ
эTц~ы свои'ми, и^ положе'нъ бы'сть (-)39 въ' градњ дв~двњ, (-)40 црsтвова' (же) ровоа'мъ сн~ъ е^го
в него` мњ'сто въ і^ерsли'мњ (-)41 сы'и ѕ~і лњтъ,
е^гда` цр~ь бы'сть. и^ [з~і]42 лњтъ црsтвова` въ
і^ерsли'мњ, (-)43 и%мя (б^њ) мт~ри е^го наа^на'на
дщи` [а^но'ня]44 сн~а наа'са цр~я сн~овъ а^м#мо'нь” И$
сътвори` лђка'вое преD гм~ъ, и^ не начатъ ходи'ти по пђте'мъ дв~да эTц~а е^го. (-)45 бњ (же)
чл~къ (се'и) эT предњлъ е^фрњмль раb (соло'монь)46,
(-)47 и%мя е^мђ і^е^ровоа'мъ. і^ и'мя мт~ри еh сари'ра
жена` блђ'дница, и^ да'лъ е^го (соло'монъ)48 въ
кня'ѕя (ски'томъ)49. въ ѓ^держа'нїю до'ма и^ѓ'сифова. и^ созда` (соло'монђ)50 сари'рђ. въ предњлеX
е^фреMлиX и^ бњша е^мђ, (т~, колесни'ц#)51 (и^) ко'неи.
се'и созда` а%крђ. въ ѓ^держанїе до'мђ и^е^фрњмова.
се'и совръши граD двд~въ и^ б^њ поднося'ся на
црsтво. и^ взыска` (соло'монъ)52 ё^би'ти е^го. и^
ё^боја%ся и^ эTбњже` (-)53 до сђсаки'ма цр~я е^гљ=пет#ска и^ б^њ с ниM до'ндеже ё%мре (соло'монъ)54”
И$ слы'ша і^е^ровоа'мъ въ е^гљ=пте ја%ко ё%мре (соло'монъ)55, и^ гл~а въ ё'ши сђсакимђ цр~ю е^гљ=пет#скђ гл~я. эTпђсти' мя и^ эTид
' ђ въ зе'млю
мою`” и^ рече е^мђ сђсаки'мъ. проси` нњкое проше'нїе и^ да'мъ т^и. (-)56 сђсаки'м (же) да'сть і^е^ровоа'мђ а%нђ сестрђ` џеко'минђ, старњ'ишёю жены свое'я е^мђ въ женђ`. (и^) сїя б^њ вели'ка въ
дще'рехъ црsкихъ. и^ роди` и^е^ровоа'мђ а^вїя сн~а
е^го. и^ рече і^е^ровоа'мъ къ сђсаки'мђ сђще эTпђсти' мя, и^ эTи'дђ і^ и^зы'иде і^е^ровоа'мъ эT е^гљ=пта. и^ прїиде въ зе'млю сари'рю въ предњлы
е^фрњмля. и^ собра'ся т^ђ вс^я хорђгви` е^фрњмля
(къ і^е^ровоа'мђ). и^ созда` (т^ђ і^е^ровоа'мъ)57 ѓ^гра'дђ. и^ разболњся дњтищ# е^го бо'лњзнїю крњ'пкою ѕело і^ и^де` і^е^ровоа'мъ въпроси'ти ѓ^ дњтищђ. и^ рече а%не женњ` свое'и, въста'ни і^ и^ди`.
въпроси` б~а ѓ^ дњтищђ а^ще жи'въ бђдетъ,
эT бо'лезни е^го” (-)58 (Бњ' же чл~къ)59 въ сило'ме
(-)60 и%мя е^мђ а^хїа' и^ с^е (сы'и)61 ћ~ лњтъ, и^
гл~ъ (бж~їи б^њ)62 с ни'мъ. и^ рече і^е^ровоа'мъ къ
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20000 молодців, щоб вести війну
проти війни ізраїлевого дому, щоб
повернути царство Ровоамові, синові
Соломона. 22 *І було Господнє слово
до Самея, божого чоловіка, кажучи:
23 Скажи Ровоамові, синові Соломона, цареві Юди, і всьому дому Юди і
Веніямина, і осталому народові, кажучи: 24 Так каже Господь: Не підете ані не воюватимете зі своїми братами, з ізраїльськими синами, але повернетеся, кожний до своїх домів, бо
це слово сталося від мене! І вони послухали господні слова, і спинилися,
і не пішли за господнім словом. 24a І
цар Соломон спав зі своїми батьками,
і був похований в місті Давида. Зацарював же Ровоам, його син, замість
нього в Єрусалимі, маючи 16 літ, коли став царем, і царював в Єрусалимі
17 літ. Ім’я його матері було Наанана, дочка Анона, сина Нааса, царя синів Аммона. І він зробив погане перед Господом, і не почав ходити по
дорогах Давида, його батька. 24b Був
же такий чоловік з околиць ефрімових, раб Соломона, ім’я йому Єровоам, й ім’я його матері Сарира, жінкарозпусниця. І Соломон поставив його
за володаря скитів, над податком дому Йосифа, і він збудував Соломонові Сариру в околицях ефрімових, і
було в нього 300 колісниць і коней.
Цей збудував замок в посілості дому
ефрімового, цей завершив місто Давида і підносився на царство. 24c І
Соломон шукав його вбити, і той злякався і втік до Сусакима, єгипетського царя, і був з ним, аж доки Соломон не помер. 24d І почув Єровоам в
Єгипті, що помер Соломон, і сказав
до ух Сусакима, єгипетського царя,
мовлячи: Відпусти мене, і відійду до
моєї землі. І сказав йому Сусаким:
Попроси будь яку просьбу, і тобі дам.
24e Сусаким же дав Єровоамові Ану,
старшу сестру Текоміни, своєї жінки,
йому за жінку; і вона була великою в
царських дочках, і породила Єровоамові сина його Авію. 24f І сказав Єровоам до Сусакима: По правді, відпусти мене і піду. І вийшов Єровоам
з Єгипту і прийшов до сарірської
землі в ефрімові околиці. І зібралися
туди всі ефрімові хоругви до Єровоама. І Єровоам збудував там замок.
24g І його дитина захворіла дуже
сильною хворобою. І пішов Єровоам
запитати про дитину. І сказав своїй
жінці Ані: Встань і йди, запитай Бога
про дитину: чи житиме від її хвороби. 24h Був же чоловік в Силомі, йому ім’я Ахія; і ось він 60-літній, і з
ним було боже слово. І сказав Єровоам до своєї жінки: Встань і візьми в
твоїх руках божому чоловікові хліби
і паляниці для його дітей, і виноград,
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і посудину меду. 24i І встала жінка, і
взяла в свої руки хліби і дві паляниці,
і виноград, і посудину меду для Ахії.
Чоловік же був старий, і його очі потемніли, щоб не бачити. 24k І встала
вона з Сарира, і пішла, і сталося, як
вона входила до міста, до Ахії силонитського, і сказав Ахія своєму слузі:
Отже, вийди назустріч Ані, жінці Єровоама, і скажеш їй: Ввійди, і не
стій, бо так каже Господь: Я на тебе
нашлю зло. 24l І ввійшла Ана до божого чоловіка, і сказав їй Ахія: Навіщо ти мені принесла хліби і паляниці, і виноград, і посудину меду? Так
каже Господь: Ось ти відійдеш від
мене і буде, що як ти входитимеш до
міста Сарири, і твої служниці вийдуть тобі назустріч і скажуть тобі, що
дитина померла. 24m Бо так говорить
Господь: Ось Я вигублю в Єровоама
кожного, що мочить до стіни, і буде,
що єровоамового померлого, який в
місті, з’їдять пси, і померлого на полі
з’їдять небесні птахи. І оплакуватимуть дитину: Горе, пане, бо знайдено
в ньому добре слово в Господі. 24n І
пішла жінка, як почула; і сталося, що
коли ввійшла до Сарири, і дитина померла; і вийшов крик їй назустріч.
24o І пішов Єровоам до Сикими, що
в околиці ефремовій, і зібрав там
племена Ізраїля; і пішов туди Ровоам,
син Соломона, і господнє слово було
до Самія, елмитянина, кажучи: Візьми собі нову одіж, що не ввійшла до
води, і розідри її на 12 частин, і даси
Єровоамові, і скажеш йому: Так каже
Господь: Візьми собі 10 частин, щоб
себе покрити. І взяв Єровоам. І сказав Самея: Так каже Господь: Ось Я
розділю царство Соломона, і дам тобі
10 скипетрів, і два скипетри будуть
Ровоамові, синові Соломона. І сталося, що по смерті царя Соломона зацарював його син Ровоам, замість нього. 24p І сказав народ до Ровоама:
Твій батько тяжким зробив своє ярмо
на нас і тяжким вчинив їжу свого
столу. Сьогодні полегши нам – і служитимемо тобі. І сказав Ровоам до
народу: Ще по трьох днях відповім
вам слово. 24q І сказав Ровоам: Приведіть мені старців, і пораджуся з
ними, яке слово відповім народові в
третьому дні. І сказав Ровоам в уха
їхні, так як послав до нього народ, і
сказали старці народу: Так як сказав
до тебе народ, заговори до народу.
24r І відкинув Ровоам їхню раду, і
невгодною була вона перед ним. І
послав він і ввів вихованих з ним, і
сказав їм: Це і це послав народ до
мене. І сказали виховані з ним: Так
скажеш до народу: Моя молодість
грубша від бедер мого батька. Мій
батько бичував вас бичем, я ж почну
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женњ` свое'и. въста'ни и^ возми` в рђцњ твои`
чл~кђ бж~їю хлњ'бы, и^ ѓ^прњ'снокъ дњтемъ е^го,
и^ гро'здїе, и^ сосђдъ ме'дђ. и^ въста` жена` и^
взя` в рђцњ е^я` хлњбы и^ дв^а ѓ^прњ'сноки, и^
гро'здїя и^ сосђдъ ме'дђ, а^хі'и. (-)63 чл~къ (же)
ста'ръ (б^њ). и^ ѓ'чи е^го ѓ^мрачи'стася не видњти, и^ въста` эT сари'ра і^ и'де и^ бы'сть входя'щи е'й въ градъ къ а^хі'ю силони'т#скомђ, и^ рече
а^хїя' ѓ%трокђ свое^мђ. и^зыди` ё%бо въ срњте'нїе
а%ны жены` і^е^ровоа'мли и^ рече'ши к не'и. вни'ди и^
не сто'и, ја%ко сїя гл~етъ г~ь, жесто'ко аZ послю`
на' тя и^ вни'де а%на къ чл~кђ бж~їю, и^ рече е'и
а^хі'я въскђ'ю (принесе` м^и)64 хлњбы (и^ ѓ^прњ'сноки и^ гро'здїе)65 и^ сосђдъ ме'дђ. сїя гл~етъ г~ь,
с^е ты` эTи'деши эT мене. и^ бђдетъ в#ходя'щђ
тебњ` въ' (градъ)66 сари'рђ. и дњвицы твои`
и^зыидђтъ (на срњте'нїе тебњ)67, и^ рекђтъ
т^и, (ја%ко) дњтищъ ё^ме'ръ еs ја%ко сїя гл~етъ
г~ь. с^е а^зъ и^скореню` і^ер^ овоа'мова моча'щаго къ
стенњ`. и^ бђдетъ ё^ме'ршаго і^е^ровоа'мова въ'
граде и^зъе^дя'т# ўи` и^ ё^ме'ршаго на селњ` и^зъе^дя'т# пти'цы нбsныя. и^ дњтища рыда'ются
ЭO г~и, ја%ко ѓ^брњте'ся в немъ гл~ъ до'бръ ѓ^
г~њ” И$ эTид
' е жена` ја%ко слы'ша, и^ бы'сть е^гда
вни'де въ сари'рђ. и^ дњтищъ ё'мре і^ и^зы'иде
во'пль въ срњтенїе (е^я`) і^ и'де і^е^ровоа'мъ въ сики'мђ и^же въ предњле е^фре'мли. и^ собра` т^ђ колњна і^и^л~ева; и^ възы'иде т^ђ ровоа'мъ сн~ъ (соло'моноv)68 и^ сло'во гн~е бы'сть къ (са'мњю)69 е^лами'тянинђ гл~я. възми` себњ ри'зђ но'вђ. ја%же не
вни'де въ во'дђ. и^ раздри` ю& на в~і ча'стїи. и^
даси` і^е^ровоа'мђ и^ рече'ши к немђ`, сїя гл~етъ г~ь
възми` себњ і~ ча'стеи е^же покры'ти т^я и^ взя`
і^е^ровоа'мъ. и^ рече (саме'я)70 сїя гл~етъ г~ь (с^е
а^зъ разделю` црsтво соло'моново. и^ даM т^и і~, скљ=петровъ. и^ дв^а скљ=петра бђдђтъ ровоа'мђ
сн~ђ соло'моню” И$ бы'сть по ё^мрътвїи` цр~я соло'мона въцр~ися сн~ъ е^го ровоа'мъ в него мњсто)71” И$ реко'ша лю'дїе къ ровоа'мђ (-)72 эTц~ъ
твои ѓ^тягчи` ја^рмо` свое` на наs и^ ѓ^тягчи`
ја^де'нїя трапе'зы свое'я (-)73 нн~њ (ѓ^блегчи`)74
нам#, и^ послђжиM т^и. и^ рече ровоа'мъ къ лю'демъ. е^ще по трехъ дн~ехъ, (-)75 эTвњща'ю
ва'мъ рњчъ и^ рече ровоа'мъ, приведњте м^и преѕви'теры, и^ совњтђ'ю с ни'ми чт^о эTвњща'ю
лю'демъ рњ'чъ въ дн~ь тре'тїи. и^ гл~а ровоа'мъ
въ ё'ши и^хъ. ја%коy посла'ша лю'дїе к немђ, и^
реко'ша ста'рцы людїи [та'ко ја%ко гл~аша к тебњ лю'дїе, да гл~еши къ лю'дем#]76. (И$ разори` ровоа'мъ совњтъ и^хъ.) и^ не ё^го'дно б^њ преD
нимъ, и^ посла`, и^ въведе` въспита'н#ныхъ с
ни'мъ, и^ гл~а и^мъ сїя и^ сїя. посла'ша (лю'дїе
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къ мн^њ)77, и^ рњша въспита'н#нїи с ни'мъ та'ко
гл~и къ лю'демъ (-)78. ю%ность моя тол#стњ'иши
паче чре'слъ эTц~а моеh. эTц~ъ мо'и бїя'ше ва'съ
биче'мъ аZ же начнђ` васъ би'ти съ (расточе'нїемъ)79 (-)80 ё^го'денъ б^њ гл~ъ преD ровоа'момъ.
и эTвњща лю'демъ ја%коже совњща'ша е^мђ въспита'ннїи с ни'мъ ѓ%троцы, и^ реко'ша (-)81 лю'дїе ја%ко мђжъ е^ді'нъ, ко'ждо бли'жнемђ свое^мђ,
и^ възопи'ша вс^и гл~юще. нњ'сть ча'сти наM въ
дв~де. ниже наслњ'дїя въ сн~ђ і^е^с#се'ѓ^вњ. (ко'ждо)
въ домы` своя` і^и^л~ю (да и%детъ) ја%ко (чл~къ
се'и)82, не (е'сть) въ нача'лника, ниже въ во'жда и^
разыидо'шася вс^и лю'дїе эT сики'ма, и^ эTи'де
ко'ждо въ до'мъ сво'и. и^ низдержа` ровоа'мъ, и^
эTи'де и^ възы'иде на колесни'цђ свою и^ вни'де въ
і^ерsли'мъ, і^ и^зы'иде въ слњдъ е^го ве'сь ски'петръ
і^ё'динъ, и^ весь ски'петръ венїа^минь и^ бы'сть
въ стоја^нїи` е^ді'ного лњта. и^ собра` ровоа'мъ вс^я
мђжи і^ё'дины и^ венїа^ми'ни. и^ възы'иде бра'тися съ і^е^ровоа'момъ въ сики'мъ, и^ бы'сть гл~ъ
гн~ь къ (саме'ю)83 чл~кђ бж~їю гл~я, рцы` ровоа'мђ
цр~ю і^ё'динђ, и^ къ всемђ` до'мђ і^ё'динђ, и^ венїа^ми'ню, и^ къ (всњмъ) про'чїи^мъ людемъ гл~я
сїя гл~етъ г~ь, не восходи'те ниже бі'итеся съ
бра'тїею вашею сн~ы і^и^л~евыми эTврати'теся
кождо в# доM сво'и зане` эT мене бы'сть гл~ъ се'и, и^
послђшаша гл~а гн~я, и^ не пои^до'ша по гл~ђ гн~ю”
И$ созда` і^е^ровоа'мъ сики'мђ въ предњлехъ е^фрњмлихъ. и^ всели'ся в немъ, і^ и^сшеD эTтђдђ
(-)84 созда` џанђ'иля” И$ рече і^е^ровоа'мъ въ срDцы
свое^мъ. с^е нн~њ възъврати'тся црsтво в до'мъ
дв~двъ” А$ще възы'идђтъ лю'дїе сїи` възнести`
жр'ътвы въ хра'мъ гн~ь въ і^ерsлиM и^ ѓ^брати'тся
срDце людїи къ г~ђ и^ къ господи'нђ иX ровоа'мђ
цр~ю і^ё'динђ” И$ ё^бїю'т# м^я, и^ смышль (си'це)
цр~ь (-)85 и^ сътвори` дв^њ ю%ницы зла'тњ. и^ реq к
лю'демъ довлњ'етъ вамъ ходи'ти въ і^ерsлимъ.
*с^е бѕ~и твои і^и^л~ю и^зведшїи т^я и^з# земля е^гљ=пеTски” *И поста'ви е^ді'нђ въ веџи'ли. (а^)86 дрђгђю
поста'ви в# да'нњ” И$ бы'сть слово с^е на согрњше'нїе (до'мђ і^е^ровоа'млю). і^ и^дя'хђ лю'дїе преD
лицемъ (ю%нца) е^ді'ноя до да'на” [И$ ѓ^стави'ша
хра'мъ гн~ь”]87 *И$ сътвори` ка'пища на высо'кихъ.
и^ сътвори` жръцоv ча'сть эT людїи. и^же не бњша
эT сн~овъ (левгі'инъ)88” И$ сътвори` і^е^ровоа'мъ пра'здникъ въ (и~ мsць)89. въ е~і дн~ь мsца. по пра'знDикђ, и^же въ земли` (б^њ) і^ё'динњ. и^ взы'иде въ
ѓ^лта'рь, и^же сътвори` въ веџи'ли. пожрети` ю%ницамъ, и^хже б^њ сътвори'лъ, и^ поста'вилъ въ
веџи'ли жръцо'въ на высо'кихъ (на вся'кое мњсто)
е^же сътвори`” И$ взы'иде въ ѓ^лта'рь и^же бњ`
сътвори'лъ, (въ и~ мsць, въ е~і дн~ь мsца)90. въ
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вас бити з розігнанням. 24s Угодне
було слово перед Ровоамом, і він
відповів народові так, як порадили
йому виховані з ним молодці. 24t І
сказав народ як один чоловік, кожний своєму ближньому, і всі закричали, кажучи: Немає нам частки в
Давиді ані насліддя в сині єссеєвім.
Кожний хай іде до своїх помешкань, Ізраїле, бо цей чоловік не надається на начальника ані на вождя. 24u І ввесь народ розійшовся з
Сикима, і пішов кожний до свого
дому. І скріпився Ровоам, і відійшов, і вийшов на свою колісницю, і
ввійшов до Єрусалиму; і вслід за
ним пішов ввесь скипетр Юди і
ввесь скипетр Веніямина. 24x І сталося, що як минув один рік, і зібрав
Ровоам всіх мужів Юди і Веніямина, і пішов воювати з Єровоамом
до Сикима. 24y І було Господнє
слово до Самея, божого чоловіка,
кажучи: Скажи Ровоамові, цареві
Юди, і до всього дому Юди і Веніямина, і до всіх осталих з народу,
кажучи: Так каже Господь: Не ідіть
ані не воюйте з вашими братами,
синами Ізраїля. Поверніться, кожний до свого дому, бо це слово сталося від мене. 24z І послухались
господнього слова, і не пішли, згідно з господнім словом. 25 І Єровоам збудував Сикиму в ефрімових околицях, і замешкав в ньому. І вийшовши звідти, збудував Тануїла. 26
І сказав Єровоам у своїм серці: Ось
тепер повернеться царство до дому
Давида. 27 Якщо цей народ піде
приносити жертви до храму господнього до Єрусалиму, й повернеться серце народу до Господа і
до їхнього пана Ровоама, царя Юди, й уб’ють мене. 28 І цар, подумавши так, і зробив дві золоті телиці, і сказав до народу: Досить
вам ходити до Єрусалиму! *Ось
твої боги, Ізраїле, що вивели тебе з
єгипетської землі. 29 *І поставив
одну в Ветилі, а другу поставив в
Дані. 30 І це слово було на гріх
домові Єровоама. І народ ходив перед лице однієї телиці аж до Дану, і
покинули господній храм. 31 *І він
зробив храми на височинах, і зробив священиками частину народу,
які не були з синів Левія. 32 І Єровоам зробив празник в 8-му місяці, в 15-му дні місяця, за празником, що був в землі Юди. І пішов
до жертовника, який зробив в Ветилі, жертвувати телицям, які зробив; і поставив в Ветилі священиків на височинах, на кожному
місці, яке зробив. 33 І пішов до
жертовника, який зробив, в 8-му
місяці, в 15-му дні місяця, в праз-
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ник, який виготовив від себе самого,
і зробив празник синам Ізраїля. І пішов до жертовника, щоб принести
жертву.

Глава 13

црс4. 23

1 І ось прийшов з Юди божий чоловік за господнім словом до Ветилю, і Єровоам стояв при своєму жертовнику, бажаючи принести жертву.
2 І той закликав до жертовника господнім словом, і сказав: Жертовнику,
жертовнику, так говорить Господь:
*Ось домові Давида народжується
син, і його ім’я Йосія, і принесе в
жертву священиків, що сьогодні на
тобі приносять жертву, і спалить на
тобі кості людей. 3 І дав у тому дні
чудо, кажучи: Це слово, яке сказав
Господь, мовлячи: Ось жертовник
розвалиться, і пролиється жир, що є
на ньому. 4 І сталося, що як цар Єровоам почув слово божого чоловіка,
що закликав до жертовника в Ветилі,
і цар простягнув свою руку від жертовника, кажучи: Схопіть його! І ось
усохла його рука, яку простягнув на
нього, і не міг повернути її до себе. 5
І жертовник розвалився, і пролився
жир з жертовника за чудом, яке сказав божий чоловік за господнім словом. 6 І сказав цар Єровоам божому
чоловікові: Помолися перед лицем
твого Господа Бога, щоб до мене повернулася моя рука. І божий чоловік
помолився перед господнім лицем, і
рука царя повернулася до нього, і
стала такою як і передше. 7 І сказав
цар до божого чоловіка: Ввійди зі
мною до дому, і пообідаємо, і дам тобі дар. 8 І сказав божий чоловік до
царя: Якщо даси мені й половину
твого маєтку – не ввійду з тобою, ані
не їстиму хліб, ані не питиму води на
цьому місці. 9 Бо так мені заповів
Господь словом, кажучи: Ані не їж
хліба, ані не пий води, ані не повертайся тією дорогою. 10 Але він повернувся іншою дорогою, а не пішов
дорогою, якою прийшов до Ветиля.
11 І один старий пророк жив в Ветилі, і прийшли його сини, розповіли
йому всі діла, які зробив божий чоловік в тому дні в Ветилі, і розповіли
своєму батькові слова, які той сказав
цареві. 12 І сказав їм їхній батько,
кажучи: Якою дорогою він пішов? І
його сини показали йому дорогу, якою пішов божий чоловік, що вийшов з Юди. 13 І сказав своїм синам:
Засідлайте мені осла. І засідлали йому осла, і сів на нього. 14 І він пішов
вслід за божим чоловіком, і знайшов
його, як сидів під дубом, і сказав йому: Чи ти є божий чоловік, що прийшов з Юди? І сказав: Я. 15 І сказав
йому: Ходи зі мною, з’їси хліб. 16 І
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пра'зникъ и^же съста'ви (ѓ^ себњ` са'мъ)91, и^ сътвори` пра'зникъ сн~омъ і^и^ле~ вомъ. и^ взы'иде на
ѓ^лта'рь е^же пожрњти”

Глvа, г~і”
с^е чл~къ бж~їи [прїиде. эT и^ё'ды]1 по словеси` гн~ю въ веџи'ль, и^ е^ровоа'мъ б^њ
стоя` въ ѓ^лтари (свое'мъ) жрњти хотя`” И$ възопи` къ ѓ^лтарю` словомъ
гн~имъ и^ рече ѓ^лта'рю ѓ^лта'рю си'це гл~етъ г~ь.
*с^е сн~ъ ся ража'етъ до'мђ двд~вђ. и^ѓ^сїя и%мя
е^мђ. и^ пожре'тъ (жръцы` жрђщ'ая нн~њ на тебњ)2. и^ ко'сти чл~ческїя съж#же'тъ в# тебњ`” И$
дасть эT дн~їи того чю'до гл~я. с^е гл~ъ и^же
гл~а г~ь гл~я. с^е ѓ^лта'рь раз#ся'деTся. і^ и^злњю^тся сы'ти ја%же (сђть) в# немъ” И$ бы'сть е^гда
ё^слы'ша цр~ь и^е^ровоаM. слово чл~ка бж~їя възопи'вшаго къ ѓ^лтарю` въ веџи'лњ. и^ простре'тъ цр~ь
рђкђ свою эT ѓ^лтаря` гл~я. и^мњте и&, и^ с^е
ё^сше` рђка` е^го, ю%же простре` на'нь, и^ не можа'ше
възврати'ти ю& к# себњ” И$ ѓ^лта'рь рас#сњдеся і^
и^зли'тся насыще'нїе эT ѓ^лтаря`, по чюдеси` е^же
(рече)3 чл~къ бж~їи по словеси` гн~ю” И$ рече (і^е^ровоа'мъ цр~ь)4 чл~кђ бж~їю. помоли'ся преD лицемъ г~а
б~а твое^го. (-)5 дабы' ся преклони'ла рђка` моя`
къ мн^њ” И$ помоли'ся чл~къ бж~їи преD лицемъ
гн~имъ. и^ преклони'ся рђка` цр~я к немђ`. и^
бы'сть ја%коже и^ пре'жде” И$ гл~а цр~ь къ чл~кђ
бж~їю. вни'ди со мною в# домъ и^ ѓ^бњдђевњ, и^
да'мъ т^и да'ръ” И$ рече чл~къ бж~їи къ цр~еви.
а^ще [даси` м^и]6 по'лъ (и^мњнїя)7 твое^го. не
въни'дђ с тобо'ю ниже ја%мъ хлњ'ба. ни'же пїю
воды` на мњ'сте се'мъ” ЈА/ко та'ко (м^и заповњ'да г~ь словомъ)8 гл~я. ни ја%жъ хлњ'ба ни пїи
воды`, ниже въз#врати'ся пђте'мъ тњмже (-)9”
(Но)10 възврати'ся пђте'мъ и%нњм#. (а^)11 не и^де
пђте'мъ и%мже бњ` прише'лъ въ веџи'ль” И$
прoркъ е^ді'нъ ста'ръ живя'ше въ веџи'лњ. и^
(прїидо'ша)12 сн~ове е^го и^сповњда'ша е^мђ вс^я
дњла`. ја%же сътвори чл~къ бж~їи въ дн~ь то'и
въ веџи'лњ. и^ словеса` ја%же гл~а цр~еви. (повњда'ша эTц~ђ свое^мђ)13” И$ гл~а к ниM эTц~ъ и^хъ гл~я.
кљ=и^мъ пђте'мъ и%де. и^ (показа'ша)14 е^мђ сн~ове
е^го пђть и^мже и^де чл~къ бж~їи. и^з#ше'дыи эT
и^ё'ды. и^ рече сн~омъ свои^мъ ѓ^сњдла'ите м^и
ѓ^сля` и ѓ^сњдлаша е^мђ` ѓ^сля` и^ всњде на' ня”
І$ и'де в# слDњ чл~ка бж~їя. и^ ѓ^брњте` и& (поD дђбоM
сидя'ща)15, и^ реq е^мђ ты' ли е^си чл~къ бж~їи
прише'дыи эT і^ё'ды. и^ реq (-)16 а^зъ” И$ реq е^мђ
прїиди` со мною (-)17 снњ'си хлњ'ба” И$ реq (е^мђ) не
могђ` възврати'тися с тобо'ю ниже ја%мъ хлњба. ни пїю' эT воды` эT мњ'ста сего” ЈА/ко (-)18
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заповњ'да м^и (г~ь словесе'мъ)19 гл~я. не ја%жъ
хлњ'ба (-)20. ни пїи воды` т^ђ, и^ не възврати'шися пђте'мъ (тMњ), и^мже и%деши та'мо. И$
рече к не'мђ, и^ а'зъ прoркъ е^смь ја%коy (и^) ты`, и^
а^гг~лъ (къ мн^њ гл~а)21 словесе'м# гн~имъ гл~я,
възврати` и&. к себњ` в до'мъ свои (-)22 да
снњсть хлњба и^ пї'етъ воды`. и^ сълга` е^мђ и^
възврати` и&. и^ ја%сть хлњбъ и^ пї'етъ во'дђ в
домђ` е^го” И$ бы'сть и^мъ сњдя'щимъ на трапе'зњ. и^ бы'сть сло'во гн~е къ прoркђ възвращ#шемђ е^го” И$ рече къ чл~кђ бж~їю пришеDшемђ
эT і^ё'ды (-)23. си'це гл~етъ г~ь. поне'же престђпи`
гл~ъ гн~ь. и^ не съхрани за'повњди, ю^же заповњ'да ти г~ь б~ъ твои” И$ възврати'вся и^ ја%лъ
е^си хлњбъ. и^ пи'лъ е^си во'дђ на мњ'стњ семъ.
и^же реклъ къ тебњ` гл~я. да не ја^си` хлњба и^
не пі'еши воды`. (т^о ты` ја%сть и^ пи'тъ.) да
ё^же не (и'маши погребеn бы'ти съ эTц~ы свои^ми)24” И$ бы'сть по ја^де'нїи хлњба и^ пи'тїи` воды`. и^ ѓ^сњдла'ша е^мђ ѓ^сля` [прoрка]25” И$ въз#вра'щъся и^ эTи^де. и^ срњте` и& ле'въ на пђти`,
(-)26 порази` и& (и^ ё'мре). и^ б^њ тњло е^го разбїе'но
на пђти`. и^ ѓ^се'лъ стоя'ше над ни'мъ. и^ ле'въ
стоја^ше бли'зь телесе` (е^го)” И$ с^е мђжи и^дђщи
и^ ви'дњша мр~тва разбїе'на на пђти`. и^ льва`
стоја%ща близђ тњла мр~тваго. и^ (пришеDше)27
повњ'даша въ' градњ в немже (живя'ше прoркъ
старъ)28” И$ ё^слы'шавъ (с^е прoркъ) възврати'выи
е^го с пђти`. и^ рече (ја%ко) чл~къ бж~їи с^е е^сть.
и^же престђпи` гл~ъ (бж~їи)29. [и^ преда` е^го г~ь
львђ` и^ съкрђши` е^го. и^ ё^мори` е^го. по гл~ђ гн~ю
и^же рече е^мђ” И$ повелњ сн~омъ свои^мъ гл~я ѓ^сњдла'ите м^и ѓ^сля` и^ ѓ^сњдла'ша]30” І$ и'де и^
ѓ^брњте`тњло е^го (-)31 на пђти`. и^ ѓ^се'лъ и^
ле'въ стоја%ста наD тњломъ. и^ не бя'ше яl
(телесе` ле'въ)32 чл~ка бж~їя. и^ ни бя'ше разби'лъ
ѓ^сла`” И$ взя'тъ прoркъ тњло чл~ка бж~їя, и^ възложи` и& на ѓ^се'лъ, и^ възврати` и& (прoркъ [и^
прїиде]33 въ' градъ)34 (на погребе'нїе)35” (И$ положи` и&) въ' (градњ)36 свое^мъ. и^ рыдастася по
немъ с^е го'ре бра'те (мои)” И$ бы'сть (побїе'нїе по
не'мъ)37, и^ рече къ сн~омъ свои^мъ гл~я, а^ще
ё^мрђ` (т^о) положи'те м^я въ гробњ се'мъ, и^дњже и^ чл~къ бж~їи погребеn е^сть (-)38, при костеX е^го положи'те м^я, да съхрани'тся ко'сть
моя` с ко'стьми е^го” ЈА/ко пребђдетъ гл~ъ и^же
гл~а словесемъ гн~им# ѓ^ ѓ^лтари` и^же въ веџи'лњ,
и^ ѓ^ до'мXњ высо'кихъ и^же в# самарїи'” И$ по гл~њ
се'мъ не възврати'ся і^е^ровоамъ эT ѕло'бы свое^я
и^ възврати'ся, и^ сътвори` эT ча'сти (е^ді'ноя)
людїи. і^е^ре'я высокїя е^же помы'сли (т^о и^)
съвръши` рђко'ю (-)39, и^ бы'сть і^е^ре'и въ высо'ких#”
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сказав: Не можу повернутися з тобою, ані не їстиму хліба, ані не питиму з води з цього місця. 17 Бо
Господь заповів мені словом, кажучи: Не з’їси хліба ані не питимеш води там, і не повернешся тією дорогою, якою ти підеш туди. 18 І той
сказав до нього: І я є пророком, так
як і ти, і ангел сказав мені господнім
словом, кажучи: Поверни його до себе в свій дім, хай з’їсть хліб і п’є воду. І збрехав йому, 19 і повернув його, і той з’їв хліб і випив води в його
домі. 20 І сталося, що як вони сиділи
при столі, і було господнє слово до
пророка, що повернув його. 21 І він
сказав до божого чоловіка, що прийшов з Юди: Так каже Господь: Тому
що ти переступив господнє слово і ти
не зберіг заповіді, яку тобі заповів
твій Господь Бог, 22 і повернувся і їв
хліб, і пив ти воду на цьому місці, що
сказав Я до тебе, мовлячи: Не з’їси
хліба і не вип’єш води – то ти їв і ти
пив; уже не будеш похований зі своїми батьками. 23 І сталося, що після
того як з’їли хліб і попили води, і засідлали йому осла пророка, і повернувшись, 24 і пішов. І зустрів його
лев в дорозі – забив його і він помер.
І його тіло було розбите на дорозі, і
осел стояв над ним, і лев стояв коло
його тіла. 25 І ось, йдучи, мужі і побачили побитого мертвого на дорозі,
і лева, що стояв коло мертвого тіла. І,
прийшовши, розповіли в місті, в якому жив старий пророк. 26 І почувши
це той пророк, що його повернув з
дороги, і сказав, що: Це є божий чоловік, який переступив господнє слово, і його Господь видав левові, і той
його побив, і забив його за господнім
словом, яке йому сказав. І наказав
своїм синам, кажучи: Засідлайте мені
осла. І засідлали. 28 І пішов він, і
знайшов його тіло на дорозі, і осел і
лев стояли над тілом, і лев не з’їв тіла
божого чоловіка і не розірвав осла.
29 І пророк взяв тіло божого чоловіка
і поклав його на осла, і пророк повернув його і прийшов до міста на
похорон. І поклав його 30 в своїм
місті. І оплакували його: Ось горе,
мій брате! 31 І було по ньому голосіння, і він сказав до своїх синів,
мовлячи: Коли помру, то покладіть
мене в цій гробниці, де і похований
божий чоловік, покладіть мене при
його костях, щоб моя кість спаслася з
його кістьми. 32 Бо збудеться слово,
яке він сказав господнім словом над
вівтарем, що в Ветилі, і над високими
домами, що в Самарії. 33 І після цього слова не відвернувся Єровоам від
свого зла, і повернувся і вчинив з
однієї частини народу священиків
для високих. Хто задумав, то й завер-

13,33
шив рукою, і ставав священиком на
високих. 34 І це слово було на гріх
в домі Єровоама, на знищення, на
зникнення з лиця землі.

Глава 14

вищ. 11

ниж. 15

1 В тому часі захворів Авія, син
Єровоама. 2 І сказав Єровоам своїй
жінці: Встань і зміни свою одіж,
хай не пізнають тебе, що ти жінка
Єровоама, і йди до Силому, бо ось
там пророк Ахія – *той говорив
про мене, щоб царювати над цим
народом. 3 І візьми в твої руки божому чоловікові хліби і пляцки, і
виноград, і посудину меду, і йди до
нього, і той сповістить тобі, що буде з цією дитиною. 4 І зробила так
жінка Єровоама, і, вставши, пішла
до Силому, і ввійшла в дім Ахії. Ахія ж був старий, і його очі померкли, щоб не бачити. 5 І сказав Господь до Ахії: Ось до тебе входить
жінка Єровоама, щоб запитати тебе
про її сина, бо він хворий; і за цим
скажеш до неї, бо, коли входитиме,
видаватиметься іншою. 6 І було,
коли почув Ахія хід її ніг, як вона
входила до брами, і сказав: Ввійди
жінко Єровоама, чому скриваєшся,
бо я є лютим посланцем до тебе? 7
Повернися і сповісти Єровоамові:
Так говорить Господь Бог ізраїльський: Тому що Я підняв тебе з-посеред людей і дав Я тебе вождем
моїм людям – Ізраїлеві; 8 і забрав Я
царство від дому Давида і дав Я
його тобі, а ти не був так як мій раб
Давид, він же зберіг мої заповіді і
ходив вслід за мною всім серцем,
чинячи це, що було вгодне переді
Мною. 9 Ти ж поганий і твориш
зло більше від усіх, що були перед
тобою, бо ти пішов і зробив собі
чужих вилитих богів, щоб Мене
прогнівити, і ти відкинув Мене позад себе. 10 *Задля цього ось Я наводжу зло на дім Єровоама, і знищу
в Єровоама того, що мочить до стіни, як відкиненого безчесного в Ізраїлі; і зберу Єровоама, так як збирається гній, доки не завершиться, і
рознесу останки Єровоама. 11 Мертвого в Єровоама і в місті з’їдять
пси, і померлого на полі з’їдять небесні птиці, – так сказав Господь
Бог. 12 Ти же, вставши, піди до
твого дому і, коли ввійдеш твоїми
ногами до міста, – помре дитина.
13 І за ним заголосить ввесь Ізраїль, і його поховають. Бо тільки той
одинокий з роду Єровоама буде похований, бо знайдено в ньому добре слово в Господа Бога ізраїльського в домі Єровоама. 14 І підніме
собі Господь царя над Ізраїлем, який викорінить дім Єровоама в то-
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И$ бы'сть гла'съ се'и въ прегрњшенїе в домђ` і^е^ровоа'мли (-)40 на и^спроверже'нїе, (-)41 на и^щезнове'нїе
эT лица` зе'мли”

Глvа, д~і”
[ъ вре'мя ѓ%но раZболњ'ся а^вїя сн~ъ і^е^ровоа'мль” И$ реq і^еровоаM женњ` свое'и, востани. і^
иZмњни ри'зы (своа) (-)1 да не познаюT (т^я)
ја%ко ты жена і^е^ровоа'мова і^ и^ди` в силоM, се
(б^о) та'мо а^хїя прoркъ *то'й гл~а ѓ^ мнњ`, е^же
црsтвовати наD люDми си'ми” И$ возми в# рђцњ
твои` чл~кђ бж~їю хлњбы и^ ѓ^прњсноки (-)2 и^
гро'здїе, и^ сосђ'дъ ме'дђ. і^ и^ди` к не'мђ, (и^) то'й
возвњсти'т# т^и чт^о бђ'детъ съ ѓ^троча'темъ
(си'мъ)” И$ сътвори` та'ко жена` і^е^ровоа'мля. и^
(воста'въ)3 и%де в сило'мъ, и^ вони'де в доM а^хїи'нъ,
(а^хїя же)4 старъ (бы'сть)5 и^ (ѓ'чи е^го ѓ^мрачи'стася не ви'дњти)6 (-)7” И$ (рече г~ь)8 къ а^хїи,
с^е (в#ходит# к тебњ` жена` і^е^ровоа'мова)9 вопраша'ти (т^я)10 ѓ^ сн~ђ е^я` ја%ко болњзнђ'ет#, (-)11 и^ по
семђ да гл~еши к ней внегда` (бо) в#ходи'ти и'мать (ја^ви'тся и%ною)12” И$ бысть е^гда ё^слы'ша
а^хїа стђпа'нїе но'гъ е^я`, въходя'щи е'й ко вра'тоM. и^ реq вни'ди же'но і^е^ровомова, почт^о (-)13 кры'ешися, (-)14 а%зъ (б^о) е^смь посла'н#никъ к тебњ`
лю'тъ” (Возврати'ся и^)15 возвњсти` і^е^ровоа'мђ. та'ко гл~етъ г~ь б~ъ і^и^л~евъ, поне'же вознесо'хъ т^я
эT сре'ди людїи, и^ дахъ т^я во'жда лю'демъ
моиM і^и^л~ю. и^ эTя'хъ црsтво эT домђ двд~ва. и^
дахъ е& тебњ (-)16 ты' (же) не бы'сть ја%ко ра'бъ
мо'и дв~дъ ѓ%нже сохрани` за'повњди моа`. и^ (-)17
ходи` въ слDњ мене всњмъ срDцемъ (-)18 творя'ще
сїя е^же ё^гоDно (бы'сть) (предо мно'ю)19” (-)20 Ты'
(же) ѕолъ и^ ѕла'я творя` па'че всXњ и^же (преD
тобо'ю бы'ша)21, (ја%ко)22 по'иде и^ сотвори` себњ
бо'ги чю'жды [-]23 солїа'нны. въ прогнњва'нїе мн^њ,
и^ (эTвръже м^я)24 соза'ди себе`” *Сего ради с^е а'зъ
навождђ ѕла'я на до'мъ і^ер^ овоа'мовъ, и^ потреблю`
і^е^ровоа'ма мочащаго ко стњнњ. эTве'ржена (-)25
бесче'стна въ і^и^л~и, і^ соберђ (-)26 і^е^ровоа'ма ја^коy
собираеTся гно'и до'ндеже соверши'ти. (і^ и^стощђ
ѓ^ста'н#ки і^е^ровоа'мовы”) Оу^мершаh і^е^ровоа'мова (и^) во
граде и^зъјадя'тъ ўи. и^ ё^мръшаго на селњ`
и^зъја^дяT пти'цы нбsныя, (си'це)27 (гл~а г~ь)28 (б~ъ)”
(-)29 Ты' (же) воста'въ и^ди` в до'мъ тво'и. (и)
внегда` входи'ти нога'ма твои'ма во' граD. ё%мретъ дњтищъ” И$ въспла'чется по не'мъ весь
і^и^л~ь и^ погребђтъ и&. то'й б^о толи'ко е^ді'нъ погребе'нъ бђ'детъ эT ро'дђ і^е^ровоа'мля, ја%ко ѓ^брњтеся в немъ гл~ъ бл~гъ ѓ^ г~њ бѕ~њ і^и^л~евњ въ
домђ і^е^ровоа'мли” И$ воста'виT (себњ г~ь)30 цр~я наD
і^и^л~емъ, и^же и^скорени'тъ домъ і^е^ровоа'мовъ в
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то'и дн~ь” И$ нака'жеT г~ь (б~ъ) і^и^л~я, (и^ поколњблеT
и'ми,) ја%коже колњблеTся тро'сть [вњтроM]31 на
водњ`” І$ и^зоръвеT і^и^л~я эT высоты` земли` бл~гїя
сїя, ю%же даl е^сть эTц~емъ иX, и^ проженеT я& эT
ѓ^бо'нђ странђ` (-)32. понеже сотвори'шA (себњ`
ка'пищи)33 прогнњва'юще г~а” (Сего ради)34 [преда'сть]35 г~ь і^и^л~я грњха` ради і^е^ровоаMля иMже согрњши, і^ и^мже грњшити приведе` і^и^л~я” И$ воста`
жена` і^е^ровоа'мля. і^ и^де`, [и прїиде]36 въ сари'рђ, и^
бы'сть е^гда` вни'де во преDдверїе до'мђ, и^ дњтищъ ё%мре” И$ погребо'ша и&, и^ пла'кася по неM
ве'сь і^и^л~ь по слевеси` гн~ю е^же гл~а рђко'ю раба` свое^го
а^хїя прoрка” (-)37 ѓ^ста'нок# (же) сло'въ і^е^ровоа'мовыхъ е^ли'ко (сътвори`)38, и^ е^ли'ко црsтвова с^е
сїя напи'сана въ кни'ѕе гл~ъ дн~їи цр~еи і^и^л~евыхъ”
И$ дн~їе в ни'хже црsтвова` і^е^ровоамъ, (быша)
(лњтъ, к~в.)39 и^ ё^спе` съ эTц~ы свои'ми. и^ въцр~ися (а^да'нъ)40 сн~ъ е^го в него` мњсто”]41 (-)42
*Ровоа'м (же) сн~ъ соло'монь црsтвова наD і^ё'дою (и^
бысть е^мђ)43 м~, и^ е^ді'но лњто. (-)44 е^гда нача`
црsтвова'ти. и^ з~і, лTњ црsтвова въ і^ерsли'мњ гра'дњ
е^же и^збра` г~ь (в неM) положи'ти и%мя свое т^ђ эT
вся'кого колњ'на і^и^л~ева. (-)45 и%мя (б^њ) мт~ри е^го
(наа'на)46 амані'тяныни” И$ сътвори ровоаM лђка'вое
преD гм~ъ, и^ раZдражи и& ѓ^ всXњ ја%же сътвори'ша
эTц~ы [иX]47. [-]48 ѓ^ грњсњхъ и^хъ и%миже съгрњши'ша” И$ съгради'ша [сїи`]49 себњ` высо'кая. и^
стоlпы` и^ ка'пища на вся'коM хл'ъмњ высо'цњмъ и^
поD вся'цMњ древоM (смоко'вничнымъ)50” И$ сплетенїе
б^њ (ѕл^о) въ земли` (и^хъ). и сътвори'ша эT
всњхъ ме'рскиX ја^зыk, ја%же и^спровръже г~ь эT лица`
сн~овъ і^и^л~ев#” И$ бысть в# лњто, е~ е, црsтвђю^щи
ровоа'мђ. в#зы'де сђсакиM цр~ь е^гљ=пеTскїи на і^ерsлиM” И$
взя` вс^я сокро'вища до'мђ гн~я и^ сокро'вища в
домњ цр~евњ. и^ ѓ^рђжїа зла'таа ја%же б^њ взял#
двDъ и^з рђки` ѓ%троk а^драза'ра цр~я сђв#скаго и^
вне'слъ я& б^њ въ і^ерsлимъ вс^я *взя (же) [и^]51
щита зла'тая, [ја%же б^њ сътвори'лъ (соло'монъ)52
и^ внесе я& въ е^гљ=петъ]53” И$ сътвори` [цр~ь ровоаM]54
ѓ^рђжїя мњденая в# того` мњсто. и^ поста'ви
наD ни'мъ вла'стеля. эT преDри'щђщиX преD ни'мъ
и^же храня'хђ вра'тъ домђ цр~ева” И$ бысть внегда` въходи'ти нача цр~ь в до'мъ гн~ь (-)55 нося'хђ я& преDри'щђщїи. и^ па'ки возвращахђ (-)56 во
сокро'вище (-)57” (-)58 Прочїи (же) гл~ъ ровоамль и^
вс^я ја%же сотвори. не с^е ли сђть пи'сана въ
кни'ѕњ слоv дн~и црsтва і^ё'дина” И$ бра'нь б^њ ме'ждђ ровоа'моM. и^ междђ і^е^ровоа'момъ въ вся дн~и
(ты`)” И$ ё'мре ровоа'мъ (-)59, и^ погребе'нъ бы'сть
съ эTц~ы свои'ми, во' градњ двд~вњ. и^ цр~ьствова`
а^вїя сн~ъ е^го въ е^го мњсто.
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му дні. 15 І покарає Господь Бог Ізраїля, і затрусить ними, так як колишеться тростина від вітру на
воді. І Він вирве Ізраїля з висоти цієї доброї землі, яку дав їхнім батькам, і прожене їх з тамтого боку,
тому що зробили собі храми, гнівлячи Господа. 16 Задля цього видасть Господь Ізраїля через гріх Єровоама, яким згрішив і яким до гріха привів Ізраїля. 17 І встала жінка
Єровоама і пішла, й прийшла до
Сарири; і сталося, що коли ввійшла
до передпокою дому, – і дитина померла. 18 І його поховали, і за ним
голосив ввесь Ізраїль за господніми
словами, які промовив рукою свого
раба пророка Ахії. 19 Осталі ж
справи Єровоама, що зробив і скільки царював, – ось ці записані в
книзі літопису ізраїльських царів.
20 І дні, в яких царював Єровоам,
були 22 роки. І він заснув зі своїми
батьками, і зацарював його син Адан замість нього. 21 *Ровоам же,
син Соломона, царював над Юдою,
і було йому 40 і один літ, коли почав царювати, і 17 літ царював в місті Єрусалимі, яке Господь вибрав
з усякого племені Ізраїля, щоб там
в ньому покласти своє ім’я. Ім’я
його матері було Наана, аманітка.
22 І Ровоам зробив погане перед Господом і роздратував його в усьому, що вчинили їхні батьки, в їхніх
гріхах, якими згрішили. 23 І ці собі
збудували височини, і стовпи, і храми на кожному високому вершку і
під кожним фіговим деревом. 24 І
була погана змова в їхній землі. І
вони вчинили усі гидоти народів, яких Господь викинув від лиця ізраїльських синів. 25 І сталося, як в 5му році царював Ровоам, прийшов
Сусаким, єгипетський цар, на Єрусалим. 26 І забрав всі скарби господнього дому і скарби в домі царя, і
золоту зброю, яку взяв Давид з руки слуг Адразара, сувського царя, і
вніс їх до Єрусалиму; все *забрав,
також і золоті щити, які зробив Соломон, і вніс їх до Єгипту. 27 І цар
Ровоам зробив мідну зброю, замість них. І над ним поставили володаря з тих, що ходили перед ним,
які охроняли брами дому царя. 28 І
сталося, що коли почав цар входити до господнього дому, їх носили
сторожі – і знову повертали до
скарбниці. 29 Осталі ж слова Ровоама і все, що зробив, – чи ось не є
записане в книзі літопису царів Юди? 30 І була війна між Ровоамом і
між Єровоамом в усі ті дні. 31 І помер Ровоам, і був похований зі своїми батьками в місті Давида, і його
син Авія царював замість нього.
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1 У *вісімнадцятому році царювання Єровоама, сина Навата, почав
царювати Авія, син Ровоама, над Юдою. 2 І шість літ царював в Єрусалимі. Ім’я його матері Мааха, дочка
Авесалома. 3 І він ходив в усіх гріхах
свого батька, які той вчинив перед
ним, і його серце не було досконале з
його Господом Богом, так як було
серце Давида, його батька. 4 Але через Давида залишив йому Господь
Бог останок в Єрусалимі, щоб, підносячи, поставити після нього його дітей, скріплюючи Єрусалим, 5 оскільки Давид вчинив правильне перед
Господом і не ухилився від усього,
що йому заповів, всі дні його життя,
за винятком однієї справи Урія Хетейського. *І була війна між Ровоамом і між Єровоамом в усі дні його
життя. 7 І осталі вчинки Авії і все,
що зробив, – чи ось це не записане в
книгах літопису царів Юди? І була
війна між Авією і між Єровоамом. 8
*І помер Авія, і його покладено з
своїми батьками в 25-му році Єровоама, і поховали його з його батьками
в місті Давида, і його син Аса царював замість нього. 9 І в 25-му році
Єровоама, царя Ізраїля, над Юдою
царював Аса. 10 І 40 і 1 літ царював в
Єрусалимі. Ім’я ж його матері Ана,
дочка Авесалома. 11 І Аса зробив
угодне перед Господом, так як і Давид, його батько. 12 І усунув гидоти з
землі, і викорінив всі вилиті божки,
які зробили його батьки. 13 *І відсторонив Ану, свою матір, щоб вона не
володіла, бо зробила засідання в її
храмі; і Аса вирубав її садки і спалив
вогнем в потоці Кедроні. 14 Височини ж не викорінив, та серце Аси було
досконалим перед Господом в усі
його дні. 15 І вніс святі стовпи свого
батька, і свої святощі вніс до господнього храму, срібний і золотий посуд. 16 І була війна між Асою і між
Ваасою, царем Ізраїля, в усі їхні дні.
17 І прийшов Вааса, цар Ізраїля, проти Юди, і збудував Раму, щоб не було входу і виходу для Аси, царя Юди. 18 І взяв Аса все срібло і золото, і
те, що знайшлося в скарбницях господнього дому і в скарбах царського
дому, і дав їх в руки своїх слуг; і послав їх цар Аса до сина Адера Тавіїна
до Рамана, до сина Азиїла, асирійського царя, що жив в Дамаску, кажучи: 19 Поклади завіт між мною і тобою, і між моїм батьком і твоїм батьком. Ось я тобі послав дари: срібло і
золото – ходи і знищ твій завіт, який
з Ваасою, ізраїльським царем, хай він
відійде від мене. 20 І син Адара послухався царя Аси і послав своїх
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(о) *ѓ'смоена'десяте, лњто црsтва і^е^ровоа'мова сн~а нава'това. нача црsтвова'ти а^вїя сн~ъ ровоа'мль, надъ і^ё'дою” И$
[тр^и]2 лњта цр~ьствова [въ і^ерsли'мњ]3. (-)4
и%мя мт~ри его маа'ха дщ^и (а^весало'мля)5” И$
хожда'ше въ [всњхъ]6 грњсњхъ эTц~а свое^го ја%же
сътвори преD нимъ. и^ не бњ` срDце е^го съвръшено
съ гм~ъ бм~ъ е^го ја%коy (б^њ) (двDђ срDце)7 эTц~а е^го”
Но двDа раd (ѓ^ста'ви)8 и& г~ь [б~ъ]9 ѓ^ста'ноk [во і^ерsли'мњ]10. да (воставля'я) поста'ви (по неM ча'да
е^го)11 (ё^твер#ждая)12 і^ерsли'м#” ЈА/коже сътвори`
дв~дъ ё^гоDное преD гм~ъ. (и^) не ё^клони'ся эT всего` е^же заповњ'да е^мђ вс^я дн~и живота` е^го.
[кро'мњ (е^ді'наго) сло'ва ё%рїя хетџе'искаго” *И$
бра'нь б^њ ме'ждђ ровоа'момъ, и^ междђ і^е^ровоа'моM
въ вс^я дн~и живота е^го”]13 И прочая словесъ а^вїиныX и^ вс^я ја%же сътвори` не се л^и сїя напи'сана въ кни'гахъ слоv (бы'тїя)14 цр~еи і^ё'диныхъ. и^ брань б^њ ме'ждђ а^вїемъ и^ междђ
і^е^ровоа'моM” *И ё'мре а^вїи (и^ положе'нъ бысть) съ
эTц~ы свои'ми. въ к~ е (-)15 лњто і^ер^ овоа'ма, и^
погребо'ша и& съ эTц~ы е^го во' градњ двд~вњ. и^
црsтвова а^са сн~ъ е^го въ мњсто е^го” [И$]16 въ
лњто, [к~ е]17, і^е^ровоа'ма цр~я і^и^л~ева, (црsтвова'ша)18 а%са наD і^ё'дою” И$ м~ и^ а~, лњто, црsтвова
въ і^ерsли'мњ. (-)19 и%мя (же) мт~ри е^го а%на дщ$и
(а^весало'мля)20” И$ сотвори` а%са ё^гоDное преD гм~ъ
ја%коже (и^) дв~дъ эTц~ъ е^го” И$ эTя'тъ скверная
эT земля`. і^ и^скорени вс^я и^звая'нная ја%же сътвори'ша эTц~ы е^го” *И$ а'нђ мт~рь свою ѓ^ста'ви
ја%ко не владњти е'й. ја%ко сотвори соборъ ѓ^ ка'пищђ ея` и^ эTсњче а%са га'и е^я`. и^ сож#же ѓ^гне'м#
в потоцњ ке'дръстњмъ” ВысокиX же не и^скорени
срDце же а^сїино б^њ съвръшенно преD гм~ъ во вся'
дн~и е^го” И$ вънесе сосђ'ды ст~ыя эTц~а свое^го и^
ст~ая своя` внесе` въ храмъ гн~ь, сре'брены и^
зла'ты (-)21 сосђ'ды” И$ бра'нь б^њ межи а^сїею. и^
межи ваа'соM цр~емъ і^и^л~евыM въ вся` дн~и [и^хъ]22”
И$ възы'де ваа'са цр~ь і^и^л~евъ на і^ё'дђ. и^ созда`
ра'мђ ја%ко не бы'ти на (вохожде'нїе і^ и^схожде'нїе)23 а%сњ цр~ю і^ё'динђ” И$ взяT а'са [вс^е]24 сребро`
и^ зла'то, (и^) ѓ^брњтъшее^ся въ сокровищихъ
до'мђ [гн~я. и^]25 (в# сокро'вищахъ до'мђ) цр~ева. и^
дасть я& въ рђцњ ѓ%трокъ свои^хъ. и^ посла` и&
цр~ь а%са къ сн~ђ а^деровђ, (тавїинђ)26 (въ рама'нъ), къ сн~ђ [а^зеи'левђ]27, цр~я (а^сљ=рїиска)28
живђщаго въ дама'сцњ гл~я” Положи` завњтъ
межи мно'ю и^ [-]29 тобо'ю и^ межи эTц~ем# моиM и^
эTцм~ъ твоиM. с^е послаX т^и дары сребро` и^ зла'то.
прїиди (и^) раZдрђши завTњ твои и^же съ ваа'сою
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цр~емъ і^и^л~евымъ. (-)30 да и^зы'детъ эT мене`” И$
послђша сн~ъ (а^да'ровъ)31 цр~я а%сы. и посла` вое^водъ си'лныX е^го на гра'ды і^и^л~евы. и^ побњди` а^и'на, и^ (а^да'нъ)32. и^ [а^ве'ля домђ махїи'на]33, и^
весь [хенере'џъ]34 до всея` земля` неџали'мля” И$
бысть ја%ко ё^слы'шавъ ваа'са. и^ ѓ^ста'ви ѕи'жда
ра'мђ, и^ возврати'ся въ џе'рсђ” И цр~ь а%са заповњ'да всемђ` і^ё'дњ въ е^наки'мњ. и^ взя'ста ка'менїе
эT ра'мы и^ дре'во е^я`, и%мже б^њ ѓ^снова'лъ ваа'са. и^
созда` в ниX цр~ь а%са вся'къ хл'ъмъ венїа^ми'нь и^
стра'жища” И$ прочаа словеса` а%сина и^ вс^ю си'лђ е^го
[и^ вся ја%же]35 сътвори, [и^ грады ја%же созда`.]36
(и^)37 с^е сђть писана въ кни'зњ слове'съ дн~їи цр~ь
і^ё'диныX, въ вре'мя же ста'рости свое'я нача'тъ
болњти но'ги е^го” И$ ё'мре а%са, и^ погребо'ша и& съ
эTц~ы е^го во' градњ давы'довњ. и^ црsтвова и^ѓ^сафаT
сн~ъ е^го въ е^го мњсто” (Нада'волъ)38 (же) сн~ъ і^е^ровоа'мль нача` црsтвова'ти наD і^и~леM въ (второ'е лњто)39 а%сы цр~я і^ё'дина и^ црsтвова наD (і^ерsли'момъ)40 (дв^њ лњтњ)41” И сътвори лђка'вное преD
гм~ъ. и^ хожда'ше пђтемъ эTц~а свое^го. и^ по
грњхо'мъ е^го и%миже съгрњши` въ і^и^л~и” И ѓ^б#сњ'де
и& ваа'са сн~ъ а^хїинъ в домђ` веланїи [сн~а а^хїина]42. и^ ё^би'ша е^го в# (гаваѓ'нњ)43 и^ноплеме'нникъ. и^ надаv (б^о) и^ весь і^и^л~ь ѓ^бъсњдо'ша (а^гаваџоn)44” І$ и^зби` (я&)45 ваа'са въ лњто, г~ е, а%сы [-]46
цр~я і^ё'дина. и^ црsтвова` [в него мњсто]47” *И$
бысть ја^ко црsтвова. и^ поби` [весь]48 до'мъ і^е^ровоа'мль, и^ не ѓ^ста'ви ничтоже эT всего дыха'нїя
і^е^ровоаMля до'н#деже и^скорени` (и^хъ) по гл~ђ гн~ю. и^же гл~а рђкою раба` свое^го а^хїя силониTскаго”
Грњхъ ради і^е^ровоа'млиX [и%миже съгрњши]49, и%миже і^и^л~я въ грњхъ въведе`. и^ въ прогнњ'ванїи
е^го и%мже прогнњ'ва г~а б~а і^и^л~ева” И$ про'чая словеса`
нада'ва. и^ вс^е ја%же сътвори`. не с^е ли сђть вс^я
пи'сана въ кни'зњ словъ дн~їи цр~ь і^и^л~евъ” [И$ (быs
бра'нь)50 междђ а%сою (цр~емъ і^ё'диным#) и^ (-)51 ваа'сою цр~емъ і^и^л~евыM во вся` дн~и иX”]52 И$ въ (тре'тїе лњто)53 а%сы цр~я і^ё'дина. црsтвова ваа'са сн~ъ
а^хїи'нъ надо [всMњ]54 (црsтвомъ і^и^л~евымъ)55 въ џе'рсњ. к~, и^ д~ лњта” И$ сътвори` лђка'вное преD гм~ъ,
і^ и%де пђтемъ і^е^ровоа'млимъ сн~а нава'това. и^ во
грњсњхъ е^го иMже въ согрњше'нїе приведе` і^и^л~я”

Глvа, ѕ~і”

д~ црs џ~

бы'сть сло'во гн~е рђко'ю сн~а а^на'нина ко ваа'се (гл~я)” Поне'же вознесоX т^я на земли`. и^
даX т^я вла'стеля наD люDми` мои^ми і^и^л~емъ. и^ хо'диши пђтемъ і^е^ровоа'млимъ.
и^ въведе` въ грњхъ лю'ди моя і^и^л~я. е^же прогнњ'вати м^я сђе'тными иX” *Се а%зъ (эTвръгђ
наслњ'дїе)1 ваа'са. и^ (наслњдїе)2 до'мђ (твое^го)3 и^
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сильних воєвод на ізраїльські міста; і побив Аїн, і Адан, і Авеля дому Махії, і ввесь Хенерет, аж до
всієї неталимської землі. 21 І сталося, що як почув Вааса, і покинув
будувати Раму, і повернувся до
Терси. 22 І цар Аса заповів всьому
Юді в Енакімі – і взяли каміння з
Рами і її дерево, яким Вааса поклав
основу, і ними цар Аса забудував
кожну гору Веніямина і варти. 23 І
осталі слова Аси, і вся його сила, і
все, що вчинив, і міста, які збудував, – і ось це записане в книзі
літописів царів Юди. В часі ж своєї
старості почав боліти своїми ногами. 24 І помер Аса, і поховали його
з його батьками в місті Давида, і
син його Йосафат царював замість
нього. 25 Надавол же, син Єровоама, почав царювати над Ізраїлем в
другому році Аси, царя Юди, і царював над Ізраїлем два роки. 26 І
він зробив погане перед Господом,
і ходив дорогою свого батька і за
його гріхами, якими згрішив у Ізраїлі. 27 І на нього зробив облогу Вааса, син Ахії, в домі Веланія, сина
Ахії; і забили його в Ґаватоні чужинців, бо і Надав, і ввесь Ізраїль
окружили Аґаватон. 28 І вибив їх
Вааса в 3-му році Аси, царя Юди, і
зацарював замість нього. 29 *І сталося, що як зацарював, і побив
ввесь дім Єровоама, і не оставив нікого з усього, що дише з Єровоама,
доки не викорінив їх за господнім
словом, яке сказав рукою свого раба Ахії силонітського, 30 через гріхи Єровоама, якими згрішив, якими
ввів Ізраїля до гріха, і в його прогніванні, яким прогнівив Господа
Бога Ізраїля. 31 І осталі слова Надава, і все, що вчинив, – чи ось це
все не є записане в книзі літопису
царів Ізраїля? І була війна між Асою, царем Юди, і Ваасою, ізраїльським царем, усі їхні дні. 33 І в третьому році Аси, царя Юди, зацарював Вааса, син Ахії, над всім ізраїльським царством в Терсі – 20 і 4
роки. 34 І він вчинив погане перед
Господом, і пішов дорогою Єровоама, сина Навата, і за його гріхами,
якими привів Ізраїль до гріха.
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Глава 16
1 І було господнє слово рукою
сина Анія до Вааси, кажучи: 2 Тому що Я тебе вивищив на землі і Я
тебе поставив володарем над моїм
народом Ізраїлем, і ти ходиш дорогою Єровоама, і ти привів мій народ Ізраїль до гріха, щоб розгнівити мене їхніми марнотами, 3 –
*ось Я відкину насліддя Вааса і
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насліддя твого дому і зроблю твій
дім *як дім Єровоама, сина Навата. 4
Померлого Вааси в місті поїдять пси,
і померлого на полі поїдять небесні
птахи. 5 І осталі слова Вааси, і все,
що він вчинив, і його сили, – чи ось
не є вони записані в книзі літопису
царів Ізраїля? 6 І помер Вааса, і
поховано його з його батьками в
Тарсі, і його син Іла зацарював
замість нього. 7 І рукою пророка,
сина Ананія, промовив Господь
проти Вааси і проти його дому за все
зло, яке вчинив перед Господом, щоб
його прогнівити ділом його рук, щоб
йому бути, так як і домові Єровоама,
і про те, щоб він був побитий. В 26му році Аси, юдиного царя, 8
зацарював Іла, син Вааси, над
Ізраїлем в Терсі на 2 роки. 9 І
Господь підняв проти нього його
слуг – Замврія, князя половини
кінноти; і він, впившись, був в Терсі і
п’яним був в домі Аси, що був
економом в Терсі. 10 *І ввійшов
Замврій і забив його, і вбив у 27-му
році Аси, царя Юди, і зацарював замість нього. 11 І сталося, що як він
царював, коли він сів на його престолі, він вигубив увесь дім Вааси 12
за господнім словом, яке сказав
проти дому Вааси і до Еха, пророка,
13 за всі гріхи Вааси і Іли, його сина,
якими зрішили в Ізраїлі, щоб
розгнівити Господа Бога Ізраїля
своїми марнотами. 14 Всі ж осталі
діла Іли, і все, що зробив, – чи ось
воно не записане в книгах літописів
царів Ізраїля? 15 В 25-му році царя
Юди зацарював Замврій на сім днів в
Терсі, і полк Ізраїля був над
Ґаватоном чужинців. 16 І почув
народ, який був у полку, тих, що
говорили: Замврій обернувся, напав
на царя і забив його, і поставили царем в Єрусалимі Замврія, володаря,
що над вояками в Ізраїлі в дні ті в
полку. 17 І пішов Амврій і ввесь Ізраїль з ним з Ґаватона, і облягли
Терсу. 18 І сталося, як побачив Замврій, що той захоплює місто, і ввійшов до частини дому царя, і запалив
царський дім над собою. І помер 19
за свої гріхи, які вчинив, щоб робити
зло перед Господом, бо ходив дорогою Єровоама, сина Навата, і в своїх
гріхах, які згрішив, і що ввів Ізраїля
до гріха. 20 І осталі слова Замврія, і
його сповіщення, які звістив, – чи ось
не є вони записані в книгах літописів
царів Ізраїля? 21 Тоді ізраїльський
народ поділився: половина народу
була за Тамнієм, сином Ґоната, щоб
він царював, і половина народу була
за Амврієм. 22 Народ же, що був за
Амврієм, поборов народ, що був за
Тамнієм, сином Ґоната; і помер
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(сътворю)4 до'мъ тво'и *ја%ко доM і^ер^ овоа'мль, сн~а
нава'това” Оу^мръшего воа^со'ва во' градњ снњдяT
[-]5 ўи`. и^ ё^мръшего (-)6 на' по'ли снњдя'тъ
(-)7 пти'ца нбsныя” И$ про'чая слове'съ ваа'синъ и^
вс^е е^же сотвори. и^ си'лная е^го. не с^е ли сђть
пи'сана въ кни'зе сло'въ дн~їи цр~ь і^и^л~евъ” И$
ё'мре ваа%са (и^ погребеn бысть съ эTц~ы свои^ми)8
в# (џа'рсњ)9. и^ црsтвова` и%ла сн~ъ е^го в него` мњсто (-)10” И в рђцњ (-)11 сн~а а^на'нїя [прoрка]12
гл~а г~ь на ваа'сђ и^ на доM е^го вс^ю ѕлобђ е^же
сътвори` преD гм~ъ е^же прогнњ'вати и& (дњ'ломъ)13 рђ'кђ е^го. быти (е^мђ) ја%коже (и^) до'мђ
і^е^ровоа'млю. и^ ѓ^ то'мъ е^же е^мђ пораже'нђ быти” [В лњто к~ѕ е, а%сы цр~я і^ё'дина]14 (црsтвова`
и%ла сн~ъ ваа'синъ)15 наD і^и^л~емъ (въ џе'рсњ, в~, лњтњ)16. и^ воздви'же (г~ь) на'нь [ѓ'троки е^го]17
зам#врїи кня'ѕь полови'ны ко'н#никъ. и^ се'й б^њ
въ џе'рсњ ё^пи'въся (и^) пїя'нъ сы'и в до'мђ (а%сы)18, (б^њ строя'ше)19 въ џе'рсњ” *И$ вни'де
замъврїи, и^ ё^би и& и^ ё^мрътви` (-)20. [в лњто, к~з е а%сы цр~я і^ё'дина.]21 и^ црsтвова` в него`
мњсто” И бысть црsтвђ'ющђ е^мђ, е^гда` сњ'сти
е^мђ на прsтлњ е^го, [-]22 и^зби` весь до'мъ ваа'синъ по гл~ђ [гн~ю. и^же гл~а]23 на до'мъ ваа'синъ. [и^]24 ко (е'хђ)25 прoркђ ѓ^ всњхъ грњсњхъ
ваа'сїихъ, і^ и'ле сн~ђ е^го и^же съгрњши въ і^и^л~и,
е^же разгнњ'вати г~а б~а і^и^л~ева сђ'етными свои'ми” (Э$ всњх же)26 про'чїих словесXњ и%лы и^ ѓ^
всњхъ и^же сътвори`. не с^е ли пи'сана въ кни'гахъ словесъ дн~їи цр~ь і^и^л~евъ” [В лњто, к~з е,
(-)27 цр~я і^ё'дина]28 (црsтвова замъврїи)29 сеDмь
дн~їи въ џе'рсњ. и^ (б^њ) по'лкъ і^и^л~евъ на гаваџо'нњ и^ноплеме'нничестњм#” И$ слы'шаша лю'дїе (сђщїи) в# по'лцњ гл~ющиX преврати'ся заMврїи нападе` на цр~я (и^ ё^би и&), и^ поста'виша цр~емъ во
(і^ерsли'мњ замъврїя)30 властїлина, и^же наD во'ями въ і^и^л~и во дн~и ѓ'ны в# по'лцXњ” И$ възы'де
а^м#врїи и^ весь і^и^л~ь с ни'мъ эT гаваџо'на. и^ ѓbсњде џе'рсђ” И$ бы'сть ја^ко ви'дњ зам#врїи ја%ко преD
и^ма'етъ граD. и^ вни'де въ странђ` до'мђ цр~я, и^
заж#же (до'мъ цр~евъ верхђ себе)31 (-)32” И$ ё'мре
за грњхи своя` ја%же сътвори` сътворе'нїя ради
лђка'ваго преD гм~ъ, и^же ходя пђтеM і^е^ровоа'млеM
сн~ом# нава'товыM. и^ въ грњсњхъ своиX (ја^же съгрњши`, и^) ја%же воведе` во грXњ і^и^л~я” И$ про'чая
словеs заMврїинъ, и^ възвњщенїи е^го ја%же и^звњща`. не с^е ли сђть пи'сана в# кни'гаX сло'въ дн~їи
цр~ь і^и^л~въ” Тогда` раздњли'шася лю'ди і^и^л~ьстїи,
по'лъ людїи бы'сть за џаMнїемъ сн~ом# гона'џовымъ е^же да црsтвђетъ ѓ'нъ, и^ полъ лю'дїи
бысть по а^мъврїю” Лю'дїе же сђщїи по а^м#врїю ё^дръжа'ша лю'ди, бы'вшая по џамнїю
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сн~њ гона'џовњ. и^ ё'мретъ џам#нїи, и^ (ѓ^ра'мъ)33
братъ е^го. въ вре'мя ѓ'но. и^ црsтвова а^м#врїи
по џамънїю. (въ а~ е лњто а%сы цр~я і^ё'дина”)
В лњто л~а, (а%сы цр~я)34 (і^ё'дина) црsтвова а^мъврїи въ і^и^л~и, в~і, лTњ” въ џе'рсњ (же) (ѕ~, лњтъ
црsтвова)35” И$ кђпи` а^мъврїи горђ семе'рьскђ, в
семи'ра (-)36 двњма` тала'нтома сребра`, и^ созда`
горђ. и^ нарече и%мя горњ` и^же созда` въ и%мя
семи'ра, (по и'мени семе'ра) господи'на горы` (ѓ^но'я
гора`) семи'ръ” И$ сътвори` а^м#врїи лђка'вое преD
гм~ъ, и^ прелђка'во. па'че всњхъ бы'вшихъ преD
ниM” И$ хожда'ше по всњмъ пђтеM, і^е^ровоа'млимъ
сн~а нава'това. и^ во безако'нїиX е^го и%миже съгрњши въ і^и^л~и. и^же раз#гнњ'вати г~а б~а і^и^л~ева, въ
сђеTныX (е^го)37” И$ про'чая слове'съ а^м#врїевыхъ и^
вс^е е^ли'ко сътвори и^ (вс^я) си'ла е^го. не с^е ли
сђть пи'сана в# кни'ѕњ слоv дн~їи цр~ь і^и^л~евъ” И$
ё'мре а^м#врїи, (и^ погребе'нъ бы'сть съ эTц~ы
свои^ми)38 в# самарїи. и^ нача` црsтвова'ти а^хааv
сн~ъ е^го въ е^го мњсто” [-]39 [А$хаа'въ же]40 сн~ъ
а^м#врїевъ црsтвова наD і^и^л~емъ, [в лњто, л~и е.
а%сы цр~я і^ё'дина. црsтвова же а^хаа'въ, сн~ъ а^м#врїевъ наD і^и^л~емъ]41 в самарїи, лњтъ, к~в. (и^
въ [а~і, лњто]42, а^м#врїино црsтвова'ти начатъ
і^ѓ^сафа'тъ сн~ъ а^сїи'н# лњтъ, л~е, въ црsтвњ е^го.
и^ к~е, лTњ црsтвова въ і^ерsли'мњ” (-)43 И/мя (б^њ)
мт~ри е^го газђ'ва дщ^и селїина, и^ хоd по пђте'мъ а%сы эTц~а свое^го и^ не ё^клони'ся эT него`
е^же твори'ти бл~гое преD гм~ъ. то'кмо высо'киX не
развръже, (н^о) жря'хђ на высо'киX (-)44” И$ и%же
сложи'ся и^ѓ^сафатъ (съ цр~емъ і^и^л~евымъ), и^
вс^я си'ла (е^го) ю^же сътвори` і^ и'хже побњди`, не
се' ли сђть пи'сана в# книзњ слове'съ дн~їи цр~ь
і^ё'дин#” И$ прочая смњше'нїя ја%же бњша въ
дн~и а%сы эTц~а е^го и^стреби` эT земля`, и^ цр~я не
бњ` въ а^сљ=рїи наси'в#стеи и^ цр~ь и^ѓ^сафа'тъ сътвори` ка'рабль въ џарси'се и^ти` въ (софиgрђ)45 по
зла'то и^ не и%де ја^ко съкрђши'ся кара'бль въ
(гасиѓ'не га'в#стемъ)46 тогда` рече цр~ь і^и^л~евъ къ
а^сафа'тђ пошлю` ѓ%троки [мои` съ ѓ%троки твои'ми]47 (-)48, и^ не въсхотњ` і^ѓ^сафа'тъ, и^ ё'мре
і^ѓ^сафа'тъ (и^ положе'нъ бы'сть съ эTц~ы свои^ми)49 въ градњ двд~вњ, и^ црsтвова и^ѓ^ра'мъ
сн~ъ е^го в него мњ'сто, въ (вто'рое)50 лњто і^ѓ^сафа'та [цр~я і^ё'дина]51” [А$ха'в же]52 (сїи) сн~ъ а^м#врїи'н# црsтвова` наD і^и^л~ем# въ самарїи к~в лњта,
и^ сътвори` а^ха'въ [сн~ъ а^м#врїи'нъ]53 лђка'вое пред
гм~ъ, *(и^) слђкова` па'че всњхъ пре'жниX е^го” И$
(-)54 б^њ е^мђ дово'лно е^же ходи'ти въ грњсњхъ
і^е^ровоа'млихъ сн~а нава'това, и^ поја%тъ женђ`,
*и^е^заве'лю дще'рь и^е^џава'лю цр~я сидо'ньска, и^ шеD
и^ нача` слђжи'ти (кђми'рђ и^е^ваа'лю)55, и^ покло545

Тамній і його брат Орам в тому часі, і
зацарював Амврій після Тамнія в 1му році Аси, царя Юди. 23 В 31-му
році Аси, царя Юди, зацарював Амврій в Ізраїлі на 12 літ. В Терсі ж царював 6 літ 24 і купив Амврій Семерську гору у Семира за два таланти
срібла, і забудував гору, і назвав ім’я
гори, яку забудував, в ім’я Семира, за
іменем Семира – пана гори та гора
Семир. 25 І Амврій зробив погане перед Господом, і прелукаве понад усіх, що були перед ним. 26 І він ходив по всіх дорогах Єровоама, сина
Навата, і в його гріхах, якими згрішив у Ізраїлі, щоб розгнівити Господа Бога Ізраїля в його марнотах. 27 І
осталі діла Амврія, і все, що він вчинив, і всі його сили, – чи ось не є
воно записане в книзі літописів царів
Ізраїля? 28 І помер Амврій, і його похоронено з його батьками в Самарії. І
його син Ахаав почав царювати замість нього. Ахав же, син Амврія, зацарював над Ізраїлем в 35-му році
Аси, царя Юди. Царював же Ахаав,
син Амврія, над Ізраїлем в Самарії 22
роки. 28a І в 11-му році Амврія почав
царювати Йосафат, син Аси, на 35-му
році в його царстві; і 25 літ царював в
Єрусалимі. Ім’я його матері було Ґазува, дочка Селія. 28b І він пішов по
дорогах Аси, свого батька, і не звернув з неї, щоб чинити добро перед
Господом. Тільки не винищив височини, але далі приносили жертви на
височинах. 28c І те, що домовився
Йосафат з ізраїльським царем, і вся
його сила, яку вчинив, і кого побідив,
– чи ось не є воно записане в книзі
літописів царів Юди? 28d І осталі замішання, які були в днях Аси, його
батька, і що він знищив з землі. 28e І
не було царя в Асирії Насіва. 28f І
цар Йосафат зробив корабель в Тарсісі, щоб іти до Софитра за золотом. І
не пішов, бо корабель розбився в Ґазіоні Ґавському. 28g Тоді цар Ізраїля
сказав до Йосафата: Пошлю моїх
слуг з твоїми слугами, і Йосафат не
забажав. 28h І помер Йосафат, і покладено його з його батьками в місті
Давида, і його син Йорам зацарював
замість нього 29 в другому році Йосафата, царя Юди. Ахаав же, він син
Амврія, царював над Ізраїлем в Самарії 22 роки. 30 І зробив Ахаав, син
Амврія, погане перед Господом, *і
зло вчинив понад всіх, що були перед
ним. 31 І його задовільняло ходити в
гріхах Єровоама, сина Навата, і він
взяв жінку *Єзавелу, дочку Єтевала,
сидонського царя; і пішов, і почав
служити бовванові Єваалові, і поклонився йому. 32 І зробив жертовник
Ваалові в домі його приносів, який
збудував в Самарії. 33 І зробив Ахаав

црс4. 10

апо. 2

16,33
мерзенне перед Господом, і Ахаав
додав чинити розгнівання, щоб
розгнівити Господа Бога Ізраїля
понад всіх ізраїльських царів, що
були перед ним. 34 В його ж днях
збудував Ахіїл і Ветиїл Єрихон. За
Авирама, свого первородного, поклав його основу, і за Сеґува, свого
наймолодшого, й поставив його
браму за господнім словом, яке
сказав рукою Ісуса, сина Навина.

Глава 17
сир. 48

як. 5
лук. 4

1 І прийшов Ілія, пророк, з Тезвії
Ґалаадської до Ахаава, і сказав:
*Живий Господь Бог Ізраїля, якому
я стою перед ним! Якщо буде в
цьому році роса або дощ – тільки
від слова моїх уст. 2 І було господнє слово до Ілії: 3 Іди звідси на
схід і сховайся при потоці Хората,
що перед лицем Йордану. 4 І будеш
пити воду з потоку, і Я заповів воронам прогодувати тебе там. 5 І
зробив Ілія за господнім словом, і
сів при потоці Хорат перед лицем
Йордану. 6 І ворони приносили йому хліби вранці і м’ясо на вечір, і з
потоку він пив воду. 7 І сталося, що
по днях потік висох, бо не було дощу на землі. 8 І було господнє слово до Ілії, кажучи: 9 *Встань і піди
до Сарети сидонської, і перебудь
там. Ось бо Я там заповів жінцівдові тебе прогодувати. 10 І вставши, він пішов до Сарети сидонської, і прийшов до брам міста – і ось
там жінка-вдовиця, що збирала
дрова; і закричав Ілія ззаду, і сказав
їй: Отож, принеси трохи води в посудині – і хай вип’ю. 11 І вона пішла взяти, і закричав Ілія вслід за
нею, і сказав: Отже, візьми скибку
хліба в твої руки – і поїм. 12 І сказала жінка: Живий Господь Бог
твій – якщо є в моїй сховці щось,
хіба тільки пригорща муки в відрі і
трохи олії в посудині. І ось я збираю два полінці, і ввійду і зроблю
собі і своїм дітям – і з’їмо і помремо. 13 І сказав до неї Ілія: Поспіши,
ввійди і зроби так, як ти сказала, і
скорше зроби мені з того малу паляницю, принеси мені, собі ж і
своїм дітям зробиш пізніше. 14 Бо
так говорить Господь Бог ізраїльський: Відро муки не зменшиться і
посудина олії не зменшиться аж до
дня, коли Господь дасть дощ на
землю. 15 І жінка пішла і вчинила
за словом Ілії, і дала йому, і він сам
їв, і вона, і її діти. 16 І посудина
муки не зменшилася, і посудина
олії не зменшилася, за господнім
словом, яке сказав рукою Ілії.
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ни'ся е^мђ” И$ сътвори` тре'бникъ ваа'лђ в домђ`
приноше'нїи е^го, и^же созда` въ самарїи” И$ сътвори а^хаа'въ (мръ'ское преD гм~ъ)56, и^ приложи а^хаа'въ сътворити разъгнњва'нїе, (е^же разгнњ'ва
г~а б~а і^ил~ева)57 паче всњхъ цр~ь і^и^л~евъ бы'вшихъ
пре'жнихъ е^го” Въ дн~и (же) е^го созда` а^хїи'лъ (и^)
веџїилъ е^рихо'нъ наD (а^вира'мњ)58 пръворо'дномъ
свое^мъ ѓ^снова` и&. и^ на ѕегђ'вњ ю^нњ'ишемъ свое^мъ. и^ ё^строи` две'ри е^го по гл~ђ гн~ю е^же гл~а
рђкою і^сђса сн~а нављ=и^на”

Глvа, з~і”
1

(прїиде) и^лїя` прoрк# [-]2 эT џезві'я галаа'дъскїя къ а^хаа'вђ, (и^ рече,) *жи'въ г~ь
б~ъ (-)3 і^и^л~въ и^же преDстою` пред ни'мъ.
а^ще бђдетъ в лњто с^и роса` и^л^и дождъ,
то'лїи эT ё'стъ словеси` мое^го” И$ бы'сть гл~ъ гн~ь
къ и^лїи`, и^ди` эTсю'дђ на восто'къ. и^ скры'ися в#
потоцњ (хора'џа)4 пря'мо лицђ` і^ѓ^рда'новђ” И$ бђдеши (пи'ти эT пото'ка)5 во'дђ и^ вра'номъ заповњ'дахъ препита'ти т^я тђ`” И$ сътвори` и^лїя` по г~лђ гн~ю, и^ сњдњ при пото'цњ (хора'џи)6
пря'мо лицђ` і^ѓ^рда'новђ” И$ вра'нове приноша'хђ е^мђ
хлњ'бы заё'тра, и^ мя'са к ве'черђ, и^ эT пото'ка
пїја%ше во'дђ” И$ бы'сть по дн~ехъ (-)7 и^сше` и^с#то'чникъ. ја%ко не бњ` до'жда на' землю” И$ бы'сть
гл~ъ гн~ь къ и^лїи` гл~я” *Въста'ни і^ и^ди` въ
(саре'џђ)8 сидо'ньскђю [и^ пребђди та'мо]9. се' (бо)
заповњдахъ т^ђ женњ` вдови'ци препита'ти т^я”
И$ (въста'въ)10 и%де въ (саре'џђ)11 (сидо'ньскђю. и^
прїиде) къ вра'томъ гра'да, и^ с^е т^ђ жена` вдови'ца събира'ющи дровца, и^ възопи` съзаd (-)12 и^лїя`, и^ рече е'и. принеси` ё%бо (-)13 ма'ло воды` в#
сосђ'дњ и^ да пїю” І$ и'де взяти и^ възопи` въ
слњдъ е^я` и^лїя`. и^ рече прїими` ё^бо [-]14 ё^крђхъ
хлњба в рђцњ свое'и [и^ да ја%м#]15” И рече жена`,
жи'въ г~ь б~ъ (мои)16 а^ще е^сть въ сокро'вищи
мое^мъ чт^о. н^о то'кмо при'горща мђки` въ водоно'сњ, и^ ма'ло ма'сла въ чва'нцњ. и^ с^е а^зъ събира'ю дв^њ полњнцы. и^ вни'дђ и^ сътворю` (-)17
себњ` и^ дњтемъ свои^мъ и^ ја%ми и^ ё'мреM” И$ рече
к ней и^лїя`. потщи'ся вни'ди и^ сътвори` ја%коже
(рече)18. (и^)19 сътвори' ми эTтђдђ ѓ^прњ'снокъ
ма'лъ пре'жде (-)20 принеси` м^и. себњ` же и^ ча'домъ своиM сътвори'ши послњжде” ЈА/ко та'ко
гл~етъ г~ь [б~ъ і^и^л~евъ]21 водоно'съ мђки` не ѓ^скђдњ'етъ, и^ чва'нецъ ма'сла не ё^мали'тся. до
дн~е дондеже дасть г~ь до'ждъ на' землю” І$ и'де
жена` и^ сътвори`, [по гл~ђ и^лїи^нђ`]22 (и^ да'сть
е^мђ), и^ ја^сть [саM, и^ та`]23 и^ ча'да е^я`” И$ съсђдъ
мђ'чныи не ѓ^скђдњ. и^ чва'нецъ ма'сла не ё^мали'ся по гл~ђ гн~ю и^же гл~а рђко'ю и^лїи^но'ю”
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Бы'сть по си'хъ и^ разболњся сн~ъ (-)24 господы'ня до'мђ. и^ (бо'лњзнь е^го бњ`)25 крњ'пка
ѕњ'ло, до'н#деже (и^зы'иде эT)26 него дх~ъ (е^го)” И$
реq къ и^лїи` чт^о мнњ` и^ тебњ чл~че бж~їи, вни'де
къ мнњ` въспомянђти непра'вдъ моиX, и^ ё^мори'ти сн~а мое^го” И$ рече и^лїя` къ женњ`, да'ждь
м^и сн~а твое^го, и^ взя'тъ е^го эT ло'на е^я` и^
възнесе` и& в го'рницђ, и^дњже са'мъ (т^ђ почива'ше)27, и^ положи` и& на ѓ^дрњ свое'мъ” И$
възопи` и^лїя` (къ г~ђ) и^ рече, ё^вы' мнњ г~и
свњдњтелю вдовы` ё^ неја%же (нн~њ) а^зъ пребыва'ю, т^ы ѓ^ѕлоби` е^же ё^мори'ти сн~а е^я`” *И$
дђнђ на ѓ^тро'чище три'жды, и^ призва` г~а и^
рече, г~и бж~е мо'и да възврати'тся ё^бо дш~а
ѓ^тро'чища сего во'нь и^ бы'сть та'ко” И$ възопи`
ѓ^тро'чищъ. и^ сведе` и& съ го'рницы в домђ и^
да'сть и& мт~ри е^го. и^ рече и^лїя` ви'ждъ (ја^ко)
жи'въ е^сть сн~ъ твои” И$ рече жена` къ и^лїи`, с^е
а'зъ разђмњхъ ја%ко чл~къ бж~їи е^си ты`, и^ гл~ъ
гн~ь въ ё^стњхъ твои^х# и%стиненъ”

Глvа, и~і”
бы'сть по дн~ехъ мно'ѕњхъ (-)1 гл~ъ гн~ь
(-)2 къ и^лїи` в лњто, г~ е, гл~я” ше'дъ и^
ја^ви'ся а^ха'вови, (-)3 да'мъ (б^о) до'ждъ на
лицы` земли” І$ и^де и^лїа` (къ а^ха'вђ ја^ви'4
тися) . и^ (бњ`) глаD крњпоk въ самарї'и” И$ призва` а^ха'въ а^вдїа строи'теля до'мђ. и^ а^вдњи'
бњ` боја%ся г~а ѕњ'ло” И$ бы'сть е^гда нача` би'ти
е^заве'ль прoрки гн~я. и^ поя` а^вдїи, р~, мђжъ прoрки. и^ скры` я& по н~, въ [дво'ю връте'пђ]5, и^
кормя'ше и^хъ хлњбомъ и^ водо'ю” И$ рече а^ха'въ
къ а^вдїю поиди` (б^о)6 про'идевњ на' землю на
и^сто'чники во'дныя, и^ на (вся'къ) пото'къ, да
негли` ка'ко ѓ^бря'щевњ бы'лїе, и^ преко'рмивњ ко'ня и^ м#ска`, и^ да не и^зги'нTђ эT скоT” И$ раздњли'ста себњ` пђть и^ти` и^мъ. а^ха'въ и^де` пђтеM
(-)7 е^дин#. и^ а^вдїи и^де` пђтем# дрђги'мъ е^ді'нъ”
И$ бњ` а^вдїи (е^ді'нъ на пђти`)8. и^ прїиде и^лїя`
на срњте'нїе е^мђ [-]9. и^ а^вді'и (поTща'вся)10, поклонися на лицы` свое^мъ (и^ паде`). и^ рече а^ще
т^ы е^си (здњ`) са'мъ г~и мои и^лїя`” И$ рече и^лїя`
[къ а^вдїю]11 с^е а^зъ (е^смь) и^ди` (и^) повњ'ждъ
господи'нђ свое^мђ (гл~я), с^е и^лїя`” И$ рече а^вдїя
чт^о съгрњши'хъ а^зъ ја%ко предае'ши (м^я) раба`
твое^го в рђцњ а^ха'вли на ё^мре'нїе мое`” Жи'въ г~ь
б~ъ твои. а^ще е^сть ја^зыk (где поD црsтвом#
е^го)12. ка'мо нњ'сть пђща'лъ господиn мои и^ска'ти тебе`. и^ (е^гда`) рњша нњсть, и^ (закля` и^
взыска'ста тебе` въ все'мъ црsтвїи свое^мъ, и^
въ всњхъ земля'хъ своиX и^)13 не ѓ^брњто'ша
тебе`. и^ нн~њ ты` гл~еши (м^и), и^ди` възвњсти`
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17 Сталося, що після цього й захворів
син господині дому, і його хвороба
була дуже сильна, аж доки з нього не
вийшов його дух. 18 І сказала вона до
Ілії: Що мені і тобі, чоловіче божий,
– чи ввійшов ти до мене згадати мої
неправедності і заморити мого сина?
19 І сказав Ілія до жінки: Дай мені
твого сина. І він взяв його з її лона і
поніс його до горища, де сам там
спочивав, і поклав його на своє ліжко. 20 І закликав Ілія до Господа, і
сказав: Горе мені, Господи, свідку
вдови, у якої я сьогодні перебуваю –
Ти вчинив зло, щоб заморити її сина.
21 *І він дихнув тричі на дитину, і
прикликав Господа, і сказав: Господи
Боже мій! Отже, хай повернеться
душа цієї дитини до неї. 22 І сталося
так. І дитина закричала. 23 І він повів
його з горища до дому, і його дав
його матері. І сказав Ілія: Диви, що
живим є твій син. 24 І сказала жінка
до Ілії: Ось я пізнала, що ти є божим
чоловіком і що господнє слово в
твоїх устах – правдиве.

Глава 18
1 І по багатьох днях було господнє
слово до Ілії, в 3-му році, кажучи: Піди і з’явися Ахаавові, бо дам дощ на
лице землі. 2 І пішов Ілія до Ахава,
щоб з’явитися, і був сильний голод в
Самарії. 3 І покликав Ахаав Авдія, економа, і Авдій дуже боявся Господа.
4 І сталося, що коли Єзавеля почала
вигублювати господніх пророків, і
Авдій взяв 100 мужів-пророків і сховав їх по 50 в двох печерах, і годував
їх хлібом і водою. 5 І сказав Ахаав до
Авдія: Ходи, і пройдемо землю на
джерела вод і на всякий потік, чи
може знайдемо зелень і прокормимо
коней і ослів, і не згинуть зі скота. 6 І
поділили собі дорогу, щоб нею іти.
Ахав пішов дорогою сам, і Авдій
пішов іншою дорогою сам. 7 І Авдій
був сам в дорозі, і прийшов Ілія йому
назустріч. І Авдій, поспішившись,
поклонився на своє лице і припав, і
сказав: Чи ти є тут сам, мій пане Іліє?
8 І сказав Ілія до Авдія: Ось я є, іди і
скажи своєму панові, кажучи: Ось
Ілія. 9 І сказав Авдій: Чим згрішив я,
що передаєш мене, твого раба, в руки
Ахава мені на смерть? 10 Живе Господь Бог твій – якщо є десь народ під
його царством, куди не посилав мій
пан тебе шукати; і коли сказали – немає, і закляв, і шукали тебе в усім
його царстві і в усіх його землях, бо
не знайшли тебе. 11 І тепер ти мені
кажеш: Іди сповісти своєму панові, і
скажи: Ось Ілія. 12 І буде, коли я відійду від тебе, і господній дух візьме
тебе до якоїсь землі, про яку я не
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знаю; і ввійду сповістити Ахаавові
– і не знайде тебе, і уб’є мене. І твій
раб боїться Господа від моєї молодості. 13 Чи не сповістили, мій пане, що я зробив, коли Єзавела бажала вбити господнiх пророків? І я
взяв 100 мужів з пророків господнiх і сховав їх в печері по 50, і я їх
кормив хлібом і водою! 14 І тепер
ти кажеш: Іди скажи панові: Ось
тут Ілія. І він вб’є мене. 15 І сказав
Ілія: Живе Господь сил, перед яким
я стою, перед Ним, – що сьогодні
йому покажуся. 16 І пішов Авдій
назустріч Ахавові, і сповістив йому. І поспішився Ахав, пішов назустріч Ілії. 17 І сталося, що коли побачив Ахав Ілію, і сказав Ахав до
Ілії: Чи ти є той, що нищиш Ізраїля? 18 І відказав Ілія: Не я нищу
Ізраїля, але ти і дім твого батька,
коли ви покинули вашого Господа
Бога і пішли вслід за Ваалом. 19 І
тепер пішли, і збери до мене ввесь
Ізраїль на Кармильську гору, і безстидних Ваалових 400 і 50 пророків, і огидних 400 і 50 пророків, що
їдять з столу Єзавелі. 20 І послав
Ахаав до всього Ізраїля, і привів
всіх пророків на Кармильську гору,
21 і привів до всіх них Ілію. І сказав їм Ілія: *Доки ви кульгатимете
на обі ваші стопи? Якщо Господь є
Бог – ідіть вслід за ним, якщо ж є
Ваал – то ідіть за ним. І не відповів
народ. 22 І сказав Ілія до народу: Я
одинокий остався господнім пророком, і пророки Ваала – 400 і 50 мужів. І сказав Ілія: 23 Дайте нам два
тельці, і виберіть собі одного, і хай
розтешуть їх на частини і покладуть на дрова, та хай не підкладуть
вогонь, і я розтешу іншого тельця і
вогню не підкладу. 24 І прикликуйте імена ваших богів, і я прикличу
ім’я мого Господа Бога – і Богом є
той, хто лиш вислухає вогнем, цей
є Богом. І ввесь народ відповів, і
сказав: Слово, яке ти сказав добре!
Хай так буде! 25 І сказав Ілія безстидним пророкам: Виберіть собі
одне теля, і ви скоріше зробіть, бо
вас є більше; і прикличте ім’я ваших богів, і вогню не підкладайте.
26 І вони взяли теля і зробили так; і
прикликували ім’я Ваала з ранку і
до полудня, і казали: Вислухай нас,
Ваале, вислухай нас! І не було голосу ані вислухання, і вони пробігали довкруги жертовників, які зробили. 27 І було, що в полудень й
поглузував з них Ілія Тезвитянин, і
сказав: Прикликуйте великим голосом, бо в нього є відпочинок, може
що інше чинить, або заснув – і збудите його. 28 І вони кликали великим голосом, і краялися мечами за

3Царств

18,28

господи'нђ свое^мђ (и^ рцы`) с^е и^лїя`” И$ бђдетъ
е^гда` а'зъ эTи^дђ` эT тебе` и^ дх~ъ гн~ь во'зметъ
т^я. (и^) в зе'млю (нњ'вкђю) в ню'же не вњ'дњ, и^
вни'дђ възвњсти'ти а^ха'вђ и^ [не ѓ^бря'щетъ
тебе`]14 и^ ё^бї'етъ м^я. и^ ра'бъ твои е^смь боя'ися г~а эT ю'ности мое^я” И$л^и не сђть възвњсти'ли (-)15 (г~и мо'и)16 ја%же сътвори'хъ. е^гда
хотњ` и^зби'ти е^заве'ль прoрки гн~я. и^ (взяX)17 эT
прoркъ гн~ь, р~, мђжъ. (и^ скрыхъ я&) (въ веrте'пњ
по н~)18, и^ корми'хъ [я&]19 хлњбом# и^ водо'ю. и^ нн~њ
ты` гл~еши [-]20 и^ди` и^сповњждъ господи'нђ (-)21
с^е (здњ`) и^лїя` и^ ё^бїеT м^я” И$ рече и^лїя` жи'въ г~ь
си'лъ е^мђже преDстою` пред ни'мъ ја^ко днsь
покажђ'ся е^мђ” І$ и^де` а^вдїя противђ а^ха'вђ и^
възвњсти` е^мђ, и^ ё^скори` а^ха'въ (-)22 и^де` на
срњте'нїе и^лїи`” И$ бысть е^гда ё^зрњ а^ха'въ и^лїю`.
и^ рече а^ха'въ къ и^лїи`, а^ще ты` л^и е^си развраща'я і^и^л~я” И$ реq и^лїя` не развраща'ю а^зъ і^и^л~я
н^о ты` и^ до'мъ эTц~а твое^го внегда` ѓ^стави'сте
вы` г~а б~а вашеh і^ и^до'сте въ слDњ ваа'ла” И$ нн~њ
пђсти (и^) събери къ мнњ весь і^и^л~ь, на горђ`
кармильскђю, и^ прoрки (без#стђдныя.) [ваа'ловы.
у~, и^ н~, и^]23 прoркъ, (ме'рскихъ)24 у~, (и н~.) ја^дђщиX трапе'зђ і^е^завелинђ” И$ посла` а^ха'въ въ ве'сь
і^и^л~ь и^ приведе` вся прoрки на горђ` карми'льскђю” И$
приведе` (къ всњмъ и^мъ и^лїю`)25. и^ реq и^мъ
и^лїя` *доко'лњ в^ы хра'млете на ѓ%бњ пле'снђ
(ва'шею). а^ще е^сть г~ь б~ъ и^дњте въ слњ'дъ е^го.
а^ще л^и ваа'ль (е^сть)26 (т^о) и^дњте за ни'мъ и^
не эTвњща'ша лю'дїе (-)27” И$ рече и^лїя` к лю'деM
а^зъ е^смь ѓ^ста'хъ прoркъ гн~ь е^ді'нъ и^ прoрцы
ваа'ловы, у~ и^ н~, мђжъ (-)28” (И$ рече и^лїя`) дади'те н^ы дв^а ю%нца и^ да и^зберете` себњ е^ді'нъ и^
да расте'шђтъ (и&) на ё'ды, и^ възло'жатъ на
дрова` и^ (да не пригнњтя'тъ ѓ^гня`)29 и^ а^зъ
растешђ` ю'нецъ дрђгїи. и^ ѓ^гня` не пригнещђ`”
И$ да призовете` и%мена бо'гъ ва'ших#, и^ а'зъ призовђ` и%мя г~а б~а мое^го, и^ то'и е^сть б~ъ и^же а'ще
послђшае^тъ ѓ^гне'мъ т^о (е^сть) б~ъ. и^ эTвњща'ша вс^и лю'дїе (-)30 рњша до'бръ гл~ъ, и^же гл~а,
(да бђдеT та'ко)” И$ рече и^лїя` прoркомъ беZстDђнымъ и^зберњте себњ` ю%нецъ е^ді'нъ. и^ сътворите вы` пре'жде, ја%ко (вы` еs мно'жаише)31. и^
призовњте и^мена (боh ва'шихъ)32. и^ ѓ^гня` не
пригнњща'ите” И$ поја%ша ю%нецъ, и^ сътвориша
(та'ко) и^ призыва'хђ и^мя ваа'лово эT ё'тра и^ до
по'лђ дн~е. и^ рњша послђшаи наs ваа'ле послђшаи
насъ. и^ не бњ` гла'са ни послђша'нїя. и^ риста'хђ
ѓ^ жрътве'ницњхъ и^же сътвориша” И$ быs в# полђ
дн~е, и^ порђга'ся и^мъ и^лїя` џезвитянинъ, и^
рече зовите гла'соM великиM (-)33 ја%ко непра'зньство
е^мђ е^сть. е^да чт^о и^но строи (-)34 и^л^и ё^снђлъ
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бђдеT (-)35 и^ да ѓ^бђ'дите и&” И$ зовя'хђ гласоM
вели'кимъ. и^ кра'ја^хђся по ѓ^бы'чаю свое^мђ но'жи.
и^ (мно'ѕи би'шася) съ бичми до проли'тїя кро'ви
свое^я” [И$ бы'сть до эTвече'рїя]36 и^ прорица'хђ
до'ндеже (-)37 бы'сть врњмя взыти жрътвњ и^
не бњ` гла'са” И$ рече и^лїя` џезви'тянинъ проро'комъ безстђдныM гл~я ѓ^ста'нете эT нн~њ і^ а'зъ
сътворю` жрътвђ мою`, и^ ё^ста'ша и^ (ё^млъко'ша)38” И$ рече и^лїя` к лю'демъ пристђпите
къ мн^њ. пристђпиша вс^и лю'дїе к немђ` и^ прїја%тъ (-)39, в~і, ка'менїи по числђ` колњнъ і^и^л~евъ,
ја^коже гл~а (к немђ` г~ь)40 гл~я *і^и^л~ь бђдеT и%мя
твое`” И$ създа` (ѓ^лта'рь)41 въ и^мя гн~е і^ и^сцњли`
ѓ^лта'рь [гн~ь]42 раско'пан#ныи и^ сътвори` мо'ре въмњща'ю^ще дв^њ мњ'рњ сњмене ѓ%крsтъ ѓ^лтаря`”
И$ въскладе` дрова` на ѓlтаr и^же сътвори. и^
растеса` на ё'ды вс^ясъжига'емая, и^ възложи` на
дрова` (-)43” И$ рече (и^лїя`) прїимњте м^и д~
водоно'сы воды`. и^ възлива'ите на вс^есъж#же'ная и^
дрова`. и^ сътвори'ша та'ко. и^ рече ё^двои'те и^
ё^двои'ша. и^ рече ё^троите и^ ё^трои'ша и^
прохожа'ше вода` ѓ%крsтъ ѓ^лтаря` и^ мо'ре и^спо'лнь
воды`” *И$ възопи` и^лїя на' нб~о и^ рече. г~и бж~е
а^враа'моv (-)44 и^саа'ковъ (-)45 [і^а'ковль]46 послђшаи
мене г~и послђшаи мене дне'сь ѓ^гне'мъ. (-)47 да
(дне'сь) разђмњ'ютъ вс^и лю'дїе сїи` ја%ко ты` е^си
г~ь б~ъ е^ді'нъ і^и^л~евъ и^ а'зъ ра'бъ твои и^ тебе`
ради сътвори'х# дњла` с^и” Послђшаи м^я г~и
послђшаи мене` ѓ^гне'мъ, и^ да разђмњ'ют# вс^и
лю'дїе сїи` ја%ко ты` е^си ([е^ді'нъ]48 г~ь б~ъ)49 и^ ты`
ѓ^брати'лъ е^си срDца людїи сихъ въ слњдъ” И$
спаде` ѓ%гнь эT г~а с нб~се и^ поја%сть вс^ясъжига'емая и^ дрова` [и^ ка'менїе и^ пе'рсть, и^
во'дђ ја%же бњ` в мо'ри]50 (вс^я) полиза` ѓ%гнь” И$
падо'ша вс^и лю'дїе ни'цы и^ рњша въи'стиннђ г~ь
то'и е^сть б~ъ И$ реq и^лїя` к лю'деM поима'ите
прoро'ки ваа'ловы да ни е^діn скры'ется эT ниX. и^
прїя'ша и^ веде` я& и^лїя` на пото'къ ки'совъ, и^
закла` иX т^ђ” И$ рече и^лїя` къ а^ха'вђ взы'иди (-)51
ја%жъ и^ пїи. ја%ко глsа е^сть дожде'внаh и^схожде'нїя” И$ възы'иде а^ха'въ ја%сти и^ пи'ти і^
и^лїя` взы'иде на каръми'лъ и^ прекло'нься на'
землю и^ положи` лице` свое` междђ` колњнома
свои'ма” И$ рече ѓ^тро'чищђ свое^мђ в#зы'иди, и^
възри` пђте'мъ мо'рскиM. и^ възы'иде и^ възрњ`
ѓ^тро'чищъ и^ рече нњ'сть ничто'же. и^ рече и^лїя`
т^о ты` ѓ^брати'ся седми'жды” (-)52 И$ бы'сть
ја%ко (ѓ^брати'ся) се'дмое. и^ с^е ѓ%блак# ма'лъ ја^ко
нога'ма мђжескама възнося` во'дњ [эT мо'ря]53. и^
рече взы'иди и^ рцы` а^ха'вови въпряжи колесни'цђ
свою. и^ сни'ди да (тебе не ѓ^бы'идетъ)54 до'ждъ”
И$ бы'въ до'здњ и^ до'здњ, и^ нб~о примрачи'ся
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своїм звичаєм, і численні били себе
бичами до пролиття своєї крові. 29
І було, що кричали й до надвечір’я,
доки не прийшов час принести
жертву – і не було голосу. І сказав
Ілія Тезвитянин безстидним пророкам, кажучи: Перестаньте тепер, і я
зроблю мою жертву. І вони перестали, й замовкли. 30 І сказав Ілія
до народу: Приступіть до мене. І
ввесь народ приступив до нього. 31
І він взяв 12 каменів, за числом
племен Ізраїля, як сказав до нього
Господь, кажучи: *Ізраїль – буде
твоє ім’я. 32 І він збудував жертовник в ім’я господнє, і вилікував
розбитий господній жертовник, і
довкруги жертовника зробив море,
що вміщало дві міри насіння; 33 і
наклав дрова на жертовнику, який
зробив, і розрубав цілопалення на
частини і поклав на дрова. 34 І
сказав Ілія: Візьміть мені 4 відра
води і поливайте на цілопалення і
дрова. І зробили так. І сказав: Повторіть. І повторили. І сказав Потроїть. І потроїли. 35 І вода переходила довкруги жертовника, і море було повне води. 36 *І закликав Ілія
до неба, і сказав: Господи Боже Авраама, Ісаака, Якова вислухай мене,
Господи, вислухай мене сьогодні
вогнем, хай сьогодні пізнає ввесь
цей народ, що Ти є єдиним Господом Богом Ізраїля; і я твій раб, і через Тебе я зробив ці діла! 37 Вислухай мене, Господи, вислухай мене
вогнем, і хай пізнає ввесь цей народ, що Ти є єдиний Господь Бог, і
Ти повернув серця цього народу
вслід за собою! 38 І впав вогонь від
Господа з неба і пожер цілопалення, і дрова, і каміння, і землю, і
воду, що була в морі, все вилизав
вогонь. 39 І ввесь народ впав ниць і
сказав: По правді, Господь Той є
Богом. 40 І сказав Ілія до народу:
Схопіть пророків Ваала, хай ані один з них не сховається. І вони схопили. І привів їх Ілія до потока Кисона, і зарізав їх там. 41 І сказав Ілія до Ахава: Іди, їж і пий, бо є голос дощу, що паде. 42 І пішов Ахав
їсти і пити, й Ілія вийшов на Кармил і схилився до землі, і поклав
своє лице поміж свої коліна. 43 І
сказав він своєму слузі: Іди і поглянь дорогою моря. І слуга пішов і
поглянув, і сказав: Немає нічого. І
сказав Ілія: То ти повернися сім
разів. 44 І сталося, що як повернувся сьомий раз – і ось мала хмара,
наче стопа людини, що несе воду з
моря. І він сказав: Іди і скажи Ахавові: Запряжи свою колісницю і
зійди, щоб тебе не захопив дощ. 45
І сталося: сюди і туди, і небо по-
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темніло від хмар і вітру, *і був великий дощ. І Ахав ішов, плачучи, до
Ізраїля. 46 І господня рука була на
Ілії, і він стягнув свої стегна і побіг
перед Ахавом до Ізраїля.

Глава 19

рим. 11

1 І Ахав сповістив Єзавелі, своїй
жінці, все, що зробив Ілія: що він
зброєю забив пророків. 2 І послала
Єзавель до Ілії, і сказала: Чи ти є
Ілія? Я ж Єзавель! Це хай мені боги
зроблять, і це хай мені додадуть – бо
в цей же час завтра покладу твою душу так, як душу одного з них. 3 І
злякався Ілія і, вставши, пішов задля
своєї душі, і прийшов до Вирсавії,
землі Юди, і там оставив свого слугу.
4 І він сам пішов до пустині, день
ходи, і, пришовши, сів під смерічкою,
і просив смерті своїй душі, і сказав:
Вистачить мені, отже, візьми сьогодні від мене мою душу, Господи, бо я
не є кращий від моїх батьків. 5 І він
ліг і заснув під рослиною – і ось господній ангел торкнув його, і сказав
йому: Встань, їж. 6 І поглянув Ілія – і
ось при його голові пшеничний пляцок і посудина води. І він встав, поїв
і попив, і, повернувшись, заснув. 7 І
повернувся господній ангел вдруге і
торкнув його, і сказав йому: Встань,
їж, бо в тебе є далека дорога. 8 І він
встав, і поїв і попив, і пішов в силі
тієї їжі сорок днів і сорок ночей аж
до божої гори Хорив. 9 І він ввійшов
туди до печери, і там замешкав. І ось
до нього прийшло господнє слово і
сказало: Чому ти тут, Іліє? 10 І сказав
Ілія: Ревнуючи, заревнував я за Господом Вседержителем, бо Тебе оставили ізраїльські сини, і розвалили
твої жертовники, і вигубили зброєю
твоїх пророків, і остався я сам, і шукають мою душу, щоб її взяти. 11 І
сказав: Вийди вранці і стань перед
Господом на горі. Ось бо проходить
Господь. І ось великий сильний дух,
що розкладає гори і нищить каміння
в горі, перед Господом, але не в дусі
Господь. І після духа трясіння, і не в
трясінні Господь. 12 І після трясіння
вогонь – і не в вогні Господь. І після
вогню голос легкого світла – і там
Господь. 13 І сталося, що як почув
Ілія, і покрив своє лице своїм плащем
і, вийшовши, став перед печерою. І
ось до нього був голос, і сказав: Що
ти тут, Іліє? 14 *І сказав Ілія: Ревнуючи, заревнував я за Господом Вседержителем, бо сини Ізраїля покинули твій завіт і знищили твої жертовники, і зброєю вигубили твоїх пророків, і остався я одинокий, і шукають
моєї душі, щоб її забрати. 15 І сказав
Господь до нього: Повернися, іди
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ѓ%блаки и^ дх~омъ. *и бы'сть дождъ ве'лїи. и^
пла'чася (-)55 и^де` а^ха'въ до [і^и^л~я]56” И$ рђка`
гн~я [быs]57 на и^лїи. и^ стя'гл# чре'сла своя и^
тече` преD а^ха'вомъ до [і^и^л~я]58”

д~ е^зрDа з~

Глvа, џ~і”
возвњсти` а^ха'въ и^е^заве'ли женњ свое'й вс^е.
е^ли'ко сътвори` і^лїя`. (-)1 ја^ко и^зби` пророки
ѓ^рђжїемъ” И$ посла` е^заве'ль къ и^лїи` и^
рече, ты ли еси и^лїя`, а%з же и^е^заве'ль.
сїя [да сътворятъ м^и бо'ѕи. и^ с^и да приложатъ]2 (м^и) ја%ко в с^еи^ же ча'съ ё%тро положђ
дш~ђ твою ја%коже дш~ђ е^ді'ноh эT си'хъ” И$ ё^боя'ся и^лїя`. и^ (востаv)3 и%де дш~а ради свое'я. и^
прїиде въ вир#савїю [землю`]4 і^ё'динђ. и^ ѓ^ста'ви
ѓ^тро'чища свое^го т^ђ” И$ то'й саM и%де въ пђсты'ню (дн~ь)5 и^ (пришеD)6 сњде подъ смерчїем#
(-)7, и^ проси` дш~и свое'и смр~ти и^ рече, довлње^тъ (м^и)8. возми` ё^бо (нн~њ) (эT мене` дш~ђ
мою`)9 г~и. ја%ко (нњсть а%зъ лђ'чшїи)10 эTц~ъ мои^хъ” И$ ля'же и^ ё^спе` (-)11 поD са'доM, и^ с^е (а^гг~лъ
гн~ь)12 коснђ'ся е^мђ. и^ рече е^мђ воста'ни ја%ждъ.
(и^) и^ възрњвъ и^лїя, и^ с^е ё^ воZгла'вїя е^го ѓ^прњснокъ пыря'нъ, и^ чва'неw воды`. и^ въста'въ
ја%сть и^ пи'тъ, и^ возврати'вся ё^спе`” И$ воZврати'ся а^гг~лъ гн~ь втори'цею и^ коснђ'ся е^мђ и^
реq е^мђ въста'въ ја^ждъ ја%ко дале'ко т^и е^сть
пђть” И$ воста'въ и^ ја%де и^ пи'тъ, і^ и^де` въ
крњпости ја%ди то'я, м~ дн~їи и^ м~, но'щїи, до
горы` бж~їа хори'вы” И$ вни'де т^ђ во вертепъ, и^
ѓ^бита т^ђ. и^ с^е (а%гг~лъ)13 гн~ь (прїиде) к немђ`. и^ рече чт^о ты здњ` и^лїя” И$ реq и^лїя` ревнђя поревнова'хъ по г~њ вседръжи'тели. ја%ко ѓ^ста'виша т^я сн~ове і^и^л~ви. (и^) ѓ^лтаря` твоя
раскопа'ша. и^ прoркы твоя и^зби'ша ѓ^рђжїемъ,
и^ ѓ^стаX а'зъ е^ді'нъ. і^ и^щђтъ дш~а мое'я и^зяти ю&” И$ рече и^зы'ди ё%тро и^ ста'ни преD гм~ъ
въ горњ` се (бо) ми'мохо'дитъ г~ь. и^ (с^е) дх~ъ
вели'къ крњпоk раста'а го'ры и^ съкрђша'я ка'менїе (в горњ`) преD гм~ъ. (н^о) не в# дђсњ г~ь и^
по дђ'сњ трsђ. (и^) не въ трђ'сњ г~ь” И$ по трђ'сњ ѓ%гнь. (и^) не въ ѓ^гни` г~ь. и^ по ѓ^гни` гла'съ
свњта то'нка. и^ т^ђ г~ь” И$ бы'сть ја%ко ё^слы'ша и^лїя`. и^ покры` лице` свое` ми'лотїю свое'ю. и^
(шеD)14 ста` преD връте'помъ. и^ с^е к не'мђ
(бысть) глаs и^ рече чт^о ты здњ` и^лїя`” *И$ рече
и^лїя` ревнђя' поревнова'хъ по г~њ вседръжи'тели.
ја^ко ѓ^ста'виша завTњ тво'и сн~ве і^и^л~еви. (и^) ѓ^лтаря` твоа` разрђши'ша. и^ проро'ки твоя` и^зби'ша ѓ^рђж'їемъ, и^ ѓ^ста'хъ а%зъ е^ді'нъ. і^ и^щђтъ дш~а мое'я и^зя'ти ю&” И$ рече г~ь к не'мђ, (възврати'ся и^ди`)15 пђтемъ свои^мъ. і^ и^550
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зы'деши на пђть пђсты'ни дама'сковы. и^ пома'жеши а^заи'ла на црsтво въ сљ=рїи” І$ и^ё'я сн~а
(а^масїина)16 пома'жеши на црsтво наD і^и~леM. і^ е^лисе'я сн~а (а^сафа'това)17, эT (велимаё'ли)18 пома'жеши прoрка в себе` мњ'сто” *И$ бђдђтъ сп~са'емаго,
эT ѓ^рђж'їя а^заи'лива ё^бїетъ (и&) и^ё'я. и^ сп~се'наго эT ѓ^рђж'їя и^ё'и^на, ё^биеT і^е^лисе'и” *И$ (сохраню` ѓ^ста'нокъ)19 въ і^и^л~и, Wз~, мђжъ. вс^я колњ'на
и^же не прекло'нъшая, ваа'лђ. и^ всяка ё^ста` ја%же
не моли'шася е^мђ” І$ и^де эTтђ'дђ и^ ѓ^брњте і^е^лисе'я сн~а (а^сафа'това)20. и^ се'й ѓ^раше (-)21 двњмана'десятьма сђпрђга'ма воло'въ преD ни'мъ. и^
то'й саM по дво'юна'десять (сђпрђ'гђ). и^ прїиде
(и^лїя`) к немђ`. и^ свержетъ ми'лоть свою` на'нь”
И$ ѓ^ста'ви і^е^лисе'и волы` и^ тече` въ слDњ и^лїи`. и^
рече (молю т^я) да ѓ^блобыжђ` эTц~а мое^го [и^
мт~рь мою`]22 і^ и^дђ` въ слDњ тебе`. и^ рече [е^мђ]23
[и^ди`]24. (и^) възврати'ся ја%ко (нњсть т^и ё^же`
дњ'ла)25” И$ возврати'ся эT него` и^ пояT сђпрђ'гы
волоv, и^ закла`. і^ и^спече` я& сосђ'ды воло'вными, и^
дасть людеM и^ ја^до'ша. и^ (востаv)26 и^де` въ слDњ
и^лїи` и^ слђжа'ше е^мђ”

[Глvа, к~”]14
[сн~ъ а^де'ровъ цр~ь сљ=ръскїи бя'ше собра`]1
вс^ю си'лђ свою`. и^ (въшеD)2 ѓ^бъсњ'де самарїю, и^ (с ни'мъ, л~в, цр~я.)3 и^ вс^и коnницы
и^ ѓ^рђж'ницы. и^ (вшеDше)4 ѓ^бъсњ'доша самарїю. и^ побњжа'хђся ѓ^ ню`. и^ посла` къ а^ха'вђ
цр~ю і^и^л~евђ во' граD” И$ рече к немђ. сице гл~етъ
сн~ъ а^де'ровъ. сре'бро твое` и^ зла'то твое` мое е^сть.
и^ же'ны твоа` и^ ча'да твоя [и^ до'брая]5 моя`
сђть” И эTвњща` цр~ь і^и^л~евъ и^ рече. ја%коже гл~а
г~и [мо'и]6 цр~ю тво'и [е^смь а'зъ]7, и^ вс^е е^же и'маM”
И$ па'ки в#тори'цею прїидо'ша послы` (къ а^ха'вђ) и^
рњша. си'це гл~ет# сн~ъ а^де'роv. а^зъ посылаX к тебњ`
гл~я сре'бро твое` и^ злато твое` и^ же'ны твоя` и^
ча'да твоя` да'жDь мн^њ” ЈА/ко в се'и же ча'съ ё^тро
пђщђ` ра'бы` моя` к тебњ`. і^ и^зыщђтъ доM тво'и
и^ до'мъ ѓ%трокъ твои^хъ, и^ бђ'дђтъ помышля'емая ѓ%чїю и^хъ. на ниXже а%ще возло'жатъ рђ'кы своя` т^о да во'змђтъ” И$ призва цр~ь і^и^л~евъ
вс^я ста'рца [земля`]8. и^ реq чт^о мы'слите (нн~њ)9
ви'дите ја%ко (то'й ѕл^њ)10 про'сиT. (посыла'я б^о)11 ко
мнњ` (гл~етъ), ѓ^ женаX мои^хъ, и^ ѓ^ сн~њхъ моиX,
и^ ѓ^ дще'реX мои^хъ. (и^ ѓ^ сре'брњ мое^мъ и^ златњ
мое^мъ и^)12 не послђшаи ни восхощи (да'ти). И$
рњша е^мђ ста'рцы и^ (лю'ди вс^и)13 не послђшаи
ни восхощи (да'ти). и^ (сего ра'ди) рече послоM сн~а
а^де'рова р#цњте господи'нђ ва'шемђ. всего е^ли'коже
дњ'льма посыла'лъ е^си къ рабђ` свое^мђ преже
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своєю дорогою, і вийдеш на дорогу
пустині Дамаску, і помажеш Азаїла
на царя в Сирії. 16 І Іуя, сина Амасії, помажеш на царя над Ізраїлем. І
Елисея, сина Асафата, з Велимаули, помажеш на пророка замість себе. 17 *І буде, що того, хто спасся
від зброї Азаїла, заб’є його Іуя, і того, хто спасся від зброї Іуя, заб’є Елісей. 18 *І збережу в Ізраїлі останок – 7000 мужів; всі, які не схилили коліна Ваалові, і всякі уста, які
не молилися до нього. 19 І він пішов звідти і знайшов Елісея, сина
Асафата; і він орав дванадцятьма
парами волів перед ним, і він сам
між дванадцятьма парами. І прийшов Ілія до нього і накинув на нього свій плащ. 20 І Елісей оставив
волів і побіг вслід за Ілієм, і сказав:
Благаю тебе, щоб я поцілував мого
батька і мою матір, і піду вслід за
тобою. І сказав йому: Іди, і повернися, бо тобі вже немає діла. 21 І
він повернувся від нього, і взяв пару волів, і зарізав, і спік їх на знарядді волів, і дав народові, і поїли.
І, вставши, він пішов вслід за Ілієм,
і служив йому.

Глава 20
21,1 І син Адера, сирійський цар,
зібрав всю свою силу, і, пішовши,
обліг Самарію; і з ним 32 царі, і
кожний кінь, і колісниці. І прийшовши, і обложили Самарію, і воювали проти неї. 2 І він послав до
Ахаава, царя Ізраїля, до міста, 3 і
сказав до нього: Так говорить син
Адера: Твоє срібло і твоє золото є
моє, і твої жінки, і твої діти, і добра
– є мої. 4 І відповів ізраїльський
цар, і сказав: Так як ти сказав, мій
пане царю, – я є твій і все, що маю.
5 І знову вдруге прийшли посли до
Ахава, і сказали: Так говорить син
Адера: Я посилав до тебе, кажучи:
Твоє срібло і твоє золото, і твої
жінки, і твої діти ти мені даси. 6 Бо
в цю ж годину, вранці, пошлю до
тебе моїх рабів, і перешукають твій
дім і доми твоїх рабів, і буде, що
бажане в їхніх очах, на що лиш покладуть свої руки, те хай візьмуть.
7 І покликав ізраїльський цар всіх
старців землі, і сказав: Що сьогодні
думаєте? Бачите, що він просить
зла, бо, посилаючи до мене, говорить про моїх жінок, і про моїх синів, і про моїх дочок, і про моє срібло, і моє золото – і я від нього не
затримав. 8 І сказали йому старці і
ввесь народ: Не послухай ані не забажай дати. 9 І задля цього він сказав послам сина Адера: Скажете вашому панові: Все, відносно чого ти
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раніше посилав до твого раба, вчиню,
а цього слова не зможу тобі виконати. І одержавши відповідь, мужі Адера повернулися з цими словами. 10
І знову послав до нього син Адера,
кажучи: Таке хай вчинять мені боги і
таке мені додадуть, якщо не вчинять:
щоб і земля самарійська не була
всьому пішому народові. 11 І цар ізраїльський відповів, і сказав: Хай
добре зігнений не хвалиться так, як і
простий. 12 І сталося, що коли відповів йому це слово, і пив він сам і царі,
що були з ним в зборах. І він сказав
своїм слугам: Збудуйте драбини і
приставте проти міста. 13 І ось один
пророк прийшов до Ахава, ізраїльського царя, і сказав: Це говорить Господь: Чи ти бачиш ввесь цей великий
народ? І ось Я їх сьогодні дам до твоїх рук, і пізнаєш, що Я є Господь. 14 І
сказав Ахаав: По чому? І сказав: Так
говорить Господь: В слугах і князях
землі. І сказав Ахаав: Хто зведе бій? І
сказав: Ти. 15 І Ахаав переглянув
слуг князів тієї землі, і було їх 200 30
і 2. І після цього він почислив ввесь
народ, і синів сили було 7000 16. І він
вийшов в полудень, а син Адера був
дуже п’яний в Сокхоті, сам і царі, що
з ним, – 32 царів – його помічники.
17 І пішли слуги воєвод тієї землі
першими. Ці ж, яких послав син Адера, сповістили сирійському цареві,
кажучи: З Самарії вийшли мужі. 18 І
сказав їм: Хоч і вийшли по мир, то
схопіть їх живими, і якщо ж вийшли
на війну, то живими їх схопіть, 19
щоб не виходили з міста. І з міста
вийшли ті слуги воєвод тієї країни, і
сила вслід за ними. 20 І був кожний
собі противником, і Асирія втекла, й
Ізраїль погнався за ними. І тільки
втік син Адера, сирійський цар, пересідаючи на коні. 21 І вийшов ізраїльський цар і взяв всіх коней і колісниці, і побідив їх великим побиттям в
Сирії. 22 І прийшов пророк до ізраїльського царя, і сказав: Кріпися і
знай, і гляди, що вчиниш, бо, як мине
цей рік, син Адера, асирійський цар,
прийде проти тебе. 23 І слуги асирійського царя сказали йому: Бог Ізраїля
– Бог гір, а не Бог рівнин, через це
він закріпився над нами; але якщо воюватимемо з ними на рівнині, закріпимося над ними. 24 Зроби ж за цим
словом. І той відпустив царів, кожного на своє місце, і замість них поставив воєвод. 25 І ми замінимо тобі силу за силою, що від тебе відпала, і
коня, замість коня, і зброю, замість
зброї, і легко воюватимемо з ними, і
їх поборемо. І той послухав їхній голос і зробив так. 26 І сталося, що як
минув той рік, син Адера перечислив
Сирію і пішов до Сатеки на війну
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того` сътворю`. а^ (сего` гла'са)14 не мо'гђ (т^и)
сътвори'ти. (и^ прїимъше эTвњтъ мђж'а а^де'рова воZвратишася съ си'ми словесы`”) И$ па'ки
посла` к не'мђ сн~ъ а^де'ровъ гл~я. с^е да [сътворя'тъ м^и бо'ѕи. и^ с^и приложи'тъ]15 (м^и). а%ще
не сътвори'тъ да (и^) пръсть самарїиска (не
бђ'детъ)16 всњмъ лю'демъ пњш'иM (-)17” И$ эTвњща` цр~ь і^и^л~евъ и^ реq. да не хва'лиTся (дово'лно)
слђ'кы, ја%ко и^ про'стыи” И$ бы'сть е^гда` эTвњща`
е^мђ сло'во с^е. (и^) (б^њ и^спивалъ)18 са'мъ то'й. и^
(-)19 цр~и и^же бњхђ с ниM во со'нмњхъ. и^ рече
ѓ%трокоM своиM сътвори'те лњ'ствица, и^ приста'вите (-)20 гра'дњ” И$ с^е прoркъ е^ді'нъ прїиде [къ
а^ха'вђ цр~ю]21 і^и^л~евђ. и^ рече сїи гл~етъ г~ь и^же
ви'диши ве'сь нароD се'й вели'кїи. (и^) с^е а%зъ да'мъ
и^хъ днsь в рђ'цњ твои`. и^ разђмњ'еши ја^ко аZ
(е^смь) г~ь. И$ рече а^ха'въ въ че'мъ. и^ рече. си'це
гл~етъ г~ь въ ѓ'троцњхъ (и^ кня'ѕь)22 земля`. и^
рече а^ха'въ кт^о собереT бра'нь. и^ реq т^ы” И$ созрњ
а^ха'въ ѓ%трокъ кня'ѕь земля` (то'я). и^ бысть
иX, с~ л~ [и^ в~]23. и^ по сиX сочте` лю'ди (вс^я, и^ б^њ
сн~овъ)24 си'лныX, [ Wз~”]25 І$ и^зы'де в полђ'дн~е, и^ сн~ъ
а^де'роv (пїянъ б^њ ѕњло)26 въ сокхо'тњ. са'мъ и^
цр~и, (и^же с ни'мъ,) л~в, цр~я. помо'щника е^мђ” І$
и^до'ша ѓ%троцы вое^водъ земля` тоя въ пе'рвыхъ, (сїи' же и^же посла` сн~ъ а^де'ровъ възвњсти'ша)27 цр~ю сљ=рскђ гл~ще, мђж'и сђть и^зышли эT самарїя” И$ рече и^мъ а%ще (и^) на миr (-)28
и^зышли сђть (т^о) пои^мете я& жи'вы и^ а'ще
л^и на' брань [сђть и^зышли]29 т^о жи'во (я& пои^мњте)30, (-)31 да и^но'гда бы'ша не и^сходили и^з#
гра'да” [И$ (тїи) и^зыдо'ша эT гра'да]32 ѓ%троцы
вое^водъ страны` (то'я), и^ си'ла въ слDњ и^хъ”
[И$]33 (бњша)34 ко'ждо (проти'вника)35 себњ`, [-]36
и^ бњжа (а^сљ=рїя)37, и^ погна иX і^и^л~ь, и^ гонзе
(то'кмо) сн~ъ а^де'ров# цр~ь сљ=рьскїи на коня`
пресњдаа” І$ и^зыиде цр~ь і^и^л~евъ, и^ пояT вс^я
ко'ня и^ колесница, и^ побњди (я&) ја%звою вели'кою
въ сљ`рїи`” И$ прїиде прoркъ къ цр~ю і^и^л~евђ, и^ рече
крњпися и^ разђмњи, и^ виждь чт^о сотвориши
ја%ко преходя'щђ лњтђ (семђ`), сн~ъ а^де'роv цр~ь
(а^сљ=рїискїи)38 прїидеT на' тя” И$ ѓ%троцы цр~я
(а^сљ=рїиска)39 рњша [е^мђ]40, б~ъ го'ръ б~ъ і^ил~въ,
а^ не б~ъ ё^до'лнїи, сего ра'ди ё^крњпися па'че
насъ н^о а%ще ли побњдимъся с ни'ми на' поли
ё^крњпимся на' ня (-)41 по гл~ђ же семђ` сътвори, (и^) распђсти (цр~ь)42 ко'гождо на мњсто
свое`, и^ поста'ви в ни'хъ мњсто вое^во'ды і^ и^змњниM т^и силђ, по силњ эTпаDшїи эT тебе`, и^
ко'ня в ко'нь мњсто, и^ ѓ^рђжїя въ ѓ^рђж'їя
мњсто, и^ побњдимъся с ни'ми ё^до'бъ, и^ ё^крњпимся паче и^хъ” И$ послђша гла'са и^хъ и^
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сотвори та'ко, и^ бысть минђвши лњтђ томђ`, (-)43 сочте` сн~ъ а^де'ровъ сљ=рїю, и^ възы'де
въ (саџе'кђ)44 на' брань на і^ил~я” И$ сн~ове і^ил~еви
(съгляда'вшеся)45 и^дя'хђ на срњтенїе и%мъ, и^
въполчишася і^ил~ьтяне противђ и^мъ, ја%ко
дв^њ ста'дњ ко'зъ, и^ сљ=ряни и^сполниша зе'млю”
И$ прїиде чл~къ бж~їи, и^ рече къ цр~ю і^ил~евђ,
сице гл~етъ г~ь, поне'же рече сљ=рїя б~ъ го'ръ, г~ь
б~ъ і^и^л~евъ, и^ не б~ъ ё^до'лнїи (-)46, (-)47 да'мъ
си'лђ вели'кђю сїю в рђ'цњ твои`, и^ разђмњ'еши
ја^ко (г~ь е^смь а%зъ)48” И$ ѓ^полчи'шася тїи` противђ и^мъ сеDмь дн~їи, и^ бы'сть въ дн~ь сеDмыи
приближишася (побњдњ)49, и^ побњди'ша і^и^л~ьтяне сљ=рян#, р~ [Wк,]50 пњшцеv, въ а~ дн~ь” И$ бњжа'ша ѓ^стаvшїи во а^џе'кђ граD, и^ паде` стњна`,
на к~ Wз, мQђ збывшиX, (-)51 сн~ъ же а^дероv бњжа и^
вни'де въ храM лож#чныи внђтренїи” И$ [рњша к
немђ ѓ%троцы]52 (е^го), [с^е нн~њ вњмы]53 ја%ко цр~и
[до'мђ]54 і^и^л~ева (-)55 млsтиви сђть. да возло'жимъ нн~њ врњтища на чре'сла наша и^ ё'жа
на (вы'я)56 наша. і^ и^зы'деM къ цр~ю і^и^л~евђ да
негли` живиT дш~а на'ша” И$ препоја%сашася въ
врњтища по чре'слоM своиM и^ возложи'ша ё%жа на
(вы'я)57 своя. (и^ прїидо'ша) (къ цр~ю і^и^л~евђ и^
рњша)58, раb тво'и сн~ъ а^деровъ гл~етъ да
живе'т# (-)59 дш~а моя. и^ (сїи) реq, а%ще е^сть и^
е^ще` жи'въ братъ м^и е^сть” И$ мђж'и ё^кроти'шася и^ [ё^тњши'ша]60, (прїеMше)61 сло'во эT
ё^стъ е^го. и^ рњша бра'тъ т^и (е^сть) сн~ъ
а^де'ровъ. и^ рече и^дњте и^ приведњте и&. і^
и^зы'де к немђ сн~ъ а^де'ров#. и^ възведо'ша и& к
немђ на колесни'цђ” И$ реq к немђ, гра'ды ја%же
б^њ прїя'лъ эTц~ъ мо'и, эT ѓ^ц~а твое^го эTда'мъ
т^и. и^ на и^схоD сотвори'ши (я&) себњ` в дама'сцњ.
ја%коже положи` эTц~ъ мо'и в самарїи`. и^ а'зъ въ
завњтњ пђщђ т^я. и^ положи` е^мђ завњтъ и^
эTпђсти и&” И$ чл~къ е^ді'нъ эT сн~овъ прoрчь рече
къ бли'жнемђ си` по словеси` гн~ю побїи м^я ё%бо. и^ не хотя'ше (поби'ти е^го чл~къ)62” И$ реq к
немђ поне'же не послђш'а гла'са гн~я. с^е ты
(нн~њ) эTи'деши эT мене` и^ расхитиT т^я ле'въ и^
эTи'де эT него. и^ ѓ^брњте и& ле'въ и^ порази и&” И$
ѓ^брњте чл~ка и%ного и^ реq побїи м^я нн~њ. и^
поби и& чл~къ (и^) поби'выи, сокрђши (и&)” І$ и^де`
прoркъ и^ стаv ё^ цр~я і^и^л~ева на пђти` і^
и^змњнися посы'павъ ѓ%чи своя` пра'хоM” И$ бы'сть
ја%ко (и^дя'ше цр~ь)63 и^ се'и^ вопїя'ше ко цр~ю и^ реq,
раb твои и^зы'де на' воинђ бра'ни. и^ с^е мQђ
приведе` ко мнњ` мђжа. и^ реq ко мнњ` сохрани`
(мђ'жа сего`)64. а%ще ли эTрешиvся эTско'чиT и^ бђ'детъ дш~а твоя` за дш~ђ е^го. и^л^и тала'нтъ
(эTдаси` сре'бра)65” И$ бы'сть ја%ко призрњ ра'бъ
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проти Ізраїля. 27 І сини Ізраїля, почислившись, ішли їм назустріч, й ізраїльтяни отаборилися напроти них,
наче дві отари кіз, і сирійці заповнили землю. 28 І прийшов чоловік божий і сказав до ізраїльського царя:
Так говорить Господь: Тому що Сирія сказала: Богом гір є Господь Бог
Ізраїля, і не Богом рівнин, дам цю велику силу в твої руки, і пізнаєш, що
Я є Господь. 29 І ці отаборилися проти них сім днів, і сталося, що в сьомому дні наблизилися до побіди, й Ізраїль побідив Сирію – 100 і 20000 піших в 1-му дні. 30 І осталі втекли до
міста Афеки, і мур впав на осталих –
27000 мужів. Син же Адера втік і
ввійшов до дому, до внутрішньої спальні. 31 І сказали йому його слуги:
Ось сьогодні знаємо, що царі дому
ізраїльського є милосердні. Покладім
же мішки на наші бедра і шнури на
наші шиї і вийдім до ізраїльського
царя, може живими оставить наші
душі. 32 І вони підперезалися мішками по своїх бедрах, і поклали шнури
на свої шиї, і прийшли до ізраїльського царя, і сказали: Твій раб, син
Адера, говорить: Хай живе моя душа.
І він сказав: Чи іще є живим? Він є
моїм братом. 33 І мужі злагідніли і
втішилися, одержавши слово з його
уст, і сказали: Син Адера є твоїм братом? І той сказав: Підіть і приведіть
його. І син Адера вийшов до нього, і
підвели його до нього на колісницю.
34 І він сказав до нього: Міста, які
взяв мій батько у твого батька, віддам тобі, і собі поставиш їх на виходи в Дамаску, так як поклав батько
мій в Самарії, і я відпущу тебе з завітом. І завіщав йому завіт, і відпустив його. 35 І один чоловік з синів
пророків сказав до свого ближнього
за господнім словом: Отже, побий
мене! І чоловік не схотів його побити. 36 І він сказав до нього: Тому що
ти не послухався господнього голосу,
ось ти сьогодні відходиш від мене, і
схопить тебе лев. І він відійшов від
нього, і знайшов його лев, і побив його. 37 І він знайшов іншого чоловіка і
сказав: Побий мене тепер. І чоловік
побив його і, вдаривши, набив його.
38 І пішов пророк і став перед ізраїльським царем в дорозі, і перемінився, посипавши свої очі порохом.
39 І сталося, що як цар ішов, і цей
кричав до царя, і сказав: Твій раб
вийшов на війну, на бій, і ось чоловік
привів до мене чоловіка, і сказав мені: Стережи цього чоловіка, якщо ж
він, звільнившись, втече, то буде
твоя душа за його душу, або віддаси
талант срібла. 40 І сталося, що твій
раб поглянув і сюди і туди – і його не
було. І сказав до нього ізраїльський
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цар: Ось є твій суд, який ти сам
судив. 41 І цей, поспішившись, зняв
порох з своїх очей, і пізнав його ізраїльський цар, що цей є з пророків.
42 І той сказав до нього: *Так говорить Господь: Тому що в тебе з рук
твоїх забрано чоловіка лютішого, ніж
звірі, то хай буде твоя душа замість
його душі, і твій народ замість його
народу. 43 І відійшов ізраїльський
цар до свого дому слабим і сумним.

Глава 21
20,1 І по цих словах сталося таке:
в Навутея, ізраїльтянина, був винограник при тоці Ахава, царя Самарії.
2 І сказав Ахав до Навутея, мовлячи:
Дай мені твій виноградник, і буде
мені городом ярини, бо є близько до
мого дому, і я тобі дам інший виноградник, кращий від нього. І якщо ж
не вгодить перед тобою, то дам тобі
срібло взамін за твій виноградник, і
він буде мені на город ярини. 3 І сказав Навутей до Ахава: Хай не буде
мені це перед моїм Господом Богом,
щоб тобі дати насліддя моїх батьків.
4 І прийшов Ахав засмученим і оскорбленим до свого дому за слово,
яке до нього сказав Навутей, ізраїльтянин, і тому що сказав: Не дам тобі
насліддя моїх батьків. І дух Ахава
був засмучений, і він заснув на своїм
ліжку, і покрив своє лице, і не їв хліба. 5 І до нього ввійшла Єзавела, його жінка, і заговорила до нього: Чому
це твій дух засмучений і ти не їси
хліба? 6 І Ахав сказав до неї: Тому
що я сказав до Навутея, ізраїльтянина, мовлячи: Дай мені твій виноградник за гроші; і якщо бажаєш, дам тобі інший виноградник, замість нього.
І він мені сказав: Не дам насліддя моїх батьків. 7 І сказала до нього Єзавель, його жінка: Чи ти тепер так чиниш, ізраїльський царю? Але, вставши, їж хліб і мовчи! Я тобі дам виноградник Навутея, ізраїльтянина. 8 І
написавши письмо в імені Ахава, вона його запечатала його печаттю, і
послала письмо до старців і свобідних, що жили з Навутеєм. 9 І так написано було в письмі: Постіть постом, і посадіть Навутея вище від
всього народу. 10 І приведіть перед
нього двох мужів – синів законопереступних, і ті засвідчать проти нього, кажучи що: Він не благословив
Бога і царя. І вивівши його, поб’єте
його камінням, і хай помре. 11 І зробили так мужі його міста, старшини і
свобідні, що жили в його місті, так як
послала до них Єзавель, так як було
написано в письмі, яке вона послала
до них. 12 І вони проголосили піст, і
посадили Навутея на чолі народу.
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тво'и и^ здњ`. и^ зд^њ и^ сего не бы'сть и^ рече к
не'мђ цр~ь і^и^л~евъ с^е (е^сть) [сђдъ тво'и]66 (е^же
са'мъ)67 ѓ^сђди`” И$ (се'й пот#ща'вся)68 эTја^тъ пра'хъ
эT ѓ^чїю свое'ю. и позна и& цр~ь і^и^л~евъ ја%ко эT прoркъ
сїи (е^сть)” И рече к не'мђ, *та'ко гл~етъ г~ь поне'же
взятъ т^ы мђж'а ѕвњрїи сверепїиша эT рђ'кђ
твое'ю. и^ да е^сть дш~а твоя` въ дш~а е^го мњ'сто. и^ люd твои` въ лю'ди е^го мњ'сто” І$ и^де` цр~ь
і^и^л~евъ [в до'мъ сво'и]69 раслабленъ и^ печа'ленъ (-)70”

[Глbа, к~а”]1
бы'сть по гл~њхъ си'хъ]2. [-]3 винограD (-)4
б^њ навђџее^въ [і^и^л~ьтяни'на]5 при гђмнњ`
а^ха'вли, цр~и самарњ'истњ” И$ рече а^ха'въ
къ навђџњю гл~я. да'ждь м^и винограD
твои. и^ бђ'детъ м^и ѓ^граD ѕе'лїю, ја%ко блиZ (-)6
(е^сть) до'мђ мое^го, и^ да'мъ т^и винограD и%нъ
(-)7 па'че сего`. (и^) а'ще ли бђ'детъ (не) ё^гоDно
преD тобо'ю. (т^о) даM т^и сре'бро и^змњ'нђ виногра'дђ твое^мђ, и^ бђ'детъ м^и винограD ѕе'лїю” И$
рече навђџњ'и къ а^ха'вђ. да не [бђ'детъ м^и]8
(с^е) эT (г~а) б~а мое^го да'ти наслњ'дїе эTц~ъ мои^хъ тебњ`” [И$ прїиде а^ха'въ в до'мъ свои засмђще'нъ и^ ѓ^скръбленъ ѓ^ словеси` е^же гл~а к не'мђ навђџе'и [і^и^л~ьтяниn]9. и^ (е^же) рече не даM
(наслњдїя эTц~ъ моиX тебњ`)10]11. и^ бы'сть дх~ъ
а^ха'вль смђщеn и^ ё^спе` на ѓ'дрњ своеM, и^ покры`
лице свое`, и^ не ја%сть хлњба” И$ вни'де и^е^завель
жена` е^го к не'мђ, и^ реq к не'мђ что` с^е дх~ъ
тво'и е^сть смђще'нъ, и^ не ја^си` ты хлњ'ба” И$
рече к неи (и^ а^хаv) ја^ко гл~аX навђџе'ю [і^и^л~ьтянинђ]12 гл~я. да'ждь м^и винограD тво'и на сре'брњ,
(и^) а'ще (-)13 хо'щеши да'м# т^и винограD и%нъ в
него мњ'сто, и^ рече (м^и) не да'мъ (-)14 наслњ'дїя эTц~ъ мои^хъ” И$ рече к не'мђ и^е^заве'ль жена`
е^го. т^ы ли нн~њ тво'риши та'ко цр~ю і^и^л~евъ.
(н^о воста'въ)15 ја^жъ хлњбъ и^ молча бђ'ди, а'зъ
даM т^и винограD навђџееv [і^и^л~ьтянина]16” И$ (напи'савши)17 кни'гђ на и'мя а^ха'вле и^ запечатлњ
(я&) печа'тїю е^го. и посла` кни'гђ къ ста'рцемъ
и^ свобоDнымъ, живђщимъ с навђџе'емъ” И$ пи'сано бњ (же) въ кни'ѕњ (та'ко)18. пости'теся
постомъ, и^ посади'те навђџе'я вы'ше (всњхъ)
людїи” И$ приведњте (пред онь дв^а мђж'а сн~а
зако'нопрестђпныхъ)19. и^ т^а свњдњтельствђ'ета на'нь гл~юще. ја%ко (не) блsви б~а и^ цр~я. і^
(и^звеDше)20 е^го и^ побїите и& ка'менїемъ. и^ да
ё'мретъ” И$ сътвори'ша (та'ко) мђж'и гра'да е^го
старњ'иши. и^ свобоDницы живђщїи` въ гра'дњ
е^го. ја%коже посла` к ни'мъ и^е^заве'ль, ја%коy пи'сано
бя'ше въ кни'гаX, и^же пђсти к ниM” (И$) нареко'ша по'стъ и^ посади'ша навђџе'я на челњ` лю'554
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дїи” И$ прїидо'ста дв^а мђж'а сн~а зако'нопрестђпныX. и^ сњдоста подлњ е^го, и^ свњдњтель
ва'ста на'нь [мђж'и воста'вшая на навђџе'я преD
всњми люDми]21 гл~ще. (се'й не) [блsви]22 б~а и^
цр~я. і^ и^зведо'ша и& во'нъ и^з гра'да. и^ побиша и&
ка'менїеM и^ ё'мре” И$ посла'ша къ и^е^заве'ли
гл~юще. побїенъ бы'сть навђџе'и и^ ё'мретъ” И$
бысть ја%ко ё^слы'ша и^е^заве'ль, [гл~ющихъ ја%ко
побїе^нъ навђџе'и и^ ё'мре.]23 и^ рече а^ха'вђ, воста'ни наслњдђй винограD навђџе'евъ [і^и^л~ьтянина]24, и^же не (взя'тъ т^и сре'бра)25. (и^ ё^же)26
нњ'сть навђџе'и жи'въ, н^о ё'мре” И$ бы'сть ја%ко
ё^слы'ша а^ха'въ ја%ко ё^бїенъ бы'сть навђџе'и
[і^и^л~ьтянинъ]27. и^ све'рже ри'зы своа и^ ѓ^блече'ся
въ врњти'ще. и^ бысть по си'хъ и^ въста'въ і^
и^де а^ха'въ въ винограD навђџе'я і^и^л~ьтянина
наслњдити и&” И$ рече г~ь ко и^лїи` џезви'тянинђ
гл~я, въста'въ и^ сни'ди на срњте'нїе а^ха'вђ цр~ю
і^и^л~евђ, и^же в# самарїи. се бо се'й въ виногра'дњ
навђџе'евњ, ја^ко сни'де т^ђ прїя'ти е^го” И$ речеши е^мђ гл~я си'це гл~етъ г~ь. поне'же т^ы ё^би`
(навђџе'я). и^ прїя'тъ (винограD е^го). сего ради
(-)28 гл~етъ г~ь. на [-]29 мњстњ и^дњж'е полиза'ша (-)30 ўи` кро'вь (е^го)31 т^ђ поли'жTђ и^ кро'вь
твою`. и^ блDђница и^змы'юtся въ кро'ви твое'й” И$
реq а^ха'въ къ и^лїи` ѓ^брњте ли м^я враже мои.
и^ реq (и^лїя) ѓ^брњто'хъ поне'же т^ы всђе' разъждежеся. (и сътвори`)32 лђка'вное преD гм~ъ, въ
раз#гнњ'вати и&” *Си'це гл~етъ г~ь с^е а%зъ наведђ
на' тя ѕла'я. и^ попалю` за'дняя твоя`. и^ расточђ` (вс^я а^ха'вова ё^вращ#шагося эT мене` кро'мњ)33. и^ съдръжи'мыя, и^ ѓ^ста'вшая въ і^и^л~и”
*И$ преда'мъ до'мъ твои ја%ко до'мъ и^е^ровоа'ма
сн~а нава'това” и^ *ја%коже до'мъ ваа'синъ сн~а
а^ха'и^на ѓ^ прогнњванїихъ, и%миже (мя) прогнњ'ва. и^ съгрњши` въ і^и^л~и” *И$ е^заве'ль рече (гл~етъ
г~ь)34 ўи` снњдятъ ю& в# (пе'рвое паде'нїе)35 въ
[і^ил~и]36” (И$) ё^мръшихъ а^ха'влихъ и^ въ гра'дњ
снњдяT ўи`. и^ ё'мръшая е^го на' поли снњдяT
пти'ца нбsныя” (И$ в)37 сђе'тњ (т^ы е^си) а^ха'вњ.
поне'же нача'тъ твори'ти лђка'вое преD гм~ъ. ја%ко
преврати` (-)38 и^е^заве'ль жена` е^го” И$ ѓ^мрази'ся
ѕњ'ло (-)39 в мерз#скихъ, по все'мъ ја%же сътвори'ша (в самарїи)40. и%хже и^стощи` г~ь эT лица
сн~овъ і^и^л~евъ” И$ (внегда` слы'ша а^ха'въ словеса`
с^и.)41 склони'ся (-)42 преD лицеM гн~имъ, і^ и^дя'ше
пла'чася, и^ сверже ри'зы своя` и^ препоя'сася
вре'тищемъ по тњлђ свое^мђ и^ пости'ся и^ б^њ
ѓ^блечеn въ вре'тище эT дн~и во'ньже ё^би` навђџе'я і^и^л~ьтянина” [И$ хожда'ше скорбенъ]43 и^
бы'сть гл~ъ гн~ь рђко'ю раба` е^го и^лїи` ѓ^ а^ха'вњ”
И$ рече г~ь (ви'дњхъ)44 ја%ко склони'ся а^ха'въ (пре555

13 І прийшли два мужі – сини законопереступні, і сіли збоку нього; і
свідчили проти нього чоловіки, що
повстали проти Навутея, перед всім
народом, кажучи: Цей не благословив Бога і царя. І вивели його геть із
міста, і побили його камінням, і він
помер. 14 І вони послали до Єзавелі,
мовлячи: Навутей закаменований і
помер. 15 І сталося, що як почула Єзавель тих, що говорили, що Навутей
побитий і помер, вона сказала до Ахаава: Встань, унаслідуй виноградник Навутея, ізраїльтянина, який не
взяв в тебе грошей, і вже Навутей не
є живим, але помер. 16 І сталося, що
як почув Ахаав, що убито Навутея,
ізраїльтянина, він роздер свою одіж і
зодягнувся в мішок. І сталося, що
після цього і встав і пішов Ахав до
виноградника Навутея, ізраїльтянина,
щоб його унаслідувати. 17 І Господь
сказав до Ілії Тесвітянина, мовлячи:
18 Встань і піди назустріч Ахавові,
ізраїльському цареві, що в Самарії.
Бо ось він у винограднику Навутея,
бо пішов туди його унаслідувати. 19 І
скажеш йому, мовлячи: Так говорить
Господь: Оскільки ти забив Навутея і
унаслідував його виноградник, через
це, – говорить Господь, – на місці, де
полизали пси його кров, там полижуть і твою кров, і розпусниці помиються в твоїй крові. 20 І сказав Ахав
до Ілії: Чи ти мене знайшов, мій вороже? І сказав Ілія: Знайшов, тому
що ти марно розгорівся, вчинив лукаве перед Господом, щоб Його розгнівити. 21 *Так каже Господь: Ось Я
наведу на тебе зло і спалю задні твої,
і знищу всіх в Ахава, хто відвернувся
геть від мене, і замкненого, і того, що
остався в Ізраїлі. 22 *І дам твій дім,
як дім Єровоама, сина Навата, і *як
дім Вааси, сина Ахаї, за розгнівання,
яким ти Мене розгнівив, і ти згрішив
в Ізраїлі. 23 *Єзавелі сказав: Говорить Господь: Пси з’їдять її в першому упадку в Ізраїлі, 24 і померлих з
Ахаава в місті з’їдять пси, і його померлого на полі з’їдять небесні птахи. 25 І ти, Ахаве, є в марноті, тому
що ти почав чинити погане перед
Господом, бо його перемінила Єзавеля, його жінка; 26 і ти став дуже огидним в мерзенних за всім, що вчинили в Самарії, яких Господь вигубив від лиця ізраїльських синів. 27 І
коли почув Ахав ці слова, то поклонився перед господнім лицем і пішов, плачучи, і скинув свою одіж, і
підперезався мішком по своєму тілі, і
постив, і зодягнувся в мішок від дня,
в якому убив Навутея, ізраїльтянина,
28 і ходив сумним. І було господнє
слово рукою його раба Ілії про Ахаава. І Господь сказав: 29 Я побачив,
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що Ахаав схилився передi мною, задля цього не наведу зла на нього в
його днях, *але в днях його сина наведу зло на його дім.

Глава 22
пар2. 18

1 І він прийшов в Самарію, і сидів
три роки; і не було війни між Сирією
і між Ізраїлем. 2 *І було, що в третьому році, й зійшов Йосафат, цар
Юди, до ізраїльського царя. 3 І сказав ізраїльський цар до своїх слуг: Чи
знаєте, що моїм є Ремата Ґалаадська?
А ми мовчимо, щоб її взяти з руки
сирійського царя. 4 І сказав ізраїльський цар до Йосафата: Чи підеш з
нами на війну до Ремати Ґалаадської?
І Йосафат сказав: Так як і я, так і ти,
так як мій народ, так і твій народ, так
як мої коні, так і твої коні. 5 І сказав
Йосафат, цар Юди, до ізраїльського
царя: Отже, запитаємо сьогодні Господа. 6 І зібрав ізраїльський цар всіх
пророків, яких 400 мужів, і сказав їм
цар: Чи піду до Ремати Ґалаадської –
чи оставлю? І вони сказали: Піди, і
даючи дасть тобі Господь царя в твої
руки. 7 І сказав Йосафат до ізраїльського царя: Чи немає тут господнього
пророка, і запитаємо Господа через
нього? 8 І сказав цар Ізраїля до Йосафата: Хоч є один чоловік, щоб запитати Господа, та я зненавидів його,
бо не говорить про мене добре, але
зле – Міхея, син Ємвлі. І сказав цар
Йосафат і Юди: Хай цар так не говорить. 9 І покликав ізраїльський цар
одного скопця, і сказав: Скоро іди по
Міхею, сина Ємвлі. 10 І цар ізраїльський та Йосафат, цар Юди, сиділи
кожний на своїм троні в озброєні при
брамі Самарії, і всі пророки пророкували перед ними. 11 І зробив собі Седекія, син Ханаана, залізного рога, і
сказав: Так говорить Господь: Цими
рогами викінчиш Сирію, аж доки не
будуть викінчені. 12 І всі пророки так
пророкували, кажучи: Піди до Ремати Ґалаадської, і повезе тобі, й дасть
тобі Господь в руки асирійського царя. 13 І посол, що пішов покликати
Міхею, сказав йому, мовлячи: Ось всі
пророки одними устами нині говорять добре про царя. Будь і ти в цих
словах і за цими словами, і говори
добре. 14 І сказав Міхея: Живий Господь, що коли щось скаже мені Господь, це скажу. 15 І він прийшов до
царя, і цар йому сказав: Міхеє, чи
піду до Ремати Ґалаадської на війну –
чи оставлю? І той сказав: Піди, і поведе тебе Господь, і дасть тобі в руки
царя. 16 І сказав йому цар: Ще двічі я
тебе заклинаю, щоб ти говорив правду перед Господом. 17 І сказав Міхея: Я побачив ввесь Ізраїль розсипа-
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до мно'ю)45. (сего ра'ди) не наведђ (зло'бы е^го)46
во' дн~и е^го. *н^о во' дн~и сн~а е^го наведђ ѕло'бђ
[на до'мъ е^го]47”

д~ црs џ~

Глvа, к~в”
прїиде в# самарїю) и^ сњде, г~, лњта. и^
не бњ` бра'ни ме'жDђ сљ=рїе^ю, и^ ме'ждђ і^и^л~емъ” *И бысть въ лњто тре'тїе, и^ сниде
и^ѓ^сафа'тъ цр~ь і^ё'динъ къ цр~ю і^и^л~евђ”
И$ реq цр~ь і^и~леv къ ѓ'трокомъ свои^мъ. вњсте л^и
ја%ко моя` (е^сть) рема'џа галаDска, и^ м^ы молчи'мъ прїя'ти ю& эT рђки цр~я сљ=рїиска” И$ рече
цр~ь і^ил~евъ къ і^ѓ^сафа'тђ а%ще възы'идеши с на'ми [на' брань въ рама'џђ галаDскђю]1, и^ рече і^ѓ^сафа'т# ја%коже (и^) а'зъ та'коже и т^ы, ја^коже
лю'ди мои` (та'коже и^) лю'дїе твои`, ја%коже ко'ни
мои` (та'коy и^) ко'ни твои`” И$ рече и^ѓ^сафаT цр~ь
і^ё'динъ къ цр~ю і^и^л~евђ. (въпро'симъ)2 ё^бо днsь
г~а” И$ собра` цр~ь і^и^л~евъ вс^я прoрки. ја%ко у~,
мђжъ. и^ рече (цр~ь и^мъ)3 а'ще и^дђ` в рема'џъ
галаDскїи (-)4, и^л^и ѓ^ста'влю. и^ рњша взы'иди и^
дая` пода'сть (т^и) г~ь в рђ'цњ (твои`) цр~я” И$
рече і^ѓ^сафаT къ цр~ю і^и^л~евђ. нњ'сть л^и здњ`
прoрка гн~я, и^ въпроси'ли бы'хоM г~а и^мъ” И$ рече
цр~ь і^и^л~евъ къ і^ѓ^сафа'тђ (а%ще)5 е^сть (е^ді'нъ
мђжъ)6 на вопрошенїе г~а (-)7 и^ а'зъ възненави'дXњ и&. ја%ко не гл~етъ ѓ^ мнњ` до'брњ н^о ѕлњ`.
михїя сн~ъ [и^е^м#влаа'нь]8. и^ рече (цр~ь і^ѓ^сафа'тъ)9 і^ё'динъ не гл~и цр~ю тако” И$ призва`
цр~ь і^и^л~евъ скопца` е^ді'ного, и^ реq ско'ро (и^ди` по)
михїя сн~а [е^м#влаи'на]10” И$ цр~ь і^и^л~евъ (-)11 і^ѓсафа'тъ цр~ь і^ё'динъ. сњдя'ше ко'ждо на
прsтлњ свое^мъ во ѓ^рђ'жїи при вра'техъ самарїя и^ вс^и прoрцы прорицахђ преD ними” И$ сътвори` себњ` седекїа сн~ъ [ханаа'нь]12 ро'га желњз'на и^ реq, та'ко гл~етъ г~ь си'ма ро'гома сљ=рїю
сконча'еши. до'ндеже сконча'юTся” И$ вс^и прoрцы
прорица'хђ та'ко гл~юще. възы'иди в рема'џъ
галаDскїи. и^ наста'виT (т^я) и^ да'сть (т^и) г~ь в
рђц'њ (-)13 цр~я (а^сљ=рїиска)14” И$ посоl шеD призва'ти михїя. (и^) рече е^мђ гл~я, с^е (вси` прoрцы
ё^сты е^ді'ными нн~њ гл~ютъ)15 до'брњ ѓ^ цр~и,
бђ'ди и^ т^ы въ словесњхъ (си'хъ)16. (и^) по
словесеM (сиM)17 и^ гл~и до'брњ” И$ реq михїя жи'въ
г~ь. ја^ко а%ще чт^о речетъ г~ь мнњ` с^и гл~ю” И$
прїиде къ цр~ю и^ реq е^мђ цр~ь, михїя взы'дђ л^и
в рема'џђ галаDскђю на' брань и^л^и ѓ^ста'влю. и^
рече сїи взы'иди и^ наста'витъ (т^я) (г~ь и^
вда'сть)18 (т^и) в рђ'цњ цр~я” И$ реq е^мђ цр~ь (е^ще`
два'жды)19 а%зъ кленђ т^я ја%ко да гл~еши (-)20
и%стиннђ (преD гм~ъ)21” И$ рече михїя (-)22 ви'556
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дњхъ весь і^и^л~ь раз#сњя'нъ въ гора'хъ ја%ко ста'да и%мже нњсть па'стыра. и^ рече г~ь, не г~ь
си'мъ [въ б~а]23. да возврати'тся ко'ждо в
до'мъ сво'и с ми'ромъ” И$ рече цр~ь і^и^л~евъ ко і^ѓ^сафа'тђ цр~ю і^ёдинђ не рњхъ л^и тебњ` [ја^ко]24
не прори'чет# (м^и се'й)25 до'брњ, н^о ѕлњ`” И$ рече
михїя не та'ко (б^о и^)26 а'зъ (слы'шђ)27 гл~ъ
гн~ь не та'ко. ви'дXњ г~а б~а і^и^л~ева сњдя'ща на
прsтлњ своеM. и^ вс^е во'ин#ство нбsное предъстоя'ше е^мђ, ѓ^де'снђю е^го и^ ѓ^шђю'ю е^го” И$ рече г~ь
кт^о прельстиT а^ха'ва цр~я і^и^л~ева. и^ взы'деT и^
паде'т# в рама'џњ галаDстњи, и^ реq се'й та'ко и^
се'й (рече) та'ко” І$ и^зы'де дх~ъ и^ ста` преD гм~ъ.
и^ рече а'зъ прельщђ и&. и^ реq к не'мђ г~ь ка'ко. и^
реq и^зы'идђ и^ бђдђ дђхъ ло'жъ во ё^стњхъ
всњхъ прoркъ е^го, и^ реq прельстиши (и&). и^ ё^бо
мо'жеши и^зы'иди, и^ сътвори` та'ко” И$ с^е нн~њ
да'сть г~ь дђхъ лоQ во ё^ста всњхъ прoркъ твои^хъ си'хъ. и^ г~ь гл~а на' тя ѕла'я” И$ прїиде
седекїя сн~ъ [ханаа'нь]28, и^ порази` михїя въ
лице`. и реq кїи дх~ъ (е^сть) гн~ь гл~авыи к тебњ
и^ рече михїя с^е т^ы ё%зриши въ дн~ь ѓ%нъ
е^гда` вни'деши въ сокро'вище съкро'вища (свое^го)
скры'тися (т^ђ)” И$ реq цр~ь і^и^л~евъ пои^мњте
михе'я и^ въз#врати'те и& къ [а^монњ]29 кня'ѕю
гра'да, и^ къ і^ѓ^а'сђ сн~ђ цр~евђ (-)30 да (и& поса'дятъ)31 в# темни'цы. и^ да и& ко'рмятъ
хлњбоM печа'лныM, и^ водо'ю печа'лною до'ндеже возвра'щђся в ми'рњ” И$ рече михїя а%ще возвраща'я возврати'шися въ ми'рњ. (т^о да вњ'си
ја%ко) нњ'сть гл~алъ г~ь мно'ю. [и^ рече слы'шите
лю'дїе вс^и]32. и^ взы'де цр~ь і^и^л~евъ (-)33 і^ѓ^сафаT
цр~ь і^ё'диn с ни'мъ, (и^) во рема'џђ галаDскђю” И$ реq
цр~ь і^и^л~въ къ і^ѓ^сафа'тђ цр~ю і^ё'динђ прикры'и
м^я и^ въни'дђ в сњчъ. и^ т^ы ѓ^блеци'ся въ
ризђ мою`. и^ прикры'ся цр~ь і^и^л~евъ, и^ вни'де в
сњчъ” (-)34 Цр~ь б^о сљ=рскїи заповњ'да кня'ѕеM (и^)
ѓ^рђжникоM свои^мъ, л~, и^ двњма гл~я. не побњди'теся (н^и с вели'кимъ н^и съ малыM)35. н^о
тоkмо (и^щњте) цр~я і^и^л~ва е^ді'ного” И$ бы'сть
ја%ко ё^зрњша вое^во'ды (и^) ѓ^рђжникы і^ѓ^сафа'та
цр~я і^ё'дина. и^ (-)36 рњша с^е е^сть цр~ь і^и^л~евъ,
и^ ѓ^бъстђпи'ша (и^ побњди'шася с ни'ми)37. и^
возопи і^ѓ^сафаT” И$ бы'сть ја%ко ё^зрњша вое^во'ды
ѓ^рђж'ныя ја%ко нњсть цр~ь і^и^л~евъ то'й, и^ воZврати'шася эT не'го. и^ ѓ^тязаv (лђ'къ е^ді'нъ
мђжъ е^мђже и%мя е^восто'гъ)38 ё^стрњли` цр~я
і^и^л~ва ме'ждђ воздђ'ховъ (подлњ щиT)39. и^ рече
(цр~ь) скопцђ` свое^мђ (возвратися)40 і^ и^звеd мя
эT бра'ни се'я ја%ко ја%звенъ е^смь” И$ ё^мно'жися
бра'нь в то'й дн~ь. и^ цр~ь б^њ стоя` со колесни'цею
проти'вђ сљ=ряn эT ё%тра до' вечера. и^ натеко'с557

ним в горах, наче стадо, в якого немає пастиря, і Господь сказав: Не
Господь їм за Бога. Хай кожний повернеться до свого дому з миром. 18 І
сказав ізраїльський цар до Йосафата,
царя Юди: Чи я не сказав тобі, що не
пророкуватиме мені цей добра, але
зло? 19 І сказав Міхея: Не так, бо і я
чую господнє слово, не так. Я побачив Господа Бога ізраїльського, що
сидів на своєму престолі, і все небесне військо стояло перед ним, справа в
нього і зліва в нього. 20 І сказав Господь: Хто обманить Ахава, ізраїльського царя, і він піде і впаде в Рематі
Ґалаадскому? І цей говорив так, і цей
сказав так. 21 І вийшов дух і став перед Господом, і сказав: Я його обманю. І Господь сказав до нього: Як? 22
І той відказав: Вийду і буду духом
брехні в устах всіх його пророків. І
сказав: Обманеш його. І, отже, ти
спроможний, вийди і зроби так. 23 І
ось тепер Господь дав духа брехні в
уста всіх цих твоїх пророків, і Господь заговорив зло проти тебе. 24 І
прийшов Седекія, син Ханаана, і вдарив Міхею в лице, і сказав: Який господній дух говорив до тебе? 25 І сказав Міхея: Ось ти побачиш в тому
дні, коли ввійдеш до сховку в своїй
сховці, щоб там сховатися. 26 І сказав ізраїльський цар: Схопіть Міхею і
поверніть його до Амона, княза міста, і до Йоаса, царського сина; 27 хай
його посадять до в’язниці і хай його
годують хлібом смутку і водою смутку, доки не повернуся в мирі. 28 І
сказав Міхея: Якщо, повертаючись,
повернешся в мирі, то знай, що мною
не заговорив Господь. І сказав: Слухайте всі люди. 29 І пішов ізраїльський цар і Йосафат, цар Юди, з ним до
Ремати Ґалаадської. 30 І сказав ізраїльський цар до Йосафата, царя Юди:
Прикрий мене, і ввійду до бою, і ти
зодягнися в мою одіж. І прикрився
ізраїльський цар, і ввійшов до бою.
31 Адже цар Сирії заповів князям і
своїм 30 і двом озброєним, кажучи:
Не воюйте ні з великим, ні з малим,
але тільки з одним ізраїльським царем. 32 І сталося, що як побачили воєводи й озброєні Йосафата, царя Юди, і сказали: Це ізраїльський цар. І
обступили, і воювали з ними, і Йосафат закричав. 33 І сталося, що як побачили воєводи й озброєні, що той не
є ізраїльським царем, вони відвернулися від нього. 34 І один чоловік, якому ім’я Евостог, натягнувши лука,
прострілив ізраїльського царя між легенями нижче щита, і цар сказав своєму скопцеві: Повернися і виведи мене з цієї битви, бо я ранений. 35 І помножився бій в тому дні, і цар стояв з
колісницею напроти сирійців від ран-
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ку аж до вечора, і натекло крові повний його подолок з рани, і він помер
до вечора; кров виходила з рани, з
подолку, по колісниці. 36 І заликав
проповідник при заході сонця, кажучи: Кожний з вас хай іде до свого
міста і до своєї землі, 37 бо помер
цар. І прийшли до Самарії, і поховали царя в Самарії. 38 І кров розлилася по всьому самарійському джерелі, і свині та пси полизали його кров,
і розпусниці помилися в його крові –
*за словом господнім, яке сказав. 39 І
осталі діла Ахава, і все, що він зробив, і слоновий дім, який збудував, і
всі міста, які зробив, – чи ось не були
вони записані в книгах літописів царів ізраїльських? 40 І Ахав помер, і
покладено його з його батьками, і його син Охозія зацарював замість нього. 41 Йосафат, син Аси, царював над
Юдою в 4-му році Ахава, ізаїльського царя. 42 Царював же Йосафат,
син Аси, в Єрусалимі, мав 35 літ, коли почав царювати, а 25 літ царював
в Єрусалимі. Ім’я його матері Азува,
дочка Салаїла. 43 І він ходив по всіх
дорогах Аси, свого батька, і не звернув з неї, щоб чинити миле в очах
Господніх. 44 Лише височини не знищив, ще народ заколював і приносив
жертву на височинах. 45 І Йосафат
був у мирі з ізраїльським царем. 46 І
осталі діла Йосафата і його подвиги,
які вчинив, – чи ось вони не записані
в книзі літо писів царів Юди? 51 І
помер Йосафат з своїми батьками, і
поховано його коло його батьків в
місті Давида, його батька. І його син
Йорам зацарював замість нього. 52 І
Охозія, син Ахава, зацарював над Ізраїлем в Самарії в 17-му році Йосафата, царя Юди. І царював над Ізраїлем в Самарії 2 роки. 53 І він вчинив
погане перед Господом, і почав ходити по дорогах свого батька Ахава і
по дорозі Єзавелі, своєї матері, і в
гріхах дому Єровоама, сина Навата,
який згрішив у Ізраїлі. 54 І він служив Ваалові, і поклонився йому – і
розгнівив Господа Бога ізраїльського
понад всіх, що були перед ним.
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та кро'ви (по'лни ня'дра е^го и^з# ја%звы)41 и^ ё'мре
до' вечера. (-)42 и^схожа'ше кровь ја%звеная эT
ня'дръ по' колесни'цы” И$ (вопїя`)43 проповњ'дникъ ѓ^ западњ сл~нца гл~я. ко'ждо (васъ да
и%детъ) въ сво'и граD, и^ въ свою` зеMлю ја%ко ё%мре
цр~ь” И$ прїидо'ша в самарїю. и^ погребо'ша (въ
самарїи` цр~я)44” И$ (раздњли'ся)45 [кро'вь]46 по
всемђ` цвњтђ самарњ'искђ. и^ полизашA сви'ни и^
ўи` кро'вь [е^го]47. и^ блDђница и^з#мы'шася въ кро'ви (е^го) *по гл~ђ гн~ю и^же гл~а” И$ про'чая словеs
а^ха'вовъ и^ вс^я ја%же сътвори`. и^ храM слоно'выи
и^же сътвори` и^ вс^я града ја%же сътвори`. не с^е
ли бы'ша пи'сана въ [кни'гаX]48 словеs во' дн~и цр~ь
і^и^л~евъ” И$ ё'мре а^ха'въ (и^ положенъ бы'сть) съ
эTц~ы своими. и^ црsтвова ѓ^хозїя сн~ъ е^го в него`
мњсто” (-)49 І$ѓ^сафаT сн~ъ а^сїинъ црsтвова наD
і^ё'дою, в лњто, д~ е, а^ха'ва цр~я і^и^л~ева” Црsтвова (же) і^ѓ^сафа'тъ сн~ъ [а^сі'инъ]50. (въ і^ерsли'мњ)
(лњтъ, л~е.)51 внегда` нача` црsтвова'ти. (-)52 к~е,
лTњ црsтвова въ і^ерsли'мњ. (-)53 и%мя мт~ри е^го
(б^њ) а^зђ'ва дщ^и (салаи'ля)54” И$ хожда'ше по
всњмъ пђте'мъ а^сїиномъ эTц~а свое^го. (и^) не
ё^клони'ся эT не'го, е^же твори'ти ё^гоDно преD ѓ^чи'ма гн~има” То'кмо высо'кыX не разори` е^ще` лю'дїе
закалахђ и^ жря'хђ на высокиX” И$ ё^мири'ся і^ѓ^сафаT съ цр~емъ і^и^л~выM” И$ про'чая словеs і^ѓ'сафа'тов#
и^ си'лы е^го ја%же сътвори`. не с^е ли пи'сана сђть
в# кни'зњ словесъ въ дн~е цр~еи і^ё'диn” И$ ё'мре і^ѓ^сафаT съ эTц~ы свои'ми. и^ погребе'нъ бы'сть ё^
эTц~ъ своиX во' градњ двд~вњ эTц~а свое^го. и^ црsтвова и^ѓ^раM сн~ъ е^го в него` мњ'сто” И$ ѓ^хозїя
сн~ъ а^ха'воv црsтвова наD і^и~лемъ в# самарїи` в лњто, з~і, і^ѓ^сафата цр~я і^ё^дина. и^ црsтвова наD
і^и~леM (в самарїи), лTњ в~” И$ сотвори` лђка'вное преD
гм~ъ. и^ нача` ходи'ти по пђтеM [эTц~а свое^го
а^ха'ва]55. и^ по пђти` е^заве'лиными мт~ри свое'я
и^ во грњсXњ до'мђ і^ер^ овоа'мля сн~а наватова. и^же
согрњши во і^и^л~и” И$ порабо'та (ваа'лђ)56 и^ поклони'ся (е^мђ)57. и^ раZгнњва г~а б~а і^и^л~ева (па'че
всњхъ)58 бы'вшиX прежде е^го”

ЧЕТВЕРТА КНИГА
ЦАРСТВ ГЛАВА 1
1 І по смерті Ахаава Моав відступив від Ізраїля. 2 І Охозія ж впав з
вікна, що на його горищі в Самарії, і
дуже розболівся. І він послав послів,
і сказав до них: Ідіть і випитайте в

эTстђпи` моа'въ эT і^и^л~я по ё^мрътвїи
а^ха'вли. и^ (ѓ^хоѕїя' же впаде`)2 эT ѓ^кна`.
и^же в го'рницы е^го въ самарїи. и^ разболњся (ѕњ'ло). и^ посла` послы` и^ рече к ниM
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и^дњте и^ въпроси'те ё^ ваа'ла скве'рнаго бо'га
(а^ка'рскихъ)3 а^ще жиv бђдђ эT бо'лезни мое'я
сея” І$ и^до'ша въпраша'ти е^го ради. и^ а^гг~лъ
гн~ь рече къ и^лїи` џезви'тянинђ гл~я. въста'въ
[і^ и^ди`]4 на срњте'нїе посло'мъ ѓ^хоѕїя' цр~я самарїиска. и^ гл~еши к нимъ и^л^и нњсть б~а въ
і^и^л~и (ја%ко)5 грядете` въпраша'ти ваа'ла, скве'рнаго бога в# (каро'нњ)6” И$ (сего ради)7 си'це гл~етъ
г~ь, на ѓ'дръ на'ньже воZше'лъ е^си т^ђ не и'маши
слњсти с него ја%ко т^ђ и%маши см~ртїю ё^мрњти. і^ и^де` и^лїя`, и^ рече к ни'мъ” И$ ѓ^брати'шася послы` к немђ” (ѓ%нже)8 рече иM чт^о
ја%ко възврати'стеся” И$ рњша к немђ мђжъ
възы'иде въ срњте'нїе намъ, и^ рече к на'мъ,
(възврати'теся и^дњте)9 къ цр~ю посла'вшемђ
вы` и^ гл~њте к немђ`, си'це гл~етъ г~ь и^л^и
нњ'сть б~а въ і^и^л~и да (вы` грядете)10 въпраша'ти ваа'ла скве'рнаго бо'га въ (каронњ)11. (сего
ради)12 на ѓ^дрњ` на немже ты` лежи'ши (-)13 не
и'маши слњсти с не'го, (н^о тђ`)14 и%маши
см~ртїю ё^мрњти” И$ рече к ни'мъ (цр~ь) гл~я.
како'въ бя'ше мђжъ то'и въше'дыи въ
срњте'нїе ва'мъ и^ гл~авыи ваM словеса` си`” И$ рњша
к немђ` мђжъ косма'тъ, и^ по'ясъ ё^смя'нъ
(-)15 ѓ^ чре'слњхъ е^го. и^ рече (цр~ь), и^лїя` џеѕви'тянинъ се'и е^сть” И$ посла` к немђ старњишинђ пя'тьдеся'тника. и^ н~, (мђжъ) е^го
и^ (вшеDше)16 прїидо'ша к не'мђ. и^ с^е и^лїя` бњ`
сњдя` връхђ горы`. и^ гл~а пятьдеся'тникъ к
немђ. и^ рече (зовеT т^я цр~ь чл~че бж~їи)17 сни'ди”
И$ эTвњща` и^лїя` и^ рече къ пятьдеся'тникђ.
(-)18 а^ще (е^смь) чл~къ бж~їи (-)19. (т^о) да сни'деT
ѓ%гнь с нб~си и^ снњсть т^я, и^ н~ твою` (с
тобо'ю). и^ сни'де ѓ%гнь с нб~си и^ снњсть и&, и^ н~
мђжъ с ни'мъ” И$ приложи` цр~ь (посла'ти)20 к
немђ дрђга'го пятьдеся'тника, и^ н~ (мђжъ) с
ниM и^ (вшеD)21 и^ гл~а пятьдеся'тниk к немђ и^
рече чл~че бж~їи. си'це гл~етъ цр~ь пот#ща'вся
сни'ди” И$ (эTвњща'въ)22 и^лїя` (-)23 гл~а к немђ
и^ рече. а^ще чл~къ бж~їи а'зъ е^смь (т^о) да
сни'детъ ѓ%гнь с нб~се и^ да снњсть т^я, и^ н~
мђжъ с тобо'ю. *и^ сни'де ѓ%гнь с нб~се и^
снњсть и&. и^ н~ мђжъ е^го” И$ приложи` цр~ь е^ще`
посла'ти (тре'тїја^го старњ'ишинђ. пятьдеся'тника)24, и^ н~. (мђжъ) с ниM. и^ прїиде к
немђ` пятьдеся'тникъ тре'тїи. и^ поклони'ся
на колњнђ свое'ю преD и^лїе'ю, и^ моли` е^го и^ гл~а к
немђ, и^ рече чл~че бж~їи с^е гото'ва е^сть дш~а
моя` (преD тобо'ю). и^ дш~а ра'бъ твои^хъ сихъ
н~. преD ѓ^чи'ма твои'ма” Се (бо) сни'де ѓ%гнь с
нб~се и^ поја%сть ѓ%ба пятьдеся'тника (старњишая)25, съ н~ е^ю. и^ с^е ё^бо гото'ва е^сть
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Ваала, скверного Бога Акарського,
чи житиму від цієї моєї хвороби. І
пішли запитати задля нього. 3 І господній ангел сказав до Ілії Тезвитянина, мовлячи: Вставши, і йди назустріч послам Охозії, самарійського царя, і скажеш до них: Чи немає Бога в
Ізраїлі, що ідете питати Ваала, скверного бога акарців? чи житиму від цієї
моєї хвороби. І пішли запитати задля
нього. 3 І господній ангел сказав до
Ілії Тезвитянина, мовлячи: Вставши,
і йди назустріч послам Охозії, самарійського царя, і скажеш до них: Чи
немає Бога в Ізраїлі, що ідете питати
Ваала, скверного бога в Кароні? 4 І
задля цього так говорить Господь:
Відносно ліжка, на яке ти, туди, вийшов: не злізеш з нього, бо там смертю помреш. І пішов Ілія і сказав їм. 5
І посли повернулися до нього, він же
їм сказав: Як-то ви повернулися? 6 І
сказали йому: Нам назустріч прийшов чоловік і сказав до нас: Поверніться, ідіть до царя, що вас вислав, і
скажете йому: Так говорить Господь:
Чи немає Бога в Ізраїлі, що ви ідете
питати Ваала, скверного бога в Кароні? Задля цього з ліжка, на якому ти
лежиш, не слізеш з нього, але там
смертю помреш. 7 І сказав до них
цар, мовлячи: Який був той чоловік,
що прийшов вам назустріч і заговорив до вас ці слова? 8 І сказали йому:
Волохатий чоловік, і шкіряний пояс
довкола його бедер. І сказав цар: Це є
Ілія Тезвітянин. 9 І він послав до
нього старшину над п’ятидесятьма і
його 50-х чоловік; і, пішовши, вони
прийшли до нього, і ось Ілія сидів на
верху гори. І сказав п’ятидесятник до
нього, і промовив: Кличе тебе цар,
чоловіче Божий. Ходи. 10 І відповів
Ілія, і сказав до п’ятидесятника: Якщо є я божим чоловіком, то хай зійде
вогонь з неба і пожере тебе і твоїх
50-х з тобою. І зійшов вогонь з неба і
пожер його, і з ним п’ятдесятьох
чоловік. 11 І додав цар послати до
нього іншого п’ятидесятника, і з ним
50-х чоловік; і п’ятидесятник пішов і
сказав до нього, і промовив: Чоловіче
Божий, так говорить цар: Поспішившись, зійди. 12 І, відповівши, Ілія
сказав до нього, і промовив: Якщо я є
божим чоловіком, то хай зійде вогонь
з неба, і хай пожере тебе і з тобою
50-х мужів. *І зійшов вогонь з неба і
пожер його і 50-х його чоловік. 13 І
додав цар ще послати третього старшину-п’ятидесятника, і з ним 50-х
чоловік; і прийшов до нього третій
п’ятидесятник, і клякнув на свої коліна перед Ілією; і благав його, і заговорив до нього, і сказав: Чоловіче
божий, – ось моя душа і душа цих
твоїх 50-х рабів готова є перед то-
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бою, перед твоїми очима. 14 Бо ось
зійшов вогонь з неба і пожер двох
старших п’ятидесятників з їхніми 50ма; і, отже, тепер готова є душа твоїх
рабів перед твоїми очима. 15 І божий
ангел сказав до Ілії, і промовив: Зійди з ним, не бійся їхнього лиця. І
встав Ілія, і зійшов з ним до царя. 16 І
сказав до нього, і промовив: Так говорить Господь: Тому що ти послав
послів питати Ваала, скверного бога
в Кароні, наче б то не має Бога в Ізраїлі, якого слів ти міг запитати, задля
цього з ліжка, на якому ти лежиш там
сьогодні, не злізеш з нього, але смертю помреш. 17 І він помер за господнім словом, яке сказав рукою Ілії. 18
І осталі діла Охозії, що вчинив, – чи
ось вони не записані в книгах літописів ізраїльських царів? 18a І зацарював Йорам замість нього над Ізраїлем
в Самарії в 2-му році Йорама, сина
Йосафата, царя Юди, тому що Охозія
не мав сина. 18 І осталі діла Охозії,
що зробив, – чи ось вони не записані в
книгах літописів ізраїльських царів?

Глава 2
1 І сталося, коли Господь забирав
Ілію в вихорі, наче на небо, й ішов
Ілія і Елисей з Ґалґалів. 2 І сказав Ілія
до Елисея: Отже, сиди тут, бо Господь послав мене аж до Ветилю. І
сказав Елисей: Живий Господь і жива
твоя душа! Хіба оставлю тебе. І
прийшли до Ветиля. 3 І прийшли до
Елісея сини пророків, що в Ветилі, і
сказали йому: Чи ти знаєш, що Господь бере твого пана над твою голову
від тебе? І сказав Елисей: І я знаю.
Мовчіть. 4 І сказав йому Ілія: Отож,
сиди тут, бо Господь мене послав до
Єрихона. І сказав Елисей: Живий
Господь і жива твоя душа, бо не оставлю тебе! І прийшли до Єрихона. 5 І
приблизилися до Елисея сини пророків, що в Єрихоні, і сказали йому: Чи
ти знаєш, що сьогодні Господь забирає твого пана з-над твоєї голови, від
тебе? І він сказав: Та й я знаю. Мовчіть. 6 Сказав же Ілія до Елисея: Сиди тут, бо Господь мене послав аж до
Йордану. І сказав Елісей: Живий Господь і жива твоя душа! Отож, не полишу тебе. І пішли оба. 7 І 50-ть мужів з синів пророків. І стали напроти,
здалека. І ці оба стали при Йордані. 8
І взяв Ілія свій плащ, звинув його і
вдарив ним об воду – і розступилася
вода сюди і туди, і перейшли оба по
сухому. 9 І сталося, що як вони перейшли, і сказав Ілія до Елисея: Проси – що тобі зроблю раніше, ніж буду
я забраний від тебе. І сказав Елисей:
Отже, хай буде дух, що в тобі, подвійним у мені. 10 І сказав Ілія: Тяжке попросив ти. І сказав: Якщо поба-
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дш~а рабъ твои^хъ преD ѓ^чи'ма твои'ма” И$ гл~а
а^гг~лъ бж~їи къ и^лїи` и^ рече. сниди с ни'мъ не
ё^бо'ися эT лица` и^хъ, и^ (въстаv)26 и^лїя` и^
сни'де с нимъ къ цр~ю и^ гл~а к немђ` и^ рече
[-]27, си'це гл~етъ г~ь понеже посла` послы` въпраша'ти ваа'ла сквернаго бога в (каро'нњ)28.
[ја%ко да не бы'ти б~ђ въ і^и^л~и (е^гоже словеси`
можа'ше въпраша'ти)29]30, (сего ра'ди)31 на ѓ^дрњ`
на не'мже ты` лежи'ши т^ђ (нн~њ) не и'маши
слњсти с него н^о смр~тїю ё'мреши” И$ ё'мре по
гл~ђ гн~ю, е^же гл~а (рђкою и^лїиною)32. и^ про'чая
словесъ ѓ^хозі'иn е^ли'ко сътвори`. не се` л^и пи'сана
въ (кни'гахъ)33 словесъ дн~їи цр~ь. і^и^л~евъ” [И
црsтвова` и^ѓ^ра'мъ (-)34 въ мњсто е^го (наD
і^и^л~емъ, в# самарїи). в лњто, в~ е, и^ѓр^ а'ма сн~а
и^ѓ^сафа'това цр~я і^ё'дина поне'же не и^мњ` (сн~а
ѓ^хозїя)35]36” (И$ про'чая словесъ ѓ^хозї'инъ е^лико
сътвори`, не се` л^и пи'сана въ кн'игахъ дн~їи цр~ь
і^и^л~евъ) (-)37”

Глvа, в~”
бы'сть внегда` взя'ти г~ђ и^лїю` въ ви'хрњ ја%ко на' нб~о. і^ и^дя'ше и^лїя` і^ е^лисе'и
эT гаlга'лъ” И$ рече и^лїя` къ е^лисе'е^ви сњди ё^бо здњ` ја%ко г~ь посла` м^я до веџи'ля. и^ рече і^е^лисе'и жи'въ г~ь и^ жива` дш~а твоя`
а^ще ѓ^ста'влю т^я. и^ прїидо'ста до веџи'ля” И$
прїидо'ша сн~ы прoрческїя и^же в# веџиле къ
е^лисе'ю и^ рњша к немђ разђмњ'еши л^и, ја%ко
(възима'етъ (-)1 г~ь)2 господи'на твое^го ве'рхђ
главы` твое'я эT тебе`, и^ рече (і^е^лисе'и) и^ а'зъ
разђмњ'хъ молчи'те” И$ рече (е^мђ) и^лїя` (-)3,
ся'ди ё^бо здњ` ја%ко г~ь посла` м^я въ е^рихонъ.
и^ рече і^е^лисе'и жи'в# г~ь, и^ жива дш~а твоя` ја%ко
не ѓ^ста'влю т^я. и^ прїидо'ста до і^ер^ ихо'на” И$
приближи'шася сн~ове прoркъ и^же въ е^рихо'нњ къ
і^е^лисе'ю, и^ рњша е^мђ разђмњ'еши л^и ја%ко дне'сь
възе'млеT г~ь господи'на твое^го свы'ше главы`
твое^я эT тебе`. и^ рече и^б^о и^ а'зъ разђмњ'хъ
молчите” (-)4 Рече (же) (-)5 и^лїа` (къ і^е^лисееви)
сњди` здњ` ја^ко г~ь посла` м^я до і^ѓр^ да'на. и^ рече
і^е^лисе'и живъ г~ь и^ жива` дш~а твоя` ја%ко не
ѓ^ста'нђ тебе`. и^ поидо'ста ѓ%ба” И$ н~ мђж# эT
сн~овъ прoрчъ, и^ ста'ша проти'вђ и^здалеча, и^
сїи` ѓ%ба ста'ста при і^ѓр^ да'нњ” И$ прїја%ть и^лїя`
ми'лоть свою (сви'тъ)6 (ю&) и^ ё^да'ри (и&) въ во'дђ и^ растђпися вода` сюдђ и^ сю'дђ, и^ проидо'ста ѓ%ба (по' сђхђ)7” И$ бы'сть прешеDшима и%ма,
и^ (рече и^лїя`)8 къ і^е^лисе'е^ви, проси` чт^о сътворю`
т^и. прежде дажде не взяT бђдђ эT тебе`, и^
рече і^е^лисе'и да бђдетъ ё^бо (дх~ъ и^же въ те560
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бњ` сђгђ'бъ)9 въ мнњ`” И реq и^лїя` ѓ^жести'лъ е^си
проси'ти. (и^ рече) а^ще ё'зриши м^я въспрїе'млема
эT тебе` (-)10 бђдетъ т^и та'ко. (-)11 а^ще л^и не
(ё'зриши) не и'мать т^и бы'ти” И$ быs и%ма и^дђщема и^дя'ста и^ гл~аста. и^ с^е колесни'ца
ѓ%гненая и^ ко'ни ѓ%гненїи. и^ раздњли'ша междђ`
ѓ^бњма. и^ *взя'тъ бы'сть и^лїя` ви'хромъ ја^ко
на' нб~о” І$ е^лесе'и зря'ше и^ въпїя'ше эTч~е эTч~е
колесни'ца і^и^л~ева и^ ко'н#ницы е^я`, и^ не ви'дњ е^го
ктомђ`. и^ ја%тся (і^е^лисе'и) за ри'зы своя` и^ растерза` я&, въ дв^њ растерза'нїи” И$ взя'тъ
ми'лоть и^лїи^нђ і^е^лисе'и паDшђю (на неM)12 и^ възврати'ся і^е^лисе'и и^ ста` на' брезњ і^ѓр^ дановњ” И$
прїја%ть (і^е^лисе'и) ми'лоть и^лїи'нђ ја%же паде` на
верхђ е^го и^ ё^да'ри въ во'дђ и^ не растђпи'ся
(вода`) и^ рече где` б~ъ и^лїи'нъ. и^ ё^да'ри (і^е^лисе'и)
(втори'цею)13 и^ растђпи'ся (вода`) сю'дђ и^ сю'дђ. і^
(е^лисе'и про'иде)14 (по' сђхђ)” И$ ви'дњша и& сн~ове
прoрчи и^же (и^) въ е^рихо'нњ проти'вђ. и^ рњша (с^е)
(почива'ет#)15 дх~ъ и^лїи'нъ на і^е^лисе'ю. и^ прїидо'ша
на срњте'нїе е^мђ. и^ поклони'шася е^мђ до земля`” И$ рњша к нем'ђ с^е нн~њ съ ѓ%троки твои'ми, н~, мђжи сн~овъ си'лныхъ. (и^) да шеDше (-)16
взы'щђтъ господина твое^го, е^да ка'ко (дх~ъ гн~ь
възе'мъ (-)17)18 (-)19 положи'лъ и& на и^ѓр^ да'нњ (на
ве'рхђ горы`)20. и^л^и на ве'рхђ хо'лма. и^ рече і^е^лисе'и
не посылаите” И$ принђ'диша и& до'ндеже ё^крњпи'шася. и^ рече пошлњте и^ посла'ша, н~. мђжъ
і^ и^ска'ша г~ дн~и и^ не ѓ^брњто'ша е^го” И$ възврати'шася к немђ. и^ то'и бњ` сњдя'и въ е^рихо'нњ. и^ рече і^е^лисе'и [к ни'мъ]21 не гл~ахъ л^и к ваM
не (посыла'ите)22, и^ рњша мђжїе гра'да къ і^е^лисе'ю” Се жи'тїе гра'да бл~го ја%коже (ты` господи'не ви'диши)23 н^о во'ды ѕлы`, и^ земля` непло'дна” И$ рече і^е^лисе'и принесњте м^и водоно'съ но'въ и^
всы'плете во'нь со'ль. и^ взе'мше [и^ принесо'ша]24 к
немђ. І$ и^зы'иде і^е^лисе'и на и^схо'дища во'дная и^
всы'па т^ђ со'ль, и^ рече си'це гл~етъ г~ь и^сцњли'хъ
во'ды сїя. (и^) (ё^же` не бђдетъ)25 эT нея (ктомђ`) смр~ти и^ неплоDства” І$ и^сцњли'шася во'ды до
дн~е сего, по гл~ђ і^е^лисе'е^вђ и^же гл~а” И$ възы'иде
эTтђдђ въ веџи'ль. и^ в#ходя'щђ е^мђ пђте'мъ и^
(с^е) дњти ма'лы (і^) и^зыидо'ша и^з гра'да и^ рђга'хђся е^мђ и^ рњша е^мђ гряди` пляши'ве
гряди` И$ ѓ^зрњвся въ слњдъ (себе`)26 и^ ви'дњ я&,
и^ прокля'тъ я& и%менемъ гн~имъ. и^ с^е и^зыдо'стњ дв^њ медвњ'дицы эT лђга и^ растерго'ша
и& эT нихъ, м~в, ѓ^тро'чища” І$ и^де` эTтђдђ въ
горђ` карми'льскђю, и^ эTтђдђ възврати'ся в# самарїю”
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чиш як мене від тебе забирають,
буде тобі так. Якщо ж не побачиш
– не тобі буде. 11 І сталося, що як
вони ішли, ішли й говорили – і ось
огненна колісниця і огненні коні; і
вони розділили між обома, і *забраний був вихором Ілія, наче на
небо. 12 І Елисей побачив і закричав: Батьку, батьку! Ізраїльська колісниця і її вершники! І більше
його не побачив. І схопив Елисей
за свою одіж, і роздер її на дві
частини. 13 І Елисей підняв плащ
Ілії, який впав на нього, і повернувся Елісей, і став при березі Йордану. 14 І взяв Елисей плащ Ілії,
який впав на його верх, і вдарив об
воду – і вода не розступилася. І він
сказав: Де Бог Ілії? І вдарив Елисей
вдруге – і вода розступилися сюди і
туди, і Елисей перейшов по сухому. 15 І побачили його сини пророчі, що і в Єрихоні навпроти, і
сказали: Ось дух Ілії спочиває на
Елисею. І вони прийшли йому назустріч, і поклонилися йому до
землі. 16 І сказали до нього: Ось
тепер 50-ть мужів з твоїми слугами
– сини сильних; і, пішовши, пошукають твого пана, чи часом господній дух, взявши, не поклав його
на Йордані, на верху гори, або на
шпиль вершини. І сказав Елісей: Не
посилайте. 17 І наполягали на нього, доки не скріпилися, і він сказав:
Пошліть. І послали 50-х мужів – і
шукали 3 дні, і його не знайшли. 18
І повернулися до нього, і він сидів
в Єрихоні, і сказав Елисей до них:
Чи не сказав я вам: Не посилайте?
19 І сказали мужі міста до Елісея:
Ось мешкання міста добре, так як
ти пане бачиш, але води погані і
земля неплідна. 20 І сказав Елисей:
Принесіть мені нове відро і всипте
до нього солі. І взяли і принесли
йому. 21 І вийшов Елисей до джерел вод і всипав туди сіль, і сказав:
Так говорить Господь: Я оздоровив
ці води, і уже більше не буде від
неї смерті й неплідності. 22 І виздоровіли води, аж до цього дня за
словом Елисея, яке він сказав. 23 І
він пішов звідти до Ветиля. І як
ішов він дорогою – і ось малі діти
вийшли з міста і глузували з нього,
і сказали йому: Іди лисий, іди. 24 І
оглянувшись вслід за собою, і
побачив їх, і прокляв їх господнім
іменем. І ось з лугу вийшли дві
ведмедиці і роздерли їх – 42 дітей з
них. 25 І він пішов звідти до Кармильської гори, і звідти повернувся
до Самарії.
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Глава 3
1 Йорам, син Ахава, зацарював
над Ізраїлем в Самарії у 18-му році
Йосафата, царя Юди, і царював 12
літ. 2 І він зробив погане перед господніми очима, але не так, як його
батько і мати, і нищив храми Ваала,
які збудував його батько. 3 Але лише
перебував в гріхах Єровоама, сина
Навата, який згрішив в Ізраїлі, пристав і не відступив від нього. 4 І Моса,
цар Моава, приганяв на кінець року
цареві Ізраїля 100 тисяч ягнят, 100
тисяч баранів і з їхньою вовною. 5 І
сталося, що після смерті Ахава, і
відкинув моавський цар ізраїльського
царя. 6 Вийшов цар Йорам в дні ті з
Самарії і почислив Ізраїля. 7 І пішов і
послав до Йосафата, царя Юди, кажучи: Моавський цар відступив від мене. Чи підеш зі мною на війну проти
Моава? І той сказав: Піду. Так мені,
як і тобі, і як мій народ, так твій народ, як мої коні, так твої коні. 8 І
сказав: Якою дорогою піду? І він сказав: Дорогою едомської пустині. 9
Пішов ізраїльський цар, і цар Юди, і
едомський цар; й ішли дорогою сім
днів, і не було для полку і для його
худоби води, щоб пити. 10 І цар ізраїльський сказав своїм слугам: О, бо
замкнув Господь цих 3-х царів, що
йдуть, щоб видати їх в руки моавські.
11 І сказав йому Йосафат, цар Юди:
Чи не буде господнього пророка, і запитаємо Господа через нього? І відповів один зі слуг ізраїльського царя:
Тут є Елисей, син Йосафата, який
зливав воду на руки Ілії. 12 І сказав
Йосафат: На тому є господнє слово. І
до нього прийшов ізраїльський цар,
Йосафат, цар Юди, й едомський цар.
13 І сказав Елисей до ізраїльського
царя: Що мені й тобі? Ходи сьогодні
до пророків твого батька і до пророків своєї матері. І сказав йому ізраїльський цар: Чи задля цього Господь
зібрав трьох царів, щоб їх видати в
руки моава? 14 І сказав Елісей: Живий Господь сил, перед яким я стою,
перед Ним, що не стидаюся лиця Йосафата. Чи поглянув би я на тебе –
сумніваюся. 15 Але ось гляди, приведи мені співця. І сталося, що як співець заспівав, і була на ньому господня рука. 16 І сказав: Так говорить
Господь: Зробіть ці потоки глибокими. 17 Бо так говорить Господь: Не
перестане дух і не перестане дощ, і ці
потоки наповняться водою, і питимете ви, і ваш маєток, і ваша скотина.
18 І це буде легким перед господніми
очима, і видам Моав у ваші руки. 19 І
поб’єте кожне укріплене місто, і скинете кожне добре дерево, і розкопаєте всяке джерело води, і камінням
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Глvа, г~”
1

(ѓ^ра'мъ) сн~ъ а^хавоv црsтвова` надъ і^и^л~емъ (въ самарїи`). в лњто и~і и^ѓ^сафа'та цр~я і^ё'дина. и^ црsтвова` (лњтъ в~і)2”
И$ сътвори` лђка'вное преD ѓ^чи'ма гн~има.
н^о не ја%ко эTц~ъ (-)3 и^ мт~и е^го и^ разрђши ка'пища ваалова ја%же бњ` сътворилъ эTц~ъ е^го. н^о
то'кмо въ грњсњхъ і^е^ровоа'ма сн~а нава'това и^же
съгрњши` въ і^и^л~и. прилњпи'ся (и^) не эTстђпи`
эT него” И$ мо'са цр~ь моа'вль б^њ (-)4 пригоня'я
(на и^схо'дьбђ цр~еви і^и^л~евђ)5, р~, ты'сяu а%гнятъ,
(-)6 р~, ты'сящъ ѓ%вновъ (и^ съ рђнесы` и^хъ)7” И$
бы'сть по ё^мрътвїи а^ха'вли. и^ эTвръжеся цр~ь
моа%вль цр~я і^и^л~ева” (-)8 И$зы'иде цр~ь и^ѓ^ра'мъ въ
дн~и ѓ%ны эT самарїя и^ съгляда` і^и^л~я” І$ и^де`
и^ посла къ и^ѓ^сафатђ цр~ю і^ё^динђ гл~я. цр~ь
моа'вль эTврьжеся мене` а%ще и%деши со мно'ю (на'
брань на моа'ва)9. и^ рече взы'идђ си'це мнњ` ја%коже и^ тебњ`. (и^) ја%коже лю'дїе мои`, (та'ко) лю'дїе твои`. ја^коy ко'ни мои`, (та'ко) ко'ни твои`” И$
реq кои'мъ пђте'мъ (в#зы'идемъ)10, и^ рече пђте'мъ пђсты'ня е^до'мъскїя” (-)11 И$де` цр~ь і^и^л~евъ, и^ цр~ь і^ё'динъ, и цр~ь е^до'мль, і^ и^до'ша
пђтеM се'дмь дн~їи, и^ не бњ` (по'лкђ воды`)12, и^
скотђ (е^го пи'ти)13” И$ рече (ѓ%трокомъ своиM) цр~ь
і^и^л~евъ ЭO ја%ко затвори` г~ь г~, (сїя) цр~я и^дђща преда'ти (-)14 в рђцњ моа'вли” И$ рече и^ѓ^сафа'тъ (к немђ цр~ь і^ё'динъ). а%ще не бђдетъ
прoрка гн~я. и^ въпро'симъ г~а иM. и^ эTвњща` е^ді'нъ ѓ^трокъ цр~я і^и^л~ева (-)15. здњ` (еs) і^е^лисе'и
сн~ъ [и^ѓ^сафа'товъ]16. и^же възлива` во'дђ на рђ'цњ и^лїи'нњ” И$ реq и^ѓ^сафа'тъ е^сть на то'мъ
гл~ъ гн~ь, и^ сни'де к немђ` цр~ь і^и^л~евъ (-)17 и^ѓ^сафа'т# цр~ь і^ё'динъ, и^ цр~ь е^до'мескъ” И$ реq і^е^лисе'и
къ цр~ю і^и^л~евђ. чт^о мнњ` и^ тебњ` прїиди`
(нн~њ) къ прoркомъ эTц~а твое^го, [и^ къ прoркомъ
мт~ре свое'я]18. и^ рече е^мђ цр~ь і^и^л~евъ сего л^и ради събраl е^сть г~ь трїи цр~евъ преда'ти я& в
рђцњ моа'вли” И рече і^е^лисе'и жи'в# г~ь си'лъ и^же
преDстою пред ни'мъ ја%ко не лица` и^ѓ^сафа'това
(-)19 стыжђся. и^л^и възрњ'въ на' тя (ё^сђмню'ся)20” Но с^е ви'ждь приведи` м^и пњве'цъ. и^
бы'сть е^гда` пњва'ше пњве'цъ. и^ бы'сть (рђка`
гн~я на не'мъ)21” И$ рече та'ко гл~етъ г~ь сътвори'те (пото'ки сїя глђбо'кїя)22” ЈА/ко та'ко
гл~етъ г~ь не (преста'нетъ)23 дх~ъ и^ не (преста'неT)24 до'ждъ. и^ (пото'цы сїи` напо'лнятся)25 воды` и^ пі'ете в^ы, и^ стяжа'нїя ва'ша и^ ско'ты
ва'ша” И$ ле'гко си` (бђдетъ) преD ѓ^чи'ма гн~има.
и^ преда'мъ моа'ва в рђки ва'ши” И$ побњди'те
всякъ гра'дъ твердъ. и^ вс^я дре'ва бл~га низло562
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жи'те, и^ вся'къ и^сто'чникъ воды` разгради'те. и^
вся'кђ ча'сть бл~гђ разбі'ете ка'менїемъ и^ бы'сть
заё'тра (ја%ко въсхожда'хђ къ жрътвњ)26. и^ с^е
во'ды и^дя'хђ пђтеM е^доMским#. і^ и^спо'лнися (воды`
земля`)27” И$ вс^и моа^ви'тяне слы'шаша ја%ко възыидо'ша (тр^и) цр~и (побњ'дђ)28 на' ня. и^ (събра'шася вс^и эT ю'нотъ)29 и^же препоја^са'хђся ѓ^рђжїи` и^ (вы'шеDше)30 и^ ста'ша ё^ предњла” И$ ё^рани'ша заё'тра и^ слн~це въсїя` на во'ды. и^ ви'дњ
моа'въ проти'вђ (на вода'хъ ја%ко лђча крова'вы)31”
И$ рече кро'вь си (е^сть) эT ѓ^рђ'жїя би'ша б^о ся
сђть (ё^же`) цр~и и^ ё^би'лъ е^сть мђжъ и%скреняго
своеh и^ с^е нн~њ (гряде'тъ) на кори'сть (моа'влю)32
и^ (въста'вше) внидо'ша въ по'лкъ і^и^лв# (-)33 і^и^л~ьтя'не (въста'вше)34 и^зби'ша моа%вляны, и^ побњго'ша (пред ни'ми)35” И$ (вшеDше в зе'млю и^хъ)36
гра'ды разби'ша. и^ вся'кђ ча'сть бл~гђ наверго'ша
мђжи ка'менїя. і^ и^сполниша я& и^ вся'къ и^сто'чниk воды` разгради'ша и^ вся'ко дре'во бл~го и^с#сњко'ша (и^) до ѓ^ста'вшихъ стњ'нъ ка'меныхъ (не)
разбїе'ныX. и^ ѓ^б#стђпиша праuницы и^ разби'ша я&”
И$ видњ цр~ь моа'вль ја%ко ё^крњпися наD ними
бра'нь, и поја%тъ со собо'ю з~ сотъ мђжъ держащихъ ѓ^рђжїя хотя` бити на цр~я е^до'мля, и^
не возмого'ша” И$ пояT сн~а свое^го прь'венца и^же црsтвова'ти и^мњя'ша в него мњ'сто, (и^ сътвори
жр'ътвђ,) и^ възнесе` (вс^есъж#же'ная)37 на стњна'хъ. и^ бы'сть мяте'жъ (въ і^и^л~и вели'къ)38, и^
възрати'шася (эT ни'хъ, и^ прїидо'ша) в зе'млю
(свою)”

Глvа, д~”
жена` б^њ е^ді'на эT сн~овъ пророчъ. (и^) возопи` къ і^е^лисе'е^ви гл~юще. ра'бъ тво'и, (а^)
мо'и мђжъ ё%мре, (а^)1 т^ы вњ'си ја%ко ра'бъ
б^њ боя'ся г~а. и^ зае'мникъ (нњ'кїи) прїиде. взя'ти (сн~а моя` ѓ%ба)2 се бњ` в рабо'тђ” И$
рече [е'й]3 і^е^лисе'и чт^о да сътворю т^и повQњ м^и.
чт^о и'маши (нн~њ) в до'мђ. ѓ^наy рече нњ'сть ё^
рабы` твое'я ничто'же в домђ`. н^о то'кмо (ма'ло
і^е^ле'я в# сосђдњ)4, и^ реq к не'и прїиди. (і^) и^спроси`
себњ` (-)5 внњ` эT всњхъ сђсњ'дъ твои^хъ сосђды
пра'зны (и^) не ё^ма'ли” И$ (вшеDши)6 затво'риши
две'рњ ѓ^ себњ, и^ ѓ^ сн~ђ твое'ю и^ влње'ши (эT
і^е^ле'я твое^го) во [вся`]7 сосђ'ды сїя и^ наполне'ное
во'змеши” І$ и^де` эT него` и^ сътвори та'ко. и^ затвори` (ѓ^ себњ` две'ри)8 и^ ѓ^ сн~ђ свое'ю. (и^) т^а
приближи'шася к не'и и^ (лњя'ста с не'ю)9” (И$)
е^гдаy и^сполни'шася (вс^я) сосђ'ды. и^ рече сн~ома
свои'ма, приближи'та (м^и е^ще`)10 сосђ'дъ. и^ рњста е'й, нњ'сть е^ще` сосђ'да, и^ ста` і^е^ле'и” И$ (прешеD)11 възвњсти чл~кђ бж~їю. и^ рече і^е^лисе'и и^ди` и^
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знищите всяку добру частину. 20 І
сталося вранці, коли піднімалися
до жертви, і ось води ішли едомською дорогою, і земля наповнилася водою. 21 І всі моавитяни
почули, що три царі пішли воювати
проти них, і зібралися всі молоді,
які підперізувалися зброєю, і вийшовши, і стали на границі. 22 І
встали вранці, і сонце засяяло на
води. І побачив моав напроти на
водах, наче кроваві лучі, 23 і сказав: Це є кров від меча, бо вже царі
побилися, і чоловік забив свого
ближнього, і ось тепер іде на моавову користь. 24 І, вставши, вони
ввійшли до ізраїльського полку.
Ізраїльтяни, вставши, вибили моавітів, і вони втекли перед ними. І,
ввійшовши до їхньої землі, 25 вони
знищили міста і всяку добру частину мужі закидали камінням, і наповнили їх, і розбили всяке джерело води, і вирубали всяке добре
дерево, і до осталих нерозбитих камінних стін. І окружили ті, що стріляли з пращі, і побили її. 26 І моавський цар побачив, що над ними
скріпилася війна, і взяв з собою 7
сот мужів, що носять зброю, бажаючи пробитися до едомського царя,
і не змогли. 27 І він взяв свого
первородного сина, який мав царювати замість нього, і приніс в жертву, і приніс як цілопалення на стінах. І було велике замішання в Ізраїлі, і вони відійшли від них і
прийшли до своєї землі.

Глава 4
1 І була одна жінка з пророчих
синів, і закричала до Елисея, кажучи: Твій раб, а мій чоловік, помер; а
ти знаєш, що був рабом, що боявся
Господа. І якийсь той, що дав позичку, прийшов взяти собі двох моїх синів за рабів. 2 І сказав їй Елисей: Що зроблю для тебе? Скажи
мені, що маєш сьогодні в домі. Вона ж сказала: Немає нічого в домі у
твоєї рабині, але тільки трохи олії в
посудині. 3 І він сказав їй: Іди і випроси собі ззовні, від усіх твоїх сусідів, порожній посуд, і не-мало; і,
ввійшовши, замкнеш двері за собою і за твоїми синами, і налиєш з
твоєї олії до всіх цих посудин, і
візьмеш наповнене. 5 І вона пішла
від нього, і зробила так: і замкнула
двері за собою і за своїми синами, і
вони наблизилися до неї, і наливали з нею. 6 І коли всі посудини наповнилися, і сказала своїм синам:
Наблизіть мені ще посудину. І сказали їй: Немає більше посудини – і
стала олія. 7 І, прийшовши, вона
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сповістила божому чоловікові, і сказав Елисей: Іди і продай цю олію, і
заплати своїм вимагачам – і ти, і твої
сини будете живими за осталу олію.
8 І сталося, що одного дня перейшов
Елісей до Соман, і там велика жінка,
і затримала його їсти хліб. І сталося,
що він входив і виходив багато разів,
і звертав туди їсти хліб. 9 І сказала
жінка до свого чоловіка: Отже, ось я
пізнала, що це святий, божий чоловік, що переходить через нас постійно. 10 І, отже, зробім йому горішню
кімнату, мале місце, і поставимо йому ліжко, і стіл, і крісло, і свічник; і
буде, що коли він до нас входить, і
зверне туди. 11 І було одного дня, і
він ввійшов туди і звернув до горішньої кімнати, і спав там. 12 І він сказав до Ґиозія, свого слуги: Поклич
мені цю соманітку. І він її покликав, і
вона стала перед ним. 13 І він сказав
йому: Скажи, отже, їй: Ось ти нас
здивувала всім цим щоденним. Що
мені потрібно тобі зробити? Чи є тобі
слово до царя чи до князя сили? Вона
ж сказала: Немає. Я живу посеред
мого народу. 14 І він сказав до Ґиозія: Що треба для неї зробити? І сказав Ґиозій, його слуга: По правді, немає у неї сина, а її чоловік старий. 15
І він сказав: Приклич її. І він її прикликав, і вона стала при дверях. 16 І
сказав до неї Елисей: В цьому часі і в
цій годині, як будеш жива, ти зачнеш
сина. Вона сказала: Ні, пане, не обмани своєї рабині. 17 І жінка зачала в
лоні сина, і породила в цьому часі і в
цій годині, як сказав до неї Елисей.
18 І дитина росла, і сталося, що коли
вийшов хлопець до свого батька, до
женців 19 і сказав до свого батька:
Моя голова болить. І сказав до слуги:
Неси його до його матері. 20 І поніс
його до його матері, і він лежав на її
колінах до полудня, і помер. 21 Вона
ж понесла його і поклала на ліжку
божого чоловіка, і замкнула за ним
двері, і вийшла. 22 І покликала свого
чоловіка, і сказала йому: Отже, пошли мені одного зі слуг і одного з ослят, і побіжу аж до божого чоловіка, і
поверну їх. 23 І він сказав: Що це, що
ти ідеш до нього, і ось сьогодні не
новий місяць ані субота? Вона ж сказала: Мир. 24 І засідлала своє осля, і
сказала до свого слуги: Веди і йди, не
сповільнюй мене, щоб я сіла так, як
скажу тобі. 25 І вона пішла, й прийшла до божого чоловіка до Кармильської гори. І сталося, що як її побачив
Елисей, коли вона приходила, то сказав до Ґиозія, свого слуги: Ось, отже,
йде соманітка. 26 Отож, біжи їй назустріч, і скажи їй: Чи мир тобі? І той
побіг їй назустріч, і сказав їй: Мир
тобі, мир чоловікові твоєму, мир ди-

4Царств

4,26

прода'ждь (сїи) і^е^ле'и. и^ заплати` лише'вникомъ
своиM. и^ т^ы и^ сн~а твоа` жи'ва бђ'дета эT ѓ^ста'вшаго і^е^ле'я” И$ бы'сть въ (е^ді'нъ) дн~ь и^
ми'мои^де` і^е^лисе'и въ [сома'нъ]12. и^ т^ђ жена` ве'лїя, и^ ё^дръжа и& снњсти хлњбъ, и^ бы'сть (е^мђ въходи'ти. і^ и^схо'дити множи'цею)13 (и^) ё^клоня'шеся та'мо ја%сти [хлbњ]14. И$ рече жена` к#
мђж'ђ свое^мђ. с^е ё'бо разђмњхъ ја%ко чл~къ
бж~їи ст~ъ (се'й). и^же ми'мохо'диT скво'ѕњ н^ы
при'сно” (И$) сътвориM ё^бо е^мђ пола'тђ мњ'сто
ма'ло. и^ поста'вимъ е^мђ (-)15 ѓ%дръ и^ трапе'зђ,
и^ прsтлъ и^ свњщни'къ. и^ бђдеT внегда` в#ходи'ти е^мђ к на'мъ и^ ё^клони'тся та'мо” И$
бы'сть во (е^ді'нъ) дн~ь и^ вни'де т^ђ, и^ ё^клони'ся въ го'ръницђ и^ спа` т^ђ” И$ рече къ гиѓ^зїю
ѓ^тро'чищђ свое^мђ. призови м^и [сђмантяны'ню]16 сїю. и^ призва ю&, и^ ста` преD нимъ” И$ рече
е^мђ р#цы ё^бо е'й. с^е ё^диви'ла е^си наM вс^е дн~евное
сі'е. чт^о подоба'етъ (м^и) твори'ти т^и. а%ще
е^сть (т^и сло'во)17 къ цр~ю, и^ли къ кня'ѕю си'лњ. ѓ^на' же рече (нњ'сть). посредњ людїи своиX аZ
е^смь живђщ'и” И$ рече (къ гиѓ^зїю) чт^о подоба'етъ сътвори'ти е'й. и^ реq гиѓ^зїи ѓ%трочище е^го
ѕњло сн~а нњсть ё^ неи`. (а^)18 мQђ ея` ста'ръ” [И$
реq призови ю&.]19 и^ призва ю& и^ ста` при две'рехъ”
И$ рече і^е^лисе'и к не'и. во время с^е (и^) въ ча'съ
(сїи) бђ'деши л^и жи'ва. т^ы зачне'ши сн~а ѓ^наy
рече н^и г~и [-]20 не солъжи` рабњ` свое'й” И$ зача'тъ
въ чре'вњ жена` (сн~ъ и^ роди`)21 во вре'мя с^е (и^)
въ ча'съ (сі'и)22, ја^коже гл~а к не'и і^е^лисе'и” И$ растя'ше ѓ^тро'чиu. и^ бы'сть е^гда` и^зы'иде ѓ%троk
къ эTц~ю свое^мђ къ жнђщиM” И$ рече къ эTц~ю
свое'мђ глава` м^и (боли'тъ)23. и^ рече къ ѓ%трокђ
неси` и& к# ма'тери е^го и^ несе` и& къ ма'тери е^го.
и^ лежа'ше на колњ'нђ е^я` до полђ' дн~и и^ ё'мре”
(ѓ^на' же)24 вознесе и& и^ положи` (-)25 на ѓ%дрњ
чл~ка бж~їя. и^ затвори` ѓ^ неM и^ и^зы'иде” И$
призва` мђж'а своего и^ ре'че (е^мђ) посли` м^и ё%бо
е^ді'ного эT ѓ%трокъ и^ еді'ного эT ѓ^сляT, и^ текђ`
до чл~ка бж~їа и^ возвращђ (я&)” И$ рече чт^о ја^ко
и%деши к не'мђ (и с^е) дньs не но'въ мsць, ниже
сђбо'та. ѓ^на' же рече ми'ръ” И$ ѓ^сњдла ѓ^сля`
(свое) и^ реq къ ѓ^тро'чищђ свое^мђ веди` (и^) ходи`
не ё^дръжи мене`, да вся'дђ ја%коже рекђ т^и”
(-)26 І$ и^де` и^ прїиде до чл~ка бж~їя въ го'рђ карми'льскђю. и^ бы'сть ја%ко ви'дњ (ея`) і^е^лисе'и
грядђщђю (-)27. и^ рече къ (гиѓ^зїю)28 ѓ^тро'чищђ свое^мђ. с^е ё^бо [сђман#тяныни]29 (гряде'тъ)30” (-)31 Тецы` (ё^бо) въ срњте'нїе е'й, и^
рцы е'й ми'ръ тебњ`. (и^ тече во срњте'нїе е'й, и^
рече е'й ми'ръ тебњ`), ми'ръ мђж'ђ твое^мђ,
ми'ръ ѓ^тро'чищђ. ѓ^на' же реq ми'ръ” И$ прїиде
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къ і^е^лисе'ю въ го'рђ и^ е'мся за но'ѕњ е^го и^
прибли'жися (гиѓ^зїи)32 (и^) хотя` эTринђти ю&.
и^ реq і^е^лисе'и, ѓ^ста'ви ея` ја%ко дш~а ея` прискоrбна
е^сть (нн~њ)33. и^ г~ь ё^таи` эT мене` и^ не възвњсти мнњ`” (И$ рече жена` е^да`)34 проси'хъ сн~а ё^
г~а мое^го, ја^ко реко'хъ не прелсти мене`” И$ реq і^е^лисе'и къ (гиѓ^зїю)35, препоя'ши чре'сла своя` и^
возми` же'злъ мо'и въ рђцњ свои`, і^ и^ди`. *(и^)36
ја%ко а%ще ѓ^бря'щеши мђ'жа не блsви е^го. и^ а'ще
блsвиT т^я мђжъ не эTвњща'и е^мђ. и^ возложи`
же'злъ мо'и на лице` ѓ^тро'чищђ” И$ реq мт~и ѓ^тро'чища жи'въ г~ь и^ жива` дш~а твоа` а%ще
ѓ^ста'нђ тебе` и^ въста` і^е^лисе'и і^ и^де` въ слDњ
е^я`” (Гиѓ^зїи же)37 ё^преди (и&)38 и^ возложи же'злъ
на лице` ѓ^тро'чищђ. и^ не бњ гла'са (ни)39 послђша'нїя. и^ възврати'ся въ срњте'нїе е^го и^
повњ'да е^мђ гл~я, не въста` ѓ^тро'чищъ” И$
вни'де і^е^лисе'и въ хра'мъ, и^ с^е ѓ^тро'чищъ
ё^мры'и положе'нъ б^њ на ѓ%дрњ е^го” И вни'де
і^е^лисе'и в до'мъ. и^ затвори` две'ри эT ѓ^бо'ю
само'ю. и^ помоли'ся г~ђ, и^ възы'де и^ ля'же на
ѓ^тро'чищи. и^ положи` ё^ста` своя` на ё^стXњ е^го.
и^ ѓ'чи свои` на ѓ'чи е^го. и^ рђ'цњ свои` на рђ'цњ
е^го, (и^ пле'снњ свои` на пле'снђ е^го. и^ дђнђ на'нь)
і^ и^де` ѓ^ не'мъ и^ разъгорњ я пло'ть ѓ^тро'чищђ”
И$ *ѓбрати'ся и^ ѓ^бходи` в# хра'мњ сю'дђ и сю'дђ. и^ възы'де и^ преклони'ся на ѓ^тро'чища (-)40
сеDмижды. и^ эTвр~ъзе ѓ^тро'чищъ ѓ'чи свои`” И$
воз#пи і^е^лисе'и къ (гиѓ^зїи)41, и^ рече. призови (м^и)
(сђман#тяны'ню)42 сїю. и^ възва (ю&) и^ вни'де к
не'мђ. и^ рече (е'й) і^е^лисе'и прїими сн~ъ тво'и” И$
вни'де жена` и^ паде` на' ногђ е^го и^ поклони'ся
(е^мђ) до земля`, и^ поја%тъ сн~а свое^го (-)43
и^зы'де” І$ е^лисе'и, возврати'ся в# галга'лы. и^ (б^њ
гла'дъ)44 в# земли` (то'й). и^ сн~ове прoрчи сњдя'хђ
преD нимъ. и^ рече і^е^лисе'и ѓ^тро'чищђ свое^мђ, наста'ви ко'нобъ ве'лїи, и^ свари` варе'нїе сн~омъ проро'чиM” І$ и^зы'де е^ді'н# (эT ниX) на село` собра'ти ѕелїа
ди'вїа и^ ѓ^брњтъ винограD на селњ`, и^ набра` в
не'мъ ја%блока ди'вїяго, по'лнђ ри'зђ свою`, и^ всы'па в коте'лъ на сваре'нїе. ја^ко не разђмњша” И$
принесе мђжеM ја%сти. и^ бы'сть ја^дђщиM и^мъ эT
варе'нїя. и^ с^е возопи'ша и рњша смр~ть (еs) въ
коно'бњ чл~че бж~їи, (-)45 не мого'ша ја%сти” И$ рече
возми'те мђки` и^ въсы'пте в# коно'бъ. и^ рече
і^е^лисе'и къ (гиѓ^зїю)46 ѓ%трочищђ (свое^мђ), и^знеси` лю'демъ (-)47 да ја^дяT. и^ не бы'сть ктомђ`
(-)48 (лђка'ваго гла'са)49 ѓ^ коно'бњ” И$ мђжъ прїиде эT (веџарылисы)50, и^ принесе` къ чл~кђ бж~їю
прьвороDныи (хлbњ я^чныи, к~.)51 и^ смо'квы. и^ рече
да'ите лю'демъ (-)52 да ја^дя'тъ” И рече ѓ%трокъ е^го (не довлњ'етъ)53 с^е преD сто'мъ мђж'ъ.
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тині? Вона ж сказала: Мир. 27 І прийшла вона до Елисея до гори і схопилася за його ноги. І наблизився Ґиозій, і хотів віддалити її, і сказав Елисей: Полиши її, бо її душа сьогодні
засмучена, і Господь затаїв від мене,
і не сповістив мені. 28 І сказала жінка: Чи я просила сина в мого Господа? Бо я сказала: Не обмани мене. 29
І сказав Елісей до Ґиозія: Підпережи
свої бедра і візьми мою палицю у
свої руки й іди. *І коли лиш зустрінеш чоловіка – не благослови його, і
якщо благословить тебе чоловік – не
відповіси йому, і поклади мою палицю на лице дитини. 30 І сказала матір
дитини: Живий Господь і жива душа
твоя, якщо оставлю тебе! І встав Елисей і пішов вслід за нею. 31 Ґиозій же
випередив його і поклав палицю на
лице дитини – і не було ні голосу ні
слуху. І він повернувся назустріч тому, і сповістив йому, кажучи: Не
встала дитина. 32 І ввійшов Елисей
до дому – і ось мертва дитина була
покладена на його ліжко. 33 І ввійшов Елисей до дому, і замкнув двері
від них обох, і помолився Господеві.
34 І він пішов і ліг на хлопчину, і поклав свої уста на його уста, і свої очі
на очі його, і свої руки на його руки, і
свої ноги на його ноги, і подув на
нього, і ходив над ним – і розігрів він
тіло дитини. 35 *І він повернувся і
походив по кімнаті сюди й туди, і пішов і схилився над дитиною сім разів. І дитина відкрила свої очі. 36 І
крикнув Елисей до Ґіозія, і сказав:
Поклич мені цю соманітку. І той її
покликав, і вона ввійшла до нього. І
сказав їй Елисей: Візьми твого сина.
37 І жінка ввійшла і впала до його
ніг, і поклонилася йому до землі, і
взяла свого сина і вийшла. 38 Елисей
повернувся до Ґалґали, і був голод у
тій землі. І пророчі сини сиділи перед
ним. І сказав Елисей своєму слузі:
Поклади великий баняк і звари їжу
пророчим синам. 39 І вийшов один з
них на поле збирати дикі зела, і знайшов виноград на полі, і набрав з
нього повний свій плащ диких плодів, і всипав до баняка на варення,
коли ті не знали. 40 І приніс він чоловікам їсти, і сталося, що коли вони
їли з їжі, і ось закричали, і сказали:
Смерть є в баняку, божий чоловіче.
Не могли вони їсти. 41 І той сказав:
Візьміть муки і всипте до баняка. І
сказав Елисей до Ґиозія, свого слуги:
Неси людям, хай їдять, – і не було
більше поганого слова про баняк. 42
І прийшов чоловік з Ветарилиси, і
приніс до божого чоловіка з первоплодів 20 ячмінних хлібів і фіґи, і він
сказав: Дайте людям, хай їдять. 43 І
сказав його слуга: Цього не вистар-
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чає на сто мужів. І той сказав: Дай їх
народові, хай їдять, бо так говорить
Господь: Хай їдять, і їм остане! 44 І
вони поїли, і осталося за господнім
словом, яке сказав Елисей.

Глава 5

лук. 4

1 І Нееман, князь сили Асирії, був
великим чоловіком перед своїм паном і подиву гідним лицем, бо задля
нього Господь дав Сирії спасіння. І
цей чоловік був великий і сильний,
але був дуже прокажений. 2 І зі Сирії
вийшло мало вояків, і полонили малу
дівчину з ізраїльської землі, яка служила перед жінкою Неемана. 3 І вона
сказала своїй пані: Корисно було б
моєму панові, якщо б був у божого
пророка, що в Самарії, бо той очистив би його від прокази. 4 І, пішовши, вона сповістила своєму панові, й
сказала: Так і так, – сказала дівчина,
що є з ізраїльської землі. 5 Сказав же
сирійський цар до Неемана: Іди і
ввійди, і пошлю листа до ізраїльського царя. І він пішов і взяв у свої руки
10 талантів срібла і 6000 золотих, і 10
гарних одеж на зміну. 6 І він приніс
листа до ізраїльського царя, кажучи:
Ось нині, як прийде цей лист до тебе,
ось я до тебе послав Неемана, мого
раба, щоб ти його очистив з його
прокази. 7 І сталося, що як прочитав
листа ізраїльський цар, то роздер
свою одіж і сказав: Чи я є Бог, щоб
убити і живим чинити, що цей послав
до мене, щоб я очистив чоловіка від
його прокази? Але далі знайте і глядіть, що ось він і шукає причини на
мене. 8 І сталося, коли почув Елисей,
що ізраїльський цар роздер свою одіж, то послав до ізраїльського царя,
кажучи: Навіщо ти роздер свою одіж? Хай сьогодні Нееман прийде до
мене і хай пізнає, що є пророк в Ізраїлі. 9 І прийшов Нееман на конях і
на колісницях, і став при дверях дому
Елисея. 10 І послав Елисей посла до
нього, кажучи: Пішовши, помийся
сім раз в Йордані, і тобі зміниться
тіло і очиститься. 11 І розгнівався
Нееман і пішов, і сказав: Ось, сказав,
отже, я, що вийде до мене; і стане, і
прикличе іменем Бога свого, і покладе свої руки на місце, і очистить проказу. 12 То чи не кращі Авана і Фарфана – ріки Дамаску від Йордану і
всіх ізраїльських вод? То чи пішовши, помитися не маю в них – і очищуся? І відійшов розгніваним, і пішов. 13 І наблизилися його слуги і
промовили до нього, кажучи: Якщо б
пророк сказав тобі велике слово – чи
ти не вчинив би за ним? Він же сказав до тебе це: Помийся – і очистишся. 14 І пішов Нееман і *помився
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и^ реq (лю'демъ да'ждъ)54 (я&)55 да ја^дя'тъ, ја%ко си'це гл~етъ г~ь да ја^дя'тъ и^ ѓ^ста'неT
(и%мъ)” И$ ја^до'ша и^ ѓ^ста по гл~ђ гн~ю (и^же гл~а
і^е^лисе'и)”

Глvа, е~”
1

[нее^ма'нъ] кня'ѕь си'лныхъ (а^сљ=рїи)2 б^њ
мђж'ъ ве'лїи преD господи'номъ своиM, и^
ди'веn в ли'цњ. ја%ко е^го ра'ди да'сть г~ь
сп~се'нїе сљ=рїи`. и^ (сїи) мQђ б^њ ве'лїи (и^
3
си'ленъ) , (н^о ѕњло б^њ) прокаже'нъ” И$ эT сљ=рїи
и^зыйдо'ша во'ини ма'ли. и^ плњни'ша (ю'нотъкђ
ма'лђ эT зе'мли і^и^л~евы)4, (и^же)5 преD жено'ю [нее^ма'новою]6 (слђжа`)” (И$)7 реq госпо'жи свое'и по'лезно
б^ы господи'нђ мое^мђ было` (а%ще б^ы бы'лъ) ё^
прoрка бж~їя и^же въ самарїи. (то'й б^о)8 ѓ^чи'ститъ (-)9 эT прока'зы е^го” И$ (шеDши)10 возвњсти' господи'нђ свое^мђ и^ рече. та'ко, и^ та'ко
гл~а ю%нотъка ја%же (е^сть) эT земля` і^и^л~евы” Рече
же цр~ь сљ=рїискїи къ [нее^ма'нђ]11, прїиди и^ вни'ди, и^ пошлю` кни'гђ къ цр~ю і^и^л~евђ, і^ и^де` и^
взя` в рђ'цњ свои`, і~, тала'нтъ сре'бра. и^ Wѕ~,
зла'тник#, и^ і~, (ри`зъ и^змnњ)12 (кра'снъ)” И$ внесе`
кни'гђ къ цр~ю і^и^л~евђ гл~я (с^е)13 нн~њ ја%ко прїиде кни'га сїя к тебњ` с^е послаX к тебњ [нее^ма'на]14 раба` моеh, (-)15 да ѓ^чи'стиши и& эT прока'зы е^го” И$ бы'сть ја^ко прочте` (кни'гђ цр~ь і^и^л~евъ)16 разDра ри'зы своа` и^ реq. е^да` (азъ боh)17
(е^смь) ё^мрътви'ти и^ жи'вотвори'ти, ја%ко се'й
посла` къ мнњ` да ѓ^чищђ` мђж'а эT прока'зы
е^го, н^о про'чїе разђмњ'ите и^ ви'дите ја%ко (с^е і^)
и'щетъ вины` (-)18 [къ мнњ`]19” И$ бысть ја%ко
ё^слы'ша і^е^лисе'и ја^ко раздра` (ры'зы своя цр~ь і^и^л~евъ)20. и^ посла` къ цр~ю іи^л~евђ гл~я почт^о раздра` ры'зы своя`. да прїидеT къ мнњ (нн~њ) [нее^ма'нъ]21 и^ да разђмњеT ја%ко е^сть прoркъ въ
і^и^л~и” И$ прїиде [нее^ма'нъ]22 на (ко'нехъ и^ на колесни'цахъ)23. и^ ста` при две'рехъ до'мђ і^е^лисе'ева”
И$ посла` і^е^лїсе'и посла` к не'мђ гл~я. шеD и^змы'ися
седми'цею въ і^ѓр^ да'ни. і^ и^змњни'т# ти ся
пло'ть (-)24 и^ ѓ^чи'стится” И$ разгнњ'вася [нее^ма'нъ]24 (-)26 эTи^де` и^ реq, с^е ё^бо гл~ахъ ја%ко и^зы'идетъ ко мнњ` и^ ста'нетъ и^ призове'тъ и%менемъ б~а свое^го. и^ возло'житъ рђ'кђ свою` на
мњ'сто, и^ ѓ^чи'ститъ прока'зђ” (То) нњ'сть л^и
ё%нше а^ва'на и^ (фарфа'на)27 рњки` дама'сковњ па'че і^ѓ^рда'на, и^ вс^я во'ды і^и^л~евы. (т^о) не и'мамъ
л^и шеD и^змы'тися в ни'хъ, и^ ѓ^чи'щђся и^ ё^клони'ся (гнњ'венъ і^ и^де`)28” И$ приближи'шася
ѓ%троцы е^го и^ рњша е^мђ (гл~юще). а%ще б^ы ве'лїе сло'во гл~алъ прoркъ теб^њ не бы л^и сътвори`лъ е^си ја%коже (с^и, с'и же) рече к тебњ` и^змы'и566
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ся и^ ѓ^чи'стишися” И$ сни'де [нее^маn]29 и^ *погрђзи'ся въ і^ѓ^рда'нњ сеDмери'цею. по гл~ђ і^е^лисе'я. и^
ѓ^брати'ся пло'ть е^го ја%ко пло'ть ѓ^троча'те
мла'да и^ ѓ^цысти'ся” И$ возврати'ся (па'ки) къ
іе^лисе'ю то'й са'мъ, и^ вс^е ѓ^плъче'нїе е^го. и^
(пришеD)30 ста` [преD нимъ]31. и^ рече, а%зъ нн~њ
разђмњхъ ја%ко нњ'сть б~а въ все'и земли`. н^о
то'кмо въ і^и^л~и. то с^е ё^же` прїими блsвенїе эT
раба` свое^го” И$ рече і^е^лисе'и жи'въ г~ь и^же преDстою`
преD ниM. а%ще прїимђ (чт^о), и^ нђжда'ше и&
взяти и^ не послђша (е^го н^и взя`)” И$ рече [нее^ма'нъ]32 (-)33 а%ще ли, не (хо'щеши взя'ти т^о)
да'ждъ м^и рабђ` твое^мђ бре'мя сђпрђ'гома
м#щима. [-]34 эT земля се'я чрьме'ныя, ја%ко не
сътвори'тъ эTсе'лњ ра'бъ тво'и вс^есожъже'нїя и^
жрътвы богоM и%нњмъ, н^о г~ђ е^ді'номђ” [Э$ гл~ђ
же сеM и^ словеси` се'мъ]35 (-)36 да эTпђститъ г~ь
рабђ` твое^мђ, внегда` вни'детъ господи'нъ мо'и в
до'мъ рем#ма'новъ на поклоне'нїе е^мђ, и^ (та'мо)
почїе^тъ в рђ'кђ мое'ю, и^ поклоню'ся в до'мђ
рем#ма'ни, е^гда` кланя'тися е^мђ в до'мђ рем#ма'ни. и^ да ѓ^чи'ститъ ё^бо г~ь раба` твое^го ѓ^
словеси` се'мъ” И$ рече і^е^лисе'и къ [нее^ма'нђ]37. и^ди` с
ми'роM и^ эTи^де` эT не'го въ [хавра'ньскђ зе'млю]38” И$
реq (гиѓ^зїи)39 ѓ^тро'чищъ і^е^лисеѓ'въ. се (господи'нъ
мо'и. эTра'ди)40 нее^ма'нђ сљ=ряни'нђ семђ`. не взя'ти эT рђки` е^го и^же принесе`. жи'въ г~ь ја%ко
и%мамъ тещи` въ слDњ е^го и^ возмђ` эT не'го
нњ'что” И$ тече` (гиѓ^зїи)41 въ слDњ [нее^ма'новъ]42”
и^ ви'дњ е^го [нее^ма'нъ]43 текђща въ слDњ е^го. и^
възврати'ся съ колесни'ца на срњте'нїе е^мђ. и^
рече (гиѓ^зїи) ми'ръ (т^и), (сїи же рече ми'ръ”)
Господи'нъ мо'и посла` м^я гл~я. с^е нн~њ прїидо'ста ко мнњ` дв^а ѓ^тро'чища эT го'ры е^фре'мля
эT сн~овъ пророчъ, да'ждъ ё^бо (рече) е^ю` (ради)
тала'нтъ сре'бра, и^ дв^њ и^змњ'нњ ри'зъ” И$ рече
[нее^маn]44 возми` (нн~њ) дв^а тала'нта сре'бра. и^
взя` [дв^а тала'нта]45 во два` мњшца и^ дв^њ
и^змњ'нњ ри'зъ. и^ възложи на' два ѓ^тро'чища
своя`. і^ и^до'ша преD ниM и^ прїидо'ша в сђмра'ки, и^
взя'тъ эT рђкђ ею` и^ сокры` въ хра'мњ, и^ эTпђсти мђжа” И$ са'мъ (вшеD)46 преDста` господи'нђ
свое^мђ, и^ рече к немђ і^е^лисе'и эTкђдђ (прїиде
гиѓ^зїи)47. и^ реq (гиѓ^зїи)48 не и^сходи'лъ ра'бъ
тво'и ника'може” И$ реq к не'мђ і^е^лисе'и нњ'сть л^и
(ходи'ло срDце мое`)49 с тобо'ю, (и^ ви'дњ) ја%ко возвраща'лъся мђжъ с колесни'ца [е^го]50 въ срњтенїе
тебњ`. и^ нн~њ прїяl е^си сре'бро и^ (-)51 (ри'зы взялъ
е^си)52 (себњ`). (-)53 да кђ'пиши за ни'хъ верто'грады, и^ масли'ны и^ виногра'ды, и^ ѓ'вца и^ волы`.
и^ ѓ'трокы и^ ѓ^трокови'ца” И$ прока'за [нее^ма'нова]54
да прильнетъ на тебњ`, и^ на сњмени твоеM во
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в Йордані сім разів, за словом Елисея, і змінилося його тіло на тіло
малої дитини, і він очистився. 15 І
повернувся знову до Елисея він сам
і ввесь його табір, і, прийшовши,
став перед ним. І сказав: Я нині
зрозумів, що немає Бога в усій
землі, але тільки в Ізраїлі. То ось
вже прийми благословення від свого раба. 16 І сказав Елисей: Живий
Господь, якому я стою перед ним –
хіба щось візьму! І той наступав на
нього, щоб прийняв, і не послухав
його ані не взяв. 17 І сказав Нееман: Якщо ж не хочеш взяти, то
дай мені, твоєму рабові, вантаж пари ослів з цією червоною землею,
бо відтепер твій раб не зробить цілопалення ні жертви іншим богам,
але тільки одному Господеві. 18 За
слово ж це і мову цю хай Господь
відпустить твоєму рабові, коли
ввійде мій пан до дому Реммана,
йому поклонитися; і там спочине
на моїх руках, і поклонюся в домі
Реммана, коли він поклоняється в
домі Реммана; і хай простить, отже,
Господь твоєму рабові за це слово.
19 І сказав Елисей до Немана: Іди з
миром. І той пішов від нього до
хавронської землі. 20 І сказав Ґиозій, слуга Елісея: Ось мій пан пощадив цього Неемана, сирійця, щоб
не взяти з його руки те, що приніс.
Живий Господь, що побіжу вслід за
ним і візьму щось в нього. 21 І побіг Ґиозій вслід за Нееманом. І побачив його Нееман, як той біг вслід
за ним, і повернувся з колісниці йому назустріч. 22 І сказав Ґиозій:
Мир тобі. Він же сказав: Мир. Мій
пан мене послав, кажучи: Ось тепер прийшли до мене два юнаки з
гори Ефрема, з пророчих синів, отже, дай, – сказав, – задля них талант срібла і дві зміни одежі. 23 І
сказав Нееман: Візьми тепер два
таланти срібла. І він взяв два таланти в два мішки і дві зміни одежі, і
поклав на двох своїх слуг, і ті йшли
перед ним, 24 і прийшли в сумерках. І він взяв з їхніх рук і сховав в
кімнаті, і відпустив мужів, 25 і сам,
ввійшовши, став перед своїм паном. І сказав до нього Елісей: Звідки ти прийшов, Ґиозію? І сказав Ґиозій: Твій раб нікуди не виходив.
26 І сказав до нього Елисей: Чи не
ходило моє серце з тобою і бачило,
коли чоловік повертався з його колісниці тобі назустріч? І тепер ти
взяв срібло, і ти собі взяв одіж, щоб
купити за них городи й оливкові
сади, і виноградники, і вівці, і воли,
і слуг, і служниць. 27 І проказа Неемана хай приліпиться до тебе і до
твого насіння навіки. І той вийшов
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від його лиця прокажений, наче сніг.

Глава 6
1 І сказали сини пророків до Елісея: Ось, отже, місце, в якому ми живемо перед тобою, є нам тісне. 2 То
підемо сьогодні до Йордану і візьмемо звідти, чоловік по одній колоді, і
зробимо собі там приміщення, щоб
там мешкати. І він сказав: Ідіть. 3 І
сказав один: Ходи і сам з твоїми рабами. І він сказав: Я піду. 4 І він пішов з ними, і, прийшовши до Йордану, вони рубали дерево. 5 І коли один
відрубував колоду – і ось залізо зіскочило з топорища і впало в воду. І
той закричав, і сказав: О пане мій, і
це позичив я. 6 І сказав божий чоловік: Де воно впало? І той показав
йому місце. Він же відломив деревину і кинув її туди – і залізо виплило. 7 І сказав: Візьми сам. І той
простягнув свою руку і взяв його. 8 І
сирійський цар воював проти Ізраїля,
і порадився з слугами своїми, кажучи: На якомусь місці, Єлмоне,
перейду. 9 І послав Елисей до ізраїльського царя, кажучи: Бережись не
піти на це місце, бо там залягли сирійці. 10 І послав цар ізраїльський до
місця, про яке йому сказав Елисей, і
він оберігся від того не раз ані два. 11
І зворушилося серце сирійського царя за це слово, і покликав своїх слуг,
і сказав до них: Не сповіщаєте мені
хто мене видає в руки ізраїльському
цареві? 12 І сказав один з його слуг:
Ні, пане мій царю, бо пророк Елисей,
що в Ізраїлі, він сповіщає ізраїльському цареві всі слова, які лиш
говориш в сховці своєї спальні. 13 І
той сказав: Ідіть і подивіться де це є
– і, пославши, приведу його. І сповістили йому, кажучи: Ось є в Евдотаїмі. 14 І він послав туди коней, і колісниці, і тяжку силу, і прийшли вночі й окружили місто. 15 І вранці
збудився раб Елисея, і, вставши, вийшов – і ось сила окружила місто, і
коні, і колісниці; і сказав його слуга
до нього: О пане, що зробимо? 16 І
сказав Елисей: Не бійся, бо більше є
з нами, більше ніж тих, що з ними. 17
І помолився Елисей, і сказав: Господи, відкрий сьогодні очі свого
слуги, і хай побачить. І Він відкрив
очі слуги – і побачив: і ось гора
повна коней, і вогненна колісниця
довкруги Елісея. 18 І вони зійшли
до нього, і помолився Елісей до
Господа, і сказав: Отже, побий цей
народ сліпотою. І Він побив їх сліпотою за словом Елісея. 19 І сказав
до них Елісей: Це не дорога і це
не місто. Ідіть за мною, і поведу
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вњки. і^ и^зы'де эT лица` е^го прокаженъ ја%ко
снњ'гъ”

Глvа, ѕ~”
рњша сн~ове прoрчи къ і^е^лисе'ю с^е ё^бо мњсто и^дњже м^ы живе'мъ проти'вђ тебе`.
тњ'сно е^сть на'мъ” (То) да и^де'мъ нн~њ
до і^ѓ^рда'на. и^ да во'змемъ эTтђдђ мђжъ
по беръвнђ` е^ді'номђ, и^ да сътвори'мъ себњ т^ђ
ѓ^би'телища пребыва'ти т^ђ. и^ (сїи) рече и^дњте” И$ рече е^ді'нъ (-)1 гряd (и^ са'мъ) съ рабы` свои^ми, и^ (сїи) рече аZ и^дђ`” І$ и^де` с ни'ми и^ (дошеDше)2 до і^ѓ^рда'на (-)3 сњко'ша дре'во” И$ е^гда е^ді'нъ эTсњка'ше бер#вно`, и^ (с^е) желњ'зо спаде` [с
топори'ща]4 (и впаде`) в# во'дђ. и^ възопи` [и^ рече]5
ЭO господи'не (мои) и^ си` е^заа'х#” И рече чл~къ
бж~їи где` паде`, и^ показа` е^мђ мњ'сто. (ѓ%нъ
же)6 вломи` дре'во и^ в#ве'рже (и&) т^ђ. и^ въсплы`
желњзо” И$ рече возми` са'мъ, и^ (сїи) просте'ръ рђкђ свою` и^ взяT е&” И$ цр~ь сљ=рскїи б^њ вою'я на і^и^л~я, и^ совњща` съ ѓ%троки свои^ми гл~я. на
мњ'сто нњ'кое і^е^лмо'не преи^дђ`” И$ посла` і^е^лисе'и
къ цр~ю і^и^л~евђ гл~я съхрани` не преити` на мњ'сто с^е. ја%ко т^ђ сљ=ря'не заляго'ша” И$ посла` цр~ь
і^и^л~евъ на мњсто ѓ^ не'мже реq е^мђ і^е^лисе'и, (-)7
соблюде'ся эTтђдђ ни е^ді'ною ни два'жды” И$
смђти'ся (срDце)8 цр~ю сљ=рскђ ѓ^ словесњ семъ. и^
призва` ѓ%троки своя` и^ рече к ни'мъ, не возвњща'ете м^и кт^о предае'тъ м^я (в рђцњ) цр~ю
і^и^л~евђ” И$ рече е^ді'нъ эT ѓ'трокъ е^го. н^и господине мо'и цр~ю, ја%ко (прoркъ і^е^лисе'и)9 и^же въ і^и^л~и
возвњща'етъ цр~ю і^и^л~вђ вс^я словеса` ја%же а%ще
гл~еши въ сокро'вищи ло'жница свое'я” И$ рече и^дњте (и^) ё^вњдњте гдњ` (е^сть с^е)10. и^ посла'въ приведђ и&, и^ возвњсти'ша е^мђ гл~юще се
(е^сть) во (е^вдоџаи'ме)11” И$ посла` та'мо ко'ня и^
колесни'ца и^ си'лђ тя'жкђ, и^ прїидо'ша но'щїю
и^ ѓ^бъја%ша гра'дъ” И$ ё^рани` заё'тра раb і^е^лисе'ѓ^въ, (и^ въста'въ)12 и^зы'иде, и^ с^е си'ла ѓ^бъстђпи` граD и^ [ко'ни]13 и^ колесни'ца, и^ рече ѓ%трокъ (е^го) к немђ ЭO господине чт^о сътвори'мъ” И$ рече і^е^лисе'и не бо'ися ја%ко бо'лїи е^сть со
на'ми, па'че не'же и^же съ ни'ми” И$ помоли'ся і^е^лисе'и и^ рече, г~и эTвръзи` [нн~њ]14 ѓ%чи ѓ%трока
(свое^го) и^ ё'зриT, и^ эTвръ'зе (-)15 ѓ%чи (ѓ^тро'чища)16 и^ ви'дњ и^ с^е гора` и^спо'лнь ко'нь и^ колесни'ца ѓ%гньна ѓ%крsтъ і^е^лисе'я” И$ снидо'ша к немђ
и^ помоли'ся і^е^лисе'и къ г~ђ. и^ рече, порази` ё^бо
(ја^зы'къ се'и)17 невидњ'нїем# и^ порази` и^хъ невидњ'нїемъ по гл~ђ і^е^лисе'е^вђ” И$ рече к ни'мъ і^е^лисе'и, [не се` пђть и^ не се` гра'дъ]18. гряди'те по
мн^њ и^ ведђ` в^ы къ мђж'еви е^гоже и%щете (в^ы).
568
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и^ веде` я& в# самарїю” И$ бы'сть е^гда` внидо'ша
въ самарїю, и рече і^е^лисе'и эTвръзи` ё^бо (и^мъ) г~и
ѓ%чи и^хъ и^ да ви'дятъ. и^ эTвръзе` г~ь ѓ%чи и^хъ
и^ ви'дњша. и^ с^е бя'хђ посредњ самарїя” И$ рече
цр~ь і^ил~евъ [къ і^е^лисе'ю]19 ја%ко ви'дњ я& а%ще поражђ` я& пораже'нїемъ эTч~е” И$ рече (і^е^лисе'и) не порази'ши. н^о тоkмо е^же е^си плњниl ѓ^рђжїемъ (си'мъ)20, и^
лђкомъ свои^мъ и^збїе'ши. предложи` (и^мъ) хлњбы
и^ во'дђ (-)21 да ја^дя'тъ. и^ да пі'ютъ. и^ да
и^дђтъ къ господи'нђ свое^мђ” И$ преDложи` и^мъ
предъложе'нїе ве'лїе и^ ја%ша и^ пи'ша. и^ эtпђсти`
я& і^ и^до'ша къ господинђ свое^мђ, и^ не приложи'ша ктомђ` (приходи'ти и^с# сљ=рїя)22 въ зеMлю
і^и^л~евђ” И бы'сть по сихъ. и^ събра` сн~ъ а^де'ровъ цр~ь
а^сљ=рїискїи, вс^е ѓ^полче'нїе свое. и^ (вше'дъ)23 ѓ^бъсњде самарїю” И$ бы'сть гла'дъ вели'къ въ самарїи`, и^ с^е ѓ^бъсњдо'ша ю&” до'ндеже бы'сть глава`
ѓ^сло'ва за н~, си'кль сребра`, и^ четве'ртая ча'сть
мњры гно'ю голђби'наго, за е~ си'кль сребра`” И$
бы'сть цр~ь і^и^л~въ ходя` по стњна'мъ. и^ жена`
(нњ'кая) возопи` к немђ гл~ющи, сп~си (м^я) господине (мои) цр~ю” И$ рече е'й а^ще тебе не спsаеT г~ь,
ка'ко а^зъ сп~сђ тя. е^да` эT гђмна` и^ли
^ эT точи'ла” И$ рече е'й цр~ь что` т^и е^сть, (ѓ^на' же эTвњща`), и^ рече, (сїя жена`)24 (къ мн^њ рече`)25 да'ждь
(ми) сн~ъ твои да и^ ја^ди'мъ и& дне'сь. (а^)26 (ё'тро
мое^го сн~а з#ја^ди'мъ)27. і^ и^спеко'хомъ сн~а мое^го і^
и^з#ја^до'хомъ и&. и^ рњхъ ко не'и въ дн~ь вторы'и.
да'ждь сн~а твое^го і^ и^з#ја^ди'мъ и&, и^ съкры` сн~а
свое^го” И$ бы'сть ја%ко слы'ша цр~ь і^и^л~евъ словеса` жены`. (и^) раздра` ри'зы своя. и^ (-)28 хожда'ше по стњнњ`. и^ ви'дњша лю'дїе вре'тище на пло'ти е^го
внђтръ” И$ рече (цр~ь) сїя да сътвори'тъ м^и б~ъ
и^ с^и да приложи'тъ (м^и) а^ще бђдетъ (і^е^лисе'и съ
главо'ю свое'ю)29 днесь” (-)30 І$е^лисе'и (же) сњдя'ше в
домђ` свое^мъ. и^ ста'рцы сидя'хђ с нимъ, и^ посла` [цр~ь]31 мђжа преD лицемъ своиM (и^) преже да'же
прїити` посла'вшемђ к немђ. и^ то'и рече къ
ста'рцемъ. не вњсте л^и ја%ко посла` сн~ъ ё^бїици
сего`, да эTсњчетъ главђ` мою. (и^) ви'дите до'ндеже прїидетъ посе'лъ. ё^тверди'те две'ри и^ печа'лна сътвори'те и& ё^ две'рїи. не то'потъ л^и
но'гђ господина е^го въслњдъ е^го” (И$) е^ще` е^мђ
гл~ющђ с ни'ми. и^ с^е посе'л# сни'де к немђ, (и^
пости'же и& цр~ь) и^ реq, с^е си` ѕло'ба эT г~а. т^о потръплю` гв~и ксемђ`”

Глvа, з~”
рече і^е^лисе'и (слы'шите)1 слово гн~е. си'це
гл~етъ г~ь ја%ко в ча'съ сїи ё'тро. мњра
мђки` пшени'чны (бђдетъ) за си'кль (е^ді'н#), и^ дв^њ мњрњ ја^чме'ню за си'кль (е^569

вас до чоловіка, якого ви шукаєте. І
привів їх до Самарії. 20 І сталося, що
як ввійшли до Самарії, і сказав Елисей: Відкрий же їм, Господи, їхні очі,
і хай побачать. І Господь відкрив їхні
очі, і побачили – і ось вони були посеред Самарії. 21 І сказав до Елисея
ізраїльський цар, як їх побачив: Чи
поб’ю їх побиттям, батьку? 22 І сказав Елисей: Не поб’єш, але хіба яких
в полон взяв ти цією зброєю і своїм
луком, тих поб’єш. Поклади їм хліби
і воду – хай їдять і хай п’ють, і хай
ідуть до свого пана. 23 І той поставив
їм великий стіл – і поїли, і попили, і
він відіслав їх, і пішли до свого пана,
і більше не додали приходити із Сирії в ізраїльську землю. 24 І сталося
після цього, і зібрав син Адера, асирійський цар, ввесь свій табір, і, пішовши, обложив Самарію. 25 І був
великий голод в Самарії, і ось її облягли, аж доки голова осла була за 50
сиклів срібла і четверта частина міри
голубиного гною за 5 сиклів срібла.
26 І цар ізраїльський ходив по мурах,
і якась жінка закричала до нього, кажучи: Спаси мене, мій пане царю! 27
І він сказав їй: Якщо тебе не спасає
Господь, як я тебе спасу? Чи з току,
чи з точила? 28 І сказав їй цар: Що
тобі є? Вона ж відповіла, і сказала:
Ця жінка сказала до мене: Дай мені
твого сина – і з’їмо його сьогодні, а
завтра з’їмо мого сина. 29 І ми спекли мого сина і з’їли його. І я сказала
до неї в наступному дні: Дай твого
сина – і з’їмо його. І вона сховала
свого сина. 30 І сталося, що як ізраїльський цар почув слова жінки, то
роздер свою одіж і ходив по мурах, і
народ побачив мішок підсподом, на
його тілі. 31 І сказав цар: Це хай зробить мені Бог і це хай мені додасть,
якщо Елисей буде сьогодні з своєю
головою. 32 Елисей же сидів у своєму домі, і старці сиділи з ним. І цар
послав чоловіка перед своїм лицем, і
раніше, ніж прийшов до нього посланець, і той сказав до старців: Чи не
знаєте, що син цього вбивця послав,
щоб відрубати мою голову? І глядіть,
поки не прийде посол, замкніть двері,
і завдайте йому клопіт при дверях. Чи
не звук ніг його пана вслід за ним? 33
І ще як він говорив з ними – і ось зайшов до нього посол, і цар його наздогнав і сказав: Ось це зло від Господа. То чи потерплю Господеві ще?

Глава 7
1 І казав Елисей: Послухайте господнє слово. Так говорить Господь:
Що в цій годині завтра в брамах Самарії мірка пшеничної муки буде за
один сикль і дві мірки ячменю за о-
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дин сикль. 2 І відповів тристат, на якому цар спочивав, на його руці, і
сказав до Елисея: Ось якщо відкриє
Господь і небесні отвори, то це слово
не збудеться. Елисей сказав: Ось ти
побачиш своїми очима – і з того не
з’їси. 3 І було 4 прокажені чоловіки
при брамі міста, і сказав чоловік до
свого ближнього: Що ми тут сидимо,
доки не помремо? 4 Якщо скажемо:
Ввійдемо до міста, – то в місті є голод, і там помремо. Якщо ж сидітимемо тут, то й так помремо. І тепер
ходіть, і ввійдім до сирійського полку, може оставлять нас живими – і
будемо живими. Якщо ж вб’ють нас,
то помремо. 5 І, вставши в темряві,
ввійшли до сирійського полку. І прийшли вони до сирійського полку – і
ось не було там чоловіка. 6 І Господь
дав чути в сирійському полку голос
зброї і кінський голос, і голос великої
сили, і сказав чоловік до свого брата:
Ось тепер ізраїльський цар найняв
проти нас хеттейських царів і єипетських царів, щоб вони прийшли проти нас. 7 І вставши вночі, вони повтікали, і оставили свої шатра, і коней, і
своїх ослів, так як є в таборі і так як
були, самі ж втекли задля своєї душі.
8 І ввійшли ці прокажені аж до середини полку, і ввійшли до одного шатра – і поїли, і попили, і взяли звідти
срібло, і золото, і одіж. Пішовши, вони сховали; і знову повернувшись, і
ввійшли до іншого шатра, і взяли
звідти, і сховали. 9 І сказав кожний
чоловік до свого ближнього: Ми недобре чинимо сьогодні, бо цей день є
днем радісної вістки, а ми мовчимо; і
якщо остаємося аж до раннішнього
світанку – нас захопить беззаконня.
Тепер ходімо, і ввійдемо, і сповістимо в домі царя. 10 І вони ввійшли, і
закричали до брами міста; і сповістили їм, кажучи: Ми ввійшли до сирійського полку – і ось не було там ні
чоловіка, ні людського голосу, але
тільки прив’язані коні й ослята, і їхні
шатра, так як є. 11 І воротарі закричали і сповістили всередину, в дім царя. 12 І встав цар вночі, і сказав до
своїх слуг: Отже, я вам сьогодні сповіщу, що нам вчинили сирійці. Вони
зрозуміли, що ми голодуємо, вийшли
з табору і сховалися на полі, кажучи,
що: Вийдуть з міста – і схопимо їх
живими, і ввійдемо до міста. 13 І, відповівши, один з його слуг сказав:
Хай візьмуть сьогоні 5 з осталих коней, які тут осталися – ось бо є стільки всіх, що осталося в множестві Ізраїля – і пошлемо туди, і поглянемо.
14 І взяли двох вершників, і послав
ізраїльський цар вслід за сирійським
царем, кажучи їм: Ідіть і подивіться.
15 І вийшли за ними аж до Йордану –
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дїнъ), въ вра'тXњ самарїя” И$ эTвњща` триста'тъ, на него'же цр~ь въспочива'ше (рђцњ
свои`)2. (и^ рече къ і^е^лисе'ю)3. с^е а^ще ѓ^тво'ритъ
г~ь и^ хля'би нбsныя. (т^о) не бђдетъ гл~ъ се'и.
(-)4 і^е^лисе'и рече с^е т^ы ё'зриши ѓ^чи'ма свои^ма. и^
эTтђдњ не и%маши ја%сти” И$ (бя'хђ д~ мђжи)5
прокаже'ни при вра'техъ гра'да и^ рече мђжъ къ
и'скренемђ си` чт^о мы` сњди'мъ здњ` дондеже
ё'мреM” А$ще речемъ вни'демъ во' градъ. т^о
гла'дъ (е^сть) во' граде. и^ ё'мремъ та'мо. (-)6
а^ще л^и сњди'мъ здњ` (т^о) и^ (та'ко) ё'мремъ.
и^ нн~њ и^демъ, и^ внїидемъ въ по'лкъ сљ=рїискїи, а^ще живяT н^ы (-)7 жи'ви бђ'демъ. (-)8 а^ще
л^и ё^мрътвя'тъ н^ы, т^о ё'мреM. И$ (въста'вше)9 тмо'ю (внидо'ша)10 в по'лкъ сљ=рїискїи. и^
внидо'ша срњди` по'лка сљ=рїиска. и^ с^е не (бњ)11
мђжа т^ђ. и^ г~ь слы'шано сътвори` полкђ сљ=рїискђ. гла'съ ѓ^рђжїя. и^ гла'съ ко'нь и^ глsа си'лы вели'ки. и^ рече мђжъ къ братђ свое'мђ (с^е)
нн~њ наја%лъ е^сть на на'съ цр~ь і^и^л~евъ цр~я (хетъџе'иска)12 и^ цр~я е^гљ=пет#ска прїити` на на'съ” И$
(въста'вше въ нощи бњжа'ша)13 и^ ѓ^ста'виша
сњни своя и^ ко'ни (-)14 и^ ѓ^слы` своа (ја%коже
е^сть въ станђ`)15 и^ (ја%коже бњхђ са'ми же) бњжа'ша дш~а ради свое'я” И$ снидо'ша прокаже'ни
с^и до срњди поlка и внидо'ша в сњнь е^дїнђ, и^
ја%ша и^ пи'ша, и^ взя'ша эTтђ'дђ сребро` и^ зла'то, и^ ѓ^де'жда. [ше'дше (-)16 съкры'ша]17 и^ (па'ки) възврати'вшеся и^ внидо'ша въ (дрђгђю
сњнь)18 и^ взя'ша эTтђ'дђ и^ (съкры'ша)19” И$ рече мђжъ (кождо) къ и'скренемђ своемђ. не (бл~го)20 м^ы тво'римо (дне'сь), дн~ь (б^о) сїи дн~ь бл~говњще'нїя е^сть. (а^)21 мы` молчиM и^ (а'ще) пребђдемъ до свњта ё'трђ, ѓ^бря'щет# насъ безако'нїе, (-)22 нн~њ прїидемъ и^ вни'демъ и^ възвњсти'мъ в домђ` цр~евњ” И$ внидо'ша и^ возопи'ша ко вра'томъ гра'да. и^ возвњсти'ша иM гл~юще. внидо'хомъ в по'лкъ сљ=рїискїи и^ с^е не
(бы'сть)23 т^ђ мђжа ни гласа чл~ча. н^о то'кмо
ко'ни привя'зани, и^ ѓ^сля'та и^ сњни и^хъ ја%коже
сђть” И$ (вра'тницы возопи'ша)24 и^ возвњсти'ша
в домђ` цр~евњ внђтръ” И$ въста'въ (но'щїю
цр~ь)25. и^ рече къ ѓ%трокоM свои'мъ возвњщђ ё'бо
ва'мъ (нн~њ) ја%же сътвориша наM сљ=ря'не. разђмњша ја%ко гла'дни е^смы (-)26 и^зыидо'ша и^с#
станђ`, и^ сокры'шася на селњ` гл~ще ја%ко и^зы'идђтъ и^з# гра'да і^ и^ме'мъ я& живы. и^ во' градъ
вънидемъ” И$ (эTвњща'въ)27 е^дїнъ эT ѓ'трокъ
е^го (-)28 рече. да по'имђтъ нн~њ е~ эT ко'нь ѓ^ста'вшиX и^же сђть ѓ^ста'ли зд^њ. с^е (б^о) сђть
(толико) всњхъ ё^ мно'жествњ і^и^л~я, ѓ^ста'вльшихъся. и^ по'слемъ та'мо и^ ё'зримъ” И$ поја%570

7,15

4Царств

8,8

ша дв^а всаDника (-)29 и^ посла` цр~ь і^ил~евъ въ слњдъ
цр~я сљ=рска, гл~я (и^мъ) грядњте, и видњте” І$
и^зыидо'ша по (неM)30 до і^ѓ^рда'на. и^ с^е (пђть бя'ше
ве'сь)31 и^спо'лнь ѓ^де'ждъ и^ ѓ^рђжїя и^же поверго'ша
сљ=ря'не, внегда` ё^страшитися иM. и^ возвратишася послы` и^ возвњстиша (с^е) цр~ю” І$ и^зыидо'ша
лю'дїе и^ раZгра'биша (вс^и станы`)32 сљ=рски. и^ быs
мњ'ра мђки` пшеничны за сикль (е^диn), и^ дв^њ мњ'рњ ја^чме'ню за сикль по гл~ђ гн~ю” И цр~ь приста'ви
триста'та на не'мже цр~ь ѓ^почива'ше рђка'ма е^го
ё^ вра'тъ. и^ попра'ша е^го лю'дїе при вра'тњхъ. и^
ё'мре ја%ко гл~а чл~къ бж~їи и^же гл~а е^гда (посе'лъ
прїиде)33 к немђ” И$ бы'сть ја%коже гл~а (чл~къ
бж~їи)34 (гл~я къ цр~ю)35 дв^њ мњ'рњ ја%ч#ме'ню за
сикль (е^динъ). и^ мњ'ра мђки п#шениqны за сик#ль.
(-)36 бђдеT (бо ре'че) ја%ко въ (сеи ча'съ)37 ё%тро во
вра'тњхъ самарїя” И$ эTвњща (же) тристаT і^е^лисе'ю. и^ реq а^ще г~ь ѓ^тво'ритъ хля'би нбsныя. (и^)
не бђдетъ гл~ъ се'и. и^ рече і^е^лисе'и с^е ё'зриши ѓ^чи'ма свои^ма (а^)38 эTтђдђ не и'маши ја^сти” И$
бы'сть та'ко и^ попра'ша и& лю'дїе ё^ враT и^ ё'мреT”

Глvа, и~”
выj д~

(посе'мъ) (гл~а і^е^лисе'и)1 к# женњ` *е'иже въскр~еси сн~а гл~я. въста'ни (ты`, и^ до'мъ
твои. і^ и^ди`)2. и^ пребыва'и и^дњже а^ще
мо'жеши. ја%ко нарече г~ь гла'дъ на' землю.
и^ с^е ё^бо (прїидеT)3 на седмь лњтъ” И$ (въставши)4 жена` (-)5 сътвори` (т^о) по гл~ђ і^е^лисе'евђ. і^
и^де` т^а сама` и^ доM е^я`. и^ всели'ся в зе'млю и^ноплеме'нникъ, з~, лњтъ” И$ быs по скон#ча'нїи, з~ ми
лњтъ (-)6 възврати'ся жена` эT (-)7 и^ноплеме'нникъ во' граD и^ прїиде возопи'ти къ цр~ю ѓ^ домђ`
свое^мъ и^ ѓ^ се'лехъ свои^хъ, и^ ([гл~а]8 цр~ь)9 къ (гиѓ^зїю')10 ѓ%трокђ і^е^лисе'евђ чл~кђ бж~їю гл~я. и^сповњж'дь м^и нн~њ (-)11 вели'кая ја%же сътвори` і^е^лисе'и” И$ бы'сть е^мђ и^сповњда'ющђ цр~еви, ја%ко жи'ва сътвори` сн~а ё^мръшаго и^ с^е жена` е'йже въскр~еси (і^е^лисе'и сн~а ея`)12 въпию%щи цр~еви ѓ^ домђ`
свое'мъ и^ ѓ^ се'лехъ свои^хъ, и^ рече (гиѓ^зїи)13 господи'не цр~ю сїя (е^сть) жена` и^ сїи сн~ъ ея` е^гоже
жи'ва сътвори` і^е^лисе'и” И$ въпроси` цр~ь женђ` (-)14
и^сповњ'да е^мђ. и^ да'сть е'й цр~ь ско'пца е^ді'наго
гл~я, возврати` (е'й) (ја%же е^я вс^я)15 (сђть). и^
вс^я пло'ды села` ея`. эT дн~я (того`) во'ньже ѓ^ста'ви зе'млю (и^) досе'лњ” И$ прїиде і^е^лисе'и в дама'скъ, и^ сн~ъ а^деровъ цр~ь сљ=ръскїи разболњл#ся
бя'ше. и^ возвњсти'ста е^мђ гл~юще, прїиде чл~къ
бж~їи до здњ`” И$ рече цр~ь къ а^заи'лю прїими` в
рђкђ твою да'ръ і^ и^ди` въ срњте'нїе чл~кђ бж~їю.
и^ вопроси` г~а и^м# гл~я а^ще м^и жи'вђ быти эT
бо'лњзни сея`” І$ и^де а^заи'ль на срњте'нїе е^мђ
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і ось вся дорога була повна одежі і
зброї, яку покидали сирійці, коли
вони перелякалися. І посланці повернулися і сповістили це цареві.
16 І вийшов народ і розграбував
ввесь сирійський табір, і мірка пшеничної муки була за один сикль, і
дві мірки ячменю – за сикль, за
господнім словом. 17 І цар приставив при брамі тристата, на якому
цар спочивав його руками, і народ
його потоптав при брамі, і він помер, так як сказав божий чоловік, який промовив, коли посол прийшов
до нього. 18 І сталося так, як сказав
божий чоловік, говорячи до царя:
Дві мірки ячменю – за один сикль і
мірка пшеничної муки – за сикль.
Бо він сказав: Буде так у цій годині
завтра в брамах Самарії. 19 І відповів же тристат Елисеєві, і сказав:
Якщо Господь відкриє небесні отвори, і не збудеться це слово. І сказав Елисей: Ось ти побачиш твоїми
очима, а з того не їстимеш. 20 І
сталося так, і потоптав його народ
в брамі, і він помер.

Глава 8
1 І після цього сказав Елісей до
жінки, *якої сина воскресив, кажучи: Встань ти і твій дім і йди, і перебувай, де лиш можеш, бо накликав Господь голод на землю, і ось,
отже, прийшов на сім літ. 2 І,
вставши, жінка зробила те за словом Елисея, і пішла вона сама і її
дім, і поселилася в землі чужинців
на 7 літ. 3 І сталося, що по закінченні 7-х літ жінка повернулася від
чужинців до міста і прийшла закричати до царя про свій дім і про свої
поля. 4 І сказав цар до Ґиозія, слуги
Елисея, божого чоловіка, кажучи:
Розповіси мені сьогодні про величі,
які вчинив Елисей. 5 І сталося, що
як він розповідав цареві як той оживив померлого сина – і ось жінка, якої сина воскресив Елисей,
кричить цареві про свій дім і про
свої поля. І сказав Ґиозій: Пане царю, це є жінка і це її син, якого оживив Елисей. 6 І запитав цар жінку, і вона розповіла йому. І дав їй
цар одного скопця, кажучи: Поверни їй все те, що є її, і всі плоди її
поля від того дня, в якому вона оставила землю, і дотепер. 7 І прийшов Елисей до Дамаску, і син Адера, сирійський цар, захворів. І сповістили йому, кажучи: Прийшов
божий чоловік аж сюди. 8 І сказав
цар до Азаїла: Візьми в твої руки
дар і йди назустріч божому чоловікові, і запитай Господа через нього,
кажучи: Чи виживу з цієї хвороби?
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9 І пішов Азаїл йому на-зустріч, взявши дар у свої руки і все добро Дамаску, скільки могли нести 40 верблюдів; і, прийшовши, він став перед
ним, і сказав до Елисея: Син твій, син
Адера, сирійський цар, послав мене
до тебе, кажучи: Чи буду жити після
хвороби цієї? 10 І сказав йому Елисей: Іди і скажи йому: Живучи житимеш. Але Господь мені показав, що
він помре смертю. 11 І після цього
показав своє лице, і божий чоловік
поклав на лице руки, закриваючись і
плачучи. 12 І сказав Азаїл: Чому то
мій пан плаче? Він же сказав: Тому
що ти вчиниш зло ізраїльським синам. Їхні міста ти спалиш вогнем,
їхніх вибраних заб’єш зброєю, і поб’єш їхніх немовлят, і задавиш тих,
що мають в лоні. 13 І сказав Азаїл:
Що це, хіба я, твій раб, є собакою, що
вчинить слово це? І сказав Елисей:
Господь мені показав тебе, як царюєш ти над Сирією. 14 І він відійшов
від Елисея і ввійшов до свого пана, і
сказав йому цар: Що тобі сказав Елисей? Той відповів: Елисей мені сказав: Живучи житимеш. 15 І сталося,
що на другий день і взяв він полотно,
і замочив у воді, і поклав на його лице – і той помер; і Азаїл зацарював
замість нього. 16 *В 5-му році Йорама, сина Ахава, ізраїльського царя,
почав царювати Йорам, син Йосафата, цар Юди. 17 Він був 30-ти і два
літнім, коли зацарював; і 8 літ він царював в Єрусалимі. 18 І він ходив дорогою ізраїльських царів, так як вчинив дім Ахава, бо дочка Ахава була
його жінкою, і він зробив погане перед Господом. 19 І не бажав Господь
знищити Юду через раба свого Давида, *оскільки сказав дати йому свічник і його синам в усі дні. 20 І в днях
його відступив Едом з-під руки Юди
і царював сам по собі. 21 І вийшов
Йорам до Сирома, і з ним всі колісниці; і сталося, що як він встав – вигубив Едома, тих, що повстали проти
нього, князів колісниць; і народ втік
до своїх схованок. 22 І так Едом відступив і підкорився під руки Юди,
аж до цього дня. Тоді відступила
Ловна, у тому часі. 23 І осталі діла
Йорама, і все, що він зробив, – чи ось
вони не записані в книгах літописів
царів Юди? 24 *І помер Йорам, і його поховано з його батьками в місті
Давида. І замість нього зацарював
його син Охозія. 25 В 12-му році Йорама, сина Ахава, ізраїльського царя,
почав царювати Охозія, син Йорама.
26 І Охозія був 22-літнім, коли почав
царювати. І один рік він царював в
Єрусалимі, ім’я його матері було Ґотолія, дочка Замврія, ізраїльського
царя. 27 І він ходив по дорогах дому
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(взеMше)16 да'ръ в рђкђ свое^ю`. и^ вс^я бл~гая дама'скова ја%ко можа'хђ носи'ти м~. вельблю'дъ и^
(пришеD)17 ста` пред нимъ, и^ реq къ і^е^лисе'ю сн~ъ
твои сн~ъ а^де'ровъ цр~ь сљ=рскъ. посла` м^я к
тебњ гл~я, бђ'дђ ли жи'въ эT бо'лњзни (-)18
сея`” И$ реq [к немђ]19 і^е^лисе'и, и^ди` (и^) рцы` е^мђ
[живя`]20 живе'ши. (н^о)21 показа м^и г~ь ја%ко смр~тїю ё'мретъ” И$ (посе'мъ) пред#ста'ви лице свое`
и^ возложи` (рђкђ закрыва'яся)22 и^ пла'кася чл~къ
бж~їи” И рече а^заи'ль чт^о ја%ко господинъ мои
пла'четъ. (ѓ%нже)23 рече ја%ко (-)24 сътвори'ши (ѕл^о
сн~омъ і^и^л~евымъ)25. гра'ды и^хъ и^ждеже'ши ѓ^гнеM
(-)26 и^збраnныя и^хъ (и^збїеши ѓ^рђжїеM)27, и^ младе'нца и^хъ и^збїе'ши, и^ ја%же во чревњ и^мњ'ютъ
(-)28 и^здави'ши” И$ реq а^заи'ль чт^о е^сть е^да л^и
(а^зъ) рабъ твой пеs (-)29 ја%ко сътвори'тъ гл~ъ
се'и. и^ рече і^е^лисе'и показа` м^и (т^я г~ь)30 црsтвђю^ща сљ=рїею” И$ эTи^де эT і^е^лисе'я и^ вни'де къ
господинђ свое^мђ, и^ рече е^мђ (цр~ь) чт^о (т^и
рече)31 і^е^лисе'и. (-)32 эTвњща` рече м^и (і^е^лисе'и) живя` живе'ши” И бы'сть поё'трїя и^ прїяT (маха'мђ)33 и^ намочи` во во'дђ и^ возложи` на лице е^го
и^ ё'мре. и^ црsтвова` а^заи'ль в него мњсто” *Въ
лњто, е~ е`. и^ѓ^ра'ма сн~а а^ха'вля цр~я і^и^л~ва. нача`
црsтвова'ти и^ѓ^раM сн~ъ и^ѓ^сафа'товъ цр~ь і^ё'динъ,
сы'и, л~ и^ двою лњтђ. б^њ в ня'же црsтвова'ти
е^мђ. и^ и~ лTњ црsтвова` въ і^ерsли'мњ” И$ ходи` въ
пђти` цр~ь і^и^л~евъ, ја%коже сътвори` доM а^ха'вль
(б^њ б^о дщи` а^ха'вля)34 (жена` е^мђ)35 и^ сътвори`
лђкавное преD гм~ъ” И$ не хотя'ше г~ь расточи'ти
і^ё'ды дв~да раd раба` свое^го. *ја%коже рече дати
е^мђ свњти'лникъ [-]36 сн~ом# е^го въ вс^я дн~и” И$
въ дн~и (же) е^го эTвръже'ся е^до'мъ эT поD рђкђ
і^ё'динђ. и^ црsтвова` са'мъ ѓ^ себњ (-)37, і^ и^зы'иде и^ѓ^ра'мъ въ (сироM)38 и^ вся колесни'ца с ни'мъ.
и^ бы'сть е^мђ въста'вшђ (-)39 и^зби` е^до'мъ. въста'вшихъ на' (ня)40 кн~ѕя колесни'цъ. и^ бњжа'ша лю'дїе въ (сокро'вище свое`)41” И$ (та'ко) эTстђпи` е^до'мъ (и^ повинђся) поD рђкђ і^ё'динђ до
дн~е сего. тогда` эTвръжеся [ло'вна]42 въ время
т^о” И$ про'чихъ словесъ и^ѓра'мль и^ вся` е^ли'ко сътвори`. не се` л^и пи'сана въ (кни'гахъ)43 слове'съ
дн~їи цр~ь і^ё'дин#” *И ё'мре и^ѓ^ра'мъ (-)44 и^ погребе'нъ бы'сть съ эTц~ы свои'ми въ' градњ двд~вњ
(-)45. и^ црsтвова` ѓ^хозїя сн~ъ его в него мњсто”
В лњто, в~і. и^ѓ^ра'ма сн~а а^ха'вля цр~я і^и^л~ева.
црsтвова'ти нача` ѓ^хозїя сн~ъ и^ѓ^ра'мль” (И$)46 к~в,
лњта (бы'сть) ѓ^хозїи` егда нача цр~ъствова'ти.
и^ (лњто е^дїно)47 црsтвова` въ іерsли'мњ. (-)48 и%мя (б^њ) мт~ри е^го гоџолїя дщи` (заMврїи'на)49
цр~я і^и^л~ва” И$ хожда'ше по пђте'мъ домђ а^ха'вля и^ сътвори` лђка'вое преD гм~ъ, ја%коже (и^)
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домъ а^ха'вль [зя'ть б^о бњ` домђ а^ха'вля]50” І$
и^де` (-)51 и^ѓ^ра'мъ сн~ъ а^ха'вль на' брань на (заи'ля)52 цр~я и^ноплемеnнича въ (раме'џъ)53 гала'дъскїи. и^ ја^зви'ша сљ=ря'не и^ѓ^ра'ма” И$ възврати'ся
(-)54 и^ѓ^ра'мъ цњли'тися въ [і^и^л~ь]55 эT ја%звъ и%миже ја^зви'ша и& въ (ромоа'џњ)56. е^гда брани'ся съ
а^заи'лемъ цр~емъ сљ=рскиM и^ (сего ради) (хозїя')57
сн~ъ и^ѓ^ра'мль [цр~ь і^ё'динъ]58 сни'де ви'дњти и^ѓ^ра'ма сн~а а^ха'вля въ [і^и^л~и]59 ја%ко боля'ше се'и”

Глvа, џ~”
г~ црs џ~і

г~ црs к~а
г~ црs к~а

г~ црs е~і
г~ црs ѕ~і

е^лисе'и прoркъ призва` е^ді'ного эT сн~овъ прoрчъ, и^ рече е^мђ *препоја^ши` чре'сла своя`,
и^ возми` ро'гъ (свои) съ і^е^ле'ѓ^мъ (-)1 в рђцњ твои`. і^ и^ди` в (рамоg)2 гала'дъскїи” И$
вни'деши та'мо и^ ё'зриши (-)3 и^ё'я сн~а и^ѓ^сафа'та сн~а (и^а^месї'ева)4. и^ вни'деши (к не'мђ). і^
и^зведе'ши и& эT срњды бра'тїя е^го. и^ в#веде'ши
и& внђтреню клњть. и^ (прии%мъ і^е^ле'и эT ро'га)5
и^ възлїи на главђ` еh и^ рцы` си'це гл~етъ г~ь пома'захъ т^я на црsтво і^и^л~ю и^ (посемъ) эTвръзеши две'ри и^ да бњжи'ши, и^ не пребђди (та'мо)” І$ и^де` ѓ^тро'чищъ прoркъ въ (рама'џђ)6 гала'дъскђю и^ вни'де и^ с^е кня'ѕь си'лныхъ сњдя'хђ, и^ реq сло'во м^и (е^сть) к тебњ ЭO кня'же. и^
рече и^ё'е къ комђ` эT всњхъ насъ, и^ рече к тебњ` кня'же” И (въста'въ)7 и^де` (с ниM) в домъ, и^
възлїя` і^е^ле'и на главђ` е^го и^ рече е^мђ, си'це
гл~ет# г~ь б~ъ і^и^л~въ пома'захъ т^я на црsтво
лю'дем# гн~иM въ і^и^л~и” И$ да потреби'ши домъ а^ха'вль господина свое^го эT лица` моеh и^ эTм#сти'ши кро'вь ра'бъ мои^хъ прoрк# и^ кро'ве всњхъ рабъ
гн~ь эT рђки` *і^е^заве'лины, и^ эT рђки` всего до'мђ
а^ха'вля *и потреби'ша домъ а^ха'вовъ (надњю^щася)8 на стњны. и^ съдръжа'щася и^ ё^се'льшаја^ся въ і^и^л~и” *И$ преда'мъ до'мъ а^ха'вль. ја%коже домъ і^е^ровоа'мль сн~а нава'това. *и^ ја%ко (и^)
домъ ваа^сїинъ сн~а а^хїина” (-)9 І$е^заве'ль снњдя'тъ ўи` в ча'сти [і^и^л~евњ]10. и^ не бђдеT погрњба'ющаго (е^я`)” И$ (посеM) эTвръзе две'ри, и^ ё^бњжа`” (-)11 И$ё'е (же) и^зы'иде къ ѓ%трокоM господина свое^го, и^ рњша е^мђ ми'ръ. чт^о ја^ко въходи` привњтникъ се'и к тебњ`. и^ рече и^мъ вы`
вњсте мђжа и^ ле'сть е^го. и^ рњша непра'ведно
(е^сть а^ще не възвњсти'ши намъ.) възвњсти`
ё^бо наM. и^ рече и^ё'е к нимъ. та'ко и^ та'ко рече
къ мнњ` гл~я, си'це гл~етъ г~ь пома'заX т^я на
црsтво і^и^л~ево” И$ (сїи) слы'шавше теко'ша спњшни и^ взя` ко'ждо ри'зы своя`. и^ положи'ша под
ни'мъ. (понеже на е^ді'ноM)12 эT степе'нїи [сњдяхђ]13 и^ въстрђби'ша в ро'гъ и^ рњша цр~ь быs
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Ахава, і вчинив погане перед Господом, так як і дім Ахава, бо був зятем
дому Ахава. 28 І Йорам, син Ахава,
пішов на війну в Рамет ґалаадський
проти Заїла, царя чужинців. І сирійці
зранили Йорама. 29 І Йорам повернувся лікуватися в Ізраїлі від ран,
якими його зранили в Ромоаті, коли
воював з Азаїлем, сирійським царем;
і задля цього Хозія, син Йорама, цар
Юди, зійшов побачити Йорама, сина
Ахава, в Ізраїлі, бо цей хворів.

Глава 9
1 І пророк Елисей покликав одного з синів пророків і сказав йому:
*Підпережи свої бедра і візьми свій
ріг з олією в твої руки, і іди до Рамота ґалаадського. 2 І ввійдеш туди, і
побачиш Іуя, сина Йосафата, сина
Ямесія; і ввійдеш до нього, і забереш
його з-посеред його братів, і введеш
його до внутрішньої кімнати; 3 і
взявши олію з рога, і полий на його
голову, і скажи: Так говорить Господь: Я тебе Ізраїлеві помазав на царя. І після цього відкриєш двері і втечеш, і не останеш там. 4 І пішов слуга пророка до Рамота ґалаадського, 5
і ввійшов; і ось сиділи князі сильних,
і він сказав: В мене є слово до тебе, о
князю. І сказав Іує: До кого з усіх
нас? І той сказав: До тебе, князю. 6 І,
вставши, він пішов з ним до дому, і
злив олію на його голову, і сказав
йому: Так говорить Господь Бог Ізраїля: Я тебе помазав на царя господньому народові в Ізраїлі. 7 І ти вигубиш дім Ахава, свого пана, від мого
лиця, і помстиш кров моїх рабів –
пророків, і кров всіх господніх рабів
від руки *Єзавелі 8 і від руки всього
дому Ахава. *І вигубиш дім Ахава,
що надіється на стіни, і того, що є, і
поселеного в Ізраїлі. 9 *І видам дім
Ахава, так як дім Єровоама, сина Навата, *і як і дім Вааси, сина Ахії. 10
Єзавелу з’їдять пси в частині Ізраїля,
і не буде того, хто її поховає. І після
цього він відкрив двері і втік. 11 Іує
ж вийшов до слуг свого пана, і вони
сказали йому: Чи мир? Що це, що
ввійшов цей вісник до тебе? І сказав
їм: Ви знаєте чоловіка і його обману.
12 І сказали: Неправедним є, якщо
нам не сповістиш. Звісти, отже, нам. І
сказав Іує до них: Так і так промовив
до мене, кажучи: Так говорить Господь: Я тебе помазав на Ізраїльського
царя. 13 І ці, почувши, побігли з поспіхом і взяли, кожний свою одіж, і
поклали під ним, тому що сиділи на
одному зі сходів, і затрубили в ріг, і
сказали: Іує став царем. 14 І повернувся Іує, син Йосафата, син Амесія,
до Йорама. Йорам сам стеріг Рамота
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ґалаадського, він сам і ввесь Ізраїль, від лиця Азаїла, асирійського
царя. 15 І цар Йорам повернувся лікуватися в Ізраїлі від ран, якими
зранили його сирійці на війні, коли
воював з Азаїлом, асирійським царем; і сказав Іує: Якщо ваша душа є
зі мною, то не виходьте з міста і не
втікайте, і сповістите в Ізраїлі. 16 І
поспішився Іує, і пішов, і зійшов до
Ізраїля, бо Йорам, ізраїльський цар,
лікувався в Ізраїлі від стріл, якими
прострілили його раміти і в Раматі,
коли воював з Азаїлем, сирійським
царем. Бо він був сильний, і тут помер муж сильних. І Охозія, цар Юди, прийшов побачити Йорама. 17 І
сторож вийшов на вежу в Ізраїлі і
побачив порох Іуя, коли він ішов, і
сказав: Я бачу порох. І сказав Йорам: Посади вершника на коня і пошли напроти них, і скажи їм: Чи
мир? 18 І пішов вершник кінний їм
назустріч, і сказав: Так говорить
цар: Чи мир? І сказав Іує: Що тобі є
і з твоїм миром? Повернися вслід
за мною. І сповістив сторож, кажучи: Пішов посланець аж до нього і
не повернувся. 19 І той послав другого кінного гінця, і він прийшов
до нього і сказав: Так сказав цар:
Чи є мир? І сказав Іує: Що тобі і з
твоїм миром? Повернися вслід за
мною. 20 І сказав сторож: Він пішов аж до нього, і не повернувся. І,
провадячи Іує, син Ямесія вів, бо
був у перевороті. 21 І сказав Йорам: Запряжіть. І запрягли колісницю. І вийшов Йорам, ізраїльський
цар, і Охозія, цар Юди, і їхні мужі
зі своєю збоєю, і вийшли назустріч
Іуєві, і знайшли його на частині Навутея, ізраїльтянина. 22 І сталося,
що як Йорам побачив Іуя, і сказав:
Чи мир, Іує? І сказав Іує: Що тобі і
з твоїм миром доки ще є блудниця
Єзавеля, твоя матір, і її численні
чари. 23 І Йорам повернувся до
втечі і сказав до Охозії: Охозіє, обман. 24 І взяв Іує стрілу у свої руки
і простілив Йорама між його плечами, і стріла вийшла під його серцем, і він схилився на свої коліна і
помер. 25 І сказав Іує до Вадекарта,
свого слуги: Візьми його, скинь його в частині Навутея, ізраїльтянина,
бо я згадую і ти як, сидячи на парах
коней, ми йшли вслід за Ахавом,
його батьком, і Господь про нього
заговорив таким голосом, кажучи:
26 *З кров’ю Навутея і кров’ю його
синів, що я вчора побачив, – сказав
Господь, – Я йому віддам в цій частині, – сказав Господь. І тепер, отже, взявши, вкинь його на цій частині за господнім словом. 27 І Охозія, цар Юди, побачив і втік доро-
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и^ё'е” И$ възврати'ся и^ё'е сн~ъ и^ѓ^сафа'товъ сн~а (а^месїе'ва)14. ко и^ѓ^ра'мђ (-)15 и^ѓ^ра'мъ са'мъ стрежа'ше (рамо'џа)16 гала'дъскаго. то'и самъ и^ весь і^и^л~ь
эT лица` а^заи'ля цр~я а^сљ=рїиска” И$ возврати'ся
и^ѓ^раM цр~ь цњли'тися въ [і^и^л~ь]17, эT ја%зв# и%миже
ё^ја^зви'ша и& сљ=ряне (на' брани). е^гда бра'ся съ
а^заи'лемъ цр~емъ (а^сљ=рїискимъ)18. и^ рече и^ё'е а^ще
е^сть дш~а ва'ша со мно'ю. (т^о) не (и^зыидњте)19
эT гра'да, (и^ да не бњжи'те)20, и^ възвњсти'ти
въ [і^и^л~и]21” И$ [пот#ща'вся]22 и^ по'иде и^ё'е и^ сни'де въ [і^и^л~ь]23, ја%ко и^ѓ^ра'мъ цр~ь і^и^л~евъ цњля'шеся въ [і^и^л~и]24 эT стрњле'нїи и%миже ё^стрњли'ша
и& (ра'ма)25 (и^) въ рама'џњ, е^гда побњди'ся, съ а^заи'лемъ цр~ем# сљ=рьскимъ. ја^ко тои (б^њ) си'ленъ
и^ мђжъ си'лныхъ [ё^спе` т^ђ]26. и^ ѓ^хозїа цр~ь і^ё'диn прїиде ви'дњти и^ѓ^рама” И$ стра'жъ и^зы'иде
на сто'лпъ въ [і^и^л~и]27 и^ ви'дњ пра'хъ и^ё'е^въ е^гда и^ти` е^мђ и^ рече пра'хъ а^зъ ви'жђ. и^ рече
и^ѓ^раM всади` мђжа на ко'нь и^ пошли` проти'вђ
и^мъ и^ рцы` (и^мъ) [-]28 ми'ръ” І$ и^де` всаDниk ко'нныи на срњте'нїе [е^мђ]29. и^ рече та'ко гл~етъ цр~ь
а^ще ми'ръ. и^ рече и^ё'е, чт^о ты` (е^си) и^ ми'ръ
(твои), ѓ^брати'ся въ слњдъ мене. и^ възвњсти`
стра'жъ гл~я, прїиде посе'лъ до (не'го)30 и^ не възврати'ся” И$ посла` всаDника конна'го втора'го. и^
прїиде к немђ и^ рече. та'ко рече цр~ь ми'ръ л^и
(е^сть) и^ рече и^ё'е, что ты` и^ ми'ръ (твои) възврати'ся въ слDњ мене” И$ (рече)31 страQ (-)32 прїиде до (него)33 и^ не възвратися. и^ во'жъ ведя'ше
и^ё'я сн~а (и^а^месїина)34 ја^ко въ премњ'нњ бы'сть”
И$ рече и^ѓ^ра'мъ въпрязњте и^ [въпряго'ша]35 колесни'цђ. і^ и^зы'иде и^ѓ^раM цр~ь і^и^л~въ и^ ѓ^хозїя цр~ь
і^ё'динъ. (и^ мђжи и^хъ)36 съ ѓ^рђжїемъ свои^мъ.
і^ и^зыидо'ша на срњте'нїе и^ё'я и^ ѓ^брњто'ша и&
на ча'стњ (навђџњя^нњ'и)37 [і^и^л~ьтяни'на]38” И$
бы'сть ја%ко ви'дњ и^ѓ^ра'мъ и^ё'я. и^ рече а^ще
ми'ръ и^ё'е. и^ рече и^ё'е чт^о (ты` и^) ми'ръ (твои
доко'лњ) е^ще блђдныя е^заве'ле ма'тере твое'я, и^
ча'рове е^я мно'гїя” И$ ё^вратися и^ѓ^ра'мъ на бњжа'нїе. и^ рече къ ѓ^хозїю лесть ѓ^хозїе” И$ взя'тъ
и^ё'е в рђцњ свои` стрњлђ. и^ ё^стрњ'ли и^ѓ^ра'ма
посрњди пле'щђ е^го. і^ и^зы'иде стрњла` поD срDце е^го.
и^ преклони'ся на колњна своя (и^ ё'мре)” И$ рече и^ё'е къ (вадека'ртђ)39 приста'вникђ свое^мђ (возми`
и&). въверзи` е^го в# ча'сти (-)40 навђџе'я [і^и^л~ьтяни'на]41. ја%ко по'мню а^зъ и^ ты`, в#сњдшїи` на сђпрђ'гъ (и^до'хом#) въ слњдъ а^ха'ва эTц~а е^го. и^ г~ь
гл~а ѓ^ немъ гласомъ си'мъ гл~я” *Со кро'вїю навђџњ'евою и^ кро'вїю сн~овъ е^го и^же ви'дњхъ, вче'ра
рече г~ь (-)42 въздаM е^мђ въ части се'и рече г~ь и^
нн~њ ё^бо въземъ въверзи` и& на ча'сти (се'и) по гл~ђ
гн~ю” И$ ѓ^хозїя цр~ь і^ё'динъ ви'дњвъ и^ побњже
574
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пђтеM [веџъя^ниM]43. и^ гна` по не'мъ и^ё'е, и^ рече (в
себњ` не и%мамъ ѓ^ста'вити)44 е^го, и^ ё^да'ри и& ѓ^рђжїемъ. е^гда в#ходя'щђ е^мђ къ га'и е^же е^сть
и^е^влаа'мъ. и^ ё^бњжа` въ (македо'нъ)45, и^ ё'мре
т^ђ” И$ възложи'ша и& ѓ%троцы е^го на колесни'цђ и^
везо'ша и& въ і^ерsли'м#. и^ погребо'ша и& въ' гробњ е^го
въ' градњ двд~вњ” (-)46 Въ (а~і, лњто)47 (і^е^ровоа'ма)48 цр~я і^и^л~ева. црsтвова` ѓ^хозїа наD і^ё'дою” И$
прїиде и^ё'е до (е^зре'ли)49 (гра'да). и^ е^заве'ль (ё^слы'шавши)50 нама'за (лице свое)51 и^ ё^краси` главђ`
свою, и^ приника'ше ѓ^кно'мъ” І$ и^ё'е в#хожда'ше въ'
градъ и^ рече а^ще (е^сть) миръ, *(зам#врїю)52 ё^бїи'ца господина свое^го” И$ възрњ лицемъ свои^мъ
на ѓ^кно` и^ видњ ю&. и^ рече кто (ты` е^си)53 сни'ди
сњмо. и^ преклони'стася к немђ дв^а скопца`” *И
рече (и^ё'е) (прободњта)54 ю&. и^ (прободо'ша)55 ю&. и^
ѓ^кропи'шася кро'вїю ея` стњ'ны, и^ (-)56 попра'ша
ю& (ко'ни)” И$ вни'де и^ё'е и^ ја%сть и^ пи'тъ. и^ рече
(и^ё'е) съхрани'те нн~њ прокля'тђю сїю, и^ погребе'те ю& ја%ко дщ^и цр~я е^сть” І$ и^до'ша погрести`
ея` и^ не ѓ^брњто'ша ея` ничто'же и%но. н^о то'кмо
ло'бъ е^ді'нъ, и^ (дла'ни рђкђ и^ но'гђ)57. и^ (възъвра'щ#шеся)58 възвњсти'ша е^мђ (с^е). и^ рече (и^ё'е,
с^е) сло'во гн~е (е^сть), е^же гл~а рђко'ю раба` свое^го
и^лїи` џезви'тянина гл~я. *въ ча'сти и^е^зре'ля
и^зъја^дя'тъ ўи` пло'ть и^е^заве'линђ” И$ (с^е е^сть
знаменїе, ё^ме'рши)59 и^е^заве'ли, ја%ко (и^) гно'и на
лицы` села` в ча'сти (и^е^зре'левњ)60. ја%ко не рещи`
(ксемђ с^е е^сть) и^е^заве'ль”

Глvа, і~”
а^ха'вђ (бњша) ѓ~ сн~овъ въ самарїи. и^ написа` (кни'гђ и^ё'е)1. и^ посла` въ самарїю
къ кня'ѕемъ самарїи'скомъ и^ къ ста'рцемъ, и^ къ ё^го'днымъ [-]2 а^ха'влимъ
(всњмъ) гл~я, и^ нн~њ ја%ко прїидетъ кни'га сїя
къ ва'мъ, съ ва'ми (б^о) сн~ове господина ва'шеh. и^
съ ва'ми колесни'ца и^ ко'ни. и^ гра'ды тве'рды и^
ѓ^рђжїя” И$ ё'зрите бл~гаго и^ пра'ваго въ сн~њхъ
господина ва'шего. и^ поста'вите е^го на прsтлњ
эTц~а е^го. и^ вою'ете ѓ^ до'м# господина ва'шего” И$
ё^боя'шася ѕњло. и^ рњша с^е дв^а цр~я не възмого'ста ста'ти проти'вђ лицђ` е^го. т^о ка'ко (м^ы
ста'немъ)3” И$ посла'ша и^же наD до'момъ і^ и^же наD
градомъ. и^ ста'рцы и^ ё^го'дницы къ и^ё'е (цр~ю)
гл~ще ѓ%троцы (мы` твои`)4 (е^смы). и^ е^лико а^ще
рече'ши к на'мъ (т^о) сътвори'мъ не (ё&) въцрsтвимъ мђжа. (н^о) бл~гое преD ѓ^чи'ма твои'ма сътвори'мъ” И$ написа` к ни'мъ (и^ё'е) кни'гђ вторђю гл~я а^ще (е^сте) (вы` мои`)5 и^ гла'са мое^го вы`
послђшае^те, эTсњцыте главы` (-)6 сн~омъ госпо575

гою Ветянима, і за ним гнався Іує, і
сказав в собі: Не покину його. І він
вдарив його зброєю, коли той входив до Ґай, що є Євлаам, і втік до
Македона, і там помер. 28 І його
раби поклали його на колісницю і
повезли його до Єрусалиму, і його
поховали в його гробі в місті Давида. 29 В 11-му році Єровоама, ізраїльського царя, зацарював Охозія
над Юдою. 30 І прийшов Іує до
міста Єзрели. Єзавела, почувши,
розмалювала своє лице і прикрасила свою голову, і вона нахилилася
через вікно. 31 І Іує входив до міста, і вона сказала: Чи є мир, *Замвріє, убивцю свого пана? 32 І він
поглянув своїм лицем на вікно і
побачив її, і сказав: Хто ти є? Зійди
сюди. І нахилилися до нього два
скопці. 33 *І сказав Іує: Прошийте
її. І прошили її, і стіни були скроплені її кров’ю, і її потоптали коні.
34 І ввійшов Іує, і поїв, і попив, і
сказав Іує: Збережіть сьогодні цю
прокляту, і поховайте її, бо вона є
дочкою царя. 35 І пішли її поховати, і не знайшли з неї нічого іншого, але хіба один лоб і долоні рук і
ніг. 36 І, повернувшись, сповістили
йому це. І сказав Іує: Це є господнє
слово, яке він сказав рукою свого
раба Ілії Тезвитянина, кажучи: В
частині Єзреля пси з’їдять тіло Єзавелі. 37 І це є знак як помре Єзавеля, наче й гній на лиці поля *в частині Єзреля, щоб більше не сказали: Це є Єзавела.

Глава 10
1 І в Ахава було 70 синів в Самарії. І написав Іує письмо і послав до
Самарії, до самарійських князів і до
старців, і до всіх опікунів Ахава,
кажучи: 2 І тепер, як прийде до вас
це письмо, бо з вами сини вашого
пана, і з вами колісниці, і коні, і закріплені міста, і зброя; 3 і побачите
доброго і справедливого в синах
вашого пана, і поставите його на
престолі його батька, і він воюватимете за дім вашого пана. 4 І вони
дуже злякалися, і сказали: Ось два
царі не змогли встоятись проти його лиця, то як ми встоїмось? 5 І послали ті, що над домом, і ті, що над
містом, і старці, і опікуни до царя
Іуя, кажучи: Ми твої слуги, і що
лиш скажеш нам, те зробимо. Ми
більше не поставимо царем чоловіка, але зробимо те, що добре перед
твоїми очима. 6 І написав до них
Іує друге письмо, кажучи: Якщо ви
є мої і ви слухаєтесь мого голосу,
відрубайте голови синам вашого
пана, і принесіть їх до мене в цій
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же годині завтра до Єзреля. І було
70 мужів – синів царських. Ці ж
мужі міста їх вигодували. 7 І сталося, що як до них прийшов лист, і
взяли вони царських синів, і всіх їх
вбили – 70 мужів, і поклали їхні
голови в коші, і послали їх до нього
до Ізраїля. 8 І прийшов посланець і
сповістив йому, кажучи: Принесли
голови синів царя. І той сказав: Покладіть їх двома купами при брамах міста до ранку. 9 І сталося
вранці, і, вийшовши, Іує став в брамах міста і сказав до всього народу:
Ви є праведні. Ось бо я і повернувся проти мого пана і його забив,
всіх же цих хто побив? 10 Одначе,
ви знайте, що ніхто не впаде на
землю, хіба за словом господнім, як
сказав Господь про дім Ахаава. Ось
бо Господь зробив так, як сказав
рукою свого раба Ілії. 11 І вигубив
Іує всіх осталих в домі Ахаава в Ізраїлі: і всіх його вельмож, і його
знайомих, і його священиків, так,
що не осталося в них останку. 12 І,
вставши, сам пішов до Самарії, до
Ветакаля пастухів, що при дорозі.
13 І ось він там знайшов братів Охозії, царя Юди, і сказав: Чиї ви є? І
сказали: Ми є брати Охозії, і прийшли поздоровити синів царя і синів
сильних. 14 І той сказав: Візьміть
їх живими, і вигубіть їх в Ветакалі
– 42 чоловік; і він не оставив з них
ані одного чоловіка. 15 І пішов
звідти, і знайшов Йонадава, сина
Рихава, в дорозі, що йшов йому назустріч, і поблагословив його. І
сказав до нього Іує: Чи твоє серце є
пряме з моїм серцем, так як і серце
моє з тобою? І сказав Йонадав: Є. І
сказав Іує: Якщо є, то подай мені
твою руку. І подав йому свою руку,
і той підвів його на свою колісницю. 16 І він сказав до нього: Ходи
зі мною і гляди, як я заревнував за
Господом Саваотом. І він посадив
його на свою колісницю. 17 І він
ввійшов до Самарії і вигубив всіх
осталих Ахаава в Самарії, так що
не остався ніхто за словом господнім, яке Він сказав до Ілії. 18 І зібрав Іує ввесь народ, і сказав до них:
*Ахаав мало привів народ до служіння Ваалові, і Іує дуже приведе
до служіння. 19 І прикличте до мене всіх пророків Ваала, і всіх його
рабів, і його жерців, хай не притаїться ні один чоловік ніде, бо хочу
принести велику жертву Ваалові. І
кожний, хто притаїться, не житиме.
І ось цар Іує зробив обману, бажаючи вигубити служителів Ваала. 20
І сказав Іує: Освятіть жертву Ваала
і його служіння. І ті заповіли. 21 І
послав Іує по всьому Ізраїлі, і про-
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ди'на ва'шего. и^ принесе'те (я&) къ мн^њ в се'и же
чаs ё'тро до (е^зре'ля)7, и^ (б^њ сн~овъ цр~евыхъ)8 о~
мђж# си' же мђжи гра'да въскорми'ша и^х#” И$
бы'сть ја%ко прїиде (к ни'мъ кни'га)9. и^ поја%ша
сн~ы цр~евы і^ и^скла'ша я& (всXњ) о~, мђжъ, и^ въложи'ша главы` и^хъ въ ко'шницы, и^ посла'ша и^хъ
к немђ въ [і^и^л~ь]10, и^ прїиде посолъ и^ възвњсти`
(е^мђ) гл~я” Принесо'ша гла'вы сн~овъ цр~я. и^ рече
положи'те я& хо'лмами двњма при вра'тњхъ града до заё'тра” И$ бы'сть заё'тра. и^ (ше'дъ)11
ста` въ вра'тњхъ гра'да. и^ рече (и^ё'е) къ всњмъ
лю'демъ, пра'ведни вы` (сђть е^сте). се` б^о а^зъ
(е^сми` и^) възврати'лъся на господина мое^го и^
ё^биX и& (сїя (же)12 вся` кт^о порази`)13” ѓ^ба'че в^ы
ви'дњсте ја%ко не паде'тъ (никто'же) кро'мњ словесе` гн~я на земли`. (ја^ко)14 гл~а г~ь на до'мъ
а^ха'вль. (се б^о)15 г~ь сътвори` е^ли'ко гл~а рђко'ю раба`
свое^го и^лїи`” І$ и^зби` и^ё'е вся` ѓ^ста'вшая в домђ`
а^хавли въ [і^и^л~и]16 и^ вся вельмо'жа е^го. и^ зна'емыя е^го, и^ жръцы` е^го, ја%ко не ѓ^ста'ти (в
ниX)17 ѓ^стаnкђ” И$ (въста'въ)18 и^де` въ самарїю
са'мъ. въ (веџака'ль)19 па'стыр#скїи при пђти`” И$
(с^е)20 ѓ^брњте` (та'мо) бра'тїю ѓ^хозїинђ цр~я і^ё'дина, и^ рече кт^о вы` (е^сте). и рњша бра'тїя
ѓ^хозїина м^ы (е^смы`)” И$ снидо'хомъ (поздравити)21 сн~ы цр~вы и^ сн~ы силныхъ” И$ рече поимњте
я& жи'вы [-]22 і^ (и^зъсњче'те)23 я& въ (веџека'лњ)24,
м~в, мђжа. (и^) не ѓ^ста` (эT ниX мђжа)25 (ни е^ді'ного)” І$ и^де` эTтђ'дђ и^ ѓ^брњте` и^ѓ^нада'ва сн~а
риха'вля на пђти` на срњте'нїе е^мђ. и блsви и&.
и^ рече к немђ и^ё'е. а^ще е^сть срDце твое` съ
срDцемъ мои^мъ пра'во ја%коже и^ срDце мое` с (тобо'ю)26, и^ рече и^ѓ^нада'въ е^сть. и^ рече и^ё'е (-)27
а^ще е^сть (т^о) да'ждь (м^и) рђкђ твою`, (и^ да'въ
е^мђ рђкђ свою) и^ възведе` и& (-)28 на колесни'цђ
(свою)” И$ реq к немђ поиди` со мно'ю, и^ ви'ждь ка'ко поревнова'хъ по г~њ саваѓ%џњ. и^ посади и& на
колесни'цђ свою” И$ вни'де въ самарїю. і^ и^зби` вс^я
ѓ^ста'вшая а^ха'вля въ самарїи. ја^ко не ѓ^ста'ти никомђже по гл~ђ гн~ю. и^же гл~а къ и^лїи`” И$
събра` и^ё'е вся лю'ди и^ рече к ни'мъ. *а^ха'въ порабо'та (лю'ди) ваа%лђ ма'ло. і^ и^ё'е порабо'тати
и%мать (-)29 мно'го” И$ (-)30 вс^и проро'цы ваа'ловы (и^)
вс^и рабы` е^го, и^ жръца` е^го призовњте къ мн^њ,
да (не потаи'тся ни е^ді'нъ мђжъ)31 (нигде'же),
ја%ко жрътвђ (хощђ` сътвори'ти) вели'кђ ваа'лђ.
(и^) всякъ и^же потаи'тся не бђдетъ жи'въ. и^
(с^е) и^ё'е (цр~ь) сътвори` ле'сть, хотя` погђби'ти
слђжа'щихъ ваа'лђ. и^ реq и^ё'е ст~ите жрътвђ
ваа'лђ. (и^ слђженїе е^го.) и^ проповњдаша” И$ посла`
и^ё'е въ весь і^и^л~ь. (и^ рече) гл~я. и^ нн~њ вс^и (събери'теся) раби` ваа'лови и^ вс^и жръцы` е^го и^ вс^и
576
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прoрцы е^го. да никто'же ѓ^ста'нетъ ја%ко жрътвђ
вели'кђ творю` (ваа'лђ). (і^) и^же ѓ^ста'неT не и'мать
жи'въ бы'ти. и^ прїидо'ша (-)32 раби` ваа'ловы. и^
вс^и жръцы` е^го. и^ вс^и проро'цы е^го. (и^) не ѓ^ста`
(ни е^ді'н#) мђжъ и^же не прїиде. и^ внидо'ша въ
хра'мъ ваа'ловъ. и^ напо'лнися хра'м# ваа'ловъ эT
кра'я до кра'я” И рече и^ё'е и^же (бя'хђ) наD
и^знесњте
ѓ^де'ждђ
(рабомъ
(ѓ^деждами)33,
34
35
всњмъ) ваа'ловымъ. і^ и^знесе` иM (ри'зы) ” И$ вни'де
и^ё'е (-)36 и^ѓ^нада'въ сн~ъ риха'вль въ хра'минђ ваа'ловђ. и^ рече рабо'мъ вааловымъ, пои^щњте и^
съгледа'ите е^да` е^сть (гд^њ) (ра'бъ гн~ь въ
ва'съ)37. (и^ вы'шлите всњхъ рабо'въ гн~ихъ ѓ^брњтшиXся т^ђ” И$ бы'сть тако ја%коже гл~а и^ё'е.
и^ ја%ко не бњ` ра'бъ гн~ь.) н^о то'кмо (е^ді'ни раби`
ваа'лови)38” И$ вни'де сътвори'ти жрътвђ и^ вс^есъж#же'нїя. і^ и^ё'е (вн^њ хра'ма поста'ви себ^њ)39,
п~, мђжъ (свои^хъ съ ѓ^рђжїемъ). и^ рече (и^мъ
и^ё'е) аще (вы` и^ е^ді'нъ) мђжъ гонзе'тъ эT
мђжъ (сиX) и^хже а^зъ и^зведо'хъ в рђцњ ва'ши.
(то) дш~ђ (ва'шђ)40 (положђ`) за дш~ђ е^го” И$
бы'сть ја%ко сконча` творя'ше вс^есъж#же'нїя. и^ рече
и^ё'е преDри'щђщимъ и^ триста'томъ, вшеDше и^збїите и& (и^) да ни (е^ді'нъ) мђжъ и^збђдетъ эT
ниX і^ и^зби'ша я& ѓ^рђжїеM. и^ повръгоша (я&) преDтекђщая во'ини и^ триста'ты. і^ и^до'ша да'же
до (-)41 до'мђ ваа'лова” І$ и^знесо'ша ѓ^де'ждђ ваа'ловђ и^ съж#го'ша ю&. и^ съби'ша (тњло)42 ваа'лово
и^ съкрђши'ша (въ пра'хъ)43 до дн~и сего” И$ погђби` и^ё'е [храM]44 ваа'ловъ эT і^и^л~я” (Но) то'кмо
грњховъ і^е^ровоа'ма сн~а нава'това, и%миже съблазни`
грешити і^и^л~я. не эTстђпи` и^ё'е эT послњдниX
и^хъ (кла'няю^щеся) ю%ницамъ зла'тыM (ја%же) въ
веџи'ли и^ въ да'нњ” И$ рече г~ь къ и^ё'еви понеже
ја%ко ё^блж~и (и^ сътвори')45 (ти) ё^го'дная (мн^њ)
преD ѓ^чи'ма мои^ма. и^ вся` ја%же (сътвори`) по срDцђ
мое^мђ сътвори'лъ е^си до'мђ а^ха'влю (сего ради)
да'же *до четве'ртаго ро'дђ твое^го ся'дђтъ на
прsтлњ въ і^и^л~и” (-)46 И$ё'е не съхрани` ходи'ти (по
и%мени)47 г~а б~а і^и^л~ева всњмъ срDцемъ своиM. не
эTврати'ся эT грњхъ і^е^ровоа'ма сн~а нава'това,
и^же въ грњхъ въведе` і^и^л~я” Въ дн~и (же) ѓ%ны
нача` г~ь пђща'ти на і^и^л~я, і^ и^зби` я& а^заи'ль въ
всњхъ предњлехъ і^и^л~евыхъ” эT і^ѓ^рдана на въсто'къ слн~ца всю` зе'млю галаа'дъскђю, (и^) гадїинђ, и^ рђви'мовђ. и^ манасїинђ эT а^рои'ра (даже
до)48 ё'стїя (-)49 а^рно'ньска, и^ галааDска и^ васа'ньска” И$ про'чая словесъ и^ё'евыхъ (-)50 вс^я ја%же
сътвори`. и^ вс^я си'ла е^го и^ събра'нїе (е^го) е^же
събра`. (т^о) не се' ли напи'сана въ кни'зњ словеs
дн~їи цр~ь і^и^л~евъ” И$ ё'мре и^ё'е (и^ погребе'нъ
бы'сть съ эTц~ы свои'ми)51 въ самарїи'. и^ црsт577

мовив, кажучи: І тепер зберіться всі
раби Ваала, і всі його священики, і
всі його пророки, хай ніхто не остане, бо роблю велику жертву Ваалові. І хто останеться – не житиме.
І прийшли раби Ваала, і всі його
жерці, і всі його пророки, і не остався ні один чоловік, який не
прийшов. І ввійшли до храму Ваала, і храм Ваала наповнився від
краю до краю. 22 І сказав Іує тим,
що були над одежами: Винесіть одіж всім вааловим рабам. І виніс їм
одіж. 23 І ввійшов Іує і Йонадав,
син Рихава, до храму Ваала, і сказав рабам Ваала: Пошукайте і погляньте чи є десь у вас господній
раб, і виженіь всіх господніх рабів,
що там знаходяться. І сталося, так
як сказав Іує. І коли не було господнього раба, але тільки самі раби
Ваала, 24 і він ввійшов принести
жертву й цілопалення. І поза храмом Іує поставив собі 80 своїх мужів зі зброєю, і сказав їм Іує: Якщо
вам і один чоловік утече з цих мужів, яких я вивів до ваших рук, то
покладу вашу душу за його душу.
25 І сталося, що як закінчив він
приносити цілопалення, і сказав Іує
сторожі і тристатам: Ввійшовши,
вибийте їх, і хай ні один чоловік з
них не втече. І вигубили їх зброєю,
і скинули їх передні вояки і тристати, і пішли аж до дому Ваала. 26 І
винесли одежу Ваала, і спалили її;
27 і скинули тіло Ваала, і розбили
на порох, до цього дня. 28 І винищив з Ізраїля Іує храм Ваала. 29
Але тільки Іує не відступив від від
гріхів Єровоама, сина Навата, від
останніх з них, який звів до гріха
Ізраїль, поклоняючись золотим телицям, що в Ветилі і в Дані. 30 І
сказав Господь до Іуя: Тому що ти і
полюбив чинити Мені миле перед
моїми очима, і все, що ти зробив, є
за моїм серцем, ти вчинив з домом
Ахаава – задля цього аж *до твого
четвертого роду сидітимуть на престолі в Ізраїлі. 31 Іує не зберіг ходити цілим своїм серцем за іменем
Господа Бога ізраїльського, не відвернувся від гріхів Єровоама, сина
Навата, який привів Ізраїль до гріха. 32 В тих же днях Господь почав
напускати ворогів на Ізраїля, і
вигублював їх Азаїл в усіх околицях Ізраїля: 33 від Йордану на сході
сонця, всю землю ґалаадську, і Ґада, і Рувима, і Манасії, від Ароіра
аж до гирла Арнона, і Ґалаада, і Васана. 34 І осталі діла Іуя, всі, що
вчинив, і вся його сила і його зібрання, які зібрав, – то чи це не записане в книзі літопису ізраїльських царів? 35 І помер Іує, і його по-
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ховано з його батьками в Самарії. І
замість нього зацарював його син
Яхаз. 36 І дні, в які Іує царював в
Самарії, було 28 літ.

Глава 11
пар2. 22

пар2. 23

1 І *Ґотолія, матір Охозії, побачивши, що помер її син, і встала й
вигубила все царське насіння. 2 Йосавея ж, дочка царя Йорама, сестра
Охозії, взяла Йоаса, сина свого брата, і викрала його з-посеред царських синів, яких вбивали; його і його опікунку сховала вона впевнено
в кімнаті постель і затаїла від лиця
Ґотолії, і його не забили. 3 І він був
з нею 6 літ схований в господнім
домі. І Ґотолія царювала в тій землі. 4 *І в сьомому році священик
Йодай послав і взяв тисячників хоріїв і расімів, і привів їх до себе до
господнього дому, і завіщав їм господній завіт, і закляв їх перед Господом, і показав їм Йодай царського сина. 5 І він заповів їм, кажучи:
Це слово, яке зробите: третя частина з вас ввійде в суботу і стерегтимете сторожу дому царського. 6 І
третя частина буде в брамі, у дверях дороги; і третя частина при
брамі за сторожжю. І стерегтимете
сторожу дому. 7 І два начальники з
вас, кожний, що виходить в суботу;
і стерегтимуть сторожу господнього дому з царем. 8 І обступите царя
довкруги, кожний, маючи в руках
свою зброю; і хто входить до рядів
– хай помре. І вони були з царем,
коли він входить і виходить. 9 І
сотники зробили все, що заповів
розумний Йодай; і кожний, що мав
входити в суботу, взяв своїх мужів
з тими, що мали відходити в суботу, і ввійшли до священика Йодая.
10 І священик дав сотникам сторожу і списи царя Давида, що були в
господньому домі. І вони були в
руках воєвод і сторожі; і сотники, і
сторож зробили за всім, що заповів
їм священик. І господній священик
зібрав всіх людей землі до господнього дому. 11 І сторожі стали,
кожний з них маючи зброю в своїй
руці, по правій стороні дому, аж до
лівої сторони дому жертовника і по
дому царя довкруги. 12 І він вивів
царського сина, і поклав на нього
царський вінець і свідчення, і зробив його царем, і помазав його; і
плескали руками, і сказали: Хай
живе цар! 13 І почула Ґотолія голос
тих з народу, що бігли, і ввійшла до
народу до господнього дому. 14 І
побачила – і ось стоїть цар на стовпі за судом. І перед царем були співи і труби, і ввесь народ радів і
трубів в труби. І Ґотолія роздерла
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вова` (и^а^ха'з#)52 (в него` мњ'сто сн~ъ е^го)53” И$ (въ)
дн~и в ня'же (и^ё'е црsтвова`)54 (въ самарїи бы'сть)55,
к~и, лњтъ (-)56”

Глvа, а~і”
*гоџолїя мт~и (и^ѓ^хозїина)1, (ви'дњвши)2
ја%ко (ё^мрњт# сн~ъ)3 е^я`, [и^ воста`]4 и^ погђби вся'ко сњмя цр~ево” (-)5 И$ѓ^саве'я (же)
дщ^и цр~я и^ѓ^рама сестра` ѓ^хозїина (поя)
и^ѓа'са сн~а бра'та своеh. и ё^краде и& средњ сн~овъ
цр~евыX и^збїеныхъ, того и^ дои'лицђ е^го (съкрыи)
въ клњти постельнеи твердњ, и^ ё^таи` (-)6 эT
лица гоџолїина, и^ не ё^мрътвиша е^го” И б^њ с
не'ю (кры'емъ въ до'мђ гн~и)7, ѕ, лњтъ. и^ гоџо'лїя б^њ црsтвђ'ющи в зе'мли (то'й)” *И$ въ
(сеDмое лњто)8 посла` и^ѓ^да'и жрецъ. и^ поя'тъ
тысђщни'ки. (хори'ма)9 и^ расима и^ възведе я&
къ себњ` въ доM гн~ь, и^ завњща и^мъ завњтъ
гн~ь. и^ заклятъ и^хъ преD гм~ъ, и^ показа` и^мъ
(и^а^до'я)10 сн~а цр~ьска” И$ заповњ'да и^мъ гл~я с^е
сло'во (да)11 сътвори'те тре'тїя ча'сть эT ваs да
сни'деT в сђбо'тђ. и^ да стре'жете стра'жбђ до'мђ
цр~ва (-)12” И$ третїя часть ё^ вратъ (ё^ две'рїи)
пђти, и^ третїя часть ё^ вратъ соза'ди протекђщиX, и^ ё^стреже страQбђ до'мђ” И$ дв^а нача'лника эT ва'съ вся'къ и^сходяи в сђбо'тђ. и^
да храняT страж#бђ до'мђ гн~я съ цр~еM И$ ѓ^стђпи'те цр~я ѓ%коло, (ко'ждо)13 ѓ^рђжїе свое` (и^мы'и) в рђкђ (-)14, і^ (и^сходя'и)15 въ (преDѓ^гра'дїе)16
да ё%мретъ. и бђдете съ цр~емъ е^гда` (въходи'ти е^мђ і^ и^сходи'ти)17 (-)18” И$ сътвори'ша со'тникы вс^я е^ли'ка заповњ'да и^ѓ^да'и смысле'ныи. и^
поя` (ко'ждо)19 мђжа своя` и^же и^мња'ше входи'ти
въ сђбо'тђ. съ тыми и^же и^мњја%хђ эTходи'ти
в# сђбо'тђ. и^ вни'доша къ и^ѓ^да'ю жерцђ” И
да'сть жре'цъ соTникомъ (преDходя'щая, и^ копїя)20 цр~я дв~да. и^же (быша) в до'мђ гн~и” (И
бњша в рђкаX вое^воD и^ преDходя'щиX и^ сътвориша
сотники, и^ преDходящїи по всемђ` е^ли'ко заповњ'да иM жрецъ” И$ собра` жрецъ гн~ь вс^я лю'ди
земля во до'мъ гн~ь.) и^ ста'ша преDрищђщїи
(ко'ждо иX)21 ѓ^рђжїе (и^мы'и)22 в рђцњ свое'и. эT
страны` до'мђ десно'я. да'же до страны` до'мђ
шђе^я жрътвеныя. и^ (по до'мђ)23 цр~я ѓ%коло” І$
и^зведе сн~а цр~ева. и^ возложи на'нь (вњнецъ цр~ьскыи)24. и^ свњдњнїе. и^ въцр~и е^го и^ пома'за е^го и^
плеска'ли рђка'ма. и^ рњша да' живеT цр~ь” И$ слы'ша
гоџолїя глаs предътекђщ'их# люде'и. и^ вни'де къ
наро'дђ в до'мъ гн~ь” И$ ви'дњ и^ с^е цр~ь стоа'ше на
столпњ по сђ'дђ. и^ (бя'хђ) (преD цр~ем# пњсни и^
трђ'бы)25. и^ вс^и лю'дїе (-)26 радђющеся, и^ трђ'бяще въ трђ'бы. и^ раздра` гоџолїя ри'зы
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своя`. и^ въз#пи (и^ рече), зра'да зра'да” И$ заповњ'да
и^ѓ^да'и жрецъ тысящником#, [и^]27 вла'стелемъ
си'лы. и^ рече к ни'мъ и^зведњте ю& во'нъ (эT пригра'ды)28, (-)29 и^же (а%ще кт^о) и^зы'детъ по неи
смр~тїю да ё'мретъ эT ѓ^рђжїя, понеже рече
жреw, (-)30 не ё^мрътвњте е^я` въ до'мђ гн~и” И$
възложи'ша на ню` рђцњ, і^ [и^зведо'ша ю&]31 (скопцы`) пђтемъ и^схода (к не'и)32 до'мђ цр~ева и^ ё'мре т^ђ” И завњща и^ѓ^да'и завњтъ ме'ждђ гм~ъ
и^ междђ цр~емъ, и^ междђ люDми, ја%ко бы'ти
имъ въ лю'ди гн~я [-]33” И$ внидо'ша вс^и лю'дїе
земля` в до'мъ ваа'ловъ, и^ разбиша и&, и^ жрътвеники е^го, и^ ѓ^бра'зы е^го съкрђши'ша до'брњ. и^
(маџа'на)34 жръца ваа'лова ё^би'ша преD лицемъ
(жрътвеника)35. и^ поста'ви жрецъ вла'стеля в#
до'мђ гн~и” И$ прїя'ша со'тъники, (хорима)36 и^ раси'ма, и^ вс^я лю'ди земля. і^ (и^зведе`)37 цр~я эT
до'мђ гн~я. и^ (внидо'ша)38 пђтемъ вра'тъ преDтекђщихъ (до) до'мђ цр~ева и^ посади'ша и& на
прsтолњ цр~евњ” И$ възрадовашася вси лю'ди земля` (то'я). и^ граD ё^млъча, и^ гоџолїю ё^мрътви'ша ѓ^рђжїеM въ до'мђ цр~евњ” (Цр~ь же б^њ)39 (и^ѓ^а'са,
въ сеDми, лњтњхъ)40 е^гда` нача црsтвовати”

Глvа, в~і”
в~ параl к~д

ъ *лњто сеDмое, и^ё'я. цр~ьствова и^ѓ^а'съ.
и^ м~, лTњ, црsтвова въ і^ерsли'мњ. (-)1 и^мя
(бњ) мт~ри е^го а^вїя. (-)2 вирсавїя” И сътвори` и^ѓ^а'съ преD (ѓ^чи'ма гн~има ёгоD3
ная) , въ вс^я дн~и в ня'же просвњти е^го и^ѓ^да'и
і^е^ре'и” То'кмо высокиX не преста'виша. (-)4 т^ђ е^ще`
(кадя'хђ и^ жря'хђ лю'дїе)5 на высо'киX” И$ рече
и^ѓ^а^съ къ же`рцеM вс^е сребро` ст~ое внесе'ное в до'мъ
гн~ь. (и^) сребро` со цњно'ю (мђжа)6. (и^) вся'ко сребро`
е^же а'ще възы'идеT на срDце мђжђ внести` в до'мъ
гн~ь” (И$) да прїимђтъ е& на се` жръцы (и^) мђжъ
эT преда'нїя свое^го. и^ тїи` да строя'тъ ведекъ
(-)7 въ все'мъ. и^дњже а%ще ѓ^бря'щеTся (сокрђшено'е веде'ка)8” И$ бы'сть въ к~г е, лњто цр~ю
и^ѓ^а'сђ, (и) не ё^строи'ша жръцы веде'ка хра'ма” И$
призва` (-)9 цр~ь и^ѓ^дая жерца и (ста'рца)10 и^ рече
к ни'мъ. чт^о (се) ја^ко не построи^сте веде'ка хра'мђ. и^ нн~њ (ё^же`) не прїима'ите сребра`. эT продажњ ва'шея. ја%ко в# ведекъ хра'мђ да'сте и&” И$
совњща'шася жръцы не прїя'ти сре'бра эT
лю'дїи, (на строе^нїе)11 веде'ка хра'мђ” И$ взя` и^ѓ^да'и жрецъ кїѓ'тъ е^диn. и содњла` ковче'жецъ
дъсками е^мђ, и^ да'сть е^го (и^е^зеѓ^ви)12 в домђ
мђжа до'мђ гн~я. и^ даша жръцы храня'щїи
число всего` сребра`, е^же ѓ^брњтеся в домђ гн~и” И
бы'сть ја%ко ви'дњша и^же мно'го (е^сть) сре'бра въ
ковчеѕњ. и^ възы'иде писчїи цр~евъ, и^ жреw вели'кїи
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свою одіж і закричала, і сказала:
Зрада! Зрада! 15 І священик Йодай
заповів тисяцьким і володарям сили, і сказав до них: Виведіть її геть
з рядів, хто лиш вийде за нею, хай
смертю помре від зброї; бо сказав
священик: Не забивайте її в господньому домі. 16 І наклали на неї руки, і вивели її скопці дорогою входу до царського дому, і вона там
померла. 17 І заповів Йодай завіт
між Господом, і між царем, і між
народом, щоб вони були господнім
народом. 18 І ввійшов ввесь народ
землі до дому Ваала, і знищили його і його жертовники, і його образи
знищили вповні; і Матана, жерця
Ваала, вбили перед лицем жертовника. І священик поклав володарів
в господньому домі. 19 І взяли сотники Хорими і Расими, і ввесь народ землі, і повів царя з господнього дому, і ввійшли дорогою брами
сторожі до царського дому, і посадили його на царському престолі.
20 І ввесь народ тієї землі зрадів. І
місто втихло, і Ґотолію вбили зброєю в домі царя. 12,1 Цар же Йоас
був семилітнім, коли почав царювати.

Глава 12
2 *Йоас зацарював в сьомому
році Іуя, і царював в Єрусалимі 40
літ, ім’я його матері було Авія з
Вирсавії. 3 І Йоас зробив миле перед господніми очима в усі дні, в
які його просвічував священик Йодай. 4 Лише не усунули височини,
там ще приносили ладан, і народ
приносив жертву на височинах. 5 І
сказав Йоас до священиків: Все
святе срібло внесено до господнього дому, і срібло з ціною мужа, і
всяке срібло, яке лиш ввійде на
серце чоловіка внести до господнього дому. 6 І хай візьмуть його
на це священики і чоловік зі своєї
продажі, і вони хай ремонтують ведек (=єв. розвалини) в усьому, де
лиш знайдеться розвалина ведеку.
7 І сталося в 23-у році царя Йоаса, і
священики не зремонтували ведека
храму. 8 І покликав цар священика
Йодая і старців, і сказав до них: Як
це, що ви не зремонтували ведека
храму? І тепер уже не беріть срібла
з вашої продажі, бо його дасьте на
ведек храму. 9 І домовилися священики не брати срібла від народу на
ремонт ведека храму. 10 І взяв священик Йодай одну скриню, і для
неї зробив ковчежець з дощок, і поставив її Єзейові в домі чоловіка
господнього дому, і дали священики, що стерегли число всього срібла, що знайдене в господньому до-
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мі. 11 І сталося, як побачили, що є багато срібла в скрині, і прийшов царський писар, і великий священик, і
скарбник, і відкрили, і почислили срібло, знайдене в господньому домі. 12
І дали приготоване срібло до рук тих,
що робили, на посуд господнього дому. І дали й майстрам по дереву, і будівничим, що працювали в господньому домі, 13 і тим, що кололи, і
майстрам, і теслям каміння, щоб купити дерево і тесане каміння на ремонт ведека господнього дому, і на
все, що видавалося на храм, на його
скріплення. 14 Тільки не робилося
для господнього храму срібні двері,
цвяхи, посудини і труби, ані всякий
золотий посуд і срібний посуд зі срібла, внесеного до господнього дому,
15 але тим, що роблять працю, дали
його, і ці ним скріпили господній дім.
16 І не провіряли тих, яким давали до
рук срібло, щоб дати тим, що роблять
діла, бо роблять з довір’ям. 17 І срібло за гріхи, і срібло за переступ, оскільки внесене було до господнього
дому, хай буде священикам. 18 Тоді
прийшов Азаїл, сирійський цар, і воював проти Ґета; і забрав його Азаїл,
і розгромив його; і повернув Азаїл
своє лице, і забажав піти проти Єрусалиму. 19 І взяв Йоас, цар Юди, все
святе, що посвятив, і Йосафат, і Йорам, і Охозія, його батьки, і царі Юди, і своє святе, і все золото, знайдене в господньому храмі і в скарбницях дому царя, і послав Азаїлові, сирійському цареві. 20 І осталі діла
Йоаса, і все, що він зробив, – чи ось
не було воно записане в книзі літопису царів Юди? 21 І його раби повстали і зробили велику змову, і вбили
Йоаса в домі Махоїна, що в Саалі. 22
Єзехар, син Ємуаха, і Єзевут, син Ісовира, – їхні раби побили їх і вони
померли; і поховали їх з їхніми батьками в місті Давида, і замість нього
зацарював його син Амасія.

(и^ чи'сленикъ). и^ эTкры'ша і^ и^счетоша сре'бро
ѓ^брњтъшее въ домђ` гн~и” И$ даша сре'бро ё^гото'ванное в рђцњ (творя'щемђ)13 [на сосђды]14
до'мђ гн~ю. и^ даша (и&) древодњлямъ и^ дњ'лателемъ ѕиждђщимъ в домђ гн~и” И$ ко'лющимъ [и^ хђдо'жникомъ]15. и^ сњкђщим# ка'менїя на кђпле'нїе дре'вђ. и^ каменїя те'санаго
на строенїе веде'ка хра'мђ гн~ю” (І$ и^) на все`
е^ли'ко раздая'ти хра'мђ на ё^твръже'нїе” Токмо
не твори'шася хра'мђ гн~ю две'ри сре'брены, гвоздїе фїа'лы. и^ трђбы, (н^и) вс^я сосђды зла'ты,
и^ сосђ'ды сре'брены эT сре'бра принесе'наго в до'мъ
гн~ь. н^о творя'щимъ дњ'ла дадяT я&, и^ (сїи)
ё^тверди'ша и^ми` до'мъ гн~ь” и^ не сочитахђ
(-)16, и%м#же дая'хђ сре'бро в рђ'ки (-)17. дати
творя'щимъ дњ'ло. зане` вњрно тво'рятъ” (И$)
сре'бро за грњхи, и^ сребро за престђпленїе. (понеже)18 внесе'но бысть в до'мъ гн~ь (да бђ'детъ
жерцемъ)19” Тогда` възы'иде а^заи'лъ цр~ь сљ=рьскїи. и^ вое^ва на геџы и^ прїатъ и& (а^заи'лъ и^
разби` и&). и^ ѓ^брати а^заи'лъ лице свое, (и^) възы'ити хотя на і^ерsли'мъ” И$ взя'тъ и^ѓ^а'съ цр~ь
і^ёд
' ин# вс^я ст~ыя. и^же ѓ^ст~и (и&) и^ѓ^сафатъ
20
(-) и^ѓ^а^рамъ, и^ ѓ^хозїя эTц~и е^го (-)21 цр~и і^ё'дини. и^ ст~ая е^го и^ вс^е зла'то ѓ^брњтшее^ся
въ (хра'мњ)22 гн~њ, и^ (въ сокрови'щехъ) до'мђ
цр~я. и^ посла` а^заи'лю цр~ю сљ=рьскђ (-)23” И$ про'чая
словесъ и^ѓ^асинъ, и^ вс^я е^ли'ко сотвори`. не се л^и
пи'сана бы'ша въ кни'ѕе словеs дн~їи цр~ь і^ё'динъ”
И$ воста'ша ѓ%троцы е^го. и^ совњща'ша совњтъ
велиk. и^ ё^би'ша и^ѓ^а'са в# хра'мњ (махои^невњ)24
и^же въ (саа^лњ)25, (и^е^зеха'ра сн~а е^мђа'хова)26. и^
(е^зевђџа сн~а исовира)27. рабы` иX и^зби'ша (и^хъ и^
ё^мро'ша)28, и^ погребо'ша (и^хъ)29 съ эTц~ы
(и^хъ)30 въ гра'дњ дв~двњ. и^ црsтвова (а^масїа'съ)31 сн~ъ е^го въ него` мњ'сто”

Глава 13

Глvа, г~і”

1 В 23-му році Йоаса, сина Ахозії,
царя Юди, зацарював Йоахаз, син
Іуя, в Самарії на 17 літ. 2 І він зробив
погане перед господніми очима, і почав ходити за дорогами Єровоама, сина Навата, який привів Ізраїля до гріха, і не відступив від тієї злоби. 3 І
Господь розгнівався гнівом на Ізраїля, і дав їх в руки Азаїла, асирійського царя, і в руки сина Адера, сина Азаїла, на всі дні. 4 І помолився Йоахаз до господнього лиця, і Господь
його вислухав, бо побачив пригнічення Ізраїля, яким його пригнітив сирійський цар. 5 І Господь дав їм спасіння, і вони вирвалися з-під асирійської руки, і поселилися ізраїльські

ъ лњто, к~г е, [-]1 и^ѓ^а'са сн~а (а^хозїина)2
цр~я і^ё'дина, цр~ьствова [и^ѓ^аха'зъ]3 сн~ъ
и^ёеv в# самарїи, з~і лњтъ” И сотвори` лђка'вое преD ѓ^чима гн~има. и^ нача` ходи'ти
по (пђте'мъ)4 і^ер^ овоа'млимъ сн~а нава'това, и^же
съгрњши'ти воведе` і^и^л~я. (и^) не ѓ^стася (ѕло'бы
то'я)5” И$ разгнњ'вася (г~ь гнњ'вомъ)6 на і^и^л~я. и^
въда'сть и^хъ в рђ'цњ а^заи'лю цр~ю (а^сљ=рьскђ)7, и^
в рђцњ сн~а а^дерова сн~а а^заи'лева во вся дн~и. И$
помоли'ся и^ѓ^а^хазъ лицю гн~ю. и^ ё^слы'ша и& г~ь
ја^ко ви'дњ скорбъ і^и^л~евђ. (е^ю'же)8 ѓ^скорби (-)9 цр~ь
сљ=рїискїи” И$ да'сть (и^мъ) (сп~сенїе г~ь)10 (-)11. і^
и^збыша эT рђкђ (а^сљ=рьскђ)12. и^ въсели'шася сн~ве
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і^и^л~ви в села своа` ја%коже (и^ преже)13” (Но) то'кмо
не эTстђпи'ша эT грXњ до'мђ і^е^ровоа'мля [сн~а
наватова]14 и^же съгрњшити въведе` і^и^л~я. по
неM ходя'хђ и^ (принесо'ша кђмиръ, и^же бњ)15 въ
самарїи” ЈА/ко не ѓ^ста'вишася (а^хазђ)16 лю'дїе.
н^о то'кмо, н~, ко'нникъ. и^ і~, колесни'ць, и^ (л~)17
пњшецъ. ја%ко и^згђбилъ бя'ше и^хъ цр~ь сљ=рїискїи. и^ положи я& ја%ко прахъ на попра'нїе” и^
про'чая словесъ и^ѓ^ахазовыхъ и^ вс^я е^ли'ко сътвори`, и^ (вс^я) си'ла е^го. не с^е ли пи'сана бы'ша
въ кни'ѕњ слове'съ дн~їи цр~ь і^и^л~евъ” И$ ё'мре и^ѓ^а^хаз# (-)18 и^ погребенъ бы'сть съ эTц~ы своими в#
самарїи. и^ црsтвова и^ѓ^а'съ сн~ъ е^го в# него' мњ'сто” Въ лњто, л~џ е, [-]19 и^ѓ^а'са цр~я і^ё'дина
црsтвова и^ѓ^а'съ сн~ъ (а^хазовъ)20 наD і^и^л~емъ в# самарїи, ѕ~і, лњтъ” И$ сътвори лђка'вое (преD
гм~ъ)21 (и^) не эTстђпи эT (грњхъ всXњ)22 і^е^ровоа'мль сн~а нава'това и^же съгрњшити воведе
і^и^л~я. по тњмъже (и^ то'й) хождаше” И$ про'чая
слове'съ и^ѓ^а'совыX и^ вс^я е^ли'ка сътвори`, и^ (вс^я)
си'ла е^го ја%же сътвори` съ а^масњеM цр~емъ і^ё'динымъ. (т^о) не се л^и сїя писана быша въ
кни'ѕњ словеs дн~їи цр~ь і^и^л~евъ” И$ ё'мретъ и^ѓ^а'съ
(и^ погребе'нъ бысть) съ эTц~ы свои'ми (въ самарїи съ сн~ъми і^и^л~евыми” І$ е^ровоаM же сњде на
престо'лњ е^го)23” І$ е^лисе'и разболњся бо'лезнїю свое'ю, е^ю'же (и^) ё'мре. и^ прїиде к немђ и^ѓ^а'съ цр~ь
і^и^л~евъ. и^ пла'кася наD лицеM е^го и^ рече. эTч~е эTч~е,
колесни'ца і^и^л~ева и^ снђзници е^я`” И$ реq е^мђ і^е^лисе'и возми` лkђ и^ стрњлђ. и^ взяT преD ниM лђкъ и^
стрњлђ” И$ реq цр~ю возложи рђкђ свою на лkђ” И$
возложи и^ѓ^аs рђкђ свою на лkђ. (-)24 (і^е^лисе'и
возложи)25 рђкђ свою` верхђ рђкђ цр~евђ” И$ рече эTвръзи ѓ^кно ја%же е^сть на восто'къ и^ эTверзе. и^
рече і^е^лисе'и стрњли, и^ стрњли цр~ь и^ рече [і^е^лисе'и]26 (сїя) стрњла спsнїя гн~я” и^ стрњла сп~са'ющаго въ сљ=рїи. и^ побњди'ши сљ=рїю, на (џекђ)27 даже до сконча'нїя” И$ рече е^мђ і^е^лисе'и возми` лkђ и^ взя'тъ. и^ рече цр~ю і^и^л~евъ. ё^да'ри (ного'ю) на' землю, и^ ё^да'ри цр~ь три'жды и^ ста`” И$
ѓ^скорбњ (чл~къ бж~їи ѓ^ немъ)28 и^ рече. а%ще б^ы
ё^дарилъ е^си пяти'щи, и^л^и шести'щи. тогда`
б^ы е^си попралъ сљ=рїю до сконча'нїя. и^ нн~њ
(побњди'ши сљ=рїю толи'ко трищи)29” И$ ё'мре
і^е^лисе'и, и^ погребо'ша и&” (-)30 Во'ини (же) эT моа'ва
(в#неза'пђ) прїидо'ша въ зе'млю. настава'ющђ лњтђ (томђ`)” И$ бысть и^мъ погрњба'ющимъ тњло мђжа (мрътва). и^ с^е ви'дњша во'и (внезапђ). *и^ поверго'ша мђжа во' гробњ і^е^лисеѓ'вњ. и^
впаде (тњло чл~ка мр~тва) и^ прикоснђ'ся ко'стемъ
і^е^лисеѓ'вымъ. и^ ѓ^жи (мQђ) и^ ста` на но'гђ свое^ю”
(-)31 А$заи'лъ (же) ѓ^скоrбляше і^и^л~я, во вся` дн~и
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сини в своїх поселеннях, так як і раніше. 6 Але лише не відступили від
гріхів дому Єровоама, сина Навата,
який привів Ізраїля до гріха; ходили
за ними, і принесли боввана, який
був у Самарії. 7 Бо не оставили Ахазові людей, але лиш 50 кіннотників, і
10 колісниць, і 30 піших, бо їх винищив сирійський цар, і поклав їх як
порох на потоптання. 8 І осталі діла
Йоахаза, і все, що він зробив, і вся
його сила, – чи це не було записане в
книзі літописів ізраїльських царів? 9
І помер Йоахаз, і його поховано з його батьками в Самарії, і замість нього
зацарював його син Іоас. 10 В 39-му
році Йоаса, царя Юди, зацарював Йоас, син Ахаза, над Ізраїлем в Самарії
на 16 літ. 11 І він зробив погане перед Господом, і не відступив від всіх
гріхів Єровоама, сина Навата, який
довів Ізраїль до гріха, за ними і він
ходив. 12 І осталі діла Йоаса, і все,
що він зробив, і вся його сила – які
зробив з Амасієм, царем Юди, – то
ось чи це не було записане в книзі літописів ізраїльських царів? 13 І помер Йоас, і його поховано з його
батьками в Самарії, з ізраїльськими
синами. Єровоам же сів на його престолі. 14 Елисей захворів своєю хворобою, від якої і помер. І прийшов до
нього Йоас, ізраїльський цар, і заплакав над його лицем, і сказав: Батьку,
батьку, – колісниця ізраїльська і її
кіннотники! 15 І сказав йому Елисей:
Візьми лук і стрілу, – і той взяв перед ним лук і стрілу. 16 І він сказав
цареві: Поклади твою руку на лук. І
поклав Йоас свою руку на лук, Елисей поклав свої руки на руку царя. 17
І сказав: Відкрий вікно, що є до сходу. І відкрив. І сказав Елисей: Вистріли. І цар вистрілив. І сказав Елисей:
Це стріла господнього спасіння і
стріла спасаючого в Сирії, і побідиш
Сирію в Теку аж до кінця. 18 І сказав
йому Елисей: Візьми лук. І взяв. І
сказав цареві Ізраїля: Вдар ногою об
землю, – і цар вдарив тричі і став. 19
І засмутився над ним божий чоловік,
і сказав: Якщо би ти вдарив п’ять
разів чи шість разів, тоді б ти побив
Сирію аж до кінця. І тепер поб’єш
Сирію тільки тричі. 20 І помер Елисей, і його поховали. Нагло на землю
прийшли вояки з Моава, як надходив
той рік. 21 І сталося, що як вони ховали тіло мертвого чоловіка – і ось
нагло побачили вояків, *і кинули чоловіка до гробу Елисея; і тіло мертвого чоловіка впало, і доторкнувся до
костей Елисея – і чоловік ожив і
встав на свої ноги. 22 Азаїл же гнітив
Ізраїля всі дні Ахаза. 23 І помилував
їх Господь і змилосердився над ними,
і поглянув на них через свій завіт, що
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з Авраамом, Ісааком і Яковом; і
Господь не хотів знищити їх, ані не
відкинув їх від свого лиця. 24 І
помер Азаїл, сирійський цар, і
замість нього зацарював його син
Адер. 25 І повернувся Йоас, син
Ахаза, і забрав з руки Адера, сина
Азаїла, міста, які він взяв з руки
Йоахаза, його батька, на війні. Бо
Йоас побив його тричі і повернув
міста Ізраїля.

Глава 14

пар2. 25

мой5. 24
пар2. 25
єз. 18

1 І було, що в другому році Йоаса, сина Ахаза, ізраїльського царя,
і зацарював Амесія, син Йоаса, цар
Юди. 2 *Він був 25-літнім, коли зацарював, і 29 літ царював в Єрусалимі, ім’я його матері було Йоадина з Єрусалиму. 3 І він зробив миле
в господніх очах – лише не так, як
Давид, його батько – згідно з усім,
що зробив його батько Йоас. 4 Лише не знищив височини, ще народ
різав і приносив жертву на височинах. 5 І сталося, що коли скріпилося його царство в його руках, і він
побив своїх рабів, що вбили його
батька. 6 І синів тих вбивців він не
вбив, так як записано в книзі Мойсеєвого закону, як заповів Господь,
кажучи: *Хай не вмирають батьки
за синів, і сини не вмирають за
батьків, але кожний хай помре за
свої гріхи. 7 Він же побив 10000 з
Едому в Ґмелі і забрав Камінь в
битві, і назвав його ім’я Єтоїл, аж
до сьогоднішнього дня. 8 Тоді Амесія послав послів до Яса, сина Іуя,
ізраїльського царя, кажучи: Ходи,
побачимося в лице. 9 І послав Йоас, ізраїльський цар, до Амесії, царя Юди, кажучи: Терня, що в Ливані послало до кедра, що є в Ливані,
кажучи: Дай свою дочку моєму синові за жінку. І, прийшовши, польові звірі, що в Ливані, потоптали
терня. 10 Ти побив Ідумею – і твоє
серце піднялося, і прославляєшся,
сидячи в твоїм домі. І навіщо величаєшся своєю злобою? І впадеш ти
і Юда з тобою. 11 І не послухав Амесія, і пішов Йоас, ізраїльський
цар; і побачилися лицем ці і Амесія, цар Юди, в Ветсамі Юди. 12 І
впав Юда перед ізраїльським лицем, і втекли чоловіки, кожний до
свого дому. 13 І Амесію, сина Йоаса, сина Охозії, царя Юди, схопив
Йоас, син Ахаза, ізраїльський цар,
у Ветсамусі. І він прийшов до Єрусалиму, і, прийшовши, знищив мур
Єрусалиму від брами Ефрема аж до
брами кута – 400 ліктів. 14 І забрав
срібло і золото, і ввесь посуд, що
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(а^хазовы)32” И$ поми'лова (я& г~ь)33 и^ ё^щедри я&. и^
призри на' ня завњта ради свое^го и^же съ а^враа'момъ (-)34 і^саа'комъ і^ и^а'ковомъ. и^ не хотя'ше г~ь
потребити иX ниже эTвръже и^хъ эT лица своего” И$
ё'мре а^заи'лъ цр~ь сљ=рьскїи и^ црsтвова (-)35 адеръ сн~ъ
его в него` мњ'сто” И$ возврати'ся и^ѓ^а'съ сн~ъ (а^хазовъ)36. и^ прїя'тъ граD эT рђкы (-)37 а^деровы сн~а
а^заи'лева. ја%же б^њ прїя'лъ эT рђкђ и^ѓ^а^хаза эTц~а
е^го въ бра'ни. трижды (б^о) побњди е^го и^ѓ^а'съ. и^
възврати грады і^и^л~я”

Глvа, д~і”
(бысть) в лњто вто'рое, и^ѓ^а'са сн~а (а'хазова)1 цр~я і^и^л~ева црsтвова амесїя сн~ъ и^ѓ^а'соv цр~ь і^ё'динъ” *Сы'и к~е лTњ б^њ е^гда` црsтвовати е^мђ” (-)2 к~џ, лTњ црsтвова въ і^ерsли'мњ. [-]3 и%мя (б^њ) мт~ри его і^ѓ^а'дина эT
і^ерsли'ма” И$ сотвори ё^гоDное преD ѓ^чи'ма гн~има
то'кмо не ја%ко двDъ эTц~ъ е^го, (раZвњ) по в#семђ
ја%же сотвори (эTц~ъ е^го и^ѓ^а'съ)4 (-)5” То'кмо высокиX
не разрDђши е^ще` лю'дїе коля'хђ и^ жряхђ на высокиX” И$ быs ја^ко ё^твръди'ся црsтво (е^го) в рђкђ
е^го. і^ и^зби` рабы` своа`. ё^бившаа эTц~а е^го” И$ сн~ы
ё^бїицъ (тXњ) не и^зби`, ја%коy пи'сано в# кни'зњ
зако'на мољ=сїина. и^же заповњ'да г~ь гл~я. *да не
ё^мира'юT эTц~ы за сн~ы. и^ сн~ове не ё^мира'юT за
эTц~а. н^о коQдо за сво'и грXњ да ё'мреT” Сїи (же)
ё^би` е^дома въ (гмелњ)6, Wі~. и^ взяT ка'мень эT
бра'ни. и^ нареq и%мя е^мђ [и^е^џои'ль]7 до днешнеh
дн~и” Тогда` посла` а^месїа послы` ко (і^а'сђ)8 сн~ђ
і^ё'евђ цр~ю і^и^л~вђ гл~я. прїиди да ся ви'диM в#
лице” И$ посла` и^ѓ^аs цр~ь і^и^л~еv къ а^месїю цр~ю
і^ё'динђ гл~я. те'рнъ и^же в# ливанњ посла` къ
ке'дрови сђщемђ в ливанњ гл~я. да'ждь дще'рь
свою` сн~ђ мое^мђ в# женђ и^ пришеDши ѕвњрїе
лђжнїи и^же в# ливанњ, и^ попра'ша те'рнїе” (-)9
Побњдиl е^си и^дђме'я. и^ възнесе'ся срDце твое` (и^
слави'шися)10 (въ домђ` сњдя)11 свое^мъ. да чт^о
велича'ешися ѕло'бою свое'ю. и^ па'деши т^ы і^
и^ё'да с тобо'ю” И$ не послђша а^месїя. и^ възы'иде [и^ѓ^асъ]12 цр~ь і^и^л~евъ, и^ ви'дњстася лицемъ сїи. и^ а^месїя цр~ь і^ё'динъ. въ (веџъса'ме)13 і^ё'динњ” И$ паде` і^ё'да предъ лицемъ
і^и^л~евыM. и^ бњжа'ша мђжи (ко'ждо) въ домы` своя`”
И$ а^месїю сн~а і^ѓ^а'сова. сн~а ѓ^хозїина цр~я і^ё'дина
ја%тъ и^ѓ^а'съ сн~ъ (а^хазовъ)14 цр~ь і^и^л~ев# въ (ваџъсами'се)15, и^ прїиде въ і^ерsлиM. и^ (пришеD) разби`
стњнђ і^ерsли'мђ эT враT е^фрњмль до вра'тъ
ё^голныхъ. у~, лакотъ” И$ взятъ сребро и^ зла'то
и^ вс^я сосђды ѓ^брњтеныя в до'мђ гн~и и^ въ
сокрови'щихъ до'мђ цр~ева. и^ сн~ы смњш#шая^ся и^
възврати'ся в# самарїю” И$ про'чая словъ и^ѓ^а'со582
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выхъ, е^ли'ко сътвори` въ силњ е^го. ја^коже
бра'ся съ а^месїемъ цр~емъ і^ё'диныM. не с^е л^и
сїя напи'сана въ кни'ѕе словеs дн~їи цр~ь і^и^л~евых#” И$ ё'мре и^ѓ^а'съ съ эTц~ы свои'ми. и^ положенъ бы'сть въ самарїи съ цр~и і^и^л~евы. и^ црsтвова і^еровоа'мъ сн~ъ е^го в него` мњсто” И$
житъ а^месїя сн~ъ и^ѓ^а'совъ цр~ь і^ё'динъ. по
ё^мрътвїи и^ѓ^а'са сн~а (а^хазова)16 цр~я і^и^л~ева,
е~і, лTњ” И$ про'чая сло'въ а^месїѓ'выхъ и^ вс^я
е^ли#ка сътвори`. не с^е ли сїя напи'сана въ
кни'ѕе сло'въ дн~їи цр~ь і^ё^диныхъ” И$ возврати'шася на него (-)17 въ і^ерsлиM. и^ бњжа в лахи'сы. и^ посла'ша въ слDњ е^го в лахи'сы, и^ ё^би'ша и& т^ђ” И$ възя'ша и& на ко'ни и^ погребенъ
бысть (съ эTц~ы свои'ми въ і^ерsли'мњ)18 въ'
градњ двд~вњ” *И$ поя'ша вс^и лю'дїе і^ё'дини,
а^за'рїю. и^ то'й (б^њ)19, ѕ~і, лTњ. и^ поста'виша и&
цр~емъ въ эTц~а е^го мњсто а^месїя” То'и (же)
созда` е^ло'џа, и^ възврати и& і^ё'дњ, по ё^мр~твїи цр~я (эTц~а е^го)20” В лњто, е~і, (и^) а^месїа
сн~а и^ѓ^а'сова цр~я і^ё'дина. црsтвоваy і^еровоа'мъ
сн~ъ и^ѓ^асовъ наD і^и^л~емъ в самарїи, м~а, лњто”
И$ сътвори` лђка'вое преD гм~ъ, не ѓ^ста'ви (б^о)
н^и (е^ді'ного)21 грњха і^е^ровоаMля сн~а наватова,
и^же съгрњшити въведе і^и^л~я” (И$) то'й приврати предlњ і^и^л~евъ эT въхода е^ма'џова даже
до мо'ря а^рави'т#скаго, по гл~ђ г~а б~а і^и^л~ева. и^же гл~а рђко'ю раба` свое^го (и^ѓ^на'я)22 сн~а а^маџїи'на прoрка. и^же эT ге'џа хофе'рова” ЈА/ко видњ
г~ь смире'нїе і^и^л~ево го'рко ѕњло и^ ма'ло б^њ ѓ^дръжи'мыхъ. и^ въсхита'емыхъ. и^ (въско'рмленыX)23. и^ не б^њ помага'ющаго і^и^л~ю” И$ не
гл~а г~ь и^скорени'ти сњмене і^и^л~ева поD всею нбsною. и^ сп~се я& рђко'ю і^е^ровоа'млею сн~а и^ѓ^а'совымъ”
И$ про'чая сло'въ і^е^ровоа'мовыхъ и^ вся` е^ли'ка сътвори` и^ си'ла е^го е^лика повое^ва`, и^ е^ли'ко
ѓ^брати` дама'скђ. і^ е^ма'џъ і^ё'дњ въ і^и^л~и. не
се` л^и сђть пи'сана въ кни'зњ сло'въ дн~їи цр~еи
і^и^л~евыхъ” И$ ёмретъ і^е^ровоаM, (и^ положеn бы'сть)
съ эTц~ы свои'ми со цр~и і^и^л~евыми” и^ црsтвова`
а^за'рїя сн~ъ а^месїиn въ эTц~а свое^го мњсто”

Глvа, е~і”
лњто,* к~з. і^е^ровоа'ма цр~я і^и^л~ева. црsтвова` а^за'рїя сн~ъ а^месїи'нъ цр~ь і^ё'диn.
(-)1 ѕ~і, лњтъ б^њ е^гда нача` црsтвова'ти, и^ н~в лњтњ, црsтвова` въ і^ерsли'мњ.
2
(-) и%мя (б^њ) мт~ри е^го [е^хелїя]3, эT і^ерsли'ма”
И$ сътвори` бл~гое преD ѓ^чи'ма гн~има, по всемђ
е^ли'ко сътвори` (эTц~ъ е^го а^месїя)4” То'кмо высо'кихъ не разори`, (и^) е^ще лю'дїе коля'хђ и
жря'хђ на высо'киX” И$ (пђсти`)5 г~ь (гнњвъ на)
583

знайшовся в господньому домі і в скарбницях дому царя і синів-закладників, і
повернувся до Самарії. 15 І осталі діла
Йоаса, які зробив у своїй силі, як воював з Амесієм, царем Юди, – ось чи
це не записане в книзі літописів ізраїльських царів? 16 І помер Йоас зі своїми батьками, і його поховано в Самарії з ізраїльськими царями, і замість
нього зацарював його син Єровоам. 17
І пожив Амесія, син Йоаса, цар Юди,
після смерті Йоаса, сина Ахаза, царя ізраїльського, 15 літ. 18 І осталі діла Амессії, і все, що він зробив, – ось чи це
не записане в книзі літописів царів Юди? 19 І проти нього зробили повстання в Єрусалимі, і він втік до Лахиса. І
послали вслід за ним до Лахиса, і там
його вбили. 20 І взяли його на коня, і
його поховано з його батьками в Єрусалимі, в місті Давида. 21 *І ввесь народ Юди взяв Азарію, і він – син 16літній, і поставили його царем замість
його батька Амесія. 22 Він же збудував
Елот, і повернув його Юді після вбиття
царя, його батька. 23 В 15-му році Амесії, сина Йоаса, царя Юди, зацарював Єровоам, син Йоаса, над Ізраїлем в
Самарії, він царював 41 літ. 24 І він
зробив погане перед Господом. Бо він
не покинув ні одного гріха Єровоама,
сина Навата, який привів Ізраїль до
гріха. 25 І він повернув околицю Ізраїля від входу Емата аж до моря
Аравійського за словом Господа Бога
ізраїльського, яке сказав рукою свого
раба Йоная, сина Аматія, пророкам, що
з Ґетахофера. 26 Бо Господь побачив
дуже гірке впокорення Ізраїля, і що
мало було владних, і вихованих, і вигодованих, і не було помічника для
Ізраїля. 27 І Господь не рішив вигубити
насіння Ізраїля з-під всієї піднебесної, і
спас їх рукою Єровоама, сина Йоаса.
28 І осталі діла Єровоама, і все, що він
зробив, і його сила, що воював і що повернув від Дамаску, і Емат Юді в
Ізраїлі, – ось чи це не записане в книзі
слів про дні ізраїльських царів? 29 І помер Єровоам, і його покладено з його
батьками, з ізраїльськими царями, і зацарював Азарія, син Амесія, замість
свого батька.

Глава 15
1 В *27-му році Єровоама, ізраїльського царя, зацарював Азарія, син Амесії, царя Юди. 2 Він був 16-літнім,
коли почав царювати, і 52 роки царював в Єрусалимі, ім’я його матері було
Ехелія з Єрусалиму. 3 І він зробив
добре перед господніми очима за всім,
що зробив його батько Амесія. 4 Тільки не знищив височини, і ще народ
різав і приносив жертву на височинах.
5 І Господь пустив гнів на царя, *і він
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був прокаженим аж до своєї смерті і
царював в домі апфусовому (єв.=відокремленому), і Йоатам, син царя,
був над домом, судячи народ тієї землі. 6 І осталі діла Азарії, і все, що зробив, – ось чи це не записане в книзі
літописів царів Юди? 7 І помер Азарія, і його поховали з його батьками
в місті Давида, і замість нього зацарював його син Йоатам. 8 В 27-му
році Азарії, царя Юди, зацарював Азарія, син Єровоама, в Ізраїлі і в Самарії на 6 місяців. 9 І він зробив погане перед господніми очима, так як
зробили його батьки. Не відступив
від всіх гріхів Єровоама, сина Навата, який привів Ізраїль до гріха. 10 І
проти нього повстали Селум, син Явиса, і Євдаам; і їхні вояки вбили його, і він помер. І Селум зацарював замість нього. 11 І осталі діла Захарії –
ось вони є написані в книзі літописів
ізраїльських царів. 12 Це ж господнє
слово, яке Він сказав до Іуя, кажучи:
*Четверті сини сидітимуть на престолі Ізраїля. І сталося так. 13 І Селум,
син Явиса, зацарював в Ізраїлі в 39му році Азарії, царя Юди. Царював
же Селум місяць днів у Самарії. 14 І
прийшов Манаам, син Ґадія з Тересили, і прийшов до Самарії і вбив Салума, сина Явиса, в Самарії, і завдав
йому смерть, і сам царював замість
нього. 15 І осталі діла Селума і його
звертання, якими звертався, – ось вони є записані в книзі літописів царів
Юди. 16 Тоді Манаїм побив Терсу і
все, що було в ній, і її околиці від
Терсила, тому що йому не відкрили. І
побив їх і все, що в них, і тоді вигубив тих, що були вагітними. 17 В 39му році Азарії, царя Юди, зацарював
Манаїм, син Ґадія в Ізраїлі, на 10 літ
в Самарії. 18 І він зробив погане перед господніми очима свої усі дні, і
не відступив від всіх гріхів Єровоама, сина Навата, який привів Ізраїль
до гріха. 19 А в його днях Фула, ассирійський цар, прийшов на ізраїльську землю, і Манаїм дав Фулі тисячу талантів срібла, щоб його рука була з ним. 20 І поклав Манаїм данину
на Ізраїль від усіх сильних, щоб дати
сирійському цареві 50 сиклів срібла
на кожного чоловіка. І сирійський
цар повернувся, і не стояв там, в тій
землі. 21 І остале слів Манаїма, і все,
що він зробив, – ось чи це не записане в книзі літописів ізраїльських царів? 22 І помер Манаїм, і був похований зі своїми батьками, і замість нього зацарював його син Факіяс. 23 В
50-му році Азарія, царя Юди, царював же Факіяс, син Манаїма, над Ізраїлем в Самарії 2 роки. 24 І він зробив
погане перед господніми очима, і не
відступив від всіх гріхів Єровоама,
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цр~я *и^ бы'сть прокажеn до смр~ти свое^я. и^ црsтвова` в домђ` (а^пфђ'совњ)6, (-)7 и^ѓ^а^џа'мъ сн~ъ
цр~я. (б^њ) наD до'момъ сђдя` лю'демъ земля`
(тоя)” И$ про'чая слове'съ а^за'рїя. и^ вся` е^ли'ка
сътвори` не се` л^и сїя напи'сана въ кни'зњ
словъ дн~їи цр~ь і^ё'диныхъ. и^ ё'мре а^за'рїя (-)8
и^ погребо'ша и& съ эTц~ы е^го въ' градњ двд~вњ.
и^ црsтвова` и^ѓ^а^џа'мъ сн~ъ еh в него мњ'сто” В
лњто, (к~з)9. а^за'рїя цр~я і^ё'дина, црsтвова`
[а^за'рїя]10 сн~ъ і^ер^ овоа'мль въ і^и^л~и. (и^) в самарїи
ѕ~, мsць. и^ сътвори` лђка'вое предъ ѓ^чи'ма гн~има, ја%коже сътвори'ша эTц~ы е^го. не эTстђпи`
эT (всњ'хъ) грњх# і^ер^ овоа'мль сн~а нава'това, и^же
съгрњши'ти въведе` і^и^л~я” И$ въста` на'нь селђмъ сн~ъ и^а^ви'совъ, і^ (и^е^вдаа'мъ)11 и^ (во'и и^хъ)
ё^би'ша и& и^ (ё'мре)12. и^ селђмъ црsтвова` в него
мњсто” И$ про'чая словъ [а^за'рїевыX]13, се` е^сть напи'сана в# кни'зњ гл~ъ дн~їи цр~ь і^и^л~евыX” [Се'же]14
слово гн~е е^же гл~а къ и^ё'е рекїи *сн~ове четвертїи ся'дђтъ на прsтлњ і^и^л~евњ, и^ бы'сть та'ко” И$ селђмъ сн~ъ и^а^ви'совъ црsтвова` (въ іи^л~и)
(-)15 въ лњто л~џ е, а^за'рїя цр~я і^ё'дина. црsтвова' (же) селђмъ мsць дн~їи въ самарїи” И$
в#зы'иде (манаа'мъ)16 сн~ъ гадїинъ, эT џереси'лы.
и^ прїиде в самарїю и^ ё^би` салђма сн~а и^а^ви'сова
въ самарїи, и^ ё^мр~тви и&. [и^ (са'мъ) црsтвова в
мњсто е^го]17” И$ про'чая слове'съ селђмовыхъ. и^
ѓ^браще'нїе еh и^мже ѓ^браща'ся с^е сђть пи'сана
въ кни'зњ гл~ъ дн~їи цр~ь (і^ё'диныX)18” Тоhда` разби`
манаи'мъ џе'рсђ, и^ все` е^же (б^њ) в не'и, и^ предњ'лъ е^го эT [џерси'ла]19. понеже не эTвръзо'ша
е^мђ, и^ разби` (и^х#)20 (и^ вс^я и^же в ниX,) и^ сђщая
непра'здны тогда` и^зби`” В лњто л~џ е. а^за'рїа
цр~я і^ё'дина. црsтвова` манаи'мъ сн~ъ гадїинъ
въ і^и^л~и, і~, лњтъ въ самарїи” И$ сътвори` лђка'вое преD ѓ^чи'ма гн~има. (въ вся дн~и своя` и^)
не эTвръжеся эT всњхъ грњхъ і^е^ровоа'ма сн~а
нава'това. и^же съгрњшити въведе` і^и^л~я” Въ
дн~и (же) е^го взы'иде фђ'ла цр~ь а^сљ=рїискїи на зеMлю (і^и^л~евђ), и^ мана'имъ да'сть фђ'лњ ты'сящђ тала'нтъ сребра` да бђдетъ рђка е^го с
ни'мъ” И$ възложи` манаи'м# да'нь на і^и^л~я. эT
всњхъ си'лныхъ (-)21, да'ти цр~ю сљ=рскђ. н~,
си'кль сребра` мђжђ кое^мђждо. и^ възврати'ся
цр~ь (сљ=ръскъ)22. и^ не стоя` т^ђ въ земли (то'и)”
И$ прочая сло'въ манаи'мовыхъ и^ вс^я е^ли'ка сътвори`. не се' ли сїя напи'сана въ кни'зњ словъ
(-)23 цр~еи і^и^л~евыX” И$ ё'мре манаи'мъ (и^ погребе'нъ
быs) съ эTц~ы свои'ми. и^ црsтвова` факїа'съ сн~ъ
е^го в него мњ'сто” В лњто, н~ а^за'рїя цр~я і^ё'дина, црsтвова' (же) факї'асъ сн~ъ манаи'мль въ
і^и^л~и въ самарїи, лњтъ, в~” И$ сътвори` лђкавое
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преD ѓ^чи'ма гн~има, (и^) не эTстђпи` эT (всњхъ)
грњхъ і^е^ровоа'мль сн~а нава'това, и^же съгрњши'ти
въведе` і^и^л~я” И$ възвра'тися нань факе'и сн~ъ
ромелі'инъ триста'тъ е^го. и^ ё^би` и& в самарїи
(бли'зь)24 до'мђ цр~ева. съ (а^рга'вомъ)25 и^ съ а'рїемъ. и с (ни'ма)26. н~, мђжъ эT (галади'товъ)27
и^ (ё^би'ша)28 и& и^ црsтвова` в него` мњсто” И$ про'чая сло'въ (факеси'ѓ^выX)29, и^ вся` е^лика сътвори`
се` сђть пи'сана въ кни'ѕњ гл~ъ (-)30 цр~еи і^и^л~евыX”
Въ лњто н~в е, а^за'рїа цр~я і^ё'дина. црsтвова` (џаке'и)31 сн~ъ ромелїи'нъ въ і^и^л~и въ самарїи, к~,
лњтъ” И$ сътвори` лђка'вое преD ѓ^чи'ма гн~има. (и^)
не эTстђпи` эT всњхъ грњхъ і^е^ровоа'мль сн~а нава'това и^же съгрњши'ти въведе` і^и^л~я” Въ дн~и (же)
(џаке'я)32 цр~я і^и^л~ва прїиде (ваглафал#ласа'ръ)33 цр~ь
а^сљ=рїискїи. и^ взя` (а^гїю)34, и (а^велъве'џа и^ маа'хђ)35 и^ (а^ѓ'ха)36. и^ кене'зђ, и^ а^со'ра и^ галаа'дъ и^
галиле'ю, (и^) всю зе'млю (неџали'млю)37. и^ поведе`
я& в (сљ=рїю)38” И$ (въста`)39 ѓ^сїя' сн~ъ и^лаи'нъ. на
џаке'я сн~а ромелїи'на, и^ порази` и& и^ ё^мрътви и&,
и^ црsтвова` в него мњ'сто въ (к~ е, лњто)40.
(и^ѓ^ха'ма)41 сн~а [ѓ^хоѕїи'на]42” И$ про'чая словъ (фаге'нныX)43. и^ вс^е е^ли'ко сътвори` се` (сїя) напи'сана
въ кни'зњ словъ цр~еи і^и^л~евыхъ” *Въ лњто. в~ е,
факе'я сн~а ромелїина цр~я і^и^л~ева. црsтвова` и^ѓ^а^џа'мъ сн~ъ [ѓ^хоѕїи^нъ]44 цр~ь і^ё'диn” (Сы'и)45, к~е,
лTњ. (-)46 е^гда` нача` црsтвова'ти. и^ ѕ~і, лњтъ
црsтвова въ і^ерsлимњ. (-)47 и%мя (б^њ) мт~ри е^го
і^е^рђ'са дщи садо'кова” И$ сътвори` ё^годное преD
ѓ^чи'ма гн~има по всемђ` ја%же сътвори` (эTц~ъ е^го
[а^за'рїя]48)49” То'кмо высокихъ не разори`. (и^) е^ще`
лю'ди коля'хђ и^ жря'хђ въ высо'кихъ” Тоиy създа'лъ двери хра'мђ гн~ю вы'шняа и^ про'чая сло'въ
и^ѓ^а^џа'мовыX, и^ вс^е е^ли'ко сътвори`. не се' ли сїя
напи'сана въ кни'зњ гл~ъ дн~їи цр~еи і^ё'диныX” И$
въ дн~и ѓ%ны нача'тъ г~ь посыла'ти на і^ё'дђ (роса'на)50 цр~я сљ=рска. и^ факе'а сн~а ромелїи'на” И$
ё'мре и^ѓ^а^џа'мъ (-)51 и^ погребе'нъ бы'сть съ эTц~ы
свои'ми въ' градњ дв~да эTц~а свое^го. и^ црsтвова`
а^ха'зъ сн~ъ е^го в него` мњсто”

Глvа, ѕ~і”
в~ параl к~и

лњто,* з~і, факе'я сн~а ромелїи'на. црsтвова`
а^ха'зъ сн~ъ и^ѓ^а^џама цр~я і^ё'дина” (Сы'и)1.
к~, лњтъ. (-)2 а^ха'зъ е^гда нача` црsтвова'ти, и^ (з~і)3 лTњ (въ і^ерsли'мњ црsтвова`)4 и^
не сътвори` ё^го'дное преD ѓ^чима г~а б~а свое^го.
вњрно ја%ко (и^) дв~дъ эTц~ъ еh” И$ ходи` въ пђти`
і^е^ровоа'ма сн~а нава'това цр~я і^и^л~ева, и^ ксемђ (и^)
сн~а (своеh) ѓ^ст~и ѓ^гне'мъ по мръзостяхъ ја^зы'ковъ, и^хже эTяT г~ь эT (-)5 сн~овъ і^и^л~ев#” И$ пожрњтъ и^ кади'лъ на высо'кихъ и на хлъмњхъ.
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сина Навата, який привів Ізраїль до
гріха. 25 І повернувся проти нього
Факей, син Ромелія, його трістат, і
вбив його в Самарії, поблизу дому
царя, з Арґавом і з Аріюмом, і з ними 50 мужів з ґаладитів; і забили
його, і він зацарював замість нього.
26 І осталі діла Факея, і все, що він
зробив, – ось воно є записане в
книзі літописів ізраїльських царів.
27 В 52-му році Азарії, царя Юди,
зацарював Факей, син Ромелія, над
Ізраїлем в Самарії на 20 літ. 28 І він
зробив лукаве перед господніми очима, і не відступив від всіх гріхів
Єровоама, сина Навата, який привів Ізраїль до гріха. 29 В днях же
Факея, ізраїльського царя, прийшов
Ваґафалласар, ассирійський цар, і
взяв Аґію, і Авелвета, і Мааху, і Аоха, і Кенезу, і Асора, і Ґалаад, і Галилею, і всю землю Нефталіма, і
переселив їх до Сирії. 30 І повстав
Осія, син Іли, проти Факея, сина
Ромелія; і побив його, і завдав йому
смерть, і зацарював замість нього в
20-му році Йохама, сина Охозії. 31
І осталі діла Факея, і все, що він
зробив, – ось це записане в книзі
літописів ізраїльських царів. 32 *В
2-му році Факея, сина Ромелія, ізраїльського царя, зацарював Йоатам, син Охозії, цар Юди. 33 Мав
він 25 літ, коли почав царювати, і
16 літ царював в Єрусалимі. Ім’я
його матері було Єруса, дочка Садока. 34 І він зробив угодне перед
господніми очима за всім, що зробив його батько Азарій. 35 Лише не
знищив височини, і ще народ різав
і приносив жертву на височинах.
Він збудував верхню браму господнього дому. 36 І осталі діла Йоатама, і все, що він зробив, – ось чи це
не записане в книзі літописів царів
Юди? 37 І в тих днях почав Господь посилати проти Юди Росана,
сирійського царя, і Факея, сина Ромелія. 38 І помер Йоатам, і його поховано з його батьками в місті Давида, його батька, і замість нього
зацарював його син Ахаз.
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Глава 16
1 В *17-му році Факея, сина Ромелія, зацарював Ахаз, син Йоатама, царя Юди. 2 Ахаз мав 20 літ,
коли почав царювати, і 17 літ царював в Єрусалимі. І не зробив вгодне перед очима Господа Бога свого вірно, як і Давид, його батько. 3
І він ходив по дорозі Єровоама, сина Навата, ізраїльського царя, і до
цього і свого сина освятив вогнем
за гидотами народів, яких забрав
Господь від ізраїлевих синів. 4 І
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приніс жертви, і приніс ладан на височинах і на вершках, і під всяким
деревом густим. 5 *Тоді прийшов Раассон, сирійський цар, і Факей, син
Ромелія, ізраїльський цар, проти Єрусалиму на війну, і багато воювали з
Ахазом, і не могли йому нічого зробити. 6 В тому часі повернувся сирійський цар Раассон до Єлама сирійського і вигнав Юдеїв з Елада і ідумейці; й прийшли до Елата і поселилися
там, аж до цього дня. 7 І послав Ахаз
послів і до Вегладалласара, асирійського царя, кажучи: Твій раб і твій син
я, прийди і спаси мене з руки сирійського царя і з руки ізраїльського царя, що повстали проти мене. 8 І взяв
Ахаз золото і срібло, що знайшлося в
скарбах господнього дому і в скарбниці царського дому, і послав цареві
дари. 9 І вислухав його асирійський
цар, і пішов асирійський цар до Дамаску, і захопив його, і відселив його, і забив царя Раасона. 10 І пішов
цар Ахав до Дамаску назустріч Веґлафалласарові, асирійському цареві. І
він побачив жертовник, що в Дамаску, і послав цар Ахаз до священика
Урії подобу жертовника і виміри на
всю його подобу. 11 І священик Урія
збудував жертовник за всім, що послав цар Ахаз з Дамаску. 12 І цар побачив жертовник і прийшов до нього,
13 і покадив своє цілопалення, і свою
жертву, і його попіл, і пролив кров
мирних на жертовник. 14 А мідний
жертовник, що перед Господом, приніс з-перед лиця господнього дому, і
з-посеред жертовника, і з-посеред
господнього дому; і поставив його на
одному боці жертовника, що до півночі. 15 І заповів цар Ахаз священикові Урії, кажучи: На великому жертовникові приноси ранішнє всепалення і вечірню жертву, і всепалення царя і його жертву, і всепалення всього
народу і жертву народу; і їхній попіл,
і всю кров всепалення, і всю кров
жертви на нього вилиєш і на мідний
жертовник; і хай буде мені на вхід
вранці. 16 І зробив священик Урія за
всім, що йому заповів Ахаз. 17 І цар
Азах зрізав споєння підставок, і забрав з них умивальницю, і забрав море
з мідних волів, що були під ним, і поклав їх на кам’яні основи. 18 І основу
долішню, що була збудована в господньому домі, і царський вхід, що
ззовні, він повернув до господнього
дому від лиця асирійського царя. 19 І
осталі діла Ахаза, що він вчинив, –
ось чи це не записане в книзі літописів царів Юди? 20 І заснув Ахаз зі
своїми батьками, і був похований зі
своїми батьками в місті Давида, і замість нього зацарював його син Езекія.
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и^ поD всњмъ дре'вомъ часты'мъ” *Тогда` взы'иде
раа^со'н# цр~ь сљ=рскъ, и^ факе'и сн~ъ ромелїи'нъ цр~ь
і^и^л~евъ въ і^ерsли'мъ на' брань. и^ мно'го побњжа'хђся съ а^ха'зоM. и^ не можа'хђ (е^мђ что сътворити)6” Въ время ѓ'но (възврати'ся)7 (цр~ь сљ=рскїи раа^со'нъ)8, (въ і^е^ла'мъ сљ=рїю)9. і^ и^згна` і^ё^де'я и^зъ (е^ла'да)10, і^ и^дђме'и, (и^) прїидо'ша въ
е^ла'џъ, и^ ё^сели'шася т^ђ до дн~е сего`” И$ посла`
а^ха'зъ послы` и^ къ (веглафал#ласа'рђ)11 цр~ю а^сљ=рїискђ гл~я, рабъ твои и^ сн~ъ твои а%зъ
(е^смь), взыи^ди`. и^ эTи^ми` м^я эT рђки` цр~я
сљ=рска и^ эT рђкђ цр~я і^и^л~ева, въста'вшая на'
мя” И$ прїя'тъ а^ха'зъ (зла'то и^ сребро`)12 ѓ^брњт#шее^ся въ сокро'вищихъ до'мђ гн~я. и^ (въ
сокро'вищи) до'мђ цр~ева. и^ посла` цр~ю да'ры” И$ послђша и& цр~ь а^сљ=рїискъ и^ взы'иде цр~ь а^сљ=рїискїи
в дама'скъ, и^ прїја%тъ е^го і^ и^зведе е^го. и^ раа^со'на (цр~я) ё^би`” І$ и^де` цр~ь (а^ха'въ)13 на срњте'нїе (веглафал#ласарђ)14 цр~ю а^сљ=рїискђ в# дама'скъ.
и^ ви'дњ жрътве'никъ [и^же]15 в дама'сцњ, и^ посла` цр~ь а^ха'зъ къ ё'рїю і^е^ре'ю подо'бїе жрътве'ника. и^ (число)16 на все (подо'бїе)17 е^мђ” И$ създа` ё'рїя і^е^ре'и жрътве'никъ по всемђ` ја%же посла` цр~ь а^ха'зъ эT дама'ска. и^ ви'дњ цр~ь жрътве'никъ. и^ взы'иде на'нь. и^ покади` всесъж#же'нїе
е^го, и^ жрътвђ е^го, и^ (по'пелъ)18 е^го, и^ пролїя
кро'вь ми'рнђю (-)19 на жрътве'никъ. ѓ^лтар#
[же]20 мњ'дяныи, и^же преD гм~ъ [-]21 принесе
[преD]22 лице` до'мђ гн~я, [и^]23 эT среды жрътве'ника, и^ эT сре'ды до'мђ гн~я. и^ поста'ви и& ѓ^
е^ді'нђ странђ` жрътве'ника (и^же) на сњверъ” И$
заповњ'да цр~ь а^ха'зъ ё'рїеви і^е^ре'ю гл~я в# жертвеницњ велицMњ приноша'и всесож#же'нїа ё'треняя. и^ жрътвђ вечер#нюю` и^ вся`сож#женїа цр~ева
и^ жертвђ е^го и^ всесъж#же'нїя всXњ людїи, и^
жрътвђ людїи. и^ (по'пелъ)24 иX. и^ вся'ка кро'вь
всесож#же'ныX. и^ вся'кђ кро'вь жрътвенђю (и^злїе'ши на неM)25. и^ ѓ^лтаr мњ'дяn. (и^) да бђде м^и
на (въхоD) заё'тра” И$ сотвори` ё'рїа і^е^реи по всемђ` е^ли'ко заповњда е^мђ (-)26 а^хаZ” І$ и^с#сњче` (а^хаZ
цр~ь)27 спое'нїа поDста'воv и^ взяT эT него ба'ню и^
мо'ре. низложи` эT воло'въ мњ'дяныX и^же (бњша)
поD ниM, и^ вда'сть иM (хоже'нїе)28 ка'мено. И$ ѓ^снова'нїе (по'дне)29 (и^же) (създа'но быs)30 в домђ`
гн~и. и^ въхо'дъ цр~евъ и^же во'нь възврати` в
до'мъ гн~ь, эT лица` цр~я а^сљ=рїиска” И$ про'чая
сло'въ а^ха'зовыхъ и^же сътвори`, не се' ли сїя написана въ кни'зњ (-)31 цр~еи і^ё'диныхъ” И$ ё^спе`
а^ха'зъ съ эTц~ы свои'ми. и^ погребе'нъ бы'сть [съ
эTц~ы свои^ми]32 въ' градњ двд~вњ. и^ црsтвова`
е^зекїя сн~ъ е^го в него мњ'сто”
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д~ е^зрDа г~і

ниQ и~і

і^е^реM к~е

лњто, в~і, а^ха'за цр~я і^ё'дина, црsтвова`
ѓ^сїя и^лаи'нъ в# самарїи наD і^и^л~ем# џ~,
лњтъ” И$ сътвори` лђка'вое преD ѓ^чима
гн~има. н^о не та'ко ја%ко цр~и і^и^л~еви. и^же
бњша пре'жде е^го” *(И$) (възы'иде на'нь)1 саламанаса'ръ цр~ь а^сљрїискъ. и^ быs е^мђ ѓ^сїя раb, и^
дава'ше е^мђ да'нь” И$ ѓ^брњте цр~ь а^сљ=рїискъ въ
ѓ^сїи непра'вдђ зане'же посла` послы` къ (сисо'рђ)2
цр~ю е^гљ=пет#скђ. и^ не принесе` да'ни цр~ю а^сљ=рїискђ лњта того. и^ пои^ма` е^го цр~ь а^сљ=рїискъ
(въ халъде'и), и^ затвори е^го въ хра'мњ темни'чнњ” И$ прїиде цр~ь а^сљ=рїискъ в зе'млю (е^го), и^
прїиде в самарїю. и^ вое^ва` ю& три лњта” *(И$) в
лњто, џ~ е, ѓ^сїево прїја%тъ цр~ь а^сљ'рьскїи самарїю. и^ заве'дени бы'ша і^и^л~ьтя'не въ а^сљ=рїю. и^
посади'ша и^хъ въ (е^ла'и)3, и^ на (наво'рњ)4 рњцњ`
гоза'ни (-)5 въ предњлехъ ми'д#скихъ” И$ (с^е)
бы'сть и^же съгрњши'ша сн~ове і^и^л~еви къ г~ђ б~ђ
свое^мђ и^звеDшемђ и^хъ и^з# земля` е^гљ=петъскїя
эT рђкђ фараѓ'ня цр~я е^гљ=пеTска и^ ё^боја%шася
боh и%нњх#” И$ ходи'ти нача'ша по преда'нїеM јазыкъ, и%хже и^стреби` г~ь эT лица` сн~овъ і^и^л~евъ и^
цр~и і^и^л~еви е^ли'ко сътвори'ша, і^ е^ли'ко премени'ша
сн~ове і^и^л~еви словесы`. не та'ко ја%ко по г~њ б~ђ
и^хъ, и^ създа'ша себњ` высо'кая въ всњхъ гра'дњхъ свои^хъ эT сто'лпъ стрегђщихъ. (и^) до
гра'дъ тверъды'хъ” И$ поста'виша себњ` (кђмиры)6. и (меръска бя'ше)7 на вся'цMњ хо'лмњ высоцњ, и^ поD вся'комъ дре'вомъ ча'стымъ” И$ кажахђ т^ђ всњхъ на высо'киX ја%коже (и^) ја^зы'цы.
ја%же ё^да'ли г~ь эT лица иX, и^ сътвори'ша ѓ%бща
ѕло'бы, и^ начашA прогнњ'вати г~а, и^ послђжи'ша
и%долоM ја%же рече (и^мъ г~ь)8. не сътвори'те гл~а
сего гв~и” И$ засвњдњтельствова г~ь въ і^и^л~и и^
въ і^ё'дњ. рђка'ми всњхъ прoркъ е^го, (и^) всњмъ
ви'дящимъ (е^го) гл~я. *ѓ^брати'теся эT пђтїи ва'шиX лђка'выхъ. и^ съхрани'те за'повњди
моа и^ ѓ^правда'нїя моа. и^ весь за'коn и^же заповњ'дахъ эTц~емъ ва'шимъ, (и^) е^ли'коже послахъ
(-)9 (рђка'ма)10 ра'бъ моиX прoркъ. и^ не послђшаша и^ ѓ^жести'шA выю свою, (ја%ко и^)11 эTц~ы и^хъ
[и^же не вњроваша г~ђ б~ђ свое^мђ” И$ погордњша
за'повњдїю е^го, и^ завњтомъ е^го. и%мже завњща эTц~емъ и^хъ]12 и^ свњдњтельства е^го е^ли'коже засвњдњтельствова и^мъ не съхрани'ша. і^
и^до'ша въ слDњ сђе'тныхъ. и^ ѓ^сђе'тишася (паче)13 ја^зы'къ сђщихъ ѓ%крsтъ и^хъ, ѓ^ нихже заповњ'да [г~ь]14 е^же не сътвори` по семђ” (И$) ѓ^ста'виша за'повњди г~а б~а свое^го. и^ сътвори'ша
себњ (дв^њ ю%ницы слиты)15. и^ сотвори'ша (кђ587

Глава 17
1 В 12-му році Ахаза, царя Юди,
зацарював Осія Ілаїн в Самарії над
Ізраїлем на 9 літ. 2 І він зробив лукаве в господніх очах, але не так, як
ізраїльські царі, які були перед
ним. 3 *І прийшов на нього Саламанасар, асирійський цар, і Осія став
йому рабом, і давав йому данину. 4 І
знайшов асирійський цар неправедність в Осії, бо той послав послів до
Сисора, єгипетського царя, і не приніс данину асирійському цареві в тому році. І схопив його асирійський
цар в Халдеї, і замкнув його в домі
в’язничному. 5 І прийшов асирійський цар в його землю, і прийшов до
Самарії, і воював проти неї три роки.
6 *І в 9-му році Осії асирійський цар
взяв Самарію, і заведено ізраїльтян
до Асирії, і поселили їх в Елаї і на
Наворі, ріці ґозанській, в мидських околицях. 7 І ось сталося, що згрішили
ізраїльські сини проти свого Господа
Бога, що вивів їх з єгипетської землі,
від рук фараона, єгипетського царя, і
злякалися інших богів. 8 І вони почали ходити за переданням язичників,
яких вигубив Господь від лиця ізраїльських синів; і царі ізраїльські так
вчинили 9 і так змінили синів ізраїльських словами, не так як за їхнім Господом Богом, і збудували собі височини в усіх своїх містах від вежі сторожі і аж до скріплених міст. 10 І
вони поставили собі бовванів, і мерзотне було на кожній високій вершині і під кожним розлогим деревом. 11
І кадили там на усіх височинах так,
як і язичники, яких віддалив Господь
від їхнього лиця, і зробили спільні
злоби, і почали гнівити Господа, 12 і
послужили ідолам, про яких сказав
їм Господь: Не зробите цього слова
Господеві. 13 І засвідчив Господь в
Ізраїлі і в Юді руками всіх його пророків і всім своїм видючим, кажучи:
*Поверніться від ваших поганих доріг, і зберігайте мої заповіді і мої оправдання, і ввесь закон, якого Я заповів вашим батькам, і що Я послав
руками моїх рабів – пророків. 14 І
вони не послухали, і твердою зробили свою шию так, як і їхні батьки, що
не повірили своєму Господеві Богові.
І вони погордили його заповіддю і
його завітом, який Він заповів їхнім
батькам, 15 і його свідчення, які Він
засвідчив їм, вони не зберегли, і
пішли вслід за марнотами, і марними
стали понад народи, що були довкруги них, про яких заповів Господь,
щоб не чинити за цим. 16 І вони оставили заповіді свого Господа Бога, і
зробили собі дві литі телиці, і зробили боввани, і поклонилися всякому
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створінню, що на небі, і послужили
Ваалові. 17 І вони переводили своїх
синів і своїх дочок через вогонь, і ворoжили ворожбами, і чаклували, і
розпалювалися, щоб чинити лукавство перед господніми очима, щоб
Його прогнівити. 18 І Господь дуже
розгнівався на Ізраїля, і відкинув їх
від свого лиця – і не осталося, хіба
плем’я Юди. 19 І Юда також не
зберіг дороги свого Господа Бога, і
вони ходили в оправданнях Ізраїля,
які ті вчинили, 20 і відкинули Господа. І Господь розгнівався на все ізраїлське плем’я, і зрушив їх, і дав їх в
руки тих, що їх грабували, аж доки
не відкинув їх від свого лиця. 21 Бо
відірвався Ізраїль від дому Давида, і
вони поставили собі царем Єровоама,
сина Навата; і Єровоам відірвав Ізраїля від Господа і звів їх згрішити *великим гріхом. 22 І сини ізраїльські
ходили за всім гріхом Єровоама, який той вчинив, і не відступили від
них, 23 аж доки не відкинув Господь
Ізраїля від свого лиця, *так як сказав
рукою всіх своїх рабів – пророків; і
виселений був Ізраїль з усієї своєї
землі до асирійців, аж до цього дня.
24 І цар асирійський привів народ з
Вавилону, який був з Рути, і з Аї, і з
Емата, і Сетаруєма; і їх поселено в
самарійських містах замість ізраїльських синів, і вони унаслідували Самарію і поселилися в її містах. 25 І
сталося, що на початку свого поселення вони не побоялися Господа; і
наслав Господь на них левів, і ті вбивали їх. 26 І сказали асирійському цареві, кажучи: Народи, які ти привів і
ти їх посадив в самарійських містах,
не пізнали суд Бога землі, і Господь
послав на них левів – і ось вбивали
їх, оскільки не пізнали суду Бога землі. 27 І цар асирійський заповів, кажучи: Відведіть туди одного священика з полонениних, хай іде, і хай
там поселиться, і хай просвітить їх
судом Бога землі. 28 *І повели одного священика, якого взяли з Самарії, і він сів в Ветилі, і священик просвічував їх, щоб вони боялися Господа. 29 *І народи робили своїх богів, і поставили їх в храмі на височинах, які зробили самарійці, народи в
їхніх містах, в яких же жили. 30 Першими вавилонські мужі зробили Сокхот і Венит, і мужі Хута зробили Ґиґель, і мужі Семата зробили Асимат.
31 І Евеї зробили Валазер, і Тарах, і
Септорим, де спалювали своїх синів
вогнем Адрамескові і Анамелехові –
богам Сепфар-Емелиму. 32 І вони боялися Бога, і поселили свої гидоти в
храмах на височинах, які зробили в
Самарії, народ кожного міста, в якому жив кожний з них. І боялися Гос-
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миры)16 и^ поклони'шася все'и (твари ја%же на небесњ)17, и^ послђжи'ша ваа'лђ” И$ преDвождахђ сн~ы
своа и^ дще'ри своя чресъ ѓ%гнь. и^ влъш#вляхђ
влъшвова'нїем# и^ вражахђ. и^ разжизахђся е^же
сътвори'ти лђка'въство, преD ѓ^чи'ма гн~има е^же
прогнњ'вати е^го” И$ разъгнњ'вася г~ь (на і^и^л~я
ѕњло)18 и^ эTринђ иX эT лица своеh. и^ не ѓ^ста
то'к#мо колњно і^ё'дино (-)19” І$ и^ё'да та'коже не
съхрани (пђти)20 г~а б~а свое^го. и^ хождахђ по
преда'нїемъ і^и^л~евоM ја%же сътвори'ша и^ эTвръго'шася г~а” [И$ разгнњ'вася г~ь]21 на (-)22 все` колњно і^и^л~ево и^ смђти я&. и^ дасть я& в рђ'ки
расхища'ющиM я&. доnдеже эTвръже я& эT лица
свое^го” ЈА/ко (эTторжеся і^и^л~ь эT)23 до'мђ дв~два
и^ поста'виша (себњ) црsтвовати і^е^ровоа'мA сн~а
нава'това. и^ эTринђ і^еровоа'мъ і^и^л~я эT г~а, и^
съблазни и^хъ съгрњшити *грњхоM вели'киM” И$
хождахђ сн~ове і^и^л~еви по всемђ грњхђ і^е^ровоа'млю. и^же сътвори, (и^) не эTстђпиша эT (ниX)24”
до'ндеже эTвр'ъже г~ь і^и^л~я эT лица свое^го. *ја%коy
гл~а (-)25 рђко'ю всXњ ра'бъ своиX пророk. і^ и^зведеn
бысть і^и^л~ь эT (все'я) земля` свое'я въ а^сљ=рїяны до' дн~е сего” И$ въведе цр~ь а^сљ=рїискїи (лю'ди)
эT вавило'на и^же эT (рђџа)26, и^ эT а^и^я'. и^ эT
е^ма'џа, и^ (сеџарђе'ма)27. и^ вселе'ни быша во гра'деX самарїискиX, въ сн~овъ мњсто і^и^л~въ и^ наслњди'ша самарїю. и^ ё^сели'шася въ' градњхъ
е^я`” И$ бысть въ пр'ьвое сњденїе и^хъ не ё^боя'шася б~а. и^ пђсти (на' ня г~ь)28 львы. и^ бяхђ
ё^бива'ющи я&” И$ рњша цр~ю а^сљ=рїискђ гл~ще ја^зы'ки и^же приведе и^ посади я& во' градњхъ самарїискихъ, не разђмњша сђда бж~їя земли.
и^ посла в нихъ [г~ь]29 львы, и^ с^е (бы'ша)30 ё^бива'юще и^хъ ја%ко не разђмњша сђда бж~їя земли`” И$ заповњ'да цр~ь а^сљ=рїискїи гл~я эTведите
[та'мо е^ді'наго жерца` эT плене'ныX]31 да и^дђтъ
и^ да вселяTся та'мо. и^ да просвњтиT и^хъ сђ'доM
бж~їиM земли” *И воведо'ша е^ді'ного жерца е^гоy поя'ша эT самарїя. и^ сњде въ веџилњ. и^ б^њ
просвњща'я (жре'цъ) иX. ја^ко да ё^бояTся г~а” *И$
бњша творя'ще ја^зы'цы (-)32 боги и^х#. и^ поста'виша (я&) въ (хра'мXњ)33 на высоких#, и^хже сътвори'ша самаряне ја^зыцы въ гра'дњхъ и^х#. в
ниX (же) бњша живђщеи (пр'ьвїе)34 мђжи вавилоnстїи. сътвори'ша (сокхоџъ. и^ вениg)35 и^ мђжи
хђ'џовы сътвори'ша (гиге'ль)36. и^ мђжи (сема'џови)37 сътвори'ша а^симаg” И$ е^ве'и сътвори'ша (валазеръ)38. и^ (џарахъ)39, и^ (сепџо'риM)40 [и^^дњже]41
съжегахђ сн~ы своа` ѓ^гнемъ. (а^нъдрамескъ)42, и^
(а^намелехђ)43 бо'гомъ. (сепфарђ, е^меMлимъ)44” И$
бя'хђ боа'щеся б~а, и^ всели'ша мерскїя своя въ
хра'мы на высокихъ, и%хже сътвори'ша въ сама588
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рїи ја%зы'къ (-)45 (кое^гождо)46 гра'да. в неMже живя'ше (кого'ждо и^хъ)47” И$ бњша боя^щеся г~а. и^
сътвори'ша (в ниX)48 жерца` въ высокихъ. и^ сътвори'ша себњ въ (хра'мњхъ)49 высо'киX, (и^) г~а боя'тися. і^ (и^доломъ)50 слђжахђ. по сђдђ ја^зы'коv,
иXже иZгнаша эTтђдђ даже до дн~е сего тїи
творя'хђ по сђ'дђ иX (не боя'хђся г~а и^ не творя'хђ)51 по ѓ^правда'нїемъ иX, и^ по сђ'дђ иX и^ по
за'конђ. и^ по за'повњди е^ю'же заповњ'да (-)52 сн~омъ
і^а'ковлимъ. *идњже (и^) нарече и'мя е^мђ і^и^л~ь” И$
положи г~ь съ ни'ми завTњ. и^ заповњда и^мъ гл~я.
не ё^бо'итеся бо'гъ и%нXњ, и^ не поклони'теся и^мъ.
и^ не послђ'жите и^мъ, и^ не пожре'те иM” Но то'кмо
гв~и, и^же и^зведе в^ы и^з# земля е^гљ=пта крњпостїю
вели'кою и^ мышцею высо'кою. того ё^бо'итеся и^
томђ поклони'теся. и^ томђ пожре'те, и^ ѓ^правда'нїя [е^го]53 и^ сђ'ды [е^го]54 и^ зако'нъ (е^го), и^
за'повњди ја%же написа` ва'мъ хранити, творити
(я&) по в#ся дн~и, (-)55 и^ завњтъ и^же завњща с
ва'ми не забыва'ите и^ не ё^бо'итеся бо'гъ и%ныX.
(и^ не ё^бо'итеся богъ чђж'дихъ)” Но то'кмо г~а б~а
ва'шего ё^бо'итеся, и^ то'и и^зметъ в^ы эT всњхъ
вра'гъ ва'шихъ” И$ не (послђшаша сего`, и^ ходиша
въ безако'нїи первом#)56. и^ бяхђ ја^зыцы сїи боя'щеся г~а, і^ и^звая'ныM свои^мъ слђжа'хђ, та'коже и^
сн~ы иX. и^ сн~ове сн~овъ иX. ја^коже сътвориша эTц~ы
иX, (та'ко) творяT (и^) до (сего дн~е)57”

Глvа, и~і”
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бы'сть в лњто, г~ е. і^ѓ^сие^во сн~а и^лаи^на
цр~я і^ил~ева. *црsтвова е^зекїя сн~ъ а^хазоv
цр~я і^ё'дина. (сы'и)1 к~е, лTњ б^њ, е^гда` нача`
црsтвовати, и^ к~џ, лњтъ црsтвова въ і^ерsлимњ. и^мя (б^њ) мт~ри его (а^вђџа)2 дщ^и захарїина” И$ (се'и) сътвори ё^гоDное предъ ѓ^чи'ма гн~има, по в#семђ ја^коже сътвори (эTц~ъ е^го дв~дъ)3”
То'и (б^о) раZдрђши высокая. и^ съкрђши вс^я (ка'пища)4 і^ и^скорени (кђмиры)5 и^ змїю` мњдя'нђю,
*ю%же сътвори мољ=сїи. ја%ко (и^) до дн~їи тњхъ
(сн~ове і^и^л~еви бњхђ)6 кадя'ще е'й. (-)7 назва (же)
и^мя е^го нее^ста'нъ” ѓ^ г~и (б^о) бѕ~њ і^и^л~евњ ё^пова
и^ по немъ не бы'сть подо'бна е^мђ въ цр~ихъ і^ё'диныхъ. и^ въ бы'вшихъ прежде е^го” И$ прилњпися гв~и (и) не эTстђпи эT него. и^ съхрани за'повdњ е^го е^ли'ко заповњ'да (мољ=сїи)8” И$ б^њ г~ь с
ни'мъ (и^) на вся` и^же твори призира'ше. и^ сопротивися цр~ю а^сљ=рїискомђ. и^ не порабо'та е^мђ”
(И$) то'й побњди и^ноплемеnники до га'зы. и^ до
предњлъ е^я`. эT столпа стражили'щънаго, и^ до
граD твръдых#” И$ бы'сть въ время, д~ е цр~я и^е^зекїя. сїе (же) лњто сеDмо'е и^ѓ^сїеви сн~ђ и^лаи^нђ
цр~ю і^и^л~евђ, възы'иде саламанасаръ цр~ь а^сљ=рїискъ
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пода, і зробили в себе жерця на висотах, і зробили собі у високих храмах. 33 І Господа боялися, і служили ідолам за судом народів, яких
вигнав звідти. 34 Аж до цього дня
ці чинять за їхнім судом. Вони не
боялися Господа, і не чинили за їхніми оправданнями, і за їхнім судом, і за законом, і за заповіддю, яку Він заповів синам Якова, *де й
назвав його ім’я Ізраїль. 35 І Господь поклав з ними завіт і заповів
їм, кажучи: Не бійтеся інших богів,
і не поклоняйтеся їм, і не служіть
їм, і не жертвуйте їм, 36 але тільки
лиш Господеві, який вас вивів з
землі Єгипту великою силою і високим раменом. Його боятиметеся,
і Йому поклонитеся, і Йому принесете жертву, 38 і його оправдання, і
його суди, і його закон, і заповіді,
які Він написав вам зберігати, чинити їх в усі дні; і не забувайте завіт, який завіщав з вами, 38 і не
злякаєтеся інших богів, і не злякаєтеся чужих богів. 39 Але тільки боятиметеся вашого Господа Бога, і
Він спасе вас від усіх ваших ворогів. 40 І не послухалися цього, і ходили в попередньому беззаконні;
41 і ці народи боялися Господа і
служили своїм різьбленим, також і
їхні сини, і сини їхніх синів так, як
зробили їхні батьки, так ті чинять, і
аж до цього дня.

мой1. 32
црс3. 18

Глава 18
1 І сталося в 3-му році Осії, сина
Іли, царя Ізраїля, *зацарював Езекія, син Ахаза, царя Юди. 2 Він був
25-літнім сином, коли почав царювати, і 29 літ царював в Єрусалимі,
ім’я його матері було Авута, дочка
Захарії. 3 І цей зробив миле перед
господніми очима за всім, що зробив його батько Давид. 4 Той бо
знищив височини і розбив всі храми, і викорінив бовванів і мідну
змію, *яку зробив Мойсей, бо і аж
до тих днів ізраїльські сини їй кадили, назвав же її ім’я Неестан. 5
Адже він надіявся на Господа Бога
Ізраїля. І після нього не було подібного до нього між царями Юди і
між тими, що були перед ним. 6 І
він пристав до Господа, і не відступив від Нього, і зберіг його заповіді, які заповів Мойсей. 7 І Господь
був з ним, і на все, що чинив, приглядався. І він вчинив спротив асирійському цареві, і не служив йому.
8 І той побив чужинців аж до Ґази і
аж до її околиць, від вежі сторожі і
аж до сильних міст. 9 І сталося, що
в 4-му році царя Єзекії, це ж сьомий рік Йосії, сина Іли, ізраїльсь-
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кого царя, прийшов Саламанасар, асирійський цар, проти Самарії і багато воював проти неї. 10 *І він її захопив в кінці трьох літ, в 6-му році
Єзекії, і це ж був рік Йосії, царя ізраїльського, і знищено Самарію. 11 І
відселив асирійський цар самарян до
Асирії, і поселив їх в Алаї і в Аворі
при ріці Ґазон, і в мидських околицях, 12 тому що не послухалися голосу свого Господа Бога і переступили
його завіт, все що їм заповів Мойсей
– господній раб, і не послухалися і не
зробили. 13 І *в 14-му році царя Єзекії прийшов Сенахирім, асирійський цар, проти всіх укріплених міст
Юди, і він захопив їх. 14 І послав Езекія, цар Юди, послів до асирійського царя, до Лахіса, кажучи: Я згрішив, відвернися від мене. Якщо мені
наказується вже щось давати, то вже
тобі даю. І цар асирійський наклав
велику данину на Єзекію, царя Юди,
щоб дав 300 талантів срібла і 30 талантів золота. 15 І Єзекія дав усе
срібло, що знайдено в господньому
домі і в скарбницях царського дому.
16 В тому ж часі Єзекія, цар Юди,
порубав двері господнього храму і
кріплення, які позолотив був Єзекія,
цар Юди, і дав їх асирійському цареві. 17 І послав асирійський цар Тартана, і Равосана, і Равсака з Лахіса до
Єрусалиму, до царя Єзекії, з дуже
тяжкою силою. І вони піднялися і
прийшли до Єрусалиму і стали при
джерелі купелі в горі, яка є на дорозі
поля прядильників. 18 І вони закричали до Єзекії, і до них вийшов Елеаким, син Селкія, – економ, і Сомна –
писар, і Оас, син Йосафата, – літописець. 19 І сказав до них Рапсак: Підіть сьогодні до Єзекії і скажіть: Так
говорить великий цар, асирійський
цар. Яка є ця надія, якою надієшся?
20 Ти лише говориш слово устами на
раду – і сила потрібна до війни. 21 То
вже нині на кого надіючись, ти мене
відкинув? Нині я побачив, що ти покладаєш надію на палицю з тростини
і то зломану єгипетську. Коли лиш
нею підопреться чоловік – ввійде в
його руку і її проб’є. Так і вчинить
фараон, єгипетський цар, всім, що на
нього надіються. 22 І якщо мені скажете: Ми поклали надію на Господа
Бога, – то ось чи не так відсунув від
Езекії його височини і його жертовники, і сказав Юді та Єрусалимові:
Поклонитеся перед цим жертовником
в Єрусалимі. 23 І тепер поспішіться
піти до мого пана, асирійського царя,
і він тобі дасть 2000 коней, якщо зможеш мати на них вершників. 24 І як
ти відвернеш лице хоч від одного
найменшого володаря з рабів мого
пана? І надію ти сам поклав на Єги-
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на самарїю. и^ побњди'ся мно'го ѓ^ не'и” *И$
прїя'тъ и& ё^ конца тре'хъ лњтъ. въ (ѕ~ е,
лњто)9 и^е^зекїево. (и^) сїе (же б^њ) лњто (-)10 и^ѓ^сїево цр~я і^и^л~ва, потребися самарїя. і^ и^зведе
цр~ь а^сљ=рїискїи самаря'не въ а^сљ=рїю. и^ посади
я& въ а^ла'и и^ въ а^во'рњ при рњцњ` (газо'нњ)11. и^
въ предњлеX миDскиX” Понеже не послђшаша гла'са
г~а бг~а свое^го. и^ престђпиша завњтъ е^го вс^е
е^ли'ко заповњ'да (и^мъ) мољ==сїи рабъ гн~ь. и^ не
послђшаша и^ не сотворишA” И$ *въ д~і, лњто,
цр~я и^е^зекїя възы'иде сенахири'мъ цр~ь а^сљ=рїискїи на (вся`) гра'ды і^ё'дины тве'рдыя, и^ и^
взятъ я&” И посла` е^зекїя цр~ь і^ё'динъ послы`
къ цр~ю а^сљ=рїискђ в лахиs гл~я. съгрњшиX воZврати'ся эT мене. (а%ще м^и велиши ё^же` чт^о дая'ти, т^о ё^же да'ю ти)12. и^ возложи цр~ь а^сљ=рїискїи (да'нь великђ) на и^е^зекїя цр~я і^ё'дина.
(да да'сть,) т~, тала'нтъ сребра`. и^ л~, талаnтовъ зла'та” И$ да'сть и^е^зекїя вс^е сребро` ѓ^брњтъшееся въ домђ` гн~и. и^ въ сокровищеX
до'мђ цр~ева” Во время (же) ѓ^но с#сњче и^е^зекїя
(цр~ь і^ё'динъ) две'ри хра'ма гн~я и^ ё^твръженїя
ја%же б^њ позлатиl и^е^зекїя цр~ь і^ё'динъ. и^
дасть и^хъ цр~ю а^сљ=рїискђ” И$ посла` цр~ь а^сљ=рїискъ џарџа'на и^ (равосана)13. и^ (равсака)14 эT
лахи'са, (въ і^ерsлиM къ цр~ю и^е^зекїю съ силою
тя'жкою (ѕњло))15. и^ взыидо'шA и^ прїидоша ко
і^ерsли'мђ и^ ста'ша ё^ и^сто'чника кђпели. свы'ше,
е^же е^сть на пђти` села` чевни'чного” И$ возопи'ша
къ и^е^зекїю. і^ и^зы'иде к ниM е^леа^киM сн~ъ (селкїинъ)16 строи'тель и^ сомна'съ кни'гочїи. (-)17 и^ѓ^а'съ сн~ъ [і^ѓ^сафа'товъ]18 въспомина'яи” И$ рече к
ни'мъ раўаk. (и^дњте нн~њ къ и^е^зекїи, и^ рцњте)19. си'це гл~етъ цр~ь вели'кїи цр~ь а^сљ=рїискїи.
чт^о (е^сть) ё^пова'нїе сїе е^мђже ё^пова'еши” (Гл~еши)20 толи'ко сло'во ё^стнама на совњт# и^ си'ла
на' брань. подоба'етъ (т^о) нн~њ ё^же на кого`
надњя'ся эTвръглъ е^си мене`” Нн~њ (ви'дњ)21 надњ'ешися т^ы на жезлъ тростяны'и (и^) сло'мленыи (-)22 е^гљ=пет#скїи. е^гда` а%ще подо'прется
мђж'ъ ею` (-)23 вни'детъ въ рђкђ е^го, и^ заизетъ ю&. та'ко (и^) фараѓ'нъ цр~ь е^гљпеTскъ всMњ
надњ'ющимся нань (сътвори'тъ)” И$ а'ще (м^и
речете)24 на' г~а б~а надњ'емся н^о нњ'сть ли (с^е
та'ко эTстђпи эT)25 е^зекїя высо'кая е^го и^
жрътвеники е^го. и^ рече і^ё'дњ і^ерsли'мђ (поклони'теся преD жрътвеникомъ си'мъ)26 въ (і^и^л~и)27”
И нн~њ поTщи'теся и^ти` къ господи'нђ мое^мђ
цр~ю а^сљ=рїискђ. и^ дасть т^и, Wв~, ко'нь. а'ще мо'жеш (имњти)28 всаDники на' ня” И$ ка'ко ѓ^брати'ши лице` (по'не) е^пархђ е^ді'номђ ра'бъ господи'на моеh ме'нших#. и^ ё^вњрил#ся е^си са'мъ е^гљ=590
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птђ, на ѓ^рђжїя и^ ко'ня” [Нн~њ ё^бо]29 не безъ
господи'на взыидохомъ на мњ'сто с^е и^стощити
е&, (рече б^о господи'нъ)30 къ мнњ` в#зы'иди на' землю
сїю и^ расточи ю&” И$ реq е^леа^кимъ сн~ъ (хелекїинъ)31, и^ сомънасъ. (-)32 и^ѓ^а'съ, къ раўа'кђ. гл~и
нн~њ къ ѓ'трокомъ (симъ)33 (а^сљ=рїискимъ)34, ја%ко
слы'шимъ м^ы. (а^)35 не гл~и к на'мъ і^ё^де'скїи, [-]36
въ ё'ши лю'деи [си'хъ]37 и^же на стњнњ” И$ рече к
нимъ раўа'къ, е^да` къ господи'нђ твое^мђ (и^ли)38
к тебњ` посла'лъ мя е^сть господи'нъ мо'и гл~ати
словеса` сїя. н^о не къ мђжемъ сњдящиM на стњнњ. ја%ко ја%сти и^мъ гно'и сво'и и^ пити иM се'чъ
свою съ ва'ма вкђпњ” И$ стоя` раўа'къ. и^ възопи`
гла'сомъ вели'комъ і^ё^де'искїи, (-)39 гл~а. и^ рече слы'шите словеса` вели'коh цр~я а^сљрїиска” Си'це гл~ет#
цр~ь да не соблаQняеT васъ (цр~ь) и^е^зекїя [-]40. ја%ко не
възмо'жеT ва'съ изяти и^з рђки мое'я” И$ да не ё^вњритъ васъ и^е^зекїя на г~а гл~я, и^земля (я&)
и^змеT [в^ы]41 г~ь. (и^) не и'мать преда'тися граD се'й в
рђцњ цр~ю а^сљрїискђ” Не послђшаите и^е^зекїа. ја%ко
си'це гл~ъ цр~ь а^сљ=рїискъ (сътвори)42 со мно'ю блsве'нїе
і^ и^зыидњте къ мнњ`. и^ да пїетъ мђжъ эT
виногра'да свое^го. и^ мђжъ (въкђси'тъ эT смоко'въ
своиX)43. и^ да пїетъ во'дђ эT ръвенїя свое^го” до'ндеже (пришеD)44 поимђ` в^ы въ зе'млю (такђ). ја%коже
(е^сть) земля' ва'ша. земля` пшени'ца и^ вина`
(земля`) и^ хлњбомъ, и^ виногра'довъ. земля` (ма'слинамъ и^ маслђ)45, и^ (пчелаM)46. и^ живи бђ'дете и^
не ё'мрете. и^ не послђш'аите и^е^зекїя, ја%ко прельща'етъ в^ы гл~я г~ь н^ы и^зба'витъ” Є$да` и^збавля'юще и^зба'виша бо'ѕи. ја%зы'къ ко'ждо (иX въ)
свою` странђ` и^з рђки цр~я а^сљрїиска” Гд^њ е^сть
бо'гъ е^маџоv. и^ а^рфа'довъ. гд^њ е^сть богъ (серапфарђе'мовъ)47, (и^) [(мїана)48, и^ а^ва]49. [е^да`]50 (и^зба'вися самарїя)51. и^з рђкђ мое'ю (съ свои'ми бо'гами
и^хъ)52” (Є$гда` и^збы'ша)53 земля` иX эT рђки мое'я, (и^
ка'ко)54 и^з#меT г~ь і^ерsли'ма и^з рђки` мое'я. и^ ё^молко'ша (лю'дїе), и^ не эTвњща'ша е^мђ сло'ва ја%ко (заповњ'да и^мъ)55 цр~ь гл~я. не (эTвњща'ти)56 е^мђ (ничтоже)” И$ вни'де е^леа^кимъ сн~ъ (хелекїинъ)57 строи'тель. и^ съмнасъ кни'гочїи. (-)58 и^ѓ^а'съ сн~ъ (и^ѓ^сафатовъ)59, въспомина'я къ и^е^зекїи раз#дра'вше ри'зъ
(своя), и^ възвњсти'ша е^мђ словеса` раўа'кова.

Глvа, џ~і”
і^саїа л~з

бысть* ја%ко ё^слы'ша цр~ь и^е^зекїя. (-)1
раздра ри'зы своа`, и^ ѓ^блечеся въ врњтище
и^ вни'де въ до'мъ гн~ь” И$ посла` е^леа'кима
строи'теля, и^ (саMна'нђ)2 кни'гочїя. и^ старца (и^ жеrца)3 ѓ^блече'ны въ врњтище къ і^саїи
пророкђ сн~ђ а^м#мо'совђ” И$ рњша е^мђ си'це гл~етъ
и^е^зекїя дн~ь скор#би и^ ѓ^бличенїю. и^ прогнњва'нїю
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пет, на зброю і коні. 25 Тепер, отже, чи не прийшли ми на це місце
без пана, щоб його знищити? Бо
сказав пан до мене: Піди проти цієї
землі і знищ її. 26 І сказав Елиаким,
син Хелекії, і Сомна, і Оас до Рапсака: Говори тепер до цих слуг поасирійськи, бо ми чуємо, а не говори з нами по-юдейськи, до вух цього народу, що на мурах. 27 І сказав
до них Рапсак: Чи до твого пана
або до тебе мене послав мій пан
говорити ці слова? Чи не до мужів,
що сидять на мурах, бо їм їсти свій
кал і їм пити свою моч разом з
вами? 28 І стояв Рапсак, і закричав
великим голосом, говорячи по-юдейськи, і сказав: Послухайте слова
великого асирійського царя. 29 Так
говорить цар: Хай не зводить вас
цар Єзекія, бо він не зможе вас
спасти з моєї руки. 30 І хай не
обнадіює вас Єзекія Господом, кажучи: Спасаючи їх, спасе вас Господь, і це місто не буде видане в
руки асирійського царя. 31 Не слухайте Єзекії, бо так говорить асирійський цар: Зробіть зі мною благословення і вийдіть до мене – і
питиме чоловік зі свого виноградника, і чоловік їстиме зі своїх фіґів,
і питиме воду зі свого ставу, 32
доки, прийшовши, не візьму вас до
такої землі, як є ваша земля, земля
пшениці і вина, земля і хлібів, і виноградників, земля оливок, і олії, і
бджіл; і житимете, і не помрете. І
не слухайтеся Єзекії, бо він обманює вас, кажучи: Господь нас спасе. 33 Чи, спасаючи, спасли боги
народів, кожний з них свою країну
з руки асирійського царя? 34 Де є
бог Емату і Арфада? Де є бог Сепфаруя, і Міяна, і Ава? Хіба спаслася Самарія з рук моїх 35 з своїми
богами? Хіба спаслися їхні землі з
моєї руки, і як спасе Господь
Єрусалим з моєї руки? 36 І замовк
народ, і не відповіли йому слова, бо
цар заповів їм, кажучи: Не відповісти йому нічого. 37 І ввійшов
Елеаким, син Хелекії, – економ, і
Сомна – писар, і Оас, син Йосафата, – літописець до Єзекії, роздерши свою одіж, і сповістили йому слова Рапсака.

Глава 19
1 І *сталося, що як почув цар Єзекія, він роздер свою одіж і зодягнувся в мішок і ввійшов до господнього дому. 2 І послав Елеакима –
економа і Самнана – писаря, і
старців, і священиків зодягнених в
мішок до пророка Ісаї, сина Аммоса. 3 І вони йому сказали: Так говорить Єзекія: Це є день смутку і ос-
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карження і день гніву, бо прийшли
сини аж до немочі, і немає сили в тій,
що родить. 4 Чи може вислухає Господь Бог твій всі слова Рапсака, якого послав його пан, асирійський цар,
зневажити живого Бога і хулити словами, які почув Господь Бог твій, і
прийме молитву останку, що знайшовся. 5 І прийшли слуги царя Єзекії
до Ісаї. 6 І сказав їм Ісая: Так скажіть
вашому панові: Так говорить Господь: Не бійся від лиця слів, які ти
почув, якими похулили мене слуги
асирійського царя. 7 Ось я даю йому
духа, і він почує вістку і повернеться
до своєї землі, і скину його зброєю в
його землі. 8 І повернувся Рапсак, і
знайшов асирійського царя, як той
воював проти Ловни, бо почув і відійшов від Лахіса. 8 *І почув про Тарака, етіопського царя, слова: Ось
той вийшов, бажаючи воювати з тобою. І він повернувся і послав послів
до Єзекії, кажучи: Так скажіть Єзекеієві, юдейському цареві: 10 Хай тебе
не підносить твій Господь Бог, на
якого ти надієшся, кажучи: Єрусалим
не буде переданий в руки асирійського царя. 11 Ось ти почув все, що
зробили асирійські царі всім землям,
щоб їх проклясти. І чи ти спасешся?
12 Бо спасінням не спасли їх боги народів, яких знищили мої батьки: Ґазону, і Харану, і Тарес, і синів Адона,
що в Талассаримі. 13 Де є цар Емата і
цар Арфада? І де є цар міст Асафара,
і Маани, і Ана? 14 І цар Єзекія взяв
листи з руки посла і прочитав їх, і
прийшов до господнього дому, і поплював на них Єзекія перед Господом. 15 І помолився Єзекія перед
Господом, і сказав: Господи Боже
Ізраїля, що сидиш на херувимі, Ти є
одинокий Бог в усіх царствах землі,
Ти створив небо і землю. 16 Прихили, Господи, твоє вухо і вислухай мене. Відкрий, Господи, твої очі і поглянь, і послухай слова Сенахирама,
які він послав, зневажаючи тебе, живого Бога. 17 Бо по правді, Господи,
асирійські царі спустошили народи
18 і кинули їхніх богів в вогонь, бо
не були богами, але діла людських
рук, дерево і каміння; і вони їх знищили. 19 І тепер, Господи Боже, спаси нас від їхньої руки, і хай пізнають
всі царства землі, що Ти є єдиний
Господь Бог. 20 І послав Ісая, син
Аммоса, до Єзекії, кажучи: Так говорить Господь Бог Сил – Бог Ізраїля:
Я почув те, про що ти помолився до
мене, про Сенахирима, асирійського
царя. 21 І ось слово, яке сказав Господь про нього: Він зневажив тебе і
насміявся з тебе, дівице, дочко сіонська, і, киваючи головою, пішов
вслід за тобою, дочко єрусалимська.
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дн~ь сїи еs. ја%ко прїидо'ша сн~ве до не'мощи, и^
крњпости нњсть ража'ющїи” Є$да` ка'ко послђшаеT г~ь б~ъ тво'и всњхъ слове'съ раўа'ковыхъ,
е^гоже посла цр~ь а^сљ=рїискїи, гн~ъ е^го поноси'ти
б~ђ живо'мђ. и^ хђли'ти словесы`, и%хже слы'шA г~ь
б~ъ твои. и^ прїими мл~твђ ѓ^стаnкђ ѓ^брњтъшемся” И$ прїидо'ша ѓ%троцы цр~я и^е^зекїя къ
і^саїи” И$ реq иM і^саїа. си'це рцњте господи'нђ вашемђ. та'ко гл~етъ г~ь. не ё^бо'ися эT [лица`]4 словесъ и%хже слы'ша ја%же хђлиша [м^я]5 ѓ%троцы
цр~я а^сљ=рїиска” Се а'зъ даю` е^мђ дх~ъ, и^ ё^слы'шит# възвњщенїе, и^ възврати'тся въ зе'млю
свою`. и^ низложђ е^го ѓ^рђжїеM въ земли е^го. и^
възврати'ся раўаk. и^ ѓ^брњте цр~я а^сљ=рїиска
побњжда'ющеся ѓ^ ловнђ. ё^слы'ша б^о (и^)6 эTстђпи` эT лахи'са” *И$ слы'ша ѓ^ џара'кђ цр~и е^фїѓ'пъстемъ (гл~ы)7. с^е и^зыиде побњди'тися хотя` с тобо'ю. и^ възврати'ся и^ посла послы` ко
и^е^зекїю гл~я” [Та'ко р#цњте и^е^зекїю цр~ю і^ё^де'искђ]8 да (тебе` не возно'ситъ)9 (г~ь) б~ъ тво'и,
на'ньже т^ы надњ'ешися гл~я. не и'мать преда'нъ быти і^ерsли'мъ въ рђ'цњ цр~я а^сљ=рїиска”
Се т^ы слы'шалъ е^си вс^е е^ли'ко сътвори'ша цр~и
а^сљ=рїистїи всњмъ земля'мъ ја%ко прокля'ти
иX. и^ т^ы ли и^збђ'деши” ЈА/ко не и^зба'виша (и^збавле'нїемъ) и^хъ бо'ѕи ја^зы'къ. и^хже расточи'ша
эTц~ы мои` (газо'нђ)10, и^ хара'нђ, и^ (џаре'сђ)11. и^
сн~ы (а^до'ня)12 и^же въ [џалас#саримњ]13” Гд^њ е^сть
цр~ь е^ма'џовъ, и^ цр~ь а^рфа'довъ. и^ гд^њ е^сть (цр~ь
граD а^сафарђ и^ маа'ны, и^ а'на)14” И$ прїя'тъ
(цр~ь) и^е^зекїя кни'ги эT рђки` (посла`)15. и^ прочъте я& и^ вни'де въ хра'мъ гн~ь и^ поплева и^хъ
и^е^зекїя преD гм~ъ” [И$ моли'ся и^е^зекїя (преD)16
гм~ъ]17. и^ реq г~и б~е і^и^л~евъ сњдя'и на херђви'мњ.
т^ы е^си б~ъ е^діn въ всњхъ црsтвїихъ земли`,
т^ы сътвори нб~о и^ зе'млю” Приклони` г~и ё'хо
твое` и^ ё^слы'ши (м^я). эTвеrзи` г~и ѓ^чи твои` и^
ви'ждь. и^ ё^слы'ши словеса` (сенахира'ма)18 ја^же
посла` понаша'я (тебњ) б~ђ жи'вђ” ЈА/ко по и'стиннњ г~и и^скази'ша цр~и а^сљ=рїистїи ја^зы'ки” И$
да'ша бо'ги и^хъ на ѓ%гнь ја%ко не бо'ѕи (бњша)19, н^о дњла рђкђ чл~чђ. древа и^ ка'менїя и^
погђби'ша я&” И$ нн~њ г~и б~е (-)20 сп~си н^ы и^з рђкы (и^хъ)21, и^ разђмњюT вс^я црsтвїа зе'мли ја^ко
ты (е^си) г~ь б~ъ е^ді'нъ” И$ посла` і^саїя сн~ъ (а^м#мо'соv)22 къ и^е^зекїи гл~я. та'ко гл~етъ г~ь б~ъ
си'лъ б~ъ і^и^л~евъ. (слы'шаX ѓ^ ни'хже моли'ся къ
мнњ` ѓ^ сенахири'мђ цр~ю а^сљ=рїискђ)23” (И$) се сло'во
е^же гл~а г~ь ѓ^ не'мъ. ё^ничижи т^я и^ порђга'
ти ся дв~це дщ^и сїѓ'ня, (и^ покива'я главо'ю
сниде въ слDњ тебе` дщ^и і^ерsли'мля)24” Комђ`
поноси` и^ (кого`) похђли, и^ на кого` вознесе гласъ
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(свои). и^ воздви'же на высотђ` ѓ%чи свои` на ст~го
і^и^л~ева” (рђка'ма)25 посе'лъ твои^хъ поноси'лъ е^си
г~ђ. и^ реклъ е^си съ мно'жествомъ колесни'цъ мои^хъ, (възы'идђ а'зъ)26 на вы'шнюю ча'сть горы`
(-)27 ливаньскїя. и^ ё^сњкђ вели'чество (эT ке'дръ)28
е^я`. (и^) эT собо'рныхъ кљ=париса е^я`. и^ прїиде въ
(ча'съ)29 кончи'ны е^го (в ча'ща корми'льскїя)30” А/зъ
[сохраниX]31 и^ пїяX во'дђ чђжDђ (-)32 и^скази'хъ стопа'ми но'гъ мои^хъ. вс^я рњки въ ѓ'коло” [Є$да` не
слы'шаl е^си эT да'внаго ю& сътворихъ. эT дн~їи
пр'ьвыхъ]33 создахъ ю& [и^ принесо'хъ]34 ю&. и^
бы'сть на взятїе, на (съграже'нїе)35 воюю'щихъ.
гра'ды твръды и^ живђщїи в нихъ” И$знемого'ша
рђко'ю (ѓ^бита'ющїи) (и^) ё^падо'ша и^ постыдњшася. (и^) бы'ша (ја%ко) тра'ва се'лная (и^ ја%ко)36
зла'чна па'жить [и^ли]37 (ја%ко) зла'къ домовы'и. и^
попра'нїя проти'вђ стоја%щимъ” И$ сњденїе твое`
і^ и^схо'дъ тво'и, и^ вхоD твои разђмњхъ и^ гнvњ
тво'и [-]38 и^мже разгнњ'вася на' мя. и^ строп#ти'вость твоя` в#ни'де во ё'ши мои. и^ воложђ`
ё'дицђ мою въ но'здри твоа`. и^ бра'зды въ
ё^стна` твоя. и^ возвращђ т^я по пђти` и^м#же
прїидеши иM” И$ се т^и зна'менїе. ја%жъ сїе лњто
проѕяба'ющая сама жи'тA и^ въ лњто второ'е,
проѕяба'ющая (са'мо). и^ в лњто тре'тїе, (сњ'ите
сњмена` и^ жнњте. садњте виногра'ды)39, и^ да
ја^сте` плоD и^хъ” И$ приложи'тъ сп~са'емымъ до'мђ
і^ё'довђ, (ѓ^ста'виши и^)40 ко'рень до'лњ, и^ (сътвори)41 плодъ горњ`” ЈА/ко и^зъ і^е^рsли'ма и^зыиде
ѓ^ста'нокъ и^ сп~са'емыи эT горы` сїѓ'ня, ре'вность
г~а си'лъ (тво'ритъ)42 с^е” (Сего раd)43 та'ко гл~етъ
г~ь (сиl) на цр~я а^сљ=рїиска не и'мать вни'ти въ'
граD се'й. и^ не и'мать ё^стрелити (на неM)44
стрњлы, ниy и^мать положити на неM щи'та. и^
не и'мать ѓ^бъя'ти е^го припло'тоM” (Но) пђтеM
и^мже прїиде тMњже (и^) возвратиTся и^ въ' граD (не
и'мать се'й)45 вни'ти гл~еT г~ь” (-)46 А/зъ (б^о) защищђ ѓ^ градњ сеM, [и^ сп~сђ е^го]47 мене` ради и^
дв~да раба` мое^го” *И$ бысть (в ноu ѓ%нђ)48, и^
сни'де а^гг~лъ гн~ь и^ ёби` эT поlка а^сљ=рїискаго, р~
п~, и^ Wе~. и^ (въстаvше)49 ё%тро и^ с^е (ѓ^брњтоша)
вс^я трђпїя мрътва” И$ воста'въ и^ эTи'де
(възвра'щъся), и^ възврати'ся сенахириM цр~ь
а^сљ=рїискїи, и^ всели'ся в# (ниневгїю)50” И$ бысть
е^мђ кланя'ющђся, (и^) въ храмњ (месараха)51
бо'га е^го а^дремелехъ, и^ сараса'ръ сн~ове е^го ё^би'ста
и& мече'мъ. (-)52 са'ми (же) (бњжа'ста въ а^рме'нїю)53. и^ въцр~ися а^сорда'нъ сн~ъ е^го в него`
мњ'сто”
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22 Кого ти зневажив, і кого похулив, і на кого підняв ти свій голос і
підняв ти до висоти свої очі – на
святого Ізраїля? 23 Руками твоїх
послів ти зневажив Господа, і ти
сказав: З множеством моїх колісниць я піду на найвищу частину ливанської гори і відрубаю величність від її кедрів і від її зібраних
кипарисів. І він прийшов до часу
свого кінця в кармильській чаші. 24
Я зберіг і я випив чужу воду, я спустошив стопами моїх ніг всі ріки
довкруги. 25 Хіба ти не почув, що
віддавна Я її зробив, від днів перших Я її створив, і Я її приніс; і була на захоплення, на охорону воюючих, на кріпкі міста. 26 І ті, що
живуть в них, знемогли рукою
мешканці, і впали, і завстидалися, і
стали, наче польова трава і наче зелена рослинність, або наче зелень
домів і потоптання стоячим напроти. 27 І твій престіл, і твій вихід, і
твій вхід Я пізнав, і твій гнів, яким
ти розгнівався проти Мене. 28 І
твоя грубість прийшла до моїх вух,
і Я покладу моє кільце у твої ніздрі
і уздечку у твої уста, і поверну тебе
дорогою, якою ти, нею, приходиш.
29 І це тобі знак. Їж те, що в цьому
році виростає, самі жита; і в наступному році – те, що сходить само; і в третьому році сійте насіння і
жніть, садіть виноград – і їжте їхній
плід. 30 Він і додасть тим, що спасаються з дому Юди: оставиш корінь вдолі – і дасть плід вгорі. 31
Бо з Єрусалиму вийде останок, і
той, що спасається, – з гори Сіону.
Ревність Господа Сил це чинить. 32
Задля цього так говорить Господь
Сил проти асирійського царя. Він
не ввійде до цього міста і не вистрілить проти нього стріли ані не покладе проти нього щита, і не окружить його валом. 33 Але дорогою,
якою прийшов, тією ж і повернеться, і до міста цей не ввійде, – говорить Господь. 34 Бо Я обороню це
місто і спасу його задля Мене і Давида, мого раба. 35 *І сталося, що в
тій ночі й вийшов господній ангел і
убив в асирійському таборі 100, 80
і 5000. І вони встали вранці, і ось
знайшли всі мертві трупи. 36 І той
встав і пішов, повертаючись, і повернувся Сенахирім, асирійський
цар, і поселився в Ніневії. 37 І сталося, що як він поклонявся в храмі
Месараха, свого бога, Адремелех і
Сарасар, його сини, вбили його мечем, самі ж втекли в Арменію. І замість нього зацарював його син Асордан.
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Глава 20
1 І *в тих днях захворів цар Єзекія до смерті. І ввійшов до нього
пророк Ісая, син Аммоса, і сказав
йому: Так говорить Господь: Заповіси своєму домові, бо ти помираєш, і не житимеш. 2 І відвернув Єзекія своє лице до стіни і помолився до Господа, кажучи: 3 Згадай мене, Господи, бо, отож, правдою ходив я перед Тобою і досконалим
серцем, і вчинив я те, що добре перед Тобою. І плакав Єзекія великим
плачем. 4 І був Ісая ще у великому
дворі, і було до нього господнє слово, кажучи: 5 Повернися і скажи Єзекії вождеві мого народу: Так говорить Господь Бог Давида, твого
батька: Я вислухав твої молитви і Я
побачив твої сльози. І ось я і відпущу тобі в 3-му дні, і підеш до господнього дому. 6 І Я додам до твоїх
років 15 літ, і спасу тебе з руки асирійського царя, і обороню це місто, це місто задля Мене і Давида,
мого раба. 7 І сказав Ісая: Хай принесуть в’язку фіґ. І принесли фіґи і
приклали на струп – і він виздоровів. 8 І сказав Єзекія до Ісаї: Який це знак, що мене оздоровить
Господь, і я піду до господнього
дому в третьому дні? 9 І сказав Ісая: Ось знак від Господа, що Господь вчинить слово, яке сказав: Чи
хочеш, щоб тінь пішла вперед 10
ступнів чи повернулася 10 ступнів?
10 І сказав Єзекія: Легше тіні піти
10 ступнів, ніж повернутися десять
ступнів назад. 11 І закликав Ісая до
Господа, і тінь в позначках повернулася назад 10 ступнів. 12 *В тому часі Мародах Валадан – син Валадана, вавилонського царя, послав
листи і дари до Єзекії, бо почув, що
цар Єзекія захворів. 13 І зрадів ними цар Єзекія, і показав їм ввесь
дім і свою скарбницю срібла і золота, і пахощі, і добірну олію, і посуд
дому, і те, що знайшлося в його
скарбницях. І не було місця, якого
їм не показав Єзекія у своїм домі і
в усій своїй владі. 14 І ввійшов пророк Ісая до царя Єзекії, і сказав до
нього: Про що говорили ці мужі, і
звідки до тебе прийшли? І сказав
Єзекія: Прийшли до мене з далекої
землі, з Вавилону. 15 І він сказав:
Що вони побачили в твоєму домі? І
сказав Єзекія: Вони побачили все,
що в моєму домі, і немає в моєму
домі чогось, що я їм не показав, але
й те, що є в моїх скарбницях, і те
вони побачили. 16 І сказав Ісая до
Єзекії: Послухай господнє слово:
17 Ось приходять дні, – сказав Господь, – забраним буде все, що в
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Глvа, к~”
() *въ дн~ехъ ѓ'нњхъ раZболњ'ся и^е^зекїя
(цр~ь) до смр~ти. и^ вни'де к немђ і^саїя
(прoркъ сн~ъ а^м#мо'совъ)1. и^ реq к немђ та'ко гл~етъ г~ь, заповњж# до'мђ свое^мђ, ё%мреши б^о ты`. и^ не бђ'деши живъ” И$ ѓ^брати и^е^зекїя лице` свое къ стенњ` и^ помоли'ся къ г~ђ
гл~я” (-)2 (Помяни м^я г~и)3, ја%ко ё^бо (и%стин#ною
ходиX преD тобо'ю)4 и^ срDцемъ съвръше'нном#, и^ ё^гоDная [преD тобо'ю]5 сътвориX. и^ пла'кася и^е^зекїя
пла'чеM вели'кимъ” И$ бы'сть і^саїя (е^ще`) въ дворњ
(вели'цњ)6. и^ (бысть сло'во гн~е)7 къ немђ гл~я”
Възврати'ся и^ р#цы и^е^зекїи во'ждђ лю'дїи мои^хъ.
та'ко гл~етъ г~ь б~ъ двд~въ эTц~а твое^го. ё^слы'шахъ мл~твы твоа [и^]8 ви'дњхъ сле'зы твоя`.
(и^) с^е а'зъ (ѓ^ста'влю тебњ`)9. (и^) въ дн~ь, г~, (и^)
възы'идеши в доM гн~ь” И$ приложђ` к (лњтомъ)10
твоиM. (лTњ, е~і)11” и^ эT рђки` цр~я а^сљ=рїиска и^зба'влю т^я и^ граD се'и (-)12 защищђ`, граD се'й мене
раd и^ дв~да раба` мое^го” И$ рече [і^саїя]13 да во'змђтъ перевя'сло смо'квїи, [и^ принесоша]14 (смо'кви). и^ (приложи'ша)15 на вреD і^ (и^сцњлњ)16” И$ рече
и^е^зекїя къ і^саїи чт^о се зна'менїе, ја%ко (и^сцњля'етъ)17 м^я г~ь. и^ взы'идђ в& до'мъ гн~ь въ
дн~ь тре'тїи” И$ рече і^саїя с^е зна'менїе эT г~а ја%ко
сътвориT г~ь слово е%же гла” (хо'щеши л^и) да поидетъ стњнь, і~, степе'нїи. и^ли возврати'тся, і~,
степе'нїи” И$ рече и^е^зекїя ё^до'бїе стњ'ни и^зы'ити, і~, степе'нїи. (не'же ли)18 возврати'тися, (-)19
і~, степе'нїи, воспя'тъ” И$ възопи` і^саїя (-)20 къ
г~ђ. и^ возврати'ся стњнь (по числђ`)21 назадъ і~,
степе'нїи” *Въ вре'мя ѓ%но посла` маро'дахъ валада'нъ сн~ъ валада'новъ цр~ь вављ=лоньскїи, кни'ги и^
дары къ и^е^зекїи. слы'ша б^о ја%ко разболњ'ся (цр~ь)
и^е^зекїя” И$ пора'довася (цр~ь) (и^е^зекїя ѓ^ ни'хъ)22.
и^ показа и^мъ весь до'мъ и^ сокровище (свое`) сребра`
и^ зла'тA (и^) а^рама'ты, и^ е^ле'и бл~гыи. и^ (сосђ'ды
храма)23, и^ е^ли'ко ѓ^брњтеся въ сокро'вищихъ е^го.
(и^) не бњ` (мњ'ста)24 е^гоже не показа и^мъ и^е^зекїя в домђ` своеM, и^ въ все'и ѓ%бласти свое'и” И$
вни'де і^саїя прoркъ къ (и^е^зекїю цр~ю)25. и^ рече к
немђ, чт^о гл~аша мђжи сїи и^ эTкђдђ прїидо'ша к тебњ`. и^ рече и^е^зекїя эT земля` да'лнњя
прїидо'ша къ мнњ` эT вављ=лона” И$ реq чт^о ви'дњша въ домђ` твое^мъ. и^ рече [и^е^зекїя]26 вс^я
е^ли'ка в домђ` моеM ви'дњша. (и^) нњсть в домђ`
мое^мъ, е^гоже (и^мъ не показаX)27 н^о и^ ја%же (сђть)
въ сокро'вищихъ моиX (и^ т^а) [ви'дњша]28” И$ рече
і^саїя къ и^е^зекїю, слы'ши сло'во гн~е. с^е дн~їе
грядђтъ (рече г~ь), (-)29 взя'та бђдђтъ вс^я
ја%же въ домђ` твое^мъ, и^ (вс^я) ја^же събра'ша
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эTц~ы твои` до дн~е сего`. [вни'дTђ]30 въ вављ=лонъ,
и^ не ѓ^ста'нетъ ничтоy (-)31 рече г~ь” И$ сн~ы
твоя` ја%же ро'дятся эT тебе` (-)32 во'змђтся,
и^ бђ'дђтъ скоп#цы в домђ` цр~я вављ=лоньскаго”
И$ реq и^е^зекїя ко і^саїи. бл~го сло'во гн~е и^же гл~а
да бђ'детъ ми'ръ во' дн~и моя`” И$ про'чая сло'въ
е^зекїевыхъ, и^ вс^я сила е^го, и^ е^лико сътвори.
въдоле'иницђ и^ трђ'бы, и^ воведе` во'дђ во' граD.
не с^е ли сїя напи'сана въ кни'ѕњ гл~ъ (-)33 цр~еи
і^ё'диныхъ” И$ ё'мре и^е^зекїя (и^ погребенъ
бы'сть съ эTц~ы свои'ми)34 во' градњ двд~вњ. и^
црsтвова манасїа сн~ъ е^го в него` мњ'сто”

Глvа, к~а”
в~ параl л~г

е^реM л~в
в~ црs з~
е~ мо= в~і
г~ црs и~
и^ џ~

е^реM е~і

(анасїя* же б^њ, в~і, лњтъ,)1 е^гда` нача`
црsтвовати. и^ н~е, лTњ црsтвова во
і^ерsли'мњ. (-)2 и%мя мт~ри е^го (ѓ^фо'вїя)3”
И$ сътвори лђка'вое преD ѓ^чи'ма гн~има. (и^
хожда'ше въ слDњ)4 мръз#скихъ ја^зы'ческихъ, и%хже и^скорени г~ь эT (-)5 сн~овъ і^и^л~евъ” И$ ѓ^брати'ся и^ созда` высо'кая ја%же б^њ разориl (эTц~ъ е^го
и^е^зекїя)6, и^ въздви'же жрътвениk ваа'ловъ. и^
сътвори (кђмиры)7 ја^коже сътвори а^ха'въ цр~ь
і^и^л~евъ. и^ поклонися все'и (тва'ри)8 нбsнњи и^ порабо'та и^мъ” *И$ созда` ѓ^лта'рь в домђ` гн~и
ја%коже реq [г~ь]9 въ і^ерsлимњ положђ` и%мя мое`” И$
сотвори ѓ^лта'рь все'и (тва'ри)10 нбsнњи, на' двђ
двораX хра'мђ гн~ю” И$ ѓ^свещаше сн~ы своя` во ѓ^гни`, и^ вража'ше и^ влъшве'нїя творя'ше, и^ сътвори (во'лнђю мр'ъзость)11. (и^) ё^мно'жи (ја^вно)
твори'ти лђка'вое преD ѓ^чимA гн~има (и^) прогнњ'вати и&” И$ положи и^звая'ныя (мръз#скыя бо'гы)12, въ хра'мњ ѓ^ немъ и^же рече г~ь къ
двд~ђ, и^ къ соло'монђ сн~ђ е^го, въ хра'мњ сеM (-)13
въ і^ерsли'мњ е^гоже и^збра'хъ эT всњхъ колњ'нъ
і^и^л~евъ. (-)14 положђ (т^ђ и%мя мое`)15 на' вњки”
И$ не приложђ подвиѕа'тися но'гы і^и^л~евы эT
земля` ю%же даX эTц~емъ и^хъ. [а%ще]16 тїи съблюдђтъ (е^ли'ко)17 заповњ'дахъ и^мъ, по все'и
за'повњди и^же заповњ'да [-]18 ра'бъ мо'и мољ=сїи”
И$ не послђшаша, и^ прельсти иX манасїя. и^же
(сътвори`)19 лђка'вое преD ѓ^чима гн~има, паче ја^зы'къ ја%же ё^празDни г~ь эT лица` сн~овъ і^и^л~евъ” И$
гл~а г~ь (рђкама)20 ра'бъ свои^хъ (-)21 гл~я” *Поне'же е^лико сътвори манасїя цр~ь і^ё'динъ мръз#ская сїя (и^) лђка'вая, паче всњхъ ја%же сътвориша (а^м#море'и)22 и^же прежде (сего` бы'ша)
(-)23 прельсти (же) і^ё'дђ въ кђмирњхъ свои^хъ
(мр'ъзъскихъ)” (-)24 Сице гл~тъ г~ь б~ъ і^ил~евъ с^е
а%зъ наведђ` ѕла'я на і^ерsлимъ и^ на і^ё'дђ, ја%ко
всњмъ слы'шащимъ пошђми'та ѓ%бњ ё%ши е^595

твоєму домі, і все, що зібрали твої
батьки аж до цього дня, ввійде до Вавилону, і нічого не останеться, – сказав Господь. 18 І твої сини, які народяться від тебе, будуть забрані і будуть скопцями в домі вавилонського
царя. 19 І сказав Єзекія до Ісаї: Добре
господнє слово, яке Він сказав. Хай
буде мир в моїх днях. 20 І осталі діла
Єзекії, і всі його сили, і те, що він
вчинив: криниця і водопровід, і він
ввів до міста воду, – ось чи це не записане в книзі літописів царів Юди?
21 І помер Єзекія, і був похований зі
своїми батьками в місті Давида, і замість нього зацарював його син Манасія.

Глава 21
1 *Манасія ж був 12-літнім, коли
почав царювати, і 55 літ царював в Єрусалимі, ім’я його матері Офовія. 2 І
він зробив погане перед господніми
очима, і ходив вслід за поганськи ми гидотами, яких Господь викорінив від ізраїльських синів. 3 І він
повернувся і відбудував височини,
які знищив був його батько Єзекія, і
збудував жертовник Ваалові, і зробив
боввани так, як зробив Ахав, ізраїльський цар, і поклонився всій небесній
силі, і послужив їм. 4 *І він збудував
жертовник в господньому домі, де
сказав Господь: В Єрусалимі покладу
моє ім’я. 5 І він збудував жертовник
всій небесній силі на двох дворах
господнього храму. 6 І освячував
своїх синів в вогні, і ворожив, і робив
чари, і добровільно зробив гидоту, і
явно помножив чинити погане перед
господніми очима, і Його гнівити. 7 І
поклав різьблені мерзенні боги в домі, про який сказав Господь до Давида і до Соломона, його сина: В
цьому храмі в Єрусалимі, який Я вибрав з усіх ізраїльських племен, Я
покладу там моє ім’я навіки. 8 І Я не
додам, щоб спотикнулися ноги Ізраїля з землі, яку Я дав їхнім батькам,
якщо вони збережуть все, що я їм
заповів, за всякою заповіддю, яку заповів мій раб Мойсей. 9 І вони не
послухались, і їх звів Манассія, який
зробив погане перед господніми очима понад народи, які Господь усунув
від лиця ізраїльських синів. 10 І Господь промовив руками своїх рабів,
кажучи: 11 *Через те, що Манасія,
цар Юди, вчинив ці гидоти і погань
понад усі, які вчинили аммореї, які
раніше цього були, і обманув Юду
своїми ідолами мерзенними, 12 так
говорить Господь Бог ізраїльський:
Ось Я наведу зло на Єрусалим і на
Юду так, що в усіх, що почують, зашумлять оба його вуха. 13 І Я підніму проти Єрусалиму міру Самарії і
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важки дому Ахава, і очищу Єрусалим так, як очищається алавастер,
який миють, і повернеться на своє
лице. 14 І Я виведу останки мого
насліддя і передам їх в руки їхніх
ворогів, і вони будуть на розграбування і на полон всім їхнім ворогам, 15 тому що вони вчинили зло
перед моїми очима і прогнівили
Мене від дня, в якому Я вивів їхніх
батьків з єгипетської землі, і аж до
цього дня. 16 І Манасія пролив дуже багато невинної крові, аж доки
не наповнився Єрусалим до-сита,
до уст, опріч гріха, якими він привів до гріха Юду, чинячи погане
перед господніми очима. 17 І осталі
діла Манасії, і все, що він вчинив і
що згрішив, – ось чи це не записане
в книзі літописів царів Юди? 18 І
помер Манасія з своїми батьками, і
був похований в городі свого дому,
в городі Озії, і замість нього зацарював його син Аммон. 19 Аммон
мав 22 роки, коли почав царювати,
і два роки царював в Єрусалимі,
ім’я його матері Месолаам, дочка
Аруса з Таваї. 20 І він зробив погане перед господніми очима так,
як зробив його батько Манасія. 21 І
він ходив по всій дорозі, якою ходив його батько, і послужив ідолам,
яким послужив його батько, і їм поклонився. 22 І він покинув Господа
Бога своїх батьків, і не ходив за
господньою дорогою. 23 І слуги
Аммона повстали проти нього й убили царя в його домі. 24 А народ
тієї землі вигубив всіх тих, що повстали проти царя Аммона, і народ
поставив царем тієї землі його сина
Йосію замість нього. 25 І осталі діла Аммнона, які він вчинив, – ось
чи вони не записані в книзі літописів царів Юди? 26 І його поховали
в його гробі в городі Ози, і замість
нього зацарював його син Йосія.

Глава 22
пар2. 34
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1 Йосія *ж був 8-літнім, коли почав царювати, і 31 літ царював в Єрусалимі, ім’я його матері Єдія,
дочка Едія з Восорота. 2 І цей зробив те, що добре перед господніми
очима, і ходив по всіх доргах Давида, свого батька, і не відступив ні
направо ні наліво. 3 І сталося, що в
18-му році царювання Йосії, в 7-му
місяці, послав цар Сапфона, сина
Келії, сина Мосолама, писаря в господньому домі, кажучи: 4 *Піди до
великого священика Хелкії і запечатай срібло, внесене до господнього дому, яке зібрали сторожі
числа від людей. 5 І хай його дадуть в руки тих, що роблять, що
над ділами в господньому храмі, і
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го” И$ воздви'гнђ на і^ерsли'мъ мњ'рђ самарїинђ и^
превњсы до'мђ а^ха'вля и^ ѓ^треблю` і^ерsли'ма ја%коже
потребля'ется а^лава'стръ эTмыва'емыи. и^ ѓ^брати'тся в# лице` свое” І$ и^зведђ` ѓ^ста'н#ки достоа'нїа мое^го, и^ преда'мъ и^хъ в рђки вра'гъ и^хъ. и^
бђдђтъ въ расхищенїе и^ въ плњнь всњмъ
врагомъ иX” Поне'же сътвори'ша лђка'вое преD ѓ^чима
мои^ма. и^ бы'ша прогнњ'вающи м^я, эT дн~е
во'ньже и^зведоX эTц~ы иX эT (зе'мля е^гљ=петъскїя)25
и^ до' дн~е сего” И$ кро'вь непови'ннђ проли манасїа
мно'гђ ѕњло до'ндеже наполни'ся і^ерsлимъ до сы'ти до ё^стъ ра'звњ (грњха)26 и^мже съгрњшити
воведе` і^ё'дђ, творя'ще лђка'вое преD ѓ^чима гн~има” И$ про'чая словъ манасїин# и^ вс^я е^лика сътвори` і^ (-)27 и^же съгрњши. не с^е ли сїя напи'сана въ книѕњ гл~ъ (-)28 цр~еи і^ё'диныX” И$ ё'мре
манасїи, съ эTц~ы свои'ми, и погребе'нъ бысть
въ вертогра'дњ до'мђ свое^го въ вертогра'дњ (ѓ^зїя)29. и^ цр~ьствова [а^м#моn]30 сн~ъ е^го в него`
мњсто” (Сы'и)31, к~в, лњтњ (б^њ) [а^м#мо'нъ]32,
внегда` нача` црsтвова'ти. и^ дв^њ, лњтњ црsтвова
въ і^ерsлимњ. (-)33 и%мя мт~ри е^го (месолаа^мъ)34
дщ^и а^рђ'сова, эT (тава'я)35” И$ сътвори лђка'вое
преD ѓ^чи'ма гн~има, ја%коже сътвори` манасїи эTц~ъ
е^го” И$ ходи` по всемђ` пђти и%мже ходи эTц~ъ
е^го. и^ порабо'та кђми'ромъ и%мже порабо'та эTц~ъ
е^го, и^ поклони'ся и^мъ” И$ ѓ^ста'ви г~а б~а эTц~ъ
свои^хъ, и^ не ходи` пђтеM гн~имъ” И$ въста'ша
ѓ%троци [а^м#мо'нови]36 на'нь, и^ ё^мрътви'ша цр~я
въ домђ` е^го” (Лю'дїе же земля` тоя` и^зби'ша)37
всњхъ воста'вшихъ на цр~я [а^м#мо'на]38 и^ въцр~иша лю'дїе зеMля` (тоя) і^ѓ^сїю сн~а е^го в него мњсто” И$ про'чая сло'въ [а^м#мо'новыX]39 и^же сътвори. не
с^е л^и сїя напи'сана въ кни'ѕњ гл~ъ (-)40 цр~еи і^ё^диныX”
И$ погребо'ша и& въ' гробњ е^го въ вертогра'дњ ѓ^зїинњ. и^ црsтвова і^ѓ^сїя сн~ъ е^го в него мњсто”

Глvа, к~в”
1

(њ *же) , и~, лњтъ, і^ѓ^сїя е^гда` нача` црsтвова'ти. и^ л~а, лњто, црsтвова въ
і^ерsли'мњ. (-)2 и%мя мт~ри е^го [и^е^дїе]3 дщ^и
е^дње'ва эT (восоро'џа)4” И$ сътвори (сїи) пра'вое преD ѓ^чи'ма гн~има. и^ ходи` во вся` пђти двDа
эTц~а свое^го. (и^) не эTврати'ся н^и на де'сно ни на
шђе'” И$ бысть въ и~і лњто црsтва і^ѓ^сїина, въ
([з~]5, мsць)6, посла` цр~ь (сапфона)7 сн~а (келїи'на)8
сн~а (мосола'мля)9 кни'гочїя в домђ` гн~и гл~я.
*възы'иди къ хелкїи жръцђ вели'комђ, и^ запеча'тлњи сребро` внесе'ное в до'мъ гн~ь. е^же собра'ша
стрегђщїи (число`)10 эT лю'дїи” И$ да дадђтъ е&
в рђ'кы приста'вникомъ и^же наD дњлесы в# хра'мњ
гн~и (да и^ тїи дадяT)11 е& творя'щиM дњла в#
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домђ` гн~и е^же поDкрњпля'ти прикроv хра'мђ древодњ'лямъ, (-)12 и^ ѕи'ждђщиM ка'менїемъ. и^
притяжа'ющиM древо, и^ ка'менїе те'саное на ё^твръже'нїе покро'вђ хра'ма” Но не прїимахђ числа` эT сребра да'н#ного и^м#, ја^ко вњ'рно тїи творя'хђ” И$ рече хелкїя жрецъ вели'кїи. ко (сапфа'нђ)13 кни'гочїи. кни'гђ зако'на (бж~їя) ѓ^брњто'хъ в домђ` гн~и. и^ да'сть хелъкїя (сапфа'нђ
кни'гочїи кни'гђ)14 и^ прочетъ ю&. и^ принесе` къ
цр~ю і^ѓ^сїи. и^ возвњсти цр~еви сло'во и^ рече. (и^)
сочли` сђть раби` твои` сребро` ѓ^брњтшее^ся в домђ` гн~и. и^ даша и& (приста'вники) в рђ'ки творя'щиM дњло (-)15 въ хра'мњ гн~и. и^ реq (сапфаn)16
кни'гочїя къ цр~ю гл~я. книгђ [закона]17 да'сть
м^и хелкїя жрецъ. и^ прочетъ ю& (сапфаn)18 преD
цр~емъ” И$ бы'сть ја%ко ё^слы'ша цр~ь словеса` кни'ги
зако'нныя. и^ раз#дра ри'зы своя` и^ заповњ'да цр~ь
хелкїю жръцђ, и^ а^хика'мђ сн~ђ (сапфа'ню)19, и^
а^хово'рђ сн~ђ михїинђ, и^ (сапфа'нђ)20 кни'гочїю.
и^ (а^са'н^ю)21 рабђ` цр~евђ гл~я” Прїидњте помолите (б~а)22 ѓ^ мнњ`, и^ ѓ^ всњхъ лю'дехъ. и^ ѓ^
всемъ і^ё'дњ, ѓ^ словеси` кни'жнњмъ ѓ^брњт#шимся се'мъ. ја%ко вели'къ гнњвъ гн~ь ражде'женыи въ на'съ. поне'же не слы'шаша эTц~ы на'ши словесъ (кни'гъ си'хъ)23 творити по всемђ`
писа'нїю ѓ^ наs” І$ и^де` хелкїя жрецъ и^ а^хика'мъ,
и^ а^ховаr, и (самъпфа'нъ)24 и^ а^саи^а'съ. къ (е^ѓ^да'нњ)25 прoрчицы женњ` сели'мли, сн~а џекђ'ева сн~а
(а^ростђе'ва)26 ри'зохрани'телника. и^ сїя бя'ше
въ і^ерsли'мњ (чsтна е^ді'на)27. и^ гл~аша к не'и [по
всемђ`]28” И$ рече и^мъ си'це гл~етъ г~ь б~ъ і^и^л~евъ.
рцњте мђ'жеви посла'вшемђ в^ы къ мнњ`” Та'ко
гл~етъ г~ь. с^е а%зъ наведђ` ѕла'я на мњ'сто с^е,
и^ на живђ'щая в не'мъ вс^я словеса` кни'жная.
ја%же прочте цр~ь і^ё'дин#” Поне'же ѓ^ста'виша м^я
и^ жряхђ бого'мъ дрђги'мъ. ја%ко да прогнњ'ваютъ м^я дњлесы` рђкъ своиX” и^ ражже'ся ја%рость моя` на мњсто с^е, и^ не ё^га'снетъ” (И$дњте)29 къ цр~ю і^ё'динђ посла'вшемђ васъ и^скати г~а. си'це рцњте е^мђ, та'ко гл~етъ г~ь
б~ъ і^и^л~евъ” Словеса` ја%же слы'шалъ е^си. поне'же
ја%ко раZшири'ся срDце твое` и^ смири'ся преD лицемъ
гн~имъ. ё^слы'шавше е^ли'ко гл~ахъ на мњсто с^е
и^ на живђщ'ая в# немъ бы'ти въ расточе'нїи,
и^ въ прокля'тїе. (и^же)30 раздраl е^си ри'зы своя
и^ пла'кася предо мно'ю и^ а'зъ ё^бо ё^слы'шаX гл~еT
г~ь” (Сего ради)31 [-]32 аZ приложђ т^я къ эTц~емъ твоиM и^ соберешися въ гро'бъ тво'и в#
ми'рњ. и^ не ё'зриши ѓ^чи'ма свои'ма всXњ ѕлыX ја%же а%зъ и%мамъ навести` на мњсто с^е, [и^ на
живђщая в не'мъ]33”
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хай вони дадуть його тим, що роблять діла в господьому домі, щоб
скріплювати покриття дому, 6 будівничим, тим, що будують з каменя, і
тим, що купують дерево і тесане каміння на скріплення покриття храму.
7 Лише не числили даного їм срібла,
бо вони працювали на довір’ї. 8 І сказав великий священик Хелкія до Сапфана, писаря: Я знайшов книгу божого закону в господньому домі. І Хелкія дав книгу Сапфанові, писареві; і
він її прочитав 9 і приніс до царя Йосії, і сповістив цареві слово, і сказав:
І твої раби почислили срібло, знайдене в господньому домі, і наставники
дали його до рук тих, що роблять діло в господньому храмі. 10 І сказав
Сапфан, писар, до царя, кажучи: Священик Хелкія дав мені книгу закону.
І Сапфан прочитав її перед царем. 11
І сталося, що як почув цар слова книги закону, то роздер свою одіж; 12 і
цар заповів священикові Хелкії і Ахікамові, синові Сапфана, і Аховорові,
синові Михії, і Сапфанові, писареві, і
Асанові, царському рабові, кажучи:
13 Ідіть, помоліться до Бога за мене і
за ввесь народ, і за всього Юду за
слова цієї, знайденої книги, бо господній гнів, що розгорівся проти нас,
великий, тому що наші батьки не послухались слова цих книг, щоб чинити за всім записаним про нас. 14 І пішов священик Хелкія, і Ахикам, і Аховар, і Сампфан, і Асая до пророчиці Еодани, жінки Селима, сина Текуї,
сина Аростуя, ризника; і була вона в
Єрусалимі одна чесна, і розказали їй
за всім. 15 І вона сказала їм: Так говорить Господь Бог Ізраїля: Скажіть
чоловікові, що вас до мене послав: 16
Так говорить Господь: Ось Я наведу
зло на це місце і на тих, що живуть в
ньому, – всі слова книги, які прочитав цар Юди, 17 тому що Мене покинули і приносили жертву іншим богам, щоб Мене розгнівити ділами
своїх рук; і мій гнів розгорівся на це
місце, і не погасне. 18 Підіть до царя
Юди, що послав вас шукати Господа.
Це йому скажіть: Так говорить Господь Бог Ізраїля: Відносно слів, які ти
почув, 19 тому що поширилося твоє
серце і ти упокорився перед господнім лицем, почувши, що Я сказав
проти цього місця і проти тих, що в
ньому живуть: щоб були вони на розсіяння і на прокляття; тому що ти
роздер свою одіж і заплакав переді
Мною, і, отже, Я почув, – каже Господь. 20 Задля цього Я тебе додам до
твоїх батьків, і ти підеш до твоєї гробниці в мирі, і своїми очима не побачиш усього зла, яке я наведу на це
місце і на тих, що в ньому живуть.

23,1

Глава 23
пар2. 34

сир. 49

мой3. 18

црс3. 11

20 І *вони сповістили цареві ці
слова. 23,1 І цар послав і зібрав до
себе всіх старшин Юди, єрусалимлян. 2 І прийшов цар до господнього
дому, і всі чоловіки Юди, і всі, що
живуть в Єрусалимі з ним, і священики, й пророки, і ввесь народ, від
малого і аж до великого; і він зачитав
перед ними слова книги завіту, знайденого в господньому домі. 3 І встав
цар при своїм престолі, і перед Господом поклав завіт: ходити вслід за
Господом і зберігати його заповіді, і
його свідчення, і його оправдання
всім серцем і всією душею, щоб піднести слова цього завіту, що записаний в цій книзі. І ввесь народ став в
господньому завіті. 4 І цар заповів
великому священикові Хелкієві і другим священикам, і сторожам *числа
вивести з господнього храму ввесь
посуд, зроблений Ваалові і всій небесній силі, і спалив їх за Єрусалимом в Садамоті кедронському, і взяв
їхній порох до Ветилю. 5 І він спалив
хомарімів, які збудували царі Юди і
приносили кадило на височинах, і в
містах Юди, і довколішніх Єрусалиму, і тих, що кадили Ваалові, і сонцеві, і місяцю, і мазуротові, і всякому
небесному творінню. 6 І він виніс кумира з господнього храму з Єрусалиму до кедронського потоку, і спалив
його в кедронському потоці, і змолов
на порох, і кинув їхній порох до гробу людських синів. 7 І він знищив
храм касидимів, що був у господньому храмі, де жінки пряли кумирові одіж. 8 І він привів всіх священиків з
міст Юди і занечистив височини, де
кадили священики, від Дана аж до
Вирсавії, і знищив храм брами, що
був при дверях брами Йосії, володаря
міста, що зліва тих, що входять прикрашеними дверима. 9 Лише священики не ходили на височини, до жертовника Господа в Єрусалимі, але лише їли вони прісне посеред братів
своїх. 10 І він занечистив Тафет, що в
долині синів Енома, *щоб не приводив чоловік свого сина і чоловік
свою дочку спалити вогнем Молохові. 11 І він спалив коней, яких царі
Юди дали сонцеві в виході господнього храму на скарбницю Натанові,
царському скопцеві в Рафаїмі, і колісницю сонця він спалив вогнем. 12
Також і жертовники, які на даху, на
горниці Ахаза, які зробили царі Юди,
і жертовники, які збудував Манасія в
двох дворах господнього храму, цар
там знищив, і висипав їхній порох до
кедронського потоку. 13 Також і
храм, що перед лицем Єрусалиму,
справа гори Маотат, *який ізраїльсь-
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Глvа, к~г”
възвњсти'ша* (сїя) (гл~ы цр~ви)1 и^ посла`
цр~ь, и^ собра` к себњ` вс^я ста'рца, і^ё'дины. (і^ерsли'мляны)2” И$ вни'де цр~ь въ до'мъ
гн~ь, и^ вси` мђжи і^ё'дины. и^ вс^и живђщїи въ і^ерsли'мњ с нимъ. и^ жръцы` и^ прoрцы. и^
вс^и люDе эT ма'ла и^ до велика. и^ прочто'ша
[преD]3 ни'ми (-)4 словеса` кни'жная завњта ѓ^брњт#шагося в домђ` гн~и” И$ ста` цр~ь ё^ прsтла
(свое^го), и^ положи` завTњ преD гм~ъ ходи'ти въ
слњдъ г~а, и^ храни'ти заповњди е^го, и^ свњдњнїя е^го и^ ѓ^правда'нїя е^го, по всемђ` срDцђ и^ по
все'и дш~и, въста'вити словеса` завњта сего пи'санаго` въ кни'зњ се'и и^ ста'ша вси` лю'дїе въ
завњтњ (гн~и)” И$ заповњда цр~ь хелкїю жръцђ`
вели'комђ, и^ жръце'мъ вторы'мъ, и^ храня'щимъ *(число`)5 и^знести` эT храма гн~я вся` сосђды сътворе'ныя ваа'лђ (-)6 и^ все'и тва'ри нбsнеи, и^ съж#же` я& внњ і^ерsли'ма в (садамо'џњ)7
ке'дръстњ. и^ взя'тъ пра'хъ и^хъ въ веџи'ль” И$
[съж#же`]8 хомари'мы ја%же созда'ша цр~и і^ё'дины и^
кажа'хђ въ высо'кихъ и^ въ' градњхъ і^ё'диныхъ
и^ ѓ'крsтъ і^ерsли'ма. и^ кадя'щиX ваа'лђ и^ слн~цђ и^
мsцю. и^ мазђро'џђ и^ все'и (тва'ри)9 нбsнњи” І$ и^знесе` (кђми'ръ)10 и^с хра'ма гн~я и^зъ і^ерsли'ма на
потоk ке'дръскъ и^ съж#же` и& в пото'цњ ке'дръстњ и^ расточи` въ пра'хъ. и^ въвръже` пра'хъ
(и^хъ)11 въ' гробы сн~овъ лю'дъскихъ” И разъдрђши` хра'мъ (касидимовъ)12 и^же бњ` въ хра'мњ
гн~и. и^дњ'же же'ны прядя'хђ (-)13 [ри'зы]14 (кђми'рђ)15” И$ преведе` вс^я жръца` эT гра'дъ і^ё'динъ, и^ ѓ^скверни` высо'кая и^дњ'же кадя'хђ (-)16
жръцы`, эT [да'на]17 до версавїя. и^ разъдрђши`
хра'мъ вра'тъ и^же (бњ`) при две'рехъ вратныхъ
(и^ѓ^сїи)18 кня'ѕя граDнаго, и^же ѓ^шђю'ю (в#ходя'щиM двеrми ё^краше'ными)19” Но не вхожда'хђ
жръцы` на высо'кїя къ ѓ^лтарю` (бж~їю)20 въ і^ерsли'мъ, н^о то'кмо ја%сти и^мъ ѓ^прњ'сноки по'средњ бра'тїя свое'я” И$ ѓ^скверни` тафе'џа и^же въ
де'бри сн~овъ е^но'млихъ, *е^же не привести` мђжђ
сн~а свое^го и^ мђжђ дще'ри свое'а (въ ѓ^гни` сожещи` моло'хђ)21” И$ [сож#же`]22 ко'ня ја^же да'ша цр~и
і^ё'дини слн~цђ въ и^схо'дњ хра'мђ гн~я. на
влага'лище наџа'нђ цр~евђ скопцђ`. въ (рафаи'мњ)23, и^ колесни'цђ слн~чнђю сож#же на ѓ^гни`” И$
ѓ^лтаря` ја%же на пола'тњ въ го'рницы а^ха'зовњ
ја%же сътвори'ша цр~и і^ё'дины. и^ ѓ^лтаря` ја%же
созда` манасїи, въ дво'ю дворђ` хра'мђ гн~я [-]24
раскопа` (эTтђдђ цр~ь)25 и^ всыпа пра'хъ и^хъ в#
пото'къ ке'дръскъ” И$ хра'мъ преD лицемъ і^ерsли'мђ ѓ^деснђю горы` (мосъџа'џовы)26 *и^же созда` со598
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ло'монъ цр~ь і^и^л~евъ а^ста'рџђ (и%долђ) ме'рзости
сљ=до'ньскїя, и^ хамо'сови (и%долђ) сквеrны моа'вли”
И$ молхо'лђ ме'рзости сн~овъ а^м#мо'нь, (сїе вс^е) ѓ^скверни` цр~ь” И$ съкрђши` столпы`. і^ и^скорени` га'и.
и^ наплъни` мњ'ста и^хъ ко'стьми чл~ческими.
*и^ ѓ^лта'рь и^же въ веџи'лњ высо'кїи и^же сътвори` і^е^ровоа'мъ сн~ъ нава'товъ, и^же съгрњши'ти
въведе` і^и^л~я. и^ ѓ^лта'рь то'й [-]27 вели'кїи раскопа` и^ съкрђши` ка'менїе е^го. и^ рас#сы'па въ
пра'хъ, и^ съж#же (кђми'ры)28” И$ въсклони'ся и^ѓ^сїя и^ ви'дњ гро'бы сђщая (въ' градњ т^ђ)29 и^
посла` *и^ взя` ко'сти эT гро'бъ. и^ сож#же` на
ѓ^лтари` и^ ѓ^скверни` и& по гл~ђ гн~ю, и^же гл~а
чл~къ бж~їи, е^гда` стоя` і^ер^ овоа'мъ въ пра'зникъ
преD ѓ^лтареM. И$ ѓ^бра'щся възвеD ѓ%чи свои` на
гробъ чл~ка бж~їя гл~авшаго словеса` с^и. и^ рече
чт^о моги'ла ѓ^на` е^сть ю%же аZ ви'ждђ. и^ рњша
е^мђ мђжи гра'да, [(гро'бъ с^е)30 чл~ка бж~їя]31
е^сть и^же прїиде эT і^ё'ды и^ прогл~а словеса` с^и
ја%же сътвори'лъ е^си ѓ^лта'рь веџи'левъ” И$ рече небрезете е^го ничто'же. (да не подви'жетъ ни
е^ді'нъ мђжъ)32 ко'сти е^го. и^ ѓ^ста'виша ко'сти
е^го с костьми` прoрческими пришеDшаго эT самарїя (такоже)” И$ вс^я хра'мы высокїа сђщаа в#
(-)33 самарїи ја%же сътвори'ша цр~и і^и^л~еви прогнњваю^ще г~а эTвръже и^ѓ^сїя и^ сътвори` иM вс^я
дњла ја%же сотвори` въ веџиле” І$ и^скла` вся
жръца` въ высо'киX. сђщїя т^ђ предъ ѓ^лтарми`
(и^хъ). и^ съж#же` (на ниX ко'сти чл~ча)34. и^ (по
семъ) възврати'ся въ і^ерsли'мъ” *И$ заповњда
цр~ь всњмъ лю'демъ гл~я. сътвори'те па'схђ
гв~и б~ђ на'шемђ. ја%коже пи'шетъ въ кни'гахъ
завњта сего`” ЈА/ко не бы'сть па'сха с^и эT дн~їи
сђде'и и^же сђди'ша і^и^л~еви, и^ въ всXњ дн~ехъ
цр~еи і^и^л~евыхъ, и^ цр~еи і^ё'диныхъ” Но то'кмо,
въ и~і лњто цр~я иѓ^сїя. бы'сть па'сха г~ђ въ
і^ерsлі'мњ” И$б^о хо'тныя и^ зна'емыа и^ џераџи'мъ
(-)35 кђмиры, и^ вс^я дњла ме'ръзкая бы'вшая
въ земли` і^ё'динњ. и^ въ і^ерsли'мњ и^скорени` цр~ь
и^ѓ^сїя. да ё^твер#дя'тся словеса` зако'н#на пи'санна въ кни'зњ ја%же ѓ^брњте` хел#кїя жре'цъ
въ хра'мњ гн~и” (И$) подо'бенъ е^мђ не бы'сть
пред ни'мъ цр~ь. и^же ѓ^брати'ся къ гв~и всњмъ
срDцемъ свои^мъ и^ всею` дш~ею свое'ю, и^ всею` си'лою свое'ю по всемђ зако'нђ мољ=сїѓ^вђ. и^ по
не'мъ не въста` подо'бенъ е^мђ (никто'же въ
цр~ехъ)” То'кмо не ѓ^брати'ся г~ь эT ја%рости гнњ'ва свое'го вели'каго и%мже ё^ја^ри'ся гнњвомъ (-)36
на і^ё'дђ. (и^) на (прогнњваю^щихъ е^го)37 и%мже
прогнњ'ва и& манасїя” И$ рече г~ь с^е і^ё'дђ эTринђ`
эT лица мое^го ја%коже эTринђхъ і^и^л~я и^ (гра'дъ
се'и эTве'ргђ)38 е^гоже и^збра'хъ і^ерsли'ма. и^ хра'мъ
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кий цар Соломон збудував Астарті, ідолові-мерзоті сидонській, і Хамосові, ідолові-мерзоті моавській, і Молхолові – мерзоті синів аммонських,
все це цар збещестив. 14 І він знищив
стовпи і викорінив гаї, і наповнив
їхні місця людськими кістками. 15 *І
жертовник, що у Ветилі горішньому,
який зробив Єровоам, син Навата, який привів Ізраїль до гріха, і той великий жертовник він знищив, і розбив його каміння, і розмолов на порох, і спалив кумирів. 16 І схилився
Йосія, і побачив гроби, що були там в
місті, і послав, *і взяв кості з гробів і
спалив на жертовнику, і опоганив його за господнім словом, яке сказав
божий чоловік, коли Єровоам в празник стояв перед жертовником. І, повернувшись, він підняв свої очі на
гробівець божого чоловіка, що сказав
ці слова, 17 і промовив: Що це за могила, та, яку я бачу? І йому сказали
чоловіки міста: Це гріб божого чоловіка, який прийшов з Юди і сказав ці
слова, які ти виконав над жертовником Ветиля. 18 І він сказав: Вповні
оставте його, щоб ні один чоловік не
порушив його костей. І оставили його кості з кістьми пророка, що також
прийшов з Самарії. 19 І всі храми височин, що в Самарії, які зробили ізраїльські царі, прогнівуючи Господа,
знищив Йосія, і зробив на них всі діла, які зробив у Ветилі. 20 І він забив
всіх жерців на височинах, що там були, перед їхніми жертовниками, і
спалив на них людські кості. І після
цього він повернувся до Єрусалиму.
21 *І цар заповів всьому народові, кажучи: Зробіть пасху нашому Господеві Богові так, як записано в книгах
цього завіту. 22 Бо не було цієї пасхи
від днів суддів, які судили Ізраїль, і в
усіх днях ізраїльських царів і царів
Юди. 23 Але лише у 18-му році царя
Йосії була пасха Господеві в Єрусалимі. 24 Бо бажане і знане: і терафимів, кумирів, і всі мерзенні діла, що
були в землі Юди і в Єрусалимі, цар
Йосія викорінив, щоб закріпилися
слова закону, записані в книзі, яку
знайшов священик Хелкія в господньому храмі. 25 І перед ним не було
царя, подібного до нього, який повернувся б до Господа усім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією
своєю силою, за всім законом Мойсея, і після нього не повстав між царями ніхто, подібний до нього. 26
Лише Господь не відвернувся від люті свого великого гніву, яким гнівом
розлютився на Юду і на його прогнівання, яким прогнівив його Манасія.
27 І сказав Господь: Ось відкину Юду від мого лиця, так як Я відкинув
Ізраїль, і відкину це місто, яке Я виб-
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рав, Єрусалим, і храм, про який Я
сказав: Хай там буде моє ім’я. 28 І
осталі діла Йосії, і все, що він зробив, – ось чи є це не записане в
книгах літописів царів Юди? 29 *В
цих же днях прийшов фараон Неохай, єгипетський цар, проти асирійського царя на ріку Евфрат. І вийшов цар Йосія йому назустріч, і
вбив його цар Неохай в Македоні,
коли його побачив. 30 І його слуги
поклали його мертвого на коня в
Макидоні, і понесли його до Єрусалиму, і поховали його в гробниці в
місті Давида. І народ тієї землі взяв
Йохаза, сина Йосії; і помазали його
на царювання, і він царював над
ними замість свого батька. 31 Яхаз
був 23-літнім, коли почав царювати, і 3 місяці царював в Єрусалимі,
ім’я його матері Аматана, дочка Єремія Йоливни. 32 І він зробив погане перед господніми очима за
всім, що зробили його батьки. 33 І
його переніс фараон Неохай і в
Рефлаю в еманській землі, коли царював в Єрусалимі, і наклав данину
на ту землю: 100 талантів срібла і
100 талантів золота. 34 І фараон Неохай поставив царем над ними Еліякіма, сина Йосії, царя Юди, замість Осія, його батька, і змінив його ім’я на Йоаким. І він взяв Озара і
повів до Єгипту, і той помер там.
35 І Йоаким дав фараонові срібло і
золото і ще написав чоловікам землі
дати фараонові срібло, за його оцінкою дали ж срібло і золото з людей
тієї землі фараонові Неохаєві. 36
Було ж 20 і 5 літ Йоакимові, коли
він почав царювати, і 11 літ царював в Єрусалимі, й ім’я його матері
Єлдафа, дочка Фаділя з Руми. 37 І
він зробив погане перед Господом
за всім, що зробили його батьки.

Глава 24

мат. 1

1 В його ж днях прийшов Навходоносор, вавилонський цар; і Йоаким став йому рабом на 3 роки – і
відвернувся і відступив від нього. 2
І Господь послав йому легко озброєних халдеїв, і легко озброєних сирійців, і легко озброєних з Моава, і
легко озброєних синів Аммона; і
послав їх до землі Юди, щоб побити за господнім словом, яке сказав
устами своїх рабів – пророків. 3 І за
господнім наказом ось прийшло це
на Юду, щоб відкинути того від його лиця через гріхи Манассії і за
всім, що він зробив, 4 і через невинну кров, яку пролив, бо він наповнив Єрусалим невинною кров’ю. І задля цього Господь не забажав його помилувати. 5 *І осталі
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ѓ^ немже рњхъ. да бђдетъ и%мя мое т^ђ” И
про'чаа сло'въ і^ѓ^сњ'евыхъ и^ вс^е е^ли'ко сътвори` не
се' ли сђть сїя напи'сана въ (кни'гаX)39 сло'въ (-)40
цр~ь і^ё'диныхъ” *Въ дн~ех же сихъ възы'иде фараѓ'нъ (неѓ^ха'и)41 цр~ь е^гљ=пет#скъ, на цр~я а^сљ=рїиска
на рњкђ` е^в#фра'т#скђ. і^ и^зы'иде [цр~ь]42 и^ѓ^сїя на
срњте'нїе е^мђ. и^ ё^би` и& (неѓ^хаи)43 (цр~ь) въ (македо'нњ)44. внегда` (е^го ё^зрњ`)45” И възложи'ша и&
(на ко'нь) ѓ%троцы е^го мертва (в макидо'нњ)46. и^
несо'ша и& въ і^е^рsлиM, и^ погребо'ша и& въ гро'бњ (-)47
въ' градњ двд~вњ” И поја^ша лю'дїе земля тоя
и^ѓ^ха'за сн~а и^ѓ^сїина, и^ пома'заша и& (на црsтво. и^
црsтвова` над ни'ми)48 въ эTц~а свое^го мњсто”
(Сы'и)49, к~г лњта б^њ. (и^а^ха'зъ)50 внегда` нача`
црsтвова'ти. и^ г~, мsцы црsтвова` въ і^ерsли'мњ. (-)51
и%мя мт~ри е^го (а^мата'на)52, дщ^и і^е^ремїя (и^ѓ^ли'вна)53” И$ сътвори` лђка'вое преD ѓ^чи'ма гн~има.
по всемђ` е^ли'коже сътвори'ша эTц~ы е^го и^ преста'ви и& фараѓn (неѓ^ха'и)54, (и^) въ (рефлаю)55 въ зеMли
(е^ма'нъскои)56 (е^гда` црsтвова`)57 въ і^ерsли'мњ и^ възложи` да'нь на' землю (т^ђ). р~. тала'н#тъ сребра`. и^
р~, тала'нтъ зла'та. и^ поста'ви цр~емъ фараѓ'н#
(неѓ^ха'и)58 наD ни'ми. е^лїаки'ма сн~а и^ѓ^сїина цр~я
і^ё'дина, въ (ѓ^сїя)59 мњсто эTц~а е^го. и^ преврати` и%мя е^мђ и^ѓ^а^ки'мъ. и^ (ѓ^за'ра)60. пое'мъ и^
въведе` въ е^гљ=петъ, и^ ё'мре т^ђ” И$ сребро` и^ зла'то да'сть и^ѓ^а^ки'мъ фараѓ'нђ и^ написа` е^ще` зе'млю дая'ти сребро` (-)61 фараѓ'нђ, мђжемъ. по ценњ` е^го да'сть (же) сребро` и^ зла'то эT людїи земля` (тоя), (-)62 фараѓ'нђ (неѓ^ха'ю)63” (Бњ же)64. к~
и^ е~. лњтъ и^ѓ^а^ки'мђ внегда` нача` црsтвова'ти. и^
а~і лTњ црsтвова` въ і^ерsли'мњ. і^ и'мя мт~ри е^го
и^е^лъда'фъ дщ^и [фадњля]65 эT рђмы” И$ сътвори`
лђка'вое [преD]66 гм~ъ по всемђ` е^ли'ко же сътвори'ша эTц~ы е^го”

в~ параl л~е

Глvа, к~д”
ъ дн~и (же) е^го взы'иде (навходоносо'ръ)1 цр~ь
вавило'ньскъ. и^ бы'сть е^мђ и^ѓ^а^ки'мъ ра'б#
г~, лњта. и^ эTврати'ся и^ эTвръжеся е^го”
И$ посла` [г~ь]2 е^мђ по'ясники халде'искїя и^
по'ја^сники сљ=рїискія. и^ по'ясники моа'вля. и^ по'ясники сн~овъ а^м#мо'нь. и^ посла` и^хъ в зе'млю і^ё'довђ на побњжде'нїе по словеси` гн~ю. и^же гл~а
(ё^сты`)3 ра'бъ свои^хъ прoркъ” (И$ по повеле'нїю гн~ю
с^е прїиде)4 на і^ё'дђ и^же эTста'вити е^го эT лица`
свое^го грњхъ ради манасїи^ныхъ, (и^) по всемђ
е^лико сътвори`. и^ кро'ви (ради) непови'нныя (и^же)
пролїя`. (-)5 наплъ'ни (б^о) і^ерsли'мъ кро'ви непови'нныа. и^ (сего ради) не въсхотњ` г~ь поми'ловати
е^го” *И$ прочая сло'въ і^ѓ^а^ки'мовыхъ и^ вс^я ја%же
сътвори`. не се` л^и сїя напи'сана въ кни'зњ гл~ъ
600
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(-)6 цр~ь і^ё'диныхъ” И$ ё'мре і^ѓ^а^ки'мъ (и^ погребо'ша и&) съ эTц~ы свои'ми” И$ црsтвова` (е^хонїя)7
сн~ъ е^го в# него мњ'сто” И$ не приложи` к# семђ`
цр~ь е^гљ=петъскїи и^зыити` и^зъ земля` свое'я.
ја%ко прїя цр~ь вављ=лоньскъ эT пото'ка е^гљ=пет#ска, до рњки` е^фра'тъски. вс^я е^ли'ко бњша цр~я
е^гљ=пет#ска” (И$ б^њ)8, и~і лTњ (і^е^хонїи)9 внегда` нача` црsтвова'ти. и^ г~, мsцы црsтвова` въ і^ерsли'мњ.
(-)10 и%мя мт~ри е^го не'с#џа, дщ^и (е^ланас#џа'на)11
эT і^ерsлима” И$ сътвори` лђка'вое (преD)12 гм~ъ, по
всемђ` е^ли'ко сътвори` эTц~ъ е^го (і^ѓ^а^ки'мъ)” *(И$)
въ время т^о взы'иде (навходоносо'ръ)13 цр~ь вављ=лоньскїи на і^ерsлимъ. и^ бы'сть гра'дъ въ
ѓ^бъдержа'нїи (вели'цњ ѕњло). и^ вни'де (навходоносо'ръ)14 цр~ь вављ=лоньскїи въ (і^ерsлі'мъ)15. и^ ѓ'троцы е^го ѓ%коло ѓ^бсњдя'хђ (гра'дъ)16” І$ и^зы'иде
(и^е^хонїя)17 цр~ь і^ё'динъ къ цр~ю вављ=лоньскомђ
самъ то'и и^ ѓ'троцы е^го и^ мт~и е^го. и^ кня'ѕи
е^го. и^ скопцы` е^го” И$ пояT [и^хъ]18 цр~ь вављ=ло'ньскъ. въ (и~ е. лњто)19 црsтва е^го” І$ и^знесе
(сокро'вища эTтђдђ)20 (сђщая) въ хра'мњ гн~и,
и^ сокро'вища до'мђ цр~ева. и^ (взя`)21 вс^я сосђды
зла'тыя. ја%же сътвори` соло'монъ цр~ь і^и^л~евъ въ
хра'мњ гн~и по гл~ђ гн~ю” И$ плени` і^ерsли'мляны. и^
вся` кня'ѕя, и^ си'лныя крњпостїю плњни`, Wі~.
(-)22 и^ вся'кого древодњля и^ хђдо'жники. и^ не
ѓ^ста` никто'же” то'кмо маломо'щныя земля`
тоя`. И$ *приведе` (і^е^хонїю)23 въ вављ=ло'нъ. и^
мт~ръ цр~евђ и^ же'ны цр~евы и^ скопца` еh и^
крњпкїя земля` (тоя`) въведе` (я&) на преселе'нїе
эT і^ерsли'ма въ вављ=ло'нъ. и^ вся` мђжа си'лныя,
Wз~, и^ древодњл# и^ хђдо'жниковъ, Wа~, вси` си'лныи
творя'щїи бра'нь, и^ въведе` и^хъ цр~ь вављ=ло'ньскъ въ преселе'нїе въ вављ=ло'н#. и^ поста'ви
цр~ь вављ=ло'ньскїи цр~я (ваgџа'нїю)24 сн~а е^го в него`
мњсто и^ преложи` и%мя е^мђ седекїа'. (сы'и)25 к~
и^ е^ді'неM лњтомъ седекїя' внегда нача` црsтвова'ти, и^ а~і, лњтъ црsтвова` въ і^е^рлsи'мњ. і^ и^мя
мт~ри е^го (а^мита'я)26 дщ^и і^е^ремі'ина [эT ло'вны]27” И$ сотвори` лђка'вое [преD ѓ^чи'ма]28 гн~има
по всемђ` е^ли'ко сътвори` і^ѓ^а^ки'мъ. ја%ко ја%роs (б^њ
гн~я)29 на і^ерsли'мњ и^ на і^ё'дњ. доnдеy эTвръже
я& эT лица` свое^го. и^ эTвръжеся седекїя цр~я
вављ=ло'ньска”

Глvа, к~е”
бы'сть,* в лњто џ~ е црsтва е^го въ мsць
[в~і]1, [въ і~ дн~ь мsца]2, прїиде (навходоносо'ръ)3 цр~ь вављ=ло'ньскїи, (саM) и^ вс^я си'ла
е^го на і^ерsли'мъ и^ ѓ^бъстђпи` и& эTвсю'дђ.
и^ созда'ша (ѓ%крsт# гра'да)4 бо'иницы (-)5. и^ бы'сть
гра'дъ въ ѓ^б#держа'нїи до а~і, лњта црsтва седе601

діла Йоакима, і все, що він зробив, –
ось чи це не записане в книзі літописів царів Юди? 6 І помер Йоаким, і
його поховали з його батьками. І замість нього зацарював його син Ехонія. 7 І єгипетський цар більше не додав вийти зі своєї землі, бо вавилонський цар забрав все, що було єгипетського царя, від єгипетського потоку аж до ріки Евфрату. 8 І було 18
літ Єхонії, коли він почав царювати, і
3 місяці царював в Єрусалимі, ім’я
його матері Неста, дочка Еланастана
з Єрусалиму. 9 І він зробив погане
перед Господом за всім, що зробив
його батько Йоаким. 10 *І в тому часі
прийшов Навходоносор, вавилонський цар, проти Єрусалиму, і місто було в дуже великій облозі. 11 І Навходоносор, вавилонський цар, ввійшов
до Єрусалиму, і його слуги довкруги
облягли місто. 12 І Єхонія, цар Юди,
вийшов до царя вавилонського, він
сам, і його слуги, і його матір, і його
князі, і його скопці. І вавилонський
цар взяв їх в 8-му році свого царювання. 13 І він звідти виніс скарби,
що були в господньому храмі і скарби царського дому, і взяв ввесь золотий посуд, який зробив Соломон, ізраїльський цар, в господньому храмі
за господнім словом. 14 І він взяв в
полон єрусалимян і всіх князів, і взяв
в полон сильних кріпостю 10000, і
всякого теслю, і художника, і не остався ніхто, хіба бідні тієї землі. 15 І
*він привів Єхонію до Вавилону, і
матір царя, і жінок царя, і його скопців, і сильних тієї землі, повів їх в переселення з Єрусалиму до Вавилону;
16 і всіх мужів сили – 7000, і теслярів, і художників – 1000, всіх сильних, що роблять війну; і повів їх вавилонський цар в переселення до Вавилону. 17 І цар вавилонський поставив царем Ваттанія, його сина замість нього, і змінив йому ім’я на Седекія. 18 Седекія мав 20 і один літ,
коли почав царювати, і 11 літ царював в Єрусалимі, й ім’я його матері
Амитая, дочка Єремії з Ловни. 19 І
він зробив погане перед господніми
очима за всім, що зробив Йоаким. 20
Адже господній гнів був на Єрусалимі і на Юді, аж доки не відкинув їх
від свого лиця. І Седекія відкинув вавилонського царя.

Глава 25
1 І *сталося, що в 9-му році його
царювання, в 12-му місяці, в 10-му
дні місяця, прийшов Навходоносор,
вавилонський цар, сам і вся його сила
проти Єрусалиму, і окружили його
звідусюди, і збудували довкруги міста воєнні споруди; 2 і місто було в
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облозі аж до 11-го року царювання
Седекії, 3 до 9-го дня місяця. І був в
місті голод, і не було хліба для народу тієї землі. 4 І місто відкрилося, і
всі військові вийшли мужі вночі дорогою брами, що між стінами, що є
при царському городі, і халдеї ж були
довкруги міста, і цар Седекія втік аравською дорогою. 5 І сила халдейська погналася вслід за царем, і схопили його в Аравоті єрихонському, і
вся його сила розсіялася від нього. 6 І
вони схопили царя і привели його до
вавилонського царя до Девлати, і той
сказав йому вирок. 7 І синів Седекії
вбили перед його очима, і він вибрав
очі Седекії і осліпив його, і зв’язав
його кайданами, і повів його до Вавилону. 8 В 5-му ж місяці і в 8-му дні
місяця – це є 19-ий рік Навходоносора, вавилонського царя, прийшов до
Єрусалиму Навузардан, архимаґир,
раб вавилонського царя. 9 *І він спалив господній храм, і дім царя, і всі
доми Єрусалиму, і всі великі доми
спалив архимаґир. 10 І халдейська
сила розвалила єрусалимські стіни
довкруги. 11 І остаток народу, що
остався в місті, залишили, і тих, що
втекли, які втекли до вавилонського
царя, і остале укріплення переніс воєвода Навузардан. 12 І бідних тієї землі архимаґир оставив доглядати виноградники і сади. 13 *І мідні стовпи,
які були в господньому храмі, і підставки, і мідне море, що було в господньому храмі, знищили халдеї, і
взяли їхню мідь до Вавилону. 14 І
взяли вони баняки, і котли, і посудини, і кадильниці, і ввесь мідний посуд, в яких служили, 15 і свічники, і
золотий, і сріблий посуд забрав архимахир. 16 Два стовпи, і одне море, і
підставки, які Соломон зробив для
господнього храму, і не було ліку міді всього посуду. 17 *І було 18 ліктів
в висоту одного стовпа, і голова
(=капітель) мідна на стовпі, і висота
голови 3 лікті, і на голові мережка і
миґдалеві яблука довкруги, все мідне. Так як цей, і другий стовп, і миґдалеві яблука довкруги. 18 І архимаґир взяв Саріїна, священика, – старшину і Отинію – другого сина, і 5-х
наставників, що стерегли міру міді.
19 І він взяв з міста одного євнуха, який був наставлений над військовими
мужами, і 5 мужів, що стояли перед
лицем царя, які знайшлися там у місті, і писаря князів сили, що порядкував народом тієї землі, і 60-х мужів
народу тієї землі, що знайшлися в
місті. 20 І Навузардан, і архимаґир їх
взяв і привів їх до вавилонського царя до Девлати. 21 І вавилонський цар
побив їх, і вбив їх в Девлаті, в ємматській землі. І відселено Юду з
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кїи'на, џ~ дн~я мsца” И$ бы'сть (въ' градњ гладъ)6.
и^ не бы'сть хлњба лю'демъ земля` (тоя`)” И$
эTвръзеся гра'дъ. и^ вси мђжи во'и^н#стїи и^зыидо'ша но'щїю пђтемъ вра'тнимъ. и^же посредњ
стњны` ја^же е^сть ё^ верътограда цр~ева, и^
халъдеи^ (же) ѓ%крsтъ града (бњша). и^ побњжа`
(цр~ь седекїя) пђтемъ а^ра'вскиM” И$ погна` си'ла
хал#де'иская въ слњ'дъ цр~я. и^ пои^маша и& въ
а^раво'џњ е^рихо'ньстеM. и^ вс^я си'ла е^го раз#сы'пася
эT него. и^ поя'ша цр~я и^ приведо'ша и& къ цр~ю
вављ=ло'ньскђ въ девла'џђ. и^ гл~а с ни'мъ сђд#” И$
сн~ы седекїи'ны и^скла'ша преD ѓ^чи'ма е^го и^ ѓ'чи
седекїи'нњ и^зяT. (и^ ѓ^слњпи` и&) и^ связа` и&
ё%зами, и^ въведе` и& въ вављ=ло'нъ” (-)7 Въ мsць
(же) е~, и^ въ [и~]8 дн~ь мsца, с^е (е^сть) в лњто џ~і,
(навходоносо'ра)9 цр~я вављ=ло'ньска прїиде наё^зарданъ. а^рхимахи'ръ (рабъ)10 цр~я вављло'ньскаго
въ і^ерsлимъ” *И$ заж#же` хра'мъ гн~ь и^ до'мъ
цр~евъ и^ вс^я домы і^ерsли'мля и^ вся` храмы (вели'кїя) съж#же` а^рхимахи'ръ” [И$ стњ'ны і^ерsли'мля
ѓ%крsтъ раскопа` си'ла халде'искаа]11” И$ ѓ^ста'токъ
людїи и^збы'вшихъ въ' градњ (ѓ^ста'виша), і^
и^збњжавшихъ и^же и^збњжа'ша къ цр~ю вављ=ло'ньскђ. и^ про'чее ё^тверженїе пренесе` наё^заrда'нъ
вое^во'да” И$ эT ни'щих# земля` (тоя`), ѓ^ста'ви
а^рхимахиr виногра'ды блюсти`, и^ [врътограды]12”
*И$ стоlпы` (и^же бњша мњдяны)13 въ храмњ
гн~и и^ поDстав#ки, и^ мо'ре мњдяное сђщее в#
хра'мњ гн~и, (и^) съкрђши'ша халде'и и^ взя'ша
мњдь и^хъ въ вављ=лонъ” И$ коно'бы и^ [котлы`]14”
и^ ё^кро'пница и^ кади'лницы и^ вс^я сосђды мњдяныя в ни'х (же) слђжа'хђ. взя'ша и^ свњща
и^ фїа'лы зла'тыя и^ сре'бреныя взяT а^рхимахи'ръ
столпа дв^а. [и^]15 мо'ре е^ді'но и^ поDставки ја%же
сътвори` соло'монъ храмђ гн~ю, (и^) не бњ` (числа`)16 мњди, всњхъ сосђдъ. *(и^) и~і лакоT (бы'сть)
въ высотђ столпа` е^ді'ного. и^ (глава` мњдяна
на стол#пђ`)17. и^ высота` (главњ`)18, г~, ла'ктњ.
(и^ на главњ` мре'жа)19 и^ ши'пки (-)20 ѓ'крsтъ
вс^я мњдяны (-)21 по семђy (и^) сто'лпъ вторы'и
(и^ ши'пки ѓ^крsтъ)22” И$ пояT а^рхимахиръ сарїи'на жръца` старњ'ишаго, и^ (ѓ^џїні'ю)23 сн~а втораго и^ (е~)24, приста'вникъ стрегђщиX (число` мњди)25” И$ эT гра'да взя` скопца` е^ді'ного. и^же б^њ
приста'вникъ наD мђжи борющимися, и^ е~, мђжъ
преDстоя'щиX преD лицемъ цр~евыM. ѓ^брњтшихся
(т^ђ) въ' градњ, и^ кни'гочїю княѕе'и си'лныхъ
и^же строя'ше лю'ди земля` (то'я). и^ ћ~, мђжъ
людїи земля` (то'я). ѓ^брњт#шиXся въ' градњ”
И$ поя'тъ я& наё^зарда'нъ (и^) а^рхимахиръ и^
приведе я^ къ цр~ю вављ=лоньскомђ, въ девлаџђ”
И$ порази и& цр~ь вављ=лоньскїи и^ ё^мори я& въ
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девла'џњ въ земли` (и^е^мъма'џовњ)26. и^ пресели'ся
і^ё'да свы'ше земля` свое'я” *И$ лю'дїе ѓ^ста'вшїи эT
земля і^ё'довы ја%же ѓ^ста'ви (нав#ходоносо'ръ)27 цр~ь
вављ=лоньскъ, и^ поста'ви наD ними годолїю сн~а а^хика'мля сн~а сафа'ня” И$ слы'шаша вс^и кня'ѕи, си'лнїи [е^го]28 и^ мђжи (е^го)29. ја^ко ѓ^ста'ви цр~ь вављ=лоньскїи годолїю, и^ прїидо'ша къ годолїи въ (ма'сифџђ)30 [-]31 и^змаи'лъ сн~ъ наџа'нинъ. (-)32 и^ѓ^нанъ сн~ъ
кари'новъ. и^ саре'и сн~ъ (џанама'џовъ)33 (нетофафитъскїи)34” и^ е^зо'нїя сн~ъ (лахаџа'н#џовъ)35 сами
тїи и^ мђ'жи и^хъ (прїидо'ша)” И$ кля'тся (и^мъ
годолїя)36 и^ мђж'емъ и^хъ. и^ рече и^мъ *не бо'итеся
прише'ствїя халъдњя. сњди'те на земли и^ рабо'таите цр~ю вављ=ло'ньскомђ, и^ добро` бђдетъ
ва'мъ” И$ бы'сть въ (мsць, и~,)37 прїиде и^змаи'лъ
сн~ъ наџа'нинъ, сн~а е^лиса'мля эT сњмени цр~ьска. и^
і~ мђжъ с ни'мъ, и^ поби` годо'лїю и^ ё'мре. (-)38
і^ё^де'и (же) и^ хаlдњи и^же (с ниM бя'хђ)39 въ (масиџа'џњ)40” И$ воста'ша вс^и лю'дїе, эT ма'ла и^ до вели'ка. и^ княѕя си'лныя, и^ внидо'ша въ е^гљ=петъ”
ја%ко ё^боа'шася эT лица` халде'иска” *И$ бысть въ
(лњто, л~з е)41, преселе'нїя (и^а'кима)42 цр~я і^ё'дина,
въ (і~)43 мsць. въ к~з, дн~ь мsца, възнесе (е^вїалъ марода'хъ)44, цр~ь вављ=лоньскъ, въ лњто црsтва свое^го. главђ` (и^а'кимовђ)45 цр~я і^ё'дина і^ и^зведе е^го
и^з до'мђ темни'ца (-)46” И$ гл~а с ни'мъ бл~го, и^ да'сть
прsтлъ е^мђ. съвы'ше прsтлъ цр~ь и^же (бя'ше) с
ни'мъ въ вављ=лонњ” І$ и^змњни ри'зы (е^го темни'чныя)47. и^ ја^дя'ше хлњбъ (с ни'мъ вы'нђ)48,
въ вся дн~и живота` свое^го” И$ пища е^го (эT до'мђ цр~ьска, да'вана вы'нђ)49, (и^ вс^е и^зобилїе въ'
дн~и е^го)50. въ вся` дн~и живота е^го”

його землі. 22 *І над народом, що
остався з землі Юди, яких оставив
Навходоносор, вавилонський цар,
він наставив над ними Ґодолія, сина Ахикама, сина Сафана. 23 І почули всі його князі сили і його
мужі, що вавилонський цар оставив
Ґодолія; і прийшли до Ґодолії до
Масифти Ізмаїл, син Натана, і Онан, син Карина, і Сарей, син Танамата, нетофафитський, і Єзонія,
син Лахатанта, прийшли вони самі
і їхні мужі. 24 І Ґодолія поклявся їм
і їхнім мужам, і сказав їм: *Не
бійтеся приходу халдеїв. Сидіть на
землі і служіть вавилонському цареві – і вам буде добре. 25 І сталося, що в 8-му місяці прийшов
Ізмаїл, син Натанія, сина Елисами,
з царського насіння, і 10 мужів з
ним, і він побив Ґодолія, юдеїв же і
халдеїв, які з ним були в Массифаті, і той помер. 26 І встав ввесь
народ, від малого і аж до великого,
і князі сил, і ввійшли до Єгипту, бо
побоялися халдейського лиця. 27 *І
сталося, що в 37-му році переселення Якима, царя Юди, в 10-му місяці, в 27-му дні місяця, Евіял Мародах, вавилонський цар, в році
свого царювання підняв голову Йоакима, царя Юди, і вивів його з дому в’язниці. 28 І заговорив з ним
добре, і дав йому престіл вище від
престолів царів, що були з ним у
Вавилоні. 29 І він замінив його
в’язничну одіж, і той постійно їв
хліб з ним в усі дні свого життя. 30
І його – їжа царського з дому, йому
давалася постійно, і все багатство в
його дні, в усі дні його життя.

Конецъ, д~, кни'гъ, црsтвъ”
и'мать в себњ` гла'въ, к~е”

Кінець 4-ої книги Царств.
Має в собі 25 глав.
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ПЕРША КНИГА
ПАРАЛІПОМЕНОН
ГЛАВА 1
мой1. 2
4 5
i 25
мой1. 10

мой1. 10

мой1. 10
i 11

мой1. 11
мой1. 11
мой1. 11
мой1. 16
мой1. 25

мой1. 25

мой1. 25

1 *Адам, Сиф, Енос, 2 Каїнан,
Малелеїл, Яред, 3 Енох, Матесаїл, Ламех, 4 Ное, Сим, Хам, Яфет.
5 *Сини ж Яфета: Ґемер, і Маґоґ,
і Мадай, Йоян, Елиса, і Товал, і
Мосох, Тирас. 6 Сини ж Ґемера:
Асханаз, і Риват, і Тормаґ. 7 Сини
ж Йояна: Елиса, і Тарсис, і Хеттим, і Доданин. 8 Сини ж Хамові:
Хус, і Мерсаїм, Фуд, і Ханаан. 9
Сини ж Хусові: Сава, і Евила, і
Савата, і Реґма, і Саватака. Сини
ж Реґманові: Сваа і Дадан. 10
*Хус же породив Неврода, і цей
почав бути сильним мислителем
на землі. Месраїм же породив
людіїма, і еномима, і лавиїма, і
нефтосеїмів, і фатероїмів, і персоніїмів, і хаслоїмів, від них же
вийшли филистими і кафторіїми.
Ханаан же породив Сидона, свого первородного, і Хеттея, і Евусея, і Амморея, і Ґерґесея, і Евея,
і Арукея, і Асенея, і Арадія, і Самарея, і Емматія. 17 *Сини ж Симові: Елам, і Ассур, і Арфаксад, і
Люд, і Арам, і Уз, і Луд, і Арам.
Кеї же породив Кенана, і Еула, і
Етера, і Мосоха. Арфаксад же породив Салу, 24 і Сала породив 25
Евера. Еверові же народилися два
сини, ім’я одного Фалек, бо в його днях поділена була земля, й
ім’я його брата Єктан. Єктан же
породив Елмодада, і Салефа, і Атермота, і Ядера, і Ідорама, і Узала, і Теклу, і Ґамаала, і Авимеїла,
і Саву, і Уфира, і Евилата, і Оава;
всі ці – сини Єктанові. Сини ж
*Симові: Арфаксад, Каїнан, Сала,
*Евер, Фалек, Руґау, 26 *Серух,
Нахор, Тара, 27 Аврам – той є
Авраам. 28 Сини ж Авраамові:
*Ісаак і Ізмаїл. 29 Це ж їхні роди:
*первородний Ізмаїла Навеот, і
Сидар, і Авдіїл, і Мавсам, 30 і
Масема, і Ідума, і Масса, і Адад, і
Теман, 31 і Етур, і Нафис, і Кедма. Це є сини Ізмаїлові. 32 *Сини
ж Хеттури, наложниці Авраамової, вона ж породила йому Земрама, і Єксана, і Мадама, і Мадіяма,
Есвока, і Суея. Сини ж Єксанові:
Сава і Дедан. Сини ж Деданові:
Раґуїл, і Навдеїл, Асуелим, і Латесіїм, і Лоомим. 33 *Сини ж Ма-

да'мъ*, си'фъ, е^но'съ, каи^на'нъ, малелеи'лъ,
і^а^ре'дъ. е^но'хъ, (маџесаи'лъ)2, ламе'хъ. но'е,
сиM, ха'мъ, и^а^фе'тъ” *Сн~овеy (а^фетовы)3. (геме'ръ)4, (и^) маго'гъ, (и^) мада'и, (і^ѓ^и^а'нъ)5.
е^ли'са, (и^) (џоваl)6. (и^) мосо'хъ, (-)7 џира'съ” (-)8 Сн~ове
(же) (геме'ровы)9, а^схана'зъ, и^ (рива'џъ)10, и^ (џор#магъ)11” (-)12 Сн~ове (же) (і^ѓ^и^а'ни)13, е^ли'са, и^ џар#си'съ, (и^ хет#ти'мъ, и^ додани'нъ)14” (-)15 Сн~ове (же)
ха'мови, хђ'съ, и^ (мерсаи'мъ)16, фђдъ. и^ ханаа'нъ”
(-)17 Сн~ове (же) хђ'совы, сава`, і^ [е^вила]18, и^ сава'та.
и^ регъма', и^ (саваџа'ка)19” (-)20 Сн~ве (же) регма'новы,
(сваа`)21 и^ [даданъ]22” (-)23 *Хђ'с (же) роди` невро'да,
(и^) се'и нача` бы'ти си'ленъ лове'цъ на земли`” [(-)24
Месраи^м# (же) роди` [людїи'ма]25 и^ (е^номи'ма)26, и^
лављ=и^ма, и^ (нефџосе'имы)27” (И$ фаџерои'мы), и^ (персонїимы)28, и^ (хаслои'мы)29 эT ни'х же и^зыидо'ша
филисти'ми, и^ (кафџорїими)30” (-)31 Ханаа'нъ (же)
роди` сидона прьве'нца (свое^го) и^ хетџе'я” И$ е^вђсе'я,
и^ (а^м#море'я)32, и^ гергесе'я” И$ е^ве'я, и^ а^рђке'я, и^
(а^сене'я)33” І$ а^радїя, и^ самаре'я, и^ (е^м#маџїя)34”
*Сн~ове (же) си'мовы, е^лаM, и^ а^с#сђръ, и^ а^рфаћадъ, и^
людъ, и^ а^ра'мъ, (и^ ё'зъ, и^ л'ђдъ, и^ а^раM” Кеи^ же
роди` кена'на)35, и^ (е^ё'лъ)36, и^ (е^џе'ръ)37, и^ мосо'хъ”
(-)38 А$рфаћа'дъ (же) (-)39 роd са'лђ. и^ са'ла роди` е^вера”
(-)40 Є$верђ (же) роди'шася дв^а сн~а. и%мя е^ді'номђ
фалекъ. ја^ко во' дн~и е^го раздњле'на бы'сть земля`.
і^ и'мя бра'тђ е^го и^е^кта'нъ” (-)41 Є$кта'н (же) роди`
е^лмода'да и^ салефъ. и^ (а^термоџа)42, (і^ и^а^де'ра”) І$
(и^дора'ма)43, и^ (ё^за'ла)44, и^ де'клђ, и^ (гамаа'ла)45. и^
а^вимеи'ла, и^ савђ” И$ ё^фира, и^ (е^вила'та)46, і^ (ѓ^а'ва)47.
вс^и сїи` сн~ове е^кта'новы” *Сн~ове же си'мовы (-)48 а^рфаћаD. (каи^на'нъ,) сала”]49 *Є$веръ фалекъ, рђгаё&” *Серђ'хъ, нахоr џа'ра” [А$враM то'й е^сть]50 а^враа'мъ. сн~ове
же а^враа'мли. *і^саа'къ, і^ и^змаи'лъ” Сїя же ро'ди
(и^хъ. *прьве'нецъ)51 и^змаи'ловъ навеѓ'џъ, и^ (сида'ръ)52, [и^]53 (а^вдїи'лъ)54. (и^) мавса'мъ” (И$) (масе'ма)55, [і^]56 и^дђма. и^ мас#са. (и^) (а^дадъ)57, (и^)
џемаn [и^]58 е^тђръ, (и^) (нафи'съ)59, и^ кедъма. сїи
сђть сн~ове и^змаи'ли” (-)60 *Сн~ове (же) хеTтђры поDложницы а^враа'мовы (-)61 роди' (же) е^мђ [земра'ма]62.
[и^]63 е^ћа'на, [и^]64 мадама, [и^]65 мадїа'ма, [е^свока]66
(и^) сђе'я. (-)67 сн~ове (же) е^ћа'ни, сава`, и^ деда'нъ”
[(-)68 Сн~ове (же) деда'новы, рагђи'лъ, и^ навдеи'лъ,
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(а^сђели'мъ)69, и^ (латесїи'мъ)70, и^ (лоѓ^миM)71]72 (-)73
*сн~ове (же) мадїа'мли, [гефа'ръ]74, и^ ѓ^феr и^ е^но'хъ,
и^ (а^вїа'да)75, и^ (е^лда'дъ)76. всњ (же) тїи сн~ове хеTтђрини” (-)77 *Роди' (же) а^врааM і^саа'ка, (-)78 сн~ове
(же) і^саа'ковы, и^са'въ (і^и^л~ь)79. *сн~ове (же) и^са'вовы,
и^е^лифаZ, и^ рагђи'лъ, и^ е^вђлъ, и^ е^гломъ, и^ коре'и”
Сн~ове (же) (е^лифа'ровы)80, џемаn, і^ (и^ѓ^ма'ръ)81, (и^
сфа'ръ)82, и^ (гоџа)83, и^ кенеZ, [џа'м#на же подло'жница
е^лифазова, роди е^мђ (а^мади'ка)84]85” (-)86 Сн~ове (же)
рагђи^левы, нахе'џъ, (и^) зара, и^ (сам#меZ)87, и^ (мазе'и)88” Сн~ове (же) сїировы, лотаn (сђва'ль)89, (и^) севего'нъ, (и^ а^нанъ)90. (и^ дисїѓ'нъ)91, (и^ а^са'ръ)92, [и^
рисо'нъ]93” (-)94 Сн~овеy лота'ни, хор#ри`, і^ (и^ма'нъ)95.
[сестра` (-)96 лота'ня, џа'мна”]97 Сн~ове (же сђва'ли)98
(а^дђа'ръ)99, (и^ манала'џъ)100, [и^]101 (ё^ва'лъ)102,
[и^]103 (са'пфи)104, и^ [ѓ^на'нъ]105. сн~ве же севегони (а%гла)106, и^ (а^нанъ)107” Сн~ове (же а^нани)108, дисоn, [и^
(е^лїама)109 дщ^и (а^на'ня втора'я)110]111, сн~ове же
дисо'новы, [а^мада'нъ]112, и^ е^сева'нъ. и^ е^џра'нъ, и^
хар#ра'нъ. (-)113 сн~овеy [а^саръ]114, [валааM]115, и^ (зана'нъ)116, и^ (лакаn)117. (и^) сн~ове (диго'ни)118, (ё%съ)119,
и^ (а^ра'нъ)120” И$ тїи (сђть) цр~и (і^)121 [и^же црsтвова'ша въ (зе'мли) е^до'мли, прежде неже (бы'сть) цр~ь
наD сн~ы і^и^л~евы]122” Вала'къ сн~ъ (сеpфо'ровъ)123, і^ и'мя
гра'дђ е^го (дена'ва)124” (-)125 О$у'мре (же) валакъ и^
црsтвова въ е^го мњсто и^ѓ^ва'в#, сн~ъ зариn эT (воси'ры)126” И$ (е^гда`) ё'мре (и^ѓ^гававъ)127. и^ црsтвова`
въ е^го мњсто (хђса'мъ)128 эT земля` џемано'ни” И$
ё'мре а^со'мъ. и^ црsтвовA въ е^го мњсто, а^да'дъ сн~ъ
(валъдаD)129” и^же порази мадїа'мђ в селњ` моа'вли. і^
и'мя гра'дђ е^го (е^виg)130” И$ ё'мре (валдаD)131 и^ црsтвова въ е^го мњ'сто сема'я эT (месери'ка)132” И$ ё'мре сама'я, и^ црsтвова въ е^го мњсто саё'лъ эT [рово'џа B ]133, и^же бли'зъ рњки`” (-)134 О$у'мре (же) саё'лъ. и^ црsтвова въ е^го мњ'сто (валае^но'нъ)135 сн~ъ
а^ховоровъ” И$ ё'мре (валае^ноn)136. и^ црsтвова въ е^го
мњсто а^даD, (вараg)137, (е^гоже гра'дђ и%мя б^њ фаё'л#)138. [і^ и'мя женњ` е^го (метавель)139 дщ^и (мезаа'дова)140]141” И$ ё'мре а^даD, и^ нача'ша бы'ти кнѕ~и
е^домли (за цр~и во е^до'мњ). кн~ѕь џема'н# кн~ѕь (а^лђя)142 кн~ѕь (и^е^џафъ)143” КняZ (е^ливема)144 кн~ѕь (и^л#ла)145. кн~ѕь финоn” Кн~ѕь (крїезъ)146. кня'ѕь џема'нъ.
кня'ѕь (вамаи'лъ)147. кня'ѕь (гамеси'лъ)148. кня'ѕь
(а^рерама'нъ)149 сїи (бы'ша) кня'ѕи и^е^домъстїи”

Глvа, в~”
(н~ове* же і^и^л~еви сїи сђть)1 рђви'мъ, симеѓ'нъ, левїи, і^ё'да, (и^саха'ръ)2, заё^ло'н# данъ,
(і^) и^ѓ'сифъ, вениа^ми'нъ. (неџали'мъ)3, гаD.
(и^) а^сиръ” *Сн~ове (же) і^ё'дины, и%ръ, (и^ а^4
на'нъ) , (и^) сило'мъ. (сїи) трїе роди'шася е^мђ эT
дще'ри (сђряса'ны)5 ханани'тяныни. (-)6 бы'сть (же)
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діямові: Ґефар, і Офер, і Енох, і
Авіяда, і Елдад. Всі ж ті сини
Хеттурині. 34 *Породив же Авраам Ісаака. Сини ж Ісаакові:
Ісав, Ізраїль. 35 *Сини ж Ісавові:
Єлифаз, і Раґуїл, і Евул, і Єґлом, і
Корей. 36 Сини ж Єлифарові: Теман, і Йомар, і Сфар, і Ґота, і Кенез. Тамна ж, наложниця Єлифазова, породила йому Амадика. 37
Сини ж Раґуїлеві: Нахет, і Зара, і
Саммез, і Мазей. 38 Сини ж Сіїрові: Лотан, Суваль, і Севеґон, і
Анан, і Дисіон, і Асар, і Рисон. 39
Сини ж Лотанові: Хорри і Іман.
Сестра Лотанова – Тамна. 40 Сини ж Сувалові: Адуар, і Маналат,
і Увал, і Сапфи, і Онан. Сини ж
Севегонові: Аґла і Анан. 41 Сини
ж Ананові: Дисон і Еліяма, друга
– дочка Анана. Сини ж Дисонові:
Амадан, і Есеван, і Єтран, і Харран. 42 Сини ж Асара: Валаам, і
Занан, і Лакан. І сини Диґонові:
Ус і Аран. 43 І ці є царі і ті, які
царювали в землі Едомській раніше, ніж був цар над ізраїльськими синами Валак, син Сепфорів,
й ім’я його міста Денава. 44 Помер же Валак, і царював замість
нього Йовав, син Зарин з Восири.
45 І коли помер Йогавав, то царював замість нього Хусам з землі Теманонової. 46 І помер Асом,
і царював замість нього Адад,
син Валдада, що побив Мадіяма
на рівнині Моава, й ім’я його міста Евит. 47 І помер Валдад, і замість нього царював Семая з Месерика. 48 І помер Самая, і замість нього царював Саул з Ровота, що близько ріки. 49 Помер
же Саул, і замість нього царював
Валаенон, син Ахора. 50 І помер
Валаенон, і царював замість нього Адад Варатів, ім’я його міста
було Фаул. Й ім’я його жінки Метавель, дочка Мезаадова. 51 І
помер Адад. І за царів почали
бути в Едомі князі Едому: князь
Теман, князь Алуя, князь Єтаф,
52 князь Еливема, князь Ілла,
князь Финон, 53 князь Кріез,
князь Теман, князь Вамаїл, 54
князь Ґамесил, князь Арераман.
Ці були едомськими князями.

Глава 2
1 *Ці ж є сини Ізраїля: Рувим,
Симеон, Левій, Юда, Ісахар, Завулон, 2 Дан, і Йосиф, Веніямин,
Неталим, Ґад, і Асир. 3 *Сини ж
Юди: Ір, і Анан, і Силом. Ці три
народилися йому від Сурясанської дочки, хананейки. Був же Ір,
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первородний Юди, поганий перед
Господом, і Він вбив його. 4 *Тамара ж, його невістка, породила йому Фареса і Зару. Всіх цих синів
Юди п’ять. 5 Сини ж Фареса: Есром і Амуїл. 6 Сини ж Зари: Замврій, і Ітам, і Еман, і Калхад, і Даралей, всіх цих 5-ть. 7 Сини ж Хараміїні: Ахар, який вчинив заворушення Ізраїлеві, який був на прокляття. 8 І сини Ітамові: Азаріяс. 9
Сини ж Есромові, що йому народилися: Єремеїл, і Оарам, і Халовій.
10 *Арам же породив Аминадава,
Аминодав же породив Наассона,
князя дому Юди. 11 Наассон же породив Салмона, і Салмон породив
Вооза. 12 І Вооз породив Овида, і
Овид породив Єссея. 13 І Єссей же
породив свого первородного – Еліява, і другого – Аминадава, і третього – Салмая, 14 і четвертого –
Натанаїла, і п’ятого – Реїла, 15 і
шостого – Асака, *і сьомого – Давида. 16 І їхні сестри були Саруя і
Авиґея. Сини ж Саруї: Авес, Йоав і
Асаїл, ці три. 17 Авиґея ж породила
Амасая, якого батько був Єтер, ізраїльтянин. 18 Отже, Ахалов же,
син Есрома, взяв жінку на ім’я
Азува і Єріоту; і це її сини: Ясар, і
Сував, і Авдом. 19 І коли померла
Азува, і взяв собі Халев, жінку Ефрату, яка породила йому Ура. 20 Ур
же породив Урія, і Урій породив
Веселеїла. 21 Після цього ж ввійшов Есрон до дочки Махіра, батька
Ґалаада; і цей її взяв, будучи в роках 60-ьох, і вона породила йому
Ґесува. 22 Ґесув же породив Яіра. І
були в нього 23 міста в ґалаадській
землі. 23 Взяв же Ґесур і Арам села
Яїра і Канад, і його села, 60 міст.
Всі ці сини Махіра, батька Ґалаада.
24 І по смерті Есерона прийшов
Халев до Ефрати. Жінка Есеромова
Авія породила йому Асдома, батька Текуя. 25 І сини Ерамаїла, первородного Есерома, були: Рам – його первородний, і Ваана, і Арам, і
Асом, його брат. 26 І була інша
жінка в Єремеїла на ім’я Атара, яка
була матір Унума. 27 І були сини
Арама, первородного Єрамеїла, були: Маас, і Явим, і Акор. 28 І сини
Унама були: Саммі і Єддаю, Семей,
Ядан. Сини ж Самменавові: Надав і
Ависур. 29 Й ім’я жінки Ависура
Авиґея, що породила йому Асвая і
Мотдія. 30 Сини ж Надава: Салад і
Аффун. І помер Салад, не маючи
дітей. 31 І, отже, син Аффена Єсій.
І син Єсія Сосан. І сини Сосана:
Дадей. 32 Сини ж Дадея, брата Семея: Єтер, Йонатан. Але Єтер помер, не маючи дітей. 33 Сини ж
Йонатана: Фалед і Заза. Це були
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и%ръ пръве'неw і^ё'динъ лђка'въ преD гм~ъ, и^ ё^би`
е^го” (-)7 *Џама'р (же) невњстъка е^го роди` е^мђ фаре'са, и^ за'ра. всњхъ (сихъ) сн~овъ і^ё'динъ пя'ть”
Сн~ове (же) фаре'совы, [е^сро'мъ]8, и^ (а^мђи'лъ)9” (-)10
Сн~ове (же) за'рины зам#врїи, і^ (и^џа'мъ)11 и^ е^ма'нъ.
и^ (каlха'дъ)12, и^ (дарале'и)13 всXњ (си'хъ), е~” (-)14 Сн~ове
(же) харамїины. а^ха'ръ, и^же смђти` і^и^л~я и^же
сложи'ся въ прокля'тїе” И$ сн~ове (и^џа'мли)15, а^зарїя'съ” (-)16 Сн~ове (же) [е^сро'мовы]17 и^же роди'шася
е^мђ (и^е^ремеи'лъ)18, и^ (ѓ^а^ра'мъ)19, и^ (халовїа)20”
(-)21 *А$ра'м# (же) роди` а^минада'ва. (-)22 а^минода'в
(же) роди` наа^с#со'на кня'ѕя домђ і^ё'динђ” (-)23
Наа^с#со'н (же) роди` сал#мо'на, и^ сал#мо'нъ роди` воѓ'за”
И$ воѓ'зъ роди` ѓ^ви'да. и^ ѓ^ви'дъ роди` і^ес#се'я” І$ е^с#се'и (же) роd прьве'нца свое^го е^лїа'ва, (и^) (втора'го а^минада'ва)24, (и^) (тре'тїя^го салъма'я)25” (И$) (четвертаго наџанаи'ла)26. (и^) (пя'таh реи'ла)27” (И$)
(ше'стаго а^са'ка)28. *(и^) (сеDма'го дв~да)29 Сн~ове (же)
сарђ'ины а^веs, и^ѓ^а'въ, и^ а^саи'лъ трїе (сїи)” (-)30 А$виге'я (же) роди` (а^маса'ю)31. (е^гоже)32 эTц~ъ (-)33
(бы'сть) [и^е^џе'ръ]34 і^и^л~ьтяни'нъ” (А$халов же ё^бо)35 сн~ъ [е^сро'мовъ прїя'тъ]36 (женђ` и%менемъ
[а^зђвђ]37)38. и^ е^рїѓ'џђ, и^ сїи сн~ове е^я` (и^а^са'ръ)39,
и^ (сђва'въ)40, и^ (а^вдо'мъ)41” И$ (е^гда`) ё'мре [а^зђ'ва]42. и^ взя'тъ себњ хале'въ (женђ`) е^фра'џђ (ја%же)43 роди` е^мђ (ё'ра)44” (Оу'р же)45 роди` ё'рїю и^ ё'рїи роди веселеи'ла” (-)46 Посе'м# (же) вни'де [е^сро'нъ]47
къ дще'ри махи'ровњ эTц~а галаа'дова и^ се'и прїя'тъ я& (сы'и въ лњтехъ, ћ~ тихъ)48 и^ роди` е^мђ (гесђ'ва)49” (Гесђ'в же)50 роди` и^а^ира. и^ бњша е^мђ, к~г, гра'ды, въ зеMли галаа'дъстеи” Прїя'т#
же [гесђръ]51 и^ а^ра'мъ ве'си и^а^и'ровы (-)52. (и^) (кана'дъ)53 и^ се'ла е^го. ћ~, гра'довъ. вси` тыи` сн~ове
махи'ровы эTц~а галаа'дова” И$ по ё^мрътвїи` е^серона. вше'лъ е^сть хале'въ къ е^фра'џњ. (-)54 жена`
е^серо'мля а^вїя. (-)55 роди` е^мђ [а^сдо'ма]56 эTц~а
(џекђе^ва)57” И$ бњша сн~ове (е^рамае^лы)58. прьвенца
е^серо'мля. (ра'мъ прьве'цъ)59 (е^го), и^ ваа'на. и^ (а^ра'мъ)60, и^ а^соM браT е^го” И$ бњ` жена` и^на (е^рамее'лђ)61 и%менемъ (-)62 а^та'ра. и^же бы'сть мт~и [ё^нђмля]63” И$ бњша сн~ове [а^ра'мли]64 пръворожени
(и^е^рамеи'лю)65 (бы'ша) маа'съ. і^ [и^а^виM]66, и^ а^ко'ръ” И$
бњша сн~ы [ё^наM]67 [са'м#мњ]68 и^ (е^дъда'ю)69. (семе'и,
и^а^да'нъ.) (-)70 сн~ове( y) (сам#менава'вовы)71, надаv и^
а^висђръ” І$ и'мя женњ` а^висђрњ [а^виге'я]72, (и^же)73
роди` е^мђ (а^сва'я)74, и^ (моџъдїя')75. сн~ве( y) нада'вовы сала'дъ, и^ (а^фъфђнъ)76. и^ ё'мре сала'дъ не
и^мы'и ча'дъ” И$ (сн~ъ ё^бо)77 (а^фъфе'новъ)78 [и^е^сїи]79.
и^ (сн~ъ)80 [ие^сїевъ]81 соса'нъ. и^ сн~ове соса'ни, [даде'и]82”
(-)83 Сн~ове (же) [даде'ины]84 [бра'та семе'ева]85, и^е^џе'ръ, и^ѓ^наџа'нъ, (н^о)86 (и^е^џе'ръ ё'мрњ)87 не и^мы'и
ча'дъ. (-)88 Сн~ове (же) и^ѓ^наџа'ни, (фале'дъ)89, и^
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[за'за]90, тїи бы'ша сн~ове (и^е^ромаи'ли)91” (Соса'м#
(же)92 не и^мњ`)93 сн~овъ н^о дще'ри, і^ (и^мњя'ше)94
соса'мъ раба` е^гљ=птянина и%менемъ (и^е^раа'и)95” И$
дасть (е^мђ)96 (а^пи'сђ) дще'рь свою` (-)97 въ женђ`. и^же
роd е^мђ (е^џъџе'я)98” И$ (е^џ#џе'я)99 (же) роди` наџа'на и^
наџаn роди` (зава'да)100” (ЗаваD же)101 роди` [ѓ^фла'ла]102.
и^ [ѓ^фла'л#]103 (же) роди` ѓ^ви'да И$ ѓ^ви'дъ роди` і^ё'я.
і^ё'е роди` а^за'рїю” (-)104 А$за'рїя (же) роди` хел#ли'са, и^
хел#ли'съ роди` е^леа'са” И$ е^леа'са роди` (сосама'и^я)105, и^
(сосама'и^мъ)106 роди` [сал#лђма]107” (-)108 [Сал#лђм#]109
(же) роди` [и^е^комїю]110, (-)111 [и^е^комїя]112 роди`
е^лиса'ма” (-)113 Сн~ове (же) хале'ва бра'та (и^е^рамеи'ля)114, (ме'са)115, прьве'нецъ е^го. то'и (е^сть) эTц~ъ
(зи'џоv)116 и^ сн~овъ мариса'нїиX эTц~а хевро'нова” (-)117
Сн~ове (же) хевро'ни. коре'и, и^ [џаfфђ'и]118 и^ реко'мъ, и^
(са'м#ма)119” (Са'м#ма же)120 роди` рае'ма эTц~а и^е^ркаа'нова. и^ е^ръкаа'нъ роди` [сам#ма'ю]121” (-)122 Сн~ъ
(же сам#ма'инъ)123 маѓ'нъ, и^ маѓn эTц~ъ веџъсђровъ” (-)124 Ге'фа (же) подло'жница хале'фова роди` (а^рама)125, и^ (маса'я)126 и^ (газе'ра)127 (посе'мъ)128
(а^ра'нъ)129 роди` (и^е^зе'мъ)130. (-)131 сн~ве (же) (а%дъдины)132, (реи'ма)133, (-)134 и^ѓ^а^џа'мъ. и^ гирсо'мъ, и^
фале'тъ, и^ ге'фа, и^ (сега'въ)135” И$ подло'жница
хале'вова (моѓ'ха)136, роди` (сиве'ра)137, и^ [џарха'на]138”
(-)139 Роди' (же се'фа)140 эTц~а [мад#минаева]141 и^ [саё'ла]142 эTц~а (маде'виня)143. и^ эTц~а (а^гевда'е^ва)144.
и^ дщ^и (ё^бо) хале'вова а%сха” Сїи бя'хђ сн~ове хале'вови сн~ове (гђри)145 пръве'нца е^фра'џа. сова'лъ эTц~ъ
кариа^џїа^ри'мовъ” (И$) (солманъ)146 эTц~ъ [веџлее'мовъ]147, (и^) (мари'џъ)148 эTц~ъ (веџъгедо'мовъ)149”
(-)150 Бы'ша (же) сн~ове сова'ль эTц~ђ карїа^џїа^ри'млю.
а^ра'а, (и^) е'си (и^) а^м#мани'џъ, (и^ ё^мас#фа'е)151, (и^)152
[кариа^џїа^ри'мъ]153. (-)154 и^ (миџиџи'мъ)155, и^ (самаџи'мъ)156, и^ (самареи'мъ)157. эT тњхъ и^зыдо'ша.
(сараи^џе'и)158, и^ (е^сџаголе'и)159” Сн~ове (же) (солма'ни)160
(эTц~а веџлее'мля). (и^) нетофа'ти, (и^) а^таро'тъ,
домђ и^ѓ^а'вова. и^ полови'на (поко'иu сара'и)161” эTч~ества (же) пи'сареи ѓ^бита'ющихъ въ (і^а^и'се)162 (пою'щи и^ възглаша'ющи, и^ въ жи'лищихъ живђщи)163. сїи (сђть) кине'и. и^же прїидо'ша эT (теплоты)164 эTч~а до'мђ (реи^лъса'вова)165”

Глvа, г~”
в~ црs г~

1

(їи* же) бы'ша сн~ове двд~вы и^же роди'шася
е^мђ въ хевро'нњ. Первороже'ныи а^мно'нъ. (эT
схина'мы)2 [і^и^л~ьтяны'ни]3. вторы'и (же) (дани'лъ)4 эT а^виге'и карми'льскїя. тре'тїи
(а^весало'мъ)5 сн~ъ (моа^хи)6 дще'ре (џоломњ'и)7 цр~я [гессђр#ска]8. четве'ртыи а^до'нїа сн~ъ а^г#гиg” Пя'тыи
сафатїя эT а^вита'ли. ше'стыи (е^џрага'мъ)9 эT (е^лга'и)10 жены` е^го” ше'сть (б^о) роди'ша ся е^мђ въ
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сини Єромаїла. 34 Сосам же не
мав синів, але дочок. І мав Сосам
раба єгиптянина на ім’я Єраай. 35
І він дав йому Апису, свою дочку, за жінку, яка йому породила
Еттея. 36 І Еттей же породив Натана, і Натан породив Завада. 37
Завад же породив Офлала, і Офлал же породив Овида. 38 І Овид
породив Іуя, Іуй породив Азарію.
39 Азарія ж породив Хеллиса, і
Хеллис породив Елеаса. 40 І Елеас породив Сосамая, і Сосамай
породив Саллума. 41 Саллум же
породив Єкомія, Єкомія продив
Елисама. 42 Сини ж Халева, брата Єрамеїла: Меса – його первородний, той є батько Зифа і синів
марисанових батька Хеврона. 43
Сини ж Хеврона: Корей, і Таффуй, і Реком, і Самма. 44 Самма
ж породив Раема, батька Єркаана,
і Єркаан породив Саммая. 45 Син
же Саммая Маон. І Маон – батько Ветсура. 46 Ґефа ж, наложниця Халева, породила Арама, і Масая, і Ґазера; після цього Аран породив Єзема. 47 Сини ж Адди:
Реім, Йоатам, і Ґирсом, і Фалет, і
Ґефа, і Сеґаф. 48 І Мооха, наложниця Халева, породила Сивера і
Тархана. 49 Породив же Сефа,
батька Мадминаєвого, і Саула,
батька Мадевинового, і батька Аґевдаєвого. І, отже, дочка Халева
– Асха. 50 Це були сини Халева.
Сини Гури, первородного Ефрата: Совал – батько Каріятіарима,
51 і Солман – батько Вефлеєма, і
Марит – батько Ветґедома. 52
Сини ж Совала, батька Каріятіарима, були: Араа, і Еси, і Амманит, 53 і Умасфає, і Кариатіарим,
і Мититим, і Саматим, і Самареїм. З тих вийшли сарайтеї і естаґолеї. 54 Сини ж Солмана,
батька Вифлеєма: і Нетофати, і
Атарот дому Йоава, і половина
поселень Сараї. 55 Батьківщини
ж писарів, що мешкають в Яісі,
що співають і вигукують, і живуть в поселеннях. Це є кинеї, які
прийшли з теплоти батьківського
Реїльсавового дому.

Глава 3
1 *Це ж були сини Давида, які
йому народилися в Хевроні: первородний Амнон від Схинами, ізраїльтянки; другий же Данил від
Авиґеї кармильської; 2 третій Авесалом, син Моахи, дочки Толомія, царя ґессурського; четвертий
Адонія, син Анґіти; 3 п’ятий Сафатія від Авиталі; шостий Єтрагам від Елгаї, жінки його. 4 Адже

црс2. 3
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мой1. 38
i 46

вищ. 2

шість йому народилися в Хевроні, де він царював 7 літ і 6
місяців. І 30 і 3 роки він царював
в Єрусалимі. 5 *І ці сини народилися йому в Єрусалимі: Самая,
і Совав, і Натан, і Соломон –
чотири від Вирсавії, дочки Аміїла. 6 І Евар, і Елисама, і Елифалет, 7 і Наґос, і Нафет, Яфіє, 8 і
Елісама, і Елиадак, і Елифалет; 9
бо всіх синів Давида 9, за винятком синів наложниць і *Тамари,
їхньої сестри. 10 *Сини ж Соломона: Ровоам, і Авія, його син, і
Аса, його син, Йосафат, його син,
11 Йорам, його син, Іхозія, його
син, 12 і Амасія, його син, Озія,
його син, *Йоатам, його син, 13
Ахаз, його син, Езекія, його син,
Еманасія, його син, 14 Амон,
його син, Йосія, його син. 15 Сини же Йосії: первородний – Йоханан, другий – Йоаким, третій –
Седекія, четвертий – Селлум. 16
*Сини ж від Йоакима: Єхонія,
його син, і Седекія, його син. 17
Сини ж Єхонії: Асир, і Салатіїл,
його син, 18 Мелхирам, Фаддей, і
Анесар, Єзекія, Осамон, і Савадій. 19 Сини ж Фаддія є Зоровавель і Семмей. Сини ж Зоровавеля: Мосоллам, Ананія і Саламина, сестра його, 20 і Асувей, і
Оел, і Варахія, і Асадія, і Осавед
цих 5. 21 Сини ж Ананії: Фалтіяс,
Єсеє, його син, Рафая, його син,
того ж син Арнаву, від якого народився Авдія, якого син був Сехенія. 22 І син Сенехії Самея, якого сини: Латтус, і Еоїл, і Веррія, і Ноадія, і Саф, цих шість. 23
І сини Ноарія: Елионей, Єзекія і
Єзрикам, ці три. 24 Сини Елионея: Уадія, Єлиясевон, і Фадея, і
Акаум, і Йонан, і Далея, Аянан,
цих сім.

Глава 4
1 Сини ж Юди: *Фарес, Есром,
і Хармій, і Ор, і Суваль. 2 І Садай, син Сувала, породив Єта, Єт
породив Ахимея і Ллада. Це ж
роди Аріядія. 3 І це сини Етана:
Іраїл, і Есман, і Євдан, ім’я ж їхньої сестри Есія. 4 *Десфон, і
Фанауїл, батько Ґадона, і Езер,
батько Оси, – це ж сини Ора, первородного Ефрата, батька Вефлеома. 5 В Ассура ж, батька Текуї,
були дві жінки: Халла і Маара. 6
Породила ж йому Маара Ахаза, і
Етера, і Темана, і Аастира. Це є
всі сини Ноораса. 7 І сини Хелаа:
Серет, і Соор, і Єґтан. 8 Хус же
породив Енова і Сосива та рід
брата Рихава, сина Арима. 9 Був
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хевро'нњ. (и^дњж'е)11 црsтвова` (-)12 з~, лњтъ, и^ ѕ~,
мцsъ. и^ л~, и^ г~ лњта црsтвова` въ і^ерsлимњ” *И$ сїи
(сн~ове) (въ і^ерsлимњ роди'шася е^мђ)13. сама'я, (и^)
сова'въ, и^ наџа'нъ, и^ (соло'монъ)14. четы'ре эT вир#савїи
дщи а^мїи^ловы” И$ [е^ва'ръ]15 (б^о) и^ е^лиса'ма, и^ (е^лиџалетъ)16” И$ (наго'съ)17, и^ (нафе'тъ)18, (-)19 [и^а^фїе]20” И$ е^лиса'ма, и^ (е^лиа^да'къ)21, и^ е^лифале'тъ.
џ~, всњхъ сн~овъ двд~выхъ кро'мњ сн~овъ подло'жницъ, *и^ (џама'ры)22 сестры и^хъ” *Сн~ы (же соло'мони)23 ровоаM (и^) а^вїа сн~ъ е^го (и^) а'са сн~ъ е^го. и^ѓ^сафаT сн~ъ е^го” И$ѓ^рамъ сн~ъ е^го, (и^хозїа)24 сн~ъ е^го,
(-)25 (и^) а^масїя сн~ъ е^го, (ѓ^зїя)26 сн~ъ е^го” *И$ѓ^а^џа'мъ сн~ъ е^го. а^хаZ сн~ъ е^го, е^зекїя сн~ъ е^го. (е^манасїя)27 сн~ъ е^го” А$мо'нъ сн~ъ е^го, и^ѓ^сїя сн~ъ е^го”
(-)28 Сн~ове (же) и^ѓ^сїи^ны первенецъ (и^ѓ^хана'нъ)29.
вторы'и и^ѓ^а^киM. тре'тїи седекїя. четве'ртыи
(селълђмъ)30” (-)31 *Сн~ове (же) эT и^ѓ^а^ки'мовы и^е^хонїя сн~ъ е^го, (и^) седекїя сн~ъ е^го” (-)32 Сн~ове
(же) и^е^хонїе^вы а^си'ръ, (и^) салаџїи^ль сн~ъ е^го, мелхира'мъ, (-)33 фаDде'я и^ (а^несаръ)34, (-)35 (и^е^зекїя)36,
(-)37 ѓ^само'нъ. и^ (савадїя)38” (-)39 Сн~ы (же) [фаDдњѓ^вы]40 (сђть) зороваве'ль, и^ (сем#ме'и)41” (-)42 Сн~ове
(же) зороваве'левы мосол#ла'мъ, (-)43 а^на'нїа. и^ (салами'нъ)44 сестра` е^го” И$ а^сђве'а. и^ (ѓ^е'лъ)45, и^ варахїя, и^ а^садїя, и^ (ѓ^саведъ)46. е~, (сихъ)” (-)47 Сн~ы
(же) а^на'нїи^ны (фалтїя'съ)48. (-)49 [е^се'и^е]50 сн~ъ е^го.
Рафая сн~ъ е^го. (томђ же сн~ъ а^рна'вђ)51, (эT него'же роди'ся а^вдїя)52. (е^мђже сн~ъ бы'сть сехенїа)53”
И сн~ъ сехенїи^нъ, саме'я, (е^мђже)54 сн~ове (-)55 (лат#тђсъ)56. и^ (е^ѓ^и'лъ)57, и^ [вер#рїа]58, и^ ноа^дїа, и^
(сафъ)59. ше'сть (си'хъ)” И$ сн~ы (ноа^рїя)60, (е^лиѓ^не'и)61, (-)62 и^е^зекїя, и^ е^зрика'мъ, трїе (си'хъ)” (-)63
Сн~ове (е^лиѓ^не'евы)64, (ё^а^дїа)65 и^ (е^лија^сево'нъ)66, и^
(фаде'я)67, и^ (а^каёM)68, і^ (и^ѓ^на'нъ)69, и^ далея (-)70
(а^и^а^на'нъ)71 седмь (си'хъ)”

Глvа, д~”
1

(н~ове же) і^ё'дины *фаре'съ, [е^сро'мъ]2 и^ хар#мїи, и^ ѓ'ръ, [и^]3 сђваль” И$ (сада'и)4 сн~ъ (-)5
сђваль роди и^еџа (-)6 и^е'џъ роди а^химе'я и^
(л#ла'да)7. (сїя же ро'ды а^рїадїи^ны”) И$ сїи
сн~ы [е^та'новы]8 (и^раи'лъ)9 и^ [е^сма'нъ]10, и^ (е^вда'нъ)11.
(-)12 и^мя (же) сестрњ и^хъ (е^сїя” *десфо'нъ)13, и^
(фанаё^и^лъ)14 эTц~ъ (гадо'нъ)15 и^ (е^зе'ръ)16 эTц~ъ (ѓ%синъ)17. сїи же сн~ове ѓ%ровы первенца е^фра'џа эTц~а
(веџлеѓ'мля)18” (-)19 (А$ссђрђ)20 (же) эTц~ђ (текђе^вђ)21
бњхђ дв^њ жены` [ха'лла, и^ маа'ра]22” (-)23 Роди (же)
е^мђ [маа'ра]24, (а^ха'за)25, и^ (е^џе'ра)26, и^ џема'на, и^
(а^а^с#џира)27. (тїи сђть вс^и)28 сн~ове [ноѓ^ра'совы]29” И$
сн~ове [хелаа^]30 (сере'џъ)31, и^ (соѓ'ръ)32, и^ (е^гъџа'нъ)33”
(-)34 (Хђсъ)35 (же) роди е^но'ва и^ (сосива)36. и^ роже'нїе
608

в~ црs е~

в~ црs г~і
мgа а~

мgа а~

мgа а~

а~ мо= л~и
и^ м~ѕ

выj в~

4,9

а~ мо= м~ѕ
в~ мо= ѕ~
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бра'та риха'вля, сн~а (а^ри'мова)37” (-)38 Бы'сть (же)
(и^а^ви'съ)39 честнњ'ишїи бра'тїя свое^я. и^ мати
(е^го) нарече и^мя е^го (и^а^ви'лъ)40 гл~ющи, (ја%ко) родихъ
(-)43 б~а
(е^го въ болњзни)41” (Сїи ё^бо а^виl)42 възва
і^и^л~ева гл~ющи. а^ще блsвя блsвиши мене и^ распространиши предњлы моя, и^ бђ'детъ рђка` твоя со
мно'ю, и^ сътвори'ши (мя) вразђмњнїе е^же не смири'ти мя, и^ възда'сть (е^мђ) б~ъ вс^я е^ли'ко проси'лъ е^сть” (-)44 (Кале'фъ)45 (же) эTц~ъ (а^ха'нь)46 роди
махи'ра, се'и эTц~ъ (бы'сть а^саџоновъ)47” И (а^саџо'нъ)48
роди (саџрефђ)49, и^ фес#сїа, и^ џа'нђ эTц~а гра'да наа'с#сова бра'та (селомля)50 кенезїа (и^хазо'ва), сїи
(сђть) мђжи рифы” (-)51 Сн~ове (же) кенезины, гоџонїи^ль, и^ сараи^я, (-)52 сн~ове (же) гоџонїи^левы а^џаџъ” (-)53 Манаџа'и (же) роди (гофрђ)54, и^ сараи^а'съ
роди (и^ѓ^ра'ма)55 эTц~а [гисасарїи^м#]56 зане` хђдо'жницы
бя'хђ” (-)57 Сн~ове (же) хале'вовы сн~а и^е^фони'рова, и^ра
(лаа'и)58, и [наа'мъ]59, (-)60 сн~ове( y) (и'лы)61 кене'зъ”
[Сн~ове]62 (же) [а^мели'мъли]63, [зи'фъ]64, и^ [зефа]65 и^
[фирїя]66 и^ (е^сери'ль)67” (-)68 Сн~ове (же) (е^во'ры)69, и^е^џе'ръ, (и^) мора'дъ, (и^ ѓ^феръ)70, и^ [а^мо'нъ]71 (же)72
роди и^е^џеда, маро'на и^ сема'ю (-)73 [е^сва]74 эTц~а
(гедо'рова)75 (-)76 и^ а^вера эTц~а (съхо'и^на)77, и^ (е^хџїи^ля)78 эTц~а зано'ня, (-)79 сїи сн~ове [веџ#џїевы]80
дще'ре фараѓ'новы ю%же поя'тъ (мори'лъ)81” И сн~ове
жены` [и^дђмњяны'ни]82 сестры (ханаѓ'ни)83 и^ далїя эTц~ъ (і^и'ля)84 и^ симеѓ'нъ эTц~ъ и^ѓ^ма'мовъ” И$
сн~ове (не'мовы)85 эTц~а кеи'лова, [гармїева]86, и^ е^сџемое^ва, (и^же бы'сть эT) ма ха'џи” (-)87 Сн~ове (же)
симеѓ'ни, а^мнонъ, и^ [рамно'нъ]88, сн~ъ а^на'нъ, (е^џимно'нъ)89” И$ сн~ове (е^зоха'џовы)90, и^ сн~ове [зоха'џовы]91” Сн~ове (е^ломли)92 сн~а і^ё'дина и^ръ. эTц~ъ (лива'ковъ)93. и^ лаа^да эTц~ъ марисанъ, и^ (племя до'мђ дњ'лателїи, льняныхъ въ домђ клятве'немъ)94” (І$ и^же стати сътвориl слн~це. мђжиy лжи'вїи и^ безъбо'язненїи и^ дороDни. и^же кня'ѕи быша
въ моа'вњ)95. і^ (и^же) ѓ^брати и^хъ (а^веди'дђ въ
маџђкеиM)96. (сїя же словеса` ве'тха”) Сїи (же сђть)
скђде'лницы ѓ^бита'ющїи въ (садњхъ и^ ѓ^плотњхъ)97 преD цр~емъ. (и^) во црsтвњ е^го ё^крњпи'шася (въ дњлехъ е^го)98, живяхђ т^ђ” *Сн~ове (же)
симеѓ'ни, намђиль, и^ ја^минъ, и^а^ри'въ, заре, саё'лъ” Салемъ сн~ъ е^го, (масанъ)99 сн~ъ е^го. масъма сн~ъ е^го. (савђдъ)100 сн~ъ е^го, (самаD)101 сн~ъ е^го.
закъхђръ (-)102 (селїи)103 сн~ъ е^го” (Сн~ове же сем#меи^ны)104 ѕ~і, и^ дщере'и, (ѕ~)105, и^ братїяM (же
е^го)106 не бњша сн~овъ мно'гиX. и^ вс^е племя и^хъ
не возмо'же поровна'тися мно'жествђ сн~омъ і^ё'динымъ” И$ ѓ^бита'хђ въ вирсавїи, и^ (савадњ)107, и^
(монаде)108, и^ въ е^серсђа'лњ” И$ въ ва'лњ, и^ (въа^семе)109, и^ въ (џоладе)110” И$ въ ваџђи^ле, и^ въ
е^рмњ. и^ въ [сикелаи]111” И$ во (вее^хархавоџњ)112. и^
609

же Явис найславніший зі своїх
братів; і його матір назвала його
ім’я Явил, кажучи, що: Породила
я його в болі. 10 Отже, цей Авил
прикликав Бога Ізраїлевого, кажучи: Якщо благословляючи поблагословиш мене, і пошириш
мої границі, і зі мною буде твоя
рука, і зробиш мені пізнання, щоб
мене не упокорити. І Бог дав йому все, що він попросив. 11 Калеф же, батько Ахані, породив
Махира, цей був батьком Асатона. 12 І Асатон породив Сатрефа,
і Фессія, і Тану, батька міста Наасса, брата Селома, Кенезія, Іхаза
– це є мужі Рифи. 13 Сини ж
Кенеза: Ґотоніїл і Сарая. Сини ж
Ґотоніїла: Атат. 14 Манадай же
породив Ґофра. І Сарая породив
Йорама, батька Ґисасаріїма, адже
були художниками. 15 Сини ж
Халева, сина Єфонири: Іра, Лаай,
і Наам. Сини ж Іли: Кенез. 16
Сини ж Амелима: Зиф, і Зефа, і
Фирія, і Есериль. 17 Сини ж Евора: Єтер, і Морад, і Офер. І Амон
же породив Єтеда, Марона, і Семая, Есва, батька Ґедора, 18 і
Авера, батька Сохої, і Ехтіїла,
батька Заноя, – це сини Веттії,
дочки фараона, яку взяв Морил.
19 І сини жінки-ідумейки, сестри
Ханаона, і Далія, батько Іїла, і
Симеон, батько Йомама. І сини
Немова, батька Кеїла, Ґармія, і
Естемоя, який був від Махати. 20
Сини ж Симеона: Амнон і Рамнон. Син Анана Етимнон. І Сини
Езохата, і сини Зохата. 21 Сини
Елома, сина Юди: Ір, батько Ливака, і Лаада, батько Мариса, і
плем’я дому льонових робітників
в домі клятви, 22 і який змусив
спинитися сонцю. Мужі брехливі, і без страху, і шляхетні, які
князями були в Моаві і яких повернув Аведиду в Матукеїм. Це ж
слова старі. 23 Це ж є гончарі, що
живуть в садах і огорожах перед
царем, і в його царстві скріпилися в його ділах, вони мешкали
там. 24 *Сини ж Симеона: Намуїл і Ямин, Ярив, Заре, Саул. 25
Салем, його син, Масан, його
син, Масма, його син, 26 Савуд,
його син, Самад, його син, Закхур, Селій, його син. 27 Сини ж
Семмея – 16 і дочок – 6; і в братів
же його не було багато синів. І
все їхнє плем’я не змогло зрівнятися з множеством синів Юди.
28 І мешкали в Вирсавії, і Саваді,
і Монаді, і в Есерсуалі, 29 і в Валі, і Воасемі, і в Толаді, і 30 в
Ватуїлі, і в Ермі, і в Сикелаї, 31 і
в Веехархавоті, і в Мисусеосині, і
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в домі Варусеорима. Це міста їхні
аж до царя Давида. 32 І їхні села:
Ітам, і Аен, Раммон, Ґотхан, і Асан – п’ять міст. 33 І всі їхні двори довкруги тих міст аж до Ваа
ла. Це є поселення їхнє і поділ
осідків. 34 Мосовав же, і Амлет, і
Осія, син Амасії, 35 і Йоіл, і Евуе,
син Ясавії, сина Сарая, сина
Асіїла, 36 і Елиона, і Іякава, і Ясуя, і Асея, і Диґель, і Есимель, і
Ваная. 37 Зиза – син Сафея, сина
Амона, сина Єдія, сина Семвії,
сина Семея. 38 Ці є названі князями в своїх родах і в домах своїх
близьких, вони дуже розмножилися. 39 І пішли, щоб ввійти до
Єрари, аж на схід сонця, до Дебри, шукаючи пасовиська своїм
стадам. 40 Знайшли ж багаті, дуже добрі пасовиська, і перед ними широку і спокійну, і мовчазну
землю, бо передше там мешкали
з племені Хама. 41 Отже, ті, яких
ми вище описали по імені, прийшли в днях Езекія, царя Юди, і
побили їхніх мешканців і мешкання, яке там знайшли, і викорінили їх аж до цього дня, і поселилися самі замість них, бо
знайшли там дуже багаті пасовиська для скота. 42 З них же,
деякі з синів Симеона, пішли до
гори Сеір, мужів п’ятсот, які мали за князів Талтія, і Неадія, і Рафая, і Озієла – сини Єси, їхні володарі. 43 І вони побили осталих,
що залишилися з амалейка, і поселилися там, аж до цього дня.

Глава 5
мой1. 35
46 i 49
мой2. 26

мой1. 49
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1 Сини ж Рувима, первородного Ізраїля, бо цей був його первородний, *i, коли він пішов до
ліжка свого батька, його першенство було дане синам Йосифа,
сина Ізраїля; і той не є вписаний в
першенство. 2 *Адже Юда став
сильний кріпостю між своїми
братами і вважався вождем, з
нього виросло перевородство Йосифа. 3 *Отож, сини Рувима, первородного Ізраїля: Енох, і Фамус,
Арсом, і Хармій. 4 Сини Йоїла:
Семей і Ванея, його син. Сини
Ґоґа, сина Семея: 5 син його Миха, його син, Рисин, його син, 6
Векра, його син, Вера, його син,
якого полоненим вивів Таґлафаласар, асирійський цар. Цей був
князем в племені Рувима. 7 Коли
ж перечисляли братів же його і
все його плем’я по своїх родинах
і по їхніх родах, мали з його братів князів Йоіла і Захарія. 8 І Ва-

1Параліпоменон

5,8

во (мисђсеѓ'синњ)113 и^ в домђ (варђсеѓ^римли)114. сїя
гра'ды иX даже до цр~я дв~да” И$ села иX, и^таM, и^
(а^е^нъ. рам#монъ)115, (-)116 (гоџъха'нъ)117. и^ (а^санъ)118
гра'довъ пя'ть” И$ вс^и дворы` и^хъ по ѓ%крsтъ гра'доM
тњмъ. да'же до ваа'ла. сїе (е^сть) ѓ^бита'нїе и^хъ.
и^ сњдњнїеM раздњленїе (-)119” (-)120 Мосовав# (же) и^
[а^млеџъ]121 и^ (ѓ^сїя)122 сн~ъ а^масїевъ” І$ и^ѓ^и'ль, и^
(е^вђ'е)123 сн~ъ (и^а^савїевъ)124, сн~а сара'ева сн~а а^сїилева. и^ [е^лиѓ'на]125, і^ и^ја^ка'ва, і^ (и^е^сђи^я)126, и^ а^се'я,
и^ (дигель)127, и^ (е^симель)128, и^ ванаи'я” (-)129 Зљ=за
сн~ъ (сафеи^е^въ)130 сн~а [а^мо'ня]131, сн~а и^е^дїина сн~а
(сем#вии^на)132, сн~а (семеи^я)133” Тїи` сђть и^менова'ни
кня'ѕи, въ племе'нехъ своиX, и^ въ домо'хъ (бли'жнихъ)134 своихъ, ё^мно'жишася (ѕњ'ло)135” И$ ходи'ша
да вни'дђтъ въ (и^е^ра'рђ)137 даже на въсто'къ
(слн~ца до де'бри)137. възыщђще па'ствъ ста'домъ
свои^мъ. (-)138 ѓ^брњто'ша (же) па'ствы ѓ^билны'и
(ѕњло)139 бл~ги. и^ землю пространњ'ишђ преD ни'ми
и^ поко'инђ и^ молчани'вђ зане` (прежде ѓ^бита'хђ эT
(колњ'на)140 ха'мова т^ђ)141” (-)142 (Тїи ё^бо прїидо'ша)143 и^хже (вы'ше) ѓ^писа'хомъ и^менемъ въ дн~и
е^зекїя цр~я і^ё'дина. и^ поби'ша жи'тель и^хъ, и^
(ѓ^бита'нїе)144 и^же ѓ^брњто'ша т^ђ, і^ и^скорени'ша
и^хъ даже до дн~е сего. и^ всели'шася (сами) въ
мњ'сто и^хъ ја%ко (ѓ^бил#нњ'иша) па'ствы (т^ђ ѓ^брњто'ша ско'томъ)145” (-)146 эT си'хъ (же) сн~овъ симеѓ'нь. и^до'ша въ горђ сеи'рю мђжїи. пя'ть соT.
(и^же и^мњя'хђ кн~ѕи)147 (џалтїа)148 и^ (неа^дїя)149 и^
рафаи^я. и^ ѓ^зїель сн~ове. и^е'сы старњ'ишины и^хъ” И$
поби'ша ѓ^ста'н#ки и^же ѓ^ста'ша эT (а^малеи^ка)150.
(і^) и^ всели'шася т^ђ даже до дн~е сего`”

Глvа, е~”
1

(н~ове же) рђви'мовы пръвен#ца і^и^л~ева ја%ко
то'и (бы'сть) пръвенецъ (е^го)” *И$ внегда е^мђ
възыити` на ло'же эTц~а е^го. дано` бы'сть (прьве'нъство)2 е^го (сн~омъ і^ѓ'сифовымъ)3 сн~а і^и^л~ева. и^ нњ'сть то'и вмњнеn в# перве'н#ство” *ЈА/ко і^ё'да си'ленъ (бы'сть) крњпостїю (-)4 въ бра'тїи свое'и. и^ во'ждъ (в#мњни'ся) эT него (и^зрасте` прьве'нъство)5 и^ѓ'сифово” *Сн~ове (б^о) рђви'мовы прьве'нца і^и^л~ева, е^но'хъ, и^ (фамђсъ)6, [а^сроM]7, и^ харми” Сн~ове
и^ѓ^и'левы. семе'и, и^ ване'я сн~ъ е^го. (-)8 сн~ове (го'говы)9 сн~а семе'и, сн~ъ е^го” Ми'ха сн~ъ е^го. (риси'нъ)10
сн~ъ е^го (ве'кра)11 сн~ъ е^го” (Ве'ра)12 (сн~ъ е^го), е^гоже плњне'на и^зведе` (џаглафаласа'ръ)13 цр~ь а^сљ=рїискїи. се'и
(бы'сть) кня'ѕь (в колњ'нњ рђви'мовњ)14” (Є$гда' же
сочета'хђся)15 бра'тїя (же) е^го (и^ все) племя` е^го
по семъя'мъ свои'мъ (и^) по ро'дђ и^хъ, (и^мњя^хђ эT
бра'тїа е^го кн~ѕя)16. и^ѓ^и'ля и^ заха'рїю” И$ (ва'леy)17
сн~ъ (а^зђ'зовъ)18 сн~ъ (сам#мы)19, сн~ъ и^ѓ^и'лева то'и
ѓ^бита` въ а^рои'рњ (да'же до нава'на)20, и^ вееlмаѓ'на”
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а~ мо= л~е
м~ѕ и м~џ
в~ мо= к~ѕ

а~ мо= м~џ

а~ мо= м~ѕ
в~ мо= ѕ~
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И$ проти'вђ въсто'чныя страны` ѓ^бита` да'же до
в#хо'дђ пђсты'ни (и^)21 рњки` (е^фра'та)22. (мно'го б^о
число` скота` держа'хђ в зеMли галаа'дъстеи)23” (-)24
Въ дн~и (же) саё'ла възведо'ша бра'нь проти'въ (а^гаря'ноM)25 и^ (поби'ша и^хъ. и^ ѓ^бита'ша)26 в жи'лищихъ (и^хъ) (въ все'и странњ` преD лицеM)27 въсто'кђ галаа'дъскомђ” Сн~ве (же) га'довы эT
страны` и^хъ ѓ^бита'ша въ (земли`) васа'ни до селха” И$ѓ^и'ль (главо'ю бы'сть)28 и^ сафа'мъ в#торы'и.
(-)29 и^а^нїи кни'жникъ васа'ньскїи” И$ бра'тїя и^хъ
по домо'мъ (и^ племе'немъ)30 свои^мъ. (и^хаи'ль)31
мосол#лаM, и^ (сове'и)32, и^ (ѓ'ра)33. и^ (ѓ^ханъ)34, и^
(ѓ^вїя')35, и^ ѓ^ви'дъ се'дмь” Тїи сн~ове а^вихаи'левы”
(сн~ове рђвїины)36, (и^а^га'ди)37, (сн~ове)38 галаа'довы,
(сн~ове)39 махаи'левы. (сн~ове і^е^с#се'и)40, (сн~ове)41 [и^е^даи]42, сн~а [вђ'зова” Бра'та]43 сн~ђ а^вдїи'лева, сн~а
гђнїи'на (бы'ша) кня'ѕи до'мђ эTч~ества (и^х#)” (И$)
ѓ^бита'ша въ галаа'дњ (и^) въ васа'нњ и въ
мњста и^хъ, и^ въ всњхъ поDграDныхъ саро'ньскихъ
даже до предњл#” Вс^и сїи сочте'ны (бы'ша) въ
дн~и и^ѓ^а^џа'ма цр~я і^ё'дина, и^ въ дн~и і^е^ровоа'ма
цр~я і^и^л~ева” Сн~ове (же) рђви'мовы, и^ га'довы, и^
по'лъ пле'мени манасїи'на. (бы'ша сн~ове си'лни)44
(и^) мђжїе нося'ще щи'ти и^ (ме'чи)45, и^ напряза'ющи (лђ'ки)46. (-)47 ё^че'ни (же) къ ѓ^полче'нїемъ,
(и^ бы'сть иX.) Wм~, и^ Wд~, и^ з~. со'тъ, и^ ћ~. и^же и^схожда'хђ къ бра'ни” (-)48 Брани'шася проти'въ (а^гаря'номъ)49. и^ (е^џђро'мъ)50. и^ нафисоM. и^ (наваѓ^номъ)51” И$ ё^крњпи'шася наD ни'ми, и^ преда'шася
в рђцњ и^хъ а^гаря'не. и^ вс^я ѓ^бита'нїя и^хъ.
зане` (г~а)52 възва'ша е^гда ѓ^плъча'хђся. и^ ё^слы'ша иX. зане` ё^пова'хђ на'нь” И$ плени'ша коры'сти
и^хъ. вельблю'довъ. (Wн~)53, и^ ѓ^ве'цъ, Wс~, и^ Wн~, (и^) ѓ^сло'въ, Wв~. и^ дш~ъ чл~ческихъ, Wр~” (-)54 Ра'ненїи (же)
мно'ѕи падо'ша. зане` (бы'сть) эT (г~а)55 бра'нь. и^
(-)56 въ мњсто и^хъ да'же до пресе'ленїя” (Сн~ове
же)57 полъ пле'мени манасїе'ва всели'шася въ
земли` эT васа'на да'же до ваа'л#е^рмо'на и^ (саи'ръ)58.
и^ горђ` а^е^рмо'ньскђ. и^ (сїи въ лива'нњ)59 ё^мно'жишася” И$ тїи` (бы'ша) кня'ѕи до'мђ племе'ни
и^хъ. (говеръ)60 и^ (е^си)61, и^ е^лии^ль. и^ (газрїель)62.
і^ [е^ремїя]63 и^ ѓ^дђи^я. и^ е^дїе'ль, мђж'и си'лни въ
крњ'пости. (и^) мђж'и и^мени'ти (-)64 (въ домђ)65
эTц~ъ свои^хъ” (-)66 Э$ста'виша (же) б~а эTц~ъ свои^хъ. и^ поплъзнђшася по бо'ѕњхъ люDскиX земля`
(ѓ%ноа). и^хже бы'сть потреби'лъ (г~ь)67 (преD ни'ми)68” И$ възDви'же б~ъ і^и^л~евъ дх~ъ (фђла)69 цр~я асљ=рїиска. и^ дх~ъ (џеглаџафаласа'ръ)70 цр~я а^с#сљ=рьска. и^ (плњни)71 рђви'ма и^ га'да и^ по'лъ племе'ни
манасїи^на. и^ въведе и^хъ въ [а^л#ла'нъ]72 и^ въ
(а^во'ръ)73 (и^ а^ра'и.) и^ на рњкђ гоиза'ню да'же до
дн~е сего”
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ле, син Азува, син Самми, син Йоіла, той жив в Ароірі аж до Навана і
Веелмаона, 9 і напроти східної сторони мешкав, аж до входу пустині
та ріки Ефрату, бо тримали велике
число скотини в ґалаадській землі.
10 В днях же Саула підняли війну
проти агарян і побили їх. І мешкали
в їхніх помешканнях в усій країні
перед лицем сходу Ґалааду. 11 Сини ж Ґада мешкали з їхнього боку в
васанській землі до Селха. 12 Йоіл
був головою, і Сафам – другий,
Яній – васанський писар. 13 І їхні
брати за своїми домами і племенами: Іхаїл, Мосоллам, і Совей, і
Ора, і Охан, і Овія, і Овид – сім. 14
Ті сини Авихаїла. Сини Рувії, Яґади, сини Ґалаада, сини Махаїла, сини Єссея, сини Єдая, сина Вуза, 15
брата сина Авдіїла, сина Ґунія, вони були князями їхнього батьківського дому 16 і жили в Ґалааді і в
Васані, і в їхніх містах, і в усіх
підміських Сарона аж до границь.
17 Всі ці були почислені в днях
Йоатама, царя Юди, і в днях Єровоама, царя Ізраїля. 18 Сини ж
Рувима і Ґада, і половини племені
Манасії були сини сильних, і мужі,
що носять щити і мечі і що натягують луки, навчені ж до війни, і
було їх 40000 і 4000 і 7 сот і 60, які
виходили на бій. 19 Воюали вони
проти агарян, і етурув, і нафисів, і
наваонів. 20 І вони перемогли їх, і в
їхні руки передані були агаряни і
всі їхні поселення, тому що закликали до Господа, коли ставали в
лави, і Він вислухав їх, бо вони
надіялися на нього. 21 І вони взяли
в полон їхню здобич: верблюдів
8000, і овець 200000 і 50000, і ослів
2000, і людських душ 100000. 22
Раненими же впало багато, бо війна
була від Господа, і жили замість
них аж до переселення. 23 Сини ж,
половина племені Манасії, замешкали в землі від Васана аж до Ваалермона, і Саїра, і Аермонської
гори. І ці розмножилися в Ливані.
24 І ці були князями дому їхнього
племені: Ґовер, і Єси, і Еліїл, і
Ґазріїл, і Єремія, і Одуя, і Єдіїл –
мужі сильні в кріпості і мужі славні
в домі своїх батьків. 25 Вони ж покинули Бога своїх батьків і посковзнулися за богами народів тієї
землі, яких Господь вигубив перед
ними. 26 І підняв Бог Ізраїля дух
Фула, асирійського царя, і дух Теґлатафаласара, ассирійського царя, і
взяв в полон Рувима і Ґадда, і половину племені Манасії, і повів їх
до Аллана, і до Авора, і Араї, і на
ріку Ґойзан, аж до цього дня.
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Глава 6
27 Сини Левія: *Ґерсон, Каат і
Мерарі. 28 Сини ж Каата: Амрам, і
Саар, і Хеврон, і Озіїл. 29 Сини ж
Амрама: Аарон, Мойсей і Маріяма.
Сини ж Аарона: Надав, і Авіюд,
Елеазар, і Тамар. 30 І Елеазар породив Фінееса, і Фінеес породив
Авиюда. 31 І Авиюд породив Кевокхея, і Кевокхей породив Озу. 32
Оза ж породив Сарея, і Сарей породив Мерийота. 33 Мерийот же
породив Амарія, і Амарія породив
Ахитова. 34 Ахитов же породив
Садока, і Садок породив Ахимааса.
35 Ахімаас же породив Азарію, і
Азарія породив Йонаса, 36 Йоанас
породив Азарію. Той є Азарія, що
священиком був в домі, який Соломон збудував в Єрусалимі. 37 Породив же Азарія Амарію, і Амарія
породив Ахітова. 38 Ахітов же породив Садока, і Садок породив
Селлума. 39 І Селлум породив Елькію, і Елькія породив Азарію. 40 І
Азарія породив Сареана, і Сарея
породив Йоседека. 41 Йоседек же
пішов, коли переселив Господь Юду, Єрусалим, рукою Навходоносора в Вавилон. 6,1 *Сини ж Левія:
Ґедсон, Каат і Мерари; 2 і це імена
синів Ґедсона: Лувени і Семей. 3
Сини ж Каата: Амрам, і Саар, і
Хеврон, і Озіїл. 4 Сини ж Мерарія:
Моолій і Мусій. Це є роди Левія за
їхніми батьківщинами. 5 Ґедсонові:
Лованій, його син, Ят, його син,
Семна, його син. 6 Йола, його син,
Аддо, його син, Зара, його син, Єтрин, його син. 7 Сини ж Каата:
Ісаар, його син, Аминадав, його
син, Корей, його син, Асир, його
син. 8 Елкана, його син, Ависаф,
його син, Асир, його син. 9 Каат,
його син, Уріїл, його син, Озія,
його син, Саул, його син. 10 Сини
ж Елкана: Амасій, його син, Амиот,
його син, 11 Елкана, його син,
Суфій, його син, Наат, його син. 12
Еліяв, його син, Єрмеїл, його син,
Елкана, його син, Самуїл, його син.
13 Сини ж Самуїла: первородний
його Йовил і другий – Еґовія. 14
Сини ж Мерарія: Моолій, його син,
Ловеній, його син, Семей, його син,
Озія, його син. 15 Саммая, його
син, Ананій, його син, Асая, його
син. 16 Це ж є ті, яких поставив Давид на співаків господнього дому,
де поставив кивот. 17 І вони служили перед шатром дому завіту співаючи, аж доки Соломон не збудував
господній дім в Єрусалимі, і стояли
за своїм чином на їхніх службах. 18
Ці ж є ті, що стояли, їхні сини з
синів Каата: Еман – співець, син
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Глvа, ѕ~”
н~ове левїи, *(герсо'нъ)1, каа'џъ, и^ мера'ри,
(-)2 сн~ове (же) каа'џовы, [а^мра'мъ]3 и^ (саа'ръ)4, (и^) хевро'нъ, и^ ѓ^зїи^ль” (-)5 Сн~ове (же)
[а^мра'мли]6. а^а^роn, (-)7 мољ=сїи, и^ марїямъ.
(-)8 сн~ове (же) а^ар^ о'новы нада'въ, и^ а^виё'дъ, е^леа^за'ръ и^ (џама'ръ)9” (И$) е^леа^заръ роди финее'са (и^)
финее'съ роди (а^виё'да)10” (И$ а^виё'дъ)11 роди (кевок#хе'я)12, [и^]13 (кевоkхе'и)14 роди ѓ^зи” ѓ^зи (же) роди
(саре'я)15, и^ (саре'я)16 роди [мерии^ѓ'џа]17” [Мерии^ѓ'џъ]18 (же) роди а^марїа, и^ а^марїя роди а^хито'ва” (-)19 А$хитоv (же) роди садо'ка, и^ садоk роди
а^химаа'са” (-)20 А$химаа'съ (же) роди а^за'рїю. и^ а^за'рїя роди [и^ѓ^на'са]21. (и^ѓ^на'съ)22 роди а^за'рїю.
то'и (е^сть а^за'рїя и^же) сщ~енъство сътвори'лъ
е^сть, в домђ` ја%же създа` (соло'монъ)23 въ і^ерsлимњ”
(Роди же)24 а^за'рїа а^марїю. и^ а^марїа роди а^хито'ва” (-)25 А$хито'въ (же) роди садо'ка. и^ садо'къ роди
[сел#лђма]26” И$ сел#лђмъ роди (е^лъкїю)27. и^ (е^лкїя)28 роди а^за'рїю” И$ а^за'рїя роди (сареа'на)29. и^
саре'я роди [и^ѓ^седе'ка]30” (-)31 [И$ѓ^седе'къ]32 (же) иZше'лъ е^сть, (е^гда` преведе г~ь і^ё'дђ)33. і^ерsлимъ
рђко'ю навходоносо'ра (въ вављ=ло'нъ)” *Сн~ове (же) левљ=ины, (геџъсо'нъ)34, каа'џъ, и^ мера'ри, и^ сїя и^мена` сн~овъ (геџъсо'нь)35, (лђве'ни)36, и^ семе'и” Сн~ове (же) каа'џовы, [а^мрамъ]37, и^ (саа'ръ)38, (и^) хевро'нъ, и^ ѓ^зїи'ль” Сн~ове (же) мерарїи^ны, моѓ^ли, и^
(мђси)39. (-)40 сїе е^сть роже'нїе левљ=. по ѓ^те'чествїамъ иX, (геџ#сонови)41, (лова'нїи)42 сн~ъ е^го,
(и^а'џъ)43 сн~ъ е^го, (семна)44 сн~ъ е^го” (И$ѓ'ла)45 сн~ъ
е^го, (а^д#до)46 сн~ъ е^го, за'ра сн~ъ е^го, (и^е^џри'нъ)47 сн~ъ
е^го” Сн~ове (же) каа'џови. [и^саа'ръ сн~ъ е^го]48, а^минада'въ сн~ъ е^го, коре'и сн~ъ е^го, а^си'ръ сн~ъ е^го” Є$л#ка'на
сн~ъ е^го. (а^виса'фъ)49 сн~ъ е^го, а^си'ръ сн~ъ е^го” [Каа'џъ]50 сн~ъ е^го, ё^рїи'лъ сн~ъ е^го, ѓ^зїа сн~ъ е^го,
саё'лъ сн~ъ е^го” (-)51 Сн~ове (же) е^л#ка'на, а^масїи
(сн~ъ е^го), (а^миѓ'џъ сн~ъ е^го)52. е^лка'на сн~ъ е^го,
сђфїи сн~ъ е^го, наа'џъ сн~ъ е^го” Є$лїа'въ сн~ъ е^го.
(и^е^рмеи'ль)53 сн~ъ е^го, е^л#ка'на сн~ъ е^го, (самђи^лъ
сн~ъ е^го)” Сн~ове (же) самои'ли, пер#венецъ (е^го), (и^ѓ^ви'лъ)54. и^ (вторы'и е^го'вїа)55” Сн~ове (же) мера'ри,
моѓ'ли (сн~ъ е^го), лове'ни сн~ъ е^го, семе'и сн~ъ е^го,
(ѓ^зїа)56 сн~ъ е^го” [Самъма'я]57 сн~ъ е^го, (а^н#на'нїи)58 сн~ъ е^го. а^саи^я сн~ъ е^го” (-)59 Сїи (же
сђть) и^хже поста'ви дв~дъ на пњвцы до'мђ
гн~я. и^де'же поста'ви кљ=ѓ'тъ” И$ слђжа'хђ преD сњнїю до'ма завњта (пою'ще)60, до'ндеже създа соло'монъ до'мъ гн~ь въ і^ерsлимњ, и^ стоа'хђ по чи'нђ свое^мђ въ слђже'нїи и^хъ” (-)61 Сїи (же сђть)
преDстоя'щїи (-)62 сн~ы и^хъ эT сн~овъ каа'џов#. е^ма'нъ пњве'цъ сн~ъ (и^ѓ^сїевъ)63, сн~а самђи'лева”
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Сн~а е^л#ка'нова, сн~а (е^ремеи'лева)64, сн~а (и^е^лига'вля)65,
сн~а (наа'џова)66” Сн~а сђфїи^на, сн~а е^лкана'е^ва, сн~а
(а^миѓ'џова)67, сн~ове а^масїи^на” (-)68 Сн~а и^ѓ^и'лева,
сн~а а^за'рїева, сн~а сафанїева” Сн~а (маа'џова)69, сн~а
(а^серова)70, сн~а (а^виса'фова)71 (е^лка'нова сн~а а^си'рова,)
сн~а (крое'ѓ^ва)72” (Сн~а а^минада'вова) сн~а (а^сорова)73,
сн~а каа'џова, сн~а левљ=и^на, сн~а і^и^л~ева” (Сн~а џаа'џова,) и^ бра'тъ е^го а^са'фъ, и^же стоя'ше ѓ^деснђ'ю
е^го, а^са'фъ (же быs) сн~ъ (парахїи)74, сн~а самаа'ева”
Сн~а михае^лева, сн~а (мисилева)75, сн~а мельхїева”
Сн~а (и^џанїева)76, сн~а зарае^ва, сн~а [а^даи'ля]77, сн~а
[и^џамо'ва]78, сн~а (зем#ми'на)79, сн~а семеи^е^ва” Сн~а
[и^а^џова]80, сн~а (веџсо'нова)81, сн~а левљ=и^на” (-)82 Сн~ове
(же) мера'рины бра'тїя иX (ста'ша) ѓ^шђ'юю (е^џа'мъ)83, сн~ъ [хђсїеv]84, сн~а а^вдїина, сн~а малохова”
Сн~а (савїева)85, сн~а (а^масїева)86, сн~а хелкїе^ва” Сн~а
а^маса'ева, сн~а ванїина, сн~а (съми'рова)87” Сн~а моѓ^лїева, сн~а мђсїева, сн~а мерарїина, сн~а левљ=и^на” (-)88
Бра'тїя (же) иX по до'мђ эTч~ества и^хъ (да'ны левљ=томъ)89 въ вс^е слђже'нїе скљ=нїи до'мђ (гн~я)90”
И$ а^а^ро'нъ и^ сн~ове е^го кадя'хђ наD ѓ^л#таремъ всегосъж#же'нїя, и^ на ѓ%лтарь џимїя'ма въ вся'ко дњ'ло ст~ыхъ ст~ымъ, и^ да мо'лятся за і^и^л~я по
всемђ` и^же повелњ` мољ=сїи ра'бъ бж~їи” (-)91 Сїи (же
сђть) сн~ове а^а^ро'ни, (е^лиа^за'ръ)92 сн~ъ е^го, финее'съ
сн~ъ е^го, (а^виё'дъ)93 сн~ъ е^го” (Боћи)94 сн~ъ е^го, ѓ%зи
сн~ъ е^го, (сареа'съ)95 сн~ъ е^го, [мерїѓ'џъ]96 сн~ъ е^го,
(а^варїя)97 сн~ъ е^го, а^хито'въ сн~ъ е^го” Садоk сн~ъ е^го,
а^хїа^ма'съ сн~ъ е^го” И$ сїя ѓ^бита'нїя и^хъ, (по
ё'лицамъ)98 иX, (и^) въ предњ'лехъ (-)99 сн~овомъ,
а^а^ро'нимъ племе'ни кааџовђ, тњмъ б^о (въ жре'бїи
пер#вїе слђчи'ся)100” И$ даша и^мъ (гевро'нъ)101 в# земли`
і^ё'дине и^ поDградїа (и^хъ по ѓ%крsтъ)102” *И$ се'ла
града, и^ (дворы)103 даша хале'вђ сн~ђ и^е^фонїи^нђ”
(-)104 Сн~оM (же) а^ар^ ониM даша грады, къ ё^бњжанїю
хевро'на, (и^ поDградїа е^го), и^ (ловинђ`)105 и^ поDградїя
е^го, и^ [а^ло'мъ]106, и^ ѓ^ко'лнее града е^го” (-)107 И$ (кело'мъ)108 и^ поDградїа е^го, и^ а^санъ и^ поDградїя е^го, и^
(вес#џъсомоs)109 и^ поDградїя и^хъ, и^ (веџъсђръ)110 и^
поDградїя е^го” (-)111 эT колњна (же) венїа^минова (гаваѓ'нъ)112, и^ поDградїа е^го, и^ (а^наџо'џ#)113 и^ поDградїя
е^го, и^ (е^лам#ве'и)114 поDградїя е^го, всњх# (же) градовъ,
г~і, (съ поDгражаны своими), по племе'немъ и^хъ. И$
сн~омъ (же) каа^џовымъ ѓ^ставшимъ эT племе'не
ро'да, эT по'лъ племе'не манасїе^ва (даша) въ ѓ^держанїе градоv, і~” И$ сн~омъ (геџ#со'нимъ)115 по племе'неM
и^хъ эT колњна (и^сирова)116, (и^) эT колњна а^си'рова.
(и^) эT колњ'на (неџали'мова)117. (и^) эT колњ'на манасїева въ васа'нњ, гра'ды, г~і” И$ сн~омъ мера'рїиномъ по племе'немъ ихъ, эT колњ'на рђви'мова. (и^)
эT колњна га'дова, (и^) эT колњна заё^ло'ня. (да'ша)
въ жре'бїи гра'довъ, в~і” (-)118 да'ша (же) сн~ове і^и^л~еви
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Йосія, сина Самуїла, 19 сина Елкана, сина Еремеїла, сина Єлигава, сина Наата, 20 сина Суфа, сина Елканая, сина Амиота, сини Амасії. 21 Сина Йоїла, сина Азарії,
сина Сафанія, 22 сина Маата, сина Асера, сина Ависафа, Елкана,
23 сина Асира, сина Кроея. Сина
Аминадава, сина Асора, сина
Каата, сина Левія, сина Ізраїля,
24 сина Таата. І його брат Асаф,
що стояв справа від нього, Асаф
же був син Парахії. Сина Самая,
25 сина Михаела, сина Мисилева,
сина Мельхія, 26 сина Ітанія, сина Зарая, сина Адаїла, 27 сина
Ітама, сина Земмина, сина Семея,
28 сина Ятова, сина Ветсона, сина Левія. 29 Сини ж Мерари, їхні
брати, стали зліва: Етам, син Хусія, сина Авдія, сина Малоха, 30
сина Савія, сина Амасія, сина
Хелкія, 31 сина Амасая, сина Ванія, сина Сомира, 32 сина Моолія, сина Мусія, сина Мерари, сина Левія. 33 Брати ж їхні за домом батьківщин їхніх дані левітам на все служіння шатра господнього дому. 34 І Аарон, і його
сини кадили над жертовником цілопалення і на жертовнику ладану на всяке діло святого святих і
щоб молитися за Ізраїль в усьому, що заповів божий раб Мойсей. 35 Ці ж є сини Аарона: Елиазар, його син, Фінеес, його син,
Авиюд, його син, 36 Бокси, його
син, Озій, його син, Сареас, його
син, 37 Меріот, його син, Аварія,
його син, Ахітов, його син, 38 Садок, його син, Ахіамас, його син.
39 І це їхні поселення за їхніми
вулицями і в околицях синів Аарона, племені Каата, бо їм випав
першим жереб. 40 І дали їм Геврон в землі Юди і підміські їхні
довкруги. 41 *І поля міста, і двори дали Халевові, синові Єфронії.
42 Синам же Аарона дали міста
для втечі: Хеврон і підміські його, і Ловину і підміські його, 43
44 і Алом і околиці міста його, і
Келом і підміські його, і Асан і
підміські його, і Вестсомос і підміські їхні, і Ветсур і підміські
його. 45 З племені ж Веніямина:
Ґаваон і підміські його, і Анатот і
підміські його, і Еламвей і підміські його. Всіх же міст 13 з підчиненими своїми за їхнім племенем. 46 І синам же Каата, що осталися з племені роду, з половини племені Манассії дали в спадок 10 міст. 47 І синам Ґетсона за
їхніми племенами – з племені
Ісира, і з племені Асира, і з племені Неталима, і з племені Мана-
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сії в Васані 13 міст. 48 І синам Мерари за їхніми племенами з племені
Рувима, і з племені Ґада, і з племені
Завулона дали в жереб 12 міст. 49
Дали ж сини Ізраїля левітам міста і
їхні передмістя. 50 Дали ж їх за жеребом з племені синів Юди, і з племені синів Симеона, і з племені синів Веніямина ці міста, які назвали
своїми іменами. 51 І ті, що були з
племені синів Каата, були ж міста в
їхніх границях з племені Ефраїма.
52 *Дали бо їм міста для втечі:
Сихем з підміськими його в горі
Ефраїма, і Ґазер з його підміськими, 53 і Єкмаан з його підміськими,
і Веторон і його підміські, 54 і
Елон з його підміськими, і Ґетремон з його підміськими. 55 І з половини племені Манасії Інер і його
підміські, і Євлаам і його підміські.
Це племені – осталим синам Каата.
56 Синам же Ґетсона з племені половини племені Манасії, дали Ґаулон в Васані і підміські його, і Астарот з його підміськими. 57 І з
племені Ісахара – Кедес з підвладними йому, і Надар з підвладними
йому, і Рамот 58 і його підміські, і
Енан з підчиненими йому. 59 І з
племені Асира – Масію з підчиненими йому, і Равот і його підміські, 60 і Акоак і його підміські, і
Роов з підчиненими йому. 61 І з
племені Неталима – Кадис в Галилеї і його підміські, Хамот з підчиненими йому, і Канатем і його підміські. 62 І осталим синам Мерари
дали: з племені Завулона – Реммон
і його підміські, і Кадис, і Ремон з
підчиненими йому, 63 і за Йорданом Єрихон; напроти сходу Йордану – з племені Рувима, і Восор в
пустині з підчиненими йому, і Ессу
з підчиненими йому, 64 і Кадимот і
підміські його, і Мопсат з його підміськими. 65 І з племені Ґада – Рамат в Ґалааді і його підміські, і Наїм з підвладними йому, 66 і Есевон
з підвладними йому, і Язер з підвладними йому.

Глава 7
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1 І *це сини Ісахара: Тола, і Фуа,
і Ясув, і Асомврам – чотири. 2 Сини ж Толи: Озій, і Рафеас, і Яруїл, і
Амин, і Афтам, і Самуїл, ці були
князями по домах своїх з племені
Толи, дуже сильні мужі; були почислені в днях Давида – 20000 і
2000 і 6 сот. 3 Сини ж Озія і сини
Єзри: Єзра, Михаїл, і Авліяс, і Йоіль, і Осіас, всіх князів п’ять. 4 І з
ними, за їхнім родом і за домом
їхніх батьків, підперезані і сильні,
щоб стати в лави до бою, 30000 і
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левљ=томъ гра'ды, и^ поDгра'дїя и^х#” (-)119 да'ша
(же и^хъ) по жре'бїю эT колњ'на сн~овъ і^ё'дин#. и
эT колњ'на сн~овъ симеѓ'нь. (и^ эT колњ'на сн~овъ
венїами'нь.) гра'ды сїи и^хже назва'ша (и^ме'ны
свои'ми)120” І$ (и'же бя'хђ) эT племе'не сн~овъ каа'џоv.
(-)121 бы'ша (же) гра'ды въ предњ'лехъ и^хъ эT колњ'на е^фрњмова” (-)122 *да'ша б^о (и^мъ)123 гра'ды
на ё^бњжа'нїе, сихе'мъ (съ)124 поDгра'дїями е^го. в#
горњ е^фрњмовњ и^ газе'ра (с)125 поDгра'дїями е^го” И$
[е^к#маа'нъ]126 (с)127 поDграже'ными е^го. (и^ веџоро'нъ
и^ поDгра'дїе е^го”) И$ [е^ло'нъ]128 (с)129 поDграже'ными
е^го. и^ геџремо'нъ (с)130 поDгра'дїемъ е^го” И$ эT полови'ны колњ'на манасїина [и^нер#]131 и^ поDгра'дная
е^го, и^ е^влаа'мъ и^ поDгра'дная е^го. (сїе племе'ни)132
сн~омъ (каха'џовымъ)133 ѓ^ста'вшимъ” Сн~ом# (же)
(геџсо'нимъ)134 эT племе'ни по'лъ племе'ни манасїева. (да'ша) [гаё^ло'нъ]135 въ васа'нњ, и^ поDгра'дная
е^го. и^ (а^старо'џъ)136 (съ)137 поDгража'ны е^го” И$ эT
колњ'на и^саха'рова кеде'съ (съ)138 поDгража'ны е^го. и^
(нада'ръ)139 (съ)140 поDгража'ньми е^го. и^ (рамо'џъ)141
и^ поDгра'дная е^го. и^ (е^на'нъ)142 (с)143 поDграже'ньми
е^го” И$ эT колњ'на а^си'рова (масїю)144 (с)145 поDграже'ньми е^го. и^ (раво'џъ)146, и^ поDгра'дїе е^го” И$ [а^коа'къ]147 и^ поDгра'дїе е^го” И$ роѓ'въ (с)148 поDграже'н#ными е^го. И$ эT колњ'на (неџали'мля)149, (кади'съ)150 в галиле'и, и^ поDгра'дная е^го. (-)151 хамо'џ#
(съ)152 поDгража'ньми е^го, и^ (канаџемъ)153 и^ поDгра'дная е^го” (И$) сн~омъ мера'рїи^ноM ѓ^ста'вшиM
(да'ша) эT колњ'на заё^ло'ня рем#мо'на и^ поDгра'дная е^го. и^ (кади'съ и^ ремо'нъ)154 (съ)155 поDгража'ными е^го. и^ за і^ѓ^рда'номъ е^рихо'нъ проти'вђ въсто'ка і^ѓр^ да'нова. эT колњ'на рђви'мова. (и^) въсоръ
в# пђсты'ни (съ)156 поDгража'ными е^го. и^ (е'с#са)157
(съ)158 поDгража'ными е^го” И$ кадимо'џъ и^ поDгра'дная е^го. и^ (моўа'џъ)159 (съ)160 поDгра'жными е^го”
И$ эT колњ'на га'дова. (рама'џъ)161 въ галаа'дњ и^
поDгра'дная е^го, и^ (наи^мъ)162 (с)163 поDгража'ными
е^го” И$ е^сево'нъ (съ)164 поDгража'ны е^го. і^ и^а^зе'ръ
(съ)165 поDгража'ны е^го”

і^сsђ наv к~а

Глvа, з~”
(сїи)* сн~ове и^саха'ровы. џо'ла, и^ фђ'а. и^ ја^сђвъ, и^ [а^сомъвра'мъ]1 четы'ре” (-)2 Сн~ове
(же) џо'лы. ѓ%зи, и^ (рафеа'съ)3. і^ (и^а^рђи'ль)4, и^
(а^ми'н#)5 и^ (а^фџа'мъ)6, и^ самђи'ль, (сїи бы'ша) кня'ѕи по домо'хъ племе'нъ свои^хъ. (и^же эT
колњна) џола (мђжїи) крpњча'иши (-)7 (сочте'ни
сђть)8 въ дн~и двд~вы, Wк~. и^ Wв~, и^ ѕ~ соT” (-)9 Сн~ове
(же) ѓ^зїины (и^ сн~ове и^е'зры и^е'зра)10. михаи'лъ, и^
(а^влїа'съ)11, і^ и^ѓ^и'ль, и^ (ѓ^сїа'съ)12. пя'ть (всњхъ
княѕе'и)13” И$ с ни'ми по ро'дом# и^хъ и^ по до614

а~ мо= м~ѕ
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мо'мъ эTчества и^хъ. (препоя'сани и^) си'лни къ ѓ^полче'нїю на' брань, Wл~, и^ Wѕ~, мно'ѕи б^о и^мњша же'ны
и^ сн~ы” (-)14 Бра'тїя (же) и^хъ (та'коy) по (всемђ`
пле'мени)15 и^саха'ровђ (мђжїе), крњпча'иши (къ
бра'ни)16, Wп~, и^ Wз~. сочте'нїе и^хъ (-)17” *(Сн~ове же
венїами'новы)18, (е^влаи)19, и^ (хово'ръ)20, и^ (е^дїи'лъ)21
трїе” (-)22 Сн~ове (же) (е^вла'евы)23. (е^сево'нъ)24 и^ (ѓ^зїа'съ)25, и^ ѓ^зїи'лъ и^ [е^римђџъ]26 и^ (ё'рая)27, пя'ть
княѕе'и (до'мђ эTч~ества)28 (и^хъ, и^ къ бра'немъ)
крњпча'иши (-)29. и^ сочте'нїе иX, Wк~, и^ Wв~. и^ л~, и^ д~”
(-)30 Сн~ове (же ховоровы)31, (самарїа'съ)32, і^ (и^ѓ^а'въ)33, и^ е^лїе^зе'ръ, и^ (е^лїа'на)34, и^ а^марїя, и^ е^римо'џъ, и^ [а^вїя]35, и^ а^наџо'џ# и^ [е^лмеџеM]36. вс^и сїи
сн~ове (хово'ровы)37” (-)38 Сочте'нїе (же) и^хъ по рожеDнїю и^хъ. княѕе'и (пле'менъ)39 эTч~ествъ и^хъ (мђжїи къ бра'ни) крњпча'ишихъ (-)40, Wк~. и^ с~” (-)41
Сн~ове (же) (и^е^дїи'левы)42 (валаа'м#)43 (і^) [и^е^ѓ'съ]44. и^
венїа^ми'нъ, и^ а^ѓ'џ#. и^ (а^ханаа'нъ)45. і^ (и^ѓ^џа'нъ)46 и^
[џарси'съ]47, и^ (а^саи'ръ)48” Вси сїи сн~ове, (и^е^дїи'левы)49
кня'ѕи пле'менемъ (своиM) крњпча'иши (мђжи)50, Wз~і,
и^ с~, (къ ѓ^полче'нїю сходя'щїи)51” И$ (сафа'н# же)52, и^
(а^фа'нъ)53. (-)54 сн~ове (и^е^римђџовы)55. (е^сђдъ) сн~ъ е^го
(-)56, (неџали'мъ сн~ъ е^го)57, [и^е^сїи'лъ]58 и^ [гои'ни]59 і^
(и^е^се'ръ)60. и^ (селаиM)61, сн~ове, [валалааM]62” Сн~ове (же)
манасїе, [е^зрїи'ль]63. е^гоже роди` нало'жница е^го си'ра,
(и^) роди` (и^) махи'ра эTц~а галаа'дова” (-)64 Махиr (же)
поја%тъ женђ` (а^фи'рђ)65. и^ (а^фи'нђ)66 і^ и'мя сестрњ
е^го (мааха)67. (-)68 и%мя (же) второ'и (салџаа'дъ)69,
(-)70 роди'ша (же) ся (салџаа'де)71 дще'ри” И$ породи`
(маа'ха)72 жена` махирова сн~а, и^ нарече и%мя е^го фареs
і^ и'мя бра'тђ е^го (соѓ^ро'ръ)73 (и^) сн~ъ е^го ё^ла'мъ.
(и^ сн~ове е^го и^ла'м#, и^ ракаM”) (-)74 Сн~ове (же и^ла'мовы)75, [валаа'мъ]76, сїи (сђть) сн~ове галаа'довы сн~а
махи'рова сн~а манасі'ева” (-)77 Сестра' (же) е^го (мельхе'дъ)78. роди' (же) [и^е^сђ'да]79. и^ а^вие^зе'ра. и^ (малаа'да)80” (-)81 Бњхђ (же) сн~ове семи'ра. (і^и'мъ)82, и^ сихе'мъ, и^ (дочїиM)83 и^ (е^нїа'мъ)84” (-)85 Сн~ове (же)
(е^фрњмли)86 (џђсала'мъ)87. и^ (ра'мъ)88 (сн~ы)89 е^го, и^
(џаа'мъ)90 сн~ъ е^го. (и^) е^лаа'дъ сн~ъ е^го. (и^ џаа'д#)91
сн~ъ е^го” (И$) (зава'дъ)92 сн~ъ е^го, (и^ сђџа'ла)93 сн~ъ е^го. и^ е^зе'ръ, и^ (е^з#ла'да)94. (-)95 ё^би'ша (же) и^хъ
мђжи ге'џъ и^же роди'шася въ земли` (то'и) зане`
и^зыидо'ша взя'ти (ѓ^держа'нїе)96 иX” И$ скоrбя'ше е^фре'мъ эTц~ъ и^хъ (мно'ги дн~и)97 и^ прїидо'ша бра'тїя е^го да ё^тњшаT е^го” (Пото'мъ)98 вни'де к женњ` свое'и и^ зачаT и^ роди` сн~а, и^ нареq и%мя е^го [варїе]99 сего ра'ди и^же въ злыX (до'мђ (е^го)100 роже'нъ
е^сть)101” [дщи' же е^го бы'сть сара'а]102 (-)103 въ ѓ^ныхъ прочїихъ и^ (сїя) созда` веџороn ни'жнїи и^
вы'шнїи, [и^ са'дрђ]104” (Рафа'и же)105 [сн~ъ]106 е^го
(ресеџъ)107. и^ (џа'лаи)108, (сн~ъ)109 е^го. и^ (џанаа'нъ)110
сн~ъ е^го” (И$) лаа^да'нъ сн~ъ е^го. (и^) (а^м#миё'дъ)111
615

6000, бо вони мали багато жінок і
дітей. 5 Брати ж їхні також в
усьому племені Ісахара мужі дуже сильні на війну, їх перепис –
80000 і 7000. 6 *Сини ж Веніамина: Евлай, і Ховор, і Едиїл –
три. 7 Сини ж Евлая: Есевон, і Озія, і Озіїл, і Еримут, і Урая –
п’ять князів їхнього батьківського дому, і дуже сильні до бою. І
їх перепис – 20000 і 2000 і 30 і 4.
8 Сини ж Ховора: Самарія, і
Йоав, і Елієзер, і Еліяна, і Амарія,
і Єримот, і Авія, і Анатот, і
Елметем. Всі ці сини Ховора. 9
Їхній же перепис за їхніми родами, князями їхніх батьківських
племен, дуже сильних мужів до
бою – 20000 і 200. 10 Сини ж
Єдіїла: Валаам, і Єос, і Веніямин,
і Аот, і Аханаан, і Йотан, і
Тарсис, і Асаїр. 11 Всі ці сини
Єдіїла, князі своїх племен, дуже
сильні мужі, 17000 і 200, що
стають в лави. 12 І Сафан же, і
Афан – сини Єримута, Єсуд, його
син, 13 Неталим, його син; Єсіїл,
і Ґоїни, і Єсер, і Селаїм – сини
Валалаама. 14 Сини ж Манасії:
Езріїл, якого породила його наложниця Сира, і породила й Махира – батька Ґалаада. 15 Махир
же взяв жінку Афиру і Афину, й
ім’я його сестри Мааха, ім’я ж
другої – Салтаад; народилися ж
Салтааді дочки. 16 І породила
Мааха, жінка Махира, сина, і він
назвав його ім’я Фарес, і ім’я
його брата Соорор, і його син
Улам. 17 І його сини Ілам і Ракам. Сини ж Ілама: Валаам. Це є
сини Ґалаада, сина Махира, сина
Манасії. 18 Сестра ж його Мельхед породила ж Єсуда, і Авиєзера, і Малаада. 19 Були ж сини
Семира Іїм, і Сихем, і Дочіїм, і
Еніям. 20 Сини ж Ефраїма: Тусалам, Ірам – його сини; і Таам,
його син, і Елаад, його син, і
Таад, його син, 21 і Завад, його
син, і Сутала, його син, і Езер, і
Езлада. Вбили же їх мужі Ґета,
які народилися в тій землі, бо
вийшли взяти їхній маєток. 22 І
багато днів сумував Ефрем, їхній
батько; і прийшли його брати,
щоб його потішити. 23 Потім
ввійшов до своєї жінки. І зачала, і
породила сина, і назвав його ім’я
Варіє задля цього, що народився
в злі його дому. 24 Дочка ж його
була, Сараа, в тих, що осталися, і
вона збудувала нижній і горішний Веторон і Садру. 25 Рафай
же, його син Ресеф, і Талай, його
син, і Танаан, його син, 26 і Лаадан, його син, і Аммиуд, його
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син, Елисама, його син, 27 Рун,
його син, і Осіє, його син. 28 І
їхня посілість і поселення – Ветиль і їхні села напроти сходу
Йордану, і на західній стороні –
Ґазера і їхні села, і Сихем з йому
приналежними, і Ґаґай з йому
приналежними 29 аж до гір, і
Маґеддон і йому приналежні, Дор
і йому приналежні. В тих поселилися сини Йосифа, сина Ізраїля. 30 *Сини Асира: Ямна, і Єсуд, і Єсує, і Варія, і Саррея, їхня
сестра. 31 Сини ж Варія: і Хевер,
і Мелхіїл, цей був батько Заведа.
32 І Єховер породив Яфлета, і
Сомира, і Хотана, і Сую, їхню
сестру. 33 І сини Яфлета: Фасех, і
Амамаат, і Асоат, це сини Яфлета. 34 Сини ж Сомира: Іхиур,
Ранґоя, і Ава, і Арам. 35 Сини ж
Асуда: брати його Суфа, і Амна, і
Єлим, і Алам. 36 Сини ж Соіфа:
Аріафер, і Суан, і Ворин, що у
Вравасарі, 37 і Іюд, і Самма, і
Селимван, і Ітран, 38 і Єфони, і
Фасфа, і Арей. 39 Сини ж Оли:
Аніїл і Расія. 40 Всі ці сини
Асира, всі князі племен і батьківських родів, вибрані і кріпкі
силою, князі воєвод. Перепис же
їх на ставання в лави в час війни
– 20000 і 6000 чоловік.

Глава 8
1 *Веніямин же породив Вала,
свого первородного, і Аасаїла,
другого, і Діера-Арета, третього,
2 і Наґуїла, четвертого, і Рафу,
п’ятого. 3 Були ж сини Вали: Ясофан, і Ахиран, й Іван, 4 Ависуе
ж, і Наман, і Ахія. 5 Це є сини Аґода: Гири, і Авиюд, і Ависуй, і
Нами. І 6 це сини Аода: Гирам,
Сапфан, і Аруам. Це є князі племен тих, що живуть в Гаваї, яких
переселили до Мануата: 7 і Нааман, і Акія, і Ірам. Той привів їх і
породив Ґира, Азана, і Нуя. 8 І
Сеорим породив в країні моавській, після того, як його відпущено, і Осимасима і Вала – жінки
його. 9 Він породив від своєї жінки Вали Йовава, і Самію, і Мису,
і Мелхома, 10 і Йоаса, і Сехію, і
Мармія; це є його сини, князі їхніх батьківських родів. 11 Від Енсими ж він породив Амитова і Елифаада. 12 Сини ж Елифаада: Евер, і Мисоам, і Самиїл. Той збудував Анон, і Адона і двори його,
13 і Еод і двори його. Вара ж і
Самасій – князі племен тих, що
живуть в Аіламі, і ті прогнали
тих, що жили в Ґеті. 14 І їхні брати Сосиль, і Еримот, 15 і Завадія,
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сн~ъ е^го. е^лиса'ма сн~ъ е^го” [Рђ'нъ]112 сн~ъ е^го (и^ѓ^сїе)113 сн~ъ е^го” И$ дръа'нїеy и^хъ и^ ѓ^бита'нїе веџи'ль,
и^ ве'си (иX)114, проти'вђ восто'ка (ноа^ра'ня)115. (и^) къ
запаDнњи стра'нњ газе'ра и^ ве'си (и^хъ)116. (и^ сихе'мъ
съ прилежа'щими е^мђ.) (и^ гага'и)117 съ прилежа'щими е^мђ (-)118 даже до го'ръ (-)119” (И$) магед#до'нъ и^
прилежа'щїи е^мђ, до'ръ (-)120 прилежа'щїе е^мђ. в#
тњхъ в#сели'шася сн~ове и^ѓ'сифовы сн~а і^ил~ева” *Сн~ове
а^си'ровы, (і^аMна)121 и^ (е^сђдъ)122, и^ [е^сђе]123, и^ [варїа]124. и^ [сар#ре'я]125 сестра` и^хъ” (-)126 Сн~ове (же)
[варїе'вы]127 (и^) (хеве'ръ)128. и^ мелхїи'ль се'и (бы'сть)
эTц~ъ (заве'довъ)129” И$ (е^хове'ръ)130 (же) роди` (на^фле'та)131. и^ [соми'ръ]132 и^ [хоџана]133 и^ (сђ'а)134 сестрђ`
и^хъ” И$ сн~ове (и^а^фле'товы)135 (фасе'хъ)136, (и^ а^мамаа'џъ)137 и^ (асоа'џъ)138, сїи сн~ове (и^а^фле'товы)139” (-)140
Сн~ове (же) (соми'ровы)141. (и^хиё'ръ, ран#го'я,)142 и^ (а^ва)143, и^ а^ра'мъ (-)144” (Сн~ове же а^сђдовы) братїя
е^го (сђфа)145. и^ (а^мна)146. і^ (и^е^ли'мъ)147. и^ (а^ламъ)148”
Сн~ове (же) (сои^фовы)149 (а^рїафе'ръ)150, и^ (сђанъ)151, и^
(вори'нъ)152 (иже въ вравасаре)153” (І$ и^ю'дъ)154 и^ (сам#ма)155 и^ (сели'мъванъ)156, і^ (и^џран#)157, (и^ е^фо'ни)158
и^ фасфа, и^ (аре'и)159” (-)160 Сн~ове (же) ѓ^ли'ни (-)161
а^нїи'ль. и^ расїя” Вс^и сїи` сн~ове а^сљ=ровы, вс^и кня'ѕи
(племе'нъ и^) эTч~ествъ и^збрани. (и^) крњпки си'лою
кня'ѕи вое^во'дамъ. сочте'нїе (же) и^х# (въ вре'мя
брани) на вополче'нїе (-)162, ( Wк~, и^ Wѕ~, мђжїи)163”

Глvа, и~”
1

енїа^ми'н#* же) роди` (ва'ла)2 прьве'нца свое^го, и^
(а^а^саи'ля)3, в#тора'го, [и^]4 (дїе'ра, а^ре'џа)5, тре'тїя^го” [И$]6 (нагђи'ла)7, четве'ртаго, и ра'фђ,
пя'таго” (-)8 Бы'ша (же) сн~ове ва'ле. (и^а^софа'нъ)9, и^ (ахиранъ)10 і^ (и^ѓ^а'нъ)11” (-)12 А$висђ'е (же) и^
(наманъ)13 и^ а^хїя” (Сїи сђть сн~ове а^года ги'ры, и
авиё'дъ, и^ а^висђе, и^ нами`, и^)14 сїи` сн~ы а^ѓ'ди, (гираM сапфа'нъ, и^ а^рђа'мъ). сїи сђть кня'ѕи пле'менемъ
ѓ^бита'юща въ гава'и. (-)15 (и%хже пресели'ша)16 въ
(манђа'џ#)17 И$ (наа^ма'нъ)18, и^ (акїя)19, і^ (и^ра'мъ)20
то'и [-]21 [приведе и%хъ]22, и^ роди` (ги'ра), (а^за'на)23. и^
(нђя)24” И (сеѓ^ри'мъ)25 роди'въ въ странњ моа'вли,
по эTпђще'нїи е^го, (и^) (ѓ^сима'симъ)26 и^ (ва'ла)27 (же'ны
своя`)28” (-)29 Роди ( y) эT (ва'лы)30 жены` свое'а и^ѓ^ва'ва, и^ (самїю)31 и^ ми'сђ и^ (мел#хо'ма)32” І$ и^ѓ^а^са и^
(сехїю)33 и^ мармїю. сїи (сђть сн~ове е^го) кн~ѕи эTч~ествъ (свои^хъ)” (-)34 эT (е^нъси'мы)35 (же) роди (а^мито'ва)36. и^ (е^лифаа'да)37. (-)38 сн~ове( y) (е^лифадовы)39.
(е^ве'ръ)40, (и^) (мисоа'мъ)41. (и^ самии'лъ)42, то'и созда
(а^но'нъ)43. и^ (а^до'на)44 и^ дворы` е^го. (и^ е^ѓ'дъ дворы`
е^го)” (Вара же)45 и^ (самасїи)46 кня'ѕи племе'немъ живђщимъ въ а^и^ла'мњ, и^ тїи и^зъгнаша живђщихъ
въ ге'џђ” И$ [братїя и^хъ]47 (сосиль)48, и^ (е^римо'џъ)49”
И завадїя и^ [а^раD. и^ а^вадъ]50” (Мисолам же)51 и^ е'с616
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фа, (-)52 [и^ е^зїя]53, сн~ове (варїя)54” И$ завадїи, и^
(месома'ни)55. и^ (езекїи)56, и^ (аве'ръ)57” І$ (и^а^сїевы, и^
марїи)58, і^ (и^е^зелїя)59, и^ (ѓ^ва'въ)60. сн~ове (е^лифа'ли)61”
И$ ја^ки'м#, и^ (хезрїи)62, и^ (зе'вди)63” І$ и^лиѓ^и^наи, и
(салаџїи)64, и^ е^лии'ль” И$ (а^даня)65, и^ варе'я, и^ самараџъ, сн~ове (семеи'совы)66” И$ [е^сфанъ]67, и^ (а^веr)68
и^ (е^ли'лъ)69” (И$ а^дрїя), и^ [а^вдо'нъ]70, и^ зе'хри, и^ а^на'нъ” И$ а^нанїя, (-)71 і^ (и^хам#)72 и^ (наџаџїя)73”
(-)74 И$ [е^фаџїя]75, и^ [фанђи'ль]76 сн~ове (и^са'ковы)77” И$
(самоа'съ)78, и^ [саре'а]79 и^ (е^џнїя)80” И$ (е^рси'лъ)81, і^
и^лїя, и^ зехрїя, сн~ове (же и^е^ремои'мъли)82 сїи` (патрїа'рхи сїи` бы'ша пле'менеM свои^м#)83 нача'лницы, сїи`
ѓ^бита'ша въ і^ерsли'мњ” (-)84 *Въ гаваѓ'нњ (же) всели'ся (і^и'ль) эTц~ъ е^гаваѓ'нь, і^ и'мя женњ` е^го маа'ха” (-)85 Сн~ъ (же е^го)86 прьве'нецъ, [а^вдоn]87 и^ сђръ,
и^ ки'съ, и^ (вае^лъ)88. (и^ надаv” И$ ни'ръ)89, (-)90 (гед#да'ръ)91, (и^ а^н^ё'и), и^ бра'тїя (же) е^го, (заё'ръ)92
[-]93” И$ (махае^ло'д#)94 (и^же) роди` сама'я. сїи же (ѓ^бита'ша по бра'тїи свое'и)95 въ і^ерsли'мњ съ бра'тїею свое'ю” (-)96 *Ни'р (же) роди` ки'са, и^ ки'съ роди`
саё'ла, (-)97 саё'лъ (же) роди` и^ѓ^наџа'на, и^ мелхисђе,
и^ а^минада'ва, и^ [е^зваа'ла]98” (-)99 [Сн~ъ]100 (же) и^ѓ^наџа'новъ, [мемъфивал#ме'и]101. (и^ ме'мъџивосте'и), и^
[мемъфива'л]102 (же), роди` [ми'хђ]103” (-)104 Сн~ове (же)
ми'ха, (фиџо'џъ)105 и^ [мало'хъ]106. и^ [џаре'съ]107, и^
[хаи^а'съ]108” И$ [хаа'съ]109 (же) роди` (и^ѓ'да, и^ѓ'да)110
роди` [салеме'џа]111, и^ а^смо'џа, и^ зам#врїю, (-)112 зам#врїи (же) роди` (мо'сђ)113” И$ (мо'са)114 роди` (лаа'нђ)115,
(е^мђже сн~ъ бы'сть а^ра'а, эT а^ра'и, роженъ е^сть е^лъла'са, и^же роди` а^саи'ла)116” (А$се'лю же)117 (бњша прьвенецъ е^го.) ѕ~ сн~овъ. (-)118 сїя (же) и^мена` и^хъ,
е^зрика'мъ (-)119, і^ и^змаи'ль. и^ зарїя, (-)120 а^вдїя, (и^
сара'а,) и^ а^на'нъ, вси' (же) тїи сн~ове (а^саи'левы)121”
(-)122 Сн~ове( y) (е^се'ха)123 бра'та е^го, (и^) [ё^ла'мъ]124
прьвенеw е^го, и^ (е^сђсъ)125 вторы'и, [и^]126 (е^лифа'съ)127,
тре'тїи” (-)128 Бы'ша (же) сн~ове (и^ё^даMли)129 (мђжи
крњпча'ишїи)130 (вели'кою) крњпостїю напряза'юще
лђкъ. и^ мно'ги и^мњ'юще сн~ове. и^ сн~ы сн~овъ, р~н”
вси` сїи` эT сн~овъ венїа^ми'нихъ”

Глvа, џ~”
1

весь (же) і^и^л~ь (сочте'нъ е^сть по пле'менемъ)
и^хъ, и^ с^е сђть пи'саны в#ъ кни'ѕњ цр~еи і^и^л~евыхъ, і^ и^ё'диныхъ. по преселе'нїи въ вављ=ло'нъ ради безако'нїя и^хъ” (И/мже безаконова'ша.) і^ и^же ѓ^бита'ша первњ'и въ ѓ^держа'нїихъ
(-)2, (и^) въ градњхъ (своиX) і^и^л~ь, (и^) сщ~енницы (и^)
левљ=ты, и^ прида'нїи” (И$же ѓ^ста'ша)3 въ і^ерsли'мњ
(съ)4 сн~ъми і^ё'диными (-)5 эT сн~овъ вениа^ми'нь, и^
эT сн~овъ е^фрњмль и^ манасїинъ” (ѓ^џи'и)6 сн~ъ [а^миё'довъ]7 сн~а (е^мврїи^на)8. (сн~ове)9 эT сн~овъ фа617

і Арад, і Авад, 16 Мисолам же, і
Есфа, і Езія – сини Варія. 17 І Завадій, і Месоманій, і Єзикій, і Авер, 18 і Ясієвій, і Марій, і Єзелій,
і Овав – сини Елифала. 19 І Яким,
і Хезрій, і Зевдій, 20 і Ілиоінай, і
Салатій, і Еліиль, 21 і Аданя, і
Варея, і Самарат – сини Семеїса.
22 І Єсфан, і Авер, і Елил, 23 і Адрія, і Авдон, і Зехри, і Анан 24 і
Ананія, й Іхам, і Нататія, 25 і Ефатія, і Фануїл – сини Ісака. 26 І
Самоас, і Сарея, і Єтнія, 27 і Єрсил, і Ілія, і Зехрія – сини ж Єремоїма. 28 Вони партріярхи, вони
були володарі своїх племен, вони
проживали в Єрусалимі. 29 *В
Ґаваоні ж поселився Іїль, батько
Еґавона, й ім’я його жінки Мааха.
30 Його же первородний син Авдон, і Сур, і Кис, і Ваел, і Надав, і
Нир, 31 Ґеддар, і Ануй, і брати ж
його Заур 32 і Махаелод, що породив Самая; вони ж проживали
напроти своїх братів, в Єрусалимі
зі своїми братами. 33 *Нир же породив Киса, і Кис породив Саула,
Саул же породив Йонатана, і Мелхисуя, і Аминадава, і Єзваала. 34
Син же Йонатана Мемфивалмей і
Мемтивостей. І Мемфивал же породив Миху. 35 Сини ж Михи:
Фитот, і Малох, і Тарес, і Хаас.
36 І Хаас же породив Йода, Йода
породив Салемета, і Асмота, і
Замврія, Замврій же породив Моса. 37 І Моса породив Лаана, в якого син був Араа; від Араї народився Еллас, який породив Асаїла. 38 В Асаїла ж були: первородний його і 6-ть синів. Це ж їхні
імена: Езрикам, і Ізмаїл, і Зарія,
Авдія, і Сараа, і Анан; всі ж ті –
сини Асаїла. 39 Сини Есеха, його
брата: і Улам – його первородний, і Есус – другий, і Елифас –
третій. 40 Були ж сини Юдама
дуже сильні мужі, що натягували
лук великою силою, і мали багато
синів і синів синів – 150. Всі ці з
синів Веніямина.

Глава 9
1 І ввесь же Ізраїль перерахований був за їхніми племенами. І
ось вони є записані в книзі ізраїльських і юдиних царів по переселенні до Вавилону за їхні беззаконня, 2 якими вчинили бeззаконня. І ті, що першими жили в
насліддях і в своїх містах Ізраїля,
і священики, і левіти, і приписані.
3 Ті з синів Веніямина і з синів
Ефріма і Манасії, що осталися в
Єрусалимі з синами Юди. 4 Отин
– син Амиюда, сина Емврія, сини

ниж. 9
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з синів Фареса, синів Юди. 5 І з
Силома – Асая, його первородний, і його сини; 6 з синів же Зари – Іейл і їхні брати, яких було
600 і 90. 7 І з синів Веніямина:
Сахом, син Восоллама, сина Одуя, сина Сануа, 8 і Евнаа, син Єровоама, і Елав. І це сини Йозії, і
сини Махера, і Мосоллама, сина
Сафатія, сина Раґуїла, сина Явани. 9 Брати ж їхні за їхніми родами – 9 сот і 50 і 6. Всі ці мужі –
князі племен за домами своїх
батьків. 10 З священиків же – Йодая, і Оарим, і Оаким. 11 І Азарія
– син Хелкії, сина Мосоллама,
сина Садука, сина Мараріота, сина Ахитова, архиєрея божого дому. 12 І Адіям – син Єроама, сина
Тазора, сина Мелхія, і Маасія –
син Адіїла, сина Азера, сина Мосолама, сина Самелимота, сина
Еммара. 13 Їхні ж брати, князі за
домами своїх батьківських родів,
– 1000 і 7 сот і 60, кріпкі силою
на виконання діла служіння в божому домі. 14 З левітів же – Самея, син Асува,сина Азрикама,
сина Савія, сина в Мерари, 15
Ваквакар же, і Арис, і Гарея, і
Метаніяс, син Міхи, сина Зехри,
сина Асафа. 16 І Авдія, син Самея, сина Ґолила, сина Ідитуна, і
Варахія, син Аси, сина Еалкана,
що жив в дворах Нетофата. 17
Дверники ж – Селлум, і Акум, і
Телмон, і Емман. І їхній брат
Селлум же був князем 18 аж до
того часу в брамі царя на сході,
вони держали за своїми силами
між синами Левія. 19 І Селлум,
син Кори, сина Авіясафа, сина
Кори, і його брати, за домом його
батьків, ці є наглядачі над ділами
служіння, стережучи сторожі шатра і їхніх батьків над господнім
полком, стережучи вхід. 20 Фінеес же, син Елеазара, був їхнім
вождем перед Гсподом. 21 І після
нього Закхарій, син Мосоллама,
дверник дверей шатра свідчення.
22 Ці всі вибрані між дверниками, які числом 200 і 12, вони почислені в їхніх дворах за їхнім
племенем; і цих поставив Давид і
Самоїл, видючий у своїй вірі. 23 І
так ті і їхні сини були при дверях
господнього дому в домі шатра,
щоб стерегти по всі дні. 24 За
чотирма вітрами були дверники,
що стерегли: одні – на схід, і на
захід, і на північ, і на південь. 25
Брати ж їхні, які жили в своїх
дворах, і приходили по своїх суботах, від часу аж до часу, тим на
зміну. 26 Бо чотирьом старшим
дверникам, левітам, було доруче-
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ре'съ (сн~въ)10 і^ё'да” И$ эT (сило'ма)11 а^са'ия прьвенец#
е^го и^ сн~ове е^го. эT сн~овъ (же) за'ра, [и^е^и'ль]12 и^ бра'тїя и^хъ, (и%хже бы'сть,) х~, и^ ч~” И$ эT сн~овъ
венїа^ми'нь (сахоM)13 сн~ъ (въсол#ламовъ)14. сн~а ѓ^дђи'ева сн~а [санђ'ѓва]15” И$ [е^вна'а]16 сн~ъ [і^е^ровоа'мовъ]17
[и^ е^ла'въ]18, и^ сїи сн~ы (и^ѓ^зи'ю)19, (и^) сн~ове (махе'ровы)20, и^ (мосол#ла'мовы)21 сн~а сафатїева, сн~а рагђи'лева. сн~а [и^а^ва'ни]22 (-)23 братїя (же) и^хъ по
роже'їя^мъ и^хъ џ~ со'тъ, и^ н~ и^ ѕ~, вс^и (сїи) мђжи
кня'ѕи племе'немъ по домо'мъ эTц~ъ свои^хъ” (-)24
эT сщ~енникъ (же) и^ѓ^да'їя и^ (ѓ^а^ри'мъ)25, и^ [ѓ^а^ки'мъ]26” И$ а^за'рїя сн~ъ хелкїевъ сн~а мосол#ла'мова.
сн~а (садђкова)27. сн~а (марарїѓ'џъ)28, сн~а а^хи'това
а^рхїе^ре'я до'мђ бж~їя” И$ (а^дїамъ)29 сн~ъ [е^роа'мль]30
сн~а (џазо'ръ)31 сн~а [мелхїа'ева]32 и^ маа^сїя, сн~ъ а^дии'ль, сн~а (а^зе'ра)33, сн~а мосола'мля. сн~а (самелимо'џова)34 сн~а (е^м#ма'рова)35” (-)36 Бра'тїя (же) и^хъ
кня'ѕи по домо'мъ эTч~ествъ (свои^хъ), Wа~, и^ з~
со'тъ, и^ ћ~, силнњ'иши крњпостїю къ сотворе'нїю
дњла слђже'нїя в# домђ` бж~їи” (-)37 эT левљ=тъ
(же) (саме'їя)38 сн~ъ (а^сђвовъ)39 сн~а (а^зрика'мова)40,
сн~а (савїева)41, (сн~а въ мерарїи'нњ)42” (-)43 Вак#вака'р
же, и^ а^риs и^ (гаре'я)44, и^ (меџанїа^съ)45 сн~ъ михаеv”
сн~а зе'хри сн~а а^са'фова” И$ а^вдїя сн~ъ саме'я. сн~а
(го'лила)46, сн~а (и^диџђня)47, и^ варахїя сн~ъ [а%сы]48,
сн~а (е^а^лка'нова)49 и^же ѓ^бита` въ дво'рњхъ нетофа'џовыхъ” две'рницы (же) (сел#лђмъ)50 и^ [а^кђмъ]51, и^
(тел#мо'нъ)52, и^ (е^м#ма'нъ)53 и^ бра'тъ и^хъ, (сел#лђмъ)54 (же бы'сть) кня'ѕь, (-)55 даже того (вре'мени) въ вра'тњхъ црsкиX къ восто'кђ (въздержа'хђ по
силахъ своиX)56 въ сн~њхъ левљи^ныX” И$ (сел#лђмъ)57
сн~ъ къре'ѓвъ сн~а а^вїа^сафо'вова сн~а коре'ѓва. и^ бра'тїя е^го по домо'мъ (эTц~ъ)58 и^хъ (-)59. (сїи сђть
зри'тели) наD дњлы слђже'нїя стрегђще стражбы`,
скљ'нїи, и^ эTц~ъ и^хъ наD пол#комъ гн~имъ. Стрегђще въхо'да” (-)60 (Џинее^съ)61 (же) сн~ъ е^леаза'ровъ
(бысть) во'ждъ и^хъ преD (гм~ъ)” И$ (посеM)62 (зак#ха'рїя)63 сн~ъ [мосолла'мїевъ]64 дверниk вра'тъ скљ=нїи
свњдњнїя” (Сїи) вс^и и^збра'ннїи (въ дверницњхъ)65
(и^же въ чи'слњ,) с~, и^ в~і, сїи в селњхъ и^хъ (по племе'немъ и^хъ сочте'но)66, (и^) си'хъ поста'ви дв~дъ и^
само'илъ ви'дящїи въ вњрњ свое'и” И$ (та'ко) тїи
и^ сн~ове и^хъ (быша) въ две'рехъ до'мђ гн~я. в# домђ скљ=нїя стрещи, (по вся` дн~и”) По четы'ремъ
вњтром# бњша (две'рницы стрегђщеи)67. (и^же) къ
восто'кђ (и^) къ западђ, (и^) къ сњ'верђ, (и^) къ ю'гђ” (-)68 Бра'тїя (же) (иX и^же живя'хђ въ селаX своиX, и^ прихожда'хђ)69 (въ сђбо'таX своиX)70 эT вре'мени
даже до вре'мени (на премњнђ)71 тMњ” (Четы'реM б^о
две'рникоM старњишиM върђче'но бысть)72 (левљ=тоv. и^
бњхђ стрегђще собо'ровъ)73 и^ скровищъ до'мђ гн~я”
(-)74 По ѓ%крsтъ (же) цр~кви (гн~я)75 живяхђ въ
618
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стра'жбахъ (своиX). (да е^гда` время бы'сть)76 тїи
(и^) (-)77 ё^трњ (эTтворяюT)78 две'ри цр~кви” (-)79 эT
(того же ро'да)80 (бя'хђ и^) наD сосђды слђже'нїа.
по чи'слђ б^о вноша'хђ (сосђ'ды)81, і^ (-)82 и^зноша'хђ
(-)83. (-)84 эT тXњ (же і^ и^же врђче'н#на и^мњя'хђ
рђ'хла ст~ительствомъ. та'коже)85 и^ надъ мђко'ю пшени'чною (и^) виномъ (и^) е^леѓM (и^) џимїамоM
и^ а^рома'ты” (-)86 Сн~ове (же) сщ~ен#никовъ (ма'сти
эT рама'тъ съдњлахђ)87” И$ мат#таџїасъ левљ=тъ. се'й прьвенецъ (сел#лђмъ крылошани'н# прьвыи бы'сть)88, (е^мђже ё^вњ'рени)89 жеrтвы. (і^) и^же
на сковрадњ (пряжахђся) вели'кого жерца`” (Паки
эT сн~овъ каа'џовыX бра'тїа)90 иX (бяхђ) наD хлњбы
преDложе'нїя (въ сђбо'ты и^ сђбо'ты ја%же ё^гото'вати)91” И$ сїи (быша) (княѕи пњвцеM)92 по семъја%хъ левљ=тъскихъ и^же въ събра'нїю поста'влени, повседн~евное, ја%ко да дн~ь и^ но'щъ (все'гда
свое` слђженїе эTслђжива'ютъ)93” Сїи главы` эTч~ествомъ левљ=томъ по племе'немъ иX, нача'лницы
(же) сїи (вс^и) пребыва'хђ въ і^ерsли'мњ” И$ въ гаваѓ'нњ (же) ѓ^ста` эTц~ъ гаваѓ'нь (і^е^и^е^левъ)94. (-)95 и%мя женњ` е^го (маа'ха)96” И$ сн~ъ прьвенецъ (е^го)
(а^вдо'нъ)97, и^ (а^сђръ)98, и^ ки'съ, и^ (ва'ель)99, и^
ни'ръ, и^ нада'въ, и^ (гедо'ръ)100. и^ (бра'тїя
и^хъ)101. (и^ а^гїё'нъ,) и^ (зе'хрїя)102” И$ (макеллодъ)103 (и^же) роди` (сеMмая)104. и^ сїи (всели'шася
среди бра'тїи свои^хъ)105 въ і^ерsли'мњ со бра'тїами
свои'ми” (-)106 *Нир (же) роди` ки'са. и^ ки'съ роди`
саё'ла. и^ саё'лъ роди` і^а'ѓ^наџа. и^ мелхисђ'я. и^ а^минада'ва, и^ (сва'е^ля)107” (-)108 (Сн~ы же)109 і^ѓ^а^наџа'ни [мем#фиваа'лъ]110. и^ [мемъфиваа'лъ]111 роd ми'хђ” (-)112 Сн~ове (же) ми'ха (фило'џъ)113, и^ (мелхїилъ)114, и^ [џара'я]115, [и^ а^за'еръ]116” И$ (хаза'зъ
же)117 роди` (и^ѓ^дђ)118, і^ (и^ѓ'да)119 роди` (а^лефа)120,
и^ [а^змо'џа]121, и^ заMврїя, (-)122 зам#врїи (же) роди`
маса'я” И$ ма'са (же) роди` ваа'на, (е^гоже сн~ъ рафаїя)123 (е^ласа)124 сн~ъ е^го, [а^саи'ль]125 сн~ъ е^го” (-)126 Ё$
а^саи'ля (же б^њ), ѕ~, сн~овъ, и^ сїя и^мена` и^хъ. (и^)
[е^зри'ка]127 прьве'нецъ е^го [і^]128 и^смаи'ль, и^ (а^зарїя)129, и^ а^вдїя, и^ а^на'нъ, сїи сн~ове [а^саи'левы]130”

Глvа, і~”
а~ црs г~і

(илисти'ми* же)1 вое^ва'ша проти'вђ і^и^л~ю.
и^ бњжа'ша (мђжи і^и^л~еви) эT лица` и^ноплеме'нническа, и^ падо'ша ра'нени въ горњ` гелвђ'и” (Єгда же приближи'шася и^ноплеме'нницы погоня'ющи)2 саё'ла и^ сн~овъ е^го. и^ ё^би'ша (-)3
(і^ѓ^а^наџа'на)4 и^ а^минада'ва и^ мельхисђ'е сн~овъ саё'ловыX” И$ ѓ^тяжася бра'нь проти'вђ саё'ла. и^
ѓ^брњто'шA е^го стрњлцы (и^ ја%зви'ша е^го) стрњлами (-)5 и^ въскорбњ эT стрњленїя” И$ рече саё'лъ къ нося'щемђ ѓ^рђжїе е^го. и^зъвлецы ме'чъ
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но, і вони стерегли склади і скарби
господнього дому. 27 Вони ж жили
довкруги господньої церкви у своїх
сторожах, щоб, коли настав час, ті і
рано відкривали двері церкви. 28 З
того ж роду були й ті, що над посудинами служіння, бо вносили і
виносили посудини за числом. 29 З
тих же і ті, що вручено їм тягарі
святительства, також вони і над
пшеничною мукою, і вином, і олією, і ладаном, і пахощами. 30 Сини
ж священиків виготовляли масті з
пахощів. 31 І Маттатіяс, левит, цей
первородний Селлума був першим
крилошанином, якому довірені жертви і те великого священика, що
смажилося на пательні. 32 Знову
їхні брати з Каатових синів були
над хлібами при носу, щоб приготовляти в суботи і суботи. 33 І ці
були князі співаків за сім’ями левітів, які наставлені в зібранні на
кожний день, що день і ніч постійно відслуговували своє служіння.
34 Це голови батьківських родів левітів за їхніми племенами, ці ж всі
начальники, вони перебували в Єрусалимі. 35 І в Ґаваоні ж остався
батько Ґаваона Єєлев, ім’я його
жінки Мааха. 36 І його первородний син Авдон, і Асур, і Кис, і Ваель, і Нир, і Надав, 37 і Ґедор, і їхні
брати: і Аґіюн, і Зехрія, 38 і Макеллод, що породив Семмая. І ці поселилися посеред своїх братів в Єрусалимі зі своїми братами. 39 *Нир
же породив Киса, і Кис породив
Саула, і Саул породив Яоната, і
Мелхисуя, і Аминадава, і Сваеля.
40 Сини ж Йоанатана – Мемфиваал, і Мемфиваал породив Миху. 41
Сини ж Михи: Филот, і Мелхіїл, і
Тарая, і Азаер. 42 І Хазаз же породив Іода, і Іод породив Алефа, і Азмота, і Замврія, Замврій же породив
Масая. 43 І Маса ж породив Ваана,
його син Рафая, Еласа, його син, Асаїл, його син. 44 В Асаїла ж було
6-ть синів; і це їхні імена: і Езрика,
первородний його, і Ізмаїл, і Азарія, і Авдія, і Анан. Це сини Асаїла.

вищ. 8

Глава 10
1 *Филистимці ж воювали проти
Ізраїля, і втекли ізраїльські мужі
від лиця чужинців і ранені впали в
горі Ґелвуї. 2 Коли ж наблизилися
чужинці, женучись за Саулом і його синами, і вони убили Йонатана, і
Аминадава, і Мелхисуя – Саулових
синів. 3 І затяжів бій проти Саула, і
знайшли його лучники, і зранили
його стрілами, і він занедужав від
стріляння. 4 І сказав Саул до того,
що носив його зброю: Витягни твій
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црс1. 15

црс1. 28

меч і проший мене ним, щоб потім
не прийшли ці необрізані і не наглумилися з мене. І той же, що ніс
зброю його, не схотів, бо дуже боявся. Взяв же Саул меч і впав на
нього. 5 І коли той, що носив його
зброю, побачив, що Саул помер,
впав же й він на свій меч, і помер. 6
І помер Саул і три його сини в тому
дні, і ввесь його дім також впав. 7 І
коли мужі ізраїльські, що були на
полях, побачили, що втекли і що
помер Саул і його сини, то вони покинули свої міста і втекли. І прийшли ж чужинці і поселилися в них.
8 І наступного дня прийшли чужинці брати з побитих здобич, і
знайшли Саула і його синів, що
лежали на горі Ґелвуї. 9 І вони роздягли його, і відрубали йому голову, і взяли його зброю. І чужинці
послали до своєї землі, щоб обносили і показали їх ідолам, церквам і
народові. 10 Зброю ж його поклали
в церкві свого бога, і голову настромили в церкві Даґона. 11 Тоді
почули мужі Явеса ґалаадського
все, що филистимці зробили Саулові і його синам, й Ізраїлеві. 12 Підвівшись з Ґалааду всі мужі і сильні,
прийшли вони і взяли труп Саула і
трупи його синів, і принесли їх до
Явіса, і поховали їхні кості під дубом, що був в Явісі, і постили 7
днів. 13 *І так Саул помер за господнім словом, якого не зберіг задля своїх безаконь, якими переступив проти Господа. І *до цього запитав Саул у ворожки, щоб зробити пошук, і йому відповів Самуїл, пророк; 14 і він не запитав
Господа, і задля цього Той вбив
його і віддав його царство Давидові, синові Йосіїному.

Глава 11
црс2. 5

1 *Зібрався ж, отже, ввесь Ізраїль до Давида в Хеврон, кажучи:
Ось ми є кості твої і твоє тіло. 2
Вчора ж і раніше, третього дня, коли ще царював Саул, ти був тим,
що виводив і вводив Ізраїль, і тобі
сказав Господь Бог твій: Ти пастимеш мій народ, Ізраїль, і ти будеш
князем над моїм народом, Ізраїлем.
3 І прийшли всі ізраїльські старці
до царя до Хеврона, і Давид уклав з
ними мир перед Господом; і вони
помазали його царем над Ізраїлем
за господнім словом, яке сказав руками Самуїла. 4 І пішов цар Давид і
ввесь Ізраїль до Єрусалиму, і це є
Єввук, там були євусеї жителями
землі. 5 Сказали ж до Давида ті, що
мешкали в Євусі: Не ввійдеш сюди.
І скорше Давид взяв околиці Сіона,
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тво'и и^ прободи' мя и^мъ. да не (пото'м#)
прїидђтъ неѓ^брњ'занїи сїи и^ посмњ'ются мн^њ. и^
не хотњ (же) нося` ѓ^рђ'жїе е^го ја%ко воZбоя'ся ѕњло. (-)6 въсхити (же) саё'лъ ме'чъ и^ нападе`
на'нь” И$ (е^гда`) ви'дњ нося'и ѓ^рђжїе е^го, ја%ко
мр~твъ бы'сть саё'лъ. (-)7 нападе (же) и^ ѓ'нъ на
меq сво'и и^ ё'мре” И$ ё'мре саё'лъ и^ тр^и сн~ы е^го
въ дн~ь ѓ'нъ, и^ ве'сь домъ е^го та'коже паде`” И$
(е^гда) (ви'дњша мђжи)8 і^и^л~еви и^же бњша въ
полеX. ја%ко (бњ'жаша)9, и^ (саё'ла и^ сн~ы е^го ё^мерша)10. и^ ѓ^ста'виша гра'ды своя` и^ побњжа'ша. и^
прїидо'ша (же) и^ноплемеnницы и^ всели'шася в
ни'хъ” И$ (-)11 дн~и ё%тренего прїидо'ша и^ноплеме'н#ницы съвлачати паDшиX кори'сти и^ ѓ^брњто'ша
саё'ла и^ сн~овъ е^го лежа'щихъ въ горњ` гел#вђе. и^
съвлеко'ша е^го и^ ё^сњкнђша главђ` е^го. и^ ѓ^рђжїе
е^го (взя'ша). и^ посла'ша (и^ноплеме'нницы) въ землю (свою`)12 (да ѓ^бно'сит#ся и^ пока'жется)13 и%доломъ (цр~квам#)14 и^ лю'деM” (-)15 (ѓ^рђжїе же е^го положи'ша)16 въ цр~кви б~а свое^го, и^ главђ` (-)17 пот#кнђша въ црк~ви даго'на” (Тогда)18 ё^слы'шаша
(мђ'жи)19 (и^а^ве'са) галаа'дъскаго вс^я. и^же (филисти'ми сътвори'ша)20 саё'лђ и^ (сн~ом# е^го) і^и^л~ю.
(воста'вше)21 эT галаа'да вс^и мђ'жи (и^) крњпкїи.
(и^ прїидо'ша) и^ взя'ша трђпъ саё'ловъ и^ трђпы сн~овъ е^го. и^ принесо'ша и^хъ въ и^а^ви'съ, и^
погребо'ша ко'сти иX поD дђбомъ (и^же б^њ) въ и^а^висъ. и^ пости'шася, з~, дн~їи” *И$ (та'ко) ё'мре
саё'лъ ради безако'нїи свои^хъ. и%мже престђпи`
гв~и по словеси` гн~ю е^гоже не съхрани`. (и^ *къ семђ`)22 въпроси` саё'лъ во влъшве'нїи е^же възыскати. и^ эTвњща е^мђ (само'илъ)23 прoркъ, и^ не вопроси` г~а. и^ (сего ради) ёби е^го. и^ эTдастъ црsтво (е^го) дв~дђ сн~ђ (і^ѓ^сїинђ)24”

а~ црs е~і

а~ црs к~и

Глvа, а~і”
(обра' *же ся ё^бо)1 ве'сь і^и~ль къ дв~дђ, въ
хевро'нъ гл~ющи, с^е ко'сть твоя (е^смы`) и^
плоть твоа` (-)2” (-)3 Вчера (же) и^ прежде
третїя'го. е^гда е^ще црsтвоваше саё'лъ.
т^ы бња'ше и^же и^зводяше и^ въводя'ше і^и~ля. и^
(тебњ` реq г~ь б~ъ тво'и)4. т^ы ё^пасе'ши лю'ди
м`оя` і^и^л~я. и^ т^ы бђ'деши кня'ѕь наD (люDми мои'ми) і^и~лемъ” И$ прїидо'ша вс^и ста'рцы і^и~леви къ
цр~ю въ хевроn. и^ ё^твръди (дв~дъ с ни'ми миръ)5
преD гм~ъ. и^ пома'заша (е^го)6 цр~емъ надъ і^и~леM по
словеси` гн~ю, (ја%же гл~а) въ рђкђ (само'ила)7” І$ и^де`
цр~ь (двDъ) и^ (весь)8 і^и~ль въ і^ерsлиM. (и^) сїя (е^сть
е^в#вђкъ)9. (-)10 гдњ` (бњхђ) (е^вђсе'и жи'тель)11 земли`. реко'ша же, и^же ѓ^бита'ша въ е^вђсњ къ дв~дђ не вни'деши здњ`. и^ взя` преди (дв~дъ) ѓ^бъдръжащее^ся сїѓ'на ја%же е^сть граD дв~двъ” (-)12 Реq
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(же) дв~дъ всякъ и^же ё^бїе^тъ е^вђсея въ прьвыхъ (-)13 бђдетъ кня'ѕь и^ вое^во'да. и^ възы'иде
на'нь прежде і^ѓ^а'въ сн~ъ сарђ'ие^въ. и^ бы'сть кня'ѕемъ. (-)14 ѓ^бита'ше (же) дв~дъ въ ѓ^бъдръжа'нїи
(с^е). (и^) сего раd и^менова'нъ е^сть граD двд~въ” (-)15
Созда( y) граD въ ѓ%крђгъ [(ё^глђбле'нъ да'же до
ѓ^крђженїа)16. і^ѓ^а'въ (же) (про'чее гра'да състро'и)17]18, и^ вое^ва и^ взя` гра'дъ” (-)19 Преспњва'ше
(же) двDъ і^дђщи и^ растђщи и г~ь вседръжи'тель
(б^њ) с ниM” (-)20 *Сїи (же) кня'ѕи (мђж'їи) си'лныхъ
двд~выхъ, и^же помага'хђ е^мђ (да цр~ь бђ'детъ)21
наD всњмъ і^и^л~емъ, (-)22 по словеси` гн~ю (ја%же гл~а
къ)23 і^и^л~ю” И$ сїе сочте'нїе крњпъкимъ двд~вымъ.
[и^сваа'лъ]24 сн~ъ а^хама'нъ, нача'лниk ме'ждђ тридесяти. то'й въздвизаше (сђлицђ)25 свою` (-)26, на
три'ста. (и^ поби иX)27 е^ді'нокра'тъ” И$ по немъ е^леа^за'ръ сн~ъ додаи'я, (ѓ^хахїева)28, се'й б^њ по'средњ
треX си'лныX. Се'й бы'сть съ двд~омъ в# (фасадоми'не)29 (и^дњже)30 и^ноплеме'ницы събра'ны бы'шA к# мњ'стђ томђ на ѓ^поlченїе. и^ б^њ (по'ле страны`
то'я)31 по'лно ја^чме'ни. (-)32 (побњго'ша же лю'дїе)33
эT лица` и^ноплемеnник#” *(Сїи же ста'ша)34 посредњ
по'ля, и^ (ѓ^щити'ша)35 е^го, і^ (и^зби'ша)36 и^ноплеме'нниk и^ дасть г~ь сп~сенїе ве'лїе (лю'деM своиM)” (Сїи
же)37 (трїе эT тридеся'ти кня'ѕь снїидо'ша)38 къ
ка'меню къ дв~дђ въ пеще'рђ ѓ^дол#ла'млю. (и^ноплеме'нницыy)39 быша ѓ^бъстоа'ще в до'лђ гигантоv” ()40 дв~дъ (же б^њ)41 въ ѓ^блеже'нїи (па'ки). (-)42 стра'жа
(же) и^ноплемеnническа (-)43 во [виџлее'ме]44” И$ въжа'жде дв~дъ и^ реq. ЭO кт^о да'сть мн^њ во'дђ эT кла'дязя (и^же въ) [виџлїемњ]45 и^же (е^сть) въ вра'тXњ” И$ (трїе тїи прои^до'ша по'средњ)46 ѓ^бъстоа'нїя и^ноплеме'нническа. и^ почръпъше во'дђ эT кла'дязя и^же въ [виџлїемњ]47, и^же б^њ во вратXњ. и^
принесо'ша [-]48 къ дв~дђ (да пїетъ). и^ не хотя'ше дв~дъ пи'ти е^я` и^ возлїя ю& гв~и” И$ реq сохрани' мя г~и да не сътворю` гл~ъ се'й, а'ще кровь
мђжїи тXњ пїю (-)49. и^^же въ (бњдњ) дш~ъ свои^хъ
принесоша ю&. и^ (сїя раd ве'щи) не хотњ` пи'ти ея`. сїе
сътвори'ша трїе крњп#ча'ишїе” (-)50 А$ве'са (и^же) браT
і^ѓ^а'вовъ то'й б^њ прьвыи въ трїехъ. и^ то'й въздвиѕа'ше (сђ'лицђ)51 свою проти'вђ, тре'юсо'тъ мђж'їи, въ (е^диn ча'съ)52 (и^ ё^би и^х#). и^ то'й б^њ (по'средњ трехъ и^менитъшїи)53” эT трїехъ ме'ждђ
двњма пресла'вныи, (-)54 бњ (б^о) иM нача'лникъ. (ѓ^баче)55 даже къ тремъ (прьвымъ) не пришелъ” И$ [ванњя]56 сн~ъ и^ѓ^да'евъ (-)57 мђжа крњ'пкаго (и^же)
мно'га дњ'ла (сътвори` эT васаи'ля)58 то'и ё^би`
дво'ю, а^рїи'лево моа'въскихъ. и^ то'й сни'де и^ ё^би`
льва` ё^ кла'дязя въ время снњ'га” И$ то'и ё^би
мђжа е^гљ=птянина (е^мђже во'зрастъ бњ`)59, е~, лако'тъ. (и^мња'ше сђ'лицђ е^гљ=птянинъ се'й)60 ја%ко
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що є місто Давидове. 6 Сказав же
Давид: Кожний, що уб’є євусея,
буде між першими князями і воєводою. І проти нього першим пішов Йоав, син Саруї, і став князем. 7 Мешкав же Давид в цій околиці, і через це воно назване
було Містом Давида. 8 Він збудував місто довкруги, поглиблене
аж довкруги. Йоав же збудував
решту міста, і воював, і взяв місто. 9 Щастило ж Давидові, він ішов і ріс, і Господь Вседержитель був з ним. 10 *Це ж князі
сильних мужів Давидових, які
помагали йому, щоб був царем
над усім Ізраїлем за господнім
словом, яке сказав до Ізраїля. 11 І
це перелік сильних Давида: Ісваал – син ахаманів, начальник між
тридцятьма, той піднімав свій
спис на триста і бив їх одночасно.
12 І після нього Елеазар, син Додая Охахієвого, цей був посеред
трьох сильних. 13 Цей був з Давидом в Фасодомині, де чужинці
були зібрані на тому місці на війну, і поле тієї околиці було повне
ячменю. Втік же народ від лиця
чужинців. 14 *Ці ж стали посеред
поля і оборонили його, і вибили
чужинців, і Господь дав велике
спасіння своєму народові. 15 Ці
ж три з тридцятьох князів пішли
до каменя до Давида, до печери
Одоллама, чужинці ж стояли довкруги в долині велетнів. 16 Давид
же був знову в облозі, сторожа ж
чужинців була у Вифлеємі. 17 І
Давид мав спрагу, і сказав: О, хто
дасть мені води з криниці, що в
Вифлеємі, що є в брамі? 18 І ті
три пройшли посеред табору чужинців і, набравши води з криниці, що в Вифлеємі, яка була в
брамі, і принесли до Давида, щоб
пив. І Давид не хотів її пити, і
вилив її Господеві. 19 І сказав: Обережи мене, Господи, щоб я не
вчинив цього слова. Хіба питиму
кров тих мужів, що в біді своїх
душ її принесли? І задля цієї причини не хотів її пити. Це вчинили
три сильні. 20 Авеса, він брат Йоава, той був першим в трьох і той
піднімав свого списа проти трьохсот мужів в однім часі, і вбив їх. І
той був найславніший посеред
трьох, 21 преславний з трьох над
двома, був бо їм начальником.
Одначе аж до трьох перших він
не прийшов. 22 І Ванія, син Йодая, сильного мужа, що багато
діл вчинив, з Васаїла; той вбив
двох аріїлів моавських і той
зійшов і вбив лева в криниці в дні
снігу. 23 І той вбив чоловіка-
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єгиптянина, якого ріст був 5 ліктів.
Цей єгиптянин мав списа, наче
ткацька колода. Отже, Ванія зійшов
до нього з палицею і забрав списа,
який він ніс в руці, і його вбив його
списом. 24 Це зробив Ванія, син
Йодаїв, і був славним посеред
трьох сильних. 25 Посеред цих перших тридцятьох він найславніший,
одначе до трьох не дійшов. Поставив же його Давид над його
батьківщиною. 26 Знову сильні мужі на війні: Асаїл, брат Йоава, і
Елеанан, син додаїв з Вифлеєму, 27
Саммот, аддитянин, Хелкій, афелоній, 28 Орей, син від Киса, текуйський, і Авіезер анатотський, 29
Соховай, асатій, Ілій, оахій, 30
Воорай, син нетофатіїв, Еліят, син
ваінаків, Нетофатій, 31 Ірай, син
риваїв з гори Веніямина, Венисас,
син фаратоніїв, 32 Урій з Неали,
Галс-Авіїл, що з Аравети, 33 Азмот
арсаміїв, Еліява салавоніїв, 34 Ірас
Гоіни, Йонатан, син саґіїв, Орари
35 ахикаамський, син сахарів Арарій. Зифаал, син сорів, 36 Афер Мехуратій, Ахія, афелоній, 37 Азрай,
омармелій, Ноорай, син Авдіїв, 38
Йоіл, брат Натанів, Івар, син таіїв,
39 Сеґолик аммоній, Наарай з Вироти, що носив зброю Ява, сина
Руієвого. 40 Ірас Ітерій, Ґарит Терій, 41 Урія хеттеський, Вазат, син
ооліїв, 42 Адина Саха – князь ровимів, і в нього 30-ть. 43 Анон, син
Маахаїв, Ісафату Фатаній, 44 Озія
Астаротій, Самма Єолів – сини
Хотанові; Арарій, 45 Єдіїл, син
Самери, і його брат Йоазай, Тосай,
46 Еліїл Маоїнів, Ярива, Йосоя,
його син, Єнаам, Єтема моавитський, 47 Аліїл, і Авид, і Єсіїл Месофій.

Глава 12
1 Ті ж прийшли до Давида до
Секелая, коли ще він втікав від Саула, сина Кисового, і ці були сильними, що помагали, і вибрані бійці,
2 що натягали лук, і обома ж руками пращами кидали каміння і
посилали стріли; і вони були з
Саулових братів з племені Веніяминового. 3 Їхній князь Ахієзер, і
Йоас, син Самая Ґавадита, і Азіїл, і
Фалит, сини Замота: і Варахай, і
Іуя, і Анатотитис. 4 Самаяс же, ґаваонитис, найсильніший посеред
тридцятьох і над тридцятьма. 5 Єремія, і Єзекиїл, і Йоайнан, і Ізават,
ґадирадитис. 6 І Елиотій, і Єримут,
і Ваалія, і Самарія, і Сафатія Аруфутис. 7 Ілкана, і Єсія, і Єліїл, і
Єзаар, і Єзваам з Кареіма. 8 І Оіла, і
Завадія – сини Іроама від Хедора.

1Параліпоменон

12,8

врати'ло ткђщ'ихъ. (-)61 сни'де (ё^бо) к немђ [ванњя]62 съ же'злоM и^ въсхити` (ра'тище е^же ношаа'ше въ рђцњ)63. и^ ё^би` е^го ра'тищемъ е^го” Сїе
сътвори` [ванњя']64 сн~ъ и^ѓ^да'евъ, и^ (б^њ и^мени'тъ)65 по'средњ трехъ крњп#ча'ишихъ” Посредњ
тридеся'ти (пр'ьвыхъ сихъ и^мени'тшїи)66. (ѓ^баче)67 къ трои'мъ не прїиде. (-)68 положи (же)
е^го дв~дъ къ эTч~ествђ е^го” (Па'ки)69 крњпча'иши
мђжи въ вои^нњ. а^саи'лъ браT і^ѓ^а'въ. (и^) е^леа'нанъ
сн~ъ (додїевъ)70 эT виџлее^ма” Сам#моџъ а^д#ди'тянинъ. (хелкїи)71 (а^фело'ни)72” (ѓ^ре'и)73 сн~ъ (эT
ки'са)74 џекђйскїи. (и^) а^вїезеръ, а^наџоџьскїи” (Сохова'и)75, (а^саџїи)76, и^ли ѓ^ а^хо'и, (воѓ^ра'и)77 сн~ъ
нетофаџїевъ, (е^лїаџъ сн~ъ ваи^на'ковъ, неѓ^фа'џи)”
(И$ра'и)78 сн~ъ риваи, эT горы` венїами'ня. (вениса'съ)79 сн~ъ фараџонїеv” О$у'рїи, эT (неа'ли, галъс)80
авїи'лъ и^же эT (а^раве'џи)81” А$зъмо'џъ, (а^рсамїевъ)82,
е^лиа'ва салавонїевъ, (и^ра'съ)83 (гои^ни)84, і^ѓ^наџа'нъ
сн~ъ (сагїевъ, ѓ^ра'ри)85, (а^хикаа'мъ)86, сн~ъ саха'ровъ, а^ра'рїи. (зифаа'лъ)87 сн~ъ (соро'въ)88, [а^феr, мехђра'џи]89, а^хїа, (а^фелонїи)90, [а^зра'и]91 (ѓ^марме'ли)92,
[ноѓ^ра'и]93, сн~ъ (а^вдїевъ)94, и^ѓ^и'ль, бра'тъ наџа'новъ, (и^варъ)95 сн~ъ (таи^е^въ)96. (сего`ли'къ)97 а^м#мо'ни, [наа^ра'и]98, (эT)99 [виро'џи]100, и^же носилъ ѓ^рђжїе і^а'вово, сн~а (рђи^е^ва)101, [и^расъ]102, [и^џе'ри]103, гари'џъ, (џерїи)104, ё%рїя хет#џе'искїи, (ваза'џъ)105,
сн~ъ [ѓ^ѓ^лїевъ]106, а^дина`, (са'ха)107, (рови'мовъ)108
кня'ѕь. и^ ё^ не'го, л~, (а^но'нъ)109 сн~ъ [маа^ха'евъ]110
(и^сафа'тђ. фаџа'ни)111, ѓ^зїя, а^сџаро'џе, са'м#ма,
(и^е^ѓ'ль)112. сн~ы хоџа'ни а^рарїи, и^е^дїилъ, сн~ъ самери, і^
и^ѓ^за'е бра'тъ е^го. (џоса'и)113, е^лїилъ, [маѓ^и^нъ]114,
(-)115 и^а^ри'ва. (и^ѓ^соі^я)116 сн~ъ е^го и^е^наа'мъ, (-)117 и^е^џе'ма, моа^ви'тъскїи, а^лїи'лъ, и^ (а^видъ)118, и^
е^сїи'лъ, (месофїя)119”

Глvа, в~і”
(їи же прїидо'ша)1 къ дв~дђ въ [сикела'и]2
е^гда е^ще` бњ'гаше (-)3 саё'ла сн~а ки'сова, и^
сїи (бњхђ) крњп#ча'иши помага'юще (і^ и^збран#нїи бои'цы)4” (Напряза'юще лђ'къ)5. (и^
ѓ^бњ'ю же рђкђ)6 пращами ка'менїе мета'юще. и^
(ё^правля'юще) стрњ'лы. (и^ бы'ша) эT бра'тїи саё'ловыхъ, эT (колњна) венїами'ня” Кня'ѕь (и^хъ)
а^хїезе'ръ. і^ и^ѓ^а'съ сн~ъ [сама'я]7, (гаваџи'та)8, и^
[а^зїи^ль]9. и^ [фали'џъ]10 сн~ове (замо'џъ)11. и^ [вараха'и]12, і^ (и^ё'я)13 и^ а^наџоџити'съ” (-)14 Самаи^а'съ
(же) гаваѓ^ни'тисъ силнњ'ишїи посредњ три'десяти. и^ наD тридесяти. [і^е^ремїя]15 і^ (и^е^зекиль)16 і^
и^ѓ^а'и#на'нъ, і^ (и^зава'џъ)17 (гадираџитиs)18” (И$) (е^лиѓ^џїи)19, і^ (и^е^римђ'џъ)20. и^ ваа^лїа, и^ самарїа, и^
(саџатїа)21, [арђфђтиs]22” И$л#кана, и^ [е^сїя]23, і^
[и^е^лїи'лъ]24. і^ (и^е^зааръ)25, и^ (е^зваа'мъ)26, (эT кареи'622
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ма)27” И$ [ѓ^и'ла]28, и^ зава'дїя, сн~ове (и^роа'мъ)29 (эT
хедо'ра)30” И$ эT гаDди прибњго'ша къ дв~дђ, (е^гда
тая^шеся въ)31 пђсты'ни (мђ'жїе крњп#ча'иши и^
бойцы нарочи'ти)32 дер#жа'щїи щи'тъ, и^ ко'пїе.
(лица же и^хъ, ја%ко лица льво'ва)33. и^ ско'ры ја%ко
ко'зы въ гора'хъ (-)34” А$зе'ръ въ первыX а^в#дїя вторыи, (а^лїадъ)35 тре'тїи” [Мазманъ]36 четве'ртыи,
и^е^рмїа пя'тыи” (И$е^џ#фїя)37 ше'стыи. [е^лїи'лъ]38
сеDмы'и” Иѓ^нанъ, и~. (е^льзеве'ль)39, џ~” [И$е^ремїя]40, і~.
(махавенаи)41, а~і” Сїи (бы'ша) эT сн~овъ гадовъ
кня'ѕи во'искїе (послњ'днїи и^ ме'ншїи, Wр~. и^ бо'лши над# ты'сащїю)42” Сїи (сђть) и^же преидо'ша
і^ѓ^рда'нъ мцsа перваго и^ се'и напол#ненъ, въ всеи
си'лњ е^го. і^ и^згнаша всњхъ и^же живя'хђ в# долXњ
(къ въсто'чнњи странњ и^ запад#нњи)43” (-)44 Прїидо'ша (же) эT (-)45 венїами'на и^ эT і^ё'ды на по'мощъ дв~дђ” І$ (и^з#шеD дв~дъ)46 сђпроти'въ и^мъ. и^
рече и^мъ, а%ще ми'рно прїидо'сте къ мнњ. да
бђдеT (срDце мое`)47 по семђ' же къ вамъ. и^ а'ще
предати м^я сђпоста'томъ мои^мъ (е^гда и%зъ
безако'нїя в рђкахъ мои^хъ не и'мамъ)48. да ви'дитъ б~ъ эTц~ъ нашихъ и^ сђ'дитъ” И$ (ѓ^блече
дх~ъ гн~ь)49 а^масїю кня'ѕя наD тридесятїю и^
реq. и^ди [дв~де сн~ђ и^ес#се'ѓ^въ и^ лю'дїе твои`]50 въ
ми'рњ. ми'ръ тебњ. и^ ми'ръ помо'щникомъ твои^мъ. тебњ б^о помага'етъ б~ъ твои. и^ въспрїя'тъ иX дв~дъ и^ положи и^хъ кн~ѕеи си'лныX” И$
(па'ки) эT манасїя прибњго'ша къ дв~дђ, е^гда
и^дя'ше съ и^ноплеме'н#ники на саё'ла на' брань и^
не помо'же и^мъ (дв~дъ)” *ЈА/ко (совњтова'вше ѓ^тосла'ша е^го кня'ѕи и^ноплеме'нничестїи)51, гл~юще.
съ глава'ми (на'шими)52 ѓ^братиTся къ господи'нђ
свое^мђ саё'лђ” (И$) е^гда (б^о) възврати'ся въ [сикела'гъ]53. прибњго'ша к немђ эT манасїя, е^дънай. и^ (ѓ^зава'џъ)55, и^ (е^дїи'ль)55, и^ михаи'лъ. и^
(ѓ^сафа'џъ)56 и^ (е^лиё&)57, и^ [сала'џи]58. кн~ѕи ты'сђщникомъ сђть ё^ манасїю” (-)59 Сїи възда'ша
по'мощъ дв~дђ на (разбо'иничиковъ)60 (вс^и) б^о
(тїи мђжїи) крњпча'иши. (и^ бњша) крњ'пки (-)61
нача'лницы въ во'инахъ (-)62” Зане` ко'ждо дн~и
прихожда'хђ къ дв~дђ. (на пособле'нїе е^го.) да'же
сътвори'ся ве'лїе съчте'нїе ја%ко во'и бж~їи” (Тоже
е^сть съчте'нїе)63 кн~ѕемъ во'искимъ и^же прїидо'ша къ дв~дђ въ хевро'нњ да възвратя'тъ црsтво саё'лово к немђ по словеси гн~ю” Сн~ове і^ё'дини нося'щїи щи'тъ и^ ко'пїе. Wѕ~, и^ и~, со'тъ. ё^правле'ны къ ѓполче'нїю. (и^) эT сн~овъ симеѓ'нь
(мђже'и силнњ'ишихъ)64 къ бра'ни. Wз~, и^ р~” (И$) эT
сн~овъ лев#вљ=и. Wд~. и^ х~” І$ [и^ѓDда]65 (же) кн~ѕь эT
(колњ'на) аа^ро'ня. и^ с ни'мъ. Wг~, и^ з~ со'тъ” И$ садо'къ (ѓ%трокъ и^збра'нъ преспњва'ющїи)66, и^ (до'мъ
эTц~а)67 е^го кн~ѕи, к~в” (-)68 эT сн~ов# (же) венїами'нь
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9 І від Ґадди прибігли до Давида,
коли він ховався в пустині, мужі
кріпкі і славні бійці, що держали
щит і спис. Їхні ж лиця, так як лиця
лева, і вони бистрі, наче кози в
горах. 10 Азер – найперший, Авдія
– другий, Аліяд – третій. 11 Мазман – четвертий, Єрмія – п’ятий. 12
Єтфія – шостий, Еліїл – сьомий, 13
Йонан – 8-ий, Ельзевель – 9-ий, 14
Єремія – 10-ий, Махавенай – 11-ий.
15 Ці були з синів Ґада, військові
князі, останні і малі над 100 і
більші над тисяччю. 16 Ці є ті, що
перейшли Йордан в першому місяці, і він наповнений в усій його
силі. І вони прогнали всіх, що жили
в долинах на східній і західній
стороні. 17 Прийшли ж вони з
Веніямина і з Юди на поміч Давидові. 18 І Давид, вийшовши їм
назустріч, і сказав їм: Якщо ви до
мене прийшли мирно, хай же моє
серце буде так само до вас, а якщо
мене видати моїм ворогам, хоч беззаконня в моїх руках не маю, хай
бачить Бог наших батьків і хай судить. 19 І господній дух зодягнув
Амасію, князя над тридцятьма, і
сказав: Іди, Давиде, сину Єссеїв, і
твій народ в мирі. Мир тобі і мир
твоїм помічникам, бо тобі помагає
твій Бог. І Давид прийняв їх і поставив їх князями сильних. 20 І
знову від Манасії прибігли до Давида, коли він ішов з чужинцями
проти Саула на війну. І не поміг їм
Давид. *Бо, порадившись, князі чужинців відіслали його, кажучи: З
нашими головами повернеться до
свого пана Саула. 21 Адже і коли
він повернувся до Сикелага, прибігли до нього від Манасії Єднай, і
Озават, і Єдіїл, і Михаїл, і Осафат, і
Елиу, і Салати – вони є князі тисячників в Манасії. 22 Ці дали поміч Давидові проти розбійників, бо
всі ті мужі дуже сильні і були
сильними начальниками над вояками. 23 Бо кожного дня приходили
до Давида, йому на поміч, аж доки
число не стало таке велике, як божих вояків. 24 Це є число військових князів, які прийшли до Давида
до Хеврона, щоб повернути до нього Саулове царство за господнім
словом. 25 Сини Юдині, що носили
щит і спис – 6000 і 8 сот вишколених до боротьби, 26 і з Симеонових синів, мужів-силачів до
боротьби, – 7000 і 100. 27 І з синів
Левіїних – 4000 і 600. 28 І Йодда ж
– князь з племені Ааронового, і з
ним 3000 і 7 сот. 29 І молодий вибраний Садок, що вибивався, і дім
його батька – князів 22. 30 А з Веніяминових синів, братів Саулових,
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– 3000, і ще більша їх частина ішла
за Сауловим домом. 31 І знову з
Ефрімових синів – 20000 і 8 сот,
славні мужі, сильні хоробрістю, за
племенами їхніх домів. 32 І з половини Манасіїного племені – 8000.
Всі прийшли за своїм іменем, щоб
поставити Давида царем. 33 І з Ісахарових синів вмілі мужі, що пізнавали в пори розуміння, що має
зробити Ізраїль; в їх головах – 200,
і їхні брати з ними. 34 Знову прийшли з Завулона, щоб стати лавами
до бою з усякою військовою зброєю, 50000 на поміч Давидові, не з
порожніми руками. 35 І з Неталима
– 1000 князів, і з ними вмілих щитоносців і списоносців 30000 і
7000. 36 І з Дана навчені до війни –
20000 і 8000 і 600. 37 І з Асира тих,
що вийшли помогти на війні, –
40000. 38 І з другого боку Йордану,
з Рувимових і з Ґадових синів, і з
половини племені Манасіїного, вишколених у військовій зброї, –
100000 і 20000. 39 Всі ці військові
мужі вишколені, щоб стати в лави,
вони досконалим серцем прийшли
до Хеврона, щоб поставити Давида
царем над усім Ізраїлем. Але і всі
позосталі з Ізраїля мали одне серце,
щоб царем був Давид. 40 Були ж
вони там з Давидом три дні, їдячи і
п’ючи, бо їм приготували їхні брати. 41 Але ті, що були близько до
них, до Ісахара, і Завулона, і Неталима, принесли їм хліби і на ослах,
і верблюдах, і мулах, і волах на їжу
муку, дактилі, фіґи і сухий виноград, вино і олію, і воли, і вівці на
все множество, бо була радість в
Ізраїлі.

Глава 13
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1 Почав же Давид нараду з князями, і тисячниками, і сотниками, і
всіма начальниками. 2 І сказав Давид до всього збору Ізраїля: Якщо
вгодне вам і дано буде від Господа
Бога нашого, пошлемо до наших
братів, що осталися в усій ізраїльській землі з священиками і левітами, що жили в приміських околицях міста, хай зберуться до нас. 3 І
винесемо до нас кивот нашого Бога, бо не шукали Його в днях Саулових. 4 І ввесь збір відповів: Хай
так буде. Бо це слово було миле
всьому народові. 5 *І, отже, Давид
зібрав ввесь Ізраїль від єгипетських
околиць аж до входу Імата, щоб
внести божий кивот з міста Ярим. 6
І прийшов Давид і всі ізраїльські
мужі, пішов він до міста Давидового, що є в Юді, щоб принести звідти кивот Господа Бога, що сидить
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бра'тїи саё'ля. Wг~. и^ е^ще бо'лшїя ча'сть иX въслњдова'ше до'мђ саё'лю” И$ (па'ки) эT сн~овъ (е^фрњмль)69. Wк~, и^ и~, со'тъ. крњпча'и^ши хра'бростїю
мђж'и и^менова'нїи по племе'немъ эTч~ествъ и^хъ”
И$ эT по'лђ племе'ни манасїи^на, (Wи~)70. кожDо по и^мене'мъ свои^мъ прїидоша. да поста'вятъ цр~я
дв~да” И$ эT сн~овъ (и^саха'ръ)71 (мђж'и) ё^че'ни и^же
познава'хђ въ времен на размышле'нїю чт^о сътвори'ти и%мать і^и^л~ь. въ нача'ла и^хъ, с~, и^ (-)72
бра'тїа иX с ни'ми” (Па'ки)73 эT (заё^ло'на)74 прїидо'ша къ ѓ^полче'нїю, бра'ни, съ вся'кими ѓ^рђж'їи
бра'н#ными. Wн~. въ по'мощъ дв~дђ не съ пра'зными рђка'ми” И$ эT (неџали'ма)75 кн~ѕе'и, Wа~. и^ с
ни'ми (ё^чени щиTцы)76, и^ сђ'лицами, Wл~, и^ Wз~” И$ эT
да'на ё^гото'вани къ ѓ^полченїю. Wк~, и^ Wи~ и^ [х~]77.
и^ эT а^си'ра сходя'щїи помощи` къ бра'ни. Wм~” И$
съ ѓ'ныя страны` і^ѓр^ да'на эT сн~овъ рђви'мовъ и^
эT гаDдовыхъ, и^ эT по'лђ племе'ни манасїи^на.
(наё^ченїи)78 ѓ^рђж'їи бра'нїи. Wр~, и^ Wк~” Всњ сїи мђ'жи бра'ннїи ё^правле'ни къ ѓ^полче'нїю (срDцемъ съвръше'номъ)79. прїидо'ша въ хевро'нъ. да поста'вяT цр~я дв~да наD всњмъ і^и^л~емъ. (н^о)80 и^ (вс^и)
про'чїи эT і^и^л~я (е^ді'но срDце бя'хђ)81 да цр~ь бђ'детъ дв~дъ” (-)82 Бы'ша (же) т^ђ (съ дв~доM)
(трїе дн~и)83. ја^дђще, и^ пїю'ще. ё^гото'ваша б^о
и^мъ бра'тїя и^хъ” (Но)84 и^же бли'зъ и^хъ бя'хђ
до и^саха'ра. и^ заё^ло'на и^ неџали'ма. принесо'ша
и^мъ (хлњ'бы) на (ѓ%слњхъ и^ вельбђдњхъ)85 и^
м#ска'хъ и^ во'лњхъ на ја^де'нїе мђкђ` перевясла
смо'кви и^ гро'здїе сђхо'е вино, і^ е^ле'и. (и^) волы` и^
ѓ'вны. къ (всемђ`) мно'жествђ. ра'дость б^о (бы'сть)
въ і^и^л~и”

Глvа, г~і”
1

(ача' же совTњ) дв~дъ съ (кн~ѕи, и^) ты'сђщники. и^ со'тники (и^) всњми нача'лники” И$ реq дв~дъ къ всемђ` събра'нїю і^и^л~евђ.
а^ще ё^го'дно ваM, и^ эT г~а б~а на'шего ё^лђчи'тся. да по'слемъ къ бра'тїямъ на'шиM, про'чиM
въ все'и стра'нњ і^и^л~евњ (съ)2 сщ~енники и^ лев#вљ=тами, (и^же живя'хђ поD гра'дныхъ гра'да)3. (-)4 да
съберђтся к наM” І$ и^знесе'мъ кїѓ'тъ б~а нашего
к на'м#” (не и^ска'хомъ б^о)5 е^го въ дн~и саё'ля” И$
эTвњща` вс^е събра'нїе да та'ко бђдеT, зане` ё^го'дно
бы'сть сло'во (с^е) (всњмъ лю'демъ)6” *И$ събра
(ё^бо) дв~дъ всего і^и^л~я, эT предњ'лъ е^гљ=пет#скихъ, (-)7 да'же до и^схо'да и^маџо'ва, е^же внести кїѓ'тъ бж~їи эT гра'да и^а^ри'ма” И (сни'де)8 дв~дъ и^
вс^я (мђж'и) і^и^л~евы възы'иде въ' граD двд~въ, и^же
е^сть въ і^ё^дњ, принести эTтђ'дђ кїѓ'тъ (г~а
б~а)9 сњдя'ща на херђви'мњхъ, и^дњж'е назва'но
624
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е^сть и^мя е^го” (-)10 Положи'ша (же) кїѓ'т# бж~їи
на колесни'цђ но'вђ (і^ и^знесо'ша) эT до'мђ (а^минода'ва)11, (-)12 ѓ%за (же) и^ бра'тїя е^го ведя'хђ
колесни'цђ” (-)13 дв~дъ (же) и^ ве'сь і^и^л~ь и^гра'хђ преD
бм~ъ всею си'лою и^ в# пњснехъ и^ в гђслеX, и^
(ўал#ты'ри)14, (и^) тим#па'нњхъ, и^ кљ=м#ва'лњхъ,
и^ трђ'бы” И$ прїидо'ша къ гђмнђ` [хидоню]15 и^
простре (ѓ^за'нъ)16 рђ'кђ свою`, да въздержитъ
кїѓ'тъ (ю%нецъ б^о пот#кнђся и^ ма'ло ё^клони
е^го)17” *И$ прогнњва'ся (того ради)18 г~ь на ѓ'зђ,
и^ порази е^го т^ђ того ради ја%же простре рђ'кђ
(и^ прикоснђся)19 кїѓ'тђ, и^ ё'мре т^ђ преD бм~ъ”
(-)20 Приско'рбенъ (же) бы'сть дв~дъ того ради
ја%же (разлђчи г~ь ѓ^за'на)21, нарече (же) мњ'сто
т^о разлђче'нїе ѓ^за'не даже (и^) до (сего дн~е)22” И
ё^боја%ся дв~дъ б~а в (т^о вре'мя)23 гл~ющи, ка'ко
могђ` къ мнњ възвести кїѓT бж~їи” И (эT тоя
ве'щи) не възведе (е^го)24 к# себњ, (т^о е^сть) въ'
градъ двд~ъ, н^о възврати и& въ до'мъ (ѓ^ваDдаровъ геџе'ина)25” (-)26 Пребыва'ше кїѓ'тъ (-)27
въ домђ` (ѓ^ваDда'рове)28 тр^и мцsы, и^ блsви (г~ь)29
(до'мъ а^веDда'ровъ)30 и^ вс^я ја%же (и^мња'ше)31”

Глvа, д~і”
в~ црs е~

в~ црs е~
и^ к~

1

(осла* же) хираM цр~ь тљ=рьскїи послы` ко
дв~дђ и^ древа ке'дрова, и^ ё^модњ'лникъ
стњнамъ и^ дре'водњля. да соѕи'ждTђ
е^мђ до'мъ” И$ позна двDъ ја%ко ё^крњпи
е^го г~ь (цр~емъ) наD і^ил~еM” (і^) и^же въздви'жено е^сть (-)2
црsтво е^го (на)3 лю'ди е^го і^и^л~я” (-)4 Поя'тъ (же)
дв~дъ (-)5 (и%ныя) же'ны въ і^ерsлимњ. (роди же)6
е^ще` сн~ы и^ дще'ри” И$ сїя и^мена и^хъ, и^же роди'шася (-)7 въ і^ерsли'мњ. [самаё&]8 и^ [совавъ]9 (и^)
наџанъ, [и^]10 (соло'монъ)11. и^ (е^веа'съ)12, и^ [е^лисђ]13, и^ (е^лифаа'џъ)14” (-)15 и^ нафагъ, (-)16 и^ е^лисама, и^ [валїада]17, и^ (ельфалетъ)18” (-)19 *Слы'шаша (же) и^ноплеме'нницы и^же пома'занъ бысть
дв~дъ въ цр~я наD всњмъ і^ил~емъ. і^ и^зыидо'ша
вс^и и^ноплеме'нницы да възы'щђтъ дв~да. и^
(е^гда) слы'ша дв~дъ (-)20 и^зы'иде проти'вђ и^хъ”
(-)21 И$ноплеме'нницы (же) (грядђщїи)22 разлїяшася въ ё^до'лъ гига'нтовъ” И$ въпроси` дв~дъ б~а
гл~я. а%ще сни'дђ на и^ноплеме'нники. и^ (а'ще)
предаси` иX въ рђкђ мою`. и^ реq е^мђ (б~ъ)23, сни'ди
и^ даM и^хъ въ рђ'кђ твою” (-)24 И$зы'иде въ вааlфарасїнъ. и^ пораѕи и^хъ т^ђ дв~дъ, и^ реq дв~дъ
раздњли б~ъ враги моа` поD рђкђ мою`. ја%ко раздњля'ются во'ды (и^) сего ради наречено бы'сть
и%мя мњстђ томђ`, раз#сњченїе (фараи'ма)25” И$
ѓ^ста'виша т^ђ бо'ги своя и^ноплеме'нницы), (и^хже)26 (дв~дъ повелњ)27 сожещи (-)28, и^ приложи'ша е^ще` и^ноплеме'нн#ицы, и^ ста'ша е^ще` въ ё^625

14,14
на херувимах, де є названо його ім’я.
7 Поклали ж божий кивот на нову колісницю і винесли з дому Аминодава,
Оза ж і його брати провадили колісницю, 8 Давид же і ввесь Ізраїль танцювали перед Богом усією силою: і з
піснями, і з гуслями, і псалтирями, і
тимпанами, і цимбалами, і трубами. 9
І прийшли до Хидонового току, і Озан простягнув свою руку, щоб затримати кивот, бо теля спіткнулося і
трохи його нахилило. 10 *І задля того розлютився Господь на Озу і побив його там задля того, що він простягнув руку й доторкнувся до кивота;
і він помер там перед Богом. 11 Засмученим же став Давид задля того,
що Господь відлучив Озана, назвав
же те місце Розлука Озанова, і аж до
цього дня. 12 І злякався Давид Бога в
тому часі, кажучи: Як можу внести
до себе божий кивот? 13 І через ту
річ він не вніс його до себе, то значить до міста Давидового, але повернув його до дому Овадара, ґеттея. 14
Кивот перебував у домі Овадаровім
три місяці. І Господь поблагословив
дім Аведарів і все, що він мав.

мой4. 6
црс2. 6

Глава 14
1 *Послав же Хирам, цар тирський, послів до Давида, і кедрове дерево, і робітників, будівничих і теслів, щоб збудували йому дім. 2 І пізнав Давид, що Господь закріпив його
царем над Ізраїлем, і що піднято є
його царство над його народом,
Ізраїлем. 3 Взяв же Давид інших
жінок в Єрусалимі, породив же ще
синів і дочок. 4 І це імена тих, що
народилися в Єрусалимі: Самау, і
Совав, і Натан, і Соломон, 5 і Евеас, і
Елису, і Елифаат, 6 і Нафаґ, 7 і
Елисама, і Валіяда, і Ельфалет. 8
*Почули ж чужинці, що Давид помазаний був на царя над усім Ізраїлем, і всі чужинці прийшли шукати
Давида. І коли Давид почув, вийшов
їм назустріч. 9 Чужинці ж, прийшовши, розлилися в долині велетнів.
10 І Давид запитав Бога, кажучи: Чи
піду проти чужинців і чи їх видаси в
мої руки? І сказав йому Господь:
Піди, і дам їх в твої руки. 11 Він
вийшов до Ваалфаразіна, і там Давид
їх побив, і сказав Давид: Бог поділив
моїх ворогів під мої руки, так як
розливаються води, і через це
названо було ім’я того місця Розбиття Фараїма. 12 І оставили там чужинці своїх богів, яких Давид наказав спалити. 13 І додали ще чужинці,
і стали ще в долині велетнів. 14 І
знову Давид запитав Бога. І сказав
йому Бог: Не виходи за ними, відвернися від них, і прийдеш проти них
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зі сторони груш. 15 Коли ж
почуєш шум вершків груш, тоді
вийдеш на бій, бо Бог вийде
перед тобою, щоб побити чужинські полки. 16 І зробив Давид так,
як йому наказав Бог, і побив
филистимські полки від Ґаваона
аж до Ґазира. 17 І прославилося
Давидове ім’я в усіх країнах, і
Господь дав його страх на всіх
народах.

Глава 15

мой4. 4

црс2. 6
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мой2. 25

1 Зробив же він собі дім в місті
Давидовім і збудував місце божому кивотові, і зробив йому мешкання. 2 Тоді сказав Давид: *Не
годиться, щоб кожним носився
божий кивот, тільки левітами, яких Господь вибрав до ношення
його кивота і собі на службу аж
навіки. 3 Зібрав же Давид ввесь
Ізраїль до Єрусалиму, щоб принести божий кивот на його місце,
яке він йому підготував. 4 І зібрав Давид Ааронових синів – левітів. 5 І з Каатових синів: Урієл
був начальником і 120 його братів; 6 і з Мерариних синів: Асая –
начальник і 250 його братів; 7 і з
Ґерсонових синів: Йоіл – начальник і 130 його братів. 8 І з Елісафанових синів: Семея – начальник і 200 його братів. 9 І з Хевромових синів: Еліїл – начальник і
80 його братів. 10 І з Озіїлевих
синів: Аминадав – начальник і
112 його братів. 11 І Давид прикликав священиків Садока й Авіятара, і левітів Уріїла, Агаяна,
Йоїла, Самеяна, і Еліїла, і Аминадава. 12 І сказав до них: Ви є начальники левітських мешкань,
освятіться ви з вашими братами, і
принесете кивот Господа Бога ізраїльського на місце, яке є йому
приготоване. 13 Тому що ви передше не були готові, *нас побив
Господь в нас, тому що ми не пошукали його за приписом. 14 І
освятилися священики і левіти,
щоб внести кивот Господа Бога
ізраїльського. 15 І взяли левітські
сини божий кивот, *як заповів
Мойсей за господнім словом, за
законом, своїми раменами на носилках. 16 Сказав же Давид начальникам-левітам, щоб поставили з своїх братів співаків в органах, піснях, музичних псалтирях,
в гуслях і цимбалах, щоб грали
до висот голосом веселості. 17
Поставили ж левіти Еммана, сина
Йоіла, і з його братів Асафа, сина
Варахіїнового, і з синів Мерари, і
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до'ли гига'нтовъ” И$ вопроси` (паки дв~дъ)29 б~а, и^ рече
е^мђ б~ъ не и^сходи за ни'ми эTврати'ся эT ниX и^
прїидеши проти'вђ и^мъ эT сђпротиv грђше'и” (-)30
Є$гда (же) ё^слы'шиши шMђ вер#сњхъ грђше'и, тогда`
и^зы'идеши къ брани. ја%ко (и^зы'идетъ)31 б~ъ предъ
тобо'ю да поразитъ пол#ки и^ноплеме'н#нически” И$ сътвори (дв~дъ) ја^ко повелњ е^мђ б~ъ. и^ порази полки
филисти'моM эT гаваѓ'на даже до [гази'ра]32” И$ прослави'ся и%мя двд~во въ (всXњ странаX)33, и^ г~ь даs
страX е^го на всXњ ја^зыцXњ”

Глvа, е~і”
1

(ътвори' же) себњ` (доM)2 въ гра'дњ двд~вњ. и^
созда` мњсто кїѓ'тђ бж~їю. и^ сътвори е^мђ
жили'ще” Тогда реq двDъ. *неподобно е^сть да
(эT вся'кого) но'ситися кїѓ'тђ бж~їю токмо эT левљ=тъ, (и^хже)3 и^збра` г~ь къ ноше'нїю кїѓ'та (е^го)4, и^ къ слђженїю себњ даждь въ вњ'ки”
(-)5 Собра (же) дв~дъ весь і^и^л~ь въ і^ерsли'мъ, да внесе'тъся кїѓ'тъ [бж~їи]6 въ мњсто (свое`) ја^же ё^гото'ва е^мђ” И$ собра` дв~дъ сн~овъ а^а^ро'новъ левљ=ты” (И$) эT сн~овъ каа'џовъ, ё^рїель нача'лникъ
(бысть) и^ бра'тїа е^го, р~к, (и^) эT сн~овъ мерари'нъ.
а^саїя нача'лниk и^ бра'тїя е^го, с~н, (и^) эT сн~оv [гер#сониX]7 і^ѓ^и^ль нача'лниk и^ бра'тїа е^го, [р~л]8” (И$) эT сн~оv
е^лисафаn [семе'їя]9 нача'лниk и^ братїя е^го, с~” (И$) эT
сн~овъ хевромоv. е^лїиль нача'лникъ, и^ бра'тїя е^го п~”
(И$) эT сн~овъ ѓ^зїилевъ, а^минада'въ, нача'лникъ и^
бра'тїа е^го, рв~і” И$ призва` дв~дъ садо'ка и^ а^вїаџара
сщ~енницы, и^ левљ=ты. ё^рїиля, (а^гаі^анъ)10 и^ѓ^и'ль,
[семеи^а^нъ]11, (и^) е^лїиль, (и^) а^минада'ва” И$ рече к
ни'мъ. в^ы (е^сте) нача'лницы ѓби'телемъ левљ=т#скиM, ѓ^ст~и'теся в^ы съ бра'тїею ва'шею. и^ принесете кїѓ'тъ (г~а) б~а і^и^л~ева. (на мњсто) (и^же ё^гото'вано е^сть)12 е^мђ” ЈА/ко въ прь'вое в^ы не бњсте
(готовы). *раздњли (насъ г~ь)13. въ на'съ ја%ко не
възыскахоM (е^го) по раZсђжде'нїю” И$ ѓ^ст~ишася
сщ~ен#ницы и^ левљ=ти. да внесђтъ кїѓ'тъ [г~а]14
б~а і^и^л~ева” И$ взя'ша сн~ове левљ=тинїе кїѓ'тъ
бж~їи. *ја%ко повелњ мољ=сїи по словеси` (гн~ю)15, по
зако'нђ (раме'ны свои'ми на носи'лахъ)16” (-)17 Рече
(же) дв~дъ нача'лникоM левљ=томъ. да поста'вяT эT
бра'тїи свои^хъ пњв#цовъ въ ѓ^рганњхъ, пњснехъ
мђсикїискихъ. Ўалтырехъ. въ гђ'сли. и^ кљ=м#валы.
да воз#гласяT въ вы'шнихъ глаs веселїя” (-)18 Поста'виша (же) левљ=ти (е^м#мана)19 сн~а и^ѓ^и^лева. и^
эT бра'тїя е^го а^сафа сн~а варахїи^на. и^ эT сн~въ
мера'ри (и) эT бра'тїи (иX)20, е^џа'на сн~а кисеѓ'ва” И$ с
ни'ми бра'тїя и^хъ. въ второM чи'нђ заха'рїя” (-)21
(і^е^и^и'ль)22, и^ (семерамо'џъ)23. (-)24 и^ ѓ^зїя две'рницы”
Паки пњвцы, (е^м#манъ)25, (а^са'џъ)26, и^ (е^ма'џъ)27.
въ кљ=м#валы мњдяны въз#глаша'ющи въ слђша'626
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нїе” Заха'рїя (же) и^ ѓ^зїиль. (и^) семирамоg, (е^і^и^ль)28, (и^ а^нанїя)29, (и^) е^лїа'въ. [и^]30 (масїа^съ)31, [и^]32 (макенїя)33. съ ўалъты'рями
(ти'хо гла'сно поя'хђ)34” Па'ки (маџаџїасъ)35, и^
(е^лифа'лђ)36, и^ макенїя, и^ а^вдедом#, і^ (еи^и^ль)37.
и^ ѓ^зїя (враTницы), ўалмопњ'вци” (Є$манасаf. и^
е^џаn, въ кљ=м#валы мњ'дяны да сътвори'т# слы'шано)38” (Заха'рїя, и^ ѓ^зїиль, и^ семирамо'џъ, и^
е^и^ль, и^ а^нани, и^ е^лїа'въ, а^мосїя, и^ ванаїя,
въ ўаlтыри, тихо гла'сно” И$ маџаџїя е^лифалеа'съ, и^ макенїя, и^ а^вдедоM, і^ и^еи'ль, и^
ѓ^зїя, в# кини'ры шђмяще поDтверди'ти”) (А$хонїя же)39 нача'лниk левљ=томъ кня'ѕь пњва'ющихъ (слаDкимъ гла'соM), (бы'сть б^о ѕњ'ло
мђдръ)40 и^ варахїя, и^ (е^лка'на)41, дверницы кїѓ'та” Паки [саве'нїя]42, (-)43 і^ѓ^сафатъ и^ наџанаи'ль, и^ а^масїя, и^ захарїа и^ вана'и. и^ (е^лїазаръ)44 сщ~енницы трђбяхђ трђба'ми преD кїѓ'томъ бж~їиM, и^ (а^ведо'мъ)45, і^ (е^їя)46, (бњхђ)
двер#ницы кїѓ'та (гн~я)47” (-)48 (дв~дъ же б^њ)49
и^ (вс^и) старњ'ишїи і^и^л~еви и^ тысђщники.
и^дђщїи` ко вношенїю кїѓ'та завњта гн~я, эT
до'мђ, (а^вдоня)50 съ веселїеM” И$ бысть е^гда помага'ше б~ъ левљ=тоM и^же ношахђ кїѓ'тъ завњта гн~я. и^ жряхђ, з~ ю'нецъ. и^ з~, ѓ%венъ”
(-)51 дв~дъ (же) бя'ше ѓ^дњяn ри'зою (синею)52. и^
вс^и левљ=ти и^же ношахђ кїѓ'тъ завњта гн~я.
(-)53 пњвцы (же) і^ (и^) хоненїя началникъ пњ'снеи пою'щихъ. (-)54 на дв~дњ (же б^њ е^фђдъ
лняныи)55” (-)56 Весь (же) і^и^л~ь и^звожа'хђ кїѓ'тъ
завњта гн~я съ восклицанїмъ и^ шђмомъ
ди'вныM, и^ трђбнымъ. и^ кљ=м#валы и^ въ гђсли
глаша'ющи (-)57” И$ (е^гда прїиде)58 кїѓ'тъ
завњта гн~я (-)59 даже до града дв~два. и^
мельхола дщ^и саё'ля смотряше во ѓ^кно, и^
видњ цр~я дв~да скачђща і^ и^гра'юща. и^ поноси
е^го въ (срDци)60 свое^мъ”

Глvа, ѕ~і”
в~ црs ѕ~

в~ црs ѕ~

1

(ринесо'ша* же) (ё^бо) кїѓ'тъ бж~їи и^ поставиша е^го посредњ жи'лища и^же въздвиy е^мђ дв~дъ. и^ принесо'ша вс^есъж#же'нїя и^ мирная предъ [гм~ъ]2” *И$ съверши дв~дъ въздающи вс^есъж#же'нїя и^ ми'рная,
и^ блsви люd въ и^мя гн~е” И$ раздњли` в#сњмъ (по
е^ді'номђ)3 эT мђжъ (-)4 даже до же'нъ (-)5
хлњбъ е^ді'нъ. (и^ часть пече'на мя'са воло'ва, и^
пряже'на ѓ^ле'я симидаl)6” (-)7 Постави (же преD)8
кїѓ'томъ (-)9 гн~имъ эT левљ=тъ, (и^же слђжи'ти и^ поминати дњла е^го)10 і^ и^сповњдати и^
хвали'ти г~а б~а і^и^л~ева” А$сафъ (же) началниk и^
дрђгїи по немђ` захарїя (паки) (і^е^и'ль)11 (и^) (са627
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з їхніх братів Етана, сина Кисейового. 18 І з ними їхні брати в другому
чині: Захарія, Єїл, і Семерамот, і Озія
– дверники. Знову: співаки Емман,
Асат і Емат грали на мідних цимбалах вслух, Захарія ж, і Озіїл, і Семирамот, Еїл, і Ананія, і Еліав, і Масіяс,
і Макенія з псалтирями тихо-голосно
співали. Знову: Мататіяс, і Елифалу, і
Макенія, і Авдедом, і Еіїл, і Озія –
дверники. 19 Співаки Еман, Асаф, і
Етан в мідних цимбалах хай вчинять
на слух. 20 Захарія, і Озіїл, і Семирамот, і Еїл, і Анани, і Еліяв, Амосія, і
Ваная в псалтирях тихо-голосно. 21 І
Мататія, Елифалеас, і Макенія, і Авдедом, і Єіїл, і Озія арфами шуміли,
щоб підсилити. 22 Ахонія ж, начальник левітів, – князь тих, що співали
солодким голосом, 23 бо був дуже
мудрим; і Варахія, і Елкана – дверники кивота. 24 Знову: Савенія, Йосафат, і Натанаїл, і Амасія, і Захарія, і
Ванай, і Еліязар – священики трубіли
трубами перед божим кивотом, і Аведом, і Ея були дверники господнього
кивота. 25 Був же Давид і всі ізраїльські старшини і тисячники, що йшли,
щоб внести кивот господнього завіту
з Авдонового дому з веселістю. 26 І
сталося, коли помагав Бог левітам,
що несли кивот господнього завіту, і
приносили в жертву 7 телят і 7 баранів. 27 Давид же був зодягнений в синю одіж і всі левіти, що несли кивот
господнього завіту, співаки ж і Хоненія, начальник пісень, тих, що співали. На Давиді ж був льняний ефуд. 28
Ввесь же Ізраїль випроваджував кивот господнього завіту з криком і подиву гідним шумом, і трубним голосом, і цимбалами, і граючи в гуслях.
29 І коли прийшов кивот господнього
завіту аж до міста Давидового, і
Мельхола, дочка Саулова, дивилася
крізь вікно, і побачила царя Давида,
що танцював і грав, – і зневажила його в своїм серці.

Глава 16
1 *Принесли ж, отже, божий кивот, і поставили його посеред мешкання, яке йому поставив Давид, і
принесли всепалення і мирне перед
Господом. 2 *І закінчив Давид приносити цілопалення і мирне, і поблагословив народ в ім’я господнє. 3
І він розділив всім по одному, з чоловіків аж до жінок: один хліб, і печену
частину волового м’яса, і пражене на
чистій олії. Він поставив же перед
господнім кивотом з левітів, щоб
служити і поминати його діла, і визнавати, і хвалити Господа Бога Ізраїля. 5 Асаф же – начальник, і другий
після нього Захарія, далі Єїл, і Сами-

црс2. 6

црс2. 6

16,5

пс. 104
іс. 12

пс. 104
пс. 95

рамот, і Аїл, і Мататіяс, і Еліяв, і Ванея, і Авдедом, і Іїл – ці грали на орґанах, і псалтирях і гуслях, Асаф же
грав в цимбалах. 6 І Ванія, і Озіїл –
священики, постійно трубіли в трубу
перед кивотом господнього завіту. 7
В тому ж дні Давид, на початку, настановив Асафа визнавати Господа і
його братів: 8 *Визнавайтеся Господеві і прикликуйте Його ім’я, відомими зробіть слова Його вчинків. 9 Співайте Йому, і заспівайте Йому, визнавайте всі Його чуда, які Господь
зробив. 10 Хваліть Його святе ім’я.
Хай розвеселиться серце тих, що шукають його благовоління. 11 Шукайте Господа і кріпіться, шукайте постійно Його лице. 12 Згадуйте Його
чудеса, які Він вчинив, знаки і судьби Його уст. 13 Насіння ізраїльське –
Його раби, сини Якова – Його вибранці. 14 Він Господь Бог наш, в усій
землі Його судьби. 15 Згадаємо на
віки Його завіт, Його слова, які Він
заповів в тисячі родів, 16 який заповів з Авраамом, і Його клятви з Ісааком. 17 І Він поставив його Якову в
наказ, Ізраїлеві – в завіт вічний, 18
кажучи: Тобі дам ханаанську землю –
жереб вашого насліддя. 19 Коли ви
були малі числом, доки були й мешканці його, і переселилися до неї. 20 І
пішли з народу до народу і з царства
до іншого народу. 21 Не дав Він нікому їх скривдити і скартав за них царів. 22 *Не доторкайтеся до моїх помазанників і до моїх пророків, не чиніть поганого. 23 *Співайте Господеві – вся земля. Сповістіть з дня до
дня Його спасіння. Сповістіть в народах Його славу і в усіх народах Його
чуда. 25 Бо великий Господь і дуже
гідний похвали, і є страшний понад
всіх богів. 26 Всі бо боги народів –
ідоли, і Господь же створив небеса.
27 Слава і величність перед ним, і
сила, і похвала в його святому місці.
28 Принесіть Господеві батьківщини
народів, принесіть Господеві славу і
силу. 29 Дайте Господеві славу Його
імені, піднесіть жертву, і прийдіть
перед Його лице, і поклоніться Господеві в Його святім дворі. 30 Хай
злякається Його лиця вся земля, і хай
випрямиться земля, і хай не захитається. 31 Хай веселяться небеса і радіє земля, і хай скажуть між народами: Господь царює! 32 Хай море і його повнота видасть звук, і дерева піль
і все, що є на них. 33 Тоді зрадіють
лісові дерева перед господнім лицем,
бо Він прийшов судити землю. 34
Визнавайтеся Господеві, бо Він добрий, бо навіки Його милосердя. 35 І
скажіть: Спаси нас, Боже, спасителю
наш, і збери нас, і вирви нас з народів, щоб ми оспівували твоє святе
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мирамо'тъ)12. (и^) (а^і^и'ль)13. (и^) (маџаџиа^съ)14,
(и^) е^лїа'въ, и^ (ване'я)15, и^ а^вдедоM, і^ и^и'ль (сїи)
въ ѓ^рга'ны (и^) ўалты'ри и^ гђсли (и^гра'ша), (-)16
а^са'ф (же) въ ким#ва'лехъ въз#глаша'я” И$ (ванња)17, и^ ѓ^зїи'ль сщ~енницы трђбиша вы'нђ въ
трђбђ` преD кїѓ'томъ завњта гн~я” В (то'иy
дн~ь)18 (-)19 ё^строи` дв~дъ въ нача'лњ (аса'фа и^сповњда'ти г~а)20 и^ братїю е^го” *И$сповњда'итеся гв~и, (и^) призыва'ите (и%мя е^го)21, зна'емы
сътвори'те (гл~ы)22 творе'нїи е^го” По'ите е^мђ и
въспо'ите е^мђ. и^сповњдите вся` чюдеса` е^го ја%же сътвори` г~ь” Хвали'те и^мя ст~ое е^го. да възвесели'тся срDце и%щђщихъ бл~говоле'нїя е^го” Взы'щете г~а и^ ё^крњпи'теся. в#зы'щите лица е^го
вы'нђ” Помяни'те чюдеса` е^го ја%же сътвори`,
зна'менїя и^ сђдбы` ё^стъ е^го” Сњмя і^и^л~ево
раби` е^го сн~ове і^а'ковли и^збра'н#нїи е^го. то'и г~ь б~ъ
на'шъ въ все'и земли` сђдбы` е^го” Помяне'мъ въ
вњкъ завTњ е^го (словеса`)23 е^го ја^же повелњ` въ
ты'сяща ро'дъ” ЈА/же завњща` съ а^враа'моM. и^
кля'твы е^го съ і^саа'комъ” (И$) поста'ви е& і^а'ковђ
въ повеле'нїе, і^и^л~ю въ завњтъ вњченъ” Гл~ющи, тебњ да'мъ зе'млю ханаа'ню, жре'бїи достоя'нїя ва'шего” Є$гда бы'ти (ва'мъ)24 ма'ломъ число'мъ, (до'ндеy бы'ша и^ живђщїи е^го и^
пресели'шася)25 в ню`” И$ преи^до'ша эT ја^зы'ка въ
ја^зыk и^ эT црsтвїя к лю'демъ и%нымъ” Не ѓ^ста'ви никомђ'же ѓ^би'дњти и^хъ. и^ запрњти`
про и'хъ цр~и” *Не прикаса'итеся хрsтомъ мои'мъ, и^ въ проро'цњхъ мои^хъ не лђкавнђ'ите”
*Поите гв~и вся земля`, възвњсти'те эT дн~е
на' дн~ь сп~сенїе е^го” (Възвњсти'те въ ја^зы'цњхъ
сла'вђ е^го. и^ въ всњхъ лю'дехъ чюдеса` е^го.)
ЈА/ко ве'лїи г~ь и^ хваленъ ѕњло. (и^) стра'шенъ
е^сть наD всњми бо'ги” Вси` бо бо'ѕи лю'дъстїи
и%доли. и^ (г~ь)26 (же) нб~са сътвори`, сла'ва и^ вели'чество (преD ниM)27 (и^) крњпость и^ похва'ла въ
[мњстњ е^го ст~омъ]28” Принесњте гв~и эTч~ествїя ја^зы'комъ. принесњте гв~и сла'вђ и^ крњпость” дади'те гв~и сла'вђ и%мени е^го. въздвигнњте жрътвђ и^ прїидњте преD лице е^го, и^
поклони'теся гв~и въ (дворњ` ст~њмъ)29 е^го” да
ё^бои'тся эT лица` е^го вся земля`. и^ да и^спра'вится земля`, и^ да не подвижи'тся” да веселяTся нб~са и^ ра'дђется земля`, и^ да рекђтъ
въ ја^зы'цехъ г~ь црsтвђ'етъ” да възъгласиT мо'ре
і^ и^сполне'нїе (е^го). и^ дре'ва по'льская и^ вся` ја%же
на ни'хъ (сђть)” Тогда` въсхва'ляT дре'ва дђбра'вная преD лице'мъ гн~имъ. ја^ко прїидетъ сђди'ти земли`. и^сповњда'итеся гв~и ја%ко бл~гъ, ја^ко
въ вњкъ млsть е^го” И$ гл~ите сп~си н^ы бж~е
(сп~сителю нашъ)30. (и^ събери` насъ), і^ и^зми`
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на'съ эT ја^зы'къ. да хва'лимъ и%мя ст~ое твое`,
и^ ра'дђемся въ хвале'нїихъ твои^хъ” Блsвенъ г~ь
б~ъ і^и^л~евъ, эT вњка да'же и^ до' вњка. и^ рекђтъ
вси` лю'дїе а^ми'нь, и^ въсхвали'ша г~а. И$ ѓ^стави'ша т^ђ преD кїѓтоM завњта гн~я а^са'фа и^
бра'тїю е^го. да слђжаT преD кїѓ'томъ вы'нђ по
вся` дн~и” И а^вдедо'мъ и^ бра'тїя е^го, ћ~и” И а^вдедо'мъ сн~ъ (и^а^џо'мовъ)31. и^ [ѓса'и]32. (поста'виша)
две'рницы” (-)33 Садо'ка (же) сщ~енника и^ бра'тїю
е^го сщ~ен#никами преD жили'щемъ гн~имъ въ
(вы'шнихъ)34 и^же бњ` въ гаваѓ'нњ” да въздаюT
вс^есъж#же'нїя гв~и, на ѓ^лтари` вс^есъж#же'нїя вы'нђ
ё'тро и^ ве'черъ. (-)35 по всњхъ и^же пи'сана сђть
въ зако'нњ гн~и, ја%же повелњ сн~омъ і^и^л~евомъ
рђко'ю мољ=сїя раба` бж~їя” И$ по неM е^м#ма'нъ и^
(диџђмъ)36 и^ про'чїи и^збраnнїи е^ді'нъ ко'ждо зва'нїемъ (свои^мъ) къ и^сповњда'нїю г~ђ, ја%ко въ
вњки млsть е^го” И$ с ними` трђб#ницы и^ (бїю'щїи
кљ=м#ва'лы)37 и^ (вс^я мђсикїя а^рга'номъ)38 къ
пњнїю бж~їю, сн~ове (же и^дифђмли)39 въ вра'теX
(стоя'хђ)” (-)40 ѓ^брати'ша (же) ся вс^и лю'дїе (-)41
в домы своя`, и^ (дв~дъ ѓ^брати'ся)42 да блsви'тъ
до'мъ свои”

в~ црs з~
сираX м~з

Глvа, з~і”
1

(гда' *же) ѓ^бита'ше дв~дъ въ домђ` свое^мъ, (-)2 рече (-)3 къ наџа'нђ прoркђ, се` а^зъ
живђ` в домђ` ке'дровњ. (-)4 кїѓ'тъ (же)
завњта гн~я подъ ко'жами (е%сть)” И$ рече
наџа'нъ къ дв~дђ. вс^я и^же (сђть) въ (срDци)5
твое^мъ сътвори`, (г~ь б^о)6 с тобо'ю (е^сть)” (Сего
(-)8 бы'сть сло'во гн~е къ нара'ди)7 но'щи тоя`
џа'нђ гл~ющи” Поиди` и^ гл~и дв~дђ рабђ` мое^мђ,
сїя рече г~ь. не (съѕи'ждеши т^ы)9 мн^њ до'мђ на
ѓ^бита'нїе (-)10” Не пребы'хъ б^о в домђ` эT (того`
вре'мени)11 въ не'же и^зведо'хъ і^и^л~я (эT земля` е^гљ=пет#скїя) даже до дн~е сего`. н^о бы'хъ (всегда`
премњня'ющи мњ'ста жили'щъ. и^ в# шатрњхъ
пребыва'ю^щи)12” (І$)13 и^дњже ходи'хъ съ всњмъ
і^и^л~емъ. а^ще (гл~ахъ)14 [кое^мђ` сђдїи` колњнђ і^и^л~евђ и%мже повелњхъ]15. да пасђтъ лю'ды моя`
гл~ющи. чт^о раd не (съзи'ждеши)16 мн^њ до'мђ ке'дрова” (Нн~њ б^о)17 та'ко гл~еши рабђ` мое^мђ двDђ
сїя рече г~ь вседръжи'тель. а^зъ и^зяX т^я е^гда в#
па'ствњ въслњдова'лъ е^си ста'дђ. да бы'лъ е^си
во'ждъ лю'дем# мои^мъ і^и^л~ю” И$ бы'хъ с тобо'ю (и^деже когда`)18 походи'лъ е^си. и^ потреби'хъ вс^я
враги` твоя` (преD тобо'ю)19. сътвори'хъ (же) тебе`
и^мени'та (ја%ко)20 (е^ді'наго) вели'ких#, и^же (и^менђ'ются) на земли`” И$ (дахъ)21 мњ'сто лю'демъ
мои^мъ і^и^л~ю. и (насади'хъ)22 я& и^ ѓ^бита'ютъ в#
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ім’я і раділи в твоїх похвалах. 36
Благословенний Господь Бог ізраїльський від віку і аж до віку. І
скаже ввесь народ: Амінь. – І похвалили Господа. 37 І там перед кивотом господнього завіту залишили
Асафа і його братів, щоб постійно,
на всі дні, служили перед кивотом,
38 і Авдедома, і 68 його братів. І
Авдедома, сина Ятомового, і Осая
поставили дверниками. 39 Садока
ж – на священика і його братівсвящеників перед господнім помешканням на високих, що було в
Ґаваоні; 40 щоб приносили цілопалення Господеві на жертовнику,
постійно цілопалення вранці і ввечері за всім, що є записане в господнім законі, що Він заповів ізраїльським синам рукою раба божого
Мойсея. 41 І після нього Емман і
Дитум, і інші вибрані, кожний за
своїм званням, для визнавання Господа, бо навіки Його милосердя. 42
І з ними ті, що трубили і грали в
цимбали, і всі музичні інструменти, і орґани – на спів божий, сини
ж Ідифумові стояли в дверях. 43
Повернувся ж ввесь народ до свого
дому, і Давид повернувся, щоб поблагословити свій дім.

Глава 17
1 *Коли ж мешкав Давид у своєму домі, він сказав до Натана, пророка: Ось я живу в кедровім домі,
кивот же господнього завіту є під
шкірами. 2 І сказав Натан до Давида: Вчини все, що є у твоїм серці,
бо Господь є з тобою. 3 Задля цього
тієї ночі було господнє слово до
Натана, що казало: 4 Піди і скажи
моєму рабові Давидові: Це сказав
Господь: Не ти збудуєш мені дім на
помешкання. 5 Адже Я не жив у
домі від того часу, в якому Я вивів
Ізраїль з єгипетської землі, аж до
цього дня, але Я завжди міняв місця помешкань, перебуваючи в шатрах. 6 І, де Я ходив з усім Ізраїлем,
чи говорив Я якомусь судді ізраїльського племені, яким Я наказав,
щоб пасли мій народ, кажучи: Чому не будуєш мені кедровий дім? 7
Отож, тепер так скажеш моєму рабові Давидові: Це сказав Господь
Вседержитель: Я взяв тебе, коли ти
за стадом ходив на пасовиську,
щоб ти був вождем моєму народові, Ізраїлеві. 8 І Я був з тобою, куди
коли-будь пішов ти. І Я вигубив
всіх твоїх ворогів перед тобою. Я ж
зробив тебе славним, як одного з
великих, що славні на землі. 9 І Я
дав місце моєму народові, Ізраїлеві,
і Я його посадив; і він мешкає в
ньому, і хай більше не сумує ані
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сини беззаконня не додадуть побити їх, так як від початку. 10 І від
днів, в які дав Я суддів моєму народові, Ізраїлеві, Я впокорив всіх твоїх ворогів. І сповіщаю тобі, що Господь збудує тобі дім. 11 Коли ж ти
виповниш твої дні, щоб піти до
твоїх батьків, Я підніму твоє насіння після тебе, яке буде з твоїх синів, і підніму його царство. 12 І цей
Мені збудує дім, і Я скріплю його
престіл аж довіку. 13 *Я буду йому
за батька, і той буде мені за сина. І
не відніму від нього моє милосердя, так як Я відняв від цього, що
був перед тобою. 14 І завірю його в
моїм домі і в моїм царстві аж довіку, і його престіл буде поставлений
навіки. 15 За всіма цими словами і
за всім цим видінням, так говорив
Натан до Давида. 16 І прийшов цар
Давид і сів перед Господом, і сказав: Хто є я, Господи Боже мій, і
що мій дім, що Ти мене полюбив
навіки, щоб подати мені таке? 17
Але й те малим вважалося перед тобою, Боже, і ще заговорив Ти про
дім твого раба на майбутнє, і Ти мене зробив славнішим понад всіх людей, Господи Боже мій. 18 Що більше додасть Давид Тобі говорити,
коли так прославиш твого раба і його пізнаєш. 19 Господи, задля твого
раба за твоїм серцем Ти зробив всі
ці величності, і Ти дав пізнати всі
твої величності. 20 Господи, немає
подібного до Тебе, і немає Бога, за
винятком Тебе, за всім же, що ми
почули нашими вухами. 21 І немає
одного народу на землі, як твій народ Ізраїль, задля якого Бог пішов,
щоб визволити і зробити собі народ, і своєю величністю і страхом
вигнав роди від лиця народу, який
Ти викупив з Єгипту. 22 І Ти поклав твій народ, Ізраїль, собі в народ аж довіку, і ти, Господи, став
їхнім Богом. 23 І тепер, Господи,
слово, яке Ти сказав твоєму рабові
й про його дім, хай буде вірним навіки, і зроби так, як Ти сказав. І вірним буде і звеличиться твоє ім’я аж
навіки 24 тим, що говорять: Господи! Господи Вседержителю! Боже
Ізраїля! – і дім його раба хай буде
випрямленим перед тобою. 25 Бо
Ти, Господи Боже мій, відкрив вухо
твого раба, щоб збудувати йому дім,
і через це знайшов твій раб запевнення, щоб молитися перед твоїм
лицем. 26 І тепер, Господи, ти сам є
Богом і виказав до твого раба стільки цього добродійства. 27 І тепер
почни благословляти дім твого раба, щоб він був навіки перед тобою.
Бо ти, Господи, поблагословив, і
благословенним буде навіки.
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немъ. и^ да не въскорбя'т# ктомђ`. н^и (сн~ове безако'нїя приложа'тъ)23 попра'ти и^хъ ја%ко эT нача'ла” И$ эT дн~їи и^хже да'хъ сђдїя` лю'демъ
мои^мъ і^и^л~ю, (-)24 смири'хъ вс^я враги` твоя`. и^
(възвњща'ю т^и ја%ко)25 (съзи'ждетъ т^и г~ь
до'мъ)26” (-)27 Єгда' (же) и^спо'лниши дн~и твоя` да
и^де'ши къ эTц~емъ твои^м#. (-)28 въздви'гнђ сњмя
твое по тебњ` и^же бђдетъ эT (сн~овъ)29 твои^хъ. и^ въста'влю црsтво е^го” (И$) се'и съзи'ждетъ
мн^њ до'мъ, и^ а'з# ё^крњплю` прsтлъ е^го да'же до'
вњка” *А$зъ бђдђ е^мђ въ эTц~а и^ то'и бђдет#
мн^њ въ сн~а. и^ млsть мою` не эTи^мђ` эT него.
ја%ко эTяX эT (сего` и^же)30 прежде тебе` (бы'сть)” И$
ё^вњрю` е^го в домђ` мое^мъ. и^ въ црsтвїи (мое^мъ)31 даже до' вњка, и^ прsтолъ е^го бђдетъ и^справле'нъ въ вњки” По всњхъ словесех# сихъ. и^ по
всемђ` видњнїю семђ`. тако гл~алъ е^сть наџа'нъ
къ дв~дђ” И$ прїиде цр~ь дв~дъ, и^ сњде преD гм~ъ
и^ рече. кт^о а^зъ е^смь г~и бж~е (мо'и), и^ чт^о до'мъ
мои ја%ко възлюби` м^я въ вњки, (да подаси`
мн^њ такова'я). н^о и^ то` ма'ло ви'дњно бы'сть
преD тобо'ю бж~е. и^ гл~аl е^си на до'мъ раба` твое^го
е^ще` въ бђдђщее, (и^ сътвори'лъ м^я е^си честна
наD всњми чл~ки)32, г~и бж~е (мо'и)” Чт^о бо'лње приложи'тъ двDъ (гл~ати) тебњ`. (е^гда` та'ко просла'виши)33 раба` твое^го (и^ позна'еши е^го)34” (Ги~ раба`
твое^го ради)35 по срDцђ твое^мђ сътвори'лъ е^си
вс^я вели'чествїя (сїа). (и^ зна'ема бы'ти сътвори'лъ е^си вс^я вели'чїя твоя)” Ги~ нњ'сть подо'беn
тебњ, и^ нњ'сть (б~а) ра'звњ тебе по в#сњхъ же
и^же слы'шахомъ ё^ши'ма на'шима” И$ нњсть ја%ко
лю'дїе твои` і^и^л~ь ја^зы'къ (е^ді'нъ)36 на земли`, е^гоже ради про'иде б~ъ да и^зба'витъ (и^ сътвори'тъ) (лю'ди себњ)37, (и^ вели'чествоM свои^мъ и^
стра'шнымъ)38 (и^згони` ро'ды)39 эT лица` людїи
(-)40 иXже и^зба'ви эT е^гљ=пта (-)41” И$ положи'лъ е^си
люди твоя` і^и^л~ь тебњ` в лю'ди даже до' вњка, и^
ты` г~и (бы'сть б~ъ и^хъ)42” И$ нн~њ г~и сло'во (-)43
и^мъже гл~алъ е^си рабђ твое^мђ, и^ на до'мъ е^го,
да ё^вњриTся въ вњки [и^ сътвори` ја%ко гл~алъ
е^си” И$ ё^вњри'тся и^ възвели'чится и%мя твое
даже въ вњки]44, гл~ющихъ г~и г~и вс^едръжи'телю б~ъ і^и^л~евъ, и^ до'м# (-)45 раба` (е^го)46 да бђдеT
и^справле'нъ преD тобо'ю” Ты' бо г~и (бж~е мо'и) эTвръзлъ е^си ё'хо раба` твое^го, създа'ти е^мђ до'мъ,
(и^) сего ради ѓ^брњте ра'бъ твои (ё^вњре'нїе), да
мо'лится преD лицеM твоиM” И$ нн~њ г~и ты` е^си
са'мъ б~ъ и^ гл~алъ е^си къ рабђ` твое^мђ. (толи'ка) добро`творе'нїя сїя” И$ нн~њ начни` блsвити
до'мъ раба` твое^го да бђдеT въ вњки преD тобо'ю.
ја%ко ты` г~и блsвилъ е^си и^ блsвенъ бђдетъ въ
вњки”
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Глvа, и~і”
в~ црs и~

1

(ысть* же) посе'мъ (-)2 порази` двDъ и^ноплеме'нники и^ смири` иX. и^ взя` ге'џъ и^
предњлы е^го эT рђкђ и^ноплеме'нникъ” И$
порази` (дв~дъ) моа'ва, и^ бя'хђ [моа^ви'ти]3
раби` дв~дђ принося'ще (е^мђ) да'нь” И$ порази`
дв~дъ (е^ще) [а^драза'ра]4 цр~я сђ'вска (страны`) е^ма'џъ когда про'иде да(распространиT црsтво свое
даже)5 до рњки (е^фра'та)6” И прїяT (эT него
дв~дъ)7 ты'сящђ колесни'цъ. и^ Wз~, ко'н#никъ. и^ Wк~,
мђже'и пњшецъ. и^ разби` дв~дъ вс^я колесница
(-)8 ѓ^ста'ви (же) эT ни'хъ. р~, колесни'цъ, (и^хъже
въздержа` себњ)” И$ прїиде (а^сљ=ръ)9 эT дама'ска
да по'мощъ въздаs [а^драза'рю]10 цр~ю сђ'вскђ. и^ порази` двDъ (и^) сљ=ровыхъ, Wк~, и^ Wв~, мђжъ” И$ постави (тысящ#ники)11 въ сљ=рїи и^же бли'зђ дама'скђ, и^ бяхђ дв~дђ въ рабы` принося'ще да'ни,
и^ (помо'же)12 (дв~дђ г~ь)13 въ всњхъ на не'же и^зы'иде” (-)14 Прїя'т (же) дв~дъ тђ'лы златы и^же
и^мњша раби` а^драза'ровы, и^ принесе` я& въ і^ерsли'мъ” Та'коже эT [метавеg]15 і^ и^збра'нныхъ гра'довъ [а^драза'ровых#]16 (мњ'ди множество в#зя`)17,
и^з нея'же сътвори` соло'монъ мо'ре мњ'дяно, и^
столпы` и^ съсђды мњденыя” (Є$гда)18 слы'ша
[џеё'и]19 цр~ь е^ма'џъскїи ја^ко порази` дв~дъ вс^я
во'и [а^драза'ра]20 цр~я сђ'вска” И$ посла` [а^дђра'ма]21
сн~а свое^го къ цр~ђ дв~дђ, да въпро'ситъ (-)22 ја^же
ѓ^ ми'рњ, и^ блsвити е^го, сего раd ја^же сътвори`
[а^драза'рю]23 и^ порази` е^го. сђпроти'вникъ бо
бысть [џеё'и]24 [а^драза'рь]25. и^ (принесе`) вс^я сосђды
[зла'тыа и^ сре'бреныя и^ мњ'дяныя]26 и^ ѓ^ст~и я&
дв~дъ (цр~ь) г~ђ съ сребро'мъ и^ зла'томъ ја%же взя` эT
всњхъ ја^зы'къ, эT и^дђме'я и^ моа'ва, и^ сн~овъ
а^м#мо'нь и^ эT и^ноплеме'нниk и^ (а^мм#али'ка)27” (А$ви'сай же)28 сн~ъ сарђ'ие^въ порази` и^дђме'яне въ ё^долњ (и^ноплеме'нникъ)29, Wи~і” И$ поста'ви въ (е^до'мњ нача'лники въево'ды)30 и^ бњша вс^и и^дђме'яне раби` дв~дђ. и^ сп~се г~ь дв~да въ в#сњхъ на неy
и^зы'иде” (-)31 Црsтвова' (же) дв~дъ наD всMњ і^и^л~емъ.
и^ бњ творя` сђдъ и^ пра'вдђ в#сњмъ лю'демъ
свои^мъ” (-)32 И$ѓ^а'в (же) сн~ъ сарђ'ие^въ (бы'сть) наD
во'и. і^ и^ѓ^сафа'тъ сн~ъ а^л#хилђ'довъ паметопи'сца”
И$ садокъ (же) сн~ъ а^хи'товъ и^ [а^вимеле'хъ]33 сн~ъ
а^вїа^џа'рь сщ~ен#ницы і^ сђса книгочїй” И$ ванњя
(же) сн~ъ і^ѓ^да'евъ, наD копњйниками, и^ надъ
стрелца'ми. (-)34 сн~ове (же) двд~вы прь'вїи (эT
рђкђ)35 цр~я”
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Глава 18
1 *Після цього ж сталося, що Давид побив чужинців, і впокорив їх,
і взяв Ґет і його околиці з руки чужинців. 2 І Давид побив Моава, і
моавіти були рабами Давида, які
приносили йому данину. 3 І ще побив Давид Адразара, сувського царя, країни Емат, коли пішов, щоб
поширити своє царство аж до ріки
Евфрат. 4 І Давид забрав від нього
тисячу колісниць і 7000 кінноти, і
20000 піших мужів. І Давид розбив
всі колісниці, залишив же з них 100
колісниць, які собі затримав. 5 І
прийшов Асир з Дамадку, щоб подати поміч Адразареві, сувському
цареві, і Давид побив 20000 і 2000
сирійських мужів. 6 І він поставив
тисячників в Сирії, що близько Дамаску, і вони були Давидові рабами, що приносили данину. І Господь допоміг Давидові в усьому,
куди пішов. 7 Взяв же Давид золоті
нашийники, які мали раби Адразара, і приніс їх до Єрусалиму. 8 Також з метавет і вибраних міст Адразарових він взяв дуже багато
міді, з якої Соломон зробив мідне
море, і стовпи, і мідний посуд. 9
Коли Теуй, ематський цар, почув,
що Давид побив все військо Адразара, сувського царя, 10 і він послав свого сина Адурама до царя
Давида, щоб просити те, що для
миру, і поблагословити його задля
цього, що зробив Адразарові, і його
побив, бо Адразар був ворогом Тої.
І він приніс ввесь золотий і срібний, і мідний посуд, 11 і цар Давид
освятив їх Господеві зі сріблом і
золотом, яке взяв з усіх народів: з
Ідумеї, і Моава, і аммонових синів,
і з чужинців, і аммалика. 12 Ависай
же, син Саруїв, побив 18000 ідумейців в долині чужинців. 13 І
поставив в Едомі начальників-воєвод, і всі ідумейці були рабами
Давида. І Господь спас Давида в
усьому, куди вийшов. 14 Царював
же Давид над усім Ізраїлем і чинив
суд і справедливість всьому своєму
народові. 15 Йоав же, син Саруїв,
був над військом, і Йосафат, син
Алхилудів, – літописцем. 16 І Садок же, син Ахитова, і Авимелех,
син Авіятарів, – священики, і Суса
– писар. 17 І Ванія ж, син Йодая, –
над списоносцями і над стрільцями.
Сини ж Давидові – перші від рук
царя.
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Глава 19
црс2. 10

1 І *сталося, що після цього помер Наас, цар аммонових синів, і
замість нього зацарював його син
Анан. 2 Сказав же Давид: Зроблю
милосердя з Ананом, Наасовим сином, так як зробив мені милосердя
його батько. Послав же Давид послів, щоб потішити його задля смерті його батька. І прийшли раби Давида до землі аммонових синів, щоб
потішити Анона. 3 І начальники аммонових синів сказали до Анона:
Не думай, що Давид, віддаючи
честь твоєму батькові перед тобою,
послав потішити тебе, але його раби прийшли до тебе, щоб випитати
і вивідати, і підглянути твою землю. 4 І Анан, схопивши рабів Давида, і постриг їх, і обголив, і обрізав
їхню одіж від литок аж до ніг, і відпустив їх. 5 І прийшли сповістити
Давидові, і він послав їм назустріч,
бо вони потерпіли велике засоромлення. І цар наказав, щоб перебули
в Єрихоні, аж доки не виростуть
їхні бороди, і тоді повернетесь. 6
Побачили ж аммонові сини, що
зробили безчестя Давидовому народові, і послав Анан та аммонові
сини тисячу талантів срібла, щоб
найняти собі колісниці і кінноту з
месопотамської Сирії і з Сирії Мааха, і з Суви. 7 І найняли собі 30000
і 2000 колісниць і царя Мааха з його народом, і прийшли і отаборилися напроти мидавської околиці. Сини ж аммонові зібралися з своїх
міст, прийшли на війну. 8 І коли ж
почув Давид, послав Йоава і все
військо сильних мужів. 9 І вийшли
аммонові сини, вишикувалися до
бою при міській брамі, царі ж, що
прийшли йому на підмогу, стали окремо по собі на полі. 10 І Йоав,_розуміючи, що бій від напроти
лиця і ззаду склався, щоб воювати
проти нього, і вибрав найсильніших мужів з усього Ізраїля, і став в
лави проти Сирії. 11 Осталу ж частину народу він дав під руки Авесая, свого брата, і вони стали лавами напроти аммонових синів. 12 І
сказав: Якщо мене подолає Сир –
будеш мені на підмогу, якщо ж аммонові сини переможуть тебе – буду тобі на підмогу. 13 Скріпися, і
поступимо мужньо за наш народ і
за міста нашого Бога. Господь же
хай вчинить те, що є добре перед
ним. 14 Пішов же Йоав і ввесь народ, що був з ним, до бою проти
Сира, і вони втекли від нього. 15
Сини ж аммонові, побачивши, що
сирійці втекли, і втекли й вони від
лиця Авесая і від лиця Йоаса, його
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Глvа, џ~і”
бы'сть* пото'мъ ё'мре нааs цр~ь сн~ов# аMмо'нь, и црsтвова` ананъ сн~ъ е^го в# него
мњсто. (-)1 Рече (же) дв~дъ сътворю`
млsть съ а^на'номъ сн~омъ наа'совымъ. ја%коже
сътвори` (мн^њ эTц~ъ е^го)2 млsть” (-)3 Посла' (же)
(дв~дъ послы`)4 на ё^тњше'нїе е^мђ (смр~ти) раd эTц~а
е^го И$ прїидо'ша ѓ%троцы двд~вы в# зе'млю сн~овъ
а^м#мо'нь, да ё^тњшаT (а^но'на)5” И$ реко'ша нача'лницы (сн~овъ) а^м#мо'нь къ (а^но'нђ)6. не мни и^же
дв~дъ (честь въздая`) эTц~ђ твое^мђ преD тобо'ю.
посла` ё^тњшити тебе` н^о да и^спыта'ютъ (і^ и^звњ'даютъ и^)7 согледя'тъ земля` (твое^я) прїидо'ша (к тебњ` ѓ%троцы е^го)8” И$ пои^ма'лъ а^на'нъ ра'бъ
двд~выхъ и^ ѓ^стриже` и^хъ (и^ побри'лъ). и^ прерњ'за
ри'зы и^хъ эT ля'двїи да'же до но'гъ и^ эTпђсти` и^хъ”
И$ прїидо'ша възвњсти'ти дв~дђ (-)9 и^ посла` въ
срњте'нїе и^хъ. (вели'кђю б^о срамотђ` претерпњша)10” И$ повелњ` цр~ь (да пребђдђтъ)11 въ е^рихо'нњ
до'ндеy възрастђтъ бра'ды (и^хъ)12. и^ (тогда`) възврати'теся” (-)13 Ви'дњша (же) сн~ве а^м#мони. и^же
без#че'стїе сътвори'ша лю'демъ двд~вымъ. и^ посла`
а^на'нъ и сн~ы а^м#мо'ны. ты'сящђ тала'нтъ сребра` да на'имђтъ (е^мђ)14 эT сљ=рїи месопота'м#ски
и^ эT сљ=рїи [маа'ха]15. и^ эT сђ'вы колесни'ца и^
ко'н#ники” И$ наја%ша (и^мъ)16. Wл~, и^ Wв~, колесни'цъ. и^
цр~я [маа'ха]17 (-)18 съ людми` е^го. и^ прїидоша. и^
ѓ^полчи'шася эT противъ страны` [мида'в#ски]19.
(-)20 сн~ове (же) аMмони събра'шася эT гра'довъ
своиX. (-)21 прїидо'ша къ бра'ни” И$ (е^гда же) ё^слы'ша
дв~дъ (-)22 посла` і^ѓ^а'ва и^ вс^и во'и мђже'и си'лныхъ”
І$ и^зыидо'ша сн~ве а^м#мо'ни (ё^пра'вишася)23 на' брань
при вра'тахъ гра'дныхъ. (-)24 цр~и (же) и^же (на
по'мощъ е^го) прїидо'ша (разлђче'ни)25 ѓ^ себњ` на'
поли (ста'ша)” И$ (разђмњю^щи)26 и^ѓ^а'въ ја%ко
(бра'нь эT сђпротивъ лица`, и^ зади сътвори'ся
вое^ва'ти на'нь)27, і^ и^збра` (мђжїи крњпча'иших# эT
всего`)28 і^и^л~я. и^ въполчи'ся противђ сљ=ра” (-)29
Про'чђю (же) часть лю'дїи даs поD рђкђ (а^веса'я)30
бра'та свое^го. и^ въполчи'шася протиv сн~овъ а^м#мо'нь” И$ рече а^ще ѓ^долњ'етъ м^я сљ=рь (по'мощъ
бђдеши мн^њ)31. (-)32 а^ще (же) премо'гђтъ тебе
(сн~ове а^м#мо'ни. бђдђ тебњ въ пособле'нїе)33”
(Оу^крњпиMся)34 и^ съдњла'емъ мђжестве'нњ за лю'ди на'ша. и^ за гра'ды б~а нашего. (-)35 г~ь же
(и^же пред ниM бл~го е^сть)36, да сътвориT” (По'иде
же)37 і^ѓ^а^въ и^ (вс^и) лю'дїе и^же с ниM бњхђ протиv
сљ=ра къ ѓ^полче'нїю. и^ побњго'ша эT него” (-)38
Сн~ве (же) аMмо'ни (ви'дvњше)39 ја%ко побњго'ша сљ=ря'не и^ побњго'ша и^ ѓ^ни` (эT лица` а^весая и^ эT
лица` и^ѓ^а'са)40 брата е^го, и^ вни'доша въ' граD. (-)41
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(и^ѓ^аv же възврати'ся)42 въ і^ерsли'мъ” (Ви'дяше
же)43 сљ=рь и^же паде преD і^и^л~емъ, (-)44 посла` послы`
(-)45 и^зведе` сљ=ра и^же бњ` за рњко'ю. (а^софа'к же)46
нача'лниk тысящ#никомъ [а^драза'римъ]47 бњ` вое^во'да иX” И$ възвњщено бы'сть (с^е) дв~дђ. и^ събра`
ве'сь і^и^л~ь и^ пре'иде і^ѓр^ да'нъ. и^ прїиде на ниX и^
въполчи'ся противђ и%хъ, и^ въполчи'вшеся (двDъ
противђ сљ=ра)48 (на' брань) и^ вое^ва на нихъ” И$
эTбњж'е сљ=ръ эT лица` (і^ерsлимлянъ)49, и^ ё^би`
двDдъ эT сљ=рь, Wз~, колесницъ Wм~, пњшецъ, и^
(сава'ка)50 во'емъ нача'лника ё^би`” (-)51 Ви'дњша
(же) раби` [а^драза'рови]52 и^же (побїе'ни эT)53 і^и^л~я (и^
ѓ^долњ'нны и^ прибњго'ша къ дв~дђ)54 и^ слђжа'хђ
е^мђ. (-)55 не хотњ (же бо'лее сљ=рїя по'мощи
възда'ти сн~омъ а^м#мо'ниM)56”

Глvа, к~”
в~ црs а~і
и^ в~і

в~ црs к~а

в~ црs к~д

1

брата, і ввійшли до міста. Йоав же
повернувся до Єрусалиму. 16 Бачив
же Сир, що впав перед Ізраїлем, послав послів, вивів Сира, що був за
рікою, Асофак же, начальник Адразарових тисячників, був їхнім воєводою. 17 І це було сповіщено Давидові, і він зібрав всього Ізраїля і
перейшов Йордан, і прийшов на
них, і став лавами проти них; і Давид, ставши в лави на бій проти Сира, і воював проти них. 18 І втік
Сир від лиця єрусалимлян, і вбив
Давид 7000 колісниць, 40000 піших
з Сира, і вбив Сафака, начальника
війська. 19 Побачили ж Адразарові
раби, що побиті Ізраїлем і переможені, і прибігли до Давида, й служили йому. Не побажала ж більше
Сирія надати поміч аммоновим синам.

Глава 20

(ысть* же) по лњтњ въ время и^схоже'нїя цр~їи къ бра'ни. (-)2 събра` і^ѓ^а'въ (вс^я
во'и и^ си'лныя ты'сящники)3. и^ ѓ^пђстњ`
земля` сн~овъ а^м#мо'нь (прїидоша же)4 и^
(ѓ^бсњдо'ша)5 (рам#ма`)6. (-)7 дв~дъ (же) пребыва'ше въ
і^ерsлимњ (-)8 (и^ѓ^а'въ (же) поби`)9 рам#ма` и^ разори` е^го”
(-)10 Взя' (же) дв~дъ вњнецъ (молхо'новъ)11 цр~я и^хъ
эT главы` е^го, и^ ѓ^брњте'ся (в немъ зла'та в# мњрђ
тала'нтъ)12 и^ в не'мъ ка'мень драгїи. и^ бњ` на
главњ` двд~вњ. (-)13 плњны (же) граDски (мно'ги взя`)14”
(-)15 Лю'дїе (же) и^же бњхђ в не'мъ и^зведе` и^ (расто'рга
я& въ растръза'нїе)16 сосђды желњзными (въ сокрђше'нїе), (-)17 та'ко сътвори` дв~дъ всњмъ (рабо'мъ)
сн~овъ а^м#мо'нь, и^ възврати'ся (-)18 (-)19 съ всњми
людми` свои'ми въ і^ерsлимъ” И$ *бы'сть посе'мъ (-)20
нача'тся (бра'нь е^ще)21 въ газе'рњ съ и^ноплеме'нники.
тогда` порази` (сова'ха)22 (и^) ё^саџїя, сафђя', эT сн~овъ
щђдьскихъ и^ смири` (и^хъ)23” (И/на ја^же брань сътворе'нна е^сть)24 проти'вђ и^ноплеме'нникъ. (не и%же)25
ё^би` [е^леа^но'нъ]26 сн~ъ и^а^и'ръ (лаѓ^мїя)27 бра'та голїа'џова (хеTџе'искаго)28 (е^мђже ра'тище древя'ное
бы'сть)29 ја%ко врати'ло т#кђщихъ” (Но и'ная)30 слђчи'ся (-)31 бра'нь в# геџњ (в не'иже)32 бы'сть чл~къ дол#жа'ишїи, (ше'сть и^мњ'ющи прьстовъ)33, (и^же е^сть
в#кђпњ), к~д, (и^же)34 то'и бњ` эT колњ'на гига'н#това”
И$ поноси` і^и^л~я, и^ порази` е^го (и^ѓ^а^џаM)35 сн~ъ сама'евъ
брата двд~ва” Сїи роди'шася рафа'ю, (гига'н#тђ) въ
ге'џњ (и^) всњ'хъ (и^хъ) б^њ, д~, гига'н#ты. (и^же)36
падо'ша в рђ'цњ дв~дђ и^ в рђкђ рабо'мъ е^го”

1 *Сталося ж, що по році, в часі
виходу царів на війни, Йоав зібрав
всіх вояків і сильних тисячників, і
опустіла земля аммонових синів.
Вони прийшли ж і обложили Рамму. Давид же перебував в Єрусалимі. Йоав же побив Рамму і знищив
її. 2 Взяв же Давид вінець їхнього
царя Молхона з його голови, і знайдено в ньому золота в талант міри, і
в ньому дорогоцінний камінь, і був
на Давидовій голові. Він же взяв
багато міської здобичі. 3 Народ же,
що був в ньому, він вивів і роздер
їх на шматки залізним знаряддям
на знищення, так зробив Давид
всім рабам аммонових синів, і
повернувся до Єрусалиму з усім
своїм народом. 4 І *сталося, що
після цього почалася ще війна з чужинцями в Ґазері. Тоді він побив
Соваха, і Усатія, і Сафуя з синів
велетнів, і упокорив їх. 5 Інша ж
війна повстала проти чужинців, в
якій вбив Елеанон, син Яїра,
Лаомія, брата Голіята хеттейського,
якого дерево списа було, як ткацька
балка. 6 Але в Ґеті трапилася інша
війна, в якій був дуже високий
чоловік, який мав шість пальців,
що разом є 24. Той був з роду
велетнів. 7 І він зневажив Ізраїля, і
його побив Йоатам, син Давидового брата Самая. 8 Ці народилися
Рафаєві, велетневі, в Ґеті, і їх всіх
було 4 велетні, які впали Давидовою рукою і рукою його рабів.

Глvа, к~а”

Глава 21

1

2

(оста* же) дїа'волъ на і^ил~я. (-) раздражи` дв~да да сочтетъ і^ил~я” И$ рече цр~ь
дв~дъ къ і^ѓ^а'вђ, и^ къ нача'лникомъ си'лы. и^дњте (и^) съчти'те і^ил~я, эT вер#са633

1 *Повстав же диявол проти Ізраїля, розпалив Давида, щоб він
почислив Ізраїль. 2 І сказав цар
Давид до Йоава і до начальників
сили: Ідіть і почисліть Ізраїля від

црс2. 11
і 12

црс2. 21

црс2. 24
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ниж. 27
црс2. 24

Версавії аж до Дана, і принесіть мені
число, хай його взнаю. 3 Відповів же
Йоав: Хай Господь помножить свій
народ в сто раз більше, ніж є і очі мого пана царя бачать. І чи не всі є раби
мого пана царя? Навіщо цього шукає
мій пан? Щоб воно не вважалося за
гріх Ізраїлеві. 4 Але, однак, царське
слово перемогло Йоава. Пішов же
Йоав і обійшов ввесь Ізраїль, і повернувся до Єрусалиму. 5 Дав Йоав Давидові число тих, що обійшов, і все
число Ізраїля було тисяча тисяч і
100000 мужів, що носять зброю; від
Юди ж було 400 і 80000 військових.
6 Левія ж і Веніямина він не почислив посеред них, задля того, що строго слідував за царським наказом. 7
*Не вгодне ж було Богові те, що було
наказане, і Він побив Ізраїля. 8 Сказав же Давид Богові: Я дуже згрішив,
бо я вчинив це діло. І тепер, благаю,
забери беззаконня твого раба, бо я
зробив дуже безумно. 9 І сказав Господь до Давидового пророка Ґада, кажучи: 10 Іди і заговори до Давида, і
скажи йому: Це сказав Господь: Даю
тобі три вибори, вибери собі одне, яке хочеш, щоб Я тобі зробив. 11 Коли
ж прийшов Ґад до Давида, сказав йому: Це сказав Господь: Вибери собі,
що хочеш: 12 або три роки голоду,
або три місяці втікати тобі від лиця
твоїх ворогів – і візьмуть тебе мечем
твоїх ворогів, або три дні господнього меча – і смерть в землі, і ангел господній, що вигублює, в усім наслідді
Ізраїля. Тепер, отже, розглянь, що
відповідатиму Тому, що мене послав.
13 І сказав Давид до Ґада: Тяжкі мені
і всі ці три, але краще мені є впасти в
господні руки, бо дуже численні є
його милосердя, хай же не впаду до
рук людей. 14 І Господь послав
смерть в Ізраїлі, і впали з Ізраїля
70000 мужів. 15 Послав же Господь
ангела до Єрусалиму, щоб його побив. Коли ж він бив, побачив Господь, змилосердився за велику злобу
і сказав ангелові, що побивав: Досить
тобі, забери твою руку! Ангел же
господній став близько току Орни,
євусея. 16 І підняв Давид свої очі і
побачив господнього ангела, що стояв між землею і небом, і в його руках
витягнутий меч і простягнутий проти
Єрусалиму. І впав Давид і старшини
ізраїльські, зодягнені в волосяниці,
на свої лиця. 17 І сказав Давид до
Бога: Чи не я є той, що наказав, щоб
почислили народ? Я є той, хто згрішив і вчинив зло. А це стадо, що воно вчинило? Господи Боже мій, хай
буде твоя рука на мені і на домі мого
батька, твій же народ хай не буде побитий на загибель. 18 Ангел же господній сказав Ґадові, щоб заговорив
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вњи (-)3 до да'на, и^ принеси'те мн^њ (число` да
зна'ю е&)4” (-)5 эTвњща (же) і^ѓ^а'въ. да ё^мно'жиT г~ь
лю'ди своя` (стори'цею не'же сђть)6. и^ ѓ^чи господи'на мое^го цр~я ви'дятъ. (и^ не) вс^и (ли)
господи'нђ мое^мђ (цр~ю) раби` (сTђ) про что и%щетъ (сего г~ь мо'и)7. да не въмњни'тся въ
грњхъ і^и^л~ю” Но ѓ^баче сло'во цр~ево премо'же і^ѓ^а'ва.
(-)8 по'иде (же) і^ѓ^а'въ и^ ѓ^бы'иде (весь)9 і^и^л~ь. и^
ѓ^братися къ і^ерsли'мђ. (-)10 да'сть і^ѓ^аv (дв~дђ
сочте'нїе и^хже ѓ^бы'иде)11. и^ ѓ^брњте'ся (вс^е сочтенїе)12 і^и^л~я, ты'сяща тысящъ, и^ Wр~, мђже'и, носящих# ѓ^рђж'їя. (-)13 эT іё'ды (же бысть),
у~, и^ (Wо~)14, (бра'нникъ)15” (-)16 Левљ=и (же) и^ венїами'на не почте` среди и^хъ. того раd и^же (наси'ленъ послњдоваше цр~евымъ повеле'нїемъ)17”
*(Не ё^годи же)18 б~ђ (чт^о повеле'но бысть)19 и^
поби` і^и^л~я” (-)20 Реq (же) дв~дъ б~ђ, съгрњшихъ
ѕњло ја%ко сътвори'хъ вещь сїю. и^ нн~њ (молю`)
эTи^ми` безако'нїя раба` твое^го, и^же безђмнњ
сътвори'хъ ѕњ'ло” И$ гл~а г~ь къ гадђ прoркђ
двд~вђ гл~я” И$ди` и^ гл~и къ дв~дђ (и^ рц^и
е^мђ)21. сїя (рече)22 г~ь тр^и (тебњ и^збра'нїя
даю`)23. (е^ді'но кое` хо'щеши и^збери себњ)24 да
сътворю тебњ” (Є$гда же)25 прїиде га'дъ къ
дв~дђ, (-)26 рече е^мђ. сїя (рече)27 г~ь, и^збери` себњ`
(е^же хо'щеши)” И$ли тр^и лњта глаD. ил тр^и
мsць бњ'гати тебњ` эT лица вра'гъ твоиX. и^ ѓ^рђжїе вра'гъ твоиX иметъ т^я. и^л^и тр^и дн~и
ме'чъ гн~ь и^ смр~ть на' землю. и^ а^гг~лъ гн~ь
ё^би'ти въ всњмъ наслњ'дїи і^и^л~вњ. (-)28 нн~њ
(ё^бо) расмотри` чт^о эTвњща'ю и^же посла` мя
(-)29” И$ рече дв~дъ къ га'дђ жесто'ка м^и и^
(вс^я) тро'я (сїя)30. н^о лђчше м^и е^сть да въпа'сти въ рђцњ гн~и. зане` мно'ги (сђть) щедроты е^го ѕњло (-)31 въ рђцњ (же) чл~комъ да
не въпадђ`” И$ посла` г~ь смр~ть въ і^и^л~ь и^ падо'ша эT і^и^л~я, Wо~, мђж'їи” (-)32 Посла (же г~ь)33
а^гг~ла въ іерsли'мъ да побїетъ е^го. (-)34 е^гда
(же) побїаше ви'дњ г~ь (-)35 ё^млрsди'ся на (вели'чество) ѕло'бы. и^ рече а^гг~лђ и^же побїаше. довлње^тъ т^и эTи^ми` рђкђ твою, (-)36 а^гг~лъ (же)
гн~ь ста` блиZ гђмна` ѓ^рнаня е^ё^се'янина” И$ въздви'же двDъ ѓ'чи свои`, и^ ви'дњ а^гг~ла гн~я стоа'ща междђ земле'ю и^ нб~ом# і^ (и^звлеченъ ме'чъ)37
въ рђкђ е^го. (и^) простренъ на і^ерsли'мъ. и^ паде`
дв~дъ и^ ста'рцы (і^и^л~еви) ѓ^блечены въ власяни'цы, на лица своя`” И$ рече дв~дъ къ б~ђ. не
а'зъ ли е^смь и^же повелњхъ да почтTђ лю'ди.
(-)38 а'зъ е^смь и^же съгрњшихъ. (и^)39 ѕл^о сътвори'хъ. (а^ сїе ста'до)40 чт^о сътвори`. г~и б~е
мо'и да бђ'детъ рђка` твоя на' мя. и^ на доM
эTц~а мое^го. (лю'дїе же твои` да не ё^бїю^тся)41
634
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на погђбленїе (-)42” (-)43 А$гг~лъ (же) гн~ь рече га'дђ
е^же гл~ати къ дв~дђ. *да възы'идетъ (и^
соѕи'ждетъ)44 ѓ^лта'рь г~ђ (б~ђ) на гђмнњ ѓ^рна'ни
е^ё^се'анина” (-)45 Възы'иде (же) дв~дъ по словеси`
га'довђ е^же гл~алъ (е^мђ) ѓ^ и^мени гн~и” И$ ѓ^брати'ся (ѓ^рнанъ)46 и^ ви'дњ цр~я и^ четыри сн~ы е^го
с ниM [съкровени]47. и^ (ѓ^рнан)48 (же) бњ (в то` вре'мя) тря на гђмнњ п#шени'цђ” И$ прїиде дв~дъ
къ ѓ^рна'нђ, и^ (ѓ^братися ё^зрњ е^го ѓ^рна'нъ и^)49
пои'де (к немђ` проти'вђ) эT гђмна. и^ поклони'ся
(е^мђ)50 ни'цъ на земли`” (-)51 Рече (же) (е^мђ) дв~дъ
(-)52 да'и мн^њ мњсто (гђмна` твое^го)53, да соѕи'ждђ на не'мъ ѓ^лта'рь гв~и. въ сребрњ достои'нњ да'и ми е& и^ да ста'неT ра'на эT лю'дїи”
(-)54 Рече (же ѓ^рна'нъ)55 къ дв~дђ. возми` себњ` и^
да сътвори'тъ господи'нъ мо'и цр~ь (елика же
е^мђ ё^гоDна)56. (н^о и^ воло'ве дамъ)57 на все`сож#же'нїе, и^ плђ'гъ [-]58 на дрова` и^ пшени'цђ въ жертвђ. вс^е (добро`во'лно въздаю`)59” (-)60 Рече (же е^мђ)
цр~ь дв~дъ (-)61, не тако (бђ'деT) н^о (среброM кђплю`
коли'ка достои'тъ)62. н^и бо (эT тебе`) в#зя'ти
и%маM (-)63. (и^ та'ко) (принести` гв~и)64 вс^есож#же'нїя
(да'ръ)65, И$ да'сть дв~дъ ѓ^рна'нђ за мњсто т^о
сикль зла'тыX правњи'шею тя'гостїю х~” И$ созда`
(-)66 т^ђ ѓ^л#та'рь гв~и. и^ възнесе` вс^есож#же'нїя, и^
ми'рныя” И$ възва` къ г~ђ и^ ё^слы'ша е^го въ ѓ^гни` эT нб~си на ѓ^лта'рь вс^есож#же'нїя, и^ потреби`
вс^есож#же'нїя” И$ рече г~ь а^гг~лђ, (възврати'ти)67
ме'чъ (свои) въ но'жницы во вре'мя ѓ%но” Є$гда`
ви'дњ дв~дъ ја%ко ё^слы'ша е^го г~ь на гђмнњ ѓ^рна'ни е^вђсе'ина, (-)68 пожре т^ђ же'рътвы” И$ скљ=нїю гн~ю и^же сътвори` мољ=сїи въ пђсты'ни, и^
ѓ^лта'рь вс^есож#же'нїя въ вре'мя ѓ%но бысть въ
(вы'шнемъ)69 въ гаваѓ'нњ” И$ не воZмо'же дв~дъ
и^ти` къ (ѓ^лтарю`)70 (да т^ђ помо'литъ)71 б~а.
(ѕњло) б^о бысть ё^страшенъ (ви'дящи ме'чъ)72
а^гг~ла гн~я”

Глvа, к~в”
1

(ече же) дв~дъ с^е е^сть до'мъ [-]2 бж~їи. и^
с^е ѓ^лта'рь на все`сож#же'нїя і^и^л~ю” И$ заповњда (-)3 да соберђтся вс^и пришеlцы эT
земля` і^и^л~евы. и^ да поста'ви (эT ниX) ка'менно сњ'чецъ къ сњченїю ка'менїя ё^краше'нїя
да соѕи'ждется до'мъ бж~їи” (-)4 Желњ'зо (же) мно'го на гво'зди две'ремъ и^ вра'томъ (-)5 на спое'нїе,
ё^гото'ва дв~дъ. и^ мњ'ди (та'коже) мно'го без#
числа`” И$ дре'воM (же) ке'дровомъ не бњ числа`. ја%ко
(сидо'ни и^ тљ=ри принесо'ша)6 дре'въ ке'дровыхъ
мно'го дв~дђ” И$ рече дв~дъ. соломоn сн~ъ мо'и (-)7
ма'лъ. (-)8 до'мъ (же) е^же съзида'ти гв~и въ вели'чество вы'соко, (и^) во и'мя, и^ въ сла'вђ въ всю`
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до Давида, *щоб він пішов і збудував Господеві Богові жертовник на
току Орни, євусея. 19 Пішов же Давид за Ґадовим словом, яке він йому сказав в господнє ім’я. 20 І повернувся Орнан і побачив царя і
схованих з ним чотирьох його синів. І Орнан же в тому часі молотив
на току пшеницю. 21 І прийшов
Давид до Орнана, і він повернувся.
Побачив його Орнан і пішов йому
назустріч з току, і поклонився йому
ниць до землі. 22 Сказав же йому
Давид: Дай мені місце твого току,
щоб я збудував на ньому Господеві
жертовник. Дай мені його за належне срібло – і хай спиниться пошесть в народі. 23 Сказав же Орнан
до Давида: Візьми собі, і хай пан
мій цар зробить те, що ж йому завгодно, але й волів я дам на всепалення, і плуг на дерево, і пшеницю
на жертву, все добро я добровільно
віддаю. 24 Сказав же йому цар Давид: Не так буде, але куплю сріблом, скільки належиться, бо не
візьму від тебе. І так принесу Господеві дар цілопалення. 25 І дав
Давид Орнанові замість того 600
золотих сиклів правильною вагою.
26 І він збудував там жертовник
Господеві, і приніс всепалення і
мирні жертви. І він закликав до
Господа. І Він вислухав його вогнем з неба на жертовник всепалення, і спалив всепалення. 27 І сказав
Господь ангелові повернути свій
меч до піхви 28 в часі тому. Коли
Давид побачив, що його Господь
вислухав на току Оранана, євусея,
він приніс там жертви. 29 І господнє шатро, яке зробив Мойсей в пустині, і жертовник всепалення в тому часі був на високих в Ґаваоні. 30
І Давид не зміг піти до жертовника,
щоб там помолитися до Бога, бо
був дуже наляканий, побачивши
меч господнього ангела.

Глава 22
1 Сказав же Давид: Це є дім божий і це жертовник на всепалення
Ізраїлеві. 2 І він заповів, щоб зібралися всі приходьки з ізраїльської
землі і щоб поставив він з них каменярів на рубання каміння для
прикраси, щоб був збудований
божий дім. 3 Давид же підготував
багато заліза на цвяхи для дверей і
брам, на злуки, і також багато міді,
без числа. 4 І деревові ж кедровому
не було числа, бо сидонці і тирці
принесли Давидові багато кедрового дерева. 5 І сказав Давид:
Мій же син Соломон малий, щоб
збудувати високий дім Господеві
на прославу. І в ім’я, і на славу на
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всю землю йому приготую. І все
множество приготував Давид перед
своєю смертю Господеві. 6 Він же
покликав свого сина Соломона і заповів йому, щоб збудував дім Господеві Богові ізраїльському. 7 Сказав же Давид до Соломона: Сину
мій, моя воля була, щоб збудувати
дім імені мого Господа Бога. 8 Але
було до мене господнє слово, кажучи: *Ти пролив багато крові і ти
зробив численні війни. Не можеш
збудувати дім моєму імені, бо ти
пролив багато крові переді Мною.
9 Ось син, що тобі народиться, –
цей буде чоловік спокою. І дам йому спокій від всіх його ворогів довкруги, бо Соломон ім’я йому назветься. І дам йому мир і спокій в
Ізраїлі всі його дні. 10 Той *збудує
дім моєму імені, і той буде мені за
сина, і Я буду йому за батька і підніму престіл його царства в Ізраїлі
навіки. 11 Отже, нині, мій сину,
Господь буде з тобою, і ступай
вперед і збудуй дім твоєму Господеві Богові, так як про тебе сказав.
12 Господь же дасть тобі розум і
пізнання, щоб ти зміг пасти Ізраїль,
і зберігай чинити закон твого Господа Бога. 13 Бо тоді зможеш ступати вперед, якщо збережеш заповіді і суди, які Господь заповів
Мойсеєві, щоб навчити Ізраїль.
Скріпися і мужньо чини, не бійся
ані не жахайся. 14 Ось я в моїй бідноті приготував господньому домові 100000 талантів золота і тисячу тисяч талантів срібла, міді ж і
залізові немає ваги, бо перевищили
число кількістю. І я приготував дерево і камінь. І до цього додаси. 15
І з тобою Господь, і додаси до множества тих, що роблять діла художників, на всі розходи майстрів,
каменярів і робітників в дереві, і
всіх здібних творити діла, найрозумніших 16 в золоті і сріблі, в міді
і залізі, яким немає числа. Отож,
встань і чини, і Господь буде з
тобою. 17 І наказав же Давид всім
ізраїльським начальникам, щоб допомагали його синові Соломонові,
18 кажучи: Глядіть, щоб ваш Господь Бог був з вами і дав вам спокій довкруги, бо Він дав всіх ваших
ворогів у ваші руки, і земля буде
підкорена перед Господом і перед
його народом. 19 Тепер, отже, дайте ваші серця і ваші душі, щоб шукати вашого Господа Бога, і встаньте, і збудуйте святе вашому Господеві Богові, щоб внести кивот господнього завіту і освячений посуд
божого дому, який буде збудований господньому імені.
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зе'млю, ё^гото'влю е^мђ. и^ (вс^е) (мно'жество ё^гото'ва двDъ)9 прежде скон#ча'нїа свое^го (гв~и)” (-)10
Возва (же) соло'мона сн~а свое^го. и^ заповњ'да е^мђ
да соѕи'ждетъ до'мъ г~ђ б~ђ і^и^л~евђ” (-)11 Рече (же)
дв~дъ къ соло'монђ, сн~ђ (мо'и). (во'ля моа
бы'сть)12 да соѕи'ждђ доM и%мени г~а б~а (мое^го)” Но
бы'сть (слово гн~е къ мнњ`)13 гл~ющи. *(мно'гы
кро'ви)14 пролїялъ е^си. и^ (мно'ги бра'ни)15 сътвори'лъ е^си. не мо'жеши соѕида'ти до'мђ и%мени мое^го. ја%ко (мно'ги пролїявъ кро'ви)16 (-)17 предо
мно'ю” Се сн~ъ (и^же) ро'диTся тебњ`, се'и бђ'деT
мђ'жъ поко'инъ. и^ ё^поко'ю е^го эT всXњ вра'гъ
[е^го]18 по ѓ%крsтъ. зане` (соло'монъ)19 и%мя е^го (наречется). и^ ми'ръ и^ поко'и да'мъ (е^мђ) въ і^и^л~и
(вс^я)20 дн~и е^го” То'й *соѕи'ждеT до'мъ и%мени мое^мђ. и^ то'й бђ'детъ мн^њ въ сн~а, и^ а'зъ [бђдђ]21 е^мђ въ эTц~а. і^ и^спра'влю прsтоl црsтва е^го
на і^и^л~и въ вњ'ки” (-)22 Нн~њ (ё^бо) сн~ђ мо'и бђ'детъ (г~ь с тобою)23, и^ преспњва'и и^ соѕижди`
до'мъ г~ђ б~ђ твое^мђ. ја%ко гл~алъ е^сть ѓ^ тебњ`”
(дасть же)24 тебњ` ра'зђмъ и^ ё^мъ г~ь, (да ё^пасти` мо'жеши і^и^л~я)25. и^ съхрани (-)26 твори'ти
зако'нъ г~а б~а твое^го” Тогда` (б^о) преDспњва'ти
мо'жеши. а%ще съхрани'ши (-)27 за'повњди и^ сђдбы и%хже повелњ г~ь мољ=сїѓ'ви (да ё^чи'тъ)28
і^и^л~ь. ё^крњпи'ся и^ мђжественњ сътвори`. не ё^бо'ися ни страши'ся” (-)29 Се аZ въ ё^бо'жествњ
мое^мъ ё^гото'ваX до'мђ гн~ю. зла'та, талаnтъ. Wр~.
и^ сребра` (ты'сяща ти'сящъ талан#тъ)30. (-)31
мњ'ди (же) и^ желњзђ (-)32 нњсть възвњше'нїя,
(побњди'ша б^о число` вели'чествомъ)33. и^ древа и^
ка'менїя ё^гото'ваX и^ к си'мъ да приложи'ши” И с
тобо'ю (г~ь. и^ приложиши къ мно'жествђ)34 творя'щихъ дњ'ла, хђдо'жъницы, (на всњ` расходы)35.
ё^модњ'лницы. ка'мен#носњчецъ, и^ рђкодњлницы
дре'вомъ, и^ всњхъ ё^мњ'лыхъ, к (сотворе'нїю дњ'ла, разђмнњ'ишиX)36” Въ зла'тњ (и^) сребрњ`. въ
мњ'ди и^ желњзњ. (и^м#же) нњ'сть числа`. Въста'ни
(б^о) и^ сътвори`. и^ (бђ'детъ) г~ь с тобо'ю” И$ повелњ (же) дв~дъ всњмъ начал#ни'комъ і^и^л~евымъ,
да помагаюT соло'монђ сн~ђ е^го” (Ви'дите гл~юще
да е^сть)37 г~ь (б~ъ ва'шъ) с ва'ми, и^^ дасть
вамъ поко'и по ѓ'крsтъ. зане` да'сть (вс^я врагы`
ваша въ рђ'ки ва'ша)38. и^ пови'н#на бђ'детъ земля` преD гм~ъ. и^ преD люDми е^го” Нн~њ (ё^бо) да'ите
срDца ва'ша и^ дш~а ва'ша. да възы'щете г~а б~а
ва'шего. и^ воста'ните и^ соѕида'ите ст~ительство
г~ђ б~ђ ва'шемђ да въведеTся кїѓ'тъ завњта
гн~я” и^ сосђ'ды ѓ^сщ~ен#ны (домђ` бж~їя)39 и^же соѕи'ждется и%мени гн~ю”
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Глvа, к~г”

в~ мо= ѕ~
выj ѕ~
д~ мо= г~

в~ мо= в~
и^ ѕ~
д~ мо= к~ѕ
е^рвеM е~

в~ мо= в~
и^ и~і

двд~ъ ста'ръ (-)1 и^спо'лнь дн~їи, и^ цр~емъ
поста'ви соло'мона сн~а свое^го (-)2 наD
і^и^л~емъ” И$ собра` всњхъ княѕе'и і^и~левыX, и^
сщ~ен#никовъ и^ левљ=товъ” (-)3 Почте'ни (же)
сђть левљ=ти, эT тридеся'ти лTњ и^ вы'ш#ше. и^
(ѓ^брњтена сђть)4 по глава'хъ и^хъ, (Wл~, и^ Wи~,
мђже'и)5” эT тњхъ и^збра'ни сђть, и^ раздњ'лени
въ слђжбђ до'мђ гн~я. Wк~, и^ Wд~. и^ кни'жниk, и^ сђде'и, Wѕ~” И Wд~, две'рниковъ. и^ Wд~, (пњвцевъ) пою'щихъ гв~и, въ (арганы)6 и^же сътвори` ко хва'ленїю гн~ю” И$ разлђчи` и^хъ дв~дъ на все`дн~е'внђю
слђж'бђ, сн~омъ левљ=иномъ. *(геџсо'нъ)7, (и^) ка'аџъ, (и^) мера'ри” (Сн~ове геџсо'ни)8, [леа^да'нъ]9, и^
семе'и” Сн~ове [леа^да'ни]10 (нача'лники)11, і^и^и'ль, и^
(зеџо'џъ)12, і^ и^ѓ^и'ль трїе” Сн~ове (же) семеѓ'вы,
(саламиg)13, и^ (а^заи'ль)14, и^ (а^ра'мъ)15 трїе, тїи`
нача'лницы эTч~ествомъ [леа^дани'мъ]16” И$ сн~омъ
семе'ѓ^выM, и^е'џъ, и^ (зиза'н)17, і^ и^ѓ^а'съ, и^ верїя.
тїи` сн~ове (семе'евы)18 четы'ре” (-)19 Бњ (же) и^е^џъ
(пе'рвыи)20. и^ зи'за вто'рыи. і^ и^ѓ^а'съ, и^ верїя, не
и^мњша мно'гихъ сн~овъ, и^ (того ради)21 въ
(е^ді'нђ) ѓ^би'тель (-)22 (и^ въ е^ді'нъ дн~ь почте'ни
сђть)23” Сн~ове каа'џовы, [а^м#ра'мъ і^]24 (и^а^са'ръ)25
(и^) хевроn, (и^) ѓ^зїи'ль четы'ре” *Сн~ове [а^м#мраMли]26
а^а^ро'нъ, и^ мољ=сїи. (-)27 *эTлђчен# (же) е^сть а^аро'нъ
да слђжитъ въ ст~ая ст~ых# тои и^ сн~ове е^го
въ вњки, (и^) да ка'диT џемїа'моM (-)28 гв~и (по чинђ свое^мђ), и^ блsвиT и%мя е^го въ вњки” (-)29 Мољ=сїя (же) чл~ка бж~їя сн~ове е^го почте'ни сђть въ
колњ'но левљ=ино” *Сн~ове мољ=сїѓ^вы гирса'мъ, и^
е^лїезе'ръ” Сн~ове гиръса'м#ли сђваи'ль прь'выи” (-)30
Бы'ша (же) сн~ове е^лїезе'рђ (равїя)31 прь'выи. и^ не
бњша е^лїезе'рђ сн~ове и%нїи” (-)32 Сн~ове( y) (равїины)33 ё^множе'ни сђть ѕњло” Сн~ове (и^саа'ри)34,
[сал#лђмо'џъ]35 прь'выи. Сн~ове хевро'мли, [и^е^рїа'въ]36
прь'выи. [а^марїя]37 вторы'и, (и^е^зезїи'ль)38 тре'тїи
(и^е^зекїя)39 четве'ртыи” Сн~ове (же) ѓ^зїи'ль, ми'ха
прь'выи, (-)40 и^сїя` в#торы'и” Сн~ове мера'рины, моѓ'ли, и^ мђ'си, сн~ове моѓ^лїевы е^леа^за'ръ, (-)41 ки'съ”
(-)42 О$у'мре (же) е^леа^за'ръ. и^ не бњхђ е^мђ сн~ове н^о
дще'ри. (-)43 поя'ша( y) и^хъ сн~ове ки'совы. бра'тїя
и^хъ” Сн~ове мђсїи'ны, моѓ'ли, и^ е^деръ, и^ [а^римоg]44
трїе” Сїи сн~ове левљ=ины, въ (племе'нехъ и^ ѓ^би'телехъ)45 свои^хъ. нача'лницы эTч~ествъ и^хъ, по
съгледа'нїю и^хъ, (и^)46 числђ` и^ме'нъ и^хъ, (и^) по
глава'хъ и^хъ, и^же творя'хђ дњла слђже'нїя до'мђ гн~я” эT двадесяти лњтъ и^ вы'ш#ше. рече
б^о дв~дъ, поко'и дасть г~ь б~ъ і^и^л~ю лю'демъ своиM,
и^ всели'ся въ і^ерsлі'мњ даже до' вњка” И$ нњсть
(чи'нђ) левљ=томъ да (да'лњи) но'сятъ скљ=нїю. и^
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Глава 23
1 І Давид старий, повний днів, і
поставив царем над Ізраїлем свого
сина Соломона. 2 І він зібрав всіх
ізраїлевих князів, і священиків, і
левітів. 3 Почислені ж були левіти
від тридцяти літ і вище, і було за
їхніми головами 30000 і 8000 мужів. 4 З них на службу господнього
дому є вибрані і поділені 20000: і
4000 і писарів, і 6000 суддів, 5 і
4000 дверників, і 4000 співаків, що
співали Господеві в орґанах, які він
зробив на господню похвалу. 6 І
Давид розділив їх на повсякденну
службу синам левіїним *Ґедсона, і
Каата, і Мерарія. 7 Сини Ґедсонові:
Леадан і Семей. 8 Сини Леаданові,
начальники: Іїл, і Зетот, і Йоіл –
три. 9 Сини ж Семейові: Саламит, і
Азаїл, і Арам – три. Ці – начальники батьківщин Леаданових. 10 І синам Семейовим – Єт, і Зизан, і Йоас, і Верія, ті чотири – сини Семеєві. 11 Був же Єт першим, і Зиза –
другий; і Йоас, і Верія не мали
багато синів, і задля того в одному
домі і в один день почислені були.
12 Сини Каатові: Амрам, і Ясар, і
Хеврон, і Озіїл – чотири. 13 *Сини
Амрамові: Аарон і Мойсей. *Відлучений же був Аарон, щоб служити
в святому святих, він і його сини
навіки, і щоб кадити ладаном Господеві за своїм чином, і благословити його ім’я навіки. 14 Мойсея
ж, божого чоловіка, його сини були почислені в левіїнім племені. 15
*Сини Мойсеєві: Ґирсам і Еліезер.
16 Сини Ґирсамові: Суваїл – перший. 17 Були ж сини Еліезера: Равія – перший, і не було в Елієзера
інших синів. Сини Раавії дуже розмножились. 18 Сини Ісаара: Саллумот – перший. 19 Сини Хеврона: Єріяв – перший, Амарія – другий, Єзєзіїл – третій, Єзекія – четвертий.
20 Сини ж Озіїлові: Миха – перший
і Сія – другий. 21 Сини Мерарія:
Моолій і Мусій. Сини Моолія: Елеазар, Кис. 22 Помер же Елеазар, і
не було в нього синів, але тільки
дочки. Взяли їх сини Кисові, їхні
брати. 23 Сини Мусія: Моолій, і Едер, і Аримот – три. 24 Це левіїні
сини за своїми племенами і родами,
володарі їхніх батьківських домів
за їхнім переписом і числом їхніх
імен, і за їхніми головами, які чинили діла служіння господнього
дому, від двадцяти літ і вище. 25 Бо
Давид сказав: Господь Бог дав спокій Ізраїлеві, своєму народові, і поселився в Єрусалимі аж довіку. 26 І
немає чину левітам, щоб дальше
носили шатро і ввесь його посуд на

мой2. 6
вищ. 6
мой4. 3

мой2. 2
і 6
мой4. 26
єв. 5

мой2. 2
і 18
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його служіння. 27 Адже за останнім Давидовим наказом числиться
число левіїних синів від двадцяти
літ і вище. 28 Бо і поставив під руки Ааронових синів на службу господнього дому в притворах, і в соборі, і в численні місця всіх святинь, і в усіх ділах служіння господньої церкви, 29 і за начальників
над хлібами предложення, і муки
пшеничної жертви, і до зела, і до
опрісноків, і на пательнях, і до печеного, і над всяку вагу і міру; 30 і
щоб встати вранці, щоб хвалити і
визнаватись в господніх піснях,
також і на вечір. 31 І в приношення
господнього цілопалення, що в суботах, і в новомісяцях, і празниках,
за числом і його чином, постійно
Господеві. 32 І хай зберігають сторожі шатра свідчення і чин святительства, і сторожі Ааронових синів, їхніх братів, щоб служити в
господньому домі.

мой4. 3
і 20
мой3. 5
мой4. 3
і 26

Глава 24
1 І Аароновим синам, і уділи *Ааронових синів: Надав, і Авиюд, і
Елиазар, Ітамар. 2 *І померли ж
Надав і Авиюд перед своїм батьком, а синів не було в них. Священиком був же Єлиазар і Тамар –
Ааронові сини. 3 І поділив їх Давид: Садок, бо був з Єлєазарових
синів, і Ахімелех – з синів Ітамара,
за їхнім переписом, і за їхньою
службою, і за домом їхніх батьків.
4 І знайдено більше Елеазарових
синів, мужів-володарів, ніж Тамарових синів. І поділив же їх, це значить Елезарових синів, на 16-ть начальників над батьківськими домами, і 8 Ітамарових синів – за родами і їхніми домами. 5 Поділив же
їх за жеребом між ними, і вони були начальниками святительства і
начальниками божого дому, з Елеазарових синів і з Тамарових синів.
6 Відписав же їх Самая, син Натанаїла, писар левітів, перед царем і
князями, і священиком Садоком, і
Ахимелехом, Авіятаровим сином, і
начальниками родів священиків, і
левітами дому родів, що в них раніше був один Еліазар, і інший дім,
що має інших під собою, – один
Ітамар. 7 Вийшов же перший жереб
Іваримові з Єдією, другий – 8 Харивові, третій – Сеоримові, четвертий – 9 Мелхієві, п’ятий – Веніяминові, шостий – 10 Екос-Маммі.
Сьомий – Арієві, восьмий – 11 Еісуєві, дев’ятий – Сехенієві, десятий
– 12 Елиувові, Якимові, дванадцятий – 13 Офаєві, 13-ий – Єсваалові,
14-ий 14 Влеґалові. 15-ий – Емиро-
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вс^я сосђды е^го къ слђже'нїю ея`” (По повелњнїю
б^о)47 двд~вђ послњднемђ почита'ется число` сн~овомъ левљ=иномъ. эT к~, лњтъ и^ вы'ш#ше” (И$)
ја%ко пода'сть (-)48 поD рђкђ (сн~омъ а^а^ро'ниM)49 въ
слђжбђ до'мђ гн~я въ притво'рњх# и^ въ (собо'рњ)50
и^ въ (мњ'ста числе'на)51 всXњ ст~ынь, и^ въ
(всњхъ) дњлеX слђже'нїя цр~кви (гн~я)52” (И$) въ
(нача'лники надъ) хлњбы преDложенїя, (и^) мђки`
пшениqныя жрътвы, и^ ко (зе'лїю, и^ къ)53 ѓ^прњснокомъ и^ на сковра'дна и^ къ пече'нїю и^ наD
всею` (тя'гостїю и^) мњрою” И$ е'же ста'ти ё'тро
е^же хвали'ти (і^) и^сповњда'ти (пњнїя гн~я)54
(та'коже и^)55 къ ве'черђ” И$ на (-)56 възноше'нїе
вс^есъж#же'нїя гн~я и^же въ сђбо'тахъ, и^ въ новомњсячїи и^ пра'зницњхъ по числђ`. (и^) чи'номъ
е^я вы'нђ гв~и” И$ да храня'тъ стражбы` скљ=нїи
свњдњнїя (и^ чи'нъ ст~льства) и^ стражбы` сн~овъ
а^аро'нихъ братїи иX да слђжаT в домђ` гн~и”

Глvа, к~д”
сн~омъ а^а^ро'ним (и^ ё^ча'стїе *сн~овъ а^а^ро'нихъ)1. нада'въ, и^ а^виё'дъ. (и^ е^лиа^за'ръ)2
и^џама'ръ” *И$ ё^мро'ша (же) нада'въ, и^ а^виё'дъ предъ эTц~емъ свои^мъ. (а^)3 сн~ове не
бя'хђ и^мъ. (-)4 сщ~ен#ствова' (же) (и^е^лиа^за'ръ)5 и^
(џама'ръ)6 сн~ове а^а^ро'ни” И$ раздњли и^хъ дв~дъ. (-)7
садо'къ (б^о бы'сть) эT сн~овъ (и^е^лиа^за'ровыX)8. и^
а^химеле'хъ эT сн~овъ и^џама'ръ по созренїю и^хъ.
(и^) по слђже'нїю и^хъ, (и^) по домо'мъ эTч~ества
и^хъ” И$ ѓ^брњто'шася сн~ве (мно'жаиши е^лїаза'ри)9
нача'л#ныхъ (мђже'и)10. неже сн~овъ (џама'риX)11. и^
раздњли' (же) и^хъ (т^о е^сть) сн~овъ (е^лїаза'ровыхъ)12, въ нача'лники въ домы` эTч~ества, ѕ~і. и^
сн~овомъ и^џама'риM (по ѓ^би'телехъ и^ домо'хъ и^хъ,
и~)13” (-)14 Раздњли' (же) и^хъ по жре'бїю проме'жъ иX
(и^)15 бя'хђ нача'лницы ст~ительства, и^ нача'лницы (до'мђ бж~їя)16 эT сн~овъ (е^лїаа^за'ръ)17 и^ эT
сн~овъ (џама'ръ)18” (-)19 эTписа (же) и^мъ сема'їа
сн~ъ наџанаи'ль пи'саръ левљ=томъ преD цр~емъ. и^
кн~ѕїи, и^ садо'ка сщ~ен#ника, и^ а^химеле'ха сн~а а^вїаџа'рь и^ нача'лницы (ѓби'телеи)20 сщ~енъствомъ и^
левљ=томъ до'мђ эTч~ества, (и^же про'чїиX пре'же б^њ
е^лїаза'ръ е^ді'нъ. і^ и'ныи доM и^же поD собо'ю и%мать
про'чїиX и^џама'ръ е^ді'нъ)21” (-)22 І$зы'иде (же) жре'бїи
пе'рвыи (и^вари'мовъ)23, (съ и^е^дїе^ю)24. вторы'и (хари'вовъ)25, тре'тїи сеѓ^риM, четве'ртыи мельхїя.
пя'тыи [венїами'нъ]26. ше'стыи (е^ко'съ)27, (маMма)” Седмы'и (а^рїе^въ)28. ѓ^смы'и (е^и^сђе'въ)29. девя'тыи сехе'нїя. Деся'тыи (е^лиё'вовъ)30 и^а^ки'мовъ. дванаDцатыи (ѓ^фа'е^въ)31. г~і, (и^е^сваа'ловъ)32.
д~і. (влегаl)33” е~і, (е^ми'ръ)34. ѕ~і, (е%џ#џи)35. з~і, [а^фесї638

д~ мо= г~
и^ к~
г~ мо= е~
д~ мо= г~
и^ к~ѕ
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евъ]36. и~і, [феџ#џїевъ]37. џ~і, (и^е^зїи'левъ)38. к~, (а^хи'нь)39. к~а, (и^) гамђl. к~в, дале'їа. к~г, (и^е^и'ли.
к~д, мазїа'въ)40” Сїе съгляда'нїе и^хъ по слђже'нїемъ и^хъ. входи'ти в домъ гн~ь. (и^) по чи'нђ
свое^мђ, поD рђ'кђ а^а^ро'ню эTц~а и^хъ. ја%ко повелњ
г~ь б~ъ і^и^л~евъ” И сн~ом# (же) левљ=и^номъ про'чїимъ
эT сн~оv [амра'мъ]41 (съваи'ль)42 сн~омъ (съваи'леM)43,
[и^а^да'їя]44 (съ роѓ^вїею)45 нача'лникъ, (и^а^са'ри)46
(сн~ъ) саломо'џъ. сн~омъ (же) саломо'џимъ, и^а'џъ”
Сн~ы (же) е^дїё'ю а^мадїя вторы'и (а^зїи'ль)47.
четве'ртыи
(сн~ъ)49
тре'тїи,
(е^к#моа'мъ)48.
ѓ^зїи'лъ (и^) ми'ха. сн~ы ми'ха сами'ръ. бра'тъ
ми'ха, и^сїя. сн~ы и^сїи'ны. заха'рїя” Сн~ове
(заха'рїины)50 моѓ'ли и^ мђси. (сн~ъ)51, ѓ^зїи' сн~ы
(вони'ѓ^вы)52” Сыны (же) мера'ри. ѓ^зїе'ви, сн~ы е^го
(и^е^со'и^ма)53 и^ закхђ'ръ. и^ [ѓ'в#ди]54 моѓ'лїю
е^леа^за'рђ. и^ (џама'рђ)55 не бњша (сн~ы и^м#)56”
(Сн~ъ ѓ^ки'съ)57, (и^е^рамеи'ль)58” (-)59 Сн~ове мђ'си.
моѓ'ли, и^ е^де'ръ, и^ [е^римо'џ#]60. тїи сн~ове
левљ=ины по домо'мъ ѓ^би'телїи своиX” (-)61 Прїа'ша (же) и^ тїи жре'бїи, ја%коже (и^) бра'тїя
и^хъ, сн~ове а^а^ро'ни преD дв~домъ цр~емъ, и^ садо'хомъ. и^ а^химеле'хом. и^ нача'лники эTч~ествъ
сщ~ен#ническихъ, и^ левљ=тъскихъ. Патрїа'рхи [а^а^ро'нъ]62, ја%коже (и^) бра'тїа е^го ю^нњ'ишїи”

Глvа, к~е”
въста'въ дв~дъ (-)1 и^ кн~ѕи си'лные. (и^
эTлђчи'ша) въ слђж#бђ сн~овъ (а^са'џовъ)2 и^
е^ма'нь, и (диџђ'мъ)3, и^же провњща'хђ съ
гђ'сльми, и^ ўалты'рми, и^ кљ=мъва'лами,
и^ бы'сть число` и^хъ по глава'хъ (мђ'жескихъ)4
творя'щихъ въ дњлехъ и^хъ” эT сн~овъ аса'фовъ (захђ'ръ)5, і^ и^ѓ'сифъ, и^ наџанїа'съ, и^ [а^сїила]6, сн~ове а^сафовы дер#жащеся а^сафа пррoка
бли'зъ цр~я, съ (и^дидђмомъ)7” Сн~ове (же и^диџђ'мъ)8, годо'лїя, и^ сђ'ри, и^ (сеа^съ)9, и^ (а^виа^се'я)10, и^ (маџаџїя)11, ше'сть (поD рђ'кђ)12 эTц~а
свое^го (и^дидђ'ма)13, въ гђсли брецающе, и^сповњдающе и^ хваля'ще (б~а)14 съ (е^м#маномъ)15”
Сн~ове е^м#мани (вол#кїя)16, и^ (маџанїя)17, и^ [ѓ^зїиль]18, и^ сђваи'лъ, и^ [е^римђ'џъ]19, и^ ананїя,
(-)20 а^нанъ, и^ [е^лиа^џа]21, (-)22 (годолаџи)23, и^ [роме'џ#џи и^ е^зе'ръ]24, и^ (савахъ)25, (-)26 (а^лалимаџїи')27, (-)28 ѓ^џи'ръ, и^ меа^зоџъ” Всњ тїи сн~ове
(е^м#мани)29, въсхваля'юще цря, въ словессе'хъ
бж~їихъ да възнесе'ся ро'гъ” (-)30 дастъ (же)
б~ъ (е^м#манђ)31 сн~овъ, д~і, и^ (г~ дще'ри)32” Вс^и сїи
(поD рђко'ю)33 эTц~а свое^го въспњвающїи въ цр~кви
гн~и, въ кљ=м#валехъ и^ въ ўал#ты'ряхъ, и^ гђ'слехъ, (въ слђже'нїе до'мђ гн~я) бли'зъ цр~я, и^
а^сафа, і^ [и^диџђ'ма]34, и^ е^мана” (-)35 Быs (же)
639
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ві, 16-ий – 15 Еттиєві, 17-ий – Афесієві, 18-ий – 16 Феттієві, 19-ий –
Єзіїлеві, 20-ий –17 Ахиневі, 21-ий – і
Гамулові. 22-ий – 18 Далеєві, 23-ій –
Єілові, 24-ий – Мазіявові. 19 Це їхній
перепис за їхнім служінням, щоб
входили до господнього дому, і за
своїм чином, під руками їхнього
батька Аарона, так як наказав Господь Бог ізраїльський. 20 Й іншим же
левіїним синам з синів Імрама, Соваїла: синам Соваїлевим – Ядая 21 з
Роовією – начальник і Асари, 22 син
Саломотів. Синам же Саломотовим –
Ят. 23 Сини ж Єдіуя: Амадія, другий
– Азіїл, третій – Єкмоам, четвертий –
24 син Озіїл і Миха. Сини Михи:
Самир, 25 брат Михи Ісія. Сини
Ісіїні: Захарія. 26 Сини Захаріїні: Мооли і Муси, сини Озії, сини Вонія. 27
Сини ж Мерарія: Озієві, сини його
Єсоіма, і Закхур, і Овди. 28 Моолієві:
Елеазар і Тамар. Не було в них синів.
29 Син Окисів Єрамеїл. 30 Сини
Мусія: Мооли, і Едер, і Єримот. Це
левіїні сини за домами своїх родів. 31
Одержали ж і ті жереб, так як і їхні
брати, Ааронові сини, перед царем
Давидом, і Садоком, і Ахимелехом, і
начальниками священичих і левітських родів, Ааронові патріярхи, так
як і його молодші брати.

Глава 25
1 І, вставши, Давид і князі сили і
відлучили на службу синів Асафових, і Еманових, і Дитумових, що
сповіщали з гуслями і псалтирями, і
цимбалами. І було їхнє число за чоловічими головами, що чинили за
їхніми ділами. 2 З Асафових синів:
Захур, і Йосиф, і Натаніяс, і Асіїла –
Асафові сини, що держалися пророка
Асафа, близько царя. 3 З Ідитумом –
сини ж Ідитумові: Ґодолія, і Сури, і
Сеас, і Авиасея, і Мататія – шість під
руками свого батька Ідитума грали в
гуслі, визнаючи і хвалячи Бога . 4 З
Емманом – сини Емманові: Волкія, і
Матанія, і Озіїл, і Суваїл, і Єримут, і
Ананія, Анан, і Елиата, Ґодолатій, і
Рометтій, і Езер, і Савах, Алалиматій,
Отир, і Меазот. 5 Всі ці Емманові
сини, що хвалили царя в божих
словах, щоб підняти ріг. Дав же Бог
Емманові 14 синів і 3 дочки. 6 Всі ці
під рукою свого батька співали в
господній церкві з цимбалами, і з
псалтирями, і гуслями на служіння
господнього дому близько царя, і
Асафа, і Ідитума, і Емана. 7 Було ж
їхнє число з їхніми братами, навченими господнього співу, і всіма, що
знали спів, – вісім сот і вісімдесят і 8.
8 Взяли ж свій жереб на всі дні за
малим і за великим, за досконалим і
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ненавченим. 9 І перший жереб
вийшов Асафові, що був Йосиф, і
синам його, і братам його, Ясарів,
Йосифів, Ґодоліїв. Другий – Інії, і
його синам, і його братам – 12.
10 Третій – Закхурові, і його
синам і його братам – 12. 11 Четвертий – Езрі, його синам і його
братам – 12. 12 П’ятий – Натанові, синам і його братам – 12. 13
Шостий – Воккіі, синам і його
братам – 12. 14 Сьомий – Єреїлові, синам і його братам – 12. 15
Восьмий – Йосієві, синам і його
братам –12. 16 Дев’ятий – Маттанієві, синам і його братам – 12.
17 Десятий – Меєві, синам і його
братам – 12. 18 Одинадцятий –
Азріїлеві, синам і його братам –
12. 19 Дванадцятий – Асевієві,
синам і його братам – 12. 20 І 13ий – Суваїлові, синам і його братам – 12. 21 14-ий – Мататієві,
синам і його братам – 12. 22 І 15ий – Єримутові, синам і його братам – 12. 23 І 16-ий – Ананії,
синам і його братам – 12. 24 17ий – Єсвакові, синам і його братам – 12. 25 18-ий – Ананії, синам
і його братам – 12. 26 19-ий –
Мелиті, синам і його братам – 12.
27 20-ий – Аліятові, синам і його
братам – 12. 28 21-ий – Ітирові,
синам і його братам – 12. 29 22ий – Ґеделатієві, синам і його
братам – 12. 30 23-ій – Мазамотові, синам і його братам - 12.
31 24-ий – Ромеміезерові, синам і
його братам – 12.

Глава 26
1 Поділ же дверників – сини
Кореєві: Моселлимія, син Кореїв,
з синів Асафових. 2 Сини ж Моселлемія: Захарія – первородний,
Ядіїл – 2-ий, Завадія – 3-ий, Ятанаїл – 4-ий, 3 Олам – 5-ий, Йоанатан – 6-ий, Елионія – 7-ий, Авдедом – 8-ий. 4 Авдедомові ж сини: Самія – перший, Йоазадав –
другий, Йода – третій, Халад –
четвертий, Рамуїл – п’ятий, 5 Аміїл – шостий, Ісахар – сьомий,
Фалатій – восьмий, бо його Бог
поблагословив. 6 Самеєві ж, його
синові, народилися сини його
первородного, бо були сильні мужі. 7 Сини Семеієві: Отіє, і Рафаїл, і Обид, Єл, Завад, і Ахая –
сильні сини, Елеуї, і Савохія, і
Квахом. 8 Всі ті з Едедомлих синів, ці і його сини і їхні брати
сильні на службу в ділі – 62 з
Аведдомом. 9 Від Моссаламія сини і їхні сильні брати – 18. 10 Асса же, що є з синів Мерари, його
сини – сторожі, хоч і не був пер-
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число` и^хъ съ братїею и^хъ наё^че'ни пњнїю гн~ю,
(и^) всњхъ разђмњ'ющиX (пњнїя), (ѓ^смь соT)36, и
ѓ^смьдесяT и^ и~” (-)37 Взя'ша (же)38 жре'бїи (сво'и), въ
вс^я дн~и по мало'мђ, и^ по вели'комђ, по съвръше'номђ, и^ неё^че'номђ” І$ и^зы'иде жре'бїи пе'рвыи (-)39
а^сафови (и^же б^њ) и^ѓ'сифъ, (и^ сн~овъ е^го и^ братїи
е^го, и^а^саровъ, и^ѓ'сифовъ,) [годо'лїевъ]40” Вторы'и и^ні'я, (и) (сн~овъ е^го и^ братїи его)41, в~і” Тре'тїи
закхђ'ръ, (и^) сноv е^го и^ братїи е^го, в~і” Четве'ртыи
[е%зри]42 сн~овъ е^го и^ братїи е^го, в~і” Пя'тыи
наџанъ сн~овъ (-)43 и^ братїи е^го, в~і” ше'стыи
[вок#кїя]44, сн~овъ (-)45 и^ братїи е^го, в~і” Седмы'и
(и^е^реи'ль)46 сн~ов# (-)47 и^ братїи е^го, в~і” ѓ%смыи и^ѓ^сїа
сн~оv (-)48 и^ бра'тїи е^го, в~і” девя'тыи (маџъџанїя)49 сн~овъ (-)50 и^ бра'тїи е^го, в~і” деся'тыи (меи'я)51, сн~овъ (-)52 и^ бра'тїи е^го, в~і” Пе'рвыинадесятъ [а^зрїи'ль]53, сн~овъ (-)54 и бра'тїи е^го, в~і”
Вторы'ина'десять (а^севїя)55, сн~овъ (-)56 и^ бра'тїи
е^го, в~і” (И$) г~і, сђваи'ль, сн~овъ (-)57 и^ бра'тїи е^го,
в~і” д~і, (матаџїа)58, сн~овъ (-)59 и^ бра'тїи е^го, в~і”
(И$) е~і, [и^е^римђ'џъ]60, сн~овъ (-)61 и^ бра'тїи е^го, в~і”
(И$) ѕ~і, а^на'нїа, сн~овъ (-)62 и^ бра'тїи е^го, в~і” з~і
[и^е^сва'къ]63, сн~овъ (-)64 и^ бра'тїи е^го, в~і” и~і, а^нанїи, сн~овъ (-)65 и^ бра'тїи е^го, в~і” џ~і, (мелиџи`)66,
сн~овъ (-)67 и^ бра'тїи е^го, в~і” к~, (а^лїаџа`)68, сн~овъ
(-)69 и^ бра'тїи е^го, в~і” к~а, и^џи'ръ, сн~овъ (-)70 и^
бра'тїи е^го, в~і” к~в, [гедела'џи]71, сн~овъ (-)72 и^ бра'тїи е^го, в~і” к~г, (мазамо'џъ)73, сн~овъ (-)74 и^ бра'тїи е^го, в~і” к~д, [ромемїезе'ръ]75, Сн~овъ (-)76 и^ бра'тїи е^го, в~і”

Глvа, к~ѕ”
аздњле'нїе же две'рниковъ. сн~ы кореѓ^вы (мосел#лимїа)1. сн~ъ коре'ѓвъ, эT сн~овъ [а^са'фовъ]2” (Сн~ове же мосел#лемїя)3, заха'рїя перве'нецъ, [и'а^дїи'ль]4, в~, завадїя, г~. (и^а^џанаи'ль)5, д~” ѓ^ла'мъ, е~. (и^ѓ^а^наџа'нъ)6, ѕ~. (е^лиѓ^нїя)7, з~.
(а^вдедоM, и~.) (-)8 а^вдедомђ (же) сн~ы, [самїя]9,
(прьвыи)10. (и^ѓ^зада'въ)11 вторы'и. (и^ѓ'да)12 тре'тїи.
(хала'дъ)13 четве'ртыи, (рамђи'лъ)14 пя'тыи” А$мїи'лъ ше'стыи, (и^саха'ръ)15 сеDмыи, (фалаџи`)16. ѓ^смыи, ја^ко блsви е^го б~ъ” (Семі'ю же)17 сн~ђ е^го роже'ни сђть, сн~ове пе'рвенца (е^го)18. (бњхђ б^о мђж'їе
крњпча'ишїи)19” Сн~ове [семеи^е^вы)20. (ѓ^џїе)21, и^
(раџаи'ль)22, и^ ѓ^биD и^ (е'лъ, зава'дъ)23, и^ (а^хаїа)24.
сн~ы си'лны, (е^леё'и)25, и^ (савохїя)26, и^ (къвахо'мъ)27” Вс^и (тыи`) эT сн~овъ (е^дедо'млиX)28, сїи (и^
сн~ове (е^го)29, и^ бра'тїа и^хъ)30 (крњпча'ишїи къ
слђже'нїю)31 въ дњ'лњ, (-)32 ћ~в. съ а^ве'д#до'момъ.
(-)33 эT (мос#саламїя)34, сн~ове и^ бра'тїя (и^хъ),
(крњпча'иши. и~і)35” (А/с#са же)36 (и^же е^сть) эT сн~овъ
мерарїи'нъ, сн~ы (е^го стра'жбы)37. а^ще и^ не бы'сть
640
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перве'нецъ. (-)38 поста'ви (-)39 эTц~ъ е^го в нача'л#ника, разлђче'нїя втора'го. [хелъкїя, в~.]40 тавлїя, г~. заха'рїя, д~. вс^и сїи сн~ове и^ бра'тїя. (а^
сн~ы)41 г~і” Тїи раздњле'ни сђть въ две'рницы, да
бђ'дђтъ в#сегда` нача'лницы (стра'жемъ)42, ја%ко
(и^) бра'тїя и^хъ слђжи'ти в домђ` гн~и” (-)43
Поста'влены (б^о) сђть жре'бїи (ко'ждо и^хъ)44, малы'хъ и^ вели'кихъ, по (семъя'хъ)45 свои^хъ. на
е^ді'ны која%ждо вра'та” (-)46 Паде (же) жре'бїи въсто'чныи [селемїю]47. (-)48 заха'рїю (же) (сн~ђ е^го
мђжђ премђдрњишђ)49. паде жре'бїи страны` сњверныя” А$вдедо'мђ (же и^ сн~омъ е^го) къ ю'гђ
противђ до'мђ (севи'ма)50 в#тора'го” (Сеџи'мђ и а^са'ю)51, къ запа'дђ, близъ вра'тъ (и^же веде'тъ к
пђти`)52 въсхоже'нїя, стра'жа проти'вђ стра'жи”
Къ восто'кђ по ѕ~, на' дн~ь. (и^) къ сњверђ, (д~ на
дн~ь)53, (и^) к# полђдни (та'коже) на дн~ь, д~” И$
(гдњ` б^њ совњтъ)54, дв^а, (и^) [дв^а]55, (ё^че'ни)56,
[(-)57 и^ѓ'са, къ за'падђ, съ враты (сре'дними)58
по' три (на дн~ь), стражба` противђ страQбы` (-)59
къ восто'комъ (а^е^рнымъ.) (по ѕ~, на дн~ь)60. и^ на
сњверъ по д~, и^ къ ю'гђ д~. и^ къ (е^севи'мђ)61 в~.
пременя'ющеся]62 (вратницы же дв^а пременя'ющеся на дн~ь къ западђ). сїя сђть раздњле'нїя две'рникомъ сн~омъ коре'ѓвыM, и^ сн~омъ мерарїи'номъ” (-)63 Левљ=ты (же) братїя и^хъ (бњша)
надъ сокровищеM до'мђ гн~я, и^ надъ сосђды
ст~ыхъ” Сн~ове( y) (да'ни)64, (и^) сн~ове герсо'ни, (эT
дана же) началницы эTч~ествоM. ладаn (и^) (герсо'н#ни)65, (и^е^и'ли)66” (-)67 Сн~ове (и^е^и'ли)68 (земе'џъ)69, и^
(ѓ^е'ль)70, и^ братїя (е^го) надъ сокровищемъ до'мђ гн~я” [А$м#ра'ми]71, и^ (съсаа'ри)72, хеврони'ти, и^
ѓ^зїи^ли'ти” Сђваи'ль (же) сн~ъ (гир#са'нь)73 (сн~овъ,
мољ=сїи)74 преDста'тель съкро'вищемъ” (-)75 Бра'тђ
(же) е^го (е^лее^зе'рђ)76 (е^мђже сн~ъ и^а^а^ви'я)77 и^ (сего
сн~ъ) (і^ѓ^сїя)78 и^ (сего сн~ъ) і^ѓ^раM, (сего'же сн~ъ)79
зехри. и^ (сего сн~ъ) саломо'џъ” То'и (салемоg)80, и^
бра'тїя е^го надъ всњми сокро'вищи ст~ыми. и^же
ѓ^ст~и дв~дъ цр~ь. и^ нача'лницы эTч~ествъ, ты'сящники. и^ со'тницы и^ во'жды во'емъ” ЈА/же
плњни'ша. ѓ^пол#че'нїемъ, (-)81 (и^хже ѓ^ст~и)82 на
пособле'нїе зда'нїя цр~кви (гн~и)83. и^ надъ вся
ст~ая [бж~їя]84 (ја%же ѓ^ст~и) само'илъ прoркъ. и^
саё'лъ сн~ъ ки'совъ, и^ (а^вени'ръ)85 сн~ъ ни'ровъ. і^
и^ѓ^а'въ сн~ъ сарђ'евъ. вс^е ја^же ѓ^ст~иша под# рђкђ
(саламо'џовђ)86 и^ братїи е^го” (И$) эT (саа^рипа)87
хоненїй, и^ сн~ове е^го на дњла внњюдђ (дал#нњи'ше) наD і^и^л~емъ. къ ё^ченїю и^ (сђженїю и^хъ)88”
(Паки) эT хеврони'тъ (а^сафи'я)89 и^ братїа е^го
(мђжїи)90 крњпчаи'шиX Wа~. и^ з~ сотъ при созиранїю. і^и^л~я. за иѓ^рда'ноM противъ за'пада. въ вся
дњла гн~я и^ въ слђжбђ цр~вђ” (Хеврони'том же
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вородний, батько поставив його за
начальника 11 другого поділу, Хелкія – 2-ий, Тавлія – 3-ій, Захарія –
4-ий. Всі ці сини і брати, а синів –
13. 12 Ці поділені були на дверників, щоб завжди були начальниками сторожі, і так як їхні брати, служили в господньому домі. 13 Бо
жеребами поставлені були кожний
з них, з малих і великих, за своїми
родинами, на кожні поодинокі двері. 14 Випав же східний жереб Селемієві, Захарієві ж, його синові,
премудрому мужеві, випав жереб
північної сторони. 15 Авдедомові ж
і його синам – на південь, напроти
дому Севима 16 другого. Сетимові
і Асаєві – на захід, брами, що веде
до дороги підйому, сторож напроти
сторожі. 17 На сході – по 6 на день,
і на півночі – 4 на день, і на півдні
– також 4 на день. І, де була рада,
два і два 18 поставлені Йоасом на
заході, з брамою середньою – по
три на день, сторожа проти сторожі, на схід Аера – по 6 на день. І на
північ – по 4 і до півдня – 4 і до
Есевиму – 2. Мінялися ж два воротарі, перемінювалися на день, до
заходу. 19 Це є поділи дверників
Кореєвих синів і Мераріїних синів.
20 Левіти ж, їхні брати, були над
скарбом господнього дому і над
святим посудом. 21 Сини Дана і
Ґерсонові сини від Дана ж – начальники родів Ладанових і Ґерсонових, Єїлиних. 22 Єїлині сини: Земет і Оель, і його брати – над скарбом господнього дому, 23 Амрамові і Сосарині, хевроніти, і озіїліти.
24 Суваїл же, син Ґирсамовий, з синів Мойсеєвих, – голова над скарбами. 25 В нього ж брат Елеєзер, в
якого син Яавія, і його син Йосія, і
його син Йорам, його ж син Зехрій,
і його син Саломот. 26 Цей Саломот і його брати – над всіма святими скарбами, які освятив цар Давид
і володарі родів, тисяцькі і сотники,
і вожді вояків. 27 Те, що взяли в
полон війнами, що освятили на допомогу будови господньої церкви,
28 і над усіма божими святощами,
які освятив пророк Самуїл і Саул,
син Кисів, і Авенир, син Нирів, і
Йоав, син Саруїв, все що освятили,
дали під руки Саламота і його братів. 29 І від Саарипа Хоненій і його
сини – на діла далеко, ззовні над
Ізраїлем, для навчання і їхнього
служіння. 30 Знову з хевронітів Асафія і його брати, сильні мужі, –
1000 і 7 сот при переписі Ізраїля за
Йорданом, напроти заходу, – на всі
господні діла і на служіння царя. 31
В хевронитів же начальником був
Юрія; за їхнім родом і за їхнім
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батьківським родом в 40-му році
Давидового царювання вони були
почислені, і знайдено в них сильні
мужі в Езері Ґалаадському. 32 Їхні
ж брати дуже хоробрі – 2000 і 7 сот
начальників батьківських родів.
Настановив же їх цар Давид над
Рувимом і Ґаддом, і над половиною
племені Манасіїного за всім господнім наказом і словом царського
служіння.

Глава 27
1 Сини ж ізраїльські за їхнім
числом: начальники родів, тисяцькі, і сотники, і писарі, які служили з
народом на всяке діло царя за їхнім
поділом, що входили і виходили
місяць від місяця, на всі місяці в
році один поділ – 24 тисячі. 2 І в
першому поділі, в першому місяці,
був Ісвоаз, син Задіїлів, над його
поділом – 24 тисячі, 3 з синів Фареса начальник всіх князів у війську на перший місяць. 4 І в другому
місяці Додай ехотський над його
полком, і під ним вождь Макельлот; вояків і його поділи – 24 тисячі. Начальник сильних третього
полку, 5 в третьому місяці, був Ванія, син Йодая, головного священика, і його поділи – 24 тисячі. 6 Цей
Ванія найсильніший між 30-ма, і
над його полком його син Задав. 7 І
четвертий начальник, четвертого
місяця, був Азаїл, брат Йоава, і його син Завадія після нього, і його
брати над його полками – 24 тисячі. 8 П’ятий начальник, п’ятого місяця, Самаот, син Єзраїв, і в його
полку – 20000 і 4000. 9 Шостий
начальник, шостого місяця, був Адуя, син Кисів з Текої, і в його полку – 20000 і 4000. 10 Сьомий начальник, сьомого місяця, Хеллис з
Фалуса, з Єфремових синів, і в його
полку – 20000 і 4000. 11 Восьмий
начальник, восьмого місяця, Совваха ісататський, з племені Зараї, і в
його полку – 20000 і 4000. 12 Дев’ятий начальник, дев’ятого місяця,
Авієзер з Анотота, з Веніяминових
синів, і в його полку – 200000 і
4000. 13 Десятий начальник, десятого місяця, Неірай, і той з Нетофатиса, з племені Зарая, і в його полку – 20000 і 4000. 14 Одинадцятий
начальник, одинадцятого місяця,
Ванія з Фаратона, з Єфрімових синів, і в його полку – 20000 і 4000.
15 Дванадцятий начальник, дванадцятого місяця, Холдіяй з Нетофатиса, з Ґодониїлового племені, і в
його полку – 20000 і 4000. 16 І над
ізраїлевим племенем: з Рувима –
вождь Елієзер, син Зехріїв, і з Си-
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нача'лни'къ бы'сть, и^ё'рїя)91 по родђ и^хъ, (и^) по
эTч~ествђ (и^хъ). въ м~ е, лњто црsтва (двд~ва)92
почте'ни сђть, и^ ѓ^брњте'ни сђть мђжи крњп#ча'иши в нихъ. въ (е^зерњ)93 галаа'д#скомъ” (-)94
Братїя (же) (и^хъ)95 храбрњ'иши, Wв~. и^ з~, со'тъ,
началникъ эTч~ествъ (-)96 преDста'ви (же) и^хъ
дв~дъ цр~ь наD рђви'момъ и^ га'д#домъ, и^ наD полови'ною колњна манасїи'на. въ все` повеле'нїе гн~е и^
сло'во (слђж#бђ) цр~евђ”

Глvа, к~з”
1

(н~ове же) і^и^л~еви по числђ` и^хъ нача'лницы
эTч~ествъ. ты'сящники, и^ со'тники, и^
кни'гочїя, и^же слђжа'хђ (съ люDми)2 въ все`
дњ'ло цр~ю, по разлђченїю (и^хъ)3. въходя'щи і^ и^сходя'щи, мsць эT мsца. по всXњ мsцехъ в
лњто раздњле'нїе е^ді'но. к~д, ты'сящи, и^ въ
(пр'ьвое разлђче'нїе)4. въ пр'ьвыи мsцъ (бысть), (и^своа'зъ)5 сн~ъ (задїи'левъ)6. наD раздњленїе^мъ е^го,
к~д, ты'сящи” эT сн~овъ (џаре'совыX)7. нача'лникъ
всњмъ княѕеM въ воинђ` мsца пр'ьваго” И$ (-)8 въ
в#торы'и мsць, [дода'и]9, (е^хо'т#скїи)10. (наD по'лкомъ
е^го. и^ поD нимъ макельло'џъ. во'жъ во'и^ноM) и^ раздњле'нїя е^го. к~д, ты'сящи” Нача'лникъ си'лныX
(по'лка тре'тїаго). (въ мsць тре'тїи)11. (бы'сть)
ванњя сн~ъ и^ѓ^да'евъ сщ~ен#ника нача'лнаго. и^ раздњленїя е^го, к~д, ты'сящи” Сїи ванњя крњпча'иши проме'ждђ, л~. (-)12 и^ наD по'лкомъ е^го
(зада'въ)13 сн~ъ е^го” И$ четвертыи (нача'лниk) мsца
четвеrтаго, (бы'сть а^заи'ль)14 браT і^ѓ^а'вль. и^ (завадїя)15 сн~ъ е^го (по не'мъ). и^ бра'тїа (е^го) (-)16 наD
по'лки е^го, к~д, ты'сяща” Пятыи (нача'лникъ)
мsца пя'таго, (-)17 самаѓ'џъ сн~ъ [и^е^зра'евъ]18 и^
въ по'л#кђ е^го, Wк~ и^ Wд~” Ше'стыи (нача'лникъ) мsца
шестаго, (бысть) [а^дђ'ия]19 [сн~ъ]20 (кисовъ)21,
эT џеко'и. и^ въ по'лкђ е^го, Wк~, и^ Wд~” СеDмыи
(нача'лникъ) мsца седъмаго хе'льлиs, эT (фалђса)22,
эT сн~ов# е^фремль. и^ въ по'лкђ е^го. Wк~, и^ Wд~” ѓ%смыи
(нача'лникъ) мsца ѓсмаго, (совъва'ха и^ саџасаTскїи
эT колњна зара'и)23 и^ въ полкђ е^го, Wк~, и^ Wд~”
девя'тыи (нача'лникъ) мsца девятаго а^вїезеръ
эT а^ноџо'џа эT (сн~овъ)24 венїами'нихъ. и^ въ по'лкђ е^го, Wк~, и^ Wд~. десятыи (нача'лникъ), мsца десятаго (неи^ра'и)25. и^ то'й эT [нетофаџи'са]26 эT
(колњна) зара'и и^ въ пол#кђ е^го. Wк~, и^ Wд~” Пр'ьвыинадесятъ (началникъ) мsца пр'ьвогонадесятъ,
вана'їя эT фараџо'на, эT сн~овъ е^фрњмль. и^ въ
по'лкђ е^го, Wк~ и^ Wд~” Вторыинаде'сяте (нача'лниk)
мsца в#торогонадесяте. [хол#дїя'и]27, эT нетофаџи'са. (эT колњна годонїи^лева)28. и^ в покђ е^го Wк~,
и^ Wд~” и^ надъ племенемъ и^зраи'левымъ эT рђви'ма
вождъ е^лїе^зе'ръ. сн~ъ зехри'е^въ, (и^) эT симиѓ'на
642
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(вождъ) сафатїя. сн~ъ маа'ха” эT левљ=и а^са'вия
сн~ъ камђ'илевъ. эT а^а^ро'на (садоX)29” эT и^ё'ды
(е^ли'я)30 братїи дв~двы (и^) эT (а^сахара'ти)31 а^мри`
сн~ъ михаи'левъ. эT заё^ло'на. Самаи^а'съ, сн~ъ а^вдие^въ, эT неџали'ма, и^е^римо'џъ сн~ъ [ѓ^зїи'ль]32” эT
(е^фре'ма)33, ѓ^си` сн~ъ (ѓ^зазїеv)34 эT полови'ны колњна
(манаси'ина)35. и^ѓ^и'ль сн~ъ (фраде'е^въ)36” И$ эT половины колњна (маси'ина)37 въ (земли` галааDстеи)38.
ја%д#да'и сн~ъ (завадии^нъ)39 сн~омъ венїа'минимъ.
(и^а^сии'ль)40, сн~ъ а^вени'ровъ” данђ а^зарии^ль сн~ъ
и^ѓ^ра'мовъ. сїи (быша) начаlницы (сн~ъ и^и^лв~омъ)41” (-)42 Не хотњ (же) дв~дъ съчести и^хъ.
эT к~. лњтђ. и^ ниже. зане (реклъ г~ь)43 ё^мно'жити і^и^л~я. ја^ко ѕвњзды нбsныя” (-)44 І$ѓ^а'въ сн~ъ
(сар#рђи^е^въ)45 нача` почита'ти лю'ди, и^ не съвръши. (сего ради *и^же бы'сть)46 ја%рость (бж~їя) въ
і^и^л~и. и^ (сего ра'ди) (число'мъ не бы'сть разлђче'но)47 въ лњтопи'сци сло'въ цр~я дв~да” (-)48 НаD сокрови'щеM (же) цр~ьскиM (бысть) а^смоџъ сн~ъ ѓ^дїилевъ и^ на'дъ сокро'вищемъ (-)49 и^же бњхђ по посадомъ, и^ в# кострњхъ и^ наD пола'тами. і^ѓ^наџа'нъ сн~ъ ѓ^зїевъ” (И$) наD (-)50 дњ'латели земля`,
и^же (настоя'хђ) рабо'тающе [е^зра'и]51 сн~ъ [хелђ'въ]52”
И$ наD се'лы семе'и [а^рмаџе'искїи]53” И$ наD сокровищами
(ви'нными)54 [заMвдїя]55 сн~ъ (сефамїевъ)56” (-)57 НаD
маслина'ми (же), и^ наD чръничїемъ и^же (бњхђ) на
полехъ. [валана'нъ]58 (е^дорїевъ)59. (и^) наD (-)60 сокрови'щиy ѓ^ле'я і^ѓ^а'съ” (-)61 НаD ско'ты (же и^же па'сяхђся)62 въ (паствинаX)63. (преDста'тель бысть
сатирїя)64 сн~ъ (сарани'тинъ)65. и^ наD во'лы и^же въ
дворехъ. софа'тъ сн~ъ [а^да'инъ]66” НаD вельблю'ды
же, [ё^вїа'съ]67 и^змаи^литея'нинъ, (и^) надъ (-)68
ѓ^слы`, (и^а^да'я)69 эT мераџо'на” И$ наD ѓ^вца'ми (же)
[і^ѓ^а'съ]70 а^гари'тинъ вс^и тїи нач`а'лницы, (ё^каза'нїя бы'ша)71 (цр~я дв~да)72” (-)73 И$ѓ^на'џанъ (же) ё%й
двDђ (бысть) совњтникъ, мђ'жъ мђ'дръ и^ кни'женъ сы'и, і^ (и^и'ль)74 сн~ъ а^хаманїевъ (б^њ) съ сн~ы
цр~евы. (-)75 а^хитофе'ль (е^ще) совњтникъ цр~евъ, и^
хђсїи. первњ'ишїи дрђгъ цр~евъ” И$ по неM а^хитофе'ль (бысть поDле)76 и^ѓ^дая сн~а ванеи^на. и^ а^вїаџа'ръ, і^ и^ѓ^а'въ, (нача'лники во'иномъ)77 цр~евымъ”

Глvа, к~и”
1

(обра же) дв~дъ вс^я нача'лницы і^и^л~евы.
нача'лниковъ сђдїи (и^ колњнъ). и^ (всњхъ)
преDста'телїи (по'л#ковъ), и^же слђжа'хђ по
вся` д~ни стрегђще цр~я и^ начаlниковъ
ты'сящеи, и^ со'тникоv и^ постелниковъ. і^ и^же наD
сђщимъ е^го (и^ наD всњмъ въздръжа'нїемъ цр~евымъ. и^ сн~овъ свои^хъ со е^внђ'хами и^ си'лныхъ,)
и^ храбрњишиX, (въ во'иноv)2 въ і^ерsлимъ” (-)3 Воста'
(же) дв~дъ [цр~ь]4 (-)5 и^ рече. слы'шите м^я бра'643

меона – вождь Сафатія, син Мааха,
17 з Левія – Асавія, син Камуїлів, з
Аарона – Садох, 18 з Юди – Елія з
Давидових братів, і з Асахарата –
Амри, син Михаїлів, 19 з Завулона
– Самаяс, син Авдіїв, з Нефталіма –
Єрімот, син Озіїлів, 20 з Ефрема –
Оси, син Озазіїв, з половини Манасіїного племені – Йоіл, син Фрадеїв. 21 І з половини Манасіїного
племені в ґалаадській землі – Яддай, син Завадіїв, з Веніяминових
синів – Ясиїл, син Авенирів, 22 з
Дана – Азариїл, син Йорамів. Ці
були начальниками Іїлвих синів. 23
Давид же не хотів почислити їх від
20 літ і нижче, бо сказав Господь,
що розмножить Ізраїль, як небесні
звізди. 24 Йоав, Саруїв син, почав
числити народ і не завершив цього,
*тому що була божа лють на Ізраїлі, і задля цього число не було
відмічене в літописі слів царя Давида. 25 А над царським скарбом
був Асмот, син Одіїлів, і над скарбами, що були по посілостях і в
селах, і над кімнатами – Йонатан,
син Озіїв. 26 І над працівниками
землі, що наглядали при праці, –
Езрай, син Хелуїв. 27 І над полями
– Семей Арматейський. І над скарбами вина – Завдія, син Сефаміїв.
28 Над оливками ж і над черницями, що були на полях, – Валанан
Едоріїв, і над скарбами олії – Йоас.
29 Над скотами ж, що паслися на
пасовиськах, наглядачем був Сатирія, син Саранитів, і над волами,
що в дворах, Софат, син Адаїнів. 30
Над верблюдами ж – Увіяс, ізмаїлітянин, і над ослами – Ядая з Мератона. 31 І над вівцями ж – Йоас,
агаритин. Всі ці були начальниками володінь царя Давида. 32
Йонатан же, вуйко Давида, був
радником, він мудрий і письменний
чоловік, і Іїл, син Ахаманіїв, був з
царськими синами. 33 Ще Ахітофель – царський радник, і Хусій
– перший царський друг. 34 І після
нього був Ахітофель під Йодаєм,
сином Ваніїним, і Авіятар, і Йоав –
начальники царських вояків.

Глава 28
1 Зібрав же Давид всіх ізраїльських начальників, начальників суддів і племен, і всіх володарів полків, які служили по всі дні, стережучи царя, і начальників тисяч, і
сотників, і постельників, і тих, що
над тим, що його, і над всім
царським майном, і його синів з
євнухами, і сильних, і хоробрих
між вояками в Єрусалимі. 2 Встав
же Давид, цар, і сказав: Послухайте
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мене, мої брати, і мій народе! Я
задумав в моїм серці, щоб збудувати
дім, в якому спочине кивот господнього завіту і підніжжя ніг нашого
Господа Бога, і я заготовив на будову
потрібне все. 3 Бог же мені сказав:
*Не збудуєш дім, де називати моє
ім"’я в ньому, бо ти є чоловіком –
воїном, і ти пролив кров. 4 Але Господь Бог ізраїльський вибрав мене з
усього дому мого батька, щоб бути
царем над Ізраїлем навіки. І з Юди
Він вибрав начальника – дім мого
батька, і з синів мого батька я йому
вгодив, щоб Він вибрав мене царем
над всім Ізраїлем. 5 З синів же моїх, з
усіх синів, бо мені багато їх дав Господь, *Він вибрав Соломона, мого
сина, щоб сидів на престолі господнього царства над Ізраїлем. 6 Сказав
же мені Бог: Соломон, твій син, збудує мій дім і мій двір, бо його Я
вибрав собі за сина, і я буду йому за
батька. 7 І скріплю його царство аж
довіку, якщо він скріпиться зберігати
мої заповіді і мої судьби, як і сьогодні. 8 І тепер, отже, перед лицем
всього господнього збору, у вуха нашого Бога, зберігайте і шукайте всі
заповіді нашого Господа Бога, щоб
ви успадкували добру землю, і оставили її вашим синам по вас аж довіку. 9 І тепер, мій сину Соломоне,
пізнай Бога твоїх батьків і служи
йому досконалим серцем і душевною
волею, *бо Господь, той, що допитує
серця всіх і розуміє задуми всіх умів.
Якщо шукатимеш Його, відкриється
тобі. Якщо ж Його покинеш, оставить тебе навіки. 10 Тепер, отже, гляди, що тебе Господь вибрав, щоб ти
збудував йому дім святості. Кріпись і
роби. 11 Дав же Давид своєму синові
Соломонові опис притворів, і церкви,
і комор, і верхніх поверхів, і внутрішніх складів, і дому очищення; 12
ще й всі подоби, які він задумав його
духом, двори господнього дому і кімнати довкруги, в скрабниці господнього дому і в святих скарбницях, 13
повсякденні ж поділи священиків і
левітів на всі діла служіння дому господнього, і всі кадильниці, і посуд
служіння господньої церкви; 14 і міру ваги золотих і срібних 15 на ввесь
священний посуд дав він йому і на
ввесь священний посуд. 16 Дав йому
так само вагу престолу предложення,
кожний престіл хай буде золотий, 17
на срібні вилки і на посудини на поливання, і на золоті посудини на поливання, і вагу золотих і срібних, і
кадильниць, і подобу кожної за вагою; 18 і кадильний жертовник з чистого золота, вказану вагу і вигляд оздоблення, херувимів, що простягали
крила і що отінювали над кивотом
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тїа (моя`), и^ лю'дїе мои`. помы'слихъ на срDцђ
моеM да съзи'ждђ до'мъ. въ не'мже поко'и^тся
кїѓ'тъ завњта гн~я, и^ поDно'жїе нога'мъ г~а
(б~а) нашего. и^ (къ съзиданїю вс^я ё^готовахъ)6 потре'бная” (-)7 Бг~ъ (же) рече` (мнњ). *не
сози'ждеши (-)8 до'мђ и^меновати и%мени мое^го в
не'мъ. зане (е^си мђжъ бра'н#никъ)9, и^ кро'ви пролїялъ е^си” Но и^збра` г~ь б~ъ і^и~леv мене` эT всего`
до'мђ эTц~а мое^го. да бђ'дђ цр~ь наD і^и^л~емъ во
вњ'ки. (-)10 и^ эT (-)11 і^ё'ды (и^збра` нача'лника) доM
эTц~а мое^го. и^ эT сн~овъ эTц~а мое^го (ё^годи` е^мђ)12 да м^я и^збере цр~я надо всњмъ і^и^л~ем#”
(-)13 эT (сн~овъ же мои^хъ всњхъ)14. (сн~ы б^о
мн^њ мно'ги да'сть г~ь)15. *и^збра` соло'мона сн~а
мое^го. да сњдњтъ на престолњ црsтва гн~я
наD і^и^л~емъ” (-)16 Реq (же) мнњ б~ъ. соло'монъ сн~ъ
тво'и соѕи'ждетъ домъ мо'и, и^ дво'ръ мо'и.
зане` (того и^збраX мн^њ въ сн~а бы'ти)17, и^ а'зъ
бђдђ е^мђ въ эTц~а” И$ ё^крњплю` црsтво е^го даже до' вњка. а'ще ё^крњпиTся съхрани'ти за'повњди моа и^ сђдбы` моя. ја%ко и^ днеs” И$ нн~њ
(ё^бо) преD лицемъ всего` събра'нїя гн~я, (-)18 въ
ё'ши б~а нашего. съхра'ните и^ в#зыщите вс^я
за'повњди г~а б~а на'шего. да наслњди'те зе'млю
бл~гђ, и^ ѓ^ста'вите (я&) сн~омъ ва'шимъ по ваs
даже до' вњка” И$ нн~њ (соло'моне)19 сн~е мо'и. да
зна'еши б~а эTц~ъ твои^хъ, и^ слђжи е^мђ срDцемъ
съвръше'нымъ, и^ дш~евною во'лею. *всњхъ б^о
(-)20 срDцъ възыска'тель г~ь. и^ всњхъ ё^мне'нїи
помышле'нїя разђмње^тъ” А/ще възы'щеши е^го
ѓ^бря'щетъ ти ся” (-)21 а%ще (же) ѓ^ста^виши
е^го, ѓ^ста'витъ т^я въ (вњ'ки)22” (Нн~њ ё^бо
ви'ждь)23, и^же (и^збра` т^я г~ь)24, да соѕи'ждеши
е^мђ доM ст~итеlства. крњпи'ся и^ съвръши” (-)25
дасть (же) дв~дъ (соло'монђ)26 сн~ђ свое^мђ. ѓ^писа'нїя (притвороv и^ цр~кве)27 и^ (кама'ръ)28 и^ го'рницъ, и^ полага'лищъ в#нђтрънихъ, и^ до'мђ ѓ^чище'нїя” (Є$ще`) и^ (вс^я подо'бїя)29 и^же помы'сли дх~омъ е^го дворо'мъ до'мђ гн~я и^ (-)30 комараM по ѓ%крsтъ въ сокро'вищи до'мђ гн~я, и^ въ
волага'лища ст~ыхъ” (-)31 Раздњле'нїя (же) по
вся дн~и сщ~енъствомъ. и^ левљ=тоM, въ вся`
дњла слђже'нїя до'мђ гн~я. и^ (всњхъ кадиlницъ)32, (и^) (сосђдовъ слђже'бныхъ)33 (-)34 цр~кви
гн~я. и^ мњрђ тя'гости (-)35 златыхъ, и^ сре'бреныхъ (на вс^я сосђды сщ~енныа даде е^мђ, и^
на вся сосђды сщ~енныя)36 даде е^мђ подо'бнђ
вагђ` трапе'зы преDложе'нїя. ко'ждо трапе'за зла'та (да е^сть” На ё'дицы)37 сре'брены, (-)38 и^ на
възлїя'л#ницы. и^ на фїя'лы зла'тые и^ важе'нїе
зла'тыхъ, и^ сре'бреныхъ. (и^ кади'лницъ, и^ подо'бїе ко'ждо подъ вагђ`)39” И жръто'вникъ џи644
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мїяMныи эT зла'та пречи'ста вагђ` ѓ^казђ' емђ и^
подо'бїе въѓ^рђже'нїя. херђви'момъ простира'ющимъ кри'лњ, и^ ѓ^сњня'ю^ще къ кїѓ'тђ завњта
гн~я” Вс^я писан#ная рђко'ю гн~ею да'сть дв~дъ соло'монђ по бы'в#шемђ къ немђ ра'зђмђ по дњлђ
ѓ^браже'нїя” И$ рече двDъ соло'монђ сн~ђ свое^мђ.
Мђжествеnнњ твори`, и^ ё^крњпи'ся и^ сътвори`. не
бойся и^ не страши'ся. г~ь б^о б~ъ мои с тобо'ю
(бђдетъ. и^) не эTстђпиT эT тебе. н^и (ѓ^ста'витъ тебе`)40. до'нъдеже съврърши'ши т^ы все`
дњло слђже'нїя до'мђ гн~я, (-)41 [с^е подобїе цр~кви
и^ до'мђ е^го, и^ (кама'ръ)42 е^го, и^ го'рницъ и^ положе'нїи внђтрънихъ, и^ до'мђ ѓ^цњще'нїя, и^ подо'бїе домђ гн~я]43. (-)44 с^е раздњле'нїе по вся`
дн~и сщ~ен#ником, и^ левљ=томъ въ все` слђже'нїе
до'мђ [гн~я]45” И$ (да преDстои^тъ)46 тебњ` (-)47. и^
вся'кїи любя'и мђдрость, по всяk хђдожъствђя'и, и^ кня'зи и^ вс^и лю'дїе въ вся` словеса` твоя`”

Глvа, к~џ”
1

(л~алъ же е^сть) двDъ цр~ь къ все'и цр~кви.
(соло'монъ)2 сн~ъ мо'и е^го'же и^збра` г~ь (е^ще)
ѓ^троча'темъ мла'дымъ. и^ дњ'ло вели'ко
(е^сть) зане` не бо` чл~кђ (ё^гото'вится) ѓ^бита'нїе. но г~ђ (-)3. (аZ б^о) в#сњми си'лами (мои'ми). ё^го'товахъ (росхоD). ра'ди до'мђ (г~а) б~а мое^го. зла'то, (и^) сребро`. мњ'дь, желњ'зо. древа`, ка'менїе, мармо'ръ, и^ мно'жество (-)4 ка'менїи мно'гоцњнныхъ и^ разли'чныхъ, и^ в#сњ'хъ (чsтныхъ ка'менїи)5, и^ каменїи париё^совыX мно'го, и^ е^ще въ
е%же бл~говоли'хъ въ до'мъ (гн~ь)6, е^сть ё^ мене`
е^же пригото'вахъ, зла'то, и^ сребро`, и^ с^е да'хъ въ
до'мъ б~а мое^го въ высотђ`, развњ ѓ%ныхъ и^же
ё^гото'вахђ въ хра'мъ (гн~ь)7, Wг~, тала'нтъ злата (эT зла'та е^сђфирска)8. и^ Wз~, тала'н#тъ сребра`
и^скђшенњ'иша къ позлаще'нїю стњнъ цр~кви, (и^
гд^њ ко'гда же дњ'ло е^сть зла'то эT зла'та, и^
гдњ` е^гда же дњ'ло е^сть сребро` эT сребра`, и^ въ
вся` дњ'ла и^же бђ'дђтъ) поD рђ'кђ ё^модњ'лникомъ, и^ а'ще кт^о бл~гово'ленъ, и^спо'лнити рђ'кђ
свою, дне'сь, (и^ да'сть чт^о хо'щетъ) г~ђ, и^ ѓ^бњща'ша нача'лницы (ѓ^би'телеM)9, и^ кн~ѕи (колњнъ)10
і^и^л~евъ, и^ ты'сящники, и^ со'тники, и^ нача'лницы
дlњ, і^ и^коно'мы цр~евы, (-)11 да'ша (же) на дњ'ла
до'мђ гн~я зла'та тала'н#тъ пя'ть ты'сящъ,
и^ зла'тыхъ де'сятъ ты'сящъ, и^ сребра` талантъ, і~, ты'сящъ” И$ мњ'ди тала'нтъ, и~і,
тысящъ, (-)12 желњза (же) (р~, ты'сящ# тала'нтъ)13, и^ (населницы) и^же ѓ^брњтоша (-)14 ка'менїе, възда'ша въ положе'нїе до'мђ гн~я, поD рђкђ (і^и^ля, геџо'нїина)15, (-)16 възвесели'ша же ся
лю'дїе е^гда` мл~твы во'лею ѓ^бњща'ша, срDцеM б^о
645

господнього завіту. 19 Все написане господньою рукою дав Давид
Соломонові за даним йому розумінням, відображеним за ділом. 20
І сказав Давид Соломонові, своєму
синові: Поступай мужньо, і скріпися, і роби, не бійся, і не лякайся,
бо мій Господь Бог буде з тобою, і
не відступить від тебе ані не оставить тебе, аж доки ти не докінчиш всяке діло служіння господнього дому. Це подоба церкви і
його дому, і його складів, і горищ, і
положення внутрішніх кімнат і
дому очищення, і подоба господнього дому. 21 Ось поділ священиків і левітів на кожний день, на
все служіння господнього дому. І
хай стоїть перед тобою і кожний,
що любить мудрість, за всім вмінням, і князі, і ввесь народ, на всі
твої слова.

Глава 29
1 Сказав же цар Давид до всього
збору: Мій син Соломон, якого вибрав Господь, ще молода дитина, і
діло є велике, тому що не для людини приготується мешкання, але
для Господа. 2 Адже я всіма моїми
силами приготував видаток для
дому мого Господа Бога: золото, і
срібло, мідь, залізо, дерево, каміння, мармур, і багато дорогоцінного
і різнорідного каміння, і всяке каміння шляхетне, і багато каменя парію. 3 І ще, оскільки я дбав про господній дім, є в мене те золото і
срібло, що я приготував, і ось я дав
на дім мого Бога до висоти, за винятком того, що я приготував для
господнього храму: 4 3000 талантів
золота з есуфирського золота і 7000
талантів випробованого срібла – на
позолоту стін церкви і де тільки є
золоте діло, зі золота, і де тільки є
срібне діло, зі срібла, і на всі діла,
що будуть 5 під руками майстрів. І
якщо хто охочий сьогодні наповнити свої руки і хоче щось дати Господеві – 6 і обіцяли начальники
батьківщин, і князі ізраїльських
племен, і тисячники, і сотники, і
начальники над ділами, і царські
економи. 7 Дали ж на діла дому господнього п’ять тисяч талантів золота, і десять тисяч золотих, і 10
тисяч талантів срібла, і 18 тисяч талантів міді, заліза ж 100 тисяч талантів. 8 І мешканці, які знайшли
каміння, віддали на закладення основи господнього дому під руку Іїла Ґетоніїнового. 9 Зрадів же народ,
коли добровільно обіцяли обіти, бо
всім серцем приносили їх Господе-
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ві, але й цар Давид зрадів великою
радістю; 10 і поблагословив цар Давид Господа перед всім множеством,
і сказав: Благословенний є ти, Господи Боже ізраїльський, Батьку наш від
віку до віку. 11 Твоя, Господи, є величність, і сила, і слава, і побіда визнавання, і кріпость, бо Ти володієш
всім, що на небі й на землі. Від твого
лиця, Господи, випрямиться всяке
царство і всякий народ. 12 Тобі, Господи, багатство, і тобі царство і величність в усьому, і в усякий почин.
Від тебе багатство і слава. Ти всіх начало, Господи, начало всякого начала
і власть. І в твоїх руках величність і
царство всіх, і в твоїх руках милосердя і володіння, щоб великим вчинити
і виростити все. 13 Тепер, отже, Господи наш, визнаємося Тобі і хвалимо
твоє преславне ім’я. 14 Хто є я і хто
твій народ, що ми змогли Тобі це все
добровільно обіцяти, бо твоє є все, і
те, що ми одержали від твоїх рук, ми
тобі дали. 15 Бо ми є мандрівниками
перед тобою і приходьками, так як
всі наші батьки. *Наші дні, як тінь на
землі, і немає терпеливості. 16 Господи Боже наш, до всього цього множества, що ми приготували, щоб був
збудований дім твоєму святому імені,
від твоїх рук є і твоє є все. 17 Бо
знаю, Господи мій, що ти є той, що
випробовує серця, і любиш справедливість. Бо в чистоті мого серця я це
все зволив, і тепер і твій народ, що
тут знайшовся, побачив я з великою
радістю, що зволили тобі дати дари.
18 Господи Боже Авраамів, Ісааків,
Ізраїлів – наших батьків, збережи навіки цею волею їхні серця і випрями
до тебе їхні серця. 19 Соломонові ж,
моєму синові, дай досконале серце,
щоб зберігав твої заповіді, і твої свідчення, і твої накази, і щоб привів до
завершення будову твого дому. 20 І
наказав же Давид всьому зборові народу: Благословіть Господа Бога нашого і Благословіть ввесь збір Господа Бога своїх батьків. І вони схилили
коліна й поклонилися Господеві і
знову цареві. 21 І жертву приніс Давид, жертву Господеві, і приніс Богові всепалення на другий день, першого дня: тисячу телят, тисячу баранів, тисячу ягниць, і їхні поливання, і
жертви від всього ізраїльського множества. 22 І їли, і пили перед Господом в тому дні з великою радістю. І
вдруге поставили царем Соломона,
сина Давидового, і помазали його
Господеві на царя, і Садока – на архиєрея. 23 Сів же Соломон на господньому престолі як цар, замість
Давида, свого батька, і вгодним було,
і йому підкорився ввесь Ізраїль, 24
князі і сильні, і всі сини царя Давида,
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всњмъ приноша'хђ (та`) г~ђ, (но) и^ дв~дъ цр~ь
възвеселися (ра'достїю вели'кою)17, и^ блsви (дв~дъ
цр~ь)18 г~а преD (всњ'мъ мно'жествомъ, и^ рече)19,
блsвенъ е^си г~и б~е і^и^л~евъ эTц~ъ на'шъ эT вњка
(-)20 въ вњ'ки, твое` е^сть г~и вели'чество и^ си'ла,
и^ сла'ва, и^ ѓ^долњнїе, (и^сповњда'нїе) и^ крњ'пость
ја%ко т^ы всњмъ и^же на' нб~си, и^ на земли` владњ'еши, эT лица` твое^го (г~и) (и^справится в#ся'ко црsтво)21 и^ (вся'къ) ја^зы'къ, (тебњ` г~и богат#ство, и^ тебњ црsтво, и^ вели'чество въ
вся`, и^ въ вся'ко начало,) эT тебе` богат#ство
и^ слава” Ты всњ'хъ нача'ло, г~и, начало вся'кого
нача'ла, (и^ вла'сть,) и^ в рђ'кђ твое^ю (-)22 вели'чество, (и^ црsтво всњ'хъ,) и^ въ рђ'кђ твою
(млsть, и^ вседръжи'тельство)23 възвели'чити, и^
възрасти'ти вс^я, (-)24 нн~њ (ё^бо) г~и (нашъ),
и^сповњдае^мся тебњ`, и^ хва'лимъ и^мя (твое`
пресла'вное)25, кто а%зъ е^смь, и^ кт^о лю'дїе
твои, ја%ко възмого'хомъ (сїя тебњ вс^я бл~гово'лне ѓ^бњщати)26, твоя` б^о (сђть) вс^я, і^ (и'же эT рђ'кђ твое'ю прїя'хомъ)27, дахомъ тебњ, пђтницы бо е^смы` преD тобо'ю, и^ прише'л#цы, ја%ко вс^и эTцы наши, *(дн~їе наши ја%ко
сњнь)28 на земли`, и^ нњ'сть тръпњнїя, г~и б~е
нашъ, къ всемђ` мно'жествђ семђ` и%же ё^гото'вахомъ да съзи'ждется до'мъ и%мени ст~омђ
твое^мђ, эT рђ'кђ твое'ю е^сть, и^ твоя` (сђть)
вс^я, (-)29 вњ'мъ (б^о) г~и мо'и, ја%ко т^ы е^си и^спытђа срDца и^ прав#дђ лю'биши. въ правости
(б^о) срDца (мое^го) прои^зво'лиX (сїа вся`)30, и^ нн~њ (и^)
людїе твои и^же зд^њ, ѓ^брњто'шася ви'дњхъ
съ (вели'кою) радостїю тебњ` прои^зво'лиша въздати да'ры. г~и б~е а^враа'моv, (-)31 і^саа'ковъ, (-)32
і^и^л~я эTц~ъ на'шихъ съхрани` (въ вњ'ки сею` во'лею срDца и^хъ)33. і^ и^спра'ви срDца иX к тебњ`, (соло'монђ же)34 сн~ђ мое^мђ да'и срDце (съвръше'но)35
да храни'тъ за'повdњ твоя`, и^ свњдњ'нїя
твоя`, и^ повеле'нїя твоя`, и^ къ съвръше'нїю
привести` зда'нїе до'мђ твое^го. и^ повелњ (же)
дв~дъ всемђ` собо'рђ (людїи)” Блsвите г~ђ б~ђ на'шемђ. и^ блsвите ве'сь собо'ръ г~ђ б~ђ эTц~ъ свои^хъ. и^ (преклони'ша колњ'на и^)36 поклони'шася
г~ђ, и^ (па'ки) цр~ю. и^ пожре` дв~дъ (жрътвђ
г~~ђ)37. и^ възнесе` вс^есъж#женїя б~ђ на ё'трїи
пръваго дн~и теле'цъ, ты'сящђ, ѓ%вновъ ты'сящђ” А$гнецъ ты'сяща. и^ възлїанїя и^хъ. и^
жр'ътвы мно'жества в#сего і^и^л~ева. и^ ја^до'ша и^
пи'ша преD гм~ъ въ (дн~ь то'и)38, съ (вели'кимъ)
весе'лїемъ” И$ поста'виша цр~емъ, в#торо'е (соло'мона)39 сн~а двDва. и^ пома'заша е^го г~ђ въ цр~я. и^
садо'ка въ (а^рхїере'я)40. (-)41 сњ'де (же соло'монъ)42
на прsтлњ (гн~и въ цр~я в# мњ'сто) дв~да эTц~а
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свое^го, и^ ё^годи'ся и^ покори'ся е^мђ ве'сь і^и^л~ь. кн~ѕи
и^ си'лнїи, и^ вс^и сн~ове цр~я двDа эTц~а е^го, послђшаша е^го” И възвели'чи (ё^бо) г~ь (соло'мона)43 наD всMњ і^и^л~емъ. и^ да'сть е^мђ сла'вђ (црsтва)44, е^я'же (ни е^ді'нъ
и^мњ` пре'же е^го)45. *(того ра'ди) и^ дв~дъ сн~ъ (и^ѓ^сїевъ)46 црsтвова` наD (всњмъ) і^и^л~емъ, (м~, лњтъ)47. въ
хевро'нњ (црsтвова`), (з~, лњтъ)48. и^ въ і^ерsли'мњ,
лњтъ, л~г” И$ ё'мре въ ста'рости бла'ѕњ. и^спо'лнь
дн~їи въ бога'т#ствњ и^ сла'вњ. и^ црsтвова` (соло'монъ)49 сн~ъ е^го в него мњ'сто. про'чїи же словеса` цр~я
дв~да, пе'рвїи и^ послDњнїи, напи'саны сђть. въ словеса'хъ самои'ла ви'дящаго. и^ въ кни'зњ наџа'на пррoка.
и^ въ словесе'хъ (да)50 видящаго. ѓ^ все'мъ црsтвњ е^го. (-)51 крњпости е^го, и^ вре'мена и^же проидо'ша под
ни'мъ, (и^ли)52 въ і^и^л~и. (и^л^и)53 въ всњхъ црsтвахъ
зе'мныX”

його батька, його слухалися. 25 І,
отже, Господь звеличив Соломона
над усім Ізраїлем і дав йому славу
царства, якої ні один не мав раніше
від нього. 26 *Задля того й Давид,
син Йосіїв, царював над всім Ізраїлем 27 40 літ: в Хевроні царював
7 літ і в Єрусалимі 33 роки. 28 І
помер у добрій старості, повний
днів, в багатстві і славі; і замість
нього зацарював його син Соломон. 29 Осталі ж слова царя Давида, перші й останні, є записані в
словах видючого Самуїла і в книзі
пророка Натана, і в словах видючого Ґада, 30 про все його царство, його сили і часи, які перейшли під ним, або в Ізраїлі, або в
усіх земних царствах.

Коне'цъ пе'рвыхъ кни'гъ
паралипоме'нонъ.
и%мать в себњ, глvа, к~џ”

Кінець першої книги
Паралипоменон.
Має в собі 29 глав.
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ДРУГА КНИГА
ПАРАЛІПОМЕНОН
ГЛАВА 1
г~ црs в~

в~ мо= л~и

ё^крњпи'ся* (соло'монъ)2 сн~ъ двд~въ въ црsтво свое`. и^ г~ь (-)3 е^го (б^њ) с ни'мъ. и^
възвели'чи е^го въ вы'шиню. (повелyњ соло'монъ)4 всемђ і^и^л~ю, ты'сђщникомъ и^ соTникомъ, (и^ во'жемъ) и^ сђдїямъ. и^ всњмъ нача'лникоM преD і^и^л~емъ, (и^) нача'лникомъ эTч~ествъ. і^
и'де (соло'монъ)5 (съ всMњ мно'жествоM)6. въ вы'шнїи
гаваѓ'нъ, и^дњже (-)7 б^њ скљ=нїя, свњдњ'нїя
(гн~я)8. и^же сътвори` мољ=сїи рабъ бж~їи въ пђсты'ни. кїѓT же гн~ь принеслъ дв~дъ. эT гра'да карїаџїа^ри'ма (въ мњсто и^же)9 ё^гото'ва е^мђ.
(гд^њ пот#кнђлъ жили'ще)10. (т^о е^сть) въ і^ерsли'мњ. (-)11 *ѓ^лта'рь (же) мњдяn и^же съдњла'лъ
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1 І *Соломон, син Давидів, скріпився у своїм царстві, і його Господь був з ним і звеличив його до
висоти. 2 Наказав Соломон всьому
Ізраїлеві: тисячникам, і сотникам, і
вождям, і суддям, і всім начальникам перед Ізраїлем, і начальникам
родів; 3 і пішов Соломон з усім
множеством до горішнього Ґаваону, де було шатро господнього свідчення, яке в пустині зробив Мойсей, раб божий. 4 Кивот же господній Давид приніс з міста Каріятіарім на місце, яке йому підготував,
де він поставив помешкання, це є в
Єрусалимі. 5 *Жертовник же мід_______

црс3. 2

мой2. 38

1,5

црс3. 3

црс3. 3
пар1. 28
муд. 9

црс3. 10

црс3. 10

ний, який зробив був Веселеїл, син
Урії, сина Урового, був там перед
господнім мешканням. І розшукав
його Саломон і ввесь збір. 6 Соломон же приніс жертву там, на мідному жертовнику перед Господом в
храмі свідчення, і приніс йому тисячу приносів. 7 *І в тій же ночі
Господь з’явився Соломонові і сказав йому: Попроси, що хочеш, щоб
Я тобі дав. 8 Сказав же Соломон до
Бога: Ти зробив з Давидом, моїм
батьком, велике милосердя і поставив мене царем замість нього. 9 І тепер, отже, Господи Боже, хай сповниться твоє слово, яке Ти обіцяв
моєму батькові Давидові, *бо Ти
мене поставив царем над твоїм численним народом, що наче порох
землі. 10 Тепер же дай мені мудрість і розум, щоб я ввійшов і вийшов перед цим твоїм народом. Бо
хто може гідно судити цей твій народ? 11 Сказав же Бог до Соломона: Тому що те найбільше вгодило
твоєму серцю і ти не попросив багатства, ані потрібне і славу, ані душі тих, що тебе образили, але й не
шукав ти численні дні життя, але
попросив мудрості і розуму, щоб
міг ти судити мій народ, над яким
Я тебе поставив царем, 12 дані є тобі мудрість і розум, багатства ж і
необхідного, і слави дам тобі стільки, що ні один з царів, ані перед тобою, ані після тебе, не буде подібний до тебе. 13 Прийшов же Соломон з горішнього Ґаваона до Єрусалиму, з-перед дому свідчення, і зацарював над Ізраїлем. 14 *І Соломон зібрав собі колісниці й кінноту, і були в нього 1000 і 400 колісниць і 12000 кінноти. І він зробив,
щоб вони були в осідках колісниць,
і народ з царем в Єрусалимі. 15
*Віддав же цар срібло і золото Єрусалимові, наче каміння, і кедри в
Юдеї, наче чорниці, що ростуть на
полях, множество велике. 16 Приходили же Соломонові коні з Єгипту за ціною царських купців, бо виходили і купували, 17 і приводили з
Єгупту зброю за 1000 срібняків і
коня за 100 і 50 срібняків. Також і з
усіх хеттейських царств і від сирійських царів принесені були їхніми руками.

Глава 2
18 Наказав же Соломон будувати дім господньому імені і собі
палату. 2,1 І цар Соломон зібрав
70000 мужів, що носили тягарі, і
80000, які січуть камінь в горах.
Настановлено ж над ними 3000 і
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б^њ (веселее^ль)12 сн~ъ ё'рїе^въ сн~а (ё%рова)13. т^ђ
бы'сть преD жили'щемъ гн~имъ” И$ възыска` е^го (соло'монъ)14, и^ (вс^я) цр~ковъ” (-)15 Възнесе` (же) т^ђ
(соло'монъ)16 на ѓ^лтари мњ'дяномъ преD гм~ъ въ
хра'мњ (свњдњ'нїя). и^ принесе (е^мђ)17 (ты'сящђ
приноше'нїи)18” *(И$) в (тђ же но'щъ)19, ја%ви'ся
(г~ь)20 соло'монђ и^ рече е^мђ. проси` чт^о (хо'щеши
да) даM тебњ`. (-)21 рече (же соло'монъ)22 къ б~ђ.
т^ы сътвориl е^си съ дв~домъ эTц~емъ моиM
млsрдїе вели'ко. и^ поста'вилъ м^я е^си цр~я в него`
мњсто. и^ нн~њ (ё^бо) г~и б~е да и^спо'лниTся (сло'во
твое е^же ѓ^бњщаl е^си)23 дв~дђ эTц~ђ мое^мђ. *т^ы
бо (мене` сътвори'лъ цр~я)24 наD люDми (твои'ми)
мно'гими, ја%коже пра'хъ земныи. нн~њ (же) (да'и
мн^њ прем`ђдрость и^ ра'зMђ)25 (да внїидђ) і^ и^зы'дђ
преD люDми твои'ми сими` (-)26. Кт^о бо (мо'жетъ
сїи` лю'ди твоя достои'но сђди'ти)27” (-)28 Рече
(же) б~ъ къ соло'монђ. и^же т^о на'ипаче ё^годи'ло
срDцђ твое^мђ. и^ не проси'лъ е^си богаTства, (ниже)
потребныхъ, (и^)29 сла'вы. н^иже дш~ъ, и^же т^я
ѓ^би'диша. (н^о ни дн~и възыска` живота`
мно'га)30. (н^о)31 проси'лъ е^си' (-)32 премђдрости. и^
ра'зђма да сђди'ти мо'жеши лю'ди моя`. наD
которыми поста'вихъ т^я цр~я (-)33. премђдрость и^ ра'зђмъ (да'на сђть)34 тебњ`. (-)35 бога'т#ство (же) и^ потребная. и^ сла'вђ дамъ
тебњ`. (та'ко да ни е^ді'нъ въ цр~ехъ. ни пре'же
тебе` ни по тебњ`. бђдеT подобенъ тебњ`)36” (-)37
Прїиде (же соло'монъ)38 эT (вы'шняго)39 гаваѓ'на
въ і^ерsли'мъ. (преD жили'щемъ)40 свњдњ'нїя. и^
црsтвова наD і^и^л~емъ” *И$ собра` (себњ` соло'моn)41 колесни'цы и^ конники. и^ бы'ша е^мђ, Wа~, и^ у~, колесниw, и^ Wв~і, ко'нникъ” И$ сотвори иX бы'ти на поса'дехъ колесни'чныхъ. и^ лю'дїе съ цр~емъ въ і^ерsлимњ. (-)42 *възда'сть (же) цр~ь сребро`, и^ зла'то
і^ерsлимђ. ја^ко ка'менїе, и^ ке'дри, въ і^ё^де'и, ја%ко
черни'чїе. и^же (растђтъ) въ по'лехъ мно'жество
(вели'ко)” (-)43 И$схоженїе (же) ко'неи (соло'моновыхъ)44
и^зъ е^гљ=пта, (цњною)45 кђпцоv црsкихъ. и^схожда'хђ (бо и^) кђпова'хђ, и^ възношахђ (-)46 эT е^гљ=пъта. ѓ^рђжїе (-)47 за (Wа~)48, сре'бръникъ. и^ ко'нь за
р~, и^ н~, (сре'бреникъ). та'коже и^ эT всњхъ црsтвъ
хетџе'искихъ. и^ эT цр~еи сљ=рїискихъ рђка'ма и^хъ
приношена быва'хђ”

г~ црs г~

г~ црs г~
а~ параl к~и
мDђроs џ~

г~ црs і~

г~ црs і~

Глvа, в~”
(овелњ же соло'монъ)1 соѕида'ти до'мъ и%мени
гн~ю. и^ полатђ себњ`. и^ собра` (цр~ь соло'монъ)2. Wо~, мђже'и (нося'щиX бремена). и^ Wп~,
и^же сњкTђ камень въ гораX. (-)3 предъставле'ныX (же) до и^хъ, г~, и^ х~” (-)4 *Посла (же соло'моn)5
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къ хира'мђ цр~ю тљ=рьскђ гл~я” ЈА/ко сътвори'лъ
е^си съ (дв~домъ, эTц~емъ мои^мъ)6, и^ посла'лъ е^си
е^мђ дре'ва ке'дрова да соѕи'ждетъ себњ` до'мъ. в
не'мже б^ы е^мђ ѓ^бита'ти. и^ с^е а'зъ сн~ъ е^го.
соѕида'ю до'мъ и'мени г~а б~а мое^го, да ѓ^сщ~аю
е^го е^мђ, къ покаже'нїю (џемїама преD нимъ)7, (и^
кади'ти и^ а^рома'ты). и^ къ предъложе'нїю (хлњ'ба) вњчномђ. и^ (къ все`сож#же'нїю)8 ё%тро и^ къ ве'черђ, и^ въ сђбо'ты и^ но'выхъ лђнъ. и^ пра'зниковъ г~а б~а на'шего въ вњ'ки и^же (повелњна
сђть)9 і^и^л~еви. и^ до'мъ и^же соѕида'ю вели'къ
(е^сть). вели'къ б^о (е^сть) б~ъ нашъ наD въсњми
бо'ги” И$ кт^о возмо'жетъ да соѕи'ждетъ е^мђ (досто'инъ) домъ. а'ще б^о нб~о и^ нб~о нб~си прїя'ти
не мо'гђтъ (сла'вы е^го)10. (-)11 кт^о ли а'зъ
(е^смъ) да могђ` созъда'ти е^мђ домъ. н^о то'лко
да сож#жется џимїамъ предъ ни'мъ. (-)12 нн~њ
(ё^бо) пошли` мн^њ мђ'жа ё^чена, (-)13 и^же вњсть
дњ'ла твори'ти, въ зла'тњ, и^ сребрњ`, и^ мњ'ди,
и^ желњзњ, и^ порфи'ре и^ въ чръвле'нїи, и^ си'нетою. і^ и^же зна'етъ рњ'зати рњзь. съ тњми
ё'модњ'лники коиX со мно'ю (имњю, и^) въ і^ё^де'и,
и^ въ і^ерsли'мњ. и^хъже ё^гото'ва дв~дъ эTц~ъ мой”
(Но) и^ (дре'ва ке'дрова пошли` м^и)14, (и^ пе'вгова, и^
смере'кова)15, эT лива'на. вњмъ б^о и^же раби` твои`,
ё^мњ'ютъ сњщ'и дре'ва эT лива'на” И$ (бђдђтъ)16
раби` (мои`)17 со рабы` (твои'ми)18 да ё^гото'ваютъ мн^њ дре'ва мно'га” домъ б^о е^гоже жела'ю
съѕидати вели'къ (е^сть ѕњ'ло), и^ пресла'вленъ. и^
с^е дњ'лателемъ и^же сњкђтъ дре'ва (даM в пи'щђ)19, п#шени'цы (-)20 коры мњ'ры. Wк~. (-)21 і^ е^ле'я
(са'ты) мњ'ры, Wк~” (-)22 Рече (же) хира'мъ цр~ь тљ=рьскїи, по гра'мотаM (и%хже)23 посла (соло'монђ)24,
(гл~я). ја%ко възлюби` (б~ъ)25 лю'ди своя`. (того ради тебњ црsтвова`ти сътвори` наD ни'ми и^ придалъ гл~ющи)26. блsвенъ г~ь б~ъ і^и^л~евъ. и^же сътвори` нб~о и^ землю и^же дасть дв~дђ цр~ю сн~а
премђдра. и^ ё^че'на, и^ ё'мна, и^ разђмна. да соѕи'ждетъ домъ г~ђ и^ пола'тђ себњ`” И$ нн~њ послаX (ё^бо) тебњ` мђжа мђдра и^ свњ'дђща ра'зђмъ
хира'ма [раба`]27 мое^го. (сн~а жены`)28 эT дще'рїи
да'новыхъ, (-)29 е^мђже эTц~ъ (бы'сть)30 тљ=ръ, и^же вњсть дњ'лати въ зла'тњ, и^ сребрњ`, мњ'ди
и^ желњзњ. (и^ мрамо'рњ)31, и^ дре'вњ, и^ вытыка'ти въ порфи'рњ, (-)32 и^ вис#со'нњ, и^ въ чръвлени'ци. (-)33 рњ'зати (всякђю) рњ'зь. и^ вы'разђмњти
вся'ко разђмњнїе. е^ли'коже въдаси` е^мђ, съ рђкодњ'лники твои'ми, и^ съ ё'модњ'лники (господи'на
мое^го), дв~да (-)34 эTц~а твое^го” И$ нн~њ (ё^бо)
п#шеницђ и^ ја^чме'нь, і^ е^леи, и^ вино`. ја%же ѓ^беща'лъ е^си` господи'не мой, пошли` рабо'мъ тво649

600. 2 *Послав же Соломон до Хирама, тирського царя, кажучи: Так
як ти зробив з Давидом, моїм батьком, і ти послав йому кедрове дерево, щоб він збудував собі дім, в
якому б йому жити, 3 і ось я, його
син, будую дім імені мого Господа
Бога, щоб його освятити йому, на
кадіння ладану перед ним; і кадити,
і давати аромати, і на вічне предложення хліба, і на всепалення
вранці, і ввечері, і в суботи, і нові
місяці, і празники нашого Господа
Бога, це є наказане навіки Ізраїлеві.
4 І дім, який будую, є великий, бо
великий є наш Бог, Він понад всіх
богів. 5 І хто спроможним є збудувати йому гідний дім, коли небо і
небо небес не можуть прийняти
його слави. Хто ж є я, щоб я зміг
збудувати йому дім, але лиш перед
ним покладеним буде ладан. 6
Тепер, отже, пошли мені вченого
мужа, який вміє чинити діла в золоті, і сріблі, і міді, і залізі, і багряниці, і в кармазині, і синім полотні, і що вміє різьбити різьбу з
тими мудрими, яких зі мною маю і
в Юди, і в Єрусалимі, яких підготував Давид, батько мій. 7 Але й
пришли мені дерево кедрове, і певкове, і смерекове з Ливану, бо
знаю, що твої раби вміють різати
дерево з Ливану. І мої раби будуть
з твоїми рабами, 8 щоб підготувати
мені багато дерева. Бо дім, який я
бажаю будувати, є дуже великий і
преславний. 9 І ось робітникам, що
ріжуть дерево, дам на їжу 20000
мір корів пшениці і 20000 мір сати
олії. 10 Сказав же Хирам, тирський
цар, за грамотами, які він послав
Соломонові, кажучи: Оскільки Бог
полюбив свій народ, задля того
тебе поставив царювати над ними.
11 І додав, кажучи: Благословенний
Господь Бог ізраїльський, Який
зробив небо і землю, Який дав цареві Давидові сина премудрого, і
вченого, і мудрого, і розумного,
щоб збудував дім Господеві і собі
палати. 12 І тепер, отже, я тобі послав мудрого мужа і такого, що має
розум, Хірама, мого раба, 13 сина
жінки з дочок Данових, якого батько був тирійцем, який вміє працювати в золоті і сріблі, міді і залізі, і
марморі, і дереві, і ткати з порфіри
і виссону, і з кармазину, різьбити
всяку різьбу і пізнавати всяке пізнання, яке лише йому даси, з твоїми працівниками і з мудрими мого
пана Давида, твого батька. 14 І тепер, отже, мій пане, пошли твоїм
рабам пшеницю, і ячмінь, і олію, і
вино, які ти обіцяв. 15 Ми ж ру________
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баємо дерево з Ливану на всяку
твою потребу, і пошлемо його плотами по морю до Опії, твоїм же
буде привезти їх до Єрусалиму. 16
І Соломон зібрав всіх мужів-приходьків, які були в ізраїльській
землі за переписом, який переписав
Давид, його батько, і знайдено 153
тисяч і 600. 17 Зробив же з них
70000 тих, що носять на раменах
тягарі, і 80000 тих, що рубають каміння з гір, 3000 і 600 наставниками над роботами народу.

Глава 3
црс2. 6

црс2. 24
пар1. 21

мат. 27

єре. 52
црс4. 25

1 І *почав Соломон будувати
господній дім в Єрусалимі, в горі
Морія, де з’явився Господь його
батькові Давидові, на місці, яке
підготував Давид *на току Орнана,
євусея. 2 Почав же будувати в
другому місяці, в четвертому році
свого царства. 3 І це є основи, які
Соломон поставив, щоб збудувати
божий дім: довжина ліктів в першу
міру – 60, в широту – 20 ліктів. 4 І
притвір перед чолом, який мав
довжину по мірі ширини дому
ліктів 20. Знову висота була ліктів
120. І позолотив її всередині чистим золотом. 5 А дуже великий дім
обклав кедровими дошками і позолотив чистим золотом, вирізьбив
же на ньому подоби пальм і, наче
ланцюжки, що сплітаються з собою. 6 І славно прикрасив храм дорогим камінням і позолотив золотом, що з Фарониму, 7 і його стіни,
і брами, і вікна, і двері, і вирізьбив
на стінах херувимів. 8 Зробив же і
дім святого святих: його довжина,
за шириною дому, – 20ліктів, ширина – також 20 ліктів; і він сплів
для неї золоті дошки на 600 талантів. 9 І зробив золоті цвяхи, рівні вагою, так, щоб один цвях важив
п’ятдесят сиклів. Верхні ж кімнати
він позолотив золотом. 10 І далі
зробив в домі святого святих двох
херувимів – робота з негниючого
дерева, і позолотив їх золотом, 11 і
крила херувимів, і довжина – 20
ліктів, і 5 ліктів має одне крило, що
доторкається до стіни дому, і 5
ліктів має друге крило, що доторкається до крила другого херувима.
13 Крила ж обох цих херувимів
були простягнені на двадцять ліктів, вони ж стояли струнко на їхніх
ногах і їхні лиця були звернені до
дальшого дому. 14 *Зробив же він
завісу з синього полотна і багряниці, кармазину і виссону, і виткав
в ній подоби херувимів. 15 *Знову
перед дверима церкви зробив два
стовпи, які мали 35 ліктів висоти,
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и^мъ. (-)35 мы' (же) сњчеM древа эT лива'на на вся'кђ потребђ твою. и^ по'слеM тїи плоты по мо'рю
въ (ѓ^пїю)36, (-)37 твое (же) бђдетъ приводи' та
въ і^ерsли'мъ” И$ собра` (соло'монъ)38 всњхъ мђже'и
прише'льцовъ, (и^же бњхђ) въ земли` і^и^л~евњ. по
сочте'нїю ја%же почита'лъ (-)39 дв~дъ эTц~ъ е^го и^
ѓ^брњте'ни сђть, рн~г, ты'сящи, и^ х~. (-)40 сътвори' (же) эT и^хъ, Wо~. и^же рамены бре'мя но'сятъ. и^ Wп~, и^же ка'менїе эT го'ръ сњкђща. Wг~, и^
х~, преDста'тели дњ'ломъ люд#скимъ”

Глvа, г~”
нача`* соло'монъ соѕида'ти домъ гн~ь въ
і^ерsли'мњ, на горњ` (морїя)1. и^дњже ја%ви'ся
г~ь дв~дђ эTц~ђ е^го, въ мњстњ. и^же ё^гото'ва дв~дъ *на` гђмнњ ѓ^рна'на е^ё^се'я.
2
(-) нача' (же) соѕида'ти мsца в#тора'го, лњта четверта'го црsтва свое^го. и^ сїя (сђть ѓ^снова'нїя
и^же поста'ви соло'монъ)3, да ѕи'ждетъ домъ
бж~їи” дол#готђ` лако'тъ въ мњрђ прьвђю, (-)4 ћE.
(-)5 въ широтђ` лако'тъ, к~. и^ притво'ръ преD (челомъ)6, (и^же дръжа'шеся в# должинђ по мњ'ри)7
ширины` домђ лакотъ, к~. па'ки высота`, р~к, (лакотъ б^њ). и^ позлати е^я` внђтръ зла'томъ
чистњ'ишимъ (-)8 до'мъ (же) бо'лшїи сплоти`
дска'ми ке'дровыми, и^ позлати` зла'томъ чи'стымъ. (-)9 и^звая (же) на нем# (подо'бїя фи'никоv)10. и^ (ја^ко мрежицы промежъ себе` сплета'ющися)11” И$ ё^краси` хра'мъ ка'менїемъ драгиM сла'вно.
и^ позлати` зла'тоM и^же эT (фарони'ма)12. (-)13 и^
стњ'ны (е^го), и^ вра'та, и^ ѓ'кна, и^ две'ри (-)14, и^
вы'рњза херђви'мы на стњнаX. (-)15 сътвори' (же и^)
домъ ст~ыхъ ст~ая. дол#жинђ е^го по (ширинњ)16
(до'мђ) лакоT, к~. (-)17 ширынђ` (та'коже), (к~, лако'тъ)18. и^ (дъскъ зла'тыхъ сплелъ е'й)19 ја%ко
тала'нтъ, х~, и^ (гво'зди сътвори зла'ты, ра'вно
ва'гою. та'ко да е^динъ гво'здь си'кль пятидеся'ти вњ'сяTся)20. (-)21 го'рницы (же) сплелъ зла'томъ, и^ сътвори (па'ки) в до'мђ ст~ыX ст~ая.
херђви'ма дв^а дњ'ло дре'ва (негнїюща). и сплете
и^хъ зла'томъ, и^ кри'лњ херђви'момъ, (и^) долгота`, (к~ лакотъ)22. и^ (е^ді'но крило`)23 (и'мать), лакотъ, е~. приты'чђщися стњна'мъ до'мђ” И$
(дрђго'е крыло`)24 (и^мњю'щи), (е~, лакоT)25, прикаса'ющися (дрђго'мђ херђви'мђ кры'ла)26. [-]27 (-)28 кры'лњ (же ѓ'бњю) херђви'мђ (сею`) просте'рти бяхђ,
по локотъ к~, (-)29 тїи (же) стоя'хђ (воздвиже'нњ) на но'ѕњ и^хъ, и^ лица и^хъ (бяхђ ѓ^браще'ни)
къ (да'лнемђ) до'мђ” (-)30 *сътвори' (же) запо'нђ
эT синетъ и^ багряницы, (-)31 чръвленицы, и^
вис#со'на. и^ сотка` на не'и подо'бїя херђви'момъ.
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(-)32 *(преD две'рми (па'ки) цр~кви дв^а столпа` сътвори`)33, и^же (л~е, лако'тъ)34 (и^мња'хђ) высотђ`. па'ки
главы` и^хъ, (е~, лако'тъ)35” И$ (е'ще ја%ко мре'жи въ
ст~ая ст~ыхъ)36, и^ нало'жи (и^хъ главы`)37 стол#по'мъ.
и^ (ши'покъ сътвори`)38, р~, (и'хже)39 (на мре'жи наложи'лъ)40. (тїи же)41 (столпы` поста'ви)42 преD лицемъ
цр~кви. е^ді'наго ѓ^деснђ'ю а^ дрђгаго ѓ^шђ'юю. (то'йже
ѓ^деснђ'ю б^њ). (-)43 прозва` и'мя (е^го)44 и^справле'нїе.
і^ (и'же ѓ^ лњвђ'ю прозва` и^мя е^го)45 крњ'пость”

Глvа, д~”

г~ црs з~

(ътвори' (же) и^)1 ѓ'лтарь мњдяn (к~, лако'тъ)2 въ долготђ`, и^ (к~, лако'тъ въ
широтђ`)3. (и^) (і~, лако'тъ въ высотђ`)4,
*(мо'ре паки (мњ'дяно) сълїя'но сътвори)5,
(і~, лакотъ)6. эT гђ'бы до гђ'бы. крђ'гло по ѓ'крsтъ. и^ (е~, лакоT)7 (и^мњю'ще) въ высотђ`, и^ ве'рвица и^же е^сть и^зъвнњ`, (л~, ла'ктеи)8, (и^же ѓ^бъя'ше ѓ'крsтъ е^го)9 подо'бїе (же) воло'во (бысть) поD
нимъ. (-)10 (и^) (і~, лакотъ)11 (нњ'котораго, и^знђтръ
рњ'занїя). ѓ^бъдръжа'щи ё^мыва'лницђ (-)12. (ја^ко
ѓ^ двXњ стра'нъ гђ'бы мо'рскїя ѓ^бхожа'хђ. воло'ве
же бя'хђ лїяны)13. (и^ т^о мо'ре, на в~і хъ во'лњхъ наставле'но б^њ)14. и%хже тр^и смотря'хђ
къ сњ'верђ, і^ (и'нїи) тр^и [-]15 къ за'падђ” Паки
трїе [-]16 къ полђ'дню, и^ тр^и [-]17 къ восто'кђ”
(И$мњю^ще)18 мо'ре (наставле'но)19. (заDняя волоM бя'хђ внђтри поD мо'ремъ)20, и^ толъстота` е^го, (и^мяше) мњ'рђ дла'нђю, и^ гђ'ба е^го (б^њ), ја%ко гђ'ба потирђ и^звая'н#на ја%ко эTра'сли кри'на [въмњща'ющи]21 (же), (Wг~, мњръ)22, и^ съвръши`” (-)23
Сътвори' (же) ѓ^мывалницъ, і~, и^ поста'ви, е~, на
де'снои. и^ е~, на' лњво. (ѓ^мыва'ютъ)24 в ни'хъ
(вс^я, и^же въ вс^есъж#же'нїя приноси'ма бя'хђ)25. и^
ѓ^чища'ти (-)26, и^ море да ѓ^мы'юTся сщ~е'нницы в
не'мъ. (-)27 сътвори' (же и^) подъсвњщникъ зла'тыхъ. і~. по разъсђже'нїю и^хъ и^ постави (я&)
въ цр~кви. е~, ѓ^деснђ'ю. и^ е~, ѓ^ лњвђ'ю. и^ сътвори`
столо'въ, і~, и^ поста'вї (я&) въ цр~кви. е~, ѓ^деснђ'ю.
и^ е~, ѓ^ лњвђ'ю и^ (џїя'лъ (же) зла'тыхъ, сътвори`)28, (е~)29. и^ сътвори`, (па'ки) дво'ръ сщ~енникоM. и^
дворъ вели'кїи, и^ две'ри двора`. и^ ѓ^ко'нца и^хъ, помњ'дена мњ'дїю. (па'ки)30 мо'ре поста'ви (эT десны'я страны` проти'вђ восто'кђ къ полђ'дни)31”
(-)32 Сътвори' (же) хи'рам#, ё^дицы мясныя и^
кади'лныцы и^ сковрадђ жрътвенђю, и^ вс^я сосђды е^го” И$ съвръши хираM творити вс^е дњ'ло, и^же
[нача твори'ти соло'монъ цр~ь]33 въ домђ` бж~їи
столпа` дв^а. и^ (ја%ко стро'ки солїя'ны дв^њ)34 на
глава'хъ стол#по'въ (-)35, и^ мре'жица дв^њ и^же покрыва'ти главы` (наD строка'ми гла'вными)36. и^
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також їхні капітелі – 5 ліктів. 16 І
ще зробив, наче мережі в святому
святих, і поклав їх на капітелях
стовпів, і зробив 100 ґранатових яблук, які наклав на мережі. 17 Ті ж
стовпи він поставив перед лицем
церкви: один справа, а другий зліва. Того, що справа, назвав був його ім’я Випрямлення, і того, що
зліва, прозвав його ім’я Сила.

Глава 4
1 Зробив же він і мідний жертовник: 20 ліктів в довжину, і 20 ліктів
в ширину, і 10 ліктів в висоту. 2
Далі зробив лите *мідне море: 10
ліктів від губи до губи, кругле довкруги; і воно мало 5 ліктів в висоту
і обвід, що є ззовні, 30 ліктів по
обводі довкруг нього. 3 Під ним же
була подоба волів, і 10 ліктів у
кожного зі середини різьби, що
держали умивальницю, бо обходили по двох сторонах морської губи.
Воли ж були вилиті. 4 І то море
було покладене на 12-х волах, з
яких три дивилися на північ і інші
три – на захід, знову: три – на південь і три – на схід. Вони мали море, покладене на них, задні частини
волів були звернені до середини під
морем, 5 і його товщина мала міру
в долоню, і його губа була, як губа
чаші, вирізьблена, наче рослина лелія, що поміщала 3000 міри. І він
закінчив. 6 Зробив же 10 вмивальниць і поставив 5 справа і 5 зліва,
щоб мити в них все, що принесене
було на всепалення і очищати, і море, щоб в ньому милися священики.
7 Зробив же він і 10 золотих підсвічників за їхнім судом, і поклав
їх в церкві: 5 справа і 5 зліва. 8 І
зробив 10 столів, і поставив їх в
церкві: 5 справа і 5 зліва. І зробив
же 5 золотих посудин. 9 І далі
зробив двір священиків, і великий
двір; і двері двору, і їхні вікна обкладені міддю. 10 Далі поставив
море з правого боку, напроти сходу, до полудня. 11 Зробив же Хирам вили для м’яса, і кадильниці, і
вогнище жертовника, і ввесь його
посуд. І Хірам завершив робити
всю працю, яку почав робити цар
Соломон в божому домі: 12 два
стовпи, і наче два литі кружки на
капітелях стовпів, і дві мережі, щоб
покрити верхи над кружками капітелів, 13 і 400 малих золотих
дзвіночків для двох мереж, і 400
золотих ґранатових яблук, і два
ряди на одній мережі, щоб охороняти два кружки, які над капіте-
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лями стовпів. 14 І далі він зробив
підставки і зробив мідні корита
над підставками, 15 і одне море, і
12 волів під морем, 16 і котли, і
вилки на м’ясо. І ввесь їхній
посуд, який зробив Хірам і приніс Соломонові до господнього
дому, був з чистої міді. 17 Цар їх
вилив в околиці Йордану в глиняній землі, в Сокхотовому і Саридатаєвому домі. 18 І зробив
Соломон ввесь посуд, що дуже
без числа, так що вага міді невідома була. 19 Зробив же Соломон ввесь посуд божого дому, і
золотий жертовник, і столи, і на
них хліби приносу, 20 і підсвічники ж з своїми світильниками,
щоб світили перед святим святих
за чином, з чистого золота, 21 і
все до світильників, і їхні світильники, і посуд, і кадильниці, і
золоті кліщі – все було зроблене з
чистого золота; 22 і внутрішні
двері церкви, які в святому святих, і церковні двері – з золота.
5,1 І закінчено все діло, яке
Соломон зробив в господньому
домі.

Глава 5
црс3. 7

црс3. 8

І, отже, *вніс Соломон все святе свого батька Давида, і срібло, і
золото, і ввесь посуд, і поставив в
скарбниці господнього дому. 2
*Після цього ж зібрав шляхтичів
Ізраїля, і всіх начальників племен, і вождів родів ізраїльських
синів до Єрусалиму, щоб внести
кивот господнього завіту з міста
Давидового, що є в Сіоні. 3 І
прийшли, отже, до царя всі ізраїльські мужі в празничний день,
це є сьомого місяця, 4 і прийшли
всі ізраїльські старшини і левіти,
взяли кивот5 і внесли його, і шатро свідчення, і ввесь святий посуд, що був в шатрі. І внесли їх
священики і левіти. 6 Цар же Соломон, і все множество ізраїльських синів, і всі ті, що боялися,
ті, що були зібрані перед кивотом, приносили в жертву баранів
і волів без числа і не до сприйняття. 7 І священики внесли кивот господнього завіту до його
місця, що значить до молитовниці церкви святого святих, під крила херувимів. 8 І херувими простягали свої крила над місцем, де
покладено кивот, і херувими покривали над кивотом і над його
носилами вгорі. 9 І носила були
більшими, і головки носил було
видно з святого перед лицем молитовниці, і не було видно назов-
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зво'нъковъ малы'хъ зла'тыхъ, у~, въ двњ мре'жи. и^
(ши'п#ковъ зла'тыхъ, у~, по два чины)37 на мре'жи
е^ді'нои, и^же защи'щати дв^њ (стро'ки. и^же наD глава'ми
стол#повъ)38. и^ поDставъки (па'ки) сътвори` (-)39, и^ (коры'та мњ'дяны)40 сътвори` наD подъставками, и^ море е^ді'но. и^ воло'въ, в~і, поD (море)41 и^ котлоv, и^ ё^дицъ на мя'со” И$ вс^я сосђды иX ја%же сътвори хираM, и^
принесе` (-)42 (соло'монђ)43 въ до'мъ гн~ь, эT мњ'ди чистњ'ишїя. въ стра'нњ і^ѓ^рда'на сли'лъ и^хъ цр~ь, въ
гли'няни земли`. въ домђ сокхо'џовњ. и^ (саридаџа'евњ)44. и^ сътвори` (соло'монъ)45 вс^я сосђды (-)46, безъчислены ѕњло. та'ко да не вњсться тя'гость мњ'ди”
(-)47 Сътвори' (же) (соло'монъ)48 вс^я сосђ'ды до'мђ
(бж~їя)49, и^ ѓ^лта'рь зла'тъ, и^ столы`. и^ на ни'хъ хлњбы` преDложе'нїя. и^ поDсвњщники (же со)50 свњти'лники
(свои^ми да свњтятъ преD ст~ая ст~ыхъ)51. по чинђ`
(-)52 эT зла'та чистњ'иши. и^ свњтлњнїя нњ'которого
и^ свњти'лники и^хъ, и^ фїя'лы, и^ кади'лницы. и^ клњщицъ зла'тыхъ. (вс^е эT зла'та чистњ'иша съдњ'лана
сђть)53. и^ две'ри (цр~кви)54 внђтренњя, и^же въ ст~ая
ст~ыхъ. и^ двери (цр~ков#ныя)55 и^з# зла'та. и^ съвръшено
е^сть вс^е дњло, и^же сътвори` (соло'монъ)56 въ домђ` гн~и”

Глvа, е~”
вънесе`* (ё^бо) (соло'монъ)1 (вс^я) ст~ая дв~да
эTц~а свое^го. (и^) сребро` и^ зла'то, и^ (вс^я) съсђды. (и^) поста'ви въ сокро'вищи до'мђ гн~я”
*Посе'м (же) събра` (-)2 бо'лшероDнїи і^и^л~я, и^
всњхъ нача'лникъ колњнъ. (и^) вожо'въ эTч~ествъ
сн~овъ і^и^л~евъ, въ і^ерsли'мъ, да възведђтъ кїѓ'тъ
завњта гн~я. эT гра'да двд~ва, (и^же е^сть въ сїѓ'нњ)3. и^ (прїидо'ша ё^бо)4 къ цр~ю вс^и мђж'и і^и^л~евы. въ дн~ь пра'здныи, сїи е^сть мцsа сеDма'го. и^
прїидо'ша вс^и ста'рцы і^и^л~евы. и^ взя'ша (-)5
левљ=ти кїѓ'тъ, и^ внесо'ша (е^го)6, и^ скљ=нїю свњдњнїя, и^ вс^я съсђ'ды ст~ая. и^же бя'хђ въ скљ=нїи” И$ внесо'ша (и^хъ)7 сщ~енницы (съ)8 левљ=ты” (-)9
Цр~ь (же) (соло'монъ)10, и^ вс^е (мно'жество сн~овъ)11 і^и^л~евъ, и^ вс^и боя'щїися, и^же бя'хђ събра'ни преD
кїѓ'томъ. (пожря'хђ)12 (ѓ%внїи и^ воло'ве)13, без#числе'но, и^ съразђмњва'емо (-)14” И$ вънесо'ша сщ~ен#ницы
кїѓ'тъ завњта гн~я въ мњ'сто е^го, и^же е^сть
къ мл~тве'никђ (цр~кви)15 ст~аа ст~ыX. поD кри'лњ херђви'моM, и^ бя'хђ херђви'ми простира'юще кри'лњ
свои, наD мњ'стомъ (и^дњ'же поста'вленъ бы'сть)
кїѓ'тъ. и^ покрыва'хђ херђви'ми наD кїѓ'томъ, и^
наD носи'лами е^го вы'ш#ше. и^ бо'льши бя'хђ носи'ла,
и^ видя'хђ главы` носиL эT ст~ыхъ. в лице`
мл~тве'ницы, (и^) не видя'хђся внњ. (бы'сть б^о
кїѓ'тъ)16 т^ђ да'же и^ до настоя'щаго дн~и” Ничто'же бы'сть и%но въ кїѓ'тњ, то'кмо дв^њ скри652
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жа'ли, и%хже положи` мољ=сїи въ хори'вњ, (е^гда)17
зако'нъ да'сть г~ь (-)18 сн~омъ і^и^л~евымъ, и^сходя'щимъ (-)19 и^з# земли` е^гљ=пта” И$ бы'сть и^сходя'щимъ сщ~ен#никомъ эT ст~ыхъ, (вси б^о)20 сщ~ен#ницы и^же т^ђ ѓ^брњто'шася, ѓ^сщ~енни сђть, (и^
е^ще`) в т^о вре'мя, въ вс^едн~евнђ'ю слђж'бђ чи'нъ
(проме'жђ и^хъ не бњ` раздњле'нъ), (-)21 левљ=ты (же)
пњвцы (съ сн~ьми а^са'фовыми бя'хђ)22, (и^) съ
е^ма'номъ, и^ съ (диџђмоM)23, и^ сн~ове и^хъ и^ бра'тїа и^хъ, ѓ^блече'ны в ри'зы лня'ны, въ кљм#ва'лы, и^ ўаlты'ры, и^ гђс'ли, (съглаша'хђ) стоя'ще
преD ѓ%лтаремъ, и^ с ни'ми жерцо'въ р~к, трђбя'ще
трђба'ми” И$ бы'сть е^ді'нъ гла'съ въ трђбле'нїи,
и^ въ хал#мо'нїи, и^ въ воз#глаше'нїи, гласъ е^ді'нъ,
е^же (хвали'ти, і^ и^сповњда'тися)24 гв~и, и^ е^гда
възDвиго'ша гла'съ въ трђба'хъ, и^ кљ=м#ва'лехъ, и^
ѓ^рга'нехъ въспњва'ющихъ” И$ (начаша гл~ати)25,
и^сповњдаитеся гв~и ја%ко бл~гъ ја%ко въ вњ'ки
млsть е^го. (-)26 (и^спо'л#нися до'мъ)27 (бж~їи) ѓ%блака
(-)28, не мого'ша сщ~енницы ста'ти, (и^) слђжи'ти
(раd м#глы)29, (напо'лни бо)30 ся сла'ва гн~я до'мђ
бж~їи”

Глvа, ѕ~”
г~ црs и~

1
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огда* ((соло'монъ) рече) , г~ь ѓ^беща'лъ е^сть
да ѓ^бита'етъ въ м#глњ`, (-)3 а%з# (же) създа'хъ до'мъ и%мени (е^го ст~омђ)4, да ѓ^бита'етъ (т^ђ) въ вњки” И$ ѓ^брати` цр~ь
лице` свое` и^ блsви вс^е мно'жество і^и^л~я, (-)5 преDста`
и^ реq, блsвенъ г~ь б~ъ і^и^л~евъ, и^же гл~алъ е^сть ё^сты` свои'ми къ дв~дђ эTц~ђ мое^мђ, и^ в рђ'кђ е^го
съверши` гл~ющи, эT дн~е во'ньже и^зведо'хъ лю'ди
моя` эT земля` егљ=пеTскїя, не и^збра'хъ гра'да. эT
всњ'хъ колњнъ і^и^л~евыхъ, да съзи'ждется (в не'мъ)
до'мъ (-)6 и%мени мое^мђ т^ђ, ниже и^збра'хъ никото'раго (и^но'го) мђж'а бы'ти кня'ѕь в лю'дехъ
мои^хъ і^и^л~я, (но)7 и^збра'хъ і^ерsли'мъ да бђдетъ
и%мя мое (в не'мъ)8” І$ и^збра'х (же) дв~да бы'ти
наD людми` мои'ми і^и^л~емъ, (е^гдаже во'ля бы'сть)9
дв~да эTц~а мое^го, да съзи'ждетъ до'мъ и%мени
г~а б~а і^и^л~ева. (-)10 рече г~ь к (немђ)11, и^же (сїя)
бы'сть (во'ля твоя`)12 да съзи'ждеши до'мъ и%мени моемђ, добро` (б^о) сътвори'лъ е^си, (таковђ`
и^мњти во'лю)13, но не ты` съзи'ждеши (мн^њ)
до'мъ, н^о сн~ъ твои и^же и^зы'иде эT чре'слъ твои^хъ, то'й съзи'ждетъ до'мъ и%мени мое^мђ” (-)14
съверши (б^о) г~ь сло'во свое` и^же гл~а, и^ аZ въста'хъ
в# мњ'сто дв~да эTц~а мое^го, и^ сњ'хъ на прsтлњ
(е^го)15 ја%коже гл~алъ еs, г~ь, и^ създа'хъ до'мъ и%мени г~а б~а і^и^л~ева, и^ поста'вихъ в# не'мъ кїѓ'тъ в#
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ні, бо там був кивот. І аж до цього
дня. 10 В кивоті не було нічого іншого, хіба дві таблиці, які поклав
Мойсей в Хориві, коли Господь дав
закон ізраїльським синам, що виходили з землі Єгипту. 11 І сталося,
що як виходили священики зі святого, бо всі священики, яких там
знайдено, були освячені, і ще в
тому часі між ними не був розділений чин для повсякденної служби,
12 левіти ж, співаки були з Асафовими синами, і з Еманом, і з Дитумом, і їхні сини, і їхні брати, зодягнені в льняну одіж, грали на цимбалах, і псалтирях, і гуслях, стоячи
перед жертовником, і з ними 120
священиків, що трубили трубами.
13 І був один голос в трубленні і в
псалмоспіві, і в звучанні, один голос, щоб хвалити і визнаватися Господеві. І коли підняли голос з трубами і цимбалами, і органами, співаючи, і почали говорити: Визнавайтеся Господеві, бо Він добрий,
бо навіки його милосердя, – божий
дім наповнився хмарою. 14 Священики не могли стати і служити через хмару, бо господня слава заповнила божий дім.

Глава 6
1 *Тоді Соломон сказав: Господь
обіцяв, що проживатиме в хмарі, 2
я ж збудував дім його святому імені, щоб Він там жив вічно. 3 І цар
відвернув своє лице і поблагословив все множество Ізраїля, став 4 і
сказав: Благословенний Господь
Бог ізраїльський, який сказав своїми устами до мого батька Давида, і
сповнив його руки, кажучи: 5 Від
дня, в якому Я вивів мій народ з
єгипетської землі, Я не вибрав міста з усіх ізраїльських племен, щоб
там в ньому був збудований дім
моєму імені, ані Я не вибрав ніякого іншого мужа, щоб був князем
над моїм народом, Ізраїлем. 6 Але
Я вибрав Єрусалим, щоб в ньому
було моє ім’я. І Я ж вибрав Давида,
щоб був над моїм народом, Ізраїлем. 7 Коли ж було бажання мого
батька Давида, щоб збудувати дім
імені Господа Бога ізраїльського, 8
Господь сказав до нього: Тому що
це була твоя воля, щоб ти збудував
дім моєму імені, адже ти добре зробив, щоб мати таке бажання, 9 однак не ти збудуєш мені дім, але
твій син, який вийде з твоїх бедер,
той збудує дім моєму імені. 10 Адже Господь сповнив своє слово, яке
сказав, і я встав замість мого батька
Давида, і я сів на його престолі, так
як сказав Господь, і я збудував дім
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імені Господа Бога ізраїльського, 11 і
в ньому я поставив кивот, в якому є
господній завіт, який Він заповів з
ізраїльськими синами. 12 І він став
перед господнім престолом, напроти
всього множества Ізраїля, і простягнув свої руки. 13 Бо Соломон зробив
мідну підставу і поставив її посеред
святого двору, вона мала 5 ліктів довжини, і 5 – ширини, і 3 лікті – в
висоту. І він став на ній, схилив коліна напроти всього множества Ізраїля. І піднявши долоні до неба, 14 і
сказав: *Господи Боже ізраїльський,
немає подібного до тебе Бога на небі
й на землі. Збережи чин і милосердя з
твоїми рабами, що ходять перед тобою усім своїм серцем. 15 Те, що подав ти твоєму рабові Давидові, моєму
батькові, те ж, що сказав Ти до нього,
кажучи, і сказав твоїми устами, на ділі Ти довершив, так як і теперішній
час. 16 І тепер, отже, Господи Боже
ізраїльський, заверши твоєму рабові,
а моєму батькові Давидові те, що
сказав Ти до нього, кажучи. І Ти сказав твоїми устами, і виповни твоїми
устами, так як в цьому дні, кажучи:
Не забракне в тебе мужа переді
мною, що сидить на Давидовім престолі, лише, якщо твої сини збережуть
мої дороги, щоб ходити в моєму
законі, так як і ти ходив переді
Мною. 17 І тепер, Господи Боже ізраїльський, скріпилося твоє слово, яке
Ти сказав твоєму рабові Давидові. 18
Бо якщо Бог по правді живе з людьми на землі, коли небо і небо неба
Тобі недостатні, наскільки більший
цей дім, який я збудував. 19 Але лише поглянь на молитву твого раба і
на моління, Господи Боже мій, щоб
почути мої молитви, які твій раб сьогодні вилив перед тобою, 20 щоб Ти
відкрив твої очі на той дім вдень і
вночі, на цьому місці, на якому Ти обіцяв, щоб прикликувалося твоє ім’я.
І вислухаєш молитву, якою твій раб в
ньому молиться, 21 і вислухай благання твого раба і твого народу Ізраїля, яким лиш помоляться на тому
місці, і Ти вислухай з твого житла,
що значить з небес. І почуй, і будь
милосердним. 22 Якщо згрішить муж
проти свого ближнього і візьме за
нього клятву, щоб його клясти, і
прийде, і проклене перед жертовником в тому домі, 23 і Ти вислухаєш з
неба і зробиш суд твоїм рабам, щоб
віддати беззаконному його гріх на
його голову по правді і помстити
праведного, віддаючи кожному за
його праведністю. 24 Якщо переможений буде твій народ Ізраїля ворогами, якщо згрішать проти Тебе і, повернувшись, зроблять покаяння і по______
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не'м#же (е^сть)16 завњтъ гн~ь, и^же завњща` (съ
сн~ы і^и^л~евыми)17, и^ ста` прDе ѓ%лтаремъ гн~имъ.
эT сђпроти'вђ в#сего мно'жества і^и^л~я. и^ простре`
рђ'цњ свои`” (Сътвори б^о)18 (соло'монъ)19 стоа'ло
мњдяно, и^ поста'ви е^го посреди двора` ст~аго,
(и^мњ'ющи,) е~, лакоT дол#готђ (-)20. и^ е~ (-)21 ширинђ` (-)22, и^ г~, лакти въ высотђ` (-)23. и^ (ста`
на не'мъ) преклони` колњ'нњ проти'вђ в#сего мно'жества і^и^л~я” И$ (дла'ни на' нб~о въздви'гъ)24, и^
рече” *Ги~ б~е і^и^л~евъ, нњ'сть подо'бенъ тебњ б~ъ
на' нб~си, и^ на земли`, (съхрани` чи'нъ)25 и^ млsть
съ рабы` твои'ми. и^же хо'дятъ преD тобо'ю
всњмъ срDцемъ (свои^мъ). и^же пода'лъ е^си рабђ`
твое^мђ дв~дђ, эTц~ђ мое^мђ. е^ли'каже гл~а к немђ гл~я. и^ гл~а ё^сты` твои^ми. (дњ'ломъ)26
съверши'лъ е^си, ја%ко и^ настоя'щее вре'мя” И$
нн~њ (ё^бо) г~и б~е і^и^л~евъ, и^спо'лни рабђ` твое^мђ
(а^) (эTц~ђ мое^мђ дв~дђ)27. е^ли'каже ре'клъ е^си к
немђ гл~ющи, (и^ гл~алъ е^си ё^сты` твои^ми, і^
и^спо'лни ё^сты` твои^ми. ја%ко въ дн~ь сїи гл~я.)
не ѓ^скђдњ'етъ эT тебе` мQђ (предо мно'ю)28 сњдя'и на прsтолњ (двд~вњ)29. то'кмо а%ще съхраня'тъ сн~ове твои` (пђти` моя`)30. ходи'ти въ
зако'нњ мое^мъ, ја%ко и^ т^ы ходи'лъ е^си предо
мно'ю, и^ нн~њ г~и б~е і^и^л~евъ ё^крњпи'ся сло'во
твое е^же гл~аl е^си рабђ` твое^мђ дв~дђ” ЈА/ко а%ще
и%стин#нњ (б~ъ ѓ^бита'етъ)31 съ чл~ки на земли`.
а^ще нб~о и^ нб~о нб~си не довлњюT т^и. ко'лько
на'ипаче до'мъ се'и е^го'же създа'хъ, (н^о то'кмо)32
възри` на моле'нїе раба` твое^го, и^ мл~тви (-)33.
г~и б~е (мои), и^же ё^слы'шати (-)34 мл~твы моа`.
ја%же (и^злїа ра'бъ твой)35 преD тобо'ю днsе. да
(эTверзе'ши ѓ%чи твои)36 на до'мъ то'и дн~ь и^
но'щь. на мњ'стњ се'мъ, на кото'ромъ ѓ^беща'л#ся е^си. да призове'тся и^мя твое` (-)37. (и^) ё^слы'шиши моли'твђ е^ю'же ра'бъ твой мо'лится
в (неM)38, и^ ё^слы'ши проше'нїе раба` твое^го и^ людїи твои^хъ і^и^л~я. и^же а%ще помо'лятся на
мњ'стњ то'мъ, и^ т^ы ё^слы'ши эT (жили'ща)39
твое^го (и^же е^сть) эT нб~съ. и^ ё^слыши, и^ млsтивъ бђди. а%ще съгрњши'тъ мђж'ъ къ и%скренемђ свое^мђ, и^ прїиметъ (кля'твђ е^го ра'ди)40, и^же кляти е^го и^ прїидеT и^ проклине'тъ
преD ѓ%лтаремъ в домђ` то'мъ, и^ т^ы ё^слы'ши
эT нб~си. и^ (сътвори` сђ'дъ)41 рабо'мъ твои^мъ.
и^же възда'ти безако'н#номђ (грњ'хъ)42 е^го на
главђ` е^го, (и%стиnнђю). (и^) м#сти'ши пра'веднаго.
възда'ющи кое^мђждо по пра'вдњ е^го (-)43 а%ще
ѓ^долњ'нъ бђ'детъ лю'дїе твои` і^и^л~ь эT вра'гъ.
а%ще съгрњша'тъ тебњ`. и^ (ѓ^брати'в#шеся съдњла'ютъ покая'нїе)44. и^ въпро'сятъ и%мени
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твое^го, и^ бђ'дђтъ ё^моли'ти (-)45 тебе` на
(мњ'стњ)46 то'мъ. и^ т^ы ё^слы'ши съ нб~съ, и^
млsтивъ бђди грњхо'мъ людїи твои^хъ і^и^л~я. і^
и^зведи и^хъ въ зе'млю ю%же да'лъ е^си иM, и^ эTц~емъ и^хъ. а%ще заключи'ши нб~о до'жда не и^злњти (грњ'хъ ра'ди людїи твои^хъ)47. и^ ё^мо'лятъ
тебе` въ мњстњ то'мъ. и^сповњда'ются и%мени
твое^мђ, и^ (ѓ^братя'тся эT грњ'хъ свои^хъ)48, е^гда` и^хъ смири'ши” И$ т^ы ё^слы'ши съ нб~се (г~и),
и^ млsтивъ бђ'ди грњхо'мъ ра'бъ твои^хъ, и^ лю'демъ твои^мъ і^и^л~ю. (и^)49 наё^чи и^хъ пђти` бл~гђ по немђже в#нїидђтъ (-)50” И$ да'и до'ждъ
земли` (-)51 ю%же да'лъ е^си лю'демъ твои^мъ на
въздержа'нїе” *Гла'дъ а%ще въсходя'щъ бђдетъ
на' землю, (и^) гђби'тельства и^ ржа` (и^) гђсе'ница
(и^ кобы'лицы), и^ прђ'зи (-)52, (и^) а'ще (вразъ ѓ^скорбя и^хъ)53, (вра'та ѓ^бъстоя'щи гра'дђ)54, (и^)
вся'кђ ја%звђ и^ бо'лњзнь (эTста'ви), и^ вся'ка
мл~тва, и^ вся'ко моле'нїе, а%ще бђ'детъ кое^мђж'до чл~кђ, и^ всњ'мъ лю'демъ твои^мъ і^и^л~ю да
бђ'детъ ё^моле'нїе, позна'ю^щемђ (-)55 ја%звы^ (-)56
и грњхъ свой, и^ простре` рђ'цњ свои в# домђ
се'мъ” И$ т^ы ё^слы'ши съ нб~се (высоти`) готоваго
жили'ща твое^го, и^ ѓ^чи'сти, и^ възда'и (е^ді'номђ
ко'ждо)57 по пђте'мъ е^го, ја%же вњ'си по срDцы е^го,
ты б^о е^ді'нъ вњ'си срDца сн~овъ чл~ческихъ, да боя'тся (ходи'ти) въ пђте'хъ твои^хъ, вс^я дн~и
в ня'же (-)58 живђтъ на лицы` земля` ю%же да'лъ
е^си эTц~емъ на'шимъ, и^ вся'къ чю'ждїи и^же
нњ'сть эT людїи твои^хъ і^и^л~я, и^ (а'ще) прїидетъ эT земля` дал#нњ'иша ра'ди и%мени твое^го
вели'каго и^ (ра'ди) рђки` твое^я` си'л#ныя и^ мы'ш#ца
твое^я высо'кїя, и^ прїидеT и^ помо'лится на
мњ'стњ се'мъ” И$ т^ы ё^слы'ши эT нб~се эT гото'ваго жилища твое^го, и^ сътвори'ши по в#семђ`
и^же възове'тъ т^я пђт#никъ да ё^вњ'дятъ
вс^и лю'дїе земли` и%мя твое” И$ боя'тся тебе` ја%ко лю'дїе твои і^и^л~ь, и позна'ютъ ја%ко (и^мя
твое възва'но е^сть)59 на до'мъ се'и, е^го'же създахъ” А/ще же и^сходя'щъ бђ'детъ (полкъ)60
твои къ брани противђ сђпоста'тъ свои^хъ, по
пђти` и%мже по'слеши иX, и^ помо'лятся тебњ по
пђти` гра'да сего е^го'же и^збра'лъ е^си, и^ до'мъ
е^го'же създа'хъ и%мени твое^мђ, (да)61 ё^слы'шиши
эT нб~се мл~твы и^хъ и^ моле'нїе и^хъ, *и^ сътвориши ѓ^правле'нїе и^хъ зане` съгрњша'тъ тебњ, ниже б^о е^сть чл~къ и^же не съгрњшитъ, и^ (гнњвенъ бђ'деши)62 и^мъ, и^ предаси` и^хъ (враго'мъ
и^хъ)63, и^ плњнятъ (и^хъ, плњня'ющїи)64, въ
зе'млю вра'гъ въ зе'млю дальнюю и^ли бли'зъ, и^
ѓ^братя'тъ срDце свое` въ зе'млю и^хъ, (на не'иже
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просять твоє ім’я, і будуть благати
Тебе на тому місці, 25 і Ти вислухаєш з небес і будеш милосердний гріхам твого народу Ізраїля. І
поведи їх до землі, яку Ти дав їм і
їхнім батькам. 26 Коли замкнеш
небо, щоб не дати дощ задля гріхів
твого народу, і помоляться до Тебе
на тому місці, щоб визнаватися
твоєму імені, і відвернуться від
своїх гріхів, коли їх пригнітиш, 27 і
Ти, Господи, почуєш з неба і будеш
милосердним за гріхи твоїх рабів і
твого народу Ізраїля, і навчиш їх
доброї дороги, по якій підуть. І дай
дощ землі, яку Ти дав твоєму народові в насліддя. 28 *Якщо підніметься голод на землі, і згуби, і
іржа, і гусениця, і сарана, і саранча,
і якщо ворог засмутить їх, оточивши брами міста, і відбери всяку
рану і біль. 29 І всяка молитва, і
всяке благання, якщо буде в якійсь
людині і в усьому твоєму народові
Ізраїля, хай буде вмолювання тому,
хто пізнає рани і свій гріх і простягне свої руки до цього дому. 30 І
ти вислухай з висоти неба, з твого
готового помешкання, і очисть, і
віддай кожному одному за його
дорогами те, що знаєш за його
серцем, бо Ти сам знаєш серця
людських синів. 31 Щоб боялися і
ходили в твоїх дорогах всі дні, в
яких живуть на лиці землі, яку Ти
дав нашим батькам. 32 І всякий
чужинець, який не є з твого народу
Ізраїля, і якщо прийде з далекої
землі через твоє велике ім’я, і через
твою сильну руку, і твоє високе
рамено, і прийде і помолиться на
цьому місці, 33 і Ти вислухай з
неба, з твого готового помешкання.
І зробиш за всім, що прикличе Тебе
мандрівник, щоб всі народи землі
пізнали твоє ім’я і боялися тебе,
так як твій народ, Ізраїль, і пізнали,
що твоє ім’я прикликане на цей
дім, який я збудував. 34 Якщо ж
вийде твій полк на війну проти
своїх ворогів, в дорозі, якою їх пошлеш, і помоляться Тобі в дорозі
цього міста, яке Ти вибрав, і дому,
який я збудував твоєму імені, 35
вислухай з неба їхнє благання і
їхню молитву, *і зроби їхнє оправдання. 36 Бо вони згрішать проти
Тебе, бо немає чоловіка, який не
згрішить, і будеш розгніваним на
них, і їх видаси їхнім ворогам, і в
полон візьмуть їх ті, що полонять,
до землі ворогів, до далекої чи
близької землі, 37 і повернуть своє
серце до їхньої землі, на якій були
полонені, і звернуться туди. Вчинять покаяння, і помоляться до Те_______
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бе в землі їхнього полону, кажучи:
Ми згрішили, ми вчинили беззаконня, ми вчинили неправду, – 38
повернуться до тебе усім своїм серцем і всією своєю душею в землі
їхніх поневолювачів, де їх полонили, і помоляться до Тебе в напрямі дороги своєї землі, яку Ти дав
їхнім батькам, і міст, які Ти вибрав,
і дому, який я збудував твоєму
імені, 39 вислухай з неба, з твого
готового помешкання, їхню молитву і їхнє благання. І зроби суд, і
будь милосердним до твого народу,
що згрішив проти тебе. 40 І тепер,
Господи, хай відкриті будуть твої
очі і відкриті будуть твої вуха до
благання, яке буде зроблене на
цьому місці. 41 *І тепер, отже,
встань, Господи Боже, на твій спочинок, Ти і кивот твоєї сили. І твої
священики, Господи Боже, зодягнуться в спасіння, і твої преподобні
звеселяться в добрах. 42 Господи
Боже мій, не відверни лиця твого
христа, згадай щедрості твого раба
Давида.

Глава 7
мак2. 2

црс3. 8

1 І *коли Соломон закінчив молитися, і зійшов з неба вогонь, і
пожер всепалення і жертву – і господня слава заповнила дім. 2 І священики не могли ввійти до господньої церкви в тому часі задля того,
що господня слава заповнила церкву. 3 І всі ізраїльські сини бачили,
що сходив вогонь і господня слава
на дім, і впали ниць до землі, до помосту, покритого каменем; поклонилися і похвавлили Господа, бо
Він добрий, бо навіки його милосердя. 4 *Цар же і ввесь народ принесли жертву перед Господом. 5 І
цар Соломон приніс жертви: 20000
і 2000 волів, 100000 і 20000 годованих баранів; і пересвятив ввесь божий дім цар і ввесь народ. 6 Священики ж, що стояли у своїх чинах, і
левіти з органами співали господні
пісні, які створив цар Давид на хвалу Господеві: Бо Він благий, бо навіки його милосердя, – співаючи в
своїх чинах пісні Давида, далі священики трубили трубами, а перед
ними стояв ввесь Ізраїль. 7 Освятив
же Соломон середину двору перед
господньою церквою, бо там приніс всепалення, і жири, і мирні всепалення, бо мідний жертовник, який зробив Соломон, не міг прийняти всепалення, і жертви, і жири
мирних. 8 І Соломон празник в тому часі зробив, 7 днів свят, і з ним
ввесь Ізраїль, дуже великий збір,
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плене'ни бы'ша)65, и^ (та'мо) ѓ^братя'тся, (сътво'рятъ покаа'нїе,) и^ помо'лятся тебњ` на (земли`)
плњне'нїя и^хъ гл~юще съгрњшихомъ, безако'нїе сътвори'хомъ, непра'вдђ съдњла'хомъ, (-)66 ѓ^братя'тся к тебњ` всњ'мъ срDцемъ [свои^мъ]67, и^ всею`
дш~ею свое^ю. въ земли` плњн#шихъ и^хъ, (и^де'же плњни'ша и^хъ.) и^ помо'лятся (тебњ`) проти'въ пђти`
земля` свое^я, ю^же да'лъ е^си эTц~емъ и^хъ” И$ (гра'довъ)68 иXже и^збра'лъ е^си. и^ до'мђ е^го'же създа'хъ
и%мени твое^мђ” (да)69 ё^слы'шиши эT нб~се эT гото'ваго жили'ща твое^го мл~твђ и^хъ, и^ моле'нїе
иX” И$ сътвори` сђ'дъ, и^ млsтививъ бђ'ди лю'демъ
(твои^мъ), съгрњш#шимъ т^и” (И$) нн~њ г~и да
бђ'дђтъ (эTврZъсты ѓ%чи твои)70 и^ ё'ши твои`
вня'ты бђдTђ къ моле'нїю, (и^же сътвори'тся)
на мњ'стњ се'мъ” *И$ нн~њ (ё^бо) въста'ни г~и б~е
въ поко'и твой. т^ы и^ кїѓ'т# крњ'пости твое^я.
(и^) сщ~ен#ницы твои г~и б~е ѓ^блекђтся въ спsнїе,
и^ (прпDбнїи)71 твои` възвеселя'тся въ бл~гихъ.
г~и б~е (мои) не эTврати'ши лица` х~а твое^го. помяни` щедроты` двDа раба твое^го”

ўлMо рл~а

Глvа, з~”
е^гда`* съвръши` [соло'монъ]1 моля'щися. и^
ѓ'гнь сни'де с нб~си, и^ пожре` (вс^есъж#же'нїе,
и^ жр'ътвђ)2, и^ сла'ва гн~я и^спо'лни до'мъ.
и^ не можа'хђ сщ~енницы внїити` въ (цр~3
ков#) гн~ю, въ вре'мя ѓ%но” Того ра'ди ја%же и^спо'лни
сла'ва гн~я (цр~ковь)4, и^ вс^и сн~ове і^и^л~еви видя'хђ
сходя'щъ ѓ%гнь и^ сла'вђ гн~ю на до'мъ” И$ падо'ша ни'цы на' землю на помо'стъ просте'ртъ ка'менїемъ, (-)5 поклони'шася и^ похвали'ша г~а ја%ко
бл~гъ ја%ко въ вњки млsть е^го” (-)6 *Цр~ь (же) и^
вс^и лю'дїе пожро'ша жрътвђ преD гм~ъ. и^ пожре`
(цр~ь) [соло'монъ]7 жрътвы, воло'въ” Wк~, и^ Wв~. ѓ%венъ
тђчныX, Wр~ и^ Wк~, и пресщ~а (весь) до'мъ бж~їи цр~ь и
вс^и лю'дїе. (-)8 сщ~енницы (же) (стояхђ въ чи'нXњ
своиX)9 и^ левљ=ты въ а^рга'ны поя'хђ (пњсни
гн~я)10. (и^же сътвори`) дв~дъ (цр~ь) ко похвале'нїю
г~а. (ја^ко бл~гъ) ја%ко въ вњки млsть е^го. (пњсни
двд~вы пою'ще чиньми свои'ми)11. (па'ки)12 сщ~енницы поя'хђ трђба'ми, предъ ни'ми (же)13 весь
і^и^л~ь стоя'ше, (-)14 ѓ^ст~и (же) (соло'монъ)15 среднее
двора` преD (цр~ьковью)16 гн~ею. (принесе` б^о)17 т^ђ
вс^есож#женїя и^ тђ'ки, (и^ вс^есъж#же'нїя) ми'рныя.
ја%ко ѓ^лта'рь мњдянъ и^же сътвори` (соло'монъ)18
не можа'ше прїя'ти вс^есъж#же'нїя и^ жрътвы, и^
тђ'ковъ (ми'рныхъ)” И$ сътвори` (соло'моn)19 праздниk
въ время ѓ'но, з~ дн~їи, и^ весь і^и^л~ь с ни'мъ. собра'нїя вели'ка ѕњло эT и^схо'да е^м#ма'џъ (-)20 даже до пото'ка е^гљ=пет#ска. (-)21 сътвори' (же) въ
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дн~ь, и~. Въскликнове'нїе, того ради чт^о пресщ~а
ѓ^лта'рь, сътвори` (пра'здникъ з~, дн~їи)22. и^ въ
дн~ь, к~г, мsца. з~. эTпђсти` лю'ди къ жили'щемъ
свои^м# веселя'щися и^ (радђ'ющися)23. на бл~го.
чт^о сътвори` г~ь дв~дђ и^ (соло'монђ)24 (-)25 і^и^л~ю,
лю'демъ свои^мъ” (-)26 *Совръши' (же) (соло'монъ)27
до'мъ гн~ь, и^ до'мъ цр~я, і^ (-)28 и^же въсхотњ` въ
(срDци свое^мъ)29 (соло'монъ)30 творити в# домђ
гн~и, и^ в# домђ` свое^мъ, преспњва'ло е^сть, (-)31
ја^ви' (же) ся (г~ь соло'монђ)32 но'щїю, и^ рече е^мђ,
слы'шахъ моле'нїе твое. *і^ и^з#бра'хъ мњсто т^о
мнњ` в# домђ` жрътвъ. а^ще заключђ` нб~о и^
(до'ждъ не и^злње^тъ)33, (и^ е^ще пошлю`,) и^ повелю`
кобы'лицамъ пожрњти (зе'млю)34, и^ а'ще пошлю`
гђби'тельство на лю'ди моя. и^ а'ще ѓ^скръбле'ни
бђдђтъ лю'ди мои`, на ни'х же (възва'но е^сть
и%мя мое)35. и^ помолятся, и^ взы'щTђ лица` мое^го. и^ ѓ^братя'тся эT пђтїи свои^хъ строп#ти'выхъ. и^ а'зъ ё^слы'шђ эT нб~се. и^ млsтивъ бђдђ
грњхомъ и^хъ і^ и^сцњлю` зе'млю и^хъ. (и^) нн~њ ѓ%чи
мои` бђдђтъ эTвръсты. и^ ё'ши мои` бђдђтъ
послђшни къ моле'нїю мњ'ста сего. и^ нн~њ и^збра'х# и^ ѓ^ст~ихъ до'мъ се'и да бђдетъ и%мя мое
т^ђ въ вњки, и^ бђдђтъ ѓ%чи мои`, и^ срDце мое
т^ђ вс^я дн~и, (-)36 тыy а^ще хо'диши предо мно'ю
ја%ко (ходи`) дв~дъ эTц~ъ твой” И$ сътвори'ши по
всемђ` ја%же повелњхъ тебњ`. и^ повеле'нїя моя`, и^
сђды моя` съдръжи'ши” И$ въздви'гнђ прsтлъ
цр~ьства твое^го, ја%коже ѓ^бњща'хъся дв~дђ эTц~ђ
твое^мђ гл~щи, не эTи^меTся (эT колњна твое^го)37
мђжъ, и^же не бђдеT нача'лниk на і^и^л~и, (-)38 а^ще
(же) сђпоста'ти бђдете и^ ѓ^ста'вите за'повњди
(-)39 и^ повелњнїя моя и^же преDста'вихъ ваM. и^
(эTходя'ще)40 слђж'ите бого'мъ чю'ждиM и^ покло'нитеся и^мъ, (-)41 и^стръгнђ` ваs эT земля` (мое'я)
кото'рђю да'хъ (ваM)42, и^ до'мђ сего е^гоже ѓ^ст~ихъ
(-)43, эTвръгђ эT лица` мое^го. и^ преда'мъ е^го въ
при'тчђ и^ въ ѓ%бразъ всњмъ лю'демъ. и^ до'мъ
се'и (бђдетъ въ при'тчю всMњ приходя'щимъ. и^
рекђтъ ё^жаса'ю^щеся)44, почто` сътвори` г~ь (та'ко)
земли` се'и, и^ до'мђ семђ`, (-)45 эTвњща'ю^тъ (же)”
И$же ѓ^ста'виша г~а б~а эTц~ъ свои^хъ, и^же и^зведе`
и^хъ эT земля` е^гљ=пет#скїя и^ прїя'ша бо'ги
(чю'ждїи)46 поклони'шася и^мъ, и^ (празнова'ша)47
и^мъ сего ра'ди (прїидо'ша)48 на ниX вс^я сїя ѕла'я”
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від виходу Еммата аж до Єгипетського потоку. 9 Зробив же в 8-му
дні празник, тому що посвятив жертовник, зробив празник на 7 днів. 10
І в 23-му дні 7-го місяця відпустив
до своїх помешкань народ, що веселилися, і радів за добро, яке Господь зробив Давидові і Соломонові, і своєму народові, Ізраїлеві. 11
*Завершив же Соломон господній
дім і дім царя, і все, що в своїм серці забажав Соломон чинити в господньому домі і в своєму домі, йому
щастило. 12 З’явився ж Господь Соломонові вночі і сказав йому: Я
вислухав твою молитву *і Я вибрав
те місце для Себе в домі жертов. 13
Якщо замкну небо і дощ не впаде, і
якщо пошлю і заповім саранчі пожерти землю, і якщо пошлю вигублення на мій народ, 14 і якщо оскорбленим буде мій народ, на яких
же названим є моє ім’я, і помоляться, і пошукають мого лиця, і відвернуться від своїх поганих доріг – і Я
вислухаю з неба і буду милосердним до їхніх гріхів, і оздоровлю їхню землю. 15 І тепер мої очі будуть
відкриті і мої вуха будуть послушні
на молитву з цього місця. 16 І тепер Я вибрав і освятив цей дім,
щоб моє ім’я там було навіки, і мої
очі і моє серце будуть там всі дні.
17 Якщо ти ходитимеш переді
Мною так, як ходив твій батько Давид, і зробиш за всім, що Я тобі заповів, і збережеш мої приписи і мої
суди, 18 і підніму престіл твого царства, так як Я завіщав твоєму батькові Давидові, кажучи: З твого племені не зникне муж, який не буде
начальником над Ізраїлем. 19 Якщо
ж станете ворогами і покинете мої
заповіді і приписи, які Я вам поставив, і, відходячи, послужите чужим
богам і їм поклонитеся, 20 вигублю
вас з моєї землі, яку Я вам дав, і
цей дім, який Я освятив, відкину від
мого лиця і передам його в притчу і
в образ всім народам. 21 І цей дім
буде в притчу всім, що приходять, і
скажуть, жахаючись: Чому Господь
так зробив цій землі і цьому домові? 22 Відповідатимуть же: Тому
що покинули Господа Бога своїх
батьків, Який вивів їх з єгипетської
землі, і взяли чужих богів, поклонилися їм і послужили їм. Через це
на них прийшли всі ці зла.
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Глава 8

1

(Испо'лньшимъ* же ся) , к~ ти лњтомъ.
(по созда'нїю соло'монђ)2 до'мђ гн~я, и^ до'мђ свое^го. (-)3 гра'ды кото'рыя даl хирамъ (соло'монђ)4 (созида'я соло'монъ)5 и^ все657

1 Як же *виповнилося 20 літ по
збудуванні Соломоном господнього дому і свого дому, 2 і міст, які
Соломонові дав Хірам, Соломон
забудував і поселив там ізраїльсь-

црс3. 9

8,2

црс3. 9

ких синів. 3 Прийшов же він до
Ематсува і його скріпив. 4 І він
збудував Тедмор в пустині, і всі
охоронні міста збудував він в Іматі.
5 Збудував же горішній Веторон і
долішній Веторон, міста з мурами,
що мали брами, і перекладини, 6 і
замки, далі Валаат й всі сильні
міста, які були Соломонові, всі ж
міста колісниць і міста кінноти, все
те, що Соломон побажав зробити в
царстві, і розглянув, збудував в
Єрусалимі і в Ливані, і в усій владі
своєї землі. 7 Ввесь полк, що був
залишений від єттея, і амморея, і
ферезея, і евея, і євусея, які не були
з ізраїльського племені, 8 але були
з їхніх останніх синів, яких ізраїльські сини не вигубили, обнизив Соломон до данинників, аж до
цього дня. 9 Знову не поставив ізраїльських синів, щоб служили
царським ділам, бо ті були мужівояки і воєводи, перші, і начальники колісниць і його кінноти. 10
Вони ж були і начальниками вояків
царя Соломона, і 250 наставників
над ділами в народі. 11 *Дочку ж
фараонову Соломон привів з Давидового міста до дому, який він їй
збудував, бо цар сказав: Хай моя
жінка не проживає в домі Давида,
ізраїльського царя, задля того, що
він є освячений, бо до нього ввійшов господній кивот. 12 Тоді Соломон приніс Господеві всепалення
на жертовнику, який збудував Господеві перед храмом, 13 щоб за
словами, від дня до дня, приносити
на ньому за Мойсеєвим наказом в
суботи і в новомісяці, і в празники
днів, три рази в році, що значить: в
великий празник опрісноків, і в
празник тижнів, і в празник шатер.
14 І він поставив за судом свого
батька Давида і правила священикам і їхні служіння, і левітів над
їхніми сторожами, щоб вони хвалили і служили перед священиками
за чином одного кожного з днів, і
дверників за своїми поділами, за
дверима і дверима, бо так заповів
Давид, божий чоловік. 15 Вони не
переступали царських заповідей
про священиків і левітів за всім, що
він наказав. І в сторожах скарбів
всі росходи 16 Соломон мав приготовані від того дня, в якому
заснував господній дім, аж до дня,
коли закінчив господній дім. 17
Тоді пішов Соломон до Асіон-Ґавер і до Елата, до сторони Червоного моря, що є в думейській
землі. 18 І Хірам послав йому руками своїх слуг кораблі і моряків,
що знали морські проходи, і йшли з
______
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ли` т^ђ сн~овъ і^и^л~евъ. (-)6 прїиде (же) (-)7 въ (е^маџъсђва)8, и^ въздръжа` е^го. и^ създа` џед#мо'ръ
въ пђсты'ни, и^ вс^я гра'ды защитител#нњ'ишїя, (създаv)9 въ е^маџњ, (-)10 състро'и (же)
(веџеро'н#)11 вы'шнїи, и^ (веџеро'нъ)12 ни'жнїи. гра'ды
стњна'ты, (и^мњ'ющи) вра'та, и^ запо'ры, (и^ зам#ки`,) (-)13 валаа'џъ (па'ки) и^ всњхъ поса'довъ
крњп#ча'ишихъ, и^же бы'ша (соло'мони)14. (-)15 всњх
(же) поса'доv колесни'чныхъ, и^ поса'довъ ко'нникъ
(-)16 (вся`) е^ли'каже въсхотњ` (сътвори` цр~ь) (соло'монъ)17. (и^ расмотри`, създа`)18 въ і^ерsли'мњ, и^ в
лива'нњ, и^ въ все'и (вла'сти земли`)19 свое'я, весь
(по'лкъ)20 и^же ѓ^ста'вленъ бы'сть, эT (е^џ#џе'я)21, и^
(а^м#море'я)22 и^ ферезе'я, и^ е^ве'я, и^ е^вђсе'я, и^же не
(бяхђ)23 эT (племе'ни і^и^л~ева)24 (н^о) бњша эT
сн~овъ и^хъ (послњ'днихъ)25 кото'рыхъ не ё^би'ша
сн~ове і^и^л~евы. (-)26 под#ни'зи (-)27 (соло'монъ)28 въ
дан#ники` даже до дн~е сего. (па'ки)29 эT сн~овъ
і^и^л~евъ не поста'ви (-)30 да слђжатъ (дњлоM цр~евыM)31 (тїи б^о)32 бяхђ мђжи бра'нницы, и^ въе^во'ды
прь'выи и^ нача'лницы колесни'цамъ, и^ ко'н#никомъ
(е^го). (-)33 сїи (же и^) нача'лницы воеM цр~я соло'мона
(бы'ша), (и^) с~ н~, приставниk дњла наD людми`”
(-)34 *дще'рь (же) фараѓ'ню (преведе` (соло'монъ)35)36
эT гра'да двд~ва в до'мъ е^гоже създа` е'й. (рече
б^о)37 (цр~ь) да не ѓ^битаеT жена` моя в домђ`
дв~да цр~я і^и^л~ева. того ради и^же ѓ^сщ~енъ е^сть,
вшеl б^о е^сть (кїѓ'тъ гн~ь во'нь)38, тогда` принесе`
(соло'монъ)39 вс^есъж#же'нїя гв~и на ѓ^лтаr ја%же
состро'и (гв~и) преD хра'момъ по словеси` эT дн~я до
дн~я носи'ти (в# нем) по повелњнїю мољ=сїѓ'вђ в#
сђбо'ты и^ въ новомњсячїа, и^ въ пра'здники
дн~їи три'щи лњтомъ, (и^же е^сть) въ (великїи)
пра'з#дъникъ ѓ^прњснокъ, и^ въ праZдникъ неде'ль,
и^ въ пра'з#дниk кђщеи и^ поста'ви по раZсђже'нїю
дв~да (эTц~а свое^го, и^) правила сщ~ен#никоM” (И$)40
слђже'нїя иX, и^ левљ=ты въ страQбы` и^хъ. да
хва'лятъ и^ слђжатъ преD сщ~ен#ники. (по чинђ`
е^ді'ного ко'ждо дн~їи)41. и^ две'рницы в# раздњле'нїихъ свои^хъ” По вратомъ и^ вра'томъ. (та'ко
б^о)42 повелњлъ дв~дъ чл~къ бж~їи не престђпа'ли
сђть эT за'повњдїи цр~евыхъ” ѓ^ сщ~ен#ницехъ и^
левљ=теX въ (всемъ и^же повелњ`)43. и^ въ сторо'жеX
сокро'вищемъ (вси` расхо'ды). (ё^гото'вани и^мњ`
соло'монъ)44. эT того` дн~е и^же (ѓ^снова`. до'мъ
гн~ь)45 даже до дн~е и^же съвръши` (-)46 до'мъ гн~ь”
Тогда` и^де (соло'монъ)47, въ (а^сїѓ'нъ гаве'ръ)48, и^
въ е^ла'џъ (къ странњ` моря чрьмнаго. и^же
е^сть)49 въ земли` (дђме'искои)50” И$ посла` (е^мђ)
хира'мъ рђка'ма слђ'гъ свои^хъ корабли`, и^ корабленицы зна'ющїя мо'рьскїя проходы, и^ хожда'хђ
658
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съ рабы` (соло'моньми)51 въ сафиr. и^ взя'ша. эTтђдђ, у~, и^ н~, талан#тъ зла'та, и^ принесо'ша
къ цр~ю (соло'монђ)52”

Соломоновими рабами до Сафир, і
взяли звідти 400 і 50 талантів золота, і прийшли до царя Соломона.

Глvа, џ~”

Глава 9

1

(р~ца* же) сава` (е^гда`) слы'ша (слXђ соло'моновъ)2, и^ прїиде да и^скђша'етъ (е^го)3, въ
гаданїихъ, въ і^ерsли'мњ, съ си'лою тя'жкою ѕњ'ло. и^ вельблю'ды и^же ноша'хђ, во'ни
бл~говоnны и^ зла'та (-)4, и^ ка'менїя драга'го, и^
прїиде къ (соло'монђ)5 и^ гл~ала е^сть е^мђ вся` е^ли'ка бњша въ срDцы е^я`, и^ възвњсти` (-)6 (соло'монъ)7 вся` словеса` е^я`, и^ (ничт^о не бы'сть)8. е^же
бы не ѓ^бъја^вле'но е'й сътвори'лъ. и^ ви'дњ цр~ца
сава` премђдрость (соло'моню)9, и^ до'мъ е^же създа'лъ, и^ ја^де'нїе (стола` е^го)10. и^ сњда'лища рабо'мъ (-)11 и^ прави'ла слђже'бникомъ е^го, и^ ри'зы
и^хъ, (и^ ѓ^дњя'нїя и^хъ. и^ поDча'шїи е^го,)12 и^ вс^есъж#же'нїя ја%же жря'ше в домђ` гн~и” (Не бы'сть
эT ё'жасти да'ле в не'и дх~ъ)13, (-)14 рече (же) къ
цр~ю, и%стинно е^сть сло'во, е^же слы'шахъ в# земли`
мое'и, ѓ^ (премђдрости твое'и, и^ словесе'хъ твои^хъ)15, и^ не вњ'ровахъ (повњда'ющимъ)16, до'н#деже сама` прїидо'хъ и^ ви'дњша ѓ%чи мои`. (і^ и^скђси'хъ), и^ (е'два полови'на премђ'дрости твое'я
мн^њ бысть повњдана)17. приложи'лъ е^си къ слы'шанїю, ја%же слы'шала. бл~жени мђжи (твои`. и^)
бл~жени раби` твои` сїи, и^же преDстоя'тъ преD тобою на всяко вре'мя. и^ слы'шатъ премђдрость
твою`, да бђдетъ г~ь б~ъ твои блsвенъ, и^же въсхотњ тебе ё^чини'ти на прsтлњ е^го. цр~емъ
[лю'демъ]18 г~а б~а твое^го. зане` възлюби` б~ъ (-)19
і^и^л~я, и^ хо'щетъ съхрани'ти е^го въ вњки. (того
ради)20 поста'ви тя наD ни'ми цр~я. да сътвори'ши сђдбы` и^ пра'вдђ. (-)21 даде' (же) цр~ю. р~к,
тала'нта зла'та. и^ а^рома'ты мно'ги ѕњло. и^ камени предража'иши” И$ не бы'ша а^рома'ты таковы'я, ја%ко сїя, и^же да'сть цр~ца сава` цр~ю (соло'монђ)22. н^о и^ рабы` (хира'мовы, съ рабы` (соло'моними)23)24. приноша'хђ зла'то (-)25 эT сђфи'ра, и^
дре'ва пе'в#гова, и^ ка'менїе предража'ише” И$ сътвори` (соло'монъ) цр~ь, эT дре'въ певговыхъ стђп#нњ в
домъ гн~ь. и^ в до'мъ цр~евъ, и^ гђсли, и^ ўалты'ри пњснїи. (-)26 никогда' (же) ви'дњна сђть (в#
земли` і^ё'динњ такова'я)27. (-)28 цр~ь (же) (соло'монъ)29 дасть цр~ци савњ` вс^я, (і^) и^же въсхотњла ја%же проси`. (и^ мно'жае бол#ши неже)30 принесе` (к
немђ`, ја^же)31 възврати'ся в зе'млю свою (съ рабы`
свои'ми)” (-)32 Бњ (же) тя'гость зла'та чт^о приноша'шеся къ (соло'монђ)33 по е^ді'на лњта, хћ~ѕ,
тала'н#тъ зла'та. ра'звњ мђжїи да'н#никъ и^ кђп#659

1 *Цариця ж Сава, коли почула
чутку про Соломона, і вона прийшла, щоб випробувати Соломона
загадками в Єрусалимі, з дуже великою силою і верблюдами, які несли запашні пахощі, і золото, і дороге каміння. І вона прийшла до
Соломона і сказала йому все, що
було в серці її. 2 І Соломон звістив
всі їй слова, і нічого не було, яке б
не зробив їй явним. 3 І цариця Сава
побачила Соломонову мудрість, і
дім, який збудував, 4 і страви його
столу, і престоли рабів, і правила
його служіння, і їхній одяг, і їхню
одежу, і його підчаших, і всепалення, які приносив в господньому домі. Від подиву далі не було в ній
духа. 5 Сказала ж вона до царя:
Правильне є слово, яке я почула в
моїй землі про твою мудрість і твої
слова, 6 і я не повірила тим, що
розповідали, доки сама я не прийшла, і мої очі не побачили, і я не
випробувала. І мені сповіщено ледве про половину твоєї мудрості, ти
додав до чутки, яку я почула. 7
Блаженні твої мужі і блаженні ці
твої раби, які стоять перед тобою
на всякий час, і чують твою мудрість. 8 Хай буде благословенний
твій Господь Бог, який забажав тебе поставити на його престолі царем народові твого Господа Бога,
тому що Бог полюбив Ізраїля і хоче
зберегти його на віки. Задля того
Він тебе поставив над ними царем,
щоб ти зробив суди і справедливість. 9 Дала ж вона цареві 120 талантів золота, і дуже багато пахощів, і дорогоцінне каміння. І не було таких пахощів, як ці, які цариця
Сава дала цареві Соломонові. 10
Але й Хирамові раби з Соломоновими рабами приносили з Суфіра
золото, і певкове дерево, і дорогоцінне каміння. 11 І зробив цар Соломон з певкового дерева сходи в
господньому домі і в царському домі, і гуслі, й псалтирі співакам. Ніколи не ж видно було в Юдиній
землі такого. 12 Цар же Соломон
дав цариці Саві все, і що забажала,
що попросила, і багато більше, ніж
вона принесла до нього. Вона ж повернулася до своєї землі зі своїми
рабами. 13 Була ж вага золота, яке
приносили до Соломона в одному
році, 666 талантів золота, 14 опріч
_______

црс1. 9
мат. 12
лук. 11

9,14

црс3. 4

црс3. 11

мужів під даниною і купців, які
приносили, і всіх аравських царів
і володарів землі, які несли Соломонові золото і срібло. 15 Зробив,
отже, цар Соломон 200 золотих
кованих списів, 600 золотих ваги
в одному списі, 16 і триста золотих кованих щитів, триста золотих – вага одного щита. Поклав їх
цар до складу, який був обкладений ливанським деревом. 17 Зробив цар великий престіл зі слонової кості і позолотив його чистим золотом, 18 і шість сходів,
якими йшов до золотом позолоченого престолу, і дві ручки, звідси і звідти, над сидінням престолу, і два леви, що стояли при
руках, 19 а й інших 12 левів, що
стояли на 6-х ступнях по обох же
боках. І не було такого престолу
в усіх царствах. 20 Ввесь же царський посуд був золотий, і посуд
дому був з чистого золота, бо срібло в тих днях вважалося за ніщо.
21 Бо царський корабель ішов до
Тарсіса з Хирамовими рабами раз
на три роки, і приходив корабель
з Тарсіса повний золота, і срібла,
і слонових костей, і мавп. 22 Соломон прославився понад всіх царів земних багатством і мудрістю. 23 Всі ж земні царі бажали
побачити Соломонове лице і слухати його мудрість, яку Бог дав у
його серце. 24 І приносили йому,
кожний, дари – срібний і золотий
посуд, і одіж, і стакт, і солодощі,
і зброю, і пахощі, коні й осли –
кожного року. 25 *І були ж в
царя Соломона 40000 кобил в
стадах і 10000 кінноти. І поставив
же він їх в містах колісниць і з
царем в Єрусалимі. 26 І він був
вождем над всіма царями від ріки
Ефрат аж до землі чужинців, і аж
до єгипетських границь. 27 Стільки ж багато золота і срібла дав
він в Єрусалимі, що були, наче
камінь, і стільки кедрів множеством, що були, наче чорниці, що
ростуть на полях. 28 І приводили
ж до нього коней з Єгипту і з усіх
же країн. 29 І осталі ж Соломонові діла, перші й останні,
вони записані є в словах Натана
пророка, і в словах Ахія, силоніта, і в видіннях Йоїла видючого, проти Єровоама, сина Наватового. 30 І царював же Соломон в Єрусалимі сорок літ над
усім Ізраїлем. 31 *Заснув Соломон зі своїми батьками, і його поховали в місті Давидовім. І царював же його син Ровоам замість
нього.
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цо'въ, е^же приноша'хђ” И$ всњхъ ц~рїи а^ра'в#скихъ, и^
вла'стелїи земли, (и^же) ноша'хђ зла'то и^ сребро`
(-)34 (соло'монђ)35. (-)36 сътвори (ё^бо) цр~ь (соло'мон#)37, с~, (ко'пїи зла'тыX тя'гненыX. х~, зла'тыхъ
ваги`, въ е^ді'ноM копїи`.)38 и^ т~, (щи'товъ)39 (зла'тыхъ тя'гненыхъ)40 тре'ю со'тъ зла'тыхъ (тя'жесть е^ді'номђ щи'тђ)41. (-)42 положи я& црь въ
(ѓ^рђжницђ ја%же бњ` ѓ^са'жена древомъ лива'новымъ)43” (-)44 Сотвориy цр~ь прsтлъ слоно'выхъ зђб'овъ вели'къ, и^ позлати` е^го зла'томъ чистњ'ишимъ. и^ ше'сть (же) стђп#неи (и%миже въсхожа'ше
къ прsтлђ позлаще'ни зла'томъ)45, и^ мы'шцицы
(дв^њ) тђдђ и^ сю'дђ. наD прsтломъ сњда'лища, и^
дв^а льва` стоя'ща близь мы'шцеи, (н^о и%ныхъ)46.
в~і, львичищъ стоя'ще (-)47, на ѕ~ стђпнехъ, (эT
ѓ^бњ'ю же странђ`)48” [И$]49 не бы'сть (тако'въ
прsтлъ)50 въ всњхъ црsтвњхъ. (-)51 вся' (же)
сосђды цр~евы (-)52 бњхђ зла'та, и^ (-)53 сосђды
до'мђ (-)54 (эT зла'та чистњ'ишаго)55. (сребро` б^о въ
дн~ехъ тњхъ низачтоже мня'шеся)56, зане` кора'бль цр~евъ хожда'ше въ џарси'съ съ рабы` хира'мовыми е^дини'цею в (лњта три`)57, (и^) прихожда'ше кора'бль эT џарси'са (-)58, по'лонъ зла'та, и^
сребра`, и^ зђбовъ слоно'выхъ, и^ ѓ^безья'нъ” (-)59 Възвели'чися (соло'монъ)60 наD всњми` цр~и (зе'мными).
бога'тъствомъ и^ мђдростїю” Вси (же) цр~и зем#стїи жела'хђ (ви'дњти) лице` (соло'моне)61, (и^) слы'шати премђдрость е^го. ю%же въздасть б~ъ на'
срDце е^го” И$ (-)62 прино'шахђ (е^мђ) ко'ждо да'ры (-)63.
сосђды сре'бряны, и^ (-)64 зла'ты, и^ ѓ^дњя'нїя, (и^)
ста'ктђ, (и^ кон#фекъты, и^ ѓ^рђжїя,) и^ а^рама'ты, ко'ни и^ мъски` по е^ді'на лњта” *И$ бњхђ (же)
(цр~ю соло'монђ)65, [Wм~]66, кобы'лъ въ (ста'дехъ)67. и^
(Wі~)68, конн#икъ. и^ поста'ви (же) и^хъ въ градXњ
колесни'чныхъ, и^ съ цр~емъ въ і^ерsли'мњ” И$ бы'сть
воже'мъ на всњхъ цр~њхъ. эT рњки (е^фра'та), (-)69
даже до земля` и^ноплеме'нниk. и^ даже до предњлъ
е^гљ=петъскихъ. (толко же мно'жество)70 возда'лъ
(-)71 зла'тA (-)72 сребра` і^ерsли'мђ ја%ко ка'менїя, и^
ке'дри (толи'ко мно'жества) ја%ко черъничїя и^же (ража'ютъся) въ полеX (-)73. и^ приводя'хђ (же е^мђ)
ко'ни эT е^гљ=пта (-)74 и^ съ всњх (же стра'нъ)75. и^
про'чая же дњ'ла (соломоня)76 прьвая и^ послDњняа
(-)77 пи'сана сђть въ словесехъ наџа'на прoрка, и^ въ
словесехъ а^хїя силони'та. и^ въ ви'денїи і^ѓ^и'ля
ви'дящаго проти'вђ, і^ер^ овоа'ма сн~а нава'това” И$
цр~ьствова' (же) (соло'монъ)78 въ і^ерsлимњ наD всњмъ
і^и^л~емъ, м~, лњтъ. (-)79 *ё^спеy (соло'монъ)80 (съ
эTц~ы свои^ми). и^ погребо'ша е^го въ' градњ двд~вњ
(-)81” И$ црsтвова (же) ровоаM сн~ъ е^го в него` мњсто”
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Глава`, і~”
г~ црs в~і

прїиде* ровоа'мъ въ сихе'мъ. (т^ђ) б^о (-)1
(ве'сь і^и^л~ь снїидеся)2 да поста'вятъ е^го
цр~емъ, и^же е^гда` слы'ша і^е^ровоа'мъ сн~ъ нава'товъ, и^же б^њ въ е^гљ=птњ. пробњжа'лъ
б^о бњ` (та'мо преD цр~емъ соло'мономъ)3” И$ ѓ^бита`
і^е^ровоа'мъ въ е^гљ=птњ. и^ ѓ^брати'ся (-)4 эT е^гљ=пта. и^ (посла'вше)5 призваша е^го, и^ прїиде (съ
всњмъ)6 і^и^л~емъ” (И$ гл~али сђть) къ [цр~ю]7,
ровоа'мђ гл~ющи. эTц~ъ твои твердњ'ишимъ и%гоM
на'съ ё^гнете`. (т^ы ле'гъчеи повели)8 эTц~а твое^го, (и^же наM наложи'лъ тяготђ сложе'нїя)9. и^
(ма'ло) эT бре'мени (ѓ^б#легчи`)10, и^ да слђж'имъ
тебњ” И$ реq и^мъ поидњте по тре'хъ дн~ехъ (-)11
възврати'теся ко мнњ`. (е^гда же)12 эTи^до'ша
лю'дїе, (нача совњтъ съ)13 ста'рцы и^же стоа'хђ
преD (эTц~емъ е^го (соло'моноM)14)15, е^гда е^ще` живя'ше
гл~ющи. чт^о дади'те совњтъ эTвњщати лю'демъ си'мъ (-)16. (и^же)17 рњша е^мђ (-)18. а'ще
(-)19 ё^годи'ши (по'лкђ)20 томђ`, и^ ё^слади'ши (-)21
и^хъ словесы` ми'лостивными. (слђжа'тъ тебњ
вся'ко вре'мя)22. и^ то'й ѓ^ста'ви совњтъ ста'рческъ (-)23, и^ со ё%ношами дђ'мати нача`, и^же с
ни'мъ въско'ръмлени бя'хђ. и^же бњхђ с ни'мъ
(въ княже'нїи то'мъ). (-)24 рече (же) къ ни'мъ.
чт^о ся вамъ ви'дитъ. е^же эTвњща'ти чт^о и'мамъ (по'лкђ)25 томђ`, и^же рњша мн^њ гл~юще.
ѓ^блегчи` и%го, е^же наложиl (на' ны эTц~ъ твои)26. и^
тїи` эTвњщаша (-)27. (ја^ко) юноши воско'ръмлени с
ни'мъ (на сла'дости. и^ реко'ша)” Тако гл~еши (по'лкђ)28, и^же рече тебњ` (-)29. эTц~ъ твои ѓ^тягчиl
и%го на'ше, и^ т^ы ѓ^блегчи` ѓ^ на'съ. (и^) тако эTвњща'еши (и^мъ). ме'ншїи прьстъ мо'и толъстње е^сть чреслъ эTц~а мое^го. (-)30 эTц~ъ мои наложи'лъ вамъ (тяжело, и%го)31. и^ а'зъ на'ипаче тя'гости приложђ` (-)32. эTц~ъ мои би'лъ васъ бичъми (-)33 а'зъ (б^о) бїю васъ скоръпїѓ'ны” И$ прїиде
і^е^ровоа'мъ, и^ весь (по'лкъ)34 къ ровоа'мђ въ дн~ь
тре'тїи. ја^ко повелњ` (иM) цр~ь (-)35. да ѓ^братяTся
(-)36 въ дн~ь тре'тїи. (-)37 эTвњща (же) цр~ь жесто'ко, и^ ѓ^ста'вилъ (-)38 ровоа'мъ совњтъ ста'рцеM.
(-)39 гл~алъ (же) е^сть (-)40 по (ю'ношъскои во'ли)41
(-)42. эTц~ъ мо'и тя'жело вамъ наложи'лъ и%го.
(чт^о)43 а'зъ тяже'лње сътворю`. эTц~ъ мо'и би'лъ
ваs плетьми`. и^ а'зъ (б^о) бїю в^ы скорпїѓ'ны. и^ не
(вњдњ ровоа'мъ)44. ја%ко премњненїе эT б~а гл~я.
(да съвръши'тся)45 слово е^го е^же гл~а рђко'ю а^хїи
(хилони'тъскаго)46. і^е^ровоа'мђ сн~ђ нава'товђ и^ ѓ^
всеM і^и^л~ю зане` (-)47 послђша цр~ь иX. и^ эTвњщаша
лю'дїе ко цр~ю гл~щи” Нњсть намъ ча'сть въ
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Глава 10
1 І *пішов Ровоам до Сихема, бо
там зібрався ввесь Ізраїль, щоб поставити його царем. 2 Як почув це
Єровоам, син Наватів, що був у Єгипті, бо він втік був туди перед
царем Соломоном. І поселився Єровоам в Єгипті, і повернувся з
Єгипту. 3 І, пославши, покликали
його, і він прийшов з усім Ізраїлем.
І говорили до царя Ровоама, кажучи: 4 Твій батько нас пригнітив
тяжким ярмом, ти накажи легше
ярмо від твого батька, який наклав
на нас складний тягар, і трохи облегш з тягару – і тобі послужимо. 5
І він сказав їм: Підіть, по трьох
днях поверніться до мене. Коли ж
народ відійшов, 6 він почав нараду
зі старшинами, які стояли перед його батьком Соломоном, коли ще він
жив, кажучи: Яку раду ви дасьте,
щоб відповісти цьому народові. 7 І
сказали йому: Якщо вгодиш тому
полкові і вмовиш їх милосерними
словами, будуть тобі служити
ввесь час. 8 І той залишив раду
старшин і почав думати з молодцями, що з ним були вигодовані,
які були з ним в тому володінні. 9
Сказав же до них: Як вам здається,
що відповісти маю тому полкові,
які мені сказали, мовлячи: Облегш
ярмо, яке на нас наклав твій батько.
10 І ті відповіли, бо вони молодці,
вигодовані з ним в насолоді, і сказали: Так скажеш полкові, який тобі сказав: Твій батько вчинив тяжким наше ярмо і ти полегш нам, – і
так їм відповіси: Мій малий палець
є товстіший від стегон мого батька.
11 Мій батько наклав на вас тяжке
ярмо і я додам ще більше тягару.
Мій батько бив вас бичами, я ж
битиму вас скорпіонами. 12 І прийшов Єровоам і ввесь полк до Ровоама в третьому дні, так як наказав їм цар, щоб вони повернулися
в третьому дні. 13 Відповів же цар
жорстко, і покинув Ровоам пораду
старців, 14 промовив же за порадою молодих: Мій батько наклав на
вас тяжке ярмо, яке я зроблю тяжчим. Мій батько бив вас бичами і я
ж битиму вас скорпіонами. 15 І не
знав Ровоам, що переміна була від
Бога, що казав, щоб сповнилося його слово, яке сказав рукою Ахія хилонітського Єровоамові, Наватовому синові, 16 і про ввесь Ізраїль, бо
цар їх послухав. І відповів народ до
царя, кажучи: Немає нам частки в
Давиді ані насліддя в Йосієвому
сині, повернися до твоїх мешкань,
______
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Ізраїле. Ти же паси твій, Давидів
дім. І пішов ввесь Ізраїль до своїх
помешкань. 17 І мужі ізраїльські,
які мешкали в Юдиних містах, поставили царем над ними Єровоама.
18 І послав же цар Ровоам до них
Аданирама, що був над податком, і
сини ізраїльські побили його камінням, і він помер. І почув цар
Ровоам – поспішився піти до колісниці і втік до Єрусалиму. 19 І відірвався Ізраїль від Давидового дому,
аж до цього дня.

Глава 11

црс3. 12

црс3. 12
ниж. 13

1 Прийшов же Ровоам до Єрусалиму і скликав ввесь дім Юдин і
Веніяминів – 100000 і 80000 добірних і вояків, щоб воювати проти
Ізраїля і Єровоама, щоб повернути
до себе своє царство. 2 *Було ж
господнє слово до Семея, божого
чоловіка, мовлячи: 3 Скажи до Ровоама, Соломонового сина, царя
Юдиного, і до всього Ізраїля, що є
в Юді і Веніямині. 4 Це сказав
Господь: Не ідіть ані не ставайте до
бою проти ваших братів. Поверніться, кожний один, до свого дому, бо то є зроблене моєю волею.
Коли він почув господнє слово, вони повернулися, не пішли проти Єровоама. 5 Жив же Ровоам в Єрусалимі і збудував міста з мурами в
Юди. 6 Збудував же Вифлеєм, і Етам, і Текую, 7 і Ветсур, і Сокхот, і
Одолан, 8 і Ґет, і Марсар, і Зиф, 9
але й Адурам, і Лахіс, і Азику, 10 і
Салю, і Елон, і Хеврон, що є в Юди
і в Веніямині, міста з мурами. 11
Коли ж замкнув їх стінами, поставив в них начальників, і склади їжі,
і оливу, і вино, 12 по містах поставив вояків, і щити, і списи, скріпив
же їх дуже надзвичайно. І Він царював в Юді і Веніямині. 13 Священики ж і левіти, які були в усьому Ізраїлі, прийшли до нього з
усіх їхніх околиць, 14 покидаючи
підмістя і свої насліддя, і пішли до
Юди, до Єрусалиму, задля того, що
Єровоам вигнав їх і їхніх синів,
щоб не служили Господеві. 15 *І
він поставив собі священиків на
височинах – ідолам, і марнотам, і
телятам, які Єровоам зробив, 16 і
відвернув до ідолів усі ізраїльські
племена. А ті, які віддали своє серце, щоб шукати Господа Бога ізраїльського, і приходили приносити
свої жертви перед Господом Богом
своїх батьків, 17 і вони скріплювали юдине царство, і скріпився Ровоам, син Соломонів, за три роки,
бо ходили в дорозі Давида і Соло_______
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дв~дњ ни достоя'нїя въ сн~њ (і^ѓ^сњѓ^вњ)48. (ѓ^братися) въ жили'ща твоа і^и^л~ь. (ты' же паси`)49 домъ
твои двд~вњ” І$ и^де` весь і^и^л~ь в жили'ща своя. и^
мђжи і^и^л~еви и^же ѓ^бита'хђ въ' градњхъ і^ё'диныX,
(-)50 въцрsтвоваша наD ними (і^е^ровоа'ма)51” И$ посла' (же)
цр~ь ровоа'мъ (к ни'мъ). (а^данира'ма)52 и^же настоя'ше
да'немъ, и^ ка'менїемъ поби'ша е^го сн~ове і^и^л~вы и^ ё'мре” И$ (слы'ша) цр~ь ровоа'мъ, пот#ща'ся възыити` на
колесни'цђ. (и^ бњжа`)53 въ і^ерsлим#. и^ эTвръгъся и^л~ь
эT домђ двд~ва да'же до дн~е сего`”

Глvа, а~і”
1

(рїиде же) ровоа'мъ въ і^ерsлиM. и^ съзва`
(до'мъ ве'сь і^ё'динъ)2, и^ венїами'нь. Wр~, Wп~.
(и^збраnныхъ, и^ бранящихъ да)3 воюетъ
проти'вђ і^и^л~я, (и^ е^ровоа'ма) да ѓ^братиT [к#
себњ црsтво свое`]4” (-)5 *Бы'сть (же) сло'во гн~е къ
(семе'ю)6 чл~кђ бж~їю гл~ющи. гл~и къ ровоа'мђ сн~ђ
(соло'моню цр~ю і^ё'динђ)7, и^ къ в#семђ` (і^и^л~ю. и^же
е^сть въ і^ё'дњ)8, и^ венїами'нњ (-)9. сїа (рече)10
г~ь. не въсходи'те [ниже]11 ѓ^полча'итеся проти'вђ
бра'тїа ва'шея. ѓ^брати'теся е^ді'нъ ко'ждо в
до'мъ свой. зане` мое^ю (т^о съдњла'но е^сть во'лею)12. (и^же е^гда слы'шаше)13 сло'во гн~е, (-)14 възврати'шася. не поидо'ша проти'вђ і^е^ровоа'мђ. (-)15
ѓ^бита' (же) ровоа'мъ въ і^ерsлимњ. и^ създа` гра'ды
стњна'ты въ і^ё^де'и. (-)16 състро'и (же) виџлее'мъ
и^ е^џа'мъ, и^ (џекђ'е)17, и^ веџ#сђр'ъ, и^ (съкхо'хъ)18, и^
(ѓ^дола'нъ)19, и^ ге'џъ, и^ (марсаръ)20, и^ зи'фъ. (н^о) и^
(а^дђра'мъ)21, и^ лахи'съ, и^ а^зи'кђ, и^ (са'лю)22. и^ е^ло'нъ, и^ хевро'нъ, и^же е^сть въ і^ё^де'и. и^ въ венїами'нњ гра'ды ё^правленњ'иши” (Є$гда же)23 затвори`
и^хъ стњна'ми. (-)24 положи` в ни'хъ нача'лники. и^
(пи'щамъ ё^ста'вы)25. (и^) ѓ^ле'и и^ вино`. по градђ
[-]26 (ѓ^рђж'ницы), и^ щи'тоM и^ ко'пїемъ (-)27 ё^крњпи'
(же) и^хъ вельми` ѕњ'ло. и^ (црsтвова на)28 і^ё'дњ и^
венїами'нњ” (-)29 Сщ~енницы (же) и^ левљ=ты. и^же
бя'хђ въ все'мъ і^и^л~и. прїидо'ша к немђ эT всњхъ
предњ'лъ (и^хъ). (ѓ^ставля'ющи поDгра'дїя. и^ ѓ^дръжа'нїя своя`)30” И$ поидо'ша къ і^ё'дњ въ і^ерsлиM
того ра'ди е^же и^згна' и^хъ, і^е^ровоаM, и^ сн~ы (и^хъ)31,
е^же не сщ~енъствова'ти гв~и” *И$ поста'ви себњ
жерцы`, на высо'кихъ, (-)32 идоломъ. и^ сђе'тныM, и^
те'л#цемъ, и%хже сътвори` і^е^ровоаM. и^ съврати` эT
всњ'хъ колњ'нъ і^и^л~евыX (къ и%доломъ) и^же въда'ста
срDце свое да възы'щђтъ г~а б~а і^и^л~ева, и^ (прихожда'хђ)33 пожре'ти жр'ътвъ (свои^хъ). преD гм~ъ
бм~ъ эTц~ъ свои^хъ” И$ ё^силя'хђ црsтво і^ё'дино. и ё^крњпися ровоа'мъ сн~ъ соло'монь за (тр^и лњта)34.
(ходи'ша б^о въ пђти` двDа, и^ соло'моня эTц~а е^го.
лњта то'лько тр^и). (-)35 приве'де (же) ровоа'мъ
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женђ` [моѓ^ла'џъ]36. дще'рь и^е^римђџ'ъ, сн~овъ дв~довыX, (а^вигеи'ль же)37, дще'рь е^лїа'влю сн~овъ (и^е^сай)38.
(ја%же)39 породи` е^мђ сн~ы. (е^хђ'са)40, и^ (сам#морїя)41,
и^ [заа'мъ]42. (-)43 по сихъ (же) поя'тъ себњ`
маа'хђ дще'рь (а^весало'млю)44, (и^же)45 роди` е^мђ
а^вїя, и^ е^џ#џїа, и^ зи'зђ, и^ (салимо'џа)46” И$ възлюби'
(же) ровоа'мъ [маа'хђ]47, дще'рь (а^весало'млю)48 наD
всњ'ми жена'ми свои^ми, и^ поDло'ж#ницъ (-)49. ја%ко
же'нъ, и~і, и^мњ`, и^ поDло'жницъ, [ћE]50. и^ роди`, (к~и,
сн~овъ)51. и^ (ћE, дще'рїи)52” *И$ поста'ви въ нача'лника
ровоа'мъ. а^вїя сн~а маа'ха, (и^)53 кня'ѕемъ наD (всею`)
бра'тїею свое'ю. того б^о (и^) цр~емъ сътвори'ти
помышля'ше, (и^же)54 ра'слъ наD всю` бра'тїю е^го,
(и^) наD всњми (сн~ы)55 і^ё'дины, и^ венїами'новыми,
и^ въ (всњ'хъ гра'дњхъ і^ё'ды, и^ венїами'на. и^ въ
всњхъ) гра'дњхъ стњна'тыX. и^ въ зда'сть (же)
и^мъ пи'ща мно'ги. и^ (мно'гихъ проси`)56 же'нъ”

Глvа, в~і”
1

(гда же ё^тверже'но бы'сть) црsтво ровоа'мово. и^ ё^крњпле'но. ѓ^ста'ви зако'нъ гн~ь,
и^ ве'сь і^и^л~ь с ни'мъ” (-)2 Бы'сть (же) въ
(лњто, е~ е)3, црsтва ровоа'мля (зане` съгрњши'ша г~ђ. Възы'иде сђаки'мъ цр~ь е^гљ=пеTскїи въ
і^ерsлимъ)4, съ ты'сящїю, и^ (ѓ'смь со'тъ)5 колесни'цъ. и^ ћE, ты'сящъ, ко'н#никъ. и^ не бњ` числа`
(наро'дђ)6, ја%же прїиде с ни'мъ эT е^гљ=пта”
(Левљ=ане)7, (и^ трогол#ди'те)8, и^ е^фїѓ'пи и^ взя'ша
гра'ды запа'систы и^же бя'хђ въ і^ё^де'и. и^ прїидо'ша (да'же) до і^ерsлима” (-)9 Саме'їа (же) пррoкъ
вънїиде къ ровоа'мђ, и^ къ нача'лникомъ і^ё'динымъ. и^же събра'ни бя'хђ въ і^ерsлиM, эT лица`
сђсаки'мова, (-)10 рече (же) к нимъ, сїя рече г~ь,
в^ы ѓ^ста'висте м^я, и^ а'зъ ѓ^ста'влю ваs в рђ'кђ
сђсаки'ма, (-)11 ё^боя'ша (же) ся нача'лницы і^и^л~евы, и^ цр~ь, и^ реко'ша. пра'ведеn е^сть г~ь. е^гда же
ви'дњ г~ь ја%же смире'ны бы'ша, (-)12 быs сло'во гн~е
къ саме'ю гл~ющи, ја%ко смире'ни сђть не разорю` иX
(-)13 даM (же) и^мъ въ ма'лњ спsнїе, и^ не ё^ка'плеT
ја%рость моя` на і^ерsлимъ, ѓ^баче бђдTђ въ слђги`
(да)14 позна'ютъ рабо'ты моя`, и^ рабо'ты црsтва
земля'мъ, и^ възы'иде сђсаки'мъ цр~ь е^гљ=пеTскїи,
(въ і^ерsлиM), и^ побра` съкро'вища, ја%же въ домђ`
гн~и, и^ (-)15 до'мђ цр~ева вс^я в#зя'тъ, и^ (-)16 щи'ты зла'тыя и%хже сътвори'лъ соло'монъ. (-)17 (в#
ниX мњсто сътвори` ровоаM (цр~ь) (-)18 мњ'дяны)19,
и^ поста'ви наD ни'мъ сђсаки'мъ, (цр~ь е^гљ=пет#скїи), нача'л#никовъ преDходя'щихъ, и^же стрежа'хђ
(дво'ръ пола'ты)20” И$ бы'сть е^гда въходити` цр~ю
въ до'мъ (бж~їи)21, вхожDахђ (и^) стрегђщїи` и^ преDходя'щїи. и^ ѓ^браща'ющђся е^мђ въсхожDахђ
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мона, його батька, тільки три роки.
18 Привів же Ровоам жінку Моолат, дочку Єрімута, з Давидових
синів, Авигель же, дочку Еліавову,
з Єсеєвих синів, 19 яка йому породила синів Єхуса, і Самморія, і Заама. 20 Після цього ж взяв собі Мааху, Авесаломову дочку, яка породила йому Авію, і Єттія, і Зизу, і Салимота. 21 І полюбив же Ровоам Мааху, Авесаломову дочку, понад всіх
своїх жінок і наложниць, бо мав 18
жінок і 60 наложниць. І він породив
28 синів і 60 дочок. 22 *І Ровоам поставив Авію, сина Маахи, на начальника і князем над всією своєю
братією, бо він думав його і царем
поставити. 23 І він виростав понад
всіх його братів і над всіх Юдиних
і Веніяминових синів, і в усіх містах Юди і Веніямина, і в усіх містах з мурами, і дав же їм багато їжі,
і вимагав численних жінок.

Глава 12
1 Коли ж закріпленим і затверженим стало Ровоамове царство,
він покинув господній закон і з ним
ввесь Ізраїль. 2 Сталося ж в 5-му
році Ровоамового царства: тому що
вони згрішили Господеві, прийшов
Суаким, єгипетський цар, до Єрусалиму 3 з тисяча і вісімсот колісницями і 60-ма тисячами кінноти. І не
було числа народу, що прийшов з
ним з Єгипту, лівійці, і троголдити,
і ефіопи. 4 І вони взяли міста з запасами, які були в Юди, і прийшли
аж до Єрусалиму. 5 Самея ж, пророк, ввійшов до Ровоама і до юдиних володарів, які зібрані були в Єрусалимі від Сусакимового лиця,
сказав же до них: Це сказав Господь: Ви мене залишили, і я залишу
вас в руці Сусакіма. 6 Перелякалися ж ізраїльські начальники й цар, і
сказали: Праведний є Господь! 7
Коли ж Господь побачив, що були
вони впокорені, було господнє слово до Самея, кажучи: Тому що є
впокорені, не знищу їх, дам же їм в
короткому часі ці спасіння, і мій
гнів не пролиється проти Єрусалиму, 8 однак будуть слугами, щоб
пізнали мої служби і служби царства землі. 9 І прийшов Сусакім, єгипетський цар, до Єрусалиму, і
взяв скарби, що в господньому домі і царському домі – все забрав, і
золоті щити, які зробив Соломон.
10 Замість них цар Ровоам зробив
мідні, і єгипетський цар Сусакім
поставив над ним начальників, вояків, які стерегли двір палати. 11 І
сталося, що коли входив цар до божого дому, входили і сторожі, і су-
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проводжуючі, і коли повертався він
– приходили назустріч супроводжуючі до свого складу зброї. 12 І коли
він упокорився, від нього відвернувся господній гнів, і нічим не був
ображений, бо і в Юди були добрі
слова. 13 *Скріпився ж цар Ровоам
в Єрусалимі і зацарював. 40 же і один рік мав, коли почав царювати, і
18 літ царював в місті Єрусалимі,
яке Господь вибрав, щоб там з усіх
племен ізраїльських називалося його ім’я. Ім’я ж його матері Намма,
аммонітка. 14 Зробив же він погане
і не випрямив своє серце, щоб шукати Господа. 15 Слова ж Ровоама,
перші і останні, ось чи не є вони записані в словах Самея пророка і Адда видючого, і в достовірнім оповіданні? Воювали ж проти себе Ровоам і Єровоам всі дні. 16 І заснув Ровоам зі своїми батьками. Похований
же був в місті Давидовім, і замість
нього зацарював його син Авія.

Глава 13

црс3. 15

црс3. 11

црс3. 12
вищ. 11

1 У 18-му році царя Єровоама
зацарював Авія над Юдою 2 і 3 роки царював в Єрусалимі. Ім’я ж його матері Миахія, дочка Уріїлова, з
Ґаваона. І була війна між Авією і
Єровоамом. 3 І він став до бою.
*Авія ж мав вояків – 40000 добірних мужів, і Єровоам вишикував
проти нього до бою 80000 мужів,
які, і ті, були вибрані і сильні до
боїв. 4 Встав же Авія на горі Сомор, яка була в околиці Ефремовій,
і сказав: Послухайте, Єровоаме і
ввесь Ізраїлю! 5 Чи хіба не знаєте
ви, що Господь Бог ізраїльський дав
царство над Ізраїлем навіки Давидові і його синам у вічний завіт. 6
*І встав Єровоам, син Наватів, раб
Соломона, сина Давида, і відступив
від свого пана. 7 І зібралися ж до
нього погані мужі, законопереступні сини, і спротивилися проти Ровоама, сина Соломонового. Ровоам
же був молодший і серцем боягуз, і
не зміг їм протиставитися. 8 І, отже, тепер ви кажете, що можете
противитися господньому царству,
яке належить Давидовим синам, маєте ж велике множество народу і за
богів золоті телята, які вам зробив
Єровоам. 9 *І чи ви не викинули
господніх священиків, синів Ааронових, і левітів, і зробили собі священиків з народу всієї землі? Ідучи
приходить і наповнить свої руки 7ма телятами і 7-ма баранами, і ставав священиком неправдивому богові. 10 Наш же Господь Бог є Той,
якого ми не покинули, його ж священики з синів Ааронових служать
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проти'вђ преDходя'щїи (къ ѓ^рђжници свое^и). и^
вънегда` смири'ся, ѓ^браще'на е^сть эT него ја%рость гн~я и^ ничиMже ѓ^скорблеn. и^б^о и^ въ і^ё'дњ
бя'хђ словеса` бл~га” (-)22 *Оу^крњпи' (же) ся (цр~ь) ровоаM въ і^ерsлимњ и^ црsтвова`. (-)23 м~ (же), і^ е^ді'но
лњто бы'сть е^гда црsтвова'ти нача`, и^ (и~і)24, лњтъ,
црsтвова` въ і^ерsлимњ гра'дњ е^го'же и^збра` г~ь. да и^менђе'тся и^мя е^го т^ђ эT всњ'хъ колњ'нъ [-]25
і^и^л~евых#” (-)26 И$мя (же) мт~ри е^го (на'м#ма)27, а^м#мани'та. (-)28 сътвори' (же) лђка'во, (и^)29 не и^спра'ви срDца свое^го да възы'щетъ г~а. (-)30 словеса
(же) ровоа'мова пе'рвая и^ послDњняа не се' ли сђть
пи'сана въ словесе'хъ саме'їя пррoка, и^ аDдо ви'дящаго, и^ (настоянњишемъ сказа'нїи)31. (-)32 ѓ^пол#ча'хђ же ся проти'вђ себњ ровоа'мъ, и^ е^ровоа'мъ вс^я дн~и. и^ ё^спе` ровоа'мъ (-)33 съ эTц~ы свои^ми. (-)34 погребе'нъ (же) е^сть, въ гра'дњ дв~дњ.
и^ црsтвова` а^вїа сн~ъ е^го в него мњ'сто”

г~ црs д~і

Глvа, г~і”
1

ъ (лњто, и~і) . (цр~я)2 и^е^ровоа'ма, црsтвова`
а^вїя на і^ё^де'и. (и^) [г~, лњта]3 црsтвова`
въ і^ерsлимњ. (-)4 и^мя (же) мт~ри е^го (миа^ха'їя)5 дщ^и ё^рїи'лева эT гаваѓ'на, и^ (б^њ
бра'нь)6 межи а^вїею, и^ е^ровоа'момъ. и^ (въполъчи'шася. *а^вїя же и^мња^ше бран#нњ'ишихъ мђже'и
и^збра'нныхъ, Wм~)7. і^ и^е^ровоа'мъ състро'и съпроти'вђ е^го бра'нь, Wп~. (мђже'и, и^же и^ тїи и^збра'нни
бњша. и^ къ бра'немъ крњпча'иши)8” (-)9 Ста'
(же) а^вїа на горњ` сомо'ри и^же бњ` въ предњле е^фре'мли и^ рече. слы'шите е^ровоа'мъ и^ весь і^и^л~ь. н^и
ли не вњ'сте ја%ко г~ь б~ъ і^и^л~евъ. възда'лъ црsтво
(дв~дђ на і^и^л~и въ вњ'ки)10, и^ сн~овомъ е^го, завTњ
(вњ'ченъ)11” *И$ въста` и^е^ровоа'мъ сн~ъ нава'товъ
рабъ (соло'моновъ)16 сн~а двDа. и^ эTве'ржеся эT господи'на свое^го, и^ събра'ша (же) ся к немђ мђ'жи
сђетнњ'иши сн~ове законопрестђ'пнїи и^ сопроти'ви'шася проти'вђ ровоа'ма сн~а (соло'моня)12 (-)13 Ровоа'м (же) бњ` ю^нњ'ишїи и^ (срDцемъ страшлиv)14, и^
не (мо'же проти'витися и^мъ)15. и^ нн~њ (ё^бо) (в^ы
гл~ете)16 да сопроти'витися мо'жете (-)17 црsтвђ
гн~ю (и^же въздержи'тъ по сн~овохъ двд~выX)18 (и%мате же)19 вели'ко людїи мно'жество и^ (-)20 те'лца зла'тыя и^хже сътвори` ваM і^еровоаM въ боги`. *и^
не не и^звергосте л^и сщ~ен#никовъ гн~ихъ сн~овъ а^аро'нь и^ левљ=тов#, и^ сътвори'сте себњ` жръцы` эT
людїи ([всея`]21 земля`)22. и^ды'и прїидетъ, и^ напо'лнитъ рђкђ свою эT те'лцовъ, (з~), и^ ѓ'внњхъ,
з~ хъ и^ сътвори'ся въ жръца` не сђщемђ богђ.
(на'шъ же)23 г~ь б~ъ (е^сть е^гоже) не ѓ^ста'вихомъ,
(-)24 сщ~ен#ницы (же) е^го слђжатъ г~ђ эT сн~овъ
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а^а^ро'нь. и^ левљ=ти сђть в чи'нњхъ свои^хъ жрђще
г~ђ, вс^есъж#же'нїя, ё'тро и^ предъ ве'черомъ, и^ џимїа'мъ сложе'нїя (по вс^я дн~и приносятъ г~ђ),
и^ преDлага'ю^тся хлњбы на столњ` чистњ'ишеM.
(е^сть же под на'ми)25 поDсвњщникъ зла'тыи, и^
свњти'лники е^го да вжегTђся всегда` къ ве'черђ.
мы` б^о храни'мъ повелњ'нїя г~а б~а эTц~ъ нашихъ, е^гоже вы` ѓ^ста'висте. (того ра'ди въ во'нњ
на'шеи б~ъ е^сть)26. и^ сщ~ен#ницы е^го (възвђча'тъ
трђба'ми и^ въз#шђмя'тъ)27 проти'вђ ва'мъ. сн~ове і^и^л~вы (не хо'щете) брани'ти проти'вђ г~ђ б~ђ
эTц~ъ (ва'шихъ)28, (и^же нњсть ва'мъ подо'бно)29.
(сїя томђ` гл~щђ)30, і^е^ровоа'мъ възврати` поDса'дђ
прїити` е'й. вза'дъ на ни'хъ. и^ бы'сть эT сђпроти'вђ і^ё'ды (са'мъ). и^ поDса'да съза'ди” И$ възврати'шася і^ё^де'и, и^ се` ви'дњша бра'нь. эT сђпроти'въ и^ съзаd и^ възопи'ша къ г~ђ. и^ сщ~ен#ницы
трђба'ми пњти нача'ша. (вси' же)31 (мђжи і^ё'дины възгласи'ша)32. (и^ с^е тњмъ въпїю'щимъ)”
И$ (ё^страши` б~ъ)33 і^е^рово`а'ма. (-)34 і^и^л~я. (и^же стоя'хђ) эT сђпроти'вђ а^вїя' (-)35 і^и^ё'ды. (-)36 бњжа'шеy сн~ове і^и^л~еви эT (-)37 і^ё'ды. и^ преда'сть и^хъ
(б~ъ)38 в рђкђ и^хъ. и^ порази` (ё^бо) и^хъ а^вїя и^
лю'ди е^го ја%звою вели'кою и^ падо'ша ра'нени эT
і^и^л~я, е~ со'тъ (-)39 мђже'и крњпкиX” И$ смири'ша же
ся сн~ове и^л~еви въ (вре'мя)40 т^о” И$ велми` ё^крњпи'шася сн~ове і^ё'дины” Того ради и^же ё^пова'ша
на г~а б~а эTц~ъ свои^хъ” (-)41 Погна'ша (же) а^вїя
въ слDњ і^е^ровоа'ма, и^ взя` (гра'ды е^го)42. (и^) виџе'ль, и^ ѓ'крsтныя се'ла е^го, и^ (гесана'и)43 (съ)44
се'лами е^го, і^ (е^вро'нъ)45 и^ се'ла е^го И$ не мо'же сђпроти'витися і^е^ровоа'м# [въ]46 вс^я дн~и а^вїя, (е^ю'же)47 порази` (-)48 и^ ё'мре. (-)49 (а^вїя (же) ё^крњпи'ся)50, и^ поя'т# (-)51 жеn, д~і. и^ роди`, (к~в, сн~овъ)53.
и^ (ћE и^ в~ дще'ри)53. (-)54 прочаа (же) словеса` а^вїа и^
дњя'нїя е^го, и^ словеса` е^го. пи'сана сђть (ши'рши) в# кни'ѕњ (а%д#до прoрка)55”

Глvа, д~і”
г~ црs е~і

1

(успе' *же) а^вїя съ эTц~ы свои%ми, и^ погребо'ша е^го въ градњ двд~вњ” (-)2 Црsтвова' (же) (а%сс#а)3 сн~ъ е^го в# него мњсто въ
дн~и (же) (а%с#сы)4 почи` земля` і^ё'дина.
лњтъ, і~. и^ сътвори` (а%сса). бл~го и^ ё^годно
(бы'сть) преD гм~ъ бм~ъ е^го, и^ преврати` ѓ^лтари
чю'ждая, и^ слђжбы вы'шняя, и^ съкрђши` (и%долы)5. и^ (дре'ва (же) посњче`)6. и^ повелњ` і^ё'дњ да
взы'щетъ г~а б~а эTц~ъ свои^хъ. и^ да сътвори'тъ
закоn (е^го) и^ за'повњди. и^ съкрђши'ша эT всњхъ
гра'довъ і^ё'диныX ѓ^лтари`, і^ и'долы и^ црsтвова` в
ми'рњ крњп#це, въ' градXњ і^ё'диныхъ. (смири' бо
665

Господеві, і левіти є у своїх чинах,
11 які приносять Господеві жертву
цілопалення вранці і перед вечором, і складений ладан на всі дні
вони приносять Господеві, і ставлять хліби на чистому столі. Є ж
між нами золотий підсвічник і його
світильники, щоб завжди були запалені при вечорі. Бо ми бережемо
накази Господа Бога наших батьків, якого ви покинули. 12 Задля
того в запаху нашому є Бог, і його
священики затрублять трубами і затрублять проти вас. Сини ізраїльські, не майте бажання воювати проти Господа Бога ваших батьків, яке
не є вам притаманним. 13 Як той це
говорив, Єровоам повернув засідку,
щоб вони прийшли на них ззаду, і
він сам був напроти Юди, і засідка
ззаду. 14 І повернулися юдині люди
– і ось побачили бій спереду і ззаду; і закричали до Господа, і священики почали трубіти трубами. 15
Всі ж юдині мужі закричали. І ось,
коли вони кричали, і Бог перелякав
Єровоама та Ізраїля, що стояли напроти Авії юдиного. 16 Втекли від
Юди ізраїльські сини, і Бог видав їх
в їхні руки. 17 І, отже, Авія побив
їх і його народ великою раною, і
впали ранені з Ізраїля 5 сот сильних мужів. 18 І сини ізраїльські були впокорені в тому часі. І дуже
скріпилися сини юдині задля того,
що вони надіялися на Господа Бога
своїх батьків. 19 Погнавсь же Авія
вслід за Єровоамом і взяв його міста, і Витель і його довколішні села,
і Ґесанай з його селами, і Еврон і
його села. 20 І Єровоам не міг протиставитися Авії в усі дні, в яких
побивав, і він помер. 21 Авія ж став
сильний і взяв 14 жінок, і породив
22-х синів і 60 і 2 дочки. 22 Осталі
ж слова Авії, і його діла, і його
слова є ширше записані в книзі
пророка Адди.

Глава 14
23 Заснув *же Авія зі своїми
батьками, і його поховали в місті
Давидовім. Зацарював же Асса, його син, замість нього. В днях же
Асси юдина земля спочила 10 літ.
14,1 І зробив Асса те, що було добре і миле перед його Господом Богом. 2 І він зніс чужі жертовники і
служби на висотах, і знищив ідолів,
і дерева ж порубав, 3 і наказав Юді,
щоб шукав Господа Бога своїх
батьків і щоб чинив його закон і
заповіді. 4 І усунув з усіх юдиних
міст жертовники й ідоли, і царював
сильно в мирі 5 в юдиних містах,
____________
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бо земля була упокорена. Збудував
же й міста з запасами в Юди, що
був у мирі, і в ті часи не повстала
ані одна війна, бо Господь подавав
йому мир. 6 Сказав же Юда: Збудуємо ці міста, і обгородимо стінами,
і підкріпимо баштами, і брами, і засуви в тій землі, де володітимемо,
бо ми шукали Господа Бога батьків
наших, і пошукав Він нас, і дав нам
спокій. Мир довкруги з поміччю.
Задля того збудували, і в будові не
було ні однієї перешкоди. 7 Мав же
Асса своїх вояків в зброї, що несли
щити і списи: з Юди – 300000, з
Веніямина зі щитами і стрільців –
280000; всі ж ці мужі сильні до війни. 8 *Вийшов же проти них Зарай,
етопець, зі своїми вояками: десять
сот по десять тисяч і 300000 колісниць. І він прийшов аж до Мариса,
9 і Асса вийшов йому назустріч, і
вишикувалися до бою в долині на
північ Мариса. 10 І Асса прикликав
Господа Бога і сказав: *Поможи
нам, Господи Боже наш, бо на тебе
ми покладаємо надію, і маючи безсумнівність в твоє ім’я, ми прийшли проти того множества. Господи Боже наш, Ти є. Людина не зможе проти тебе стати. 11 І Господь
перелякав ефіопів перед Ассою і
Юдою, і ефіопці ж втекли. 12 І гнав
їх Асса і народ, що з ним, аж до Ґедора, і ефіопи впали аж до вигублення, бо як Господь бив – вони були знищені і коли ставали до бою
перед його вояками. І вони взяли
багато здобичі 13 і побили їхні міста довкруги Ґедора, бо їх охопив
великий господній страх. І вони
знищили міста і винесли багато
здобичі, 14 але й вирізали огорожі
овець і амазонів і взяли безчисленне
множество скота і верблюдів, і повернулися до Єрусалиму.

Глава 15

муд. 1

1 Азарія ж, син Ададів, на ньому
був божий дух, 2 вийшов назустріч
Ассі, Юдиним і Веніяминовим синам, і сказав йому: Послухайте мене, Ассо і ввесь Юдо, і Веніямине!
Господь з вами, тому що ви були з
ним. Якщо шукатимете його, Він
відкриється вам, якщо ж покините
Його, Він покине вас. 3 Багато днів
було в Ізраїлі правдивої безбожності, і без священиків, й без учителів,
і без закону. 4 *Коли ж і поверне їх
в своїх болях – і закличуть до Господа Бога ізраїльського, Він повернеться до них. 5 В тому часі не буде миру тому, що виходить, бо господній гнів на всіх тих, що живуть
на землі, 6 бо і воюватиме народ
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ся земля`” създа' же и^) поса'ды запа'систы въ
(і^ё^де'и)7. и^же (поко'ино бы'сть)8, и^ ни е^ді'на (въ
времена` ты` бра'нь въста`)9, ми'ръ б^о г~ђ
възда'юще е^мђ. (-)10 рече (же) і^ё'да съзи'ждемъ
гра'ды сїя и^ ѓ^гради'мъ стњ'ны, и^ ё^крњпи'мъ
столпы`, и^ вра'та, и^ за'мки. в не'иy земли` господ#ствђ'емъ. ја%ко (-)11 в#зыска'хомъ г~а б~а (эTц~ъ
на'шихъ)12. (и^ възыска'на)13, и^ възда'сть на'мъ
ми'ръ по ѓ%крsтъ. съ поспњш#ствоM. (того ради
създа'ша, и^ ни е^ді'но въ строе%нїи помњша'нїе
бы'сть”) (-)14 И$мњ (же) (а%с#са)15, во'и. въ ѓ^рђжїи
свои^хъ, нося'щихъ щи'ты. и^ ко'пїа эT (і^ё'ды)16,
Wт~. (-)17 эT (венїа^ми'на)18 щи'т#никовъ. и ст`рњлцевъ. (Wс~п)19. вс'и же сїи мђжи на' брань
крњпчаиши” (-)20 *И$зы'иде (же) проти'вђ и^хъ (зара'и)21 е^џиѓ'плянин#, съ во'и (свои'ми) деся'тїю соT
тма'ми. и^ колесни'цъ, (Wт~)22, и^ прїиде да'же до
мари'са, и^ (а'сса, и^зы'иде)23 противђ е^мђ. и^
ё^строи'ша брань ё^ де'бри на сњверъ мари'са, и^
възва` а%сс#а г~а б~а (-)24 и^ реq. (-)25 *помоѕи` наM г~и
б~е на'шъ, зане` на тя ё^пова'емъ, и^ въ (твое`
и%мя)26 (и^мњ'ющи неѓ^бинове'нїе). прїидо'хом# съпроти'вђ (того мно'жества)27” Ги~ бж~е нашъ (ты`
е^си) не премо'жетъ противђ тебе` чл~къ. и^ (ё^страшил#)28 г~ь е^фиѓ'пы, преD (а'с#сою і^) и^ё'дою” И$
бњжа'ше (же) е^фїѓ'пы и^ гна` (и^хъ) (а^с#са)29 и^
лю'дїе и^же с ни'мъ да'же до гедо'ра, и^ падо'ша
е^фїѓ'пы даже до погђбле'нїа ја%ко (г~ђ бїю'щђ съкрђши'шася)30. и^ преD во'и е^го (ѓ^полча'ющеся). и^
взя'ша плене'нїя мно'га, и^ порази'ша гра'ды и^хъ
по ѓ%крsтъ гедо'ра. вели'къ б^о стра'хъ гн~ь ѓ^бъја%тъ и^хъ” И$ (разори'ша гра'ды)31, и^ мноh плњнъ
и^з#несо'ша. н^о и^ кђщи ѓ%вцамъ, и^ а^мазо'новъ и^з#сњко'ша. и^ взя'ша (скота` бесчи'слено мно'жество)32 и^ вельблюD. и^ възврати'шася въ і^ерsлимъ”

ниQ в~і

а~ црs д~і

Глvа, е~і”
1

(за'рїя же) сн~ъ [а^да'довъ]2, бы'сть в
не'мъ дх~ъ бж~їи, (-)3 и^зы'иде въ срњтенїе
(а%ссы, і^ё^де'ѓ^въ)4, и^ венїами'на, и^ реq (е^мђ)”
Оу^слы'шите м^я (а%сса)5. и^ весь і^ё'да, и^ венїами'нъ. г~ь с ва'ми, ја%ко бы'сте с ни'мъ. (-)6
а%ще в#зы'щете е^го, ѓ^бра'щется ва'мъ. (-)7 а%ще
(же) ѓ^ста'вите е^го, ѓ^ста'витъ васъ. (-)8 (мно'ги
дн~и)9 въ і^и^л~и без#бж~їя и%стинны, и^ без# сщ~енниковъ, (и^ без# ё^чи'тель же,) и^ беZ зако'на” *(Є$гда
же и^ ѓ^брати'тъ и^хъ въ печа'лехъ своиX. и^ възопїютъ къ г~ђ б~ђ і^и^л~евђ, ѓ^бря'щется и^мъ)10.
(-)11 въ (вре'мя ѓ'но)12 не бђдеT ми'ръ и^сходя'щемђ
(-)13, ја%ко ја%рость гн~я на всњ'хъ ѓ^бита'ющиX на
(земли`)14” И$ ѓ^полчи'тъ бо ся ја^зы'къ на ја^зы'къ,
666
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и^ граD проти'вђ гра'дђ, ја%ко (г~ь)15 смђтиT и^хъ въ
вся'кои печа'ли. и^ в^ы (ё^бо) ё^крњпи'теся. и^ не
ѓ^вя'жђтся рђ'ки ва'ши. (бђ'детъ б^о)16 м#зда`
дњ'ла ва'шего” И$же е^гда слы'ша (а%с#са) словеса` сїя, и^
пррoчество [а^за'рїя]17 пррoка. (-)18 ё^крњпи'ся и^ эTя'тъ и%долы, эT всея` земля` і^и^ё'ды и^ венїами'на,
и^ эT грDа и%хъже ё^крњпи` (и^е^ровоа'мъ) въ горњ
е^фре'мли” И$ ѓ^сщ~а ѓ%лтаръ гн~ь и^же б^њ преD притво'ромъ гн~имъ. (-)19 събра (же всего) і^ё'дђ, и^ венїами'на. и^ пришеlцы ѓ^бита'ющїи с ни'ми эT
е^фрема, и^ (манасїя)20, и^ эT симеѓ'на. (мно'ѕи б^о к
немђ прибњго'ша)21 эT і^и^л~я, ви'дящи ја%же г~ь б~ъ
е^го бы'сть с ни'мъ. (е^гда же)22 прїидо'ша въ і^ерsлимъ. въ мцsъ, г~. в (лњто, е~і)23. црsтва а%с#сы” И$
пожро'ша г~ђ въ (дн~ь то'и)24 эT кори'сти, (и^
плњне'нїи) е^же возведо'ша волоv, з~ соT и^ ѓ'венъ, з~.
тыся'щ# и^ вни'де эT зако'на (на ё^крњпле'нїе ми'ра)
да взы'щTђ г~а б~а эTц~ъ свои^хъ, (и^) всњ'мъ срDцем#, и^
всею` дш~ею (и^хъ). и^ вся'къ и^же (речеT, не взыска'ти)25 г~а б~а і^и^л~ева да ё'мреT, эT ме'ньшаго
да'же до бо'лшаго. эT мђжа да'же до жены`. (-)26
закля'ша же ся г~ђ гла'сомъ вели'кимъ, (-)27 въ
восклица'нїи. и^ въ звђ'кђ трђ'бномъ. (вси же
і^ё^де'и възра'довашася)28 ѓ^ кля'твњ. (-)29 всњ'мъ
(срDцемъ свои^мъ)30 кля'шася, и^ въ все'и воли
в#зыска'ша е^го, и^ ѓ^брњте'ся и^мъ” (-)31 Пода'сть
же и^мъ г~ь поко'и по ѓ%крsтъ” *(Но) и^ маа'хђ
мт~рь свою` и^змњни'лъ е^же не бы'ти въ слђж#бђ
а^ста'рта (и%дола), и^ съкрђши` (е^го)32, (в# кђ'съ
раздроби`,) и^ сож#же въ пото'цњ ке'дръстњмъ,
ра'звњ вы'шняа ѓ^ста'ви зане` бњ (въ і^ё^де'и и^)
въ і^и^л~и” Но (и^) срDце (а%с#сы)33 бњ съверше'но въ
всњхъ дн~ехъ е^го” И$ внесе` ст~ая дв~да эTц~а
свое^го, и^ ст~аа (в домђ` бж~їи)34, (и^) сребро` и^
зла'то, (-)35 съсђ'ды и^ бра'нь не бы'сть съ ни'мъ,
да'же до, л~е~ го, лњта црsтва (а%ссина)36”

Глvа, ѕ~і”
г~ црs ѕ~і

въ* (лњто, л~ и~ е)1, цр~ьства (е^го)2, взы'иде вааса цр~ь і^и^л~евъ, въ і^ё^де'ю, и^
стњнђ` ѓ^бъя'ше ра'мђ, (да ни е^ді'нъ
въ бо'язни можа'ше и^зыити`, и^ внїити`
въ црsтво а%с#сино)3 и^ възя'тъ (же) а%с#са (сребро` и^
зла'то)4 эT сокро'вищъ до'мђ гн~я, и^ (эT сокро'вищъ)5 цр~ьскихъ” И$ посла` къ (невеа^давђ)6 цр~ю
сљ=рьскђ, и^же ѓ^бита'ше въ дама'сцњ гл~ющи,
(прїими ми'ръ)7 промежи мене` и^ тебе`, и^ межи`
эTц~емъ моиM, и^ (-)8 эTц~емъ твои^мъ, (и^мњша
съглаше'нїе, того ра'ди)9 посла'хъ тебњ сребро` и^
зла'то, прїиди (да разбїемъ)10 эT мене` ваа%сомъ цр~я і^и^л~ева, и^ эTи'деT эT мене`, и^ слы'ша
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проти народу, і місто проти міста. Бо
Господь навів на них замішання в
усякім болі. 7 І ви, отже, скріпіться, і
хай не послабнуть ваші руки, бо буде
нагорода за ваше діло. 8 Коли це
почув Асса, ці слова і пророцтво пророка Азарії, він скріпився і викинув
ідолів з усієї Юдиної землі і з Веніямина, і з міст, які Єровоам скріпив в
Ефремовій горі, і освятив господній
жертовник, який був перед господнім
притвором. 9 Зібрав же він всього Юду і Веніямина, і приходьків, що проживали з ним з Ефрема, і Манасії, і з
Симеона, бо до нього численні прибігли з Ізраїля, бачачи, що його Господь Бог був з ним. 10 Коли ж прийшли до Єрусалиму в 3-му місяці, в
15-му році царства Асси, 11 і принесли Господеві жертви в тому дні зі
здобичі і полону, які привели: 7 сот
волів і 7 тисяч баранів. 12 І він ввійшов за законом на скріплення миру,
щоб шукати Господа Бога своїх батьків, і всім серцем, і всією їхньою душею. 13 І кожний, хто сказав не шукати Господа Бога ізраїльського, хай
помре: від молодого аж до великого,
від чоловіка аж до жінки. 14 Поклялися ж вони Господеві великим голосом з криком і зі звуком труби, 15 всі
же юдині сини зраділи за клятву, вони клялися усім своїм серцем і шукали його всім бажанням, і Він відкрився їм. Подав же їм Господь спокій
довкруги. 16 *Але й Мааху, свою матір, відсторонив, щоб не бути на служіння ідола Астарта; і розбив його,
роздробив на кусочки і спалив в кедронському потоці, 17 тільки залишив
височини, тому що були в Юди і в Ізраїлі. Але серце Асси було досконале
в усіх його днях. 18 І він вніс святе
Давида, свого батька, і святе в божому домі, і срібло, і золото, і посуд. І
не було з ним війни аж до 35-го року
Асиного царства.

црс3. 15

Глава 16
1 І *в 30 і 5-му році царства Аси
прийшов Вааса, ізраїльський цар, до
Юди і стіною обвів Раму, щоб ні
один не міг в страсі вийти і ввійти в
Асиному царстві. 2 І взяв же Асса
срібло і золото зі скарбів господнього
дому і з царських скарбів, і послав до
Невеадава, сирійського царя, який
жив в Дамаску, кажучи: 3 Прийми
мир між мною і тобою і між моїм
батьком і твоїм батьком. Вони мали
домовленість, задля того я послав
тобі срібло і золото. Ходи, проженімо
від мене Ваасу, ізраїльського царя, і
хай відійде від мене. 4 І син Адерів
послухав царя Ассу і послав начальників своїх вояків до ізраїльських
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міст; і вони побили Агинона, і Дана, і Авелмаїн, і всі околиці Нефталіма, обложені мурами. 5 Коли це
почув Вааса, ізраїльський цар, він
перестав будувати Рамаю і покинув
своє діло. 6 А цар Асса взяв всього
Юду, і вони взяли з Рами каміння і
дерево, яке Асса приготував на будову. Збудував же ними Ґавея і
Масфу. 7 І в тому часі прийшов
пророк Ананія до Асси, юдиного
царя, і сказав йому: Тому що ти
мав надію на сирійського царя, а не
на твого Господа Бога, задля того
втекли вояки сирійського царя з
твоїх рук. 8 *Чи не ефіопи і ливійці
були тобі численною і хороброю
силою, колісниці і кіннота, і дуже
велике множество? І коли ти надіявся на Господа, і Він їх видав у
твої руки. 9 *Бо господні очі глядять на всю землю і дають сулу
тим, що досконалим серцем вірять
в Нього. Адже ти зробив безумно, і
задля цього ще в теперішньому часі
повстане проти тебе війна. 10 Розгнівався ж Асса на видючого, наказав його посадити до в’язниці, бо
дуже розгнівався задля цього і вбив
в часі тому багатьох з народу.11 Діла ж Асси, перші і останні, записані
є вони в книзі юдиних царів й Ізраїля. 12 Захворів же Асса в 39-му році свого царства дуже великою хворобою на ноги і навіть в своїй немочі не шукав Господа, але лікарів.
13 І заснув же він зі своїми батьками, і помер в 41-му році свого царства. 14 І його поховали в його гробі, який він викопав в місті Давидовому. Поклали ж його на постелі, і
наповнили пахощами і родами пахучого миру, і зробили йому дуже
великий похорон.

Глава 17
1 Зацарював же замість нього
його син Йосафат. І перемагав проти Ізраїля. 2 Йосафат же поставив
тисячників числом в усіх юдиних
містах, які були оточені стінами, й
розглянув питання помочі в Юдиній землі і в Ефремових містах, які
забрав його батько Асса. 3 І Господь був з Йосафатом, бо він ходив
в перших дорогах свого батька Давида і не надіявся на ідолів, 4 але
на Бога свого батька, і пішов за наказами свого батька, а не за ізраїльськими гріхами. 5 Скріпив же Господь царство в його руках, і вся
Юдея дала Йосафатові дари, і в
нього було богатство і слава велика. 6 І піднялося його серце в господній дорозі, і він ще знищив з
______
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сн~ъ а^де'ровъ цр~я (а%с#сђ)11, и^ посла` нача'лники во'емъ
своиM, къ гра'домъ і^и^л~евымъ, и^ порази'ша (а^гино'на)12, и^ да'на, и^ а^велмаи^нъ, и^ вси` поса'ды неџали'мли стњна'та, (и^же)13 е^гда` слы'ша ваа'са (цр~ь
і^и^л~евъ) ѓ^ста'ви съзида'ти рама'ю и^ ѓ^ста'ви дњ'ло
свое`” (-)14 А/сса (же) цр~ь прїя'ть вс^ю і^ё^де'ю, и^ взя'ша
ка'менїе эT ра'ма и^ лњ'съ (-)15 (и^же на съзида'нїе
ё^гото'ва а%с#са)16” (-)17 Създа' (же) в ни'хъ (гаве'я)18, и^
ма'сфђ, и^ въ вре'мя ѓ'но прїиде а^на'нїя пррoкъ, къ
(а%с#сњ)19 цр~ю і^ё'динђ” И$ рече е^мђ е^же и^мњ'лъ е^си
ё^пова'нїе ко цр~ю сљ=рскђ, а^ не (-)20 къ г~ђ б~ђ твое^мђ”
Того ра'ди ё^шли` (цр~я си'рьскаго во'и)21 эT рђ'кђ
твое'ю” *Не е^фиѓ'пи ли, и^ ливїи бя'хђ тебњ` въ
си'лђ мно'гђ и^ въ др'ъзость. (колесни'цъ и^) ко'нникъ.
(и^) мно'жество ѕњ'ло” И$ вънегда` къ г~ђ вњ'ровалъ
е^си, (и^) преда` (и^хъ) въ рђкђ твою`. *(ѓ%чи б^о)22 гн~и
съзира'ющи вс^ю зе'млю. и^ въздаю'тъ крњ'пость
тњ'мъ, и^же срDцемъ съвръше'номъ вњ'рђютъ
во'нь. бђе' б^о сътвори'лъ е^си, (и^ сего ра'ди т^о е^ще`)23
настоя'щаго вре'мени на' тя бра'нь въста'нетъ”
(-)24 Разгнњ'ва же ся (а%с#са)25 на ви'дящаго. повелњ`
е^го в#сади'ти во стражи'лницђ. (ѕњ'ло) бо (сего ра'ди
прогнњ'вася)26 и^ ё^би` (-)27 эT людїи во вре'мя т^о
(мно'гиX). (дњла же а%с#сы)28 пр'ьвая и^ послњ'дняа,
пи'сана сђть въ кни'ѕњ цр~еи і^ё'диныX (-)29 і^и^л~я”
Разболњ' же ся (а%сса)30 въ (лњто, л~џ)31. црsтва
свое^го. (бо'лњзнїю ѕелнњ'ишею) на' ноги, (-)32 и^ ни
в не'мощи свое'и, възыска` г~а, н^о вра'чевъ” И$ ё^спе
(же)33 съ эTц~ы свои^ми, и^ ё'мре [лњта, м~а го]34,
црsтва е^го. и^ погребо'ша е^го въ гро'бњ (е^го). и^же
и^скопа` (-)35 въ' градњ двд~вњ. (-)36 положиша (же)
е^го на посте'лњ и^ напоlниша а^рама'ты, и^ ро'ды
ми'ра ё^ха'н#наго, и^ сътвори'ша е^мђ погребъ вели'къ ѕњ'ло”

Глvа, з~і”
1

(рsтвова' же) и^ѓ^сафа'тъ сн~ъ е^го в# него
мњ'сто, и^ премога'ше (проти'вђ і^и^л~я. и^ѓ^сафа'тъ)2. (-)3 поста'ви (же ты'сящники
число'мъ)4 въ всњх# гра'дњхъ і^ё'диных#.
и^же бя'хђ ѓ^граже'ни стњна'ми. (пособле'нїе же расмотри` в земли`)5 і^ё'динњ; и^ въ' градњхъ е^фрњ'мовыX и%х#же побра (а%сса)6 эTц~ъ е^го. и^ бы'сть г~ь
съ и^ѓ^сафа'томъ. ја%ко хо'дитъ въ пђте'хъ (дв~да) эTц~а свое^го пр'ьвыхъ. и^ не ё^пова` на и%долы
н^о на' (-)7 б~а эTц~а свое^го (-)8. и^ (про'иде в повеле'нїи эTц~а свое^го)9. а^ не (по грњхоM і^и^л~евыM)10” (-)11
Оу^крњпи' (же) г~ь црsтво в рђкђ е^го. и^ да'ша вс^я
і^ё^де'я да'ры и^ѓ^сафа'тђ, и^ бы'сть е^мђ бога'т#ства, и^ (мно'га сла'ва)12. и^ възнесе'ся срDце е^го въ
пђть гн~ь. и^ па'ки (высо'кая и%долы и^ лђ'ги эT
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і^ё'ды и^зя'тъ)13” (-)14 Въ тре'тїе (же) лњто црsтва свое^го. посла` нача'лниk свои^хъ, и^ сн~овъ си'лныхъ, (и^) а^вдїю и^ заха'рїю, и^ наџанаи'ла, и^ михе'а. да ё^ча'тъ въ' градњхъ і^ё^диныX. и^ с ни'ми
левљ=ти самђ'ия, и^ (наџананїя)15, и^ (вав#дїя)16,
и^ а^сїи'ля, и^ семирамо'џа, і^ и^ѓ^наџа'на, и^ а^донїю,
и^ товїю левљ=ты і^ и'же с ни'ми (и^) е^лиса'мђ, и^
ѓ^ра'ма жръца`. (-)17 ё^ча'хђ (же лю'ди) въ і^ё^де'и,
(и^мњ'ющи)18 кни'гђ зако'на гн~я и^ ѓ^б#ходя'хђ вс^и
гра'ды і^ё^дины (-)19 ё^ча'хђ лю'ди” (Того ра'ди сътворе'нъ быs)20 стра'хъ гн~ь на всњ'хъ црsтвахъ
зе'мъских#. и^же бя'хђ по ѓ%крsтъ і^ё^де'и. не смња'хђ бранити проти'вђ и^ѓ^сафа'та. (н^о) и^ эT и^ноплеме'нникъ (и^ѓ^сафа'тђ да'ры приноша'хђ)21. (-)22
сребро` и^ да'ры. (-)23 а^ра'ви (же) привожахђ (-)24 ѓ%венъ (и^) ѓ^веw Wз~, (и^) з~ со'тъ. (и^ козеl толи'коже),
(възрасте же и^ѓ^сафа'тъ и^ възвели'чися)25 да'же
до вы'шнихъ. и^ създа` (въ і^ё^де'и до'мы)26 (ја%ко
столпы`)27. и^ (мно'га дњ'ла)28 ё^гото'ва (в поса'дњхъ і^ё'диныX)29 и^ мђ'жи (же) бра'нницы (и^) крњ'пцы бя'хђ въ і^ерsлимњ, (и%м#же т^о)30 число` (-)31 по
домоM, (и^ ѓ^би'телїи и^хъ е^ді'ныхъ)32” Въ і^ё^дњ
(нача'лники во'емъ е^дђна'съ)33 во'жDъ. и^ с ни'мъ
(крњпча'иша мђ'жи)34, Wт~, и^ пото'мъ (и^ѓ^а^нна'нъ)35 нача'лникъ, и^ с ни'мъ, Wс~, (и^) Wп~, пото'м#
(же) а^масїа сн~ъ (захарїевъ)36 пресщ~енъ г~ђ, и^ с
ниM, (Wп~, мђже'и си'лныхъ)37, (томђ` послњдоваше
хра'бры къ бра'немъ)” (-)38 эT венїами'на, (-)39
е^лїа'да, и^ с ни'мъ дръжа'щихъ лђ'къ и^ щи'тъ,
(Wн~, си'лныX)40” Пото'мъ (па'ки) (и^ѓ^задавъ)41, и^ с
ни'мъ Wр~, и^ Wп~, си'лни къ бра'ни, тїи (вс^и) бя'хђ
въ рђ'кђ цр~евђ, кромњ и%ныX чт^о постави цр~ь на
(посадњхъ)42 стњнатыхъ, въ все'и і^ё^де'и”

Глvа, и~і”

г~ црs к~в

бы'сть и^ѓ^сафа'тђ (-)1 бога'тъство, и^ сла'ва мно'га, и^ пояT женђ в домђ` (а^ха'вли)2,
(и^ племени сложенъ е^сть а^хавлю), *и съниде (же) по лњтеX к (немђ)3 съвръше'не
въ самарїю, и^ (е^го прише'ствїю, ё^би` а^ха'въ ѓ%вны, и^ волы` мно'ги, (томђ) и^ людемъ и^же (прїидо'ша) с ни'мъ, (-)4 помоли' (же) ся томђ, да
взы'идетъ (-)5 въ рамо'џъ галади'т#скїи” (-)6 Реq
(же) (а^ха'въ)7 цр~ь і^и^л~евъ, къ и^ѓ^сафа'тђ цр~ю іё'динђ, прїиди` съ мно'ю въ рамо'џъ галаа^ди'т#скїи” (к немђ то'и эTвњща`)8, ја%ко а%зъ и^ ты`,
ја%ко лю'дїе твои` та'ко и^ лю'дїе мои`, с тобо'ю
(же бђдемъ) въ бра'ни” И$ реq и^ѓ^сафа'тъ цр~ю і^и^л~евђ, (совњща'ися молю` т^я, преDстоя'щимъ словесе'м# г~ђ)9, и^ събра (б^о) цр~ь і^и^л~евъ пррoковъ, у~,
мђже'и, и^ рече къ ни'мъ, а%ще (въ рамо'џъ га669

Юди високі ідоли і гаї. 7 В третьому ж році свого царства послав
своїх начальників і сильних синів, і
Авдія, і Захарію, і Натанаїла, і Міхея, щоб навчали в юдиних містах;
8 і з ними левітів – Самуя, і Натананія, і Вавдія, і Асіїла, і Семирамота, і Йонатана, і Адонію, і Товію,
і тих левітів, що з ними; і Елисаму,
і Орама – священиків. 9 Вони ж
навчали народ в Юди, маючи книгу
господнього закону, і обходили всі
юдині міста, навчали народ. 10 Задля того був господній жах на всіх
царствах землі, що були довкруги
Юди, вони не сміли воювати проти
Йосафата, 11 але і від чужинців
приносили Йосафатові дари – срібло і дари, Арави ж приганяли 7000
і 7 сот баранів і овець 12 і стільки ж
козлів. Виріс же Йосафат і став
славним аж до висоти, і збудував в
Юдеї доми і башти, 13 і багато діл
він приготував в юдиних околицях,
і в Єрусалимі ж були військові мужі і сильні. 14 Їхнє число за домами
і мешканнями їх одних: в Юди начальники вояків – вождь Едунас, і з
ним 300000 сильних мужів; 15 і
після нього Йоаннан – начальник, і
200000 80000 з ним; 16 після нього
ж – Амасія, син Захаріїв, посвячений Господеві, і з ним 80000 мужів
сильних, ішли за ним, хоробрі на
війні; 17 З Веніямина – Еліада, і з
ним 50000 сильних, що держали
лук і щит. 18 Після нього, далі, –
Йозадав, і з ним 100000 і 80000
сильних до війни. 19 Ці всі були в
царських руках, за винятком інших,
яких цар поставив в містах з мурами в усій Юдеї.

Глава 18
1 І були в Йосафата багатство і
велика слава і він взяв жінку з Ахавового дому і споріднився з Ахавовим родом. 2 *І по роках зійшов же
до нього вповні, до Самарії, і Ахаав
його приходові зарізав багато баранів і волів, йому і народові, що
прийшов з ним, попросив же його,
щоб пішов до Рамота ґаладитського. 3 Сказав же Ахав, ізраїльський
цар, до Йосафата, юдиного царя:
Ходи зі мною до Рамота ґалаадитського. До нього той відповів: Так
як я, і ти. Так як твій народ, так і
мій народ, з тобою будемо в битві.
4 І сказав Йосафат ізраїльському
цареві: Порадься, прошу тебе, відносно сказаних слів з Господом. 5
Бо й зібрав ізраїльський цар 400
мужів-пророків, і сказав до них: Чи
_______
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піду на війну до Рамота ґалаадського,
чи оставлю? І ті сказали: Піди, і Бог
видасть в руки царя. 6 Сказав же Йосафат: Чи немає тут господнього пророка, ще хай в того знову запитаємо?
7 І сказав ізраїльський цар до Йосафата: Є один муж, яким можна запитати Господа, але я його ненавиджу,
бо не пророкує мені добро, але зло в
усьому його часі. Він Міхея, син
Ємли. Сказав же Йосафат: Не говори,
царю, таким способом. 8 І цар ізраїльський покликав одного з євнухів і
сказав йому: Швидко поклич Міхею,
сина Ємли. 9 Далі цар ізраїльський і
Йосафат, цар юдин, оба сиділи на
престолі, і кожний зодягнений царською прикрасою; сиділи ж на широкому місці при самарійських брамах,
всі ж пророки пророкували перед ними. 10 Адже Седекія, син Ханана,
зробив собі залізні роги і сказав: Так
сказав Господь: Цими потопчеш Сирію, доки не знищиш її, 11 всі ж пророки так само пророкували й говорили: Піди до Рамота ґалаадського – і
тобі пощастить, і видасть їх в руки
царя. 12 Посол же пішов, щоб покликати Міхея, сказав йому: Ось слова
всіх пророків одними устами звіщають добро цареві. Прошу, отже, і тебе, щоб слово твоє від нього не віддалилося. Говори ж добро йому. 13 І
відповів Міхея: Живе Господь! Те,
що лиш скаже мені мій Бог, це говоритиму. 14 Прийшов він до царя. Йому цар сказав: Міхеє, чи піду до ґалаадського Рамота на війну, чи залишу?
Той йому відповів: Підіть. Все. Бо
пощастить тобі, і вороги будуть видані у ваші руки. 15 Сказав же йому
цар знову: Багато разів я тебе заклинаю, щоб ти мені не говорив, хіба те,
що є правдою в ім’я господнє. 16 І
той сказав: Я побачив ввесь Ізраїль
розсіяним по горах, наче вівці без
пастиря. І сказав Господь: Ці не мають пана, хай повернуться, кожний
до свого дому в мирі. 17 І сказав цар
ізраїльський до Йосафата: Чи не сказав я тобі, що цей мені не пророкує
нічого доброго, але хіба зло. 18 І сказав Михея: Не так. Отже, послухайте
господнє слово: Я побачив Господа,
що сидів на своїм престолі, і всі небесні вояки стояли перед ним по правиці і лівиці. 19 І сказав Господь: Хто
обманить Ахава, ізраїльського царя,
щоб він пішов і впав у Рамоті ґалаадському? І сказав один так, й інший
сказав так. 20 Вийшов дух і став перед Господом, і сказав: Я його обманю. До нього Господь: Як сказав?
Обманеш? 21 І той відповів: Відійду і
буду духом обмани в устах всіх його
пророків. Сказав же Господь: Чи об_____
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лааDскїи къ бра'ни пои^ти` и^мамы)10, и^ли поко'итися, и^ тїи рњша, в#зы'иди, и^ преда'сть б~ъ
въ рђ'кђ цр~евђ” (-)11 Рече (же) иѓ^сафатъ ни л^и
нњсть т^ђ пррoка гн~я, е^ще да (эT того па'ки
въпро'симъ)12, и^ рече цр~ь і^и^л~евъ къ и^ѓ^сафа'тђ,
е^сть мђжъ е^ді'нъ и%м#же мо'жетъ въпроси'ти
г~а (-)13, (н^о)14 а%зъ (ненави'жђ)15 е^го, и^же не прорица'етъ мнњ` бл~га, н^о (ѕло` въ все` вре'мя е^го)16, сїи михе'я сн~ъ и^е'мла” (-)17 Реq (же) и^ѓ^сафа'тъ не гл~и цр~ю тњ'мъ ѓ^бы'чаемъ” И$ възва`
цр~ь і^и^л~евъ е^ді'ного эT е^внђ'хъ, и^ рече (е^мђ), (зови) в#бо'рзњ михе'ю сн~а и^е'мла, па'ки цр~ь і^и^л~евъ,
и^ ѓ^сафа'тъ цр~ь і^ё'динъ, (ѓ%ба сњдя'хђ)18 на
прsтлњ (-)19, (ко'ждо) и^ ѓ^блече'ни (красото'ю цр~ьскою)20, сњдя'хђ (же) на простра'н#ствњ блиZ
вра'тъ самарїискиX, (-)21 вс^и (же) пррoцы пррoчествова'хђ преD ни'ми, (-)22 (седекїа б^о сн~ъ хана'на,
сътвори е^мђ)23 ро'га желњ'зна, и^ рече” Сїя реq
г~ь, тњми попере'ши сљ=рїю, до'ндеже съкрђшиши е^я, (-)24 вс^и (же) пррoцы (та'коже прорица'хђ)25, и^ гл~ахђ, взы'иди въ рамо'џъ галаа'дъ и^
преспњва'еши, и^ преда'стъ (и^хъ)26 въ рђ'кђ
цр~евђ, (-)27 посо'лъ (же) (и^де)28 къ званїю михе'я, рече е^мђ (-)29, с^е (словеса` всњхъ)30 пррoкъ
(е^ді'нњми ё^сты)31 бл~га цр~еви (възвњща'ютъ).
(прошђ ё^бо и^ тебе` да сло'во твое эT е^го не ё^далится)32. (-)33 гл~и (же) бл~га (е^мђ), и^ эTвњща михе'я. живе'тъ г~ь и^же чт^о е^лико рече'тъ
(мнњ б~ъ)34 (мо'и) с^е гл~ю. (-)35 прїиде (б^о) къ
цр~ю. (е^мђже цр~ь рече)36, михе'я. и^ти л^и и%мамъ въ рамо'џъ галаа'дъ къ бране'нїю, и^ли
поко'ити” (К немђже то'и эTвњща`)37, и^зы'идете
вс^я бо преспњва'нїя прїидђтъ т^и, и^ предадђтся (враги`) в рђ'ки ва'ша. (-)38 реq (же) (цр~ь
е^мђ)39 (па'ки). Множи'цею (тебе заклина'ю я&)40.
да (мнњ не гл~еши)41 то'кмо, чт^о и%стинно е^сть
въ и^мя гн~е. и^ то'и рече. ви'дњхъ (ве'сь) і^и^л~ь
расточе'нъ въ гора'хъ ја%ко ѓ%вца без# па'стыря”
И$ рече г~ь, не и%мђть (сїи) господи'на, да ѓ^брати'тся е^ді'нъ ко'ждо в до'мъ свои в# ми'рњ” И$
рече цр~ь і^и^л~евъ къ и^ѓ^сафа'тђ. ни л^и рњхъ тебњ ја%ко не прорицаеT се'и мнњ` ничтоже бл~га, н^о
ѕл^о. и^ рече (михе'я), не та'ко слы'шите (ё^бо)
сло'во гн~е. ви'дњхъ г~а сњдя'ща на прsтлњ е^го,
и^ вс^и во'и нбsныя преDстоя'щи (е^мђ ѓ^деснђю и^
ѓ^шђ'юю)42” И$ рече г~ь кт^о прельсти'тъ (а^ха'ва)43
цр~я і^и^л~ева, (да)44 взы'идетъ и^ паде'тъ въ
рамо'тњ галааDскомъ. и^ гл~аше е^ді'нъ та'ко, і^
и'нъ реq та'ко. (-)45 и^зы'иде дх~ъ и^ ста` преD гм~ъ
и^ рече. аZ прельщђ` е^го, (е^мђже)46 г~ь в# чемъ (рече
прельсти'ши). и^ то'и эTвњща`. эTи^дђ и^ бђ'дђ
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дх~ъ л#жи'въ въ ё^ста` всMњ пррoкомъ е^го” (-)47 Рече
(же г~ь) прельсти'ши л^и и^ премо'жеши л^и, и^зы'иди
и^ сътвори` та'ко” И$ нн~њ (ё^бо) с^е (г~ь даде`)48
дх~ъ л#жи'въ въ ё^ста` всњмъ прoрком# твои'мъ
си'мъ. и^ г~ь гл~алъ е^сть ѓ^ тебњ` ѕло`. и^ пристђпи' (же) седекїя сн~ъ (ханаа'на)49. и^ ё^да'ри михе'ю
в лани'тђ. и^ рече е^мђ кои'мъ пђтеM про'иде дх~ъ
гн~ь эT мене е^же гл~ати тебњ” (-)50 Рече (же) михе'я. (т^ы то`)51 ё%зриши въ дн~ь ѓ'нъ. когда`
входя'щъ бђ'деши къ ло'жницњ. эT ложница да
ё^кры'ешися. (повелњ' же)52 цр~ь і^и^л~евъ (гл~ющи)
възми'те михе'ю и^ веди'те (е^го) къ (и^м#ми'рђ)53
нача'лникђ гра'да. и^ къ (и^а'сђ)54 кн~ѕю сн~ђ цр~евђ.
и^ (гл~ите)55 сїя (гл~етъ)56 цр~ь. поста'вите того
в# темни'цђ. и^ (дади'те е^мђ)57 хлњ'ба ма'ло, и^
воды` по ѓ^скђ'дђ до'ндеже ѓ^бращђся в# ми'рњ (-)58
рече (же) михе'я. а%ще (ѓ^брати'шися)59 въ ми'рњ.
нњ'сть (г~ь гл~алъ)60 мнњ`, (и^ рече”) Слы'шите (вс^и
лю'дїе)61. (того ради)62 в#зыиде цр~ь і^и^л~евъ, и^
ѓ^сафаT цр~ь і^ё'динъ въ рамо'џ#, (и^) галаа'дъ” (-)63
Рече (же) цр~ь і^и^л~евъ къ и^ѓ^сафа'тђ. премени` на'
мя ри'зы твоя`. и^ та'ко (къ ѓ^полче'нїю и^дђ`)64.
(-)65 ты (же) ѓ^блеци'ся в ри'зы моя`. (-)66 премени (же) цр~ь і^и^л~евъ ри'зы (-)67 и%де къ бра'ни” (-)68
Цр~ь (же) си'рьскїи повелњ` вожеM ко'н#никъ своиX гл~ющи.
не ѓ^полча'итеся проти'вђ ме'ншаго, и^ли проти'вђ
бо'льшаго. то'кмо проти'вђ (само'го цр~я і^и^л~ева)69.
и^ бы'сть е^гда ви'дњша нача'лницы ко'н#никоM и^ѓ^сафа'та, (-)70 гл~аша цр~ь і^и^л~евъ еs (се'и). и^ ѓбыидо'ша е^го вою'юще. (-)71 (і^ѓ^сафаT же възопи`)72 (къ
г~ђ). и^ г~ь (послђша)73 е^го и^ ѓ^брати и^хъ (-)74 эT
него. и^ бы'сть е^гда (б^о) ви'дњша вое^во'ды ко'нникъ ја%ко не бы'сть цр~ь і^и^л~евъ. (-)75 ѓ^ста'виша
е^го. (слђчи' же ся да е^ді'нъ эT людїи стрњлцђ
не вњдђщи и^спђсти`)76 и^ порази` цря і^и^л~ева промежђ въздыха'нїя, и^ (-)77 пан#цы'ря и^ (ѓ'нъ поDча'шемђ свое^мђ рече)78. ѓ^брати` рђ'кђ твою` і^ и^зведи` м^я эT бра'ни ја%ко пораже'нъ е^смь. и^ сконча'но е^сть ѓ^полченїе в# дн~ь то'и, и^ цр~ь і^ил~евъ б^њ
стоя` в# колесни'цы (свое'и). (проти'вђ сирїѓM даy до'
вечера)79 и^ ёMре заходящђ слн~цђ”

Глvа, џ~і”
1

(ъзврати' же) ся и^ѓ^сафа'тъ цр~ь і^ё'динъ
въ до'мъ сво'и ми'рно въ і^ерsлимъ. (-)2 (е^гоже срњте`)3 (е^вђ`)4 сн~ъ а^на'нїи. ви'дящаго и^
рече к немђ. (-)5 нечести'вђ л^и дае'ши по'мощь. и^л^и ненави'димаго эT г~а дрђжбђ съклада'е^ши” (И$ рече е^мђ і^ё'е,) сего ра'ди (не) бы'сть на'
тя гнњвъ гн~ь. (ја^ко и%на бл~га дњла)6 ѓ^брњте'на сђть в# тебњ`. зане` эTя'лъ е^си (кђми'ры)7 эT
671

манеш і чи переможеш? Вийди і
зроби так. 22 І тепер, отже, ось Господь дав духа обмани в уста всім
цим твоїм пророкам, і Господь сказав про тебе зло. 23 І приступив же
Седекія, син Ханаана, і вдарив Міхею по щоці і сказав йому: Якою
дорогою пішов від мене господній
дух, щоб до тебе говорити? 24 Сказав же Міхея: Ти те побачиш у тому дні, коли ввійдеш зі спальні до
спальні, щоб сховатися. 25 Наказав
же цар ізраїльський, кажучи: Візьміть Міхею! І поведіть його до Іммира, начальника міста, і до князя
Іаса, царського сина. 26 І скажіть:
Це говорить цар: Покладіть того до
в’язниці! І дайте йому мало хліба і
води з браком, доки не повернуся в
мирі. 27 Сказав же Міхея: Якщо ти
повернешся в мирі, Господь до мене не говорив. І сказав: Послухайте
всі народи! 28 Задля того пішов ізраїльський цар і Йосафат, цар юдин, до Рамота і Ґалаада. 29 Сказав
же ізраїльський цар до Йосафата:
Поклади на мене твою одіж, і я так
ввійду до бою, ти ж зодягнися в
мою одіж. Змінив же ізраїльський
цар одіж, ввійшов до бою. 30 Цар
же сирійський наказав вождям своєї кінноти, кажучи: Не воюйте проти малого або проти великого, тільки проти самого ізраїльського царя.
31 І сталося, що коли начальники
кінноти побачили Йосафата, говорили: Цей є ізраїльським царем. І
оточили його, воюючи. Йосафат же
закричав до Господа, і Господь його вислухав і відвернув їх від нього. 32 І сталося, бо коли побачили
воєводи кінноти, що він не був ізраїльським царем, покинули його.
33 Трапилося ж, що один з чоловіків-стрільців, незнаючи, випустив
стрілу і зранив ізраїльського царя
між легенями і панцирем. І він сказав своєму підчашому: Поверни
твою руку і виведи мене з бою, бо я
ранений. 34 І закінчено бій в тому
дні, і цар ізраїльський стояв у своїй
колісниці напроти сирійців аж до
вечора, і помер, як заходило сонце.

Глава 19
1 Повернувся ж Йосафат, цар юдин, до дому свого до Єрусалиму з
миром. 2 Його зустрів Еву, син Ананія, пророка, і сказав до нього:
Чи ти грішному даєш поміч? Чи
зненавидженому Господом віддаєш
дружбу? І сказав йому Іує: Через це
не був на тобі господній гнів, 3 бо
інші добрі діла були знайдені в тобі, бо ти знищив бовванів з юдиної
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землі і випрямив твоє серце, щоб
шукати Господа Бога твоїх батьків.
4 І, отже, поселився Йосафат в Єрусалимі. Знову ж вийшов до народу
від Вирсавії аж до Ефремової гори,
і повернув їх до Господа Бога своїх
батьків. 5 І він поставив же суддів
землі в усіх юдиних містах з запасами в кожному місті, 6 і наказав
суддям: Глядіть, – сказав, – що робите, бо не чините людський суд,
але господній. І що лиш же судите,
зостане у вас. 7 І тепер хай з вами
завжди буде господній страх, і все
чиніть з любов’ю. *Бо Немає перед
нашим Господом Богом беззаконня, ані зглядання на лице, ані брання винагороди. 8 В Єрусалимі ж
Йосафат поставив левітів, і священиків, і начальників родів з Ізраїля,
щоб судили суд і господнє діло
тим, що живуть в Єрусалимі. 9 Заповів же їм, кажучи: Так робіть в
господньому страсі і вірно, і
досконалим серцем. 10 *Кожну річ,
з якою прийде до вас хтось з ваших братів, що живуть в їхніх
містах, між кров’ю кров, де коли
буде прохання від закону, від заповіді, від чинів, від оправдань, покажіть їм, хай не згрішать Господеві, і хай не прийде на вас і на ваших братів гнів. Бо так чинячи, не
згрішите. 11 Амарія ж, священик,
ваш архиєрей, цей же перед Богом,
напевно, стане. І знову перед вами
Завадій, син Ізмаїлів, що є вождем
в юдиному домі, який стоїть в царському чині, і книжники – левіти.
Скріпіться і робіть з любов’ю – і
Господь буде з вами в добрі.

Глава 20
1 Після цього ж прийшли моавські сини і сини аммонові, і з ними
з аммонитів до Йосафата на війну.
2 Прийшли ж посли і сказали Йосафатові, кажучи: Проти тебе іде велике множество з тих міст, що є за
морем, і з Сирії. І ось вони є в Асасантамарі – це є Єнґадди. 3 Йосафат же, переляканий страхом, передав всього себе, щоб благати Господа, і заповів піст в усьому Юді. 4
І зібраний же був Юда, щоб благати Господа, але і з усіх своїх міст
прийшли, щоб Його ублагати. 5 Коли ж Йосафат став посеред народу
Юди в Єрусалимі, в господньому
домі перед двором кивоту, 6 і сказав: Господи Боже наших батьків,
чи Ти не є Богом на небі, вгорі, і
володієш всіма царствами народів,
і в твоїх руках є кріпость і сила?
Ніхто Тобі не може протиставити-
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зеMля` і^ё'дины” І$ и^спра'вилъ е^си срDце твое` възыска'ти
г~а (б~а эTц~ъ твои^х#)” И$ всели'ся (ё'бо) и^ѓ^сафаT въ
і^ерsлі'мњ. (-)8 па'ки (же) и^зыиде к лю'демъ эT вирсавїи
даже до горы` е^фрњмля. и^ възврати` и^хъ къ г~ђ
б~ђ эTц~ъ свои^хъ” И$ поста'ви (же) сђдїи` (земли) въ
всњхъ гра'дњхъ і^ё'диныхъ запа'систыхъ по кое^мђждо мњстђ. и^ повелњ сђдїаM (ви'дите рече чт^о
творите`)9. (не б^о)10 чл~ческїи сътвори'те сђдъ, н^о
гн~ь. и^ (чт^о е^ли'ка же сђ'дите, въ ва'съ преи^збђдетъ)11” И$ (-)12 да бђ'детъ стра'хъ гн~ь с ва'ми
(при'сно). и^ (съ любле'нїемъ вся твори'те)13” *(Нњсть
б^о)14 преD гм~ъ бм~ъ нашимъ безако'нїе. ниже дивле'нїя лицђ`. ни прїя'ти м#зды`” (-)15 Въ і^ерsли'мњ же поста'ви и^ѓ^сафа'тъ (левљ=ты и^ сщ~енницы)16, и^ нача'лники ѓ^би'телемъ эT і^и^л~я. да
сђдъ и^ ве'щ# гн~ю сђ'дятъ жи'телемъ въ і^ерsлі'мњ (-)17 повелњ (же) и^мъ гл~ющи. та'ко дњлаи^те въ стра'сњ гн~и, (и^) вњрнњ, и^ (срDцемъ съвръше'нымъ)18” *Вся'кђю (вещь)19 и^же прїидетъ к
ва'мъ бра'тїи ва'шихъ. и^же ѓ^бита'ютъ въ' градњхъ и^хъ. промежђ кро'вїю кро'вь (гдњ` коли'же
въпроше'нїе бђдетъ эT зако'на эT за'повњди)20.
эT чи'новъ эT ѓ^правда'нїи (-)21 покажи'те и^мъ
(да)22 не съгрњша'ютъ гв~и. и^ не прїидетъ (ја%рость на ва'съ)23 и^ на бра'тїю ва'шђ. та'ко (б^о
дњ'лающе)24 не съгрњшите`. (-)25 а^марїя' (же)
сщ~енникъ а^рхїе^ре'и ва'ш#. (сїи же къ б~ђ преDстоя'ти преDста'неT)26” И$ (па'ки) (завадїя)27 сн~ъ и^зма'ель. и^же е^сть во'жъ въ домђ` і^ё'динњ, и^же къ
цр~евђ чи'нђ (преDстои'тъ). и^ кни'жники (-)28 левљ=ты преD (ва'ми)29, ё^крњпи'теся и^ дњла'ите (любя'щи), и^ бђдетъ г~ь (с ва'ми въ бл~гихъ)30”

Глvа, к~”
1

(о си'х же) прїидо'ша сн~ове моа'вли, и^ сн~ове
а^м#мо'ни, и^ с ни'ми эT (а^м#мони'тъ)2, къ
и^ѓ^сафа'тђ на ѓ^полче'нїе, (-)3 прїидо'ша
(же послы`) и^ сказа'ша и^ѓ^сафа'тђ гл~ющи.
и^де'тъ проти'вђ тебе` (вели'ко мно'жество)4 эT
тXњ мњстъ и^же замо'рїя сђть (и^) эT сљрїя. и^
с^е състо'ятся въ [а^сан#џама'рњ]5 и^же е^сть (и^е^н#га'д#ди)6. (и^ѓ^сафа'тъ же стра'хомъ ё^страше'нъ,
всего себе` въдасть къ моле'нїю)7 г~а. и^ проповњда по'стъ въ все'и і^ё^де'и” И$ собра'нъ же е^сть і^ё'да къ моле'нїю г~а. (н^о) и^ (вс^и эT)8 посадовъ (свои^хъ)9 прїидо'ша къ ё^моле'нїю (е^го)10” (Є$гда' же)11
ста'ше и^ѓ^сафа'тъ въ среди (наро'да)12 і^ё'ды въ
і^ерsлі'мњ в домђ` гн~и предъ дворо'мъ скљ=нїи, и^ рече” Ги~ бж~е эTц~ъ нашихъ, не ты` л^и е^си б~ъ на
нб~си [го'рњ]13. и^ властвђ'еши всњми црsтвы ја^зы'къ. и^ в рђкђ твою е^сть крњпость (и^ си'ла)14.
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никто'же тебњ мо'жетъ сђпроти'витися, ни л^и
ты` е^си (б~ъ нашъ)15 и^скорени'выи (вс^я) живђщая в земли` се'и, предъ людми` твои'ми і^и^л~емъ” И$
да'лъ е^си е^я` сњмени а^вра'млю възлю'бленомђ твое^мђ въ вњки. и^ всели'ша же ся на не'и, и^ ё^строи'ша в не'и ст~ительство и%мени твое^мђ гл~ющи” *А$ще нападђтъ на' ны ѕла'я. мечь (и^) сђд#
(и^) гђби'тельство (и^) гла'дъ, ста'немъ предъ
до'момъ симъ (-)16 преD тобо'ю, ја%ко (възва'но
е^сть) и%мя твое в домђ` сеM и^ възопїемъ к тебњ`. эT (ско'рбеи нашихъ)17, и^ ё^слы'ши и^ сп~си
(насъ)” И$ нн~њ (ё^бо) се сн~ове а^м#мони, и^ моавли,
и^ гора` сеи'ръ, сквозе ня'же не и^зво'лилъ е^си і^и^л~ю
да проидђтъ, когда и^схожа'хђ эT (е^гљ=пта)18, н^о
ё^клони'шася эT ни'хъ, и^ не ё^би'ша иX и^ с^е сїи
эT сђпроти'въ дњлаю^тъ, и^ насилђ'ются и^згони'ти насъ эT ѓ^дръжа'нїя нашего е^же преда'лъ
е^си намъ (-)19 бж~е нашъ” (Сего ради) не сђди'ши
и^хъ, (въ насъ б^о нњсть)20 (толи'ка) крњпость,
да мо'жемъ (семђ` мно'жествђ съпроти'вити)21.
е^же нападе` на' ны, (н^о) и^ не вњмы чт^о съдњла'ти, и%мамы и^мъ, н^о (ѓ%чи наши ё^правля'емъ
к тебњ`)22, и^ вс^я і^ё^де'а стоя'ше преD гм~ъ, и^
ча'да и^хъ, и^ же'ны (и^хъ)” (Бњ же)23 (и^ѓ^зїи'ль)24
сн~ъ заха'рїи^нъ, сн~овъ ване'я, сн~овъ (е^гїиль)25 сн~овъ
[маџа'нїя]26 левљ=тина, эT сн~овъ а^са'фовъ, на не'мже бы'сть дх~ъ гн~ь въ среди (наро'да)27 и^ рече,
вънмите весь і^ё'да, і^ и^же ѓ^бита'ете въ і^ерsли'мњ. и ты` цр~ь і^ѓ^сафа'тъ” Сїя (рече)28 г~ь (-)29
ва'мъ, (не хо'щђ) не бо'итеся ни ё^жаса'итеся
(сего мно'жества наро'да)30. нњсть б^о ва'ше ѓ^плъче'нїе н^о бж~їе. заё'тра и^дњте проти'вђ иX, и^сходя'щи б^о сђть по щњ'ли (и%менем#) (а^ви'съ)31, и^
ѓ^бря'щете и^хъ на вер#хъ пото'ка и^же е^сть противђ пђстыни (і^е^рђи'ль)32. не (б^о) (бђдетъ
ва'мъ)33 и^же вое^ва'ти, (н^о то'кмо съ ё^пова'нїемъ
сто'ите)34, и^ ё'зрите по'мощъ гн~ю на ва'съ. і^ё'да (-)35 і^ерsлі'мъ не боитеся ни ё^жаса'итеся, заё'тра и^зыити` проти'вђ и^хъ, и^ г~ь с ва'ми” (-)36
И$ѓ^сафа'тъ (ё^бо)37 і^ё'да и^ (вс^и) ѓ^бита'ющеи въ
і^ерsлі'мњ падо'ша просте'рти на' землю преD гм~ъ
(и^) поклони'шася гв~и” (Па'ки)38 левљ=ти эT сн~овъ
каа'џовъ (въста'ша), и^ эT сн~овъ (кор#ре'ѓвъ)39 хвали'ти г~а б~а і^и^л~ева гла'сомъ великомъ въ высотђ`. и^ ё'трњ въста'ша ра'но і^ и^зыдо'ша въ пђсты'ню џекђ'е. и^ вънегда и^сходи'ти и^мъ, ста'въ
и^ѓ^сафа'тъ (по'средњ и^хъ) и^ възопи` и^ реq. ё^слы'шите м^я (мђжи і^ё'дины)40, и^ (вси`) ѓ^бита'ющїи въ і^ерsлі'мњ. вњрђите въ г~а б~а вашего, и^
ё^вњри'теся, вњрђите прoрком# е^го, и^ вс^я прїидђтъ преспњва'ющи, и^ съвњтова` съ людми`, и^
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ся. 8 Чи Ти не є нашим, Бог, що викорінив всіх тих, що живуть на цій
землі, перед твоїм народом, Ізраїлем? І Ти її дав твоєму улюбленому
Авраамовому насінню навіки. 8 І
вони ж на ній поселилися і збудували в ній священне твоєму імені,
кажучи: 9 *Якщо на нас нападуть
зло, меч, і суд, і згуба, і голод, станемо перед цим домом, перед Тобою, бо прикликане було твоє ім’я
в цьому домі, і закличемо до Тебе з
нашого горя. І вислухай, і спаси
нас. 10 І тепер, отже, ось аммонові і
моавські сини і гора Сиіра, через
які Ти не дозволив Ізраїлеві пройти, коли виходили з Єгипту. Але
вони відхилилися від них і не убили їх, 11 і ось вони напроти чинять
і намагаються вигнати нас з нашого
насліддя, яке віддав нам Ти, 12 Боже наш. Задля чого не судиш їх, бо
в нас немає такої сили, щоб ми могли протиставитися цьому множеству, що на нас напало, але й не знаємо, що маємо їм зробити, а наші очі ми до тебе звертаємо. 13 І вся Юдея стояла перед Господом, і їхні
діти, і їхні жінки. 14 Був же Озіїл,
син Захарії, з синів Ванея, з синів
Еґіїлових, з синів Матанія, левіта, з
синів Асафових, на якому був господній дух посеред народу, 15 і він
сказав: Послухайте, ввесь Юда і ви,
що живете в Єрусалимі, і ти, царю
Йосафате. Так сказав вам Господь:
Не хочу, не бійтеся ані не жахайтеся цього множества народу, бо бій
не є ваш, але божий. 16 Завтра підіть проти них, бо виходять переходом на ім’я Авис, і знайдете їх на
вершку потоку, що є проти пустині
Єруїл. 17 Бо не буде вам воювати,
але тільки стійте з надією, і побачите господню поміч на вас. Юдо, Єрусалиме, не бійтеся ані не жахайтеся завтра вийти проти них, і Господь з вами. 18 Отже, Йосафат, Юда і всі, що живуть в Єрусалимі,
впали ниць на землю перед Господом і поклонилися Господеві. 19
Знову левіти з Каатових синів і з
Корреєвих синів піднялися, щоб
хвалити Господа Бога ізраїльського
голосом великим до висоти. 20 І
вранці встали рано і вийшли до пустині Текуя. І коли вони виходили,
Йосафат став посеред них і закричав, і сказав: Послухайте мене, мужі юдині і всі, що живете в Єрусалимі! Вірте у вашого Господа Бога
і впевніться, вірте його пророкам і
все вийде на користь. 21 І він зробив раду з народом, і поставив
псалмоспівців і співаків визнавати і
хвалити святе, коли він виходив
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проти сили. І вони говорили: Визнавайтеся Господеві, бо Він добрий, бо його милосердя навіки. 22
Коли ж почали хвалу і визнавання,
Господь повернув, щоб воювали аммонові сини проти моава і гори
Сиїр, які вийшли, щоб стати до
бою проти Юди. І були побиті, 23
бо аммонові і моавові сини повстали проти тих, що жили в горі Сиір,
щоб їх побити і знищити. І як викінчили тих, що жили в Сиірі,
знову, повернувшись проти себе,
рубалися ранами. 24 Юда ж прийшов з пустині, щоб подивитися. І
поглянув, і побачив множество, і
ось всі мертві попадали на землю,
не було ані одного, що зміг уникнути смерть. 25 І вийшов Йосафат і
ввесь народ з ним, щоб взяти і розібрати мертвих. Знайшли ж багато
скотини, і одежі, і здобичі, і предорогого посуду – і захопили їх. І
збирали здобич впродовж трьох
днів, бо було багато. 26 Четвертого
ж дня зібралися до долини Благословення, бо там поблагословили
Господа. Через це назвали те місце
Долина Благословення, аж до цього
дня. 27 Повернулися всі юдині мужі до Єрусалиму, і Йосафат, їхній
вождь, з великою радістю, через те,
що Господь дав їм радість над їхніми ворогами. 28 І вони ввійшли ж
до Єрусалиму, до дому господнього, з псалтирями, і гуслями, і трубами. 29 І був господній страх на всіх
царствах землі, коли вони почули,
що Господь воював проти ізраїльських ворогів. 30 Царство ж Йосафата було в мирі, і Господь дав йому мир довкруги. 31 І зацарював
Йосафат над Юдою, маючи 35 літ,
коли одержав царство. І 25 літ царював в Єрусалимі. Й ім’я його
матері Азува, дочка Салліїна. 32 І
він ходив в дорозі свого батька Асси. І він з неї не звернув, чинив те,
що було миле перед Господом, 33
але височин не забрав, і ще народ
не випрямив своє серце до Господа
Бога своїх батьків. 34 І осталі ж
діла Йосафата, перші і останні, ось
вони є записані в словах Іуя, сина
Ананієвого, який написав книгу ізраїльських царів. 35 І після цього
Йосафат, цар юдиний, почав бути
приятелем з Охозією, ізраїльським
царем. І він чинив беззаконня задля
цього, 36 що змусив піти до нього,
щоб зробити кораблі, які йдуть до
Тарсісу, і зробили морське військо
в Азіон-Ґавері. 37 Пророкував же
Елієзер, син Додія з Маресиса, Йосафатові, кажучи: Оскільки ти мав
любов до Охозії, Господь побив
________
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поста'ви ўал#мопњвци, и^ хваля'щихъ и^сповњда'тися и^ хвали'ти, ст~ая, вънегда` и^зыити проти'вђ си'лы” И$ гл~ахђ и^сповњда'итеся гв~и (ја%ко
бл~гъ) ја%ко въ вњки млsть е^го. (-)41 е^гда' (же)
нача'ша хвале'нїя (-)42 і^ и^сповњда'нїя, ѓ^брати`
г~ь вое^ва'ти сн~овомъ а^м#мо'нимъ на моа'ва и^ горђ`
сїи'ръ. и^зъшеDшихъ (да ѓ^полча'ются) проти'вђ
і^ё'ды, и^ (пораже'ни сђть)43. (и^же)44 (сн~ове а^м#мо'ни
и^ моа'вли въста'ша)45 сђпроти'вђ ѓ^бита'ющиX въ
горњ` сїи'ри, да побїюT и^х# и^ съкрђшаT, и^ ја%ко
сконча'ша на ѓ^бита'ющиX въ сїи'ре” (Па'ки) ѓ^браще'ни проме'жђ собо'ю и^сњчахђся ранами” (-)46 І$ё'да (же) прїиде на созира'нїе эT пђсты'ни, и^ възрњ` и^ ви'дњ мно'жество, и^ с^е вс^и ме'ртвы па'дше
на' землю. ниже бы'ти кое^го и^же сме'рти мо'глъ
ё^и^ти`” І$ и^зы'иде и^ѓ^сафа'тъ и^ (вс^и) лю'ди (с
ни'мъ)47 къ и^зня'тїю и^ съвлаче'нїю (ме'ртвыхъ)48” (-)49 ѓ^брњто'ша (же) скота` мно'го и^ ѓ^дежа, и^ коры'сти, и^ съсђды предража'иша, и^ въсхити'ша въ нихъ” И$ бы'ша събира'юще коры'сти, по три` дн~и, ја%ко многи бя'хђ. (-)50 дн~я
(же) четве'ртаго собра'хђся въ ё'доль блsвенїя.
и^б^о тђ` блsвиша г~а” Сего ра'ди прозва'ша (мњсто)51 т^о ё'доль блsвенїа, даже до (сего дн~е)52, (-)53
ѓ^братишася вс^и мђжи і^ё'дины, въ і^ерsли'мъ. (-)54
и^ѓ^сафа'тъ во'жъ и^хъ съ весе'лїемъ вели'кимъ”
Того ради чт^о да'сть иM г~ь ра'дость эT вра'гъ и^х#
и^ внидо'ша (же) въ і^ерsли'мъ съ ўалтырями и^
гђсльми и^ трђба'ми въ до'мъ гн~ь. и^ бы'сть
стра'хъ гн~ь на вс^я црsтва зе'м#ская, е^гда слы'шати иM ја%ко ѓ^полъчи'ся г~ь сђпроти'вђ враго'в#
і^и^л~евыхъ” (-)55 Оу^поко'и (же) ся црsтво и^ѓ^сафатово. и^ възда'сть е^мђ (г~ь)56 ми'ръ по ѓ%крsтъ.
и^ црsтвова` и^ѓ^сафаT на і^ё^де'и сы'и. (л~е лњтъ)57,
е^гда` цр~ьство прїя`” И$ к~е, лTњ, црsтвова` въ і^ерsли'мњ” І$ и'мя ма'тери е^го а^зђ'ва дщ^и (сал#лїи'на)58. и^ хожда'ше въ пђти эTц~а свое^го (а%с#сы)59”
И$ не ё^клони'ся (эT него) творя'ше и^же ё^го'дна
бя'хђ преD гм~ъ. ѓ^ба'че вы'шняя (не и^зя'лъ)60, и^
е^ще лю'дїе не ё^пра'виша срDца (свое^го) къ г~ђ б~ђ
эTц~ъ свои^хъ. и^ про'чая (же) дњя'нїя и^ѓ^сафатова прь'вая и^ послњдняя, с^е пи'сана сђть въ
словесеX і^ё'я сн~а а^нанїи'на, и^же написа` кни'гђ цр~еи
і^и^л~евъ” И$ посемъ нача` прїятельство и^ѓ^сафа'тъ,
цр~ь і^ё'динъ. съ ѓ^хозїею цр~емъ і^и^л~евыM. и^ ѓ^нъ
безаконова`. сего ра'ди, е^же сътвори` эTи^ти` къ немђ, да сътворя'тъ корабли` и^же и^дђтъ въ
џарси'съ. и^ сътвори'шаy (во'иско морско'е)61 въ (а^зїѓ'нъ гаверъ)62” (-)63 Прoрчествова' (же) е^лїезе'ръ сн~ъ
додїа' эT (мареси'са)64 на и^ѓ^сафа'та гл~ющи, и^же
и^мњлъ е^си любо'вь съ ѓ^хозїею порази` г~ь (лю'ди)65
674
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твоя`. и^ съкрђши` корабля` твоя`. и^ не можа'ше
пои^ти` въ џарси'съ”

Глvа, к~а”

д~ црs и~

в~ црs з~

ё^спе і^ѓ^сафаT съ эTц~ы свои^ми, и^ погребе'нъ
е^сть (с ни'ми) (-)1 въ' градњ двDвњ. (-)2 црsтвова (же) і^ѓ^ра'мъ сн~ъ е^го с него` мњ'сто.
(и^же и^мњ)3 бра'тїю сн~ы і^ѓ^сафа'товы (эTц~а
свое^го), ѕ~. а^зарїю, і^ и^и'ля, и^ заха'рїю, и^ а^за'рїю, и^
ми'хаи^ля, и^ сафа'тїю” Вс^и сїи сн~ве, і^ѓ^сафа'товы
цр~я і^ё'дина и^ да'сть (же) и^мъ эTц~ъ иX (мно'ги
да'ры)4, (-)5 сребра` и^ зла'та. и^ ѓ^рђжїя съ гра'ды
запаси'стыми въ і^ё^деи`. и^ црsтво же предаде
і^ѓ^ра'мђ, того` ради и^же се'й бысть прьве'нецъ. *и^ воста' (же) і^ѓ^раM на црsтво е^го. и^ ё^крњпи'ся (-)6 и^зби`
всю` братїю свою` мече'мъ. и^ нњ'кои^хъ эT нача'лникъ і^ё'динъ” Три`десяT и^ дво'ю лњтъ сыи (-)7
і^ѓ^ра'мъ. (е^гда` нача` црsтвова'ти)8. и^ ѓ'смь лTњ
црsтвова въ і^ерsли'мњ, и^ ходи' (же) въ пђте'хъ
црsтва і^и^л~ева, ја%ко съдњ'ла домъ (а^ха'вль)9. дщ^и
бо (а^ха'вля)10 бысть (жена` е^го)11, и^ сътвори` ѕло'е
преD гм~ъ, *и^ не хотњ (же) г~ь и^скорени'ти до'мђ
двд~ва ра'ди завњта и^же завњща` съ дв~доM, и^ ја^коже
(-)12 да да'сть е^мђ свњти'лникъ, и^ сн~омъ е^го
въ вся'ко (вре'мя)13” Въ дн~еX ѓ%нњхъ эTвръжеся
е^до'мъ (не бы'ти поDрђ'ченъ)14 і^ё'дњ, и^ поста'ви
себњ` цр~я, (е^гда же)15 прои'де і^ѓ^ра'мъ съ нача'лники (свои^ми) и^ всими` ко'н#ники (и^же бњхђ) с ниM,
и^ (-)16 воста но'щїю и^ пораѕи` е^до'мъ и^же ѓ^бы'иде ѓ%крsтъ е^го” И$ нача'лникъ колесни'чныхъ (е^го),
и^ эTбњго'ша лю'дїе в# селе'нїя и^хъ, и^ эTвръжеся
е^до'мъ, [да не бђдеT поD вла'стїю і^ё'диною]17, даже до дн~е сего`” (Того б^о вре'мени)18 (и^) ([ло'вна]19
эTи^де`)20 (-)21 да не бђдет# поD рђкђ е^го, зане` ѓ^ста'ви г~а б~а эTц~ь свои^хъ. н^о наи^паче се'и^ (вы'шняа съдњлалъ е^сть)22 въ' градњхъ і^ё'диныX” и^
блђди'ти сътвори` ѓ^битающиX въ і^ерsлимњ” И$
прельсти і^ё'дђ, и^ прїиде к немђ писа'нїе эT и^лїи` прoрка гл~я. сїя рече г~ь б~ъ дв~да эTц~а твое^го. ја%ко не ходи'лъ е^си в пђти` і^ѓ^сафа'та эTц~а
твое^го, и^ въ пђтехъ (а%ссы)23 цр~я і^ё'дина. н^о
ходи'лъ е^си въ пђтехъ цр~еи і^и^л~евыхъ. и^ блђди'ти сътворилъ е^си і^ё'дђ. и^ ѓ^бита'ющихъ въ
і^ерsлимњ, ја%ко съблђ'ди до'мъ (а^ха'вовъ)24. и^ бра'тїю твою` (доM)25 эTц~а твое^го, лђчши тебе` поби'лъ е^си” Се г~ь порази'тъ т^я ја%звою вели'кою
съ люDми твои^ми” И$ сн~овъ твои^хъ, и^ же'нъ
твои^хъ. и вс^я ё^крашенїя твоя`. (-)26 ты' (же
и^знемо'жеши) строптивою бо'лезнїю (-)27 чрева.
до'ндеже и^зыидђтъ внђтръняя твоя` (-)28 эT
дн~їи до дн~и, и^ въздви'же г~ь сђпроти'вђ на і^ѓ^675

твій народ і знищив твої кораблі. І
він не міг піти до Тарсіса.

Глава 21
1 І заснув Йосафат зі своїми батьками, і був похований з ними в місті Давидовім. Царював же замість
нього його син Йорам, 2 який мав
братів, 6-x синів Йосафата, свого
батька: Азарію, і Іїла, і Захарію, і
Азарія, і Михаїла, і Сафатію. Всі ці
– сини Йосафата, царя Юди. 3 І дав
же їм їхній батько багато дарів: срібло і золото, і зброю з містами, з
запасами в Юді. І царство ж передав Йорамові задля того, що цей
був первородним. 4 *І став же Йорам на своє царство, і скріпився,
вигубив мечем всіх своїх братів і декого з юдиних начальників. 5 Тридцять і два літа мав він, Йорам, коли
почав царювати, і вісім літ царював
в Єрусалимі. 6 І ходив же дорогами
ізраїльського царства, так як зробив Ахавовий дім, бо Ахавова дочка була його жінкою. І він зробив
погане перед Господом. 7 *І не хотів же Господь викорінити Давидів
дім через завіт, який завіщав з Давидом, і так, щоб дати йому і його
синам світильник на всякий час. 8
В тих днях відлучився Едом, щоб
не бути підвладним Юді, і поставив
собі царя. 9 Коли ж пішов Йорам зі
своїми начальниками і всією кіннотою, що була з ним, і встав вночі і
побив Едома, що оточив його, і начальників його колісниць. І народ
втік до їхніх поселень. 10 І відступив Едом, щоб не бути під юдиною
владою, аж до цього дня. Адже в
тому часі і Ловна відійшла, щоб не
бути під його руками, бо він покинув Господа Бога своїх батьків. 11
Але він збудував ще більше вершини в юдиних містах і привів до розпусти тих, що жили в Єрусалимі, і
на манівці звів Юду. 12 І прийшло
до нього письмо від Ілії пророка,
що казало: Це говорить Господь
Бог твого батька Давида. Тому що
ти не ходив по дорозі твого батька
Йосафата і по дорогах Асси, юдиного царя, 13 але ти пішов дорогами ізраїльських царів, і ти до розпусти привів Юду і тих, що живуть
в Єрусалимі, так як розпуствував
Ахавів дім, і ти вбив твоїх братів,
дім твого батька, кращих від тебе,
14 ось Господь тебе поб’є великою
раною з твоїм народом, і твоїх синів, і твоїх жінок, і всі твої прикраси. 15 Ти ж захворієш поганою хворобою живота, аж доки не вийдуть
твої нутрощі від днів до днів. 16 І
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Господь підняв проти Йорама чужинців, і аравів, і муринів з Ефіопії. 17 І прийшли в землю юдину, і
здолали її, вирвали ж ввесь скарб,
який знайшли в царському домі, особливо ж його синів і його дочок, і
його жінок. І не залишилося в нього сина, тільки Йохаз, найменший з
його синів. 18 І понад все це Господь побив його невиліковною хворобою черева. 19 Коли ж було від
днів до днів і коли прийшов час
днів: два дні – і вийшла його утроба з хворобою, і він помер у жахливій хворобі. І народ не зробив йому
за звичаєм служби спалення, так як
чинили своїм шляхетним, 20 і 32 літ
було йому, коли почав царювати, і
8 літ він царював в Єрусалимі. Ходив же неправедно, і поховали його
в місті Давидовому, одначе не в царському гробі.

Глава 22
црс4. 8

1 *Поставили ж мешканці Єрусалиму Охозію, його найменшого
сина, царем замість нього, бо всіх
шляхтичів, які були перед ним, вбили аравські розбійники, які нападали на міста. Царював Охозія, син
Йорамів, цар юдиний. 2 42- літнім
був Охозія, коли почав царювати, і
один рік царював в Єрусалимі. Й
ім’я його матері Ґотолія, дочка Марія. 3 Але й цей ходив по дорозі Ахавого дому, бо його матір радила,
щоб він грішив, 4 і він зробив погане перед Господом, так як дім Ахавів, бо вони були йому радниками по смерті ж батька його йому на
згубу, 5 бо ходив за їхньою радою.
І він пішов з ізраїльським царем
Йорамом, Ахавовим сином, на війну проти Азаїла, сирійського царя,
до Рамота ґалаадського. І зранили
стрільці Йорама, 6 і Йорам повернувся до Єзраїла, щоб лікуватися
від ран, якими зранили його сирійці
в Рамоті, коли він воював з Азаїлом, сирійським царем. Син же Йорамовий Охозія, цар юдин, прийшов до Єзраїла, щоб відвідати Йорама, Ахазового сина, бо він хворів. 7 Адже воля божа була проти
Охозії, щоб він прийшов до Йорама. І коли він вийшов, з ним вийшов Йорам до Іуя, Амесіїного сина,
якого Господь помазав проти Ахавого дому. 8 І сталося, що як відімстив Ія Ахавовому домові, то знайшов юдиних начальників, і синів, і
Охозіїних братів, і слуг Охозії, і
вбив їх. І вбив Іуй Йорама, а Охозія
втік. 9 І сказав Іуй, щоб шукати Охозію. І його схопили, як він ліку_______
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ра'ма и^ноплеме'нники и^ а^ра'вовъ, и^ мђ'рины, эT
е^фїѓ'пїя. и^ възыидо'ша въ (землю і^ё'динђ)29 и^
премого'ша (е^я`), и^стръгоша (же) вс^я съкро'вища
и^же ѓ^брњто'ша въ домђ` цр~евњ. (найпаче же)30
сн~овъ е^го, и^ дще'ри е^го (и^ жены е^го)” И$ не ѓ^ста'ся е^мђ сн~ъ тоkмо (і^ѓ^хаZ)31 меншїи сн~овъ е^го.
и^ наD всњми си'ми пораѕи` е^го г~ь. чре'ва бо'лезнїю
неи^сцњ'лною. (е^гда же)32 эT дн~їи въ дн~ь, и^ е^гда`
прїиде чаs дн~їи. дв^а дн~и (і^) и^зы'де чре'во е^го съ
бо'лезнїю, и^ ё'мре въ раз#слабленїи лю'томъ” И$ не
сътвори'ша е^мђ лю'ди (по ѓ^бы'чаю сож#женїа
слђжбы ја^ко творяхђ большиM своиM)33, (и^) л~в,
лњтъ бысть е^гда` црsтвова'ти нача`. и^ и~,
лњтъ црsтвова` въ і^ерsли'мњ. (-)34 ходи (же) непра'во и^ погребо'ша е^го въ' градњ дв~двњ. (ѓ^баче)35 не въ (гро'бњ)36 црsкомъ”

Глvа, к~в”
1

(оста'ви* же) ѓ^бита'ющїи і^ерsлі'мђ ѓ^хозїю
сн~а е^го ме'ншаго цр~я в него мњсто. вси`
б^о бо'лше роDнїи (и^же прежде е^го бњхђ) ё^би'ша разбо'иницы (-)2 а^раvскїи` (-)3 (и^же напада'хђ гра'ды) (-)4 црsтвова ѓ^хозїя сн~ъ і^ѓр^ амовъ цр~ь і^ё'диn, (м~в)5, лњтъ. бысть ѓ^хозїя
е^гда` црsтвовати нача`. и^ (е^ді'но лњто)6 цр~ьствова
въ і^ерsли'мњ” І$ и'мя мт~ри е^го гоџолїя дщ^и (марїя`)7. (н^о) и^ се'й ходи'лъ е^сть по пђти` до'мђ (а^ха'вля)8. мт~и б^о е^го б^њ совњща'ющи да грњшиT
и^ сътвори' лђка'вое преD гм~ъ, ја%ко домъ (а^ха'вовъ)9. сїи б^о быша е^мђ (совњтницы” По см~рти
(же) эTц~а е^го)10 въ погђбленїе е^го. (-)11 (ходи (б^о)
в# совњте иX)12. и^ по'иде съ і^ѓ^ра'момъ сн~омъ (а^хавовыM)13 (цр~еM і^и^л~выM) на' брань. проти'вђ азайлю
цр~я сљ=рьска въ [рамо'џъ]14 галааDскїи. и^ ё^рани'ша
стрелъцы і^ѓ^ра'мовы. и^ възвратися и^ѓ^ра'мъ да
и^сцњлиTся въ і^е^срае^ль эT ра'нъ. и%миже рани'ша еh
сљ=ряне в (рамо'џњ)15. внегда` бра'тися е^мђ съ
а^заи'лемъ цр~емъ сљ=ръскиM” (-)16 Э$хозїя (же) сн~ъ
і^ѓ^рамль цр~ь і^ё'диn. сни'де да посњтитъ і^ѓ^ра'ма
сн~а (а^хаа'зова)17 въ і^е^срае^ль разболњ бо ся. (во'ля
б^о бысть бж~їя проти'вђ)18 ѓ^хозїи`. да прїиде
къ і^ѓ^ра'мђ. и^ е^гда^ и^зыити е^мђ, и^зы'иде с
ни'мъ і^ѓ^раM противђ і^и^ё'я сн~а (а^месїина)19. (е^гоже пома'за)20 г~ь въ домъ (а^хавовъ)21. и^ бысть
ја%ко эTмъсти і^и^ё'е домђ (а^ха'влю)22, и^ ѓ^брњте
нача'лникы і^ё'дины. (и^ сн~оv) и^ бра'тїю ѓ^хозїинђ,
(и^) слђжащихъ ѓ^хозїи` и^ ё^би` иX” (И$ ё^би` і^и^ё'е
и^ѓ^ра'ма и^ бњжа ѓ^хозїя.) и^ рече (і^и^ё'е), е^же възыска'ти ѓ^хозїю, и^ ја%ша е^го врачђ'ющася в# самарїи. и^ приведоша е^го къ і^ё'еви, и^ ё^би` е^го, и^
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погребо'ша е^го, рњша б^о ја%ко сн~ъ і^ѓ^сафа'товъ
е^сть. и^же взыска` г~а всњмъ срDцем# е^го. и^ не
бысть в домђ` ѓ^хозїине (крњпости ѓ^ црsтве
е^же цр~емъ быти кое^мђ`)23” *И$ гоџолїя мт~и
ѓ^хозїина ви'дњ ја%ко мр~твъ бысть (сн~ъ ея`)24. і^
и^зги'бе (-)25 сњмя цр~ьско в# домђ` і^ё'дине” (-)26
И$ѓ^саве'џъ (же) дщ^и цр~ева (въста'вши та'и,) (и^
ё^кра'де і^ѓ^а'сса сн~а ѓ^хозїина)27 эT среди сн~овъ
цр~ьскихъ е^гда` ё^бивахђ и^хъ” И$ съкры е^го с
кормилице'ю е^го в хра'мњ постелнMњ” (А$)28 (и^ѓ^савеg
и^же съкры е^го б^њ)29 дщ^и цр~я и^ѓ^раMля” Сестра`
ѓ^хозїина, жена (же) і^ѓ^да'я а^рхїере'я. и^ (того
ради гоџолїя)30 не ё^би` е^го” И$ бысть с ни'ми в#
домђ бж~їи съкрытъ, ѕ~, лњтъ. и^ (црsтвова`
гоџолїя)31 на земли` (въ лњта тїи`)”

вався в Самарії, і його привели до
Іуя, і він вбив його. І поховали його,
сказали бо, що він є сином Йосафата,
який шукав Господа всім його серцем. І в Охозіїному домі не було сили
над царством, щоб комусь бути царем. 10 *І Ґотолія, Охозіїна матір, побачила, що мертвим є її син і згинуло
насіння царське в юдиному домі. 11
Йосавет же, царська дочка, вставши
потайки, й украла Йоаса, Охозіїного
сина, з-посеред царських синів, коли
їх вбивали. І вона його сховала з його
годувальницею в кімнаті постель. А
Йосавет, яка його сховала, була дочкою царя Йорама, Охозіїною сестрою, жінкою ж архиєрея Йодая, і задля
того Ґотолія його не вбила. 11 І він
був з ними в божому домі схований
протягом 6-ти літ. І у тих роках царювала Ґотолія у землі.

Глvа, к~г”

Глава 23

1

(ъ *лњто же) сеDмое, ё^крњпи'ся і^ѓ^да'и.
(-)2 прїятъ соTники (и^) а^зарїю и^же е^сть
сн~ъ (і^ѓ^роа'мль)3, і^ и^зма'еля сн~а і^ѓ^на'ня,
и^ а^за'рїю сн~а ѓ^ви'дова, и^ [а^масїю]4 сн~а
а^даи^е^ва, і^ е^лисафа'на сн~а захарїина, (и^ внїиде) с
ни'м# в до'мъ [гн~ь]5” (И$же)6 (ѓ^бходяще і^ё^де'ю)7
собрахђ левљ=ты эT всњхъ гра'довъ и^ё'диныхъ,
и^ нача'лницы ѓ^би'телеи і^и^л~евыX” И$ прїидоша въ
і^ерsлиM, и^ завњщаша (вс^и събра'вшися)8, завњт#
(цр~ьскїи), в# домђ` бж~їи (-)9 и^ показа и^мъ (-)10
цр~я, (-)11 рече (же) к нимъ (і^ѓд
^ а'и), с^е сн~ъ
цр~евъ да въцр~ится. ја^ко гл~алъ е^сть г~ь на
домъ двд~въ. (и^) с^е е^сть слово е^же сътвори'сте
(нн~њ). тре'тїа часть эT васъ да и^зыидетъ
въ сђбо'тђ сщ~ен#никовъ и^ левљ=товъ и^ въ вра'та вхоDныя. и^ третїя часть къ домђ` цр~евђ,
и^ тре'тїя ча'сть къ вра'томъ среDним. и^ вс^и
(прочїи) лю'дїе (да бђдTђ) въ дворњхъ до'мђ
гн~я” (Никтоже и%нъ)12 да вни'детъ въ до'мъ
гн~ь. Токмо сщ~ен#ницы и^ левљ=ти і^ и^же слђжаT
эT левљ=тъ. тїи (то'кмо) вни'дђтъ ја%ко ѓ^сщ~ен#ни сђть, и^ вс^и (про'чїи) лю'дїе въздръжаT
стра'жђ гн~ю” (-)13 (Левљ=ти (же) ѓ^быидђтъ)14
цр~я (-)15, (и^мњющи е^ді'нъ ко'ждо)16 ѓ^рђжїа
[своя]17 въ рђкђ свое^ю`. и^ а'ще кт^о въходящъ
бђдеT въ (цр~ковъ)18 да ё^бїется. и бђдђтъ
(же) съ цр~емъ въходя'щеи і^ и^сходящеи (с ниM)
(-)19 сътвори'ша (б^о) левљ=ти и^ весь і^ё'да. по
вс^я и^же повелњ і^ѓ^да'и жрецъ. и^ прїя'ша кождо
мђ'жы и^же подъ ни'ми бњ'хђ. эT нача'ла сђботы, (и^) до и^схода сђботы. зане не разори`
и^ѓ^дае (жреw) слђ'жбы по вся` дн~и ё^чине'ное” (-)20
дасть (і^ѓ^да'е сщ~енникъ со'тникомъ, по чи'нђ
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1 В *сьомому році ж скріпився Йодай, взяв сотників і Азарію, що є
сином Йорама, й Ізмаїла, Йонанового
сина, і Азарію, Овидового сина, і
Амасію, Адаєвого сина, і Елісафана,
Захаріїного сина, і ввійшов з ним до
господнього дому. 2 Вони, обходячи
Юдею, збирали левітів з усіх юдиних
міст і начальників ізраїлевих родів. І
вони прийшли до Єрусалиму, 3 і всі,
зібравшись, завіщали царський завіт
в божому домі. І показав їм царя, сказав же до них Йодай: Ось син царя,
хай він зацарює, так як сказав Господь про Давидів дім. 4 І це є слово,
яке сьогодні зробите: третя частина з
вас, з священиків і левітів, і хай в суботу вийде до дверей входу, 5 і третя
частина – у царський дім, і третя
частина – до середньої брами, і ввесь
осталий народ хай буде в дворах господнього дому. 6 Ніхто ж інший хай
не ввійде до господнього дому, хіба
священики й левіти і ті, що служать з
левітів, тільки ті ввійдуть, бо вони є
освячені, і ввесь інший народ хай
держить господню сторож. 7 Левіти
ж оточать царя, кожний, маючи свою
зброю у своїх руках. І якщо хто входитиме до церкви, хай буде вбитий. І
будуть же з царем ті, що входять і виходять з ним. 8 Зробили ж левіти і
ввесь Юда за всім, що наказав священик Йодай; і взяли, кожний з мужів,
що були під ними, від початку суботи й до відходу суботи, тому що священик Йодай не усунув службу, встановлену на всі дні. 9 Священик Йодай дав сотникам, поставленим за чином, мечі і щити, і броню царя Давида, які він освятив в господньому домі. 10 І він же поставив ввесь народ,
______
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що держав гострі мечі, з правого
боку церкви аж до лівого боку церкви, до жертовника і царського дому довкруги. 11 І вивели царського
сина, і поклали на нього діадему і
свідчення закону, і поставили його
царем, і його помазали священик
Йодай і його сини; і закликали до
нього, і сказали: Живи царю! 12
Ось коли почула Ґотолія голос народу, що біг і визнавав, і хвалив царя, і вона ввійшла до царя до господньої церкви. 13 І коли ж побачила царя, що стояв на сходинках
його підйому, начальників же й людей довкруги нього, ввесь народ
землі, що радів і трубив трубами, і
співаків з орґанами, співи і тих, що
співають хвалу, Ґотолія роздерла
свою одіж і закричала, й сказала:
Змова! Змова! 14 Вийшов же архиєрей Йодай до сотників і начальників вояків і сказав їм: Виведіть її
геть з церкви і вийдіть вслід за нею,
і хай буде убита мечем назовні. Бо
священик наказав: Хай не помре в
господньому домі. 15 І дали їй спокій ненадовго, доки не ввійшли до
кінських брам царського дому, там
її вбили. 16 І Йодай завіщав завіт
між ним, всім народом і царем, щоб
народ був господнім. 17 І ввійшов
же ввесь народ землі до Ваалового
дому, і знищив його і його жертовники, і розбили його ідоли, і Маттана ж, Ваалового жерця, вбили перед його жертовником. 18 І священик Йодай почав діла в господньому дому під руками священиків і
левітів, і поставив щоденну службу
священиків і левітів, які Давид розділив в господньому домі, і він
приніс Господеві всепалення, так
як є записано в Мойсеєвім законі, з
радістю і піснями, за Давидовим рішенням. 19 І поставили ж дверників при дверях господнього дому, і
хай через них не ввійде нечистий в
усякому ділі. 20 І взяли ж сотники,
і сильні мужі, і начальники народу,
і ввесь народ землі, і повели царя з
господнього дому. І він ввійшов
посеред внутрішніх брам до царського дому, і посадили його на царському престолі. 21 І зрадів же
ввесь народ землі, і місто вспокоїлося. І Ґотолія була вбита мечем.

црс4. 2
і 15

Глава 24
1 *Йоас був семилітнім, коли почав царювати, 40 літ він царював в
Єрусалимі. Ім’я його матері Савія з
Вирсавії. 2 Зробив же Йоас вгодне
перед Господом всі дні священика
Йодая. 3 І взяв же собі Йодай дві
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поста'вленымъ,) ме'чи и^ щи'ты, и^ бро'ня цр~я
дв~да (ја%же ѓ^сщ~а) в домђ` (гн~и)21. и^ поста'ви (же) вс^и
лю'ди (дръжа'щїи ме'чи ѓ'стры)22 эT десны'а страны`
цр~кви, даже до лњ'выя страны` (цр~кви) ѓ^лтаря` и^
домђ (цр~ева)23 ѓ^крsтъ. і^ (и^зведо'ша)24 сн~а цр~ева. и^
(наложи'ша)25 е^мђ дїадимђ и^ свњдњтельство зако'нђ и^ поста'виша е^го ц~реM и^ пома'за е^го і^ѓ^да'и (жрецъ),
и^ сн~ове е^го и^ возопи'ша (е^мђ и^ реко'ша). живи` цр~ю.
(и^же е^гда`)26 ё^слы'ша гоџолїя глаs людїи текђщиX і^
и^сповњда'ющиX и^ хваля'щихъ цр~я. и^ вни'де къ
цр~ю въ цр~квъ гн~ю. і^ (е^гда же) ви'дњ (-)27 цр~я
(стоа'ща на степе'ни е^го восхо'да)28, начаlницы
(же) и^ (народи ѓ'крsтъ е^го)29. вси` лю'дїе (зеMстїи)
радђю^щися и^ звђча'хђ трђ'бы. и^ пою'щиX въ
ѓ^рга'ны мђсикїю и^ хваля'щиX хва'лђ” (-)30 Растерзаy (ри'зы своа гоџолїа)31 и^ възопї и^ рече. ловле'нїе
ловленїе. (-)32 и^зыиде (же) і^ѓ^да'и а^рхїере'и (-)33 къ
сотникомъ и^ нача'лникомъ во'иномъ (-)34 рече иM.
и^зведњте ю& во'нъ (цр~кви)35 і^ и^зыидњте въ слDњ
е^я`, и^ да ё^бїется (внњ`) мечемъ. повелњ б^о
сщ~ен#никъ да не ё'мретъ в# домђ` гн~и. и^ да'ша
е'й поко'и (на мало) (до'ндеже)36 вънидо'ша въ вра'та ко'нниk до'мђ цр~ева. (-)37 ё^би'ша е^я` т^ђ” И$
завњща` и^ѓ^да'и завњтъ проме'жђ е^го (всњхъ)38
лю'дїи и^ цр~я. даб^ы бы'ли лю'дї гн~я” И$ внидо'ша (же) вс^и лю'дїе земля` в# до'мъ ваа'ловъ и^ разориша е^го, и^ ѓ^лта'ри (е^го) і^ и^до'лы е^го съкрђши'ша и^ матџа'на (же) жерца` ваа'лова ё^би'шA преD
ѓ^лта'ремъ е^го” И$ нача` і^ѓ^да'и жрецъ дњ'ла въ
домђ` гн~и. поD рђ'кђ сщ~е'нниковъ и^ левљ=товъ. и^
поста'ви повся`дн~евное слђженїе жер#цевъ, и^ левљ=товъ. и%хже раздњли дв~дъ въ домђ` гн~и, и^
(се'й) принесе вс^ясъж#женїя гв~и. ја%ко пи'санно
е^сть въ зако'нњ мољ=сїѓ'вњ” Въ ра'дости и^ пњнїи`, (по расмотренїю)39 двд~вђ. и^ поста'виша
(же) две'рники въ вра'тњхъ до'мђ гн~я. и^ да не
вни'деT (в ню`) нечи'стъ въ вся'кои вещи” И$ прїя^ша (же сотъники)40 и^ крњпкїя (мђж'а), и^ нача'лники людїи, и^ вси` лю'дїе земли`. и^ сътвори'ша сни'ти цр~ю эT до'мђ гн~я. и^ въни'де по'средњ
вра'тъ внђтрънихъ въ до'мъ цр~евъ. и^ посади'ша (е^го)41 на прsтлњ цр~ьстњмъ” И$ възвесели'ша
(же) ся вс^и лю'дїе земъстїи. и^ граD ё^поко'ися. и^
гоџолїя ё^бїена е^сть мече'мъ”

Глvа, к~д”
(еDмь* лњтъ б^њ)1 і^ѓ^а'съ е^гда` црsтвовати
нача`. (-)2 м~ лTњ, црsтвова` въ і^ерsли'мњ. (-)3
и^мяy мт~ри е^го савїя эT вирса'вїа. (-)4
сътвори' (же) і^ѓ^а'съ ё^годно преD гм~ъ, вс^я
дн~и і^ѓ^даа сщ~енника. и^ пояT (же) себњ` і^ѓ^да'и
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жены дв^њ. (эTT ниXже)5 роди` сн~ы и^ дще'ри” И$
(посе'мъ възы'иде)6 на срDце і^ѓ^а'сђ да ё^кра'ситъ
до'мъ гн~ь. и^ собра` сщ~ен#никы и^ левљ=ты, и^ рече
и^мъ” Идњте къ гра'доM і^ё'диным#. и^ соберите
эT всего` і^и^л~я сребреники къ ѓ^бновленїю (цр~кви
б~а на'шего)7, эT лњта до лњта. пот#ща'н#но же
т^о сътвори'те. (-)8 (левљ=ти (же) не потъща'шася)9” И$ възва' (же) цр~ь (-)10 і^ѓ^да'я нача'лника
и^ рече е^мђ. почт^о не принђжа'еши левљ=товъ е^же принести эT і^ё'ды и^ эT і^ерsли'ма, и^же поста'влено еs эT мољ=сїа (раба` гн~я)11, ја%ко собра`
і^и^л~я въ скљ=нїю свњдњнїя” Гоџолїя б^о б^њ нечести'вая и^ сн~ове е^я` разори'ша до'мъ бж~їи. и^
эT всњхъ и^же сщ~ен#на бы'ша (цр~кви бж~їи, ё^краси` и%ми кђми'ра)12” И$ повелњ (ё^бо) цр~ь да
сътворя'тъ ковче'гъ влага'нїе сребра` (эT людїи). и^ да поста'вятъ блиZ враT (гн~ихъ)13 и^зъ
внђ. и^ да повњ'даютъ въ і^ё^де'и и^ въ і^ерsлимњ. и^ да принесђт# г~ђ чт^о поста'ви мољ=сїи
ра'бъ бж~їи, наD (всњмъ) і^и^л~емъ въ пђсты'ни” И$
да'ша вс^и нача'лницы, и^ вс^и лю'дїе. и^ вношахђ
и^ влага'хђ въ ковчегъ (и^же повелњ` цр~ь поста'вити г~ђ), до'н#деже напо'лниша” И$ быs е^гда` принесоша ковчегъ, къ повеле'нымъ цр~евымъ рђ'кама левљ=т#скими” И$ ја%ко вњдњхђ и^же напо'лнися сребра` (ковчегъ), (-)14 въхожда'ше пи'саръ
цр~евъ и^ поста'вленыи (великїи жрецъ)15, и^ (выбирали и^с ковчега сре'бреники)16” (Паки)17 (ковчеh
въноша'хђ)18 къ мњстђ е^го, та'коже творяхђ
эT дн~и до дн~и, и^ собра'ни сTђ беZчи'слены сре'бреники, и^ возда'сть я& цр~ь (-)19 і^ѓ^да'и жрецъ тMњ
и^же творя'хђ дњла (-)20 до'мђ гн~я, и^ наи^ма'хђ каменосњч#ца, и^ дре'водњля, да ё^строя'юT
до'мъ гн~ь, и^ ковачи` желњ'зђ и^ мњди да ё^крњпи'тъ до'мъ гн~ь, и^ творя'хђ творящїи
дњла (разђмно)” И$ (возводяхђся стњны мно'гостїю дњ'ла)21 въ рђкђ и^хъ, и^ стро'иша до'мъ
гн~ь въ стоа'нїе (пре'жнее) е^го, и^ крњп#ча'е т^ђ
стоя'ти сътвори'ша” (-)22 Є$гда (же) съвръши'ша (вс^я дњла), принесо'ша преD цр~я и^ къ і^ѓ^да'ю про'чђю ча'сть сре'бреникъ, (эT ни'хже)23 сътворени быша сосђ'ды (цр~ковныя)24, сосђды въ
слђженїе вс^есож#женїа, и^ кади'лницы (и^ прочая
сосђды) зла'ты и^ сребряны” И$ приноша'хђся вс^есож#женїя в до'мъ гн~ь без#преста'ни вс^я дн~и
и^ѓ^да'я” И$ състарњ' (же) ся и^ѓ^да'и по'лнъ
дн~їи, и^ у'мре сы'и, р~л, лњтъ, при сконча'нїю е^го. и^ погребо'ша е^го въ' градњ двд~вњ съ цр~и.
того ра'ди чт^о сътвори` бл~го съ і^и^л~емъ (-)25 и^
съ до'момъ е^го” И$ бы'сть по сконча'нїю и^ѓ^да'я
и^до'ша начаlницы і^ё'дины. и^ поклони'шася цр~ю
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жінки, з яких народив синів і дочок. 4
І після цього впало на серце Йоаса
прикрасити господній дім. 5 І він зібрав священиків і левітів, і сказав їм:
Підіть до юдиних міст і зберіть з усього Ізраїля срібняки на обновлення
церкви нашого Бога, з року на рік,
поспішно же те зробіть. Левіти ж не
поспішилися. 6 І закликав же цар начальника Йодая і сказав йому: Чому
не змушуєш левітів, принесли від Юди і від Єрусалиму те, що є приписане Мойсеєм, господнім рабом, коли
він зібрав Ізраїля до шатра свідчення.
7 Бо Ґотолія була безбожна і її сини
знищили божий дім, і усім з божої
церкви, що було священним, вона
ним прикрасила кумира. 8 І, отже,
цар наказав, щоб зробили скриню на
вкидання срібла народом, і хай поставлять біля господньої брами ззовні. 9 І хай сповістять в Юдеї і в Єрусалимі, і хай принесуть Господеві те,
що постановив божий раб Мойсей
для всього Ізраїля в пустині. 10 І
дали всі начальники і ввесь народ, і
вносили, і кидали до скрині, яку цар
наказав поставити Господеві, аж доки не наповнили. 11 І сталося, що коли принесли скриню до наставників
царя левітськими руками, і як побачили, що скриня наповнилася сріблом, приходив царський писар і настановлений великий священик і вибирали срібняки зі скрині. Знову
скриню виносили на її місце. Подібно робили з дня на день. І зібрано
срібняків без числа, 12 і дав їх цар і
Йодай, священик, тим, що чинили діла господнього дому, і наймали каменярів і будівничих, щоб направити
господній дім, і ковалів заліза і міді,
щоб укріпити господній дім. 13 І робили робітники діла розумно. І стіни
піднімалися великим ділом в їхніх
руках, і будували господній дім на
його попередній вигляд, і зробили,
щоб сильнішим там стояв. 14 Коли ж
завершили всі діла, принесли перед
царя і до Йодая позосталу частину
срібняків. З них же були зроблені
церковні посудини, посудини на служіння всепалення і кадильниці та інші золоті і срібні посудини. І безперервно приносилися всепалення в
господньому домі в усі дні Йодая. 15
І постарівся ж Йодай повний днів, і
помер, маючи 130 літ при його смерті. 16 І його поховали в місті Давидовому з царями задля того, що зробив
добро з Ізраїлем і з його домом. 17 І
сталося, що по смерті Йодая прийшли юдині начальники і поклонилися
цареві, і послужили; 18 і вони покинули церкву Господа Бога своїх батьків і служили Астарті й ідолам. І гос_______
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подній гнів був проти Юди і Єрусалиму, задля того гріха в тому дні.
19 І Він послав же до них пророків,
щоб повернулися до Господа, – і не
послухалися. І засвідчили їм – і не
послухалися. 20 І божий дух зодягнув Азарію, сина Йодая, священика, і він став перед народом і сказав
їм: Це сказав Господь: Чому ви переступаєте господні накази? Вам не
щастить, бо ви покинули Господа, і
він покине вас. 21 І зібравшись проти нього, й побили його камінням
за наказом царя Йоаса в дворі господнього дому. 22 І цар Йоас не
згадав милосердя, яке з ним вчинив
Йодай, його батько, *але вбив його
сина, який, коли помирав, і сказав:
Хай бачить і судить Господь. 23 І
сталося, що по закінченні року повстали проти нього сирійські вояки,
і прийшли в Юдею і до Єрусалиму,
і вбили всіх начальників народу в
церкві, і всю їхню здобич послали
цареві в Дамаск, 24 тому що прийшло дуже мале число сирійців, і Бог
видав в їхні руки дуже безчисленне
множество сил задля того, що покинули Господа Бога своїх батьків.
І над Йоасом же зробив Він суд. 25
І, відійшовши, вони залишили його
у великому болі. Проти нього ж повстали його раби на помсту крові
Азаріїнової, сина священика Йодая,
і його вбили на його ліжку, і він помер. І поховали його в Давидовому
місті, але не в царських гробах. 26
Ті ж, що повстали проти нього, –
Зават, син Самата, аманітина, і Йозават, син Самаритів, моавитянин.
27 І всі 5-ть його синів і приступили до нього і вбили його. І його позосталі діла – ось вони є записані в
царському літописі.

Глава 25
црс4. 14

мой5. 24
црс4. 14
єз. 18

Зацарював же замість нього його
син Амасія. 25,1 Амасія був *25літнім, коли почав царювати, і 29
літ царював в Єрусалимі. Ім’я його
матері Йоадаєн з Єрусалиму. 2 І
зробив же він добро перед Господом, одначе не з досконалим серцем. 3 І сталося, що як закріпив собі царство, він і вбив його рабів, які
знищили його батька – царя. 4 Синів же їхніх не вбив, бо написано є
в книзі Моєсеєвого закону, де Господь наказав, кажучи: *Не будуть
вбиті батьки за синів ані сини за
батьків, але кожний помре за свій
гріх. 5 І зібрав Амасія дім Юдин, і
за їхніми родинами поставив їх за
тисячників і сотників в усій Юдеї і
Веніямині, і почислив їх від 20-ти-
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(и^)26 (послђжи'ша)27, и^ ѓ^пђсти'ша (цр~ковь) г~а б~а
эTц~ъ свои^хъ. и^ слђжа'хђ а'ста'р#тђ і^ и^стђка'нным#” И$ бы'сть ја%рость (гн~я) проти'вђ і^ё'ды (-)28
і^ерsлима (ра'ди того грњха`) въ дн~ь то'и, и^ посла
(же) къ ни'мъ пррoки да ѓ^братятся къ г~ђ, и^
не послђшаша, и^ засвњдитеlствова'хђ и^мъ, и^ не
послђшаша, и^ дх~ъ бж~їи ѓ^блече а^за'рїю сн~а и^ѓ^да'е^ва сщ~енника, и^ ста` преD людми` и^ реq (и^мъ),
сїя рече г~ь, почто` престђпа'е^те повеле'нїя гн~я,
(-)29 не бл~гоё^годи'тся, ја%ко ѓ^ста'висте г~а, и^
ѓ^ста'витъ ва'съ, и^ събра'вшися сђпроти'вђ е^мђ
и^ поби'ша и& ка'менїемъ по повеле'нїю и^ѓ^а'са цр~я”
Въ дворњ` до'мђ гн~я, и^ не въспомянђ и^ѓ^а'съ
(цр~ь) млрsдїя и^же сътвори (и^ѓ^да'и эTц~ъ е^го с
нимъ)30. *н^о ё^би` сн~а е^го, и^же е^гда` ё^мира'ше и^
рече, да ви'дитъ (и^ сђдиT г~ь)31” И$ бы'сть по съверше'нїю лњта. въстаста проти'вђ е^го во'и сљ=рскїи, и^ прїидо'ша въ і^ё^де'ю и^ въ і^ерsлимъ, и^ ё^би'ша вс^я нача'лники людїи въ (цр~кви)32, и^ ве'сь
плњ'нъ и^хъ посла'ша цр~ю (въ дама'скъ)33. зане`
(ѕњ'ло ма'ло)34 прїиде число` сљ=рїиско. и^ б~ъ преда'сть в рђ'цњ и^хъ без#чи'сленое мно'жество си'лъ
ѕњ'ло. сего ра'ди и^же ѓ^ста'виша г~а б~а эTц~ъ свои^хъ” И$ на и^ѓ^а'са (же) сътвори сђ'дъ. и^ эTид
^ ђщи
35
ѓ^ста'виша е^го въ бо'лезни вели'цњ. (-) въста'ша
(же) проти'вђ е^мђ раби` е^го на м#ще'нїе кро'ви (а^за'рїины) сн~а и^ѓ^да'я сщ~енника. и^ ё^би'ша е^го на
посте'ли е^го и^ ё'мре, и^ погребо'ша е^го въ градњ
двд~вњ, н^о не (-)36 въ гро'бњхъ цр~ьскихъ” Съпроти'вльшїи же ся е^мђ (заваџъ)37 сн~ъ (сема'џа)38
а^мани'тянина. і^ (и^ѓ^зава'џъ)39 сн~ъ [семариџовъ]40
моа^ви'тянинъ” И$ сн~ове е^го вс^и, и^ пристђпи'ша
к немђ, е~, (и^ ё^би'ша е^го,) и^ про'чая (сло'въ е^го)
с^е напи'сана сђть въ лњтопи'сцђ црsкоM”

мgа к~г
лkђ а~і

Глvа, к~е”
1

(рsтвова же) а^масїя сн~ъ е^го в него мњсто. *к~е, лњтъ бысть (а^масїя е^гда` црsтвовати нача`)2. и^ к~џ лњтъ, црsтвова въ
і^ерsлимњ, (-)3 и^мяy мт~ри е^го (і^ѓ^а^да'ень)4
эT і^ерsли'ма” И$ сотвори' (же) бл~го преD гм~ъ, ѓ^баче
не въ срDци съвръшенњ” И$ бысть е^гда` (ё^твръди себњ` црsтво)5, и^ ё^мерътви рабы` е^го, и^же погђби'ша цр~я эTц~а е^го” (-)6 Сн~овъ (же) и^хъ не поби, ја%ко (пи'сано е^сть в# кни'ѕњ)7 закона (мољ=сїѓ'ва)8, и^дњже повелњ г~ь гл~ющи, *не ё^бїются
эTц~ы за сн~овъ, ни'же сн~ове (-)9 за эTц~ы, н^о е^ді'нъ
ко'ждо въ грњсњ свое^мъ ё'мреT” И$ собра` а^масїя
домъ і^ё'динъ, и^ поста'ви и^хъ по ѓ^би'телемъ
(-)10 и^хъ въ ты'сђщники и^ со'тники, во всю і^ё^де'ю и^ (венїамина)11 и^ почте и^хъ эT к~, лњтъ
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д~ е^зрDа д~
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и^ выш#ше, (-)12 ѓ^брњте (же) иX, Wл~, (ю'ношъ)13
и^же и^зыити на ѓ^полченїе (си'лныхъ), и^же дръжа'тъ ко'пїя и^ щиты” (Є$ще же)14 ная` за нае'мъ эT і^и^л~я, Wр~, хра'брыхъ въ силњ, за, р~, тала'нтъ сребра`” И$ (прїиде (же) чл~къ бж~їи)15 к
немђ гл~я. ЭO цр~ю да не и^сходи'тъ с тобо'ю
сила і^и^л~ева, нњсть б^о г~ь съ і^и^л~емъ. (и^) всњми
сн~ы е^фре'млими, да а'ще ё^бо мни'ши ё^крњпитися с ними, (-)16 премощи` тебе сътвори'тъ
г~ь врагомъ, (б~ъ б^о е^сть)17 и^ по'мощи и^ въ
бњжа'нїе ѓ^братити, (-)18 рече (же) а^масїя къ
чл~кђ бж~їю, (-)19 чт^о (ё^бо) сътворю` ѓ^ стњ`
тала'нтъ и^же дахъ во'иномъ і^и^л~евыM” И$ эTвњща` е^мђ чл~къ бж~їи. и'мать г~ь (гд^њ) (тебњ
дати мо'жетъ)20 множа'е тњхъ. и^ эTлђчи (ё^бо) а^масїя во'и и^же прїидо'ша к немђ эT е^фре'ма. и^ възврати'шася въ мњсто иX. и^ тїи
(проти'вђ і^ё'ди раZгнњ'вашася ѕњло)21 и^ възвратишаs во стра'нђ свою` въ гнњвњ ја%рости” И$
а^масїа ё^повающи иZведе лю'ди своа`, і^ и^де` въ
ё'доль солинаM, и^ пораѕи т^ђ сн~овъ сљ=иръ, Wі~, и^ Wі~,
мђже'и жи'во по'имаша сн~ве іё'дїни. и^ приведо'ша (-)22 на щњлю (нњ'которыа) стњны`. (-)23
съвръго'ша (же) и^хъ эT высоты` (стремотычь
и^же)24 вс^и рас#сњдо'шася. и^ (во'и)25 и^же эTсла` а^масїя да не и^дђтъ с ни'мъ на' брань. (-)26
разыидо'шася въ гра'ды і^ё'дины эT самарїя
даже до веџоро'на. и^ ё^биша эT ни'хъ, Wг~. и^
плњниша плњнъ вели'къ” И$ бы'сть възврати'ся а^масїя по закла'нїи и^дђмеѓ'мъ, и^ принесе`
(себњ`)27 бого'въ сн~ов# сљ=ир' ъ, и^ поста'ви и^хъ (въ
бо'ги себњ`)28 и^ покланя'шеся и^мъ, и^ тњ'мъ
кадя'ше (џемїа'мъ). и^ бы'сть гнњ'въ гн~ь на
а^масїю. и^ посла` к немђ (пррoка и^же гл~а)29 е^мђ.
почто` поклони'лся е^си богоM (-)30 и^же не и^зба'виша людїи своиX эT рђ'кђ (мое^ю)31. и^ бы'сть е^гда то'и гл~аше к немђ, (-)32 эTвњща` е^мђ е^да`
совњтникъ цр~евъ (е^си)33, воньми да не пробїю
т^я, и^ ё^мол#че пррoкъ. (-)34 (ви'жђ рече)35 чт^о
промы'сли (г~ь) ё^би'ти т^я и^же сътвори'л# е^си се`
(ѕл^о), и^ не послђша'еши совњта мое^го” И$ съвњща` а^масїя (цр~ь і^ё'динъ). и^ посла` къ і^ѓ^а^сђ
сн~ђ і^ѓ^а^хазовђ сн~ђ і^и^ё'и^нђ, цр~ю і^и^л~евђ гл~щи
прїиди да видимся промежи собо'ю въ лице`.
(-)36 (и^ѓ^а'съ посла`)37 (посе'лъ гл~ющи)38 ко а^масїю
цр~ю і^ё'динђ (-)39, *тернъ и^же еs в лива'нњ. посла` ко ке'дрђ ливаnскђ гл~ющи да'и дще'рь твою`
сн~ђ мое^мђ женђ`. и^ с^е прїидђтъ ѕвњрїе и^же в#
(дђбра'вњ лива'нстњи)40. и^ проидоша ѕвњрїе и^
потоpта'ша кардосъ, гл~еши с^е поразиX и^дђменеа
(і^ е^до'ма). и^ въздвиза'ется срDце твое въ гор681
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літніх і вище, знайшов же в них
30000 молодих, що сильні вийти на
війну, що держать списи і щити. 6
Ще ж найняв, за наєм, з Ізраїля
100000 хоробрих силою за сто талантів срібла. 7 І прийшов же божий
чоловік до нього, кажучи: Царю, хай
не виходить з тобою ізраїльська сила,
бо Господь не є з Ізраїлем і всіма Ефремовими синами. 8 Бо, якщо, отже,
думаєш ними скріпитися, Господь
дасть ворогам тебе перемогти, бо Богові є і помогти і повернути до втечі.
9 Сказав же Амасія до божого чоловіка: Отже, що робити зі стома талантами, які я дав ізраїльським воякам? І
відповів йому божий чоловік: Господь має звідки тобі дати, може більше того. 10 І відлучив, отже, Амасія
вояків, які прийшли до нього від Ефрема, і вони повернулися на їхнє місце. І ті дуже розгнівалися проти Юди
і повернулися на своє місце у великому гніві. 11 І Амасія, надіючись, вивів свій народ і пішов до долини солі,
і там побив 10000 синів Сиїра, 12 і
10000 мужів взяли живими юдині сини. І вони привели їх на шпиль якоїсь
пропасті, скинули ж їх з висоти
стрімголов – всі вони розбилися. 13 І
вояки, яких відіслав Амасія, щоб вони не йшли з ним на війну, розійшлися по юдиних містах, з Самарії аж до
Веторона, і вбили 3000 з них, і взяли
в полон велику добич. 14 І сталося,
що Амасія повернувся по вирізуванні
ідумеїв, і приніс собі богів сиірських
синів, і поставив їх собі за богів, і поклонявся їм, і тим кадив ладан. 15 І
господній гнів був на Амасії, і Він
послав до нього пророка, який йому
сказав: Чому ти поклонився богам, які не спасли свого народу з моїх рук?
16 І сталося, що коли той до нього
говорив, він йому відповів: Чи ти є
царським радником? Остерігайся,
щоб я тебе не пробив. І пророк замовк. Бачу я, сказав він, що Господь
задумав тебе убити, бо ти зробив це
зло, і не слухаєшся моєї ради. 17 І Амасія, цар юдин, зробив нараду і послав до Йоаса, сина Йоахазового, сина
Іуїного, ізраїльського царя, кажучи:
Ходи, щоб ми побачилися зі собою в
лице. 18 Йоас послав послів, кажучи
до Амасії, юдиного царя: *Терня, що
є в Ливані, послало до ливанського
кедра, кажучи: Дай твою дочку моєму синові за жінку. І ось прийдуть
звірі, що в ливанському полі, і пройшли звірі і потоптали терня. 19 Ти
кажеш: Ось ти побив ідумейця й едома, – і підноситься на гордість твоє
серце. Сиди ж в твоїм домі, навіщо
лукаво проти себе прогнівуєш, впадеш ти і Юда з тобою. 20 Не бажав
______
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Амасія послухатися, бо господня
була воля, щоб він був виданим в
руки Йоаса задля богів ідумейських
батьків. 21 І прийшов Йоас, ізраїльський цар, і проти себе стали; Амасія ж, цар юдин, в Ветсамесі, що є
юдиним. 22 Впав же Юда перед Ізраїлем, і кожний втік до свого поселення. 23 І Йоас, ізраїльський цар,
схопив в Ветсамесі Амісію, юдиного царя, Йоасового сина, Йоахазового сина, і ввів його до Єрусалиму. І він знищив його стіни від Ефремової брами аж до кута – 400
ліктів. 24 Все ж: золото, і срібло, і
ввесь посуд, що він знайшов в господньому домі, і в святому святих,
і в скарбах царського дому, і синів
радників – вивів до Самарії. 25 Пожив же Амасія, син Йоасів, цар юдин, по смерті Йоаса, сина Йоахазового, царя ізраїльського, 15 літ.
26 І позосталі ж справи Амасіїні,
перші й останні, записані є в книзі
царств Юди, Ізраїля. 27 І в часі, коли Амасія відступив від Господа, і
повстала на нього змова противна, і
він втік з Єрусалиму до Лахіса. І
послали вслід за ним до Лахіса, і
там його вбили. 28 Віднесли його
на конях, і його поховали з його
батьками в місті Давидовому.

црс4. 14
і 15

Глава 26
1 *Взяв же ввесь народ юдин його сина Озію, він же мав 16 літ, і
поставили його царем замість Амасії, його батька. 2 Він збудував Елат, і він повернув його юдиній
владі після того, як цар заснув з
його батьками. 3 Йозія був 16-тилітнім, коли почав царювати, і 52
роки царював в Єрусалимі. Й ім’я
його матері Єхилія з Єрусалиму. 4
Він зробив те, що було просте в
господніх очах, за всім, що зробив
Амасія, його батько. 5 І він шукав
Господа в днях Захарії, знавця в
господньому страсі, і в його днях
шукав Господа – Господь в усьому
його напрямив. 6 Він вийшов і воював проти чужинців, і знищив мури ґетські, і мури явнивські, і мури
Азота. І збудував же місто в Азоті і
між чужинцями, 7 і Бог йому поміг
проти чужинців і проти аравів, які
жили в скелях, і проти минеїв. 8 І
минеї дали дань Озієві. І він прославив його ім’я аж до єгипетського
входу, бо скріпився аж до висоти. 9
Збудував же Озія в Єрусалимі башти: і над брамами кута, і над долішніми брамами, й інші в тій стіні
країни, він їх укріпив, 10 і збудував
вежі в пустині, і викопав численні
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ды'ню, (-)41 сњди (же) въ до'мђ твоеM, (-)42 почто` лђка'во сђпротивђ тебе прогнњва'еши, паде'ши т^ы, і^
и^ё'да с тобо'ю” (-)43 Не хотњ послђшати а^масїя,
зане` гн~я бысть во'ля. да предасться в рђкы
(і^ѓ^а'сђ) ради (-)44 бого'в# (эTц~ъ) и^дђменеи^скихъ” И$ възы'иде і^ѓ^а'съ цр~ь і^и^л~евъ. и^ (проме'жђ собо'ю възда'ша
преDстоа'нїе)45” А$масїя (же) цр~ь і^ё'динъ въ (веџсамесе)46 и^же е^сть і^ё'динъ. (-)47 паде (же) і^ё'да преD
і^и^л~емъ, и^ бњжа ко'ждо въ жили'ще [свое]48” И$ а^масїю
цр~я і^ё'дина сн~а і^ѓ^а'сова (сн~а и^ѓ^хазова). ја%тъ і^ѓ^а'съ
цр~ь і^и^л~евъ въ (веџсамесњ)49, и^ въведе и& въ і^ерsлиM”
И$ разори'ша стњны (е^го)50 эT враT е^фремль даже до
ё'глђ, у~, лакотъ. (-)51 все' (же) зла'то и^ сребро` и вс^я
сосђ'ды и^же ѓ^брњте в домђ` гн~и и^ въ (ст~аа ст~ыX)52.
и^ во сокровищеX домђ` цр~ева. и^ сн~овъ раDныX (-)53 и^звеl въ
самарїю” (-)54 Жи'лъ (же) а^масїя сн~ъ и^ѓ^а'соv цр~ь і^ё'дин#. по ё^мр~твїи` і^ѓ^а'са сн~а і^ѓ^а^хазова цр~я і^и^л~ева
(е~і, лњтъ)55. и^ про'чая (же) сло'веса а^масїина, пр'ьвая
и^ послDњняя, (-)56 пи'сана сђть в# кни'ѕњ црsтвъ
і^ё'ды (-)57 іи^л~я И$ въ вре'мя е^гда` (а^масїя эTстђпи`)58 эT г~а, и^ възложи'ся на не'го възложе'нїе
(съпротивно), и^ побњже эT і^е^рsли'ма въ лахисъ, и^
посла'ша въ слDњ е^го в# лахи'съ, и^ ё^би'ша е^го
т^ђ. (эTнесошаy)59 е^го на ко'нехъ, и^ погребо'ша е^го
съ эTц~ы е^го въ' градњ двд~вњ”

Глvа, к~ѕ”
1

(зя'ша* же) вс^и лю'дїе (і^ё'дини)2 (сн~а е^го)
ѓ^зїю, (-)3 ѓ%нже бњ` (лњтъ, ѕ~і)4. и^ поста'виша е^го цр~я въ мњ'сто (а^масїя эTц~а
е^го)5, то'и созда` е^лаg. (и^) се'и възврати` е^го
вла'сти і^ё'динњ по ё^спе'нїи цр~я съ эTц~ы е^го, ѕ~і
ти лњтъ бы'сть (і^ѓ^зїя, е^гда` црsтвова'ти нача`)6. и^ н~в, лњтњ црsтвова` въ і^ерsли'мњ” І$ и'мя
мт~ри е^го, [и^е^хилїя]7, эT і^ерsли'ма, (-)8 сътвори`
что бысть пря'мо въ ѓ%чїю гн~и. по вся и^же
сътвори` а^масїя эTц~ъ е^го. и^ бњ възыска'я г~а
въ дн~и заха'рїя разђмњю'щаго въ стра'сњ гн~и,
и^ въ дн~и е^го възыска` г~а, (-)9 и^спра'ви е^го (въ
всXњ) г~ь. (-)10 и^зы'иде и^ ѓ^полчи'ся проти'вђ и^ноплеме'нникомъ и^ разори` стњнђ` ге'џскђ. и^ стњнђ`
и^а^вни'въ и^ стњнђ` а^зо'та” И$ създа' (же) гра'дъ
въ а^зо'тњ и^ въ и^ноплеме'нницеX, и^ помо'же е^мђ
б~ъ проти'вђ и^ноплеме'нникомъ и^ проти'вђ а^ра'вомъ, и^же ѓ^бита'хђ въ скала'хъ, и^ проти'вђ
мине'ѓ^мъ, и^ да'ша мине'и да'нь ѓ^зїе^ви. и^ прослы`
и%мя е^го да'же до вхо'да е^гљ=пет#скаго, поне'же ё^крњпи'ся до высоты`, (-)11 създа' (же) ѓ^зїя столпы` въ і^ерsлі'мњ и^ наD вра'ты ё%гла. и^ наD враты
до'лними. и^ (про'чїи в то'и стњнњ` страны`)12
ё^крњпи` (и^хъ) и^ ё^стро'и столпы` въ пђсты'ни. і^
682
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и^скопа` кла'дези мно'ги. Того ра'ди ја%же и^мя'ше
мно'ги скоты`, толико в# (поле'хъ)13 ја%коy и^ въ
(пђсты'ни)14” Виногра'ды же и^мњ` и^ виногра'дники на гораX и^ въ карми'лњ, бњ` б^о чл~къ полетяжа'тельствђ вдаn. (-)15 бы'сть (же) ѓ^зї'и
си'ла творя'щїя бра'нь, (-)16 и^же и^схожDахђ къ
ѓ^полъченїю на' брань. (и^ въходя'щи по чинђ`)
въ число`” И$ б^њ число` и^хъ поD рђкђ і^и'ля пи'саря
и^ маа^сїя сђдїи, (и^) поDD рђкђ а^нанї'и. и^же бњ`
эT вое^во'дъ цр~евыX. все' (же) число` нача'лником# по
ѓ^би'телеM свои^мъ (мђже'и) крњпкихъ на' брань Wв~,
х~” И$ под ни'ми (всњхъ во'и)17 Wт~. Wз~. и^ е~ со'тъ”
Сїи творя'хђ бра'нь въ си'ле крњ'пцњ. (-)18 эT
цр~я противђ сђпоста'тъ (вое^ва'хђ). (-)19 ё^гото'ва (же) и^мъ ѓ^зїя все'и си'ле, щиты, и^ копїя, и^ шле'мы и^ бро'ня, (-)20 лђки (же) и^ пра'щи на мета'нїе ка'менїя, и^ сътвори` въ і^ерsли'мњ разли'чныя ви'ды хђдо'жества ё^хђдожестве'нны. е^же бы'ти въ столпњхъ, и^ въ ё%глXњ
стњна'мъ да ме'щђтъ стрњлы, и^ ка'менїя
велїя. и^ слы'шано бы'сть хђдо'жество е^го до
дале'че. зане` ё^диви'ся помага'ти (е^мђ г~ь) до'ндеже ё^крњпи'ся, и^ е^гда ё^крњпи'ся възъдвижеся срDце е^го, на погђбле'нїе е^го и^ ѓ^би'дњ г~а
б~а свое^го, и^ вни'де въ цр~ковь гн~ю покади'ти
хотя` надъ ѓ^лтареM џимїа'ма” И$ вни'де по неM
(заха'рїя)21 сщ~енник#, и^ с ниM сщ~енницы гн~и, п~,
мђжеи крњпча'ишихъ. (-)22 сђпроти'вишася (цр~еви и^ѓ^зїеви)23 и^ реко'ша е^мђ, нњсть твои чи'нъ
(і^ѓ^зїе)24 да кади'ши џїмїа'момъ гв~и, н^о сщ~енникомъ т^о е^сть сн~овомъ а^аро'нимъ и^же ѓ^сщ~ени сђть (к томђ` ѓ^бы'чаю слђже'нїя) да ка'дятъ. и^зыиди` эT сщ~енъства ја%ко эTстђпи'лъ е^си эT г~а. (и^же)25 не вмњни'тся тебњ
въ славђ т^о эT г~а б~а. (-)26 прогнњ'ва же ся
(і^ѓ^зїя)27, и^ (держа'щи) в рђкђ е^го кади'ло да
кадитъ въ хра'мњ, и^ вънегда раZја^ри'ся ѓ'нъ
на жръцы (гн~я до'мђ). и^ (а'бїе) (в#зошла` проказа)28 на чело` е^го. преD сщ~енники в домђ` гн~и,
на ѓ^лтари` џемїа'нномъ. и^ (е^гда' же ё^зрњ е^го
заха'рїя а^рхїе^ре'и. и^ вс^и про'чїи сщ~ен#ницы ви'дњша)29 и^ се` прокаже'нъ на челњ` (е^го)” (-)30 И$згна'ша е^го эTтђдђ, н^о и^ то'и (ё^бо) т#ща'ся
и^зыити`. ја%ко ѓ^бличи` е^го г~ь” (-)31 *Бы'сть (же)
ѓ^зїя цр~ь прокаженъ да'же до дн~е смр~ти е^го и^
ѓ^бита'ше в домђ` эTлђче'нњ по'лнъ прокаже'нїя
в че'мъ и^згна'нъ бы'сть эT до'мђ гн~я” І$ и^ѓ^а^џа'мъ сн~ъ е^го держа` црsтво е^го сђдя` лю'ди зеMстїи и^ про'чая (же) словеса` ѓ^зїи пе'рвыя и^ послDњняа, напи'саны ё^ (і^са'їа)32 (сн~а а^мо'сова) прoрка. (-)33 ё^спе' (же) (и^ѓ^зїя)34 съ эTц~ы свои^ми, и^
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колодязі задля того, що мав багато
худоби, стільки в полях, скільки й в
пустині. Він же мав виноград і виноградники в горах і в Кармилі, бо був
чоловіком відданим рільництву. 11
Була ж в Озії сила, що чинила війну,
що виходила на бій в лавах і що
входили за чином в числі. І їхнє
число було під руками Іїла, писаря, і
Маасія, судді, і під руками Ананії,
що був з царських воєвод. 12 Все ж
число начальників по своїх оселях,
мужів сильних на війну – 2000 і 600.
13 І під ними всіх вояків – 300000
7000 і 5 сот. Ці від царя вели війну з
великою силою, воювали проти
ворогів. 14 Приготував же їм Озія,
всій силі, щити, і списи, і шоломи, і
броні, луки ж і пращі на кидання
каміння. 15 І зробив в Єрусалимі
різні види удосконалених машин,
щоб були на баштах і на кутах стін,
щоб метали стріли і великі каміння. І
пішов слух про його будову далеко,
бо Господь подиву гідно помагав йому, доки він не скріпився. 16 І як він
скріпився, його серце піднялося на
його згубу, і він вчинив образу
своєму Господеві Богові, і ввійшов
до господньої церкви, бажаючи покадити перед кадильним жертовником.
17 І ввійшов за ним священик Захарія, і з ним 80 господніх священиків, сильних мужів. 18 Вони
протиставилися цареві Йозієві і сказали йому: Не є твій чин Йозіє, щоб
ти кадив Господеві ладаном, але
священиків – значить Ааронових синів, які є освячені до того звичаю
служіння, щоб кадили. Вийди з святилища, бо ти відступив від Господа,
те не вважатиметься тобі за славу від
Господа Бога. 19 Розгнівався ж
Йосія, а держав в своїх руках кадильницю, щоб покадити в храмі, і як
він розлютився на священиків господнього дому, і зараз вийшла проказа на його чолі перед священиками
в господньому домі при кадильному
жертовнику. 20 І коли ж його побачив архиєрей Захарія і всі інші
священики побачили – і ось він
прокажений на його чолі – вони вигнали його звідти, але й, отже, він
спішився вийти, тому що Господь
його покарав. 21 *Був же цар Озія
прокаженим аж до дня його смерті і
проживав в домі відлученим, повним
прокази, в якій вигнаним був з
господнього дому. І Йоатам, його
син, тримав його царство, судячи народ землі. 22 І позосталі ж слова Озії,
перші й останні, записані у Ісаї, сина
Амосового, проро ка. 23 Заснув же
Йозія зі своїми батьками, і не
поховали його на полі царських
______

црс4. 15

26,23
гробів задля того, що він був прокажений. І замість нього зацарював
його син Йоатам._

Глава 27
црс4. 15

1 *Йоатам був двадцять і п’ятилітнім, коли почав царювати, і 16
літ царював в Єрусалимі. Ім’я його
матері Єруса, дочка Садокова. 2 І
він зробив же те, що правильне є
перед Господом, за всім, що зробив
його батько Йозія, за винятком того, що не ввійшов до господньої
церкви. І народ ще грішив. 3 Він
збудував високу браму господнього
дому, і в його стіні поклав зброю. 4
І збудував же міста на юдиних горах і в лісах, двори і вежі. 5 І він
воював проти царя аммонових синів, і здолав його. І аммонові сини
давали йому на один рік по 100
талантів срібла і 10000 кори міри
пшениці, і стільки ж мір ячменю.
Це йому приносив цар аммонових
синів на рік в 1-му році, і 2-му, і 3му. 6 І скріпився ж Йоатам задля
того, що правильними мав свої
дороги перед своїм Господом Богом. 7 І позосталі ж слова Йоанатана і всіх його воєн і діла записані
є в книзі юдиних царів, ізраїльських. 8 Він був 25-тилітнім, коли почав царювати, і 16 літ царював в
Єрусалимі. 9 Заснув же Йоатам зі
своїми батьками, і його поховали в
місті Давидовому. І замість нього
зацарював його син Ахаз.

Глава 28
црс4. 16

1 *Ахаз був двадцять і 5-тилітнім, коли почав царювати, і 16 літ
царював в Єрусалимі. Він не зробив правильного перед Господом,
як його батько Давид, 2 але ходив в
дорозі ізраїльських царів, але й зробив вилиті образи їхнім ідолам, 3 і
жертви приніс в Едомлій землі, і
провів своїх дітей через вогонь, за
гидотами народів, яких Господь вигубив з приходом ізраїльських синів. 4 Освячував же ладан і палив
на височинах і на шпилях, і під
кожним крислатим деревом. 5 І його Господь Бог видав же його в руки сирійського царя, який його побив. Великий же полон взяв з його
царства і привів до Дамаску. І видав його в руки ізраїльського царя,
і побитий був великою раною, і його взяли в полон. 6 І вбив же Факей, син Ромеліїв, ізраїльський цар,
100000 з Юди в одному дні, всіх
військових мужів, задля того, що
_______
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(не) погребо'ша е^го (-)35 въ по'лњ (црsкихъ гробо'въ)36, (-)37 того ра'ди и^же бы'сть прокаженъ. и^
црsтвоваy и^ѓ^а^џа'мъ сн~ъ е^го в него` мњсто”

Глvа, к~з”
ва'деся'ть* и^ пяти` лњтъ бы'сть и^ѓ^а^џа'мъ е^гда` црsтвова'ти нача`, и^ ѕ~і, лњтъ
црsтвова` въ і^ерsли'мњ (-)1 и%мя мт~ри е^го
и^е^рђса дщи` садо'кова, и^ сътвори' (же) чт^о
право е^сть преD гм~ъ по вся и^же сътвори` (и^ѓ^зїя)2 эTц~ъ е^го. ра'звњ чт^о не вни'де въ цр~ковь
гн~ю. и^ е^ще` лю'дїе съгрњша'хђ. то'и създа` вра'та до'мђ гн~ю высо'ка, и^ въ стњнњ` (е^го положи`
ѓ^рђжїя)3. и^ гра'ды (же) създа` на горахъ і^ё'диныхъ, и^ на лњсехъ (-)4 дворы` и^ столпы`” (И$)
тои ѓ^полчи'ся противђ цр~я сн~овъ а^ммо'нь. и^
ѓ^долњ` е^го. и^ дава'хђ е^мђ сн~ове а^м#мо'ни на е^дїно
лњто по р~ тала'нтъ сребра`. и^ Wі~. коры` мњры
пшени'цы, и^ (толико же мњръ ја^чме'ня)5 сїя
(е^мђ приноша'ше)6 цр~ь [сн~овъ]7 а^м#мо'нь на лњто,
въ а~ е лњто, и^ в~ е, и^ г~ е” И$ ё^крњплеn же е^сть
и^ѓ^а^џа'мъ, того ра'ди чт^о ё^правля'ше пђти`
своя преD гм~ъ бм~ъ свои^мъ. и^ про'чая (же) словеса` и^ѓ^а^наџа'на и^ (всњхъ) ѓ^полче'нїи (е^го) и^ дњла
(-)8 пи'сана сђть въ кни'ѕњ цр~ь і^ё'диныX (-)9 і^и^л~евыхъ, [к~е, лњтъ бысть, е^гда` црsтвова'ти нача`,
и^ ѕ~і, лTњ црsтвова` въ і^ерsли'мњ]10, (-)11 ё^спе' (же)
и^ѓ^а^џа'мъ съ эTц~ы свои'ми. и^ погребо'ша е^го въ'
градњ двд~вњ. и^ црsтвова` а^ха'зъ сн~ъ е^го в него
мњсто”

д~ црs е~і

Глvа, к~и”
ва'десяти* (и^ е~ ти`) лњтъ б^њ а^ха'зъ
е^гда црsтвовати нача`. и^ ѕ~і лTњ црsтвова`
въ і^ерsли'мњ. (-)1 не сътвори` пра'во преD
гм~ъ, ја%ко дв~дъ эTц~ъ е^го. н^о ходи` въ
пђти` цр~еи і^и^л~евыхъ. н^о и^ ѓ%бразы и^звая'ны сътвори, (і^) и'доломъ и^хъ (-)2 пожре`. въ [земли`]3 [е^до'мли]4, и^ проведе` сн~овъ свои^хъ сквозњ ѓ%гнь по
ме'рзостя'хъ ја^зы'къ и^хже ё^би` г~ь (въ прише'ствїи)5 сн~овъ і^и^л~евъ. (-)6 ѓ^сщ~а (же) џимїа'мъ и^
съжига'ше на высо'киX и^ на хоlмњх#” И$ поD вся'кимъ дре'вомъ ли'ствяныM. и^ преда'сть (же) е^го
г~ь б~ъ е^го в рђкђ цр~я сљ=рска. (и^же)7 порази` е^го,
(вели'к же плњнъ взя` эT е^го црsтва)8. и^ приведе`
в дама'скъ, и^ [-]9 въ рђки цр~я і^и^л~ева преда` е^го,
и^ пораже'нъ ја%звою вели'кою, (и^ плени'ша е^го). и^
ё^би' (же) факе'е сн~ъ ромелїе'въ цр~ь і^и^л~евъ эT
і^ё'ды, (Wр~, въ дн~ь е^ді'нъ всњхъ)10 мђже'и (бра'нниковъ)11. того ради и^же ѓ^ста'виша г~а б~а эTц~ъ
свои^хъ” (Того' же вре'мени)12 ё^би` [зе'хри]13 (мђжъ)
684
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си'ленъ эT е^фрема [а^масїю]14 сн~а цр~ева и^ (е^врика'ма)15 вое^во'дђ до'мђ е^го, и^ е^лка'на (же вто'раго)16
эT цр~я” (-)17 Плени'ша (же) сн~ове і^и^л~еви эT братїи свои^хъ (ѓ^смь со'тъ)18 же'нъ, ѓ%трокъ и^
дв~ицъ. (-)19 плњнъ мно'гъ (-)20 приведо'ша (эT
нихъ)21 в самарїю, (в# то время)22 (бњ` т^ђ)23
прoрк# гн~ь (и%менемъ ѓ^ди'дъ)24 (и^же)25 и^зыиде въ
срњте'нїе во'емъ грядђщимъ въ самарїю, и^ рече
и^мъ. с^е гнњвъ г~а б~а эTц~ъ на'ших#, проти'вђ
і^ё'ды, (-)26 преда` и^хъ в рђки ва'ша, и^ ё^би'сте
и^хъ немлsрдно. тако да до нбsи дости^гнђ, (ва'ше немрsдїе,) и^ нн~њ сн~ове і^ё'дини
(-)27 і^ерsлимовы хощетъ вамъ поDни'зити въ рабы` и рабы'ня
не се' ли а^зъ е^смь с ва'ми, свњдњтеlствова'ти
г~ђ б~ђ ва'шемђ. (н^о)28 слы'шите (совњтъ) мо'и, и^
эTведи'те плњне'ныхъ и^хже и^зведо'сте эT бра'тїя ва'шея, ја%ко вели'ка ја%рость гн~я (наста'неT
ва'мъ)29, и^ въста'ша (б^о мђжи) эT нача'лникъ
сн~овъ е^фрњмль [а^за'рїя]30 сн~ъ [и^ѓ^н#на'нь]31. и^ варахїя сн~ъ (васал#лимо'џ#)32, е^зекїя сн~ъ (селлђмовъ)33,
и^ а^масїя сн~ъ (е^л#да'и)34, проти'вђ ты'мъ и^же
грядђтъ эT ѓ^плъче'нїя, и^ реко'ша и^мъ не възведите (зд^њ плњне'нїя)35 къ ва'мъ зане` (съгрњши'хомъ, г~ђ. почт^о в^ы)26 хо'щете приложи'ти къ грњхомъ на'шимъ. и^ (ве'тхая съвокђпи'ти безако'нїя наша)37, вели'къ б^о грњхъ
нашъ и^ гнњвъ (и^) я'рость гн~я на і^и^л~я. и^ ѓ^ста'виша (же мђ'жи і^и^л~евы и^) браnницы плњнъ и^
вс^я ја%же в#зя'ша предъ нача'лники и^ преD всњмъ
(мно'жестомъ)38 и^ ста'ша (же) мђжи и^же назва'шася въ и^мя (гн~е)” И$ в#зе'млюще плњне'ныX и^
вс^и и^же на'зи бя'хђ ѓ^блеко'ша эT коры'стеи, (е^гда'
же)39 ѓ^дњя'хђ и^хъ, и^ ѓ^бђша (-)40 и^ (честь
творяхђ)41 бра'шномъ (и^ пи'тїемъ), и^ пома'заша (же ради трђда), и^ възда'ша и^мъ поDя^реMники ко'ждо и^же (ходи'ти не мого'ша, и^) бњша сла'бы тњломъ, (-)42 възложи'ша и^хъ (на ско'тъ и^
эTведо'ша) въ е^рихо'нъ гра'дъ фини'ческїи къ бра'тїи и^хъ. и^ възврати'ша в# самарїю. въ вре'мяy
ѓ%но посла'лъ (цр~ь) а^ха'зъ къ цр~ю а^сљ=рїискђ. (просящи) по'мощи е^мђ, и^ въ ѓ^но'мъ (смяте'нїи
съпроти'вишася) и^дђме'ане (-)43, и^ порази'ша
(мно'ги) эT і^ё'ды. и^ взя'ша плњнъ (вели'к#), І$
и^ноплн#е'ницы приложи'шася по гра'доM пол#скимъ и^
къ полђдни і^ё^де'и” И$ взя'ша (ваџсами'съ)44, и^
[ја^же в домђ` бж~їи, и^ ја%же в домђ` црsкомъ, и^
княѕе'и. и^ да'ша цр~ю]45 а^и^ло'нъ. и^ (гадироn)46 и^
(сок#хо'хъ)47, и^ (вс^я ја%же ѓ%крsтъ)48 е^го. и^ ([гам#за'и]49 съ поDселе'нїи е^го. и^ џа'мнђ съ прилежа'щими поса'дами е^го)50, и^ всели'шася т^ђ, ја^ко смири` г~ь і^ё^де'ю ра'ди а^ха'за цр~я і^ё'дина. того ради
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вони покинули Господа Бога своїх
батьків. 7 Того ж часу Зехрій – сильний чоловік з Єфрема, вбив царського сина Амісію і Еврикама, воєводу його дому, і Елкана, другого
ж по цареві. 8 Ізраїльські ж сини
взяли в полон зі своїх братів вісімсот жінок, юнаків і дівчат, привели
від них багато здобичі до Самарії. 9
В тому часі був там господній пророк на ім’я Одид, який вийшов назустріч воякам, що йшли до Самарії, і сказав їм: Ось гнів Господа
Бога наших батьків проти Юди. Він
видав їх у ваші руки і ви їх вбили
без милосердя, так щоб до неба дійшло ваше немилосердя. 10 І тепер
ви хочете принизити до рабів і рабинь юдиних і єрусалимських синів? Ось чи я не є з вами, щоб свідчити вашим Господом Богом? 11
Але послухайте мою раду, і поверніть полонених з ваших братів, яких ви вивели, бо великий господній гнів наступить на вас. 12 Адже
й встали мужі з начальників Ефрімових синів: Азарія, Йоннанів син,
і Варахія, Васаллимотів син, Єзекія, Селлумів син, і Амасія, Єлданів син проти тих, що приходили з
війни, 13 і сказали їм: Не вводьте
сюди, до вас, полон, бо ми згрішили Господеві. Чому ви хочете додати до наших гріхів і додати давні
наші беззаконня, бо наш гріх великий – і гнів, і господня лють над
Ізраїлем. 14 І залишили ж ізраїльські мужі і вояки полон і все, що
взяли, перед начальниками і перед
всім множеством; 15 і встали ж мужі, які назвали себе в імені господньому, і, береучи полонених і всіх,
що були нагі, зодягнули зі здобичі.
Коли ж зодягали їх і взули, і почесть віддали їжею і питтям, і помазали ж задля труду, і віддали їм
ослів, кожному, що не міг ходити, і
були слабі тілом, поклали їх на скотину і відвели до Єрихону – міста
фініків, до їхніх братів, і повернулися до Самарії. 16 В тому часі послав цар Ахаз до асирійського царя,
просячи помочі для себе, 17 і в
тому замішанні спротивилися ідумейці і побили багатьох з Юди, і
взяли великий полон. 18 І чужинці
повстали по містах, на полях і на
півдні Юдеї, і взяли Ватсамис і те,
що в божому домі, і те, що в царському домі, і князів, і дали цареві
Айлон, і Ґадирон, і Сокхот, і все,
що довкруги нього, і Ґамзай з його
оселями, і Тамну з дотичними йому
селами, і там поселилися. 19 Адже
Господь упокорив Юдею через Ахаза, юдиного царя, задля того, що
______
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позбувся його помочі і мав Господа
в пониженні. 20 Вивів же Він проти
нього Теґлааталасара, асирійського
царя, який йому вчинив зло. І він
переселив тих, що були в Дамаску
до Мадіям, і з Сирії переселив жити до Дамаску. 21 І раз, противлячись, відпустив, задля цього взяв
Ахаз те, що в господньому домі і в
царському домі, і в начальників, і
дав асирійському цареві, і не було
йому на поміч, 22 але, радше, на
йому біль. І додав відступити від
Господа, бо цар Ахаз сказав: 23
Шукатиму дамаскових богів, що
мене б’ють. І сказав: Боги асирійського царя їм помагають – і цим в
жертву, і я щось принесу – і будуть ці мені на поміч. Але вони були йому і всьому Ізраїлеві на упадок. 24 І Ахаз виставив ввесь посуд
божого дому і його знищив, і замкнув двері божого дому. І він зробив собі жертовники на всіх кутах
Єрусалиму 25 і в усіх юдиних містах він зробив жертовники на височинах на палення ладану – і розгнівив Господа Бога своїх батьків.
26 І позосталі ж його слова і всі його діла, перші й останні, ось записані є в книзі царств Юди й Ізраїля.
27 *І заснув же Ахаз зі своїми батьками, і поховали його в місті Давидовому, бо не принесли до гробівниць ізраїльських царів. Зацарював
же замість нього його син Єзекія.

Глава 29
црс4. 18

1 *Єзекія був 25-тилітнім, коли
почав царювати, і 29 літ царював в
Єрусалимі. Ім’я його матері Авія,
дочка Захарії. 2 Зробив же вгодне
перед Господом за всім, що робив
його батько Давид. 3 І сталося, що
коли став на його царстві, в першому місяці відкрив двері господнього дому, і відновив їх, 4 і ввів священиків і левітів. І він зібрав їх на
східній площі 5 і сказав до них: Послухайте мене, левіти, й освятіться
тепер, і очистіть дім Господа Бога
наших батьків, і винесіть всю нечистоту з святого, 6 бо згрішили
наші батьки, і зробили погане перед нашим Господом Богом, і покинули його, і відвернули своє лице
від мешкання Господа нашого Бога, і піддали хребет, 7 і замкнули
двері храму, і погасили світила, й
кадила ж не запалили, і всепалення
не принесли святому Богові ізраїльському. 8 Підняли ж господній гнів
на Юдею і на Єрусалим, і видав їх
на зрушення і вигублення, і на сичання, бо ви бачите вашими очима.
9 І ось наші батьки впали від меча,
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и^же (ѓ^бнажи'ся е^го по'мощи. и^ въ ё^ничиже'нїи
и^мя'ше)51 г~а” (И$зведе же)52 проти'вђ е^мђ (џеглаа^таџаласа'ра)53 цр~я а^сљ=рїиска (и^же)54 ѓ^ѕлоби` е^го.
(и^ пресели` и^же бя'хђ въ дама'сцњ въ мадїа'мы.
и^ эT сљ=рїи пресели` въ дама'скъ пребыва'ти” И$
е^ді'но сђпротивя'щи эTпђсти`.) (сего ра'ди)55 взя`
а^ха'зъ сђщая въ домђ` гн~и и^ в домђ` црsкомъ и^
ё^ нача'лниковъ. и^ дасть цр~ю а^сљ=рїискђ, и^ не
бы'сть на помощ# е^мђ. н^о на'ипаче къ печа'ли
е^го” И$ приложи` эTстђпи'ти эT г~а, (-)56 рече (б^о)
цр~ь (а^ха'зъ) възыщђ` бого'въ дама'сковыхъ бїю'щиX м^я, и^ рече, (-)57 бо'ѕи цр~я (а^сљ'рїиска)58
пособля'ютъ и^м#, и^ (сиM)59 пожрђ` (и^ а'зъ чт^о,) и^
бђдђтъ м^и въ по'мощъ (сїи). н^о сїи бы'ша
(-)60 къ паденїю (е^го) и^ всего` і^и^л~я” И$ вы'ставилъ а^ха'зъ (вс^њ) сосђды до'мђ бж~їя. и^ съкрђши` иX и^ затверди'лъ вра'та до'мђ (бж~їя)61” И$
сътвори` себњ` тре'бники въ всњхъ ё'глњхъ і^ерsли'ма. и^ въ всњхъ гра'дњхъ і^ё'диныхъ. сътвори`
(ѓ^лтари) на высо'кихъ на съж#же'нїе џемїа'ма
(-)62, и^ раZгнњ'ва г~а б~а эTц~ь свои^хъ” И$ про'чая
(же) словесъ е^го и^ (всњхъ) дњлъ е^го пе'рвыхъ и^
послњд#нихъ. с^е пи'сана сђть въ кни'ѕњ црsтвъ
і^ё'ды. і^ и^и^л~я. *и^ ё^спе' (же) а^ха'зъ съ эTц~ы
свои'ми. и^ погребо'ша е^го въ' градњ двд~вњ, не бо`
принесо'ша (-)63 въ гро'бњхъ цр~еи і^и^л~евыхъ. (-)64
црsтвова' (же) (и^е^зекїя)65 сн~ъ е^го в него мњ'сто”

і^саїа д~~і

Глvа, к~џ”
е^зекїя* е^гда црsтвова'ти нача`, к~е, лњтъ
бы'сть, и^ к~џ, лњтъ црsтвова` въ і^ерsли'мњ. (-)1 и%мя мт~ри е^го (а^вїя)2 дщи` заха'рїи. (-)3 сътвори' (же) ё^го'дно преD гм~ъ,
по вся` и^же творя'ше дв~дъ эTц~ъ е^го. и^ бы'сть
е^гда ста` на црsтвњ е^го, въ мsць прь'выи, эTвръзе две'ри до'мђ гн~я. и^ ѓ^бнови` и^хъ и^ въведе`
сщ~ен#ники и^ левљ=ты. и^ събра` и^хъ на площа'ди
въсто'чнњи. и^ рече къ ни'мъ. ё^слы'шите (м^я)
левљ=ти (и^) (ѓ^ст~итеся нн~њ)4 и^ ѓ^чи'стите
до'мъ г~а б~а эTц~ь (на'шихъ)5. і^ и^знеси'те (вс^ю)
нечистотђ` эT ст~ительства” ЈА/ко (съгрњши'шA)6
эTц~ы на'ши, и^ сътвори'ша лђка'во предъ гм~ъ
(бм~ъ на'шимъ). и^ ѓ^ста'виша е^го, и^ эTврати'ша
лице` (свое`) эT жили'ща г~а (б~а на'шего). и^ възда'шA
хребеT, и^ затвори'ша вра'та хра'мђ, и^ погаси'ша
свњти'лники. и^ џимиа'ма (же) не вож#го'ша, и^
всесъж#же'нїя не принесо'ша ст~омђ б~ђ і^и^л~евђ” (-)7
Соподвиго'ша (же) гнњвъ гн~ь на і^ё^де'ю и^ на
і^ерsли'мъ, и^ преда'сть и^хъ в# подвиже'нїе и^ погђбле'нїе, и^ на звизда'нїе. ја%ко вы` ви'дите ѓ^чи'ма
ва'шими, и^ с^е падо'ша эTTц~ы на'ши мечемъ, и^
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сн~ове (на'ши)8 и^ дще'ри (на'ши)9 и^ сђпрђги (наши)10 плњне'ни ве'дени сђть въ зе'млю не свою`,
и^ нн~њ ё^бо сђть в не'и” И$ нн~њ ё^бо положи'те
на срDца (ва'ша) да поста'вите завњт# съ гм~ъ
бм~ъ і^^и^л~евымъ. и^ эTвратиT (эT на'съ гнњвъ
ја%рости свое'я)11” И$ н~нњ не лиша'итеся ја%ко ваs
и^збра` г~ь да стои^те` пред ниM, (и^) слђж'ите е^мђ
и^ бы'ти е^мђ слђжа'ще и^ кадя'ще” И$ въста'ша
левљ=ти мааg сн~ъ а^масїеv і^ и^ѓ^и'ль сн~ъ [заха'рїеv]12
эT сн~овъ каа'дъдовыX и^ эT сн~овъ мерарїи'ныX. киs
сн~ъ а^вдїев#, і^ а^за'рїа сн~ъ (и^лае^и'левъ)13. и^ эT
сн~ов# (же) (герсо'на)14. (и^ѓ^даD)15 сн~ъ (земна`)16. и^
(ѓ^а^дамъ)17, сїи сн~ы и^ѓ^а^ха'и, (-)18 эT сн~овъ
е^лисафа'мъ. (сама'ри)19. і^ и^и'ль” И$ эT сн~овъ (же)
а^са'фовыхъ. заха'рїя, и^ маџ#џа'нїя. и^ (е^ще) эT
сн~овъ (а^мъма'нь)20 і^и'ль, и^ семе'и. (н^о) и^ эT
сн~овъ [и^^диџђмль]21. (самаџїя)22, и^ ѓ^зїи'ль” (-)23
Събра'ша (же) бра'тїю свою`, и^ ѓ^ст~ишася, (и^
внидо'шA) по за'повњди цр~евњ (и^) по повеле'нїю
гн~ю да ѓ^чи'стяT доM (бж~їи)24 (сщ~ен#ницыy внидо'ша)25 внђтрь (цр~кви)26 гн~я да ѓ^чи'стяT (ю&) и^
снесо'ша всю` нечистость ю%же (внђтрї до'мђ
гн~я наи^до'ша)27, и^ въ дворњ` до'мђ гн~я. (е^же)28 взя'ша левљ=ти и^знесо'ша к пото'кђ ке'дрьскђ во'нъ, и^ нача'ша (же) въ (а~ дн~ь)29 мsца но'ваго (-)30 а~ го ѓ^чища'ти. и^ въ дн~ь и~ (того'ж#)
мsца внидо'ша въ (притво'ръ до'мђ цр~кви)31
гн~я, (-)32 ѓ^чи'стиша (же) (цр~ковь)33 гн~ю въ
дн~ь и~, и^ въ дн~ь ѕ~і, мsца (того'же и^же
нача'ша)34 съврьши'ша. и^ внидо'ша внђтрь къ
(і^е^зекїи)35 цр~ю и^ реко'ша (к немђ) ѓ^чи'стихомъ
весь до'мъ (бж~їи и^) ѓ^лта'рь вс^есъж#же'нїя и^ сосђды е^го и^ стоl предложе'нїя (съ всњми`)36 съсђды е^го и^ вс^я сосђды (цр~кви) ја^же ѓ^скверни`
(цр~ь а^ха'зъ)37 въ црsтво свое` въ эTстђпле'нїи
свое'мъ” (И$ с^е) ё^гото'вана сђть и^ ѓ^чище'на
(вс^я)38 преD ѓ^лтаре'мъ гн~имъ” И$ въста'в (же)
ѕњло ра'но (і^е^зекїя)39 цр~ь и^ събра` (вся`) нача'лники гра'да и^ възы'иде в до'мъ гн~ь. и^ принесе` ю%нець. з~, (и^) ѓ'венъ, з~, а%гнеw з~, (и^) козе'лъ эT
ко'зъ (-)40 за грњхи`, за цр~я, (за сщ~енїе)41, и^ за
і^и^л~я. (-)42 рече (же) (сщ~ен#никомъ сн~омъ а^аро'ним#)43, (и^) да възы'идђтъ на ѓ^лта'рь гн~ь
(жренїя)44 те'лча, (ё^би'ша б^о ю%нець) и^ взя'ша
(кро'вь сщ~енницы)45. (-)46 и^злїя'ша (т^ђ) на ѓ^лта'рь, и^ ё^би'ша (е^ще`) ѓ%веn и^ (кро''вь на ѓ^лта'рь
възлїя'хђ)47. и^ пожроша а%гнець и^ възлїя'ша
(на ѓ^лта'рь кро'вь)48 и^ приведо'ша козе'лъ за грњхи преD цр~я и^ цр~кви, (-)49 възложи'ша (же) рђки
своа на ниX, и^ пожро''ша иX сщ~еницы и^ покропи'ша
кро'вїю иX преD ѓ^лтареM и^ ѓ^чи'стиша за (грњхи`)
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і наші сини, і наші дочки, і наші дружини були відведені полоненими до
землі не своєї; і тепер, отже, є в ній.
10 І тепер, отже, покладіть на ваші
серця, щоб укласти завіт з Господом
Богом ізраїльським, і відвернути від
нас гнів своєї люті. 11 І тепер не
покиньте, бо вас вибрав Господь,
щоб ви стояли перед ним, і служили
йому, і були йому служителями, і кадили. 12 І встали левіти: Маат, Амасіїв син, і Йоіл, Захаріїв син, з Кааддових синів і з Мераіїних синів –
Кис, Авдіїв син і Азарія, Ілаеїлів син,
і з синів же Ґерсона – Йода, син
Земна, і Оадам – це сини Йоахаї; 13 з
Елисафамових синів – Самари і Іїл. І
з синів же Асафових – Захарія і Маттанія, 14 і ще з Амманових синів – Іїл
і Семей; але й з Ідитумових синів –
Саматія і Озіїл. 15 Зібрали ж вони
своїх братів і освятилися, і ввійшли
за заповіддю царя і за господнім наказом, щоб очистити божий дім. 16
Священики ввійшли всередину господньої церкви, щоб її очистити, і винесли всю нечистоту, яку знайшли
всередині господнього дому і в дворі
господнього дому, це взяли левіти,
винесли геть до кедронського потоку.
17 І почали ж в 1-му дні місяця нового, 1-го, очищати, і в 8-му дні того
ж місяця ввійшли до притвору дому
господньої церкви. Вони очистили ж
господню церкву в 8-ми днях і в 16му дні того ж місяця, в якому почали,
закінчили. 18 І ввійшли всередину,
до царя Єзекії, і сказали до нього: Ми
очистили ввесь божий дім, жертовник всепалення і його посуд, і престіл предложення з усім його посудом, 19 і ввесь посуд церкви, який
занечистив цар Ахаз у своїм царстві
у своїм відступленні. І ось готовим є
і очищеним все перед господнім жертовником. 20 І встав же цар Єзекія
дуже рано і зібрав всіх начальників
міста, і ввійшов до дому господнього, 21 і приніс 7 телят і 7 баранів, 7
ягнят козлів з кіз – за гріхи, за царя,
за святе і за Ізраїля. Сказав же священикам, Аароновим синам, і щоб пішли до господнього жертовника, 22
принести в жертву телят, бо священики вбили телят і взяли кров, вилили там на жертовник, і вбили ще
баранів, і виливали кров на жертовник. І принесли в жертву ягня, і вилили кров на жертовник. 23 І привели козла за гріхи перед царем і церквою, поклали ж на них свої руки 24 і
принесли їх священики в жертву, і
покропили їхньою кров’ю перед жертовником, і зробили очищення за гріхи всього Ізраїля. Бо цар наказав принести жертву всепалення за гріхи
________
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всього Ізраїля. 25 Він поставив же
левітів в господньому домі з цимбалами і псалтирями, і гуслями, за
заповіддю царя Давида, і Ґада видючого, і Натана пророка, з царем,
бо господній наказ був руками його
пророків. 26 Встали ж левіти, тримаючи орґани Давидові, і священики – труби. 27 І Єзекія наказав,
щоб вони принести всепалення на
жертовнику. І коли ж приносили
всепалення, почали співати хвали
Господеві і видавати звук з труб і з
рогів, з орґанів, які підготував Давид, ізраїльський цар. 28 І співці, і
ті, що тримали труби, були в своїм
чині і трубіли, аж доки не закінчено
цілопалення. 29 Коли ж закінчено
жертву, схилившись, цар і всі, що
були з ним, і поклонилися Господеві. 30 Наказав же цар Єзекія і левітські князі, щоб похвавлили Господа словами Давида й Ясафа пророка, які хвалили Господа в веселості. І вони впали і поклонилися
Господеві. 31 Єзекія ж знову це додав і сказав: Наповніть тепер ваші
руки Господеві, і приведіть, і принесіть жертви і хвалу в господньому домі. І все множество принесло жертви і хвалу в господньому домі, і кожний, що забажав серцем, цілопалення. 32 І число цілопалень, яке приніс збір, було: 70
телят, 100 баранів, 8 сот ягнят. Все
це Господеві. 33 І за очищення –
600 телят і 3000 овець. 34 Але, отже, не було багато священиків, і вони не могли обдерти шкіру цілопалення, там помогли їм і їхні брати, і
левіти, аж доки не закінчено діло і
аж доки священики не очистилися.
Адже левіти легшим чином очистилися, ніж священики, 35 тому що
були численні цілопалення жиру
досконалості спасіння і жертви цілопалення. І завершено служіння
господнього дому. 36 Зрадів же Єзекія і ввесь народ задля того, що
було виконано господнє служіння,
бо сталося нагло і було угодним.

Глава 30
1 Послав же він до всього Ізраїля
і Юди, написав же й послання до
Ефріма і Манасії, щоб прийшли до
господнього дому до Єрусалиму і
зробили пасху Господеві Богові ізраїльському. 2 Цар почав раду з начальниками всього множества Єрусалиму, які дозволили, наказали
зробити пасху в другому місяці, 3
бо не встигли зробити у свій час, бо
священики не могли дати ради, і не
всі були освяченими, і народ ще не
______
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всего` і^и^л~я. зане` за всего і^и^л~я повелњ` цр~ь всесоyже'нїе за грњхи` (пожре'ти). (-)50 поста'ви (же) левљ=ты в домђ гн~и, съ киMва'лы, и^ ўалты'рми, и^
гђсльми` по за'повњди двDа цр~я и^ га'да ви'дящаh
(и^ наџа'на прoрка съ цр~еM)51. ја%ко (гн~е повелњнїе)52
быs (-)53 рђка'ма прoркъ (е^го). (-)54 ста'ша (же) левљ=ти держа'щи ѓ^^гра'ны двд~вы, и^ сщ~енницы
трђбы. и^ повелњ (і^е^зекїа)55 да принесђтъ всесож#же'нїя на ѓ^лта'рь и^ е^гда же приноша'хђся
всесъж#же'нїя нача'ша хвалы` пњти гв~и. и^ (звђча'ти) трђба'ми, и^ в (ро'зныя) ѓ^рга'ны и^же дв~дъ
цр~ь і^и^л~евъ (ё^гото'ва). (-)56 и^ пњвцы` (-)57 и^ тїи
и^же держа'хђ трђбы бњша ё^ строе'нїи свое^мъ
пою^ще, до'ндеже съвръши'шася всесъж#же'нїя. е^гда' же сконъча'но бы'сть приноше'нїе, прекло'н#ся
цр~ь и^ вси` и^же бя'хђ (с ни'мъ). и^ поклони'шася
(гв~и). (-)58 повелњ (же) (і^е^зекїя)59 цр~ь и^ кн~ѕи левљ=тьстїи да въсхва'лятъ г~а словесы` двд~выми
і^ (и^а^сафа)60 прoрка (и^же)61 хвали'ша (г~а) въ весе'лїи
и^ падоша и^ поклони'шася (гв~и)” (І$е^зекїя же па'ки сїя приложи)62`, и^ рече (и^спо'лните нн~њ)63 рђки
ва'ша г~ђ, (и^) приведи'те и^ приноси'те жрътвы и^
хвалы` в домђ` гн~и. и^ принесе` (все` мно'жество)64
жрътвы и^ хвалы` въ до'мъ гн~ь. и^ всяк# и^же
бл~говоли` срDцемъ всесъж#же'нїя и^ бы'сть число` всесъж#же'нїи ја%же принесе` (събра'нїе)65 ю%нець, о~, ѓ%венъ р~, а%гнець, (и~)66 со'тъ. (вся` сїя гв~и и^ ѓ^ ѓ^чище'нїи)67 те'лцовъ, х~. (и^) ѓ'вец# Wг~” Но сщ~енницы
(ё^бо) не мно'ѕи бя'хђ, и^ не можа'хђ ѓ^дира'ти
ко'жъ всесоQже'нїя (гдњ`) и^ (левљ=ти (и^) бра'тїа
и^хъ помого'ша и^мъ)68, дондеже и^спо'лнися дњло.
и^ дон#деже ѓ^ст~ишася жръцы`. Левљ=ти б^о легча'ишимъ чи'номъ ѓ^ст~ишася не'же сщ~енницы
(зане`)69 бы'ша всесъжъже'нїя мно'га тђка съвръшенїа сп~сенїя, и^ (жрътвы)70 вс^есъж#же'нїя” И$
съврьше'на еs слђжба до'мђ гн~я, (-)71 възвесели'
(же) ся (і^е^зекїя)72 и^ вс^и лю'дїе. (и^ того ра'ди
е^же слђже'нїе гн~е бы'сть и^спо'лнено)73. внеза'пђ б^о
сътвори'ти бы'ти (и^ ё^го'дно бы'сть)74”

Глvа, л~”
1

(осла' же) къ всемђ` і^и^л~ю і^ и^ё'дњ, (-)2 написа (же и^ посла'нїя) къ е^фрњмђ и^ манасїи. дабы` пришли` къ до'мђ гн~ю въ
і^ерsли'мъ и^ сътвори'ли па'схђ г~ђ б~ђ і^и^л~евђ,
3
(-) нача` совњтъ цр~ь (съ)4 нача'лники (-)5 всего`
(мно'жества)6 і^ерsли'ма (и^же позво'лиша, повелњша)
да сътво'рятъ па'схђ мsца втораго не б^о поспњша (-)7 сътвори'ти въ вре'мя свое`. ја%ко
сщ~ен#ницы не (можа'хђ ё^довлњти. и^ ѓ^сщ~ен#ни не
бы'ша вс^и)8, и^ лю'дїе не ё& събра'шася въ і^ерs688
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ли'м#. (-)9 ё^го'дно (же) сло'во цр~еви, и^ (всемђ` мно'жествђ)10, и^ повелњша да по'слетъ послы` въ
ве'сь і^и^л~ь эT вирсавїи даже до да'на дабы` пришли` и^ сътвори'ли па'схђ г~ђ б~ђ і^и^л~евђ въ і^ерsлимњ, мн~оѕи б^о не сътвори'ша. ја%ко в# зако'нњ
напи'сано е^сть (-)11 пои^до'ша гон#цы` с# посланїями эT (црsкаго повеле'нїя)12 и^ нача'лникъ (е^го),
въ ве'сь і^и^л~ь і^ и^ё^де'ю, потомђ` чт^о цр~ь бя'ше
повелlњ проповњда'ющи, сн~ове і^и^л~еви ѓ^братитеся къ (г~ђ) б~ђ а^врааMлю (-)13 и^саа'ковђ і^ [и^а^ковлю]14, и^ ѓ^братиTся къ ѓ^ста'н#кђ и^же и^збы'ша
рђки` цр~я а^сљ=рїиска. (не сотвори'ти)15 ја^коже
эTц~ы ва'ши и^ бра'тїя (-)16, и^же эTи^до'ша г~а
б~а эTц~ь свои^хъ. и^ преда'сть и^хъ въ погђбле'нїе
ја%ко (сїе)17 зна'е^те (не ѓ^жести'ти)18 вы'я ва'ша
(ја%ко эTц~ы ва'ши). дадите (рђки ва'ша)19 г~ђ
(-)20. и^ прїидњте къ ст~ительствђ е^го ја^же
ѓ^ст~и въ вњки, (-)21 слђжи'те г~ђ б~ђ ва'шемђ.
и^ эTвратиTся эT ва'съ гнњвъ ја%рости (е^го). а^ще
б^о вы` ѓ^браще'ни бђдете къ г~ђ т^о бра'тїя
ваша и^ сн~ове ва'ши ѓ^бря'щђт# млsть преD (гм~ъ
и^хъ. и^х#же ведо'ша плњне'ны)22. и^ ѓ^братится
в землю сїю. бл~гъ б^о и^ млsтивъ е^сть г~ь б~ъ
(ва'шъ)23. и^ не эTврати'тъ лица` свое^го эT
[ва'съ]24. а^ще ѓ^брати'теся к немђ, и^ бя'хђ
гонцы` ходя'ще скорњ'ише эT гра'да въ' градъ.
по (земли`)25 е^фрњмли и^ манасїинњ, даже и^ до
заё^ло'на. и^ бы'сть е^гда` посмњю'щимся и^ порђга'ющимся и^мъ, н^о (нњцыи`) мђжи эT а^сљ=ра и^
манасїа и^ заё^лона ё^кланя'ю^щи совњтъ. прїидо'ша въ іерsлиM (эT і^ё^де'я)26, (и^б^о) бы'сть рђка`
гн~я да дасть иM срDце е^ді'но. (да сътворяT)27 по
повеле'нїю цр~евђ и^ кня'ѕїи (-)28 сло'во гн~е (-)29
събра'ни (же) сђть въ і^ерsлимъ лю'ди мноѕи. да
сътворя'тъ пра'здникъ ѓ^прњснокоM въ мsць
вторы'и въ соньмњ мно'гомъ ѕњло, и^ въста'ша
и^ разори'ша (ѓ^лтарь)30 и^же б^њ въ і^ерsлимњ и^
вс^я в# ни'х (же) (и%доломъ кадяшеся џимїа'мъ)31 и^спрове'ргоша. и^ поврьгошA (и^хъ) в пото'цњ ке'дръстњмъ. и^ пожро'ша (же) пасхђ. д~і,
(дн~я), мsца втораго. (-)32 сщ~ен#ницы (же) и^ левљ=ти (тогда`) ѓ^сщ~ени, и^ принесо'ша вс^есъж#же'нїе в доM гн~ь. и^ ста'ша (же) в# чинђ` свое^мъ по
расмотре'нїю и^хъ (и^) зако'нђ мољ=сїя чл~ка
бж~їя” И$ сщ~енницы прїемля'хђ (и^злїя'ннђю)
кро'вь эT рђкђ левљ=тьскђ, того ра'ди чт^о
мно'гъ (наро'дъ)33 ѓ^сщ~енъ не бы'сть. и^ (того
ра'ди) (пожро'ша левљ=ти)34 па'схђ тњмъ и^же не
можа'шеся ѓ^сщ~ати г~ђ. (-)35 вели'ка (па'ки)
ча'сть людїи эT е^фре'ма и^ манасїя і^ и^саха'ра и^
заё^ло'на и^же ѓ^сщ~енна не бы'сть (-)36 ја%сть па'с689
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зібрався до Єрусалиму. 4 Угодне ж
було слово цареві і всьому множеству, 5 і вони наказали, щоб він послав послів до всього Ізраїля, від
Вирсавії аж до Дана, щоб прийшли і
зробили пасху Господеві Богові ізраїльському в Єрусалимі, бо багато
не зробили так, як в законі є записано. 6 Пішли гінці з посланнями, за
наказом царя і його начальників, до
всього Ізраїля і Юдеї, тому що цар
наказав, щоб проповідували: Ізраїльські сини, поверніться до Господа Бога Авраамового, Ісаакового і Якова! І
поверніться до останього, що спасся
від руки ассирійського царя! 7 Не
зробіть так, як ваші батьки і брати,
які відступили від Господа Бога своїх
батьків, і Він їх видав на винищення,
так як ви це знаєте! 8 Не вчиніть
твердими ваші шиї, так як ваші
батьки! Дайте ваші руки Господеві і
прийдіть до його святощів, яких він
освятив навіки! Послужіть Господеві
Богові вашому, і відвернеться від вас
гнів його люті! 9 Бо якщо ви повернетеся до Господа, то ваші брати і
ваші сини знайдуть милосердя перед
їхнім Господом, ті, яких повели полоненими. І повернуться до цієї землі, бо Господь Бог ваш є милосердний і милостивий, і не відверне від
вас свого лиця, якщо повернетеся до
нього. 10 І гінці швидко проходили
від міста до міста по Ефрімовій і Манасіїній землі, і аж до Завулона. І
часом було, що сміялися і кпини з
них, 11 але деякі мужі з Асира і Манасії, і Завулона, відкидаючи раду,
прийшли до Єрусалиму 12 з Юдеї, бо
рука Господа була, щоб дати їм одне
серце, щоб вчинити за наказом царя і
князів, за словом господнім. 13 Зібралося ж до Єрусалиму багато народу, щоб зробити празник прісних в
другому місяці, в дуже великому зборі. 14 І вони піднялися і знищили
жертовник, що був в Єрусалимі, і
все, на чому ж ідолам кадилося, перекинули ладан, і поскидали їх до кедронського потоку. 15 І зарізали ж
пасху 14-го дня другого місяця. Священики ж і левіти тоді були очищені і
принесли всепалення до господнього
дому. 16 І вони ж стали у своєму чині
за їхнім судом і законом Мойсея, божого чоловіка. І священики приймали вилиту кров з левітських рук 17
задля того, що багато народу не було
освяченим. І задля того жертвували
левіти пасху, через те, що не можна
було освячувати Господеві. 18 Знову
велика частина народу з Ефрема і
Манасії, і Ісахара, і Завулона, яка не
була освяченою, їла пасху не згідно з
тим, що є написане. І Єзекія помо_________
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лився за них, кажучи: Господь, Боже добрий, очисти всіх, 19 що всім
серцем шукають Господа Бога своїх батьків. І хай не вважається гріхом їм, що є неосвяченими, 20, що
меншина. Господь же їх вислухав. І
потішений був він народом. 21 Зробили ж ізраїльські сини, що знайшлися в Єрусалимі, празник прісних 7 днів у великій веселості, хвалячи Господа, на кожний день з
господніми ж орґанами левіти і
священики, які зберігали свій чин.
22 І говорив Єзекія до серця всіх
левітів, які мали добрий розум до
Господа. І закінчили 7 днів празника, приносячи мирні жертви і хвалячи Господа Бога своїх батьків. 23
І він вчинив раду робити собор інших сім днів празника, і зробили
інших 7 днів, святкуючи. 24 Бо з
радістю почав цар Єзекія з Юдою, і
дав 1000 телят і 7000 овець, і начальники ж дали народові 1000 телят і 10000 овець. Адже освяченим
було велике множество священиків
25 і радістю був сповнений ввесь
юдин люд, також і священики, і левіти, і все множество, що прийшли
з Ізраїля, і приходьки з ізраїльської
землі, і ті, що жили в Юдеї. 26 Був
же великий празник в Єрусалимі,
якого не було в тому місті від днів
Соломона, Давидового сина, ізраїльського царя. 27 І встали ж священики і левіти, благословляючи
Бога. І їхній голос було чути, і молитва прийшла до його святого небесного помешкання.

Глава 31
1 Коли ж це все закінчено, вийшов ввесь Ізраїль, що знайшовся в
юдиних містах, і розбили образи, і
порубали гаї, і знищили височини, і
знищили жертовники з усієї Юдеї, і
Веніямина, і з Ефрема ж, і до Манасії, доки не знищили все. І всі ізраїльські сини повернулися до їхнього насліддя і їхніх міст. 2 Езекія же
поставив на кожний священичий і
левітський чин за їхніми поділами,
кожного одного за його служінням,
в належний священикам і левітам
чин, на всепалення і мирне, щоб
служили і визнавалися, і співали ж
в брамах господнього дому. 3 Царська ж частка була з його власного
майна, щоб завжди приносилося
всепалення вранці і ввечері, в суботи ж і в новомісяці та інші празники, так як записано є в господньому
законі. 4 І знову він заповів народові і тим, що жили в Єрусалимі, щоб
дали частки священикам і левітам,
_____
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хђ, не по е^же пи'сано е^сть, и^ помоли'ся (за ни'хъ
і^е^зекїя)37 гл~ющи. г~и (бж~е) бл~гїи ѓ^цысти` (всњмъ),
и^же всњмъ срDцемъ взы'щђтъ г~а б~а эTц~ь своиX и^
да не (мни'тся и^мъ не ѓ^сщ~еннымъ сђщимъ
чт^о ме'н#ши и^х#же ё^слы'шA г~ь. и^ ё^тњшенъ е^сть
людми)38. сътвори'ша (же) сн~ове і^и^л~еви и^же ѓ^брњтени сђть въ і^ерsли'мњ, пра'здникъ ѓ^прњснокъ.
з~, дн~їи въ весе'лїи вели'цњ хваля'ще г~а по е^ді'ны
дн~и” (-)39 (Левљ=ти (же) и^ сщ~ен#ницы)40 по ѓ^рга'номъ (гн~имъ)41 (и^же свои чи'нъ съверша'хђ). и^
гл~алъ е^сть (і^е^зекїя)42 къ (срDцђ всњмъ)43 левљ=томъ. (-)44 и^же и^мњхђ ра'зђмъ бл~гъ на г~а. и^
сконча'ша, (з~, дн~їи пра'здника)45. жрђще жертвы
мирныа, и^ хваля'ще г~а б~а эTц~ь свои^хъ” И$ совњтъ сътвори` собо'ръ твори'ти (и%нђ, се'дмь,
дн~їи)46 (пра'здника), и^ сътвори'ша (и%нђю), з~.
дн~їи (празнђ'юще)” Съ ра'достїю б^о (нача` (і^е^зекїя)47)48 (цр~ь) съ і^ё'дою (-)49, (и^ да'сть) (Wа~, ю%нець)50, и^, Wз~. ѓ^ве'цъ. и^ начал#ницы (же) даша
лю'демъ ю%нець. Wа~, и^ ѓ^ве'цъ, Wі~. (ѓ^сщ~ен#но б^о е^сть
сщ~ен#никовъ мно'го мно'жество)51, и^ ра'достїю
и^злїя'нъ весь (наро'дъ і^ё'динъ)52. (такоже) и^
сщ~ен#ники и^ левљ=ти и^ вс^е (мно'жество)53 и^же прїидо'ша эT (-)54 і^и^л~я. (и^ прише'л#цы эT земля` і^и^л~евы,) и^
ѓ^бита'ющи въ і^ё^де'и” (-)55 Бы'сть (же) (вели'ко
пра'здньство)56 въ і^ерsли'мњ (каково` не бы'сть) эT
дн~їи (соло'мона)57 сн~а двд~ва цр~я і^и^л~ва (в# томъ
гра'дњ)58” И$ въста'ша (же) сщ~ен#ницы и^ левљ=ти
(блsвяще б~а)59. и^ ё^слы'шанъ е^сть гла'съ иX и^
прїиде моле'нїе (-)60 в# жили'ще (е^го ст~ое)61 нбsное”

Глvа, л~а”
(гда же сїя вс^я съвръше'на)1. и^зшелъ
е^сть весь і^и^л~ь и^же ѓ^брњтенъ бы'сть въ
гра'дXњ і^ё'диныхъ. и^ съкрђши'ша (ѓ%бразы)2, и^ посњко'ша га'и. и^ разори'ли сђть
вы'шняя и^ ѓ'лтари (разори'ша) эT всея` і^ё^де'а и^
венїами'на и^ эT е^фре'ма (же) и^ до манасїя, до'ндеже (вс^я и^спровергоша)3” И$ ѓ^брати'шася вс^и
(сн~ове і^и^л~еви)4. въ ѓ^дръжа'нїя иX, и^ гра'ды и^хъ”
(-)5 (І$е^зекїя (же) поста'ви)6 на (кождо) чи'нъ сщ~ен#ническїи и^ левљ=т#скїи, (-)7 по раздњленїи иX е^ді'ного ко'ждо по (слђже'нїю е^го)8 (въ ё^строе^нїе и%стин#ное) сщ~ен#никомъ и^ левљ=томъ въ все`сож#женїе и^ (-)9 ми'рная. (дабы` слђжи'ли і^ и^сповњда'лися, и^ пњли)10 (же) въ вра'тXњ (-)11 до'мђ гн~я”
(-)12 Ча'сть (же) цр~ева бысть эT и%стиннаго е^го и^мњнїя да приносиTся вс^есож#женїе ё%трњ в#сегда`
и^ вечеr, (-)13 въ сђботы (же) и^ въ но'вомњсячїя
и^ пра'зницњхъ (про'чиX)14. (ја%ко пи'сан#но е^сть) въ
законњ гн~и” И$ заповњ'да (па'ки) людемъ (и^) жи690
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вђщимъ въ і^ерsли'мњ. дабы` дали` ча'сти сщ~ен#никомъ и^ левљ=томъ. да мо'гђтъ настоя'ти (зако'нђ)15 гн~ю. и^же е^гда` (погласовася въ ё%ши мно'жествђ. мно'ги)16 сн~ове і^и^л~еви (принесо'ша)17 пшени'ци, и^ вина` і^ е^ле'я. и^ медђ и^ вс^я и^же ро'дитъ
земля`, и^ десятины (-)18 (принесо'ша (вс^я) ѕњ'ло
мно'го)19” Сн~ове (же) і^и^л~еви і^ и^ё'дины (-)20 и^же ѓ^бита'хђ въ (поса'дњхъ)21 і^ё'диныхъ, и^ (принесоша (и^) тыи)22 десятины эT воловъ, и^ ѓ^вецъ. и^
десятинђ эT коZ, и^ пост~и (и&) г~ђ б~ђ свое^мђ” И$
(вс^я) нося'щи сътвори'ша кђ'пы мно'ги. мsца третїаго поча'ша кђпомъ кла'сти ѓ^снова'нїя. и^ (мsца,
з~ го`)23, съвръши'ша (и^хъ)” (Є$гда же входя'щи
быша. і^е^зекїя)24 и^ нача'лницы (е^го), и^ ви'дњша
кђ'пы. и^ блsви'ша г~а и^ лю'ди (-)24 і^и^л~евы” (-)25 Въпроси' (же і^е^зекїя)26 сщ~еnниковъ и^ левљ=товъ, ѓ^
(чемъ тако лежахђ) кђ'пы” (-)27 эTвњща томђ`
а^зарїя сщ~ен#никъ пр'ьвыи, эT колњна садохова
гл~ющи, эTнелњже нача'ша приноси'ти прьвњ'ишая
въ до'мъ гн~ь. ја^до'хомъ и^ насыщахоMся (доволно).
(достаTкомъ и^збыша сїя мно'га)28, того раd ја^же
(блsви г~ь)29 лю'ди своя`. и^ (прочаяy е^сть мно'жества
сїа ја%же ви'диши)30” И$ повелњ (и^е^зекїя)31 да ё^гото'ваютъ жи'тницы въ домђ` гн~и. (и^же е^гда` сътвори'ша)32 внесо'ша (-)33 прьвњи'шая и^ десятины. (и^ е^ли'ка же даша вњрнњ'ише)34” (Бњ же)35
старњ'ишина (иX) хоненїя левљ=тинъ. и^ семе'и браT
е^го (вто'рыи)36” (По си'х же) і^ и^и'ль, и^ (ѓ^хозїя)37, и^
(кенеg)38 и а^саи'ль, и^ е^римоџъ, и^ (ѓ^зава'дъ)39. и^ е^лїи'ль и^ (ѓ^самахїя)40, и^ маа^џъ, и^ ванаїа'съ, и^ сн~ы
е^го приставле'ны по (рђкђ) хоненїи и^ семе'и бра'та
е^го эT повелњнїя ((і^е^зекїа)41 цр~я)42. и^ а^за'рїа (а^рхїере'а)43 до'мђ гн~я” (Къ нимъ же вс^я преDстоа'хђ,)
и^ коре'и сн~ъ е^м#на левљ=тъ (и^) дверникъ въсточныхъ вра'тъ (приста'вникъ б^њ) тњмъ иже во'лею
приноша'хђ г~ђ. (прьвњ'ишая и^ пресщ~ен#ныхъ въ
ст~ая ст~ыX)44” (И$ поD настоя'нїе его е^ді'нъ)45, и^
венїаминъ, (і^е^сђе)46, и^ семеїя, (-)47 а^марїя (же), и^
сохо'нїя въ рђкђ сщ~ен#никомъ. да вњрнњ'ише раздњля'ютъ бра'тїи свое'и по слђже'нїю на кождо
дн~ь, (ча'сти) бо'лшимъ и^ меншимъ” (Про'чихъ)48
мђж'еска по'лђ эT лњтъ трею и^ выш#ше всњмъ
и^же въхожда'хђ въ цр~квь гн~ю. и^ чтоy по вся` дн~и
възводяхђ сїе постановенїе въ слђжъбђ (и^ въздеръжа'нїе)49. (по раздњленїихъ своиX)50 сщ~енникоM по
семъја^мъ. и^ левљ=томъ (-)51 эT к~ ти`, лњт#, и^
вы'ш#ше по чи'ноM. (и^ всемђ же мно'жествђ, толико
же на'мъ колико свобоDнымъ и^хъ ѓ^бњ'ю же по'ломъ. вњрнњ'ише бра'шна эT тњх# и^же ѓ^сщ~ен#на
бњхђ въздаа'хђся)52” (Но и^) сн~овомъ а^а^ро'нимъ (-)53
(по поле'мъ и^ поD гра'ды гра'домъ и^ е^ди'ныM рас691

щоб вони могли бути над господнім законом. 5 І коли було проголошене до вух множества, численні ізраїльські сини принесли
пшеницю, і вино, і олію, і мед, і
все, що родить земля, і всі принесли дуже багато десятин. 6 Ізраїльські ж і юдині сини, що
жили в юдиних містах, принесли
і ті десятини з волів і овець, і десятину з кіз, і посвятили їх своєму Господеві Богові. І всі, що
приносили, зробили численні купи. 7 Третього місяця вони почали закладати основи купам і 7-го
місяця їх закінчили. 8 Коли ж
ввійшли Езекія і його начальники
і побачили купи, і поблагословили Господа й ізраїльський народ.
9 Запитав же Єзекія священиків і
левітів чому так лежали купи. 10
Відповів йому Азарія – перший
священик, з роду Садохового, кажучи: Відколи почали приносити
первоплоди до господнього дому,
ми їли і ми по достатку ситі, від
достатку зосталося цього багато
задля того, що Господь поблагословив свій народ, і далі є це множество, яке бачиш. 11 І наказав
Єзекія, щоб підготували шпихлірі
в господньому домі. Коли їх зробили, 12 внесли первоплоди і десятини, і те, що ж вірно дали, був
же їхнім старшиною левіт Хоненія і його брат Семей – другим.
13 Після цього ж і Іїл, і Охозія, і
Кенет, і Асаїл, і Єримот, і Озават,
і Еліїл, і Осамахія, і Маат, і Ванаяс, і його сини, наставлені під
руками Хоненії і Семея, його брата, за наказом царя Єзекії і Азарія, архиєрея господнього дому.
14 Перед ним же стояли всі, і Корей, син Ємни, левіт, і дверник
східних дверей, був наставником
тим, що добровільно приносили
Господеві первоплоди і освячене
до святого святих. 15 І під владою його – один. І Веніямин, Єсує, і Семея, Амарія ж і Сохонія –
в руках священиків, щоб вірно
роздавали своїм братам за служінням частки на кожний день,
великим і малим, 16 іншим чоловічого роду, від літ трьох і вище,
всім, що входили до господьої
церкви і що приносили на всі дні.
Це постанова на службу і утримання 17 за своїми поділами: священикам – по сім’ях і левітам від
20-ти літ і вище – за чином, 18 і
всьому ж множеству – стільки ж
нам скільки їхнім вільним. Обом
же родам дуже вірно віддавалося
їжу з того, що освячене було,
________

31,19
19 але й Аароновим синам – за полями і за містами міст. І по одному
були розглянуті мужі, які роздають
частки, всім чоловічого роду, з священиків і левітів. 20 Бо зробив Єзекія все, що ми говорили, в усій
Юдеї, зробив же добре і правильне,
і правдиве перед своїм Господом
Богом, 21 значить всю службу служіння господнього дому за законом
і чином, бажаючи шукати свого Бога всім своїм серцем. Зробив же
він, і йому пощастило.
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Глава 32
1 І *по цих словах і цій правді
прийшов Сенахерим, асирійський
цар, і ввійшов до Юдеї, і оточив
міста з запасами, бажаючи їх взяти.
2 Коли ж побачив Єзекія, що приходить Сенахерим проти його лиця,
воювати проти Єрусалиму, 3 він
почав нараду з його князями і сильними мужами, щоб заблокували виходи джерел, які були поза містом.
І його рада доброю була, 4 і він зібрав велике множество народу, і вони замкнули всі джерела вод і потік, що плив посеред міста, кажучи:
Щоб не прийшов асирійський цар,
не знайшов багато води і не скріпився. 5 І скріпився Єзекія, і збудував ввесь мур, що був розбитий, і
вежі на ньому, і ззовні іншу стіну.
Підняв же знищене в місті Давидовім, направив і зробив багато
зброї і щитів. 6 І поставив же начальників, вояків над народом, між
вояками, і покликав всіх на площу,
до брами долини, і заговорив до їхнього серця, кажучи: 7 Мужньо поводьтеся і скріпіться, не лякайтеся
ані не жахайтеся від лиця асирійського царя і всього множества лиця тих, що є з ним, бо багато більше є з нами, ніж з ним. 8 Бо з ним є
тілесне рамено, з нами ж наш Господь Бог – наш помічник, і він же
стане за нас до бою. Скріпленим же
був народ словами Єзекії, юдиного
царя. 9 І після цього Сенахерим, асирійський цар, послав своїх рабів
до Єрусалиму, і сам з усіма вояками оточив Лахис. І послав до Єзекії, юдиного царя, і до всього народу, що був в Єрусалимі, кажучи:
10 Це говорить Сенахерим, асирійський цар: На що ви поклали надію, сидячи в єрусалимській облозі? 11 Чи не обманює вас Єзекія,
щоб видати вас на смерть, на голод
і спрагу, твердячи, що ваш Господь
Бог спасе вас з рук асирійського царя? 12 Чи це не є цей Єзекія, який
знищив свої жертовники вершин і
______
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мотре'ни бњша)54 мђж'и и^же (-)55 (ча'сти раздава'ю^тъ)56 всMњ по'лђ мђжескђ эT сщ~ен#никъ и^
(-)57 левљ=т#. (-)58 сътвори (б^о е^зекїа вс^я и^же гл~а
хомъ)59. въ все'и і^ђде'и (-)60 дњла'лъ (же) е^стъ
бл~го и^ пра'во (и^ и^сти'н#но) преD гм~ъ бм~ъ своиM
(и%же е^сть)61 вся` слђж'ба слђже'нїа до'мђ гн~я
(-)62 по зако'нђ и^ чи'ны. хотя'щи възыска'ти б~а
свое^го всњмъ (срDцемъ)63 свои^мъ (-)64 сътвори (же)
и^ преспњва'ше”

Глvа, л~в”
по* словесе'хъ сиX, и^ и^стин#нњ се'и. прїи'де
(сенахериM)1 цр~ь а^сљ=рїи'скїи и^ вни'де въ і^у^де'ю (-)2 ѓ^б#стоя` гра'ды запа'систы (хотя'щи)3 възяти и^хъ” (Є$гда' же)4 ви'дњ
і^е^зекїа и^же прихо'диT (сенахери'мъ)5. (проти'вђ)6 лица` е^го вое^ва'ти на і^ерsли'мъ” НачаT съ кня'ѕи е^го
совњтъ, и^ мђж'и же крњпча'ишими. да запира'ютъ главы` и^сто'чникомъ и^же бњша вн^њ гра'да”
И$ (быs совњтъ е^го бл~гъ)7. и^ собра` мно'го мно'жество людїи. и^ запроша вс^и и^сто'чницы воDныя
и^ пото'къ и^же лїашеся по'средњ града гл~ющи.
да не прїидеT цр~ь а^сљ=рїискїи (-)8 ѓ^бря'щетъ воD
мно'го и^ ё^крњпиTся” И$ ё^крњпи'ся е^зекїа, и^ созда`
вс^я стњны и^же бы'ша рассы'паны. и^ столпы` (на
не'и), і^ и^зъ внђ` (и%нђю стњ'нђ)9” (-)10 Въздви'же
(же) разрђшеная въ' градњ двд~вњ. (-)11 поправи`
и^ сътвори` ѓ^рђжїи` мно'го (и^ щи'тоv)” И$ постави
(же) нача'лники бра'немъ наD лю'дми (въ во'ю). и^
(созва` всњхъ)12 на пло'щадь до вра'тъ дебри`. и^
гл~алъ е^сть въ срDца иX гл~ющи мђжественњ дњ'лаите и^ ё^крњпи'теся, не ё^страша'итеся (ни
ё^жаса'итеся) эT лица` цр~я а^сљ=рїиска. и^ (-)13
всего` (мно'жества ли'цъ)14 и^же сђть с ни'мъ” ЈА/ко
(мно'го множа'е с на'ми)15 сђть не'же с тњмъ. с
тњмъ (б^о) е^сть мы'ш#ца пло'тьная. с на'ми же
г~ь б~ъ на'шъ (помо'щникъ на'шъ)16. и^ (ѓ^полчи'тъ же ся)17 за на'съ” (-)18 Оу^крњплени' (же)
сђть лю'ди словесы` (і^е^зекїя)19 цр~я і^ё'дина” И$ посе'мъ посла` (сенахери'мъ)20 цр~ь а^сљ=рїискїи рабы`
своя` въ і^ерsли'мъ. и^ самъ (съ всњми` во'и ѓ^бъстоа'ше лахи'съ)21. и^ посла` къ (і^е^зекїи`)22 цр~ю
і^ё'динђ, и^ къ всњмъ (людеM)23 и^же бњхђ въ і^ерsлимњ гл~щи” Сїя гл~етъ (сенахериM)24 цр~ь а^сљ=рїскїи. въ чемъ в^ы ё^поваете сњдя'ще въ ѓbстоа'нїи і^ерsли'мовњ. не' ли (і^е^зекїя)25 прельща'етъ
васъ да преда'сть в^ы въ смр~ть, (-)26 въ глаD и^
жа'ждђ. (ё^крњпля'ющи)27 и^же г~ь б~ъ ва'шъ и^зба'виT васъ эT рђкђ цр~я а^сљ=рїиска” Не се л^и се'й
е^сть (і^езекїя)28 и^же разори` (вы'шъняя ѓ^лта'ри
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е^го)29. и^ повелњ і^ё'дњ і^ (-)30 и^ерsлимђ гл~ющи. преD
ѓ^лта'ремъ сиM покланя'итеся. и^ в немъ сожига'ите џемїа'мъ” Ни ли` в^ы не вњ'сте чт^о а%зъ
сътвори'хъ и^ эTц~ы мои` всњмъ (зем#скымъ людемъ)31. (и^) не премого'шA (вс^и) бо'ѕи ја^зы'ковъ
(-)32 и^зба'вити (странђ`)33 свою` эT рђкђ мое''ю.
кт^о е^сть эT въсњхъ бо'говъ ја^зы'къ си'хъ. и^хже
и^скорениша эTц~ы мои`. не мо'глъ (н^и е^ді'нъ) и^зба'вити лю'ди своя` эT рђ'кђ мое'ю. да ја^ко мо'жетъ (па'ки) б~ъ ваj и^зба'вити васъ эT рђки` мое'я. (и^) нн~њ (васъ да не прельсти'тъ)34 (і^е^зекїя)35 да не ё^пова'ти ваs сътвориT посемђ`, и^ не
вњ'рђите е^мђ” А/ще б^о ни е^ді'нъ мо'глъ б~ъ
всњхъ стра'нъ (-)36 и^зба'вити лю'ди своя` эT рђкђ мое'ю, и^ эT рђ'кђ эTц~ъ мои^хъ. н^и б^о б~ъ
ва'шъ възъмо'жет# и^зба'вити ваs эT рђки` мое'я.
н^о (і^ и'на мно'га)37 гл~али сђть раби` е^го проти'вђ
г~а б~а, и^ проти'вђ (і^е^зекїя)38 раба` е^го. и^ посла'нїя же писа` поношая г~а б~а і^и^л~ева. и^ гл~алъ
е^сть на'нь рекїи” ЈА/ко бо'ѕи ја^зы'къ (прочїихъ)39
не мого'ша и^зба'вити людїи свои^хъ эT рђ'кђ мое'ю. та'ко и^ б~ъ і^е^зекїинъ и^зба'вити не мо'жетъ
людїи е^го эT рђки` мое^я” И$ (на'ипаче) възопи` во'племъ вели'кимъ ја^зы'комъ і^ё^де'искиM проти'вђ
людїи, (и^же (сњдя'хђ) на стњнаX і^ерsли'ма)40 да
ё^страшиT и^хъ и^ (-)41 во'зметъ гра'дъ” И$ гл~алъ
(же) е^сть проти'вђ б~а (і^и^л~ева)42. ја%ко сђпроти'вђ
бого'въ людїи зе'мъскихъ, дњ'ла рђкъ чл~ческиX” И$
моли'ша (же) ся (сего` ра'ди поношенїя), (і^е^зекїя)43 цр~ь і^ и^саїя сн~ъ (а^м#мосовъ)44 прoркъ. (-)45
и^ възопи'ша да'же до нб~си” И$ посла` г~ь а^гг~ла
(свое^го). (и^же)46 порази` всњхъ (мђже'и) хра'брыхъ
(и^) бра'нниковъ. и^ нача'лники (во'емъ)47, въ по'лцехъ цр~я а^сљ=рїиска. и^ възврати` (лице (е^го) с поноше'нїемъ)48 на' землю свою`” (Є$гда же)49 въшелъ е^сть в до'мъ б~а свое^го. (сн~ове)50 и^же и^зошли` бњша эT чре'ва е^го погђби'ша е^го мечеM. (-)51
сп~се (же) (б~ъ і^е^зекїю)52 и^ ѓ^бита'ющихъ і^ерsли'мђ
эT рђ'кђ (сенахерима)53 цр~я а^сљ=рїиска и^ эT рђ'кђ
всXњ, и^ пода'сть и^мъ поко'и по ѓ%крsтъ” И$ мно'ѕи
приноша'хђ жрътвы г~ђ въ і^ерsлимњ, и^ дары
(і^езекїи)54 цр~ю і^ё'динђ (и^же)55 възвышенъ е^сть
(по си'хъ предъ всњми ја^зы'ки)56” *(И$ потомъ)
по' дн~ех# тњх# и^знемо'же (і^е^зекїа)57 даже смр~ти и^
помоли'ся г~ђ. и^ ё^слы'ша (же) и^ (дасть е^мђ зна'менїе)58, и^ не по добродњтели, и^же даде е^мђ”
Възда'сть (і^е^зекїи)59, и^ въздви'жено е^сть срDце е^го.
и^ сотворе'нъ бысть проти'вђ е^го гнњ'въ и^ проти'вђ і^ё'ды і^ и^ерsлима. и^ смире'нъ бысть (по
си'хъ)” Того ради е^же възвыше'но бысть срDце е^го.
(тако ѓ'нъ ја%ко) и^ живђщеи` въ і^ерsлі'мњ. (-)60 не
693

сказав Юді й Єрусалимові, кажучи:
Поклоняйтеся перед цим жертовником і на ньому паліть ладан? 13 І
чи ви не знаєте, що зробив я і мої
батьки всім народам землі, і всі
боги народів не змогли спасти свою країну від моїх рук? 14 Хто є з усіх богів цих народів, яких вигубили батьки мої? Ні один не зміг
спасти свій народ від моїх рук, то
як знову може ваш Бог спасти вас з
моєї руки? 15 І тепер хай вас не
обманить Єзекія, хай не зробить
так, щоб ви надіялися на це. І не
вірте йому, бо якщо ні один бог
всіх країн не зміг спасти свій народ
з моїх рук і з рук моїх батьків, ні
ваш Бог не зможе вас спасти з моєї
руки. 16 Але й багатого іншого говорили його раби проти Господа
Бога і проти його раба Єзекії. 17 І
він же написав послання, зневажаючи Господа Бога ізраїльського,
і промовив проти нього, кажучи:
Як інші боги народів не змогли
спасти свої народи з моїх рук, так і
Єзекіїн Бог не може спасти його
народ з моєї руки. 18 І найбільше
кричав великим криком юдейською
мовою проти народу, що сиділи на
стінах Єрусалиму, щоб їх налякати
і забрати місто. 19 І говорив же він
проти ізраїльського Бога, так як
проти богів народів землі, – діла
людських рук. 20 І молилися задля
цієї зневаги цар Єзекія і пророк
Ісая, син Аммосів, і закричали аж
до неба. 21 І Господь послав свого
ангела, який побив всіх хоробрих
мужів, і вояків, і начальників вояків в полках ассирійського царя. І
Він повернув його лице зі соромом
на свою землю. Коли ж він прийшов до дому свого бога, сини, що
вийшли були з його лона, погубили
його мечем. 22 Спас же Бог Єзекію
і тих, що жили в Єрусалимі, від рук
Сенахерима, ассирійського царя, і з
рук всіх і дав їм спокій довкруги.
23 І вони приносили численні жертви Господеві в Єрусалимі і дари
Єзекії, юдиному цареві, що після
цього був піднятий перед всіма народами. *І після цього, 24 по тих
днях, захворів Єзекія аж до смерті.
І помолився Господеві – і вислухав
же, і дав йому знак. 25 І не за чеснотливістю, що дав йому, віддав
Єзекії, і піднялося його серце. І
вчинений був гнів проти нього і
проти Юди і Єрусалиму. 26 І він
був впокорений після цього задля
того, що піднялося його серце, так
він, як і ті, що жили в Єрусалимі.
Не прийшов на них господній гнів
в днях Єзекіїних. 27 І було ж в
________
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Єзекії багатство і велика дуже слава, і він зробив собі численні скарби срібла і золота, і дорогоцінного
каменя, і пахощів, і склади зброї, і
великий чин всіх різних посудин,
28 і шпихлірі зерна пшениці, і вина, і олії, і ясла для всієї скотини, і
огорожі ж стадам, 29 і загороди
вівцям, і збудував 6-ть осель, бо
мав він стада овець і скотини без
числа, задля того, що Господь дав
йому і дуже багато скарбу. 30 Той є
Єзекія, що замкнув горішній ключ
води Сіона, і повернув їх з долу до
півдня міста Давидового. В усіх
своїх ділах успішно зробив, що забажав. 31 І цей в посланні вавилонських князів, які були до нього послані, щоб його спитати про чудо,
яке трапилося на землі. І покинув
його Господь, щоб випробувати його, щоб побачити те, що було в його серці. 32 І позостале ж слів Єзекії і його милосердя і записане є в
пророцтві пророка Ісаї, Аммосового сина, і в книзі царств Юди й
Ізраїля. 33 І заснув же Єзекія зі
своїми батьками, і поховали його
над гробами Давидових синів. І
славу, і честь дали йому в його
смерті ввесь Юда і всі, що жили в
Єрусалимі. І зацарював же замість
нього його син Манасія.

Глава 33
црс4. 21

мой5. 12
црс3. 8
єре. 32

1 *Манасія був двадцятилітнім,
коли почав царювати, і 55 літ царював в Єрусалимі. 2 Зробив же він
погане перед Господом зі зневагою
народів, яких Господь вигубив перед ізраїльськими синами. 3 І він
повернувся і підняв височини, які
знищив був його батько Єзекія, побудував же Ваалові жертовники і
зробив гаї, і поклонився всьому
множеству неба, і почитав їх. 4 І
збудував же він жертовники в господньому домі, про який же сказав
Господь: *В Єрусалимі буде моє
ім’я навіки. 5 І збудував же він
жертовники всьому небесному війську в двох дворах господнього дому. 6 Він же приневолив своїх синів пройти крізь вогонь в долині
Вененона і чинив чарування з жеребами, ішов за ворожінням і дуже
служив проклятим чаруванням, мав
зі собою ворожбитів і заклиначів.
Багато ж лукавих діл він зробив перед Господом, щоб Його розгнівити. 7 Різьблені ж і литі образи поставив в господньому домі, про який Господь сказав до Давида і до
Соломона, його сина, кажучи: В
цьому домі і в Єрусалимі, який Я
вибрав з усіх ізраїльських племен,
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прїиде на ниX ја%рость гн~я во дн~и (і^е^зекїины)61” И$
бысть (же і^е^зекїеви)62 бога'тъство и^ сла'ва мно'га
ѕњло. и^ сокро'вища себњ` (мно'ги) собра` сребра` и^ зла'та.
и^ ка'менїя чsтнаго, и^ а^рома'ты, и^ ѓ^рђжїа храни'лницы. и^ всњхъ разныхъ сосђдовъ вели'къ чи'нъ. и^
(житници)63 жиT пшени'цы и^ (вина` и^ е^ле'я)64. и^ ја^сли
всMњ скотом#, (и^ ста'н# же ста'домъ) и^ загра'ды ѓ'вцаM.
и^ поса'довъ, (ѕ~)65, созда` (-)66” (И$мя'ше б^о)67 ста'да
ѓ^ве'цъ и^ (скотовъ)68 безчи'слена” Того ради чт^о
да'сть е^мђ г~ь (и^) собра'нїя мно'го ѕњло. то'й е^сть
(і^е^зекїя)69, и^же завре вы'шнїи клю'чъ воDныи [сїѓ'на]70”
И$ ѓ^брати и^хъ съ до'лђ к# полђ'дню града двд~ва. (въ
всњхъ дњлехъ свои^хъ сътвори` преспњва'я и^же
въсхотњ`)71” И$ се'й (въ посла'нїи)72 княѕе'и вављ=лон#скихъ, и^же посла'ни бя'хђ к не'мђ да вопросяT е^го
ѓ^ чюдеси` и^же слђчи'ся на земли`” И$ ѓ^ста'ви е^го г~ь да
и^скђси'тъ е^го ви'дњти и^же бњша въ срDци е^го”
И$ про'чая (же) словесъ (і^е^зекїа)73 и^ щедроты е^го
(и^)74 пи'сана сђть въ видњнїи` і^саїя (проро'ка сн~а
(а^м#мосова)75)76. и^ въ кни'ѕњ цр~ьствъ і^ё'ды і^
и^и~ля” И$ ё^спе же (і^е^зекїя)77 съ эTц~ы свои^ми, и^
погребо'ша е^го наD гро'бы сн~овъ двд~выхъ. и^ сла'вђ
и^ честь даша е^мђ въ смр~ти е^го ве'сь і^ё'да. и^
(вс^и) и^же ѓ^бита'хђ въ і^ерsлимњ. и^ црsтвова (же)
манасїя сн~ъ е^го в него` мњсто”

Глvа, л~г”
вадеся'ти* лњтъ б^њ манасїя е^гда` црsтвова'ти нача` и^ н~е, лњтъ, црsтвова` въ
і^ерsлимњ. (-)1 сътвори' (же) лђка'вое преD
гм~ъ по (-)2 поноше'нїю ја^зы'къ и%хже и^спрове'рже г~ь преD сн~ы і^ил~евы” И$ ѓ^брати'ся и^ воздви'же вы'шняа иXже раскопаl б^њ е^зекїа эTц~ъ е^го.
(-)3 състро'и (же ѓ^лтари`)4 ваа^ли'мђ. и^ сътвори`
лњ'сы. и^ поклони'ся в#семђ` мно'жествђ нб~си. и^
почти` и^хъ. и^ създа (же) ѓ^лтари в домђ` гн~и.
ѓ^ ниX (же) гл~а г~ь” *Въ і^ерsлимњ бђ'детъ и%мя
мое` въ вњ'ки. и^ създа (же) жръто'вники всњмъ
во'емъ нбsнымъ въ двою` дво'рњхъ до'мђ гн~я.
(-)5 проити (же) сътвори` сн~овомъ свои^мъ по ѓ^гню` въ [ё^до'ли]6 (вененони)7, и^ вража'ше со жре'бїи.
(-)8 послњ'доваше гада'нїемъ, и^ прокля'тымъ
вол#фова'нїеM (ѕњ'ло) слђжа'ше, и^мњ'аше съ собо'ю
воlфы и^ ѓ^баа'н#ники” Мно'га же лђка'ва дњ'ла е^сть
сътвориl преD гм~ъ да прогнњ'ваетъ е^го. (-)9
(и^стђка'н#на (же) и^ сълїа'на ѓ%бразы поста'ви)10
(-)11 в домђ` [гн~и]12” ѓ^ не'мже гл~алъ е^сть (г~ь)13
къ дв~дђ и^ къ (соло'монђ)14 сн~ђ е^го (гл~ющи)” Въ
домђ` се'мъ и^ въ і^ерsлимњ е^го'же и^збра'хъ эT
всњхъ колњ'нъ і^и^л~евыX. Положђ` и%мя мое` въ вњ'ки” *И$ не приложђ` подви'гнђти но'гђ і^и^л~евђ эT
694
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земля` ю^же преда'хъ эTц~емъ и^хъ” То'кмо а%ще
съхраня'тъ сътвори'ти (-)15 и^же повелњ'хъ иM,
по всемђ` зако'нђ и^ чи'нђ и^ сђд#ба'мъ (и^же заповњ'дахъ) рђко'ю мољ=сїа” И$ прельсти манасїа
і^ё^де'ю и^ живђщихъ въ і^ерsлимњ да сътво'рятъ лђкавое наD всњми ја^зы'ки. и%хже и^спрове'рже г~ь эT лица` сн~овъ і^и^л~евъ” И$ гл~алъ (же)
е^сть г~ь на манасїя, и^ на лю'ди е^го. и^ вня'ти
не въсхотњша. (того ра'ди)16 наведе (-)17 на
ниX нача'лники во'и цр~я а^сљ=рїиска” (И$же)18 ја%ша
манасїя (и^) (связа'ша чњп#ми и^)19 ѓ^ко'вы но'жными, и^ ведо'ша въ вављ=ло'нъ. и^ ја%ко ё^нђженъ бы'сть. (помоли'ся)20 г~ђ б~ђ свое^мђ, и^
сътвори` покаа'нїе ѕњ'ло преD лицемъ б~а эTц~ь
своиX. и^ помоли'ся къ немђ” И$ ё^слы'ша
(мл~твђ) е^го, и^ (-)21 во'пль е^го. и въз#врати е^го
въ і^ерsлимъ на црsтво е^го. и^ позна` манасїа ја%ко
г~ь се'и е^сть б~ъ. и^ посеM (же) създа` стњнђ вн^њ
гра'да двд~ва эT лива'на къ [восто'кђ]22 въ пото'цњ, (-)23 эT в#хоже'нїя вра'тъ (ри'бныхъ)24. и^
възDви'же (т^о) ѕњ'ло” И$ поста'ви нача'лники
во'емъ въ всњхъ гра'дехъ (і^ё'диныхъ стњна'тыхъ)25. і^ и^ эTја%тъ бо'ги чю'джи і^ и'долы эT
до'мђ гн~я. и^ вс^я ѓ^лтаря` и%хже сътвори` въ
горњ` до'мђ гн~я въ і^ерsли'мњ, і^ (и^згна` вс^я во'нъ
и^с поса'довъ)26” И$ (па'ки) въздви'гъ ѓ%лтарь гн~ь.
и^ пожре` на то'мъ жр'ътвы (и^) ми'рная и^
хвалђ`. и^ заповњ'да і^ё'дњ да слђжатъ г~ђ б~ђ
і^и^л~евђ. ѓ^ба'че (же) (е^ще` лю'дїе)27 (жря'хђ) на
высо'кихъ (сђ'етъномђ бо'гђ свое^мђ)28. и^ про'чая
(же) (дњя'нїа)29 манасїина и^ моли'тва е^го и^же
къ б~ђ. и^ словеса` ви'дящихъ ја%же гл~ахђ к
немђ во и^мя г~а б~а і^и^л~ева” Се` въ словесе'хъ
моли'твы е^го, и^ ја%ко ё^слы'ша е^го и^ вся` грњхи`
(-)30. и^ (ё^ничиже'нїе)31. и^ мњ'ста в нихъ (же)
съзида` высо'кая, и^ сътвори (-)32 лњ'сы, (и^
ѓ%бразы,) і^ и^звая'н#ны, (и^) пре'же не'же сътвори'
покая'нїе. (-)33 пи'сана сђть въ словесе'хъ ви'дящихъ” (-)34 Оу^спе' (же) манасїя съ эTц~ы свои^ми. и^ погребо'ша е^го въ са'дњ въ домђ` е^го” И$
цр~ьствова (же) в него мњ'сто (сн~ъ е^го а^монъ)35
к~в, лњтњ бы'сть а^мо'нъ е^гда` црsтвова'ти нача'. и^ в~, лњта црsтвова въ і^ерsлимњ. и^ сътвори'
(же) лђка'вое преD гм~ъ ја%ко творя'ше манасїя
эTц~ъ е^го, и^ всњ'мъ и%доломъ и^же (манасїа б^њ
сътвори'лъ)36 (-)37” Пожре` а^мо'нъ и^ слђжи и^мъ,
и^ не смири'ся преD гм~ъ ја%ко смири'ся манасїя
эTц~ъ е^го зане` (и^ мно'жае и^ боlши съгрњши)38”
(Є$гда же) и^ съпротиви'шася проти'вђ е^го раби`
е^го. (-)39 ё^би'ша е^го в домђ` е^го” И$ (па'ки) (лю'дїе земли` ё^би'ша)40 тњхъ и^же (а^мо'на пора695
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поставлю моє ім’я навіки. 8 *І не додам, щоб нога ізраїльська захиталася
в землі, яку Я дав їхнім батькам,
тільки якщо збережуть чинити те, що
я їм заповів, за всім законом, і чином,
і судьбами, які Я заповів рукою
Мойсея. 9 І обдурив Манасія Юдею і
тих, що жили в Єрусалимі, щоб чинити погане понад всі народи, яких Господь викинув від лиця ізраїльських
синів. 10 І промовив же Господь проти Манасії і проти його народу – і не
побажали сприйняти. 11 Задля того
Він навів на них начальників вояків
асирійського царя, які схопили Манасію і зв’язали кайданами й оковами
по ногах, і повели до Вавилону. 12 І
як був він у нужді, помолився своєму
Господеві Богові. І зробив дуже велике покаяння перед лицем Бога своїх батьків, 13 і помолився до нього. І
Він вислухав його молитву і його
крик, і повернув його до Єрусалиму
на його царство. І Манасія пізнав, що
Господь, Він є Богом. 14 І після
цього ж збудував мур поза містом
Давидовим, з півдня до сходу, в потоці від входу рибної брами, і його
дуже підняв вгору. І він настановив
начальників воякам в усіх юдиних
містах з мурами. 15 І він усунув чужих богів та ідолів з господнього дому, і всі престоли, які збудував в горі
господнього дому в Єрусалимі, і вигнав всіх геть з поселень. 16 І він знову підняв господній жертовник і приніс на ньому жертви, і мирні жертви, і хвалу. І він заповів Юді, щоб
служили Господеві Богові ізраїльському, 17 лише ж ще народ приносив
жертви на височинах своєму марному богові. 18 І осталі ж Манасіїні діла, і його молитва, що до Бога, і слова видючих, що говорили до нього в
ім’я Господа Бога ізраїльського, ось в
словах 19 його молитви. І як Він його
почув, і всі гріхи, і зневага, і місця,
на яких же будував височини і зробив ліси, і образи, і різьби, скоріше,
ніж зробив покаяння, є записані в
словах видючих. 20 Заснув же Манасія зі своїми батьками. І його поховали в саді, в його домі. І зацарював
же замість нього його син Амон. 21
Амон був 22-літнім, коли почав царювати, і 2 роки царював в Єрусалимі. 22 І зробив же погане перед Господом, так як робив Манасія, його
батько, і всім ідолам, які зробив був
Манасія, Амон приніс жертви і їм
служив. 23 І він не впокорився перед
Господом, так як впокорився Манасія, його батько, тому що і дуже й
більше згрішив. 24 Коли ж і протиставилися проти нього його раби, вони його вбили в його домі. 25 І знову
______
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народ землі побив тих, що побили
Амона, і поставив народ землі царем замість нього його сина Йосію.

Глава 34
црс4. 22

1 *Йосія був восьмилітнім, коли
почав царювати, і 31 рік царював в
Єрусалимі. 2 І зробив же те, що було правильним перед Господом, і
ходив в дорогах Давида, свого батька, і не звернув ані вправо, ані вліво. 3 В 10-му році свого царства,
адже і ось ще був дитиною, почав
шукати Бога свого батька Давида. І
в 12-м році свого царства почав очищати Юдею, Єрусалим від височин і лісів, і ідолів, і бовванів. 4 І
знищили ж перед ним жертовники
Ваалів, і були розбиті ідоли, які були поставлені. І він вирубав гаї, і
різьблені, і литі, і знищив, і розбив,
і розтер, і скинув перед лицем гробів їхні жертви, 5 і кості їхніх жерців спалив на їхніх жертовниках. І
він очистив Юду, Єрусалим. 6 І в
містах Манасіїних, і Ефрімових, і
Симеонових, і аж до Неталима, і всі
їхні міста знищив, 7 і розніс жертовники, і ліси бовванів порубав на
дрібні шматки, і всі ж високі храми
вирубав з усієї ізраїльської землі, і
повернувся до Єрусалиму. 8 У 18му році свого царства, щоб очистити землю і господню церкву, він
послав же Самфана, Еселієвого сина, і начальника міста Амеасію, і
Йоаса, Йохазового сина, літописця,
щоб підняти дім свого Господа Бога. 9 Вони прийшли до великого
священика Хелкії, щоб одержати
від нього срібняки, які були принесені до господнього дому, які зібрали левіти і дверники від Манасії і
від Ефріма, і начальників, і всіх інших з Ізраїля, і від всієї Юдеї і Веніямина, і тих, що жили в Єрусалимі, 10 і дати до рук тих, що першими були робітниками в господньому домі, щоб вони підняли церкву, те, що й не сильне, хай укріплять. 11 І ті дали їх будівничим і
робочим, щоб купити чотирикутне
каміння, і на дерево на розвалини
будови, і на покриття домів, які
знищили юдині царі. 12 Що дуже
вірно всі мужі вчинили. Були ж
наставниками над робітниками Ґет,
і левіт Авдія, з синів Мерари, і Захарія, і Мосоллам, з синів Каата, які дбали за діло. І всі левіти, і ті, що
вміли грати на орґанах, 13 над тими, що за різними звичаями носили
тягарі, і над тими, що чинять діло
праці. І з левітів були писарі, і судді, і дверники. 14 Коли виносили
вони срібняки, що були принесені
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зи'ша)41. и^ поста'виша лю'дїе земля` цр~я і^ѓ^сїа
сн~а е^го в него мњ'сто”

Глvа, л~д”
смъ* лњтъ бысть і^ѓ^сїя е^гда` црsтвова'ти нача`, и^ л~а, лњто црsтвова въ і^ерsлимњ. и^ сътвори' (же) чт^о быs пра'во преD
гм~ъ, и^ ходи` въ пђтеX дв~да эTц~а свое^го.
и^ не ё^клони'ся н^и на де'сно н^и на' лњво” (-)1 Въ
(і~ е)2 лњто црsтва свое^го. и^ се` бо е^ще б^њ ѓ%троk
нача` възыска'ти (-)3 б~а (эTц~а свое^го дв~да)4. и^
въ в~і лњто црsтва свое^го нача` ѓ^чища'ти і^ё^де'ю,
(-)5 і^ерsлимъ. эT высо'киX и^ лњ'совъ, (і^ и'доловъ) і^
и^стђка'нныX” и^ разори'ша (же) преD ни'мъ ѓ^лтаря`
ваа^лимля і^ (и'долы иже наставле'ни бя'хђ съкрђше'ни сђть)6, и^ посњче` га'и, і^ и^стђка'нныя,
и^ сълїя'нныя. (и^) съкрђши`, і^ и^стни`, (и^ ростопи`,) и^ поверже преD лице'мъ гро'бовъ, жер#твъ и^хъ,
и^ ко'сти жерцевъ (и^хъ) съж#же на ѓ%лтарњхъ (иX)”
И$ ѓ^чисти і^ё'дђ (-)7 і^ерsлимъ. и^ въ градехъ (манасїиныX и^ е^фрњмлихъ)8 и^ симеѓ'нихъ (да'же) и^
до неџали'ма и^ мњ'ста и^хъ (-)9, (вся` и^спрове'рже.)
и^ (ѓ^лтари` размета`, и^ лњсы`)10 (-)11 и^стђка'н#ныя
и^стни` въ кђсїе. и^ вся` (же) кђми'рницы высо'кїа
и^стни` эT всеа` земля` і^и^л~евы. и^ възврати'ся въ
і^ерsлимъ” (-)12 Въ и~і, лњто црsтва свое^го. ѓ^чище'на земля` и^ (цр~ковь гн~я)13. посла (же) саMфа'на сн~а
е^селїева, и^ (а^меа^сїю)14 нача'лника гра'да. і^ [и^ѓ^а'са]15 сн~а (и^ѓ^ха'зова)16 памятопи'сца (-)17, да
въздвигнђтъ до'мъ г~а б~а свое^го, (и^же)18 прїидо'ша къ хелкїи сщ~енникђ вели'комђ (прїя'ти
эT него)19 сре'бреники и^же принесе'ни бњша до'мђ
[гн~ю]20, иXже събра'ша левљ=ти (и^ две'рницы)21 эT
(-)22 манасїя и^ эT е^фрњма и^ нача'лниковъ и^ всXњ
про'чихъ і^и^зра'иля. и^ эT (всея` і^ё^де'а)23 и^ венїами'на, и^ ѓ^бита'ющиX въ і^ерsлимњ и^ да'ша (-)24 в
рђцњ и^хъ и^же преDнїи бя'хђ дњ'лателїе в домђ
гн~и. (да въздви'гнђтъ цр~ковь. и^же и^ не крњ'пкая да ё^правля'ютъ)25. и^ (тїи) да'ша (я&) ё^модњ'лникомъ і^ и^звњ'стникомъ да кђпятъ
ка'менїе четвероё^го'лное, и^ на дре'ва на раз#сњ'лныя съзида'нїя, и^ на покры'тїе до'момъ и^же
разориша цр~и і^ё'дини. (и^же вњрнњ'ишїе мђж'и
вся` сътвори'ша)26” (Бя'хђ же)27 преDста'тели дњ'лателемъ (ге'џъ)28, и^ а^вдїя левљ=тинъ эT сн~овъ
мера'ри, и^ заха'рїя, и^ мосоlла'мъ эT сн~овъ каа'џъ
и^же прилежа'хђ дњ'лђ. и^ вс^и левљ=ти, (і^ и'же)29
знахђ въ а^рга'ны пњти. наD тњми и^же по ро'знымъ ѓ^бы'чае^мъ бремена` ноша'хђ. и^ наD (-)30
творя'щими дњ'ло дњла'нїя (-)31” И$ эT левљ=тъ
бњша писари и^ сђдїи и^ две'рницы, (-)32 е^гда` и^з696
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ноша'ти и^мъ сре'бреники и^же принесе'ни бњша въ
(цр~ковь)33 гн~ю” (И$) ѓ^брњте` хеlкїа сщ~енникъ, книгђ зако'на гн~я. (и^же дана` бы'сть) поD рђ'кђ
мољ=сїя” И$ эTвњща` хел#кїя и^ рече къ сафа'нђ
писарђ. книгђ зако'на ѓ^брњто'хъ въ домђ` гн~и и^
даде` (-)34 сафа'нђ. (ѓ%нъ же)35 несе` (ю&)36 къ цр~ю.
и^ (звњща` е^мђ гл~ющи)37. вся` и^же да'лъ е^си (-)38
в рђ'кђ рабо'мъ твоиM (с^е съверша'ются)39. (-)40
(сребро` чт^о наидо'хомъ в домђ` гн~и сълїя'хом#)41.
да'но же е^сть (дњ'лателемъ ё^модњ'лнымъ, и^
ро'зная дњ'ла кђ'ющимъ)42” И$ възвњсти` сафа'нъ
пи'саръ (-)43 (сло'во) гл~я, (-)44 даде' м^и хел#кїа
сщ~ен#никъ (сїю кни'гђ). (и^же сафа'нъ съ цр~емъ
настоя'щее почита'ше)45” И$ (-)46 слы'ша цр~ь
словеса` зако'на и^ растерза` ри'зы своя`” И$ повелњ` цр~ь
хел#кїеви, и^ а^хика'мђ сн~ђ (и^ѓ^сафа'новђ)47. и^
а^вдо'нђ сн~ђ (михе'евђ)48, и^ сафа'нђ пи'сарђ, и^
а^са'їю рабђ` цр~евђ гл~ющи. и^дњте (и^) моли'теся
г~ђ за мя`, и^ за (про'чихъ)49 і^и^л~я і^ и^ё'дђ, за
(вся`) словеса` книги (сея`) и^же ѓ^брњте'на е^сть.
вели'къ б^о гнњ'въ (-)50 раZгорњ'ся на наs. того
ра'ди и^же не (съхрани'ша)51 эTц~ы на'ши слове'съ
гн~ихъ, да сътво'рятъ вся` и^же пи'сана сђть в
то'мъ (ѓ^брњте'нїи)52” І$ и'де хел#кїя, и^ тїи (и^же
вкђ'пњ эT цр~я послани бя'хђ)53 къ ѓ^л#да'нњ пррoчицы женњ` (сел#лђ'мовњ)54, сн~овъ (џекђе'выхъ)55
сн~ђ [е^серїевђ]56 стра'жеи ри'зных#. (храня'щеи за'повњди.) (и^же)57 ѓ^биташе въ і^ерsлимњ въ
маса'нњ и^ гл~али сђть е'и по семђ`” И$ та`
эTвњща` и^мъ. сїя рече г~ь б~ъ і^и^л~евъ. гл~ите
мђж'ђ и^же посла` ваs къ мнњ`. сїя рече г~ь с^е а%зъ
наведђ` ѕла'я на мњсто с^е, (и^ на ѓ^бита'ющиX
е^го.) вся же (прокля'тїя)58 и^же пи'сана сђть въ
кни'ѕњ то'и, ю%же что'ша преD цр~емъ і^ё'динымъ
зане` ѓ^ста'виша м^я. и^ кадя'хђ бого'мъ чю'ждимъ. да м^я къ ја%рости призовђтъ, въ
всњ'хъ дњлеX рђ'кђ свою`. (того ра'ди)59 разгорњ'ся
гнvњ мо'и на мњ'сто т^о и^ не ё^га'сится” И$ къ
цр~ю (же) і^ё'динђ и^же посла` ва'съ ко (г~ђ помоли'тися)60 та'ко гл~ите е^мђ. сїя рече г~ь б~ъ
і^и^л~евъ. ја%ко слы'шалъ е^си словеса`. и^ сђмнњ'ся
срDце твое` и^ смири'л#ся е^си предо мно'ю (наD тњми
и^же рече'нна сђть)61 проти'вђ мњста сего, и^
ѓ^бита'ющимъ (і^ерsлимђ)62. (-)63 посрами' (же) ся
(лица`)64 мое^го и^ растерза'лъ е^си ри'зы твоя` и^
пла'калъ е^си предо мно'ю. (-)65 а%з# (же) ё^слы'шахъ
(т^я) реq г~ь. с^е приложђ` т^я къ эTц~емъ
твои^мъ, и^ приложи'шися въ гро'бњ твое^мъ въ
мирњ. и^ не ё'зрятъ ѓ%чи твои` вся'кого ѕла` и^же
а%зъ наведђ` на мњ'сто се`, и^ на ѓ^бита'ющихъ
е^го” (-)66 *Възвњсти'ша (ё^бо) цр~ю (вся и^же
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до господньої церкви, і знайшов
священик Хелкія книгу господнього закону, що була дана під руками
Мойсея. 15 І відповів Хелкія, і сказав до Сафана, писаря: Я знайшов в
господньому домі книгу закону. І
дав Сафанові. 16 Він же поніс її до
царя і звістив йому, кажучи: Все,
що дав ти в руки твоїх рабів, це діється. 17 Срібло, що ми знайшли в
господньому домі, ми почислили,
дане ж було воно кмітливим робітникам і тим, що кували різні діла.
18 І сповістив Сафан, писар, слово,
кажучи: Священик Хелкія дав мені
цю книгу. ЇЇ Сафан з царем пильно
прочитав. 19 І почув цар слова закону і роздер свою одіж. 20 І заповів цар Хелкії і Ахікамові, Йосафановому синові, і Авдонові, Михеєвому синові, і Сафанові, писареві, і
Асаєві, царському рабові, кажучи:
21 Підіть і помоліться Господеві за
мене і за інших з Ізраїля і Юди про
всі слова цієї книги, яка знайшлася.
Бо проти нас розгорівся великий
гнів задля того, що наші батьки не
зберегли господніх слів, щоб чинити все, що є записане в тій знайденій книзі. 22 І пішов Хелкія і ті, що
разом були послані від царя до пророчиці Олдани, Селлумової жінки,
з синів Текуєвих, Єсерієвого сина,
сторожі риз, що зберігала заповіді.
Вона жила в Єрусалимі, в Масані. І
вони сказали їй за цим. 23 І та їм
відповіла: Це сказав Господь Бог ізраїльський. Скажіть мужеві, який
вас до мене послав: 24 Це сказав
Господь: Ось Я наведу зло на це
місто і на його жителів, всі ж прокляття, які є записані в тій книзі,
яку прочитали перед юдиним царем, 25 тому що мене покинули і
приносили кадило чужим богам,
щоб мене прикликати до гніву усіма ділами своїх рук, задля того розгорівся мій гнів проти того місця, і
не згасне. 26 І до царя ж юдиного,
що послав вас помолитися до Господа, так йому скажіть: Це сказав
Господь Бог ізраїльський: Оскільки
ти почув слова 27 і засмутилося
твоє серце, і ти упокорився передо
мною над тим, що сказане є проти
цього місця і тих, що живуть в Єрусалимі. Ти же посоромився мого
лиця, і ти роздер твою одіж, і ти
заплакав переді мною, Я ж тебе
почув, – сказав Господь. 28 Ось Я
додам тебе до твоїх батьків, і додашся до твого гробу в мирі, і твої
очі не побачать всього зла, яке Я
наведу на це місце і на тих, що живуть на ньому. *Звістили, отже, цареві все, що вона сказала. 29 І цар
_______
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послав і скликав всіх юдиних шляхтичів Єрусалиму. 30 І він прийшов
до господнього дому, і всі юдині
мужі, і ті, що жили в Єрусалимі, і
священики, і левіти, і ввесь полк,
від менших аж до великих. Як вони
слухали в господньому домі, цар
прочитав всі слова, що були знайдені в господньому домі. 31 Стоячи
при своїм престолі, він і заповів завіт перед Господом, щоб за ним ходили і щоб зберігали його накази, і
його свідчення, і його оправдання
всім своїм серцем і всією своєю душею, щоб чинити ж те, що написане є, слова, що знайдені в цій книзі.
32 Закляв він же в тому всіх, що були знайдені в Єрусалимі і Веніямині. І зробили ті, що жили в Єрусалимі, за чином Господа Бога батьків
своїх, 33 бо Йосія усунув всі гидоти
з усієї землі ізраїльських синів і зробив, щоб всі, що залишилися в Ізраїлі, служили своєму Господеві Богові всі дні його життя і не відійшли від Господа Бога своїх батьків.
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Глава 35
1 І *зробив же Йосія в Єрусалимі пасху своєму Господеві Богові, і
заколена була пасха в 14-му дні
першого місяця. 2 І він поставив
священиків у їхніх відповідальностях, і закріпив їх, щоб служили
Господеві в господньому домі. 3 І
сказав левітам сильним навчати
всього Ізраїля освятитися Господеві. І говорив, щоб поставили кивот
в священному господньої церкви. І
поставили святий кивот в храмі,
який збудував Соломон, Давидів
син, цар Їзраїлів. І сказав цар: Не
належиться на раменах нічого носити. І, отже, тепер служіть вашому
Господеві Богові і його народові –
Ізраїлеві, 4 і приготуйте себе за домами і вашими племенами, за одними поділами, так як наказав Давид, ізраїльський цар, і описав його
син Соломон. 5 І служіть в освяченому по поділу домам і по домах
ваших родів, з вашими братами за
синами народу, за частками левітського роду, 6 щоб заколоти пасху.
І приготуйте святе вашим братам,
щоб вчинити за словами, які говорив Господь рукою Мойсея. 7 І почав давати Йосія з синами народу
вівці, і ягнята, і козлів з кіз – все на
пасху на всіх, що знайшлися, числом 30000 і 3000 волів. Це з царського маєтку. 8 І його воєводи
добровільно віддали народові і священикам, і левітам те, що обіцяли. І
дав же Хелкія, і Захарія, і Іїл на______
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гл~а)67. и^ посла` цр~ь и^ съзва (всњ'хъ) бо'лше роDныхъ і^ё'диныхъ (-)68 і^ерsлима. и^ в#зы'иде (-)69 въ
доM гн~ь. и^ вси (мђ'жи і^ё'дины)70 и^ живђщеи въ
і^ерsлимњ. и^ сщ~енницы и^ левљ=ты, и^ ве'сь (по'лкъ)71
эT ме'ншихъ да'же до бо'льшихъ. (и%м#же слы'шащимъ в домђ` гн~и. чте` цр~ь вс^я словеса`)72 ѓ^брњт#шая^ся въ домђ` гн~и (стоя'щи)73 ё^ прsтла
(свое^го). и^ завњща` завњтъ преD гм~ъ да хо'дятъ по немъ, (и^) да съхраняюT повеле'нїя е^го
и^ свњдњ'нїя е^го и^ ѓ^правда'нїя е^го всњ'мъ
срDцемъ (свои'мъ), и^ всею` дш~ею (свое^ю). (твори'ти
же и^же пи'сана сђть ја%ко) словеса` (ѓ^брTњшїися)74
въ кни'зњ се'и” (Закля'ть же на тоM)75 всXњ и^же
ѓ^брњте'ни бя'хђ въ і^ерsлимњ и^ венїами'нњ. и^
сътвори'ша ѓ^бита'юще въ і^ерsлимњ (по чинђ`)76
г~а б~а эTц~ъ свои^хъ. (-)77 эTја%тъ (б^о) і^ѓ^сїа вся`
поноше'нїя эT всея` земли` сн~овъ і^и^л~евъ. и^
сътвори` всњхъ и^же ѓ^ста'вшїи бя'хђ (-)78 въ
і^и^л~и слђжи'ти г~ђ б~ђ свое^мђ вся` дн~и (живота`)
е^го, (и^) не эTи^до'ша эT г~а б~а эTц~ъ свои^хъ”

Глvа, л~е”
сътвори'* (же) і^ѓ^сїя (въ і^ерsли'мњ) па'схђ
г~ђ б~ђ свое^мђ, и^ пожре'на е^сть па'сха въ
д~і дн~ь, мsца прь'ваго. и^ поста'ви сщ~ен#ники въ строи%тельстве'хъ и^хъ, и^ ё^крњпи`
и^хъ (да слђжатъ г~ђ в)1 домђ` гн~и. и^ рече левљ=томъ си'лнымъ (наё^ча'ти) всеh і^и^л~я ѓ^ст~итися г~ђ” (И$ гл~алъ е^сть поста'вити кїѓ'тъ (въ
ст~ительство цр~кви гн~и), и^ поста'виша кїѓ'тъ
ст~ыи въ хра'мњ и^же създа` (соло'мон#)2 сн~ъ
двд~въ цр~ь і^и^л~евъ. и^ реq цр~ь нњсть носи'ти на
ра'мњ ничтоy” (И$) нн~њ ё^бо слђжи'те г~ђ б~ђ ва'шемђ и^ лю'деM е^го і^и^л~ю. и^ ё^гото'ваи^те ва'съ по
домо'хъ (и^) племенъ ва'шихъ (-)3 въ раздњле'нїихъ (е^ді'ныхъ)4. (ја%ко повелњ)5 двDъ цр~ь і^и^л~евъ,
и^ (ѓ^писа` соло'монъ)6 сн~ъ е^го, и^ слђжи'те въ
(ст~ительствњ)7 по (ѓ^би'телемъ раздњлени и^ по)8
домомъ эTч~ествъ вашихъ. съ бра'тїею ва'шею,
за сн~ы людски. по ча'стемъ эTч~ества левљ=тъскаго, (пожрети)9 па'схђ. и^ ст~ая ё^гото'ваите
бра'тїи ва'шеи е^же сътвори'ти. по словесе'мъ (и^же
гл~ъ е^сть г~ь)10 рђко'ю мољ=сїя, и^ нача` і^ѓ^сїя съ
сн~ы лю'дъскими, ѓ^в#цы, и^ а'гнъцы, и^ козлы` эT
ко'зъ, вс^я на па'схђ. (и^)11 всњхъ ѓ^брњте'ныхъ
въ число. Wл~, и^ воло'въ Wг~” Сїя эT (цр~ева да'нїя)12.
и^ вое^воды е^го (во'лею чт^о ѓ^бњща'хђ възда'ша)13
лю'демъ и^ сщ~ен#никомъ и^ левљ=томъ” (И$) даде'
(же) хел#кїя и^ заха'рїя і^ и^и'ль нача'лникђ до'мђ
(гн~я)14. да'ша (сщ~ен#никомъ къ сотворе'нїю)15
па'схи (скота` смњше'на)16, Wв~, (и^) х~” и^ воло'въ, т~,
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(гонїя же)17 и (вене'я а^сїа)18 и^ наџанае^ль бра'тїя е^го, и^ а^савїя, і^ и^и'ль і^ и^ѓ^зава'дъ нача'лницы левљ=томъ възда'ша (про'чимъ) левљ=том#
къ (празнова'нїю) па'схи. (Wе~, ѓ^вецъ)19, и^ воло'въ, е~
со'тъ” (-)20 Оу^гото'вано (же) е^сть слђже'нїе, и^
сташа сщ~ен#ницы въ чинђ` свое'мъ. (-)21 левљ=ти
(же) в# ли'цеX и^хъ по (цр~евђ повеле'нїю)22, и^ пожре'на
еs пасха. и^ пролїя'ша сщ~ен#ницы (рђка'ма свои'ма
кро'вь)23. и^ левљ=ти ѓ^дира'хђ ко'жи (в#сесъж#же'нїи).
и^ (разлђчи'ша)24 (иX да даю'тъ)25 (-)26 по домо'мъ
(и^ ѓ^би'телемъ е^ді'нымъ. и^)27 да приносятся
гв~и (в#сесъж#же'нїя). ја^ко пи'сано е^сть въ кни'ѕњ
[зако'на]28 мољ=сїѓ^ва, и^ тако заё'тра (эT воло'въ
сътвори'ша), и^ пекошA па'схђ на ѓ^гни` ја%ко (в
зако'нњ пи'сано еs)29 и^ ст~ая варя'хђ въ мњдницахъ котлњхъ и^ гор#шцњхъ, и^ (пот#ща'н#но раздњли'ша всемђ` наро'дђ)30. (-)31 (себњ (же) и^ сщ~ен#никомъ пото'мъ ё^гото'вашA)32 ја%ко (въ возноше'нїи в#сесъжега'емыхъ и^ тђковъ даже до' нощи
сщ~енницы)33 (бы'ша непра'зни гдњ`) и^ левљ=ти
(себњ и^ (сщ~ен#никомъ)34 сн~овомъ а^аро'нимъ ё^гото'ваша)35 (послњ'днимъ). (па'ки)36 пњвцы` сн~ове
а^са'фовы (стоя'хђ) в чинђ` свое^мъ по повелњнїю
дв~да и^ а^са'фа, и^ (е^м#ма'на)37 і^ [и^диџђма]38 прoрковъ цр~я (дв~да), и^ нача'лниковъ. (-)39 две'рницы
(б^о) по вра'томъ е^ді'нымъ (въздержа'хђ та'ко).
да ни ма'ла б^о эTходили эT слђж'бы (-)40. сего
ра'ди (и^) братїя и^хъ левљ=ти ё^гото'ваша и^мъ
(бра'шна). (-)41 вся` (б^о) слђж#ба гн~я (пра'во съврьше'на е^сть) въ дн~ь то'и, да сътворя'тъ
па'схђ и^ принесђтъ в#сесъж#же'нїя на ѓ^лта'рь гн~ь
по повелњнїю цр~я і^ѓ^сїя” (-)42 Сътвори'ша (же)
сн~ове і^и^л~ви и^же ѓ^брњте'ни бя'хђ (т^ђ) па'сцњ въ
время т^о. и^ пра'зникъ ѓ^прњснокоM, з~, дн~їи. (-)43
не бы'сть па'сха подо'бна то'и въ і^и^л~и эT дн~и
(самоила)44 прoрка. н^о (никото'рыи же эT) всњх#
цр~еи і^и^л~выXX сътвори'лъ (-)45 па'схђ. (ја%ко)46 і^ѓ^сїя.
и^ сщ~енники и^ левљ=ти и^ весь і^ё'да (-)47 і^и^л~ь. и^же
ѓ^брњте'нъ бы'сть и^ ѓ^бита'ющїи въ і^ерsлимњ
(-)48, въ и~і лњто црsтва і^ѓ^сїина, (сїя па'сха
празно'вана бы'сть” *По сихъ всњхъ и^хже сътвори` і^ѓ^сїя, въ домђ`,) и^ басночре'вныхъ, и^ въл#хвђ'ющихъ и^ кђмиrницы, і^ и'долы. и^ гаи` ја%же
бя'хђ, (и^) (въ і^ерsлимњ, и^ въ і^ё^де'и)49, пож#же`
ѓ^гне'мъ цр~ь і^ѓсїя, да съвръши'тъ гл~ы и^же
бя'хђ напи'саны въ зако'нњ кни'ги ю^же ѓ^брњте`
хел#кїя жре'цъ въ домђ` гн~и. (и^) подо'бенъ е^мђ
не быs пред ни'мъ, и^же б^ы ѓ^брати'лъся къ г~ђ
всњмъ срDцемъ свои^м#, и^ в#сею` дш~ею свое^ю, и^ всею`
крњпостїю свое^ю по всемђ` зако'нђ мољ=сїѓ^вђ” И$
понеM не воста` подо'бенъ е^мђ. ѓ^баче не эTврати'699

чальникові господнього дому. Дали
священикам на творення пасхи
2000 і 600 мішаного скота і 300 волів 9 Ґонія ж, і Ванея, Асія, і Натанаїл, і його брати, Асавія, і Іїл, і
Йозавад – володарі левітів дали іншим левітам на святкування пасхи
5000 овець і 5 сот волів. 10 Приготоване ж служіння, і священики
стали за своїм чином, левіти ж – за
їхніми поділами, за царським наказом. 11 І заколено було пасху, і вилили священики своїми руками
кров, і левіти обдирали шкіри всепалень. 12 І поділили їх, щоб давали за домами і одними мешканнями, і щоб приносилися Господеві
всепалення, так як написано є в
книзі Мойсеєвого закону. І так
вранці зробили з волами, 13 і спекли пасху в вогні, так як написано є
в законі, і святе варили в мідних
котлах і горшках. І дбайливо розділили всім людям, 14 собі ж і священикам приготували потім, бо
священики були зайняті приношенням всепалень і жиру аж до ночі.
Тому й левіти собі і священикам,
Аароновим синам, приготували останніми. 15 Далі стояли співаки, Асафові сини, в своїм чині за наказом Давида, і Асафа, і Еммана, і
Ідитума – пророків царя Давида і
начальників. Бо дверники дверей
одним тримали так, щоб ні найменше ж не відходило від служби,
задля цього і їхні брати левіти приготували їм їжу. 16 Адже вся бо
господня служба була правильно
завершена в тому дні, щоб зробити
пасху і принести всепалення на господньому жертовнику за наказом
царя Йосії. 17 Сини ж ізраїльські,
які були там знайдені, зробили пасху в тому часі і празник прісних 7
днів. 18 Не було пасхи подібної тій
в Ізраїлі від днів Самуїла пророка,
але ж деякий з усіх ізраїльських царів зробив пасху, так як Йосія. І
священики, і левіти, і ввесь Юда,
Ізраїль, що знайшовся, і ті, що жили в Єрусалимі, святкували. 19 Ця
пасха святкувалася у 18-му році Йосіїного царства. *Після цього всього, що зробив Йосія в домі, 19a і
ворожок, і чародіїв, і храми, і ідолів, і гаї, які були і в Єрусалимі і в
Юдеї, спалив цар Йосія вогнем,
щоб виконати слова, які були написані в книзі закону, яку знайшов
Хелкія, священик, в господньому
домі. 19b І не було подібного до
нього перед ним, який би повернувся до Господа всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією
своєю силою, за всім Мойсеєвим
_______
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законом. І після нього не повстав подібний до нього. 19c Лише Господь
не відвернувся від його великого
гніву, яким Господь розгнівався на
Юдею за всі її лукавства, якими
лукаве вчинив Манасія. 19d І сказав
Господь: Отже, і Юду відкину від
мого лиця, так як Я відкинув ізраїлів
дім, і відкину і місто, яке Я вибрав –
Єрусалим, і храм, про який Я сказав,
щоб моє ім’я там було. 20 І прийшов
фараон Неохай, єгипетський цар, на
війну проти асирійського царя на
ріку Ефрат. І назустріч йому пішов
цар Йосія. 21 Він же послав до нього
послів і сказав: Що мені і тобі, царю
юдин? Не проти тебе сьогодні іду
воювати, але проти іншого стаю до
бою, на якого мені бог наказав піти з
поспіхом. Полиш чинити проти бога,
що є зі мною, щоб не вбив тебе. 22
Не побажав Йосія повернутися від
нього, але підготував проти нього
війну, ані не послухався слів Незрихавових, які з божих уст, *але пішов,
щоб воювати на полі Маґедо, 23 де
ранений срільцями цар Йосія й
сказав своїм слугам: Виведіть мене з
бою, бо я є тяжко ранений. 24 І його
вивели його слуги з колісниці, і
посадили його на другу колісницю,
яка йшла вслід за ним за царським
звичаєм, і привели його до Єрусалиму. І він помер і був похований в
гробах своїх батьків. І ввесь Юда,
Єрусалим, оплакували Йосію, 25 Єремія ж заплакав по Йосії. І промовили всі князі і княгині, ридаючи задля Йосії аж до сьогодні, і поставили
його за заповідь на пам’ять в Ізраїлі.
Ось воно записано є в риданні. 26 І
інші ж Йосіїні слова і його надія були
записані в господньому законі. 27 Його перші й останні діла ось записані є
в книзі юдиних та ізраїлевих царів.

ся г~ь эT ја%рости (-)50 е^го вели'кїя е^ю'же раз#гнњ'вася
(-)51 г~ь на і^ё^де'ю, всXњ ради лђка'въствъ (е^я`)”
И$миже сълђка'въствова манасїя, и^ рече г~ь і^
и^ё'дђ (ё'бо) эTринђ` эT лица` мое^го” ЈА/коже эTврати'хъ (до'мъ і^и^л~евъ)52. и^ эTвръгђ (и^) гра'дъ
е^гоже и^збра'хъ і^ерsлимъ” И$ хра'мъ е^гоже рњхъ да
бђдетъ и%мя мое` т^ђ” И$ взы'иде фараѓ'нъ (неѓ^ха'и)53 цр~ь е^гљ=петъскїи (на ѓ^плъче'нїе) на цр~я
а^сљ=рїискаго на рњкђ` (е^фра'тъ)54” І$ и^де` (въ срњте'нїе е^мђ і^ѓ^сїя цр~ь)55. (ѓ%н же)56 посла` к немђ`
послы` и^ рече, чт^о мн^њ и^ тебњ` цр~ю і^ё'динъ” Не
проти'вђ тебе` (днесь и^дђ)57 вое^ва'ти, (н^о проти'въ
и%ного ѓ^поlча'юся. на е^гоже мн^њ б~ъ поTщаnно и^ти`
повелњ`)58. ѓ^ста'ви сђпроти'вђ б~ђ (твори'ти) и^же
съ мно'ю е^сть да не ё^бїетъ т^я. (-)59 не хотњ` і^ѓ^сїя ѓ^брати'тися эT него н^о (ё^гото'ва
противђ е^го бра'нь)60. ниже послђша слове'съ (незриха'вовыхъ)61 и^же эT ё%стъ бж~їих# *но поше'лъ
да вою'етъ на поли (магеDдо)62 (и^дњже ё^ја^зве'нъ эT стрњлецъ)63 цр~ь і^ѓ^сїя, и^ рече (-)64 ѓ%трокомъ свои^мъ. и^зведњте мене (эT бра'ни)
ја%ко тяQко ё^ја^зве'нъ е^смь. і^ и^зведо'ша е^го
ѓ%троцы е^го эT колесни'цы, и^ (въ дрђгђ'ю колесни'цђ посаждахђ е^го)65. и^же послњдовахђ е^го (ѓ^бы'чаемъ црsким#) и^ привезо'ша е^го въ і^ерsли'мъ и^
ё'мре и^ погребе'нъ (въ' гробњхъ)66 эTц~ь свои^хъ
и^ весь і^ё'да (-)67 і^ерsлим# пла'кахђ і^ѓ^сїи`, (-)68 (і^е^ремїя (же) възрыда`)69 по і^ѓ^сїи” И$ рњша вси`
кня'ѕи, и^ кнеги'ни (-)70 и^ѓ^сїя ради. (рыда'юще)
до дне'сь. и^ да'ша е^го въ за'повњдь (на па'мять) въ і^и^л~и (-)71 се` пи'сано е^сть въ рыда'нїи” И$ (про'чаа же) словеса` і^ѓ^сїи^на и^ ё^пова'нїе
е^го бя'хђ пи'саны въ зако'нњ гн~и. (дњлаy)72 е^го
пр'ьвая и^ послњдняя се` пи'сана сђть въ кни'ѕњ цр~еи (і^ё'диныхъ і^ и^и^л~евыхъ)73”

Глава 36

Глvа, л~ѕ”

1 І взяв народ землі Йоахаза, Йосіїного сина, і помазали його, і поставили його царем в Єрусалимі замість його батька. 2 Йоахаз був 23літнім, коли почав царювати, і три
місяці царював в Єрусалимі. 2a Й
ім’я його матері Амиталь, дочка
Єремії з Ловни. 2b І він зробив лукаве перед Господом за всім, що
зробили їхні батьки. 2c І Йоахаза в
полон взяв і скував його фараон Неохай в Девлаті, в Етамлій землі, щоб
він не царював в Єрусалимі. 3 І цар
перевів його до Єгипту і наклав
данину на ізраїльську землю: 100
талантів срібла і талант золота. 4 *І
фараон Неохай поставив замість нього царем над Юдеєю, Єрусалимом,

възя'ша лю'дїе земля` і^ѓ^а'хаза сн~а і^ѓ^сїина и^ пома'зAша е^го. и^ поста'виша е^го
цр~я въ мњ'сто эTц~а е^го въ і^ерsлимњ.
к~г, лњта бысть і^ѓ^а'хазъ е^гда` црsтвова'ти нача`. и^ тр^и мsцы црsтвова` въ і^ерsлимњ” І$
и'мя мт~ри е^го а^мита'ль, дще'рь (і^е^римїё&)1 эT
ло'вны, и^ сътвори` лђкавое преD гм~ъ, по всемђ`
ја%же сътвори'ша эTц~ы (иX)2” И$ плњни` (и^ѓ^а^ха'за
и^ ѓ^кова`) е^го, фараѓ'нъ (неѓ^ха'и)3 въ девла'џе,
въ земли` (е^џа'мли)4, е^же не црsтвовати е^мђ въ
і^ерsли'мњ” И$ преведе е^го цр~ь въ е^гљ=петъ. и^ возложи` да'нь на землю (і^и^л~евђ), р~, тала'н#тъ сребра`, и^ тала'нтъ зла'та. *и^ поста'ви фараѓ'нъ
(неѓ^хаи)5 (в# него` мњ'сто цр~я е^лїа^ки'ма бра'та
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е^го наD і^ё^де'ею і^ерsли'момъ)6. и^ преврати` и%мя
е^го і^ѓ^а^киM, (-)7 і^ѓ^а^ха'за (же) (преDнего цр~я) бра'та
(і^ѓ^а^ки'мова)8 взя'тъ фараѓ'нъ (неѓ^ха'и)9, и^ въведе е^го въ е^гљ=петъ и^ ё'мре т^ђ. (-)10 сре'бро
(же) и^ зла'то дава'хђ (е^мђ)11” Тогда` нача` земля`
дава'ти да'нь. е^же дава'ти сребро` во ё^ста` фараѓ'нова, и^ ко'ждо по си'лњ (даа'хђ)12 сребро`, и^
зла'то эT людїи земля (-)13 фараѓ'нђ неѓ^ха'ю”
(И$) к~е, лњтъ бысть і^ѓ^а'киM е^гда` црsтвова'ти
нача`. и^ а~і, лTњ, црsтвова` въ і^ерsлимњ” І$ и'мя
мт~ри е^го зехо'ра дщи` нирїё& эT ра'мы. (-)14
сътвори' (же) лђка'вое преD гм~ъ по всемђ` е^ли'ко
сътвори'ша эTц~ы е^го” (И$) въ дн~и (же) е^го прїиде (навъходоносоръ)15 цр~ь вављ=лоньскїи на' землю, и^ б^њ (и^) е^мђ слђжа тр^и лњта и^ эTстђпи` эT него” И$ посла` г~ь на ни'хъ (по'я^сники)
хал#де'искїя, и^ по'ясники сљ=рьскїя, и^ по'я^сники
моа'витьскїя, и^ сн~овъ а^м#моновыхъ, и^ самарїискиXX. и^ не сътвори'ша ничто'же по словеси`
(-)16 гн~и, (е^же гл~а ё^сты`)17 прoркъ (е^го). ѓ^ба'че
(же) ја%рость гн~я б^њ на і^ё'дњ е^же эTринђти
е^го эT лица` е^го, грњхъ ради манасїи^ныX въ
все'мъ ја%же сътвори`. и^ въ кро'ви неви'ннњи е^же
и^злїя і^ѓ^а^ки'мъ. и^ напо'лни і^ерsлимъ кро'ви неви'н#ныя. н^о (тогда`) не восхотњ` (е^ще`)18 и^скорени'ти и^хъ” И$ (посе'мъ) възы'иде (-)19 (навъходоносоръ)20 цр~ь вављ=лоньскїи. и^ ѓ^кова е^го (ѓ^ковами мњ'дяными)21, и^ приведе е^го въ вављ=лонъ,
и^ ча'сть сосђ'дов# до'мђ гн~я пренесе` въ вављ=лонъ. и^ поста'ви я& въ цр~кви свое'и въ вављ=лонњ” И$ про'чая (же) слове'съ і^ѓ^а^ки'мовыхъ, и^
вс^я ја%же содњла'лъ е^сть. (се)22 сїя пи'сана съдръжа'тся въ кни'ѕњ (-)23 цр~еи і^ё'диныхъ” И$
ё'мре і^ѓ^а^кимъ съ эTц^ы свои'ми. и погребе'нъ
бы'сть въ (ганозо'ни)24, со эTц~ы е^го” И$ црssтвоваy
і^е^хонїя сн~ъ е^го в него` мњ'сто, *и~і, лњтъ.
бы'сть і^е^хо'нїя е^гда` црsтвова'ти нача`. (-)25 г~,
мsцы, и^ і~, дн~їи црsтвова` въ і^ерsлимњ, и^ сътвори` лђка'вое преD гм~ъ” *Є$гда же лњтђ крhђ
вратя'шеся. посла` ((навъходоносо'ръ)26 цр~ь)27,
и^же и^зведо'ша е^го въ вављ=лонъ въкђпњ со (предра'гими сосђды)28 до'мђ гн~я” И$ цр~еM поста'ви
седекїю ё%я е^го наD і^ё'дою (-)29 і^ерsлимомъ. *к~а,
лњто бы'сть седекїи` е^гда` црssтвова'ти нача`. и^
а~і, лњтъ црsтвова` въ і^ерsлимњ” И$ сътвори лђка'вое въ ѓ%чїю г~а б~~а свое^го. (и^) н^и ё^срами'ся
лица *і^е^ремїи прoрка (гл~ющаго к немђ)30 эT
ё'стъ гн~ихъ. эT цр~я же (навходоносо'ра)31 эTTи^де и^же закля` е^го по' бѕ~њ, и^ ѓ^жести` вы'ю свою`
и^ срDце ё^крњпи` да не ѓ^брати'тся къ г~ђ б~ђ
і^и^л~евђ. (н^о) и^ вс^и нача'лницы і^ё'дины и^ сщ~ен#701
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Еліякима, його брата. І змінив його
ім’я на Йоакіма. Йоахаза ж, Йоакимового брата, що був царем перед
ним, взяв фараон Неохай і повів його
до Єгипту, і він помер там. 4a Срібло
ж і золото йому давали, тоді земля
почала давати данину, щоб давати
срібло за фараоновими устами, і кожний з народу землі по силі давали
срібло і золото фараонові Неохаєві. 5
І Йоаким був 25-тилітнім, коли почав
царювати, і 11 літ він царював в Єрусалимі. Й ім’я його матері Зехора,
дочка Нирія з Рами. Зробив же він
лукаве перед Господом за всім, що
зробили його батьки. 5a І в його ж
днях прийшов до землі Навходоносор, вавилонський цар, і він був і йому служив три роки, і відступив від
нього. 5b І послав Господь на них
легко озброєних халдеїв, і легко озброєних сирійців, і легко озброєних
моавітів, і аммонових і самарійських
синів, і не зробили нічого за господніми словами, що Він сказав устами
його пророків. 5c Одначе ж, господній гнів був на Юді, щоб його відкинути від його лиця через манасіїні
гріхи, за все, що зробив, 5d і за невинну кров, яку пролив Йоаким, і наповнив Єрусалим невинною кров’ю;
але тоді Він ще не бажав їх викорінити. 6 І після цього прийшов Навходоносор, вавилонський цар, і скував його мідними оковами, і привів його до
Вавилону. 7 І він переніс до Вавилону частину посуду господнього дому,
і поставив їх у своїй церкві у Вавилоні. 8 І позосталі ж Йоакимові слова, і все, що він зробив, ось це міститься записаним в книзі юдиних царів. І помер Йоаким зі своїми батьками, і був похований в Ґанозоні з його
батьками. І замість нього зацарював
його син Єхонія. 9 Єхонія був *18тилітнім, коли почав царювати. 3 місяці і 10 днів він царював в Єрусалимі, і зробив лукаве перед Господом. 10 *Коли ж закінчувався круг
року, цар Навходоносор послав тих,
які вивели його до Вавилону разом з
предорогим посудом господнього дому і царем поставив над Юдою, Єрусалимом, його вуйка Седекію. 11 Седекія був *21-літнім, коли почав царювати, і 11 літ царював в Єрусалимі. 12 І він зробив лукаве в очах свого Господа Бога, і ані не посоромився
лиця пророка *Єремії, що говорив до
нього з господніх уст. 13 Від царя ж
Навходоносора він відійшов, від того, в чому він закляв його перед Богом, і твердою вчинив свою шию і
скріпив серце, щоб не повернутися
до Господа Бога ізраїльського. 14 Але й усі юдині начальники, і свяще_______
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ники, і народ землі беззаконно переступили за всіма зневагами народів, і опоганили господній дім,
який Він освятив собі в Єрусалимі.
15 І посилав Господь Бог їхніх
батьків до них устами його пророків, встаючи рано, і послав своїх
послів для того, щоб простити народові і своєму помешканню. 16 І
ті кпили з божих послів і зневажали його слова, і кепкували з його
пророків, аж доки не прийшов господній гнів на його народ, і не було
ані одної згадки. 17 І Він навів на
них халдейського царя і побив їхніх дітей мечем в домі його святині, не пощадив Седекію, не помилував молодих і дівчат, і вивів їхніх
старців, і всіх передав у їхні руки.
18 І ввесь посуд господнього дому,
як більший так і менший, і скарби
церкви, і всі царські скарби, і начальство – все перевів до Вавилону. 19 І вони спалили божий дім,
і знищили стіну Єрусалиму, і спалили всі їхні башти. І що цінне було з посуду, знищили. 20 І він переселив осталих до Вавилону, і
були йому і його синам за рабів аж
до мидського царства, 21 щоб сповнилося господнє слово з уст Єреміїних, доки не святкувала земля
свої суботи, щоб відпочити всі дні
її спустошення. Спочила ж до завершення сімдесяти літ.
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никоM и^ лю'ди земля` престђпи'ша безако'н#но по
всњхъ поноше'нїихъ ја^зы'коM. и^ ѓ^сквръниша
до'мъ гн~ь и^же (ѓ^ст~и себњ`) въ і^ерsлимњ” И$ посыла'ше г~ь б~ъ эTц~ъ и^хъ (к ни'мъ ё^сты`)32
прoркъ (е^го) ё^треню'юще, и^ посла` вњстники е^го”
Того ради да (прости'тъ)33 лю'ди (-)34 и^ (жили'ще)35 свое`. и^ тїи поноша'хђ посло'мъ (бж~їимъ)36. и^ ё^ничижахђ словеса` е^го” І$ и^грахђ прoрки
е^го дондеже сни'детъ гнњ'въ гн~ь на лю'ди е^го”
(И$ бысть ни е^ді'но помне'нїе)37, и^ наведе` на
ни'хъ цр~я халде'иска” И$ поби` младе'нца и^хъ мечемъ, въ домђ` ст~ня е^го. (-)38 не пощадњ седекїа (ю'ныXX), и^ дв~ц# (-)39 не поми'лова, и^ ста'рца
иX и^зведе`. (и^) всњхъ преда'сть въ рђки иX” И$ вс^я
сосђды до'мђ (гн~я)40 ја%ко бо'лшая та'ко и^ ме'ншая, и^ сокровища (цр~кви) и^ вс^я сокро'вища
цр~ева. и^ началъство, вс^я приведе` въ вављ=лонъ”
И$ зажъго'ша до'мъ (бж~їи)41. и^ разори'ша стњнђ`
і^ерsлимђ. и^ (вс^и столпы`)42 и^хъ съжго'ша” И$ (чт^о
предра'го бысть, и^с#тни'ли сђть сосђдовъ)43. и^
пресели` про'чая въ вављ=лонъ, и^ бњша е^мђ и^ сн~оM
е^го въ рабы`, да'же до црsтва миDскаго” да съвръшиTся слово гн~е эT ё'стъ і^е^ремїинъ. до'ндеже
праZнова` земля` сђбо'ты своя`. е%же събот#ствова'ти вс^я дн~и запђстњнїя е^я`. сђботъствова (же) до съвръше'нїя, (сеDмьдесяT лњтъ)44”
(-)45

Молитва Манассії,
Моли'тва манасїя
юдейського царя,
(цр~я і^ё^де'иска.
коли він був утримуваний
е^гда` плњненъ дръжашеся въ вављ=ло'нњ)1”
полоненим у Вавилоні.
37,1 Господи Вседержителю, Боже наших батьків, Авраамів, і Ісааків, і Яковів, і їхнього праведного
насіння, 2 що створив небо і землю
з усією їхньою красою і що зв’язав
море словом твого наказу, що замкнув безодню і запечатав її страшним і славним твоїм іменем, 4 якого боїться все і тремтить від лиця
твоєї слави, 5 бо нестерпна краса
твоєї слави і нестерпний гнів твоєї
погрози, що на грішників. 6 Безчисленне ж і недослідиме милосердя
твоєї обітниці, 7 бо Ти є Господь
вишній, милосердний, довготерпеливий і дуже милосердний, і що
каєшся над людськими злобами.
Ти, Господи, за множеством твого
милосердя обіцяв через покаяння
відпущення тим, що згрішили проти Тебе, і множеством твоєї щедрості надав покаяння грішникам на
спасіння. 8 Отже Ти, Господи Боже

и~ вс^едръжи'телю, б~е эTц~ъ на'шихъ, а^враа'мовъ, і^ и^саа'ковъ, і^ и^а'ковль, и^ сњмени иX
правеDнаго, сътвори'выи нб~о и^ зе'млю, со
всею` лњпото'ю и^хъ” [И$]2 сопныи мо'ре сло'воM
повелњнїа твое^го, затворивыи беZднђ и^ запечатлњвъ [ю&]3 стра'шнымъ и^ сла'внымъ и'менемъ
твои^мъ, е^гоy вс^я боя'тся и^ трепещђтъ эT
лица` сла'вы твое'а. ја^ко непостоа'нна велелњпота`
сла'вы твое'я, и^ не сътрьпиM гнњвъ, е^же на грњшникы преще'нїя твое^го, бесчи'слена же и^ неи^слњдованна ми'лость ѓ^бњща'нїа твое^го. ты` б^о
е^си г~ь вы'шнїи млsрдъ, долготръпели'въ и^ мно'гомлsтив#, и^ ка'ася ѓ^ ѕло'бахъ чл~чьскыхъ. [т^ы
г~и по мно'жествђ ми'лости твое'я ѓ^бњща` покаа'нїемъ (-)4 ѓ^ставленїе съгрњши'вшимъ к тебњ, и^ мно'жествомъ щедротъ твои^хъ нарече`
покаа'нїе грњшникомъ въ сп~сенїе”]5 Ты ё^бо г~и
б~е праведныхъ, нњ'си положи'л# покаа'нїе правед702
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нымъ (твои^мъ), а^враа'мђ, і^ и^саа'кђ, і^ и^а'ковђ,
не съгрњши'вшиM преD тобо'ю, н^о положиl е^си покаа'нїе мнњ` грњшномђ, зане съгрњшиX (т^и)
паче числа` пњска` моrска'го ё^мно'жишася безаконїя моа г~и ё^мно'жишася, и^ нњсмь достоиn
възрњти, и^ ви'дњти высотђ нбsнђю эT мно'жества непра'вд# моиX свя'занъ е^смь мно'гими
ю%зами желњзъными, ја%ко не възвњсти` ми
[главы` моея`]6, и^ нњсть м^и въсклоне'нїя, зане
прогнњвахъ ја%рость твою, (-)7 лђка'вое преD тобою сътвори'въ, (и^) [не сътворихъ во'ля твое^я, и^ не съхранихъ повелњнїи твои^хъ]8. и^
нн~њ покланя'ю колњнњ срDца [мое^го]9, молю` ю%же
эT тебе блsгть. съгрњшихъ г~и съгрњшихъ, и^
безако'нїя моа аZ съвњмъ. [н^о]10 прошђ` (и^ молюся)11 тебњ эTра'ди ми г~и эTра'ди м^и, [и^]12
не погђби` мене` съ безако'ньми мои'ми, ниже
въ вњкъ враждовавъ съблюде'ши ѕоl мои^хъ, и^
не ѓ^сђди` мене` въ преи^споDнихъ земли, зане т^ы
е^си [б~е]13 б~ъ ка'ющихся, да и^ на мнњ` ја^ви'ши
[вс^ю]14 блгsть твою, ја%ко недостои'на сђща
сп~се'ши м^я, по мно'ѕњи млsти твое'и. и^ восхвалю` т^я всегда` [вс^я]15 дн~и живота` мое^го.
ја%ко тебе` поюT вс^я си'лы нбsныа и^ твоа` е^сть
сла'ва во' вњки, а^ми'нь”

праведних, не поклав покаяння твоїм
праведним Авраамові, й Ісаакові, й
Якову, що не згрішили перед Тобою,
але Ти поклав покаяння мені грішному, 9 тому що я згрішив проти тебе
понад число морського піску. Помножилися мої беззаконня, Господи, помножилися, і я не є гідний поглянути
і побачити небесну висоту від множества моїх неправд. 10 Я є зв’язаний численними залізними кайданами, так що не підняти мені моєї голови, і немає мені підняття, тому що
я прогнівав твою лють, вчинив лукаве перед Тобою, і не виконав твоєї
волі, і не зберіг твоїх наказів. 11 І тепер схиляю коліна мого серця, благаю ту, що від Тебе, доброту. 12 Я
згрішив, Господи. Я згрішив і я знаю
мої беззаконня, 13 але прошу і молюся до Тебе. Відраду дай мені, Господи, відраду дай мені і не вигуби мене
з моїми беззаконнями ані, ворогуючи, не затримай моє зло навіки. І не
засуди мене в преглибоких землі, бо
Ти, Боже, є Богом тих, що каються.
14 І на мені вияви всю твою доброту,
бо мене, що є негідним, мене спасеш
за твоїм великим милосердям. 15 І я
хвалитиму Тебе завжди, всі дні мого
життя, бо Тебе оспівують всі небесні
сили, і твоя є слава навіки. Амінь.

Коне'цъ вто'рыхъ кни'гъ паралипоме'нонъ.
и'мать в себњ` глvа л~ѕ”

Кінець другої книги Параліпоменон.
Має в собі 36 глав.

ПЕРША КНИГА
ЕЗДРИ
ГЛАВА 1
д~ црs л~ѕ
д~ ездра в~
і^е^реM к~е
и^ к~џ

[ъ]2 *[лњто пр'ьвое]3 кљ=ра цр~я пр'ьскаго.
въ съврьше'нїи сло'ва гн~я эT ё'стъ і^е^ремїиныXX. въздви'же г~ь дх~ъ кљ=ра цр~я пр'ьскаго и^ простре` гласъ въ все црsтво свое.
въкђпњ по писа'нїю рекђщи, сїе рече кљ=ръ цр~ь
пр'ьскїи. вся` црsтва земная да'лъ мнњ` г~ь б~ъ
нбsныи. и^ то'и повелњ` м^и да съѕи'жDђ е^мђ
до'мъ въ і^ерsлимњ, и^же е^сть въ і^ё^де'и. (а^ще
ё^бо) кт^о [е^сть]4 въ ва'съ всњхъ лю'дехъ е^го.
[-]5 бђ'детъ (г~ь)6 е^го с ни'мъ. (-)7 да възы'и1
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1 В *першому році Кира, перського царя, на сповнення господнього
слова з Єреміїних уст, підняв Господь дух Кира, перського царя, і видав голос по всьому своєму царстві,
заразом на письмі кажучи: 2 Це сказав Кир, перський цар: Господь Бог
небесний дав мені всі земні царства, і
Він наказав мені, щоб я Йому збудував дім в Єрусалимі, що є в Юдеї.
3 Отже, якщо є хтось у вас з усього
його народу, його Господь буде з
ним. Хай піде до Єрусалиму, що є в
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Юдеї, і хай збудує дім ізраїльському Богові. Він є Господь, що є в Єрусалимі, 4 І кожний, хто залишився з усіх міст, де він мешкає, хай
поможуть йому мужі з його місця
сріблом, і золотом, і посудом, і скотиною, і іншими добровільними обіцяними дарами, хай принесуть
божій церкві, що є в Єрусалимі. 5 І
піднялися князі батьків з Юди і Веніямина, і священики, і левіти, і всі,
в яких Господь Бог підняв дух, щоб
пішли, щоб збудували господню
церкву, що була в Єрусалимі. 6 І
всі ж, що були довкруги, допомогли їм сріблом і золотом, кіньми і
скотом, посудом, опріч тих, що
принесли добровільно. 7 І цар Кир
же віддав церкві господній посуд,
який взяв Навуходоносор з Єрусалиму, і поклав його до церкви свого бога. 8 Віддав же його Кир, перський цар, під руки Митридата, Ґаваринового сина, і через нього були
віддані Санавасарові, юдейському
князеві. 9 І це є їхнє число: 30 золотих вмивальниць, 1000 срібних
вмивальниць, 29 золотих кадильниць, 10 30 золотих чаш, і 200 срібних чаш, і 1000 іншого посуду. 11 І
ввесь цей, принесений золотий і
срібний посуд – 5000 і 400. Все
взяв Санавасар, коли ішли з вавилонського переселення до Єрусалиму.

Глава 2
нее. 7

1 *Ці ж є сини країни, які пішли
з полону переселення, яких переселив до Вавилону Навходоносор, вавилонський цар, і які повернулися
до Єрусалиму і Юдеї, кожний муж
до свого міста, 2 які прийшли з Зоровавелем: Ісус, Неемія, Сарая, Реелія, Мардохей, Валасан, Мастаргуй, Реум, Ваана. Це число мужів
ізраїльського народу: 3 сини Форосові – 2000, 100, 70 і 2; 4 сини Савватієві – 300, 72; 5 сини Арєесові –
7 сот, 75; 6 сини Фаатові, Моавові,
з синів Йосуєвих, Йоавових – 2000,
8 сот, 12; 7 сини Айламові – 1000,
254; 8 сини Затуєві – 9 сот, 45; 9
сини Захаїнові – 7 сот, 60; 10 сини
Вануєві – 6 сот, 42; 11 сини Вевлеві
– 6 сот, 23; 12 сини Авґадові –
1000, 222; 13 сини Адоникамові – 6
сот, 66; 14 сини Ваґуаєві – 2000, 56;
15 сини Адинові – 400, 54; 16 сини
Атирові, що були від Езехія, – 98;
17 сини Вассуєві – 323; 18 сини Йоравові – 112; 19 сини Асумлині –
223; 20 сини Ґаварові – 95; 21 сини
Ветлеомові – 123; 22 сини Нетофаєві – 5 сот, 6; 23 сини Анатотові –
128; 24 сини Азмотові – 43; 25 сини
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детъ въ і^ерsлимъ и^же е^сть въ і^ё^де'и” И$ съзи'ждетъ до'мъ б~ђ і^и^л~евђ. то'и е^сть (г~ь)8 и^же еs
въ і^ерsлимњ. и^ вся'къ ѓ^ста'выи эT всXњ (гра'дъ)9
и^дњж'е ѓ^бита'етъ [-]10. [-]11 да помо'гђтъ е^мђ
мђж'и эT мњ'ста е^го сре'бромъ и^ зла'томъ. и^
съсђ'ды и^ ско'ти. [и^]12 съ (про'чими) доброво'лными ѓ^беща'нїи (принесђтъ) (цр~кви)13 бж~їи и^же
еs въ і^ерsлимњ” И$ въста'ша кня'ѕи эTц~ъ эT і^ё'ды и^ венїами'на и^ сщ~еnницы и^ левљ=ти, [и^]14 вс^и
и%мже въздви'гъ [г~ь]15 б~ъ дх~ъ (-)16 да в#зы'идђтъ къ създа'нїю цр~кви гн~и, и^же бы'сть въ
і^ерsлимњ” И$ вси (же) и^же бя'хђ ѓ%крsтъ помого'ша
(и^мъ)17 въ (-)18 сре'брњ [и^]19 зла'тњ. (съ ко'ньми
и^ ско'ты. съсђ'ды)20, про'чая тњхъ и^же доброво'лно принесо'ша. и^ цр~ь (же) кљ=ръ (эTда'лъ)21 съсђды
цр~кви гн~и. и^же взя` (наё^ходоносо'ръ)22 эT і^ерsлима.
и^ положи` т^а въ (цр~кви)23 б~а свое^го, (въздаl же)24
т^а кљ=ръ цр~ь прь'скїи поD рђки миџрида'тђ (гавари'новђ сн~ђ)25, и^ (преZ е^го эTда'на)26 (санаваса'рђ)27,
кн~ѕю і^ё^де'искђ. и^ тоже (е^сть) число` и^хъ б^њ” ё^мова'лникъ зла'тыхъ, л~. (-)28 ё^мова'лникъ сре'бряныхъ. Wа~. (кадиlниц# зла'тыхъ)29, к~џ. фїа'лъ
зла'тыхъ л~. (и^ фїа'лъ сре'бряны, с~.) и^ (-)30
съсђдов# и%ныхъ, Wа~. (и^) вся` сосђ'ды (сїя прине'сены) зла'тыя и^ сре'бряныя, Wе~, (и^) у~” Вс^я (взя`
санаваса'ръ)31, (е^гда` въсхожа'хђ) эT преселе'нїя ва'вљ=ло'ньскаго въ і^ерsлимъ”

Глvа, в~”
1

[їи* же] сђть сн~ове вла'стїи и^же възыидо'ша эT плњна преселе'нїя, и%хже преве'де
(навходоносо'ръ)2 цр~ь вављ=ло'ньскїи въ вављ=ло'нъ. и^ въз#врати'шася въ і^ерsлимъ і^ и^ё^де'ю. кожDо мђж'ъ въ гра'дъ свои, и^же прїидо'ша
съ зороваве'лемъ. і^и^сђсъ, нее^мїа, сараи^я, рее^лїя,
мардохе'и, валасанъ, (масџаръгђ'и)3, реё%мъ, ваа^на`” (Сїе) (число` мђжеM)4 людїи і^и^л~ев#” Сн~ове
форо'совы, Wв~, р~, о~, (и^) в~” Сн~ове сав#ватїевы, т~, о~в”
Сн~ве а^ре'соевы, з~ со'тъ, о~е” Сн~ове [фааџовы, моа'въ]5, сн~омъ [и^ѓ^сђе'выM]6, и^ѓ^а'въ, Wв~, и~ со'т, в~і”
Сн~ове а^и^ла'мли, Wа~, сн~д” Сн~ове [заџђе^вы]7 џ~,
со'тъ, м~е” Сн~ве [заха'иновы]8, з~, со'тъ, ћ~” Сн~ове
ванђе^вы, ѕ~ со'тъ, м~в” Сн~ове (вевае^вы)9, ѕ~ соT, к~г”
Сн~ове [а^вга'довы]10, Wа~, ск~в” Сн~ове а^доникамовы, ѕ~,
со'тъ, ћ~ѕ” Сн~ове вагђа'евы, Wв~, н~ѕ” Сн~ове [а^дины]11,
у~. н~д” Сн~ове а^ти'ровы и^же бя'хђ эT [е^зехїа]12,
ч~и” Сн~ве вассђе'вы, тк~г” Сн~ове и^ѓ^ра`вовы, рв~і”
Сн~ове а^сђмли, ск~г” Сн~ове (гава'ровы)13, ч~е” Сн~ове
веџлеѓ'мли, рк~г” Сн~ы нетофа'евы, (е~, соT)14 ѕ~” Сн~ы
(а^ноџо'џовы)15, рк~и” Сн~ове аZмо'џовы, [м~г]16” Сн~ове
карїа^џїа^римли, хафира, и^ виро'џъ, з~, соT, м~г”
Сн~ове рама'е^вы, и^ гава'я, ѕ~, соT, к~а” Мђж'їи (мах#704

нее^мїа з~
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маа'совъ)17, рк~в” Мђжїи веџи'ль и^ (хаи)18, у~, к~г”
Сн~ове навовы, н~в” Сн~ове мегевиs, рн~ѕ” Сн~ове [и^лама дрђга'го]19, Wа~, сн~д” Сн~ове и^рамли, т~к” Сн~ове
[лидо'новы]20 (и^) [лодадини]21, и^ ѓ^но`вы, з~, соT, к~е”
Сн~ове и^е^ри'ховы, тм~е” Сн~ове (сенаи^е^вы)22, Wг~, ѕ~,
соT, л~” (-)23 Сщ~еницыy, Сн~ве и^е^дђе^вы в домђ`
(и^ѓ^сђе'воM)24, џ~ соT о~г” Сн~ове е^м#ми'рины, Wа~, н~в”
Сн~ове [фас#сђровы]25, Wа~, см~з” Сн~ове [и^ри'мли]26, Wа~,
[з~і]27” (-)28 Левљ=тиy, сн~ове (и^ѓ^сђе'вы)29, и^ каDмїиl”
Сн~ове ѓ^дђи^а, о~д” Пњвцыy сн~ове а^са'фовы, рк~и”
Сн~ове две'рникъ, сн~ове сел#лђмъ. сн~ове а^ти'ровы.
сн~ове телмо'новы. сн~ове (а^к#кђвъ)30. сн~ове а^тита. сн~ове соваие^вы, всњх (же), рл~џ” (И$) наџине'и
(и^) сн~ове сђ'аа. сн~ове (сђва'товы)31. сн~ове [и^а^в#ваѓ'џь]32. сн~ове [хираѓ'совы]33. сн~ове [сїа'ръсы]34. сн~ове фадонины. сн~ове лава'новы. сн~ове а^га'ва. сн~ове
[а^къкђвовы]35” Сн~ове а^га'вовы, сн~ове селамїи'ны.
сн~ове а^на'новы. сн~ове гDеди'лины. сн~ве гаа'ровы.
сн~ве (раа^е^вы)36. сн~ве, расоновы. сн~ве, неко'довы.
сн~ове газамли. сн~ове (а^зо'ковы)37. сн~ове фасїевы.
сн~ове (расїины)38” Сн~ове а^сена'евы. сн~ове (мђни'новы)39. сн~ове нефђси'мли. сн~ве (ковђковы)40. сн~ве
[кђфи'ны]41. сн~ве [а^нђрины]42. сн~ве васалоg. сн~ве
меи%дановы. сн~ве а%рсановы. сн~ве ва'ркосовы. сн~ве
сиса'рины. сн~ве џема'вли сн~ве [наџїевы]43. сн~ве
а^ти'фовы” Сн~ове [слђ'гъ соло'моновыхъ]44. сн~ове
сота'евы. сн~ве [сефи'рины]45. (-)46 сн~ве и^е^а'лае^вы.
сн~ве керконовы. сн~ове (геgди'лины)47 сн~ове сафатїя. сн~ове а^тти'левы. сн~ове фахера'џовы, (и^же
бњхђ эT а^севоваи^на)48. сн~ве (иMме'ины)49 всњ`. (и^)
наџа'неины. и^ сн~ове [слђ'гъ соло'моновыX]50, тч~в” И$
сїи` и^же сђть въсхожда'хђ эT џелмелеха, џелари'са, херђ'въ, и^да'нъ, (и^м#ме'ръ)51. и^ не мого'ша
сказа'ти до'мђ эTц~а свое^го и^ сњмени (-)52, эT
і^и^л~я л^и бы'ша. сн~ове (далагїя)53. (-)54 сн~ове
товїё'евы. сн~овъ [негода`]55, х~, н~в” И$ эT сн~въ
сщ~еническиX. сн~ове (і^ѓ^вїавли)56. (и^) сн~ве (ак#косовы)57. сн~ве (мерзела'евы)58, и^же прїялъ эT дще'реи верзел#ла'и галаа^дитина же'ны. и^ наречено
е^сть и^ме'ны иX. тїи (же) и^ска'ша писа'нїя (ро'дђ) свое^мђ (-)59 и^ не ѓ^брњтоша” І$ и^згна'ни
сђть эT сщ~ен#ства и^ рече (а^џерсалаиM)60 да не ја^дяT эT ст~ая ст~ыхъ. до'ндеже воста'нетъ
сщ~е'нникъ ё^че'нъ и^ съвръше'нъ” [И$]61 вс^е мно'жество б^њ ја%ко е^ді'н#, д~, тм^ы, [и^]62 Wв~, [и^]63 ћE.
развњ рабъ иX и^ рабынь [-]64 иже (бя'хђ и^мъ).
Wз~, тл~з. и^ сїи пњвцы, и^ пњвни'цы, с~. конїи
и^хъ, х~, л~ѕ. м#сковъ и^х#, см~е. велблю'доv ихъ, у~,
л~е. ѓ^словъ и^хъ, Wѕ~, з~ соT (и^) к~” И эT княѕїи эTч~ьскихъ. е^гда` въхожда'хђ въ (цр~ьковь)65 гн~ю
и^же е^сть въ і^ерsли'мњ. бл~гово'лно принесо'ша въ
до'мъ бж~їи на строе'нїе е^го в мњсто е^го.
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Каріятіяримові, Хафира і Вирота – 7
сот, 43; 26 сини Рамаєві і Ґаваєві – 6
сот, 21; 27 мужів Махмаасових – 122;
28 мужів Ветиля і Хая – 400, 23; 29
сини Навові – 52; 30 сини Маґевисові
– 156; 31 сини Ілама другого – 1000,
254; 32 сини Ірамлеві – 320; 33 сини
Лидонові, і Лодадинові, і Онові – 7
сот, 25; 34 сини Єрихонові – 345; 35
сини Сенаєві – 3000, 6 сот, 30. 36
Священики ж: сини Єдуєві в домі
Йосуєвім, – 9 сот, 73; 37 сини Еммирині – 1000, 52; 38 сини Фассурові –
1000, 247; 39 сини Иримлові – 1000,
17. 40 Левіти ж – сини Йосуєві і Кадмиїлові, сини Одуя – 74. 41 Співаки –
сини Асафові – 128. 42 Сини дверників: сини Селлумові, сини Атирові,
сини Телмонові, сини Аккувові, сини
Атитові, сини Соваєві – всіх же 139.
43 І натинеї, і сини Сула, сини Саватові, сини Явваотові, 44 сини Хираосові, сини Сіярсині, сини Фадонинові, 45 сини Лаванові, сини Аґавові, сини Аккувові, 46 сини Аґавові, сини
Селаміїні, сини Ананові, 47 сини Ґеддилині, сини Ґаарові, сини Рааєві, 48
сини Расонові, сини Некодові, сини
Ґазамлині, 49 сини Азокові, сини Фасієві, сини Расіїні, 50 сини Асенаєві,
сини Мунинові, сини Нефусимлині,
51 сини Ковукові, сини Куфині, сини
Анурині, 52 сини Васалотові, сини
Меіданові сини Арсанові, 53 сини
Варкосові, сини Сисарині, сини Темавлині, 54 сини Натієві, сини Атифові, 55 сини Соломонових слуг, сини Сотаєві, сини Сефирині, 56 сини
Єалаєві, сини Керконові, сини Ґетдилині, 57 сини Сафатія, сини Аттилеві,
сини Фахератові, які були з Асевоваїна, сини Іммеїнові – 58 всі, і Натанеїнові, і сини Соломонових слуг –
392. 59 І ці є ті, що пішли з Телмелеха, Телариса, Херув, Ідан, Іммер, і не
змогли сповістити дім свого батька
чи були з насіння Ізраїля: 60 сини Далагія, сини Товіуєві, сини Негода –
600, 52. 61 І з синів священиків: сини
Йовіавлеві і сини Аккосові, сини
Мерзелаєві, який взяв жінки з дочок
Верзелаєвих, ґалаадита, і названо їхніми іменами. 62 Ті ж шукали писання свого роду і не знайшли, і були
відставлені від священства. 63 І Атерсалаїм сказав, щоб вони не їли з
святого святих, аж доки не повстане
навчений і досконалий священик. 64
І ввесь збір був як один: 4 рази десять тисяч, і 2000, і 60, 65 опріч їхніх
рабів і рабинь, які були їхні, – 7000,
337. І це співаки і співачки – 200, 66
їхніх коней – 600, 36, їхніх мулів –
245, 67 їхніх верблюдів – 400, 35, їхніх ослів – 6000, 7 сот і 20. 68 І дехто
з батьківських князів, коли йшли до
господньої церкви, що є в Єрусалимі,
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добровільно принесли до дому божого на його будову, на його місце, 69
щоб поставити по своїй силі, дали на
розхід, на діло, 60000 і 1000 золотих
драхм і 5000 мнас срібла, і 100 священичих одеж. 70 Священики, і левіти, і народ, і співаки, і дверники, і анатиниїми проживали у своїх містах,
ввесь же Ізраїль у своїх містах.

Глава 3

ез2. 6
сир. 49

мой2. 23

1 Як же приходив сьомий місяць, і
сини ізраїльські були у своїх містах,
зібраний був полк як один чоловік до
Єрусалиму. 2 І встав Йосує, Йоседеків син, і його брати священики, і Зоровавель, Салатіїлів син і його брати,
і збудували жертовник ізраїльському
Богові, *щоб на ньому принести всепалення, так як є написано в законі
Мойсея, божого чоловіка. 3 І підготували божий жертовник на його,
підготованому місці, бо їх знищення
було довкруги від народів землі. І вони віддали на ньому всепалення Господеві і вранці і ввечері. 4 І *зробили
празник шатер, так як є написано, і
цілопалення всіх днів за числом і за
приписом, боже слово у свій день. 5 І
після цього постійне всепалення, і на
новомісяці, і господні празники, які
були освячені, і всяке добровільне, з
ревністю дали Господеві. 6 Від першого дня сьомого місяця почали приносити жертву Господеві, і божа
церква ще не була основана. 7 Дав же
народ гроші каменярам і теслям, їжу
ж і напиток, і олію – сидонцям і тирцям, щоб принесли кедрове дерево з
Ливану до йоппійського моря, так як
наказав Кир, перський цар. 8 І в
другому році, коли вони прийшли до
божої церкви до Єрусалиму, в другому місяці, почав діло Зоровавель,
Салатіїлів син, і Осуя, Йоседеків син,
і осталі з їхніх братів, священики, і
левіти, і всі, що прийшли з полону до
Єрусалиму. І поставили левітів від 20
літ і вище, щоб наглядали над божим
ділом в господньому храмі. 9 І встав
же Йосуя, і його сини, і його брати,
Кадоїл і його сини як один чоловік,
щоби наглядати над тими, що робили
діло в божій церкві, сини Надавові і
їхні сини, і їхні брати левіти, 10 і заклали основи господній церкві через
робітників. І стали ж священики у
своїй прикрасі з трубачами і левітами, сини Асафові з цимвалами,
щоб хвалити Господа під рукою закону Давида, ізраїльського царя. 11 І
співали в піснях і визнанні Господеві,
бо Він добрий, бо навіки його милосердя над Ізраїлем. І ввесь народ
кричав великим голосом в похвалі
Господеві задля того, що заснована
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(поста'вити) по си'лњ свое'и, да'ша в# росхоD дњ'лђ. зла'тыX драгмъ, WћE. и^ Wа~. и^ сребра` мна'съ, Wе~.
и^ ѓдњаніи сщ~е'нническиX, р~” (-)66 Э$бита'шаy
сщ~е'нницы и^ левљ=ти. и^ эT лю'дїи и^ пњвцевъ и^
две'рницы и^ (а^наџи'нїи^м#)67 въ гра'дњхъ свои^хъ.
(-)68 ве'сь (же) і^и^л~ь въ гра'дњхъ свои^хъ”

Глvа, г~”
(риходя'щђ же)1 мsцђ сеDмомђ, и^ бяхђ
[сн~ове]2 і^и^л~еви въ' градњхъ свои^х#. (-)3 собра'нъ е^сть (полкъ)4 ја^ко чл~къ е^ді'нъ въ
і^ерsли'мњ” И$ воста` (і^ѓ^сђ'е)5 сн~ъ і^ѓ^седе'ковъ
и^ бра'тїа е^го сщ~е'нници, и^ зороваве'ль, сн~ъ салаџїилевъ и^ бра'тїя [е^го]6. и^ созда'ша ѓ'лтарь
б~ђ і^и^л~евђ, *да принесђть в нем# вс^есож#женїе.
ја%ко пи'санно е^сть въ зако'нњ мољ=сїѓвњ чл~ка
бж~їа” И$ ё^гото'ваша ѓ'лтарь (бж~їи) на ё^гото'ванїи е^го ја%ко разоренїе б^њ иX (по ѓ'крsтъ) эT
лю'дїи земныхъ” И$ възда'ша на то'мъ вс^есожженїе гв~и, (и^) ё'трњ и^ ве'черъ. и^ *сътвори'ша
празнDенїе жили'щемъ ја%ко пи'сано е^сть. и^ вс^есоQже'нїе дн~їи всњхъ. по числђ` (и^) по повеленїю
дњ'ло (бж~їе) въ дн~ь свои” И$ посе'мъ вс^есож#женїе
при'снаго, и^ в# но'вомњсячїа, и^ (-)7 пра'зницњхъ
гн~ихъ и^же бњхђ просщ~е'ни. и^ вся'комђ бл~гово'лномђ съ ё^сердїемъ да'ти гв~и. эT (пр'ьваго
дн~и)8 мsца сеDмаго нача'ша воздава'ти жрътвђ
гв~и” И$ (цр~квь)9 (бж~їя)10 не б^њ е^ще` ѓ^сно'вана.
(-)11 възда'ша (же лю'дїе) пњняѕи плин#џникомъ, и^ дре'водњляM. (-)12 ја%ствђ (же) и^ пи'тїе,
и^ е^ле'и, сидо'номъ, и^ ти'ромъ да принесђть
дре'ва ке'дрова эT лива'на къ морю и^ѓ^пенъ. ја%коy
повелњ кљ=ръ цр~ь прьскїи [-]13. и^ въ лњто вто'рое вънегда прїити иM къ (цр~кви)14 бж~їи въ
і^ерsли'мъ. мsца, вто'раго нача` зороваве'ль сн~ъ салаџїи^левъ. и^ (ѓ^сђя)15 сн~ъ и^ѓ^седековъ, и^ про'чїи
эT бра'тїя и^хъ сщ~е'нници и^ левљ=ти, и^ вс^и
и^же прїидо'ша эT плњненїя въ і^ерsли'мъ” И$
поста'виша левљ=ты эT к~, лњтъ и^ вы'шше.
(да настояT)16 дњ'лђ (бж~їю) въ хра'мњ гн~и” И$
ста'в (же і^ѓ^сђа)17, и^ сн~ве е^го и^ бра'тїа е^го.
(кадои^лъ)18, и^ сн~ове е^го ја%ко мђж'ъ е^ді'нъ (-)19,
(ја%ко дабы настоя'ли) на нихъ и^же строя'хђ
дњ'ло въ (цр~кви)20 бж~їи. сн~ове [надавовы]21, [и^]22
сн~ове иX, и^ бра'тїа и^хъ левљ=ти, и^ ѓ^сно'ваша (б^о
эT дњ'латель цр~кви)23 гн~я” И$ ста'ша (же)
сщ~е'нницы въ ё^краше'нїи (свое^мъ) съ трђбники и^ левљ=ти. сн~ове а^саџовы въ кимъва'лњхъ
да хва'лятъ г~а. поD рђ'кою (зако'на), дв~да цр~я
і^и^л~ева” И$ въпїа'хђ въ пњснехъ і^ и^сповњ'данїи
гн~и ја%ко бл~гъ, ја^ко въ вњки млsть е^го на
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і^и^л~я” И$ вс^и лю'дїе возгл~ша'хђ гла'сомъ вели'комъ въ
хвале'нїи г~ђ. сего ра'ди и^же ѓ^сно'вана бы'сть (цр~ьковь)24 гн~я” (-)25 Мно'ѕи (е^ще`) эT сщ~е'никовъ и^ левљ=тъ, и^ княѕе'и эTч~еств# [и^ ста'рцеи]26, ви'дњша
(цр~ковь)27 пре'жнюю на ѓ^снова'нїи ея`” И$ сїю (цр~квь)28
(-)29 пла'кахђ гла'сомъ ве'лїимъ. и^ мно'ѕи воз#глаша'юще въ весе'лїи възъвыша'хђ [гла'съ]30. и^ не (мого'ша никто'же)31 позна'ти глаs въпњнїя веселя'щися
эT глаs пла'ча (плъко'внаго)32. (смњше'нъ б^о полъкъ
глаоова'ше)33 гла'сомъ вели'кимъ и^ глаs [вели'къ]34
слы'шашеся далече”

Глvа, д~”
г~ езрDа е~

д~ црs з~і

г~ езрDа в~

[услы'шаша* же]1 вра'ѕи і^ё'дины и^ венїами'ни, и^же сн~ове плњненїя соѕида'ютъ
(цр~коv)2 г~ђ б~ђ і^и^л~евђ” И$ пристђпи'ша къ
зорова'велю, и^ къ кня'ѕемъ эTч~ествъ, и^
съдњлаеM съ ва'ми. понеже та'ко ја%ко и^ в^ы и%щемъ б~а вашего, *и^ е^мђ пожреM жрътвђ эT
дн~їи (а^сђра'нъда)3 цр~я а^сђр#ска, и^же и^зведе' ны
т^ђ” И$ рече и^мъ зорова'вель і^ (ѓ^сђе)4 и^ про'чїи кня'ѕи эTч~ьствъ і^и^л~евыхъ” Нњ'сть на'мъ и^ ва'мъ созда'ти до'мъ б~а на'шего, н^о мы` са'ми съѕидаеM
г~ђ б~ђ на'шемђ ја%ко повелњ намъ кљ=ръ цр~ь пр'ьскїи. (сего ради стоворено бысть, и^же)5 лю'дїе
земнїи помњшива'ютъ рђ'ки лю'дїи і^ё^де'искихъ”
И$ въздръжа'хђ и^хъ въ соѕида'нїи, (-)6 и^зведо'ша
(же) на нихъ совњтницы да разоря'тъ совњтъ
иX вс^я дн~и кљ=ра цр~я пр'ьскаго. и^ да'же до црsтва
да'рїя цр~я пр'ьскаго” [-]7 *Въ црsтво (же) а^сђера
(и^же е^сть а^ртаћерћеs) въ нача'лњ црsтва е^го, напи'са сви'тоk на (і^ё^де'и живђщая)8 въ і^ерsлимњ. (и^)
и^ въ дн~и [а^ртаћерћовы]9, (и^) писа'ша въ ми'рњ
(михрида'тъ)10, [и^]11 тавеи'ль, (и^ съ)12 про'чїими
и^же бњхђ въ совњтњ иX къ [а'ртаћерћђ]13 цр~ю
пр'ьскомђ написа кні'гочїи посла'нїе сљ=рскіM ја^зыкоM
[-]14. реёM (валтараM)15, и^ саMўа кні'гочїи написаша
посла'нїе е^ді'но іерsлима ради [а^ртаћеrћђ]16 цр~ю сїя
си'це сђдъ” Реё'мъ, (валтара'мъ)17, и^ са'мўа` кни'гочїи, и^ прочїи` совњтницы на'ши. дине'искїя,
[и^]18 а^фарсаџахе'и, (и^) тарфале'и, (и^) а^рфасе'и. (а^рхїей)19 вављ=ло'няне, (и^) сђсанахе'не, [савяне]20” И$
прочїи` эT ја^зыk и%хже преведе [а^с#сенафаръ]21 вели'кїи (-)22 преславныи. и^ всели и^хъ въ' градњхъ
[ѓ^морьскихъ]23. и^ въ про'чихъ (странаX) чрез рњкђ”
Сїе е^сть сказа'нїе посланїи ја%же посла'ша к
немђ`” [А$ртаћерћђ]24 цр~ю раби` твои` мђж'и и^же
сђть за рњкою. вњдомо да бђдеT т^и цр~ю, ја%ко
і^ё^де'е е^же възыидо'ша эT тебе` къ на'мъ прїидо'ша въ і^ерsлимъ граD эTмњтны и^ лђка'вы, е^гоже
соѕидаюT (строя'ще стњ'ны и^хъ)25, и^ крњпле'нїе
(-)26 слага'ющи въ высотђ`” Нн~њ ё^бо вњдомо да
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була господня церква. 12 Ще
численні з священиків, і левітів, і
князів родів, і старшин бачили попередню церкву на її основі і цю
церкву, вони плакали великим голосом і численні піднімали голос,
кричачи з радості. 13 І ніхто не міг
розрізнити голос крику радості від
голосу плачу народу, бо змішаний
народ кричав великим голосом, і
великий голос було чути далеко.

Глава 4
1 *Почули ж Юдині і Веніяминові вороги, що сини полону будують церкву Господеві Богові ізраїльському, 2 і приступили до
Зороровавеля і до князів родів, і
сказали їм: Будуватимемо з вами,
тому що так само, як і ви, ми шукаємо вашого Бога *і Йому приносимо жертву від днів Асуранда, асурського царя, який привів нас
сюди. 3 І сказав їм Зоровавель, Йосує й осталі князі ізраїльських родів: Не нам і вам будувати дім нашого Бога, але ми самі збудуємо
нашому Господеві Богові, так як заповів нам Кир, перський цар. 4 Задля цього вчинено було так, що народ землі заважав рукам юдейського народу, і перескоджали їм у будуванні. 5 Вивели ж вони проти
них радників, щоб знищили їхню
раду всі дні Кира, перського царя, і
аж до царства Дарія, перського царя. 6 *В царстві ж Асуера, що є Артаксеркс, на початку його царства,
написали письмо проти юдей, що
жили в Єрусалимі. 7 І і в днях Артаксерксових і написали в мирі
Михридат і Тавеїл з іншими, що
були у їхній раді, до Артаксеркса,
перського царя. Писар написав послання сирійською мовою, 8 Реум,
валтарам (=канцлер), і Сампса, писар, написали одне послання цареві
Артаксерксові задля Єрусалиму. 9
Ось таке рішенння: Реум, валтарам,
і Самса, писар, і інші наші радники
– динейські, і афарсадахеї, і тарфалеї, і арфасеї, архиєї, вавилонці, і
сусанахенці, савани, 10 і осталі з
народів, яких переселив великий,
преславний Ассенафар, і поселив їх
в оморських містах і в осталих краях через ріку. 11 Це є переказ послання, яке до нього послали: Артаксерксові – цареві твої раби, мужі, що є за рікою. 12 Відомим хай
буде тобі, цареві, що юдеї, які
прийшли від тебе, прийшли до нас
до Єрусалиму, відступного і пога-
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ного міста, яке будують, муруючи
його мури й укріплення, піднімаючи
до висоти. 13 Тепер, отже, хай буде
тобі, цареві, відомим, що якщо це
місто буде збудоване і його мури будуть відновлені, не дадуть тобі дані і
бажаного і річного податку. І це царям чинить зло, 14 і нам, царю, не
годиться бачити твоє засоромлення.
Задля цього ми послали, щоб тобі,
цареві, сповістити, 15 щоб ти розглянув в літописних книгах твоїх батьків, і ти знайшов написаним в розповідях, і ти зрозумів, що це місто є
відступним і чинить образу царям і
владі. Посеред нього є захоронок рабів з давніх часів, задля цього й те
місто було знищене. 16 Отже, відомим чинемо тобі, цареві, що якщо те
місто буде збудоване і його стіни
будуть скріплені, й не буде тобі миру. 17 І цар послав до Ареума, і Валтарама, і Самсая, писаря, і до інших,
що були в їхній раді, що жили в Самарії, і іншим за рікою, кажучи: Мир.
І сказав: 18 Збирач данини, якого ви
до нас послали, явно ж був переді
мною, 19 але й від мене було наказано, і ми переглянули, і ми знайшли,
що те місто від давніх днів піднімається на спротив царям, бувають відступництва і втечі. 20 І в Єрусалимі
сильні царі, які володіли всією землею, що є за рікою, численна ж дань і
частка їм давалася. 21 І тепер, отже,
виконайте рішення і не накажіть тим
мужам, щоб те місто більше не будували, хай стримаються від їхнього бажання 22 і хай перестануть це робити, щоб часом не помножилась якась погибель на зло царям. 23 Тоді
писар царя Артаксеркса прочитав письмо перед Реумом, валтарамом, Асампсаєм, писарем, і їхніми радниками; і пішли з поспіхом до Єрусалиму до юдеїв, і спинили їх сильним
раменом. 24 Тоді припинено діло
господнього дому в Єрусалимі. І не
робили діло аж до другого року царства Дарія, перського царя.

анг. 1
ез2. 6

мат. 1
пар1. 3

Глава 5
1 *Пророкували ж пророк Анґей і
Захарія, Аддів син, пророкуючи до
юдеїв, що були в Юдеї й Єрусалимі,
в ім’я ізраїльського Бога. 2 *Тоді піднялися Зоровавель, Салафіїлів син,
Йосує, Йоседеків син, і почали будувати господній дім, що в Єрусалимі, і з ними божі пророки, що їм
помагали. 3 В тому ж часі прийшов
до них Татанай, що був князем за
рікою, і Сатарвузанай, і їхні радники.
Також сказали вони їм: Хто дав вам
рішеня, щоб ви будували той дім і
підняли його стіни? 4 Тоді сказали їм
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бђдеT ти цр~ю. ја%ко а'ще граD се'й со'зданъ бђ'детъ, и^ стњны е^го воста'влены бђ'дђтъ. да'нь [и^
вожделе'нїе]27 (и^ лњтняго възда'нїа) не дадђт#
т^и. и^ сїе цр~емъ ѕл^о тво'ритъ. и^ посрамощенїе
(твое цр~ю)28, не подобае^т# намъ вњ'дњти” Сего
ради посла'хоM (да)29 възвњстиM т^и цр~ю да раз#смо'триj въ кни'ги па'мятопи'сныхъ эTц~евъ
твои^х#. и^ ѓ^бря'щеши (пи'сано въ преложенїихъ).
и^ позна'еши ја%ко граD ѓ'нъ эTмњтенъ е^сть” И$
ѓ^би'дящи цр~еи и^ вла'стеи (-)30 ё^бњ'жище слђгъ
быва'ет# среди е^го, эT дн~їи дре'внихъ. сего раd (и^) граD
то'й разоренъ е^сть” Знано ё^бо тво'римъ т^и
цр~ю. ја^ко а'ще граD то'й со'зданъ бђ'детъ, и^
стњны е^го ё^твръдя'тъ (и^) не бђ'дет т^и
ми'ра” И$ посла` цр~ь ко (а^реё'мђ)31, и^ (ваlтара'мђ)32 и самўа'ю кни'гочїю. и^ къ прочїи^м# (и^же
бяхђ въ совњте)33 иX. ѓ^бита'ющиM въ самарїи
и^ прочїимъ за рњко'ю (гл~ющи) ми'ръ” И$ рече
да'ньныи возима'тель е^гоже посла'сте к на'мъ.
ја^вле'но (же) еs предо мно'ю. но и^ эT мене` повелњно е^сть” И$ съгледахоM и^ ѓ^брњто'хомъ ја%ко
граD то'и эT дн~їи дре'вниX на сђпротивле'нїе
цр~е'мъ поDно'сится (-)34 эTмњта'нїе и^ бњга'нїа
быва'юT (-)35. и^ цр~и крипки (-)36 въ і^ерsлимњ, и^же
г~ьствова'ли сђть вся'кою стра'ною ја%же за рњкою е^сть. (-)37 да'ни (же) мно'ги и^ ча'сть дава'шеся и^мъ” И$ нн~њ (ё^бо) положите вњ'данїе. и^
не повели'те мђжемъ ѓ%нњмъ (да селенїа)38 того
не соѕида'ют# ктомђ`. да эT воли иX ё^дръжатся и^ да ѓ^ста'вятъ твори'ти сїе. е%же б^ы
когда` не ё^мно'жилася зги'бель (нњ'кая) на ѕло`
цр~ю” Тогда` кни'гочїи [а^ртећерћа]39 цр~я прочте
(сви'токъ) преD реё^момъ (валтара'момъ а^самўаеM)40, кни'гочїемъ, (и^ совњтники)41 и^хъ” І$ и^до'ша тща'телно въ і^ерsлимъ (къ іё^деѓ'мъ)42. и^
въздръжаша и^хъ (мы'шцею си'лною)43” Тогда`
преста'ло е^сть дњ'ло до'мђ гн~я въ і^ерsли'мњ. и^
не сътворя'шеся да'же до (лњта вто'раго)44,
црsтва да'рїя цр~я` пр'ьскаго”

Глvа, е~”
1

ррoкова'ша* (же) , а^г#ге'и прoркъ и^ заха'рїя
сн~ъ аDдов#” Прорица'ющи къ і^ё^де'ѓмъ иже
бяхђ въ і^ё^де'и і^ и^ерsлимњ въ и^мя б~а
і^и^л~ева [-]2” *ТогDа воста'ша зороваве'ль сн~ъ
салафїилеv, и^ (ѓ^сђе)3 сн~ъ і^ѓ^седе'ковъ” И$ нача'ша
зда'ти (цр~квь)4 [гн~ю]5 и^же въ і^ерsлі'мњ и^ с ни'ми
прoрцы бж~їи помага'ющи иM” В то' (же) вре'мя
прїиде к ниM [џаџана'и]6 иже бы'сть княѕь за
рњко'ю, и^ саџа'рьвђзана'и и^ совњтницы и^хъ” (-)7
Такоже гл~а и^мъ, кт^о да'лъ вамъ совњтъ. да
(до'мъ той съзи'ждете)8 и^ стњ'ны е^го въста'708
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вите” Тогда` сїя реко'ша и^мъ, ја%кова` и^мена` мђжїи
тњхъ и^же съзида'ютъ гра'дъ се'и” И$ ѓ'чи бж~їи на
плњне'нїя і^ё'дина, и^ не възбрани'ша иM до повеле'нїя
да'рїева, дондеже эTне'сено бђдетъ посланїе” И$ тогда` посла` да'нино'сца, сего ра'ди (и^ възвњще'нїя съ
псанїемъ)9 ја%же посла` (-)10 кн~ѕь эT ѓ^бо'нђ страны`
рњки`” (Сказа'нїеy посла'нїя си'це”)11 Саџарвђза'нъ и^ (совњтницы е^го)12 (а^џарсаџе'и)13, и^же бя'хђ за рњко'ю,
да'рїю цр~ю (-)14 ми'ръ вся'къ” Вњдомо да бђдетъ
цр~ю ја%ко ходи'хоM въ і^ё^де'искђю странђ` къ до'мђ
бж~їю вели'комђ (-)15 и^же съзида'ется ка'менїеM ё^краше'н#нымъ и^ дре'во ста'вится въ стњна'хъ. (-)16
дњло (же) т^о съ т#ща'нїемъ строится. и^ поспњша'ется въ рђка'хъ и^хъ. [-]17 въспроси'хомъ (б^о)
ста'рецъ тњхъ, и^ та'ко рекохомъ и^мъ” Кт^о да'лъ
ва'мъ ѓ%бласть да до'мъ тои съзи'ждете, и^ стњны
тїи въста'вите. н^о і^ и^мена и^хъ и^ска'хомъ эT
нихъ да възвњсти'мъ тебњ. ја%ко да пи'шемъ
(-)18 и^мена (иX мђжемъ)19 (и^же сђть нача'лницы в
ниX). И$ си'цевы словеса` эTвњща'ша намъ гл~ющи” Мы`
е^сми раби` б~а нб~си и^ земли`. и^ съзида'емъ (цр~ковь)20
и^же бы'сть ё^стро'ена пре'жде тњхъ лTњ мно'гихъ. и^
цр~ь і^и^л~евъ вели'кїи създа'лъ ю& и^ (сътвори'лъ, и^
разори` ю& и^хъ ра'ди)21” Поне'же въ ја%рости прогнњвахђ
эTц~ы на'ши б~а нбsнаго (и^) преда'лъ ихъ в рђки
(нав#ходоносо'рђ)22 цр~ю вављ=ло'ньскомђ (и^) халде'искомђ,
и^ доM тои разори'лъ, и^ лю'ди преве'лъ въ вављ=лонъ” Но
лњта, а~ го кљ=ра цр~я. кљ=ръ цр~ь (вављ=ло'ньскїи)
поста'вилъ повеле'нїе, да до'мъ бж~їи (-)23 съзи'ждется. и^ сосђды (цр~кви)24 бж~їя зла'тыя и^ сре'бреныя и^хже (навходоносо'ръ)25 взя'лъ эT (цр~кви)26
и^же бы'сть въ і^ерsлимњ. и^ эTнеслъ я& въ цр~ковь
[вављ=ло'ньскђю]27. в#зя'лъ кљ=ръ (-)28 цр~ь эT цр~кви
[вављ=ло'ньскїя]29 и^ да` [и^хъ]30 [санаваса'рђ]31 храни'телю, и^же наD сокро'вищеM (-)32 рече (же) е^мђ (сїи)
(сосђди вс^и)33 възми` и^ поиди`. (и^) поста'ви и^хъ
въ (цр~кви)34 и^же е^сть въ і^ерsлимњ въ мњсте
и^хъ” Тогда [саванаса'ръ]35 тои прїиде, и^ поста'вилъ ѓ^снованїе (цр~кви)36 бж~їи въ і^ерsлимњ. и^ эT
того вре'мени даже и^ до нн~њ съзидаеTся, и^ ни`
е^ще` съвръше'на е^сть. и^ нн~њ зи'ждется и^ не совръши'ся” И$ нн~њ (ё^бо) а^ще (ви'диTся) цр~ю бл~го.
раз#смотри` въ книгохрани'телницы цр~евњ, и^же
е^сть въ вављ=ло'нњ ја%ко да ё^вњси ја%ко эT [кљ=ра
цр~я]37 (си` повелњно бы'сть)38 да съзида'е^тся до'мъ
бж~їи (-)39 въ і^ерsлимњ. и^ ё^вњдњвъ цр~ю ѓ^ семъ
посли` к намъ”

Глvа, ѕ~”
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огда`* да'рїи цр~ь повелњ` расмотрњти въ
книгохранителницы и^же бы'сть поста'влена въ вављ=ло'нњ” И$ ѓ^брњте'но е^сть” (ѓ^брњте
же ся) въ а^ма'џђ гра'дњ тя'жкомъ (ми709

це: Які імена тих мужів, що будують це місто? 5 І божі очі на юдиному полоні, і вони не заборонили
їм до Дарієвого рішення, доки не
буде віднесено послання. І тоді він
послав носія данини задля цього 6 і
повідомлення з письмом, яке послав князь з того боку ріки. Переказ
послання такий: Сатарвузан і його
радники, атарсатеї, що були за рікою, цареві Дарієві, 7 ввесь мир. 8
Відомим хай стане цареві, що ми
пішли до юдейського краю, до дому великого Бога, який будують добірним камінням, і дерево ставиться в стінах, діло ж те з поспіхом будується, і їм щастить в їхніх руках.
9 Ми бо запитали тих старшин і так
ми до них сказали: Хто дав вам рішення, щоб ви будували той дім і
ви піднімали ті стіни? 10 Але й їхні
імена ми в них випитували, щоб
сповістити тобі, щоб написати імена їхніх мужів, які є в них начальниками. 11 І такі слова вони нам
відповіли, кажучи: Ми є рабами Бога неба і землі і будуємо церкву, яка була збудована перед багатьма
тими роками, і великий ізраїльський цар її збудував і зробив. І Він її
знищив 12 задля них, тому що в
люті наші батьки прогнівили небесного Бога, і Він їх передав в руки
Навходоносорові, вавилонському і
халдейському цареві, і той знищив
дім і привів народ до Вавилону. 13
Але 1-го року царя Кира, Кир, вавилонський цар, поклав рішення,
щоб збудований був божий дім. 14
І золотий і срібний посуд божої церкви, який Навходоносор взяв з церкви, що була в Єрусалимі, і відніс
його до вавилонської церкви, взяв
цар Кир з вавилонської церкви і дав
його охорнцеві Санавасарові, що
над скарбом. 15 Сказав же йому:
Візьми ввесь цей посуд і піди і поклади його на їхнє місце в церкві,
що є в Єрусалимі. 16 Тоді той Санавасар прийшов і поклав основи
божої церкви в Єрусалимі. І від того часу і аж дотепер вона будується
і ще не є завершеною, і тепер будується, і не закінчено. 17 І тепер,
отже, якщо цареві здається добрим,
розвідай в царській бібліотеці, що є
в Вавилоні, щоб ти довідався чи царем Киром це було наказане, щоб
будувався божий дім в Єрусалимі,
і, довідавшись про це, царю, пошли
до нас.

.Глава 6
1 *Тоді цар Дарій дав наказ розвідати в бібліотеці, що була поставлена в Вавилоні. 2 І знайдено, знайдено ж в важливому мидійському
місті Аматі один том. І це було
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записано в ньому на згадку: 3 В 1-му
році царя Кира. Цар Кир вирішив,
щоб був збудований божий дім, що є
в Єрусалимі, і місце, де жертвуватимуть жертви. І приписав міру, підносячи висоту на 60 ліктів, і ширина –
60 ліктів. 4 І стіни з грубого потрійного каміння, і один дах з дерева.
Кошт же хай даний буде з царського
дому. 5 І золотий, і срібний посуд
церкви божої, який Навходоносор
взяв з церкви, що в Єрусалимі, і приніс його до Вавилону, даним буде і
внесеним буде до церкви в Єрусалимі, на місце, на яке і поставленим
був у божій церкві. 6 Тепер, отже,
дайте рішення князям, що є за рікою,
і тим, що є далеко, Затарвузанаєві, і
їхнім радникам, атарсахеям, що є за
рікою. Відійдіть далеко від них 7 і
дайте будувати церкву божу князям,
юдеям і їхній старшині. Хай той божий дім буде збудований на своїм
місці. 8 Але й від мене наказано, щоб
ви ніколи нічого не чинили жидівським презвітерам, які будують дім того Бога. І з тих царів, які на другому
боці ріки дають данину, ревно хай
дається на розхід тим мужам, щоб те
діло продовжувалося без зволікання.
9 І чого лиш бракує, все дайте, також
і телят, і ягнят, і баранів на всепалення небесному Богові, пшеницю, сіль,
вино і олію, за священним звичаєм
тим, що є в Єрусалимі, дайте їм на
всі дні, 10 щоб приносили жертву небесному Богові, і хай моляться за
життя царя і його синів. 11 І, адже від
мене покладене було рішення, щоб
кожний чоловік, той, який переступить наказ, візьметься дерево з його
дому, і хай буде на ньому піднятий і
повішений, і його дім хай буде мені
забраний. 12 І Бог, там де живе – там
його ім’я, хай перекине всі царства і
народи, які простягнуть свою руку і
заборонять, і знищать той божий дім,
що є в Єрусалимі. Я, Дарій, дав наказ, щоб це діло з ревністю було виконане. 13 *Тоді Татаній, князь краю
за рікою, і Сатарвузанай, і його радники, до яких послав цар Дарій, з
поспіхом так вчинили. 14 Старшини
ж юдейські і левіти будували за пророцтвом пророка Анґея і Захарії, Аддового сина, і будували, і зводили за
велінням ізраїльського Бога і за велінням перських царів Кира, і Дарія, і
Артаксеркса. 15 І вони закінчили дім
божий аж до дня третього місяця –
адора, це є в 6-му році царства царя
Дарія. 16 Зробили ж ізраїльські сини,
священики, і левіти, і позосталі сини
переселення відновлення божого дому з радістю. 17 І вони принесли на
відновлення божого дому 100 телят, і
200 баранів, 400 ягнят, 12 козлів з кіз
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дїискомъ)1, тетрать е^ді'на” И$ сїе пи'сано
бы'сть в неи на па'мять. въ лњто, а~ е. кљ=ра
цр~я. кљ=ръ цр~ь повелњ` (да до'мъ бж~їи съзида'ется и^же е^сть въ і^ерsлимњ)2, и^ мњсто гдњ`
пожрђтъ приноше'нїе, и^ положи` мњрђ възнося'щи высотђ` лакоT, ћE, (и^) ширинђ` [-]3 лакотъ,
ћE” и^ стњны эT ка'менїя тол#стаго трїего, и^
кроv эT дре'въ е^ді'нъ. (-)4 ѓ^бро'к (же) эT до'мђ
цр~ева да да'сться” И$ сосђди (цр~кви)5 бж~їи зла'тїи и^ сре'брянїи, и^хже (навходоносо'ръ)6 взя` эT
(цр~кви)7, иже въ і^ерsлимњ и^ принесе` (и^хъ) во вављ=ло'нъ. (-)8 въздаю'тся и^ в#несђтся въ цр~ковь
въ і^ерsли'мъ в мњсто и^же (и^) поста'влены сђть
въ (цр~кви)9 бж~їи” Нн~њ (ё%бо) да'ите кня'земъ
и^же сђть за рњко'ю (и^ сђщимъ дале'че) заџарвђзана'ю, и^ (совњтникомъ)10 и^хъ а^џарсахе'и и^же
е^сть за рњко'ю далече эTи^дете эT тњхъ. и^
(эTпђ'стите сътвори'ти цр~ковь)11 бж~їю кн~ѕи,
і^ё^де'искїа и^ ста'рцы [и^хъ]12, да до'мъ бж~їи
той съзида'ется въ мњстњ свое^мъ” Но и^ эT
мене` повелњно еs” да ничт^о не сътвори'те никогда` презви'теромъ жидо'вскимъ и^же съзида'ютъ до'мъ б~а ѓ%ного. и^ эT тXњ цр~еи и^же ѓ^бо'нђ страны` рњки` даюT да'нь. приле'жно на росхо'дъ, да дае'тся мђжемъ тњмъ е^же бы неё^медлњло (дњ'ло т^о) и^ е'же а%ще ѓ^скђдњваеT,
(вс^е да дае^те та'коже) и^ те'лцы и^ а'гнецы и^
ѓ'вны въ все`съж#же'нїе б~ђ нбsномђ. п#шени'ца,
со'ль, вино` (и^) е^ле'и. по (ѓ^бы'чаю)13 сщ~ен#номђ и^же
сђть въ і^ерsлі'мњ дае'тся и^мъ по вся` дн~и`
(-)14. да бђдTђ принося'ще възноше'нїе б~ђ нбsномђ. и^ да мо'лятся за живо'тъ цр~евъ и^
сн~овъ е^го. и^ эT мене` (б^о) поставлено еs повеле'нїе” да в#сякъ чл~къ и^же (т^о престђ'питъ
повелњнїе)15, во'змеTся дре'во эT до'мђ е^го. и^ въздви'гся и^ да ѓ^бњ'сится на не'м#, и^ до'мъ е^го
мн^њ да бђдетъ взя'тъ. и^ б~ъ и^дњже ѓ^битаеT и%мя [е^го]16 т^ђ, да ѓ^братиT вся` црsтва,
и^ лю'ди и^же прострђт# рђкђ свою, (и^) възбраня'тъ (и^)17 разоряT до'мъ бж~їи, ѓ%нъ, и^же е^сть
въ і^ерsлі'мњ” А/зъ да'рїи поста'вихъ повелњнїе,
(да дњло сїе) съ прилежа'нїем# да бђдетъ” *Тогда` [џаџа'нїи]18 кн~ѕь страны` зарњчныа, [и^]19
саџарвђзана'и и^ (совњтницы)20 е^го, къ ја%же
посла` да'рїи цр~ь та'ко сътвори'ша т#ща'тельно.
(-)21 Ста'рцы (же) і^ё^де'истїи созида'хђ, и^ левљ=ти по прoрчествђ а^г#ге'я прoрка, и^ заха'рїи сн~а аDдова. и^ съзидаша и^ стро'иша веля'щи, б~ђ і^и^л~евђ, и^ веля'щђ кљ=рђ, и^ да'рїю, и^ [а^ртаће'рћђ]22
цр~емъ пе'ръскимъ” И$ съвершиша домъ [бж~їи]23,
да'же до дн~е тре'тїаго мsца (а^до'ра)24, и^же е^сть
в лњто, ѕ~ е, црsтва да'рїя цр~я” (-)25 Сътвори'710
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ша (же) сн~ове і^и^л~евы, сщ~енницы и^ левљ=ти и^ про'чїи
сн~овъ преселенїя ѓ^бновле'нїе домђ бж~їя въ ра'дости” И$ принесо'ша въ ѓ^бновле'нїе бж~їя до'мђ, те'лецъ, р~, [и^]26 ѓ'венъ, с~, а%гнецъ, у~, козло'въ эT ко'зъ за
грњхи всего` і^и^л~я, в~і, по числђ` колњнъ і^и^л~евъ” И$
ста'ша сщ~ен#ницы в чи'нњхъ свои^хъ, и^ левљ=ти въ
ча'стехъ своиX на дњлњ [бж~їя до'мђ]27 и^же въ і^ерsлимњ. *ја%ко пи'сано е^сть въ кни'зњ мољ=сїѓвњ” (-)28
Сътворишаy сн~ове преселе'нїя па'схђ. д~і, [дн~я]29 (прь'ваго мsца)30” ѓ^чище'ни б^о бя'хђ сщ~ен#ницы и^ левљ=ти
даже до е^ді'наго, вси чи'сти (на пожре'нїе)31 па'схи,
всњм# сн~овомъ, преселе'нїя и^ братїи и^хъ сщ~ен#никомъ и^ себе`” И$ ја^до'ша сн~ве і^и^л~еви [-]32 и^же ѓ^браще'ни
бя'хђ эT преселе'нїа, и^ всњ и^же разлђчи'шася эT
скверне'нїя ја^зы'комъ земли`, съ ни'ми да помо'лятъ г~а б~а і^и^л~ева” И$ сътвори'ша пра'здникъ
ѓ^прњсночныи з~, дн~їи въ весе'лїи, ја%ко возвесели иX г~ь.
и^ [-]33 съврати` срDце цр~я а^сљ=ра к ниM. (да пособля'етъ
и^мъ) ё^крњпля'я рђки и^хъ в дњло [г~ђ]34 б~ђ і^и^л~евђ”

– за гріхи всього Ізраїля, за числом
ізраїльських племен. 18 І священики стали у своїх чинах, і левіти у
своїх частках над ділом божого
дому, що в Єрусалимі, *так як є записано в Мойсеєвій книзі. 19 Сини
переселення зробили пасху 14-го
дня першого місяця, 20 бо священики і левіти аж до одного були
очищеними, всі чисті на заколення
пасхи всім синам переселення, і
їхнім братам священикам, і собі. 21
І їли ізраїльські сини, які знайдені
були з переселення, і всі, що відлучилися від нечистоти народів
землі з ними, щоб помолитися до
Господа Бога ізраїльського. 22 І
зробили празник прісних 7 днів з
радістю, бо розвеселив їх Господь і
повернув серце царя Асира до них,
щоб помагати їм, скріплюючи їхні
руки на діло Господеві Богові ізраїльському.

Глvа, з~”

Глава 7

1

2

о* (-) (си'х (же) словесњхъ) въ црsтво [а^ртаће'рћа]3 цр~я пе'рскаго, възыиде ездра сн~ъ
сарњеv. сн~а а^за'рїева, сн~а [хелки'е^ва]4, сн~а сел#лђмля, сн~а [садокова]5, сн~а а^хи'товля, сн~а
[самарїева]6, сн~а (е^ћараи^вля)7 сн~а (е^зїи'ева)8 сн~а вък#кїева, сн~а а^висђ'ева, сн~а финее'сова, сн~а е^леа^за'рова”
Сн~ве а^а^ро'на сщ~ен#ника прь'ваго. се'и е^здра съвоз#шелъ эT вављ=ло'на, и^ се'и писеw ско'ръ въ зако'нњ
мољ=сїѓ^вњ, е^гоже (г~ь б~ъ далъ)9 і^и^л~ю” И$ да'лъ е^мђ цр~ь ја^ко рђка` г~а б~а е^го (бл~га) на неM б^њ, въ
всемъ въ не'м#же в#зыска` ѓ%нъ” И$ възыидо'ша эT
сн~овъ і^и^л~евъ, и^ эT (сн~овъ сщ~ен#ническихъ)10 и^ эT
(сн~овъ левљ=т#скихъ)11, и^ эT пњвце'въ, и^ эT придве'рникъ, и^ (ст~ыхъ, слђжи'тели)12 въ і^ерsлимъ”
Въ лњто з~ е, [а^ртаксе'рћа]13 цр~я, и^ прїидо'ша
въ і^ерsлимъ мsца, е~ го, се` е^сть лњто седмо'е цр~ево. и^же въ прь'выи (дн~ь) мsца прь'ваго нача` въсходи'ти эT вављ=ло'на” [И$ въ прь'выи]14 (дн~ь) мsца
пя'таго прїиде въ і^ерsлимъ, ја^ко рђка` б~а е^го
бл~га на неM б^њ” Є/здра б^о ё^гото'ва срDце свое, да
възы'щетъ зако'на [гн~я]15, и^ сътвори'тъ и^ ё^чи'тъ въ і^и^л~и повелњнїе и^ сђдъ” И$ сїе е^сть
сказа'нїе посла'нїя, ю%же да'лъ [цр~ь а^ртаће'рћъ]16
е%здре сщ~ен#никђ писцђ` наё^ченђ (въ словесXњ) (и^
повеленїихъ гн~иX, въ кни'ѕе зако'на)17 и^ повелњнїи
е^го въ і^и^л~и” [А$ртаћерћъ]18 цр~ь цр~емъ, е%здре [сщ~енникђ]19 писцђ зако'на [-]20 бг~а нбsнаго, съвръшити сло'во и^ эTвTњ, эT мене` повелњно е^сть да
кождо и^же и%мать ё^сердїе бл~го (эT людїи і^и^левыX
въ црsтвњ мое^м#)21, и^ эT сщ~енниковъ (е^го) и^ эT
левљ=товъ пои^ти въ і^ерsлиM с тобо'ю да и'детъ”
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1 *Після цих же слів в царство
Артаксеркса, перського царя, прийшов Ездра, Саріїв син, Азарієвого
сина, Хелкієвого сина, 2 Селлумового сина, Садокового сина, Ахитового сина, 3 Самарієвого сина, Екзараєвого сина, 4 Езієвого сина,
Воккієвого сина, 5 Ависуєвого сина, Финеесового сина, Елеазарового сина – сини першого священика
Аарона. 6 Цей Ездра прийшов з Вавилону, і він швидкий писар в
Мойсеєвому законі, якого Господь
Бог дав Ізраїлеві. І дав йому цар
прийти, тому що добра рука його
Господа Бога була на ньому в усьому, в чому він шукав. 7 І прийшли з ізраїльських синів, і з священичих синів, і з левітських синів, і з
співаків, і з дверників, і святих, до
Єрусалиму служителі. В 7-му році
царя Артаксеркса 8 вони й прийшли до Єрусалиму, 5-го місяця, –
це є сьомий рік царя. 9 Він в першому дні першого місяця почав іти
з Вавилону, і в першому дні п’ятого місяця прийшов до Єрусалиму,
бо добра рука його Бога була на
ньому, 10 бо Ездра підготував своє
серце, щоб шукати господній закон, і чинити, і навчати припис і
суд в Ізраїлі. 11 І це є переказ послання, яке цар Артаксеркс дав священикові Ездрі, писареві, навченому в словах і господніх наказах в
книзі закону, і його приписів для
Ізраїля: 12 Артаксеркс, цар царів,
священикові Ездрі, писареві закону
небесного Бога! Закінчити слово і
дати відповідь. 13 Від мене є на-
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казано, щоб кожний, хто в моїм царстві з ізраїльського народу, і з його
священиків, і з левітів має добру ревність піти до Єрусалиму, хай іде з тобою, 14 бо ти є посланий від царського лиця і його сімох радників, щоб
ти відвідав Юдею, Єрусалим за законом твого Бога, що є в твоїх руках.
15 І понеси срібло і золото, яке цар і
його радники з ревністю дали ізраїльському Богові, що живе в Єрусалимі.
16 І все золото і срібло, яке лиш
знайдеш в усій вавилонській країні з
волі народу і священиків, що добровільно принесли домові свого Бога,
що є в Єрусалимі, 17 і все, що я заповів на той розхід в тому письмі, хай
дають: телят, і баранів, і ягнят, і їхні
жертви, і їхні поливання. І принеси
те на жертовник церкви вашому Богові, що є в Єрусалимі. 18 Але якщо
щось тобі і твоїм братам забажається,
і з позосталого срібла і золота зробіть
те, що за волею треба чинити вашому Богові. 19 І з посудом, що тобі даний на служіння дому твого Бога, дай
перед Богом в Єрусалимі. 20 Але і на
осталі потреби в домі твого Бога,
скільки є потрібно, роздай. Даси ж зі
скарбу, і з царського скарбу, 21 і від
мене. Я, цар Артаксеркс, постановив
і наказав всім охоронцям скарбів, що
є за рікою, щоб те, що лиш попросить від вас священик Ездра, писар
закону небесного Бога, давайте без
зволікання. 22 100 талантів срібла, також і пшениці до 100 мір, також і вина до 100 бочок, також і олії до 100
посудин, і солі без міри, 23 все, що належиться на служіння небесному Богові, хай буде дане. Стережіться, щоб
ніхто не вчинив зла домові небесного
Бога, щоб часом не було гніву на царство царя і його синів. 24 І вам же робимо відомим, всім священикам і левітам, співакам і дверникам, натинеям, слугам божого дому. Хай це буде
тобі відомим: не беріть податку ані
не матимете влади накладати щось на
них. 25 Ти ж, Ездро, за мудрістю твого Бога, що є в твоїх руках, настанови писарів, і суддів, і намісників,
щоб судили ввесь народ, що є за рікою, всіх, що знають закон твого Бога, і тому, що не знає, вчиніть знати.
26 І кожний, що не чинитиме ретельно закону твого Бога і закону царя,
хай на ньому буде зроблений суд: якщо ж на смерть або на кару, або на
втрату життя чи на в’язницю. 27 Благословенний Господь Бог наших батьків! Я, який дав так в серце царя, щоб
прославити господній дім, що є в Єрусалимі, 28 і до мене прихилив своє
милосердя перед царем, і його радниками, і всіма царськими володарями,
і вельможами. І я був скріплений ру-
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эT лица (б^о) цр~ева и^ сеDми совњтниковъ [е^го]22
по'сланъ е^си да посњти'шъ і^ё^де'ю (-)23 і^ерsлима
въ зако'нњ б~а [твое^го]24 и^же е^сть въ рђ'кђ
твою” И$ (да несеши)25 сребро` и^ зла'то, чт^о цр~ь
и совњтницы (е^го) съ ё^се'рдїемъ да'ша б~ђ
і^и^л~евђ, и^же въ і^ерsлимњ ѓ^битаеT и^ вс^е зла'то і^
сребро` кое а'ще наи^дешї въ все'и ѓ'бласти вављ=лоньстеи съ во'лею люDскою и^ сщ~енниk, и^же во'лею
принесо'ша до'мђ б~а (свое^го) и^же е^сть въ і^ерsлимњ. и^ вс^я и^же до расходђ того` заповњдахъ
въ пи'санїи тоM (да даюT) телцы, (и^) ѓ'вны, (и^)
а'гньцы. и^ пожренїя и^хъ и^ възлїянїя и^хъ. и^
принеси` т^а на ѓ'лтарь (цр~кви)26 б~ђ ва'шемђ,
и^же е^сть въ і^ерsлимњ” Но а'ще чт^о тебњ и^
бра'тїи твоей въсхощеTся, (и^) эT прочаго сребра`
и^ зла'та. (е^же по во'ли б~ђ ва'шемђ твори'ти)27,
да съворите. и^ съ сосђды и^же да'ны тебњ` въ
слђжбђ до'мђ б~а [твое^го]28 да'и преD бм~ъ въ
і^ерsлимњ” Но и^ прочїи` потребы въ до'мђ б~а
твое^го коли'коy потребно е^сть да разда'си. даси'
(же) эT съкро'вища (и^ эT съкро'вища) цр~ева и^ эT
мене`. а%зъ [а^ртаћерћъ]29 цр~ь поста'вихъ (и^) повелњхъ всњмъ стра'жемъ съкро'вищъ и^же сђть
за рњко'ю. да чт^о е^ли'коже въспро'ситъ эT ваs
е%зрDа сщ~е'нникъ (-)30 пи'сецъ зако'нђ б~а нбsнаго беZ
стоа'нїя дава'ите, (-)31 (р~, тала'нтъ сребра`)32,
та'коже и^ пшени'цы, до (р~, мњръ)33. та'коже и^
вина`, до (р~, бочеk)34 та'коже и^ е^ле'я, до (р~, чва'новъ)35. и^ соли безъ мњры, вс^е чт^о къ ѓ^бы'чаю б~ђ нбsномђ достои^тъ да възда'еться”
Вон#мњте да' никт^о зазлитъ до'мђ б~а нбsнаго
и^же бы` не быl когда` гнњ'въ на црsтво цр~ево и^
сн~въ е^го и^ ваM (же) зна'емо твори'мъ. всњмъ
сщ~ен#никомъ и^ левљ=томъ пњв#цемъ [и^]36
дверникомъ наџинеѓ^мъ (-)37 слђга'мъ до'мђ
бж~їя, с^е (да е^сть т^и вњ'домо) да'ни не бери'те ниже и^мњите ѓ'бласти наста'вляти на
ни'хъ чт^о” (-)38 Ты' (же) е%здра по премђдрости
б~а [твое^го]39 и^же е^сть въ рђ'кђ твое'ю” Поста'ви книQники и^ сђдїя` (и^ намњстницы) да
сђ'дяT вс^я лю'ди, и^же е^сть за рњко'ю. всMњ и^же
зна'ютъ зако'нъ б~а твое^го. и^ не вњдаю^щемђ
вњдати сътвори'те” И всяk и^же не сътвориT
зако'на б~а [твое^го]40 и^ закона цр~ева тъщно. сDђ
да бђдеT сотвореn ѓ^ него, а%ще же въ смр~ть,
и^ли въ наказа'нїе, и^ли въ ѓ^тщетенїе живота`, и^ли въ темни'цђ” Блsвенъ г~ь б~ъ эTц~ъ
на'шихъ и^же даl си'це въ срDце цр~еви да прославиT
доM гн~ь и^же е^сть въ і^ерsлимњ. и^ въ мя ё^клони'лъ млsрдїе [свое]41 преD цр~емъ, и^ совњтникъ е^го и^ всњхъ княѕе'и цр~евыхъ и^ силныхъ.
и^ а'зъ ё^крњпленъ рђкою (г~а) б~а (мое^го и^же)42
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г~ езрDа и~

1Ездра 8,22

бысть на мнњ`, и^ собрахъ эT і^и^л~я кня'ѕїи възыити со мно'ю”

кою мого Господа Бога, що була на
мені, і я зібрав князів з Ізраїля, щоб
пішли зі мною.

Глvа, и~”

Глава 8

1

тїи* сђть кн~ѕи эTч~ьствъ (-) гђме'ни.
и^же взыидо'ша со мно'ю въ црsтво [а^ртаксеръћа]2 цр~я вављ=ло'ньска. эT сн~оv (џинее'съ)3, [гирсо'нъ]4” эT сн~ов# и^џама'ръ (дани'лъ)5. эT сн~овъ дввDыхъ а^т#тђ'съ. эT сн~овъ саха'нїа. [и^]6 эT сн~оv [фаре'совыхъ]7 заха'рїя. и^ с
ни'мъ съчте'ни сђть (мђжїи), р~н” эT сн~овъ фаа'џъ моа'ва, (е^лїа^е'на)8, сн~ъ сараїеv и^ с ни'мъ, с~,
мђжїи” (А$) эT сн~овъ заџои^совыхъ [е^хенїя]9, сн~ъ
а^зїи'левъ, и^ с ни'мъ, т~, мђжїи” эT сн~овъ (а^д#динь)10. [ѓ^ви'нъ]11, сн~ъ и^ѓ^наџа'новъ, и^ с ни'мъ,
н~, мђжїи” [-]12 эT сн~овъ [е^даM]13 (і^е^се'я)14 сн~ъ а^џелїа, и^ с ни'мъ, о~, мђжїи” [-]15 эT сн~овъ сафатїевъ, зав#дїа сн~ъ миха'иловъ, и^ с ни'мъ, п~, мђжїи” [-]16 эT сн~овъ і^ѓ^а'въ, а^вдїя сн~ъ и^е^і^и'ль, и^ с
ни'мъ, си~і, мђжїи” И$ эT сн~овъ ваа^ни` (селоми'џъ)17, сн~ъ и^ѓ^сефїя, и^ с ни'мъ, р~ћ, мђжїи.
[-]18 эT сн~овъ (вавизая)19, заха'рїя сн~ъ вавњеv и^ с
ни'мъ, к~и, мђжїи” И$ эT сн~овъ а^з#га'довыхъ, и^ѓ^на'нъ сн~ъ (и^ката'новъ)20, и^ с ни'мъ, р~і, мђжїи”
[-]21 эT сн~овъ аDдоникама, и^же бя'хђ послDњнїи. и^
сїя и^мена` и^хъ, е^дфала'џ#. и^е^и'ль, и^ сама'ия, и^ с
ними, ћE, мђжїи. [-]22 эT сн~овъ вагђа^и'левыхъ.
ё^џа'и, и^ зађ'дъ, и^ с [ни'ми]23, о~, мђжїи” (-)24
Събра'х# (же) и^хъ к рњцњ` и^же бли'зъ е^вїя. и^
пребыхомъ т^ђ (тр^и дн~и)25, (-)26 и^ска'х# (же) въ
лю'дехъ и^ въ сщ~енницњхъ (-)27 эT сн~овъ левљ=и^нъ и^ не ѓ^брто'хъ т^ђ” (Сего ра'ди эTдњлиX)28 е^лиза'ръ, (и^ а^рїе'лмъ)29 (и^) семея и^ (маа^на)30 (наи^е^ри'ва)31 и^ (е^лнаџа'ма)32 и^ наџа'на, и^ заха'рїю, и^
[мес#сала'ма]33. і^ (и^ѓ^а^ри'ма)34 и^ е^лнаџа'на премђ'дрыи” (-)35 И$зведо'хъ и^хъ (и^ поста'вихъ)36 нача'лниками въ мњ'стњ сре'бренњ” И$ заповњ'дахъ въ
ё^ста` и^мъ словеса` гл~ати къ бра'тїи и^хъ ст~ослђжи'телемъ, и^же въ сре'бренњ мњ'стњ” Привести` наM пою'щихъ, въ до'мъ бж~їи (-)37. и^ прїидо'ша къ намъ. поне'же б^о рђка` бж~їа (-)38 б^њ
бл~га на на'съ” (эT сн~овъ моѓ^се'вь)39 сн~ъ лїеви,
сн~овъ і^и^л~евъ и^ [саравїя]40, и^ сн~ве е^го и^ бра'тїа
е^го, и~і. и^ [а^савїа]41 и^ [с ни'мъ]42 и^са'їа эT сн~овъ
мера'ри. бра'тїя (же) е^го и^ сн~ове [е^го]43, к~. и^ эT
(саџинеи'мъ)44 и%х#же да'лъ дв~дъ. и^ кн~ѕи къ слђж'бњ левљ=томъ. наџине'и, с~к, (и^) вс^и [тїи]45
([свои^мъ]46 и^мене'мъ [нарица'хђся]47)48” И$ проповњ'дахъ т^ђ говњнїе бли'зъ рњки` [а^џђра]49 е^же пока'ятися преD [гм~ъ]50 бм~ъ нашимъ, (и^) проси'ти эT него пђть пра'выи на'мъ и^ сн~овомъ на'713

1 І *це є князі родів, провідники,
що пішли зі мною в царство Артаксеркса, вавилонського царя: 2 з
Финеесових синів – Ґирсон, з Ітамарових синів – Данил, з Давидових синів – Аттус, 3 з синів Саханія
і з Фаресових синів – Захарія. І з
ним почислено було 150 мужів. 4 З
синів Фаат, Моава, – Еліаена, син
Сарая, і з ним 200 чоловік. 5 А з
Затойсових синів – Ехенія, Азіїлів
син, і з ним 300 чоловік. 6 З Аддиних синів – Овин, Йонатанів син,
і з ним 50 чоловік. 7 З Едамових
синів – Єсея, син Ателія, і з ним 70
чоловік. 8 З Сафатієвих синів – Завдія, Михаїлів син, і з ним 80 чоловік. 9 З Йоавових синів – Авадія,
Єілів син, і з ним 218 чоловік. 10 І з
синів Ваани – Сеомит, син Йосефія,
і з ним 160 чоловік. 11 З синів Вавизая – Захарія, Вавіїв син, і з ним
28 чоловік. 12 І з Азґадових синів –
Йонан, Ікатанів син, і з ним 110
чоловік. 13 З синів Адоникама, що
були останні, і це їхні імена: Едфалат, Єіїл, і Самая, і з ними 60 чоловік. 14 З Ваґуайлевих синів – Утай і Завуд, і з ними 70 чоловік. 15
Зібрав же я їх до ріки, що біля Евія,
і ми там перебули три дні. Шукав
же я в народі і між священиками
левіїних синів, і я там не знайшов.
16 Задля цього я відлучив мудрих
Елизара, і Арієлма, і Семея, і Маана, Наієрива, і Елнатама, і Натана, і
Захарію, і Мессалама, і Йоарима, і
Елнатана. 17 Вивів я їх і я поставив
начальниками на срібному місці. І
я заповів їм в уста слова, які мали
сказати до їхніх братів священослужителів, що на срібному місці, щоб
привести нам співаків до божого
дому. 18 І вони прийшли до нас,
оскільки добра божа рука була на
нас: З Моосевих синів – син Лієвий
з ізраїльських синів, і Саравія, і
його сини, і його брати – 18. 19 І
Асавія, і з ним Ісая з синів Мерари,
брати ж його і його сини – 20. 20 І з
Сатенеїмів, яких дав Давид і князі
на служіння левітам, натинеїв –
220. І всі ті називалися своїм іменем. 21 І я там заповів піст при ріці
Атура, щоб покаятися перед нашим
Господом Богом, і в Нього просити
щасливої дороги нам і нашим синам, і всьому нашому майну. 22
Адже я посоромився випросити у
царя поміч і кінноту, яка нас обороняла б від ворогів в дорозі, бо ми
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цареві сказали, мовлячи: Рука нашого Бога є на всіх, що Його шукають в доброті, і його сила і
його гнів – на всіх, що Його покидають. 23 Попостили ж ми і
помолилися до нашого Бога, задля того і Він прийшов нам з поміччю. 24 І я відлучив 12-х з священичих князів: Сирію і Асавія, і
з ними 10-х з їхніх братів. 25 Дав
же я їм срібло, і золото, і священний посуд дому нашого Бога, який давав цар, і його радники, і
його князі. 26 І дав я в їхні руки:
срібло – 6 сот 50 талантів, і 100
срібного посуду, і 100 талантів
золота, 27 і 20 золотого посуду,
що мали по тисячі срібняків, і
2000 посуду прецінної блискучої
міді, гарної, як золото. 28 І я їм
сказав: Ви святі Господеві Богові,
і посуд святий, і срібло, і золото,
яке було добровільно дане Господеві Богові наших батьків. 29 Чувайте і сторожіть, аж доки не віддасьте перед князями священиків
і левітів, і князями ізраїлевих родів в Єрусалимі в скарбниці господнього дому. 30 І прийняли же
священики і левіти вантаж срібла
і золота, і посуду, щоб нести до
Єрусалиму, до дому нашого Бога.
31 Піднялися ми від ріки Дауси у
12-му дні 1-го місяця, щоб ми пішли до Єрусалиму. І рука нашого
Бога була на нас, і Він спас нас з
ворожих рук і дорожніх засідателів. 32 І ми прийшли до Єрусалиму, і перебули там 3 дні. 33 4го ж дня ми поставили срібло, і
золото, і посуд в домі нашого Бога в руки Маримота, Уріїнового
сина, священика, і з ним Еліазар,
Фінеесів син, і з ними Йозавад,
Ісуїв син, і Ноадія, Ванаків син, і
левітів 34 за числом. І вага всього
була описана, все за мірою в тому
часі. 35 І ті, що прийшли з полону, сини переселення, принесли
цілопалення ізраїльському Богові: 12 телят – за ввесь ізраїльський народ, 96 баранів, 77 ягнят,
12 козлів – за гріхи. Всі на господнє всепалення. 36 І дали ж
царський наказ володарям, що
були з царських наставників, і
князям, що за рікою, і народ
підняв божий дім.

Глава 9
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1 І *як це було закінчено, приступили до мене князі, кажучи:
Не відлучений ізраїльський народ, і священики, і левіти від земних народів, але були з їхніми нечистотами, яким є хананей, і єв-
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шимъ, и^ всемђ` сђществђ на'шемђ” ПосрамиX бо
ся и^спроси'ти эT цр~я (по'мощи)51 и^ ко'нникъ и^же
ё^щитя'тъ наs эT вра'гъ на пђти`. ја%ко гл~ахомъ
цр~ю рекђщи” Рђка` б~а на'шего е^сть на всњ'хъ и^же
и%щђтъ е^го въ блгsти. и^ крњ'пость е^го и^ ја%рость
е^го на всњхъ и^же ѓ^ставля'ютъ е^го” (-)52 Говњ'хоM
(же) и^ моли'хомся б~ђ на'шемђ” Того раd и^ прїидетъ на'мъ преспњва'ющи и^ эTлђчи'хъ эT кн~ѕе''и
сщ~ен#ническихъ, в~і. (сирїю)53 (и^) а^савїя (-)54 с
ни'ми эT бра'тїи и^хъ, і~” (-)55 Възвњсил# (же) и^мъ
сребро` и^ зла'то и^ сосђ'ды сщ~енныхъ до'мђ б~а на'шего, и^же въздава'ше цр~ь и^ совњтницы е^го, и^
кн~ѕи е^го (-)56” И$ да'хъ въ рђ'ки и^хъ сребро`,
тала'нтовъ, ѕ~, соT, н~. и^ съсђ'довъ сре'бряныX. р~. и^
(зла'та, р~, тала'нтъ)57” И$ съсђди зла'тїи, к~. и^же
и^мя'хђ сребрениk по ты'сящи” И$ съсђдовъ мњди
пресвњтлыя предо'брыя, (Wв~)58. кра'сно ја%ко зла'то.
и^ реко'хъ и^мъ” Вы` ст~и г~ђ б~ђ, и^ съсђ'ди ст~їи. и^
сре'бро и^ зла'то, чт^о во'лею въда'но е^сть г~ђ б~ђ
эTц~ъ на'шихъ” Бди'те и^ стрежи'те до'ндеже (въздади'те)59 преD кн~ѕи сщ~ен#никовъ и^ левљ=товъ, и^
кн~ѕевъ (ѓ^би'телныхъ і^и^л~евыхъ)60 въ і^ерsлимњ, въ
сокро'вищи до'мђ гн~я” И$ въспрїя'ша (же) сщ~енницы и^ левљ=ти бре'мя сре'бра, и^ зла'та, и^ съсђ'довъ да възнесђтъ въ і^ерsлимъ, въ до'мъ б~а
на'шего” (-)61 Въздвиго'хомся эT рњки` (даё%си)62,
въ в~і, (дн~ь). мцsа, а~ го. да и%демъ въ і^ерsлимъ” И$
рђка` б~а на'шего бы'сть на на'съ, і^ и^зба'вилъ насъ
эT рђ'къ вра'жїи^хъ и^ лаа'теле'и пђтныхъ. и^
прїидохомъ въ і^ерsлиM и^ пребы'хомъ т^ђ, (г~, дн~и)63”
(-)64 дн~и (же) д~ го, поста'вихомъ сребро` и^ зла'то,
и^ съсђ'ди въ домђ` б~а на'шего поD рђ'кђ маримо'џа,
сн~а ё^рїи^на сщ~енника, и^ с ни'мъ е^лїаза'ръ сн~ъ финее^совъ. и^ с ни'мъ и^ѓ^зава'дъ сн~ъ (і^и^сђевъ)65 и^
ноа^дїя сн~ъ (ванаке'въ)66 (и^) левљ=ты, по числђ`. и^
бре'мя всњмъ (-)67 ѓ^пи'сано е^сть вс^е по мњ'рњ въ
вре'мя т^о” І$ и'же прїидо'ша эT плњне'нїа сн~ове
преселе'нїа принесо'ша вс^есъж#же'нїе б~ђ і^и^л~евђ, телецъ, в~і. за всXњ (люде'и і^и^л~евыX)68. ѓ%венъ, ч~ѕ. а%гнецъ, о~з. козло'въ за грњхи`, в~і. вс^я въ все`съж#же'нїе гн~е” И$ да'ша (же) повеле'нїе цр~ево си'л#нымъ,
(и^же бя'хђ эT преDстоя'щихъ цр~еви)69, и^ кн~ѕемъ
и^же за рњко'ю. и^ (въздви'гнђша лю'дїе)70 до'мъ
бж~їи”

Глvа, џ~”
ја%ко* съвръше'на сђть сїя. пристђпи'ша
къ мнњ` кн~ѕи гл~юще. нњсть эTлђче'ни людїе і^и^л~евы и^ сщ~еницы и^ левљ=ти эT людїи
зе'мныхъ, (н^о) съ нечистота'ми и^хъ бя'хђ.
и^же е^сть ханане'и, и^ (е^в#ве'и)1, (и^) ферезе'и, (и^) е^вђ714
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сеи. (и^) съ а^мони'тяны, (и^) моа^ви'тяны, (-)2 и^
а^мореа^ны, и^же прїя'ша эT дще'реи и^хъ себњ и^
сн~омъ свои^мъ” И$ смњси'ша сњ'мя ст~ое съ люDми
зе'м#ными” И$ рђки (же) кн~ѕїи (мно'жае быша въ
престђпле'нїи)3. (с^е)4 а^зъ е^гдаже слы'шахъ словеса`
т^а. раздраX ри'зы своя` и^ рида'хъ, терза'хъ вла'сы
главы` мое'я и^ брадђ (-)5. и^ сњдоX тђжа`” И$ събра'шася къ мнњ` вс^и боя'щися сло'ва б~а і^и^л~ева
за престђпле'нїе и^же эT плњне'нїа (прїидо'ша)” И$
а'зъ сњдяX приско'рбенъ да'же до жрьтвы вече'рняа и^ в жрьтвђ вече'рнюю въстаX эT покая'нїа
(-)6, и^ вънегда` раздра'хъ ри'зы своа` и^ пла'кахся
преклониX колњнњ мои` и^ простро'хъ рђцњ мои` къ
г~ђ б~ђ [мое^мђ]7 и реко'хъ” [Бж~е мои]8 стыжDђся и^
срамлю'ся въздви'гнђти [-]9 лице` мое` к тебњ.
ја%ко безако'нїя на'ша ё^мно'жена сђть на главаX
на'шихъ. и^ безако'нїя на'ша възрасто'ша да'же
до нб~си эT дн~їи эTц~ъ на'шихъ. (въ престђпле'нїи на'шемъ е^смы)10 да'же до дн~и сего” И$ въ
безако'нїи на'шиX преда'ни е^смы`. и цр~и на'ши и^
[сщ~енницы]11 на'ши въ рђ'кђ цр~емъ (земли)12, (и^)
въ ме'чь и^ въ плњне'нїе и^ въ расхище'нїе и^ въ
ѓ^стыдњ'нїе лица` (-)13 ја^ко (и^) въ дн~ь то'и” И$
нн~њ (ја%ко въ ма'лњ м#гнове'нїи сътворе'но е^сть
моле'нїе на'ше)14 къ г~ђ б~ђ на'шемђ. да ся
ѓ^ста'вятъ наM (ѓ^ста'н#ки)15. и^ да ся да'сть
намъ (ми'ръ)16 въ мњ'стњ ст~емъ е^го. (и^) да
просвњти'тъ ѓ%чи на'ши (б~ъ наj)” И$ да ся
да'сть намъ живо'тъ ма'лъ въ рабо'тњ на'шеи.
ја%ко раби` е^смы` и^ къ работњ` на'шеи не ѓ^ста'ви
насъ [-]17 б~ъ на'шъ” И$ ё^клони` на наs млрsдїе преD
цр~емъ прьскимъ да да'сть намъ животъ, въздви'гнђти (-)18 до'мъ б~ђ на'шемђ и^ ё^стро'ити
пђсты'ня е^го. и^ даде` на'мъ ё^пова'нїе въ і^ё^де'и
і^ и^ерsлимњ” [И$ нн~њ]19 речемъ [г~и]20 б~е на'шъ въ
сїе, и^же ѓ^ставихомъ повеле'нїя твоя`. и^же повелњлъ е^си [-]21 рђко'ю рабъ твои^хъ пррoкъ гл~ющи.
*земля` на ню'же в^ы взы'идете да въздержи'те
е^я`, земля` нечи'ста е^сть по нечистотњ` людїи
(про'чихъ земли`)22, въ ноше'нїи и^хъ, и^же и^спо'лниша ю& эT ё'стъ даже до у'стъ скверне'нїе иX” (-)23
нн~њ (ё^бо) дще'ри ва'ши не да'ите сн~омъ и^хъ, и^
дще'ри иX не прїемли'те сн~овоM вашимъ, и^ не и%щњте ми'ра и^хъ, и^ бл~гая и^хъ, да'же до' вњка,
да'же ё^крњпи'теся и^ ја^ди'те, и^же бл~га сђть
земли`. и^ наслњ'дїе и^мњю^тъ сн~ове ва'ши да'же
до' вњка” И$ по всXњ и^же прїидо'ша на насъ в
дњ'лехъ на'шиX строп#ти'выхъ. и^ грњсњ на'шемъ
вели'ком#. ја%ко нњ'сть (и^нъ) ја%ко б~ъ наj и^же и^зба'ви наs эT [безако'нїи на'шиX]24” И$ да'лъ е^сть
на'мъ спsнїе, мы же ѓ^брати'хомся разори'ти за'повњди твоа`. и^ съженя'емся съ люDми зе'мны715

вей, і ферезей, і євусей, і з амонитянами, і моавитянами, і аморейцями,
2 яких взяли собі з їхніх дочок і
своїм синам. І вони змішали святе
насіння з земними народами. І руки
ж князів найбільше були в переступленні. 3 Ось, коли я почув ті слова, я роздер свою одіж і ридав, я
дер волосся моєї голови і бороду і я
сидів сумуючи. 4 І зібралися за переступлення до мене всі, що боялися слова ізраїльського Бога, ті, що
прийшли з полону, і я сидів сумуючи аж до вечірньої жертви. 5 І в часі вечірньої жертви я встав від покаяння, і, коли я роздер свою одіж і
поплакав, я схилив мої коліна і я
простягнув мої руки до мого Господа Бога. 6 І я сказав: Боже мій,
стидаюся і соромлюся піднести до
тебе моє лице, бо наші беззаконня
розмножилися на наших головах і
наші беззаконня побільшилися аж
до неба. 7 Від днів наших батьків
ми є в нашому проступку аж до
цього дня. І в наших беззаконнях
передані були ми, і наші царі, і
наші священики в руку царів землі,
і на меч, і в полон, і на розграбування, і на засоромлення лиця, так і
до цього дня. 8 І тепер, оскільки в
малім мигтінні була наша молитва
до нашого Господа Бога, щоб залишилися нам останки, і щоб нам дано мир на його святому місці, і щоб
наш Бог просвітив наші очі. І хай
дасться нам мале життя в нашому
рабстві, 9 бо ми є раби, і в нашому
рабстві нас наш Бог не покинув. І
Він нахилив до нас милосердя перед перськими царями, щоб дати
нам життя, підняти дім нашому Богові і впорядкувати його спустошення, і Він дав нам надію в Юдеї і
Єрусалимі. 10 І тепер що скажемо
на це, Господи Боже наш, що ми
покинули твої приписи, 11 які ти
поклав рукою твоїх рабів пророків,
кажучи: *Земля, до якої ви ввійдете, щоб її успадкувати, є в їхній гидоті, нечиста земля через нечистоту
інших народів землі, які наповнили
її від уст аж до уст їхньою нечистотою. 12 Тепер, отже, не давайте ваших дочок їхнім синам і їхніх дочок не беріть вашим синам, і не
шукайте їхнього миру і їхнього добра аж довіку, щоб ви скріпилися і
ви з’їли те, що є добре в землі, і ваші сини мали насліддя аж довіку.
13 І після всього, що найшло на нас
за діла наші погані і наш великий
гріх, бо немає іншого такого як наш
Бог, що спас нас від нашого беззаконня, і Ти дав нам спасіння. 14 Ми
ж відвернулися, щоб знищити твої
заповіді, і одружуємося з земними
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народами. Чи не прогніваєшся на
нас аж до кінця і чи не залишиш
нам останок на спасіння? 15 Господи Боже ізраїльський – Ти є праведний, бо ми покинули спасіння. Так і
до цього дня. Ось ми всі є перед Тобою в нашому беззаконні, бо ані не
можемо стати перед тобою через це.

Глава 10
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1 І як молився Ездра, просячи
Бога і плачучи, лежав він перед божою церквою. І до нього зібрався
дуже великий збір з Ізраїля, чоловіки, і жінки, і діти, і, оскільки народ плакав, то й піднявся плач. 2 І
відповів Сехенія, Єілів син, з Ілламових синів, і сказав Ездрі: Ми
вчинили проступок перед нашим
Богом і взяли жінок-чужинок з
народів землі. І тепер хай буде терпеливість в Ізраїлі. 3 Задля цього й
завіщаймо завіт з нашим Господом
Богом, щоб відкинути всіх жінок і
тих, що з них є народжені, так як
хочеш. Встань і встанови наказ нашого Господа Бога, і хай буде за законом. 4 Встань, тому що на тобі є
слово, ми ж будемо з тобою. Скріпися і чини. 5 І встав, отже, Ездра і
закляв священичих князів, і левітів,
і ввесь Ізраїль, щоб вчинили за тим
словом, і вони поклялися. 6 *І
встав Ездра від лиця божого дому і
пішов до скарбниці дому сина Яннанового, Елисуового і Азивого, і
там зупинився. Хліба він не їв і води не пив, бо оплакував проступок
тих, що прийшли з полону. 7 І послано слово в Юдею і в Єрусалим
всім синам переселення, щоб зібралися до Єрусалиму. 8 І кожний, хто
не прийде до трьох днів, за рішенням князів і старшин забереться
ввесь його маєток, і він буде відлучений від збору переселення. 9 І
зібрався ввесь Юдиний і Веніяминовий народ до Єрусалиму до
трьох днів – це є 9-ий місяць, 20-го
дня місяця. І ввесь народ сів перед
божим домом від дрожання за гріх і
від холоду. 10 І встав священик Ездра і сказав до них: Ви вчинили
проступок і взяли жінок-чужунок,
не додавайте до гріха Ізраїлеві. 11 І
тепер дайте хвалу Господеві Богові
ваших батьків і зробіть праведне
перед Ним, і відлучіться від народів землі і від жінок-чужинок. 12 І
відповів ввесь збір, кажучи великим голосом: За твоїм словом, так
хай буде з нами. 13 Але народ є
численний і час зимовий, і неможливо стояти надворі, і діло не є одного дня або двох, бо ми дуже згрі______
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ми” Не прогнњва'еши ли ся на на'съ да'же до
сконча'нїя. ниже ѓ^ста'виши л^и намъ ѓ^ста'нокъ
на спsнїе” Ги~ б~е і^и^л~евъ пра'веденъ е^си т^ы. ја%ко
ѓ^ста'вихомъ спsнїе, ја%ко и^ въ дн~ь сїи” с^е м^ы
преD тобо'ю е^смы` (вс^и) въ безако'нїи на'шемъ. ни
бо` ста'ти мо'жемъ преD тобо'ю се'го ра'ди”

Глvа, і~”
ја%ко моля'шеся е%здра. (въпроша'ющи б~а
и^)1 пла'чющи (лежа'ше)2 преD (цр~ковїю)3 бж~їею” (И$) собра'но е^сть к немђ эT і^и^л~я собранїе ве'лїе ѕњ'ло, мђж'и и^ же'ны и^ ѓ'троки. (и^) ја%ко пла'кахђся лю'дїе, и^ възнесе'ся пла'чъ”
И$ эTвњща` сехенїя сн~ъ и^е^и'левъ эT сн~овъ (и^л#ла'мъ)4. и^ рече е^здре” Мы престђпи'хомъ преD
бг~омъ на'шимъ. и^ поја^хом# же'ны чюждїа эT людїи земли`. и^ нн~њ да е^сть долготерпе'нїе въ і^и^л~и” Сего ра'ди и^ [-]5 завњща'емъ завњтъ съ
[гм~ъ]6 бг~омъ на'шимъ. да эTве'ржемъ вс^и же'ны, и^ тњ'хъ и^же эT тњ'хъ рожде'ны сђть. ја%ко
хо'щеши, въста'ни и^ ё^стро'иши повеле'нїе [г~а]7
б~а на'шего. и^ по зако'нђ да бђ'детъ. въста'ни,
[поне'же]8 на тебњ е^сть гл~ъ. (-)9 мы (же) бђ'демъ с тобо'ю. ё^крњпи'ся и^ сътвори`” И$ въста'въ (ё^бо) е%здра и^ закля` кн~ѕи(сщ~ен#ническїя)10
и^ левљ=ты, и^ всего і^и^л~я. да сътво'рятъ по
сло'вђ томђ`, и^ кля'шася” *И$ воста` е%здра эT лица` до'мђ бж~їя, і^ и'де въ сокро'вищныи до'мъ.
(и^а^н#на'нъ)11 сн~ъ (е^лисђѓ'въ)12 (и^ а^зи'въ). и^ преста`
т^ђ. хлњ'ба не ја%сть и^ воды` не пи'тъ, тђжа'ше
б^о престђпле'нїя и^хъ, и^же (прїидо'ша) эT плњне'нїя” И$ послано е^сть сло'во въ і^ё^де'ю и^ въ і^ерsлимъ, всњ'мъ сн~овомъ преселе'нїя, да съберђтся въ і^ерsлимъ” [И$]13 вся'къ и^же не прїидетъ
въ тр^и дн~и по совњтђ кн~ѕїи и^ ста'рцевъ. во'змется вс^е и^мњ'нїе е^го. и^ то'и эTлђче'нъ бђ'детъ эT соньмища преселе'нїя” И$ събра'шася вс^и
лю'дїе і^ё^дины и^ венїами'ни въ і^ерsлимъ. тре'ми
дн~ьми. и^же е^сть мцsъ, џ~. к~ го (дн~я) мцsа. [и^]14
сњдо'ша вс^и лю'дїе на преD домоM бж~їиM ѓ^ дрожа'нїя (-)15 вся'къ и^же не прїидетъ въ тр^и дн~и
по совњтђ кн~ѕїи и^ ста'рцевъ. во'змется вс^е и^мњ'нїе е^го. и^ то'и эTлђче'нъ бђ'детъ эT соньмища преселе'нїя” И$ събра'шася вс^и лю'дїе і^ё^дины
и^ венїами'ни въ і^ерsлимъ. тре'ми дн~ьми. и^же
е^сть мцsъ, џ~. к~ го (дн~я) мцsа. [и^]16 сњдо'ша вс^и
лю'дїе на преD домоM бж~їиM ѓ^ дрожа'нїя (-)17 за
(грњ'хъ)18 и^ съ зимо'ю” И$ въста` е%здра сщ~енникъ
и^ рече к ниM, вы престђпи'сте и^ взя'сте же'ны
и^ноплеме'н#нически. да (не) приложи'те на грњхъ
і^и~л~ю” И$ нн~њ дади'те хвалђ г~ђ б~ђ эTц~ъ [вашиX]19.
_______
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и^ сътворите ё^гоDное преD ни'мъ. и^ эTлђчи'теся эT людїи земли`. и^ эT же'нъ и^ноплеме'н#ническъ” И$ эTвњща'ша
вс^е (мно'жество)20 (рекђщи гла'сомъ вели'кимъ)21. по
сло'вђ твое^мђ к на'мъ та'ко бђ'ди” ѓ^ба'че лю'дїе мно'ѕи
сђть, и^ вре'мя снњж'но. и^ нњ'сть мо'щно стоя'ти
внњ`. и^ дњ'ло нњ'сть дн~и е^ді'наго и^ли двђ`. ѕњ'ло б^о
съгрњши'хомъ въ словеси` се'мъ. да ста'нђтъ кн~ѕи
на'ши въ все'мъ (мно'жествњ)22, и^ вс^и и^же въ гра'дехъ на'шихъ и^же въведо'ша же'ны и^ноплеме'нничи,
да прїидетъ вре'мя повеле'н#ное. и^ с ни'ми ста'рцы
эT граD, и^ (сђдїи эT граD)23. е%же ѓ^братити ја%рость
б~а на'шего эT насъ (грњха`)24 ра'ди сего” (Сего ра'ди
і^)25 и^ѓа^наџа'нъ сн~ъ (а^са'їи^нъ)26. и^ (а^саїя)27 сн~ъ џекђе'въ съ мно'ю (ста'ша)28 и^ (мосол#ла'мъ)29 и^ (севеха'и)30 левљ=ти помога'ша и^мъ. (-)31 сътвори'ша та'ко
сн~ове преселе'нїя” И$ эTлђчи` е%здра сщ~енъникъ и^ мђж'и, кн~ѕи (ѓ^би'телни въ домы` эTц~ъ свои^х#)32, и^ вс^и
по и^менехъ (свои^хъ). ја%ко ѓбрати'шася въ дн~ь пе'рвыи, мцsа, і~ го. да взы'щђтъ гл~а” И$ сконча'ша вс^и
мђж'и, и^же въведо'ша же'ны и^ноплемеnничи да'же до
дн~е, а~ го, мцsа, а~ го. и^ ѓ^брњте'ни сђть эT сн~овъ
сщ~ен#ническиX и^же въведо'ша же'ны и^ноплеме'нничи, эT
сн~овъ (і^и^ѓ^сђе')33, сн~а и^ѓ^седе'кова и^ бра'тїя е^го маа^сїя,
и^ е^лїезе'ръ и^ [ја^риM]34, и^ гада'лїя. и^ да'ша рђ'цњ себњ,
да и^зго'нятъ же'ны своя. (-)35 престђпле'нїя ра'ди
(свое^го). [ѓ%вны]36 эT ѓ^ве'цъ (да принесђтъ)37” И$ эT
сн~овъ (е^м#миа'ръ)38. [а^н#нагнїи]39 и^ завдїя. и^ эT сн~овъ
и^раM. [маа^сїя]40 и^ (е^л#лїя)41, и^ (самїа)42 і^ [и^ѓ^и'ль]43 и^
ѓ^зїя. и^ эT сн~овъ [фассђ'ръ]44, е^лїѓ^е'на, и^ маа^сїя, [-]45
и^зма'иль, [-]46 наџанае'ль, [-]47 (и^ѓ^нада'дъ)48 і^ и^ла'са.
и^ эT [сн~овъ]49 левљ=товъ, [и^ѓ^наваD]50 и^ [џамђ'и]51, и^
(коле'а)52. то'и е^сть коли'тъ и^ феџїя, і^ и^ё^да і^ е^лїе^зе'ръ” И$ эT пњвцо'въ, [е^лїа^зђв#]53, и^ эT две'рникъ,
солминъ и^ телми'нъ и^ ѓ^дђя. и^ эT і^и^л~я эT сн~овъ
(форе'съ)54 [раме'їя]55 и^ [а^зїя]56 и^ мелхїя. и^ [мельми'нь]57 и^ (е^лїа^зе'ръ)58, и^ а^са'вїя, и^ ване'я. (-)59 эT
сн~овъ и^ла'мовыхъ маџ#џа'нїя, [-]60 эT сн~овъ и^ла'мовыхъ маџ#џа'нїя, [-]61 заха'рїя, і^ (и^и'ль)62, и^ а^вдїи,
и^ е^римоџъ, і^ и^лїа” И$ эT сн~ов# [заџђа]63, (е^лїѓ^мина'и)64 [е^лїа^сђв#]65 [маџа'нїа]66, и^ (а^рмђџ)67, и^ заваD и^
[ѓ^зи'ва]68” И$ эT сн~овъ вавїа, и^ѓ^ннаn, а^нанїя, и^ (зав#вђи)69 и^ [џалли`]70” И$ эT сн~оv вани [мосолам#]71, (и^л#лђхъ)72, [и^]73 (а^д#да'їя)74, [и^]75 (а^сђвъ)76, и^ (а^саа'лъ)77, и^ римоg” И$ эT сн~оv фаа'џовыхъ, моа'въ, е^дъне'я, и^ (хал#лилъ)78, и^ вана'їя, [и^]79 маа'сїя, [маsџа'нїя]80, [и^]81 [веселеи'лъ]82, [-]83 ванђ'и, и^ (манасе'и)84” И$ эT
сн~овъ и^ра'мовыхъ, е^лїезеръ, (и^е^сђїя)85, мельхїя, саме'и^я [симеѓ'нъ]86, венїаминъ, малђхъ, сама'рїя,” И$
эT сн~овъ а^си'мъ, меgџанаїя, (меџа'џа)87, (а^завадъ)88,
[е^лифа'лџъ]89, (и^е^римїа)90 (и^) (манасе`)91 семе'и” И$ эT сн~овъ
ва'ни, (дїя)92, а^мра'мъ, и^ ё^и'ль, ванаїя, (и^) (ваџ#даїя)93, хелїя (нђнђа^нънїя)94, (меримђџъ)95, и^е^лїасиv
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шили в цьому слові. 14 Хай стануть наші князі в усім зборі і
всі, що в наших містах, хто взяв
жінок-чужинок. Хай прийде
призначеного часу і з ними
старшини з міст і судді з міст,
щоб відвернути від нас гнів
нашого Бога задля цього гріха.
15 Задля того зі мною стали і
Йоанатан, Асаїнів син, і Асая,
Текуїв син, і левіти Мосоллам і
Савехай їм помагали. 16 Зробили так сини переселення. І
відлучив священик Ездра і мужі, князі родів в своїх батьківських домах, і всі за своїми
іменами, бо повернулися в першому дні 10-го місяця, щоб шукати слово. 17 І закінчили всі
мужі, які взяли жінок-чужунок,
аж до 1-го дня 1-го місяця. 18 І
знайдено зі священичих синів,
які взяли жінок-чужинок. З синів Йосуя – Йоседекового сина
і його братів Маасію, і Елієзера,
і Ярима, і Ґадалію. 19 І дали
собі руки, щоб відіслати своїх
жінок, хай принесуть баранів з
овець через свій проступок. 20 І
з Еммиарових синів – Аннагній
і Завдія; 21 і з синів Ірама –
Маасія, і Еллія, і Самія, і Йоіл, і
Озія; 22 і з Фассурових синів –
Еліоєна, і Маасія, Ізмаїл, Натанаєл, Йонадад, і Іласа; 23 і з синів левітів – Йонавад, і Тамуй, і
Колея, той є Колит, і Федія, і
Юда, і Елієзер; 24 і з співаків –
Еліазув; і з дверників – Солмин, і Телмин, і Одуя. 25 І з Ізраїля: з Форесових синів – Рамея, і Язія, і Мелхія, і Мельмин,
і Еліазер, і Асавія, і Ванея; 26 з
Іламових синів – Маттанія, Захарія, і Іїл, і Авдій, і Єримот, і
Ілія; 27 і з синів Затуя – Еліоминай, Еліасув, Матанія, і Армут, і Завад, і Озива; 28 і з синів Вавія – Йоннан, Ананія, і
Заввуй, і Талли; 29 і з синів Вани – Мосолам, Іллух, і Аддая, і
Асув, і Асаал, і Римот; 30 і з
синів Фаатових, Моавових –
Єднея, і Халлил, і Ваная, і Маасія, Мастанія, і Веселеїл, Вануй, і Манасей; 31 і з Ірамових
синів – Еліезер, Єсуя, Мельхія,
Самея, Симеон, Веніямин, Малух, 32 Самарія; 33 і з Асимових синів – Меттанія, Метата,
Азавад, Елифалт, Єремія, і Манасе, Семей; 34 і з синів Вани –
Дія, Амрам, і Уїл, 35 Ваная, і
Ватдая, Хелія, 36 Нунуаннія,
Мермут, Єліасив, 37 Маттанія. І
зробили 38 Вануєві сини і Семеєві сини, 39 і Селемія, і
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Натан, і Адая, 40 Минада, Авусеси,
Ару, 41 Есреіли, і Самарія, 42
Селлум, Амарія, Йосиф, 43 з синів
Вуя – Аіїл, Мататія, Завад, Ксевенай, Йодай, Іїл. 44 Всі ті взяли
жінок-чужинок і породили з них
синів.

маџъџанїя [-]96” И$ сътвори'ша сн~ове ванђие^вы, и^
сн~ове семе'и, и^ (са'лемїа)97, и^ наџа'нъ, и^ а^да'їя, (минада)98, (а^вђсеси`)99, а^рђ (е^среи'ли)100, (-)101 и^ сама'рїя.
селлMђ а^марїя, и^ѓ^си'фъ” эT сн~овъ (вђ'и)102, (а^і^и'ль)103,
[маџа'џїя]104, зава'дъ, (ћевена'и)105, (и^ѓ^да'и)106, [-]107
(і^и^ль)108. вс^и тїи` прїя'ша жены` и^ноплеме'нически.
и^ роди'ша эT ни'хъ сыны`”

Кінець першої книги Ездри.
Має в собі 10 глав.

Конецъ пр'ьвымъ кни'гамъ е%здрьнымъ.
и^мать в себњ`, глvа, і~”

КНИГА НЕЕМІЇ
ГЛАВА 1

дан. 9
ниж. 9

мат. 23
мой5. 30

1 І сталося в місяці Хаселева 20го року, і я був у Сусан-авирі. 2 І
прийшов до мене Ананія, один з
моїх братів, з юдиних мужів. І запитав я їх про тих, що спаслися, що
залишилися з єрусалимського полону, 3 і сказали мені: Ті, що з полону там залишилися, є під владою
у великому злі і в пригнобленні, і
стіни Єрусалиму є знищені, і його
брами є спалені вогнем. 4 Коли ж я
почув ті слова, й, сівши, плакав я і
сумував я численні дні. І я постив і
молився перед лицем небесного Бога. 5 І *сказав я: Благаю тебе, Господи Боже неба, сильний, великий і
страшний, що бережеш завіт і милосердя з тими, що тебе люблять, і
бережуть твої накази. 6 Хай будуть
твої вуха слухаючі і твої очі відкриті, щоб почути молитву твого
раба, якою я молюся перед тобою
сьогодні, день і ніч, за ізраїльських
синів, твоїх рабів, визнаюся за гріхи ізраїльських синів, які згрішили
перед тобою. І я і дім моїх батьків –
ми згрішили проти тебе. 7 Марнотою були ми обманені і не зберегли
твоїх заповідей, і чинів, і судів, які
заповів твій раб Мойсей. 8 Згадай,
отже, слова, які Ти заповів Мойсеєві, твоєму рабові, кажучи: Якщо переступите, Я вас розсію між народи. 9 І якщо повернетеся до мене і
зберігатимете мої заповіді, і виконуватимете їх, і *якщо буде ваше
розсіяння від краю неба до краю,

бы'сть въ мsць (хаселе'фъ)2 лњта, к~, и^
а'зъ бњхъ въ сђсан ави'рњ. и^ прїиде [къ
мн^њ]3 а^нанїя е^ді'нъ эT бра'тїи мои^хъ,
(съ мђжи)4 і^ё'довы. и^ въпросиX и^хъ ѓ^ ѓ^ста'вших# и^же ѓ^ста'ша эT плњне'нїя (і^ерsлі'мова)5 и^
реко'ша м^и ѓ^ста'вшїи эT плњне'нїя т^ђ поD вла'стїю въ ѓ^злобле'нїи велі'цњ сђть и^ въ поношенїи. и^
стњ'ны і^ерsлі'ма разоре'ны сђть, и^ вра'та е^го съж#же'на
сђть ѓ^гнеM” (-)6 Є$гда' же слы'шаX словеса` т^а. (и^)
сњдъ и^ пла'кахъ и^ тђжи'хъ дн~и [мно'ги]7. и^
бњхъ постя'ся и^ моля'ся преD лице'мъ б~а нбsнаго.
и^ *рекохъ, (молю т^я)8 г~и бж~е нб~си крњпкїи [-]9 вели'кїи и^ стра'шныи и^же храни'ши завњтъ, и^ млsрдїе (с тњми` и^же тебе лю'бятъ)10, и^ храня'щимъ
повеле'нїя (твоя`)11. да бђдђтъ ё'ши твои` слы'шащи и^ ѓ'чи твои` ѓ^тво'рени да слы'шатъ
мл~твђ раба` твое^го, е^ю'же а%зъ молю'ся преD тобо'ю дн~есь дн~ь и^ но'щъ. за сн~ы і^и^л~евы раби`
твои`, (-)12 и^сповњда'юся за грњхи сн~въ і^и^л~евъ,
и%же съгрњши'ша пред# тобо'ю” І$ а'зъ и^ до'мъ
эTц~ь мои^хъ съгрњши'хомъ [тебњ`]13. сђ'етне прельще'ни е^смы (-)14, и^ не съхрани'хомъ за'повњдеи
[твоиX]15, и^ чи'ны и^ сђдовъ и^же повелњ` мољ=сїи
ра'бъ твой” Помяни` ё'бо словеса` и^же повелњ`
[мољсїю рабђ` твое^мђ]16 гл~ющи” Є$гда престђ'пите а%зъ расточђ` в^ы в# лю'ди” И$ а'ще ѓ^брати'теся ко мнњ` и^ съхраните` за'повњди моя, и^ сътворите` я&. [и^]17 *а^ще бђдеT раз#сњя'нїе ва'ше эT
коnца` нб~си (до конца`), эTтђ'дђ съберђ` [в^ы]18. и^
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въведђ [в^ы]19 в мњсто ја%же и^збра'хъ и^ вселиTся
и%мя мое т^ђ” И$ тїи раби твои` и^ людїе (-)20
иXже и^скђпи`, въ крњпости твое'и вели'цњи, и^
рђко'ю твое'ю ѕњлною, не ё& б^о [г~и]21, н^о бђди
ё'хо твое` внима'яй въ мл~твђ раба` твоеh и^ на
мл~твђ рабо'мъ твои^мъ. и^же хотя'тъ боя'тися и%мени твое^го. и ё^прави ё'бо рабђ` твое^мђ днесь, и^ да'и е^мђ млsть преD мђжемъ
симъ и^ а'зъ (б^о) бы'хъ виночрь'пчїя цр~евъ”

Глvа, в~”
1

(ы'сть) въ мsць ниса'нъ, въ лњто, к~ е,
[а^ртаће'рћа]2 цр~я, и^ (вино` б^њ)3 предо
мною и^ взя'хъ вино` и^ да'хъ цр~ю. (и^ не
бысть вино` предо мно'ю зане` эTдадоX
цр~ю почрьпа'нїе)4. и^ не бњ` дрђга'го преD ни'мъ, (-)5
рече (же) м^и цр~ь чт^о ра'ди лице` твое ско'рбно
е^сть. и^ нњ'си веселяся. (и^) нњ'сть с^е то'кмо
ѕло'ба срDца” И$ ё^боя'хся ѕњло и^ реко'хъ цр~ю, цр~ю
въ вњки живи`. чт^о ра'ди не пла'четъ лице`
мое. понеже граD до'мъ гробо'въ эTц~ь моиX ѓ^пђстњ` и^ вра'та е^го съж#же'ны сђть ѓ^гнеM” И$ рече
м^и цр~ь” Кое'я ради ве'щи въспомина'еши ѓ^ сих#.
и^ помолиX (г~а) б~а нб~си, и^ реко'хъ къ цр~ю. (цр~ю
а^ще)6 ви'диTся бл~го, и^ ё^годенъ л^и е^сть раб#
твой преD лицемъ твои^мъ, да по'слешъ [мене`]7
въ і^ё^де'ю въ' градъ гроb эTц~ь мои^хъ и^ съзи'ждђ е^го” (-)8 Речеy м^и цр~ь, и^ цр~ца, и^же сидя'ше
блиZ е^го. да'же до кое^го вре'мени бђдетъ пђть
твой. и^ когDа ѓ^брати'шися, и^ ё^слади'хся преD
лицемъ цр~евымъ, и^ посла` м^я” И$ положи'хъ е^мђ
время и^ реко'хъ цр~ю, а^ще (-)9 ви'дится бл~го,
посла'нїе да'ждь мн^њ къ вое^во'дамъ стра'нъ за
рњко'ю, да приведTђ мене` дондеже прїидђ` въ
і^ё^де'ю” и^ посла'нїе къ а^са'фђ стра'жђ лђга цр~ева. да да'сть м^и лњсъ да ё^крњпи'ти могђ`
вра'та (столпа` до'мђ). и^ стњ'ны гра'дныя и^
доM и^же вни'дђ во'нь” И$ да` м^и цр~ь рђко'ю б~а мое^го бл~гая (со мно'ю)” И$ прїидо'хъ к вое^во'дамъ
стра'нъ за рњко'ю. и^ да'хъ иM посла'нїе цр~ево, и^
посла' (же) (цр~ь со мно'ю)10 нача'лницы си'лныи и^
ко'нницы, и^ слы'шаше санавал#ла'тъ а^ронитиs и^
товїи рабъ (а^манїевъ)11. и^ (ѓ^скорбле'ни сђть
ѓ^ѕлобле'нїемъ вели'кимъ)12. ја%ко прихо'дитъ чл~къ
и^же и%щетъ преспњва'нїя сн~овомъ і^и^л~евымъ. и^
прїидо'хъ въ і^ерsлимъ и^ бы'хъ т^ђ г~ дн~и” И$
въста'хъ но'щїю [-]13 [-]14 мђжиy малы со
мною, и^ никомђже възвњсти'хъ ја%ко б~ъ е^сть
въ срDци моеM, сътвори'ти съ і^и^л~емъ. и^ ско'тъ
не бы'сть со мно'ю. то'кмо скоT на неMже сњдя'хъ. и^ внидо'хъ въ врата до'лђ [но'щїю]15, [-]16
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зберу вас звідти і введу вас до місця,
яке Я вибрав, і там поселиться моє
ім’я, 10 і вони, твої раби, і народ,
який Ти викупив у твоїй великій силі
і твоєю сильною рукою. 11 Бо не ще,
Господи, але хай буде твоє вухо чуйне на молитву твого раба і на молитву твоїх рабів, які хочуть боятися
твого імені, і, отже, дай, щоб сьогодні поталанило твоєму рабові і дай
йому милосердя перед цим чоловіком, бо і я був підчашим царя.

Глава 2
1 Сталося в місяці Нісан, в 20-му
році царя Артаксеркса, і вино було
переді мною, і я взяв вино і дав цареві, і вино не було переді мною, тому що я цареві віддав зачерпнуте, і
не було іншого перед ним. 2 Сказав
же мені цар: Чого твоє лице є сумне і
ти не веселишся? І це хіба не є злоба
серця? І я дуже злякався, 3 і сказав я
цареві: Царю! Живи навіки. Чого ж
не плакатиме моє лице. Тому що місто, дім гробниць моїх батьків, опустіло, і його брами є спалені вогнем. 4
І сказав мені цар: Задля якої речі
згадуєш про це? І я помолився до
Господа Бога неба, 5 і сказав я до
царя: Царю, якщо здається добрим і
якщо твій раб є вгодним перед твоїм
лицем, щоб ти мене послав до Юдеї,
до міста гробівниць моїх батьків, і я
його відбудую. 6 Сказав мені цар і
цариця, що сиділа близько нього: Аж
до якого часу буде твоя подорож і коли повернешся? І видалося добрим
перед лицем царя, і він мене послав. І
я дав йому час, 7 і я сказав цареві:
Якщо здається добрим, дай мені послання до воєвод країн за рікою, щоб
мене провели, аж доки не прийду до
Юдеї, 8 і послання до Асафа, сторожа царського лісу, щоб дав мені
дерево, щоб я міг скріпити брами,
башти дому, і міські мури, і дім, до
якого я ввійду, до нього. І дав мені
цар рукою мого Бога, що добра зі
мною. 9 І я прийшов до воєвод країн
за рікою, і я дав їм царське послання,
і послав же цар зі мною воєвод сили і
кінноту. 10 І почув Санаваллат, аронитис, і раб Товія, аманієць; і засмутилися великим озлобленням, тому
що приходить чоловік, що шукає добра для ізраїльських синів. 11 І прийшов я до Єрусалиму, і я був там 3
дні. 12 І я встав вночі, декілька мужів
зі мною, і нікому я не сповістив, що
Бог є в моїм серці, щоб зробити добро з Ізраїлем, і зі мною не було скота,
хіба скот, на якому я сидів. 13 І я
вночі вийшов через браму долини і
устя джерела фіґів і до брами гною, і
я думав про знищений єрусалимсь-
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кий мур і його, вогнем спалені,
брами. 14 І я прийшов до брами
ключа і до царської купелі, і не
було місця скотині, на якій я
сидів, щоб вона пройшла. 15 І
пішов я за потоком вночі, і я
думав про стіну, і, повернувшись,
я прийшов до брами рівнини і
розвернувся. 16 Сторожі ж не
знали куди я іду, або що роблю,
але юдеям і священикам, і визначним, і осталим правителям,
що чинили діло аж до того часу, я
не сказав нічого. 17 І я їм говорив: Ви знаєте це зло, в якому
ми є, що Єрусалим опущений і
його брами є знищені вогнем. Ходіть і збудуємо мури Єрусалиму,
і не будемо більше погордою. 18
І я їм сповістив руку мого Бога,
яка зі мною є добра, і царські
слова, які мені сказав, і я сказав:
Встаньмо і збудуймо! І їхні руки
скріпилися на добро. 19 Почув же
Санаваллат, ароніт, і раб Товія,
аманієць, і Ґисам, аравієць, і висміяли нас, і прийшли до нас і
принизили. І сказали: Що це за
річ, яку чините? Чи повстаєте
проти царя? 20 І я повернув їм
слова, і сказав я до них: Бог неба
– Той наш Бог. І Він допомагає
нам, і ми є його рабами. Встанемо і будемо будувати. Вам же
немає частки і спілкування й пам’яті в Ізраїлі.

Глава 3
1 І піднявся великий священик
Еліясув, і його брати, і священики, і будували браму стад. Вони її
освятили і поставили її брами. І
стоять аж до 100 ліктів. Освятили
його аж до Анамеїлової башти. 2
І при ньому будували єрихонські
мужі. І біля них будував Закхур
Аманіїного сина. 3 Браму ж рибну будували Асанаєві сини. Вони
її зробили і поставили її брами і
замки, і їхні засуви. 4 І біля них
будував Апорамот, Уріїновий
син, Аккусового сина. І біля
нього будував Мосоллам, Врахіїв
син, сина Емазевила. І біля нього
будував Дануй, Ваанів син. 5 І біля нього будували текуїни. Визначні ж їхні не приклали свого
ярма до діла свого Господа Бога.
6 І стару браму будував Йоада,
Фасеків син, і Масуллам, Васодіїв син. Ті його зробили і поставили його браму, і замки, і засуви. І
біля них будували Малтія, ґаваоніт, і Еварон, миронатит, мужі з
Ґаваона і Маасфа, до Сенія, князя, що був з дугого боку, за рі-
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къ ё'стїю и^сточника смоко'вничнаго. и^ къ вра'томъ гнои^ныM, и^ помышля'хъ стњнђ` і^ерsли'мъскђю разоре'нђ [-]17 и^ вра'та е^го сконча'ны ѓ^гнеM, и^
прїидоX къ вра'томъ ключа`, и^ к# кђпели цр~евњи. и^
не бы'сть мњсто скотђ` на не'мже сњдя'хъ да
прои'деT, и^ влњзо'хъ по (-)18 пото'кђ но'щїи и^ помышля'хъ стњнђ`, и^ ѓ^браще'нъ прїидоX къ вра'томъ до'лђ и^ ѓ^братиXся. [стрегђщїи же]19 не
вњдя'хђ кђдњ а^зъ и^дђ и^л^и чт^о творю`. н^о і^ё^де'ѓмъ и^ сщ~н#еникомъ и^ держа'внымъ и^ правителемъ [-]20 про'чїимъ. и^же сътворя'хђ дњло даже
до тогда`, ничесоy сказа'хъ и^ рекохъ и^мъ. в^ы
зна'ите ѓ^злобле'нїе сїе в# которомъ е^смы`. и^же і^ерsли'мъ ѓ^пђщенъ и^ вра'та е^го сконча'ны сђть ѓ^гне'мъ, прїидњте и^ съзи'ждемъ стњны і^ерsлимђ и^
не бђдемъ е^ще поношени, и^ сказа'хъ и^мъ рђкђ
б~а мое^го и^же е^сть бл~га со мною и^ словеса` цр~ева и^же гл~а мн^њ, и^ реко'хъ. въстанемъ и^ съзи'ждеM, и^
ё^крњпле'ни сђть рђки иX въ бл~го. (-)21 слы'шаша
(же) санавал#ла'тъ а^ронит#, и^ товїя ра'бъ (а^манїевъ)22 и^ гиса'мъ а^рави'тинъ. и^ посмњя'шася наM.
и^ прїидо'ша къ намъ (и^ ё^ничижи'шA). и^ реко'ша,
ка'я е^сть сїя ве'щь ю%же творите`. е^гда сђпроти'вђ цр~ю эTмњта'етеся, и^ възда'хъ и^мъ словеса` и^
реко'хъ к ниM, б~ъ нб~си, то'и (б~ъ на'шъ, и^) пособля'етъ наM, и^ мы` раби` е^го е^смы` [въстанеM]23 и^
съзидаеM. [ва'м же]24 нњсть ча'сти и^ (прича'стїя)25
и^ па'мяти въ і^и^л~и”

Глvа, г~”
въста` е^лїасђвъ сщ~ен#никъ вели'кїи, и^ бра'тїа е^го и^ сщ~енницы, и^ съзида'ша врата
ста'дныя. сїи ѓ^ст~иша иX и^ положи'ша вра'та е^я`” и^ да'же до [-]1 р~, (лако'тъ стоя'тъ). ѓ^ст~иша [е^го]2 да же къ столпђ` а^намеи'лю.
и^ близь [е^го съзида'ша мђжи]3 е^рихо'на, и^ бли'зь
(и^хъ) [съзида`]4 закъхђръ, сн~а [а^манїина]5. (-)6
вра'та (же) ры'бнаа съзида'ша сн~ове а^сана'евы, сїи`
сплетоша и^хъ и^ поста'виша вра'та е^го и^ заворы
и^ верїя иX. и^ бли'зъ иX съѕида` (а^порамо'џъ)7 сн~ъ
ё'рїинъ, сн~а а^ккђсова, и^ блиZ е^го соѕида` (мосолла'мъ)8, сн~ъ [врахїевъ]9 сн~а (е^мазевиля)10. и^ бли'зъ
е^го соѕида` (данђ'и)11, сн~ъ ваа'новъ. и^ бли'зъ е^го соѕда'ша (џекђи^ны)12. (-)13 [дръжавнїи (же) и^хъ]14 не
положиша и%го свое в# дњло (г~а б~а) свое^го” и^ вра'та
[стары'е]15 соѕида'ше (и^ѓ^а'да)16, сн~ъ фасековъ. и^
[масђлла'мъ]17 сн~ъ васодїевъ” Тїи и^сплетоша и^хъ,
и^ поста'виша вра'та е^го и^ заво'ры [-]18 и^ верїя
[-]19. и^ блиZ и^хъ соѕида'ша малтїя гаваѓ'ннинъ,
и^ е^варонъ, [миронаџитъ]20 мђ'жи эT гаваѓ'на, и^
(маа'съфа) до (сенїя)21 кня'ѕя. и^же бы'сть ѓ^бо'нђ
странђ` за рњко'ю. и^ блиZ е^го соѕида` ѓ^зїиль сн~ъ
720
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а^рахїевъ (зла'тарь)22. и^ блиZ е^го соѕида` а^нанїя,
(дорокеи'ма)23” И$ простро'ша і^ерsли'мъ да'же до
стњны` торго'выя ширњишїи. и^ бли'зъ е^го соѕида` рафаїя сн~ъ [а^сђ'рь]24 нача'лникъ среDнїе стогны і^ерsлимъскїа. и^ блиZ е^го соѕида` [и^е^де'я]25 сн~ъ
(е^рима'џовъ)26 [-]27 проти'вђ до'мђ е^го. и^ бли'зъ
е^го соѕида` [а^т#тђџъ]28 сн~ъ а^саванїинъ, (по'лъ
ча'сти ё%гла). и^ (-)29 соѕида` мельхїя сн~ъ (е^и^рамовъ)30. и^ а^сђ'въ сн~ъ (фаа'товъ)31 [-]32 до столпа` (пека'реи)33” И$ бли'зъ и^хъ соѕида` саллђмъ сн~ъ
[а^лои'съ]34. нача'лникъ по'лђ ча'сти сто'гны і^ерsлимъскїя, то'й и^ дще'ри е^го” [И$]35 врата до'лняя соѕида` (а^ннђмъ)36 и^ (ѓ^бита^телищное)37.
тїи` соѕида'ша и^хъ. и^ поста'виша вра'та иX и^
заво'ры (-)38 и^ верїя (-)39. и^ Wа~, лакоT во стенњ`
да'же до вра'тъ грязныхъ. и^ вра'та гря'зная
съзида` мелхїа сн~ъ риха'въ нача'лникъ стогны`
(виџакраMскїя)40. то'и и^ сн~ы е^го. (-)41 и^ положи'лъ
вра'та е^го и^ заво'ры [-]42 и^ ве'рїя (-)43. [и^]44 вра'та
и^сто'чника съзида` [соло'монъ]45 сн~ъ [халезе'ѓ^въ]46
нача'лникъ села` (мае'сфа)47. то'и съзида` е^я` и^ ё^тверди [-]48” и^ поста'ви вра'та е^го и^ заво'ры (и^
ве'рїа)49” и^ стњнђ кђ'плїи (ко'жаныхъ до сто'гны)50 цр~евы. и^ да'ждь до стђпнїи и^же и^схо'дятъ эT гра'да двд~ва” По неM съѕида` нее^мїя
сн~ъ [завђ'ховъ]51 нача'лникъ по'лђ ча'сти. виџ#сђровы да'же до врьте'па гро'ба двд~ва, и^ да'же до рыба'рица и^же вели'комъ дњ'ломъ създа'на е^сть. и^
да'ждь до [до'мђ си'лнаго]52” Поне'мъ съзида'ша
левљ=ти. раё'м# сн~ъ [ваннаи'мъ]53. поне'мъ съзида'ше а^са'вїа началникъ по'лђ части сто'гны кеи'лы сто'гны е^го. [и^]54 поне'мъ съѕида'ша бра'тїа
и^хъ. венїи сн~ъ (а^дана'довъ)55 нача'лникъ по'лђ
ча'сти кеи'лы. и^ съзида` блиZ е^го а^зђръ сн~ъ (і^ѓ^сђе^в#)56, сн~ъ (ма'сџа)57 мњ'рђ (весе'лђю. проти'вђ)58
въсхо'да (крњплњ'ишаго)59 ё%гла. и^ поне'мъ съѕида'ше варђхъ сн~ъ завђе^в# (и^) мњ'рђ вто'рђю. (и^)
эT ё%гла да'же до вра'тъ [до'мђ сђ'вовыхъ]60,
сщ~енника вели'каго” Поне'мъ съѕида'ше (меримђ'џъ)61 сн~ъ ё%рїи сн~а (а^к#кђсова)62 мњ'рђ вторђ'ю
эT вра'тъ [до'мђ сђ'вова]63, до постигне'нїя [до'мђ сђ'вова]64” И$ поне'мъ съзида'ша сщ~енницы,
мђж'и эT (польскаго і^ѓ^рда'на)65. (-)66 по тњх'ъ
съзида` венїами'нъ, и^ а^сђ'въ. проти'вђ домо'в# свои^хъ” И$ по тњх'ъ созда` а^за'рїа сн~ъ маа^сїевъ сн~а
а^на'нїина бли'зђ до'мђ свое^го. по не'мъ създа` (ванђ'и)67 сн~ъ (а^да'довъ)68 мњ'рђ вторђ'ю эT [до'мђ а^за'рїя]69 да'жедо (ё^клоне'нїя и^ да'же до ё%гла)70.
(џала'ха)71 сн~а [ё^за'и^на]72 проти'вђ ё^клоне'нїя, и^
сто'лпъ и^же възвыси'ся эT до'мђ цр~ева высо'ко,
т^о е^сть въ дворњ` темни'цы. (-)73 понеM фада'їя
сн~ъ форо'совъ. и^ наџини'ми и^же ѓ^бита'хђ въ (ѓ^721

кою. І біля нього будував Озіїл, Арахіїв син, золатар. 8 І біля нього
будував Ананія Дорокеїма. І вони
простягли Єрусалим аж до стіни
широкого торгу. 9 І біля нього будував Рафая, Асурів син, начальник
середньої єрусалимської дороги. 10
І біля нього будував Єдея, Ериматів
син, проти його дому. І біля нього
будував Аттут, Асаваніїв син, 11
половину, частину, кута; і будував
Мелхія, Єірамів син, і Асув, Фаатів
син, до вежі пекарів. 12 І біля них
будував Саллум, Алоісів син, начальник половини, частини єрусалимської вулиці, той і його дочки.
13 І долішню браму, і помешкання
будував Аннум. Вони будували їх, і
поставили їхні брами, і замки, і засуви, і 1000 ліктів в стіні, аж до
брами гною. 14 І браму гною будував Мелхія, Рихавів син, володар
Bитакрамської вулиці, він і його
сини. І вони поставили її брами, і
замки, і засуви. І браму джерела будував Соломон, Халезеїв син, начальник околиці Маесфи. Той її будував і скріпив, і поставив її брами,
і засуви, і замки, 15 і мур купелів
шкур до царської дороги і аж до
сходів, які виходять від міста Давидового. 16 За ним будував Неемія,
Завухів син, начальник половини
Витсурової околиці, аж до печери
Давидового гробу і аж до рибного
ставу, що був збудований великим
ділом, і аж до дому сильного. 17 За
ним будували левіти: Раум, Ваннаїмів син, після нього будував Асавія, начальник половини частини
вулиці Кеїли, його вулиці. 18 І після нього будували їхні брати: Веній, Аданадів син, начальник половини частки Кеїли. 19 І біля нього
будував Азур, Йосуїв син, син Маста, веселу міру напроти підйому
найсильнішого кута. 20 І після нього будував Варух, Завуїв син, і другу міру: і від кута аж до брами дому Сувових, великого священика.
21 Після нього будував Меримут,
син Урії, Аккусового сина: другу
міру від дверей дому Сувового до
входу до дому Сувового. 22 І після
нього будували священики – мужі
від пільного Йордану. 23 Після них
будував Веніямин і Асув напроти
своїх домів. І після тих будував Азарія, Маасіїв син, Ананіїного сина,
біля свого дому. 24 Після нього будував Вануй, Ададів син, другу міру: від дому Азарії аж до схилу і аж
до кута 25 Талаха, Узаїного сина,
напроти кута і вежу, що високо
піднялася з дому царя, що є в дворі
темниці. Після нього Фадая, Фосорів син, 26 і натиними, що прожи-
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вали в Оталі, аж до городу водної
брами на сході і вежі, що була високою. 27 Після них будували текуїни другу міру: від сторони великої
і високої вежі аж до стіни церкви.
28 Вгору ж до кінської брами будували священики: один же кожний
напроти свого дому. 29 Після нього
будував Саддук, Еммирів син, напроти свого дому. І після нього будував Самая, Сехеніїв син, сторож
східної брами. 30 Після нього будував Ананія, Селеміїв син, і Айном,
шостий син Селфа, другу міру. Після них будував Мисуллам, Варахіїв
син, напроти своєї скарбниці. 31
Після нього будував Мелхія, Сарафіїв син, аж до Витанатієвого дому
і тих, що продавали щити: напроти
судної брами і аж до підйому кута.
32 І всередині підйому кута, в брамах стада, будували сини ковалів і
продавці щитів.

Глава 4
33 І сталося, що коли почув Санаваллат, що ми будуємо мур, –
злим йому було. І він дуже гнівався
і висміяв Юдеїв. 34 І сказав перед
своїми братами: Це сила Соморів. І
сказав, що ці Юдеї будують своє
місто, але чи приносять жертви, або чи сьогодні зможуть? Вони залишать каміння з порохом, щоб
земля була спалена. 35 І Товія, аманіт, прийшов біля нього, і сказав
їм: Саменії приносять жертви. Чи
їдять з їхнього місця? Чи не піде
лисиця і знищить мур їхнього каміння? 36 І сказав Неемія: Почуй,
Боже наш, бо ми стали на посміх.
Поверни їхню зневагу на їхню голову, і дай їх на посміховище в
землі полону, 37 не покрий їхнього
беззаконня. 4,1 Сталося ж, що коли
почув Санавалат і Товія, і арави, і
амонити, що піднята була щілина
єрусалимської стіни, бо почали
працювати між розбитими частинами, то вони дуже гнівалися. 2 І
вони зібралися всі разом, щоб
прийти і стати до бою проти Єрусалиму. 3 І ми помолилися до нашого Бога, і ми поставили на сторожі на стіні, вдень і вночі, проти
них. 4 Сказав же Юда: Розбита сила ворогів і землі є багато, і ми не
можемо будувати стіну. 5 І сказали
ті, що нас кривдили: Хай не знають
і не здогадуються, аж доки не прийдемо посеред них і не вб’ємо їх, і
спинимо діло. 6 Сталося ж, що як
прийшли юдеї, які жили близько
них, вони нам сказали: Ідуть проти
нас з усіх народів. 7 І я поставив
сторож в місця за мурами, в захо-
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џа'лњ)74 да'же до вертогра'да вра'тъ во'дныX къ
въсто'кђ. и^ стоlпъ и^же възвыси'ся. по ни'хъ създа'ша (џекђе'ни)75 мњрђ вторђ'ю эT страны` стоlпа` вели'каго (и^ высо'каго)76 да'же до стњны` (цр~кви)77. въ вы'шняа (же) къ вра'тоM коне'вымъ съзида'ша сщ~енницы, е^ді'нъ ко'ждо же проти'вђ до'мђ свое^го. по ни'хъ съзида` саDдђ'къ сн~ъ е^м#ми'рь проти'вђ до'мђ свое^го. и^ поне'мъ създа'ше (сама'їе)78
сн~ъ сехенїевъ стра'жъ вра'тъ въсто'чныхъ. поне'мъ съѕида'ше а^нанїя сн~ъ селемїеv и^ (а^ино'мъ)79 сн~ъ (селфе)80 ше'стыи мњ'рђ вторђ'ю. по
ни'хъ създа` (мисђл#ла'мъ)81 сн~ъ варахїевъ. проти'вђ съкро'вищницы свое^я” поне'мъ созда'ше (мелхїе)82 сн~ъ (сарафїевъ)83 да'же до (до'мђ виџанаџїева)84. и^ (щиты прода'ющи)85 проти'вђ вра'тъ
(сђ'дныхъ)86. и^ да'же до (го'рницы ё%гла)87. и^ внђтри` (го'рницы ё%глы) въ вра'тњх# стаDныхъ. съзида'ша сн~ове кова'ческїя, и^ (щитопрода'вницы)88”

Глvа, д~”
бы'сть е^гда слы'шаше санавал#ла'тъ, и^же
съзида'емъ стњ'ны, [-]1 лђка'вно бњ` е^мђ,
и^ гнњ'вася ѕњло. и^ посмњја^ся і^ё^де'ѓмъ”
И$ рече преD бра'тїею свое'ю, сїя си'ла сомо'роv,
[и^ рече]2 чт^о і^ё^деи` (сїю)3 сътворя'ютъ свои
гра'дъ, н^о пожира'ютъ л^и, и^л^и възмо'гђтъ (-)4
дн~есь, ѓ^ста'вяT ка'менїе съ пра'хоM бы'ти земли
сож#же'нней, и^ товїя [а^мани'тяниn]5, блиZ е^го прїиде, и^ рече и^мъ (саме'ние), блиZ е^го прїиде, и^ рече
и^мъ (саме'ние) (-)6 пожираютъ, и^л^и ја^дя'тъ эT
мњста иX, не възы'идетъ л^и лиси'ца, и^ разориT
стњнђ` ка'менеи иX” (И$ рече нее^мїя), слы'ши б~е
нашъ, ја%ко сътворе'ни е^смы` въ смњя'нїе” (-)7
ѓ^брати` поноше'нїе и^хъ на главђ` и^хъ. и^ да'и иM
въ посмњя'нїе в зе'млю плњне'нїя, (-)8 не покры'и безако'нїя (иX)” [Бы'сть же]9 е^гда слы'шаше
[санавалаT]10, и^ товїя, и^ а^равїи и^ [а^мони'ты]11,
ја%ко и^зведе'на бы'сть щњ'ль стњны` і^ерsли'скїа, зане` почаша междђ разбїенїя дњлати, (-)12 (гнњвахђся ѕњло)13” И$ събра'ни сђть вс^и въкђпњ, да
прїидђтъ и^ ѓ^плъча'тся проти'вђ і^ерsлима” И$
моли'хомъ б~а нашего, и^ поста'вихоM на стра'жи,
на (стњнњ`)14 дн~ь и^ но'щъ, проти'вђ и^хъ” (-)15
Рече (же) і^ё'да, и^стомле'на е^сть си'ла вра'гъ, и^ зеMля` мно'га е^сть, и^ мы` не мо'жемъ съзида'ти
стњнђ`” И$ реко'ша ѓ^скорбля'ю^щїи` на'съ, да не
зна'ютъ и^ не вњдяT до'ндеже прїидемъ посредњ
и^хъ, и^ ё^бїемъ и^хъ, и^ преста'ти сътвори'мъ
дњло” (-)16 Бы'сть (же) грядђщимъ і^ё^де'ѓ^мъ,
и^же ѓ^бита'хђ бли'зь и^хъ, [-]17 гл~ющи намъ,
въсходятъ эTT всњхъ (ја%зы'къ)18 на' ны” И$ поста'вихъ въ мњсто послњ стnњ въ закрове'нїи, и^
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поста'вихъ лю'ди по чинђ` с ме'чи [-]19 [и^]20 с# сђлицами и^ [-]21 (-)22 лђ'ки [-]23, и^ ви'дњхъ и^ въста'хъ. и^ реко'хъ къ державнњ'ишимъ и^ старњ'ишинаM. и^ къ про'чимъ ча'стемъ наро'да” Не бо'итеся эT лица` и^хъ. ((г~а)24 на'шего вели'каго и^ стра'шнаго, въспомина'ите)25 и^ ѓ^полчи'теся за бра'тїю ва'шђ сн~овъ ва'шихъ и^ дще'ри ва'ши и^ же'ны
ва'ши и^ домовъ ва'шихъ. [Бы'сть же]26 е^гда` ё^слы'шаша враѕи на'ши, ја%ко ја^влеn бы'сть на'мъ
(совњтъ и^хъ), [-]27 разори` б~ъ ја%же съвњща'ша. и^
ѓ^брати'хоMся вс^и на стњ'ны е^ді'нъ кождо (же) къ
дњ'лђ свое^мђ” И$ бы'сть эT дн~и того. по'лъ въчине'ныхъ (ю%ношъ и^) дњ'лахђ дњ'ло. и^ полови'на и^хъ
ё^гото'вана бы'сть къ бра'ни. и^ сђ'личницы и^ щи'тни и^ лђ'ки и^ ѓ^рђж'ницы (-)28 (и^ нача'лницы за
всњмъ до'момъ і^ё'динымъ съѕида'ющи стњ'ны),
и^ нося'щїи бремена` съ ѓ^рђж'їемъ е^ді'нђ рђ'кђ (свою
творя'хђ)29 дњ'ло и^ дрђго'ю держа'хђ ме'чъ. (-)30
съзида'ющимъ (же) е^ді'номђ комђж'до ме'чъ
бы'сть ѓ^поя'санъ при бе'дрђ е^го. и^ съзида'хђ и^
(трђбяхђ)31 трђба'ми блиZ и^хъ. и^ реко'хъ къ державнњ'ишимъ и^ къ старњ'ишинамъ, и^ къ про'чимъ ча'стемъ наро'да дњ'ло вели'ко е^сть и^ простра'нно. и^ м^ы эTлђче'ни е^смы` на стњнњ дале'че
е^ді'нъ эT (дрђга'го)32. [и^]33 въ мњ'стњ и^дњж'е ё^слы'шите гла'съ трђ'бныи, та'мо тецњте к
на'мъ. и^ б~ъ на'шъ ѓ^полчи'тся ѓ^ наs. и^ мы` т^о
сътворя'емъ дњ'ло. и^ по'лъ [насъ]34 держа'хђ сђ'лицы эT восхо'да зори`. до'ндеже взы'идђтъ ѕвњ'зды.
(-)35 въ вре'мя (же) т^о реко'хъ (по'лкомъ)36. е^ді'нъ
ко'ждо съ ѓ%трокомъ свои^мъ да пребыва'етъ въ
среди і^ерsлима. и^ да бђдTђ вамъ (стра'жа в но'щи)37 и^ дн~ь на дњла'нїе (-)38 а%з (же) [и^ бра'тїя
мои` и^ ѓ'троцы мои]39, и^ стра'жи и^же бя'хђ послњ
мене`, (не снима'хомъ ѓ^дњя'нїя на'ша т^ђ, ни
е^ді'нъ эT мђж'ъ)40”

Глvа, е~”
бы'сть во'пль лю'демъ и^ жена'мъ и^хъ, вели'къ (стропти'въ)1 бра'тїи своиX і^ё^де'и. и^
бя'хђ и^же гл~ахђ” Сн~ове на'ши и^ дще'ри на'ши мно'го сђть ѕњ'ло. и^ прїимемъ (за цњнђ`) пшени'цђ и^ ја^диM и^ живе'м#. і^ бяхђ и^же гл~аша” Поля` на'ши и^ винограды на'ши и^ домы наша дадиM в залоh. и^ прїимемъ пшени'цђ (въ
гла'дъ)2” І$ и'нїи гл~ахђ взаи^мъ прїимемъ. пњ'няѕи в дани цр~евњи. (дае'м# же) поля` на'ши и^ виногра'ды [-]3, и^ до'мы на'ша” И$ нн~њ ја%ко пло'ть
бра'тїи на'шихъ, та'ко пло'ти на'ши сђть. и^ ја%ко
сн~ове и^хъ та'ко и^ сн~ове на'ши” (-)4 Се^ мы` поDни'зиM
сн~ы на'ши, и^ дще'ри на'ши в рабо'тђ. и^ эT дще'рїи сђть на'шихъ рабы'ни. (не и^мњ'емъ эTкђ'дђ
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ронених місцях, і я поставив народ за чинами з мечами і зі списами й луками, 8 і я поглянув і
встав, і я сказав до визначних і
старшин, і до позосталої частини
народу: Не бійтеся їхнього лиця.
Згадуйте нашого великого і страшного Господа і станьте до бою
за ваших братів, ваших синів, і
ваших дочок, і ваших жінок, і ваші доми. 9 Сталося ж, що коли
почули наші вороги, що відомою
нам стала їхня рада, Бог знищив
те, на що змовилися, і ми всі повернулися на стіни: один же кожний до свого діла. 10 І сталося,
що від того дня половина задіяних юнаків і робили діло, і половина їх була готова до бою, і списи, і щити, і луки, і броня, і володарі за всім юдиним домом, 11
що будували мур. І ті, що несли
тягарі, були зі зброєю, однією
своєю рукою робили діло і другою тримали меч. 12 В тих же,
що будували, в кожного одного,
меч був підперезаний на його бедрах, і будували, і трубили трубами біля них. 13 І я сказав до визначних і до старшин, і до позосталої частини народу: Діло є велике і широке, і ми є відлучені на
мурі далеко один від другого. 14 І
на місці, де почуєте голос труби,
туди біжіть, до нас, і наш Бог воюватиме за нас. 15 І ми робимо
це діло. І половина нас держали
списи від сходу зорі аж доки не
зійдуть зірки. 16 В тому ж часі я
сказав полкам: Кожний один зі
своїм слугою хай перебуває посеред Єрусалиму, і хай будуть вам
сторожами вночі і вдень на діло.
17 Я ж, і мої брати, і мої слуги, і
сторожі, які були зі мною, ми там
не скидали нашого одягу, ні один
з мужів.

Глава 5
1 І був великий поганий крик
народу і їхніх жінок проти їхніх
братів юдеїв. 2 І були такі, що говорили: Наші сини і наші дочки є
дуже численні, і візьмемо за ціну
пшеницю, і їстимемо, і житимемо. 3 І були такі, що говорили:
Наші поля і наші виноградники, і
наші доми дамо в заклад, і візьмемо пшеницю в голоді. 4 І інші
говорили: Позичку візьмемо, гроші в дань царя даємо ж наші поля
і виноградники, і наші доми. 5 І
тепер, як тіло наших братів, так є
наші тіла, і, як їхні сини, так і наші сини. Ось ми віддаємо наших
синів і наших дочок в рабство, і з
наших дочок є рабині, не маємо
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змоги відкупити. І наші поля і наші
виноградники інші держать. 6 І я
дуже засмутився, коли я почув
їхній крик за цим словом. 7 Подумало ж моє серце в мені, і я
заборонив знатним і старшинам, і я
їм сказав: Ніякого відсотку не вимагайте від наших братів. І я
зробив проти них велике зібрання,
8 і я їм сказав: І ми, як ви, знаєте.
За нашою спроможністю викупили
наших братів юдеїв, що були продані народам. І ви ж продаєте ваших братів, і буде вам віддане. І
вони замовкли, не знайшли що
відповісти. 9 Сказав же я до них:
Не добра та річ, яку ви чините,
задля чого ви не ходите в страсі
вашого Бога, що не є нам в погорду
від народів, наших ворогів. 10 І я, і
мої брати, і слуги мої позичили в
них багато грошей і пшениці. І я
сказав: Покиньмо, отже, цю обману. 11 Поверніть їм сьогодні їхні
поля, і їхні виноградники, і їхні
оливкові сади, і їхні доми. Але до
того і дайте замість того гроші за
пшеницю, вино і олію, що проти
права ви взаконюєте вимагати в
них. 12 І вони сказали: Віддамо. Нічого не проситимемо від них. Зробимо так, як ти говориш. І я покликав священиків, і закляв їх, щоб
вчинили за тим, що я сказав. 13
Також я струсив мою одіж, і я
сказав: Так Бог витрясе з його дому
і з їхніх трудів кожного чоловіка,
який не виконає того слова, так хай
буде витрушеним і порожнім. І
ввесь збір сказав: Амінь. І похвалили Бога. Народ зробив так, як
було сказано. 14 Від того дня, в
якому цар наказав мені, щоб я був
володарем в юдиній землі, від 20-го
року аж до 30-го і 2-го року царя
Артаксеркса, впродовж 12-ти літ, я
і мої брати – ми не їли їжу, яка має
датися вождям, 15 і ті, що були
раніше від мене, вимагали від них
їжу. І взяли від них хлібом і вином
і грішми на кожний день – 40
дидрахм. Але й їхні слуги панують
над народом, я ж не зробив так
через божий страх, 16 але радше я
будував діло муру. І я не купив
поля, і всі мої слуги були зібрані на
діло. 17 Юдей же і старшин – 100 і
50 чоловік і ті, що приходили до
нас від народів, що є довкруги нас,
запрошував я до мого столу. 18 І
мені кожного дня готували одного
вола, 6-ть вибраних баранів, і був
для мене кожні десять днів давали
вино з винограду і багато іншого.
Особливо і їжі в моєму пануванні я
не вимагав, бо була велика праця
на цьому народі, полк був втом-
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мо'жеM эTкђпи'ти)5” И$ поля` на'ши и^ виногра'ды
на'ши (и^нїи въздержа'тъ)6” И$ ѓ^скорбњ'хъ ѕњ'ло
е^гда` слы'шахъ во'пль и^хъ (-)7 по словеси` семђ`. (-)8
помысли (же) срDце мое въ мнњ`. и^ запрњти'хъ
державнњ'ишимъ и^ старњ'ишинамъ, и^ реко'хъ
и^мъ” Ро'стъ ни е^ді'ни эT бра'тїи на'шихъ
съдњла'ите” И$ събра'хъ сђпроти'вђ и^мъ (содвиже'нїе)9 вели'ко, и^ реко'хъ иM. (и^) м^ы, (ја%ко зна'ете)
эTкђпи'ли е^смы` бра'тїю на'шђ і^ё^де'и, и^же прода'ни бя'хђ ја^зы'коM по може'нїю на'шемђ” И$ в^ы (бо)
прода'ите бра'тїа ва'ши и^ эTда'сться вамъ” И$
ё^молча'ша (-)10 не ѓ^брњто'ша чт^о эTвњща'ти”
(-)11 Реко'х# (же) [к ни'мъ]12, нњ'сть до'брая ве'щъ
кою` творите` в^ы, чт^о ради не въ стра'сњ б~а
на'шего хо'дите. е^же не поно'сиTся на'мъ эT ја^зы'къ враго'въ на'шихъ. и^ [а'зъ и^]13 братїя
мои, и^ ѓ'троцы мои [-]14 заи^мова'хомъ (эT ни'хъ
мно'ги)15 пњняѕи и^ пшени'цђ” (И$ реко'хъ) ѓ^ста'вимъ ё^бо прельще'нїе сїе, възда'ите и^мъ дне'сь
поля` и^хъ, и^ виногра'ды и^хъ, и^ ма'слины и^хъ, и^
до'мы и^хъ. н^о па'че и^ эT пњ'няѕїи пшени'цы.
(вина` і^ е^ле'я и%м#же не въ пра'во проше'нїе взаконя'ете в ниX, да'ите в ниX мњ'сто)16” И$ реко'ша
въздади'мъ, эT ни'хъ ничего въспро'симъ” Та'коже
сътво'риM ја%коже гл~еши” И$ възваX сщ~еникоv и^ закля'хъ и^хъ да сътво'рятъ по томђ` чт^о
гл~ахъ. (на'ипа'че)17 ѓ^трясоX нњ'дра мои и^ рекоX.
та'ко ѓ^трясе'тъ б~ъ вся'каго мђ'жа и^же не и^спо'лнитъ сло'ва того эT до'мђ е^го, и^ эT трђдовъ и^хъ. (та'ко ѓ^трясе'нъ)18 и^ пра'зденъ (да
бђ'детъ). и^ рече вс^е мно'жество а^ми'нь. и^ въсхва'лиша [б~а]19” (-)20 Сътвори'ша лю'дїе ја^ко
бы'сть рече'но. эT дн~и того во'ньже повелњ` (цр~ь)
мнњ` да бђ'дђ во'ждъ въ земли` і^ё'динњ, эT лњта к~ го. (-)21 да'же до лњта, л~ го, и^ в~ го” [А$ртаће'рћа цр~я]22 по лњтXњ, в~і тиX, а%зъ и^ братїя
моя` пища и^же во'ждеM възда'тися и%мать не ја^до'хомъ. и^ пища и^же бы'ша пре'же мене` ѓ^тяг#чиша на нихъ. и^ прїя'ша эT ни'хъ въ хлњ'бњ,
и въ винњ`, (и^ въ пњ'няѕеX всякъ дн~ь)23, дидра'гмъ. м~” Но и^ слђже'бницы иX ѓ^блада'ша люDми”
[А/з# же]24 не сътвориX та'ко ра'ди стра'ха бж~їя,
(н^о па'че)25 в дњ'ло стњна'мъ (съѕида'хъ, и^)26 по'ля не кђпи'хъ. и^ вс^и (ѓ%троцы мои) събра'ни [-]27
к дњ'лђ бя'хђ, (-)28 і^ёд
^ е'и (же) (и^ старњ'ишинъ),
р~. и^ н~ мђжїи. і^ и'же грядя'хђ к на'мъ эT јазы'ъ и^же въѓ%крsтъ наss сђть, къ трапепе'зњ мое'и”
И$ бя'хђ ё^гото'вана мнњ` на ко'жDо дн~ь во'лъ е^ді'нъ,
ѓ%венъ, ѕ~, и^збра'нныхъ. и^ козе'лъ бы'сть м^и.
(такоy и^ эT птиц#.) междђ десяти (-)29 вино`
(гро'знDое, і^ ина) мно'га (възда'яхђ). (на'ипа'че) и^
(-)30 пища госпоDствђ моемђ не в#зыска'хъ. ѕњ'лна
724
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(б^о) бя'ше рабо'та на лю'дехъ сихъ, (ё^тоненъ
по'лкъ). помяни м^я б~е (мои) въ бл~го по всњ'хъ
и^же сътвори'хъ лю'деM тњ'мъ”

Глvа, ѕ~”
1

(ы'сть же) е^гда` слы'ша санаваlла'тъ и^
товїя, і^ (и^са'мђ)2 а^рави'т#скомђ, и^ про'чимъ враго'мъ на'шимъ, ја^ко създа'хђ
стњнђ`. и^ не ѓ^ста` в ни'хъ дх~ъ. [и^ а'зъ]3
да'же до вре'мени ѓ%ного, две'рїи не поста'вихъ въ
вра'тњхъ. (-)4 посла` санаваlла'тъ и^ (сиса'м#)5 къ
мнњ` гл~ющи. прїиди и^ събере'мся въкђ'пњ в
(по'ле на мњ'сто ѓ%но гл~емое)6. [тїи же]7 мышля'хђ да сътво'рятъ м^и ѕло`” И$ посла'хъ к
ни'мъ посло'въ гл~ющи. дњ'ло вели'ко. а%зъ творю`
и^ не могђ` сни'ти, да не преста'нетъ дњ'ло. е^гда же съвершђ е& възы'идђ къ ва'мъ” И$ посла'ша
(же) къ мнњ` ја%ко гл~ъ се'и, и^ (посла'ша къ мнњ`
посе'мъ)8, и^ посла` къ мнњ` [санавала'тъ]9, [е~ го]10
ѓ%трока свое^го, (-)11 посла'нїе и^мњ'ющи в рђ'кђ
свою` пи'санђ та'ко” Въ ја^зы'цњхъ слы'шано е^сть.
[и^ (сиса'мъ)12 реq]13. ја%ко т^ы і^ и^ё^де'и мы'слите
эTмњта'тися” [И$]14 сего ра'ди т^ы съѕида'еши
стњ'нђ и^ въздви'гнђти себе` хо'щеши и^мъ в#
цр~я. (-)15 сеа' (же) ра'ди вины (и^) прoрки поставля'еши себњ`. да бђ'деши въ і^ерsлимњ цр~емъ (и^)
въ і^ё^де'и. и^ нн~њ възвњстятся цр~ю словеса`
сїя. (сего ра'ди)16 нн~њ прїиди да сътво'римъ совњтъ въкђ'пњ” И$ посла'хъ к [ниM]17 гл~ющи,
нњ'сть сътворе'но по словеси` семђ` и^же т^ы гл~еши, ја%ко эT срDца твое^го т^ы л#же'ши и^х#, ја%ко вс^и
страшатъ насъ гл~ющи, престанђтъ рђ'ки иX
эT дњ'ла сего и^ не сътвориTся” (Сего ради)18 нн~њ
наипаче ё^крњпи'хъ рђ'ки мои`, и^ азъ внидо'хъ
въ до'мъ семее^въ сн~а далаїе^ва, сн~а метавеи'лева,
и^ се'и съдержася м^и и^ рече” Съберњ'мся въ
до'мъ бж~їи среди е^го, и^ заключи'мо две'ри е^го,
ја%ко прихо'дяT нощїю да забїютъ т^я” И$ реко'хъ
кт^о е^сть подо'бенъ мнњ` да бњжи'т#, и^ кт^о
подо'бенъ ја%ко азъ, въни'детъ въ (цр~ковь)19 и^
живетъ, [не вни'дђ]20” И$ разђмњ'хъ и^ с^е б~ъ не
посла е^го, ја^ко пррoчествова сло'во на мя, и^ товїа, и^ санаваlлатъ, ная'ша на мя наро'дъ да
ё^страшђся и^ сътворю` тако, и^ съгрњшђ` и^ да
бђ'дђ и^мъ въ и^мя лђкавое, (і^ и^мњ'емъ ѕл^о,)
ја^ко да поно'сятъ м^и, помяни` б~е товїю и^ санаваlлата по дњ'лђ [иX]21 си'цевђ, и^ наѓ^дїя пррoка
и^ про'чиX пррoкъ и^же страшахђ мя” И$ съверше'на
е^сть стњна, к~е го, (мцsа е^лђ'ла)22, въ н~в дн~и” И$
бы'сть (б^о) е^гда слы'шаша вс^и враѕи наши, и^
ё^боя'шася вс^и ја^зы'цы, и^же бя'хђ ѓ%крsтъ насъ,
(-)23 нападе` страX вели'къ въ ѓ%чи и^хъ, и^ поз725

лений. 19 Згадай мене, мій Боже, на
добро за всім, що я зробив тому
народові.

Глава 6
1 Сталося ж, що коли почув Санаваллат, і Товія, і Ісаму, аравієць, і
позосталі з наших ворогів, що збудували стіну, то не залишилося в
них духу. І я аж до того часу не
поклав дверей у брамах. 2 Послав
до мене Санаваллат, Сисам, кажучи: Ходи, і зберемося разом на полі, на тому вказаному місці, вони ж
думали, щоб вчинити мені зло. 3 І я
послав до них послів, кажучи: Я
чиню велике діло і не можу прийти, щоб діло не спинилось. Коли ж
закінчу його, прийду до вас. 4 І
послали ж до мене, наче за цим
словом, і вони послали до мене після цього, 5 і послав до мене Санавалат 5-го свого раба, що мав послання у своїх руках з таким писанням: 6 Між народами пішла чутка, і
сказав Сисам, що ти і юдеї задумуєте відступити. І через це ти будуєш мур і хочеш підняти себе їм за
царя. 7 Задля цієї ж причини і настановляєш собі пророків, щоб ти
став царем в Єрусалимі і в Юдеї. І
тепер цареві будуть повідомлені ці
слова. Задля цього тепер ходи, щоб
ми разом вчинили раду. 8 І я до них
послав, кажучи: Не сталося за цими
словами, які ти говориш, бо ними
ти брешеш від твого серця. 9 Адже
всі нас лякають, кажучи: Їхні руки
зупиняться від цього діла, і воно не
буде зробленим. Задля цього тепер
я ще більше скріпив мої руки, 10 і я
ввійшов до дому Семея, Далаєвого
сина, Метавеїлового сина. І він зупинився переді мною і сказав. Зберімося до божого дому, посеред
нього, і замкнемо його двері, бо
вночі приходять, щоб тебе вбити.
11 І я сказав: Хто, що є подібний до
мене, втече і хто, що подібний до
мене, ввійде до церкви і житиме.
Не ввійду. 12 І я зрозумів, і ось Бог
його не послав, бо він пророкував
слово проти мене, і Товія, і Санаваллат найняли 13 проти мене юрбу, щоб я злякався, і так вчинив, і
згрішив, і щоб я їм став в погане
ім’я, і мали ми зло, щоб мене зневажили. 14 Згадай, Боже, Товію і
Санаваллата за цими їхніми ділами,
і Наодія пророка, й осталих з пророків, які мене лякали. 15 І завершено мур 25-го дня місяця Елула, в
52-му дні. 16 І сталося, що коли
почули всі наші вороги, і злякалися
всі народи, що були довкруги нас,
з’явився великий страх в їхніх очах
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і вони пізнали, що те діло було
звершене нашим Господом Богом.
17 І в днях тих численні видатні в
Юдеї послали послання до Товії. І
до них ішли послання від Товії, 18
бо були численні в Юдеї, що мали з
ним клятву, бо він був зятем Сенехія, Юраєвого сина; його син Йонатан взяв за жінку дочку Месоллама,
Варахієвого сина. 19 І їхні слова
мені говорили, і мої слова відносили йому, і Товія посилав послання,
щоб мене налякати.

Глава 7
сир. 49

1 І *сталося, що коли був мур
збудуваний, і я поставив двері, і я
почислив дверників, і співаків, і левітів. 2 Я заповів Ананії, моєму
братові, і Ананії, начальникові Вирового дому з Єрусалиму, бо він
був наче праведний чоловік і що
боявся Бога більше від інших. 3 І я
їм сказав: Хай не відкриються єрусалимські брами, аж доки не зійде
сонце. І ще, як вони чувають, хай
будуть замкнені брами і хай будуть
засунені засуви. І я поставив сторож з тих, що жили в Єрусалимі,
кожний один чоловік на своїй сторожі і кожний чоловік напроти свого дому. 4 Місто ж було дуже широким і великим, і було мало народу посеред нього, і не було збудованих хат. 5 Бог же дав у моє
серце і я зібрав вельмож, князів і
народ на збір доріг, і я знайшов
книгу зібраної дороги, тих, що першими прийшли, і я знайшов в ній
записане 6 і тих правдивих синів,
що прийшли з полону, яких в переселення переселив Навходоносор,
вавилонський цар. І вони повернулися до Єрусалиму і Юдеї, кожний
один чоловік до свого міста, 7 з Зоровавелем, Ісусом, і Неемієм, і Азарієм, і Веельманаєманом, Мардохеєм, Веасалом, Масатаратом, Ездрою, Вонґуаєм, і Наумом, Вааном,
Мастаром. Число мужів ізраїльського народу: 8 Фаросові сини –
2000, 172: 9 Сафатієві сини – 300,
72; 10 Іреєві сини – 600, 52; 11
Фаатмоавові сини: йосуєві, йоавові
сини – 2000, 600 і 18; 12 Еламові
сини – 1000, 200, 54; 13 Сотуєві сини – 8 сот 45; 14 Захаєві сини – 7
сот 60; 15 Венуєві сини – 600, 48;
Закхуєві сини – 600, 6-десятків; Вануєві сини – 600, 48; 16 Вереєві сини – 600, 28; 17 Ґетадові сини –
2000, 322; 18 Адоникамові сини –
600, 6-десятків, 7; 19 Ґавуєві сини –
2000, 6-десятків, 7; 20 Ідині сини –
600, 54; 21 Атирові сини і Єзехієві
сини – 9 сот, 8; 22 Ісамієві сини –
328; 23 Васаєві сини – 324; 24 Ари-
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на'ша и^же эT (г~а) б~а нашего [сътворе'но быs]24
дњ'ло т^о” И$ въ дн~и тїи мно'ѕи державнњ'ишїи
въ і^ёде'и посланїа послаша к товїи` и^ эT товїя (посланїя) грядя'хђ к ниM, мно'ѕи б^о бя'хђ
въ і^ё^де'и и^мњ'ющи въ (кля'твњ) е^го, ја%ко
зя'ть б^њ сехенїевъ сн~а (и^ё^рае^ва)25, (і^ѓ^аннаџаn)26
сн~ъ е^го прїя` дще'рь [месол#ла'мовђ]27 сн~а варахїева
въ женђ`, и^ словеса е^я` бњ'хђ (къ мнњ` гл~ющи)28,
и^ словеса мои` эTнося'щи е^мђ и^ (послаше посланїе)29 товїя да ё^страшитъ мене`”

Глvа, з~”
бы'сть* е^гда` създа'на е^сть стњна`, и^ положи'хъ две'ри и^ счита'хъ две'рницы. и^
пњв#цы и^ левљ=ти, [-]1 повелњхъ а^нанїи
бра'тђ мое^мђ, и^ а^на'нїи начаlникђ (домђ
2
ви'рова) эT і^ерsлима” То'и б^о бњ` ја^ко мђжъ и%стинеn. и^ боја%ся б~а па'че про'чихъ” И$ реко'х# и^мъ,
да не эTверзђтся вра'та і^ерsлиMMская до'ндеже възы'идетъ слн~це” И$ еще` и^мъ бдя'щиM, да заключаTся вра'та, и^ засђ'нђты да бђтъ засо'вами, и^
поста'вихъ стра'жи эT ѓ^бита'ющиX въ і^ерsлимњ.
мђжъ е^ді'нъ ко'жDо во стра'жи свое'й. (и^ мђжъ
ко'жDо проти'вђ до'мђ свое^го) (-)3 граD (же) бы'сть
широ'къ ѕњло и^ вели'к#. и^ людїи ма'ло посреди е^го.
и^ не бя'хђ домы` созда'ны (-)4 (б~ъ (же) да'лъ)5
въ срDце мое и^ събра'хъ держа'внњишихъ (-)6
князе'и и^ наро'дъ въ собо'ръ пђти и^ ѓ^брњто'хъ
кни'гђ съвокђпле'ннаго пђти`, и^же възыидо'ша
прь'вое. и^ ѓ^брњто'хъ пи'сано в не'и, и^ тїи сн~ове
(и%стин#нїи)7. и^же въсходя'щїи эT плњне'нїя,
преселе'нїя и^хже пресели` (навходоносо'ръ)8 цр~ь вављ=лоньскїи. и^ ѓ^брати'шася въ і^ерsлимъ и^ і^ё^де'ю
мђжъ е^ді'нъ коQдо въ градъ свой. съ зорова'велеM,
(і^е^сђе^м#)9, і^ нее^мїеM [и^]10 а^за'рїя, (и^ вее^льманае^ма'нъ)11, мардохе'и, (веа^саn)12, (масаџара'џъ)13, е%з#дра, (въг#гђа'и)14. (и^) наё'мъ, ваа'на. (масџа'ръ)15”
(Число` мђжїи)16 людїи і^и^л~евъ, сн~ове [фаро'совы]17,
Wв~, ро~в. Сн~ове сафатїевы т~, о~в” Сн~ове (и^ре'евы)18,
х~, н~в. Сн~ове фаа^џ#моа'вовы” Сн~овъ (и^ѓ^сђ'евыхъ)19
[-]20 і^ѓ^а'вовыхъ. Wв~, [х~]21 и^ и~і. Сн~ове е^ла'мовы, Wа~, с~,
н~д” Сн~ове (соџђ'евы)22, и~ сTо, м~е” Сн~ове [заха'ие^вы]23,
з~, сотъ, ћ~” (Сн~ове венђ'ие^вы, х~, м~и”) Сн~ове зак#хђ'ие^вы, х~, ѕ~ десяT. сн~ве ванђевы х~, м~и. сн~ве [виреі^е^вы]24, х~, к~и. сн~ве [гетадовы]25, Wв~, тк~в. сн~ве
а^доникамли, х~ ѕ~, десяT, з~. сн~ве [гавђі^е^вы]26, Wв~,
ѕ~, десяT з~. сн~ве и^дини, х~ н~д, Сн~ове а^ти'ри. (и^
сн~ове е^зехїевы)27 џ~. со'тъ, и~” Сн~ове и^самїевы
тк~и” Сн~ове васа'їевы тк~д” Сн~ове а^ри'фовы, рв~і”
Сн~ове а^се'новы, с~ к~г. Сн~ове гаваѓ'ни, (л~)28” Сн~ове
[веџалее%мовы]29, (рк~и)30” Сн~ове [а^то'фовы]31 н~ѕ.
Сн~ове а^наџо'џовы, рк~и” [Сн~ве а^замо'џовы мђжи ви'726
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џовы]32, м~в. мђжи карїаџїари'мовы [и^ фи'ровы]33
и^ виро'џовы з~. сотъ, м~г. мђжи а^ра'ма и^ гава'я, х~, к~а. мђжи [махима'совы]34 рк~в. мђжи
веџи'ли и^ (ха'и)35, рк~г. мђжи (а^навїя дрђга'го)36,
н~в. Сн~ове мегево'са (дрђга'го), р~н и^ ѕ~. (и^) мђжи
[и^лама'евы]37, Wа~ [сн~в]38” Сн~ове (і^а^ра'мовы)39 т~к”
Сн~ове и^ери'ховы, тм~е” Сн~ове [лодади'довы]40 и^ ѓ'новы, з~ со'тъ к~а” Сн~ове [а^на'на]41, Wг~, џ~ соT л~”
Сщ~енницы, сн~ове иѓ^да'їевы в домђ` (и^есђя')42, џ~
сотъ, о~г” Сн~ове е^м#ми'ровы, Wа~, н~в” Сн~ове (фас#сеё'ровы)43 Wа~, см~з” Сн~ове и^ра'мовы, Wа~ з~і Левљ=ти
(же) сн~ове (и^ѓ^сђ'евы)44 кадмїи'льскаго” Сн~ове ё^дђи'ли, о~д. пњвцы' (же) сн~ове а^са'фовы, [рк~и]45.
две'рницы (же), сн~ове сел#лђмли” Сн~ове а^ти'ровы”
Сн~ове (талмо'ни)46. сн~ове [а^къкђ'вовы]47. сн~ове
[ти'товы]48. сн~ове савїины, рл~и, [сн~ове]49 наџи'мли. сн~ове (и%лины)50. сн~ове [а^сђфовы]51. сн~ове
(заваѓ^до'вы)52. сн~ове кирасовы. сн~ове [сиса'и^ны]53.
сн~ове фадони, сн~ове лава'ни. сн~ове [а^га'вовы]54. сн~ове
[а^кђ'вовы]55. сн~ове ё^та'евы, сн~ве (кита'рсовы)56, сн~ве
[га'вовы]57. сн~ове селме'ины. сн~ове а^нановы. сн~ове
(саде'ины)58. сн~ве гаа'ровы. сн~ове (раа^хїины)59. сн~ове
[раа^со'ни]60. сн~ве (нехо'довы)61, сн~ове (е^гиза'мли)62.
сн~ове (а%зины)63. сн~ве (фе'совы)64. сн~ове висїины
сн~ове [меи^но'новы]65. сн~ове [нефоса'ины]66. сн~ове
вак#вђковы. сн~ове а^хи'фовы. сн~ове а^рђрины. сн~ове
васало'џовы. сн~ове мїидины. сн~ове а^даса'ни, сн~ове
варкђвовы. сн~ове васалоџовы. сн~ове ми'дины. сн~ове а^даса'ни, сн~ве [варкђвли]67, сн~ове сисара'џовы.
сн~ове џима'евы. сн~ове нисїины, сн~ове (а^ти'џївы)68. сн~ове рабо'въ [соло'моновыX]69 сн~ове сђти,
сн~ове сафара'товы. сн~ове фери'дины. сн~ове [лели'лины]70. сн~ове дорко'ни. сн~ове [гадаи'ли]71. (-)72 сн~ве
[фараха'совы]73, сн~ове сава'и^ни. сн~ве (имђмини)74
вси`, (и^) наџине'и. и^ сн~ове слђгъ [соло'моновыхъ]75, тч~в” И$ сїи сђть и^же в#зошли` эT
(џелме'ла)76 [џелаrса]77 хирђвъ, и^ро'нъ. [и^еми'ръ]78.
и^ не мого'ша сказати до'мђ эTц~ь свои^хъ (-)79
сњмени и^хъ, эT і^и^л~я л^и быша (и^) сн~ове (далњ'ия)80, сн~ове вђ'евы, сн~ве товїины сн~ве некодае^вы, х~, м~в. (-)81 эT сщ~еnниk. сн~ве (и^ѓ^вїины)82, сн~ове [а^к#кђсовы]83. сн~ове верзел#ла'ины,
ја%ко поја%ли эT дще'рїи (герзел#ла'иныхъ)84, галаа^ди'тина же'ны. и^ прозва'шася по и'менехъ
си'хъ” Сїи в#зыска'ша писа'нїя и^хъ (в числњ`)85,
и^ не ѓ^брњто'шася і^ и^зве'ржени сђть эT
сщ~енства” (-)86 Рече (же) а^џерсаџа и^мъ, да не
ја^дя'т# эT ст~ая ст~ыхъ, до'ндеже въста'неT
сщ~енникъ (ё^че'нъ и^ наказа'нъ)87” И$ бы'сть весь
собо'ръ, ја%ко мђжъ еді'нъ, Wм~, Wв~, т~, и^ ѕ~
деся'тъ. безъ рабъ [-]88 и^ рабынь [-]89, и^хже
бя'хђ, Wз~, тл~з, и^ [междђ и^ми]90 пњвцы` и
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фові сини – 112; Асенові сини – 200,
23; 25 Ґаваонові сини – 30; 26 Веталеемові сини – 128; Атофові сини –
56; 27 Анатотові сини – 128; 28 Азамотові сини, Витові мужі – 42; 29 Каріатіяримові, i Фирові і Виротові мужі – 7 сот, 43; 30 мужі Арама і Ґавая
– 600, 21; 31 Махимасові мужі – 122;
32 Ветилеві і Хаєві мужі – 123; 33
мужі іншого Анавія – 52; сини іншого Меґевоса – 150 і 6; 34 і Іламаєві
мужі – 1000, 252; 35 Ярамові сини –
320; 36 Єрихонові сини – 345; 37 сини Лодадидові і Онові – 7 сот, 21; 38
сини Анана – 3000, 9 сот, 30. 39 Священики: Йодаєві сини в єсуєвому домі – 9 сот, 73; 40 Еммирові сини –
1000, 52; 41 Фассеурові сини – 1000,
247; 42 Ірамові сини – 1000, 17. 43
Левіти ж – Йосуєві сини, сина Кадміїла, Удуїлеві сини – 74. 44 Співаки ж
– Асафові сини – 128. 45 Дверники ж
– Селлумові сини: Атирові сини, Талмонові сини, Аккувові сини, Титові
сини, Савіїні сини – 138; 46 Натимові
сини: Ілині сини, Асуфові сини, Заваодові сини, 47 Кирасові сини, Сисаїнові сини, Фадонові сини, 48 Лаванові сини, Аґавові сини, Акувові сини,
Утаєві сини, Китарсові сини, Ґавові
сини, Селмеїнові сини, 49 Ананові
сини, Садеїнові сини, Ґаарові сини,
50 Раахіїнові сини, Раасонові сини,
Неходові сини, 51 Еґизамові сини, Азинові сини, Фесові сини, 52 Висіїнові сини, Меінонові сини, Нефосаїнові сини, 53 Ваквукові сини, Ахивові сини, Арурині сини, 54 Васалотові
сини, Міїдині сини, Адасанові сини,
54 Варкувові сини, Васалотові сини,
Мидині сини, Адасанові сини, Варкувові сини, Сисаратові сини, Тимаєві
сини, 56 Нисіїні сини, Атитієві сини,
57 сини Соломонових рабів, сини Сути, Сафаратові сини, Феридині сини,
58 Лелилині сини, Дорконові сини,
Ґадаїлові сини, 59 Фарахасові сини,
Саваїнові сини, всі Імумині сини, 60 і
натинеї, і сини Соломонових рабів –
392. 61 І це є ті, що прийшли з Телмела, Теларса, Хирув, Ірон, Ємир, і
вони не могли сповістити дому своїх
батьків чи їхнє насіння було з Ізраїля;
62 і Даліїні сини, Вуєві сини, Товіїні
сини, Некодаєві сини – 600, 42. 63 З
священиків Йовіїні сини, Аккусові
сини, Верзеллаїні сини, бо вони жінок взяли з дочок Ґерзеллая Ґалаадита, і прозвані були за цими іменами.
64 Ці шукали свого писання в числі, і
не знайдено, і вони були віддалені
від священства. 65 Сказав же Атерсата їм, щоб вони не їли з святого святих, доки не підніметься навчений і
вивчений священик. 66 І був ввесь
збір як муж один – 40000, 2000, 300 і
6-десятків, 67 без їхніх рабів і рабинь
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було 7000, 337. І між ними співаки
і співачки – 236. 68 І їхні коні –
600, 37; і їхні мули – 245; 69 їхні
верблюди – 600, 35; їхні осли –
6000, 7 сот, 20. 70 І з частини володарів батьківщин дали Артасастарові на діло і дали до скарбниці 1000
золотих, і 50 чаш, і 30 єрейських
риз. 71 І від володарів батьківщин
дали до скарбниці діла 20000 драгм
золота, і 2000 і 300 мнас срібла. 72
І позосталі народу дали 20000 драгм
золота, і 2000 і 200 мнас срібла, і 67
священичих одежей. 73 Священики, і левіти, і дверники, і співаки, і
інші з народу, і натинеї, і ввесь Ізраїль проживали в своїх містах.

Глава 8
І як прийшов сьомий місяць, ізраїльські сини були в своїх містах.
8,1 Зібраний же був увесь народ як
один чоловік на площу, що є перед
водною брамою. І сказали Ездрі,
писареві, щоб він приніс книгу
Мойсеєвого закону, яким заповів
Господь Ізраїлеві. 2 І приніс священик Ездра закон перед множество
мужів і жінок, всім же, що могли
розуміти, в першому дні сьомого
місяця. 3 І явно прочитав з нього на
площі, що була перед водною брамою, від ранку аж до полудня перед мужами і жінками, і розумними. І вуха всього полку сприймали
книгу. 4 Став же на дерев’яну сходинку писар Ездра, який виголосив
слово. І близько до нього стали Мататія, і Самей, і Анія, і Урія, і Хелкія, і Маасія – по його правиці, і по
лівиці – Тада, і Мисаїл, і Мелхія, і
Осам, і Асевадма, Захарія, і Месолам. 5 І Ездра, відкривши книгу перед всім народом, бо він був над
народом, і сталося, що коли він її
відкривав, ввесь народ встав. 6 І
Ездра поблагословив Господа Бога
великим голосом, і, відповівши,
ввесь народ сказав: Амінь. І піднявши свої руки, і схилившись, і поклонилися Богові простягнуті на
землі. 7 І знову Ісуй, і Ваанана, і
Саравій сприймали. І Акан, і Савастей, Камптис, Азарія, Йозавед, Ани
Фанес – левіти прикликали до мовчання народ, щоб слухали закон,
народ же став на своїм стоянні. 8 І
читали в книзі божого закону, щоб
було виразним і ясним до розуміння, і народ розумів, коли читалося.
9 Сказав же Неемія і Ездра, священик і писар, і ті левіти, що роз’яснювали всьому народові, і він сказав всьому народові: Це є святий
день нашому Господеві Богові. Не
сумуйте і не плачте, тому що плакав ввесь народ, як чули слова за-
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пњвни'цы, [сл~ѕ]91. (и^) ко'ни [и^хъ]92 (х~, л~з)93, и^
м#ски` [и^хъ]94, см~е, вельблюди [и^хъ]95, (х~)96 л~е.
ѓ^сли` [иX]97, Wѕ~. з~ соT к~. И$ эT ча'сти нача'лныX
эTч~ествъ да'ша въ дњло а^рџасаста'рови. (и^) да'ша въ сокро'вище, зла'тыхъ, Wа~ (и^) фїа'лъ н~, и^
ри'зъ жре'ческихъ, л~” И$ эT нача'лникъ ѓ^би'телныхъ да'ша въ сокро'вище дњла зла'та,
[дра'гмъ]98 Wк~” И$ сребра` мна'съ, Wв~, и^ [т~]99, и^
да'ша про'чїи лю'ди злата [дра'гмъ]100, Wк~, и^
сребра` мна'съ, Wв~, и с~, и^ ри'зъ сщ~енническихъ, ћEз”
(-)101 ѓ^биташаy сщ~енницы и^ левљ=ти, и^ две'рницы, и^ пњвцы`, и^ про'чїи наро'дъ и^ наџине'и и^ весь
і^и^л~ь въ гра'дњхъ своиX”

Глvа, и~”
пришеD мsць седмыи, (-)1 сн~веy і^и^л~евы бя'хђ
въ' градњхъ свои^хъ” (-)2 Собра'н (же) весь
(полкъ)3 ја%ко мђжъ е^ди'нъ, на простра'нъство и^же е^сть преD вра'ты во'дными и^ реко'ша е%з#дрњ пи'сарю, да принесеT кни'гђ зако'на мољ=сїѓва. и%мже повелњ` г~ь і^и^л~ю, и^ принесе`
б^о е%з#дра сщ~енникъ зако'нъ преD (мно'жествомъ)4
мђже'и и^ же'нъ, (-)5 всњм (же) и^же можа'хђ
разђмњти” Въ день прь'выи мsца седмаго, и^ чте`
в немъ (ја%вно) [на пространъствњ и^же бы'сть
преD вра'ты во'дными]6 эT (ё'тра)7 да'же до полђдне, преD мђжи и^ жена'ми и^ премђдрыми, и^
ё'ши всего (по'лка)8 (бяхђ вня'ты) къ кни'ѕњ
(-)9” (-)10 Ста (же) е%з#дра писе'цъ на стђ'пню древенђ, (и^же сътвориl гл~анїе). и^ ста'ша бли'зь е^го,
[матаџїя]11, и^ саме'я, и^ (а^нїя)12, и^ ё'рїя и^
хелкїя. и^ маа^сїя ѓ^деснђю е^го” И$ к лњвои
(џа'да)13, и^ мисаи'лъ, и^ мелхїя, и^ ѓ^са'мъ, и^
(а^сева'дъма)14, (-)15 заха'рїя, и^ [месолаM]16” И$ разгнђвъ е%з#дра кни'гђ преD всњми людми`, ја%ко се'и
б^њ наD людми и^ быs е^гда разгиба'ше ю&. ст^а весь
(полкъ)17 и^ блsви е^з#дра г~а б~а (гласомъ вели'киM)18
и^ эTвњщавъ весь полк#. и^ рече ами'нь (и^) въздви'гше рђцњ свои`, и^ прекло'нъшеся, и^ поклони'шася
(б~ђ)19, просте'рты на земли`” И$ (паки и^сђ'и)20, и^
(ваана'на)21, и^ саравїи бя'хђ разђмњваю^ще, [и^]22
[а^канъ]23, [и^]24 (савасте'и)25, [камъпти'съ]26. аза'рїя, [и^ѓ^заве'дъ]27, (ани)28 (фанесъ)29” (-)30 Левљ=ти
(молчанїе сътворя'хђ)31 въ людеX (на слы'шанїе)
зако'на” [Людїе же]32 стахђ на стђпню свою, и
что'ша въ кни'зњ зако'на бж~їя (да стро'чно и^
ја%вно къ разђмњнїю)33, и^ разђмњша лю'дїе е^гда
чтя'шеся” (-)34 Рече (же) нее^мїя. і^ е'з#дра сщ~енникъ и^ писе'цъ и^ левљ=ти толкђ'ющїи (всMњ) лю'демъ, и^ рече всњмъ людемъ. день сщ~енъ е^сть
г~ђ б~ђ нашемђ, не печалђите и^ не плачите, понеy б^о плакаша вс^и лю'дїе е^гда слы'шахђ словеса
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зако'на, и^ речетъ и^мъ” И$дњте ја^дњте тђ'ки и^
пїите вино` медови'то, и^ посли'те части и^мъ.
и^же не ё^гото'ваша себњ` ја^ко ст~ъ день гн~ь е^сть,
и^ не печа'лђите и^б^о (радость гн~я) сїя си'ла наша е^сть” (-)35 Левљ=ти (же) мол#чанїе творя'хђ въ
всњхъ лю'дехъ рекђщи, молчи'те ја%ко день ст~ъ
е^сть и^ не тђжи'те, (абїе)36 (весь полкъ эTи'де)37
да ја%сть и^ піеT и^ после'тъ части. и^ сътвори'ти
весе'лїе вели'ко. ја%ко разђмњша словеса и^же ё^чаше
и^хъ” И$ въ день вторы'и събрани сђть князи ѓ^би'телем#, вс^и лю'дїе, [и^]38 сщ~енницы и^ левљ=ти
къ е%з#дре писцђ` да (претолкђ'ет# и^мъ)39 словеса
зако'нная” И$ ѓ^брњто'ша пи'сано въ зако'нњ и^же
повелњ` г~ь [рђко'ю мољ=сїѓ^вою]40, да ѓ^битаю'т#
сн~ове і^и^л~евы в# жили'ще въ день праз#дника, мsца
седмаго, да (проповњда'ютъ и^ прорекђтъ гла'сомъ)41 всњ'мъ (посаDнымъ)42 своиM (-)43 въ і^ерsлимњ (гл~ющи)” И$ рече е%здра и^сходи'те въ горђ`. и^
принеси'те вњтви масли'чны. и^ эTра'сли дре'ва
(краснњ'ишаго)44, и^ эTра'сли мерсовы, и^ вњтви
фини'чески. и^ эTра'сли дре'ва дђбра'внаго. сътворя'ти кђщи, ја%ко пи'сано е^сть” І$ и^зыидо'ша (вс^и)
лю'дїе и^ принесо'ша. (-)45 сътвори'ша (же) себњ`
жили'ще е^ді'нъ ко'ждо и^хъ въ (сокро'вищихъ)46
свои^хъ, и^ въ дворXњ свои^хъ, и въ дво'рњхъ до'мђ
бж~їя. [и^ на простра'н#ствњ вра'тъ воDныхъ]47. и^
на простра'нствњ [вра'тъ]48 е^фраи'ма” И$ сътвори'ша ве'сь со'ньмъ и^же и^зыидо'ша эT плњне'нїя
жили'ща, и^ ѓ^бита'ша в# жили'щихъ. ја%ко не сътвори'ша эT дн~їи і^сђса сн~а на'в#вљ=на такова,
сн~ове і^и^л~еви да'же до дн~е того” И$ бы'сть весе'лїе
вели'ко [ѕњ'ло]49. и^ чтя'хђ въ кни'ѕњ зако'на
бж~їа, на вся'къ дн~ь, эT дн~е пе'рваго да'ждь до
[-]50 послDњняго” И$ сътвори'ша пра'здникъ. з~,
дн~їи, и^ въ дн~ь, и~ (и) събра'нїя по ѓ^бы'чаю”

кону. 10 І він сказав їм: Підіть з’їжте жир і пийте вино з медом. І пошліть частку тим, що собі не приготували, бо це є святий господній
день. І не сумуйте, бо ця господня
радість є сила наша. 11 Левіти ж
приводили до мовчання ввесь народ, кажучи: Мовчіть, бо це є святий день, і не сумуйте. 12 Зразу
ввесь народ відійшов, щоб їсти, і
пити, і посилати частку, і робити
велику радість, бо зрозуміли слова,
які він їх навчав. 13 І в другому дні
зібралися князі родів, ввесь народ, і
священики, й левіти до писаря
Ездри, щоб він їм роз’яснив слова
закону. 14 І вони знайшли записане
в законі, який Господь заповів рукою Мойсеєвою, щоб ізраїльські
сини жили в житлі в дні празника
сьомого місяця, 15 щоб проповідували і, проповідуючи, пророкували
голосом всім своїм околицям в Єрусалимі. І сказав Ездра: Вийдіть
на гору і принесіть оливкове галуззя, і галуззя гарного дерева, і мурсинове галуззя, і пальмове галуззя,
і галуззя дерева, що на полях, щоб
зробити помешкання, так як є записано. 16 І вийшов ввесь народ, і
принесли. Зробили ж собі кожен один житло з них на своїх покрівлях,
і в своїх дворах, і в дворах дому божого, і на площі водної брами, і на
площі брами Ефраїма. 17 І зробив
житло ввесь збір, ті, що вийшли з
полону. І вони жили в житлі, оскільки такого не зробили ізраїльські сини від днів Ісуса, Навинового сина,
аж до того дня. І була дуже велика
радість. 18 І вони читали з книги
божого закону кожного дня, від
першого дня аж до останнього. І
вони зробили празник 7 днів, і в 8му дні – зібрання за звичаєм.

Глvа, џ~”

Глава 9

1

(ъ) дн~ь (же), к~д. мsца сего, собра'шася
сн~ове і^и^л~еви въ по'стњ и^ въ врњтищахъ.
и^ пер#сть на глава'хъ и^хъ. и^ эTлђчено
е^сть (сњмя) сн~въ і^и^л~евъ эT вся'каго сн~а
чюжда” И$ ста'ша (-)2 и^сповњ'дахђ грњхи своя, и^
безаконїа эTц~ъ своиX. и^ ста'ша на стоа'нїю иX. и^
что'ша въ кни'ѕњ зако'на г~а б~а свое^го. (-)3 и^сповњда'хђся [и^ покланя'хђся]4 [г~ђ б~ђ]5 свое^мђ” И$
ста'ша (же) на стђпню левљ=тоM (і^е^сђ'е)6, и сн~ы
ка'дьмии^ли [саха'нїа]7 саравїа (и^) сн~ове ханани. и^
вопїахђ гла'соM вели'киM къ г~ђ б~ђ свое^мђ” И$ [реко'ша]8 левљ=ти (и^е^сђ'е)9, и^ каDмїиl. воста'ните [и^]10
блsви'те г~а б~а на'шего эT' вњка (-)11 да'же до' вњка. и^ блsвяT и^мя сла'вы твое'я. и^ вознесђтъ въ
вся'ко блsвенїе и^ хва'лђ” И$ ре'че е'здра. т^ы самъ
729

1 В дні ж цього 24-го місяця
зібралися ізраїльські сини в пості, і
в мішках, і з землею на їхніх головах. 2 І відлучено було насіння
ізраїльських синів від всякого чужого сина. І вони стали, визнавали
свої гріхи і беззаконня своїх батьків, 3 і стали на їхньому стоянні, і
читали з книги закону свого Господа Бога, визнавалися і поклонялися
своєму Господеві Богові. 4 І стали
ж на ступні з левітів Єсуя, і Кадмиїлові сини, Саханія, Саравія, і
Хананині сини, і закричали великим голосом до свого Господа Бога. 5 І сказали левіти Єсуя і Кадміїл: Встаньте і благословіть нашого
Господа Бога від віку аж до віку. І
хай благословлять ім’я твоєї слави і
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мой1. 12

мой2. 2
і 14

мой2. 14
і 28

мой2. 13

мой2. 19
мой5. 4

мой2. 16
і 17
мой4. 20

мой2. 32

мой2. 13

піднесуть над всяке благословення
і хвалу. 6 І сказав Ездра: Ти сам,
Господи, єдиний. Ти створив небо і
небо небес, і все їхнє військо, і землю, і все, що є в ній, моря і все, що
є в них, і ти це все оживляєш, і Тобі
покланяються небесні війська. 7
*Ти Господь Бог, що вибрав Авраама, і вивів його з халдейського поселення, і поклав його ім’я Авраам.
8 І Ти знайшов його серце вірним
перед тобою і заповів з ним мир,
щоб дати йому і його насінню землю хананейську, і хеттейську, і амморейську, і ферезейську, і євусейську, і ґерґесейську. І Ти виконав
твої слова, бо Ти є праведний, 9 *і
Ти побачив приниження наших
батьків в Єгипті. Ти ж почув їхній
крик при Червоному морі, 10 і Ти
дав знак і чуда в Єгипті на фараоні
і на всіх його рабах, і на усьому народі його землі, бо Ти пізнав, і вони
твердими зробилися проти них. І
Ти зробив собі ім’я, *бо в тому дні
11 Ти і море поділив перед ними, і
вони пройшли посеред моря по суші, і тих, що гналися за ними, Ти
скинув в глибину, наче камінь у
великій воді. 12 *І Ти їх провадив
стовпом хмари вдень і вогненним
стовпом вночі, щоб освітлена була
їм дорога, по якій ходили. 13 *І Ти
ж зійшов на Синайську гору, і Ти
до них заговорив з неба, і Ти дав їм
праведних суддів і правдивий закон, чини і добрі заповіді. 14 І Ти
об’явив їм твою святу суботу, і Ти
заповів їм накази, і чини, і закон
рукою Мойсея, твого раба. 15
*Хліб же з неба дав Ти їм у їхньому
голоді, їм досита, і воду з каменя ти
їм вивів, як вони були спрагнені. І
Ти сказав їм, щоб увійшли і успадкували землю, над якою Ти простягнув твою руку, щоб їм дати. 16
Вони ж і наші батьки вчинили гордо, твердими вчинили свої шиї і не
послухалися твоїх заповідей. 17 І
вони не бажали слухатися і не згадали твоїх чудес, які Ти зробив їм. І
вони твердою зробили їхню шию і
дали голову, щоб повернутися в Єгипет, до свого рабства. Ти ж, Боже, Той, що лікує, охороняєш від
гріхів і милосердний, довготерпеливий і дуже милосердний, Ти їх не
покинеш. 18 *І ще ж зробили собі
вилиті телята і сказали: Це є твої
боги, які вивели тебе з Єгипту. Зробили ж велике розгнівання. 19 Ти в
твоїм великім милосерді не покинув їх в пустині. *Ти не забрав від
них стовпа хмари вдень, щоб вивести їх по дорозі, і вогненний
стовп вночі, щоб вказати їм дорогу,
по якій пішли. 20 І Ти дав твій дух
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г~и е^ді'нъ. т^ы сътвори` нб~о, и^ нб~о нб~ное. и^ вс^я
во'и и^хъ, (и^) землю` и^ вс^я ја^же в не'и сђть. мо'ря и^ вс^я ја%же в ни'хъ е^сть. и^ т^ы ѓ^живи'ши
вс^я (сїя). и^ (во'и нбsнїи тебњ ся покланя'ютъ)12” *Ты` (-)13 г~и б~е [и^же]14 и^збра'лъ е^си а^враа'ма. і^ и^звелъ е^си е^го эT селе'нїя халде'искаго, и^
положи'лъ е^си (и^мя е^го)15 а^враа'мъ” И$ ѓ^брњлъ е^си
срDце е^го вњрно преD тобо'ю. и^ завњщаl е^си с ни'мъ
(ми'ръ)16, дати е^мђ зе'млю ханане'искђ, и^ хетъџе'искђ, и^ а^м#море'искђ, и^ ферезе'искђ, і^ е^вђсе'искђ и^
гергесе'искђ, и^ сњмени е^го” И$ напо'лнилъ е^си словеса` твоа` ја%ко пра'веденъ е^си. *и^ видњлъ е^си ѓ^злобле'нїе эTц~ъ на'шихъ въ е^гљ=п#тњ” (-)17 Во'пль
(же) и^хъ ё^слы'шалъ е^си на' морњ чрьмнMњ. и^
далъ е^си зна'менїе [и^ чюдеса`]18 въ е^гљ=птњ, на
фараѓ'на и^ на вся` рабы` е^го, и^ на вси` лю'дїе
земли` е^го” Позна'лъ б^о е^си (и^)19 жестоко сътвори'шася протиv и^хъ. и^ сътвори'лъ е^си себњ`
и^мя” *ЈА/ко въ то'й дн~ь и^ море раздњлъ е^си преD
ни'ми. и^ пройдо'ша по'средњ мо'ря по' сђхђ” И$
гони'тели (же) иX въверглъ е^си въ глђби'нђ, ја%ко
ка'мень въ во'дњ ѕњ'лнњ. *и^ въ столпњ ѓ%блачнњ водиl е^си и^хъ во' дн~и. и^ во столпњ ѓ%гненњ в
но'щи, дабы' ся ѓ^свњща'лъ иM пђть по не'мђже
и^до'ша” *И на' горђ (же) сина'искђю съшелъ е^си, и^
гл~алъ е^си с ни'ми съ нб~се” И$ да'лъ е^си иM сђдїи`
пра'вы, и^ зако'нъ и%стинныи. [-]20 чи'ны и^ повеленїя бл~га” И$ сђбо'тђ (ст~ђю твою)21 ја^ви'лъ е^си
иM [и^]22 повелњнїе и^ чи'ны, и^ за'конъ повелњлъ е^си
и^мъ въ рђ'кђ мољ=сїѓвђ раба` твое^го. (-)23
*хлњбъ (же) съ нб~си да'лъ е^си и^мъ въ а^лчъбњ
и^хъ (въ сы'тость и^мъ). и^ во'дђ и^с ка'мени и^звелъ е^си и^мъ жаждђщимъ и^мъ” И$ реклъ е^си иM
да вни'дђтъ (и^) въздръжа'тъ зе'млю, на ню'же
простерлъ рђ'кђ твою` дати иM” [Сїи же]24 и^
эTц~и на'ши го'р#до съдњла'ша (-)25 ѓ^жесточи'ша
вы'я своя. и^ не слы'шаша за'повњдїи твои^хъ. и^
не хотњша слы'шати и^ не сђть въспомянђли
ди'вная твоа` и^же сътвори'лъ е^си и^мъ. и^ ѓ^жест'њ вы'я и^хъ и^ да'ша главђ` да ѓ^бра'тяTся на
рабо'тђ свою` въ е^гљ=петъ” [Ты' же]26 б~е (и^сцњли'тель, грњхо'въ защити'тель, и^)27 (млsрдъ)28 длъготрьпеливъ, и^ мно'гомлsтивъ [-]29 не ѓ^ста'виши
иX” *(И$ е'ще же)30 сътвори'ша себњ` те'льцы слїаны, и^ реко'ша. сїи сђть бо'ги (твои`) и^же и^зведоша (т^я)31 эT е^гљ=пта. (-)32 сътвори'ша (же) раZдра'женїе ве'лїе” (-)33 Тыy въ млsрдїи твое^мъ мно'ѕњмъ не ѓ^ста'вилъ е^си и^хъ въ пђсты'ни.
*сто'лпъ ѓ%блачныи не ё^кло'ни эT нихъ въ дн~и
да и^зведетъ ихъ по пђти`. и^ стоlпъ ѓ%гненыи
въ но'щи, да (ска'жетъ)34 и^мъ пђть по не'мђже
и^до'ша” И$ дх~ъ твой бл~гыи да'лъ е^си и^же наё^730
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читъ иX, и^ ма'ннђ твою не ѓ^скђдњлъ е^си эT
ё'стъ и^хъ. и^ во'дђ да'лъ е^си и^мъ во жа'ждђ
и^хъ” (-)35 Четы'ридеся'ть лњтъ препита'лъ е^си
и^хъ въ пђсты'ни, ничто'же и^мъ ѓ^скђдњ, ѓ^дња'нїя иX не състарњшася. и^ сапо'ги иX не разрDашася” И$ да'лъ е^си иM црsтва и^ люди (и^) (преча'сти и^мъ по жре'бїю)36. *и^ въздръжаше зе'млю
сїѓ'ню. (и^ зе'млю) цр~я е^сево'ня. и^ зе'млю (і^ѓ'га)37
цр~я (савана)38 и^ (ё^мно'жилъ е^си сн~ы иX)39 ја^ко
ѕвњзды нбsныя” І$ и^звелъ е^си и^хъ въ зе'мли ѓ^
ни'х же гл~алъ е^си эTц~емъ и^хъ и^ наслњ'диша ю&.
и^ смири'лъ е^си пре ни'ми ѓ^бита'ющїи зе'млю ханане'и, и^ дал# е^си иX въ рђ'кђ иX. и^ цр~и и^хъ и^ лю'ди зе'мли да сътво'рятъ иM ја%ко ё^гоDно тњмъ”
И$ прїя'ша гра'ды высо'кїя и^ въздръжа'ша до'мы
по'лны всњхъ бл~гихъ, (и^) во'ды ѓ^гра'жены ка'менїеM, и^ виногра'ды (и^ масли'ны). и^ вся'ко дре'во
снDњно въ мно'жество” И$ ја^до'ша и^ насыти'шася
и^ ё^тол#стњша и^ разширњшася въ бл~гости
(се'й)40 вели'цњи. і^ и^змњни'шася и^ эTстђпи'ша эT
тебе` и^ повръго'ша зако'нъ твой за'ди пло'ти и^х#.
и^ прoрки твоа` и^зби'ша, и^же засвњдњтельствовахђ и^мъ да ѓ^братя'тся к тебњ`” И сътвори'ша (же) хђ'лы вели'ки. и^ далъ е^си и^хъ в рђ'кђ
ѓ^скорбля'ющих# (-)41, и^ ѓ^зло'биша и^хъ. и^ (въ вре'мя печа'ли свое'я възопи'ша к тебњ`)42, и^ т^ы
съ нб~си (-)43 ё^слы'шалъ е^си и^ по щедрота'мъ
твои^мъ мно'гимъ. далъ е^си и^мъ сп~сенїе (и^же)44
сп~се и^хъ эT рђкъ вра'гъ иX” И$ е^гда` покои'шася
ѓ^бращени сђть, да сътво'рятъ лђкаво преD тобо'ю” И$ ѓ^ста^вилъ е^си иX в рђка'хъ вра'гъ и^хъ и^
нача'льствова'ша и%ми. и^ па'ки [ѓ^брати'шася,
и^]45 возопи'ша к тебњ`” (-)46 Ты' (же) эT нб~се послђшалъ е^си і^ и^зба'вилъ е^си и^хъ въ щедрота'хъ
твои^хъ мно'ѕњхъ, и^ свњдњтельствовалъ е^си
и^мъ. да ѓ^братя'тся къ зако'нђ твое^мђ. [ѓ^ниy
възгордњша]47 и^ не ё^слы'шаша” Но въ повеленїи
твое^мъ и^ въ сђдъбахъ [твои^хъ]48 съгрњшиша.
*и^же сътвориT чл~къ (и^) живетъ в ниX. и^ даша
пле'щи е^же не послђшати, и^ вы'ю свою` ѓ^жесточи'ша и^ не слы'шаша” И$ продолжиl на ни'хъ лњта мно'га, и^ свњдњтельствовалъ е^си и^мъ съ
дх~омъ твоиM. (и^ прoрчьствъ)49 прoркъ твоиX (-)50
не вня'ша” И$ предалъ е^си ихъ в# рђ'кђ лю'деM
земъскимъ. (-)51 въ млsрдїих (же) твоиX мно'ѕXњ
не сътвори'лъ е^си (-)52, въ сконча'нїе. н^и ѓ^ста'виl
е^си иX ја%ко (б~ъ) ја^ко силенъ (-)53 млsтиv (ще'дръ
защитель е^си т^ы)54” *И$ нн~њ б~е на'шъ (-)55 вели'кїи дръжа'вныи и^ стра'шныи. стрегђщїи завњт#, и^
млsти [-]56 не (эTврати лица` твое^го)57” Вся'каго
трђ'да и^же ѓ^брњлъ наs и^ цр~и на'ша и^ нача'лницы
на'ши и^ сщ~еnницы на'ши и^ прoрци наша. (-)58 и^ эTц~ы
731

добрий, який навчить їх, і твою
манну Ти не притримав від їхніх
уст, і Ти дав їм воду в їхній спразі.
21 Сорок літ Ти прогодував їх у пустині, їм нічого не забракло, їхня
одіж не постарілася і їхня обува не
роздерлася. 22 І Ти дав їм царства і
народи, і дав їм насліддя за жеребом, *і вони успадкували Сіонову
землю, і землю Есевонського царя,
і землю Йоґа, царя Савана. 23 І Ти
помножив їхніх синів, як небесні
зірки, і Ти вів їх до землі, про яку ж
Ти сказав їхнім батькам, і вони її
успадкували. 24 І Ти впокорив перед ними тих, що жили на землі хананеїв, і Ти дав їх і їхніх царів і народи землі в їхні руки, щоб зробити
їм, як їм завгодно. 25 І вони взяли
високі міста і успадкували доми
повні всього добра, і стави обгороджені камінням, і виноградники, і
оливкові сади, і всяке їстивне дерево в множество. І вони попоїли, і
наситилися, і погрубіли, і погрубіли в цьому великому добрі. 26 І вони змінилися і відступили від тебе,
і покинули твій закон за своїм тілом, і вигубили твоїх пророків, які
засвідчили їм, щоб вони повернулися до тебе. І вони ж зробили великі хули. 27 І Ти дав їх в руку тих,
що гнітили і зло їм вчинили, і в часі
свого смуту вони закричали до тебе. І Ти з неба почув, і за твоїм великим милосердям Ти дав їм спасіння, Ти спас їх з рук їхніх ворогів. 28 І коли вони спочили, повернулися, щоб чинити лукаве перед
тобою. І Ти залишив їх в руках їхніх ворогів, і ті панували над ними.
І вони знову повернулися і закричали до тебе. Ти ж з неба вислухав і
спас їх у твоєму великому милосерді, 29 і Ти їм засвідчив, щоб вони
повернулися до твого закону, але
вони згорділи і не послухались, вони згрішили у твоїх заповідях і в
твоїх судах, *які, як вчинить чоловік, і житиме в них. І вони дали
плечі, щоб не послухати, і вчинили
свою шию твердою, і не послухалися. 30 І Ти терпів їм багато літ і
засвідчив їм твоїм духом. І вони не
сприйняли пророцтв твоїх пророків, і Ти дав їх в руки народів землі.
31 В твоїм же великім милосерді
Ти не зробив до кінця ані Ти не оставив їх, як Бог, бо Ти є сильний,
милосердний, щедрий захисник. 32
*І тепер, наш великий, владний і
страшний Боже, що зберігаєш завіт
і милосердя, не відверни твоє обличчя, ввесь труд, який знайшов
нас, і наших царів, і наших начальників, і наших священиків, і наших
пророків, і наших батьків, і увесь
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твій народ від днів ассурських
царів аж до цього дня. 33 І Ти є
праведний в усьому, що на нас
найшло і що по правді вчинив Ти
нам. Ми ж вчинили безбожно. 34 І
наші царі, і наші начальники, і наші
священики, і наші батьки не чинили твого закону і не сприймали
твоїх заповідей і твоє свідчення,
яке Ти засвідчив в них. 35 І вони в
твоєму доброму царстві і в твоїй
великій доброті, яку Ти дав їм, і в
широкій і жирній землі, яку Ти дав
перед ними, не послужили Тобі і не
відвернулися від своїх поганих
починів. 36 Ось ми сьогодні є рабами, і земля, яку Ти дав нашим
батькам, їсти її плід, 37 є царів,
яких Ти дав нам за наші гріхи, і
щоб панували нашими тілами, і
щоб чинили з нашим скотом як їм
до вподоби, і ми є у великому
смутку. 10,1 В усьому цьому ми
самі покладаємо віру, і пишемо, і
затверджують всі наші начальники,
і наші левіти, і наші священики.

Глава 10
2 І між знаменними ж були ці:
Неемія, Артасаста, Ахаліїв син, і
Седекія, 3 син Арая, Азарія, і Єремія, 4 Фасур, Амарія, Мелхія, 5 Аттис, Саванія, Маллух, 6 і Арам, Мерамут, Авдія, 7 Даніїл, Ґанатот, Варух, 8 Месуллам, Авія, Міяминь, 9
Маазія, Мелґа, Самая – вони священики. 10 Знову ж левіти: Ісус,
син Азарія, Ваванну, і з синів Надада Кадмиґель 11 і його брати Сафанія, Одуя, Калитан, Талія, Анан,
12 Миха, Роод, Асевія, 13 Какхор,
Саравія, Севанія, 14 Одія, сини Аванові, Венуєві. 15 Начальники народу: Форос, Фаатмоав, Ілам, Затуя. Сини 16 Ваннія – Азґад, Вевай,
17 Аанія, Ванґоя, Ідин, 18 Атир, Езекія, Азур, 19 Одувія, Ісам, Висія,
20 Рит, Анатот, Новай, 21 Меахвис,
Месулам, Ізир, 22 Месой, Евил, Садук, Єддуя, 23 Фалтія, Ананія, 24
Осія, Ананія, Асув, 25 Адой, Фалая, Совик, 26 Раум, Аесавана, Масиал, 27 і Аґія, Енан, Інам, 28 Малух, Реум, Ваана 29 і осталі з народу – священики й левіти, і дверники, і співаки, натаннеї, і кожний,
що приходить з народів землі до
божого закону, їхні жінки, і їхні сини, і їхні дочки, і кожний, що знає і
розуміє, 30 і скріплюється над своїми братами, і проклинає їх, і ввійшли в клятву і в прокляття, щоб ходити в божому законі, який є даний
рукою Мойсея, божого раба. Хай
вони зберігають і чинять всі господні заповіді і його суди, 31 щоб
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на'ша, и^ вс^и лю'дїе твои`. эT дн~и цр~евъ а^с#сђ'ръ [-]59
даy на' дн~ь то'й” И$ т^ы пра'въ е^си во всXњ и^же
прїидо'ша на на'съ (и^) ја%ко и%стин#ною сътвори'лъ е^си
(на'мъ)” [Мы' же]60 нечести'во съдњлахомъ. и^ цр~и на'ша, и^ нача'лницы наша, и^ сщ~е'нницы на'ша. и^ эTц~ы
на'ша не сътвори'ша зако'на твое^го, и^ не в#нима'ша
повеле'нїи твоиX. [и^ свњдњтельства твое^го]61 и^же
свњдњтельствовалъ е^си в ниX” И$ тїи въ црsтвїи
твое^мъ (бл~гомъ). и въ бл~гости твое'и мно'ѕњ ја%же
далъ е^си и^мъ. и^ в зе'мли` ширњ'ишеи и^ тђчнои
и^же далъ е^си преD ними не послђжи'ша тебњ. и^
не ѓ^брати'шася эT начина'нїи свои^хъ стропти'выX”
Се м^ы днsь раби` е^смы и^ зе'млю ю%же далъ е^си
эTц~емъ на'шимъ ја%сти плоD ея` цр~емъ. и^хже да'лъ
е^си намъ за грњхи на'ша, и^ пло'тьми на'шими
да владычествђю'тъ. и^ въ скотехъ на'шихъ
е^ли'ко ё^гоDно (тво'рятъ)62, и^ въ печа'ли вели'цњ
е^смы`” (-)63 НаD всњми си'ми м^ы са'ми, полага'емъ
вњрђ и^ пи'шемъ, и^ печата'ютъ вс^и нача'лницы
на'ша. (и^) левљ=ти на'ша [и^]64 сщ~е'ннцы на'ша”

Глvа, і~”
ё^ (знамена'телех# же бы'ша сїи`)1. нее^мїя,
[артасаста]2 сн~ъ а^халїевъ, и^ седекїя
сн~ъ [а%раїя]3. а^зарїя, и^ е^ремїя, фасђръ,
а^марїа, меlхїя, [а^т#ти'съ]4, саванїя, (маллXђ)5, (і а^рамъ)6, (мерамђ'џъ)7, а^вдїя, данїиль,
[ганаџонъ]8, варђхъ, [месђл#ламъ]9, а^вїя. мїаминь,
маа^зїя, [мелга`]10, самаїя. сїи` сщ~е'нницы” (Па'ки
же)11 левљ=ти, і^сђсъ сн~ъ [а^зарїя]12 (ваваnнђ)13. и^
эT сн~въ (-)14 [надаD]15, (каDмигель)16. и^ бра'тїа е^го
(сафа'нїа)17, ѓ^дђїа калитаn (џалїа)18 а^нанъ, миха
(роѓD)19, [а^севїя]20, [какхоръ]21, саравїя, севанїя,
[ѓ^дїя]22” Сн~ове (а^ва'ни. венђнїевы)23, началники
людїи, форо'съ, фаа^џмоа'въ, и^ламъ, [заџђїя]24”
Сн~ы [ван#нїи]25, а^згаD веваи, [а^а^нїя]26, (ваг#го'я)27,
и^дин атиръ. е^зекїя, а^зђръ, (ѓ^дђвїя)28, и^самъ,
висїя, (ри'џъ)29, анаџо'џъ, новаи, (меа^хвисъ)30, месђламъ, и^зи'ръ, (месои, е^ви'ль)31, садђ'къ. и^е^ддђя',
фалтїя, [ананїя]32, ѓ^сїе, ананїя, а^сђвъ, [а^до'и]33, фалая', совикъ раё'мъ, (а^е^савана, масиа^лъ, и^ а^гїя, е^нанъ)34, [и^намъ]35, малђхъ, реё'мъ, ваа'на, и^ про'чїи эT людїи” Сщ~е'нницы [и^]36
левљ=ти, (и^) две'рницы, (и^) пњвцы (наџанне'и)37. и^
вс^я и^же прихо'дитъ эT ја^зы'къ зе'м#скихъ къ
зако'нђ бж~їю же'ны и^хъ, [и^]38 сн~ове и^хъ, [и^]39
дще'ри и^хъ [и^]40 вся'къ вњдяи. и^ разђмњя'и
[и^]40 ё^крњпляайся на братїю свою. и^ проклиная иX. и^ внидо'ша въ кляTвђ, и^ в# проклятїе
е^же ходити въ зако'нњ бж~їи`, и^же данъ е^сть
рђкою мољ=сїя раба` бж~їа” да сътворятъ и^ съзраняT вс^я повелњнїя гн~я. и^ сђды е^го [-]41 е^же
732
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не да'ти дще'реи на'шихъ лю'демъ зе'м#скимъ и^
дщере'и и^хъ не во'змемъ сн~овомъ на'шимъ” (-)42
Лю'дїе (же) земли` и^же възно'сятъ вс^я продаа'нїя, и^ вс^я на потребђ въ дн~и сђбо'ты да прода'ют# не (въспрїимемъ ни'же) кђ'пимъ эT ниX в
сђбо'ты н^и въ дн~ь ст~ыи” И$ ѓ^ста'вимъ лњто
сеDмое. и^ дња'нїе всњхъ рђкъ (ѓ^ста'вимъ), и^ поста'виM межи на'ми (-)43 даа'ти на'мъ тре'тїя ча'сть
дидра'гмы на лњто на дњ'ло до'мђ б~а на'шего.
въ хлњбы преDставле'нїя, и^ въ жертвы повся`дне'вныя, и^ все`соyженїе при'сное” Сђбо'тъ но'вомњсечныX
въ пра'зницњхъ и^ въ ст~ая [-]44 ја%же за грњхъ
да помоляTся за і^и^л~я, и^ во (все подобїе)45 до'мђ
б~а на'шего, и^ жре'бїи посла'хомъ на приноше'нїе
древесъ междђ сщ~енникъ и^ левљ=тъ и^ лю'дїи,
[и^]46 да възно'сятъ в до'мъ б~а на'шего. по до'мњхъ эTц~ъ на'шихъ эT вре'мени по времени, эT
лњта до лњта сожега'ти на ѓ%лтари г~а б~а на'шего. ја%ко пи'сано е^сть въ зако'нњ” И$ да прино'симъ прьвороDное земли` на'шея. и^ пр'ьвыхъ [всњхъ]47
плоD всякаго дре'ва, эT лњта до лњта. въ
до'мъ гн~ь и^ прьвенци сн~овъ на'шихъ и^ ско'тъ
на'шиX ја%ко пи'сано е^сть в зако'нњ” И$ пр'ьвыX волъ
на'шихъ, и^ (пр'ьвыхъ) ѓ^вчатъ на'шихъ приноси'ти въ до'мъ б~а на'шего сщ~е'нникомъ, и^же слђжатъ въ домђ` б~а нашего. и^ прь'выXX пи'щъ нашиX, и^ плоD вся'каго дре'ва, (-)48 і^ е^ле'ю да прино'симъ сщ~е'нникомъ въ съкро'вище до'мђ б~ђ [нашемђ]49. и^ десяти'нђ земли` нашея левљ=томъ”
[-]50 Тїи` левљ=ти десяти'нђ прїемлютъ во всXњ
гра'дњхъ (дњлъ)51 нашихъ” (-)52 БђдеT (же) сщ~е'нникъ сн~ъ а^ар^ о'новъ, съ левљ=ты въ десяти'нахъ
левљ=томъ. и^ левљ==ти приносятъ десятђю
ча'сть, десяти'ны (свое'я) в до'мъ б~а (нашего,
въ до'мъ съкро'вищныи б~а нашего). ја%ко въ съкро'вища принесTђ сн~ы і^и^л~евы. и^ сн~ове левљ=тъстїи пр'ьвины, п#шени'цы и^ вина` і^ е^ле'а” И$ т^ђ
бђдTђ сосђ'ди (гн~и)53, и^ сщ~е'нницы [и^]54 пњвцы и^
дверни'цы. и^ не ѓ^ста'вимъ до'мђ б~а на'шего”

Глvа, а~і”
1

[бита'ша же] нача'лници людїи въ і^ерsли'мњ, и^ прочїи` наро'ди посла'ша жребїи. да
во'змђтъ е^ді'нђ часть эT десяти`. да
пребыва'етъ въ і^ерsли'мњ гра'дњ ст~њмъ,
и^ де'вять частїи въ' градXњ” (-)2 Блsвиша (же)
лю'дїе всњхъ мђж'їи и^же себњ` во'лею возда'ша.
да ѓ^бита'ютъ въ і^ерsли'мњ” (-)3 Сїи (б^о) сђть
нача'лницы вла'сти и^же ѓ^бита'ша въ і^ерsли'мњ. и^
въ [гра'дњ]4 і^ё'довњ” Э$бита' (же) е^ді'нъ ко'ждо
въ дръжа'вњ свое'и, [и^]5 въ гра'дњхъ і^и^л~я. сщ~ен#733

не дати наших дочок народам землі, і їхніх дочок не візьмемо нашим
синам. 32 А народ землі, що приносить все на продаж і все на потребу, щоб продавати в день суботи,
не приймемо ані не купимо в них в
суботу ані у святий день. І оставимо сьомий рік і оставимо діло всіх
рук, 33 і постановимо між нами давати нам третю частину дидрахми
на рік на діло дому нашого Бога, 34
на хліби предложення і на повсякденні жертви, і всепалення в суботи, новомісяці, на празники і на
святе, і щоб помолилися за Ізраїль,
за гріхи, і на всі діла дому нашого
Бога. 35 І ми кинули жереби на
приношення дерев між священиками, і левітами, і народом. І щоб
приносили до дому нашого Бога за
домами наших батьків, від часів до
часів, з року до року, щоб спалювати на жертовнику нашого Господа Бога, так як є записано в законі.
36 І щоб ми приносили первоплоди
нашої землі і первоплоди всіх плодів всякого дерева з року до року
до господнього дому, 37 і наших
первородних синів, і нашу скотину,
так як є написано в законі, і наших
первородних волів, і наших первородних овець приносити до дому
нашого Бога священикам, що служать в домі нашого Бога. 38 І первоплоди нашої їжі, і плід всякого
дерева й олії принесемо священикам до скарбниці дому нашому Богові, і десятину нашої землі левітам. Ті левіти отримують десятину
в усіх містах наших діл. 39 Буде же
священик, Ааронів син, з левітами
в левітських десятинах, і левіти
приносять десяту частину своєї десятини в дім нашого Бога, в дім
скарбниці нашого Бога. 40 Так як
до скарбів принесуть ізраїльські сини, і левітські сини принесуть первоплоди пшениці і вина і олії. І там
буде господній посуд, і священики,
і співаки, і дверники, і не покинемо
дім нашого Бога.

Глава 11
1 Жили ж начальники народу в
Єрусалимі. І осталі народу кинули
жереб, щоб взяти одну частку з десятьох, щоб вона перебувала в святому місті Єрусалимі, і дев’ять часток в інших містах. 2 Поблагословив же народ всіх мужів, які собі
добровільно постановили, щоб проживати в Єрусалимі, 3 бо ці є начальники влади, які проживали в Єрусалимі і в юдовім місті. Жив же
кожний один у своєму наслідді і в
ізраїльських містах, священики, ле-
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віти, церковні слуги і сини Соломонових рабів. 4 І в Єрусалимі проживали з Юдових синів і Веніяминових синів: з синів же Юдиних –
Атеей, Азаїновий син, Захаріїн син,
Самаріїн син, Сафатіїв син, Масеїлів син; з синів Фареса – 5 і Малія,
Варуховий син, син Халаза, син
Озія, син Адасія, Йоримовий син,
Захаріїв син, Силоніїв син. 6 Всі
Фаресові сини, що проживали в Єрусалимі – 400, 60 сильних мужів.
7 Це є Веніяминові сини: Селлон,
Месулаїв син, Йоадів син, син Вадая, син Колія, Масіїв син, Етієлів
син, син Йосая, 8 і після нього Еваїл, Селлай – 900, 28. 9 І Йовель,
син Зехри, – головуючий над ними,
Юда, Асанаїв син, – з другого міста. 10 І зі священиків: і Адія, син
Йоаримів, Яхинів, 11 Сарея, син
Елхина, Месуламів син, Садоків
син, Маріотів син, Етів син, – перед
божим домом, 12 і брати їхні, що
роблять діло церкви, – 8 сот, 22 і
Надая, син Єроама, Валаліїного сина, Намасового сина; Захаріїні сини: Васетурів син, сина Мелхія, 13 і
його брати начальники родів – 200,
42; І месей, Езріїв син, Месаримотового сина, Еммерового сина, 14 і
їхні брати, дуже сильні – 128. І їхній володар Сокріїл – син сильних.
15 І з левітів: Самея, Осувів син,
Езріїв син, 17 і Матанія, Михаїв
син, і Йовид, Самуїв син, 18 – 284.
18 І дверники: Аккув, Теламин і їхні брати, що стерегли брами, – 172.
22 З левітських начальників – Ваніїв син і Озіїв син, Авіїв син, Михаїв син, і з Асафових синів, що
співали перед ділом божого дому,
23 бо царська заповідь була на них;
24 і Фатая, син Вазиза, – до царської руки через всяку потребу народу 25 і до дворів, що є на їхніх полях; і з Юдиних синів, що проживали в Коріатарівоці, 26 і в Осує, 27 і
у Вирсавії, 28 і в їхніх дворах, Лахис, і їхні поля, і перебували у Вeрсаві. 31 Сини ж Веніяминові з Ґавада, Махамас – будівничі. 36 І з левітів – Юдині і Веніяминові частки.

Глава 12
1 Це ж є священики і левіти, що
прийшли з Зоровавелем, Салатіїловим сином: і Ісусарай, Єремія, Ездра, 2 Амарія, Маллух, 3 Селхенія. 7
Ті начальники священиків і їхні
брати в днях Ісуа. 8 І левіти ж Ісуя,
Вануй, Кадміїл, Саравія, Йодай,
Маттанія при їхніх руках, і їхні
брати 9 на щоденній службі. 10 Єсуя ж породив Йоакима, Йоаким
породив Елиасива, Елиасив поро-
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ницы [-]6 левљ=ти (-)7 цр~ковнїи слђ'ги, и^ сн~ове
рабъ [соло'моновыхъ]8” И$ въ і^ерsли'мњ ѓ^бита'ша эT
сн~овъ і^ё'довыX, и^ сн~ов# венїаминь” эT сн~ов (же)
і^ё'довыX [а^џе'ей]9 сн~ъ а^зїинъ, сн~ъ захарїинъ, сн~ъ
[самирїи]10, сн~ъ сафатїевъ. сн~ъ [масеи'ль]11” [-]12
эT сн~въ фаресъ, и^ [малїа]13 сн~ъ варђховъ, сн~ъ
хала'за. сн~ъ ѓ^зїя. сн~ъ а^даїя. сн~ъ [і^ѓ^а^ри'моv]14.
сн~ъ заха'рїевъ. сн~ъ силонїевъ” Вс^и сн~ове фаре'совы,
и^же ѓ^бита'ша въ і^ерsли'мњ. у~, ћ~, (-)15 мђ'жи
крњпки” (-)16 Си'же сђть сн~ове венїамини. [сел#лоn]17 сн~ъ [месђла'евъ]18. сн~ъ и^ѓ^а'дъ. сн~ъ (вадаїя)19. сн~ъ колїя. сн~ъ (масїевъ)20. сн~ъ е^џїель.
сн~ъ [і^ѓ^саїя]21” И$ по неM (е^ваи'ль)22, (сел#ла'и)23, ц~,
к~и. і^ (и^ѓ^ве'ль)24 сн~ъ зе'хри преDста'тель наD ни'ми
(-)25 і^ё'да, сн~ъ а^сана'евъ, эT гра'да вто'раh [и^]26 эT
сщ~е'нникъ. и^ (а^дїя)27 сн~ъ и^ѓ^а^ри'моv ја^хи'нь, [саре'я]28 сн~ъ [е^л#хина]29. сн~ъ месђла'мовъ. сн~ъ [садо'ковъ]30. сн~ъ марїѓ'џъ. сн~ъ е^то'въ, преди до'мђ
бж~їю” И$ братїа иX дњ'лающи дњло (цр~квї)31 [и~
соT, к~в]32. [и а^даїя сн~ъ е^роа'ма]33, [сн~а]34 [валалїина]35. [сн~а]36 [нама'сова]37” [Сн~ы]38 заха'рїины.
сн~ъ [васеџђровъ]39. сн~ъ мельхїя и^ бра'тїа е^го
нача'лници эTц~еM, с~, м~в” И$ [месе'и]40 сн~ъ [е^зрїевъ]41.
[сн~а]42 [месарими'џова]43. [сн~а е^м#ме'ря]44 и^ бра'тїя
[и^хъ]45 си'лны (ѕњло)46, рк~и” И$ преDста'тель иX [сокрїиль]47 сн~ъ си'лныхъ, и^ эT левљ=тъ, саме'я сн~ъ
(ѓ^сђвовъ)48. сн~ъ е^зрїевъ. и^ [маџанїа]49 сн~ъ
михаеv. і^ и^ѓ^виD сн~ъ самђи^е^въ, сп~д. и^ дверъницы,
[а^к#кђвъ]50 теламинъ, и^ бра'тїя и^хъ [и^же стрежахђ враT]51, рѓ~в” (-)52 эT нача'лникъ левљ=тъскихъ сн~ъ ванїевъ. [и^]53 [сн~ъ]54 (ѓ^зїевъ)55. сн~ъ
(а^вїевъ)56. сн~ъ миха'евъ. (и^) эT сн~овъ а^са'фовыX,
пою'щиX преD дњломъ до'мђ бж~їя. ја%ко заповDњ
цр~ьска б^њ на ниX, и^ фаџаїа. сн~ъ васиза` до рђки`
цр~евы вся'коя раd потребы людїи. и^ къ дворомъ
и^же сђть на селехъ иX” и^ эT сн~овъ і^ё'диныX и^же
ѓ^бита'ша в (корїаџарњвоцњ)57 и^ в (осђе')58, и^ въ
вирсавїи`. и^ дво'ры иX, лахи'съ и^ се'ла иX. и^ пребыва'ше ё^ вер#савы” [-]59 Сн~ове (же) венїами'ни эT
[гавада]60 [махама'съ]61, (ё^модњ'лныи), и^ эT левљT
ча'сти і^ё^де'и [и^]62 венїамини”

Глvа, в~і”
1

[їи же] сђть сщ~енницы и^ левљ=ти и^же
въсходя'щїи съ зороваве'лемъ сн~омъ салаџїи'левымъ. і^ (и^сђсара'и)2, [и^е^ремїя], е%здра,
а^марїя (мђл#лђ'хъ)3, [сел#хе'нїа]4. тїи началницы сщ~енникомъ и^ бра'тїя и^хъ въ дн~и
(и^сђ'а)5 и^ левљ=ти (же) (і^и^сђя)6, ванђ'и, кадмїи'ль,
саравїа, и^ѓ^да'и, маџ#џа'нїя, при рђка'хъ [и^хъ]7, и^
бра'тїя и^хъ, въ повседн~евномъ слђже'нїи” (И$е^сђ'я же)8 роди` и^ѓ^а^ки'ма, (-)9 и^ѓ^а^ки'мъ роди`, е^ли734
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а^сива, (-)10 е^лиа^си'въ [роди`]11, и^ѓ^а^да'я. (-)12 и^ѓ^а^да'и роди` и^ѓ^наџа'на, і^ и^ѓ^наџа'нъ роди` [а^ддђя]13.
(-)14 Въ дн~и (же) и^ѓ^а^ки'ма бра'тїа е^го бя'хђ
сщ~ен#ницы и^ нача'лницы ѓ^би'телеM, сара'їя, (маа^рїа)15, [і^е^ремїа]16, а^нанїа, е%здра, [месола'мъ]17, а^марїя, (и^ѓ^нъна'мъ)18, а^малђхъ, и^ѓ^наџа'нъ, [сел#хенїя]19, и^ѓ'сифъ, [а^ра'и, мана'съ]20, марїѓ'џъ, е^л#ке'и, [а^дада'и]21, (и^) заха'рїа, ганаџо'џъ, [месола'мъ]22,
а^вїа, (зехри'мъ)23, венїами'нъ, [керо'съ]24, (е^фелетїе^въ)25, [валга'съ]26, [мамђ'и]27, [семенїа]28, и^ѓ^а^наџаn,
и^а^риM, [маџана'и]29 [е^дїѓ]30, (ѓ%з#зи)31, села'їя, кал#ла'їа, (кавеџъ)32, е^лкїа, а^савїа, [и^ѓ^наџаn, сае^лъ]33”
Левљ=ти въ дн~и е^^лїаси'ва, и^ѓ^а'да, [-]34 [иѓ^на'нъ]35,
и^дђя. пи'саны началницы ѓ^би'телем#. и^ сщ~енницы въ црsтво да'рїя пе'рьскаго. (и^) сн~ове левљ=и
нача'лницы ѓ^би'телемъ пи'сани въ кни'ѕњ слове'съ
дн~їи. и^ да'же до дн~и и^ѓ^на'нъ сн~а [е^лїа^си'въ]36. и^
нача'лницы левљ=томъ. а^равїя, и^ саравїя, и^
(ѓ^сђ'и)37. и^ сн~ы каDми'ловы, и^ бра'тїя иX (по кра'тњхъ свои^хъ)38 да въсхва'лятъ (-)39 и^сповњдятъ по за'повњди двд~вњ мђж'а бж~їя, въздержа'тъ ра'вно по чинђ`, эT дн~и до дн~и” И$ вънегда` събра'ти м^и две'рники. въ дн~и [и^а^ки'ма]40
сн~а (и^е^сђева)41. сн~а и^ѓ^седе'кова, и^ въ дн~и нее^мїе^вы, и^ е'здры сщ~ен#ника и^ писъца`. и^ въ ѓ^бновле'нїи стњны` і^ерsлимъски. (и^) взыска'ша левљ=ти [эT
всњхъ мњ'стъ]42 свои^хъ, да възведђтъ и^хъ въ
і^ерsлимъ. [и^]43 сътво'ряT ѓ^бновленїе и^ весе'лїе, в
дњя'нїе и^ хвале'нїе пњсни, (и^) в кимъва'ли и^
свирили и^ гђсли. и^ събра'ни же сђть сн~ове пњснемъ, и^ эT градъ ѓ%крsтъ і^ерsлима и^ эT се'лъ
[нетђџа'та]44 [и^ эT (до'мђ) галга'лъ]45 и^ эT страны` [е^ва` и^ а^змавеT]46. ја%ко се'ла съзида'хђ себњ`
пњвцы` (ѓ%крsтъ)47 і^ерsлима и^ ѓ^чищени сђть сщ~еnницы и^ левљ=ти. и^ ѓ^чисти'ша лю'ди и^ вра'та и^
стњ'ны (-)48 въсходи'ти (же) сътвори'лъ нача'лницы
і^ё'дины на стњ'ны, и^ поста'вихъ два (кли'роса)
хвалы` ра'ди вели'кїя. и^ проидо'ша на десно на
стњнђ` къ [вра'тоM]49 гря'знымъ. і^ и^до'ша за ни'ми (ѓ^џа'їа)50 и^ полови'на ча'сти нача'лникъ і^ё'диныхъ и^ а^за'рїа, [и^]51 е'здра и^ (мисолла'мъ)52 і^ё'да.
и^ венїами'нъ, и^ самела'їа, [-]53 і^е^ремїя” И$ эT
сн~овъ сщ~енникъ въ трђба'хъ. заха'рїа сн~ъ и^ѓ^наџа'ноv. сн~ъ сама'їя, сн~ъ [маџа'нїя]54, сн~ъ миха'їя, сн~ъ [зам#хђръ]55, сн~ъ а^са'фовъ, и^ бра'тїа е^го
сама'їа и^ ѓ^зїиl. (и^) [гело'нъ, и^а^ма'їя]56, наџанаи'ль,
і^ё'да, [и^]57 а^на'ни” Є$же хвали'ти въ пњ'снехъ дв~да мђ'жа бж~їа” И$ е'здра пи'сецъ преD ни'ми на
вра'тXњ (хвали'ти)58 проти'въ и^хъ, и^ възошли` на
стђпни гра'да двд~ва на въсхо'дъ стњны` на доM
двд~въ. и^ да'же до вра'тъ во'дныхъ, къ въсто'кђ. и^ клиросъ вторы'и хвалђ` възда'ющи и^дяше
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див Йоадая, 11 Йоадай породив Йонатана і Йонатан породив Аддуя.
12 В днях же Йоакима його брати
були священиками і начальниками
родів: Сарая, Маарія, Єремія, Ананія, 13 Ездри, Месолам, Амарія,
Йоннам, 14 Амалух, Йонатан, Селхенія, Йосиф, 15 Арай, Манас, Маріот, Елкей, 16 Ададай, і Захарія,
Ґанатот, Месолам, 17 Авія, Зехрим,
Веніямин, Керос, Ефелетієв, 18
Валґас, Мамуй, Семенія, Йоанатан,
19 Ярим, Матанай, Едіо, Оззи, 20
Селая, Каллая, Кавет, 21 Елкія, Асавія, Йонатан, Саел. 22 Левіти в
днях Еліясива: Йоада, Йонан, Ідуя
записані володарями родів і священиками в царстві Дарія перського. 23 І сини Левія – начальники
родів записані в книзі літописів і
аж до днів Йонана, Еліясивого сина. 24 І начальники левітів Аравія, і
Саравія, і Осуй, і Кадмилові сини, і
їхні брати в своїх числах, щоб
співати, визнаватися за заповіддю
Давида, божого мужа, щоб тримали
рівно за чином, від дня до дня. 25 І
коли я збирав дверників 26 в днях
Якима, Єсуєвого сина, Йоседекового сина, і в днях Неемієвих і
Ездри, священика і писаря, 27 і в
обновленні єрусалимської стіни, і
шукали левіти в усіх своїх місцях,
щоб їх привести до Єрусалиму, і
зробити обновлення і радість в
ділах і співах похвали, і в цимбалах, і сопілках, і гуслях. 28 І зібралися ж сини співаків також з міст
довкруги Єрусалиму: і з дворів Нетутата, 29 і з дому Галгал, і з околиці Ева, і Азмавета. Бо співаки
будували собі двори довкруги Єрусалиму. 22,30 І священики, й левіти
очистилися і очистили народ, і
брами, і мур. 31 Дав же я вийти
начальникам Юди на мур, і я поставив два хори задля великого
співу, і пішли справа по стіні до
брами гною, 32 і за ними пішли
Отая і половина частки юдиних
начальників, 33 і Азарія, і Ездра, і
Мисоллам, Юда, 34 і Веніямин, і
Самелая, Єремія. 35 І з синів священиків з трубами Захарія, син Йонатанів, син Самая, син Матанія,
син Михая, Замхурів син, Асафів
син, 36 і його брати Самая, і Озіїл, і
Ґелон, Ямая, Натанаїл, Юда, і Ананій, щоб співати хвали піснями Давида, божого чоловіка. І перед ними Ездра, писар, 37 над брамою,
щоб співати хвали напроти них. І
пішли на сходи міста Давидового
на підйомі муру на дім Давидів і аж
до брами води на сході. 38 І другий
хор, віддаючи хвалу, ішов їм назустріч. І я за ним, і половина частини
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народу по стіні, і над Уримовим
стовпом, і аж до широкої стіни, 39 і
понад брамою Ефраїма, і над старою брамою, і над рибною брамою,
і вежою Анамеїла, і від стовпа
Емата аж до брами стад, і стали в
брамі сторожі. 40 Стали ж два
хори, співаючи хвалу в божому
домі, і я, і половина частини війська зі мною. 41 І священики Еліяким, Маасія, Веніямін, Махея,
Елиона, і Захарія, і Ананія, 42 і
Семея, і Елеазар, і Озія, і Оаннан, і
Мелхія, і Еламій, і Езур. І було
чути співаків і Езрая. І почислили, і
забажали, 43 і принесли жертву в
тому дні, великі жертви, і зраділи,
адже Бог розвеселив їх великою
радістю. Але й їхні жінки і їхні діти
раділи, і було чути ту радість в
Єрусалимі далеко. 44 Встали ж в
тому дні мужі, які над скарбами
господнього дому, первоплодами і
десятинами, щоб внесли всередину
за ними міські начальники дари
священикам і левітам, бо була радість в Єрусалимі і в Юдеї в священиків і в левітів, що стояли. 45 І
зберегли стриманість своєму Богові, і зберегли очищення, і співаків, і
дверників, за наказом Давида і Соломона, його сина. 46 І так, як в
Давидових днях, був Йосафат на
чолі, були настановлені співакам
старшини, тим, що приносили хвалу в пісні, визнавалися Богові. 47 І
ввесь Ізраїль в днях Зоровавеля і в
днях Неемії давали частки співакам
і дверникам, з дня на день їжу, і
освячували левітів, і левіти освячували синів Ааронових.

Глава 13
мой5. 23

1 В *дні же тому прочитано було
з Мойсеєвої книги, як слухав народ
знайдено було в ній, записано, щоб
не ввійшли амоніти і моавіти до божої церкви аж до віку, 2 задля того,
що вони не зустріли ізраїльських
синів з хлібом і водою, і вивели
проти них Валаама на їхнє прокляття; і Бог наш повернув прокляття
на благословення. 3 І сталося ж, коли слухали закон, відлучили всіх
чужинців від Ізраїля. 4 І над тим
був священик Іліасив, що був наставником в скарбниці дому нашого
Бога і приятелем Товії. 5 Він зробив собі велику скарбницю, і там
були перед ним ті, що давали дари,
і ладан ,і посуд, і десятину, пшеницю, вино, і олію, частки левітам, і
співакам, і вірним, і первоплоди
священиків. 6 В усьому ж тому я не
був в Єрусалимі, бо в трьохсотому
році, 25-ому Артаксеркса, вавилон-
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эT сђпротивъ и^хъ” И$ а'зъ по не'мъ и^ полови'нђ
ча'сти людїи по стњнњ`, и^ на столпњ` (ё^ри'мли)59. и^
да'же до стњны` пространнњ'иши, и^ на вра'тњхъ
е^фраи'ма. и^ на вра'тњхъ (стары'хъ)60, и^ на вра'тXњ
ры'бных#. и сто'лпъ анамеи'ля, и^ эT сто'лпъ (е^ма'џъ)61 и^ да'же до вра'тъ стаDныхъ. и^ поста'виша
въ вра'тњхъ стра'жїи” (-)62 Ста'ша (же) дв^а кли'роса
хваля'ще в домђ` бж~їи, и^ а'зъ и^ по'лъ ча'сти,
во'и съ мно'ю” И$ сщ~енницы е^лїаки'мъ, маа^сїя, венїами'нъ, (махе'я)63, е^лиѓ^на, (и^) заха'рїа, (и^) а^нанїя, и^ семе'їя, и^ е^леа^за'ръ, и^ ѓ^зїа и^ [ѓ^а^нна'нъ]64, и^ мелхїя, и^ е^ламїи, и^ е^зђръ” И$ слы'шаша
пњвцы` [и^ е^зра'и^я]65. и^ съгляда'ша (и^ въжделњша) и^ пожро'ша въ дн~ь то'и, же'ртвы вели'кїи, и^
възвесели'шася. ја%ко б~ъ б^о възвесели'лъ и^хъ [весе'лїемъ вели'киM]66. н^о и^ же'ны и^хъ и ча'да иX ра'довахђся. и^ слы'шано бы'сть весе'лїе (т^о) въ і^ерsлмњ дале'че” (-)67 Въсчита'ша (же) въ дн~ь то'и
мђж'и наD (сокро'вищемъ до'мђ гн~я)68. нача'лныхъ
пло'довъ, и^ къ десяти'наM. (да внђтръ вно'сятъ)69
по ни'хъ нача'лницы граDски (бл~годњя'нїи)70. сщ~енникоM и левљ=тоM. ја%ко весе'лїе б^њ (въ і^ерsлимњ и^) въ
і^ё^де'и. (-)71 въ сщ~енницњхъ и^ въ левљ=тњхъ преDстоящи” И съхрани'ша въздръжа'нїе [-]72 б~ђ свое^мђ,
и^ въздержа'ша ѓ^чище'нїя и^ пњвцовъ, и^ две'рниковъ, по повеле'нїю дв~да и^ [соло'мона]73 сн~а е^го” (И$)
ја%ко въ дн~и двд~вы (и^ѓ^а^сафа'тъ)74 эT нача'ла (бя'хђ
поста'влени пњвцемъ старњишины)75, въ пњсни
(хваля'щи и^сповњдђ'ющи)76 б~ђ” И$ весь і^и^л~ь въ дн~и
зорова'веля [и^ въ дн~и нее^мїя]77 дая'хђ ча'сти пњвцеM
и^ две'рникомъ эT дн~и до дн~и бра'шно. и^ ст~яхђ
левљ=ти. и^ левљти ст~яхђ сн~овъ а^аро'новыхъ”

Глvа, г~і”
ъ *дн~ь (же) то'и чте'но е^сть въ кни'ѕњ
мољ=сїѓвњ, (слы'шащимъ)1 лю'дем#. (-)2 ѓ^брњте'но е^сть пи'сано в не'и да не и%мTђ
влњсти (а^мони'ти)3, и^ моа^ви'ти въ цр~ковь
бж~їю даже до' вњка. того ради и^же не въстрњтоша сн~въ і^и^л~евъ съ хлњбомъ и^ водо'ю” І$ и^зведо'ша на [нихъ]4 валаа'ма на прокля'тїе и^хъ, и^
ѓ^брати'лъ б~ъ нашъ прокляTство на блsвенїе” И$
бы'ст (же) е^гда` слы'шахђ зако'нъ, [-]5 эTлђчи'ша
всњхъ чђжихъ эT і^и^л~я. и^ на то'мъ бы'сть и^лїаси'въ сщ~енникъ. (и^же бы'сть преDста'тель)6 въ
сокро'вищномъ домђ` б~а нашего. (и^ прїятель)7,
товїя, (-)8 сътвори` себњ сокро'вище вели'ко. и^
т^ђ бя'хђ преD нимъ предъставля'ющи да'ры и^
џемїа'мъ и^ сосђды и^ десяти'нђ, пшени'цђ вино`
і^ еле'и. ча'сти левљ=томъ и^ пњвцемъ и^ вњрныM и^
прь'выя сщ~ен#ническїя ча'сти, (-)9 въ всњх (же)
тњхъ не бы'хъ въ і^ерsлимњ ја%ко въ лњто (три736

е~ мо= к~г
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со'тное, к~ е)10, [а^ртаће'рска]11 цр~я вављ=лон#ска, прїидо'хъ къ цр~ю, и^ въ конецъ дн~їи моли'хся цр~ю”
И$ прїидо'хъ въ і^ерsлимъ и^ разђмњхъ ѕл^о чт^о
сътвори'лъ е^лїаси'въ товїи, да сътво'ряT е^мђ
сокровище въ притво'рњ до'мђ бж~їя. и^ ѕло` ми
ви'дњлося ѕњло” І$ и^зве'ргъ вс^я сосђды до'мђ товїева во'нъ эT сокро'вищA и^ реко'хъ и^ ѓ^чи'стиша
сокро'вище” И$ па'ки поста'вихъ (-)12 сосђды въ
домђ` бж~їи, жрътвђ и^ џимїа'мъ, и^ позна'хъ
ја%ко ча'сти левљTскїя не бы'ша да'ны” И$ побњго'ша е^ді'нъ къж'до въ странђ` свою левљ=ты и^
пњвцы` творя'ще дњло (и^хъ). и^ котора'хђся съ
страти'гами, и^ реко'хъ чесо ради ѓ^ставися доM
бж~їи, и^ събра'лъ и^хъ” И$ повелњвъ ста'ти въ
стоя'нїи своиXX и весь і^ё'да приноша'ше десяти'нђ, пшени'цы и^ вина` и^ е^ле'я въ закро'вы, поD рђкђ селемїя сщ~ен#ника, и^ садо'ка писца`, и^ фада'їя эT левљ=тъ, и^ в рђки и^хъ” А$на'нъ сн~ъ [захђровъ]13, сн~ъ [маџа'нїевъ]14, ја^ко вњрны и^скђшени сђть надъ ни'ми (на ча'сти)15 бра'тїи своиX”
Въспомяни` м^я бж~е [мой]16 того ради и^ да не
ѓ^скђдњеT млsть моя` ја%же сътвори'хъ в домђ
(-)17 б~ђ [мое^мђ]18 [и^ в чи'нњхъ е^го]19” Въ дн~ехъ
тњхъ ви'дњхъ въ і^ё'дњ млатя'щиX лны` въ
сђбо'тђ. (-)20 нося'щихъ кро'шницы. и^ напрата'ющи на ѓ^сля'та (-)21 вино, и^ гро'здїе, и^ смо'кви,
и^ вся'ко бре'мя приноша'хђ въ і^ерsлимъ, въ дн~и
сђботныи” И$ свњдњтельствова'хъ и^мъ да въ
дн~ь которыи прода'ти подоба'етъ да продаю'тъ. и^ [тљ=ря'не]22 ѓ^бита'ша в неи възнося'щи
ры'бы и^ вс^я прода'нная, (и^) продавахђ в сђбо'ты. сн~овомъ і^ё'диныM въ іерsлі'ме и^ ѓ^бличи`
(держа'внњишиX)23 въ і^ё^деи` (-)24 и^ рњхъ и^мъ”
Чт^о сїя ве'щь ѕла` и^же в^ы творите`. и^ скверните`
дн~ь сђбо'тныи, ни` л^и сїя сътвори'ша эTц~ы наши. і^ и^зве'лъ б~ъ на'шъ на ни'хъ и^ на наs все`
ѕл^о то`, и^ на гра'дъ се'и” И$ вы` приложи'сте ја%рости на і^и^л~я скверня'щи сђбо'тђ” (-)25 Бы'сть (же)
е^гда` поко'ишася вра'та і^ерsлі'м#ская въ дн~ь сђбо'тныи (-)26 реко'хъ, и^ запро'шA двери. и^ повелњлъ
да не эTврьза'ютъ и^хъ даже по сђбо'тњ, и^ эT
ѓ^тро'къ мои^хъ поста'вихъ на вра'тахъ да ни
е^ді'нъ вно'ситъ бре'мя въ дн~ь сђбо'тныи” И$
ста'ша [потре'бницы]27 и^ прода'ющи вс^я прода'н#ная внњ` і^е^рsлима. е^дїнощи и^ два'щи (-)28 свњдњтеlствова'хъ и^мъ, и^ реко'хъ и^мъ” Чт^о вы`
пребыва'ете ё^ стњны`, а%ще втори'цею т^о сътворите` рђкђ (-)29 послю` на ва'съ. (того` ради)
эT вре'мени того не прїидо'ша въ сђбо'тђ” И$
реко'х (же) левљ=тоM и^же бя'хђ ѓ^чище'ни дабы` пришла` съхрани'ти вра'та (и^) ст~ити дн~ь сђбо'тныи, (и^) сего ради въспомяни` м^я бж~е, и^ прос737

ського царя, я прийшов до царя. І
по закінченні днів я прохав царя 7 і
я прийшов до Єрусалиму, і я зрозумів зло, яке зробив Еліясив Товії,
щоб зробити йому скарбницю в
притворі божого дому, 8 і мені здавалося дуже поганим. І викинувши
ввесь посуд Товієвого дому геть зі
скарбниці, 9 і сказав я, і очистили
скарбницю. І знову я поставив посуд в божому домі, жертву і ладан.
10 І я довідався, що не були дані
частки левітські. І втекли левіти і
співаки, що чинили їхнє діло, кожний один до своєї околиці. 11 І вони боролися з вождями, і я сказав:
Задля чого покинено божий дім? І я
їх зібрав. І як я наказав їм стояти у
своїх чинах, 12 і ввесь Юда приносив десятину пшениці, і вина, і олії
до шпихлірів, 13 під руку священика Селемія, і писаря Садока, і Фадая з евітів, і в їхні руки. Анан, Захурів син, Матаніїв син – були над
ними, над частками своїх братів, бо
були вірними, випробованими. 14
Згадай мене, мій Боже, задля того, і
хай не забракне мені милосердя за
те, що я зробив в домі мого Бога і в
його чинах. 15 В тих днях побачив
я в Юди тих, що топтали винотоки
в суботу, що несли снопи і накладали на ослів вино, і виноград, і
фіґи, і всякі тягарі, приносили до
Єрусалиму в день суботи. І я їм зауважив, щоб продавали в день, в
котрому належиться продавати. 16
І в ньому мешкали тиряни, що приносили риби і всякий товар, і продавали в суботу юдиним синам в
Єрусалимі. 17 І я оскаржив шляхтичів в Юдеї, і я сказав їм: Що це
за погане діло, яке ви робите, і опоганюєте суботній день? 18 Чи не
так зробили наші батьки? І наш Бог
наніс на них і на нас, і на це місто
все те зло. І ви додали злість на Ізраїль, опоганюючи суботу. 19 Сталося ж, що коли спочили єрусалимські брами в суботнім дні, я сказав і
замкнули брами, і я наказав, щоб не
відкривали їх аж до післясуботи. І я
поставив над брамами моїх слуг,
щоб ні один не вносив товарі в день
суботній. 20 І стали поза Єрусалимом потребуючі і ті, що продавали
ввесь товар. Раз і вдруге 21 засвідчив я їм, і сказав я їм: Чому ви перебуваєте поза стінами? Якщо
вдруге те зробите, пошлю проти
вас руку. Задля того від того часу
вони не прийшли в суботу. 22 І я ж
сказав левітам, які були очищені,
щоб прийшли стерегти брами і святити суботній день. І задля цього
згадай мене, Боже, і прости мені за
множеством твого милосердя. 23 А-
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ле і в тих днях я побачив юдеїв, які
взяли жінок азотійських, амонитянок і моавіток, 24 і їхні сини з
половини частки говорили азотською мовою і не вміли говорити по
юдейському. 25 І я погрозив їм, і я
прокляв і побив з них мужів, і я
оголив голову, деручи їх, і закляв я
Богом, щоб не давали своїх дочок
їхнім синам і не брали з їхніх дочок
своїм синам. 26 Чи не в тому ділі
згрішив Соломон, ізраїльський
цар? І по правді між численними
народами не було царя подібного
до нього. І він був улюблений своєму Богові, і Бог поставив його
царем над усім Ізраїлем. І цього
жінки-чужинки звели на гріх. 27 Чи
ми непослушні не чинимо те велике зло, щоб відступити від нашого
Бога, і беремо жінок-чужинок? 28
Такими були деякі з синів же Йода,
Єльтовового сина, великого священика, зятя Санабалаїнового, уронитина, якого я від себе вигнав. 29
Згадай, Господи Боже мій, проти
тих, що бещестять священство, священиче ж і левітське правило. 30
Задля цього я їх очистив від всіх
чужих нечистот і я поставив чини
священикам і левітам, кожному одному його служіння, 31 і в складання дерева поставлених в часах. І
між найпершими згадай мене, мій
Боже, на добро. Амінь.

ти` м^и по мно'жествђ млsти твое^я” Но и^ въ
дн~ехъ тњхъ ви'дњхъ і^ё^деи водя'щїи же'ны
а^зотїискїя [а^монитяны]30 [и^]31 моа^виTскїя. и^
сн~ове и^хъ эT по'лђ ча'сти гл~ахђ а^зо'т#скимъ ја%зы'комъ и^ не ё^мњя'хђ гл~ати і^ё^де'искїи” И$ запрети
и^мъ и^ прокля` (-)32, и^ порази` эT ни'хъ мђжїи и^
ѓ^плеши'лъ терза'ющи и^хъ. и^ клялъся (-)33 на'
б~а да не даюT дщерїи свои^хъ сн~овомъ и^хъ и^ не
прїемлютъ эT дще'рїи и^хъ сн~овомъ свои^мъ” Ни
въ то'мъ л^и ѓ^бы'чаи съгреши'лъ [соло'моn]34 цр~ь
і^и^л~евъ. і^ (и'стинно) въ ја^зы'цехъ мно'ѕњхъ не
бы'сть цр~ь подо'бенъ е^мђ. и^ възлюбленъ б~ђ [свое^мђ]35 быs и^ поста'вилъ е^го б~ъ цр~емъ наD всњм#
і^и^л~емъ, и^ того б^о и^зведо'ша на грXњ же'ны чю'ждїи. ни` л^и мы` непослjђни сътворя'емъ ѕло` вели'ко, т^о да престђпа'емъ эT б~а на'шего, (і^) и^зведеM
же'ны и^ноплеме'нничи (-)36 эT сн~ов (же) [і^ѓ^да]37 сн~а
[и^ельто'вова]38 сщ~енника вели'каго зя'тя [санавалаина]39 [ё^рони'тина]40 (е^гоже)41 эTгони'лъ эT себе`”
Въспомяни` (г~и)42 бж~е [мои]43 противъ и^хъ и^же
скверня'тъ сщ~енъство. (-)44 прави'ло (же) сщ~ен#ническо и^ левљ=т#ско” (Сего раd)45 ѓ^чи'стилъ и^хъ
эT всњхъ чю'ждихъ нечисто'тъ, и^ поста'вихъ
чи'ны сщ~ен#никомъ и^ левљ=томъ. е^ді'номђ ко'ждо
слђжбђ е^го, и^ въ сложе'нїе древяное. въ временехъ поста'вленыхъ” И$ въ [прьвњ'ишиX]46 помяни` м^я бж~е (мои)47 въ бл~го (а^ми'нь)”

Кінець Книги Неемії.
Має в собі 13 глав.

Коне'цъ кни'ѕе нее^мїи”
И/мать в себњ, глvа, г~і”

ДРУГА КНИГА ЕЗДРИ
ГЛАВА 1
црс4. 23
пар2. 35

1 І *Йосія зробив пасху в Єрусалимі своєму Господеві Богові, і заколов пасху 14-го дня місяця, в
першому місяці, 2 ставлячи священиків по службах кожного дня, і зодягнених в ризи в господній церкві.
3 І він сказав левітам, священикам,
ізраїльським рабам, щоб себе освятили Господеві на настановлення в
домі святого господнього кивота,
який збудував Соломон, син царя

1

сътвори'лъ* і^ѓ^сїя па'схђ въ і^ерsли'мњ г~ђ
(б~ђ) свое^мђ. и^ пожрњт# па'схђ, д~і дн~я
(лђнњ`), прь'ваго мsца. поставля'ющи сщ~ен#ники по слђже'нїю дн~е кое^гождо, (и^) в ри'зы ѓ^дњя'нны въ цр~кви гн~и” И$ рече левљ=тоM сщ~ен#нымъ рабо'мъ і^и^л~евымъ, да ѓ^ст~ятъ себе` гв~и
на воставле'нїе ст~аго кїѓ'та гн~я, въ до'мъ
и^же созда'лъ [соло'монъ]2 сн~ъ дв~да цр~я, не бђдетъ б^о вамъ взя'ти на ра'мена е^го” И$ нн~њ
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послђжи'те г~ђ [-]3 ва'шемђ и^ (слђжите)4 ја^зы'кђ
е^го і^и^л~ю, и^ ё^гото'ваитеся по се'лњхъ и^ колњнехъ ва'ших#, по писа'нїю дв~да цр~я і^и^л~ва и^ по
вели'чествђ [соло'мона]5 сн~а е^го, и^ ста'н#те [вс^и]6
въ цр~кви. по ё^ча'стїю княѕїи эTч~ества ва'шего левљ=товъ и^же стоя'тъ преD бра'тїею ва'шею сн~овъ і^и^л~евъ. по чинђ` пожрњте па'схђ, и^
жрътвђ ё^гото'ваите бра'тїямъ ва'шимъ, и^
сътвори'те па'схђ по за'повњди гн~и и^же да'но
е^сть мољ=сїю” И$ да'лъ и^ѓ^сїя (на па'схђ) въ наро'дъ и^же ѓ^брњте'нъ е^сть (т^ђ), а%гнъцовъ, и^
ѓ'вновъ Wл~. те'лцовъ Wг~. сїя эT црsтва дана
сђть, по ѓ^бњща'нїю людеM и^ сщ~енникоM и^ левљ=тоM, и^ даде` хелкїя, и^ заха'рїя, и^ (сїи'лъ)7 приставницы жрътвы, жръцемъ на па'схђ” ѓ^ве'цъ
(число'мъ), Wв~, (-)8 [и^]9 те'лцовъ, (х~)10, и^ е^хонїя,
и^ саме'їя (-)11 наџанаи'лъ, бра'тїя и^ а^савїя, и^
ѓ^хїель, (-)12 и^ѓ^ра'мъ, ты'сящеи нача'лницы да'ша левљ=томъ на па'схђ, ѓ^ве'цъ, Wе~, те'лцов, е~
соT” И$ сїя е^гда сътворя'хђ мђжествено. ста'ша
сщ~енницы и^ левљ=ти, и^мњю^щи ѓ^прњсноки по
колњнахъ, и^ по ча'сти кн~ѕьствђ эTц~ь. преD
людми` приноша'хђ г~ђ. по тњхъ и^же въ кни'ѕњ мољ=сїѓвњ пи'сана сђть, (-)13 тако (и^) ё'трени (-)14 и^спек'оша па'схђ ѓ^гнемъ ја%коже подоба'ше, и^ приноше'нїе свари'ша въ коно'бњхъ мњдяныX. и^ в горнъцњх#, съ бл~говоле'нїемъ, и^
принесо'ша всњмъ и^же бя'хђ эT наро'да” [И$ по
си'хъ]15 ё^готоваша себњ` и^ (-)16 бра'тїамъ свои^мъ сн~овоM а^аро'ниM, і^ере'и б^о възноша'ющи бя'хђ
тђ'чная до полђ'нощи. а^ левљти наготовашA
себњ, и^ жерцемъ бра'тїи` свое'и сн~оM а^аро'ниM. (-)17
пњвцы' (же) цр~ковнїи (-)18 бя'хђ по чинђ` и^хъ
по за'повњди двд~вњ. и^ а^са'џъ, и^ заха'рїя, и^
е^д#динђмъ и^же бя'хђ эT цр~я. и^ вра'тари по
е^ді'ныхъ две'рехъ, та'ко да не престђпа'етъ е^ді'нъ ко'ждо свое'и слђжбы. бра'тїя б^о и^хъ (-)19
ё^гото'ваше (и^) тMњ” И$ сконча'на бы'сть и^же
пристояхђ на ѓ^сщ~енїе гн~е. в то'и дн~ь сътвори'ша па'схђ. и^ приноси'ти приноше'нїе на (-)20
жръто'вникъ по за'повњди цр~я и^ѓ^сїя” И$ сътвори'ша сн~ове і^и^л~ви и^же ѓ^брњте'ни сђть въ
вре'мя т^о па'схђ. и^ дн~ь пра'здникъ ѓ^прњсночныхъ по дн~їи се'дмь. и^ нњсть празно'вано па'схђ та'ко въ і^и^л~и. эT вре'мени (само'ила)21 прoрка,
и^ всњхъ цр~еи і^и^л~евъ, не празнова'ша таковы'е
па'схи. каковђ` сътвори'лъ и^ѓ^сїя и^ сщ~енницы,
и^ левљти і^ и^ё^де'я и^ весь і^и^л~ь, и^же ѓ^брњте'ни
сђть въ постоя%нїихъ [-]22 і^ерsлимъскихъ” Въ
и~і, лњто црsтвђ'ющђ и^ѓ^сїи празDнована бы'сть
пасха сїя, и^ ё^пра'влена сђть дњла и^ѓ^сїева преD
гм~ъ е^го въ срDцы по'лномъ бл~гоче'стїя” І$ и^же
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Давида, бо не буде вам, брати його на
рамена. 4 І сьогодні послужите вашому Господеві, і служіть його народові, Ізраїлеві, і приготуйтеся по оселях
і ваших племенах за письмом ізраїльського царя Давида і за величністю Соломона, його сина. 5 І станьте
всі в церкві за часткою князів вашого
батьківського роду, левітів, які стоять перед вашими братами, ізраїльськими синами, за чином. 6 Заколіть
пасху і приготуйте жертву вашим
братам, і зробіть пасху по господній
заповіді, яка дана є Мойсеєві. 7 І Йосія дав на пасху для народу, що там
знайшовся, 30000 ягнят і баранів,
3000 телят. Ці від держави були дані
по обіцянці людям, і священикам, і
левітам. 8 І дали начальники Хелкія, і
Захарія, і Сіїл жертви священикам на
пасху овець числом 2000 і телят 600.
9 І Єхонія, і Самея, Натанаїл і брати,
і Асавія, і Охієл, Йорам – начальники
тисяч дали левітам на пасху 5000 овець, 5 сот телят. 10 І коли це робили, то мужньо стали священики і левіти, 11 маючи прісний хліб за племенами 12 і за часткою батьківського
князівства, приносили Господеві перед людьми за тим, що є написане в
Мойсеєвій книзі. Так і ранком: 13
спекли пасху вогнем, так як належалося, і зварили приношення в мідних
баняках і в горнцях з побожністю, і
принесли всім, що були з народу. 14 І
після цих приготували собі й своїм
братам, Аароновим синам, бо до півночі священики підносили лійне, а
левіти наготували собі і своїм братам
священикам, Аароновим синам. 15
Церковні ж співаки були за їхнім
чином, за Давидовим приписом, і Асат, і Захарія, і Еддинум, що були від
царя, і воротарі – по поодиноких дверях, так, щоб кожний один не переступив своєї служби, бо їхні брати
приготували і тим. 16 І завершене
було те, що належало до господнього
освячення. В тому дні зробили пасху
і принесли приношення на жертовник по заповіді царя Йосії. 17 І зробили ізраїльські сини, які знайшлися
в тому часі, пасху і празничний день
опрісноків на сім днів. 18 І не святковано так пасху в Ізраїлі від часу
пророка Самоїла 19 і всіх ізраїльських царів, не святкували вони такої
пасхи, яку зробив Йосія, і священики,
і левіти, і юдея, і ввесь Ізраїль, що
знайшлися по єрусалимських посілостях. 20 У 18-му році, як царював
Йосія, була святкована ця пасха. 21 І
були випрямлені діла Йосії перед його Господом в серці повнім побожності. 22 І те, що про нього, все є написане в перших часах: про те, що
згрішив і безбожно вчинив проти
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Господа понад всякий народ і царство і що завдало йому біль в умі. І
господні слова повстали проти Ізраїля. 23 І після всіх цих діл Йосії ввійшов фараон, єгипетський цар, ідучи
до Карками, готовлячись до війни
проти Ефрата. І Йосія вийшов йому
напроти. 24 І послав єгипетський цар
до нього, кажучи: Що мені і тобі, царю юдин? 25 Я не є посланий від
Господа, щоб воював я проти тебе,
але моя війна є на Ефрат. І сьогодні
Господь є зі мною, і Господь мені помагає. Відступи від мене, не супротився Господеві. 26 І Йосія не повернув свої колісниці, але змушував
його воювати, не сриймаючи ж слово
пророка Єремії з Господніх уст, 27
але він поставив проти нього бій на
маґеддонськім полі. І зійшли начальники до царя Йосії, 28 і сказав цар
своїм слугам: Виведіть мене з бою,
бо я дуже знеміг. І коли його слуги
швидко забрали його з бою, 29 і він
вийшов на свою другу колісницю і
прийшов в Єрусалим. І він віддав
життя, і похований був у батьківському гробі. 30 І всі юдеї плакали, і ридав пророк Єремія задля Йосії, і головуючі з їхніми жінками оплакували
його аж до цього дня. І дано було,
щоб те було зроблене, пам’яталося
посійно в усьому ізраїльському роді.
31 Це ж є записане в літописі юдиного царства, і детально всі почини і
діла Йосії, і його слова, і його розум
в господньому законі, і все ж вчинине ним, і що й до сьогодні, записане є
в книзі царства ізраїльського, юдиного. 32 І взявши з роду Єхонію, Йосіїного сина, і поставили царем замість
Йосії, його батька. Він мав 33 роки,
33 і він царював над Юдою і над Єрусалимом 3 місяці. І забрав його єгипетський цар, щоб він не царював в
Єрусалимі, 34 і поставив юдиному
народові, щоб давали данину, 100 талантів срібла і один талант золота. 35
І єгипетський цар поставив його брата Йоакима царем Юді і Єрусалимові, 36 і зв’язав Йоаким вельмож, і Заракима, і його брата, і повів до Єгипту. 37 Йоакимові ж було 25 літ, коли
він почав царювати у Юдиній землі й
Єрусалимі, і він зробив лукаве перед
Господом. 38 На нього прийшов Навходоносор, вавилонський цар, і зв’язав його мідними кайданами, і привів
його до Вавилону. 39 І Навходоносор
взяв священний господній посуд і
приніс і освятив його у своїм храмі у
Вавилоні. 40 А те, що про нього говориться, про його нечистоту і про
безбожність, написане в літописній
книзі. 41 І царював його син Йоаким
замість нього, коли ж був поставленим, мав 18 літ. 42 Царював же він 3
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ѓ^ нем# (вс^я) пи'сана сђть въ прь'выхъ вре'менехъ ѓ^ и^хъ и^же съгрњши` и^ безъчествова` проти'вђ г~а на вся'къ ја^зыk и^ црsтво, і^ и'же ѓ^скорбњша е^го въ разђмњ” И$ словеса` гн~я въста'ша на і^и^л~я, и^ по всемђ` дњя'нїю семђ` и^ѓ^сїинђ” Възы'иде фараѓ'нъ цр~ь е^гљ=пет#скїи, грядђщи въ (карка'мђ)23 ѓ^полча'яся на е^фра'тъ, і^
и^зы'иде на сђпроти'вїе томђ` и^ѓ^сїя. и^ посла`
цр~ь е^гљпет#скїи к немђ, гл~ющи” Чт^о мнњ` и^
тебњ е^сть цр~ю і^ёд
' инъ нњсмь посла'нъ эT г~а
24
(-) (да ѓ^плъчђся проти'вђ тебе), н^о на е^фра'тъ бра'нь моя е^сть” И$ нн~њ г~ь со мно'ю е^сть
и^ г~ь поспњша'яи м^и е^сть. эTстђпи` [эT мене`]25, (-)26 не съпротивля'ися гв~и, и^ нњсть
ѓ^браще'нъ и^ѓ^сїя на колесни'цђ е^го, н^о ѓ^плъча'ти е^го насилова'шеся. не вне'млющи (же) сло'вђ
і^еремїа прoрка эT ё'стъ гн~ихъ” Но поста'ви проти'вђ е^го бра'нь на' поли магед#до'ньстемъ, и^
снидо'ша нача'лницы къ цр~ю и^ѓ^сїю” И$ рече цр~ь
ѓ%троком# свои^мъ, и^зведи'те м^я эT ѓ^плъче'нїя. и^знемо'глъ б^о е^смь ѕњло. и^ въско'рњ и^зне'мше е^го ѓ%троки эT ѓ^плъче'нїя. и^ възше'лъ
на колесни'цђ вторђ'ю свою, и^ прише'лъ въ і^ерsлим# и^ животъ премњни`” И$ погребе'нъ ё^ эTч~а
гро'ба, и^ вс^я і^ё^де'я тђжа'хђ (-)27 и^ рыда і^е^ремїя пррoкъ и^ѓ^сїя ра'ди. и^ преDсњда'лники съ
жена'ми (иX) пла'кахђ е^го да'же до сего дн~и” И$
да'но е^сть т^о бы'ти сътворе'но всегда` на ве'сь
роD і^и^л~евъ” Сїя же спи'сана сђть въ кни'ѕњ
сло'въ црsтвъ і^ё'динъ. и^ по е^ді'номђ ко'ждо сътворе'нїя и^ дњя'нїа и^ѓ^сїя и^ е^го (словеса`)28, и^
ра'зђмъ е^го въ зако'нњ гн~и. и^ вся'ка же сътворе'ная эT него і^ и^же и^ до нн~њ. пи'сана сTђ
въ кни'ѕњ црsтва і^и^л~я і^ё'дина” И$ прїе'мши эT
ро'да е^хо'нїя сн~а і^ѓ^сїи^на. (и^) поста'виша цр~я
въ і^ѓ^сїя эTц~а е^го мњ'сто” Сђща, въ л~г, лњта. и^ црsтвова` наD і^ё'дою, и^ нDа і^ерsлимоM мцsы,
г~” І$ и^зя'тъ е^го цр~ь е^гљ=пет#скїи да не црsтвђетъ въ` і^ерsлимњ. и^ поста'ви наро'дђ (і^ё'динђ)
да даю'тъ да'нь, р~, тала'нтъ сребра`, і^ е^ді'нъ
тала'нтъ зла'та” И$ поста'ви цр~ь е^гљ=пет#скїи
(-)29 и^ѓа^ки'ма бра'та е^го цр~я і^ё'дњ (-)30 і^ерsлимђ, и^ связа` и^ѓа^кимъ велмо'жи (и^) [зараки'ма]31
(и^)32 бра'та е^го, (и^)33 приведе въ е^гљ=петъ”
Лњтъ же бы'сть и^ѓ^а^ки'ма, к~е, е^гда` црsтвова'ти нача` в земли` і^ё'динњ (-)34 і^ерsлимњ и^ сътвори` лђка'вое преD гм~ъ. на не'гоже сни'де (навходоносо'ръ)35 цр~ь вављ=ло'ньскїи и^ связа'лъ е^го
мњ'дяными ю%зами. [и^]36 приведе е^го въ вављ=лонъ” И$ сщ~ен#ные съсђ'ды гн~я взя` навходоносо'ръ (и^) принеслъ, (и^) ѓ^ст~илъ е& въ хра'мњ свое^мъ въ вављ=ло'нњ” А$ и^же ѓ не'мъ гл~емая ѓ^
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нечистотњ е^го, и^ ѓ^ беZчи'н#ствњ пи'сано въ кни'ѕњ вре'менъ цр~ьства” И$ црsтвова` и^ѓ^а^ки'мъ сн~ъ е^го в
него мњ'сто” Є$гда же поста'вленъ е^сть б^њ
лњтъ и~і. црsтвова же мцsы г~. и^ дн~їи, і~, въ
і^ерsлимњ. и^ сътвори лђка'вое преD гм~ъ. И$ по лњтњ посыла'ющи (навходоносо'рђ)37, и^ пресели е^го
въ вављ=ло'нъ, въкђ'пњ съ сщ~енныMM съсђдомъ
гн~имъ” И$ поста'ви седекїа цр~я і^ё^де'и (-)38 і^ерsлимђ, е^гда` [-]39 бы'сть лњто к~а” Црsтвова же
лњтъ а~і. и^ сътвори` лђка'вое преD гм~ъ, и^ нњсть
посрамле'нъ эT словеs и^же рече'ни сђть эT і^еремїя
прoрка эT ё'стъ гн~ихъ. и^ закля'ся эT цр~я (навходоносо'ра)40 на и^мя гн~е, (и^) кля'твы эTстђпи`,
и^ ѓ^жести` вы'ю свою и^ срDце [свое]41. (и^) престђпи'лъ е^сть зако'нная г~а б~а і^и^л~ва и^ кня'зи людїи (гн~ихъ)42, ве'лїе безаконїе сътвори'ша. и^ престђпи'ша паче всњхъ нечисто'тъ (ја^зы'ческиX)43.
и^ ѓ^скверни'ша цр~ковь гн~ю и^же ст~а бы'сть въ і^ерsлимњ” И$ посла` б~ъ эTц~ъ и^хъ а'гг~ла свое^го и^
призва` и^хъ ја%ко миловаше и^хъ и^ жили'ще свое,
тїи же порђга'шася (иM)44” И$ вънь же дн~ь гл~алъ
еs г~ь. бя'хђ и^грающи пророки е^го, и^же до ја%рости
прогнњ'ванъ е^сть на ја^зы'ки свои. ради безъчи'н#ства (и^хъ)” И$ повелњ` се'и и^ти` на ниX цр~емъ
хал#де'искимъ. тїи ё^би'ша ю%ноша и^хъ мече'м#,
ѓ%крsтъ (и^) ст~њи цр~кви и^хъ. и^ не ѓ^прости'ша
ю%ношъ (и ста'рца и^ дв~ы)45 и^ ю'ноша” Но всњ
преда'ни сђть въ рђкђ и^хъ, и^ вс^я сщ~ен#ныя
сосђды гн~я (мала'я и^ вели'каа)46 сосђ'ды кїѓта
[-]47. и^ црsкїа ковче'ги възеMши принесо'ша во
вављ=лоn. и^ заж#го'ша доM гн~ь, и^ разори'ша стњны
і^ерsлі'ма. и^ столпы` е^го сож#го'ша ѓ^гнеM” И$ сконча'шаs
вс^я честнњ'ишая е^го, ни въчто'же и^зведо'ша. и^
про'чїи эT меча` ведо'ша въ вављ=лоn” И$ бњша раби`
е^го и^ сн~омъ е^го даже до црsтва прь'скаго, въ наплъне'нїе слове'съ гн~ихъ эT ё'стъ і^е^ремїя. доко'лњ бл~говоли'тъ земля` сђбо'ты своя. все` вре'мя
ѓ^пђстњнїя свое^го, сђбоTствовахъ въ и^сполне'нїе
лњтъ (-)48”
в~ параl л~ѕ
а~ е^зрDы а~

Глvа, в~”
рsтвђющи* кљ=рђ [цр~ю]1 пр'ьскомђ (пр'ьваго
лњта)2, въ скоча'нїе сло'ва гн~я, ё^сты` і^е^ремїя въздвиh г~ь дх~ъ кљ=ра цр~я пр'ьска,
и^ проповњ'да вс^е црsтво свое, (-)3 въкђпњ
по писа'нїю гл~ющи” Сїя рече [кљ=ръ цр~ь пр'ьскїи]4
[г~ь]5 мене` поста'ви цр~я вселеннњи г~ь і^и^л~евъ г~ь
вы'шнїи. и^ назнамена` мн^њ созда'ти е^мђ до'мъ
въ і^ерsлимњ и^же е^сть въ і^ё^де'и” А/ще кт^о е^сть
[-]6 васъ эT лю'дїи е^го. да бђ'детъ г~ь е^го с
ни'мъ, и^ да възы'идетъ въ і^ерsлиMM, и^же е^сть въ
і^ё^де'и да соѕиждђтъ до'мъ гн~ь (-)7” Се'и г~ь и^же
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місяці і 10 днів в Єрусалимі і зробив лукаве перед Господом. 43 І по
році, як послав Навходоносор і переселив його у Вавилон разом з
господним священним посудом, 44
і він поставив Седекію царем Юдеї
і Єрусалиму, коли йому було 21 літ,
царював же 11 років. 45 І він зробив лукаве перед Господом і не засоромився слів, які сказані були
пророком Єремією з господніх уст.
46 І закляв його цар Навходоносор
господнім іменем, і він відступив
від клятви і твердою вчинив свою
шию і своє серце, і переступив законне Господа Бога ізраїльського.
47 І князі господнього народу зробили велике беззаконня, і переступили понад всі поган ські нечистоти, і опоганили господню церкву,
що була святою в Єрусалимі. 48 І
Бог їхніх батьків послав свого ангела і покликав їх, бо змилосердився
над ними і над своїм житлом, 49 ті
ж покпили з нього. І в тому ж дні,
коли Господь говорив, вони кпили
з його пророків. Він був розгніваний до люті на своїх людей задля
їхньої безбожності, і Він наказав
халдейським царям піти проти них.
50 Ті вбили їхніх молодих мечем
довкруги їхньої святої церкви, і не
пощадили молодого і старого, і дівчину, і дитину, але всі видані були
в їхні руки. 51 І взявши ввесь господній священний посуд, малий і
великий посуд кивота, і царські
скрині, принесли до Вавилону. 52 І
спалили господній дім, і знищили
стіни Єрусалиму, і спалили вогнем
його стовпи. 53 І викінчене було
все його шляхотне, в ніщо привели.
І інших від меча повели у Вавилон,
54 і вони стали рабами його і його
синів аж до перського царства – на
сповнення господніх слів з уст Єремії, 55 доки не натішиться земля
своїми суботами, ввесь час своєї
пустки вона спочивала до виповнення років.

Глава 2
1 *Як царював Кир, перський
цар, першого року на сповнення
господнього слова устами Єремії,
підняв Господь дух Кира, перського царя, і він розголосив в усьому
своєму царстві разом, на письмі кажучи: 2 Так сказав Кир, перський
цар: Господь мене поставив царем
вселенної, Господь ізраїльський,
Господь Всевишній. І призначив
мене збудувати йому дім в Єрусалимі, що є в Юдеї. 3 Якщо є хто з
вас, з його народу, хай з ним буде
його Господь, і хай іде до Єруса-
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лиму, що є в Юдеї. Хай збудують
господній дім. Це Господь, що поселився в Єрусалимі. 4 Отже, всі хто
мешкають довкруги міста, хай їм
поможуть, і ті, що є на тому місці, зі
золотом і сріблом, з дарами, і з кіньми, і скотиною, і всім, що за обіцянкою ставляться, щоб появитися перед
Господом, що є в Єрусалимі. 5 І стояли начальники племен з юдиних чинів з племені Веніямина, і священики, і левіти, і всі, яких підняв господній дух ввійти і збудувати господній
дім, що є в Єрусалимі. 6 І ті, що були
довкруги нього, помогли усім золотом і сріблом, і кіньми, і скотиною,
обіцянками, велике множество тих, в
яких пробудилося почуття. 7 І цар
Кир віддав священний господній посуд, який з Єрусалиму приніс Навходоносор, вавилонсьий цар, і поставив
їх у своєму ідольському храмі, 8 і
взяв їх Кир, перський цар, і передав
їх Митридатові, що був над його
скарбом. Ним же вони були передані
Авасарові, юдейському володареві. 9
Їх же число було таке: 1000 золотих
вмивальниць, і 1000 срібних вмивальниць, 29 срібних кадильниць, 10
30 золотих чаш; і знову: 2000, 400 і
10 срібних, і 1000 іншого посуду. 11
Всього ж принесеного золотого і
срібного посуду 5000, 8 сот і 64, принесених же до Єрусалиму Санавасаром разом з тими, що з вавилонського полону. 12 В часах же Артаксеркса, перського царя, написали йому з тих, що жили в Юдеї і Єрусалимі, Велемос, і Митридат, і Тавелій,
і Ратим, і Веелтетмос, і Семелій, писар, і інші від них, що на посаді, що
жили в Самарії та інших містах, нижче подане послання: 13 Панові цареві
Артаксерксові – твої раби Ратим літописець і Савелій писар, й інші з
твоєї ради, і судді, що в Енкилі, Сирії
і Фенікії. 14 І нині відомим хай буде
панові цареві, що юдеї, які вийшли
від вас до нас, ідучи в місто Єрусалим, бунтівні, і злобні будівничі торговиці; і будують їхні стіни, і будують церкву. 15 Якщо, отже, те місто
буде збудоване і стіни будуть закінчені, не тільки не зуміють давати
дань, але ще й спротивляться царям,
16 що і робиться задля церкви. Але
ми вважали, що маємо право й не
проминути цього, але зробити знаним нашому панові цареві, щоб коли
ти, царю, так вважаєш, щоб пошукати в книгах твоїх батьків. 17 І знайдеш в літописах написане про те, і
знатимеш, що те місто було бунтівним і завдавало клопіт царям і містам. Юдеї бунтівничі і за нього творять війни від віку, задля тієї причини те місто було знищене. 18 І, отже,
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всели'ся въ і^ерsли'мњ. е^ли'цы ё^бо ѓ%крsтъ мњста
ѓ^бита'ютъ да помо'гђтъ (иM)8. [і^]9 и^же сђть
въ мњстњ томъ съ зла'тоM и^ сребромъ, с#
да'ньми (и^) с ко'ньми и^ ско'ты, и^ всњмъ и^же
ѓ^бњща'нїю ставля'ются въ (ја%вленїе)10 гн~е и^же е^сть въ і^ерsлимњ” И$ стоя'ще нача'лницы колњномъ эT (чинъ)11 і^и^ё'диныхъ (-)12 эT колњна
венїаминова. и^ сщ~е'нницы и^ левљ=ти, и^ вс^и
и%хже въздви'же дх~ъ гн~ь, възыити [и^]13 созда'ти до'мъ гн~ь и^же е^сть въ і^ерsли'мњ” І$ и^же бњша ѓ%крsтъ (е^го)14 помого'ша въ всемъ зла'тњ
и^ сребрњ`, [и^]15 ко'нехъ и^ ско'тњхъ, [-]16 въ ѓ^бњща'нїи мно'жество мно'го иXже чю'въство воста`” И$ (кљ=ръ цр~ь)17 възда` сосђды сщ~е'нныя гн~и
и^же пренеслъ нав#ходоносоръ [цр~ь вављ=лоньскїи]18
эT і^ерsли'ма. и^ постави и^хъ въ (и%долници своей)19. (и^) взя` (-)20 т^а кљ=ръ цр~ь пр'ьскїи, (и^)
преда` я& миџрида'тђ и^же б^њ наD скро'вищемъ
е^го” Тњмже преда'на сђть [а^васа'рђ]21 вла'стелю
і^ё^де'искђ. и%хже сїе число`” Бњ возлива'лницъ зла'тыX, Wа~. [и^]22 возлива'лниw сребря'ныхъ, Wа~. кади'лнцъ сребря'ныXX, к~џ. џїялъ зла^тыхъ, л~”
[И$]23 (паки) сребря'ныX, Wв~, у~ и^ і~. і^ и'ныX сосђдъ, Wа~.
всњх же сосђдъ принесе'ныхъ зла'тыхъ и^ сребря'ныхъ, Wе~, [и~]24 со'тъ, и^ ћ~џ. принесены же санавасаромъ, въкђ'пњ с тњми и^же эT плњненїя вављ=лоньска въ і^ерsлиM” Въ вре'менњхъ же а^ртаћеркса цр~я пр'ьскаго. возписаша е^мђ эT сихъ
и^же ѓ^бита'хђ въ і^ё^де'и (-)25 і^ерsли'мњ. (велемосъ)26, и^ миџрида'тъ, и^ [тавелїи]17, и^ [раџи'мъ]28, и^ [вее^лътеџ#мосъ]29, и^ [семелїи]30 писе'цъ. и^ прочїи эT си'хъ и^же на чиновенїе, ѓ^бита'щїи в самарїи и^ по прочиX мњстњх. поDпи'санное посла'нїе цр~ю а^ртаћерћђ господи'нђ ѓ%троки твои` [раџимъ]31 лњтопи'сецъ и^ [савелїи]32
писе'цъ, и^ прочїи` совњта твое^го. и^ сђдїи и^же
въ (е^г#кили)33 сљ=рїи и^ (џеникїи)34” И$ нн~њ зна'но
да бђ'детъ господи'нђ цр~ю`, ја%ко і^ё^де'е и^же възыидо'ша эT ва'съ к на'мъ грядђщїи въ і^ерsли'мъ граD. эTмњтны и^ стропътивыи` (соѕида'тели)35 тор#жища, и^ (съставля'ютъ стњны
и^хъ)36 и^ цр~ковъ въздвизают#, да а'ще ё^бо граD
то'й соѕижде'тся и^ стњны скончаны бђдђтъ”
Не то'кмо да'ни не потръпятъ даяти. н^о е^ще` и^ цр~емъ съпротивя'тся, и^же и^ съдњла'ется цр~кви ради пра'во и^мњти разсђжали е^смо`,
н^о и^ не пре'зрњти си'х#. н^о зна'но сътвори'ти
господи'нђ [на'шемђ]37 цр~ю” да а'ще ви'дится
т^и (цр~ю). да и%щется въ кни'гахъ эTц~ъ твоиXX” И$ ѓ^бря'щеши въ лњтопи'сцаX пи'сано ѓ^
тњхъ, и^ зна'еши ја%ко граD то'й быs эTмњтниk,
и^ цр~їи (-)38 гра'ды смђща'ющи. (-)39 і^ё^де'е эT742
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мњтникы и^ ѓ^плъченїе сътворя'ющи ѓ^ не'мъ
(-)40 эT' вњка. е^я'же ради вины` граD то'й разоре'нъ
бы'сть” И$ нн~њ ё^бо зна'но т^и тво'римъ господи'не цр~ю, ја%ко а%ще граD се'й создаn бђдеT и^ томђ`
стњны ё^правлен#ныи бђдђтъ” И$схоD тебњ не бђ'детъ въ (села` самарїи`)41 и финикїи`” Тогда` возписа` цр~ь [раџи'мђ]42 и^же писа` слђченїя и^ [вее^лтеџмђ]43 и^ [самелїю]44 писцђ, и^ про'чимъ въчиненымъ
на созрњнїе (-)45 ѓ^бита'ющимъ въ самарїи` и^ сљ=рїи`, и^ финикїи и^же поDпи'сана и^мъ сђть. чтохъ
посла'нїе ја%же посла'сте къ мнњ” ПовелXњ ё^бо възыска'ти и^ ѓ^брњтено е^сть ја%ко граD то'и эT нача'ла цр~емъ противля'ющъся. и^ чл~ци эTмњтници. и^ ѓ^плъче'нїе в не'мъ сътворя'ющи. и^ цр~и
крњпча'иши и^ жесто'ки бњхђ въ і^ерsли'мњ властвђю'щи и^ да'ни наклада'ющи на килїю (и^) сљ=рїю и^ финикїю” Нн~њ ё^бо повелњхъ воZбра'нити чл~къ тњхъ
соѕида'ти граD и^ преDвњ'дњти да ничто'же бо'ле сїи
сътворя'тъ. н^о ни да въсходятъ въ множа'иша лђка'в#ства да е%же цр~емъ трDђ вноси'ти” Тогда`
пречита'на сђть и^же эT цр~я а^ртаћерћа ја%же напи'сана бы'сть [раџи'мђ]46 и^ [самелїю]47 писъцђ. і^ и^же с
тњми съпоставле'ни бњхђ въпря'гши потща'нно
(прїидо'ша) въ іерsлиM с ко'н#ники и^ наро'да (мно'жествоM
ве'лїиM)48” Нача'шаy соѕида'ющи въздръжати. и^ праZны ста'хђ эT соѕида'нїя цр~кви въ і^ерsли'мњ. да'же до
вто'раго лњта црsтва да'рїя цр~я пр'ьскаго”

сьогодні тобі робимо відомим, пане
царю, що якщо це місто буде збудоване і його мури будуть направлені, тобі не буде виходу в села Самарії і Фінікії. 19 Тоді відписав цар
Радимові, що описав події, і Веелтетмові, і Самелієві, писареві, й іншим поставленим на догляд, що
проживали в Самарії, і Сирії, і Фінікії, які їм є підпорядковані: 20
Прочитав я послання, яке ви до мене послали. 21 Наказав я, отже, пошукати, і знайдено, що те місто від
початку протиставиться царям, і в
ньому люди бунтарі і чинять війни,
22 і сильні, і жорстокі царі були в
Єрусалимі, які володіли і накладали данини на Килію, і Сирію, і Фінікію. 23 Отже, я нині наказав заборонити тим чоловікам будувати
місто 24 і передбачити, щоб ці більше нічого не чинили. Але хай і не
піднімаються до більшого лукавства, щоб не приносити царям клопіт. 25 Тоді прочитано те, що від
царя Артаксеркса, що було написане Ратимові і писареві Самелієві, і
ті, що з тими були наставлені,
впрягши з поспіхом колісниці,
прийшли до Єрусалиму з кіннотою
і великим множеством людей. Вони почали стримувати будівничих,
2,26 і перестали будувати церкву в
Єрусалимі аж до другого року
царства Дарія, перського царя.

Глvа, г~”

Глава 3

1

(р~ь же) да`рїи сътвори` вечерю вели'кђ всњмъ
и^же поD ни'м#, и^ всњмъ и^же эT до'мђ ро'да
е^го, и^ [-]2 (перьсиDскимъ вое^во'дамъ)3, [и^]4
(во'иномъ)5. и^ (всњм#) вельможамъ (мидїискомъ), и^ намњстникомъ (и^ сђдїа'мъ. и^ ё^прави'телемъ) и^же поD тњми эT и^нъдњи` да'же до
е^џїѓ'пїя, на рк~з вое^воD. и^ е^гда` ја^до'ша и^ пи'ша и^
насыти'вшеся въз#врати'шася” Тогда` да'рїи цр~ь воз#ше'дъ въ ло'жницђ свою`, и^ поспа'въ. и^ въ снњ`
бы'сть” Тогда` тїи трїе ю%ноша теле'снїи, и^
стра'жи и^же стрежа'хђ тњло цр~ево” Реко'ша дрђ'гъ
дрђгђ, глаго'лемъ е^ді'нъ ко'ждо на'съ сло'во [і^]6
и^же превыси`. и^ е^го'же ја^виTся сло'во мђдрњише
дрђга'го. даде` е^мђ (цр~ь да'рїи)7 да'ры вели'кїя и^ побњдђ вели'кђ. и^ перфирою ѓ^дњя'нъ бђ'детъ и^
въ зла'тњ пи'ти, и^ на зла'тњ да сњди'тъ. и^
колеса` зла'томъ позлащены и^ кида'ръ шидя'ныи, и^ гри'вна ѓ%крsтъ выи`, и^ въ вто'ромъ мњстњ ся'детъ эT да'рїя, ра'ди премђ'дрости свое'я, и^ племя дарїево прозовеTся” [-]8 Тогда` въписа'вши е^ді'нъ ко'ждо свое` сло'во знаменова'ша. и^
поDложи'ша поD воз#гла'вїе да'рїа цр~я. и^ реко'ша” Є$гDа
воста'нет цр~ь дади'мъ (-)9 т^о писа'нїе [наше]10.
743

1 Цар же Дарій зробив велику
вечерю всім, що під ним, і всім зробив, що дому його роду, і перським
воєводам, і воякам, 2 і всім мидійським вельможам, і намісникам, і
суддям, і управителям, що під тими, від Індії аж до Етіопії, на 127
воєвод. 3 І коли вони їли і пили, і,
наситившись, вони повернулися,
тоді цар Дарій, пішовши у свою
спальню, і ліг, і спав. 4 Тоді ті три
юнаки, особисті охоронці і сторожі,
що охорняли тіло царя, сказали один до одного: 5 Скажім, кожний
один з нас, слово. І яке переможе, і
чиє слово виявиться мудрішим від
іншого, йому цар Дарій дасть великі дари і велику перемогу, 6 і він
буде зодягнений багряницею, і буде
пити зі золота, і хай сидить на золоті, і колеса позолочені золотом, і
висоновий кидар, і грива довкруг
шиї, 7 і сяде на другому місці від
Дарія задля своєї мудрості, і назветься Дарєвим родичем. 8 Тоді
кожний один, написавши своє слово, запечатали і поклали під подушку царя Дарія, і сказали: 9 Коли
цар встане, дамо те наше письмо. І
що розсудить цар і три перські

3,9
вельможі, що його слово є наймудрішим, тому хай буде дана побіда,
так як є написано. 10 Один написав: Сильним є вино. 11 І другий
написав: Найсильнішим є цар. 12
Третій написав: Найсильнішими є
жінки. Всіх же перемагає правда.
13 Коли цар встав, взяли вони свої
письма і дали йому, і він їх прочитав. 14 І, пославши, він скликав
всіх мидських і перських вельмож,
воєвод, і намісників, і управителів.
І вони сіли в зборі, і письма були
прочитані перед ними. 15 І він
сказав: Покличте юнаків, і ті сповістять свої слова. І вони були покликані і ввійшли. 16 І він сказав
їм: Сповістіть нам про те, що є написане. 17 І почав перший, що говорив про силу вина, і сказав так:
18 Мужі, скільки вино перемагає
всіх людей, що його п’ють, відлучає від ума, 19 також же й цареві
робить ум марним, також рабам,
вільним, і убогим, і багатим, 20 і
всім уми перетворює на безстрашні
й веселі, і він не пам’ятає всього
болю і боргів, 21 і всі серця робить
багатими, і не пам’ятає царя ні
вельможу, і все за талантом робить
говорити. 22 І, коли п’ють, не пам’ятає дружби ані братерства, але
недовго потім беруться за мечі, 23
і, коли відійдуть від винного залиття, не пам’ятають, що зробили. 24
Мужі! Чи не перемагає вино, що
так чинить думати? І замовк той,
що так говорив.

Глава 4
1 І другий почав говорити, розповідаючи про царську силу. 2 О
мужі! Чи люди не перемагають
землю і володіють морем і всім, що
є в них? 3 Цар же володіє над всім,
і панує всіма, і ними царює, і вони
чинять все, що їм скаже. 4 І якщо
пошле їх на війну, вони чинять війну: ідуть і зрівнюють гори, і стіни, і
стовпи, 5 ріжуться і ріжуть, і не
переступають царське слово. Тих,
кого лише переможуть, всіх, що будуть полоненими, принесуть цареві, також і таких інших, 6 і які ж не
воюють ані не ідуть воювати, але
обробляють землю. Далі, коли будуть сіяти, жнучи принесуть цареві
данину. І один другого випереджує,
і приносять цареві данину. 7 І він одинокий є сам, якщо говорить: Убийте, – уб’ють, і якщо говорить:
Відпустіть, – відпустять, 8 і каже:
Вдарте, – вдарять, і говорить: Знищіть, – знищать, говорить: Збудуйте, – будують, 9 говорить: Вирубайте, – вирубують, говорить: Насадіть, – насаджують. 10 І ввесь на-
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і^ и'же ѓ^сђди'тъ цр~ь, и^ тр^и вельмо'жи перьстїи
ја%ко сло'во е^го мђдрњ'ише е^сть. томђ` да да'сться побњда, ја^ко пи'сано е^сть. е^ді'нъ написа`.
си'лно е^сть вино`. и^ дрђгїи написа` силнњ'и е^сть
цр~ь. тре'тїи написа` силнњ'ише сђть же'ны. на
всњ'х же побњжда'етъ и%стинна” (-)11 Є$гда въста` цр~ь. взя'ша писа'нїя [своя]12 (и^) да'ша е^мђ,
и^ прочте` [я&]13. и^ посла` съзва` всњхъ вельмо'жъ
(ми'д#скиX и^ прьскихъ)14 [-]15 (-)16 вое^во'дъ, и^ намњстниk и^ ё^правителеи. и^ сњдо'ша въ собо'рњ и^
чте'на сђть пи'сма преD ни'ми” И$ реq позови'те ю%ношъ. и^ тїи и^звестяT словеса` своя. и^ зва'ни
сђть и^ внидо'ша. и^ рече и^мъ възвњсти'те нам#
ѓ^ тњхъ и^же пи'сана сђть” И$ нача` прьвыи и^же
гл~а эT крњпости вина`. и^ рече си'це, ЭO мђжи
коль премагаеT вино` всњхъ чл~къ, и^же пїютъ
е^го. эTлђ'читъ эT ё^ма`. (паки) же (и^) цр~ю (сътворя'етъ ё'мъ сђ'етенъ, паки рабомъ свобо'днымъ, и^ ё^богимъ и^ бога'тымъ)17, и^ всMњ ё'мы
ѓ^братиT безъстра'шны и^ ве'селы. и^ не памятђ'етъ в#сея ско'рби и^ (-)18 долго'въ, и^ вс^я срDца сотворя'етъ бога'ты, и^ не памятђ'етъ цр~я ни
вельмо'жи. и^ все по тала'н#томъ гл~ати сътвориT
и^ не памятђ'етъ е^гда` пїютъ дрђж#бы ни
бра'тъства. н^о немно'го пото'мъ прїимђтъ ме'чи, и^ е^гда` эT (ви'н#ного. потопле'нїя)19 въста'нђтъ. не по'мнятъ чт^о сътвори'ша, ЭO мђжи не премага'етъ л^и вино`, и^же та'ко мы'слитъ
сътвори'ти” И$ ё^млъча` (гл~авыи си'це)20”

Глvа, д~”
нача'ть вторы'и гл~ати, ре'кїи ѓ^ крњпости црsтњи” ЭO мђжи не премага'ютъ
л^и чл~цы зе'млю и^ мо'ре въздръжатъ, и^
вся и^же в нихъ сђть” Цр~ь же наD все премага'етъ и^ госпоDствђ'етъ (всњми`, и^ влDчьствђе^тъ) и%ми, и^ вс^я е^ли'ка е^же рече'тъ тњмъ сътворя'ютъ” (-)1 (И$) аще после'тъ тњхъ къ
бра'ни (-)2 тво'рятъ (бра'нь. и^дђтъ и^ сътры'ютъ) го'ры и^ стњны, и^ столпы`, закала'ются и^
закала'ютъ, и^ (цр~ево сло'во)3 не престђпа'ютъ.
и^же а^ще побњдя'тъ (принесђтъ цр~ю вся`)4 е^ликоже плене'на бђдетъ” Та'коже і^ и'ныхъ си'цевыX і^
е^ли'ци же не вою'ютъ ни ѓ^плъча'ются н^о дњ'лаютъ зе'млю. паки е^гда бђдђтъ сњя'ти зажина'ющи принесђтъ [да'ни]5 цр~евы” И$ е^діn дрђга'го
преспњва'етъ (и^) прино'сяT да'нь цр~ю. и^ то'и
е^ді'нъ са'мъ е^сть а^ще гл~етъ ё^бїите, ё^бїютъ. (и^ а'ще) гл~етъ эTпђсти'те, эTпђстятъ.
(и^) гл~ет# порази'те, пора'зятъ. (и^) гл~етъ разори'те, разоря'тъ. гл~етъ съзида'ите, созида'ютъ.
гл~етъ посњщи'те, посњца'ютъ. гл~етъ насади'744
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те, наса'дятъ. и^ весь нароD [-]6 и^ си'лы е^го послђшаю^тъ (само'го)” (И$) посе'мъ то'и (-)7 ја%сть и^
пїетъ и^ спиT. тїи же стрегђтъ ѓ%крsтъ е^го, и^
не мо'гђтъ (поити` е^ді'нъ ко'ждо)8 [-]9 сътвори'ти дњ'ла своя`. н^о на гл~ъ послђшни сђть е^мђ.
ЭO мђжи ка'ко не премо'жетъ цр~ь и^же та'ко ся
слы'шиT и^ ё^млъча`” Тре'тїи же рече эT жены` и^ эT
и%стин#ны, (и^) т^о е^сть зорова'вель (и^) нача` гл~ати.
ЭO мђжи не велиk л^и е^сть цр~ь, и^ мно'ѕи чл~цы.
(і^) и^ вино` премо'жет#. кто' же е^сть властвђя'и
и%ми, и^ кт^о госпоDствђяй и%ми. не же'ны л^и. роди'ша б^о же'ны цр~я и^ всњхъ людїи, и^же властвђ'ютъ мо'ремъ и^ земле'ю. и^ эT тXњ рожде'ни
сђть. и^ тїи въздои'ша и^хъ и^же насади'ша виногра'ды эT кото'рыхъ вино` сътвори'тся. и^ тїи
сътворя'ю^тъ ри'зы кра'сны [всњмъ]10 чл~комъ, и^
тїи сътворя'ютъ сла'вђ чл~комъ. и^ не мо'гђтъ
чл~цы эTлђчи'тися эT женъ. а^ще съвокђпятъ
сребро` и^ зла'то и^ вся'кђ ве'щь красоты. и^ ви'дятъ женђ` е^ді'нђ до'брњ ѓ^дњя'н#нђ и^ доброзра'чнђ [-]11 вся` сїя ѓ^ставля'ю^щи ѓ^ не'и вне'млютъ, и^ ѓ^тво'реными ё^стна'ми зря'тъ ю&. и^
еи` жела'ют# вс^и, на'ипаче зла'та и^ сребра`, и^ вся'кои` ве'щи предраго'и” Чл~къ (эTц~а свое^го)12 ѓ^ста'витъ, и^же въздои'лъ е^го, и^ свою` странђ`, и^
(приложи'тся къ женњ`)13. и^ съ жено'ю ѓ^ставля'етъ дш~ђ, и^ ниже эTц~а памятђ'етъ ни мт~ри, ниже страны` и^ сїе подоба'етъ вамъ разђмњти, ја%ко же'ны властвђ'ютъ ва'ми. не болњзнђ'ете л^и, и^ трђжа'етеся, и^ вс^я жена'мъ даете`
и^ прино'сите” И$ прїемъ чл~къ ѓ^рђжїе свое, і^ и^деT
на пђть сътвори'ти разбо'и ё^бїиства и^ татьбы`, и^ мо'ре (съ корабля'ми) пла'вати и^ рњ'ки, и^
льва` ви'диT, и^ въ мра'къ вни'детъ. (-)14 е^гда` разбо'и сътвори'тъ и^ прелести` и^ ё^кра'дет# възлюблен#нои (свое'и) прино'ситъ” И$ па'че лю'битъ чл~къ
женђ` свою (и^) вы'ше нежели эTц~а и^ ма'терь, и^
мно'ѕи безђмни сътворе'ни сђть ра'ди же'нъ
(свои^хъ). и^ раби` сътворе'ни сђть ради тњхъ, и^
[-]15 заблђди'шA и^ закла'ни сђть, и^ съгрњши'ша раd
же'нъ” И$ нн~њ вњрђете мн^њ не вели'къ л^и е^сть
цр~ь въ вла'сти свое'и, не всњ' ли страны` не смњ'ютъ ѓ^сяза'ти е^го, ви'дњхъ б^о [-]16 а^пами'нь дщ^и
варта'кова ди'внаго нало'жницђ цр~вђ сњдя'щи
близь цр~я ѓ^деснђ'ю, и^ эTе^млющђ дїади'мђ эT
главы` [е^го]17, и^ наставля'ющи на себе`, и^ по
лани'те бїя'ше цр~я эT лњвыя рђки`, и^ свы'ше
того`, (-)18 ѓ^тво'реныма ё^стна'ма, зря` е^я, и^ а'ще посмњ'ется пред ни'мъ, смње'тся (и^ ѓ'нъ)”
А/ще же раZгнњ'вана бђде'т# на'нь, ё^тњша'етъ ю&,
до'ндеже гл~етъ съ ни'мъ” ЭO мђжи нsњ л^и
крњпча'ише же'ны ја%ко си'це тво'ряT” И$ тогда` цр~ь
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род, і сили його самого слухаються.
11 І після цього той їсть і п’є і
спить, ті ж стережуть його довкруги і не можуть піти, кожний, зробити свої діла, але на слово є йому
послушні. 12 Мужі! Як не переможе цар, якого так слухаються? І він
замовк. 13 Третій же заговорив про
жінок і про правду, і це є Зоровавель. І він почав говорити: 14 Мужі! Чи цар не є великий, і люди
численні, і вино перемагає? Хто ж є
той, що панує над ними, і хто ними
володіє, чи не жінки? 15 Бо жінки
народили царя і ввесь народ, що
володіє морем і землею. 16 І від
них вони є народжені. І ті вигодували тих, що насадили виноградники, з яких робиться вино. 17 І вони
роблять гарну одіж всім людям, і ті
роблять славу чоловікам. І чоловіки не можуть відлучитися від жінок. 18 Якщо назбирають срібло і
зoлото, і всяку гарну річ, і бачать
одну гарно вдягнену і красиву жінку, 19 залишаючи це все, нею захоплюються і відкритими устами
на неї дивляться, і її бажають усі
більше від золота і срібла, і всякої
предорогої речі. 20 Чоловік залишить свого батька, який його вигодував, і свою країну, і пристане до
жінки; 21 і з жінкою залишає душу,
і ані не пам’ятає батька, ані матері,
ані країну. 22 І це вам треба розуміти, що жінки вами володіють.
Чи не переживаєте і трудитеся? І
все даєте і приносите жінкам. 23 І
чоловік, взявши свою зброю, і йде
на шлях робити напад, убивства і
крадежі, і перепливати кораблями
море і ріки, 24 і бачить лева. І входить в туман, коли робить розбій, і
обманює, і краде, – приносить своїй улюбленій. 25 І більше чоловік
любить свою жінку, і більше, ніж
батька і матір. 26 І численні стали
безумними задля своїх жінок, і стали задля них рабами, 27 і заблукали, і були вбиті, і згрішили задля
жінок. 28 І сьогодні, вірте мені, чи
не великим є цар у своїй владі? Чи
не всі країни не сміють поглянути
на нього? 29 Адже я бачив Аамину,
дочку подиву гідного Вартака, царську наложницю, що сиділа близько царя по правиці. 30 І вона брала
вінець з його голови і клала на себе, і лівою рукою била царя по лиці. 31 І понад те відкритими устами
він дивився на неї, і якщо вона засміється перед ним, і він сміється,
якщо ж буде на нього розгніваною,
він її потішає, доки не заговорить з
ним. 32 Мужі! Чи що сильніше від
жінки, бо вони так чинять? 33 І тоді
цар і вельможі дивилися один на
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другого. 34 І він почав говорити
про правду: О Мужі! Чи жінки не є
сильні? Земля є велика і небо є високо, і швидким біг сонця, що повертаєтся довкруги небес і знову
біжить на своє місце в одному дні.
35 Чи не є величним той, хто це
творить? І правда велика і сильніша понад всіх. 36 Вся земля кличе
правду, знову небо її благословить,
і всі діла кланяються і тремтять перед нею, і немає з нею образи, 37
ані вино не образить, ані не образить цар. Неправедні жінки, неправедні всі людські сини і неправедні
всі їхні діла. І немає в них правди, і
в своїй неправедності вони згинуть.
38 І правда ж живе і перебуває навіки. І вона живе і перебуває на вік
віку. 39 Немає перед нею сприймання обличчя ані різниці, але вона
чинить, що праве, цурається всього
неправедного і лукавого, і всім до
вподоби її діла. І на її суді немає
нічого образливого, 40 але вона сила, і царство, і влада, і велич всім
вікам. Благословенний правдивий
Бог! 41 І він перестав говорити. І
всі люди закричали і сказали: Велика є правда. І вона перемагає. 42
Тоді цар сказав йому: Попроси, що
хочеш, більше, ніж є написане, і
дам тобі, бо тебе знайдено наймудрішим. І сядь біля мене, і назвешся
моїм родичем. 43 Тоді він сказав
цареві: Згадай твою обіцянку, яку
ти обіцяв – збудувати Єрусалим – в
день, в якому царство ти посів. 44 І
відпусти ввесь посуд, що був забраний з Єрусалиму, які вилучив
Кир, коли прокляв Вавилон, і побажав відіслати їх туди. 45 Ти ж побажав будувати церкву по спаленні
ідумеями, коли Юдея стала опустілою через халдеїв. 46 І сьогодні
це є те, що прошу, пане. І що прошу, і це величність від тебе. Благаю, отже, щоб ти виконав обіцянку, яку ти обіцяв виконати небесному цареві з твоїх уст. 47 Тоді встав
цар Дарій і поцілував його, і написав послання до всіх його володарів, і воєвод, і намісників, і вельмож, щоб вони провели його і тих,
що з ним, всіх, що йдуть будувати
Єрусалим. 48 І всім намісникам, які
були в Сирії і Финікії, що в Ливані,
він написав послання, щоб привозили кедрове дерево з Ливана до
Єрусалиму, щоб збудували місто.
49 Він же написав і про свободу
всім юдеям, які йшли з царства до
Юдеї, і всім володарям, і вельможам, і намісникам – не приходити
до їхніх дверей, 50 і щоб вся околиця, яку випросили, була їм без
данини. І хай ідумеї покинуть ю-
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и^ вельмо'жи смотря'хђ дрђгъ на' дрђга” И$ нача'тъ гл~ати эT и%стинны, ЭO мђжи не крњпки
л^и сђтђть же'ны, вели'ка е^сть земля` и^ высо'ко
е^сть нб~о, и^ бы'стро тече'нїе слн~чное, ја%ко ѓ^брати'тъ в#коло нб~са и^ паки притечетъ в# (мњсто
свое)19 въ е^ді'нъ дн~ь, не възвели'ченъ л^и е^сть
и^же сїя тво'риT. і^ и'стин#на вели'ка и^ крњпча'иши
па'че всњх#. вс^я зеMля` и%стиннђ въз#зыва'ет#. (-)20
нб~о (па'ки) ю& блsвитъ. и^ вс^я дњла прекланя'юTся и^ трепе'щђтъ (е^я`), и^ нњсть с не'ю ѓ^би'да
(ниже)21 вино` ѓ^би'дитъ. ниже и^зоѓ^би'дитъ цр~ь,
непра'веDни жены` непра'ведни вся сн~ы чл~ческїя. и^
непра'ведна тњхъ вс^я дњла` и^ нњсть в нихъ
и%стинны, и^ въ свое'и непра'вости поги'бнђтъ”
[І$]22 и'стин#на же живе'тъ и^ пребыва'етъ въ вњки. и^ живетъ, и^ въздержи'тъ въ вњкъ вњка”
(-)23 Нњсть преD ею` прїятїя лица` ни ро'зности.
н^о и^же пра'ва тво'рит# ѓ^ всемъ непра'выхъ и^ лђка'выхъ (ѓ^грњба'ется). и^ вс^њ бл~говоля'тъ въ
дњлехъ е^я`” И$ нњсть в сђдњ е^я` ничто'же ѓ^би'дливо н^о сїя крњпость, и^ црsтво, и^ вла'сть, и^
вели'чество, всњмъ вњкоM” Блsвенъ б~ъ и%стиnныи и^
преста` гл~ати. и^ вс^и лю'дїе (-)24 возопи'ша, и^
[-]25 реко'ша. вели'ка е^сть и%стинна и^ премага'етъ” Тогда` цр~ь рече е^мђ въспроси` е^же хо'щеши
множа'е и^же пи'сана сђть, и^ да'мъ тебњ” Поне'же
ѓ^брњте'нъ е^си мђдрњ'ишїи, и^ бли'же мене` да
ся'деши и^ племя` мое прозове'шися” Тогда` рече
цр~ю помяни` ѓ^бњща'нїе (твое`) и^же ѓ^бњща'лъ
е^си създа'ти і^ерsлим# въ дн~ь кото'рыи црsтво прїялъ е^си” И$ вся` съсђды и^же прїята сђть эT
і^ерsлі'ма эTпђсти` и^же эTлђчи'лъ кљ=ръ когда (закля`)26 вављ=ло'нъ. и^ въсхотњ эTсла'ти (т^њ) тђ`.
(-)27 ты' (же) восхо'тњ` съзида'ти цр~ковь по сож#же'нїи и^дђмњ'и, когда ѓ^пђстњна е^сть і^ё^де'а эT
халдњи” И$ нн~њ т^о е^сть чт^о прошђ` господи'не
(-)28. и^ чт^о прошђ` [-]29 (-)30 т^о е^сть вели'чество
эT тебе`, молю` ё'бо да сътвори'ши ѓ^бњща'нїе
чт^о ѓ^бњща'лъ е^си цр~ю нбsномђ (и^зъ ё'стъ твои^хъ сътвори'ти)31” Тогда въста` (цр~ь да'рїи)32
(и^) ѓ^блобыза` е^го, и^ написа` [-]33 посла'нїе къ
всњмъ дрьжа'вным# (е^го), и^ вое^во'дамъ и^ намњстникомъ и^ вельмо'жамъ, да и^зведђтъ е^го (-)34
и^же с ниM вси` въсходя'щи съзида'ти і^ерsлимъ, и^
всњмъ намњстникомъ и^же бя'хђ в (-)35 сљ=рїи
и^ фи'никїи. и^же въ лива'нњ. написа` посла'нїе, да
приво'зятъ дре'ва ке'дрова, эT ливана въ і^ерsлі'мъ.
(-)36 да съзи'ждђтъ (-)37 гра'д#” (-)38 писа (же и^)
всњмъ і^ё^де'ѓM (въ свободђ` и^же въсхожа'хђ эT црsтва въ і^ё^де'ю)39, (и^) всњмъ вла'стелемъ и^ вельможа'мъ и^ намњстникоM (-)40, не прїити на две'ри и^хъ, и^ всю` странђ` и^же и^спроси'ша бы'ти
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безъ да'ни и^мъ. і^ и^дђме'и да ѓ^ставля'ютъ
страны` и^же въздръжа'тъ і^ё^де'искїя” И$ въ създа'нїе хра'ма дати по е^ді'нњхъ лњтехъ тала'нтъ, к~. даже доколњ създа'ся. и^ на (ѓ^сщ~енїе)41 все`съж#женїю съжещи` на всякъ дн~ь ја%ко и^мњ'ютъ за'повњдь. (и^ныхъ талан#тъ з~і,
приносятъ по е^ді'ныхъ лњтехъ)42. и^ всњмъ
и^же въсходяT эT вављ=ло'на съгража'ти граD. дабы`
была` свободA толи'ко и^мъ ја%коже сн~обомъ и^хъ, и^
всњмъ сщ~ен#никомъ и^же пре'идTђ писа'л же и^
коли'чьства. и^ пресщ~еннђ ри'зђ [повелњ` да'ти]43 в
коеи слђжаше. и^ левљ=томъ писа` дати м#здђ`
да'же до дн~е кото'рого съврьшиTся до'мъ (і^ерsлі'мъ
и^)44 ё^стро'ится. и^ всњмъ стрегђщимъ гра'да
писа` да'ти и^мъ жре'бїи, и^ ѓ^броки. и^ эTпђсти'лъ вс^я сосђды и^же эTлђчиl кљ=ръ эT вављ=ло'на
и^ вс^я е^ли'каже рече кљ=ръ сътвори'ти и^ ѓ'нъ въчини` твори'ти и^ посла'ти въ і^ерsлимъ” И$ е^гда
и^зы'иде ю%ноша (се'и). въздви'гнђвъ лице` на' нб~о
проти'вђ і^ерsли'мђ блsвити цр~я нбsнаго. (и^ рече)45
эT тебе` е^сть побњда. и^ эT тебе` е^сть премђ'дрость, и^ свњтло'сть. и^ а'зъ ра'бъ твои е^смь. блsвенъ е^си и^же да'лъ е^си мн^њ премђдро'сть. и^ тебњ и^сповњмся [г~и б~е]46 эTц~ь (нашиX) и^ прїя
посла'нїе і^ и^зы'иде (въ вављ=ло'нъ. и^ прїиде)47 и^
възвњсти бра'тїи свое'и (и^же бы'ша въ вављ=ло'нњ)48” И$ блsвиша б~а эTц~ь свои^хъ, ја^ко да'лъ
имъ эTпђще'нїе, и^ прохлаже'нїе. да възы'идђтъ
и^ съзи'ждђтъ і^ерsліM, и^ цр~ковь и^дњже и^мено'вано
е^сть і%мя е^го в немъ. и^ възра'довашася с мђсикїею и^ веселїемъ дн~їи се'дмь”

Глvа, е~”
о си'х# же и^збра'ни сђть да въсхо'дятъ
нача'лницы се'лнїи по домоX и^ колњ'нахъ
своиX. и^ же'ны иX, и^ сн~ове, и^ дще'ри и^ рабы`
[-]1, и^ рабы'ня [и^хъ]2, и^ ско'ты и^хъ” (-)3
да'рїи (же цр~ь) посла'лъ (та'кожDе) с ни'ми конникъ
Wа~, до'ндеже и^зведђтъ и^хъ въ і^ерsлимъ с ми'роM. и^
с мђсикїе^ю, [и^]4 с тимпа'ны, и^ трђба'ми. и^
вс^я бра'тїа и^хъ бя'хђ и^гра'ю^щи, и^ сътвори`
и^хъ взыити въкђпњ с ни'ми” И$ сїа сђть и^мена` мђжїи и^же взыидо'ша по се'лохъ свои^хъ и^ по
колњ'нохъ и^ въ ча'сти (-)5. (кня'ѕьства иX) сщ~енницы. сн~ове (џинее'совы)6 сн~а а^а^роня. і^сђсъ сн~ъ
и^ѓ^седе'ковъ. [-]7 и^ѓ^а^ки'мъ сн~ъ зороваве'левъ сн~ъ
салаџїи'лева. эT до'мђ двд~ва. эT колњ'на фаре'сова.
колњ'на же і^ё'дина и^же гл~алъ е^сть да'рїю цр~ю
пе'рскомђ словеса` ди'вна, въ второе лњто црsтва
е^го мцsа ниса'нъ а~ го (дн~я)8” Сђть же тїи (въсходя'щїи (же) эT і^ё^де'я)9 эT плњна преселенїю,
кои%хъ пресели (нав#ходоносо'ръ)10 цр~ь вављ=ло'ньскїи
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дейські околиці, які тримають. 51 І
дати на будову храму – на один рік
20 талантів, аж доки не буде збудованим, 52 і на освячення всепалення, щоб палили кожного дня, як мають припис, інших 17 талантів, щоб
приносили на кожний рік. 53 І всім,
що йдуть з Вавилону будувати місто, щоб була свобода, настільки їм,
як їхнім синам, і всім священикам,
які прийдуть, 54 написав же і кількість коштів і наказав дати священну ризу, в якій служили. 55 І
левітам написав дати винагороду
аж до дня, в якому буде закінчений
єрусалимський дім і буде збудований. 56 І всім, що стерегли місто,
написав дати їм жереб і утримання.
57 І він відпустив ввесь посуд, який
відлучив Кир від Вавилону, і все,
що сказав Кир зробити, і він наказав чинити і послати в Єрусалим.
58 І коли вийшов цей юнак, піднявши лице до неба, до Єрусалиму,
щоб поблагословити небесного царя, він і сказав: 59 Від Тебе є перемога і від Тебе є премудрість і світлість. І я є твій раб. 60 Благословенний є ти, що дав мені премудрість, і тобі визнаватимуся, Господи Боже наших батьків. 61 І він
взяв послання і пішов до Вавилону.
І прийшов і сповістив своїм братам,
що були у Вавилоні. 62 І вони поблагословили Бога своїх батьків,
що дав їм звільнення і полегшення,
63 щоб вони пішли і збудували Єрусалим і церкву, де названо є в
ньому його ім’я. І розвеселилися з
музикою і веселістю сім днів.

Глава 5
1 Після цього ж вибрані були начальники поселень за домами і своїми родами, і їхні жінки, і сини, і
дочки, і раби, і їхні рабині, і їхня
скотина, щоб піти. 2 Цар Дарій же
послав також з ними 1000 кіннотників, доки не заведуть їх до Єрусалиму з миром, і з музикою, і з
тимпанами, і трубами. 3 І всі їхні
брати грали, і він зробив, щоб вони
пішли разом з ними. 4 І це є імена
чоловіків, що пішли за своїми поселеннями і за родами і в частки їхнього князівства: 5 священики, Тинеосові сини, Ааронового сина, –
Ісус, Йоседеків син, Йоаким, Зоровавелів син, Салатіїв син з Давидового дому, з Фаресового роду, Юдиного ж роду, 6 який сказав Дарієві, перському цареві, подиву гідні слова в другому році його царювання, 1-го дня місяця нісана. 7 Вони ж є ті, що пішли ж з Юдеї, з полону переселення, яких переселив у
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Вавилон Навходонсор, вавилонський
цар. 8 І він повернувся в Єрусалим і в
інші частини Юдеї, і кожний же один до свого міста, ті, що прийшли з
Зоровавелем, й Ісусом, і Неемією, і
Зарією, Рисеєм, Ениниосом, Мардохеєм, Веельсаром, з Асфаросом, з Реелієм, з Роїмом, з Вааном, і їхні начальники, 9 їхнє число з їхніх народів, і їхні начальники: з синів Форосових – 2000 і 170; 10 Сафатових синів – 400, 70, 2; Аресових синів – 6
сот 56; 11 Фаарамоавових синів –
2000, 8 сот і 12; 12 Іламових синів –
тисяча, 250 і 4; синів Затуї – 9 сот, 40
і 5; Кореових синів – 7 сот і 5; Ваніїних синів – 6 сот, 48; 13 Виваїнових
синів – 6 сот і 23; Садасових синів –
3000, 200 і 22; 14 Адоникамових синів – 6 сот, 60 і 7; Ваіїних синів –
2000, 60 і 6; Адинуєвих синів – 400,
50 і 4; 15 Атир езекієвих синів – 90 і
2; Чиланових і Азитасових синів – 60
і 7; Азуранових синів – 400, 30 і 2; 16
Ананієвих синів – 100 і 1; Аромових
синів, Вассинових синів, – 300 і 22;
Арсифуритиних синів – 100 і 2; 17
Метирових синів – 3000 і 5; Екветломонових синів – 100 і 23; 18 Екнетофасових синів – 50 і 5; Ексанавотових синів – 150 і 8; Екветсамосових
синів – 42; 19 Каріатіаріосових синів
– 25; Еккафирасивиротових синів – 7
сот і 43; Екпирових синів – 7 сот; 20
Хадіясових і Амидієвих синів – 400 і
22; синів з Кирама і Ґавдиса – 6 сот і
21; 21 синів з Макалона – 100 і 22;
синів з Витолія – 50 і 2; Нефисових
синів – 100 і 56; 22 Каламолалуєвих і
Онусових синів – 7 сот і 25; синів
Єреха – 300 і 45; 23 Анаазових синів
– 3000, 300 і 30 . 24 Священики синів
Єддуя, сина Ісуя, з Санасивовими синами – 9 сот і 72; синів від Мирута –
1000 і 52; 25 Фасаронових синів –
1000 і 47; Кармієвих синів – Аіз. 26
Левітів же, Єсуєвих, і Кадмилових, і
Ваннуєвих, і Суієвих синів, – 74. 27
Синів священних співців, Асафових
синів, – 100, 48. 28 Дверників же: Салумових синів, Іаталових синів, Толманових синів, Даковієвих синів, Титаєвих синів, Самієвих синів, всіх –
100 і 39. 29 І святих служителів: Асафових синів, Асифаєвих синів, Таваотових синів, Кирасових синів, Судових синів, Фалеєвих синів, Лаванаєвих синів, Аграваєвих синів, 30 Акуаєвих синів, Утаєвих синів, Китавових
синів, Агаваєвих синів, Сиваієвих синів, Ананових синів, Катуаєвих синів, Ґеддурових синів, 31 Аіруєвих
синів, Десанових синів, Ноіваєвих
синів, Хасеваєвих синів, Ґазираєвих
синів, Азієвих синів, Финеесових синів, Асараєвих синів, Вастаієвих синів, Асанаєвих синів, Менієвих синів,
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въ вављ=лоn. и^ ѓ^брати'ся въ і^ерsлимъ, и^ въ про'чђю і^ё'де'ю, (и^) е^ді'нъ ко'ждо (же) въ' грDа свои,
и^же прїидо'ша. (и^) съ зороваве'леM і^ и^сђсомъ. [и^]11
нее^мїе^м#, (и') заха'рїе^м#, [реи^сееM]12 е^ниниѓ'сомъ,
мардохее^мъ, вее^льсаромъ. со (а^съфаро'сомъ)13. съ
[рее^лїе^мъ]14, съ рои^момъ. съ ваа'ноM. (и^) эT нача'лникъ и^хъ, число` и^хъ эT ја^^зыk (и^хъ), и^ нача'лницы и^хъ. сн~овъ форосовых#, Wв~, и^ ро~в. сн~овъ
сафа'товыхъ, у~, о~ в~. сн~овъ [а^ресовыхъ]15, [ѕ~]16
со'тъ, н~ѕ. сн~овъ (фаа^рамоа'въ)17 [-]18, Wв~, и~ со'тъ
и^ в~і. сн~овъ [и^ламовыхъ]19, тисяща, с~н и^ д~”
Сн~ове [заџђ'и]20, џ~ со'тъ. м~ и^ е~. сн~ове (корве'ѓвы)21, з~ соT, и^ е~. сн~ове ванїи^ны, ѕ~ со'тъ м~и.
сн~ове виваи^ны, ѕ~ соT и^ к~г. сн~ове [сада'совы]22, Wг~,
[с~]23, и^ к~в” Сн~ове [а^доника'новы]24, ѕ~, со'тъ ћ~, и^
з~. сн~ове (ваі^и^ны)25, Wв~, ћ~ и^ ѕ~. сн~ове а^динђ'евы. у~
н~ и^ д~. сн~ове а^тир езекїевы, ч~ и^ в~. сн~ове (чила'новы)26, и^ а^зита'совы, ћ~ и^ з~” Сн~ове а^зђра'новы,
у~ л~ и в~. сн~ове [а^нанїевы]27, р~ и^ а~. сн~ове а^ро'мовы. сн~ове ва'с#сины, т~ и^ [к~в]28. сн~ове [а^рсифђри'џъ]29, р~ и^ [в~]30 сн~ове [мети'ровы]31, Wг~, и^ е~.
сн~ове (е^к#веџ#ломо'новы)32, р~, и к~г. сн~ове (е^к#нетофа'совы)33, н~, и^ е~. сн~ове (е^ћанаво'џовы)34, р~н и^ и~.
сн~ове (е^к#веџ#само'совы)35, м~в. сн~ове карїаџїарїѓ'съ,
к~е” Сн~ове (е^к#кафираs)36 и виро'џовы, з~ со'тъ, и^
м~г. (сн~ове е^к#пи'ровы, з~ соT.) сн~ове хадїа'совы. и^
[а^мидїевы]37, у~, и^ к~в. сн~ове эT кира'ма, и^
(гав#диса)38, ѕ~ со'тъ и^ к~а. Сн~ове эT макало'на, р~
и^ к~в. сн~ове эT витолїя, н~ и^ в~. сн~ове нифи'совы
р~, и^ н~ѕ. сн~ове (кала'молалђе'вы)39, и^ ѓ^нђсовы, з~
со'тъ, и^ к~е. сн~ове и^е^рехђ, т~ и^ м~е. сн~ове [а^наа'зъ]40, Wг~ т~ и^ л~, жерцы`. сн~ове и^е^д#дђевы, сн~а
і^и^сђева, съ сн~ы [санаси'вовыми]41, џ~ со'тъ и^ о~в.
сн~ове [эT мирђ'џа]42 Wа~, и^ н~в. сн~ове (фасаро'новы)43,
Wа~, [-]44 и^ м~з. сн~ы [кармїевы]45, (а^и'зъ)46” Левљ=ти же сн~ове и^е^сђе'вы, и^ [каDми'ловы]47, и^ ван#нђе^вы, и^ [сђ'иевы]48, о~д” Сн~ове ст~о пњвцы`, сн~ове
а^са'фовы, р~, м~и. две'рницы (же), сн~ве салђмовы.
сн~ове [и^а^та'ловы]49, сн~ове тоlма'новы, сн~ове [даковїевы]50. сн~ове [тита'евы]51, сн~ове [самїевы]52,
всњ'хъ р~ и^ л~џ. и^ ст~ыхъ слђжи'телеи. сн~ове (а^са'фовы)53, сн~ове а^сифа'евы, сн~ве таваѓ'џовы, сн~ове
кира'совы, сн~ове [сђ'довы]54. сн~ве [фалее^вы]55. сн~ове
лавана'евы. сн~ове [а^грава'евы]56, сн~ове [а^кђа'евы]57.
сн~ове ё^та'е^вы. сн~ове кита'вовы, сн~ове а^гава'е^вы, сн~ове сива'їевы, сн~ове а^на'ни, сн~ове каџђа^евы” Сн~ове
геDдђ'ровы. сн~ове а^и^рђе'вы. сн~ве деса'новы. сн~ове нои^ва'евы, сн~ове хасева'евы. сн~ове газира'евы, сн~ове
[а^зїевы]58, сн~ове (финее^совы)59, сн~ове а^сарае^вы, сн~ове васъџаїевы, сн~ове а^сана'евы, сн~ове (менїевы)60,
сн~ове нафисїевы. сн~ове [а^кђе^вы]61, сн~ове [а^кифа'евы]62. сн~ове а^сђровы сн~ове фараки'мовы, сн~ове васа748
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ло'џовы сн~ве мее^дїи^ны. сн~ве кђџа'евы. сн~ве (хорса'евы)63, сн~ы [харкђ'совы]64. сн~ове (а^сирари)65, сн~ве
џомїевы. сн~ве [наси'џовы]66 сн~ове а^ти'фа. сн~ы
ѓ%трокъ [соло'моновыхъ]67. сн~ы [а^сап#фїѓ'новы]68.
сн~ы [фари'ра]69, сн~ы и^е^и'ли, сн~ы лозо'ни, сн~ы [и^здаи^левы]70. сн~ы (сафе'џовы)71, сн~ы (а^їа)72 сн~ы
(фаџ#ре'џъ)73. сн~ы савїи, сн~ы сароџїевы, сн~ы масїа'совы, сн~ы [га'ровы]74. сн~ы а^д#дђсовы. сн~ы сђва'совы, сн~ы [а^фераевы]75. сн~ове (варади'совы)76.
сн~ове [саватовы]77. сн~ове [а^л#ло'мовы]78. всњ'хъ
ст~о слђжи'телеи и^ сн~овъ ѓ%трокъ [соло'моновыхъ]79, т~ и^ о~в” Сїи въсходя'ще эT [џермеле'џа]80, и^ [џерса'са]81, воQ и^хъ, [хараа^џала'ръ]82, и^
[а^а^ла'ръ]83, и^ не мого'ша възвњсти'ти эTч~ествъ своиX и^ ро'довъ, ја%ко эT і^и^л~я сђть. сн~ы
[лада'новы]84 сн~а (да'нова)85, сн~ы некода'новы, ѕ~
со'тъ и^ н~в. и^ эT жерцо'въ творя'щїихъ жре'чество (-)86 не ѓ^брњто'шася” Сн~ове [ѓ^вдїи^ны]87.
сн~ове [а^ко'совы]88. сн~ове [а^д#дђсовы]89 и^же поа'лъ
а^вгїю женђ эT дще'реи [верзеле'евыхъ]90. и^ назва'на е^сть на и^мя е^го. и^ сихъ пои%щеши въ писа'нїи бы'тїя въ съчте'нїю и^ не ѓ^бря'щеши.
(и^) не повелњно и^мъ сщ~ен#ства твори'ти” И$ рече'
и^мъ (и^) нее^мїя и^ а^т#џа'рїя, да не причаща'юTся (е^же слђжи'ти)91, до'ндеже въста'нетъ а^рхїере'и да'нъ въ и^звњствова'нїе, і^ истин#нђ. вси
же бя'хђ эT і^и^л~я, эT в~і лњтъ, [и^ ни'жеи]92,
[Wм~, Wв~, т~ћ ра'звњ ра'бъ и^ рабы'нь]93. ра'бъ тXњ и
рабы'нь, Wз~, [тм~з]94” Пњвцы` и^ пњсницы, с~, и^
м~е. вельблюD, ул~е. (-)95 ко'нїи, Wз~ л~ѕ. м#ски` с~ м~е.
поDја%ре'мникъ Wе~ е~ со'тъ, и^ к~е. и^ эT преDста'телеи
по се'лњхъ. е^гда` прїидо'ша въ цр~ковь бж~їю. и^же въ е^ерsлимњ нача'ша (ѓ^бновля'ти и^) въздвиза'ти цр~ковь в мњсто е^го по свое'и си'лњ, и^ даяти въ цр~ковь сокро'вище. дњ'ло (пресщ~ен#но),
зла'та мна'съ, Wа~. и^ мнаs сребра`, Wе~. и^ ри'зъ
сщ~енныхъ, р~. и^ всели'шася сщ~ен#ницы и^ левљ=ти, (-)96 и^же и^зыидо'ша эT народа въ і^ерsлимъ
и^ въ странђ. и^ пресщ~енныи пњвцы и^ две'рницы, и^ ве'сь і^и^л~ь въ (страна'хъ)97 своиX” Настоя'щђ же сеDмомђ мцsђ, (-)98 е^гда` бы'ша сн~ове і^и^л~еви е^ді'нъ ко'ждо въ свои^хъ ве'щехъ събра'шася е^ді'нодђшно. въ дво'ръ и^же бы'сть преD [-]99
вра'ты въсто'чными” И$ въста і^сђсъ сн~ъ и^ѓ^седе'ковъ. и^ братїя е^го сщ~ен#ницы. и^ зороваве'ль
сн~ъ салаџїи'левъ и^ бра'тїя и^хъ. ё^гото'ваша
ѓ%лтарь б~ђ і^и^л~евђ. *да възносятъ на не'мъ
вс^есъж#же'нїе (-)100, ја%коже въ кни'ѕњ мољ=сїя
чл~ка бж~їя пи'сана сђть. и^ събра'ша себњ` эT
и'ныхъ ро'дъ земли`. и^ въздви'гнђша жертовникъ, в мњсто е^го ја%ко вра'жда бя'хђ и^мъ, и^
премого'ша и^хъ вси ја^зыцы зе'м#стїи. и^ прино749

Нафисієвих синів, Акуєвих синів, Акифаєвих синів, Асурових синів, Фаракимових синів, Васалотових синів,
32 Меедіїних синів, Кутаєвих синів,
Хорсаєвих синів, Харкусових синів,
Асирарових синів, Томієвих синів,
Наситових синів, Атифових синів, 33
синів Соломонових слуг, Асапфіонових синів, Фарирових синів, Ієілових
синів, Лозонових синів, Іздаїлевих синів, Сафетових синів, 34 Аієвих синів, Фатретових синів, Савієвих синів, Саротієвих синів, Масіясових синів, Ґарових синів, Аддусових синів,
Сувасових синів, Афераєвих синів,
Варадисових синів, Саватових синів,
Алломових синів, 35 всіх сто служителів і синів Соломонових слуг – 300
і 72. 36 Це ті, що виходили від Термелета і Терсаса, їхній проводир –
Харааталар і Аалар; 37 і вони не
могли сповістити своїх родоводів і
родів, що є з Ізраїля: Ладанові сини,
Данового сина, Некоданового сина, –
6 сот і 52. 38 І зі священиків, що
робили священство, не знайшлися:
Овдіїні сини, Акосові сини, сини Адуса, який взяв Авгію, жінку з Верзелієвих дочок, і вона була названа
його іменем. 39 І цих пошукаєш в писаннях буття, в переліку, і не знайдеш. І їм не дозволено бути священиками. 40 І сказав їм і Неемія, і Аттарія, щоб не учащали в служінні, доки не повстане архієрей, даний в
об’явлення і правду. 41 Всі ж від
Ізраїля були, від 12 літ і нижче, –
40000 , 2000 , 360 , за винятком рабів
і рабинь. Рабів і тих рабинь – 7000 ,
347. Співаки і співачки – 200 і 45. 42
Верблюдів – 435. Коней – 7000, 36.
Ослів – 200, 45. В’ючної худоби –
5000, 5 сот і 25. 43 І з начальників по
домах, коли прийшли до божої церкви, які почали обновляти в Єрусалимі і піднімати церкву на її місці по
своїй силі, 44 і давали в церкву скарби – посвячене діло – 1000 мнас золота, і 5000 мнас срібла, і 100 священних риз. 45 І поселилися священики і
левіти, які вийшли з народу, в Єрусалимі і в околиці, і священні співці, і
дверники, і ввесь Ізраїль у своїх околицях. 46 Як був же сьомий місяць,
коли ізраїльські сини були, кожний
один в своїх речах, вони зібралися
однодушно до двору, що був перед
східними брамами. 47 І піднявся
Ісус, Йоседеків син, і його брати священики, і Зоровавель, Салатіїлів син,
і їхні брати, приготовили жертовник
ізраїльському Богові, 48 *щоб приносити на ньому всепалення, так як є
написано в книзі Мойсея, божого чоловіка. 49 І зібрали до себе з інших
родів землі, і підняли жертовник на
його місце, бо до них була ворожне-

ез1. 2

5,49

ез1. 4

ча, і перемогли їх всі народи землі. І
вони приносили приношення за часом, і ранішнє, і вечірнє цілопалення
Господеві, 50 і зробили шатра, і день
великого празника, так як наказано в
законі, і жертви на кожний день, так
як належалося. 51 І після цього приписані приношення і приношення суботам і новим місяцям, і дні великих
празників для всіх освячених 52 і що
обіцяли Господеві. Вони від нового
місяця, сьомого місяця, почали віддавати Богові приношення, і господня
церква ще не була збудована. 53 І
дали срібняки, їжу і пиття каменярам
і ковалям з радістю. І дали кара-сидянам і тирянам, щоб привезли їм з
Ливану кедрові дерева і зробили пліт
в оппійській пристані за правилом,
що написано було їм від Кира, перського царя. 54 І в другому році йшли
люди до божого храму до Єрусалиму, в другому місяці. І почав Зоровавель, Салатіїлів син, і Ісус, Йоседеків
син, і їхні брати, і священики, і левіти, і всі, що прийшли з полону в Єрусалим, 55 І вони почали будувати
божий храм в новому місяці, другого
місяця, другого року, відколи прийшли до Юдеї, до Єрусалиму. 56 І вони поставили левітів від 20 літ на
господнє діло, і став Ісус і сини, і всі
його брати, і брат Кадміїл, і Мадіямові сини, і сини Йодая Еліятумського з
синами і їхніми братами однодушно,
всі левіти – наглядачі над ділом, що
чинили діло в господньому домі. 57 І
стали священики, зодягнені в одежі, з
трубами, і музиками, і левітами – Асафові сини, що мали цимбали, хвалячи Господа і благословляючи, за
Давидом, ізраїльським царем. 58 І
співали пісню Господеві, бо його насолода і честь навіки на всьому Ізраїлі. 59 І ввесь народ трубів в трубу, і
закричали великим голосом, вихваляючи Господа на піднімання господнього дому. 60 І прийшли ті від священиків, і левітів, і наставників, по
родинах старців, що бачили попередній дім, і поглянули з плачем і риданням великим на цю будову, 61 і численні з трубами і радістю великого
голосу, 62 так, що люди не чули труб
задля людського плачу, бо народ дуже трубів, так що далеко було чути.
63 І почули вороги Юдиного і Веніяминового племені, і прийшли довідатися про трубний голос; 64 *і пізнали, що ті, що з полону, будують церкву ізраїльському Господеві Богові.
65 І вони, приступивши до Зоровавеля й Ісуса, і начальників поселень, і
сказали їм: Ми будуватимемо разом з
вами. 66 Також і ми слухаємося нашого Господа Бога і йому приносимо
жертву від днів Авасарета, асирійсь-
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ша'хђ приношенїе по вре'мени и^ съж#же'нїе гв~и
ё%тренее, и^ вече'рнее, и^ сътвори'ша кђщи (и^ дн~ь
вели'ка пра'здника)101, ја^ко повелњно в зако'нњ. и^
же'ртва на вся'къ дн~ь ја%ко подоба'ше б^њ. и^
посе'мъ възноше'нїя ё^ставле'ны, и^ приноше'нїе
сђбо'тамъ и^ новомњсячїа'мъ” И$ дн~їи вели'кихъ пра'здникъ всњмъ ѓсщ~еннымъ, и^ чтоже
ѓ^бњща'хђ [г~ђ]102 эT новомњсячїа седма'го мцsа
нача'ша приноше'нїе въздаа'ти б~ђ. и^ цр~ковь
[гн~я]103 не бы'сть е^ще` създа'на. и^ да'ша сре'бреники, (пищђ и^ питїе, камена'ремъ и^ ков^аче'мъ)104 (съ ра'достїю). и^ (да'ша) кара сидя'номъ, и^ тљ=ряномъ да привезђтъ и^мъ эT
лива'на дре'ва ке'дрова. и^ сътво'рятъ расте'съ
въ (ѓ^п#пїискомъ)105 приста'нищи. по прави'ломъ и^же пи'сано бы'сть и^мъ эT кљ=ра (цр~я
пе'рьскаво)106” И$ въ в#торо'е лњто грядя'хђ (лю'дїе) въ хра'мъ бж~їи въ і^ерsлимъ. мцsа в#тора'го.
(и^) нача` зороваве'ль сн~ъ салаџїи'левъ. і^ и^сsђ сн~ъ
і^ѓ^седе'ковъ и^ бра'тїа и^хъ, и^ сщ~ен#ницы, (и^) левљ=ти, и^ вси` и^же прїидо'ша эT плене'нїя въ
і^ерsлиM” И$ нача'ша зда'ти хра'мъ бж~їи. новомњсячїа втора'го мцsа, втора'го лњта е^гда` прїдо'ша въ і^ё^де'ю (-)107 і^ерsлимъ” И$ поста'виша
левљ=ты эT к~, лњтъ на дњло гн~е. и^ ста`
і^сђсъ и^ сн~ы и^ бра'тїя [е^го]108 (вс^и), и^ каDмїи'ль
бра'тъ. и^ сн~ы (мадїамовы)109, и^ сн~ы и^ѓ^да'евы,
е^лїадђм#скаго, съ сн~ъми и^ братїами (и^хъ).
вси` левљти е^дїнодђшно дњла призира'тели. сътворя'ющи дњ'ло в домђ` гн~и. (-)110 и^ ста'ша
сщ~енницы ѓ^блече'ни в ри'зы съ (трђба'ми, и^
мђси'ками)111. и^ левљ=ти сн~ове а^са'фовы и^мњю^ща кљ=м#ва'лы въсхваля'ющи г~а, и^ блsвя'щи по
дв~дђ цр~ю і^и^л~евђ” И$ поя'хђ пњснь [-]112 г~ђ ја%ко
сла'дость е^го и^ чsть въ вњки на всемъ і^и^л~и” И$
вс^и лю'дїе трђбо'ю въспњша. и^ прогласи'шA вели'кимъ гла'сомъ въсхваля'ющи г~а на въздвиже'нїе до'мђ гн~я” И$ прїидо'ша эT сщ~ен#никъ и^ левљ=тъ и^ преDстоя'щихъ (по се'лњхъ ста'рецъ)113
и^же ви'дњша прежнїи до'мъ. (и^) на се` съзида'нїе (възрњша) съ пла'чемъ и^ во'племъ вели'кимъ. и^ мно'ѕи съ трђба'ми и^ ра'достїю гла'са
ве'лїя, ја^ко да лю'деM не слы'шати трђбъ пла'ча ради лю'д#ска” НароD б^о бы'сть трђбя'щи ѕњло. та'ко да дале'че слы'шится. и^ слы'шаша
вра'зи колњна і^ё'дина и^ венїами'нова. (и^) прїидо'ша позна'ти гла'съ трђбныи. *и^ позна'ша
ја%ко и^же эT плене'нїя съзида'ютъ цр~ковь г~ђ
б~ђ і^и^л~евђ” И$ пристђпльше къ зорова'велю і^ и^сђсђ и^ предъста'телемъ се'лъ, (и^) реко'ша и^мъ”
Съзида'емъ въкђ'пњ с ва'ми. такоy и^ послђшае^мъ г~а [б~а]114 [на'шего]115, и^ е^мђ жертвђ'ем# эT
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дн~їи (а^васаре'џа)116 цр~я а^сљ=рьскаго. и^же пресели`
насъ здњ`. и^ реq и^мъ зорова'вель і^ и^сђсъ и^ нача'лницы се'лъ і^и^л~евыхъ. нњсть вамъ и^ наM съзида'ти до'мъ г~ђ б~ђ нашемђ. мы` б^о са'ми съзи'ждемъ г~ђ [б~ђ]117 і^и^л~вђ прилњжне. ја%коже повелњ` наM кљ=ръ цр~ь прь'скїи” ЈА/зы'цы же зе'м#стїи
пребыва'ющїи въ і^ё^де'и, стђжа'хђ па'кости
твря'ще, дњло съзида'ти и^ противо со'вњтне
настоя'хђ възъбраня'юще е^же съвръши'тися
дњлђ съзида'нїя въ все` вре'мя живота` (кљ=ра
цр~я)118. и^ (продо'лжиша)119 лњтњ дв^њ, да'же до
да'рїева црsтва”

кого царя, який нас сюди переселив. 67 І сказав їм Зоровавель і Ісус, і наставники ізраїльських поселень: Не вам і нам будувати дім
нашому Господеві Богові, 68 бо ми
самі дуже пильно збудуємо дім ізраїльському Господеві Богові, так
як нам наказав Кир, перський цар.
69 Народи ж землі, що були в Юдеї, роблячи пакості, перeшкоджали діло будувати 70 і спільно настоювали напроти, перешкоджаючи,
щоб завершили діло будови у ввесь
час життя царя Кира, 71 і продовжували два роки, аж до Дарієвого
царства.

Глvа, ѕ~”

Глава 6

ъ *вто'рое же лњто црsтва дарїева, прoрчьствова а^г#ге'я, и^ захарїя сн~ъ [а^д#дои^нъ]1
пророцы і^ё^де'и ради и^же во і^ё^деи и^ въ
і^ерsли'мњ и%менемъ г~а б~а і^и^л~ева на ни'хъ”
*Тогда` ст^а зоровавель сн~ъ салаџїилевъ, і^ и^сsђ сн~ъ
і^ѓ^седе'ков#” Нача'ша соѕи'дати доM гн~ь и^же е^сть въ
і^ерsли'мњ. со сђщими прoрци гв~и помага'ющђ иM” В
то'же время прїиде к ни'мъ (си'нъ)2 воево'да сљ=рїискїи, и^ феникїискїи, и^ саџравђзаньскїи и^ дрђѕи [е^го]3, и^ реко'ша и^мъ” Чїе (повелњнїе вамъ)4
до'мъ сїи соѕидати и^ кро'въ то'и, і^ и'на вс^я съвръша'ете. и^ кт^о сђть строи'тели и^же сїя соѕида'ютъ. (-)5 и^мњша блгDть (эT г~а посњще'нїя быв#шаго на ниX и^же б^њ въ плњненїи)6,
старци і^ё^де'истїи. и^ не възбрани'ша соѕидати.
до'ндеже назнаменђ'ется да'рїю ѓ^ (всњхъ) тњхъ. и^
эTвњща'нно бђдеT ѓ%бразъ же посла'нїи и^же посла'ша да'рїю” [-]7 [Сисениs]8 вое^вода сљ=рїйскїи и^ феникїискїи и^ саџравђза'ньскїи, и^ дрђѕи и^же въ
сљ=рїи` и^ финикїи` намњстници. цр~ю да'рїю целова'нїе. вся` зна'на да бђдTђ гн~ђ на'шемђ цр~ю,
ја^ко е^гда прїидохоMM въ стра'нђ і^ё^де'искђ, и^ внидо'хомъ въ і^ерsли'мъ граD. ѓ^брњто'хомъ эT плњне'нїа ста'рцовъ і^ё^де'скихъ въ і^ерsли'мњ гра'дњ соѕида'ющїи до'мъ гн~ь вели'къ но'въ эT ка'менїи
кра'сныX (полага'юще (и^) чтsныX (и^) древа)9 на стњна'х#. и^ дњла т^а съ прилежа'нїемъ творятъ, и^
преспњваеT дњ'ло въ рђка'хъ и^х#, и^ въ все'и сла'вњ
и^ любезнњише съвръша'юT” Тогда` въпроси'хомъ
старцевъ [-]10 гл~ющи. чїе повелњнїе вамъ соѕида'ти до'мъ се'и и^ дњла т^а ѓ^снова'ете” Сегоже
раd въпроси'хомъ иX да вњдомо сътво'риM тебњ`. и^
напи'шемъ т^и чл~къ предъста'телеи. і^ и^ме'неM
писа'нїя и^спроси'хоM эT ни'хъ (-)11” И$ тїи` эTвњща'ша на'мъ гл~ющи. мы е^сми` раби` гн~и и^же сътвори нб~о и^ зе'млю. и^ соѕида'шеся сїи до'мъ
пре'же лTњ (тXњ) мно'гиX эT цр~я і^и^л~ева вели'каго и^
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1 В *другому ж році Дарієвого
царства пророкував Ангей і Захарія, Аддоїнів син, пророки задля юдеїв, що в Юдеї і в Єрусалимі, іменем Господа Бога ізраїльського на
них. 2 *Тоді піднявся Зоровавель,
Салатіїлів син, і Ісус, Йоседеків
син. Вони почали будувати господній дім, що є в Єрусалимі, з тими,
що були господніми пророками, що
їм помагали. 3 В тому часі прийшов до них Синій, сирійський, і феникійський, і сатравузанський воєвода, і його други. І сказали їм: 4
Чий наказ вам цей дім будувати і
той дах, і робите ви все інше? І хто
є будівничі, які це будують? 5
Старці юдейські мали ласку від
Господа, відвідини, що були до
них, що були з полону, 6 і не заборонити будувати, доки не повідомиться Дарія про все те і буде відповідь. 7 Вид же послання, що послали Дарієві: Сисенис, сирійський,
і феникійський, і сатравизанський
воєвода, і друзі, що в Сирії і Финікії, намісники, 8 цареві Дарієві цілування. Все хай буде відомим
нашому панові цареві: що ми, коли
прийшли в юдейську країну і ми
прийшли до міста Єрусалиму, ми
знайшли старців юдейських з полону, що в місті Єрусалимі будували
великий новий господній дім, кладучи гарне і шляхетне каміння і на
стінах дерево, 9 і з ревністю чинять
ті діла, і діло поступає вперед в їхніх руках, і з усією славою і дуже
дбайливо роблять. 10 Тоді ми запитали старців, кажучи: Чий вам наказ будувати цей дім і чому діла ті
основуєте? 11 Ми їх задля цього запитали, щоб відомими зробити тобі
і назвати тобі чоловіків начальників. І ми від них попросили перелік
імен. 12 І ті нам відповіли, кажучи:
Ми є раби Господа, що створив небо і землю. 13 І цей дім був збу-
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дований і закінчений перед тими численними роками великим і сильним
ізраїльським царем. 14 І томущо наші
батьки прогнівили і згрішили проти
ізраїльського небесного Бога, він передав їх в руки Навходоносорові, вавилонському цареві, халдійському цареві. 15 Дім же той, нищачи, спалили, і взяли народ в полон, і вивели до
Вавилону. 16 В першому році, як царював Кир, вавилонський цар, написав цар Кир збудувати той дім 17 і
священний золотий і срібний посуд,
який виніс Навходоносор з дому, що
є в Єрусалимі, і поставив він їх у своєму храмі. Знову взяв їх цар Кир з
храму, що був у Вавилоні, і передав
їх Зоровавелеві і воєводі Санавасарові. 18 І наказано було йому: віднести,
щоб вони цей посуд віднесли, і вони
поставили в церкві, що є в Єрусалимі, і цю божу церкву збудувати на її
місці. 19 Тоді той Санавасар, прийшовши, заклав основу господнього
дому, що є в Єрусалимі. І від нього
донині будується, і не одержало закінчення. 20 Отже, якщо ти нині вважаєш, о царю. Хай пошукається в
царських архівах царя Кира, що є у
Вавилоні. 21 І якщо знайдеться, що
рішення Кира, царя, розпочало тут
будову господнього дому, що є в Єрусалимі, і вважає наш пан цар. Хай
про те нам буде написано. 22 Тоді
цар Дарій наказав пошукати в царських архівах, що у Вавилоні. І було
знайдено в Витанеї, тиварському
краю, в одному літописі, в якому
було те записано: 23 *Перший рік царюваня Кира, царя. Цар Кир наказав
будувати господній дім, що є в Єрусалимі, де безперервно приносили
жертву вогнем, 24 якого висота буде
60 ліктів і ширина 60 ліктів. Стіна з
тесаного каміння, одне дерев’яне покритя з нових дошок. І дати на розходи з дому царя Кира. 25 Священний
же посуд до господнього дому, так
золотий, як і срібний, який Навходоносор взяв з господнього дому, що є
в Єрусалимі, і приніс у Вавилон, хай
поставлять в домі в Єрусалимі, де
були раніше поставлені. Хай будуть
там поставлені. 26 І наказав же цар
дбати Сиценні, сирійському, і финикійському, і сатравузанському воєводі, і його друзям, що були наставлені
намісниками в Сирії і Финікії, хай не
боронять Кировому рабові Зоровавелеві, начальникові ж Юдеї і юдейських старців, того місця, той господній дім будувати. 27 Бо і я наказав за
всім будувати і з ревністю глядіти,
щоб допомогли тим юдеям, що є з
полону, доки не завершиться господній храм. 28 І з данини долин Сирії і
Фенікії я наказав з любов’ю давати
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крњпкаго. и^ сконча'ся” И$ ја%ко эTц~ы на'ши прогнњва'ша (и^) съгрњши'ша къ [б~ђ]12 і^и^л~вђ нбsномђ, преда'лъ иX въ рђ'кђ (навходоносо'рђ)13 цр~ю
вало'ньскомђ. цр~я халъде'иска. до'мъ же (то'и)
разаряющи сож#го''ша. и^ лю'ди плениша (і^ и^зведо'ша) въ вављ=лонъ” Въ пр'ьвое лњто црsтвђю'щђ кљ=рђ (цр~ю)14 вављ=лоньскомђ писалъ (кљ=ръ
цр~ь доM то'и соѕида'ти)15. и^ сщ~е'нные сосђ'ды
зла'тые и^ сре'бряные и^же и^знесе` (навходоносоr)16
эT до'мђ и^же е^сть въ і^ерsли'мњ. и^ постави` я&
въ свое^мъ ка'пищи. па'ки взя'лъ т^а кљ=ръ цр~ь
эT хра'ма и^же бысть въ вављ=лонњ и^ преда
[и^хъ]17 зоровавелю и^ [санаваса'рђ]18 вое^водњ. и^ повелњно еs е^мђ эTнесши да вознося'тъ [сїе сосђды]19. [и^]20 преDста'вятъ въ цр~ковь и^же еs въ
і^ерsли'мњ. и^ цр~ковь [бж~їю]21 сїю соѕида'ти въ
мњстњ [ея`]22” Тогда` [санаваса'ръ]23, ѓ%нъ пришеD положи` ѓ^снова'нїе до'мђ гн~я и^же е^сть въ
і^ерsли'мњ и^ эT ѓ%ного до нн~њ ѕиждется. (и^) не
прїя'тъ сконча'нїа” Нн~њ ё^бо а%ще сђди'тся (эT
тебе`) эO цр~ю, пои%щеTся въ цр~ьскихъ кни'гохрани'лницаX кљ=ра цр~я. и^же сђть въ вављ=лонњ” И$
а'ще ѓбрњтено бђ'детъ совњтъ кљ=ра цр~я нача` т^ђ бы'ти строе'нїю до'мђ гн~я и^же е^сть
въ і^ерsли'мњ, и^ сђди'тъся эT господи'на цр~я
на'шего, да напи'шеши (ѓ^ тњхъ на'мъ)24” Тогда` (да'рїи цр~ь)25 повелњ` възыска'ти въ цр~ьскихъ кни'гохранителницахъ и^же въ вављ=ло'нњ”
И$ ѓ^брњтено быs въ (витанеи` странњ тиваръстњи)26 въ е^ди'ноMM лњтописци, в не'мже напи'сана бњхђ т^а. *лњто пр'ьвое, црsтвђющђ кљ=рђ
(цр~ю). (кљ=ръ цр~ь)27 повелњ` до'мъ гн~ь и^же е^сть
въ і^ерsли'мњ соѕида'ти. и^дњже жря'хђ ѓ^гнемъ
безъпреста'ни. е^го'же высота` бђ'детъ лако'тъ,
ћE. (и^) ширина` лако'тъ, ћE. (стњна` ка'мени тесаного покровъ дре'вянъ эT дщиц#)28 новы'хъ е^ді'нъ, и^ расхо'ды да'ти эT до'мђ кљ=ра цр~я. (-)29
сщ~енные (же) сосђды въ до'мъ гн~ь толи'ко зла'тная, ја%коy сре'бреная и^же взя'лъ (навходоносоръ)30 эT до'мђ [гн~я]31 и^же е^сть въ і^ерsли'мњ,
и^ принеслъ въ вављ=лонъ, да поста'вяT в# домђ`
въ і^ерsлі'мњ и^деже б^њхђ поста'влена (пре'жде).
да поста'вяTся та'мо” (И$) повелњ же (цр~ь) прїлежати сисеnнњ вое^водњ сљ=рїискђ и^ финикеискђ и^
сатравђза'ньскђ и^ дрђгоM [е^го]32 (-)33 и^же ё^чинени бя'хђ в сљ=рїи`, и^ финекїи намњстницы да
(не воZбраняюT)34 того` мњ'ста (-)35 ѓ%трокђ (кљ=ровђ)36 зороваве'лю, нача'лника же і^ё^де'и, и^ ста'рецъ і^ё^де'искихъ. до'мъ гн~ь ѓ%нъ соѕида'ти
(-)37. и^ а'зъ б^о повелXњ по в#семъ соѕида'ти. и^
съ прилежа'нїемъ зрњти да помо'гTђ и^же сђть
эT плене'нїя і^ё^деѓM дон#деже съвръши'тся хра'мъ
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гн~ь. и^ эT да'ни (ё^до'лїи)38 сљ=рїи` и феникїи`. любовне
повелњ дая'ти тњмъ чл~коM на жр'ътвђ гн~ю зороваве'лю приста'вникђ. ю%нцы и^ ѓ'вны и^ а^гньци”
Та'коже и^ пшеницђ, и^ со'ль, и^ вино`, и^ е^ле'и, вы'нђ (на
вся'ко вре'мя)39, ја%коy сщ~е'нницы и^же сђть въ
і^ерsли'мњ рекђтъ, на все`сож#же'нїе по вся` дн~и безъ
пога'шенїя. да принесђтся возлїянїя (вы'шнемђ б~ђ)40 за цр~я и^ ѓ'троки [е^го]41. и^ да мо'ляT за
и^хъ живо'тъ. и^ да въз#вњсти'тся (и^ не престђпле'но бђ'детъ)42 ничто'же эT си'хъ и^же пи'сана сђть” А/ще же солжетъ кт^о да прїимется древо эT своиX и%стинныX и^ [-]43 да ѓ%бњсиTся.
и^ бл~гая тњхъ цр~ю припи'шђтся. сего ради и^
г~ь е^мђ и^мя възва'но е^сть тђ и^стребиT вся'кого цр~я и^ ја^зы'ки и^же (рђ'кђ свою простретъ)44
въздръжа'ти, и^л^и лђка'во въздръжа'ти доM гн~ь
то'и и^же е^сть въ і^ерsли'мњ. а^з (же) (да'рїи цр~ь)45
повелњхъ без# всего` сїа сътворити”

Глvа, з~”
а~ е^зрDа ѕ~

1

2

огда` *[сисинїи] (пр'ьвыи по цр~и вое^вода)
сљ=рїи`, и^ финикїи, и^ саџравђза'нїи, и^ съ
дрђ'гими послђша'ющими тXњ, и^же эT
(да'рїя цр~я)3 бя'хђ иM повелњна, настоя'хђ сщ~еннымъ ст~ыM дњ'ломъ, потщанњише содњлова'ющи, съ ста'рци [і^ереѓ'въ]4, и^ нача'лници
ст~ыхъ. и^ преспњва'ша сщ~е'нна ст~аа дњла, прорица'ющи б^о аг#ге'я и^ захарїя прoрци, и^ съвръши'ша сїя по заповњди г~а б~а і^и^л~ева. (се'и)5
совTњ кљ=ра и^ дарїя, и^ а^ртаћерћа цр~еи пр'ьскихъ.
до шеста'го лњта да'рїя цр~я пр'ьскаго” (И$) съвръшенъ бы'сть доM ст~ыи (на'шъ) да'же до
третїя'го и^ двадесятаго (дн~е), мцsа (а^до'ра)6”
Шестаh лњта (да'рїя цр~я)7, и^ сътвори'ша сн~ве
і^и^л~еви и^ сщ~е'нницы и^ левљ=ти. и^ прочїи`, и^же
бњхђ эT плњне'нїя, и^же наставлени сђть. (по
тњхъ и^же напи'сана сђть)8 в# (кни'ѕњ мољ=сїѓ^вњ)9” И$ принесо'ша въ ѓ^бновленїе цр~кви гн~и.
ю%нецъ, р~, ѓ%венъ, с~,. а^гнецъ, у~. (и^) козлоv за
грњхи в#сего` і^и^л~я в~і. по числђ эT колњна і^и^л~ва,
в~і” И$ ста'ша сщ~е'н#ницы и^ левљ=ти, ѓ^дња'н#ны
въ ри'зы по колњнохъ на дњ'ло г~а б~а і^и^л~ева,
(-)10 по (кни'ѕњ мољ=сїѓвњ)11. и^ вратари по е^ді'ныхъ ко'ждо две'рехъ. и^ съдњ'аша сн~ове і^и^л~еви с
тњми и^же бяхђ эT плњненїя па'схђ, д~і, (лђнњ) (мsца пр'ьваго)12” ЈА/ко ѓ^ст`ишася сщ~е'н#ницы
и^ левљ=ти. в#кђпњ и^ вс^и сн~ве плњне'ныи (-)13,
ја%ко (-)14 ѓ^чисти'шаs и^ пожро'шA па'схђ всMMњ
сн~омъ плњне'ныM, (вс^и въкђпњ ѓ^чисти'шаs. и^
пожроша па'схђ всњмъ сн~овоM и^ племенемъ,) и^
бра'тїаM и^хъ сщ~енникоM и^ себњ` сами” И$ ја^до'ша
сн~ове і^и^л~еви и^же бя'хђ эT плњненїя вси` (и^)
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тим людям на господню жертву наставникові Зоровавелеві биків, і овець, і ягнят, 29 також і пшеницю, і
сіль, і вино, і олію, постійно на кожний рік, так як скажуть священики,
що є в Єрусалимі, на всепалення на
всі дні без ввагання. 30 Щоб приносилися поливання Всевишньому
Богові за царя і його слуг і щоб
молилися за їхнє життя. 31 І хай буде
сповіщено, і не буде переступленим
ніщо з цих, що є написан. Якщо ж
хтось збреше, хай візьметься дерево
зі своїх власних, і хай буде повішений. І добра тих будуть записані
цареві. 32 Задля цього і названо є тут
йому ім’я Господь. Він вигубить
всякого царя і народи, який простягне свою руку, щоб зупинити або
лукаво зупинити той господній дім,
що є в Єрусалимі. 33 Я ж, Дарій, цар,
наказав без всякої перешкоди це зробити.

Глава 7
1 *Тоді Сисиній, перший по царі
воєвода Сирії, і Финікії, і Сатравузанії, і з іншими, що слухалися того,
що було їм наказано царем Дарієм, 2
наглядали над священними святими
ділами, чинячи дуже дбайливо зі священичими старцями і начальниками
святих. 3 І вперед поступали священні святі діла, як же пророкували пророки Ангей і Захарія, 4 і завершили
це по заповіді Господа Бога ізраїльського. 5 Це рішення Кира, і Дарія, і
Артаксеркса, перських царів, до шостого року Дарія, перського царя. І
наш святий дім був завершений аж
до двадцятого і третього дня, місяця
адора, шостого року царя Дарія. 6 І
зробили ізраїльські сини, і священики, і левіти, і інші, що були з полону,
ті, що є наставлені за тим, що є написане в Мойсеєвій книзі. 7 І в обновлення господньої церкви вони принесли 100 биків, 200 баранів, 400 ягнят,
8 і 12 козлів за гріхи всього Ізраїля,
за числом 12-х ізраїльських племен. 9
І стали священики і левіти, зодягнені
в одежі, по племенах на діло Господа
Бога ізраїльського за Мойсеєвою книгою, і воротарі – по кожних одних
дверях. 10 І зробили ізраїльські сини
з тими, що були з полону, пасху 14го дня, в новому місяці, першого місяця, бо священики і левіти освятилися,
11 разом і всі сини полонених, бо вони очистилися, і зарізали пасху всім
синам полону. Всі разом очистилися
12 і зарізали пасху всім синам, і племенам, і їхнім братам священикам, і
собі самим. 13 І їли всі ізраїльські сини, які були з полону, і ті, що відлучилися від нечистот тієї землі, шука-
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ючи Господа, 14 і освічували день
празника опрісноків, бенкетуючи
сім днів перед Господом, 15 який в
ньому повернув рішення асирійського царя, щоб скріпити їм руку
на діла Господа Бога ізраїльського.

Глава 8
ез1. 7

1 І *після цього було, що коли
царював Артаксеркс, перський цар,
приступив Ездра, Саріїлів, Езеріїв,
Хелкіїв син, зі синів Солуньмових,
2 Садокових, Ахитових, Амерієвих,
Езієвих, Мемеротових, Ареєвих,
Сауєвих, Воккаєвих, Ависумових,
Финеесових, Елеазарових, Аарона,
першого священика. 3 Той Ездра
прийшов з Вавилону, адже він був
писарем і розумним в Мойсеєвім
законі, що даний був від Господа
ізраїльського. 4 І цар дав йому славу, оскільки він знайшов ласку в усякій достойності і бажанні перед
ним. 5 І разом з ним прийшли з ізраїльських синів, і священиків, і левітів, і священних церковних співаків, і воротарів, і церковних рабів
до Єрусалиму. Як сьомий рік царював Артаксерс, в п’ятому місяці, –
це рік є сьомий царства – 6 ті, що
виходили з Вавилону в новий місяць, першого місяця, прийшли до
Єрусалиму за даним їм від Господа
везінням в цім в дорозі, 7 бо Ездра
мав велике вміння, щоб ніхто не
опустив з того, що було з господнього закону і його наказів, навчаючи ввесь Ізраїль всієї справедливості і суду. 8 Наданий був писаний
наказ від царя Артаксеркса до Ездри, священика і читача господнього закону. Його ж виклад є наступний: 9 Цар Артаксеркс Ездрі, священикові і читачеві господнього
закону, поцілунок. 10 Я, розсуджуючи любе людині, наказав тим, що
бажають з юдейського народу, з
доброю волею, від священиків і левітів, які є в моїм царстві, іти з тобою до Єрусалиму, до Ізраїля. 11
Отже, які побажають з тобою піти,
хай збираються і хай підуть, так як
мені мило і моїм сімом друзям,
радникам, 12 щоб вони відвідали
те, що діється в Юдеї і Єрусалимі,
дотримуючись того, що є в господньому законі. 13 І хай приносять
дари Господеві ізраїльському, які
обіцяв я, я ж і приятелі, до Єрусалиму. І все золото і срібло, що буде
знайдено в країні, в Вавилоні, –
Господеві в Єрусалимі з дарованим
від народів для церкви їхнього Господа Бога, що є в Єрусалимі. 14
Хай буде зібране те золото і срібло,
до биків, і баранів, і ягнят, і тих, що
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ѓ^ста'вшїи эT сквернъ (-)15 зеMля` (то'я) и^щђщи
г~а. и^ просвњща'ша дн~ь пра'зникъ ѓ^прњ'снокомъ
сеDмь дн~їи пирђ'ющи преD гм~ъ, и^же ѓ^брати` совTњ
цр~я а^сљ=рьскаго в неM, ё^твръди'ти рђ'кђ и^мъ на
дњ'ла г~а б~а і^и^л~ева”

Глvа, и~”
посемъ* бы'сть црsтвђ'ющђ а^ртаћерћђ цр~ю
пр'ьскомђ. пристђпи е%здра сн~ъ сарїиn е^зерїевъ хелкїевъ. (сн~овъ солђньмовъ)1, саDдоковъ, а^хитовъ, [а^мерїевъ]2, е^зїевъ, [мемероџъ]3, (а^ре'евъ)4, саё^и^евъ, вокъкаевъ, [а^висђмовъ]5, финее^съ, е^леа^зара, а^а^ро'нъ пр'ьваго сщ~ен#ника. То'и е%здра в#зы'де эT вављ=лона, ја^ко пи'сецъ
(и^) ё'менъ сы'и в# зако'нњ мољ=сїѓ^вњ и^же да'нъ
е^сть эT (г~а)6 і^и^л~ева” И$ далъ е^мђ цр~ь сла'вђ, (и^
ја%ко) ѓ^брњлъ бл~годаа'нїе (въ в#семъ достоанїи` и^
желанїи преD ни'мъ)7” И$ в#зыидо'ша в#кђпњ с ни'мъ
эT сн~овъ і^и^л~евъ и^ сщ~енниk и^ левљ=тъ. и^ сщ~енно
пњв#цевъ цр~ковныX, и^ вратарїи, и^ раби` цр~ковныа
въ і^ерsлимњ” Лњта сеDмаго црsтвђю^щђ а^ртаксерћђ
въ пя'тыи мsць” То лњто сеDмое е^сть црsтвђ
и^сходя'щїи эT вављ=лона новомњ'сячныи пр'ьваго
мsца. (-)8 прїидо'ша въ і^ерsли'мъ, по да'нномђ иM
по'спњхђ в# пђть эT г~а, въ си'хъ б^о е%здра вели'ко
наказа'нїе въздръжа'ше. дабы` не ѓ^пђсти'лъ н^икто иM и^же бы'сть эT зако'на гн~я, и^ повеленїи
(и^хъ) наёча'щи весь і^и^л~ь всея` пра'вды и^ сђ'да.
припада'ющаго пи'сан#наго повелњнїя эT а^ртаћерћа цр~я къ е%здрњ сщ~ен#никђ и^ четцђ зако'на
гн~я” Є$мђже е^сть поDписа'нїе поDлежа'щее. цр~ь а^ртаћерћъ, е^зDрњ сщ~е'нникђ и^ четцђ зако'на гн~я
цњлованїе (-)9 чл~колю'бїе а%зъ сђдя'и, повелXњ хотящиM эT ја^зы'ка і^ё^де'искаго, съ волею бл~гою,
(-)10 эT сщ~е'нникъ и^ левљT (-)11 и^же сђть въ црsтвїи мое^м#, и^ти` с тобо'ю въ і^ерsли'мъ [до і^и^л~я]12” Є$ли'ци ё^бо въжделњ'ютъ (пои^ти с тобо'ю), да събира'ются (и^ да по'идђтъ) ја%коже
ё^гоDно мн^њ, и^ сеDмиM дрђгомъ (мои^м#) совњтникомъ да посњтя'тъ, и^же дњю'тся въ і^ё^деи` і^
и^ерsли'мњ дръжа'щи ја%ко е^сть въ зако'нњ гн~и. и^
да вно'сятъ да'ры г~ђ і^и^л~евђ, и^же ѓ^бњщахъ, а%з
же и^ прїя'тели въ і^ерsлиM. и^ вс^е зла'то и^ сребро`
чт^о ѓ^брњтено бђ'детъ въ странњ` въ ва'вилонњ. г~ђ въ і^ерsлимњ съ даро'ваныM эT ја^зы'къ въ
цр~ковь г~а (б~а) иX и^же е^сть въ і^ерsли'мњ” да и^збере'тся т^о зла'то и^ сребро` къ ю'нцемъ, и^ ѓ'вномъ и^ а'гнецеM, і^ и^же тњмъ послњдђ'ютъ” да
принесђтъ жрътвы г~ђ на ѓ'лтарь г~а [б~а]13 и^хъ
и^же есть въ і^ерsли'мњ” И$ вся` е^ли'каy хо'щеши съ
бра'тїею твоею съсътвори'ти зла'то и^ сребро`, совръши по во'ли (и^ по повелњнїю) [г~а]14 б~а тво754
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е^го. и^ сщ~еnнаа ст~аа сосђ'ды гн~я и^же дана`
сђть тебњ`, къ дњ'лђ домђ [г~а]15 б~а твое^го
и^же еs въ і^ерsли'мњ. да положи'ши преD [гм~ъ]16
бм~ъ твои^мъ въ і^ерsли'мњ” И$ про'чая е^ли'ка же
а%ще тебњ` потребна бђ'дђтъ къ дњломъ хра'мђ б~а твое^го. да даси` эT црsкаго сокро'вища
(-)17 а%зъ б^о [а^ртаћерћъ цр~ь]18 повелњ` стра'жемъ
съкро'вища сљ=рїискаго, и^ финикїискаго, да е^ли'коже пи'шеT е%здра сщ~е'н#никъ и^ чтецъ зако'на
[гн~я]19 вы'шняго, любе'знњ'ише да дасться е^мђ, да'же до сребра` тала'нтъ, р~. Та'коже и^ до
пшеницы, спђ'довъ р~. и вина` до мњръ, р~. і^
[и'на]20 е^ли'ка же эT мно'жества вс^я по зако'нђ
бж~їю, да съвръши'тся с поспњшенїем# бг~ђ
вы'шнемђ. да не въста'неT гнњвъ на црsтво
цр~ево, и^ сн~овъ (сн~овомъ) [е^го]21” (-)22 Ва'м же речется и^ всњмъ сщ~е'н#никоM и левљ=томъ, и^
щ~е'ннымъ пњвцемъ и^ вра'тникомъ и^ ра'бомъ
цр~кви и кђп#цеMM, (и^) [писцевъ]23 цр~кви то'я” Ни
е^ді'на да'нь, ниже е^ді'ны и%ныя тяготы` да не
наставяTся и^ ни'же и'мать никтоy ѓ%бласти
ста'вляти иMM ничто'же” (-)24 Ты [же]25 е%здра по
премђдрости бж~їей, поста'ви сђдїя [-]26 да
сђдятъ въ все'и сљ=рїи` и^ финикїи`. (и^) всXњ
и^же зако'на б~а твое^го (не) зна'ютъ, і^ и^же (-)27
зна'ют# ё^чи`” да и^ вс^и и^же престђпя'тъ [-]28
закоn бж~їи и^ црsкїи. т#ще'но да ѓ^сђдятся,
и^ли [-]29 смр~тїю и^ли [-]30 мђче'нїеM и^ли сре'броM во
забра'нїе, и^ли иZгна'нїеM. [и^ реq е%здра писе'ц#]31”
Блsве'нъ саM е^ді'нъ г~ь [б~ъ эTц~ь моиX]32 и^же даl
(сїю во'лю)33 в# срDце цр~ево, просла'вити доM е^го и^же
е^сть въ і^ерsли'мњ. и^ мене` бл~гочествова преD цр~еM,
и^ совTњников#, и^ (-)34 прїятелїи и^ вельмо'жъ е^го”
И$ а'зъ крњпокъ срDцемъ сътворе'нъ бы'хъ по по'мощи г~а б~а мое^го” И$ собраX эT і^и^л~я мђж'и да
въкђпњ в#зыидђтъ (е^мђ)35. *и^ тїи сђть
преDстатели по свое^мђ эTч~ьствђ и^ нача'лъствъ
чsтныхъ и^же со мно'ю и^сходящїи эT вављ=лона
въ црsтво а^ртаћеrћа цр~я, эT сн~овъ финее^совыX,
[гиръсо'нъ]36. эT сн~овъ (и^џара'мовыX)37, (гемаи^лъ)38. эT сн~въ двDвыX (лат#тsђ)39 сн~ъ сехенїевъ.
эT сн~овъ [фаре'совых]40, заха'рїя, и^ с ниM ѓ^пи'саныX мђжїи, р~н” (И$) эT сн~овъ (фало'моновыхъ)41,
(а^велїя, и) (е^нїа'съ)42 [заха'рїин#]43, и^ с ни'мъ
мђж'їи (с~о)44. эT сн~овъ (заџђевъ)45, (сехонїя)46
(е^зеи^левъ)47. и^ с ниM мђ'жїи, т~. эT сн~овъ (а^динови'џъ)48, і^ѓ^наџђ'искаго, и^ с ниM мђж'їи, с~и. эT
сн~овъ и^ламовыхъ, і^е^сїа гоџолїевъ. и^ с ни'мъ
мђжїи о~, эT сн~овъ сафатїевыхъ, зарїя, махаи'льскїи и^ с ни'мъ мђжїи, п~. эT сн~овъ (і^ѓ^а^в#вадїя)49, и^е^зи'лђ. и^ с ниM мђж'їи, св~і. эT сн~овъ
(вани'довыхъ)50 (а^саламо'џъ)51 сн~ъ (е^саџїевъ)52. и^
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за ними ідуть, 15 щоб принеси жертви Господеві на жертовнику їхнього
Господа Бога, що є в Єрусалимі. 16 І
все, що хочеш ти з твоїми братами
зробити зі золотом і сріблом, зроби
за бажанням і за наказом твого Господа Бога. 17 І священне, святий господній посуд, що дані були тобі на
діло дому твого Господа Бога, що є в
Єрусалимі, покладеш перед твоїм
Господом Богом в Єрусалимі. 18 І
інше, що ж лише тобі потрібним буде
на діла храму твого Бога, даси з царського скарбу, 19 бо я, Артаксерс,
цар, наказав сторожам сирійського і
финикійського скарбу, щоб те, про
що пише Ездра, священик і читач
закону Господа Всевишнього, з любов’ю хай йому дасться: аж до 100
талантів срібла, 20 також і до 100
спудів пшениці, і до 100 мір вина, і
інше, скільки ж від множества, 21 все
хай відбудеться за божим законом, зі
сриянням Всевишньому Богові, щоб
не повстав гнів на царство царя і синів його синів. 22 Вам же скажеться:
і всім священикам, і левітам, і священним співакам, і воротарям, і рабам церкви, і купцям, і писарям тієї
церкви. Ні одна данина, ані жодні інші тягарі хай не наставляться, й ані
не має ніхто влади наставляти на них
нічого. 23 Ти ж, Ездра, по божій премудрості настав суддів, хай судять в
усій Сирії і Финікії, і всіх, що не знають закону твого Бога, і які знають,
навчи. 24 Щоб і всі, що переступлять
божий і царський закон, належно були засуджені: або на смерть, або на
покарання, або на грошову кару, на
відбирання, або на вигнання. І сказав
Ездра, писар: 25 Благословенний сам
єдиний Господь Бог моїх батьків, який дав це бажання в царське серце,
щоб прославити його дім, що є в Єрусалимі, 26 і вшанував мене перед царем, і радниками, і приятелями, і його вельможами. 27 І я сильний серцем став за допомогою мого Господа
Бога, і я зібрав з мужів Ізраїля, щоб
разом з ним пішли. 28 *І ті є наставники за своїм родом і начальствами
чесні, що вийшли зі мною з Вавилону в царство царя Артаксеркса: 29 з
Финеесових синів – Ґирсон, з Ітарамових синів – Ґемаїл, з Давидових
синів – Латтус, Сехеніїв син, 30 з
Фаресових синів – Захарія, і з ним записаних 150 мужів; 31 і з Фаломонових синів – Авелія і Еніяс Захаріїн, і з
ним 270 мужів; 32 з Затуєвих синів –
Сехонія Езеїлів, і з ним 300 мужів; з
Адиновитових синів – Йонатуйського, і з ним 250 мужів; 33 з Іламових
синів – Єсія Ґодоліїв, і з ним 70
мужів; 34 з Сафатієвих синів – Зарія
Махаїльський, і з ним 80 мужів; 35 з

ез1. 8

8,35
синів Йоаввадія – Єзилу, і з ним
212 мужів; 36 з Ванидових синів –
Асаламот, Есатіїв син, і з ним 160
мужів; 37 і з Вавієвих синів – Захарія Виваяський, і з ним 28 мужів;
38 з Астатових синів – Іван, Акатан, і з ним 110 мужів; 39 з Адоникамових синів – останні, і це є їхні
імена: Елифалам, Евелів син, і Омея, і з ним 70 мужів, 40 і з синів
Ваудія Істакурського, і з ним 70
мужів. 41 І зібрав їх до ріки, що називається Теран, і отаборилися тут
на три дні, і повчив їх. 42 І я там не
знайшов з синів священиків і з левітів, 43 і я послав до Елеазара. І
ось прийшли і Мазман, і Алнатан, і
Самеай, і Орив, Натан, і Енатан, і
Мосолламон – провідники вчених.
44 І я сказав їм, щоб прийшли до
вождя Дадея, що був перед місцем
скарбниці, 45 і я заповів вибрати
Доддея, і його братів, і тих, що в
місці скарбниці, щоб послав нам
тих, що будуть священиками в домі
нашого Господа Бога. 46 Нам вивели під сильною рукою нашого Господа Бога учених мужів з моолиних синів, левіїних синів, ізраїльських синів – Севевія 18 синів і братів, 47 Азвія і Амина з синів, хананеєвих синів, і їхніх синів – 20 мужів. 48 І з тих, що в церкві служили, яких поставив Давид, і ті начальники для діл левітів, що служили церкві, – 220. Всі імена є зазначені в писаннях. 49 І я там молодим заповів піст перед нашим Господом Богом, 50 щоб добитися від
нього доброї дороги нам і тим, що
були з нами, і нашим синам, і скотині. 51 Бо я посоромився попросити в царя піших і кіннотників, що
супроводжували б задля безпеки
проти наших ворогів, 52 бо я сказав
цареві, що сила нашого Господа є з
тими, що його шукають усім бажанням. 53 І знову ми помолилися
до нашого Господа Бога після цього. І ми одержали наше добре прохання, 54 і я відлучив від народу 12
наставників і мужів-священиків – і
Есельвію, і Асамію, і з ним 10 братів з їхніх мужів. 55 І я їх поставив
над золотом і сріблом, і священним
посудом дому нашого Бога, який
дав цар і його радники і начальники, а й увесь Ізраїль, 56 що піднявся. Їм я передав 650 талантів срібла, і 100 талантів срібного посуду, і
100 талантів золота, і 20 позолочених посудин, і 12 мідних посудин з
добірної міді, що вилискувала, як
золото. 57 І я їм сказав: І ви є святі
Господеві, і посуд є святий, і золото, і срібло є обіцяне Господеві Богові наших батьків. 58 Чувайте і
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с ни'мъ мђжїи, р~ћ, и^ эT сн~овъ вавїев#, захарїя,
виваїа'скїи. и^ с нимъ мђжїи к~и. эT сн~овъ [а^ста'џъ]53, [и^ѓ^а'н#нъ]54, а^ката'нъ, и^ с нимъ мђжїи, р~і. эT сн~овъ а^доника'мовыхъ послњднїи и^
сїя сђть и^мена` и^хъ. [е^лифала'мъ]55 (сн~ъ е^ве'ль)56
и^ (ѓ^ме'їа)57. и^ с ни'мъ мђжїи о~. и^ эT сн~овъ (ваё^дїевыхъ)58 [и^стакђр#скаго]59. и^ с ни'мъ мђжїи
о~. и^ събра и^хъ к рњцњ` и^же нарица'ется џераn и^
ѓ^полчишася (тридне'вно здњ`)60” и^ поё^чи` и^хъ, и^
эT сн~овъ сщ~енникъ и^ эT левљ=тъ, не ѓ^брњто'хъ
та'мъ. [и^]61 посла` къ е^леа^зарю и^ [се прїидо'ша]62
и^ [мазма'нђ]63, и^ [а^лнаџа'нђ]64 и^ [самеа'ю]65, и^ ѓ^ри'вђ, наџа'нђ, [и^]66 (е^ната'нђ)67, и^ мосолъламо'нђ,
води'телеи (-)68 ё^ченыхъ” И$ рекохъ и^мъ да
прїидђтъ къ [дадею]69 вожђ, и^же бысть преD
мњстомъ храни'лницы [и^]70 заповњдавыи (и^збра'ти)71 [дод#де'ю]72, и^ бра'тїи е^го, и^ тњмъ и^же
въ мњстњ хранилникомъ. да по'слетъ на'мъ и^же сщ~е'нъство въздадя'тъ в до'мъ г~а [б~а]73
на'шего. (-)74 и^зведо'ша наM по рђцњ ѕњлнњ г~а
[б~а]75 на'шего мђж'и ё^чены. эT сн~овъ моѓ^лы.
сн~овъ левїинъ. сн~овъ і^и^л~евыхъ. [севевїя]76, (-)77
сн~овъ [-]78 и^ бра'тїи, и~і. (-)79 [а^з#вїя]80. и^ (а^минъ)81. [-]82 эT сн~овъ (сн~овомъ) [хананее^вымъ]83. и^ сн~овъ и^хъ мђ'жїи, к~” И$ эT тњхъ
и^же въ цр~кви слђжа'хђ ја%же да'де давы'дъ. и^
тїи` нача'лницы къ дњла'нїю левљ=тъ цр~кви слђжа'щи, с~к” Всяy и^мена знаменова'н#на сђть въ
писа'нїихъ. и^ ѓ^бњщахъ т^ђ по'сть (и^) ю'ношамъ
преD гм~ъ [бм~ъ]84 на'шимъ. да възы'щемъ эT
него` бл~гїи пђть наM і^ и^же с на'ми бњхђ. (и^)
сн~омъ на'шим# и^ скотомъ. ё^срамиX бо ся въспроси'ти эT цр~я пњшихъ и^ ко'н#никъ провоDниковъ, ради беZскорбїя проти'вђ сђпоста'тъ на'шихъ” РекоX б^о цр~ю`, ја%ко си'ла г~а на'шего е^сть с
ни'ми и^же и%щђтъ е^го всњмъ жела'нїемъ. и^ паки возмолили е^смы` г~а [б~а]85 на'шего по [-]86
си'хъ” И$ бл~го прошенїе на'ше полђчихоM. и^ эTлђчихъ эT нароD преDста'тель (и^) сщ~ен#никъ мђж'їи,
в~і. и^ (е^сельвїю)87, и^ [а^самїю]88 и^ с ни'мъ эT братїи иX мђ'жїи, і~. и^ поставиX и^хъ надъ (зла'тоMM
и^ сре'броM)89 и^ (сосђды сщ~ен#ными)90 домђ [б~а]91 нашего. и^же даде цр~ь и^ совњтницы е^го и^ нача'лницы. (-)92 весь (же) і^и^л~ь (-)93 ста'выи. преда'хъ
и^мъ сребра` талаnтъ х~н. и^ сосђдъ сребря'ныX тала'н#тъ, р~. и^ зла'та талан#тъ, р~. и^ сосDђ позлащеныX, к~. и^ сосDђ мњ'дяныхъ эT и^збран#ныа мњ'ди блещащася златовиDне, [-]94 в~і, и^ рекохоM и^мъ.
и^ в^ы ст~и е^сте г~ђ. и^ сосђды сђть ст~ы. и^ зла'то и^ сребро` ѓ^бњща'нно еs г~ђ (бг~ђ)95 эTц~ь нашихъ. бди'те и^ съхраните до'ндеже въздади'те
вы` эT наро'дъ предъста'телемъ (и^) сщ~ен#никомъ
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и^ левљ=томъ и^ нача'л#никомъ гра'довъ і^и^л~евъ въ
і^ерsли'мњ въ сосђдохранителницы до'мђ (б~а)96 нашего. и^ тїи же прїя'ша сщ~ен#ницы и^ левљ=ти
(зла'то и^ сребро`)97 и^ сосђды. (възнесоша въ і^ерsліM)98 въ цр~ковь гн~ю” І$ и^до'хомъ эT рњки` џе'ра,
(дн~я) в~і, мsца, а~. (-)99 внидо'хоM въ і^ерsлимъ съ
крњпкою рђко'ю г~а нашего и^же съ на'ми, і^ и^збави насъ (г~ь эT и^схо'да пђти`)100 эT всњхъ
вра'гъ, и^ прїидо'хомъ въ і^ерsлимъ. и^ е^гда
бысть здњ тре'тїи дн~ь, [въ д~ же дн~ь]101
мњ'рено зла'то и^ сребро`, (и^) предано е^сть в
до'мъ г~а [б~а]102 нашего. мармо'џњ сн~ђ (и^ѓ^рїинђ)103 сщ~ен#ничю. и^ с ни'мъ быl е^леа^за'ръ сн~ъ
финее'соv. и^ бя'хђ с ни'ми (савадо'съ)104 сн~ъ и^сђсов# и^ [моиџъ]105 саван#ни [сн~ъ]106, (котлы' же)
числоM и^ к мњрњ всMњ, (-)107 пи'сана е^сть вс^я
вага` и^хъ в то'и ча'съ” [І$]108 и^же прїидо'ша эT
плњне'нїя. принесо'ша жрътвђ б~ђ і^и^л~евђ [-]109,
ю%нець в~і. за весь і^и^л~ь. ѓ'венъ (ѕ~)110, а^гнецъ, о~в,
козло'въ (в~і. за сп~сенїе)111, вс^я въ жрътвђ
гн~ю, и^ эTда'ша заповњди цр~вы (и^) ц~ревымъ
расмотри'телеM и^ е^па'р#хоM, (селъ)112 сљ=рїи и^
финикїи, и^ чествовашA ја^зы'ки и^ цр~ковь гн~ю, и^
съвръше'но симъ пристђпи'ша къ мнњ` предъста'тели рекђщи. не эTлђчи'ся ро'дъ і^и^л~евъ” И$
нача'лницы, и^ сщ~енницы, и^ левљ=ти, и^ноплеме'ннїи ја^зы'цы, (и^ ро'ди) зе'м#стїи, и^ нечистоты`
эT (ро'довъ) ханане'ѓвъ, и^ хетъџе'ѓвъ, и^ (џерезе'ѓвъ)113, и^ е^вђсе'ѓвъ и^ моа^ви'товъ, и^ е^гљ=птянъ і^ и^дђме'ѓвъ, (и^) сложе'ни б^о сђть дще'ри и^хъ и^ (-)114 сн~ове и^хъ, и^ мњша'но е^сть сњмя ст~ое къ и^ноплемен#никоM ја^зыk зем#скихъ, и^
ча'стницы быша преDста'тели и^ вельмо'жи безако'нїя сего эT нача'ла ве'щи и^ скоро посе'мъ
слы'шахъ т^а, раздра'хъ ѓ^дњя'нїя и^ сщ~еннђю
ризђ, и^ раZдира'юще вла'сы главы` и^ бра'ды, и^ седњхъ ско'рбенъ и^ печаленъ, и^ събра'шеся къ
мнњ` е^ли'коже тогда` придвиза'хђся въ сло'во г~а
[б~а]115 і^и^л~ева со мно'ю пла'чющи на безако'нїе
(т^о), и^ сњдяX ско'рбеn даже до вечернеи жрътвы,
и^ въстаX эT поста раздра'на и^мњ'ющи ѓ^дњя'нїя и^ сщ~еннђю ри'зђ, [и^]116 преклониX колњнњ и^
простира'ющи рђцњ къ г~ђ реко'хъ” Ги~ постыдњхся [и^]117 ё^срами'х#ся преD лице'мъ твои^мъ.
грњси б^о наши ё^мно'жишася на глава'хъ на'шихъ. [и^]118 безако'нїя на'ша въздвиго'шася
да'же до нб~си е^ще` эT вре'менъ эTц~ъ на'шихъ
[-]119 е^смы` въ вели'цњ грњсњ да'же до дн~е сего.
и^ ра'ди грњ'хъ на'шиX и^ эTц~ъ на'шиX е^смы` преда'ни съ бра'тїями на'шими (-)120 съ цр~ьми
[-]121 и^ съ сщ~ен#ники на'шими цр~емъ зе'м#нымъ
въ ме'чь. и^ плњне'нїе и^ въ грабле'нїе съ стђ757

зберігайте, доки ви не віддасьте наставникам народу, і священикам, і левітам, і начальникам ізраїльських
міст в Єрусалимі, в скарбниці дому
нашого Бога. 59 І ті ж священики і
левіти взяли золото і срібло, і посуд,
понесли до Єрусалиму до господньої
церкви. 60 І ми пішли від ріки Тера
12-го дня, 1-го місяця. Ми прийшли
до Єрусалиму з сильною рукою нашого Господа, що з нами. І Господь
спас нас від виходу в дорогу від усіх
ворогів, і ми прийшли в Єрусалим. 61
І коли минув тут третій день, в 4-ий
же день зважено золото і срібло і передано в дім нашого Господа Бога,
Мармоті, Йоріїновому синові, священикові, 62 і з ним був Елеазар, Финеесів син, і були з ними Савадос, Ісусів син, і Моіт, Сававнин син. Всі ж
баняки за числом і мірою, вся їхня
вага є записана в тому часі. 63 І ті,
що прийшли з полону, принесли жертву ізраїльському Богові: 12 биків –
за ввесь Ізраїль, 6 баранів, 72 ягнята,
12 козлів – за спасіння. Все на господню жертву. 64 І віддали царські
накази і царським підвладним, і єпархам поселень Сирії і Финікії. І шанували народи і господню церкву. 65 І
як це закінчено, приступили до мене
начальники, кажучи: 66 Не вiдлучився ізраїльський рід, і начальники,
і священики, і левіти, чужі народи, і
роди землі, і нечистоти від родів хананейських, і хеттейських, і ферезейських, і евусейських, і моавитських, і
єгиптян, і ідумеїв, 67 бо й побралися
їхні дочки і їхні сини, і святе насіння
є змішаним з чужинцями народів землі. І учасниками цього беззаконня
були начальники і вельможі від початку діла. 68 І скоро після того, як я
те почув, я роздер одежу і священну
ризу, і, деручи волосся голови і бороди, сидів я сумним і зболеним. 69 І
зібралися до мене ті, що тоді порушувані були словом Господа Бога ізраїльського, плачучи зі мною за те
беззаконня. І я сидів сумним аж до
вечірньої жертви. 70 І я встав від посту, маючи роздерту одіж і священну
ризу, і я схилив коліна, і, простягаючи руки до Господа, сказав: 71 Господи, я засоромився. І я засоромлений
перед твоїм лицем, 72 бо наші гріхи
помножилися на наших головах, і
наші беззаконня піднялися аж до небес. 73 Ще від часів наших батьків
ми є у великому грісі, аж до цього
дня. 74 І задля наших гріхів і наших
батьків ми є передані з нашими братами, з царями і нашими священиками земним царям на меч, і полон, і на
пограбування, зі встидом, аж до сьогоднішнього дня. 75 І сьогодні скільки є в тому, що сталося нам, мило-
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сердя від тебе, Господи Боже. І залиш нам корінь й ім’я в тому святому місті, 76 щоб відкрити світлість в домі нашого Господа Бога,
щоб дати нам їжу увесь час нашого
рабства. 77 І коли ми служили, ми
не були покинені нашим Господом
Богом, але Ти поставив нас в ласку
перед перським царем, 78 щоб дати
нам їжу, і прославити церкву нашого Господа, і відбудувати сіонську
пустелю, дати нам незрушне перебування в Юдеї, в Єрусалимі. 79
Сьогодні що скажемо, Господи, маючи це? Бо ми переступили твої накази, які Ти дав в руки твоїх рабів,
пророків, кажучи: Бо 80 земля, в
яку входите, прийняти її в спадок, є
земля занечищена нечистотою чужинців землі, і вона наповнилася
їхніми нечистотами. 81 І сьогодні
не віддасьте ваших дочок їхнім синам і їхніх дочок не візьмете вашим
синам, 82 і не змагатиметися мати з
ними мир в увесь час, щоб ви, закріпившись, їли добра землі і ви
ділили насліддя вашим синам аж
довіку. 83 І те, що нам трапляється,
все робиться задля наших лукавих
діл і наших великих гріхів, 84 адже
Ти, Господи, полегшив наші гріхи і
Ти дав нам цей корінь. І ми знову
повернулися, щоб переступити твоє
законне, щоб нам змішатися з нечистотами чужих народів землі. 85 Ти
не гніваєшся, щоб нас вигубити,
доки не залишиться корінь і наше
ім’я. 86 Господи Боже ізраїльський,
Ти правдивий, бо й лишився корінь
аж до сьогоднішнього дня. 87 Ось
сьогодні ми є перед тобою в наших
беззаконнях, неможливо нам знову
стати перед Тобою в цих. 88 І коли
Ездра перебував у визнанні, плачучи ниць розтягнений, на землі
перед церквою, зійшовся перед ним
з Єрусалиму дуже великий народ,
мужі і жінки, і хлопці і дівчата, бо
був великий плач у тому множестві. 89 І закричав Єхоніяс Єллеїв, з
ізраїльських синів, сказав він Ездрі:
Ми, які полюбили собі одруження з
жінками-чужинками з народів землі, згрішили перед Господом Богом. І, отже, сьогодні є над тобою
ввесь Ізраїль, 90 адже хай буде відносно цього клятва від Господа,
щоб вигнати всіх наших жінок, які
є від чужинців, з їхніми дітьми. Бо
тобі наказано від більшості, за господнім законом. 91 Вставши проповідуй, тобі належить діло, і ми є
з тобою. Вчинемо по-мужньому. 92
І Ездра, вставши, закляв священичих начальників, і левітів, і всього
Ізраїля зробити за цим. Вони поклялися.
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де'нїемъ да'же до дне'шняго дн~е” И$ нн~њ коли'ко
е^сть чт^о слђчи'ся на'мъ млрsдїе эT тебе` г~и
[б~е]122. и^ ѓ^ста'ви намъ ко'рень, і^ и^мя в# мњсто
ст~ое твое [-]123 е^же эTкры'ти свњтлость (-)124. в#
домђ` г~а [б~а]125 на'шего, дати намъ пи'щђ въ
(все`) вре'мя рабо'ты на'шея, и^ е^гда` слђжа'хомъ
не бы'хомъ ѓ^ста'влени эT г~а (б~а) на'шего, но
постави насъ въ бл~годая'нїе преD цр~емъ пе'рьскимъ дати намъ пи'щђ, и^ прославити [цр~ковь
г~а нашего]126, и^ съѕидати пђсты'ню сїѓ'ньскђ
дати намъ неподвижи'мђ въ і^ё^де'и (-)127 і^ерsлимњ, (-)128 нн~њ чт^о рече'мъ г~и и^мњ'ющи сїя,
престђпи'хомъ б^о повеле'нїя твоя` ја%же далъ
е^си в рђ'ки ѓ%трокомъ твоиM пррoкомъ гл~ющи” ЈА/ко земля` е^сть в ню'же въхо'дите въздержати
достоя'нїе е^я`, земля` ѓ^сквернена е^сть поро'комъ
и^ноплеме'нныхъ зе'мль, и^ нечисто'тъ и^хъ и^спо'лнишася, и^ нн~њ дще'ри [ваша]129 не сложи'те
сн~омъ [и^хъ]130, и^ дще'ри [и^хъ]131 не прїемли'те
сн~овомъ [вашимъ]132, и^ не в#зыщи'те ми'ръ и^мњти с ни'ми въ все` вре'мя, да ё^крњпи'в#шеся
ја^ди'те предо'брыа земли`, и^ достоя'нїе раздњля'ите сн~овомъ вашиM даже до' вњка” І$ и'же слђчатся наM, вся` сътво'рятся ради дњ'лъ на'шиX
лђка'выX, и^ вели'кихъ грњ'хъ на'шиX, т^ы бо г~и
ѓ^блег#чи'лъ грњхи` на'ша, и^ да'лъ е^си на'мъ сїи
ко'рень, [и^]133 па'ки ѓ^брати'лися е^смы` престђпи'ти зако'н#наа твоя`, ја%ко помњша'емся нечистота'ми и^ноплеме'нныхъ ја^зы'къ зе'мъскихъ, не
гнњ'ваеши ли ся погђби'ти насъ до'ндеже не ѓ^ста'нется ко'рень (-)134 і^ и^мя на'ше” Ги~ [б~е]135
і^и^л~евъ и%стинеn е^си, (и^) ѓ^ста' б^о ся ко'рень да'же
до дне'шняго дн~е” Се нн~њ е^смы` преD тобо'ю въ
безако'нїиX на'шихъ, нњсть па'ки ста'ти преD
тобо'ю в си'хъ” И$ е^гда` пребыва'ше и^сповњда'ющися е%здра, (-)136 пла'чющи на земли ниць просте'ртъ преD цр~ковїю” Съвокђпишася преD ниM эT
і^ерsлима нароD вели'къ ѕњ'ло, мђж'и и^ же'ны и^ ю'ноша и^ ю'ноши, пла'чь б^о бы'сть вели'къ в то'мъ
мно'жествњ, и^ възопи` и^е^хонїясъ (и^е^л#левъ)137 эT
сн~овъ і^и^л~ев#, рече е%здрњ, м^ы (ё^ г~а [б~а]138 съгрњши'хомъ)139 (и^же)140 възлюби'хомъ наM сва'дьбђ
жены` и^ноплеме'нныX эT ја^зы'къ земли`” И$ нн~њ
(ё^бо) е^сть [наD тобо'ю ве'сь і^и^л~ь]141, в си'хъ б^о да
бђ'детъ (-)142 кля'тва эT г~а. и^згна'ти всњ'хъ
же'нъ нашихъ, и^же эT и^ноплеме'нныхъ сђть съ ча'ды и^хъ” ЈА/ко тебњ` повелњ'но е^сть эT бо'лшихъ
по зако'нђ гн~ю. въста'ющи проповњж'дь, к тебњ
(пристои^тъ) дњ'ло. и^ м^ы с тобо'ю е^смы`, мђжестве'нно сътвори'мъ, и^ въстаv е%здра, закля` началниковъ сщ~ен#ническихъ и^ левљ=тъ, [и^]143 всего
і^и^л~я сътворити по семђ` (-)144 кля'шася”
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Глvа, џ~”
а~ е^зрDа і~

въста`* е%здра эT притво'ра цр~кви и^детъ
въ сосђ'дохрани'лницђ, и^ѓ^анановђ сн~а е^лїаси'вова, (-)1 чреZ но'щь т^ђ не в#кђшаше
хлњ'ба, ни пи'тъ воды`, рыдая на безако'нїя [-]2 мно'жествъ, и^ бы'сть проповњданїе въ
все'и і^ё^де'и, (-)3 і^ерsлимњ, всњ'мъ и^же бя'хђ эT
плњне'нїя, е^же въ і^ерsлимњ събра'тися (да)4
ко'ждо и^же не въстече'тъ въ два` и^ли тр^и дн~и
по сђ'дђ преDсњдя'щихъ ста'рецъ. во'змется и^мњнїе и^хъ. и^ то'и чюжь ѓ^сђди'тся въ мно'жествњ плњне'нїя. и^ събра'ни сђть вси и^же
бя'хђ эT колњ'на і^ё'дина и^ венїами'нова. въ г~.
дн~и. въ і^ерsлиM. то'и мsць е^сть џ~, к~, (дн~я) мsца”
и^ сњдо'ша вся` мно'жества на простра'н#ствїи
цр~ков#нњ дрожа'щи ради зимы` настоящїя” И$
въста` е%здра реq и^мъ. в^ы безаконно сътвори'ли
е^сте възлюби'сте вамъ въ сва'дьбђ жены` и^ноплеме'н#ныхъ, да прида'сте къ грњхђ` і^и^л~я” И$
нн~њ да'ите и^сповњда'нїе вели'чествђ сла'вы г~а б~а
эTц~ъ на'шихъ. и^ съверши'те во'лю е^го и эTлђчи'теся эT ја^зы'къ зе'мныхъ, и^ эT же'нъ и^ноплеме'н#ныхъ” И възопи` вс^е мно'жество, и^ реко'ша
гла'сомъ вели'кимъ ја%ко ре'клъ е^си сътвориM. н^о
мно'жество вели'ко е^сть, и^ вре'мя зи'мны. и^ не
мо'жемъ на пособле'нїе ста'ти. и^ т^о дњ'ло
нњ'сть намъ е^ді'наго дн~е ни двђ`. мно'го б^о (в
тоM съгрњши'хомъ)5, да ста'нђтъ же и^ прDеста'тель мно'жество. и^ всњ и^же с на'ми ѓ^бита'ютъ. коли'ко и^хъ и^мњюT же'ны и^ноплеме'нныя
да бђдTђ прїа'ти вре'мя, и^ эT вся'кого мњста
презви'тери и^ сђдїи, до'ндеже эTрњшаT гнњ'въ гн~ь
(повеле'нїя того)6” И$ѓ^наџа'съ же сн~ъ а^заи^левъ,
(-)7 [и^ѓ^зїя]8 џоканђевъ сн~ъ, прїя'ша по семђ`, и^
мосоlла'мъ и^ леви'съ, и^ сав#ватїи въкђ'пњ съдњла'ни сђть с ни'ми” И$ поста'виша посемђ` вся`
и^же бя'хђ эT плњне'нїа” І$ и^збра'въ себњ` (мђжи
е%здра сщ~ен#никъ)9 нача'лницы эT ѓ^ц~ъ и^хъ по и^менахъ [-]10, и^ засњдо'ша въкђпњ новомњсячїя, і~, мsца, и^спыта'ти дњ'ло (т^о), і^ и^спыта'но
е^сть коне'чно ѓ^ мђ'жихъ и^же и^мя'хђ же'ны и^ноплеме'нныи, да'же до новомњсячїя пе'рваго мsца,
и^ ѓ^брњте'ни сђть эT сщ~енникъ премњша'нїи и^же и^мя'хђ же'ны и^ноплеме'нныи, эT сн~овъ і^сђсовъ
сн~овъ и^ѓ^седе'ковыX и^ бра'тїи [и^хъ]11 [маџи'лы]12 и^
(е^лїаза'ръ)13, и^ (ѓ^ри'въ)14, и^ (ѓ^а^да'нъ)15, и^ възложи'ша рђ'ки да и^зго'нятъ же'ны своя`” И$ къ жертвњ на възноше'нїе ѓ%вна за нечистотђ свою, и^
эT сн~овъ е^м#мировъ, а^на'нїа и^ завдаи^ѓ^нъ, и^ (а^ни'нъ)16, и^ (самїѓ'нъ)17, и^ е^реи'ль, и^ а^зарїѓ^нъ, и^
эT сн~овъ фесђровъ (е^линаs)18 [масїа]19 (е^змаиl)20 и^
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Глава 9
1 І *піднявся Ездра з притвору
церкви, іде він до скарбниці Йоанана, Еліясавового сина. 2 Впродовж тієї ночі він не покуштував
хліба, ані не пив води, плачучи над
множествами беззаконня. 3 І було
проголошення в усій Юдеї і Єрусалимі, всім, що були з полону, щоб
зібратися в Єрусалимі, 4 щоб кожному, хто не прибіжить в двох або
трьох днях, за судом начальних
старців забране було їхнє майно. І
він буде осуджений чужим від множества полону. 5 І зібралися всі ті,
що були з Юдиного і Веніяминового племені в 3-х днях до Єрусалиму, той є 9-ий місяць, 20-го дня місяця. 6 І сіли, все множество, на
площі храму, тремтячи через холод, що був. 7 І встав Ездра, сказав
їм: Ви вчинили беззаконно, бо полюбили собі на одруження жінокчужинок, щоб додали ви до гріха
Ізраїля. 8 І тепер дайте визнання величі слави Господа Бога наших
батьків, 9 і виконайте його волю, і
відлучіться від народів землі і від
жінок-чужинок. 10 І закричало все
множество, і сказали великим голосом: Зробимо так, як ти сказав! 11
Але є велике множество і час зимовий, і не можемо стати на поміч. І
те діло не є нам одного дня ані
двох, бо багато в цьому ми згрішили. 12 Хай же піднімуться і множество наставників, і всі, що з нами
проживають, – скільки їх має жінок-чужинок, хай будуть прийняті
часи, 13 і з усякого місця старшини
і судді. Аж доки не віддалять господню лють того наказу. 14 Йонатас же, Азаїлів син, Йозія, Токануїв
син, взялися за цим; і Мосоллам, і
Левис, і Саваттій були з ними разом затруднені. 15 І поставили за
цим всіх, що були з полону. 16 І
Ездра, священик, вибрав собі мужів-начальників з їхніх батьківських родів за іменами, і сіли разом в
новому місяці, 10-го дня місяця,
розслідувати те діло. 17 І випитано
було вповні про мужів, що мали жінок-чужинок, аж до нового місяця
першого місяця, 18 і знайдено зі
змішаних священиків, що мали жінок-чужинок: 19 з Сусових синів,
Йоседекових синів і їхніх братів –
Матили, і Елеазар, і Орив, і Оадан
– 20 і вони поклали руки, щоб вигнати своїх жінок, і на жертву, на
принесення, – барана за свою нечистоту – 21 і з Еммирових синів –
Ананія, і Завдайон, і Анин, і Саміон, і Єреїл, і Азаріон; 22 і з Фесурових синів – Елинас, Масія, Езмаїл, і
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Натанаїл, і Окидил, і Тасас; 23 і з
левітів – Йораадос, і Семис, Коліос,
і Колита, і Патеос, і Оудас, і Онас.
24 І зі священних півців – Еліазув,
Вакхур; 25 і з дверників – Саллумус і Толванис; 26 і з Ізраїля, з Форосових синів, – Єрмас, Єддія, і
Мелхія, і Маїл, і Елеазар, і Асивія, і
Ванеас; 27 і з синів Ієла – Мамтаній, і Захарія, і Ереілос, і Єремот,
і Аддіос; 28 і з Замотових синів –
Еліяда, і Елисимус, Отонія, Яримот, Саватос, і Сардія; 29 і з синів
Виваї – Іван, і Ананія, і Йосафадос,
і Ематис; 30 і з Манієвих синів –
Оламос, і Мамухос, Єддей, Ясув, і
Асаїл, і Єремот; 31 і з Аддиних синів – Наатос, і Моосія, і Лакунос, і
Наїд, Матасенія, і Сестиль, і Валнуй, і Манасея; 32 і з синів Ани –
Елеонас, і Асей, і Мелхія, і Саввей,
і Симмон, Хасамеос; 33 і з Асомових синів – Алтаней, і Маттій, і Ванея, і Елифалат, і Манасія, і Семей;
34 і з Мааніїлових синів – Єремія, і
Момдій, і Омаірос, і Іуіль, Мамай, і
Педіяс, і Анос, і Равасіон, і Енасіос,
і Мамни, Матанаїм, і Елесіясис, Ванус, Елія, Лисамис, Селемія, Натаній; і з синів Озора – Евсесис, Езриль, Азаїлос, Замврис, Йосифос;
35 і з синів Етми – Мазитія, Завадаяс, Ідеос, Юіль, Фанеас. 36 Всі ці
відсторонили собі жінок-чужинок і
покинули їх з дітьми. 37 І священики, і левіти, що були з Ізраїля,
поселилися в Єрусалимі, також і в
околицях, в новий місяць 7-го місяця. І були ізраїльські сини у своїх
поселеннях, 38 і все множество зібралося однодушно на площу, що
на сході священних дверей. 39 І вони сказали Ездрі, архиєреєві і читачеві, щоб приніс Мойсеїв закон,
що переданий від Господа Бога ізраїльського. 40 І приніс Ездра, архиєрей, закон всьому множеству,
від чоловіка аж до жінки, і всім
священикам, щоб послухали закон
в новому місяці сьомого місяця. 41
І він читав на площі, що є перед
священними церковними брамами,
від ранку аж до полудня перед чоловіками ж і жінками, і всі приклали увагу до закону. 42 І став Ездра,
священик і читач закону, на дерев’яному амвоні, що був зроблений,
43 і при ньому стали Матгатія, і Самус, і Ананія, Азарія, Урія, Езекія, і
Валасама і з правої сторони, 44 і з
лівої сторони – Фалдей, і Саїл,
Мельхія, Аотасув, Наварія. 45 І
взяв Ездра книгу закону високо перед всім множеством, бо він стояв
у славі перед всіма, 46 і коли він
розкрив закон, всі стали прямо. І
Ездра поблагословив Господа Бога
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наџанаиl і^ ѓ^киди'лъ, и^ [тал#са'съ]21. и^ эT левљT,
[і^ѓ^равадо'съ]22, и^ семи'съ, [-]23 колїѓ'съ, [и^]24 (колита`)25, и^ паџеѓ'съ, і^ ѓ^ё^дасъ, і^ (ѓ^насъ)26” [И$]27
эT сщ~е'нно пњвце'въ, [е^лїазђвъ]28, вак#хђръ. и^ эT
дверник#, сал#лђмђсъ, и^ толваниs, [и^]29 эT і^и^л~я.
эT сн~овъ форо'совъ, і^ерма'съ, [-]30 [і^ед#дїа]31 и^ мелхїя, и^ [маи^лъ]32, і^ е^леа'заръ, и^ а^сивїя, и^ ван#неа'съ” И$ эT сн~овъ (и^е^ла`)33, (мам#џанїе)34, и^ заха'рїя, [и^е^реи^лосъ]35, (-)36 и^ е^ремо'џъ, и^ [а^дъдїѓ'съ]37” И$ эT сн~овъ замоџовыхъ, е^лїада, [и^]38
[е^лисимђсъ]39, ѓ^џонїя, и^а^римо'џъ, [-]40 саватоs, и^
[сардїя]41” И$ эT сн~въ вива'и і^ѓ^а'н#нъ, и^ а^нанїя, і^
[и^ѓ^сафадосъ]42, и^ е^маџи'съ” И$ эT сн~овъ манїевыхъ, ѓ^ламо'съ (и^) [мамђхосъ]43, и^е^д#де'и, и^а'сђвъ, и^ а^саи'лъ, и^ е^ремоg” И$ эT сн~въ а^д#динъ, наа^џосъ, и^ [моѓ^сїя]44, (и^) [лакђносъ]45, и^ наидъ,
[-]46 (маџасенїя)47, и^ сес#џиль, и^ ва'лнђи, и^ [манасе'я]48” И$ эT сн~овъ [а%ны]49 е^леѓ'наs, и^ а^се'и, и^ мелхїа и^ сав#ве'и, и^ [сим#монъ]50, хосамеѓ'съ. И$ сн~овъ
а^сомовыхъ, [а^лтане'и]51, и^ [маTџїи]52, и^ [ване'я]53,
и е^лифалатъ, и^ [манасїя]54, и^ семе'и” И$ сн~овъ
[маа'нїиn]55, е^ремїя, [и^]56 [мом#дїи]57, [и^]58 (ѓ^маи^росъ)59, (и^) и^ё^и'ль, [мама'и]60, и^ педїа'съ, и^ а^ноs,
[и^ равасїѓ'нъ]61, и^ (е^насїѓ'съ)62, и^ [мамни`, матанаи^мъ]63, (и^) е^лесїаси'съ, [ванђсъ]64 [е^лїя]65,
(лисами'съ)66, селемїя, наџа'нїи” И$ эT сн~овъ [ѓ^зора]67 (е^всеси'съ)68, е^зри'ль, а^заи'лосъ, (-)69 зам#вриs,
[і^ѓ^сифосъ]70” И$ эT сн~овъ [е%џмы]71, мазитїа, завадаи^аs, (и^деѓs)72, і^ё^и'ль, (фанеаs)73” Вс^и тїи` эTложи'ша себњ же'ны и^ноплеменныя. и^ ѓ^ста'виша иX
съ сн~ьми. и^ всели'шася сщ~е'нницы и^ левљ=ти,
[-]74 и^же бя'хђ эT і^и^л~я въ і^ерsли'мњ, та'кожде и^
въ стра'нахъ, новомњсечїа, з~, мsца” И$ бя'хђ сн~ове
і^и^л~еви въ ѓ^би'телехъ свои^хъ. и^ собра'нно е^сть вс^е
мно'жество е^ді'нодђшно. на простра'нъство и^же
е^сть эT восто'ка (враT сщ~е'нныX)75” И$ реко'ша е%здре
а^рхїере'ю и^ четцђ, да принесетъ зако'нъ мољ=сеѓ^въ и^же преда'нъ эT г~а б~а і^и^л~ева” И$ принесе` е%здра а^рхїере'и закоn всемђ` мно'жествђ. эT мђжа
да'же до жены` и^ всњмъ сщ~е'н#никомъ слы'шати
зако'нъ новомњсечїа, з~, мsца. и^ чтя'ше на простра'ньствњ и^же е^сть преD сщ~е'н#ными вра'ты цр~ковными. эT ё'тра да'же до полђ'дни. преD мђж#ми же и^ жена'ми. и^ даша [всњхъ]76 чюв#ства
къ зако'нђ” И$ ста` е%здра сщ~е'нникъ и^ чтецъ зако'на на древяноM а^м#бо'нњ, и^же съдњла'нъ бы'сть.
и^ ста'ша при немъ (мат#гаџїя)77, [и]78 [самђсъ]79, (и^) а^нанїя, а^за'рїя, ё%рїя, е^зекїа, [и^]80
[валаса'ма]81, (и^) съ десны'я и^ съ лњвы'я страны`, [фаlде'и]82, [и^]83 [саи'ль]84, мельхїя, (а^ѓ^џасђвъ)85, наварїя [-]86” И$ въспрїя е%зDра кни'гђ зако'на преD (всњмъ) мно'жествоM превы'ше б^о стоя'760
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ше въ сла'вњ предъ всњми” И$ е^гда` ја%ви'лъ зако'нъ, вси` пря'мо ста'хђ. і^ блsви е%здра г~а б~а вы'шняh.
б~а саваѓ'џа все`держителя и^ эTвњща` весь (нароD)87,
а^ми'нь. и^ възъдви'гше го'рњ рђки, (и^) па'дающи на'
земли поклони'шася [г~ђ]88” І$сђсъ і^ [а^нsђ]89 и^ саравїя. [и^]90 [а^диносъ]91, [і^]92 [и^а'ковъ]93, [и^]94 [саватеи]95, [и^]96 (а^џеи)97, [и^]98 (меа^не'и)99, и^ калитаs,
[и^]100 а^зарїя, і^ ѓ^а^завдо'съ, [і^]101 а^нанїасъ, [и^]102 [вїата'съ]103, левљ=ти и^же ё^ча'хђ зако'нђ гн~ю. и^ въ мно'жествњ чтя'хђ зако'нъ гн~ь, и^ гл~ахђ въкђпњ и^же
разђмња'хђ чте'нїя” И$ рече [а^џараT]104 е%здрњ а^рхїере'ю и^
четцђ и левљ=томъ и^же ё^чахђ мно'жество (гл~ющи)105, дн~ь се'и ст~ъ е^сть г~ђ. и^ вс^и пла'кахђ е^гда`
слы'шахђ зако'нъ. [и^ реq е%здра]106, эTшеDше ё^бо ја^ди'те т^ђ тђчныя, и^ пїите слаDкая, и^ посли'те эT
ни'хъ тњмъ и^же не и^мњ'ютъ. ст~ъ б^о еs (зд^њ) дн~ь
гн~ь. и^ не моѕи'те печа'лни бы'ти. г~ь ё^бо просвњти
ваs. и^ левљ=ти воZбрани'ша всемђ` сонмђ гл~щи. дн~ь се'и
ст~ъ еs гв~и. не моѕи'те скоръбни бы'ти” І$ и^до'ша вс^и
ја%сти и^ пити и^ пирова'ти и^ да'ти эT ни'хъ ја%же не
и^мњ'ютъ (да пирђ'ютъ). и^ радова'тися ѕњло мно'го, (е^ще` б^о слове'съ прїа'ша ё^ча'щеся по'лезных#, и^
прирасти'шася въ гл~ехъ и%хже ра'ди собрашася)107”

Всевишнього, Бога Саваота, Вседержителя. 47 І ввесь народ відповів: Амінь. І піднявши руки вгору, і
припадаючи до землі, вони поклонилися Господеві: 48 Ісус, і Анус, і
Саравія, Адинос, і Якув, і Саватей,
і Атей, і Меаней, і Калитас, і Азарія, і Оазавдос, і Ананіяс, і Віатас –
левіти, що навчали господній закон. І читали господній закон до
множества, і говорили разом ті, що
розуміли читання. 49 І сказав Атарат Ездрі, архиєреєві і читачеві, і
левітам, що навчали множество, кажучи: 50 День цей є святий Господеві. І всі плакали, коли чули закон.
51 І сказав Ездра: Пішовши, отже,
їжте там жирне і пийте солодке, і
пошліть від них тим, що немають,
52 бо є тут святий день Господеві. І
не сумуйте, бо Господь вас просвітив. 53 І левіти заповіли всьому
зборові, кажучи: День цей є святий
Господеві. Не сумуйте. 54 І всі
пішли їсти і пити, і бенкетувати, і
дати з них тим, що немають, щоб
бенкетували і раділи дуже багато,
55 бо ще прийняли слова, навчаючись корисного, і перебували в
словах, задля яких зібралися.

Конецъ вто'рымъ кни'гамъ е%здрынымъ.
и'мать в себњ`, глvа, џ~”

Кінець другої книги Ездри.
Має в собі 9 глав.

ТРЕТЯ КГИГА ЕЗДРИ
ГЛАВА 1
[торы'е1 кни'ги е%здры]2 пррoка, сн~а зара'їе^ва.
сн~а а^зарїева сн~а (е^лихїева)3 сн~а [са'данїева]4
сн~а садокова, сн~а а^хитова сн~а а^хїева, сн~а
финее^сова, сн~а (гее^лїева)5, сн~а (а^марїева)6,
сн~а (а^фїе^ва)7. сн~а маримо'това. сн~а а^рна'ева сн~а
ѓ^зїева, сн~а вори'џова. сн~а а^висе'ева. сн~а финее^сова.
сн~а е^леа^за'рова. сн~а а^а^ро'нова, эT колњ'на левљ=и и^же
быs ю%зникомъ в# земли` меDскои, въ црsтво а^ртаћерћа цр~я прь'скаго” [-]8 Бы'сть сло'во гн~е къ мнњ
(си'це)9, и^ди` [и^ възвњсти]10 лю'демъ мои^мъ дњ'ла иX, и^ (лђка'в#ствїе и^хъ)11 е^же (-)12 сътвори'ша,
да възвњстя'тъ (и^хъ) сн~овомъ (-)13 своиM ја%ко
грњхи` рож#шихъ и^хъ (-)14 ё^мно'жишася. поне'же
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1 Другa книгa пророка Ездри, сина
Зараєвого, сина Азарієвого, сина Елихієвого, сина Саданієвого, сина
Садокового, сина Ахитового, 2 сина Ахієвого, сина Финеесового, сина Ґеелієвого, сина Амарієвого,
сина Афієвого, сина Маримотового, сина Арнаєвого, сина Озієвого,
сина Воритового, сина Ависеєвого,
сина Финеесового, сина Елеазарового, 3 сина Ааронового з племені
Левія, який був полонений у медській землі в царство перського царя
Артаксеркса. 4 Було до мене господнє слово, так: 5 Іди і сповісти
моєму народові їхні діла і їхнє лу______
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мой2. 14
мой4. 21
іс нав. 8

мой2. 4
мой2. 3

мой2. 16
пс. 104

мой4. 14

муд. 16
мой2. 16
мой4. 20

іс. 5
мой2. 15

іс. 1

кавство, що вчинили. Щоб їх сповістили своїм синам, 6 бо помножилися
гріхи тих, що їх народили, бо вони
мене покинули і приносили жертви
чужим богам. 7 Чи не Я вивів їх з
єгипетської землі, з дому рабства?
Вони ж розгнівили мене і знехтували
моїми порадами. 8 Задля того ж острижи волосся твоєї голови і кинь на
них всі зла, тому що вони не послухалися мого закону, і народ же розпущений. 9 І доки же терпітиму їм, яким Я виявив всі добра? 10 Я скинув
задля них багатьох царів, *і Я побив
фарана з його народом і з всіма його
вояками, 11 *і Я вигубив від їхнього
лиця всі народи і на сході ж дві околиці тирського і сидонського. Я розсіяв і побив всіх їхніх ворогів. 12 Ти
ж говори до них так: Так говорить
Господь: 13 *Я вас перевів через море і приготував вам добру стежку від
початку, *і дав вам Мойсея як вождя
і Аарона за священика. 14 І Я дав вам
світло в вогняному стовпі і зробив у
вас великі чуда. Ви ж про мене забули, – каже Господь. 15 Так говорить
Господь Вседержитель: *Перепелиці
були вам на знак, і Я вам дав табори
на оборону. Ви ж і там нарікали. 16 І
не веселилися ви в імені моїм задля
перемоги над вашими ворогами, але
ви нарікали, і аж дотепер. 17 І де є
добра, які Я вам робив? Чи не в пустині, в часі, в якому ви голодували, в
голоді закликаючи до мене, 18 кажучи: *Навіщо Ти вивів нас у цю пустиню, щоб вигубити? Бо було б нам
краще служити єгиптянам, ніж померти в цій пустині. 19 Чи не мав Я
милосердя у ваших сльозах і чи не
дав вам манну в їжу, і ви їли ангельський хліб? 20 *Чи, коли ви були
спрагнені, не розірвався камінь і не
потекли вам в достаку води? Чи не
листям покривав Я вас від спеки, 21 і
чи Я не дав вам в насліддя багату
землю, і чи не вигнав від вашого лиця хананеїв, і ферезеїв, і филистимлян? *І що ж більше вам зроблю? –
сказав Господь. 22 Так говорить Господь Вседержитель: *Коли ви були в
пустині при амморейській ріці і були
спрагнені, і ви хулили моє ім’я. 23
Але не спалив вас вогонь задля вашої
хули, але, кинувши дерево до води, Я
зробив вам воду солодкою. 24 Що ж
більше зроблю тобі, о Якове, бо ти не
побажав послухатися, Юдо? Адже
прийду до інших народів, їм дам моє
ім’я, щоб вони зберігали мій закон,
25 тому що ви покинули Мене, і Я
покину вас. І коли ви проситимете
милосердя – не змилосерджуся, 26 *і
коли закличите до Мене – і Я не вислухаю вас. Бо ваші руки повні крові,
ноги ж ваші швидкі до вбивства, 27 і
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мене` ѓ^ста'виша, (и^) жря'хђ бг~омъ чю'ждимъ”
Є$да ли не а%зъ и^зведо'хъ иX и^з# земли` е^гљ=пет#скїя эT до'мђ рабо'ты Тїи же прогнњ'ваша
м^я, и^ совњти мои` ё^ничижи'ша” (Того же ра'ди)15 ѓ^стрижи` вла'сы главы` твое^я, и^ верзи на
ни'х# вся ѕла'я, и^же не послђшаша зако'на мое^го, (и^) лю'дїе же [бњша]16 ненаказа'н#ни (и^) доко'лњ (же) трьплю` и^мъ, и%мже и^з#ја^ви'хъ (вся`)17
бл~гая” НизложиX и^хъ ради мно'жество цр~еи, *(и^)
порази'хъ фараѓ'на съ люDми е^го, и^ съ всњми
во'и е^го” *(И$) вся` ја^зы'ки эT лица` и^хъ погђби'хъ, и^ на въсто'цњ (же) двњ ѓ%бласти людїи
тљ=рскихъ и^ сидо'н#скихъ распраши'хъ и^ поби'хъ
всXњ враго'въ иX, ты же гл~и к ни'мъ (си'це)18”
Та'ко гл~етъ г~ь, *а%зъ в^ы преведо'хъ скво'ѕњ мо'ре, и^ ё^гото'вахъ вамъ пђть бл~гъ и^значала,
*(и^) дахъ ва'мъ мољ=сїя во'жда, и^ а^а^ро'на въ
і^ере'я, (и^) да'хъ вамъ свњтъ въ сто'лпњ ѓ%гненњ, и^ сътвори'хъ въ васъ чюдеса` ве'лїя, вы
же мене забы'сте, реq г~ь” Та'ко гл~еT г~ь вседержи'тель, *крастели бы'ша ваM въ знаменїе, (и^)
да'хъ ваM по'лкы въ защище'нїе, вы же и^ та'мо
ропта'сте. и^ не радова'стеся ѓ^ и^мени мое^мъ,
побњды ради враго'въ ва'шиX н^о ропта'сте да'же
и^ до нн~њ, (и^) где сTђ бл~гости и^же вамъ творя'хъ” Є$да ли не въ пђсты'ни, въ вре'мя в
не'же а^лка'сте въ а^л#чбњ въпїю'щи къ мнњ`
гл~я, *чесо ра'ди и^зведе наs въ пђсты'ню сїю
погђби'ти (-)19” Лђчше (бо) б^њ намъ рабо'тати
е^гљ=птяномъ, нежели ё^мрњти въ пђсты'ни
се'и” Є$да ли не млрsдова'хъ ѓ^ слеза'хъ ва'шихъ,
и^ не дахъ л^и ва'мъ маннђ въ пищђ, (и^)
ја^до'сте хлњбъ а^гг~лъскїи” *Є$гдаy бњсте жаждђще, не разсяде ли ся ка'мень, и^ потеко'ша
(ва'мъ) ѓ^билъны во'ды, не ли'ствїемъ л^и защитя'хъ в^ы эT зно'я, (и^ не да'хъ л^и ва'мъ
въ наслњдїе)20 зе'млю ѓ^билнђ, (і^) не и^згнаX ли`
эT лица ва'шего ханане'ѓv и^ ферезеѓ'въ, и^ филистимлянъ, *(и) что' (же) боле'и ваM сътворю` рече
г~ь” Та'ко гл~тъ г~ь вседръжи'тель, *е^гда` бњ'сте
въ пђсты'ни, на рњцњ (а^м#море'истњ и^)21 жа'ждђщи и^ хђляще и^мя мое, н^о не пож#гохъ в^ы
ѓ^гнемъ хђле'нїя ради (ва'шего). н^о влага'ющи
дре'во въ во'дђ (сътвориX ваM во'дђ слаDкђ)22. что'
(же бо'лее) сътворю т^и ЭO і^а'кове, не въсхотњлъ б^о е^си послђшати і^ё'до. прїидђ (б^о) къ
прочїимъ ја^зы'комъ и^мже да'мъ и^мя мое да
съблюдђтъ зако'нъ мои. понеже в^ы ѓ^ста'висте м^я, и^ а'зъ ѓ^ста'влю в^ы. (и^) просящиM
ва'мъ (-)23 млsти, не ё^милю'ся [-]24. *(и^) е^гда`
въз#звоте м^я (и^) а'зъ не ё^слы'шђ в^ы. рђ'цњ б^о
ва'ши по'лны кро'ви, но'ѕњ же ва'ши ско'ры на ё^762
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бїенїе, (и^) ѓ^ста'висте не мене`, н^о себе` гл~еT г~ь.
та'ко гл~етъ г~ь вседръжи'тель, е^да` л^и аZ не
моли'хъ ва'съ ја%коже эTц~ъ сн~ы, и^ ја^ко мт~и
дще'рїи, и^ли ја%ко доя'щїя ѓ^тро'чатъ свои^хъ.
да бђ'дете м^и въ лю'ди, и^ а'зъ ваM въ б~а, и^ в^ы
мн^њ въ сн~ы, и^ а'зъ ва'мъ въ эTц~а” (-)25 *Собирахъ в^ы ја^ко коко'шъ птенца своя` поD кри'лњ
свои`. нн~њ же чт^о сътворю ваM эTве'ргђ в^ы эT лица` мое^го. *(и^) е^гда` принесете жрътвђ, эTвра'щђ
эT ваs лице` мое. възненави'дњхъ (б^о пра'здники)26
ва'ша и^ новомњсячїя, и^ ѓ^брњза'нїя [-]27 (ва'ша).
послаX (б^о) къ ва'мъ рабы мои` прoрки иXже ја%сте
(и^) ё^би'сте, и^ телеса` иX на ча'сти раз#сњко'сте,
и%хже кро'ви а%зъ възы'щђ гл~етъ г~ь” Та'ко гл~еT г~ь
вседръжи'тель, доM ва'шъ пђстъ бђдTе (і^)
и^звръгђ в^ы ја%коже вњтръ (возмњта'етъ) праX. и^
сн~ы (ва'ша) не ро'дяT чаD. поне'же ѓ^ста'виша за'повњди моя` (-)28, и^ лђка'вое сътвори'ша предо
мно'ю. да'мъ домы` ва'ша лю'демъ грядђщимъ,
и^же не слы'шаша м^я ё^вњрятъ (и^) преD ни'ми
(же) чюдесъ не твори'хъ, ѓ^ни сътворяT е^ли'ка повелњхъ, не вњдђще прoркъ (моиX), (воZгнђша'юTся
лђка'въствъ)29 всои^хъ” (Нн~њ же) хощђ` възвњстити (сла'вђ)30 лю'дїи грядђщихъ, и^хже ѓ%троки веселя'тся съ радостїю, ѓ^чи'ма б^о е^стественыма не видњша м^я, дх~оM же вњрђ'ютъ
е^же гл~ахъ” (-)31 Нн~њ (же) зри` [бра'те]32 какова
(сїя) сла'ва, и^ ви'жDь лю'дїе приходя'щїа эT восто'ка (сл~нца) и%мже а%зъ да'мъ сла'вђ, а^враа'млю,
(-)34 і^ѓ^сїі^нђ, (-)35 а^мо'совђ
і^саа'ковђ, (-)33 і^а'ковлю
(-)36 михеи^нђ. (-)37 і^ѓ^и'левђ. (-)38 а^вдїинђ. (-)39
і^ѓ'нинђ. (-)40 наё'мовђ. (-)41 а^в#вакђмовђ. софо'нїинђ, а^гге'инђ. захарїинђ. и^ малахїи^нђ. и^же (-)42
нарицается а^гг~лом# гн~имъ”

Глvа, в~”
а'ко гл~етъ г~ь, а^зъ и^зведо'хъ лю'ди сїя
и^з работы`, (и^) да'хъ и^мъ повеле'нїа рабы`
мои^ми прoрки, и%хже послђшати не въсхотњша, (и^)1 эTвр'ьгоша совњты моя,
мт~и и^же роди` и^хъ гл~а и^мъ, и^дњте сн~ы поне'же вдови'ца (-)2 ѓ^ста'влена е^смь. въспита'хъ вы
съ ра'достїю, (-)3 погђбиX (же) в^ы съ (-)4 ско'рбїю,
ја^ко съгрњши'сте г~ђ б~ђ [ва'шемђ]5 творя'щи
лђка'вое пред [нимъ]6” (Нн~њ)7 же чт^о сотворю` с
ва'ми. а^зъ [-]8 вдови'ца (-)9 ѓ^ста'вленая, и^дњте
(же) сн~ы и^ проси'те эT г~а млsти а%з же (свњдњтельствђ'ю эTч~е)10 на мт~ръ сн~овъ (твои^хъ) [и^же]11 завњта мое^го съхрани'ти не въсхотњша,
в#да'ждь и^хъ на посрамощенїе и^ мт~ръ и^хъ на
расхище'нїе, да не ё^мно'жится (ктомђ) ро'дъ
и^хъ” (І$ и^мена и^хъ) да расточаTся въ ја^зы'ки,
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ви покинули не Мене, але себе, –
говорить Господь. 28 Так говорить
Господь Вседержитель: Чи Я не
благав вас як батько синів і як мати
дочок або як годувальниця своїх дітей, 29 щоб ви були Мені народом,
а Я вам Богом, і ви Мені синами, а
Я вам батьком? 30 *Збирав я вас, як
квочка своїх пташат, під свої крила.
Тепер же, що зроблю з вами? Відкину вас від мого лиця! 31 *І коли
ви принесете жертву, відверну від
вас моє лице, бо Я зненавидів ваші
празники і нові місяці, і ваші обрізання. 32 Послав бо Я до вас моїх
рабів, пророків, яких ви взяли і
вбили, і їхні тіла ви на частки розрубали. Я домагатимуся їхньої крові, – говорить Господь. 33 Так говорить Господь Вседержитель: Ваш
дім буде пустий. І викину вас так, як
вітер вимітає порох. 34 І ваші сини
не родитимуть дітей, тому що ви
знехтували моїми заповідями і зробили лукаве переді Мною. 35 Я дам
ваші хати народові, що прийде. Ті,
що не почули мене, повірять. І перед
ними ж чудес Я не робив, а вони
зроблять те, що Я заповів. 36 Не знаючи моїх пророків, вони матимуть
огиду до своїх лукавств. Нині ж хочу 37 сповістити славу народу, що
приходить, якого діти тішаться з радістю, бо тілесними очима вони не
побачили Мене, духом же вірять в
те, що Я сказав. 38 Сьогодні ж поглянь, брате, яка ця слава, і глянь на
народ, що приходить зі сходу сонця,
39 яким Я дам славу Авраамову, Ісаакову, Яковову, Йосіїну, Амосову,
Міхеїну, Йоілеву, Авдіїну, Йонину,
40 Наумову, Аввакумову, Софоніїну, Ангеїну, Захаріїну, і Малахіїну,
який зветься господнім ангелом.

Глава 2
1 Так говорить Господь: Я вивів
цей народ з неволі, і Я дав їм закони моїми рабами, пророками, яких
не бажали слухатися, і відкинули
мої поради. 2 Матір, яка їх породила, сказала їм: Ідіть, сини, тому що
я є покинутою вдовою. 3 Виховала
я вас з радістю, згубила ж я вас зі
смутком, тому що ви згрішили проти Господа Бога вашого, чинячи
лукаве перед Ним. 4 Сьогодні ж,
що зроблю з вами? Я покинута вдова. Ідіть же сини і просіть в Господа милосердя. 5 Бо я свідчу батьку проти матері твоїх синів, які не
бажали зберегти мій завіт. 6 Дай їх
на засоромлення і їхню матір в знищення, щоб більше не множився їхній рід. 7 І їхні імена хай будуть
розсіяні між народами і хай будуть
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знищені з лиця землі, тому що погордили моїм завітом. 8 Горе тобі,
Ассиріє, який скриваєш в собі неправедних. Згадай, лукавий народе,
що я зробив *Содомі і Ґоморі, 9 яких
земля в сірці і в горах попелу. Так як
і їх, покараю тих, що мене не послухали, – говорить Господь Вседержитель. 10 Так говорить Господь до Ездри: Сповісти моєму народові, що
дам їм Єрусалимське царство, яке
маю дати Ізраїлеві. 11 І зроблю собі
посеред них славу, і дам їм вічні помешкання, які Я приготував на початку. 12 Дерево життя хай їм буде
на пахощі, і не працюватимуть ані не
трудитимуться. 13 Ідіть і одержите.
Просіть же, щоб вкорочені були вам
ті дні, що продовжуються. Отже, чувайте, тому що вам наготовано царство. 14 Свідчи небом і землею, що Я
знищив зло і створив добро, тому що
Я живу, – говорить Господь. 15 Мати, обійми твоїх синів і виховай їх з
радістю, так як голубка, і скріпи твої
ноги як стовп, тому що Я тебе
вибрав, – говорить Господь. 16 І воскрешу мертвих на їхніх місцях, і виведу їх з їхніх гробів, бо Я пізнав моє
ім’я в Ізраїлі. 17 О мати тих синів, не
бійся нічого, адже Я тебе вибрав, –
говорить Господь. 18 Пошлю тобі на
поміч моїх рабів Ісаю, Єремію. Їхньою порадою Я освятив і підготував
тобі 12 дерев з різними овочами, 19 і
стільки ж джерел, що течуть медом і
молоком, і сім дуже великих гір, що
родять рожу і лілею, якими звеселю
твоїх синів. 20 Роби правду вдовиці і
будь помічником сироті, дай бідному, і оборони сироту, і зодягни нагого. 21 Подбай за слабого і не насміхайся з кульгавого, бідному допоможи і сліпого виведи на моє світло, 22
сховай молодого і старця між твоїми
стінами. 23 *Коли ж знайдеш мертвого, позначаючи поховай його. І дам
тобі перше місце в воскресінні мертвих. 24 Потерпи же, мій народе, і
заспокойся, бо прийде твій спокій. 25
Добра годувальнице, вигодуй твоїх
синів і скріпи їхні ноги, 26 щоб ані
один з рабів, яких тобі я дав, не згинув, тому що Я з твого числа домагатимуся їх. 27 Не здавайся ж, коли
прийде день скорботи і скрути. Тоді
інші заплачуть сумуючи, ти ж зрадієш, маючи все в достатку. 28 Заздритимуть бо тобі народи і нічого не
зможуть вчинити, – говорить Господь. 29 Тебе оборонять мої руки, і
твої сини не побачать вічної муки. 30
Веселися мати з твоїми дітьми, тому
що Я спасу тебе, – говорить Господь.
31 Згадай же твоїх дітей, що сплять,
тому що Я виведу їх з країв землі, і з
ними зроблю за моїм милосердям.

3Ездри 2,31

(и^)12 да бђдђт# потреблены эT (лица`) земля`,
зане` възгордњша завњтомъ мои^мъ. ё^вы` тебњ а^с#сљ=рїя съкрива'ющи в себњ` непра'ведныя”
Въспомяни` ро'де лђка'выи чт^о сътвориX *содо'мђ
и^ гомо'рђ, и^хже земля` (-)13 въ (жђпелњ)14 и^ въ
хо'лмњхъ пе'пелныхъ” Такоже (и^) тXњ накажђ
и^же м^я не послђшашA, гл~етъ г~ь вседръжи'тель” Та'ко гл~етъ г~ь къ е%здрњ, възвњсти лю'демъ мои^мъ, ја%ко да'мъ иM црsтво і^ерsли'м#ско
е^же и^мњхъ да'ти і^и^л~ю. И$ сътворю` себњ (по'средњ и^хъ сла'вђ)15 и^ да'мъ и^мъ вњчныя ѓ^би'тели, и^же ё^гото'вахъ (в нача'лњ)16. дре'во живо'тное да бђдетъ и^мъ въ бл~гоё^ха'нїе. и^ не
и%мђть дњлати ниже трђди'тися. и^дњте и^
ѓ^дръжите моли'те (же) да ё^кратя'тся ваM
дн~и (тїи продлъжа'щїися)17” Бди'те (б^о) понеже вамъ ё^гото'вано црsтвїе, засвњдњтельствђи (-)18 нб~омъ и^ земле'ю. и^же потреби'хъ
ѕл^о, и^ сотворихъ бл~гая, ја%коже а^зъ живђ` гл~еT
г~ь. мт~и ѓ^бои^ми` сн~ы твоя`, (и^) въспита'и
и^хъ съ веселїемъ ја%ко голђби'ца, (и^) ё^тверди`
но'ѕњ (твои` ја%ко сто'лпъ)19, понеже тебе` и^збра'хъ, гл~етъ г~ь. и^ въскр~шђ ме'ртвыя эT
мњстъ и^хъ і^ и^зведђ и^хъ эT гро'бъ (и^хъ)” Позна'хъ б^о и%мя мое` въ [і^и^л~и]20, ЭO мт~и сн~овъ
(тњхъ) не ё^бо'ися (ничто'же), а%зъ ё^бо тебе`
и^збра'хъ гл~етъ г~ь” Послю` на по'моu рабы` мои`,
і^са'їю, (-)21 і^е^ремїю, (-)22 и%хже совњтомъ ѓ^ст~ихъ, и^ ё^гото'вахъ тебњ`, в~і, древе'съ (-)23
разли'чными пло'ды” И$ толи'ко (же) и^сто'чниковъ
текђщихъ (ме'домъ и^ мле'комъ)24, и^ седмь
горъ ѕњло ве'лїихъ, родя'щиX ро'жђ и^ кри'нъ, и%миже възвеселю` сн~ы твоа” Твори` пра'вдђ вдови'ци и^ (бђ'ди помощникъ)25 си'рђ, да'и нищђ
(и^) защити` сиротђ`, (и^) ѓ^дњи нагаго прилежи`
(-)26 немо'щномђ, и^ не посмње%шися хро'момђ,
бњднђ помози` и^ слњпого и^зведи` на свњтъ
мои, сокры'и (младе'нца и^ ста'рца)27 междђ стњна'ми твои^ми” *Є$гда' же ѓ^бря'щеши мр~тва
знамена'ющи погреби` е^го” И$ да'мъ тебњ прь'вое
сњде'нїе въ воскрsнїе (ме'ртвыхъ)28” Потръпи'те
(же) лю'дїе мои`, и^ ё^мири'теся прїидеT б^о поко'и
твои” ЭO бл~гая дои'лице въспита'и ча'да
твоя, (и^) ё^тверди` но'ѕњ и^хъ, да ни е^ді'нъ эT
ра'бъ и^хже тебњ да'хъ поги'бнет# понеже а^зъ
эT числа` твое^го възыщђ` и^хъ. не преста'ни же,
е^гда прїидетъ (-)29 дн~ь ско'рби и^ печа'ли” (Тогда`) про'чїи въспла'чђтся смђща'ю^щися, ты'
же възра'дђешися и^мњ'ющи вс^я и^зоби'лно” ЗазряT (б^о тебњ`) ја^зы'цы и^ ничто'же (-)30 ё^спњ'ютъ гл~етъ г~ь. защи'тятъ тебе рђцњ мои`,
и^ не ё'зрятъ сн~ы твои` вњчнаго мђче'нїя”
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Весели'ся ма'ти съ ча'ды твои'ми, понеже а^зъ сп~сђ
т^я гл~етъ г~ь” Въспомяни' (же) ча'да твоя спя'щїя понеже а^зъ и^зведђ и^хъ эT стра'нъ земля` и^ по
млsти [мое'и]31 с ними сътворю`, млsтиv ё^бо е^смь
гл~етъ г~ь вседръжи'тель” ѓ^бои^ми' же ча'да твоя
дондеже а^зъ прїидђ` и^ [млsрдъствђ'ю]32 ѓ^ нихъ.
и^сто'чники ё^бо мои` и^зобилђютъ, и^ блDть моя не
ѓ^скђдњ'етъ” а%зъ е%здра взя'хъ повеле'нїе эT г~а на
горњ` ѓ^ри'въ, (і^ идо'хъ къ і^и^л~ьтяномъ)33, къ ни'м
же е^гда прїидо'хъ небрего'ша м^я, и^ ё^ничижи'ша
заповњдь гн~ю сегоже ради гл~ю ва'мъ ја^зы'цы е^же
слы'шите и^ разђмњ'ите, (и^) ча'ите па'стыря ва'шего (и^же) да'сть ва'мъ поко'и вњчныи, понеже ѓ'нъ
ё^же блиZ е^сть, (і^)34 и'мать прїити въ и^сконча'нїи
вњка” Бђдњте (же) гото'вы к# возда'нїю црsтвїя,
свTњ б^о вњчныи въз#сїя'етъ на' вы въ вњки” Бњжи'те сњни вњка сего (и^) наслади'теся весе'лїя сла'вы
ва'шея, а%зъ свњдњтельствђю (-)35 сп~сителемъ мои^мъ” преда'ныи да'ръ (-)36 прїимете и^ веселитеся
бл~годаря'ще призва'вшаго в^ы въ црsтво нбsное. въста'нњте же и^ сто'ите, и^ сматря'ите число` зна'мена'ныхъ на' бракъ гн~ь възврати'вшихся эT сњни
вњка (сего), и^ взя'шA преи^спрещре'нно ѓ^дњнїе эT г~а.
прїими` число` твое сїѓ'не и^ (ѓ^дежди` и^хъ ѓ^дњја%нїемъ бњлымъ)37 и^же и^спо'лниша за'конъ гн~ь, и^спо'лнь б^о число` ча'дъ твои^хъ, и%хже жела'ше” (Молю`
и^)38 крњпость бж~їю да бђдTђ ѓ^сщ~енны лю'дїе твои`
призва'ныи и^з нача'ла, *а^зъ е%здра видњхъ в# (-)39
сїѓ'нњ не сочте'ныи со'ньмъ людїи, и^же вс^и пою'ще
славя'ще г~а. (-)40 посредњ (же) и^хъ б^њ ю%ноша высоча'ишїи во'зрастомъ паq всњхъ, и^же полага'ше вњнцы` на главђ кое^го'ждо (-)41, а^з же дивиXся ѕњло
(и^)42 въпроси'хъ а%гг~ла (гл~я)43, чт^о сђть сїи г~и.
ѓ%н (же) эTвњща` (-)44, сїи сђть и^же совлеkшїися
соѓ^дњја^нїи сме'ртныX и^ ѓ^бле'кшїися въ бесме'ртныя, (и^) нн~њ вњнча'ются и^ прїемлюT фђни'ки и^же
и^сповњдаша и^мя` гн~е” И$ (па'ки) въпросиX а^гг~ла
(ѓ^ ю'ноши)45. кт^о б^њ и^же полага'ше на ниX вњнца`, и^
(свњти'лники)46 в рђцњ предая'ше. ѓ%н (же) эTвњща`
(-)47, с^е еs сн~ъ бж~їи, е^гоже и^сповњда'ша въ вњцњ
(сеM)” (И$) ѕњло м^и чесны бы'ша и^же съ крњпостїю
воѓ^рђжа'шаs за и^мя` гн~е” (И)48 реq м^и а^гг~лъ и^ди`
и^ возвњсти` (сїа) лю'деM моиM, кацы` и^ ко'ль (ве'лїа)
вїдlњ е^си чюдеса` гн~я”

Глvа г~”
њта, л~ го, разоренїе гра'дA (е^гда`) бњхъ въ
вављ=лонњ [-]1 и^ лежахъ на ѓ%дрњ скорбя'щи, прихожда'хђ же м^и мышленїя
(-)2. ја^ко ви'дњхъ ѓ^пђстњнїе сїѓ'на, и^
мно'жество ве'лїе живђщихъ въ вављ=лонњ, и^ того ради быX ѕњло смђщенъ (въ срDци)3, и^ нача'хъ
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Отже, Я є милосердним, – говорить
Господь Вседержитель. 32 Обійми
же твоїх дітей, доки Я не прийду і
матиму над ними милосеря. Отже,
мої джерела є переповнені, і моєї
ласки не забракне. 33 Я, Езра, отримав наказ від Господа на горі Орив, і я пішов до ізраїльтян. Коли ж
я прийшов до них, вони знехтували
мною і відкинули господню заповідь. 34 Задля того кажу вам, народи, які чуєте і розумієте, і очікуйте
вашого пастиря, який дасть вам
вічний спочинок, тому що він уже є
близько, і має прийти в кінці віку.
35 Будьте ж готові до винагороди
царства, бо вічне світло світитиме
на вас навіки. 36 Тікайте від тіні
цього віку, і насолодіться веселістю
вашої слави. Я свідчу моїм спасителям. 37 Прийміть ввірений дар і
веселіться, дякуючи тому, що покликав вас до небесного царства.
38 Підведіться ж і стійте і погляньте на число позначених на господнє
весілля, 39 що повернулися від тіні
цього віку і одержали оздоблену одіж від Господа. 40 Прийми твоє
число, Сіоне, і зодягни білою одежею їх, які сповнили господній закон, 41 бо повне число твоїх дітей,
яких ти побажав. Благаю і божу
силу, щоб освячений був твій народ, покликаний від початку. 42
*Я, Ездра, побачив в Сіоні збір народу не до почислення, що всі співали, славлячи Господа. 43 Посеред
них же був молодець вищий ростом
понад всіх, і накладав вінці на
голову кожного. Я ж дуже чудувався. 44 І я запитав ангела, кажучи:
Хто є ці, Господи? 45 Він же відповів: Це є ті, що скинули одіж смертних і зодягнулися в безсмертя, і
нині увінчуються, і пальми одержують, які визнали ім’я господнє. 46 І
знову запитав я ангела про хлопця:
Хто був той, що накладав на них
вінці і в руки давав світила? 47 Він
же відповів: Це є божий син, якого
визнали в цьому віці. І дуже мені
дорогими були ті, які з силою озброїлися за господнє ім’я. 48 Тоді
сказав мені ангел: Іди і сповісти це
моєму народові, що і які великі
господні чудеса ти побачив.

Глава 3
1 В 30-му році знищення міста,
коли я був у Вавилоні, і я лежав на
ліжку сумуючи. Находили же мені
думки, 2 тому що я побачив спустошення Сіону і велике множество тих, що жили в Вавилоні. 3 І
задля того я був дуже засмученим в
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серці, і я почав жалібними словами
говорити до Всевишнього: 4 О Владико! Господи! Ти сам сказав від
початку, закладаючи основи землі,
і Ти наказав народові, 5 коли *дав
Адамові смертне тіло, що був ділом
твоїх рук, і вдихнув в нього дух
життя – і він повстав живим перед
тобою. 6 І ти ввів його до раю, якого насадила твоя правиця раніше,
ніж виростила земля. 7 І Ти заповів
йому зберегти твої заповіді – він же
їх переступив. Задля того Ти передав його і його рід на смерть. І помножилося множество народів, людей, яким немає числа. 8 *І коли
кожний рід пішов за своїми похотями, чинячи безбожне перед тобою, гордуючи твоїми наказами, 9
*знову в часі Ти навів на них потоп
і вигубив тих, що жили на землі. 10
І сталося в кожному з них, що так,
як Адам, він помер. 11 *Тільки залишив Ти динокого Ноя і з його насінням, з якого народилися всі праведні. 12 І коли почали множитися
на землі ті, що жили, і помножилося число Ноєвих синів, з яких вийшли народи і багато племен, гріхи
останніх перевищили неправедність попередніх, 13 і вони були лукавими перед тобою. Одначе ж Ти
вибрав собі з них мужа, *якому
ім’я було Авраам, 14 якого Ти полюбив. І Ти йому сказав свої бажання 15 і зробив з ним вічний завіт, обіцяючи не покинути його насліддя. Коли ж Ти дав йому Ісаака і
Ісаакові дав Якова і Ісава, 16 *Ти
собі вибрав Якова, Ісава ж відкинув. І розмножився Яків у велике
множество. 17 *І сталося, як вивів
Ти з Єгипту його насіння, Ти привів його до гори Синаю, 18 прихилив небеса і присмирив землю, захитав вселенну і до тремтіння привів безодні – і увів замішання у
світ. 19 І пройшла твоя слава чотирьома воротами: вогнем, і землетрусом, і вітром, і морозом, щоб Ти
дуже докладно дав закон насінню
Якова і родові ізраїлевому. 20 Тільки не забрав Ти злого серця, щоб
твій закон дав у них здобуток, 21
бо перший Адам, носячи лукаве
серце, переступив і був переможений, і так всі, що з нього народилися. 22 І завжди була зв’язана з законом хвороба в людських серцях
задля лукавого кореня. Так те, що
було добре, минуло і, що було погане, настало. 23 І минули часи, і
скінчилися роки, *і Ти собі підняв
раба іменем Давид. 24 Йому Ти наказав збудувати місто твоєму імені
і там приносити ладан і жертву. 25
І, коли минуло багато років, ті, що
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ё^милен#ными словесы гл~ати къ вы'шънемђ, (-)4
ЭO влDко г~и. т^ы са'мъ реклъ е^си эT нача'ла полага'ющи ѓ^снова'нїя зе'мли, и^ (повелњлъ е^си лю'дем#)5 е^гда` *далъ а^да'мђ плоть мр~твенђ, (и^же)6
б^њ дњ'ло рђкъ твои^хъ, и^ въдх~нђлъ е^си во'нь
дх~ъ животенъ, и^ бы'сть живъ преD тобо'ю, и^
въвеl е^си е^го в ра'и е^же насади десница твоа`,
прежDе неже проѕя'бе земля`. и^ завњща е^мђ (съхранити заповњди)7 твоя` (и^же)8 престђпи я&”
(Того ради)9 преда'лъ е^си и& и^ ро'дъ е^го въ смр~ть,
и^ ё^мно'жи'ся мно'жество ја^зы'къ людїи (-)10 иMже
нњсть числа`. *и^ (е^гда`) кои^ждо роD послњдова по'хотемъ своиM, съдњлова'ющи (ди'вная)11 преD тобо'ю. (-)12 гордя'щи повеленїеM твоиM [-]13. *пакиy во
время навеl е^си (на ниX) потопъ. (и^ потребиl е^си
живђщиX на земли`)14. и^ бысть въ е^ді'нокождо же
и^хъ ја^ко (а^да'мъ)15 ё'мретъ (-)16, *токмо ѓ^ста'виl е^си (-)17 е^ді'ного ноа (и^ с# сњменеM е^го)18, и^з негоже (роди'шася) всњ правеDнїи. и^ ја%ко начаша
мно'житися на земли` живђщи, и^ раZмно'жися
(число` сн~овъ но'евыхъ, и^з ни'хже лю'дїе)19 и^ ја^зы'цы
(мно'ѕи и^зыидо'ша” Съгрњшенїя послDњнихъ, превъзыидо'ша непра'вдђ прежни'хъ. и^ бы'ша лђка'ви
преD тобо'ю)20. (ѓ^баче же) и^збра'лъ е^си себњ` з ниXX
(мђж'а)21 *е^мђже и^мя бы'сть а^врааM е^гоже възлю'билъ е^си. и^ сказа` е^мђ (хотњнїя своя`)22, и^ сътвори` с ни'мъ завњтъ вњчныи, ѓ^бњща'ющи
(не)23 ѓ^стави'ти наслњдъствїя е^го” (Є$гда' же
даде)24 е^мђ і^саа'ка, і^ и^саа'кђ (даде)25 і^а'кова і^
и^сава, *и^збраl е^си себњ` і^а'кова, і^сава же эTве'рже, и^
раз#мно'жися і^а'ковъ въ мно'жество ве'лїе” *И$
бысть е^гда` и^звелъ е^си и^зъ е^гљ=пта сњмя е^го,
[-]26 приведе` и& къ горњ` сїнаи`, (-)27 преклони'лъ
е^си нб~са и^ смири землю. (-)28 поколњба'лъ е^си вселе'нђю, и^ трепета'ти сътвори'лъ е^си безднњ. и^
воZмђтилъ е^си ми'ръ. и^ проидеT сла'ва твоя`
вра'ты четвертыми, ѓ^гнеM и^ земнымъ трясе'нїемъ и^ вњтромъ, и^ мра'зомъ” да даси` зако'нъ
сњмени і^а'ковлю, и^ ро'дђ і^и^л~евђ прилњжа'нїе” Точїю
не эTја%лъ е^си (-)29 срDце лђка'во да законъ твои
сътвори'тъ в ни'хъ приѓ^брњтенїе, срDце б^о лђка'во нося` пр'ьвыи а^да'мъ, престђпи` и^ побњжеn
бысть, и^ та'ко вс^и и^же эT него роди'шася, и^
б^њ всегда недђ'гъ (съпряжеn)30 съ зако'номъ въ
срDцахъ члч~ескихъ лђка'вна ради кореня, тако
и^же чт^о б^њ бл~го преста. и^ чт^о бњ` ѕл^о (наста`)31 и^ преидо'ша времена` и^ сконъча'шася лњта. *и^ въздви'глъ е^си себњ` раба` и^мене'мъ дв~да. (-)32 е^мђже повелњ соѕида'ти граD и%мени твое^мђ, и^ приноси'ти (т^ђ џимїяM и^ жертвђ)33” И$
(е^гда`) б^њ (-)34 мно'га лњта, (-)35 живђщїа въ
(тоM) гра'дњ, эTстђпи'ша (послњдђ'юще лђка'вомђ
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мышленїю а^да'мовђ)36, и^ вс^я наслDњствїа е^го.
поне'же и^ са'ми бы'ша срDцеM лђка'ви. (того' же
ра'ди)37 граD твои предалъ е^си в рђки вра'гъ твоиX, [-]38 ни л^и лђчша'я сътвори'ша и^же ѓ^бита'ют# въ вављ=лонњ. и^ того ради владњ'ют# сїѓ'номъ” (И$) бы'сть (-)39 е^гда` прїидо'хъ зд^њ и^
ви'дњхъ непра'вды и%мже нњсть числа`. и^ мно'гихъ съгрњша'ющихъ ви'дњ дш~а моя` да'же до
л~ лњта, и^ ё^жасеся срDце мое` и^же ви'дњхъ (мно'жество престђ'пныхъ, и^) како е^си иM тръпњлъ
съгрњшающимъ, эTпђща'ющи тMњ и^же лђка'вое
творя'хђ, и^ погђби'лъ е^си лю'дїе твои` (-)40 съхраниl (же) е^си враги твоа. (-)41 не возвњщающи
(-)42 никомђ'же, (вои%стиннђ не вњм# како сїя
вразђмњти и'мамъ)43, е^да сђть дњла добрњ'ишая вављ=лонскїя нежели сїѓ'ньскїя, е^гда` позна'ша тебе` прочїи` ја^зы'цы паче і^и^л~я. и^ кацыи ја^зы'цы ё^вњри'ша свњдњтельствђ [твое^мђ]44 ја^коже (-)45 і^а'ковль, тXњ (б^о) м#зDа не и^зъја^вля'ется.
и^ трђдъ (и^хъ) не тво'ритъ кори'сти. поне'же
живђщи и^ ходя'щи по'средњ ја^зы'къ (-)46 ви'дњхъ я& процвњта'юща. (чтоже и^же)47 не въспомянђша повелњнїи твоиX. нн~њ же и^змњри` на
мњрилехъ лђка'въствїе на'ше (съ лђка'в#ствїемъ
прочїихъ) живђщихъ на (земли`)48, (и^ нигдњ` не
ѓ^бря'щется и^мя твое толи'ко въ і^и~ли)49. и^
е^гда` не съгрњши'ша преD тобо'ю живђщїи на
земли`” И$ли` ко'и ја^зы'къ та'ко въздръжа'лъ за'повњди твоа`. (въи'стиннђ толи'ко сїи` съхраня'ше)50 повеленїя твоа`, (а^ не ја^зы'цы)51”

Глvа, д~”
1

(огда`) эTвњща` къ мнњ` а^гг~лъ е^мђже и^мя ё^рїи^лъ, и^же по'слаn б^њ къ мнњ, и^
рече м^и въ ё%жасњ и^стђпи` срDце твое` въ
вњ'цњ семъ, (поне'же)2 хо'щеши и^спыта'ти
пђти вы'шнего, (-)3 а^з (же) эTвњщаX” Та'ко е^сть
г~и мо'и, (ѓ%н же)4 къ мнњ` рече (си'це)5. тр^и пђти` по'сланъ е^смь показа'ти тебњ и^ тр^и подо'бїя преDста'вити преD тобо'ю. эT ни'х#же е^гда` м^и
е^ді'нђ и^з#ја^ви'ши (-)6. а%зъ ти покажђ` пђть е^го'же жела'еши ви'дњти. и^ наё^чю т^я эTкђ'дђ въ
срDце лђка'во (прихо'дитъ), и^ реко'хъ възвњсти` г~и
мои, и^ рече (-)7, и^ди` (і^) и^зва'жи м^и ѓ^гня` тя'гость, и^ли и^з#мњ'ри (-)8 дыха'нїе вњтра, и^ли
въз#врати въспя'ть (-)9 дн~ь и^же ми'мои^де`” (-)10
А/з# (же) эTвњща'хъ (-)11, (е^гда` ли сїа чл~къ)12 сътво'ритъ, (е^же т^ы хо'щеши эT мене ё^вњ'дити)13; (ѓ%нже)14 реq (-)15, въпрошђ` ли т^я (-)16 ка'ко е^сть мно'го жили'ща (посреd)17 мо'ря, и^ли ка'ко
мно'го и^сто'чникъ эT нача'ла бе'здны, и^ли и^сто'чниковъ на ѓ^крђзњ нбsнњмъ, и^ли чт^о сђть пре767

проживали в тому місті, відступили, 26 ідучи вслід за лукавим мисленням Адама і всього його насліддя. Тому що й самі були погані серцем, 27 задля того ж твоє місто видав Ти в руки твоїх ворогів. 28 Чи
краще зробили ті, що проживають
в Вавилоні, і задля цього вони панують над Сіоном? 29 І сталося, коли я сюди прийшов і побачив неправди, яким немає числа, і багатьох, що грішили, побачила моя душа аж до 30-го року. І жахнулося
моє серце, 30 тому що я побачив
множество переступаючих. І як Ти
потерпів їм, що грішать, відпускаючи їм те лукаве, що чинили? І погубив Ти твій народ, а зберіг твоїх
ворогів, не сповіщаючи нікому. 31
По правді, не знаю я, як це маю
зрозуміти? Чи діла вавилонські є
кращі, ніж сіонські? 32 Чи пізнали
тебе інші народи більше, ніж Ізраїль? І які народи повірили твоєму
свідченню так, як Яків, 33 адже їхня винагорода не виявляється і їхній труд не дає користі? Бо живучи
і ходячи посеред народів, я побачив
їх квітучими, що ж, що вони не
згадали твоїх наказів? 34 Сьогодні
же виміри на мірилах наше лукавство з лукавством інших, що живуть на землі. І ніде не знайдеться
твоє ім’я, тільки в Ізраїлі. 35 І коли
не згрішили перед тобою ті, що живуть на землі? Або який народ так
зберіг твої заповіді? 36 По правді,
тільки ці, а не народи, зберігали
твої заповіді.

Глава 4
1 І відповів мені ангел, якому
ім’я Уріїл, який був посланий до
мене, 2 і сказав мені: Жахом жахнулося твоє серце у цьому віці, тому що ти хочеш зрозуміти дороги
Всевишнього. 3 Я ж відповів: Так є,
Господи мій. Він же мені відповів
так: Три шляхи я є посланий тобі
показати і три образи покласти перед тобою. 4 Якщо мені поясниш
одну з них, я тобі покажу дорогу, яку бажаєш бачити, і повчу тебе
звідки до серця приходить лукаве.
5 І я сказав: Сповісти, пане мій. І
він сказав: Іди, і зваж мені вагу вогню, або виміряй подих вітру, або
поверни назад день, що минув. 6 Я
ж відповів: Хіба це людина зробить
те, що ти хочеш від мене довідатися? 7 Він же сказав: Чи запитаю тебе скільки є помешкань посеред
моря, або скільки джерел в основі
безодні, або джерел на небесному
небозводі, або які є райські границі? 8 І відповіси: І в безодню я не
зійшов, ані ще до аду, ані до небес

4,8

суд. 9
пар2. 25

црс3. 2

ніколи я не піднявся. 9 Тепер же
про це я тебе не запитав, хіба що
про вогонь і вітер і день, в якому ти
перебував. І без цих речей ти не
можеш бути. Ти ж про них нічого
мені не відповів. 10 І знову він мені
сказав: Не можеш пізнати те, що є
твоє і що з тобою виросло. 11 І як
цей твій суд зможе виявити шлях
Всевишнього? Або світло зсередини зіпсуте, як може зрозуміти зітління, яке я бачу? І як це я почув, я
впав на моє лице 12 і сказав до
нього: Краще, щоб ми не були, ніж
ми були, і ми жили в злі і терпіли,
не знаючи задля чого. 13 Він же
відповів мені: *Я прийшов до якоїсь пустелі, де дерева зробили нараду, 14 кажучи: Прийдіть і підемо
і вестимемо війну проти моря, щоб
воно перед нами відступило. І зробимо собі інші ліси. 15 Також і
морські хвилі зробили нараду, кажучи: Підім і вчинім війну проти
лісів поля, щоб, перемігши їх, ми
собі захопили інше місце. 16 Задуми ж лісів були марними, тому що
прийшов вогонь і їх пожер, 17 також і морських хвиль, тому що їх
зупинив пісок і не дав їм. 18 І, коли
б ти був їхнім суддею, кого з цих
ти оправдав би або винним присудив ти? 19 Відповів я: По правді,
вони пустилися на марний задум,
тому що земля дана лісам і мореві
місце, яке несе його хвилі. 20 Він
же сказав мені: Добре ти розсудив.
Задля чого себе не судиш? 21 Тому
що так, як земля для лісів і море ж
для своїх хвиль є дане, *також ті,
що живуть на землі лише розуміють земні речі, а ті, що на небесах,
і те, що на їхній висоті. 22 І я так
відповів: Благаю тебе, пане, щоб
мені дано смисл розуміння. 23 Бо я
не побажав запитати про твої горішні речі, але про це, що постійно
в нас буває: задля чого Ізраїль даний на глум народам, і задля чого
твій улюблений народ даний безбожним народам, і задля чого закон
наших батьків був виведений на
згубу і більше немає дослідження
писань, 24 задля чого ми всюди
проживаємо, наче гусениця, живучи у великому страсі і переляку, і
ми є негідні успадкувати твоє милосердя? 25 Але що ми зробимо зі
своїм іменем, яке ми називаємо? Це
є те, що я питаю. 26 Він же сказав:
Скільки більше просити будеш,
стільки більше й дивуватимешся,
тому що конечно потрібно вік
пройти. 27 І ти не зможеш зрозуміти те, що праведним є обіцяне, оскільки цей вік повний неправедності і слабостей. 28 Бо про те, що ти
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дњлы ра'иски, и^ бђ'деши эTвещати (-)18 (и^) въ
бе'зднђ не снидоX ни во а%дъ па'ки, ни на нб~са
нико'лиже възыидо'хъ” Нн~њ же (ѓ^ се'мъ) не въпроси'хъ т^я, толи'ко ѓ^^ ѓ^гни` и^ вњтрњ, и дн~и
во'ньже е^си пребыва'лъ, и^ без# си'хъ ве'щеи бы'ти
не мо'жеши, (-)19 ты (же ѓ сихъ ничт^о) ми эTвњща` (-)20” И$ (па'ки) м^и рече, чт^о е^сть твое^го,
и^ чт^о с тобо'ю и^зрасте`, зна'ти не мо'жеши” И$
ка'коже сїи (сђ'дъ)21 твой възмо'жетъ ѓ^бъја%ти
пђти` вы'шняго, (и^ли свњтъ и^з#внђ` растлњ'нъ,
ка'ко и%мать разђмњти растлњ'нїе е^же а^зъ
зрю`)22. (-)23 и^ реко'хъ къ немђ, лђчши дабы е^смы` не бы'ли, нежели бы'ти живђще въ ѕлњ` и^
претрьпњвати невњ'дђще чесо` ра'ди” (ѓ%нъ же)24
эTвњща` м^и (-)25, (-)26 *прїидоX къ (нњ'кои пђсты'ни, и^деже древа)27 совњтъ сътвори'ша гл~ющи, прїидњте і^ и'демъ и^ двигнемъ бра'нь на'
море да преD на'ми побњ'гнетъ” И$ да сътво'римъ
себњ и%ныя дђбра'вы” Та'коже и^ волны` мо'рскїи
(-)28 совњтъ сътвори'ша гл~юще. поидимъ и^
двигнњмъ бра'нь на лњсы по'льныя, да (побњди'вши и^хъ)29 въспрїимемъ себњ и%ное мњсто”
(-)30 Мышле'нїя (же) лњсовъ б^њ пра'зна. поне'же
прїиде ѓ%гнь и^ пож#же иX, та'коже и^ (-)31 во'лнъ
мо'рьскихъ, поне'же въздержа` (и&) пњсо'къ и^ не даде` иMM” И$ е^гда` бы е^си бы'лъ сђдїя и^хъ, кое^го бы
е^си эT сихъ ѓ^правда'лъ, и^ли ви'нна сътвори'лъ”
(-)32 эTвњща'хъ а^зъ (-)33, въи%стиннђ въ совњтъ сђетенъ въда'шася, понеже земля` да'на
лњсоM, и^ мо'рю мњ'сто, е^же ноша'ше во'лны е^го, (ѓ%н
же)34 рече къ мнњ (-)35, пра'во рассђди'лъ е^си, (-)36
чесоже ради себе не сђ'диши, поне'же ка'ко земля`
дђбра'вамъ и^ мо'ре же волнамъ свои^мъ да'но
е^сть, *та'коже и^же ѓ^бита'ютъ на земли`” Толи'ко вещи зе'мныя разђмњва'юT, а^ е^же на' нб~си і^ и'же на высотњ` и^хъ, И$ эTвњща'хъ (си'це)37, молю'
ти ся г~и, [-]38 мн^њ да'сться ё%мъ разђмњнїя, не бо` хотњхъ въпроси'ти ѓ^ вы'шниX [твои^хъ]39. но ѓ^ сихъ и^же всегда` в наs быва'ютъ,
чесо ра'ди і^и^л~ь да'нъ въ порђга'нїе ја%зы'комъ” (И$
чесо` ра'ди)40 лю'дїе твои` възлю'бленїи да'ны ја^зы'комъ нечести'вымъ” И$ (чесо` ра'ди) зако'нъ эTц~ъ
на'шихъ в па'гђбђ, иZведе'нъ бы'сть и^ расмотре'нїе писа'нїи не сђть” (Чесо ра'ди вездњ ѓ^бита'ем#)41 ја%ко гђсе'ница, (живђщи въ вели'цеM стра'сњ
и^ ё'жасњ)42. и^ недосто'ины е^смы` млsти (твое^я)
наслњди'ти” (И$)43 чт^о (сътворимъ)44 съ и^менемъ своиM, е^гоже м^ы нарица'емъ, (сїа сђть е^го'же)45 а^зъ въпраша'ю, (ѓ%н же)46 рече, (коли'ко бо'леи въпраша'ти и%маши, толи'ко бо'ле и^ ё^диви'шися)47” Поне'же нђж'но прилежитъ вњ'къ проити`, и^ не възмо'жеши разђмњти чт^о (-)48 пра'768
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веDныM ѓ^бњща'нна сђть” Поне'же непра'вды і^спо'лнь
вњкъ се'и и^ немощеи. а^ ѓ^ неMMже въпраша'еши (възвњщђ тебњ), насњяшася лђка'в#ствїа, и^ не ё&
прїиде поги'бель е^го, и^ е^гда` ли не възвратиTся е^же ся насњя`, и^ не погђби'тся мњ'сто и^де'же насњ'яно лђка'в#ство, не прїидетъ (-)49 гдњ насњя'но е^сть бл~го, поне'же зе'рно сњ'мени зла'го, е^же
въсњя'но въ срDце а^да'мово, и^з нача'ла ка'ко мно'го
ѕл^а роди` и^ до нн~њ. и^ родиT да'же до жа'твы,
воньми` (-)50 самъ себњ`, ка'ко мно'го ё^мно'жи пло'да ѕла'го зе'рно сњмени лђка'ва, (и^ гдњ бђ'дђтъ
не съчте'ныя лђка'в#ства посњ'ены)51, ка'ко бђ'детъ
ве'лїе пожа'тїе ё^гото'вано. (не)52 эTвњщахъ (гл~я)53,
когда, и^ въ кое вре'мя сїа бђ'дђтъ, и^ чесо ра'ди
кра'т#ки и^ не бл~ги лњта на'ша, (ѓ%нже)54 рече не
бђ'ди ско'ръ (-)55 паче вы'шняго, (поне'же въсђе прилежи'ши е^го превы'шити и^же ё%жасъ твои мно'гъ)56,
е^да` не въпраша'ша дш~а пра'веDныхъ ѓ^ тацXњ ве'щаX въ затворе'нїю свое^мъ гл~я” доко'лњ та'ко (надњ'ющися бђ'демъ)57, и^ е^гда` прїидђтъ (намъ)
пло'ды жа'твы на'шея (въспрїя'тїе) м#зды`” а^рхаа^гг~лъ же [ё^рїи^лъ]58 эTвњща` (м^и)59. е^гда` и^спо'лнится число` (сњмени въ васъ)60, ја%ко въ (скала'хъ)61 вњ'къ, мњ'рђ мњри'л# времена и^ число'мъ съчте часы`, и^ не въсколњба` ни възбђди`, да'же и^споlнится преDрече'нная мњ'ра” И$ эTвњща'хъ (гл~я)62,
ЭO влDко г~и. н^о и^ м^ы (сиX) исполнены нече'стїа, и^
наs ради е^гда ли не прїидетъ жа'тва пра'ведныX,
ра'ди грњхо'въ ѓ^бита'ющиX на земли`, (ѓ%нже)63 рече, и^ди и^ въпроси и^мђщая въ чре'вњ, е^гда ли
носи'вши џ~ мsцеи (-)64 възмо'жетъ живо'тъ е^я` в
себњ съдрьжа'ти пло'дъ, и^ а'зъ эTвњщаX, (въи%стиннђ) не възмо'жетъ (-)65” (ѓ%нже эTвњща`)66,
въ преи^споDнихъ ѓ^би'тели дш~ъ сђть подо'бныя
животђ. поне'же ка'ко родя'щая хо'щетъ въско'рњ роди'ти, та'кожде (сїи)67 хо'щђтъ да эTдадђтъ и^мъ вданое, из нача'ла (же възвњщђ, і^)68
и^з#ја^влю тебњ` е^го'же хо'щеши сматря'ти, и^ эTвњщаX (-)69 е^гда ли ѓ^брњто'хъ блгDть преD (тобо'ю)70” И$ е^гда ли възмо'жно (сїя) и^ а'з#ъ же досто'и^нъ ли покажи м^и [-]71, е^гда` ли бо'леи е^сть вре'мени прїидђщаго нежели преидђщаго, и^ли преидђщаго, нежели прїидђщаго (-)72” Вњ'мъ бо е^же преиде,
того же не вњ'мъ чт^о прїити и%маT” ѓ%н же реq (-)73
ста'ни ѓ^деснђ'ю мене`, аZ же тебњ` и^з#ја^влю при'т#чею,
и^ ста'хъ и^ ви'дњхъ и^ с^е пе'щь горя'щая про'идеT
предо мно'ю. е^гда же пла'мень преста`, (-)74 и^ ды'мъ
е^ще` ѓ^ста` посемъ (-)75 проиде же предо мно'ю ѓ%блакъ и^сполнь воды`. и^з него'же ся и^спђсти до'ждь
ве'лїи. и^ е^гDа про'иде стремленїе дожда, ё^мно'жишася на неM ка'пля. и^ реq къ мнњ`. внима'и себњ`,
ја%ко растеT дожDь на'ипаq неже ка'пли, и^ ѓ'гнь неже
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питаєш, я тобі сповіщу. Насіялося
лукавство і ще не прийшла його
погибель, 29 і коли не повернеться
те, що посіяне, і не пропаде місце,
де є посіяне лукавство, не прийде
те, де є посіяне добро. 30 Тому що
зерно поганого насіння, що посіяне
в Адамовім серці від початку, породило стільки багато зла й донині,
і зродить аж до жнив. 31 Зваж сам
на себе, як багато злого плоду намножило зерно лукавого насіння.
32 І де будуть посіяні безчисленні
лукавства, які великі жнива будуть
приготовані. 33 Не відповів я, кажучи: Коли і в якому часі це буде і
задля чого короткі і недобрі наші
роки? 34 Він же сказав: Не спішися
понад Всевишнього, тому що марно стараєшся його перевищити, бо
твій переляк великий. 35 Чи душі
праведних не питали про такі речі у
своїм замкненні, кажучи: Доки так
будемо надіятися, і коли прийдуть
нам плоди наших жнив, одержання
винагороди? 36 Архангел же Уріїл
відповів мені: Коли виповниться
число насіня у вас, бо на вагах віків
37 міркою він зміряв часи і числом
почислив часи. І не зрушив ані не
розбудив, аж доки не наповниться
вище вказана вага. 38 І я відповів,
кажучи: О Владико! Господи! Але і
ми наповнені безчестям цих! 39 І
чи задля нас не прийдуть жнива
праведних через гріхи тих, що живуть на землі? 40 Він же сказав: Іди
і запитай ту, що має в лоні. Чи, коли поносивши 9 місяців, зможе живіт її у собі затримати плід. 41 І я
відповів: По правді, не зможе. Він
же сказав: Місцезнаходження душ
у глибинах є подібні до життя. 42
Тому то, так, як та, що родить, хоче
швидко родити, так ці хочуть, щоб
їм віддали дане. 43 Від початку же
сповіщу і виявлю тобі те, що бажаєш бачити. 44 І я відповів: Коли я
знайшов ласку перед тобою і коли
це можливо, і я ж гідний, 45 покажи мені чи є більше майбутнього
часу, ніж минулого, чи минулого,
ніж майбутнього. 46 Бо знаю, що
минуло, не знаю ж того, що має
прийти. 47 Він же сказав: Стань по
моїй правиці, я ж тобі покажу притчею. 48 І я став і побачив – і ось
палаюча піч пройшла переді мною.
Коли ж полумінь минув і дим ще
залишився, 49 після цього пройшла
ж переді мною хмара повна води, з
якої ж пустився великий дощ. І,
коли минув сильний дощ, помножилися на ньому краплі. 50 І він
сказав мені: Подумай собі. Так як
росте дощ, більше, ніж краплі, і вогонь, ніж дим, так більшою є міра,
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ніж та, що минула, помножилися
ж краплі і дим. 51 І я так помолився: Чи я маю так довго жити,
або що має прийти в тих часах? 52 І
він мені відповів, кажучи: Про ці
знаки, про які мене питаєш, частково можу тобі сказати. Тільки я не
є посланий, щоб сказати тобі про
твоє життя, але й не знаю.

Глава 5
1 Відносно ж знаків: прийде час,
що ті, що живуть на землі, будуть
обкладені великими данинами, і
сховається шлях праведності, і царство буде неплідним щодо віри. 2 І
помножиться неправедність більше, ніж сьогодні бачиш і ніж ти почув. 3 Земля, до якої ввійдеш і яку
бачиш, що нині царює, побачать її
опустілою. 4 І чи тобі дасть Всевишній бути живим побачиш після
третьої труби, бо швидше засяє
сонце вночі і місяць тричі на день,
5 і закапає кров з дерева, і камінь
дасть свій голос, і люди заметушаться, 6 і буде царювати той, на
кого не надіються ті, що живуть на
землі. І птахи перейдуть зі свого
місця, 7 і содомське море викине
рибу, і ніч дасть голос, якого численні не знали. І всі почують її голос, 8 і будуть трясіння по численних місцях, і вогонь безперервно
спускатиметься, і польові звірі переселяться, і жінки породять дивних хворих, 9 і в солодких водах
знайдуться солоні, і всі друзі самі з
собою стають до бою. І тоді сховався ум, і розум відлучиться у своєму сховку, 10 і шукатиметься багатьма – і не знайдеться. Неправедність же і нестриманість помножиться на землі. 11 І він запитає
свою сусідню країну, і скаже: Чи
через тебе прийде справедливість
чинячи справедливе? І заперечать
те. 12 І буде в тому часі, що люди
надіятимуться, – і не одержать,
трудитимуться – і не пощастить їхнім дорогам. 13 Ці знаки наказано
сказати тобі, мені дозволено. І якщо помолишся знову і заплачеш,
так як і сьогодні, і попостиш сім
днів – ще більше почуєш. 14 І я
пробудився, і моє тіло дуже перелякалося, і моя душа струдилася, наче
зімліла. 15 Підтримав мене той ангел, що прийшов, який говорив до
мене, і скріпив мене, і поставив мене на ноги. 16 І сталося в другій ночі: і прийшов до мене Салатіїл,
вождь народу, і сказав мені: Де ти
був, і чому твоє лице сумне? 17 Або, чи не знаєш, що тобі повірено
Ізраїль в країні їхнього переселен________
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ды'мъ” Та'ко бо'льшая е^сть мњ'ра неже пре'иде,
преё^мно'жиша же ка'пля и^ дыM. и^ (си'це) молиXся (-)76,
е^да ли` а'зъ та'ко доlго жи'ти и'маM, и^ли чт^о и'мать
прїити в та` времена` и^ эTвњща' ми (гл~я)77” Э$
зна'менїяхъ (си'хъ) и^же м^я въпраша'еши, эT ча'сти
могђ т^и гл~ати, толи'ко нњсмь по'сланъ да
повњмъ тебњ` ѓ^ животњ` твоеM н^о не свњмъ”

Глvа, е~”
зна'менихъ же (-)1 прїидетъ вре'мя, и^же
живђщїи на земли` ѓ^бремене'ни да'ньми
ве'лїими, и^ съкры'ется пђть пра'вды, и^
бђдетъ црsтво непло'дно эT вњры” И$ ё^множится непра'вда бо'леи нежели (нн~њ)2 ви'диши,
и^ нежели е^си слы'шалъ (-)3, (земля` в ню'же вни'деши, і^ ю'же ви'диши и^же нн~њ црsтвђ'етъ)4, ё^зряT е^я` ѓ^пђстњнђ, и^ да'сть л^и тебњ вы'шнїи
жи'вђ бы'ти. ё%зриши по тре'теи трђбњ и^же
въско'рњ сл~нце възсїя'етъ в нощи, и^ лђна [три'щи на днь]5. и^ ка'паетъ кро'вь эT дре'ва, и^ ка'мень дасть гла'съ свои. и^ възъшата'ются лю'дїе [-]6, и^ то'и бђдетъ црsтвова'ти е^гоже ся
ненадњ'ютъ живђщїи на земли`. и^ пти'цы пре'идTђ эT мњста свое^го. и^ мо'ре содоMское ры'бы эTме'щетъ, и^ да'сть гла'съ нощъ и^же мно'зїи не
зна'ша, (и^)7 вс^и ё^слы'шаT гласъ е^го, и^ трђси бђдTђ по мњстехъ мно'ѕњхъ. и^ ѓ'гнь беZпрестани
ѓ^пђстится. и^ ѕвњрїе польстїи преселя'тся
[-]8, и^ же'ны болњзнивыя родятъ ди'вная. и^
въ сла'дкихъ вода'хъ сла'ны ѓ^бря'щђтся, и^ прїатели всњхъ сами собою ѓ^полчаюTся. и^ съкрыся
тогда ё%м# и^ ра'зђмъ разлђчится в# храни'лищи
свое^мъ, і^ и^зы'щется эT многихъ и^ не ѓ^бря'щется” (-)9 Непра'вда (же) и^ невъздержанїе ё^мно'жится на зеMли`. и^ вопроситъ странђ ближнїю
свою, и^ речетъ, ни ли по тебњ преидетъ правда правость творящи. и^ т^о эTмещђтся, и^
бђдетъ в то` время ё^поваю^тъ чл~ци и^ не воспрїимђтъ трђдяTся и^ не ё^правля'ютъ пђти
и^хъ. сїя зна'менїя повелњно гл~ати тебњ, эTпђщено е^сть мнњ, и^ а'ще помоли'шися па'ки и^
въспла'чешися ја%ко и^ нн~њ. и^ пости'шися седмь
дн~їи е^ще бо'леи ё^слы'шиши (-)10 и^ возбнvђ и^
тњло мое` ё^страшиs ѕњло, и^ дш~а моя ё^трђди'ся ја%ко и^щезе`. держа` м^я и^же прїиде а^гг~лъ
и^же гл~аше в# м^я и^ ё^крњпи` м^я, и^ поста'ви
м^я на нога'хъ. и^ бы'сть в но'щь в#торђ'ю и^ прїиде къ мн^њ [салаџїель]11 во'жъ лю'демъ, и^ рече
мн^њ гдњ` бя'ше. и^ въскђю лице твое ско'рбно.
и^л^и не вњси ја%ко тебњ въвњре'нъ е^сть і^и^л~ь въ
странњ` преселе'нїя иX. въста'ни б^о и^ вкђси` хлњба [-]12. и^ не ѓ^пђсти` насъ ја%ко па'стыръ ста'до
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свое в рђки влъкомъ лђка'вымъ. и^ реко'хъ е^мђ,
и^ди эT мене`. и^ не приближишиs ко мнњ (-)13 и^
ё^слы'шалъ ја^ко реко'хъ. и^ эTи'де эT мене`, (а^)14
а'зъ пости'хся дн~їи сеDмь стеня'щи и^ пла'чющи. ја%ко мн^њ заповњда ё^рїель а^гг~лъ. и^ бы'сть
по дн~и седмихъ. и^ па'ки помышле'нїе срDца мое^го трђдно бя'ше мн^њ ѕњло и^ въспрїя` дш~а
моя дх~ъ ра'зђменъ и^ па'ки нача` гл~ати преD
вы'шнимъ словеса`, и^ рњхъ. ЭO влDко г~и эT всXњ
дђбра'въ зем#скихъ и^ эT всњхъ дре'въ е^го и^збра'лъ е^си виногра'дъ е^ді'ныи. (-)15 эT всњхъ
зе'мль вселе'нныя и^збра'лъ е^си себњ ё^до'лїе е^ді'но.
и^ эT всњхъ цвњтъ (селныхъ)16 и^збра'лъ е^си себњ кри'нъ е^ді'нъ. и^ эT всњхъ бе'зд#нъ мо'рьскиX и^сполнилъ е^си себњ и^сто'чниk е^дїнъ. и^ эT всњхъ
созида'нїи гра'доv ѓ^ст~илъ е^си себњ сїѓ'нъ, и^ эT
всњхъ сътворе'нїи летя'щихъ и^меновалъ е^си
себњ голђби'цђ е^ді'нђ, и^ эT всњх# сътворе'нїи
скота` прови'дњлъ е^си себњ ѓ^вцђ` е^ді'нђ, и^ эT
всњхъ ё^мно'женыхъ лю'дїи и^зыска'лъ е^си себњ
лю'ди е^ді'ны. и^ эT всњхъ и^скђше'нъ зако'нъ,
да'лъ е^си семђ е^гоже желlњ е^си людїи” И$ нн~њ
г~и въскђю преда'лъ е^си е^ді'нъ мно'гимъ. и^ ё^гото'валъ е^си на е^ді'нъ ко'рень мно'ги и%ныи`, и^
расточи'лъ е^си е^ді'нъ твои въ мно'зњхъ и^ потопта'ша [е^го]17, и^же проти'вђ гл~ющаго во'ли
твое'и. е^ще твои^хъ завњтъ (не) вњровахђ. и^
а'ще ненавидя'ще ненави'дњлъ е^си лю'ди твоя`.
твои^ми рђка'ми и%маши наказа'ти” И$ бы'сть
е^гда` гл~алъ е^смь словеса` [-]18, и посла'нъ е^сть
а^гг~лъ (-)19 и^же пре'жде прїиде къ мн^њ въ проходя'щђю но'щь. и^ рече м^и ё^слы'ши м^я и^ наё^чю т^я. и^ воnми ми` и^ преDложђ` преD тобо'ю, и^
реко'хъ. гл~и г~и мои. и^ рече къ мн^њ, ѕњло въ
ё^жасњ ё^ма` сътворе'нъ е^си ради і^и^л~я. и^л^и
наи'паче възлюби'лъ е^си е^го, неже сътвори и&. и^
рњхъ [к не'мђ]20 ни` г~и, н^о боля'щи гл~алъ
е^смь. мђ'чатъ б^о ся ля'двїя моя по вся`
ча'сы и%щђщи взя'ти стезю` вы'шняго. и^ взыска'ти ча'сть сђ'да е^го. и^ рече къ мн^њ, не
мо'жеши. и^ реко'х#, почто` г~и, и^ почто` родиXся
и^л^и въскђ'ю не сътвори'ся ё^тро'ба мт~ри моея
мн^њ гро'бъ, да не ви'дXњ трђда і^а'ковля и^ безъси'лїя (ра'ди)21 і^и^л~ева. и^ рече къ мн^њ. сочти`
м^и сїе и^же е^гда` не прїидо'ша. и^ собери` м^и
раскро'пленыя ка'пли, и^ ѓ^зелени` м^и сђхїя
цвњты, и^ эTврьзи` м^и запертыя храни'лища, і^
и^зведи` м^и затворе'ны в ни'хъ вњтры, [-]22 покажи` м^и гла'сђ ѓ%бразъ, и^ тогда покажђ` т^и
трђдъ и^же жеда'еши ви'дњти и^ рњхъ, ЭO
влDко г~и, кто' бо е^сть и^же можетъ сїя ви'дњти. то'кмо и^же съ чл~ки ѓ^бита'нїя не и%мать”
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ня? 18 Адже встань і з’їж хліба, і не
залиш нас, так як пастир своє стадо в
руках поганих вовків. 19 І я йому
сказав: Іди від мене, і не наближайся
до мене. І він послухав, бо я сказав, і
відійшов від мене. 20 А я постив сім
днів, стогнучи і плачучи, так як мені
заповів ангел Уріїл. 21 І сталося по
днях сімох, і знову думки мого серця
були мені дуже прикрі. 22 І моя душа
прийняла дух розуму, і я знову почав
говорити слова перед Всевишнім, 23
і я сказав: Вкадико! Господи! З усіх
земних лісів і з усіх його дерев ти вибрав одну виноградну лозу, 24 з усіх
земель вселенної ти собі вибрав одну
долину, і з усіх квітів світу ти собі
вибрав одну лілею, 25 і з усіх безодень моря ти собі наповнив одне
джерело, і з усіх збудованих міст ти
собі освятив Сіон, 26 і з усіх створених птахів ти собі наіменував одну
голубку, і з усього створеного скота
ти собі постарався одну вівцю, 27 і з
усіх народів, що розмножилися, ти
пошукав собі один народ. І з усіх випробуваний закон дав ти цьому народові, якого ти полюбив. 28 І сьогодні,
Господи, чому ти передав одного
численним, і приготував один корінь
понад іншого, і розсіяв твого одинокого між багатьма? 29 І його потоптали ті, які протиставилися твоїй волі, ще й не повірили завітам твоїм. 30
І, якщо Ти, ненавидячи, зненавидів
твій народ, ти маєш покарати твоїми
руками. 31 І сталося, що як я сказав
слова, то посланий був ангел, який
раніше прийшов до мене, минулої
ночі, 32 і сказав мені: Послухай мене
– і навчу тебе, і уважним будь до
мене – і додам перед тобою. 33 І я
сказав: Говори, Господи мій. І він
сказав до мене: Чи ти є дуже переляканий умом за Ізраїля? Або, чи ти
його більше полюбив, ніж Той, Хто
створив його? 34 І я сказав до нього:
Ні, господи. Але вболіваючи я заговорив, бо мої лиця болять кожної години, шукаючи зрозуміти шлях Всевишнього і дослідити міру його суду.
35 І він сказав до мене: Не можеш. І я
сказав: Чому, Господи? І навіщо я
народився або чому не стало мені
гробом лоно моєї матері, щоб я не
бачив болю Якова і знесилення роду
ізраїльського? 36 І він сказав до мене: Почисли мені це – тих, що ще не
прийшли. І збери мені розсіяні краплі, і зроби мені зеленими сухі квіти,
37 і відкрий мені замкнені сховки, і
виведи мені в них замкнені вітри, покажи мені образ голосу, і тоді я покажу тобі труд, який просиш бачити.
38 І я сказав: О Владико! Господи!
Хто бо є той, що може це знати? Хіба
що Той, Хто з людьми не має помеш-
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кання. 39 Я ж безумний, і як зможу
говорити про це, що ти мене питаєш?
40 І він промовив до мене: Так як ти
не можеш чинити одне з цих, що є
сказане, так не зможеш знайти мого
суду або в кінці любов, яку я обіцяв
народові. 41 І я сказав: Що зроблять
ті, що були переді мною? І що з нами? І що після нас? 42 І він промовив
до мене: До вінця подібний мій суд.
Так як він не пізнаний останнім, так
поспішний для перших. 43 І я відповів, і сказав: Чи Ти не зміг зробити
тих, що були зроблені, і тих, що є, і
тих, що будуть, в одне, щоб швидше
показати твій суд? 44 І він відповів
мені, і сказав: Не може поспішати
створіння понад творця і винести вік
тих, що в ньому є разом створені. 45 І
я сказав: Як говориш ти твоєму слузі,
що оживляючи ти оживив від тебе
разом створене створіння? Бо хто
зніс створіння, може і нині разом
нести теперішнє. 46 І він промовив
до мене: Запитай живіт жінки. І
скажеш до неї: І, якщо родиш, чому в
часі? Попроси, отже, її, щоб
породила десятьох разом. 47 І я
сказав: Адже не зможе, тільки в часі.
48 І він сказав до мене: І я дав лоно
землі і тим, що є на ній посіяні в часі.
49 Бо таким способом, як дитина не
родить тих, що є старими, так я
розглянув собою створений вік. 50 І я
знову запитав, і сказав: Оскільки вже
ти даєш мені дорогу, говоритиму
перед тобою, оскільки наша матір,
про яку ти мені говорив, ще є
молода, вже до старості вона
наближається. 51 І він відповів мені, і
сказав: Запитай ту, що родить, і
скаже тобі. 52 Бо скажеш їй: Чому ті,
яких ти нині породила, не є подібні
до тих, що перед тобою, але менші
ростом? 53 І вона тобі скаже: Інші є
ті, що були народжені в молодості
сили, і інші, які народжені були в
часі старості, коли знемагає лоно. 54
Отже, розумій і ти, що менші ростом
є ви від тих, що перед вами, 55 і ті,
що після вас, менші, ніж ви, бо вже
створіння постаріле і сили молодості,
що минула. І я сказав: Благаю, Господи! Якщо я знайшов ласку перед твоїми очима, покажи твоєму рабові через кого Ти відвідаєш своє створіння.

Глава 6
1 І він сказав до мене: Від початку
кулі землі і раніше, від основ границь, і раніше, ніж дули збори вітрів
2 і ніж шуміли голоси громів, і раніше, ніж світили промені і блискавиці,
і ніж закріплені були райські основи,
3 і ніж видно було гарні квіти, і раніше, ніж закріплені були сили, що
рухаються, і ніж зібрані були безчис-
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А/з же безђменъ и^ ка'ко могђ гл~ати ѓ^ си'хъ и^же
мене` въспро'сиши. и^ рече къ мнњ` ка'ко не мо'жеши сътвори'ти е^ді'нъ эT си'хъ и^же гл~ана сђть
та'ко не мо'жеши ѓ^брњсти сђдъ мо'и. и^ли` въ
ко'нецъ любо'въ ю%же лю'демъ [-]23 ѓ^бњщахъ” И$
рњхъ (-)24 чт^о сътворяT и^же предо мно'ю бы'ша. (і^
и'же с на'ми)25 і^ и^же по на'съ. и^ гл~а къ мнњ`,
вњнцђ подобенъ сђдъ мо'и. ја%ко не послDњни'мъ
по'здная, та'ко не пр'ьвыM ско'рая” И$ эTвњщахъ
и^ реко'хъ. не могаше сътвори'ти и^же сътворени
сђть і^ и^же сђть і^ и^же приходя'ще сђть въ
е^ді'но да бы'стрње сђдъ тво'и пока'жеши” И$ эTвњща къ мнњ` и^ рече. не мо'жетъ тща'ти творе'нїе на тво'рца, и^ н^и снести` вњка и^хъ и^же в
немъ сътво'рени сђть въ е^ді'но и^ рњхъ” Ка'ко
гл~еши рабђ` твое^мђ. ја%ко ѓ^живляю^щи ѓ^живи'лъ
е^си, эT тебе` сътво'рена творе'нїя въ е^ді'но. и^же
б^о [-]26 снесло сътворе'нїе. мо'жетъ и^ нн~њ носи'ти
настоя'щее въ е^ді'но” И$ реq къ мнњ` въпроси` живота женьска. и^ гл~еши к не'и. [и^ а'ще]27 ро'диши,
въскђю по времени, моли б^о ея` да ро'дитъ десяT
въ е^ді'но. и^ реко'хъ не бо мо'жетъ, н^о по времени” И$
рече къ мнњ`. и^ аZ дахъ матриси земъстњи и^
си'мъ и^же просњя'ни сђть на не'и по времени
и%мже б^о ѓ%бразомъ мла'денецъ не ро'дитъ [-]28 т^а
и^же [ста'ра сђть]29” Та'ко а%зъ раз#смотриX эT себе`
сътвореныи вњкъ. и^ (па'ки) въспроси'хъ. и^
рекохъ е^гда` ё^же` да'еши м^и пђть гл~ю преD тобо'ю. и%мже мт~и на'ша ѓ^ не'иже гл~алъ е^си мн^њ,
е^ще` млада е^сть ё^же` ста'рости приближа'ется.
и^ эTвњща къ мнњ` и^ реq. въспроси` ея` и^же ро'диT” И$
речетъ тебњ`. гл~еши б^о е'и. въскђю коиX роди'ла
е^си нн~њ. нњ сђть подо'бни тњмъ и^же преD
тобо'ю. н^о мен#ши во'зрастом#. и^ речетъ тебњ
т^а и^нїи сђть и^же въ ю'ности силы рожDени
сђть. і^ и^нїи (же) по времени ста'рости ѓ^скђдњ'ющи матриси роди'шася разђмњи б^о и^ т^ы
ја%ко ме'нши во'зрастомъ е^сте` эT тњхъ и^же
преже ваs і^ и^же по ва'съ мен#ши неже в^ы, ја%ко
ё^же` състарњю'щее сътворенїе и^ крњпости` ю%ноши преминђющи” И$ рекоX молю г~и а%ще ѓ^бря'щђ блгDть преD ѓ^чима твои'ма. покажи рабђ`
твое^мђ и%мже посњтиши сътворе'нїе (свое`)30”

Глvа, ѕ~”
реq къ мнњ`, эT нача'ла ѓ^крђже'нїа земли`.
и^ пре'же ѓ^снова'нїя (предњ'лъ)1, и^ пре'же
нежели ды'шђщи събра'нїя вњтромъ, и^
нежели шђмњша гла'сы гро'мныя. и^ пре'же
нежели блиска'хђся свњтлости и^ блиста'нїи. и^
нежели ё^твръди'шася ѓ^снова'нїя ра'иская. и^
нежели видњшася кра'снїи цвњти. и^ пре'же не772
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жели ё^крњпи'шася си'лы гиблющїися. и^ нежели
събра'шася без#числе'наа во'инъства а^гг~льская. нежели възнесе'нїя (въ высотђ`)2 въздђ'хђ. и^ пре'же
нежели и^менова'хђся мњры тврьDныа и^ нежели въскђри'шася пе'щи въ сїѓ'нњ. и^ нежели достиго'шася настоя'щїи лњта. и^ пре'жDе нежели ѓ^чюжDахђся и^хъ, и^же нн~њ съгрњша'ют# (-)3. (а нежели)4
назнамена'ни бы'ша тїи, и^же вњ'рђ събира'ша”
Тогда (же) а^зъ мысляхъ и^ сътворе'на сђть [-]5
чресъ мене самаго а^ не эT и^наго. (а^ наконе'цъ бђдетъ мно'ю а^ не эT и%наго.) и^ эTвњщаX и^ реко'х#.
кое` бђ'детъ разлђче'нїе вре'менъ. и^ли когда пе'рвомђ коне'цъ, а^ дрђго'мђ нача'ло. и^ рече къ мнњ` эT
а^враа'ма да'же до [і^саа'ка]6. *е^гда роже'нї сђть эT
него і^а'ковъ і^ и^са'въ. рђка` [-]7 і^а'ковля держа'ше эT
нача'ла пятђ і^са'вовђ. коне'цъ б^о вњ'ка сего і^са'в#,
(а^)8 дрђга'го нача'ло і^а'ковъ. [чл~ча рђка`]9 междђ
пяты` и^ рђкђ. и^но не хощи и^ска'ти е%здра. и^ эTвњща'хъ и^ рекоX. ЭO влDко г~и а^ще ѓ^брњто'хъ
блгDть преD ѓ^чи'ма твои^ма. (молю` тя`) да пока'жеши рабђ` твое^мђ коне'цъ зна'менїи твои^хъ. и%х#же ча'сть показа'лъ е^си мнњ но'щи проходя'щїа и^
эTвњща`, и^ рече м^и. въста'ни на но'гђ твою и^ ё^слы'ши глаs и^сполнњ'ишїи шђма. и^ бђ'детъ ја%ко
поколњба'тися, (и^ не) поколњбле'тся мњ'сто на
не'м#же стои'ши” И$ сего ра'ди е^гда гл~етъ т^и не
ё^жаса'ися. (не) бо` ѓ^ концы` сло'во, и^ ѓ^ ѓ^снова'нїи
земли` разђмњ'ется. (не) бо` ѓ^ тыхъ вещехъ сло'во
сътрясеTся и^ съдвигнется. вњсть б^о ја%ко коне'цъ и^хъ и'мать и^змњни'тися” И$ бы'сть е^гда`
слы'шаX, [воста'хъ]10 на но'ѕњ мои` и^ слы'шахъ. и^ с^е
глаs гл~ющи и^ шђмъ е^го ја%ко шђмъ воD мно'гъ, и^
рече, с^е дн~їе прїидђтъ, и^ бђдетъ е^гда` приближа'тися начнђ да посњщђ ѓбита'ющихъ на
земли`. и^ е^гдаy взыска'ти начнђ на нихъ и%же непра'вдђ (побњди'ша)11 неправдою свое'ю” И$ е^гда и^спо'лниTся смире'нїе сїѓ'не, и^ е^гда назнаменђ'ется
вњкъ и^же начне'тся преити`” Сїя зна'менїа сътворю`, кни'ги разгнђтся предъ лицемъ (дръжа'вы)12 и^ вс^и ё%зрятъ въкђпњ. и^ лњтца младе'нцы гл~юще гла'сы свои'ми. и^ бремена'ты незрњлы
ро'дятъ младенець. трема` и^ четырма мsцы, живђтъ и^ въздви'жTђся. и^ ско'ро ја%вля'юTся мњ'ста
(ѓ^сња'на, котора'я же не сђть ѓ^сњя'на)13. и^ по'лна
храни'лища ско'ро ѓ^бря'щTђся пра'здны, и^ трђба`
въстрђбитъ съ шђмомъ ю%же е^гда` вс^и ё^слы'шаT,
ско'ро ё^жа'снђтся” И$ бђ'детъ в то` вре'мя възбраняTся прїя'тели прїя'телю ја^ко враѕи. и^ ё^жаснеTся (того`) земля` [-]14. и^ жи'лы и^сто'чникоM стоа'тъ и^ не въстекђтъ въ ча'сњхъ тре'хъ. и^ бђ'детъ вся'къ и^же ѓ^ста'вленъ бђдетъ эT всњхъ
си'хъ ја^коже преDрекоX (-)15. то'и сп~сется. и^ ё'зритъ
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ленні війська ангелів, 4 ніж піднялося повітря на висоту, і раніше, ніж названі були розміри
тверді, і ніж закурилися печі в
Сіоні, 5 і ніж дійшли теперішні
роки, і раніше, ніж відчужені були ті, що сьогодні грішать, аніж
позначені були ті, що збирали
віру, 6 тоді ж Я подумав, і було
зроблене через Мене самого, а не
через іншого, а вкінці буде
Мною, а не від іншого. 7 І я відповів, і сказав: Який буде поділ
часів, або коли кінець першого, а
початок другого? 8 І він промовив до мене: Від Авраама аж
до Ісаака, *коли народилися від
нього Яків і Ісав, рука Яковова
держала від початку Ісавову п’яту. 9 Бо кінець цього віку – Ісав, а
початок другого – Яків, 10 чоловіча рука між п’ятами і руками,
іншого не шукай, Ездро. 11 І я
відповів, і сказав: Владико! Господи! Якщо я знайшов ласку перед твоїми очима, 12 благаю тебе,
щоб ти показав твоєму рабові кінець твоїх знаків, частину яких
ти мені показав минулої ночі. 13 І
він відповів, і сказав мені: Встань
на твої ноги і почуєш голос повний звуку. 14 І буде наче трястися і не затрясеться місце, на якому стоїш. 15 І задля цього, коли він тобі говорить, не жахайся,
бо слово не про кінець і, розуміється, про заснування землі. 16
Бо не про ті речі мова. Він затремтить і порушиться, бо він
знає, що їхній кінець має змінитися. 17 І сталося, що як я почув,
піднявся я на мої ноги і я почув. І
ось голос, що говорив, і його
шум, наче шум багатьох вод. 18 І
він сказав: Ось прийдуть дні і
буде, коли почну наближатися,
щоб відвідати тих, що живуть на
землі, 19 і коли почну домагатися
від тих, що перевищили неправедність своєю неправдою, і коли
сповниться упокорення Сіона, 20
і коли позначений буде вік, який
почне минати, вчиню ці знаки:
Книги відкриються перед лицем
сили, і всі разом побачать, 21 і
молоді роки заговорять своїми
голосами, і вагітні породять незрілих дітей, трьох і чотирьох місяців, – житимуть і рухатимуться.
22 І скоро з’являться посіяні місця, котрі же не є посіяними, і повні сховища скоро знайдуться порожніми, 23 і зі шумом затрубить
труба, яку, коли всі почують, скоро жахнуться. 24 І буде в тім часі:
воюватимуть друзі проти друзів
як вороги, і жахнеться від того
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земля, і жили джерел стоятимуть і не
побіжать на три години. 25 І буде, що
кожний, хто залишиться з цих усіх,
так як я раніше сказав, той спасеться
і побачить моє спасіння і кінець вашого віку. 26 І побачать люди, які є
прийняті, які не покуштували смерті
від свого народження. І зміниться
серце в тих, що живуть, і обернеться
на інше почуття, 27 бо усунеться зло
і погаситься обман. 28 Розквітне ж
віра і переможеним буде зітління, і
покажеться правда, яка стільки днів
була без плоду. 29 І сталося, коли він
мені говорив, і ось я тихо поглянув
на нього, перед ким же я стояв. 30 І
він сказав до мене: Ось я прийшов до
тебе показати час настання ночі. 31
Отже, якщо знову помолишся і знову
попостиш сім днів, знову тобі сповіщу сім більших речей після дня, 32
про який я почув, бо почувся твій голос перед Всевишнім. Бо Сильний
бачить твій напрям і побачив чистоту, яку ти мав від твоєї молодості, 33
і через це він послав мене показати
тобі всі ці речі. Я тобі сказав: Вір і не
бійся, 34 і не спіши за попередніми
часами думати марне, щоб ти не наблизився до останніх часів. 35 І сталося, що після цього я знову заплакав
і також постив я сім днів, щоб сповнити три тижні, які сказані були мені.
36 І сталося, що о восьмій ночі моє
серце знову сумувало в мені, і я почав говорити до Всевишнього, 37 бо
мій дух дуже горів і моя душа мліла.
38 І я сказав: Господи! Говорячи, ти
заговорив від початку створення, в
першому дні, кажучи: *Хай буде небо і земля! І твоє слово – досконале
діло. 39 І був тоді дух і темрява, довкруги носилася тиша, шум людського
голосу не був створений Тобою. 40
Тоді Ти наказав винести з твоїх скарбів світле світло, щоб освітити твої
діла. 41 І в другому дні Ти створив
дух сили. І наказав йому, щоб поділив і зробив поділ між водами, щоб
якась частка відійшла вгору, і друга
частка залишилася вдолі. 42 І в третьому дні Ти наказав водам зібратися
в сьомій частині землі, бо шість частин Ти осушив і зберіг, щоб перед тобою служили й діла, посіяні від Бога.
Бо твоє слово пішло і діло скоро сталося, 44 бо зразу пішло безмірне
множество овочу, і різнорідне бажання смаку, і квіти незмінні видом, і
недослідженні запахи пахощів. І третього дня це було створене. 45 В четвертому ж дні Ти наказав, щоб було
сяйво сонця, світло місяця і розміщення зірок. 46 І Ти їм наказав, *щоб
служили приходові створеного чоловіка. 47 В п’ятий же день Ти сказав
сьомій частині, де була зібрана вода,
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сп~сенїе мое` и^ коне'цъ вњка ва'шего. и^ ё'зряT и^же
въспрїятны сђть лю'ди. и%же см~рти не вкђси'ша эT рожDенїя свое^го. и^ премени'тся срDце въ
ѓ^бита'ющиX. и^ ѓ^брати'тся въ чю'в#ство и%ное,
загла'дитъ б^о ся лђка'вое, и^ пога'сиTся лесть.
процвитет# же вњра, и^ побњдиTся растлњнїе. и^
ја%виTся и%стинна и^же беZ пло'да быs [дн~и толи'ки]16”
И$ бысть е^гда м^и гл~а, и^ с^е (ти'хо въсмотрњхъ на'нь преD ни'м# же)17 стоя'хъ и^ рече къ мнњ`.
с^е прїидо'хъ к тебњ, показати [вре'мя пришеDшеи но'щи]18” А/ще б^о паки возмоли'шися. и^ па'ки пости'шися, з~, дн~їи. па'ки тебњ` возвњщђ
сеDмъ бо'льшаа вещи по дн~и которомъ слы'шаX.
слы'шанъ б^о е^сть глаs твой преD вы'шнимъ. ви'диT
б^о крњпкїи ё^правленїе твое. и^ прови'дњ чистотђ` ю%же эT ю'ности твое'я и^мњлъ е^си” И$ сего
ради посла' мя показа'ти тебњ вс^и ве'щи сїи`,
(повњ'дахъ)19 тебњ, вњ'рђи и^ не бо'ися, и^ не моѕи
тща'тися съ пр'ьвыми времены мы'слити сђе'тная. да не прибли'жишися послDњнихъ временXњ”
И$ бысть по си'хъ (-)20 плакахся па'ки, и^ та'коже постя'хся сеDмь дн~їи. да и^спо'лню тр^и неде'ли и^же реqны сђть мн^њ” И$ бы'сть въ ѓ'смђю
но'щь, (-)21 срDце мое скорбя'шеся паки въ мнњ`,
и^ начаX гл~ати преD вы'шнимъ, распала'шеся б^о
дх~ъ мо'и ѕњ'ло. и^ дш~а моя` ё^ныва'шеся. и^ реко'хъ. ЭO г~и гл~ющи гл~алъ е^си эT нача'ла сътворе'нїя въ пр'ьвыи дн~ь гл~ющи. *да бђдеT нб~о и^
земля и^ твое слово дњ'ло съвръшено” И$ бысть
тогда дх~ъ [-]22 и^ тма` ѓ%крsтъ ношашеся (-)23
молча'нїе. шђмъ гла'са члч~а не бњ (сътво'ренъ)
эT тебе” Тогда` гл~алъ е^си эT съкровищъ твоиX
возда'ти свњтъ свњтлыи, (и^же ѓ^свњти)24 дњ'ла
твоа. и^ въ дн~ь вто'рыи [-]25 созда'лъ е^си дх~ъ
дръжа'вы. и^ повелњлъ е^си е^мђ да раздњ'литъ,
и^ раздњленїе сътво'ритъ ме'ждђ во'дъ. да ча'сть
нњ'кая вы'ше эTстђ'питъ, (и^) часть (вто'рая)26
ни'зђ пребыва'етъ. и^ въ тре'тїи дн~ь повелњлъ
е^си водаM съвокђпи'тися въ сеDмђю ча'сть земли`.
ше'сть б^о ча'стїи ѓ^сђши'лъ е^си и^ съхрани`. е^же
бы` преD тобо'ю слђжи'ли, и^ дњ'ла насњя'на эT' бг~а.
сло'во б^о твое и^зыиде, и^ дњ'ло скоро сотворя'шеся” И$зыиде б^о скоро плоD мно'жество безмњрно. и^
жела'нїе въкђшенїю разли'чни и^ цвњты (лицъ)27
непремњн#ны. и^ ѓ^бонянїе ѓ^бонянїю неи^з#слњдова'ны. [-]28 въ дн~ь тре'тїи сїя сътворена сђть. в
четве'ртыи же дн~ь повелњлъ е^си солне'чнеи быти свњтлости, лђнњ` свњтъ, (и^) ѕвњзда'мъ
раз#смотренїе. и^ повелњлъ е^си и^мъ *да слђж'ат#
прише'ствїю созда'нномђ чл~кђ” Въ пя'тыи же
дн~ь реклъ е^си сеDмои части гд^њ быs вода` собра'на, да сътво'ряT живо'тная [и^ летя'щая и^]29
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рибы” И$ та'ко сътворя'шеся вода` нњма и^ бездђшна, [и^же бж~їимъ мановенїемъ повелева'хђся]30 живо'тная сътворя'шеся. да эT сего` ди'вная твоа` ро'дове провњща'юT” И$ тогда` съхрани'лъ
е^си дв^њ дђши`, и^мя е^ді'нои назва'лъ е^си е^но'хъ. і^
и'мя вто'рои назва'лъ е^си левїаџа'мъ” И$ разлђчиl
е^си е^ді'наго эT дрђга'го. не бо` можа'ше сеDма'я
ча'сть гдњ` бысть вода` собра'на снести и^хъ. и^
да'лъ е^си е^но'хђ е^ді'нђ часть и^же ѓ^сђше'на е^сть,
тре'тїи дн~ь да ѓ^бита'етъ на не'и” Гдњ` сђть
го'ръ ты'сяща. а^ левїаџамђ же да'лъ е^си сеDмђю
часть мокра`. и^ дръжа'лъ е^си е^го да бђ'деT в пожре'нїе и%хже хо'щеши и^ когда` хо'щеши” Въ шесты'и же дн~ь повелњлъ е^си зеMли` да створи'тъ
преD тобо'ю ско'ты (-)31 ѕвњри и^ га'ды и^ наD тњми ве'щ#ми (сътвори'лъ е^си) а^да'ма. е^гоже поста'вилъ е^си вожа` (и^ кня'ѕя) на всњхъ сътворе'нїи
и^же сътвори'лъ е^си. и эT него` ро'диMся м^ы вси`
и%хже и^збра'лъ е^си лю'ди” Сїя же вс^я реко'хъ преD
тобо'ю г~и [-]32 и^же ради насъ създа'лъ е^си [-]33
свњтъ” ѓ^ста'н#цы же ја%зычестїи эT а^да'ма рождени реклъ е^си иM ничтоже бы'ти, ја%ко слинњ подо'бни сђть. и^ ја^ко капленїе эT сосђда ё^подобиl
е^си мно'жество иX. и^ нн~њ г~и с^е тїи` ја^зы'цы и^же
нивъчто'же в#мњне'ни сђть, [нача'шA]34 владњти
на'ми и^ пожира'ти на'съ” Мы' же лю'дїе твои`
и%хже (возда'лъ е^си)35 пр'ьвороже'ны е^ді'наго роже'наго
(-)36 возлю'блен#наго [твое^го]37. преда'ны е^смы` въ
рђкахъ и^хъ. и^ а'ще ради наs сътво'реn бы'сть
свњт#. въскђю достоа'нїе не въздръжиM [с вњкоM]38, доко'лњ сїя бђдеT”

Глvа, з~”
бы'сть е^гда` сконча'хъ (гл~ъ)1 слове'съ сиX,
посла'нъ е^сть къ мнњ` а%гг~лъ. и^же послаn
бы'сть къ мнњ`. въ прежняя нощи и^ рече къ мнњ воста'ни е%здра, и^ слы'ши словеса` иXже прїидо'хъ гл~ати тебњ`. и^ рекохъ, гл~и
г~и мо'и” И$ рече къ мн^њ. мо'ре поста'влено е^сть въ
простра'н#нњ мњстњ да бы'сть глђбо'ко и^ беZмњрно” Бђ'детъ же е^мђ и^ вхоD в тњснњ мњ'стњ поста'вленъ, дабы подо'бно рњкаM. кт^о бо хотя'щи
хо'щетъ вънити` в мо'ре и^ ви'дњти е^го и^ли господовати и^мъ. а%ще не про'идетъ тњсноты въ
ширинђ ка'ко прїити мо'жетъ, (и^) па'ки и%но” ГраD
созда'нъ е^сть и^ поста'влеn на мњстњ по'лстMњ
е^сть же пол#нъ всњхъ бл~гомъ. въсхоD [-]2 е^го
тњ'снъ и^ въ стромленїи` поста'вленъ бысть ѓ^деснђю б^о ѓ%гнь, ѓ^шђю'ю во'да глђбока. стеѕя
же е^сть е^дна токъмо междђ и^хъ поста'влена.
и^же б^њ [междђ ѓ^гнеM и^ водо'ю]3, е^диn ток#мо
стђпень чл~чїи можаше воместити. сего ради а%775

щоб створили звірів, і птахів, і риби. І так стала 48 творити звірів німа і бездушна вода, якій божим промисом наказувалося, щоб з цього
народи розповідали про твої подиву гідні діла. 49 І тоді Ти зберіг дві
душі, ім’я одної назвав Ти Енох й ім’я другої назвав Ти Левіятан. 50 І
Ти відлучив одного від другого, бо
сьома частина, де була зібрана вода, не могла їх тримати. 51 І Ти дав
Енохові одну частину, яка була осушена третього дня, щоб він жив
на ній, де є тисяча гір. 52 А Левіятанові ж дав Ти сьому мокру частину.
І Ти його зберіг, щоб був в їжу тим,
кому хочеш і коли хочеш. 53 В шостому ж дні Ти наказав землі, щоб
створила перед тобою скотину, звірів і плазунів. 54 І над тими речами
створив Ти Адама, якого Ти настановив володарем і князем над всіма
створеними, яких ти зробив. І з нього народжуємося всі ми – народ, який Ти вибрав. 55 Це ж усе сказав я
перед тобою, Господи, що задля нас
створив світ. 56 Про позосталі ж народи, що від Адама народжені, Ти
сказав, щоб вони нічим не були, тому що прирівняні є до слини і до каплі з посуду, – Ти уподібнив їх множество. 57 І нині, Господи, ось ті
народи, що вважалися за ніщо, почали панувати над нами і пожирати
нас. 58 Ми ж твій первородний народ, якого Ти створив єдиним народженим, улюбленим твоїм, ми є видані в їхні руки. 59 І якщо задля нас
світ був створений, чому не посідаємо насліддя з віком? Доки це буде?

Глава 7
1 І сталося, що коли я закінчив
говорити ці слова, посланий був до
мене ангел, який посланий був до
мене в попередніх ночах, 2 і сказав
до мене: Встань, Ездро, і послухай
слова, які я прийшов тобі говорити!
3 І я сказав: Говори, мій Господи. І
він сказав до мене: Море поставлене в широкому місці, щоб було глибоким і безмірним. 4 Буде же йому
і хід в тісному місці поставлений,
щоб було подібне до рік. 5 Бо хто
бажаючи бажає ввійти до моря і побачити його чи володіти ним, якщо
він не пройде через тісні місця, до
широкого як зможе прийти? 6 І
знову інше: Місто є збудоване і поставлене на пільному місці, є ж повне всіх дібр. 7 Вхід його тісний і
поставлений в стрімкому, бо по
правиці був вогонь, зліва – вода
глибока, 8 а є тільки одна стежка
між ними поставлена, що була між
вогнем і водою, що могла помісти-
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ти лише одну людську стопу. 9 Задля
того, якщо буде дано це місто людині
в насліддя, і не пройде ніколи далі
від покладеної прірви, як прийме вона своє насліддя? 10 І я сказав: Так,
Господи. І сказав до мене: Такою є
частина Ізраїля, 11 бо задля них я
зробив вік. І коли Адам переступив
моє рішення, суджено було те, що
було зроблено. 12 І входи того віку
стали вузькими, і болючими, і важкими, нечисленними ж і лукавими, і
повними небезпек, і ускладненими
великими труднощами і великими
справами. 13 Ті, що великі входи віку
– широкі і певні і приносять безсмертний овоч. 14 Бо якщо, входячи, не
ввійшли б ті, що живуть, через ці тісні і марні, не зможуть отримати те,
що є покладене, 15 то і сьогодні чому
ти турбуєшся, коли зітлієш? І чому
ти переймаєшся, коли є ти смертним?
16 І чому ти не прийняв до твого серця те, що приходить, але те, що теперішнє? 17 Відповів я, і сказав: Владико! Господи! *Ось Ти поставив твій
закон, що праведні успадкують, безбожні ж загинуть. 18 Праведні же носять вузьке, надіючись на широке, бо
які безбожно вчинили, і потерпіли утиски, і широкого не побачать. 19 І
він сказав до мене: Немає судді над
Бога ані розуму над Всевишнього. 20
Бо згинуть численні, що тепер є, які
не згадають, що поставлено божий
закон. 21 Адже, заповідаючи, заповів
Бог тим, що приходять, коли прийшли, що мають чинити, – і жити будуть, і що зберігати, щоб не були покарані. 22 Бо ті не одержали поради,
йому противилися, і собі постановили марні задуми, 23 і поставили собі
обходження гріхів. І він гордовито
говорив, що немає Всевишнього, і
його доріг не пізнали, 24 і знехтували
його законом, і відкинули його обіцянки, і в його законі не мали віри, і
його діла не вчинили. 25 Задля того,
Ездро, порожнє – порожним і повне –
повним. 26 Ось приходить час, і буде, коли прийдуть знаки, які я тобі
передбачив, і з’явиться жінка, і, з’явившись, покажеться та земля, яка
сьогодні ховається. 27 І всякий, який
спасенним є від раніше сказаних лукавств, він побачить мої дива, 28 бо
об’явиться мій Син Ісус з тими, що є
з ним, і звеселять тих, що залишилися в чотирьохстах роках. 29 І буде
після цих років, і помре мій Син
Христос і всі, хто мають подих людини. 30 І повернеться вік до давньої
мовчанки на сім днів, так як в попередніх судах, так, щоб ніхто не залишився. 31 І буде після сімох днів, і
пробудиться той вік, що ще не пильний, і зотлілий помре. 32 І земля від-
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ще дасться граD [сїи]4 чл~кђ въ достоя'нїе. и^
не прїидеT л^и [никогDа]5 выше положенаh стремленїа, како прїимеT достоанїе свое и^ рекоX, та'ко
г~и. и^ реq ко мнњ та'ко е^сть (-)6 і^и^л~ь ча'сть ра'ди и^хъ б^о сътвори'лъ вњ'къ и^ ко'гда престђпи'лъ
е^сть а^да'мъ положе'нїе мое. сђжде'но бы'сть
чт^о сътво'рено е^сть. и^ бы'сть входы томђ
вњ'кђ тњ'сны и^ болезне'ны и^ трђ'дны. ма'ло же
и^ лђка'вы и^ бњднымъ по'лни, и^ трђ'домъ вели'киM (и^) [вели'кимъ]7 дњ'ломъ поDпе'рты. и^же
бо'льши вњ'кђ вхо'ды простра'нны и^ станови'ты.
и^ сътворя'ющи безъсмр~тныи пло'дъ. а^ще б^о
входя'ще не бы'ша въшли` и^же живђтъ. тњсна и^ сђетна сїя, не възмогђтъ прїя'ти и^же
сђть преDставленна. (и^) нн~њ б^о въскђ'ю т^ы
смђти'шися е^гда` бђ'дешъ растлњ'нъ. и^ чт^о
мятешися т^ы е^гда` бђ'дешъ смр~тенъ и^
въскђ'ю не прїя'лъ е^си въ срDцы твоеM чт^о е^сть
прише'ствїе н^о что` настоя'щее. [-]8 эTвњщаX и^
рњ'хъ. влDко г~и, *се расмотри'лъ е^си зако'нъ
твои. ја%ко пра'веднїи (въслњдђ'ются)9, нечести'выи же поги'бнђтъ. пра'веDнїи же но'сятъ
тњснотђ ё^пова'ющи простра'нная” И$же б^о нечести'во сътвори'ша. и^ тњсноты` пострада'ша
и^ простра'нная не ё^зрятъ. и^ реq ко мнњ`
нњ'сть сђдїи па'че [б~а]10 ни ра'зђмъ наD вы'шняго. поги'бнђтъ б^о мно'ѕи настоя'щїи. ја%же
не по'мнится и^же преDставле'нъ е^сть бж~їи зако'нъ. повелњва'ющи б^о повелњ` (б~ъ)11 грядђщиM.
когда прїидо'ша чт^о сътворя'ющи живђтъ. и^
чт^о въздержа'щи да не въз#казня'тся тїи б^о
не сђть совњтова'нїи (-)12 проти'вишася е^мђ.
и^ положи'ша себњ помышле'нїа сђетнаа. и^ преDста'виша себњ ѓ^бхоженїе грњхоv. и^ вы'ше гл~аше
вы'шнемђ не бы'ти. и^ пђти` е^го не позна'ша,
и^ зако'нъ е^го ё^ничижи'ша, и^ ѓ^бњща'нїе е^го эTверго'ша. и^ в зако'нњ е^го вњры не и^мњша и^
дњ'ла е^го не съверши'ша. того ра'ди е%здра пра'зденъ пра'здным#. и^ по'лн# по'лнымъ, с^е [-]13 вре'мя прїидетъ и^ бђдетъ когда прїидђтъ
зна'менїя, и^же преDреко'хъ тебњ`. и^ ја^ви'тся
жена` и^ ја^вля'ющи [-]14 пока'жется и^же нн~њ
покрыва'ется земля` и^ вся'къ и^же и^збавле'нъ
е^сть эT преDрече'ныхъ лђка'выхъ. тои ё^зри'тъ
ди'вная моя`. эTкры'етъ бо ся сн~ъ мои і^с~ с
тњми и^же с ни'мъ сђть. и^ ё^блажа'тся и^же
ё^ставле'ни сђть в лњтњхъ у~. и^ бђ'детъ по
лњтњхъ сихъ и^ ё%мреT сн~ъ мои х~с. и^ вс^и и^же
дыха'нїе и^мTђ чл~цы. и ѓ^брати'тся вњ'къ въ дре'внее молъча'нїе, дн~їи се'дьмъ” ја%ко въпрьвыхъ сђдњхъ тако да никт^о ѓ^ста'нется, и^ бђдетъ по дн~ехъ седми` и^ възбђ'дится” чт^о не
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е^ще` бди'тъ вњкъ и^ ё^мретъ растлњнъ. и^
земля` въздае'тъ и^же на не'и спя'тъ. и^ пра'хъ
и^же на нем# млъча'нїе ѓ^бита'етъ, и^ храни'лища
въздаю'тъ, и^же в ни'хъ преда'ни сђть дш~и” И$
эTкры'ется вы'шнїи на прsтлњ сђдїя и^ про'идђтъ [бњды]15, и^ длъжная събира'ются. (сђдїя)16 же самъ ѓ^ста'нетъ, [-]17 и%стинна ста'неT
и^ вњра възмо'жетъ. и^ дњло въслњдђ'ется и^
м#зды` ска'жђтся и^ пра'вды бдя'тъ, и^ непра'вды не (владђю^тся)18. [-]19 [и^ реко'хъ]20. (-)21 *прьвыи а^враа'мъ ради содо'млянъ моли'лъся. *и^ мољ=сїи за эTц~ы в пђсты'ни съгрњш#ша. і^ [-]22 *и^же
по не'мъ за і^и^л~я въ дн~и [а^ха'за]23 и^ само'ила
[-]24, и^ *дв~дъ за съкрђше'нїе. и^ *соло'монъ за
и^хъ и^же [прїидо'ша]25 въ ѓ^сщ~енїе, і^ *и^лїя за
тњхъ и^же до'жDъ прїяша и^ за ме#ртва да ѓ^живи'тъ. і^ е^зекїя за' люди въ дн~и (сенахери'ма)26 и^ мно'зи за мно'гихъ. а^ще б^о нн~њ когда
тлњнно възрасло`. и^ непра'вда ё^мно'жена е^сть. и^
моли'шася пра'вїи за нечести'выхъ. въскђю нн~њ
та'ко не бђдетъ, и^ эTвњща` къ мн^њ и^ рече.
настоя'щемђ вњкђ нњсть конца`, слава в немъ
безъпреста'ни пребыва'етъ. ради того молишася
[-]27 за не'мощны. дн~и б^о сђдныи, бђдеT коне'цъ
вре'мени сего. и^ нача'ло вре'мени прише'ствїа бесме'ртнаго в неMже проше'лъ растлњнна эTрњше'нїя е^сть (толкова'нїя)28, эTсњче'но е^сть невњрїе.
възрасте' же пра'вда въз#сїяна е^сть и%стинна
тогда б^о никто'же мо'жет# [спsти е^го и^же поги'бе]29. ни эTрњши'ти и^же связа`, и^ эTвњща'хъ
и^ реко'хъ. се` сло'во мое прьвое и^ послњднее, ја^ко
лђчши быs не да'ти зеMлю а^да'мђ и^л^и е^гда ё^же
дана бысть въздержа'ти е^го да не съгрњши'тъ. чт^о б^о требњ е^сть [чл~комъ]30 в настоя'щеM (жи'тїи и^)31 въ ско'рби. и^ мерътвымъ
ё^пова'ти ка'знемъ. ЭO чт^о сътвори'лъ а^да'ме”
*а^ще б^о ты` съгрњши'лъ е^си нњсть сътворе'но
е^ді'но твое паде'нїе, н^о и^ на'ше и^же эT тебе`
прїидо'хом#. что' бо требњ наM а^ще ѓ^бњща'но
е^сть бесмр~тъное вре'мя. мы' же смр~тная дњла
съдњловаеM, и^ ја%ко преDречено е^сть наM вњчныя ё^пова'нїя. мы` б^о стропти'вы и^ сђ'етни сътворе'ни е^смы`. и^ ја%ко преDста'влена сђть намъ [-]32
жили'ща здравле'ни и^ станови'ты. мы б^о лђка'во
жили` е^смы`. и^ ја%ко преDставле'на е^сть сла'ва вышня'го защити'ти иX и^же [поздњ`]33 пожи'ша. мы
же стропо'тныя пђти` ходи'хоM. и^ ја%ко повњсться ра'и е^мђже плодъ нерастлњнъ преDстои^тъ, в
не'мъже е^сть станови'тая и^ враче'вная. мы' бо
не вни'демъ въ небл~года'рныX б^о мњстехъ пожи'хомъ. и^ ја%ко на звњзда'хъ свњтя'тъ лица` и^хъ
и^же въздержа'нїя и^мя'хђ. наши б^о лица на мра'777

дасть тих, що в ній сплять, і порох
того, що на ньому мовчазно живе, і
сховки віддадуть душі тих, що до
них є передані. 33 І на престолі об’явиться Всевишній – суддя. І минуть біди, і належне збереться. 34
Суддя ж сам залишиться, правда
встане, і віра набере сили, 35 і діло
ітиме, і винагороди проявляться, і
справедливості чуватимуть, і несправедливості не спатимуть. 106 І
я сказав: *Першим молився Авраам
за содомітів, *і Мойсей – за батьків, що згрішили в пустині, 107 і
*той, що після нього, – за Ізраїля в
днях Ахаза і Самуїла, 108 і *Давид
– за скруху, і *Соломон – за тих,
що прийшли на освячення, 109 і
*Ілля – за тих, що одержали дощ, і
за мертвого, щоб оживити, 110 і Езекія – за народ в днях Сенахерима,
і численні – за численних. 111 Бо
якщо сьогодні, коли зросло тлінне і
помножилася несправедливість, і
помолилися праведні за неправедних, чому сьогодні так не буде? 112
І він відповів мені, і сказав: Теперішньому віку немає кінця, слава в
ньому безперервно зостається. Задля того вони молилися за немічних,
113 бо день судній буде кінцем
цього часу і початком часу приходу
безсмертного, в якому минуло тління. 114 Знищеним є пояснювання,
відрізане є невірство, зросла ж
справедливість, зійшла правда. 115
Бо тоді ніхто не зможе спасти того,
що згинув, ані звільнити того, що
зв’язав. 116 І я відповів, і сказав:
Це моє перше і останнє слово, бо
краще було б не дати землю Адамові, або, коли вже була дана, змусити його, щоб не згрішив. 117 Бо
чому потрібно людям в теперішньому житті і в скорботі і мертвим
очікувати покарання? 118 О, що
зробив ти, Адаме? *Бо коли ти згрішив, не стався тільки твій упадок,
але й наш, що з тебе ми прийшли.
119 Бо що нам потрібно, якщо є обіцяно безсмертний час, ми ж чинимо смертні діла, і якщо віщованою є нам вічна надія? Бо і ми стали дуже марними. 121 І навіщо відкладені є нам помешкання здоров’я
і певності? Ми ж зле жили. 122 І
оскільки представлена є слава Всевишнього, щоб боронити тих, що
пізніше жили, ми ж ходили поганими дорогами, 123 і що об’явиться
рай, якого овоч залишиться нетлінним, в якому є певне і лікувальне,
124 ми ж не ввійдемо, бо ми жили в
невдячних місцях. 125 І як на звіздах світитимуть лиця тих, які мали
стриманість, бо наші лиця над чорними темнотами, 126 бо ми, коли
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жили, не думали, коли творили беззаконно, що маємо терпіти по смерті. 127 І він відповів, і сказав: Це є
задум заворушень, яким заворушеним буде той чоловік, що народився на землі, 128 щоб, якщо ображеним буде, хай терпить те, що ти
сказав, якщо ж переможе, одержить
те, що кажу. 129 Тому що це є дорога, яку Мойсей, коли жив, об’явив народові, кажучи: Вибери собі
життя, і щоб ти жив. 130 Не повірили ж йому, а після нього ні пророкам й ні Мені, Який заговорив до
них. 131 Тому не було смутку у їхньому вигубленні, так як є прихід
радості над тими, кому запевнене
спасіння. 132 І я відповів, і сказав:
Знаю, Господи, що Ти Всевишній,
названий милосердним. Який люблений тими, що життя ведуть по
його закону, 133 і терпеливий *так,
що терпеливість подає тим, що
згрішили, наче своїми ділами винагородником є, бо дати хоче за правильність прошення, 134 і дуже милосердний всім, що тепер є, і що
минули, 135 і що будуть. 136 Бо якщо не помножить свого милосердя,
не оживе вік з тими, що пішли за
ним. 138 І він дає, так як не дасть
своєї доброти, щоб облегшені були
ті, що беззаконня вчинили, від своїх беззаконь. Не зможе бути оживленою одна десятьтисячна частина
людей. 139 І якщо б суддя не знав
тих, що є очищені його словом, і
очистив би множество зневажань,
ще не залишилося б в безчисленне
множество, хіба дуже мало.

цњхъ черныхъ, ни б^о помы'слихомъ живђщи
когда безако'нно творя'щи чт^о и^мамы по сме'рти терпњти. и^ эTвњща`, и^ рече” Си^ е^сть помышле'нїе подвигненїе чт^о подви'гнетъ и^же на
земли` рожде'нъ е^сть чл~къ, да а^ще ѓ^би'женъ бђдетъ да тръпи'тъ чт^о ре'клъ е^си. а^ще же победи'тъ прие'млетъ чт^о гл~ю ја%ко се'и е^сть [живоT]34 ја%же мољ=сїи рече е^гда` жи'тъ, к лю'демъ
гл~ющи, и^збери` себњ живо'т# (и^) да живе'шъ. не
вњроваша же е^мђ н^о ни по не'мъ прoркомъ, н^о
ни мн^њ и^же гл~алъ е^смь и^мъ. ја%ко не бы'сть
скорбъ въ погђбле'нїе и^хъ, ја%ко прише'ствїе е^сть
ра'дости на ниX и^хже совњтно е^сть сп~сенїе. и^
эTвњща'хъ и^ рекохъ” Вњмъ г~и ја%ко [-]35 званъ
е^си вышнїи милосердъ, [-]36 чт^о любится тњми и^же жи'тїе сътворя'ютъ по зако'нђ е^го, и^
тръпели'въ е^сть, *ја%ко терпњнїемъ подае'тъ
си'мъ и^же съгрњши'ша ја^ко свои'ми дњлы. въздатель е^сть ја%ко б^о да'ти хо'щетъ за пра'во
и^спроше'нїе. и^ мно'го млsрдъ (-)37 (всњмъ)38 ја%же
настоя'ще сђть, і^ и'же минђша і^ е^же бђдђще
сђть” А$ще б^о не ё^мно'жиT [млsрдїя свое^го]39, не
ѓ^живе'тся вњкъ с тњми` и^же (въслњдя'хђ)40
на'нь, и^ даеT ја%ко а^ще не да'сть эT блгsти свое'я,
да ѓ^блегча'тся сїи и^же въ безако'нїе сътвори'ша эT свои^хъ безако'нїи, не възмо'жетъ десято
ты'сящная ча'сть ѓ^живи'ти чл~комъ. и^ сђдїя
а^ще невњдњтъ симъ и^же [ѓ^чище'ни]41 сђть
сло'вомъ е^го, и^ ѓ^чи'ститъ мно'жество рве'нїя не
ё& б^о ѓ^ста'вили бы ся въ бесчи'сленное мно'жество то'кмо ма'ло ѕњло”

Глава 8

Глvа, и~”

1 І він відповів мені, і сказав:
Цей вік зробив Всевишній задля багатьох – будуче ж задля нечисленних. 2 Говорю перед тобою притчу,
Ездро: Як запитаєш землю, і скаже
тобі, що земля дасть дуже багато, з
чого зроблять глиняний посуд, мало ж пороху, де буває золото, так і
дія теперішнього віку. 3 *Бо численні є створені, мало ж спасеться.
4 І я відповів, і сказав: Душе моя,
з’їж розуміння і проковтни мудрість, тому що 5 ти обіцяла слухати
і бажаєш пророкувати, бо не дано
тобі місце тільки щоб жити. 6 Господи, якщо не дозволиш твоєму рабові, щоб ми молилися перед тобою, а даєш нам насіння в серце і
чуття службі, де буде створений
плід, де жити зможе кожний тлінний, який носитиме місце чоловіка.
7 Бо Ти сам є і ми є одним творінням твоїх рук, так як Ти сказав. 8 І
оскільки мені в лоні створене було

эTвњща` къ мн^њ и^ рече. се'и вњкъ сътвори'лъ вы'шнїи мно'гихъ ради. (прише'ствїя)1 же ради ма'ла, гл~ю преD тобо'ю подо'бное е%здра. какоже въспро'сиши земли` и^
речеT т^и ја^ко дасть земли` мно'го болши гд^њ сътворя'тъ скђде'лницы. ма'ло же пра'хъ гдњ` зла'то бђдетъ. та'ко и^ дњя'нїе настоя'щаго вњка. *мно'ѕи б^о сътворе'ни сђть ма'ло же спsется”
И$ эTвњща'хъ и^ реко'хъ, дш~е моя пожри` разђмњнїе и^ поглоти` (мдрsть)2 поне'же ѓ^беща'ла е^си
[слђшати]3. и^ [прoрчествова'ти хотя'щи]4. не бо`
да'но е^сть тебњ пространъство, [токмо]5 жи'ти. ЭO г~и [а^ще не]6 эTпђстиши рабђ` твое^мђ
да мо'лимся преD тобо'ю. и^ дае'ши намъ сњмя
въ срDце и^ чю'в#ство слђжбњ гд^њ пло'д# сътвори'тся. гд^њ жи'ти возмо'жет# вся'къ растлњнъ и^же
носи'ти мњсто чл~кђ. е^ді'нъ б^о е^си и^ е^ді'но сътворе'нїе мы` е^смы рђкђ твое'ю, ја%ко гл~алъ е^си.
и^ ка'ко (мн^њ)7 въ матриси созда'но е^сть тњло
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и^ подаю'щи съста'ви. съдръжи'тся въ ѓ^гни` и^
водњ` твое` творе'нїе. и^ џ~ мsць, стра'ждетъ
твое създа'нїе, (и^) [твое сътворе'нїе]8 и^же в не'и
сътворе'но еs т^о и^же чт^о съхрани'тъ, и^ в# чеM
съхрани'тся, и^ ѓ%бњ же съхраня'тся. [съхране'ное же никогда]9 па'ки ѓ^братиT матрићъ и^же
в не'и расто'ша” Повелњлъ б^о е^си эT иX съста'въ
чт^о е^сть со'сецъ възда'ти млека плоD со'сецъ да
ко'рмится т^о чт^о създа'но е^сть да'же до
вре'мени нњкое^го” И$ па'ки расмо'триT е^го своемђ
млsрдїю, [и^ воспита'лъ]10 е^си е^го твое'и пра'вдњ.
и^ наё^чи'лъ е^си е^го зако'нђ твое^мђ, и^ наказа'лъ
е^си е^го твое^мђ ра'зђмђ. и^ ё^мрътвиши е^го ја%ко свое сътворе'нїе, и^ паки ѓ^живи'ши е^го ја%ко е^ді'но дњло. а^ще б^о погђби'ши е^го и^же толи'кими трђды създа'нъ е^сть твои^мъ повеле'нїемъ (възмо'жно еs наряжа'ти)11, да чт^о сътворя'шеся [съхрани'тся]12. и^ нн~њ [г~и]13 гл~ю ѓ^
вся'ком чл~цњ ты` на'ипаче вњси и^ ѓ^ людеX твои^хъ ради ѓ^ них#же болњзнђю, и^ ѓ^ наслњдїи
твое^м# е^гоже а%зъ рыда'ю и^ ради і^и^л~я кое^го
ско'рбенъ е^смь. и^ [-]14 і^а'кова ради е^гоже а%зъ
болњзнђ'ю” Сего ради начнђ` моли'ти преD тобо'ю
за мя и^ за и^хъ ја%ко ви'жђ паде'нїе наше и^же
ѓ^битае^мъ на зе'мли. н^о слы'шахъ скорње сђдїю и^же пришестве'нъ е^сть” Сего ради ё^слы'ши гла'съ мои и^ разђмњи сло'во мое и^ гл~ю преD
тобо'ю” Нача'токъ словеs е%з#дринъ, пре'жде неже
во'змется, и^ рњхъ, г~и и^же ѓ^бита'еши въ вњки. е^гоже ѓ%чи въздви'гнђты на'ивышъшей а^е'ра. и^ е^гоже прsтл# беZцњ'нныи еs и^ сла'ва неи^спыта'нна. е^мyђ преDстояT во'и а^гг~лъстїи съ тре'петомъ. и^хже съхране'нїе вњтромъ и^ ѓ^гне'м#
ѓбращается. е^гоже слово и%стиnно и^ гл~анїе силно, и^ повелњнїе крњпко и^ разъсмотре'нїе
стра'шно. е^го'же ѓ%бразъ сђхи сътвори` бе'здны,
и^ въ гнњванїе растли'ти сътвори` го'ры. і^ и'стин#нђ свњдњтельствђ'етъ. ё^слы'ши [-]15
мл~твђ раба` твое^го. и^ въ ё^шеса прїими моле'нїе скђделя твое^го [-]16. когда б^о жи'въ гл~ю,
и^ когDа разђмњ'ю эTвњща'ю. ни раз#смо'тришъ
людїи твои^хъ грњси`. н^о и^же тебњ въи%стиннњ слђ'жатъ. ни воньми нечести'ва ја^зы'комъ
ё^че'нїя. н^о и^же твое свњдњтельство съ бо'лњзнїю съхрани'ша. не помы'слиши и^же преD тобо'ю л#жи'во пожи'ша. н^о помяни' сїа и^же эT во'ли твое^я стра'х# позна'ша. неже хо'щеши погђби'ти и^же ско'томъ ѓ^бы'чаи и^мњша. н^о раз#смотри тњ'хъ и^же зако'нъ твои ѓ'би'лно ё^чи'ша. ни прогнњвася нань и^же ѕвњ'реи горши ѓ^сђждени сђть. н^о възлюби'ши и^хъ и^же всегда`
въ [пра'вдђ твою надњются и^ сла'вђ]17. ја%ко
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тіло і даєш члени – в вогні і воді зберігається твоє творіння і 9 місяців
терпить твоє творіння і твої сотворіння, які в ньому створені є. 9 Те,
що зберігає і в чому збережене буде,
і обоє же збережуться. Лоно ж ніколи
знову не віддасть збережене, те, що в
ньому виросло, 10 бо Ти наказав з
їхніх членів, значить з грудей, дати
молоко – плід грудей, 11 щоб те, що
створене, годувалося аж до якогось
часу. І знову Він погляне на нього
своїм милосердям. 12 І Ти його вигодував твоєю справедливістю, і повчив його в законі твоєму, і скерував
його твоїм розумом, 13 і смерті передаси його, як своє творіння, і знову
оживиш його як одне діло. 14 Бо як
погубиш його, що стількома трудами
був створений твоїм наказом, можливим є провадити, щоб те, що створене було, збереглося. 15 І сьогодні,
Господи, говорю про кожного чоловіка. Ти краще знаєш і про твій народ, про яких я вболіваю, 16 і про
твоє насліддя, задля якого я плачу, і
для Ізраїля, задля якого я є сумний, і
Якова, задля якого я вболіваю. 17
Задля цього почну молитися перед
тобою за себе і за них, тому що бачу
наше падіння, нас, що проживаємо на
землі. 18 Але я радше послухав би
суддю, який прийде. 19 Задля цього
почуй мій голос і зрозумій моє слово,
і говоритиму перед тобою. 20 Початок Ездриних слів, раніше ніж буде
забраний і я сказав: Господи, який
живеш навіки, якого очі підняті вище
від повітря, 21 і якого престол є безцінний і слава неосяжна, перед яким
стоять ангельські вояки з тремтінням,
22 яких зберігання вітром і вогнем
повертається, якого слово правдиве, і
ним сказане певне, 23 якого наказ
сильний і постава страшна, якого вид
сухими зробив безодні, і в гніві до
розтаяння привів гори, і свідчить
правду, 24 вислухай молитву твого
раба і в вуха сприйми молитву твого
глиняного посуду. Бо доки я живий –
говорю і доки роздумую – відповідаю. 26 Не споглядатимеш на гріхи
твого народу, але на тих, які тобі по
правді служать. 27 Ані не зважай на
повчання безбожного язиком, але на
тих, що з болем зберегли твоє свідчення. 28 Не думай про тих, що перед тобою неправедно жили, але згадай цих, що з твоєї волі пізнали
страх. 29 Ані не бажай згубити тих,
що мали звичаї скотини, але зглянься
на тих, що славно вивчили твій закон. 30 Ані не гнівайся на тих, що
гірші від звірів, вони були засуджені,
але полюбиш тих, що завжди надіються на твою справедливість і славу. 31 Тому що ми і наші батьки зни-
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кнемо такими звичаями, ти ж задля
нас грішних назвешся милосердним.
32 Бо якщо бажаєш, щоб над нами
змилосердитися, тоді назвешся милосердним нам, що не маємо діл справедливості. 33 Бо справедливі, в яких
є численні відкладені діла, від правдивих діл одержать винагороду. 34
Чим є чоловік, щоб на нього ти лютував, або тлінний рід, щоб так ти
ним засмутився? 35 Бо по правді немає нікого з народжених, хто безбожно не діяв, *і з тих, що надіються,
який не згрішив. 36 Бо в тому сповіститься твоя справедливість і твоя
доброта, Господи, як будеш милосердним до тих, що не мають суті
добрих діл. 37 І Він відповів мені, і
сказав: Правильно сказав ти дещо. І
за твоїми словами, так і буде, 38 тому
що по правді не думатиму на збудування тих, що згрішили, перед смертю, перед судом і згубою, 39 але радітиму над праведним глиняним посудом, і згадаються мандрування ж і
спасіння і одержання нагороди. 40 Бо
так, як я сказав, так і є. 41 Бо так, як
орач на землі сіє багато насіння і
садить багато саджанців, але в часі не
все, що насіяне, спасеться, але й не
все, що посаджене, буде вирване, так
ті, що в віці насіяні, не всі спасуться.
42 І відповів я, і сказав: Якщо я
знайшов ласку, говоритиму, 43 тому
що насіння рільника, якщо не зійде,
то, або не одержить в час твого дощу,
або буде знищене великим дощем, 44
і так воно згине. Бо так і чоловік,
який був створений твоєю рукою, і
ти йому назвав образ, тому що ти є
йому уподібнений, і задля того все
створив і уподібнив рільника до насіння. 45 Не прогнівайся на нас, але
прости твоєму народові і змилосердися над твоїм насліддям, бо ти
помилуєш твоє створіння. 46 І він
відповів мені, і сказав: Те, що є присутнє, є присутнім, і що будуче, є будучим. 47 Багато тобі зостанеться,
щоб ти міг полюбити моє створіння
над мене, тобі ж частіше і то щиріше,
неправедні ж ніколи. 48 Але і в
цьому подиву гідним ти є перед Всевишнім, 49 тому що ти себе упокорив, так як тобі годиться, і не забракло тобі, щоб ти був багато прославлений між праведними. 50 Задля
численних бід і бідноти чиняться їм,
що проживають вік вкінці, що ходили в великій гордості. 51 Ти ж
знову зрозумій і від таких шукай
твою славу, 52 бо вам відкритий є
рай, засадженим є дерево життя, підготовленим є розмноження будучого
часу, збудованим є місто, випробуваним є спочинок, удосконаленим є
добро і вдосконаленою є премуд-
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м^ы и^ эTц~ы на'ши (таковы'ми)18 моры` и^щезнемъ.
ты же ра'ди наs грњшныX млsрдъ въз#зове'шися.
а^ще б^о жела'еши да наs ми'лђеши. тогда` млрsдъ
нарече'шися. мы же не и^мњ'ющи дњла пра'вды.
пра'ведни б^о и%х#же сђть дњ'ла мно'га преставлена
[-]19. эT (и%стин#ныхъ)20 дњ'лъ прїимђтъ м#здђ.
чт^о е^сть (-)21 чл~къ да е^го прогнњва'еши и^ли роD
раз#стлњ'нъ да та'ко ѓ^горче'нъ бђдеши эT него.
въи%стиннђ б^о никто` эT роже'ныхъ е^сть и^же (-)22
нечести'во сътвори'лъ, *и^ эT надњ'ющихъ и^же
не съгрњши'лъ. в# то'мъ б^о възвњсти'тся пра'вда
твоя` и^ бл~гости твоя` г~и, е^гда` млрsдъ бђ'деши
и^мъ и^же не и^мњ'ютъ сђщества бл~гиM дњлоM и^
эTвњща` къ мнњ`, и^ рече. пра'во гл~алъ е^си нњ'которая и^ по словесехъ твои^хъ та'ко и^ бђ'детъ.
ја%ко не и%стиннђ помы'шлю на зда'нїе и^хъ и^же
съгрњши'ша [преD]23 смр~тїю [преD]24 сђдомъ и^ погђбле'нїемъ. н^о ё^блажђся на пра'веднемъ
скђде'лњ (и^ помянђся) прехоже'нїе же и^ сп~се'нїе и^
м#зды` прїя'тїе, ка'ко б^о гл~алъ е^смь та'ко и^
е^сть. ја%ко б^о ра'таи сњ'ет# на земли` сњмена` мно'га,
и^ сажде'нїя мно'жество сади'тъ. н^о не въ вре'мя
вс^я и^же сња'на сђть сп~сется. н^о ни вся` и^же
саже'на сђть (въсто'ргнђтся)25. та'ко и^же въ
вњцњ сњя'ни сђть не вс^и сп~сђтся” И$ эTвњща'хъ и^ реко'хъ. а%ще ѓ^брњтоX блгDть гл~ю, ка'ко
сњ'мя ра'таю а^ще не въсхо'дитъ и^ли не прїе'млетъ во вре'мя до'ждя твое^го, и^ли а^ще
растлњ'но бђ'детъ множе'нїеM дождя та'ко и^
поги'бнет#. (и^) та'ко б^о чл~къ и^же рђкою твое^ю
създа'нъ бы'сть. и^ [т^ы е^мђ ѓ%бразъ]26 и^менова`. ја%ко подо'бенъ [е^си е^мђ]27, (и^) е^го ра'ди
вся` създаl е^си. и^ ё^подоби'лъ е^си [-]28 сњмя
ра'таю. не [прогнњ'ваися]29 на на'съ. н^о прости`
лю'ди твоя. и^ поми'лђи наслњ'дїе твое. ты
же сътворе'нїе твое поми'лђеши” И$ эTвњща` къ
мнњ` и^ рече, и^же сђть настоя'щая настоя'щиM, і^ и'же бђ'дђщая бђ'дђщимъ. мно'го тебњ
ѓ^ста'нетъ да можеши възлюби'ти мое сътворе'нїе наD мя. тебњ же частњ'ише (и^ то скрьнњ'иши)30. непра'ведни же нико'гда. н^о и^ в се'мъ
ди'венъ е^си преD вы'шним#, ја%ко смириlся е^си (-)31
подоби'тся тебњ. и^ не (ѓ^скђди'лся е^си)32 да
междђ пра'веDныX мно'го сла'вишися. бњдъ ра'ди
мно'гихъ и^ нищеты сътворя'юTся иM, и%же ѓбита'ютъ вњ'къ напослњдокъ иже на мно'гђ горды'ню въсходи'ша” Ты же паки вразђмњ'и и^ эT
таковыX (твою`) в#зы'щи славђ. вамъ б^о ѓ^творенъ е^сть ра'и, насажде'но е^сть дре'во живо'тное
ё^гото'вано е^сть (бђдђщаго вре'мени ё^множе'нїе)33. създа'нъ е^сть гра'дъ и^скђше'нъ е^сть
поко'и, съверше'на е^сть бл~госты'ня и^ съверше'на
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премђ'дрость, ко'рень [лђка'въ]34 знамена'нъ е^сть эT
васъ. не'мощь [и^ ко'рь]35 эT ва'съ [-]36 съкры'тъ
е^сть. [и^ на]37 а'да бњжи'тъ [-]38 растлњ'нїе на забве'нїе, проидо'ша болњзни'ви, и^ ја^вле'н# е^сть на коне'цъ съкро'вищъ без#смрътныхъ. не хощи б^о приложи'ти на и%щђщихъ эT ё^множе'нїя и^хъ и^же поги'бнђтъ. и^же и^ тїи прїе'млюще свобо'дђ ё^ничижи'ша вы'шняго и^ зако'на е^го не помні'ша, и^ пђти е^го ѓ^ста'виша. па'че же пра'веднїи е^го попра'ша. *и^ реко'ша въ срDцы свое^мъ нњ'сть б~а. и^бо вњдяще ја%ко мрђтъ” ЈА/ко б^о ваs прїе'млють и^же преDрече'на сђть. та'ко и^хъ (зна'ите)39 и^ мђче'нїя и^же
ё^гото'вана сђть. ни бо (тњ'хъ)40 [-]41 чл~ка погђби'ти. н^о и^ тїи и^же сътворе'ни сђть ѓ^скверниша
и^мя е^го, и^же сътвори и^хъ. и^ небл~года'рни бы'ша
е^мђ и^же ё^гото'валъ и^мъ [-]42 живоT” Кое^я ради ве'щи
сDђ мои нн~њ приближаеTся. и^же не всњмъ показаX
то'кмо тебњ, и^ тебњ таковыхъ малыхъ” И$ эTвњща'хъ и^ реко'хъ. с^е нн~њ г~и показа'лъ е^си мнњ` мно'жество зна'менїи и^же начне'ши твори'ти въ послњднїи чаs, н^о не показаl е^си мнњ` въ кое вре'мя”
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эTвњща` къ мнњ` и^ рече. мњря'щи мњ'ры
[вре'мя]1 в себњ само'м#. и^ бђдетъ е^гда`
видящи е^гда про'идетъ ча'сть нњ'которыхъ зна'менїи и^же преDречена сђть” Тогда`
разђмњ'еши ја%ко томђ` е^сть вре'мя в кое'мъ начина'етъ вы'шнїи посњти'ти вњ'къ чт^о эT е^го
сътворе'нъ бы'сть. *и^ когда ё^зрятъ въ вњ'цњ
гиба'нїя мњстоM [и^]2 людемъ [-]3 смђще'нїе [-]4
тогда` разђмњеши ја%ко эT сиX бысть вы'шнїи
гл~анъ. эT дн~и и^же бы'ша преD [тобо'ю]5 эT нача'ла та'ко б^о все чт^о сътворе'но е^сть въ вњ'къ.
нача'ло [и%мать та'коже и^ скон#ча'нїю]6. и^ сконча'нїе е^сть ја^вле'нно” та'ко и^ вы'шняго времена` нача'ла [и^маютъ]7 ја^вле'нна в чюдесњ'хъ и^ си'лныX и^
сконча'ни и^ въ дњя'нїе и^ зна'менїа. и^ бђдетъ
вся'къ и^же сп~сенъ сътвореn бђдетъ і^ и'же мо'жетъ и^збњжа'ти по дњ'ломъ свои^мъ [и^]8 по
вњ'рњ в кото'рђю [вњ'ровалъ е^си]9 (-)10 ѓ^ста'нется
эT преDрече'ныя бњды. и^ ё^сря'щетъ спsнїе мое в
земли` мое'и и^ въ предњ'лехъ моиX. [ја%ко]11 ѓ^ст~ился е^смь эT вњка и^ тогда` [ё^млрsдятся]12 и^же
нн~њ эTстђпи'ли сђть пђтїи мои^хъ. и^ въ мђче'нїихъ поживђтъ. тїи и^же и^хъ поверго'ша въ
забве'нїе и^же б^о не позна'ша м^я живђщаго бл~готворе'нїя наслњди'ти (-)13 и^же ѓ^горчиша зако'нђ
мое^мђ е^гда` е^ще бя'хђ и^мњ'ющи свободђ и^ е^гда`
е^ще` бы'сть и^мъ ѓ^творено покая'нїа мњ'сто. не
възразђмњша н^о ё^ничижи'ша. симъ требњ по
смр~ти въ мђче'нїи позна'ти. (и^)14 не хощи е^ще
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рість. 53 Лукавий корінь є назначений вами, слабість і кора сховані є
від вас, і до аду біжить тління на
забуття. 54 Минули болі і показався вкінці скарб безсмертних. 55 Адже не бажай додати до шукаючих з
множества тих, що згинуть, 56
вони й самі, приймаючи свободу,
погордили Всевишнім, і його закон
не згадали, і його дороги покинули.
57 А також потоптали його праведних, 58 *і сказали у своєму серці:
Немає Бога, – знаючи, що помруть.
59 Бо так, як вас бере те, що передсказане, так знайте і їх муки, які є
приготовлені, бо не їм погубити
чоловіка. 60 Але ті, що створені,
осквернили ім’я Того, хто їх створив, і були невдячні Тому, хто приготував їм життя. 61 Через цю річ
сьогодні наближається мій суд, 62
що не всім Я показав, хіба лиш тобі
і таким малим, як ти. І я відповів, і
сказав: 63 Ось сьогодні, Господи,
Ти мені показав множество знаків,
які починаєш чинити в останнім часі, але не показав мені в якому часі.

пс. 113
і 52

Глава 9
1 І Він мені відповів, і сказав:
Коли мірятимеш мірки часу в собі
самому, і буде, як побачиш, коли
мине якась частина знаків, які є
предсказані, 2 тоді зрозумієш, що
це є час, в якому Всевишній починає відвідувати вік, який Ним був
створений. 3 *І коли побачать у
віці зміну місць і замішання народів, 4 тоді зрозумієш, що вони про
Всевишнього говорили від днів, які
були перед тобою, від початку. 5
Бо так все, що зроблене є в віці, має
початок і також закінчення, і знищення є явним. 6 Так і часи Всевишнього мають явні початки в
чудах і силах і виконання в дії і
знаках. 7 І буде, що кожний, хто
спасенним стане і хто зможе втекти
через свої діла і через віру, в яку
повірив, 8 омине передсказані біди,
але знайде моє спасіння у моїй землі і у моїх границях, бо Я освятився
у віці. 9 І тоді змилосердяться ті,
що сьогодні відступили від моїх
доріг, і в муках житимуть ті, які їх
кинули до забуття. 10 Бо які мене
не пізнали живими, добродійства одержавши, 11 які зневажили мій закон, коли ще мали свободу 12 і коли ще було їм відкрите місце покаяння, не зрозуміли, але погордили,
цим треба по смерті в муках пізнати. 13 І не бажай ще бути шукачем
як безбожні мучаться, але запитай
як праведні спасуться, і яких є вік, і
задля яких вік, і коли. 14 І я відпо-
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вів, і сказав: 15 Давніше я сказав, і
сьогодні кажу, і пізніше скажу, що
численніші є ті, що гинуть, ніж ті,
що спасуться, 16 так як більшими є
хвилі від краплі. І Він відповів до
мене, і сказав: 17 Яка нива, таке й
насіння, і які квіти, такі й барви, і
який робітник, таке й діло, який
орач, така й земля, тому що був час
віку. 18 І сьогодні, коли я підготував тим, що сьогодні є, раніше,
ніж був вік, в якому вони жили, і
ніхто Мені не заперечить. 19 Тоді
все, що сьогодні створене, буде для
світу воно приготоване і миру, що
немає браку. Закон недосліджений,
зіпсутим є їхнє життя. 20 І Я
подумав про вік – і ось була біда
задля думок, які до нього прийшли.
21 І Я побачив і дуже його помилував, і сховав собі гроно з китиці
винограду, і саджанець з великого
племені, 22 бо згине множество, що
народилося без причини, і хай
збережеться моє гроно і мій
саджанець – це, що з великим
трудом Я доконав. 23 Ти ж, якщо і
ще додаси, щоб минули 7-м інших
днів, але не поститимеш в них, 24
підеш на поле квітів, де немає
збудованого дому, і їстимеш тільки
з польових квітів, і м’яса не покуштуєш, і вина не питимеш, але
тільки квіти. 25 Благатимеш безперервно Всевишнього – і прийду, і
говоритиму з тобою. 26 І я пішов,
так як мені сказав, до поля, що
зветься Ардат, і я там сів між квітами, і я їв з трав поля – і була мені
їхня їжа в ситість. 27 І сталося
після сімох днів, і я лежав на сіні, і
моє серце знову було стурбоване,
так як і раніше. 28 Відкрилися мої
уста, і я почав говорити до Всевишнього, і сказав: 29 Господи,
показуючи нам Себе, Ти показався
нашим батькам в пустині. І що
непотоптаним буде – неплідне, коли вони виходили з Єгипту. І, кажучи, сказав Ти: 30 Ізраїле, ти послухай Мене і насіння Якова – послухайте мої слова. 31 Бо ось Я у
вас сію насіння – закон мій. І він
видасть у вас овоч, і прославитеся в
ньому навіки. 32 Бо ваші батьки,
прийнявши закон, не зберегли, і
моє законне вони не зберегли. І
овоч закону був неплідним, бо не
міг, тому що був твоїм. 33 Бо ті, що
прийняли, згинули не зберігаючи
те, що в них було посіяне. 34 І ось є
звичай, що коли земля приймає насіння або корабель моря чи якась
посудина їжу чи напиток, коли було закінчене 35 те, що в них є посіяне або в чому є разом поставлене
те, що сіяне або поставлене або що
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и^ска'тель бы'ти ка'ко нечести'ви мђ'чатся. н^о
взыщи ка'ко пра'веDнїи сп~сђтся і^ и'х#же вњ'къ, и^
ра'ди кото'рыхъ вњкъ, и^ е^гда” И$ эTвњща'хъ и^
реко'хъ, дре'внее гл~алъ е^смь, и^ нн~њ гл~ю и^ послњ
гл~ю, ја%ко мно'ѕи сђть и^же поги'бнTђ нежели и^же
сп~сђтся” ја%ко ё^мно'жатся во'лны на ка'плю” И$
эTвњща къ мнњ` и^ рече. какова` ни'ва таково и^
сњ'мя, и^ каковы цвњти таковы` и^ пестроты. и^
каковъ дњлатель таково и^ дњ'ло. (-)15 каковъ
ра'таи такова и^ мякота. ја%ко время бы'сть
вњ'ка” И$ нн~њ е^гда` быхъ ё^готовающїи тњ'мъ
и^же нн~њ сђть, пре'же неже бы'сть [-]16 вњ'къ
во'нже ѓ^бита'ша. и^ никто'же проти'вђ рече мнњ”
Тогда` [-]17 (вся'къ) и^же нн~њ сътво'рится въ
ми'ръ т^о ё^гото'ванно, и^ (ми'ра)18 не ѓ^скђдњ'ющи, зако'нъ не и^с#слњдован#. растлњни сђть жи'тїя и^хъ, и^ промысли въ вњк# [-]19. [-]20 и^ с^е
бы'сть бњда ра'ди помышле'нїа и^же в не'мъ
прїидо'ша. и^ видXњ и^ ѓ^прости'лъ е^мђ ѕњло, и^
съкры` мнњ ја%годђ эT гро'зда, и^ сажде'нїе эT колњ'на мно'га. поги'бнетъ б^^о мно'жество и^же беZ
ве'щи рожде'но е^сть. и^ съхрани'тся ја%годица
моя` и^ сажде'ница моя`, и^же вели'кимъ трђдомъ съверши'лъ [-]21” Ты же а^ще (и^) е^ще въспрїимеши, з~, дн~їи и%нњхъ, н^о не пости'шися в
ни'х#, и^деши на' поле цвњтное гдњ до'мъ нњ'сть
създа'нъ, и^ ја^си токмо эT цвњтъ по'льскихъ и^
мя'съ не вкђси'ши, и^ вина` не пїеши, н^о то'кмо
цвњтъ. [-]22 възмоли'ши вы'шняго беZпреста'ни,
и^ прїидђ и^ гл~ю с тобо'ю” І$ и^до'хъ ја%коy рече мнњ
на' поле и^же зове'тся а^рда'џъ, и^ сњдоX та'мо ё^
цвњтъ и^ эT тра'въ польскиX ја^до'хъ, и^ бы'ша
ми` пита'нїе и^хъ в сы'тость” И$ бы'сть по сеDми
дн~ехъ и^ а'зъ лежа'хъ на сенњ. и^ срDце мое паки
смђщашеся ја%ко и^ преже. эTвръзена сђть ё^ста
моя`, и^ начаX гл~ати преD вы'шнимъ и^ реко'хъ. ЭO
г~и т^я наM показђ'ющи, показа'лся е^си эTц~емъ
на'шимъ въ пђсты'ни. [чт^о не поперется (-)23
непло'дное]24 когда бя'хђ и^сходя'ще эT е^гљ=пта.
(-)25 [-]26 и^ гл~юще ре'клъ е^си. т^ы і^и^л~ю послђшаи
м^я и^ сњ'мя і^а^ковле', во'нми слове'съ моиX. с^е бо
а^зъ сњ'ю сњмена на ва'съ зако'нъ мои, и^ сътворитъ въ васъ пло'дъ, и^ просла'витеся в не'мъ
по вњкђ” И$же эTц~ы ва'ши прїе'млюще зако'нъ не
съдръжа'ша, и^ зако'нная моя` не съхрани'ша, и^
бы'сть плоD зако'нъ неродя'щи. не бо можа'ше ја%ко твои бы'сть, и%же ја%ко прїа'ша погибо'ша, не
съхраня'ющи чт^о в нихъ сњ'яно бы'сть” И$ с^е
ѓ^бы'чаи е^сть, да е^гда` прїе'млетъ земля` сњ'мя,
и^ли кора'бль мо'ря, и^ли сосђ'дъ нњ'кїи пи'ща, и^ли
питїя” (-)27 Є$гда бы'сть сконча'но т^о в ни'хъ
сњя'но е^сть, и^ли в че'мъ поста'влено е^сть (вкђ'782
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пњ, т^о что` сњяно, и^ли поста'влено е^сть,) и^ли
и^же прїя'та сђть и^стребя'тся (-)28. (и^) въспрїя'та [ё^же не]29 пребываеT (преD нами), н^о
намъ та'ко не сътворе'но бы'сть” Мы` б^о и^же
зако'нъ прїяли е^смы`, съгрњша'ющи (заблђди'хомъ)30, и^ срDце наше чт^о въспрїя' е^го, ја^ко закон# не поги'бнетъ. н^о пребыва'етъ въ свое^мъ
трђдњ” И$ е^гда гл~ахъ сїя въ срDцы мое^мъ. възрњ'хъ ѓ^чи'ма мои'ма, и^ ви'дњхъ женђ въ деснњ'и стра'нњ. и^ с^е сїя рыда'ше и^ пла'каше съ
гла'сомъ вели'киM, и^ дш~ею боля'ше ѕњло, и^ ѓ^дњя'нїе е^я` раздра'но, и^ пепелъ на главњ` е^я`” И$
ѓ^ста'вихъ помышле'нїе в кото'рыX быX мыслящи.
и^ ѓ^брати'хся к не'и и^ реко'хъ е'и. ѓ^ чеM пла'чеши
и^ чт^о боли'ши дш~ею рече къ мнњ`, ѓ^ста'ви м^я
г~и мои да въспла'чю себе`. и^ приложђ болњзни ја%ко ѕњло ѓ^горчи'хся дш~ею и^ смире'на е^смь ѕњ'ло” И$
рекохъ (-)31, чт^о стра'жDеши рц^ы м^и. и^ рече къ
мнњ`, неплоDна быхъ раба` твоя` и^ не роди'хъ. и^мњ'ющи (-)32 лњтъ, л~. а^зъ б^о пое^ді'ны ча'сы и^
пое^ді'ны дн~и лњтъ, л~, си'хъ. въз#молю'ся вы'шнемђ дн~ь и^ но'щь” И$ бы'сть по л~, лњтехъ, ё^слы'ша м^я б~ъ рабђ` (свою`)33, и^ ви'дњ смире'нїе
мое, и^ вня'тъ скорбњ'нїе мое. и^ да'сть мн^њ
сн~а, и^ ё^блажи'ся на'нь ѕњ'ло а^зъ и^ мђ'жъ мои,
и^ вс^и гража'не мои. и^ почти'хомъ ѕњ'ло крњпкого. и^ въскорми'хъ е^го с трђдомъ вели'кимъ” И$
бы'сть е^гда` растя'ше и^ [прїидетъ]34 прїя'ти
[-]35 женђ`, (сътвори'лъ)36 дн~ь пирныи”

Глvа, і~”
бы'сть е^гда вни'де сн~ъ мои въ чръто'гъ
свои. па'дъ и^ ё'мре, и^ преврати'хомъ вся
свњтлая” И$ въста'шA вс^и гража'не мои`
въ ё^тњше'нїи мое'мъ, и^ почи'хъ да'же до
дрђга'го дн~е до но'щи” И$ бысть е^гдA вс^и почива'хђ да мя ё^тњшатъ да поко'юся” И$ въстахъ но'щїю и^ бњжа'хъ и^ прїидо'хъ ја%ко ви'диши на то'мъ по'ли, и^ помышля'ю ё^же` не възврати'тися въ' градъ. н^о тђ` стоя'ти, и^ не
я'сти и^ не пи'ти, н^о без#преста'ни рыда'ти и^
пости'тися до'ндеже ё^мрђ`” И$ ѓ^ста'вилъ [-]1
словеса` в ни'х же бњ'хъ, и^ эTвњща` съ ја%ростїю к
не'и, и^ реко'хъ бђ'я паче всXњ же'нъ. не ви'диши
пла'чь на'шъ і^ и^же на'мъ слђчи'ся, ја%ко сїѓ'нъ
мт~и на'ша вс^я ско'рбїю скорби'тся. и^ смире'нїю
смирена е^сть [и^ пла'четъ]2 ѕlњнњ'иши” И$ нн~њ
ја^ко вс^и рыда'емъ и^ ско'рбни [е^смы`]3, ја%ко всњ
ско'рбни е^смы`, ты' же скорби'ши ѓ^ е^ді'нњмъ сн~њ”
Въпроси` б^о земли` и^ речетъ тебњ, ја^ко сїя е^сть
и^же и%мать рыда'ти [паде'нїя]4, толи'кимъ на
не'и ражда'ются. и^ эT нея` эT нача'ла вс^и рожде'783

прийняте – вигублене буде і прийняте вже не залишиться перед нами. Але нам так не було зроблено,
36 бо ми, що одержали закон, згрішивши заблукали, ми і наше серце,
що його прийняло. 37 Бо закон не
згине, але зостається у своїм труді.
38 І як я це говорив у моїм серці, я
поглянув моїми очима і побачив
жінку по правій стороні. І ось вона
плакала і ридала великим голосом,
і душею дуже вболівала, і її одіж
роздерта, і попіл на її голові. 39 І я
покинув думки, якими думав, і повернувся до неї, і я сказав їй: 40
Про що плачеш і чому вболіваш
душею? Вона мені сказала: Полиш
мене, мій пане, щоб я плакала і додала болю, тому що мені стало дуже гірко на душі і я є дуже впокорена. 42 І я сказав: Що ти терпиш?
Скажи мені. І вона мені сказала: 43
Я, твоя раба, була неплідною і не
родила, маючи 30-ть літ. 44 Адже я
кожної години і кожного дня в цих
30-х роках благала Всевишнього
день і ніч. 45 І сталося, що після
30-х років Бог вислухав мене, свою
рабиню, і побачив моє впокорення,
і прислухався до моєї скорботи, і
дав мені сина. І я ним дуже зраділа,
я і мій чоловік, і всі мої громадяни.
І ми дуже вшанували Сильного. 46
І я його вигодувала з великим трудом, 47 і сталося, коли він виріс і
прийшов взяти жінку, зробив він
день бенкету…

Глава 10
1 І сталося, коли ввійшов мій
син до своєї кімнати, впавши він і
помер. 2 І ми погасили всі свитила,
і всі мої громадяни встали, щоб мене потішити. І я спочила аж до другого дня, до ночі. 3 І сталося, що як
всі перестали мене потішати, щоб я
заспокоїлася, і я встала вночі і втекла і прийшла, так як бачиш, на це
поле. 4 І думаю вже не повернутися
до міста, але тут зостати, і не їсти, і
не пити, але без перерви плакати і
постити, доки не помру. 5 І я полишив слова, в яких же був я, і відповів зі злістю до неї, і сказав: 6 Дурна понад всіх жінок, чи ти не бачиш нашого ридання і що нам трапилося, 7 що Сіон – наша мати вся
засмучена смутком, і впокорена
впокоренням, і дуже плаче? 8 І тепер же ми всі плачемо і є сумні, і
всі є засмучені, ти ж плачеш за одного сина. 9 Адже запитай землю і
скаже тобі, тому що вона є тою, яка
має оплакувати падіння стількох,
що на ній народжуються – 10 і з неї
на початку всі народилися – інші
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прийдуть. І ось майже всі йдуть в погибель. І буде вигублення їх множества. 11 І хто ж має плакати, але й
більше, хіба не ця? Тому що таке
множество згинуло, ти що плачеш за
одного? Як же скажеш мені, 12 що
мій плач не є подібний до землі, тому
що згинув овоч мого лона, якого я в
болі породила і з болем породила, 13
земля ж – за шляхом землі, відходить
же до неї множество присутнє, так як
трапилося. І я тобі кажу: 14 Так як ти
з болем породила, так і земля дала
свій плід чоловікові від початку, Тому, хто зробив її. 15 Тож сьогодні
затримай сама собі твій біль і сильно
носи ті випадки, що тобі трапилися.
16 Бо, якщо справедливими вважаєш
божі межі і його рішення, одержиш
час і в таких будеш хвалена. 17 Ввійди ж до міста до свого мужа. І вона
сказала мені: 18 Не зроблю ані не
ввійду до міста, але тут помру. 19 І я
додав говорити до неї, і я сказав: 20
Не чини цього слова, але зволь чинити за моєю порадою – наскільки падіння Сіона потішиш в болі Єрусалиму. 21 Бо бачиш, що наші святині
опустілі, і наш престіл є знищений, і
наша церква знищена, 22 і наш псалтир упокорений, і замовкла пісня, і
наша радість полонена, і світло нашого світильника погашене, і кивот
нашого завіту відкинений, і наші святощі сплюндровані, й ім’я, яке названо над нами, є близьке до збещещення, і наші свободи потерпіли впокореня, і священики є спалені, і наші
левіти пішли в полон, і наші дівчата є
збещещені, і наші жінки потерпіли
насильство, і наші праведні є схоплені, і наші діти згинули, і наші молоді послужили, і наші сильні стали
безсильними. 23 І те, що з усього
найбільше, – знак Сіону. Оскільки
він позбавлений є своєї слави, він і є
переданий в руки тих, що нас зненавиділи. 24 Отож, ти відкинь твої численні скорботи і відклади від себе
множество болів, щоб тебе полюбив
Сильний і Всевишній, зробив тобі
спокій, спокій від трудів. 25 І сталося, що коли я до неї говорив, її
лице нагло сяяло, і образ її лиця видавав блеск, так що я дуже налякався
її і думав, що б це було. 26 І ось
нагло вона великим голосом випустила звук, повний страху, щоб зі шумом зрушилася земля від жінки. І я
побачив – 27 ось жінка більше мені
не являлася, але будувалося місто і
показувалося місце з великими основами. І я злякався і закликав великим
голосом, і сказав: 28 Де є ангел Уріїл,
який напочатку прийшов до мене?
Тому що він мене завів до цього
великого жаху розуму. І мій кінець
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нїи, и%ныи прїидђтъ. и^ се` близ#ко в#сњхъ в# поги'бель хо'дятъ і^ и^стребле'нїя бђдетъ мно'жества иX и^ кто` б^о и%мать рыда'ти н^о и^ паче
токмо сїя и^же толи'ко мно'жество поги'бе, неже ты` и^же за е^ді'наго болњзнђ'еши” А$ще же рече'ши мн^њ ја%ко нњсть пла'чь мои подо'беn земли`
ја%ко плодъ чре'ва мое^го поги'бе. е^гоy в# печа'ли породи'хъ и^ со бо'лњзнїю (роди`)5 земля' же по пђти` земли`, и^дет# же в# нея` мно'жество настоя'щее. како [слђчи'ся]6 и^ а'зъ тебњ рекђ, ја%ко
ты` съ трђдомъ роди'ла е^си, та'ко и^ зеMля`
да'сть плоD свои чл~кђ эT нача'ла е^мђ и^же сътвори'лъ ея`. нн~њ б^о въздержи` сама` себњ бо'лњзнь твою`. и^ крњпко носи` и^же тебњ слђчи'шася паде'нїя. а^ще б^о ѓ^правди'ши предњлы
бж~їи [и^ совњты е^го]7” Прїемлеши вре'мя и^ въ
[таковы'хъ]8 похва'лишися вни'ди б^о въ' градъ
къ мђжђ свое^мђ, и^ рече къ мнњ`, не сътворю`
ни вни'дђ въ' градъ н^о зде` ё^мрђ`. и^ преDста'виX
(-)9 гл~ати к не'и, и^ реко'хъ. не мози` сотвори'ти
се` сло'во, н^о и^зво'ли (по совњтђ мое^мђ)10, коли'ко
паде'нїе сїѓ'на ё^тњшиши ради болњзни і^ерsлі'ма” Ви'диши б^о ја^ко ѓ^сщ~енїе на'ше ѓ^пђстњ`. и^
ѓ^лта'рь нашъ сътре'нъ еs. и^ цр~ковь наша разоре'на е^сть” и^ ўаlты'рь нашъ смире'нъ е^сть, и^
пњснь ё^млъча`, и^ ра'дость свя'зана е^сть, и^
свњща свњтилника на'шего погаше'на е^сть. и^
кїѓ'тъ завњта на'шего (ѓ^браще'нъ е^сть)11, и^
ст~ая на'шA и^змњне'на сђть і^ и'мя чт^о възва'но е^сть на наs близко ѓ^скверненїя е^сть, и^ (свободы)12 наши ё^коре'нїе тръпњли сђть. и^ сщ~ен#ницы пож#же'ни сђть. и^ левљ=ти наши въ плене'нїе и^до'ша. и^ дв~цы наши ѓ^скверне'ни сђть.
и^ же'ны наша наси'лїе тръпњша. и^ пра'веднїи
на'ши въсхище'ни сђть и^ ѓ'троцы наша и^зги'бнђша і^ ю'ноши наши слђжи'ша. и^ крњпци наши и^знемого'ша” И$ чт^о всњмъ на'ипа'че знамена'нїе сїѓ'на. ја%ко и^зы'иде эT сла'вы своея (-)13.
ја%же и^ преда'нъ е^сть в рђка'хъ и^же насъ ненави'дњша” Ты' (бо)14 эTрњ'еши твои` ско'рби мно'ги. и^ эTложи` эT себе` мно'жество бо'лњзнїи да
тя` възлю'битъ крњпкїи и^ поко'и сътвори'тъ
тебњ вы'шнїи покое'нїе трђда” И$ бы'сть е^гда`
гл~ахъ е'и [-]15 лице' ся сїя'ше ско'ро, и^ ѓ'бразъ
блиста'нїе сътворяше видњнїе е^я`” да [бы'хъ
ё^жа'сенъ]16 ѕњло к не'и. и^ помышля'хъ чт^о
бысть сїе. и^ се` ско'ро эTпђсти` шђ'мъ гла'сомъ
вели'кимъ стра'хомъ по'лнымъ да въздвига'шеся земля` [эT жены`]17 съ шђ'момъ” И$ ви'дњхъ
(-)18 с^е на'ипаче жена` не ја^вля'шеся мн^њ н^о
гра'дъ созида'шеся и^ мњсто показа'шеся эT
ѓ^снова'нїя вели'кихъ, и^ ё^страши'хся и^ возопиX
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гла'сомъ вели'кимъ, и^ реко'хъ гдњ` е^си` ё^рїель
а^гг~лъ и^же эT начала прїиде къ мн^њ. ја%ко то'и
м^я сътвори` прїити` въ мно'жествњ ё^жаса ё^ма` сего” И$ бысть коне'цъ мои в растлњнїе, и
мл~тва моя в# поноше'нїе, и^ е^гда бы'хъ гл~ющи
сїя. с^е прїиде къ мн^њ [-]19 и^ ви'дњ м^я, и^ се`
бы'сть поставле'нъ ја^ко мр~твъ и^ ра'зђмъ мои
ѓ^чюжде'нъ бы'сть, и^ дръжа` десни'цђ мою, и^
въскрњпи` м^я и^ постави м^я на' нозњ мои`. и^
рече м^и чт^о тебњ е^сть и^ въскђю [-]20 ѓ^скорбе'нъ е^сть ра'зђмъ твой, и^ чю'вство срDца
твое^го. [и^ въскђ'ю въскорби'шися]21 и^ реко'хъ
ја%ко ѓ^ста'вилъ м^я е^си (и^) а'з# сътвори'хъ по словесе'мъ твои^мъ, и^ взыидо'хъ на' поле и^ се` ви'дXњ
и^ ви'жђ чт^о не могђ провњща'ти. и^ рече къ
мн^њ, ста'ни ја^ко мђжъ и^ въздви'гнђ т^я. и^
рекохъ, гл~и г~и мои (и^)22 не ѓ^ста'ви м^я ја^ко да
не в сђетњ` ё^мрђ`. ја%ко ви'дњхъ и^же не свњдяхъ, и^ слы'шђ и^же не свњмъ и^л^и чю'вство
мое лже'тъ, и^ дш~а моя мечта'нїе видя. нн~њ
б^о помолю' ти ся да ска'жеши рабђ` твое^мђ въ
ё'жасњ семъ. и^ эTвњща` къ мн^њ и^ рече слы'ши
м^я, и^ наё^чђ` тя` и^ рекђ` тебњ ѓ^ кои'хъ бои'шися ја%ко вы'шнїи эTкры'етъ тебњ та'ины
вели'ки. видњ правъ пђть твои, ја%ко безъпреста'ни скорби'шися за лю'ди твоя`, и^ ѕњло рыда'еши сїѓ'на ради. тђ б^о ра'зђмъ видњнїя
[-]23 и^же тебњ ја^ви'ся прежде ма'ло. е^я'же ви'дњл#
е^си рыда'ющи [-]24 нача'лъ е^си ё^тњша'ти е^я`.
нн~њ же ё^же` лица` же'ньска не ви'диши. н^о ја^ви'ся
тебњ гра'дъ созида'ти и^ ја%ко провњща'ше тебњ
эTпаде'нїе сн~а ея`. с^е е^сть эTрњше'нїе” се жена`
ю%же ви'дњлъ е^си сїя е^сть сїѓ'нъ, [и^ ја^ко
речетъ тебњ]25 и^же и^ нн~њ позри'ши, ја%ко граD
създа'нъ. и^ ја%ко речетъ тебњ и^же безъпло'дна
быs, лњтъ, л~, (и^)26 чт^о бя'хђ (лњта)27 [л~]28,
къгда не бы'сть в немъ е^ще жрътва прино'шена” И$ бысть по лњтеX [л]29, [-]30 созда` (соло'монъ)31 граD. и^ принесе` приноше'нїе, тогда е^гда
роди` непло'ды сн~а, и^ чт^о т^и рече ја^ко въспи'та
е^го съ трђдомъ, т^о бы'сть. ѓ^битанїе въ і^ерsлимњ, и^ ја%ко рече тебњ да сн~ъ мои грядђщи
въ свои чрътогъ мрътвъ бы'сть, и^ слђчи'ся
е^мђ паде''нїе. т^о бы'сть и^же сътворе'но е^сть
паде'нїе і^ерsліMско и^ с^е ви'дњлъ е^си подо'бїе е^я`. [и^]32
ја%ко сн~а рыда'ше, [-]33 нача'лъ е^си ё^тњша'ти е^я`.
(и^) эT сихъ и^же слђчи'шася сїя бя'хђ тебњ
ѓ^тво'рена. и^ нн~њ ви'дњ вы'шнїи ја%ко дш~ею
ско'рбенъ е^си. и^ ја%ко всњмъ срDцемъ терпи'ши
за'нь ја^ви'ся тебњ свњтлость сла'вы е^го и^ красота` лњпоты` е^го” Сего б^о ради рекоX тебњ да
живе'ши в по'ли гд^њ нњсть до'мъ създа'нъ.
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був у зітління, і моя молитва в погорду. 29 І коли я це говорив, ось
він прийшов до мене і побачив мене. 30 І ось я був поставлений як
мертвий і мій розум відчужений
був, і він держав мою правицю, і
скріпив мене, і поставив мене на
мої ноги, і сказав мені: 31 Що тобі
є? І чому засмутився твій розум і
почуття твого серця, і чому ти засмутився? І я сказав: 32 Тому що ти
мене покинув. І я зробив за твоїми
словами і вийшов в поле. І ось я
побачив і бачу те, що не можу вимовити. І він сказав до мене: 33
Стань як чоловік, і підніми себе. І я
сказав: 34 Говори, мій пане, і не покинь мене, щоб я не помер в марноті, 35 тому що я побачив те, чого я
не знав, і я чую те, чого не знаю. 36
Або чи моє чуття помиляється і марить моя душа? 37 Адже тепер благаю тебе, щоб ти показав твоєму
рабові розв’язку про цей жах. І він
відповів мені, і сказав: 38 Послухай
мене і навчу тебе, і скажу тобі про
що боїшся, тому що Всевишній
об’явить тобі багато таємниць, 39 Я
побачив твою правильну дорогу,
тому що ти безперестанно сумуєш
за твій народ і дуже ридаєш задля
Сіону. 40 Бо це роз’яснення видіння, що тобі з’явилося перед коротким часом, 41 яке ти побачив: що
плакала жінка, а ти почав її потішати. 42 Тепер же вже виду жінки
не бачиш, але тобі з’явилося місто,
що будувалося, 43 і вона розповідала тобі про випадок її сина – це є
роз’яснення. 44 Ця жінка, яку ти
побачив, – це є Сіон. І як вона сказала тобі те, що й сьогодні бачиш,
як збудоване місто. 45 І коли вона
тобі сказала, що була неплідною
30-ть літ і що було 30 літ, коли не
було в ній ще жертви приношення,
46 і сталося, що після 30-х років
Соломон збудував місто і приніс
жертви – тоді, коли вона неплідна
породила сина. 47 І те, що тобі сказала, що я годувала його з трудом –
це було проживання в Єрусалимі.
48 І коли сказала тобі, що мій син,
прийшовши до свого покою, помер
і трапилося йому падіння – це було
те знищення Єрусалиму, що сталося. 49 І ось ти побачив її подобу і
як вона оплакувала сина, і ти почав
її потішати в тому, що трапилося –
це тобі було об’явлене. 50 І сьогодні Всевишній побачив, що ти засмучений душею і що всім серцем
терпиш за неї – тобі з’явилася світлість його слави і вродливість його
краси. 51 Бо задля того я тобі сказав, щоб ти жив в полі, де немає
збудованого дому, 52 бо я знаю, що
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Всевишній починав тобі це показувати. 53 Задля того я тобі сказав,
щоб ти прийшов у поле, де немає
основи будови, 54 бо не могло добре діло – людський витвір встояти
в місці, де починало показуватися
місто Всевишнього. 55 Ти ж не
бійся ані хай не злякається твоє
серце, але ввійди і поглянь на світлість і величність будови, скільки
ти є спроможний бачити видіння
очима. 56 І після цього почуєш,
скільки сприйме слух твоїх вух
слухати. 57 Ти є блаженний понад
багатьох, і ти є покликиний перед
Всевишнього, так як і нечисленні.
58 В ночі, яка завтра буде, залишишся тут, 59 і Всевишній покаже
тобі ті більші видіння, які зробить
живучим на землі від останніх днів.
60 І я спав тієї ночі і другої, так як
він мені сказав.

Глава 11
1 І я побачив сон: і ось з моря
виходив орел, в якого були 12-ть оперених крил і три голови. 2 І я побачив: і ось він розпускав свої крила по всій землі, і всі небесні вітри
дули до нього і збиралися. 3 І я побачив: і з його пер родилися пера
протилежні. І вони були в дрібних і
малих перах. 4 І ті його голови були спокійні, і середня голова була
більшою від інших голів, але вона
спочивала з ними. 5 І я побачив: і
ось орел літав на пір’ї своїм і царював над землею і над тими, що проживали на ній. 6 І я побачив, як йому підчиненою була вся піднебесна, і ніхто йому не протиставився,
ані одне з створінь, що є на землі. 7
І я побачив: і ось піднявся орел на
своїх кігтях і видав голос своїми
перами, кажучи: 8 Не чувайте всі
разом, спіть, кожний один у своєму
місці, і чувайте на час – 9 голови ж
на пізніше хай бережуться. 10 І я
побачив: і ось голос не виходив з
його голови, але зсередини його тіла. 11 І я почислив його протилежні пера, і їх було вісім. 12 І я побачив: і ось з правого боку повстало одне перо і царювало по всій землі. 13 І сталося, що коли він царював, прийшов йому кінець, і не з’явилося його місце. І піднялося інше
перо і царювало, володіючи багато
часу. 14 І сталося, що коли царював
і приходив його кінець, щоб не появлявся, так як попередний, 15 і ось
виданий був йому голос, кажучи:
16 Послухай ти, що ввесь час ти
держав землю, це завіщаю тобі
раніше, ніж почнеш нез’являтися:
Ніхто після тебе не триматиме твій
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вњм# б^о а^зъ ја%ко вы'шнїи начина'ше тебњ показа'ти сїя. сего ра'ди реко'хъ тебњ да прїидеши
на ни'вђ гдњ` нњсть ѓ^снова'нїя съзида'нїю. ни
б^о можа'ше дњло бл~го творе'нїе чл~ческо въздержа'ти въ мњстњ гдњ начина'шеся вы'шнїи
гра'дъ показа'ти. ты' бо не бо'ися ни ё^стра'шится срDце твое, н^о вни'ди и^ ви'ждь свњтлость и^ вели'чества създа'нїя. коли'ко възмо'жно
е^сть тебњ видњнїе ѓ^чесе'мъ ви'дњти. и^ посе'мъ слы'шиши коли'ко прїемлетъ слыша'нїе ё^шесе'мъ твои^мъ слы'шати. ты` (-)34 блж~нъ е^си
на мно'ѕњхъ и^ зва'нъ е^си преD вы'шняго ја%ко и^
ма'ло. но'щъ и^же заё'тра бђдђщи пребыва'е^ши
т^ђ, и^ пока'жетъ тебњ вы'шнїи та` видњнїя
[бо'льши]35 и^же сътвори'тъ (-)36 ѓ^бита'ющиM на
земли` эT послњднихъ днїи. и спахъ т^ђ но'щь
и^ дрђгђю ја%ко рече мн^њ”

Глvа, а~і”
1

[-] ви'дњхъ со'нъ и^ с^е въсхожа'ше эT мо'ря ѓ^релъ е^мђже бя'хђ, в~і, кри'лъ пернатыX и^ главы` тр^и” И$ ви'дњхъ и^ с^е простира'ше кри'лњ свои` на все'и земли`, и^ вс^и
вњтри нбsнїи надыхахђ в него` и^ [-]2 собира'хђся”
И$ ви'дњхъ и^ эT пе'рїя е^го родяхђся сђпротивъ
перїе, и^ тїи сътворя'хђ в пер#натыхъ дро'бныхъ и^ малыX, (і^ и^же)3 гла'вы его бя'ше поко'ини,
и^ среDняя глава` бы'сть бо'лши и%нњхъ гла'въ, н^о
та` покоя'шеся с ни'ми” И$ ви'дXњ и^ се^ ѓ^релъ летя'ше на пњрїи свое^мъ. и^ црsтвова на' земли, и^
на живђщиX на не'и. и^ ви'дњхъ ја%ко повиновена
е^мђ бысть вся поDнбsая. и^ никто е^мђ противля'шеся. ни е^диn эT твари и^же е^сть на' земли”
И$ ви'дњхъ и^ с^е воста` ѓ^релъ на но'кти свои`, и^
пђсти гла'съ перїемъ свои^мъ гл~ющи. не хо'щите вси` вкђпњ бди'ти, спњте е^ді'нъ ко'ждоже
въ мњстњ свое^мъ и^ по время бди'те. главы'
же по'слњ да съхраняTся” И$ ви'дњхъ, и^ с^е глаs не
и^схожDа'ше эT (главы`)4 е^го, н^о эT среды тњла е^го,
и^ чтохъ проти'внїи перїа е^го [и^]5 сихъ бя'ше
ѓ%смь” И$ ви'дњх# и^ с^е ѓ^деснђю странђ` воста е^ді'но перо и^ црsтвова на все'и земли`” И$ бысть е^гда` црsтвова'ше [-]6 прїидетъ е^мђ конеw и^ не ја^ви'ся [-]7 мњсто е^го, і^ и'но воста`, и^ црsтвова'ше,
[-]8 то'и мно'го дръжа вре'мя. и^ бысть е^гда` црsтвова'ше и^ грядя'ше конецъ е^го. да не ја^ви'тся ја%ко прь'выи. и^ с^е гла'съ эTпђщенъ томђ`
гл~ющи” (Слы'шите)9 и^же толи'ко вре'мя дръжа'лъ е^си зе'млю. сїя [завњща'ю тебњ` пре'же неже`]10 начне'ши не ја^ви'тися, нњкт^о по тебњ
въздеrжи'тъ время твое` н^о ни по'лъ е^го. и^ въздвижеся тре'тїи (дръжа'ти)11 кня'ѕьство ја%ко
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(и^) прь'выи и^ не ја^ви'ся и^ то'и” И$ та'ко слђча'шеся (и^) всњхъ и%нњхъ (и^) е^ді'нымъ кня'ѕьство носи'ти, и^ паки никогда` ја^ви'тися, и^
ви'дњхъ и^ с^е въ вре'мя (сњдя'щи)12 пе'рїя
въздвига'хђся [-]13 ѓ^де'снђю странђ` да дръжаT
и^ тїи кня'ѕьство, и^ эT тXњ бы'ша и^же дръжа'хђ, н^о ско'ро не ја^вля'хђся. (и^же)14 и^ нњкоторїи эT ни'хъ воздвига'хђся н^о не дръжахђ
кня'зьства” И ви'дњхъ посе'мъ, и^ с^е не ја^ви'шася, в~і, кри'лъ, и^ дв^а кри'лњта. и ничто` бя'ше
ѓ^ста'ло въ тњлњ ѓ^рли` токмо [дв^њ]15 главњ`
поко'юща и^ ше'сть крилати” И$ ви'дњхъ и^ с^е
ше'сть перна'тыхъ раздњле'ни сђть дво'е. и^
пребы'ша поD главо'ю чт^о е^сть на де'снњи странњ`. (и^же)16 четы'ре пребыва'ше въ мњ'стњ свое^мъ” И$ ви'дњхъ и^ с^е сїя поDкри'лїа мышляхђ
възDвигнђти и^ дръжа'ти княZство. И$ ви'дњхъ
и^ с^е е^ді'на въздви'жена еs н^о ско'ро не ја^ви'ся. и^
вто'рыя [-]17 скорњ'ише неже пр'ьвїи не ја^ви'шася” И$ ви'дњхъ и^ с^е дв^а и^же свы'ше къ себњ
са'ми помышля'хђ и^ тїи` црsтвова'ти. и^ в неM
е^гDа помышля'хђ с^е е^ді'нъ покоющђ главђ`, и^же
бысть среDнїи и^ въз#бня'ше. сїя б^о бысть
двњма главаM бо'льшая” И$ ви'дњхъ ја^ко съвръше'ны сђть дв^њ главы` съ собо'ю, и^ с^е эTвраще'на е^сть глава` с тњми и^же с не'ю бяхђ. и^
снњдь дв^њ поDкрилята и^же помышляхђ црsтвова'ти” Сїя же глава` [ё^страши]18 вс^ю зе'млю, и^ [владя'ше на не'и тњмъ и^же ѓ^бладаюT
землю]19 съ трђ'достїю мно'гою. и^ си'л#ныхъ
дръжа` селенїя зем#ская на всњхъ крилXњ и^же
бы'ша” И$ ви'дњх# посемъ, и^ с^е поl главы` ско'ро не
ја%ви'ся и^ т^о ја%ко кри'лњ. (эTлђчи'ша)20 же ся
дв^њ главы` и^же и^ т^њ та'коже црsтвова'шA на'
земли и^ на ни'хъ и^же ѓ^бита'ютъ в не'мъ” И$
ви'дњхъ и^ с^е пожре` главђ` ѓ^деснђю странђ` и^же
ѓ^шђ'юю” И$ слы'шахъ глаs гл~ющъ м^и. зри` проти'въ тебе`. и^ знаменаи чт^о ё%зриши” И$ ви'дњхъ и^ с^е ја^ко левъ прогнњ'ванъ эT лњ'са ры'щђщъ. и^ [ви'дњхъ]21 ја%ко посыла'ше гла'съ члчsкїи къ ѓ^рлђ (-)22 рекђщи” Слы'ши т^ы и^ гл~ю
тебњ, и^ речеT вы'шнїи тебњ. н^и ли ты е^си
и^же на и^звышилъ эT четы'реX животныхъ и^же
сътвориX. црsтвова'ти въ вњцњ мое^мъ. и^ да
по ниX прїидетъ конецъ вњка [иX]23” И$ четвеrтыи грядђщи побњди'лъ вся` живо'тная и^же
прїидо'ша. и^ си'лою дръжаl вњкъ съ трепетомъ мно'гимъ, и^ вс^ю вселеннђю съ трђ'достїю стропти'во (-)24 [всели'лся]25 толи'кимъ
вре'менемъ селенїи зем#скихъ с лестїю” И$ сђди'лъ е^си зе'млю не съ и'стинною. смђтиl б^о
е^си кро'т#кихъ. и^ възразилъ е^си поко'ющихъ.
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час, але й ні половину його. 18 І
третій піднявся держати князівство,
так як і попередні. І той і не появився. 19 І так траплялося і всім іншим, що й поодиноко князівство держали, і знову більше не появлялися.
20 І я побачив: і ось в часі сидячі пера піднімалися з правого боку, щоб
тримали й вони князівство, і з них
були ті, що держали, але швидко не
з’являлися. 21 Бо й деякі з них підносилися, але не тримали князівства.
22 І я побачив після цього: і ось не
з’явилося 12-ть крил і два крильця.
23 І нічого не залишилося в тілі орла,
хіба що дві голови, що спочивали, і
шість крилець. 24 І я побачив: і ось
шість окрилених поділилися на два і
зосталися під головою, що є з правого боку, ті чотири залишалися на
своєму місці. 25 І я побачив: і ось ці
підкрильцята думали поставити і
тримати князівство. 26 І я побачив: і
ось одне піднялося, але скоро не появилося, 27 і другі швидше, ніж попередні не з’явилися. 28 І я побачив: і
ось два, що вгорі, самі в собі, думали
й ті царювати. 29 І як думали про це,
ось одна відпочиваюча голова, що
була посередині, й збудилася, бо вона була більша від двох голів. 30 І я
побачив, як дві голови були з собою
досконалі. 31 І ось повернулася голова з тими, що були з нею, і з’їла два
крильця, що думали царювати. 32 Ця
ж голова перелякала всю землю і володіла на ній тими, що володіють
землею з великим трудом, і держала
земські поселення володарів більше
від всіх крил, які були. 33 І я побачив
після цього: і ось пів голови скоро не
з’явилося, і вона так як крила. 34 Відлучилися ж дві голови, які також, і ті
царювали над землею і над тими, що
живуть в ній. 35 І я побачив: і ось
голова з правого боку пожерла ту, що
з лівого. 36 І я почув голос, що говорив мені: Поглянь напроти себе і зазнач, що бачиш. 37 І я побачив: і ось
наче розгніваний ревучий лев з лісу, і
я почув як видав голос людський до
орла, мовлячи: 38 Почуй ти, і говоритиму тобі, і Всевишній промовить до
тебе: 39 Чи ти не є той, який залишився з чотирьох звірів, яких я створив, щоб володіли в моїм віці і щоб
через них прийшов кінець їхніх часів? 40 І четвертий, приходячи, переміг всіх звірів, які прийшли, і силою
тримав вік з великим тремтінням і
всю вселенну дуже страшно, з трудом поселився, впродовж стільки часу в земних поселеннях з обманою.
41 І ти судив землю не по правді, 42
бо ти турбував лагідних, і зранив
спокійних, і полюбив брехливих, і
знищив помешкання тих, що давали
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овоч, і упокорив стіни тих, що тебе
не перемогли. 43 І твоє впокорення
підніметься до Всевишнього, і твоя
гордість до Сильного. 44 І поглянув Всевишній на горді часи – і ось
вони скінчилися, і його беззаконня
звершилися. 45 Задля того тобі не
появився орел, і твої страшні крила, і твої препогані крильця, і твої
лукаві голови, і твої дуже погані
кігті, і все твоє марне тіло, 46 щоб
від почила вся земля, і стала
звільненою від твоєї сили, і надіялася на суд милосердя Того, Хто
її створив.

Глава 12

дан. 7

1 І сталося, що коли лев говорив
ці слова до орла, і я побачив: 2 і ось
та голова, що залишилася, й не з’явилася, чотири крила, які прейшли
до нього, вони й випрямилися, щоб
царювати. І їхнє царство було коротким і повним замішання. 3 І я
побачив: і ось вони не з’являлися, і
все тіло орла розпалювалося, і земля дуже злякалася. І від будучого в
жаху ума і від великого страху я
чував, і я сказав моєму духові: 4
Ось ти подав мені те, в чому досліджуєш шляхи Всевишнього. 5 Ось
ще я був змучений душею, і я був
дуже виснажений моїм духом, і в
мені є мало сили від великого страху, яким я перелякався цієї ночі. 6
Тепер, отже, благатиму Всевишнього, щоб мене скріпив аж до кінця. 7 І я сказав: Владико! Господи!
Якщо я знайшов ласку перед твоїми очами, і якщо я оправданий перед тобою понад численних, і якщо
дійсно підніметься моя молитва перед твоїм лицем, 8 підкріпи мене і
покажи мені, твоєму рабові, пояснення і значення того страшного
видіння, щоб ти вповні потішив
мою душу. 9 Адже Ти мене мав за
гідного, щоб показати мені останні
часи. І Він сказав до мене: 10 Це є
пояснення цього видіння: 11 орел,
якого ти побачив, що він підносився з моря, – це є царство, що показаним було в видінні *Даниїла, твого брата. 12 Але не є йому пояснене те, що Я сьогодні тобі поясню.
13 Ось прийдуть дні і на землі повстане царство, і буде страшніше від
всіх царств, що були перед ним. 14
Царюватимуть же в ньому 12-ть
царів, один після одного. 15 Той,
що другим почне царювати, і він
триматиме найбільше часу з дванадцятьох. 16 Це є пояснення 12тьох крил, які ти побачив. 17 І той
голос, який ти почув, який не був
виголошений з його голів, що вихо-
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[-]26 и^ възлюбилъ ло'жных# и^ разорилъ е^си жили'ща
и^хъ и^же плодя'хђ. и^ смири'лъ е^си стњны иX и^же
тебе` не побњди'ша” И$ възыидетъ ё^коре'нїе [твое]27
к вы'шнемђ, и^ гордыня твоа` къ крњпкомђ. и^
възрњ вы'шнїи [го'рдая]28 времена`. и^ с^е сконча'на
сђть, и^ [безако'нїя]29 е^го съвръше'на сђть” Сего ради [не]30 ја^ви'ся т^ы ѓ^реl и^ кри'лњ твои` гро'зныя,
и^ криля'та твоа` стропти'выя и^ гла'вы твоа
лђкавыа, и^ нокти твоа строптивыя, и^ вс^е
тњло твое` сђе'тное дабы ся прохлади'ла вс^я
земля`, и^ ѓ^братилася свобоDна эT твое'я си'лы. и^
ё^поваеT сђдїи (-)31 млsрдїю е^го и^же сътвори е'й”

Глаv, в~і”
бысть е^гда` гл~аше левъ словеса` сїя къ
ѓ^рлђ. и^ ви'дXњ и^ се чт^о ѓ^ста глава`. и^ не
ја^ви'шася (четы'ре кри'лњ)1, и^же к немђ
прїидо'ша и^ въз#двигошася да црsтвђюT”
И$ бы'сть црsтво и^хъ скђдно, и^ молвы по'лно. И$
видXњ и^ с^е т^а не ја^вля'шеся. и^ вс^е тњло ѓ%рлее
въж#жига'шеся и^ ё^страшися земля` ѕњ'ло. и^
а'зъ эT молвы во ё%жасњ па'мяти (-)2. и^ эT вели'ка страха бдњхъ” И$ рњхъ дђ'хђ мое^мђ, се
ты` пода'лъ е^си мнњ` т^о. в# то'мъ чт^о пыта'еши пђти` вы'шнњго. с^е е^ще трђденъ е^смь
дш~ею. и^ дх~омъ мои^мъ и^знемо'женъ е^смь ѕњло,
и^ (-)3 ма'ла е^сть въ мнњ` си'ла эT мно'жества бо'язни ја%же ё^страшиXся но'щи се'я” Нн~њ б^о помолю'ся вы'шнемђ да м^я ё^крњпи'тъ да'же до
конца” И$ рекоX влDко г~и а%ще ѓ^брњтоX блгDть преD ѓ^чи'ма твои'ма, и^ а'ще ѓ^правда'нъ е^смь преD тобо'ю паче мно'жества” И$ а'ще и^стин#но в#зы'идетъ
моле'нїе мое` преD лицемъ твои^мъ, въскрепи' мя.
и^ ја%ви мн^њ рабђ твое^мђ толкова'нїе, и^ разлђченїе видњ'нїя гро'знаго того` и^сполнњ'ише ё^тњшиши дш~ђ мою. досто'ино б^о мене и^мњлъ е^си
показа'ти мн^њ времена [-]4 послDњняя” И$ реq къ
мнњ`, с^е е^сть толкова'нїе видњнїя сего. ѓ^рла` ја^же ви'дњлъ е^си въсходя'ща эT мо'ря. т^о е^сть
црsтво чт^о видњно е^сть въ видњнїи *данила
бра'та твое^го. н^о нњсть е^мђ протоlкова'н#но. ја^же
а'зъ нн~њ тебњ` протоlкђю [-]5” Се дн~и прїидђтъ. и^ воста'неT црsтво на' земли. и^ бђ'деT бо'язни вя'щши всMњ црsтвоM, и^же быша преже е^го”
ЦрsтвђюT же в неM цр~и, в~і, е^ді'нъ по е^дїномђ, и^же
вто'рыи [-]6 начнеT црsтвова'ти. и^ то'и воздержиT
наи^паq вре'мя на дванадесяте” Сїа еs толкова'нїя, в~і. кри'лъ ја%же ви'дњлъ е^си. и^ ја%же слышалъ е^си глаs и%же гл~анъ быs не эT гла'въ е^го и^сходя'щ# н^о эT средины тњла е^го, с^е е^сть тлъкова'нїе” ЈА/ко послњ` вре'мени црsтва того ро'дяTся
р#ве'нїя не ма'ла. и^ поги'бнетъ, ја%ко да падетъ
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и^ не падетъ тогда`, н^о паки положи'тся въ
свое` нача'ло. ја^ко ви'дњлъ е^си поDкрилецъ ѓ%смь
съвокђпля'ющи кри'лњ свои`” Сїя е^сть толкова'нїя. въскрsнђтъ в тоM ѓ%смь цр~їи иXже бђдTђ
времена легъча'ишеи лњта скоро зва'нныи, (-)7
дво'е б^о эT тXњ ро'дяTся. приближа'ющи же вре'мени по'лъ, четыре съхранятся въ вре'мя”
Є$гда` приближа'тися начнеT вре'мя е^го да сконча'ется” дво'е б^о на концы съдръжаTся. и^ ја%ко
ви'дњлъ е^си три гла'вы покоюща с^е е^сть тол#кова'нїе” Въ послDњнїи е^го въздви'гнетъ вы'шнїи тр^и црsтва. и^ [призоветъ]8 в# не` мно'га. и^
господђ'ютъ землею. і^ и^же ѓ^бита'ютъ в не'и с
трђдомъ мно'гимъ на всњхъ и^же бы'ша преD
си'мъ” Сего ради тотњ зва'ни сђть главы` ѓ^рли. сїи б^о бђдђтъ и^же преглавятъ нечьсти'выхъ е^го. (-)9 и^же съвръшатъ послDњняя е^го.
и^ ја%ко ви'дњлъ е^си главђ` бо'льшђю не ја^вля'ющђся” [Се е^сть толкова'нїе е^го]10. ја%ко е^ді'нъ
эT нихъ на ѓ%дрњ своеM ё%мретъ, и^ б^о с мђченїемъ. ја%же дво'е и^же приспњва'ютъ, ме'чъ
и^хъ поја%сть. е^ді'нъ б^о мечъ поја%сть и^же с
нимъ. н^о бо (тђ` мечъ)11 напослњдокъ падетъ” ЈА/ко ви'дњлъ е^си дво'е поDкри'лїя въсходя'щи на главы` и^же еs ѓ^ деснђ'ю странђ` с^е
е^сть тоlкованїе. сїи сђть и^же съдръжа'лъ
вы'шнїи въ конецъ свои^хъ, т^о е^сть црsтво
скђдное и^ ско'рбеи по'лно” ја%ко ви'дњлъ е^си (-)12
льва` кое^го (-)13 эT лњса възбђдя'ща и^ ры'чюща
и^ гл~юща къ ѓ^рлђ`, и^ ѓ^блича'ющи е^го, и^ непра'вды того по всњхъ словесехъ е^го, ја%ко слы'шалъ е^си, с^е е^сть [вњтръ]14 е^гоже съдръжа'лъ
вы'шнїи въ концы к ни'мъ, и^ нечести'выхъ и^хъ
ѓ^бличи'тъ тњхъ [-]15, и^ эTтрясе'тъ преD тњми лести и^хъ, поста'виT б^о и^хъ [-]16 на сђдњ
живы'и. и^ бђдетъ е^гда ѓ^бличи'ти и^хъ тогда`
пока'жетъ и^хъ. и^же ѓ^станокъ людїи мои^хъ
и^зба'витъ съ [бњдо'ю]17 и^же съхранени сђть на
концыхъ мои^хъ, и^ ёбл~житъ и^хъ, доко'лњ же
не прїидетъ конецъ дн~и сђ'днаго, ѓ^ коеMже
гл~ахъ тебњ эT нача'ла. се'и со'нъ чт^о ви'дњлъ
е^си сїя [толкова'нїя]18. т^ы бо самъ досто'инъ бы'лъ е^си, зна'ти та'инђ (-)19 вы'шняго”
(Того б^о ра'ди)20 пиши вся т^а въ кни'гђ и^же
ви'дњлъ е^си. и^ поста'ви е^я` в мњсто съхра'нно.
и^ ё^чи'ши е^я` мђ'дрымъ эT людїи твоиX и%х#же
срDце вњ'си мощи прїя'ти и^ дръжати та'инђ
сїю” Ты же е^ще потерпи (-)21 и%ныхъ дн~їи, з~.
да тебњ` пока'жется чт^о же ви'дњно бђдетъ
вы'шнемђ показа'ти тебњ, и^ эTи'де эT мене” И$
бы'сть е^гда` слы'шитъ ве'сь по'лкъ ја%ко проидо'ша, з~, дн~їи (-)22 а^зъ не бы'хъ ѓ^бращенъ къ
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див, але зсередини його тіла – 18 це є
пояснення, що після часу його царювання зродяться немалі роздори, і він
згине, щоб впасти, і тоді не впаде, але знову буде відновлений у своїм
началі. 19 Як ти побачив вісім крилець, що спільно вживали свої крила,
– 20 це є пояснення: в ньому повстануть вісім царів, це будуть часи дуже
легкі, роки скоро покликані, бо з них
народяться два. 21 Як наближатиметься же половина часу – чотири
збережуться в часі, коли почне наближатися його час, щоб закінчитися, то два вкінці збережуться. 22 І як
ти побачив три голови, що спочивали, – 23 це є пояснення: в його останніх часах підніме Всевишній три
царства і прикличе в них багатьох, і
пануватимуть землею 24 і тими, що
живуть на ній, з великим трудом, понад всіх, що були перед ними. Задля
цього вони є названі головами орла.
25 Вони бо будуть ті, які підсумують
його безбожності і довершать його
останнє. 26 І як ти побачив велику
голову, що не з’являється, – це є його
пояснення: оскільки один з них помре на своєму ліжку і також з муками,
27 бо два, які залишилися, їх поїсть
меч. 28 Меч бо поїсть одного, що з
ним, але ж там від меча вкінці впаде.
29 Як ти побачив два підкрильця, що
виходять на голову, що є з правого
боку, – 30 це є пояснення: це є ті,
яких Всевишній зберіг на свій кінець,
це є мале і повне замішання царство.
31 Як ти побачив якогось лева, що
виходив з лісу, і що ричав і говорив
до орла, і оскаржував його і його неправди за всіма його словами, так як
ти почув, – 32 це є вітер, якого зберіг
Всевишній на кінець для них, і їхні
безбожності. Він їх оскаржить і стрясе перед ними їхні обмани, 33 бо поставить їх перше на суд живими. І
буде, що коли оскаржить їх, тоді їх
знищить. 34 Він з милосердям спасе
решту мого народу, який збережений
є в моїх границях, і потішить їх, доки
ж не прийде кінець дня судного, про
який я тобі сказав спочатку. 35 Це
сон, який ти побачив, це його пояснення, 36 адже ти одинокий був гідним знати таємницю Всевишнього.
37 Тож задля того напиши в книзі те
все, що ти побачив, і постав її у певному місці. 38 І їх навчиш, мудрих з
твого народу, про яких знаєш, що їхні
серця можуть сприйняти і зберегти
цю таємницю. 39 Ти ж ще потерпи
інших днів 7-м, щоб тобі було показано те, що вважатиметься добрим
Всевишньому тобі показати. 40 І він
відійшов від мене. І сталося, що коли
почув ввесь народ, що минуло 7 днів,
а я не повернувся до міста, і зібра-
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лися всі, від найменшого аж до
найбільшого, і прийшли до мене, і
сказали мені, мовлячи: 41 Чим ми
згрішили проти тебе і що неправедного ми зробили проти тебе, що,
полишаючи нас, ти сів на тому місці? 42 Бо ти нам є найбільший з усіх людей, так як китиця винограду, і так як світило на темному місці, і так як пристань і корабель, що
спасся від бурі. 43 Або чи не вистачить нам зла, які трапляються? 44
Бо якщо ти нас покинеш, наскільки
було б нам краще, якщо і ми спалені були б у спаленні Сіону, 45 бо
ми не є кращі від тих, які там померли. І вони заплакали великим
голосом. І я їм відповів, і сказав: 46
Май надію, Ізраїле, і ти не сумуй,
доме Якова, 47 бо є пам’ять про вас
перед Всевишнім, і Сильний не забув про вас у напасті. 48 Я ж не
покинув вас ані не відійшов від вас,
але прийшов до цього місця, щоб
помолитися за біль Сіону, щоб попросити милосердя за упокорення
вашої святині. 49 І тепер ідіть, кожний же один до свого дому, і я
прийду до вас по цих днях. 50 Люди пішли до міста, так як я їм сказав, 51 я ж сидів в полі 7 днів, так
як мені Він наказав, і їв лише квіти
з нив, і мені було зроблено їжу з
трав у тих днях.

Глава 13
1 І сталося, що по сімох днях і я
вночі заснув сном. 2 І ось з моря
повставав вітер, щоб розбурхати
всі його хвилі. 3 І я побачив: і ось
перемагав той чоловік з небесними
тисячами; і куди повертав своє
лице, щоб подивитися, тремтіло
все, що під ним бачилося; 4 і куди
лиш виходив голос з його уст, горіли всі, які чули його голос; так як
надіється земля, коли зачула вогонь. 5 І я побачив після цього: і
ось збиралося множество людей, яким не було числа, з чотирьох небесних вітрів, щоб воювати проти
чоловіка, який вийшов з моря. 6 І я
побачив: і ось він самому собі викопав велику гору і летів понад
нею. 7 Отож, я старався побачити
околицю чи місце, звідки викарбувана була гора, і не зміг. 8 І після
цього я побачив: і ось всі, що зібралися до нього, щоб воювати проти
нього, і вони дуже боялися, одначе
відважилися битися. 9 І ось, як я
побачив напад множества, що приходив він, ані не підняв своєї руки,
ані не держав зброю, ніяку воєнну
зброю, тільки так, як я побачив, 10
наче видав зі своїх уст, так як подих вогню, і з його уст, так як по-
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гра'дђ” И$ събра'шася вс^и эT ме'ньша да'же до
бо'льшаго. и^ прїидоша ко мнњ і^ реко'ша мї гл~юще. чт^о съгрњши'ли е^смы` тебњ и^ чт^о непра'во
съдњя'хомъ на' тя, ја%ко ѓ^ставля'ющи насъ
сњлъ е^си на мњ'стњ то'мъ” Ты б^о намъ вы'ше
е^си эT всњхъ [лю'дїи]23 ја%ко гро'здъ эT виногра'да.
и^ ја%ко свњти'лникъ въ мњсто мра'чно, и^ ја%ко
приста'нище [и^ кора'бль]24 сп~сенъ е^сть эT бђ'ря”
И$ли не довлњ'ютъ намъ лђка'вая и^же ключа'ются” А$ще б^о ты насъ ѓ^ста'виши. коли'ко
бы'сть намъ лђ'чши а^ще быхомъ съж#же'ни и^
м^ы, сож#же'нїемъ сїѓ'на. ни б^о мы е^смы лђ'чши
тњ'хъ и^же та'мо ё^мро'ша. и^ пла'каша гла'сомъ
вели'кимъ” И$ эTвњщаX к ни'мъ и^ реко'хъ. надњ'ися і^и^л~ь, и^ не моѕи скорбњти т^ы до'мъ і^а'ковль,
е^сть б^о па'мять ва'ша преD вышниM, и^ крњ'пкїи
нњ'сть забве'нъ ваM в напа'сти, а^зъ б^о не ѓ^ста'вихъ ва'съ ни эTи^до'хъ эT васъ, н^о прїидо'хъ в
сїе мњсто да молю'ся за печа'ль сїѓ'на, [-]25 да
взыщђ млрsдїе за смире'нїе (ст~ыни)26 вашеи” И$
нн~њ и^дњте е^ді'нъ ко'ждо (-)27 (же) в до'мъ свои,
и^ а'зъ прїидђ к ва'мъ по дн~ехъ сихъ, и^детъ
по'лкъ ја%ко рекоX е^мђ, въ градъ” А$з# же сњдо'хъ
на' поли, з~, дн~їи ја%коже м^и повелњ, и^ ја^до'хъ
цвњтъ то'кмо эT ни'въ, и^ эT травъ сътворе'на
бысть мнњ` пи'ща въ дн~ехъ тњ'хъ”

Глvа, г~і”
бысть по дн~ехъ седми, и^ ё^снђхъ сно'мъ
но'щїю, и^ с^е эT моря вњтръ въста'ше
да смђти'тъ вс^и волны е^го” И$ ви'дњхъ
и^ с^е възмога'ше тои чл~къ съ [тысящ1
ми] нбssными. и^ гдњ лице свое ѓ^браща'ше да
въз#риT, трепетахђ вс^я и^же под ни'мъ видяхђся, и^ гдњ колиже и^схожда'ше глsа эT ё%стъ
е^го съжиза'хђся вс^и и^же слышахђ гла'съ е^го. ја%ко
поваетъ [земля`]2 когда слы'ша ѓ%гнь” И$ ви'дXњ
посе'мъ и^ с^е събирашеся мно'жество людїи и%хже
не бњ число` эT четырехъ вњтръ нбsныхъ. да
възбранятъ чл~ка и^же и^з#ше'лъ эT мо'ря” И$ ви'дXњ и^ се самъ себњ и^скопа'ше горђ великђ и^ летњ на ню`. ја%же взыска'лъ ви'дњти странђ и^ли
мњсто эTколњ и^звая'на бы'сть гора`, и^ не мого'хъ” И$ посе'м# ви'дњхъ и^ се вси` и^же събра'ни
сђть къ немђ да поборTђ е^го (и^) боя'хђся ѕњло,
паче смњя'хђ погна'ти, и^ се ја%ко (ви'дњхъ)3
стремле'нїя мно'жество грядђщи ни въздви'же
рђ'кђ свою, ни ѓ^рђ'жїе держа'ше, никоторого съсђда бра'ннаго, то'кмо ја%ко ви'дњхъ, ја%ко эTпђсти
эT ё%стъ свои^хъ, ја%ко дхнове'нїе ѓ^гня`, и^ эT
ё'стъ е^го (ја%ко) дх~ъ пла'менъ, и^ эT ја^зы'ка е^го
посылаше и%скры, [и^ непостоя'нїе]4, и^ съе^дине'ни
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сђть вс^я вкђпњ сїа дъхнове'нїе ѓ^гня и^ дх~ъ
пла'мы, и^ мно'жество непостоя'нїя, (-)5 порази
[мно'жество на ё^стремле'нїе]6 и^же ё^гото'вана
бысть ѓ^полча'тися, и^ пож#же всњхъ, (і^ и^ско'рони.
и^же)7 неви'дњно бысть эT неі^счисленна мно'жества, а^ще то'кмо праX [-]8 и^ дыма во'ня” И$ ви'дњхъ, и^ ё^страшихъся, и^ пото'мъ ви'дњхъ
того чл~ка сходя'ща эT горы, и^ зовђща къ себњ
мно'жество и^ное ми'рное, и^ пристђпа'ше к немђ
лица члч~ески мно'ѕњ нњ'кимъ ра'дђющимъся, и^
нњ'кимъ скорбя'щимъ, нњ'кїи б^о привяза'ны
нњ'кїи вњдђщи ѓ^ нихъ и^же приношахђся, і^ и^знемого'хъ эT мно'жества стра'ха, (и^ възбђдихся)
[-]9 и^ рекохъ, т^ы эT нача'ла показа'лъ е^си рабђ`
твое^мђ чюдеса` сїа, и^ досто'ина м^я и^мlњ е^си
да прїимеши мл~твђ мою. и^ нн~њ покажи мнњ
е^ще толкова'нїе снђ` семђ ја%ко б^о мню` в чюв#ствњ мое^мъ, го'ре и^же ѓ^ставле'ни бђдђтъ въ
дн~и тїи, и^ наипа'че го'ре симъ и^же не сђть
ѓ^ста'влени, и^же б^о нњ сђть ѓ^ста'влени скорби
бя'хђ” [Разђмњ'ю нн~њ]10 и^же сђть преставле'нна
в послDњнњя дн~и, и^ [-]11 [ё^сря'щTђ]12 и^хъ, н^о и^
тїи и^же ѓ^ста'влени сђть” Сего ради (-)13 [прїидо'ша]14 б^о бњди вели'кїи (эT)15 потре'бныX мно'гиX,
ја%ко пока'жђтъ со'нїя сїя. и^б^о легъча'ише е^сть
погиба'ющи прїити в сеM неже прїи^ти` всемъ
ја%ко ѓ%бла'къ эT вњка, и^ [нн~њ]16 ви'дњти и^же
слђчаTся в# послњдняя времена`” И$ эTвњща` къ
мн^њ и^ рече, и^ видњнїю толкова'нїе рекђ тебњ`.
и^ ѓ^ кои'хъ гл~алъ е^си эTврьзђ т^и. ја^ко ѓ^ сихъ
ре'клъ е^си. и^же ѓ^ста'влени сђть [-]17. с^е е^сть
тол#кова'нїе и^же эTи'метъ бњдђ` в то` вре'мя
то'и ся съхрани` и^же в бњдђ` впадо'ша сїи сђть
и^же и^мњ'ютъ дњла и^ вњрђ къ крњплњ'ишемђ”
(Вњси)18 б^о ја%ко бо'лши ё^блаже'ни сђть и^же ѓ^ста'влени паче тњхъ и^же меrтви сђть” Сїя
толкова'нїя видњнїю. ја%же ви'дњлъ е^си мђжа
въсходя'ща эT срDца мо'рьскаго. то'и е^сть е^гоже
въздержа` вы'шнїи мно'га времена. и^же самъ себњ
и^зба'витъ сътворе'нїе свое (-)19 то'и раз#смотри'тъ
и^же ѓ^ста'влени сђть” И$ ја%ко ви'дњл# е^си эT
ё'стъ е^го и^сходи'ти ја%ко дх~ъ и^ ѓ'гнь и^ непостоя'нїе. и^ ја^ко не дръжа'ше ѓ^рђ'жїя (и^^) ни сосђда бра'ннаго нападетъ б^о стремле'нїе е^го мно'жество и^же прїидо'ша ѓ^полчи'ти е^го. се` е^сть
толкова'нїе. се` дни` прїидTђ къгда начнетъ
вы'шнїи и^зба'вити и^хъ и^же на земли` сђть. и^
прїидет# въ ё'жасъ па'мяти на ни'хъ и^же ѓ^бита'ютъ зе'млю. і^ и'ные и^нымъ помышля'ютъ възбрани'ти, *граD гра'да и^ мњсто мњста. и^ ја^зы'цы на ја^зы'цњхъ и^ црsтво на црsтво”
И$ бђдетъ е^гда сътвори'ти сїя и^ слђчатся
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лум’яного духа, і зі свого язика видавав іскри і бурю. І ці всі є разом
злучені: подих вогню, і дух полум’я, і множество бурі. 11 Воно побило множество, яке готове було на
напад, щоб воювати, і спалило всіх,
і викорінило те, що стало невидимим, з безчисленного множества,
хіба що лишень порох і запах диму.
І я побачив і жахнувся. 12 І після
цього я побачив того чоловіка, що
сходив з гори і прикликав до себе
інше мирне множество. 13 І до нього приходили лиця багатьох людей,
деякі радісні і деякі сумні, бо деякі
зв’язані; деякі приводили тих, яких
приносили в жертву. І я знеміг від
множества страху, і я пробудився і
сказав: 14 Ти від початку показав
твоєму рабові ці чудеса, і мене мав
ти за гідного, щоб прийняти мою
молитву. 15 І сьогодні покажи мені
ще пояснення цього сну. 16 Бо так,
як я вважаю в почутті моїм, горе
тим, що залишаться в тих днях, і
особливо горе тим, що не залишаться, 17 бо які не лишилися, були сумними. 18 Розумію сьогодні
те, що покладене на останні дні, і
те, що їх зустріне, але й те, що оставлене. 19 Бо задля цього прийшли великі біди від численних потреб, так як показують ці сни. 20
Одначе є легше, гинучи прийти в
цьому, ніж, щоб прийшло все, наче
хмара від віку, і сьогодні бачити те,
що трапиться в останніх часах. І
Він мені відповів, і сказав: 21 І скажу тобі пояснення видіння, і відкрию тобі те, про що ти говорив, 22
тому що ти говорив про це, що зосталося. Ось пояснення: 23 той, хто
відніме біду в тому часі, він обережется, хто в біду впав – це є ті, що
мають діла і віру до Всесильного.
24 Бо знай, що більш блаженними є
ті, що зосталися, від тих, що померли. 25 Це пояснення видіння: як ти
побачив чоловіка, що виходив з
серця моря, – 26 він є той, кого
Всевишній зберіг на багато часів,
який сам собі спасе своє створіння,
він перегляне тих, що залишилися.
27 І як ти побачив, що з його вуст
виходив, наче дух, і огонь, і буря,
28 і що він не держав зброї й ані
воєнної зброї, як нападе напад того
множества, що прийшли воювати
проти нього, – це є пояснення: 29
ось прийдуть дні, коли Всевишній
почне спасати тих, що на є землі.
30 І найде жах ума на тих, що заселяють землю. 31 І задумають одні
проти одних воювати: *місто й місто, місце і місце, і народи проти народів, і царство проти царства. 32 І
буде, що коли це станеться, і трап-
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ляться знаки, які я раніше тобі показав, і тоді об’явиться мій Син, якого ти побачив як мужа, що піднімався. 33 І буде, що коли почують
всі народи його голос, і кожний же
один покине в своїй околиці свою
війну, яку мають друг проти друга.
34 І збереться разом безчисленне
множество, бажаючи прийти і воювати проти нього, 35 Він же стане
на вершку гори Сіон. 36 Сіон же
прийде і покажеться всім готовим і
збудованим, так як ти бачив гору,
викопану без рук. 37 Сам же мій
Син оскаржить ті безбожні народи,
що прийшли, цих, яких ти випробував. Вони наблизилися задля їхніх
лукавих задумів, і їх же почнуть
мучити муки, 38 що подібні до полум’я, вигублять їх без труда за законом, що подібний до вогню. 39 І
як ти побачив, що він збирав до себе інше мирне множество – 40 це є
десять племен, *які були взяті в полон зі своєї землі в днях царя Йосія, яких взяв в полон Велсамланазар, асирійський цар, і привів їх поза ріку, і перенесені були до іншої
землі. 41 Вони ж собі взяли ту раду, щоб покинути множество народів і щоб піти до дальшої околиці, де не було людського насіння,
42 або щоб там зберігати своє законне, яке не зберігали у своїй країні. 43 Проходами же вузьких частин ріки Евфрату вони ввійшли, 44
бо тоді Всевишній зробив їм знаки
і спинив жили рік, доки не пройдуть, 45 оскільки в країні була велика дорога, ходу одного з половиною року, бо та країна називається
Асарет. 46 Тоді вони проживали
там аж до останнього часу. І сьогодні знову почнуть приходити, 47
знову Всевишній спинить річні жили, щоб вони змогли пройти, – через це ти побачив множество з миром. 48 Але які залишилися з твого
народу, вони є ті, які знайдуться в
моїх границях. 49 Бо станеться, що
коли він почне вигублювати множество тих народів, що є зібрані,
він захистить тих, що перемогли
народ. 50 І тоді він їм покаже велике множество чудес. 51 І я сказав:
Владико! Господи! Покажи мені
це. Через що я побачив мужа, що
піднімався з морського серця. І Він
мені сказав: 52 Так як не можеш
цього дослідити ані знати те, що є в
морській глибині, так не зможе
кожний бачити на землі мого Сина
або тих, що є з ним, хіба що в часі
дня. 53 Це є пояснення снів, які ти
побачив, і задля чого ти тут одинокий посвячений, 54 бо ти покинув
твоє. І довкруги мене усунув ти
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зна'менїя и^же пре'жде показа'хъ т^и. и^ тогда`
эTкры'ется сн~ъ мои е^гоже ви'дњлъ е^си ја%ко
мђжа въсходяща” И$ бђдетъ къгда ё^слы'шатъ вс^и ја^зы'цы гла'съ е^го. и^ ѓ^ста'витъ
е^ді'нъ къждо (же) въ странњ` свое'и [-]20 бра'нь
[свою]21 что и%мать дрђгъ къ дрђгђ” И$ събере'тся въ е^ді'но мно'жество без#числе'но. ја%ко (-)22
хотя'щи прїити` и^ ѓ^плъча'ти е^го. то'иже ста'нетъ на глави'цњ горы` сїѓ'на” Сїѓ'н же прїидеT и^
ја^ви'тся всњмъ ё^гото'вана (і^) и^ създа'на ја%ко
ви'дњлъ е^си горђ` и^скопа'ннђ без рђкђ то'иже сн~ъ
мои ѓ^блачи'тъ. и^же наидо'ша ја^зы'цы нечестивыхъ сиX и^же (и^скђси'лъ е^си)23, [приближишася
ради]24 лђка'ва помышле'нїа и^хъ. и^ мђче'нїя и^х
же начнђтъ мђчити и^же подобни сђть пла'мени (-)25 и^згђбятъ и^хъ безъ трђдости. по
зако'нђ и^же ѓ^гню` подобенъ е^сть, и^ ја^ко ви'дњлъ
е^си събира'ющи к себњ и%ное мно'жество ми'рное.
сїи сђть [десять]26 колnњ *иже плене'ни сътворе'ни бы'ша эT земли` своеа, въ дни и^ѓ^сїя цр~я
е^гоже плњни (велъсамланаза'ръ)27 цр~ь а^сљ=рьскїи и^
приве'лъ и^хъ за рњкђ`. и^ преведени сђть в землю
и%нђю. тїи же себњ да'ша совњтъ то'и да
ѓ^ста'вяT мно'жество ја%зы'къ. и^ дабы` прошли` в
да'лнюю странђ` гдњ` не бы'сть сњмя чл~чско”
И$л^и тђ` сохранити закоnная своя и^же не бы'ша
дръжа'ще въ странњ` свое'и. по вхо'дњ же
тњснотъ рњки` и^е^фра'та внидо'ша. сътвори'лъ
б^о и^мъ тогда` вы'шнїи зна'менїя и^ поста'вилъ
жи'лы рњчныа доко'лњ про'идђтъ. понеже странњ`
бысть пђть мно'гъ пђтьствовати лњ'то е^ді'но
и^ полъ, и^же страна` т^а зовется [а^саре'џъ]28” (-)29
Тогда` ѓ^бита'шA тамо даже до послњдняго
вре'мени” И$ нн~њ па'ки начнђть прїти, па'ки
вы'шнїи поста'виT жи'лы рњчны'я, да могђтъ
проити`, сїя ради ви'дlњ е^си мно'жество [-]30 с
ми'ромъ. н^о и^же ѓ^ста'влени сђть эT людїи твои^хъ сїи сђть и^же ѓ^бря'щђтся внђтри` предњлъ мои^хъ. [сътворе'но]31 б^о бђдеT когда начнетъ погђби'ти мно'жество и^хъ и^же събрани
сђть ја^зы'цы защити'тъ и^хъ и^же премого'ша
людїи. и^ тогда пока'жеT и^мъ велїе мно'жество
чюде'съ, и^ реко'хъ а^зъ. влDко г~и с^е м^и покажи`
чт^о ради ви'дњхъ мђжа въсходя'ща эT срDца
мо'рьскаго. и^ рече мнњ. ја%ко не [мо'жеши]32 сїя
и^спытати и^л^и зна'ти и^же сђть въ глђбинњ
мо'ръстњи, та'ко не мо'жетъ кождо ви'дњти на
земли` сн~а мое^го, и^л^и и^хъ и^же с ни'мъ сђть,
то'кмо въ вре'мя (днїи)33” Сїя е^сть тлъкова'нїя сонїи и^же ви'дњлъ е^си. и^ чт^о ради просвњщенъ е^си здњ е^диn. ѓ^ста'вилъ б^о е^си твоя.
и^ ѓ%крsтъ мене ё^празднилъ е^си (за'конъ і^)34 и^с792
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ка'лъ е^си. животъ б^о твои разъсмотри'лъ е^си
въ премђдрости и^ чюvство твое зва'лъ е^си мати. и^ того ради показа'хъ тебњ [-]35 мзды`
предъ вы'шнимъ. бђдетъ б^о по и'нњхъ трехъ
дн~ехъ к тебњ и%ная гл~ю. и^ распространю т^и
тяжкая и^ ди'внаа і^ и^дохъ и^ прїидо'хъ на' поле
мно'го славя'ще и^ хва'ляще вы'шняго ѓ^ ди'вныX
и^же по временњхъ сътворя'ше и^ ја%ко съдръжиT
[с^е]36. і^ иже сђть въ временXњ сътворе'на и^
сњдо'хъ т^ђ три дн~и”

Глаv, д~і”

в~ мо= г~

бысть въ третїи дн~ь, и^ аZ сњдохъ поD
дђбомъ. и^ с^е глаs и^зыиде проти'въ м^я
эT кђпи'ны и^ реq. е%здра, е%здра. и^ рекохъ с^е
а%зъ г~и, и^ воста'хъ на' ноѕњ мои`, и^ рече
къ мнњ. *эTкрыва'ющи эTкровенъ е^смь на кђпи'нњ. и^ гл~ахъ мољ=сїю, когда` слђжаше лю'дїе мои`
въ е^гљ=птњ и^ посла'хъ е^го, і^ и^зведохъ лю'ди моа
эT е^гљ=пта. и^ приведохъ и^хъ на' горђ сина'искђ.
и^ въздръжа'хъ е^го преD собо'ю дн~и мно'ги. и^ провњщахъ е^мђ чюдеса` мно'га, и^ показа'хъ е^мђ вре'мена та'ины и^ [конецъ]1. и заповњдаX е^мђ гл~щи,
сїя въ ја%вленїе сътвориши словеса`, и^ сїя скры'еши. и^ нн~њ тебњ рекђ зна'мені^а ја%же показаX сонїя и^же видlњ е^си, и^ толкованїа и^же ты [вњдњ]2 в срDци твоеM преста'ви ея`. т^ы б^о въспрїимеши [эT всXњ]3 [-]4 эTврати'ши, ѓ^ста'нокъ [совњтомъ]5 мои^мъ и^ съ подобными твои'ми.
доко'лњ не сконъча'ютъ времена. ја%ко вњкъ погђби` ю%ность свою. и^ времена приближаюTся ста'рњтися” На дванадесять б^о ча'сти раздњле'нъ
е^сть вњкъ. и^ проидо'ша е^го десятыя (-)6 и^
по'лъ десятыя ча'сти, свыше же сђть е^го за
пол#десятыя части” Нн~њ б^о ё^стро'иши доM
твои. и^ накажи лю'ди твоя и^ ё^тњши смиреныX и^хъ. и^ (эTвњща)7, ё^же` [растлњно]8 и^ эTпђсти эT себе` смеrтное помышленїе. и^ эTверзи эT
себе` тя'гости люDскїя. (-)9 [и^звлеци эT себе`]10 не'мощное е^стество” И$ преста'ви въ е^ді'нђ странђ`
смђща'ющаа т^я помышленїя, и^ тщи'ся пресели'тися эT временъ и^хъ, и^же б^о ви'дњлъ е^си
нн~њ слђчи'тися ѕла'я, паки тњмъ го'ршая сътворя'тъ. когда` б^о невоZмо'женъ сътворится
вњкъ эT ста'рости” (Зане б^о)11 ё^мно'жиTся на ѓ^бита'ющиX зла'я. ё^дали бо ся далече и%стинна
и^ приближися л#жа. ё^же` б^о тщиTся [-]12 прїити
ја^же ви'дњлъ е^си [-]13 видњнїе” И$ эTвњщахъ,
[и^]14 рекохъ преD тобо'ю г~и. се б^о а'зъ и^дђ` ја%ко
повелњлъ е^си мн^њ. и^ покажђ настоя'щимъ лю'демъ и^же ро'дятся, кт^о наё^читъ (я&). поста'вленъ б^о е^сть вњкъ въ тмњ`, і^ и'же ѓ^бита'ютъ в
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закон і ти досліджував, 55 бо твоє
життя ти розглянув в мудрості і
твій змисл назвав ти матір’ю. 56 І
задля того я тобі показав винагороди перед Всевишнім, бо буде, що
після інших трьох днів до тебе далі
говоритиму, і вкладу тобі тяжке і
подиву гідне. 57 І я пішов і перейшов до поля, дуже прославляючи і
хвалячи Всевишнього за чудесне,
яке в часах Він чинив, 58 і тому що
держить це, і тим, що є в часах
створені. І я там сидів три дні.

Глава 14
1 І сталося, що в третьому дні і я
сидів під дубом, 2 і ось голос вийшов проти мене з куща і сказав:
Ездро! Ездро! І я сказав: Ось я,
Господи. І я встав на мої ноги. І Він
сказав мені: 3 *Об’являючи об’явився Я на кущі. І Я заговорив до
Мойсея, коли народ мій служив в
Єгипті. 4 І Я його послав і вивів
мій народ з Єгипту. І привів Я їх до
Синайської гори, і тримав його
перед собою багато днів. 5 І Я йому
розповів багато чудес і показав йому таємні часи і кінець, і заповів
йому, кажучи: 6 Ці слова зробиш
явними і ці скриєш. 7 І сьогодні тобі кажу: 8 Знаки, які Я показав, сни,
які ти побачив, і пояснення, які ти
почув, склади їх у твоєму серці, 9
бо ти від всіх отримаєш, відвернеш
решту моєю порадою і з подібними
до тебе, доки не закінчаться часи.
10 Тому що вік втратив свою молодість, і часи наближаються до старіння, 11 бо вік є поділений на дванадцять частин; і з нього минуло
десять і половина десятої частини,
12 осталося ж з нього за половину
десятої частини. 13 Тож сьогодні
розпорядишся з твоїм домом, і
повчиш твій народ, і потішиш їхніх
впокорених. І відмовився вже ти
від зітлілого, 14 і відпусти від себе
смертну думку, і відкинь від себе
людські тягарі, скинь з себе немічну природу, і відклади на один бік
твої докучливі думки, і поспішись
переселитися з їхніх часів, 15 бо
станеться те погане, що ти сьогодні
побачив. Знову зроблять гірше від
цього, 16 коли ж слабким стане вік
від старості, тому що розмножиться на тих, що проживають, зло, 17
бо правда далеко відійшла і наблизилася брехня. Вже бо спішиться
прийти видіння, яке ти побачив. 18
І я відповів, і сказав перед тобою,
Господи: 19 Ось же я відійду, так
як ти мені заповів, і покажу теперішньому народові, який народжується, хто їх повчить. 20 Адже вік є
поставлений у темряві, і хто живе в
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ньому, є без світла, 21 тому що твій
закон спалений, щоб ніхто не знав
того, що Тобою створене, або діла,
які почнуться. 22 Бо якщо я знайшов ласку перед тобою, пошли до
мене святого духа; і я напишу все,
що створене в віці від початку, що
було записане у твоєму законі, щоб
люди змогли знайти стежку. Ті, що
побажають жити в останніх часах,
хай живуть. 23 І Він мені відповів, і
сказав: Пішовши позбирай народ, і
скажеш до них, щоб не шукали тебе сорок днів. 24 Ти ж приготуй собі багато пиксових таблиць, і візьми з собою Сарія, Даврія, Селемія,
Ахана і Асієла, п’ятьох цих, які є
підготовлені, щоб швидко писати.
25 І прийдеш сюди, і я запалю у
твоєму серці світильник ума, і він
не загасне, аж доки не закінчиться
те, що почнеш писати. 26 І як зробиш, дещо явним зробиш, інше ж
розумним передаси скритим, бо в
завтрашній день, в цій годині почнеш писати. 27 І я прийшов, так як
Він мені заповів, і я зібрав ввесь
народ і сказав: 28 *Послухай, Ізраїлю, ці слова: 29 Наші батьки спочатку мандрували до Єгипту і були
визволені звідти. 30 І вони одержали закон життя, якого не зберегли,
який і ви після них переступили. 31
І вам дано землю жеребом, і землю
Сіона. І ваші батьки і ви зробили
беззаконня і не зберегли доріг, які
вам наказав Всевишній. 32 І справедливим був суддя, коли забрав у
вас в часі те, що було подароване.
33 І тепер ви є тут, і ваші брати у є
вас. 34 Якщо ж накажете вашому
почуттю і повчите ваше серце, будете збережені живими і по смерті
успадкуєте милосердя. 35 Адже суд
прийде по смерті, коли знову оживемо. І тоді з’являться імена праведників і об’явиться вчинине безбожним. 36 До мене ж хай ніхто не
приступить сьогодні ані не шукає
мене аж до сорок днів. 37 І я взяв
п’ятьох чоловіків, так як мені заповів, і ми пішли в поле і там осталися. 38 І було, що на другий день, і
ось голос закликав до мене, кажучи: Ездро, відкрий твої уста і пий
те, що тобі даю пити. 39 І я відкрив
мої уста – і ось мені подано повну
чашу. Вона була наче повна води, її
барва подібна до вогню. 40 І я взяв
і випив, і в ньому, як я пив, серце
моє стривожилося розумом, і в моїх грудях росла мудрість, бо мій
дух зберігав пам’ять. 41 І мої відкриті уста більше не замкнулися.
42 Всевишній дав розум п’ятьом
мужам, і вони писали те, що говорилося, що було жахливіше від но-
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немъ безъ свњтлости” ЈА/ко закоn твои заж#женъ
е^сть. да никто знаеT и^же эT тебе` съворе'на
сђть. и^ли и^же начнђтся дњ'ла” А/ще б^о ѓ^брњтоX
блгDть преD тобо'ю, посли въ мя` дх~ъ ст~ъ.
(да)15 напишђ вс^я что сътворено е^сть въ
вњцњ эT нача'ла и^же быша въ зако'нњ твое^мъ
пи'сана, да мо'гTђ чл~ци ѓ^брњсти стеѕю и^же въсхо'тяT жити въ послDњнихъ вре'менехъ да
жи'вђтъ” И$ эTвњща` къ мнњ и рече. шеDше
събери лю'ди и^ речеши к ниM. да не възыщђтъ
тебе дн~и, м~” Ты же ё^гото'ви себњ дщиць
пићовъ мно'го, и^ воZми` съ собо'ю сарїа, даврїа,
селемїа, (а^ха'на)16, и^ а^сїеля. пя'ть иX и^же ё^готованы сђть к писа'нїю ско'ро. и^ прїидеши
сњмо и^ а'зъ възж#гђ въ срDци твоеM свњти'лникъ
разђма, (и^)17 не ё^га'снеT. дондеже сконча'юTся и^же
начнеши писа'ти. и^ когда` съвръшиши нњ'кая
ја^вествено сътво'риши” Нњкото'рая мђ'дрымъ
съкровенно предаси`. в заё'трїи б^о сїи часъ
начнеши писа'ти” І$ и^до'хъ ја%коже м^и повелњ`. и^
собрахъ вс^и люd и^ рекохъ” *Слы'ши і^и^л~ь словеса`
сїя ѓ^пђтьствова'ни сђть эTц~ы на'ши, эT
нача'ла въ е^гљ=петъ і^ и^збавлени сђT эTто'лњ” И$
прїя'ша за'конъ животныи е^гоже не съхрани'ша.
и^же и^ в^ы по нихъ престђ'пни е^сте`. и^ дана
ва'мъ е^ст земля` въ жре'бїи. [и^]18 зеMля сїѓ'нъ, и^
эTц~ы ва'ши и^ в^ы безако'нїе сътво'рше. и^ не
въздръжа'сте пђти и^же повелњ ва'мъ вы'шнїи.
(и^) пра'выи сђдїя е^гда` эTја%лъ эT ва'съ въ
время ја^же да'но бысть” И$ нн~њ в^ы здњ е^сте и^
бра'тїя ваша въ ва'съ сђть. а%ще б^о повелите
чюв#ствђ ва'шемђ и^ поё^чи'те срDце ва'ше живы
съдръжа'ни бђ'дете. и^ по смр~ти млsти въслњдите, сђдъ б^о по смр~ти прїидетъ къгда`
паки ѓ^живемъ” И$ тогда` правеDнымъ и^мена` ја^вля'ются и^ нечьстивымъ сътворена пока'жђтся. къ мнњ` б^о никто пристђпа'етъ нн~њ, ни
възы'щеT мене да'же до м~, дн~и. и^ прїяX пя'ть
мђж'їи ја^ко заповњ'да мн^њ, і^ и^дохомъ въ по'ле,
и^ пребы'хоM т^ђ” И$ бысть в заё%трїи и^ с^е глаs
възва мя гл~я. е%здра эTвръзи ё^ста` твоа и^
пїи и%мже т^я напою`. и^ ѓ^твориX ё^ста моа`, и^
с^е ча'ша поlна въздашеся мн^њ, сїя бы'сть поlна
ја%ко во'ды, свTњ ея` ѓ^гню подобеn, и^ прїя'хъ и^
пихъ, и^ в неи е^гда` пїяX срDце мое смятяшеся
ра'зђмомъ, и^ въ персехъ моиX възрастяше
премђдрость. (и^)19 дх~ъ мо'и содръжашеся памятїю. (эTвръсты)20 ё^ста моя` и^ нњсть
затворены ктомђ” Вы'ш#нїи [-]21 даде ра'зђмъ
пяти'мъ мђжеM. и^ писа'ша ја%же гл~ахђся [ё^жа'снњи но'щи]22 и%хже невњдяхђ. [-]23 но'щїю же
ја^дя'хђ хлњбъ. а%з же по дн~и гл~ахъ. и^ по нощи
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не молча'х#. (и^) написа'ни сђть (-)24 за м~, дн~їи.
кни'ги, [с~д]25” И$ быs е^гда` съвръши'шася, м~,
дн~їи. гл~а вы'шнїи рекђщи. пр'ьвая и^же писаl
е^си въ ја^вњ постави`. и^ да чтђтъ досто'инїи
и^ недостоинїи. послDњняя же сеDмьдесять съдръжи'ши да предаси и^хъ мђдрымъ эT людїи
твоиX. в тњхъ б^о е^сть ко'рень разђма и^ премђдрости и^сто'чник#, и^ ё^мњнїя рњка. и^ сътвори'хъ та'ко”

Глvа, е~і”
1

а^покаl ѕ~

(е) гл~и въ ё%ши лю'демъ моиM словеса`
пррoчества. и^же даM въ ё^ста` твоя`, рече
г~ь. и^ сътвори` ја%ко въ хартїи да напи'шђтся ја%ко вњ'рны і^ и'стинны сђть.
не бо'ися эT помысле'ныхъ на' тя, и^ ни
смђтяT т^я (невњ'рнїи)2 рекђщи. ја%ко вся'къ
невњренъ в невњ'рїи свое^мъ ё%мретъ. с^е а^зъ
наведђ ре'че г~ь на селенїе земли` ѕла'я, ме'чь и^
глаD и^ смр~ть и^ погђбле'нїе, и^же [поскверни'ша]3
безако'нїемъ всю` зе'млю, и^ напо'лнена е^сть
дњ'лъ и^хъ [льсти'выхъ]4” Сего ра'ди реq г~ь. ё^же
не ё^молчю ѓ^ нечестїахъ и^хъ ја^же безако'нно
съдњлова'ютъ. ни потерплю` и^мъ, и^же ѕлњ
тво'рятъ” *Се^ кро'вь непови'нна и^ (ско'рбна)5 въпїе'тъ къ мнњ`. и^ дш~а пра'веDныхъ въпїю'тъ
беZпреста'ни. эTм#ща'я эTм#щђ` и^мъ рече г~ь. и^
въспрїимђ вся'кђ кровь непови'ннђю эT тњ'хъ
къ мнњ`” Се^ лю'ди моя` ја%ко ста'да къ заколе'нїю ведђтся. ё^же не терплю` того и^же ѓ^бита'ти и^мъ въ земли` е^гљ=пеTстњи. н^о и^зведђ
я& рђко'ю си'лною и^ мы'шцею высо'кою” И$ поражђ`
е^гљ=пеT ка'знїю ја%ко и^ пре'же, и растлю` всю` зе'млю е^го. поскорби'т# е^гљ=петъ, и^ ѓ^снова'нїя е^го
ка'знїю (и^збїе'на бђ'дђтъ” И$ наказа'нїе второ'е)6
наведе'тъ [и^мъ]7 б~ъ. (и^) въспла'чюT дњ'латели
дњ'лающїи зе'млю. ја%ко ѓ^скђдњ'ютъ сњмена` иX
[-]8 эT ржа` и^ гра'да, и^ эT ѕвњзды стра'шныя”
Го'ре (свњтђ)9 і^ и'же ѓ^бита'ютъ в не'мъ. и^же
приближи'ся (ѓ^рђж'їе)10 и^ съкрђше'нїе и^хъ. И$
въста'нетъ ја%зыкъ (-)11 къ бра'ни и^ меq в рђкђ и^хъ. бђдетъ б^о въ непостоја^нїе чл~комъ. і^
и'ны и%нымъ възмага'ющи, и^ нерадя'тъ цр~я
свое^го, и^ нача'лникъ [пђти` дњлъ]12 свои^хъ въ
(дњлесеX)13 свои^хъ” Въсхо'щетъ б^о чл~къ въ'
градъ и^ти` и^ не възмо'жетъ горды'ня б^о и^хъ
ради гра'ды смђтяTся. (и^) домы` съкрђша'тся, и^ чл~цы боя'тся. не ё^млsрди'тся чл~къ къ
и%скренемђ свое^мђ, на разоре'нїе домо'въ и^хъ въ
(ѓ^рђжїе)14, и^ на расторже'нїе сђщества и^хъ.
гла'да ради хлњбнаго и^ скорбњнїя мно'га. с^е
________
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чі, якого не знали. 43 Вночі ж вони
їли хліб, я ж вдень говорив і вночі не
мовчав. 44 І записані були в 40-ка
днях 204 книги. 45 І сталося, що коли
скінчилися 40 днів, Всевишній сказав, мовлячи: Те, що першим ти записав, – на яв постав, і хай читають гідні й негідні. 46 Останніх же сімдесят
збережеш, щоб передати їх мудрим з
твого народу. 47 В них бо є корінь
розуму, і джерело мудрості, і ріка
знання. І я так зробив.

Глава 15
1 Ось говори до вух мого народу
слова пророцтва, які Я дам у твої
уста, – говорить Господь, – 2 і вчини,
щоб на папері вони були записані, бо
вони є вірні і правдиві. 3 Не бійся від
задуманих проти тебе і ані хай не
турбують тебе невірні, кажучи, 4 що
всякий невірний помре у своїм невірстві. 5 Ось я наведу зло на поселення
землі, – говорить Господь, – меч, і голод, і смерть, і вигублення 6 на тих,
що беззаконням опоганили всю землю і наповнилися своїми обманливими ділами. 7 Задля того сказав Господь: 8 Вже не змовчу на безбожності тих, що діють безбожно, ані не потерплю тим, що чинять безбожно.
*Ось невинна і боліюча кров взиває
до мене, і душі праведних кличуть
безперервно. 9 Мстячи відімщу їх, –
говорить Господь, – і заберу в них
всю невину кров до мене. 10 Ось мій
народ, наче стадо, провадиться на
смерть. Вже не терпітиму того, щоб
вони жили в єгипетській землі, 11 але
виведу його сильною рукою і високим раменом. І поб’ю Єгипет карами,
так як і раніше, і знищу всю його
землю. 12 Сумуватиме Єгипет, і його
основи будуть вигублені карами. І
другу кару наведе їм Бог, 13 і заплачуть працівники, що працюють на
землі, тому що їхнє зерно не дасть
плоду від іржі, і граду, і від страшної
звізди. 14 Горе світові і тим, що живуть в ньому, 15 тому що наблизився
меч і їхнє вигублення. І народ повстане на війну, і меч у їхніх руках. 16
Бо буде на нестійкість людям, і, перемагаючи одні одних, не дбатимуть
за свого царя і начальників дороги
своїх діл у своїх ділах. 17 Бо забажає
чоловік іти до міста і не зможе, 18 бо
задля їхньої гордості міста будуть в
замішанні, і доми будуть знищені, і
люди боятимуться. 19 Не пошкодує
чоловік свого ближнього, щоб мечем
знищити їхні доми і щоб пограбувати
їхні маєтки, через голод хліба і велику скорботу. 20 Ось я зберу, – каже
Бог, – всіх царів землі до себе, щоб
повернути тих, які є на півночі, і пів_________
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дні, і зі сходу, і Ливану, щоб повернути до себе і віддати те, що вони
їм дали. 21 Так, як чинять аж до
сьогодні моїм вибраним, так зроблю і віддам в їхнє лоно. Це говорить Господь Бог: 22 Моя правиця
не простить грішникам, і меч не
відступить від тих, що на землі
проливають невинну кров. 23 Вийде вогонь від його гніву і пожере
основи землі і грішників, наче запалений хабаз. 24 Горе тим, що грішать і не зберігають моїх заповідей, – сказав Господь, – 25 не пощаджу їх. Відійдіть від мене сини
беззаконня, не оскверняйте мою
святиню. 26 Адже знає Бог всіх
тих, що проти нього грішать; задля
цього Він їх передав на смерть і на
вбивання, 27 бо вже прийшли злі
на земну кулю. І залишитесь в них,
бо вас Бог не спасе, тому що ви
згрішили перед ним. 28 Ось страшне видіння, і його лице зі сходу. 29
І вийдуть народи арабських зміїв в
численних колісницях, їх число, наче подих вітрів, понесеться по землі, щоб боялися і тремтіли всі, хто
їх почують. 30 Кармонські обманці
в гніві і вийдуть, наче дики з лісу, і
прийдуть до великої сили, і стануть
в бою з ними, і полонять частину
асирійської землі. 31 І після цього
знеможуть змії, згадуючи своє народження, і зітхаючи повернуться з
великою силою, щоб їх переслідувати. 32 Вони зніяковіють і замовчать у їхній силі і повернуть свої
ноги до втечі, 33 мешканці асирійської околиці їх оточать. І він знищить одного з них, і заступлений
буде переляк і страх у їхньому війську, і нестійкість в їхніх царях. 34
Ось хмара зі сходу і півночі до півдня, і їхні лиця дуже страшні, повні
гніву і бурі. 35 І зударяться між собою, і вдарять велику звізду на
землі, і їхню звізду, І буде кров від
меча аж до живота 36 і людський
гній аж до верблюжого сідла. І буде переляк і великий страх на землі. 37 І жахнуться ті, що побачать
цей гнів, і їх охопить тремтіння. І
після цього рухатимуться великі
бурі 38 з півдня і півночі, й інша
частина із заходу, 39 і здолають
вітри зі сходу. І він відкриє хмару,
яку підняв в гніві, і звізду, щоб
творити переляк східним вітром, і
поженеться на захід. 40 І піднімуться великі сильні і повні гніву
хмари і звізда, щоб перелякати всю
землю і мешканців на ній і злити на
всяке високе місце, і піднімуть
страшну звізду 41 вогнем, і градом,
і літаючим мечем, і великими водами, доки не наповняться всі поля
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а^зъ соберђ рече [г~ь]15, вси цр~їе зе'м#стїи къ [мн^њ
ѓ^брати'ти]16, и^же сђть [эT восто'ка и^ ю'га]17 эT
сњвера и^ лива'на къ ѓ^браще'нїю себњ. и^ възда'ти и^же възда'ша тњмъ. ја%ко сътворя'ютъ
даже до днесь и^збра'ннымъ мои^мъ. та'ко сътворю` и^ възда'мъ в ня'дра и^хъ. сїя рече г~ь
б~ъ, не прости'тъ десни'ца моя грњшникомъ. и^
не преста'нетъ мечъ на пролїя'ющиX кро'вь непови'ннђю на земли`” [-]18 И$зы'иде ѓ%гнь эT гнњва
е^го. и^ пожретъ ѓ^снова'нїя зе'м#сти, и^ грњшники
ја%ко хвра'стїе заж#же'но. го'ре си'мъ и^же съгрњша'ютъ и^ не въздержа'тъ за'повњдеи мои^хъ, рече
г~ь, не ѓ^прощђ` и^мъ. эTи^дњте (эT мене) сн~ове
безако'нїя не мози'те ѓ^скверни'ти ст~ыни мое'я.
[ја%ко]19 совњ'сть [г~ь всњх#]20 и^же съгрњша'ютъ е^мђ. сего ради преда'лъ и^хъ въ смр~ть и^ в заколе'нїе ё^же` б^о прїидо'ша на ѓ%крsтъ земли` лђка'выя. и^ пребђдете в ни'хъ, не и^зба'витъ б^о
ва'съ б~ъ, и^же съгрњши'сте пред нимъ” Се видњнїе гро'зное и^ лице е^го эT восто'ка. і^ и^зы'идђтъ рожде'нїе ѕмїевъ а^ра'вскихъ на колесни'цахъ мно'гихъ. [ја%ко дыха'нїе вњтровъ]21 [число`]22
и^хъ понесеTся на земли` да (-)23 ё^боя'тся и^
трепе'щђт# вси`, и^же и^хъ ё^слы'шатъ кармоньстїи преле'стницы въ гнњвњ. (і^) и^зы'идђтъ [ја%ко вепри`]24 эT лђгъ. и^ прїидђтъ в си'лђ вели'кђ.
и^ постоятъ въ бра'ни с ни'ми. и^ пленя'тъ
ча'сть земли` а^сљ=рьскои` [-]25, и^ посемъ и^знемо'гђтъ ѕмїеве въспомина'юще на рожденїе свое. и^
ѓ^братя'тся съвоздыха'ющи в си'лњ вели'цњ на
постиза'нїе и^хъ. [-]26 с^и смђтя'тся и^ ё^млъча'тъ в си'лњ и^хъ. и^ ѓ^братя'тъ но'ѕњ свои`
на бњжа'нїе (-)27 эT ѓ'бласти а^сљ=рьскїя насе'лницы ѓ^бъстоа^тъ иX и^ сконча'етъ е^ді'наго эT
нихъ. и^ бђдеT бо'язнь и^ стра'хъ въ плъце и^хъ
(застђпле'нъ), и^ котора'нїе въ [цр~ехъ иX]28. с^е
ѓ%блакъ эT восто'ка и^ сњвера до полђдне. и^
ѓ'бразы и^хъ гро'зны ѕњло по'лны гнњва и^ бђри. и^
сразя'тся междђ собо'ю, и^ сразяT ѕвњздђ мно'гђ
на земли` и^ звњздђ и^хъ. и^ бђдетъ кро'вь эT
меча` даже до ё^тро'бы [-]29. и^ [гно'и чл~ческїи даже до седла вельблю'ждя]30. и^ бђдетъ бо'язнь и^
стра'хъ мно'гъ на земли`. и^ ё^стра'шатся и^же
ё'зря'ть гнњвъ се'и. и^ тре'пеT прїиметъ и^хъ. и^
посемъ въздви'гнђтся бђрњ мно'зи эT полђдни
и^ сњвера, и^ ча'сть и%на эT за'пада. и^ премо'гђтъ
вњтри эT восто'ка. и^ ѓ^тво'ри'тъ ѓ%блакъ е^гоже
въздви'же въ гнњвњ. и^ ѕвњзда` на сотворе'нїе
стра'ха эT восто'чна вњтра и^ за'пада подви'гнется. и^ въздви'гнђтся ѓ%%блацы ве'лїи (ѕњлни
и^)31 по'лни гнњва. и^ ѕвњзда` да (ё^стра'шитъ)32
всю зе'млю и^ ѓ^бита'ющихъ на неи. и^ възлњ'796
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ютъ на всяко мњсто высо'ко. и^ (въздви'гнђтъ)33 ѕвњздђ` стра'шнђ ѓ^гне'мъ и^ гра'домъ и^
мечемъ летя'щимъ. и^ во'ды мно'ги даже и^сполнятся вс^я по'ля. и^ вси` и^сто'чницы и^сполне'нїеM
водъ [мно'гъ]34. и^ съкрђша'тся гра'ды и^ стњны.
и^ го'ры и^ хлъми (и^ ё^до'лїя) и^ лњсъ дђбра'вныи,
и^ сњна` лђжныя и^ ѓ^би'лїе и^хъ” И$ про'идђтъ непоколњбле'ми до вављ=ло'на, (да)35 съкрђшаT е^го. и^
сберђтся к не'мђ и^ ѓ^бы'идђт# е^го. і^ и^злїют#ъ
ѕвњздђ и^ всю` ја%рость нань. и^ по'идетъ пра'хъ и^
дыM да'же до нб~си, и^ вси` и^же ѓ%крsтъ възрыда'юT
е^го” І$ и^же по немъ ѓ^ста'нђтъ послђжатъ е^мђ
и^же ё^стра'ши и^хъ. и^ ты` а^сїя съгласна въ [ё^пова'нїе]36 вављ=ло'на и^ въ славђ подо'бїя е^го, го'ре
тебњ бњднњи, (и^) сего ра'ди и^же ё^подоби'ся е^мђ,
[и^]37 ё^краси'ла е^си дще'ри твоя въ дръзновенїи
любодњянїи, къ ё^гожде'нїю и^ славле'нїю в любо'вныхъ твои^хъ, и^же с тобо'ю похотњша всегда`
блђди'ти. ненавидњнїемъ наслDњствова'на е^си въ
всњхъ дњлехъ е^го и^ в начина'нїи е^го сего ради
рече (г~ь)38. послю` на тя ѕла'я, вдо'в#ство ё^бо'жество и^ глаD и^ мечь и^ гђби'тельство, на разоре'нїе
домо'въ твои^хъ, (эT порђше'нїя)39 и^ смр~ть и^ славђ си'лы твое'я. ја^ко цвњтъ и^схне'тъ (и^) е^гда`
въста'нет# зно'и и^же по'сланъ е^сть на тя. [-]40
и^знемо'жеши [ја^ко ё^бо'жеиша ја^зве'на и^ наказана эT
женъ]41 да не ё^дръжаT тебе си'лнїи и^ любо'вницы,
ни а%зъ та'ко възлю'блю т^я рече г~ь. а^ще б^ы не
закла'ла и^збра'нныхъ моиX въ вся'ко время, възвыша'ющи на пораже'нїе рђки`, и^ рекђщи на смр~ть
и^хъ. е^гда` ё^пи'ся въскраси` лњпотђ` лицA твое^го.
м#зда` блђже'нїя твое^го в ня'дра'хъ твои^хъ. сего
ради възда'нїе прїимеши, ја%ко сътвори'ши и^збра'ннымъ мои^мъ речетъ г~ь, та'ко сътвори'тъ тебњ б~ъ и^ предаs т^я въ ѕла'я, и^ (сн~ове)42 твои`
гла'домъ поги'бнђтъ, (-)43 ты' (же) мечеM паде'ши,
и^ гра'ди твои` съкрђша'тся. и^ вс^и твои` в по'ли
(ѓ^рђжїемъ)44 падђтъ, і^ и^же сђть в гора'хъ гла'домъ поги'бнђтъ, и^ ја^сти бђдђтъ мя'са своа
эT гла'да хлњба, и^ кро'вь пїютъ эT жа'жди воды”
Не бл~гополђчне [по мо'ри]45 прїидеши, и^ паки прїимеши ѕло'е. и^ въ и^сше'ствїи поразя'тъ гра'дъ
(сђ'етїемъ)46, і^ и^скорени'тъ нњкђю ча'сть земли`
твое'я, и^ ча'сть сла'вы твое'я и^стреби'тъ, и^ па'ки [къ вављ=ло'нђ превраще'нномђ]47 (навраща'ю тя
и^)48 бђдеши и^мъ ја%ко хвра'стїе, и^ тїи бђдђтъ
тебњ ја%ко ѓ%гнь, и^ пожре'т# тебе и^ гра'ди твои и^
зе'млю твою, и^ го'ры твои`, (и^) вси` дђбра'вы твои`
и^ лњсы` плодоно'сныи ѓ^гне'мъ пож#жTђ сн~ове твои`
въ плене'нїе поведђтъ, и^ кинсонъ твои въ плњне'нїи и^мњюT и^ сла'вђ лица` твое^го и^стреби'тъ”
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і всі ріки повнотою великих вод.
42 І будуть знищені міста, і мури,
і гори, і горби, і долини, і дерева
лісів, і сіно піль, і їхній достаток.
43 І перейдуть безперервно аж до
Вавилону, щоб його знищити. 44
І зберуться до нього, і його оточать, і вилиють на нього звізду і
всю лють. І підніметься порох і
дим аж до неба, і всі, що довкруги, оплакуватимуть його. 45 І ті,
що по ньому залишаться, послужать йому, ті, що завдали їм страху. 46 І ти Азія – спільниця в надії Вавилону і в славі його особи.
47 Горе тобі нещасній і задля цього, що ти уподібнилась до нього,
і ти прикрасила твоїх дочок в сміливості розпусти, щоб догодити і
славитися в любовниках твоїх, які з тобою забажали завжди розпустувати. 48 Ти наслідувала зненавидженого в усіх його ділах і в
його винаходах. Задля того говорить Господь: Нашлю на тебе зло,
вдівство, бідноту, і голод, і меч, і
пошесть на спустошення твоїх домів від насильства, і смерть. І слава твоєї сили 50 зісохне, як квітка. І як підніметься спека, що напущена на тебе, 51 знеможеш і
станеш бідною, зраненою і покараною понад жінок, щоб не держали тебе сильні і любовники, 52
ані я так не любитиму тебе, – сказав Господь. 53 Якщо б ти не вбила моїх вибраних у кожному часі,
радіючи побиттям руки, і говорячи про їхню смерть, коли ти впилася, 54 прикрасила вид твого лиця. 55 Винагорода твого служіння
у твоїм лоні. Задля того отримаєш віддачу. 56 Так, як робиш моїм вибраним, – говорить Господь,
– так зробить тобі Бог, і видасть
тебе на зло. 57 І твої сини помруть від голоду – ти ж впадеш від
меча, і твої міста будуть знищені,
і всі твої в полі впадуть від меча.
58 І які є в горах, згинуть від голоду, і їстимуть свої м’яса від голоду хліба, і питимуть кров від
спраги води. 59 Нещасна прийдеш по морі і знову одержиш зло.
60 І в переході знищать місто марнот, і Він вигубить якусь частину
твоєї землі і знищить частину твоєї слави. І знову поверну тебе знищеного до Вавилону, 61 і будеш
їм наче хабаз, і вони будуть тобі
наче вогонь. 62 І він пожере тебе,
і твої міста, і твою землю, і твої
гори, і всі твої ліси, і вогнем спалять плодоносне дерево. 63 Твоїх
синів поведуть в полон, і твоє
багатство захоплять в полон. І він
вигубить славу твого лиця.
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Глава 16
1 Горе тобі, Вавилоне й Азія, горе тобі, Єгипте і Сиріє. 2 Підпережіться мішками і волосінницею і
оплакуйте ваших синів, і вболівайте, тому що ваше винищення наблизилося. 3 На вас послано меч. І
хто той, що його відверне? 4 На вас
послано вогонь. І хто той, що його
погасить? 5 На вас послано зло. І
хто той, що його відкине? 6 Чи хто
прожене в ліс голодного лева? Або
згасить вогонь в хабазі, як він вже
почав горіти? 7 Або хто відіб’є
стрілу вміло послану стрільцем? 8
Сильний Господь пошле зло. І хто
той, що їх відіб’є? 9 Вийде вогонь
його гніву. І хто є той, що його погасить? 10 Він блисне – хто не злякається? Він загримить – хто не жахнеться? 11 Господь погрозить. І
яка основа не перелякається від його лиця? 12 Земля затрясе свої основи і море, що бушує хвилями від
глибини, і його струмені закиплять,
і його риби від лиця Господа і від
слави його сили. 13 Тому що сильна його правиця, яка натягне лук, і
його стріли гострі, які ним будуть
послані, не знеможуть, коли будуть
послані в околиці землі. 14 Ось пошлю на тебе зло, і не повернеться,
доки не надійдуть на землю. 15 Вогонь загориться і не загасне, доки
не пожере основи землі. 16 Так, як
не повертається стріла, послана
вправним стрільцем, так не повернеться зло, що буде послане на землю. 17 Горе мені! Горе мені! Хто
мене спасе в тих днях? 18 Початок
болів і багато стогону, початок голоду і великої погибелі; початок
воєн – і жахнуться власті, початок
зла – і затремтять усі. 19 В цьому ж
часі що зроблю, коли прийде зло?
20 Ось послані голод, і кара, і скорбота, і тіснота – бичі на виправлення. 21 І в усіх цих не відвернуться
від своїх беззаконь ані не назавжди
пам’ятатимуть бичі. 22 Ось врожай
стане нічим на землі, так щоб думали собі, що є направлений мир. І
тоді на землі проросте зло, меч, голод і великий сором. 23 Бо від голоду згинуть численні, які проживають на землі, і меч вигубить інших, які залишилися від голоду. 24
І мертві будуть кинуті наче стерво,
і не буде того, хто би їх потішив, бо
опустіє земля і її міста будуть знищені. 25 І не залишиться той, хто
придбав би землю і хто засіявав би
її. 26 Дерево дасть овоч. І хто його
позбирає? 27 Виноград буде спілий. І хто видусить його? Бо будуть
великі опустілі місця. 28 Забажає ж
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Глvа, ѕ~і”
о'ре тебњ вављ=ло'нъ и^ а^сїя, го'ре тебњ
е^гљ=петъ и^ сљ=рїя препоја^ши'теся вре'тищем# и^ власяни'цею. и^ пла'чите сн~овъ ва'шиX и^ болњзнђите [-]1 ја%ко прибли'жися
съкрђше'нїе ва'ше, по'сланъ е^сть въ ва'съ ме'чь, и^
кто` е^сть и^же эTврати'тъ е^го, по'сланъ е^сть въ
васъ ѓ%гнь и^ кто` е^сть и^же ё^га'ситъ е^го, по'слана сђть въ ваs ѕла'я, и^ кто` е^сть и^же эTме'щеT
ея`. ни л^и эTженетъ кт^о льва` а'лчђща в лњсъ,
л^и ё^га'ситъ ѓ%гнь въ хвра'стїи скоро когда начнет# згара'ти, и^л^и эTме'щеT кт^о стрњлђ` эT
стрњлца` крњпко пђщенђ, г~ь [крњпкїи]2 по'слеT
ѕла'я, и^ кт^о е^сть и^же эTгонитъ я` и^зы'идетъ
ѓ'гнь эT гнњва е^го, и^ кто е^сть и^же ё^га'ситъ
е^го, (блиста'нїя)3 кт^о не ё^бои'тся, възгрњми'тъ (-)4 кт^о не ё^жаснется, г~ь запретиT, и^
кое ѓ^снова'нїе не потрясе'тся эT лицA е^го, земля`
(сътрясетъ)5 ѓ^снованїя (своя)6, (и^) море влънђ'яся волна'ми эT глђбины` и^ стрђ'и е^го во'змђTся,
и^ ры'бы е^го эT лица` гн~я, и^ эT сла'вы си'лы е^го.
ко'ль крњпка десни'ца е^го ја%же лђкъ напряже`, (и^)
стрњлы е^го ѓ%стры и^же эT него по'слются не
ѓ^скђдњюT. е^гда а^ще начнђтся посыла'ти въ
предњлы зеMстїи” Се послю` (на' тя) зла'я и^ не
ѓ^братя'тся до'ндеже прїидетъ на' землю, ѓ%гнь
възгориTся и^ не ё^га'снетъ до'ндеже сконча'етъ
ѓ^снова'нїя земли`. и^мже ѓ%бразомъ не эTврати'тся стрњла` по'сланна эT возмо'жна стрњлца, тако
не эTвратя'тся ѕлая, ја%же по'сланна бђдTђ на'
землю. го'ре мн^њ, го'ре мн^њ, кт^о м^я и^зба'витъ
во' дни ты'я. нача'ло бо'лњзнемъ и^ мно'зњхъ
стена'нїи, нача'ло гла'да и^ мно'ги [поги'бели]7, нача'ло бра'немъ и^ ё^бояTся вла'сти, нача'ло ѕлы'мъ
и^ трепещTђ вси`. въ (время же) сїе чт^о [сътворю`]8 е^гда` прїидђтъ ѕла'я, с^е гла'дъ и^ ка'знь,
и^ ско'рбь и^ тњснота по'сланы сђть, бїенїя въ
ё^правле'нїе, и^ въ всњхъ сиX не ѓ^братяTся эT безако'нїи своихъ. ни бїенїя памяTствова'ти бђдђтъ всегда`. с^е бђдетъ (ѓ^би'лїе нивъчто'же)9
на земли`” (Та'ко)10 да мня'тъ себњ бы'ти ё^правле'нъ миr и^ тогда` възрастђтъ зла'я на зеMли`
ме'чь, гла'дъ, и^ вели'ко (стыдњнїе)11. эT гла'да
б^о мно'зи и^же ѓ^бита'ютъ на зе'мли, поги'бнTђ. и^
ме'чь и^згђбитъ про'чихъ и^же ѓ^ста'нђтъ эT
гла'да” И$ мер#твїи` ја%ко мотыла` эTмещђтся. и^
не бђдетъ и^же ё^тњшитъ и^хъ, ѓ^пђстњ'етъ б^о
земля`, и^ гра'ды е^я` разоре'ны бђдTђ” и^ не ѓ^ста'нется и^же (стя'жеT)12 зе'млю, и^ кт^о посњ'етъ
ея`” дре'во дасть пло'ды, и^ кт^о въсторга'етъ е&.
гро'здїе зрњло бђдеT и^ кт^о пото'пчетъ е& бђ798
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дђтъ б^о мњста (вели'ка ѓ^пђстњнїя)13” Въсхо'щетъ б^о чл~къ чл~ка ви'дњти, и^ли гласъ е^го
слы'шати. зане` ѓ^ста'нђтъ эT гра'да і~, и^ дв^а
эT ни'вы и^же съкры'ются в гђсты'хъ дђбра'ваX
и^ в разсњлинаX ка'менныхъ. и^мже ѓ%бразомъ е^гда ѓ^ставля'ются в ма'слинахъ, и^ еді'ных# древесехъ, три` и^л^и четы'ре маслины, и^л^и ја%ко въ
виногра'дњ въсторгано гро'зDїе ѓ^ставля'ются,
эT тњхъ и^же любя'щи винограD и^щђтся” Та'ко
ѓ^ста'вля'ются въ дни тїи тр^и и^л^и четы'ре
и^спыта'ющихъ домы` и^хъ в# мечь. и^ ѓ^ста'влена бђдет# (-)14 зеMля, и^ ни'вы ея` състарњюTся, и^ пђти` ея` и^ вси` стезя` ея` те'рнїемъ
зарастTђ, зане' же не про'идђтъ [чл~цы]15 по
нимъ. въспла'чђтъ дв~ы не и^мњющи ѓ^брђчника, въспла'чђтъ же'ны не и^мњю^щи мђжа,
въспла'чђтъ дщери иX не и^мњющи по'мощи,
ѓ^брђчники иX въ бра'ни сконча'ются. и^ мђжи
и^хъ въ гла'дъ и^стребя'тся” Слы'шите (-)16
сїя и^ позна'ите ея` раби` гн~и. с^е сло'во гн~е прїимњте е&, не [вњрђите бого'мъ]17 ѓ^ нихже рече
г~ь. с^е приближа'ю^тся зла'я (немедля'щи)18,
и^мже ѓ%бразомъ бремена'та [е^гда ро'дитъ]19, во
џ~ мsць сн~а свое^го, приближа'ющися ча'съ рожде'нїя ея`. преже часъ дв^ђ и^ли трехъ болњзни
ѓ^бдержа'т# чрево ея`, (-)20 и^сходя'щъ младенецъ
эT чре'ва не жда` ни е^ді'ныя чрьты. такоy не
постоя'тъ зла'я въсходя'щи на' землю, и^
вњкъ въстонетъ. и^ бо'лезни въздержа'ть и&”
Слы'шите слово лю'дїе мои`. ё^гото'ваитеся на
погна'нїе, и^ въ злы'хъ та'ко бђдете ја^ко прише'лцы. кт^о предастъ ја%ко и^же бњжи'тъ, и^
кт^о кђпитъ ја^ко и^же погђбитъ, кт^о торгђ'ет# ја%ко и^же стяжа'нїя не прїиметъ, и^же
съзидаеT ја%ко жи'ти не и%мать, и^же посњ'етъ
ја^ко и^же не по'жнетъ. (Та'ко) і^ и'же винограD рњжетъ ја^ко не въсто'ргнетъ. и^же пося'гнетъ,
тако ја%ко ча'дъ не сътвори'т#, (-)21 и^же не пося'гнетъ, та'ко ја^ко вдо'вы” Сего ради и^же
трђдяTся неключи'мо трђдятся. плоD б^о и^хъ
и^ноплемеnники пожнђтъ. и^ вс^яческа'я и^хъ въсхитя'тъ, и^ домы` превратяT. и^ сн~овъ и^хъ
плен'ятъ и^же въ плене'нїи и^ (гра'дђ)22 ро'дятъ рожде'нїя своя. та'коже и^ кђплю дњющїи въсхище'нїемъ и^же ё^красяT гра'ды и^ домы` своя`, и^ держа'нїе и^ живо'тнїи свои`, толи'ко
наипа'че възненави'жђ и^хъ за грњхи` [и^хъ]23,
рече г~ь. ка'ко ненави'диT блђдница женђ` мђдрђ
и^ бл~гђ ѕњло, та'ко ненави'дитъ пра'вдђ безако'нїе е^гда ё^красится, и^ повинђетъ ея` в лице,
е^гда прїидетъ и^же защити'тъ взы'щђщи
вся'къ грњхъ на земли`. сего ради не мози'те
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чоловік побачити чоловіка або почути його голос, 29 бо з міста зостануться 10-ть і два – з поля, які заховаються в густих дібровах і в щілинах скелі. 30 Так, як залишаються в
оливковому саді на поодиноких деревах три або чотири оливки, 31 або
так, як у зібраному винограднику залишаються китиці після тих, що
пильно обшукують виноград, 32 так
зостанеться в тих днях три або чотири від тих, що обшукують їхні доми з мечем. 33 І земля буде опущеною, і її поля постаріються, і її дороги і всі її стежки заростуть терням,
тому що ж не перейдуть по ній люди.
34 Плакатимуть дівчата, що не мають
молодих, плакатимуть жінки, що не
мають мужів, плакатимуть дочки тих,
що не мають помочі. 35 Їхні заручені
будуть знищені на війні і їхні чоловіки будуть вигублені голодом. 36
Послухайте це і пізнайте це, господні
раби. 37 Ось господнє слово – прийміть його, не вірте богам, про яких
Господь сказав: 38 Ось наближається
зло – і не забариться. 39 Так, як вагітна, коли родить в 9-му місяці свого сина, коли наближається година її
родів, перед двома чи трьома годинами, болі терпить її живіт, як виходить
дитина з живота, не спізниться на
одну мить, 40 так не спізниться зло,
щоб прийти на землю, і вік застогне,
і його обіймуть болі. 41 Послухайте
слово, мій народе! Приготуйтеся до
гоніння і будьте в злі, так як приходьки: 42 хто видає, наче той, хто
втікає; і хто купує, наче хто пропадає; 43 хто торгує, наче той, хто не одержує прибутку; хто будує, наче
той, що не має жити, 44 хто сіє, наче
той, хто не жатиме. Так і: хто обрізає
виноград, наче не збирає винограду;
45 хто жениться, так наче не матиме
дітей; хто не жениться, так наче вдови. 46 Через це ті, що трудяться, трудяться без причини, 47 бо їхній овоч
пожнуть чужоземці, і все їхнє захоплять, і знищать доми, і їхніх синів
візьмуть в полон, тому що в полоні і
голоді родять народжених своїх. 48
Також і тих, що торгують крадіжжю,
які прикрашають міста, і свої дома, і
маєтки, і свої особи, 49 стільки більше зненавиджу їх за їхні гріхи, – сказав Господь. 50 Так як блудниця ненавидить мудру і дуже добру жінку,
51 так справедливість ненавидить беззаконня, коли воно себе прикрашає, і
оскаржує її до лиця, коли прийде той,
що обороняє Того, хто вишукує всякий гріх на землі. 52 Задля того не уподібнюйтеся до неї ані до її діл, 53
тому що ще трішки – і забране буде
беззаконня з землі, і у вас пануватиме справедливість. 54 Хай не скаже
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грішник, що він не згрішив, тому
що вугілля вогню загориться на голові того, хто каже: Я не згрішив
перед Богом і його славою. 55 *Ось
Господь знає всі людські діла, і їхні
винаходи, і їхню думку, і їхні серця, 56 бо Він сказав: Хай буде земля! – і вона сталася. Хай буде небо!
– і сталося. 57 І Його словом звізди
були створені, і Він знає число
звізд. 58 Він досліджує їхні глибини і скарби, Він виміряв море і
його початок. 59 Він замкнув море
посеред вод і Своїм словом повісив
землю на водах. 60 Він розтягнув
небо, наче помешкання, заснував
його на водах. 61 Він поставив в
пустині джерела вод і на вершках
гір болота, щоб видавали ріки з
виского каменя, щоб напоїти землю. 62 Він створив людину і поклав
його серце посеред тіла, і вклав йому духа, і життя, і розум, 63 і подих
всемогучого Бога, який зробив все і
досліджує все сховане в сховищах
землі. 64 Він знає ваш почин і що
думаєте у ваших серцях, як грішите
і бажаєте затаїти ваші гріхи. 65
Через це Господь, досліджуючи дослідив всі ваші діла і переведе всіх
вас. 66 І будете мерзенними, коли
вийдуть ваші гріхи перед людьми, і
беззаконними будуть ті, що винні
будуть у тому дні. 67 Що зробите
або як сховаєте ваші гріхи перед
Богом і його ангелами? 68 Ось Бог
– суддя. Бійтеся його, відступіть
від ваших гріхів і забудьте про
ваші беззаконня, щоб не чинити їх
навіки, і Бог виведе вас і спасе від
усякої скорботи. 69 Бо ось запалюється вогонь над вами, численні
народи, і деяких з вас захоплять і
заріжуть на жертву ідолам. 70 І хто
погодиться – буде їм на сміх, і на
погорду, і на потоптання. 71 Адже
буде місце місцеві, і в сусідніх
містах численні повстануть проти
тих, що бояться Господа. 72 Будуть
наче безумні, і нікого не щадитимуть, на розтерзання і запустіння тим, що бояться Господа. 73
Вони спустошать і розтерзають їхні
достатки і виженуть з їхніх домів.
74 Тоді з’явиться випробування
моїх вибранців, випробується, як
золото вогнем. 75 Послухайте, мої
улюблені, – сказав Господь, – ось
перед вами дні скорботи. І Я вас
спасу від усіх. 76 Не бійтеся ані не
сумнівайтеся, тому що Бог – ваш
вождь. 77 І ви, що бережете заповіді і мої приписи, – сказав Господь Бог, – щоб не обтяжили вас
ваші гріхи ані не піднялися понад
вас ваші беззаконня. 78 Горе вам,
що пригнічені своїми гріхами і
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подо'битися е'й ни дњломъ ея`. ја^ко е^ще ма'ло,
и^ во'змется безако'нїе эT земля`, и^ пра'вда црsтвђетъ на [ва'съ]24, не гл~етъ грњшникъ себе
не съгрњша'ти, ја%ко ё%глїе ѓ%гнено възгори'тся
на главњ` е^го. и^же речеT не съгрњши'хъ предъ
бм~ъ и^ сла'вы е^го. *с^е г~ь совњсть вся` дњла
члsчка и^ начина'нїе и^хъ и^ помышле'нїе и^хъ и^
срDца и^хъ” [Рече б^о]25 бђди земля`, и^ бы'сть. бђди нб~о и^ бы'сть, и^ словесеM е^го звњзды сътворены сђть, и^ зна'етъ число звњздъ, и^же възы'щется эT бездны и^ сокро'вищъ и^хъ. и^же и^змњрилъ е^сть мо'ре и^ зачатїе е^го. и^же запре` море
посредњ во'дъ. и^ повњси зе'млю на водахъ словесемъ своиM. и^же простре нб~о ја%ко ка'ма'рђ на вода'хъ ѓ^снова` е^го. и^же поста'ви в пђсты'ни и^сто'чники во'дныя, и^ на връхђ` го'ръ бла'та на
пђще'нїе рњкъ эT възвыше'на ка'мени, да напая'юT зе'млю, и^же сътвори` чл~ка и^ положи` срDце
[е^го]26 посредњ тњла и^ вложи` е^мђ дх~ъ, и^ живо'тъ и^ ра'зђмъ и^ дыха'нїе. б~ђ вседръжи'телю
и^же сътвори` вся`, і^ и^спыта'етъ вся` сокровеnнаа,
въ сокрове'нїи [земли`]27, то'и зна'етъ начина'нїе
ва'ше, і^ и^же помы'слите въ срDцыхъ ва'шихъ, [-]28
съгрњша'ющи и^ хотящи ё^таи'ти грњхи` [ва'ша]29. сего ради г~ь и^спыта'ющи и^спыта` вся
дњла [ваша]30” И$ приведетъ ваs всњхъ, и^ ме'рзъци бђдете е^гда про'идђт# грњси` ва'ши преD чл~ки,
и^ без#зако'нни бђдђт# и^же (пови'нни)31 ста'нђт#
въ дн~ь то'и, чт^о сътворите`, л^и како съкры'ете
грњси` ва'ши преD [бм~ъ и^ а'гг~лы е^го]32. с^е сђдїя
б~ъ. бо'итеся е^го, [-]33 ѓ^ста'нитеся эT грњхъ
вашиX. и^ забђдите безако'нїа ва'ша (-)34 творити и^хъ въ вњкъ, и^ б~ъ и^зведе'тъ ваs, і^ и^зба'витъ эT вся'каго скорбњнїя. с^е бо възгара'естя
ѓ%гнь на ва'съ, ја^зы'цы мно'зи, и^ въсхитяT нњких# эT ва'съ, и^ (зако'лют# на жер#твђ и%долоM)35 і^
и^же и^зво'лятъ (-)36 бђдетъ и^мъ в посмњхъ и^
в поноше'нїе и^ въ попра'нїе” Бђдетъ б^о [мњста
мњстђ]37, и^ эT сосњднихъ гра'довъ (въста'нTђ)38
мно'ѕи на боя'щихся г~а” Бђдђтъ ја%ко безђмни
(и^) нико'мђ пращающи, на раZдра'нїе и^ запђстњнїе (-)39 боя'щимся г~а. и^же ѓ^пђстятъ и^
расхитя'тъ стяжа'нїя и^хъ, и^ эT домо'въ [-]40
иX и^згоняT. тогда ја^ви'тся и^скђше'нїе и^збраnныX
мои^хъ, ја%ко зла'то и^скђсится эT ѓ^гня`” Слы'шите възлю'бленїи мои` рече г~ь, с^е (преD вами)41
дни ско'р#бни, и^ эT всњхъ и^зба'влю ваs, не бо'итеся не сђмня'итеся, ја%ко б~ъ водїтель ваj
е^сть, і^ и^же въздержа'ти за'повњди и^ повелњнїя
моя, рече г~ь б~ъ. да не ѓ^тягча'тъ ва'съ грњси`
ва'ши ни воздви'гнђтся безако'нїя ва'ша, го'ре
и^же съти'снђтся эT грњхъ свои^хъ, и^ ѓ^тяг800
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ча'тся эT безако'нїи свои^хъ. и^мже ѓ%бразомъ ни'ва сти'снется эT дђбра'вы и^ те'рнїя ѓ^ся'жетъся стезя` е^я`, по кое'мъ не про'идеT чл~къ. и^ затвори'тся, и^ по'слеTся на пож#же'нїе ѓ^гню`”

придушені своїми беззаконнями,
так як поле стиснене лісом і його
стежка покрита тернями, якою не
перейде людина, – і буде замкнена і
буде послана на спалення вогнем.

Коне'цъ г~, кни'гъ е%здриныхъ
и%мать в себњ глvа, ѕ~і”

Кінець 3-ої книги Ездри.
Має в собі 16 глав.

КНИГА ТОВІЇ
ГЛАВА 1
(ні'га1 словесъ товїевыхъ сн~а товїилева.
а^нанїилева, а^дђ'илева, гаваи^лева, эT сњмене
а^саи'лева)2 эT колњ'на (-)3 неџали'мля (-)4.
и^же плњне'нъ бњ во' дн~и салманаса'ровы
цр~я а^сљ=рїиска, (эT џезви'са и^же е^сть ѓ^десны'я страны` ки'да неџали'мля въ галилеи` вы'ш#ше а^сљ=ра).
сђщђ б^о е^мђ по плњненїи, пђти` и%стина не ѓ^ста'ви. та'ко да вся` и^же и^мња'ше на вся'къ дн~ь
съ плњнными бра'тїами, и^же бя'хђ эT ро'да е^го
раздњля'ше” И$ е^гDа б^њ ю^нњ'ишїи всего` племе'ни
неџали'мля. ѓ^ба'че же ничт^о дњтъствђ'я сътвори` въ дњ'ло” И$ е^гда` хожда'хђ вс^и (покланя'тися) тельцеM зла'тыM. и%хже сотвори'лъ і^е^ровоаM цр~ь
і^и^л~евъ. сеи е^ді'нъ то'кмо стражашеся съдрђженїя всXњ. (н^о)5 хожда'ше въ і^ерsлиM къ цр~кви гн~и, и^
тђ покланя'шеs г~ђ б~ђ (-)6 і^и^л~евђ, (и^) вс^я прьвороDнаа своа` и^ деся'тины (-)7 вњ'рнњ принося'ше” Си'цеy въ третїе лњто но'во пришелъцем слђжа'ше.
вс^ю десятинђ (да'я). сїя и^ сицева'я по зако'нђ
бж~їю ѓ^тро'чищеM сђщемъ въздръжа'ше” Є$гда' же
бњ въ мђж'ъ съвръшенъ, поя'тъ женђ` а%ннђ эT
колњна свое^го, и^ роди` эT не'я сн~а, (и^) нарече е^го
и^ме'немъ свои^мъ. (е^гоже)8 и^змла'да наказа` боя'тися б~а, и^ въздръжа'тися эT вся'кого грњха.
е^гда же ја%тъ бы'сть, прїиде съ жено'ю свое'ю и^
съ сн~омъ (свои^мъ) во' граD ниневїи, (и^) съ всњмъ
племенеM своиM” И$ [е^гDа]9 вс^и ја^дя'хђ эT пи'ща
ја^зы'ческы, сеи (же то'кмо) сохрани` дш~ђ свою`, и^
никогда` ѓ^скврънися эT пи'ща и^хъ. (-)10 зане` па801

1 Книга слів Товієвих, сина Товіїлевого, Ананіїлевого, Адуїлевого, Гаваїлевого, з насіння Асаїлевого, з племені Неталімового, 2 який
був полонений в днях Салманасара,
асирійського царя, з Тезвиса, що є з
правого боку Кида Неталімового в
Ґалилеї, над Асиром. Бо як він був
вже полоненим, дороги правди він
не покинув, 3 так що все, що мав,
кожного дня ділив з полоненими
братами, що були з його роду. 4 І
хоч був наймолодшим з усього Неталімового племені, одначе ж нічого дитинного не перевів у діло. 5 І
коли всі ходили поклонятися золотим телятам, яких зробив Єровоам,
ізраїльський цар, тільки він єдиний
остерігався товариства всіх, 6 але
ходив до Єрусалиму до господньої
церкви і там поклонявся Господеві
Богові ізраїльському і вірно приносив всі свої первоплоди і десятини.
7 Так в третьому році служив новим приходьком, даючи всю десятину. 8 Це й подібне за божим законом, будучи хлопцем, він зберігав. 9 Коли ж став дорослим мужем, взяв він Анну за жінку зі свого племені, і породив від неї сина, і
назвав його своїм іменем. 10 Його
ж змолоду він навчив боятися Бога
і оберігатися від усякого гріха. 11
Коли ж був полонений, він прийшов зі своєю жінкою і зі своїм сином до міста Ніневії, і з усім своїм
племенем. 12 І коли всі їли з їжі
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народів, тільки він же зберіг свою душу і ніколи не опоганився їхньою їжею, 13 тому що пам’ятав Господа
Бога всім своїм серцем. І Бог дав милосердя перед лицем царя Салманасара, 14 і він дав йому волю, щоб ішов, куди лиш хоче, маючи свободу
чинити те, що коли лиш забажає чинити. 15 І він ходив до всіх, що були
в кайданах, подаючи їм навчання
спасіння. 16 Коли ж він прийшов до
міста Раґес у Мидії, маючи зі собою
10 гривень срібла, які йому подарував цар, 17 і коли побачив в своїм великім племені Гаваїла, Гаврієвого
брата, що був у бідності, який був з
його племені, і дав йому це срібло
під його розписку. 18 Коли ж помер
цар Салманасар і зацарював Сенахерив, його син, замість нього, і мав же
у ненависті перед своїм лицем синів
ізраїльських. 19 Товія ж кожного дня
ходив по всьому своєму племені і потішав їх, роздавав же кожному одному з них скільки міг зі своїх дібр: 20
голодних він кормив, нагим же давав
одіж і мертвим, і вбитим з дбанням
робив похорон. 21 Після цього ж,
коли сталося, що цар Сенахерив тікав
перед карою, яку на нього послав Бог
задля його кпин, і він розгнівався і
вбив багатьох з ізраїльських синів і з
юдеїв – Товія ж хоронив їхні тіла. 22
Коли це було сповіщене цареві, він
наказав його убити і забрати всі його
маєтки. 23 Але Товія зі своїм сином і
з жінкою, покинувши всі свої маєтки
і втікши сховався, тому що численні
його любили. 24 І сталося, що по 45ти днях царя вбили його сини, 25 і
Товія повернувся до свого дому. І всі
ж його маєтки були йому повернені.

Глава 2
1 Після цього ж, коли був день господього празника і був зроблений
великий обід в Товієвому домі, 2 він
же сказав своєму синові: Іди і приведи деяких з нашого племені, що бояться Бога, щоб їли з нами. 3 Коли ж
він вийшов і повернувся знову, то
сповістив йому, що один з ізраїльських синів лежить вбитим на вулиці.
Зразу ж він швидко встав, відійшов
від стола, залишивши обід, не їв нічого, і прийшов до тіла мертвого, 4 і
взяв його, і поніс до свого дому потайки, щоб, коли зайде сонце, потайки його поховати. 5 Коли сховав тіло
мерця у своєму домі, з’їв він хліб з
плачем і зі страхом, 6 згадуючи слова, які Господь сказав Аммосом пророком: Дні ваших празників повернуться на плач і ридання. 7 Коли ж
зайшло сонце, він пішов і його поховав. 8 Картали ж його всі його кревні,
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мятьствова г~ђ б~ђ всњмъ срDцемъ свои^мъ” (И$)
даде` (-)11 б~ъ млsть преD лицеM салъманасара цр~я. и^
даде` е^мђ свобо'дђ да и^детъ, а%може а%ще хо'щетъ. и^мњ'юще во'лю твори'ти чт^о когда` а%ще
въсхо'щетъ твори'ти” (И$) хожда'ше (-)12 къ
всњмъ и^же бя'хђ въ ё%захъ, ё^че'нїе сп~се'нїя подая и^мъ” Є$гда же прїиде въ рагесъ граD меDскїи. и^мњю'щеи съ собо'ю і~, гри'веn сребра` и^же
дарова е^мђ цр~ь. И$ е^гда` ви'дњ въ мно'ѕњ (-)13
племе'ни своеM гаваи'ла (бра'та гаврїева) в нищетњ сђща, и^же бы'сть эT колњ'на е^го. (и^) даде`
е^мђ (сїе)14 сребро`, по рђкописа'нїю е^го” (-)15 Є$гда'
же ё%мре салманаса'ръ цр~ь. (и^)16 црsтвова [сенахери'въ]17 сн~ъ е^го в него мњстъ. и^ сн~ов (же) і^и^л~евыX и^мњ` в нена'висти преD лице'мъ свои^мъ” Товїя (же) [на вся'къ дн~ь]18 хожда'ше по всемђ`
племени свое^мђ и^ ё^тњша'ше и^хъ, раздњля'ше
же е^ді'номђ ко'ждо и^хъ, е^ли'ко можа'ше эT бл~гъ
своиX. а%лчђщихъ кормя'ше, наги'мъ (же) ѓ^дња'нїе
дая'ше, и^ мр~твыM и^ закла'ныM, погребе`нїе прилњжне творя'ше” Посе'м же е^гда` ѓ^браще'нъ быs
[сенахерив#]19 цр~ь, бњжа'щи (-)20 преD ја%звою ю'же
нань б~ъ посла` порђга'нїа ради свое^го и^ раZгнњ'вася, (и^) мно'гиX ё^би` эT сн~овъ і^и^л~ьскиX (і^ эT
і^ё^де'я)” Товїя (же) погреба'ше телеса` и^хъ. сїе
е^гда възвњщено бы'сть цр~ю повелњ е^го ё^би'ти,
и^ възя'ти вс^я бл~гая е^го” Но товїя съ сн~омъ
свои^мъ и^ с жено'ю (ѓ^ста'вльши вс^я бл~гаа своа,
и^ эTбњгъ)21 съкры'ся, зане` мно'ѕи любя'хђ е^го”
(И$ бысть) по дн~ехъ (-)22, м~е, ё^би'ша цр~я
сн~ове е^го. и^ възвратися товїя въ доM свои, и^
вс^я же бл~гая е^го возвращена бы'сть е^мђ”

Глvа, в~”
осе'м же е^гда` бысть дн~ь пра'здника гн~я, и^
сътворенъ бысть ѓ^бњдъ до'бръ въ домђ` товїинњ, рече (же) сн~ђ свое^мђ. и^ди`
и^ приведи нњ'киX эT колњна на'шего боя'щихъся б~а, да ја^дяT с на'ми” Є$гда же и^зыиде (и^) возврати'ся паки, (и^) возвњсти [е^мђ`]1, е^ді'нъ эT сн~овъ і^и^л~евыхъ ё^бїенъ лежа` на
стогнњ” А/бїе же воста` (скоро и^зы'иде) эT трапезы, ѓ^ста'вльши ѓ^бњдъ не вкђси` ничто'же, и^
прїиде къ тњлђ мрътвомђ и^ взяT е& (и^) несе`
в# до'мъ свои в# та'ине, да е^гда` сл~нце за'иде,
съкровено погребеT е&” Є$гдаy съкры` тњло мр~твое
(в домђ` свое^мъ), ја^де` хлњбъ съ пла'чемъ и^ съ
боя'знїю въспомина'я на словеса` ја%же рече г~ь,
а^м#мо'сомъ прoркомъ дн~їе пра'зникъ ва'шихъ ѓ^братя'тся въ пла'чъ и^ рыданїе. е^гда' же сл~нце
западе`, и%де и^ погребе е^го” Э$блича'хђ же е^го вс^и
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и^скренїи е^го рекђщи. не сицевы'я л^и ради ве'щи
ё^бїенъ бы'ти повелњнъ е^си (эT цр~я), и^ е'два
ё^бњжа` смр~ти (-)2. и^ паки погрњбаеши мр~твыхъ. товїя же наи^па'че боа'шеся б~а неже цр~я
въсхища'ше телеса` ё^бїенаа и^ сокрыва'ше в домђ`
свое^мъ. и^ въ полђнощеX погреба'ше т^а” Слђчи' же
ся нњ'кое^го дн~е ё^трђжеn эT гро'ба (грядя`), прїиде до до'мђ свое^го, (и^) возляже близь стњны` и^
ё^спе`, (и^) спя'щђ е^мђ паде` гно'и теплъ на ѓ%чи
е^го эT гнњзда` ла'стовича” И$ бы'сть слњпъ, сїе
же и^скђше'нїе эT б~а слђчи'ся е^мђ. да'же послDњнимъ лю'демъ да'сться ѓ%браZ терпњнїя е^го,
ја%ко и^ пра'веDнаго і%ѓва. и^же эT младе'нчества
свое^го в#сегда` б~а боя'ся и^ за'повњди е^го съхраняа
не быs ско'рбенъ (преD)3 бм~ъ наказа'нїа ради слњпоты` ја%же слђчи'ся е^мђ. н^о неподви'женъ въ
бж~їи стра'сњ поживе`, да'ющи хва'лђ б~ђ ппо вся`
дн~и живота` свое^го” И$же ја%ко бл~же'нномђ і^ѓ'вђ
наскака'хђ цр~и. та'ко и^ е^го ро'ди, и^ ближнїи (-)4
[-]5 порђгахђся животђ е^го рекђщи” Гдњ` е^сть
ё^пова'нїе твое е^гоy ра'ди млsтыня и^ погребе'нїе
твори'лъ е^си” Товїя' же запрњщаше иM рекђщи. не
гл~ите си'це, зане` сн~ве ст~ыX е^смы`. и^ ча'емъ ѓ%ного
живота` е^гоже б~ъ да'сть и^же вњрђ свою никогда
не премњня'ютъ эT него`” А/нна же жена` е^го на
вся'къ дн~ь хожда'ше къ дњ'лђ тка'лищномђ. и^
эT трђда рђкъ своиX жи'тїю потребная возноша'ше. приключи' же ся нњ'когда да козла (-)6
принесе` въ до'мъ. е^гоже (товїя)7 ё^слы'шA блею'ща. рече ви'дите ё^бо да не татьство
бђ'детъ. эTда'ите е& (е^гоy е^сть)8, и^б^о не подобаеT
намъ ја%сти эT татьства ни'же ѓ^сязати чт^о,
е^мђже жена` е^го съ ја%ростїю эTвњща`. ЭO коль
сђ'етна сътворена бысть ё^пова'нїа твоа, и^ млsтыня твоя` нн~њ ја^ви'шася. и^ сїя і^ и'на сицева'я словеса` поноша'ше е^мђ”

Глvа, г~”
огда товїя въздохнђ и^ нача` моли'тися
съ слеза'ми рекђщи. пра'веде'нъ е^си г~и и^
вс^и сђди` твои` пра'ви сTђ. и^ вс^и пђтїе
твои`, млsть і^ и'стинна и^ сђдъ” И$ нн~њ
г~и въспомяни м^я. [и^]1 не сътвори` мще'нїя ѓ^
грњсњхъ мои^хъ, ни'же въспомяни` безаконїя
моа, ниже племе'ни мое^мђ ја%ко не послђшахомъ
за'повњдїи твои^хъ” [Сего ради]2 преда'ни е^смы`
въ раZсња'нїе и^ въ плњненїе и^ въ смр~ть и^ въ
притчю, и^ въ срамотђ` всњмъ ја^зы'комъ в ниX
(же) разсњя'лъ е^си наs” И$ нн~њ г~и велїи` сђды
твои` ја%ко не сътвори'хомъ по за'повњдемъ
твои^м#. и^ не ходихоM бл~го преD тобо'ю” И$ нн~њ г~и
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кажучи: Чи не задля такої речі ти
був засуджений на смерть царем і ти
ледве уникнув смерть – і знову ховаєш мертвих? 9 Товія ж більше боявся Бога, ніж царя. Він забирав тіла вбитих і ховав у своєму домі, а
опівночі хоронив їх. 10 Трапилося
ж, що якогось дня, йдучи змученим
від гробу, він прийшов до свого дому і ліг біля стіни і заснув. 11 І як
він спав, на його очі впав теплий
гній з гнізда ластівки, і він став сліпим. 12 Таке ж випробування від
Бога йому трапилося, щоб пізнішим
людям даний був образ його терпеливості, як і праведного Йова, 13 який від своєї молодості, завжди, боячись Бога і зберігаючи заповіді його, не зазнав скорботи перед Богом
задля покарання сліпоти, яка йому
трапилася. 14 Але він прожив непорушним у божому страсі, даючи
хвалу Богові в усі дні свого життя.
15 На нього, як на блаженного Йова, нападали царі, та і його роди і
близькі насміхалися з його життя,
кажучи: 16 Де є твоя надія, задля якої ти чинив милостині і похорони?
17 Товія ж забороняв їм, кажучи:
Не говоріть так! 18 Адже ми є синами святих і очікуємо те життя, яке
Бог дасть тим, що свою віру ніколи
не віднімають від Нього. 19 Анна ж,
його жінка, кожного дня ходила на
ткацьку роботу і від труда своїх рук
приносила потрібне на життя. 20
Трапилося ж, що якось вона принесла козла додому, 21 Товія ж почув
його, як мекає, і сказав: Глядіть отож, щоб не було крадене. Віддайте
його тому, чиє воно є, бо нам не годиться їсти крадене, ані чогось такого торкатися. 22 Йому ж його жінка зі злістю відказала: Якими марними стали твої надії і сьогоні виявилися твої милостині. 23 І таким
і іншими подібними словами вона
йому докоряла.

Глава 3
1 Тоді Товія зідхнув і почав молитися зі сльозами, 2 кажучи: Господи! Ти є праведний і праведні є
всі твої суди, і всі твої шляхи – милосердя, і правда, і суд. 3 І сьогодні, Господи, згадай мене і не чини
помсти за мої гріхи, ані не пом’яни
мої беззаконня, ані беззаконня мого
племені, 4 бо ми не послухалися
твоїх заповідей. Задля цього ми є
видані на розсіяння, і на полон, і на
смерть, і на притчу, і на сором всім
народам, в яких же ти нас розсіяв. 5
І сьогодні, Господи, великі твої
присуди, бо ми не зробили за твоїми заповідями і ми не ходили праведно перед Тобою. 6 І сьогодні,
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Господи, за твоєю волею зроби зі
мною і накажи з миром прийняти мій
дух. Бо мені є краще померти, ніж
жити. 7 Того ж дня трапилося Сарі,
Рагуїловій дочці, в Раґесі, мидському
місті, почути засоромлення від однієї
рабині її батька, 8 бо вона була дана
сімом мужам і демон іменем Азмодеос нагло вбив їх, коли вони ввійшли
до неї. 9 І коли вона картала дівчину
за її провину, дівчина ж відповіла їй,
кажучи: І найбільше, від тебе не побачимо сина ані дочки на землі, вбивце своїх мужів. 10 І чи мене хочеш
вбити так, як ти убила сімох мужів? І
від цього слова Сара піднялась вгору
до своєї кімнати і три дні і три ночі
не їла ані не пила, 11 але, стоячи, зі
слізьми молилася до Бога, щоб Він її
спас від цього стиду. 12 Сталося ж,
що в третьому дні, коли вона завершила молитву, благословляючи Господа, 13 вона сказала: Благословенне
є твоє ім’я, Боже наших батьків, і коли прогніваєшся, вчиниш милосердя
і в часі скорботи відпустиш гріхи
всім, що закличуть до Тебе. 14 До Tебе поверну моє лице, до Tебе підніму
мої очі, 15 попрошу, Господи, щоб
Ти мене звільнив від оков цього сорому, або, по правді, забери мене з
землі. 16 Ти знаєш, Господи, що ніколи я не жадала мужа, і я чистою
зберегла мою душу від всякого пожадання, 17 я ані не пристала до тих,
що забавлялися, ані не стала учасницею тих, що ходять в легкості, 18 я ж
зволила прийняти мужа не з мого пожадання, але з твоїм страхом. 19 Чи я
негідною була для них, або чи вони
не були гідні мене, або чи ти мене
зберігав для іншого чоловіка? 20 Бо
немає влади в людини, але твоє рішення. 21 По правді, стається все, що
тобі вгодне, а його життя, хоч буде у
випробуванні, буде увінчане, якщо ж
є в скорботі – спасеться, і хоч буде у
зітлінні – удостоїться прийти до твого милосердя. 22 Бо ані не матиме насолоди з нашого вигублення Той, що
по бурі робить тишу, замість плачу ж
і ридання Він проллє радість і веселість. 23 Хай буде твоє ім’я, Боже ізраїльський, благословенне навіки. 24
І в тому часі вислухані були молитви
обох перед славою Всевишнього Бога. 25 І посланим був господній ангел
Рафаїл, щоб очистити їх обох, тому
що в один час вони принесли їхні
молитви перед Господа.

Глава 4
1 Задля того, коли Товія вважав,
що його молитва, щоб він помер, була вислухана, він прикликав до себе
свого сина Товію, 2 і сказав йому:
Послухай, сину, мої слова моїх уст, і
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по во'ли твое'и сътвори` съ мно'ю, и^ повели` с
ми'ромъ прїя'ти дх~ъ мо'и. лђчши б^о ми е^сть
ё^мрњти нежели` жи'ти” Того' же б^о дн~е слђчи'ся сарњ дще'ри рагђ'илевњ въ [раге'сњ]3 гра'дњ
мидьстњ. (-)4 слы'шати стђдъ эT е^ді'ноа
рабы'ни эTц~а свое^го. ја%ко дана` бя'ше сеDми мђж'емъ, и^ дњмонъ и^менеM а^змодеѓ'съ, внезапђ
ё^би` и^хъ, ја%ко вшеDши бя'хђ к не'и. и^ е^гда` за
винђ е^я` запрњщаше ѓ^троковицы, (ѓ^трокови'ца
же) эTвњща` е'й рекђщи`. (и^) наи^па'че эT тебе` не
ё'зриM сн~а ни'же дщери на земли`. ё^бїица мђж'їи свои^хъ. и^ е^да ё^би'ти м^я хо'щеши ја%ко
(-)5 ё^би'ла е^си сеDмь [мђж'їи]6. (и^) эT сего` гл~а
възы'иде (са'ра) връхђ кама'ры свое'я и^ тр^и дн~и
и^ тр^и нощи не ја^сть ниже питъ. н^о (-)7 стоа'щи съ слеза'ми моля'шеся б~ђ. да эT сего`
стђда и^зба'вит# ея`” Бысть же въ дн~ь тре'тїи е^гда` съвръши мл~твђ, блsвящи г~а реq, блsве'но е^сть и^мя` твое б~е эTц~ъ на'шиX и^ е^гда`
прогнњва'ешися, млsрдїе сътвори'ши, и^ въ время скорбњнїя грњси` ѓ^пђстиши (всњмъ) и^же
въз#зовђтъ т^я” К тебњ (-)8 лице` мое ѓ^бра'щђ,
к тебњ ѓ%чи мои` въздвигнђ`, въспрошђ` г~и да
эT съю'за стђ'да сего` эTрњшиши м^я, и^ли и%стин#но эT зеMли и^зми м^я” Ты вњси г~и и^же никогDа похотњхъ мђж'а, и^ чи'стђ въздръжахъ
дш~ђ мою` эT вся'кого похотњнїя, ниже съ
и^гра'ющимъ смњсиXся ниже с тњми и^же в лег#кости хо'дяT ё^ча'стница воздаXся” Мђжа же не
похотњнїеM моиM н^о сътра'хоM твоиM и^зволихъ
прїя'ти. е^да` ли а%зъ недосто'ина быхъ тњмъ,
и^ли ё^бо ѓ^ни` мн^њ не быша досто'ини. и^ли ё^бо
мђжђ и%номђ съдръжа'лъ е^си мене” Нњсть б^о въ
чл~цњ вла'сть, н^о совњт# тво'и, въи%стиннђ и'мать вс^я и^же ё^гоDна тебњ. е^гоже животъ а%ще
въ и^скђше'нїи бђдетъ вњнча'ется. аще же въ
скорбњнїи и^зба'вится. и^ а%ще въ и^стлњнїи бђдетъ къ млsти твое'и прїити сподоби'тся.
ни'же б^о ё^слади'тся ѓ^ погђбленїи на'шеM. и^же по
во'лнњ тишинђ сътво'ритъ, (-)9 пла'чю же и^ рыда'нїю ра'дость и^ веселїе възлїетъ. да бђ'детъ и^мя твое` б~е і^и^л~евъ блsве'нно въ вњки. и^ во
ѓ%но вре'мя ё^слы'шаны сђть мл~твы ѓбо'ю преD
сла'вою вы'шнего б~а” И$ послан# б^њ а%гг~лъ гн~ь (-)10
рафаиl да ѓ^чи'стиT (и^хъ) ѓ%бою зане` въ е^дїно
время сђть моли'твы и^хъ преD гм~ъ творе'ни”

Глаv, д~”
его ра'ди е^гDа` товїя мня'ше моли'твђ
свою` ё^слы'шанђ быти да ё%мретъ”
Призва` к себњ товїю сн~а своего, реq же
е^мђ, слы'ши сн~ђ мо'и словеса` ё^стъ мо804
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и^хъ. и^ сїя въ срDци твоеM ја%ко ѓ^снова'нїе положи`”
*Є$гда` прїиметъ б~ъ дш~ђ мою, тњ'ло мое`
погреби`. и^ въ чти` и^мњ'еши мт~рь свою`, вся`
дн~и живота` ея`, и^ памяTствђи и^же коли'ки
болњзни терпњла е^сть тебе ради во чревњ
свое^мъ” Є$гда же и^ т^а съвръшиT время живота`
свое^го, погребе'ши ю& блиZ мене” Въ вся же дн~и
живота' свое^го въ ё'мњ да и^мњ'еши б~а. и^
стрежи да не нњко'гда грњхђ и^зволи'ши и^ престђпи'ши за'повњди б~а на'шего. *эT и^мњнїя же
твое^го твори` ми'лостыню. и^ не эTврати` лица
твое^го н^и эT е^ді'наh ё^бо'гаго, (а%ще с^е не сътвори'ши, то)1 ни эT тебе` эTврати'тся лице гн~е.
е^ли'ко мо'жеши толи'ко бђ'ди млsрдъ. *а%ще же
мно'го тебњ бђ'детъ, и^зоби'лно въздава'и. а%ще
ма'ло тебњ бђдетъ, и^ ма'лое бл~гово'лно ё^частити помы'сли. м#зды б^о бл~ги себњ` съкровищђе^ши
в днь потре'бныи” *ЈА/ко милостыня эT вся'каго
грњха и^ эT смр~ти и^зба'витъ и^ не ѓ^ста'витъ
дш~и и^ти` въ тмђ. ё^пова'нїе ве'лїе бђдетъ преD
(лицемъ бж~їимъ)2 млsтыня всMњ сътворя'ющимъ ю&” Воньми себњ` прилњжнњ сн~ђ мо'и эT
вся'каго (дерзновенїя)3. и^ кро'мњ жены` твое'я
никогда` ѓ^сла'биши грњха позна'ти” Горды'ня нико'ли въ твое^мъ чю'въствњ, и^ли въ твое^мъ
сло'вњ властвова'ти попђсти'ши. на тою` б^о нача'ло прїя вся'кое гђби'тельство” Є$ли'цы тебњ`
нњ'что съдњлаюT, ско'ро иM м#здђ возда'и. *и^ м#зды
нае'мника твое^го преD собо'ю эTнDђ не ѓ^стави`”
*Чт^о эT и%ного ненави'диши сътвори'ти тебњ,
зри да не и^ т^ы нњкогда` дрђго'мђ сътво'риши”
Хлњ'бъ тво'и съ а^лъчными и^ с требђ'ющими
ја%ждь. и^ эT ѓ^дња'нїи твоиX нагиX ѓ^дњ'и. хлњбъ
(же) тво'и и^ вино [твое`]4 при погребенїю пра'веDнаго дава'и. и^ не ја%ждь е^го ниже пїи съ
грњшникы” Совњтъ всегда` эT мђ'дра пои^щи.
въ вся'ко вре'мя блsви б~а. (-)5 и^спроси` эT него да
пђти твои` ё^пра'витъ. и^ вся` совњты твоя` в
немъ да пребыва'ютъ” Сказђ'ю же т^и (и^ се`) сн~ђ
мо'и, ја^ко даX, і~, (гри'венъ)6 сребра`, е^гда` [е^ще`]7
младенецъ бы'лъ е^си гаваи^лђ въ раге'сњ гра'дњ
меDстњ, и^ рђкописа'нїе е^го и^мњ'ющђ м^и” И$ сего
ради възы'щи ка'ко к немђ дои^деши, да прїимеши эT не'го ѓ^пи'саннђю тя'гость сребра`. и^
воздаси е^мђ рђкописа'нїе е^го. не ё^бо'ися сн~ђ
мо'и. а%ще и^ нище'тно жи'тїе живем#, н^о многа
бл~га и^мњти бђ'демъ а%ще ё^боиMся б~а и^ эTстђ'пимъ эT всяка'го грњха и^ сътво'римъ
бл~гая”
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поклади їх за основу в твоєму серці. 3 *Коли Бог візьме мою душу,
поховай моє тіло і вшановуватимеш свою матір всі дні її життя. 4 І
пам’ятай ту, що стільки болів перетерпіла задля тебе у своїм лоні. 5
Коли ж і вона завершить час свого
життя, поховаєш її біля мене. 6 В
усі ж дні свого життя в умі держи
Бога і бережися, щоб ти ніколи не
погодився на гріх і не переступив
заповіді нашого Бога. 7 *З маєтку ж
твого чини милостиню, і не відверни твого лиця від ані одного бідного. Якщо цього не зробиш, то й від
тебе не відвернеться Господнє лице. 8 Скільки можеш, на стільки
будь милосердним. 9 *Якщо ж буде
в тебе багато – давай щедро, якщо в
тебе буде мало – і мало подумай
щедро розділити, 10 бо добру винагороду собі збираєш на день потреби. 11 *Адже милостиня спасе від
всякого гріха і від смерті і не дасть
душі піти в темряву. 12 Милостиня
дасть велику надію перед божим
лицем всім, що її чинять. 13 Прислухайся до цього дбайливо, мій
сину, зі всякою сміливістю і, за винятком твоєї жінки, ніколи не піддайся пізнати гріх. 14 Ніколи не допустиш гордості панувати в твоїм
почутті або в твоїм слові, бо з нею
має початок всяке знищення. 15
Тим, що тобі щось зроблять, скоро
їм віддай платню, *і платню твого
найманця перед собою зовсім не
затримуй. 16 *Те, що ненавидиш,
щоб інший тобі зробив, гляди, щоб
і ти часом не зробив іншому. 17
Твій хліб їж з голодними і з потребуючими, і твоєю одежею одягай нагих. 18 Хліб же твій і твоє
вино при похороні праведного давай, і не їж його ані не пий з грішниками. 19 Завжди шукай поради у
мудрого, 20 на всякий час благослови Бога, проси у нього, щоб
простував твої дороги, і всі твої
ради хай в ньому перебувають. 21
Кажу ж тобі і це, мій сину, що я дав
10-ть гривень срібла, коли ти ще
був дитиною, Гаваїлові в Рагесі,
мидському місті, і я маю його розписку. 22 І задля цього пошукай, як
до нього підеш, щоб ти одержав від
нього записану вагу срібла. І віддаси йому його розписку. 23 Не бійся,
сину мій, хоч ми й живемо бідним
життям, але будемо мати багато
дібр, якщо будемо боятися Бога, і
відступимо від всякого гріха, і
чинитимемо добро.
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Глава 5
1 Тоді відповів Товія своєму батькові, і сказав: Все, що ти мені наказав, я зроблю, тату, 2 але як я запитаю за срібло, того не знаю. Він не
знає мене і я також його. Який знак
йому дам? Ані не знаю дороги, якою
туди піду. 3 Тоді його батько відповів йому, і сказав: Адже я маю розписку. Коли ти її йому покажеш, і
зразу він тобі поверне. 4 Але йди сьогодні і пошукай собі якогось вірного
мужа, який за платню піде з тобою,
поки ще я є живим. Щоб ти одержав
те срібло. 5 Тоді Товія вийшов і знайшов гарного підперезаного мужчину,
що стояв, наче готовий в дорогу, 6 і
він не знав, що той був божим ангелом. Він його поздоровив і сказав:
Звідки ти є, добрий мужчино? 7 Він
же відповів: З ізраїльських синів. І
сказав йому Товія: Чи знаєш дорогу,
що веде в мидську країну? 8 І той
йому відповів: Знаю. І всі її дороги я
часто проходив, і я бував у Гаваїла,
нашого брата, що живе в мидському
місті Раґес, що є в горі Еґватан. 9 І
сказав йому Товія: Потерпи мені трохи тут, благаю тебе, доки ж не сповіщу це моєму батькові. 10 І ввійшов
Товія і сказав це все своєму батькові.
Батько на це здивувався і попросив,
щоб він до нього прийшов. 11 І той
ввійшов і поздоровив його, і сказав:
Радість тобі завжди хай буде. 12 І
сказав Товія: Як буде радість мені,
що сиджу в темряві і не бачу світла
неба? 13 І сказав йому мужчина:
Будь сильний душею і сьогодні одержиш від Бога здоров’я. 14 І сказав
йому Товія: Чи не зможеш повести
мого сина до Гаваїла, до мидського
міста Раґес? І, коли повернешся, віддам тобі твою платню. 15 І сказав ангел: Я поведу і знову приведу його до
тебе. 16 І відповів йому Товія: Прохаю тебе, скажи мені з якого дому ти
є або з якого племені. 17 Йому ж ангел Рафаїл сказав: Чи шукаєш родовід найманця або тільки найманця,
що піде з твоїм сином? 18 Але, щоб
не видатися тобі прикрим, Я є Азарія,
син великого Ананії. 19 І відповів Товія, і сказав: Ти є з великого роду, але, благаю тебе, не розгнівайся за те,
що я бажав довідатися про твій рід.
20 Сказав же йому ангел: Я здоровим
поведу і здоровим до тебе приведу
твого сина. 21 Відповів же Товія, і
сказав: Добре, йдіть. І хай Господь
буде з вами, і його ангел хай вас проведе. 22 Тоді вони приготували все,
що потрібне в дорогу, і він поздоровив свого батька і матір, і оба пішли
разом. 23 Коли ж пішли, його мати
почала плакати і говорити: Ти взяв і

Товія 5,23

Глvа, е~”
огда` эTвњща` товїа эTц~ђ свое^мђ и^ рече.
вс^я е^ли'ка повелњ'лъ ми е^си сътворю`
эTч~е. н^о ка'ко въпрошђ ѓ^ сребрњ тоM не
вњмъ, то'и м^я не знаеT. и^ а'зъ е^го та'коже” Кое зна'менїе да'мъ е^мђ, н^о ниже пђти`
и^же та'мо и^дђ не свњ'де” Тогда` эTц~ъ е^го эTвњща` е^мђ и^ рече. рђкописа'нїе б^о а^зъ и^мњ'ю.
и^же е& е^гда` пока'жеши е^мђ, (и^) а'бїе възвратиT
(т^и)” Но^ и^ди` нн~њ и^ взыщи` себњ нњ'коего
вњрна мђж'а и^же и^детъ с тобо'ю по м#здњ`.
до'нъдеже е^ще жи'въ е^смь да въспрїимеши
(сребро` ѓ%но)1” Тогда` и^зы'иде товїа (и^) ѓ^брњте`
ю%ношђ свњтла препоя'сана стоя'ща, ја%ко ё^гото'ванъ на пђть, и^ не знаа'ше ја%ко а^гг~лъ
бж~їи б^њ” Поздрави е^го и^ рече, эTкђдђ т^я
и^мњ'ю бл~гїи ю%ноша. ѓ%нже эTвњща`, эT сн~овъ
і^и^л~евъ, и^ рече е^мђ товїя. вњ'си ли пђть и^же
веде'тъ въ стра'нђ меDскђю, (и^)2 эTвњща` (е^мђ)
вњмъ. и^ вс^и пђти е^го ча'сто прохождаXX, и^ быва'хъ ё^ гаваи'ла бра'та нашего, и^же живе'тъ в
раге'сњ гра'дњ ме'дьстњ, и^же е^сть въ горњ` е^гвата'нњ. (и^)3 рече (е^мђ) товїа, потерпи` м^и
ма'ло зд^њ молю` (т^я), до'ндеже сїя възвњщђ
эTц~ђ мое^мђ” (И$)4 вни'де [товїа]5 и^ сказа` вс^я
сїя эTц~ђ свое^мђ, е^мђже диви'ся эTц~ъ, (и^) [моли]6 да вни'дет# к немђ. и^ вниде и^ поздрави
е^го и^ рече. ра'дость тебњ всегда` бђ'детъ” И$ реq
товїя ка'ко ра'дость мн^њ бђ'дTе иже во тмњ
сњжђ. и^ свњта нб~си не ви'ждђ” (И$)7 рече (е^мђ)
ю%ноша. крњ'покъ бђди дш~ею, и^ дне'сь эT б~а
ѓ^здравњеши” И$ рече е^мђ товїа. ни ли възмо'жеши и^звести сн~а мое^го къ гаваи'лђ в рагеs
[граD]8 меDскїи. и^ е^гда` възврати'шися възда'мъ
тебњ м#здђ твою” И$ реq (-)9 а^гг~лъ. а^зъ ведђ и^
па'ки приведђ е^го к тебњ. (и^)10 эTвњща` (е^мђ)
товїя” Молю` т^я скажи м^и эT кое'го до'мђ
е^си, и^ли эT кое'го колњна. е^мђж'е а^гг~лъ рафаи'лъ реq. роD ли и%щеши нае'мника, и^ли то'кмо
нае'мника и^же съ сн~омъ твои^мъ и^детъ. но
да не скорбенъ тебњ` въздамся” А$зъ е^смь а^за'рїя а^на'нїи вели'каго сн~ъ. и^ эTвњща` товїя (и^
рече). эT вели'ка ро'да е^си но молю` (т^я) не прогнњви'ся, ја%ко хотњ'хъ ё^вњдњти роD твои” Реq
же е^мђ а^гг~лъ, а^зъ здра'ва ведђ, и^ здра'ва к
тебњ приведђ сн~а твое^го” эTвњща же товїа
(и^) реq. бл~го ходи'те и^ бђ'детъ (г~ь с ва'ми)11, и^
а^гг~лъ е^го да проведе'тъ в^ы. тогда ё^готоваша вс^я и^же бя'хђ на пђть. (и^) поздра'ви (-)12
эTц~а [свое^го]13, и^ мт~рь [-]14, і^ и^до'ста ѓ%ба
въкђ'пњ” Є$гда же и^до'ста, нача` ма'ти е^го
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Товія 6,15

пла'кати и^ гл~ати. же'злъ ста'рости на'шея
взя'лъ е^си, и^ эTсла'лъ е^си эT наs” ЭO да не бы
было сребро` т^о, поне'же посла'лъ е^си е^го” довля'ше
б^о намъ ё^бо'жество на'ше. и^ въ бога'тество
въмњня'хомъ, е^гда` ви'дњхоM сн~а на'шего (преD собо'ю)” Рече же е'и товїа, не пла'чися, здраv прїидетъ сн~ъ на'шъ [тамо]15, и^ здраv ѓ^брати'тся
к намъ, и^ ѓ'чи твои` ё%зрятъ е^го” Вњ'рђю ё^бо
ја%ко а^гг~л# (гн~ь)16 бл~гїи (-)17, съпоспњшиT вс^я бл~гая и^ма. ја%же а^ще въсхо'щетъ твори'ти та'коже и^ съ ра'достїю въз#врати'тся к намъ. къ
сицевомђ гл~ђ преста` ма'ти е^го пла'кати и^
ё^молча`”

Глvа, ѕ~”

д~ мо= к~з
и^ л~ѕ

дя'ше же товїя, и^ пе'съ послњдђя' е^мђ.
и^ ѓ^бля'же въ пе'рвђю (но'щь)1 бли'зъ рњки`
ти'гры” І$ и^зы'иде да ё^мы'етъ но'ѕњ свои.
и^ с^е ры'ба вели'ка и^зы'иде на пожре'нїе его.
е^яже ё^жасе'ся [товїя]2 въпїя гла'сом# вели'кимъ рекђще” Ги~ (хо'щетъ м^я пожњрти ры'ба)3” И$ рече е^мђ а#гг~лъ възми` за що'кђ е^я и^
въстягни` е^я` к себњ, се же сътвори въстягнђ е^я`, на' сђхо, и^ нача` мета'тися преD нога'ма е^го” Тогда` рече е^мђ а^гг~лъ. распори т^ђ
рибђ, и^ срDце е^я` и^ ё^тро'бђ и^ же'лчь сохрани` себњ.
зане` сїа потре'бна сђть и^ на врачева'нїе ключи'ма. и^же е^гда` сътвори, (и^ ча'сть е^ді'нђ и^спече)4
и^ взя'тъ (ю&) съ собо'ю на пђть. про'чая же
ѓ^соли'ша да'же ё^довлиTся и^мъ. до'ндеже прїидђтъ въ раге'съ гра'дъ меDскїи” Тогда` въпроси`
товїя а^гг~ла, и^ реq е^мђ. молю` т^я а^за'рїе бра'те.
да ска'жеши мн^њ чт^о за врачева'нїе и^мњю'тъ
т^а и^же эT ры'бы съхрани'ти повелњ'лъ е^си. и^
эTвњща` [а^гг~лъ]5 рече к немђ. ча'сть срDца ры'бїя
а^ще възложи'ши на ё%глїе, ды'мъ е^я прогонитъ
вся'къ ро'дъ дњмоньскїи, и^ли эT мђж'а и^ли эT
жены`. и^ пото'мъ нико'гда же не пристђпит#
(-)6. [и^ же'лчь възмо'жетъ на помаза'нїе ѓ^чесо'мъ,
на ни'х# же а^ще бђдетъ бњльмо, и^ ё^здравятся]7” И$ рече е^мђ [товїя]8. гдњ хо'щеши да
пребыва'емъ” эTвњща же а^гг~лъ рече, е^сть здњ
мђ'жъ и^менемъ рагђи'лъ бли'жнїи эT колњ'на
твое^го. и^ се'и и%маT дще'рь и^мене'мъ сара, и^ не
и%мать ни е^ді'наго сн~а и^ли дщери ра'звњ е^я`,
*тебњ и%мать бы'ти вс^я и^мњ'нїа е^го, и^маши
б^о е^я` взя'ти себњ въ женђ`” Сего ради проси
(эTц~а е^я`)9, и^ да'сть тебњ е^я` въ женђ” Тогда`
эTвњща` товїя и^ рече, слы'шахъ ја%коже дана бњ
сеDми мђжемъ и^ мр~тви сђть, н^о и^ с^е слы'шахъ
ја%ко дњ'монъ ё^би я&” Сего раd боюся да и^ мн^њ
сїя не слђчи'тся, зане а^зъ е^ді'нъ е^смь ё^ ро807

відіслав від нас палицю нашої старості. 24 Коби не було б того срібла, тому що ти його послав, 25 достатньою ж нам була наша біднота.
І ми її вважали за багатство, коли
бачили нашого сина перед собою.
26 Сказав же їй Товія: Не плач, наш
син здоровим прийде туди і здоровим повернеться до нас. І твої очі
його побачать. 27 Вірю, отже, що
добрий господній ангел допоможе
їм всім добром в тому, що лише він
чинити забажає, і також з радістю
повернеться він до нас. 28 На таку
мову його мати перестала плакати і
замовкла.

Глава 6
1 Ішов же Товія, і пес ішов за
ним. І в першу ніч спочили біля
ріки Тиґр. 2 І він вийшов, щоб помити свої ноги, – і ось вийшла велика риба, щоб його пожерти. 3
Злякався ж її Товія, кричачи великим голосом і кажучи: Господи,
риба хоче мене пожерти. 4 І сказав
йому ангел: Візьми її за щоку і потягни її до себе. Він же зробив це,
витягнув її на сушу, і вона почала
кидатися перед його ногами. 5 Тоді
сказав йому ангел: Розпори ту рибу. І її серце, і нутрощі, і жовч собі
збережи, тому що вони є потрібні і
надаються до лікування. 6 Коли він
це зробив, і спік одну частину, і
взяв її з собою в дорогу, решту ж
насолили, доки не буде їм потрібне,
поки прийдуть до мидського міста
Раґес. 7 Тоді Товія запитав ангела, і
сказав йому: Прошу тебе, брате Азаріє, щоб ти мені сказав, які лікувальні властивості має те, що ти наказав зберегти з риби. 8 І відповів
ангел, сказав йому: Якщо покладеш
частину риб’ячого серця на вугілля,
його дим проганяє всякий демонський рід, чи то від чоловіка, чи то
від жінки, і потім ніколи ж не приступить. 9 І жовч помічна на помазання очей, якщо ж на них буде
більмо, і виздоровіють. 10 І сказав
йому Товія: Де хочеш, щоб ми перебули? 11 Відповів же ангел, і сказав: Тут є чоловік на ім’я Раґуїл,
родич з твого племені. І він має
дочку на ім’я Сара, і не має ані одного сина або дочки, за винятком
неї. 12 *Тобі має бути ввесь його
маєток, бо маєш її взяти собі за жінку. 13 Задля цього проси її батька, і
він дасть тобі її за жінку. 14 Тоді
відповів Товія, і сказав: Я чув, що
вона була видана за сімох чоловіків, і вони померли. Але й ось чув
я, що демон їх вбив, 15 задля цього
боюся, щоб і мені таке не сталося,
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тому що я є одинак у моїх батьків, і
звів би їхню старість зі смутком до
гробу. 16 Тоді ангел Рафаїл сказав
йому: Послухай мене, я тобі покажу тих, над якими демон має владу,
17 бо це ті, що так женяться, що проганяють Бога від себе і від свого
ума, і так потурають своїм пристрастям, як кінь і осел, в яких немає розуму. Адже над такими демон має
владу. 18 Ти ж, коли приймеш її, і,
входячи до спальні, впродовж трьох
днів здержуйся від неї, і нічого іншого, лише молитва хай буде з нею.
19 В ту ж першу ніч поклади на
жевріюче вугля нутрощі цієї риби –
і демони будуть прогнані. 20 В другу ж ніч ти будеш прийнятий в спільноту святих патріярхів. 21 Третьої ж ночі успадкуєш благословення, щоб від вас сини родилися здоровими. 22 Як прийде ж третя ніч,
приймеш дівчину з господнім страхом, більше задля плоду, ніж похоті, щоб в синах унаслідити насіння,
– Авраамове благословення.

Глава 7
1 Тоді вони ввійшли до Раґуїла, і
він прийняв їх з радістю. 2 Він же
придивлявся до Товії і сказав своїй
жінці Анні: Яким подібним є той
хлопець до сина мого брата. 3 І коли це сказав, промовив: Звідки є ви,
хлопці, наші брати? Вони ж сказали: Ми є з племені Неталима, з полонених, що є в Ниневії. 4 Сказав
же їм Раґуїл: Чи Знаєте Товію, мого
брата? Вони ж сказали: Знаємо. 5
Коли ж багато доброго говорилося
про нього, – сказав ангел до Раґуїла, – Товія, про якого питаєш, є
батьком цього. 6 І Раґуїл обняв його і зі слізьми поцілував його, і плачучи на шиї 7 сказав: Благословення хай буде на тобі, мій сину, тому
що ти є сином доброго і праведного
мужа. 8 І Анна, його жінка, і Сара,
дочка, заплакали. 9 Коли ж говорили, наказав Раґуїл зарізати барана і
приготувати прийняття. Коли ж він
їх просив, щоб обідали, 10 сказав
Товія: Отож я сьогодні і не їстиму
ані не питиму, доки не вислухаєш
мою просьбу і пообіцяєш мені дати
Сару, твою дочку. 11 Коли Раґуїл
почув це слово, настрашився, знаючи, що трапилося тим сімом мужам, які ввійшли до неї, і почав боятися, щоб, отже, і з ним таке не
сталося. І коли роздумував у собі і
не давав Товії жодної відповіді, 12
сказав йому ангел: Не бійся дати її
йому, бо цьому, що боїться Бога,
хай буде віддана за жінку твоя дочка. Задля цього інший не зміг її ма-
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дителеи моиX (и^) низложи'лъ быхъ старость и^хъ
съ скорбњ'нїемъ въ гро'бъ” Тогда а^гг~л# рафаи'лъ
рече е^мђ, послђшаи м^я, (-)10 а^зъ т^и покажђ
сихъ, на ни'х#же дњмонъ и%мать вла'сть, сїи бо
и^же ѓ^женя'ются си'це, да б~а эT себе (и^) эT
свое^го ё%ма эTганя'ютъ, и^ свое^мђ блDђствђ тако настояT, ја%ко ко'нь и^ м#скъ в нем#же нњ'сть
ра'зђма” НаD сицевыми (б^о) дњмонъ и%мать
власть” Ты же е^гда прїимеши ю&, (и^) входя'щи
в ло'жницђ по три дн~и въздержися эT неа`, и^
ничтоже и%но то'кмо мл~тваM настоя'ще с нею” В
тђ'ю же но'щъ (пе'рвђю), да възложи'ши на ё'глїе ѓ^гнено ё^тро'бђ ри'бы (сея), (і^) и^з#женђтся
дњ'мони” Въ вторђ'ю же нощ# въ сложе'нїе
ст~ымъ патрїа'рхомъ прїимешися” Тре'тїе же
но'щи блsвенїе наслњди'ши, да сн~ове ро'дятся
здра'ви эT васъ” ПришеDши же тре'тїе'и но'щи
прїимеши дв~ђ съ стра'хоM гн~имъ. бо'леи (пло'да)11
ра'ди нежели блђ'да. да (сњ'мя а^врамле)12 блsвенїе
въ сн~њхъ наслњди'ши”

Глvа, з~”
1

(огда`) внидо'ша къ рагђи'лђ и^ прїя'тъ
я& (-)2 съ ра'достїю. раз#смотря'ше же
товїю (-)3, рече а%ннњ женњ` свое'и, ка'ко подо'бенъ е^сть ю%ноша то'и сн~ђ бра'та мое^го” И$ е^гда` сїе гл~а, ре'че, эTкђ'дђ е^сте ю%ноши
бра'тїя на'ша. ѓ^на' же рњ'ста эT колњ'на неџали'мля е^смы`, эT ю%зникъ и^же сђть въ ниневїи”
[Рече же]4 и^ма рагђи'лъ зна'ета ли товїю бра'та
мое^го. ѓ^на' же рњ'ста зна'евњ” Є$гда же мно'га
бл~га гл~ашеся ѓ^ не'мъ. рече а^гг~лъ къ рагђи'лђ,
товїя ѓ^ не'м#же въпраша'еши эTц~ъ сего е^сть” И$
ѓ^бїя'тъ и& рагђи'лъ. и^ съ слеза'ми цњлова е^го. и^
пла'чющи на выи` (-)5 рече. блsвенїе тебњ да
бђ'детъ сн~е мои. зане` бл~га и^ прпDбна мђж'а сн~ъ
е^си, и^ а'нна жена` е^го и^ сара дщ^и (-)6 слези'ста”
Є$гда же гл~аста. повелњ` рагђи'лъ закла'ти ѓ%вна,
и^ ё^готова'ти ё^чрежде'нїе” Є$гда же моля'ше
и^хъ да ѓ^бњдђюT. реq товїя, сего ради а^зъ дне'сь
и^ не ја%мъ ни пїю, доnдеже въспроше'нїе мое ё^слы'шиши, и^ ѓ^бњща'еши мнњ` да'ти са'рђ дще'рь
твою`” Сїи гл~ъ е^гда` ё^слы'ша рагђи'лъ ё^страши'ся, вњдящи чт^о слђчи'ся ѓ^нњмъ седми
мђжемъ, [и^же внидо'ша к не'и]7. и^ ё^страша'тися нача` да не ё^бо и^ е^мђ та'ко слђчи'тся. и^
е^гда` размышля'ше в себњ, и^ не дая'ше (товїи)8
ни е^ді'наго эTвњта” Рече е^мђ а^гг~лъ, не бо'ися
да'ти ея` е^мђ. ја%ко семђ` боја%щђся б~а да
вдасться въ женђ` дще'рь твоя`. сего ради и%нъ
не възмо'же и^мњти ю&” Тогда` рече рагђи'лъ, (не
808
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ѓ^ста'ви б~ъ)9 мл~твы моеа, и^ сле'зы моя` пред
лицемъ своиM прїя`” И$ вњ'рђю ја%ко сего ради сътвори вамъ прїити къ мнњ`. да и^ сїя присовокђпи'тся племе'ни свое^мђ по зако'нђ мољ=сїѓвђ” И$ сего ради нн~њ не сђмня'ися, ја%ко тебњ ю& въда'мъ. и^ ја%тъ за десни'цђ дще'рь
свою`. и^ даде` ю& въ десни'цђ товїи рекђщи, б~ъ
а^враа'моv, б~ъ і^саа'ковъ, и^ б~ъ і^а'ковль да бђ'детъ
с ва'ми, и^ то'и да съвокђпи'тъ в^ы. і^ и^спо'лнитъ блsвенїе свое на васъ” И$ прїе'мъ хартїю
сътвори писа'нїе съвокђпле'нїя. и^ посеM ё^чрежда'хђся блsвяще (г~а) б~а” Възва же (-)10 рагђи'лъ
а%ннђ женђ` свою`, и повелњ` е'и да ё^готоваеT и%нђ
ло'жницђ, (и^ ё^готова`). и^ въведе в н^ю сарђ
дще'рь свою`, и^ слезя'ще рече е'и. крњпко ё^пова'нїе и^мњи дщ^и моя`” Гь~ вы'шнїи да'сть ти
ра'дость, за ско'рбь ю%же претерпњла е^си”

Глvа, и~”
о вечеранїю же въведо'ша ю%ношђ к не'и.
и^ въспомянђ товїа словеса` а^гг~ла, і^
и^зяT эT влага'лища свое^го ча'сть ё^тро'бы
(ры'бїя), и^ възложи ю& на ё%глїе ѓ%гненое”
1
[-] А$гг~лъ (же) рафаи'лъ въсхити` дњ'мона, и^
ё^вяза е^го въ пђсты'ни вы'ше е^гљ=пта” Тогда`
товїя наказа дв~цђ и^ рече е'и, са'ра въста'ни
[и^]2 (помоли'ся)3 (г~ђ) б~ђ днsе, и^ заё%тра, и^ по
заё%трїи. ја%ко сїи тр^и но'щи б~ђ присвоимся”
Є$гда же про'идетъ тре'тїя но'щь тогда` съвокђпи'мся. сн~ове б^о ст~ыхъ людїи е^смы`. и^ не
съвокђпи'мся та'ко ја%ко ја^зы'цы и^же не вњ'дятъ б~а” И$ въста'вши въкђ'пњ моля'хђся
(б~ђ съ ё^миле'нїем#). да здра'вїе да'сться иM” Рече же товїя, г~и б~е эTц~ъ на'шихъ хва'ляT т^я
нб~са и^ земля`, мо'ре же (і^) и^сто'чницы и^ рњ'ки,
и^ вся` творе'нїя твоя`, (і^) и'же в ниX сђть” Ты
сътвори` а^да'ма эT прьсти (-)4, и^ далъ е^си
е^мђ помо'щницђ е^в#вђ. и^ нн~њ г~и (б~е) т^ы вњ'си,
и^же не въ блђ'дъ прїе'млю сестрђ мою` [сђпрђ'гђ]5, н^о любве ради (пло'да вњ'чнаго)6, да блsвится в не'мъ и^мя твое въ вњ'ки вњкомъ”
И$ са'ра та'кожDе моля'шеся (гл~юще), поми'лђи наs
г~и поми'лђи наs, и^ да състарњ'емся ѓ%ба здра'ва” И$ бы'сть въ кђроглаше'нїе, повелњ` рагђи'лъ
(призва'ти) рабы` своя`, і^ и^до'ша (с ни'мъ) въкђ'пњ да и^скопа'ютъ гро'бъ. (мнњста)7 б^о ја%ко
та'коже слђчи'ся е^мђ, ја%коже и^ про'чимъ, (-)8 з~,
[мђжемъ]9, и^же въхожда'ше к не'и” Є$гда же ё^готоваша гро'бъ. ѓ^бра'щся рагђил# к женњ свое'и, (и^) рече [е'и]10, посли е^ді'нђ эT рабы'нь тво809

ти. 13 Тоді сказав Раґуїл: Бог не відкинув моєї молитви, і мої сльози
прийняв Він перед своїм лицем. 14 І
вірю, що задля цього Він зробив, щоб
ви до мене прийшли, щоб і вона злучилася зі своїм племенем за Моєйсеєвим законом. І тому сьогодні не сумнівайся, що я тобі її віддам. 15 І,
взявши за правицю свою дочку, передав її в правицю Товії, кажучи: Бог
Авраамів, Бог Ісааків і Бог Яковів
хай буде з вами. І Він хай злучить вас
і вилиє на вас своє благословення. 16
І, взявши папір, зробив письмо шлюбу. 17 І після цього вони гостилися,
благословляючи Господа Бога. 18
Покликав же Раґуїл Анну, свою жінку, і наказав їй, щоб вона приготувала іншу спальню. І вона приготувала
19 і ввела до неї Сару, свою дочку, і
плачучи 20 сказала їй: Май сильну
надію, моя дочко. Всевишній Господь дасть тобі радість за скорботу,
яку ти витерпіла.

Глава 8
1 По вечері ж ввели до неї хлопця.
2 І Товія згадав слова ангела і вийняв
зі своєї торби частину риб’ячих нутрощів і поклав їх на жевріюче вугілля. 3 Ангел же Рафаїл схопив демона
і зв’язав його в пустині вище від
Єгипту. 4 Тоді Товія, повчаючи дівчину, й сказав їй: Саро, встань і помолися Господеві Богові сьогодні і
завтра і позавтра, бо ці три ночі злучимося з Богом. Коли ж мине третя
ніч, тоді зійдемося. 5 Бо ми діти святого народу, і не зійдемося так, як народи, які не знають Бога. 6 І, вставши
разом уклінно, молилися до Бога,
щоб їм було дане здоров’я. 7 Сказав
же Товія: Господи Боже наших батьків! Тебе хвалять небеса і земля, море
ж і джерела, і ріки, і всі твої творіння, і те, що в них є. 8 Ти створив Адама з землі, і ти йому дав помічницю
Еву. 9 І сьогодні, Господи Боже! Ти
знаєш, що не на розпусту беру мою
сестру-жінку, але задля любові вічного плоду, щоб в ньому благословилося твоє ім’я на віки віків. 10 І Сара
так само молилася, кажучи: Помилуй
нас, Господи! Помилуй нас, і хай обоє постаріємося здоровими. 11 І сталося, що вдосвіта наказав Раґуїл покликати своїх рабів, і вони пішли з
ним разом, щоб викопати гріб, 12 бо
думали, що з ним сталося так само,
як і з іншими 7-ма чоловіками, які
входили до неї. 13 Коли ж приготували гріб, Раґуїл, звернувшись до
своєї жінки, сказав їй: 14 Пошли
одну з твоїх рабинь, і хай погляне чи
він є мертвим, щоб я його поховав
раніше, ніж зійде сонце. 15 Вона ж
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послала одну зі своїх рабинь, яка
ввійшла до спальні і знайшла їх
живими і здоровими, як разом спали, 16 і, повернувшись, сповістила
добру вістку. І похвалили Господа
Бога Раґуїл і його жінка Анна, 17 і
сказали: Хвалимо Тебе, Господи
Боже Ізраїлів, що не трапилося нам
так, як ми думали. 18 Ти, по правді,
зробив з нами твоє милосердя, і Ти
прогнав ворога, який нас ображав.
19 Змилосердившись же над цими
двома, дай же їм, Господи, ревно
Тебе хвалити і приносити жертву
твоєї похвали задля свого здоров’я,
щоб всі народи пізнали, що Ти є
єдиний Бог по всій землі. 20 І зразу
наказав Раґуїл своїм рабам, щоб
наповнили землею яму, яку викопали, раніше, ніж настане день, 21
своїй жінці ж сказав, щоб зробила
прийняття і приготувала все, що на
їжу: 22 дві годовані корови і чотири барани заколоти і приготувати
потрібне всім своїм сусідам і всім
кревним. 23 І закляв Раґуїл Товію,
щоб він перебув у нього дві неділі.
24 Раґуїл дав Товії половину зі
всього, що мав, і виготовив письмо,
щоб дано Товії у власність по його
смерті й другу позосталу половину.

и^хъ, и^ да ви'дитъ а^ще мр~твъ е^сть, да погребђ е^го пре'же даже сн~цю не в#зыити” ѓна' же
посла` е^ді'нђ эT рабы'нь своиX, и^же вни'де в ло'жницђ
и^ ѓ^брњте` иX жи'вы и^ здра'вы въкђ'пњ спя'щи, (и^)
ѓ^бра'щся повњствова бл~гђ по'вњсть. и^ хвали'ша
[г~а]11 б~а, рагђи'лъ и^ а'нна жена` е^го” И$ реко'ша, хвали'м#
т^я г~и б~е і^и^л~ев#. и^же не слђчи'ся намъ та'ко ја^коже мышля'хомъ. сътвори'лъ е^си въи%стиннђ с
на'ми млsть твою. и^ эTгна'лъ е^си (-)12 вра'га и^же
скорбя` насъ” ё^млрsди'въ же ся наD двњма (сима)13,
да'и (же) иM г~и прилњж'не хвали'ти т^я” и^ же'ртвђ хвале'нїа твое^го, здра'вїа (ра'ди) свое^го приноси'ти. да позна'юT вс^и ја^зы'цы, и^же т^ы е^си б~ъ е^ді'нъ по все'и земли`, і^ а'бїе повелњ` рагђи'л# рабо'мъ
свои^мъ да и^спо'лнятъ ро'въ (земли`), ја%же и^скопа'ша,
пре'же не'жели дн~ь бђ'детъ. женњ же свое'и рече да
сътворитъ ё^чрежде'нїе. и^ ё^готоваетъ вся` ја%же
на пи'щђ (-)14, дв^њ кра'вы тђ'чны, и^ четы'ре ѓ%вны
заклати, и^ ё^готовати потре'бнаа всњмъ съсњ'домъ своиM, и^ всњмъ ё%жникоM И$ закля` рагђи'лъ
товїю, да пребђдеT ё^ него дв^њ недели. съ всњхъ
ја%же и^мњя'ше рагђи'лъ, даде` товїи поl. и^ сътвори
[-]15 рђкописа'нїе, да да'сться товїи и^ втора'я
ча'сть ѓ^ста'вшая по смерти е^го въ ѓ^держа'нїе”

Глава 9

Глvа, џ~”

1 Тоді Товія покликав до себе
ангела, про якого думав, що є він
людиною, і сказав йому: Азаріє,
брате! Прохаю тебе, щоб ти вислухав моє слово! 2 Тому що і сам я
став би тобі рабом, тому що я не є
гідний перед твоєю присутністю, 3
одначе попрошу тебе, щоб ти взяв з
собою телят і рабів, і піди до Гаваїла, до медського міста Раґес, віддай же йому його письмо, і візьми
від нього срібло, і впроси його, щоб
він прийшов до мене на весілля. 4
Адже сам знаєш, що мій батько лічить дні, і якщо забаримося один
день або більше, його душа сумуватиме. 5 І, по правді, знаєш, як мене
закляв Раґуїл, його ж клятви я не
можу переступити. 6 Тоді Рафаїл,
взявши чотирьох з рабів Раґуїла і
два верблюди, пішов до мидського
міста Раґес, і, знайшовши Гаваїла,
дав йому його письмо, і одержав
від нього все срібло. 7 І він же розповів йому про Товію, сина Товіїного, – все, що сталося, він же покликав його прийти з собою на весілля. 8 Коли ж той прийшов у дім
Раґуїла, знайшов Товію, як сидів за
столом. І зразу він встав від стола, і
поцілувалися між собою. І, плачучи, Гаваїл хвалив Бога, 9 і сказав:
Хай благословить тебе Господь Бог

огда` възва` товїя а^гг~ла къ себњ, е^гоже
мня'ше чл~ка бы'ти. и^ реq к немђ а^за'рїя
бра'те молю` (тя) да послђшае^ши словеси`
мое^го. поне` и^ саM быхъ преда'лся тебњ
въ раба`, зане` не досто'инъ е^смь предъ видњнїемъ твои^мъ, ѓ^баче помолю` т^я, да прїимеши съ собою говяда (и^)1 рабы`, и^ пои^ди къ
гаваи'лђ въ рагесъ [гра'дъ]2 медьскїи, возDаси же
е^мђ рђкописа'нїе е^го и^ прїимеши эT не'го (сребро`)3.
и^ ё^моли е^го да прїидетъ къ мнњ` на' брак#”
Вњси б^о са'мъ ја%ко счита'етъ эTц~ъ мо'и дн~и. и^
а'ще ё^медли'мъ е^ді'нъ дн~ь и^л^и вя'щши,
съскорбиTся дш~а е^го. і^ и'стиннђ вњ'даеши ка'ко
закля м^я рагђ'илъ, е^гоже кля'твы престђпи'ти не могђ`” Тогда` рафаи'лъ поя'тъ четы'ре эT
рабъ рагђ'ель, и^ дв^а вельблю'да шеD въ раге'съ
[граD]4 медьскїи. и^ ѓ^брњт#ши гаваи'ла вда е^мђ
рђкописа'нїе е^го, и^ прїяT [эT не'го]5 вс^е сребро`. и^
сказа же е^мђ ѓ^ товїи` сн~ђ товїинњ вс^я и^же
сътворена бы'сть” Възва' же е^го съ собо'ю прїити
на' браk, е^гда же прїиде в доM рагђи'ла. ѓ^брњте
товїю сњдя'ща при трапеѕњ, и^ а'бїе воста` эT
трапезы лобыза'хђся межDђ себе`” И$ пла'ка
гаваи'лъ (-)6 хваля'ше б~а и^ реq. да блsвиT т^я г~ь
б~ъ і^и^л~евъ. и^же сн~ъ е^си прпDбна мђ'жа и^ пра'веDна,
и^ боя'щася б~а, и^ млsтыню творя'ща. да бђди
810

9,9

Товія 10,12

блsве'нїе (и^) на женњ твое'и (ја%же т^и да'на), и^
на ро'дњ ва'шемъ. и^ да ё%зрите сн~ы ва'ша и^
сн~ове сн~въ ва'шиX, даже до третїаго и^ четве'ртаh ро'да” И$ бђ'детъ сњмя ва'ше блsве'но эT
б~а і^и^л~ева. и^же црsшвђетъ въ вњки вњкомъ.
е^гда' же вс^и реко'ша а^ми'нь” (И$) пристђпи'ша
къ трапе'ѕњ (-)7 съ стра'хомъ гн~имъ и^ бра'къ
твораще”

Глаv, і~”
гда б^о продолжи вре'мя дн~їи товїя
бра'ка ради, прискоrбенъ бысть эTц~ъ е^го
товїа рекђщи. чесо ради пребываеTT сн~ъ
мо'и, и^ли въскђю ё^деrжа'нъ е^сть (-)1”
Мню б^о зане` гаваи'лъ ё%мре. и^ (нsњ) кто е^мђ` воздаs
сребро`” Нача же скорбњти ѕњ'ло ѓ%нь, и^ а'нна жена` е^го
с ниM. и^ нача'ша ѓ%ба вкђпњ скорбњти, того ради
и^же дн~ь ё^ста'влеn (и^) не ѓ^брати'ся сн~ъ иX к ниM” (И$)
пла'каше б^о мт~и е^го неё^тњшными слеза'ми и^
рече” Оу^вы мн^њ сн~ђ мо'и въскђ'ю тебе` послахомъ
пђтьствова'ти дале'че. ЭO свњтлость ѓ%чїю на'шею (и^) жезлъ ста'рости на'шея, ё^тњше'нїе живота на'шего, (и^) ё^пованїе послњдїя на'шего, вс^я
вкђпњ въ тебњ` е^ді'номъ и^мњ'ющи, не и^мњхомъ б^о тебе` эTпђсти'ти эT себе`. е%йже гл~аше
товїя ё^молчи и^ не скоръби. здра'въ е^сть сн~ъ
на'ю, поне'же вњ'ренъ е^сть мђж'ъ то'и с ни'мже послахоM е^го. ѓ^на' же ника'коже не хотя'ше ё^тњшитися, н^о на вся'къ дн~ь и^схожда'ше ѓ%%крsтъ зря'ще, и^ ѓ^бхожда'ше пђти вся` по ни'хже ё^пова` възвратитися е^мђ, да поне` и^зъдалеча ё%зритъ е^го
грядђща” Рагђи'лъ же гл~а к зя'тю свое^мђ пребыва'и здњ`, и^ а'зъ послю посолъ възвњща'ющи ѓ^
здра'вїи твое^^мъ къ товїю эTц~ђ твое^мђ, къ немђже товїя рече” А/зъ вњмъ и^же эTц~ъ мо'и и^
мт~и моя` нн~њ съчита'ютъ дн~и, и^ смђща'ется дх~ъ и^хъ в ни'хъ. Є$гдаy словесы многими
мл~я'ше рагђиl товїю, ѓ%нже ника'ко и^зволи быти
семђ`” (И$) даде е^мђ сарђ, и^ полъ (-)2 и^мњнїя свое^го,
и^ ѓ^тро'ки и^ ѓ^трокови'цы, и^ скоти и^ вельблю'ды, [и^
кра'вы]3, и^ сребренники мно'ги” И$ здрава и^ радостна
эTпђсти и& эT себе рекђщи. а^гг~лъ гн~ь ст~ъ да
бђдеT в пђти` ва'шеM проведетъ же васъ здра'вы (и^
крњпки) и^ да ѓ^бря'щете вс^я пра'ва въ ро'дњ ва'шемъ, и^ да ви'дятъ ѓ%чи мои` сн~ове ваши преже
неже ё^мрђ” И$ взя'ша роди'тели дще'рь свою ѓ^блобыза'ша е^я` и^ эTпђстиша да и^деT, наказђ'юще
ю& чsтне и^мњти све'кра и^ свекро'вь, (и^) люби'ти
мђжа (свое^го), и^ домоча'дцы стро'ити и^ дръжа'ти
до'мъ. и^ себе самђю непови'ннђ храни'ти”
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Ізраїлів, тому що ти є сином преподобного і праведного мужа, і який
боїться Бога і чинить милостиню. 10
Хай буде благословення й на твоїй
жінці, яка тобі дана, і на вашому роді, 11 і щоб ви побачили ваших синів
і синів ваших синів аж до третього і
четвертого роду. І хай ваше насіння
буде благословенне від Бога ізраїльського, що царює на віки віків. 12
Коли ж всі сказали: Амінь, – і вони
приступили до столу з господнім
страхом і проводили весілля.

Глава 10
1 Адже, коли Товія продовжив час
днів задля весілля, його батько Товія
засмутився, кажучи: Задля чого бариться мій син, або чому затримався?
2 Бо думаю, що тому що помер Гаваїл і немає того, хто йому віддав би
срібло. 3 Почав же він дуже сумувати
і його жінка Анна з ним. І почали оба
разом сумувати задля того, що день
назначений, – і не повернувся їхній
син до них. 4 І плакала ж його мати
невтішними слізьми, і сказала: Горе
мені, мій сину! Чому ми тебе послали
подорожувати далеко? О світло наших очей і палиця нашої старості, потіхо нашого життя і надіє нашої старості! 5 Маючи все разом в тобі єдиному, ми не повинні були ж тебе відпустити від себе. 6 До неї ж говорив
Товія: Замовкни і не сумуй. Наш син
здоровий, тому що вірним є той чоловік, з яким ми його послали. 7 Вона ж зовсім не хотіла потішитися, але
кожного дня виходила, розглядаючись довкруги, і обходила всі дороги,
по яких вважала, що він повернеться,
щоб хоч здалека побачити, як він іде.
8 Раґуїл же сказав до свого зятя: Перебувай тут, і я пошлю посланця до
Товії, твого батька, сповіщаючи про
твоє здоров’я. 9 До нього ж Товія сказав: Я знаю, що мій батько і моя мати
сьогодні числять дні, і в них буриться
їхній дух. 10 Коли ж численними словами впрошував Раґуїл Товію, а він
ніяк не зволив, щоб так сталося, то
він дав йому Сару і половину свого
маєтку, і рабів і рабинь, і скотину і
верблюдів, і корови, і багато грошей.
І він відпустив його від себе здоровим і радісним, 11 кажучи: Хай святий господній ангел буде на вашій дорозі. Хай же проведе вас здоровими і
сильними, і щоб ви знайшли все добрим у вашому роді. І хай мої очі побачать ваших синів раніше, ніж помру. 12 І взяли батьки свою дочку, поцілували її і відпустили, щоб пішла,
нагадуючи їй – в честі мати свекора і
свекруху і любити свого чоловіка, і
керувати прислугою, і утримувати
дім, і себе саму берегти невинною.
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Глава 11
1 Коли ж повернулися і дійшли
до Харана, що є на половині дороги, напроти Ниневії, 11 днів, 2 сказав же ангел: Брате Товіє, ти знаєш,
що ти залишив свого батька. 3 Отже, якщо тобі мило, підім вперед,
твої ж раби хай спокійно ідуть за
нами разом з твоєю жінкою і зі
скотиною. 4 Оскільки ж йому було
миле, вони пішли вперед. Сказав
же Рафаїл Товії: Візьми зі собою
рибну жовч, бо буде потрібною. І
Товія взяв ту жовч, і вони пішли. 5
Його ж мати Анна сиділа біля дороги кожного дня на верху гору,
звідки вона могла бачити далеко. 6
І коли вона звідти дивилася за його
приходом, і побачила його здалека.
Зразу пізнала, що йде її син. Побігши, вона сповістила своєму чоловікові, кажучи: Ось іде твій син. 7
Сказав же Рафаїл до Товії: Коли ж
ввійдеш до твого дому, скоро поклонися твоєму Господеві Богові і
віддай йому хвалу, і приступи до
твого батька, і поцілуй його. 8 Зразу ж помасти його очі цією рибною
жовчю, яку несеш з собою, бо знай,
що скоро відкриються його очі, і
твій батько побачить світло неба, і,
побачивши тебе, зрадіє. 9 Тоді прибіг пес, що був з ним в дорозі, він
скоріше прибіг додому, який, наче
вісник, так і він радів маханням свого хвоста. 10 І встав його сліпий
батько, почав скоро іти і спотикнувся ногами, і дав руку слузі, щоб його провадив, і вийшов назустріч
своєму синові. 11 І, взявши, поцілував його зі своєю жінкою, і вони почали плакати з радості. 12 Коли ж
помолилися Богові і віддали хвалу,
сіли разом. 13 Тоді Товія, взявши
рибну жовч, помазав очі свого батька 14 і почекав приблизно пів години, і почало більмо сходити з його
очей, наче лушпа. 15 Її Товія, взявши, зняв з його очей, і він зразу
прозрів. 16 І прославляли Бога він і
його жінка, і всі його знайомі. 17
Товія ж знову сказав: Хвалю Тебе,
Господи Боже Ізраїлів, і дякую Тобі, що Ти мене покарав і здоровим
зробив, і ось бачу Товію, мого сина. 18 По сімох же днях прийшла
Сара, жінка його сина, і всі домашні, і скотина здоровими, і верблюди, і великі гроші, які він взяв з жінкою, також і срібняки, які він дістав від Гаваїла, – все було принесене. 19 І він розповів своєму родові
всі добрі божі діла, які Він зробив
йому через чоловіка, що його провадив. 20 Прийшли ж Ахіор і Нават
– сини Товіїнової сестри, радіючи,
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Глvа, а~і”
гда' же ѓ^брати'стася (и^) дои^до'ша до хара'на. и^же е^сть на полъ пђти`, проти'въ
ниневїи, а~і, дн~и. [рече же]1 а%гг~лъ, бра'те
товїя, вњси ја^ко ѓ^ста'вилъ е^си эTц~а сво
е^го. а^ще ё^бо ё^го'дно тебњ да прїидемъ напреD,
раби' же твои`съ ти'хостїю да и^дђтъ по насъ
въкђ'пњ со жено'ю твое'ю и^ съ ско'ты” Є$гда' же
ё^гоDно е^мђ бы'сть и^до'ста напреD” Рече (же) рафаи'лъ товїи, возми` съ собо'ю же'лчь ры'бїю, бђдетъ б^о потре'бна. и^ взя` товїя же'лчь ѓ%нђ, і^
и^до'ста. (мт~и же е^го) а%нна седя'ше близъ пђти` [на вся'къ дн~ь]2 на връхђ горы`, эTкђдђ можа'ше ё^смотри'ти и^здале'че. и^ е^гда эTтђдђ
зря'ше прише'ствїя е^го, (и^) ви'дњ (и&) и^здале'ча.
а%бїе позна` грядђща сн~а свое^го. (-)3 те'кши възвњсти` мђжеви свое^мђ рекђщи, с^е и^де` сн~ъ
твои” Рече же рафаи'лъ к товїю, е^гда же вни'деши в домъ твои. скоро поклони'ся г~ђ б~ђ твое^мђ и^ хвалђ` възда'и е^мђ, и^ пристђпи` къ эTц~ђ
твое^мђ, и^ ѓ^блобыза'и е^го. а%бїе же пома'жи ѓ%чи
е^го сею` же'лчїю ры'бїею ю%же несе'ши съ собо'ю,
вњждь б^о ја%ко ско'ро эTврьзђтся ѓ%чи е^го, и^ ё'зритъ эTц~ъ твои свњтъ нбsныи, и^ ви'дящи
т^я възра'дђе^тся” Тогда` притече` пе'съ и^же бя'ше с ни'мъ на пђти` пре'ди прїиде (въ до'мъ)
ја%ко вњстникъ нњкїи, (та'ко и^ ѓ'нъ) помая'нїемъ своея ѓ%шиби ра'довашеся. (и^ въста`)4 эTц~ъ
[е^го]5 слpњ нача` ско'ро и^ти` и^ прет#кнђся ногамA и^
даде` рђкђ ѓ%трокђ (да веде'тъ е^го), (і^) и^зы'иде
въ срњте'нїе сн~а свое^го. и^ прїемъ ѓ^блобыза` е^го,
съ жено'ю свое'ю. и^ нача'ста пла'кати эT ра'дости,
е^гда же помоли'шася [б~ђ]6 и^ хвалђ` възда'ша сњдо'ша въкђпњ” Тогда прїемъ товїя же'лчь ры'бїю, пома'за ѓ%чи эTц~а свое^го. и^ пожда` ја%ко близъ
полђ ча'са. и^ нача` бњльмо` эT ѓ'чїю е^го и^сходи'ти
ја^ко чешђ'я. ю%же в#зима'ющи товїя эTяT эT ѓ'чїю е^го, и^ а'бїе прозрњ. и^ славя'хђ б~а се'и и^ жена`
е^го, и^ вс^и зна'емїи е^го” Товїя же па'ки рече, (хвалю' тя) г~и бж~е і^и^л~евъ (и^) бл~годарю тя. ја^ко
наказа' мя, и^ здра'ва сътвори` (-)7, и^ с^е ви'ждђ
товїю сн~а мое^го” По седмиy дне'хъ прїиде са'ра
жена` сн~а е^го, и^ вси домоча'дцы и^ ско'ти съ
здра'вїемъ, и^ вельблю'ды и^ сре'бреники мно'ги (ја%же взя` съ жено'ю)8, та'коже и^ [-]9 сре'бреники ја%же
въспрїя эT гаваи'ла (вся` принесе'на сђть)” И$ повњда` ро'дђ свое^мђ вс^я бл~гая творе'нїя бж~їя
и^же сътвори` е^мђ чл~комъ веDшимъ е^го” Прїидо'ша же а^хїѓ'ръ и^ нава'џъ сн~ове сестры` товїины,
ра'дђющися к товїю, весели'стася въкђпњ с
ни'мъ ѓ^ всњхъ бл~гихъ ја%же сътвори` е^мђ б~ъ” И$
812
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по седмь днїи пирђ'юще вси` съ ра'достїю
ве'лїею веселя'щеся”

Глvа, в~і”
огда възва` товїя сн~а своеh и^ рече е^мђ,
чт^о мо'жемъ да'ти мђжђ семђ ст~омђ,
и^же и^де` с тобо'ю” эTвњща` товїя рече
[эTц~ђ свое^мђ]1, эTч~е каковђ` м#здђ да'мы
е^мђ. и^л^и чт^о досто'ино можетъ бы'ти бл~годњя'нїю е^го” Мене и^зведе` и^ па'ки приведе`
здра'ва. сребро` эT гаваи'ла то'и прїя. (и^) женђ`
то'и мя и^мњти сътвори`, и^ дњмона эT нея
то'и и^зъгна`. ра'дость ро'дђ ея` то'и сътвори`
(и^) эT пожре'нїя ры'бы мене и^зба'ви. тебњ
зра'къ възврати` е^же ви'дњти свњтъ нб~си, и^
бл~гихъ всњхъ и%мъ и^сполни'хомся” И$ сего ради
чт^о досто'ино мо'жемъ е^мђ възда'ти. н^о молю`
т^я эTч~е мои да моли'ши е^го а^ще ё^го'дно е^мђ
бђдетъ да прїиметъ полъ эT всњхъ ја%же
прине'сена сђть” И$ възва` е^го эTц~ъ и^ сн~ъ (и^
сътвори'ста е^мђ че'сть)2, и^ нача'ста молити
(е^го), да во'змеT полъ эT всXњ прине'сеныX. ѓ%%н же
эTвњща` иM (тако рекђщи)3, хвали'те (г~а) б~а
нбsнаго, и^ преD всњми живђщими и^сповњда'ите
е^го зане` сътвори с ва'ми млsть свою. та'инђ б^о
цр~евђ съкры'ти бл~го е^сть дњло же бж~їе эTкры'ти і^ и^сповњдати чsтно е^сть” Бл~га е^сть
мл~тва съ говњнїемъ и^ млsтынею, на'ипаче
неже съкро'вище зла'та собира'ти. ја^ко (и^) млsтыня эT смр~ти и^збавля'ет# сїя же и^ грњхи`
ѓ^чища'етъ, и^ твори'тъ ѓ^брњсти` живо'тъ
вњчныи. н^о и^же б^о творитъ грњхъ и^ безако'нїе вра'гъ е^сть дш~и свое'и. сего раd ја^влю` вамъ
и%стин#нђ. и^ не съкры'ю эT васъ та'инђ слове'съ.
когда моля'шеся съ слеза'ми и^ погрњба'ше ме'ртвыя. и^ ѓ^пђщьши ѓ^бњд# [свои]4 (-)5 мр~тва
съкры` въ дн~ь в домђ` твое^м# а^ в нощи` погребе`
[е^го]6. а^зъ принесо'хъ мл~твђ твою` г~ђ (б~ђ), и^
(прїя'тна пред ни'мъ бы'сть)7. сего ради
(ё^гоDно б^њ е^мђ)8, да и^скђшенїемъ и^скђси'ть
т^я” И$ нн~њ посла м^я г~ь да ё^здравлю т^я. и^
саррђ женђ` сн~а твое^го эT дњмона и^зба'влю. а%зъ
б^о е^смь рафаи'лъ а^гг~лъ, е^ді'нъ эT сеDми преDстоящими пред (ниM)9” Є$гда же сїя слы'шаста,
(и^) ё^жасостася. и^ трепещђщи падо'ша на'
землю ни'цы” Рече же и^мъ а%гг~лъ. ми'ръ вамъ
не бои'теся. и^б^о е^гда быхъ с ва'ми по воли
бж~їей [бњхъ]10. (-)11 хвалите и^ бл~годари'те
(-)12” Видњ бо ся ва'мъ ја%ко с ва'ми ја^дохъ и^
пи'хъ, н^о а%зъ пи'щи и^ питїя неви'димаго,
и^же эT чл~къ видњтися не мо'жеT ја^дохъ” Вре813

до Товії, раділи вони разом з ним за
все добро, яке йому зробив Бог. 21 І
впродовж сімох днів всі бенкетували,
веселячись з великою радістю.

Глава 12
1 Тоді Товія покликав свого сина і
сказав йому: Що можемо дати цьому
святому чоловікові, що пішов з тобою? 2 Відповів Товія, сказав своєму
батькові: Батьку, яку винагороду дамо йому або що гідним може бути
його добродійства? 3 Мене він вивів і
знову привів здоровим. Срібло від
Гаваїла він узяв, і жінку він мені
придбав, і демона з неї він вигнав –
радість її родові він зробив, і мене
спас від пожирання риби, тобі повернув зір, щоб ти бачив світло неба, і
ми наповнилися всіма добрами через
нього. І задля цього, що гідне можемо ми йому віддати? 4 Але благаю
тебе, мій батьку, щоб ти його просив,
якщо йому буде мило, щоб узяв половину з усього, що було принесене.
5 І покликали його батько і син, і
вшанували його, і почали його просити, щоб він узяв половину з усього
принесеного. 6 Він же відповів їм
так, кажучи: Хваліть Господа Бога
небесного. І перед всіма, що живуть,
визнавайте його, тому що Він зробив
з вами своє милосердя. 7 Бо добрим
ділом є скривати царську таємницю,
а шляхетним є божу відкрити і визнавати. 8 Добра є молитва з побожністю і милостинею, краще, ніж збирати скарб золота. 9 Бо і милостиня
спасає від смерті, вона ж і гріхи очищає і дає знайти вічне життя. 10 Але
хто чинить гріх і беззаконня, є ворогом своєї душі. 11 Задля того я вам
виявлю правду і не скрию від вас таємницю слів. 12 Коли ти молився зі
сльозами і ховав померлих, і, залишивши свій обід, сховав мертвого
вдень у твоїм домі, а вночі його поховав, я приніс твою молитву Господеві Богові, і сприйнята була перед
Ним. 13 Задля того Він вважав за відповідне, щоб випробуванням тебе випробувати. 14 І сьогодні Господь мене послав, щоб я оздоровив тебе і
спас від демона Сару, жінку твого сина, 15 бо я є Рафаїл, ангел, один з сімох, що стоять перед ним. 16 Коли ж
вони це почули, то жахнулися і,
тремтячи, попадали на землю ниць.
17 Сказав же їм ангел: Мир вам! Не
бійтеся! 18 Бо коли я був з вами, я
був з божої волі. Хваліть і дякуйте.
19 Бо вам здавалося, що я їв і пив з
вами, але я їв невидиму їжу і пиття,
яке люди бачити не можуть. 20 Адже
є час, щоб я повернувся до Того, Хто
мене післав, ви ж благословляйте Бога і розповідайте про всі його чуда.
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21 І коли він це говорив, став невидимим перед їхніми очима. І більше не
могли його бачити. 22 Тоді ж впали
ниць на три години, благословляли
Бога, і, вставши, визнали всі його чуда.

Глава 13
мой5. 32
црс1. 2
муд. 16

1 Відкрив же старий Товія свої уста – поблагословив Бога і сказав:
Великий є Ти, Господи, на віки, і на
всі віки твоє царство! 2 *Бо ти б’єш і
спасаєш, зводиш до пекла і виводиш.
І немає нікого, хто втече від твоїх
рук. 3 Визнавайтеся Господеві, ізраїльські сини, і перед народами його
хваліть! 4 Бо задля цього Він вас розсіяв між народи, які Його не знають.
Визнавайте його подиву гідне, і навчіть їх, що немає іншого Бога Вседержителя, опріч Нього! 5 Він нас
покарав через наші беззаконня, і він
нас спасе задля свого милосердя. 6
Погляньте на мене, що Він зробив з
нами, і зі страхом, і тремтінням визнавайте Його! Царя ж віків сповістіть
у ваших ділах! 7 Я ж в землі мого полону визнаватимуся йому, тому що
Він показав свою величність між грішними людьми. 8 Задля цього поверніться грішники і чиніть праведне перед Господом, вірячи, що Він зробить з вами своє милосердя. 9 Я ж і
моя душа в ньому звеселимося. 10
Благословляйте Господа всі його вибранці, чиніть день веселості і визнавайтеся Йому! 11 Єрусалиме, боже
місто, тебе покарав Господь за діла
твоїх рук! 12 Визнавайся Господеві
Богові в твоїх добрах і благослови
Бога віків, щоб знову збудував у тобі
своє помешкання і привів до тебе
всіх полонених, і ти радів на всі вікивіків! 13 Пресвітлим світлом розквітнеш! І тобі поклоняться всі кінці землі! 14 Народи ж здалека прийдуть до
тебе, і, несучи дари, поклоняться в
тобі Господеві Богові! І твою землю
вважатимуть за святиню, 15 бо велике ім’я прикликуватимуть в тобі! 16
Прокляті будуть ті, що нехтують тобою, і засудженими будуть всі, що
тебе хулять, благословенними ж будуть ті, що тебе будують! 17 Ти ж
розвеселишся своїми синами, бо всі
будуть благословенні і зберуться до
Господа. 18 Блаженні всі, що тебе
люблять і що радіють твоїм миром!
19 Душе моя, благослови Господа!
Бо Він звільнив своє місто Єрусалим
від усіх його скорбот, Господь Бог
наш! 20 Блаженні будуть ті, що зосталися! Останки мого насіння хай побачать славу Єрусалиму! 21 Брами єрусалимські з сапфіру і смарагду бу-
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мя б^о е^сть да ѓ^бращђся к немђ и^же м^я посла`.
в^ы же блsви'те б~а, и^ повњда'ите вс^я чюдеса`
е^го” И$ е^гда сїя гл~аше неви'димъ бысть преD
ѓ^чи'ма иX, и^ ктомђ` е^го ви'дњти не воZмого'ша”
Тогда' же падо'ша ни'цъ на часы` три` блsви'ша
б~а. и^ воста'вши и^сповњ'даша вс^я чюдеса` е^го”

Глvа, г~і”
верзе же товїа старыи ё^ста своа блsви
б~а и^ реq. велїи е^си г~и въ вњ'ки. и^ въ
вся` вњки црsтво твое. *ја%ко т^ы бїеши
и^ сп~са'еши. низво' диши во а%дъ и^ возво'диши. и^ нњсть и^же ё^бњжи'тъ рђкђ твое'ю”
И$сповњда'итеся гв~и сн~ове і^и^л~еви. и^ преD ја^зы'ки
хвали'те е^го. ја%ко сего ради расточи ва'съ въ
ја^зы'ки невњ'дђщїи е^го, (-)1 и^сповњда'ите ди'вная е^го и^ да наё^чи'те и^хъ. ја%же нњсть и%нъ
б~ъ вседръжи'тель ра'звњ е^го. то'и наказа наs безако'нїи ради на'шихъ. и^ то'и сп~сеT насъ млsти
свое'я ради” Возри'те (на' мя) и^же сътвори` [с
на'ми]2. и^ съ стра'хомъ и^ трепетоM и^сповњда'ите е^го” Цр~я же вњкомъ възвыси'те въ
дњлеX вашихъ. а%з же въ зе'мли плњненїя
мое^го и^сповњмся е^мђ. зане` показа` вели'чествїе
свое` въ лю'дехъ грњшныX” Сего ради ѓ^брати'теся грњшницы и^ твори'те пра'вдђ преD
(гм~ъ)3. вњрђю^щи и'же сътвориT с ва'ми млsть
свою`. а%з же и^ дш~а моя в немъ възвесели'мся.
блsви'те г~а вс^и и^збра'ннїи е^го, твори'те дн~ь
веселїя, і^ и^сповњда'итеся е^мђ” І$ерsли'ме гра'де
бж~їи наказа т^я г~ь въ дњлXњ рђкъ твои^хъ.
и^сповњда'ися г~ђ (б~ђ) въ бл~гыхъ [твоиX]4, и^
блsви б~а вњкоM. да съѕиждетъ въ тебњ па'ки
жили'ще свое. и^ приведеT к тебњ всXњ плњн#ныхъ, и^ радђешися по вся` вњ'ки вњкомъ”
Свњтомъ пресвњтлымъ процвњтеши, и^ вс^и
конци зем#стїи покло'нятся тебњ” ЈА/зы'цы же
и^зда'леча к тебњ прїидђтъ, и^ да'ры нося'ще
покло'нятся в# тебњ г~ђ (б~ђ). и^ зе'млю твою
въ ст~ыню въмњняT. и^мя [б^о]5 ве'лїе въз#зовђтъ в тебњ” Прокля'ти бђ'дђтъ ё^ничижа'ющїи т^я, и^ ѓ^сђжде'ни бђдђтъ вс^и хђля'щїи т^я. блsве'ни же бђ'дђтъ соѕида'ющїи
т^я” Ты' же възвесели'шися въ сн~њхъ свои^хъ.
ја%ко вс^и блsвяTся, и^ соберђтся къ г~ђ. бл~жени
вси` любя'щїи т^я, и^ ра'дђющїися ѓ^ ми'рњ
твое^мъ. дш~а моя` блsви` г~а. ја^ко свободи` і^ерsли'мъ граD свои [эT всXњ скорбеи е^го, г~ь б~ъ
на'шъ]6” (Бл~жени бђдђтъ ѓ^ста'вшїа)7 ѓ^ста'нки сњмени мое^го, да ё'зрят# сла'вђ і^ерsли'ма.
вра'та і^ерsли'мъска эT саMџи'ра и^ смара'гда съѕида'ни бђ'дђт#, и^ вся` зданїя е^го ѓ%крsтъ эT
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ка'мени пречестна, и^ (-)8 ё'лицы е^го эT ка'мени
бњ'ла помостя'тся. и^ по стогнахъ е^го воспо'ютъ а^ллђїя” Блsвенъ г~ь (б~ъ) възвысивыи (иX)9.
да бђ'детъ црsтво е^го въ вњки вњкомъ (-)10
а^ми'нь”

Глаv, д~і”

дуть збудовані, і всі його будови довкруги 22 з шляхетного каменя, і його
вулиці будуть викладені білим каменем, і по його вулицях співатимуть алилуя! 23 Благословенний Господь
Бог, що їх підняв! Хай буде його царство навіки – віків! Амінь.

Глава 14

сконча'шася словеса` товїина. по прїятїи
же зра'ка житъ [товїя]1 лњтъ, м~в. и^
ви'дњ сн~ы сн~овъ свои^хъ. (и^) сконча'ся по
лњтехъ, р~в. (и^) пог(р)ебенъ бысть чsтно
в ниневїи` (гра'дњ). зане въ н~ и^ ѕ~ лњтехъ зрака
ѓ%чїю лишенъ бы'сть, (и^) въ шестьдесятьное
лњто па'ки прїяT. прочаяy лњта живота свое^го
въ ра'дости пребы'сть, съ бл~гымъ ё^спњхомъ
страха бж~їя сконча'ся в мирњ” Въ ча'съ же
смр~ти свое'я призва къ себњ` товїю сн~а свое^го, и^
сеDмь сн~овъ сн~а свое^го, и^ рече и^мъ. бли'зъ е^сть погђбленїе ниневїю, не (прїидетъ)2 б^о сло'во гн~е. а^
бра'тїя наша раZсњ'анїи эT земля` і^и^л~евы, ѓ^братяTся к не'и. и' вс^я ѓ^пђстњная земля` е^го и^сп'лънятся. и^ до'мъ бж~їи (сож#женыи в неM)3 паки
соѕи'ждется, и^ тамо ѓ^братяTся вси` боя'щеися
б~а” И$ ѓ^ста'вяT ја^зы'ци и%долы своя`, и^ прїидђтъ
въ і^ерsли'мъ, и^ вселя'тся вонь, и^ възра'дђются
в немъ вс^и [цр~їе зеMстїи]4, поклоня'ющися (б~ђ)5
і^и^л~евђ” Сего раd слы'шите сн~ве мои` эTц~а ва'шеh.
слђжи'те г~ђ (б~ђ) вои'стиннњ, и^ прилњжне в#зыщи'те да сътвори'те и^же ё^гоDна сђть е^мђ. и^ сн~овоM
вашиM повели'те, да сътворя'ютъ пра'вдђ и^ млsтыню, въспомина'ющи б~а. и^ да блsвятъ е^го
въ всяко время вои'стин#нњ (-)6 въ все'и силњ
свое'и” Сего ради нн~њ сн~ове слы'шите м^я и^ не
пребђди'те зд^њ. н^о во'ньже дн~ь погребите ма'терь
свою` со мно'ю въ е^ді'номъ гро'бњ, и^ а'бїе ё^гото'ваитеся да и^зыидете эTсюдђ, вњ'де б^о ја%ко безаконїя е^го конець да'сться” Бы'сть же по преставленїи мт~ри свое'я. товїя эTи'де эT ниневїя съ
жено'ю свое'ю, и^ съ [сн~ы сн~овъ]7 свои^хъ. и^ възврати'ся къ те'стю свое^мђ, и^ ѓ^брњте и^хъ здра'вы
(и^ крњпки въ ста'рости бла'ѕњ). и^ попеченїе ѓ^
ни'хъ и^мњя, (да'же до погребе'нїя и^хъ)8. и^ вс^е
наслњ'дїе (рагђ'илево)9 прїя” И$ ви'дњ пя'тое колњ'но
сн~ы сн~въ своиX. и^ сконча'вши лњта, ч~џ. съ стра'хомъ гн~имъ, (и^) съ ра'достїю погребо'ша е^го” Все
(же) племя е^го и^ весь роD е^го въ бла'ѕњ животњ и^ въ
ст~омъ житїи пребыs. та'ко ё^гоDни бњхђ б~ђ, ја%коже и^ чл~ком#. и^ всMњ ѓ^бита'ющимъ на земли`”

1 І Товія закінчив слова. По відзисканні ж зору пожив Товія 42 роки,
і побачив синів своїх синів, 2 і помер
по 102-х роках. І був похований шляхетно в місті Ниневії. 3 Адже на
50-ть і 6-му році був позбавлений
зору очей, і на шістдесятому році
знову відзискав. 4 Дальші ж роки
свого життя він провів у радості, з
добрим успіхом божого страху, він
помер у мирі. 5 В часі ж своєї смерті
він до себе покликав Товію, свого
сина, і сімох синів свого сина, і сказав їм: 6 Знищення Ніневії близько,
бо не мине Господнє слово. А наші
брати, які розсіяні з ізраїльської землі, повернуться до неї, 7 і вся його запустіла земля наповниться. І спалений божий дім знову буде збудований в ньому, і туди повернуться всі,
що бояться Бога. 8 І народи покинуть
своїх ідолів і прийдуть до Єрусалиму, і поселяться в ньому. 9 І ним зрадіють всі царі землі, покланяючись
ізраїльському Богові. 10 Задля цього
послухайте, мої сини, вашого батька.
Служіть Господеві Богові по правді і
ревно шукайте чинити те, що йому
миле. 11 І вашим синам накажіть, щоб
чинили праведне і милостиню, згадуючи Бога. І хай благословляють Його
на всякий час по правді, з усієї своєї
сили. 12 Задля цього сьогодні, сини,
послухайте мене і не залишайтеся
тут, але того дня, в якому поховаєте
свою матір зі мною в одному гробі, і
зразу приготуйтеся, щоб звідси вийти. 13 Бо знаю, що його беззаконню
назначений кінець. 14 Сталося ж, що
по смерті його матері Товія відійшов
з Ниневії зі своєю жінкою і зі синами
своїх синів і повернувся до свого тестя. 15 І знайшов їх здоровими і сильними в добрій старості, і він піклувався ними аж до їх похорону і одержав все Рагуїлеве насліддя. І він побачив п’яте покоління синів своїх синів. 16 І, коли закінчив 99-ть літ, його
поховали з господнім страхом і з радістю. Усе ж його плем’я і ввесь його
рід залишився в добрім житті і у святому житті. Так вони були вгодні Богові, як і людям, і всім, що жили на
землі.

Конецъ кни'ѕњ товїинњ.
и'мать в себњ`, гла'въ, д~і”

Кінець Книги Товії.
Має в собі 14 глав.
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Юдит 2,4

КНИГА ЮДИТИ
ГЛАВА 1
1 Адже Арфаксад, мидський цaр,
захопив численні народи до свого
царства. І він збудував дуже сильне
місто, яке назвав Екватанис. 2 Зробив його стіни з чортирикутного
тесаного каміння на висоту 70 ліктів і в ширину 30 ліктів. Його ж
башти він поставив на висоту 100
ліктів. 3 Адже він їх зробив чотирикутними, їхня ж ширина від місця до місця – 20 ступенів ногами.
Поставив же він його брами між
стовпами. 4 І воно славилося як
сильне із-за сили своїх вояків та ізза слави своїх колісниць. 5 В 12-му
ж році свого царювання Навходоносор, асирійський цар, що царював у великому місті Ніневії, воював проти Арфаксата. І оточивши
його 6 на великому полі, яке називається Раґав, біля ріки Євфрат, і
Тигр, і Адосона, на полі Еріоха, еликорського царя. 7 Тоді піднялося
вгору царство Навходоносорове і
його серце дуже піднялося вгору. І
він послав до всіх, що жили в Килікії, і в Дамаску, і Ливані, 8 і до народів, що є в Кармелі і Кедарі, і до
галилейських поселень на великому полі Ездрелон, 9 і до всіх, що були в Самарії, на другому боці Йордану, і аж до Єрусалиму і всієї есейської землі, доки не дійшов до
ефіопських гір. 10 До всіх же тих
послав Навходоносор, асирійський
цар, послів. 11 Вони всі однодушно
спротивилися. І відпустили їх з нічим, і вони відійшли без честі. 12
Тоді цар Навходоносор розгнівався
на всі ті землі, він поклявся престолом свого царства, що помститься
на всіх цих країнах.

рфаћа'тъ1 б^о цр~ь меDскїи ѓ^бья мно'ги ја^зы'ки подъ црsтво свое И$ то'и созда` граD
си'лныи ѕњ'ло, е^гоже и^менова` (е^к#ваџа'нисъ)2.
эT ка'менїи четвероё^го'лных# (-)3 те'саныхъ
сътвори` стњ'ны е^го, въ высотђ лакотъ, о~, и^
въ широтђ` лакоть, л~. столпы` же е^го поста'ви
въ высотђ`, ла'котъ, р~, четвероё^го'лны б^о иX (сътвори`). простра'нъство же и^хъ эT мњста до
мњ'ста, к~, стђ'пенїи нога'ма (-)4. поста'ви же
вра'та е^го (ме'ждђ)5 столпомъ” И$ славя'шеся
ја^ко си'лныи въ си'лђ во'и свои^хъ, и^ въ сла'вђ колесни'ць свои^хъ” Въ лњто б^о в~і, црsтва свое^го.
навходоносо'ръ цр~ь а^сљ=рїискїи, и^же црsтвова в ниневїи` гра'дњ вели'цњмъ вое^ва проти'вђ а^рфаћа'тђ”
И$ ѓ^бъшеD е^го на' поли вели'цњ, и^же и^менђеTся рагаv ё^ (рњки) е^фрата, и^ ти'гра, и^ [а^досона]6, на'
поли е^рїѓ'хъ цр~я` е^ликорьска” Тогда` възвышено
е^сть црsтво навходоносо'рово и^ срDце е^го възнесеся
(ѕњло), и^ посла` къ всњмъ и^же ѓ^бита'хђ в киликїи`, и^ въ дама'сцњ, и^ ливанњ, и^ къ ја^зы'комъ
и^же сђть в# кармелїя и^ кеда'рњ, и^ къ ѓ^бита'телем# галиле'искимъ на' поли вели'цњ е^здрелонњ,
и^ къ всњм# и^же бяхђ въ самарїи` (-)7 ѓ^бо'нђ
странђ` і^ѓ^рда'на, даже и^ до і^ерsли'ма, и^ все'и земли е^се'иско'и. до'ндеже прїидетъ до го'ръ е^џїѓ'пъскихъ. къ тњмъ же всњмъ посла` послы`
навходоносоръ цр~ь а^сљ=рїискїи. и^же вс^и е^дїнодђшно противи'шася, и^ эTпђстиша и^хъ пра'здны и^
беZ чести [эTи^до'ша]8” Тогда` раZгнњ'вася навходоносоръ цр~ь на вси` земли тїи. (-)9 закля'ся (престо'ломъ црsтва)10 свое^го, да м#стиTся эT всњхъ
стра'нъ си'хъ”

Глава 2

Глаv, в~”

1 В 13-му році царя Навходоносора, 22-го дня першого місяця, було слово в домі Навходоносора, асирійського царя, щоб помститися.
2 І він покликав всіх старшин і своїх вибраних воєвод, і мав з ними
свою таємну раду. 3 Розповів свій
задум, що був у ньому, щоб підкорити всю землю своєму царству. 4 І
сказане було милим для всіх. І цар
Навходоносор покликав Олоферна,

њта, г~і, навходоносо'ра цр~я, к~в дн~е, мsца
пр'ьваh” Бы'сть сло'во въ домђ` навходоносо'ра
цр~я а^сљ=рїиска да м#стится. и^ возва`
всњхъ старњишинъ (и^)1 вое^водъ (и^збра'нныхъ)2 свои^хъ. і^ и^мњ с ни'ми та'инђ совњта
свое^го, повњда помышленїе свое` в немъ быти.
да повинитъ всю` землю свое^мђ црsтвђ, (и^) речен#ное ё^гоDно бы'сть всњмъ” (И$) възва` навходоносоръ цр~ь ѓ^лофе'рна нача'лника вое'мъ своиM, и^ рече
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Юдит 3,6

(е^мђ)” И$зыиди на всњ црsтва запаDныя, проти'вђ сихъ наипаче и^же ё^ничижи'ша повеленїе
мое. да не эTпђ'ститъ ѓ%ко [твое]3 н^и е^ді'номђ
црsтвђ, всякъ же граD ё^тверженъ покори'шъ
мн^њ” Тогда ѓ^лофе'рнъ возва вое^во'ды и^ правители людеи си'лы а^сљ=рїискїя. и^ съчита мђжїи
хра'брыхъ къ бра'ни ја%коже повелњ е^мђ цр~ь, Wр~,
(и^) Wк~. пњшецъ вои^нникъ, и^ ко'нникъ стрњл#цовъ, Wв~і” И$ повелњ преDи^ти` всемђ воиньствђ въ
мно'жествњ безъ числа` вер#блюD. (и^)4 си'мъ ја%же
довлњюT во'и мно'жества (пи'ща) воло'въ и^ ско'товъ, ста'да же ѓ%вчая и%мже не бњ` числа`.
(ѓ^би'лїе)5 эT все'я сљ=рїя въ прохо'дъ свои ё^гото'вати повелњ, зла'та б^о и^ сребра` эT до'мђ
цр~ева взя` (съ собою) мно'го ѕњ'ло. і^ и^зы'де то'и
и^ вс^е во'иньство съ колесни'цами и^ конники и^
съ стрњлцы, и^же покры'ша лице земли ја%ко
прђѕи” Є$гда же преи^де предњ'лы а^сљ=рїискїя.
прїидетъ къ вели'кимъ горамъ а%нге, и^же
сђть ѓ^шђ'юю киликїи`. і^ и^зыиде въ вся` гра'ды иX, и^ ѓ^бья` вс^я ѓ^держа'нїа” Разрђши же граD
мелоџитъ богаT ѕњло. и^ плени' же вс^и сн~ове
џарси'съ. и^ сн~ве и^змаи^ли и^же бяхђ проти'вђ
лица` пђсты'ни, и^ къ ю'гђ земли хеллонъ. и^
прешеD е^фра'тъ” И$ прїиде въ месопота'мїю, и^
съкрђши вс^и гра'ды вели'цы и^же бя'хђ т^ђ эT
пото'ка ма'мъврїиска, да'же прїиде къ мо'рю. и^
ѓ^бья предњлы и^хъ эT киликїя даже до конца ја^џетъ и^же сђть къ ю'гђ. и^зведе же
всњхъ сн~овъ мадїамль, и^ плњни` вс^е бога'тество и^хъ. всXњх же противля'ющиXся е^мђ и^зби`
(мечеM)6” И$ посемъ прїиде на' поле дама'ска въ
дн~и жа'твы, и^ поQже сњ'анная вс^я. всњх же
древъ и^ винограD повелњ посещи. и^ нападе
страхъ е^го на всњхъ ѓ^бита'ющихъ на' земли”

Глvа, г~”

начальника своїх вояків, 5 і йому сказав: Вийди на всі західні царства,
найбільше проти цих, що знехтували
моїм наказом. 6 Хай твоє око не простить ні одному царству, мені ж підкориш кожне укріплене місто. 7 Тоді
Олоферн покликав воєвод і правителів народу асирійського війська і перечислив мужів хоробрих до бою, так
як йому наказав цар, – 100000 і 20000
піших вояків і кінноти стрільців
12000. 8 І він наказав випереджувати
все військо множеством безчисленним верблюдів і тим, що потрібне воякам: множеством їжі, волів і скота,
стад же овечих, яким не було числа. 9
Він наказав приготувати багатство
усієї Сирії на свій прохід 10 золота,
бо він взяв зі собою й дуже багато
срібла з царського дому. 11 І вийшов
він та все військо з колісницями і кіннотою і зі стрільцями, які покрили
лице землі, наче саранча. 12 Коли ж
він перейшов асирійські околиці,
прийшов до великих гір Анґе, що є
по лівиці Киликії, і вийшов в усі їхні
міста, і захопив все майно. 13 Він же
знищив дуже багате місто Мелотит і
взяв же в полон всіх тарсиських синів та ізмаїлових синів, що були напроти лиця пустині і на півдні землі
Хеллон. 14 І, перейшовши Євфрат,
він прийшов до Месопотамії і знищив всі великі міста, що були там,
від мамврійського потоку, доки не
дійшов до моря. 15 І він захопив їхні
околиці від Килікії аж до кінця Ятета, що є на півдні. 16 Він же вивів
всіх мадіямових синів і взяв в полон
все їхнє багатство, а всіх, що йому
простиставилися, вигубив мечем. 17 І
після цього він прийшов на поле Дамаску в дні жнив і спалив всі посіви,
наказав же ж вирубати всі дерева і
виноградники. 18 І його страх напав
на всіх, що мешкали на землі.

Глава 3

огда' (же) посла'ша мђжїе послы` своя эT
всњхъ гра'довъ и^ предњлъ, цр~їе и^ кня'ѕи, сљ=рїистїи, и^ месопотамїи и^ сљ=рїи,
сова'ла, и^ ливїя, и^ киликїя, и^же пришеDши къ ѓ^лофе'рнђ реко'ша. да преста'нетъ
гнњвъ твои и^же е^сть наD на'ми. лђчше б^о
е^сть да жи'ви сђщи слђжимъ навходоносо'рђ цр~ю
вели'комђ, и^ поDрђчни бђдемъ тебњ, нежели ё'мремъ (со и^мњнїемъ нашимъ непокори'вшеся)1” Вся'къ градъ на'шъ и^ дръжа'нїе, вси` го'ры
и^ хлъми и^ по'ля (и^) ста'дA воло'въ (и^)2 ѓ^ве'ць и
козло'въ, ко'нїи же и^ вельблю'довъ, и^ вс^я бога'тъства наша и^ домоча'дцы преD тобо'ю сђть,
бђдTђ вся` по сђдђ твое^мђ. та'коy и^ мы и^
сн~ове наши раби` твои` е^смы`. прїиди' къ намъ
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1 Тоді ж мужі послали своїх послів з усіх міст і околиць, царі і князі
сирійські, і Месопотамії, і Сирії Совала, і Лівії, і Килікії. Які, прийшовши до Олоферна, сказали: 2 Хай спинеться твій гнів, що є над нами, бо є
краще, щоб ми, будучи живими, служили Навходоносорові – великому
цареві. І будемо підвладними тобі,
ніж щоб ми померли з нашим майном, не підкорившись. 3 Всяке наше
місто і посілість, всі гори, і вершки, і
поля, і стада волів, і овець, і козлів,
коней же й верблюдів, і все наше
багатство, і домашні є перед тобою, 4
все буде за твоїм судом. Так само ж 5
і ми, і наші сини – ми є твоїми рабами. 6 Прийди до нас, пане, мирно і
пануй над нашою роботою так, як
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тобі є до вподоби. 7 Тоді, зійшовши
з гір до садів з великою силою, він і
захопив всяке місто і всіх, що проживали на землі. 8 З кожного ж
міста взяв собі помічників – сильних мужів і вибраних до бою. 9
Такий же великий страх напав на ці
країни, що в усіх містах мешканці,
начальники і шляхетні разом з
громадянами, вийшли йому назустріч на шлях, 10 приймаючи його з
вінками і зі свічами, співаючи і
веселячись з тимпанами і трубами.
11 Бо чинячи це, змогли злагіднити
жорстокісь його серця. 12 Він же й
їхні міста знищив і порубав їхні
молитовні ліси, 13 бо йому заповів
цар Навходоносор, щоб він винищив всіх богів країн, лише щоб він
сам називався богом і в тих родах,
що підкоряться Олоферновій силі.
14 Проходячи ж Сирію Совальську
і всю Аппамію і Месопотамію, він
прийшов до ідумеїв в гаваотську
землю. 15 І захопив в полон їхні
міста, і перебув там тридцять днів.
В них же наказав зібрати всіх вояків своєї сили.

Глава 4
1 Тоді, почувши це, ізраїльські
сини, які жили в юдиній землі, дуже перелякалися від його лиця. 2
На них напало тремтіння і жах,
щоб він не зробив те саме з Єрусалимом і з господньою церквою,
що зробив він з іншими містами і
їхнім храмом. 3 І, почувши, вони
послали довкруги по всій Самарії,
аж до Єрихона, і вони облягли всі
вершки гір, 4 і мурами обгородили
їхні вулиці, і зібрали багато їжі в
підготовці до війни. 5 А священик
Єлеаким написав до всіх, що були
напроти Ездрелона, що є напроти
великого поля, близько до Дотаїму,
і всім, крізь кого міг іти шлях, 6
щоб оточили гори, крізь які міг іти
шлях до Єрусалиму, і хай будуть на
сторожі там, де могла іти вузька
дорога поміж гори. 7 І зробили ізраїльські сини так, як наказав їм
господній священик Єліяким. 8 І
він закликав ввесь полк до Господа
Бога – велику присутність. І вони
упокорилися своїми душами в пості і в молитвах, вони і їхні жінки. 9
І священики зодяглися в мішковину і поклали своїх немовлят на землі напроти лиця господнього храму, і покрили мішковиною господній жертовник, 10 і однодушно закликали до Господа Бога ізраїльського, щоб не були видані в полон
їхні діти і їхні жінки, на відлучення, і їхні міста на винищення, і їхні
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господине ми'рне и^ владњи работою нашею ја%ко
годњ т^и е^сть” Тогда` сошеDше з го'ръ в са'дники
в си'лњ вели'цњ, и^ ѓ^бья'тъ всякъ гра'дъ, и^ вся`
ѓ^бита'ющая на земли. эT вся'кого же гра'да
взя` себњ помо'щниковъ мђжїи крњпкиX і^ и^збра'нныхъ къ бра'ни. толи'ко же стра'хъ (велїи) на
страны` сїя нападе` ја%ко (вењмъ)3 гра'домъ, ѓ^бита'ющїи нача'лницы и^ чsтни въкђпњ съ гража'ны и^зыидо'ша (въ срњте'нїе е^мђ на пђть)4.
прїемлющи е^го со вњнцы` и^ со свњща'ми. въспњва'ющи и^ веселя'щеся в тим#па'нњхъ и^ трђбаX.
сїя б^о творя'щи сверњпьства (срDца)5 е^го ё^кроти'ти возмого'ша, ја%же и^ гра'ды и^хъ разори`, и^
лњсы` и^хъ моли'твеныя посњче`, заповњда б^о е^мђ навходоносо'ръ цр~ь. да всњхъ бого'въ зе'м#скихъ и^стреби'тъ, токмо да то'и са'мъ нарече'тся бо'г#. и^ эT тњхъ роже'нїи и^же ѓ^лофе'рновњ
си'лњ покорятся. проходя'щи же сљ=рїю сова'льскђю и^ вс^ю а^п#памїю, и^ месопотамїю. прїиде
къ и^дђме'ѓM в зе'млю гаваѓ'тъскђ, и^ плени` гра'ды и^хъ, и^ пребысть т^ђ тридесять дн~їи в
ни'х же (-)6 собра'ти повелњ` вси` во'и си'лы свое'я”

Глvа, д~”
огда слы'шащи сїя сн~ове і^и^л~еви, и^же ѓ^бита'хђ въ земли` і^ё'динњ, ё^страшишася ѕњло эT лица` е^го. тре'петъ и^ ё'жасъ
нападе` на ниX. да не тоже сътвориT і^ерsлі'мђ и^ цр~кви гн~и. и^же сътвори прочимъ гра'домъ
и^ хра'момъ и^хъ. и^ посла'шA по все'и самарїи ѓ%крsтъ даy до е^ри'хона и^ ѓ^блего'ша вси връси го'ръ.
и^ стњна'ми ѓ^гради'ша ё'лицы и^хъ. и^ собра'ша
ѓ^би'лїя въ ё^готованїе ѓ^полъче'нїя” Сщ~енъникъ же і^елеа^ки'мъ писа` къ всњмъ, и^же бя'хђ
противђ е^з#дрело'на, и^же е^сть противъ по'ля вели'каго бли'зъ дотаиM, и^ всњмъ по кои'хъ пђть
бы'ти можа'ше, да ѓ^блягђтъ (го'ры)1 и%миже
пђть бы'ти можа'ше къ і^ерsлі'мђ. [и^]2 тђ` да
стрегђтъ гдњ` тњснота` пђть бы'ти можа'ше
межDђ го'ръ. и^ сътвори'ша та'ко сн~ове і^и^л~еви ја%коy
повелњ` и^мъ сщ~енникъ гн~ь і^елїакиM. И$ възва` весь
по'лкъ къ г~ђ (б~ђ) настоянїе вели'ко, и^ смири'шася дш~ами свои'ми въ по'стњ [и^ въ мл~тваX]3
ѓ^ни` и^ же'ны и^хъ” И$ ѓ^блеко'шася сщ~енн#ицы въ
вре'тища, и^ младе'нцы (своя) положи'ша на земли` противђ лица` хра'ма гн~я. и^ ѓ^лта'рь гн~ь покриша вре'тищи. и^ възваша къ [г~ђ б~ђ]4 і^и^л~евђ
е^ді'нодђшно, да не дадђтся въ плњнъ младенцы ихъ, и^ же'ны и^хъ въ раздњле'нїе, и^ гра'ды иX въ и^стребле'нїе, и^ ст~ая и^хъ въ ѓ^скверне'нїе, [да не да'ны бђдTђ въ порђганїе ја^зы'коM]5”
Тогда е^лїакиM сщ~енниk гн~ь вели'кїи ѓ^бъхожда'ше
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весь (лю'д# і^и^л~ьскїи)6, и^ гл~а иM рекђщи” Вњсте
ја%ко ё^слы'шиT г~ь (б~ъ) мл~твы ва'ша, а^ще
живђще пребђдете въ по'стњ, и^ въ мл~твахъ
преD гм~ъ. (и^) памятъствова'ти и%мате мољ=сїа раба` гн~я, и^же (лю'ди а^м#мали'тьстїи)7 надњю'щися въ си'лњ свое'и, и^ ѓ^ вельмо'жъствњ
свое^мъ, и^ ѓ^ во'ехъ свои^хъ, и^ ѓ^ щи'тњхъ
свои^хъ, и^ ѓ^ колесни'цаX свои^хъ, и^ ѓ^ вса'дницњхъ
свои^хъ, не желњзомъ ѓ^плъча'ющи, н^о моли'твами ст~ыми (свои^ми) моля'щися ѓ^долњлъ.
та'ко да бђдђтъ вси` вра'зи і^и^л~еви, а%ще прилежите в тоM дњлњ чт^о нача'сте. сего ради б^о
ё^че'нїемъ е^го моля'щися (-)8 пребыва'хђ преD
лицеM гн~имъ. такоже и^ тїи и^же жрътвђ приношахђ г~ђ (б~ђ), препоја%саны въ вре'тища приноша'хђ жрътвђ гн~ю, и^ (посы'паша)9 пе'пеломъ
на главы своя. и^ всњмъ срDцем# своиM [-]10
моля'хђ [г~а]11 б~а, да посети'тъ лю'ди своя
і^и^л~я”

Глvа, е~”
ъзвњще'но же бы'сть ѓ^лофе'рнђ нача'лникђ во'и а^сљ=рїискиX. и^же сн~ове і^и^л~еви ё^гото'вахђся на сђпротивленїе (-)1 на горах#
пђтїе ѓ^блего'ша. и^ ја%ростїю ѕњло разгорњся, въ ја%рости вели'цњ” И$ възва` вся` кн~ѕя
моа'вля, и^ вое^воды аMмони'тьстїи. и^ рече и^мъ.
р#цњте м^и чт^о е^сть лю'дїе сїи. и^же гора'ми
ѓ^бладаюT, и^л^и и^же, и^ каковы и^ коли'ки сђть
гра'ды и^хъ, и^ какова` е^сть си'ла иX и^л^и кое бђдетъ мно'жество и^хъ, и^л^и кто` цр~ь во'евъ
и^хъ, чесо ради выше всњхъ и^же ѓ^бъдержа'тъ
въсто'къ сїи. погръдњша на'ми и^ не и^зыидо'ша въ срњте'нїе на'мъ да воспрїимђтъ насъ
с миромъ” ТогDа а^хїѓ'ръ вое^вода всњмъ сн~омъ
а^м#мо'нимъ (эTвњща`, и^)2 рече, а^ще въсхо'щеши
слы'шати господи'не мои рекђ и%стиннђ преD тобо'ю, ѓ^ лю'дехъ сихъ и^же на гора'хъ ѓ^бита'ютъ. и^ не и^зы'идетъ сло'во ло'жно эT ё'стъ
моиX, лю'дїе тїи эT колњна хаlде'искA сђть. тїи
пре'жде въ месопота'мїи ѓ^бита'ша. ја^ко не хотњша послњдовати бого'мъ эTц~ъ свои^хъ, и^же
ѓ^бита'ша в земли` халдњистњи, ѓ^ставля'ющи
б^о чи'ны эTц~ъ свои^хъ и^же при мно'жествњ бого'въ бы'ша, (н^о) е^ді'наго б~а нбsнаго что'ша. и^же
(-)3 повелњ` и^мъ да и^зы'идђтъ эTтђдђ и^ ѓ^бита'ютъ въ хара'нњ” Є$гда' же бысть гла'дъ по
все'и земли` (тои). и^до'ша въ е^гљ=петъ. таможе по четыриста лњтехъ тако ё^мно'жени
сђть, и^же множество иX не можаше сочте'но
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святощі на збещещення, щоб не були
видані на глум народам. 11 Тоді Єліяким, великий господній священик,
обійшов ввесь ізраїльський люд і сказав їм, 12 промовляючи: Знайте, що
Господь Бог вислухає ваші молитви,
якщо будете жити в пості і в молитвах перед Господом 13 і будете пам’ятати Мойсея, господнього раба, який молячись переміг амалитський
народ, що надіявся на свою силу і на
свою велич, і на своїх вояків, і на свої
щити, і на свої колісниці, і на своїх
кіннотників – не б’ючи залізом, але
своїми святими молитвами. 14 Такими хай будуть всі ізраїльські вороги,
якщо пильно держатиметися в тому
ділі, яке ви розпочали. 15 Бо задля
цього, через його навчання, молячись
залишалися перед господнім лицем.
16 Так само і ті, що приносили жертву Господеві Богові, приносили господню жертву підперезані у мішковині і посипали попіл на свої голови.
17 І всім своїм серцем благали Господа Бога, щоб відвідав свій народ –
Ізраїль.

Глава 5
1 Сповіщено ж було Олофернові,
начальникові асирійських вояків, що
ізраїльські сини підготувалися до
опору – на горах облягли шляхи. 2 І
він дуже загорівся люттю у великому
гніві. І він покликав всіх моавських
князів і аммонитських воєвод 3 і сказав їм: Скажіть мені хто є цей народ,
що панує горами, або які і як численні, і скільки є їхніх міст, і яка є їхня
сила, або яке буде їхнє число, або хто
цар їхніх вояків? 4 Задля чого понад
усіх, що володіють цим сходом, погордили нами і не вийшли нам назустріч, щоб прийняти нас з миром?
5 Тоді Ахіор, воєвода всіх аммонових
синів, відповів, і сказав: Якщо бажаєш послухати, мій пане, скажу перед
тобою правду про цей народ, що живе на горах. І слово брехні не вийде з
моїх уст. 6 Той народ є з халдейського роду. 7 Вони раніше жили в Месопотамії. Оскільки не бажали іти за
богами своїх батьків, що мешкали в
халдейській землі, 8 полишаючи
служби своїх батьків, які мали багато
богів, 9 але почитали єдиного небесного Бога, який їм наказав, щоб вийшли звідти і жили в Харані. Коли ж
був голод по всій тій землі, вони
пішли до Єгипту. Там по чотириста
роках вони так розмножилися, що їхня кількість не могла бути почисленою. 10 Коли ж гнобив їх працею
єгипетський цар в будуванні своїх
міст з болота і цегли, то вони закликали до свого Господа Бога. Він же

5,10
побив всю єгипетську землю різними карами. 11 Коли ж єгиптяни
прогнали їх від себе, і минула від
них кара. І він знову побажав їх
схопити і передати до своїх робіт.
12 Як же вони тікали, небесний
Бог так розділив море, сюди і туди, і вода стала наче стіна, вони ж
пройшли по сухому посеред моря.
13 Коли ж їх наздоганяли єгиптяни – безчисленне множество вояків, і так їх покрила вода, що не
залишився з них ні один, щоб останнім сповістити діло. 14 І коли
ж вони пройшли Червоне море і
ввійшли до пустині гори Синай, в
яких ніколи людина не могла жити ані людський син ніколи там
не спочив, 15 і гіркі джерела стали їм солодкими для пиття, і
впродовж сорока літ мали їжу з
неба. 16 І коли кудись ходили, то
без лука і стріл, без щита і меча –
їхній Бог бився і поборював, 17 і
не було того, хто опирався б їм.
Лишень коли вони відступили від
служіння свого Господа Бога, 18 і
скільки раз поклонилися чужим
богам, за винятком свого Бога,
вони були видані в полон і на
зневагу. 19 Як тільки ж вони покаялися за те, що відступили від
служіння свого Господа Бога, небесний Бог дав їм силу на перемогу. 20 Далі ж вони перемогли
царя хананея, і євусея, і ферезея, і
хеттея, і евея, і аморея, і всіх
сильних в Есевоні, і захопили їхню землю і їхні міста. 21 І аж доки не згрішили перед своїм Богом, було з ними добре, бо їхній
Бог ненавидить беззаконня. 22
Він і перед цими роками, коли
вони відступили від дороги, яку
дав їм Бог, щоб по ній ходити, і
були вигублені полоном численними народами, і численні полонені виведені були до не своєї
землі. 23 Сьогодні ж вони повернулися до свого Господа Бога з
розсіяння, вони ж були розсіяні і
злучилися в одне, і вийшли на всі
ці гори, і знову володіють Єрусалимом, де є святе святих. 24 Задля цього, мій пане, пошукай чи є
в них якесь беззаконня перед їхнім Богом. Підемо до них, бо видаючи видасть їх Бог тобі, і вони
будуть підкорені під ярмо твоєї
сили. 25 Якщо ж цей народ не
згрішив перед своїм Господом Богом, не можемо протиставитися
їм, бо Господь Бог їх оборонить, і
будемо на зневагу всієї землі. 26 І
сталося, що коли Ахіор перестав
говорити ці слова, і розгнівалися
всі Олофернові вельмо жі, і дума-
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бы'ти” Є$гда' же ѓ^тягча'ше и^хъ цр~ь е^гљ=петъскїи (работою), (-)4 въ созида'нїи гра'довъ своиX съ
бла'та и^ пли'нџы (-)5” (И$) възва'ша къ [г~ђ]6 б~ђ
свое^мђ, сїи же порази` всю` зе'млю е^гљ=пет#скђю ја%звами разли'чными. Є$гда' же и^знга'ша и^хъ е^гљ=птяне эT себе, и^ преста` ја%зва эT нихъ, и^ паки
и^хъ въсхотњ` пои^мати, и^ къ свое'и работњ` ѓ^брати'ти. бњжа'щимъ же и^мъ б~ъ нбsныи мо'ре
раздњли` та'ко, сюдђ и^ сю'дђ и^ во'ды ја%ко стњны
ста'ша. (-)7 ѓ^ни' же прои^до'шA (по' сђхђ посредњ)8,
мо'ря” (-)9 Є$гда' же постиза'хђ и^хъ е^гљ=птяне
безъчи'слено мно'жество во'и, и^ та'ко покры` и^хъ
вода`, и^же не ѓ^ста` эT ниX ни е^ді'нъ, и^же дњло
послњднимъ възвњсти'ти. (и^) е^гда же прои^до'ша
море чрьмное, (и^) внидо'ша въ пђсты'ню горы` сљ=на'и, в ни'хже никогдаже чл~къ ѓ^бита'ти възмо'же. ни сн~ъ чл~ческїи (когда тамо) почи`. (і^)10 и^сто'чники горкы` ё^слаже'ни сђть и^мъ на пи'тїе, и^
по лњтехъ четыредеся'техъ бра'шно съ нб~си и^мњша. и^ гдњ къгда и^до'ша без лђка и^ стрlњ
без# щи'та и^ меча`. б~ъ и^хъ (-)11 ѓ^плъча` и^ ѓ^долњва'ше, и^ не бњ` противля'ю^щагося (и^мъ)12” То'кмо
когда эTстђпи'ша эT слђжбы г~а б~а свое^го, и^ коль
кра'тъ поклони'шася (бого'мъ) чю'ждимъ, ра'звњ (-)13
б~а свое^го, преда'ни сђть въ плњнъ (-)14 и^ в поноше'нїе, ја%коже пока'яшася и^же эTстђпи'ша эT
слђжбы (г~а) б~а свое^го, даде` и^мъ б~ъ нбsныи
крњпость въ ѓ^долњнїе, паки же ханане'я цр~я, и^
евђсе'я, и^ ферезе'я, и^ хетџе'я, и^ е^ве'я, и^ а^мъморе'я, и^ всњхъ силныхъ въ е^сево'нњ ѓ^долњша, и^
зе'млю и^хъ и^ гра'ды и^хъ (-)15 ѓ^дръжа'ша, и^ даже
доколњ не съгрњши'ша преD бм~ъ своиM бы'ша с#
си'ми бл~гая. б~ъ б^о и^хъ ненави'дитъ безако'нїя,
и^же и^ прежDе тњхъ лњтъ е^гда` эTстђпи'ша эT
пђти` ја%же даде` и^мъ б~ъ, е^же ходи'ти в не'мъ.
(и^) потребле'ни быша плњне'нїемъ эT мно'гихъ
ја^зы'къ, и^ мно'зи (-)16 ю%зницы и^зведе'ни сђть в
зе'млю не свою” Нн~њ же възврати'шася к# [г~ђ]17 б~ђ
свое^мђ эT расточе'нїя, ја%же расточе'ни бы'ша (и^)
съе^дини'шася въ е^дин#ство, и^ възы'идо'ша на
го'ры сїя вся`. и^ па'ки владњ'ютъ і^ерsлі'моM гдњ
сђть ст~ая (ст~ыX)18” Сего ра'ди господине мои възыщи` а^ще е^сть кая безаконїя и^хъ преD бм~ъ
и^хъ. взы'идемъ к нимъ. ја%ко предаю'щи предасть и^хъ б~ъ [-]19 тебњ. и^ бђдђтъ повинни
поD и'го си'лњ твое'и” А$ще л^и не съгрњши'ша лю'дїе
сїи преD (гм~ъ) бм~ъ свои^мъ, не мо'жемъ проти'витися и^мъ. ја^ко (г~ь) б~ъ защи'титъ и^хъ, и^
бђдемъ в поноше'нїе всея земли`” И$ бы'сть е^гда`
преста` гл~ати а^хїѓ'ръ словеса` [сїя]20, (и^) раз#гнњвашася вси` вельмо'жи ѓ^лофе'рновы. и^ помышля'хђ
ё^би'ти е^го рекђщи дрђгъ къ дрђгђ. кто` е^сть
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се'и и^же гл~етъ да сн~ове і^и^л~еви могђщи проти'витися цр~ю навходоносо'рђ и^ во'емъ е^го” Чл~цы
безъѓ^рђжни и^ безъси'лнїи (-)21 неё^че'ни бра'немъ. да позна'етъ а^хїѓръ, ја%ко ё^слав#ствђ'етъ нами” Възы'идеM на го'ры, и^ е^гда по'имани
бђдђтъ си'лнїи и^хъ тогда` и^ ѓ'нъ с ними же
мечемъ прободенъ бђдетъ. да [вњдятъ вси`
ја^зы'цы]22 ја%ко навходоносо'р# бо'гъ земли` е^сть, и^
кро'мњ того нњсть и%ного”

Глvа, ѕ~”
ы'сть же е^гда` [преста`]1 гл~ати. разгнњ'вася ѓ^лофе'рнъ (ја%ростїю ве'лїею ѕњ'ло)2, рече
къ а^хїѓ'рђ. ја%ко пррoчествоваl е^си намъ рекђщи и^же лю'ди і^и^л~евы защитя'тся
эT б~а свое^го. (-)3 а^зъ покажђ тебњ, ја%ко
нњ'сть б~ъ то'кмо навходоносо'ръ. е^гда` побїемъ
и^хъ всњхъ ја%ко чл~ка е^ді'наго” Тогда` и^ т^ы с
ними, а^сљ=рїискимъ мече'мъ поги'бнеши, и^ ве'сь
і^и^л~ь с тобо'ю погђбле'нїемъ расточа'тся” И$ позна'еши ја%ко навходоносо'ръ г~ь е^сть все'и земли`.
е^гда ме'чь воя мое^го про'идеT (срDце)4 твое, и^ прободе'нъ паде'ши, междђ ја%звеныхъ (людїи і^и^л~ьтьскиX)5. и^ не въста'неши бо'ле до'ндеже и^стреби'шися с ни'ми” Па'ки же а^ще пррoчество твое
и%стинно ча'еши не и^змњни'тся лице твое, и^
блњ'дость и^же ѓ%бразъ твои въздержи'тъ эTи^деT эT тебе, а^ще словеса` моя` сїа мни'ши и^спо'лнитися не мо'гђтъ” (И$)6 позна'еши и^же
вкђ'пњ с ни'ми сїа и^скђси'ши. зане` эT сего ча'са
тњмъ лю'демъ съдрђжи'шися. да когда` досто'ины мое^го меча` мђ'ки въспрїе'млютъ, тогда` и^ т^ы вкђ'пњ м#ще'ніеM да поDлежи'ши” Тогда`
повелњ` ѓ^лофе'рнъ рабо'мъ свои^мъ да пои^маютъ а^хїѓ'ра, и^ ведђтъ е^го въ' (градъ) веџђлїю, и^ предадђтъ е^го в рђ'ки сн~овомъ і^и^л~евыM”
И$ взя'ша е^го раби` ѓ^лофе'рновы, и^до'ша чрезъ
по'ле” (И$)7 е^гда (же) когда` приближа'хђся къ
гора'мъ, и^зыидо'ша проти'въ и^хъ пра'щницы”
Тїи же ё^клоня'ющися на страны горы`, (и^)
привяза'ша а^хїѓ'ра къ дре'вђ рђка'ма и^ нога'ма,
и^ та'ко свя'зана эT ве'рвиць ѓ^ста'виша е^го, и^
ѓ^брати'шася къ господи'нђ свое^мђ” Сн~ове же
і^и^л~еви и^сходя'ще эT веџђлїа, прїидо'ша къ немђ, (и^) разрњши'вше е^го приведо'ша въ веџђлїю, и^ поста'виша е^го посреd людїи въпраша'ющи. чт^о е^сть ве'щь сїа и^же свя'зана а^сљ=рїане
ѓ^ста'виша (т^я)8” Въ дн~ехъ сихъ бя'хђ т^ђ
нача'лницы, і^ѓ^сїя сн~ъ ми'хоv, эT колњ'на симеѓ'нова, и^ хармїа и^же и^менованъ гоџонїель, посредњ ста'рецъ и^ посредњ всњхъ (людїи)” А$хїѓ'ръ
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ли його вбити, кажучи один до одного: 27 Хто є цей, що говорить, що
ізраїльські сини спроможні протиставитися цареві Навходоносорові і його
воякам? Вони люди без зброї і безсилі, не навчені до війни. 28 Хай пізнає
Ахіор, що нас знеславляє. Ми підемо
на гори і, коли будуть спіймані їхні
сильні, тоді і він з ними ж мечем буде прошитий. 29 Щоб всі народи знали, що Навходоносор є богом землі, і,
за винятком того, немає іншого.

Главa 6
1 Було ж, коли він перестав говорити, Олоферн розгнівався дуже великою люттю, він сказав до Ахіора: 2
Оскільки ти нам пророкував, кажучи,
що ізраїльський народ буде захищений своїм Богом, я тобі покажу, що
немає Бога, за винятком Навходоносора. 3 Коли поб’ємо їх всіх, як одну
людину, тоді і ти з ними згинеш від
асирійського меча. І ввесь Ізраїль з
тобою вигубленням буде розсіяний. 4
І ти пізнаєш, що Навходоносор є паном всієї землі, коли меч мого вояка
прошиє твоє серце, і прошитий впадеш ти між раненим ізраїльським народом, і не піднімешся більше, доки
не будеш з ними вигублений. 5 Знову
ж, коли твоє пророцтво вважаєш правдивим – не переміниться твоє лице,
і блідість, що охопила твій вид, відійде від тебе, якщо вважаєш, що ці мої
слова не можуть сповнитися. 6 І ти
пізнаєш, коли разом з ними це перенесеш, тому що від цього часу дружитимеш з тими людьми, щоб, коли
приймуть муки гідні мого меча, тоді і
ти разом підпадеш під помсту. 7 Тоді
Олоферн наказав своїм рабам, щоб
схопили Ахіора, і повели його до міста Ветулії, і видали його в руки ізраїльським синам. 8 І Олофернові раби
взяли його, пішли через поле. І коли
ж часом наближалися до гір, вийшли
проти них пращники. 9 Вони ж, уступивши на бік гори, і прив’язали Ахіора до дерева за руки і ноги. І так
зв’язаного шнурами покинули його і
повернулися до свого пана. 10 Сини
ж ізраїльські, вийшовши з Ветулії,
прийшли до нього і розв’язавши його
привели до Ветулії, і поставили його
посеред людей, допитуючи: Що це за
річ, що асирійці залишили тебе зв’язаним? 11 В цих днях начальниками
там були Йосія, син Михів, зі Симеонового племені, і Хармія, що прозваний Готонієм. 12 Посеред старців і
серед всього народу Ахіор розповів
про все, що запитав був Олоферн, і
як Олофернові люди бажали задля
того слова його вбити, 13 і яким
видом той Олоферн розгнівався. Він

6,13
наказав його з цієї причини видати
ізраїльському народові, щоб: коли
переможе ізраїльських синів, тоді й
мене, Ахіора, наказав вигубити різними муками задля цього, що я сказав: Небесний Бог є їхнім охоронцем! 14 Коли ж Ахіор сповістив це
все, ввесь полк, впавши на лице,
поклонився Господеві Богові, і
спільною скорботою, і плачем, однодушно пролили свої молитви
Господеві Богові, 15 кажучи: Господи Боже неба і землі, поглянь на
їхню гордість і поглянь на наше
впокорення! І прийми лице твоїх
святих, і покажи, що не залишиш
тих, що надіються на тебе, а впокори тих, що надіються на себе і
прославляються своєю силою. 16
Адже вони закінчили плач і молитву, якою ввесь день молилися, і потішили Ахіора, 17 кажучи: Бог наших батьків, якого силу ти проповідував, Той дасть тобі цю винагороду, що ти радше побачиш їхню
погибель. 18 Бо, коли наш Господь
Бог дасть цю свободу своїм рабам, і
з тобою буде Господь Бог. І посеред нас, як тобі до вподоби, так з
всіма твоїми, і житимеш з нами. 19
Тоді Осія, коли закінчилася рада,
взяв його до свого дому і зробив
велику вечерю. 20 І разом зі всім
запрошеними священиками, наповнені постом, підкріпилися. 21 Після
цього знову всі скликані люди разом молилися всю ніч, просячи помочі від Господа Бога ізраїльського.

Глава 7
1 Олоферн же на другий день заповів своїм воякам, щоб пішли проти Ветулії. 2 Було ж 100000 і 20000
піших вояків і 20000 кінноти, опріч
тих мужів, яких зібрав наказом; і
різні хлопці були приведені з усіх
околиць і з міст. 3 Всі ці разом приготувалися до війни проти ізраїльських синів і прийшли зі сторони
гори аж до верху, що глядить на
Дотаїм, з місця, що зветься Белма,
аж до Хелмона, що є напроти Ездрелона. 4 Сини ж ізраїльські, як
побачили їх множество, впали на
землю, посипаючи попіл на свої голови, однодушно молячись, щоб
Господь Бог ізраїльський виказав
своє милосердя на своєму народі. 5
І вони взяли свою військову зброю,
засіли по місцях, що контролюють
вузькі частини стежки між горами,
і стерегли ввесь день і ніч. 6 Тоді
Олоферн, коли обійшов довкруги
міста і знайшов джерело, що постачало воду ними ведену з південно-
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повњ'да вс^я и^же (-)9 эT ѓ^лофе'рна въпрошенъ быs,
и^ ка'ко лю'дїе ѓ^лофе'рновы хотя'хђ того ради словеси` ё^би'ти е^го, і^ и'м#же ѓ%бразомъ то'и ѓ^лофе'рнъ разгнњ'вася, повелњ` е^го сея ра'ди вины
преда'ти лю'демъ і^и^л~ьтьскимъ. да е^гда` ѓ^долњ'етъ сн~овоM і^и^л~евоM. тогда` и^ мене` а^хїѓ'ра разли'чными повелњ` погђби'ти мђ'ками, сего ра'ди и^же
реко'хъ, б~ъ нбsныи защити'тель и^хъ е^сть” Є$гда
же а^хїѓ'ръ вс^я (сїя) възвњсти, ве'сь по'лкъ
па'дъ на лице` кла'няющеся г~ђ (б~ђ), и^ ѓ'бщимъ
скорбњ'нїемъ и^ пла'чемъ е^ді'нодђшно мл~твы
своя` [г~ђ]10 б~ђ възлїа'ша, гл~ющи” Ги~ б~е нб~си и^
зеMли` ё^зри` горды'ню и^хъ, и^ при'зри на на'ше смире'нїе, и^ лице` ст~ымъ твоиM воньми`, и^ ја%ви ја%ко
не ѓ^ста'виши надњ'ющихся на' тя, а^ смири`
надњ'ющихся ѓ^ себњ и^ эT свое'я си'лы славящися” Сконча'ша б^о плаq и^ мл~твђ и^же ве'сь дн~ь
моли'шася, (и^) ё^тњшиша а^хїѓ'ра рекђщи. б~ъ
эTц~ъ на'шиX е^гоже т^ы си'лђ проповњ'да, то'и тебњ сїя да'сть въздая'нїя, да и^хъ на'ипаче
т^ы погибель ё%зриши” Є$гда б^о г~ь б~ъ на'шъ
вда'сть сїю свободђ рабо'мъ свои^мъ, бђ'детъ и^
с тобо'ю (г~ь) б~ъ и^ посредњ насъ, ја%ко го'дњ тебњ, та'ко съ твои^ми всњми, (и^) живе'ши [с на'ми]11” Тогда` ѓ^сїя е^гда` сконча'ся совњтъ, прїя`
е^го в до'мъ свои, и^ сътвори` вече'рю ве'лїю, и^ съзва'нымъ всњмъ презви'теромъ вкђ'пњ, и^споlненомъ поще'нїемъ ё^крњпи'шася” Посе'мъ па'ки
съзва'ни вс^и лю'дїе (-)12 всю` но'щъ моли'шася
(въкђ'пњ)13 прося'ще по'мощи эT (г~а) б~а і^и^л~ева”

Глvа, з~”
лофе'рнъ же въ дрђгїи дн~ь заповњ'да
во'емъ свои^мъ, да взы'идђтъ проти'вђ
веџђлїя” Бњша же пњшец# бра'нныX Wр~, (и^)
Wк~. и^ всаDниk, к~Wв. кро'мњ (-)1 тXњ мђжіи
и^же ѓ^б#я'лъ плњне'нїемъ, і^ и^зведе'ни бя'хђ эT
(всXњ) предњ'лъ и^ эT гра'дъ ю%ноши вся'кїя вс^и
сїи ё^готова'шася въкђ'пњ къ бра'ни проти'въ
сн~овомъ і^и^л~евоM, и^ прїидо'ша по странњ горы` да'же до верха` и^же зри'тъ на дотаи^мъ, эT мњста и^же рече'тся белма да'же до хел##мо'на, и^же
е^сть проти'вђ е^здрелоn” Сн~ове же і^и^л~еви ја%ко ви'дњша мно'жество и^хъ, падо'ша на земли` посыпа'ющїи пе'пелъ на главы` своя`, е^ді'нодђшно моля'щися. да (г~ь) б~ъ і^и^л~евъ млsть свою` пока'жеT на
лю'дехъ своиX” И$ прїя'ша ѓ^рђж'їя своя` бра'нная,
сњдо'ша по мњ'стомъ и^же тњсноты пђтя`
стезя` и^справля'ютъ междђ гора'ми. и^ бя'хђ
стрегђще (-)2 ве'сь дн~ь и^ но'щь” Тогда ѓ^лофе'рнъ
е^гда` ѓ^бы'иде ѓ%крsтъ (гра'да), (и^) ѓ^брњте и^сто'чникъ и^же възлїя'ше во'дђ вожде'нђ и^хъ эT
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страны` ю%жески вн^њ гра'да водяшеся, и^ повелњ` пресњчи (трђ'бы ѓ%ны и^ми'же вода` хожда'ше)3. бя'хђ б^о недале'че эT стњ'нъ (и^) кла'дяѕь
эT ниXже та'ино ви'дњны бы'ша че'рплюще во'дђ
на прохлаже'нїе па'че не'же на питїе” Но сн~ове
а^м#мо'ни, и^ моа'вли, пристђпи'ша къ ѓ^лофе'рнђ
рекђщи, сн~ове і^и^л~еви не в копїи, ни въ стрњлаX
ё^пова'ютъ, н^о го'ры защища'ютъ и^хъ. и^ ё^пасђть и^хъ хо'лми, въ стремле'нїи поста'влени”
(Сего раd)4 без# брани мо'жеши премощи иX, поста'ви стра'жи ко кла'дяѕеM да не чр'ъплютъ эT
ни'хъ [воды`]5, (-)6 без# меча` (б^о) (-)7 ё^бїеши и^хъ
и^бо ё^трђже'ни сђть предадђтъ гра'дъ свои
кое^гоже мняT [-]8 и^же не възможемъ ѓ^долњти,
зане` и^же на гора'хъ поста'вленъ” И$ ё^го'дна
бы'сть словеса` с^и преD ѓ^лофе'рноM, и^ преD [-]9 нача'лники е^го. и^ поста'ви ѓ%крестъ со'тницы по
всњмъ кла'дяѕеM” Сїа стра'жа, к~, дн~їи, бы'сть
и^споlнена, ѓ^скђдњша ё^бо събра'нїя воD всњмъ
ѓ^бита'ющимъ веџђлїи, та'ко да не бы'сть
внђтри гра'да (воды`) эTкђ'дђ насыти'тися (и^)
ни е^ді'нъ дн~ь, поне` въ мњ'рђ да'шеся лю'демъ
вода` на вся'къ дн~ь” Тогда` снидо'шася къ ѓ^сїи
ю%ноши и^ вс^и мђж'и и^ же'ны и^ ѓ'троки вс^и
вкђ'пњ е^ді'ногла'сно реко'ша, сђ'дитъ (г~ь) б~ъ
междђ на'ми и^ тобо'ю, ја%ко сътвори'лъ е^си на
наs ѕла'я, не хотя'щи гл~ати ми'рная съ а^сљ=рїя'ны, и^ того ра'ди преда` наs б~ъ в рђ'кђ и^хъ”
Тњ'мже нњсть и^же помо'жетъ е^гда` преD ѓ^чи'ма
и^хъ въ жа'ждњ скончаеMся, и^ в погђбле'нїе вели'ко” И$ нн~њ събери'те всњхъ и^же въ' градњ
сђть, да во'лею вс^и предади'мся лю'демъ ѓ^лофе'рновымъ” Лђ'че е^сть (намъ) да быхоM сђще
живи въ плњне'нїи хвали'ли г~а б~а, неже ё%мремъ, и^ бђ'демъ въ поноше'нїе всњмъ (лю'демъ)10, да не ви'димъ жены на'ша и^ мла'денцы на'ша мр~тви, преD ѓ^чи'ма на'шима” днsе
въ свњдњтельство прїемлеM нб~о и^ зе'млю, и^ б~а
эTц~ъ на'шиX, и^же м#стиTся намъ по грњхомъ
на'шимъ, да ё^же преда'ите граD в рђ'кђ во'емъ
ѓ^лофе'рновымъ, да бђ'детъ коне'цъ на'шъ кра'токъ въ ё^стахъ меча`, и^же дол#ѕње сътвориTся эT сђхоты жа'жDи” И$ е^гда` сїа реко'ша
бы'сть пла'чь и^ рыда'нїе ве'лїе въ лю'дехъ
всњхъ, (-)11 по мно'ги ча'сы е^ді'нымъ гла'сомъ
възопи'ша къ (г~ђ) б~ђ рекђщи. съгрњши'хомъ
съ эTц~ы на'шими, неправо дњяхомъ, и^ без#законова'хомъ, Ты^ (г~и) и^же кро'токъ е^си поми'лђи
наs, и^ въ твоеM наказа'нїи м#сти безако'нїя на'ша, и^ не преда'и и^сповњдающихъ т^я, лю'демъ
и^же не вњ'дятъ т^я. да не рекђтъ междђ
ја^зы'къ, гд^њ е^сть б~ъ и^хъ, и^ е^гда` тњ'мъ
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го боку, ведену поза містом, і наказав
розірвати ті труби, якими йшла вода.
7 Бо вони були недалеко від стін і
криниця, з яких бачили, як вони
скрито черпали воду для охолодження радше, ніж для пиття. 8 Але аммонові і моавові сини приступили до
Олоферна, кажучи: Ізраїльські сини
не надіються на спис ані на стріли,
але їх захищають гори і їх спасють
вершки, поставлені в урвищах. 9 Задля цього ти зможеш їх перемогти без
війни. Постав при криницях сторожу,
щоб вони не черпали з них води, адже уб’єш їх без меча, бо стануть знесилені, передадуть своє місто, про яке думають, що ми не зможемо ним
заволодіти, тому що поставлене на
горах. 10 І до вподоби були ці слова
перед Олоферном і перед його начальниками, і він поставив довкруги
сотників по всіх криницях. 11 Ця сторож 20-ть виповнила днів. Отже, вичерпалися збірники води в усіх, що
жили у Ветулії, так, що всередині
міста не було води, звідки б насититися, і ні на один день, хоч за мірою
давалося людям воду на кожний
день. 12 Тоді зійшлися до Осії хлопці, і всі мужі, і жінки, і слуги. Всі разом, однодушно, 13 сказали: Хай судить Господь Бог між нами і тобою,
бо ти навів на нас зло, не бажаючи
говорити по-мирному з асирійцями, і
задля того Бог нас видав у їхні руки.
14 Тому немає того, хто поможе, коли перед їхніми очима помремо від
спраги і у великій згубі. 15 І сьогодні
зберіть всіх, що є в місті, щоб ми всі
добровільно здалися Олоферновим
людям. 16 Краще є нам, щоб, будучи
живими, ми в полоні хвалили Господа Бога, ніж ми померли і були в зневагу всім народам, щоб ми не побачили наших жінок і наших дітей мертвими перед нашими очима. 17 Сьогодні за свідка беремо небо і землю і
Бога наших батьків, який мститься
нам за наші гріхи, щоб ви вже видали
місто в руки Олофернових вояків,
щоб наш кінець був коротким від леза меча, який стане довшим від сухості спраги. 18 І коли вони це сказали, був плач і велике ридання в усьому народі. Впродовж багатьох годин
одним голосом вони кликали до Господа Бога, кажучи: 19 Ми згрішили з
нашими батьками, ми поступали неправильно і ми чинили беззаконня!
20 Ти, Господи, що є лагідним, помилуй нас! І в твоїм каранні помсти наші беззаконня! І не видай тих, що Тобі визнаються, людям, які Тебе не
знають! 21 Шоб не сказали між народами: Де є їхній Бог? 22 І коли змучилися тим голосінням і тим плачем,
ослаблені мовчали, 23 тоді піднявся
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Осія, облитий слізьми, сказав:
Будьте стійкі душею, брати! Ще чекатимемо п’ять днів милосердя від
Господа Бога, 24 щоб забрав свою
лють і дав славу своєму імені. 25
Якщо ж по п’яти днях не прийде
поміч, вчинемо ці слова, які ви сказали.

во'племъ, и^ тњмъ пла'чемъ ё^трђ'ждьшеся, ѓ^слабле'ни молча'хђ, тогда` въста` ѓ^сїя ѓ^блїя'нъ
слеза'ми рече, ра'вни дш~ею бђ'дите бра'тїе, (е^ще`)12 пяти дн~їи жде'мъ эT г~а (б~а) млрsдїя,
да ја%роs свою` эTсњче'тъ, и^ да'сть сла'вђ и^мени
свое^мђ” А$ще ли же по пяти дн~еX не прїидетъ
помощъ, сътвори'мъ сїа словеса` и^же гл~аста”

Глава 8

Глvа, и~”

1 І сталося, що коли ці слова почула Юдита, вдовиця, що була дочкою Мерариною, сина Ідоксового,
сина Йосифового, сина Осіїного,
сина Елаїного, сина Яминорового,
сина Ґедеонового, сина Ратаїмового, сина Ахитового, сина Мелхієвого, сина Енанового, сина Венатанового, сина Салатіїлевого, сина Симеонового, сина Рувимового. 2 І її
чоловіком був Манасис, що помер
в днях жнив ячменю, 3 адже він
наглядав над тими, що в’язали
снопи в полі, і прийшла спека на
його голову. І він помер у Бетулії,
своєму місті, і був там похований зі
своїми батьками. 4 А Юдита, його
жінка, залишилася вдовою вже три
роки і 6-ть місяців. 5 І на горищі
свого дому вона собі зробила скрите помешкання, в якому зі своїми
служницями жила замкненою. 6 І
маючи на своїх бедрах мішковину,
постила всі дні свого життя, за винятком суботи і новомісяччя, і
празників дому ізраїлевого. 7 Вона
ж була дуже гарна на вид, їй муж її
залишив великі багатства, і численну прислугу, і маєток, і численні
великі стада волів і овець. 8 І вона
була в цьому славна, що дуже боялася Господа Бога, не було нікого,
хто сказав би про неї погане слово.
9 Отож вона, коли почула, що священик Осія обіцяв по п’ятьох днях
видати місто, і послала до священиків Хабру і Харму. 10 І вони прийшли до неї, і вона їм сказала: Що
це, що Йосія зволив видати місто
асирійцям, якщо до п’ятьох днів
вам не прийде поміч? 11 І хто є ви,
що випробовуєте Господа Бога? 12
І це не є слово, що скличе милосердя, але радше розбудить лють і розпалить гнів. 13 Ви назначили час
господньому милосердю, і за вашим бажанням ви назначили Йому
день! 14 Але оскільки Господь є
терпеливим, задля цього покаймося
за це і випросім його прощення
проливанням сліз. 15 Господь Бог
не мстить, так як людина, ані не
гнівається, так як людський син. 16
І задля того упокорім перед ним наші душі, і духом скрухи і смирення

бы'сть е^гда` слы'ша сїя [словеса`]1 і^ю^ди'џъ
в#дови'ца, и^же б^њ дщи мера'рина, сн~а и^доћова, сн~а і^ѓ'сифля. сн~а ѓсїина, сн~а е^лаи^на, сн~а и^а^мино'рова, сн~а гедеѓ'нова, сн~а раџаи'мова, сн~а а^хи'това, сн~а меlхїева сн~а е^на'нова,
сн~а (венаџа'нова)2, сн~а салаџїи^лева, сн~а симеѓ'нова,
сн~а рђви'мова” И$ мђж'ъ е^я` бы'сть манаси'съ, и^же
ё%мре въ дн~и жа'твы ја^чме'ня” Настоя'ше б^о наD
привяза'ющая рђкоя'ти в по'ли. и^ прїиде зно'и
на главђ` е^го, и^ ё%мре въ бетђлїи гра'дњ свое^мъ, и^ погребе'нъ быs т^ђ съ эTц~ы свои^ми” Бњ
же і^ю^ди'џъ ѓ^ста` жена` е^го вдови'цею ё^же лњта
тр^и и^ мsць, ѕ~. и^ на вы'ш#ше до'мђ свое^го сътвори'ла себњ та'ино жили'ще, в не'м#же съ ѓ^трокови'цами свои^ми затворе'на живя'ше” І$ и^мњ'ющи на чре'слњхъ свои^хъ вре'тище, постя'шеся
вс^я дн~и живота` свое^го, кро'мњ сђбо'ты, и^ новомњ'сячїя. и^ празDниk до'мђ і^и^л~ева” Бњ же лњ'па
ѓ^бразоM ѕњ'ло, е'иже мђ'жъ свои ѓ^ста'вилъ бога'тьства мно'га, и^ домоча'дцы ё^мно'жены, и^ ѓ^держа'нїе, воло'въ и^ ѓ^вецъ и^ ста'дъ мно'гихъ по'лна”
И$ б^њ сїя въ все'мъ сла'вна, ја%ко боя'шеся г~а
[б~а]3 ѕњ'ло. не бњ и^же кт^о г~леT ѓ^ не'и сло'во ѕл^о”
Сїя б^о е^гда` слы'ша ја%ко ѓ^сїа (сщ~енникъ) ѓ^бњща` по пяти дн~ехъ преда'ти гра'дъ, (и^) посла`
къ презви'теромъ хабри и^ харми. и^ прїидо'ша
къ не'и, и^ рече и^мъ, чт^о е^сть с^е (-)4 и^же и^зво'ли
и^ѓ^сїя, да предаs граD а^сирїѓ^мъ, а^ще ли межDђ
пяти дн~їи не прїидетъ вамъ по'мощь. и^
кто е^сте в^ы и^же и^скђша'ете г~а [б~а]5. (и^)
нњ'сть сїе сло'во и^же млsть призовеT, н^о на'ипаче
ја%рость въз#бђ'дитъ, и^ гнњ'въ вож#же'т#” Положи'сте в^ы вре'мя млsти гн~я, и к воли ва'шеи
дн~ь поста'вили е^сте е^мђ” Но^ ја%же тръпе'ливъ
е^сть г~ь, сего ради пока'емся (того). и^ эTпђще'нїя е^го и^злїя'нїемъ сле'знымъ и^спро'симъ. не
м#сти'тъ г~ь б~ъ та'ко ја%ко чл~къ, ни гнњ'вается ја%ко сн~ъ чл~чь” И$ сего ра'ди смири'мъ е^мђ`
дш~и на'ши, и^ дх~омъ съкрђше'ннымъ и^ смире'ннымъ слђжа'ще е^мђ, речеM (же) съ пла'чемъ г~ђ
(б~ђ), да по во'ли свое'и сътво'ритъ с на'ми млsть
свою`. да ја%ко съскорбле'но е^сть срDце на'ше въ
го'рдости и^хъ, та'коже да на'шиM смире'нїемъ ё^824
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тњшимся. ја%ко нњсмы послњдовали грњхђ
эTц~ъ на'шиX, и^же ѓ^ста'виша б~а свое^го, и^
поклони'шася богоM чю'ждимъ” Є$гоже ра'ди грњха да'ни сђть въ (погђбле'нїе) меча` и^ въ расхище'нїе, и^ въ стыдњ'нїе врагомъ свои^мъ”
Мы' же и%ного б~а не вњмы кромњ е^го, по'ждемъ смире'нне ё^тњшенїя е^го, и^ възы'щеT
кровь нашђ эT ја^звле'нїа вра'гъ на'шихъ. и^
сми'ритъ вс^и ја^зы'цы, е^ли'цы въста'ютъ на'
ны. и' сътвори'тъ и^хъ безъ чести г~ь б~ъ
на'шъ” И$ нн~њ бра'тїя в^ы и^же е^сте презви'тери въ лю'дехъ бж~їихъ, на ваs възы'щTђся
дш~а и^хъ” Сего ради ва'шими прещенїи въздви'гнете срDца и^хъ, да въспомина'ютъ на и^скђше'нїе эTц~ъ на'шихъ. (и^скђше'ни сђще и^спра'вяT слђженїе г~ђ)6 б~ђ свое^мђ. воспомина'юще
памяTни быти (на сїе) ка'ко эTц~ъ наj а^враа'мъ и^скђшенъ е^сть” И$ по мно'ѕXњ скђшенїихъ (-)7 дрђгъ бж~їи нареqся Та'коже і^саа'къ,
(і^)8 и^а'ковъ, (и^)9 мољ=сїи и^ вс^и любя'щїи (г~а)
б~а по мно'ѕњхъ и^скђшенїихъ и^зыидо'ша (эT
ми'ра) въ вњрњ” Тїи же и^же и^скђшенїя не
прїя'ша, съ стра'хомъ гн~имъ, и^ нетръпњнїи свое^мъ, в поношенїе роп#танїе свое приноси'ли преD гм~ъ и^стреблени сђть эT гђби'теля и^ эT змїи погибо'ша” Сего ради и^ м^ы не
м#стиMся сихъ ра'ди ве'щеи и^хже тръпиM. н^о
мня'щи за грњхи наши сїя (стра'жDемъ и^
боиMся) страда'нїа малњ'иша сђть ја%звы
(бж~їя)10. и^же прїидо'ша раби е^го къ на'шемђ
и^справле'нїю, а^ не погђбленїю. и^ рече и^ѓ^сїя и^
презви'тери, вс^я и^же гл~ала е^си и%стинна
сђть. и^ нњсть въ словесњхъ твоиX н^и е^ді'но
хђленїе” Нн~њ б^о моли за насъ, ја%ко жена` ст~а
е^си, и^ бл~гочестива. и^ рече и^мъ і^ю^ди'џъ, вњсте б^о ја%ко эT б~а сђть ја%же рекоX” Та'коже і^
и^скђси'те, эT' бг~а л^и сђть сїя, ја%же помы'слихъ сътвори'ти” И$ моли'теся да крњпокъ
сътвори'тъ г~ь б~ъ совњтъ мо'и” Ста'ните
в^ы ё^ забра'ла но'щи сея, и^ а'зъ и^зыдђ съ а'брою мое'ю. и^ моли'теся, да ја%ко рекли е^сте, въ
дн~и пять да посњтиT г~ь лю'ди своа і^и^л~я”
Вы' же не хо'щђ да пои%щете дња'нїе мое. и^
доколњ не эTвњща'ю ва'мъ ничт^о и%но, сътвори'те то'кмо мл~твђ за' мя къ г~ђ б~ђ на'шемђ” И$ рече к не'и ѓ^сїя нача'лниk і^ё^де'и. и^ди`
въ ми'ре, и^ г~ь бђдетъ с тобо'ю, въ эTм#щенїе вра'гомъ на'шимъ, и^ ѓ^браща'ющися
эTи^до'ша (эT не'я)”
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Йому служачи, 17 промовмо ж з плачем до Господа Бога, щоб за своєю волею зробив з нами своє милосердя,
щоб так, як засмучене є наше серце в
їхній гордості, так щоб втішилися ми
нашою смиренністю. 18 Бо ми не пішли за гріхом наших батьків, які покинули свого Бога і поклонилися чужим
богам. 19 Вони через гріх були видані
на вигублення мечем і на пограбування, і на сором своїм ворогам. Ми ж не
знаємо іншого Бога, за винятком нього.
20 Почекаймо покірно на його потіху, і
Він домагатиметься нашої крові від ран
наших ворогів, і приборкає всі народи,
що повстають проти нас. І Господь Бог
наш зробить їх без честі. 21 І сьогодні,
брати, ви, що є священиками в божому
народі! Від вас домагатимуся їхніх
душ. Задля того вашими нагадуваннями підніміть їхні серця, щоб вони згадували випробовування наших батьків.
Випробовувані хай виправлять служіння своєму Господеві Богові, нагадуючи, 22 щоб пам’ятали це, як наш батько
Авраам був випробуваний і по численних випробуваннях названий був
божим другом. 23 Також Ісаак, і Яків, і
Мойсей, і всі, що люблять Господа Бога, по численних випробуваннях відійшли від світу в мирі. 24 Ті ж, що не
прийняли випробування зі страхом господнім і своєю нетерпеливістю на докір приносили перед Господа своє нарікання, 25 були вигублені губителем і
згинули від змій. 26 Задля цього і ми не
мстімось задля цих речей, які терпимо,
27 але вважаючи, що задля наших гріхів це терпимо, і біймося, бо терпіння є
менші, ніж божі кари, які перенесли
його раби для нашого виправлення, а
не на згубу. 28 І сказав Йосія й священики: Все, що ти сказала, є правдою,
і немає в твоїх словах ні єдиної хули.
29 Адже сьогодні молися за нас, бо ти є
святою і праведною жінкою. 30 І
сказала їм Юдита: Бо знаєте, що від
Бога є те, що я сказала. 31 Так само і
дослідіть чи є від Бога це, що я задумала зробити. І моліться, щоб Господь
Бог сильним зробив моє рішення. 32
Станьте ви при брамі цієї ночі, і я
вийду з моєю служницею. І моліться,
щоб так, як ви сказали, до п’ятьох днів
хай відвідає Господь свій народ –
Ізраїля. 33 Не хочу, щоб ви ж допитувалися про мої діла, і доки не скажу
вам нічого, іншого не чиніть, лише
молитву за мене до нашого Господа
Бога. 34 І сказав до неї Осія, начальник
юдеїв: Іди в мирі! І хай Господь буде з
тобою на помсту нашим ворогам! І
повернувшись відійшли від неї.
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Глава 9
1 Як же вони відійшли, тоді
ввійшла Юдита до своєї молитовниці і зодягнулася у мішковину,
посипала попіл на свою голову і
впала ниць перед Господом, кликала промовляючи: 2 Господи Боже
мого батька Симеона, що дав йому
меч на помсту проти чужинців, які
були нищівниками у своїй нечистоті і оголювали тіло дівчини на сором, 3 і дав їхніх жінок в полон і
їхніх дочок на схоплення, і ввесь
полон на розподіл твоїм рабам, що
ревнували твоєю ревністю. Поможи мені, благаю тебе, Господи Боже мій, мені, вдові! 4 Бо Ти створив
попередніх і інше після них задумав, – і сталося це, що Ти сказав. 5
Бо всі твої дороги є готові, і ти поставив твої долі у твоїм передбаченні. 6 Поглянь сьогодні на асирійські табори, так як колись Ти
поглянув на єгипетські полки, коли
за твоїми рабами гналися озброєними, надіючись на колісниці і на
свою кінноту, і на множество вояків. 7 Але Ти поглянув на їхніх вояків, і темрява їх сповільнила, 8 і їх
затопила безодня, і води їх покрили. 9 Такими хай стануть і ті, Господи Боже, що надіються на своє
множество, і на свої колісниці, і на
кіннотників, і на свої стріли, і славляться списами, 10 і не знають, що
Ти є Господь Бог наш, що нищиш
війни від початку. І, отже, Господь
є тобі ім’я. 11 Підніми твою руку,
так як на початку, і знищ їхню силу
у твоїй силі, щоб упала їхня сила у
твоїм гніві, тих, що обіцяють опоганити твої святощі і вигубити завіт твого імені, і забрати своїм мечем ріг твого престолу. 12 Зроби,
Господи, щоб його власним мечем
була відрубана гордість, 13 і хай
полонений буде своїми очима відносно мене, і зрани його гарними
словами моїх уст. 14 Дай же мені в
серці відвагу, щоб я знищила його
силу і повернула його. 15 Бо це
станеться на пам’ять твого імені,
коли його вб’є жіноча рука. 16 Бо
не в множестві є твоя сила, Господи, ані в сильних конях твоя воля, ані горді від початку тобі не
вгодили, але покірні і лагідні завжди тобі догоджали молитвою. 17
Боже небес і сотворителю вод і
Господи всього творіння! Вислухай
мене нещасну, що молиться і очікує твого сильного милосердя! 18
Згадай, Господи, твій завіт і дай
слово в мої уста, і скріпи намір в
моїм серці, щоб твій дім перебував
у святості, 19 і всі народи пізнали,
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Глvа, џ~”
ше'д#шимъ же и^мъ (тогда`) вни'де і^ю^ди'џъ въ мл~твениk свои. и^ ѓ^блече'ся въ
вре'тище посы'па пе'пелъ на главђ` свою. и^
паде` ни'ць преD гм~ъ въпїяше (-)1 рекђщи. г~и бж~е эTц~а моеh симеѓ'на и^же да'лъ е^си е^мђ
ме'чь, въ ѓ^тъм#ще'нїе и^ноплеме'нникомъ, и^же
растлители бы'ша въ ск#ве'рности свое'и. и^ ѓ^бнажи'ша пло'ть дв~ы въ стђдъ. и^ да'лъ е^си
же'ны иX въ плњне'нїе. и^ дще'ри и^хъ в пои^ма'нїе.
и^ весь плњнъ на разделе'нїе рабо'мъ твоиM и^же
ревнова'ли ре'вность твою. помози' ми молю' тя
г~и бж~е мои мнњ вдови'цњ. ты' бо сътвори'лъ
е^си преQняя. і^ и'на по тњхъ помы'слилъ е^си и^
бы'сть сїе е^же (реклъ е^си)2” Вси` б^о пђтїе твои`
ё^гото'вани сђть, и^ твои` сђдбы` въ твое^мъ
провњдњнїи поста'вилъ е^си. ё'зри на станы`
а^сљ=рїискїя нн~њ” ЈА/коже нњкогда при'зрњлъ е^си
на плъки е^гљ=пет#скїя е^гда` за рабы` твои'ми ѓ^рђжнїи теча'хђ. надњю'щися в колесњхъ и^ въ
ко'нницњхъ свои^хъ, и^ въ множествњ брани'телеи. н^о при'зрњлъ е^си на во'я и^хъ. и^ тмы`
ё^медли'ша иX, (и^ потопи` и^хъ бе'з#дна)3, и^ во'ды
покры'ша и^хъ” Тако да бђдђтъ и^ тїи г~и
(бж~е). и^же надњ'ются на мно'жество свое`, и^ в
колесњхъ свои^хъ. и^ во вса'дницњхъ и^ въ
стрњла'хъ своиX и^ в сђлицахъ сла'вятся” И$ невњ'дяT ја%ко ты` е^си (г~ь) б~ъ нашъ, и^же сокрђши'ши бра'ни эT нача'ла, и^ г~ь (ё^бо) и%мя
е^сть тебњ” Възъдви'гни мы'ш#цђ твою` ја^ко эT
нача'ла, и^ съкрђши си'лђ и^хъ в си'лњ твое'и” да
паде'тъ крњпость и^хъ въ гнњвњ твое^мъ. и^же
ѓ^бњща'ются ѓ^скверъни'ти ст~ая твоя. и^ погђби'ти завњтъ [и%мени]4 твое^го, и^ эTја%ти мечем# свои^мъ ро'гъ прsтла твое^го. сътвори` г~и да
мечемъ и%стовымъ е^го, горды'ня эTсњче'тся, (и^)
да ё^ло'вится ѓ^чи'ма свои'ма на' мя. и^ да
ё^ја^зви'ши е^го (лњ'пыми гл~ъми ё'стъ мои^хъ)5.
да'и (же) м^и (въ срDци дръзнове'нїе)6, да ё^ничижђ`
(того си'лђ, и^ ѓ^бращђ`)7 е^го. Бђдетъ б^о [сїе]8
въ па'мять и%мени твое^мђ, е^гда рђка же'ньска
ё^бїетъ е^го. нњсть б^о въ мно'жествњ си'ла
твоя г~и, ни в ко'нехъ си'лныхъ во'ля твоя, ниy
го'рдїи эT нача'ла ё^годи'ша тебњ. н^о смире'ннїи
и^ кротцїи всегда` тебњ ё^годи'ша моле'нїеM” Бж~е
нб~семъ (и^) творче во'дъ. и^ г~и всего сътворе'нїя.
ё^слы'ши м^я бњднђю моля'щђся, и^ твое'я
(си'лныя) млsти ча'ющи. въспомяни` г~и на завњтъ твои. и^ да'и слово въ ё^ста` моя`, и^ въ
срDци мое^мъ совњтъ ё^крњпи`, да до'мъ твои
въ ст~ыни пребываеT. и^ вс^и ја^зы'цы позна'ютъ
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ја%ко ты` е^си б~ъ (е^ді'нъ), и^ нњсть и%наго развњ
тебе”

Глvа, і~”
ы'сть же е^гда преста` въпи'ти къ г~ђ.
въста` эT мњста на не'м#же лежа` просте'р#та къ г~ђ (б~ђ) възва' же а%брђ свою.
(-)1 и^сходящи въ до'мъ свои (и^) совлече
с# себе вре'тище и^ (-)2 ѓ^де'ждђ вдовства свое^го
и^ ё^мы` тњло свое. и^ пома'зася (мастьми и^)
ми'ромъ бл~говоннымъ, и^ распростре вла'сы главы` свое'я. и^ наста'ви ми'трђ на главђ` свою. и^
ѓ^блечеся ѓ^дња'нїеM бл~гостыня свое'я, и^ на но'ѕњ свои` плесници прїа и^ нараMницђ швенђ цвњтїеM и^ ё^серязи и^ перьстени и^ всњми красотами свои'ми ё^краси'ся е'йже и^ г~ь даде красотђ. (и^) ја%ко вс^я сїя сложенїя не эT похо'ти
блDђства, н^о эT преподо'бїя (-)3” И$ сего ради г~ь
съпоспњшествова красотњ ея`. да не то'щною
красото'ю всњмъ ѓ^чесемъ ја^ви'тся. и^ възложи
на а'брђ (ѓ^трокови'цђ) свою, лагвицђ вина' и^ сосђдъ і^е^ле'я, и^ крђпъ, и^ смокви и^ хлъбъ и^
сы'ръ, і^ и^доста. е^гда же прїидо'ста къ вра'томъ гра'да, (и^) ѓ^брњте ждђща і^ѓ^сїю, и^
презви'теры граDски. ви'дњвше ю& ё^жасошася дивя'щеся ѕњло красотњ ея`. ѓ^баче ничтоy въпроси'ша ю&, н^о пђсти'ша ю& проити рекђщи.
б~ъ эTц~ъ на'шихъ да дасть тебњ блгDть. и^
весь совњтъ срDца твое^го, свое'ю си'лою да ё^крњпиT (и^) да славиTся ѓ^ тебњ і^ерsли'мъ, и^ да бђ'детъ и^мя твое в# числњ прпDбныX и^ пра'веDныхъ” И$ реко'ша вс^и сђщїи` т^ђ е^ді'ногла'сно. бђ'ди (т^о) бђ'ди. і^юд
^ и'џъ же моля'щися г~ђ (б~ђ)
прои^де сквоѕњ вра'та и^ а'бра ея`” Бы'сть же е^гда` схожда'ше съ горы`, слн~цђ въсходя'щђ (и^)
срњтоша ю& стра'жи а^сљ=рїистїи. и^ ја%ша ю&
рекђщи, эTкђ'дђ грядеши и^ ка'мо и^де'ши. ѓ^на'
(же) эTвњща дщ^и е^смь е^врњ'иска. сего ради и^збњгохъ эT лица` иX, ја%ко бђ'дђщая проразђмњхъ ја%ко дадђтся ваM въ плњненїе” Того ра'ди и^же ё^ничижи'ша ваs, не восхотњша б^о предатися ва'мъ. дабы ѓ^брњли млsть преD ѓ^чи'ма
ва'шима, (и^)4 мышляX (в но'щь сїю) сама` въ
себњ рекђщи” И$дђ` къ лицђ` кня'зя ѓ^лофе'рна
да скажђ е^мђ таиная и^хъ. и^ покажђ е^мђ
и%мже прих'одомъ мо'жетъ ѓ^бъја%ти и^хъ. та'ко да не поги'бнеT н^и е^ді'нъ (-)5 эT во'и е^го” И$
е^гда` ё^слы'шахђ [-]6 словеса` сїа смотряхђ лица`
ея`, и^ б^њ ѓ^чи'ма иX ди'вно. и^ чюдя'хђся красотњ ея` ѕњло. и^ реко'ша к не'и, съхрани'ла е^си
живо'тъ свои сего ради ја^ко си'цевъ ѓ^брњла е^си
совњтъ, да и%деши къ господи'нђ на'шемђ” И$
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що Ти є Бог єдиний, і немає іншого,
за винятком Тебе!

Глава 10
1 Сталося ж, що коли вона перестала закликати до Господа, вона
встала з місця, на якому лежала розпростертою до Господа Бога. 2 Покликала ж свою служницю, входячи
до свого дому, і зняла з себе мішковину й одежу свого вдівства. 3 І помила своє тіло і намастила мазями й
запашним миром, і розпустила волосся своєї голови, і поклала покриття
на свою голову, і зодяглася одежею
свого доброботу, і на свої ноги поклала обуву, і браслет, прикрашений
квітами, і кульчики, і перстені. І прикрасилася всіма своїми прикрасами
вона, 4 якій і Господь дав красу. І так
всі ці прикраси не від похоті розпусти, але від праведності, і задля цього
Господь допомагав її красі, щоб не
марнотою краса світилася всім очам.
5 І вона поклала на свою служницюдівчину посудину вина, і посуд з олією, і крупу, і фіґи, і хліб, і сир, і
вони пішли. 6 Коли ж вони прийшли
до брам міста, і вона знайшла, що чекав Йосія і міські священики. 7 Побачивши її, вони жахнулися, дуже подивляючи її красу, 8 одначе нічого її
не запитали, але дали їй пройти, кажучи: Бог наших батьків хай дасть
тобі ласку і хай укріпить ввесь задум
твого серця своєю силою! І хай тобою славиться Єрусалим, і хай твоє
ім’я буде в числі преподобних і праведних! 9 І всі, що були там, одноголосно сказали: Хай буде так, хай буде! 10 Юдита же, молячись до Господа Бога, пройшла крізь браму разом з
її служницею. 11 Сталося ж, що коли
вона сходила з гори, як сонце заходило, то зустріли її асирійські сторожі і схопили її, кажучи: Звідки ідеш і
куди ідеш? 12 Вона ж відповіла: Я є
єврейська дочка. Задля цього я втекла від їхнього лиця, тому що побачила майбутнє, що вони будуть вам
видані в полон задля того, що знехтували вами, бо не побажали вам здатися, щоб знайти милосердя перед вашими очима. 13 І я подумала в цій
ночі сама в собі, кажучи: Піду до лиця князя Олоферна, щоб йому сказати їхні таємниці, і покажу йому яким
проходом може їх обійти так, щоб не
згинув ні один з його вояків. 14 І
коли вони почули ці слова – дивилися на її лице, і їхнім очам було
чудно, і дуже дивувалися її красі. 15 І
вони сказали до неї: Ти зберегла своє
життя задля цього, що ти вибрала таке рішення, щоб піти до нашого пана.
16 І знай це, що коли станеш перед
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ним, тобі буде добре, і будеш дуже
милою в його серці. Вони ж повели
її до Олофернового табору. 17 І
коли вона ввійшла перед його лице,
Олоферн зразу був зранений видом. 18 Сказали ж до нього його
слуги: Хто погордує єврейським
народом, що має таких гарних жінок? Як не зможемо стати до бою
проти них? 19 Юдита ж, бачачи
Олоферна, що сидить під завісою,
що була виплетена з багряниці і золота, і смарагда, і дорогоцінного
каміння, 20 і поглянувши йому в
лице поклонилася йому, впавши на
землю. І Олофернові раби підвели
її за наказом свого пана.

Глава 11
1 Тоді Олоферн сказав до Юдити: Будь радісна душею і не жахайся у твоєму серці, бо я ніколи не
вбив людину, яка бажала служити
цареві Навходоносорові. 2 Якщо б
твій народ не погордив мною, я не
підняв би мого списа проти них. 3
Сьогодні ж скажи мені задля якої
причини ти пішла від них? І тобі
мило, щоб ти прийшла до нас? 4 І
сказала йому Юдита: Прийми слова
твоєї рабині, пане мій. Бо якщо
вчиниш за словами твоєї рабині, і
Господь Бог вчинить з тобою досконале діло. 5 По правді, живим є
Навходоносор – цар землі, і живе
його сила, що є в тобі, на помсту
всім лукавим людям. Бо не тільки
люди йому послужать задля тебе,
але й звірі дубрави слухатимуться
його. 6 Адже твоя мудрість була
сповіщена всім народам і прославилася в усій вселенній, бо ти єдиний
добрий і сильний в усім його царстві. І твоє карання проповідується
всім владам, 7 і не затаїться те, що
ти сказав до Аріоха, ані те відоме,
що ти наказав йому вчинити. 8 Бо
знає Господь Бог наш, якого прогнівили ми нашими гріхами, який
говорив своїми пророками до народу, щоб видати їх в руки ворогам за
їхні гріхи. 9 І також знають ізраїльські сини, що вони прогнівили свого Господа Бога. Задля цього на
них є твій страх 10 і найбільше далі
терплять голод, і з-за браку ж води,
задля спраги, вони причислені до
мертвих. 11 Далі й це думають:
щоб убити свою скотину і щоб пити їхню кров, 12 і святощі пшениці,
вина і олії свого Господа Бога, які
Він заповів не торкати, і це задумали віддати, і бажають роздати в їжу
те, що ані не мали б руками торкати. Задля цього, оскільки Він це
творить, праведним є, щоб були видані на вигублення. 13 Це я, твоя

Юдит 11,13

сїя вњждь ја^ко е^гда` преDста'неши преD ни'мъ бл~го тебњ бђ'детъ, и^ бђ'деши любезнњиши въ
срDцы е^го” Ведо'ша же ея` къ станђ ѓ^лоферновђ.
(-)7 и^ е^гда` вни'де преD лице е^го, а%бїе ё^ја^зви'ся ѓ^лофернъ (видњнїем#)8” Реко'ша же к не'мђ ѓ%троцы
е^го, кт^о ё^ничижиT лю'ди е^врњ'иски и^же та'ки
кра'сны же'ны и^мњ'ютъ. да ка'ко не возмо'жемъ
ѓ^полча'тися проти'вђ иX” Ви'дящиy і^ю^диg ѓ^лофе'рна
сњдя'щи поD завњсою и^же бы'сть эT перфи'ры и^
зла'та і^ и^змAрагда и^ ка'менїемъ драгимъ сплетена. и възрњвше въ лице е^го (и^) поклони'ся е^мђ паDши на' землю. и^ въздвиго'ша ю& раби` ѓ^лоферновы по повелњнїю господи'на свое^го”

Глаv, а~і”
огда` ѓ^лофернъ рече (ко і^ю^ди'џњ)1, ра'достна бђ'ди дш~ею и^ не ё^жасаися въ срDци
твоеM ја%ко а%зъ никогда'же поби'хъ мђ'жа
и^же хотя'ше слђжи'ти навходоносо'рђ цр~ю”
А/ще не бы` лю'дїе твои` ё^ничи'жиша мене`, не
въздви'гнђлъ б^ы копїя мое'го на ни'хъ” Нн~њ же
рци м^и кое'я ра'ди вины эTи'де эT ни'хъ, и^ ё^годно тебњ да прїидеши к на'мъ” И$ реq е^мђ
і^ю^диg прїими словеса` рабы'ня твое'я (господи'не
мо'и). ја%ко а^ще сътвори'ши по словесеM рабы'ня
твое'я, (и^) г~ь б~ъ сътвориT съвръше'нно дњло с
тобо'ю. жи'въ е^сть вои^стин#нђ навходоносор# цр~ь
зе'мъскїи, и^ живеT си'ла е^го и^же е^сть въ тебњ
къ эTм#щенїю всњмъ (лю'демъ лђка'вымъ)2” ЈА/ко не тоkмо чл~ци послђжа'тъ е^мђ тебе ради. н^о
и^ ѕвњрїе польстїи послђшаюT е^го” Възвњсти б^о
ся мђ'дрость (твоа)3 всMњ јазы'комъ, и^ просла'вися въ все'и вселеннњи ја%ко ты е^ді'нъ бл~гъ и^
си'ленъ въ всемъ црsтвњ е^го, и^ наказа'нїе твое
всњмъ вла'стемъ проповњдаеTся, и^ не пота'ится чт^о гл~алъ е^сть а^хїѓ'рђ, ни'же т^о вњсться чт^о е^мђ повелњлъ е^си сътвори'ти.
вњсть б^о г~ь б~ъ на'шъ и^же прогнњва'хомъ и& въ
грњсњхъ (на'шихъ), и^же гл~аше прoрки свои^ми к
лю'демъ, да' предасть и^хъ (в рђки врагомъ) за
грњхи и^хъ” и^ ја%ко зна'ютъ сн~ове і^и^л~еви и^же
прогнњва'ша (г~а) б~а свое^го” Сего ради стра'хъ
твои на ни'хъ е^сть, и^ наипа'че паки гла'дъ
тръпя'тъ, и^ за ѓ^скђденїе же воDныа, ради
жа'жды съ ме'рътвыми съчета'ютъся” Па'ки и^
сїя совњтђ'ютъ да ё^бїютъ ско'ты своя, и^
пїютъ кро'вь и^хъ, и^ ст~ая г~а [б~а]4 свое^го и^же
заповњ'да (-)5 не ѓ^сяза'ти, пшени'цы вина` і^
еле'я (и^) сїя помы'слиша возда'ти, и^ хотяT раздая'ти въ снњдь, и^хже ни рђками бы ся
и^мњли ѓ^сяза'ти” Сего ради ја%ко сїя творитъ,
и%стин#но е^сть да в# погђбле'нїе дадђтся. и^же
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Юдит 12,10

а^зъ раба` твоя позна'ющи и^збњго'х# эT нихъ, и^
посла' мя г~ь (б~ъ) сїя тебњ възвњсти'ти”
А/зъ б^о раба` твоа молю'ся [г~ђ]6 б~ђ и^ нн~њ сђще прDе тобо'ю, (-)7 да и^зы'идетъ раба` твоя и^
помо'лиTся (г~ђ) б~ђ, и^ рече` мн^њ. е^гда` възда'сть
и^мъ за грњхи` и^хъ, и^ прише'дши възвњщђ`
тебњ” Тако да а'зъ приведђ` тебе посредњ і^ерsли'ма, і^ и'маши вс^и лю'ди і^и^л~евы ја%ко ѓ%вцы,
и^хже нњсть па'стыря. и^ не ла'етъ ни е^діn пе'съ
противђ тебе, ја%ко сїя мн^њ речена сђть по
провидњнїю бж~їю” И$ ја^ко разгнњ'вася на нихъ (г~ь)
б~ъ (иX), сего ради по'слана е^смь възвњсти'ти тебњ”
Оу^го'дны же вся` словеса` сїа предъ ѓ^лофе'рномъ
и^ ѓ'троки е^го, и^ дивя'хђся премђдрости е^я`
(-)8 гл~ахђ дрђгъ къ' дрђгђ, нњсть та'ка жена`
на земли` на смотрњнїе, и^ въ красотђ и^ в
чю'в#ство словесе'мъ” И$ рече к не'и ѓ^лофе'рнъ, бл~го
сътвори б~ъ (твои) и^же посла` тебе прежде
людїи, да даси` и^хъ (-)9 в рђки на'ша” И$ ја%ко
бл~га е^сть ѓ^бњща'нїя твоя, а^ще сътвори'тъ
сїя мн^њ б~ъ твои, т^о бђдеT и^ б~ъ мои. и^
ты` в домђ` навходоносо'ровњ вели'ка бђдеши, і^
и'мя твое прославится по все'и земли`”

Глvа, в~і”
огда` повелњ` (ѓ^лофе'рнъ ѓ%трокомъ свои^мъ), да въведђтъ (і^ю^ди'џъ)1, въ сокро'вищная храни'лища (-)2” И$ повелњ` т^ђ
пребы'ти е'и, и ё^ста'ви чт^о и^мњша
да'ти (ја%сти)3 эT стола` е^го, е^мђже [эTвњща`
і^ю^ди'џъ и^]4 рече, нн~њ не възмогђ` ја%сти эT сих#
е^же мн^њ повелишъ дая'ти, да не прїидетъ
на' мя со'блазнъ, эT сиX и^же принесо'хъ съ собо'ю
да ја%мъ. (и^) реq е'и ѓ^лофе'рнъ а^ще ѓ^скђдњюT тебњ сїа ја%же принесе'на сђть с тобою, чт^о сътво'риM тебњ. и^ рече і^ю^ди'џъ жива` еs дш~а
твоя господи'не мои, ја%ко не снњмъ вся` сїя
раба` твоя`, до'ндеy сътвори'тъ г~ь б~ъ рђкою
мое^ю сїя ја%же помы'слихъ” И$ въведоша ея`
ѓ%троцы е^го в# жили'ще и^же заповњ'да і^ и^спроси'ла е^гда вни'де, да дае'тся е'и свобода` в#
нощи (-)5 прежде свњтлости и^сходи'ти во'нъ
на мл~твђ и^ помоли'тися г~ђ (б~ђ)” И$ заповњ'да
(ѓ^лофе'рнъ) стра'жемъ свои^мъ, да ја%ко ё^го'дно
бђдетъ е'и и^зы'идеT и^ вни'деT, помоли'тися (г~ђ)
б~ђ свое^мђ по три дн~и” І$ и^схожDаше в но'щи въ
ё^до'л# къ веџђлїи, и^ ё^мыва'шеся въ и^сто'чницњ (жи'вемъ)6” И$ ја%ко въсхожDаше моля'ше г~а
б~а і^и^л~ева, да и^спра'виT пђть е^я` на и^збавле'нїе
лю'демъ своиM. и^ входя'щи чи'ста пребыва'ше в#
жили'щи, до'ндеже прїиметъ пи'щђ свою въ
ве'черъ” И$ бы'сть въ четве'ртыи дн~ь, сътвори`
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раба, пізнавши, втекла від них. І мене
послав Господь Бог це тобі сповістити, 14 адже я, твоя раба, молюся
Господеві Богові. Й, будучи сьогодні
перед тобою, щоб твоя раба вийшла і
помолилася Господеві Богові. 15 І
Він мені скаже, коли віддасть їм за
їхні гріхи. І, прийшовши, я тобі сповіщу так, щоб я привела тебе посеред
Єрусалиму. І матимеш ввесь ізраїльський народ як овець, яким немає
пастиря, і не забреше проти тебе ані
один пес, 16 бо це мені є сказане за
божим провидінням. 17 І тому що на
них розгнівався їхній Господь Бог,
задля цього я є послана тобі сповістити. 18 Вгодними були ж всі ці слова перед Олоферном і його слугами. І
вони дивувалися її премудрості, говорили один до одного: 19 Немає такої жінки на землі на вид, і задля
краси, і задля проникливості і слів.
20 І сказав до неї Олоферн: Твій Бог
добре зробив, що послав тебе перед
народом, щоб ти їх видала у наші руки. 21 І оскільки твої обіцянки є добрими, якщо мені зробить це твій Бог,
то буде й моїм Богом! І ти будеш великою в Навходоносоровому домі, й
твоє ім’я прославиться по всій землі.

Глава 12
1 Тоді Олоферн наказав своїм слугам, щоб повели Юдиту до скарбової
кімнати. І він наказав, щоб вона там
перебувала, і назначив, що мали дати
їсти з його столу. 2 До нього ж відповіла Юдита, і сказала: Сьогодні не
зможу їсти з цього, що ти мені наказуєш давати, щоб на мене не прийшло згіршення. Їстиму з цього, що я з
собою принесла. 3 І сказав їй Олоферн: Якщо тобі забракне цього, що
ти з собою принесла, що зробимо для
тебе? 4 І сказала Юдита: Як жива є
твоя душа, мій пане! Що я, твоя раба,
не з’їм все це, поки Господь Бог вчинить моєю рукою те, що я задумала. І
його слуги повели її до помешкання,
яке він приписав. 5 І, коли вона ввійшла, вона випросила, щоб дано їй
свободу вночі, перед світанком, виходити поза табір на молитву і помолитися Господеві Богові. 6 І Олоферн заповів своїй сторожі, щоб вона, як буде їй любо, виходила і входила помолитися своєму Господеві
Богові впродовж трьох днів. 7 І виходила вона вночі в долину до Ветулії і милася при живому джерелі. 8
І як вона виходила, благала Господа
Бога ізраїльського, щоб випрямив її
дорогу на спасіння своєму народові.
9 І, ввійшовши, перебувала чистою в
помешканні, доки не приймала свою
їжу увечері. 10 І сталося, що в четвертому дні Олоферн зробив вечерю

12,10
своїм рабам, і сказав до Ваґава,
свого скопця: Піди і проси єврейку,
щоб вільно погодилася жити зі
мною, 11 бо зневажливим є перед
асирійцями, якщо жінка підсміхається чоловікові, що не зачіпає, і
недоторканою від нього вийде. 12
Тоді ввійшов Ваґав до Юдити і
сказав: Не соромся, добра жінко,
ввійти до мого пана, щоб прийняти
честь перед його лицем, і їсти з
ним, і пити вино у веселості. 13 Йому ж Юдита відповіла: Хто є я, щоб
я спротивилася моєму панові? 14
Все, що буде добрим і вгодним перед його очима, я вчиню, а те, що
йому любе, те й мені буде миле всі
дні мого життя. 15 І вона піднялася,
прикрасилася своєю одежею, і,
ввійшовши, стала перед його лицем. 16 Серце же Олофернове було
в замішанні, тому що запалала його
похоть. 17 І сказав до неї Олоферн:
Пий сьогодні і їж в доброті, бо ти
знайшла милосердя переді мою. І
сказала 18 Юдита: Буду пити, пане,
бо сьогодні звеличилася моя душа
понад всі мої дні. 19 І вона взяла і
їла і пила перед ним те, що їй було
приготоване її рабинею. 20 І Олоферн запалав похоттю до неї, пив
же дуже багато вина, що стільки
він ніколи не пив у своєму житті.

Глава 13
1 Коли ж настав вечір, його слуги поспішилися до таборів вояків, і
Ваґав замкнув двері спальні і відійшов. 2 Були ж всі переможені вином, 3 Юдита ж була сама в спальні, 4 і Олоферн лежав на постелі
дуже п’яним і сильно заснув. 5
Сказала ж Юдита своїй служниці,
щоб стояла ззовні перед спальнею і
сторожила. 6 І стала Юдита перед
постелею, молячись зі сльозами і
ворушачи устами в мовчанці, 7 кажучи: Скріпи мене, Господи Боже
ізраїльський, і поглянь в цьому часі
на діло моїх рук! Так як Ти обіцяв
Єрусалимові – твоєму містові, щоб
звеличити його, щоб я довершила
це, що задумала, надіючись, що це
можливим є через Тебе. 8 І коли вона це сказала, приступивши до стола, що був у головах його постелі, і
витягнула його меч, що висів на
ньому прив’язаним. 9 Коли ж витягла, схопила його за волосся голови
і сказала: Скріпи мене, Господи, в
цю годину! 10 І двічі вдарила по
його шиї і відрубала йому голову. І
взяла завісу зі стовпів і загорнула
його труп без голови. 11 І незабаром вийшла геть і дала Олофернову
голову своїй рабині, і наказала по-

Юдит 13,11

ѓ^лофе'рнъ вече'рю рабо'мъ свои^мъ, и^ рече къ вага'вђ е^внђ'хђ [свое^мђ]7, и^ди` и^ моли` е^вре'яныню
(-)8, да во'лею и^зво'литъ ѓ^бита'ти со мно'ю” Поно'сно б^о е^сть преD а^сљ=рїаны, а^ще жена посмњ'етъ
мђжа недњ'юща, и^ неѓ^сяза'на эT него и^зыидет#”
Тогда вни'де вага'въ къ і^ю^ди'џњ и^ рече, не
ё^сра'мися блага'я ѓ^трокови'це вни'ти къ господи'нђ мое^мђ, да прїимеши честь преD лице'мъ
е^го, и^ яси` с ни'мъ и^ пїеши вино` въ весе'лїи” Є$мђже і^ю^ди'џъ эTвњща`, ка'я е^смь да проти'влюся господи'нђ мое^мђ, все е^же бђдетъ преD
ѓ^чи'ма е^го бл~го и^ ё^го'дно сътворю`. а^ е'же чт^о
люби'мо е^мђ т^о и^ мн^њ бђдетъ прїятно вс^я
дн~и живота` мое^го. и^ въста` (-)9 ё^краси'ся ѓ^дњја%нїемъ свои^м#, и^ вшеDши ста` преD лицемъ
е^го. срDце же ѓ^лофе'рново смђщено б^њ, зане възгорњся по'хоть е^го. и^ рече к не'и ѓ^лофе'рнъ, пїи
нн~њ и^ я'жъ въ блгsти, ја%ко ѓ^брњ'ла е^си ми'лость предо мною. и^ реq і^ю^ди'џъ пи'ти и%мамъ
господи'не, ја^ко възвели'чена е^сть дш~а моя днsь
паче всњхъ дн~їи мои^хъ. и^ взя` и^ ја%сть и^
пи'тъ пред ни'мъ, ё^гото'ван#ная е'и эT рабы'ня
ея`” И$ въжделњ'нъ бы'сть ѓ^лофе'рнъ к не'и, пиT
же вина` мно'го ѕњло, ја%ко та'ко никогда` пи'тъ
въ животњ` свое^мъ”

Глvа, г~і”
гда же бы'сть ве'черъ тща'шася ѓ%троцы
е^го въ (станы` воя`)1, и^ заключи` вага'въ
две'ри ло'жница и^ эTи'де” Бя'хђ же вс^и преможе'ни эTT вина`. и^ю'диџъ же е^ді'на б^њ в
ло'жницњ, и^ ѓ^лофе'рнъ лежа'ше въ посте'ли ѕњ'ло
пїя'нъ и^ ё^спе` крњп'ко” Рече же и^ю^ди'џъ ѓ^трокови'цы свое'и, да стои^тъ вн^њ преD ло'жницею и^
стреже'тъ” И$ ста и^ю^ди'џъ преD посте'лею моля'щися съ слеза'ми, и^ дви'жђще ё^стна'ми. въ
молча'нїи рекђщи, ё^крњпи м^я г~и б~е і^и^л~евъ, и^
при'зри в сїи ча'съ на дњ'ло рђ'къ моиX, ја%коже
ѓ^бњща'лъ е^си і^ерsли'мђ гра'дђ твое^мђ възвели'чити, да съвершђ сїе ја%же ё^мы'слихъ, ё^пова'юще възмо'жно бы'ти тобо'ю семђ” И$ е^гда` сїе
рече, пристђ'пль къ столпђ и^же бы'сть ё^ главы`
посте'ли е^го, и^ ме'чь е^го и^же на не'мъ привя'занъ
вися'ше и^звлече`” Є$гда же и^звлече (-)2 ја%тъ за
власы главы` е^го и^ рече, ё^крњпи м^я г~и (-)3 [-]4
в сїи чаs” И$ ё^да'ри два'жды въ вы'ю е^го, и^
эTсњче главђ` е^го, и^ взя` завњсђ эT столповъ, и^
ѓ^бви` трђпъ е^го без# главы`” И$ пома'лњ и^зы'иде
(вн^њ), и^ даде` главђ` ѓ^лофе'рновђ рабы'ни свое'и, и^
повелњ` вложи'ти ю& в# пїрђ свою`” І$ и^зыидо'ста
дво'е по ѓ^бы'чаю свое^мђ (вн^њ по'лка) ја%ко на
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мл~твђ, и^ проидо'ста стра'жи (до'ломъ ѓ%крsтъ,
и^)5 прїидо'ста къ вра'томъ граDскиM” И$
въпїя'ше и^ю^ди'џъ и^здале'ча къ стра'жемъ
стњ'ннымъ (гл~юще), эTверзи'те вра'та ја%ко с
на'ми е^сть (г~ь) б~ъ и^же сътвори` си'лђ въ і^и^л~и”
И$ бы'сть е^гда` ё^слы'шаша мђ'жи глаs е^я`, (и^)
възва'ша презви'теръ граDскихъ” И$ притеко'ша к
не'и (-)6 эT ма'ла да'же и^ до вели'ка. ја%ко не
ё^пова'хђ ктомђ (ви'дњти)7 е^я`” И$ въже'гши
свњти'лники ѓ^быидо'ша ю& ѓ^крsтъ вс^и” ѓ^на же
въстђпи'вши на вы'ш#шее мњ'сто повелњ`
сътвори'ти молча'нїе” Є$гдаy вс^и молча'хђ рече
и^ю^ди'џъ, хвали'те г~а б~а на'шего и^же не
ѓ^ста'ви ё^пова'ющихъ на'нь, и^ мене` рабђ` свою
напоlнилъ млsти свое^я, ю^же ѓ^бњща` до'мђ
і^и^л~евђ, и^ закла'лъ рђко'ю мое^ю вра'га людїи
свои^хъ в сїю но'щь” І$ и^зя'т# эT пи'ры главђ
ѓ^лофе'рновђ (и^) показа` и^м#, рекђщи, с^е глава`
ѓ^лофе'рнова нача'лника во'и а^сљ=рїискихъ” И$ с^е
покрыва'ло е^го поD ни'мже лежа'ше пїя'нъ, и^дњже
порази е^го рђко'ю же'ньскою г~ь б~ъ на'шъ” Но
жи'въ (-)8 г~ь (б~ъ) ја%ко съхрани м^я а^гг~лъ е^го,
е^гда` та'мо и^дя'хъ и^ бњ'хъ та'мо, та'коже
е^гда` възврати'хся сњ'мо. и^ не попђсти м^я
г~ь (б~ъ) рабђ` свою` ѓ^сквеrни'ти, и^ непови'ннђ
грњха` ѓ^брати` м^я к вамъ, ра'дђющђся въ
ѓ^долњнїи е^го, и^ въ эTше'ствїи мое^мъ, и^ ѓ^
и^збавле'нїи` ва'шеM” *[И$сповњда'итеся]9 е^мђ вси
ја%ко бл~гъ, ја%ко в# вњ'къ млsть е^го” Вси же поклони'шася гв~и реко'ша к не'и. блsви т^я г~ь
(б~ъ) в си'лњ свое'и и^же тобо'ю нивъчто'же и^зведе
враги на'ша” ѓ^сїя же нача'лникъ людїи і^и^л~евъ
рече к не'и, бл~жена е^си т^ы дщи гм~ъ бм~ъ
вы'шнимъ паче всXњ же'нъ на земли`” Блsвенъ г~ь
(б~ъ) и^же сътвори` нб~о и^ зе'млю, и^же и^справи
тебе` въ эTсњче'нїе главы` нача'лника вра'гъ
на'шихъ, (і^) и'же днеs и^мя твое та'ко
възвели'чилъ, да не эTи^детъ хвала` твоя` эT
ё%стъ члчsкихъ, да въспомина'ютъ си'лђ гн~ю
въ вњ'ки, и^же не пощадњ'ла е^си живота` свое^го,
печа'ли ради и^ ско'рбїи ро'да твое^го, н^о
въспомогла` е^си паде'нїю преD лицеM (г~а) б~а
на'шего” И$ реко'ша вси лю'дїе бђ'ди т^о бђ'ди
т^о” Тогда` а^хїо'ръ возва'нъ прїиде, и^ рече е^мђ
[и^ю^ди'џъ]10, (г~ь) б~ъ і^и^л~евъ е^мђже т^ы свњдњтельствова'лъ е^си ја%ко эTм#сти'тъ врагоM своиM,
се'и
е^сть
и^же
эTсњклъ
главђ`
всњ'мъ
невњ'рнымъ в сїю но'щь рђко'ю мое^ю. [и^ да]11
позна'еши ја%ко тако е^сть, се глава` ѓ^лофе'рнова,
и^же противле'нїемъ горды'ня свое^я ё^ничижи`
б~а і^и^л~ева, и^ тебњ смр~тїю претя'ше, рекђщи,
е^гда` плњне'ни бђ'дђтъ лю'дїе і^и^л~евы, тогда`
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класти її до своєї торби. 12 І вийшли
дві за своїм звичаєм поза табір, наче
на молитву, і минули сторож долом
довкруги, і прийшли до міських
брам. 13 І Юдита здалека закликала
до сторожі на мурах, кажучи: Відкрийте брами, бо з нами є Господь
Бог, що створив силу в Ізраїлі! 14 І
сталося, що коли мужі почули її голос, вони й покликали міських священиків. 15 І прибігли до неї від малого і аж до великого, бо більше не
надіялися її побачити. 16 І, запаливши світильники, всі оточили її довкруги. Вона ж, вийшовши на високе
місце, наказала дотриматись мовчанки. Коли ж всі мовчали, Юдита сказала: Хваліть нашого Господа Бога, що
не покинув тих, що надіються на Нього, 18 і мене, свою рабу, наповнив
своєю милістю, яку обіцяв ізраїльському домові, і моєю рукою вбив ворога свого народу в цю ніч! 19 І вона
вийняла з торби Олофернову голову і
показала їм, кажучи: Ось голова Олоферна, начальника асирійських вояків, і ось його покривало, під яким
він лежав п’яним, де його побив Господь Бог наш рукою жінки. 20 Але
живий Господь Бог! Бо мене оберіг
його ангел, коли я туди йшла і там
була. Також коли я сюди повернулася, і Господь Бог не дозволив опоганити мене, свою рабу. І невинною від
гріха Він повернув до вас мене, що
радію в його перемозі, і моїм відходом, і вашим спасінням. 21 *Визнавайтеся Йому всі, бо добрий, бо навіки його милосердя! 22 Всі ж поклонилися Господеві, сказали до неї:
Хай благословить тебе у своїй силі
Господь Бог, що тобою нанівець звів
наших ворогів! 23 Осія ж, начальник
ізраїльського народу, сказав до неї:
Блаженна є ти, дочко, Господом Богом Всевишнім понад всіх жінок на
землі! 24 Благословенний Господь
Бог, що створив небо і землю! Який
наставив тебе на відрубання голови
начальника наших ворогів 25 і який
сьогодні так звеличив твоє ім’я! Щоб
твоя похвала не зійшла з людських
уст, щоб вони навіки згадували господню силу, тому що ти не пощадила
свого життя задля болю і скорботи
твого роду, але ти оберегла від падіння перед лицем нашого Господа Бога.
26 І всі люди сказали: Хай буде те!
Хай буде те! 27 Тоді прийшов Ахіор
покликаний, і сказала йому Юдита:
Господь Бог ізраїльський, якому ти
свідчив, що відомстить своїм ворогам, Він є Той, хто в цю ніч відрубав
голову всім невірним моєю рукою. 28
І пізнай, що так є. Ось голова Олоферна, який протиставленням своєї
гордості зневажив Бога ізраїльського
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і тобі грозив смертю, кажучи: Коли в
полон буде взятий ізраїльський народ, тоді накажу мечем прошити твої
ребра. 29 Ахіор же, бачачи Олофернову голову, жахнувся великим страхом і впав лицем до землі, і жахнулася його душа. 30 Після цього ж, коли
прийшов до себе, припав до Юдитиних ніг, поклонився їй і сказав: 31
Благословенна ти твоїм Господом Богом в усьому Яковому поселенні! Бо
в усіх народах, які почують твоє ім’я,
задля тебе звеличений буде ними
Господь Бог ізраїльський!

Глава 14
1 Сказала ж Юдита до всього народу: Послухайте мене, брати! Повісьте цю голову на наших стінах. 2 І,
коли зійде сонце, кожний з вас хай
візьме свою зброю. І вийдіть несподівано, не ніби то сходячи з гори, але
наче нападаючи на них. 3 Тоді сторож буде змушена побігти до свого
начальника, збудити його до бою. 4
Коли ж воєводи прибіжать до Олофернової спальні і знайдуть його безголовим, облитим його кров’ю, на
них нападе страх. 5 Коли ж побачите,
що вони тікають, ідіть же за ними
сміливо, бо Господь Бог їх знищить
під вашими ногами. 6 Тоді Ахіор побачив силу, яку зробив Господь Бог
Ізраїля. Полишивши поганську віру
він повірив Господеві Богові і обрізався. Він пристав до ізраїльського
народу разом з усім насліддям його
роду, аж до сьогоднішнього дня. 7
Зразу ж, коли зійшло сонце, і вивісили на мурах Олофернову голову. І
кожний муж взяв свою зброю, і
вийшли з великим звуком і криком. 8
Сторож же, бачачи це, прибігла до
Олофернової спальні. 9 І ті, що були
в таборах, приходячи перед вхід
спальні, топчучи ногами, щоб його
збудити, чинили звук, бажаючи, щоб
не тими, що його будили, але тими,
що шуміли, був збуджений Олоферн.
10 Бо ані один не смів відкрити
спальню асирійського начальника або ввійти. 11 Але коли прийшли його
воєводи і тисячники, і всі високі
старшини асирійських вояків сказали
постельникам: 12 Ввійдіть і розбудіть його, бо миші вийшли зі своїх
печер, – відважилися викликати нас
до бою. 13 Тоді євнух Ваґав ввійшов
до його спальні, став перед заслоною
і плескав руками, бо він думав, що
той спав з Юдитою. 14 Але коли нічого не почув, приступив до заслони
і підняв її. І він побачив Олоферновий труп без голови у власній крові,
що лежав на землі. Він закликав великим голосом з плачем і роздер
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повелю` мече'мъ пробости ребра твоя`. ви'дящи
же а^хїѓ'ръ главђ` ѓ^лофе'рновђ ё^жасе'ся страхомъ ве'лїемъ, (и^) паде лице'м# на земли` и^
смя те'ся дш~а е^го” Посе'м же е^гда бы'сть в
себњ, припаде` к нога'ма (і^ю^ди'џинима)12 поклони'ся е'и и^ рече. блsвена ты` (гм~ъ) бм~ъ
твои^мъ въ все'мъ жили'щи і^а'ковли, ја%ко въ
всњхъ ја^зы'цехъ и^же ё^слы'шатъ и%мя твое.
възвели'чится и%ми (г~ь) б~ъ і^и^л~евъ тебе ра'ди”

Глvа, д~і”
ече же і^ю^ди'џъ къ всњмъ лю'демъ, ё^слы'шите м^я бра'тїе възвњ'сите главђ`
сїю на стњна'хъ на'шихъ. и^ е^гда` възы'идетъ сл~нце, возмњте ко'ждо васъ
ѓ^рђжїе свое і^ и^зыидњте внеза'пђ. не ја%ко сходя'ще съ горы` н^о ја%ко въчиня'щеся (на ниX).
Тогда стра'жїе понђжде'ни бђдђт#, да бњжа'тъ къ нача'лникђ свое^мђ возбђди'ти е^го на
ѓ^полъче'нїе. е^гдаy вое^во'ды (-)1 притекђтъ къ
ло'жницы ѓ^лофе'рновњ и^ ѓ^бря'щђтъ е^го безъгла'вна пови'та во кро'вњ е^го, нападеT на ни'хъ
стра'хъ. е^гда же позна'ете бњжащихъ и^хъ, и^дњте же по ни'хъ дер#зновенно, ја^ко г~ь [б~ъ]2
съкрђшит# (-)3 поD но'ги ва'ша” Тога` а^хїѓ'ръ
видњ си'лђ ја^же сътвори (г~ь) б~ъ і^и^л~евъ, ѓ^ста'вль совњтъ ја^зы'ческъ, (и^) вњрова (г~ђ) б~ђ, и^
ѓ^брњзася. (-)4 приложе'н# е^сть к лю'демъ і^и^л~евымъ, и^ все` наслњдїе ро'да е^го, даже до
дне'шняго дн~е” А$бїе же е^гда възы'иде сл~нце (і^)
и^звњ'сиша на стњна'хъ главђ` ѓ^лофе'рновђ. и^
взя` ко'ждо мђжъ ѓ^рђжїе свое, і^ и^зыидо'ша со
велики'м# звђкомъ и^ во'племъ” Сїе (же) ви'дяще
стра'жи, притеко'ша къ ло'жницы [ѓ^лофе'рновњ]5”
І$ и'же бњхђ въ стане'хъ приходя'щи преD вхоже'нїем# ло'жницы перђщи нога'ми да възбђдятъ е^го, звђкъ хотяще творя'хђ, да не
эT тXњ и^же възбђжDа'хђ е^го. но эT шђмя'щихъ
възбнеT ѓ^лофернъ ни е^ді'нъ б^о смњя'ше ло'жницђ нача'лника а^сљ=рїискаго эTвръсти, (-)6 и^л^и
вни'ти” Но е^гда прїидо'ша вое^во'ды е^го, и^ ты'сящники и вси` большїи старњишины во'и а^сљ=рїискихъ, реко'ша посте'лникомъ, вни'дњте и^
възбђди'те е^го. ја%ко и^зошли` мы'ши и^с пещеr
свои^хъ дръзнђша поё^сти'ти [насъ]7 на ѓ^плъче'нїе” Тогда е^внђхъ вагаv вни'де въ ло'жницђ е^го
ста` преD запо'ноM и^ плеска'ше рђка'ма (-)8. мня'ше б^о е^го спя'ща съ і^юди'џою. н^о е^гда` ничтоy
слы'ша, пристђпи` бли'зъ запо'ны и^ въздви'глъ
ю&. (и^) ви'дњ трђпъ ѓ^лофе'рновъ безъ главы` въ
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свое'и кро'ви лежа'щь на земли`. (-)9 възопи` гла'сомъ ве'лїимъ съ пла'чемъ, и^ раздра` ѓ^дњнїе
свое” И$ вше'дъ въ ста'нъ и^дњже бњ` і^ю^диџъ (и^)
не ѓ^брњте` ея`. і^ и^збњже внњ` к лю'демъ и^ рече,
е^ді'нA жена` е^вре'иска сотвори` срамотђ` в домђ` цр~я
навходоносо'ра. се б^о ѓ^лофе'рнъ лежи'тъ на земли`
безъгла'венъ” сїе же е^гда слы'шаша начаlницы
си'лы а^сљрїискїя, растерза'ша (-)10 ри'зы своя и^
несно'сенъ стра'хъ и^ тре'петъ паде` на ни'хъ, и^
смяте'ся (срDце)11 и^хъ презњлне” И$ бы'сть во'пль
си'ленъ ѕњло посредњ стано'въ и^хъ”

Глvа, е~і”
гда' же ё^слы'шаша вс^и во'и (а^сљ=рїистїи)
ѓ^лофе'рна ё^сњче'на. эTи%де ё'мъ и^ совTњ эT
ниX, и^ толи'ко трепетоM стра'хоM содви'гнени.
бњ'гъство в защищенїе прїемлюще. та'ко
да ни е^ді'нъ гл~аше съ и%скренимъ своиM, н^о ё^клони'вше главы и^ ѓ^ста'виша вс^я, и^збњжати
(тща'хђся) эT е^вре'и, и^хже въѓ^рђже'ныхъ противђ себе прїити` слы'шаша. бњго'ша по пђтеX
по'льскихъ и^ стезя'хъ хо'лъм#скихъ. ви'дящи б^о
сн~ове і^и^л~еви бњгђщихъ (въслњдоваша и^хъ)1,
трђбя'ще въ трђбы и^ въпїяхђ въ слњдъ
и^хъ. а^сљ=рїяне же не сое^дине'ни бњжа'хђ стреM
гла'въ. сн~ве же і^и^л~еви е^ді'номысльно погоня'щи
порази'ша всњхъ, и^хже постиго'ша. посла' же
і^ѓ^сїя послы` по всњмъ гра'домъ и^ странаM і^и^л~евыM
и^ вся'ка страна` и^ (-)2 гра'дъ и^збра'нны ю%ноша
посла` (-)3 въ слњдъ и^хъ, и^ пости'гше и^хъ
и^зби'ша я& (мече'мъ)4, (и^)5 прїидо'ша на кра'и
предњлъ свои^хъ. ѓ^ста'вшїи же въ веџђлїи
(гра'ди), възыидо'ша на станы` а^сљрїискїя. и^
плњнъ (и^ коры'сти) бњжа'щихъ во'и взя'ша, и^
ѓ^богати'шася ѕњло. ѓ^долњвшїи же ѓ^брати'шася ко веџђлїи, вся' же (плњне'наа)6 иX взя'ша
съ собо'ю. та'ко ја%ко не бњ числа` ѓ^вца'мъ и^ ско'томъ и^ всњмъ дви'жђщимся (-)7, эT ма'ла
даже и^ до вели'ка вси ѓ^богатњша эT плњне'нїя
и^х#. и^ѓ^а^ки'м# же а^рхїере'и эT і^ерsлима прїиде въ
веџђлїю съ всњми презви'теры свои^ми. ви'дњти
і^ю^ди'џъ, ѓ^на' же е^гда и^зы'иде противђ (и^хъ)8.
блsвиша ю& вси` е^ді'ногла'сно рекђщи. ты` е^си
похва'ла і^ерsлимђ, ты` весе'лїе і^и^л~ю, ты` че'сть
людїи нашихъ. (ты`)9 сътвори'ла е^си ѕњло мђжески, и^ ё^крњпле'но е^сть срDце твое. ја^ко чистотђ` възлюбила е^си, и^ по мђжи своеM и%ного не
вњси” Того ради и^ рђка` гн~я ё^крњпи` т^я, и^
бђдеши блsвена въ вњки” И$ рече весь по'лкъ,
бђди т^о бђди. въ три'десятих же днехъ е^два`
со'браны сђть користи (во'и) а^сљ=рїискихъ, людми`
і^и^л~евыми. вся' и^же бяхђ ѓ^лофе'рнова, эT злата
833

свою одіж. 15 І ввійшовши в табір,
де була Юдита, і не знайшов її. І
вибіг назовні до народу 16 і сказав:
Одна єврейська жінка зробила сором в домі царя Навходоносора, бо
ось лежить Олоферн на землі безголовим. 17 Коли ж це почули начальники асирійської сили, вони
роздерли свою одіж, і на них напав
незносний страх і тремтіння, і дуже
жахнулося їхнє серце. 18 І був
дуже сильний крик посеред їхніх
таборів.

Глава 15
1 Коли ж всі асирійські вояки
почули, що вбили Олоферна, – відійшов від них розум і рішення. І
настільки понесені були тремтінням
і страхом, вибираючи втечу як оборону, 2 так що ні один не говорив зі
своїм другом, але, похиливши голови, вони покинули все. Намагалися втекти від євреїв, як почули,
що вони озброєними ідуть проти
них. Вони втекли пільними дорогами і гірськими стежками. 3 Тож ізраїльські сини, бачачи, що вони втікають, пішли вслід за ними, трублячи в труби, і кричали вслід за ними. 4 Асирійці ж бігли розпорошеними стрімголов, сини ж ізраїльські, однодумно женучись, побили
всіх, кого наздогнали. 5 Послав же
Йосія послів по всіх ізраїльських
містах і околицях. 6 І всяка околиця і місто послали вслід за ними
вибраних юнаків. І, наздогнавши
їх, вигубили їх мечем, і прийшли
до країв своїх границь. 7 Позосталі
ж у місті Ветулії напали на асирійські табори і взяли полон і здобич
втікаючих вояків – і дуже збагатилися. 8 Переможці ж повернулися
до Ветулії. Ввесь же їхній полон
забрали з собою, так що не було
числа овець, і скота, і всьому, що
рухалося, від малого і аж до великого. Всі розбагатіли від їхнього
полону. 9 Йоаким же, архиєрей з Єрусалиму, прийшов до Ветулії з усіма своїми священиками, щоб побачити Юдиту. 10 Коли ж вона
вийшла їм назустріч, всі поблагословили її одноголосно, кажучи: Ти
є похвала Єрусалиму! Ти радість
Ізраїля! Ти честь нашого народу!
11 Ти повелася дуже по-мужньому,
і скріпленим було твоє серце, бо ти
полюбила чистоту і після свого мужа іншого не знаєш. Задля того й
тебе скріпила господня рука, і будеш благословенна навіки. 12 І весь
полк сказав: Хай буде так! Хай буде! 13 Впродовж же тридцятьох
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днів заледве зібрана була здобич асирійських вояків ізраїльськими людьми. 14 Все, що було Олофернове зі
золота і срібла, і дорогу одежу, і дорогоцінне каміння, і ввесь посуд, і
майно – це все люди віддали Юдиті.
15 І так всі ізраїльські сини раділи з
жінками і дітьми, граючи на музичних інструментах і на гуслях.

Глава 16

вих. 15

пс. 148
пс. 103

1 Тоді Юдита похвалила Господа і
заспівала цю пісню, кажучи: 2 Починайте Господеві в тимпанах! Співайте нашому Богові з кимвалами!
Заспівайте Йому нову пісню! Радійте
перед Ним і прикликайте Його ім’я!
3 *Господь, що нищить війни, Господь – його ім’я, 4 що поставив свої
табори посеред свого народу, щоб
нас спасти з рук всіх наших ворогів.
5 Прийшов Асур з гір, з півночі, з
множеством своєї сили. Його множество спинило ріки, і їхні коні покрили долини. 6 Сказав же він, що спалить мої околиці, і моїх юнаків поб’є
мечем, і моїх дітей дасть на розграбування, і дівчат у полон. 7 Але всемогутній Бог йому перешкодив, і
видав його до рук жінки, і засоромив
його. 8 Бо не впав їхній сильний від
руки юнака, ані сини з сильними руками його не побили, ані великі ґіґанти не стали проти нього, але Юдита, Мерарина дочка, зранила його
красою свого обличчя. 9 Вона скинула одіж вдівства і зодяглася в одіж
веселості на радість ізраїльських синів. 10 Вона помазала своє лице маззю і сплела волосся своєї голови під
покриттям, щоб його обманути. 11 Її
обува полонила його очі, її краса зловила його душу – і вона мечем відрубала його голову. 12 Перський народ був переляканий її мужністю і
мидійський народ – її сміливістю. 13
Тоді закричали асирійські полки, коли з’явилися мої пригноблені, що гинули від спраги. 14 Сини юнаків побили їх і як дітей, що втікали, вбили
їх, і вони згинули в бою перед лицем
мого Господа Бога. 15 Заспіваймо
пісню Владиці – Господеві! Заспіваймо нову пісню нашому Богові! 16 Адонай Господь! Ти є великим і пресвітлим, в силі якого ніхто не може
перемогти! 17 Тобі служить усе твоє
створіння, *бо Він сказав –і сталося,
*послав свого духа – і повстали! І
немає того, що протиставиться твоєму голосові! 18 Гори рухаються з основ з водами! Каміння, наче віск, тане перед твоїм лицем! 19 І ті, що бояться тебе, Господи, постійно будуть
великими перед тобою! 20 Горе народові, що повстає проти мого народу!
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и^ сребра` и^ ѓ^дњя'нїе свњтло и^ ка'менїе драгое
и^ вся сосђды и^ строе'нїе, сїя вся эTда'ша
лю'дїе і^ю^диџи. и^ (та'ко) вси сн~ове і^и^л~еви ра'довахђся съ жена'ми (и^ ча'ды)10, (и^гра'юще) въ
ѓ^рга'ны и^ гђсли”

Глvа, ѕ~і”
огда` и^ю^ди'џъ похвали г~а, и^ въспњ
пњ'снь сїю рекђщи. начни'те г~ђ въ тиMпа'нњхъ, по'ите б~ђ (нашемђ) въ кимъвалXњ, въспо'ите е^мђ пњснь но'вђ. ра'дђитеся (преD ниM), и^ призываите и^ мя е^го” *Гь~
сокрђша'а бра'ни, г~ь и^мя е^го. и^же поста'ви
станы своа посреd людїи своиX, е^же и^зба'вити
на'съ эT рђ'кђ всњхъ вра'гъ на'шиX” Прїиде а^сђръ
эT горъ эT сњ'вера, въ мно'жествњ крњ'пости
свое^я. е^гоже мно'жество ё^ста'ви рњ'ки и^ ко'ни
и^хъ покры'ша ё^до'лїя” Рече (же) съжгђ` предњ'лы моя`, и^ ю'ноша моа ё^би'ти мече'мъ, (и^)
младе'нцы мои` дати въ расхище'нїе, и^ дв~ы
въ плњне'нїе” Но (б~ъ)1 всемогїи запя е^мђ, и^
предалъ е^го в рђ'цњ женњ, и^ посрами е^го” ЈА/ко
не паде си'лныи и^хъ эT ю%ноши, а^ни сн~ове
крњпча'ишихъ рђ'къ порази'ша е^го, а^ни велицыи
^ и'џъ
гига'нти ста'ша проти'вђ е^мђ. н^о и^юд
дщи мерарина в лњпотњ лица свое^го ё^ја^зви
е^го” Съвлече'ся (-)2 ѓ^дњя'нїа вдо'въства, и^ ѓ^блече'ся въ ѓ^дњя'нїе весе'лїя, в ра'дость сн~омъ
і^и^л~евыM. пома'за лице свое ма'стїю, (и^) съплете
власы главы` свое^я поD ми'трђ на прелще'нїе е^го,
плесни'цы е^я` въсхити'ша ѓ%чи е^го. красота` е^я`
ё^лови дш~ђ е^го. (и^) эTсњче мече'мъ главђ` е^го”
Оу^страши'шася лю'дїе прьстїи крњ'пости е^я,
и^ лю'дїе меDстїи дерзости е^я`” Тогда` възопи'ша
по'лки а^сирїистїи, внегда` ја^ви'шася смире'нїи
мои` погиба'юще жа'ждею. сн~ове ю%нотъ поби'ша
и^хъ, и^ ја%ко ѓ%трокъ бњжа'щихъ закла'ша и^хъ,
(і^) и^згибо'ша въ ѓ^полче'нїи преD лицемъ г~а (б~а)
мое^го. пњ'снь въспоеM влDцњ г~ђ пњснь но'вђ пои^мъ б~ђ на'шемђ” А$дона'и г~ь вели'къ е^си т^ы, и^
пресвњтелъ в си'лњ, е^гоже ѓ^долњти никтоже
мо'жетъ. тебњ слђжитъ все творе'нїе твое.
*ја%ко рече и^ бы'ша *посла дх~ъ свои и^ създа'шася. и^ нsњ противля'ющагося гла'сђ твое^мђ”
Горы эT ѓ^снова'нїя дви'гнђтся съ водами, ка'менїе ја%ко во'скъ раста'етъ преD лице'мъ твои^мъ” (И$) боя'щїи же ся тебе (г~и), вели'цы бђдђт# преD тобо'ю вы'нђ” Го'ре ја^зы'кђ въста'ющемђ на лю'ди моя`. г~ь ё^бо всемогїи эTмще'нїе възда'стъ и^мъ. и^ въ дн~ь сђдныи посњ834
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ти'тъ и^хъ, дая` ѓ%гнь и^ че'рвь въ пло'ть и^хъ,
да жгђщися (-)3 терпя'тъ въ вњ'ки” И$
бы'сть по ѓ^долњ'нїи, и^ вси лю'дїе снидо'шаs въ
і^ерsлимъ поклони'тися г~ђ (б~ђ)” И$ а'бїе по ѓ^чище'нїи принесо'ша (-)4 всясож#же'нїя, и^ жрътвы
ѓ^бњща'нїя (-)5” И$ю^ди'џъ же вся съсђды бра'нныя ѓ^лофе'рновы ја%же да'ша е'и людїе, и^ завњсђ
ю%же сама взя` даде` въ прокля'тїе вњчнаго
въспомина'нїя” И$ бы'ша лю'дїе веселя'щеся ра'достїю по чи'нђ ст~ыхъ, и^ три мsцы ра'дость
сего ѓ^долњ'нїя празнова'ша съ и^ю^ди'џою” По
днехъ же сиX е^ді'нъ ко'жDо ѓ^брати'ся въ своя си”
И ю^ди'џъ вели'ка бы'сть въ виџђлїи и^ просла'вися (и%мя ея`) въ все'и земли` і^и^л~евњ” Поне'же
дана` бы'сть е'и чистота къ красотњ е^я`, и^ не
позна` мђж'а во вся дн~и живота свое^го, по ё^мертвїи манасеи мђж'а е^я`” И$ въ дн~и пра'здника хожда'ше съ вели'кою сла'вою” Пребы'сть же
в домђ мђж'а свое^го лњтъ, р~е, и^ ѓ^ста'ви а%брђ
(рабђ`) свою` свобоDнђ” И$ ё'мре (і^ё^ди'џъ) и^ погребе'на со мђж'емъ своиM въ виџђлїи” И$ пла'кашася
е^я` вси лю'дїе, з~, дн~їи” Въ всњхъ же дн~ехъ
живота` е^я`, не бысть смђща'ющаго (людїи
і^и^л~евыхъ)6” Но и^ по смр~ти е^я лњта многа”
дн~ь же пра'зDника сего ѓ^долњ'нїа эT е^вре'и в число`
ст~ымъ дн~емъ прие'млется, и^ празнђется (и^ми)7 да'же и^ до днесь”

Отже, всемогутній Господь помстою
їм віддасть, і в день суду відвідає їх,
21 даючи вогонь і черв’яки у їхнє тіло, щоб, горіючи, терпіли навіки. 22 І
сталося, що по перемозі ввесь народ
зійшовся до Єрусалиму – поклонитися Господеві Богові. І зразу після очищення принесли всепалення й обіцяні жертви. 23 Юдита ж ввесь Олоферновий військовий посуд, який дали їй люди, і завісу, яку сама взяла,
дала на прокляття, на вічну пам’ять.
24 І народ веселився радістю за чином святих, і три місяці святкували з
Юдитою радість цієї перемоги. 25 По
цих же днях кожний повернувся до
себе. І Юдита була славною в Витулії, і її ім’я прославилося в усій ізраїльській землі. 26 Тому що їй дана
була чистота до її краси і вона не пізнала мужа в усі дні свого життя по
смерті її чоловіка Манасії, 27 і в дні
празника вона ходила з великою славою. 28 Вона ж залишалася в домі
свого мужа 105 літ і дала своїй абрі,
рабині, свободу. І Юдита померла і
була похована зі своїм чоловіком у
Ветулії. 29 І її оплакував ввесь народ
7 днів. 30 В усіх же днях її життя не
було того, хто дошкуляв би ізраїльському народові, але також численні
роки після її смерті. 31 День же свята
цієї перемоги євреями зачислено в
число святих днів і святкується ними
аж і до сьогодні.

Коне'цъ кни'ѕњ и^ю^ди'џъ,
и%мать в себњ, глаv, ѕ~і”

Кінець Юдитиної книги.
Має в собі 16 глав.

КНИГА ЕСТЕРИ
ГЛАВА 1
лњто1 второ'е црsтва а^ртаће'рћа вели'кого.
въ прьвыи (дн~ь мsца) ниса'на, со'нъ ви'дњ
мардохе'и сн~ъ и^а^ровъ семе'ие^въ, (-)2 эT
племени венїами'ня. чл~къ і^ё^деяни'нъ
ѓ^бита'яи въ сђсњ гра'дњ. чл~къ вели'къ слђжа
въ дворњ цр~евњ. бњ же эT плњне'нїя е^гоже
плњни (навходоносо'ръ)3 цр~ь вављ=ло'ньскїи эT і^ерsлима, съ е^хонїемъ цр~еM и^ё^де'искимъ” И$ си'цево
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1a В другому році царювання великого Артаксеркса, в першому дні
місяця Нісана, сон побачив Мардохей, син Яірів, Семеїв, з племені Веніяминового, 1b чоловік-юдей, що
проживав в місті Сусa, чоловік великий, що служив у царському дворі. 1c
Був же він з полону, який захопив в
полон Навходоносор, вавилонський
цар, з Єрусалиму з Єхонієм, юдейсь-
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ким царем. 1d І це було видіння його сну, який він побачив: і ось страшний голос і громове трясіння і замішання на землі; 1e і ось прийшли
два готові великі змія, борючись зі
собою, і їхній голос був великий, 1f
і від їхнього голосу кожний народ
приготувався до бою, щоб вигубити рід праведних; 1g і ось день темряви і морок, скорбота, і пригнічення, і озлоблення, і велике замішання на землі; 1h і заклопотаним був
всякий праведний народ, боячись
його злоби, і приготувалися на погибель, і закричали до Господа. 1i
Від їхнього ж крику був знак: наче
з малого джерела велика ріка, багато води, 1k і світло, і сонце засяяло,
і пригнічені піднеслися і пожерли
славних. 1l І, збудившись, той Мардохей, що побачив цей сон, те, що
Бог побажав зробити, і він тримав
цей сон у своєму серці і в кожному
слові бажав зрозуміти його аж до
ночі. 1m І мовчав Мардохей в дворі
з Ґаватом і Тарром – двома євнухами царя, що стерегли двір. 1n І він
почув їхні думки і рішення, дослідив і зрозумів, що готують свої руки, щоб убити царя Артаксеркса. І
сказав він цареві про те, що вони
задумують. 1o І цар їх допитав. І як
вони визнали, і вони були повішені. 1p І цар записав ці слова на пам’ятку і записав ці слова про Мардохея. 1q І цар наказав Мардохеєві
служити в дворі і дав йому дари задля цього. 1r І Аман Амадатів, Вуґеїв, був славний перед царем. І він
побажав вчинити зло Мардохеєві і
його народові задля двох царських
євнухів. 1s І після цих слів сталося
в днях Артаксеркса: він, цей Артаксеркс, що володів від Індії 127-ма
індійськими країнами 2 в тих же
днях, коли Артаксеркс сів на престолі свого царства у місті Сусані, 3
в третьому ж році свого царства він
зробив бенкет своїм вельможам і
іншим народам, перським і мидським славетним і начальникам. 4 І
після цього, коли він показав багатства і славу свого царства, після того, як показав багатство свого царства і красу своєї веселості в 180-х
днях, 5 коли ж закінчилися дні бенкету, цар зробив бенкет всім людям, що їх знайшов в Сусані, від
великого аж і до малого. Був же
бенкет впродовж сімох днів у царському дворі, 6 що був прикрашений зеленими висоновими завісами, розвішаними на синіх і червоних шнурках, на золотих і срібних
кільцях на стовпах, лежаки були золоті і срібні і вимощені смарагдовим і пининським камінням та бі-
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(б^њ видњнїе сна` е^го и^же видњ)4, и^ се [гла'съ]5
(ё^жасныи), (и^ гро'мныи трђсъ)6, [и^]7 смяте'нїе
на земли`” И$ се дв^а ѕмїа вели'ки гото'ви прїидо'ша межDђ собо'ю борю'щеся” И$ бы'сть (гла'съ
и^хъ)8 вели'къ, и^ гла'сомъ и^хъ ё^готовися
вся'къ ја^зы'къ на' брань, да и^стребя'тъ (роD пра'веDныхъ)9” И$ се дн~ь тмы` и^ мра'ка, ско'рбь и^
тњснота [и^]10 ѓ^злобле'нїе и^ смяте'нїе велїе на
земли`, и^ възмђти'ся [вся'къ ја^зы'къ пра'веденъ]11 боя'щеся (зло'бы е^го)12, и^ ё^готови'шася
на поги'бель и^ возопи'ша къ [г~ђ]13. эT во'пля же
иX быs (зна'менїе), а^ки` эT ма'лаh и^стоqника рњка
велїя вода мно'га, [и^]14 свњтъ и^ сл~нце воZсїя, и^
смире'ннїи възнесо'шася, и^ појадо'ша сла'вныхъ” И$
възбнђвъ мардохе'и видњвыи со'нїе сїе [-]15 е^же
б~ъ въсхотњ` сотвори'ти. (и^) дръжа'ше (со'нїе) сїе
въ срDцы (си), и^ въ вся'комъ словеси` хотяше разђмњти е& даже до нощи, и^ ё^моlча` мардохе'и
въ дворњ со гава'џомъ и^ џа'рром# двњма е^внђхома цр~евома, и^же стрежа'хђ дво'рь. и^ слы'ша помышле'нїя и^ совњты и^хъ и^спыта`, и^ разђмњ`
ја%ко гото'вятъ рђцњ [свои]16 (ё^би'ти)17 (цр~я а^ртаће'рћа)18. и^ сказа` цр~ю (ја%же ѓ^на` помышля'ютъ)19, і^ и^спыта` (я&) цр~ь (-)20, і^ (и^сповњда'шася, и^)21 повњшени бы'ша. и^ написа` цр~ь словеса`
сїя на па'мять, и^ мардохе'я написа` ѓ^ словесе'хъ си'хъ. и^ повелњ` цр~ь мардохе'ю слђжити въ
дворњ`, и^ да'сть е^мђ да'ры сего ради. и^ бњ` а^ма'нъ, а^мада'џовъ, вђге'ѓвъ сла'венъ преD цр~емъ,
и^ въсхотњ` ѓ^злоби'ти мардохе'я и^ людїи е^го,
двђхъ ради е^внђховъ цр~евыхъ” И$ бы'сть по словесе'хъ сихъ въ днеX а^ртаће'рћа. сїи а^ртаће'рћъ эT
(синдикїя)22, (и^же) (ѓ^блада` рк~з, страна'ми)23
(и^ндњ'искими)” Въ дни же ты'я е^гда сњде на
столњ [црsтва свое^го]24 а^ртаће'рћъ, в (сђса'нњ)25
гра'дњ. въ тре'тїе (же) лњто црsтва свое^го, [сътвори` пи'ръ]26 вельмо'жамъ [свои^мъ]27, и^ прочимъ
ја^зы'коM, (-)28 прьскимъ и^ ме'дъскимъ сла'внымъ
и^ нача'лнымъ (-)29. и посемъ е^гда` показA (-)30 бога'т#ства (и^ честь црsтва свое^го” По показа'нїи же
бога'тества) црssтва свое^го, и^ красоты` весе'лїя
[-]31 свое^го въ [р~п днїи]32. е^гда' же и^спол#ня'ше
дни [пи'рђ]33, сътвори` цр~ь (-)34 (всњмъ) лю'демъ
е^ли'коже и^хъ ѓ^брњте` в (сђса'нњ)35, [эT вели'ка
даже и^ до ма'ла. (бы'сть же) пи'р#]36 [по седмь
днїи]37 въ дворњ` [-]38 цр~евњ ё^краше'немъ вис#со'н#ными [-]39 зеле'ными завњсами ё^чине'ными на
ё'жахъ си'нятныхъ и^ чрьвлени'чныхъ, въ крђзехъ зла'тыхъ и^ сре'бряныхъ. на столпњхъ (-)40
ло'жа зла'та и^ сребряна, и^ намо'щена ка'менїемъ
змарагдовыM и^ пини'нъским# и^ (мраморомъ бњлыM)41, и^ плащени'цы съ пестрота'ми разлиqными,
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и^ ја%ко и^зрастающая (на ниX вњтвїа ши'пковъ)42” (И$) (сосђды)43 зла'ты и^ сре'бряны и^ ка'менїи а^н#џракїискими и^ киликїискими предълежа'ща цњно'ю (злата) тала'нт#, Wл~. [и^]44 вина`
мно'го (-)45 е^гоy са'мъ цр~ь пїя'ше. (и^) пи'тїе (-)46 с^е
не по ё^ставле'нномђ зако'нђ бы'сть” Та'ко б^о ё^ста'въ б^њ цр~евъ (на всњх# старњ'ишинахъ до'мђ
свое^го). и^ заповњда` и^кономомъ сотвори'ти во'лю
(-)47 мђжем#. та'кожде и^ а^сти'нь цр~ца сътвори`
пи'ръ жена'мъ в домђ` цр~вњ (е^гда`)48 цр~ь а^ртаће'ћъ въ (-)49 дн~ь седмыи (ё^добря'ше мысль)50
(свою) [во винњ`]51, (и^)52 реq а^манђ, и^ ваза'нђ, и^
[џа'рђ]53 и^ [вара'зђ]54 и^ (заџал#џа'вђ)55, и^ а^вата'зђ,
и^ џара'вђ, седьми'мъ е^внђхомъ, и^же слђжа'хђ
преD цр~емъ [-]56. привести` [а^сти'нь]57 цр~цђ предъ
него, е^же въцрsтви'ти е^я`, и^ възложи'ти на ню`
вњне'ць цр~ьскїи, и^ пока'зати ея` [всњмъ]58 началъствђю^щимъ [-]59 ја^зы'комъ, (-)60 зане` прекра'сна бысть, и^ не послђша е^го а^сти'нь цр~ца
пои^ти` со е^внђхи. и^ ѓ^печали'ся цр~ь и^ прогнњвася, [и^ гнњвъ (е^го) раждеже'ся в немъ]61. и^ рече
бли'жнимъ свои^мъ, си'це рече а^сти'нь, (сего раd
ё^бо сътвори'те)62 зако'нъ и^ сђдъ (ѓ^ сеM) и^ пристђпи'ша к немђ а^ркесе'и и^ (сарсоџе'и)63 и^ малисе'ар#, нача'лницы прь'скїи и^ ме'д#скїи, и^же (видяхђ лице`)64 цр~ево (і^) и^же сњдя'хђ прьвње
близъ цр~я. и^ възвњстиша е^мђ по зако'нђ
чт^о подоба'етъ сътвори'ти [цр~ци а^сти'ни]65 и^же не сътвори` повеле'нїя цр~я (а^ртаће'рћа), (не
прїиде б^о со)66 е^внђхи. и^ рече мђхеи преD цр~емъ
и^ боляры, не цр~я е^ді'наго посрами` а^сти'нь
цр~ца, н^о и^ вся` кня'зя и^ нача'лники (и^же
предъ)67 цр~емъ” І$ и^сповњсться (-)68 гл~ъ цр~цы
[-]69 ја%ко съпроти'вися цр~ю [-]70. си'це (и^) днесь
мђчи'телницы же'ны про'чихъ кн~ѕеи прьскихъ и^
ме'д#скихъ, ё^слы'шатъ цр~ю реченная эT нея,
дръзнђтъ та'коже бесчествовати мђжїи своиX
а^ще лю'бо е^сть цр~ю повели` црsкимъ повеле'нїемъ, и^ да напи'шетъ по ё^ста'вђ ме'дъскомђ
и^ прьскомђ да не бђдетъ и%нако, ниже да
внидетъ ктомђ цр~ца къ немђ. и^ црsтво ея`
да предасть цр~ь (-)71 лђ'чшеи ея`. и^ да бђдетъ послђшанъ ё^ста'въ эT цр~я, и^же сътвори'тъ въ (всемъ) црsтвїи е^го. и^ си'це вся`
же'ны възложатъ честь на мђжи своя`, эT (вели'ка да'же и^ од ма'ла)72. и^ годњ бысть сло'во
предъ цр~емъ, и^ вла'стьми. и^ сътвори` цр~ь ја%коже рече (е^мђ) мђхе'и, и^ посла` (кни'ги) къ
(всњмъ вла'стелемъ своиM)73, [къ вла'сти и^
власти]74 по гл~ђ и^хъ. ја%ко да (боя'тся иX же'ны, ё^твердиTся вся'комђ мђжђ вла'сть)75 в
(домђ` е^го)76, [ја%коже и^ ја^зыk людїи ко'ждо иX]77”
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лим мармуром, і були покривала з
різнорідними візерунками, і на них,
наче виростали, галузки ґранатових
яблук. 7 І посуд був золотий і срібний
та з антракійського і киликійського
каменя, що були оціннені на 30000
талантів золота, і багато вина, яке
пив сам цар. 8 І цей бенкет не був за
установленим законом, таким бо був
царський наказ до всіх страшин його
дому. І він заповів економам виконати бажання людей. 9 Також і цариця
Астина зробила бенкет жінкам в царському домі тоді, коли цар Артаксеркс. 10 У сьомому дні він уприємнював свій ум вином і сказав Аманові, і Вазанові, і Тарові, і Варазові, і
Заталтавові, і Аватазові, і Тараві, –
сімом євнухам, які служили перед царем, 11 ввести перед нього царицю
Астину, щоб поставити її царицею і
покласти на неї царський вінець, і
показати її всім начальникам народів,
тому що вона була прекрасною. 12 І
цариця Астина не послухалася його,
щоб прийти з євнухами. І цар засмутився і розгнівався. І його гнів в
ньому розгорівся, 13 і він сказав своїм друзям: Так сказала Астина. Отже,
задля цього зробіть закон і суд про
це. 14 І приступили до нього Аркесей, і Сарсотей, і Малисеар, перські і
мидські начальники, які бачили царське лице і які сиділи першими біля
царя, 15 і сповістили йому за законом, що належиться зробити цариці
Астині, яка не виконала наказу царя
Артаксеркса, бо не прийшла з євнухами. 16 І сказав Мухей перед царем
і боярами: Цариця Астина засоромила не одного царя, але й усіх
князів і начальників, що перед царем.
17 І визнаним буде слово цариці, що
вона протиставилася цареві. 18 Так і
сьогодні володарки, жінки інших
перських і мидських князів, почують
сказане нею цареві, відважаться так
само нешанувати своїх мужів. 19 Якщо є миле цареві, – накажи царським
наказом. І хай напишиться за мидським і перським приписом, хай не
буде інакше, ані хай більше не ввійде
до нього цариця, і її царство хай цар
дасть кращій від неї. 20 І хай вислуханим буде припис царя, який він
зробить в усім його царстві. І так всі
жінки, від великого аж і до малого,
віддадуть пошану своїм мужам. 21 І
любим було слово перед царем і
властями. І цар зробив так, як сказав
йому Мухей. 22 І він послав письма
до всіх своїх володарів, до влади і
влади за їхнім словом, щоб боялися
їхні жінки. Закріпилася за кожним
чоловіком влада в його домі, так як і
мова народу, кожного з них.
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црс4. 24

1 І після цих слів спинився цар
від гніву і більше не згадав Астини,
пам’ятаючи те, що сказав, як її засудив. 2 І сказали його царські слуги: Хай цареві пошукають невин
них гарних видом дівчат. 3 І хай
цар поставить шукача в усіх країнах свого царства, хай зберуть дівчат-дів гарних на вид до міста Сусани, до жіночого покою, і хай віддадуть царському євнухові, що стереже, і хай він дасть одіж та інші
потреби. 4 Яку цар полюбить, хай
поставить на місце Астини. І сподобалося цареві, і він так зробив. 5
І був юдейський чоловік в місті Сусані, ім’я йому Мардохей, син Аїрів, сина Семаїнового, сина Кисового, з племені Веніямина, 6 який
був полонений з Єрусалиму вавилонським царем *Навходоносором.
7 І в нього була дівчина з племені
Амінадава, батька його брата, їй
ім’я Естира, дочка його вуйка. І
дівчина була гарна і вродлива. По
смерті ж її батьків Мардохей прийняв її замість дочки. 8 І коли вони
почули царське слово і його закон,
зібралося ж багато дівчат у місті
Сусані під рукою Ґаня, і Естира
була прийнята до царського дому
рукою Ґаня, що був охоронцем жінок. 9 І цар полюбив дівчину своїми очима, і вона знайшла ласку перед ним, і він поспішився давати
дари для її влаштування, і дати їй з
царського дому сім дівчат, що служили, і догляд за дівчиною її зробив прегарною в жіночому домі. 10
І Естира не виявила свого народу і
свій рід, бо Мардохей заповів їй не
сповістити. 11 І Мардохей кожного
дня виходив напроти жіночого дому, щоб вивідати про стан Естири,
щоб їй не робили. 12 Бо таким був
час дівчини, щоб ввійти до царя,
коли сповнився закон 12-х місяців,
бо так сповнювалися дні очищення:
шість місяців в пахощах і в жіночих справах, шість місяців намазувалась оливковим миром. 13 І тоді
вона приходила до царя, і все, що
лиш вона сказала, він їй давав, коли
йшов з нею з жіночого дому і аж до
царського дому. 14 І вона на вечір
входила і вранці вона поверталася
до жіночого дому, до іншого царського євнуха під руку охоронця спальні, – і вона більше не приходила
до царя, але хіба що буде покликана по імені. 15 І коли настав жереб
Естери, дочки Амінадава, брата
Мардохеєвого батька, який взяв її
собі за дочку, ввійти до царя, вона
не додала нічого до того, що запо-
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Глvа, в~”
по словесе'хъ сиX ё^ста'вися цр~ь эT гнњва.
и^ не въспомянђ ктомђ` а^сти'ны, въспомина'яи е^ли'ко гл~а (-)1 ја^ко ѓ^сђди` ея`. и^
рњша [цр~ви]2 [слђги е^го]3, да взы'щђтъ
цр~ю дв~цы нерастлњнны кра'сны зракомъ. и^ да
поста'витъ цр~ь в#зыска'теля, въ всњхъ страна'хъ црsтвїя свое^го. (-)4 да съберђтъ дв~цы
дњвъстве'нїи, доброзра'чны, къ сђса'нђ градђ в
черто'гъ же'ньскїи. и^ да эTдадTђ е^внђхови цр~евђ
(е^же стреже'тъ)5, и^ да даs (ѓде'жда)6 и^ прочїи
потре'бы, (и^же ю& възлю'битъ цр~ь)7. да (поста'витъ)8 въ а^сти'ны мњсто, и^ годњ бы'сть цр~ю
(-)9, и^ сътвори` та'ко. и^ мђжъ б^њ і^ё^де'искїи в
сђса'нњ гра'дњ (-)10 и'мя е^мђ мардохе'и, сн~ъ а^и'ровъ, сн~а (симаи^на)11, сн~а (ки'сова)12, эT пле'мени
вениа^ми'ня, и^же бя'ше плене'нъ эT і^ерsлі'ма (-)13
*(навходосо'ромъ)14 цр~емъ вављ=лонъскимъ. и^ бя'ше е^мђ дв~ца (-)15 (эT племеня)16 а^минода'вля
бра'та эTц~а е^го, (-)17 и%мя е'и е^сџи'ръ (д#щи` ё'я
е^го” и^ бя'ше дв~ца кра'сна и^ доброзра'чна). по преставле'нїи же роди'телеи ея`, [прїяT ю& мардохе'и
въ дщере мњсто]18 (-)19. и^ вънегда ё^слы'шанъ
бысть [гл~ъ цр~евъ]20 [и^ зако'нъ е^го]21. собра'ша же
дв~ца мно'ги в сђса'нњ гра'дњ по рђкою (га'ня)22.
и^ бы'сть поя'та е^сџи'ръ в [доM цр~евъ]23 (рђко'ю
га'ня)24, и^же бя'ше храни'тель женьскїи. и^ (ё^люби` цр~ь дв~цђ ѓ^чи'ма свои^ма)25, и^ ѓ^брњте млsть
преD нимъ. и^ ё^бор#зи (пристро'ю е'и да'ры дая'ти)26. и^ седмь дв~ць и^же стоя'хђ да'ти е'и и^з
до'мђ цр~ева. и^ пристроя дв~цњ ея` ё^добрњла (-)27
в домђ` же'ньстњмъ. и^ не повњда е^сџи'р# людїи
свои^хъ и^ ро'дђ (свое^го). мардохе'и б^о заповњда е'и
не възвњща'ти, [и]28 на вся'къ дн~ь мардохе'и
въсхожа'ше противђ до'мђ же'ньскаго ё^вњдњти
(ми'ръ е^сџи'ри чт^о бы сътвори'ли е'и)29. си'це б^о
бњ` время дв~цъ и^же вни'ти къ цр~ю, е^гда и^спо'лниTся (зако'нъ), в~і мsць, ја%ко та'ко напол#ня'хђся
днїе ѓ^чище'нїю, [ѕ~ мsць]30, (въ а^рома'таX, и^ въ
пристро'яX женьскиX)31 [ѕ~ мsць]32 (нама'зђющися
ми'ромъ ѓ^ле'ѓ^вымъ)33, и^ тогда прихожда'ше къ
цр~еви. и^ все и^же а^ще рече дадя'ше е^и. прїити` с
не'ю и^з домђ же'ньскаго да'же (и^) до до'мђ цр~ева.
(и^) на вечеръ т^а бњ` приходя'щи. и^ заё'тра б^њ
възвраща'ющися к до'мђ же'ньскомђ къ дрђгомђ
(-)34 е^внђхђ цр~евђ (по рђцњ храни'телю ло'жницњ)35, и^ не прихожда'ше па'ки къ цр~ю. н^о е^гда
не бђдетъ позва'на и%менемъ. (и^) внегда (достђпи` жре'бїи)36 е^сџи'ринъ дщери а^минода'вли, бра'та
эTц~а мардохе'ѓва [и^же поя'лъ ю& себњ въ дщери
мњсто]37, прїити` къ цр~еви ничто'же приложи`
838
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е^же заповњда [е^и]38 е^внђхъ храни'тель же'ньскїи.
б^њ б^о е^сџи'ръ ѓ^брњта'ющи млsть преD всњми зря'щими ея” И$ бысть поя'та е^сџи'ръ къ [цр~ю а^ртаће'рћђ]39 въ в~і мsць и^же е^сть а^да'ръ, в [лњто
седмо'е]40 црsтва е^го. и^ ѓ^блюби` цр~ь е^сџи'ръ [па'че
всXњ дв~ць дв~ствениw]41, и^ ѓ^брњте блгDть паq всXњ
(-)42 и^ воZложи` (-)43 вњнецъ црsкїи [-]44 (на главђ`
е^я). и^ сътвори` цр~ь пи'ръ [вели'къ]45, всњм# вельмо'жамъ свои^мъ, и^ рабо'мъ (своиM) [з~ днїи]46, и^
воZнесе браk е^сџи'риn и^ сотвори` ё^тњ'хђ (зеMля'мъ
е^го)47, мардохе'и же слђжаше въ дворњ [цр~евњ]48.
[и^]49 е^сџи'р же не повњда'ющи рода свое^го, [н^и
лю'дїи свои^хъ]50. сице б^о заповњ'да е'и мардохе'и
боя'тися б~а и^ твори'ти за'повњди е^го. ја%коже
бя'ше [ё^твръди'лася]51 с ни'мъ (во' дн~и т^ы),
(-)52 е^сџи'р (же) не и^змњни ѓ^бы'чаа свое^го. (начаlнњишїи стра'жи ло'жа е^го, і^ ѓ^скорблени бы'ша
дв^а е^внђха (-)53)54, ја%ко преDпочтенъ бы'сть мар#дохе'и, (-)55 и^ска'хђ ё^би'ти а^ртаћерћа цр~я. и^ възвњсти'ша [сло'во мардохею]56, и^ сказа е^сџи'ри, (-)57
ѓ^на' (же) повњда цр~ю ја^же навњтђ'ютъ. цр~ь же
и^спыта дв^ђ е^внђхов#, (і^ и^сповњда'шася.) и^ (сего
ради) ѓ^бњси иX” И$ повелњ цр~ь положи'ти на па'мятъ въ цр~ьстеи кни'гохрани'телницы. ѓ^ бл~гоё^мїи мардохеѓ'вњ въ похва'лђ”

Глvа, г~”
1

(по) си'хъ прослави цр~ь а^ртаћерћъ а^мана
сн~а а^мадаџђина (вђсе'искаго)2, и^ възнесе е^го и^ преDпочиташеся всXњ дрђговъ е^го, и^
вс^и и^же въ дворњ [цр~я]3 поклоня'хђся е^мђ, си'це б^о повелњ цр~ь твори'ти” Мар#дохеи же
не кла'няшеся е^мђ, и^ гл~аша (вс^и раби`) и^же въ
дворњ цр~евњ мардохе'ю. мардохе'ю чт^о ради престђпа'еши за'повњдь цр~евђ, по вся же дн~и
гл~ахђ е^мђ и^ не послђшаше и^хъ” И$ възвњстиша
а^ма'нђ, ја%ко мардохе'и (съпротивля'ется повелњнїю цр~вђ)4” И$ повњда и^мъ мардохе'и ја%ко і^ё^де'янинъ е^сть. и^ ви'дњ а^манъ ја%ко не покланя'ется е^мђ мардохе'и, [и^]5 раз#гнњ'вася ѕњло” И$
въсхотњ погђбити (вс^я) [і^ё^де'я, и^же съ всемъ
цр~ьствњ а^ртаћер#ћовњ]6, и^ сътвори'ти совњтъ” В
лњто (же), в~і, црsтва а^ртаћер#ћова (-)7 меташа
жребїи дн~ь эT дн~я, и мsць эT мsца” ЈА/ко погђби'ти въ е^ді'нъ дн~ь роD мардохе'ѓвъ. и^ паде
жре'бїи въ д~і [дн~ь]8 мsца, и^же е^сть а^даръ. и^ гл~а
а^манъ къ цр~ю а^ртаћерћђ гл~я, е^сть лю'ди раз#сїаны въ (всњхъ) ја%зы'цњхъ, по все'и земли црsтва твое^го. [и^]9 зако'нъ иX и^ноэTбраZныи (и^
стра'нныи), паче всXњ ја^зы'къ. (и^) зако'на цр~ьска
не слђша'ютъ, (не наё^стихъ)10 цр~ю ѓ^ставити
и^хъ. (и^) а'ще годњ е^сть цр~ви да повелитъ по839

вів їй євнух, – сторож жінок. Бо Естира знаходила ласку перед всіма,
що її бачили. 16 І Естира була приведена до царя Артаксеркса у 12-му
місяці, який є Адар, у сьомому році
його царства. 17 І цар полюбив Естиру понад всіх дівчат-дівиць, і вона знайшла ласку понад всіх. І він
поклав царський вінець на її голову, 18 і цар зробив великий бенкет
всім своїм вельможам і своїм рабам
на 7 днів, і вивищив весілля Естери, і зробив потіху його землям. 19
Мардохей же служив в царському
дворі, 20 і Естир же не об’явила
свого роду ані свого народу, бо так
заповів їй Мардохей: боятися Бога і
виконувати його заповіді. Так як
була, скріпилася з ним, у дні ті Естира ж не змінила своєї поведінки.
21 Головні сторожі його спальні, оба євнухи, й були ображені, тому
що вшанували Мардохея. Вони шукали вбити царя Артаксеркса 22 і
сповістили слово Мардохеєві, і він
сказав Естері. Вона ж сказала цареві те, що задумують. 23 Цар же допитав двох євнухів – і вони визнали. І задля цього він їх повісив. І
цар наказав поставити на пам’ять в
царській бібліотеці, в похвалу про
добру поведінку Мардохея.

Глава 3
1 І після цього цар Артаксеркс
прославив Амана, сина Амадатуїного, Вусейського, і підняв його і
вшанував понад всіх його друзів. 2
І всі, що були в дворі царя, покланялися йому, бо так цар наказав чинити. Мардохей же йому не кланявся. 3 І сказали всі раби, що в царському дворі, Мардохеєві: Мардохеє,
задля чого ти переступаєш царську
заповідь? 4 Кожного ж дня йому
говорили, і він їх не слухався. І
сповістили Аманові, що Мардохей
протиставиться царському наказові. І сказав їм Мардохей, що він є
юдеєм. 5 І Аман побачив, що Мардохей йому не кланяється, і дуже
розгнівався, 6 і захотів вигубити
всіх юдеїв, що в усьому царстві Артаксерксовім. 7 І зробили нараду. В
12-му ж році Артаксерксового царства кинули жереб з дня на день і
місяць на місяць, щоб в одному дні
вигубити рід Мардохея. І жереб
випав на 14-ий день місяця, який є
Адар. 8 І сказав Аман до царя Артаксеркса, кажучи: Є народ розсіяний між всіма народами по всій
землі твого царства, і їхній закон
відрізняється і є чужий понад всі
народи, і царського закону вони не
слухаються – я не судив їх цареві
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оставити. 9 І якщо цар вважає, хай
вирішить їх вигубити, я ж запишу до
царської скарбниці 10000 талантів
срібла. 10 І цар, знявши свій перстень
зі своєї руки, і дав Аманові, щоб запечатати письмо, що написане проти
юдеїв. 11 І сказав цар Аманові: Отож
срібло ти собі тримай, народові ж
зроби як хочеш. 12 І покликано царських писарів в 13-му дні першого
місяця, і вони написали, так як їм
наказав Аман: Воєводам і начальникам по всіх країнах від Індійської області і аж до Ефіопії, 127-м країнам,
володарям над народами – за їхньою
мовою. За наказом царя Артаксеркса.
13a І Аман послав з листом послів до
всього Артаксерксового царства, щоб
вигубити жидівський рід в одному
дні, 12-го місяця, що є Адар, і щоб
розграбувати їхній маєток. 13b Вміст
же листа був таким: Великий цар Артаксеркс начальникам 127-х країн і
місцевим володарям, що від Індійської землі і аж до Ефіопії, так пише:
13c Я запанував над багатьма народами, і я опанував всю вселенну, і я
піднесений не сміливістю влади, а
лагідністю, і постійно пануючи тихістю, забажав подати нашим підвладним безклопітне життя, і зберігаючи
своє царство без клопоту і без бурі
аж до кінця, й обновити всіма людьми бажаний мир. 13d І, отже, коли я
запитав моїх радників, як це можна
довершити, він, що у нас промовистий розумністю і незмінно закріплений в добрім помислі і твердій вірі, і
одержав друге місце в царських справах, Аман, 13e сказав нам, що в усіх
племенах, що у всесвіті, змішаний є
якийсь ворожий народ, що противиться законові в кожному народі. І
вони завжди нехтують царськими наказами, так що й не закріплюється те,
що вами безвинно управляється від
початку. 13f І зрозумівши, що одинокий цей народ завжди противиться
кожній людині зіпсуттям, заведенням
же чужих законів і зміною, і ворожо
настроєний до наших наказів, і доконує найгірше зло, щоб наше царство не одержало спокій і тишину,
13g Ми, отже, наказали тих, що вам
вказані в листах Аманом, який наставлений над царськими ділами і
другий по нашому царі, всіх ворогів з
жінками і дітьми, все коріння вигубити мечами без будь якого милосердя і пощади у 14-му дні 12-го
місяця, що є Адар, поточного року.
13 Щоб ті, що віддавна і сьогодні є
ворогами, в одному дні гірко пішли
до пекла. І на дальший час спокійним
і без клопоту нам проходило життя
до кінця. 14 Листи ж послань були
виставлені в країнах, і наказано було

Естера 3,14

гђби'ти я&” (А/з же)11 запишђ въ сокровище цр~ево, (Wі~, тала'нтъ сребра`)12. и^ снемъ цр~ь прьстеn
[сво'и]13 (съ рђки свое'я и^) да` [-]14 а^манђ, да запечатлњ'етъ (писа'нїе), е^же напи'санно на і^ё^деи`”
И$ ре'че цр~ь а^ма'нђ, сребро` ё^бо и^мњи ты (себњ),
людеM же сътвори` ја%ко хощеши. и^ призва'ни бы'ша писцы` цр~еви, (въ г~і дн~ь, мsца пр'ьваго)15. и^
написа'ша ја%коже повелњ (и^мъ) а^ма'нъ. вое^водамъ и^ нача'лникомъ по всњхъ стра'нахъ, эT
и^ндїискїя ѓ%бласти, да'же и^ до е^фїѓ^пїи`, рк~з,
стра'намъ начал#ствђю^щимъ наD ја^зыки по и^хъ
ја^зы'кђ, по повелњнїю а^ртаћерћа цр~я” И$ посла`
послы` съ писанїемъ (а^ма'нъ), въ (все`) (црsтво
а^ртаћерћово)16, да побїюT роD жидовъскїи въ дн~ь
е^ді'нъ. мsца в~і, и^же е^сть а^даръ, и^ да въсхитяT и^мњнїя и^хъ. писа'нїе же е^пистолїи сицево б^њ” Цр~ь вели'кїи а^ртаћерћъ, (начал#ствђющиM,
рк~з, стра'намъ, и^ поDѓ^бла'стнымъ вла'стелеM и^же
эT и^ндїискїя земли`, да'же и^ до е^фїѓ^пїи)17 сїя
пи'шеT. наD мно'гими цр~ьствова ја^зы'ки, и^ вс^ю
ѓ^бъдръжа` вселеннђю. (и^) въсхотXњ не дръзостїю възносиM ѓ%бласти, н^о кротостїю и^ тихостїю всегда` правя. (беZмяте'жна жи'тїя ё^стро'ити поDрђчникоv (на'шиX))18 (-)19, и^ црsтвїе свое
(беZмол#вно и^ неволнђ'емо)20 даy до конецъ соблюда'я” и^ ѓ^бновити жела'емыи всњмъ чл~комъ
ми'ръ. (и^) въспроси'вшђ (-)21 м^и совњтники (моа`),
ка'ко ё^бо мо'щно е^сть сїе съвръшити. и^же ё^
насъ цњломђ'дрїемъ пресловђтыи, и^ въ бл~говоленїи неи^змњнны и^ твердњи вњрњ ё^твержDенъ, и^ вто'рђю часть въ црsкихъ (-)22 полђчиv,
а^манъ, сказа наM въ всњхъ по вселеннњи колњнахъ смњша'емыхъ вражебныхъ лю'дехъ нњ'кихъ, зако'нђ съпроти'вныхъ къ вся'комђ ја^зы'кђ”
И$ (повелњнїя црsкая всегда` небрегђщих#)23, кое^
же не тверди'тися е^же эT [ваs]24 непоро'чне прави'мо сънача'лне” (И$) разђмњвше ја%ко се'и ја^зыk е^ді'нъ, съпротивля'ется всегда всякомђ чл~кђ
(развращенїемъ). ё^ставленїемъ же законовъ
стра'нныхъ і^ и^змњне'нїеM. и^ вражебнњ ё^строяемъ къ на'шимъ повеленїемъ, (и^) ѕлњиша (ѕл^а
съвръша'я)25, дабы` црsтвїе на'ше не полђчило
тихость и^ смиренїе” ПовелњхоM ё^бо сказоваемыхъ вамъ, въ гра'мотахъ эT а^ма'на, ё^чиненаго на вещехъ (црsкихъ), и^ втораго (эT цр~я)26
на'шего” Всњхъ (враговъ) со жена'ми и^ чады
(ме'чи) погђбити вс^еко'ренне (-)27, беZ вся'кїя ми'лости и^ пощадњнїа, въ д~і [дн~и]28, в~і мsца (и^же е^сть) а^даръ, настоя'щего лњта. да бы'вши дре'вле и^ нн~њ враѕи въ е^ді'номъ дн~и гор#ко
въ а'дъ шеDше” (и^) въ про'чее время ти'хо и^
безъмол#вно (жи'тїе до конца намъ прохо'диT)29.
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е^пистолїи же посла'нїемъ и^злагахђся по странамъ, и^ повелњно бы'сть всњмъ [-]30 гото'вомъ
быти въ (ё^реченныи дн~ь)31. [-]32 цр~ь же и^ а^манъ, пирђюще наслажа'хђся, [граD же сђса смятя'шеся]33”

Глvа, д~”
ардђхе'и же разђмњвъ замышля'емое, (и^
вс^е е^же творя'ше цр~ь). раздра` ры'зы своа и^
ѓ^блечеся въ врњтище, и^ посыпася пепелоM, (-)1 скочив# въ простран#нђю ё%лицђ гра'да, (и^) возопиv во'плеM вели'кимъ (и горкиM)” ВозимаеTся ро'дъ ничто'же пристђпи'выи. и^ прїи^де да'же
до вратъ цр~евыхъ (-)2, не лњть б^о бњ` е^мђ
внити въ дво'ръ, въ врњтище ѓ^блеченђ, и^ пепеломъ (ѓ^сы'панђ сђщђ). и^ въ вся'кои странњ
и^дњже показа'хђся писа'нїя [цр~ева]3, во'пль (б^њ)
и^ плачъ и^ рыда'нїе преве'лїе і^ё^деѓ'мъ, [и^]4 врњтище и^ пепелъ постила'хђ себњ`” И$ внидо'ша
дв~ы (къ е^сџи'ри цр~цы) и^ е^внђхи (-)5 и^ възвњсти'ша е'и, и^ ё^жасе'ся (цр~ица ѕњло)6 бы'вшемђ. и^
посла` ры'зы ѓблещи маrдохе'я и^ сняти (вре'тище
е^го)7, [и^]8 не въсхотњ прїяти” Є$сџи'ръ же призва а^храџе'я скопца свое^го предъстоа'щего е'и, и^
посла` (е^го) ё^вњ'дњти (-)9 эT (мардђхе'я)10 и^стенђ, (чт^о е^сть слђчьшееся)” Мардохе'и же сказа
[е'и]11 бы'вшее, і^ ѓ^бњща'нїе е^же ѓ^бњща` а^маn цр~ю
въ съкровищныи до'мъ (положи'ти), [Wі~, тала'нтъ]12 (сребра`), да погђби'тъ і^ё^де'и” И$ писа'нїе (сложеное въ (сђса'нњ гра'дњ)13)14 на погђбле'нїе и^хъ, (и^) даде [е&]15 (скопцђ) показа'ти е^сџири.
и^ рече е^мђ заповњ'дати е'и, [и^ти` къ цр~ю (и^) моли'ти]16 (е^го), (да)17 ё^млsръди'тъ е^го ѓ^ лю'дехъ
(свои^хъ)” помина'ющи дн~ь смире'нїя свое^го, ја%ко
въспитана быs въ рђцњ мое'и” зане` а^ма'нъ вто'рыи эT цр~я, гл~а проти'вђ на'мъ на смр~ть. призови г~а и^ гл~и цр~ю ѓ^ насъ, і^ и^зметъ на'съ эT
(го'ркїя) смр~ти” [Прїиде же]18 а^храџе'и, (и^) повњда [е^сџи'ри]19 вс^я гл~ы (мар#дохе'ѓ^вы)20” [И$]21 рече
е^сџи'рь къ а^храџе'ю и^ди к мардохею, и^ рцы [е^мђ]22 ја^ко [ѓ^бы'чая]23 (цр~евы вс^я)24 вњси, ја%ко
вся'къ мQђ и^ли жена`, а%ще прїидетъ къ цр~еви
въ (внђтрьнїи доM)25 не призва'нъ, нњсть е^мђ сп~се'нїя. точїю к немђже а^ще простретъ (-)26
зла'тыи же'злъ, се'и спасенъ бђ'детъ. (а^ а'зъ)27
нњсмь звана внити къ цр~ю, с^е ё^же (л~ дн~їи)28.
и^ възвњсти а^храџе'и мардохе'ю вс^я гл~ы е^сџи'рины” И$ рече мардохе'и къ а^храџе'ю, і^ди и^ рцы е'и
(не мни` с^и е^сџиr)29 (въ мы`сли свое'и), ја%ко т^ы
е^ді'на сп~сешися въ црsтвїи па'че всXњ і^ё^де'и. зане
а%ще преслђшае^ши в# сїе вре'мя эT и'нюде сп~се'нїе
и^ покро'въ бђдеT і^ё^де'ѓM, тыy и^ до'мъ эTц~а тво841

всім бути готовими на призначений
день. 15 Цар же і Аман бенкетуючи
насолоджувалися, місто ж Суса
було в замішанні.

Глава 4
1 Мардухей же, зрозумівши задумане і все, що цар творив, роздер
свою одіж і зодягнувся в мішковину, і посипав себе попелом, вискочивши на широку вулицю міста, і
закликав великим і гірким криком:
Вигублюється народ, що в нічому
не переступив. 2 І він прийшов аж
до царської брами, бо не годилося
йому ввійти до двору зодягненим в
мішковину і посипаним попелом. 3
І в усякій країні, де виголошували
царське письмо, був крик і плач і
превелике ридання юдеям, і стелили собі мішковину і попіл. 4 І ввійшли дівчата і скопці до цариці Естери та сповістили їй. І цариця дуже жахнулася тим, що сталося. І
вона послала одіж, щоб зодягнути
Мардохея і зняти його мішковину, і
він не побажав прийняти. 5 Естир
же покликала свого скопця Ахратея, що йшов перед нею, і вона його послала довідатися від Мардухея
правду про те, що сталося. 7 Мардохей же сказав їй те, що сталося, і
обіцянку, яку цареві обіцяв Аман, –
покласти 10000 талантів срібла до
скарбного дому, щоб вигубити юдеїв. 8 І письмо, покладене в місті
Сусані на їх вигублення, дав його
скопцеві, щоб показати Естирі. І
він сказав йому заповісти їй піти до
царя і благати його, що зробити
його милостивим до народу свого,
згадуючи день свого впокорення,
що вона була вихована під моєю
рукою. Тому що Аман, другий по
царі, промовив проти нас на
смерть. Приклич Господа і заговори до царя за нас. І хай спасе нас
від гіркої смерті. 9 Прийшов же
Ахратей і розповів Естирі всі Мардохеєві слова. 10 І сказала Естира
до Ахратея: Піди до Мардохея і
скажи йому, що 11 знаєш всі царські звичаї, що кожний чоловік чи
жінка, що непокликаним прийде до
царя, до внутрішнього дому, – немає йому спасіння. Лише кому лиш
він простягне золоту палицю, – цей
спасеться. А я не є покликана ввійти до царя ось уже 30 днів. 12 І
сповістив Ахратей Мардохеєві всі
Естирині слова. 13 І сказав Мардохей до Ахратея: Піди і скажи їй: Не
думай собі, Естиро, у своїй думці,
що ти одинока в царстві спасешся
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понад усіх юдеїв. 14 Бо якщо не послухаєшся в цьому часі, з іншого місця буде юдеям спасіння і покров, а ти
і дім твого батька – згините. І, хто
знає, чи не на час цей ти стала царицею? 15 І Естир послала Ахратея до
Мардохея, кажучи йому: 16 Іди і збери всіх юдеїв, яких знайдеш в місті
Сусані. І постіть за мене, і не їжте ані
не пийте впродовж трьох днів день і
ніч, а я і мої служниці також не будемо їсти. І тоді я ввійду до царя поза
законом, хоч і щоб мені трапилося
згинути. 17 І пішовши Мардохей зробив так, як йому заповіла Естира, 17a
і помолився до Господа, згадуючи господні діла. І сказав: 17b Господи!
Господи! Царю! Вседержителю! Бо у
твоїй владі є це все, і немає нікого,
що противиться тобі своєю славою,
коли бажаєш спасти Ізраїля. 17c Адже Ти створив небо і землю, і все, що
дивує людину під небесами, і Ти є
Господом всього! І немає нікого, хто
Тобі протиставиться, Господи! 17d
Ти знаєш усе. І Тобі, Господи, все відоме! Що не з клятви, ані не з гордості, ані не з любові до слави я це
зробив, щоб не поклонитися прегордому Аманові. І що я зволив би цілувати і підошви його ніг за ізраїлеве
спасіння. 17e Але я це зробив, щоб не
дати чоловікові слави понад божу
славу. І не поклонюся нікому, хіба
моєму Господові! І не зроблю це в
гордості! 17f І тепер, Господи Боже!
Царю! пощади твій народ, бо дивляться на нас, щоб вигубити, і побажали вигубити твоє насліддя, що від
початку. 17g І не погорди твоїм насліддям, яке Ти собі викупив з Єгипту, 17h вислухай мою молитву і змилосердься над своїм насліддям, поверни наш плач на радість, щоб, живучи, ми хвалили твоє ім’я, Господи!
І не вигуби уста тих, що тебе хвалять,
Господи! 17i І ввесь Ізраїль кричав зі
сильним зідханням, бо смерть є перед їхніми очима. 17k І Естира ж, цариця, перелякана через смерть батьків, прийшла до Господа. І скинувши
одіж своєї слави вона зодягнулася в
одіж приниження і плачу, і замість
дорогих і запашних мазей, посипала
свою голову попелом і гноєм – і дуже
принизила своє тіло. І кожне місце
своєї радості наповнила своїм плетеним волоссям і молилася до Господа
Бога ізраїльського. І сказала: 17l Господи мій! Царю наш! Ти сам один
поможи мені одній, що немає помічника, хіба лиш Тебе, бо моя біда на
моїх руках. 17m Я чула від мого народження в племені моєї родини, що
Ти, Господи, взяв Ізраїля з усіх народів, і наших батьків – з усіх їхніх прабатьків на вічне насліддя, і зробив їм

Естера 4,17m

е^го погибнете. и^ кт^о вњсть а^ще въ время
сїе црsтвова'ла е^си. и^ посла` е^сџи'ръ (а^храџе'я)30
къ мардохе'ю гл~ющи (е^мђ). и^ди` (и^) събери
[вс^я]31 і^ё^де'я, и^хже (ѓ^бря'щеши) в сђса'нњ
[гра'дњ]32, и^ пости'теся мене ра'ди, и^ не ја^сте
а^ни пїете по три` дн~и, (дн~ь и^ но'щь)33. [-]34
а'зъ [-]35 и^ слђжебницы моя` такоже не и'мамы
ја%сти” И тогда` вни'дђ къ цр~ю кро'мњ за'кона
да а'ще и^ поги'бнђти бђ'детъ м^и” И$ шеD мардохе'и (и^) сътвори' ја%коже заповњ'да е^мђ е^сџи'ръ.
и^ моли'ся гв~и помина'юще (-)36 дњ'ла гн~я” И$ реq
г~и г~и цр~ю вседръжи'телю, ја%ко въ вла'сти
твое'и сїе вс^е е^сть, и^ нњсть противля'яися
тебњ (никто'же сла'вою свое^ю), вънегда` въсхо'щеши спасти` і^и^л~я” ЈА/ко т^ы сътвори` нб~о и^
зе'млю, и^ вс^е ё^дивля'ющее (чл~ка) по'дъ нб~сем#.
и^ г~ь е^си всXњ, и^ нsњ и^же проти'виTся тебњ г~и,
т^ы вся` вњси [и^]37 ты (вся`) знае^ши г~и. ја%ко
не въ клятвњ, ни' в гордости, ни'же въ
тщесла'вїи сътвориX с^е, е^же не поклонитися
прегордомђ а^ма'нђ” (и^) ја%ко бл~говоляX бы` лобза'ти (и^) плеснњ но'гъ е^го, сп~сенїя ради і^и^л~ева.
н^о (сїя сътворихъ)38, да не воздаM сла'вы чл~кђ,
паче сла'вы бж~їя. и^ не поклоню'ся никомђж'е,
ра'звњ (-)39 г~ђ мое^мђ, и^ не сътворю сїя въ
гордости” И$ нн~њ г~и б~е цр~ю [-]40 пощади лю'ди
твоя, ја^ко зазираютъ на'мъ въ поги'бель. и^
вожделњша погђби'ти, е^же и^знача'ла наслњдїе
твое. (и^) не презри достоа'нїе твое, е^же [и^зба'вилъ е^си себњ]41 эT [-]42 е^гљ=пта. ё^слы'ши
мл~твђ мою, и^ ё^млsрди'ся наD наслњдїемъ своимъ. (-)43 ѓ^брати рыда'нїе на'ше въ веселїе, да
живђще въсхва'лимъ [и'мя твое]44 г~и” и^ не погђби ёстъ въсхваля'ющихъ тя [г~и]45” И$ весь
і^и^л~ь вопїа'ше (съ воздыха'нїемъ крњпким#)46,
ја%ко смр~ть (-)47 преD ѓ^чима и^хъ е^сть” И$ е^сџи'ръ
(же) цр~ца (ё^страшена смр~ти ради (родителеи),
прїиде къ г~ђ)48 (-)49” И$ сне'мъши ры'зы сла'вы
свое'я, (и^) ѓ^блечеся в ры'зы тњсноты и^ пла'ча.
и^ в мњсто мноhцњныхъ ма'стеи и^ бл~гово'нных#,
пепеломъ и^ гно'емъ посы'па главђ свою и^
пло'ть свою смири` ѕњло`. и^ кождо мњсто [-]50
веселїя свое^го, и^сполни` сплетеныX власъ свои^хъ.
и^ моли'ся г~ђ б~ђ і^и^л~евђ” И$ рече г~и мои цр~ю
на'шъ, т^ы са'мъ е^ді'нъ помоѕи м^и е^ді'нои. (-)51
не и^мњ'ющеи по'мощи ра'звњ тебе, ја%ко бњда
моя на рђкђ мою`. а%зъ слы'шахъ эT роженїя
мое^го, въ племени эTч~ества мое^го. ја%ко т^ы г~и
прїя і^и^л~я эT всXњ ја^зы'къ, и^ эTц~ъ на'шихъ эT
всњхъ праэTц~ъ иX в наслњдїе вњчное, и^ сътвори'лъ е^си иM е^ли'ка гл~а” И$ нн~њ съгрњшихомъ преD
тобо'ю, и преда'лъ е^си наs в рђцњ вра'гъ на'842
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шихъ, зане' (же) сла'вихомъ бо'ги и^хъ. пра'веденъ е^си г~и, и^ нн~њ не довлњюT л^и въ горести
рабо'ты на'шея. н^о [положи'лъ е^си]52 рђцњ иX на
рђки и%доl и^хъ, и^зяти заповњдь ё^стъ твоиX
и^ погђби'ти наслњдїе твое, и^ запечатлњти
ё^ста хваля'щиX т^я, и^ ё^гасити сла'вђ хра'ма
твое^го, и^ ѓ^лта'рь твои. и^ ѓ^твори'ти ё^ста`
ја^зыкомъ, въ ё^гожденїя сђе'тная и^ ё^диви'ти цр~я плотнаго въ вњки. не преда'и г~и
скљ=петра твое^го и^же не сђть. и^ да не посмњ'ются въ паде'нїи на'шемъ” Но ѓ^брати
совњтъ и^хъ на' ня, наченшаго (-)53 на на'съ
(эTм#сти, и^) въ притчю положи`” Помяни г~и
[и^]54 позна'и въ время скорби на'шея, и^ мене
сподоби дръзновенїя” Цр~ю (и^ б~е)55 всякоя (блгsти)56 дръжителю, да'жDь сло'во ё%мно въ ё^стнахъ моиX преD львомъ, и^ премњни срDце е^го в
ненавиденїе, вою'ющихь на ны въ и^стребленїе
е^го, и^ с ни'мъ совњтђ'ющиX” На'съ же и^зми` рђко'ю твое'ю, и помоѕи м^и е^ді'нои [-]57 не и^мњющеи (никогоy), токмо тебе г~и” Всњхъ ра'зђмъ
и'маши и^ вњси, ја%ко възненави'дњхъ сла'вђ безако'нных#, и^ гнђша'юся ложа неѓ^брњзан#ныхъ, и^
вся'кого и^ноплеменника” Ты вњси нђж'ђ мою` ја%ко възгнђшася зна'менїя го'рдости мое'а. и^же
е^сть на главњ мое'и во дн~еX виденїя мое^го,
възгнђша'юся е^го ја%ко рђ'бищъ поскверненыхъ,
и^ не ношђ е^го въ дн~ь молча'нїя мое^го. и^ не
ја%сть раба` твоя ё^ трапе'ѕы а^ма'новы, и^ не
просла'вяXся въ пирњ цр~евњ, ни'же пїяX вино
треби'щъ и%дольскиX, и^ не възвесели'ся раба`
твоя во дн~ь премњненїя [-]58 да'же до нн~њ”
Точїю ѓ^ тебњ (на тя) (-)59 б~е а^враа'мовъ, б~е
могїи на всњхъ ё^слы'ши гла'съ безнадежныX і^
и^збави на'съ эT рђки лђкавнђю^щиX. і^ и^зми мя
эT стра'ха мое^го”

Глvа, е~”
1

бысть (по) трехъ дн~ехъ е^гDа преста`
моли'тися, съвлечеся съ ри'зъ скорбныхъ, и^ ѓ^блечеся в ри'зы свњтлыа [-]2.
и^ бысть добро`зрачна призыва'ющи все`виDца б~а и^ сп~сителя” (И$) взя` двњ` дв~цњ [съ собою`]3 (да и^дет#) (-)4 (преDзря'щи е^ді'на)5 (-)6, дрђга'я же послњдђю^щи да ѓ^блегчаеT ри'зы ея`. и^
сїя и^мђщи мла'дость красоты свое'я, и^ лице
ея` ѓ^съсклабля'ющися ја%ко прелюбивњиша, н^о
срDце ея` стеня'ше эT стра'ха, и^ прошеDше вс^я
двери ста` преD цр~емъ” (Цр~ь же)7 седя'ше на прsтолњ црsтва свое^го, (ѓ^болченъ въ ри'зы зла'ты)8
(съ)9 ка'менїем# мно'гоцњнныM, и^ бя'ше стра'шенъ ѕњло`. и^ възведъ лице свое ѓ^гневиDно (-)10,
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те, що сказав. 17n І тепер ми згрішили перед тобою. І Ти нас видав в руки наших ворогів, тому що ж ми прославляли їхніх богів. Ти є праведний,
Господи. 17o І чи тепер не досить
гіркоти нашого рабства? Але Ти поклав їхні руки на руки їхніх ідолів,
щоб вигубити заповідь твоїх уст, і
вигубити твоє насліддя, і запечатати
уста тих, що тебе хвалять, і згасити
славу твого храму і твій жертовник,
17p і відкрити уста народів на славу
марноти, і дивовижним вчинити тілесного царя навіки. 17q Не видай,
Господи, твій скипетр тим, що не є. І
хай не насміхаються з нашого упадку. Але проти них поверни їхню раду, тому що він почав проти нас, відомсти і зроби притчею. 17r Згадай,
Господи, і дай себе знати в часі нашої скорботи. І зроби мене мужньою,
Царю і Боже, що держиш всяку ласку. 17s Дай розумне слово в мої уста
перед левом і зміни його серце на
зненавидження тих, що воють проти
нас, на вигублення його та його однодумців. 17t Нас же спаси твоєю рукою, і поможи мені одній, що немає
нікого, хіба лиш тебе, Господи. 17u
Ти маєш знання всього і знаєш, що я
зненавиділа славу беззаконних і гиджу ложем необрізаних і чужинця
кожного. 17w Ти знаєш моє горе, що
я згидувала знаком моєї гордості, який є на моїй голові, в днях моєї появи. Гиджу ним, як шматою нечистоти, і не ношу його в днях мого мовчання. 17x І твоя раба не їла з Аманового столу, і я не прославила на царському бенкеті ані я не пила вина ідольських жертв. 17y І твоя рабиня
не зраділа від дня переміни аж донині, хіба тільки Тобою. Тобою, Боже
Авраама! 17z Боже, що маєш владу
над усім, вислухай голос безнадійних
і спаси нас з руки тих, що чинять зло,
і спаси мене від мого страху.

Глава 5
1 І сталося, що по трьох днях, як
вона перестала молитися, зняла одіж
скорботи і зодягнулася у світлу одіж.
1a І була красивою, прикликавши
всевидючого Бога і Спасителя. І вона
взяла з собою двох служниць, щоб
піти, одна ішла попереду, друга ж за
нею, щоб підтримати її одіж. 1b І вона, маючи молодіть своєї краси, і її
лице було веселе як дуже любої, а її
серце стогнало від страху. 1c І пройшовши всі двері вона стала перед царем. Цар же сидів на престолі свого
царства зодягнений в золоту одіж з
дорогоцінним камінням і був дуже
страшний. 1d І піднявши своє огневидне лице він поглянув великим гнівом – і цариця впала, і змінилося її

5,1d Естера 5,14
лице в послабленні, і вона схилилася на голову дівчини, що йшла попереду. 1e І Бог змінив царький дух
на лагідність, і поспішивши він зійшов зі свого престолу і прийняв її з
любов’ю своїми руками, доки не
встала, і потішив її мирними словами. І сказав їй: 1f Що з тобою, Естиро? Я є як твій брат. Будь смілива – не помреш, бо це наш загальний наказ. Ходи! 2 І цар взяв
золоту палицю, поклав її на шию, –
і Естира поцілувала палицю. І він
сказав: Заговори до мене. 2a І вона
сказала йому: Я бачу тебе, мій пане, як божого ангела. І моє серце
жахнулося від страху твоєї слави,
адже ти є подиву гідний, пане. І
твоє лице має велику ласку. 2b І як
вона говорила до нього, вона впала
від свого ослаблення. І цар злякався, і всі його раби її потішали. 3 І
сказав цар: Що бажаєш, Естиро, і
яке твоє прохання? Буде тобі аж і
до половини мого царства. 4 І сказала Естира: День мого празнику!
Отже, якщо вгодно, прийди царю з
Аманом на бенкет, який я сьогодні
роблю. 5 І сказав цар: Поспішіться,
підіть по Амана, щоб ми виконали
Естирине слово і обидва прийшли
на бенкет, який зробила Естира. 6
Під час бенкету ж сказав цар до
Естири: Що тобі є, царице Естиро, і
який є помисл твого прохання? Дам
тобі й до половини мого царства, і
зробимо тобі те, що хочеш. 7 І сказала Естира: Моє прохання і мій задум – 8 якщо я знайшла ласку перед царем, хай прийде цар і Аман
завтра на бенкет, який я знову їм
зроблю. 9 Аман вийшов дуже радісним і веселим від царя. Побачивши ж Мардохея, юдея, у царському дворі, що він не порушився і
не поклонився перед ним, і дуже
розлютився. 10 І прийшов до свого
дому він, послав і покликав своїх
приятелів і Зосару, свою жінку, 11 і
показав їм своє багатство і славу,
якою звеличив його цар, і як зробив
його першим у нього, і дав провадити царством. 12 І сказав Аман:
Цариця не покликала нікого на бенкет з царем, але лиш мене, і знову
завтра мене кличе. 13 Але це мені
не є миле, коли бачу Мардохея, юдея, що сидить у царському дворі.
14 І сказала йому Зосара, його жінка, і його друзі: Підготуй дерево
50-ти ліктів, і завтра скажеш цареві: Хай буде повішаний на ньому
Мардохей. Ти ж ввійди з царем на
бенкет і веселися. – І Аманові до
вподоби було це слово, і він приготував дерево.

(и^)11 ѕњлною ја%ростїю възрњ. и^ паде цр~ца і^ и^змњни'ся лице ея` съ ѓ^слабленїемъ, и^ преклони'ся
на главђ` двцы предъи^дђщеи. і^ и^змњни б~ъ
дх~ъ цр~евъ въ смиренїе, и^ потща'вся сни'де съ
престола свое^го, и^ въспрїя'тъ ея` (любе'зно) рђкама свои'ма, дондеже ста` и^ ё^тњши ю& гл~ы
мирными” И$ реq е'и чт^о ти е^сть е^сџи'ръ, а^зъ
е^смь ја%ко бра'тъ твои, дръза'и не ё%мреши, ја%ко
ѓ^бщ
# е повеленїе на'ше е^сть. пристђпи и^ взя`
зла'тыи жезлъ (цр~ь) възложи на вы'ю ея`, и^
ѓ^блобыза (жезлъ е^сџи'ръ)12, и^ рече гл~и м^и” И$ реq
е^мђ вижђ т^я господи'не [мои]13 ја^ко агг~ла
бж~їя, и^ смяте'ся срDце мое эT стра'ха сла'вы
твое'я, ја%ко ди'венъ е^си господи'не, и^ лице` твое
блгDть ве'лїю и%мать” И$ е^гда` бесњ'довати е'и (к
немђ), паде эT ѓ^слабле'нїя [е^я`]14” И$ цр~ь смяте'ся, и^ вси рабы` е^го ё^тњшахђ е^я” И$ рече цр~ь,
чт^о хо'щеши е^сџиръ, и^ чт^о [проше'нїе твое]15,
(бђдеT т^и да'же и^ до по'лђ црsтва мое^го)16” [И$]17
рече е^сџи'рь дн~ь мое^го празнова'нїя (-)18, а^ще ё^бо
го'дњ е^сть (да прїидеши цр~ю)19 (съ)20 а^ма'номъ
на пи'ръ, е^же творю` дне'сь” И$ рече цр~ь ё^борзи'те
и^ти` по а^ма'на, да сътво'римъ сло'во е^сџи'рино” И$
прїидо'ста ѓ%ба на пи'ръ е^же [сътвори]21 е^сџи'рь”
На пирђ же реq цр~ь къ е^сџи'ри чт^о ти е^сть
(е^сџи'рь цр~це)22, и^ (чт^о е^сть мы'сль проше'нїя
твое^го. дамъ т^и и^ до по'лђ црsтва мое^го, и^
сътво'римъ тебњ е^лико хо'щеши)23” И$ реq [е^сџи'рь]24
проше'нїе мое и мы'сль [моя`]25, а^ще ѓ^брњто'хъ
блгDть преD цр~емъ. да прїидетъ цр~ь и^ а^ма'нъ
[-]26 заё%тра на пи'ръ, е^гоже сътворю` (па'ки) има
(-)27” (-)28 И$зы'иде а^ма'нъ эT цр~я ѕњ'ло ра'достен#
[и]29 веселъ” Ви'дњв же [-]30 мардохея і^ё^деяни'на
на дворњ [цр~евњ не подвигнђвшася, и^ не кла'няющася преD ниM]31 (и^) въз#ја^ри'ся ѕњ'ло, и^ прїиде
[въ домъ свои]32. [посла`]33 (и^) призва` дрђги
(своя`), и^ зосарђ женђ` свою. и^ показа и%ма богатьство свое, и^ сла'вђ е^ю'же [възвели'чи е^го
цр~ь]34. и^ ја%ко сотвори е^го пе'рвомђ бы'ти [ё^
него]35, и^ правити црsтвїе” И$ рече а^ма'нъ, не зва`
цр~ца (ни е^ді'наго на пи'ръ съ цр~емъ)36 н^о то'чїю
мене, и^ па'ки наё%трїя възва м^я. н^о сїя
нњ'сть м^и ё^гоDна, е^гда` ви'жђ мардое'хя і^ё^деяни'на [сњдя'ща]37 на дворњ [цр~евњ]38” И$ рече
е^мђ зосара жена` е^го и^ дрђ'зи [е^го]39, пригото'ви
[-]40 дре'во лакоT н~, (и^) заё%тра (-)41 рече'ши цр~еви
да повњсится мардохе'и на (не'мъ)42. ты же
въни'ди [съ цр~емъ на пи'ръ]43 и^ весели'ся” И$
го'дњ бысть (е^мђ) гл~ъ (се'и) (-)44, и^ пригото'ви
дре'во”
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ь~ же эTя` со'нъ эT цр~я в но'щи ѓ%нои, и^
повелњ` рабђ` [-]1 принести кни'ги па'мяTныя дн~їи, [и^ прочита'ти е^мђ]2. *(и^) ѓ^брњте (-)3 (в ни'хъ) пи'сано [-]4 [-]5, и^же
повњ'да [мардохе'и]6 цр~ю ѓ^ двђ е^внђ'хђ цр~ьскихъ”
Вънегда` стрегђщимъ и^мъ и^же ё^мы'слиша (ё^би'ти цр~я а^ртаће'рћа)6. (и^) рече (-)7 цр~ь кђю сла'вђ и^ли блгDть сътвори'хомъ мардохе'ю” И$ реко'ша
ѓ%троцы (е^го)8 нњси сътвори'лъ е^мђ ничто'же”
Вънегда цр~ю въпроша'ющђ ѓ^ бл~годњя'нїи мардохе'еви, [и^]9 се а^манъ [прїиде на дво'ръ]10” (И$)
рече (-)11 цр~ь кт^о е^сть на дворњ, а^манъ же
прїиде рещи цр~еви, да повњситъ мардохе'я на
древњ е^го'же пригото'ва. и^ реко'ша ѓ%троцы цр~евњ”
Се а^ма'нъ стои^тъ на дворњ, и^ рече цр~ь (да
прїидетъ сњ'мо)12” [И$]13 рече цр~ь а^ма'нђ чт^о
сътворю` мђ'жђ е^гоже а^зъ хощђ просла'вити” [И$
помы'сли]14 (а^ма'нъ въ мы'сли свое'и)15, комђ` хо'щетъ цр~ь сътвори'ти че'сть ра'звњ мене`” Реq же
цр~ю мђж'а е^го'же [хощетъ цр~ь]16 просла'вити, да
принесђтъ ѓ%троцы цр~евы ѓ^дежDђ (цр~ьскђ)17, е^ю'же цр~ь ѓ^блачиTся и^ ко'нь на не'м#же цр~ь е^здитъ” И$ да
да'сться (е^мђ)18 эT преславныхъ дрђгъ цр~евых#.
и^ да ѓ^блече'тъ мђж'а е^гоже цр~ь любитъ, и^ да
посадя'тъ е^го на конь, и^ проповњсться на ё%лицахъ гра'да гл~я” Та'ко да бђ'детъ всякомђ чл~кђ е^гоже цр~ь възвели'чиT” (И$) рече (-)19 цр~ь а^манђ до'бре
гл~еши, та'ко сътвори мардехе'ю і^ё^деяни'нђ, (ё^го'дне) слђжащемђ въ дворњ (на'шеM), (-)20 да не
и^зменится (-)21 гл~ъ е^же ре'клъ е^си” [И$ взя`]22 а^ма'нъ ѓ^де'ждђ и^ ко'нь, и^ ѓ^блече мардохе'я, и^ възведе е^го на ко'нь е%здити е^мђ по ё^лицахъ гра'да” И$
проповњдаше (преD ни'мъ) гл~я, си'це бђ'детъ вся'комђ чл~кђ, е^гоже (хо'щеT цр~ь)23 просла'вити” (И$) възврати же ся мардохе'и въ дво'ръ [цр~евъ]24, [и^
а^манъ]25 и^де [в до'мъ свои]26 скорбя` ско'рбїю ве'лїею
и^ сказа [-]27 слђча'щаяся е^мђ зосарњ женњ свое'и и^
(всњ'мъ) дрђгомъ [свои^мъ]28” И$ рњша е^мђ дрђзи
[е^го]29 и^ жена`, а^ще есть племени і^ё^де'искаго мардохе'и, [и^]30 нача'лъ е^си смиря'тися преD ниM, падя`
паDнеши не мо'жеши [проти'витися е^мђ]31, ја%ко
б~ъ жи'въ е^сть с ниM” (И$) е^ще [же]32 (гл~ющимъ
и^мъ)33, (и^ се) прїидо'ша е^внђхи, спњшно зва'хђ
а^ма'на на пи'ръ е^гоже пригото'ва е^сџи'рь”

Глvа, з~”
ни'де же цр~ь и^ а^манъ пирова'ти съ цр~цею” [И$ рече]1 цр~ь е^сџи'ри, въ вторы'и дн~ь
на пи'рђ, чт^о е^сть е^сџи'рь цр~це (-)2 проше'нїе (-)3 и^ (-)4 моле'нїе твое, и^ [да'м#]5 т^и
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Глава 6
1 Господь же відібрав у царя сон
в тій ночі, і він наказав рабові внести літописні книги і йому читати. 2
*І він знайшов в них записаним, що
Мардохей розповів цареві про двох
царських скопців, які, коли стерегли,
вони, задумали убити царя Артаксеркса. 3 І сказав цар: Яку славу чи
ласку ми вчинили Мардохеєві? І сказали слуги царя: Ти йому нічого не
зробив. 4 Коли цар розпитував про
добре діло для Мардохея, і ось Аман
прийшов до двору. І сказав цар: Хто
є в дворі? Аман же ввійшов, щоб сказати цареві, щоб повісити Мардохея
на дереві, яке він приготував. 5 І сказали слуги цареві: Ось Аман стоїть у
дворі. І сказав цар: Хай прийде сюди. 6 І сказав цар Аманові: Що вчиню чоловікові, якого я хочу прославити? А в своїй думці Аман сказав:
Кому, опріч мене, хоче цар виказати
честь? 7 Сказав же він цареві: Для
чоловіка, якого цар хоче прославити, 8 хай царські слуги принесуть
царську одіж, якою цар зодягається,
і коня, на якому цар їздить. 9 І хай
дано буде йому зі славних друзів царя, і хай зодягне чоловіка, якого цар
любить, і хай його посадять на коня,
і хай проповідується по вулицях міста, кажучи: Так хай буде кожному
чоловікові, якого прославить цар! 10
І цар сказав Аманові: Добре кажеш.
Так вчини Мардохеєві, юдеєві, що
вірно служить у нашому дворі. Хай
не буде зміненим слово, яке ти сказав. 11 І взяв Аман одіж і коня, і зодягнув Мардохея, і посадив його на
коня, щоб він їздив по вулицях міста. І він перед ним проголошував,
кажучи: Так буде кожному чоловікові, якого цар бажає прославити. 12 І
повернувся же Мардохей до царського двору, і Аман пішов до свого
дому, сумуючи великим смутком, 13
і розповів те, що йому трапилося,
Зосарі, своїй жінці, і всім своїм друзям. І сказали йому його друзі і жінка: Якщо Мардохей є з юдейського
племені, і ти почав впокорятися перед ним, падаючи впадеш. Не зможеш йому протиставитися, бо з ним
є живий Бог. 14 І ще ж як вони говорили, і ось прийшли скопці, вони
поспішно кликали Амана на бенкет,
який приготувала Естира.

Глава 7
1 Ввійшов же цар і Аман бенкетувати з царицею. 2 І сказав цар Естирі
в другому дні під час бенкету: Яке є,
царице Естиро, твоє прохання і благання? І дам тобі до половини мого
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царства. 3 Відповіла цариця Естира, і сказала: Якщо я знайшла ласку
перед твоїми очима, царю, хай
дасться моя душа за моїм проханням і мій народ на моє прохання. 4
Бо ми є продані, я ж і мій народ, на
знищення і розграбування, і на рабство, ми ж і наші діти в раби і рабині, адже диявол не є гідний царського дому. 5 І сказав цар: Хто є
цей, що відважився зробити це діло? 6 І сказала Естира: Чоловік-ворог, цей лукавий Аман. І зразу Аман жахнувся перед царем і царицею. 7 Цар же встав з гнівом від
бенкету і пішов в город, і Аман же
благав царицю і просив милосердя,
бо бачив, що він є в біді. 8 Повернувся ж цар з городу, Аман же припав до ніг цариці благаючи, сидячи
на її постелі. Побачивши же, цар
жахнувся і сказав: Ще й жінку силує в моїм домі! Як же Аман почув
– перемінилося його лице. 9 Сказав
же Вуґатан, один зі скопців, а він
знав, бо побачив дерево перед Амановим домом, коли він його кликав
на царський обід, і випитав про це
одного зі слуг, і зрозумів задумане,
і сказав до царя: Ось Аман і підготував дерево Мардохеєві, що говорив цареві про життя. І воно стоїть в Амановім домі висотою 50-ть
ліктів. І сказав цар: Хай Аман буде
на ньому повішений. 10 І повішеним був Аман на дереві, яке він
підготував для Мардохея. І тоді цар
спинився від гніву.

до по'лђ црsтва мое^го” (-)6 эTвњща [е^сџи'ръ цр~ца]7
(и^) рече, а^ще ѓ^брњто'хъ блгDть преD (ѓчи'ма твои^ма цр~ю)8. да да'сться дш~а [моа`]9 проше'нїю
мое^мђ и^ лю'дїе мои` моле'нїю мое^мђ” Прода'ны бо
е^смы`, а%з же и^ лю'дїе мои` на поги'бель и^ расхище'нїе и^ во работђ`. мы' (же) и^ ча'да наши въ
рабы` и^ рабы'ня [-]10, ја%ко нњсть досто'инъ дїя'воl до'мђ цр~вђ. (И$) рече (-)11 цр~ь кт^о е^сть се'и,
и^же дерзнђ сътвори'ти ве'щъ сїю” (И$) реq (-)12 е^сџи'рь, чл~къ вра'гъ а^манъ лђка'въ се'и, (и^ а'бїе)
а^ма'нъ (-)13 смяте'ся преD цр~емъ и^ цр~цею” Цр~~ь же
въста [съ гнњ'вомъ]14 эT пи'ра, (і^ и'де) къ
ѓ^гра'дђ” (И$) а^ма'нъ же моля'ше цр~цђ, (и^ млsти
проша'ше,) видяше б^о себе въ бњдахъ сђща”
Възврати' же ся цр~ь эT ѓ^гра'да, а^ма'нъ же припаде (къ нога'ма)15 (цр~цы моля'ся)16 (сњдя'ще
е'и на посте'ли), (ви'дњв# же цр~ь смяте'ся и^ рече)17, ја%ко и^ женђ` понђждаеT в домђ` мое^мъ”
А$ма'н# же слы'шавъ и^змњни'ся (лице е^го)18, рече
же вђгаџаn е^ді'нъ эT скопцевъ [сеи же вњдя'ше,
(-)19 ви'дњвъ дре'во (-)20 преD до'момъ а^мановыM, е^гда` призыва'ше е^го на ѓ^бDњ црsкїи” И$ ѓ^ се'мъ и^спыта (е^ді'наго)21 эT ѓ%трокъ (и^ разђмњвъ замышля'емое)22]23” [И$ рече]24 къ цр~ю, се и^ дре'во ё^гото'ва ама'нъ мардохе'ю, гл~авшемђ (ѓ^ животњ)
цр~евњ” И$ стои^тъ в (домђ)25 а^ма'новњ (възвыше'но)26 лако'тъ н~” [И$ рече]27 цр~ь да повњсиTся (а^ма'нъ) на не'мъ. и^ повњше'нъ бы'сть а^ма'нъ на
дре'вњ е^го'же ё^гото'ва на мардохе'я” и^ тогда` цр~ь
ё^тњшися эT ја%рости”

Глава 8

Глvа, и~”

1 І в тому дні цар Артаксеркс подарував Естері те, що належало
Аманові, юдейському ворогові. І
Мардохей був покликаний до царя,
бо Естира сказала, що він є її кревний. 2 І зняв цар свій перстень, якого забрав в Амана, і дав Мардохеєві. І Естера поставила Мардохея
над Амановим домом і над всім маєтком. 3 І вона промовила до царя, і
припала до його ніг, і заплакала,
благаючи його відвернути Аманову
злобу і його задум, який він задумав проти юдеїв. 4 І цар простягнув
Естирі золоту палицю. Встала ж
Естира і стала перед царем, 5 і сказала: Якщо ти вважаєш за відповідне і якщо я знайшла ласку перед тобою, накажи хай поміняють листи,
послані Аманом, якими він наказав
вигубити юдеїв, які проживають в
усьому твоєму царстві. 6 Бо як я
можу дивитися на кривду мого народу і спастися в погибелі мого роду? 7 І сказав цар до Естири: Якщо

въ то'и дн~ь цр~ь а^ртаће'рћъ дарова е^сџи'ри,
е^ли'ка бяхђ а^манова вра'га [і^ё^де'иска]1” и^
мардохе'и призва'нъ быs къ цр~ю. повњ'да
б^о е^сџи'ръ ја%ко сро'дникъ е^сть е'и. [и^]2 сня`
цр~ь прьстень (свои) е^гоже эTя` ё^ а^мана и^ да'сть
[-]3 мардохе'еви. и^ поста'ви е^сџи'ръ мардохе'я надъ
(до'момъ и^ надъ) всњмъ и^мњнїемъ а^ма'новымъ. и^ (-)4 гл~а къ цр~ю и^ припаде` преD нога'ма
е^го, и^ (въспла'ка) моля'щи [е^го]5, преврати'ти
[зло'бђ а^ма'новђ. и^ мы'сль е^го]6 (-)7 и^же (бя'ше помы'слилъ)8 на и^ё^де'и. [и^ простре`]9 цр~ь е^сџи'ри
же'злъ зла'тъ. въста' же е^сџи'ръ [и^ ста`]10 преD
цр~емъ и^ реq [-]11, а^ще го'дњ ти е^сть и^ ѓ^брњто'хъ л^и блгdть [преD тобо'ю]12. повели` да възвратя'тъ писа'нїя посла'ная эT а'мана, и^миже повелњлъ погђби'тп і^ё^де'а и^же ѓ^бита'ютъ въ
(всемъ) црsтвїи твое^мъ. ка'ко б^о могђ` ви'дњти
ѓ^злобле'нїе людїи мои^хъ, и^ ка'ко (-)13 сп~стися
въ поги'бели эTч~ества мое^го” И$ рече цр~ь къ е^сџи'ри, а^ще вс^я и^мњнїя а%манова далъ е^сми (те846
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бњ) и^ дарова'хъ тя, (е^гоже)14 (повњсиша)15 на'
древњ, ја%ко рђцњ възложи` на і^ё^де'я. чт^о е^ще
про'сиши, напиши'те и^ вы` и%менемъ мои^мъ,
ја%коже годњ е^сть вамъ. и^ запечатлњ'ите пр'ьстьнеM печа'тїю мое'ю, (-)16 (и^) нњсть (проти'витися и^мъ)17” (И$) возва'ни бы'ша (-)18 пњсцы`
[цр~евы]19 въ а~, мsць, и^же е^сть нисанъ к~г,
(дн~ь), того'жъ лњта. и^ написа'ша (ѓ^ і^ё^де'ехъ)20 ја%коже заповњда [мардохе'и]21, къ нача'лникомъ и^ къ вельмо'жамъ зе'мнымъ, эT и^нъдїискїя страны` даже до е^фїѓ'пїи. рк~з, вое^во'дамъ по земли` и^ по страна'мъ по иX ја^зы'кђ.
напи'сана же бы'ша веле'нїемъ цр~евыM и^ запечатлњшася прьстьнемъ е^го, и^ посла'ша писа'нїя
(въско'рњ, а^бїе же ноша'ше и^хъ)22. (и^)23 повелњ`
и^мъ жи'ти по зако'номъ и^хъ въ вся'ком# граде, да помага'ютъ и^мъ да м#стятся сђперникомъ и^хъ, (-)24 ја^коже хотя'т#, въ дн~ь е^ді'нъ по всемђ` црsтвђ а^ртаће'рћовђ, въ г~і
[дн~ь]25, в~і мsца, е'же е^сть а^да'ръ” [Писа'нїе е^пистолїи си'це б^њ]26” Цр~ь вели'кїи а^ртаћерксъ, эT
и^ндїя даже до е^фіѓ'пїи, рк~з, (страна'мъ вое^во'дамъ)27 (и^) кня'ѕемъ, и^ (послђша'ющимъ
и^хъ)28 цњлова'нїе. мно'ги (чл~цы) мно'гїя (ради29
блгsти, и^ ѕњлно честїа бл~гихъ дњлъ, скоро
възнесшеся мирђ не возмого'ша носи'ти. и^ не
точїю и^справле'нымъ вамъ възыскђюT зл^о твори'ти, н^о и^ бл~годњ'ющимъ и^мъ начина'ютъ
въ престђпленїе въпадати. не то'кмо эT
чл~къ возвыша'ются блгDтїю, н^о и^ на сою'зъ
пребл~гаго вњчнаh б~а и^ всевиDца, възнося'щеся нена'вистїю лђкавою, мняT ѓ^клевета'ти правдђ.
ради власте'и множицею мно'гихъ, над нимиy
поставля'ются. и ё^вњре'н#ныхъ дрђ'говъ совњты мы` почина'ти начина'емъ. ја%коже и^ сие поста'вихъ ради прича'стїя кро'ви невин#ныX. Поне'же ѓ^клевета винами несътръпи'мыми, со
лжею лђка'вства ѕла'го возлаганїя, ја%ко презира'ющиX показа` наM, и^же дръжа'тъ непоколњби'мо
бл~горазђмїе. и^ лњть ва'мъ е^сть зрњти, толи'ко въ древнихъ, ја^коже и^ въ настоа'щихъ възыска'ющиX непрпDбно, црsтвїя ради тщеты и^
властелствђю^щихъ. ја^ко сътворена по' чинђ,
писанїем# пода'хоM. тако и^ в^ы внимати по сиX
зрите. понеy м^ы преложи'вшеся сътвори'хоMся
премњнными. сего ради да црsтвїе непоколњби'мо и^ съ ми'ром# пребђдеT. находя'щая же проти'вђ м^ы съ ја%ростїю ѕњлною расђжаеM. ја%коже
и^ сего а^ма'на сн~а а^мадаџђева македонянина,
и^стин#ны чюжDаго, и^ кро'ви перьскїа мно'го не
съгла'снаго. на'шея ради бл~гости ю%же и^мње^мъ
къ вся'комђ ја^зы'кђ чл~колю'бїа. лђчися е^мђ
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ввесь Аманів маєток я тобі дав і я тобі подарував того, що повісили на дереві, тому що він підняв руки на юдеїв, що ще просиш? 8 Напишіть і ви
від мого імені, як ви вважаєте, і запечатайте перстенем, моєю печаттю. І
їм не можна спротивитися. 9 І були
скликані царські писарі в 1-му місяці,
який є Нисан, 23-го дня того ж року, і
написали про юдеїв так, як заповів
Мардохей до начальників і до володарів земель від Індійської країни аж
до Ефіопії, 127-м воєводам, за країною і за країною, за їхньою мовою.
10 Написано ж було за царським наказом і запечатано його перстнем, і
скоро послали листи, зразу ж їх понесли. 11 І він наказав їм жити за їхніми законами в кожному місті. Щоб
їм помагали, щоб мстилися їхнім
противникам, так як бажають. 12 В
одному дні в усьому Артаксерксовому царстві, в 13-му дні 12-го місяця,
який є Адар. 12a Письмо листа було
таким: 12b Цар великий Артаксеркс
від Індії аж до Ефіопії, 127-м країнам, воєводам і князям, і їм підвладним – привіт. 12c Численні люди задля великої доброти і дуже задля почесті добрих діл швидко піднявшись,
не змогли знести миру. І не лише
вам, праведним, шукають зло чинити, але і перед своїми добродіями починають впадати у проступок. 12d Не
лише добротою людей вивищені, але
і піднімаючись лукавою ненавистю
проти союзу предоброго вічного Бога
і всевидця задумують оскаржити правду, ті, які 12e задля влади, часточасто над ними наставляються. І ми
переводити починаємо в дійсність
поради довірених друзів. Так як і це,
я постановив відносно частки крові
невинних. 12f Тому що він оскаржив
нестерпними закидами з брехнею лукавства, закидом злого, 12g він нам
показав як таких, що нехтують, тих,
які непорочно дотримуються доброзичливості. І належиться вам поглянути, настільки в давнє, як і в поточне, на тих, що змагаються неправедно і що панують для шкоди царства.
Як зроблене за уставом на письмі ми
подали, так і ви уважно на це глядіть.
Тому що ми, перемінившись, змінили
думку. 12h Задля цього, щоб царство
залишалося непохитним і з миром,
12i ідучи те ж, що мені приходить назустріч, засуджуємо з великим гнівом, 12k так як і цього Амана, Амадатуєвого сина, македонця, відчуженого від правди і дуже незгідного з
перською кров’ю. Задля нашої доброти, 12l чоловіколюбства, яке ми маємо до всякого народу, трапилося, що
він, будучи чужинцем, пристав до
нас так, що і названий був нами бать-
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ком, і був шанований всіма людьми, і був наставлений другою особою царського престолу. 12m Ділами ж його гордості задумавши нас
позбавити володіння 12n і від духа
нашого спасителя, як того, що і добре ставиться до всіх, Мардохея, і
незганьбленої Естири – спільниці
царства, з усім їхнім народом, дуже
хитрим задумом, як переступників,
він випросив на вигублення. 12o І,
коли ці будуть побиті, він сам думав перенести перську владу до
Македонії і нас зробити безсилими.
12p Ми ж не знаходимо, що переступи юдеїв гідні погибелі. Вони не
є злочинцями, але ж радше живуть
за праведними законами. 12q Вони
є синами великого Всевишнього –
живого Бога, який провадить царство наших прародичів в порядку
доброму для нас. 12r І, отже, задля
цього їм чиніть добро, не послуговуючись проти них листами, писаними Аманом, сином Амадатуєвим.
Тому що ми наказали його задля
цього лукавства повісити при сусанській брамі з усіма його домашніми за чином вседержителя Бога,
що швидко видав йому присуд. 12s
Такі відписи листів були послані до
кожної країни з преподобністю давати юдеям скріпляти їхні особисті
закони так, щоб і ті, що протиставилися в часі їхньої скорботи, не
перебували серед них до 13-го дня,
12-го місяця, який є Адар. До того
ж дня, про який раніше написав
вам Аман. 12t Той же Бог, що все
закріплює, замість вигублення праведного народу, зробив їм радість.
12u Задля цього і ви в визначних
ваших празниках, саме у вказаний
день, проводіть з усякою радістю
по всьому Артаксерксовому царстві ще й тепер і після цього, 14 в
13-му дні, 12-го місяця, що є Адар.
15 Побачивши ж, ті юдеї, що в
Сусі, зраділи. 16 І було їм просвітлення і радість 17 у містах і по
країнах, де лиш виставлено царський наказ, радість і веселість, і бенкетування юдеям. І численні з народів обрізувалися і ставали юдеями через страх перед юдеями.

Глава 9
1 В 12-му місяці, який є Адар, в
13-му дні, прийшли листи від царя.
2 І в тому ж дні згинули вороги
юдеїв, бо ні один їм не протиставився, боячись їх. 3 Адже начальники країн і царські володарі, і
писарі шанували юдеїв, бо на них
лежав страх Мардохея. 4 Бо поставлено припис царя, щоб він був
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страньствђя, приложи'тися к наM въ толи'ко,
ја%ко и^ прозва'нђ быти эT наs эTц~емъ, и^ покланя'емђ быти эT всњхъ чл~къ, и^ вто'рое лице црsкого престола поста'вленђ быти. го'рдости же
дњльма е^го мнњ'лъ насъ нача'ла лишити, и^ эT
дх~а на'шего сп~са” ЈА/коже и^ бл~говоля'щаго всњмъ
мардохе'я, и^ неѓ'скверненыя е^сџи'ри цр~ьствїя ѓ^бщителницы съ всњмъ племенеM си'хъ, ѕњло ё^хищре'ннымъ вожделњнїемъ ја^ко престђпниковъ,
и^спроси'лъ е^сть въ потребленїе. и^ симъ побїенымъ са'мъ ѓ%нъ мнњлъ е^сть вла'сть перьскђю
въ македо'нїю пренести, и^ насъ пђ'сты сътвори'ти” Мы' же не ѓ^брњта'емъ съгрњшенїя і^ё^деѓ'въ пра'веDныхъ въ поги'бель. и^же не сђть ѕл^одњла'тели. н^о е^ще` паче правеDными зако'нами ё^строе'ни, и^же сђть вели'каго вышняго б~а жива'го,
сн~ъми. и^справля'ющаго прародителеи на'шиX црsтвїе въ ё^строе^нїи бл~жа'ишемъ наM” И$ сего ради
ё^бо бл~го твори'те иM. не възлагающеся на ниX
писаными е^пистолїя'ми эT а^ма'на сн~а а^мадаџђева” Понеже е^го сего ради лђка'въства повелњхоM
при вра'техъ сђсаньскиX повњсити)30, съ всњми
дома'шними е^го. по чинђ вседръжи'теля б~а, спњшно възда'вшаго е^мђ сђдъ” Си'цева писа'нїа е^пистолїи посла'ни быша, в коюждо стран'ђ, съ
прпDбїемъ дарова'ти і^ё^де'ѓмъ (зако'ны и^хъ своиственыя поDё^крњпля'ти)31 (-)32. јако да и^ (съпроти'вльшїися въ время печа'ли)33 и^хъ, не пребђдђтъ ё^ ни'хъ, до (дня), г~і, мsца, (в~і, и^же
е^сть) а^даръ, в# самы'и дн~ь, (е^го прежде ѓ^писа`
ва'мъ а^маn). ё^твръжа'яи же всяческая б~ъ, въ
мњсто погђбленїа (правеDнаго)34 ја%зыка, сътвори
и^мъ веселїе” Сего ради и^ в^ы въ па'мятехъ ва'шихъ празнованїи, назнаменова'нныи дн~ь и^сто'выи всяческою радостїю тво'рите” да'же и^ нн~њ
и^ по си'хъ, (въ г~і дн~ь, по всемђ црsтвђ артаћерћовђ, мsца в~і, е^же е^сть а^да'ръ)35. видњвше (-)36
сђще въ сђсњ (и^ё^дее) възра'довашася” (И$ быs
и^мъ)37 просвњщенїе и^ веселїе по градоM и^ по
странаM, и^дњже а^ще преDложено быs повелњнїе [цр~ево] (-)38. ра'дость и^ весе'лїе (и^ пирова'нїе) і^ё^де'ѓM,
(-)39 и^ мно'ѕи эT ја^зы'къ ѓ^брњза'хђся і^ и^ё^де'ствова'хђ стра'ха ради і^ё^де'иска”

Глvа, џ~”
1

ъ в~і [-] мsцъ (и^же еs а^да'ръ въ г~і (дн~ь)2)3,
прїидо'ша писа'нїа [-]4 эT цр~я” И$ въ то'и
(же) дн~ь погибо'ша сђпоста'ти і^ё^дееM ни
е^ді'нъ б^о противя'ся и^м# боя'ся иX” Нача'лствђ'ющи б^о странаM и^ власте'лїе (црsтїи и^
книгочїа)5 почита'хђ и^ё^деа, стра'хъ б^о мардђхе'евъ належа'ше на' ня” Приложи бо ся повелњ'нїе
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цр~ево и^менова'тися по всемђ црsтвїю. и^ въ сђсанњ гра'ди поби'ша і^ё^де'и [пятьсо'т# мђжїи]6,
[фарса'на, неста'ина]7, и^ дельфо'на, и^ фасга'на, и^
фардаџа'на, и^ вареа, и^ сарвака'на, и^ мармаси'ма,
и^ а^рђфе'я, и^ а^рсея, и^ [завђџеџа'ма]8, [и^]9 і~, сн~овъ
а^мановыхъ а^мадаџђева (-)10 вра'га і^ё^деѓM, (и^же
эT џармаџе'я), и^ разграби'ша въ то'и дн~ь [и^мњ'нїя и^хъ]11. и^ сказа'ша число` (и^збїеныхъ цр~ю)12
въ сђсњ [гради]13. (И) рече (-)14 цр~ь къ е^сџири и^збиша і^ё^деи въ сђсњ гради [пять соT мђже'и]15,
(и^) по (-)16 ѓ%крsтныхъ стра'нахъ коли'ко мни'ши
погђби'ша, [и^ чт^о]17 (е^ще про'сиши)18 и^ бђдетъ
т^и” И$ рече е^сџиръ къ цр~ю, да да'сться (такожде і^ё^де'ѓмъ твори'ти)19 заё%тра, ја%ко (да повњсят# і~ сн~овъ)20 а^мановыX. и^ повелњ [цр~ь]21 та'ко
быти, і^ и^зложи і^ё^деѓмъ внњ гра'да (повњсити
телеса сн~ов# а^мановыX)22” И$ събра'шаs і^ё^деи [и^же]23
в# сђсњ [гра'ди]24 въ д~і [дн~ь]25 а^да'ра [мsца]26, і^
иZби'ша мђжїи т~, и^ ничтоy разграби'ша, про'чїи
же і^ё^де'и и^же по (всемђ) црsтвїю събра'шася и^
себњ пособля'хђ и^ почи'ша эT бра'неи, и^зби'ша
(-)27 эT ниX Wе~і, [-]28 (-)29 ничтоy расхити'ша и^ почи'ша” (-)30 Написа же цр~ь по всемђ црsтвїю (свое^мђ), е^же (на' мори и^ на земли`)31. и^ си'лђ свою и^
мђжестве'на и^справле'нїа бога'тество же и^ сла'вђ
црsтвїа свое^го. се пи'сано е^сть въ кни'ѕњ [-]32 перся'номъ и^ мњдяномъ на па'мять” [ја%ко]33
мардохе'и вторыи б^њ по цр~и а^ртаћерћњ, и^ вели'къ б^њ въ црsтвїи, и^ преславенъ (и^ люби'мъ ѓ^
і^ё^дее^хъ)34. (и^) повњда'ша съдњя'нъная всемђ ја^зы'кђ [и^хъ]35” И$ рече мар#дохе'и эT б~а бы'ша сїя.
помянXђ бо ѓ^ сонїи е^гоже ви'дXњ ѓ^ словесеX сихъ. ниже
б^о преминђ эT си'хъ рњчь” Малыи и^сточникъ и^же
бысть рњка и^ свTњ и^ слн~це, и^ вода` мно'га. е^сџи'ръ еs
рњка ю%же (възлюби)36 цр~ь, и^ сътвори цр~цю, и^ в~
ѕмїи аZ е^смь и^ а^маn” ЈА/зы'цы же събра'вшеся
и^стреби'ти имя і^ё^деѓM, [и^]37 ја^зы'къ мои се'и
е^сть і^и^л~ь въпїю'ще къ б~ђ и^ сп~сошася” И$ сп~се
г~ь лю'ди своя` і^ и^зба'ви (наs г~ь)38 эT всњ'хъ ѕолъ
сихъ” И$ сътвори б~ъ зна'менїя и чюдеса ве'лїя
ја%же не быша въ ја^зы'цехъ” (И$) сего ради
сътвори (в~ жребїи)39, е^динаго лю'демъ бж~їимъ,
и^ е^ді'наго всњмъ ја^зы'коM. і^ и^зыидо'ша в~ жре'бїи
сїи в# чаs и^ вре'мя и^ въ дн~ь сђда преD (гм~ъ)40
въ всњхъ ја^зы'цехъ” И$ помянђ [г~ь]41 б~ъ лю'ди
своя, и^ ѓ^правда достоя'нїе свое, и^ бђдђтъ
и^мъ дн~и сїя въ мsцъ а^да'ръ въ д~і, и^ е~і (мsца
сего)42 съ собо'ромъ и^ ра'достїю и^ съ веселїемъ преD
бм~ъ въ роD въ вњ'къ въ лю'деX свои^хъ [-]43 (-)44”

славним в усім царстві. 5 І в місті
Сусані юдеї вбили п’ятсот чоловік:
7 Фарсана, Нестана, і Дельфона, і
Фасґана, 8 і Фардатана, і Варея, і
Сарвакана, 9 і Мармасима, і Аруфея, і Арсея, і Завутетама, 10 і 10-х
синів Амана, Амадатуєвого сина, –
ворога юдеїв, що з Тарматеї. І пограбували 11 в тому дні їхнє майно,
і сказали цареві число побитих в
місті Сусі. 12 І сказав цар до Естири: Юдеї вигубили в місті Сусі
п’ятсот чоловік. І скільки думаєш
вигубили по довколишніх околицях? І що ще просиш, і буде тобі.
13 І сказала Естера до царя: Хай
дасться юдеям так само чинити завтра, щоб повісили 10 Аманових синів. 14 І наказав цар, щоб так сталося, і виклав юдеям поза містом,
щоб повісили тіла Аманових синів.
15 І зібралися юдеї, що в місті Сусі,
в 14-му дні місяця Адара, і вбили
300 чоловік, і нічого не розграбували. 16 Інші ж юдеї, що по всьому
царстві, зібралися і собі помагали. І
спинилися від війни. Вони вигубили з них 15000, нічого ж не розграбували. 17 І спочили. 10,1 Написав
же цар по всьому своєму царству,
що на морі і на землі, 2 і про свою
силу, і мужні подвиги, багатство же
і славу свого царства. Це є записаним в книзі персів і мидів на пам’ятку того, 3 що Мардохей був
другим по царі Артаксерксі і був
великий в царстві і славний, і улюблений між юдеями. І вони розповіли вчинине всьому їхньому народові. 3a І сказав Мардохей: Це сталося від Бога. 3b Адже я згадав про
сон, який я побачив про ці слова,
бо не втратилося з них ані слово: 3c
мале джерело, яке стало рікою, і
світло, і сонце, і багато води. Естер
– є ріка, яку полюбив цар і зробив
царицею. 3d І 2 змії – є я і Аман. 3e
Народи ж ті, що зібралися вигубити ім’я юдеїв, 3f і мій народ – це є
Ізраїль, що закликали до Бога і спаслися. І Господь спас свій народ. І
Господь нас спас від усього цього
зла. І Бог зробив знаки і великі чуда, які не були в народах. 3g І через
це він зробив 2 жереби: один – божому народові і один – всім народам. 3h І прийшли ці 2 жереби на
годину і час, і на день суду перед
Господа в усіх народах. 3i І Господь Бог згадав свій народ і оправдав своє насліддя. 3k І ці дні в місяці Адарі, в 14-му і 15-му дні цього місяця, будуть їм зі збором і радістю, і з веселістю перед Богом в
роди. Навіки в його народі.

Коне'цъ кни'ѕе е^сџи'ри,
и%мать в себњ глvа, џ~”

Кінець Книги Естири.
Має в собі 9 глав.
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КНИГА ЙОВА
ГЛАВА 1

сир. 30

1 Був чоловік в землі Хус на ім’я
Йов. Той чоловік був праведний, непорочний, справедливий, побожний,
що відсторонювався від всякого злого діла. 2 Було ж у нього сім синів і
три дочки 3 І в нього була худоба –
7000 овець, 3000 верблюдів, 5 сот пар
волів і п’ятьсот стад ослиць, що паслися. І в нього було дуже багато служби, і про нього були великі діла на
землі. І той чоловік був шляхетного
роду зі сходу сонця. 4 Як же сходилися його сини до себе, вони й робили бенкет кожного дня, збираючись
разом, і три їхні сестри, щоб їсти і
пити з ними. 5 Коли ж закінчувалися
дні бенкету, посилав Йов і очищав їх:
встаючи вранці, приносив за них
жертви – за їхнім числом і одне теля
– за гріхи, за їхні душі. Казав бо Йов:
Щоб часом мої сини у своїй думці не
подумали зло на Бога. Так, отже, чинив Йов в усі дні. 6 І як настав такий
день, як цей, і ось прийшли божі ангели, щоб стати перед Господом, і
диявол прийшов з ними. 7 І сказав
Господь дияволові: Звідки ти прийшов? І відповів диявол, і сказав Господеві: Обійшовши землю і перейшовши піднебесну, я прийшов. 8 І
сказав йому Господь: Чи ти, отже,
звернув увагу на мого раба Йова? Бо
немає такого чоловіка з тих, що є на
землі, непорочного, справедливого,
праведного, побожного, що відсторонюється від усякого поганого діла. 9
Відповів же диявол перед Господом,
і сказав: Хіба даром почитає Йов
Господа? 10 Чи ти не поклав огорожу
його зовнішньому і внутрішньому
його дому, і всьому, що є довкруги
нього? Діла ж рук його Ти поблагословив і його скотину Ти зробив численною на землі. 11 Але пошли твою
руку і доторкнися до всього, що він
має. Чи, отже, в лице тебе не поблагословить. 12 *Тоді сказав Господь
дияволові: Ось все, що є його, передаю у твої руки, самого ж не доторкайся. І вийшов диявол від господнього лиця. 13 І був такий день, як
цей, Йовові сини і його дочки їли і
пили вино в домі свого найстаршого
брата. 14 І ось до Йова прийшов вісник і сказав йому: Пари волів орали і
ослиці паслися близько них, 15 і
прийшовши ті, що полонять, взяли їх

ђжъ1 [-]2 бњ` въ земли [хђсъ]3 и^менеM
і%ѓвъ” (-)4 Бњ чл~къ то'и, и%стиненъ непоро'ченъ пра'веденъ, бл~гочести'в#, ё^даляа'ся
эT всякоh ѕл^а дњанїа Бысть же е^мђ
сн~овъ сеDмь, и^ дще'ря тр^и. и^ б^њ скоT е^го, ѓ^ве'цъ, Wз~, вельблюD, Wг~. сђпрђ'гъ воло'выX, е~ соT. [и^]5
ѓ^сли'ць (пасо'мыхъ) (пя'ть соT стаD)6” и^ слђж'ба
(е^мђ) многа ѕњ'ло, и^ дњ'ла ве'лїа ѓ^ неM бњша на
земли`” И$ бяше чл~къ то'и до'бра ро'дђ, эT (востокъ слн~чъных#)7” Съходя'ще же ся сн~ове е^го
къ себњ, (и^) творя'хђ пиръ по вся` дн~и, пое^млющеся въкђпњ, и^ тр^и сестры своа, ја%сти и^
пити с ни'ми” (-)8 е^гда же скончахђся дн~їе
^ и
пи'ра. посыла і%ѓ^въ, и^ чищаше иX” въста'ющ
9
заё%тра, [-] приноша'ше за нихъ [жрътвы]10
по числђ и^хъ, и^ телецъ е^ді'нъ ѓ^ грњсњхъ за
дш~а иX” Гл~аше б^о і%ѓвъ, е^гда како сн~ове мои
въ ра'зђмњ свое^мъ ѕл^о помы'слиша къ б~ђ. та'ко ё^бо творяше і%ѓвъ по вся` дн~и” И$ е^гда
бысть ја%ко се'и дн~ь. и^ с^е прїидо'ша а%гг~ли
бж~їи`, преDста'ти преD гм~ъ, и^ дїа'волъ прїиде с
ни'ми” И$ рече г~ь дїа'волђ, эTкђдђ прїиде. и^ (эTвњща)11 дїа'волъ (и^) [реq гв~и]12” ѓ^бхождь зеMлю, и^
прохо'жDь поDнбsнђю прїидохъ” И$ реq е^мђ г~ь,
помы'слиl ли е^си ё^бо на раба` мое^го і%ѓва, ја%ко
нњсть [чл~ка]13 такова` эT сђщиX на' зеMли [-]14
непоро'чна пра'веDна (и%стинна) бл~гочести'ва, ё^даля'ася эT всякаго ѕл^а дња'нїя” эTвњща же
дїа'волъ, (преD гм~ъ и^ рече)15. е^гда` тђне
чтетъ і%ѓвъ г~а. не ты` л^и ѓ^гради внњшняа
е^го и^ внђтреняя до'мђ е^го, и^ (-)16 вс^е сђщее
(ѓ%крsтъ е^го)17” дњ'ла (же) рђкђ е^го блsвиl е^си, и^
ско'ты е^го мно'ги сътвори'лъ е^си на земли`. н^о
посли` рђкђ твою` и^ косни'ся въ все` е^же и'мать.
а^ще ё^бо въ лице т^я блsви'тъ” *Тогда` рче г~ь
дїаволђ, с^е все е^лико е^сть е^го предаю въ рђ'цњ
твои`, само'го же не косни'ся” І$ и^зыиде дїа'волъ
[эT лица` гн~я]18” И$ б^њ ја%ко [се'и дн~ь]19, сн~ве і%ѓ^вови и^ дще'ря е^го [ја^дя'хђ и^]20 пїа'хђ вино`, въ
домђ` бра'та свое^го старњ'ишаго” И$ с^е
вњстникъ прїиде къ і%ѓ^вђ, и^ реq е^мђ. сђпрђ'гъ
воловъ ѓ^ряхђ, и^ (-)21 ѓ^слицы пася'хђ близъ иX,
и^ пришеDше плњня'ющеи плњниша и^хъ, и^
рабы` ё^би'ша мечем#, а%з же [ѓстаX]22 е^ді'нъ, [и^]23
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прїидохъ възвњсти'ти тебњ`” Є$ще` семђ гл~ющђ прїиде дрђгыи вњстникъ и^ рече къ і%ѓ^вђ.
ѓ%гнь паде` съ нб~се [на' землю]24 и^ пожъже ѓ%вца, и^ пасты'ря поја%сть та'кожDе, а%з же (ѓ^стахъ)25
е^ді'нъ, [и^]26 прїидохъ възвњстити тебњ” Є$ще
(же) семђ` гл~щђ прїиде дрђгїи вњ'стникъ и^ реq
къ і%ѓ^вђ. кон#ницы сътвори'ша (-)27 че'ты тр^и,
и^ ѓ^быидоша вельблю'ды и^ плњни'ша иX, и^ рабы`
ё^би'ша мечем#, а^з же (ѓ^стаX)28 е^ді'нъ, и^ прїидо'хъ възвњстити тебњ” Є$ще (же и^) семђ`
гл~ющђ, и%нъ вњстникъ прїиде гл~я къ і%ѓ^вђ.
сн~омъ твои^мъ и^ дще'рямъ (-)29, ја^дђщ'имъ
и^ пїющимъ ё^ бра'та и^хъ старњ'ишаго, (и^)
вънеза'пђ вњтръ вели'къ наи^де эT пђстыня,
и^ коснђся въ четы'ри ё%глы храмины, и^ паде`
хра'мина на дњти твоя` и^ ё^мроша, а%з же
(ѓ^ста'хъ)30 е^ді'нъ, и^ прїидохъ възвњсти'ти
тебњ” (И$) с^е [ё^слы'ша і%ѓ^въ въста`]31 (и^) растерѕа ри'зы своа`, и^ постриже вла'сы главы [своея]32, [и^ посы'па пр'ьстїю]33. и^ паD на' землю поклони'ся [гв~и]34 и^ рече. *а^зъ (б^о) на'гъ и^зыидохъ эT чре'ва мт~ре мое'я, на'гъ и^ пои^дђ (-)35”
*Гь~ да'сть [и^]36 г~ь взя`, ја^коже (и^зволи'ся
гв~и)37, та'ко (и^) бысть, бђ'ди и^мя гн~е блsве'но
[въ вњки]38” эT [всњхъ си'хъ]39 слђчившихся
е^мђ, ничи'мже (і%ѓ^въ съгрњши)40 преD [бм~ъ]41,
[н^и въ ё^стнђ своею]42 и^ не да'сть безђмїа б~ђ”
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ысть же а^ки [се'и дн~ь]1, и^ прїидоша а^гг~ли бж~їи` преDста'ти преD гм~ъ. и^ дїа'волъ прїиде посредњ и^хъ. и^ рече г~ь дїа'волђ эTкђдђ прїиде” тогда` реq дїа'волъ
преD гм~ъ. ѓ^бхожDь [вс^ю зе'млю]2, и^ прохо'ждь поDнбsнђю (и^) прїидохъ” [И$ рече]3 г~ь [къ дїа'волђ]4,
помы'слилъ е^си ё^бо на раба` мое^го і%ѓ^ва. ја%ко
нњсть такова эT сђщихъ на' земли, чл~ка [подо'бна е^мђ]5 незлоби'въ правди'въ и%стиненъ
бл~гочестивъ ё^даля'ася эT всякаго ѕл^а, е^ще
же (и^) (незлобїя дръжиTся)6” Ты же рече, и^мњнїе е^го [погђби'ти вътще]7. эTвњща же дїа'волъ [гв~и реq]8. ко'жђ за ко'жђ [и^ вся`]9 е^ли'ка и'мать чл~къ [дасть за дш~ђ свою]10. (и^) ника'коy
н^о посли` рђкђ свою, [и^ косни'ся]11 [пло'ти (-)12 и^
ко'стеи е^го]13, а^ще ё^бо въ лице т^я блsвитъ”
Рече же г~ь дїа'волђ, с^е предаю т^и е^го, то'кмо
дш~ђ е^го съблюди`” И$зыиде же дїа'волъ [эT лица`]14 гн~я и^ порази і%ѓ^ва гно'емъ лю'тыM, [эT
главы` (и^) до но'гђ]15. и^ взя` [і%ѓвъ]16 чрепъ да
[ѓ^стрђга'ет# гно'и]17 [свои]18, и^ сњдя'ше на гно'ищи внњ гра'да” Времени' же мно'гђ минђвшђ.
*рече к немђ жена` е^го (гл~я доко'лњ тръпи'851

в полон і рабів вбили мечем, я ж
один залишився і прийшов тобі сповістити. 16 Ще як цей говорив, прийшов інший вісник і сказав до Йова:
Вогонь впав з неба на землю і спалив
овець, і так само пожер пастухів. Я ж
залишився один і прийшов тобі сповістити. 17 Ще як же цей говорив,
прийшов інший вісник і сказав до
Йова: Кіннотники зробили три групи
і оточили верблюдів, і взяли їх в полон, і рабів вбили мечем. Я ж один
залишився і прийшов тобі сповістити. 18 Ще як же і цей говорив, прийшов інший вісник, кажучи до Йова:
Як твої сини і дочки їли і пили у
їхнього найстаршого брата, 19 і нагло
найшов великий вітер з пустині і торкнувся до чотирьох кутів дому, і дім
впав на твоїх дітей, і померли. Я ж
один залишився і прийшов тобі сповістити. 20 І ось почув Йов – встав і
роздер свою одіж, і обстриг волосся
своєї голови і посипав землею, і
впавши на землю поклонився Господеві й сказав: 21 *Адже сам я нагим
вийшов з лона моєї матері, нагим і
піду. *Господь дав і Господь забрав.
Як подобалося Господеві, так і сталося. Хай буде ім’я господнє благословенне навіки! 22 В цьому всьому,
що йому тратилося, в нічому Йов не
згрішив перед Господом ані губами
своїми, і не дав безумності Богові.

Глава 2
1 Було ж, як цей день, і прийшли
божі ангели, щоб стати перед Господом, і диявол прийшов посеред них. 2
І сказав Господь дияволові: Звідки ти
прийшов? Тоді сказав диявол перед
Господом: Обійшовши всю землю і
пройшовши піднебесну, я прийшов. 3
І сказав Господь до диявола: Чи, отже, ти звернув увагу на мого раба
Йова? Бо з тих, що є на землі, немає
такого чоловіка, подібного до нього,
без злоби, справедливого, праведного, побожного, що відсторонюється
від всякого зла, 4 ще ж і дотримується незлобності. Ти ж дарма сказав
знищити його маєток. Відповів же
диявол Господеві, сказав: Шкіра за
шкіру, і все, що людина посідає, вона
дасть за свою душу. 5 Тож ні, але пошли свою руку і доторкнися до його
тіла і костей. Чи, отже, в лице тебе не
поблагословить? 6 Сказав же Господь дияволові: Ось Я тобі його видаю, тільки збережи його душу. 7
Вийшов же диявол від господнього
лиця і вдарив Йова поганим гнійним
струпом від голови й до ніг. 8 І взяв
Йов черепок, щоб обшкрябувати свій
гній, і сидів на гною поза містом.
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9 Як же пройшло багато часу, *сказала до нього жінка його, мовлячи: Доки терпітимеш? 9a Ось ще почекаю
малий час, очікуючи надію мого спасіння. 9b Бо oсь вигублено з землі
твою пам’ять, твоїх синів і дочок, болі і муки мого лона, яких даремно я з
болями породила. 9c Ти ж сам сидиш
в гної і червах, ночуючи на дворі без
покриття. 9d Я ж, мандруючи, служачи, обходжу з місця на місце і з дому
в дім, очікуючи заходу сонця, щоб я
спочила від болів і труду, які мене тепер охоплюють. 9e Але скажи якесь
слово до Господа і помирай. 10 Він
же, поглянувши на неї, і сказав: Що
ти це сказала, як одна з безумних жінок? Якщо ми отримали добро з господньої руки, чи не стерпимо зло? В
усьому цьому, що йому трапилося,
Йов нічим не згрішив перед Господом Богом устами, і не дав безумності Богові. 11 Почувши ж три його
друзі про все зло, що найшло на нього, прийшли, кожний до нього зі своєї країни: Елифас – теманський цар,
Вельдад – савхонський тиран, Софар
– минійський цар. І прийшли до нього разом, щоб потішити його і відвідати його. 12 Побачивши ж його здалека і не впізнали. І закричали вони
великим голосом, заплакали, роздерши, кожний свою одіж, і посипавши
свої голови землею. 13 Сиділи вони
при ньому сім днів і сім ночей, і ніхто з них не заговорив до нього слова, бо бачили, що рана є страшна і
дуже велика.

Глава 3
єре. 8

1 Після цього Йов відкрив свої
уста 2 і прокляв свій день, кажучи: 3
*Хай пропаде день, в якому я народився, і ніч, в якій сказали: Ось є чоловічого роду! 4 Та ніч хай буде темрявою, і хай її не шукає Господь вгорі, і хай не прийде на неї світло, 5 і
хай її охопить темрява і тінь смерті,
хай на неї найде темрява! 6 І хай проклятим буде той день, і на ту ніч хай
надійде темрява! Хай не стане днем
року ані не причислиться до днів місяців! 7 Хай та ніч буде болем і хай
не прийде на неї веселість і радість! 8
Але хай проклене її той, що проклинає той день, що його має починати
великий кит. 9 Хай і звізди тієї ночі
потемніють і хай не залишиться ані
до світанку! Хай не прийде і хай не
побачить ранної зорі, як вона сходить! 10 Тому що не замкнула дверей
лона моєї матері ані, отже, не відняла
біль від моїх очей. 11 Бо чому в лоні
я не помер? І коли я вийшов з лона,
зразу не помер? 12 Чому ж мене зустріли коліна? Чому ж я ссав груди?
13 Тепер, отже, якщо б я заснув, я
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ши)19, с^е пожDђ время е^ще` ма'ло ча'я надња^нїя сп~се'нїя мое^го. се б^о потреби'ся (эT
земля` память твоа)20. сн~ове [твои`]21 и^
дще'ря мое^го чре'ва печа'ли и^ болњзни, и%хже
вотще родиX съ болњзнїю” Ты же самъ въ
гнои` (и^) червеX сњди'ши ѓ^бнощъ внњ безъ
покро'ва” (А/з же)22 преходя'щи (рабо'тая)23, мњсто эT мњста, [ѓ^бходя'щи]24 и^ до'мъ эT до'мђ, ча'юще солне'чнаго захожденїя, да почі'ю эT
болњзни и^ трђда и^же м^я нн~њ ѓ^бдержаT. н^о
рцы` нњ'кїи гл~ъ къ г~ђ и^ ё'мри. ѓ%н же възрњвъ [на ню`]25 (и^) рече (-)26, чт^о ты` а^ки е^ді'на
эT безђмныX же'нъ (с^е) гл~а. а^ще бл~гая прїя'хом# эT рђки` гн~я, ѕлаго не сътерпиM ли” эT
всњхъ си'хъ прилђчи'вшихся е^мђ, ничи'мъже
съгрњши і%ѓ^въ (преD (гм~ъ) бм~ъ ё^стна'ма)27 [и^
не да'сть безђмїа б~ђ]28” Слы'шавше же трїе
дрђѕи е^го [вс^е ѕло'е]29 нашеDшее на'нь, прїидо'ша
кождо эT свое'я страны` к немђ. е^лифа'съ џема'ньскїи цр~ь. [вельда'дъ]30 савхеискїи мђчи'тель. софарь минњискїи цр~ь. и^ прїидо'ша к немђ въкђпњ ё^тњшити (и&) и^ посњти'ти е^го.
ви'дњвше же е^го и^здале'ча [и^]31 не познашA” И
възопи'ша гла'сомъ велїимъ въспла'кашася растерзавше ко'ждо ѓ^деждђ свою`, и^ посы'павше
пе'рьстїю [главы` своя`]32. сњдњша ё^ него сеDмь
дн~їи и^ сеDмь но'щїи, и^ никто'же эT ниX воз#гл~а
[к немђ словесе`]33. ви'дяхђ б^о ја%звђ лю'тђ сђщђ и^ вели'кђ ѕњло”
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осемъ эTвръзе і%ѓ^въ ё^ста` своя. и^ прокля'тъ дн~ь свои гл~я. *да поги'бнетъ дн~ь
воньже родиXся, и^ но'щь в нюy рњша, с^е
е^сть мђж'ескъ полъ. (т^а [но'щь]1)2 бђ'ди
тма`. и^ да не и^зыщеT (г~ь съвыше е^я`)3, (и^) да
не прїидеT на ню` свTњ, (и^) да прїимеT (-)4 ю& тма`
и^ стњнь смр~тныи, да прїидеT на ню` сђмраk
[и^]5 да прокляT бђ'ди дн~ь [то'и]6, и^ (т^ђ ноu)7
да пости'гнеT (-)8 тма`. не бђ'ди въ дн~и лњта
н^и бђди въчтенъ въ дн~и мsць. [-]9 ноu т^а
бђди болњзнь, и^ не прїиди на ню` веселїе и^
ра'дость. н^о да проклинеT е^я` проклина'яи (того
дн~е)10, и^же и%%мать (начина'ти вели'кїи киT)11.
да помер#кнTђ (и^) ѕвњзды (то'я но'щи)12, [и^ да
не]13 стерпиT н^и на свTњ да не прїидеT. и^ да не
призриT деньни'ца въсїя'ющи, ја%ко не затвори
вра'та чрева мт~ре мое'а” но эTгна` ё^бо бо'лњзнь
эT ѓ^чїю мое'ю. почто б^о въ ё^тробњ не ё^мроX.
(и^ ја^ко) и^с чрева (-)14 иZшеD и^ а'бїе не гибохъ.
почто' же [м^я срњтоста]15 колњни. почто' же
[със#саX сесца]16. нн~њ ё^бо а^ще ё^снђлъ быX ё^852
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молчђ, (-)17 почиl быX съ цр~ьми съвњтники
земля` и^же хваляхђся ѓ^рђжїи, и^л^и съ кня'ѕи
и^мже много злато (и^) наполни'ша до'мы своа
сребра`. и^л^и ја%коy и%звергъ и^злазя и^з ложе'снъ
мт~ре. и^ли ја%ко младенцы и^же не ви'дњша свњта” Тђ нечьсти'вїи раждего'шAся ја%ростїю гнњ'ва. т^ђ почи'ша претрђжDенїи тњломъ. въкђпњ же вњчнїи не слы'шаша гла'са събира'ющаго
да'нь. ма'лъ и^ вели'къ т^ђ е^сть, и^ рабъ боя'ися господи'на свое^го. почто б^о да'нъ е^сть сђщиM въ го'рести свTњ, (и^) (болњзненаM дш~амъ
животъ)18, и^же жела'юT смр~ти и^ не полђча'юT.
и^скопова'юще ја%ко съкровища, ѓ^брадованиy быва'ютъ а^ще ё^лђчатъ. смр~ть [б^о]19 мђж'ђ поко'и, затво'ритъ б^о б~ъ ѓ^ немъ. прьвње б^о бра'шна мое^го въздыха'нїе м^и прїиде. слежђ же
а^зъ ѓ^дръжи'мъ стра'хомъ. стра'хъ б^о ѓ^ нем
же ся ё^жасахъ прїиде м^и. и^ е^гоже боя'хся
срњте м^я. н^и ё^мириX н^и ё^молчахъ, н^и почихъ, наи^де [-]20 м^и гнњ'въ”
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вњща' же е^лиџа'съ (фема'нитинъ)1 гл~я.
е^гда` мно'жицею гл~ано т^и бысть въ
трђдњхъ. крњпость же гл~ъ твои^хъ
кто` стерпи'тъ. а^ще бо ты` наё^чилъ
е^си мно'ги, и^ рђцњ немо'щнаго ё^тњшилъ е^си.
немо'щныя же въздви'глъ е^си словесы, колњнома же немо'щныхъ дръзостїю ѓ^бложи'лъ е^си.
нн~њ же прїиде на' тя бо'лезнь и^ коснђ ти ся,
тыy потща'ся. кое` (ё^бо) не страX л^и твои
е^сть въ безђмїе, и^ наде'жа твоя` и^ злоба пђти твое^го. помяни' же ё^бо кт^о чи'стъ сы'и
поги'бе, и^л^и когда` и%стиннїи вс^и и^с корене поги'бошA, ја%коже видXњ ѓ^рђщихъ (зло'бою)2, и^ сњ'ющїи же я& печа'ли по'жнTђ себњ`. эT повелњнїя
гн~я поги'бнђт#. эT дх~а гнњва е^го и^счезнђтъ.
сила львова, гла'съ же льви'ца, хвале'нїе же змїево ё^гасе`” Мравїи льва погђби`, зане же не и^мња'ше бра'шна. лви'чищаy львовы ѓ^ста'виша
дрђ'гъ дрђга. а^ще л^и [гл~ъ кїи]3 и%стиненъ б^њ
въ словесњхъ твои^хъ. никое^ же ё^бо эT сиX бы
т^я срњло ѕло'е. кое` (ё^бо) не прїиметъ ли м^и
ё%хо вла'сти, эT него'же стра'хомъ и^ гла'сомъ
но'щнымъ напада'я стра'хъ на чл~кы. гроза же
м^я срњте и^ трепетъ, и^ ѕњло [ко'сти моа]4
сътрясе`” И$ дх~ъ на лице м^и наи^де. ё^страшиша же ми ся вла'си и^ плъти, въстаX и^ не
разђмXњ. видXњ и^ не бњ` ѓ^бличїя преD ѓ^чима
мои'ма, н^о дх~ъ и^ глаs слы'шаX. чт^о б^о е^гда`
чи'стъ бђдетъ чл~къ преD (бм~ъ)5. и^л^и эT
дњлъ своихъ бес поро'ка мђжъ” *А$ще на рабы`
853

мовчав би, я спочив би 14 з царями –
радниками землі, які хвалилися зброєю, 15 чи з князями, в кого багато золота, які наповнили свої доми сріблом, 16 чи наче покидьок, що виходить з лона матері, чи наче немовлята, які не побачили світла. 17 Там
безбожні запалали люттю гніву, там
спочили змучені тілом. 18 Разом же
вічні не почули голосу податківця. 19
Малий і великий є там, і раб, що
боїться свого пана. 20 Бо чому дано
світло тим, що в гіркоті, а зболеним
душам – життя? 21 Вони бажають
смерті і не одержують, копають, наче
за скарбами, 22 дуже радими ж стають, якщо здобудуть. 23 Бо смерть –
спочинок для чоловіка, бо Бог замкне
довкруг нього. 24 Бо перед моєю їжею мені прийшов стогін, я ж, огорнений страхом, пускаю сльози. 25 Бо
страх, про який же я боявся, прийшов
на мене, і він, кого я боявся, мене
зустрів. 26 Ані не був я в мирі, ані не
замовк, ані не спочив я. На мене
прийшов гнів.

Глава 4
1 Відповів же Еліфас феманитський, кажучи: 2 Чи не багато разів
говорилося тобі в труднощах? Силу
ж твоїх слів хто стерпить? 3 Бо якщо
ти повчив багатьох і потішив руки
слабкого – 4 слабких же ти підняв
словами, подав же ти сміливість колінам слабких. 5 Тепер же прийшов на
тебе біль і доторкнувся до тебе – ти
ж поспішився. 6 Чи радше, отже, твій
страх не є в безумність і твоя надія, і
злоба твоєї дороги? 7 Згадай же, отже, хто чистий з тих, що згинули, чи
коли всі праведні згинули з кореня. 8
Так як я побачив тих, що орають злобою, і ті ж, що засівають їх, – болі собі пожнуть. 9 Від господнього наказу
загинуть, від духу його гніву пропадуть. 10 Сила лева – голос же левиці.
Хвалькуватість же – зміїне згасло. 11
Мурашка знищила лева, тому що ж
не мав поживи, левенята ж левині покинули один одного. 12 Якщо ж якесь правдиве слово було б в твоїх
словах, отже ж, ніяке зло з цих тебе
не спіткало б. Отже, яке моє вухо не
прийме влади від нього. 13 Страхом і
голосом нічним нападає на людей
страх. 14 Жах же мене зустрів і тремтіння, і він дуже потряс мої кості. 15
І дух прийшов до мого лиця – жахнулося ж моє волосся і тіло. 16 Я піднявся і не впізнав. Я подивився – і не
було образу перед моїми очима, але я
чув дух і голос. 17 Що ж бо? Чи чистим буде чоловік перед Богом, чи чоловік невинний від своїх діл? 18 *Якщо своїм слугам не вірить, до ангелів

ниж. 15
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юда 1

4,18
своїх Він твердий, що подумав він
19 проти живучих в глиняних помешканнях, з яких же і самі ми є, з
тієї ж глини? Побив він їх, як мотиля, 20 і від ранку аж до вечора, наче не є. Тому що ж вони не могли
собі помогти, вони згинули. 21 Він
же, отже, подув на них – і висохли,
згинули, тому що ж не мали вони
мудрості.

Глава 5

кор1. 3
кор1. 3

при. 3
як. 1
єв. 12
апо. 3

1 Поклич же, чи хтось тебе почує, або чи побачиш когось зі святих ангелів? 2 Бо безумного убиває
гнів, заблудлого ж убиває ревнивість. 3 Я ж побачив безумних, що
випускають корінь, але зразу пожертою була їхня їжа. 4 Далеко хай
будуть їхні сини від спасіння, хай
згинуть при дверях поганців, і не
буде спасителя! 5 Бо те, що ті зібрали, праведні їдять, вони ж зі зла
не будуть вийняті! Хай вицідженою буде їхня сила! 6 Бо з землі не
вийде труд ані з гір не появиться
біль, 7 але чоловік родиться для
труда, пташенята ж орлині високо
ширяють. 8 Ні, але я помолюся Богові, закличу до Господа ж усіх, до
Володаря, 9 що чинить велике і недослідиме, славне ж і надзвичайне,
яким немає числа! 10 Тому, хто дає
дощ на землю, хто ж посилає воду
на піднебесну, 11 хто ж підносить
впокорених на висоту і підносить
загиблих, 12 *хто розносить ради
лукавих, і їхні руки не зроблять
правди, 13 *хто приймає в мудрості
мудрих, здивувавши раду хитрих!
14 В днях їх зустріне темрява, в полудень же хай шукають руками,
подібно як вночі. 15 І хай згинуть
на війні! Немічний же хай вийде з
руки сильного. 16 Хай же буде немічному надія, неправедного ж уста хай будуть замкнені! 17 *Блаженний же чоловік, якого Бог скартав, картання ж Вседержителя не
відкидай! 18 Бо він завдає біль і
знову полагодить. Вдарить же – і
його руки лікують. 19 Шість разів з
бід Він тебе витягне, на сьомий же
раз не доторкнеться до тебе зло. 20
В голоді спасе тебе від смерті, на
війні ж від руки заліза тебе вивільнить. 21 І сховає тебе від бича язика, і не злякаєшся зла, що надходить від чоловіка, який не говорить
нічого доброго. 22 З неправедних і
беззаконних посмієшся, дикого ж
звіра не боятимешся, тому що з дивовижним каменем твій завіт, 23 бо
і дикі звірі примиряться з тобою. 24
Тоді взнаєш, що твій дім буде в мирі, життя ж твого дому не згрішить.

Йов 5,24

своа не вњрђеT, на (-)6 а^гг~лы своя жестоко. чт^о
помы'слилъ на живђщих же въ (берныхъ хлњвинаX)7, эT ниX (же) и^ сами эT того (же) бернїа
е^смы`. порази и^хъ ја%коже мо'лїе, и^ эT ё^тра да'же
до' вечера ја%ко не сђть. зане же не мого'ша себњ
помощи` погибо'ша. дђ'нђ же ё^бо на ня і^ и^схоша. погибо'ша зане же не и^мњяхђ премђдрость”

Глvа, е~”
ризови' же а^ще т^я ё^слы'шитъ, и^л^и а^ще
кого [ст~ыX а^гг~лъ]1 ё%зриши. (-)2 безђмнаh
б^о ё^бїетъ гнњвъ, заблђжDьшаго же ё^мориT рвенїе” А/зъ же ви'дњхъ безђмныя
коренїе пђстяща, н^о а^бїе поја^дено бысть и^хъ
бра'шно” далече да бђ'дђтъ сн~ове иX эT сп~се'нїя,
да и^стрясђтся (-)3 при двереX хђждъшиX, и^ не
бђ'детъ и^зима'яи” ЈА/же б^о ѓ^ни събраша, правеDницы ја%дя'тъ. са'ми же эT золъ не и^зя'ти бђдђтъ, и^змо'ждана бђди (крњпость иX)4. не и'мать б^о эT земля` и^зыти трDђ, н^и эT горъ
проѕя'бнђти бо'лњзни, н^о чл~къ ражDа'ется трђдомъ, птищи же [ѓ^рли]5 высо'ко па'рятъ” Ника'коже н^о а^зъ помолю'ся бв~и, г~а же всњхъ влDкђ
призовђ`, творя'щаго ве'лїя и^ неи^слDњная, сла'вна
же і^ изряDна и%мже нњсть числа`” да'ющаго до'ждь
на' землю, пђща'юща (же) во'дђ на поDнбsнђю” Творящаh (же) смире'ныя на высотђ, и^ поги'б#шая
въздвиза'ющаго” *Расточающаго совњты лђка'выX,
и^ не и'мђть сътвори'ти рђки иX и%стины” *Разђмњва'яи (въ мђдрости премђдрыя)6, совњты
же мно'гоплетенныхъ ё^диви`” Въ дн~ехъ сря'щетъ иX тма, въ полђ'дне же да ѓ^ся'жђтъ
ја%коже в но'щи” (И$) да поги'бнђтъ (-)7 на' брани,
немощныи же да и^зы'идетъ и^з рђки си'лна” Бђ'ди же немо'щномђ надежда, непра'веDнаго же ё^ста загражDена бђ'дђтъ” *Бл~женъ же чл~къ е^гоy
ѓ^бли'чиT б~ъ. наказанїя же вседръжителя не
эTвраща'ися, то'и б^о болњти тво'ритъ, и^ па'ки
ё^строиT. поразиT л^и и^ рђцњ е^го и^сцњлисте” шестижды эT бњдъ [и^зметъ т^я]8, въ седмњм
же не косне'тъ ти ся ѕло” Въ гла'дњ и^зба'вит#
тя эT смр~ти, на бра'ни же и^з рђки желњ'за и^зрњшиT тя, [и^]9 эT бича ја^зы'ка (съкрыеT т^я)10,
[и^ не ё^бои'шися эT ѕолъ находя'щихъ эT мђжа
гл~ющаго ничтоже бл~го]11” Непра'веднымъ и^ беZзако'н#нымъ посмњ'ешися, эT (дивїаго же ѕвњри)12
не ё^бои'шися. [зане съ ка'менїем# дївниM завњт#
твои]13, (и^) ѕвњрїе б^о дивїи ё^мирят# ти ся.
потомъ разђмње^ши ја%ко ё^мири'т ти ся
до'мъ, жи'тїе же хра'ма твое^го не и'мать съгрњшити” Разђмњ'еши же ја%ко мно'го сњмя
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приT г~
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твое, ча'да же твоа бђдђтъ ја%коже все` бы'лїе
се'лное. вни'деши же (ѓ^богати'вшися) въ' гроб#,
ја%ко пшини'ца съзрњла въ время по'жата. или
ја%коже сто'гъ гђмна въ время съвезенъ” Се
сїя си'це и^зъслњдихомъ, сїя [же]14 е^сть е^же
слышахоM, ты же разђмњи себњ` чт^о сътвори'лъ е^си”

Глvа, ѕ~”
е~

вњща же і%ѓвъ (и^ рече)1. а^ще [-]2 кто вњ'дыи
поста'витъ ми (гнњтъ)3, бо'лњзни же
моя възе'млеT на мњрила въкђпњ, и^
пњска` мо'рскаго тяжча'иша бђдђтъ.
н^о ја^коже (-)4 словеса` моа (хђ'лена сђть)5, стрњ'лы б^о гн~я въ тњлњ мое^мъ сђть, и%хже ја%рость и^спива'етъ ми кро'вь, е^гда` начнђ` гл~ати
бодђтъ м^я. что` б^о е^гда во'т#ще возреве'тъ
(ді'вїи ѓ^се'лъ)6, н^о бра'шна прося`. а%ще ли же и^
возревеT во'лъ въ ја%слехъ и^мњ'я бра'шно. ја%сть
ли ся хлњбъ безъ со'ли, и^л^и е^сть въкђше'нїе
т#щи'ми словесы`. не мо'жетъ б^о [м^и преста'ти]7 дш~а, смра'дъ б^о зрю`. (и^) бра'шно (свое
во'ню)8 льво'вђ, а^ще б^о да'сть, и^ прїидеT ми проше'нїе, и^ наде'ждђ мою да'сть г~ь наче'нъ г~ь
да ё^ја^зви'тъ [-]9, до концаy да не (ё^бїетъ
м^я)10” Бђ'ди же ми граD гро'бъ на не'мже на
забра'лехъ скакаX, на не'мъ не постыжђся не
солгаX б^о слове'съ ст~ыхъ б~ђ мое^мђ” Ка'я б^о
[крњпость моя]11 ја%ко тер#плю` и^л^и кое ми время, ја^ко не сте'рпитъ м^и дш~а. е^да` крњпости ка'менїя крњпость моа, и^л^и пло'ти моа
сђть мњдяны и^л^и не (ё^пова'хъ к немђ)12” По'мощ# же эT мене эTстђпи`, эTврь'же мя млsть
посњще'нїе же гн~е призрњ м^я, (и^) не възрњша
на' мя бли'жнїи мои`. ја%коy пото'къ пресњца'я,
и^л^и ја%ко влъны преи^до'ша м^я, и^же ся мене`
бл~го боя'хђ. нн~њ нападо'ша м^и, ја^коже снњ'гъ
и^ ле'дъ сме'рзъся. ја%коже и^ста'етъ теплотњ`
бы'вши, не позна'ся е^же бњ`, та'коже и^ а'зъ ѓ^ста'вленъ бы'хъ всњми`, погибо'хъ же и^ бездо'мокъ бы'хъ” Ви'дите пђти` џема'нъскїя, гостинница савоня призрященїи. [-]13 стђда
длъжни бђдTђ ѓ^ градXњ и^ ѓ^ и^мњ'нїиX надњ'ющїися. и^ вы' же ё%бо наи^до'сте мн^њ безъми'лостивно, ја%коy видњвши мои стрђпъ ё^боя'стеся. что` б^о, е^гда чт^о ё^ ва'съ проси'хъ. и^л^и
ва'шея крњпости требђ'ю, ја%ко спsти м^я [эT
рђки`]14 вра'гъ. и^л^и и^з рђки` си'лныхъ и^зба'вите
м^я. наё^чи'те м^я, а^з же ё^млъчю`” А$ще чт^о
прельсти'хся скажи'те м^и. н^о ја%коже подо'бно
е^сть злђ` и%стин#наго гл~и. не эT ва'съ б^о крњпости прошђ`. ниже ѓ^бличе'нїе (жела'ше)15, словесы`
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25 Пізнаєш же, що твоє насіння численне, діти ж твої будуть, наче вся
польова зелень. 26 Ввійдеш же збагатившись до гробу, наче достигла
пшениця в час пожата, або наче сніп
току, завезений вчасно. 27 Ось це так
ми дослідили. Це ж є те, що ми
почули. Ти ж пізнай сам, що ти вчинив.

Глава 6
1 Відповів же Йов, і сказав: 2 Коли
хтось знаючи поставить мені світло,
болі ж мої візьме він разом на мірила,
3 і тяжчі будуть від морського піску.
Але мої слова є, наче хула, 4 бо в
моїм тілі є господні стріли, яких
лють випиває мою кров. Коли почну
говорити, колять мене. 5 Що ж бо?
Чи без причини закричить дикий
осел, чи не їжу просячи? Чи ж і зареве бик голосом при яслах, маючи
їжу? 6 Чи їстиметься хліб без солі?
Або чи є смак в пустих словах? 7 Адже не може спинитися моя душа, бо
бачу сморід і свою їжу, наче левиний
запах. 8 Бо коли мені дасть, і прийде
моє прохання, і дасть Господь мою
надію? 9 Господь почавши, хай зранить Господь, до кінця хай мене не
вигубить! 10 Хай же буде мені місто
гробницею, в якому на мурах я скакав, на ньому! Не засоромлюся, бо я
не збрехав святими словами моєму
Богові. 11 Бо яка моя сила, що терплю? Чи який мій час, що не стерпить
душа моя? 12 Чи сила каміння – моя
сила, або моє тіло є мідне? 13 Чи не
поклав я надію на Нього? Поміч же
віддалилася від мене. 14 Відкинуло
мене милосердя. Поміч же господня
знехтувала мною, 15 і не поглянули
на мене мої близькі. Наче потік, що
розділяє, або наче хвилі, пройшли по
мені 16 ті, що мене шанували. Тепер
напали на мене, наче сніг і лід, що
намерз. 17 Так як, коли тане, як настане тепло, не відомо чим було, 18
так і я покинутий був всіма. Згинув
же я і бездомним став. 19 Гляньте на
теманські дороги, видні дороги савонські. 20 Соромові підпадуть ті, що
в містах і надіються на маєтки. 21 І
ви ж, отже, найшли на мене без ми
лосердя, так що, бачачи мою рану,
перелякалися. 22 Що ж бо? Чи я
щось у вас попросив? Чи потребую
вашої сили, 23 щоб спастися від руки
ворогів, або чи спасете мене з руки
володарів? 24 Навчіть мене, я ж мовчатиму. Якщо в чомусь я помилився
– скажіть мені. 25 Але наскільки подібні є до зла слова праведника! Адже у вас не прошу сили 26 ані не бажаю оскарження – словами мене спинить Він. Ані не терплю мову ваших
слів, 27 бо ви лише накидаєтесь на
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сироту, нападаєте ж на вашого друга.
28 Тепер же, поглянувши на ваші
лиця, не скажу неправди. 29 Сидіть
же! І хай не буде неправедним! 30 І
чи горло моє не навчається розуму?

Йов 8,3

м^я ё^ста'витъ. ниже (вњща'нїя вашего)16 словеs
трьплю` ра'звњ ја%ко на си'ра наска'чете, напада'ете
же на дрђга ва'шего” Нн~њ же възрњвъ на лица`
ваша не солжђ`. ся'дњте же и^ не бђдетъ непра'ведно, (-)17 и^ горта'нь мои не разђмђ л^и поё^ча'ется”

Глvа, з~”

Глава 7
1 Чи життя людини на землі не є
випробуванням і наче платня дня –
його життя? 2 Чи наче раб, що боїться свого пана і попав у тінь, або
наче найманець, що очікує своєї
винагороди? 3 Так і я стерпів порожні місяці, ночі ж болів мені є
дані. 4 Якщо засну, кажу: Коли день?
Як же встану, знову: Коли вечір?
Повним же болів стаю я від вечора
аж до ранку. 5 Покривається ж моє
тіло гноєм і червами, розтоплюю ж
грудки землі моїм гноєм. 6 Життя
моє легше від бесіди, даремно ж
згинула надія. 7 Згадай же, отже, що
дух – мені життя. І більше не повернеться моє око, щоб побачити
добро. 8 Не побачить око того, хто
мене бачить. Твої очі на мені, і
більше мене немає. 9 Наче хмара я
стертий з неба. Бо якщо людина зійде
до аду більше не вийде. 10 Ані
більше не повернеться до свого дому,
ані його більше не впізнає, його місце. 11 І я ж не пошкодую, моїми устами говоритиму, будучи в біді, відкрию гіркоту, що охопила душу. 12
Отже, чи я є якесь море, чи змій, що
Ти настановив наді мною сторож? 13
Сказав я що потішить мене моє ліжко, і я ж підніму до себе одне слово
на моєму ліжку. 14 Лякаєш мене
снами і залякуєш мене видіннями
сну. 15 Забереш від духа мою душу,
мої ж кості від смерті. 16 Адже не
житиму навіки, щоб довго терпіти.
Відступи від мене, бо моє життя
марне. 17 Бо чим є людина, що Ти її
вивищив, або що прикладаєш Ти до
нього ум? 18 Чи чиниш йому відвідини до ранку і його судиш до
спочинку? 19 Доки не покидатимеш
мене і не відпускатимеш мене, доки
ковтатиму слину мою в болі? 20 Якщо я згрішив, що можу Тобі зробити?
Ти, що знаєш людський ум, навіщо
мене поставив Ти проти себе? Чи ж я
є для тебе тягарем? 21 І навіщо не
зробив Ти гріхи мої забутими? І немає очищення мого гріха. Тепер же
відійду в землю, вставши ж вранці.
Мене більше немає.

Глава 8
6

1 Відповів же Велдад савхетський,
кажучи: 2 Доки говоритимеш це? Багатомовний дух у твоїх устах. 3 Чи
Господь неправедно вчинить, коли
судить? Чи той, що створив усе, у-

е и^скђше'нїе л^и жи'тїе чл~кђ на земли`. и^
ја%коже м#зды` дн~ь жи'знь е^го, и^л^и ја%коже
ра'бъ бояися г~а свое^го и^ лђчи въ сњнь.
и^л^и ја%коже нае^мниk жды'и м#зды` своея.
та'коже и^ а'зъ стерпњхъ мsца т#ща`, но'щи же
бо'лњзни да'ны ми сђть. а^ще ё^снђ` гл~ю когда
дн~ь, е^гда' же въста'нђ паки когда ве'черъ. и^спо'лнъ же [болњзни быва'ю]1 эT ве'чера до ё%тра”
Мяте'т же ми ся тњло во гнои` (и^ чръвехъ)2, таю' же грђдїе земля` эT гно'а стрђжа`.
жи'тїе мое лжњ` е^сть бе'сњды, поги'бе же [вът#ще наде'жа]3. помяни' же ё^бо ја^ко дх~ъ ми
живоT, и^ ктомђ` не възвратится ѓ%ко мое ви'дњти бл~го, не ё'зритъ ѓ'ко ви'дящаго м^я”
ѓ%чи твои` на мн^њ и^ ктомђ` нњсмь. ја^коже ѓ%блакъ ѓ^чищеn эT нб~си, а^ще б^о чл~къ сни'де въ
а'дъ, [ктомђ`]4 не взы'идеT, ни възвратиTся ктомђ въ свои доM, ни и%мать е^го позна'ти ктомђ
мњсто е^го” И$ аZ б^о не пощажђ`, ё^сты` мои^ми
възъгл~ю въ бњдњ сыи. эTвръзђ го'ресть (дш~а
ѓ^держи'мђю)5. кое (ё^бо), море л^и (е^сть)6 и^л^и ѕмїи.
ја%ко ё^чини'лъ е^си на' мя хране'нїе. реко'хъ, ја%ко
ё^тњшитъ м^я ѓ%дръ мои, (и^) вознесђ же к
себњ е^ді'нъ слово на ло'жи моеM. ё^страша'еши м^я
со'нїями, и^ видњнїемъ сна` (прежаса'еши м^я)7”
И$змњни'ши эT дх~а [-]8 дш~ђ мою, эT сме'рти же
ко'сти моя. не (поживђ` б^о въ вњки)9 да длъготръплю` эTстђпи` эT мене`, т#ще` бо [житїе
мое]10. что б^о е^сть чл~къ, ја%ко възвели'чилъ е^си
е^го, и^л^и ја%ко внима^еши ё^момъ к немђ, и^л^и
посњще'нїе (твори'ши е^мђ)11 до ё'тра, и^ на поко'и е^го сђдиши доко'лњ не ѓ^ста'виши мене,
ниже предае'ши мя, до'ндеже пожрђ` сли'ны моя`
въ бо'лњзни” А$ще а^зъ съгрњши'хъ, что' [ти
могђ]12 съдњла'ти. съвњды'и ё^мъ чл~чь, почто' [мя е^си положи'лъ]13 противђ тебњ. е^смь
же на' тя бре'мя, и^ почто` нњси сътвори'лъ,
безако'нїя мое^го забы'ти, и^ ѓ^чище'нїе грњха`
мое^го” Нн~њ же в зе'млю эTи^дђ, ё^тренюя же
нњсмь ё^же”

Глvа, и~”
1

вњща) же (велда'дъ)2 савхе'т#скїи (гл~я)3.
доко'лњ [гл~еши]4 сїя, дх~ъ многогл~ивъ
[въ ё^стњхъ]5 твои^хъ” Є$гда г~ь ѓ^бидитъ сђдя'и, и^л^и (сътвори'выи вс^е)6
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возметъ пра'вдђ” и^л^и сн~ове твои` съгреши'ша
преD ниM, пђсти'лъ в рђцњ (и^хъ) безако'нїя иX,
ты' же заё^тря'и къ г~ђ [-]7 моля'ся” А$ще
чистъ е^си і^ и'стиненъ, [мл~твђ твою ё^слы'шитъ]8” Оу^строит# же т^и жи'тїе пра'вды, бђдђт# (же)9 прьвая твоя ма'ла, послњ'дняя же
твоя бес числа`” Въпроси` ё'бо (прьвыи и^хъ ро'дъ)10,
и^слњди же по ро'дђ эTц~ь. [вчера'шнїи]11 б^о (е^смь)12 и^
не (вњмъ)13, *сњнь б^о е^сть (по земли` наше)14
житїе, не л^и сїя [наё^чи'тъ тя]15, и^ възвњстя'тъ [т^и]16 эT срDца (і^) и^знесTђ словеса`”
Є$да ни'четъ рого'зъ беZ воды`, и^л^и расте'тъ вино безъ напое'нїя. е^ще сђщее в ко'рени [-]17 не
по'жнется, прьвїе пи'тїя все` бы'лїе не и^схне'тъ л^и” Та'ко ё^бо бђдђтъ послњдняа всXњ,
забыва'ющихъ г~а. наде'жDа б^о нечести'ваго поги'бнетъ, не ё^селен# б^о [бђдетъ до'мъ е^го]18, паё^чи'на же [събђдется хра'мъ е^го]19. а^ще поDпре'т# хлњвинђ` свою не ста'нетъ, и^меT же е^мђ
не сте'рпитъ. мо'кръ б^о е^сть слн~цемъ, и^ эT
гно'я е^го лњторасль [-]20 и^зыидетъ. на собо'рњ
ка'менїя спи'тъ, по'средњ же до'брна ка'менїа
поживе'тъ. а^ще [же и^]21 пожреT мњсто солже'тъ
е^го, не вњ'дњ л^и такова`. ја%ко развраще'нїе нечести'ва таково`, эT земля' же и%ного прозя'бнетъ”
Гь~ б^о не эTринетъ незлоби'ваго, всего' же да'ра
нечести'ваго не прїимеT. и%стин#на же ё^ста` и^спо'лниT смњха`, ё^стны' же и^хъ и^сповњда'нїя.
вра'зи же и^хъ ѓ^блекђтся въ стђдъ, жи'тїе
же нечести'ваго не бђдетъ”

Глvа, џ~”
з~

1

(вњща) і%ѓ^въ (и^) реq, вои%%стиnнђ вњдњ
ја%ко та'ко е^сть. ка'ко б^о (-)2 [чл~къ пра'веденъ]3 ё^ г~а. а^ще б^о хо'щетъ прњтися
с нимъ, не послђшаеT е^го да не пререче'тъ, къ е^ді'номђ словеси е^го и^зъ [ё^стнђ`]4. премђдръ б^о еs мы'слїю, крњпокъ же и^ вели'къ. кто
же'стокъ бы'въ, пря'мо е^мђ стерпњлъ. ѓ^бет#ша'яи го'ры, (-)5 не вњдятъ превраща'яи я&
гнњ'вомъ. трясы'и подънбsнђю эT ѓ^снова'нїя,
столпи же (-)6 ся дви'жаT. гл~яи слн~цђ и^ не въсхо'дитъ, на звњзды же назнаменаетъ. простры'и
(е^ді'нъ нб~о)7 и^ ходя` [по' морю ја^ко по земли`]8”
творя'и власожельца, и^ прохоDню (нареk т^ђ, ра'и
ю^жь наложа`)9. творя'и ве'лїя и^ неи^слњ'дованнаа,
сла'вна же і^ и^зря'дна, и^мже нњ'сть числа`. а^ще
прїидеT ко мнњ` не и%мамъ ви'дњти, и^ а'ще
ми'мои^де'тъ м^я (и^) ни ка'ко разђмњхъ. а^ще
и^змњни'тъ кто` възврати'тъ, и^л^и кт^о речет#
е^мђ чт^о сътвори'лъ е^си. (ты)10 б^о эTврати`
гнњвъ, (прегнђш'ася иM)11 кљ=ти поDнбsныя” А$ще
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суне справедливість? 4 Може твої сини згрішили перед ним, відпустивши
в їхні руки їхнє беззаконня, 5 ти ж
рано вставай, молячись до Господа. 6
Якщо ти є чистий і праведний, Він
вислухає твою молитву, встановить
же тобі життя праведності. 7 Будуть
же твої попередні малими, останні ж
твої без числа. 8 Адже запитай їхній
попередній рід досліди же за родом
батьків. 9 Бо я є вчорашнім і не знаю,
*адже тінню на землі є наше життя.
10 Чи ці не повчать тебе? І сповістять
тобі з серця, і виведуть слова. 11 Чи
буйно росте лоза без води? Чи росте
виноград без напоєння? 12 Ще будучи при корені – буде не пожатим, заки всяка трава нап’ється – чи не висохне? 13 Таким, отже, буде останнє
всіх, що забувають про Господа! Бо
надія безбожних згине, 14 бо незаселеним буде його дім, павутинням же
обросте його дім! 15 Якщо підіпре
свій дім – не встоїть. Візьме ж в нього, не стерпить. 16 Бо він є мокрим
від сонця, і від гною вийде його галузка. 17 На купі каміння спить, а
житиме посеред дрібного каміння. 18
Якщо ж і пожере – місце його обмане. Чи не бачив ти такого? 19 Бо таке
знищення безбожного, з землі ж іншого виведе. 20 Адже Господь не
відкине праведного, всякий же дар
безбожного не прийме. 21 Праведні
ж уста наповнить сміхом, губи ж їхні
визнаванням. 22 Вороги ж їхні зодягнуться у сором. Життя ж безбожному
не буде.

ниж. 14
пс. 143

Глава 9
1 Відповів Йов, і сказав: 2 По правді, знаю, що так є. Бо як людина
праведна в Господа? 3 Бо якщо бажає
судитися з Ним, не послухається Його, щоб не відповів на одне слово із
його уст. 4 Мудрий бо є умом, сильний же і великий. Хто, ставши твердим, залишився перед Ним? 5 Він гори робить старими – вони не знають,
Він їх перекидає гнівом. 6 Він трясе
піднебесну від основ – стовпи ж
рушаться. 7 Він говорить сонцеві – і
не сходить, звізди ж запечатує. 8 Він
сам розтягнув небо і ходить по морі,
як по землі. 9 Він творить Плеяди. І
Есперою Він її назвав, рай на півдні
Він поклав. 10 Він чинить велике і
недослідиме, славне ж і надзвичайне,
яким немає числа. 11 Якщо Він прийде до мене – не побачу, і якщо мене
мине– і зовсім я не зрозумів. 12 Якщо
Він змінить – хто відверне? Чи хто
Йому скаже: Що Ти вчинив, 13 бо Ти
відвернув гнів? Під Ним зігнулися
кити, що під небом. 14 Чи мене по-
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чує, або розсудить мої слова? 15 Якщо я є праведним, то вислухає мене.
Його суду помолюся. 16 Якщо ж закличу, і не вислухає – і не повірю, що
Він почув мої слова. 17 Хай не знищить мене темрявою – численні ж
побиття надав мені марно. 18 Бо я не
маю змоги відпочити, Він же мене
наповнив гіркотою, 19 бо держить
силою. Отже, хто спротивиться його
судові? 20 Бо якщо буду праведним –
мої уста чинять безбожність. Якщо
буду непорочним – буду лукавим. 21
Бо якщо я вчинив безбожне, я не
взнав моєю душею, хіба що забрано в
мене життя. 22 Тому я сказав: Великого і сильного нищить гнів, 23 бо
погані у владі смерті. Але праведні
сміяться, 24 передані бо є в руки безбожних. Лиця його суддів покриває,
якщо ж не Він сам, хто є? 25 Життя ж
моє – це обман бігуна. Відбігли і не
побачили. 26 Чи є в кораблів слід дороги, чи в орла, що ширяє, що шукає
їжу? 27 Бо якщо скаже, забуду говорити, схилившись лицем стогнатиму
28 і рухатимуся в тіні з членами тіла,
адже знаю, що мене залишиш невинним. 29 Оскільки ж я є безбожним,
чому ж я не помер? 30 Бо якщо помиюся снігом і очищуся чистими руками, 31 достатньо в нечистоті ти мене замочив, огидною ж мені стала одіж. 32 Бо якщо чоловіком ти є проти
мене, якому протиставлятимуся, підім разом на суд. 33 А суддя хай би
був нам посередником, оскаржуючи і
вислуховуючи між обома. 34 Хай
забере від мене палицю, страх же Його хай мене не жахає. 35 І не боятимуся, але заговорю,

Глава 10

пс. 118

35 бо я такого несвідомий. 10,1 Я
труджуся, моєю душею стогнучи, і
випущу до Нього мої слова. Промовлю їх, охоплений гіркотою моєї душі, 2 і скажу до Господа: Не вчи мене
безбожно чинити. І чому мені так Ти
судив? 3 Або чи добре Тобі є, якщо
безбожно чинитиму? Бо Ти відкинув
діла твоїх рук, раду ж безбожних Ти
сприйняв. 4 Або як побачивши дивишся, чи побачиш, так як бачить чоловік? 5 Чи твоє життя є людським?
Чи твої роки людські? 6 Бо Ти пошукав моє беззаконня і вистежив мої
гріхи. 7 Адже Ти знаєш, що я не вчинив безбожно, але хто є тим, що спасає з твоїх рук? 8 *Твої руки створили мене і зліпили мене. Після цього
ж, змінивши, Ти мене побив. 9 Згадай, отже, що Ти мене зліпив з глини,
знову повертаєш мене до землі. 10 Або чи не як молоко Ти видоїв, витиснув же мене, подібно до сиру?

Йов 10,10

м^я ё^слы'шитъ, и^л^и разъсђ'дитъ гл~ы моя.
а^ще [-]12 пра'веденъ сы'и, но ё^слы'шитъ ми.
сђдђ е^го помолю'ся, а^ще же взовђ` и^ не ё^слы'шитъ, (и^) не и^мђ` вњры ја%ко ё^слы'ша (гл~ы
моя)13. да не м#гло'ю м^я потреби'тъ, мно'га
же м^и сътре'нїя сътвори` въсђ'е. нњсть б^о ми
эTд#хнђти, и^сполни же м^я го'рести ја%ко б^о
крњпостїю дръжи'тъ. кт^о ё^бо сђдђ е^го противится. а^ще б^о бђдђ пра'ведникъ, ё^ста` моя
нече'стїе творятъ. а^ще бђдђ непоро'ченъ, лђка'въ бђдђ. а^ще б^о без#честїе сътвори'хъ не
вњмъ дш~ею [мое^ю]14, ра'звњ ја%ко ѓ^тя'тъ м^и еs
живо'тъ. тњм#же рњхъ, вели'ка и^ си'лна гђбитъ гнњвъ, ја%ко лђка'вїи въ смр~тнои вла'сти. н^о праведънїи насмњва'ются, преда'ни б^о
сђть в рђцњ нечести'выхъ, лица сђдїи е^го покрива'етъ, а^ще л^и не саM кт^о е^сть. жи'тїе же
мое (лжа` е^сть)15 текђщаго эTбњго'ша и^ не ви'дњша. и^л^и (-)16 е^сть корабле'мъ слњдъ пђти`,
и^л^и ѓ^рла` летя'ща и%щђща ја%ди. а^ще б^о рече
забђдђ гл~я, вни'кнђвъ лице'мъ въз#дхнђ`, (и^)
движа'ся (въ сњни)17 съ ё^ды. вњ'дњ б^о ја%ко
непови'нна м^я ѓ^ста'виши. понеже [нечести'въ
е^смь]18, почто' же не ё^мро'хъ. а^ще б^о и^змы'юся
снњ'гомъ, и^ ѓ^чи'щђся рђка'ма чи'стыми. пости'жнњ въ сквернњ (ѓ^мочи мя)19, ѓ^ме'рзњ ж'е
мя ѓ^дежда. а^ще б^о чл~къ е^си проти'вђ мн^њ е^мђже эTпрю'ся, да прїидемъ вкђпњ на сDђ. а^
сђдя бы хода'таи намъ (-)20 бы'лъ ѓ^блича'я,
и съслђшая междђ ѓ^бњма. да эTи^метъ эT
мене же'злъ, бо'язнь же е^го да не [смђща'етъ
мене`]21, и^ не ё^бою'ся, н^о възъгл~ю”

Глvа, і~”
е (съвњ'дњ б^о си'це)1, трђжа'ю^ся дш~ею
мое^ю стеня`, (и^) спђщђ на'нь гл~ы моя”
Въз#гл~ю (и^хъ) го'рестїю дш~а моея ѓ^дръжи'мъ, и^ рекђ къ гв~и не (ё^чи м^я
безъчествовати)2, и^ почто' ми си'це сђди'лъ
е^си. и^л^и добро' ти е^сть а^ще непра'вдою, ја%ко
эTре'клъ е^си дњла рђкђ твое'ю, совTњ же нечести'выхъ вня'лъ е^си. и^л^и ја^ко (-)3 ви'дњвыи
ви'диши, и^л^и ја%коже зриT чл~къ ё'зриши. и^л^и
жи'тїе твое чл~чьско е^сть, и^л^и лњта твоя
мђжнњ. ја%ко взыска'лъ е^си безако'нїя мое^го, и^
грњхи` моя и^с#слњди'лъ е^си` вњси бо ја%ко (нечествова'хъ)4, н^о кто` е^сть и^зима'я и^з рђкђ
твое'ю. *рђцњ твои` сътвори'ста м^я и^ създа'ста м^я. потоM [же]5 прело'жъ м^я порази`. помяни` ё^бо бре'нїе м^я създа`, в зе'млюy (паки
възвраща'еши м^я)6. и^л^и не ја%коже мле'ко и^змолзе, насырилъ же м^я е^си ра'вно сырђ. ко'жею
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и^ пло'тїю [м^я ѓ^блече`]7, костьми' же и^ жи'лами съши'лъ м^я е^си. живоT же и^ млsть положи`
ё^ мене`, посњщенїеy твое съхра'нитъ мои дх~ъ.
сїя и^мњяи въ тебњ вњ'дњ ја%ко все` мо'жеши,
не эTмага'ет же ся эT тебе ничто'же. а^ще [-]8
съгрњшђ` съхри'ниши м^я, эT безако'нїя же не
безъвиnна м^я сътвори'ши. а^ще б^о нечести'в#
бђдђ лю'тњ мн^њ, а^ще же бђдђ пра'ведникъ,
не могђ` възникнђти и^спо'лнь б^о [е^смь нечестїя]9” ЛовиM б^о е^смь а^ки ле'въ на ё^бїенїе, па'ки же прело'жъ [м^я лю'тњ]10 ё^биваа'ше. ѓ^бновля'я на' мя пыта'нїе мое`, гнњ'в же вели'къ
(възложи` на' мя)11, наведе' же на' мя и^скђше'нїе, почто` [-]12 [м^я и^з чре'ва]13 и^знесе` и^ не
ё^мро'хъ, ѓ%ко [-]14 мене не вњ'дњ. ја%коy и^ быхъ
а^ки не бы'въ, (и^) почт^о б^о и^з чре'ва въ гроb не
снидоX. и^л^и не ма'ло е^сть [вре'мя жи'зни]15 моея, ѓ^ста'ви мене почити ма'ло даже не и^дђ`,
эTню'дђже ся не възвращђ`. въ зе'млю те'мнђ
и^ мраqнђ въ зе'млю т#мы` вњчныя и`дњже нsњ
свњтъ, ни ви'дњти живота члsчка”

Глvа, а~і”
и~

вњща же софа'рь минњ'искїи (и^) рече.
гл~яи мно'го и^ ё^слы'шитъ, и^л^и [-]1 на
ё^мњ и^мња мњни'тся бы'ти пра'веденъ
блsвенъ рожде'ныи эT жены`, (и^) малолњтенъ. не мно'гъ словесы бђди, нњсть б^о и^же
эTвњща'ет# ти, не гл~и б^о ја%ко чи'стъ е^смь
дњлы, и^ бес поро'ка преD нимъ. н^о ја%коже ё^бо
г~ь възгл~етъ к тебњ`, и^ эTврьзетъ ё^стнњ`
свои` с тобо'ю, пото'мъ възвњстиT ти си'лђ премђдрости. ја^ко сђгђбъ бђдетъ противђ тебе`” И$ тогда разђмњ'еши, ја%ко досто'ино ти ся
събы'сть эT г~а, и^хже съгрњшиl си. и^л^и слњдъ
гн~ь ѓбря'щеши, и^л^и въ послњдняя ѓ^ста'ви
ја%же сътвори` вседръжи'тель. высо'че нб~о, и^ чт^о
сътвори'ши, глђблеy а%да чт^о съвњси, и^л^и дале
мњры зе'мныя, и^ли ширины мо'рьскїя. а^ще же
раз#врати'тъ вс^е, кт^о речетъ е^мђ чт^о сътвори'лъ е^си, то'и б^о вњсть дњ'ла безаконникъ,
ви'дњвъ же нелњ'пая не позритъ. чл~къ же и%нако плаваеT словесы`, земны же рожDе'ны эT жены`,
ра'венъ ѓ^слђ` пђсты'нномђ” А$ще б^о ты` чи'сто
положи'лъ е^си срDце свое`. въздњжеши же [рђцњ
свои`]2 к немђ`, а^ще чт^о безако'нїе е^сть в рђкђ
твое^ю далече сътвори (-)3 эT себе`, непра'вдаy въ
животњ твое^мъ да не в#селиTся” Тако б^о [ти
въсїя'етъ]4 лице ја%ко вода` чиста, съвлечеши
же (с^и) сквернђ и^ не ё^бои'шися. и^ трDђ забђ'деши ја^ко волнђ` мимошеDшђ, и^ не ё^страшиши859

11 Шкірою і тілом мене зодягнув Tи,
кістьми ж і сухожиллям Tи мене
зшив, 12 життя ж і милосердя дав Tи
мені. Відвідини твої збережуть мій
дух. 13 Mаючи це в Тобі, знаю, що
все можеш, ніщо ж Тобі не є неспроможне. 14 Якщо згрішу, обережеш
мене, від беззаконня ж мене не зробиш Ти безвинним. 15 Бо якщо буду
безбожним, – горе мені, якщо ж буду
праведний, – не можу піднятися, бо я
є повний безчестя. 16 Адже полюють
на мене, наче на лева, щоб вбити.
Знову ж, обернувши мене, Ти страшно вбивав, 17 поновлюючи проти мене моє випробування. Великий гнів
же Ти поклав на мене. Ти ж на мене
навів випробування, 18 навіщо мене з
лона Ти вивів і я не помер? Око мене
не побачило, 19 бо і я став, наче той,
що не є. Бо і чому з лона до гробу я
не зійшов? 20 Або чи не коротким є
час мого життя? Дозволь мені трохи
спочити, 21 поки не піду туди, звідки
не повернуся, до землі темряви і мороку, 22 до землі вічної темряви, де
немає світла. Ані я не побачу людського життя.

Глава 11
1 Відповів же Софар минійський, і
сказав: 2 Хто багато говорить і слухатиме відповідь? Або хто має на умі
та вважається праведним? Благословенний той, що народжений від жінки і що коротко живе! 3 Не многослівним будь, бо немає того, що дає
тобі відповідь! 4 Адже не говори, що:
Я є чистий ділами і без вади перед
Ним. 5 Але, отже, коли Господь заговорить до тебе і відкриє свої уста з
тобою, 6 тоді тобі сповістить силу
мудрості, бо буде подвійним проти
тебе. І тоді пізнаєш, що на тебе найшло від Господа гідне за те, що ти
згрішив. 7 Або чи знайдеш ти господній слід, чи ти прийшов до останніх, до того, що зробив Вседержитель? 8 Небо високо і що зробиш?
Глибшого від аду що знаєш ти? 9 Або що дальше від міри землі чи ширини моря? 10 Якщо ж Він знищить
все, хто йому скаже: Що Ти зробив?
11 Бо Він знає діла безаконних, бачачи ж, не пропустить невідповідне.
12 Чоловік же інакше пливе словами,
земна ж людина, роджена від жінки,
подібна до пустинного осла. 13 Бо
якщо ти чистим зробив твоє серце, ти
піднімеш же свої руки до нього. 14
Якщо в твоїх руках є щось беззаконного, зроби далеким від себе, хай неправедність не поселиться в житті
твоїм. 15 Бо твоє лице засяє так, наче
чиста вода. Скинь же з себе нечистоту, і не злякаєшся. 16 І забудеш
________
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труд, наче хвилю, що перейшла, і не
злякаєшся. 17 Молитва ж твоя, наче
рання зірка, з полудня ж зійде тобі
життя. 18 Упевненим будеш, тому
що в тебе буде надія. Від туги ж і від
задуманості з’явиться мир. 19 *Адже
замовкнеш, і не буде того, що воює
проти тебе, а ті, що дуже нападають
на тебе, благатимуть тебе. 20 Спасіння ж їх покине, а їхня надія – згуба.
Очі ж безбожних розтануть.

Йов 13,3

ся. моли'тва же т^и а^ки де'ньница, эT пладне
же възыидетъ т^и жи'знь” Оу^пова'я же бђдеши ја%ко бђ'деT т^и надежDа, эT тђги' же и^ эT
промышленїя ја%виT ти ся ми'ръ” *Оу^млъкнеши б^о и^ не бђдеT боря'и ти ся, преда'емїи же
[тебњ`]5, мно'го ти ся мо'лятъ” Сп~се'нїе же
и^хъ [ѓ^ста'неT]6, надежа бо ихъ пагђба. ѓ%чи же
нечьстивыхъ и^ста'етњ”

Глvа, в~і”

Глава 12

при. 14

ниж. 34

іс. 22
апо. 3

1 Відповів же Йов, і сказав: 2 Отже, і ви є людьми. Або чи з вами закінчиться мудрість? 3 І в мене є серце, так як і у вас. 4 *Адже праведний
і непорочний муж став посміховиськом, 5 бо у визначений час він був
охоплений іншими напастями, доми ж
його пограбовані були беззаконними.
6 Хай зовсім ніхто не надіється, будучи поганим, що він є невинним.
Тим, що прогнівують Господа, хіба ж
їм не буде допиту? 7 Але запитай четвероногих – чи тобі скажуть, або
небесних птахів – чи тобі сповістять.
8 Розповіси землі – чи тобі розповість і чи визнаються тобі морські
риби? 9 Хто з усіх цих не пізнав, що
господня рука зробила це все? 10 Чи
не в Його руці душа всіх, що живуть,
і дух кожної людини? 11 *Адже вухо
слова розсуджує, горло ж куштує їжу. 12 В довгому часі – мудрість, в
довгому же житті – знання. 13 У
Ньому мудрість і сила. У Ньому рада
і розум. 14 *Якщо він скине, хто
збудує? Якщо замкне проти людей,
хто відкриє? 15 Якщо заборонить воді – висушить землю. Якщо ж попустить – перекинувши, знищить її. 16
В Нього влада і сила, його пізнання і
розум. 17 Він веде радників полоненими, суддів же землі ввів у подив.
18 Він садить царів на престоли, підперезує поясом їхні бедра. 19 Він відсилає священиків полоненими, а сильних землі скинув. 20 Він змінює уста
вірних, розум же старшин пізнав. 21
Він виливає безчестя на князів, оздоровив покірних. 22 Він відкриває
глибини від темряви, вивів же на світло тінь смерті. 23 Він наводить обман на народи і нищить їх, поборює
країни і їх провадить. 24 Він міняє
серця князів землі, бо й обман навів
на них дорогою, якої не знали. 25
Хай ощупують темряву, а не світло.
Хай же блукають, наче п’яні.

вњща же и^ѓ^въ (и^) реq. тMњже (и^) в^ы е^сте чл~цы, и^ли с ва'ми сконча'ется премDђрость” И$ ё^ мене срDце е^сть (ја%коже и)
ё^ ваs. *пра'веденъ б^о мQђ и^ непоро'ченъ,
бы'сть на порђга'нїе” Въ вре'мя б^о нарочитовано
бы'сть напа'стьми и^нњми. домо'мъ же е^го плњне'номъ бы'ти безако'нными” Ника'коже никтоже
да ё^пова'етъ, лђка'въ сыи непови'ненъ бы'ти, е^лицы разгнњ'вающеи г~а, ка'ко не бђдеT ли пыта'нїе
и^хъ” Но (-)1 въпроси четвероно'гъ а^ще ти рекђтъ,
и^ли пти'ца нбsныя а^ще ти възвњстя'тъ, повњжDь [-]2 земли а^ще ти ска'жетъ, і^ и^сповњдя'тъ
т^и ри'бы мо'рьскїя” Кт^о не разђмњ въ все'мъ
се'мъ, ја%ко рђка гн~я сътвори` сїя [вся`]3, не в
рђцњ ли е^го дш~а всњхъ живыхъ, и^ дђхъ вся'кого
чл~ка” *[Оу%хо]4 ё^бо словеса` раZсђжда'етъ, горта'нь
же бра'шна (въкђше'нїе)5” Въ мно'го вре'мя премђдрость, въ мно'ѕњ же жи'тїи свњде'нїе. ё^
него премђ'дрость и^ си'ла, ё^ того совњтъ и^
ра'зђмъ” *А$ще низложитъ кт^о съзи'жDетъ, а^ще
затворитъ на чл~ки кт^о эTверзеT” А$ще възбранитъ во'дђ и^с#сђшитъ землю, а^ще ли ѓ^слабитъ погђбиT ю& развра'щъ” Оу^ него дръжа'ва и^
крњ'пость, того вњдњнїе и^ ра'зђмъ. проводя'и
совњтники плњне'ны, сђдїя же земли` ё^диви`”
Посажа'яи цр~я на прsтолњ, (ѓ^бяза'яи)6 по'ясомъ чре'сла и^хъ” эTпђщая жерца плnњники, силныя же земли` разврати” И$змњня'яи ё'стны вњ'рныхъ, ра'зђмъ же ста'рецъ разђмњ” И$злива'яи
бесче'стїе на кн~ѕя, смиреныяy и^сцњли” эTкрыва'я
глђбо'кая эT тмы`, и^знесе же на свTњ сњ'нь
сме'рътнђю. прелща'а ја%зыкы и^ погђбля'а иX, низлага'я страны` и^ наставля'я и^хъ. и^змњня'я
срDца кн~ѕь зе'мъныхъ, (и^) прельсти б^о и^хъ пђте'мъ и^мже не вњ'дяхђ. да ѓ^ся'жђт# тмђ`
(а^)7 не свњтъ, заблђ'дят# же ја%ко пїя'нїи”

Глvа, г~і”

Глава 13
1 Ось таке побачило моє око і почуло моє вухо. 2 І знаю те, що й ви
знаєте. І я не є дурніший за вас, 3 зовсім ні, але я заговорю до мого Госпо
да. Вилию ж скаргу перед Ним, якщо

а~ мо= к~ѕ

1

(се) с^е ви'дњ ѓ%ко мое, и^ слы'ша ё^хо
мое, и^ вњдњ е^ли'коже и^ в^ы вњ'сте” И$ не
неразђмvњ е^смь въ ваs ника'кожDе же. н^о
а^зъ къ г~ђ (мое^мђ) воZг~лю, ѓ^бличю же
860
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преD ни'мъ, а^ще хо'щеT” Вы^ же е^сте вра'чеве неправди'ви, и^ цњли'теле злы'хъ [-]2, бђ'ди же вамъ
молъча'ти, и^ събђ'дется вамъ въ премђ'дрость” Слы'шите ѓ^бличе'нїе (ё%стъ мои^хъ)3, сђдђ же ё^стнђ моею вънми'те” Кое` (ё^бо)4 преD
(бм~ъ)5 ли` гл~ите, (и^) преD ниM (-)6 вњща'ете лђка'во. и^ли сђмните'ся, в^ы (-)7 са'ми сђдїя бђдете,
добро б^о а%ще и^слњдиT ваs. а^ще б^о все` творя'щеи
прело'житеся еM, ничто'же мнњи ѓ^бличи'те в^ы,
а^щеy и^ та'и лицемъ съё^диви'теся. кое` (ё^бо),
не [движенїе]8 л^и е^го ё^стра'шиT ва'съ (самњхъ)”
Бо'язнь же эT него нападетъ на' вы, эTи'дет#
же (велича'нїе ва'ше)9 ра'вно пепелђ, тњло же
бер#нено. ё^млъчи'те да и^спо'лнюся и^ почїю эT
гнњ'ва, прїимъ плоти (своя')10 зђбы, (и^) дш~ђ
же мою положђ въ рђ'цњ” А$ще м^я и%метъ си'лныи понеже и^ нача, а^ще же гл~ю и^ ѓ^бличю преD
ниM, и^ с^е ми ся съблюдетъ на сп~се'нїе, не [внидеT б^о преD ниM лесть]11” Послђша'ите (-)12 гл~ъ мои^хъ, възвњщђ б^о ва'мъ слы'шащеM. с^е а^зъ бли'зь
е^смь сђ'да мое^го, вњдњ аZ ја%ко пра'веденъ ја%влю'ся” Кт^о бо` е^сть ѓ^би'денъ мно'ю, ја%ко нн~њ ё^молчю і^ и^щезнђ. дво'е же м^и сътвориши, тогда эT лица` твое^го не съкры'юся. (и^) рђкђ эT
мене` ё^да'ли, [стра'х же]13 тво'и да не ё^жасаеT
м^я” Посе'м (же) възовеши, а%з же т^я ё^слы'шђ.
и^ли воз#гл~еши, аZ же т^и даM эTвњтъ. коли'ки
сђть грњхи` мои` и^ безаконїя моя`, наё^чи мя
кои` сђть” Почто` (та'иши эT мене`)14, мни'ши
же м^я проти'вна сђща тебњ. или ја^ко ли'стъ
дви'жемъ вњтромъ бои'шися, и^ли ја%ко (вњтвїю)15 носи'мђ вњтромъ противля'еши ми ся”
ЈА/ко писа'лъ е^си на' мя ѕл^о, ѓ^бложиl же м^и е^си
ю%ностьныи` грњхи, положиl же м^и е^си но'гђ на
възбра'ненїе, съхрани'лъ же м^и е^си (дњ'ла вс^я)16, в
коренїя же но'гђ мое'ю прїиде. и^же ѓ^беTша'етъ
ра'вно мњхђ, и^ли ја^ко ри'за мо'льми и^зъја^де'на”

бажає. 4 Ви ж є неправедні лікарі і лікарі хворіб. 5 Мовчіть, і буде вам
мудрістю. 6 Послухайте звинувачення моїх уст, сприйміть же суд моїх
губ. 7 Що отже. Чи говорите перед
Господом і перед ним говорите лукаве? 8 Або чи сумніваєтеся? Ви самі
будете суддями, 9 бо добре, якщо Він
вас дослідить. Адже, якщо чинячи
все, ви пристали до нього, 10 зовсім
не менше Він вас оскаржить, якщо і
потайки шануєте лиця. 11 Настільки
отже. Чи не Його порух злякає вас самих? Страх же від нього нападе на
вас, 12 мине ж ваша хвалькуватість,
подібно до попелу, тіло ж глиняне.
13 Замовкніть, щоб я наповнився і
спочив від гніву, 14 взявши своє тіло
зубами, і душу ж мою покладу в
руки. 15 Якщо ж мене схопить сильний, оскільки й почав, якщо ж промовлю і вилию скаргу перед ним, 16 і
це Він мені збереже на спасіння, бо
обман не ввійде перед Нього. 17 Послухайте мої слова, бо сповіщу вам,
що слухаєте! 18 Ось я є близько мого
суду, я знаю, що покажуся праведним. 19 Бо хто є скривджений мною?
Адже тепер замовкну і зникну. 20 Дві
речі мені зробиш, тоді не сховаюся
від твого лиця, 21 і руку відніми від
мене, хай же твій страх мене не жахає. 22 Тоді ж закличеш, а я тебе послухаю, або заговориш, а я тобі дам
відповідь. 23 Які є мої гріхи і мої беззаконня? Повчи мене, які вони є? 24
Чому ховаєшся від мене, вважаєш
мене твоїм противником? 25 Чи наче
листок, порухуваний вітром, боятимешся, або наче траві, несеній вітром, мені спротивишся? 26 Бо ти написав проти мене зло, ти ж наклав на
мене гріхи молодості, 27 поклав же
мені ногу в колоди, стеріг же всі мої
діла, до коріння ж моїх ніг дійшов. 28
Я, наче те, що старіється, подібний
до бордюка, чи наче одіж, поїджена
міллю.

Глvа, д~і”

Глава 14
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л~къ б^о рожен# эT жены` ма'лолњтеn, (-)
и^спо'лнь гнњ'ва. *и^ли ја%ко цвTњ процвњты'и эTпаде, эTбњжа же ја^ко стњнь и^
не постоиT. (с^е)2 и^ ѓ^ сеM словеси сътвори'лъ е^си, (-)3 [внити преD т^я сђдомъ]4. кто`
б^о чи'стъ бђдетъ эT скверны, (и^)5 никто'же, а^ще
и^ е^ді'нъ дн~ь житїе е^го на земли`. и^сщете'ни
же мsцы е^го эT него, въ лњте положи'лъ е^си и^
не престђ'пиT. эTстђпи` эT него` да ё^млъкнет#,
і^ и^зво'литъ жи'тїе ја%коже нае%мникъ” Є$сть б^о
дре'вђ надежда, а^ще б^о посњче'но бђдет#, паки
процвњтъ, и^ лњтора'сль е^го не ѓ^скђдњ'етъ” А$ще б^о състарњеTся въ земли` ко'ренъ е^го, (а^ще)
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1 Бо людина, народжена від жінки,
недовголітня, повна гніву, 2 *або
наче цвіт, що відцвів, відпав, втік же,
наче тінь, і не стоятиме. 3 Це і з цим
словом Ти вчинив, щоб ввійти судом
перед тебе. 4 Бо хто буде чистим від
нечисті? І ніхто, 5 хоч би й один день
його життя на землі. Почислені ж в
нього його місяці Ти на роки розклав,
і не переступить. 6 Відійди від нього,
щоб замовчав і зволив життя, наче
найманець. 7 Адже для дерева є надія, бо якщо буде зрубаним, знову зацвіте, і в нього не забракне галузки. 8
Бо якщо постаріється в землі його
корінь, хоч же й на камені помре йо-
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14,8
го пень, 9 зацвіте від запаху води.
Дасть же жнива, наче молодий саджанець. 10 Чоловік же, померши, відійшов, впавши ж, людина більше не
буде. 11 В роках вимирає море, ріка
ж, опустівши, висохла. 12 І людина,
заснувши, не встане, доки небо не
буде зшитим, і не збудяться з їхнього
сну. 13 Отже, хоч в аді Ти мене
зберіг би, сховав би же мене, доки не
спиниться твій гнів. То назнач час, в
якому зробиш мені пам’ять. 14 Отже,
якщо людина помре, буде живою, закінчивши дні своїх років. Стерплю,
аж доки знову не буду. 15 Після цього ж покличеш, а я послухаюся Тебе,
не відкинь діла твоїх рук. 16 Ти ж
почислив мої задуми, і ніщо з моїх
гріхів від тебе не втече. 17 Ти же
запечатав в мішку мої беззаконня,
позначив, якщо в чомусь несвідомо я
вчинив переступ. 18 І лише гора, падаючи, розсипалася, і камінь постаріється на своєму місці, 19 камінь,
якого вигладила вода. І затопили води на знаки порох землі. І Ти знищив
терпіння людини, 20 скинув до кінця,
відійшов. Поставив Ти лице і випустив. 21 Хоч же численними стали його сини, він не знає. Якщо і мало їх
буде, не буде свідомий. 22 Але його
тіло заболіло, його ж душа була у
смутку.

Глава 15
10

вищ. 4

1 Відповів же Елифас теманитський, кажучи: 2 Отже, якщо мудру
відповідь дасть дух розуму і біль наповнив лона, 3 блудячи словами, якими не годиться, і словами, на які
немає потреби, 4 якої і ти відкинув
страх, – довершив такі слова перед
Господом. 5 Ти є винний за слова
твоїх уст, і не розсудив ти слова сильних. 6 Тебе оскаржують твої уста, і
не я, а твої губи засвідчили проти тебе. 7 Що ж бо? Чи ти народився першою людиною? Або ти повстав раніше від вершків 8 і ти почув господні
накази? І чи за радника тебе поставив
Бог? Чи на тебе найшла мудрість? 9
Бо що ти знаєш, чого ми не знаємо?
Або що розумієш, чого ми не розуміємо? 10 Або чи ти старець і є ти
давнім в нас, днями старший від твого батька? 11 Трохи за те, що ти згрішив, ти був зранений, ти зарозуміло
про велике заговорив. 12 На що посміло твоє серце? Або що принесли
твої очі? 13 Чого гнівом вибухнув ти
перед Господом? Видав же з уст такі
слова. 14 Хто ж, будучи людиною,
буде непорочним? Або як буде праведником, народжений від жінки? 15
*Якщо святим не вірить, – небо ж не
є чисте перед ним. 16 Відпади ж мер-
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же на ка'мени сконча'ется стебло е^го, эT во'ня
воды` процвњте” Сътвори'т же жа'твђ, ја%ко мла'до
сажDено. мQђ же ё^меръ эTи'де, паD же чл~къ пото'мъ не бђ'детъ. лњты [-]6 ѓ^скђдњ'етъ мо'ре,
рњка' же ѓ^пђстњвшїи и^сше, (и^) чл~къ (-)7 спа'выи не въста'нетъ. до'ндеже не бђдетъ нб~о
съшвено, и^ не въспрянђтъ эT сна` и^хъ” А$ще
ё^бо во а'дњ бы` м^я съхрани'лъ, съкры'лъ же м^я
бы`, до'ндеже преста'нетъ [гнњвъ тво'и]8. и^ въчини'ши [-]9 вре'мя, в неже па'мять [сътвори'ши
м^и]10” А$ще ё^бо ё%мреT чл~къ жи'въ бђдеT, скон#чавъ дн~и (лњтъ)11 свои^хъ. тръплю до'ндеже па'ки
бђдђ” Посем же възовеши, а%з же [ё^слы'шђ т^я]12,
дњлаy рђкђ твое'ю не эTвраща'ися. и^счел же е^си
(хи'трости моя`)13 и^ ничто'же (т^я преи'детъ)14 грњхъ мои^хъ” Запечатлњлъ же ми е^си
безако'нїя въ меш#цњ, назнамена'лъ же е^си а^ще
чт^о беZ во'ля престђпихъ. и^ ра'звњ гора` пада'ющи распадеся, и^ ка'мень ѓ^беTша'етъ эT мњста свое^го. (ка'мень е^гоже)15 ѓ^глади'ша во'ды, и^
потопи'ша во'ды въ знаки перьсть земля`. и^
тер#пњнїе члчsко погђби'лъ е^си, въвъзринlђ е^си (-)16
до конца [-]17 ѓ^тиде. приставиl е^си (-)18 лице, і^
и^спђстилъ, мно'гом же бы'вшемъ сн~омъ е^го не
вњсть. а^ще [и^]19 ма'ло иX бђдеT не съвњсться
н^о плоти е^го болњша, дш~а же е^го сњтова`”

Глvа, е~і”
вњща же е^лифа'съ џеманитинъ гл~я. а^ще ё^бо премђрыи эTвњтъ дасть ра'зђма дх~ъ, и^ наполни бо'лњзнь чрева” эTблюда'а гл~ы и^ми'же не подоба'етъ, [и^]1
словесы и^миy ника'я же потреба, е^я'же и^ т^ы
эTвеrглъ е^си стра'хъ, сконча'лъ е^си [-]2 гл~ы та'ки преD гм~ъ. повиненъ е^си гл~ы ё^стъ твои^хъ,
не раз#сђди'лъ е^си гл~ъ силныхъ. ѓ^бличаюT т^я
ё^ста` твоа, а^ не аZ, (и^) ё^стнњ (-)3 твои` (на
тя послђшествова'стњ)4” Чт^о бо` е^да` пр'ьвње
чл~къ роженъ е^си, и^ли пр'ьвїе хлъмъ съгђстlњся е^си, и^ състрое'нїа гн~я слы'шалъ е^си, [(и^)
совњтника ли тя поста'ви б~ъ]5” Прїиде л^и на'
тя премђ'дрость. что бо вњси е^гоже не вњмы, и^ли чт^о разђмњ'еши т^ы е^гоже не (разђмње^м#)6. и^ли ста'ръ и^ ветохъ е^си в наs, старњи эTц~а твое^го дн~ьми. мала и^хъже съгрњши
ё^раненъ е^си, велика превели'чно воZгл~а. чт~о смњло срDце твое. и^ли что` понесостњ ѓ%чи твои`, ја^ко ја%рость раздра` преD гм~ъ” И$знесе же и^зъ
ё'стъ та'ка словеса`. кт^о бы сы` чл~къ ја^ко бђдетъ непоро'ченъ, и^ли ја%ко бђ'дыи правеDникъ рожDенъ эT жены`” *А$ще до ст~ыхъ не вњрђетъ,
нб~о же нечи'сто преD нимъ” ѓ^ста'ни же меrзкїи
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(-)7 нечи'стыи мђжъ, пїяи непра'вды ра'вны пое'нїю. възвњщђ же т^и послђша'и мене`, ја%же
ё^бо ви'дњхъ възвњщђ т^и. ја%же премђдрїи` рекTђ и^ не ё^таиша эTц~ы и^хъ” тњмже самњмъ
да'на бысть земля, и^ не на'иде и^ноплеменникъ
на' ня” Вс^е жи'тїе нечьсти'ва въ печа'ли, лњтаy
и^сщетена да'на си'лнђ страх же е^го въ ё'ши
е^мђ. е^гда` мниT ёже` въ ми'рњ бы'ти, прїиде
(дн~ь развраще'нїя е^го)8. да не вњрђетъ эTврати'тися эT тмы`, заповњ'данъ б^о ю%же въ
рђцњ желњза. ёчиненъ бо е^сть въ бра'шно неја^сытомъ, вњсть же въ себњ` ја%ко ждетъ
стерва. дн~ь же [теменъ ё^страшиT е^го]9, бњда
же и^ скорбъ [прїимеT и&]10. ја%ко во'инъ предъстоя'и (и^ падеT)11, ја%ко въздњ рђцњ преD гм~ъ”
ПреD гм~ъ же вседръжи'телемъ ѓ^жестися. тече
же преD ни'мъ ё'кори'зною вели'къ на плещђ щиT
е^го, ја^ко покры` лице свое` тђ'комъ е^го. и^ сътвори ѓ^метђ стегнђю, [хвалаy е^го ё^кори'зна]12”
да вселиT же ся во гра'дехъ пђ'стњхъ, вни'дет
же в домы` невселенныя” А$ е^же ѓ^ни` ёгото'ваша, и^нїи эTнесђть. ни'же ѓ^богати'тся, ни'же
ѓ^ста'нетъ [и^мњнїе е^го]13. не и'мать положи'ти на' землю сњни, н^и и^збњжит же тм^ы.
проѕябенїе е^го да ё^сђшиT вњтръ, да эTпадетъ [-]14 (цвњтъ е^го)15, да не вњритъ
ја%ко сътръпиT тще б^о събђдеTся е^мђ” Сњченїе
е^го пр'ьвње да сътлње^тъ, и^ лњтора'сль е^го не
ѓ^блиственњеT. да ѓ^бои^манъ бђдеT ја^коже пародоk
прьвње (ја^годы)16, да эTпадеT же ја%ко цвTњ масли'чїа. послђшьство б^о нечести'ваго смр~ть, (и^)
ѓ^гнь же да поyжеT домы` м#здои%мецъ” *Въ чревњ
же прїимеT бо'лњзнь, събђдеT же ся е^мђ тщета, чрево же е^го да поDи^меT лесть”

Глvа, ѕ~і”
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вњща' же і%ѓвъ (и^) рече. слы'шахъ си'це,
мно'го тњшителе зо'лъ вс^и. что' бо е^да
чи'нъ е^сть словесы` дх~а, и^л^и кђ'ю (ти
па'кость сътворитъ)1. ја%коже эTвњща'еши, и^ а^зъ ја%коже в^ы въз#гл~ю. а^ще же поDлежа'лA
дш~а ва'ша за мою`, а^ще наскакаX на' вы словесы`,
(покива'а)2 (главо'ю на вы)3. бђди же крњпость
въ ё^стњхъ моиX, движе'нїа же ё^стнђ` [мое'ю]4
не пощажђ` а^ще б^о възгл~ю не возболю ли` ра'ны,
(н^о сътворю` с^и трђдъ). а^ще ли же ё^молчю`,
чт^о ме'ншими ё^ја^зве'нъ бђдђ. нн~њ же престђжена м^я сътвори` бђя' согни'вша. и^ я'тъ
м^я (и^) въ послђшество бых#, и^ въста`въ мн^њ
лжа` моя. прямо лицђ` мое^мђ эTвњща`, гнњ
венъ быv низложи м^я. въскрежета` (зђбы на'
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зенний, нечистий чоловіче , що п’єш
неправду, наче напиток. 17 Послухай
мене, сповіщу ж тобі, отже, те, що я
побачив, сповіщу тобі 18 те, що мудрі говорять і не скрили їхні батьки.
19 Їм самим дана була земля, і на них
не напав чужинець. 20 Все життя безбожного в болі, почислені роки дані
сильному, 21 а його страх в його вухах. Коли вважає, що він вже є в мирі, – прийшов день його знищення.
22 Хай не вірить, що відвернеться від
темряви, бо він вже є призначений в
руки заліза, 23 бо він є призначений
на їжу шуліці, знає же в собі, що очікує трупа. А темний день його злякає, 24 біда ж і смуток його захоплять, наче вояк, що стоїть. І він впаде, 25 бо підняв руки перед Господом. Перед Господом Вседержителем
він став твердошиїм, 26 побіг же перед ним докорою. Великий щит на
його плечах, 27 бо закрив своє лице
його лоєм і зробив опаску на стегні.
Його впокорення – похвала. 28 Хай
же поселиться в пустинних містах,
ввійде ж до необжитих домів. А те,
що вони приготували, інші заберуть.
29 Він ані не розбагатіє, ані не залишиться його майно. Не кине на землю тінь 30 ані не втече від темряви.
Те, що в нього сходить, хай висушить вітер! Хай відпаде його цвіт! 31
Хай не вірить, що залишиться, бо збудеться йому марне! 32 Зрізане ним
хай передчасно зітліє і його галузка
не покриється листям! 33 Хай зібраний буде як недостиглий овоч перед
дозріванням, хай же відпаде, як цвіт
оливки! 34 Адже свідчення безбожного – смерть! І вогонь хай же спалить доми тих, що приймають хабарі!
35 *В лоні ж прийме болі, а на нього
найде марнота. Його ж черево хай
понесе оману!

іс. 59
пс. 7

Глава 16
1 Відповів же Йов, і сказав. 2 Почув я багато такого... Всі потішники
зла. 3 Що ж бо? Чи є чин словам
духу? Чи вчинить тобі якусь пакість,
як відповідаєш? 4 І я, так як ви, заговорю. Хіба ж віддана була ваша душа
замість моєї? Хіба я на вас наскочив
словами, киваючи на вас головою? 5
Хай же буде сила в моїх устах, не
пощаджу же рух моїх губ. 6 Бо якщо
заговорю, чи не роз’ятрю рани? Але
завдам собі труд. Якщо ж помовчу,
хіба менше буду зранений? 7 Тепер
же Він мене зробив перемученим,
дурнем, зігнилим. 8 І Він мене схопив, і я став на свідчення. І піднявшись проти мене моя неправда відповіла мені в лице. 9 Ставши розгні
ваним, він мене скинув, заскреготав
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на мене зубами, стріли його вправних
воїнів на мене напали. 10 Стрілами
він наскочив на очі і гострим предметом вдарив мене в коліна. Разом вони на мене набігли, 11 бо мене видав
Господь в руки неправедних, покинув мене на безбожних. 12 Вмираючим він мене розбив, схопивши мене
за чуб і вирвав волосся. Поставив він
мене, наче сторожа, 13 оточили мене
зброєю, колячи мої нирки без пощади, пролили на землю мою жовч, 14
скинули на мене струп на струп. Побігли до мене сильні, 15 пошили мішок на мою шкіру – і моя сила погасла. 16 І мій живіт згорів від плачу,
а на моїх повіках тінь. 17 Неправедного же нічого немає в моїх руках –
молитва ж моя чиста. 18 Хай земля
не покриє крові мого тіла і хай не
буде місце моєму крикові! 19 І тепер
ось на небесах є мій свідок, свідок же
мій на висотах. 20 Хай прийде до
Господа моє благання! Перед ним же
хай сльозить моє око! 21 Хай буде ж
оскарження людині перед Господом і
людському синові перед його ближнім! 22 Прийшли почислені роки. Піду дорогою, якою не повернуся.

Глава 17
1 Тлію ж несений духом, прошу ж
гробу – і не отримую, 2 благаю чинячи. І що я зроблю? 3 Чужі ж викрали моє майно. Хто ж є цей в моїх
руках? Хай буде зв’язаним! 4 Бо їхні
серця ти сховав від мудрості, через
це не піднесеш їх. 5 Частково сповістить зло, очі ж розтанули на синах. 6 Ти ж поклав мене притчею в
країнах, я же став їм посміховиськом.
7 Бо мої очі осліпли від гніву, – проти мене воювали мої вояки! 8 Чудом
я став праведним за це. Праведний
же проти беззаконного повстає. 9
Хай же скріпиться вірний на дорозі
своїй, а чистий хай візьме руками
сміливість! 10 Не інакше, але всі кріпіться і йдіть, бо не знаходжу у вас
правди! 11 Мої дні минули – витекли, порвалися ж зв’язки мого серця.
12 Я замінив ніч на день – і світло
близько від лиця темряви. 13 Бо, якщо стерплю, ад мені є домом і в сумерку мені є лежання та постеля. 14
Смерть я собі назвав батьком, матір’ю ж і сестрою мені – гній. 15 Отже,
де ще є моя надія? Хіба побачу своє
добро? 16 Чи зійдуть зі мною до аду?
Чи разом зійдемо в землю?

Йов 18,3

мя)5, стрњ'лы и^скђсникъ е^го [нападо'ша на'
мя]6. стрњла'ми ѓ^чїю наскака`, (и^) ѓ^стрїеM порази` м^я [въ колњнњ]7, вкђпњ [-]8 натеко'ша
на мя, предасть б^о м^я г~ь в рђки непра'ведныX, на нечести'выяy поврь'же м^я, ё^миря'юща
рас#сы'па м^я. и%мъ м^я за вла'сы (и) ѓ^борва`. поста'ви м^я а^ки стра'жа, ѓ^быидо'ша м^я ѓ^рђжїи бодђще въ и^стеси мои`. не щадя'ще и^злїяша на зеMлю же'лчь мою`, низложи'ша м^я
стрpђ на стрђпъ, теко'ша къ мнњ могђщеи.
врњтище [соши'ша]9 на ко'жђ мою, (и^) мо'щь
же моя [-]10 ё^гасе`. (и^) чре'во мое съгорњ` эT
пла'ча, на вњждђ же мое'ю стњнь, непра'ведно
же ни е^ді'но (-)11 в рђкђ мое'ю. мл~тва же моя
чи'ста земля` да не покры'еть кро'ви пло'ти
моея, ни бђди мњсто во'пля мое^го. и^ нн~њ
е^сть се` на нб~сехъ по'слђхъ мои, свњдњтель же
м^и на вы'шнихъ. да прїидетъ м^и мо'льба къ
г~ђ, преD ним же да ка'плеT м^и ѓ%ко. бђди же
ѓ^бличе'нїе мђжђ преD гм~ъ, и^ сн~ђ чл~ческомђ
бли'жнемђ е^го. лњта [-]12 и^сче'тена прїидо'ша,
пђте'мъ и^мже не възвращђся по'идђ”

Глvа, з~і”
1

лњ'ю [же] дх~омъ носимъ, прошђ ж'е гроба и^ не ё^лђча'ю молю` творя'и, и^ чт^о сътворю`. ё^крадо'ша же м^и и^мњнїе чю'жїи,
кто` е^сть се` в рђкђ (же) моею свя'занъ
бђди. ја%ко срDца и^хъ съкры'лъ е^си эT мђдрости, сего
ради не вознесе'ши и^хъ в ча'сти възвњсти'тъ
ѕло'бы. ѓ'чи же (-)2 на сн~ехъ и^ста'яста” Положи' же
м^я притчею въ странаX, смњхђ же (быX и^мъ)3.
ѓ^слњпо'сте б^о (ѓ%чи мои эT гнњвA)4 повое'ванъ быхъ
(во'и свои^ми)5. чю'до быX и%стинныM ѓ^ сихъ, пра'ведникъ же на безако'нника въста'етъ. да ё^крњпит
же ся вњрныи на своеM пђти`, чи'стыи же рђка'ма да
прїиметъ де'рзость. н^и и%накоже, н^о вси` ё^твержа'итеся и^ прїидете, не бо` ѓ^брњта'ю въ ва'съ
и%стинны. дн~їе мои` преи^до'ша въ тече'нїи. преторго'ша же ся ё'дове срDца мое^го. но'щь въ дне мњсто
положи'хъ, [и^]6 свњтъ бли'зъ эT лица` т#мы`, а^ще
б^о стерплю` а%дъ м^и е^сть до'мъ. (и^) в (-)7 сђмра'цњ (лежа'нїя м^и е^сть, и^ посте'ля)8. смр~ть прозва'хъ (себњ эTц~а)9 быти, мт~рь же [-]10 и^ сестрђ
[ми]11 гно'я. гдњ ё^бо [е^ще е^сть м^и]12 надеж'да,
и^л^и бл~гъ свои^хъ ё^зрю`. и^л^и со мно'ю въ а'дъ
сни'дђтъ, и^л^и вкђпњ на прьсть сни'демъ”

Глvа, и~і”

Глава 18
12

1 Відповів же Валдад, савхетин,
кажучи: 2 Доки не перестанеш? Почекай, щоб і ми заговорили. 3 І чому
наче чотириногі ми замовкли перед

вњща же валъда'дъ савхети'нъ гл~я.
доко'лњ не преста'неши, пожди` да и^ мы`
възъгл~емъ. (и^) почт^о а^ки четвероно'ж864

в~і
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приT ѕ~
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ныя ё^молъча'хомъ преD тобо'ю пребыs т^и гнњвъ.
что б^о а^ще т^ы ё^мреши не ё^селе'нна л^и бђдеT
поDнбsная, и^л^и развратяTся го'ры эT ѓ^снова'нїя,
и^ свњтъ нечести'ваго ё^га'снетъ, и^ не събђдется иM пла'мы, свњтъ е^го тма` в жи'тїи,
свњти'лникъ же в немъ ё^га'снетъ. да ё^ло'вятъ ме'ншины и^мњнїя е^го погрњши'тъ же
е^го совњтъ, (и^) да ся въвержетъ (-)1 нога` е^го
въ прђ'гло, мре'жею пови'тъ да прїидђтъ (-)2
нань прђгла, да ё^крњпи'тъ на'нь жа'ждђщих#.
съкры' же ся в земли` ё'же е^го, и прїятїе е^го
на стези`. ѓ%крsтъ да погђбя'тъ е^го бо'лњзни,
мно'зи же ѓ^ ноѕњ` е^го да прїидђтъ гла'домъ
тњсном#, паде'нїе же е^го ё^гото'вася (е^мђ) и^зря'дно, поја^де'но [же]3 бђди (вс^е паде'нїе но'гђ
е^го)4. да поя'сть же красотђ` е^го смр~ть, ѓ^тръже'но бђди эT жи'тїя е^го и^сцњле'нїе. да и^меT
е^го бњда`, вина` цр~ьская. да всели'тся въ хра'мњ свое^мъ в нощи свое'и, раз#сњяна бђди лњпота` е^го жђпелоM (ѓ^гнеM под ниM)5. ко'ренїя е^го
да и^схнђтъ (-)6 сверха да нападеT (пож#же'нїе
ѓ^гня`)7. *па'мятъ е^го поги'бнетъ эT земля`,
и^ [-]8 бђди и^мя е^го на лице` внњшнее. да
эTринетъ е^го эT свњта въ т#мђ`, [и^]9 не
бђдетъ зна'емъ в лю'дехъ е^го. ни сп~сется въ
подънбsнњи доM е^го, н^о въ свои^хъ е^мђ да поживђтъ и%нїи. на'нь въздохнђша послњднїи,
прьвых же ја%тъ чю'до. сїи сђть домове непра'ведникъ, се же мњсто невњдђщихъ б~а”

Глvа, џ~і”
г~і

вњща' же і%ѓвъ (и^) рече. доколњ притрђ'днђ съътвори'те дш~ђ мою, и^ низложи'сте м^я словесы`. разђмњи'те то'кмо, ја%ко [б~ъ]1 сътвори` м^я си'цева, тя'жњте
м^я, не стыдя'щися нале'жите м^и. и^ ё'бо
въи'стиннђ а^зъ прельсти'хся, ё^ мене' же (не)
въдворя'ется лестець, гл~ти сло'во (мое) е^же не
подоба'етъ. словеса' же моя съблажня'ются и^
не въ вре'мя. ѓ^стани же ја%ко на мя велича'етеся. наскака'ете же м^и словесы поно'сными.
разђмњ'ите ё^бо ја%ко г~ь е^сть (мои)2, ё^тверже'нїе (свое)3 на мя възнесе`. с^е (смњхъ поноше'нїя)4 не възъгл~ю, [и^]5 възопїю и^ нигдњ (же)
сђдъ. ѓ%крsтъ ѓ^граждеn е^смь, и^ не и%мамъ минђти. преD лицем# (же) мои^мъ тмђ` положи`,
сла'вђ же ѓ^ мн^њ съвлече, эTя'т# же вњнець эT
главы` моеа. разтерза' (же) м^я ѓ%крsтъ и^ эTи^доX,
посњче' же ја^ко дре'во надежDђ мою`. лю'тњ (-)6
(гнњвоM сътвори` м^и)7 и^мњ же м^я ја^ко вра'га.
въкђпњ (-)8 прїидо'ша и^скђше'нїя е^го на' мя,
на пђтехъ (же) мои^хъ ѓ^быидо'ша м^я преDсњ865

тобою? 4 Тебе охопив гнів. Що ж бо?
Якщо ти помреш, чи піднебесна буде
незаселеною? Чи розпадуться гори
від основ? 5 І згасне світло безбожного? І їм не підніметься вогонь? 6
Його світло – темрява в житті, а світильник в ньому загасне. 7 Хай найменші уполюють його майно, хай же
його рада недопише, 8 і хай нога вкине його в пастку, хай буде замотаний
сіттю, 9 хай на нього найдуть засідки, хай скріпить спраглих проти нього! 10 Сховано в землі його засідку і
його схоплення на стежці. 11 Довкруги хай вигублять його болі, численні
ж хай прийдуть довкруги його ноги у
великому голоді. 12 Йому ж упадок
належно приготовано. 13 Хай же будуть поїджені всі падіння його ніг,
хай же смерть пожере його красу! 14
Хай буде вирване оздоровлення з його життя, хай його захопить біда! –
царське обвинувачення. 15 Хай поселиться у своєму житлі у своїй ночі,
хай буде розсіяна його краса сіркою і
вогнем! 16 Під ним його коріння хай
посохне, хай зверху впаде пожар вогню! 17 *Його пам’ять хай пропаде з
землі і хай його ім’я буде на зовнішньому лиці! 18 Хай хтось прожене
його зі світла в темряву 19 і не буде
знайомого в його народі! І хай не
спасеться в піднебесній його дім, але
в тому, що є його, хай поживуть інші! 20 Над ним останні застогнали,
перших же охопило здивування. 21
Це є доми неправедних. Це ж місце
тих, що не знають Бога.

при. 6

Глава 19
1 Відповів же Йов, і сказав. 2 Доки
завдаватимете труд моїй душі і збиватимете мене словами? 3 Тільки
знайте, що Бог мене таким зробив,
говоріть проти мене, не соромлячись
налягаєте на мене. 4 І отже, по правді, я обманувся. У мені ж не живе обманець, 4 щоб говорити слово моє, яке не належиться. Слова ж мої є в
блуді і не в часі. 5 Хай же буде, що
наді мною величаєтеся, наскакуєте ж
на мене згірдливими словами. 6 Отже, знайте, що Господь є мій. Він
підняв проти мене свої кріпості. 7
Ось сміх пониження. Не говоритиму,
і закричу, і ніде ж немає суду. 8 Довкруги я оточений – і не мину, а перед
моїм лицем Він поклав темряву. 9
Славу ж з мене стягнув, забрав же вінець з моєї голови. 10 Роздер же мене довкруги, і я відійшов. Зрубав же,
наче дерево, мою надію. 11 Люто, в
гніві, Він вчинив зі мною. Сприйняв
же мене, наче ворога. 12 Разом прийшли на мене Його випробування, а на
моїх дорогах оточили мене ті, що засіли. 13 І мої брати відступили від
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мене, пізнали чужого радше, ніж мене. І мої друзі стали немилосердними. 14 Не прийняли мене мої близькі,
і ті, що знають моє ім’я, забули про
мене. 15 Сусіди дому і мої рабині,
наче чужинець став я перед ними. 16
Я покликав свого раба і він не послухав. Мої уста благали, 17 і вони
служили моїй жінці. Я ж ніжно прикликав синів моїх наложниць, 18 вони ж мене відкинули навіки. Коли
встаю, – говорять проти мене. 19 Огидним став я тим, що мене знають.
Ті, кого я любив, повстали проти мене. 20 В моїй шкірі зігнило моє тіло,
а мої кості держаться в зубах. 21
Змилосердіться наді мною! Змилосердіться наді мною, друзі, бо господня рука, вона та, що доторкнулася
до мене! 22 Чому ж мене переслідуєте, так як і Господь, а не насичуєтеся моїм тілом? 23 Отже. Хто дасть,
щоб були записані мої слова і покладені в книгах навіки, 24 в залізному
писанні, окованім, чи викарбувані в
камінні? 25 Бо знаю, що вічним є
Той, що знищить на землі, 26 що підноситься підняти мою шкіру. Від
Господа ж це мені сталося 27 і те, чого я в собі свідомий, що моє око
побачило, а не інший, і все ж мені
сповнилося в лоні. 28 Якщо ж і скажете: Що скажемо перед ним? І корінь слова знайдемо в ньому. 29 Бійтеся ж і ви покриття, бо гнів надійде
на беззаконних. І тоді пізнають де є
їхні речі.

Глава 20
14

1 Відповів же Софар мінейський, і
сказав: 2 Не думав я, що ти це так
відповіси: І чи не розумієте більше,
ніж я? 3 Вислухаю я докір моєї образи – і дух від розуму мені відповість.
4 Чи не знають: це літа, відколи людина повстала на землі? 5 Адже веселість безбожних має силу падіння,
радість же безаконних – згуба. 6 Хоч
піднесуться на небо його дари, а його
жертва доторкнеться хмар, 7 коли він
вважає, що вже відкинений, тоді згине до кінця. А ті, що його бачать, скажуть: Де він? 8 Наче сон поза тілом
знайдеться, полетів же, наче нічна
поява, 9 бо він зневажив. І не додасть, і більше його не наблизить його місце. 10 Синів їхніх хай вигублять менші, а його руки хай попалять
болі! 11 І його кості наповняться його молодістю, і з ним на землі він
засне! 12 Якщо солодкою буде в його
устах злоба, сховає її під своїм язиком. 13 Не засоромиться і не залишить її, і збере її серед своєї гортані.
14 Не зможе собі помогти, отрута
гаспида в його шлунку. 15 Багатство
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дя'щеи. (и^) [бра'тїя (-)9 моя эTстђпи'ша эT
мене]10, позна'ша чю'жа неже мене. [и^ дрђзи]11
мои` немлsтиви бы'ша, не прїяша м^я бли'жнїи мои` и^ вњдђще (и%мя мое)12 забы'ша м^я.
сосњди до'мђ и^ рабыня моя`, (ја%ко) и^ноплеме'нникъ быX преD ними. раба` свое^го възва'хъ и^ не
послђша, ё^стаy моя моля'хђся, и^ слђжа'хђ
женњ` мое'и. призыва'х же лаская сн~ы поDложниць
моиX, ѓни' же (мене въ вњк#)13 эTринђша. е^гда`
въста'нђ, на мя гл~ют#. ме'рзокъ бывъ вњдђщиM м^я и^хже люби'хъ въста'ша на' мя. въ
кожи мое'и согни'ша пло'ти моя`, ко'сти же моя в зђбњхъ съдръжаT. поми'лђите м^я поми'лђите м^я ЭO дрђзи, рђка` б^о гн~я коснђвшїи
м^я е^сть. почто' же м^я го'ните, ја%коже и^ г~ь.
эT пло'ти же мое'я не насыща'е^теся” Кт^о ё^бо
да'сть да бы'ша написана словеса моя. (и^) положи'ти (-)14 и^хъ въ кни'гахъ въ вњкъ, въ
писа'нїи желњзнњ (ѓко'вњ)15, и^л^и в ка'мени въвая'ти. ви'дњ б^о ја^ко прsносђще еs и^же и%мать
разори'ти по земли`, въздви'гнђти ко'жђ мою
(въздвиза'ющђюся)16, эT г~а же сїе быs м^и. (и^)
е^же азъ въ себњ съвњдњ, ја%же ѓ%ко мое видњ
(а^)17 не и'нъ, (и^) все' же ми сконча'ся в ло'нњ. а^ще же
и^ речете чт^о речемъ преD ни'мъ, и^ ко'рень словеси
ѓ^бря'щеM на немъ. ё^бо'ите же ся и^ вы` эT
покрове'нїя, ја%рость б^о на безако'н#ныя на'идетъ,
и^ тогда ё^вњдятъ гд^њ и^хъ е^сть ве'щь”

Глvа, к~”
вњща же съфаръ минњи^нъ (и^) рече. не
тако мнXњ (с^е ти рещи проти'вђ)1, и^ не
разђмњ'ете ли паче нежели [-]2 а%зъ” Наказа'нїе срамле'нїя мое^го ё^слы'шђ, и^ дх~ъ
эT ра'зђма эTвњщева'етъ м^и” Є$гда` с^е разђмњ'ютъ [лњта]3, эT негоже положенъ чл~къ быs на
земли`” Весе'лїе б^о нечести'выхъ паде'нїе силђ и%мать. ѓ^брадова'нїе же безако'нникъ па'гђба” А$ще
възы'идђтъ на' нб~о [да'ры е^го]4, же'ртва же е^го
ѓ%блацXњ ся ко'снетъ” Є$гда` мни'тся ё^же эTве'рженъ, тогда` (поги'бнеT до конца`)5. ви'дњвшїи же
е^го рекђтъ гд^њ е^сть. ја%коже со'нъ эT тњ'ла вн^њ
(-)6 ѓ^бря'щеTся, эTлетњ же а^ки мечта'нїе но'щное. (ја%ко)7 презрњ` и^ не приложи'тъ, и^ ктомђ` не
приближитъ е^го мњсто е^го” Сн~ы иX да погђбятъ ме'ншины, и^ рђцњ е^го пожгђтъ бо'лњзнь.
(и^) ко'сти е^го и^спо'лнятся ю%ности е^го, и^ с
ни'мъ на пе'рсти ё^сне'тъ” А$ще ё^слади'тся въ
ё^стXњ е^го ѕло'ба, съкрыеT ю& поD ја^зы'комъ свои^мъ.
не постыди'тся и^ не ѓ^ста'витъ е^я`, и^ събереT
ю& посредњ горта'ни свое^го. (-)8 не възмо'жетъ помо866
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щи себњ, ја%дъ а^спидь въ чре'вњ е^го” Бога'тьство
бес пра'вды събира'емо и^з#блю'ется, (і^) и^з# хлњвины е^го да и^звлече'тъ и& а^гг~лъ” ЈА/роs же ѕмїевђ
да със#сетъ, да ё^бїеT же е^го јазы'къ ѕмии'нъ”
да не ё^зритъ эT дое'нїа прибыTкђ, ниже прибыTкђ ме'да и^ ма'сла, вътще и^ всђе трђди'ся бога'тьство эT негоже не въкђсиT” ЈА/коже клоки
несожьва'емы и^ не пожерты, (в# поги'бель не'мощныX)9 домы съкрђши`” жи'тїе же разграби и^ не
поста'ви, *нњсть спsнїя [-]10 и^мњнїю [е^го]11” ВъжDелњ'нїе е^го не спс~етъ е^го, нњсть ѓ^ста'нка
бра'шнђ е^го” Сего ради не процвњтеT е^мђ бл~гая,
(и^) е^гда же мни'тъ ё^же и^спо'лнь бы'ти ѓ^скорбля'е^тся. вся'ка же бњда на'нь прїидеT, а^ще ка'ко и^спо'лнитъ чре'во е^го” напђститъ на'нь гнњ'въ
(-)12 (и^ не ё^цњлњеT, и^ ја%рость гнњ'ва ё^бђдитъ
и& на болњзнь)13. эT рђки желњ'зны да ё^стрњлитъ е^го лђкъ мњ'дянъ, [и^]14 да про'идеT [-]15
сквоѕњ тњло е^го стрњла`” Но ни ѕвњзды же въ
жи'тїи е^го, да похо'дятъ на'нь стра'си. [и^]16
вся'ка же тма` на'нь пребђ'ди, (и^) да поя'сть
(-)17 и& ѓ%гнь раждеже'ныи” да ѓ^ѕлобитъ (до'мъ е^го приходень)18, (и^) да эTкры'етъ (-)19 (н~бо безако'нїа его)20. (и^) земля` (-)21 да въста'нетъ на'нь, да
и^з#влечетъ до'мъ е^го па'гђба до кон#ца`” дн~ь гнњ'ва
да прїидетъ на'нь, сїя ча'сть чл~ка нечести'ваго
эT г~а, и^ стяжа'нїе сђщаго е^мђ эT (стра'ха)22”

Глvа, к~а”
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вњща' же и^ѓ^въ (и^) рече. послђшаите послђшаите [словеs моиX]1 да бђдетъ м^и эT
васъ (ётњше'нїе с^е)2” Клњнете м^я а^з# же
въз#гл~ю, та'же не посмњете ми ся. чт^о
бо е^гда` чл~чьско м^и ѓ^бличе'нїе, и^ли почто` не ја^рю'ся” възрњвшїи на' мя ди'витеся, рђ'кђ полож#ше на лани'тњ” А$ще же въспомянђ` тщђся,
ѓ^бдержатъ бо (плоть мою)3 болњзни” *Почто`
нечести'вїи живђтъ, ѓ^бет#ша'ша же [-]4 въ бога'тьствњ. сњ'мя и^хъ по дш~и, ча'да же и^хъ
преD ѓ^чи'ма. домове и^хъ гоб#зи сђть, страхъ
нигдњже, ра'ны же эT г~а нњ'сть на ниX, и^ли говя'до и^хъ не и^зве'рже. сп~сена же бы'сть иX (и^мђщїя въ чре'вњ)5 и^ не съблазниTся, пребыва'ют#
же ја%ко ѓ%вца вњ'чныя” дњти же и^хъ преди възыгра'ют#, (и^) възе'мше пњсни'цђ и^ гђсли, [-]6 веселяTся гла'сомъ пњсни” Сконча же ся въ бл~гихъ жи'тїе и^х#, [и^ въ покои]7 а^довњ ё^спо'ша.
(и^ гл~ютъ)8 гв~и эTстђпи эT [насъ]9, пђтїи
твои^хъ вњдњти не хощеM. *чт^о пости'жно ја%ко
порабо'таеM емђ, и^ ка'я по'лза ја%ко сря'щемъ и&. в
рђ'кђ бо [и^хъ б^њ]10 бл~гое, (и^) дњлъ же нечести'867

без правди зібране буде виблюнуте
і з його хати хай його витягне ангел! 16 Гнів же зміїв хай ссе, хай
же уб’є його зміїний язик! 17 Хай
не побачить видоєного пасовиська
ані достаток меду і масла! 18 Надаремно і намарно він натрудився задля багатства, з якого не покуштує,
наче клоччя, не до жування і не до
їди. 19 На погибель він знищив доми немічних, життя ж розграбував і
не поставив. 20 *Немає спасіння для
його майна. Його бажання не спасе
його. 21 Немає останку його їжі.
Через це не розквітне його добро.
22 І коли йому здається, що вже наповнився, він є в біді. Всяка ж біда
надійде на нього. 23 Якщо якось
наповнить свій живіт, Він надішле
на нього гнів, і не вціліє, і гнів люті
його розбудить до болю. 24 З залізної руки хай вразить його мідний
лук 25 і хай пройде крізь його тіло
стріла! Але й звізди немає в його
житті, хай підуть проти нього страхи! 26 І всяка темрява хай на ньому
перебуває і хай пожере його розпалений вогонь! Хай приходько нанесе зло на його дім! 27 І хай небо
відкриє його беззаконня, і земля
хай повстане проти нього! 28 Хай
знищення розтягне його дім до кінця! Хай на нього надійде день гніву! 29 Така у Господа частка безбожного чоловіка і придбання його
маєтку від страху!

сир. 5

Глава 21
1 Відповів же Йов, і сказав: 2
Послухайте! Послухайте мої слова,
щоб мені була від вас ця потіха. 3
Проклинайте мене – я ж заговорю, і
не висміюватимете мене. 4 Що ж
бо? Чи мені людське оскарження?
Або чому не злощуся? 5 Дивлячись
на мене, дивуєтеся, поклавши руки
на щоки. 6 Якщо ж згадаю, стараюся, а болі охопили моє тіло. 7
*Чому живуть безбожні? Вони ж
постарілися в багатстві. 8 Їхнє насіння по душі, їхні ж діти перед очима, 9 їхні доми є переповнені. Ніде ж немає страху, кари ж від Господа на них немає. 10 Хіба їхня корова не скинула теляти, спасенна ж
була їхня, що мала в лоні і не поронила. 11 Залишаються ж як вічні
вівці. Їхні ж діти попереду бавляться, 12 і, взявши псалтир і гуслі,
веселяться голосом співу. 13 Вони
ж скінчили в добрах їхнє життя і
заснули в спокої аду. 14 І кажуть
Господеві: Відступи від нас, не
бажаємо знати твоїх доріг. 15 *Яка
користь, коли Йому послужимо? І
яка вигода, що Його зустрінемо?
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16 Адже в їхніх руках було добро, і
діла безбожних Він не бачить. 17 Ні!
Але ж і світильники безбожних згаснуть, надійде ж на них знищення,
болі ж їхні прийдуть від гніву. 18 Будуть же наче полова перед вітром або
наче порох, якого підняв вихор. 19
Хай забракне синам його майна! Хай
він віддасть їм і вони пізнають! 20
Хай його очі побачать своє вбиття,
від Господа ж хай не спасеться! 21 Бо
його бажання з ним в його домі, і число його місяців було поділене. 22
Отже, хіба не Господь є той, що навчає розуму і вміння? Він судить мудрих! 23 Той хай помре, охоплений
своєю безумністю! А кожний, що отримує добро і є в достатку, 24 лоно ж
його повне жиру, а мозок розпливається. 25 Він же помре від гіркоти душі, не їдячи нічого доброго. 26 Разом
на землі же сплять, гній же їх покрив.
27 Тому знаю я вас, що сміливо на
мене налягаєте. 28 Бо кажете: Де є
княжий дім і де є покров шатер безбожних людей? 29 Запитаєте в проходячих дорогою, і їхні знаки не відштовхнете. 30 Бо в день знищення
поганому буде легко, і в день його
гніву буде відведений. 31 І хто сповістить перед його лицем його дорогу? І він сам зробив, хто йому віддасть? 32 І він був відведений до гробу і чував на труні. 33 Солодким було йому дрібне каміння потоку, і
вслід за ним відійде кожний чоловік і
безчисленні перед ним. 34 Як же мене ви марно потішали? А я не маю
від вас ніякого спочинку.

Глава 22
16

ниж. 35

1 Відповів же Еліфас теманітський, і сказав: 2 Отже, чи не Господь є
той, що навчає розуму і вміння? 3
*Бо яка користь Господеві, якщо ти
був невинний ділами? Чи вигода, що
твоя дорога проста? 4 Чи слово тобі
чинячи, Він тебе оскаржить? І чи
вийде з тобою на суд? 5 Отже, хіба
твоя злоба не є великою, а твої гріхи
безчисленними? 6 Бо ти позичку давав своїм братам, що в бідноті, а одяг
нагих ти забирав, 7 і водою не напоїв
спраглих, і голодуючих ти позбавив
хліба. 8 Ти ж сприйняв лице деяких,
а посадив бідних на землі. 9 Ти порожніми відправив вдів, зло вчинив
сиротам. 10 Отже, тому тебе оточили
сіті, і швидко на тебе поспіла надзвичайна війна. 11 Світло тобі стало
темрявою, а як ти заснув, вода тебе
покрила. 12 Чи не бачить Той, що
живе на високих? А тих, що гордовито підносяться, не присмирив Він
впокоренням? 13 І ти сказав: Що довідався сильний? Чи на хмарі судить?
14 Хмара і його відкриття буде неви-
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выхъ не зри'тъ” никтоже н^о и^ нечести'выхъ
(свњти'лницы ё^га'снђтъ)11, на'идет# же и^мъ
развраще'нїе, болњзнь же и^хъ прїиметъ эT
гнњ'ва” Бђдђт# же а^ки пле'вы преD вњтромъ,
и^ли ја%коже пра'хъ е^гоже взя'тъ ви'хоръ, да ѓ^скђдњ'ютъ сн~оv и^мњ'нїе е^го, да възда'сть проти'вђ (и^хъ)12 и^ разђмњ'ютъ да ё^зрита ѓ%чи
е^го свое ё^бїе'нїе, эT г~а же да не сп~сется. ја^ко
[во'ля]13 е^го (с ни'мъ въ домђ` е^го)14, и^ число`
мsць е^го раздњлишася” А$ще ё^бо не г~ь ли е^сть
наё^ча'яи разђмђ и^ хи'трости, тожде [мђдрыX]15 разсђжда'етъ, то'жде да ё%мретъ ѓ^держа'нїемъ безђмїя свое^го” всяк же добро прїемляи и^ гобзя'а, ё^тро'ба же е^го и^спо'лнь тђ'ка,
мо'згъ же (-)16 разлива'ется. ѓ%н же ё%мреT го'рестїю дш~а, не ја^ды'и ничто'же бл~га” вкђпњ же
на земли спя'тъ, гно'и же и^хъ покры`. тњмже
вњдњ васъ, ја%ко дерзо'стїю належите ми. ја%ко
речете гдњ е^сть до'мъ кня'жь, и^ гдњ е^сть
покро'въ сњнїи нечsти'выX. въпроси'те ми'моходя'щая пђтеM, и^ зна'менїя иX не тђжда сътвори'те” ЈА/ко въ дн~ь па'гђбы полегчи'тся нечести'выи, [и^]17 въ дн~и гнњ'ва е^го [эTведен#
бђдетъ]18” (и^) Кт^о възвњсти'тъ преD лицемъ
е^го пђть е^го, и^ самъ сътвори` кт^о възда'сть
емђ. и^ то'и въ гро'бъ эTнесе`ся, и^ на гробњхъ
побдњ. ё^слади'ся е^мђ дробно каменїе пото'ка.
и^ въ слњдъ е^го вся'къ чл~къ эTи^де, и^ преD
ни'мъ бесчисле'нїи. ка'коже [м^я ё^тњша'ете]19
въсђе, а^ е^же мнњ` престати эT ваs ничтоже”

Глvа, к~в”
вњща же е^лифа'съ, џемани'тинъ (и^) реq.
ё^бо не г~ь ли е^сть наё^ча'яи ра'зђмђ и^
хи'трости. *чи'мъ б^о бреже'тъ г~ь а^ще
ты е^^си дњ'лы непоро'ченъ, и^ли походи ја%ко про'стъ пђть твои, и^ли сло'во т^и творя
ѓ^бличи'тъ т^я, и^ вни'деT ли с тобо'ю на сђдъ”
Кое (ё^бо), не ѕло'ба ли твоя е^сть мно'га, беZчисле'ни же т^и сђть грњси” В заи^м# б^о дая'ше
бра'тїи свое'и въ тщњ, ѓ^де'ждђ же наги'хъ
эTја%лъ е^си, и^ воды` жа'ждђщая не напои'лъ
е^си, (и^)1 а'лчющая лиши'лъ е^си хлњ'ба” (Сђди'л#
же е^си)2 нњкїихъ лицемъ, вселил# же е^си [ё^бо'гихъ]3 на земли`” вдови'ца (-)4 эTпђстилъ е^си
тща`, сироты (-)5 ѓ^ѕлоби'лъ е^си” Тњм#же ё^бо
ѓ^быидо'ша т^я сњти, и пот#ща т^я ра'ть
и^зряDна” Свњтъ тебњ тма` бы'сть, ё^спо'ша
же вода т^я покры`” Не живы'и ли на высо'кихъ
презира'ет#, възноси'мыя же ё^кори'зною смњри” И$
ре'клъ е^си чт^о разђмњ крњ'пкїи, и^ли на ѓ%блацњ сђдитъ” ѓ%блакъ (и^ эTкрове'нїе)6 е^го неви'ди868
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мо бђдетъ, и^ крђгъ нб~си ѓ^бы'идеT” е^да` стеѕю
вњ'чнђю съхрани'ши, ю%же пра'ша мђ'жїе непра'ведни, и^же ја%ти бы'ша без# вре'мене, [и^]7 рњка
текђщи эT ѓ^снова'нїя и^хъ” гл~ющи г~ь чт^о
сътво'ритъ намъ, и^ли чт^о нанесе'тъ на' ны
вседржи'теl” И$же и^спо'лнилъ е^сть до'мы и^хъ бл~гоT, совњт# же нечести'выX дале'че эT него” *Видњвше [же]8 пра'веDницы въсмњя'шеся, непоро'ченъ же глђмля'шеся. то'кмо поги'бе и^мњ'нїе
и^хъ, и^ ѓ^ста'нки и^хъ поја%сть ѓ%гнь” Бђди же
жесто'къ а^ще сътерпи'ши, пото'мъ плоD твои
бђдеT въ блаѕњ” Прїими же и^з# ё%стъ е^го ѓ^бњща'нїе, и прїими словеса` е^го въ срDцы свое^мъ”
А$ще ли же ѓ^брати'шися и^ смири'ши себе преD
гм~ъ, [и^]9 дале'че сътвориши эT жи'тїя твое^го
непра'вдђ” Положи на пе'рсти въ ка'мени, ја^коже
ка'мень пото'ка [сап#фи'рова]10” Бђди же т^и вседръжи'тель помо'щник# эT вра'гъ, чи'ста же
възда'сть т^я ја%ко сребро` раждеже'но” Пото'мъ
възвесели'шися преD (бм~ъ)11, (и^) възрњвъ на' нб~о
ти'хо” Помо'льшђ же ти ся къ немђ (и^) ё^слы'шит# т^я, да'сть же [т^и моли'твы твоя
възда'ти]12” Оу^стро'иT же т^и жили'ще пра'вды,
на пђтеX же твоиX бђдетъ свњтъ” *ЈА/ко смири` себе, и^ рече'ши възвели'чися, и^ смире'на ѓ^чи'ма сп~сетъ” [І$]13 и^зба'витъ непови'нна, и^ сп~сая
чи'стыма рђка'ма с^и”

Глvа, к~г”
з~і

1

2

вњща же і%ѓ^въ (и^) (рече) . (вњдњ ё^бо)
ја%ко и^з рђки мое^я ѓ^бличе'нїе [мое]3
е^сть, и^ рђка е^го тя'жка бы'сть на мое^мъ въздыха'нїи” Кто же ё^бо вњ'сть
ја%ко ѓ^бращђ е^го, и^ прїидђ на кончи'нђ” Рекђ же
себњ сђдъ, ё^ста же моя испо'лню ѓ^бличенїя”
Разђмњ'ю же [и^сцњле'нїя]4 ја%же м^и реq, ѓ^щђщђ
же чт^о ми възвњсти'тъ” И$ а'ще мно'гою крњпостїю на'идеT м^и, посем# (же) не попрети'тъ
м^и” И/стинна же и^ ѓ^бличе'нїе эT него, и^знесеT же
до конца сђдъ мои” На первое б^о поидђ и^ (кто
нњ'смь)5, а^ е^же напослњдокъ чи'мъ вњмъ” шђе`
сътво'ршђ е^мђ и^ не разђмњхъ, ѓ^бложитъ
десни'цђ и^ не ё^зрю” Вњ'сть бо ё^же пђть мои,
и^скђси же м^я ја%ко зла'то” И$зы'идђ же въ заповњдехъ е^го, пђти б^о е^го съхрани'хъ, и^ не ё^клонюся эT (за'повњди)6 е^го не престђплю, в
надрњх# же (свои^хъ)7 съхрани'хъ гл~ы е^го” А$ще
ли и^ самъ сђдилъ тако кт^о е^сть рекїи проти'вђ е^мђ, е^же самъ въсхотњ` и^ сътвори`” Сего ради на'нь потща'хъся, ё^ничижи'мъ же (ѓ^
сеM), попекђся ѓ^ немъ” ѓ^ толи'цњ (е^го)8 поTщђся, смотрю и^ ё^бою'ся эT него” Гь~ (-)9 ѓ^недђ869

димим. І Він пройде круг небес. 15
Чи зберігатимеш вічну стежку, яку
сприйняли неправедні мужі, 16 які
були забрані поза часом? І ріка тече
від їхньої основи. 17 Вони кажуть:
Що нам зробить Господь? Чи що
Вседержитель на нас наведе? 18 Він
же наповнив добром їхні доми, рада
ж безбожних далеко від Нього. 19
*Побачивши ж, праведні висміяли,
непорочний же поглузував. 20 Лиш
пропало їхнє майно, і їхні останки
пожере вогонь. 21 Будь же твердим,
якщо терпиш, потім твій плід буде в
добрі. 22 Візьми ж з Його уст обіцянку і прийми його слова до твого серця. 23 Якщо ж повернешся і упокориш себе перед Господом, і далеким
зробиш ти від твого життя неправедне. 24 Поклади на землі, на камені,
наче на камені сапфирового потоку.
25 Хай же буде тобі Вседержитель
помічником від ворогів, а чистим тебе віддасть, наче золото, випробуване вогнем! 26 Тоді розвеселишся перед Богом і спокійно поглянувши до
неба, 27 як помолишся до Нього. І
Він вислухає тебе, дасть же тобі віддати твої молитви. 28 Приготує ж тобі життя праведності, а на твоїх дорогах буде світло, 29 *бо ти себе упокорив. І скажеш: Він возвеличився
і сумирного очима спасає. 30 І спасе
невинного, і спасе своїми чистими
руками.

пс. 106

при. 29

Глава 23
1 Відповів же Йов, і сказав: 2
Знаю, отже, що з моєї руки є моє оскарження. І його рука тяжкою була
на моєму стогоні. 3 Хто ж, отже,
знає, що Його знайду і прийду до кінця? 4 Скажу ж свій суд, а мої уста наповню обвинуваченням. 5 Розумію ж
оздоровлення, які до мене сказав, відчую ж, що мені сповістить. 6 І якщо
найде на мене великою силою, тоді ж
не оскаржить мене, 7 правда ж і оскарження в Нього. Він же доведе до
кінця мій суд. 8 Бо піду до першого і
більше я не буду, а як знаю, що вкінці? 9 Як він зробить зліва і я не
взнаю, обійме правицею і не побачу.
10 Бо Він вже знає мою дорогу, а випробував мене, наче золото. 11 Вийду ж у його заповідях, бо його дороги
я зберіг, і не зверну 12 від його заповіді, не переступлю, в лоні ж моїм я
сховав його слова. 13 Якщо ж і Він
судив так, хто є той, що Йому спротивиться? Він те, що сам забажав, і
вчинив. 15 Через це до Нього я поспішився, а принижений за це подбаю
про Нього. 15a За таке від Нього потурбуюся, дивлюся і боятимуся Його.
16 Господь зробив слабим моє серце,
Вседержитель завдав мені турботу.

17

23,17
17 Бо я не знав, що найде на мене
темрява, перед лицем же моїм Він
покрив мене темрявою.

Глава 24
1 Через що ж від Господа сховалися години, 2 а безбожні перейшли
границі? Розграбувавши стадо з пастирем, 3 під’яремного сиріт відвели, і
вола вдовиці взяли як заклад. 4 Звели
ж слабких з дороги праведності, разом же сховалися лагідні землі. 5
Стали ж, наче й осли в полях землі,
понад мене, вийшовши зі свого чину.
Сильним є їхній хліб для дітей. 6
Своє поле перед часом пожали, слабкі ж виноград безбожних безплатно і
без їжі обробили. 7 Численних нагих
поклали спати без одежі, одежу ж душевних забрали. 8 Гірськими краплями вони мочать, а тому що вони не
мали схованки, загорнулися в камінь.
9 Забрали сироту від грудей, а того,
що відпав, упокорили. 10 Нагих же
неправедно заспали, а в голодуючих
забрали хліб. 11 В тіснотах неправедно поклали засідку, а праведної дороги не пізнали. 12 Вони були вигнані з
міста і своїх домів, душа ж немовлят
дуже застогнала. Сам же чому до цих
Він не навідався, 13 як вони були на
землі й не розуміли? А дорогу праведного вони не пізнали ані не ходили по його стежках. 14 Пізнавши ж
їхні діла, Він їх передав в темряву. І
буде вночі, наче злодій. 15 Око чужоложника зберегло темряву, кажучи:
Око мене не побачить, – і поклав покриття лицю. 16 Він підкопав доми в
темряві, позначили собі в днях і не
пізнали світла. 17 Бо разом вранці їм
тінь смерті, бо пізнає мене – це є тінь
смерті. 18 Він є легким над лицем води. Хай буде проклята їхня частка на
землі! 19 Хай же на землі їхній сад
видасться сухою часткою! Бо тим,
що розграбували сиріт, 20 їм потім
згадано гріх. Він щез, так як туман
роси. Хай же буде віддано йому те,
що він зробив! Хай же буде знищеним всякий неправедний, подібно до
невилічимого дерева! 21 Бо він неплідній, не зробив добра і не помилував слабку жінку, 22 а в гніві знищив слабких. Отже, задля цього не
повірить у своє життя. 23 А коли захворіє, хай не вдається виздоровіти,
але хай він впаде від недуги. 24 Бо
його висота багатьом вчинила зло,
він же зів’яв, наче зілля на спеці, або
наче колос, він сам відпав від стебла.

Йов 24,24

жилъ срDце мое, вседержи'тель (-)10 потща` м^я”
Не ви'дяхъ б^о ја%ко на'идетъ м^и тма`, преD
лицем# же мои^мъ покры` ѓ^мра'комъ”

Глvа, к~д”
очто же г~а ё^таи^шася ча'си, нечести'вїи же предњ'лы преидо'ша” Ста'до съ па'стыреM разгра'бльше, поDе^ре'мника [же]1 сирыX
эTведо'ша, и^ во'лъ вдови'ца ѓ^брђчися” эTклони'ша [же]2 не'мощныя эT пђти пра'веDнаго,
вкђ'пњ [же]3 съкры'шася кроTцїи земля`” Бы'ша же
ја%ко (и^) ѓ^сли на села (земля`) паче мене, и^злњзше
свое^го чина. възмо'же (хлњ'бъ иX)4 во ю%ноша” ни'вђ
преже вре'мене (-)5 свою сђщђ пожа'ша, не'мощнїи же
винограD нечести'выхъ без# мзды и^ без# бра'шна въздњла'ша” На'ги мно'ги ё^спи'ша беZ риZ, ѓ^де'жDђ же
дш~ныхъ (-)6 ѓ^тъя'ша” Ка'плями го'рсками мочатъ, зане же не и^мњахђ покро'ва в ка'мень ся ѓ^блеко'ша” Въсхити'ша сиротђ эT сесца, спаDшаго же
смири'ша, нагїя же ё^спи'ша без# пра'вды, а^лчющихъ же хлњ'бъ ѓ^тъя'ша” Въ тњснинахъ без#
пра'вды преседњша, пђть же пра'веденъ не вњдњша. и^же и^з гра'да и^з домо'въ своиX и^згони'ми быва'хђ, дш~а же младенецъ въздыха'ше вельми” Сам#
же почто` сихъ посњще'нїя не сътвори. на земли`
сђщим# и^мъ и^ не разђмњша, пђти же пра'веDнаго не вњдњша, ни по гости'нницамъ е^го
ходи'ша” Разђмњв# же иX дњ'ла, преда'сть и^хъ
въ тмђ`, и^ въ но'щи бђдетъ ја%ко та'ть” (-)7
ѓ%ко прелюбодњ'ица съхрани тмђ`, гл~я, не ё^зритъ м^я ѓ%ко, и^ покрове'нїе лица` положи`” Прокопа'ша въ тмњ` хлњ'вины, въ дн~ехъ назнамена'ша себњ, (и^) не позна'ша свњта” ЈА/ко въкђпњ заё%тра иM стњ'нь смр~ти, ја%ко позна'етъ
(м^я с^е бы'ти)8 сњ'нь смр~ти, ле'гко е^сть наD лице
воды`” Прокля'та бђди ча'сть иX по земли`, да
ја^ви'тъ же ся саD и^хъ на земли` сђха ча'сть”
(И$же)9 бо си'рыX разграби'ша, пото'мъ въспомянђся е^мђ грњх#, ја%коже м#гла эT росы` и^ще'зе”
Възда'но же бђди е^мђ е^же съдњя`. съкрђше'н#
же бђ'ди вся'къ неправди'въ ја^ко дре'во неи^сцњле'но неплоDви б^о, не добро` сътвори и^ же'ны не
поми'ловалъ” ЈА/ростїю же разврати не'мощныя,
(-)10 сего ра'ди ё^бо не и%мать вњры ја%ти на
свое жи'тїе” Болњ'в же да не дается и^сцњли'ти, н^о въпадеT въ недђ'гъ” Мно'ги б^о ѓ^злоби'ла
высота е^го, ё^вяде же ја%ко ѕе'лїе въ теплотњ,
и^ли ја%коже кла'съ эT стебла самъ эTпа'дъ”
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Глава 25

ще ли никтоже е^сть рекїи лжђща м^я,
и^ положитъ нивъчтоже гл~ы моя`” Эtвњща же вал#даD савхетинъ (и^) (рече)1”
Чт^о бо пе'рвое сло'во и^ли стра'хъ эT него,
творя'и всяческая на вы'шнихъ, да не
мни'тъ никтоже ја%ко е^сть превлече'нїе и^скђсникомъ на кого ја%же не на'иде пресњдњ'нїе е^го.
ка'ко [-]2 бђдетъ ѓ^правда'нъ чл~къ преD (бм~ъ)3,
и^ли кт^о ѓ^чиститъ себе роже'ныи эT жены`”
А$ще лђнњ` повелњва'етъ и^ не сїя'етъ, ѕвњзды
же нечи'сты сђть преD ни'мъ” Коли'ко же па'че
чл~къ гно'и, и^ сн~ъ члчsкъ че'рвь”

25 Хіба ж немає того, що каже, що
я говорю неправду, і поставить як
ніщо мої слова? 25,1 Відповів же
Валдад, савхіт, і сказав. 2 Адже яке
перше слово або страх у Нього? Він
робить все на висотах! 3 Хай ніхто не
вважає, що є зволікання спокусникам! На кого ж не найде його засідка? 4 Як буде оправдана людина
перед Богом, або хто себе очистить з
тих, хто роджений від жінки? 5 Якщо
наказує місяцеві – і не світить, звізди
ж є нечистими перед ним. 6 Наскільки ж більше людина – гній, і
людський син – хробак!

Глvа, к~ѕ”

Глава 26

1

вњща же і%ѓ^въ (и^) (рече) ” Кого лю'биши,
и^ли комђ хо'щеши помага'ти” Тњм#же
ё^бо не е^мђже ли многа крњпость, не
е^мђже ли мы'шца крњ'пка есть” С киM
совњща'ешися, не е^мђже ли мно'га премDђрость”
И$ли кого въслњ'дъ по'идеши не е^мђже ли мно'га си'ла” Комђ възвњсти'лъ е^си гл~ы, дыха'нїе
же чїе е^сть и^сходя'щее и^с тебе” Є$да` щюдове
въско'ръмятся поD (дво'ю)2 съсњ'дъ е^го” На'гъ
а^дъ преD нимъ, и^ нњ'сть ѓ^дежда па'гђбњ (е^го)”
Простира'я сњвера ни на чеMже, (и^) повњшая зе'млю ни на коMже” Связа'я во'дђ на ѓ%блацњхъ
свои^хъ, и^ не претръжеся ѓ%блакъ поD ни'мъ” держа
лице прsтла, (и^) простира'я на не'мъ ѓ%блакъ свои”
Повеле'нїе ѓ^крђжи на лицы` водњ, до кончи'ны
свњтъ съ тмо'ю” Сто'лпи нбsнїи прострњшася и^
диви'шася эT запреще'нїа е^го” Крњ'постїю ё^стро'и
мо'ре, (и^) хи'тростію же постла` дно” Ве'рњя же
нбsныа ё^боя'шася е^го, повелњ'нїеM же ё^мори ѕмїа
проти'вника. [и^]3 с^е сїа ча'сть пђти е^го. и^ ѓ^
ка'пли словеси ё^слы'шимъ в не'мъ, си'лђ же гро'ма е^го кт^о вsњ (и^) кт^о ја%вњ да сътво'риT”

Глvа, к~з”
ще же приложи і%ѓвъ (и^) реq пе'рвымъ сло'вомъ. жи'въ г~ь, и^же (м^и си'це)1 сђди” и^
вс^едръжи'тель, и^же ѓ^горъчи'лъ м^и дш~ю”
Є$ще ли ё^бо дыха'нїю мое^мђ сђщђ, [и^
2
дх~ъ] бж~їи сђщїи [в но'здрехъ моиX]3. не воз#гл~ите ё^стнњ мои безако'нїа, ни дш~а моа поё^чи'тся непра'вдњ” Не (бђди мнњ`)4 правди'вы
[нарещи васъ]5 до'ндеже ё^мрђ” Не и^змњню бо
[незло'бїя мое^го]6, пра'вдњ же внима'я не предаMся” Не съвњдњ б^о себе ѕл^а съдњлавъ (никакоy). н^о а^ще бы'ша были враѕи м^и, ја%коже развраще'нїе нечестивыхъ. и^ въста'ющи на' мя,
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1 Відповів же Йов, і сказав. 2 Кого
любиш, або кому бажаєш помогти?
Чи не тим, отже, в кого велика сила і
в кого є сильне рамено? 3 З ким ти
порадишся? Чи не з тим, в кого вся
мудрість? Чи вслід за ким підеш? Чи
не з тим, в кого велика сила? 4 Кому
ти звістив слова? Чиє ж є те дихання,
що з тебе виходить? 5 Чи велетні будуть вигодовані під двома його сусідами? 6 Нагеий перед ним ад, і немає
одежі для його згуби. 7 Він простягає
північ над нічим і вішає землю на
нікому. 8 Він зв’язує воду у своїх
хмарах, і хмара не роздерлася під
ним. 9 Він держить лице престолу і
простягає над ним свою хмару. 10
Він наказом оточив лице води з темрявою до закінчення світла. 11 Небесні стовпи простяглися і здивувалися від його погрози. 12 Силою Він
втихомирив море і вміло поклав дно.
13 Засуви ж небесні Його злякалися,
а наказом Він вбив змія-противника.
14 І ось це частина його дороги. І послухаємо Його про краплину слова.
Силу ж його грому хто знає? І хто явно скаже, щоб він зробив?

Глава 27
1 Ще ж додав Йов, і сказав першим словом: 2 Хай живе Господь, який мені так судив, і Вседержитель,
що засмутив мою душу! 3 Ще, отже,
поки є моє дихання і божий дух є в
моїх ніздрях, 4 мої губи не висловлять беззаконне ані моя душа не повчатиметься неправедного. 5 Хай не
буде, щоб я праведними назвав вас,
доки помру! Бо не зміню мою незлобність, 6 а дотримуючись праведності, не віддам себе, бо я зовсім не
свідомий того, що я зробив зло. 7
Але ви так, наче б були моїми ворогами, ви так, як руїна безбожних, і
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повстаєте проти мене, наче згуба безбожних. 8 Бо такою є надія безбожному, адже тримається, надіючись на
Господа, але чи спасеться? 9 Чи Бог
вислухає його молитву, як на нього
найде скрута. 10 Чи має якусь сміливість перед Ним? Чи як той покличе,
Він його вислухає? 11 Але сповіщу
вам, що є в господній руці те, що є у
Вседержителя, – не збрешу. 12 Ось
же, отже, всі знаєте, що марне належить марним. 13 Це частина безбожного чоловіка в Господі, здобуток же
сильний прийде на них від Вседержителя. 14 Якщо ж численними будуть його сини, будуть на вбиття. Якщо ж стануть мужами, переставляться. 15 Його живі ж помруть смертю, а
їхніх вдів ніхто не помилує. 16 Якщо
збере землю, наче срібло, а приготує
золото, подібно до глини, – 17 це все
праведні здобудуть, його маєток заберуть праведні. 18 Пропав же його
дім, наче молі, і *те, що він придбав,
наче павутина. 19 Богатий засне і не
додасть, відкрив свої очі – і немає. 20
Його зустріли болі, наче вода, вночі
його захопить темрява. 21 Його забере палюча горяч, і відійде, і змете
його з його місця. 22 І скине його, і
не пощадить його, втечею втече з
його рук. 23 Заплеще проти них своїми руками і його поволоче з його
місця.

Глава 28

при. 8
муд. 7

1 Бо є місце для срібла, звідки буває, і місце для палиці, там де очищується. 2 Адже залізо народжується з
землі, мідь же рубається подібно до
каменя. 3 Він поклав чин темряві, і
Він досліджує всякий кінець. Камінь
– темрява і тінь смерті, 4 переривання потоку через порох. Ті ж, що забувають праведну дорогу, знемогли.
5 Людьми орена земля – з неї вийде
хліб. Під нею Він повернувся, наче
вогонь. 6 Місце сапфіра – її каміння,
і порох – її золото. 7 Стежки не знає
птах, і його не оминуло око шуліки. 8
І не топтали її сини хвальків, і на неї
не прийшов лев. 9 Він простягнув
свою руку на гостру скелю, перекинув же від гори коріння. Він розбурхав хвилі вод, 10 відкрив же глибини
рік, повороти ж рік Він відкрив. Все
ж шляхетне побачило моє око, 11 він
же показав свою силу на світлі. 12 А
мудрість звідки знайшлася, яке ж є
місце вміння? 13 Смертна людина не
знає своєї дороги ані не знайдеться в
людях. 14 Безодня сказала: Немає в
мене. І море сказало: Немає зі мною.
15 Не дасть її обняти, і не стане срібла їй на заміну. 16 *І вона не прирівняється до офірського золота, до дорогоцінного онікса і сапфіра. 17 Не
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ја%коже пагђба безако'нныхъ” (Така'я ё^бо)7 е^сть
наде'жда нечести'вомђ, ја%ко пребыва'етъ надњя'ся къ гв~и ё^бо сп~сеT ли ся. и^ли мо'льбђ е^го
ё^слы'шитъ [б~ъ]8, л^и нашеDшеи е^мђ бњдњ,
е^да и%мать кое дерзнове'нїе преD ни'мъ, и^ли ја%ко
призва'вшђ е^мђ, ё^слы'шиT е^го” Но възвњщђ
вамъ чт^о е^сть в рђ'кђ гн~ю, е^же е^сть ё^ вседержи'теля не солжђ`. се же ё^бо вс^и вњсте ја%ко
т#щее т#щїи^мъ (досто'итъ)9. сїа ча'сть чл~ка
нечести'ваго эT г~а, стяжа'нїе же си'лно прїидетъ эT вседръжи'теля на' ня. а^ще же мно'ѕи
бђдђтъ сн~ове е^го, на заколе'нїе бђдTђ, а^ще же
[-]10 възмђжа'ютъ приложатся. живїи же е^го
смр~тїю ё^мрђтъ, [и^ вдови'ца]11 и^хъ никтоже
поми'лђетъ” А$ще съберетъ ја%коже зе'млю сребро`.
(и^) ра'вно (-)12 бернїю ё^готовитъ зла'то” Се вс^е
правдивїи ѓ^бъдержа'тъ, и^мњ'нїе [-]13 е^го и^стовїи по'имђтъ. събы'сть же ся до'мъ е^го ја%ко
мо'лїе, *и^ ја%коже паё^чи'на [ја%же снабдњ]14” Бога'тыи ё^спнетъ, и^ не приложитъ, ѓ%чи свои эTверзе
и^ нњсть срњто'ша е^го” ЈА/коже вода болњзни,
но'щїю [-]15 и^меT и& примра'къ. прїиметъ и&
ва'ръ, и^ эTи^детъ, и^ възвњетъ е^го эT мњста
е^го, и^ повержетъ [и&]16 и^ не пощадиTся, и^з рђ'кђ
е^го бњжа'нїемъ ё^бњжиM въспле'щетъ на'нь рђка'ма свои^ма, и^ повлече'тъ и& эT мњ'ста е^го”

ўлоM рм~и

Глvа, к~и”
сть б^о сребрђ мњсто эTнюдyђ быва'етъ,
(и^) мњсто (жезла)1 т^ђ ё^дђже ѓ^чища'ется. желњзо бо эT земля` ражда'ется,
мњдь же ра'вно ка'менїю сњчется” Чи'нъ
положи тмњ`, и^ вся'кђ кончи'нђ самъ и^спытђетъ” Камы'къ тмы`, и^ сњнь см~рти, пресече'нїемъ пото'ка эT пра'ха. забыва'ющїи же пђть
пра'выи изнемого'ша” эT чл~къ (ѓ^рема) земля` эT
нея и^зы'идеT хлњ'бъ, под нею сеи ѓ^брати'ся ја%ко ѓ%гнь” Мњсто сапфи'ра ка'менїе е^я`, и^ пе'рсть
зла'то е^я. стезя` не позна'я (-)2 пти'ца, и^ не
презрњ ю& ѓ%ко неја%сыще. [и^]3 не пра'ша е^я` сн~ове
велича'выхъ, (и^) не преиде по не'и ле'въ” На несњко'мњ простре рђ'кђ свою, разврати же и^с коре'нїя го'ры. (во'лны во'дъ въстрясе), глђби'ны же
рњкъ эTкры`, (эTвра'ти же рњкъ разверзе)” Вся'кое
же чsтное видњ м^и ѓ%ко (-)4 показа же (си'лђ
свою)5 на свњтъ” Премђдрость же эTкђ'дђ ѓ^брњте'ся, кое же мњсто еs хи'трости” Не вњсть чл~къ
пђти ея`, ни ѓ^бря'щет# же ся въ чл~цњхъ.
безDна рече нњсть мнњ, и^ мо'ре рече нњсть съ
мно'ю. не да'сть ѓ^бъя'ти ѓ^ не'и, и^ не преста'нетъ сребро` и^змњне'нїе е^я`” *И$ неспое'на бђдетъ
съ зла'томъ [сифи'рскомъ]6, ѓ^нђхи'тоM чsтномъ,
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и^ сапфи'ромъ” Не ра'вно бђдетъ е^я` зла'то и^ сткло,
і^ и^змњне'нїе е^я` съсђ'ди зла'ти превысо'кїя, и^
дњ'лателе не помянђтся” И$ въвлеци премђ'дрость паче внђтреняа, не равно е^я` бђдетъ топа'зїѓнъ е^џиѓ'пїя, съ зла'томъ чsтномъ не смњси'тся” Премђдрость же эTкђдђ ѓ^брњтеся, кое
же мњсто е^сть смышле'нїя” Оу^таися всего чл~ка,
и^ эT пти'ць нбsныхъ съкры'ся. па'гђба и^ смр~ть
реко'ста, слы'шахове же (иX)7 сла'вђ. б~ъ бл~гъ съста'ви е^я пђть, сам# же вњсть мњсто е^я`.
самъ бо поDнбsнђю всю прозира'етъ, вњдыи по земли`
вс^е е^же сътвори” Вњтръ ё^ставле'нїе, и^ водњ мњрђ. е^гда` сътвори'лъ та'ко (вњдя'и, и^)8 съчте
(-)9 пђть въ эTтресе'нїи гла'са. тогда` ви'дњ ю&
[-]10 и^сповњда ю&, ё^готова [і^]11 и^зъслњди (и^) рече
(-)12 чл~кђ. *(и^) се бг~очsтїа е^сть премђдрость, а^
е^же ёдали'тися эT ѕл^а е^сть хи'трость”

Глvа, к~џ”
к~

ще же приложи і%ѓвъ (и^) рече, пе'рвымъ
сло'вомъ, кт^о мя (г~и) положитъ на
мsць, пре'жде дн~їи и^хже м^я (г~ь)1 храня'ше” Є$гда свњтяшеся свњщникъ е^го
наD главою мое^ю, е^гда` свњтомъ е^го хожда'хъ
въ тмњ`” Є$гда` бњ'хъ тя'жекъ на пђте'хъ,
е^гда` [г~ь]2 посњще'нїе творя'ше до'мђ мое^мђ”
Є$гда бњхъ бога'тъ ѕњ'ло, ѓ%крsтъ же мене раби`. е^гда` ѓ^блива'хђся [пђтїе мои`]3 ма'сломъ,
го'ры же мои ѓ^блива'хђся мле'комъ” Є$гда` и^схожа'хъ и^з# ё%тра въ' граD, на стогнахъ же стоя'ше ми прsтлъ. ви'дњвше (-)4 ю%ноша съкры'шася, ста'рцы же въста'ша” Мђжїе (-)5 преста'ша гл~юще, пе'рсты възло'ж#ше на ё^ста” и^же
слы'шаша бл~жиша м^я, и^ ја^зы'ки и^хъ (прилпе
горта'ни и^хъ)6” ЈА/ко (и%хже) ё%хо слы'ша и^ ё^бл~жиша м^я, (ја%коже)7 ви'дњвъ м^я ё^клони'ся”
Сп~сохъ бо ё^бо'гаго эT рђки си'лнаго, и^ сиротњ
е^мђже не бњ помо'щника помогоX” Блsвенїе погиба'ющаго на мя прїидет#, ё^ста же вдови'ча
[блsвиша м^я]8” Въ пра'вдђ же ѓ^блича'хъ, ѓ^дњя'х# же ся въ сђдъ ја%ко въ ри'зђ сђгђбђ. ѓ%ко
бњхъ слњпымъ нога' же хро'мымъ, а^зъ быX эTц~ъ не'мощ#ныM, прю же ю^же не вњдяхъ, (і^) и^з#слњдиX” Сътро'х# же челюсти непра'веDныхъ, эT
среды же зђбъ и^хъ разграбленїя и^зя'хъ” Рњ'х
же а^ще въ'зрастъ мои състарњется, ја%коже
стебло фини'ково мно'гїя лњта поживђ” ко'рень
разверзеся на водњ, и^ роса` да всели'тся на жа'твњ мое'и. сла'ва моа тща` съ мно'ю, и^ лђ'къ
мои в рђце е^го по'идеT” Мене слы'шавше вня'ша,
ё^молко'ша же ѓ^ мое^мъ совњтњ” къ мое^мђ
гл~ђ (ё%хо)9 приложи'ша, ѓ^брадовахђ же е^гда к
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зрівняється з нею золото і скло, і
взамін їй золотий посуд. 18 Високі
місця і робочі не згадаються. І притягни мудрість понад те, що внутрі.
19 Не зрівняється з нею топазій Ефіопії, до чистого золота її не прирівняють. 20 А мудрість звідки знайшлася? Яке ж є місце вміливості? 21 Воно скрите перед кожною людиною і
сховане від небесних птахів. 22 Згуба
і смерть сказали: Ми ж почули чутку
про неї. 23 Бог добре уклав її дорогу,
Він же знає її місце. 24 Бо Він оглядає всю піднебесну, знаючи те, що в
землі все, що зробив, – 25 склад вітрів і міра води. 26 Коли зробив так,
знаючи, і розмірив дорогу в трясінні
звуків, 27 тоді побачив її, визнав її,
приготував і дослідив, 28 і сказав
людині: *І ось почитання Бога – є
мудрість, а віддалятися від зла – є
вміння.

при. 1

Глава 29
1 Ще ж додадав Йов, і сказав за
попереднім словом: 2 Хто мене, Господи, поставить на місяць, раніше від
днів, в яких мене Господь стеріг? 3
Коли Його світильник світив над моєю головою, коли я у темряві ходив
Його світлом, 4 коли мені було тяжко
на дорогах, коли Господь робив відвідини моєму домові, 5 коли я був
дуже багатим, довкруги ж мене були
раби, 6 коли мої дороги поливалися
маслом, а мої гори обливалися молоком. 7 Коли я виходив вранці в місто,
на площах же стояв мій престіл, 8 бачачи, хлопці сховалися, старці ж піднімалися, 9 чоловіки переставали говорити, поклавши пальці на уста. 10
Ті ж, що чули, мене називали блаженним, і їхні язики прилипли до їхнього горла. 11 Бо яких вухо почуло,
і назвало мене блаженним. Коли Він
мене побачив, звернув Він, 12 бо я
спас бідного з руки сильного, і я поміг сироті, в якого не було помічника. 13 Благословення погибаючого
прийде на мене, уста ж вдови мене
поблагословили. 14 Я ж вдягався у
праведність, я ж вбрався в суд, наче в
подвійну одіж. 15 Я був оком для сліпих, ногою ж для кульгавих. 16 Я був
батьком для немічних і дослідив же
боротьбу, яку я не побачив. 17 Я ж
знищив челюсті безбожних, а з-посеред їхніх зубів я вирвав грабунок.
18 Я ж сказав: Хоч мій вік постаріється, поживу довгі роки, наче стебло
фінікового дерева. 19 Корінь відкрився при воді, і роса хай поселиться у
моїх жнивах. 20 Моя слава марна зі
мною, і мій лук піде в його руці. 21
Мене слухали ті, що чули, замовкли
ж на мою раду. 22 До мого слова не
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додали, раділи ж, коли я до них говорив. 23 Наче спрагла земля, що очікувала дощ, так і ці мої слова. 24 Якщо
засміюся до них, не повірять, світло
мого лиця не занепадало. 25 Я вибрав
їхню дорогу посеред князів, і я жив,
наче цар між хоробрими, наче терплячий умом, я потішав.

Глава 30
1 Тепер же висміяли мене найменші, тепер навчають мене частково ті,
яких за ніщо я вважав, яких батьків
не вважав я гідними стати учасниками моїх черед. 2 Навіщо ж мені сила їхніх рук? Через них згинуло за
вершення. 3 Браком і голодом я супроводжуваний, вони втікають, він,
що вчора був безводний. Туга і біднота 4 оточують, і гостре зілля, що
вигладжує, яким зілля – їжа живота.
Безчесні ж хуління потребують постійно добра, які жували коріння і дерева від великого голоду. 5 Повстали
на мене злодії, 6 яких доми були камінні печери, 7 з-посеред доброзвучних закричать ті, які жили під польовими ріщами. 8 Сини безумних, і нечесне ім’я, і слава згасли з землі. 9
Тепер же я є їхні гуслі, і мене мають
за пісню. 10 Гидували мною, відступивши далеко, лицю ж моєму не пошкодували плювання, 11 бо відкривши свій сагайдак, він мені вчинив зло
і виніс уздечки моєму лицю. 12 На
галузку правого боку вони повстали,
ноги ж його він простягнув і пішов
проти мене стежками їхньої згуби. 13
Вони знищили мої стежки, скинули
ж з мене одіж. 14 Своїми стрілами
він мене прошив, вчинив він мені як
забажав, я був принижений в болях.
15 До мене ж повертаються болі, від
мене відійшла надія, наче вітер, і моє
спасіння, наче хмара. 16 Тепер на
мені виливається моя душа, і охоплюють мене дні болів. 17 Вночі ж мої
кості розгорілися, а моє сухожилля ослабло. 18 У великій силі він схопив
за мою одіж, наче шия моєї одежі, він
мене оточив. 19 Він же мене тримає,
наче глину, моя частина в землі і попелі. 20 Я закричав до Тебе і Ти мене
не почув, встали вони і дивилися на
мене. 21 Вони ж на мене напали без
пощади, Ти мене зранив сильною рукою. 22 Ти ж мені призначив болі і
відкинув мене від спасіння. 23 Адже
знаю, що смерть мене зітре, бо земля
– дім кожному смертному. 24 Якщо
було б добрим, я сам себе убив би,
або я помолився б до іншого, щоб мені це зробив. 25 Я ж над кожним немічним заплакав, застогнав же, бачачи чоловіка в бідах, 26 я затримаюся
в добрі. І ось мене радше зустріли по-
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ни'мъ гл~ахъ” ЈА/коже земля` жа'ждђщїи ча'ющи
до'ждя, та'коже (и^) сїи моя` гл~анїя. а^ще въсмњюся к ни'мъ не и%мђть вњры ја%ти, [-]10
свњтъ лица` мое^го не эTпада'ше” И$збраX пђть
и^хъ (средњ)11 кн~ѕь, и^ вселя'хся ја%ко цр~ь въ
храбрњхъ, а^ки страстенъ ё^мо'мъ ё^тњшаX”

Глvа, л~”
н~њ же порђга'ша ми ся мен#шины, нн~њ
ё^ча'тъ м^я эT ча'сти, и^х#же похђляX эTц~а [-]1, и%х#же не сътвори'хъ досто'ины (приѓ^бщи'тися)2 мои^хъ чре'дъ” Крњпость бо
рђ'къ иX вскђю мнњ`, на нихъ поги'бе сконча'нїе”
Скђ'достїю и гла'домъ водя'ися, бњжа'щїи
безво'денъ сы'и вчера” Тђга` и^ тщета` ѓ^бходя'ще, (и^ бы'лїе ѓ%стро ѓ^глажа'юще)3, и%мже (ё^тро'бное бра'шно бы'лїе)4. нечестнїи же (-)5 похђленїи
требђ'юще вынђ бл~га. и^же (ко'ренїе и^ дре'ва)6 жва'хђ
эT гла'да вели'каго. въста'ша на' мя та'тїе, и^хже
до'мове [-]7 бњша пеще'ры ка'мены, эT среды доброгла'сныхъ възопїютъ. и^же поD хвра'стїемъ дивїимъ живя'хђ” Безђмныхъ сн~ове и^ нече'стно
и^мя, и^ сла'ва ёгаше'на эT земля`. нн~њ же гђсли
(е^смь аZ)8 и^мъ, и^ мене въ пїе'нїе и^мђтъ” ѓ^мрази'ша [-]9 м^я эTстђпльше дале'че, эT лица же
мое^го не пощадњша плюнове'нїя. эTвњзнђв# б^о
тђлъ свои ѓ^скръби м^я, и^ ё^зDђ лицђ мое^мђ и^спђсти” На деснаго эTраслю въста'ша, [но'ѕњ]10 же
[е^го]11 простреT” и^ пђть сътвори на' мя стезя
па'гђбы и^хъ, сътро'ша стезя` моя” Съвлеко'ша
же м^и ѓ^де'ждђ, стрњла'ми свои^ми ё^стрњли м^я”
Сътвори м^и ја^коже въсхотњ. въ болњзнехъ смњри'хся, ѓ^браща'ют# же ми ся печа'ли” эTи^де ми наде'жда ја%коже вњтръ, и^ ја%ко ѓ%блакъ спsнїе мое”
(-)12 Нн~њ на мя разлїется дш~а моя, (и^) ѓ^дръжа'т# (-)13 м^я дн~їе печа'лїи” Но'щїю же ко'сти
моя разгорњшася, жилы же моя ѓ^слабњша”
Мно'гою крњ'постїю ја%т# ми ся за ри'зђ, ја%коже
ѓ^жере'лїе ри'зы мое^я ѓ^бъя м^я” И$маT же м^я ра'вно
бернїю въ земли` и^ попелњ [часть мою]14” Възопихъ
(-)15 к тебњ и^ не ё^слы'ша мене, ста'ша [же]16
(-)17 смотрњша мене” Наидо'ша же на' мя без#
млsти рђко'ю крњ'пкою ё^ја^зви'лъ м^я е^си” Въчини'лъ же м^я е^си въ печа'лехъ, и^ эTверже м^я эT
сп~сенїя” Вњдњ б^о ја%ко смр~ть м^я и^стретъ,
домъ б^о вся'комђ смр~тнђ земля`” А$ще бы лњпо
самъ бы себе ё^би'лъ, и^ли моли'лся быхъ и^номђ
дабы ми то сътвори'лъ” А$з# же ѓ^ вся'комъ не'мощнMњ въспла'кахся, възд#хнђв же ви'дњв# мђ'жа
въ бњдахъ, а^зъ [-]18 ё^держюся ѓ^ блазњ, [и^]19
с^е стрњто'ша м^я паq дн~їе ѕло'бнїи” [СрDце]20
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(-)21 въсмръдњ и^ не ё^молчитъ, вари'ша м^я
дн~їе нищеты” Стеня ходи'хъ беZ млъча'нїя,
стоя'хъ же въ събо'рњ въпїя” Бра'тъ быхъ
сири'нъскъ, дрђгъ же (птиw)22” Ко'жа же моя`
помрачи'ся вели'ко, ко'сти же моя [съгорњша]23
эT теплоты” Събы'сть же ми ся на стра'сть
гђсли, пњснь же моя на пла'чь мнњ`”

Глvа, л~а”
авњтъ положихъ ѓ^чи'ма мои^ма, и^ не
помы'шлю на дв~цю” И$ е^ще же раздњли
б~ъ съвы'ше, и прича'стїе пости'жно эT
вы'шнихъ” [Лю'та]1 па'гђба неправди'вомђ, и^ ѓ^сђже'нїе творя'щимъ безако'нїя” Не самъ
ли ё^зритъ пђть мои, и^ вся` стопы` моя` и^счете'тъ” А$ще ли ходихъ съ смњшники, а^ще ли
(-)2 потщася нога моя на ле'сть” [Ста'хъ б^о]3
на мњ'рилњ пра'веDнњ, ви'дњ же г~ь неѕло'бїе мое”
А$ще ё^клони'тся нога моа эT пђти`, а^ще и^ въ слDњ
ѓ%ка [мое^го]4 и^де срDце мое” Аще ли рђка моя
прикоснђся мзDы, да всњ'ю ё^бо а^ и'нїи поја^дя'тъ, бес ко'рене же быX на земли`” А$ще ли [же]5 въ
слњдъ (жены` мђжа'ты и^де мое срDце)6, а^ще ли
же присњдя быX при две'рехъ е^я`” Го'дњ ё^бо бђ'ди и^ жена` моя и^номђ мђ'жђ, младе'нцы же мои
смире'ни да бђ'дђтъ” ЈА/рость б^о гнњ'ва не ё^держа'нна, е^же ѓ^сквръни'ти мђжа'тницђ, ѓ%гнь
б^о е^сть горя ѓ^ вся стра'ны и^дњже на'идетъ и^с
ко'ренїа погђбитъ” А$ще ли же и^ похђлихъ прю`
раба` мое^го и^ рабы`, прящемся предо мно'ю” Чт^о
бо сътворю` а^ще пыта'нїе м^и сътво'ритъ г~ь,
а^ще ли же и^ посњще'нїе кїи эTвњтъ сътворю`”
Тњмже ё^бо не ја%коже л^и аZ бњхъ въ чре'вњ и^
ѓ^ни бы'ша, бњхоM же въ семъ чре'вњ. немощнїи же
а^ще чт^о и^мъ б^њ тре'бњ не погрњши'ша, вдови'ча же ѓ%ка не пре'зрњх#” А$ще ли же и^ хлњ'бъ
свои ја^до'хъ е^ді'нъ, а^ си'ромђ не пода'хъ ли [эT
него]7” ЈА/ко эT ю%ности мое^я кормњхъ ја%ко эTц~ъ, і^
и^з чрева мт~ре моея наста'вихъ” А$ще ли же (-)8
позряхъ нага ги'блюща и не ѓ^клеко'хъ, немощнњи же а^ще не блsвиша м^я, эT стрига же а^гнець мои^хъ съгрњшася пле'щи и^хъ” А$ще въздви'гъ на сиротђ рђ'кђ, надњюся ја%ко мно'га по'мощь ѓ^ мнњ еs” да эTстђпитъ ё^бо ра'мо мое эT
вы'я, мы'шца же моя эT ла'кти да съкрђшиTся” Стра'хъ б^о гн~ь ѓ^бъя м^я, и^ эT (мђ'дрости)9 е^го не сътерплю`” А$ще ё^чини'хъ зла'то въ
крњпость себњ, а^ще ли (-)10 на ка'менїя мно'гоцњнная надњяхся” А$ще же и^ възвеселиXся”
мно'гђ (м^и бога'тьствђ)11 сђщђ, а^ще и^ на бесчисленњ положихъ рђ'кђ мою” И$ли не ви'димъ
слн~ца въсїявша [и^]12 заходяща, лђны же
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гані дні. 27 Серце засмерділося і не
замовкне, мене випередили дні бідноти. 28 Я ходив, стогнучи, не замовкаючи, я ж стояв у зборі, кричачи. 29
Я став братом сирен, а другом птахів.
30 Шкіра ж моя дуже почорніла, а
мої кості загоріли від спеки. 31 Гуслі
ж стали мені в плач, а моя пісня мені
на плач.

Глава 31
1 Я поклав завіт моїм очам і не подумаю про дівчину. 2 І ще відділив
Бог згори і насліддя досяжне з висот.
3 Люта згуба неправедному і осудження тим, що чинять беззаконня. 4
Чи він сам не побачить мою дорогу і
всі мої кроки почислить? 5 Хіба ж я
ходив з тими, що висміюють, хіба ж
нога моя поспішилася на обман? 6
Адже я став на справедливе мірило,
Господь же знає мою незлобність. 7
Якщо моя нога зійшла з дороги і якщо моє серце пішло за моїм оком, якщо ж моя рука доторкнулася дарів, 8
отже, хай я посію, а інші хай з’їдять.
Я ж став без кореня на землі. 9 Якщо
ж моє серце пішло вслід за заміжньою жінкою, якщо ж я сидів при її
дверях, 10 хай же і моя жінка вгодить
іншому чоловікові, мої ж діти хай будуть впокорені. 11 Адже опоганити
заміжню жінку – гнів люті не до спинення, 12 бо є вогнем, що горить на
всіх сторонах, куди нападе, з кореня
він вигубить. 13 Якщо ж і знехтував я
судом мого слуги чи служниці, як вони судилися переді мною, 14 адже
що зроблю, коли Господь мені вчинить допит? Коли ж і відвідини, яку
відповідь дам? 15 Тому то, отже, чи
не так, як я повстав в лоні, і вони
повстали? Ми ж повстали в тім же
лоні. 16 А немічні не були знехтувані, якщо їм чогось було потрібно, око
ж вдови я не відкинув. 17 Хіба ж і
хліб свій я сам їв, а сироті не подав з
нього? 18 Бо від моєї молодості я
головував, як батько, і від лона моєї
матері я настановив. 19 Якщо ж і я не
зглянувся на нагого, що гинув, і не
зодягнув, 20 якщо ж слабкі не поблагословили мене, а їхні рамена не загрілися з постригу моїх ягнят, 21 якщо ж я підняв руку проти сироти, –
маю надію, бо для мене є велика поміч, – 22 хай, отже, відступить моє
рамено від ключиці, а моя рука хай
буде знищена від ліктя! 23 Бо господній страх мене охопив, і від його мудрості не стерплю. 24 Якщо я поклав
собі золото як силу, якщо ж на дорогоцінне каміння я поклав надію, 25
якщо ж і зрадів я, коли моє багатство
стало великим, якщо і на безчисленне
я поклав мою руку, – 26 чи не побачу
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сонце, що сходить, що заходить, а місяць, що маліє? Бо не на них є, 27 якщо потайки обманутим було моє серце. Якщо ж і приклавши мою руку до
моїх уст я й поцілував, 28 отже, і це
хай мені вважається беззаконням, бо
я збрехав перед Господом Всевишнім. 29 Якщо ж я зрадів упадком моїх
ворогів, і моє серце сказало: Добре.
30 Отже, хай моє вухо почує моє
прокляття, отже, шептанням буду покараний моїм народом! 31 Хіба й
часто казали мої служниці: Отже, хто
дав би нам насититися його тілом, як
був я дуже добрий? 32 Назовні ж не
поселявся чужинець, а мої двері були
відкриті кожному приходькові. 33
Якщо ж і грішу добровільно, – я утаїв
мій гріх. 34 Адже я не засоромився
моїх численних людей, щоб не визнаватися перед ними. Якщо ж і дозволив слабому відійти від моїх дверей з
порожнім подолком, 35 якщо не засумнівався, – хто дасть свідка проти
мене, моя ж рука – Господня. Якщо я
не побоявся, а мав я листа проти когось, 36 якщо поклав я вінець, – читав я їх. 37 І якщо, подерши його, і не
віддав, не взявши нічого від боржника, 38 якщо проти мене застогнала
земля, якщо і її борозди разом заплакали, 39 якщо ж і її силу я з’їв сам
без ціни, якщо ж і душу господаря
землі я взяв і засмутив, 40 хай замість пшениці мені вийде кропива і,
отже, замість ячменю – будяки!

Глава 32
21

Замовк Йов від слів, 32,1 замовкли
ж і три його друзі. Ще Йов промовив,
був бо праведний перед ним. 2 Розгнівався ж Еліус Варахилів, вузитанин, з арамського роду, з Авсітідійської країни. Розгнівався же він дуже
на Йова, тому що проголосив себе
праведним перед Богом. 3 І дуже ж
розгнівався проти трьох друзів, тому
що не змогли відповісти перед Йовом
противного, але назвали його безбожним. 4 Еліус же стерпів дати відповідь Йовові, тому що днями його
друзі старші від нього. 5 І побачив Еліус, що немає відповіді в устах його
друзів, і розлютився своїм гнівом. 6
Відповів же Еліус Варахіїлів, вузитанин, і сказав: Отже, роками я є наймолодший, ви ж є старші, тому я
змовчав, я боявся сповістити вам
своє вміння. 7 Я ж сказав: Не роки, є
ті, що говорять, в багатьох же роках
не знають мудрості. 8 Але дух є в людях, дихання ж Вседержителя є те,
що навчає. 9 Не многолітні є мудрі
ані старці не знають суд. 10 Тому я
сказав: Послухайте мене, і сповіщу
вам те, що знаю. 11 Послухайте ці
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маляющися не на нихъ б^о е^сть, (-)13 а^ще
прельсти'ся таи срDце мое” А$ще же и^ рђкђ мою
поло'жъ на ё^стњхъ моиX (и^) лобзаX, и^ сїе м^и
ё^бо безаконїе (-)14 да вмњниTся” ја%ко сълга'хъ
преD (бм~ъ)15 вы'шнимъ” А$ще ли же ѓ^брадоваXся
ѓ^ паде'нїи вра'гъ мои^хъ, и^ рече срDце мое бла'ѕњ”
да ё^слы'шитъ ё^бо ё%хо мое клятвђ мою,
шепта'нїемъ ё^бо бђ'дђ эT людїи мои^хъ зазо'ренъ” А$ще и^ многажды рњша рабы'ня моа,
кт^о ё^бо бы далъ намъ эT плоти е^го насытитися ѕњло мнњ` бл~гђ сђщђ. въ не'же не
ё^селяшеся стра'нникъ, две'рь же моя всякомђ пришеlцђ эTврьста б^њ” А$ще же ли и^ съгрњша'ю во'лею съкры'хъ грњхъ мои, не посрамихъ
бо ся мое^го наро'да мно'жества не и^сповњда'тися преD ни'ми” А$ще же ли и^ ѓ^ста'виX ма'ломо'щь,
и^злњсти эT две'рїи моиX (тщемъ нњдромъ)16,
[а^ще не ё^сђмнXњся]17 кт^о да'сть слы'шащаго
на' мя рђка же [моя]18 гн~я. а^ще не боя'хся.
писа'нїе же ли и^мњхъ на кого, (-)19 аще възложи'лъ быхъ вњнецъ четъ иX. и^ а^ще не раздравъ е^го (и^) эTда'хъ, ничтоже възе'мъ эT сђдлъжника” А$ще на' мя [-]20 земля постеня,
а^ще и^ бразды ея въсплакашася въкђпњ” А$ще
ли и^ си'лђ ея ја^до'хъ самъ беZ цњны, а^ще ли и^
дш~ђ господи'на земля [пояхъ]21 (и^) ѓ^скорби'хъ.
въ пшеницы мњсто да взы'идетъ м^и кропи'ви, (и^) въ ја^чмене (-)22 мњсто (ё^бо) кђпинее”

Глvа, л~в”
1

(умолча)` і%ѓвъ словесы, ё^моlча'ша же и^
трїе дрђзи е^го” е^ще [прорече]2 і%ѓвъ бњ б^о
пра'веденъ пред нимъ” Разгнњва же ся
е^лиё'съ варахи'левъ вђзитянинъ эT ё^жичъства [а^ра'мска]3 а^всидїискїя страны” Разгнњва же ся на і%ѓва ѕњло, занеже и^зрече себе`
праведна предъ [бм~ъ]4” И$ на' три же дрђги
раз#гнњвася ѕњло, ја%ко не възмогоша эTвњща'ти проти'вђ преD і%ѓвомъ, (н^о)5 нареко'ша е^го нечести'ва” Є$лиё'съ же претръпњ дати эTвњтъ
і%ѓвђ, ја%ко старњ'иша е^го сђть дн~ьми (дрђзи
е^го). и^ ви'дњ е^лиё'съ, ја%ко нњсть эTвњта въ
ё^стњхъ (дрђговъ е^го)6. и^ ё^яри'ся гнњвомъ
свои^мъ” эTвњща' же е^лиё'съ варахилевъ вђзитянинъ (и^) рече” ю%нъ ё^бо е^смь лњты. вы' же
е^сте старњ'иши, тњмже ё^млъча'хъ, ё^боя'хся
възвњстити вамъ хитрость свою” Рњх же не
лњты е^сть гл~ющее, въ мноѕњхъ б^о лњтехъ
не вњдяT премђдрости” Но дх~ъ е^сть въ чл~цњхъ, дыха'нїе же вседръжи'теля е^сть ё^ча'щїи” Не многолњтни сђть (премђдрости)7, ниже ста'рцы вњдя'тъ сђдъ. тњмже рњхъ пос876
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лђшаите мене, и^ възвњщђ вамъ е^же вњде, внђши'те (сїа) [гл~ы моя]8. рекђ б^о вамъ послђшаю^щимъ, дондеже и^ не спыта'ете словесъ, и^ до
васъ съразђмњю” и^ с^е не бњ і'ѓва ѓ^блича'яи
эTвњща'яи гл~ђ е^го эT васъ. да не речете` ѓ^брњто'хомъ премђдрость эT г~а, прило'жше чл~кђ
(-)9 повелњсте гл~ати тацњхъ словесъ” Оу^жаснђшася [и^]10 не эTвњща'ша ктомђ, ѓ^бетша'ша эT нихъ словеса`. претръпњхъ не [гл~ахъ]11
б^о ја%ко ста'ша [и]12 не эTвњща'ша, [ја%ко да эTвњща'ю и^ а'зъ ча'сть]13” эTвњща' же е^лиё'съ
гл~етъ” Па'ки възгл~ю, и^сполнь б^о е^смь словесъ
ё^бива'етъ б^о м^я дх~ъ чрева. чрево же мое ја%ко
мњхъ мъставрюща завя'занъ. и^л^и ја^ко мњхъ
ковачъскїи разши'реныи. възгл~ю да почїю эTврьзђ ё^ста` [с^и]14. н^о ниy чл~ка не ё^срамля'юся,
не свњдњ б^о подиви'тися лицђ. а^ще л^и (-)15 и^
мене мо'лїе и^зъја^дя'тъ, (ника'коже)”

мої слова. Скажу бо вам, що слухаєте, доки й не дослідите слова, 12 і
вас зрозумію. І ось не було у вас того, що оскаржував Йова, що відповідав на його слова, 13 щоб ви не сказали: Ми знайшли мудрість в Господеві! Додавши, 14 ви людині наказали говорити такі слова. 15 Жахнулися вони і більше не відповіли, постарілися в них слова. 16 Перетерпів
я, бо я не говорив, коли стали і не
відповіли. Хай і я щось відповім! 17
Відповів же Еліус, говорить: 18 Знову заговорю, бо я є повний слів, бо
мене вбиває дух живота. 19 Живіт же
мій, наче бурдюк солодкого молодого вина, що зав’язаним кипить, або
наче надутий ковальський міх. 20 Заговорю, щоб я спочив, відкрию мої
уста, 21 але й людини не соромитимуся, 22 бо не вмію дивитися на
обличчя. Хіба ж і мене міль поїсть?
Зовсім ні!

Глvа, л~г”

Глава 33

о послђшаи і%ѓве словесъ мои^хъ, и^ бесњдђ (мою вънђши`)1 (с^и). се бо эTврьзохъ
ё^ста` моя, и^ възгл~а ја^зы'к# мои. чи'сто
[срDце мое]2 словесы`, ра'зђм же ё^стнђ моею чисто разђмњетъ” (Но) дх~ъ бж~їи сътвори'выи мя, дыха'нїе же вседръжи'теля поё^ча'я
м^я. а^ще можеши да'и (же) ми эTвњтъ, къ
семђ потерпи` [и^]3 ста'ни противђ мнњ, и^ а'зъ
противђ тебе” эT бренїя растворенъ е^си ты`,
ја%коже и^ а'зъ эT тогоже растворенїя е^сва`, не
стра'хъ мои тя смятетъ, ниже рђка` моя
тяQка бђдетъ на тя, ѓ^ба'че реклъ е^си въ
ё'ши мои`, [и^]4 гласъ гл~ъ твои^хъ ё^слышаX,
зане [же]5 гл~еши чи'стъ е^смь а^зъ не съгрњша'я, непоро'чен же [бXњ]6 [и^ не]7 безаконновахъ.
зазор же на мя ѓ^брњте, [и^ мнитъ]8 мя ја%ко
проти'вника [себњ]9. вложи' же [но'гђ мою въ
древњ]10, [и^ съхрани]11 [пђти` моя вся`]12. ка'ко
б^о гл~еши [ја^ко]13 пра'въ е^смь, и^ не послђша мене вњченъ б^о е^сть и^же надъ земными. гл~еши
же чесо ради правды моея не ё^слы'ша (-)14 слово” е^ді'ною б^о възгл~етъ г~ь, и^ вторњм# же въ
снњ`. и^л^и въ поё^че'нїи но'щнњм#, [и^л^и]15 ја^ко е^гда напада'етъ стра'хъ лю'тъ на чл~ки, на
дрњма'нїе на ложи тогда эTкры'етъ ё^ма чл~ческаго, видњньми стра'ха тацњми ё^страшивъ” Възврати чл~ка эT непра'вды, тњло же
е^го эT напада'нїя и^зба'ви. пощадњ же дш~ђ
е^го эT смр~ти и^ не пасти е^мђ на ра'ти. паки
же ѓ^бличи` (-)16 болњзнїю на ло'жи, и^ мно'жество
ко'сти е^го ѓ^сла'бивъ, вся'ко же бра'шно (и^) пшени'ца не возмо'же прија%ти, а^ дш~а е^го ја%ди хо'877

1 Але, Йове, послухай мої слова і
мою мову! Послухай ти! 2 Ось бо я
відкрив мої уста і мій язик заговорив.
3 Моє серце чисте словами, а розум
чисте губ моїх розуміє. 4 Але Дух Божий, той, що мене створив, дихання
ж Вседержителя мене навчає. 5 Якщо
можеш, дай же мені на це відповідь.
Потерпи і стань проти мене, і я проти
тебе. 6 З глини ти є зліплений, так як
і я, ми є з того самого місива. 7 Мій
страх тебе не налякає, ані моя рука не
буде тяжкою на тобі. 8 Тільки ти
заговорив до моїх вух, і я почув
голос твоїх слів, 9 тому що говориш:
Я є чистий, не згрішив. Я ж був непорочний і не вчинив беззаконня. 10
Вину ж проти мене Він знайшов і
вважає мене собі за противника. 11
Він же поклав мою ногу в колоди, і
зберіг він всі мої дороги. 12 Бо як
говориш, що я є праведний, і ти мене
не послухав? Бо вічним є Той, що над
земними, 13 а ти говориш: Чому Він
не почув слово моєї правди? 14 Бо
Господь раз заговорить і вдруге у сні,
15 чи в нічному повчанні, або як коли нападе жахливий страх на людей в
сні на ліжку, 16 тоді Він відкриє
людський ум, такими видіннями
страху налякавши. 17 Він відвернув
людину від неправедності, а його тіло спас від упадку. 18 Пощадив же
його душу від смерті й щоб він не
впав на війні. 19 Знову ж оскаржив
хворобою на ліжку і множество його
костей зробив слабими. 20 Він же
зовсім не спроможний прийняти їжу і
пшеницю, а його душа бажає їжі, 21
аж доки не зігниє його тіло і покаже
його марні кості. 22 Наблизиться ж
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його душа до смерті, а його життя до
аду. 23 Якщо буде тисяча смертоносних ангелів, один з них не проколе
його, якщо він серцем пізнає, як повернутися до Бога, сповістить же чоловікові свою скаргу, а покаже його
беззаконня 24 і заступиться за нього,
щоб він не впав у смерть. Обновить
же його тіло, так як тиньк на стіні,
кості ж його наповнить кістним мозгом, 25 пом’якшить же його тіло, наче в немовляти, і поставить же його
мужнім між людьми. 26 Помолиться
же до Господа, і сприйнятним Йому
буде, ввійде же чистим лицем з обіцянкою. Віддасть же людям справедливість. Отже, Владика не зробить
нічого недоброго для менших. Він,
що має владу над усіма, не завдасть
праведному страху, і всіх Творець не
завдасть образи своєму створінню. 27
Після цього ж, тоді людина оскаржить саму себе, кажучи: Що довершив і неправедно покарав мене за те,
що я згрішив. 28 Спаси мою душу,
щоб не іти в зітління, і життя моє
побачить світло! 29 І ось все робить
сильний, три дороги з мужем, 30 але
спаси від смерті мою душу, щоб моє
життя в світлі Його хвалило! 31 Послухай ти, Йове, і послухай мене, і
замовкни, і я заговорю! 32 І якщо є ці
слова, відповіси мені і говори, бо
бажаю тебе оправдати! 33 Якщо ж ні,
ти послухай мене і мовчи, і навчу
тебе мудрості!

Глава 34
23
вищ. 12

пс. 140

1 Відповів же Еліус, і сказав: 2 Послухайте мене ви, що маєте мудрість,
послухайте ви добро. 3 *Адже вухо
досліджує слова і горло смак їжі. 4
Суд чинемо собі самим, і знаємо в
собі те, що краще. 5 Бо Йов сказав: Я
є праведний. Господь відняв мій суд,
6 вчинив же неправду моєму судові,
моя остаточна стріла без неправедності. 7 Хто такий чоловік як Йов, що
п’є погорду, наче воду? 8 Він не
згрішив, ані не був безбожним, ані
зовсім не пристав з тими, що чинять
беззаконня, щоб ходити з беззаконними. 9 Адже не говори, що: Не буде
чоловікові відвідин від Господа. 10
Тому, розумні серцем, полухайте мене: Хай не буде мені перед Господом,
щоб був я безбожним, і перед Вседержителем праведністю завдати
страху, 11 але хай віддасть чоловікові, так як чинить кожний з них, і
знайде його на людській стежці! 12
Він же думає, що чинить зло Господь, 13 Той, що зробив землю. Хто
ж є Той, що творить піднебесну і все,
що існує? 14 *Бо якщо бажає затри-
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щетъ. дондеже съгнїе'тъ [плоть е^го]17, и^ пока'жетъ кости е^го т#ща`. приближитъ же ся
на смр~ть дш~а е^го, и^ живо'тъ е^го въ а'дъ.
а^ще бђдетъ ты'сђщь а%гг~ли смр~тоносцы, е^ді'нъ
эT нихъ не ё^бђдетъ е^го. а^ще л^и разђмњ'етъ
срDцемъ ѓ^брати'тися къ б~ђ, повњсть же чл~кђ
свои зазоr, безако'нїя же е^го пока'жетъ. (и^) застђпитъ (и&) не впа'сти е^мђ въ смр~ть ѓ^бновитъ же
(тњло е^го)18, ја%коже помаза'нїе на стњнњ. ко'сти
же е^го и^сполнитъ мо'зга, ё^мягчи'т же е^го плоть
ја^коже младенца, [и^]19 ё^строи^т же и& възмђжа'вша въ чл~цњх# помо'ль же ся къ г~ђ, и^ прїя'тъ
и^мъ бђдетъ. внидет же лицемъ чи'стыM съ
ѓ^бњщанїемъ. възда'сть же чл~комъ правдђ,
(не сътворитъ ё^бо влDка ничто'же нелњпо на
ме'ншины. и^мњяи наD всњми ѓ^дръжа'нїе, не возмятетъ пра'веднаго. и^ всњхъ творец#, не преѓ^би'диT свое^го сътворе'нїя”) Посем же тогда зазритъ чл~къ саM себе гл~я ја^же сконча`, и^ недосто'ино мђчи м^я ја%коже съгрњшиX Сп~си дш~ђ
мою не вни'ти въ и^стлњнїе, и^ житїе мое
свњтъ ё'зритъ, [и^]20 с^е все творитъ крњпкїи, пђтїе три съ мђжемъ. н^о и^збави дш~ђ
мою эT смр~ти, да животъ мои въ свњтњ
хва'литъ и&. внима'и (си) і%ѓве и^ послђшаи мене
(и^) премлъчи, и^ а'зъ въз#гл~ю. (и^) а'ще сђть словеса` [с^и]21 эTвњща'и ми (и^) гл~и, хощђ б^о ѓ^правдити тя. а^ще л^и н^и, (но)22 послђшаи
мене (и^) молчи`, и^ наё^чю' тя премђдрости”

Глvа, л~д”
вњща же е^лиё'съ (и^) (рече)1. послђша'ите
мене (премђдрость)2 свњ'дђщеи, внђшите с^и [до'брое]3. *ја%ко ё'хо словеса` и^скђша'етъ, и^ гор#тань въкђшенїе бра'шна”
Прю` сътворимъ себњ, (и^) разђмњ'емъ посредњ
себе лђчшая” ЈА/ко рече і%ѓ^въ праведенъ е^смь, г~ь
эTја%тъ м^и сDђ сълга' же сђдђ мое^мђ, нђж'на
стрњла моа` безъ непра'вды” Кт^о мђжъ ја%ко
і%ѓ^въ, пива'я подража'нїе ја^коy во'дђ” Не съгрњша'я н^и нечествова ни [эTнюдь примњсився]4
къ творящиM безаконїя, е^же ходи'ти съ нечести'выми” Не рц^ы бо`, ја^ко нњсть посещенїя
мђж'еви (-)5 эT г~а” Тњмже разђми'вїи срDцемъ
послђшаите мене, не бђди м^и преD гм~ъ безаконнова'ти и^ преD вседръжи'телемъ възмясти
пра'вдою. н^о възда'етъ чл~кови ја^коy тво'ритъ
ко'ждо и^хъ, и^ на стеѕи мђжествњи ѓ^бря'щетъ и&” МниT же г~а ѕл^о твори'ти, (-)6 и^же
сътвори` зе'млю. кт^о же е^сть творя'и поDнбsнђю, и^ сђщее все`” *А$ще б^о хо'щеT ё^дръжа'ти, и^
дх~ъ въ себњ ёдръжи'тъ” О$у'мретъ всяка
878
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плоть въкђпњ, всякъ же чл~къ въ землю
по'идеT, эTнюдђ (же)7 създа'нъ бысть” А$ще л^и
не ё^чи'шися послђшаи с^е внђши с^и гласъ
глаго'лъ” Ви'ждь т^ы [творя'щаго]8 безаконїе, и
гђбя'щаго лђка'вныя. сђща вњчна (и^) праведна
нечести'въ гл~яи цр~еви, зако'нъ престђпа'еши,
нечестивњ и^же кня'ѕем#. (і^) и'же не постыдњся
лица` чsтиаго, *н^и вњсть честь възложи'ти
мђж'нымъ, (и^) ё^диви'тися лицемъ и^хъ” Тще
же иM събђдеTся, е^же възопи'ти и^ потребова'ти
мђжA зане бысть безаконникъ смиря'я не'мощныя. (лиши'ми быва'ютъ свое'я пра'вды не'мощнїи. хотя'щимъ безъ пота'ки дњя'ти
цр~еви и^ кня'ѕеM сего ра'ди тщ^е и^мъ събђ'дется” ЈА/ко чл~къ дњльма презрњша правDђ, вс^е
зря'щи б~ђ быва'ющее. и^ мњстђ не сђщђ на
негоже не призираеT” Призира'ющїя бж~їя си'ла)9,
ја%ко не на мђж'и положитъ е^ще`” *Гь~ б^о всњхъ
ви'диT постиза'яи, не и^слDњная (же), и^ сла'в#ная
і^ и^зряDна, и%мже нњсть числа`” Съвњдыи и^хъ
дњла, и^ ѓ^братитъ нощъ и^ смири'тся. ё^га'ситъ [-]10 нечестивыя” Види'ми же преD
нимъ ја%ко ё^клони'шася эT зако'на бж~їя, ѓ^правданїи же е^го не поZна'ша” Нанести нань
вопль нищаго, (и^збавленїе)11 ё^богихъ слышитъ. (-)12 и^ съкры'ет# лице и^ кт^о ё%зритъ
и&. и^ на стран'ђ и^ на чл~ка въкђпњ, црsтвђя
(чл~комъ)13 эT прерњканїя люDска” ЈА/ко къ
крњпкомђ гл~яи, взя'хъ (и^) не заимђ безъ себе
ё^зрю ты [же]14 покаже м^и. а^ще [правдђ]15 съдњлахъ не и^мамъ приложити. не эT себе и^стяжи ю& ја%ко эTрине'ши ја^ко т^ы и^зречеши а^
не а^зъ. и^ чт^о разђмњеши гл~и” Тњмже смысленїи срDцемъ рекђт#, се мђж'ъ [-]16 премђдръ
ё^слыша (гл~ъ мо'и)17” І/ѓ^въ же не разђмомъ (с^е)
гл~а, словеса же е^го не хи'тростїю ника'коже
(нн~њ)18 навы'кни і^ѓ^ве, не дажDь е^ще` эTвњта
ја%коже немђдрїи” да не приложиM на грњхи
на'ша, безаконїе же на' ны намњ'нится, мно'га
(словеса` гл~ющемъ. и^ рече)19 преD гм~ъ”

Глvа, л~е”
к~д

выj к~в

вњща' же [е^ще`]1 е^лиё'съ (-)2, чт^о се`
мнњлъ е^си на сђдњ. т^ы кто` е^си ја%ко
реклъ пра'въ е^смь преD гм~ъ, (и^)3 гл~еши
что сътворихъ грњхъ” А/з [же]4 т^и даM
эTвњтъ, и^ тремъ дрђгоM” Возри на' нб~о и^ ви'жDь,
смотри же ѓ%блаки ко'ль высоцњ сђть эT тебе`”
А$ще съгрњшилъ е^си чт^о сътвориши, а^ще же
и^ мно'го безаконовалъ е^си чт^о мо'жеши сътвори'ти” *Понеже ё%бо пра'веденъ е^си чт^о даси
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мати, і в Собі затримає дух. 15 Всяке
тіло помре разом, всяка ж людина піде в землю, з якої ж була створена. 16
Якщо ж не повчаєшся, послухай це,
послухай ти голос слів! 17 Ти глянь
на того, що чинить беззаконня, і на
Того, що вигублює лукавих, що є вічний і праведний. 18 Безбожний той,
що каже цареві: Переступаєш закон.
Безбожний, хто таке говорить князям 19 і хто не посоромився шляхетного обличчя *ані не вміє віддати
честь мужам і їх пошанувати. 20 Марним же їм буде кричати і благати мужа, бо він був беззаконним, який впокорював немічних. Позбавлені є своєї
справедливості немічні тими, що хочуть без погодження діяти для царя і
князів, задля того даремним їм буде.
Бо ділами людей вони знехтували
справедливістю, хоч Бог бачить все,
що діється, і немає місця, на яке Він
не глядить. Божа сила, що споглядає,
наче не на людину, ще покладе, *бо
Господь всіх бачить. 24 Він сприймає
недослідиме і славне, і надзвичайне,
яким немає числа. 25 Він знає їхні
діла і поверне ніч, і вона буде упокорена. 26 Він погасить безбожних, вони ж явні перед Ним, 27 бо відвернулися від божого закону, а Його оправдання не пізнали, 28 щоб понести до
Нього крик бідного. Спасіння бідних
Він чує, 29 і сховає Він лице. І хто
Його побачить? І разом спрямує проти країни і проти людини, 30 людини, яка царює з наріканням народу,
31 бо до сильного Він говорить: Я забрав і не візьму в заставу, 32 без себе
побачу, ти ж покажи мені, якщо праведність вчинив, Я не додам. 33 Не
від себе домагайся її, бо відкинеш, бо
ти висловиш, а не Я, і що ти знаєш,
говори. 34 Тому розумні серцем скажуть: Ось мудрий чоловік, він почув
моє лово. 35 Йов же не сказав це з
розумом, а його слова не з вмінням.
36 Зовсім ні! Сьогодні повчайся, Йове. Не дай ще відповіді, наче нерозумні люди, 37 щоб ми не додали до
наших гріхів, а то нам зарахується
беззаконня, бо говоримо багато слів.
І він промовив перед Господом.

мой1. 10
пар2. 19
муд. 6
сир. 35
рим. 2
гал. 2
еф. 6
дія. 10
пет1. 1

при. 5

Глава 35
1 Відповів же знову Еліус: 2 Що
це ти вважав на суді? Ти хто є, що ти
сказав: Я є праведний перед Господом? 3 І ти говориш: Який гріх я
вчинив? 4 Я ж відповідь дам тобі і
трьом друзям. 5 Поглянь на небо і
подивися, поглянь же на хмари, як
вони від тебе високо. 6 Якщо ти
згрішив, що вчиниш? Якщо ж і багато безаконня ти вчинив, що можеш
зробити? 7 *Отже ж, тому що ти є
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35,7
праведний, що Йому даси або що з
твоєї руки Він візьме? 8 Чоловікові,
подібному до тебе, твоя безбожність,
і людському синові твоя праведність.
9 Багатьма очорнювані закричать і
закличуть від рамен багатьох. 10 І він
не сказав: Де є Бог, що мене створив,
що настановлює нічні сторожі, 11 що
відділяє мене й від чотирьохногих землі, а й від небесних птахів? 12 Там
закричать ті, що з кореня лукавих. І
ніхто не почує, 13 бо Господь не
хоче бачити зла. Сам бо Вседержитель бачить 14 тих, що чинять беззаконня, і мене спасе. Прийми ж суд
перед Ним, якщо можеш Його хвалити, 15 так як є зі мною сьогодні. Бо
немає того, хто перевіряє його гнів, і
через переступ Його дуже не пізнав.
16 І Йов марно відкриває свої уста, в
незнанні тяжкими чинить слова.

Глава 36
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1 Додавши ж, Еліус ще й сказав: 2
Почекай на мене ще трохи, щоб я тебе повчив, бо в мене ще є мова. 3
Прийнявши моє вміння, здалека ж
моїми ділами скажу праведне по
правді, 4 і неправедні слова без правди не зрозумієш. 5 Спізнай же, що
Господь не відкриє злого. Сильний
кріпостю серця 6 безбожних не вчинить живими і бідним дасть суд. 7
Він не забере від праведного очей
своїх і з царями посадить їх на престіл, і Він його не підніме, а перемогу. 8 Зв’язані ручними кайданами будуть утримувані кайданами бідноти.
9 І Він сповістить їм їхнє діло і їхні
переступи, бо будуть сильні. 10 Але
праведного Він вислухає, і сказав, що
повернуться від неправедності. 11
Якщо, отже, почують і послужать, закінчать їхні дні в добрі і їхні роки в
славі. 12 Безбожних же Він не спасе,
тому що не побажали побачити Господа і тому що оскаржувані були непослушними. 13 І лицеміри серцем
розбудять гнів і не закричать, тому
що Він їх зв’язав. 14 Хай в молодості
помре їхня душа, а їхнє життя хай
буде зранене ангелами, 15 тому що
завдали смуток хворому і слабкому, а
суд лагідних відкине. 16 І тому, що
він тебе переселив з уст ворогів, безодня – прохід під нею. І зійшов стіл
твій, повний жиру. 17 А в праведних
не забракне суду, 18 гнів же буде на
безбожних через безбожність їхніх
дарів, які приймали з неправедності.
19 Хай ум добровільно не відвернеться від благання немічних, що є в
скруті! І всіх, що кріпляться силою,
не притягай, 20 щоб замість них пішов народ! 21 Але бережися, не чини
зла, бо через це він був забраний від

Йов 36,21

е^мђ, (ил^и)5 и^з рђ'ки твое'я во'змет#, мђж'еви
подо'бномђ тебњ нечестїя твоя, и^ сн~ђ члчsкомђ пра'вда твоя” эT мно'жества ѓ^бажа'еми
възовђтъ, [и^]6 възопію эT мышцъ мно'гихъ.
и^ не реq гдњ е^сть б~ъ сътвори'выи м^я, ё^страя'яи стражда но'щныя” эTлђча'я м^я и^ эT
четвероногъ земныхъ, [и^ эT]7 (нбsныхъ птицъ)8”
Тђ възовTђ и^ не и'мђтъ ё^слы'шати [-]9 эT (ко'рене)10 лђка'выхъ, зла` б^о [вњдњти не хо'щетъ
г~ь]11. самъ б^о вседръжи'тель види'тель е^сть
творя'щихъ безако'нїе, и^ сп~сетъ м^я” Прїими
же сђд# преD ни'мъ, а^ще мо'жеши хвали'ти и& ја%коже е^сть (м^и)12 нн~њ” ја%ко нњсть посњщаяи
гнњ'ва е^го, и^ не позна` прегрњше'нїемъ (е^го) ѕњло. і^ и^ѓ^въ всђе эTвръза'етъ ё^ста` своя`, невидњнїемъ словеса` ё^тяж#чеваетъ”

Глvа, л~ѕ”
рилож# же [е^ще` е^лиё'съ]1 (и^ реq)2” пожDи м^и
ма'ло е^ще, да т^я наё^чю. е^ще б^о ё^
мене е^сть бесњда, прїимъ хи'трость
мою` эT да'леча. дњлы же мои^ми пра'вдђ
рекђ вои%стиннђ, и^ не неправедны гл~ы, безъ
пра'вды разђмњ'еши. вњждь же ја%ко г~ь не эTкры'етъ ѕла'го, си'ленъ крњпостїю срDца нечести'выX не жи'ва съториT и^ сђдъ ни'щиM дасть. не
эTи'меT эT прав#диваго ѓ%чїю свое'ю, и^ съ цр~и на
прsтл# [-]3 посадиT и&, [и^ на побњдђ]4 възнесеT е^го”
[-]5 (-)6 связани в рђчныхъ ё%захъ, ја^ти бђдђтъ ю%жемъ нищеты. и^ възвњститъ иM
дњло иX, и^ прегрњшенїе иX ја^ко ё^крњпяTся. н^о
правдиваго ё^слы'шиT, и^ реq ја%ко ѓ^братяTся эT
непра'вды” А$ще (ё^бо) ё^слы'шаT и^ поработаюT
сконча'ютъ дн~и своя въ бл~зњ, и^ лњта своя`
въ бл~голњпотњ. нечести'выхъ же не сп~сетъ,
зане` не хотњша вњдњти г~а, и^ зане (же) ё^чи'ми (и^) непослђшли'ви бњша. и^ лице`мњри срDцемъ възмђтяT ја%рость, (и^) не възъпїютъ
ја%ко связа и^хъ” да ё'мре'тъ [-]7 въ ю'ности
дш~а и^хъ, жи'тїе же и^хъ бодо'мо а^гг~лы” зане
(же) ѓ^скорби'ша недђжна и^ не'мощна, сђд# же
кро'ткыхъ эTвръжеT. и^ поне'же (пресели'л#)8 т^я эT
ё'стъ врагъ, бе'зDна прои^тїе поD не'ю, и^ сни'де
трапе'за твоя` и^спо'лнь тђ'ка, не ѓ^скђдње^тъ
же пра'ведныX сђдъ, ја%рость же на нечести'выя
бђ'детъ. нечестїя ра'ди да'ровъ (и^хъ), и^хже
прїима'хђ на непра'вдњ” да не ё^клониTся во'лею
ё%мъ, мольба въ бњдњ сђщемъ немощнымъ”
и^ всњхъ крњпящиXся крњпости не привлеци
(-)9, взыити лю'демъ в ниX мњсто, н^о съхрани'ся” не съдњи ѕл^а, эT сихъ б^о эTтятся эT
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нищеты. (и^) с^е крњпкїи ё^держиT крњпостїю
своею. кт^о бо е^сть а^ки то'и си'ленъ” Кт^о (-)10
е^сть пыта'яи (дњ'лъ е^го)11, и^ли кт^о рекїи съдњя непра'вдђ” Помяни ја%ко ве'лїа [дњ'ла е^го
сђть]12, и^миже владњша мђжїе” Вся'къ чл~къ
ви'дњ ѓ%ное, (ја%ко б^о до'ми)13 сђть чл~цы” (И$) с^е
крњ'пкїи вели'кїи, (-)14 не ё^вњмы число` лњтъ
е^го [-]15 бес конца`” Четны же е^мђ сђть ка'пля
дожDевныа і^ и^злњ'ются до'ждемъ въ ѓ%блакъ,
потекђтъ ѓ^бетша'нїя ѓ^сњни'ша же ѓ%блацы
на (премно'ги)16 гро'мы” Вре'мя постави скотђ.
вњ'дятъ же ло'жа чи'нъ” ѓ^ (всемъ семъ)17 не
диви'т# ли ти ся ё%мъ, ни и^змњня'ет# ти
ся срDце эT тњ'ла” [-]18 А$ще разђмњ'еши эT просте'ртїя ѓ%блачнаго (и^) равеньство скљ=нїя е^го,
с^е простира'етъ на ню` [свњтъ]19” И$ ко'ренїя
мо'рская покры`, тњми б^о сђ'дитъ лю'демъ,
да'сть пи'щђ могђщемђ” (И$) на рђкђ покры`
свњтъ, и^ заповњда ѓ^ не'и стрњта'ющемђ.
възвњсти'тъ зань дрђгови свое^мђ тва'рь и^ ѓ^
непра'вдњ”

Глvа, л~з”
эT сихъ смяте'ся срDце мое, и^ эTтръжеся эT мњста свое^го” Послђшаи слђ'ха,
гнњ'вомъ ја%рости гн~я, и^ поё^че'нїе и^з#
ё%стъ е^го и^зы'идетъ” ПоD всњмъ нб~омъ
нача'тоk е^го, и^ свњтъ е^го на кри'лђ земля`” Въ
слњдъ е^го възопїетъ гла'сомъ, (и^) възгреми'тъ гла'сомъ ё^коре'нїя свое^го, и^ не и^змњни'тъ е^я` ја%ко ё^слы'шитъ гла'съ е^го” ВъзгрњмиT крњпкїи гла'сомъ свои^мъ ди'вныM, [ча'съ положи ско'томъ, вњдњт# же ло'жныи чи'нъ” ѓ^
сихъ всњхъ не ё^дивиT (-)1 ли ся ё%мъ, и^ не
и^змњниT ли ся (-)2 срDце эT тњ'ла]3” Сътвори` б^о
ве'лїа и%хже не вњдњхомъ” ё^чиня'яи снњ'гђ бђ'ди на земли`, и^ зимђ дождеv си'лы е^го” В рђцњ
вся'кого чл~ка назнамена'етъ, да позна'етъ
вся'къ чл~къ свою не'мощь” Внидо'ша же ѕвњри
поD кро'въ, ё^молко'ша же на ло'жи” эT хлњвины
нахо'дятъ бо'лњзни, [и^ эT]4 го'ръ зима” И$ эT
дыха'нїя крњпка да'сть мра'зъ, крњпиT же во'дђ ја%коже хо'щетъ” І$ и^збра'нна ё^страша'етъ
ѓ%блакъ, прожене'тъ ѓ%блакъ свњтъ е^го” И$
самъ ѓ%крестная развратитъ, е^гда` въсхо'щетъ въ дњ'ла своя, [и^]5 вс^е е^ли'ко заповњсть
и^мъ” То ё^чине'но е^сть эT него на земли`, аще
ли на (на'ше) наказа'нїе, а^ще ли на' землю свою,
а^ще на млsть ѓ^бря'щетъ и&, внђши с^и і%ѓве”
Ста'ни ё^ча'ися си'лы гн~я” Вњмъ (б^о) ја%ко [г~ь]6
положи дњ'ла своя, свњтъ сътвори эT тмы`”
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бідноти. 22 І ось сильний буде сильним у своїй кріпості, бо хто є такий
сильний як Він? 23 Хто є той, що
досліджує його діла? Або хто той, що
сказав: Він зробив неправедно? 24
Згадай, що великі є його діла, якими
панували мужі! 25 Всякий чоловік
побачив те, бо домами є люди. 26 І
ось Сильний – великий, не довідаємося про число Його літ, вони безконечні. 27 Почислені ж в Нього є дощові краплі і виллються в хмару дощем. 28 Потечуть старовинності, тінь
дали ж хмари на безчисленні громи.
28 Він час поставив скотині, знають
же чин лежання. 28 Чи в усіх цих не
дивується твій ум ані не міняється
твоє серце від тіла? 29 Хіба збагнеш
простягання хмари і рівномірність
його шатра? 30 Ось Він простягає
над ним світло і покрив морські коріння. 31 Ними бо судить Він людей,
дасть їжу сильному. 32 І в руках Він
сховав світло і заповів про нього зустрічному. 33 Сповістить про нього
своєму товаришеві, про творіння і
про неправедність.

Глава 37
1 І від цих перелякалося моє серце
і відірвалося від свого місця. 2 Послухай чутку в гніві господньої люті,
і повчання вийде з його уст. 3 Під
усім небом його початок, і його світло на крилах землі. 4 Вслід за ним закричить голос, і Він загримить голосом свого картання, і не змінить
його, бо почує його голос. 5 Загримить сильний своїм подиву гідним
голосом. Він поклав час скотині, знає
же чин лежання. В усіх цих чи не
дивується ум і чи серце не відступить
від тіла? Бо Він зробив велике, яке не
ми бачили, 6 наказуючи снігові: Будь
на землі! І зимі його дощеві сили. 7
Закарбує в руці кожної людини, щоб
кожна людина пізнала свою неміч. 8
Ввійшли же звірі під покриття, замовкли же на ложі. 9 З кімнат виходять болі і мороз із гір. 10 І від
сильного дихання дасть мороз, дає
же силу воді, як бажає. 11 І вибраного страшить хмара, розжене хмару його світло. 12 І Він розтерзає оточуюче на свої діла, коли побажає, і
все, що заповість їм, це є Ним покладене на землі, 13 чи то на наше
нагадування, чи то на Свою землю,
чи на його милосердя знайде. 14
Послухай, Йове! Встань, навчися господньої сили. 15 Бо знаю, що Бог
поставив свої діла, зробивши світло з
темряви. 16 Він же знає розподіл
хмар, дослідив падіння поганих, 17 і
твоя одіж тепла. Мовчите же на зем______
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лі, 18 від півдня з ним сила. На обіцянку сильний, наче розлиття видіння. 19 Чому? Повчи мене, що Йому
скажемо? І перестанемо багато говорити. 20 Чи переді мною стоять
книга та книжники? Чи заставляю
людину говорити? Замовкну. 21 Всім
світло невидиме. Чи є світло в давнині, так як те, що від нього на
хмарах? 22 З півночі хмара покриття,
в цьому велика слава і шана від
Вседержителя. 23 І не знаходимо
іншого, подібного його силі. Він судить справедливо. Чи не думаєш, що
Він слухає? 24 Тому люди боятимуться Його, злякаються ж Його і
мудрі серцем. 38,1 Як перестав же
Еліус говорити,

Глава 38
26

мой1. 1

сказав Господь Йовові крізь бурю і
хмари: 2 Хто є цей, що ховає від мене
раду, що тримає слова в серці, від
Мене ж думає втаїти? 3 Підпережи,
як муж, твої бедра, запитаю ж тебе, а
ти Мені відповіси 4 *де ти був, коли
Я засновував землю? Сповісти мені,
якщо ти пізнав розум. 5 Чи знаєш,
хто поклав її міри або хто навів шнурок на неї? 6 На чому поставлені її
стовпи? Хто ж є той, хто поклав на
ній угольний камінь? 7 Коли повстали звізди, Мене великим голосом
похвалили всі ангели мої, 8 коли ж я
загородив море брамами, коли родилося з лона своєї матері, коли виходило воно. 9 Поклав же я йому
хмару як одяг, темряву – її Я породив, 10 і поставив Я їй границі,
поклавши замки і брами. 11 Сказав
же Я йому: Доси підеш і не перейдеш, але в тобі розсипляться твої
хвилі. 12 Або хіба при тобі Я створив
раннє світло? Рання ж зоря знає свій
чин, 13 щоб схопитися за крила землі, скинути зі себе безбожних. 14 Або
хіба ти, взявши глину з землі, зліпив
живу істоту і того, що має мову, ти
посадив на землі? 15 Чи ж ти забрав
світло від безбожних, а рамено гордих знищив? 16 Чи ж ти прийшов до
джерел моря і ходив стопами по безодні? 17 Чи ж тобі відкриваються
від страху брами смерті, а дверники
адові, побачивши тебе, перелякалися? 18 Чи ж ти збагнув широту
піднебесної? Сповісти ж мені, яка є.
19 В якій же землі перебуває світло,
яке є їхнє місце? 20 Чи, отже, ти Мене поведеш до їхніх околиць? Чи ж
ти й вивідав їхні стежки? 21 Бо знаю,
що ти тоді народився, число ж твоїх
літ велике. 22 Ти прийшов до скарбів
снігу, скарби ж граду ти побачив. 23
Чи ж тобі зберігається на час ворогів

Йов 38,23

Съвњсть же раз#сђже'нїе ѓ%блака, (и^з#слњдова)7 паде'нїе ѕлы'хъ, (и^) твоя (-)8 ѓ^де'жда те'пла” Помолча'ете же по земли, (эT ю%га) ё^тверже'нїе с
ниM (-)9” (Въ ѓ^бњща'нїе) крњпкїи, ја%ко видњнїе
разли'тїя” Почто наё^чи м^я чт^о речемъ е^мђ, и^
преста'немъ мно'га гл~юща, е^да кни'ги и^ли кни'гичїа ми преDстоя'тъ, е^да чл~ка съставля'ю гл~ати ё^молчђ, всњми (е^сть)10 невидимъ свњтъ.
свњт ли е^сть въ ѓ^бет#ша'нїи, ја%ко е^же эT него на
ѓ%блацехъ” эT сњвера ѓ%блакъ (затворе'нїи)11, ѓ^
сихъ ве'лїа сла'ва, и^ чsть эT вседержи'теля” и^ не
ѓ^брњта'емъ и^ного подо'бна крњпости е^го сђдя'щемђ пра'вдђ, не мни'ши ли ё^слы'шати е^мђ” Тњ'мже
ё^боя'тся е^го чл~цы, ё^боя'т же ся е^го и премђдрїи срDцеM” преста'вшђ же е^лїё'сђ эT бесњды”

Глvа, л~и”
ече г~ь і%ѓвђ, бђрею и^ ѓ%блакомъ, кт^о с^е
е^сть тая'и эT мене съвњтъ. ё^дръжа'яи же гл~ы въ срDцы мене же мни'тся
таи'ти” Препояши ја%ко мђж'ъ чре'сла
своя, въпрошю же т^я, ты же м^и эTвњща'и”
*Гдњ б^њ е^гда` ѓ^сновахъ зе'млю повњжDь [-]1 м^и
а^ще съвњси ра'зђмъ” кт^о положи мњ'ры ея` а^ще
съвњси, и^ли кт^о нанесы'и ве'рвь на ню`” на че'мже
сто'лпи ея` ё^тверже'ни сђть, кт^о же е^сть вложе'и
ка'мень ё^го'лныи на ню`” Є$гда` бы'ша ѕвњзды,
въсхвали'ша м^я гла'сомъ ве'лїемъ вс^и а^гг~ли мои.
загради'хъ же мо'ре вра'ты, е^гда ся раждаа'ше и^с
чре'ва мт~ре своея и^схожDаше” Положихъ же е^мђ
ѓ%блакъ ѓ^дњя'нїе, те'мность [-]2 ея` роди'хъ (и^)
положихъ (-)3 е'и предњлъ, ѓ^бложи'въ затворы и^
вра'ты. рњх же е^мђ до сего прїидеши и^ не преидеши, н^о в себњ с^и съкрђша'т ти ся во'лны.
и^ли при тебњ сътавихъ свњтъ ё%тренїи, дн~ьнница же вњ'сть (чи'нъ свои)4” ЈА/тися за кри'лђ
земля`, эTтрясти нечести'выя эT нея” и^ли т^ы
(бре'нїе взе'мъ)5 [эT земли`]6 създа'лъ е^си живо'тно, и^ гл~иваго посади'лъ е^си на земли`” эTја%лъ же эT
нечsтивыхъ свTњ, мы'шцђ же велича'выX съкрђши
л^и” прїиде же ли на и^сто'чники мо'ря, стопа'ми же ли по безднњ ходи'лъ е^си” эTвръза'ют
же ли ти ся стра'хомъ вра'та смр~ти, вра'тницы же ли а%довы ви'дњвше т^я ё^боя'шеся.
ё^вњси ли же широтђ поDнбsныя, повњ'ж же ми
коли'ка е^сть. въ коеи же земли` вселя'ется
свњтъ, (тњ'мже)7 кое е^сть мњсто” а^ще [ё^бо]8
веде'ши м^я въ предњ'лы и^хъ, а^ще же ли и^
вњси стеѕя` и^хъ” Вњ'м б^о ја%ко тогда` роже'нъ
е^си, число же лњтъ твои^хъ мно'го” Прїиде ли въ
сокро'вищиX снњга, съкро'вища же гра'да видњ ли”
щадиT же ли ти ся в ча'съ вра'гъ, (и^ли) въ
882

к~ѕ

а~ мо= а~

38,23

Йов 39,13

дн~ь ра'ти и^ сва'ра” эTкђ'ды же ли и^схо'диT сла'на,
е^ю'же разсыпа'ется ю%гъ на поDнбsнђю” Кт^о же ли ё^готовалъ до'ждю ве'лїю пролїя'нїе, пђть же моlнїина гро'ма. ѓ^дожди'ти зе'млю на не'иже нњсть
мђж'а, (и^) пђсты'ню и^деже (чл~ка нњсть)9 в не'и”
Насыти'ти непроходи'мђ (-)10 неселе'нђ, [-]11 прозябнђти и^схо'да зла'ка” Кт^о е^сть до'ждю эTц~ъ, кт^о же е^сть рождїи (дђ'ги), грђдїе росное, [и^с
чїего чре'ва]12 и^схо'диT ле'дъ, сла'нђ же на нб~се кт^о
родилъ, (і^)13 и^схо'дитъ ја%ко вода` текђщїа. лице
[-]14 [нечести'ва]15 кт^о эTтря'слъ е^сть. разђмlњ же
ли е^си` соё'зъ власо желиu, и^ ѓ^граже'нїе крђжи'лицъ
эTве'рзлъ е^си. и^ли эTвръзе'ши ѕвњздђ въ вре'мя
ея`, и^ вече'рню ѕвњздђ вла'сы ея` привлече'ши ли”
Съвњси же ли премњне'нїя нбsныя, и^ли (быва'ющее въкђпњ поD нб~семъ)16” Призове'ши ли ѓ^блакъ гла'соM, и^ трясенїемъ во'дђ, (-)17 послђшает# ли т^и. по'слеши же ли блњски и^ по'идђт#, рекђ
же ли т^и чт^о е^сть” Кт^о же да'лъ е^сть жена'мъ
тка'нїя премђ'дрость, и^ли и^з мечта'нїа мно'гїа хи'трость” Кт^о же четы'и ѓ%блаки премђ'дростїю, нб~о же на' землю преклони'лъ” Разлїя
же ся ја%ко земля` пра'шна, прилњпиl же е^сть
(-)18 ја%коже камы'къ на четы'ри ё%глы”

Глvа, л~џ”

ўлMо рм~ѕ

(у^ло'виши ли льво'мъ ја%дь, (и^) дш~а (-)1
ѕмїевы насыти'ши ли” ё^боя'т# бо ся
на ло'жиX свои^хъ, сњдят# же (и^) в берълозњ а%лчюще” *Кт^о же (вра'нђ ё^гото'ва)2
пи'щђ, пти'щь б^о е^го къ г~ђ възва'ша, заблђжа'юще бра'шна и%щђще” А$ще разђмњ'лъ е^си вре'мя рожества коѕеl на ка'мени, ё^храни'л# же ли
(е^ще) в# бо'лњзни е^леня. челъ же ли е^си мsца
и^хъ, мно'го роже'номђ (и^хъ бо'лезни)3 разрњши'лъ
ли е^си” Въскорми'лъ же ли е^си пте'нца вн^њ
стра'ха (и^ без# бо'лњзни” паче же ли)4 и^хъ эTпђсти'ши да съберTђся ча'да и^хъ, (и^) ё^мно'жатся въ животњ, и^зы'идетъ и^ не възврати'тся в ниX” Кт^о же е^сть пђсти'выи ѓ^сла` дивїаго свободњ, ё%зы же е^го кт^о разрњшиl” положи
же жи'тїе е^го пђсты'ню, и^ вселе'нїе е^го въскра'и
мо'рь” смњя'ся мно'гђ наро'дђ гра'да, зазо'ра же
да'н#ническа не слы'ша” посњти'тъ гнњвомъ па'жить свою, и^ въ слDњ вся'къ зла'къ и%щетъ.
похо'щетъ же т^и (і^ и'нъ ро'гъ)5 порабо'тати,
и^ли спа'ти въ ја%слехъ твоиX” привя'жеши же реме'нь и%гђ е^го, (и^)6 прожене'тъ т^и бра'зды на' поли.
надњеши ли ся на'нь ја%ко мно'га крњпость е^го,
пђсти'ши же ли на'нь дњ'ла своя`” Вњрђеши же
ли ја%ко възда'сть т^и сњмя, внесеT же ли т^и
въ гђмно” Кри'лома веселя'щеся е^ла'сса, а^ще зач883

або на день війни і битви? 24 Звідки
ж виходить мороз, що розсівається
південним вітром на піднебесній? 25
Хто ж приготував русло зливному
дощеві, дорогу ж громовій блискавиці, 26 щоб дати дощ на землю, на якій немає чоловіка, і пустиню, де в
ній немає людини, 27 щоб наситити
непрохідну, незаселену землю, видати вихід зеленині? 28 Хто є батьком
дощу? Хто ж є той, що породив райдуги, краплі роси? 29 З якого лона
виходить лід? Хто ж мороз на небі
породив? 30 І він сходить, наче вода,
що тече? Лице безбожного хто скинув? 31 Чи ти ж зрозумів зв’язок
Плеяди і відкрив загорожу Оріона?
32 Або чи відкриєш звізду в її часі і
Вечірню зорю притягнеш за її чуб?
33 Чи же ти знаєш переміни неба або
те, що стається разом під небесами?
34 Чи ж покличеш хмару голосом і
воду трясінням? Чи тебе послухається? 35 Чи ж пошлеш блискавиці і
підуть? Чи ж скажу тобі: Що є? 36
Хто ж дав жінкам мудрість ткання
або велике вміння вишивання? 37
Хто ж числить хмари в мудрості, а
небо прихилив до землі? 38 Розлився
ж порох, наче земля, Я ж приліпив
його, наче камінь на чотирикутник.

Глава 39
39 Чи ж вполюєш левам їжу, а наситиш душі зміїв? 40 Бо перелякаються на своїх ліжках, сидять же голодними і в берлозі. 41 *Хто ж вороні приготував їжу, бо її пташата закричали до Господа, блукаючи, шукаючи їжі? 39,1 Чи ти пізнав час народження диких кіз на камені? А підстеріг ще в болі лань? 2 Чи ж ти почислив їхні місяці? Численним їхнім
народженим ти чи зняв болі? 3 Чи ж
ти вигодував пташат без страху і без
болю? Чи ж їх радше відпустиш, 4
щоб зібралися їхні діти і розмножилися в житті? Ввійде воно і не повернеться в них. 5 Хто ж є той, що
вільним пустив дикого осла? Хто ж
розв’язав його кайдани, 6 а поклав
його життя в пустині і його поселення на краю моря? 7 Він висміяв численний народ міста, а оскаржень податківця не почув. 8 Відвідає з гнівом
своє пасовисько і шукає за всякою зеленню. 9 Чи ж тобі побажає і одноріг
служити, чи спати у твоїх яслах? 10
Чи ж прив’яжеш його ременями до
ярма? Чи протягне тобі борозди на
полі? 11 Чи ж ти надію поклав на
нього, тому що його сила велика? Чи
ж доручиш йому свої діла? 12 Чи ж
віриш, що тобі віддасть насіння, чи ж
внесе тобі до току? 13 Крилами красується еласса, хіба зачне асдада і
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носса? 14 Бо на землі залишить свої
яйця, і земля зігріває, 15 і забув нагим і покиненим, і звір поля їх потопче. 16 Вона ствердла до своїх дітей,
наче вони не її, надаремно потрудилася без страху, 17 адже ти замовк.
Мудрість – Бог, і ти не розділив у
розумі. 18 В часі ж піднесе висоти,
висміє коня і вершника на ньому. 19
Чи ти вклав силу в коня, чи ж вдягнув страх на його шию? 20 Чи дав
йому озброєння, а славу його грудям,
сміливість? 21 Копаючи, він гарцює
на полі і виходить на поле зі силою.
22 Зустрічним стрілам сміється і не
відвернеться від заліза, 23 адже проти нього грає лук і меч. 24 І він гнівом знищить землю, і він не повірить, доки труба не дасть знак. 25 Як
же труба дає знак, він говорить: Добре, – здалека ж занюхує бій з писком
та іржанням. 26 І чи твоїм вмінням
стоїть яструб, простягнувши крила,
непорушно дивлячись на південь? 27
Чи ж на твій наказ підноситься вгору
орел, а шуліка поселяється на своєму
гнізді 28 на краю скелі, в скритому
місці? 29 Будучи ж там, просить їжі.
його очі здалека стежать, 30 а його
пташенята копирсаються в крові, там
де лиш будуть трупи – зразу знаходять. 40,1 І відповів Господь Бог Йові, і сказав: 2 Чи відповідно судиш
суд, оскаржуючи Бога? – Він йому
відповість. 3 Відповів же Йов Господеві, і сказав: 4 Навіщо ще суджуся я,
упімнений і оскаржений Богом? Слухаючи таке, будучи нічим. Я ж яку
відповідь на це дам? Покладу руку
собі на уста. 5 Раз я заговорив, вдруге ж не додам.
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6 Знову відповів Господь, і сказав
до Йова з хмари: 7 Ні, але підпережи,
як муж, свої бедра. Запитаю ж тебе,
ти ж мені відповіси. 8 Не відклади
мого суду, ані не вважай, що тобі
інакше зробили, ніж я або щоб ти виявився праведним. 9 Чи твоя рука є
проти Господа? Чи як Він, ти голосом гримиш? 10 Візьми ж висоту і
силу, зодягнися ж у славу і в честь.
11 Пошли ж ангелів гнівом, і впокори
всякого зарозумілого, 12 і погаси
гордовитого, вигуби ж безбожних. 13
Зразу ж сховай в землі ззовні разом,
сповни їхні лиця безчестям, сховай
же в землі ззовні. 14 Тоді, отже, визнаю, що твоя правиця спроможна
спасти. 15 Але ж ось є у тебе звір, він
же їсть траву, наче воли. 16 Ось же є
його сила при його бедрах, а його сила у пупці його живота, 17 бо він поставив хвіст, наче кипарис, а його сухожилля є, наче сплетена линва,
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нетъ (а^саDда)7 и (носса)8” ја%ко ѓ^ста'витъ на'
земли ја%ица своя, и^ (персть)9 съгрњетъ” и^ забы (на'га и^ разметъ)10, и^ ѕвњрь се'льныи попере'тъ [и&]11” ѓ^жести (же) ча'да своя, ја%ко не (-)12
въ тще трђди'тся беZ стра'ха” ЈА/ко премолча'лъ
(бо) е^си [-]13 (премђ'дрость б~ъ)14, и^ не раздњли'лъ е^си
[-]15 въ ра'зђмњ” На вре'мя (же) высоты възнесе'тъ,
посмњется коню и^ сњдя'щемђ на не'мъ” И$ли
(-)16 вложи'лъ е^си коню си'лђ, ѓ^бле'клъ же ли е^си
на вы'и е^го стра'хъ” ѓ^бложи ли на'нь ѓ^рђж'їе,
сла'вою же перси е^го де'рзость, копысая на' поли
и^гра'етъ, (і^) и^схо'диT (-)17 на' поле крњпостїю” Срњта'ющїиM стрњла'мъ посмњва'ется, и^ не эTврати'тся эT желњ'за” На не'мъ (б^о) и^гра'етъ лђ'къ и^
ме'чь, и^ гнњ'вомъ потребиT зе'млю” И$ не и%мать
вњры ја%ти до'ндеже въстрђ'битъ трђба, трђбњ
же трђбя'щи гл~етъ бла'ѕњ, и^здале'ча же ѓ^бонњва'етъ ра'ть, с пи'скомъ и^ во'племъ” И$ твое^ю хи'тростїю стои^тъ ја%стребъ, просте'ръ кри'лњ,
недвижимъ зря на ю%гъ” Твои^м# же ли повеле'нїемъ
възносиTся ѓ^ре'лъ. неја^сы'т# же на гнњздњ своеM
(-)18 вселя'ется, на кра'и камы'ка (въ)19 съкрове'нњ.
тђ же сы'и проситъ бра'шна, и^здале'ча ѓ%чи е^го
блюде'та” пти'щы же е^го каля'ются въ кро'ви,
и^деже а^ще бђдђтъ мр~твцы а^бїе ѓ^брњта'ются”
И$ эTвњща г~ь [-]20 къ і%ѓвђ и^ реq, не сDђ (съдово'ленъ сђди'ши)21, ѓ^блича'я б~а эTвњща'етъ
е^мђ” Эtвњща же і%ѓвъ [гв~и (и^) рече]22. почто
е^ще а^зъ прюся ё^чимъ и^ ѓ^блича'емъ эT (б~а)23
слы'шати такова'я. ничтоже сы'и. а^зъ же кїи
эTвњтъ даM к семђ, рђ'кђ положђ на ё^стXњ с^и”
Є$ді'ною гл~ахъ, ѓ^ вторњм же не приложђ”

к~з
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1

а'ки [-] эTвњща г~ь (и^) рече къ і%ѓвђ эT
ѓ%блака. н^и, н^о препояши ја%ко мђж'ъ
чре'сла своя, въпрошю же т^я ты же
м^и эTвњща'и” Не эTверзи (сђда мое^го)2,
ниже мни и^на'ко т^и сътвори'ша мене, и^ли да
ја^ви'шися правдиv” И$ли мы'шца т^и е^сть на
г~а, и^ли гла'соM ја%коже ѓ%нъ грими'ши. прїими же
высотђ и^ си'лђ, въ сла'вђ же и^ въ че'сть ѓ^блеци'ся” Пђсти же а^гг~лы гнњвоM, (и^) вся'кого же
ё^ко'рника смири`. (и^) велича'ва же ё^гаси, съгно'и
же нечsти'выя” А$бїе съкры'и же въ земли` внњ
въкђпњ. личеса иX беZче'стїа и^споlни, [съкры'и же
въ земли` вн^њ (-)3]4, и^сповњмъ ё^бо ја%ко мо'жеT
десни'ца твоя` спsти” Но ё^бо с^е е^сть ѕвњрь ё^
тебе, травђ (же) а^ки воло'ве ја%сть” Се ё^бо
е^сть крњпость е^го на чре'сла [е^го]5, си'ла же е^го
на пђпњ чре'ва [е^го]6” Поста'ви (б^о) ѓ%шибъ ја%ко
кипари'съ, жи'лы же е^го [ја%ко ё%же]7 съплете'ны
884
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сђть” Ре'бра [же]8 е^го ре'бра мњдяна, хребе'тъ
же е^го желњ'зо лья'но” Є$же е^сть нача'тоk зда'нїя
гн~я, сътворенъ порђга'нъ бы'ти а^гг~лы е^го”
ВъшеD же на' горђ ѓ%стрђ сътвори ра'дость четвероно'гоM въ тарта'ре” ПоD вся'комъ дре'вомъ
спи'тъ, при рого'зњ и^ тро'стїю и^ зе'лїю (ѓ^горсти'вши)” ѓ^сњня'ет# же е^го дре'во вели'ко съ лњтора'сльми, и^ вњя ве'рбїя” А$ще бђдетъ пово'нь
не ѓ^щђти'тъ, ё^пова'етъ ја%ко прирази'тся
і^ѓ^рда'нъ въ ё^ста е^го. преD ѓ^чи'ма е^го прїиметъ и&, жесто'къ быва'я, прободе'тъ но'здри
[е^го]9” *Извлече'ши ли ѕмїя ё%дицею, [и^ли ѓ^бложи'ши]10 ѓ^гла'въ ѓ^ но'здрњхъ е^го, и^ли вдеже'ши
кольце в но'здри е^го, ши'лом# же проверти'ши ли
ё^стнђ е^го” Възгл~етъ же ли т^и млsтивыи,
[и^ли]11 стреже'шъ кро'т#кїи” СътвориT же ли завњтъ с тобо'ю, по'имеши же ли е^го раба` вњ'чна” Поигра'еши же ли с ни'мъ ја%коже съ пти'цею, и^ли свя'жеши и& ја%ко (пти'цђ)12 [на' поли]13” Пита'ют# ли же ся ѓ^ не'мъ стра'ны, раздњля'ет# же и^ (ја^зы'цы фини'ки)13” Все же плава'ющее сни'дется, (-)14 принесеT (же) е^ді'ною%зно ѓ%шибъ е^го, и^ въ кораблеX (рыбари)15 е^го” Възложи'ши же на'нь рђ'кђ. (поне вра'чба е^го)16 на тњ'лњ
е^го, и^ ктомђ не бђ'ди” Не ви'дњлъ е^си е^го не
гл~емыхъ диви'лся е^си, не бои'ши ли ся ја%ко
ё^готови ми ся”

Глvа, м~а”
і^е^реMя н~

т^о* бо е^сть и^же ми ся проти'витъ,
и^ли (-) противля'яся (-)2 сътерпи'тъ,
и^ли не вся` поDнбsная моя е^сть” Не ё^молчю е^го ради, и^ сло'во си'лы поми'лђеT
ра'внаго е^го” Кт^о эTкрыеT лице ѓ^блече'нїа е^го, в#
согбе'нїа (-)3 (срDца)4 е^го кт^о ё^бо вни'деT” две'ри
лицю е^го кт^о эTверзеT, ѓ%крsтъ зђбъ е^го страX”
ё^тро'ба е^го щи'та мњдяна, съюZ же е^го ја%коже змириT камы'къ, е^ді'нъ дрђѕњмъ прилипа'емъ, дх~ъ же не про'идеT е^го” [ЈА/ко]5 мђж'ъ [же]6
бра'тњ свое^мъ прилњпится, съдръжиTся и^ не
эTтръгнетася” ВоDхнове'нїем# е^го просвњти'тся
свњтъ, ѓ%чи же е^го видњ'нїе дн~ьница, и^з#
ё%стъ е^го и^схо'дятъ свњща горя'щая” и^ връжени быва'юT (ѓ%дри желњ'зни и^ ѓ%гнени)7” и^з
но'здрїи (же) е^го и^схо'диT ды'мъ пе'щи горя'ща
ѓ^гнеM (и^) ёгльми” дш~а (же) е^го (ја%ко) ё%глїе, (и^)
[ја%ко]8 пла'мы (-)9 иZ ё%стъ е^го и^схо'диT” На вы'и
же е^го (вся дњ'лается)10 си'ла преD ниM течеT па'гђба” пло'ти же телесе е^го прилипа'ютъ” лњетъ на'нь [и^]11 не движится. срDце е^го не поDви'жится а^ки камы'къ, стоиT же а^ки наковално
непобњди'мо. ѓ^бра'щьшђ же ся е^мђ страX ѕвњ885

18 його ж ребра – мідні ребра, а його
хребет – лите залізо. 19 Це є початок
господнього творіння, зроблене, щоб
був висміяний його ангелами. 20 Пішовши ж на скелясту гору, він зробив радість чотироногим в тартарі. 21
Під всіляким деревом спить при лозі,
і тростині, і рапавій зелені. 22 Йому
ж дає тінь велике дерево з гілками та
гілки верби. 23 Якщо буде повінь –
не відчує, вірить що Йордан потече
до його уст. 24 Перед його очима візьме його. Будучи жорстоким, проколить його ніздрі. 25 *Чи ти витягнеш
змія вудкою або покладеш вуздечки
на його ніздрі? 26 Чи вкладеш кільце
в його ніздрі, чи ж шилом проколиш
його губу? 27 Чи ж викаже тобі прохання або чи сторожитимеш лагідним? 28 Чи ж зробить завіт з тобою,
чи ж візьмеш його за вічного раба?
29 Чи ж гратимешся з ним, наче з
птахом, або прив’яжеш його, наче
птаха на полі? 30 Чи ж годуються
ним народи? А ділять його роди фенікійців? 31 Все ж, що пливе, збереться. Принесе ж однозгідно його
хвіст. І в кораблях його рибалок 32
покладеш же на нього руку, тому що
його лікування на його тілі. І більше
хай не буде. 41,1 Ти його не побачив,
ані ти не здивувався про сказане. 2
Чи ти не боїшся, що таке Мені приготоване?
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2 *Бо хто є той, що мені спротивиться, 3 або, протиставлячись, стерпить, або чи не вся піднебесна є моя?
4 Не замовчу задля нього, і слово
сили помилує йому рівного. 5 Хто
відкриє лице його оскарження? Хто,
отже, ввійде в складки його серця? 6
Двері його лиця хто відкриє? Довкруги його зубів страх. 7 Його нутрощі – мідяні щити, а його в’язи, наче камінь сміріт. 8 Один до одного
пристають, а дух не пройде крізь
нього. 9 Адже ж чоловік пристане до
свого брата, триматимуться разом і
не відділяться. 10 Його натхненням
засяє світло, а його очі – вигляд ранньої зорі. 11 З його уст виходять горіючі світила і викидаються залізні і
вогненні решітки. 12 З його ж ніздрів
виходить дим печі, що горить вогнем
і вугіллям. 13 Його ж душа, наче вугілля, і з уст його виходить, наче полумінь. 14 На його ж шиї виробляється вся сила, перед ним біжить знищення. 15 М’язи ж його тіла злипаються. Зливає на нього, і він не рухається. 16 Серце його не рухається,
наче камінь, стоїть же, наче непорушне ковадло. 17 Як же він повер-
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тається – страх на землі чотироногим
звірам, що скачуть. 18 Якщо зустріне
когось, що йде, нічого йому не зроблять, кинутий спис і броня... 19 Бо
він вважає залізо за полову, а мідь за
гниле дерево. 20 Його не прострілить
лук, що метає, бо він вважає пращу
за сіно. 21 Він вважає молоти за тростину, висміює ж махання вогнем. 22
Його лежак – гострі цвяхи, все ж
морське золото перед ним, наче глина, без міри. 23 Він запалює безодню,
наче у вогні. Вважає ж море за посудину, 24 а преглибокі безодні за полоненого. Бо він мав безодню на прохід. 25 На землі немає нічого подібного до нього, який зроблений, щоб
ним гралися мої ангели. 26 Все високе бачить, сам же він – цар всього,
що є у водах.
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32

1 Відповів же Йов, і сказав до Господа: 2 Знаю, що все можеш, бо ніщо
Тобі не є неможливе. 3 Бо хто є той,
що скриває від тебе раду? Хто ж
щадить слова і думає від Тебе затаїти? Хто ж сповістить мені те, що я не
бачив, велике і подиву гідне, що не я
взнав? 4 Послухай мене, Господи,
щоб і я заговорив! Запитаю ж Тебе,
Ти ж мене повчи. 5 Бо слухом вуха я
раніше Тебе почув, тепер же й моє
око Тебе побачило. 6 Тому вважав я
себе поганим і сповнився страхом,
вважаю себе за землю і попіл. 7 Сталося ж, що коли сказав Господь ці
слова Йовові, сказав Господь Еліфасові, теманітові: Згрішив ти і два твої
друзі, бо ви не сказали переді мною
нічого правдивого, так як мій слуга
Йов. 8 Тепер же візьміть сім телят і
сім баранів і підіть до мого слуги Йова. І він принесе за вас жертву. Йов
же, мій раб, помолиться за вас, бо
прийму тільки його лице. Якщо б не
задля нього, Я, отже, вигубив би вас,
бо ви не сказали правди супроти мого слуги Йова. 9 І пішов же Еліфас,
теманіт, і Валдад, савхіт, і Софар, мінейський, і зробили так, як наказав їм
Господь. І Він відпустив їм гріхи задля Йова. 10 Господь вчинив Йова великим, як же він молився за своїх
друзів, і Він їм відпустив їхні гріхи. І
Господь дав подвійно від того, що
було раніше у Йова. 11 Почули ж усі
його брати і всі його сестри все, що
йому трапилося, і прийшли до нього
всі, що знали його раніше, що їли і
пили в нього. Вони потішили його і
охоплені були подивом відносно
всього, що Бог на нього навів. Кожний же дав йому одну ягницю і 4 не
позначені золоті драхми. 12 Господь
же поблагословив останнє Йова,
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ремъ четвероно'гиM по земли ска'чющемъ” А$ще
(сря'щеT и^дђща)12, ничтоже не сътво'ряT [е^мђ]13,
ко'пїе воньзе'но и^ бра'ня. и^маT б^о желњ'зо а^ки
плњвы, мњдь же а^ки дре'во гни'ло” Не ё^стрелиT
е^го лђ'къ (метенъ)14, и%мать б^о пра'щђ а^ки
сњно” А$ки сте'блїе вмњни'шася е^мђ мла'тове,
рђгаеT же ся трђсђ ѓ%гненђ” ло'же е^го ѓ^стни
ѓ^стри, вся'ко же зла'то мо'рско преD ниM ја%коже
бе'рнїе (без#числе'на)15” Въжига'етъ бе'зднђ ја%коже
въ ѓ^гни, и%мать же мо'ре ја%ко потребле'нїе, (и^)
преи^споDняя (-)16 бе'здны ја%коже плњ'нника, и^мњлъ [б^о]17 безDнђ в# похожде'нїе” Нњсть ничто'же по земли то'чно е^мђ сътворено порђга'нъ
бы'ти а^гг~лы мои^ми” Все высо'ко зриT, саM же цр~ь
всMњ сђщимъ въ водаX”

Глvа, м~в”
вњща же і%ѓвъ (и^) (реq)1 къ г~ђ” вњмъ
(все ја%ко)2 мо'жеши, не немо'жна же т^и
ничто'же” кт^о бо е^сть таяи тебе совTњ, щадя' же словеса` и^ тебе мниTся
таи^ти” Кт^о же възвњстиT м^и иXже не видXњ,
ве'лїа и^ ди'внаа и%х#же не свњдXњ” Послђшаи [-]3
мене г~и да и^ а^зъ въз#гл~ю, въпрошю же т^я
ты же м^я наё^чи” слђхомъ б^о ё%ха ё^слы'шаX
т^я пе'рвње, нн~њ же [і^]4 ѓ%ко мое ви'дњ т^я”
тњ'мже блядословиXся саM и^ ё^страшиXся, мню`
[-]5 себе земля и^ пепелъ” Быs же е^гда гл~а г~ь
[-]6 гл~ы сїя і%ѓвђ” Реq г~ь (е^лиџа'сђ фемани'тинђ)7” съгрњши'лъ е^си т^ы, и^ ѓ%ба дрђ'га твоя.
не гл~аста б^о предо мно'ю (ничто'же и^стова)8,
ја%ко рабъ мои і%ѓv” Нн~њ же поимњте сеDмь телець и^ сеDмь ѓ%венъ. і^ и^дите къ рабђ мое^мђ
і%ѓвђ и^ сътво'риT жрътвђ за вы`. і%ѓвъ же раb
мои помо'лиTся за васъ, то'чїю б^о лице е^го
прїимђ, а^ще не е^го ра'ди погђбилъ быX ё^бо ваs”
не гл~аста б^о и%стиннњ на раба` мое^го і%ѓва” (И$)
эTи%де же (е^лиџа'съ фемани'тинъ)9, и валдаD
савхетинъ, и^ софа'ръ минеи^нъ, и^ сътвори'ша
ја%коже повелњ и^ма г~ь. и^ эTпђсти грњхи и^мъ
і%ѓва ради” Гь~ (-)10 възрасти і%ѓва, молящђ же
ся е^мђ [-]11 ѓ^ дрђзехъ [своиX rel], (и^) эTпђсти
и^мъ грњхи [и^хъ]12. (и^) дасть (-)13 г~ь сђгђбо
е^лико б^њ прежDе і%ѓвђ [-]14” Слы'шаша же вся
бра'тїя е^го, и^ (вс^и) се'стры е^го, вся бы'вшая
е^мђ” и^ прїидо'ша к немђ (-)15 вс^и е^ли'цы знаа'хђ е^го первње, ја%д#шеи (-)16 и^ пи'вшеи ё^ него.
ё^тњши'ша е^го, и^ диви'шася ѓ^ всеM е^же наведе
(б~ъ на'нь)17” да'сть же е^мђ ко'жDо а^гницђ е^ді'нђ,
и^ д~, драXмы зла'та незнаменована” Гь~ же блsви
послDњняя і%ѓвђ неже преQняя” Бњ же скоT е^го
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ѓ^вець, Wд~і, вельблюD, Wѕ~, (и^) сђпрђгъ воло'въ, Wа~, (и^)
ѓ^сли'ць стаDныX, Wа~” Роди'ша же ся е^мђ сн~овъ
сеDмь, и дщери тр^и” (-)18 Прозва` первђю дн~ь, (и^)
вторђю (-)19 касїа тре'тїю же (а^малфеи)20
ро'гъ. и^ не ѓ^брњто'шася (подо'бнїи в лњпотњ)21 дщерїи і%ѓвовыX (-)22 въ поDнбsнњи. да'сть
же [і%ѓвъ дщереM своиM]23 наслњдїе въ бра'тїи
[иX]24” ЖиT же і%ѓвъ по ја%звњ (то'и), лTњ, р~, (и^) о~”
ВсXњ же (лTњ жи'тъ)25, см~и” и^ ви'дњ і%ѓвъ сн~ы
своя, и^ сн~ы сн~овъ своиX, даже до четве'ртаго
колњ'на” (-)26 и^спо'лнь дн~їи (-)27”

більш ніж попереднє. Була ж скотина
його: овець – 14000, верблюдів –
6000, і 1000 пар волів, і 1000 ослиць
стада. 13 Народилося ж йому сім синів і три дочки. 14 Першу він назвав
День, а другу – Касія, третю ж – Амалтеїн Ріг. 15 І не знайшлося подібних красою до дочок Йовових в піднебесній. Дав же Йов своїм дочкам
насліддя в їхніх братах. 16 Пожив же
Йов 100 і 70 літ після тієї виразки.
Всіх же літ він пожив 248. І побачив
Йов своїх синів і синів своїх синів аж
до четвертого покоління. 17 Помер
Йов старим, повним днів.

Конецъ кни'гъ і%ѓвовыхъ.
и%мать в себњ глаv, м~в”

Кінець Книги Йова.
Має в собі 42 глави.

ПІСНІ ДАВИДА,
ПРОРОКА І ЦАРЯ .
1-а КАТИЗМА

і^с^ наv а~
і^е^реM з~і

дњаn д~

(ўлоM двDвъ) а~, (неѓ^пи'санъ эT е^вреи”)
лаже'нъ мђж#, и%же не йде на совњтъ
нечести'выхъ, и^ на пђти` грњш'ныX не
ста`, и^ на сњда'лищи гђби'тель не сњ'де”
*Но въ зако'нњ гн~и во'ля е^го. и^ въ зако'нњ е^го поё^чи'т#ся дн~ь и^ но'щъ” *И$ бђ'деть ја%ко
дре'во сажено прї и^схо'дищихъ во'дъ, и%же пло'дъ свои
да'стъ въ вре'мя свое`. и^ ли'стъ е^го не эTпаде'тъ,
И$ вся` е^ли'ка а%ще твори'тъ, ё^спњетъ” Не та'ко
нечести'вїи, не та'ко” Но ја%ко пра'хъ е^го'же възмњта'ет# вњтръ, эT лица` земли`” Сего` ра'ди не въскре'снђтъ нечести'вїи на сђдъ, ни грњшницы
въ совTњ пра'веDныхъ” ЈА/ко съвњ'сть г~ь пђть пра'веDныхъ, и^ пђть нечести'выхъ поги'бнетъ”

1-ий псалом Давидів. Без надпису у
євреїв.
1 Блажений чоловік, який не пішов
на раду безбожних, і не став на дорогу грішних, і не сів на крісло згубних, 2 *але його воля в господньому
законі. І в його законі він повчатиметься день і ніч. 3 *І він буде, наче
дерево, посаджене при виходах вод,
що дасть свій овоч у свій час, і його
листя не відпаде. І все, що лиш робить, буде успішним. 4 Не так безбожний, не так, але як порох, який
вітер змітає з лиця землі. 5 Через це
не встануть безбожні на суд ані грішники на раду праведних, 6 бо знає
Господь дорогу праведних, і дорога
безбожних згине.

(ўалоM двDвъ,) в~”
ъскђю* шата'шася ја%зы'ци, и^ лю'дїе
поё^чи'шася тъще'тнымъ; ПреDста'ша
цр~їе зем#стїи, и^ кня'ѕи събрашася въ-

2-ий псалом Давидів.
1 *Чому розлютилися народи і народи повчилися марних? 2 Встали
земські царі і князі, зібралися разом
проти Господа і проти його Христа.
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3 Розірвемо їхні кайдани і відкинемо
від нас їхнє ярмо. 4 Той, що живе на
небесах, висміє їх, і Господь покпить
з них. 5 Тоді заговорить до них у своєму гніві і в своїй люті замішання
зведе на них. 6 Я ж Ним був поставлений царем над Сіоном – його святою горою. 7 Сповіщаючи господні
накази, Господь сказав до мене: *Ти
є мій син. Я сьогодні тебе породив. 8
Попроси у Мене і дам тобі народи в
твою спадщину і твоє насліддя – кінці землі. 9 *Пастимеш їх залізною палицею, розіб’єш їх, наче глиняний
посуд. 10 І тепер, царі, розумійте.
Навчіться всі, що судите землю. 11
Послужіть Господеві в страсі і радійте Йому з тремтінням. 12 Прийміть
напімнення, щоб часом Господь не
розгнівався і ви не згинули з праведної дороги, коли швидко загориться
його гнів. Блаженні всі, що надіються
на Нього!

кђпњ, на г~а и^ на х~а е^го` [-]1” Растръгнемъ ё^зы и^хъ, и^ эTве'ржемъ эT насъ и%го и^хъ” Живы'и
на' нб~сехъ посмње^тся и%мъ, и^ г~ь порђга'ется
и%мъ” тогда` въз#гл~етъ къ ни'мъ гнњвомъ
свои^м#, и^ ја^ростїю свое^ю смђтитъ я&” А/з# же
поста'вленъ е^смь цр~ь эT него`, наD сиэ'номъ горђ
ст~ђю его`, възвњща'я повелњнїе гн~е” г~ь реq къ
мнњ`, *сн~ъ ми е^си т^ы, А/зъ дне'сь роди'хъ
тя” проси эT мене, и^ да'мъ ти ја%зы'ки достоя'нїе твое`, И$ ѓ%держа'нїе твое` конца земли”
*ё^пасе'ши я& па'лицею желњзною, ја%ко съсђды
скђде'льничя съкрђши'ши я&” И$ нн~њ цр~їе разђмњйте, накажитеся вси сђдящеи` земли`” Рабо'таи^те гв~и съ стра'хомъ, и^ ра'дђитеся е^мђ
съ трепетомъ” Прїимњте наказа'нїе, да не
когда` прогнњвае^тся г~ь, и^ поги'бнете эT пђти пра'веDнаh” е^гда` възгори'тся въско'рњ ја%рость
еh” бл~же'ни въси надњющеи`ся на'нь”

1 3-ій псалом Давидів. Коли він тікав
від лиця свого сина Авесалома.
2 Господи! Чому помножилися ті,
що мені дошкуляють? Численні повстають проти мене. 3 Численні кажуть моїй душі: Немає йому спасіння
в його Бозі. 4 Ти ж, Господи, мій за
ступник, моя слава і той, хто підносить мою голову. 5 Моїм голосом я
закликав до Господа, і Він мене вислухав зі своєї святої гори. 6 Я ж заснув і спав. Встав, бо Господь за мене
заступиться. 7 Не злякаюся десятьох
тисяч народу, що довкруги нападають на мене. 8 Воскресни, Господи!
Спаси мене, мій Боже, бо Ти побив
всіх, що марно ворогують проти мене! Ти розбив зуби грішників! 9 Господнє є спасіння! І на твоєму народі
твоє благословення!
Слава...

ўлоM двDвъ г~, вънегда` эTбњгаше эT
лица (а^весалома)1 сн~а свое^го”
и~, что'ся ё^мно'жиша стђжаю^щеи^ ми;
Мно'ѕи въста'ютъ на' мя” мно'ѕи гл~ют#
дш~и моеи, нњсть сп~се'нїа е^мђ ѓ^ бѕ~њ
е^го [-]2” ты' же г~и застђпникъ мои
е^си`, сла'ва моя, и^ възнося главђ мою`” Гла'сомъ
мои^мъ къ г~ђ възва'хъ, и^ ё^слы'ша мя эT
горы ст~ыя свое^я` (-)3” а%з [же]4 ё^снXђ и^ спа'хъ,
Въста'хъ, ја%ко г~ь застђпитъ мя” не ё^бою^ся
эT темъ лю'дїи, ѓ%крестъ нападающиX на' мя”
въскрsни` г~и, сп~и' мя бж~е мо'и” ја%ко ты порази
въся вражDђющая ми въсђе, зђбы грњшникомъ съкрђши'лъ е^си” Гн~е (е^сть) сп~се'нїе, и^ на
людехъ твои^х# блгsлве`нїе твое”
(Сла'ва”)

1 4-ий псалом Давидів. Вкінці пісень.
2 Коли я закликав, мене вислухав
Бог моєї праведності. В скорботі Ти
мене поширив. Змилосердься наді
мною і вислухай мою молитву. 3
Людські сини, доки ви твердосерді?
Чому любите марне і шукаєте брехні? 4 І пізнайте, що Господь вчинив
подиву гідне своєму преподобному.
Господь вислухає мене, коли я до
нього закличу. 5 *Гнівайтеся і не грішіть! Про те, що говорите у ваших
серцях, кайтеся на ваших ліжках! 6
Принесіть жертву праведності і надійтеся на Господа! 7 Численні кажуть: Хто нам покаже добро? Позначилося на нас світло твого лиця, Господи! 8 Ти дав радість в моє серце.
Від плоду пшениці, вина і своєї олії

(ўлоM двDвъ д~. Въ конецъ, пњ'снеи)1”
ънегда` възваXX, ё^слы'ша мя бг~ъ пра'вды мое^я” въ скорби распространи'л# мя
е^си” ё^щедри мя и^ ё^слы'ши молитвђ
мою” Сн~ве члвчsтїи, доко'лњ тяжкосе'рдїи; въскђю лю'бите сђетная и^ и'щете лжа;
(-)2 и^ ё^вњдите, ја%ко ё^диви г~ь прпDбнаго своеh.
г~ь ё^слы'шит мя, вънегда` воZзовђ къ немђ”
*гнњ'ваитеся, и^ не съгрњша'ите” [ја%же гл~ете]3
въ срDцыхъ ва'шихъ, [-]4 на ло'жихъ ва'шихъ
ё^милитеся” (-)5 пожрите жертвђ пра'вдњ, и^
ё^пова'ите на г~а” Мно'ѕи гл~ют#, кто ја%витъ
на'мъ бл~га'я; зна'менася на на'съ свњтъ лица`
твое^го г~и, да'лъ е^си весе'лїе въ срDцы мое^мъ” эT
[плода]6 пшеница, [-]7 вина` і^ е^ле'я свое^го ё^мно'888
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жишася” въ мирњ въкђпњ ё^снђ, и^ почїю”
ја%ко ты г~и е^ді'наго на ё^пова'нїе въсели'лъ мя
е^си.

вони розможилися. 9 В мирі разом
засну і спочину, бо Ти, Господи, одного в надії мене поселив!

(ўлоM двDвъ е~” ѓ^ наслDњствђющыхъ)1.
л~ы моя внђши г~и, разђмњи зва'нїе мое,
воньми` глsа мл~твы мое^я, цр~ю мо'й и^
бж~е мой” ЈА/ко к тебњ помолю'ся г~и, заё%тра ё^слы'ши глsа мои” Заё%тра преDста'нђ ти, и^ ё'зриши мя, ја%ко (бг~ъ не)2
хотя безако'нїе ты е^си” Не (прїидетъ)3 к
тебњ лђка'внђяи`, ни пребђдђтъ (же) зако'нопрестђ'пницы преD ѓ^чи'ма твои'ма” Възненавидњлъ е^си вся творя'щая безако'нїе, погђбиши
вся гл~ющая лжђ” Мђж'а кро'ви и^ льстива гнђша'е^тъся г~ь” А/зъ же мно'жествомъ млsти
твоея, внидђ в до'мъ твой, поклоню'ся къ
црк~ви ст~њи твоей, въ стра'сњ твое^мъ” г~и
наста'ви мя пра'вдою твое^ю, вра'гъ мои^хъ
ра'ди и^спра'ви [преD собо'ю пђть мо'и]4” ЈА/ко
нњсть въ ё^стњхъ иX и%стины, срDце и%хъ сђе'тно” *Гро'бъ эTвръстъ горта'нь и%хъ, ја%зы'ки
свои^ми льща'хђ, сђди и^мъ бж~е” да эTпадђтъ
эT мы'слеи свои^хъ, по мно'жествђ нече'стїя
и%хъ и^зрини я&, ја%ко прогнњваша тя г~и” И$
възвеселя'тся вси ё^пова'ющей на' тя” Въ вњ'ки възра'дђются и^ всели'шися в ниX” и^ похва'лятся ѓ^ тебњ вси любя'щеи` и%мя твое,
ЈА/ко ты блгsви'ши пра'веDника. г~и, ја%ко ѓ^рђжїемъ блг~оволенїя вњнча'лъ е^си насъ”

1 5-ий псалом Давидів. Про того, хто
успадкує.
2 Послухай, Господи, мої слова!
Сприйми мій крик! 3 Послухай голос
моєї молитви, мій царю і мій Боже!
Бо до тебе помолюся, Господи. 4
Вранці вислухаєш мій голос. Вранці
стану перед тобою і зглянешся на
мене. 5 Бо Ти є Богом, що не бажає
беззаконня. Не прийде до тебе той,
що чинить зло, 6 ані ж не залишаться
перетупники закону перед твоїми очима. Ти зненавидів всіх, що чинять
беззаконня, 7 вигубиш всіх, що говорять брехню. Чоловіком крові і обманливим гидує Господь. 8 Я ж у
твоїм великім милосерді ввійду до
твого дому, поклонюся до твоєї святої церкви у твоїм страсі. 9 Господи,
настанови мене твоєю праведністю,
задля моїх ворогів випрями мою дорогу перед собою! 10 Бо немає правди в їхніх устах, їхнє серце марне,
*їхнє горло – відкритий гріб, обманювали своїми язиками. 11 Суди їм,
Боже! Хай відпадуть від своїх замислів! Відкинь їх за їхньою великою
безбожністю, тому що вони прогнівили Тебе, Господи! 12 І зрадіють
всі, що надіються на Тебе! Навіки радітимуть! І поселишся між ними, і
похваляться Тобою всі, що люблять
твоє ім’я! 13 Бо Ти благословиш праведника, Господи. Наче зброєю, благовоління Ти нас увінчав!

(ўлоM двDвъ ѕ~, В конеw въ пњснеX ѓ^
э%смыXX)1”
и~, да не ја%ростїю твое'ю ѓ^бличиши мене`, ниже гнњвомъ твои^мъ пока'жеши мене`” Поми'лђи мя г~и, ја%ко не'мощеn е^смь.
и^сцњли' мя г~и, ја%ко смятошася ко'сти моя” И$ дш~а моя` смђти'ся ѕњло`, и^ ты
г~и доко'лњ; ѓ^брати` г~и, [і^]2 и^зми дш~ђ мою`” Сп~си'
мя ра'ди млsти твое^я`. ја%ко нњсть въ сме'рти помина'яй тебе`, въ а%дњ же кто и^сповњсть ти ся; ё^трђди'хся въздыха'нїемъ мои^мъ, И$змы'ю на вся'кђ но'щъ ло'же мое`, слеза'ми
мои^ми посте'лю мою` ѓ^мочю`” смђтися эT ја%рости
ѓ%ко мое, ѓ^бетъшаX въ всњхъ вра'ѕњхъ мои^хъ. эTстђпи'те эT мене вси` творя'щеи' безако'нїе, ја%ко
ё^слы'ша г~ь глsа пла'чя мое^го`” ё^слы'ша г~ь моле'нїе
мое, г~ь мл~твђ мою прїя'тъ” да постыдя'тся и^
смятђтся [-]3 вси вра'ѕи мои`, възвратя'тся
и^ ё^стыдя'тся ѕњло въско'рњ”
(Сла'ва”)

1 6-ий псалом Давидів. Вкінці. В
піснях для восьмих.
2 Господи, не оскаржуй мене твоєю люттю ані не покарай мене твоїм
гнівом! 3 Помилуй мене, Господи, бо
я є слабкий! Вилікуй мене, Господи!
Бо мої кості стурбовані 4 і моя душа
дуже стурбована. І Ти, Господи, доки? 5 Повернися, Господи, і вирви
душу мою! Спаси мене задля твого
милосердя! 6 Бо в смерті немає того,
що згадує Тебе. В аді ж хто Тобі визнається? 7 Я струдився моїм зітханням, вмию кожної ночі моє ліжко,
моїми слізьми змочу мою постелю. 8
Моє око стурбоване від люті. Я постарівся через всіх моїх ворогів. 9 Відступіть від мене всі, що чините беззаконня, бо Господь вислухав голос
мого плачу! 10 Господь вислухав моє
благання! Господь прийняв мою молитву! 11 Хай засоромляться і стурбуються всі мої вороги! Хай дуже
скоро відвернуться і засоромляться!
Слава...
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7,1

црс1. 16
пар1. 28
єре. 11, 17
і 20

йов. 15
іс. 59

мат. 21

єв. 2

кор1. 15

1 7-ий псалом Давидів. Який він
заспівав Господеві задля слів Хусія,
Єменіїного сина.
2 Господи, Боже мій! На Тебе я надію поклав. Спаси мене від всіх, що
мене переслідують, і визволи мене, 3
щоб часом не схопив, наче лев, мою
душу, як немає відкупителя ані спасителя. 4 Господи, Боже мій! Якщо я
це зробив, якщо є неправедність в
моїх руках, 5 якщо я тим віддав, що
віддавали мені, злом, хай отже відпаду порожнім від моїх ворогів! 6 Хай
отже ворог переслідує мою душу і
хай захопить і затопче в землю моє
життя, і поселить мою славу в поросі! 7 Воскресни, Господи! У твоєму
гніві піднесися в кінцях твоїх ворогів. І встань, Господи, Боже мій, за
приписом, який Ти заповів! 8 І збір
народу хай Тебе оточить, і через це
повернися до висот! 9 Господь судить народ. Суди мене, Господи, за
моєю праведністю і за моєю незлобністю на мені. 10 Хай закінчиться
злоба грішників! І випрямиш праведного *Ти, що досліджуєш серця і нутро, Боже. 11 Моя праведна поміч у
Бога, що спасає праведних серцем. 12
Бог – праведний суддя, і сильний, і
довготерпеливий, і що не наводить
гнів кожного дня. 13 Якщо не відвернетеся, Він почистить свою зброю.
Він натягнув свій лук і підготував його, 14 і в ньому приготував смертельні знаряддя – свої стріли приготував
палаючими. 15 *Ось він захворів неправедністю, сприйняв біль і породив
беззаконня. 16 Рів вирив і викопав
його, і впаде в яму, яку зробив. 17
Його біль повернеться на його голову, і його неправедність зійде на його
чуб. 18 Визнаватимуся Господеві за
його справедливістю і співатиму імені Всевишнього Господа!
1 8-ий псалом Давидів. Вкінці. Про
точила.
2 Господи! Господи наш! Яке подиву гідне твоє ім’я по всій землі, тому що твоя величність піднялася понад небеса! 3 *З уст немовлят і тих,
що ссуть, ти довершив хвалу. Задля
твоїх ворогів Ти знищиш ворога і месника. 4 Бо побачу небеса – діла твоїх
пальців, місяць і звізди, які Ти заснував. 5 *Чим є людина, що пам’ятаєш про неї, або людський син, що
навідуєшся до нього? 6 Малим Ти
його зробив, мало що меншим від
ангелів, славою і честю Ти його увінчав, 7 *і Ти його поставив над ділами
твоїх рук, все підкорив під його ноги:
8 вівці і всі воли, ще ж і польову
скотину, 9 небесні птахи і морські
риби, що проходять морськими стежками. 10 Господи! Господи наш! Яке

Псалми 8,10

(ўлоM двDвъ, з~)1, е^го'же въспњтъ гв~и
ѓ^ словесњхъ хђсі'евъ, сн~а е^мені'ина”
и~ б~е мой на' тя ё^пова'хъ, сп~си м^я эT
всњхъ гоня'щихъ м^я, і^ и^зва'ви м^я” да
не когда` похи'ти'тъ ја%ко ле'въ мою`, ни
сђщ'ђ и^збавля'ющђ, ниже сп~са'ющђ” г~и
б~е мой а%ще сътвори'хъ с^е, а%ще е^сть непра'вда
въ рђ'кђ моею, а^ще въздахъ възда'ющимъ
м^и ѕл^а, да [эTпадђ`]2 ё^бо эT вра'гъ мои'хъ
то'щь” да пожене'т# ё^бо вра'гъ дш~ђ мою, и^
пости'гнет#, и^ попере'тъ в зе'млю живо'тъ мой,
и^ сла'вђ мою в пе'рсть всели'тъ” [-]3 Въскрsни г~и
гнњвомъ твои'мъ, възнесися въ концыхъ
вра'гъ твои%хъ” [И$]4 въста'ни г~и бж~е мой по
велњнїемъ и^мже заповњда, и^ со'нмъ людїи
ѓ^бы'детъ т^я. и^ ѓ^ то'мъ на высотђ` ѓ^брати'ся. г~ь сђ'дитъ людемъ” Сђди м^и г~и по
пра'вдњ моей, и^ по незло'бњ моей на мя” Да
сконча'ется (-)5 зло'ба грњшныX, и^ і^спра'виши
правеDнаго, *и^спыта'я срDца и^ (ё^тро'бы)6 бж~е”
праведна по'мощъ моя эT б~а сп~са'ющаго пра'выя срDцемъ” Бг~ъ сђди'тель пра'веденъ, и^ крњпокъ и^ долготерпелиv, [и^]7 не гнњвъ наводя` на
всяk дн~ь” А/ще не ѓ^братите'ся, (ѓ^рђжїе)8 свое
ѓ^циститъ, лђкъ свой напряже`, и^ ё^гото'ва и&”
и^ въ немъ ё^гото'ва съсђ'ды сме'ртныя`,
стрњ'лы своя` съгоря'щими съдњ'ла” *Се^ болњ`
непра'вдђ, зача'тъ болњзнь, и^ роди` безако'нїе”
ро'въ и^зры`, и^ і^скопа и&, и^ впадется въ я%мђ,
ю%же съдњ'ла” ѓ^брати'т#ся болњзнь е^го на главђ
е^го, и^ на ве'рхъ е^го непра'вда е^го сни'детъ” И$сповњмся гв~и по пра'вдњ е^го, и^ пою и%мени гн~ю
вы'шне'мђ”
(ўаломъ двDвъ, и~” Въ конецъ ѓ^
точи'лехъ)1,
и~ г~ь на'шъ, ја%ко чю'дно и%мя твое по
все'й земли`” ЈА/ко взя'тся велелњп'ота
твоя` превы'ше нб~съ” *И$зъ ё^стъ младе'нецъ и^ с#сђщ'ихъ съвер#ши'лъ еси хвалђ, вра'гъ твои^хъ раd, разрђши'ши врага` и^ ме'стника” ЈА/ко ё^зрю` нб~са, дњ'ла пе'р#стъ твои'хъ,
лђнђ и^ ѕвњзды, ја%же ты ѓ^снова`” *Что` е^сть
чл~къ ја%ко по'мниши и&, и^ли сн~ъ чл~чь, ја%ко посњща'еши и&; ё^ма'лилъ е^си и& ма'ломъ чи'мъ эT
а%гг~лъ, сла'вою и^ че'стїю вњнча'лъ е^си е^го, *и^
поста'вилъ е^си е^го наD дњ'лы рђкђ твоею`” вс^я
покори'лъ е^си поD ноѕњ е^го, ѓ^вца` и^ волы вся`,
е^ще' же и^ скоты полскїа” Пти'ца нбsныя, и^ ры'бы морскы'я, преходя'щая стеѕя` морскїя” г~и
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Псалми 9,28

г~ь нашъ, ја%ко чю'дно и%мя твое по все'й земли`”
(Слvа”)

подиву гідне твоє ім’я по всій землі!
Слава...

(ўа'лоM, дввDъ џ~” В коне'цъ ѓ^
таи'нныX сн~а)1. (каg в~)”
сповњм#ся тебњ г~и всњмъ срDцемъ мои'мъ, повњмъ вся чюдеса` твоя`” Възвеселю'ся и^ възра'дђюся ѓ^ тебњ, пою` и^мени твое^мђ вы'шнїи” Внегда` възврати'тися врагђ мое^мђ въспя'ть, и^знемо'гђтъ
и^ поги'бнђтъ эT лица твое^го” ја%ко сътвори'лъ
е^си сђ'дъ мои и^ прю` мою. сњлъ е^си на престо'лњ сђдя'и правдђ” Запрњтилъ е^си ја%зы'комъ,
и^ поги'бе нечести'выи. и%мя [е^го]2 потреби'лъ
е^си въ вњкъ, и^ въ вњкъ вњка” Врагђ ѓ^скђдњша (ѓ^рђжїя)3 в коне'цъ, и^ гра'ды разрђши'лъ е^си” Поги'бе па'мять [е^го]4 с шђ'момъ, и^
г~ь въ вњки пребыва'етъ” ё^готова на сђ'дъ
престо'лъ свой, и^ то'и сђдиT вселе'ннњи в пра'вдђ, сђди'тъ лю'демъ в пра'вдђ” и^ бы'сть г~ь
прибњжище ё^бо'гомђ, помощни'къ въ бл~го время в печя'лехъ” И$ да ё^пова'ютъ на' тя зна'ющеи и%мя твое, ја%ко не ѓ^ста'виl е^си възыска'ющихъ т^я г~и” По'ите гв~и живё'щемђ в сїѓ'нњ, възвњсти'те въ ја%зы'цехъ начинанїя
е^го” ја%ко възыская кро'ви и^хъ помянђ`, не забы` зва'нїя ё^бо'гиX” Поми'лђи м^я г~и, ви'жDь смире'нїе мое эT вра'гъ мои^хъ. възнося'и м^я эT
вра'тъ сме'ртныхъ, ја%ко да възвњщђ вся^ хвалы` твоя`, въ вратXњ дще'ря сїѓ'ня” Възра'дђемся ѓ^ сп~се'нїи твое'мъ, ё^глњбо'ша ја%зыцы в
па'гђбњ, ю%же сътвори'ша” въ сњти се'й, ю%же
съкры'ша ё^вязе` нога` и^хъ” Зна'емъ е^сть г~ь
сђдбы` творя`, въ дњлеX рђ'кђ своею ё^вязе` грњшникъ” (-)5 да възвратя'тся грњшницы въ
а'дъ, вси ја%зы'цы забыва'ющеи` бг~а” ја%ко не до
конца забве'нъ бђ'детъ ни'щїи, (и^) терпњнїе
ёбо'гихъ не поги'бнетъ до [конца]6” Въскрsни г~и
да не крњпи'тся чл~къ. да сђдя'тся ја%зы'цы
прDе тобо'ю” Поста'ви г~и законодавца наD ни'ми,
да разђмњюT ја%зы'цы, ја%ко чл~цы сђть” (-)7
Вскђ'ю г~и эTстоя` дале'че, пре'зриши въ бл~го
вре'мя въ [печа'лехъ]8; въ го'рдости нечести'ваго
възгара'ется ни'щїи, ё^вяза'ютъ в совњтехъ
ја%же помышля'ютъ” ЈА/ко хвали'мъ е^сть
грњшныи в по'хотехъ дш~а своея`, И$ ѓ^бидяи`
блгsвимъ” РазрDажи` г~а грњшныи, по мно'жестђ
гнњва свое^го не възы'щетъ” нњсть бг~а преD
ни'мъ, ѓ^скверня'ются пђтїе е^го на вся'ко вре'мя” эTе'млются сђдбы твоя эT лица` е^го,
всњмъ враго'мъ свои^мъ ѓ^долњ'ет#” Реq бо въ
срDци своеM, не подви'жђся эT рода в ро'дъ без#

1 9-ий псалом Давидів. Вкінці. Про
таємниці сина. 2-а катизма.
2 Визнаватимуся Тобі, Господи,
всім моїм серцем! Розповім про всі
твої чуда! 3 Розвеселюся і зрадію Тобою! Співатиму твоєму імені, Всевишній! 4 Коли мій ворог повернеться назад – послабнуть і згинуть від
твого лиця. 5 Бо Ти зробив мій суд і
моє змагання, Ти сів на престолі, Ти,
що справедливо судиш. 6 Ти пригрозив народам – і безбожний згинув. Ти
стер його ім’я навіки і на віки віку. 7
У ворога зовсім забракло зброї і Ти
знищив міста. Його пам’ять згине зі
шумом, 8 і Господь перебуває навіки.
Він приготував свій престіл на суді 9
і Він судитиме вселенну в праведності, судитиме народи в праведності. 10
І став Господь схованкою для бідного, помічником в добрих часах, у
смутках. 11 І хай на Тебе покладають
надію ті, що знають твоє ім’я, бо Ти
не покинув тих, що тебе шукають,
Господи! 12 Співайте Господеві, що
живе в Сіоні! Сповістіть між народами його почини! 13 Бо Той, що досліджує кров, їх згадав, не забув крику бідних. 14 Помилуй мене, Господи! Поглянь на моє впокорення від
моїх ворогів, Ти, що підносиш мене
від брам смерті, 15 щоб я сповістив
всі твої похвали в брамах дочки Сіону! Зрадіємо твоїм спасінням! 16 Народи застрягли в знищенні, яке вчинили, в цій сіті, яку укрили, застрягла
їхня нога. 17 Знаний є Господь, Той,
що чинить суди! Грішник схоплений
в ділах своїх рук. 18 Хай повернуться
грішні до аду, всі народи, що забувають про Бога! 19 Бо бідний не буде
забутий до кінця, і терпеливість бідних не пропаде вповні. 20 Воскресни
Господи! Хай не скріплюється людина! Хай суджені будуть народи перед
Тобою! 21 Настанови над ними, Господи, законодавця, хай народи пізнають, що є людьми! 22 Чому, Господи,
Ти став здалека, не зглядаєшся в доброму часі, у болях? 23 Бідний гарячкує в гордості безбожного, застрягають в радах, про які роздумують. 24
Бо грішник хвалиться в пожаданнях
своєї душі, і той, що кривдить, себе
благословить. 25 Грішник роздратував Господа. За множеством його гніву не досліджуватиме – немає Бога
перед ним. 26 Його дороги опоганені
кожного часу, твої суди забираються
з-перед його лиця. Запанує над всіма
своїми ворогами, 27 бо сказав у своєму серці: Не захитаюся, з роду до
роду буду без зла. 28 *У нього повні
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9,28
його уста клятв, і гіркоти, і обмани,
під його язиком труд і біль. 29 Засідає з тими, що підстерігають, з багачами в потаємних місцях, щоб убити невинного. Його очі споглядають
на бідного, 30 він ловить в потаємних
місцях, наче лев у своїй загорожі, він
ловить, щоб схопити бідного, схопити бідного, щоб його потягнути. 31 У
своїй засідці його упокорить. Схилиться і впаде, коли він запанує над
бідним, 32 бо він сказав у своєму серці: Бог забув, відвернув своє лице,
щоб взагалі не бачити. 33 Встань,
Господи! Боже мій, хай підніметься
твоя рука! Не забудь бідних своїх
зовсім! 34 Задля чого прогнівив безбожний Бога? Бо він сказав у своєму
серці: Не досліджуватиме. 35 Бо Ти
бачиш біль і бачиш гнів, щоб він був
виданим у твої руки. Тобі залишено
бідного, Ти будь помічником сироті!
36 Розбий рамено грішника і лукавого! Хай дослідиться його беззаконня і
хай він не знайдеться! 37 Господь –
Цар навіки і навіки – віків! Згините
народи з його землі. 38 Ти Господи,
вислухав бажання бідних твоє вухо
сприйняло готовість їхнього серця.
39 Суди сироті й упокореному. Щоб
потім людина не додала звеличувати
себе на землі.

авв. 2

1 На кінець. 10-ий псалом Давида.
На Господа я поклав надію, як
хтось скаже моїй душі: Вітай на горах, наче птах. 2 Бо ось грішники натягнули лук, приготували в сагайдаку
стріли, щоб стріляти в темряві правильних серцем, 3 бо те, що Ти довершив, вони знищили. Праведник
же що зробив? 4 *Господь у своїй
святій церкві. Господь – на небі його
престіл. Його очі споглядають на бідного, його повіки досліджують людських синів. 5 Господь дослідить праведника і безбожного. Хто ж любить
неправедність – ненавидить свою душу. 6 Дощем зішле засідки на грішників, вогонь і сірку і вітер бурі –
частину їхньої чаші. 7 Бо праведний
Господь! І Він полюбив праведність!
Праведне побачило його лице!
Слава...
1 На кінець. На восьмій. 11-ий
псалом Давида.
2 Спаси мене, Господи! Бо забракло преподобного, бо зменшилося праведних поміж людськими синами. 3
Марне сказав кожний до свого ближнього, обманливі губи в серці, і в
серці заговорили погане. 4 Господь
вигубить всі обманливі губи і високомовний язик 5 тих, що сказали:
Звеличимо наш язик, наші губи є при
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зла” *Є$мђже кля'твы ё^ста е^го по'лна сђть, и^
го'рести и^ льсти, поD ја%%зы'комъ е^го трђдъ и^
болњзнь” Присњди'тъ (въ лови'телеX)9 съ бога'тыми, в таи'нныX ё^би'ти непови'ннаго” ѓ%чи
е^го на ни'щаго призира'етњ, ло'витъ в таи'нныX
ја%ко ле'въ въ ѓ^гра'дњ свое'й” Ло'витъ въсхити'ти ё^бо'гаго, въсхити'ти ни'щаго, внегда привлещї и&” въ сњти свое'й смиритъ и&, прекло'нится и^ падетъ, е^гда ё^долњ'етъ ё^бо'гиM” Рече б^о въ срDци своемъ, забы бг~ъ, эTврати лице
свое, да не ви'дитъ до конца” Въскрsни г~и бж~е
[мой]10, да възнесе'тся рђка твоя, не забђди
ни'щихъ [свои^хъ до конца`]11” Чесо` радиD прогнњва
нечести'выи бг~а; реq бо в срDцы свое'мъ, не
взы'щетъ” види'ши. ја%ко ты болњзнь и^ ја%%рость сматря'еши, (да преда'нъ бђ'детъ)12 въ
рђцњ твои`” тебњ [-]13 ѓ^ста'вленъ е^сть ни'щїи, си'рђ ты бђ'ди помо'щникъ” съкрђши`
мы'шцђ грњшномђ и^ лђка'вомђ. взы'щется
грXњ е^го, и^ не ѓ^бря'щется [-]14” [г~ь цр~ь]15 в#
вњкъ, и^ въ вњкъ вњка, поги'бнете ја%зы'цы эT
земля е^го” Жела'нїе ё^бо'гихъ ё^слы'шалъ е^си г~и,
ё^гото'ванїе срDца и^хъ внятъ ё%хо твое” сђди`
си'рђ и^ смире'нђ, да не приложиT потомъ велича'тися чл~къ на зеMли`”
(Въ конецъ, ўлоM двDвъ, і~)1”
а' г~а ё^пова'хъ, ка'ко речеT дш~и мое'и, превита'и по гора'мъ ја%ко (пти'ца)2; ја%ко с^е
грњшницы напряго'ша лђкъ, ё^гото'ваша стрњ'лы въ тђлњ, състрњля'ти
въ мра'цњ пра'выя срDцеM” Зане ја%же ты съверши`, [ѓ^ни]3 разDрђши'ша” пра'веDникъ же что сътвори`; г~ь въ цр~кви ст~њй своей. *г~ь, на нб~си
прsтлъ е^го” ѓ%чи е^го на ни'щаго призира'етњ,
вњжди е^го и^спыта'етњ сн~ы чл~чьскїа” г~ь и^спыта'етъ пра'вед#наго, и^ нечести'ваго. любя'и же
непра'вдђ, ненави'дитъ свою дш~ђ” ѓ^дожди'тъ
на грњшники сњти. ѓ%гнь и^ жђ'пелъ и^ дђхъ
бђ'ренъ, ча'сть ча'ша и^хъ” ЈА/ко пра'веденъ г~ь, и^
пра'вды възлюби, пра'вая видњ лице е^го”
(Слаv)
(въ конеw ѓ^ э^смњй ўлоM двDвъ а~і)1”
п~си мя г~и, ја%ко ѓ^скђдњ преподобныи,
ја%ко ё^ма'лишася и%стины эT сн~о'въ чл~чьскихъ, Сђе'тная гл~а ко'ждо къ и^скренемђ свое^мђ” ё^стны льсти'выя въ срDци,
и^ въ срDци гл~аша [зла'я]2” Потреби'тъ г~ь вся
ё^стны льсти'выа, и ја%зы'къ велерњ'чивъ, ре'кшая, ја%зы'къ нашь възвели'чимъ, ё^стны` на'892
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ша при на'съ сђть. кто намъ г~ь е^сть; страсти ра'ди ни'щихъ и^ въздыха'нїа ё^бо'гихъ,
нн~њ въскрsнђ гл~еть г~ь” положђся въ сп~се'нїе,
не ѓ^бинђ'яся ѓ^ немъ” Словеса` гн~я, словеса`
чи'ста. сребро` раждеже'но, и^скђше'но земли`, ѓ^чище'но седмори'цею” Ты г~и съхрани'ши ны, и^ съблюде'ши ны эT рода сего, и^ въ вњки” ѓ^крsтъ
нечести'вїи хо'дятъ, по высотњ твое'й ё^мно'жилъ е^си сн~ы чл~ческия”
(В коне'цъ, ўлоM, двDвъ, в~і)1”
околњ г~и забђ'деши мя до кон#ца`; доко'лњ эTвраща'еши лице свое эT мене`; доко'лњ положђ совњты въ дш~и моей, болњзни въ срDци мое^мъ дн~ь [и но'щь]2;
доколњ възнесе'тся врагъ мой на мя; при'зри,
[и^]3 ё^слы'ши мя г~и бж~е мои” просвњти` ѓ%чи
мои`, да не когда` ё^снђ в сме'рть, да не когда`
рече'тъ вра'гъ мой, ё^крњпиXся на'нь” стђжа'ющеи` ми възра'дђются, а^ще ся подви'жђ, а^зъ
же на млsть твою ё^повахъ” Възра'дђется срDце
мое ѓ^ сп~се'нїи твое'мъ. въспою гв~и бл~годњя^вшемђ мн^њ, и^ пою` и%мени гн~ю вы'ш#немђ”

риM гM

нас! Хто наш Господь? 6 Задля страждань бідних і стогону бідних нині
воскресну, – говорить Господь, – покладу Себе в спасіння не вагаючись
про нього. 7 Господні слова – чисті
слова, розжарене срібло, випробуване в землі, очищене сім разів. 8 Ти,
Господи, стерегтимеш нас і оберігатимеш нас від цього роду і навіки! 9
Довкруги ходять безбожні. До твоєї
висоти Ти розмножив людських синів.
1 На кінець. 12-ий псалом Давида.
2 Доки, Господи, забуватимеш про
мене вповні? Доки відвертатимеш від
мене твоє лице? 3 Доки ставитиму
ради в моїй душі, болі в моєму серці
в дні і в ночі? Доки підніматиметься
на мене мій ворог? 4 Поглянь і вислухай мене, Господи! мій Боже, просвіти мої очі! Щоб я часом не заснув
на смерть, 5 щоб часом не сказав мій
ворог: Я над ним закріпився. Ті, що
мені дошкуляють, зрадіють, якщо
зрушуся. 6 Я ж поклав надію на твоє
милосердя, моє серце зрадіє твоїм
спасінням. Заспіваю Господеві, що
вчинив мені добро. І співатиму імені
Господа Всевишнього.

(Въ конеw ўа'лоM, двDвъ, г~і)1”
ече безђменъ въ срDцы сво'емъ, нњсть
бг~а” растлњша, и^ ѓ^мрази'шася в начина'ниX, нњсть творяи` бл~госты'ня, нњсть
до е^ді'наго” г~ь съ нб~се приниче на' сн~ы
чл~ческїя, ви'дњти, а^ще е^сть разђмњва'яи`,
и^ли взыска'яи` бг~а” вси ё^клони'шася, вкђпњ
неключи'ми быша. *нњсть творяй бл~госты'ня, нњсть до е^ді'наго” [-]2 ни` ли разђмњютъ
вс^и дњ'лающей безако'нїе, снњда'ющеи` лю'ди моя [въ мњсто]3 хлњба” г~а не призва'ша. та'мо
ё^бояшася стра'ха, и^дњже не бњ стра'ха” ЈА/ко
[г~ь]4 в ро'дњ [пра'веDныхъ]5. съвњтъ ни'щаго посрами'сте, ја%ко г~ь ё^пова'нїе е^го е^сть” Кто
да'сть эT сїѓ'на сп~се'нїе і^и^л~во; внегда` възрати'тъ г~ь плњне'нїе людїи свои^хъ, Възра'дђется і^а'ковъ, и^ възвесели'тся і^и^л~ь”
(слаv)

1 На кінець. 13-ий псалом Давида.
Безумний сказав у своєму серці:
Немає Бога! Зітліли і стали мерзенними в починах, немає того, що чинить добра, немає ні одного. 2 Господь з неба зазирнув на людських синів, щоб побачити чи є той, що розуміє або хто шукає Бога. 3 Всі звернули, разом стали непотрібними. *Немає того, що чинить добра, немає ні
одного. 4 Чи не розуміють всі, що чинять беззаконня? Що пожирають мій
народ замість хліба, Господа не прикликали. 5 Там злякалися страху, де
не було страху, тому що Господь в
роді праведних. 6 Раду бідного ви засоромили, бо Господь є його надією.
7 Хто дасть з Сіону спасіння Ізраїлеві? Коли Господь поверне полон свого народу, зрадіє Яків і розвеселиться
Ізраїль.
Слава...

[Въ конеw,]1 (ўлоM, двDвъ, д~і)2”
и~, кто` ѓ^бита'етъ въ жили'щи твое'мъ; [ли`]3 кто всели'тся въ (ст~ђ'ю го'рђ)4 твою; ходя'и бес поро'ка, и^ дњ'лаяй
пра'вдђ, гл~яи` и^стинђ въ срDцы своемъ,
и^же не ё^льсти ја%зыкоM своиM” [и^ не]5 сътвори`
и%скренемђ свое^мђ ѕла`, и^ поноше'ния не прия'тъ на бли'жняа своя`” ё^ничиже'нъ е^сть пред

1 На кінець. 14-ий псалом Давида.
Господи! Хто мешкатиме у твоєму
помешканні і хто поселиться у твоїй
святій горі? 2 Хто ходить незаплямленим і чинить праведність, хто говорить правду у своєму серці, 3 хто не
вчинив обману своїм язиком і не
зробив своєму ближньому зла, і не
взяв погорди на своїх ближніх, 4 погорджений є перед Ним лукавий?
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Тих, що бояться Господа, Він прославляє, хто клянеться своєму ближньому і не відмовляється, 5 не дав
свого срібла на лихву і не взяв хабарів проти невинних. Хто це чинить –
не зрушиться навіки!

ни'мъ лђка'выи, боя%щая же ся г~а сла'виT” Клены'ися и%скренемђ свое^мђ. и^ не эTмња'яся. сребра` свое^го не да'стъ в ли'хвђ, и^ м#зды` на непови'нныX не прия'тъ” Творя'и сїа, не подви'жится въ вњ'ки”

1 Запис. 15-ий псалом Давида.
Обережи мене, Господи! Бо на Тебе я поклав надію. 2 Я сказав Господеві: Ти є мій Господь, бо моїх дібр
не потребуєш. 3 Святим, що є на його
землі, подиву гідно виповнив Господь
всі свої побажання в них. 4 Помножилися їхні немочі, після цього поспішили. Не зберу їхніх зборів від
крові ані не згадаю їхніх імен моїми
губами. 5 Господь – частка мого насліддя і моєї чаші. Ти є той, що мені
підготовляєш моє насліддя. 6 Виміри
випали мені в найкращих місцях, бо й
моє насліддя найкраще є в мене. 7
Поблагословлю Господа, що дав мені
зрозуміння. Ще ж і до ночі мене карали мої нутрощі, 8 *я наперед бачив
Господа, завжди переді мною, бо є по
правиці моїй, щоб я не захитався. 9
Через це звеселилося моє серце і зрадів мій язик. Ще ж і моє тіло поселиться в надії, 10 бо не залишиш мою
душу в аді ані не даси ж своєму преподобному побачити зітління. 11 Ти
мені об’явив дороги життя! Наповниш мене радістю з твоїм лицем!
Краса в правиці твоїй до кінця!

(Столпописа'нїе” ўало'мъ, двDвъ, е~і)1”
ъхрани` мя г~и, ја%ко на тя ё^повахъ”
рњхъ гв~и, г~ь мои е^си ты, ја%ко бл~гыX мои^хъ не требђ'еши” Ст~ы'мъ и^же [сђтъ]2
на земли` е^го ё^диви` [г~ь]3, вся хотњнїа
своя в ни'хъ” ё^мно'жишася не'мощи и^хъ, по
си'хъ ё^скори'ша” не съберђ събо'ры иX эT кровїи,
ни помянђ (же) и^ме'нъ и%хъ ё^стна'ма мои'ма”
г~ь ча'сть достоа'нїа мое^го, и^ ча'ша моея`. ты
е^си ё^строа'й достоя'нїе мое мнњ`” ю^жа допадо'ша ми въ держа'вныхъ” и^бо достоа'нїе мое держа'вно ми е^сть” Блгsвлю г~а вразђми'вшаго мя,
е^ще же и^ до' нощи показа мя (ё^тро'ба)4 моя`”
*преDзрњхъ г~а предо мною вы'нђ, ја%ко ѓ^деснђю
мене е^сть, да ся не подви'жђ” Сего ра'ди възвесели'ся срDце мое, и^ възра'довася ја%зыкъ мо'и,
е^ще' же и^ плоть моя` всели'тся на ё^пова'нїе”
ЈА/ко не ѓ^ста'виши дш~ђ мою въ а^дњ, ни даси
(же) преподо'бномђ свое^мђ ви'дњти и^стлњнїа”
Сказалъ ми е^си пђти` живота`, и^спо'лниши
мя весе'лїа с лнцеM твои^мъ. красота в десници
твоей в коне'цъ”

1 16. Молитва Давида.
Господи! Вислухай мою праведність. Будь уважним до мого благання. Сприйми мою молитву не в обманливих устах. 2 Від твого лиця
вийде мій суд, мої очі хай побачать
праведність. 3 Ти випробував моє
серце, відвідав вночі. Ти випробував
мене – і не знайшлося в мені неправедності. 4 Щоб лиш не сказали мої
уста людських діл, – за слова твоїх
губ я зберіг тяжкі дороги. 5 Постав
мої стопи на твої стежки, щоб не захиталися мої стопи. 6 Я закликав, бо
Ти мене вислухав, Боже. Прихили
твоє вухо до мене і вислухай мої слова. 7 Дай твоє подиву гідне милосердя Ти, що спасаєш тих, які надіються
на Тебе, від тих, що противляться твоїй правиці. 8 Обережи мене, Господи,
наче зіницю ока. В охороні твоїх крил
Ти мене покриєш 9 від лиця безбожних, що завдають мені клопіт. Мої вороги оточили мою душу, 10 замкнули
свій жир, їхні уста заговорили гордість. 11 Ті, що мене виганяють, сьогодні мене оточили, свої очі поклали,
щоб повернути на землю, 12 мене захопили, наче лев, готовий на лови, і

Моли'тва двд~ва. ѕ~і)1”
у^слы'ши г~и пра'вдђ мою`, вънми` моле'нїе
мое” внђши` мл~твђ мою, не въ ё^стна'хъ льсти'вахъ” эT лица твое^го сђдба`
моя и^зы'детъ, ѓ%чи мои да видњта
правоты” и^скђси'лъ е^си срDце мое, посњти'лъ е^си
но'щїю. и^скђсилъ мя е^си, и^ не ѓ^брњтеся въ
мнњ` непра'вда” ја%ко да не въз#гл~ют# ё^ста`
моя` дњ'лъ чл~чьскихъ, за словеса ё^сте'нъ твои^хъ а%зъ съхранихъ пђти` жестоки” съверши`
стопы моа` въ стезяхъ твои^хъ да не подви'жђт#ся стопы` моя`” А/зъ възва'хъ ја%ко ё^слы'ша м^я б~е. приклони` ё^хо твое мнњ, и^ ё^слы'ши гл~ы моя” ё^диви` млssти твоя, сп~сааи`
ё^пова'ющихъ на' тя” эT проти'вящихся де(с)ници твоей, съхрани` мя [г~и]2 ја%ко ѕњницђ
ѓ%ка” Въ кровњ крилђ твоею покры'еши мя, эT
лица нечести'выхъ ѓ^стра'стьшихъ мя” Вра'ѕи
мои` дш~ђ мою` ё^держаша, тђкъ свои затвори'ша, ё^ста иX гл~аша горды'ню” и^згоня'щеи
мя нн~њ ѓ^быдоша мя, ѓ%чи свои` възложи'ша
ё^клони'ти на' землю” ѓ^бья'ша мя ја%ко ле'въ
гото'въ на ловъ, и^ ја%ко ски'менъ ѓ^бита'я въ
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скро'вищихъ” Въскрsни` г~и, предвари` я&, и^ запни
иM” и^зми дш~ђ мою эT нечести'выхъ, ѓ^рђжїа
твоя эT [рђкъ врагъ]3 твои^хъ” г~и, эT маль
эT земля раздњли я& в животњ и^хъ, и^ съкрове'ныхъ твои^хъ и^спо'лнися ё^тро'ба и^хъ” насы'тишася сн~оv, и^ ѓ^ста'виша ѓ^ста'нки младе'нцемъ свои'мъ” А/зъ же пра'вдою ја%влю'ся лицђ твоемђ, насы'щђся вънегда` ја%ви'т ми ся
сла'ва твоя”
(Слаv.)

е^вреѓM в~

(в# конеw ѓ^трока гн~я двDва, ја%же гл~а
гв~и словеса` пњ'сни сея`, в# дн~ь
воньже и^зба'ви е^го г~ь и^з рђкъ всXњ
врагъ е^го, и^ і^з рђки` саё^ля и^ реq.
з~і)1. (каg г~”)
ъзлю`блю тя г~и крњ'пости моя`. г~ь
ё^тверже'нїе мое, и^ прибњжище мое, и^
і^зба'витель мой” бг~ъ мой помо'щ#никъ
мой, *и^ ё^пова'ю на'нь” Защи'титель мой,
и^ рогъ сп~се'нїя мое^го, [и^]2 застђ'пникъ мой”
ХвалаM призовђ г~а, и^ эT вра'гъ моиX сп~сђ'ся” ѓ^держа'ша мя болњзни сме'ртныя, и^ пото'ци
безако'нїя смђти'ша мя” Болњзни а%довы ѓ^быдо'ша мя, преDвари'ша мя сњти сме'ртныя” И$
вънегда` скорбњти ми призвахъ г~а, и^ къ бг~ђ
мое^мђ възваX” ё^слыша эT цр~кве ст~ы'я свое^я
гла'съ мои, и^ во'пль мой преD ни'мъ вни'детъ
въ ё^ши е^го” и^ подви'жася и^ трепетна бы'сть
зеMля`, и^ ѓ^снова'нїя го'ръ смђти'шася, и^ подвиза'шася. ја%ко прогнњвася на' ня бг~ъ” в#зы'де
ды'мъ гнњвомъ е^го, и^ ѓ%гнь эT лица е^го
въспланеTся, ё%глїа възгорњшася эT него” И$
преклони` нб~са, и^ сни'де, и^ примракъ поD нога'ма
е^го” и^ възы'де на херђви'мъ, и^ летњ, възлетњ
на крилђ вњтреню, и^ положи` тмђ за кровъ
свой, ѓ^крsтъ е^го селе'нїе е^го, темна` вода` въ
ѓ^блацехъ въздђш'ныX” эT ѓ^блиста'нїя преD ниM
ѓ%блацы проидо'ша, граD и^ ё'глїе ѓ^гненно” И$ възгремњ съ нб~се г~ь, и^ вы'шнїи да'сть глаs свой”
[-]3 пђсти` стрњлы, и^ разгна я&, и^ моlнїя ё^множи, и^ смђти иX” и^ ја%ви'шася и^сто'чницы воднїи, и^ эTкры'шася ѓ^снова'нїя вселе'нныя” эT
запреще'нїа твое^го г~и, эT дъхнове'нїа дх~а
гнњва твое^го” посла` свы'ше, и^ прїа'тъ мя,
въспрїяT м^я эT водъ мно'гъ” И$зба'витъ мя
эT вра'гъ мои^хъ си'лныXX, и^ эT ненави'дящихъ
м^я, ја%ко ё^крњпи'шася па'че мене” Предвари'ша
мя въ дн~ь ѓ^злобле'нїя мое^го, и^ бы'сть г~ь ё^тверже'нїе мое`” и^ и^зведе м^я на широтђ. и^зба'витъ мя, ја%ко въсхотњ мя” [-]4 и^ възда'стъ м^и г~ь по пра'вдњ моей, и^ по чи'стотњ
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наче левеня, що живе в сховках. 13
Воскресни, Господи! Випереди їх і
дай їм спотикнутися! Вирви мою душу від безбожних, твою зброю від руки твоїх ворогів! 14 Господи! В короткому часі від землі відділи їх в їхньому житті! І твоїми потаємними наповнилася їхня утроба, вони наситилися синами і залишили останки своїм немовлятам. 15 Я ж в праведності
з’явлюся перед твоїм лицем, насичуся, коли мені з’явиться твоя слава.
Слава...
1 На кінець. Господнього раба Давида. Те, що він сказав Господеві. Слова
цієї пісні в дні, в якому його спас Господь з руки всіх його ворогів і з руки
Саула. 2 І сказав: 17 Катизма 3.
Полюблю тебе, Господи, моя сило! 3 Господь – моє скріплення, і мій
захисник, і мій спаситель, мій Бог,
мій помічник! *І надіятимуся на нього – мій оборонець і ріг мого спасіння, і мій заступник. 4 Хвалячи прикличу Господа і спасуся від моїх
ворогів. 5 Мене оточили смертельні
болі, і мене стурбували потоки беззаконня. 6 Болі аду мене оточили, мене
випередили смертельні засідки. 7 І
коли я сумував, я закликав до Господа і закричав до мого Бога. Він почув
мій голос зі своєї святої церкви, і мій
крик ввійде перед нього, до його вух.
8 І зрушилася земля і стала тремтячою, і основи гір перелякалися і зрушилися, бо на них розгнівався Бог. 9
Піднявся дим в його гніві, і вогонь
запалав від його лиця, від Нього загорілося вугілля. 10 І Він схилив небо і
зійшов, і темрява під його ногами. 11
І Він зійшов на херувимах і летів,
злетів на крилах вітрів. 12 І поклав
темряву, як своє покриття. Довкруги
нього, його помешкання, темна вода
в повітряних хмарах. 13 Від блеску
перед Ним пройшли хмари, град і
вогняне вугілля. 14 І Господь загримів з неба, і Всевишній видав свій
голос. 15 Випустив Він стріли – і розігнав їх, і розмножив блискавиці – і
нагнав на них замішання. 16 І показалися водні джерела, і основи вселенної відкрилися від твоєї погрози, Господи, від подуву духу твого гніву. 17
Послав згори і взяв мене, забрав мене
від великих вод. 18 Спасе мене від
моїх сильних ворогів і від тих, що
мене ненавидять, бо закріпилися
більше від мене. 19 Випередили мене
в дні мого пригноблення, і Господь
став моїм закріпленням 20 і вивів мене на широту. Мене спасе, бо мене
побажав, 21 І віддасть мені Господь
за моєю праведністю і за чистотою
моїх рук мені віддасть, 22 бо я зберіг
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господні дороги і я не був безбожний
проти мого Бога. 23 Бо всі його присуди переді мною, і його оправдання
не відступили від мене. 24 І з ним буду непорочний і обережуся від мого
беззаконня. 25 І Господь мені віддасть за моєю праведністю і за чистотою моїх рук перед його очима. 26 З
преподобним будеш преподобним, і з
невинним чоловіком будеш невинним, 27 і з вибраним будеш вибраний, і з поганим станеш поганим. 28
Бо ти спасеш покірний народ і впокориш очі гордих. 29 Бо ти просвічуєш
мій світильник, Господи! Мій Боже,
Ти просвічуєш мою темряву! 30 Бо в
Тобі спасуся від спокус і в моїм Бозі
перелізу стіну! 31 Бог мій – його дорога непорочна. Господні слова розпалені. Він є оборонцем всіх, які на
нього покладають надію. 32 Бо хто
Бог, опріч Господа? Або хто Бог, опріч нашого Бога? 33 Бог, що мене підперезує силою і непорочною поклав
мою дорогу, 34 Він творить мої ноги,
наче оленя, і мене ставить на високих, 35 Він навчає мої руки на війну і
зробив мої руки мідним луком. 36 І
Ти мені дав охорону спасіння, і твоя
правиця мене взяла, і твої нагадування мене повністю випрямили, і твоє
нагадування, воно мене повчить. 37
Ти розширив місце моїм крокам піді
мною – і мої стопи не знемогли. 38
Гнатимуся за моїми ворогами і наздожену їх, і не повернуся, доки не
пропадуть, 39 завдам їм болю і не
зможуть встояти, впадуть під моїми
ногами. 40 І Ти мене підперезав силою на війну, Ти спутав всіх, що повстають проти мене піді мною, 41 і Ти
дав мені хребет моїх ворогів і вигубив тих, що мене ненавидять. 42 Вони закричали – і не було спасителя,
до Господа звернулися – і Він їх не
почув. 43 І розтрощу їх, наче порох
перед лицем вітру, вигладжу їх, наче
глину дороги. 44 Він мене спасе від
нарікань народу. Ти мене поставиш в
голови народів, народ, якого я не
знав, послужив мені, 45 на слух вуха
послухав мене. Сини-чужинці мені
збрехали, 46 сини-чужинці постарілись і стали кульгавими від своїх стежок. 47 Живе Господь і благословенний Бог! І вгору підніметься Бог мого
спасіння, 48 Бог, що дає мені помсту
і що підкоряє народи під мене! 49 Мій
спаситель від моїх гнівливих ворогів,
від тих, що повстають на мене, піднесеш мене вгору, спасеш мене від неправедного чоловіка! 50 *Через це визнаватимуся Тобі в народах, Господи,
і співатиму твоєму імені! 51 Він Той,
що звеличує спасіння царя і робить
милосердя своєму христові Давидові і
його насінню навіки!
Слава...
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рђкђ мое^ю` възда'стъ ми” ја%ко съхраниX пђти`
гн~я, и^ не нече'ствовахъ эT бг~а мое^го” ја%ко вс^я
сђдбы` е^го предо мно'ю, и^ ѓ^правда'нїя е^го не
[эTстђпи'ша]5 эT мене” и^ бђ'дђ непороченъ с
ни'мъ, и^ съхраню'ся эT безако'нїя мое^го” и^ възда'сть м^и г~ь по пра'вдњ моей, и^ по чи'стотњ
рђкђ моею, преD ѓ^чи'ма е^го” Съ прпDбныM прпDбнъ
бђ'деши, и^ съ мђжемъ непови'нномъ непови'ненъ бђдеши, и^ съ и^збра'ннымъ и^збра'нъ бђ'деши, и^ съ стропти'вымъ раз#врати'шися” ја%ко ты люди смире'ныя сп~се'ши, и^ ѓ%чи гордыхъ смири'ши” ЈА/ко ты просвњща'еши свњти'лникъ мой г~и, б~е мой просвњща'еши тмђ
мою`” ја%ко тобо'ю и^зба'влюся эT и^скђше'нїя, и^
ѓ' бз~њ моемъ прелњзђ стњнђ” Бг~ъ мой, непоро'ченъ пђтъ е^го, словеса` гн~я ражDеже'на. защи'титель е^сть всњм# ё^пова'ющимъ на'нь”
ја%ко кт^о бг~ъ ра'звњ г~а; [-]6 и^ли кт^о бг~ъ ра'звњ бг~а на'шего; бг~ъ препоа'са мя си'лою, и^ положи` непоро'ченъ пђть мои” Съверша'а но'ѕњ
мои` ја%ко е^ле'ни, и^ на высо'киX поставля'а м^^я”
наё^ча'а рђцњ мои` на' брань, и^ положи лђкъ
мњдянъ мы'шцамъ мои^мъ” и^ да'лъ м^и е^си
защище'нїе сп~се'нїа [-]7, и^ десни'ца твоя` прїятъ мя” и^ наказа'нїе твое, и^спра'витъ м^я
в ко'нецъ, и^ наказа'нїе твое т^о мя наё^чи'тъ”
ё^ши'рил# е^си стопы моа подо мно'ю, и^ не
и^знемо'жетњ плеснњ мои`” поженђ врагы моя`, и^
пости'гнђ я&, и^ не възвращђся до'ндеже сконча'ются” ѓ^скорблю и^хъ, и^ не възмо'гђтъ ста'ти, падђтъ поD нога'ма мои'ма” И$ препоя'сал#
м^я е^си си'лою на' брань, спя'лъ е^си въся воста'ющая на мя поD мя” и^ вра'г# мои^хъ да'лъ
ми е^си хребе'тъ, и^ ненави'дящая мя потреби'лъ е^си” възва'ша, и^ не бњ сп~са'яи`. къ г~ђ, и^
не ё^слы'шаше и^хъ” и^ і^стню и^хъ ја%ко праX преD
лицемъ вњтрђ, ја%ко бренїе (пђти)8 погла'жDђ
и^хъ” И$зба'витъ мя эT прерњка'нїа людїи, поста'виши мя въ главђ ја%зы'комъ” людїе и%хже
не видњх#, поработа'ша м^и, въ слђхъ ё^ха ё^слы'шаша м^я. сн~ове чюжїи сълга'ша м^и, сн~ове
чюжїи ѓ^бетша`ша, и^ ѓ^хромо'ша эT сте'ѕь свои%хъ” Жи'въ г~ь, и^ блгsве'нъ бг~ъ [-]9” и^ възнсе'тся бг~ъ сп~се'нїя моего`” бг~ъ даяи` эTмще'нїе мн^њ, и^ повинђяи` люди поD мя, и^зба'витель мой эT вра'гъ моиX гнњвли'выхъ” эT
въста'ющиX на' мя възнесе'ши м^я, эT мђжа
непра'ведна и^зба'виши м^я” *Сего раd и^сповMњ'ся
тебњ въ ја%зыцеX г~и, и^ і^мени твое^мђ пою”
Велича'а сп~се'нїа цр~ева [-]10, и^ творя млsть х~ђ
свое^мђ, дв~дђ и^ сњмени е^го до' вњка”
(Сла'ва”)
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В коне'цъ, ўало'мъ двд~въ, и~і)1”
б~са повњдђютъ сла'вђ бж~їю, творе'нїе
же рђкђ е^го възвњща'етъ твердь” дн~ь
дн~и эTрыга'етъ гл~ъ, и^ нощъ но'щи възвњща'етъ ра'зђмъ” нњ' сђть рњчи ни
словеса, и%хже не слы'шатся гла'си и%хъ” *Въ всю`
зе'млю и^зы'де вњщанїе ихъ, и^ в кон#ца вселе'нныя гл~ы и^хъ” въ слн~ци положи селе'нїе свое,
и то'и ја%ко женихъ и^сходя` эT черто'га свое^го”
Възрадђется ја%ко и^споли'нъ тещи` пђть [-]2,
эT конца нб~съ и^схо'дъ е^го. и^ срњтенїе е^го до
конца` нб~съ, и^ нњ'сть и^же ё^кры'ется тепло'ты е^го” зако'нъ гн~ь непоро'ченъ, ѓ^браща'а
дш~а. свњдителство гн~е вњрно, ё^мђдря'а младе'нца” ѓ^правда'нїа гн~я пра'ва, веселящая срDце,
за'повњдь гн~я свњтла, просвњща'ющи ѓ%чи”
страX гн~ь чистъ, пребывая въ вњкъ вњка”
сђдбы` гн~я и^стин#ны, ѓ^правда'нны въкђ'пњ,
въжDелњнны па'че зла'та, и^ ка'мене че'стна
мно'га, и^ сла'жDьша паq ме'да и^ со'та” и^бо ра'бъ
тво'и храниT и%хъ. внегда` съхрани'ти и%хъ въздая'нїе мно'го” грњхопаде'нїа кт^о разђмњ'етъ;
эT таинныхъ мои^хъ ѓ^чи'сти м^я, и^ эT
чюжDихъ пощади раба` твое^го” А/ще не (ё^долњ'ютъ ми)3, тогда` непорочен# бђ'дђ, и^ ѓ^чи'щђся
эT грњха` велика” и^ бђ'дђтъ въ бл~говоле'нїе
словеса` ё^стъ мои^хъ, и^ поё^че'нїе срDца мое^го
предъ тобою вы'нђ” г~и помо'щниче мой, и^ і^зба'вителю мой”

1 На кінець. 18-ий псалом Давида.
2 Небеса розповідають про божу
славу, творіння ж його рук сповіщає
твердь: 3 день дневі віддає слово і ніч
ночі сповіщає розуміння. 4 Немає мови ані слів, в яких не чути їхніх звуків, 5 *на всю землю вийшла їхня
мова і їхні слова до кінців вселенної.
В сонці Він поклав своє поселення, 6
і Він, як жених, що виходить зі своєї
світлиці, зрадіє, наче великан, щоб
бігти дорогою, 7 від краю неба його
вихід і його зустріч до краю неба. І
немає того, хто сховається від його
теплоти. 8 Господній закон, що повертає душі, – непорочний. Свідчення господнє вірне, що мудрими робить немовлят. 9 Господні оправдання, що звеселяють серце, – праведні.
Господня заповідь, що просвітлює очі, – світла. 10 Господній страх, що
перебуває навіки – віків, – чистий.
Господні присуди правдиві, оправдані разом, 11 жаданні понад золото і
численний дорогоцінний камінь, і солодші від меду та вощини. 12 Бо і
твій раб їх береже, в їхньому зберіганні велика винагорода. 13 Хто зрозуміє переступи? Очисть мене від моїх потаємних 14 і пощади твого раба
від чужих! Якщо мною не заволодіють, тоді буду непорочним і очищуся
від великого гріха! 15 І слова моїх
уст будуть на ласкавість, і повчання
мого серця постійно перед Тобою,
Господи, – мій помічнику і мій відкупителю!

(В конецъ ўлоM двд~въ, џі)1”
у^слы'шитъ т^я г~ь в дн~ь печа'ли, защи'титъ т^я и%мя бг~а і^а'ковля” после'тъ ти по'мощъ эT ст~ого, и^ эT сїѓ^на застђ'питъ т^я” помяне'тъ вся'кђ
же'ртвђ твою`, и^ всясъжже'нїа твоя тђ'чна
бђди” (-)2 да'жDь т^и [г~ь]3 по' срDцђ твоемђ, и^
ве'сь совњтъ твой и^спо'лнитъ” възра'дђемся ѓ^
сп~се'нїи твоемъ, и^ въ и^мя [г~а]4 бг~а на'шего
възвели'чимся” и^сполнитъ г~ь вс^я проше'нїа
твоя” нн~њ познаX, ја%ко спsлъ е^сть г~ь х~а свое^го”
ё^слы'шиT е^го, съ нб~се` ст~го свое^го, въ си'лахъ
сп~се'нїе десни'ца е^го” сїи на колесни'цахъ, и^ сїи
на кониX, мы же въ и^мя г~а бг~а на'шего
[призове'мъ]5” Тїи спя'ти бы'ша, и^ падо'ша.
мы же въста'хомъ и^ и^спра'вихомся” г~и, сп~си
цр~я [-]6, и^ ё^слы'ши ны, во'нже (дн~ь а%ще)7
призовемъ т^я”

1 На кінець. 19-ий псалом Давида.
2 Тебе вислухає Господь в день
смутку! Тебе оборонить ім’я Бога Якова! 3 Він тобі пошле поміч від
святого і з Сіона заступиться за тебе!
4 Згадає кожну твою жертву і твоє
всепалення, хай будуть жирними. 5
Хай дасть тобі Господь за твоїм
серцем і хай виповнить всяку твою
раду! 6 Зрадіємо в твоєму спасінні і
звеличимося в імені нашого Господа
Бога! Господь виповнить всі твої
прохання! 7 Тепер я пізнав, що Господь спас свого христа. Він вислухає
його зі свого святого неба в силах
спасіння його правиці. 8 Ці на колісницях і ці на конях, а ми закличемо в
ім’я нашого Господа Бога. 9 Ці були
спутані і впали, ми ж встали і випрямилися. 10 Господи! Спаси царя і вислухай нас в тому дні, коли тільки
закличемо до Тебе!
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1 20-ий псалом Давида.
2 Господи! твоєю силою розвеселиться цар і твоїм спасінням дуже
зрадіє. 3 Бажання його серця Ти йому
дав, і бажання його губ Ти його не
позбавив, 4 бо Ти випередив його
благословенням доброти, поклав на
його голову вінець з дорогоцінного
каміння. 5 Життя він просив у Тебе і
Ти йому дав, довготривалість днів на
віки віків. 6 Велика його слава у твоєму спасінні! Ти на нього поклав славу і величність, 7 бо йому даси благословення на віки віків, розвеселиш
його радістю з твоїм лицем! 8 Бо цар
надіється на Господа, не зрушиться і
в милосерді Всевишнього. 9 Хай
знайдеться твоя рука на всіх твоїх ворогах! твоя правиця хай знайде всіх,
що Тебе ненавидять! 10 Бо покладеш
їх як вогненну піч в час твого лиця,
Господь своїм гнівом наведе на них
замішання – і їх пожере вогонь. 11
Вигубиш їхній плід з землі і їхнє
насіння з-поміж людських синів, 12
бо навели на тебе зло, замислили ради, які не змогли виконати. 13 Бо покладеш їх хребтом, в твоїх останках
приготуєш їхнє лице. 14 Піднімися
вгору, Господи, твоєю силою! Оспівуватимемо і співатимемо про твої
сили!
Слава...

(ўалоM двд~въ, к~)1”
и~ си'лою твоею` възвесели'тся цр~ь, и^ ѓ^
сп~се'нїи твоемъ възра'дђется ѕњло`” жела'нїе [срDца]2 е^го да'лъ е^си е^мђ, и^ хотњнїе ё^стнђ е^го нњси лишилъ е^го” [-]3 ја%ко прDевари'лъ е^си е^го блгsве'нїемъ бл~госты'ннымъ,
поло'жилъ е^си на главњ е^го вњнеw эT ка'мене
чтsна” Живота` проси'лъ е^сть эT тебе, и^ дал#
е^си е^мђ долготђ дн~їи въ вњкъ вњка” ве'лїа
сла'ва е^го сп~се'нїемъ твои^мъ, сла'вђ и^ велелњпїе
възложиши на'нь” ја%ко даси` е^мђ блгsве'нїе въ
вњкъ вњка, възвесели'ши е^го ра'достїю съ лицемъ твои^мъ” ЈА/ко цр~ь ё^пова'етъ на' г~а, и^
млsтїю вы'шняго не подви'жит#ся” ѓ^бря'щется рђка твоя` всњм# врагомъ твои^мъ, десни'ца твоя ѓбря'щетъ вс^я ненавидящая тебе” [ја%ко]4 положи'ши и^хъ ја%ко пещь ѓ%гненнђ
въ время лица твоего, г~ь гнњ'вомъ своимъ
смђтитъ я&, и^ снњсть и%хъ ѓ%гнь” пло'дъ и%хъ эT
земля погђби'ши, и^ сњмя и^хъ эT сн~о'въ члчsкыX” ЈА/ко ё^клониша на' тя зла'я, помыслиша
совњты и%хже не възмого'ша съста'вити” ја%ко
положи'ши я& хребе'тъ въ и^збы'тцњхъ твои^хъ, ё^гото'ваеши лице и^хъ” Възнеси'ся г~и си'лою твоею`, въспое^мъ и^ пое^мъ си'лы твоя”
(Слаv”)

1 На кінець. Про раннє заступництво.
21-ий псалом Давида.
2 *Боже! Мій Боже, зваж на мене!
Чому Ти мене покинув далеко від мого спасіння, слова моїх переступів? 3
Боже мій! Закличу вдень – і не вислухаєш, і вночі – і не в безумність мені.
4 Ти ж в святому живеш, похвало Ізраїлева! 5 На Тебе наші батьки поклали надію, поклали надію – і Ти їх
спас, 6 закликали до Тебе – і спаслися, на Тебе поклали надію – і не засоромилися. 7 Я ж є хробак, а не людина, погорда людей і зневага народу. 8
*Всі, що мене бачать, посміялися з
мене, промовили губами, покивали
головою: 9 *Він поклав надію на Господа, хай його спасе! Хай його спасе,
бо його бажає! 10 Бо Ти є той, що
вирвав мене з лона, моя надія від грудей моєї матері, 11 на Тебе я покинутий від лона, від лона моєї матері.
Ти є моїм Богом, 12 не відступи від
мене, бо скорбота близько, бо для мене немає помічника. 13 Оточили мене
численні телята, годовані бички мене
обійшли, 14 відкрили на мене свої уста, наче лев, що хапає і ричить. 15 Я
пролився, наче вода, і всі мої кості
розсипалися, моє серце стало, наче

В коне'цъ, ѓ^ застђпле'нїи ё^тренемъ.
ўало'мъ, двд~въ, к~а)1”
ж~е* бж~е мой вонми` м^и, въскђ'ю ѓ^ста'ви
мя; дале'че эT сп~се'нїа мое^го словеса` грњхопаде'нїи мои^хъ” бж~е мои въз#зовђ въ
днеX, и^ не ё^слы'шиши. и^ в нощи, и^ не
в безђ'мїе мнњ” ты же въ ст~њмъ живе'ши,
хвала` і^ил~ва” на' тя ё^пова'ша эTц~ы на'ши.
ё^пова'ша, и^ и^зба'вилъ е^си и^хъ” к тебњ възва'ша, и^ сп~сошася. на' тя ё^пова'ша, и^ не постыдњшася” А$зъ же е^смь че'рвь, а^ не чл~къ.
поноше'нїе [чл~комъ]2, и^ ё^ничиже'нїе лю'демъ”
*Вс^и ви'дящеи` мя порђга'ша ми ся, гл~аша
ё^стна'ми, покива'ша главђ`” *ё^пова` на' г~а, да
и^зба'витъ и&. да сп~се'тъ е^го, ја%ко хо'щетъ е^го”
ја%ко ты е^си и^з#тръгїи мя из чре'ва, ё^пова'нїе
мое эT сосцђ мт~ре моея. к тебњ приве'рженъ
е^смь эT ложе'снъ, эT чрева мт~ре моея` бг~ъ мой
е^си ты” не эTстђпи` эT мене, ја%ко ско'рбь
бли'зъ, ја%ко нњ'сть помага'ющаго [м^и]3” ѓ^быдо'ша м^я телцы мно'ѕи, ю^нъцы тђчънїи ѓ^держа'шя мя” эTверзо'ша на' мя ё^ста своя`, ја%ко
ле'в# въсхища'я и^ рыка'я” ја%ко вода` и^злїа^ся, и^
раZсыпашася вся ко'сти моя” бысть срDце мое
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ја%ко во'скъ та'а, посредњ чре'ва мое^го” и%сше ја%ко
скђде'ль крњпость моя, и^ ја%зы'къ мой прильпе
гор#та'ни мое^мђ, и^ в пе'рсть сме'рти съве'лъ
мя е^си” ја%ко ѓ^быдо'ша мя ўи мно'ѕи, со'нмъ
лђка'выхъ ѓ^держа'ша мя” *и^скопа'ша рђцњ мои
и^ но'ѕњ [мои`]4, и^счето'ша вся ко'сти моя. тїи
же смотриша, и^ презрњша мя” *раздњли'ша
ри'зы моя себњ, и^ ѓ^ э^де'жDи мое'и мета'ша
жре'бїа” Ты же г~и не ё^да'ли по'мощъ [твою эT
мене`]5, на застђпле'нїе мое воньми`” и^зми` эT
(ѓ^рђжїа)6 дш~ђ мою, и^ і^з рђки` пе'сїа е^ді'нороDнђю
мою” сп~си` мя эT ё%стъ льво'въ, и^ эT ро'гъ
е^ді'норождь, смире'нїе мое” *повњмъ и%мя твое
бра'тїи мое'и, посредњ цр~кве въспою' тя”
боя'щеися г~а въсхвали'те и&, все сњмя і^а'ковле
просла'вите и&” да ё^бои'т [же]7 ся эT него все`
сњмя і^ил~ево, ја%ко не ё^ничижи` ни негодова`
мл~твы ни'щаго” ни эTврати (же) лица` свое^го
эT мене`. и^ е^гда` възва'хъ къ немђ, ё^слы'ша
мя” ѓ^ тебњ похвала моя, в# цр~кви вели'цњ
[и^сповњмся тебњ]8” мл~твы моя въздаM прDе
боя'щимися е^го” ја%дя'тъ ни'щїи, и^ насы'тятся” и^ въсхва'лятъ г~а взыскаю^щеи`
е^го, жива бђдђтъ срDца и^хъ въ вњкъ вњка”
Помянђтся, и^ ѓ^братя'тся къ г~ђ вси концы`
земля`, и^ покло'нятся преD [ниM]9 вся эTч~ьствїа
ја%зы'къ” ЈА/ко гн~е (е^сть) црsтвїе, и^ то'и ѓ^блада'етъ ја%зы'ки” ја%до'ша и^ поклони'шася вси
тђчнїи земля, преD ни'мъ преDпадђтъ вси низ#ходя'щеи въ зе'млю” и^ дш~а моа томђ живе'тъ, и^ сњмя мое порабо'таетъ е^мђ” Възвњститъ гв~и ро'дъ грядђщ'їи, и^ възвњстятъ
пра'вдђ е^го лю'демъ ро'ждьшимся, (и%хже)10 сътвори` г~ь”

віск, що тане посеред мого лона, 16
моя сила висохла, наче глиняна посудина, і мій язик прилип до мого горла. Ти мене звів і до пороху смерті,
17 бо мене оточили численні пси, мене оточив збір лукавих, *пробили мої
руки і мої ноги, 18 почислили всі мої
кості. Вони ж гляділи і нехтували
мною, 19 *розділили собі мою одіж і
на мою одежину кидали жереб. 20 Ти
ж, Господи, не віддали від мене твоєї
помочі! Будь мені готовий на заступництво! 21 Спаси мою душу від меча
і мою єдинородну з руки пса! 22 Спаси мене з уст лева і мою смиренність
від рогів однорогів! 23 *Розповім про
твоє ім’я моїм братам! Оспівуватиму
Тебе посеред церкви! 24 Ті, що бояться Господа, вихваляйте Його! Все
насіння Якова, прославте Його! Хай
же Його боїться все насіння Ізраїля!
25 Бо Він не погордував ані не знехтував молитвою бідного, ані не відвернув від мене своє лице, і коли закликав я до Нього, вислухав мене. 26
Тобі моя похвала! Визнаватимуся Тобі у великій церкві! Віддам мої молитви перед тими, що Його бояться!
27 Їдять бідні і наситяться, і похвалять Господа ті, що Його шукають!
Житимуть їхні серця навіки – віків!
28 Згадані будуть і повернуться до
Господа всі кінці землі! І поклонять
ся перед Ним всі батьківщини народів, 29 бо Господнє є царство, і Він
володіє над народами! 30 З’їли і поклонилися всі товщі землі, перед ним
припадуть всі, що сходять у землю. І
моя душа для нього живе, 31 і моє
насіння йому послужить! – сповістить Господеві майбутній рід. 32 І
сповістять Його праведність народові, що народиться, те, що зробив
Господь.

(ўлоM двDвъ, к~в)1”
ь~ пасе'тъ мя, и^ ничто'же мя лиши'тъ, на мњ'стњ зла'ч#нњ, та'мо (всели` мя)2” на водњ поко'йнњ въспита`
мя, дш~ђ мою ѓ^брати`” наста'ви мя
на стеѕя` пра'вы, и^мени ра'ди е^го” А/ще бо и^
пойдђ посредњ сњнїи сме'ртныхъ, не ё^бою'ся
зла, ја^ко ты съ мною е^си” Же'злъ твой и^
па'лица твоя, та мя ё^тњшиста” ё^готовалъ е^си предо мно'ю трапе'зђ, преD стђжа'ющимъ ми`” ё^мастиl е^си е^ле'ѓ^мъ главђ` мою`, и^
ча'ша твоя` ё^поя'ющи [мя]3 ја%ко держа'вна” и^
ми'лость твоя` пожене'тъ мя, вся дн~и живота` мое^го” И$ вселити ми ся в# доM гн~ь в долготђ` дн~їи”

1 22-ий псалом Давида.
Бог пасе мене, і нічого мені не забракне. 2 На місці з рясною зеленню,
там Він мене поселив, вигодував мене при воді спокою, 3 повернув мою
душу, Він мене настановив на стежки
праведності задля його імені. 4 Бо
якщо й піду посеред смертної тіні, не
боятимуся зла, бо Ти є зі мною. Твоя
палиця і посох твій, вони мене потішили. 5 Ти приготував переді мною
трапезу, перед тими, що мене тривожать, Ти змастив мою голову олією. І
твоя п’янка чаша для мене найкраща,
6 і твоє милосердя гнатиметься за
мною всі дні життя мого, і я поселюся в господньому домі на довжину
днів.
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Псалми 24,19

1 23-ий псалом Давида. В перший
день по суботі.
*Господньою є земля і її повнота,
вселенна і всі, що в ній живуть. 2 Він
заснував її на морях і підготовив її на
ріках. 3 Хто вийде на господню гору
і хто стане на його святому місці? 4
Невинний руками і чистий серцем,
який не взяв на безумність свою душу і не поклявся обманливо своєму
ближньому, 5 цей одержить благословення від Господа і милостиню від
Бога, свого Спасителя. 6 Це рід тих,
що шукають Господа, що шукають
лиця Бога Якова. 7 Візьміть брами,
ваші князі, і підніміться, вічні брами,
і ввійде цар слави! 8 Хто є цей цар
слави? Господь кріпкий і сильний,
Господь сильний на війні. 9 Візьміть
брами, ваші князі, і підніміться, вічні
брами, і ввійде цар слави! 10 Хто є
цей цар слави? Господь сил, Він є
цар слави!

(ўлоM двDвъ к~г)1, въ е^ді'нђ эT сђботъ”
н~я* (е^сть) земля`, и^ и^сполне'нїе ея`. вселе'н#ная, и^ вси живђщей на не'й” то'й на'
морњхъ ѓ^снова'лъ ю& е^сть, и^ на рњкаX ё^гото'валъ ю& е^сть” кто взыдетъ на' горђ гн~ю, [и^ли]2 кто ста'нетъ на мњ'стњ
ст~њмъ е^го; непови'ненъ рђка'ма и^ чи'стъ срDцемъ, и^же не прїя'тъ на сђ'е дш~ђ свою`, и^ не
кля'тся ле'стїю и%скренемђ свое^мђ” се'и прїиметъ блsве'нїе эT г~а, и^ млsтыню эT бг~а сп~са
свое^го” сїи ро'дъ и%щђщиX [г~а]3, и%щђщиX лице бг~а
і^а'ковля” (-)4 Възмњте врата кня'ѕи ваша, и^
възмњтеся вра'та вњ'чная, и^ вни'деT цр~ь славы” кто е^сть се'и цр~ь сла'вы; г~ь крњпокъ и^ си'ленъ, г~ь си'ленъ въ бра'ни” Възмњте врата`
княѕи ва'ша, и^ възмњтеся врата вњ'чнаа, и^
вни'детъ цр~ь сла'вы” кто е%сть се'и цр~ь сла'вы;
г~ь си'лаM, то'и е%сть цр~ь славы”

1 24-ий псалом Давида. Слава...
Господи! До тебе я підняв мою душу, мій Боже! 2 На тебе я поклав надію. Хай навіки не буду засоромлений! Ані не висміять мене мої вороги! 3 Бо і всі, що Тебе терплять, не
засоромляться. Хай засоромляться ті,
що марно чинять беззаконня! 4 Господи! Об’яви мені твої дороги і навчи мене твоїх стежок! 5 Настанови
мене на Твою правду і навчи мене!
Бо Ти є Бог – мій спаситель, і я Тебе
терпів ввесь день. 6 Згадай твої щедрості, Господи, і твої милосердя, бо
вони відвіку, 7 не згадай гріх моєї
молодості і мого незнання. За твоїм
милосердям згадай мене, задля твоєї
доброти, Господи. 8 Добрий і справедливий Господь. Через це покладе
закон тим, що грішать в дорозі, 9 попровадить лагідних на суд, навчить
своїх лагідних доріг. 10 Всі господні
дороги – милосердя і правда тим, що
шукають його завіт і його свідчення.
11 Задля твого імені, Господи, і відпусти мій гріх, бо є численний! 12
Хто є чоловік, що боїться Господа?
Поставить йому закон в дорозі, яку
побажав, 13 його душа поселиться в
добрах і його насіння успадкує землю. 14 Господь – сила тих, що Його
бояться! І Він об’явить їм його завіт!
15 Мої очі постійно до Господа, бо
він вирве мої ноги із засідки. 16 Поглянь на мене і помилуй мене, бо я є
єдинородний і бідний! 17 Журби мого серця помножилися, виведи мене з
моїх бід! 18 Глянь на моє впокорення
і на мій труд і відпусти всі мої гріхи!
19 Глянь на моїх ворогів, бо помно-

(ўлоM двDвъ, к~д. (Сла'ва”)
тебњ г~и въздвиго'хъ дш~ђ мою, б~е мо'и
на' тя ёповаX, да не постыжђ'ся [въ
вњкъ]1” ни посмњюT ми ся вра'ѕи мои`.
и^бо вси терпя'щеи` тя, не постидя'тся” да постыдя'тся безако'нђющеи` всђ'е” пђти` твоа` г~и скажи` ми, и^ стезя'мъ твои^мъ
наё^чи` мя” Наста'ви мя на и^стинђ твою, и^
наё^чи мя” ја%ко ты е^си б~ъ сп~съ мои, и^ тебе
терпXњ ве'сь дн~ь” помяни` щедро'тъ твоихъ
г~и, и^ ми'лости твоя, ја%ко эT вњка сђть” грXњ
ю%ности моея` и^ невњ'денїя мое^го не помяни`.
по млsти твоей помяни` мя ты, ра'ди блгsти твоея г~и” бл~гъ и^ пра'въ г~ь, сего ра'ди
зако'нополо'житъ съгрњша'ющимъ на пђти`”
наста'витъ кроткі'я на сђ'дъ, наё^чи'тъ
кро'тъкїа пђте'мъ свои^мъ” Вси пђтїе гн~и
млsть и^ и'стинна, възыска'ющимъ завњта е^го
и^ свњдњнїя е^го” ра'ди и%мени твое^го г~и и^
ѓ^ци'сти грXњ мой, мно'гъ бо` е^сть” кто е^сть
чл~къ боя'и^ся г~а; зако'нополо'житъ е^мђ на пђти и^же и^зво'ли” дш~а е^го въ бл~гихъ въдворится, и^ сњмя е^го наслњдит# зе'млю” держа'ва
г~ь боя%щиMся е^го, [-]2 и^ завњтъ е^го ја%ви'тъ
и^м#” ѓ%чи мои` вы'нђ къ г~ђ, ја%ко то'и и^сто'ргнетъ эT сњти но'ѕњ мои`” При'зри на' мя, и^
поми'лђи мя, ја%ко е^ді'нородъ и^ ни'щь е^смь а^зъ”
ско'рби срDца моего ё^мно'жишася, эT бњдъ моиX
и^зведи мя`” ви'жDь смире'нїе мое` и^ трђдъ мой,
и^ эTпђсти` вся` грњхи моя`” ви'жDь враги' моя,
ја%ко ё^мно'жишася, и^ ненавидњнїемъ непра'вед900

ўлоM м~џ
а~ кориn і~

каg д~
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ным възненавидњша мя`” съхрани` дш~ђ мою,
и^ і^зба'ви мя`. да не постыжђ'ся, ја%ко ё^повахъ
на' тя” незло'бивїи и^ пра'вїи прилњпляхђся
мнњ, ја%ко потерпXњ тя г~и” изба'ви бж~е і^и^л~я
эT всњхъ скор#бїи е^го”

жилися і зненавиділи мене неправедною ненавистю! 20 Обережи мою душу і спаси мене, щоб я не засоромився, бо на Тебе я поклав надію! 21 Незлобні і праведні пристали до мене,
бо я тебе терпів, Господи! 22 Боже,
визволи Ізраїля з усіх його скорбот!

(ўало'мъ) (двд~въ, к~е)1”
ђди` ми г~и, ја%ко аZ незло'бою моею` ходи'хъ. и^ на' г~а ё^пова'я не и^знемогђ`”
И$скђси' мя г~и, и^ и^стяжи` мя`, раждези`
ё^тро'бы моя`, и^ срDце мое” ја%ко млsть
твоя` преD ѓ^чи'ма мои^ма е%сть, и^ бл~гоё^годи'хъ
въ и%стинњ твое'й” не сњдо'хъ съ сонмомъ сђе^тнымъ, и^ съ законопрестђ'пными не въни'дђ”
възненави'дњхъ цр~кви лђка'внђющихъ, и^ съ нечести'выми не ся'дђ” ё^мы'ю в непови'нныхъ
рђцњ мои`, и^ ѓ^бы'дђ ѓ^лта'рь тво'и г~и” ё^слы'шати [ми]2 глsа хвалы` [твоея`]3, и^ повњдати
вся` чюдеса твоя” г~и възлюби'хъ бл~голњпїе
до'мђ твоего, и^ мњ'сто вселе'нїа сла'вы твоея”
да не погђби'ши съ нечести'выми дш~ђ мою, и^
с мђ'жи кро'вїи живоT мой. и%хъ (же) в рђ'кђ безако'нїя, десни'ца и^хъ спо'лнися м#зды” А$зъ же
незло'бою моею` ходиX, и^зба'ви мя [г~и]4 и^ поми'лђи мя” нога [-]5 моя` ста на правотњ, въ
цр~квахъ блгsвя тя г~и”

1 25-ий псалом Давида.
Суди мене, Господи, бо я ходив в
моїй незлобності! І, надіючись на Господа, не ослабну. 2 Випробуй мене,
Господи, і досвідчи мене! Розпали
мої нутрощі і моє серце, 3 бо твоє
милосердя є перед моїми очима, і я
добре вгодив у твоїй правді. 4 Я не
сів з радою безумних і не ввійду з
переступними, 5 я зненавидів церкву
лукавих і не сяду з безбожними. 6
Умию мої руки в невинних і обійду
твій жертовник, Господи, 7 щоб почути голос твоєї похвали і розповісти
про всі твої чуда. 8 Господи! Я полюбив красу твого дому і місце поселення твоєї слави! 9 Не вигуби
мою душу з безбожними і моє життя
з чоловіками крові, 10 в руках же яких беззаконня – їхня правиця наповнилася дарів. 11 Я ж ходив в моїй
незлобності, визволи мене, Господи, і
помилуй мене! 12 Моя нога стала на
правді, в зборах благословитиму Тебе, Господи!

(ўлоM) (двDвъ к~ѕ)1, прежDе пома'занїя”
ь~ просвњще'нїе мое, и^ сп~си'тель мои,
кого' ся ё^бою; г~ь защи'титель животђ`
моемђ`, эT кого` ся ё^страшђ; Внегда`
приближатися на мя (злобђюще)2, снњ'сти плотїи моихъ” ѓ^скорбля'ющеи` м^я и^
вра'ѕи мои`, тїи и^знемого'ша, и^ падо'ша” а%ще
ѓ^пол#чи'тся на' мя по'лкъ, не ё^бои'тъся срDце
мое” а%ще въста'нетъ на' мя брань, на'нь а%зъ
ё^пова'ю” е^ді'но проси'хъ эT г~а, то взыщђ, е^же
жи'ти ми въ домђ гн~и вся` дн~и живота'
моего, зрњти ми красоты` гн~я, и^ посњща'ти
цр~ковь [ст~ђ'ю]3 е^го” ја%ко съкры` мя въ кровњ
[свое'мъ]4, в# дн~ь зла моего покры` мя в та'инњ
кро'ва свое^го” на ка'мень възнесе` мя, и^ нн~њ с^е
възнесе` главђ` мою на враги` моя” ѓ^быдоX, и^
пожрохъ въ кро'вњ е^го жертвђ [хвале'нїя и^
въскликнове'нїя]5, въспою, и^ пою` гв~и” ё^слы'ши
г~и глsа мои, и%м#же възва'хъ. поми'лђи мя, и^
ё^слы'ши мя” тебњ рече срDце мое, [г~а възы'щђ.
възыска` тебе лице мое`]6, лица` твоего г~и
възы'щђ” не эTврати лица` твоего эT мене, [и^]7
не ё^клони'ся гнњ'вомъ эT раба` твоего”
помощниk ми` бђди, не эTри'ни мене`, и^ не

1 26-ий псалом Давида. Перед
помазанням.
Господь – моє просвітлення і мій
Спаситель! Кого злякаюся? Господь
– оборонець мого життя! Кого боятимуся? 2 Коли, чинячи зло, до мене
наблизилися, щоб їсти моє тіло, ті,
що мені завдають біль, і мої вороги, –
вони знемогли і впали. 3 Якщо проти
мене озброїться табір, – моє серце не
злякається. Якщо повстане на мене
війна, – я на Нього надіюся. 4 Одне я
попросив у Господа, це шукатиму:
щоб мені жити в господньому домі
всі дні мого життя, бачити мені господню красу і відвідувати його святу
церкву. 5 Бо Він мене сховав у своїй
схованці в день мого зла, укрив мене
в таємному місці своєї схованки, підняв мене вгору на камені. 6 І тепер ось
підняв вгору мою голову проти моїх
ворогів. Я обійшов і приніс жертву в
його схованці, жертву похвали і радості. Заспіваю і співатиму Господеві. 7 Господи! Вислухай мій голос, яким я закликав! Помилуй мене і вислухай мене! 8 Тобі сказало моє серце: Шукатиму Господа! Тебе пошукало моє лице: Господи, шукатиму
твоє лице! 9 Не відверни від мене твого лиця і не відхилися в гніві від твого раба! Будь моїм помічником, не
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відкинь мене і не остав мене, Боже,
мій спасителю! 10 Бо мій батько і
моя матір покинули мене, а Господь
мене прийняв. 11 Господи! Поклади
мені закон на твоїй дорозі і провадь
мене по правильній стежці задля моїх
ворогів! 12 Не передай мене душам,
що мені душкуляють, бо проти мене
повстали неправедні свідки і неправедність собі збрехала. 13 Маю віру
побачити господнє добро в землі живих. 14 Потерпи Господа! Будь мужнім і хай скріпиться твоє серце! І потерпи Господа!
Слава...

єре. 9
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ѓ^ста'ви мене б~е сп~си'телю мой” ја%ко эTц~ъ мои
и^ ма'ти моя` ѓ^ста'виста мя, г~ь же въсприя'тъ мя” зако'ноположи ми г~и въ пђти` твоемъ, и^ наста'ви мя на пђть пра'выи, вра'гъ
моихъ ра'ди” не преда'жDь мене въ дш~ахъ стђжа'ющимъ ми, ја%ко въста'ша на' мя свњдњтеле непра'веднїи, и^ солга` непра'вда себњ” (вњрою)1 ви'дњти бл~гаа гн~я, на земли` живыX” потерпи` г~а, мђжа'ися, и^ да крњпи'тся срDце
твое, и^ потерпи` г~а”
(слаv)

1 27-ий псалом Давида.
До тебе, Господи, я закличу! Мій
Боже, не змовчи мені, щоб часом Ти
не змовчав мені! І уподібнюся тим,
що сходять до рову, 2 Господи. Вислухай голос мого благання, коли я
помолюся до Тебе, коли я піднесу
мої руки до святої твоєї церкви! 3 Не
потягни мене з грішниками і не вигуби мене з тими, що роблять неправедне, *з тими, що говорять про
мир зі своїми ближніми, а в їхніх
серцях зло! 4 Господи! Дай їм за
їхніми ділами і за лукавством їхніх
починів! За ділами їхніх рук дай їм!
Віддай їм їхню віддачу! 5 Бо вони не
збагнули господніх діл та діл його
рук. Знищиш їх і не відбудуєш їх. 6
Благословенний Господь, бо вислухав голос мого благання! 7 Господь –
мій помічник і мій оборонець! На
Нього надію поклало моє серце, і Він
мені поможе – і моє тіло розцвіте, і
добровільно визнаватимуся Йому! 8
Господь – сила свого народу і оборонець, є спасінням свого христа. 9
Спаси твій народ і поблагослови своє
насліддя! І паси їх! І підніми їх навіки!

(ўлоM) (двDъ к~з)1.
тебњ г~и въз#зовђ, бж~е мои не премолчи`
эT мене, да не когда` премолчи'ши эT
мене`, и^ ё^подо'блюся низходя'щиM в ровъ.
ё^слы'ши [г~и]2 гласъ моле'нїя мое^го, е^гда` молю'ся к тебњ, внегда` въздњти м^и
рђцњ мои` к цр~ькви ст~њи твоеи” Не привлецы
[мене]3 съ грњшники (-)4, и^ съ дњла'ющими
непра'вдђ не погђби мене, *гл~ющими ми'ръ съ
бли'жними свои'ми, зла' же в# срDцыX свои^хъ” Да'жDь
и^мъ [г~и]5 по дњл'омъ и^хъ, и^ по лђка'вствђ
(начина'нїя)6 иX” (-)7 По дњломъ рђкђ и^хъ,
да'жDь и^мъ, въздаждъ възданїе и^хъ и%мъ” ЈА/ко не разђмњша в дњла гн~я, и^ в дњла рђкђ
е^го” Разори'ши иX, и^ не съѕи'ждеши и^хъ” блsвенъ
г~ь, ја%ко ё^слы'ша гласъ моле'нїя мое^го” г~ь помо'щникъ мои, и^ защи'титель мо'и” На'нь ё^пова` срDце мое`, и^ помо'же (м^и). и^ процъвете
плоть моя`, и^ во'лею мое^ю` и^сповњмся е^мђ” г~ь
ё^тверже'нїе лю'дем# своимъ, И$ защититель сп~се'нїемъ хsа свое^го е^сть” Сп~си люd своя, и^ бл~гослови достоя'нїе свое`, и^ ё^пасї я& и^ възмї я&,
до' вњка”

1 28-ий псалом Давида. Виходу
шатра.
Принесіть Господеві, божі сини!
Принесіть Господеві баранячих синів! Принесіть Господеві славу і
честь! 2 Принесіть Господеві славу
його імені! Поклоніться Господеві в
його святому дворі! 3 Господній голос над водами! Бог слави загримів!
Господь над великими водами! 4 Господній голос у силі! Господній голос
у величі! 5 Господній голос – той, що
нищить кедри! І Господь знищить ливанські кедри 6 і роздробить їх, наче
ливанське теля, і улюблений, як однорогий син! 7 Голос Господа – той, що
розділяє полумінь вогню! 8 Господній голос – той, що трясе пустинею! І
Господь потрясе Кадійською пустинею! 9 Господній голос – той, що скрі-

ўлоM двDвъ к~и)1” и^схода сњннаго.
ринесњте гв~и сн~ове бж~їи, принесњте гв~и
сн~ы ѓ%вня” принесњте гв~и сла'вђ и^
че'сть, принесњте гв~и сла'вђ и^мени е^го”
Поклони'теся гв~и въ дворњ ст~њмъ е^го”
Глsа гн~ь на водаX. бг~ъ сла'вы въз#грњмњ, г~ь на
вода'хъ мно'гахъ” гласъ гн~ь в крњпости, гласъ
гн~ь в велелњпотњ” Глsа гн~ь съкрђша'ющаго ке'дры, и^ сътры'етъ г~ь ке'дры лїван#скїя” И$ и^стънит# я& ја%ко теле'ць лљ=ва'нъскїи, и^ възлюбленныи ја%ко сн~ъ е^ді'норожDь” Гла'съ гн~ь пресњца'ющаго пла'мень ѓ^гня, глsа' гн~ь сътряса'ющаго
пђсты'ню, и^ сътрясе'тъ г~ь пђсты'ню каDдїискђю” гла'съ гн~ь съвръша'ющаго е^ле'ни, и^ эTкры'етъ дђбра'вы, и^ въ цр~кви е^го вся'къ кт^о
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гл~етъ сла'вђ” г~ь пото'пъ населя'етъ, и^ сњди'ть г~ь цр~ь въ вњкъ” г~ь крњпость лю'демъ
сво'имъ да'стъ” г~ь бл~гослови'тъ лю'ди своя
ми'ромъ”

плює оленів і відкриє дубрави! І в його церкві кожний, що говорить славу!
10 Господь заселяє потоп і Господь
сидить царем навіки! 11 Господь
дасть силу своєму народові! Господь
поблагословить свій народ миром!

(ўало'мъ двд~въ к~џ”
пњсни ѓ^бновленїя хра'ма)1”
ъзнесђ тя г~и, ја%ко подъя'т# м^я, и^
не възвесели'лъ е^си вра'гъ моиX ѓ^ мнњ”
г~и бж~е мои, възва'хъ к тебњ, и^ і^сцњли
м^я” г~и възве'лъ е^си эT а%да дш~ђ мою,
сплsъ мя е^си эT низ#ходя'щиX в ро'въ” По'йте
гвsи прпDбнїи е^го, і^ и^сповњ'даите па'мяT ст~ыня
е^го” ЈА/ко гнњвъ въ ја%рости е^го, и^ живо'тъ въ
во'ли е^го” Ве'черъ въдвориTся плаq, и^ заё%тра ра'дость” А/з же рњхъ въ ѓ^билїи моеM, не подви'жђся въ вњкъ. г~и во'лею твоею, пода'ждь
добро'тњ моей си'лђ” эTвратилъ же е^си лица`
свое^го, и^ бы'хъ смђще'нъ” К тебњ г~и въз#зовђ,
и^ к б~ђ моемђ помолю'ся. кая' польза в кро'ви
моей, внегда` сходи'ти ми въ и^стлњнїе; е^да`
и^сповњсть ти ся пе'рсть, и^ли възвњститъ
и%стинђ твою`; слы'ша г~ь, и^ поми'лова м^я, г~ь
бы'сть помо'щникъ мой” ѓ^братилъ е^си пла'чъ
мой въ (ра'дость)2 мнњ`, растерза'лъ е^си вре'тище мое`, и^ препоя'сал мя е^си весе'лїемъ” ја%ко да
въспое'тъ тебњ сла'ва моя`, и^ не ё^милю'ся.
г~и бж~е мои`, въ вњки и^сповњм ти ся”
(Слvа.)

1 29-ий псалом Давида. Пісні
відновлення храму.
2 Господи! Підніму Тебе вгору, бо
Ти мене підняв і не розвеселив мною
моїх ворогів. 3 Господи! Мій Боже, я
закликав до Тебе – і оздоров мене! 4
Господи! Ти вивів мою душу з аду,
спас мене від тих, що сходять до
рову! 5 Співайте Господеві його преподобні і визнавайтеся пам’яті його
святості! 6 Бо гнів – в його люті і
життя – у його волі! Ввечорі замешкає плач і вранці – радість. 7 Я ж
сказав в моїй щедрості: Не буду зрушений навіки! 8 Господи, твоєю волею подай силу моїй красі! Ти ж відвернув своє лице – і я став засмученим. 9 Господи, закличу до Тебе і помолюся до мого Бога! 10 Яка користь
в моїй крові, коли я зійду в зітління?
Чи земля Тобі визнаватиметься? Чи
сповістить твою правду? 11 Господь
почув і мене помилував! Господь
став моїм помічником! 12 Ти повернув мій плач мені на радість! Ти роздер мій мішок і підперезав мене веселістю, 13 щоб Тобі заспівала моя слава! І не пожалію, Господи! Мій Боже,
навіки Тобі визнаватимуся!
Слава...

(ўлоM двDвъ, л~” В коне'цъ и^стђпленїя)1”
а' тя г~и ё^пова'хъ, да не постыжDђся
в# вњкъ, пра'вдою твоею и^зба'ви мя, и^
і^зми' мя” Приклони` къ мнњ ё^хо твое,
ё^скори` и^зя'ти мя. бђ'ди ми в# бг~ъ
защититель, и^ въ до'мъ прибњжища спsти
м^я” ја%ко дръжа'ва моа, и^ прибњжище мое е^си
ты`, и^ і'мени твоего ради наста'виши мя, и^
препита'еши мя” и^стр'ъгнеши мя` эT сњти
сеа` ю%же съкры'ша ми, ја%ко ты' е^си защи'титеl
мои [г~и]2. в рђцњ твои` предаю дх~ъ мои`” *И$зба'вилъ мя е^си г~и бж~е и%стинњ” Възненави'дњлъ е^си храня'щая сђ'етная` затще'е, а%зъ
же на' г~а ё^поваX” възра'дђюся и^ възвеселю'ся ѓ^
млsти твое'й, ја%ко призрњлъ е^си на смире'нїе
мое`, спsлъ е^си эT бњдъ дш~ђ мою” и^ нњ'си (мене` затвори'лъ)3 в рђка'хъ вра'жїаX, поста'виl е^си
на пространнњ но'ѕњ мои`. поми'лђй мя г~и, ја%ко скоръблю`. смђти'ся эT ја%рости ѓ%ко мое`,
дш~а моа` и^ ё^тро'ба моя`” ЈА/ко и^счезе` въ болњзни живо'тъ мой, и^ лњта моя` въ воздыха'нї-

1 30-ий псалом Давида. На кінець.
Захоплення.
2 На тебе, Господи, я поклав надію! Хай не засоромлюся навіки. Спаси мене твоєю праведністю і визволи
мене! 3 Прихили до мене твоє вухо!
Поспішися спасти мене! Будь мені за
Бога-оборонця і за дім захисту, щоб
мене спасти. 4 Бо моєю силою і моїм
захистом є Ти! Й задля твого імені
мене попровадиш і мене вигодуєш, 5
вирвеш мене з цієї засідки, яку мені
сховали. Бо Ти є моїм оборонцем,
Господи! 6 У твої руки передаю мій
дух. *Ти по правді мене спас, Господи, Боже! 7 Ти зненавидів тих, що даремно бережуть марноту, я ж на Господа поклав надію. 8 Зрадію і розвеселюся твоїм милосердям, бо Ти зглянувся на моє впокорення, спас від бід
мою душу 9 і не замкнув мене у ворожих руках. Ти поставив мої ноги
на широкому місці, 10 помилуй мене,
Господи, бо болію! Від гніву стривожилося моє око, моя душа і моє лоно,
11 бо моє життя зникло в болі і мої
роки в стогонах, в бідноті обезсилилася моя сила і мої кості стривожи-
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лися. 12 Для всіх моїх ворогів я став
погордою і то дуже моїм сусідам і
страх моїм знайомим. Ті, що мене
бачать, геть від мене втекли, 13 я
забутий, наче мрець, від серця я став,
наче знищений посуд, 14 бо я почув
випоминання численних, що живуть
довкруги. Коли вони збиралися разом
проти мене, вчинили раду, щоб взяти
мою душу, 15 я ж на Тебе, Господи,
поклав надію. Я сказав: Ти є мій Бог!
16 В твоїх руках мій жереб. Спаси
мене з руки моїх ворогів і від тих, що
мене переслідують! 17 Засяй твоїм
лицем на твого раба! Спаси мене у
твоєму милосерді! 18 Господи! Хай
не засоромлюся, бо я закликав до Тебе! Хай засоромляться безбожні і зійдуть до аду! 19 Німими хай стануть
обманливі губи, що говорять проти
праведного беззаконня на гордощах і
в погорді! 20 Яке велике множество
твоєї доброти, Господи, яку Ти сховав тим, що Тебе бояться, вчинив
тим, що поклали надію на Тебе перед
людськими синами! 21 Схорониш їх
у схованці твого лиця від людського
клопоту, покриєш їх у сховці від нарікань язиків. 22 Благословенний
Господь, бо подиву гідним показав
своє милосердя на оточеному місті!
23 Я ж сказав у моїм подиві: Я відкинений від лиця твоїх очей! Через
це Він вислухав голос мого благання,
коли я до Тебе закликав. 24 Полюбите Господа, всі його преподобні, бо
Господь шукає правду і віддає з надвишком тим, що горде чинять! 25
Будьте мужні і хай скріпиться ваше
серце, всі ви, що надієтеся на Господа!

ихъ” И$знеможе ни'щетою крњпость моя`, и^ ко'сти моя смђти'шася” эT всњхъ вра'гъ мои^хъ
быхъ поношенїе, и^ съсњдоM моимъ ѕњло, и^
стра'хъ зна'емымъ мои^мъ” Ви'дящеи^ мя
во'нъ бњжа'ша эT мене, забвеn быхъ ја%ко
ме'ртвъ эT срDца” Быхъ ја%ко съсђдъ погђбленъ,
ја%ко слы'шах# гажденїе мно'гихъ живђщиX
ѓ^крsтъ. внегда` събира'тися и^мъ вкђпњ на'
мя, прїа'ти дш~ђ мою съвњща'ша” А$з# же на
тя [г~и ё^поваX]4” Рњхъ ты е^си бг~ъ мои, въ
рђ'кђ твоею [жрњбїи]5 мой” И$зба'ви мя и^з рђки
вра'гъ мои^хъ, и^ эT гоня'щихъ мя” Просвњти`
лице твое на раба` твое^го, сп~си мя ми'лостїю
твое^ю. г~и да не постыжђ'ся, ја%ко призва'х
тя” да постидятся нечести'вїи, и^ снидђтъ въ а%дъ” Нњмы да бђдёT ё^стны`
льсти'выя, гл~ющая на пра'веднаго без#законїе,
горды'нею и^ ё^ничиже'нїемъ” Ко'ль мно'го мно'жество бл~гости твоея г~и, я%же съкры'лъ еси
боя'щимся тебе`. съдњ'лалъ е^си ё^пова'ющимъ
на' тя, преD сн~ы чл~чьскими” Съкры'еши иX, в
та'инњ лица` твоего, эT мњте'жа чл~чьска” Покры'еши и^хъ въ кровњ эT пре'рњканїя я^зы'къ”
Бл~гослове'нъ г~ь, ја%ко ё^диви` млsть свою` въ градњ ѓ^бьстоя'нїя” А/з же рњхъ въ и^з#стђпле'нїи
мое'мъ, эTверженъ е^смь (-)6 эT лица` ѓ%чїю твоею” Сего ра'ди (ё^слы'ша)7 глsа мл~твы моея`,
вънегда` възва'хъ к тебњ” Възлюби'те г~а вси
прпDбнїи е^го, ја%ко и^стины възыска'етъ г~ь, и^
въздае'тъ и^зли'ха творя'щимъ гор#ды'ню” Мђжа'итеся, и^ да крњпиTся срDце ва'ше, вси ё^пова'ющеи на' г~а”

1 31-ий псалом Давида. Розуму.
*Блаженні ті, яким відпущено беззаконня і яким прикрито гріхи! 2 Блаженний чоловік, якому Господь не
зачислить гріха, і немає обмани в його устах! 3 Бо я замовк, мої кості постарілися від того, що я кликав цілий
день, 4 бо вдень і вночі на мені затяжіла твоя рука. Я повернувся на терпіння, коли мене прошило терня, 5 я
пізнав мій гріх і не покрив моє беззаконня, я сказав: Визнаю Господеві
проти себе моє беззаконня! І Ти відпустив безбожність мого серця. 6 За
це до Тебе помолиться всякий преподобний в належному часі, однак в
потопі численних вод вони до нього
не наближаться. 7 Ти є моя схованка
від болю, що мене оточив! Моя радосте, визволи мене від тих, що мене
оточили! 8 Врозумлю тебе і наставлю
тебе на цю дорогу, якою підеш, закріплю на тобі мої очі. 9 Не будьте
такими, як кінь і осел, в яких немає

(ўало'мъ) (двд~въ, л~а)1, ра'зђма”
лае'жни,* и%мже эTпђсти'шася без#зако'нїя, и^ і%мже прикры'шася грњси`” Бл~же'нъ
мёQ, е^мђже не въмњни'тъ г~ь грњха`,
ниже е%сть въ ё^стњхъ е^го лесть” ја%ко
ё^молчаX, ѓ^бет#ша'ша ко'сти моя`, зовђщђ ми
ве'сь дн~ь. ја%ко дн~ь и^ нощь ѓ^тяготњ на мнњ
рђка твоя`, възврати'хъся на' страсть е^гда`
ё^ньзе' [ми]2 те'рнъ” [-]3 Без#зако'нїе мое` познаX, и^
грњха мое^го не покрыX” Рњхъ, и^сповњмъ на' мя
без#зако'нїе мое` гв~и, и^ ты эTпђсти'лъ е^си
нечестїе [срDца]4 мое^го” [-]5 За то` помо'лится [к
тебњ вся'къ преподо'бный]6, въ вре'мя бл~гопотре'бно” ѓ^ба'че в потопњ во'дъ мно'гъ, к немђ
не прибли'жатся” Ты' [еси прибњжище мое`]7 эT
скорби ѓ^держа'щая мя, радости моя` и^зба'ви
мя эT ѓ^быше'дъшихъ мя`” [-]8 Въразђмлю`
т^я, и^ наставлю т^я на пђть се'и во'ньже
по'идеши, ё^твержђ на тя ѓ%чи мои`” Не бђ904
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дњте ја%ко конь и^ мъскъ, и^мъже нњсть ра'зђма” Брозда'ми и^ ё^здо'ю челюсти и^хъ въстягнеши, не приближа'ющимся к тебњ” Мно'ги ра'ны грњшномђ, ё^пова'ющаго же на' г~а млsть
ѓ^бы'детъ” Весели'теся ѓ^ г~њ, и^ ра'дђитеся
пра'веDнїи, и^ хвали'теся вси пра'вїи срDцемъ”
(Слvа”)

каg е~

а~ мо= а~

юдиg ѕ~і

розуму, вудилами і вуздечкою стягнеш їхні щелепи, як не наближаються
до тебе. 10 Численні побої в грішника, а милосердя огорне того, хто поклав надію на Господа. 11 Розвеселіться в Господі і радійте, праведні! І
похваліться всі праведні серцем!
Слава...

(ўалоM) (двDвъ. л~в)1, (неѓ^пи'санъ эT е^вре'и).
а'дђйтеся пра'веднїи ѓ' г~њ, пра'вымъ
подобаеT похвала`” И$сповњдайтеся гв~и въ
гђ'слеX, Въ ўалты'ри десятострђннMњ
по'ите е^мђ” въспо'ите е^мђ пњснь но'вђ,
до'брњ по'йте (е^мђ)2 съ въсклица'нїемъ” ЈА/ко
право сло'во гн~е, и^ вся дњ'ла е^го въ вњрњ” Лю'битъ млsтню и^ сђдъ [г~ь]3, млsти гн~я и^сполнь земля`” *Словесе'мъ гн~имъ нб~са ё^тверди'шася, и^ дх~омъ ё^стъ е^го вся си'ла и%хъ”
Събира'я ја^ко мњхъ воды мор#скїя, полага'я
въ скро'вищиX бе'зDны” да ё^бои'тъся г~а вся`
земля, эT негоже подви'жатся вси` живђщеи`
на вселе'ннњи” *ЈА/ко то'и рече, и^ быша. то'и повелњ, и^ създа'шася. г~ь разаря'етъ совњты
я^зы'комъ, эTмњта'етъ же мы'сли лю'демъ, и^
эTмњта'етъ совњты княѕь” Совњт же гн~ь
въ вњки пребыва'етъ, помы'шле'нїя срDца е^го в
родъ и^ родъ” Бл~жен# ја%зыкъ, е^мђже е^сть г~ь
бг~ъ е^го, лю'ди я%же и^збра` въ достоя'нїе себњ”
Съ нб~се` призрњ` г~ь, видњ вся` сн~ы чл~чьскїя”
Съ гото'ваго жили'ща свое^го призрњ` на въся`
живђщ'ая на земли`” създавый на е^ді'нњ срDца
и%хъ, разђмњва'яи` на въся` дњла и%хъ” не сп~се'тся цр~ь мно'гою силою, и^ и^споли'нъ не
сп~се'тся мно'жествоM си'лы своея`” ло'жь конь въ
сп~се'нїе, въ мно'жествњ же си'лы своея` не
сп~сеTся” с^е ѓ%чи гн~и на боя'щаяся е^го, ё^пова'ющая на млsть е^го, и^зба'вити эT съмр~ти
дш~а и%хъ, и^ препита'ти и%хъ въ гладъ” дш~а
[же]4 на'ша чя'етъ г~а, ја%ко помо'щъникъ и^ защи'тникъ на'шь е^сть” ја%ко ѓ^ немъ възвесели'тся срDце на'ше, и^ въ и^мя ст~о'е е^го ё^пова'хомъ” бђ'ди [г~и млsть твоя]5 на насъ, ја%коже
ё^пова'хомъ на' тя”

1 32-ий псалом Давида. Не описаний
євреями.
Радійте в Господі, праведні! Праведним належиться похвала! 2 Визнавайтеся Господеві в гуслях! На десятиструннім псалтирі Йому співайте! 3 Співайте Йому нову пісню, гарно Йому співайте, з окликом! 4 Бо господнє слово праведне і всі його діла в
вірі. 5 Господь любить милосердя і
суд, земля повна господнього милосердя. 6 *Господнім словом закріпилися небеса і духом його уст вся їхня
сила. 7 Він, наче в бурдюк, збирає
морські води, кладе в скарбниці безодні. 8 Хай боїться Господа вся земля! Від нього хай зрушаться всі, що
живуть у вселенній! 9 *Бо Він сказав
– і сталося, Він наказав – і повстало.
10 Господь розбиває ради народів,
відкидає ж помисли народів і відкидає ради князів, 11 рада ж господня
залишається навіки, задуми його серця з роду і до роду. 12 Блаженний народ, якому Господь є його Богом, народ, якого Він вибрав собі в насліддя! 13 З неба поглянув Господь – побачив всіх людських синів. 14 Поглянув зі свого готового мешкання на
всіх, що живуть на землі, 15 Він, що
наодинці зліпив їхні серця, що знає
всі їхні діла. 16 Цар не спасається численною силою, і велетень не спасається численністю своєї сили, 17 марний кінь для спасіння, а в множестві
його сили людина не спасеться. 18
Ось господні очі на тих, що Його бояться, що поклали надію на його
милосердя, 19 щоб спасти їхні душі
від смерті і перегодувати їх у голоді.
20 А наша душа очікує Господа, бо
Він є нашим помічником і оборонцем, 21 бо в ньому розвеселиться наше серце. І ми поклали надію на його
святе ім’я. 22 Господи! Хай твоє милосердя буде на нас, так як ми поклали надію на тебе!

(ўало'м#) (двDвъ л~г)1, вънегда
и^змњни` лице свое преD а^вимеле'ха.
и^ эTпђсти е^го, и^ эTи^де”
л~гословлю г~а на вся^ко врњмя, вы'нђ
хвала` е^го въ ё^стњхъ мои%хъ” ѓ^ г~њ
похва'лится дш~а моя, да' ё^слы'шатъ
кроTці'и, и^ възвеселятся” възвели'чите г~а

1 33-ий псалом Давида. Коли він
перемінив своє лице перед Авимелехом, і той його відпустив, і він
відійшов.
2 Поблагословлю Господа в усякому часі! його похвала завжди в моїх
устах! 3 В Господі похвалиться моя
душа! Хай почують лагідні і розвеселяться! 4 Звеличте Господа зі мною! І
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разом піднесемо вгору його ім’я! 5 Я
пошукав за Господом – і Він мене
вислухав і визволив мене з усіх моїх
скорбот. 6 Приступіть до Нього і просвітіться – і ваші лиця не засоромляться. 7 Цей бідний закликав –
і Господь його вислухав і спас його з
усіх його скорбот. 8 Господній ангел
отабориться довкруг тих, що Його
бояться, і визволить їх. 9 Закуштуйте
і побачите, що Господь добрий. Блаженний чоловік, що поклав надію на
Нього! 10 Бійтеся Господа, всі його
святі, бо немає браку в тих, що Його
бояться! 11 Багаті збідніли і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не
будуть позбавлені всякого добра. 12
Ходіть, діти, послухайте мене, навчу
вас господнього страху! 13 *Хто є чоловік, що бажає життя, що любить
бачити добрі дні? 14 Спини твій язик
від зла і твої губи, щоб не говорити
обмани. 15 Відвернися від зла і зроби
добро, шукай миру і женися за ним.
16 *Господні очі на праведних і його
вуха на їхнє благання! 17 Господнє ж
лице на тих, що чинять зло, щоб вигубити з землі їхню пам’ять! 18 Праведні закликали – і Господь їх вислухав і визволив їх з усіх їхніх бід. 19
Господь близький до тих, що побиті
серцем, і спасе лагідних духом. 20
Численні скорботи в праведних. І з
них усіх їх визволить Господь! 21 Господь оберігає всі їхні кості, ані одна з
них не поломиться. 22 Смерть грішників люта. І ті, що ненавидять праведного, згрішать. 23 Господь спасе
душі своїх рабів. І не згрішать всі, що
на нього поклали надію.
Слава...

съ мною, и^ възнесемъ и^мя е^го въкђпњ`” възы'скахъ г~а, и^ ё^слы'ша мя” и^ эT въсњх#
[скорбїй]2 мои^хъ и^зба'ви мя^” пристђпи'те к
немђ, и^ просвњтитеся, и^ ли'ца ва'ша не постыдятся” с^е ни'щїи възва`, и^ г~ь ё^слы'ша и&,
и^ эT всњхъ скорбїй е^го сп~се и&” ѓ^полчится
а^г~глъ гн~ь ѓ^крестъ боя'щихся е^го, и^ и^зба'витъ иX. Въкђсите, и^ ви'дите, ја%ко бл~гъ г~ь.
бл~же'нъ мђжъ, и^же ё^пова'етъ нань” бо'итеся
г~а [въси]3 ст~їи е^го, ја%ко нњсть лише'нїя боя'щим#ся е^го” бога'тїи ѓ^бнища'ша и^ възалка'ша. възыска'ющїи` же г~а, не лишатся эT въсякого бл~га” (-)4 прїидњте чя'да, послђшаите
мене, стра'хђ гн~ю наё^чю ваs” *кто е^сть чл~къ
хотяи` живоT, любяи` дн~и ви'дњти бл~ги; ё^держи' я^зыкъ свой эT зла`, и^ ё^стнњ` свои` е^же
не гл~ати льсти” ё^клонися эT зла`, и^ сътвори`
бл~го” възыщи` ми'ръ, и^ пожени` и&. *ѓ%чи гн~и на
праведныя, и^ ё^ши' его въ моли'твђ и%хъ” лице'
же гн~е на творя'щаа зла'а, е^же потреби'ти эT
зеMля па'мять и%х#” възва'ша пра'венїи`, и^ г~ь ё^слы'ша иX, и^ эT всњхъ печа'лей иX, и^зба'ви и%хъ”
бли'зъ г~ь съкрђше'ныX срDцемъ, и^ смире'нныя
дх~омъ сп~сеT” мно'гы ско'рби пра'веднымъ, и^ эT
всXњ и^хъ и^зба'витъ я& [г~ь” храни'тъ г~ь]5 въся
ко'сти и^х#, ни е^ді'на эT нихъ, не съкрђши'тся”
съмр~ть грњшникоM люта`, и^ ненави'дящеи пра'веднаго прегрњшатъ” и^зба'витъ г~ь дш~а рабъ
своихъ, и^ не прегрњшатъ въси ё^пова'ющеи
на'нь”
(Сла'ва)

1 34-ий псалом Давида.
Господи! Суди тих, що мене кривдять! Воюй з тими, що воюють проти
мене! 2 Візьми зброю і щит і встань
мені на поміч! 3 Витягни зброю і
загороди тим, що мене переслідують!
Скажи моїй душі: Я є твоє спасіння!
4 Хай завстидаються і засоромляться
ті, що шукають мою душу! Хай
повернуться назад і завстидаються ті,
що задумують зло на мене! 5 Хай
стануть, наче порох перед лицем
вітру, і господній ангел хай завдає їм
біль! 6 Хай їхня дорога буде темрява
і ховзання! І господній ангел хай їх
переслідує! 7 Бо дарма сховали від
мене згубу своєї засідки, даремно
гнобили мою душу. 8 Хай на нього
найде сіть, якої не знає! І лов, який
він сховав, хай його захопить! І в сіть
хай впаде до неї! 9 Моя ж душа зрадіє в Господі, розвеселиться у твоїм
спасінні! 10 Всі мої кості скажуть:
Господи! Господи! Хто подібний до

(ўало'мъ) (давы'довъ, л~д)1”
ђди` г~и ѓ^би'дящая мя, възбрани` борю'щая мя” прїими` ѓ^рђжїе и^ щитъ,
и^ въста'ни въ по'мощь мою” и^зъсђни
(ѓ^рђжїе)2, и^ заври` съпротиv гонящихъ
мя^” ръцы дш~и моеи, сп~сенїе твое [е^смь а%зъ]3”
да посты'дятся, и^ посрамяTся и%щђщеи дш~ђ
мою” да възвратяTся въспять, и^ постыдятся мыслящеи^ ми зла'я. да бђ'дђть ја%ко
прахъ пред# лицемъ вњтрђ, и^ а%г~глъ гн~ь ѓ^скорбля'я и%хъ” бђ'ди пђть иX тма^ и^ ползокъ, и^
а%гг~лъ гн~ь погоня'а и%хъ” ја%ко въсђ'е съкры'ша
ми^ пагђбђ сњти своей, въсђе поносиша дш~и
моеи” да прїидетъ (е^мђ)4 сњть ю%же не (съвњсть)5, и^ лови'тва ю%же (съкры`)6, да ѓ^бъи'метъ (и&)7, и^ в сњть да (въпаде'ться)8 въ
ню`” дш~а же моя възра'дђется ѓ^ г~њ, възвеселится ѓ^ сп~се'нїи [твоемъ]9” въся` кости моя
рекђтъ, г~и [г~и]10, кт^о подо'бенъ тебњ; и^з906
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бавля'аи` ні'ща и^з рђкъ крњпльших# е^го, и^
ни'ща и^ ё^бо'га эT расхыща'ющихъ е^го” (въста'ша)11 [ми]12 свњдњтеле непра'ведни, ја%же не
вњдяхъ въпрашя'хђ мя” възда'ша ми лђка'вая въз бл~га'я, и^ без#чядїе дш~и мо'ей” а%зъ
же вънегда ѓ^ни` стђжа'хђ ми, ѓ^бла'чяXся въ
врњтище” и^ смиряхъ посто'мъ дш~ђ мою, и^
мл~тва моя въ нњдра' моя вњзврати'тся”
ја%ко бли'ж#немђ, ја%ко братђ на'шемђ, тако
ё^га'жахъ” ја%ко пла'чя и^ сњтђя, тако смиряXся” и^ на' мя възвесели'шяся, и^ събра'шася”
събра'шася на' мя ра'ны, и^ не чюX. раздњли'шася, и^ не ё^мили'шася” и^скђсі'ша мя`,
подража'ша мя поDража'нїеM, поскрежета'ша на'
мя зђбы` свои'ми” г~и, къгда ё^зриши; ё^стро'й
дш~ђ мою эT злодњ'иства иX, эT ле'въ е^ді'нороднђю мою” И$сповњмся тебњ [-]13 въ цр~кви
мно'ѕњ, в# лю'дехъ тяж#цњхъ въсхвалю тя”
да не възрадђюT ми ся вра'ждђющеи` ми бес
пра'вды, *ненави'дящеи` м^я всђ'е, и^ помиза'юще
ѓ^чи'ма” ја%ко мн^њ ё^бо ми'рно гл~ахђ, и^ на
гнњвъ льсти` помышля'хђ” и^ разши'риша на
мя ё^ста` своя, рњша, бл~гоже бл~гоже, видњша ѓ%чи на'ши” ви'дњлъ е^си г~и, да не премолчи'ши, г~~и не эTстђпи эT мене” въста'ни
г~и, и^ вонми` сђд мой. бж~е мой и^ г~и мой на
прю мою`” сђди' ми^ [г~и]14 по пра'вдњ твое'и” г~и
бж~е мои, и^ да не пора'дђютъ ми ся” да не
рекђтъ въ срDцыхъ свои^хъ, бл~гоже бл~гоже дш~и
нашей” и^ да не рекђтъ, пожремъ и&” да постыдя'тся и^ посрамятся вкђпњ ра'дђющеи`ся зломъ мои%мъ” да ѓ^блекђт#ся в стђдъ
и^ срамъ велерњчюю^щеи` на мя” да възрадђются и^ възвеселятся хотящеи пра'вдњ моей” и^ рекёT вы'нђ да възвели'чится г~ь, хотя'щеи` миръ рабђ е^го” и^ я^зыкъ мо'и поё^чится
пра'вдњ твое'й, весь дн~ь хвалњ твоей”

(В конеw раба (бж~їя)1 двDа” л~е)2
ече законопрестђ'пныи съгрњшати в себњ, нњ'сть стра'ха бж~їя преD ѓ^чима е^го”
ја%ко ё^льсти` пред ни'мъ” ѓ^брњсти` безаконїе свое`, и^ възненави'дњти” гл~ы
ё%стъ е^го безаконїе и^ лесть, не въсхотњ разђмњти да ё^бл~жиT” безаконїе помы'сли на ло'жи
своемъ, предъста` вся'комђ пђти` не бл~гђ, ѓ^
зло'бњ же не негодова`” г~и на' нб~си млsть твоя,
и^ і^стина твоа` до ѓ%блакъ” пра'вда твоя` ја%ко
го'ры бж~їя, сђдбы` твоя бе'здна мно'га” чл~кы
и^ скоты` сп~се'ши г~и, ја%ко ё^мно'жилъ е^си млsть
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Тебе? Ти той, що визволяєш бідного
з руки сильніших від нього, і бідного
й убогого від тих, що його розграблюють! 11 На мене повстали неправедні свідки, яких я не знав. Мене допитували. 12 Мені віддали зло за добро і бездітність моїй душі. 13 Коли вони мені докучали, я зодягався в мішок і постом впокорював душу мою.
І моя молитва повернеться в моє лоно. 14 Наче другові, наче нашому братові, так я догоджав. Наче той, що
ридає і сумує, так я впокорювався. 15
І наді мною веселилися, і зібралися,
зібралися на мене побої, і я не зчувся.
Поділилися і не розкаялися. 16 Мене
випробували. Мене висміяли кпинами. Заскреготали проти мене своїми
зубами. 17 Господи! Коли зглянешся? Захисти мою душу від їхнього злодіяння, від левів мою єдинородну! 18
Визнаватимуся Тобі в численній церкві! У великому народі Тебе вихвалятиму! 19 Хай не повеселяться мною
ті, що ворогують проти мене неправедно, *ті, що ненавидять мене дарма
і кліпають очима! 20 Бо мені, отже,
мирне говорили і думали про гнів обмани. 21 І поширили проти мене свої
уста, сказали: Добре. Добре. Наші очі
побачили. 22 Ти побачив, Господи!
Не змовчи, Господи, не відступи від
мене! 23 Встань, Господи! І уважний
будь до мого суду, мій Боже і мій Господи, до моєї справи! 24 Суди мене,
Господи! За Твоєю справедливістю,
Господи, мій Боже! І хай мною не повеселяться! 25 Хай не скажуть у своїх серцях: Добре. Добре нашій душі. І
хай не скажуть: Його пожеремо. 26
Хай завстидаються і разом засоромляться ті, що тішаться моїм злом!
Хай зодягнуться у встид і соромом ті,
що вихваляються проти мене! 27 Хай
зрадіють і розвеселяться ті, що бажають моєї справедливості! І хай завжди говорять: Хай звеличиться Господь! ті, що бажають мир твоєму рабові. 28 І мій язик навчиться твоєї праведності, увесь день твоєї похвали.
1 На кінець. Господнього раба
Давида. 35-ий.
2 Законопереступний в собі говорить, щоб грішити. Немає божого
страху перед його очима, 3 тому що
обману вчинив перед Ним, щоб шукати своє беззаконня і зненавидіти. 4
Слова його уст – беззаконня і обмана. Не захотів зрозуміти, щоб робити
добро. 5 Він задумав беззаконня на
своєму ліжку, став на всяку недобру
дорогу, не знехтував же злобою. 6
Господи! Твоє милосердя на небі і
твоя правда до хмар! 7 Твоя праведність, наче божа гора, твої суди – велика безодня! Господи! Ти спасаєш
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людей і скотину! 8 Як Ти помножив
твоє милосердя, Боже! Людські ж сини надіються в схованці твоїх крил, 9
і вони очманіють від багатств твого
дому. І Ти напоїш їх потоком твоєї
їжі, 10 бо в Тебе джерело життя. В
твоїм світлі побачимо світло! 11
Додай твоє милосердя тим, що Тебе
знають, і твою праведність тим, що
праведні серцем! 12 Хай до мене не
прийде нога гордощів! І рука грішних хай мене не зрушить! 13 Там
впали всі ті, що роблять беззаконня,
відкинуті були і не можуть встати.
Слава...

твою бж~е” сн~ове же члчsтїи въ кровњ крилђ
твоею` надњются” (и^) ё^пию'тся эT ѓ^би'лїа
до'мђ твое^го, и^ пото'комъ пи'ща твоея напои'ши и%хъ” ја%ко эT тебе и^сто'чникъ животђ,
въ свњтњ тво'емъ ё%зриM свњтъ” пробави млsть
твою вњ'дђщим т^я, и^ пра'вдђ твою пра'выM
срDцемъ” да не прїидетъ мн^њ нога` горды'ня,
и^ рђка` грњшничя да не поDві'житъ мене.
та'мо падоша [вси`]3 дњлающеи` безако'нїе,
и^зринове'ни быша, и^ не мо'гђтъ ста'ти”
(Сла'ва)

1 36-ий псалом Давида
Не* ревнуй тим, що чинять лукаве,
ані не завидуй тим, що чинять беззаконня! 2 Бо швидко зісохнуть, наче
трава, і швидко відпадуть, наче зелене зілля. 3 Надійся на Господа і чини
добро! І засели землю, і пастимешся
в її багатстві. 4 Звеселися в Господі, і
Він дасть тобі прохання твого серця.
5 Відкрий Господеві твою дорогу і
повір в Нього, і Він зробить 6 і виведе твою праведність, як світло, і твій
суд, наче полудень. 7 Підкорися Господеві і ублагай Його. Не ревнуй тому, кому веде в його дорозі, людині,
що чинить переступ. 8 Спинися від
гніву і покинь лють, не ревнуй чинити лукаве. 9 Бо ті, що чинять переступ, будуть вигублені, *а ті, що терплять Господа, ті успадкують землю.
10 І ще трохи – і грішника не буде. І
шукатимеш його місце, і не знайдеш.
11 Праведні ж успадкують землю і
насолодяться множеством миру. 12
Грішник наглядатиме за праведним і
заскрегоче на нього своїми зубами.
13 Господь же його висміє, бо наперед бачить, що його день прийде. 14
Грішники витягнули меч, натягли
свій лук, щоб прострілити бідного й
убогого, зарізати праведних серцем.
15 Хай їхня зброя ввійде в їхнє серце
і хай їхні луки будуть знищені! 16
Краще мало праведному, ніж велике
багатство грішників! 17 Бо рамена
грішників будуть знищені, а Господь
скріплює праведних. 18 Господь знає
дороги непорочних, і їхнє насліддя
буде навіки, 19 не засоромляться в
поганому часі і наситяться в днях
голоду. 20 *Бо грішники згинуть, а
разом з ними господні вороги, коли
вони прославляться і піднімуться
вгору. Зникаючи, вони щезли, наче
дим. 21 Грішник позичає і не повертає, а праведник милосердиться і дає.
22 Бо ті, що Його благословляють,
успадкують землю, а ті, що Його
проклинають, будуть вигублені. 23 У
Господі випрямлюються кроки люди-

(ўлоM) (дввDъ” л~ѕ)1”
е* ревнђй лђка'внђющиM, ниже зави'ди творя'щимъ безаконїе” зане ја%ко трава ско'ро и'съшђтъ, и^ ја^ко зе'лїе злака ско'ро
эTпадђтъ” ё^пова'й на г~а, и^ твори` бл~госты'ню” и^ насели` зе'млю, и^ ё^пасе'шися в бога'тьствњ е^я`” наслади'ся гв~и, и^ да'стъ т^и
проше'нїе срDца твое^го. эTкры'и къ г~ђ пђть
твой, и^ ё^повай на'нь, и^ тои сътвори'тъ” и^
і^зведе'тъ ја%ко свњтъ пра'вдђ твою, и^ сђдбђ
твою ја%ко полђдн~е” повини'ся гв~и, и^ ђмоли' и&”
не ревнђй спњющемђ пђтеM свои'м#, чл~кђ творя'щемђ законопрестђпле'нїе” преста'ни эT гнњ'ва, и^ ѓ^ста'ви ја%рость, не ревнђй е^же лђка'в#новати” ја%ко лђка'внђющеи` потребятся” *терпя'щеи же г~а, тїи наслњдятъ зе'млю” и^ е^ще
ма'ло, и^ не бђдетъ грњшника, и^ възы'щеши
мњ'ста е^го, и^ не ѓ^бря'щеши” праведницы же
наслњдя'тъ зе'млю, и^ насладятся ѓ^ мно'жествњ ми'ра” назира'етъ грњшныи пра'веднаго, и^
поскреже'щетъ на'нь зђбы` свои'ми” г~ь же посмњ'ется емђ, ја%ко про'зритъ, ја%ко прїиде дн~ь
е^го” (ѓ^рђжїе)2 и%звлекоша грњшници, напряго'шя лђкъ свои`” състрњля'ти нища и^ ё^бо'га,
закла'ти пра'выя срDцемъ. (ѓ^рђжїе)3 и%хъ внидетъ въ срDца и%хъ, и^ лђ'цы и%хъ съкрђшатся”
лђ'че ма'ло пра'веDникђ, па'че бога'тъства грњшныхъ мно'га” ја%ко мы'шца грњшныхъ съкрђшатся, ё^твержа'ет же правед#ныя г~ь” съвњсть г~ь пђти непоро'чьныхъ, и^ достоя'нїе
и%хъ, в вњкъ бђдетъ” не просты`дятся въ
время люто, и% въ дн~ехъ гла'да насытят#ся,
*ја%ко грњшницы поги'бнђт#. вра'ѕи же гн~и
кђ'пно, просла'витися иM и^ възнести`, и%счеза'юще
ја%ко ды'мъ и%счезо'ша” зае%млетъ грњшныи, и^
не възвраща'етъ. пра'ведный же, щедритъ и^
дае'тъ” ја%ко блsвящеи` е^го наслњдяT зе'млю, кленђщеи` же е^го потребяTся. эT г~а стопы чл~кђ
и^спра'вятся, и^ пђти` е^го въсхо'щетъ [ѕњло]4”
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е^гда ся паде'тъ, не разбїе'тся, ја%ко г~ь поDкрњпля'етъ рђкђ е^го” ю^нњишїи быхъ, и^бо съста'рњхся, *и^ не видњхъ пра'ведника ѓ^ста'влена, ниже сњмени е^го прося'ща хлњбы” весь дн~ь
ми'лђетъ и^ възаи'мъ дае'тъ [пра'ведныи]5, и^
сњмя е^го въ бл~гослове'нїи бђ'детъ” ё^клони'ся
эT зла`, и^ сътвори` бл~го, и^ всели'ся въ вњкъ
вњка” ја%ко г~ь лю'битъ сђдъ, и^ не ѓ^ста'витъ
прпDбныхъ свои^хъ, въ вњкы съхраня'тся” безаконницы же и^жденђтся” и^ сњмя нечести'выхъ потреби'тся, правеDницы же наслњдять
зе'млю, и^ вселяTся въ вњкъ вњка на не'й” ё^ста` правеDнаго поё^чя'тся премё'дрости, и^ я^зыk
е^го въз#гл~тъ сђдъ. законъ бг~а е^го в# срDцы е^го,
и^ не за'пнђтся стопы е^го” Сматря'етъ грњшныи пра'веDнаго, и^ і'щетъ е^же ё^мр~тви'ти е^го”
г~ь же не ѓ^ста'витъ е^го въ рђкђ е^го, ниже
ѓ^сђ'дитъ е^го, е^гда` сђ'диT е^мђ” потер#пи` г~а, и^
съхрани` [пђти]6 е^го” и^ възнесе'тъ тя е^же
наслњдити зе'млю, вънегда` потребля'тися
грњшникомъ, ё^зриши” ви'дњхъ нечести'ваго
превъзнося'щася, и^ вы'сящася, ја^ко ке'дры лива'н#скыя” и^ мимои^дохъ, и^ се` не бњ. и^ взыска'хъ е^го, и не ѓ^брњтеся мњ'сто е^го” храни`
незлѓ'бїе, и^ ви'жDъ правотђ`, ја^ко е^сть ѓ^ста'нокъ чл~кђ ми'рнђ, безако'нницы же, потребя'тся вкђпњ, ѓ^ста'нцы (же) нечести'выхъ потребя'тся, сп~се'нїе же пра'веднымъ эT г~а, и^ защи'титель и^мъ е^сть въ вре'мя ско'рби” (-)7 помо'жетъ и%мъ г~ь, и^ і^зба'витъ иX, и^ і^зметъ
и^хъ эT грњшникъ, и^ сп~сетъ и^хъ, ја%ко ё^пова'ша на'нь”
(Сла'ва”)
(ўлоM двDвъ, л~з)1” Вспомина'нїе ѓ^
сђбо'тњ”
и~ не ја^ростїю твоею ѓ^бличи` мене, ни
гнњвоM твои^мъ покажи` мене” ја^ко стрњ'лы твоя ё^нзо'ша м^и, и^ ё^твердиl е^си
на мнњ рђ'кђ твою`” нњсть и^сцњле'нїя
въ плоти мое'й эT лица` гнњва твоего, нњсть
мира в ко'стеX мои^хъ эT лица` грњхъ мои^хъ”
ја%ко безаконїа моа превзыдо'ша главђ` мою, ја%ко
бремя тя'жко ѓ^тяготњша на мнњ” въсмердњша и^ съгни'шася ра'ны моя, эT лица`
безђмїа моего” Пострадахъ и^ сми'рихся до конца`, весь дн~ь сњтђя хождаX” ја%ко лядвїа моя
напо'лнишася порђга'нїй, и^ нњсть и^сцњле'нїа
въ плоти` мое'й” ѓ^злоблен# быхъ и^ смириXся до
ѕњла, рыкахъ эT въздыха'нїа срDца моего” г~и,
преD тобо'ю все желанїе мое, и^ въздыханїе мое
эT тебе` не ё^таи^ся” срDце мое смђтися, ѓ^с909

ни, і дуже забажає його дорогу. 24
Коли впаде, не розіб’ється, бо Господь скріплює його руку. 25 Адже я
був молодшим – і постарівся, *і не
побачив праведного покинутим ані
його насіння, що шукає хлібів. 26
Праведний цілий день милосердиться
і позичає – і його насіння буде в
благословенні. 27 Відвернися від зла
і зроби добро – і поселися навіки –
віків. 28 Бо Господь любить суд і не
покине своїх преподобних, навіки будуть бережені. Беззаконні ж будуть
вигнані і насіння безбожних буде вигублене. 29 Праведні ж успадкують
землю і поселяться на ній навіки –
віків. 30 Уста праведного навчаться
мудрості, і його язик промовить суд.
31 Закон його Бога в його серці, і не
спотикнуться його кроки. 32 Грішник
підглядає за праведним і шукає, щоб
його убити, 33 а Господь його не покине в його руках ані його не засудить, коли його судить. 34 Потерпи
Господа і збережи його дорогу – і Він
підніметься, щоб успадкувати землю!
Побачиш, коли грішники будуть вигублені. 35 Я побачив безбожного,
що піднімався високо і вивищувався,
наче ливанські кедри. 36 І я пройшов
– і ось не було. І я його пошукав – і
не знайшлося його місце. 37 Зберігай
незлобність і гляди на праведність,
бо є остаток мирній людині! 38 Беззаконні ж будуть вигублені разом, а
останки безбожних будуть вигублені!
39 Спасіння ж праведних у Господа!
І Він є їхньою обороною в часі болю!
40 Господь їм допоможе і їх визволить, вирве їх від грішників і їх спасе! Бо вони на Нього поклали надію.
Слава...
1 37-ий псалом Давида. Спомин про
суботу.
2 Господи! Не докори мені твоєю
люттю ані не скартай мене твоїм гнівом! 3 Бо твої стріли погрузли в мені,
і Ти на мені скріпив твою руку. 4 Немає оздоровлення в моїм тілі від лиця
твого гніву! Немає миру в моїх костях від лиця моїх гріхів! 5 Бо мої гріхи перевищили мою голову, обтяжіли на мені, наче важкий тягар. 6 Мої
рани засмерділися і зігнили від лиця
моєї безумності. 7 Я потерпів і прибитий до кінця. Я ходив сумуючи цілий день. 8 Бо мої стегна наповнилися наруг, і немає оздоровлення в моєму тілі. 9 Я пригнічений і дуже впокорений. Я ревів від стогону мого
серця. 10 Господи! Все моє бажання
перед Тобою, і мій стогін не затаївся
від Тебе. 11 Моє серце засмутилося,
мене покинула моя сила. І світло
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моїх очей, і воно не є зі мною. 12 Мої
друзі і мої близькі наблизилися і
стали напроти мене, і мої близькі
стали здалека від мене. 13 І нагнітали
ті, що шукали мою душу, і ті, що шукали мені зла, сказали безумне і навчалися обмани цілий день. 14 Я ж не
чув, наче глухий, і не відкривав своїх
уст, наче німий, 15 і я був, наче чоловік, що не чує. І немає оскарження
в моїх устах, 16 бо на Тебе, Господи,
я поклав надію. Ти вислухаєш, Господи! Мій Боже! 17 Бо я сказав: Щоб
ніколи не зраділи мною мої вороги! І
коли порухалися мої ноги, вони вихвалялися проти мене. 18 Бо я готовий
на побої, і мій біль є постійно переді
мною, 19 бо я сповіщу моє беззаконня і подбаю за мій гріх. 20 Мої ж вороги живуть і скріпилися понад мене,
і помножилися ті, що мене неправедно ненавидять. 21 Ті, що мені віддають злом за добро, наговорювали на
мене, тому що я переслідував праведність. 22 Господи! Не покидай мене!
Мій Боже! Не відступи від мене! 23
Зглянься на мою поміч, Господи
мого спасіння!

та'ви мя си'ла моа`. и^ свTњ ѓ^чїю моею`, и^ той
нњсть съ мною” Дрђ'зи мои` и^ і'скрьнїи мои`,
пря'мо мнњ приближишася, и^ ста'ша” и^ бли'ж#нїи мои` эTдале'че (мене) ста'ша, и^ нђж#дахђся и^щђщеи` дш~ђ мою`” И$ и'щђщеи` ѕлая мн^њ
гл~ахђ сђе'тная, и^ льсти'вная весь дн~ь поё^ча'хђся” а%зъ же ја%ко глђхъ не слышаX, и^ ја%ко
нњмъ не эTверзая ё^стъ своиX” и^ быхъ ја%ко
чл~къ не слы'ша, и^ не и^мы` въ ё^стњх# свои^хъ
ѓ^бличе'нїа” ја%ко на тя г~и ё^поваX, ты ё^слы'шиши г~и, б~е мой” ја%ко рњхъ, да не когда`
пора'дђюT ми ся вра'ѕи мои'. и^ внегда` подвижа'тися нога'мъ моиM, на' мя велерњчеваша” ЈА/ко
а^зъ на ра'ны готовъ, и^ болњзнь моа предо
мною [е^сть]2 вынђ” ЈА/ко безако'нїе мое а^зъ възвњщђ, и^ попекђ'ся ѓ^ грњсњ моеM” Врази же
мои` живђтъ, и^ ё^крњпи'шася па'че мене, и^ ё^мно'жишася ненави'дящеи` м^я без пра'вды”
Въздаю'щеи` [м^и]3 зл^а въз бл~гаа, ѓ^болга'хђ
мя, зане гоняX блsгты'ню” [-]4 Не ѓ^стави мене
г~и б~е мой, не эTстђпи` эT мене” въньми` в# по'мощь мою, г~и сп~се'нїа мое^го”

1 На кінець. Ідітунові. 38-а пісня
Давида.
2 Я сказав: Стерегтиму мої дороги,
щоб не грішити моїм язиком. Я поставив охорону моїм устам, коли грішний стане переді мною. 3 Я занімів
і був упокорений, і замовк від добра.
І мій біль обновився. 4 В мені розігрілося моє серце, і в моїм повчанні
розгориться вогонь, я сказав моїм
язиком: 5 Господи! Об’яви мені мій
кінець і число моїх днів, яке воно,
щоб я пізнав чим я лишаюся! 6 Ось
Ти поклав мої дні, виміряні долонею,
і мій склад перед Тобою, наче ніщо.
Лише все – марнота, кожний чоловік,
що живе. 7 Отже іде, образом ходить
людина, лише марно турбується, збирає скарби і не знає, кому їх збирає. 8
І тепер яке моє очікування? Чи не
Господь? І мій склад є у Тебе. 9 Спаси мене від усіх моїх беззаконь! Ти
мене дав за погорду безумному, 10 я
занімів і не відкрив своїх уст, бо ти
Той, що створив. 11 Віддали від мене
твої побої, бо я знеміг від сили твоєї
руки! 12 В картаннях Ти покарав людину за беззаконня і розніс його душу, наче павутину. Однак даремною
є всяка людина. 13 Вислухай мою
молитву, Господи, і сприйми моє
благання! Не замовкни на мої сльози,
бо я поселенцем в Тебе і чужинцем,
так як усі мої батьки. 14 Залиш мені,
щоб я спочив раніше, ніж відійду. І
більше не буду.

(в коне'цъ, ѓ^и^диџђ'мњ пњснь двDва,
л~и)1”
Рњхъ, съхраню` пђти` моя`, е^же не съгрњшати ја%зы'ком# мои^мъ” положихъ
ё^стоM мои^мъ храни'ло, внегда въстати
грњшномђ предо мною” ѓ^немњхъ, и^
смири'хся, и^ ё^молчаX эT бл~гъ, и^ болњзнь моа`
ѓ^бновися” съгрња'ся срDце мое въ мнњ, и^ в поё^ченїи мое'мъ разгори'тся ѓ^гнь” гл~ахъ ја^зы'комъ моиM, скажи м^и г~и кончи'нђ мою, и^ число`
дн~їи мои^хъ кое е^сть, да разђмњю, что` лишаюся а^зъ” се пя'дїю и^змњрены положи'лъ е^си
дн~и моя, и^ съставъ мой ја^ко ни въчтоже преD
тобою” ѓ^ба'че всяческаа сђе'та, всякъ чл~къ живыи” (-)1 (и%де ё^бо)3 ѓ%бразоM ходитъ чл~къ, ѓ^ба'че
въсђе' [мяте'т#ся]4” съкрывае^тъ, и^ не вњсть комђ събираетъ я&” и^ нн~њ кт^о терпњнїе мое, не г~ь
л^и; и^ състаv мой эT тебе е^сть” эT всњхъ безако'нїи
моиX и^зба'ви мя, поношенїе безђ'мномђ далъ мя
е^си” ѓ^немњхъ, и^ не эTверзо'хъ ё%стъ свои^хъ, ја^ко
ты [сътвори]5. эTста'ви эT мене ра'ны твоя” эT
крњпости бо рђки тоеа` а^зъ и^зчезоX. въ ѓ^бличенїи
ѓ^ безако'нїи показалъ е^си чл~ка. и^ и^стая^лъ е^си
ја%ко паё^чи'нђ дш~ђ е^го, ѓ^ба'че всђе [-]6 всякъ
чл~къ” (-)7 ё^слы'ши мл~твђ мою г~и, и^ моле'нїе
мое. внђши` слезъ моиX, не премолчи, ја%ко пресе'лниk а^зъ (-)8 эT тебе, и^ пришлеw, ја%%коже вси эTц~и
мои`” ѓ^слаби ми, да почїю прежде даже не эTи^дђ и^ ктомђ` не бђ'дђ”
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(В коw ўлоM двDв# л~џ)1
ерпя` потерпњхъ г~а, и^ вняT ми, и^ ё^слыши м~лтвђ мою” и^ възведе мя эT
рова стрsте'й, и^ эT тимњнїа глђбины`.
и^ поста'ви на ка'мени но'ѕњ мои`, (-)2 и%спра'ви стопы` моя” и^ вложи въ ё^ста` моя
пњ'снь но'вђ, пњнїе б~а на'шего” ё^зрят# мно'ѕи,
и^ ё%боя'тся, и^ ё^пова'ютъ на' г~а” блаже'нъ
мђж#, е^мђже е^сть и^мя гн~е ё^пова'нїе е^го, и^ не
призрњв# сђе'тнаа, и^ неи^стовленїа ло'жна” мно'га
сътворил# е^си т^ы г~и бж~е мой чюдеса` твоа, и^
помышле'нїеM твои^мъ нњ'сть кт^о ё^подо'биT ти
ся” ВъзвњстиX и^ гл~ахъ, ё^мно'жишася паче
числа” *же'ртвђ и^ приношенїе не въсхотњ,
[тњ'ло]3 же съвершиl ми е^си” всесъжже'нїа и^ ѓ^
грњсњхъ не взыскаl е^си. тогда рњх#, с^е прїидђ”
въ глави'знњ книжнњ пи'шетъ ѓ^ мнњ, сътвори'ти во'лю твою б~е мой въсхотXњ, и^
зако'нъ твой посредњ чрева мое^го” бл~говњстиX
пра'вдђ в# цр~кви мно'ѕњ, с^е ё^стнњ мои` не
възбраню. г~и т^ы разђмњ” пра'вдђ твою не
съкрыX въ срDци мое'мъ, и^стинђ твою и^ сп~се'нїе
твое рњхъ” не съкрыX млsть твою, и^ и'стинђ
твою эT со'нма мно'га” ты же г~и не ё^да'ли
щедро'тъ твои^хъ эT мене, млsть твоя и^
и^стина твоа вы'нђ застђпи'ста мя” ЈА/ко
ѓ^держа'ша мя зла, и^мже нњсть числа`. постиго'ша мя безако'нїя моя, и^ не възмого'хъ
зрњти” ё^мно'жишася паче власъ главы моея`,
и^ срDце мое ѓ^ста'ви мя” блг~оволи г~и и^збавити
мя, г~и помощи` м^и потщися” да постыдятся и^ посрамятся вкђ'пњ и^щђщеи` дш~ђ
мою, и^зяти` ю&” да възвратятся въспять
и^ постыдятся хотя'щеи` м^и злаа” да прїимђтъ а%бїе стђдъ свой, гл~ющеи` м^и, бл~гоже
бл~гоже” да възрадђются и^ възвеселятся ѓ^
тебњ, вси и^щђщеи` тебе` г~и” и^ рекђтъ. вы'нђ
да възвели'чится г~ь, любящеи` сп~се'нїе твое”
А$з# же ё^богъ е^смь и^ ни'щъ, г~ь [попече'нїе]4 мое”
Помощникъ мой и^ защититель мои [е^си
ты]5, б~е мой, не закосни`”
(Слава”)

1 На кінець. 39-ий псалом Давида.
2 Терплячи, я стерпів Господа. І
Він прислухався до мене і вислухав
моє благання, 3 і вивів мене з рову
страждань і з глибини болота, і поставив мої ноги на камені, випрямив
мої кроки, 4 і вклав до моїх уст нову
пісню – спів нашому Богові. Численні побачать і злякаються, і покладуть
віру на Господа. 5 Блаженний чоловік, в якого господнє ім’я є його надією, і не поглянув на марноти і обманливе безглуздя. 6 Господи! Боже мій!
Ти створив багато твоїх чудес. І в
твоїх помислах немає когось, хто уподібниться до Тебе. Я сповістив, і
сказав: Розмножилися понад всяке число. 7 *Ти не побажав жертви і приношення, а мені Ти зробив тіло. Цілопалення і за гріх Ти не вимагав. 8
Тоді я сказав: Ось іду. В главі книги
написано про мене. 9 Щоб чинити
твою волю, мій Боже, я і побажав
твій закон посеред мого лона, 10 я
благовістив праведність у численній
церкві, ось не забороню моїм губам.
Господи! Ти пізнав! 11 Я не заховав
твою справедливість у моєму серці, я
розповів про твою правду і твоє спасіння. Я не заховав твого милосердя і
твоєї правди від великого збору, 12
Ти ж, Господи, не забери від мене
твоїх щедрот! Твоє милосердя і твоя
правда постійно заступалися за мене.
13 Бо мене оточило зло, якому немає
числа, мене захопили мої беззаконня
і я не міг дивитися. Вони розмножилися понад волосся моєї голови, і моє
серце мене залишило. 14 Зволь, Господи, визволити мене! Господи, поспіши мені на поміч! 15 Хай завстидаються і засоромляться разом ті, що
шукають мою душу, щоб її забрати!
Хай відвернуться назад і засоромляться ті, що бажають мені зла! 16
Хай нагло приймуть своє засоромлення ті, що мені говорять: Добре! Добре! 17 Хай зрадіють і розвеселяться
Тобою всі, що Тебе шукають, Господи! І хай кажуть завжди: Хай звеличиться Господь! ті, що люблять твоє
спасіння. 18 Я ж є бідний і убогий,
Господь – моє надбання. Ти є мій помічник і мій оборонець. Мій Боже, не
забарися!
Слава...

(В коне'цъ ўлоM двDвъ” м~)1”
лаже'нъ разђмњва'ай на ни'ща и^ ё^бо'га,
в# дн~ь лютъ и^збавитъ и& г~ь” г~ь съхраниT и&, и^ живитъ и&, и^ ё^блажиT и& на
земли`, и^ не преда'стъ е^го в рђкы врагомъ е^го” г~ь помо'жеT е^мђ на ѓ^дрњ болњзни

1 На кінець. 40-ий псалом Давида.
2 Блаженний той, що зважає на
бідного й убогого! В поганому дні
Господь його визволить, 3 Господь
його обереже і дасть йому життя, і
вчинить його блаженним на землі, і
не видасть його в руки його ворогів.
4 Господь йому допоможе на ліжку
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його болю. Ти повернув ціле його ліжко в його хворобі, 5 я сказав: Господи, помилуй мене! Оздоров мою
душу, бо я згрішив проти Тебе! 6 Мої
вороги сказали мені зло: Коли помре
і згине його ім’я? 7 І входив дивитися, говорив марне. Його серце зібрало собі беззаконня, він виходив
геть і говорив разом. 8 Проти мене
шептали всі мої вороги, проти мене
видумували мені зло, 9 поклали проти мене переступне слово. Чи той, що
спить не додасть воскреснути? 10 Бо
і людина мого миру, на якого я покладав надію, *що їв мої хліби, підняв проти мене п’яту, 11 Ти ж, Господи, помилуй мене і підніми мене –
і віддам їм. 12 В цьому я пізнав, що
Ти мене побажав, бо мій ворог не розвеселиться наді мною, 13 мене ж Ти
прийняв через незлобність і закріпив
мене перед собою навіки. 14 Благословенний Господь Бог Ізраїля від
віку й до віку! Хай буде! Хай буде!

е^го, все ло'же е^го ѓ^братилъ е^си в болњзни е^го”
а^зъ рњхъ, г~и поми'лђй мя, и^сцњли` дш~ђ мою,
ја%ко съгрњшиX ти” враѕи мои` рњша (мнњ
зла'а)2, когда` ё^мретъ и^ поги'бнетъ и^мя е^го;
и^ [-]3 вхождаше ви'дњти, всђ'е гл~аше срDце е^го.
събра` безако'нїе е^мђ, и^схождааше вонъ, и^
гл~аше в#кђ'пњ” На' мя шепта'хђ вс^и вра'ѕи
мои`, на' мя помышля'хђ зла'я мн^њ” сло'во
зако'нопрестђпно въъзложиша на' мя, е^да`
спяи` не приложитъ въскрsнђти; и^бо чл~къ
ми'ра моего наньже ё^повах#, *ја%дыи хлњбы моа,
възвеличи на' мя пя'тђ” ты же г~и поми'лђй
м^я и^ въздви'гни мя, и^ въздамъ и^м#” ѓ^
семъ познаX ја%ко въсхотњ мя, ја%ко не възрадђ'ется враh мой ѓ^ мн^њ” Мене же за незло'бїе
прия'тъ, и^ ё^тверди'л# мя е^си преD собо'ю в#
вњкъ” Блгsве'нъ г~ь бг~ъ і^ил~евъ, эT вњка и^ до'
вњка. бђ'детъ бђ'дет#”

1 На кінець. Врозумлення синів Коре.
41-ий.
2 Таки само, як олень прагне до
водних джерел, так прагне Тебе моя
душа, Боже! 3 Моя душа спрагнена
Бога сильного, живого, коли прийду і
з’явлюся перед божим лицем. 4 Мої
сльози стали мені хлібом вдень і
вночі, коли говорили мені кожного
дня: Де є твій Бог? 5 Це я згадав і я
вилив до себе мою душу, бо перейду
в місце подиву гідного закриття, аж
до божого дому, в голосі радості і
визнавання, шумі святкуючого. 6 Чому ти є засмучена, моя душе, і чому
мене тривожиш? Поклади надію на
Бога, бо визнаватимуся Йому! Спасіння мого обличчя і мій Бог, 7 в мені
стривожилася моя душа! Через це згадаю Тебе з землі Йордану і Ермоніма, з малої гори. 8 Безодня закликає
безодню в голосі твоїх порогів! Всі
твої висоти і твої хвилі перейшлися
по мені! 9 В дні Господь заповість
своє милосердя і вночі його пісню у
мене. Молитва Богові – мого життя.
10 Скажу Богові: Ти є моїм заступником! Чому Ти мене забув і чому я
ходжу засмученим, коли мене гнітить
ворог? 11 Коли ламалися мої кості,
мною гордували мої вороги, коли вони говорили мені кожного дня: Де є
твій Бог? 12 Чому ти засмучена, моя
душе, і чому мене тривожиш? Поклади надію на Бога, бо визнаватимуся
Йому! Спасіння мого лиця і мій Бог!

(в конеw, ра'зђм# сн~в# коре'ѓ^в#, м~а)1.
м#же ѓ%бразомъ жела'етъ е^ле'нь на и^сточникы водны'а, сі'це жела'етъ дш~а моя
к тебњ бж~е” възжада дш~а моя к# б~ђ,
[крњпкомђ]2, живо'мђ” когда прїидђ, и^
ја^влюся лицђ бж~їю; быша [сле'зы моя мнњ]3
хлњбъ дн~ь и^ ноu, внегда гл~ати м^и на вся'къ дн~ь,
гдњ е^сть б~ъ твой; Сїа помянђхъ, и^ и^злїахъ на'
мя дш~ђ мою, ја%ко проидђ` в мњсто кро'ва ди'вна,
да'же до до'мђ бж~їа, въ гласњ ра'дованїа, и^ и^сповњданїа шђма празнDђющаго” в#скђ'ю приско'рбна
е^си дш~е [моя]4, и^ в#скђю съмђща'еши мя; ё^пова'й
на' б~а, ја%ко и^сповњмся е^мђ, сп~се'нїе лицђ мое^мђ
[и^]5 б~ъ мои” къ мнњ дш~а моя смђтися, сего
ради (помянђхъ)6 т^я эT земля и^ѓ^рда'нскы і^ е^рмонїимскы, эT горы ма'лы” безнDа бе'зднђ призываеT,
въ гласњ хля'бїи твои^х#” вс^я высоты` твоя` и^
волны` твоа по мнњ преидо'ша” в дн~ь заповњсть г~ь
млsть свою, и^ но'щїю пњснь [е^го]7 эT мене” мл~тва
б~ђ живота` мое^го, рекђ` б~ђ, застђ'пникъ мой е^си”
Почто` мя забы`, [и^]8 в#скђ'ю сњтђа хождђ внегда
стђжа'етъ (ми врагъ)9; Внегда съкрђшахђся
кости моя, понашахђ ми враѕи мои`” в#негда гл~ати и^мъ мн^њ на всяk дн~ь, гд^њ е^сть б~ъ твой;
Вскђю прискорбна е^си дш~е [моя`]10, и^ в#скђю смђща'еши мя`; ё^повай на' б~а, ја%ко и^сповњмся`
е^мђ. сп~се'нїе лицђ моемђ, [и^]11 б~ъ мой”

1 42-ий псалом Давида. Не описаний
в євреїв.
Суди мене, Боже! І розсуди мою
справу в непреподобнім народі! Спаси мене від неправедної і обманливої
людини! 2 Бо Ти, Боже, є моєю си-

(ўлоM двDвъ м~в)1, (неѓ^пі'санъ эT е^вре'й”)
ђди` ми бж~е, и^ разсђди` прю мою, эT ја^зы'ка непреподо'б#на, эT чл~ка неправеDна и^
льсти'ва и^зба'ви м^я” ЈА/ко т^ы е^си бж~е
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держа'ва моя`, в#скђ'ю эTри'нђ мя, и^ в#скђю сњтђя хожDђ внегда стђжа'етъ врагъ (-)2; посли
свTњ твой, и^ і'стинђ твою. та` м^я наста'виста, и^ в#ведо'ста м^я в# горђ ст~ђ'ю твою, и^ в#
жили`ща твоя” И$ в#ни'дђ к# жертвеникђ бж~їю,
к# бг~ђ веселящемђ ю'ность мою” и^сповњмся
тебњ в# гђ'слеX б~е, б~е мой” Вскђю' прі'ско'рбна е^си
дш~е [моя`]3, и^ в#скђю смђща'еши м^я; ё^повай
на' б~а, ја%ко и^сповњмся е^мђ. сп~се'нїе лица`
мое^^го, и^ бг~ъ мой”
(Сла'ва”)

криM и~

(В конеw, сн~въ коре'ѓv, (разђмъ)1” м~г)2”
Бе~ ё^ши'ма на'шіма ё^слы'шахоM, (и^) эTц~ы
на'ши възвњсті'ша нам#” дњ'ло, е^же съдњ'ла въ дн~ехъ иX, въ дн~ех# пе'рвыX” Рђка`
твоя` ја^зы'кы потреби` и^ насади я&” ѓ^зло'би лю'ди, и^ і^згна я&” не (ѓ^рђжїем#)3 бо свои^м#
наслњдиша зе'млю, и^ мы'шца и^х# не сп~се` иX” н^о
десни'ца твоя` и^ мы'шца твоя`, и^ просвњщенїе
лица твое^го, ја%ко бл~говолил# е^си в нихъ” Ты е^си
саM цр~ю мой и^ б~е мой, заповњдааи` сп~се'нїа
і^а'ковля” ѓ^ тебњ врагы` на'ша и^збодемъ рогы`,
и^ ѓ^ и'мени твое^м# ё^ничижи'м# въста'ющаа на
ны” не на лђкъ бо^ мой ё^пова'ю, и^ (ѓ^рђжїе)4
мое не сп~се'т# мене” спsлъ бо е^си насъ эT стђжа'ющыX нам#, и^ ненавидящиX насъ посрамилъ
е^си” ѓ% бѕ~њ похва'лимся весь дн~ь, и^ ѓ^ и'мени
твоеM и^сповњмыся въ вњкы” (-)5 Нн~њ же эTри'нђ, и^ посрамилъ е^си наs, и^ не и^зы'деши [б~е]6
в си'лахъ на'шиX” Възвратил# е^си наs в#спять при
враѕњх# нашиX, и^ ненави'дящеи насъ расхыща'хђ
себњ” дал# е^си насъ ја%ко ѓ^вця снњди, и^ въ
ја^зы'цехъ раз#сњялъ ны е^си” эTдастъ люди
своя бес цњны`, и^ не бњ мно'жество в# восклица'ниX на'шиX” Положилъ е^си наs поношенїе съсњ'домъ на'шим#, подража'нїе и^ порђга'нїе сђщыM
ѓ^крsтъ насъ” положилъ е^си наs в# при'тчђ въ
ја%зы'цеX, покива'нїю главњ в лю'деX” Ве'сь дн~ь сраM
мой предо' мною е^сть, и^ стђдъ лица` мое^го
покры` мя” эT гласа (понаша'ющиX)7 и^ (ѓ^клевета'ющыX)8, эT лица` вражїя и^ і^згоня'щаго” Сїа
вс^я прїидо'ша на ны, и^ не забы'хом# тебе`, и^
не непра'вдихоM в# завњтњ твое'мъ. и^ не эTстђпи` въспять срDце на'ше, и^ ё^клонил# е^си
стеѕя на'ша эT пђти` твое^го” ја%ко смириl е^си
наs на мњ'стњ ѓ^злобле'нїя, и^ прикры` н^ы сњнь
смертная” А/ще забы'хом# и'мя б~а на'шего, и^
а'ще въздњхоM рђ'ки на'ша к# бг~ђ чюжемђ, не
бг~ъ ли взы'щетъ сихъ; той б^о совњсть
таи'нная срDца” *ЈА/ко тебе ради ё^мерщ#вя'еми
е^смы весь дн~ь, в#мњнихомся ја%ко ѓ^вця` зако913

лою. Чому Ти мене відкинув і чому
ходжу, сумуючи, коли натискає ворог? 3 Пошли твоє світло і твою
правду! Вони мене настановили і повели мене до твоєї святої гори і до
твого поселення. 4 І ввійду до божого
жертовника, до Бога, що розвеселяє
мою молодість. Визнаватимуся Тобі
в гуслях, Боже! Мій Боже! 5 Чому ти
смутна, моя душе і чому мене тривожиш? Поклади надію на Бога, бо
визнаватимуся Йому! Спасіня мого
лиця і мій Бог!
Слава...
1 На кінець. Кореєвих синів.
Врозумлення. 43-ій.
2 Боже! Нашими вухами ми почули, і наші батьки нам сповістили діло, яке Ти вчинив в їхніх днях, в давніх днях. 3 Твоя рука вигубила народи, і Ти їх насадив, Ти завдав зло народам і їх викинув, 4 бо вони не успадкували землю своєю зброєю. І їхня рука їх не спасла, але твоя правиця і твоє рамено, і освітлення твого
лиця, бо Ти їх вподобав. 5 Ти сам,
мій царю і мій Боже, Той, що заповідаєш спасіння Якова! 6 В Тобі проколемо наших ворогів рогами! І в
твоєму імені вважатимемо за ніщо
тих, що повстають проти нас! 7 Бо не
надіюся на мій лук, і моя зброя мене
не спасе. 8 Бо Ти нас спас від тих, що
нас гнітили, і засоромив тих, що нас
ненавиділи. 9 В Бозі похвалимося
ввесь день! І в твоєму імені визнаватимемося навіки! 10 Тепер же Ти відкинув і засоромив нас. І не вийдеш,
Боже, в наших силах. 11 Ти повернув
нас назад перед нашими ворогами, і
ті, що нас ненавиділи, собі розграбували. 12 Ти дав нас, як овець, на їжу і
розсіяв нас між народами. 13 Ти віддав свій народ без ціни, і не було множества у їхній виміні. 14 Ти поклав
нас погордою нашим сусідам, висміюванням і посміховищем тим, що довкруги нас. 15 Ти нас поставив у притчу між народами, покиваням голови
між народами. 16 Цілий день мій сором є переді мною, і мене покрило засоромлення мого лиця 17 від голосу
тих, що гордують і обмовляють, від
лиця ворога і того, що переслідує. 18
Це все прийшло на нас, і ми не забули Тебе і не поступили неправедно
у твоїм завіті, 19 і назад не відступило наше серце. І Ти звернув наші стежки з твоєї дороги, 20 бо Ти упокорив нас на місці, де чинили зло. І нас
покрила тінь смерті. 21 Якщо ми забули ім’я нашого Бога і якщо ми підняли наші руки до чужого Бога, 22 чи
Бог це не дослідить?! Бо Він знає
скрите серця, 23 *бо задля Тебе нас
вбивають ввесь день, вважають нас
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як овець заколення. 24 Встань! Чому
спиш, Господи?! Воскресни і не відкинь до кінця! 25 Чому відвертаєш
твоє лице, забуваєш нашу бідно ту і
наш біль? 26 Бо наша душа упокорена до землі, наш живіт прилип до
землі. 27 Воскресни, Господи! Поможи нам і спаси нас задля твого імені!

ленїа” в#ста'ни, въскђ'ю спи'ши г~и; въскрsни, и^
не эTри'ни до конца” в#скђю лице твое эTвраща'еши, забыва'еши ни'щетђ на'шђ и^ печаль
на'шђ; ја%ко смирися в# перьсть дш~а на'ша,
прилпе земли ё^тро'ба на'ша” Въскрsни г~и, помоѕи` наM, и^ и^зба'ви насъ и^мени ради твое^го”

1 На кінець. Про тих, що змінилися.
На врозумлення Кореєвих синів.
Пісня про улюбленого. 44-ий.
2 Моє серце видало добре слово. Я
говорю мої діла цареві. Мій язик –
тростина писаря, що пише швидко. 3
Гарний красою, понад людських синів, благодать вилилася у твоїх губах.
Через це Бог тебе поблагословив навіки. 4 Підпережи свою зброю на твоїм бедрі, сильний твоєю красою і твоєю пристойністю, 5 і натягни, і хай
щастить. І царюй задля правди, і лагідності, і справедливості, і тебе подиву гідно настановить твоя правиця.
6 Твої стріли вигострені, сильний.
Під тобою впадуть народи в серці ворогів царя. 7 *Твій престіл, Боже, навіки віків! Палиця праведності – палиця твого царства! 8 Ти полюбив
справедливість і зненавидів беззаконня, через це помазав Тебе, Боже, Бог
твій олією радості радше, ніж твоїх
причасників. 9 Смирна, і стакт, і касія від твоїх риз – від тягару слонових, якими тебе розвеселили дочки
10 царів у твоїй славі. Перед тобою
стала цариця, по правиці у тебе, зодягнена в позолочені шати, прикрашена. 11 Послухай, дочко, і глянь, і
прихили твоє вухо, і забудь твій народ і дім твого батька! 12 І цар бажатиме твоєї краси, бо той є твоїм паном, 13 і йому поклоняться і дочки
Тиру з дарами, багаті народу складатимуть моління до твого обличчя. 14
Вся слава царської дочки всередині,
вона зодягнанена в золотих мережках, прикрашена. 15 Будуть приведені
до царя дівчата вслід за нею, її кревні
будуть приведені до тебе. 16 Будуть
приведені в веселості і радості, будуть введені до церкви царя. 17 Замість твоїх батьків народилися твої
сини. Ти їх настановиш князями по
всій землі. 18 Згадаю твоє ім’я в усякому роді і роді. Через це народи визнатимуться тобі навіки і навіки віків!

(В конеw, ѓ^ и^змњншиXся сн~в# коре'ѓv в#
ра'зMђ, пњснь ѓ^ възлюбленнеM м~д)1
ры'гнђ срDце мое сло'во бл~го, гл~ю а%зъ дњла моя цр~е'ви” ЈА/зыk мой, трость кни'жника скоропі'сца” красе'нъ добро'тою паче
сн~въ члчsкыX, и^злїа'ся блгDдть въ ё^стнаX
твои^х#, сего ради блsви тя б~ъ в# вњкъ” Препоя'ши (ѓ^рђжїе)2 свое по' бедрњ твой си'лне”
Красото'ю твоею` и^ добро'тою твоею`, и^ наляци,
и^ ё^спњва'й, и^ црsтвђй” и%стины раd и^ кро'тости
и^ пра'вды, и^ наста'виT тя ди'вно десни'ца
твоя`” стрњлы твоя и^з#ѓщ
^ ре'ны си'лне, людїе
поD тобою падђт#, в# срDци врагъ цр~е'въ” *прsтлъ
твой б~е в# вњкъ вњка, же'злъ пра'вости, же'злъ
црsтвїа твоего” възлюбилъ е^си правдђ, и^ възненави'дњ безаконїе” Сего ради пома'за т^я бж~е
б~ъ твой, е^ле'ѓ^мъ радости паче прича'стникъ
твоиX” Змљ=рна и^ стакти и^ касі'а, эT ри'зъ
твоиX, эT тяжести слоновых#, и^з ниXже възвесели'ша т^я дще'ря цре'й въ чsти` твоей” ПреDста
цр~ца ѓ^деснђ'ю тебе, в ри'заX позлаще'ннахъ ѓ^дња'на, преё^краше'нна” Слы'ши дщи`, и^ ви'ждь, и^
приклони` ё^хо твое`, и^ забђ'ди лю'ди твоя, и^
домъ эTц~а твоего” [И$ вожделњеT]3 цр~ь добро'тњ
твой, ја%ко той е^сть г~ь твой, и^ [поклони'шися]4 е^мђ” [и^ дщи`]5 ти'рова съ да'ры, лицђ
твое^мђ помо'лятся бога'тїи людьстїи” [Вся`
сла'ва дщере цр~е'вы]6 в#нђт'рь, рясны` златы'ми
ѓ^дња'на преё^краше'на” приведђтся цр~ю дв~ы в#
слњдъ ея`, бли'ж#няа` ея` приведђт'ся тебњ,
приведђт'ся въ весе'лїе и^ радость. в#ведђтся в#
цр~ковь цр~е'вђ” Вмњ'сто эTц~ъ твоиX быша [сн~ове
твои`]7, ё^ста'виши иX кн~ѕя по все'й земли`”
Помянђ` и%мя твое` во вся'коM ро'дњ и^ ро'дњ”
Сего ради людїе и^сповњдятся тебњ в# вњк#,
и^ въ вњк# вњка”

1 На кінець. Для синів Корея. Про
сховане. 45-ий псалом.
2 Наш Бог – сховок і сила, помічник в бідах, що дуже нас захопили! 3
Через це не злякаємося, коли земля
тривожиться і гори переставляються
в морські серця. 4 Зашуміли і стривожилися їхні води, гори стривожилися

(В конеw, сн~въ, коре'ѓ^въ, ѓ^ таи'нныX
ўало'мъ, м~е)1”
г~ъ намъ прибњжище и^ си'ла, помо'щникъ в# скорбехъ ѓ^брњтших# ны ѕњло”
Сего ради не ё^бои'мся в#негда смђщае^тся земля, и^ прелагаюTся го'ры в срDця
морская” Въз#шђмњша и^ смђти'шася во'ды
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и^х#, смђти'шася го'ры крњпостїю е^го” (-)2 Рњчная ё^стромле'нїа веселятъ граD бж~їи, ѓ^ст~илъ
е^сть село` свое вы'шнїи” Бг~ъ посредњ` е^го, [и^]3 не
подви'жится, помо'жетъ е^мђ бг~ъ ё%тро заё%тра” Смђтишася ја^зы'ци, ё^клони'шася црsтвїа, дастъ глаs свой [вы'шнїи]4, потрясе'ся
земля” г~ь силъ с на'ми, застђ'пниk нашь бг~ъ
і^а'ковль” [-]5 Прїидњте, [и^]6 ви'дњте дњ'ла бж~їя,
ја^же положи чюдеса` на земли`, эTе^мля бра'ни до
конца земли” Лђ'къ съкрђшиT, и^ сло'митъ ѓ^рђжїе, и^ щиты` съж#жеT ѓ^гнемъ” ё^пра'знDитеся,
и^ разђмњите, ја^ко а^зъ е^смь бг~ъ. възнесђ'ся
въ ја%зы'цеX, възнесђ'ся на зеMли`” г~ь си'лъ с нами,
застђ'пникъ на'шъ бг~ъ і^а'ковлъ”
(Сла'ва”)
(В конеw сн~въ коре'ѓv. ўалоM, м~ѕ)1” (кgа з~”)
си ја^зы'цы въсплеща'те рђка'ми, въскли'кнњте бг~ђ гла'сомъ ра'дости. ја%ко г~ь
вы'ш#нїи, стра'шенъ, цр~ь ве'леи по всеи
зеMли`, покори люd наM, и^ ја^зы'кы поD ногы
на'шя” и^збра на'м# достоа'нїе свое, добро'тђ і^а'ковлю ю&же възлюби`” [-]2 в#зы'де б~ъ в# въскликнове'нїи, г~ь въ гла'сњ трђ'бнњ” по'йте б~ђ на'шемђ, по'ите. по'ите цр~е'ви на'шемђ, по'ите” ја%ко
цр~ь всей зеMли б~ъ, по'ите разђ'мно” Въц~ри'ся б~ъ
наD ја%зы'кы, б~ъ сњди'тъ на престо'лњ ст~њм#
свое^мъ” Кн~ѕи люDстїи събра'шася съ бм~ъ а^враа'млем#, ја%ко бж~їи держа'внїи земли ѕњло` възнесо'шася”
(Пњснь ўалма, сн~въ коре'ѓвъ,
втораго сђбо'ты, м~з)1”
е'леи г~ь, и^ хваленъ ѕњло, в# градњ бг~а
нашего, в# горњ ст~њй е^го, бл~гокоре'нномъ
ра'дованїем# всея` земля`, го'ры сїѓ'нскїа
ре'бра сњ'верова, граD цр~я вели'каго” бг~ъ в
тяжестеX е^го зна'ем# е^сть, е^гда застђпа'етъ
и&” ја^ко с^е цр~їе [зем#стїи]2 събра'шася, снидошася в#кђ'пњ” тїи видњвше та'ко диви'шася,
смђти'шася поDвиза'шася, тре'петъ прїа'тъ
я&” т^ђ болњзни ја%ко раждающой, дх~омъ бђрноM
съкрђши'ши корабля` џарсїискїа” ја%коже слы'шахом#, тако и^ видњхоM. въ градњ г~а си'лъ, въ
градњ бг~а на'шего” б~ъ ѓ^снова` и& в# вњкъ” (-)3
Прїа'хомъ б~е млsть твою, посредњ` людїи твоиX”
по' и^мени твое^мђ бж~е, та'ко и^ хвала` твоя` на
концыX земля`, пра'вды и^сполнь десни'ца твоя”
да възвесели'т#ся гора сїѓ'нская, [и^]4 възрадђются дще'ря і^ю^де'йскыя, сђдебъ ради твои^хъ г~и” ѓ^быдњте сїѓ'нъ, и^ прїимњте и&,
възвњсти'те в# столпXњ е^го” положи'те срDца ва'915

його силою, 5 річні буяння веселять
боже місто. Всевишній освятив своє
поселення. 6 Бог посеред нього. І не
зрушиться. Бог йому допоможе рановранці. 7 Стривожилися народи. Відхилилися царства. Всевишній видав
свій голос – земля затряслася. 8 З
нами Господь сил. Наш заступник –
Бог Якова. 9 Прийдіть і побачте божі
діла! Які чуда Він поклав на землі, 10
спиняючи війни до кінця землі! Він
знищить лук і розіб’є зброю, і спалить щити вогнем. 11 Спочиньте і
зрозумійте, що Я є Бог! Піднімуся
вгору в народах, підведуся вгору на
землі. 12 З нами Господь сил! Наш
заступник – Бог Якова!
Слава...
1 На кінець. Кореєвих синів. 46-ий
псалом. Катизма 7-а.
2 Всі народи! Заплескайте руками!
Закричіть до Бога голосом радості! 3
Бо Всевишній Господь – страшний,
великий цар по всій землі! 4 Він
підкорив нам народи і народи під наші ноги, 5 вибрав нам своє насліддя –
красу Якова, яку полюбив. 6 Бог пішов в оклику! Господь в трубному голосі! 7 Співайте нашому Богові! Співайте! Співайте нашому цареві! Співайте! 8 Адже Бог – цар всієї землі!
Співайте з зрозумінням! 9 Бог зацарював над народами! Бог сидить на
своєму святому престолі! 10 Людські
князі зібралися з Богом Авраамовим,
бо Божі силачі землі дуже піднялися!

1 47-а пісня псалма. Кореєвих синів.
Другого суботи.
2 Великий Господь і дуже хвалений в місті нашого Бога – в його святій горі 3 добре укоріненою радістю
всієї землі. Сіонські гори, північні ребра, – місто великого царя. 4 Бог в
його тягарях пізнається, коли заступається за нього! 5 Бо ось земські
царі зібралися, зійшлися разом, 6 ті,
побачивши таке, здивувалися, стривожилися, захиталися. 7 Їх охопило
тремтіння. Там болі, наче тої, що родить. 8 Бурним духом Ти знищиш
тарсійські кораблі. 9 Так як почули,
так і ми побачили в місті Господа
сил, в місті нашого Бога. Бог заснував його навіки. 10 Боже! Ми одержали твоє милосердя посеред твого
народу 11 за твоїм іменем. Боже! Так
і твоя хвала до кінців землі, Твоя
правиця повна праведності. 12 Хай
розвеселиться Сіонська гора і зрадіють юдейські дочки задля твоїх судеб, Господи 13 Оточіть Сіон і охопіть його! Сповістіть на його баштах!

47,14
14 Покладіть ваші серця на його
силу, і розділіть його дім, щоб ви
розповіли в іншому роді! 15 Бо Той є
нашим Богом навіки і навіки віків!
Той нас пастиме навіки!
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1 На кінець. Кореєвих синів. 48-ий
псалом.
2 Почуйте це всі народи! Послухайте всі, що живете у вселенній! 3
Земні ж і людські сини! Разом багатий і бідний! 4 Мої уста викажуть
премудрість і повчання мого серця –
розум. 5 *Прихилю моє вухо у притчах. Відкрию мою загадку в псалтирі,
6 чому боюся в лютому дні. Беззаконня моєї п’яти мене оточить. 7 Ті,
що надіються на свою силу і на множество свого багатства, хваляться. 8
Брат не визволить – чи визволить чоловік? Не дасть Богові виміну за себе
9 і ціну визволення за свою душу. 10
І він потрудився на віки і житиме до
кінця. Не побачить знищення, коли
бачить премудрих, що вмирають. 11
Безумний і нерозумний разом загинуть і залишать чужим своє багатство; 12 і їхні гроби – їхні помешкання навіки, їхнє поселення з роду і
в рід. Назвали свої імена на земних,
13 і чоловік, будучи в пошані, не зрозумів. Він прирівняний до нерозумного скота і уподібнився до них. 14
Така їхня дорога – їм згіршення. І
після цього в своїх устах милуватимуться. 15 Були покладені, як вівці в
аді. Їх пастиме смерть, і ними вранці
володітимуть праведні. І їхня поміч
постаріється в аді, вони були відкинені від своєї слави. 16 Одначе Бог
визволить мою душу з адової руки,
коли візьме мене. 17 Не бійся, коли
розбагатіє людина або коли помножиться слава його дому. 18 *Бо коли
вона помирає, – чи не покине все? І з
ним його слава не зійде. 19 Бо його
душа благословитиметься в його житті, визнається тобі, коли йому вчиниш добро, 20 поселиться аж до роду
своїх батьків, аж довіку не побачить
світло. 21 І чоловік, будучи в пошані,
не зрозумів, прирівнявся до нерозумної скотини і уподібнився до них.

Псалми 49,6

ша в^ си'лђ е^го, и^ раздњли'те [домъ]5 е^го, ја%ко
да повњ'сте в ро'дњ и^номъ” ја%ко то'и е^сть б~ъ
[-]6 нашъ в вњкъ, и^ въ вњкъ вњка, то'и ё^пасе'тъ насъ въ вњ'кы”

Слава...

(В конеw сн~въ коре'ѓвъ, ўалоM, м~и)1”
у^слы'шите сїя вс^и ја^зы'цы, вънђши'те
вс^и живђщеи` по вселе'ннњй” земнїи же, и^
сн~ве члчsтїи, в#кђ'пњ богатъ и^ ё^богъ”
ё^ста` моя` въз#гл~тюъ премђ'дрость, и^
поё^че'нїе срDца мое^го ра'зёM” *Приклоню въ (притчяX)2 ё^хо мое, эTве'рзђ въ ўалты'ри гана'нїе
мое, в#скђю бою'ся в# дн~ь лют#; безако'нїе пяты` моеа` ѓ^быдеT м^я” надњющеи`ся си'лњ своей,
и^ мно'жествоM бога'т#ства свое^го хваля'щеся” браT
не и^зба'витъ, и^зба'вить л^и чл~къ; не дастъ
бг~ђ и^змњны за ся, и^ цњнђ збавле'нїа дш~а
своеа`, и^ ё^трђди'ся в# вњкъ, и^ живъ бђдет#
до конца” (-)3 не ё^зритъ па'гђбы, е^гда ви'дитъ премђ'дрыя ё^мира'ющя” в#кђ'пњ безђ'менъ и^ несмы'сленъ поги'бнета, и^ ѓ^ста'вяT чюжи'мъ богатъство свое, и^ гро'би и^хъ, жили'ща
и^хъ в# вњкъ” селе'нїа и^хъ в ро'дъ и^ ро'дъ, нареко'ша и^мена` своя на земных# [-]4” И$ чл~къ въ
чести` сый не разђмњ`, приложи'ся скотомъ несмы'сленымъ, и^ ё^подобися и^мъ” Сей пђть иX
съблазнъ иM, и^ по си'х# въ ё^стњхъ своиX бл~гои^зво'ляT” (-)5 ЈА/ко ѓ^вця въ а'дњ положе'ни сђть,
смерть ё^пасе'тъ и^х#, и^ ѓ^блада'ютъ и^ми пра'вїи заё^тра, и^ по'мощъ и^хъ ѓ^бетшае^тъ въ
а^дњ, эT сла'вы своеа` [и^зриновени бы'ша]6” ѓ^баче
б~ъ и^зба'віT дш~ђ мою` и^з рђкы а%довы, е^гда
прїеMлеT мя” [-]7 не ёбо'йся, е^гда разбога'тњетъ
чл~къ, и^ли е^гда ё^мно'жится сла'ва до'мђ е^го”
*ЈА/ко (е^гда ё^мира'етъ, не)8 ѓ^ста'вит# ли вс^я,
ниже сни'детъ с ни'мъ слава е^го. ја%ко дш~а е^го
во животњ` е^го блsви'тся, и^сповњсть ти ся
е^гда бл~го сътвори'ши е^мђ” вселится да'же до
ро'да эTц~ь свои'хъ, да'же до' вњка не ё'зритъ
свњта” [и^]9 чл~къ въ чsти сый не разђмњ, приложи'ся скотњхъ несмы'сленыX, и^ ё^подо'бися иM”
(Слаv,)

1 49-ий псалом. Асафовів.
Бог Богів, Господь сказав і прикликав землю від сходу сонця до заходу. 2 З Сіону шляхетність його
краси. Бог явно прийде, 3 наш Бог. І
не замовкне. Вогонь загориться перед ним і довкруг нього сильна буря.
4 Прикличе небо вгорі і землю, щоб
судити свій народ. 5 Зберіть йому
його преподобних, що завіщають його завіт в жертвах! 6 І небеса спо-

(ўлоM а^са'фовъ м~џ”)1
г~ъ бг~о'мъ г~ь гл~а, и^ призва зе'млю, эT
въстокъ сл~нца до западъ. эT сїѓ'на
бл~голњпїе красоты е^го” Бг~ъ ја^вњ прїидетъ, б~ъ нашъ, и^ не премолчи'тъ”
ѓ%гнь преD ни'мъ възгори'тся” и^ ѓ'крестъ е^го
бђ'ря ѕњлна” Призоветъ нб~о свы'ше, и^ землю
раз#сђди'ти лю'ди своя” Съберњте е^мђ прпDбныя е^го, завњща'ющая завњт# е^го ѓ^ жертваX”
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и^ възвњстятъ нб~са пра'вдђ е^го, ја%ко бг~ъ сђдїи е^сть” (-)2 Слы'шите людїе мои`, и^ възг~лю
вамъ і^ил~ю, И$ засвњдительствђю т^и. бг~ъ
бг~ъ твой е^смь а^зъ” не ѓ^ жертвах# твои^хъ ѓ^бличю`
т^я, вс^есож#женїа же (-)3 предо мно'ю сђть вы'нђ” не
прїимђ эT домђ твоего телця`, ни эT стDа твои^хъ козлы`” ЈА/ко мои` сђть вс^и ѕвњ'рїе дђбра'внїи,
скоти в горахъ и^ въло'ве” Позн^ахъ вс^я птица
небесныя, и^ красота се'льнаа` съ мною е^сть; А/ще
вза'лчю, не (рекђ тебњ)4” *моя` бо е^сть вселе'н#ная, и^
и^сполне'нїе е^я`” е^да я'мъ мяса` ю'нча; и^ли кро'вь
козлїю пїю; пожри` бв~и жер#твђ хвалњ, и^ възда'ждь
вы'шнемђ ѓ^бњты твоя” И$ призови` м^я в# дн~ь
печя'ли [твоеа]5, и^ и^зба'влю т^я, и^ просла'виши
м^я” (-)6 Грњшникђ же рече бг~ъ, в#скђ'ю ты повњдаеши ѓ^правDанїя моя, и^ въспрїе'млеши завњтъ мои ё^сты` твои'ми; Ты же възненавидњ
наказа'нїе, и^ эTврьже словеса моя в#спять; А$ще
видяше та'тя, теча'ше с нимъ, и^ съ прелюбодње'мъ ё^ча'стїе свое полага'ше” Оу^ста твоа` ё^мно'жиша зло'бђ, и^ ја^зы'къ твой съплета'ше льще'нїя” Сњдя на брата' своего клевета'ше, и^ на сн~а
мт~ре свое^я полага'ше събла'знъ” Сїя сътворилъ
е^си, и^ ё^молчах#” възнепщевалъ е^си безаконїе, ја%ко
бђдђ тебњ подо'бенъ” ѓ^бличю' т^я, и^ предьпоста'влю пред# лицемъ твои'мъ [грњхи твоя]7” разђмњте же сїя` забываю'щеи` бг~а, да не когда`
похи'титъ, и^ не бђ'детъ и^збавляаи`, жертва
хвалњ` просла'вит м^я, и^ т^ђ пђть, и^мъже
ја%вля е^мђ сп~се'нїе [мое]8”

вістять його праведність, бо Бог є
суддя. 7 Послухай, мій народе! І
скажу вам, Ізраїле! І тобі засвідчу.
Бог, твій Бог Я є! 8 Не оскаржу тебе
за твої жертви, цілопалення ж є
постійно переді мною. 9 Не прийму
телят з твого дому ані козлів з твоїх
стад, 10 бо моїми є всі звірі лісу,
скотина в горах і воли. 11 Я пізнав
всіх небесних птахів, і краса поля є зі
мною. 12 Якщо зголоднію, тобі не
скажу, *бо моя є вселенна і її
повнота, 13 чи їм Я м’ясо бичків або
п’ю кров козлів. 14 Принеси Богові
жертву хвали і віддай Всевишньому
твої обіти. 15 І приклич Мене в дні
твоєї скорботи – і визволю тебе, і
Мене прославиш. 16 Грішникові ж
Бог сказав: Чому ти розповідаєш про
мої оправдання і приймаєш мій завіт
твоїми устами? 17 Ти ж зненавидів
нагадування і геть відкинув мої
слова. 18 Якщо ти бачив злодія, ти
біг з ним, і свою частку клав ти з
перелюбником.
19
Твої
уста
помножили злобу, і твій язик плів
обману. 20 Сидячи, ти наговорював
проти свого брата і клав ти згіршення
проти сина своєї матері. 21 Це зробив
ти, і Я промовчав. Ти взявся за беззаконня, бо думав, що буду подібний
до тебе. Я тебе скартаю і перед твоїм
лицем поставлю твої гріхи. 22
Зрозумійте ж це, ви, що забуваєте
Бога! Шоб часом не захопив і не
забракло визволителя. 23 Жертва
хвали мене прославить! І там дорога,
якою покажу йому моє спасіння!

(В конеw ўлоM двDвъ н~)1” внегда
прїити к немђ наџа'нђ пррoкђ” е^гда
вниде к вирсавеи` [к женњ ё^рїевњ]2”
оми'лђи м^я бж~е, по велицей млsти
твоей” И$ по мно'жествђ щедро'т# твои^хъ, ѓ^цысти безако'нїа моа`” наи^паче ѓ^мы'и мя эT безако'нїя мое^го`, и^ эT
грњха` мое^го` ѓ^чисти м^я” ја%ко безако'нїе мое`
а^зъ зна'ю, и^ грњх# мой предо мною е^сть вынђ”
тебњ е^ді'номђ съгрњшихъ, и^ лђка'вое преD тобою сътворихъ” *ја%ко да ѓ^правди'шися в# слов#есњхъ свои^хъ, и^ побњдиши внегда сђдити
т^и” Се б^о въ безако'нихъ зачатъ е^смь, и^ въ
грњсњхъ роди м^я мт~и моа” се` б^о и'стинђ
възлюбилъ е^си, безвњстная и^ та'инная премђдрости твоеа` ја%ви'л# м^и е^си” ѓ^кропи'ши м^я
љ=ссо'помъ, и^ ѓ^чи'щђся. ѓ^мые'ши м^я, и^ паче
снњга ё^бњлю'ся” слђ'хђ мое^мђ даси ра'дость и^
веселїе, възрадђются кости` смире'нныя” эTврати` лице твое эT грњхъ мои^хъ, и^ вся безаконїя моа ѓ^цисти” СрDце чи'сто съѕи'жди въ

1 На кінець. 50-ий псалом Давидів. 2
Коли до нього прийшов пророк
Натан. Коли той ввійшов до Вирсавії,
Урієвої жінки.
3 Помилуй мене, Боже, за великим
твоїм милосердям. І за множеством
твоїх щедрот очисть мої беззаконня.
2 Найбільше омий мене від мого
беззаконня і очисть мене від мого
гріха. 5 Бо я знаю моє беззаконня, і
мій гріх є постійно переді мною. 6
Тобі єдиному я згрішив і зробив погане перед тобою. *Щоб Ти оправдався у своїх словах і переміг, коли
судитимеш, 7 ось бо в беззаконнях є
я зачатий і в гріхах мене породила
моя матір. 8 Ось бо правду Ти полюбив, невідоме і таємне Твоєї премудрості Ти мені об’явив. 9 Покропиш мене іссопом – і очищуся. Обмиєш мене – і вибілюся більше від
снігу. 10 Моєму слухові даси радість
і веселість. Зрадіють упокорені кості.
11 Відверни твоє лице від моїх гріхів
і очисть всі мої безаконня. 12 Чисте
серце збудуй в мені, Боже! І обнови
праведний дух у нутрощах моїх!
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13 Не відкинь мене від твого лиця! І
твого святого духа не відніми від
мене! 14 Віддай мені радість твого
спасіння і владним духом мене
скріпи! 15 Навчу беззаконних твої
дороги, і безбожні повернуться до
Тебе. 16 Визволи мене від крові,
Боже! Боже мого спасіння! Мій язик
зрадіє твоєю справедливістю. 17
Господи! Відкриєш мої губи і мої
уста сповістять твою хвалу. 18 Бо,
якщо б Ти забажав жертву, я, отже,
дав би. Цілопаленням Ти не милуєшся. 19 Жертва Богові – побитий
дух. Побитим і упокореним серцем
Бог не погордить. 20 Господи! Вчини
добро Сіонові у твоїй милості! І хай
будуть збудовані єрусалимські мури!
21 Тоді милою буде жертва праведності, приношення і цілопалення.
Тоді на твій жертовник покладуть
телят.
Слава...

мнњ бж~е, и^ дх~ъ пра'въ ѓ^бнови` въ ё^тробњ
мое'й” Не эTве'рѕи мене эT лица твое^го, и^ дх~а
ст~аго твое^го не эTи'ми эT мене” воздажDь м^и
ра'дость сп~се'нїа твое^го, и^ дх~ом# влDчномъ ё^тверди' мя” Наё^чю безако'нныа` пђтеM твои'мъ, и^ нечести'вїи к тебњ ѓ^братя'тся” и^зба'ви м^я эT кровїи б~е, бж~е сп~се'нїя моего, възра'дђется ја%зы'къ мой пра'вдњ твоей г~и ё^стнњ мой эTве'рзеши, и^ ё^ста` моя` възвњстят#
хвалђ` твою” ЈА/ко а%ще бы въсхотњлъ же'ртвњ,
далъ бымъ' ё^бо” Всесож#же'нїя не бл~говоли'ши.
жрьтва бг~ђ, дх~ъ съкрђшеn” срDце съкрђшено и^
смиренно бг~ъ не ё^ничижи'тъ” Оу^блажи` г~и
бл~говоле'нїем# твои'мъ сїѓ'на, и^ да съѕи'ждђтся стњны і^ерsли'мъскїа” Тогда бл~говолиши
жертвђ пра'вдњ, възноше'нїе и^ всесъжега'емая”
тогда възложа'тъ на ѓ^лта'рь твой телця”
(Сла'ва.)

1 На кінець. Розуму Давидового. 51.
2 Коли прийшов Доїк ідумейський і
сповістив Саулові, і сказав йому:
Давид прийшов до Авімелехового
дому.
3 Чому сильний хвалишся в злобі
беззаконня ввесь день? 4 Твій язик
задумав неправедність. Ти зробив обману, наче вигострена бритва. 5 Ти
полюбив злобу понад доброту, неправедність радше, ніж говорити
правду. 6 Ти полюбив всі потопні
слова, язику обманливий, 7 через це
Бог тебе знищить до кінця. Він тебе
вирве і тебе переселить від твого
поселення і твій корінь з землі живих. 8 Праведні побачать і злякаються, і його висміять, і скажуть: 9 Ось
чоловік, який не поклав собі Бога за
помічника, але надіявся на множество свого багатства і скріпився своєю
марнотою! 10 Я ж наче плідне оливкове дерево в домі Бога. Я поклав
надію на боже милосердя навіки і
навіки віків. 11 Визнаватимуся Тобі
навіки, бо Ти вчинив, і терпітиму
твоє ім’я, бо добре перед твоїми преподобними!

(В конеw разђма дввDъ, н~а)1. внегда`
прїити дои'кђ и^дђме'искђ, и^
възвњстити саё^лђ, и^ рещи` е^мђ,
прїиде двDъ, в доM а^ві'мелехоv”
то' ся хва'лиши в# зло'бњ си'лне, беза'конїе
ве'сь дн~ь; Непра'вдђ ё^мы'сли ја%зыкъ твой,
ја^ко бри'тва и^зъѓ^щре'на сътворилъ е^си
лесть” Възлюби'лъ е^си злобђ па'че бл~гостыня, непра'вдђ неже гл~ати правдђ” (-)2 възлюбилъ е^си вс^я гл~ы потопныа`, ја^зыкъ
льсти'въ” Сего ради бг~ъ разрђшиT т^я до
конца, въсто'ргнеT т^я, и^ пресели'тъ т^я эT
селе'нїя [твое^го]3, и^ ко'рень твой эT земля` живыхъ” (-)4 [-]5 ё^зрятъ пра'веднїи и^ ё^боя'тся,
и^ ѓ^ немъ въсмњю'тся и^ рекђтъ” с^е чл~къ,
и^же не положи бг~а помощника себњ” но^ ё^пова`
на мно'жество богаTства свое^го, и^ възмо'же сђетою своею. А$зъ же ја%ко ма'слина плодови'та в#
домђ бж~їи” Оу^пова'хъ на млsть бж~їю в# вњкъ,
и^ въ вњкъ вњка” и^сповњмся тебњ в# вњкъ,
ја%ко сътворилъ е^си” и^ теръплю` и%мя твое,
ја%ко бл~го преD прпDбными твои^ми”

1 На кінець. Про Маелета. Розум
Давидів. 52-ий.
2 Безумний сказав у своєму серці:
Немає Бога. Зітліли і зробилися огидними в беззаконнях. Немає того, що
чинить добро. 3 Бог з неба поглянув
на людських синів, щоб побачити чи
є той, що розуміє, або той, що шукає
Бога. 4 Всі відхилилися, разом стали
непридатними. Немає того, що чинить добро. Немає ні одного. 5 Чи всі
не розуміють, що чинять беззаконня?

(В конецъ, ѓ^ мае^ле'џњ, разђмъ дввDъ,
н~в)1”
ече безђ'менъ в# срDци свое'мъ, нњсть бг~а”
Растлњша и^ ѓ^мрази'шася в безако'нихъ,
нњсть творяи` блгsты'ня” б~ъ съ нб~се
прини'че на' сн~ы чл~ческыа, ви'дњти, а%ще
е^сть разђмњва'а, и^ли в#зыска'я б~а” вс^и ё^клони'шася, в#кђпњ непотребни бы'ша. нњсть творяи` бл~гое, нњсть до е^ді'ного” Ни` л^и разђмњваютъ вс^и дњ'лающеи` безаконїе, снњда'ющеи`
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люди моя (в# хлњба мњсто)2; Бг~а не призва'ша, та'мо ё^страши'шася стра'ха, и^дњже не
бњ` страха” ЈА/ко б~ъ рассы'па кости чл~коё^гоDником#. постыдњшася, ја%ко б~ъ ё^ничижи` и^х#”
кт^о дасть эT сїѓ'на сп~се'нїе і^ил~ево; в#негда възвратиT б~ъ плњне'нїе людїи свои^хъ, възра'дђется і^а'ковъ, и^ възвесели'тся і^ил~ь”

Ті, що поїдають мій народ замість
хліба, не прикликали Бога. 6 Злякалися від страху там, де не було страху,
бо Бог розсіяв кості тих, що догоджають людям. Завстидалися, бо Бог ними погордив. 7 Хто з Сіону дасть ізраїлеве спасіння? Коли Бог поверне
полон свого народу, Яків зрадіє й Ізраїль розвеселиться.

(В конеw В пњснеX ра'зђма дввDъ. в#негда прїити ѕифе'ѓм#, и^ ре'щи саё^ло'ви.
не се л^и двDъ кры'ется в# наs, н~г)1”
е~ въ и^мя твое сп~си' мя, и^ въ си'лњ
твое'й сђди` ми” б~е ё^слы'ши мл~твђ
мою, в#нђши` гл~ы ё^стъ моиX” ЈА/ко чюжді'и в#ста'ша на' мя, и^ крњпці'и взыскаша дш~ђ мою`, [и^]2 не преDложи'ша б~а преD собою”
(-)3 Се` бо^ б~ъ помога'етъ м^и, и^ г~ь застђ'пникъ дш~и мое'й” эTврати'тъ зла'я врагом#
мои^мъ, и^стиною твоею` потреби` иX” во'лею пожрђ` тебњ, и^сповњмся и^мени твое^мђ г~и, ја%ко
бл~го” ја%ко эT вся'кыя печали и^зба'ви м^я, и^ на
враги` моя възZрњ ѓ%ко мое”

1 На кінець. В піснях розуму
Давидового. 2 Коли прийшли зіфеї і
сказали Саулові: Чи ось не Давид
ховається в нас? 53-ій.
3 Боже, в твоє ім’я! Спаси мене і в
твоїй силі суди мене! 4 Боже! Вислухай мою молитву! Почуй слова
моїх уст, 5 бо чужі повстали проти
мене. І сильні шукали моєї душі, і не
поставили Бога перед собою.6 Бо ось
Бог мені помагає і Господь – заступник моєї душі! 7 Він відверне зло моїм ворогам, Вигубить їх твоєю правдою! 8 Добровільно принесу Тобі
жертву, визнаватимуся твоєму імені,
Господи, бо добре! 9 Бо Ти мене визволив з усякого клопоту і на моїх ворогів поглянуло моє око.

В конеw пњснеX, разђмъ [а^са'фовъ]1,
н~д)2
нђши` б~е мл~твђ мою, и^ не презри` моле'нїа мое^го. воньми` м^и, и^ ё^слы'ши м^я”
Въз#скор#бњх# печалїю моею`, и^ смђтиXся
эT гласа вражїа, и^ эT стђженїа грњшнича” ја%ко ё^клони'ша на мя безако'нїе, и^ въ
гнњвњ враждова'хђ м^и” срDце мое смђти'ся въ
мнњ, и^ страX смерти нападе` на' мя” боя^знь и^
тре'петъ прїиде на' мя, и^ покры` м^я тм^а” и^
рњхъ, кто` дасть м^и крилњ` ја%ко голђби; и^
полещђ, и^ почі'ю” Се^ ё^да'лихся бњгаа, и^ въдвориXся в# пђсты'ни” (-)3 чаяX [б~а]4 сп~сающаго
м^я, эT малодш~їа, и^ бђ'ря” Потопи` г~и, и^
раздњли` ја^зы'кы и^х#. ја^ко видњх# безаконїе, и^
прерњканїе въ градњ” дн~ь и^ но'щъ ѓ^бы'детъ
и& по стњнам# е^го, [и^]5 безако'нїе и^ трђдъ посредњ е^го, и^ непра'вда” и^ не ѓ^скђдњ` эT (пђти`)6
е^го ли'хва и^ лесть” ја%ко а^ще бы врагъ поносиl
ми, претерпњлъ бым# ё^бо” И$ а'ще бы ненаві'дяи` м^я на' мя велерњчевалъ, ё^крылъ би
ся эT него” Ты же чл~че равнодш~не, влDко мой, и^
зна'емый мой” и^же кђпно наслади'лъ м^я е^си
бра'шна, в# храмњ бж~їи ходи'ховњ е^ді'номышле'нїеM” да прїидеT (же)7 смр~ть на ня, и^ сни'дђт#
въ а'дъ жи'ви” ја%ко лђка'в#ство в# жили'щыX и^хъ
посредњ и^хъ” А$зъ [-]8 к# б~ђ възвахъ, и^ г~ь ё^слыша м^я” Вечер# и^ заё^тра и^ полђ'дне повњмъ
[и^]9 възвњщђ, и^ ё^слы'шиT гласъ мой” и^зба'-

1 На кінець пісень. Розум Асафовий.
54-ий.
2 Прислухайся, Боже, до моєї молитви і не погорди моїм благанням! 3
Зглянься на мене і вислухай мене! Я
заболів моїм болем і засмутився 4 від
ворожого голосу і від пригнічення
грішника. Бо на мене навернули беззаконня і в гніві на мене лютилися. 5
Моє серце збентежилось в мені, і
страх смерті напав на мене. 6 На мене прийшли страх і тремтіння, і мене
покрила темрява. 7 І я сказав: Хто
дасть мені крила, наче голубки? І полечу. І спочину. 8 Ось я, втікаючи,
віддалився і поселився в пустині. 9 Я
очікував Бога, що мене спасає від малодушності і бурі. 10 Господи! Затопи і поділи їхні язики! Бо я побачив
беззаконня і нарікання в місті. 11
День і ніч його оточить по його мурах, і посеред нього безаконня, і
труд, і неправедність. 12 І на його
дорозі не забракло лихви і обмани. 13
Бо якщо б ворог мене зневажав, я, отже, стерпів би, і якщо б той, що мене
ненавидить, гордо говорив проти мене, я сховався б від нього. 14 Ти ж,
чоловіче одного духу, мій володарю і
мій знайомий, 15 який разом мене насолодив їжею. Ми ходили в божому
храмі в однодумності. 16 Хай же на
них надійде смерть! І зійдуть живими
до аду, бо лукавство в їхніх поселеннях посеред них. 17 Я закликав до
Бога, і Господь мене вислухав. 18
Ввечорі, і вранці, і в полудень розпо-
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відатиму. І сповіщу. І Він вислухає
мій голос. 19 Визволить мою душу в
мирі від тих, що наближаються до мене, бо в багатьох обставинах були зі
мною. 20 Бог вислухає і упокорить їх,
Він, що є перед віками. Бо їм немає
зміни. Бо не побоялися Бога. 21 Простягнув свою руку, щоб віддати, – опоганили Його завіт. 22 Його лиця
розділилися від гніву. І приблизилися
їхні серця. Їхні слова були м’якшими
від олії. І вони – стріли. 23 *Скинь на
Господа твою турботу! І Той тебе вигодує. Повік не дасть клопіт праведникові. 24 Ти ж, Боже, зведеш їх до
джерела зітління. Мужі крові і обмани й до половини не проведуть своїх
днів. Я ж Господи надіюся на тебе.
Слава...

витъ ми'ромъ дш~ю мою` эT приближа'ющих#ся
мн^њ, ја%ко въ мноѕњ бњхђ со мною” ё^слы'шитъ б~ъ, и^ смириT и^хъ, сый прежDе вњкъ”
(-)10 нњсть бо^ (-)11 иM и^змњне'нїа, ја%ко не ё^боя'шася б~а. про'стретъ рё'кђ свою на въздаа'нїе. ѓ^скверни'ша звњтъ е^го, раздњли'шася эT
гнњва лица` е^го, и^ [приблі'жишася срDца иX]12”
Оу^мя'кнђша словеса` [иX]13 паче е^ле'я, и^ та сђть
срњлы” *Възве'рзи на' г~а печа'ль твою и^ той
т^я препита'етъ” не дасть в# вњкъ млъвы
правеDникђ” ты же бж~е низведе'ши иX въ стђденецъ и^стлњнїа” мђжїе кро'ви и^ льсти`, не
преполовяT дн~і'и своиX, а^з же [г~и ё^пова'ю на'
тя]9”
(Слаv”)

1 На кінець. Про народ, що
віддалений від святих. Давидів
надпис. Коли ним заволоділи
чужинці в Ґеті. 55-ий.
8-а катизма.
2 Помилуй мене, Боже! Тому що мене потоптав чоловік. Цілий день воюючи, він мені надокучив. 3 Мене топтали мої вороги день цілий, бо численні ті, що воюють проти мене згори. 4 В дні не боятимуся, я ж на Тебе
покладаю надію. 5 В Бозі похвалю
мої слова, на Бога я поклав надію. Не
злякаюся, що мені зробить тіло. 6 Цілий день гидували моїми словами.
Всі їхні задуми проти мене на зло. 7
Поселяться і сховаються. Ті стережуть мою п’яту, так як стерпіли мою
душу. 8 Вповні ж не залишиш їх, гнівом вигубиш народ. Боже! 9 Я Тобі
сповістив моє життя. Ти поклав мої
сльози перед собою, так як і в твоїй
обітниці. 10 Хай мої вороги відвернуться назад в тому дні, коли я покличу до Тебе! Ось я впізнав, що Ти є
мій Бог! 11 В Бозі похвалю слово! В
Господі похвалю слово! 12 На Бога я
поклав надію, не побоюся, що мені
зробить людина. 13 В мені, Боже, молитви, які я віддам твоїй похвалі, 14
бо ти визволив мою душу від смерті,
мої очі – від сліз і мої ноги – від спотикання. Догоджатиму перед Господом в світлі живих.

(в конеw ѓ^ людехъ, е^же эT ст~ыX ё^да'леныхъ, двDвъ, в# столпописанїе,
в#негда ё^держа'ша и& и^ноплеменници
в ге'џњ, н~е)1” (Каg и~”)
омилђй мя^ бж~е, ја%ко попра' м^я чл~къ
ве'сь дн~ь боря стђжи` м^и” Попраша м^я
вра'ѕи мои` ве'сь дн~ь, ја%ко мноѕи борю'щеи`
м^я свы'ше” Въ дн~е [не]2 ё^боюся а^з же
[ё^пова'ю на тя]3” ѓ^ бз~њ похвалю` словеса` моя
[-]4, на' б~а ё^поваX, не ё^бою'ся, чт^о сътвориT
мн^њ плоть” Ве'сь дн~ь словесъ мои^хъ гнђша'хђся, на мя вс^я помышле'нїа и^хъ на зло`”
Вселя'тся и^ съкры'ютъ. тїи пя'тђ мою хранятъ” ЈА/коже потръпњша дш~ю мою, ни ѓ^
че'сом# (же) (ѓ^ста'виши)5 иX, гнњвомъ люди низбїе'ши” Бж~е живо'тъ мой възвњстихъ тебњ,
положилъ е^си сле'зы моя прDе собою, ја%ко и^ въ
ѓ^бњтованїи твое'мъ” Да възрвратятся вра'зи
мои` в#спять. во'ньже дн~ь а^ще призовђ т^я, с^е
познахъ ја%ко б~ъ мой е^си ты” ѓ^ бз~њ похвалю`
гл~ъ, ѓ^ г~њ похвалю` сло'во” На' б~а ё^повах#, не ё^боюся чт^о сътвориT мн^њ чл~къ” Во мнњ бж~е
мл~ивы, ја%же възда'мъ хвалњ` твое'й” ЈА/ко и^зятъ дш~ю мою эT смр~ти, [-]6 [ѓ%чи мои` эT
слеZ]7, и^ но'зњ мой эT поплъзнове'нїа” [Бл~гоё^гожDё]8 прDе [гм~ъ]9, въ' свњтњ живыхъ”

1 На кінець. Щоб Ти не звів до
зітління. Давидів. В надпис. Коли він
тікав від Саулового лиця до печери.
56-ий.
2 Помилуй мене, Боже! Помилуй
мене, бо на тебе моя душа поклала
надію. І в тіні твоїх крил надіятимуся, доки не мине беззаконня. 3 Я закличу до Бога Всевишнього, до Бога,
що вчинив мені добро! 4 Він послав з

(В коне'цъ да не растли'ши, двDвъ, в
столпописа'нїе, внегда е^мђ эTбњгати эT лица саё^лова в пеще'рђ. н~ѕ)1”
оми'лђи м^я бж~е, поми'лђй м^я, ја%ко на
тя ё^пова` дш~а моа`” И$ на сњнь крилђ
твоею` надњ'юся, до'ндеже прейдеT безако'нїе” Въз#зовђ к# б~ђ вы'шнемђ, б~ђ бл~годњ'авшемђ мнњ” Посла` съ нб~се, и^ сп~се` м^я,
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дастъ в# поношенїе попира'ющая м^я” (-)2
Посла бг~ъ млsть свою`, и^ і'стинђ свою, и^ и^зяT
дш~ђ мою эT среды` скљ=менъ, поспаX смђщенъ”
Сн~ве члчsтїи, зё'бы и^хъ ѓ^рђжїя и^ срњ'лы, (-)3
ја^зы'къ и^хъ мечъ ѓ%стръ” Възнеси'ся на нб~са
б~е, и^ по всей земли` сла'ва твоя” Сњть
ё^гото'вашя ногамъ мои'мъ, и^ смири'шя
дш~ђ мою” И$скопа'ша прDе лицеM мои'мъ ја%мђ, и^
впадо'шася в н^ю” (-)4 *Гото'во срDце мое б~е,
гото'во срDце мое`” пою`, и^ въспою` [в# сла'вњ мое'и]5”
Въста'ни сла'ва моа`, въста'ни ўалты'рю и^
гђсли, в#ста'нђ ра'но” И$сповњмся тебњ в# лю'дех#
г~и, пою` тебњ въ ја%ѕы'цеX” ЈА/ко възвели'чися до
нб~съ, млsть твоа, и^ да'же до ѓ'блакъ
и^стинна твоа” Възнеси'ся на нб~са бж~е, и^ по
всеи земли` сла'ва твоа`”

неба і мене спас. Він дав на погорду
тих, що мене топтали. Бог послав
своє милосердя і свою правду 5 і вирвав мою душу з-посеред левенят. Я
заснув засмученим. Людські сини, їхні зуби – зброя і стріли, їхній язик –
гострий меч. 6 Піднесися вгору над
небеса, Боже! І по всій землі твоя
слава! 7 Приготували пастку для моїх
ніг і присмирили мою душу. Викопали яму перед моїм лицем і впали до
неї. 8 *Готове моє серце, Боже! Готове моє серце! Співаю і виспівуватиму
9 в моїй славі! Підведися, моя славо!
Встань, псалтирю і гуслі! Я встану
вранці. 10 Господи! Визнаватимуся
Тобі між народами! Співатиму Тобі
між народами! 11 Бо аж до небес звеличилося твоє милосердя і аж до
хмар – твоя правда! 12 Піднесися
вгору понад небеса, Боже! І по всій
землі твоя слава!

(В конецъ да не растли'ши, двDвъ в#
столпописа'нїе, н~з)1”
ще въи^стинђ ё^бо правDђ гл~ете, пра'вая
сђди'те сн~ве чл~чьстїи” И$бо в# срDци безаконїе дњ'лае^те на земли, неправдђ рђ'кы вашя съплета'ютъ” эTчюжени быша
грњшницы эT ложе'снъ, заблђдиша эT чрева,
гл~ашя лжђ`” ЈА/рость и^хъ по подо'бїю змїи'нђ,
ја%ко а%спидъ глђхїи и^ затыкааи` ё%ши свои`” и^же не слы'шитъ гла'са ѓ^бава'ющыхъ, ѓ^баваеM
ѓ^бава'ется эT премђдра” Бг~ъ съкрђшитъ зђбы и^хъ въ ё^стњхъ иX, члњно'вныа львомъ съкрђшилъ е^сть г~ь” ё^ничижа'тся ја%ко вода` мимотекђщїа, напря'жетъ лђкъ сво'й дондеже
и^знемогђтъ” ЈА/ко воскъ растаяв# эTи^мђтся.
паде ѓ^гнь [на ни^хъ]2, и^ не видњша сл~нца” ПрежDе даже разђмњти те'рьнїа вашего ра'мна, ја%ко жи'вы, ја%ко въ гнњвњ по'жретъ [и^хъ]3” Възвесели'тся пра'вDеникъ, е^гда ви'дитъ эTмще'нїе
[-]4, рђцњ свои` ё^мы'ет# в# крови` грњшника” И$
речетъ чл~к#, а^ще ё^бо е^сть плDо праведника,
ё^бо е^сть б~ъ сђдя` и^мъ на земли”
(Сла'ва.)

1 На кінець. Ти не зведеш до
зітління. Давидів. В надпис. 57-ий.
2 Чи по правді, отже, говорите
правду? Судіть праведне, людські сини! 3 Бо і в серці чините беззаконня
на землі. Ваші руки сплітають неправедність, 4 грішники стали відчуженими від лона. Заблукали від лона.
Заговорили брехню. 5 Їхній гнів на
подобу зміїного. Наче глухий гаспид,
що затикає свої вуха, 6 який не чує
голосу тих, що зачаровують. Він премудрим зачаровується чаруваннями.
7 Бог розіб’є їхні зуби в їхніх устах!
Господь розтрощив ікла левів! 8 Вважатимуться за ніщо, як вода, що пропливає. Натягне свій лук, доки не послабнуть. 9 Будуть знищені, наче
віск, що розтанув. На них впав вогонь і не побачили сонця. 10 Раніше,
ніж впізнає ваше терня тернину, він
їх пожере, наче живих, наче в гніві.
11 Зрадіє праведник, коли побачить
помсту, свої руки помиє в крові грішника. 12 І скаже людина: Отже, чи є
плід для праведника? Отже є Бог, що
їх судить на землі!
Слава...

(В коне'цъ да не растли'ши. двDвъ. в#
столпописа'нїе. е'гда посла` саё^лъ, и^
ё^дръжа` домъ е^го, е^же ё^морити е^го”
н~и)1”
зми` м^я эT врагъ мои'хъ б~е, и^ эT въста'ющиX на' мя и^зба'ви м^я” И$зми` м^я
эT творящыхъ безако'нїе, и^ эT мђжъ
кровїи сп~си' м^я” ЈА/ко с^е ё^лови'шя дш~ђ
мою, напа'дошя на мя крњпцїи” Ни безаконїе
мое`, ни грњхъ мой г~и, без безако'нїа текоX, и^

1 На кінець. Ти не зведеш до
зітління. Давидів. На заголовок. Коли
Саул послав і стеріг його дім, щоб
його вбити. 58-ий.
2 Визволи мене від моїх ворогів,
Боже! І визволи мене від тих, що повстають проти мене! 3 Вирви мене від
тих, що чинять беззаконня, і спаси
мене від мужів крові! 4 Бо ось вчинили лов на мою душу, сильні на мене
напали. Ні моє беззаконня, ні мій
гріх, Господи. 5 Без беззаконня я біг і
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держав прямий напрям. Встань мені
назустріч і поглянь! 6 І ти, Господи
Боже сил, Боже Ізраїля, зглянься,
щоб відвідати всі народи! Не будеш
щедрим до всіх, що чинять беззаконня. 7 Повернуться на вечір і зголодніють, наче пес, і оточать місто. 8
Ось ті відповідатимуть своїми устами. І зброя в їхніх губах. Бо хто
почув? 9 І ти, Господи, висмієш їх!
Погордиш всіма народами! 10 Мою
владу до Тебе збережу, бо Ти, Боже,
є моїм заступником! 11 Мій Бог!
Його милосердя мене випередить.
Мій Бог мені покаже на моїх ворогах! 12 Не вбий їх, щоб часом не
забули твій закон! Розжени їх твоєю
силою! І зведи їх, мій оборонче,
Господи! 13 Гріх їхніх уст. Слово
їхніх губ. І будуть схоплені у своїй
гордості. І від клятви й брехні сповістять вкінці, 14 в кінці гніву. Й не
будуть. І пізнають, що Бог володіє
Яковом і кінцями землі. 15 Повернуться на вечір і зголодніють, наче
пси, і оточать місто. 16 Ті розійдуться їсти. Коли ж не наситяться, і нарікатимуть. 17 Я ж оспівуватиму
твою силу і вранці зрадію твоїм милосердям. Бо Ти став моїм заступником і моєю схованкою в дні мого болю. 18 Ти є моїм помічником. Тобі
співатиму. Бо Ти є моїм Богом, заступником! Мій Боже! Моє милосердя!

пс. 107

1 На кінець. Тих, що ще змінилися.
На заголовок. Давидів. На повчання.
2 Коли спалив Сирійське середноріччя і Совальську Сирію, і Йоав
повернувся і побив 12 тисяч Едома в
Алоновій долині. 59-ий.
3 Боже! Ти нас відкинув і побив
нас! Розгнівався і помилував нас! 4
Ти потряс землею і засмутив її! Вилікуй її побиття, бо зрушилася! 5 Ти
показав своєму народові жорстоке.
Ти напоїв нас вином подиву, 6 дав
знак тим, що тебе бояться, щоб втекти від лиця лука, 7 *щоб спаслися
твої улюблені. Спаси твоєю правицею і вислухай мене! 8 Бог заговорив
у своєму святому: Зрадію і розділю
Сикиму! І виміряю долину помешкань! 9 Мій є Ґалаад! І мій є Манассій! І Ефрім – сила моєї голови! Юда
– мій цар! 10 Моав – посуд моєї
надії! На Ідумею я простягну мою
обуву! Мені підкорилися чужинці! 11
Хто мене поведе до укріпленого міста? Або хто мене наставить до Ідумеї? 12 Чи не Ти, Боже, що нас відкинув? І не вийдеш, Боже, в наших
силах. 13 Дай нам поміч в біді. І даремне людське спасіння. 14 В Бозі
_______

Псалми 59,14

напра'вихъ” Въстани въ срњтенїе мое, и^ вижDь”
И$ ты` г~и б~е силъ, бж~е і^ил~евъ” Вонми` посњтити вс^я ја^зы'кы, не ё^щедриши вс^я дњлающая безако'нїе” (-)2 Възвратя'тся на' вечеръ, й
взалчютъ ја^ко пе'съ, и^ ѓ^быдђтъ грDа” Се`
[тїи]3 эTвњща'ютъ ё^сты` свои'ми, и^ (ѓ^рђжїе)4
въ ё^стнаX и^хъ. ја%ко кт^о слы'ша; И$ ты г~и
посмње'шися и^мъ, ё^ничижи'ши вс^я ја^зы'кы”
дръжа'вђ мою к# тебњ съхраню`, ја%ко [т^ы]5 бж~е
ѕастђп'никъ мой е^си” Бг~ъ мой, млsть е^го
прDевари'т# м^я, бг~ъ [мой]6 ја^ви'тъ мн^њ на
враѕXњ мои^хъ” Не ё^бі'й и^хъ, да не когда`
забђ'дђтъ [законъ твой]7” РажDени` и^хъ си'лою
твоею`, и^ низложи и^хъ защи'тниче мой г~и”
Грњхъ ё^стъ иX, сло'во ё^стенъ и^хъ, и^ ја%ти
бђ'дђтъ в# гръдыни своей” И$ эT кля'твы и^
лжа` възвњстятся в кончі'нњ, въ гнњвњ
кон#чи'ны, и^ не бђ'дђтъ” И$ ё^вњдяT ја%ко б~ъ
ѓ^блада'етъ і^а'ковомъ, [и^]8 концы земля” (-)9
Възвратя'тся на' вечеръ, и^ взалчютъ ја%ко
(ўи)10, и^ ѓ^бы'дђтъ грDа” Тїи разы'дђтся ја%сти. а^ще ли же не насы'тятся, и^ поропъщђтъ” А$з же въспою` си'лђ твою, и^ възрадђюся заё^тра млsти твоей” ЈА/ко бысть застђ'пникъ мой, и^ прибњжище [мое]11, в# дн~ь печа'ли
моеа” Помощникъ мой [е^си]12, тебњ пою. ја%ко бг~ъ
застђ'пникъ мой е^си. бж~е мой, млsть моа`”
(В конецъ, и^змњншихъся е^ще в#
столпописа'нїе, двDвъ, в наказа'нїе,
е^гда зажDеже` средорњчїе сљ=рїиское и^
сљ=рїа совалъ. и^ възвратися и^ѓ^а'въ,
и^ порази` (е^до'ма). въ ю^доли а^ло'ни,
в~і, тысђщъ” н~џ)1”
е~ эTри'нђлъ н^ы е^си, и^ низложилъ е^си наs,
разгнњвался е^си, и^ ё^щеDриl еси наs” Сътря'слъ е^си зеMлю, и^ смђтї ю&. и^сцњли`
съкрђше'нїе еа`, ја%ко поDвижася” ЈА/вилъ
е^си лю'демъ своиM жестокаа`, напои'лъ е^си насъ
вино'мъ ё^миле'нїа” далъ е^си боя'щим#ся тебе
зна'менїе, е^же ё^бњжа'ти эT лица лђкђ” (-)2 *ЈА/ко
да и^зба'вятся възлюбленїи твои`, сп~си десни'цею
твоею`, и^ ё^слы'ши м^я” Бг~ъ възгл~а въ ст~њмъ
свое'мъ, възра'дђюся, и^ раздњлю` сики'мђ, и^ ю^долъ
жили'щъ размњрю” мой е^сть галаа'дъ, и^ мой е^сть
манассїи, и^ е^фрњмъ крњпость главы` моеа`” И$ё%да
цр~ь мой, моа'въ коно'бъ ё^пованїа моего” На и^дђме'ю прострђ` сапогъ мой, мнњ и^ноплеменници покори'шася” Кт^о в#ведетъ м^я въ грDа ѓ^бъстоа'нїа;
[и^ли]3 кт^о наста'вит# м^я до (љ=дђме'я)4; не ты
ли б~е эTрі'нђвыи` насъ; и^ не и^зыдеши бж~е в силахъ
нашиX” дажDь наM по'мощъ эT печали, и^ сђе'тно сп~се'922
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нїе чл~чьско” Э/ [-]5 бз~њ сътворимъ си'лђ, и^ то'и
ё^ничижиT стђжа'ющая нам#”

зробимо силу! І Той погордить тим,
що нам дошкуляють!

(в# конеw в пњснеX [ўлоM]1 двDв# ћE)2”
у^слы'ши бж~е моле'нїе мое, вонми` мл~твњ
мое'й” эT коне'цъ земля, к тебњ въз#вахъ,
е^гда ё^ны` срDце мое, на ка'мень възнесе`
м^я” Наста'вилъ м^я е^си, ја%ко бысть ё^пова'нїе мое, сто'лпъ крњпости эT лица` вражїя”
Вселюся в# жили'щи твое^м# в вњкъ, покры'юся
въ кровњ крилъ твои^хъ” (-)3 ја%ко т^ы б~е ё^слы'ша
мл~итвы моя, далъ е^си достоа'нїе боя'щїмся
и'мени твое^го” Дн~ь эT дн~е цр~е'ви приложи'ши,
лњта его до' дне ро'да и^ ро'да” Пребыва'етъ в#
вњкъ прDе бг~оM. млsть и^ і'стинђ е^го кт^о в#зы'щетъ; та'ко пою и'мени твое^мђ [въ вњкы]4,
въздати м^и мл~твы моа` дн~ь дн~е”
(Сла'ва”)

1 На кінець. В піснях. 60-ий псалом
Давидів.
2 Боже! Вислухай моє благання!
Будь уважний до моєї молитви! 3 Від
кінців землі я до Тебе закликав, коли
моє серце впало на силах. На камені
Ти мене підняв, 4 повів мене, бо Ти
став моєю надією, баштою сили від
ворожого лиця. 5 Оселюся у Твоїм
поселенні навіки. Сховаюся в захороні крил твоїх. 6 Бо ти, Боже, вислухав
мої молитви, дав насліддя тим, що
бояться твого імені! 7 День від дня
додаси цареві його роки. До днів роду і роду. 8 Він зостанеться навіки
перед Богом. Його милосердя і правду хто шукатиме? 9 Так співатиму
твоєму імені навіки, щоб мені віддати мої молитви день у день.
Слава...

(В конецъ, ѓ^ и^диџђмњ, ўлоM двDвъ,
ћEа)1”
е б~ђ л^и повинеTся дш~а моа`; эT того б^о
сп~се'нїе мое” И$б^о то'и бг~ъ мой, и^ сп~съ
мой, застђ'пникъ мой, не поDви'жђся
паче” доко'лњ належите` на чл~ка; ё^бива'ете вс^и [вы]2, ја%ко стњнђ преклоненђ, и^ плотъ
възринове'нъ” Э$баче цњнђ мою съвњща'ша эTри'нђти, теко'шя в# [жажDи]3” ё^сты свои'ми
блsвя'хђ, и^ срDцем# своиM кленя'хђ” (-)4 Э$ба'че бв~и
повинися дш~е моа`, ја%ко эT того` трьпњнїе
мое” И$бо то'и б~ъ мой, и^ сп~съ мой, застђпникъ мой, не подви'жюся” ѓ^ б~зњ сп~се'нїе мое,
и^ сла'ва моа” Бг~ъ по'мощи моеа`, и^ ё^пова'нїе
мое` на' б~а. ё^пова'ите нань весь со'нмъ людїи”
И$злїа'ите прDе нимъ срDця ваша, [ја%ко]5 бг~ъ
помощникъ нашь” [-LaG]6 Э$ба'че сђе'тни сн~ове
чл~чьстїи, лжи'ви сн~ве члчsтїи в# мњрилехъ, (не)7
ѓ^пра'вдити тїи эT сђе'ты в#кђпњ” Не ё^пова^ите на непра'вдђ, и^ на въсхище'нїе не жела'ите”
Бога'тьство аще течетъ, не прилага'ите срDца”
Є$ді'ною гл~а б~ъ, двое с^е слы'шахъ. ја%ко дръжа'ва
бж~їа, и^ твоа` г~и млsть” *ЈА/ко т^ы въздаси`
комђжDо по дњ'ломъ е^го”

1 На кінець. Про Ідитума. 61-ий
псалом Давидів.
2 Чи не Богові підкориться моя дуа? Бо в Того моє спасіння. 3 Бо Він
мій Бог і мій спаситель, мій заступик.
Дуже не захитаюся, 4 доки налягаєте
на людину. Всі ви вбиваєте, наче похилену стіну і розбитий пліт. 5 Однак
мою ціну врадили відкинути. Вони
бігли в спразі, благословили своїми
устами і проклинали своїм серцем. 6
Одначе підчинися Богові, моя душе!
Бо від Того моя терпеливість! 7 Бо
Той – мій Бог і мій спаситель! Мій
заступник! Я не буду зрушеним. 8 В
Бозі моє спасіння і моя слава! Бог
моєї помочі! І моя надія на Бога! 9
Покладіть надію на Нього, ввесь зборе народу! Вилийте ваші серця перед
ним! Бо Бог – наш помічник! 10
Однак марні людські сини. Людські
сини брехливі в мірилах, щоб не оправдати їх разом від марноти. 11 Не
покладайте надію на неправедність і
не бажайте на грабунок. Коли тече
багатство, не прикладайте серце. 12
Раз сказав Бог, вдруге я це почув, 13
що Божа влада і твоє милосердя, Господи! *Бо Ти віддаси кожному за
його ділами!

(ўлоM двDвъ, ћEв)1. Внегда` быти е^мђ
в пђстыни и^ю^дейстњи”
ж~е, б~е мой, к тебњ ё^тренюю” Възжада`
тебе дш~а моа, коль мно'жицею тебњ
плоть моа`” в# земли` пђстњ и^ непрохо'днњ и^ безво'днњ, та'ко въ ст~њмъ ја^ви'хъся тебњ, ви'дњти си'лђ твою, и^ сла'вђ
твою” ЈА/ко лђч'е млsть твоа паче животъ,

1 62-ий псалом Давидів. Коли він був
у юдейській пустині.
2 Боже! Мій Боже! Вранці встаю
до тебе! Тебе зажадала моя душа. Як
дуже Тебе зажадало моє тіло у пустинній, і непрохідній, і безводній
землі, 3 так в святому я з’явився перед Тобою, щоб побачити твою силу
і твою славу. 4 Бо твоє милосердя
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краще від життя. Мої губи Тебе похвалять. 5 Так благословитиму Тебе в
моїм житті! В Твоїм імені піднесу мої
руки! 6 Бо жиром і мастю наповнится
моя душа, і губами радості вихвалятимуть Тебе мої уста. 7 Бо я пам’ятав
Тебе на моєму ліжку, в ранішніх я
повчався про Тебе. 8 Бо Ти був моїм
помічником. І в схованці твоїх крил
зрадію! 9 Моя душа пристала до Тебе! Мене ж взяла твоя правиця! 10 Ті
ж марно шукали мою душу. Ввійдуть
вони в найдальші глибини землі. 11
Передані будуть в руки зброї. Частками лисів будуть. 12 А цар розвеселиться в Бозі! Похвалиться кожний,
що ним клянеться! Бо загороджені
були уста тих, що говорять неправду!

1 На кінець. 63-ий псалом Давидів.
2 Боже! Вислухай мій голос, коли
я молитимуся до Тебе! Від ворожого
страху вирви мою душу! 3 Скрий мене від зборища тих, що чинять зло,
від множества тих, що роблять беззаконня! 4 Які вигострили свої язики,
як зброю, натягнули свій лук – гірке
діло, 5 щоб потайки прострілити непорочного. Вони його нагло прострілюють, і не боятимуться. 6 Закріпили
собі лукаве слово. Сказали сховати
засідку. Сказали: Хто їх побачить? 7
Дослідили беззаконня. Щезли ті, що
досліджують дослідження. Приступить людина – і серце глибоке. 8 І
Бог підніметься вгору. Стрілами немовлят сталися їхні рани. 9 І їхні язики знемогли в них. Жахнулися всі,
що їх бачили. 10 І перелякалася всяка
людина. І сповістили божі діла, і зрозуміли його діла. 11 Розвеселиться
праведник в Господі і покладе надію
на нього! І похваляться всі праведні
серцем!
Слава...
1 Вкінці. Псалом Давидових пісень.
Пісня Єремієва і Єзекиїлева, народу
переселення. Коли бажали іти. 64-ий.
9-а катизма.
2 Тобі належиться пісня, Боже, в
Сіоні! І Тобі віддасться молитва в Єрусалимі! 3 Вислухай мою молитву!
До Тебе прийде всяке тіло. 4 Слова
беззаконників нас перемогли. І Ти
очистиш наші безбожності. 5 Блаженний, якого Ти вибрав і прийняв,
Ти поселиш у своїх дворах. Ми наповнимося добрами Твого дому. Свята церква Твоя – дивна, подиву гідна
в праведності. 6 Вислухай нас, Боже!
Наш спасителю! Надіє всіх кінців
землі і тих, що в морі далеко, 7 Ти,
що готуєш гори своєю силою, під-
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ё^стнњ мои` похвали'та т^я” Та'ко блsвя т^я в#
животњ` мое'мъ, ѓ% и^мени твое'мъ въздежђ`
рђ'кы моя” ЈА/ко эT тђка и^ масти и^спо'лнися
дш~а моа`, и^ ё^стнњ ра'дости въсхва'ляT (т^я)
ё^ста моа” А/ще поминахъ т^я на постели
моей, на ё%тренихъ поё^ча'хъся в т^я” ЈА/ко
бысть помо'щьникъ мой, и^ въ кровњ крилђ
твоею възра'дђю`ся” Прилпе дш~а моа` по тебњ,
мене [же]2 прїатъ десни'ца твоа” Тїи же всђ'е
и^ска'ша дш~ю мою, в#ни'дђтъ в# преи^споDняа`
земли” Предадя'тся в рђ'кы (ѓ^рђжїю)3, чя'сти
лисовомъ бђдђтъ” Цр~ь же възвесели'т#ся ѓ^
бз~њ, похва'лится всякъ кленыи`ся и^мъ” ЈА/ко
загради'шася ё^ста` гл~ющыхъ непра'вдђ”
(В конеw ўалоM двDвъ, ћEг)1”
у^слы'ши бж~е глsа мой, в#негда` моли'ти
ми ся [к тебњ]2” эT страха вра'жїя
и^зми` дш~ђ мою” Покрыи м^я эT со'нма
лђка'внђю^щыхъ, эT мно'жества дњ'лающых# неправдђ” и^же и^зъѓ^стрі'шя ја%ко (ѓ^рђжїе)3
ја%ѕы'кы своя, напрягошя лђкъ свой, вещь
го'ркђ. състрњля'ти в таи'ныхъ непоро'чна,
в#неза'пђ състрњля'ютъ е^го, и^ не ё^бояTся”
ё^тверди'шя себњ сло'во лђка'во, повњдашя
съкры'ти сњть” Рњша, кт^о ё'зритъ и^хъ;
и^спыта'ша безаконїе, и^зчезо'шя и^спыта'ющеи`
и^спыта'нїа” Пристђп'итъ чл~кь, и^ срDце глђбоко,
и^ възнесе'тся б~ъ” стрњлы младе'нецъ бы'шя
ја%звы иX, и^ і^знемго'шя в нихъ ја%ѕы'ци и^хъ”
Смђти'шяся вс^и видящеи` и^хъ, и^ ё^боа'ся
вся'къ чл~къ” И$ възвњсти'шя дњла бж~їа, и^
творе'нїя е^го разђмњша” Възвесели'тся правеDникъ ѓ% г~њ и^ ё^пова'етъ нань. и^ похва'лятся
вс^и пра'вїи срDцемъ”
(Сла'ва”)
(В конецъ, ўалоM пњснїи двDвъ. пњснь
и^е^ремі'ева, и^ е^зекі'илева, [лдюїи]5
прише'лствїа е^гDа хотяхђ (и^) ходи'ти” ћEд)1” (Каg, џ~”)
ебњ подоба`етъ пњ'снь б~е в сїѓ'нњ, и^
тебњ възда'стъся млт~ва въ і^ер^ sли'мњ”
ё^слы'ши мл~твђ мою, к тебњ вся'ка
плоть прїидетъ” Словеса' безако'нникъ
премого'ша нsа, и^ нече'стїа на'шя т^ы ѓ^чи'стиши” блаже'нъ, е^гоже и^збра`, и^ прї'атъ, (всели'ши)2 въ дворы` (своя)3” И$спо'лним#ся въ бл~гыхъ
до'мђ твоего. ст~а цр~к#ви твоа, дивна в# пра'вдђ” ё^слы'ши н^ы б~е сп~си'телю нашь, ё^пова'нїе
всњмъ концемъ земли`, и^ [сђщ'имъ]4 в# мо'ри
дале'че” Готовая го'ры крњпостїю своею, препо924
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я'санъ силою, смђща'аи` (глђбины`)5 морскїа`. шђмђ во'лнъ е^го [кт^о постои'т#]6; смђтятся ја^зы'цы, и^ ё^боя'тся живђщеи в концыX эT зна'менїи твои^хъ” И$схо'ды ё%трђ и^ ве'черђ ё^красиши, посњтилъ е^си землю, и^ ё^пои` еа`, ё^мно'жилъ е^си ѓ^бога'тити еа`” Рњка' бж~їа наплъ'нися
водъ” ё^гото'валъ е^си пи'щђ и^мъ, ја%ко тако (е^сть)
ё^гото'ванїе [-]7, браѕды еа` ё^пои`” Оу^мно'жи жита
еа`, в# капляX еа` възвесели'тся въз#сїа'ющи” Блsві'ши
вњнецъ лњтђ бл~гости твоеа`, и^ поля` твоя
насы'тятся тђ'ка” Раз#ботњ'ютъ кра'сная пђсты'ни, и^ радостїю хо'лми препоя'шђтся” ѓ^дњяшася ѓ^вни` ѓ^вчїи, і^ ё^до'лїа ё^мно'жятъ
пшени'цђ, въз#зовђтъ, и^бо въспою'тъ”

перезаний силою, 8 що тривожиш
морські глибини. Шумові його хвиль
хто встоїть? Затривожаться народи 9
і злякаються ті, що живуть від твоїх
знаків. Виходи вранці і ввечорі Ти
прикрасиш. 10 Ти відвідав землю і
напоїв її, помножив, щоб її збагатити. Божа ріка наповнилася вод. Ти
приготував їм їжу, бо таким є приготування. 11 Її борозни Ти напоїв. Помнож її жита в її краплинах – сходячи розвеселиться. 12 Поблагословиш вінець року твоєї доброти – і
твої поля наситяться жиром. 13 Побільшиться краса пустині, і радістю
підпережуться горби. 14 Зодягнулися
овечі барани. І долини помножать
пшеницю. Бо закричать і заспівають.

(В конецъ, пњснь ўалъма въскресе'нїя” ћEе)1”
ъспо'ите гв~и вс^я земля, по'йте же и%мени е^го. дади'те сла'вђ хвалњ е^го” Рцњте б~ђ, коль страшна дњла твоя; въ
мно'жествњ си'лы твоеа со'лжђтъ тебњ
вра'ѕи твои`” Вс^я земля да покло'нит# ти ся,
и^ поетъ тебњ, да пое'тъ [же]2 и'мени твое^мђ [вы'шне]3” (-)4 Прїидњте и^ ви'дите дњ'ла
бж~їа, [ко'ль]5 стра'шенъ в совњтеX паче сн~овъ
члчsкыхъ” Э$браща'ай море в# сђшђ, в рњцњ
пройдђтъ (нога'ми)6” т^ђ възвесели'мся ѓ^
немъ, ѓ%блада'ющемђ си'лою своею` вњкђ” ѓ^чи
е^го на ја^зы'кы призира'етњ” Прогнњвающеи` да
не възно'сятся в себњ” (-)7 блsви'те ја^зыцы б~а
на'шего, и^ ё^слы'шанъ сътвори'те гласъ хвалы
е^го. поло'жшаго дш~ђ мою в# живо'тъ, и^ не
давшаго в# смяте'нїе но'гъ мои^хъ” ЈА/ко и^скђси'л# н^ы е^си б~е, (ражDежен^ы)8, ја%коже ражDиза'ется сребро`, в#велъ н^ы е^си в сњть” Положи`
ско'рби на хрептњ на'шемъ, възведе чл~ки на
главы` на'шя” Проидо'хомъ сквозњ ѓ^гнь и^ во'дђ,
и^ і^зведе` насъ в поко'й” Вни'дђ в домъ твои` съ
всесъжже'нїемъ. въздамъ тебњ мл~твы моя,
ја%же и^зреко'ста ё^стнњ мой, и^ гл~ашя ё^ста`
моа в# печали мо'ей. вс^есъжже'нїа тђчна възнесђ
тебњ с кади'ломъ и^ ѓ^вны`, [въздамъ]9 тебњ
волы` с козлы`” (-)10 Прїидњте ё^слы'шите и^
повњмъ [вамъ]11, вси` боя'щеи'ся б~а, е^ли'ка
сътвори дш~и моеи`” К немђ` ё^сты` мои'ми възвахъ, и^ възнесохъ пDо ја%зы'комъ мои^мъ” Непра'вдђ а^ще позрњхъ в# срDци мо'емъ, да не ё^слы'шитъ [мене]12 г~ь” сего ради ё^слы'ша м^я
бг~ъ, внятъ глsа моленїя моего” блsве'нъ б~ъ,
и^же не (ѓ^ста'витъ)13 мл~твђ мою, и^ млsть
свою эT мене”

1 Вкінець. Пісня псалма воскресіння.
65-ий.
Заспівайте Богові – вся земля! 2
Співайте його імені! Дайте славу його хвалі. 3 Скажіть Богові: Як страшні твої діла? В множестві твоєї сили
леститимуться Тобі твої вороги. 4
Вся земля хай Тобі поклониться і
Тобі співає! Хай співає ж твоєму імені, Всевишній! 5 Прийдіть і погляньте на Божі діла! Який страшний в порадах, понад людських синів, 6 Той,
що обертає море в сушу, по ріці перейдуть ногами. Там ми зрадіємо
Ним, 7 що володіє віком своєю силою! Його очі споглядають на народи, ті, що приводять до гніву. Хай не
підносяться в собі вгору! 8 Благословіть народи нашого Бога! І зробіть,
щоб чути було голос його похвали, 9
що поклав мою душу на життя і не
дав, щоб порушилися мої ноги. 10 Бо
Ти нас, Боже, випробував розпеченими, так як срібло розпікається вогнем. 11 Ти нас увів у засідку. Ти поклав болі на нашому хребті. 12 Ти навів людей на наші голови. Ми пройшли через вогонь і воду. І Ти вивів
нас до спокою. 13 Ввійду до твого
дому з цілопаленням. Віддам Тобі
мої обітниці, 14 які мої губи вимовили і висказали мої уста в моїм болі.
15 Товсті цілопалення Тобі принесу з
ладаном і баранами, дам тобі волів з
козлами. 16 Прийдіть послухайте і
розповім вам, всі, що боїтеся Бога,
що Він зробив моїй душі. 17 Я закликав до Нього моїми устами і підняв
вгору під моїм язиком. 18 Якщо я побачив неправедність у моїм серці,
хай мене не вислухає Господь! 19
Через це мене Бог вислухав, сприйняв голос мого благання. 20 Благословенний Бог, який не відкине моєї
молитви і свого милосердя від мене!
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1 На кінець. В співах. 66-ий псалом
Давидів.
2 Боже! Милосердний будь до нас і
поблагослови нас! Просвіти лице
твоє на нас і помилуй нас, 3 щоб
пізнати на землі твою дорогу! Між
всіма народами твоє спасіння. 4 Хай
Тобі визнаються народи, Боже! Хай
Тобі визнаються всі народи! 5 Хай
розвеселяться і зрадіють народи! Бо
Ти судиш народи в праведності і провадитимеш народи на землі. 6 Хай
визнаються Тобі народи, Боже! Хай
визнаються Тобі всі народи! 7 Земля
видала свій овоч. Благослови нас,
Боже! Боже наш! 8 Благослови вас
Боже! І хай Його злякаються всі кінці
землі!
Слава...

(В конецъ, в# пњнихъ, ўало'мъ
[двDвъ]1” ћEѕ)2”
ж~е ё^щедри н^ы, и^ блsви' н^ы, просвњти
лице (твое`)3 на ны`, [и^ поми'лђй н^ы]4.
(-)5 позна'ти на земли` пђть твой, въ
всњхъ я^зы'цехъ сп~се'нїе твое” Да и^сповњдятся тебњ людїе бж~е, да и^сповњдятся тебњ людїе вс^и” да възвеселя'тся и^ възра'дђются ја%зы'цы, ја%ко сђдиши лю'демъ. правотою, и^ ја^ѕы'кы на земли` наста'виши” (-)6 Да
и^сповњдятся тебњ людїе бж~е, да и^сповњдятся тебњ лю'дїе вс^и, земля дастъ
плодъ свой” блsви` н^ы б~е, б~е нашь, блsви` н^ы б~е”
И$ да ё^бояTся е^го вс^и концы зеMля”
(Сла'ва”)

1 В кінець. 67-а пісня-псалом
Давидів.
2 *Хай воскресне Бог і розпорошаться його вороги! І хай від лиця
Його втечуть ті, що Його ненавидять!
3 Хай щезнуть так, як щезає дим! Так
як тане віск від лиця вогню, так хай
грішники згинуть від Божого лиця! 4
А праведники хай розвеселяться! Хай
зрадіють перед Богом! Хай насолодяться в радості! 5 Заспівайте Богові!
Співайте його імені! Зробіть дорогу
тому, що піднявся на захід! Господь
– його ім’я! І радійте перед ним!
Стривожаться від лиця Його, 6 батька сиріт і судді вдовиць. Бог у своєму
святому місці! 7 Бог поселяє однодумців в домі, мужністю піднімаючи
скованих. Так само тих, що до гніву
доводять, тих, що живуть в гробах. 8
Боже! Коли Ти виходив перед своїм
народом, коли переходив в пустині, 9
земля затряслася! Бо й небеса пустили воду, від лиця синайського Бога,
від лиця ізраїльського Бога! 10 Рясний дощ виділиш, Боже, твоєму насліддю, і воно знемогло. Ти ж його
скріпив, 11 живі істоти твої в ньому
живуть. Ти приготував твоєю добротою бідному, Боже. 12 Господь дасть
слово тим, що благовістять великою
силою, 13 цар сил улюбленого, щоб
красою дому розділити здобич. 14
Якщо спатимете посеред околиць –
крила голубині посріблені і її груди в
блеску золота. 15 Коли розсилає небесний царів, будуть на ній снігом в
Селмоні. 16 Божа гора – жирна гора,
сирна гора – жирна гора. 17 Чому
приймаєте сирні гори, гору, яку Бог
зволив, щоб на ній жити? Бо й Господь поселиться до кінця. 18 Божа
колісниця – десятки тисяч десяток
тисяч, тисячі щедрих! Господь в них
в Синаю у святому! 19 *Ти пішов на
висоту, полонив полон, взяв дари в

(В конецъ, пњснїи ўалоM двDвъ” ћEз)”
а* въскрsнетъ б~ъ, и^ разы'дђтся враѕи
е^го, и^ да бњжатъ [эT лица е^го ненави'дящей е^го]1” ЈА$ко и^зчеза'етъ дыM, да и^зчезнђтъ. ја%ко та'ет# во'скъ эT лица ѓ^гню, та'ко да поги'бнђтъ грњшници эT лица`
бж~їя” (А$)2 правеDници да възвеся'тся, възрадђются прDе бг~оM, насладя'тся в# весе'лїи” Въспо'ите б~ђ по'ите и'мени е^го, пђть сътвори'те
възшDешемђ на за'пады” г~ь и^мя е^мђ, и^ радђитеся прDе ни'мъ” Смятђт'ся эT лица` е^го,
эTц~а си'рыX, и^ сђдїа в#дови'ц#” Бг~ъ в мњстњ
ст~њмъ свое^мъ” б~ъ вселя'етъ е^ді'номысленыа в#
домъ, възводя` ѓ^кова'ныя мђжествомъ, такоже прогнњвающая, живђщ'аа въ гробњхъ”
Бж~е, е^гда и^схожDаше прDе люDми` свои'ми, е^гда
мимохожа'ше в# пђсты'ни, [-]3 земля потрясе'ся” И$бо нб~са ка'нђша эT лица` б~а сїна'ина, эT
лица б~а і^ил~ева” До'жDь во'ленъ эTлђчи'ши б~е достоа'нїю твое^мђ, и^ і^знемо'же, ты же съверши
ю&” Живот#ная твоя живђтъ на не'й, ё^гото'валъ е^си блгsтїю твоею` нищемђ б~е” г~ь
дасть гл~ъ бл~говњствђющиM си'лђ мно''гђ, цр~ь
силъ възлюбленаго, [-]4 [-]5 лњпотою до'мђ
раздњли'ти користь” А$ще поспите` посредњ
предњлъ, крилњ` голђбинњ посребренњ, и^ междора'мїа еа` в# блеща'нїи зла'та” (-)6 Є$гда
разньстви'тъ нбsныи цр~я на не'й, ѓ^снњжа'тся
в селмо'нњ” Гора бж~їа, гора тђчнаа, гора ё^сы'ренаа, гора тђчная” Вскђ'ю непщђе'те горы
ё^сы'реныа; гора ю&же бл~говоли б~ъ жити в не'и”
И$бо г~ь всели'тся до конца, колесни'ца бж~їа
тмами темъ, ты'сящя гобзђ'ющыхъ” г~ь в
нихъ в# [синаинњ]7 въ ст~емъ” *Въз#шел# е^си на
высотђ`, плњнилъ е^си плњнъ” Прїа'лъ е^си даа'нїе
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людей, бо й не недовірливі, щоб поселитися. Господь Бог благословенний! 20 Благословенний Господь день
за днем! Нам поможе Бог наших
спасінь! 21 Бог наш! Бог, щоб спасати, і господні, господні смертні виходи. 22 Одначе Бог знищить голови
своїх ворогів, чуб волосся тих, що
ходять у своїх гріхах. 23 Господь сказав: Поверну від Васана, поверну в
морських глибинах, 24 щоб змочилася твоя нога в крові, язик твоїх псів
від ворогів його! 25 Боже! Твої дороги стали явними. Ходи мого Бога, царя, що у святому. 26 Випередили князі, близькі до співучих посеред дівчат
тимпанниць. 27 В церквах благословіть Бога! Господа з ізраїлевих джерел! 28 Там молодий Веніямин в захваті, юдині князі, їхні володарі, завулонові князі, нефталімові князі. 29
Заповіси, Боже, твою силу! Боже!
Скріпи це, що Ти в нас зробив, 30 від
твого храму для Єрусалиму. Тобі царі принесуть дари! 31 Заборони звірям тростини, зборові биків з теличками народів, щоб замкнути випробованих сріблом! Знищ народи, що
бажають війни! 32 Ті, що благають,
прийдуть з Єгипту, Ефіопія випередить її руки Богові. 33 Земні царства,
співайте Богові! Заспівайте Господеві! 34 Тому що Він піднявся на небо
небес на сході. Ось Він своєму голосові дасть сили голос. 35 Дайте Богові славу! На Ізраїлі його величність, і його сила на хмарах! 36 Бог
подиву гідний у своїх святих! Бог Ізраїлів! Той дасть силу і міць своєму
народові! Благословенний Бог!
Слава...

(В конецъ, [ўало'мъ]1 дввDъ. ћEи”
Э$ и^змњншиXся)2”
п~си м^я б~е, ја%ко внидоша во'ды до дш~а
моеа`” Оу^глњбоX в# тимњнїа глђбины, и^
нњсть постоа'нїа. прїидоX въ глђбины`
морскы'а, и^ бђ'ря потопи` м^я” Оу^трђдиXся зовы`, и^змолче горта'нь мо'и” И$зчеѕо'стњ ѓ%чи
мои`, ё^пова'ющђ [м^и]3 на' б~а мое^го” Оу^мно'жишася паче влsа главы моеа`, ненави'дящеи` м^я
всђе” Оу^крњпи'шася враѕи мои, и^згоня'щеи` м^я
без пра'в#ды” ЈА/же не въсхищааX, тогда въздаяхъ” Бж~е т^ы ё^вњдњ безђ'мїе мое`, и^
прегрњше'нїа моя эT тебе не ё^таи'шяся” да
не постыдятся ѓ^ мнњ трьпя'щеи` тебе г~и,
г~и силъ, ниже посрамятся ѓ^ мнњ и^щђщеи`
тебе, бж~е і^и^л~евъ” ЈА/ко тебе ради прїа'хъ поноше'нїе, покры` срамота лице` мое” Чю'жь быхъ
братїи мое'й, и^ стра'ненъ сн~овомъ матере моеа`” *ЈА/ко ре'вность до'мђ твоего снњсть м^я, и^

1 Вкінці. 68-ий псалом Давидів. Про
тих, що змінилися.
2 Боже! Спаси мене, бо ввійшли
води до моєї душі! 3 Я погруз у болоті глибини і немає як встояти. Я
прийшов у морські глибини і мене
затопила буря. 4 Я струдився кричачи. Моє горло захрипло. Мої очі пропали від того, що я надіявся на мого
Бога. 5 Понад волосся моєї голови
помножилися ті, що мене без причини ненавидять. Скріпилися мої вороги, що без правди мене переслідують.
Те, що я не розграбував, тоді я віддавав. 6 Боже! Ти пізнав мою безумність. І мої переступки не затаїлися
від Тебе. 7 Хай не завстидаються
мною ті, що тебе терплять, Господи!
Господи сил! Ані хай не засоромляться мною ті, що шукають тебе,
Боже Ізраїлів! 8 Бо задля Тебе я
прийняв погорду, сором покрив моє
лице. 9 Я став чужим моїм братам і
чужинцем синам моєї матері. 10 *Бо

в# чл~цехъ, и^бо не покаря'ющаа`ся е^же вселитися” г~ь бг~ъ блsвенъ, блsвенъ г~ь дн~ь дн~е” Поспњшитъ намъ б~ъ сп~се'нїи нашихъ, (-)8 б^ъ
нашь, б~ъ сп~са'ти, и^ гн~я гн~я и^сходища
смр~тнаа” Э$баче б~ъ съкрђшитъ главы` врагъ
своиX, врьхъ власъ преходящыхъ в# прегрњше'них#
свои^хъ” Рече г~ь, эT васа'на ѓ^бращђ, ѓ^бращђ въ
глђбинахъ морскыX. ја%ко да ѓ^мо'чится нога
твоа в# крови`, ја%зы'къ псовъ твоиX эT врагъ эT
него” Видњна бы'шя шествїа твоа бж~е, шествїа б~а мое^го цр~я е^же въ ст~ем#” Предвари'шя
кн~ѕи близъ пою'щиX, посредњ дв~ъ тљ=мпа'нницъ” Въ цр~квахъ блsвите б~а, г~а эT и^сто'чниk
іил~евъ” т^ђ венїами'нь ю'ношя въ ё^жасњ, кн~ѕи
і^ё^дови влDкы и^хъ, кн~ѕи завђло'ни, кня'ѕи нефџали'мли” ЗаповњжDь бж~е си'лђ твою, ё^крњпи
бж~е с^е, е^же съдњла в насъ, эT цр~кви твоеа` въ
і^е^рлsи'мъ” Тебњ` принесђтъ цр~їе да'ры, запрети`
ѕвњремъ тростнымъ” Со'нмъ ю^нецъ въ
ю'ницяхъ лDюскыхъ, [затвори'ти]9 и^скђшеныа
сребромъ” Разрђши` ја%зы'кы хотящая бра'немъ”
Прїидђтъ (молитвеницы)10 эT е^гљ=пта, е^џїѓ'пїа прDевари`тъ рђка е^а` б~ђ” Цр~ьства земна'я
по'ите б~ђ, въспо'ите гв~и” [-]11 [-]12 ВъзшеDшемђ
на' нб~о нбsное на въсто'кы” Се^ дасть гла'сђ
свое^мђ глsа си'лы, дади'те сла'вђ бв~и” На і^ил~и
велелњ'пота е^го, и^ си'ла е^го на ѓ%блацехъ” ди'венъ бг~ъ въ ст~ыX своиX, б~ъ і^ил~евъ” То'и дастъ
си'лђ и^ дръжа'вђ лю'демъ свои^мъ. бла'гословенъ
бг~ъ”
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ревність твого дому мене пожерла і погорди тих, що Тобою гордять, на мене
впали. 11 І я покрив мою душу постом,
і було мені на погорду. 12 І я поклав
мішок, як мою одіж, і я став їм притчею. 13 Про мене глузували ті, що сиділи в брамі, і про мене співали ті, що
пили вино. 14 Я ж моєю молитвою
звертаюся до Тебе, Боже! Час милості,
Боже! В множестві твого милосердя
вислухай мене! В правді твого спасіння
15 мене спаси від глини, щоб я не
застряг! Визволи мене від тих, що мене
ненавидять, і від глибоких вод! 16 Хай
мене не затопить водяна буря, ані не
пожере мене глибина, ані яма не замкне наді мною свої уста! 17 Вислухай
мене, Господи! Бо твоє милосердя добре. За множеством твоїх щедрот поглянь на мене! 18 Не відверни твого
лиця від твого слуги, бо я болію! Скоро
мене вислухай! 19 Приділи увагу моїй
душі і визволи її! Задля моїх ворогів
спаси мене! 20 Бо Ти знаєш мою
погорду, і мій встид, і мій сором. Перед
Тобою всі ті, що мені дошкуляють. 21
Моя душа очікувала погорду і страждання. І я очікував того, хто б зі мною
терпів, – і не було, і потішників – і я не
знайшов. 22 І дали мені в їжу жовч, *і в
моїй спразі мене напоїли оцтом. 23
*Хай їхній стіл буде перед ними на
сильце, і на віддачу, і на згіршення! 24
Хай потемніють їхні очі, щоб вони не
бачили, і назавжди зігни їхній хребет!
25 Вилий на них твій гнів і хай їх захопить лють твого гніву! 26 *Хай їхній
двір буде пустим і в їхніх поселеннях
хай не буде мешканця! 27 Бо того, кого
Ти побив, ті переслідували. І вони додали до болю твоїх ран. 28 Додай беззаконня до їхнього беззаконня! І хай не
ввійдуть у твою справедливість! 29 Хай
будуть вони знищені з книги живих і
хай не будуть записані з праведними!
30 Я є бідний і зболений. Боже! Мене
охопило твоє спасіння! 31 Похвалю
ім’я мого Бога в пісні! Звеличу Його
похвалою! 32 І вгодним буде Богові понад молоде теля, що випускає роги і
копита. 33 Хай бідні побачать і зрадіють! Пошукайте Бога – і ваша душа
буде живою! 34 Бо Господь вислухав
бідних і Він не погордить своїми скованими. 35 Хай похвалять Його небеса
і земля, море і все, що в ньому живе! 36
Бо спасе Бог Сіон. І збудовані будуть
юдейські міста, і там поселяться, і його
успадкують. 37 І його успадкує насіння
твоїх рабів! І в ньому поселяться ті, що
люблять твоє ім’я!

поношенїа поно'сящиX т^и нападошя на' мя” И$
[покрыхъ]4 посто'мъ дш~ђ мою, и^ бысть в поноше'нїе мн^њ” И$ положиX ѓ^дњянїе мое вретище, и^
быX и^мъ в# при'тчю” Э$ мнњ глђмля'хђся сњдящеи` въ вратњх#, и^ ѓ^ мнњ поя'хђ пїющеи` вино`” А$зъ же мл~твою моею к тебњ бж~е, вре'мя бл~говоленїя” Бж~е, въ множествњ млsти твоея ёслыши м^я” Въ и^стинњ сп~се'нїа твоего, сп~си м^я
эT бренїя, да не ё^глњбнђ” (И$зба'ви м^я)5 эT ненави'дящыX м^я, и^ эT глђбо'кыX водъ” да не (потопи'тъ мене)6 бђ'ря воDна'я, ниже пожретъ мене
глђбина, ниже сведетъ ѓ^ мнњ ровеникъ ё^стъ
свои'х#” Оу^слы'ши м^я г~и, ја%ко бл~га млsть твоа, по
мно'жествђ щедро'т# твоиX при'зри на мя” Не эTврати лица твоего эT ѓ^трока твоего, ја%ко скорблю`. ско'ро ё^слы'ши м^я, вонми` дш~и мое'й, и^
і^зба'ви еа`” Врагъ моиX ради и^зба'ви м^я. ты` б^о
съвњси` поноше'нїе мое, и^ стђд# мой, и^ срамотђ`
мою” ПреD тобою вс^и стђжа'ющеи` м^и, поношенїе
прича'я дш~а моа и страсть” И$ ждаX и^же со мною
поскорби'тъ, и^ не бњ`. и^ ё^тњша'ющыхъ, и^ не
ѓ^брњтохъ” И$ дашя в снњдь мою же'лчь, *и^ в
жа'жDђ мою напои'шя м^я ѓ^цта`” *да бђ'деT трапе'за иX преD ними в сњть, и^ въ въздаа'нїе, и^ в
собла'знъ” Помрачы'тњся ѓ%чи иX не ви'дњти, и^
хребе'тъ и^хъ эTнќдь сляци`” Пролњй на' ня
гнњвъ твой, и^ ја%рость гнњва твоего пости'гнетъ и^хъ” *да бђ'деT дворъ и^хъ пђстъ, и^ в
жили'щыхъ и^хъ да не бђ'детъ живђщаго” Зане
е^гоже т^ы порази`, тїи погна'шя, и^ к# болњзни
ја%звъ [моиX]7 приложи'шя” Приложи безаконїе къ
безако'нїю и^хъ, и^ да не вни'дђтъ в# пра'вдђ
твою” да потребя'тся эT книгъ живо'тныхъ,
и^ с правеDными не напи'шђтся” Ни'щъ и^ боля`
е^смь а^зъ, [-]8 сп~се'нїе [-]9 твое б~е прїа'тъ м^я”
Въсхвалю` и%мя б~а [моего]10 с пњ'снїю, възвели'чю е^го въ хвале'нїи” И$ ё^гоDно бђ'детъ б~ђ
паче телца` ю'на, ро'гы и^здаю'ща и^ па'знокти.
да ё^зряT ни'щїи, и^ възвеселяTся” Взыщате б~а, и^
жива бђ'детъ дш~а башя” ЈА/ко ё^слы'ша ни'щая г~ь, и^ ѓ^кова'ныхъ своиX не ё^ничижи'тъ”
да въсхвалятъ е^го нб~са и^ земля, море, и
вся (живђщая)11 [в немъ]12” ЈА/ко бг~ъ сп~се'тъ сїѓ'на, и^ съѕи'ждђтся гради і^ю^де'истїи. и^ вселятся та'мо, и^ наслњдятъ и&,
и^ сњмя рабъ твоиX ё^дръжиT и&” И$ любящеи`
и'мя твое, вселятся в немъ”

1 Вкінці. Давидів спомин. 2 Щоб Ти,
Господи, мене спас. 69-ий.
Боже! Зваж на мою поміч! Господи!
Поспіши мені помогти! 3 Хай завстидаються і засоромляться ті, що шука-

(В конецъ, двDвъ. в#спомина'нїе, въ
е^же сп~си м^я г~и. ћEџ)1”
е~ в# по'мощь мою` вонми`, [г~и помощи`
м^и потщи'ся]2” да постыдя'тся и по928
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срамятся и^щђщеи` [дш~ђ мою]3” да възвратятся в#спять, и^ постыдятся мы'слящеи`
м^и ѕла'а” да въз#вратя'тся а'бїе стыдя'щеся,
гл~ющеи м^и, бл~гоже бл~гоже” да възрадђются
и^ възвеселя'тся ѓ^ тебњ, вс^и и^щђщеи` тебе
[бж~е]4” И$ гл~юT вынђ, да възвели'чится г~ь, любящеи` сп~се'нїе твое” А@з# же ни'щъ [е^смь]5 и^ ё^бо'гъ, бж~е помози` м^и. помощ#никъ мой и^ і^зба'витель мой е^си т^ы, г~и не закосни`”
(Слvа”)

ють мою душу! Хай повернуться назад і завстидаються ті, що задумують
мені зло! 4 Хай відвернуться зразу
засоромленими ті, що кажуть мені:
Добре! Добре! 5 Хай Тобою зрадіють
і розвеселяться всі, що Тебе шукають, Боже! І хай завжди скажуть:
Хай звеличиться Господь! ті, що люблять твоє спасіння. 6 Я ж є бідний і
убогий. Боже, поможи мені! Ти є моїм помічником і моїм визволителем.
Господи! Не забарися!
Слава...

([ўлоM]1 двDвъ, сн~овъ и^ѓ^нада'воv. и^
пе'рвыхъ плњншиXся. (неѓ^пи'санъ
эT е^вре'й.) ѓ~)2” (каg і~”)
а тя г~и ё^поваX]3, да не постыжђ'ся в#
вњкъ” Пра'вдою твоею и^збави м^я, і^ изми` м^я” Приклони` къ мнњ ё^хо твое, и
сп~си м^я” Бђ'ди м^и в# бг~ъ защи'титель, и^ в мњ'сто крњпко спасти м^я” ЈА/ко
ё^тверженїе мое`, и^ прибњжище мое` е^си т^ы”
Бж~е мой и^зми` м^я и^з рђкы` грњш#наго, и^з рђкы` законопрестђпнаго, и^ ѓ^бидящаго” ЈА/ко т^ы
е^си тръпњнїе мое г~и, г~и ё^пованїе мое эT
ю'ности моеа`” В тебњ ё^твердиXся эT ё^тро'бы,
эT чрева мт~ре моеа` т^ы (е^си мой)4 покровитель”
ѓ^ тебњ пњнїе мое вы'нђ, ја%ко чю'дђ быX мно'гымъ. и^ ты` помощникъ [мой]5 крњпокъ” да
и^сполнятся ё^ста` моа` похвалы`, ја%ко да въспою сла'вђ твою, весь дн~ь велелњпотђ твою”
Не эTвръзи мене въ время ста'рости, внегда
и^з#чезати крњпости моей не ѓ^ста'ви мене” ЈА/ко
рњшя враѕи мои` мн^њ, и^ стрегђщеи` дш~ђ
мою совњща'шя в#кђпњ, гл~юще, б~ъ ѓ^ста'вилъ
е^сть е^го. поженњте и^ і^мњте е^го, ја%ко нњсть
и^збавля'аи`” Бж~е [мой]6, не ё^да'лися эT мене, б~е
мой в# по'мощ# мою вонми`” да постыдя'тся и^
і^з#че'з#нђтъ ѓ^клевета'ющеи` дш~ђ мою, да ѓ^блекђтся в# стDђ и^ срамъ и%щђщеи` ѕла'я мн^њ”
А/зъ же всегда ё^пова'ю [на' тя]7, и^ приложђ` на
вся'кђ похвалђ` твою” Оу^ста` моа` възвњстя'тъ пра'вдђ твою, ве'сь дн~ь сп~се'нїе твое”
ЈА/ко не познаX кни'жна, вни'дђ в си'лњ гн~и. г~и
помянђ` правдђ твою е^ді'ного” [Бж~е мой ја%же
наё^чилъ м^я е^си]8 эT ю'ности моеа`, и^ до нн~њ
възвњщђ чюдеса твоя, и^ даже до ста'рости
и^ ма'тор#ства” Бж~е [мой]9, не ѓ^ста'ви мене,
до'ндеже възвњщђ мы'шцђ твою [ро'дђ всемђ]10
грядђщемђ, си'лђ твою и^ пра'вдђ твою, б~е,
даже до вы'шниX, ја%же сътвори'лъ [м^и]11 е^си
вели'чїа” Бж~е, кто` подо'бенъ тебњ; е^ли'кы ја%вилъ м^и е^си ско'рби мно'гы и^ ѕлы`, и^ ѓ^бра'щъ
ѓ^живилъ м^я е^си, и^ эT безнDъ земли` [-]12

1 Псалом Давидів. Йонадавових
синів та перших полонених. Без
надпису у євреїв. 70-ий. 10-а катизма.
На тебе, Господи, я поклав надію!
Хай не завстидаюся навіки! 2 Спаси
мене і визволи мене твоєю справедливістю! Прихили до мене твоє вухо
і спаси мене! 3 Будь мені за Бога-за
хисника і за сильне місце, щоб мене
спасти! Бо Ти є моє скріплення і мій
захоронок. 4 Мій Боже! Вирви мене з
руки грішного, з руки законопереступного і кривдячого! 5 Бо Ти є моє
терпіння. Господи! Господи! Надіє
моя від моєї молодості! 6 На Тобі я
закріпився від лона! Від лона моєї
матері Ти є моїм покровителем! В
Тобі постійно моя пісня! 7 Я для багатьох став, наче дивом. І Ти мій сильний помічник. 8 Хай мої уста наповняться похвали, щоб я оспівував
твою славу, ввесь день твою величність! 9 Не відкинь мене в часі старості! Не покинь мене, коли моя сила
зникатиме! 10 Бо до мене промовили
мої вороги і ті, що стерегли мою душу. Разом вчинили раду, 11 кажучи:
Бог його покинув! Переслідуйте і
схопіть його, бо немає визволителя!
12 Мій Боже! Не віддалися від мене!
Мій Боже! Зваж мені на поміч! 13
Хай завстидаються і пропадуть ті, що
оббріхують мою душу! Хай зодягнуться у встид і сором ті, що шукають мені зло! 14 Я ж завжди на Тебе
покладаю надію і додам до всякої
Твоєї хвали. 15 Мої уста сповістять
твою справедливість, ввесь день –
твоє спасіння. Бо я не пізнав навчання. 16 Я ввійду в господній силі. Господи! Згадаю твою праведність! Тебе
одного! 17 Мій Боже! Те, що Ти мене
навчив від моєї молодості і дотепер,
сповіщу твої чуда, 18 і аж до старості
і похилого віку. Мій Боже! Не покинь мене, доки не сповіщу твоє рамено всьому родові, що приходить, –
твою силу і твою справедливість! 19
Боже! Аж до висот ті величності, які
Ти мені зробив! Боже! Хто подібний
до Тебе? 20 Які численні і погані болі
Ти мені показав! І повернувши Ти мене оживив! І Ти мене вивів з глибин
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землі! 21 Ти на мені помножив твою
величність! І повернувши Ти мене потішив і знову вивів мене з глибин
землі! 22 Бо і я визнаватимуся тобі
між народом, Господи! В псаломних
знаряддях хвалитуму твою правду,
Боже! Співатиму Тобі на гуслях, Святий ізраїльський! 23 Мої губи зрадіють, коли Тобі співатиму! І моя душа,
яку Ти визволив, 24 ще ж і мій язик
ввесь день повчатиметься твоєї справедливості, коли завстидаються і засоромляться ті, що шукають мені зло.

възведе` м^я” Оу^мно'жилъ е^си [на мнњ]13 вели'чествїе твое, и^ ѓ^бращъ ё^тњшилъ м^я е^си.
и^ эT безднъ земли` па'кы възведе` м^я” И$бо а^зъ
и^сповњмся тебњ (в лю'де г~и), в# сосђ'дехъ
ўало'мъскыхъ и'стиннђ твою б~е” Пою` тебњ в#
гђ'слеX, ст~ыи і^и^л~евъ” Възра'дђетася ё^стнњ`
мои` е^гда пою` тебњ, и^ дш~а моя` ю^же е^си
и^зба'вил#” Є$ще же и^ ја%зы'къ мой, весь дн~ь поё^чи'тся пра'вдњ твоей, е^гда постыдя'тся и^
посрамятся и^щђщеи` зла'я мн^њ”

1 Для Соломона. 71-ий псалом
Давидів.
Боже! Дай твій суд цареві і твою
праведність царському синові! 2 Щоб
судити твій народ в справедливості і
твоїх бідних на суді. 3 Хай візьмуть
гори – мир народові і шпилі – справедливість! 4 Хай судить бідних народу і спасе синів убогих! І впокорить обмовника! 5 І залишиться з сонцем і перед місяцем з роду в рід! 6
Зійде, як дощ на кожух, і наче каплі,
що капають на землю. 7 В Його днях
засяє справедливість і множество миру, доки не забереться місяць. 8 І Він
пануватиме від моря до моря і від рік
до кінців вселенної. 9 Перед ним припадуть Ефіопці. І його вороги полижуть землю. 10 Тарсійські царі та острови принесуть дари. Арабські царі
та Сава приведуть дари. 11 І Йому
поклоняться всі земні царі. Йому послужать всі народи. 12 Бо Він визволив бідного від сильного і убогого, у
якого не було помічника. 13 Він пощадить бідного і убогого, і спасе душі убогих 14 від лихви, і спасе їхні
душі від несправедливості. І його ім’я
шановане перед ними. 15 І житиме. І
Йому дасться з арабського золота, і
постійно молитимуться за нього.
Ввесь день Його благословитимуть.
16 Буде скріплення на землі, на вершках гір. Його овоч піднесеться понад Ливан. І зацвітуть з міста, наче
земна трава. 17 Його ім’я буде благословенне навіки. Його ім’я перебуватиме перед сонцем. І в ньому поблагословляться всі земні племена.
Всі народи назовуть Його блаженним. 18 Благословенний Господь Бог
ізраїльський, що чинить чуда! Сам єдиний! 19 І благословенне ім’я його
слави навіки і навіки віків! І його
славою наповниться вся земля! Хай
буде! Хай буде!
Слава...

(Въ соло'монь [ўлоM двDвъ]1 о~а)2”
е~, сђдъ твой цр~е'ви дажDь, и^ правдђ
твою сн~ђ ц~ре'вђ, сђдити лю'демъ твои'мъ в# пра'вдђ, и^ ни'щымъ твоиM в сDђ”
да въспрїимђтъ го'ры ми'ръ людїи [-]3,
и^ хо'лми правдђ” Сђдитъ ни'щимъ люDскымъ,
и^ сп~се'т# сн~ы ё^бо'гыX” И$ смиритъ клеветника`,
и^ пребђ'детъ съ сл~нцемъ, и^ пре'жде лђны` ро'да
родовъ” [-]4 Снидетъ ја%ко дожDь на рђно`, и^ ја%ко
ка'пля ка'плющїа на землю” Восїа'етъ въ
дн~ехъ е^го правда, и^ мно'жество ми'ра, дондеже
эTи'мется лђна`” И$ ѓ^блада'етъ эT моря до'
моря, и^ эT [рњкъ]5 до конецъ вселе'нныа” ПреD
ни'мъ припа'даютъ е^џїѓ'пляне, и вра'ѕи е^го
пръсть поли'жђтъ” Цр~їе џарсїистїи и^ ѓ'строви
да'ры принесђтъ” Цр~їе а^ра'в#стїи и^ са'ва да'ры
приведђтъ” И$ покло'нятся е^мђ вс^и цр~їе
[зеMстїи]6, вс^и ја%ѕы'цы порабо'таютъ е^мђ” ЈА/ко
и^зба'ви ни'ща эT [-]7 си'лна, и^ ё^бо'га е^мђже не
бњ` помощника” Пощади'тъ ни'ща и^ ё^бо'га, и^
дш~а ё^бо'гыхъ сп~се'тъ” эT ли'хвы и^ эT
непра'вды и^зба'виT дш~я и^хъ, и^ че'стно и'мя
[е^го преD ни'ми]8” И$ живъ бђ'детъ, и^ дасться
е^мђ эT злата а^равїиска, и^ помо'лятся ѓ^ неM
вы'нђ” Ве'сь дн~ь блsвя'тъ и&, бђ'дет# ё^твеженїе
на зеMли`, на ве'рхъ го'ръ” Превъзнесе'тся паче
лљ=вана плоD е^го, и^ процвњтђтъ эT града ја^ко
трава земна'а” Бђ'детъ и'мя е^го блsве'но въ
вњки, прежDе сл~нца пребыва'етъ и'мя е^го” и^ блsвятся ѓ^ немъ вс^я колњна зеMна'я, вс^и
ја%ѕы'цы ё^блажя'тъ и&” блsве'нъ г~ь [-]9 б~ъ
і^и^л~евъ, творя'и чюдеса` е^ді'нъ” И$ блsве'но и'мя
сла'вы е^го, в# вњкъ, и^ въ вњкъ вњка” І$
и^спо'лънится сла'вы е^го вс^я земля. бђ'дет#
бђ'дет”
(Сла'ва”)

20 Скінчилися пісні Давида, єссеєвого сина. 1 Псалом Асафів. 72-ий.
Який добрий Бог ізраїлів тим, що
праведні серцем! 2 Мені ж майже не
похитнулися ноги, майже не пролилися мої кроки, 3 бо я заревнував

И$зъѓ^ста'шя пњнїа двDва сн~а
и^е^с#се'ѓ^ва. (ўлоM а^са'фовъ, о~в)1”
о'ль бл~гъ [б~ъ і^ил~евъ]2, пра'выM срDцемъ”
Мнњ же в#ма'лњ не подвижя'стњся ноѕњ, в#ма'лњ не пролїа'шяся стопы моя”
930
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ЈА/ко възревновахъ на безако'нныя, ми'ръ грњшникомъ зря`” ЈА/ко нњсть въсклоненїя в# смерти
и^хъ, и^ ё^тверженїе в ра'нњ иX” В трђдњхъ члчsкыхъ
нњ' сђть, и^ съ чл~кы не прїимђтъ ра'нъ, сего
ради ё^дръжа` и^хъ гръдыни до конца`” ѓ^дњ'ашяся непра'вдою и^ нече'стїемъ свои'мъ, и^зы'детъ ја%ко и^с тђка непра'вда иX” Преидо'ша в#
любовь срDца, помы'слишя и^ гла~шя в# лђка'в#ствњ, непра'вдђ в# высотђ` гл~аша” Положи'шя
на нб~си` ё^ста` своя, и^ ја%зыкъ иX пре'иде по
земли`” Сего ради ѓ^братя'тся людїе мои` сњмо, и^ дн~їе и^сполнь ѓ^бря'щђтся в ниX” И$ рњшя, како ё^вњдњ б~ъ, и^ а'ще е^сть ра'зђмъ в#
вы'шнемъ; с^е сїи грњшници, и^ гобзђюще в#
вњкъ ё^дръжа'шя богаTство” И рXњ, е^да всђ'е ѓ^пра'вдихъ срDце мое, и^ ё^мыхъ в непови'нныхъ
рђцњ мои`” И$ быхъ јазвенъ весь дн~ь, и^ ѓ^бли'чник# мой на ё^трениX” А/ще гл~ахъ повMњ та'ко, с^е ро'дђ сн~овъ твоиX [е^мђже]3 (ѓ^бњщаXся) и^
непщевахъ разђмњти” Се^ трђдъ е^сть предо
мною, до'ндеже вни'дђ въ ст~и'ло бж~їе, и^ разђмњю в# послDњняа иX” ѓ^баче за лще'нїа [и^хъ]4
положиl и^мъ е^си [ѕлая]5, низложилъ я& е^си
в#негда разгръдњти” Ка'ко бы'шя в# запђстњнїе внеза'пђ; и^зчеѕо'шя, погибо'шя за безаконїе
свое” ЈА/ко со'нїе въста'ющаго, г~и въ градњ твоеM
ѓ^бразъ иX ё^ничижи'ши” ЈА/ко ражDеже'ся срDце мое`,
и^ (ё^тро'бы)6 моа` и^змњнишяся” И$ а'зъ ё^ничиженъ, и^ не разђмњхъ, ско'тенъ быX ё^ тебе`, и^
азъ вы'нђ с тобою” Оу^дръжалъ е^си рђ'кђ деснђю мою, [и^]7 съ совњтомъ твои'мъ наста'вилъ м^я е^си, и^ съ сла'вою прїа'тъ м^я” Чт^о
б^о ми е^сть на нб~си, и^ эT тебе что` въсхотXњ
на зем#ли`; и^зчезе` срDце мое и^ плоть моа, б~е срDца
моего, и^ часть моя б~е (мои) въ вњкы” ЈА/ко с^е
ё^даля'ющеи`ся эT тебе` поги'бнђтъ, потребилъ е^си вся'кого любы` дњющаго эT тебе`”
Мнњ же прилњпля'тися бв~и бл~го е^сть, полага'ти на' г~а ё^пованїе мое” Възвњсти'ти [м^и]8
вс^я хвалы` твоя, въ вратњх# дщере сїѓ'ня”
(ра'зђма а^са'фова, ѓ~г)1”
скђю [б~е эTри'нђ]2 до конца, разгнњвася
ја%рость твоа на ѓ^вця` па'ствы твоеа`;
помяни` со'нмъ твой, и^же стяжа` и^спе'рва, и^зба'вилъ е^си же'злъ достоа'нїа
твоего” Гора сїѓ'нъ с^и ја%же всели'ся в ней, въздви'гни рђцњ твои` на гръды'ня иX вконецъ”
Є$ли'ка лђка'внова врагъ въ ст~њмъ твоемъ, и^
въсхвали'шяся ненавидящеи` т^я, посредњ
пра'здника твое^го” Положиша ѕна'менїа своя
931

проти беззаконних, бачачи мир грішників, 4 бо немає відхилення в їхній
смерті, і твердість в їхній рані. 5 Вони не є в людських трудах і з людьми
не отримають ран. 6 Через це їх
вповні захопила гордість. Вони зодяглися своєю несправедливістю і
безбожністю. 7 Їхня несправедливість вийде, наче з жиру. Вони перейшли до любові серця. 8 Вони задумали і говорили в лукавстві, до висоти вони говорили неправедне. 9
Підняли проти неба свої уста, і їхній
язик пройшов по землі. 10 Через це
мій народ сюди повернеться. І в них
знайдуться повні дні. 11 І сказали: Як
довідався Бог? І чи є пізнання у
Всевишнього? 12 Ось ці грішники, і
багатіючи, вони на віки затримали
багатство. 13 І я сказав: Невже надаремно втримав я моє серце праведним і умив мої руки в невинних? 14 І
я був бичований цілий день. І вранці
– мій оскаржувач. 15 Якщо я говорив: Скажу так ось родові твоїх синів, якому я обіцявся. 16 І не подумав
я пізнати. Ось труд є переді мною, 17
аж доки не ввійду до божої святині. І
пізнаю їхнє останнє. 18 Одначе за
їхньою обмаливістю Ти їм поклав
зло, скинув їх, коли розгорділись. 19
Як нагло стали запустілими? Зникли,
згинули через своє беззаконня, 20 так
як сон того, що встає. Господи, в твоєму місті погордиш їхнім образом! 21
Бо моє серце розгорілося і моє нутро
змінилося, 22 і я погорджений і не
зрозумів, худобоподібним став я у
Тебе. 23 І я постійно з Тобою. Ти
стримав мою праву руку. 24 І твоєю
порадою мене наставив. І зі славою
мене прийняв. 25 Бо що для мене є на
небі? І від Тебе що я побажав на
землі? 26 Заслабло моє серце і моє
тіло, Боже мого серця! І моя частка,
мій Боже, навіки! 27 Бо ось ті, що
віддаляються від Тебе, згинуть. Ти
вигубив всякого, що грішить проти
Тебе. 28 Мені ж є добрим приставати
до Бога! На Господа покладати мою
надію! Звіщати мені всі твої хвали в
брамах сіонської дочки!
1 Розуму Асафового. 73-ій.
Чому, Боже, Ти відкинув до кінця?
Розгнівався. Твій гнів на овець твоєї
отари. 2 Згадай твій збір, який Ти
придбав від початку! Ти визволив
палицю твого насліддя – це гора Сіон, де Ти в ній поселився. 3 Підніми
твої руки на їхні гордощі до кінця, на
те, що лукаво вчинив ворог у твоїх
святощах. 4 І вихвалялися ті, що Тебе
ненавидять посеред твого празника.
Поклали знаки, свої знаки, і не піз______
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црс4. 25

нали, 5 так як у виході превисоко. 6
Наче в дерев’яному лісі сокирами вирубали його двері. Разом сікачем і зубилом його знищили. 7 *Вогнем спалили твою святиню. На землі збещестили помешкання твого імені. 8 У
своїх серцях сказали їхні кревні разом: Ходіть і усунемо всі божі празники з землі. 9 Ми не побачили їхніх
знамен, немає більше пророка, і нас
більше не пізнає. 10 Доки, Боже, гордитиме нами ворог? Дражнитиме ворог твоє ім’я до кінця? 11 Чому відвертаєш твою руку і твою правицю зпосеред твого лона до кінця? 12 А
Бог – цар наш з-перед віку зробив
спасіння посеред землі. 13 Ти скріпив
море твоєю силою! Ти знищив голови зміїв у воді! 14 Ти розтрощив змієву голову! Ти дав його в їжу ефіопським народам! 15 Ти роздер джерела і потоки, висушив ітамські ріки!
16 Твій є день і твоя є ніч! Ти зробив
ранкову зорю і сонце! 17 Ти створив
всі околиці землі, літо і весну! Ти їх
створив. 18 Згадай це! Ворог зневажив Господа. І безумний народ роздратував твоє ім’я. 19 Не віддай
звірам душі, що тобі визнаються! Душі твоїх бідних не забудь до кінця!
20 Поглянь на твій завіт, бо затемнені землі наповнилися домами неправедних! 21 Хай упокорений не
повернеться засоромленим! Бідний і
вбогий вихвалятимуть твоє ім’я! 22
Встань, Боже! Суди твій суд! Згадай
твою зневагу, що від безумного ввесь
день! 23 Не забудь голос тих твоїх,
що моляться! Гордість тих, що Тебе
ненавидять, піднімалася постійно.
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Слава...

зна'менїя, и^ не позна'шя, ја%ко въ и^схо'дњ превы'ше” ЈА/ко в# дђбра'вњ дре'вянњ, секи'рами разсњко'шя двери е^го вкђ'пњ, сњчивомъ и^ ѓ^скордомъ
разрђшишя и&” *Вжего'шя ѓ^гнемъ ст~и'ло твое,
на земли ѓ^скверни'ша жили'ще и'мени твоего” Рњшя в# срDцыX своихъ ю'жикы и^хъ вкђ'пњ, прїидњте
и^ [эTста'вимъ]3 вся пра'здникы бж~їа эT земля”
Зна'менїа [и^хъ]4 не видњхоM, нњсть ктомђ` пррoка,
и^ наs не позна'етъ ктомђ” доко'лњ б~е понашает#
врагъ, раздража'етъ проти'вныи и'мя твое до
конца`; в#скђ'ю эTвраща'еши рђ'кђ твою, и^ десни'цђ
твою эT среды` ја^дръ твоиX в коне'цъ; б~ъ же цр~ь
нашь прежDе вњкъ, съдњ'ла сп~се'нїе посредњ земля”
Ты^ ё^твердилъ е^си си'лою твоею` море. ты сте'рлъ
е^си главы змїе'мъ в# водњ” Ты^ съкрђшилъ е^си
главђ` змїе'вђ, далъ е^си того бра'шно лю'демъ е^џїѓ'пскымъ” Ты` растръже и^сто'чникы и^ пото'кы,
т^ы и^ссђши` рњки и^џа'м#скыа” Твой е^сть дн~ь, и^
твоа е^сть но'щъ. т^ы съверши` заря` и^ сл~нце” Ты^
сътвори вс^я предњлы земли`, лњто и^ ве'снђ, т^ы
сътворилъ е^си иX, помяни` сїа” Враг# поноси` гв~и, и^
лю'дїе безђ'мнїи разрDажишя и%мя твое” Не преда'жDь ѕвњре'мъ дш~я и^сповњдающая ти ся,
дш~ъ ё^бо'гыX твоиX не забђ'ди до коnца” Призри на
завњтъ твой, ја%ко и^сполнишяся помраче'нїи
земля домо'въ непра'ведныхъ” да не въз#врати'т#ся смиренъ сра'мленъ. ни'щъ и^ ё^бо'гъ въсхвалита
и'мя твое” Встани б~е, сђди пр^ю твою, помяни
поноше'нїе твое е^же эT безђ'мнаго весь дн~ь” Не
забђ'ди гла'са мл~твеникъ твоиX, гръды'ни ненавидящыхъ тя в#зыде вы'нђ [-]5”
(Слvа”)

1 Вкінці дня приведеш до зітління.
Псалом Асафової пісні. 74-ий.
2 Будемо визнаватися Тобі, Боже!
Визнаватимемося Тобі. І прикличемо
твоє ім’я. 3 Розповім усі твої чуда,
коли візьму час. Я суджу праведності. 4 Розтаяла земля і всі, що на ній
живуть. Я закріпив її стовпи. 5 Я сказав тим, що чинять беззаконня: Не
чиніть беззаконня. І тим, що грішать:
Не підносіть вгору ріг. 6 Не підносіть
на висоту ваш ріг і не говоріть неправедне проти Бога. 7 Бо ані зі
сходу, ані з заходу, ані з пустинних
гір, 8 бо Бог є суддя. Цього Він впокорює і цього вивищує. 9 Бо в руці
господній чаша незмішаного вина,
повного змішання. І схилив звідси
туди, однак його дріжджі не викинені, питимуть всі грішні землі. 10 Я ж
зрадію. Навіки співатиму Богові Якова. 11 І розіб’ю всі роги грішних. І
вгору підніметься ріг праведного.

(в# конецъ (дн~е)1 растли'ши. ўлоM
пњ'сни а^са'фовъ, о~д)2”
сповњмыся тебњ бж~е, и^сповњмыся [тебњ]3, и^ призовемъ и'мя твое” Повњм# вс^я
чюдеса твоа, е^гда прїимђ вре'мя, а'зъ
пра'воты сђжDђ” Разтаася зеMля, и^ вси
живђщеи` на не'й” А$зъ ё^твердиX столпы` еа`” [-]4
Рњхъ безако'ннђющымъ, не безако'ннђите. и^ съгрњшя'ющыM, не възноси'те ро'га” Не въздви'жите
на высотђ` ро'га ва'шего, [и^]5 не гл~ите на' б~а непра'вдђ” ЈА/ко ни эT сходъ ни эT запаD, ни эT пђстъ
горъ, ја%ко б~ъ сђди'и е^сть” Сего смиря'етъ, и^ сего
възно'ситъ. ја%ко ча'шя в рђцњ гн~и вина` нерастворе'на и^сполнь растворе'нїа, и^ ё^клони` эT сеа` в
сїю, ѓ^баче дро'ждїе е^^го не и^скы'дашяся” И$спїю'тъ
вс^и грњшнїи земля, а^^зъ же възрадђюся в#
вњкъ, пою` б~ђ і^а'ковлю” И$ вс^я ро'гы грњшныхъ
сломлю`, и^ възнесе'тся [рогъ]6 пра'веднаго”
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(В конецъ, в пњснехъ ўлоM а^са'фовъ,
пњснь къ а^ссљ=рїю. о~е)1”
њдомъ въ і^юд
^ е'и` б~ъ, въ і^ил~и велїе и'мя
е^го” И$ бысть в# ми'рњ мњсто е^го, и^ жили'ще
е^го в сїѓ'нњ” Тђ съкрђши` крњпости лђкъ,
щиT, и^ (ѓ^рђжїе)2 и^ брань” (-)3 Просвњща'еши т^ы ди'вно эT го'ръ вњчныхъ, смђти'шяся
вс^и неразђ'мнїи срDцемъ” Оу^снђшя сномъ свои'мъ,
и^ не ѓ^брњто'шя ничтоже, вс^и мђжїе бога'тьства
рђ'къ своиX” эT запрещенїя твоего б~е і^а'ковль,
въздрњма'шя всDњшеи` на коня” Ты^ страшенъ
е^си, и^ кто проти'вђ станетъ т^и; эTтолњ
гнњвъ твой. с# нб~се` слы'шанъ сътворилъ е^си
сђдъ” Земля` ё^боася и^ ё^молча, в#негда въстати
на сDђ б~ђ, спsти` вс^я крот#кы'я земли`” (-)4 ЈА/ко
помышленїе члчsко и^сповњсться тебњ, и^ ѓ^ста'нокъ помышленїя пра'зднђетъ т^и” Помоли'теся
и^ въздади'те гв~и б~ђ [на'шемђ]5, вс^и и^же ѓ%крестъ
е^го принесTђ дары страшно'мђ и^ эTе'млющемђ
дђхы кн~ѕемъ, страшномђ паче цр~їи земныхъ”

1 Вкінці. В піснях псалом Асафів.
Пісня для ассирійця. 75-ий.
2 Знаний Бог в Юдеї, в Ізраїлі його
ім’я велике. 3 І його місце було в
мирі, і його помешкання – в Сіоні. 4
Там Він розбив сили луків, щит, і
зброю, і війну. 5 Ти подиву гідно
просвітлюєш з вічних гір. 6 Стривожилися всі нерозумні серцем, заснули своїм сном. І не знайшли нічого
в їхніх руках всі мужі багатства. 7
Від твоєї погрози, Боже Якова, задрімали ті, що сіли на коня. 8 Ти є
страшний. І хто Тобі спротивиться –
відтоді твій гнів. 9 З неба Ти дав
почути суд. Земля злякалася і замовкла, 10 коли Бог встав на суд, щоб
спасти всіх лагідних землі. 11 Бо задум Юди визнаватиметься Тобі, і
останок задуму Тобі святкуватиме.
12 Помоліться і віддайте Господеві
Богові нашому! Всі, що довкруги
нього, принесуть дари 13 страшному
і Тому, що забирає духи князів,
страшному понад земних царів.

(В концъ, ѓ^ і^дїџђмњ, [ўлоM а^са'фовъ]1,
о~ѕ)2”
ла'сомъ моиM къ г~ђ възваX, гла'сомъ моиM
к# б~ђ, и^ внят# м^и” в# дн~ь печа'ли моеа`
б~а в#зыскаX, рђка'ма мои'ма но'щїю преD
нимъ, и^ не прелщен# быхъ” эTврьжеся
ё^тњшитися дш~а моа`, помянђхъ б~а, и^ възвеселиXся” Въз#скорбњх#, и^ пренемо'же дх~ь мой” [-]3
Предвари'стњ стражбы ѓ%чи мои`” СмђтиXся, и^
не гл~ах#” Помы'слиX дн~и пе'рвыа, и^ лњта вњчная
помянђхъ, и^ поё^чиXся” Но'щїю срDцемъ мои'мъ
глђмляXся, и тђжаше дђхъ мой” Є$да въ вњкы эTри'неT г~ь, и^ не приложитъ бл~говолити па'кы, и^ли до конца млsть свою эTсњчеT; [сконча
гл~ы]4 эT рода в родъ” Є$да забђдетъ ё^щедрити б~ъ, и^ли ё^дръжиT въ гнњвњ свое'мъ щедро'ты своа; [-]5 и^ рњхъ, нн~њ начахъ. си и^змњна
десни'ца вы'шняго” Помянђхъ дњла гн~я. ја%ко
помянђ` эT зачала чюдесъ твоиX, и^ поё^чюся
въ всXњ дњлеX твоиX, и^ в начинаниX твои'хъ поглђмлюся” Бж~е, въ ст~емъ пђть твой” Кт^о
б~ъ ве'лїи, ја%ко б~ъ нашъ; т^ы е^си б~ъ творя'и`
чюдеса`” Позна'нђ сътвориl е^си в лю'дехъ си'лђ
твою, и^зба'вилъ е^си мы'шцею твоею` лю'ди
твоя, сы'ны і^а'ковля, и^ і^ѓ'сифовы” [-]6 Видњша
т^я во'ды б~е, видњшя т^я во'ды, и^ ё^боа'шяся” [-]7 Смђти'шяся бе'з#дны, мно'жествомъ
шђма водъ. глsа да'шя ѓ%блацы” И$бо стрњ'лы
твоя прехо'дятъ глsа грома твоего в колеси”
ѓ^свњти'шя млънїа твоа вселе'ннђю, подвижа-

1 На кінець. Про Ідітуна. Псалом
Асафа. 76-ий.
2 Моїм голосом я закликав до
Господа. Моїм голосом до Бога. І Він
мене сприйняв. 3 В день журби моєї
Бога пошукав я, руками моїми вночі
перед ним. І не обманутий був я. Відмовилася потішитися душа моя – 4 я
згадав Бога і втішився. Засмутився і
підупав мій дух – 5 сторожі випередили мої очі. Я засмутився і не говорив, 6 роздумував я про давні дні і
вічні роки згадав я, – і повчився. 7
Вночі говорив я з моїм серцем, і мій
дух був стривоженим. 8 Чи Господь
відкине навіки і не додасть знову виказати добро? 9 Або чи Він до кінця
відсіче своє милосердя? Він закінчив
слова з роду в рід. 10 Чи Бог забуде
помилувати? Або чи у своїм гніві
здержить своє милосердя? 11 І я сказав: Тепер я почав – це переміна правиці Всевишнього. 12 Я згадав господні діла, бо згадаю від початку твої
чуда, 13 і повчатимуся в усіх твоїх ділах, і вглиблюся в твої діла. 14 Боже!
В святому твоя дорога! Хто такий великий Бог, як наш Бог?! 15 Ти є Бог,
що чиниш чуда! Ти виявив в народах
твою силу! 16 Визволив твоїм раменом твій народ, синів Якова і Йосифа! 17 Тебе води побачили, Боже!
Побачили Тебе води і злякалися,
стривожилися безодні множеством
шуму вод, 18 хмари видали голос. Бо
і стріли твої проходять, 19 голос твого грому в колесі. Твої блискавиці
освітили вселенну, земля зрушилася і
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задрижала. 20 В морі твої дороги і
твої стежки у великих водах. І твої
стопи не будуть знані. 21 *Ти попровадив твій народ, як овець, рукою
Мойсеєвою і Аароновою.
Слава...
1 Розуму. Асафовий. 77-ий.
Катизма 11
Сприйми, мій народе, мій закон!
Прихиліть ваше вухо до слів моїх
уст! 2 *В притчах відкрию мої уста!
Викажу загадки від початку! 3 Те, що
ми почули, і ми їх пізнали, і нам розповіли наші батьки, 4 не сховалося
від їхніх дітей в іншому роді, що звіщали господні хвали і його сили і
його чуда, які Він зробив. 5 І Він підняв свідчення в Якові і поклав закон
в Ізраїлі. *Те, що заповів батькам нашим, сказати їх своїм синам. 6 Щоб
пізнав інший рід, сини, що родяться,
і встануть і сповістять їх своїм синам.
7 Щоб поклали свою надію на Бога, і
не забули божих діл, і шукали його
заповідей! 8 Щоб не стали, так як
їхні батьки, родом поганим і засмучуючим, родом, що не випрямив своє
серце і не довірив з Богом свій дух. 9
Ефремові сини, що натягали і стріляли луками, повернулися в день
бою. 10 Вони не зберегли божого завіту і не побажали ходити в його законі. 11 І забули його добродійства і
його чуда, які Він їм показав 12 перед їхніми батьками, чуда, які зробив
в єгипетській землі на Танеосовім полі. 13 *Він роздер море і провів їх,
поставив води, наче мішок. 14 *І Він
їх провів хмарою в дні і цілу ніч світлом вогню. 15 *Роздер камінь в пустині і напоїв їх, як у великій безодні.
16 І Він вивів воду з каменя і звів води, наче ріки. 17 І додали ще грішити
проти Нього: засмутили Всевишнього в безводній 18 *і випробували Бога у своїх серцях, щоб просити їжу
своїм душам. 19 І робили наклеп вони на Бога, і сказали: Хіба Бог зможе
приготувати стіл у пустині? 20 *Адже Він вдарив камінь і води поплили
і потоки наводнилися. Чи й хліб може дати або приготувати стіл своєму
народові? 21 Через це Бог почув і
споглянув. І вогонь загорівся в Якові,
і піднявся гнів проти Ізраїля, 22 бо не
повірили Богові ані не надіялися на
його спасіння. 23 І Він наказав хмарам вгорі і відкрив небесні двері. 24
*І послав їм дощем манну їсти і дав
їм небесний хліб. 25 Людина їла ангельський хліб! Він послав їм їжу
досита. 26 *Підняв південний вітер з
неба і своєю силою навів південний
вітер, 27 і дощем дав їм м’ясо, наче
порох і наче морський пісок, оперених птахів. 28 І впали серед їхнього
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ся, и^ трепет#на бысть земля” В мо'ри [пђтїе]8 твои`, и^ стезя твоя в# водаX мно'гах#, и^
стопы твоя не позна'ются” *Наставиl е^си ја%ко
ѓ^вця люди твоя, рђко'ю мољ=се'ѓвою и^ а^а^ро'нею”
(Слvа.)
(ра'зђм# а^са'фовъ, о~з)1” (кgа а~і”)
немлњте лю'дїе мои` зако'нъ мой, приклони'те ё^хо ва'ше въ гл~ы ё^стъ мои'хъ” *эTвръзђ въ притчяX ё^ста` моа,
провњща'ю гана'нїа и^спе'рва, е^ли'ка слы'шахомъ, и^ разђмњхомъ я&, и^ эTц~ы на'ши повњдаша намъ. не ё^таи'ся эT чядъ и^хъ в
род# и'нъ” Възвњща'юще хвалы гн~я, и^ си'лы е^го,
и^ чюдеса е^го ја%же сътвори. и^ възDви'же свDњнїе
въ і^а'ковњ, и^ закоn положи` въ і^ил~и” *Є$$ли'ка заповњда эTц~емъ на'шимъ, сказа'ти я& сн~овоM свои'мъ, ја%ко да позна'етъ родъ и'н#, сн~ве родящеи`ся, и^ въста'нђтъ и^ повњдятъ я& сн~вомъ
свои^м#” ЈА/ко да поло'жятъ на' б~а ё^пова'нїе свое`,
и^ не забђ'дђтъ дњлъ бж~їиX, и^ за'повњди е^го
в#зы'щђтъ” ЈА/ко да не бђ'дђт# ја%коже эTц~ы
и^хъ, родъ стропти'въ и^ прегръчева'а, роD и^же не
и^спра'ви срDца свое^го, и^ не ё^вњ'ри съ бм~ъ дх~а
свое^го” Сн~ове е^фрњмли напряза'юще и^ спњюще лђкы, въз#врати'шяся в# дн~ь бра'ни” Не съхрани'шя
завњта бж~їа, и^ в законњ е^го не и^зволиша ходи'ти”
И$ забыша бл~годњянїи е^го и^ чюде'съ е^го, и%хъже ја%ви` и^мъ. преD эTц~ы иX ја%же сътвори` чюдеса`,
в# земли` е^гљ'пет#стњй, на' поли танеѓ'си” *Разве'рзе мо'ре, и^ проведе` иX, преDста'ви во'ды ја%ко мXњ” *И$
наста'ви я& ѓ%блакомъ въ дн~е, и^ всю` нощъ
просвњще'нїеM ѓ^гня`” *Разве'рзе ка'мень в# пђсты'ни, и^ напои и^хъ ја%ко в# без#днњ мно'ѕњ” И$ і^зведе во'дђ и^с ка'мене, и^ низведе` ја^ко рњкы во'ды.
и^ приложи'шя е^ще съгрњшя'ти е^мђ” Прегръчи'шя вышняго в# безводнњ, *и^ іскђси'шя б~а
в# срDцыX свои'х#, въспроси'ти бра'шна дш~ямъ свои'мъ” И$ клевета'шя на' б~а, и^ рњшя. е^да възмо'жетъ б~ъ ё^гото'вати трапе'зђ в# пђсты'ни;
*понеже порази` ка'мень, и^ потеко'шя воды, и^
пото'цы навоDни'шяся” Є$да и^ хлњбъ мо'жеT да'ти, и^ли ё^готовати трапе'зђ лю'демъ свои'мъ; сего ради слы'ша (б~ъ)2 и^ презрњ, и^ ѓ'гнь
възгорњся въ і^а'ковњ, и^ гнњв# в#зы'де на і^ил~я”
ЈА/ко не вњ'ровашя бв~и, ни ё^пова'ша на сп~се'нїе
е^го” И$ заповњда ѓ^блакомъ свы'ше, и^ двери нб~се`
эTве'рзе” *И$ ѓ^дожди и^мъ ма'ннђ ја^сти, и^ хлњбъ
нбsный дасть и^м#” Хлњбъ а%гг~льскїи ја^де` чл~къ,
бра'шно посла` и^мъ до ѓ^билїа” *ВъзDви'же ю^гъ с#
нб~се`, и^ наведе` си'лою своею ли'вђ, и^ ѓ^дожди` на' ня
ја%ко праX плоти, и^ ја%ко песо'къ морскїи пти'ця
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перна'ты, и^ нападо'шя посредњ ста'на и^хъ, ѓ%крестъ жили'щъ и^хъ” И$ ја^до'шя, и^ насы'тишяся
ѕњло. и^ жела'нїе и^хъ принесе` и^мъ, не лиши'шяся
эT жела'нїи своиX” Є$ще бра'шнђ [-]3 сђщђ въ ё^стњхъ и^хъ, и^ гнњвъ бж~їи взыде на ня” И$ ё^би`
[мно'жайшая]4 и^хъ, и^ и^збра'ннымъ і^ил~евомъ запятъ” Въ всњхъ сихъ съгрњши'шя е^ще, и^ не
вњ'роваша чюдесемъ е^го” И$ і^зчеѕо'шя в сђе'тњ дн~їе
и^хъ, и^ лњта и^х# съ тща'нїемъ” Є$гда ё^бива'ше
иX, тогда в#зыска'хђ е^го. и^ възвраща'ахђся, и^
ётреневахђ к# б~ђ” И помянђшя, ја^ко б~ъ помощникъ и^мъ е^сть, и^ б~ъ вы'шнїи и^зба'витель и^мъ е^сть” И$ [възлюби'шя]5 е^го ё^сты`
свои'ми, и^ ја^зы'комъ свои^мъ солга'шя е^мђ” СрDце же и^хъ не (бњ`) пра'во с нимъ, ни ё^вњ'ришяся в завњтњ е^го, То'иже е^сть ще'дръ, и^
ѓ^ци'ститъ грњхы иX, и^ не растлитъ. и^ ё^множитъ въз#врати'ти ја^рость свою, и^ не ражDеже'т# всего гнњва своего” И$ помянђ ја%ко плоть
сђть, дх~ъ ходя и^ не ѓ^браща'ася” Коль краты
прогнњвашя и& в# пђсты'ни, раздра'жишя и& в#
земли без#во'днњ; и^ ѓ^брати'шяся, и^ і^скђси'шя
б~а, и^ ст~го і^ил~ева прогнњваша” [И$]6 не помянђша рђкы е^го дн~е, воньже изба'ви и^хъ и^з рђкы`
ѓ^скръбля'ющаго” ЈА/коже положи въ е^гљ=птњ ѕна'менїя своя, и^ чюдеса` своя на' поли танеѓ'си”
*И$ преложи в# кро'вь рњкы иX, и^ и^сто'чникы и^хъ,
ја^ко да не пию'т#” *Посла` на' ня пе'сїа мђхы, и^
поядо'шя ихъ. и^ жя'бы, и^ растли` и^хъ” *И$
дастъ ржњ плодъ и^хъ, и^ трђды` и^х# прђгомъ” *[И$]7 ё^би` градо'мъ виногра'ды и^хъ, и^
(трънїе)8 и^хъ мра'зомъ. и$ преда'сть градђ` скоты` иX, и і^мњнїе иX ѓ^гню`” Посла` на' ня гнњвъ
ја%рости своеа`, ја%рость и^ гнњвъ и^ ско'рбь, посла'нїе а%гг~лы лђка'выми” (Пђть сътвори'ти)9 стезю гнњвђ своемђ, [и^]10 не пощадњ эT смр~ти
дш~я и^хъ и^ скоты` и^хъ в# смр~ти затвори`” *И$
порази всяk пръвенецъ в# [земли` е^ги'петъстњи]11, эT начатка [вся'кого]12 трђда` и^хъ, в
# я` лю'ди
селе'ниX ха'мовыX” *И$ въздви'же ја%ко ѓ^вц
своя, и възведе` я& ја%ко ста'до в# пђсты'ни” И$
наста'ви я& на ё^пованїе, и^ не ё^страши'шяся,
и^ врагы` и^хъ покры` мо'ре” И$ введе` я& в# горђ ст~ня своеа, гора` с^и, ю^же стяжа` десни'ца е^го” *И$
і^згна` эT лица` и^хъ ја%ѕы'ки, и^ по жребїю дастъ
и^мъ ю'жемъ дњло мњрномъ. и^ всели` в селехъ
иX колњна і^ил~ева” И$ і^скђси'ша, и^ прогнњвашя б~а
вы'шняго, и^ свњдњнїа е^го не съхрани'ша” И$ ѓ^брати'шася, и^ эTверго'шася, ја%коже и^ эTц~ы иX,
[-]13 преврати'шяся в# лђкъ развращенъ” И$ прогнњвашя и& в# холмњхъ своиX, и^ въ и^стђка'нныхъ своиX раздражишя и&” Слы'ша б~ъ, и^ пре935

табору, довкруги їхніх поселень. 29 І
їли і дуже наситилися. І Він задовільнив їм їхнє бажання, 30 не були позбавлені своїх бажань. Ще як їжа була
в їхніх устах, 31 і божий гнів піднявся проти них. І вбив численних з
них, і скував ізраїльських вибраних.
32 В усіх цих ще згрішили і не повірили його чудам. 33 І в марноті зникли їхні дні і їхні літа з поспіхом. 34
Коли їх вбивав, тоді Його шукали. І
поверталися, і вставали вранці до Бога, 35 і згадали, що Бог – їхній помічник і Бог Всевишній – їхній визволитель. 36 І полюбили Його своїми устами, і своїм язиком Йому збрехали.
37 Серце ж їхнє не було праведне з
ним, ані не повелися вірно в його
завіті. 38 Він же є щедрий і очистить
їхні гріхи, і не зведе до зітління, і
розмножить, щоб відвернути свій
гнів, і не розпалить ввесь свій гнів.
39 І Він згадав, що вони є тілом, дух,
що ходить і не повертається. 40
Скільки разів прогнівили Його в
пустині, розгнівили Його у безводній
землі? 41 І повернулися і випробували Бога. І прогнівили Святого ізраїлевого. 42 І не згадали його руку в
дні, коли Він їх спас з руки того, що
гнобив. 43 Те, що поклав в Єгипті, –
свої знаки і свої чуда на Танеосовім
полі. 44 *І Він перетворив їхні ріки і
їхні джерела в кров, щоб не пили, 45
*наслав на них псячі мухи – і їх пожерли, і жаби. І їх знищив. 46 *І дав
іржі їхній плід і їхні труди саранчі. 47
*І градом побив їхні виноградники і
їхні рослини морозом. 48 І передав
градові їхню скотину і їхнє майно
вогневі. 49 Наслав на них гнів своєї
люті, лють і гнів і біль, посланих поганими ангелами, 50 щоб зробити дорогу, стежку своєму гнівові. І не пощадив від смерті їхні душі. І їхню
скотину замкнув у смерті. 51 *І побив кожного первородного в єгипетській землі, від первенця всякого їхнього труду в Хамових поселеннях.
52 *І Він підняв свій народ, наче овець, і повів їх, наче отару в пустині,
53 і провадив їх в надії. І не злякалися, і їхніх ворогів покрило море. 54
І ввів їх до гори своєї святості, ця
гора, яку придбала його правиця. 55
*І вигнав народи з-перед їхнього лиця і дав їм частку жеребом – шнуроммірилом. І поселив в їхніх поселеннях ізраїльські племена. 56 І вони випробували і прогнівили Всевишнього
Бога і не зберегли його свідчення. 57
І відвернулися, і відреклися. Так як і
їхні батьки, обернулися в зіпсутий
лук. 58 І розгнівили Його на своїх
вершинах, і своїми різьбленими довели Його до ревнощів. 59 Бог почув
і зневажив, і дуже погордив Ізраїлем.
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60 *І Він відкинув Силомське шатро
– поселення, де поселився між людьми. 61 І передав їхню силу в полон і
їхню красу в руки ворогам. 62 І замкнув зброєю свій народ, і знехтував
своїм насліддям. 63 Їхніх юнаків пожер вогонь, і їхні дівчата не були оплакані. 64 Їхні священики упали від
зброї, і їхні вдовиці не були оплакані.
65 І Господь піднявся, наче сплячий,
наче сильний і очманілий від вина,
66 і відбив назад своїх ворогів, зробив їх вічною погордою. 67 І Він відкинув поселення Йосифа і не вибрав
Ефрімове плем’я. 68 І вибрав юдине
плем’я, Сіонську гору, яку полюбив.
69 І збудував, наче однорога, свою
святиню на землі. Заснував її навіки.
70 І вибрав Давида, свого раба, *і його взяв з овечих отар. 71 Він забрав
його від няньок, *щоб пасти Якова,
свій народ, Ізраїль, своє насліддя. 72
І пас їх в незлобності свого серця і в
розумності своїх рук попровадив їх.
Слава...
1 Асафів псалом. 78-ий.
Боже! Народи прийшли в твоє насліддя, осквернили твою святу церкву. Поклали Єрусалим як склад овочів, 2 поклали трупи твоїх рабів їжею
небесним птахам, тіла твоїх преподобних земним звірам. 3 Пролили їхню кров, наче воду, довкруги Єрусалиму. І не було того, хто ховав. 4 Ми
стали погордою нашим сусідам, посміховищем і кпинами тим, що довкруги нас. 5 Доки, Господи, гніватимешся, до кінця розгорятиметься
твоя ревність, наче вогонь? 6 *Вилий
твій гнів на народи, які Тебе не знають, і на царства, які не прикликали
твоє ім’я! 7 Бо пожерли Якова і спустошили його місце. 8 Не згадай наші
давні беззаконня! Хай нас скоро випередять твої щедрості, Господи! Бо
ми дуже збідніли. 9 Поможи нам, Боже, наш спасителю! Задля слави твого імені, Господи, визволи нас! І очисть наші гріхи задля твого імені!
10 Щоб часом народи не сказали: Де
є їхній Бог? І хай знаною буде в народах, перед нашими очима, помста
пролитої крові твоїх рабів. 11 Хай
ввійде перед тебе стогін закованих!
За величністю твого рамена обережи
синів тих, що вбиті! 12 Віддай нашим
сусідам всемеро на їхнє лоно, їхню
погорду, якою Тебе породили, Господи! 13 Ми ж твій народ і вівці твоєї
отари! Визнаватимемося тобі, Боже,
навіки! В рід і рід сповістимо твою
хвалу.

Псалми 78,13

зрњ, и^ ё^ничижи` ѕњло і^ил~я” *И$ эTри'нђ ски'нїю силом#скђю, селе'нїе [-]14 [е^же]15 всели'ся в# чл~цехъ” И$
предастъ в# плњнъ крњпость и^хъ, и^ добро'тђ
иX в рђ'кы [враго'мъ]16” И$ затвори` въ (ѓ^рђжїи)17
люди своя, и^ достоа'нїе свое` презрњ” ю^ношя и^хъ
поја%сть ѓ'гнь, и^ дв~ы иX не ѓ^сњтоганы быша”
Сщ~енницы иX (ѓ^рђжїемъ)18 падошя, и^ вдови'ця
и^хъ не ѓ^пла'каны бышя” И$ въста` ја%ко спя` г~ь,
ја^ко си'ленъ [и^]19 шђменъ эT вина`” И$ порази` врагы`
своя в#спять, поноше'нїе вњ'чно дастъ и^хъ” И$
эTри'нђ селе'нїе і^ѓ'сифово, и^ колњно е^фрњмово не
и^збра`” И$ і^збра` колњно і^ю'дово, го'рђ сїѓ'ню, ю'же възлюби`” И$ созда` ја%ко и^норо'гъ ст~ы'ню свою`, на земли`,
ѓ^снова` ю& в# вњкъ” И$ і^збра` дв~да раба` свое^го, *и^
въспрїаT и& эT стадъ ѓ%вчиX” эT дои'лицъ поя'тъ
е^го, *пасти` і^а'кова раба` свое^го, (-)20 і^и^л~я достоа'нїе
свое” И$ ё^пасе` иX в незло'бїи срDца своего, и^ в ра'зђмњхъ рђкђ своею` наставилъ и^хъ е^сть”
(Слvа”)
(ўлоM а^са'фовъ, ѓ~и)1”
е~, прїидо'ша ја%ѕы'цы в# достоя'нїе твое,
ѓ^скверни'шя цр~ковь ст~ђю твою” Положи'ша і^ерsли'ма ја^ко ѓ^во'щное храни'лище,
положишя трђпїа рабъ твоиX бра'шно
пти'цамъ нбsныM, плоти прпDбныX твои'хъ ѕвњремъ земнымъ” пролїа'ша кровь и^хъ ја%ко во'дђ
ѓ%крестъ і^ерsли'ма, и^ не бњ погреба'аи`” Бы'хомъ
поноше'нїе съсњдомъ на'шимъ, подража'нїе и^
порђганїе сђщымъ ѓ%крстъ наs” доко'лњ г~и прогнњваешися до конца, ражDеже'тся ја%ко ѓ%гнь
рвенїе твое; *пролњи гнњвъ твой на ја^ѕы'кы
не зна'ющая` тебе, и^ на црsтвїя ја%же и'мени
твое^го не призваша” ЈА/ко поја%до'ша і^а'кова, и^
мњсто е^го ѓ^пђсти'ша” Не помяни` на'шихъ
безако'нїй пе'рвыхъ” Ско'ро да преDварятъ н^ы
щедро'ты твоя [г~и]2, ја%ко ѓ^бнищахомъ ѕњло”
Помози` наM б~е сп~си'телю нашъ” Славы ради
и%мени твое^го г~и и^зми` насъ” И$ ѓ^цысти грњхы
на'шя, ради и%мени твое^го” да не когда рекђтъ ја%ѕы'цы, гдњ` е^сть б~ъ и^хъ; и^ ё^вњсться въ ја%ѕы'цеX преD ѓ%чима нашима, эTмщенїе кро'ве рабъ твоиX пролиты'я” да вни'детъ преD т^я въздыха'нїе ѓ^кованыхъ” По вели'чїю мышца твоеа, снабди` сн~ы ё^мр~щве'ныX”
Възда'жDь съсњдомъ нашымъ сеDмори'цею в#
нњдра и^хъ поноше'нїе и^хъ, и%мже поноси'ша
т^я г~и” Мы же людїе твои`, и^ ѓ^вца па'жити
твоеа`” И$сповњмыся тебњ [б~е]3 в# вњкъ, в
родъ и^ ро'дъ възвњстіM хвалђ твою”
936
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(В конецъ, ѓ^ и^змњншихся свњдњнїе,
а^са'фово, ўлоM ѓ^ а^ссљ=рїи ѓ~џ)1”
асы'и і^ил~я вонми`, наставля'аи` ја%ко ѓ^вча`
і^ѓ'сифа” Сњдяи` на херђві'мњ ја^ви'ся, преD
е^фрњмомъ, и^ венїами'номъ и^ мана сїемъ” Въз#дви'гни си'лђ твою, и^ прїиди`
спасти` насъ” Бж~е ѓ^брати н^ы, и^ просвњти`
лице твое, и^ сп~се'мся” г~и б~е сил#, доко'лњ гнњ'ваешися на мл~твђ [ра'бъ]2 твоиX; пита'еши
насъ хлњбомъ слезным#, и^ пои'ши насъ слеѕъ в
мњ'рђ” положилъ е^си насъ в# прерњканїе съсњ'доM
на'шымъ, и^ вра'ѕи на'ши подражаша насъ” г~и
б~е силъ ѓ^брати` н^ы, и^ просвњти` лице твое, и^
сп~се'ни бђдем#” [-]3 Виноградъ и^зъ е^гљ=пта пренесе`, и^з#гналъ е^си ја%ѕы'ки, и^ насадилъ е^си и&”
пђть сътворилъ е^си преD ни'мъ, и^ насади коренїа е^го, і^ [и^сполни землю]4” Покры` го'ры сњнь
е^го, и^ сте'блїа е^го ке'дры бж~їа” Про'стретъ ро'зги е^го до' моря, и^ да'же до рњкъ эTрасли е^го”
Вскђ'ю разори` ѓ^пло'тъ е^го, и^ ѓ^бъи^маютъ и&
вс^и мимоходя'щеи` пђтемъ; ѓ^зоба` и& ве'прь эT
лђга, і^ и'нокъ ди'вїи поя'лъ и& е^сть” Бж~е силъ
ѓ^брати же, [и^]5 призри съ нб~се, и^ ви'жDь” И$
посњти` виноградъ сеи, и^ сверши` е^го. е^гоже насади десни'ца твоа`” И$ на сн~ы чл~чьскыа, ја%же
ё^крњпилъ е^си себњ. пож#женъ ѓ^гнемъ и^ раско'панъ” эT запрњщенїя лица твоего погы'бнђт#” Бђди рђка` твоа` на' мђжа десни'ца
твоя, и^ на' сн~а чл~ча е^гоже ё^крњпилъ е^си себњ. и^ не эTстђпимъ эT тебе, живи'ши н^ы, и^
і'мя твое призовемъ” г~и бж~е силъ ѓ^брати` н^ы,
и^ ја%ви` лице твое, и^ сп~се'ни бђдемъ”

1 Вкінець. Про тих, що змінилися.
Свідчення Асафове. Псалом про
Ассирію. 79-ий.
2 Ти, що пасеш Ізраїля, зглянься!
Ти, що провадиш Йосифа, наче вівцю, Ти, що сидиш на херувимах, з’явися 3 перед Ефрімом, і Веніямином,
і Манассією! Підніми твою силу і
прийди, щоб нас спасти. 4 Боже, поверни нас і просвіти твоє лице – і
спасемося! 5 Господи, Боже сил! Доки гніватимешся на молитву твоїх рабів? 6 Доки годуватимеш нас хлібом
сліз і напуватимеш нас слізьми в міру? 7 Ти поклав нас, як помовку, нашим сусідам. І наші вороги покпили
з нас. 8 Господи, Боже сил! Поверни
нас і просвіти твоє лице – і спасемося! 9 Ти переніс виноградник з Єгипту, викинув народи і його посадив. 10
Ти йшов перед ним і посадив його
коріння. І він заповнив землю. 11 Його тінь покрила гори і його галуззя –
божі кедри. 12 Він простягнув свої
галузки до моря і аж до рік його паростки. 13 Чому Ти знищив його огорожу і його зривають всі, що проходять дорогою? 14 Його знищив дик з
лісу, і дикий звір його попас. 15 Боже
сил! Повернися ж і поглянь з неба, і
подивися, і відвідай цей виноградник, 16 і обнови його, якого насадила
твоя правиця, на сина людського, якого Ти собі скріпив. 17 Він спалений вогнем і розкопаний. Вони згинуть від погрози твого лиця. 18 Хай
буде твоя рука на чоловіку твоєї правиці і на людському сині, якого Ти
собі скріпив! 19 І не відступимо від
тебе. Ти нас живитимеш. І прикличемо твоє ім’я. 20 Господи! Боже сил!
Поверни нас і покажи твоє лице – і
спасемося!

(В конец#, ѓ^ точи'леX, ўлоM (пњснїи)
а^са'фов#, п~)1”
адђитеся б~ђ помощникђ на'шемђ, въскли'кнњте б~ђ і^а'ковлю” Прїимњте ўлоM, и^
дади'те тљ=мпанъ, ўал#ты'рь красе'нъ
съ гђ'сльми” Въз#трђби'те новомњсячною
трђбою, в наро'читыи дн~ь пра'зDника [ва'шего]2”
ЈА/ко повелњ'нїе і^ил~ево е^сть, и сDђба` б~а і^а'ковля”
свњдњнїе въ і^ѓ'сїфњ положи` е^мђ, в#негда
и^зыти е^мђ эT земля` е^ги'петскыа” ЈА/зы'ка е^гоже не вњ'дяше, ё^слыша, эTя'тъ эT [бремене]3
хребе'тъ е^го” Рђцњ е^го в# коши` порабо'тастњ, в
скорби призва` м^я и^ і^збавиX т^я” ё^слы'шаX тя
в та'инњ бђр#нњ” *И$скђсиX т^я на водњ` прерњка'нїа” (-)4 Слы'шите людїе мои`, и^ засвDњтельствђю (ваM)5” І$ил~ю а%ще послђшаеши мене, *не
бђ'деT в тебњ б~ъ новъ, ниже покло'нїшися

1 Вкінці. Про точила. Псалом пісень
Асафовий. 80-ий.
2 Радійте Богові – нашому помічникові! Викрикайте Богові Якова! 3
Візьміть псалом і дайте тимпан, приємний псалтир з гуслями. 4 Трубіть
новомісячною трубою, в знаменний
день вашого празника. 5 Бо це наказ
Ізраїлеві і суд Бога Якова, 6 свідчення в Йосифі. Він йому поклав, коли
виходив з єгипетської землі, – почув
язик, якого не знав. 7 Він забрав його
хребет від тягарів, його руки послужили в коші. 8 В горі прикликав Мене, і Я тебе визволив. Я тебе почув в
схованці бурі, *випробував Я тебе на
воді нарікання. 9 Послухай, мій народе, і засвідчу тобі! Ізраїлю! Якщо послухаєш Мене, 10 *не буде в тебе новий Бог! Ані не поклонишся чужому
Богові! 11 Бо Я є Господь Бог твій,
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що вивів тебе з єгипетської землі!
Пошир твої уста і наповню їх! 12 І
мій народ не послухав мого голосу. Й
Ізраїль не сприйняв Мене. 13 І Я їх
відіслав за діяннями їхніх сердець.
*Підуть за своїми починами. 14 Якщо б мій народ послухав мене, якщо
б Ізраїль ходив по моїх дорогах, 15
отже Я зовсім упокорив би їхніх ворогів і наклав би мою руку на тих, що
їх гноблять. 16 Господні вороги збрехали йому, і їхній час буде навіки. 17
І Він їх нагодував жиром пшеничним
і наситив їх медом з каменя.

Псалми 82,18

Слава...

бо'гђ чюже'мђ” А/зъ б^о е^смь г~ь бг~ъ твои, и^зведы'и` т^я эT земля` е^гљ=пеTскыя” Разши'ри ё^ста`
твоя, и^ і^спо'лню я&” И$ не послђшашя людїе мои`
гласа мое^го, и^ і^ил~ь не вняT м^и” И$ эTпђстиXX и^хъ по
начина'нїю срDцъ иX, *поидђтъ в# начина'ниX своиX”
А$ще бы'шя людїе мои послђшали мене, і^ил~ь [а%ще
б^ы в# пђти` моа]6 ходилъ, ни ѓ^ чесо'мьже ё^бо врагы`
е^го смирилъ быхъ, и^ на стђжа'ющаа и^мъ възложилъ быM рђ'кђ мою” Вра'ѕи гн~и сълга'ша е^мђ, и^ бђ'детъ время иX в# вњкъ” И$ напита и^хъ эT тђка
пшени'чна, и^ эT ка'мене меда насы'ти и^хъ”
(Сла'ва,)

1 Асафовий псалом. 81-ий.
Бог став в зібранні богів, а серед
богів розсудить. 2 Доки судите неправедність і приймаєте лиця грішників? 3 Судіть сироту і бідного, оправдайте упокореного і убогого. 4
*Визволіть бідного і вбогого, спасіть
його з руки грішника. 5 Не пізнали
ані не зрозуміли. Вони ходять в темряві. Хай зрушаться всі основи землі!
6 Я сказав: Всі будьте богами і синами Всевишнього! 7 Ви ж вмираєте
як люди і падаєте як один з князів. 8
Воскресни, Боже! Суди землю! Бо Ти
успадкуєш в усіх народах.

(ўлоM, а^сафовъ, п~а)1”
г~ъ ста` в сонмњ бого'въ, посредњ же бого'въ разсђ'диT” доко'лњ сђ'дите неправдђ,
и^ лицъ грњшничь ѓ^бинђетеся; (-)2 сђди'те си'рђ и^ ё^богђ, смире'на и^ нища ѓ^правдайте” *И$з#мњте ни'ща и ё^бога, и^з рђкы`
грњшнича и^зба'вите [и&]3” Не ё^вњдњша ниже
разђмњшя, въ тмњ` хо'дяT” да подви'жятся
вс^я ѓ^снова'нїа зеMли`” А/зъ рњхъ, бо'ѕи (бђ'дњте)4
и^ сн~ве вы'шняго вс^и. вы же ја%ко чл~цы ё^мира'ете” и^
ја%ко е^ді'нъ эT княѕь па'даете” Въскрsни б~е сђди`
земли`, ја%ко ты наслњдиши въ всњхъ ја%ѕы'цеX”

1 Пісня псалма Асафового. 82-а.
2 Боже! Хто уподібниться до Тебе? Не замовчи ані не стань лагідним,
Боже! 3 Бо ось твої вороги зашуміли
і ті, що Тебе ненавидять, підняли голову. 4 Добровільно, лукаво чинили
проти твого народу і радили проти
твоїх святих. 5 Сказали: Ходіть і вигубимо їх з народів. І більше не згадається ім’я Ізраїля. 6 Бо однодумно,
разом вчинили раду, проти Тебе уклали завіт 7 ідумейські поселення, й
ізмаїліти, моав, і агаріни, 8 ґевал, і
аммон, і амалик, чужинці з тими, що
проживали в Тирі. 9 Бо й Ассур
прийшов з ними – стали в заступництво Лотовим синам. 10 Зроби їм, як
*Мадіямові і *Сисарі, як Явімові в
киссоновім потоці. 11 Вони були знищені в Аендорі, стали, наче гній землі. 12 Поклади їхніх князів, як Орива,
і Зива, і Зевея, і Салмана, всіх їхніх
князів, 13 які сказали: Успадкуємо
собі божу святиню. 14 Боже мій! Поклади їх, як колесо, як тростину, перед лицем вітру. 15 Як вогонь, який
палить ліс, як полумінь, що спалює
гори, 16 так переслідуватимеш їх
твоєю бурею. І твоїм гнівом введеш
їх в замішання. 17 Наповни їхні лиця
безчестям, і вони шукатимуть твоє
ім’я, Господи. 18 Хай завстидаються
і замішаються навіки – віків! І засо-

(Пњснь ўа'лма аса'фова п~в)1”
ж~е, кт^о ё^подо'бится тебњ; не премолчи`, ни ё^кроти` б~е” ЈА/ко с^е вра'ѕи твои`
възшђмњша, и^ ненави'дящеи` т^я въздвиго'шя главђ. на' люди твоя лђка'вновашя во'лею, и^ съвњщаша на ст~ы'а твоя”
Рњша, прїидњте, и^ потребимъ я& эT ја%зы'къ,
и^ не помяне'тся и'мя і^ил~ево ктомђ” ЈА/ко съвњща'шя е^ді'номышле'нїемъ в#кђпњ, на' тя
завTњ завњщашя” Селе'нїа и^дђме'йска, и^ і^смаилите, моа'въ, и^ а^гарњне. гевалъ, и^ а^м#мо'нъ, и^
а^мали'к#. [-]2 и^ноплеме'нницы съ живђщими в
тљ=рњ” И/бо и^ а^ссђръ прїиде с ни'ми, бышя в#
застђпле'нїе сн~во'мъ лотовомъ” [-]3 Сътвори`
и^м# ја%ко *мадїа'мђ, и^ *сиса'рњ, ја%ко (и^а^ві'мђ)4 в#
потоцњ (ки'ссовњ)5” Потреби'шася въ а^ендо'рњ,
быша ја%ко гной зеMныи`” Положи кн~ѕя и^хъ ја%ко
ѓ^ри'ва и^ зи'ва и^ зиве'е и^ салмана, вс^я кн~ѕя иX,
и^же рњшя, да наслњдимъ себњ ст~и'ло бж~їе”
Бж~е мой положи иX ја%ко коло, ја%ко трость преD
лице'мъ вњтрђ” ЈА/ко ѓ^гнь попаляаи` дђбра'вы,
ја%ко пламень пожига'аи` го'ры. тако пожене'ши
я& бђ'рею твоею`, и^ гнњвомъ твои'мъ смђти'ши я&” И$спо'лни лиця` и^хъ безче'стїа, и^ в#зы'щђтъ и%мени твое^го г~и” да постыдятся, и^
смятђт#ся въ вњкъ вњка, и^ посрамя'тся,
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и^ поги'бнђтъ” И$ ё^вњдятъ, ја%ко и%мя тебњ
г~ь, т^ы е^ді'нъ вы'шнїи по все'й земли`”

ромляться. І згинуть. 19 І вони пізнають, що твоє ім’я – Господь! Ти
єдиний Всевишній по всій землі!

(В конецъ, ѓ^ точи'леX, сн~овъ коре'ѓв#,
ўлоM, п~г)1”
о'ль възлюбленна се'ла твоа, г~и силъ” Желаетъ и^ скон#чева'ется дш~а моа въ дворы`
гн~я” СрDце мое и^ плоть моа възрадовастася ѓ% бѕ~њ живњ” Ибо птица ѓ^брњте себњ хра'минђ, и^ го'рьлица гнњздо себњ, идњже положи птенця своа” ѓ^лтаря твоа г~и
силъ, цр~ю мой и^ б~е мой” Блаже'ни живђщеи` в#
домђ` твое'мъ, въ вњк# вњка въсхва'лятъ
т^я” (-)2 Блаже'нъ мђжъ, е^мђже е^сть застђпле'нїе е^го эT тебе [-]3, въсхожде'нїа в# срDцы
свое'мъ положи`. въ юдо'ли плачевнњ, в мњстњ
и^дњже положи`” И/бо блsве'нїе дастъ за'конъ дааи`” Поидђтъ эT си'лы в си'лђ, ја%ви'тся б~ъ
бого'м# в сїѓ'нњ” г~и б~е си'лъ ё^слы'ши мл~твђ
мою`, внђши` б~е і^а'ковль” (-)4 Защи'тниче нашь
ві'жDь б~е, и^ призри на лице` х~а твое^го” ЈА/ко лђче
дн~ь е^дінъ въ дворњхъ твоиX паче ты'сящъ”
И$зво'лихъ примњта'тися в домђ б~а [мое^го]5,
паче неже жи'ти [м^и]6 в се'лњхъ грњшничих#”
ЈА/ко млsть и^ і'стинђ лю'битъ г~ь, б~ъ блгDть и^
сла'вђ дастъ, г~ь не лиши'т# бл~гая ходя'щихъ
незло'бїе^мъ” г~и [бж~е]7 силъ, бл~же'нъ чл~къ ё^поваяи` на тя”

1 Вкінці. Про точила. Синів
Кореєвих псалом. 83-ій.
2 Які улюблені твої поселення,
Господи сил! 3 Бажає і гине душа
моя за двори господні! Моє серце і
моє тіло зраділи живим Богом! 4 Бо і
пташина знайшла собі хату, і горлиця
– собі гніздо, де покладе свої пташенята. Твої престоли, Господи сил!
Царю мій і Боже мій! 5 Блаженні ті,
що живуть у твоїм домі, навіки – віків хвалитимуть Тебе! 6 Блаженний
чоловік, у якого є його заступництво
від Тебе! Підходи у своїм серці він
поклав, 7 в долині плачу, на місці, де
поклав. Бо й благословення дасть законоположник, 8 підуть з сили в
силу. З’явиться Бог богів в Сіоні. 9
Господи! Боже сил! Вислухай мою
молитву. Послухай, Боже Якова! 10
Наш оборонче! Дивись, Боже, і поглянь на лице твого христа! 11 Бо
краще один день у твоїх дворах понад тисячі. Я вибрав бути покинутим
в домі мого Бога радше, ніж мені жити в поселеннях грішників. 12 Бо
Господь любить милосердя і правду!
Бог дасть ласку і славу! Господь не
позбавить дібр тих, що ходять в незлобності! 13 Господи, Боже сил! Блаженна людина, що на Тебе поклала
надію!

(В конецъ, сн~о'въ коре'ѓвъ, ўлоM, п~д)1”
л~говолилъ е^си г~и зеMлю твою, възвратилъ е^си плњнъ і^а'ковль” ѓ^ста'вилъ е^си
безако'нїа лю'демъ твои'мъ, покрылъ е^си
вс^я грњхы иX” (-)2 Оу^кроти'лъ е^си весь
гнњвъ твой, въз#вратилъ е^си эT гнњва ја%рости твоеа” Възврати` насъ б~е сп~се'нїи нашиX, и^
възврати ја%рость твою эT насъ” Є$да` въ вњкы прогнњваешися на ны; и^ли про'стреши
гнњвъ свой эT рода в родъ; б~е т^ы ѓ^бращь
живи'ши н^ы, и^ людїе твои` възвеселя'тся ѓ^
тебњ” ЈА/ви` намъ г~и млsть твою, и^ сп~се'нїе
твое да'жDь намъ” Оу^слы'шђ что` речетъ ѓ^
мнњ г~ь б~ъ, ја%ко речетъ ми'ръ на люd своя` и^
на прпDбныя своя, и^ на ѓ^браща'ющая [срDця к#
немђ]3” ѓ^баче бли'зъ боа'щимся е^го сп~сенїе е^го,
всели'ти сла'вђ в# землю нашђ” Млsть и^ і'стина
срњто'стася, пра'вда и^ ми'ръ ѓ^блобыза'стася”
И$стина эT земля восїа, и^ пра'вда съ нб~се прини'че” И/бо г~ь дасть бл~гость, и^ земля на'шя
дасть плоD свой” Пра'вда преD ни'мъ преDи'деT, и^ положитъ в пђть стопы` своя”
(Сла'ва.)

1 Вкінець. Синів Кореєвих псалом.
84-ий.
2 Господи! Ти вподобав твою землю. Ти повернув полон Якова. 3 Ти
відпустив беззаконня твоєму народові, покрив усі їхні гріхи. 4 Ти спинив
ввесь твій гнів, відвернувся від гніву
твоєї люті. 5 Поверни нас, Боже наших спасінь! І відверни від нас твій
гнів! 6 Чи навіки розгніваєшся на
нас? Або чи простягнеш твій гнів з роду в рід? 7 Боже! Ти, повернувшись,
живитимеш нас! І твій народ Тобою
розвеселиться. 8 Покажи нам, Господи, твоє милосердя і дай нам твоє спасіння! 9 Послухаю, що скаже про мене Господь Бог. Бо говоритиме про
мир для свого народу і для своїх преподобних, і для тих, що повертають
до нього серця. 10 Однак близько тих,
що Його бояться, його спасіння, щоб
поселити славу в нашій землі. 11 Милосердя і правда зустрілися, справедливість і мир обцілувалися. 12 Правда з землі зійшла, і справедливість з
неба схилилася. 13 Бо і Господь дасть
добро, і наша земля дасть свій плід.
14 Правда піде перед ним і поставить
на дорозі свої стопи.
Слава...
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1 Молитва Давидова. 85-а.
Катизма 12.
Господи! Прихили твоє вухо і вислухай мене, бо я є бідний і убогий. 2
Збережи мою душу, бо я є преподобний. Спаси твого раба, мій Боже! Того, що на Тебе надіється. 3 Помилуй
мене, Господи! Бо до Тебе я кликатиму ввесь день. 4 Розвесели душу твого раба, бо я до Тебе підняв мою душу. 5 *Бо ти, Господи, добрий, і довготерпеливий, і многомилосердний
всім, що прикликують Тебе. 6 Господи! Послухай мою молитву і уважний будь до голосу мого благання. 7
В дні моєї скорботи я закликав до
Тебе, бо Ти мене вислухав. 8 Немає
подібного до Тебе між богами, Господи, і немає за твоїми ділами! 9 Всі
народи, які Ти створив, прийдуть і
поклоняться перед тобою, Господи, і
прославлять твоє ім’я. 10 Бо Ти є великий і чиниш чуда. Ти є Бог єдиний.
11 Настанови мене, Господи, на твою
дорогу! І піду у твоїй правді. Хай
розвеселиться моє серце боятися твого імені! 12 Визнаватимуся Тобі, Господи! Мій Боже! Усім моїм серцем. І
прославлю твоє ім’я навіки. 13 Бо
твоє милосердя велике на мені. Визволи мою душу з преглибокого аду.
14 Боже! Законопереступні повстали
проти мене. І збір сильних шукали
мою душу і не поставили Тебе перед
собою. 15 *І ти, Господи! Мій Боже!
щедрий і милосердний, довготерпеливий і многомилосердний, і праведний. 16 Поглянь на мене і помилуй
мене! Дай твою силу твоєму слузі і
спаси сина твоєї рабині. 17 Зроби зі
мною знак на добро. І хай побачать
ті, що мене ненавидять, і хай завстидаються. Бо Ти, Господи, поміг мені і
потішив мене.

(молитва двDва, п~е)1” (кgа, в~і”)
риклони` г~и ё^хо твое, и^ ё^слы'ши м^я,
ја%ко ни'щъ и^ ё^бо'гъ е^смь а%зъ” съхрани
дш~ђ мою, ја%ко прпDбеn е^смь. сп~си` раба
твое^го б~е мой ё^повающаго на тя” Поми'лђй м^я г~и, ја%ко к тебњ въз#зовђ весь дн~ь”
Възвесели` дш~ђ раба` твоего, ја%ко к тебњ [-]2
взяхъ дш~ђ мою`” *ЈА/ко т^ы г~и бл~гъ, и^
длъготрьпњливъ, и^ мно'гомлsтив# всњмъ
призыва'ющиM т^я” Внђши` г~и мл~твђ мою`, и
вонми` гла'сђ моле'нїа мое^го” В дн~ь печали моеа`
възваX к# тебњ, ја%ко ё^слы'ша м^я” Нњсть
подобенъ тебњ в# бѕ~њхъ г~и, и нњсть по
дњ'ломъ твои'мъ” Вси` ја%зы'цы, е^ли'ко сътвори`
прїидђть, и^ покло'нятся преD тобою г~и, и^
просла'вятъ и%мя твое” ЈА/ко ве'лїй е^си т^ы, и^
творяи` чюдеса` т^ы е^си б~ъ е^ді'нъ [-]3” Наста'ви
м^я г~и на пђть твой, и^ поидђ въ и'стинњ
твое'й” да възвесели'тся срDце мое, боя'тися
и'мени твое^го” Исповњмся тебњ г~и б~е мой
всњмъ срDцемъ моиM, и^ просла'влю и'мя твое в
вњкъ” ЈА/ко млsть твоя ве'лїа на мнњ, (-)4
и^зба'ви дш~ђ мою эT а'да преи^споDняго” б~е
зако'нопрестђпници въста'шя на' мя, и^ со'нмъ
дръжяв#ныхъ в#зыска'ша дш~ђ мою, и^ не
преDложишя тебе преD собою” *И$ т^ы г~и б~е
[мой]5 щедръ и^ млsтивъ, длъготрьпњливъ и^
мно'гомлsтивъ, и^ і'стинен#” Призри на' мя, и^
поми'лђй м^я. даждь дръжа'вђ твою ѓ%трокђ
твоемђ, и^ сп~си` сн~а рабы` твоеа`” Сътвори со
мною зна'менїе въ бл~го, и^ да ви'дят#
ненави'дящеи` м^я, и^ постыдяTся” ЈА/ко т^ы г~и
помо'же м^и, и^ ё^тњшиl м^я е^си”

1 Синів Кореєвих. Псалом пісні. 86ий.
Його основи на святих горах. 2 Господь любить сіонські брами понад всі
поселення Якова. 3 Прославлене говорилося про тебе, боже місто. 4 Згадаю
Раав і Вавилон тим, що знають мене.
І ось чужинці, і Тир, і ефіопський
народ – ці були там. 5 Матір Сіон, –
скаже людина. І людина народилася
в ньому, і той хто заснував його –
Всевишній. 6 Господь розповість в
книгах народам і князям – цим, що
були в ньому. 7 Бо в тобі помешкання тих всіх, що веселяться.

(Сн~овъ коре'ѓвъ, ўало'мъ пњсни” п~ѕ)1”
снова'нїа е^го на гораX ст~~ыX” Лю'битъ г~ь
врата сїѓ'ня, паче всXњ селе'нїи и^а'ковлиX”
Пресла'вная гл~ашяся ѓ^ тебњ гра'де
бж~їи” (-)2 Помянђ раа'въ и^ вавило'на,
свњдђщих# м^я” И$ с^е и^ноплеме'нницы, и^ тљ'ръ
и^ лю'дїе е^џїѓ'пстїи, сїи бы'ша т^ђ” ма'ти сїѓ'нъ речетъ, чл~къ. и^ чл~кь роди'ся в немъ, и^
тои ѓ^снова и& вы'шнїи” г~ь повњсть в# [кни'гаX]3
лю'демъ, и^ кн~ѕе'м# симъ бывшымъ в немъ”
(-)4 ЈА/ко веселя'щимся всњмъ жили'ще ё^ тебе`”

1 Пісня псалма Кореєвих синів.
Вкінці. Про Маелета, щоб відповісти.
Розум Етама – ізраїльтянина. 87-ий.
2 Господи! Боже мого спасіння! В
дні я закликав і вночі перед Тобою. 3
Хай ввійде перед Тебе моя молитва!

(Пњснь ўалма сн~овъ кореѓвъ, В конецъ,
ѓ^ маеле'џњ эTвњщати. разђм# е^џа'ма
і^ил~ьтенина” п~з)1”
и~, б~е сп~се'нїа мое^го, въ дн~е възвахъ, и^
в нощи преD тобою” да вни'детъ преD тя
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мл~тва моа, приклони` ё^хо твое` к# моленїю мое^мђ [-]2” ЈАко испо'лнися золъ дш~а моа`, и^ живо'тъ мой а'дђ прибли'жися” Привмњненъ быX с
ниZходя'щыми в ровъ” Быхъ ја%ко чл~кь без помощи, в# мр~твыX свободь” ЈА/ко ја%ѕвенїи [-]3 спящеи` въ [гробњхъ]4, и%хъже не помянђлъ е^си
ктомђ. и^ тїи эT рђкы твоеа` эTрїновени бышя” Положи'шя м^я в ро'вњ преи^споDнемъ, в
те'мныхъ и^ сњни смр~тънњй” На мнњ` ё^тверди'ся ја%рость твоя, и вся` волны` твоя [наведе` на мя]5” [-]6 Оу^далилъ е^си ѕна'емыX мои^х# эT
мене, положи'шя м^я ме'рзость себњ” Преданъ
быхъ, и^ не и^схождаахъ, ѓ^чи мои` и^знемого'стњ
эT ни'щеты” Възвахъ к тебњ г~и весь дн~ь,
въздњхъ к# тебњ рђцњ` мои`” Є$да мр~твыми
твори'ши чюдеса`, ли вра'чеве въскреся'тъ, и^ і^сповњдя'тся тебњ; е^да повњсть кт^о въ
гробњ млsть твою, и^ і'стинђ твою в# поги'бели; е^да позна'на бђ'дђтъ во тмњ` чюдеса` твоя, и^ пра'вда твоа` в зеMли` забве'ннњй; и^ а'зъ к#
тебњ г~и възъвахъ, и^ ё%тро мл~тва моа` прDеварит# т^я” Вскђю г~и эTрњеши дш~ђ мою, эTвращаеши лице` свое эT мене; ни'щъ е^смь а^зъ,
и^ въ трђдњхъ эT ю'ности моеа`” Възне'съ же
смирихся, и^ і^знемогохъ” На мнњ` преи^доша гнњви
твои`, [-]7 ё^страшенїа твоя въз#мђтишя
м^я, ѓ^быдоша м^я ја%ко вода. весь дн~ь ѓ^дръжа'шя м^я в#кђ'пњ” Оу^далилъ е^си эT мене дрђга и^ і'скреняго, и^ ѕна'емыX мои'хъ эT страсте'й”
Сла'ва”

а~ мѓ= а~

(Ра'зђма е^џа'ма, і^ил~ьтянина, п~и)1”
и'лости твоя г~и въ вњкы въспою, в рDо
и^ ро'дъ възвњщђ и'стиннђ твою у^сты`
мои'ми” ЈА/ко рече, в# вњкъ ми'лость съѕи'жDется, на нб~сеX ё^гото'вается и'стина твоа” ЗавњщаX завњтъ и^збра'ннымъ мои'м#,
кляхся дв~дђ рабђ` мое^мђ до' вњка” Оу^готоваю
сњмя твое, и^ съѕи'жDђ в рDо и^ ро'дъ прsтлъ
твой” (-)2 И$сповњдяT нб~са чюдеса` твоя, г~и,
и%бо и'стинђ твою в# цр~кви ст~ых#” ЈА/ко кт^о въ
ѓ^блацехъ сравнится гв~и, [-]3 ё^подо'биTся гв~и в#
сн~охъ бж~їихъ; бг~ъ прославля'емъ в# совњтехъ
ст~ыхъ, ве'леи и^ стра'шенъ [е^сть]4 наD всњми ѓ'крестными е^го” г~и б~е силъ, кт^о подо'бенъ
тебњ; си'ленъ е^си г~и, и^ і'стина твоа ѓ%крестъ
тебе`” Ты` владњ'еши дръжа'вою мор#ско'ю, възмђще'нїе же воlн# е^го т^ы ё^кротиши” Ты` смирилъ
е^си ја^ко ја%звена гордаго, [-]5 мы'шцею си'лы
твоеа разгналъ е^си врагы твоя” твоя сђтъ
нб~са, и^ твоя` е^сть зем#ля. *вселе'ннђю и^ (конця`)6 еа` т^ы ѓ^сновалъ е^си, сњверъ и^ мо'ре т^ы
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Прихили твоє вухо до мого благання!
4 Бо моя душа наповнилася зла і моє
життя наблизилося до аду. 5 Я причислений до тих, що сходять до рову.
Я став, наче людина без помочі, між
мертвими вільний, 6 наче побиті, що
сплять в гробах, яких Ти більше не
згадав, і ті були відкинені від твоєї
руки. 7 Поставили мене в преглибокому рові, в темряві й тіні смерті. 8
На мені скріпилася твоя лють. І всі
твої буруни Ти на мене навів. 9 Ти
віддалив від мене моїх знайомих. Вони мене поставили собі гидотою. Я
був переданий і не виходив. 10 Мої
очі послабли від бідноти. Я закликав
до Тебе, Господи! Ввесь день простягав я до Тебе мої руки. 11 Чи мертвим Ти чиниш чуда? Чи лікарі воскреснуть і визнаватимуться Тобі? 12
Чи хтось у гробі розповість про твоє
милосердя і в загибелі про твою
правду? 13 Чи впізнаються в темряві
твої чуда і твоя справедливість у забутій землі? 14 І я закликав до Тебе,
Господи! І вранці моя молитва Тебе
випередить. 15 Чому, Господи, відкидаєш мою душу, відвертаєш від мене
своє лице? 16 Я є бідний і в біді від
моєї молодості. Піднявшись же, я був
впокорений і знеміг. 17 На мене найшли твої гніви, твої страхи сколихнули мною. 18 Мене оточили, наче
вода. Цілий день оточили мене разом. 19 Ти віддалив від мене друга і
близького, і моїх знайомих від страждань.
Слава...
1 Розуму Етана, ізраїльтянина. 88-ий.
2 Твоє милосердя, Господи, оспівуватиму навіки! В рід і рід сповіщу
твою правду моїми устами. 3 Бо Ти
сказав: Навіки милосердя збудується.
На небесах підготується твоя правда.
4 Я завіщав завіт моїм вибраним, поклявся Давидові, моєму рабові, 5 довіку. Я підготую твоє насіння і збудую в рід і рід твій престіл. 6 Небеса
визнаватимуть твої чуда, Господи,
адже й твою правду в церкві святих!
7 Бо хто на хмарах подібним стане до
Господа? Уподібниться до Господа
між божими синами? 8 Бог прославляється на радах святих! Він великий
і страшний, понад всіх, що довкруги
нього. 9 Господи! Боже сил! Хто до
Тебе подібний? Ти сильний, Господи! І твоя правда довкруги Тебе. 10
Ти володієш морською силою, а розбурханість його хвиль Ти втихомириш! 11 Ти впокорив гордого, наче
побитого. Раменом твоєї сили розігнав твоїх ворогів. 12 Твої є небеса і
твоя є земля. *Вселенну і її основи
Ти заснував. 13 Північ і море Ти ство-
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рив. Тавор і Ермон зрадіють твоїм іменем. 14 Твоє рамено з силою. Хай
скріпиться твоя рука! Піднесеться
вгору твоя правиця. 15 Справедливість і суд – готовність твого престолу. Милосердя і правда ітимуть перед
твоїм лицем. 16 Блаженний народ,
що знає оклик, Господи! В світлі твого лиця підуть, 17 і в твоєму імені радітимуть ввесь день, і твоєю справедливістю піднімуться вгору. 18 Бо Ти
є похвала їхньої сили. І в твоїй зичливості піднесеться наш ріг. 19 Бо
господнє є заступництво і святого ізраїлевого – нашого царя. 20 Тоді Ти
сказав у видінні твоїм синам, і Ти
сказав: Я поклав поміч на сильному,
підняв вибраного з мого народу. 21
*Я знайшов Давида, мого раба. Помазав його моєю святою олією. 22
Адже й моя рука заступиться за нього і моє рамено скріпить його. 23 Ворог ніщо не вдіє проти нього, і син
беззаконня не додасть чинити йому
зло. 24 Вирубаю з-перед його лиця
його ворогів і переможу тих, що його
ненавидять. 25 І моя правда і моє милосердя з ним. І в моєму імені підніметься його ріг. 26 І поставлю на морі його руку і на ріках його правицю.
27 Той закличе до мене: Ти є мій
батько! Мій Бог і заступник мого
спасіння! 28 І я поставлю його первородним, високим, понад земних царів. 29 Навіки збережу йому моє милосердя і мій завіт вірний йому. 30 І
навіки віків поставлю його насіння і
його престіл, як дні неба. 31 Якщо
його сини покинуть мій закон і не підуть в моїх присудах, 32 якщо опоганять мої оправдання і не збережуть
мої заповіді, 33 відвідаю палицею їхні беззаконня і бичуваннями їхні провини. 34 Милосердя ж моє не відніму
від них ані не вчиню зло у моїй правді. 35 Ані не опоганю мій завіт і не
відречуся того, що вийшло з моїх
уст. 36 Раз я поклявся моїм святим,
хіба скажу Давидові неправду. 37 Його насіння зостане навіки. І його престіл, наче сонце, переді мною 38 і,
наче місяць, встановлений навіки, *і
вірний свідок на небі. 39 Ти ж відкинув і погордив, відкинув твого помазаника. 40 Ти знищив завіт твого раба, до землі опоганив його святиню.
41 Ти знищив всі його огорожі, поклав його твердині жахом. 42 Розграбували його всі, що проходили дорогою, він став погордою своїм сусідам. 43 Підняв ти вгору правицю тих,
що йому дошкуляли, розвеселив всіх
його ворогів. 44 Ти відкинув поміч
його зброї і не заступився за ним на
війні. 45 Ти знищив його очищення,
його престіл Ти скинув до землі. 46
Ти зменшив дні його часу, злив на
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създа`” Џаво'ръ и^ е^рмо'нъ ѓ^ и^мени твое'мъ възрадђетася. твоя мы'шца съ си'лою” да ё^тверди'тся рђка` твоа`, възнесе'тся десница
твоа” Пра'вда и^ сђдба`, ё^готованїе престола
твое^го” Млsть и^ і'стина преDи'дета преD лицемъ
твои'мъ” Бл~же'ни людїе вњдђщеи` въскликнове'нїе” г~и въ свњтњ лица твоего по'идђтъ, и^ ѓ^
и^мени твоемъ възрадђются весь дн~ь, и^ пра'вдою твоею възнесђтся” ЈА/ко похвала` си'лы иX
[т^ы е^си]7, и^ въ бл~говоленїи твое'мъ възнесе'тся ро'гъ наш#” ЈА/ко гн~е (е^сть) застђпленїе, и^
ст~го і^ил~ева цр~я на'шего” Тогда гл~алъ е^^си в#
видњнїи сн~ово'мъ твои'мъ, и^ рече`, положихъ
по'мощъ на си'лнаго, възнесоX и^збра'ннаго эT людїи моиX” *ѓ^брњтохъ дв~да раба` мое^го, е^ле'ѓм#
ст~ымъ мои'мъ пома'захъ и&” И$бо рђка` моа`
застђ'питъ и&; и^ мы'шца моа` ё^крњпитъ и&”
Ничтоже ё^спњетъ врагъ на'нь и^ сынъ безако'нїя не приложитъ ѓ^зло'бити е^го” (-)8 И$ссњкђ
[эT лица е^го врагы` е^го]9, и^ ненави'дящая е^го
побњждђ” И$ і'стина моя` и млsть моа` с
ни'мъ, и^ ѓ^ и'мени моем# възнесе'тся рогъ е^го”
И$ положђ на мори рђ'кђ е^го, и^ на рњкахъ десницђ е^го” Тои въз#зове'тъ м^я, эTц~ь мой е^си
т^ы, бг~ъ мой, и^ застђпникъ сп~се'нїа моего” И$
а'зъ первенца положђ и&, высока` паче цр~е'й земныX” В вњкъ съхраню` е^мђ млsть мою, и^ завTњ
мой вњ'ренъ е^мђ” И$ положђ въ вњкъ вњка сњмя е^го, и^ престо'лъ е^го ја%ко дн~їе нб~ђ” А$ще
ѓ^ста'вятъ сн~ове е^го законъ мой, и^ в сDђбахъ
моиX не по'идTђ. а^ще ѓ^правданїа моя ѓ^сквернятъ, и^ заповњди моя не съхранятъ, посњщђ` жезло'мъ безако'нїа и^хъ, и^ ранами непра'вды и^хъ” Млsть же мою не разорю` эT
[нихъ]10, ни приврежDђ въ и'стинњ моей” Ни
ѓ^скверню же завњта мое^го, и^ і^сходящая эT
ё^стъ мои'хъ не эTврьгђся” Є$ді'ною кляхса в#
ст~о'е мое, а^ще дв~дђ солжђ” Сњмя е^го в# вњкъ
пребђ'детъ, и^ прsто'л# е^го ја%ко слн~це предо мною,
и^ ја%ко лђна` съверше'на в# вњкъ, *и^ свњдњтель
на нб~си вњ'ренъ” [-]11 Ты` же эTринђ, и^ ё^ничижи, негодова пома'занаго твое^го” Разорилъ е^си
завњтъ раба` твое^го, ѓ^сквернилъ е^си на земли`
ст~ыню е^го. разорилъ е^си вс^я ѓ^пло'ты е^го” Положилъ е^си тве'рдая е^го страхъ” Расхищя'хђть
и& вс^и мимоходящеи` пђтемъ, бысть поноше'нїе съсњдомъ своиM” Възвы'силъ е^си десни'цђ
[стђжя'ющыX]12 е^мђ, въз#веселилъ еси вс^я врагы
е^го” Възвратилъ е^си по'мощъ (ѓ^рђжїа)13 его, и^
не застђпи` е^го в# браны” Разорилъ е^си эT ѓ^чище'нїа е^го, прsтлъ е^го на' землю поврьже” Оу^ма'лилъ е^си дн~и вре'мени е^го, ѓ^блїа'лъ е^си и&
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стђдомъ” (-)14 доко'лњ г~и эTвраща'ешися в# коне'ць, ражDежется ја%ко ѓ^гнь гнњвъ твой; помяни`, кі'и мой състав#, е^да б^о всђе създа` вс^я
сн~ы члчsкыа; кт^о е^сть чл~кь, и^же поживетъ, и^
не ё'зрит# смерти, и^зба'витъ дш~ђ свою и^з рђкы` а'довы; (-)15 гдњ сђть млsти твоя древняа г~и, *ја%же клятся дв~дђ въ и'стинњ
твоей; помяни г~и поноше'нїе раb твоиXX, е^же
ё^дръжа в# надрњ мое'мъ мно'гы ја%зы'кы” Є$же
поноси'шя вра'ѕи твои` г~и, е^же поноси'шя и^змњне'нїе х~а твоего” Блsве'нъ г~ь в# вњкъ. бђ'детъ, бђ'детъ”
(Слvа”)
(Мл~тва мољ=се'а чл~ка бж~їа, п~џ”)1
и~ прибњжище бысть нам#, в роD и^ ро'дъ”
прежDе да'же горамъ не быти, и^ създатися
земли и^ вселе'ннњй, и^ эT вњка [и^]2 до вњка
т^ы е^си” Не възврати чл~ка въ смире'нїе. и^
ре'клъ е^си, ѓ^брати'теся сн~ове члчsтїи” *ЈА/ко ты'сяща лњтъ преD ѓ^чи'ма твои'ма [г~и]3, ја%ко дн~ь
вчера'шнїи и^же ми'мои'де, и^ стра'жа нощнаа” Оу^ничиже'нїа и^хъ [е^ще]4 бђ'дђтъ” Оу^тро ја%ко трава`
ми'мои'детъ, ё^тро процвњте'тъ и^ пре'идетъ,
на вечеръ эTпадетъ, ѓ^жестњ'етъ, и^ і^схнеT” ЈА/ко
и^счезо'хомъ гнњвомъ твои'мъ, и^ ја%ростїю твоею
смђти'хомся” Положилъ е^си безако'нїа наша преD
собою, вњкъ нашь в# просвњщенїе лица твоего” ЈА/ко
вс^и дн~їе наши ѓ^скђдњша, и^ гнњвомъ твои'мъ
и^зчеѕо'хомъ” Лњта нашя ја%ко паё^чи'на паё^ча'хђся, *дн~їе лњтъ нашихъ в ниX (же) сеDмьдесятъ лњтъ. а%ще же в си'лахъ, ѓ^смъдесятъ
лњтъ. и^ множае и^х# трђдъ и^ болњзнь” ЈА/ко прїиде
кротость на ны, и^ нака'жемся” Кто` съвњсть
дръжа'вђ гнњва твоего, и^ эT страха твоего
ја%рость твою и^зчести`; десни'цђ твою та'ко скажи`
[м^и]5, и^ ѓ^коаанныа срDцемъ в# мђ'дрости” ѓ^брати
г~и доко'лњ, и^ ё^моленъ бђ'ди на рабы` своя” И$спо'лнихомся заё'тра млsти твоя [г~и]6, и^ възрадовахомся и^ възвеселихомся” Въ вся` дн~и нашя
възвеселихомся, за (дн^и в# няже)7 смирилъ н^ы е^си,
лњта в ня'же видњхомъ злая” И$ призри на рабы`
своя и на дњ'ла твоя, и^ наста'ви сн~ы иXX” И$ бђ'ди
свњтлость г~а б~а на'шего на насъ, и^ дњ'ла рђкъ
на'шихъ и^справи на насъ, [и^ дњло рђкъ наших#
и^спра'ви]8”
(Хвала` пњснїи двDвъ. (неѓ^пи'санъ эT
е^вре'й,) ч~)1”
ивый в по'мощи вы'шняго, въ кровњ б~а
нбsнаго въдворится” Рече'тъ гв~и, застђ'пникъ мой е^си, и^ прибњжище мое, б~ъ мой,
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нього сором. 47 Господи! Доки відвертатимешся до кінця, розгорятиметься, наче вогонь, твій гнів? 48
Згадай який мій склад! Бо чи даром
Ти створив всіх людських синів? 49
Хто є чоловік, що житиме і не побачить смерті, визволить свою душу
від руки аду? 50 Де є твої давні милосердя, Господи, *якими Ти поклявся Давидові у твоїй правді? 51 Господи! Згадай погорду твоїх рабів, яку
я поніс у моїм лоні, багатьох народів,
52 яким зневажили твої вороги, Господи! Яким зневажили зміну твого
христа. 53 Благословенний Господь
навіки! Хай буде! Хай буде!
Слава...
1 Молитва Мойсея – чоловіка
Божого. 89-ий.
Господи! Ти нам став охороною в
рід і рід. 2 Раніше, ніж повстали гори
і була створена земля і вселенна, і від
віку і до віку Ти є, 3 не поверни людини до впокорення. І Ти сказав: Поверніться, людські сини! 4 *Бо тисяча літ перед твоїми очима, Господи,
як вчорашній день, який минув, і нічна сторожа. 5 Їхні погорди ще будуть. Вранці, наче трава, він мине, 6
вранці зацвіте і мине, ввечорі відпаде, ствердне і засохне. 7 Бо ми зникли у твоєму гніві і у твоїй люті ми
були стривожені. 8 Ти поклав наші
беззаконня перед собою. Наш вік на
просвічення твого лиця. 9 Бо всі наші
дні пропали, і в твоєму гніві ми зникли. Наші роки снувалися, наче павутина. 10 *Дні наших років, в них же
сімдесят літ, якщо ж у силах, –
вісімдесят літ, і більшість їх труд і
біль. Бо на нас прийшла лагідність, і
будемо скартані. 11 Хто знає силу
твого гніву і від твого страху твій
гнів почислити? 12 Твою правцю так
мені вкажи і скартаних серцем в мудрості. 13 Повернися, Господи! Доки?
І дай помолитися за своїх рабів! 14
Ми вранці сповнилися твоїм милосердям, Господи! І ми зраділи і розвеселилися в усіх наших днях. 15 Ми
розвеселилися за дні, в яких Ти нас
упокорив, літа, в яких ми зло побачили. 16 І поглянь на своїх рабів і на
твої діла. І настанови їхніх синів. 17 І
хай на нас буде світлість нашого Господа Бога! І випрями на нас діла наших рук. І випрями діло наших рук.

1 Хвала пісень Давидових. Без
надпису у євреїв. 90-ий.
Хто живе в помочі Всевишнього – в
покрові небесного Бога поселиться. 2
Скаже Господеві: Ти є моїм помічником. І мій захоронок – мій Бог. І

црс2. 7

пет2. 3

сир. 18
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лук. 4
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я надіюся на Нього. 3 Бо Той тебе
визволить з засідки ловця і від тривожного слова. 4 Своїми плечима отінить тебе, і під його крилами надіятимешся. Зброєю огорне тебе його
правда. 5 Не злякаєшся від нічного
страху, від стріли, що летить в дні, 6
від діла, що в темряві проходить, від
припадку і полуденного біса. 7 З твого боку впаде тисяча і десять тисяч
по правиці у тебе, до тебе ж не приближиться. 8 Однак глядітимеш своїми очима і побачиш віддачу грішників, 9 бо ти, Господи, моя надія. Всевишнього ти поставив твоєю охороною! 10 До тебе не прийде зло, і бичування не наблизиться до твого тіла.
11 *Бо своїм ангелам заповість про
тебе, щоб тебе оберегти в усіх твоїх
дорогах. 12 На руках тебе понесуть,
щоб часом ти не вдарився об камінь
твоєю ногою. 13 На гаспида і василіска наступиш, і потопчеш лева і
змія. 14 Бо на Мене він поклав надію,
і визволю його. Покрию його, бо пізнав моє ім’я. 15 Закличе до мене і вислухаю його. З ним я є в скорботі, визволю його і прославлю його. 16 Довготривалістю днів наповню його, і
покажу йому моє спасіння.
Слава...

[и^]2 ё^поваю нань” ЈА/ко тои и^зба'витъ [т^я]3
эT сњти ло'вча и^ эT словесе` мяте'жна” Пле'щма
свои'ма ѓ^сњнитъ т^я, и^ поD крилњ` е^го надњ'ешися” ѓ^рђжїе ѓ^бы'детъ т^я и^стина е^го, не
ёбои'шися эT страха нощна'го, эT стрњлы` летящаа въ дн~е, эT вещи [въ тмњ преходя'щая]4, эT сря'ща и бњса полђдн~ьнаго” Падетъ эT страны` твоеа` ты'сяща, и^ тма` ѓ^деснђю тебе`, к тебњ же не прибли'жится”
ѓ^ба'че ѓ^чи'ма свои'ма смо'триши, и^ въздаа'нїе
грњшникомъ ё^зриши” ЈА/ко т^ы г~и ё^пова'нїе
мое, вы'шняго положил# е^си прибњжище твое,
Не прїидетъ к тебњ ѕл^о, и^ ра'на не прибли'жится тњлеси твое^мђ” *ЈА/ко а^гг~ломъ свои'мъ заповњсть ѓ^ тебњ, съхранити т^я въ
всњхъ пђтехъ твоих#” На рђкаX възмђтъ т^я,
да не когда пре'ткнеши ѓ^ камень ногы твоеа”
На а'спидђ и^ васили'ска настђ'пиши, и^ попере'ши лва` и^ змїа” ЈА/ко на мя ё^пова, и^ і^зба'влю
и&. покры'ю и&, ја^ко позна и'мя мое`” Въз#зоветъ
къ мнњ, и^ ё^слы'шђ и&, с нимъ е^смь в# скорби”
[-]5 И$змђ` [и&]6, и^ просла'влю е^го” долготђ дн~їи
и^спо'лню и&, и^ ја%влю е^мђ сп~се'нїе мое`”
(Слvа”)

1 Псалом. Пісні в дні суботи. 91-ий.
Катизма 13.
2 Добре визнаватися Господеві. І
співати твоєму імені, Всевишній. 3
Сповіщати вранці твоє милосердя і
твою правду на всяку ніч 4 на
десятиструннім псалтирі з піснею на
гуслях. 5 Бо ти мене розвеселив, Господи, у твоїм творінні, і в ділах твоїх
рук зрадію. 6 Як звеличилися твої діла, Господи! Твої помисли є дуже
глибокими! 7 Безумний чоловік не
пізнає. І нерозумний цього не зрозуміє. 8 Коли зійшли грішники, як
трава, і з’явилися всі, що чинять беззаконня, щоб бути вигубленими навіки – віків. 9 Ти ж, Всевишній, навіки! Господи! 10 Бо ось твої вороги.
Господи! Бо ось твої вороги згинуть і
розсіються всі, що чинять беззаконня. 11 І підніметься вгору, наче однорога, мій ріг і моя старість в жирній
олії. 12 І моє око поглянуло на ворогів моїх і тих, що повстають проти
мене, що чинять лукаве, почує моє
вухо. 13 Праведник зацвіте, як пальма, розмножиться, наче кедр, що в
Ливані. 14 Посаджені в господньому
домі, в дворах нашого Бога зацвітуть.
15 Ще розмножаться в жирній старості і заживуть, 16 щоб сповістити,
що праведний Господь Бог наш! І в
Ньому немає неправедності!

(ўлоM пњсни в# дн~ь сђбо'тныи” ч~а)1”
(кgа г~і”) _
л~го (е^сть) и^сповњдатися гв~и, и^ пњти
и'мени твоемђ вы'шне. възвњщати за
ё^тра млsть твою, и^ і'стинђ твою на
(вся'кђ) нощь. в# десятострђннемъ ўалты'ри, с пњснїю в# гђ'слехъ” ЈА/ко възвеселилъ
м^я е^си г~и в тва'ри твоей, и^ в дњлехъ рђ'кђ
твоею възрадђюся” ЈА/ко възвели'чишяся дњла
твоя г~и, ѕњло` ё^глђби'шяся помышле'нїа
твоа” Мђжъ безђ'менъ не позна'етъ, и^ неразђмивъ, не разђмњетъ сихъ” Є$гда прозябошя
грњшницы ја%ко трава`, и^ проникоша вси дњ'лающеи` безако'нїе, ја%ко да потребятся въ
вњкъ вњка” Ты же вышнїи в# вњкъ г~и” ЈА/ко
с^е враѕи твои` г~и, ја%ко с^е вра'ѕи твои` поги'бнђт#, и^ разы'дђтся вс^и дњ'лающеи` безако'нїе”
И$ възнесе'т#ся ја%ко и^норо'га рогъ мой, и^ ста'рос`ть моа въ е^леи масти'тњ” И$ възрњ ѓ%ко
мое на врагы` моя, и^ въстающаа на' мя, лђка'внђющая ё^слы'шитъ ё^хо мое`” Пра'ведникъ
ја%ко фљ=нићъ процвњтетъ, ја%ко ке'дръ и^же в
лљ==ванњ ё^мно'жится” Насаждени в домђ гн~и,
въ дворXњ б~а на'шего процвњтђтъ” Є$ще ё^мно'жатся в# ста'рости масти'тњ, и^ бл~гопрїе'млюще бђдђтъ, да възвњстятъ” ЈА/ко правъ г~ь
б~ъ [нашь]2, и^ нњсть неправды в немъ”
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(В дн~ь сђбо'тныи, в#негда насели'ся
земля. хвала` пњсни двDвы, ч~в)1”
ь~ въцр~ися, в лњпотђ ся ѓ^блече`” ѓ^блече'ся г~ь в си'лђ, и^ препоя'сася. и%бо ё^твер#ди` вселе'ннђю, ја%же не поDвижится”
Готовъ прsтлъ твой эTто'лњ, эT вњка
ты е^си” Въздвигошя рњки г~и въздвигошя
рњкы` [глsа]2 свой” [Во'змђтъ рњкы стрђгы своя]3 эT гласовъ воD мно'гъ” ди'вны высоты мор#скыа, ди'венъ в# высокыX г~ь” Свњдњнїа твоя
ё^вњришася ѕњло, до'мђ твоемђ подобает#
ст~ы'ни г~и, в# долготђ дн~їи”

92,1 В день суботи, коли земля
населилася. Хвала пісні Давидової.
92-а.
Господь зацарював! Зодягнувся в
красу Господь! Зодягнувся в силу і
підперезався, бо і закріпив вселенну,
яка не зрушиться. 2 Готовий твій престіл відтоді. Ти є відвіку. 3 Підняли
ріки, Господи, ріки підняли свій голос! Ріки візьмуть свої органи 4 від
голосів великих вод. Подиву гідні
морські висоти, Господь подиву гідний у висотах! 5 Твої свідчення виявилися дуже вірними. Твоєму домові
належиться святість, Господи, на
довготу днів!

(ўлоM дввDъ, четвори'ца сђботы. (неѓ^пи'санъ эT е^вреи”) ч~г)1 ”
г~ъ эTм#ще'нїи г~ь, бг~ъ эTм#щенїи не ѓ^бинђлся е^сть” Възнеси'ся сђдяи` земли`,
въздажDь въздаа'нїе гордыM” доко'лњ грњшници г~и, доколњ грњшницы въсхва'лятся; провњща'ютъ, и^ възгл~ють неправдђ, възгл~ютъ вс^и дњ'лающеи` безако'нїе” Люди твоа
г~и смири'ша, и^ досто'анїе твое ѓ^зло'биша” Вдови'цђ и^ [си'ра ё^мори'шя, и^ пришельца]2 ё^би'ша”
И$ рњшя, не ё^зритъ г~ь. ниже разђмњетъ б~ъ
і^аковль” Разђмњите же безђ'мнїи` в людехъ, и^
бђ'ии нњкогда ё^мђдритеся” Насаждеи` ё^хо, не
слы'шитъ л^и; и^ли създа'выи ѓко, не сматряетъ ли; наказааи` ја%ѕыки, не ѓ^бличи'тъ л^и, ё^чаи`
чл~ка ра'зђмђ; *г~ь съвњсть помыш#ле'нїя члчsка,
ја%ко сђть сђе'тна” Блаже'нъ чл~къ, е^гоже а^ще
накажеши г~и, и^ эT зако'на твое^го наё^чи'ши и&”
ё^кроти'ти е^го эT дн~їи лютъ, до'ндеже и^зры'ется грњшномђ я'ма” ЈА/ко не эTри'нетъ г~ь людїи
свои^хъ, и^ достоянїа свое^го не ѓ^ста'витъ, дон#деже пра'вда ѓ^брати'тъся на сђ'дъ, и^ близъ
еа` вс^и правїи срDцемъ” (-)3 кт^о въста'нетъ м^и
на лђкавнђющаа`, и^ли кт^о съпрDеста'нетъ м^и на
дњ'лающая безако'нїе; а^ще не г~ь помо'глъ б^ы
ми в ма'лњ вселилася б^ы въ а'дъ дш~а моа”
А$ще гл~ахъ поDвижася нога` моа” Млsть твоа г~и
помага'ше м^и” [-]4 По мно'жествђ болњзнїи мои^хъ в# срDци мое'мъ, ё^тњшенїа твоя [възвесели'шя]5 дш~ђ мою” да не пребђ'детъ тебњ
престолъ безако'нїа, съѕидааи` трђдъ на повелњнїе” ё^ловя'тъ на' дш~ђ правеDничђ, и^ кро'вь
непови'ннђю ѓ^сђ'дятъ” И$ бысть мн^њ г~ь в#
прибњжище, и^ б~ъ мой в# помощъ ё^пова'нїа
моего” и^ въздастъ и^мъ [г~ь]6 безако'нїе и^хъ, и^
по лђка'в#ствїю иX погђбитъ и^хъ г~ь б~ъ [-]7”
(Сла'ва”)

1 Псалом Давида. Для четвертого дня
тижня. Без надпису у євреїв. 93-ий.
Бог помсти – Господь! Бог помсти
не пощадив. 2 Піднімися вгору, Ти,
що судиш землю! Віддай віддачу гордим! 3 Доки грішники, Господи, доки
грішники вихвалятимуться? 4 Доки
виголошуватимуть і говоритимуть неправедне, говоритимуть всі, що чинять беззаконня? 5 Твій народ, Господи! Вони упокорили і твому насліддю вчинили зло, 6 заморили вдовицю
та сироту і вбили приходька. 7 І сказали: Господь не побачить, ані не зрозуміє Бог Якова. 8 Зрозумійте ж, безумні в народі і дурні! Колись станьте мудрими! 9 Чи Той, що насадив вухо, не чує? Або Той, що створив око,
не бачить? 10 Чи Той, що картає народи, не картатиме? Той, що навчає
людину розуму. 11 *Господь знає
людські задуми, що вони марні. 12
Блаженна людина, яку Ти скартаєш,
Господи! І навчиш її твоїм законом,
13 щоб злагіднити її від лютих днів,
доки не викопається яму грішному.
14 Бо Господь не відкине свій народ і
не покине своє насліддя, 15 доки праведність не повернеться на суд і близько неї всі праведні серцем. 16 Хто
піднесеться мені проти тих, що чинять лукаве? Чи хто стане зі мною
проти тих, що чинять беззаконня? 17
Якщо б Господь не допоміг мені, в короткому часі поселилася б моя душа
до аду. 18 Якщо б я сказав: Захиталася моя нога, Твоє милосердя, Господи, помагало мені. 19 Із-за великого
числа моїх болів в моїм серці твої потіхи розвеселили мою душу. 20 Хай
не буде з Тобою престіл беззаконня,
той, що творить труд на наказ. 21 Полюватимуть за душею праведного і
засудять невинну кров. 22 І Господь
був мені захистом і мій Бог – помічником моєї надії. 23 І Господь їм віддасть за їхнє беззаконня, і за їхньою
злобою вигубить їх Господь Бог!
Слава...
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1 Хвала Давидових пісень. Без
надпису у євреїв. 94-ий.

єв. 3

сир. 43

Ходіть. Зрадіємо Господеві. Скликнемо Богові – нашому спасителеві. 2
Випередимо його лице у визнаванні.
І в псалмах закличемо до Нього. 3 Бо
Бог – великий Господь і великий цар
по всій землі! 4 Бо в його руці всі
кінці землі, і висоти гір є його. 5 Бо
його є море, і він його зробив. І сушу
створили його руки. 6 Ходіть. Поклонимося і припадемо до Нього! І заплачемо перед Господом, що нас
створив! 7 Бо Він є наш Бог, і ми –
народ його отари і вівці його руки.
*Сьогодні, якщо почуєте його голос,
8 не вчиніть твердими ваші серця,
так як в прогнівленні, в дні випробування в пустині, 9 в якому Мене випробували ваші батьки. Випробували
Мене, і побачили мої діла. 10 Сорок
літ Я обурювався тим родом, і Я
сказав: Вони вічно блукають серцем.
Ці ж не пізнали моїх доріг. 11 Бо Я
поклявся в моїм гніві, якщо ввійдуть
до мого спочинку.

1 Хвала Давидових пісень. Коли
будувався храм після полону. Без
надпису у євреїв. 95-ий
Заспівайте Господеві нову пісню!
Співайте Господеві вся земля! 2 Співайте Господеві! Благословіть його
ім’я! Благовістіть з дня на день боже
спасіння! 3 Сповістіть між народами
його славу, в усіх народах його чуда!
4 *Бо великий Господь і дуже похвали гідний, страшний, понад всіх
богів. 5 Бо всі боги народів – біси,
Господь же створив небеса. 6 Визнавання і краса – перед Ним. Святість і
величність – у його святині. 7 Принесіть Господеві батьківщини народів! Принесіть Господеві славу і
честь! 8 Принесіть Господеві славу
його імені! Візьміть жертви і ввійдіть
до його дворів. 9 Поклоніться Господеві у його святім дворі! Хай вся
земля зрушиться з-перед його лиця!
10 Скажіть в народах, що Господь
зацарював, бо й поставив вселенну,
яка не зрушиться. Він судить народи
праведністю. 11 Хай розвеселяться
небеса і хай радіє земля! Хай зрушиться море і його повнота! 12 Хай
зрадіють поля і все, що на них! Тоді
зрадіють всі лісові дерева 13 перед
господнім лицем. Бо Він приходить.
Бо приходить судити землю, судити
вселенну в праведності і народи своєю правдою.

Псалми 95,13

(Хвала пњснїи дввDъ. (неѓ^пи'санъ эT
е^врей,) ч~д)1”
рїидњте възрадђемся гв~и, въскли'кнемъ б~ђ, сп~си'телю на'шемђ” ПрDеваримъ
лице е^го въ и^сповњданїи, и^ въ ўалмњхъ въскли'кнемъ е^мђ” ЈА/ко б~ъ ве'лей
г~ь, и^ цр~ь ве'лей [по все'й земли]2” ја%ко в рђцњ е^го
[вс^и]3 концы` земля`, и^ высоты` го'ръ того сTђ”
ЈА/ко того` е^сть мо'ре, и^ той сътвори е&, и^ сђ'шђ рђцњ е^го създа'стњ” Прїидњте покло'нимся, и^ припадемъ е^мђ, и^ въсплаче'мся прDе
гм~ъ сътвор#шим# насъ” ЈА/ко той е^сть б~ъ
нашь, и^ мы` людїе па'ствы е^го, и^ ѓ^вця рђкы`
е^го. *днsе а^ще глsа е^го ё^слышите, не ѓ^жести'те срDцъ вашихъ, ја%ко въ прогнњванїи, по дн~и
и^скђшенїа в# пђсты'ни, воньже и^скђси'ша [м^я]4
эTц~ы ваши” И$скђси'ша м^я, и^ видњшя дњ'ла
моа. четы'редесятъ лњтъ негодоваX ро'да того” И$ рњхъ, прнsо блђдятъ срDцемъ, [тїи же]5
не позна'шя пђтїи мои'хъ” ја%ко кляXся въ
гнњвњ моеM, а^ще внидђтъ в# покои мой”
((Хвала`) пњснїи дввDъ, в#негда храмъ
ѕида'шеся по плененїи. (неѓ^писанъ
эT е^вре'и^,) ч~е)1
ъспо'ите гв~и пњснь новђ, въспо'ите гв~и
вс^я земля” въспо'ите гв~и, блsвите и'мя
е^го” Бл~говњстите дн~ь, эT дн~е сп~се'нїе
бж~їе” Възвњсти'те въ ја^ѕы'цехъ сла'вђ
е^го, въ всXњ лю'дехъ чюдеса е^го” *ЈА/ко ве'леи г~ь
и^ хва'ленъ ѕњло, стра'шенъ е^сть нDа всњми бо'гы” ЈА/ко вси бо'ѕи ја^зы'къ бњ'сове, г~ь же нб~са
сътвои” И$сповњданїе и^ красота прDе ни'мъ,
ст~ы'ни и^ велелњпїе въ ст~и'лњ е^го” Принесњте
гв~и эTч~ьствїа ја^ѕыкъ, принесњте гв~и славђ и^
честь” принесњте гв~и сла'вђ и'мени е^го” Прїимњте жрътвы, и^ входи'те в# дворы е^го” поклони'теся гв~и в# дворњ` ст~емъ е^го” да подви'жится эT лица` е^го вс^я земля`” Рцњте въ ја^ѕы'цехъ, [ја^ко]2 г~ь въцр~и'ся” И$бо и^справи вселе'ннђю ја^же не поDви'жится, сђдитъ лю'демъ
пра'востїю” да възвеселяTся нб~са`, и^ радђется
земля” да подви'жится мо'ре и^ і^сполненїе еа`”
възрадђюTся поля и^ вс^я ја^же на нихъ” Тогда
възрадђюTся вс^я дре'ва дђбравная, эT лица
гн~я, ја%ко грядетъ, ја%ко грядетъ сђди'ти
земли” Сђдити вселеннњй в# правдђ, и^ лю'демъ
и^стинною своею^”
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([ўало'мъ]1 дввDъ,. е^гда земля` е^мђ
населяшеся. (неѓ^пи'санъ эT е^врей,)
ч~ѕ)2”
ь~ воцр~и'ся, да радђется земля, да веселя'тся ѓ%строви мно'ѕи” ѓ^блакъ и^
примракъ ѓ^крестъ е^го, правда и^ сђдьба
и^справленїе престо'ла е^го” ѓ^гнь прDе ни'мъ
прDеи'детъ, и^ попа'литъ ѓ^крестъ врагы е^го”
Э$свњти'ша млънїа е^го вселе'ннђю, видњ и^
поDвижася земля” Го'ры [ја%ко воскъ раста'яша]3
эT лица гн~я, эT лица г~а всея земля” Възвњсти'шя нб~са пра'вдђ е^го, и^ видњшя вс^и людїе
сла'вђ е^го” *Да посты'дятся вси, кланяющеи`ся и^стђка'ннымъ, хваля'щеи`ся ѓ^ и^долњхъ
свои^хъ” Поклони'теся е^мђ в#си а^гг~ли е^го” Слыша и^ възвесели'ся сїѓ'нъ и^ възрадовашася
дщеря і^ю^де'йскыя, сђде'бъ ради твои^хъ г~и”
ЈА/ко т^ы г~ь вышнїи нDа всею земле'ю, ѕњло превъзнесе'ся нDа всњми бо'гы” *Лю'бящей г~а, ненавиди'те ѕл^а” Хранитъ г~ь дш~я преподобныX
свои^хъ, и^з рђкы` грњшнича и^зба'витъ и^хъ”
Свњтъ восїа правDеникђ, и^ правымъ срDцемъ
весе'лїе” Възвесели'теся праведнїи ѓ^ г~њ, и^ и^сповњдайте памяT ст~ы'ня е^го”
(Слvа.)

1 Псалом Давидів. Коли його земля
населялася. Без надпису у євреїв. 96ий.
Господь зацарював! Хай зрадіє земля! Хай веселяться численні острови! 2 Хмара і темрява довкруги Нього. Праведність і суд – поставлення
його престолу. 3 Вогонь піде перед
ним і попалить довкруги його ворогів. 4 Його блискавиці освітили вселенну. Земля побачила і зрушилася. 5
Гори розтанули, наче віск, від господнього лиця, від лиця Господа всієї
землі. 6 Небеса сповістили його справедливість. І всі народи побачили його славу. 7 *Хай посоромляться всі,
що поклоняються різьбленим, що
вихваляються своїми ідолами. Поклоніться Йому всі його ангели. 8
Сіон почув і розвеселився. І зраділи
юдейські дочки задля твоїх судьб,
Господи! 9 Бо Ти – Господь! Всевишній над всією землею! Ти дуже піднявся вгору, понад всіх богів. 10 *Ті,
що люблять Господа, ненавидьте зло.
Господь береже душі своїх преподобних. Визволить їх із руки грішного.
11 Світло засяяло праведникові і радість праведним серцем. 12 Зрадійте,
праведні, в Господі! І визнавайте пам’ять його святості!
Слава...

(ўлоM дввDъ, ч~з”)1
ъспо'ите гв~и пњснь но'вђ, ја%ко ди'вна
сътвори г~ь” спасе е^го десни'ца е^го, и^
мы'шца ст~а'а е^го” *ЈА/ви' г~ь сп~се'нїе свое,
прDе ја%зы'кы эTкры` пра'вдђ свою” Помянђ`
млsть свою` і^а'ковђ, и^ і'стины своеа` до'мђ і^ил~евђ”
Видњшя вс^и концы` земля сп~се'нїе б~а на'шего”
въскли'кнњте бв~и вся земля`, въспо'ите и^
радђитеся и^ по'ите” по'ите гв~и в# гђ'слехъ в
гђслеX, и^ гла'сњ ўалоMстњ, в# трђбахъ кова'ныM, и^
гла'сомъ трђбы` ро'жаны” въстрђбите прDе
цр~емъ гм~ъ” да поDви'жит#ся мо'ре и^ і^сполне'нїе
е^го, вселе'ннаа и^ вс^и живђщеи` на не'й” Рњкы` въспле'щђтъ рђками вкђ'пњ, го'ры възрадђются
[эT лица гн~я, ја%ко грядет#]2, ја^ко прїиде сђдити земли`” Сђдити вселе'ннњй в# правдђ, и^
людемъ пра'востїю”

1 Псалом Давидів. 97-ий.
Заспівайте Господеві нову пісню!
Бо подиву гідні діла зробив Господь.
Його спасла його правиця і його святе рамено. 2 *Господь явним зробив
своє спасіння, перед народами від
крив свою справедливість. 3 Згадав
своє милосердя Якову і свою правду
ізраїльському домові. Всі кінці землі
побачили спасіння нашого Бога. 4
Скликніть Богові, вся земля! Заспівайте і зрадійте! І співайте, 5 співайте Господеві на гуслях, на гуслях і
голосом псалма, 6 на кованих трубах
і голосом труби з рогу! Затрубіть перед господнім царем! 7 Хай зрушиться море і його повнота, вселенна і всі
ті, що на ній живуть! 8 Ріки разом заплескають руками! Гори зрадіють перед господнім лицем! 9 Бо приходить. Бо Він прийшов судити землю,
судити вселенну в справедливості і
народи праведністю.

(ўлоM дввDъ, ч~и)1”
ь~ въц~ри'ся, да гнњваются людїе” Сњдя'и на херђви'мњ, да подви'жится земля” г~ь в# сїѓ'нњ великъ, и^ высокъ
е^сть нDа въсњми люDми” да и^сповњдятся и^мени твое^мђ вели'комђ” ја^ко стра'шно и^

1 Псалом Давидів. 98-ий.
Господь зацарював! Хай гніваються народи! Той, що сидить на херувимі! Хай зрушиться земля! 2 Господь в Сіоні – великий і високий, понад всі народи. 3 Хай визнаються
твоєму великому імені! Бо воно страшне і святе, 4 і честь царя любить
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суд. Ти приготував праведності. В
Якові Ти зробив суд і справедливість.
5 Підносіть вгору нашого Господа
Бога і поклоняйтеся підніжжю його
ніг, бо Він святий! 6 Мойсей і Аарон
– між його священиками. І Самуїл
між тими, що прикликують його ім’я.
Прикликали Господа – і той їх вислухував, 7 говорив до них в стовпі
хмари. Бо вони зберігали його свідчення і його накази, які він їм дав. 8
Господи! Боже наш! Ти їх вислухував. Боже! Ти ставав милосердним до
них і мстив всі їхні почини. 9 Підносіть вгору нашого Господа Бога і поклоняйтеся на його святій горі! Бо
святий Господь Бог наш!

ст~о е^сть, и^ честь цр~е'ва, сђдъ лю'биT” Ты ё^готова пра'вины`, сђд# и^ правдђ въ і^а'ковњ т^ы
сътвори`” Възносите г~а б~а нашего, и^ кла'няитеся пDоножїю но'гђ е^го ја^ко ст~ъ е^сть”
Мољ=сїи і^ а^а^ро'нъ въ і^ереѓ'х# е^го, и^ самђилъ в
призыва'ющиX и^мя е^го” призыва'хђ г~а, и^ той
послђшаше и^хъ. в# столпњ` ѓ%блачнњ гл~аше к
ним#” [ЈА/ко]2 храняхђ свњдњнїа е^го, и^ повелњнїа [его]3 я^же дастъ и^мъ” г~и б~е нашь т^ы
послђшаше и^хъ. бж~е т^ы млsтивъ бываше
и^мъ, и^ мща'я на вся` начина'нїа иX” Възноси'те
г~а б~а нашего, и^ покланяйтеся в# горњ` ст~њй
е^го, ја^ко ст~ъ г~ь б~ъ нашь”

1 Псалом Давидів. На визнавання.
99-ий.
Скликніть Господеві, вся земля! 2
Служіть Господеві у веселості! Ввійдіть перед ним в радості! 3 Знайте,
що Господь, Він є наш Бог! Той нас
створив, а не ми. Ми ж його народ і
вівці його стада. 4 Ввійдіть в його
брами з визнаванням, в його двори –
зі співами! Визнавайтеся Йому! Хваліть його ім’я! 5 Бо Господь добрий.
його милосердя навіки. І аж до роду і
роду його правда.

(ўало'мъ [дввDъ]1, въ и^сповњданїе,
ч~џ)2”
ъскли'кнњте [бв~и]3 вс^я земля` рабо'таите гв~и в# весе'лїи” внидњте преD ним# в
ра'дости, ё^вњдите, ја%ко г~ь той е^сть
бг~ъ [нашь]4” Той сътвори насъ, (а^)5 не
мы. [мы же]6 людїе е^го, и ѓ^вця па'жити е^го”
Внидњте въ врата его въ и^сповњданїи, в#
дворы` е^го в# пњнїи^хъ” И$сповњдаитеся е^мђ,
хвалите и^мя е^го. ја%ко бл~гъ г~ь, въ вњкь ми'лость е^го, и^ да'же до' рода и^ ро'да и'стинна е^го”

1 Псалом Давидів. 100-ий.
Милосердя і суд заспіваю Тобі,
Господи! 2 Співатиму і зрозумію в
непорочній дорозі. Коли прийдеш до
мене? Я ходив в незлобності мого
серця посеред мого дому. 3 Я не клав
перед мої очі законопереступне діло.
Тих, що чинили переступ, я зненавидів. 4 Лукаве серце не пристало до
мене, того поганого, що від мене, ухилявся, я не знав, 5 того, що потайки обмовляв свого ближнього, цього
я проганяв, гордим оком і неситим
серцем, з цим я не їв. 6 Мої очі – на
вірних землі, щоб посадити їх зі
собою. Хто ходить по непорочній
дорозі – цей мені служив. 7 Не жив
посеред мого дому той, хто чинив
гордість. Хто говорив неправедне –
не був прямим перед моїми очима. 8
В ранках я вибивав всіх грішних
землі, щоб вигубити з господнього
міста всіх, що чинять беззаконня.
Слава...

([ўалоM двDвъ]1, р~)2”
и'лость и^ сђ'дъ въспою тебњ г~и, пою` и^
разђмњю в пђти` непоро'чнњ” Когда прїидеши ко мн^њ; прехожаX в незло'бїи срDца
мое^го, посредњ` до'мђ мое^го” Не прDелага'хъ
прDе ѓ^чи'ма мои'ма вещь законопрестђ'пнђ, творящая престђпле'нїе възненави'дњхъ” Не прилпе мн^њ срDце лђка'во, ё^кланя'ющагося эT мене
лђка'ваго не познахъ” ѓ^клевета'ющаго та'й и^скреняго свое^го, сего и^згоняхъ” Гръдымъ ѓ'комъ
и^ несы'тымъ срDцемъ, с# си'мъ не ја^дя'хъ” ѓ%чи
мои на вњрныа` земли` посаждати иX с# [собою]3”
ходя'и по пђти` непоро'чнђ, сей м^и слђжаше” Не
живяше посредњ до'мђ мое^го, творяи` горды'ню” Гл~яи` неправеднаа, не и^справля'ше прDе ѓ^чи'ма мои'ма” Въ ё^трїа и^збивахъ вс^я грњшныя земли`, потребити эT града гн~я вс^я
дњлающая безако'нїе”
(Слvа,)

1 Молитва бідного. Коли стане
знеможеним і перед Господом вилиє
своє благання. 101-ий. Катиза 14.
2 Господи! Вислухай мою молитву! І мій крик хай прийде до Тебе! 3
Не відверни твоє лице від мене! В
той день, коли я болію, прихили до

(мл~тва ё^бо'гаго е^гда ё^ны'етъ, и^ прDе
бг~омъ пролње'т# мольбђ свою`, р~а)1. (каg
д~і”)
2
и~, ё^слы'ши] мл~твђ мою`, и^ во'пль мой
к# тебњ` да прїидетъ” Не эTврати лица
твое^го эT мене`” Во'ньже дн~ь а^ще скорблю`
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приклони` [ко мн^њ ё^хо твое]3” Воньже дн~ь а^ще
призовђ т^я, ско'ро ё^слы'ши мя” ЈА/ко и^зчеѕо'шя
ја%ко дымъ дн~їе мои`, и^ ко'сти моя ја%ко сђши'ло съсхошяся” [ё^я'звенъ быхъ]4 ја%ко трава`, и^ і'сше срDце мое`, ја^ко забыхъ снњ'сти хлњбъ
мой” эT гла'са въздыханїа мое^го, прилпе кость моа
пло'ти моей” ё^подобихся неја%сыти пђстыннњй,
быX ја^ко нощный вранъ на ныри'щи” Забдњхъ,
и^ бых# ја^ко (пти'ца)5 ѓ^со'бящїася на здњ`” Весь
дн~ь понашяхђ м^и вра'ѕи мой, и^ хваля'щеи м^я
мною кленя'хђся” Зане пе'пелъ ја%ко хлњбъ ја^дяхъ, и^ питїе мое съ плачемъ растворяхъ”
эT лица гнњва твое^го и^ ја%рости твоеа`, ја^ко
възнесъ низвер#же м^я” дн~їе мо'и ја%ко сњнь ё^клони'шася, и^ а^зъ ја%ко сњно и^схоX” ты` же г~и в#
вњкъ пребыва'еши, и^ па'мяT твоа в роD и^ родъ”
т^ы въскр~съ ё^ще'дриши сїѓ'на ја^ко вре'мя ё^щедрити е^го, ја%ко прїиде вре'мя” ЈА$ко бл~говоли'шя раби` твои` ка'менїе е^го, и^ пе'рсть е^го ё^щеDрятъ” и^ ё^бояTся ја^зы'цы и^мени гн~я, и^
вси цр~їе зеMстїи сла'вы твоеа`” ЈА/ко съѕиждетъ
г~ь сїѓ'на, и^ ја%виTся въ сла'вњ своей” Призрњ` на
мл~твђ ё^бо'гыхъ, и^ не ё^ничижи моленїя и^хъ”
да напишђтся сїи в родъ и^нъ, и^ лю'дїе ѕи'ждемїи въсхва'лятъ г~а” ја%ко призрњ с высоты
ст~ы'а своеа`, г~ь съ нб~се на' землю призрњ`” Оу^слы'шати въздыха'нїе ѓ^кованныхъ, разрњши'ти
сн~ы ё^мръщвеныX” Възвњсти'ти в# сїѓ'нњ и'мя
гн~е, и^ хвалђ` е^го въ і^ерsли'мњ” внегда събратися лю'демъ в#кђ'пњ, и^ цр~їе работати гв~и” эT
вњща е^мђ на пђти крњпости е^го, ё^мале'нїе
днїи моиX възвњсти` ми” Не възведи' мене въ
преполовле'нїе дн~їи мои^хъ, в рDо [и^ ро'дъ]6 лњта
твоя” *в# нача'лњхъ т^ы г~и землю ѓ^снова`, и^
дњ'ла рђкъ твои^хъ сђть нб~са” т^а поги'бнђтъ, ты же пребыва'еши” И$ вси` ја%ко ри'за ѓ^бетшя'ютъ, и^ ја^ко ѓ^де'ждђ съвњ'еши и^хъ, и^
і^змњня'т#ся” Ты же то'жде еси, и^ лњта твоа
не ѓ^скђдњютъ” Сн~ве рабъ твои^х# в#селятся,
и^ сњмя и^хъ въ вњкъ и^спра'вится”

мене твоє вухо! В тому дні, коли закличу до Тебе, швидко вислухай мене! 4 Бо мої дні пропали, наче дим, і
мої кості висохли, наче сухі поліна. 5
Я був побитий, наче трава, і моє серце висохло, бо я забув з’їсти мій хліб.
6 Від голосу мого стогону прилипла
моя кість до мого тіла. 7 Я уподібнився до пустинного пелікана, став,
наче нічний ворон на розвалинах дому. 8 Я чував і став, наче самотній
птах на даху. 9 Цілий день мене гнобили мої вороги, і ті, що хвалили мене, мною клялися. 10 Бо я їв попіл,
наче хліб, і мій напиток я розводив з
плачем 11 від лиця твого гніву і твоєї
люті. Бо, піднявши, Ти мене скинув
вниз. 12 Мої дні відійшли, наче тінь,
і я висох, наче сіно. 13 Ти ж, Господи, залишаєшся навіки! І твоя пам’ять в рід і рід! 14 Ти, воскреснувши, помилуєш Сіон! Бо час його помилувати, бо прийшов час. 15 Бо твої
раби полюбили його каміння і помилують його порох. 16 І народи злякаються господнього імені, і всі земські
царі – твоєї слави. 17 Бо Господь
збудує Сіон і з’явиться у своїй славі.
18 Він поглянув на молитву бідних і
не погордив їхніми благаннями. 19
Хай це запишеться в інший рід! І
народ, що будує, похвалить Господа!
20 Бо Він поглянув зі своєї святої
висоти. Господь поглянув з неба на
землю, 21 щоб почути стогін скованих, визволити синів тих, що вбиті,
22 сповістити в Сіоні господнє ім’я і
його хвалу в Єрусалимі, 23 коли народи разом зберуться і царі, щоб служити Господеві. 24 Відповів йому в
дорозі його сили, зменшення моїх
днів мені сповістив. 25 Не поведи мене в половину моїх днів. В роді і роді
– твої літа. 26 *На початках Ти,
Господи, заснував землю. І небеса – є
діла твоїх рук. 27 Вони згинуть, Ти ж
зостаєшся. І всі, наче одіж, постаріються і, наче одіж, їх зміниш, і зміняться. 28 Ти ж той самий є. І Тобі
літ не забракне. 29 Сини твоїх рабів
поселяться, і їхнє насіння навіки випрямиться.

([ўалоM]1 дввDъ, р~в)2”
лsви` дш~е моа г~а, и^ вс^я внђтреняа" моя и'мя ст~о'е е^го” блsви дш~е моа г~а, и^
не забывай всњхъ въздая'нїи е^го, ѓ^чищающаго вс^я безаконїа твоя, и^сцњля'ющаго вс^я недђ'гы твоя, и^збавля'ющаго эT
и^стлњнїа животъ твой” Вњнча'ющаго т^я
млsтїю и^ щедро'тами, и^сплъня'ющаго въ бл~гыхъ жела'нїе твое” ѓ^бнови'тся ја%ко ѓ^рлђ ю'ность твоа” Творяи' млsтыню г~ь, и^ сђдбђ`

1 Псалом Давидів. 102-ий.
Благослови, моя душе, Господа! І
всі мої нутрощі – його святе ім’я! 2
Благослови, моя душе, Господа! І не
забувай всіх його віддач. 3 Він Той,
що очищає всі твої беззаконня, що
оздоровляє всі твої недуги, 4 що визволяє з зітління твоє життя, що вінчає тебе милосердям і щедрістю, 5
що наповнює добрами твоє бажання.
Твоя молодість обновиться, як орлина. 6 Господь той, що робить милосердя і суд всім, що скривджені.
_______
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7 Він сказав свої дороги Мойсеєві, ізраїльським синам – свої бажання. 8
*Господь щедрий і милосердний, довготерпеливий і дуже милосердний. 9
Не розгнівається до кінця ані не ворогуватиме довіку. 10 Не зробив нам
за нашими гріхами ані не віддав нам
за нашими гріхами. 11 Бо до небесної
висоти від землі Господь закріпив
своє милосердя на тих, що Його бояться. 12 Так, як віддалений схід від
заходу, Він віддалив від нас наші беззаконня. 13 Так, як батько милує синів, Господь помилує тих, що Його
бояться. 14 Бо Він пізнав наше творіння, згадав, що ми є порох. 15 Чоловік, наче трава, його дні, наче польовий цвіт. Так відцвіте. 16 Бо в
ньому пройде дух і не буде, і не знатиме більше свого місця. 17 Господнє ж милосердя від віку і до віку на
тих, що Його бояться. І його справедливість на синах синів, 18 що зберігають його завіт і пам’ятають його заповіді, щоб їх чинити. 19 Господь на
небі приготував свій престіл. І його
царство всіма володіє. 20 Благословіть Господа всі його ангели, сильні
кріпостю, що чинять його слово, щоб
почути голос його слів! 21 Благословіть Господа всі його сили, його
слуги, що чинять його волю! 22 Благословіть Господа, всі його діла на
кожному місці його володіння! Благослови, моя душе, Господа!
Слава...
1 Псалом Давидів. Про буття світу.
103-ій.
Благослови, моя душе, Господа!
Господи! Мій Боже! Ти дуже звеличився. Зодягнувся у визнавання і величність, 2 зодягаючись світлом, як
одежею, простягаючи небо, наче шкіру. 3 Він Той, що водами покриває
свої горішні кімнати, що кладе хмари
на своє піднімання, що ходить на
крилах вітрів, 4 що чинить духи своїми ангелами і палаючий вогонь своїми слугами. 5 Що заснував землю на
її тверді, не сколихнеться навіки –
віків. 6 Безодня, як плаття її одіж. На
горах стануть води. 7 Від твоєї погрози побіжать, перелякаються голосу твого грому. 8 Гори підносяться і
поля сходять на місце, яке Ти їм заснував. 9 Ти поклав границю, яку не
перейдуть, ані не повернуться, щоб
покрити землю. 10 Той, що посилає
джерела в долинах. Поміж горами
пройдуть води, 11 вони напоюють
всіх пільних звірів. Дикі осли чекають у своїй спразі. 12 На них витатимуть небесні птахи, з- посеред каміння видадуть голос. 13 Він напоює гори зі своїх горішніх кімнат, від плоду
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всњмъ ѓ^би'димымъ” Сказа' пђти` своя мољ=се'ѓ^ви, сн~вомъ і^ил~евоM хотњнїа своа” *ще'дръ и^
млsтивъ г~ь, длъготръпњливъ, и^ мно'гомлsтивъ” Не до конца` прогнњва'ется, ни в# вњкъ
враждђе^тъ. не по безаконїемъ нашимъ сътворилъ е^сть намъ, ни по грњхо'м# нашимъ
въздалъ е^сть намъ” ЈА/ко по высотњ нбsнњй
эT земля, ё^твръди'лъ е^сть г~ь млsть свою на
боя'щихся е^го” Є$ли'ко эTстоя'тъ въстоцы эT
запDа, ё^далилъ е^сть эT насъ безаконїя нашя”
ја%коже ще'дритъ эTц~ь сн~ы, ё^ще'дритъ г~ь боя'щиXся е^го” ЈА/ко тои позна създа'нїе на'ше,
помянђ` ја%ко пе'рсть е^смы” члк~ъ, ја%ко трава
днїе е^го, ја%ко цвњтъ се'лныи та'ко ѓ^цвњтетъ” ја%ко дх~ъ про'идеT в немъ, и^ не бђ'детъ, и^ не позна'ет# ктомђ` мњста свое^го”
Млsть же гн~я эT вњка и^ до' вњка на боя'щиXся е^го и^ пра'вда е^го на сн~ехъ сн~въ, храня'щихъ завњтъ е^го, и^ помнящихъ за'повњди
е^го твори'ти я&” г~ь на нбс~и ё^готова престо'лъ
свой, и^ црsтво е^го всњми ѓ^блада'етъ” блsвите
г~а вс^и а%гг~ли е^го, си'лнїи крњпостїю творя'щеи`
сло'во е^го, ё^слы'шати гласъ словесъ е^го” блsви'те
г~а вс^я си'лы е^го, слђгы е^го творящеи` во'лю
е^го” блsви'те г~а вс^я дњла е^го, на всякоM мњстњ влDчьства е^го, блsви дш~е моа г~а”
(Сла'ва”)
([ўлоM]1 дввDъ” [ѓ^ мирьстњмъ бы'тїи]2,
р~г)3”
лsви дш~е моа` г~а” г~и б~е мой възвели'чилъся е^си ѕњло” въ и^сповњданїе и^
велелњпотђ ся ѓ^блече`” ѓ^дњ'ася свњтоM
ја%ко ри'зою, пропина'я нб~о ја^ко ко'жђ” Покрыва'аи` водами превы'спреняа своя, полага'яи`
ѓ%блакы на въсхоже'нїе свое” ходяи` на крилђ
вњтреню, творяи` а%гг~лы своя дх~ы, и^ слђгы`
своя ѓ^гнь палящъ” ѓ^сновааи` землю на тверди еа`, не приклониTся въ вњкъ вњка, бе'знDа ја^ко ри'за ѓ^дња`нїе еа`, на горахъ ста'нђтъ во'ды”
эT запрњщенїа твое^го побњгнђтъ, эT гласа
гро'ма твое^го ё^страшатся” Въсхо'дятъ горы,
и^ нисхо'дятъ поля` в# мњсто е^же ѓ^сновалъ е^си
и^мъ” Предњлъ положи, е^гоже не пре'идђт#, ниже
ѓ^братя'тся покрыти зе'млю” Посылаяи` и^сто'чникы в# де'брехъ, посредњ` горъ про'йдђтъ во'ды”
Напая'ютъ вс^я звњря се'лныа, ждђтъ ѓ^на'гри
в# жаждђ свою`” На ты` пти'ця небесныа привита'ютъ, эTT среды ка'менїя дадя'тъ гласъ”
напаа'а го'ры эT превы'спренихъ свои^хъ, эT плода`
дњлъ твои^хъ насы'тится земля” Прозяба'а
950

д~ мо= д~і

103,13

сђдїй џ~

і^ѓv м~
ўлоM рм~д

а~ параl ѕ~і
і^саі^а в~і

а~ мо= к~в
лkђ а~
е^вреѓM ѕ~

Псалми 104,10

па'жить ското'мъ, и^ травђ на слђж'бђ чл~ком#,
и^звести хлњбъ эT земля`, *и^ вино` веселиT срDце
чл~кђ” ё^мастити лице` е^леѓ^мъ, и^ хлњбъ срDце
чл~кђ ё^крњпи'тъ” Насы'тят#ся дре'ва полска'я,
ке'дри лива'н#стїи и^хже е^си насадилъ” т^ђ (пти'ця)4 въгнњздяTся, е^роди'ево жили'ще ѓ^блада'етъ и'ми” Го'ры высо'кыа е^ленеM, камень прибњжище за'јацемъ” Сътворилъ е^си лђнђ` въ времена, слн~це позна` запDа свой” положи` тмђ` и^
бысть нощь, в не'иже про'идTђ вс^и ѕвњ'рїе дђбра'внїи” Ски'мни рыка'юще въсхити'ти, и^ і^спроси'ти эT б~а пи'щђ себњ” Восїа слн~це, и^ събра'шяся, и^ в ло'жахъ свои'хъ ля'гђтъ” И$зы'
детъ чл~кь на дњ'ло свое`, и^ на дњланїе свое` до'
вечера” ЈА/ко възвели'чишася дњ'ла твоя г~и,
вс^я премђ'дростїю сътворилъ е^си” И$сполнися
земля тва'ри твоеа`, с^е мо'ре вели'ко и^ простра'нно” т^ђ га'ди, и^мже нњсть числа`, живо'тна
малая с# вели'кими” т^ђ корабле` препла'ваютъ,
*змі'и се'и, е^гоже създа` рђга'тися е^мђ” *Вс^я к#
тебњ чяютъ, да'ти пищђ и^мъ въ' бл~го
вре'мя. да'вшђ тебњ и^мъ, съберђтъ” эTвръзшђ (-)5 тебњ рђкђ, вся'ческая и^сполнятся
бл~гости” эTвра'щђ же тебњ лице, възмятђтся” эTи'меши дх~ъ и^хъ, и^ і^сче'знђтъ, и^ в#
пе'рсть свою вз#вратятся” послеши дх~ъ свой, и^
съѕи'ждђтся, и^ ѓ^бнови'ши лице земли`” Бђ'ди
сла'ва гн~я въ' вњкы” Възвеселится г~ь ѓ^
дњлехъ свои^хъ” Призира'аи` на' землю, и творя
ю& трясти'ся. прикаса'яи`ся гораX, и^ възды'мятся” въспою гв~и в животњ` мое^мъ, пою`
б~ђ мое^мђ дондеже е^смъ” да наслади'тся е^мђ
бесњда моа`, а^з же възвеселюся ѓ^ г~и” скончя'ются грњшницы эT земля`, и^ безако'нницы
ја^ко не быти и^мъ” блsви' дш~е моа` г~а”
(Слvа.)

твоїх діл насититься земля. 14 Він вирощує пашу скотині і траву на службу
людям, щоб видати хліб з землі, 15 *і
вино звеселить серце людини, щоб намастити лице олією, і хліб скріпить
серце людини. 16 Наситяться польові
дерева, ливанські кедри, які Ти насадив. 17 Там гніздитимуться птахи, ними володіє журавлине гніздо. 18 Високі гори – для оленів, скелі – схоронок для зайців. 19 Ти зробив місяць
на часи, сонце пізнало свій захід, 20
поставив темряву і сталася ніч. В ній
перейдуть всі лісові звірі, 21 левенята, що ричать, щоб схопити і випросити собі в Бога їжу. 22 Засяяло сонце – і зібралися, і ляжуть у своїх лігвищах, 23 чоловік вийде на своє діло
і на свою працю до вечора. 24 Як звеличилися твої діла, Господи! Ти все
зробив премудрістю! Земля наповнилася твоїм творінням. 25 Ось велике і
широке море, там плазуни, яким немає числа, животини малі з великими. 26 Там перепливають кораблі,
*змій цей, якого Ти створив, щоб йому забавлятися. 27 *Все Тебе очікує,
щоб дати їм їжу у відповідний час. 28
Як Ти їм даси, – зберуть, як відкриєш
руку, – все наповниться доброти. 29
Як же Ти відвернеш лице, – в замішання попадуть. Віднімеш їхній дух
– і щезнуть, і повернуться у свій порох. 30 Пошлеш свого духа – і збудуються, і обновиш лице землі. 31 Хай
буде господня слава навіки! Господь
зрадіє своїми ділами. 32 Він Той, що
дивиться на землю і чинить, щоб вона тряслася, що доторкнеться до гір –
і задимляться. 33 Заспіваю Господеві
у моєму житті! Співатиму моєму Богові, доки я є! 34 Хай солодкою буде
Йому моя бесіда, я ж розвеселюся в
Господі! 35 Хай пропадуть грішники
з землі і беззаконники, щоб їх не було! Благослови, моя душе, Господа!
Слава...

(а^ллилђйа, р~д)1”
сповњ'даитеся* гв~и, и^ призыва'ите и'мя е^го” Възвњсти'те въ ја%зы'цеX дњ'ла
е^го, Въспо'ите е^мђ, и^ по'ите е^мђ” Повњдите вс^я чюдеса` е^го, хвали'теся въ
и^мя ст~ое е^го” да возвесели'тся срDце и'щђщиX
г~а” в#зыща'те г~а, и^ ё^тверди'теся” в#зыща'те
лица е^го вынђ, помянњте чюдеса е^го ю&же
сътвори`” Чюдеса е^го, и^ сђдбы` ё^стъ е^го” сњмя а^враа'мле раби е^го, сн~ве і^а'ковли и^збра'ннїи
е^го” То'и г~ь бг~ъ нашъ, по все'й земли` сђдбы
е^го” Помянђ` в# вњкъ завњтъ свои, слово е^же
заповњда в ты'сяща родо'въ” *Є$же завњща`
а^враа'мђ, и^ кля'твђ свою і^саа'кђ” И$ поста'ви

1 Алилуя. 104.
Визнавайтеся* Господеві і прикликуйте його ім’я! Сповістіть в народах
його діла! 2 Виспівуйте Йому і співайте Йому! Розповідайте про всі його чуда! 3 Вихваляйтеся його святим
іменем! Хай розвеселиться серце тих,
що шукають Господа! 4 Шукайте
Господа і скріпіться! Завжди шукайте його лице. 5 Згадайте його чуда,
які Він зробив, його чуда і суди його
уст. 6 Авраамове насіння – його раби,
сини Якова – його вибранці. 7 Він –
Господь Бог наш! По всій землі його
судьби. 8 Запам’ятав навіки свій завіт, слово, яке заповів в тисячі родів,
9 *те, що заповів Авраамові, і свою
клятву Ісаакові. 10 І поставив їх
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Якову як припис і Ізраїлю як вічний
завіт, 11 кажучи: Тобі дам ханаанську землю – мірило вашого насліддя.
12 Тому що вони були малі числом і
нечисленні приходьки в ній, 13 і
пройшли з народу до народу і з царства до іншого народу, 14 не дозволив людині їм вчинити зло і скартав
за них царів: 15 *Не доторкайтеся до
мого помазаника і не чиніть зла моїм
пророкам. 16 І прикликав голод на землю, знищив всяке скріплення хліба.
17 Послав перед ними людину – *Йосиф був проданий як раб. 18 *Впокорили в кайданах його ноги, залізо
пройшло його душу, 19 доки не прийшло його слово. Господнє слово його
розпалило. 20 *Цар послав і визволив
його – князі народів – і відпустив його. 21 *Наставив його паном свого дому і князем всього свого маєтку, 22
щоб картати його князів, як себе, і
його старшин навчити мудрості. 23 *І
ввійшов Ізраїль до Єгипту, і Яків переселився до Хамової землі. 24 *І Він
дуже побільшив свій народ і скріпив
його понад його ворогів. 25 Він повернув їхнє серце, щоб ненавиділи його
народ, щоб обманливо чинили з його
рабами. 26 *Він послав Мойсея, свого раба, і Аарона, якого собі вибрав.
27 *Поклав в них слова його знаків і
його чуда в Хамовій землі: 28 *послав темряву і затемнив, бо погордили
його словами; 29 *перетворив їхні
води в кров і виморив їхні риби; 30
їхня земля *закишіла жабами в покоях їхніх царів. 31 *Сказав – і прийшли псячі мухи і гусениці в усіх їхніх
околицях. 32 *Поставив їхні дощі
градом, вогонь, що палив в їхній землі, 33 і побив їхні виноградники і їхні
фіґи, знищив всяке дерево їхніх околиць. 34 *Сказав – і прийшла саранча
і гусениця, яким не було числа. 35 *І
пожерли всю траву в їхній землі, і
пожерли всякий плід їхньої землі. 36
*І побив кожного первородного в їхній землі, від початку всякого їхнього труду. 37 *Він вивів їх зі сріблом і
золотом, і не було в їхніх племенах
хворого, 38 Єгипет зрадів їхнім відходом, бо на них напав їхній страх.
39 *Простягнув хмару їм на покриття
і вогонь, щоб освічувати їм вночі. 40
*Попросили – і прийшли перепелиці,
і Він їх наситив небесним хлібом. 41
*Розірвав камінь – і потекли води, і
ріки потекли у безводних. 42 Бо згадав своє святе слово, *щодо Авраама,
свого раба, 43 *і вивів свій народ в
радості і своїх вибранців у веселості.
44 І дав їм країни народів, і вони успадкували труд народів, 45 щоб зберігали його оправдання і шукали
його закон.
Слава...
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[я&]2 і^а'ковђ в# повелњнїе, и^ і^ил~ю в# завњтъ
вњченъ” Гл~я, тебњ дам# зе'млю ханаа'ню, ю^же
достоа'нїа ва'шего” Зане быти и^мъ (ма'ломъ
число'мъ)3, (и^ не мно'ѕи)4 пришельцы в не'й. и^
преидо'ша эT ја^зы'ка въ ја^ѕыкъ, [и^]5 эT црsтвїа
в лю'ди и'ны” Не ѓ^ста'ви чл~ка ѓ^би'дњти иX, и^
ѓ^бличи` ѓ^ ниX цр~я`” *Не прикасайтеся помаза'номђ мое^мђ, и^ въ пррoцехъ моиX не лђка'внђите” И$ призва` глаD на' землю, вся'ко ё^тверженїе хлњбное сътры`” Посла` предъ ними чл~ка,
*в# рабъ проданъ бысть і^ѓ'сифъ” *Смири'ша въ
ѓ^ко'вахъ но'ѕњ е^го, желњзо про'иде дш~а е^го.
до'ндеже прїиде слово е^го, сло'во гн~е ражDеже и&”
*Посла цр~ь и^ разрњши` и& кн~ѕя людїи, и^ ѓ^ста'ви е^го” *Оу^ста'ви е^го господи'на до'мђ свое^мђ,
и^ кня'ѕя всемђ стяжа'нїю свое^мђ, наказати
кн~ѕя е^го ја^ко себе`, и^ старця е^го ё^мђ'дрити”
*И$ вни'де і^ил~ь въ е^гі'пеT, и^ і^а'ковъ пришельствова в зе'млю ха'мовђ” *И$ возрасти` люди своа
ѕњло, и^ ё^крњпи` и& паче врагъ е^го” Преврати`
срDце и^хъ, възненави'дњти лю'ди е^го, лесть сътвори'ти в рабњхъ е^го” *Посла` мољ=се'я раба` свое^го, [и^]6 а^аро'на, е^гоже и^збра` [себњ]7” *Положи в
нихъ словеса` зна'менїи е^го, и^ чюдесъ [е^го]8 в#
земли` ха'мовњ” *Посла` тмђ`, и^ померче, [ја^ко]9
прегръчиша словеса` е^го. *преложи во'ды и^хъ в#
кровь и^ і^змори` ры'бы ихъ” *Въскипњ` земля
и^хъ жя'бами, въ скро'вищихъ цр~і'и и^хъ” *Рече` и^
прїидо'шя песїа мђхы и^ скни'пы въ вся
предњлы и^хъ” *Положи дожда и^хъ грады, ѓ^гнь
попаля'ющь в земли и^хъ” И$ пораѕи` винограды
и^хъ, и^ смокви и^хъ, (-)10 сътры вся'ко древо
предњлъ и^хъ” *Рече, и^ прїидо'шя прђѕи, и^ гђсе'ница, и%мже не бњ числа`. *и^ снњдо'ша всякђ
травђ` в земли` иX. и^ поја^до'ша [вся'къ]11 плоD
земля иX” *И$ пораѕи` всякъ прьвенец# в земли`
и^хъ, эT нача'тка всякого трђда` и^хъ” (-)12
*И$зведе` иX съ среброM и^ зла'томъ и^ не бњ` в
колњнехъ иX боляи`” Възвесели'ся е^гипетъ въ
и^схожденїи и^хъ, ја%ко нападе` страX и^хъ на' ня”
*Распро'стретъ ѓ%блакъ в покровъ иM, и^ ѓ^гнь
просвњти'ти иM но'щїю” *Проси'шя, и^ прїидо'ша
крастели, и^ хлњба нбsнаго насы'ти иX” *Разверз#е
камень и^ потеко'ша воды`, [и^]13 потеко'ша въ
безвоDныX рњки`” ЈА/ко помянђ` сло'во ст~ое свое *е^же
къ а^враа'мђ рабђ` свое^мђ. *и^ і^зведе` лю'ди своа в
радости, и^ і^збра'нныя своя в# веселїи” И$ дастъ
иM страны` ја^ѕы'къ, и^ трDђ людїи наслњдоваша.
ја%ко да съхраняT ѓ^правDанїа е^го и^ закона е^го
възыщTђ”
(Слvа.)
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(А$ллилђйа, р~е)1” (каg, е~і”)
сповњ'даитеся гв~и, ја^ко бл~гъ, ја%ко в#
вњкъ млsть е^го” Кт^о и^з#гл~етъ си'лы
гн~я слы'шаны сътворит# вс^я хвалы` е^го; Блаже'ни храня'щеи сђдъ, и^ творящеи` правDђ въ вся'ко вре'мя” Помяни насъ г~и
въ бл~говоле'нїи людїи твои'хъ, посњти` насъ
спс~е'нїемъ твоимъ” Ви'дњти въ бл~гости и^збра'нныа твоя, възвесели'тися в# весе'лїи ја^ѕы'ка
твое^го, хвали'тися съ достоа'нїемъ твои'м#”
Съгрњши'хомъ съ эTц~ы на'шими, безако'нновахом#, не ѓ^прав#дихоM” эTц~ы на'ши въ еги'птњ не
разђмњшя чюде'съ твои^хъ, ни помянђ'ша
мно'жества млsти твое'я” И$ прогнњваша въсходяще в# черьмно'е море и^ спасе и^хъ имени
своего ради, да зна'ема бђдетъ си'ла е^го” *И$
запрњти чрьмномђ мо'рю, и^ і^з#сяче. и^ наста'ви
я& в# безднњ ја%ко в# пђсты'ни, и^ сп~се и^хъ и^з
рђкы` ненави'дящыхъ, и^ і^збави иX и^з рђкы` врага`” [-]2 *Покры вода` стђжа'ю^щая и^мъ, ни е^ді'нъ эT нихъ не и^збысть” И$ вњ'роваша словеси
е^го, и^ въспњша хвалђ е^го, ё^скори'шя, забы'шя дњлъ е^го, не стрьпњша совњта е^го” *И$
похотњшя жела'нїю в# пђсты'ни, и^ і^скђси'шя
б~а в# безвоDнњ. и^ дастъ и^мъ прошенїе и^хъ, [-]3
посла` сы'тость в# дш~яхъ иX” И$ прогнњвашя
мољ=се'я в# станђ, [-]4 а^а^ро'на ст~го гн~я” *эTврьзеся земля`, и^ пожрет# даџа'на, и^ покры` на
со'нмищи а^виро'на” И$ ражDеже'ся ѓ%гнь в# со'нмњ иX,
пла'мень попали` грњшники. *и^ сътвори'шя
телецъ в# хори'вњ, и^ поклони'шяся и^стђка'нномђ” И$ и^змњни'шя славђ е^го в# подо'бїе телца`
јадђщаго травђ`. [и^]5 забы'шя ба~ сп~са'ющаго
и^хъ, сътворшаго ве'лїа въ е^ги'птњ чюдеса` в
земли` ха'мовњ, страшна в# мо'ри чрьмнњм#” *И$
рече потребити и^хъ, а^ще не бы` мољ=сїи и^збра'нныи е^го сталъ в# сокрђшенїе пред нимъ,
възврати'ти ја^рость е^го да не погђбитъ
[и^хъ]6” И$ ё^ничижи'шя зе'млю жела'ннђю, не я%ша вњ'ры словеси` е^го, И$ поропта'ша в селенихъ
свои^хъ, не ё^слы'шашя гла'са гн~я” *И$ възDви'же
рђкђ свою` на' ня, низложи'ти и^хъ в пђстыни,
и^ низложи'ти сњмя и^хъ въ ја^зы'цехъ, и^ расточи'ти я& въ страны`. и^ причасти'шяся (во
е^льфегор#)7, и^ снњдо'яша жрътвы мр~твыхъ” И$
прогнњвашя и& в# начина'нихъ свои^хъ, и^ ё^мно'жися в нихъ паденїе” *И$ ста (фљнее'съ)8,
и^ ё^годи`, и^ преста` сњчь, и вмњнися е^мђ в#
пра'вдђ, в рDо и^ ро'дъ до' вњка” *И$ прогнњваша
и& на водњ` прерњка'нїя, и^ ѓ^ѕло'бленнъ бы'сть
мољ=сїи иX ра'ди, ја%ко ѓ^горчи'шя дх~ъ е^го, и^
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1 Алилуя. 105. Катизма 15.
Визнавайтеся Господеві! Бо Він
добрий. Бо навіки його милосердя. 2
Хто розкаже про господні сили, розголосить всі його хвали? 3 Блаженні
ті, що бережуть суд і чинять справедливість кожного часу. 4 Згадай нас,
Господи, в милуванні твого народу,
відвідай нас твоїм спасінням, 5 щоб
побачити в доброті твоїх вибранців,
розвеселитися в радості твого народу, хвалитися з твоїм насліддям. 6
Ми згрішили з нашими батьками,
вчинили беззаконня, ми не оправдалися. 7 Наші батьки в Єгипті не зрозуміли твоїх чюдес ані не згадали
множество твого милосердя. І прогнівили, ідучи Червоним морем, 8 і він
спас їх задля свого імені, щоб відомою стала його сила. 9 *І Він пригрозив Червоному морю – і висохло, і
попровадив їх по безодні, наче в пустині. 10 І спас їх з руки тих, що ненавидять, і визволив їх з руки ворога.
11 *Вода покрила тих, що їм дошкуляли, ані один з них не спасся. 12 І
повірили його словам. І оспівали його хвалу. 13 Поспішили і забули його
діла, не стерпіли його ради, 14 *і побажали пожаданням в пустині, і випробували Бога у безводній. 15 І дав
їм їхнє прохання, послав до ситості,
для їхніх душ. 16 І розгнівили Мойсея в таборі і Аарона, господнього
святого. 17 *Земля відкрилася і пожерла Датана і на зборі покрила Авірона. 18 І вогонь розгорівся у їхньому зборі, полумінь попалив грішників. 19 *І зробили теля в Хориві, і
поклонилися різьбленому. 20 І замінили його славу на подобу телята, що
їсть траву, 21 і забули Бога, що їх
спас, що зробив велике в Єгипті, 22
чуда у Хамовій землі, страшне в Червоному морі. 23 *І сказав їх вигубити, якщо б не Мойсей, його вибранець: став у скрусі перед Ним, щоб
відвернути його гнів, щоб Він їх не
вигубив. 24 І погордили бажаною
землею, не повірили його слову, 25 і
нарікали у своїх поселеннях, не послухалися господнього голосу. 26 *І
Він підняв на них свою руку щоб
скинути їх в пустині, 27 і скинути
їхнє насіння в народах, і розсіяти їх в
країнах. 28 І посвятилися в Елфеґора,
і з’їли жертви мерців. 29 І прогнівили
його своїми починами, і в них помножилося падіння. 30 *І піднявся Фінеес і догодив – і спинилося вигублення. 31 І почислено йому за праведність в рід і рід навіки. 32 *І
прогнівили Його при воді нарікання,
і Мойсей потерпів зло через них, 33
бо засмутили його дух, і він різнився
_____
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своїми устами. 34 *Не вигубили народи, які Господь їм сказав вигубити,
35 і змішалися з народами, і навчилися їхніх діл, 36 і послужили їхнім
різьбленим. І було їм на згіршення.
37 І принесли в жертву своїх синів і
своїх дочок бісам; 38 і пролили невинну кров, кров своїх синів і дочок,
яких принесли в жертву ханаанським
різьбленим. І їхня земля була забита
кров’ю 39 і була занечищена їхніми
ділами, і розпуствували у своїх починах. 40 І Господь розгнівався люттю на свій народ і зогидив своє насліддя, 41 і передав їх в руки ворогам,
і ними заволоділи ті, що їх ненавиділи. 42 І їм дошкулили їхні вороги, і
вони упокорилися під їхніми руками.
43 Він багато разів їх визволив, вони
ж Його розгнівили своєю радою і
були впокорені у своїх беззаконнях.
44 І побачив Господь, коли вони боліли, коли почув їхнє благання. 45 *І
згадав свій завіт і розкаявся за множеством свого милосердя. 46 І дав їм
милосердя перед всіма, що їх полонили. 47 Спаси нас, Господи! Наш
Боже! І збери нас з-поміж народів,
щоб визнаватися твоєму святому імені, хвалитися твоєю похвалою. 48
Благословенний Господь Бог Ізраїлів
відвіку і довіку! І ввесь народ скаже:
Хай буде! Хай буде!
Слава...

ра'зньствова ё^стна'ма своима” *Не потреби'шя
ја^зы'кы ја%же рече г~ь и^мъ, и^ смњси'шяся въ
ја^зы'цехъ, и^ навыко'ша дњла и^хъ, и^ порабо'ташя и^стђка'нныM и^хъ, и^ бы'сть и^мъ в събла'знъ” И$ пожро'ша сн~ы своя и^ дще'ря своя
бњсовомъ” И$ пролїа'ша кро'вь непови'ннђ, кро'вь
сн~овь свои'хъ и^ дще'рїи, ја%же пожро'ша и^стђка'нныM ханаанскимъ” И$ ё^бїена бы'сть земля и^хъ
кро'вьми, и^ ѓ^скверни'ся в# дњлехъ и^хъ, и^ съблђди'ша в начина'ниX свои^хъ” и^ разгнњ'вася ја%ростїю г~ь на' люди своя, и^ ѓ^мрази` достоа'нїе
свое. и^ преда'стъ и^хъ в рђ'кы [врагоM]9, и^ ѓ^блада'шя и'ми ненави'дящеи иX” И$ стђжи'шя
и^мъ вра'ѕи и^х#, и^ смири'шяся поD рђка'ми и^хъ”
Множицею и^зба'ви и^хъ, тїи же разгнњвишя и&
совњтомъ свои'мъ, и^ смири'шяся въ безако'нихъ свои^хъ” И$ ви'дњ [г~ь]10 в#негда` скорбњти
и^мъ, в#негда ё^слы'шаше моленїе и^хъ” *И$ помянђ` завњт# свой, и^ раскаа'ся по мно'жествђ
млsти своеа” И$ дастъ я& в# щедро'ты прDе всњми плњни'вшими я&” Сп~си насъ г~и б~е нашь, и^
събери` н^ы эT ја^зыкъ, и^сповњда'тися и'мени
[твое^мђ ст~мђ]11, хвали'тися въ хвалњ твое'й”
Блsвенъ г~ь б~ъ і^и^л~евъ, эT вњка и^ до' вњка, и^
рекђтъ вс^и лю'дїе, бђдетъ бђдеT”
(Слvа,)

1 Алилуя. 106.
Визнавайтеся* Господеві! Бо Він
добрий, бо навіки його милосердя. 2
Хай скажуть визволені Господом, яких визволив з руки ворогів 3 і зібрав
їх з країн, зі сходу, і заходу, і півночі,
і моря. 4 Заблукали в безводній пустині, не знайшли дорогу заселеного
міста, 5 голодуючи і будучи спрагнені. Їхня душа в них заслабла, 6 і закричали до Господа, коли вони були
у скорботі. І від їхніх бід визволив їх,
7 і попровадив їх на правильну дорогу, щоб зайти до заселеного міста. 8
Хай визнаються Господеві за його
милосердя і його чуда людським синам. 9 Бо Він наситив порожню душу
і голодну душу наповнив добром, 10
тих, що сиділи в темряві і тіні смерті,
скованих біднотою і залізом. 11 Бо
розгнівили божі слова і роздражнили
раду Всевишнього, 12 і в трудах було
впокорене їхнє серце. Вони знемогли. І не було помічника. 13 І закричали до Господа, коли вони були в
скорботі. І з їхніх бід він їх спас, 14
вивів їх з темряви і тіні смерті, і розірвав їхні кайдани. 15 Хай визнаються Господеві за його милосердя і
його чуда для людських синів! 16 Бо
Він розтрощив мідні брами і розбив

(а^ллїлђїа, р~ѕ)1”
сповњда'ите* гв~и, ја^ко бл~гъ ја^ко в#
вњкъ млsть е^го. да рекђтъ и^зба'вленїи
гм~ь и^хже и^зба'ви и^з рђки врагъ, [и^]2 эT
стра'нъ собра` и^хъ, эT востокъ и^ запDа,
и^ сњвера и^ мо'ря” Заблђди'шя в# пђсты'ни безвоDнњ, пђти` гра'да ѓ^би'телна не ѓ^брњто'ша а%лчюще и^ жа'ждђще, дш~я и^хъ в ниX и^зчеѕе” И$
възва'шя къ г~ђ внегда` скорбњти и^мъ. и^ эT
бњдъ и^хъ и^зба'ви и^хъ” И$ наста'ви и^хъ на
пђть пра'въ, внити въ градъ ѓ^би'телныи да
и^сповњдятся гв~и млsти е^го, и^ чюдеса` е^го
сн~ово'мъ члчsкымъ” ЈА/ко насы'тилъ е^сть дш~ђ
тщђ`, и^ дш~ђ а^л#чющђ и^спо'лни бл~гъ” Сњдя'щая въ тмњ и^ сњ'ни смр~тнњй, ѓ^кова'ныхъ
ни'щетою и^ желњ'зомъ” ЈА/ко разгнњва'шя словеса` бж~їя, и^ совњтъ выш#няго раздра'жиша” И$
смири'ся в# трђдњхъ срDце и^хъ, и^знемого'шя, и^
не бњ пома'гаи`. и^ възва'шя къ г~ђ внегда
скорбњти и^мъ. и^ эT бњ'дъ иX сп~се и^хъ” (-)3
И$зведе иX и^з# тмы` и^ сњни см~рътныа, и^ ю'зы
и^хъ разтръза`” Да и^сповњдятся гв~и млsти
е^го, и^ чюдеса` е^го сн~вом# члчsкымъ” ЈА/ко съкрђши` врата` мњдная, и^ вереа` желњ'зныа сломи`”
954

в~ мо= з~

е~ мо= л~

і^оудиg г~

106,16

і^ѓv к~в

ўлMо н~ѕ

ўлMо н~д

Псалми 107,7

Въспрїа'тъ и^хъ эT пђти безако'нїи и^хъ, безако'нїи б^о ради своиX смири'шяся” Вся'кого
брашна въз#гнђшяся дш~а иX, и^ прибли'жишяся до вратъ смр~тныхъ” И$ възва'шя къ г~ђ
внегда скорбњти и^мъ, и^ эT бњд# и^хъ сп~се
и^хъ” Посла` сло'во свое и^ і^сцњли и^хъ, и і^зба'ви
и^хъ эT поги'бели иX” да и^сповњдятся гв~и млsти е^го, и^ чюдеса` е^го сн~вомъ члчsкымъ” И$ по'жрTђ [е^мђ]4 жрътвђ хвалњ`, и^ да повњдят#
дњ'ла е^го в ра'дости” Сходя'щеи` в# мо'ри в# кораблиX, творя'щеи дњ'ланїа в# водаX мно'гах#, тїи
видњша дњ'ла гн~я, и^ чюдеса` его въ глђбинњ`”
Рече и^ ста` дђхъ бђ'ренъ, и^ възнесо'шяся волны` его” Въсхо'дятъ до нб~съ, и^ низхо'дятъ
до безDнъ” дш~я и^хъ в# злыхъ та'яше. смђти'шася, поDвиза'шася ја^ко пїа'ныи, и^ вс^я мђ'дрость и^хъ поглаще'на бысть” И$ възваша къ
г~ђ в#негда` скорбњти и^мъ, и^ эT бњдъ и^х# и^зведе` и^хъ” и^ повелњ бђ'ри, и^ ста в (тишинђ)5, и^
ё^млъко'шя волны` е^го” и^ възвесели'шяся, ја^ко
ё^млъко'ша и^ наста'вї я& в# приста'нище хотњнїа [свое^го]6” да и^сповњдятся гв~и млsти е^го,
и^ чюдеса' е^го сн~овомъ члчsкымъ” да възнесђтъ
е^го въ црк~ви лDюстњй, и^ на сњда'лищи ста'рецъ въсхва'лят# е^го” положилъ е^сть рњкы` в
пђсты'ня, и^ і^схо'дища воDнаа в жа'жDђ. землю
плодоно'снђю в# слати'нђ, эT зло'б# живђщыX на
не'й. Положи'лъ е^сть пђсты'ня въ е^ѕе'ра вDона'я,
и^ землю безвоDнђю въ и^сходища воDнаа” И$ насели`
т^ђ а%лчющая, и^ съста'вишя грады ѓ^би'телны” И$ насњяшя се'ла, и^ насадишя виногра'ды,
и^ сътвори'шя плDо жи'тенъ” И$ блsви` и^хъ, и^ ё^мно'жишяся ѕњло, и^ скоты` и^хъ не ё^ма'ли, и^
ё^ма'лишяся (-)7 ѓ^зло'бишася эT печали золъ
и^ болњзни” и^злїа'ся ё^ничиженїе на' кн~ѕя [и^хъ]8, и^
ѓ^блазни` иX по непроходнњ, (а^)9 не по пђти” И$
помо'же ё^богђ эT ни'щеты, и^ положи ја^ко ѓ^вца
эTч~ьствїа” *Оу%зрятъ пра'вїи, и^ възвеселя'тся, и^
всяко безако'нїе заградитъ ё^ста` своа`” Кто`
премђ'дръ, и^ съхранитъ сих#; и^ разђмњюT
млsти гн~я”
(Сла'ва”)

залізні засуви, 17 прийняв їх з дороги
їхнього беззаконня, бо через своє беззаконня були впокорені. 18 Їхня душа
зогиділа всякою їжею, і вони наблизилися до брам смерті, 19 і закричали
до Господа, коли вони були в скорботі, і спас їх з їхніх бід. 20 Послав своє
слово і оздоровив їх, і визволив їх з
їхньої погибелі. 21 Хай визнаються
Господеві за його милосердя і його
чуда для людських синів! 22 І хай
принесуть йому жертву хвали і розповідають про його діла з радістю! 23
Ті, що сходять на море в кораблях,
що чинять діла в багатьох водах, 24
вони побачили господні діла і його
чуда вглибині. 25 Сказав – і піднявся
дух бурі, і піднялися вгору його хвилі. 26 Підносяться до небес і сходять
до безодні, їхня душа танула в злі. 27
Стривожилися, сколихнулися, наче
п’яний, і вся їхня мудрість пропала.
28 І закричали до Господа, коли вони
були в скорботі, – і з бід їхніх їх вивів, 29 і наказав бурі і стала тишею, і
замовкли його хвилі. 30 І розвеселилися, що замовкли, і Він попровадив
їх до пристані свого бажання. 31 Хай
визнаються Господеві за його милосердя і його чуда для людських синів! 32 Хай Його піднімуть вгору в
церкві народу і на престолі старців
Його вихваляють! 33 Він поклав ріки
в пустині і проходи вод у спразі, 34
плодоносну землю в солончак від
злоб тих, що на ній живуть. 35 Поклав пустиню в наводнені озера і
безводну землю в проходи вод. 36 І
поселив там голодних, і збудували
заселені міста, 37 і посіяли поля, і насадили виноградники, і зробили плід
жита. 38 І поблагословив їх – і дуже
розмножилися, і їхня скотина не змаліла. 39 І вони змаліли, зле їм було
від злих клопотів і болю, 40 пролилася погорда на їхніх князів. І дав їм
заблукати в непрохідному, а не по
дорозі, 41 і доміг бідному в бідності,
і поклав як овець батьківщини. 42
*Побачать праведні і зрадіють. І все
беззаконня замкне свої уста. 43 Хто
мудрий – і це збереже. І зрозуміють
господнє милосердя.

(пњснь ўалъма дввDъ, р~з)”
ото'во* срDце мое б~е, гото'во срDце мое`. въспою` и^ пою в# сла'вњ моей” [Въста'ни сла'ва моа`]1, въста'ни ўалты'рю и^ гђ'сли,
въста'нђ рано” И$сповњмся тебњ в людехъ г~и, [-]2 пою тебњ въ я^ѕы'цњхъ” ЈА/ко ве'лїа верхђ` нб~съ млsть твоя, и^ до ѓ'блакъ и'стина твоя” Възнеси'ся на нб~са б~е, и^ по все'й
земли` сла'ва твоя” *ја^ко да и^зба'вятся въз-

1 Пісня Давидового псалма. 107.
2 *Готове моє серце, Боже. Готове
моє серце. Співатиму і заспіваю у моїй славі. 3 Встань моя славо! Встань,
псалтирю і гуслі! Встану вранці, 4
визнаюся Тобі в народах, Господи!
Заспіваю Тобі в народах! 5 Бо Твоє
милосердя велике, понад небеса, і
Твоя правда до хмар. 6 Піднесися до
небес, Боже! І по всій землі твоя слава! 7 *Щоб спаслися твої улюблені,

955

йов. 22

Слава...

пс. 56

пс. 54

107,7
спаси твоєю правицею і вислухай мене! 8 Бог заговорив у своїй святині:
Піднімуся вгору і розділю Сикиму, і
розміряю долину поселень. 9 Мій є
Ґалаад і мій є Манасій, і Ефрем –
заступництво моєї голови. І Юда –
мій цар, 10 Моав – конов моєї надії.
На Ідумею накладу мою обуву. Мені
підкорилися чужинці. 11 Хто поведе
мене до укріпленого міста? Або хто
мене попровадить до Ідумеї? 12 Чи
не ти, Боже, що відкинув нас? І не
вийдеш, Боже, в наших силах. 13 Дай
нам поміч у смутку і марне людське
спасіння. 14 В Бозі зробимо силу. І
той погордить нашими ворогами.

ів. 1
дія. 1

1 Вкінці. Псалом Давидів. 108-ий.
Боже! На мою хвалу не промовчи!
2 Бо уста грішника і уста обманця
відкрилися проти мене. Заговорили
проти мене обманливим язиком 3 і
ненависними словами мене оточили.
І воювали зі мною дарма. 4 Замість
любові, неправильно мене оскаржували, я ж молився, 5 і поклали проти
мене зло, замість добра, і ненависть,
замість мене полюбити. 6 Постав над
ним грішника, і диявол хай стане по
його правиці. 7 Коли він судиться,
хай вийде осуджений. І його молитва
хай стане на гріх. 8 Хай будуть його
дні нечисленні *і його єпископство
хай інший візьме! 9 Хай його сини
будуть сиротами і його жінка вдовою! 10 Переходячи, хай переселяться його сини і хай просять, хай будуть вигнані зі своїх домів. 11 Хай
лихвар вивідає все, що йому належить, і хай чужі розграбують його
труди. 12 Хай не буде йому заступника ані не буде того, хто змилосердиться над його сиротами! 13 Хай
його діти будуть на вигублення! В одному роді хай буде вигубленим його
ім’я. 14 Хай згадається беззаконня його батьків перед Господом і гріх його
матері хай не очиститься! 15 Хай постійно будуть перед Господом і хай
буде вигублена з землі їхня пам’ять!
16 Тому що не згадав чинити милосердя, і переслідував бідну і убогу і
зранену серцем людину, щоб убити.
17 І полюбив клятву – і прийде на нього. І не побажав благословення – і віддалиться від нього. 18 І зодягнувся в
клятву, як в одежу, і ввійшла, як вода, до його нутрощів і, як олія, в його
кості. 19 Хай буде йому, як одіж, в
яку зодягається, і наче пояс, яким постійно підперезується. 20 Це від Господа діло тих, що неправедно мене
оскаржують і говорять лукаве проти
моєї душі. 21 І ти, Господи! Господи!
Зроби зі мною задля свого імені, бо
добре твоє милосердя. 22 Визволи мене, бо я є бідний і убогий, і моє серце
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любленїи твои`, сп~си` десни'цею твоею`, и^ ё^слы'ши
м^я” б~ъ възгл~а въ ст~е'мъ свое^м#, възнесђ'ся и^
раздњлю` сики'мђ, и^ ю^доl селе'нїемъ размњ'рю” Мой
е^сть галааD, и^ мой е^сть манасїи, и^ е^фрњм#
застђпленїе главы` моеа`” (И$) ю'да цр~ь мой,
моа'въ коно'бъ ё^пова'нїа мое^го” На (љ=дђме'ю)3
наложђ` сапо'гъ мой мнњ и^ноплеме'нницы` покори'шяся” Кт^о в#ведетъ м^я въ' градъ ѓ^бъстоа'нїа; [и^ли]4 кт^о наста'витъ м^я до (љ=дђме'а)5; не ты` ли б~е эTри'нђвыи` насъ, и^ не и^зы'деши б~е в# силахъ на'шыхъ” да'жDь намъ по'мощь эT печали, и^ сђе'т#но сп~се'нїе члчsко” ѓ% бѕ~њ сътворимъ си'лђ, и^ той ё^ничижитъ врагы` наша.
(в# конецъ, [ўаломъ дввDъ]1, р~и)2”
ж~е хвалђ мою` не премолчи`, ја%ко ё^ста
грњшнича, и^ ё^ста` льсти'ваго на' мя
эTврьзо'шася” Гл~ашя на' мя ја^зы'комъ
льсти'вымъ, и^ словесы` ненави'стными
ѓ^быдо'шя м^я, и^ бра'шяся со мно'ю тђ'не” Въ
мњсто (любве`)3 ѓ^блъга'хђ м^я, а^з же мл~твђ
дњ'ахъ” И$ положи'ша на' м^я ѕл^а въз#блага'я, и^
не'нависть за възлюбле'нїе мое`” Поста'ви на'нь
грњш#ника, и^ дїа'волъ да ста'нетъ ѓ^деснђю
е^го” Внегда` сђди'тися е^мђ да и^зы'детъ ѓ^сђже'нъ, и^ мл~тва е^го бђ'ди въ грњхъ” да бђ'дђтъ днїе е^го ма'ли, *и^ е^пі'скоп#ство е^го прїйметъ и'нъ” да бђ'дђтъ сн~ве е^го сљ=ры, и^
жена` е^го вдова`” дви'жащеся да преселятся
сн~ове е^го, и^ въз#про'сятъ, да и^згнани бђ'дђтъ
и^з домовъ свои'хъ” да взы'щетъ заимода'вецъ
вся е^ли'ка сђть е^го, [и^]4 да въсхи'тятъ чђжїи трђды` е^го” да не бђдетъ е^мђ застђ'пника, ниже бђ'детъ и^же ё^ще'дритъ сљ=роты
е^го” да бђ'дђтъ чяда е^го в па'гђбђ, в роD е^ді'нъ да потребится и'мя е^го” да въспомяне'тся безако'нїе эTц~ъ е^го преD гм~ь, и^ грњхъ
ма'тере е^го да не ѓ^чи'стится” да бђдђтъ
преD гм~ь вы'нђ, и^ да потреби'тся эT земля
память иX” занеже не помянђ` сътворити
млsть, и^ погна` чл~ка ни'ща и^ ё^бога, и^ смире'на
срDцемъ ё^мрьтви'ти” И$ възлюби кля'твђ, и^
прїидетъ е^мђ. и^ не въсхотњ блsве'нїа, и^
ё^да'лится эT него” И$ ѓ^блече'ся в# клятвђ ја%ко
в ри'зђ, и^ вни'де ја%ко вода` въ ё^тробђ е^го, и^
ја^ко е^лей въ ко'сти е^го” да бђдет# е^мђ ја%ко
ри'за в нюже ѓ^блачи'тся, и^ ја^ко по'ясъ, и'миже
вы'нђ ѓ^поя'сђется Се^ дњ'ло ѓ^блъга'ющихъ
м^я эT г~а, и^ гл~ющыхъ лђкавая на дш~ђ
мою” И$ ты г~и г~и сътвори со мною [-]5 и'мени
ради своего, ја%ко бл~га млsть твоа” Изба'ви м^я,
ја%ко ни'щь и^ ё^бо'гъ [е^смь а^з#]6 и^ срDце мое, смђ956
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тися во мнњ” ЈА/ко сњнь е^гда ё^кло'нится
эTяXся, сътрясохся ја%ко прђ'ѕи” Колњнњ мои`
и^знемого'стњ эT поста, и^ плоть моа` и^змњни'ся е^ле'я ради” И$ а'зъ быX поноше'нїе и^мъ.
видњшя мя, покиваша глава'ми свои'ми” Помози` м^и г~и бж~е мой, [и^]7 сп~си` м^я по млsти
твое'й” и^ разђмњютъ, ја%ко рђка твоа` си, и^
т^ы г~и сътворилъ е^си я&” ПрокленTђ тїи, и^
ты` блsви'ши” Въста'ющеи` на мя постыдятся, ра'бъ же твой възвесели'тся” да ѓ^блекђтся ѓ^блъга'ющеи` м^я в# срамъ, и^ ѓ^де'жют#ся
ја^ко ѓ^дежею стђдо'мъ свои'мъ” И$сповњмся гв~и
ѕњло` ё^сты` мои'ми, и^ посредњ мно'гъ въсхваю`
и&” ЈА/ко ста` ѓ^деснђю ё^бо'гаго, спасти` эT гоня'щых# дш~ђ мою`”
(Слvа,)
мTа к~в
а~ крnи е~і
е^вреM а~
дњаn в~

е^вреM з~

прqи а~
сираX а~

а^ллїлђі"а ([ўлоM двDв#]1 р~џ)2, (каg ѕ~і”)
ече`* г~ь гв~и моемђ, сњди` ѓ^деснђю мене,
дондеже положђ врагы` твоа поDно'жїе ногама твои'ма” Же'злъ си'лы [по'слетъ
т^и]3 г~ь эT сїѓ'на, и^ ё^долњеши посредњ
врагъ твои'хъ” С тобою началство в# дн~ь си'лы
твоеа`, въ свњтлостеX ст~ыхъ [твои^х#]4” И$з# чрева
прежDе дн~ьни'ца родиX т^я. *клятся г~ь и^ не
раска'ется” т^ы [-]5 і^ере'й въ вњкы, чинђ мельхиседе'ковђ” г~ь ѓ^деснђю тебе, съкрђшилъ е^сть
въ дн~ь гнњва свое^го цр~я” Сђ'дитъ въ ја^ѕы'цехъ, и^сполнитъ паде'нїа, съкрђши'тъ главы`
на земли` мно'гыM” эT пото'ка на пђти` пїетъ,
сего ради възнесе'тъ главђ”
(А$ллилђйа. р~і)1”
сповњмся тебњ г~и всњмъ срDцемъ мои'мъ, в# (совњтеX)2 пра'выхъ и^ сонмњ” Ве'лїа дњла гн~я, и^зы'скана во всXњ во'ляхъ
е^го, И$сповњданїе и^ велелњпота дњ'ло е^го, и^ пра'вда е^го пребыва'етъ въ вњкъ вњка”
Память сътворилъ е^сть чюде'съ свои'хъ” Ми'лостивъ и^ щедръ г~ь, пи'щђ далъ е^ст# боя'щимся е^го” Помяне'тъ в# вњкъ завњтъ свой,
крњпость дњлъ своиX вњзвњсти` лю'демъ
свои^мъ” да'ти и^мъ достоа'нїе ја^ѕыкъ, дњ'ла
рђкъ е^го и^стина и^ сђдъ” Вњрны вся за'повњди
е^го, ё^тверже'ны въ вњкъ вњка, сътворены въ
и^стинњ и^ пра'вотњ” И$збавленїе посла` лю'демъ
свои'мъ” Заповњда в# вњкъ завњт# свой” Ст~о и^
стра'шно и^мя е^го” *зача'ло премђ'дрости,
страхъ гн~ь. ра'зђмъ [же]3 бл~гъ всњмъ творящымъ его” Хвала` е^го пребыва'етъ въ вњк#
вњка”
957

в мені стривожилося. 23 Я зник, наче
тінь, коли вона зникає, я струшений,
як саранча. 24 Мої коліна послабли
від посту, і моє тіло змінилося від олії. 25 І я став їм погордою. Мене побачили – покивали своїми головами.
26 Поможи мені, Господи! Мій Боже!
І спаси мене за твоїм милосердям! 27
І хай знають, що це твоя рука, і Ти,
Господи, зробив це! 28 Вони проклянуть, і ти поблагословиш. Ті, що повстають проти мене, завстидаються, а
твій раб зрадіє. 29 Хай соромом зодягнуться ті, що говорять проти мене неправду, і зодягнуться своїм встидом,
наче одіжжю. 30 Дуже визнаватимуся Господеві моїми устами, і похвалю його між численними. 31 Бо став
по правиці бідного, щоб спасти від
тих, що переслідують мою душу.
Слава...
1 Алилуя. Псалом Давидів. 109-ий.
Катизма 16.
Сказав* Господь моєму Господеві:
Сядь по моїй правиці, доки не покладу твоїх ворогів підніжкою твоїх ніг.
2 Палицю сили пошле тобі Господь із
Сіону, і запануєш серед твоїх ворогів. 3 З тобою володіння в дні твоєї
сили, в світлі твоїх святих, з лона
перед ранньою зорею я тебе породив.
4 *Поклявся Господь і не розкається.
Ти священик навіки за чином Мелхіседека. 5 Господь по твоїй правиці
розбив царів в дні свого гніву, 6
судить народи, наповнить трупами,
численним розіб’є голови на землі, 7
з потоку в дорозі п’є. Через це вгору
підніме голову.

1 Алилуя! 110.
Визнаватимуся тобі, Господи, всім
серцем моїм в радах праведних і
зборі! 2 Великі господні діла, вишукані за всім його бажанням! 3 Визнавання і велич – діло його! І його
справедливість перебуває навік віку.
4 Зробив пам’ять своїх чудес.
Милосердний і щедрий Господь 5 дав
їжу тим, що його бояться. Пам’ятатиме навіки свій завіт. 6 Силу своїх діл
сповістив своєму народові, щоб дати
їм насліддя народів. 7 Діла його рук –
правда і суд! Вірні всі його заповіді,
8 скріплені навіки – віків, зроблені в
правді і праведності. 9 Він послав
визволення своєму народові, заповів
навіки свій завіт. Святе і страшне його ім’я. 10 *Початок мудрості – страх
господній, розум же добрий всім, що
його чинять. Його хвала перебуває
навіки – віків.
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1 Алилуя! 111.
Блаженна людина, що боїться Господа, дуже побажає його заповідей. 2
Сильним на землі буде його насіння,
рід праведних поблагословиться. 3
Слава і багатство в його домі і його
праведність перебуває навіки віків. 4
Засяяло в темряві світло праведним.
Він милосердний, і щедрий, і праведний. 5 Добрий чоловік щедрий і дає,
управлятиме своїми словами на суді.
6 Бо навіки не захитається, на вічну
пам’ять буде праведник, 7 не боятиметься поганої чутки, його серце готове надіятися на Господа. 8 Скріпилося його серце, не злякається, доки
не погляне на своїх ворогів. 9 *Розсіяв, дав бідним, його праведність перебуває навіки віків, його ріг піднесеться в славі. 10 Грішник побачить і
розгнівається, заскрегоче своїми зубами і розтане. Бажання грішника
згине.
Слава...

(А$ллилђйа. ра~і)1”
лаже'нъ мђжъ боаи`ся г~а, в# за'повњдехъ
е^го въсхо'щеT ѕњло`” Силно на земли бђдетъ сњмя е^го, родъ пра'выX блsвится”
Сла'ва и^ бога'т#ство в домђ е^го, и^ пра'вда е^го пребыва'етъ въ вњкъ вњка” Въ сїа` во
тмњ` свњтъ пра'вымъ, млsтивъ и^ ще'дръ и^
пра'веденъ” Бл~гъ мђжъ щедряи` и^ даа`, расмо'тритъ словеса своа` на сђдњ, ја%ко в# вњкъ
не подви'жится” в# па'мять вњчнђю бђ'детъ
пра'веDник#, эT слђха ѕла` не ё^бои'тся, гото'во
сръдце е^го ё^пова'ти на' г~а, ё^тверди'ся срDце
е^го, не ё^бои'тся, дондеже во'зр# итъ на врагы`
своя” *расточи, дастъ ё^бо'гымъ, пра'вда е^го
пребыва'е^тъ въ вњкъ вњка, ро'гъ е^го възнесется въ сла'вњ” Грњшникъ ё^зриT и^ прогнњвае^тся, ѕђбы` свои'ми поскреже'щеT, и^ раста'етъ.
жела'нїе [грњшника]2 поги'бнеT”
(Слvа')

1 Алилуя. 112.
Слуги, хваліть Господа, хваліть
господнє ім’я! 2 *Хай господнє ім’я
буде благословенне віднині і довіку!
3 *Від сходу сонця до заходу хвали
гідне господнє ім’я! 4 Господь високий, понад всі народи. Його слава понад небеса. 5 Хто такий, як Господь?
Наш Бог, що живе на висотах 6 і
зглядається на пригнічених на небі й
на землі. 7 Що підносить з землі бідного і убогого підводить з гною, 8
щоб посадити його з князями, з князями свого народу. 9 Що поселяє неплідну в домі, матір, що веселиться
дітьми.

(а^ллилђі"а” рв~і)1
вали'те ѓ^троцы г~а, хвали'те и^мя гн~е”
*Бђди и'мя гн~е блsве'но, эT нн~њ и^ до'
вњка” *эT въсто'къ сл~нца до за'пад#,
хва'лно и'мя гн~е” высо'къ наD всњми ја^зы'кы г~ь, нDа нб~сы` сла'ва е^го” Кт^о ја^ко г~ь б~ъ
нашь, на высо'кыX живыи`, и^ на смиреныа призираа; на нб~си и^ на земли`” Въздвиза'аи` эT
земля` ё^бога, и^ эT гно'ища възнося` ни'ща”
Посадити е^го с# кн~ѕи`, съ кн~ѕи` людїи своиX”
вселя'аи` непло'дове в# доM, мт~рь ѓ^ чядXњ веселя'щђся”

1 Алилуя! 113.
У виході Ізраїля з Єгипту, дому
Якова з варварського народу, 2 Юдея
стала його святинею, Ізраїль – його
володінням. 3 *Море побачило і втекло, Йордан повернувся назад. 4 Го
ри підскочили, наче барани, і горби,
наче ягната овечі. 5 Що тобі сталося
море, що ти втекло, і тобі, Йордане,
що ти повернувся назад, 6 гори, що
підскочили, наче барани, і горби, наче ягнята овечі? 7 Від господнього
лиця зрушилася земля, від лиця Бога
Якова, 8 що повертає камінь в наводнені озера і нетесаний камінь в джерела вод. 9 Не нам, Господи, не нам,
але твоєму імені дай славу, за твоє
милосердя і твою правду. 10 Щоб часом не сказали народи: Де є їхній
Бог? 11 Бог же наш на небі й на землі. Все, що побажав, зробив. 12 *Ідоли
народів, срібло і золото, діла людсь______

(А$ллилђйа. рг~і)1”
ъ и^сходњ і^ил~евњ эT е^ги'пта, до'мђ і^а'ковля и^з людїи ва'ръваръ, бысть і^ю^де'я
ст~ни е^го, і^ил~ь ѓ%бласть е^го” *Мо'ре видњ`
и^ побњже, и^ѓ'рданъ възврати'ся в#спяT”
Го'ры възыгра'шяся ја^ко ѓ'вни, и^ хлъми` ја^ко
а%гньцы ѓ^вчїи” Что т^и бысть мо'ре ја^ко побњже. и^ тебњ и^ѓ^рда'ню, ја^ко възврати'ся
в#спять; го'ры ја%ко взыграстеся, ја^ко ѓ^вни. и^
хлъми, ја%ко а^гньцы ѓ^вчїи; эT лица` гн~я поDвижася земля`, эT лица бг~а і^а'ковля, ѓ^бращшаго
ка'мень въ е^зе'ра воDна'я, и^ несњко'мыи въ и^сточникы вDоныя” Не намъ г~и не на'мъ, н^о
и'мени твоемђ дажDь сла'вђ” Э$ млsти твое'и, и^
і'стинњ твоей, да не когда` рекђтъ ја^ѕы'цы,
гдњ е^сть б~ъ и^х#; б~ъ же наj на нб~си [-]2 [-]3 и^
на земли`” Вс^я е^ли'ка въсхотњ`, сътвори`” *И/доли
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ја%ѕыкъ, сребро` и^ зла'то, дњ'ла рђкъ чл~чьскъ”
*Оу^ста` и'мђтъ, и^ не гл~ютъ” ѓ^чи и^мђтъ, и^
не ви'дятъ” ё^ши и^мђтъ, и^ не слы'шятъ”
Ноздри и^мђтъ, и^ не ѓ^боня'ютъ” Рђцњ и^мђтъ, и^ не ѓ^ся'жђтъ” Но'ѕњ и^мђтъ, и^ не
по'идђтъ” Не възгласяT горта'немъ свои'мъ” Подо'бни и'мъ да бђдђтъ творящеи` я&, и^ в#си`
надњющеи`ся на ня” домъ і^ил~евъ ё^пова` на
г~а, помощникъ [-]4 и^ защи'титель иM е^сть” доM
а^аро'нь ё^пова` на' г~а, помощниk [-]5 и^ защи'титель иM е^сть” Боя'щеи`ся г~а ё^пова'шя на' г~а,
помощникъ [-]6 и^ защититель иM е^сть” г~ь
[помянђв# н^ы]7, блsвилъ е^сть наs” блsвилъ е^сть
доM і^ил~ев#, блsвилъ е^сть домъ а^а^ро'нь” блsвилъ
е^сть боя'щася г~а ма'лая с# вели'кы ми” приложитъ г~ь на в^ы, на' вы и^ на сн~ы вашя”
блsве'ни в^ы гв~и, сътво'ршемђ нб~о и^ зе'млю” Нб~о
нб~си гв~и, зе'млю же дастъ сн~овомъ чл~чьскыM”
*Не мр~твїи въсхва'ляT тя г~и, ни вси низходящеи` въ а^дъ” *н^о мы` живїи блsви'мъ г~а, эT
нн~њ и^ до' вњка”

ких рук, 13 *мають уста і не говорять,
мають очі і не бачать, 14 мають вуха
і не чують, мають ніздрі і не нюхають, 15 мають руки і не доторкаються ними, мають ноги і не ходять, не
видають голос зі свого горла. 16 Подібними до них хай стануть ті, що їх
роблять, і всі, що на них поклали надію. 17 Дім Ізраїлів поклав надію на
Господа, Він є їм помічником і захисником. 18 Дім Аарона поклав надію
на Господа, Він є їм помічником і
захисником. 19 Ті, що бояться Господа, поклали надію на Господа. Він є
їм помічником і захисником. 20 Господь нас згадав, поблагословив нас,
поблагословив дім Ізраїлів, поблагословив дім Ааронів, 21 поблагословив
тих, що бояться Господа, малих з великими. 22 Хай Господь до вас додасть, до вас і до ваших синів! 23
Благословенні ви Господеві, що створив небо і землю! 24 Небо небес –
Господеві, землю ж дав людським
синам. 25 *Не мертві Тебе похвалять,
Господи, ані всі, що сходять до аду,
26 *але ми живі поблагословимо Господа віднині і довіку.

(А$ллилђйа. рд~і)1”
ъзлюбихъ, ја^ко ё^слы'шиT г~ь глsа моленїа
мое^го” ЈА/ко приклони` ё^хо свое` мн^њ, и^
въ дн~и моа призовђ” ѓ^бья'ша м^я болњзни см~ртныа, бњды` а^довы ѓ^брњто'ша м^я” Ско'рбь и^ болњзнь ѓ^брњтохъ, и^ і'мя
гн~е призвах#” ЭO г~и и^зба'ви дш~ђ мою” Млsтивъ
г~ь и^ пра'веденъ, и^ б~ъ нашь ми'лђетъ” Храня'и`
младенця г~ь, сми'рихся и^ сп~се м^я” Възврати'ся дш~е моя в# покой твой, ја^ко г~ь бл~го сътвори` тебњ” ја^ко и^зба'ви дш~ђ мою эT сме'рти, ѓ%чи мои` эT слеѕъ, и^ но'ѕњ мои` эT въспополъзнове'нїа” Бл~гоё^жDђ прDе гм~ь въ странњ
живыX”
(Слvа.)

1 Алилуя! 114.
Полюбив я, бо Господь вислухає
голос мого благання, 2 бо прихилив
до мене своє вухо. І прикличу в моїх
днях. 3 Мене охопили смертні болі,
адові біди знайшли мене. Скорботу і
біль я знайшов, 4 і я прикликав господнє ім’я: О Господи, визволи мою
душу! 5 Господь милосердний і праведний. І наш Бог милує, 6 Господь
стереже немовлят. Я був пригноблений, і він мене спас. 7 Повернися,
моя душе, до твого спочинку, бо Господь тобі вчинив добро, 8 бо визволив мою душу від смерті, мої очі від
сліз і мої ноги від ковзання. 9 Чинитиму Добро перед Господом в країні
живих.
Слава...

(Аeллїлђйа. ре~і)1”
њровахъ* тњмже възгл~аX. а^з же смирихъся ѕњло” *А$з# [же]2 рњхъ въ ё^жасњ моемъ,
всякъ чл~кь ло'жъ” Чт^о въздамъ гв~и ѓ^
всњхъ, и%хже въздастъ м^и; Ча'шђ сп~сенїа прїимђ и^ і'мя гн~е призовђ`” [Мл~твы моа
гв~и въздамъ прDе всњми лDюми е^го]3” Честна
прDе гм~ь смр~ть прпDбныхъ е^го” ЭO г~и, *а^зъ
ра'бъ твой, а^зъ ра'бъ твой, и^ сн~ъ рабы твоеа`.
растръза` ю%зы моя” Тебњ пожрђ жр~твђ хвалњ,
[и^ въ и^мя гн~е призовђ]4” Мо'литвы моя гв~и
възда'мъ, прDе всњми лDюми е^го. въ дворњхъ
домђ гн~я, посредњ тебе і^ерsли'мъ”

1 Алилуя. 115.
Я *повірив, тому я заговорив. Я ж
дуже упокорений. 2 *Я ж сказав у моєму захваті: Кожна людина обманлива. 3 Що віддам Господеві за все, що
віддав мені? 4 Чашу спасіння візьму
й господнє ім’я прикличу. Мої молитви віддам Господеві перед всім його
народом. 6 Чесна перед Господом
смерть його преподобних. 7 О Господи, я твій раб! *Я твій раб і син твоєї
рабині. Ти розірвав мої кайдани, 8 Тобі принесу жертву хвали і прикличу в
господнє ім’я. 9 Мої молитви віддам
Господеві перед всім його народом
10 в дворах господнього дому, посеред тебе, Єрусалиме.
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1 Алилуя! 116.
Хваліть* Господа! Всі народи похваліть Його! Всі народи, 2 бо Його милосердя скріпилося на нас. І господня
правда перебуває навіки.

1 Алилуя! 117.
Визнавайтеся Господеві, бо Він добрий, бо навіки його милосердя! 2 Хай,
отже, скаже дім Ізраїлів, бо Він добрий, бо навіки його милосердя! 3 Хай,
отже, скаже дім Ааронів, бо Він добрий, бо навіки його милосердя! 4 Хай,
отже, скажуть всі, що бояться Господа,
бо Він добрий, бо навіки його милосердя! 5 В скорботі я прикликав Господа, і
Він мене покликав на широчінь. 6 *Господь – мені помічник, і не боятимуся,
що зробить мені людина. 7 Господь –
мені помічник, і я погляну на моїх
ворогів. 8 Добре покласти надію на Господа, краще, ніж покласти надію на людину. 9 Добре покласти надію на Господа, краще, ніж покласти надію на князів. 10 Всі народи мене оточили, і я їм
протиставився господнім іменем. 11 Оточуючи оточили мене, і я їм протиставився господнім іменем. 12 Оточили мене, наче бджоли крижку меду, і розгорілися, наче вогонь в тернині, і я їм
протиставився господнім іменем. 13 Як
пхнули, я нахилився, щоб впасти, і Господь мене прийняв. 14 *Господь – моя
сила і моя пісня і став мені на спасіння,
15 голос радості і спасіння в поселеннях праведників. Господня правиця зробила силу, 16 господня правиця підняла мене вгору, господня правиця зробила силу. 17 Не помру, але буду живим, і розповім про господні діла. 18
Картаючи скартав мене Господь, смерті ж мене не передав. 19 Відкрийте мені брами праведності, і, ввійшовши через них, визнаватимуся Господеві. 20
Це господня брама, нею ввійдуть праведні. 21 Визнаватимуся Тобі, бо Ти
мене вислухав і став мені спасінням. 22
*Камінь, яким знехтували будівничі,
цей став в голові кута. 23 Це сталося
від Господа і є подиву гідним в наших
очах. 24 Це день, який зробив Господь,
– зрадіймо і розвеселімся в ньому. 25
*О Господи, спаси ж! О Господи, поспіши ж! 26 Благословенний, хто приходить в господньому імені! Ми вас поблагословили з господнього дому. 27 Бог
– Господь і з’явився нам. Зробіть празник в прикрасах до рогів жертовника.
28 Бог мій є Ти! І Тобі визнаватимуся.
Бог мій є Ти! І підніму Тебе вгору. Визнаватимуся Тобі, бо Ти мене вислухав і
став мені спасінням. 29 Визнавайтеся
Господеві, бо Він добрий, бо навіки його милосердя!
Слава...

Псалми 117,29

(А/ллилђйа. рѕ~і)1”
вали'те* г~а вс^и ја^ѕы'ци, похвали'те е^го
вс^и лю'дїе. ја^ко ё^твердися ми'лость
е^го на насъ, и^ і'стина гн~я пребыва'етъ въ' вњки”
(А/ллилђйа, рз~і)1”
сповњдаитеся гв~и, ја^ко бл~гъ ја^ко в#
вњкъ млsть е^го” да рече'тъ ё^бо домъ
і^ил~евъ, ја^ко бл~гъ, ја^ко в# вњкъ млsть
е^го” да рече'тъ ё^бо домъ а^а^ро'нь, ја^ко
бл~гъ, ја^ко в' вњкъ млsть е^го” да рекTђ ё^бо
вс^и боя'щеи`ся г~а, ЈА/ко бл~гъ, ја%ко в# вњкъ
млsть е^го” эT скорби призвахъ г~а, и^ (призва`)2
м^я в# простра'нтво” *г~ь мн^њ помщникъ, [и^]3
не ё^бою'ся чт^о сътворитъ мнњ чл~к#” г~ь
мн^њ помощникъ, и^ а%зъ въз#зрю на врагы
моя” Бл~го е^сть надњ'атися на' г~а, не'жели
надњ'атися на чл~ка” Бл~го е^сть ё^повати на'
г~а, не'же ё^повати на' кн~зя” Вс^и ја^ѕы'ци
ѓ^быдошя м^я, и^ і'менемъ гн~имъ противляXся и^мъ” ѓ^бышDеше ѓ^быдо'шя м^я, и^
і'менеM гн~имъ противляXся иM” ѓ^быдо'ша мя
ја^ко пче'лы сот#, и^ раз#горњшася ја^ко ѓ%гнь в#
терьнїи, и^ і'менеM гн~иM противляXся и^м#” Възриновенъ преклониXся па'сти, и^ г~ь прїа'т# мя”
*Крњпость моа и^ пњнї мое` г~ь, и^ бы'сть м^и
въ сп~се'нїе” Глsа ра'дости и^ сп~се'нїа в се'лехъ
правDеникъ” десни'ца гн~я сътвори си'лђ,
десни'ца гн~я възнес'е м^я” десни'ца гн~я сътвори` си'лђ” не ё^мрђ` н^о живъ бђдђ, и^
повњм# дњ'ла гн~я” Показђа наказа` м^я г~ь,
см~рьти [же]4 не предастъ м^я” эTврьзњте
мнњ врата` пра'вды, [и^]5 вшDе в н^я и^сповњмся гв~и” Сїи врата гн~я пра'вDенїи вни'дђтъ в ня” И$сповњмся тебњ, ја^ко ё^слы'ша
м^я, и^ бысть мн^њ въ спасе'нїе” *Ка'мень
е^гоже небрего'шя ѕи'ждђщей, сей бысть въ
главђ` ё^глђ” эT г~а бысть с^и, и^ е^сть ди'вна
въ ѓ^чїю на'шею” Сі'и дн~ь и^же сътвори` г~ь,
възрадђемся и^ възвеселимся вонь” *ЭO г~и
сп~си же, ЭO г~и поспњши же” блsве'нъ грядыи`
въ и^мя гн~е, блsви'хоM в^ы и^з домђ гн~я” б~ъ
г~ь, и^ ја^ви'ся намъ” Съста'вите празDникъ въ
ё^крашеныX, до ро'гъ ѓ^лтаре'выхъ” б~ъ мой е^си
т^ы, и^ і^сповњмтися” б~ъ мой е^си т^ы, и^
възнесђ` т^я” и^сповњмся тебњ, ја^ко ё^слы'ша
м^я, и^ бысть мн^њ въ сп~се'нїе” И$сповњдайтеся гв~и ја^ко бл~гъ, ја^ко в# вњкъ млsть
е^го”
(Слvа.)
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Псалми 118,35

(А$ллилђйа, ри~і)1” (Каg з~і”) (-)2
лаже'ни непоро'чнїи в# пђть, ходя'щеи` в#
зако'нњ гн~и” блаже'ни и^спыта'ющеи` свњдњнїа е^го, всњмъ срDцемъ в#зы'щђтъ е^го” Не дњлающеи б^о безако'нїе в пђтеX его ходиша” Ты^ заповњда ѕа'повњди твоя, съхранити ѕњло” Є$да и^спра'вилися бышя пђтїе
мои`, съхранити ѓ^правданїа твоа” Тогда` не
постыжDђся е^гда призрю` на вся` за'повњди
твоа” И$сповњмся тебњ [-]3 в# пра'вости срDца,
внегда` наё^чи'ти ми ся сђдбам# пра'в#ды твоеа`” ѓ^правданїа твоя съхраню`, не ѓ^ста'ви мене
до ѕњла” (-)4 в чеM и^спра'витъ ю'нный пђть
свой; в#негда съхранити словеса` твоя” ВсMњ срDцемъ мои'мъ взыскахъ тебе, не эTри'ни мене
эT за'повњдей твои'хъ” в# срDци мое'мъ съкрыX
словеса` твоя, да не съгрњшю` тебњ” Блsве'нъ
е^си г~и, наё^чи` м^я ѓ^правда'нїемъ твои'м#” Оу^стна'ма мои'ма възвњстихъ вся сђдбы` ё^стъ
твои'хъ” На пђти` свњдњнїи твоиX насладихся, ја%%ко ѓ^ вся'комъ бога'тьствњ” В за'повњдехъ твоиX поглђмлю'ся, и^ разђмњю пђти
твоя” Въ ѓ^правда'нихъ твои'х# поё^чюся, не
забђ'дђ словесъ твоих#” (-)5 възда'жDь рабђ твоемђ, [живи` м^я]6, и^ съхраню словеса твоа” эTкрый ѓ'чи мои`, и^ разђмњю чђдеса` [-]7 эT зако'на твое^го” Пришле'цъ а^зъ е^смь на зеMли`, не съкрый эT мене ѕа'повњди твоя” Възлюби` дш~а
моа, въжделњти сDђбы` твоя на вся'ко вре'мя”
Запрњтилъ е^си гръды'мъ, про'кляти ё^кланя'ющеися эT за'повњдей твоиX” эTи'ми эT мене
поно'съ и^ ё^ничиже'нїе, ја^ко свњдњнїи твоиX
взыскахъ” И$бо сњдоша кня'ѕи, и^ на мя клевета'хђ. ра'бъ же твой глђмля'шеся въ ѓ^прав#да'нихъ твоиX” И$бо свњдњнїа твоа поё^че'нїе
мое` е^сть, и^ совњти мои` ѓ^правданїа твоа” (-)8
Прильпе земли дш~а моя`, живи` мя по словеси`
твоемђ” пђти моя и^сповњдахъ, и^ ё^слы'ша
м^я. наё^чи м^я ѓ^правда'нїем# твои'мъ” Пђти
ѓ^правда'нїи твоиX вразђми` м^я, и^ поглђмлюся
в чюдесеX твои'хъ” Въздрњма` дш~а моа эT ё^ны'нїа, ё^тверди` м^я в# словесњхъ твои'хъ”
Пђть непра'вды эTстави эT мене, и^ зако номъ
твои'мъ поми'лђй м^я” Пђть и'стинный и^з
волихъ, (и^) сDђбы` твоя не забыX” Прилњпихся
свњдњнїи твои'хъ, г~и, не посрами` мене” Пђть
за'повњдей твоих# текоX, е^гда разши'рилъ е^си
срDце мое” (-)9 Законополо'жи мн^њ г~и пђть ѓ^правданїи твои'хъ, и^ взы'щђ и& вы'нђ” вразђми`
м^я, и^ і^спытаю законъ твой, и^ съхраню` и&
всњмъ срDцемъ мои'мъ” Настави м^я на пђть
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1 Алилуя. 118. Катизма. 17.
Блаженні непорочні в дорозі, які
ходять в господнім законі. 2 Блаженні ті, що досліджують його свідчення. Всім серцем Його шукатимуть, 3
бо не ті, що чинять беззаконня, пішли
його дорогами. 4 Ти заповів твої заповіді дуже зберігати. 5 Коби випрямилися мої дороги, щоб зберегти твої
оправдання, 6 тоді не завстидаюся,
коли я погляну на всі твої заповіді. 7
Визнаватимуся Тобі в праведності
серця, коли я вивчатиму судьби твоєї
праведності. 8 Твої оправдання збережу, не остав мене дуже. 9 В чому
випрямить юнак свою дорогу, коли
збереже твої слова? 10 Всім моїм
серцем я тебе шукав, Не відкинь від
мене твоїх заповідей. 11 В моєму серці я сховав твої слова, щоб я не згрішив проти Тебе. 12 Благословенний є
Ти, Господи! Навчи мене твоїх оправдань. 13 Моїми губами я сповістив всі судьби твоїх уст. 14 На дорозі
твоїх свідчень я насолодився, наче
всяким багатсвом. 15 В твоїх заповідях вглиблюватимусь і спізнаю твої
дороги. 16 В твоїх оправданнях повчуся, не забуду твоїх слів. 17 Віддай
твоєму рабові, оживи мене – і зберігатиму твої слова. 18 Відкрий мої очі
– і пізнаю чуда з твого закону. 19
Приходьком я є на землі, не приховай від мене твоїх заповідей. 20
Моя душа полюбила бажати твої
судьби в кожному часі. 21 Ти скартав
гордих, прокляті ті, що відхиляються
від твоїх заповідей. 22 Забери від
мене погорду і зневагу, бо я шукав
твої свідчення, 23 бо і князі сіли і
наговорювали проти мене, раб же
твій вникав в твої оправдання. 24 Бо і
твої свідчення є моїм повчанням, і
твої оправдання – мої поради. 25 Моя
душа прилипла до землі, оживляй мене за твоїм словом. 26 Мої дороги я
визнав – і Ти мене вислухав. Навчи
мене твоїх оправдань. 27 Врозуми
мене дорогами твоїх оправдань – і
роздумуватиму над твоїми чудами.
28 Моя душа задрімала від виснаження – скріпи мене у твоїх словах.
29 Відсторони від мене дорогу неправедності і помилуй мене твоїм
законом. 30 Я побажав дорогу правди, і я не забув твої судьби. 31 Я пристав до твоїх свідчень – Господи, не
засором мене! 32 Я біг дорогою твоїх
заповідей, коли Ти поширив моє
серце. 33 Постав мені закон, Господи, дорогу твоїх оправдань! І постійно її шукатиму. 34 Врозуми мене
– і досліджуватиму твій закон і збережу його всім моїм серцем. 35 Настанови мене на дорогу твоїх запові-
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дей, бо я її бажаю. 36 Прихили моє
серце до твоїх свідчень, а не до захланності. 37 Відверни мої очі, щоб не
бачити марноти, в твоїй дорозі оживляй мене. 38 Постав твоєму рабові твоє слово на твій страх. 39 Забери мою зневагу, яку я відчув, бо
твої судьби добрі. 40 Ось я забажав
твої заповіді – у твоїй праведності
оживляй мене. 41 І хай на мене прийде твоє милосердя, Господи! Твоє
спасіння за твоїм словом. 42 І відповім слово тим, що мене зневажають, бо я поклав надію на твої слова.
43 І не забери слово правди з моїх
уст дуже, бо я поклав надію на твої
судьби, 44 і назавжди збережу твій
закон, навіки і навіки віків. 45 І я
ходив в широті, бо я шукав твоїх заповідей, 46 і я говорив про твої свідчення перед царями, і я не встидався.
47 І я повчався у твоїх заповідях, які
я дуже полюбив, 48 і я підняв мої руки до твоїх заповідей, які я полюбив,
і я роздумував над твоїми оправданнями. 49 Згадай твої слова твоєму рабові, якими Ти мені подав надію; 50
вони мене потішили в моєму упокоренні, бо твоє слово оживляло мене.
51 Горді дуже переступали закон, я ж
від твого закону не відхилився, 52 я
згадав твої судьби відвіку, Господи, і
потішився! 53 Мене огорнув біль від
грішників, що покидали твій закон.
54 Мені співали твої оправдання в
місці мого переселення. 55 Я вночі
згадав твоє ім’я, Господи! І зберіг
твій закон. 56 Це мені сталося, бо я
шукав твої оправдання. 57 Моєю частиною є Ти, Господи. Я сказав зберігати твій закон, 58 я помолився твоєму лицю всім серцем моїм. Помилуй
мене за твоїм словом! 59 Я роздумував над твоїми дорогами і повернув
мої ноги до твоїх свідчень. 60 Я приготувався і не засмутився, щоб зберігати твої заповіді. 61 Шнури грішників мене пов’язали – і я не забув твого закону. 62 Опівночі я піднімався
Тобі визнаватися за судьби твоєї праведності. 63 Я є учасником з усіма
тими, що Тебе бояться і зберігають
твої заповіді. 64 Господи! Земля повна твого милосердя, навчи мене твоїх
оправдань! 65 Ти зробив добро з твоїм рабом, Господи, за твоїм словом.
66 Навчи мене доброти і напоумлення і розуміння, бо я повірив твоїм заповідям! 67 Раніше, ніж я був впокорений, я згрішив. Через це я зберіг
твоє слово. 68 Ти є добрий, Господи!
І твоєю добротою повчи мене твоїх
оправдань! 69 Розмножилася проти
мене неправедність гордих, я ж усім
моїм серцем досліджуватиму твої заповіді. 70 Їхнє серце стало наче молоко, сиром, я ж навчався твого зако-
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за'повњдей твоихъ, ја%ко тои въсхотњхъ” Приклони` срDце мое въ свњдњнїа твоа, (а^)10 не в лихои'м#ство” эTврати` ѓ%чи мои`, не ви'дњти сђе'ты,
в пђти твое'мъ живи` м^я” Поста'ви рабђ твоемђ
сло'во твое, въ страX твой” эTи'ми поноше'нїе мое,
е^же непщевахъ, ја%ко сђдбы твоя бл~гы” Се^ въжделњхъ за'повњди твоя, в# правдњ твое'й живи`
м^я” (-)11 И$ да прїидетъ на мя млsть твоя, г~и,
сп~се'нїе твое по словеси твое^мђ” И$ эTвњща'ю поношя'ющиM м^и сло'во, ја%ко ё^поваX на словеса твоа”
И$ не эTи'ми эT ё^стъ мои'хъ словесе и'стинна до
ѕњла`, ја%ко на сђдбы твоя ё^повахъ” И$ сохраню зако'нъ твой всегда, в# вњкъ, и^ въ вњкъ вњка” И$
хождахъ в# широтњ, ја%ко за'повњди твоя в#зыскахъ” И$ гл~ахъ ѓ^ свњдњнихъ твоиX пред# цр~и, и^ не
стыдяXся” И$ поё^чахся в# за'повњдехъ твои'хъ,
ихже възлюбиX ѕњло`” И$ въздигох# рђцњ мои` к# заповњдемъ твои'мъ, и%хже възлюбихъ, и^ глђмля'х#ся въ ѓ^правданихъ твои'хъ” (-)12 Помяни
[слове'съ]13 твоихъ рабђ твоемђ, (и'хже)14 ё^пова'нїе
далъ м^и е^си, та мя ё^тњши въ смиренїи моемъ, ја%ко сло'во твое живи м^я” Гръдїи законопрестђпова'хђ ѕњло`, эT зако'на же твоего не ё^клонихся” Помянђхъ сDђбы твоя эT вњка, г~и, и^ ё^тњшихся” Печаль прїа'тъ м^я, эT грњшникъ,
ѓ^ставля'ющыхъ законъ твой” Пњта бњхђ
мн^њ ѓ^правда'нїя твоя, на мњстњ пришельствїа мое^го” Помянђхъ в нощи` и^мя твое г~и,
и^ съхранихъ законъ твой” Си^ бысть мнњ
ја^ко ѓ^правда'нїи твои'хъ взыскахъ” (-)15 Часть
моа` [е^си]16 г~и, рњхъ съхрани'ти законъ твой”
Помолихся лицђ твое^мђ всњмъ срDцемъ моиM,
поми'лђй м^я по словеси` твоемђ” Помыслихъ
пђти` твоя, и^ възвратихъ но'ѕњ мои` въ
свњдњнїа твоя” ёгото'вихъся и^ не смђтихся съхрани'ти за'повњди твоя” ю^жя грњшникъ ѓ^бяза'шяся мн^њ, и^ закона твоего не
забых#” Полђнощи въстаа'хъ, и^сповњдатися
тебњ на сђдбы` правды твоеа`” прича'стникъ
а^зъ е^смь всњмъ боя'щиMся тебе, и^ храня'щиM
за'повњди твоя” Млsти твоеа` г~и и^сполнь земля`, ѓ^правданїемъ твои'мъ наё^чи м^я” (-)17
бла'гость сътворилъ е^си с рабомъ твои^м# г~и,
по словеси твое^мђ” Бл~гости и^ наказа'нїю и^ ра'зђмђ наё^чи` м^я, ја^ко заповњдемъ твои'мъ
вњ'ровахъ” ПрежDе даже не смирихся а^зъ прегрњших#, сего ради слово твое съхраних” Бл~гъ е^си
ты г~и, и^ бл~гостїю твоею` наё^чи м^я ѓ^правда'нїемъ твои'мъ” ё^множися на мя непра'вда
гордыX; Аз же всњмъ срDцемъ мои'мъ и^спыта'ю
за'повњди твоя” ё^сы'рися ја%ко млеко срDце и^хъ,
а^з же зако'нђ твоемђ поё^чихся” Бл~го мн^њ,
962
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ја^ко смирилъ мя е^си, да наё^чю'ся ѓ^правда'нїемъ твои'мъ” Бл~гъ мн^њ зако'нъ ё^стъ твои'хъ, паче ты'сђщъ злата` и^ сребра`”
(Сла'ва”) (-)18

ну. 71 Мені добре, бо Ти мене впокорив, щоб я навчився твоїх оправдань. 72 Добрий мені закон твоїх
уст понад тисячі золота і срібла.
Слава...

ђцњ` твои` сътвори'ста м^я, и^ създа'ста м^я” Вразђми` м^я, и^ (і^спыта'ю)19
заповњди твоя” Боя'щеи`ся тебе ё^зрятъ м^я, и^ възвеселятся, ја^ко на
словеса твоя ё^повах#” Разђмњхъ г~и, ја^ко правда повелњнїа твоя и^ въи^стинђ смирилъ м^я
е^си” Бђди же млsть твоа`, да ё^тњшитъ м^я
по словеси твое^мђ раба твоего” да прїидђтъ
мн^њ щедро'ты твоя, и^ живъ бђ'дђ, ја^ко законъ твой поё^че мое е^сть. да постыдятся
гръдїи, ја^ко без# пра'вды безаконоваша на' мя.
а%з же поглђмлюся в# заповњдехъ твои^хъ” да
ѓ^братят# м^я боящеи`ся тебе, и^ вњдђщеи`
свDњнїа твоя” Бђди срDце мое непоро'чно въ
ѓ^правданиX твои^хъ, ја^ко да ся не постыждђ”
(-)20 И$счеза'етъ въ сп~се'нїе твое дш~а моа, [-]21
в# сло'во твое ё^повахъ” И$зчезо'шя ѓ%чи мои` в#
сло'во твое, гл~юще, когда ё^тњшиши м^я; ја%ко быхъ ја%ко мњхъ на сланњ, ѓ^правда'нїи
твои^хъ не забыхъ” коли'ко е^сть днїи раба
твое^го, когда сътвори'ши [-]22 эT гоня'щыхъ
м^я сђдъ; повњдашя мн^њ законопрестђпницы глђмле'нїа, н^о не ја%ко закон# твой г~и” Вс^я
за'повњди твоя и^стина” Без пра'вды погна'ша
м^я помози м^и” Ма'ла не сконча'ша мене на
земли`, а^з же не ѓ^ставихъ заповњди твоя” По
млsти твоей живи м^я, и^ съхраню` свњдњнїа
ё^стъ твои'хъ” (-)23 Въ' вњкы г~и сло'во твое
пребыва'етъ на' нб~си, в роD и^ родъ и^сти'на твоа”
ѓ^сновалъ е^си землю, и^ пребыва'етъ ё^чиненїемъ
твои'мъ. пребываеT дн~ь, ја%ко вся'ческая рабо'тна тебњ” ЈА/ко а^ще не законъ твой поё^ченїе
мое е^сть тогда ё^бо поги'блъ быхъ въ смиренїи моемъ” Въ вњкъ не забђдђ ѓ^правDанїи
твои^хъ, ја%ко въ нихъ живи'лъ м^я е^си [-]24”

73 Твої руки мене створили і мене
зліпили. Врозуми мене – і досліджуватиму твої заповіді. 74 Ті, що Тебе
бояться, мене побачать і зрадіють, бо
я поклав надію на твої слова. 75 Я
пізнав, Господи, що твої судьби –
праведність; і по правді Ти мене впокорив. 76 Хай же буде твоє милосердя, щоб воно за твоїм словом потішило мене, твого раба! 77 Хай прийдуть
на мене твої щедрості – і буду живим! Бо твій закон є моє повчання. 78
Хай завстидаються горді, бо неправедно вчинили беззаконня проти мене! Я ж роздумуватиму над твоїми
заповідями. 79 Хай повернуться до
мене ті, що Тебе бояться, і ті, що знають твої свідчення! 80 Хай буде моє
серце непорочним у твоїх оправданнях, щоб я не засоромився! 81 За твоїм спасінням знемагає моя душа, я
поклав надію на твоє слово. 82 Мої
очі щезли за твоє слово, кажучи: Коли мене потішиш? 83 Бо став я, наче
бурдюк на морозі, я не забув твої оправдання. 84 Скільки днів є твого раба? Коли вчиниш мені суд від тих,
що мене переслідують? 85 Мені законопереступні розповідали роздуми,
але не як твій закон, Господи. 86 Всі
твої заповіді – правда! Неправедно
мене переслідували, поможи мені! 87
Мало що не викінчили мене на землі,
я ж не покинув твоїх заповідей. 88 За
твоїм милосердям оживляй мене – і
збережу свідчення твоїх уст! 89 На
віки, Господи, твоє слово залишиться
на небі! 90 В рід і рід твоя правда! Ти
заснував землю – і залишається. 91
За твоєю постановою залишається
день, бо все Тобі служить. 92 Якщо б
твій закон не був моїм повчанням,
отже тоді я згинув би в моїм упокоренні. 93 Навіки не забуду твоїх оправдань, бо в них Ти мене оживляв!

(Статїя, в~”)
Твой е^смь а^зъ, сп~си м^я, ја%ко ѓ^правда'нїи твоиX в#зыскахъ” Мене жда'шя грњшницы, погђбити м^я. свњдњнїа твоя
разђмXњ” Всякоа кончи'ны видњхъ конецъ, широка за'повњдь твоя ѕњло`” (-)25 Коль
възлюбихъ законъ твой г~и, весь дн~ь поё^ченїе
мое е^сть” Паче вра'гъ мои'хъ ё^мђ'дрилъ м^я е^си за'повњдїю твоею, ја%ко в вњкъ моя е^сть.
па'че всњхъ ё^чящыхъ м^я разђмњх#, ја%ко свњдњнїа твоа поё^че'нїе мое е^сть” Па'че ста'рецъ

Статія 2
94 Твій є я. Спаси мене, бо я шукав твої оправдання. 95 Мене очікували грішники, щоб мене вигубити. Я
зрозумів твої свідчення, 96 я побачив
кінець всякого кінця. Твоя заповідь
дуже широка. 97 Як я полюбив твій
закон, Господи, ввесь день він є моє
повчання. 98 Понад моїх ворогів Ти
мене умудрив твоєю заповіддю, бо
вона є моя навіки. 99 Понад всіх, що
мене навчають, я зрозумів, бо твої
свідчення є моїм повчанням. 100 Понад старців я зрозумів, бо я шукав
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твої заповіді. 101 Від всякої поганої
дороги я заборонив моїм ногам, щоб
я зберіг твої слова. 102 Від твоїх судеб я не віддалився, бо Ти мені поклав закон. 103 Наскільки солодкі
моєму горлові твої слова, понад мід
моїм устам. 104 Від твоїх заповідей я
зрозумів, через це я зненавидів всяку
дорогу неправедності. 105 Твій закон
– світоч для моїх ніг і світло для моїх
стежок. 106 Я поклявся і постановив
зберегти судьби твоєї праведності.
107 Я дуже упокорений, Господи! Оживляй мене за твоїм словом. 108
Добровільне моїх уст зволь прийняти, Господи! І навчи мене твоїх судеб. 109 Моя душа завжди у твоїх руках, і я не забув твого закону. 110
Грішники поклали мені засідку, і я не
заблукав від твоїх заповідей. 111 Я
успадкував твої свідчення навіки, бо
вони є радість мого серця. 112 Я
звернув моє серце, щоб чинити твої
оправдання навіки за винагороду. 113
Я зненавидів законопереступних, а
твій закон я полюбив. 114 Моїм помічником і моїм заступником є Ти, я
поклав надію на твої слова. 115 Відстороніться від мене ви, що чините
лукаве, – і досліджу заповіді мого
Бога. 116 Заступися за мене за твоїм
словом – і живим буду, і не засором
мене в моїм очікуванні. 117 Поможи
мені – і спасуся, і постійно повчатимуся в твоїх оправданнях. 118 Ти
погордив всіма, що відступають від
твоїх оправдань, бо їхні задуми
неправедні. 119 Я переступниками
вважав всіх грішних землі, через це я
полюбив твої свідчення. 120 Прибий
твоїм страхом моє тіло, бо я побоявся
твоїх судеб. 121 Я зробив суд і
справедливість, не видай мене тим,
що мене кривдять. 122 Прийми твого
раба на добро, хай не наговорюють
на мене горді. 123 Мої очі щезли до
твого спасіння і до слова твоєї праведності. 124 Зроби з твоїм рабом за
твоїм милосердям і навчи мене твоїх
судеб. 125 Я є твоїм рабом – вчини
мене розумним, і навчуся твоїх свідчень. 126 Час чинити Господеві! Знищили твій закон. 127 Через це я полюбив твої заповіді понад золото і
топаз, 128 через це я випростовувався в усіх твоїх заповідях. Я зненавидів всяку дорогу неправди. 129
Твої свідчення подиву гідні, через це
їх дослідить моя душа. 130 Ясність
твоїх слів овітлює і врозумляє немовлят. 131 Я відкрив мої уста і
притягнув дух, бо я побажав твоїх
заповідей.
Слава...
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разђмњхъ, ја^ко за'повњди твоя взыскахъ” эT
вся'кого пђти лђкава възбранихъ ногамъ мои'м#, ја%ко да съхраню` словеса` твоя” эT сђдебъ
твои'хъ не ё^да'лихся, ја%ко ты законополо'жилъ
м^я е^си” Коль слDака грътани моемђ словеса`
твоя, паче ме'да [-]26 ё^сто'мъ мои'мъ” эT заповњдей твои'хъ разђмXњ, сего ради възненавидњхъ всякъ пђть непра'вды” [-]27 (-)28 Свњтилникъ нога'ма мои'ма [законъ]29 твой, и^
свњтъ стеѕямъ мои'мъ” Кляхся, и^ поста'вихъ съхрани'ти сђдбы` пра'вды твоеа`” Смирихся до ѕњла, г~и, живи` м^я по словеси твоемђ” Во'лная ё^стъ мои'хъ бл~говоли же г~и, и^
сђдбы` твоа наё^чи` м^я” дш~а моа в рђ'кђ
твоею вы'нђ, и^ зако'на твоего не забыхъ” Положи'шя грњшницы сњть мн^њ, и эT заповњдей твои'хъ не заблђдиX” наслњдовахъ свњдњнїа твоя в# вњк#, ја^ко радованїе срDца моего
сђть” ѓ^братихъ срDце мое, сътвори'ти ѓ^правDанїя твоя в# вњкъ за въздаа'нїе” (-)30 Законопрестђпныа възненавидXњ, законъ [же]31 твой
възлюбихъ” Помощникъ мой, и^ застђпникъ
мои е^си т^ы, на словеса твоя ё^повахъ” ё^клони'теся эT мене лђка'внђющеи`, и^ і'спытаю
за'повњди б~а моего” Застђпи` м^я по словеси`
твое^мђ, и^ жив# бђ'дђ. и^ не посрами` мене эT
чаа'нїа моего” Помози м^и и^ сп~сђся, и^ поё^чюся
въ ѓ^правда'нихъ твоиX вынђ” Оу^ничижилъ е^си
вс^я эTстђпа'ющая эT ѓ^правда'нїи твоиX, ја%ко
неправеDно помышленїе и'хъ” Престђпа'ющаа непщевахъ вся грњшныя земли, сего ради възлюбиX свњдњнїа твоя [-]32” Пригвозди` эT страха твое^го плоти моя, эT сђдебъ бо твоиX
ё^боя'хся” (-)33 сътворихъ сђдъ и^ пра'вдђ, не
преда'жDь мене ѓби'дящымъ м^я” Въспрїими`
раба` твоего въ бл~го, да не ѓ^клеветаютъ мене гръдїи” ѓ%чи мои` и^счезо'стњ въ сп~се'нїе
твое`, и^ в# сло'во правды твоеа`” Сътвори` с# рабомъ твои'мъ по млsти твоей, и^ сђдбамъ
твои'мъ наё^чи` м^я” Рабъ твой е^смь а^зъ,
вразђми` м^я, и^ наё^чюся свњдњнїемъ твои'мъ” Вре'мя сътворити гв~и, разориша законъ
твой” Сего ради възлюбиX за'повњди твоя, паче зла'та и^ топази'а” Сего ради къ всњмъ за'повњдемъ твои'мъ направляхся, всякъ пђть
неправды възненавидњхъ” (-)34 ди'вна свњдњнїа
твоя, сего ради (и^спытаетъ)35 я& дш~а моя”
ЈА/вленїе словесъ твои'хъ просвњщаетъ, и^ вразђмля'етъ младенца” Оу^ста` моя` эTвръзохъ, и^
привлекохъ дх~ъ, ја%ко за'повњди твоя` желахъ”
(Сла'ва”)
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ризри на' мя, и^ поми'лђй м^я, по сђдђ`
любящиX и'мя твое” Стопы` моя
напра'ви по словеси твоемђ, и^ да не
ѓ^долњетъ м^и вся'ко безаконїе” И$зба'ви
м^я эT клеветы` члчsкыа, и^ съхраню` за'повњди
твоа” Лице твое просвњти` на раба твое^го, и^
наё^чи м^я ѓ^правда'нїемъ твоиM” И$схо'дища вDона'я и^зведо'ста ѓ^чи мои`, понеже не съхранихъ
законъ твой” (-)36 пра'веденъ е^си г~и, и^ пра'ви
сђди` твой” Заповњда пра'вдђ свњдњнїа твоя,
и^ і'стинђ ѕњло`” и^ста'яла м^я е^сть жа'лость
[твоа]37, ја%ко забы'ша словеса твоя вра'ѕи мои`”
РажDеже'но сло'во твое ѕњло`, и^ рабъ твой
възлюби е&” ю'ноша а^зъ е^смь, и^ ё^ничиженъ,
ѓ^правда'нїи твои^хъ не забыхъ” Пра'вда твоа`
пра'вда в# вњкъ, и^ законъ твой и'стина”
Ско'рби и^ нђжDа ѓ^брњто'шя м^я, за'повњди
твоя поё^че'нїе мое” Пра'вда свDњнїа твоя в#
вњкъ, вразђми` м^я, и^ жи'въ бђ'дђ” (-)38
Възвахъ всњмъ срDцемъ мои'мъ, ё^слы'ши м^я
г~и ѓ^правда'нїи твои^хъ взыщђ” Възва'хъ т^и,
сп~си м^я, и^ съхраню` свњдњнїа твоя” ПрDеварихъ в# беZго'дїи, и^ възваX, на словеса твоя
ё^повахъ” прDевари'стњ ѓ%чи мои къ ё^трђ,
поё^читися словесеM твоиM” Глsа мой ё^слы'ши г~и
по млsти твоеи^, по сDђбњ твоей живи' м^я”
Прибли'жишя гонящей м^я безаконїе, эT зако'на же твое^го ё^далишася” Близъ е^си т^ы
г~и, и^ вс^и [пђтїе]39 твои` и'стина” И$сперва познахъ эT свњдњнїи твоиX, ја^ко в# вњкъ
ѓ^сновалъ я& е^си” (-)40 Ви'ждь смире'нїе мое, и^
і^зми м^я, ја%ко закона твое^го не забыхъ” Сђди`
сђдъ мой, и^ і^зба'ви м^я, по словеси твое^мђ
живи` м^я” далече эT грњшникъ сп~се'нїе, ја^ко
ѓ^правда'нїи твои^хъ не взыска'шя щедро'ты
твоа мно'гы г~и, по сђдбњ твоей живи` м^я”
Мн'оѕи и^згоня'щеи` м^я и^ стђжа'ющеи` ми, эT
свњдњнїи твои^хъ не ё^клонихся. видXњ неразђмњва'ющая, и^ и^стаа^хъ, ја^ко словесъ твои^хъ
не съхрани'ша” ви'ждь ја^ко за'повњди твоя
възлюбихъ, г~и, по млsти твоей живи м^я”
Нача'ло словесъ твои'хъ и'стина, и^ в вњкъ вс^я
сDђбы пра'вды твоеа” (-)41 Княѕи погна'шя м^я
тђ'не, и^ эT словесъ твоиX ё^стра'шися срDце мое”
Възрадђюся а^зъ ѓ^ словесехъ твоиX, ја%ко ѓ^брњтааи` користь мно'гђ” Неправдђ възненавидњхъ и^ ѓ^мерзњ м^и, зако'н# же твой възлюбиX”
СеDми'цею дн~емъ хвали'хъ т^я, ѓ^ сђдбахъ
правды твоеа`” Ми'ръ мно'гъ любящиM зако'нъ
твой, и^ нњсть и^мъ събла'ѕны” Ча'яхъ спасе'нїе
твое г~и, и^ заповњди твоя въз#любихъ” Съ965

132 Поглянь на мене і помилуй
мене за судом тих, що люблять твоє
ім’я, 133 випрями мої стопи за твоїм
словом, і хай мною не заволодіє всяке беззаконня. 134 Визволи мене від
людської обмови – і збережу твої заповіді. 135 Просвіти твоє лице на твого раба і навчи мене твоїх оправдань.
136 Водні струмки вивели мої очі, тому що я не зберіг твій закон. 137 Ти є
праведний, Господи, і праведні твої
суди! 138 Ти дуже заповів, що твої
свідчення – праведність і правда. 139
Мене виснажила твоя ревність, бо
мої вороги забули твої слова. 140
Твоє слово дуже розпечене – і твій
раб його полюбив. 141 Я є юнаком і
зневаженим, я не забув твої оправдання. 142 Твоя праведність – праведність навіки, і твій закон – правда.
143 Скорботи і скрута мене знайшли,
твої заповіді – моє повчання. 144 Твої
свідчення – навіки праведність. Врозуми мене – і буду живим. 145 Я закричав всім моїм серцем – вислухай
мене, Господи! Шукатиму твої оправдання. 146 Я закричав до тебе – спаси
мене, і збережу твої свідчення. 147 Я
випередив в негоді і закликав, я поклав надію на твої слова. 148 Мої очі
випередили ранок, щоб повчатися
твоїх слів. 149 Господи! Почуй мій
голос за твоїм милосердям, оживляй
мене за твоїм судом. 150 Ті, що мене
переслідували, наблизили беззаконня,
а віддалилися від твого закону. 151
Близько є Ти, Господи! І всі твої дороги – правда! 152 Віддавна я пізнав
твої свідчення, бо Ти їх навіки заснував. 153 Глянь на моє впокорення і
визволи мене, бо я не забув твій закон! 154 Суди мій суд і визволи мене, оживляй мене за твоїм словом!
155 Далеке від грішників спасіння,
бо не шукали твоїх оправдань. 156
Твої щедрості, Господи, численні!
Живи мене за твоїм судом! 157 Численні ті, що мене переслідують і мені
дошкуляють, – я не відхилився від
твоїх свідчень. 158 Я побачив нерозумних і розтанув, бо не зберегли
твоїх слів. 159 Зглянься, бо я полюбив твої заповіді, Господи! В твоїм
милосерді оживляй мене! 160 Початок твоїх слів – правда, і навіки всі
судьби твоєї справедливості. 161 Князі марно мене переслідували, і моє
серце злякалося твоїх слів. 162 Я зрадію твоїми словами як той, що знайшов велику здобич. 163 Я зненавидів
і зогидів неправедність, а полюбив
твій закон. 164 Сім разів в день я тебе хвалив за судьби твоєї справедливості. 165 Великий мир тим, що люблять твій закон! І їм немає згіршення.
166 Я очікував твоє спасіня, Господи,
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і полюбив твої заповіді! 167 Моя
душа зберегла твої свідчення і їх
дуже полюбила. 168 Я зберіг твої
заповіді і твої свідчення, бо всі твої
дороги перед Тобою, Господи. 169
Хай наблизиться моє благання перед
Тебе, Господи! За твоїм словом
врозуми мене! 170 Хай моє прохання
ввійде перед Тебе, Господи! За твоїм
словом визволи мене! 171 Хай мої
губи видадуть спів, коли мене
навчиш твоїх оправдань! 172 Хай мій
язик виголосить твої слова, бо всі
твої заповіді – праведність! 173 Хай
твоя рука буде, щоб мене спасти, бо я
побажав твої заповіді! 174 Я побажав
твоє спасіння, Господи! І твій закон є
моє повчання. 175 Живою буде моя
душа і хвалитиме Тебе! І твої судьби
мені допоможуть. 176 Я заблукав,
наче загублена вівця. Шукай твого
раба, бо я не забув Твої заповіді.

Псалми 121,5
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храни` дш~а моа` свњдњнїя твоя, и^ възлюби
я& ѕњло`” Съхранихъ за'повњди твоя и^ свњдњнїя твоя, ја%ко вс^и пђтїе мои` прDе тобою
г~и” (-)42 да прибли'жится мл~тва моя` прDе
тя г~и, по словеси твое^мђ вразђми` м^я” да
вни'детъ прошенїе мое прDе т^я [г~и]43, по словеси твое^мђ и^зба'ви м^я” эTры'гнђтъ ё^стнњ`
мои` пњнїе, е^гда` наё^чиши мя ѓ^правда'нїеM
твои'мъ” Провњща'етъ ја%зы'къ мой [словеса`]44
твоя, ја%ко вс^я за'повњди твоа правда” Бђди
рђка твоя спsти` м^я, ја%ко за'повњди твоя
и^зволихъ” ВъжDелњхъ сп~се'нїе твое г~и, и^ законъ
твой поё^ченїе мое е^сть” Жива` бђдетъ дш~а
моа, и^ въсхва'литъ т^я, и^ сђд#бы твоя помогђтъ мн^њ” Заблђдихъ ја%ко ѓ^вча` поги'бшее,
възыщи раба твоего, ја%ко за'повњди твоя не
за'быхъ”
(Сла'ва”)

1 Пісня ступенева. 119. Катизма 18.
До Господа я закликав, коли я був
у скорботі, – і Він мене вислухав. 2
Господи, визволи мою душу від неправедних губ і від обманливого язика! 3 Що дасться тобі або що додасться тобі, обманливому язикові? 4 Стріли сильного вигострені з пустинним
вугіллям. 5 Горе мені, бо продовжилося моє переселення, я поселився з
кидарськими поселеннями. 6 Моя душа дуже була в переселенні, 7 з тими,
що ненавидять мир, я був мирний.
Коли я їм говорив, вони марно воювали зі мною.

Пњснь степеннаа`, рџ~і)1” (Каg, и~і”)
ъ г~ђ внегда скорбXњ възваX, и^ ё^слы'ша
мя” г~и и^збави дш~ю мою эT ё^стенъ
непра'веденъ, и^ эT зыка льсти'ва” Чт^о
дастъ ти ся, [и^ли]2 чт^о приложиT ти
ся къ ја%зы'кђ льсти'вђ; стрњ'лы си'лнаго и^зъѓ^щре'ны, съ ќ'гльми пђсты'нными” Оу^вы` мн^њ,
ја%ко пришельствїе мое ё^далися, вселихся съ
се'лы кљ=дарскыми, мно'го прише'лъствова дш~а
моя`” Съ ненави'дящыми ми'ра, бњхъ ми'ренъ”
Є$гда гл~ахъ и^мъ, боря'хђ м^я тђ'не”

1 Пісня ступенева. 120.
Я підняв мої очі на гори – звідки ж
прийде моя поміч? 2 Моя поміч від
Господа, що створив небо і землю! 3
Не дай твоєї ноги на спотикання. Ані
не задрімає той, що тебе сторожить. 4
Ось не задрімає ані не засне Той, що
стереже Ізраїля. 5 Господь стерегтиме тебе! Господь – твоя охорона при
твоїй правій руці! 6 В дні сонце тебе
не спалить ані місяць вночі. 7 Господь обереже тебе від всякого зла!
Господь обереже твою душу! 8 Господь обереже твій вхід і твій вихід
віднині і довіку!

(Пњснь степе'ннаа, р~к)1”
ъзведохъ ѓ'чи мои` в# горы, эTнђ'дђ (же)
прїидетъ по'мощь моа” Помощь моа эT
г~а, сътворшаго нб~о и^ зе'млю” Не даждь
въ смяте'нїе ногы` твоеа`, ниже въздрњмлетъ храняи` т^я” Се^ не въздрњмлетъ
ни ё^снеT храняи` і^ил~я” г~ь съхранитъ т^я, г~ь
покровъ твой наD рђкђ деснђ'ю твою” Въ дн~е
сл~це не ѓ^жеже'тъ тебе, ни лђна` но'щїю. г~ь
съхрани'тъ т^я эT вся'кого ѕл^а, съхранитъ
дш~ђ твою [г~ь]2” г~ь съхрани'тъ в#хоженїе твое,
и^ і^схоже'нїе твое, эT нн~њ и^ до' вњка”

1 Пісня ступенева. 121.
Я зрадів тими, що мені сказали:
Ввійдемо до господнього дому. 2 Наші ноги стояли у твоїх дворах, Єрусалиме. 3 Єрусалим збудований, наче
місто, якого причастя, його, разом. 4
Бо туди пішли племена, племена господні, свідчення Ізраїлеве, щоб визнаватися господньому імені. 5 Бо там
______

(Пњснь степе'ннаа, рк~а)1”
ъзвесели'хся ѓ^ рекшиX мнњ, в домъ гн~ь
вни'демъ” Стоя'ще бњхђ но'гы нашя
въ дворњхъ твои'хъ і^ерsли'мъ” І$е^рsли'мъ
ѕи'ждемъ ја%ко граD, е^мђже причастїе е^го
вкђ'пњ” Тамо б^о взыдоша колњна, колњна гн~я
свњдњнїе і^ил~ево, и^сповњдатися и'мени гн~ю”
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ЈА/ко т^ђ сњдошя прsтли на сDђ, престоли в
домђ` двDвњ” Вопроси'те же ја%же ѓ% мирњ і^ерsли'мђ, и^ ѓ^билїе любящымъ т^я” Бђ'ди же
миръ в# си'лњ твоей, и^ ѓ^билїе в# столпђстњнахъ твои'хъ” Ради братїи моиX и^ ближ#нихъ
мои'х#, гл~аX ё^бо ми'ръ ѓ^ тебњ” домђ ради г~а
б~а нашего, в#зыскахъ бл~гаа тебњ”

престоли сіли на суд, престоли в домі
Давидовому. 6 Попросіть же те, що
для миру Єрусалима, і достаток тим,
що Тебе люблять. 7 Хай же буде мир
у твоїй силі і достаток у твоїх твердинях! 8 Задля моїх братів і моїх
близьких я сказав, отже мир для тебе.
9 Задля дому Господа Бога нашого я
пошукав добро для Тебе.

(Пњснь степенаа, рк~в)1”
тебњ` възведохъ ѓ%чи мои`, живђщемђ
на нб~си” Се^ ја%ко ѓ%чи рабъ в рђ'кђ господїи свои'хъ, ја%ко ѓ^чи рабыни в рђ'кђ
госпожа` своеа`, та'ко ѓ^чи на'ши къ г~ђ
б~ђ на'шемђ, до'ндеже ё^щедриT н^ы” Поми'лђй наs
г~и, поми'лђй насъ, ја^ко по мно'гђ и^сполнихоMся
ё^нишиже'нїа” По многђ и^сполнися дш~я на'шя,
ё^ничиже'нїе гобзђ'ющыхъ, и^ ё^ничиже'нїе гръдыM”

1 Пісня ступенева. 122.
Я підняв мої очі до Тебе, що
живеш на небі. 2 Ось, наче очі раба
на руки своїх панів, наче очі рабині
на руки своїх пань, так наші очі до
нашого Господа Бога, аж доки не
змилосердиться над нами. 3 Помилуй
нас, Господи! Помилуй нас, бо ми
дуже наповнилися погорди! 4 Наша
душа дуже наповнилася погорди тих,
що в достатках, і зневагою гордих.

(Пњснь степе'ннаа рк~г)1”
ко а%ще не бы` г~ь (-)2 в# насъ, да речетъ
(нн~њ)3 і^ил~ь. ја%ко а^ще не бы г~ь (-)4 в#
насъ, в#негда` въста'ти чл~комъ на' ны`,
ё^бо живы по'жръли бышя наs, в#негда
прогнњватися ја%рости [е^го]5 на' ны” Оу^бо вода
потопила б^ы насъ, поток# пре'йде дш~а наша”
Оу^бо пре'иде дш~а наша во'дђ непостояннђю”
Блsвенъ г~ь, и^же не дастъ насъ в# лови'твђ ѕђбо'мъ и^хъ” дш~а на'шя ја%ко (пти'ца)6 и^збавися эT сњти ловящыX” Сњть съкрђши'ся, и^
мы и^збавлени быхоM” По'мощъ на'шя въ и^мя
гн~е, сътво'ршаго нб~о и^ зе'млю”
(слvа,)

1 Пісня ступенева. 123.
Якщо б не був Господь у нас, хай
скаже ж Ізраїль, 2 якщо б не Господь
у нас, коли люди проти нас повстали,
3 отже живими пожерли б нас, коли
Його лють запалала на нас, 4 отже
вода потопила б нас, потік пройшов
би крізь наші душі. 5 Отже, наша
душа пройшла крізь воду не до встояння. 6 Благословенний Господь, який не дав нас на лови їхнім зубам! 7
Наша душа, наче пташина, визволилася з пастки ловців. Пастка розбилася – і ми спаслися. 8 Наша поміч в
імені господньому, що створив небо і
землю!
Слава...

(пњснь степе'ннаа, рк~д)1”
адњющеи`ся на' г~а, ја^ко гора сиѓ'нъ, не
подвижится въ вњкъ живыи` въ і^ерsли'мњ” Го'ры ѓ%крестъ е^го, и^ г~ь ѓ%крестъ
людїи своиX, эT нн~њ и^ до' вњка” ЈА/ко не
ѓ^ста'витъ [г~ь]2 жезла` грњшныхъ, на жребїи
правеDныхъ, ја%ко да не про'стрђтъ правеDнїи в#
безако'нїи рђкъ своиX” Оу^блажи` г~и бл~гыM, и^ пра'вымъ срDцемъ” Оу^кланя'ющая же ся в раз#вращенїе поведетъ г~ь съ дњлающими безако'нїе,
ми'ръ на і^ил~я”

1 Пісня ступенева. 124.
Ті, що поклали надію на Господа,
як гора Сіон, навіки не захитається
той, що живе в Єрусалимі, – 2 гори
довкруг нього і Господь довкруг свого народу віднині і довіку. 3 Бо Господь не залишить палицю грішних
над жеребом праведних, щоб праведні не простягнули своїх рук у беззаконні. 4 Добро вчини, Господи, добрим і праведним серцем! 5 Тих же,
що схиляються на розбещеність, Господь відведе з тими, що чинять беззаконня. Мир на Ізраїля!

(Пњснь степе'ннаа, рк~е)1”
негда` въз#вратиT г~ь плњнъ сїѓ'нъ, бы'хомъ ја%ко ё^тњшени” Тогда и^спо'лнишяся ра'дости ё^ста` нашя, и^ ја%зыкъ
нашь веселїа” Тогда рекђтъ въ ја%зы'цехъ, възвели'чилъ е^сть г~ь сътворити с ни'ми”

1 Пісня ступенева. 125.
Коли Господь повернув полон Сіона, ми стали наче потішені. 2 Тоді
наші уста сповнилися радості і наш
язик – веселості. Тоді скажуть між
народами: Звеличив Господь, щоб
вчинити з ними! 3 Звеличив Господь,
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щоб вчинити з нами! Ми стали веселими. 4 Господи, поверни наш полон, як потоки на півдні! 5 Ті, що
сіють зі сльозами, пожнуть з радістю.
6 Ідучи ішли і плакали, кидаючи своє
насіння. Ідучи ж прийдуть з радістю,
несучи свої снопи.
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Възвели'чилъ е^сть г~ь сътвори'ти с нами, бы'хомъ веселя'щеся” Въз#врати г~и плененїе на'ше,
ја%ко пото'кы ю'гомъ” Сњющеи` слеѕа'ми, радостїю по'жнђтъ” Ходя'щеи` хожDаахђ, и^ пла'кахђся метающе сњмена своя” Грядђще же прїидђтъ ра'достїю, в#землюще рђкоя'ти своя”

1 Пісня ступенева. 126.
Якщо Господь не збудує дім, – даремно трудилися будівничі. Якщо
Господь не стерегтиме місто, – даремно чував сторож. 2 Даремно є вам
вставати вранці. Встаньте після спочинку ви, що їсьте хліб болю, коли
Він дасть своїм улюбленим сон. 3
Ось Господнє насліддя – сини, винагорода плоду лона. 4 Наче стріли в
руці сильного, так сини відкинутих. 5
Блаженний, хто наповнив ними своє
бажання. Не завстидаються, коли говоритимуть зі своїми ворогами в
брамі.

(Пњснь степеннаа, рк~ѕ)1 [-]2”
ще не г~ь съзи'жDетъ до'мђ, всђе трђди'шяся ѕи'ждђщеи [-]3” А$ще не г~ь съхранит# граD, всђе бдњ` стрегїи” Всђе вамъ
е^сть ё^тренева'ти” [Въста'нњте]4 посњдани, ја^дђщеи` хлњб# болњзни, внегда дасть
възлюбленымъ свои'мъ сонъ” Се^ достоа'нїе гн~е
сн~ове, м#зда` плода чревна'го” ЈА/ко стрњ'лы в рђцњ си'лнаго, тако сн~ве эTя'тыхъ” Блаженъ [-]5,
и^же и^спо'лнитъ жела'нїе свое эT нихъ, не постыдятся е^гда гл~ютъ врагомъ свои'мъ въ
вратехъ”

1 Пісня ступенева. 127.
Блаженні всі, що бояться Господа,
що ходять його дорогами. 2 З’їси
труди своїх плодів, блаженний є ти, і
добре тобі буде. 3 Твоя жінка, наче
плодовита виноградна лоза на боках
твого дому. Твої сини, наче нові оливкові паростки довкруги твого стола. 4 Ось так буде поблагословлений
чоловік, що боїться Господа. 5 Хай
тебе поблагословить Господь із Сіону, – і побачиш добро Єрусалиму всі
дні твого життя, 6 і побачиш синів
твоїх синів! Мир на Ізраїля!

(Пњснь степе'ннаа, рк~з)1”
лаже'ни вс^и боя'щеи`ся г~а, ходя'щеи` в
пђтехъ его” Трђды` плоD (свои^хъ)2 снњ'си,
блаже'нъ е^си, и^ добро` тебњ бђ'детъ” Жена` твоя ја%ко лоза` плодови'та въ странахъ до'мђ твоего” Сн~ве твои` ја%ко лњторасли
ма'сличныа ѓ%крестъ трапезы твоеа`” Се^ тако
блsви'тся чл~къ, боаи`ся г~а” Блsви'тъ т^я г~ь эT
сїѓ'на, и^ ё'зриши бл~агая і^ерsли'мђ вс^я дн~и живота` твоего” И$ ё^зриши сн~ы сн~въ твои'хъ,
ми'ръ на і^ил~я”

1 Пісня ступенева. 128.
Багато разів воювали зі мною, від
моєї молодості. Хай скаже сьогодні
Ізраїль. 2 Багато разів воювали зі
мною, від моєї молодості. Адже й не
здолали мене. 3 На моїм хребті гріш
ники чинили діла, побільшили свої
беззаконня. 4 Господь праведний розіб’є шиї грішників! 5 Хай завстидаються і повернуться назад всі, хто ненавидять Сіон! 6 Хай стануть, наче
трава на дахах, яка висохла раніше,
ніж була зжата; 7 якою жнець не наповнив своєї руки і свій подолок той,
хто збирає снопи. 8 І не сказали ті,
що проходять: Господнє благословення на вас! Ми вас поблагословили
господнім іменем!
Слава...

(Пњснь степе'нная, рк~и)1”
но'жицею бра'шася со мно'ю эT ю'ности
моеа`, да рече'тъ (нн~њ)2 і^ил~ь, мно'жицею
бра'шася со мною эT ю'ности моеа, и^бо
не премого'шя м^я” На хрњбтњ` моемъ
дњ'лаша грњшници, продлъжи'шя безаконїа
своя” г~ь пра'веденъ съсњчеT вы'я грњшникоM” да
постыдятся и^ възвратятся въспять вс^и
ненави'дящеи` сїѓ'на” да бђ'дђтъ ја%ко трава`
на зда'них#, ја%же прежDе въсртъже'нїа и'сше” ЈА/же
не и^спо'лни рђкы` своеа` жняи`, и^ ло'на свое^го
рђкоя'ти събира'аи`” И$ не рњшя мимоходя'щеи,
блsве'нїе гн~е на вы, блsвихомъ в^ы въ и^мя гн~е”
(Сла'ва,)

1 Пісня ступенева. 129.
З глибини я закликав до Тебе, Господи! 2 Господи, вислухай мій голос!
Хай твої вуха будуть сприйнятливі
до голосу мого благання! 3 Якщо спостерігатимеш за беззаконням, Господи, Господи, хто встоїть? 4 Бо від Те-

(Пњснь степе'ннаа, рк~џ)1”
з глђбины възва'хъ к тебњ г~и, г~и ё^слы'ши глsа мой” да бђ'дђтъ ё^ши
твои` в#немлюще глsа мл~твы моеа`” А$ще
безаконїа назриши г~и, г~и кт^о посто968
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и'тъ; ја%ко эT тебе` ѓ^цище'нїе е^сть, [и'мени]2 раd
твоего потрьпњхъ т^я, г~и, потрьпњ дш~а
моа в# слово твое, ё^пова` дш~а моа` на' г~а” эT
стража ё^треняа до' нощи, эT стража ётреняа да ё^поваетъ і^ил~ь на' г~а” ЈА/ко эT г~а
млsть, и^ мно'го эT него и^збавленїе” И$ то'и и^зба'витъ і^ил~я эT всњхъ безако'нїи е^го”

бе є прощення. 5 Задля твого і мені я
чекав на Тебе, Господи! Моя душа
чекала на твоє слово, 6 моя душа поклала надію на Господа. Від ранньої
сторожі до ночі, від ранньої сторожі
хай надіється Ізраїль на Господа! 7
Бо від Господа милосердя, і від Нього
велике визволення. 8 І Він визволить
Ізраїля від всього його беззаконня.

(Пњснь степе'нная, р~л)1 [-]2”
и~, не възнесе'ся [срDце мое`]3, ни възнесо'стњся ѓ^чи мои`” Ни ходихъ в# вели'кыхъ, ни в дивных паче мене” А$ще не
смиреномђдръствовах#, н^о възнесохъ дш~ђ
мою” ЈА/ко эTдое'ное на ма'терь свою`, ја%ко въздаси` на' дш~ђ мою” да ё^пова'етъ і^ил~ь на' г~а,
эT нн~њ и^ до' вњка”

1 Пісня ступенева. 130.
Господи! Моє серце не піднялося
вгору ані мої очі не піднеслися вгору,
ані я не ходив за великими ані за
подиву гідними, понад мене. 2 Якщо
я не був любителем покірності, але
підняв вгору мою душу, наче віддоєне від своєї матері, так віддаси на
мою душу. 3 Хай Ізраїль покладе надію на Господа віднині і довіку!

(Пњснь степе'нная, рл~а)1”
омяни` г~и двDа, и^ вс^ю кро'тость е^го”
ЈА/ко клятся гв~и, ѓ^бњщяся бг~ђ і^а'ковлю” А$ще вселюся в# селенїе до'мђ моего,
л^и взы'дђ на ѓ%дръ посте'ля моеа`, а%ще
дамъ со'нъ ѓ^чи'ма мои'ма, и^ вњжDама мои'ма
дрњма'нїе, и^ поко'й скранїя'мъ мои'мъ, до'ндеже ѓ^бря'щђ мњсто гв~и, селе'нїе б~ђ і^а'ковлю”
Се^ слы'шяхомъ [я&]2 въ е^фраџњ, ѓ^брњто'хомъ
[я&]3 в# полиX дђбра'вы” Вни'демъ в селе'нїа е^го,
покло'нимся на мњстњ, и^дњже стоя'стњ ноѕњ е^го” *Въскрsни г~и в# покой твой, т^ы и^
кљ=во'тъ ст~ы'ня твоеа” Сщ~е'нницы твои` ѓ^блекђтся правдою, и^ прпDбнїи твои` възрадђются, двDа ради раба` твоего не эTврати лице
пома'занаго своего” Клятся г~ь дв~дђ и'стиною,
и^ не эTве'ржется еа`” *эT плода чре'ва твоего посажђ на прsтлњ твое'мъ, а^ще съхраняT сн~ве
твои` завњтъ мой, и^ свњдњнїа моа` сїа и%мже
наё^чю` я&” И$ сн~ве и^хъ до' вњка ся'дђтъ на
прsтлњ твоемъ” ЈА/ко и^збра` г~ь сїѓ'на, и^зволи и&
в жили'ще себњ” Се^ покой мой в# вњкъ вњка,
зд^њ вселюся, ја^ко и^зво'лихъ и&” Лови'твђ е^го бл~госло'в#ствђ'а блsвлю, ни'щая е^го насы'щђ хлњ'ба”
Сщ~е'нникы е^го ѓ^блекђ въ сп~се'нїе, и^ прпDбнїи
е^го ра'достїю възрадђются” Тђ *възращђ` ро'гъ
двDви, (ё^гото'ва)4 свњти'лникъ пома'заномђ моемђ” Врагы` е^го ѓ^блекђ` стђдо'м#, на не'м#же процвњтетъ ст~ыни моя”

1 Пісня ступенева. 131.
Згадай, Господи, Давида і всю його лагідність. 2 Бо він поклявся Господеві, обіцявся Богові Якова: 3 Не
поселюся в помешканні мого дому,
не вийду на ліжко моєї постелі, 4 хіба
дам сон моїм очам, і дрімання моїм
повікам, і спочинок моїм мізґам, 5
доки не знайду місце Господеві, поселення Богові Якова. 6 Ось ми це
почули в Євфраті, знайшли це на лісових полянах. 7 Ввійдемо до його
поселень, поклонимося на місці, де
стояли його ноги. 8 *Воскресни, Господи, на твій спочинок, Ти і кивот
твоєї святості! 9 Твої священики зодягнуться в праведність, і твої преподобні зрадіють. 10 Задля твого раба
Давида не відверни лиця свого помазанника. 11 Господь поклявся Давидові правдою і не відречеться її: *З
плоду твого лона посаджу на твоїм
престолі. 12 Якщо твої сини збережуть мій завіт і ці мої свідчення, які я
їх навчу, і їхні сини довіку сидітимуть на твоєму престолі. 13 Бо Господь вибрав Сіон, його зволив на помешкання для Себе: 14 Це мій спочинок навіки – віків, тут поселюся, бо Я
його побажав. 15 Благословлячи поблагословлю його лов, його бідних
насичу хлібом, 16 його священиків
зодягну в спасіння, і його преподобні
зрадіють радістю. 17 Там *побільшу
ріг Давида. Я приготував світило моєму помазанникові, 18 його ворогів
зодягну встидом, на ньому зацвіте
моя святість.

(Пњснь степе'нная, рл~в)1 [-]2”
е (нн~њ)3 что` добро`, и^ли что` красно`, н^о
е^же жити бра'тїи в#кђ'пњ; ја^ко мљ=ро на
главђ`, сходя'щее на' брадђ, брадђ а^а^роню” Сходя'щее на ѓ^ме'ты ѓ^дежDа е^го”

1 Пісня ступенева. 132.
Ось нині що добре або що гарне,
хіба що братам жити разом? 2 Як миро на голові, що сходить на бороду,
Ааронову бороду, що сходить на рубці його одежі, 3 наче аермонська ро-
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са, що сходить на сіонські гори. Бо
там Господь заповів благословення
життя навіки.
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ЈА/ко роса` а^е^рмон#скаа, сходя'щїа на' горы сїѓ'нскыа” ЈА/ко т^ђ заповњда г~ь блsве'нїе, [-]4 живоT до'
вњка”

1 Пісня ступенева. 133.
Ось же благословіть Господа всі
господні раби, що стоїте в господньому храмі, в дворах дому нашого
Бога! 2 Вночах підносіть ваші руки
до святого і благословіть Господа! 3
Тебе поблагословить Господь із Сіону, що створив небо і землю.
Слава...

(Пњ'снь степе'нная, рл~г)1”
е (нн~њ)2 блsви'те г~а вс^и раби` гн~и, стоя'щеи` въ храмњ гн~и, въ дворњхъ домђ
б~а нашего” В но'щехъ въздњжи'те рђкы
ва'шя въ ст~а'а, и^ блsви'те г~а” Блsви'тъ
т^я г~ь эT сїѓ'на сътвори'выи` нб~о и^ зе'млю”
(Сла'ва,)

1 Алилуя. 134. Катизма. 19.
Хваліть господнє ім’я, раби! Хваліть Господа 2 ви, що стоїте в господньому домі, в дворах дому нашого Бога! 3 Хваліть Господа, бо добрий Господь! Співайте його імені, бо
добре! 4 Бо Господь вибрав собі Якова, Ізраїля – собі в насліддя, 5 бо я пізнав, що Господь великий, і наш Господь понад всіх богів! 6 Все, що Господь побажав, створив на небі й на
землі, в морях і в усіх безоднях. 7
*Він наводить хмари з кінців землі,
блискавицю зробив в дощ, Він виводить вітри зі своїх скарбів. 8 *Він побив єгипетських первородних від людини до скотини, 9 послав знаки і чуда посеред тебе, Єгипте, на фараона і
на всіх його рабів. 10 *Він побив численні народи і вигубив сильних царів
– 11 Сіона, аморейського царя, і Оґа,
васанського царя, і всі ханаанські
царства. 12 І дав їхню землю в насліддя, в насліддя Ізраїлеві – своєму
народові. 13 Господи! твоє ім’я навіки і твоя пам’ять в рід і рід! 14 Бо
Господь судить свій народ і дасть
впроситися за своїх рабів. 15 *Ідоли
народів, срібло і золото – діла людських рук. 16 *Мають уста – і не говорять, мають очі – і не бачать, 17 мають вуха – і не чують, бо немає духу
в їхніх устах. 18 Подібними до них
хай будуть ті, що їх творять, і всі, що
на них надіються. 19 Доме Ізраїлів,
благословіть Господа! Доме Ааронів,
благословіть Господа! 20 Доме Левіїв, благословіть Господа! Ті, що бояться Господа, благословіть Господа!
21 Благословенний Господь із Сіону,
що живе в Єрусалимі!

(а^ллилђїа, рл~д)1” (каg џ~і”)
вали'те и'мя гн~е, хвали'те раби` г~а,
стоя'щеи` въ храмњ гн~и, въ дворњхъ
домђ б~а на'шего” Хвали'те г~а, ја%ко бл~гъ
г~ь. по'ите и'мени его, ја^ко добро`” ЈА/ко
і^а'кова и^збра` себњ г~ь, і^ил~я в# достоа'нїе себњ”
ЈА/ко а^зъ познаX, ја%ко ве'лей г~ь, и^ г~ь нашь наD
всњми бо'гы” Вс^я е^ли'ка въсхотњ` г~ь, сътвори`,
на нб~си и^ на земли” В мо'рихъ и^ въ всXњ
бе'з#днахъ” *Възводя` ѓ%блакы эT послDњнихъ
земли, млънїю в# до'жDь сътвори`” И$зводяи`
вњтры эT съкро'вищь своиX, *и^же порази пе'рвенца е^гљ=пет#скыя эT чл~ка до скота” Посла`
знаменїа и^ чђдеса` посредњ тебе еги'п#те, на
фараѓ'на и^ на вся` рабы` е^го” *И$же порази`
ја%зы'кы мно'гы, и^ і^зби` цр~я крњпкы, сїѓ'на цр~я
а^мор#ре'иска, и ѓ'га цр~я васанска, и^ вся` црsтвїа
ханаа'нска” И$ дастъ зе'млю и^хъ достоа'нїе,
достоа'нїе і^ил~ю лю'демъ свои'мъ” г~и и'мя твое
в# вњкъ, [и^]2 па'мять твоа` в роD и^ ро'дъ” ЈА/ко
сђ'диT г~ь лю'демъ свои'мъ, и^ ѓ^ рабњхъ своиX
ё^мо'лится” *И@доли ја%зыкъ, сребро` и^ зла'то,
дњ'ла рђкъ члчsкъ” *Оу^ста` и^мђтъ, и^ не
гл~ютъ” ѓ^чи и^мђтъ, и^ не ви'дятъ” Оу%ши
и^мђтъ, и^ не слы'шятъ” [-]3 Ни б^о е^сть дђ'ха
въ ё^стехъ и^хъ” Подо'бни иM да бђ'дђтъ творя'щеи` я&, и^ вси` надњющеи`ся на' ня” до'мъ
і^ил~евъ, блsви'те г~а” до'мъ а^аро'нъ, блsви'те г~а”
до'мъ левїинъ, блsви'те г~а” Боя'щеи`ся г~а блsви'те г~а” Блsве'нъ г~ь эT сїѓ'на, живыи` въ і^ерsли'мњ”

1 Аллилуя. 135.
Визнавайтеся Господеві, бо добрий, бо навіки його милосердя! 2 Визнавайтеся Богові Богів, бо навіки його
милосердя! 3 Визнавайтеся Господеві
панів, бо навіки його милосердя! 4 Тому єдиному, що чинить великі чуда,
бо навіки його милосердя! 5 *Тому,
що розумом створив небеса, бо навіки його милосердя! 6 *Тому, що скріпив землю на водах, бо навіки його

(А$ллилђїа, рл~е)1”
сповњдайтеся гв~и, ја%ко бл~гъ, ја%ко в#
вњкъ млsть е^го” И$сповњдайтеся б~ђ бого'мъ, ја%ко в# вњкъ млsть е^го” И$сповњдайтеся гв~и господе'м#, ја%ко в# вњкъ
млsть е^го” Сътво'ршемђ чюдеса` ве'лїа е^ди'номђ,
ја%ко в# вњкъ млsть е^го” *Сътво'ршемђ нб~са
ра'зђмомъ, ја%ко в# вњкъ млsть е'го” *ё^тверди'в970

е^реMа і~
в~ мо= в~і
ўлMо о~з
и^ р~д
и^ рл~д

д~ мо= к~а

мђдрsо е~і
ўлMо рг~і

а~ мѓ= а~
сираX и~і
ўлMо рм~е
дњаn д~і
а^поk д~і
а~ мѓ= а~
е^реMа і~
и^ н~а
ўлMо рм~и
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в~ мѓ= в~і

в~ мѓ= в~і

в~ мѓ= д~і

д~ мѓ= к~а
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шемђ зе'млю на водахъ, ја%ко в# вњкъ млsть
е^го” Сотворшемђ свњти'ла ве'лїа е^ди'номђ, ја%ко
в# вњкъ млsть е^го” Сл~нце въ ѓ^бласть дн~и,
ја%ко в# вњкъ млsтъ е^го” Лђнђ и^ звњ'зды въ
ѓ'бласть но'щи, ја^ко в# вњк# млsть е^го” *Пораждьшемђ е^гљ=пта с# первенцы (е^го)2, ја%ко в# вњкъ
млsть е^го” *и і^зведшемђ і^и^л~я эT среды иX, ја%ко
в# вњкъ млsть е^го” рђко'ю крњпкою и^ мы'шцею
высо'кою, ја%ко в# вњкъ млsть е^го” Раздњльшемђ
чрьмное мо'ре в раздњленїе, ја%ко в# вњкъ млsть
е^го” И$ провед#шемђ і^и^л~я посредњ е^го, ја%ко в#
вњкъ млsть е^го” *І$ и^стря'сшемђ фараѓ'на и^
си'лђ е^го в мо'ре чермное, ја%ко в вњкъ ми'лость
е^го” провеDшемђ лю'ди своя в пђстыни, ја%ко в#
вњкъ млsть е^го” [-]3 Порази'вшемђ цр~я ве'лїа,
ја%ко в# вњкъ млsть е^го” И$ ё^бившемђ цр~я
крњпкы'я, ја%ко в# вњкъ млsть е^го. сїѓ'на цр~я
а^морре'иска, ја%ко в# вњкъ млsть е^го” *И$ ѓ'га цр~я
васа'н#ска, ја%ко в# вњкъ млsть е^го” И$ да'вшемђ
зе'млю и^хъ достоа'нїе, ја%ко в# вњкъ млsть е^го”
достоа'нїе і^и^л~ю рабђ` свое^мђ, ја%ко в# вњкъ
млsть е^го” ЈА/ко въ смиренїй на'шеM помянђ` н^ы
г~ь, ја%ко в# вњкъ млsть е^го” И$ і^зба'вїлъ н^ы
е^сть эT врагъ на'шихъ, ја%ко в# вњкъ млsть
е^го” дааи` пи'щђ вся'кой пло'ти, ја%ко в# вњкъ
млsть е^го” И$сповњда'итеся б~ђ нбsномђ, ја%ко в#
вњкъ ми'лость е^го” [-]4

милосердя! 7 Тому єдиному, що створив великі світила, бо навіки його
милосердя! 8 Сонце на володіння
днем, бо навіки його милосердя! 9
Місяць і звізди на володіння вночі,
бо навіки його милосердя! 10 *Тому,
що побив Єгипет з його первородними, бо навіки його милосердя! 11 *І
що вивів Ізраїля зпосеред них, бо навіки його милосердя! 12 Рукою сильною і високим раменом, бо навіки
його милосердя! 13 Тому, що розділив Червоне море на поділи, бо навіки його милосердя! 14 І що провів
Ізраїля посеред нього, бо навіки його
милосердя! 15 *І тому, що скинув
фаранона і його силу в Червоне море,
бо навіки його милосердя! 16 Що провів свій народ крізь пустелю, бо навіки його милосердя! 17 Що побив великих царів, бо навіки його милосердя! 18 І вбив сильних царів, бо навіки
його милосердя! 19 Сіона, аморейського царя, бо навіки його милосердя!
20 *І Оґа, васанського царя, бо навіки
його милосердя. 21 І що дав їхню землю в насліддя, бо навіки його милосердя. 22 Насліддя Ізраїлеві, своєму
рабові, бо навіки його милосердя! 23
Бо в нашому упокоренні згадав нас
Господь, бо навіки його милосердя!
24 І визволив нас від наших ворогів,
бо навіки його милосердя! 25 Що дає
їжу всякому тілу, бо навіки його милосердя! 26 Визнавайтеся небесному
Богові, бо навіки його милосердя!

(двDвъ, [и^ли і^е^ремїиn]1, рл~ѕ)2”
а (рњцњ`)3 вављ=ло'нстњй, тамо сњдохомъ и^ пла'кахом#, внегда помянђти
намъ сїѓ'на” На ве'рбїи посредњ` еа` ѓ^бњсихомъ ѓ^рга'ны наша” ЈА/ко т^ђ въпросиша насъ плњншеи` насъ, словесъ пњ'сней, и^ веDшеи`
нас# пњнїе” Въспо'ите намъ эT пњ'сней сїѓ'нскыхъ”
Ка'ко въспоемъ пњ'снь гн~ю на земли` чђже'й; а^ще
забђ'дђ тебе і^ерsли'мъ, забве'на бђди десни'ца моа`”
Прильпни` ја%зыкъ мой грътани мое^мђ, а^ще не
помянђ тебе, а^ще не преDложђ і^ерsли'ма [ја%ко]4 в
нача'ло весе'лїа мое^го” Помяни` г~и сн~ы е^до'м#скыа,
в# дн~ь і^ерsли'мль, гл~ющая, и^стоща'те, и'стъща'те до ѓ^снова'нїи е^го” дщи` вављ=ло'ня ѓ^каа'ннаа”
Бл~женъ и^же въздасть тебњ въздаа'нїе твое,
е^же въздасть намъ” Бл~же'нъ, и^же и^ме'тъ, и^
разбїетъ младенця твоя ѓ^ ка'мень”
(Слvа,)

1 Давидів або Єреміїн. 136.
На вавилонській ріці, там ми сиділи і плакали, коли згадали Сіон. 2 На
вербах посеред неї ми повісили наші
органи, 3 бо там попросили нас ті, що
нас полонили, слова пісень і спів ті,
що нас відвели. Заспівайте нам сіонських пісень. 4 Як заспіваємо господню пісню в чужій землі? 5 Якщо я
тебе забуду, Єрусалиме, хай буде забута моя правиця! 6 Хай мій язик
прилипне до мого горла, якщо не згадаю тебе, якщо не поставлю перше
Єрусалим як начало моєї радості! 7
Господи, в день Єрусалиму згадай
едомських синів, які говорили: Нищіть! Нищіть його до основ! 8 Нещасна дочко вавилонська, блаженний
той, хто тобі віддасть твою винагороду, яку ти нам віддала. 9 Блаженний
той, хто візьме і розіб’є твоїх немовлят об камінь.
Слава...

([ўлоM двDвъ, (а^гге'а и^) заха'рїа]1, рл~з)2”
сповњ'мся тебњ г~и всњмъ срDцемъ мои'м#, [и^ преD а'гг~лы въспою` тебњ” ЈА/ко ёслы'ша [вс^я]3 гл~ы ё^стъ моиX]4. Поклоню'ся къ цр~кви ст~њй твоеи, и ісповMњся

1 Псалом Давидів. Ангея і Захарія.
137.
Визнаватимуся Тобі, Господи, усім
моїм серцем! І співатиму Тобі перед
ангелами! Бо Ти вислухав всі слова
моїх уст. 2 Поклонюся до твоєї святої
церкви і визнаватимуся твоєму і мені
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за твоє милосердя і твою правду. Бо
Ти вивищив твоє святе ім’я понад усе. 3 В тому дні, коли закличу до Тебе, скоро вислухай мене. Розможиш
мене в моїй душі твоєю силою. 4 Хай
визнаються Тобі, Господи, всі земні
царі! Бо всі почули слова твоїх уст. 5
І заспівають в господніх піснях, бо
велика господня слава! 6 Бо Господь
високий і зглядається на впокорених,
і високе здалека пізнає. 7 Якщо піду
посеред скорботи, Ти мене оживлятимеш. На гнів моїх ворогів Ти простягнув свою руку – і мене спасла
твоя правиця. 8 Господь віддасть за
мене! Господи, твоє милосердя навіки! Не погорди ділами твоїх рук!

и'мени твое^мђ, ѓ^ млsти твое'й и^ і'стинњ
твоей” ЈА/ко възвели'чилъ е^си ѓ^ всњмъ и'мя
[твое ст~о'е]5” Во'ньже дн~ь а'ще призовђ т^я, ско'ро
ё^слы'ши м^я” Оу^мно'жиши м^я в# дш~и мое'й си'лою
[твоею`]6” да и^сповњдятся тебњ г~и вс^и цр~їе
зем#стїи, ја^ко ё^слы'шашя вся гл~ы ё^стъ
твоиX” И въспоютъ в# пњснехъ гн~яхъ, ја%ко
велїа сла'ва гн~я” ЈА/ко высокъ г~ь, и^ смиреная
призирает#, и^ высо'кая и^здале'ча съвњсть” А$ще
поидђ` посредњ ско'рби, живи'ши м^я” На гнњвъ
врагъ моиX про'стретъ рђкђ свою, и^ сп~се м^я
десни'ца твоя” г~ь въздастъ за' мя” г~и млsть
твоя в# вњкъ, дњла рђкъ твоиX не презри`”

1 Вкінці. Псалом Давидів. Захарія.
138.
Господи! Ти мене випробував і мене пізнав. 2 Ти пізнав моє сідання і
моє вставання. Ти зрозумів мої задуми здалека. 3 Стежку мою і протоптану дорогу мою Ти дослідив, і всі
мої дороги ти передбачив. 4 Бо немає
обмани на моєму язику. 5 Ось Господи, Ти пізнав все, останнє і давнє.
Ти мене зліпив і поставив на мені
твою руку. 6 Мені дуже подиву гідне
твоє знання, скріпилося, не зможу
осягнути його. 7 Куди піду від твого
духа і від твого лиця куди втечу? 8
*Якщо піду на небо, Ти є там. Якщо
зійду до аду, Ти є там. 9 Якщо вранці
візьму мої крила, і поселюся в кінцях
моря, 10 адже і там твоя рука мене
попровадить, і вдержить мене твоя
правиця. 11 І я сказав: Хіба темрява
мене потопче і ніч просвітлення в
моїй їжі? 12 Бо темрява не затемниться від тебе і ніч освітиться як
день. Як її темрява, так і її світло. 13
Бо Ти створив мої нутрощі, взяв мене
від лона моєї матері. 14 Визнаватимуся Тобі, бо Ти став страшно подиву гідним. Подиву гідні твої діла, і
моя душа дуже це знає. 15 Від Тебе
не сховалася моя кість, яку Ти зробив
у тайні, і мій склад в глибинах землі,
16 невчинине мною побачили твої
очі. І в твоїй книзі всі запишуться, в
дні будуть зліплені і ніщо в них. 17
Мені ж дуже чесними були твої друзі, Боже! Дуже закріпилися їхні володарства, 18 вичислю їх і понад пісок
розмножаться. Я піднявся і я ще є з
Тобою, 19 якщо вигубиш грішників,
Боже. Мужі крові, відхиліться від мене, 20 бо ви є ревнивими в задумах,
даремно візьмуть твої міста. 21 Господи! Чи я не зненавидів тих, що Тебе ненавидять, і не розтанув за твоїх
ворогів? 22 Я їх зненавидів досконалою ненавистю, вони мені стали як
вороги. 23 Досліди мене, Боже, і піз-

(В конецъ, ўлоM, двDвъ, [заха'рїа]1, рл~и)2”
и~ и^скђсилъ м^я е^си, и^ познаl м^я е^си”
Ты^ позна сњданїе мое, и^ въста'нїе мое”
Ты^ разђмњ помышле'нїа моя и^здале'че”
Стеѕю` мою и^ потлаченђю мою т^ы е^си
и^з#слњдоваl” И$ вся пђти` моя провидњ`, ја%ко
нњсть [льсти]3 въ ја%зыцњ мое'мъ” Се^ г~и, т^ы
разђмњ вся послDњняа и^ древняа” Ты^ созда м^я, и^
положи на мнњ рђ'кђ твою” Оу^диви'ся ра'зђм# твой
эT мене`, ё^твердися, не възмогђ` к немђ” Ка'мо
пойдђ` эT дх~а твое^го, и^ эT лица твоего камо
бњжђ; *а^ще взыдђ на' нб~о, т^ы [та'мо е^си]4,
а^ще сни'дђ въ а'дъ, тамо е^си” А$ще возмђ крилњ`
мои` ра'но, и^ вселю'ся в# послDњнихъ моря, и^ та'мо б^о
рђка` твоа наставитъ м^я, и^ ё^дръжитъ м^я
десни'ца твоа” И$ рњхъ, е^да тма` попере'тъ м^я, и^
нощъ просвњщенїе в пи'щи моей” ЈА/ко тма` не
помрачи'тся эT тебе, и^ нощъ ја%ко дн~ь просвњтится” ЈА/ко тма` еа`, тако и^ свTњ еа`” ЈА/ко
т^ы созда` (ё^тробы)5 моя [-]6, въспрїяT м^я и^з#
чрева ма'тере моеа`” И$сповњмся тебњ, ја%ко страшно ё^дивился е^си” ЧюDна дњ'ла твоя, и^ дш~а
моя зна'етъ ѕњло`” Не ё^таи'ся ко'сть моа` эT
тебе`, ю&же сътвориl е^си в# та'йнњ, и^ съста'въ
мои в# преи^споDнихъ земли`” Не съдњ'ланое мое`
видњста ѓ'чи твои`, и^ въ кни'зњ твое'й вс^и
напи'шђтся” Въ дн~е съзи'жDђтся, и^ ничтоже
в нихъ” Мнњ же ѕњло` че'стни бышя дрђ'ѕи
твои` б~е, ѕњло ё^тверди'шяся влDчьствїа иX”
И$зъчтђ` и^хъ, и^ паче пњска ё^мно'жатся” Въстахъ и^ е^ще е^смь с тобою, а^ще избїе'ши грњшникы б~е” Мђжїе кро'ви ё^клони'теся эT мене,
ја%ко (ревни'ви е^сте)7 в помышле'нихъ, прїимђтъ в
сђе'тђ грады твоя” Не ненави'дящая ли т^я
г~и възненавидњхъ, и^ ѓ^ враѕXњ твои'хъ и^ста'яX; съверше'ною ненавистїю възненавидXњ и^хъ;
въ врагы` бы'шя м^и” И$скђси мя б~е, и^ ё^вњжDь
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срDце мое`” (И$) стяжи` м^я, и^ разђмњй пђти
моя” И$ ви'жDь а^ще пђть безаконїа во мнњ, и
наста'ви м^я на пђть вњ'ченъ”

най моє серце! Досліди мене і пізнай
мої дороги! 24 І поглянь чи в мені є
дорога беззаконня. І попровадь мене
на вічну дорогу.

(В конец#, ўлоM двDвъ, рл~џ)1”
зми` м^я г~и эT чл~ка лђка'ва, эT мђжа
неправеDна и^зба'ви м^я” И$же помыслишя
непра'вдђ в# срDци, весь дн~ь ѓ^полча'хђ брани” *И$зъѓ^стри'шя ја%зыкъ свои ја%ко
ѕмїи'нъ” ЈА/дъ а'спиденъ под# ё^стнами и^хъ”
(-)2 Съхрани` мя г~и и^з рђки` грњшнича, эT
чл~къ неправеденъ и^зми` м^я” И$же помы'слишя
запяти` стопы` моя, съкры'шя гръдїи сњть
мн^њ” И$ ю'жи препяшя сњть нога'ма мои'ма,
при стези` събла'ѕны положи'шя м^и” (-)3 Рњхъ
гв~и, б~ъ мой е^си т^ы, в#нђши г~и гласъ моле'нїа
моего” г~и г~и си'ла сп~се'нїа моего, ѓ^сњнилъ е^си
наD главою моею` в# дн~ь бра'ни” Не прадажDь мене
г~и эT жела'нїа моего грњшникђ” Помы'слишя
на' мя, не ѓ^ста'ви мене, да не когда` възнесђтся” [-]4 Глава` ѓ^крђже'нїа и^хъ, трDђ ё^сте'нъ и^хъ покрыетъ и^хъ” Падђтъ на ниX
ю'глїа (ѓгнена)5 низложи'ши иX, в# страстеX, [и^]6
не постоя'тъ” Мђжъ ја%зыченъ, не и^спра'вится на земли`” Мђж'а неправеDна зл^о ё^лови'тъ въ
и^стлњнїе” Познахъ ја%ко сътворитъ г~ь сђдъ
[ни'щымъ]7, и^ ме'сть ё^бо'гымъ” ѓ^баче правеDнїи и^сповњдятся и^мени твоемђ, и^ вселя'тся пра'вїи с лицемъ твои'мъ”
(Слvа,)

1 Вкінці. Псалом Давидів. 139.
2 Господи! Визволи мене від лукавої людини! Визволи мене від неправедного мужа! 3 Вони задумали
неправедність в серці, цілий день ставали в лави до бою. 4 *Вигострили
свій язик, наче зміїний, отрута гаспидів під їхніми губами. 5 Охорони мене, Господи, від руки грішника! Визволи мене від неправедних людей,
які задумали покласти спотикання
моїм крокам! 6 Горді сховали мені
засідку і натягнули шнур, пастку моїм ногам, поставили мені згіршення
близько стежки. 7 Я сказав Господеві: Бог мій є Ти! Послухай, Господи,
голос мого благання! 8 Господи! Господи, – сила мого спасіння! Ти отінив мою голову в дні бою, 9 не видай
мене, Господи, грішникові без мого
бажання! Задумали проти мене, не
покинь мене, щоб часом не піднялися! 10 Голова їхнього паморочення,
труд їхніх губ їх покриє, 11 впаде на
них вогняне вугілля, скинеш їх в бідах, не встоять. 12 Язикатий чоловік
не випрямиться на землі. Неправедного мужа зло вполює на зітління. 13
Я пізнав, що Господь зробить суд бідним і помсту убогим. 14 Одначе праведні визнаватимуться твоєму імені і
праведні поселяться з твоїм лицем.

(ўлоM двDвъ, р~м)1”
и~ възваX к тебњ, ё^слы'ши м^я” Вонми
гла'съ мл~твы моеа`, е^гда` въз#зовђ` к тебњ” дася и^справитъ молитва моя ја%ко кади'ло преD тобою, въздњ'анїе рђ'кђ
моею` жрътва вечерная” Положи` г~и храненїе ё^сто'мъ мои'мъ, и^ две'рь ѓ^граже'нїа ѓ^ ё^стнахъ
мои'хъ” Не ё^клони срDце мое в# словеса лђкав#ствїа, непщевати вины` ѓ^ грњсњхъ” Съ чл~кы
дњ'лающими безаконїе, и^ не съчета'юся съ
избранными и^хъ” Пока'жеT м^я правеDникъ млsтїю, и^ ѓ^бличи'т# мя, е^ле'и же грњшнаго да
не намастиT главы` моеа`” ЈА/ко е^ще и^ мл~тва
моа въ вл~говоле'нихъ и^хъ, пожръты бышя
при ка'мени сђдїя и^хъ” Оу^слы'шатся гл~и мои`,
ја%ко възмо'гшя, ја%ко тлъща земли` просњдеся
на зем#ли. раз#сыпашяся ко'сти и^хъ прї а'дњ”
ЈА/ко к тебњ г~и г~и ѓ%чи мои`, на тя ё^повахъ, не эTи'ми дш~ю мою” Съхрани мя эT
сњти ю&же съста'вїша м^и, и^ эT събла'ѕнъ дњ'973

Слава...
1 Псалом Давидів. 140.
Господи! Я закликав до Тебе! Вислухай мене. Будь уважний до голосу
мого благання, коли я закличу до Тебе. 2 Хай випрямиться моя молитва,
наче кадило, перед тобою. Піднесення моїх рук – вечірня жертва. 3 Господи! Поклади сторожу моїм устам і
двері загороди довкруг моїх губ. 4 Не
відхили моє серце до слів лукавства,
щоб вигадувати причини за гріхи з
людьми, що чинять беззаконня. І не
пречислюся до їхніх обранців. 5 Мене скартає праведник милосердям і
мене оскаржить, олія ж грішного хай
не намастить моєї голови. Бо ще й
моя молитва в їхньому вподобанні, 6
зарізані в жертву були при камені
їхні судді. Почуються мої слова, бо
мали силу. 7 Наче товщ землі розірвався на землі, розсипалися їхні кості
при аді. 8 Бо до Тебе, Господи, Господи мої очі! На Тебе я поклав надію,
не забери моєї душі! 9 Охорони мене
від пастки, яку мені приготували, і
від згіршення тих, що чинять безза-
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коння! 10 Грішники впадуть у своїх
засідках. Я є сам, доки не мину.

лающыX безаконїе” Впадђтся въ мре'жя своя
грњшницы, е^ді'нъ е^смь а^зъ до'ндеже прейдђ”

1 Розуму Давидового. Коли він був у
печері. Молитва. 141.

(ра'зђма двDвъ. внегда` быти емђ в#
пещерњ. мл~тва. рм~а)1”
ла'сомъ моиM къ г~ђ възваX, гла'сомъ
мои'мъ къ г~ђ помолюся” Пролњю преD
ни'мъ мл~твђ мою, печаль мою преD
ни'мъ възвњщђ`” Внегда` и^зчезаетъ эT
мене дђхъ мой, и^ т^ы позна` стезя` моя” На
пђти` сем#, по немђже хождааX, съкры'шя сњть
мнњ” сматряхъ ѓ^деснђ'ю, и^ въз#гля'дахъ, и^
не бњ` знааи` мене” Поги'бе бњг#ство эT мене`, и^
нњсть взыска'аи` дш~ю мою” ВъзваX к тебњ г~и,
рњхъ, т^ы е^си ё^пованїе мое, часть моа [е^си]2
на земли` живыхъ” Воньми` мл~твђ мою, ја%ко смириXся ѕњло`” И$зба'ви м^я эT гоня'щыхъ м^я, ја%ко ё^крњпи'шяся паче мене” И$зведи и^с темни'ца дш~ю мою, и^сповњдатїся и^мени твоемђ
[-]3” Мене` жDђтъ правеDницы, до'ндеже въздаси`
мн^њ”

2 Моїм голосом я закликав до Господа! Моїм голосом помолюся до
Господа! 3 Вилию перед ним моє
благання, сповіщу перед ним мій
біль. 4 Коли зникає від мене мій дух і
Ти пізнав мої стежки, на цій дорозі,
по якій я ходив, мені сховали засідку.
5 Я дивився направо і оглядався, і не
було того, що знав мене. Пропала від
мене втеча, і немає того, хто шукав
би мою душу. 6 Я закликав до Тебе,
Господи, сказав: Ти є моя надія, моя
частка на землі живих. 7 Будь уважний до моєї молитви, бо я дуже упокорився. Визволи мене від тих, що
мене переслідують, бо скріпилися понад мене. 8 Виведи з в’язниці мою
душу, щоб визнаватися Твоєму імені,
мене очікують праведники. Аж доки
мені не віддаси.

1 Псалом Давидів. Коли його переслідував його син Авесалом. 142.
Господи! Вислухай мою молитву!
Сприйми моє благання у твоїй правді! Вислухай мене у твоїй праведності! 2 І не входи на суд з твоїм рабом,
бо перед Тобою не оправдається жодний живий! 3 Бо ворог переслідував
мою душу, впокорив до землі моє
життя, посадив мене в темних, наче
мертвих віку. 4 І в мені ослаб мій
дух. В мені стривожилося моє серце,
5 я згадав давні дні. Я навчався в усіх
твоїх ділах і в ділах твоїх рук навчався. 6 Я підняв до тебе мої руки, моя
душа, наче безводна земля, до Тебе. 7
Скоро вислухай мене, Господи! Щез
мій дух, не відверни твоє лице від мене, і уподібнюся до тих, що сходять
до рову. 8 Дай мені вранці почути
твоє милосердя! Бо на Тебе я поклав
надію. Скажи мені, Господи, дорогу,
якою піду! Бо до Тебе я підняв мою
душу. 9 Визволи мене від моїх ворогів, Господи! До тебе я прибіг, 10 навчи мене чинити твою волю! Бо Ти є
мій Бог! Твій добрий дух мене наставить на правильну землю. 11 Задля
твого імені, Господи, живитимеш мене! Твоєю справедливістю виведеш з
клопоту мою душу. 12 І твоїм милосердям вигубиш моїх ворогів і знищиш всіх, що дошкуляють моїй душі.
Бо я є твоїм рабом.
Слава...

ўлоM двDвъ, е^гда [гоня'ше и& а^весаломъ
сн~ъ е^го]1, рм~в)2”
и~ ё^слы'ши мл~твђ мою, вънђши моле'нїе мое въ и'стинњ твоей” ё^слы'ши
м^я в# пра'вдњ твое'й, и^ не вни'ди в# сђд#
с рабомъ твои'мъ, ја%ко не ѓ^пра'вдится
преD тобою всяк# живыи`” ЈА$ко погна` врагъ дш~ю
мою, смирилъ е^сть в земли` животъ мой”
Посадил# м^я е^сть в темныX ја%ко ме'ртвыа
вњкђ, и^ ё^ны` во мнњ` дх~ь мой” Въ мнњ
смђтися срDце мое, помянXђ дн~и дре'вняа” [-]3
Поё^чиXся въ всњхъ дњлехъ твои'х#, (и^) в дњлеX
рђкђ твоею поё^чаXся” ВъздXњ [к тебњ рђцњ
мои`]4, дш~а моа` јако земля` безвоDнаа тебњ” (-)5
Ско'ро ё^слы'ши м^я г~и, и^зчеѕе` дх~ь мои” Не
эTврати` лица твоего эT мене, и^ ё^подоблюся
низходя'щиM в ров#” Слы'шанђ сътвори мн^њ
заё'тра млsть твою, ја%ко на' тя ё^повахъ”
Скажи` м^и г~и пђть, воньже поидђ`, ја%ко к
тебњ` взяX дш~ю мою`” И$зми` м^я эT врагъ моиX
г~и, к тебњ прибњгох#, наё^чи` м^я творити
во'лю твою” ЈАко т^ы е^си б~ъ мой, дх~ь твой
бл~гы'й наста'витъ м^я на' землю пра'вђ” И@мени
твоего ради г~и живиши м^я, пра'вдою твоею
и^зведеши эT печали дш~ђ мою, и^ млsтїю
твоею` потреби'ши врагы` моя” И$ погђби'ши
вс^я стђжа'ющаа дш~и мое'й, ја%ко [а^зъ рабъ
твой е^смь]6”
(Слvа,)
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([ўлоM]1 двDвъ къ голїа'џђ, рм~г)2”
(кgа к~”)
лвsенъ г~ь б~ъ мой, наё^ча'аи` рђцњ мои`
на ѓ^плъченїе, пръсты моа н'а брань”
Млsть моя и^ прибњжище мое, застђ'пникъ мой и^ і^зба'вител# мой, защи'ти`тель мой, и^ на'нь ё^повахъ” Повинђ'аи люди
моя подъ мя” *г~и, чт^о е^сть чл~къ, ја%ко
сказаlся е^си е^мђ, л^и сн~ъ чл~чь, ја%ко вмњня'е^ши
и&; чл~къ сђ'етњ ё^подобися дн~їе е^го ја%ко сњнь
прехо'дятъ” г~и преклоn нб~са [-]3, и^ сни'ди,
косни'ся гора'мъ и^ възды'мятся” Блесни
мо'лънїя, и^ ражDене'ши иX” посли` стрњлы твоа,
и^ смђти'ши иX” Посли` рђ'кђ твою свы'ше, и^зми
м^я и^ і^зба'ви м^я эT воD мно'г#, эT рђкъ сн~о'въ
чђжихъ” и^хъ (же) ё^ста` гл~ашя сђ'етђ, и^
десни'ца и^хъ десни'ца неправды” Бж~е пњснь но'вђ
въспою тебњ, въ ўалты'ри десятострђ'ннњмъ пою тебњ” даю'щемђ сп~сенїе цр~емъ, и^збавля'ющемђ двDа раба свое^го эT ѓ^рђжїя лю'та” и^зба'ви м^я и^ і^зми` м^я и^з рђки сн~о'въ
чђжихъ” И$хже ё^ста` гл~ашя сђ'етђ, и десница
иX десни'ца непра'вды” И$хъ (же) сн~ове [и^хъ]4 ја%ко
новосажDена, въдрђжена въ ю'ности своей” дщеря
и^хъ ё^добре'ны, преё^крашены ја%ко подобїе цр~кве”
храни'лищя иX и^спо'лнь, эTрыга'ющя эT сея въ
ѓ^нђ” ѓ^вця иX мно'гоплодны, мно'жащася въ исхо'дищыхъ своихъ” Въло'ве иX то'лсти, нњсть
паде'нїя граде'жђ, ни прохо'да, ни во'пля в#
сто'гнахъ иX” Оу^блажи'шя лю'дїе и^м#же сїя
сђть. блаже'ни лю'дїе и'м#же г~ь б~ъ и^хъ”

Благословенний Господь! Мій Бог,
що повчає мої руки на бій, мої пальці
– на війну, 2 моє милосердя і моя
охорона, мій заступник і мій визволитель, мій оборонець. І на Нього я
поклав надію. Він підкоряє мій народ
під мене. 3 *Господи! Чим є людина,
що ти їй об’явився? Або людський
син, що поважаєш його? 4 Людина
уподібнилася до марноти, її дні минають, наче тінь. 5 Господи! Прихили небеса і зійди, доторкнися гір – і
задимляться, 6 блисни блискавицею
– і розженеш їх, пошли твої стріли – і
змішаєш їх. 7 Пшли твою руку згори,
визволи мене і спаси мене від великих вод, з руки чужих синів, 8 яких
уста говорили марне, і їхня правиця –
правиця неправди. 9 Боже! Заспіваю
Тобі нову пісню! На десятиструннім
псалтирі співатиму Тобі, 10 що даєш
спасіння царям, що визволяєш Давида, свого раба, від поганої зброї. 11
Визволи мене і спаси мене з руки
синів чужинців, яких уста заговорили
марне, і їхня правиця – правиця неправди. 12 Їхні ж сини, наче нові саджанці, посаджені в своїй молодості.
Їхні дочки гарні, прикрашені, наче
подоба церкви. 13 Їхні покої повні,
вони викидають з цього в це. Їхні
вівці багатоплідні, що множаться на
своїх дорогах, 14 їхні воли товсті.
Немає падіння огорожі ані проходу,
ані крику на їхніх вулицях. 15
Блаженним назвали народ, в якого
так є. Блаженний народ, в якого
Господь – його Бог!

(Хвала`, двDва, рм~д”)1
ъзнесђ` т^я б~е мой цр~ю мой. и^ блsвю
и^мя твое в# вњкъ, и^ въ вњкъ вњка”
На всякъ дн~ь блsвя` т^я, и^ въсхвалю`
и'мя твое в# вњкъ, и^ въ вњкъ вњка”
Ве'лїй г~ь и^ хваленъ ѕњло`, и^ вели'чїю е^го нњсть
конца`” Ро'дъ и^ ро'дъ въсхва'лятъ дњ'ла твоя,
и^ си'лђ твою възвњстятъ” Вели'колњпїе сла'вы
ст~ы'ня твоея` възгл~ютъ, и^ чюдеса` твоя
повњдятъ” и^ си'лђ стра'шныX твои^хъ рекђтъ, и^ величїе твое повњдятъ” Па'мять
мнѓ'жества бл~гости твоеа` эTрыгнђтъ, и^
пра`вдою твоею възра'дђются” ще'дръ и^ млsтивъ г~ь, долготрьпњливъ и мнѓ'гомлsтивъ”
Бл~гъ г~ь вся'ческымъ, и^ щедро'ты е^го на
всњхъ дњлехъ е^го” да исповњдяTся тебњ г~и
вс^я дњ'ла твоя, и^ прпDбнїи твои` да блsвятъ
т^я” Сла'вђ црsтвїа твое^го рекTђ, и^ си'лђ твою

1 Похавала Давидова. 144.
Піднесу Тебе вгору, мій Боже! Мій
царю! І поблагословлю твоє ім’я навіки і навіки – віків. 2 На кожний
день благословитиму Тебе! І похвалю_твоє ім’я навіки і навіки віків. 3
Великий Господь і дуже хвалебний! І
Його величності немає кінця. 4 Рід і
рід хвалитиме твої діла! І сповістять
твою силу. 5 Розкажуть про величність слави твоєї святині і сповістять
твої чуда. 6 І розповідатимуть про силу твоїх страшних діл, і розкажуть
про твою величність. 7 Видадуть пам’ять множества твоєї доброти і зрадіють твоєю праведністю. 8 Щедрий і
милосердний Господь, довготерпеливий і дуже милосердний. 9 Добрий
Господь всім. І його щедрості на всіх
його ділах. 10 Хай Тобі визнаються,
Господи! Всі твої діла і твої преподобні хай Тебе благословляють! 11
Славу твого царства оголосять, і розкажуть про твою силу, 12 щоб об’я-
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вити людським синам твою силу і
славу величності твого царства. 13
Твоє царство – царство всіх віків. І
твоє володіння в усякім роді і роді.
13 Вірний Господь в усіх своїх словах, і преподобний в усіх своїх ділах.
14 Господь піднімає всіх, що падають, і випрямляє всіх скинених. 15
*Очі всіх надіються на Тебе, і ти
даєш їм їжу у відповідний час. 16 Ти
відкриваєш твою руку і все живе наповняєш добротою. 17 Праведний
Господь в усіх своїх дорогах і преподобний в усіх своїх ділах. 18 Господь
близький до всіх, що його прикликують, до всіх, що прикликують його в
правді. 19 Він зробить волю тих, що
Його бояться ,і почує їхнє благання, і
їх спасе. 20 Господь охороняє всіх,
що Його люблять, і вигубить усіх грішників. 21 Мої уста висмовлять господню хвалу! І хай всяке тіло поблагословить його святе ім’я навіки і навіки – віків.
Слава...

възгл~юT, сказати сн~овомъ члчsкыM силђ твою, и^
сла'вђ великолњпїа црsтвїа твоего” Црsтво твое,
црsтво всњхъ вњкъ, и влDчество твое въ всякоM
родњ и^ ро'дњ” Вњ'ренъ г~ь въ [всњхъ]2 словесехъ
своиX, и^ прпDбнъ въ всњхъ дњлехъ своиX” ПоDе'млеT
г~ь вс^я низпадающая, и^ і^справля'етъ вс^я
низве'рженыа” *ѓ'чи всXњ на тя ё^поваютъ, и^
т^ы дае'ши (и^м# пи'щђ)3 въ бл~говре'мя” эTверза'еши ты рђкђ твою, и^ насы'щаеши вся'ко живо'тно бл~говоленїа” Пра'веденъ г~ь въ всњхъ пђтехъ своиX, и прпDбнъ въ всњхъ дњлехъ своиX”
Близъ г~ь всњм# призывающыM и&, всMњ призыва'ющиM и& въи'стинђ” Во'лю боя'щиXся е^го сътворитъ, и^ мл~твђ и^х# ё^слы'шиT, и^ сп~се'тъ
и^хъ” Хранитъ г~ь вс^я любя'щая е^го, и^ вся
грњшникы потреби'тъ” Хвалђ` гн~ю въз#гл~ютъ
ё^ста` моа, и да блsвиT вся'ка плоть и'мя ст~о'е
е^го, в# вњкъ и^ въ вkњ вњка”
(Слvа,)

1 Алилуя. Ангея і Захарія. 145.
Хвали, моя душе, Господа! 2 Похвалю Господа в моїм житті! Співатиму моєму Богові, доки я є! 3 Не покладайте надію на князів, на людських синів, в яких немає спасіння. 4
Вийде його дух і повернеться до своєї землі. В тому дні згинуть всі його
задуми. 5 Блаженний, кому Бог Якова – його помічник. Його надія на
свого Господа Бога, 6 *що створив
небо і землю, море і все, що в них,
що береже правду навіки, 7 що чинить суд скривдженим, що дає голодним їжу. Господь звільняє зв’язаних!
8 Господь робить сліпців мудрими!
Господь піднімає скинутих! Господь
любить праведників! 9 Господь охороняє приходька, приймає сироту і
вдову і вигубить дорогу грішних! 10
Господь зацарює навіки! твій Бог, Сіоне, в рід і рід!

(а^ллїлђїа, а^гге'а, і^ заха'рїа, рм~е)1”
вали` дш~е моа г~а, въсхвалю г~а в# жївотњ` мое'м#” пою` б~ђ моемђ, дондеже
е^смь” Не надњитеся на' кн~ѕя, [-]2 на'
сыны члчsкыа, в ниXже нњсть сп~се'нїа” И$зы'детъ дх~ь е^го, и^ въз#врати'тся в# зеMлю свою.
в# тои дн~ь поги'бнђтъ вс^я помышле'нїа [е^го]3”
Блаже'нъ, е^мђже б~ъ і^а'ковль помощник# [е^го]4,
ё^пова'нїе е^го, на' г~а б~а своего” *Сътво'ршаго
нб~о и^ зе'млю, мо'ре, и^ вс^я ја%же в ниX” Храня'щаго и'стинђ в# вњкъ, творя'щаго сDђ ѓ^би'димыM, даю'щаго пи'щђ а%лчющыM” г~ь рњшиT ѓ^кова'нныX, [г~ь ё^мђдряеT слњпця” г~ь възводїтъ
низверже'ныа]5, г~ь любиT правеDникы” г~ь храниT
пришельца, си'ра и^ вдовђ` прїе'млет#, и^ пђть
грњш#ныX погђби'т#” въцр~и'тся г~ь в# вњк#, б~ъ
твой сїѓ'не, в роD и^ родъ”

1 Алилуя. 146.
Хваліть Господа, бо добрий псалом! Нашому Богові хай солодкою
буде хвала! 2 Господь будує Єрусалим – Він збере розсіяних Ізраїля. 3
Він оздоровляє побитих серцем і обв’язує їхні побиття. 4 Він числить
множество звізд і їм всім називає імена. 5 Великий Господь наш, і велика
його сила! І його розумові немає числа! 6 Господь приймає лагідних, впокоряє ж грішників до землі. 7 Почніть Господеві у визнаванні! Співайте нашому Богові на гуслях! 8 Тому,
що покриває небо хмарами, приготовляє дощ землі, що видає зелень на
горах і траву на службу людям, 9 що

([а^ллилђїа]1, рм~ѕ)2”
вали'те г~а, ја%ко бл~гъ, ўалоM бв~и на'шемђ, да насладиTся хвале'нїе” ЗижDаи` і^ерsли'ма г~ь, [-]3 раз#сњянная і^ил~ева събереT” И$сцњля'аи` съкрђше'ныа срDцем#, и^ ѓ^бяза'а
съкрђше'нїа и^хъ” И$зчитааи` множество ѕвњздъ,
и^ всMњ и^мъ и^мена` нарица'а” Ве'лей г~ь нашь, и^
велїа крњпость е^го, и^ ра'зђмђ е^го нњсть числа”
Прїе'мля кроткы'а г~ь, смиря'а же грњшникы
до земля” Начнњте гв~и въ и^сповњданїи, по'ите бв~и на'шемђ в# гђслеX” ѓ^дњва'ющемђ нб~о
ѓ^блакы, гото'вающемђ земли` дожDь” Прозяба'ющемђ на гораX сњно, и^ травђ на слђж'бђ чл~ком#.
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дающемђ ско'тоM пи'щђ иX, и^ *птенцеM врановоM
призыва'ющым# и&” Не в си'лњ коньстњи въсхо'щетъ, ни в# лы'стеX мђжескыхъ бл~говолитъ”
Бл~говолитъ г~ь на боя'щыXся е^го, и^ на ё^пова'ющыхъ на млsть е^го”
(а^ллилђїа, а^гге'а, и^ заха'рїа рм~з)1”
охвали` і^ерsли'мъ г~а, хвали` б~а твоего
сїѓ'не” ЈА/ко ё^крњпи` верея` вратъ твоиX,
блsви сн~ы твоя в тебњ” (ЈА/ко положи`)2
предњлы твоа ми'р#, и тђ'ка пшени'чна
насыща'а т^я” Посылааи` сло'во свое` земли`, до скорости тече'тъ сло'во е^го” даю'щаго снњгъ [свой]3
ја%ко во'лнђ, м#глђ` ја%ко пе'пелъ посыпа'ющаго”
Мета'ющаго го'лоть свой ја%ко хлњбы, проти'вђ
лицђ мра'за е^го кт^о постои'тъ; послетъ сло'во
свое`, и^ і^стаетъ я&” д#хне'тъ дх~ь е^го, и^ потекђтъ во'ды” Възвњщааи` слово свое і^а'ковђ, ѓ^правда'нїа и^ сђдбы своя і^ил~еви” Не сътвори` та'ко
вся'комђ ја%зы'кђ, и^ сђдбы` своа не сказа` и^мъ”
(Слvа)

а~ мѓ= а~
е^реMа і~
и^ н~а
ўлMѓ рл~е

дає скотині їхню їжу і *пташатам ворон, що до нього кличуть. 10 Він не
милуватиметься силою коня ані литки чоловіка не до вподоби. 11 Господь милується тими, що Його бояться, і тими, що поклали надію на його
милосердя!
1 Алилуя. Ангея і Захарія. 147.
Похвали, Єрусалиме, Господа!
Хвали твого Бога, Сіоне! 2 Бо Він
скріпив засуви твоїх брам, поблагословив в тобі твоїх синів. 3 Бо поклав
твої границі мирними і насичує тебе
жиром пшениці, 4 Посилає землі своє
слово, швидко біжить його слово. 5
Він дає свій сніг, наче вовну, іній посипає, наче попіл, 6 кидає свій лід,
наче хліби. Хто встоїть проти лиця
його морозу? 7 Пошле своє слово – і
розтопить їх. Подме його духом – і
води попливуть. 8 Сповіщає своє слово Якову, свої оправдання і судьби
Ізраїлеві. 9 Він не зробив так ніякому
народові і не об’явив їм свої судьби.
Слава...

(а^ллилђїа а^гге'а и^ заха'рїа рм~и)1”
вали'те г~а съ нбsъ, хвали'те е^го в# вы'шниX” хвали'те е^го вс^и а'гг~ли е^го, хвали'те е^го вс^я си'лы е^го” хвали'те е^го
слн~це и^ лђна`, хвали'те е^го вс^я ѕвњзды
и^ свњтъ” хвали'те е^го нб~са нбsъ, *и^ вода` ја^же
превы'ше нб~съ, да въсхва'лятъ и'мя гн~е” ја^ко
тои рече', и^ бы'шя. тои повелњ, и^ съз#да'шася” Поста'вї я& в# вњкъ, и^ въ вњкъ вњка” повелњнїе положи, и^ не ми'мои'детъ” хвали'те г~а
эT земля`, змие'ве и^ вся безнDы” ѓ^гнь, грDа,
снњгъ, го'лоть, дђхъ бђ'рен#, творя'щая сло'во
е^го” Го'ры, и^ вси хо'лми. дре'ва плодоно'сна, и^ вси`
ке'дри” ѕвњрїе и^ вси` скоти`. га'ды, и^ пти'ця
перна'ты” цр~їе зеMстїи&, и^ вси` людїе. кн~ѕи, и^
вси` сђдїе земтсїи&” ю'ношя, и^ дв~ы. ста'рцы съ
ю'нотами, да въсхва'лятъ и%мя гн~е, ја^ко възнесе'ся имя то'го е^ди'ного” и^сповњданїе е^го на
земли` и^ на нбsи, и^ възнесетъ ро'г# люди'и своиX”
Пњснь всњмъ прпDбнымъ е^го, сн~ово'мъ и^і^л~евомъ, людемъ приближя`ющимся е^мъ”

1 Алилуя. Ангея і Захарія. 148
Хваліть Господа з небес! Хваліть
Його на висотах! 2 Хваліть Його всі
ангели його! Хваліть Його всі сили
його! 3 Хваліть Його сонце і місяць!
Хваліть Його всі звізди і світло! 4
Хваліть Його небеса небес *і вода,
що понад небесами! 5 Хай похвалять
господнє ім’я, бо Він сказав – і
сталося. Він заповів – і створилося. 6
Поставив їх навіки і навік – віку.
Поставив наказ – і не мине. 7 Хваліть
Господа з землі змії і всі безодні! 8
Вогонь, град, сніг, лід, дух бурний,
що чинять його слово. 9 Гори і всі
вершки, плодоносні дерева і всі кедри, 10 звірі і вся скотина, плазуни і
оперені птахи. 11 Царі землі і всі
народи, князі і всі судді землі, 12
юнаки і дівчата, старці з молодими.
13 Хай похвалять господнє ім’я, бо
вгору піднялося ім’я Його одного!
Його визнавання на землі і небі! 14 І
піднесе ріг свого народу. Пісня всім
його преподобним, синам Ізраїлевим,
народові, що до нього наближається.

(а^ллилђїа, рм~џ)1”
ъспо'йте гв~и пњснь но'вђ, хваленїе е^го в#
цр~кви преподо'бныхъ” да възвесели'тся
і^ил~ь ѓ^ сътво'ршемъ е^го, и^ сн~ове сїѓ'ни
възрадђются ѓ^ цр~и свое'мъ” да въсхва'лятъ и'мя е^го в# ли'цњ, в# тљ=мпанњ и^
ўалтыри да пою'тъ е^мђ” ЈА/ко бл~говолитъ г~ь

1 Алилуя. 149.
Заспівайте Господеві нову пісню.
Його похвала в церкві преподобних.
2 Хай розвеселиться Ізраїль Тим, що
його створив! І сини Сіону хай зрадіють своїм царем! 3 Хай похвалять
його ім’я в хорі! На тимпані і псалтирі хай Йому співають! 4 Бо Господь
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любить свій народ і піднесе лагідних до спасіння. 5 Похваляться
преподобні у славі і зрадіють на
своїх ліжках. 6 Божі підношення в
їхнім горлі. І обосічні мечі в їхніх
руках, 7 щоб чинити помсту між
народами, оскарження в народах, 8
зв’язати їхніх царів путами і їхніх
славних ручними залізними кайданами, 9 щоб зробити в них написаний суд. Ця слава є для всіх його
преподобних.

в# лю'дехъ своихъ, и^ възнесе'тъ крот#кыа въ сп~сенїе” Въсхва'лятся преподобнїи в# славњ, и^ възрадђются на ло'жехъ свои'х#” Възноше'нїа бж~їа в#
горта'ни и'х#, и^ мечи` ѓ^бою'дђ ѓ^стры в рђкахъ
и^хъ. сътворити эTмще'нїе въ ја%зы'цехъ, ѓ^бличе'нїа в# людехъ” Связа'ти цр~я иX пђты, и^ сла'вныа иX рђчны'ми ѓ^ко'вы желњзными, сътвори'ти в
нихъ сђдъ напи'санъ” Сла'ва с^и е^сть всњмъ
прпDбнымъ е^го”

1 Алилуя. 150.
Хваліть Бога у його святих! Хваліть Його в закріпленні його сили!
2 Хваліть Його в силах його! Хваліть Його за множеством його величності! 3 Хваліть Його в трубнім
голосі! Хваліть Його на псалтирі і
гуслях! 4 Хваліть Його на тимпані і
хором! Хваліть Його в струнах і
органах! 5 Хваліть Його в милозвучних цимбалах! Хваліть Його в
цимбалах оклику! 6 Все, що дише,
хай хвалить Господа!
Слава...

(а^ллилђїа, р~н)1”
вали'те бг~а въ ст~ыхъ е^го, хвали'те е^го
въ ё^тверже'нїи силъ е^го” Хвали'те е^го на
си'лахъ е^го, хвали'те е^го по премно'гомђ
вели'чествїю е^го” Хвали'те е^го въ гласњ
трђб#нњ, хвали'те е^го въ ўалты'ри и^ гђслехъ”
Хвали'те е^го в тљ=мпанњ и^ ли'цњ, хвали'те е^го
въ стрђнахъ и^ ѓ^рганњхъ” Хвали'те е^го в# кљ=мвалXњ доброгла'сныхъ, хвали'те е^го в# кљ=м#ва'лњхъ
восклица'нїа” Вся'ко дыханїе да хвали'тъ г~а” [-]2
(Сла'ва”)

1 Цей Давидів псалом написаний
окремо і поза числом. Коли він сам
боровся і вбив Ґоліята.
Малим був я між моїми братами
і молодший в домі мого батька. Я
пас овець мого батька. 2 Мої руки
зробили орган, і мої пальці настроїли псалтир. 3 І хто сповістить моєму Господеві? Сам Господь, сам
почує. 4 Він сам послав свого ангела і взяв мене від овечих отар
мого батька і помазав мене олією
свого намащення. 5 Мої брати гарні і великі, і Господь їх не уподобав. 6 Я вийшов назустріч чужинцеві, і він мене прокляв своїми ідолами. 7 Я ж, вирвавши в нього меч,
відрубав йому голову і забрав погорду з ізраїльських синів.

1-а пісня, пісня Мойсея з Виходу,
глава 15.
2-а пісня, пісня Мойсея з Второзаконня, глава 32.
3-а пісня, пісня Анни, матері пророка Самуїла, 1-а Царств, глава 2.
4-а пісня, молитва святого пророка
Аввакума, глава 3.
5-а пісня, пісня святого пророка
Ісаї, глава 26.
6-а пісня, молитва прорка Йони,
глава 2.
7-а пісня, трьох святих юнаків у
пророка Даниїла, глава 3.

Сеи ўало'мъ ѓ^собъ пи'санъ, (и^ внњ`
числа`, двDвъ)1. е^гда е^ді'нъ бра'ся,
(и^ ё^би'тъ) голїа'џа”
а'лъ бњхъ в# братїи моей, и^ ю^ннњишїи
в# домђ эTц~а моего, пасяхъ ѓ^вця` эTц~а
мое^го” Рђцњ мои` сътворишя ѓ^рганъ, и^
пе'рсти мои` съста'виша ўалты'рь” И$ кто`
възвњсти'тъ гв~и моемђ; самъ г~ь, самъ ё^слы'шитъ” Самъ посла` а%гг~ла своего, и^ і^зятъ
м^я эT [па'ств#]2 ѓ%вчыX эTц~а мое^го, и^ пома'за м^я
е^ле'ѓM пома'занїа своего” Бра'тїа моя добри и^ вели'цы, и^ не бл~говоли в ниX г~ь” Изыдохъ въ срњтенїе и^ноплеме`нникђ, и^ проклятъ м^я и'долы
свои'ми” А/зъ же и^сто'ргъ (ме'чъ эT него)3, ѓ^без#главихъ е^го, и^ эTја%хъ поноше'нїе эT сн~о'въ і^ил~евъ”

а~ пњ'снь, пњснь мољ=се'ѓва, эT и^схо'да, глvа, е~і”
в~ пњснь, пњснь мољ=се'ѓва, в#тора'го зако'на, глvа,
л~в”
г~ пњснь, пњснь а%ннина, ма'тере самђи^ла прoрка,
а~ црsтвъ, глvа, в~”
д~ пњснь, мл~тва ст~го прoрка а^вва'кђма, глvа, г~”
е~ пњснь, пњснь ст~го і^са'їа прoрка, глvа, к~ѕ”
ѕ~ пњснь, моли'тва и^ѓ'ны пророка, глvа, в~”
з~ пњснь, ст~ыхъ трїехъ ѓ^трокъ, в# прoркђ даниl,
глvа, г~”
978
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и~ пњснь, пњнїе ст~ыX трїех# ѓ%трок#, в# прoркђ
даниl, глvа, г~”
џ~ пњснь, пњснь прест~ыя бц~а, е^ља'гг~льскаа лkЂ
глvа, а~, заq, д~”
і~ пњснь, пњснь ст~го прoрка заха'рїи эTц~а прDтечева, лkђ глvа, а~, заq, д~”

8-а пісня, спів святих трьох юнаків
у пророка Даниїла, глава 3.
9-а пісня, євангельська пісня Пресвятої Богородиці, Лука, глава 1,
початок 4.
10-а пісня, пісня святого пророка
Захарії, батька Предтечі, Лука,
глава 1, початок 4.

Початок Соломонових
приповідок
Глvа, а~”

ўлоM р~і
е^клеZ а~

і^сі'а н~џ
криM г~

ри'тча [соло'моня]2 сн~а дввDа и^же црsтвова
въ (і^ил~ьтњх#)3” разђмњти прмDрость и^ наказа'нїе. разђмњти же словеса` мђ'дростїи”
Прїа'ти же и^зви'тїе словесъ, (и^ разреше'нїе
гада'нїи)” Разђмњти же пра'вдђ (и^ и'стиннђ)4, и^
сђдъ и^справля'ти” да да'стъ незло'бивымъ хђдож#ство” ѓ%трокђ же ю'нђ, чю'в#ствїе, и^ прмDрость” сего (-)5 послђшавъ мђ'дрыи, премђдрње
бђ'детъ” А$ разђ'мныи, строи'телство стя'житъ” разђмњ'етъ же при'тча и^ те'мно сло'во.
гл~анїа же премDрыхъ и^ гада'нїа” *Нача'ло прмDрости страхъ [гн~ь]6” ра'зђм# же, бл~гъ всњмъ творя'щиM ю&” Бл~говњ'рїе же на б~а, (и^) нача'ла чю'в#ствїа” прмDрость же и^ наказа'нїе, нечести'вїи
ё^ничижа'ютъ” Слы'ши сн~ђ наказа'нїе эTц~а твоего, и^ не эTри'ни наказа'нїа мт~ре твоея” Вњне'цъ
бо (блгDти)7 прїимеши на твоем# връсњ, и^ гри'внђ зла'тђ ѓ^ своей выи” Сн~е да не (прельстя'тъ
тебе)8 мђжи нечестивїи, не въсхощи` (же) а%ще
ё^молятъ т^я гл~ющи. пои^ди` с на'ми причасти'ся крови, покры'емъ же в земли` мђжа пра'веDна без# пра'вды. по'жрем# же е^го, ја%ко а'дъ жива”
и^ во'змемъ (па'мять е^го)9 эT земля`, стяжа'нїе
е^го мно'го прїимемъ. и^спо'лнимъ (-)10 домы наша коры'стїю, жре'бїи же тво'и положи` с на'ми.
ѓ'бще же влагалище стя'жемъ вси`, и^ вре'тище
е^ді'но да бђ'детъ (всњмъ) намъ” Не ходи` в
пђть с ними, ё^клони же но'гђ твою эT стезъ
и^хъ” *Но'гы бо и'хъ, на зло` ри'щђтъ, и^ ско'ры
979

Глава 1
1 Приповідки Соломона, Давидового сина, який царював між ізраїльтянами. 2 Пізнати мудрість і
повчання, зрозуміти ж слова мудрості, 3 прийняти ж вислови слів і
розв’язання загадок, зрозуміти
справедливість і правду і правильно судити суд, 4 щоб Він дав хитрість незлобним, а молодому слузі
сприйняття і премудрість. 5 Послухавши це, мудрий стане мудрішим,
а розумний придбає настановлення,
6 пізнає ж притчу і темне слово, вислови ж мудрих і загадки. 7 *Початок премудрості – страх господній,
а добре розуміння – всім, що його
чинять. Побожність же до Бога – і
початок сприймання, а безбожні
погорджують мудрістю і нагадуванням. 8 Послухай, сину, нагадування твого батька і не відкидай нагадування твоєї матері. 9 Бо одержиш вінець ласки для твого верху і
золотий ланцюжок для своєї шиї.
10 Сину, хай тебе не обманять безбожні чоловіки, ані не бажай, коли
проситимуть тебе, кажучи: 11 Ходи
з нами, стань учасником крові, неправедно ж скриємо в землі праведного чоловіка, 12 пожеремо ж його
живим, так як ад, і заберемо пам’ять його з землі, 13 заберемо його великий маєток, наповнимо наші
доми здобиччю. 14 Кинь же з нами
твій жереб, а всі придбаємо спільний гаманець, і хай нам всім буде
один мішок. 15 Не ходи в дорогу з
______
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ними, зверни ж твою ногу з їхніх стежок, 16 *бо їхні ноги біжать до зла і є
швидкі на пролиття крові. 17 Адже
не без причини натягнуті є сітки для
птахів, 18 бо вони учащають у вбивстві, збирають собі зло, а знищення
законопереступних чоловіків погане.
19 Це є дороги всіх, що чинять беззаконня, бо безбожністю гублять свою
душу. 20 Мудрість оспівується на дорогах, а на шляхах провадить сміливість, 21 на верхах оборонних стін
проголошується, а при брамах, при
сильних, вона сидить і при брамах
міста сміливо говорить. 22 Отже,
скільки років незлобні держаться
праведності – не засоромляться. А
безумні, ставши безбожними, є любителями гордощів, вони зненавиділи пізнання 23 і стали вартими картання. Ось вам представляю вислови
мого духа, навчу ж вас мого слова. 24
*Оскільки я закликала і ви мене не
почули, видавала слова і ви не сприймали, 25 але відкидали мої поради і
не сприйняли мої картання. 26 Тому і
я висмію вашу погибель, зрадію ж
завжди, коли на вас прийде знищення, 27 або як надійде на вас замішання, знищення нагло надійде, подібно до бурі, або коли на вас прийде
скорбота і облога міста. 28 Бо буде,
що коли покличете до мене, я ж не
вислухаю вас. Мене шукатимуть злі і
не знайдуть, 29 бо зненавиділи мудрість і не вибрали господній страх, 30
бо не побажали послухатися моїх порад, кпили ж з моїх картань. 31 Тому,
отже, їстимуть плоди своїх доріг і
наситяться своєю безбожністю. 32 Бо
томущо образили малят, будуть вбиті, випробування вигублює безбожних. 33 Хто ж мене слухає, поселиться в надії. Він спочине від всякого зла без страху.

Глава 2
1 Сину, якщо прийнявши мої слова і заповіді, в собі заховаєш, 2 твоє
вухо послухає мудрість і приставиш
твоє серце до сприймання – дали й на
повчання твоєму синові. 3 Бо якщо
прикличеш мудрість і даси твій голос
розумінню, шукатимеш же пізнаня
великим голосом, 4 і якщо шукатимеш її, як срібло, як скарби її шукатимеш, 5 тоді пізнаєш господній
страх і знайдеш боже пізнання. 6 Бо
Господь дає мудрість, і від його лиця
пізнання і розуміння, 7 і збирає спасіння, як скарб, тим, що випрямлюються, охороняє ж їхній хід, 8 збереже дорогу оправдань і збереже дорогу тих, що його хвалять. 9 Тоді
зрозумієш праведність і суд і випрямиш все твоє добро. 10 Бо якщо муд-
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(сђть) на проли'тїе крове” Не (бес пра'вды бо)11
пропина'ются мрежа пернатымъ, тїи бо ё^бїе'нїю ѓ^бща'ются, събира'юT себњ злаа” разрђше'нїе же мђже'и законопрестђп#никъ зл^а” Се^
(сђть пђтїе)12 всXњ творя'щихъ безако'нїе, нечестїем# бо, (дш~ю свою`)13 эTе'млютъ” прмDрость
въ и^схо'дищихъ пое^тся. в пђтехъ же дръзнове'нїе в#во'дитъ” На връсњх# же стњ'нъ забра'лныхъ проповњ'дђе'тся, въ вра'тњхъ же силныхъ присњди'тъ, (и^) въ вра'тњхъ (-)14 гра'да
дерза'ющи гл~етъ” е^ли'ко ёб^о лњтъ незло'бивїи
дръжаTся пра'вды не постыдя'тся. а^ безђ'мнїи, досаже'нїю сђть по'хотницы, нечести'вїи
бы'вше” Възненавидњша чю'в#ствїе, и^ пови'нни
бышя ѓ^бличе'нїемъ” Се^ преDлага'ю вамъ, мое^го
дх~а гл~анїе. наё^чю же ваs мое^мђ словеси” *Поне'же зваX и^ не послђшасте (мене), (-)15 простира'хъ словеса` и^ не внима'стњ. но эTмњта'сте
моя` совњти, (и^) мои'хъ (-)16 ѓ^бличе'нїи [не
внима'сте]17” Тњм#же и^ а'зъ вашеи поги'бели посмњю'ся, пора'дђю же ся всегда`, а%ще прїидетъ вамъ погы'бель. (и^ли ја%ко млъва на вы
внезаа^пђ)18 разоре'нїе (-)19 подобно бђ'рїи прїидеT,
[и^л^и]20 е^гда` (вамъ прїидетъ)21 печа'ль и^ гра'дђ
ѓ^бъстоя'нїе (-)22” Бђдетъ бо е^гда` призове'те
мя, а%з# же не послђшаю ваs. взы'щђтъ мене
злїи и^ не ѓ^бря'щTђ” Възненавидњшя бо прмDрость” (и^) страха (-)23 гн~я, не и^зво'лишя” Не
хотя'хђ (бо) (внима'ти мои^хъ совњтъ)24, подража'хђ бо моя` ѓ^блече'нїа. тњм#же ё^бо снњ'дятъ своиX пђтїи плоды`, и^ свое'я не'чести насы'тятся. зане` б^о ѓ^би'дяхђ младыя ё^бїе'ни
бђдTђ, (-)25 и^спыта'нїе нечестивыя, гђ'бит#”
Слђшаай же мене` всели'тся на ё^пова'нїе, (и^же)26 без#млъствиT без# стра'ха, эT всякого зла”

Глvа, в~”
н~е, а%ще прїимъ гл~ы моя (и^) за'повњди
(в себњ с#кры'еши)1” Послђшаетъ премђ'дрости твое` ё'хо. и^ приложи'ши срDце свое
ра'зђмђ” (Приложи'ша и^)2 в наказа'нїе сн~ђ
твое^мђ. а%ще бо премђ'дрость призове'ши и^ ра'зђмђ даси` глаs твои. чю'в#ства же в#зы'щеши,
(гла'сомъ великымъ)3” И$ а'ще взы'щеши ея`, ја%ко сребра (-)4 ја%ко сокровища пои'щеши еа`” тогда разђмњеши боја^знь гн~ю и^ ра'зђмъ бж~їи ѓ^бря'щеши” ја%ко г~ь даеT премђ'дрость, и^ эT лица`
е^го позна'нїе, и^ ра'зђмъ” и^ щади'тъ и^справля'ющимъ сп~снїе. защища'етъ [же]5 ше'ствїа
и^хъ, (съхранитъ)6 [пђть]7 ѓ^правда'нїи. и^
пђть хва'лящимъ е^го съхранитъ” Тогда` разђмњ'еши правдђ и^ сђдъ, и^ і^справиши вся
980
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(твоя)8 бл~гая” А/ще бо прїидетъ премђ'дрость
в# твое` помышле'нїе, а^ чю'в#ство дш~и твоеи добро быти и^зво'лится” Совњтъ до'бръ съхранитъ
тя, смышле'нїе же преподобно съблюде'тъ тя.
да и^зба'витъ тя эT пђти` зла, и^ эT чл~ка
гл~юща, ничто'же вњрно” (А$)9 ѓ^ста'вльшеи пђти`
пра'выя ходи'ти пђтемъ (непра'вымъ)10, (и^)
веселя'щихся ѓ^ злыX и^ ра'дђющеся ѓ^ сверше'нїи
зла. и'хже пђти стропо'тни, (-)11 скривлена колеса`
и^хъ дале'че тя (створя'тъ)12 эT пђти` пра'ва.
и^ чю'жда эT пра'веDныя мы'сли” Сн~е да не (пости'гнетъ тя)13 золъ совTњ ѓ^ставля'а ё^че'нїе
ю%ности, и^ (забывыи завњтъ бж~їи)14. положи'лъ
бо е%сть при смерти домъ свои, и^ въ а'дъ съ
(безђ'мными)15 колеса` своя” Вси ходя'щеи по немъ
не възвратя'тся, ниже пости'гнђтъ сте'зъ
пра'веDных#” ни бо пости'гнетъ иX лњта живота”
А/ще бо бышя ходили в пђти` бл~гы, ѓ^брњ'ли
ё^бо бышя стезя` пра'веDных# гла'дкы” Бла'зи бђдђтъ жи'тели на земли`, незло'бивїи же ѓ^ста'нђтъ на не'и” ја%ко пра'вїи насе'лятъ зеMлю, (-)16
прпDбнїи ѓ^ста'нђтъ на не'и” *Пђтїе нечести'выхъ эT земля` погы'бнђт#, законопрестђ'пницы
же, и^зри'нђт#ся эT нея`”

рість прийде до твого розуму, а
сприймання вважатиметься добрим
для твоєї душі, 11 добра рада тебе
обереже. Преподобне ж розуміння
тебе берегтиме, 12 щоб спасти тебе
від дороги зла і від людини, що не
говорить нічого вірного. 13 А ті,
що покинули праведні дороги, щоб
ходити неправедними дорогами, 14
і що веселяться злом і радіють довершенням зла, 15 яких дороги погані, їхні колеса викривлені, 16 далеко тебе відставлять від дороги
праведності і чужим зроблять від
праведної думки. 17 Сину, хай тебе
не захопить погана порада, покидаючи навчання молодості і забувши
божий завіт. 18 Бо він поклав свій
дім при смерті і свої колеса в аді з
безумними. 19 Бо всі, що ходять за
ним, не повернуться ані не осягнуть стежок праведних, ані не обіймуть їх роки життя. 20 Бо якщо б
ходили добрими дорогами, отже,
знайшли б гладкі стежки праведних. 21 Добрими будуть жителі на
землі, незлобні ж залишаться на
ній. Бо праведні заселять землю,
преподобні на ній залишаться. 22
*Дороги безбожних пропадуть з
землі, законопереступники ж викинуті будуть з неї.

Глvа, г~”

Глава 3

н~е* мои гл~ы зако'на не забыва'й. гл~ы же
моя`, да съблюде'тъ твое срDце” длъготђ`
бо житїя`, и^ лњта жи'зни и^ ми'ра приложитъ ти” Млsтыня и^ вњ'ра, да не ѓ^ста'нђтъ тебе`, приложи' же я& на своей вы'и. [(и^)
напиши я& на скрижа'ли срDца твоего]1 и^ ѓ^бря'щеши бл~годать. И$ помышля'и до'брое преD
(бм~ъ)2 и^ чл~ки. бђ'ди (же) ё^пова'я всњмъ срDцемъ на б~а” А$ своею премђ'дростїю не велича'ися. въ всXњ пђте'хъ твоиX зна'и ея` да и^спра'витъ пђти твоя`” [-]3 *Не бђ'ди мђдръ ѓ^ себњ, бо'и же ся б~а и^ ё^клони'ся эT вся'кого зла`”
Тогда` и^сцњле'нїе бђдет# тњ'лђ твоемђ, и^ прилежа'нїе ко'стеM твои^мъ” *Чти` г~а эT пра'веDных#
твои^хъ трђдо'въ, и^ нача'ткы да'и е^мђ эT (пра'веDныхъ твои^хъ плодъ)4. да и^спо'лнятся жи'тниця твоя` мно'жествомъ пшени'ця, вино' же
точила твоя да и^стача'ютъ” *Сн~е не пренемага'и (в зако'нњ)5 гн~и, ни ѓ^слабњ'и эT него` ѓ^блича'емъ” Є$го'же бо лю'битъ г~ь, (того` и^) нака'зђе^тъ, (и^) бїе'тъ (-)6 вся'кого сн~а (эTц~ъ) е^го'же
прїе'млетъ” Блаженъ чл~къ и^же ѓ^брњте прмDрость. и^ смертенъ и^же ё^вњдњ прмDрость” Лђ'че
бо тђ кђпова'ти, не'жели зла'та и^ сребра` сокро'вища. дража'иши (-)7 е^сть ка'менїа многоцњ'ннаго”
981

1 *Мій сину, не забувай слова
заповідей. Твоє ж серце хай зберігає мої слова, 2 бо додадасть тобі
довжину життя, і роки життя, і мир.
3 Милостиня і віра хай не забракнуть в тебе, причіпи ж їх на своїй
шиї і напиши їх на таблиці твого
серця, і знайдеш ласку. 4 І думай
про добре перед Богом і людьми, 5
будь же той, що всім серцем надіється на Бога. А своєю мудрістю
не величайся, 6 знай її на всіх твоїх
дорогах, щоб випрямила твої дороги. 7 *Не будь мудрий самим собою, бійся ж Бога і зверни від всякого зла, 8 тоді буде оздоровлення
твоєму тілові і дбання за твої кості.
9 *Почитай Господа від твоїх праведних трудів, і дай йому первоплоди від твоїх праведних плодів,
10 щоб твої стодоли наповнилися
множеством пшениці, а твої токи
хай проливають вино. 11 *Сину, не
підупадай на силах в господньому
законі ані не слабни Ним караний.
12 Бо кого Господь любить, того й
картає, і батько бичує кожного сина, якого приймає. 13 Блаженна
людина, яка знайшла мудрість, і
смертний, який пізнав мудрість. 14
Бо краще її купувати, чим скарби
золота і срібла. 15 Дорожча є від
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найдорогоцінного каміння, проти неї
не поставиться нічого лукавого. Вона
добре знана всім, що наближаються
до неї. Все ж є її негідне, 16 бо довжина життя і роки життя в її правиці,
і в її лівиці багатство і слава. 16 З її
уст виходить справедливість, закон
же і милосердя носить на язику. 17 Її
дороги – добрі дороги, і всі її стежки
мирні. 18 Вона – дерево життя для
всіх, що її дотримуються, і тим, що
на неї впевнено покладаються, наче
на Господа. 19 Бог мудрістю заснував землю, підготував же мудрістю
небеса. 20 Його ж розумністю безодні були розбиті, хмари ж пролили роси. 21 Сину, не відійди, бережи ж
мою пораду і думку, 22 щоб твоя
душа жила і ласка була при твоїй
шиї. 22 Буде ж оздоровлення твоєму
тілові і додаток до твоїх костей, 23
щоб ти ходив впевнено в мирі по
всякій твоїй дорозі, а твоя нога не
спіткнулася. 24 Бо якщо сидиш, –
будеш без страху, якщо ж спиш, –
солодкий твій сон. 25 І не злякаєшся
страху, що приходить на тебе, ані нападу безбожних, що находить. 26 Бо
Господь буде на всіх твоїх дорогах і
скріпить твою ногу, щоб ти не спіткнувся. 27 Не припиняй добро чинити потребуючому, коли твоя рука
спроможна помагати. 28 Не говори:
Пішовши повернуся і завтра дам, коли ти є спроможний робити добро, бо
не знаєш, що принесе надходячий
день. 29 Не куй зла на твого друга,
що є приходьком і поклав на тебе
надію. 30 Не ворогуй нерозумно проти людини, щоб часом не вчинила
зло проти тебе. 31 *Не придбай погорди злих мужів ані не ревнуй їхнім
дорога. 32 Бо нечистий перед Господом всякий законопереступник, до
праведних же не причисляється. 33
Господня клятва в домах безбожних,
двори ж праведних благословляться.
34 Господь протиставиться гордим,
покірним же дає ласку. 35 Мудрі успадкують славу, безбожні ж піднімають безчестя.

Не проти'вится е'и ничтоже лђкаво, зна'чна
е^сть всњмъ приближа'ющимся е'и” Вся'ко же
(-)8, недосто'йно е'и е^сть. долгота` б^о житїя` и^
лњта живота`, в# десници е^я`. (и^) в шђ'ици (-)9
е^я`, богаTство и^ сла'ва” эT ё%стъ е^я` и^схо'дит#
пра'вда, зако'нъ же и^ млsть на ја%зы'цњ но'ситъ”
Пђтїе е^я`, пђтїе добри. и^ вся стезя е^я`
ми'рны” дрњво живо'тное е^сть, всњмъ дръжа'щимся е^я`. и^ въскланя'ющеся на ню, ја%ко на'
г~а, тве'рда” б~ъ прмDростїю (зе'млю ѓ^снова)10, ё^гото'ва же нб~са мђ'дростїю. ра'зђмомъ (же)
[е^го]11, бе'здны съкрђши'шяся, ѓ%блацы же поточи'ша ро'сы” Сн~е не эTпади`, съблюди' же мои
совTњ и^ помышле'нїе” да поживе'тъ дш~а твоя,
и^ блгDть бђдетъ при (вы'и твое'й)12” Бђ'деT же
и^сцњле'нїе пло'темъ твои^мъ, и^ приложе'нїе [ко'стемъ твои^мъ]13” да хо'диши надњяся в
ми'ре, въ все'мъ пђти` твоемъ. а^ нога` твоа
не по'ткнется” А/ще бо сњди'ши, беZ боја%зни
бђ'деши. а%ще ли спи'ши, (сладокъ со'нъ
твои)14” и^ не ё^бои'шися страха нашеDша (на
тя)” н^иже ё^стрњмле'нїа эT нечести'выхъ нашеDша. г~ь бо бђдетъ на всњхъ пђте'хъ твои^хъ, и^ ё^тведи'тъ но'гђ твою да не по'ткнешися” Не эTи^ми бл~готвори'ти требђ'ющемђ,
е^гда` и%мать рђка твоя` помага'ти. не рци`
эTше'дъ (възвращђ'ся)15 и^ ё'трње да'м#” Си'лнђ
ти сђщђ бл~готвори'ти, не вњси бо что творитъ находя'и” Не кђ'и на' (дрђга свое^го)16 зла`,
прише'лца сђща и^ ё^пова'юща на тя” Не враждђ'и на чл~ка безђма`, да нњ'что на тя съдње'тъ зло`” *Не стяжи` злыхъ мђ'жїи поноше'нїе, ни възревнђи пђтемъ и^хъ” Нечи'стъ бо
преD гм~ъ вся'къ законопрестђ'пникъ” с пра'веDными же не счетава'ется” Кля'тва (гн~я)17 в домњхъ нечести'выхъ” двори' же правеDныхъ блsвя'тся” г~ь го'рдымъ проти'вится” смире'нымъ
же даетъ блгDть” Сла'вђ прмDрїи наслњ'дяT” нечести'вїи же (възно'сяT)18 досаже'нїе”

Глава 4

Глvа, д~”

1 Послухайте, діти, батьківське напоумлення і сприйміть пізнати розумність. 2 Даю вам добрий дар, не
покидайте мого слова. 3 Бо і я був
батькові послушним сином і улюблений перед лицем матері, 4 які говорили і мене повчали: Хай закріпиться
наше слово у твоєму серці. 5 Бережи
заповіді і не забувай, придбай розуміння, не відхилися від слів моїх уст
ані не нехтуй сказаним моїми устами.
6 Не покинь його – і пристане до тебе. Полюби його – і берегтиме тебе. 7
Початок мудрості – придбати муд-

услы'шите дњти наказа'нїе эTч~е. и^ вне'млњте разђмњва'ти помышле'нїе” даръ
бл~гъ даю` вамъ, (сло'ва)1 моего не ѓ^ставля'ите” Сн~ъ бо быхъ и^ а'зъ (послђшливъ эTц~ђ)2, и^ възлю'бленъ сыи преD лице'мъ
матере. ја%же гл~аста и^ ё^чяста мя” да ё^твержа'ется наше слово в# твоеM срDци. съхраня'и
заповњди (и^) не забыва'и” [стяжи разђм#]3, не
ё^клонися эT гл~ъ [ё^стъ моиX]4” (ниже пре'зри
гл~анїе моиX ё%стъ), не ѓ^ста'ви его и^ и^ме'тся
тебе. похощи е^мђ и^ съблюде'т# тя” (Нача'982

ўлMо л~ѕ
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токъ премDрости стяжа'ти премђдрость, и^ въ
вся'комъ стяжа'нїи твоемъ, стяжи` разђмђ”)
взы'щи е^го и^ възнесе'тъ тя. почти` е^я` да
тя ѓ^быи^метъ, да да'стъ главњ твоеи, вњне'ць блsвнъ” вњнце'м# же пи'щномъ защи'титъ
тя” Слы'ши сн~е и^ прїи^ми моа словеса`, и^ ё^мно'жатся лњта живота` твое^го. да ти бђ'дђтъ
мно'зи пђти животђ`” пђте'мъ бо прмDрости ё^чю тя, наставля'ю же тебе` на тече'нїа правая” а'ще бо хо'диши, не за'пнђтся (стопы
твоя`)5” а%ще ли тече'ши, не трђди'шися” И$ми'ся по мое наказа'нїе, не эTпђсти'ся” (-)6 съхрани
(я&)7 себњ в животъ твои” на пђть нечести'вых#
не наиди`” не възревнђ'и пђтеM законопрестђ'пникъ” на не'м#же мњ'стњ а%ще во'я берђтъ, не
наи^ди на то`, ё^клони'ся (-)8 эT нихъ и^ ра'зньстви” не ё^снђтъ бо а'ще зл^а не сотворя'тъ,
эTи'мется со'нъ эT ниX и^ не спят#” ти` б^о пита'ются пищею нечести'вою, вино'м# же нечести'вомъ ё^пиваюTся” пђти же пра'веDныхъ ја%ко
(ѓ%гнь)9 свњтящеся прехо'дятъ и^ просвњща'ютъ до'ндеже напра'вится дн~ь” а^ пђтїе нечести'выхъ те'мни, не вњ'дятъ (бо) ѓ^ что` претыка'ются” Сн~е, моиX гл~ъ внима'и, к мои'мъ
же словесем# прилагаи (ё%хо твое)10. да не ѓ^скђдњютъ и^сто'чницы твои`” храни` я& въ твоемъ
срDци животъ бо сђть, ѓ^брњтающимъ я&, и^
все'й плоти (твоеи бђдетъ) и^сцњле'нїе” всњмъ
храненїеM блюди твое срDце, эT си'хъ бо (сђть)
и^схо'дища животђ” эTи^ми эT себе` стропти'ва
ё^ста, и^ ѓ^би'дливы ё^стны, ја%ко далече эT тебе`
сотвори`” ѓ'чи твои`, пра'во да зри'та” (и^) вњ'цњ
(-)11 твои` да помавае^та пра'веDнаа, пра'ва тече'нїа
твори` твои'ма нога'ма” И$ пђти твоя` и^справля'и” не ё^клони'ся ни на' десно ни на шђ'е” Възрати' же (но'гђ твою)12 эT пђти` зл^а” пђти` б^о
десны'е, вњ'сть (г~ь)13. раз#враще'ни же сђть, и^же
ѓ^шђ'юю`” Ты' же права сотвори` тече'нїа твоя`”
хожде'нїа твоя`, в ми'рњ вари'тъ”

рість. І в усякому твоєму придбанні
придбай розуміння. 8 Шукай її – і
піднесе тебе вгору. Пошануй її, щоб
тебе огорнула, 9 щоб дала благословенний вінець твоїй голові, вінцем же їжі тебе оборонить. 10 Послухай, сину, і прийми мої слова – і
помножаться роки твого життя,
щоб тобі були численні дороги життя. 11 Бо навчаю тебе доріг мудрості, наставляю ж тебе на правильні
біжні. 12 Бо якщо ходиш, не спотикнуться твої стопи, якщо ж бігтимеш, не трудитимешся. 13 Прийми
моє напоумлення, не відкинь, бережи їх собі для твого життя. 14 Не
іди на дорогу безбожних, не ревнуй
доріг законопереступників. 15 На
якому лиш місці схоплюють вояки,
не іди до нього, відхилися від них і
будь іншим. 16 Бо не заснуть, якщо
не вчинять зла, забраним буде від
них сон і не сплять. 17 Бо ті годуються безбожною їжею, впиваються ж вином беззаконним. 18 Дороги
ж праведних, як вогонь, що блистить, ідуть попереду і світять, доки
не настане день. 19 А дороги безбожних темні, бо не знають об що
спотикнуться. 20 Сину, сприйми
мої слова, приклади ж твоє вухо до
моїх слів, 21 щоб не вичерпалися
твої джерела. Бережи їх у твоєму
серці, 22 бо життя є тим, що знаходять їх, і всьому твоєму тілі буде
оздоровлення. 23 Бережи твоє серце під всякою охороною, бо з них є
дороги життя. 24 Забери від себе
зіпсуті уста, і кривдячі губи зроби,
наче далекими від тебе. 25 Хай твої
очі правильно дивляться і твої повіки хай моргають праведне. 26 Правильні забіги роби твоїми ногами і
випрями твої дороги. 27 Не відхилися ані вправо ані вліво, поверни
ж твою ногу з дороги зла. 27a Бо
Господь знає дороги, що справа, викривленими ж є ті, що зліва. 27b Ти
ж правильними зроби твої забіги,
Він в мирі випередить твої ходіння.

Глvа, е~”

Глава 5

1

н~е (мои прмDрость) внима'и, к мои'мъ же
словесемъ прилага'и твое ё^хо. да съхрани'ши мы'сль бл~гђ” Чю'в#ствїе же моею ё^стнђ` заповњдаю тебњ” Не внима'и злњ женњ меD бо ка'плетъ эT ё^сте'нъ жены любодњ'ици” ЈА/же въ врњмя наслажда'етъ твой горта'нь послњ'ди же ё^бо го'рчїе жо'лчи ѓ^бря'щеши”
(-)2 И$зоѓ^стре'нъ па'че меча ѓ^бою^дђ ѓ^стра” Безђмїа бо но'ѕњ низво'дятъ прилњпля'ющая^ся
е'й смертїю въ а'дъ” стопы` же е^я` не ё^твержа'ются” На пђти бо живо'тны не нахо'дитъ,
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1 Мій сину, сприйми мудрість,
приклади ж твоє вухо до моїх слів,
2 щоб ти беріг добрий розум.
Сприймання ж моїх уст тобі заповідаю. 3 Не сприймай злої жінки, бо
мед капає з губ розпусної жінки.
Вона ж на час засолоджує твоє горло, 4 пізніше ж, отже, знайдеш її
гіркішою від жовчі, вигостренішою
більше від двосічного меча. 5 Бо
ноги безумності зводять смертю до
аду тих, що до неї пристають, її ж
стопи не закріплюються, 6 бо не
приходить на дороги життя, її ж
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забіги блудні і нерозумні. 7 Нині
ж,сину, послухай мене і не відкинь
моїх слів. 8 Далеко від неї зроби ти
твою дорогу і не наближайся до дверей її дому, 9 щоб ти не передав іншим твоє життя і твоє життя немилосердним; 10 щоб інші не наситилися твоєю силою, а труди ж твої
не ввійшли до чужих домів. 11 І розкаєшся в твоєму кінці, коли, отже,
будуть знищені частини твого тіла,
12 і скажеш: Як я зненавидів напоумлення, і моє серце відхилилося
від картання, 13 і я не послухав голосу, що мене картає, і до того, що
мене повчає, я не прикладав моє вухо. 14 Мало що не був я злим для кожного серед церкви і зібрання. 15
Сину, пий воду зі своїх посудин і зі
своїх криниць і джерел. 16 Хай тобі
не переливаються води з твого джерела і на твої дороги хай ідуть твої
води. 17 Хай будуть тобі одним, і
хай ніхто чужий не має участі з тобою, 18 і джерело твоєї води хай буде твоїм власним. І веселися з жінкою, що з твоєї молодості. 19 Олень любові і жереб’я твоїх ласк
хай говорить з тобою, твоя хай іде
за тобою і хай буде з тобою в усякому часі. Перебувай в усій любові
– і будеш розмножений. 20 Не будь
численним до чужої, ані не давай
обнятися руками не твоєї. 21 Бо дороги чоловіка є перед очима божими, на всі ж його забіги Він споглядає. 22 Адже переступи закону ловлять чоловіка, а кожний в’яжеться
шнурами своїх гріхів. 23 Цей вмирає з ненавченими, він буде відкинутий від множества свого життя, і
він гине через безумність.

блђ'дна же тече'нїя е^я` и^ не бл~горазђ'мна” Ны'нњ
же сн~е послђш'аи мене, и^ не эTвръзи моя` словеса`”
дале'че (эT нея сътвори' ти)3 (пђть твои)4, (и^)
не приближи'ся къ две'ремъ до'мђ е^я`” да не предаси и%нњмъ живота` твое^го, и^ твое^го живота`
неми'лостивомъ” да не насытяTся и%нїи твое^а
крњ'пости, а^ трђ'ды же твои въ домы тђ'ждая внидђтъ” И$ раска'ешися напослњдокъ [твои]5, внегда` ё^бо и^стрђтся пло'ти тњ'ла твое^го, и^ рече'ши ка'ко възненавидњ'хъ наказа'нїе. и^ эT
ѓ^бличе'нїи ё^клони'ся срDце мое, (и^) не послђш'аX гла'са
наказа'ющаго м^я, и^ къ ё^ча'щемђ м^я не прилагаX
ё%ха мое^го” Въ ма'лњ быX (ѕолъ всякомђ)6, посредњ
цр~кве и^ со'нмища” (Сн~е) пїи во'ды эT свои^хъ съсђ'дъ,
и^ эT свои^хъ стђде'нецъ (і^) и^сто'чникъ, да [-]7 прелива'ются тебњ во'ды эT твое^го и^сто'чника. (и^)
въ (-)8 твоя` пђти` да прохо'дяT твоя` во'ды, да бђ'дђтъ тебњ е^ді'номђ сђщђ, и^ да никтоже
тђжDь причастится тебњ, (і^) и^сто'чникъ твое^я воды` да бђ'детъ тебњ свои” И$ весели'ся съ
жено'ю ја%же эT ю'ности твое^я, е^лень любви и^
жре'бя твоиX блгDтїи да бесњдђетъ тебњ. твояy да послњдђетъ тебњ, и^ да е^сть с тобо'ю
въ вся'ко вре'мя” Въ (все'и любви съпребыва'яи,
и^)9 ё^мно'женъ бђ'деши. не мно'гъ бђ'ди тђ'ждїи, не'же ѓ^бя'тъ бђди рђка'ма не твое^а. преD
ѓ^чи'ма б^о сђть бж~їима пђтїе мђж'ђ, вся же
тече'нїя е^го съзира'етъ” зако'нопрестђпле'нїя (б^о)
мђ'жа ё^лавля'ютъ, плњни'цами же (грњ'хъ свои^хъ)10 ко'ждо затяза'ется” Сеи скончава'ется съ
ненаказа'нными, эT мно'жества же свое^го жи'тїя
и^звръжется. и^ погиба'етъ за безђ'мїе”

Глава 6

Глvа, ѕ~”

1 Сину, якщо даси запоруку за
свого друга, передаси ворогові твою
руку. 2 Бо власні уста – сильна сіть
для чолова, і він ловиться губами
своїх уст. 3 Сину, чини те, що я тобі заповідаю, і спасешся. Бо підеш
в руки злих через свого друга, будь,
не піддавайся. Розгніви ж твого
друга, за якого ти став запорукою,
4 не дай сну своїм очам ані не задрімай своїми повіками. 5 Щоб ти
спасся, наче сарна з засідки і наче
птах із сильця, 6 іди до мурашки, о
лінюху, і заревнуй, бачачи її дороги, і наберися мудрості від неї. 7 Бо
хоч вона не має промислу ані не
має наглядача, ані не є під володарем, 8 підготовляє собі їжу в жнива
і влітку ж робить велику заготовку.
8a Або йди до бджоли і навчися, якою роботящою є, а як чесно виконує роботу, 8b якої труди царі і

н~е а^ще порђча'еши за свое^го дрђ'га, предаси свою` рђ'кђ вра'гђ” Сњть б^о крњ'пка мђжђ свои ё^стнњ, и^ ё^вязаеT ё^стна'ми своихъ ё%стъ” Твори` сн~е ја%же а^зъ (заповњ'даю т^и)1 и^ сп~сешися, и^деши б^о въ рђ'цњ
злы'хъ за свои дрђ'гъ, бђди не ѓ^слабњя” Прогнњ'ваи же (-)2 дрђ'га свое^го е^гоже спорђчи, не
да'ждь сна` свои^ма ѓ^чи'ма, ни въздрњмли (вњкома свои^ма)3” да сп~сешися а^ки серна` эT тенета`,
и^ а^ки пти'ца эT склепцы`” И$ди` къ мравїи ЭO
лњ'ностиве и^ възревнђ'и ви'дњвъ пђти е^я`, и^
бђ'ди тоя` мђдрњ'и, ѓ^на б^о тяжа'нїю не сђщђ,
ни нђдя'щаго и^мђщи ни поD вла'стїю сђщи,
гото'витъ (с^и) в# жаTвђ пи'щђ, (и^) мно'го же въ
лњто тво'рит# ё^гото'ванїе” И$ли и^ди къ б#челњ,
и^ ё^вњжDъ ја%ко тяжа'телница е^сть, тяжа'нїе
же ја%ко пречи'сто тво'риT, е^я'же ё^си'лїе цр~и и^
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ниQ к~д

про'стїи къ зрDа'вїю прилага'ютъ, (и^) люби'ма же
е^сть всњми и^ сла'вима. поне` сђщи си'лою не'мощна, (н^о) прмDростїю почте'на преDвидњся” доко'лњ ЭO лњ'ностиве възлежи'ши, ко'гда же эT сна`
въста'неши” *Ма'ло ё^бо спи'ши, мало же сњди'ши, ма'ло (-)4 дрњ'млеши, ма'ло же ѓ^бїе'млеши
рђка'ма (свои^ма) пр'ьси” Пото'м же на'идетъ тебе` а^ки зо'лъ спђтникъ ё^бо'жество, и^ нищета
а^ки бл~гъ ходе'цъ (теча`)” А$ще ли нелњни'въ бђдеши, прїидетъ ја%ко и^сто'чникъ жа'тва твоя`,
(и^) нищета` (-)5 ја%ко зо'лъ ходецъ (эT тебе`) эTи%детъ” Мђжъ безђ'менъ, и^ зако'нопрестђпенъ
по'идетъ въ пђти не бл~ги” То'и е^сть намиза'яи ѓ%комъ, (и^) кле'плетъ ного'ю, (и^) ё^чи'т#
же (помаа'нїа пе'рстомъ)6” Развраще'но же срDце
кђетъ ѕл^о на вся'ко время, тако'въ (и^) мяте'жь съставляеT гра'дђ” Сего ра'ди (прихо'дитъ
внезаа'пђ)7 поги'бель е^мђ, раз#сњче'нїе и^ съкрђше'нїе неи^сцњ'лно” ЈА/ко ра'дђется ѓ^ всXњ и%х#же ненави'дитъ [б~ъ]8, съкрђшаеT же ся за не ѓ^цњще'нїе дш~и” ѓ^ко досади'телевњ ја^зы'къ непра'веденъ, рђцњ (же) пролива'ющи кро'вь пра'веDнаго.
(-)9 срDце кђ'ющее мы'сли ѕл^ы, и^ но'ѕњ подвиза'ющися ѕл^о твори'ти (и^скореня'тся)” Раждиза'етъ
л#жа свњдњтель непра'веденъ, и^ насыла'етъ сђды посредњ бра'тїя” Сн~е храни` зако'ны эTц~а
твое^го, и^ не эTвръзи наказа'нїя мт~ре свое^я.
навяжи же я& на свою дш~ђ прsно, и^ ѓ^бяжи
(я&) ѓ^ свое'и вы'и” Внегда` хо'диши води ю& и^ с
тобо'ю да бђдетъ, е^гда же спи'ши да храни'тъ т^я, (и^)10 въста'ющђ т^и гл~етъ с тобо'ю” Зане` свњти'л#никъ за'повњдь зако'нна и^
свњтъ, и^ пђть живо'тныи ѓ^бличе'нїе и^ наказа'нїе. е^же съхрани'ти т^я эT жены` мђжа'ты,
и^ эT наважде'нїя ја^зы'ка тђж'даго” (Сн~е) да не
ѓ^долњ'ет# т^и (по'хоть тђж'дея доброты)11, ни
ё^ловленъ бђ'ди твои^ма ѓ^чи'ма” Ниже да въсхити'шися эT вњ'и е^я`, цњна б^о любодњ'ицњ
ја%ко (-)12 е^ді'наго хлњ'ба, зане` жена мђжемъ чsтнымъ дш~а ё^лавля'етъ” Ввя'жетъ ли кт^о ѓ%гнь
в на'дра ри'зъ (-)13 (своиX) не вож#жеT л^и, и^ли настђ'пиT кт^о на ё%глїя ѓ%гнена но'гђ же (свое^ю)
не ѓ^жже'тъ л^и. та'ко и^же вшедъ къ женњ`
мђжа'тњ, не без мђ'ки бђ'деT ниже (-)14 прикаса'яся е'и” Не ди'вно а^ще [кт^о впаде'тъ]15 крады'и, кра'детъ б^о да насы'титъ дш~ђ (свою)
а%лчющђ” А/ще же впаде'тъ и^скђпится сеDми'цею, и^ вс^е и^мњ'нїе (-)16 да'въ и^зба'витъ себе`” А$
прелюбодњ'и за скђ'дость ё^ма` поги'бель дш~и
свое'и съдњва'етъ” Болњзни же и^ досажде'нїе тръпи'тъ, (тогда`)17 поноше'нїе е^го (въ вњ'къ не потреби'тся)18” И$спо'лнь б^о рве'нїя ја%ростнаго мђжђ
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прості прикладають на здоров’я; і
вона ж є улюблена і прославлена всіма. 8c Хоча вона силою немічна, але
важається вшанованою мудрістю. 9
Доки, о лінюху, лежатимеш? Коли ж
із сну встанеш? 10 *Отже, трохи
спиш, трохи ж сидиш, трохи дрімаєш, трохи ж складаєш свої руки на
грудях. 11 Потім же приходить на
тебе біднота, наче поганий супутник,
і нужда біжучи, так як добрий бігун.
11 Якщо ж будеш нелінивим, твої
жнива прийдуть, наче джерело, і біднота відійде від тебе, наче поганий
бігун. 12 Безумний і законопереступний муж іде недобрими дорогами,
13 він моргає оком і тупає ногою, і
повчає ж киванням пальців. 14 Зіпсуте ж серце кує зло в кожному часі.
Такий і наводить місту заворушення.
15 Через це нагло на нього приходить
погибель, вирубування і невиліковне
знищення. 16 Бо він радіє всіма, яких
Бог ненавидить, вигублюється ж через нечистоту душі. 17 Око гордого,
неправедний язик, руки ж, що проливають кров праведного, 18 серце,
що вигадує погані помисли, і ноги,
що спішать чинити зло, будуть викорінені. 19 Неправедний свідок розпалює брехню і насилає суди поміж
братів. 20 Сину, бережи закони твого
батька і не відкидай напоумлення
своєї матері, 21 прив’яжи ж їх до
твоєї душі назавжди і повіш їх на
твоїй шиї. 22 Коли ходитимеш, води
її, і хай буде з тобою, коли ж спиш,
хай тебе береже, і як встаєш, хай говорить з тобою. 23 Бо світильником є
законна заповідь, і світло, і дорога
життя, оскарження, і напоумлення,
24 щоб тебе оберегти від замужньої
жінки і від оскаржень чужого язика.
25 Сину, хай тобою не заволодіє похоть чужої краси, ані не будь впольований твоїми очима, ані не будь
схоплений її повіками. 26 Бо ціна
розпусниці, як одного хліба, адже
жінка ловить душі шани гідних чоловіків. 27 Чи, хто вкладає вогонь у подолок, своєї одежі і не спалить? 28
Або чи хтось ходитиме на жевріючому вугіллі, а не попалить свої ноги? 29 Так той, хто ввійшовши до
жінки замужньої, не буде без кари
ані той, хто її доторкається. 30 Не
дивно, якщо хтось зловиться, як
краде, бо краде, щоб наситити свою
душу, яка голодує, 31 якщо ж буде
впійманий, дасть викуп за себе всемеро; і давши все майно, визволить
себе. 32 А перелюбник через брак ума наносить згубу своїй душі, 33 болі
ж і досаду терпить. Тоді його ганьба
не пропаде навіки, 34 бо її чоловік,
повний гнівних ревнощів, не пощадить в дні суду, 35 не змінить ніяким
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викупом ворожнечу ані не буде
вгамований численними дарами.

е^я`, не пощади'тъ въ дн~ь сђ'да. не и^змњни'тъ (же)
ни е^ді'ною м#здо'ю вра'жды, ниже разрњши'тся
мно'гими дарми”

Глава 7

Глvа, з~”

1 Сину, зберігай мої слова, заховай у собі мої заповіді. 1а Сину, почитай Господа, і скріпишся, а не
бійся іншого, за винятком Нього. 2
Зберігай мої заповіді, і житимеш. І
слова ж мої, наче зінниці очей, 3
обложи ними свої пальці, напиши
ж їх на таблиці свого серця. 4
Назви ж мудрість своєю сестрою, а
розумність зроби собі знайомою. 5
Щоб тебе берегла від чужої і лукавої жінки, коли тебе почне намовляти ласкавими словами. 6 Бо дивлячись крізь вікно з її дому при дорозі, 7 кого лиш побачить з безумних дітей, молодого, якому бракує
розуму, 8 що проходить мимо кута
її дому на роздоріжжі 9 і говорить
в темному вечорі, коли є нічний і
темний спокій. 10 Жінка ж його зустрічає, маючи розпусний вид, який чинить так, що ширяють серця
молодих. 11 Вона ж є окрилена і
ненаситна, а в домі не спочивають
ноги її: 12 якийсь час вона крутиться назовні, а якийсь час ловить
на роздоріжжі при кожному куті.
13 Пізніше, захопивши, поцілує його, безсоромним же лицем до нього
заговорить: 14 В мене є мирна жертва, сьогодні віддаю мої обіти. 15
Задля цього я вийшла тобі назустріч, любуючись лицем твоїм, я тебе знайшла. 16 Завісами я обвісила
моє ліжко, постелила ж подвійними
килимами, що з Єгипту, 17 я посипала свою кімнату сафроном і мій
дім корицею. 18 Ходи, насолодимося любов’ю до ранку, ходи, насолодимся любов’ю похоті. 19 Адже
мого чоловіка немає в домі, пішов
у дорогу далеко, 20 він з собою
взяв досить срібла і за багато днів
повернеться до свого дому. 21 І вона ж його звела довгою бесідою,
пастками її губ його привела до
розпусти. 22 Він же зразу ідучи за
нею, проваджений, наче віл на заріз
і наче собака на припоні, 23 або
наче олень, зранений стрілою в
нирки, і спішить же, наче птах до
сильця, не знаючи, що біжить за
душу. 24 Нині ж, сину, послухай
мене і будь уважний до слів моїх
уст. 25 Хай твоє серце не зверне на
її дороги, і не будь обманутий в її
перемінах. 26 Бо, зранивши численних, скинула, і безчисленні є ті, яких вона вбила. 27 Її дім – адові дороги, що зводить до покоїв смерті.

н~е храни моя` словеса`, мояy за'повњди съкры'и въ себњ” Сн~е чти г~а и^ ё^крњпи'шися ра'звњ же е^го не бо'ися и%ного. храни`
моя` за'повњди и^ поживе'ши, (и^) словеса` же
моя ја%ко ѕњни'цы ѓ%чїю. ѓ^бложи' [-]1 е^ю своя`
персты, напиши' же (я&) на скрижа'ли срDца свое^го.
нарци (же) прмDрость (сестрђ себњ)2, а^ мђдрость
зна'емђ сотвори себњ`. да т^я соблюдеT эT жены`
тђждея и^ лђка'вы, а^ще т^я словесы` бл~ги
ѓ^гл~ати начнеT ѓ^ко'нцемъ б^о и^з до'мђ е^я на
пђти` прини'чђщи, е^гоже а^ще ё%зритъ безђмныхъ ча'дїи, ю%нотђ скђдоё%мна проходя'щаго
ми'мо ё%глъ распђтїя до'мђ е^я`” и^ гл~ющи в
те'мныи ве'черъ, внегда` ё^покое'нїе (бђдетъ)
но'щное и^ мра'чное” Жена же сря'щеT е^го зра'къ
и^мђщи прелюбодњ'иничь, ја%же творитъ ю%ныхъ
парити срDца. въскры'лена же е^сть и^ несы'тна, в
домђ же безъ ё^молче'нїя но'ѕњ е^я`. вре'мя (-)3
нњ'кое вн^њ глђ'мится, вре'мя же на раз#пђтїи^хъ на вся'комъ ё%глњ ло'витъ” Пото'мъ
прїиMши ло'бжетъ е^го, бестђдным# же лицеM прорече'тъ к немђ. жрътва ми'рна ми` е^сть, днsе
въздаю мл~твы моя`” Сего ра'ди и^зыидо'хъ въ
стрњте'нїе тебњ, любя'щи лице` твое ѓ^брњто'хъ т^я” Претыка'нїемъ е^смь попя'ла ѓ%дръ
мои, ковра'ми же сђгђ'быми постлаX ја%же эT е^гљ=пта” (Желтяни'цею посы'пала е^смъ клњть
свою`)4, (и^) до'мъ (-)5 мои кори'цею” Прїиди да
наслади'веся любви` до ё%тра, гряди да насладиMся любо'вїю по'хоти. нњ'сть б^о мђжа мое^го
в домђ`, и^зы'иде (-)6 на пђть да'лече” дово'лно
сребра` взя` (съ собою)7, (и^) за (мно'ги дн~и)6
възврати'тся въ до'мъ свои” (И$) прельсти же и&
мно'гою бесњдою, тенета'ми (-)8 ё^стнђ е^я` въ
блђдъ въведе и&” ѓ%н же (а%бїе) послњдђя е'и (-)9
ја%коже во'лъ на заколе'нїе веде'тся, и^ ја%ко пе'съ
на ё%зы” и^л^и ја^ко е^лень (вреждеn стрњлою)10 въ
(ја%тра)11. (и^) поспњша'ет# же ся ја%ко пти'ца въ
сњть, не вњдыи ја%ко ѓ^ дш~и течеT” Нн~њ (же)12
сн~е послђш'аи мене`, и^ внимаи гл~ы ё%стъ мои^хъ, да не ё^кло'нится в пђти` е^я` срDце твое.
[и^ да не прелсти'шися въ ѓ^мњнахъ е^я`]13”
Мно'ги б^о ё^ја^зви'вши низведе`, и^ бесчисле'ни сђть
и%х#же ё^би'ла е^сть” Пђтїе а%дови домъ е^я`, низводя'щи въ скро'вища смрътная”

986

8,1

Приповідки Соломона 8,30

Глvа, и~”

выj г~
і^ѓвъ к~и
мђдрsо з~

мDђроs џ~
сираX к~д

(њ'мже) т^ы прмDрость проповњждь, да
мђдрость тебе` послђш'аеT. (и^) на высо'киX
б^о краиX е^сть, посредњ же сте'ѕь стоя'ше, (и^) при вра'тњхъ (-)1 си'лныхъ присњди'тъ. въ вхо'дXњ же пое'тся” Васъ ЭO чл~ци
молю, и^ въдаю мои гласъ сн~омъ чл~ческиM. разђмњ'ите незло'биви кова'рство, (и^) ненаказа'нїи
(-)2 приложите срDце. послђш'аите мене` прчsтна
б^о рекђ, (-)3 и^знесђ эT ё^стеn (моиX) пра'ваа. ја^ко
и%стиннњ поё^чиTся горта'нь мои, мрьз#ски же
предо мно'ю ё^стны` льсти'выя” Съ пра'вдою
вс^и гл~и ё%стъ мои^хъ, ничесо'же в ни'хъ стропо'тна, ни развраще'на” Вся преди разђмњва'ющиM, и^ пра'ва ѓ^брњта'ющимъ ра'зђмъ” *Прїимњте наказа'нїе (а^)4 не сребро`, и ра'зђмъ па'че
зла'та и^скђшена, и^стязђи'те же вњденїе паче
сребра` чи'ста” Лђчше б^о прмDрость ка'менїа мно'гоцњнна, всяко же драго'е недосто'ино е^я` е^сть”
А$зъ прмDрость всели'хъ совTњ и^ ра'зђмъ и^
смы'слъ, а^зъ призва'хъ” Стра'хъ гн~ь ненави'дитъ непра'вды, досажде'нїя же и^ горды'ню и^
пђтїи лђка'выхъ, възненавидњхъ же а^зъ (пђти развраще'нныя)5 злы'хъ” Мои еs совњтъ и^
ё^твержDенїе, моя` мђ'дрость моя же (и^) крњ'пость” Мно'ю цр~їе црsтвђютъ, и^ си'лнїи пи'шђтъ пра'вдђ” Мно'ю велмо'жи велича'юTся, и^
мђчи'теле мно'ю дръжа'тъ зеMлю” (И) а'зъ любя'щая м^я люблю`, и^щђщеи же мене` ѓ^бря'щђтъ [блгDть]6” Бога'тьство и^ сла'ва моя
е^сть, и^ стяжа'нїе мно'гихъ и^ пра'вда. лђче
(е^сть плоди тїи)7 паче зла'та, и^ ка'менїа дра'га, мои' же пло'ди лђ'че сребра` и^збра'нна” Въ пђти` пра'веDныхъ хождђ, и^ посредњ сте'ѕь и%стинны живђ, да раздњлю любя'щиM м^я и^мњ'нїа,
и^ сокро'вища иX и^спо'лню бл~гихъ” А$ще възвњщђ
вамъ быва'ющая на вся'къ дн~ь, помянђ ја%же
эT вњка и^счести, *г~ь създа м^я в нача'токъ
пђтїи свои^хъ. в дњ'ла е^го *пре'жде вњ'къ ѓ^снова мя [-]8, пре'жде сътворе'нїя земли`, и^
пре'жде сътворе'нїя бе'здны” Пре'жде потече'нїя
и^сто'чникъ во'дныхъ. пре'жде да'же не ё^тверди'шася го'ры, пре'жDе всXњ хо'лмъ ражDа'етъ м^я. г~ь
сътвори` страны и^ не вселеnныа, и^ ко'нца вселе'н#ныя поDнбsною. внегда (же) готовя'ше нб~о с
ни'мъ бњхъ. (-)9 е^гда (же) разлђча'ше прsтлъ
свои на вњтрехъ. вънегдаже крњ'пки творя'ше
вы'шняя ѓ%блаки, и^ ја%ко тве'рды полага'ше и^сто'чники поDнбsнњи” [Є$гда же полага'ше мо'рю
ё^стро'и е^го, и^ во'ды не пре'идђтъ бреговъ е^го]10. и^ крњ'пки творяше ѓ^снова'нїя земли`,
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Глава 8
1 Тому ти проголоси мудрість,
щоб тебе послухала розумність. 2 Бо
і є на високих вершках, стояла ж посеред стежок, 3 і чекає при брамах
сильних. А у входах співається: 4 Вас,
о люди, прошу, і видаю мій голос
людським синам. 5 Безлобні розумійте злобу, і ненапоумлені прикладіть серце. 6 Вислухайте мене, бо кажу шляхетне, з моїх уст видам праведне. 7 Бо моє горло повчиться правди, переді мною ж огидні обманливі
губи. 8 З праведністю всі слова моїх
уст, в них немає нічого викривленого
ані покрученого. 9 Все явне тим, що
розуміють, і праведне тим, що знаходять пізнання. 10 *Прийміть напоумлення, а не срібло, і знання, понад
щире золото, випробовуйте ж розуміння більше, ніж щире срібло. 11 Бо
мудрість краща від дорогоцінного каміння, все ж дорогоцінне не є її гідне.
12 Я, мудрість, вселила пораду і знання, і я прикликала розуміння. 13 Господній страх ненавидить неправедність, гордість же й зарозумілість і
дороги поганих, я ж зненавиділа звихнені дороги злих. 14 Моєю є порада
і впевненість. Моя мудрість – моя ж і
сила. 15 Мною царі царюють і сильні
пишуть справедливість. 16 Мною
вельможі величаються, і тирани
мною володіють землею. 17 І я люблю тих, що мене люблять, а ті, що
мене шукають, знайдуть ласку. 18 Багатство і слава є моя, і надбання багатьох, і праведність. 19 Кращими є
ті плоди, ніж золото і дорогоцінний
камінь, мої ж плоди кращі щирого
срібла. 20 Ходжу по дорозі праведних і я живу посеред стежок правди,
21 щоб розділити тим, що люблять
мене, маєток, і їхні скарби наповню
добрами. 21 Якщо вам сповіщу те,
що стається кожного дня, згадаю те,
що відвіку почислити. 22 *Господь
мене створив на початку своїх доріг
на свої діла, 23 заснував мене *перед
віками: 24 раніше, ніж створив землю, і раніше, ніж створив безодні, раніше від витоків джерел водних, 25
раніше, ніж були засновані гори, скоріше від всіх вершків Він мене родить. 26 Господь створив країни і незаселені місця, і кінці поселеної, що
під небом. 27 Коли ж Він приготовляв небо, я була з ним, коли ж відлучав свій престіл на вітрах, 28 коли
сильними робив горішні хмари і як
впевненими клав джерела піднебесної, коли ж клав морю його припис –
і води не перейдуть його берегів – 29
і робив сильними основи землі, 30
була я подібна до Нього. Я була та,
якою Він радів кожного ж дня. Я ра-
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діла перед його лицем в усякому часі,
31 коли він веселився, закінчивши
вселенну, і веселився людськими синами. 32 Нині ж, отже, діти, послухайте мене! І блаженні ті, що збережуть мої дороги. Послухайте мудрість – і станьте мудрими, і не переступіть. 34 Бо блаженний чоловік,
який мене послухається, і людина, яка зберігає мої дороги, і той, що постійно чуває при моїх дверях, сторожачи при одвірках моїх входів. 35
Бо мої виходи – виходи життя, і приготовляється бажання від Господа. 36
А ті, що проти мене безбожно грішать, чинять проти своєї душі, і ті,
що мене ненавидять, люблять смерть.

Глава 9

вищ. 1
пс. 110
сир. 1

1 Мудрість збудувала собі дім і
поставила сім стовпів, 2 зарізала свої
жертви, і начерпала до своєї чаші вино, і приготувала свою трапезу. 3 Послала своїх слуг, скликаючи з високим проголошенням на чашу, кажучи: 4 Хто безумний, хай зверне до
мене! І тим, що потребують розуму,
сказала: 5 Ходіть, їжте мій хліб і
пийте вино, яке я вам начерпала, 6
Облиште безумність – і живими будете, і зацарюєте навіки. І шукайте
мудрості – і житимете, і випрямите в
пізнанні сприйняття. 7 Хто злих напоумлює, одержить собі досаду, хто
ж картає безбожного, опоганить себе.
Картання безбожних – мозолі для
них, 8 не картай безбожних, щоб не
зненавиділи тебе, картай мудрого – і
полюбить тебе. 9 Дай мудрому причину і буде мудрішим. Хто ж говорить праведному – і додасть сприймати. 10 *Початок мудрості – господній страх, і рада святих – сприйняття.
10а А знати закон розуму – властиве
доброго. 11 Адже цим способом житимеш багато літ, і додадуться тобі
роки життя. 12 Сину, якщо собі станеш мудрим, мудрий будеш і своїм
близьким, якщо ж станеш поганим,
сам зачерпнеш зла. Напоумлений син
буде мудрим, дурному ж буде рабство. 12 І хто себе скріплює брехнями, цей пасе вітри, те саме, що ганятися за птахами, що літають. 12 Тому
що він покинув дороги свого виноградника, манрування ж його посілості – омана. 12 І проходить через
безводну пустиню і розлогу землю в
спразі, збирає руками неплідність. 13
Безумна і зарозуміла жінка буде позбавлена хліба, вона не знає встиду,
14 сіла при дверях свого дому на
стільці – явно на дорогах – 15
прикликуючи прохожих ,що дорогою
прямують по своїх дорогах: 16 Хто з
вас є безумним, хай зверне до мене.
Позбавленим же мудрості закликала,
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бњ'хъ к немђ подо'бна. а^зъ бњ'хъ ра'довашеся
на вся'къ же дн~ь, веселя'хся преD лицемъ е^го
въ вся'ко вре'мя. е^гда` веселя'шеся вселе'ннђю скончаv, и^ веселя'шеся ѓ^ сн~охъ чл~ческихъ” нн~њ (же)
ё^бо (ча'да послђшаите)11 мене, [и^ бл~жены и^же пђти` моя` съхраняT. слы'шите [прмDрость]12 и^ ё^прмDритеся, и^ не престђпи'те]13” Бл~аженъ (б^о)
мђ'жъ и^же послђш'аетъ мене, и^ чл~къ и^же пђти`
моя` храни'тъ, (и^) бдя'и при мои^хъ дверехъ прsно
стрегїи поDбо'я мои^хъ вхо'дъ. и^схо'ди б^о мои
и^схо'ди живота, и^ готовается хотњнїе эT г~а”
А$ согрњша'ющеи` въ мя, нечsтвђ'етъ въ свою`
дш~ю. и^ ненавидя'щеи мене`, лю'бятъ смерть”

Глvа, џ~”
ремђдрость созда` себњ храM, и^ ё^тверди`
сто'лпъ се'дмь. закла` своя жрътве'нная,
(и^) чрьпа` в ча'ши свое'и вино`, и^ ё^гото'ва
свою трапе'зђ” Посла` своя рабы` созыва'ющи съ высо'кимъ проповњда'нїемъ на чашђ
гл~ющи, и^же е^сть безђменъ да ё^клони'тся къ
мнњ`” И$ хотя'щимъ ё^ма` рече, прїидњте ја^ди'те мои хлњбъ, и^ пїите вино` е^же чръпа'хъ
вамъ. ѓ^ста'вите безђмїе и^ жи'ви бђдете, [(и^)1
въ вњки въцр~итеся]2” И$ възы'щете премђ'дрости (и^)3 поживете, і^ и^спра'вите во свњдњнїи
ра'зMђ” Кажа'и ѕлы'я, прїемлетъ себњ досажде'нїе. ѓ^блича'яи же нечести'ва, поро'чна сътвори'тъ себе” (ѓ^бличе'нїяy нечести'вымъ мозо'лїе
и^мъ), не ѓ^блича'и нечести'выхъ да не възненави'дят# тебе” ѓ^блича'и премђ'дра, и^ възлюби'тъ т^я. да'и мђ'дрђ винђ`, и^ премDђрњи бђдеT. сказа'аи [же]4 пра'ведномђ, и^ приложиT прїимати” *Зача'ло премђ'дрости страX гн~ь, и совњтъ ст~ыхъ ра'зђмъ” А$ е'же разђмњти зако'нъ, помышле'нїя еs бл~га. си'мъ б^о ѓ%бразомъ
мно'го поживе'ши лTњ, и^ приложаT ти ся лњта
животђ [-]5” Сн~е а^ще премрDъ бђдеши себњ
прмDръ бђдеши і^ и^скрениM (своиM), а^ще л^и ѕо'лъ
бђдеши е^ді'нъ почръпеши ѕла'а. (сн~ъ наказа'нъ
премDђръ бђдетъ, бђ'емђ же ра'бъство бђдеT. і^)
и^же ё^твержа'ется на лжа'хъ, сеи пасе'тъ вњтры, то'же и%сто поженетъ пти'ца паря'ща,
ѓ^ста'ви ё^бо пђти` свое^го виногра'да. ше'ствїя
же свое^го тяжа'нїя прелесть, (и^) прехо'дит же
сквоѕњ (пђсты'ню без#во'днђю)6, и^ зе'млю распросте'ртђ въ жа'ждахъ събира'етъ (-)7 рђка'ма
непложде'нїе” Жена` безMђна и^ безочи'ва, лише'на
хлњба бђдетъ. и^же не вssњ стђда, сњде при
две'реX до'мђ свое^го на столци`, ја%вњ на пђтехъ
призыва'ющи ми'моходя'щая. (пђть)8 и^справля'ющихъ въ пђти` своя`, и^же е'сть эT ва'съ
988
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безђмнњи да ё^клони'тся къ мн^њ” Лише'ным же
премђдрости повелњваа гл~ющи, хлњб# та'иныхъ
въ сла'сть коснњтся, и^ во'ды татебны сла'дки
(пїете). се'и же не вњсть ја%ко бывыи` ё^ не'я поги'бнђтъ, и^ во днњ` а%да ѓ^брњта'ю^тся” Но эTско'чи не замедли` на мњстњ [ея]9, ни напра'ви
свое^го ѓ'ка къ не'и. та'ко б^о проидеши (ја^ко) во'дђ
тђж'дђ, и^ преиди` рњки тђждїи. эT воды' же
тђждая ѓ^ша'ися, и^ эT и^сто'чника чю'ждаго не
пїи, да мно'гA (лњтъ жи'въ бђдеши)10, (и^) прило'жатъ (-)11 ти ся лњта животђ`”

Глvа, і~”

сираX к~з
а~ пеTръ д~
а~ криg г~і

н~ъ премђдръ веселиT эTц~а, сн~ъ же безђменъ печа'ль ма'тери. нњсть (б^о) по'лѕы
эT бога'тества безако'нникоM, пра'вдаy и^зба'виT эT смр~ти. не гла'домъ замори'тъ г~ь
дш~а пра'ведныхъ, живо'тъ же нечести'выхъ разорит#. нищета` мђжа смиряеT, рђки же в#ста'нивыхъ ѓ^богащаюTся. сн~ъ наказа'нъ премђдръ бђдетъ, безђмнаго же слђгђ прїемлеT себњ” Сп~сется эT зно'я сн~ъ разђмивъ, вњтротлњ'ненъ же
быва'етъ на жа'твњ сн~ъ законопрестђпенъ” Блsвенїе гн~е на главњ` пра'веднаго, ё^ста' же (нечести'ваго)1 покры'етъ пла'чь безго'денъ. па'мять
пра'ведныхъ с похва'лами (быва'етъ), и%мяy нечести'выхъ поги'бнетъ. премDръ срDцемъ прїиметъ
за'повњди, а^ ѓ^сквернеn ё^стна'ма ѓ^строптева'я
запнется. и^же хо'дитъ про'сто хо'дитъ надњяся, развраща'я же пђти` своя (не ё^таи'тся)2. *намиза'а ѓ%комъ со ле'стїю събира'етъ
мђжем# ско'рбь, а^ ѓ^блича'я же не ѓ^бинђ'яся
ми'ръ тво'ритъ. *и^сто'чникъ живо'тенъ в рђцњ
пра'веднаго, ё^ста' же нечести'ваго покры'етъ па'гђба” Възненавидњнїе въздви'жетъ побњдђ,
вся' же въпре'ки гл~ющая покры'етъ любы`. и^же
эT ё^стенъ и^зно'ситъ премђдрость, жеѕлоM (же)
біеT мђжа безъсръдечна” Премђдрїи съкры'ютъ
чю'вствїя, ёста' же не ѓ^паси'ваго приближа'ются съкрђше'нїю. стяжа'нїе бога'тыхъ гра'дъ
тве'рдъ, съкрђше'нїе же нечести'выX нищета`.
дњла пра'ведныхъ живоT тво'рятъ, пло'д же нечести'выхъ грњси`. пђти` живо'тныя храня'тъ
наказа'нїе, наказа'нїе же неи^збраnна прельща'етъ”
Покрива'юT (вра'жды)3 ё^стны пра'ведныхъ, и^знося'щеиy клеветы` безђмнњиши сђть. и^зъ мно'гъ
словесъ не ё^бњжи'ши грњха`, щадя'и же гл~ы разђменъ бђдетъ. сребро` раждеже'но ја^зы'къ пра'веDнаго, срDце же нечести'выхъ и^ще'знетъ. ё^стны`
пра'ведныхъ ё^мњ'ютъ высо'кая, (а^) безђмнїи же
в нищетњ` скоnчава'ются” Блsвенїе гн~е на главњ`
пра'веднаго, сїе ѓ^богаща'етъ и^ не и%мать прило989

кажучи: 17 Доторкніться в насолоду таємних хлібів, і пийте води солодкої крадіжки. 18 Він же не знає,
що ті, хто були у неї, згинуть, і
знаходяться на долівці аду. 18а Але
відійди, не забарися на її місці ані
не спрямуй до неї свого ока, 18b бо
так пройдеш, наче чужу воду, і
перейдеш чужі ріки. 18c Віддаляйся ж від чужої води і не пий з
чужого джерела, 18d щоб ти був
живим багато літ, і тобі додалися
роки життя.

Глава 10
1 Мудрий син веселить батька, а
безумний син – біль матері. 2 Адже
безбожним немає користі від багатства, праведність визволить від
смерті. 3 Господь не заморить голодом душі праведних, життя ж безбожних знищить. 4 Біднота упокорює чоловіка, руки ж мужніх збагачуються. 4a Напоумлений син буде
мудрим, безумного же слугу він собі бере. 5 Спасеться від спеки розумний син, а законопереступний
син буває знищеним вітром в жнива. 6 Господнє благословення на голові праведного, уста ж безбожного
покриє невчасний плач. 7 Пам’ять
праведних буває з похвалами, ім’я
безбожних загине. 8 Мудрий серцем прийме заповіді, а нечистий,
звихнений губами, зашпортається.
9 Хто ходить невинно, ходить впевнено, хто ж викривлює свої дороги
– не втаїться. 10 *Хто моргає оком
з обманою, збирає смуток мужам, а
хто ж явно оскаржує, робить мир.
11 *Джерело життя в руці праведного, уста ж безбожного покриє вигублення. 12 Ненависть висуває перемогу, всіх же, що навпаки говорять, покриває любов. 13 Хто з губ
виносить мудрість, палицею ж б’є
безсердечного чоловіка. 14 Мудрі
скриють почуття, уста ж необережного наближаються до знищення.
15 Маєток багатих – сильне місто,
знищення ж безбожних – біднота.
16 Діла праведних роблять життя,
плід же безбожних – гріхи. 17 Напоумлення стережуть дороги життя, неоскаржене ж напоумлення обманює. 18 Губи праведних покривають ворожнечі, ті, що виносять
наклепи, є дуже безумні. 19 Від багатомовності не уникнеш гріха, хто
ж ощадний в розмові, буде розумним. 20 Язик праведного –розпечене срібло, серце ж безбожних зникне. 21 Губи праведних знають високе, а безумні ж в бідноті викінчуються. 22 Господнє благословення
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на голові праведного, воно збагачує, і не пристане до нього смуток у
серці. 23 Сміх безумних чинить погане, мудрість же чоловікові родить
розумність. 24 Згуба безбожних
переноситься, бажання праведного
сприйняте. 25 Як проходить буря,
безбожний пропадає, праведний же,
відхилившись, житиме навіки. 26
Так, як зелений виноград, клопіт
для зубів і дим для очей, так переступання закону тим, що це чинять.
27 Господній страх додає дні, діла
ж безбожних зменшують. 28 Веселість праведних наблизиться, надія
ж безбожних гине. 29 Твердиня
преподобного – господній страх,
знищення тим, що чинять зло. 30
Праведник навіки не знеможе, безбожні ж не заселять землю. 31 Уста
праведного капають мудрість, язик
же неправедного згине. 32 Уста
праведних капають ласку, уста ж
безбожних відвертаються.

Глава 11

сир. 5
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1 Обманливі мірила – огида перед Господом, мірило ж праведне
прийнятне Йому є. 2 Куди лиш
ввійде гордість, там і приниження,
уста ж покірних навчаться мудрості. 3 Праведник, вмираючи, залишає
смуток, швидкою ж і зазначеною
буде погибель безбожних. Кінець
праведних настановить їх, і перешкоди законопереступників полонять
їх. 4 *Не поможе маєток в день люті, а праведність спасе від смерті. 5
Праведність випрямить дороги непорочного, і безбожність оточить
неправедність. 6 Праведність праведних мужів спасе їх, а законопереступні охоплені безпорадністю. 7
*Як помер праведний муж, надія не
гине, а хвальба безбожних загине. 8
Праведний вирветься з лову, замість нього виданим буде безбожний, а безбожний закон буде знищений. 9 В устах законопереступних засідка для громадян, співчуття
ж праведних помічне. 10 Добрами
праведних місто підніметься, в погибелі безбожних – радість. В благословенні праведних підніметься
місто, 11 устами ж безбожних буде
знищеним. 12 В кого брак розуму,
той кпить з громадян, чоловік же
розумний мовчанку веде. 13 Чоловік двоязичний відкриває ради на
зборах, вірний же духом скриває
діла. 14 Ті, в яких немає ради, впадуть, наче листя, спасіння ж є в численній раді. 15 Поганий чинить
зло, коли пристає до праведних, ненавидячи же впевненого голосу. 16
Добра жінка підносить славу чоло-
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жи'тися е^мђ печа'ль въ срDцы. смњхъ безђмныхъ твориT зла'я, премђдрость же мђжеви ражда'етъ мђдрость. поги'бель (нечести'выхъ прено'сится)4, жела'нїе (-)5 пра'веднаго прїятно. приходя'щиy бђри (нечести'выи и^щеза'етъ)6, праведныи же ё^клони'вся поживе'тъ въ вњки. ја%коже
гро'здїе зеле'ное (па'коs зђбо'мъ)7 и^ ды'мъ ѓ^чи'ма,
та'ко зако'нопрестђпле'нїе творя'щимъ е&” Страхъ
гн~ь прилага'етъ дн~и, дњла' же нечести'выхъ ё^маля'ются. прибли'жится (пра'ведныхъ)8 весе'лїе,
ё^пова'нїе же нечести'выхъ погибаеT. ё^твержде'нїе
прпDбномђ бо'язнь гн~я, съкрђше'нїе (-)9 творя'щиM ѕла'я. пра'ведникъ въ вњки не ѓ^слабњ'етъ.
нечести'вїи же не населя'тъ земли`, ё^ста` пра'веднаго ка'плютъ премђдрость, ја^зы'къ же непра'веDнаго погі'бнетъ. ё^ста` (-)10 пра'ведныхъ
ка'плюT блгDть, ё^ста же нечести'выхъ эTвраща'ются”

Глvа, а~і”
њ'рила ле'стна мръзость преD гм~ъ, мњ'рило
же пра'ведно прїатно е^мђ (еs). и^дњже а^ще
вни'детъ досажде'нїе, т^ђ и^ ё^коре'нїе,
ё^ста' же смире'нныхъ поё^чаTся премђдрости. ё^мира'ющи пра'ведникъ ѓ^ставляеT попече'нїе, преDворђче'на же бђдетъ и^ назнаменова` нечести'выX погибель. [кончи'на пра'выхъ наста'вит#
и^хъ, и^ препина'нїе зако'нопрестђпникъ плени'тъ
я&. *не ё^спњетъ и^мњнїе въ дн~ь ја%рости, (-)1
пра'вда (же) и^зба'вит# эT смр~ти]2. пра'вда [непоро'чнаго]3 и^спра'витъ пђти`, (и^) безчестїе (-)4 ѓ^бы'идеT непра'вдђ. пра'вда мђжїи пра'выхъ и^зба'витъ и^хъ, [без#совњтїемъ]5 [-]6 же ё^ловля'ются зако'нопрестђпнїи. *скон#ча'вшђся мђжђ пра'веднђ не погибнетъ наде'жда, а^ похва'ла нечести'выхъ погибнетъ. пра'ведныи з ло'вища и^зонре'тъ, в негоже мњсто предае'тся нечести'выи,
(зако'н же нечести'въ потреби'тся). въ ё^стXњ
законопрестђпныX сњть гражDаноM, чю'в#ствїе же
праведныхъ спњшно. въ бл~гиX (же) праведныхъ
и^спра'вится гра'дъ, [(-)7 в поги'бели нечести'выхъ
ра'дость. въ блsвенїи` пра'веDныхъ възнесе'тся
граD]8, ё^сты' же нечести'выхъ раскопа'ется. подража'етъ гража'ны скђдныи мђдростію, мQђ же
мђдръ безмо'лвїе въ'дитъ. мQђ дв^оја^зыченъ эTкры'етъ совњты въ со'ньмищихъ, вњрныи же
дх~омъ таи'тъ вещи. и^мже нњсть совњта' па'дђтся а^ки ли'ствїе, сп~сенїе же е^сть въ мно'ѕњ
совњтњ. лђка'выи пронырђ'етъ е^гDа съчета'ется
с пра'веднымъ, ненави'дит же гла'са ё^твержде'на. жена` блгDтна възно'ситъ мђжђ сла'вы,
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прsтлъ же досажде'нїя (-)9 ненави'дящи пра'вды. богаTства лњни'вїи скђдни быва'ютъ, въстан#ни'вїи же ё^тверьжDа'ют# богаTствомъ дш~а
своя. блгDть тво'риT мђ'жъ млsтивъ, раздрђша'етъ же (тњло свое)10 немлsтивыи. нечести'выи
тво'ритъ дњла непрїа'знена, сњмя (-)11 пра'ведныхъ м#зда` и%стин#ны. сн~ъ пра'веденъ ражDа'ется въ жи'знь, гоне'нїе же нечести'выхъ въ
смр~ть. ме'рзостны гв~и раZвраще'нны пђтїе, прїятни же и^мъ вси` непоро'чнїи въ пђте'хъ
свои^хъ. в рђкђ рђцњ вложь непра'ведне не (бђдетъ без мђкъ ѕлы'хъ)12, сњявыи же (сњмя)13 прїимет# м#здђ вњрнђ. ја%коже ё^серя'зь
[злаT]14 в но'здрехъ свинїи, та'коже (и^) женњ` ѕлоё'мнњ лњпота`. жела'нїе пра'ведныхъ вс^е бл~го,
наде'жда же нечестивыхъ поги'бнетъ” Сђть
и^же своя` сњющеи мно'жае тво'рятъ, сђть и^
събира'ющеи [тђ`ждя]15 скђдни. (вся'ка дш~а
блsвена)16 про'ста, мђж# же ја%ръ не бл~гоѓ%бразенъ.
съдръжа'и пшени'цђ (прокля'тъ людми`)17, блsвенїе же (гн~е) на главњ` подаю'щемђ” Творя'и
бл~гая и%щет# блгDти до'бры, взы'щђщего же
ѕл^а (ѕло`) пости'гнет# е^го. надњя'ися на бога'т#ство (свое)18 ё^паде'тъ, (и^) застђпа'яи (-)19 (пра'вдђ)20 то'и въс#сїя'етъ. не сматря'яи своеh
до'мђ наслњ'дитъ (вњтры)21, порабо'тае^т же
безђменъ мђдрђ. эT пло'дA пра'вдњ прозяба'етъ
древо живота`, эTе'млют же ся безгода` дш~и зако'нопрестђпникъ. *а^ще пра'ведныи е^два` сп~сется, нечестивыи (же) и^ грњшныи гдњ` ја^ви'тся”

вікові, престіл же безчестя та, що
ненавидить праведне. Ліниві бувають
позбавлені багатства, підприємливі ж
підкріплюють багатством свої душі.
17 Милосердний чоловік робить добро, а немилосердний вигублює тіло
своє. 18 Безбожний чинить неправедні діла, насіння праведних – винагорода за правду. 19 Праведний син народжується на життя, переслідування
ж безбожних на смерть. 20 Гидоти
Господеві – звихнені дороги, сприйнятні ж йому всі непорочні у своїх
дорогах. 21 Хто вкладає неправедно
руку в руки, не буде без поганих мук,
хто ж сіє насіння, одержить вірну винагороду. 22 Так, як золота прикраса
в ніздрях свиней, так і злоумній жінці краса. 23 Бажання праведних – все
добре, надія ж безбожних загине. 24
Є ті, що сіють своє, що більше роблять, є і ті, що збирають чуже, що
мають мало. 25 Всяка благословенна
душа проста, чоловік же злосливий
нешляхетний. 26 Хто затримує пшеницю, проклятий людьми, благословення ж господнє на голові того, що
дає. 27 Хто чинить добро, шукає добрі ласки, того ж, хто зло шукає, зло
його захопить. 28 Хто надіється на
своє багатство, упаде, і хто заступається за праведне, цей засяє. 29 Хто
не дбає за свій дім, успадкує вітри, а
безумний послужить розумному. 30 З
овочу праведності виростає дерево
життя, а передчасно забираються душі законопереступників. 31 *Якщо
праведний ледве спасеться, безбожний же і грішний де з’явиться?
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юбя'и наказа'нїе лю'битъ чю'в#ствїе, а^
ненавидя'и ѓ^бличе'нїя безђмеn. лђче ѓ^брњты'и блгDть эT г~а, мђжъ же зако'нопрестђпеn забвенъ бђдетъ” Не и^спра'вится чл~къ эT зако'нопрестђ'пникъ, ко'ренїя
же пра'ведныхъ не эTи'мђтся. жена` разђми'ва
вњне'ць мђжђ свое^мђ, ја%коже (че'рвь въ дре'вњ)1,
та'коy (погђбитъ мђжа)2 жена` любодњ'ица.
(мы'сль)3 пра'ведныхъ сђдъ, совњты же нечести'выX льсти'вы. словеса` нечести'выхъ льсти'вы,
ё^ста' же пра'ва (и^зба'вятся)4. и^дњже ѓ^брати'тся нечести'выи и^сче'знетъ, хра'ми же пра'ведныхъ пребыва'юT. ё^ста` разђмнаго хвали'ма
быва'юT эT мђжа, слабосе'рдъ же порђга'нъ бђдетъ. *добрњи мђжъ безъ че'сти (себњ слђжа`)5, ниже и^же че'сть себњ ѓ^блага'етъ, и^ лише'нъ бђдетъ хлњба. пра'ведникъ ми'лђетъ
дш~а ско'тъ свои^хъ, ё^тро'ба же нечести'выхъ
безъми'лостивна. *дњлаяй свою зе'млю насы'
тятся хлњба, гоня'щеи сђ'етнаа скђдны
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Глава 12
1 Хто любить напоумлення – любить сприймання, а хто ненавидить
картання – безумний. 2 Кращий той,
хто знайшов ласку в Господа, а беззаконний чоловік буде забутим. 3 Не
випрямиться чоловік з законопереступників, коріння ж праведних не
будуть забрані. 4 Розумна жінка – вінець своєму чоловікові. Так як хробак в дереві, також перелюбна жінка
губить чоловіка. 5 Думка праведних
– суд, ради ж безбожних обманливі. 6
Слова безбожних обманливі, а праведні уста спасуться. 7 Куди не повернеться безбожний – пропаде, доми ж
праведних зостаються. 8 Уста розумного хвалені бувають мужами, а повільний серцем буде висміяним. 9
*Кращий чоловік без честі, що собі
служить, ніж той, що шаною себе обкладає, і буде позбавлений хліба. 10
Праведник милосердиться над душами свого скота, лоно ж безбожних
немилосердне. 11 *Хто обробляє
свою землю, насититься хлібом, ті,
__________
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що женуться за марнотами, позбавлені розуму. 11 Хто має насолоду
перебувати у вині, у своїх твердинях
залишить безчестя. 12 Пожадання
безбожних погані, а коріння праведних у твердинях. 13 Через гріх уст
грішник впаде в засідки, а праведник
з них втече. 13 Хто дивиться на гладке, буде помилуваний, а хто зустрічається в брамах, засмутить душі. 14
Від плодів уст душа чоловіка наповниться добром, віддача ж його губ
буде йому дана. 15 Дороги безумних
правильні перед ними, мудрий вислуховує поради. 16 Безумний же в
першому дні визнає свій гнів, а розумний скриває своє безчестя. 17 *І
явну віру сповіщає праведний, а свідок неправедних обманливий. 18 Є
ті, що говорять, що ранять, наче мечами, язики ж мудрих оздоровлюють.
19 Уста праведні випрямлюють свідчення, а швидким свідком є язик 20
неправедний в серці того, що кує зло.
А ті, що бажають мир, зрадіють. 21
Не догодить праведному нічого неправедного, безбожні ж наповняться
зла. 22 Обманливі губи – гидота Господеві, хто ж чинить вірне – сприйнятний в Нього. 23 Розумний муж –
престіл сприйняття, серце ж безумних погрузне в клятвах. 24 Рука вибраних легко держатиме, обманливі
же будуть на захоплення в полон. 25
Страшне слово тривожить серце праведного чоловіка, а добра вістка
радує його. 26 Розумний праведник
собі буде другом, а задуми безбожних нерозумні. Тих, що грішать, переслідуватиме зло, дорога ж безбожних їх зведе. 27 Не зловить обманливий лов, шляхетне ж майно – чистий
чоловік. 28 В праведних дорогах –
життя, дороги ж ворогуючих – на
смерть.

ё^мо'мъ. и^же е^сть сла'щь въ винњ` пребыва'ти,
въ свои^хъ тве'рдехъ ѓ^ста'виT досажде'нїе. жела'нїя нечести'выхъ ѕла`, а^ ко'ренїя бл~гихъ въ
тве'рдеX” за грњхъ ё^стнђ` в#падетъ в сњти
грњшникъ, и^збњжит же эT нихъ пра'ведникъ.
гляда'яи гла'дко поми'лованъ бђдетъ, а^ срњта'яи въ вра'тњхъ ѓ^скорби'тъ дш~а. эT пло'дA
ё^стнђ` дш~а мђжђ напо'лнится бл~гихъ, възданїе же ё%стъ е^го да'сться е^мђ, пђти` бђзђмныхъ пра'ви предъ ни'ми. послђшае^тъ (-)6
(совњта)7 мђдрыи, безђмныи (же) въ прь'выи
дн~ь и^сповњсть гнњвъ свои, (досажде'нїе же свое
таи'тъ)8 мђдрыи, *(и^) ја^вле'нђ вњрђ и^сповњда'етъ пра'ведныи, а^ свидњтель непра'ведныхъ
льсти'въ. сђть гл~ющїи, ја%звы тво'рятъ ја%ко
ме'чи, (ја^зы'к)9 же премђдрыхъ и^сцеля'ютъ. ё^стны` и%стинны и^справля'ютъ свњдњтельство,
свњдњтель же ско'ръ ја^зы'къ (непра'веденъ
е^сть)10 въ срDци кђ'ющемђ ѕла'а, хотя'щеи же
мирђ възвеселяTся. не годњ е^сть пра'ведномђ
ничтоy непра'ведно, нечести'вїи же и^спо'лняTся
зо'лъ. мръзость гв~и ё^стны` льсти'выя, творя'и же вњрно прїятенъ е^мђ” Мђжъ разђми'въ прsтлъ чю'въствїю, срDце же безђмныхъ
ё^т#кнется въ клятваXX. рђка и^збра'нныхъ
ё^дръжи'тъ ё^доb льсти'вїи же бђдђтъ въ
плњне'нїе. стра'шно слово срDце (мђжђ пра'веднђ
смђща'ет#)11, вњсть же бл~га веселиT и&. разђми'въ пра'ведникъ себњ дрђгъ бђдетъ, во'ля
же нечести'выхъ беZ смотре'нїя. (съгрњша'ющей)12 пости'гнђтъ зла'я, пђть же нечести'выXX прельсти'тъ я&. не ё^лђчитъ льсти'выи
лови'твы, стяжа'нїе же добро` мђжъ бл~гъ” В
пђте'хъ пра'ведныX живо'тъ, пђтїе же враждђ'ющихъ въ смр~ть”

Глава 13

Глvа, г~і”

1 Розумний син послушний батькові, а непослушний син на погибель.
2 З плодів праведного їстиме добрий
син, душі ж законопереступників невчасно гинуть. 3 Хто береже свої уста, береже свою душу, а необережний губами себе настрашить. 4 В пожаданнях є кожний нероба, руки ж
мужніх в дбанні. 5 Праведник ненавидить неправедне слово, безбожний
же встидається і немає сміливості. 6
Праведність береже незлобних, безбожного поганим робить гріх. 7 Є ті,
що збагачують себе, немаючи нічого,
і є ті, що впокоряють себе великим
багатством. 8 Визволення чоловіка –
власне багатство душі, бідний же не
встоїть в погрозі. 9 *Світло праведникам постійно є, світло ж безбож-

н~ъ хђдо'женъ послђшли'въ эTц~ђ, сн~ъ же
ѓ^слђшли'въ поги'бель. эT плоD пра'веDнаго
снњсть (сн~ъ) бл~гъ, дш~а же зако'нопрестђпникъ гибнTђ безъ го'да. и^же храниT
своя ё^ста` блюде'тъ свою` дш~ђ, а^ не ѓ^паси'выи ё^стна'ма ё^страши'тъ себе`. въ по'хотехъ
е^сть всякъ нетя'гъ, рђки же въстанъливыX
въ прилежа'нїи. словесе непра'веDна ненави'дитъ
пра'веDникъ, нечьсти'выи же стыдиTся и^ не и'мать дръзнове'нїя. пра'вда съхрани'тъ беZзлоби'выя, нечьсти'ваy бляди'ва тво'ритъ грњхъ”
Сђть богатя'ще себе` ничесоже и^мђще, (и^)
сђть смиря'ющеся въ мно'ѕњ богаTствњ” И$збавле'нїе мђ'жђ дш~и свое е^го бога'тьство, ни'щїи же не постоиT въ запрњще'нїи. *свњтъ
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пра'веDникоM прsно, свњтъ же нечьсти'выхъ ё^гаснетъ” дш~а (же) льсти'выхъ блђ'дяT въ грњсњхъ, пра'веднїи же щедрђ'ют# и^ ми'лђютъ.
ѕлы'и (же) съ досажде'нїеM тво'ритъ ѕла'я, себњ
же разђмњ'ющїи премђ'дрїи (сђть)” *И$мњнїе поспњшно съ безаконїемъ ё^мале'нно быва'етъ, собира'яи же себњ съ бл~гочестїемъ и^зобилитъ”
Пра'веDныи щедри'тъ и^ да'етъ, лђче есть (подвиѕа'ти срDце ѓ^браща'ющеся)1, и^ на ё^пова'нїе ведђщ'е, дре'во б^о животно (е^сть) жела'нія до'бра. и^же
не послђша'етъ ве'щи (и^ ве'щь) не послђш'аетъ
е^го, а^ боя'ися за'повњди се'и здраvствђетъ” Сн~ђ
лђка'вомђ ничтоy е^сть бл~го, рабђ же мђдрђ
поспњюTся дњ'ла въ бл~гое, і^ и^справя'тся (е^мђ)
(пђтїе)2 е^го. (за'повњди)3 мђдрђ и^сточ#никъ живота`, несмысляи же эT сњти ё%мретъ. разђмъ
бл~гъ да'етъ блгDть, разђмњти же зако'нъ мы'сли е^сть бл~ги, пђтїе же низъмђдрђ'ющихъ въ
погибели. (ра'бъ)4 хђдоh дњ'етъ с ра'зђмомъ, безђмныи же и^сходатаитъ себњ (мђ'кђ)5” Цр~ь
дръзъ въпадетъ въ ѕло, совњт же мђдрыхъ
и^зба'витъ е^го. нищета и^ безъчестїе эTе'млетъ
наказанїе, храня'и же ѓ^бличенїе просла'виTся” Жела'нїя бл~говњрныхъ наслаждаюT дш~ђ, дњ'ла же
нечьсти'выхъ дале'че эT ра'зђма” Ходя'и же съ
(премђдрыM)6 премђ'дръ бђдетъ, а^ ходя'и же съ
безђмными позна'нъ бђдетъ. съгрњша'ющая
пости'гнеT ѕл^о, (а^) пра'веDныя же пости'гнђтъ
бл~гая” Бл~гъ мђжъ наслњ'дитъ сн~ы сн~овъ,
щади'т же ся правеDнымъ богатество нечьсти'выX” ПравеDнїи скончаю^т# въ бога'тьствњ лњта мно'га, нечести'вїи же поги'бнђтъ въско'рњ”
*И$же щадиT же'ѕлъ (свои) ненави'диT сн~а свое^го, а^
любя (и&) прилQњно наказђеT” ПравеDныи ја^ды'и насыщаеT дш~ђ свою`, дш~а же нечести'выX ненасыще'ни”

Глvа, д~і”
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ремђ'дрыя же'ны созда'ша хра'мы, а^ безђмныя раскопа'ша рђка'ма свои^ма” *Ходя'и пра'во бои'тся г~а, а ѓ^строптеваяи
пђти` своя` ё^коре'нъ бђ'детъ” И$зъ ё^стъ
безђмныхъ же'ѕлъ досажде'нїя, ё^стны же правеDныхъ храняT себе`” И$дњже нњсть воловъ ја%сли
празDны, а^ и^дњже жи'та мно'га ја%вњ волђ` крњпость” Свњдњтель вњренъ не лжеT, *раждиѕа'етъ
же л#жа свњдњтель неправеденъ. възы'щеши премђдрости въ злы'хъ и^ не ѓ^бря'щеши (е^я`),
чю'вство же эT мђдрыхъ ё^до'бно” Вс^я проти'вна
(сђть) мђже`ви безђмнђ, ѓ^рђ'жїе же чю'в#ствїю
ё^стны премђдрыхъ” Премђ'дрость хђдо'гихъ разђмњетъ пђти и^хъ, ненаказа'нїе же нечьсти'993

них загасне. 9 Душі ж обманливих
блукають в гріхах, а праведні щедрять і милосердяться. 10 Поганий
же з гордощами чинить зло, а ті, що
себе розуміють, є мудрі. 11 *Поспішне майно з беззаконням стає меншим, хто ж собі збирає з побожністю, розбагатіє. Праведний щедрить
і дає. 12 Краще є піднімати серце,
повертаючись і наводячи на надію,
бо добрі бажання є деревом життя.
13 Хто не зважає на діло, не зважатимуть на нього, а хто боїться заповіді, цей є здоровим. 13 Лукавому
синові немає нічого доброго, а мудрому рабові щаститимуть діла на
добро, і йому випрямляться його дороги. 14 Заповіді для мудрого –
джерело життя, нерозумний же в
пастці помре. 15 Добрий розум дає
ласку, знати ж закон належить до
доброго розуму, дороги ж нерозумних на погибель. 16 Розумний раб
чинить розумно, безумний же випросить собі муку. 17 Сміливий
цар впаде у зло, рада ж мудрих його спасе. 18 Біднота і безчестя відбирає напоумлення. Хто ж береже
нагадування, прославиться. 19 Бажання побожних насолоджують душу, діла ж безбожних далекі від розуму. 20 Хто ж ходить з мудрим,
буде мудрий, а хто ж ходить з безумними, впізнається. 21 Тих, що
грішать, переслідуватиме зло, а праведних охопить добро. 22 Добрий
чоловік успадкує синів синів, а для
праведних збирається багатство
безбожних. 23 Праведні завершать
в багатстві численні роки, неправедні ж швидко згинуть. 24 *Хто
щадить свою палицю, ненавидить
свого сина, а хто його любить ревно, напоумлює. 25 Коли праведний
їсть, насичує свою душу, душі ж
безбожних – ненаситні.

ниж. 28

ниж. 23
сир. 30

Глава 14
1 Мудрі жінки збудували хати, а
нерозумні знищили своїми руками.
2 *Хто правильно ходить, боїться
Господа, а хто викривлює свої дороги, буде в непошані. 3 З уст безумних – палиця погорди, уста ж
праведних себе бережуть. 4 Де немає волів, ясла порожні, а де багато
жита – явна сила вола. 5 Вірний
свідок не говорить неправди, *а неправедний свідок розпалює неправди. 6 Шукатимеш мудрість у поганих і не знайдеш її, сприйнятливість же у розумних легка. 7 Все є
противне безумному чоловікові,
зброя ж сприйманню – мудрі уста.
8 Мудрість розумних пізнає їхні
дороги, а безумність нерозумних –

йов. 12

вищ. 12
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ниж. 16

ниж. 17

обмана. 9 Доми беззаконних потребують очищення, доми ж праведних
сприйнятні. 10 Серце чоловіка сприйнятливе, його душа вболіває, коли ж
веселиться, не замішається біль гордості. 11 Хати ж безбожних зникнуть, сховки ж тих, що випрямлюються, зостаються. 12 *Є дорога, яка
вважається людьми правильною, кінець же її приходить на дно аду, 13
до веселості не додається біль, кінцева ж радість переходить на плач. 14
Своїми дорогами насититься сміливий серцем, а від свого помислу добрий чоловік. 15 Незлобний вірить
всякому слову, розумний же приходить до покаяння. 16 Мудрий, злякавшись, відхилиться від зла, а безумний, поклавши надію на себе, змішається з беззаконними. 17 Наглий
чоловік чинить без поради, чоловік
же розумний багато переносить. 18
Безумні розділяють злобу, розумні ж
дотримуватимуться сприймання. 19
Посковзнуться погані перед добрими, і безбожні послужать при дверях
праведних. 20 Друзі зненавидять бідних друзів, в багатих же численні
друзі. 21 Хто бідному дошкуляє, згрішить, хто ж милосердиться над бідним, блаженний. 22 Ті неправедні,
що блукають, кують зло, милосердя
ж і правду чинять добрі. Не знають
милосердя і правди ті, що роблять
зло, милосердя ж і віра перетворюють на добро. 23 В того, що про все
старається, одне є добре, хто ж м’який й нечутливий, буде в нужді. 24
Вінець мудрих – їхнє багатство, життя ж безумних погане. 25 Вірний свідок спасе душу від зла, обманливий
свідок запалює неправду. 26 В господньому страсі – надія сили, дітям
же своїм залишить закріплення миру.
27 Страх господній – джерело життя,
хто ж чинить, відхиляється від смертельної засідки. 28 В численнім народі – слава царя, в браку ж народу –
знищення сильного. 29 Терпеливий
чоловік – великий в розумі, а сильний малодушний – безумний. 30
Сильний духом чоловік – лікар серця, а черв’як для костей – сприйнятливе серце. 31 *Хто обмовляє бідного, дражнить Того, хто його створив,
а хто шанує і милосердиться над бідним, вшановує Того, хто його створив. 32 Безбожний буде відкинутий в
його злобі, хто ж надіється на Господа, праведний своєю преподобністю. 33 В доброму серці чоловіка спочиває мудрість, в серці ж безумному
не буде впізнана. 34 Праведність підносить народ, а народ зменшується
через гріхи. 35 Сприйнятний цареві
розумний слуга, своїм же добрим по______
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выхъ лестно” домо'ве безако'нныхъ длъжнђ'ютъ ѓ^цњщенїя, домове же правеDныхъ прїя'тни” СрDце мђж'ђ чю'вствено ѓслабля'ет# дш~ђ
е^го, е^гда' же веселиTся не примњша'ется (печа'ль
досажде'нїя)1” домо'ве (же) нечьсти'выхъ и^зчезнђтъ, скровища же и^справля'ющиX пребыва'ютъ” *Є/сть пђть и^же мни'тся [чл~комъ
пра'въ быти]2, послDњнњя же е^го прїидTђ во
дно а%дђ. къ весе'лїемъ не прилагаеTся печа'ль,
кончи'на же ра'дости въ пла'чь прихо'дитъ”
Пђтїи свои^хъ насы'тиTся дръзосердъ, эT замышленїя же своеh мђж'ъ бл~гъ” Незлоби'въ
вњ'рђ и^метъ вся'комђ словеси`, кова'рен же прихо'дитъ в покаа'нїе” Премђдръ ё^боа'вся ё^кло'ниTся эT зла, а^ безђмныи (надњя'вся себњ)3
смњша'ется съ безако'нными” На'глодђшенъ
(мђ'жъ) (безъ совњта тво'ритъ)4, мQђ же
мђдръ длъготръпитъ” Раздњля'ютъ безђмнїи ѕло'бђ, ковар#ни же ё^дръжа'тъ чю'в#ствїе”
Въсполъзнђтся ѕлїи прDе бл~гими и нечестивїи
послђжатъ при две'рахъ пра'веDныX” дрђѕи възненави'дятъ дрђги ни'щїа, дрђѕи же бога'тымъ мно'ѕи” Оу^коря'яи ё^богаго съгрњшиT,
милђяи же ни'щаго бл~женъ” (Блђдя'ще непра'веDнїи)5 дњ'лаюT ѕлая, млsть же і^ и'стиннђ
дњ'лаюT бла'ѕїи” Не свњдя'тъ млsти і^ и'стинны
дњ'лателе ѕло'мъ, млsтыни же и^ вњра (претворя'ютъ)6 бл~гимъ ѓ^ всемъ пекђщися
е^ді'но е^сть бл~го, (и^) слащїи (-)7 и^ безъ печа'ли
въ ѓ^скђде'нїи бђ'дет#” Вњнецъ премђ'дрыхъ бога'тьствїе (и^хъ), жи'тїе же безђмныхъ ѕл^о”
Изба'витъ ѕлђ` дш~ђ свњдњтель вњренъ, ражDиѕаеT (-)8 л#жа (свњдњтель) льсти'въ” Въ
стра'сњ гн~и ё^пова'нїе крњпости, ча'домъ же
свои^мъ ѓ^ста'виT (ё^твръженїе ми'рђ)9” СтраX гн~ь
и^сто'чникъ животен#, тво'риT же ё^кланя'тися
эT сњти смр~тныя” Въ мно'ѕњ ја^зы'цњ сла'ва
цр~ю`, въ ѓ^скђдњнїи же люDстњ съкрђше'нїе
си'л#номђ” Тръпели'въ мђж'ъ мно'гъ въ мђдрости, а^ ма'лодђшенъ крњпок# безђма`” Крњпкодђшенъ мQђ срDцђ вра'чь, червъ же ко'стемъ срDце
чювствено” *ѓ^клевета'яи ё^богаh раздража'етъ
сътво'ршаго и&, а^ и'же чтетъ (и^)10 ми'лђетъ
ни'щаго (чте'тъ сътво'ршаго и&)” Зло'бою свое'ю
эTринется нечести'выи, надњя'и же ся (въ г~а)
свои^мъ прпDбїемъ пра'веденъ” Въ срDцы бла'ѕњ
мђж'ђ (почива'етъ) премђдрость, въ срDци же
безђмнњ не позна'ется” Пра'вда възно'ситъ
племя`, ё^маля'ют же ся (лю'дїе)11 грњхи`. прїя'тъ (быва'етъ) цр~емъ слђга` разђменъ, свои^м
же бл~гоѓ^браще'нїемъ эTи^метъ досажденїе.
994

ниQ ѕ~і

ниQ з~і
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гнњв# гђби'тъ и^ мђдрыя, эTвњт же смиренъ
эTи'метъ ја%рость”

ступанням знімає безчестя. 15,1 Гнів
нищить і розумних, а покірна відповідь відвертає гнів.

Глvа, е~і”

Глава 15

1

ниQ к~е

сираX л~д
ниQ к~а

сираX л~и
ниQ з~і

ло'во [-] же'стоко въздви'жетъ гнњвъ.
*ја^зы'къ (же мђ'дрыX доброё%менъ)2, ё^ста' же нечести'выхъ повњ'дяT ѕл^о” На
всякоM мњстњ ѓ%чи гн~и блюдета`, ѕлыя'
же и^ бл~гыя” И$сцњленїе ја^зы'ка дре'во животно,
съблюда'яи же (-)3 и^спо'лниTся дх~а” БезMђныи
порђга'ется наказа'нїю эTц~а (свое^го), храня'и же
за'повњди хђдо'женъ (еs)” Въ мно'ѕњи пра'вдњ
крњ'пость мно'га, (а) нечести'вїи же эT земля`
поги'бнTђ” въ дворXњ пра'веDныX крњпость мно'га,
пло'ди же нечести'выX погибаюT” ё^ста премђ'дрыX
связђ'ютъ чю'въствїя, срDце же безђмныX не
тве'рдо” *Жертвы безђмныхъ мръ'зость гв~и,
моли'твы же и^справля'ющихъ прїяты (иM)4.
мръз'ость гв~и пђтїе нечести'выX, гоня'щая же
правдђ лю'биT” Наказанїе неѕлоби'ваго позна'ваеTся
эT ми'моходя'щиX, а^ ненавидя'щїи ѓ^бличенїа
сконча'ются сра'мно” А/дъ и^ пагђба ја%вњ эT г~а,
ка'ко не (-)5 срDца л^и чл~ческа” Не възлю'битъ (б^о)
ненаказа'н#ныи ѓ^блича'ющиX е^го, съ премђ'дрыми
же не побе'сњдђетъ” *СрDцђ веселя'щђся лице`
цвите'тъ, въ скорбиy сђще дря'хло е^сть” *СрDце
пра'во и%щеT чю'въствїя, ё^ста же ненаказа'ныX
разђмњюT въ ѕло” Вс^я лњта ѓ%чи ѕлы'хъ
ча'ютъ ѕла`, до'брїи же безъмолъствђюT при'сно”
Лђче ма'ла ча'сть съ бо'язнїю гн~ею, не'жели
бога'тьствїя ве'лїя безъ бо'язни” Лђчше ё^чрежDенїе ѕе'лїемъ с любо'вїю и^ блгDтїю, неже
преDставле'нїе (те'лцA)6 съ вра'ждою” Мђж'ъ ја%ръ
притваряеT сва'ры, терпеливыи же и^ грядђщая
ё^кротиT. тръпели'въ мQђ ё^кротиT (сђдъ)7, нечести'выи же възъдвиѕаеT па'че” Пђтїе лњни'выX
постла'ни тер#нїеM, а^ борзыX глаDцы” Сн~ъ премђдръ веселиT эTц~а, сн~ъ же безђмеn подража'етъ
мт~рь свою`” Несмы'сленои стеѕи` скђ'дость ё^ма`,
мђж'ъ же мђ'дръ и^справля'а хо'диT” Прилага'етъ
(б^о) помышленїа не чтђщимъ соньмищ#, въ
срDцихъ же совњтныхъ пребываетъ совњтъ” Не
и'мать послђша'ти ѕлыи е^го, ниже речетъ съвершена ничесоже (до'бра и^ ѓ^бъщенїя)8” Пђтїе
живота` раZмышленїя разђмнаго, да ё^клони'вся
эT а'да сп~сется” до'мы досадитель разоряеT г~ь,
ё^твержаеT же предњлы вдовиw” Мръзость гв~и
мы'сль непра'веDна, бескверныхъ (-)9 реченїя пречи'ста” Гђбит (же) себе м#здои%мецъ, не любяy
м#зды` и%мать спsтися” Млsтыня и^ вњра ѓ^чища'ютъ грњси`, бо'язнїюy гн~ею ё^кланя'ется
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Жорстке слово піднімає гнів. 2 *Язик же мудрих доброумний, уста ж
безумних розповідатимуть зло. 3 Господні очі на кожному місці, глядять
же вони на злих і добрих. 4 Оздоровлення язика – дерево життя, зберігає
той, хто наповниться духом. 5 Безумний глузує з напоумлення свого батька, хто ж зберігає заповіді, є розумним. 6 У многій праведності велика
сила, а безбожні пропадуть з землі. В
дворах праведних велика сила, плоди
ж безбожних пропадуть. 7 Уста мудрих зв’язують почуття, серце ж безумних невпевнене. 8 *Жертви безумних – гидота господеві, молитви
тих, що виправляються, Йому сприйнятні. 9 Гидота Господеві – дороги
безбожних, тих же, що женуться за
правдою, Він любить. 10 Напоумлення незлобного пізнається тими, що
проходять, а ті, що ненавидять нагадування, закінчать зі соромом. 11 Ад
і згуба явно від Господа, не як серця
людей. 12 Адже ненапоумлений не
полюбить тих, що його картають, з
мудрими ж не говоритиме. 13 *Квітне лице серця, що радіє, в смутку є
те, що є підупалим. 14 *Праведне серце шукає сприйняття, уста ж ненапоумлених спрямовані на зло. 15
Ввесь час очі поганих очікують зло,
праведні ж постійно мовчать. 16 Краще мала частка з господнім страхом,
ніж великі скарби без страху. 17 Краще прийняття з зіллям з любов’ю і
ласкою, ніж трапеза теляти з ворожнечею. 18 Гнівливий чоловік приготовляє бійки, а довготерпеливий і ті,
що наступають, втихомирює. 18a Терпеливий чоловік злагіднить суд, а безбожний більше підносить. 19 Дороги
лінивих вистелені терням, а роботящих вигладжені. 20 Мудрий син радує батька, а безумний син глузує зі
своєї матері. 21 Стежки нерозумного
позбавлені розуму, а розумний чоловік ходить випрямлюючись. 22 Додають вигадки ті, що не шанують ради,
в серцях же тих, що радять, зостається рада. 23 Поганий її не послухається ані не скаже нічого досконалого, гарного і спілкування. 24 Роздуми
розумного – дороги життя, щоб він,
обминувши ад, спасся. 25 Господь
нищить доми гордих, Він же скріплює границі вдовиць. 26 Гидота Господеві – неправедний помисл, мова
неосквернених – свята. 27 Хабарник
себе губить, а хто не любить хабарництво, спасеться. 27a Милостині і ві-

ниж. 25

сир. 34
ниж. 21

сир. 38
ниж. 17

15,27a
ра очищають гріхи, господнім страхом ухиляється кожний від зла. 28
Серця праведних повчаються віри, уста ж безбожних відповідають злом.
28a Сприйнятні у Господа дороги
праведних людей, і через це вороги
стають друзями. 29 Далеко відходить
Бог від безбожних, молитви ж праведних вислуховує. 29a Краще одержати мало з праведністю, ніж багато
плодів з безбожністю. 29b Серце чоловіка хай думає праведне, щоб від
Бога виправилися його кроки. 30 Хто
глядить очима на добро, веселить серце, добра ж слава чинить кості блаженними. 32 Хто слухає напоумлення, життя поселяється серед мудрих,
хто не приймає напоумлення, себе ненавидить. Хто ж зберігає картання,
любить свою душу. 33 Господній
страх – напоумлення і мудрість. І початок слави їй відповість, а покірним
прийде слава.

Глава 16

пс. 37
пет1. 5

1 Людським є вигадувати думки, і
господнім є керувати народами. Всі
людські дороги є відомі перед Його
очима. Бог міряє духів. *Відкрий Господеві твої діла, і випрямляться твої
думки. 2 Всі діла покірного явні перед Господом, безбожні ж згинуть у
поганому дні. 5 Мерзенний перед Господом кожний гордий серцем, хто ж
руку до руки вкладає, неправедний,
не буде виправданим. 7 Початок доброї дороги – чинити праведне, і
сприйнятне ж у Бога більше, ніж приношення жертви. 8 Хто шукає Господа, знайде пізнання з праведністю. І
ті, що правильно шукають Його, знайдуть мир. 9 Всі господні діла з праведністю, зберігається ж чоловік безбожний на поганий день. 10 Ворожіння – на губах царя, в суді ж не
схиблять його уста. 11 Як поперечка
мірила, такою і праведність у Бога,
його діла – праведні важки. 12 Гидота цареві той, хто чинить погане,
бо з праведністю підговлюється престіл володіння. 13 Сприйнятні цареві
уста праведних, слова ж праведних
любить Господь. 14 Царський гнів –
вісник смерті, а мудрий чоловік спасеться від нього. 15 Син царя у світлі
життя, сприйнятні ж йому, наче вечірня хмара. 16 Гнізда мудрості більшe бажані, ніж золото, поселення ж
мудрості дрожчі від срібла. 17 Стежки життя ухиляються від зла, бо довжина життя – праведні дороги. Хто
сприймає напоумлення, буде в добрах, хто ж береже картання, стане
мудрим. Хто береже свої дороги, збереже свою душу, хто ж любить своє
життя, щадить свої уста 18 перед
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вся'къ эT ѕла`. срDца правеDныхъ поё^ча'ются
вњрњ, ё^ста' же нечести'въхъ эTвњща'ютъ ѕл^о”
Прїя'ти гм~ъ пђтїе правеDныX мђж'ъ, тњмже
и^ сихъ ради вра'ѕи дрђѕи быва'ютъ” далече
эTстоиT б~ъ эT нечести'выхъ, моли'твъ же правеDныхъ послђшаеT” Лђче ма'ло прїятїе съ пра'вдою, нежели мно'га жи'та с непра'вдою” СрDце
мђж'ђ мы'слитъ праведная, да эT бг~а и^спра'вяTся стопы е^го” Зря'и ѓ^чи'ма пра'вњ веселиT
срDце, вњсть же бл~га бл~житъ ко'сти” (Послђша'яи ѓ^бличенїи живота, посредњ премђ'дрых#
въдворя'ется), и^же не прїемлетъ наказа'нїя
ненави'дитъ себе`. съблюда'яи же ѓ^бличе'нїе
лю'битъ (свою` дш~ђ)10. бо'язнь гн~я наказа'нїе
и^ премђдрость, и^ нача'ло сла'вы эTвњщаеT е'и.
[преDи%детъ же смиреныM сла'ва]11”

Глvа, ѕ~і”
л~чьско е^сть мысль ё^готови'ти, и^ гн~е еs
ја^зы'ки стро'ити” Вс^и пђтїе чл~честїи
знаеми сђть прDе ѓ^чїма е^го, мњритеl еs
дх~оM б~ъ” *эTкры'и гв~и дњ'ла твоя`, і^ и^спра'вятся помышле'нїя твоя`]1” Вс^я дњ'ла смире'ннаго ја%вњ преD (гм~ъ)2, нечsсти'вїи же въ дн~ь
ѕо'лъ поги'бнђтъ” Ме'рзо'къ преD (гм~ъ)3 вся'къ
высо'косе'рдыи, в# рђкђ же рђ'цњ вло'жь (непра'веDныи)4 не и^звине'тся” Нача'токъ пђти` бл~гомђ
твори'ти пра'веDное, (и^) прїя'та же эT б~а паче
же'ртвы жре'нїа” И$щаи г~а ѓ^бря'щетъ ра'зђмъ
съ правдою, (и^) пра'во (-)5 и%щђщеи е^го ѓ^бря'щђтъ миръ” Вс^я дњ'ла гн~я съ правдою, храни'т# же ся (мђж'ъ) нечsти'въ въ дн~ь ѕолъ”
Вряженїя въ ё^стна'хъ цр~евахъ, в сђдищи же
не прелстяTся ё^ста е^го” (ЈА/ко) превњса мњ'рила
(тако и^) правда ё^ (б~а)6, дњла е^го мњрила
праведна” Мръзость цр~еви творя'и ѕла'я, съ
пра'вдою б^о готовается прsтлъ нача'ла” Прїя'ты цр~емъ ё^стны` пра'веDныхъ, словеса же пра'выхъ лю'витъ (г~ь)” ЈА/рость цр~ева посо'лъ смрътенъ, мђж'ъ же прмDръ и^зба'вится эT него”
Въ свњтњ живо'тнњ сн~ъ цр~евъ, прїя'тїи же
е^го ја%ко ѓ%блакъ по'зденъ” Оу^гнњжде'нїя прмDрости и^зволенънњ'иши паче злата, вселе'нїя же
мђ'дрости дра'жаиши сребра`” Пђтїе живо'тнїи
ё^кланя'ются эT ѕла`, долгота` б^о жи'тїя
пђтїе пра'веDни” Прїемля'и накаѕа'нїе въ бл~гихъ
бђдетъ, храня'и же ѓ^бли(ч)е'нїя ё^мђдри'тся”
И$же храниT своя` пђти` съблюде'тъ свою дш~ђ,
любя'и же живо'тъ свои щади'тъ (своя` ё^ста`)7 пре'жDе съкрђше'нїя” Варя'етъ досажDе'нїе,
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пре'жDе паде'нїя ѕл^омышле'нїя” Лђ'че кротъкодш~енъ съ смире'нїемъ, нежели и^же раздњляеT
коры'сть съ досади'тели” Разђми'въ въ ве'щехъ
ѓ^брњта'тель бл~гимъ, надњяи же ся на [г~а]8
бл~жеn” Разђмныя и^ прмDрыа ѕлы` наричюT, бл~года'тни же въ словесњхъ па'че послђш'ани бђ'дђтъ” Исто'чникъ живо'тенъ мысль стяжавшїи, наказа'нїе (-)9 безђм'ныхъ ѕл^о” СрDце прмDраго разђмњ'етъ ја%же ѓ^ свои^хъ е^мђ ё%стъ, въ
ё^стна'хъ же носиT ра'зђмъ” Сотове медовии
словеса` до'бра, сла'сть же иX и^сцњле'нїе дш~и”
*Сђть пђтїе мни'ми (пра'ви сђще)10 мђжђ,
послњ'дняя же е^го зря'тъ во дно` а%дђ” Мђ'жъ
(же) въ трђ'дњхъ трђжа'етъ себе, (-)11 и^знђжа'етъ себњ поги'бель” (-)12 Стропти'выи въ
ё^стнаX свои^хъ но'ситъ (себњ) поги'бель, мQђ (же)
безђ'менъ копа'етъ себњ ѕл^о, (и^) въ ё^стнђ
свою събираеT (себњ) ѓ%гнь” Мђжъ (же) стропти'въ распаляеT ѕл^о, и^ за'рю лестнђ възгнњща'етъ (и^мъ)13 и^ разлђча'етъ дрђ'ги” Мђж'ъ
(же) зако'нопрестђ'пенъ и^скђшаеT дрђ'ги и^ наво'дитъ и^хъ пђти` не бл~ги” ё^твержа'яи ѓ%чи
свои мы'слитъ развраще'нная, е^мля'и же ся за
ё^стнђ свою (нарица'етъ) вс^я ѕла'а, се'и пе'щь
е^сть зло'бњ” вњне'цъ хваленъ ста'рости, въ пђтеX
же пра'ведныX ѓ^брњта'ется” Лђ'чи мђж'ъ долготерпе'ливъ паче крњ'пкаго, [(-)14 мђ'жъ мђдрость
и^мњяи паче дњлателя вели'каго]15, а^ держа'и
гнњ'въ паче ниZвзя'того гра'да” В нњдра вхо'дятъ
вс^я (сїя) [пра'веDныM]16, эT г~а же вс^я пра'веDна”

знищенням. Попереду йде гордість,
перед упадком злодумності. 19 Краще лагідний духом з впокоренням,
ніж той, хто розділяє здобич з гордими. 20 Розумний в ділах знаходить
добра, хто ж надіється на Бога – блаженний. 21 Мудрих і розумних кличуть поганими, благодатні ж в словах
радше будуть вислухані. 22 Розум –
джерело життя тим, що його придбали, напоумлення безумних погане.
23 Серце мудрого розуміє те, що з
його власних уст, на губах же він носить зрозуміння. 24 Добрі слова – вощини меду, їхня же солодкість – оздоровлення душі. 25 *Є дороги, що
вважаються правильними для чоловіка, а його кінець бачать на дні аду. 26
Чоловік в трудах себе трудить, виборює собі згубу вивихнений на своїх
устах, носить собі згубу. 27 Безумний
чоловік викопує собі зло, а на своїх
губах збирає собі вогонь. 28 Викривлений чоловік розпалює зло, і ним
запалює полумінь обмани, і розлучає
друзів. 29 Законопереступний чоловік випробовує друзів і спроваджує їх
на недобрі дороги. 30 Хто скріплює
свої очі, роздумує про згубне, хто ж
хапається за свої уста, вимовляє всяке зло, цей є піччю зла. 31 Старість –
вінець хвали, знаходиться ж на дорогах праведності. 32 Довготерпеливий чоловік кращий від сильного, чоловік, що має мудрість, кращий, ніж
великий діяч, а хто стримує гнів, кращий від захопленого міста. 33 До лона праведних надходить це все, все ж
праведне від Господа.

Глvа, з~і”

Глава 17

ђ'че хлњбъ съ сла'стїю въ ми'рњ, нежели
доM и^спо'лнен# (бл~гимъ мно'гимъ)1, и^ непра'ведномъ заколе'нїемъ со сва'ромъ. ра'бъ
смы'сленъ ё^дръжи'тъ господина несмы'слена, въ бра'тїю же раздњли'тъ (и^мњнїе) на
ча'сти” *ЈА/коже и^скђша'ется въ (ѓ^гни`)2 сребро`
и^ зла'то, та'ко и^збра'н#ныхъ срDца эT г~а. ѕлы'и
послђшаеT ја^зыка законопрестђпна, пра'ведныи же
не внимаетъ ё^сте'нъ л#жи'выхъ. *рђга'яся ё^бо'гомђ, раздражаетъ сътво'ршаго и&. (и^) ра'дђя
же ся ги'бнђщемђ не и^звине'тся, ми'лђяи же
поми'лованъ бђдетъ” Вњне'ць ста'рости сн~ы
сн~овъ, похвалаy дњтемъ эTц~ы и^хъ” Вњрномђ
весь ми'ръ бога'тествъ, невњрномђ же ниже
е^ді'нъ пњ'няѕь. не сподоби'теся безђмномђ ё^стнњ` въ вњ'рђ, ни пра'веднаго ё^стнњ` въ лжђ`.
м#зда` (блгDть е^сть ё^ча'щимъ)3, и^дњже а^ще
ѓ^братя'тся поспњ'ется (и^м#)” И$же таи'т#
ѓ^би'ды и%щетъ любве`, (і^) и^же ненави'дитъ съкрыва'ти разъдрђша'етъ дрђжбы и^ домы`” Съ997

1 Краще хліб з приємністю в мирі,
ніж дім повний численних дібр і неправедних заколень зі сваркою. 2 Розумний раб володітиме над немудрим
паном, між братами ж розділить майно на частки. 3 *Так як у вогні випробовується срібло і золото, так вибраних серця у Господа. 4 Поганий
слухається законопереступного язика, а праведний не сприймає обманливих губ. 5 *Хто насміхається з бідного, дражнить Того, що його створив, і хто радіє ж тим, що гине, не
буде невинним. Хто ж милосердиться, буде помилуваний. 6 Вінець старості – сини синів, похвала дітей –
їхні батьки. 6 Вірному ввесь світ
маєтків, невірному ж ані один мідяк.
7 Не до вподоби будуть безумному
вірні уста, ані уста праведного не підуть на брехню. 8 Винагорода є ласкою для тих, що навчають, куди лиш
повернуться, їм повезе. 9 Хто скриває образи, шукає любов, і хто ненавидить скривати, нищить дружби і
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доми. 10 Погроза розбиває серце мудрого, а безумний і коли б’ють не чує
побоїв. 11 Сварки піднімає кожний
поганий, Господь же йому пошле немилосердного ангела. 12 Розумний
чоловік впадає у смуток, безумні ж
задумують зло. 13 *Як хто віддає зло
за добро, не вступиться зло з його дому. 14 Владу дають словом – початок
праведності, а випереджує біднота, і
повстання, і бійка. 15 Хто судить неправедне праведним, неправедного ж
праведним, нечистий і огидний в
Господа. 16 Чому є маєток у безумного? Безсердечний не може придбати мудрість. 16 Хто вивищує свій
дім, шукає знищення, а хто викручується, впаде в погані навчання. 17 На
всякий час май друзів, брати ж в бідах будьте помічними, бо задля цього бувають ласки. 18 Адже безумний
чоловік заплескає, радіючи собою, так
той, хто заручає себе, виручить свого
друга, він же збирає вогонь на його
губи. 19 Гріхолюб радіє сварками, 20
а твердосердий не зустріне добрих.
Чоловік же змінний язиком впадає в
зло, 21 серце ж безумного біль тому,
що його придбав. Батько не веселиться ненапоумленим сином, а розумний
син веселить свою матір. 22 *Веселе
ж серце робить добрий настрій, а у
сумного чоловіка засохнуть кості. 23
Тому, хто неправедно бере взятки до
лона, не будуть успішними дороги на
праведність, безбожні ж ухиляються
від праведної дороги. 24 Лице мудрого чоловіка розумне, очі ж безумних на кінцях землі. 25 Гнів батькові
– безумний син і біль тій, що його
породила. 26 Недобре праведному
чоловікові чинити марноти, ані не є
праведно могутнім робити змову проти праведних. 27 *Хто щадить слово,
видасть жорстку розумність, а терпеливий чоловік розумний, більше ніж
той, що має науки. 28 Чи нерозумному, що попросить мудрості, це вважатиметься йому за мудрість? Адже
як хто зробить себе подиву гідним,
вважатиметься за розумного.

крђша'етъ преще'нїе срDце мђдраго, безђмныи же
(и^) бїе'мъ не чю'етъ ра'нъ. прекосло'вїя въздви'жетъ вся'къ ѕлы'и, г~ь же а%гг~ла неми'лостивна
по'слетъ на'нь” Въпада'етъ въ печа'ль мђжђ смы'сленђ, безђмнїи же размышля'ютъ ѕла'я” *И$же
въздае'тъ ѕло'е въз до'брое, не подви'жется ѕло`
и^з до'мђ е^го. вла'сть даю'тъ сло'вомъ нача'ло пра'вды, преди же повњда'етъ ё^бо'жество (и^) тя'жесть и^ сва'ръ. и^же (сђдитъ непра'ведне пра'веднаго)4, непра'веднаго же пра'ведне, нечи'стъ и^
мръзокъ эT (г~а)5. въскђ'ю бя'ше и^мњнїе безђмномђ, стяжа'ти (-)6 премђдрости безъсръдыи не мо'жетъ. и^же възно'ситъ до'мъ свои,
и%щетъ съкрђше'нїа, а^ ѓ^строптева'яися въ
наё^че'нїе в#пада'етъ въ ѕла'я” Въ вся'ко время
(да и%маши дрђги)7, бра'тїя же въ бњдаX пособи'ви (быва'ите)8” сего б^о ра'ди блгDти быва'ютъ. мQђ (же) безђменъ въспле'щетъ (ра'дђяся)9 себњ, ја%коже (-)10 порђча'яися и^зрђчитъ
дрђга свое^го, (се'и же въ е^го ё^стнђ` ѓ%гнь събира'етъ). грњхолю'бецъ ра'дђется сва'ром#, а^
жестосръдыи не ё^срњщеT бл~гих#. мђж# (же)
премњн#ныи ја^зы'коM в#падаетъ въ ѕло`, срDце же
безђмнаh бо'лњзнь стяжа'вшомђ е&. не веселиTся
эTц~ъ ѓ^ сн~њ ненаказаnнњ, сн~ъ же мђдръ веселиT
мт~рь свою. *срDце (же) весе'ло бл~гъ нра'въ тво'риT,
мђжђ же скърбли'вђ засы'шђтъ ко'сти. прие%млющђ м#здђ` (бес пра'вды в ня'дра)11, не поспњю'тся пђтїе (въ пра'вдђ). (нечести'вїи же ё^клоня'ютъ)12 пђти` пра'выя, лице` разђмно мђжа
премђдра, ѓ%чи же бизђмныхъ на коnциX земли`.
гнњвъ эTц~ђ сн~ъ безђменъ, и^ бо'лњзнь ро'ж#шеи
е^го. т#щеты` твори'ти мђжђ пра'веднђ не добро`,
ниже прпDбно кова'ти ко'ва могђтеM ѓ^ пра'ведныхъ.
*и^же щади'тъ гл~ъ и^спђститъ же'стокъ ра'зђмъ, тръпели'въ же мђжъ мђдръ (лђчши
и%щђщаго наё'ки). несмы'сленнђ въпро'шьшђ ѓ^
премђдрости, премђдрость въмњни'т ли ся (е^мђ). ди'вна б^о кто` себе сътво'рь непщева'нїемъ
мђдръ бы'ти”

Глава 18

Глvа, и~і”

1 Причини шукає чоловік, що бажає відлучитися від друга, в усякому
ж часі є погордженим. 2 Не потребує
мудрості чоловік з браком розуму, бо
радше керується безумністю. 3 Коли
безбожний прийде в глибину зла, не
дбає, находить же на нього погорда і
зневага. 4 Глибока вода – слово в
серці чоловіка, ріка, що википає, –
джерело життя. 5 Чудуватися лицю
безбожного не добре, і неправедно
відхиляти праведного на суді. 6 Губи

ины` и%щетъ мђжъ хотя` эTлђчитися
эT (дрђга)1, на вся'ко же вре'мя поноси'мъ быва'етъ. не требђетъ премђдрости (мђжъ) скђдоё'менъ, зане` па'че
во'дится безђмїемъ. е^гда` прїидетъ не чести'выи въ глђбинђ` ѕо'лъ неради'тъ, нахо'дит#
же е^мђ досажде'нїе и^ поноше'нїе. вода` глђбо'ка
сло'во въ срDци мђжђ, водаy въска'чђщїя (-)2 и^сто'чникъ живо'тен#. чюди'тися лицђ` нечести'вомђ не добро`, ниже прпDбно ё^кланя'ти пра'вед998

криM в~і
а~ селnђ г~
а~ пеTръ г~

выj е~і

і^а'коv а~

18,6

ниQ џ~і

Приповідки Соломона 19,7

наго на сђдњ” Оу^стны` безђмнаго приво'дятъ
е^го на ѕло`, ё^ста' же е^го дръ'зость сме'рти призыва'етъ” Оу^стнњ` безђмнаго съкрђша'ютъ е^го,
ё^стны' же е^го сњть дш~и (-)3” Лњни'ва низлага'етъ стра'хъ, дш~и же мђжїи жена'мъ подобнымъ, възъа'лчетъ” Не и^сцњля'яи себе ѓ^
(свои^хъ дњлехъ)4, (дрђгъ)5 е^сть ѓ^глажда'ющемђ себе” И$з вели'чества крњпости и%мя гн~е, къ
немђ же притњка'юще пра'ведницы (сп~саются)6” И$мњнїе бога'тђ мђжђ градъ тве'рдъ, сла'ва
же е^го (весе'лїе повњда'етъ)7” Прежде сокрђше'нїя
възно'сится срDце мђжђ, и^ пре'жде сла'вы смиря'ется” И$же эTвњща'етъ сло'во прежде слы'шнїя
стђдъ е^мђ быва'етъ и^ поноше'нїе” Гнњвъ мђжа ё^кротиT ра'бъ мђдръ, малодш~на же чл~ка
кт^о ё^кро'тит#” СрDце мђ'драго стяжетъ чюв#ствїе, ё%ши же прмDрыхъ и%щета гада'нїи” (дњланїе)8 чл~ка пространи'тъ и&, и^ съ си'лнымъ (посажDа'ютъ)9 е^го” Пра'веDныи (хђли'мъ е^сть эT ѕлы'хъ)10
въ правословїи, ја%коже е^гда` ѓ^брящетъ сђпостаT
ѓ^бличае^тся. (пречистыя гл~ы)11 ё^ставляетъ
молчали'выи, си'лныя же (нарица'етъ непослђшливыя)12” БраT эT бра'та застђпаеM е^сть, ја%ко
граD тве'рдъ и^ высо'къ, ё^крњпляет# же ся ја%ко
ѓ^сно'вано црsтво” эT пло'да ё^сте'нъ (свои^хъ) мђж'ъ
насыща'етъ чре'во свое, эT плода же ё^стнђ е^го
(насытятся)13” Смр~ть и живоT в рђ'кђ ја^зы'ка,
дръжа'щеи же е^го снњдятъ пло'дъ е^го” *И$же
ѓ^брящетъ женђ` до'брђ, ѓ^брњте блгDть, прїялъ же е^сть эT [г~а]14 (кро'тость)15” И$же и^зго'нитъ женђ до'брђ, и^зго'нитъ бл~гая” дръжа'и
же любодњ'ицђ, безђ'менъ и^ нечи'стъ” (Безђ'мїе
мђж'а и^стлњва'етъ пђти е^го, и^ б~а вини'тъ
въ срDцы своеM” Съ моле'нїи гл~етъ ё^бо'гїи, и^ бога'тыи ѓ^беZсла'виT смњшнњ” Мђж'ъ любо'венъ къ
дрђж#бњ, паче дрђ'гъ бђдеTтъ неже бра'тъ)”

Глvа, џ~і”
ниQ к~и

е~ мо= џ~і

ђ`че* е^сть ё^бо'гъ ходя'и въ простотњ`
свое'и, неже бога'тъ ё^мђча'я ё^стнњ` свои`”
И$дњже нњ'сть ё^че'нїа дш~и, нњсть добро`, і^ иже скоръ е^сть нога'ми потъкне'т1
ся”] Неразђ'мїе мђж'а гђ'битъ пђть е^го, б~а
же вино'вна тво'ритъ срDцемъ (-)2” бога'тьство
прилагаеT дрђги мно'ги, (нищета)3 же и^ эT
сђщаго дрђг'а ё^лишаетъ” *Свњдњтель ло'жъ
без мђки не бђ'детъ, ѓ^клевета'яи же без# пра'вды не ё^бњжиT (е^я`)” Мно'зи [же]4 ё^гажда'ютъ
преD лице'мъ цр~емъ, вся'къ же ѕо'лъ быва'етъ в#
поноше'нїе мђж'еви” Вся'къ и^же ё^бо'гаго бра'та
ненави'дитъ, (эT заповњди)5 дале'че бђ'детъ”
Помышле'нїя бл~га (приближа'ются вњ'дђщимъ
999

безумного приводять його до зла,
його ж уста накликають смертельну
сміливість. 7 Уста безумного нищать
його, його ж губи – засідка душі. 8
Лінивого страх скидає вниз, душі ж
мужів подібних до жінок голодуватимуть. 9 Хто себе не оздоровляє у
своїх ділах другом є тих, що себе
розтирають. 10 Господнє ім’я від величності сили, прибігаючи ж до Нього праведні спасаються. 11 Маєток
багатого чоловіка – сильне місто,
його ж слава розповідає про радість.
12 Перед знищенням серце чоловіка
піднімається вгору, і перед славою
впокоряється. 13 Хто відповідає слово скоріше, ніж вислухає, сором йому і погорда. 14 Гнів чоловіка утихомирить розумний раб, малодушну ж
людину хто злагіднить? 15 Серце розумного придбає сприймання, вуха ж
мудрих шукають зрозуміння. 16 Діяння людини її поширить, і з могутніми її садять. 17 Праведного хулять злі за правильні слова, оскаржують так, наче знайдуть ворога. 18
Мовчазний спиняє пречисті слова,
сильними ж називає непослушних. 19
Коли брат заступається за брата, наче
сильне і високе місто, кріпиться ж,
наче основане царство. 20 З плодів
своїх уст чоловік насичує свій живіт,
з плодів же його губ наситяться. 21
Смерть і життя в руці язика. Хто ж
над ним панує, їстиме його плоди. 22
*Хто знайде добру жінку, знайшов
ласку, одержав же від Бога лагідність. 22 Хто виганяє добру жінку,
виганяє добро. Хто ж утримує розпусну, безумний і нечистий. 19,3 Безумність чоловіка нищить його дороги, і він Бога винуватить у своєму
серці. Бідний говорить з благаннями,
а багатий обезчестить на сміх. Чоловік, що любить дружбу, буде кращим другом, ніж брат.

ниж. 19

Глава 19
1 *Кращим є бідний, що ходить у
своїй простоті, ніж багатий, що карає
свої уста. 2 Де є навчання душі, немає добра, і хто є швидкий ногами,
спотикнеться. 3 Нерозум чоловіка губить його дорогу, він же серцем Бога
робить винним. 4 Багатство додає численних друзів, біднота ж усуває і від
того, що є другом. 5 *Фальшивий свідок не буде без муки, хто ж неправедно оскаржує, не втече від неї. 6
Численні ж служать перед лицем царів, а кожний поганий є в погорду
людині. 7 Кожний, хто ненавидить
бідного брата, буде далеко від заповіді. Добрі задуми наближаються до
тих, що її знають, і розумний чоловік
її знайде. Хто чинить багато зла,

ниж. 28
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знайде зло, а хто словами доводить
до гніву, не спасеться. 8 Хто збирає
розумність, себе любить, а хто береже мудрість, знайде добро. 9 Фальшивий свідок не буде без муки, а хто,
отже, розпалює злобу, пропаде від
неї. 10 Не на користь є безумному
їжа, якщо раб почне з гордістю насильно панувати. 11 Милосердний
чоловік довготерпеливий душею, його ж похвала обминає законопереступних. 12 Царська погроза подібна
до ричання лева, наче роса на траву,
так тихому незлобність. 13 Ненапоумлений син – сором батькові, і молитви від уст блудника – нечисті. 14
Батьки ділять синам дім і майно, *від
Господа злучується жінка з чоловіком. 15 Малий страх держить жінка –
душі ж лінивих голодуватимуть. 16
Хто береже заповіді, зберігає свою
душу, а хто не зважає на свої дороги,
згине. 17 Хто милосердиться над бідним, позичає Богові, за його ж даром
Він йому віддасть. 18 Напоумляй
свого сина, так він буде надіятися на
добро, в гордості же хай не піднімається своєю душею. 19 Злоумний чоловік буде багато покараний, якщо ж
є губителем, додасть свою душу. 20
Слухай, сину, напоумлення свого
батька, щоб ти був мудрим на твій
кінець. 21 Численні задуми в серці
чоловіка, рада ж господня остається
навіки. 22 Плід чоловікові – милосердя, краще ж бідний праведний, ніж
багатий брехливий. 23 Страх господній – життя чоловікові, а хто не боїться, замешкає на місцях, де не зберігають розумність. 24 *Хто неправедно ховає до лона свої руки, ані до
своїх уст їх не донесе. 25 *Як згубний одержує побої, безумний стане
розумнішим. Якщо ж картаєш розумного чоловіка, він зрозуміє пізнавання. 26 Хто не шанує батька і відкидає
свою матір, набирається сорому і
зневаги. 27 Син, що не слухається напоумлення свого батька, навчається
злих слів. 28 Хто виручає безумну
дитину, зневажає оправдання, уста ж
безбожних пожирамуть суди. 29 Побої приготовляються тим, що не трудяться, і подібно муки тим, що не розуміють.

е^я)6, (и^) мђж'ъ же мђ'дръ ѓ^брящеT ю&” Мно'го
творя'и ѕл^а ѓ^бря'щетъ ѕло'бђ, а^ и^же раздражаеT словеса` не сп~сется” Събира'яи мђ'дрость лю'битъ себе`, а^ и^же съхраня'етъ прмDрость ѓ^бря'щетъ бл~гая” Свњдњтель ложъ не без мђ'ки бђдетъ, а^ и^же ё^бо раZжDиза'етъ ѕло'бђ поги'бнетъ эT
нея” Не по'лза е^сть безђ'мномђ пи'ща, (-)7 аще
рабъ начнетъ съ досажде'нїемъ наси'льствовати”
Млsтивъ мђж'ъ (долготерпе'ливъ дш~ею)8, похва'ла
же е^го ми'мохо'диT зако'нопрестђпныя” Цр~во преще'нїе, подо'бно рыка'нїю льво'вђ. ја%коже роса` на
сњ'но, та'коже (тихомђ незло'бїе)9” СтDђ (е^сть)
эTц~ђ сн~ъ ненаказа'нъ, и^ нечи'сты мл~твы эT
(ё%стъ блђдника)10” до'мъ (-)11 и^мњ'нїе раздњля'ютъ эTц~ы сн~омъ, *эT [г~а]12 съчета'ется
жена` мђ'жеви. стра'хъ съдръжи'тъ ма'лъ жена`,
дш~а же (лњни'выхъ възъа'лчюT)13” И$же храниT
(за'повњди)14 съблюда'етъ свою дш~ђ, а^ нерадя'и
ѓ^ свои^хъ пђтеX поги'бнеT” (Ми'лђяи ни'ща взаи^мъ даетъ бв~и)15, по дая'нїю же е^го възда'сть е^мђ” наказа'и сн~а свое^го та'ко (-)16 бђдетъ въ бл~го ё^пова'я, в# досажDенїи же не
възносиTся дш~ею своею” ѕл^оё^менъ мђ'жъ мно'го
эTщети'тся, а^ще ли гђби'тель е^сть (-)17 дш~ђ
свою приложитъ” Слђшаи сн~е (эTц~а свое^го наказа'нїе)18, да мђдръ бђдеши на послњдокъ свои”
Мно'ги мы'сли въ срDцы мђж'ђ, совTњ же гн~ь въ
вњ'ки пребыва'етъ” Пло'дъ мђжеви млsтыни, лђче
же ни'щь пра'веденъ, не'же бога'тъ ло'жъ” СтраX
гн~ь живоT мђж'еви, а^ бестра'шныи въдвори'тся
на мњ'стехъ” И$деже не блюде'тся ра'зђмъ, *съкрываяи в нњдрехъ (рђ'цњ свои)19 непра'веDно, н^и
въ ё^ста (своя) донесе е^я`” *Гђби'телю раны
прїе'млющђ, безђм'ныи коварнњи бђдетъ” А$ще
же ѓ^блича'еши мђж'а мђдра, разђмњетъ чю'в#ствїе” Без#чествђяи эTц~а и^ эTрњя'и мт~рь свою,
срамотђ прїимеT и^ поноше'нїе” Сн~ъ не послђшая наказа'нїя эTц~а (свое^го), поё^ча'ется словесе'мъ ѕло'мъ” Вырђча'я ѓ%трока несмы'слена, досажда'етъ ѓ^правда'нїю” Оу^ста же нечьсти'выхъ
пожрђтъ сђды, готоваются не трђжа'ющимся ра'ны, и^ мђче'нїя подо'бно неразђмњва'ющимъ”

Глава 20

Глvа, к~”

1 Невинне вино і проклятим є
п’янство. І кожний, що ходить подурному, не буде мудрий. 2 Погроза
царя недалеко від гніву лева, хто ж
його роздражнює і пристає до нього,
грішить проти своєї душі. 3 Слава чоловікові – відвертатися від наклепів,
а кожний безумний сплітається з такими. 4 Коли лінивий буває погор-

еви'нно вино`, и^ прокля'то (еs) пїянъство”
(И$) вся'къ (ходя'и бђ'е)1, не бђдетъ премђдръ. недале'че е^сть преще'нїе цр~ево ја%рости льво'вы, раздража'яи же е^го (и^ примњша'яися е^мь) съгрњша'етъ въ свою дш~ђ.
сла'ва мђжђ эTвраща'тися эT клеветы`, (и^)
вся'къ (-)2 безђменъ с таковым# сплета'ется.
1000
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поноси'мъ быва'етъ лњни'выи не ё^срамляеTся,
такоже и^ зае^мля'и пшени'цђ в жа'твђ” Вода`
глђбо'ка совњтъ въ срDци мђжђ, мђж# же премђдръ и^зче'рплетъ ю&. вели'къ (е^сть) чл~къ и^
дра'гъ мђжъ творя'и млsть, мђжа же вњрна
дњло ѓ^брњсти`. и^же (бес поро'ка живе'тъ)3 въ
пра'вдђ, бл~жены (и^) дњти (ѓ^ста'витъ своя)4”
Є$гда` цр~ь пра'веденъ (на прsтлњ ся'детъ)5, не
ста'нетъ проти'вђ ѓ%чїю е^го ничто'же лђка'во”
*Кто (же) ся похва'литъ чи'сто и^мњти срDце,
и^л^и кт^о дръзнетъ чи'стъ быти эT грњхъ.
*(ѕлословя'щихъ)6 эTц~а и^л^и мт~рь, ё^гаша'етъ
свњти'лникъ (свои). ѕњни'цама же ѓ%чїю свое'ю
ё'зритъ т#мђ` ча'сть поспњш#ша въ прьвыхъ,
(и^) на послњдокъ не блsвится. *не рцы м#сти'ти вра'га (свое^го), н^о пожди г~а да ти помо'жеT.
мњри'ло ма'ло и^ вели'ко, и^ мњра бњдно ра'вна,
нечи'ста е^сть преD гм~ъ (-)7 ѓ^боя, и^ творя'и иX
та'ко в животњ` свое^мъ прет#кне'тся” ю%нота
съ прпDбнымъ (и^спра'витъ пђти`)8 своя, ё'хо
слы'шитъ и^ ѓ'ко ви'дитъ г~ь дњла'яи (-)9
ѓ^боя” Не люби` клевета'нїя да не эTпаде'ши,
эTврьзи ѓ%чи свои` и^ насыща'ися хлњба. мръ'зость гв~и сђгђба мњра, и^ мњри'ло льсти'вно
нњсть (эT него прїятно)10. эT г~а (же) и^справля'ются стопы` мђжеви, (съгрњша'яи)11 же
како ё^бо разђмњ'етъ пђти` е^го. сњть мђжеви
ско'ра своа ѓ^свяща'ти, по моли'твњ б^о покаја%нїе быва'етъ. вњятель нечести'вымъ (е^сть)
цр~ь мђдръ, и^ нало'жиT на' ня ко'ло” СвTњ гн~ь (ѓ^заряеT дш~а)12 чл~коM (і^ помышленїа), і^же и%щеT
(насыщенїа чре'вђ свое^мђ)13. млsтыни (-)14 и%стїн#на съхране'нїе цр~ю, и^ ѓ^бы'идетъ (прsтлъ
е^го въ пра'вдђ)15. лњпо е^сть ю%нота'м# премђдрости чю'в#ство, сла'ва же ста'рцемъ сњди'ны.
съкрђше'нїя и^ досажде'нїя ё^тыка'ются ѕлы'х#,
ја%звы же въ сокро'вищехъ чре'ва”

дженим, він не соромиться, так само і
хто позичає пшеницю в жнива. 5
Рада в серці чоловіка – глибока вода,
а розумний чоловік її вичерпає. 6
Великою є людина і догорогоцінним
чоловік, що чинить милосердя, вірного ж чоловіка штука знайти. 7 Хто
непорочний, живе в праведності, він і
своїх дітей оставить блаженними. 8
Коли праведний цар сяде на престолі,
напроти його очей не стане нічого
лукавого. 9 *Хто ж похвалиться, що
має чисте серце, або хто насмілиться
бути чистим від гріхів? 9a *Хто злословить батька чи матір, гасить свій
світильник, зінницями ж своїх очей
побачать темряву. 9b Спершу поспішно забрана частка і на пізніше не
буде поблаголовлена. 9c *Не кажи,
що мститимешся проти свого ворога,
але почекай Господа, щоб тобі допоміг. 10 Мале і велике мірило і погана
міра – рівні, оба нечисті перед Господом. 11 І хто їх робить, так спотикнеться у своєму житті. Молодий з
преподобним випрямить свої дороги.
12 Вухо чує і око бачить, Господь
той, що творить оба. 13 Не люби наклепів, щоб ти не відпав, відкрий свої
очі і наситься хлібом. 23 Гидота Господеві – подвійна міра, і неправильне
мірило не є ним сприйняте. 24 Від
Господа ж випрямляються кроки чоловіка. Хто ж грішить, отже, як зрозуміє його дороги? 25 Засідка чоловікові – швидко щось з своїх посвятити, бо по молитві буває покаяння.
26 Мудрий цар є пересіювачем безбожних і накладе на них колесо. 27
Господнє світло освітлює душі людей і думки того, хто шукає ситості
для свого черева. 28 Праведна милостиня – це оберіг цареві, і оточить
його престіл у праведності. 29 Почуття мудрості є прикрасою молодих,
сивина ж – слава старцям. 30 Побиття і докори колять злих, рани ж у
сховках лона.

Глvа, к~а”

Глава 21

коже ё^стремле'нїе во'дное, та'ко (и^) срDце
цр~ево в рђцњ` бж~їи” (И$) а'може а^ще
въсхо'щеT ѓ^брати'ти, та'мо ё^клонитъ
е&” Вся'къ мQђ ја^вляется преD собо'ю пра'веденъ, и^спыта'ет же срDца г~ь. твори'ти пра'вдђ і^ и'стин#нђ гл~ати и^зволено эT б~а, па'че нежели` жрътвђ кро'вьнђю. велича'въ (мђжъ), на
досажде'нїе дрьзосръ'дъ” Свњти'ло же нечести'вых# грњси`, [и^ вся` помышле'нїя и^збыTкђ съсњца'ются, и^ не споспњша'ются то'кмо вся'ко
въ лише'нїе]1. дњлаяи сокро'вища ја^зы'комъ лжи'вымъ, сђетна го'нитъ на сњти сме'ртны. (и^)
всегђби'тельство на нечести'выа ё^стремля'ет1001

1 Так як напад води, так і серце царя в руці Бога. І куди лиш побажає
повернути, туди його схилить. 2 Кожний чоловік являється перед собою
праведним, Господь же досліджує
серця. 3 Чинити праведне і говорити
правду вгодне у Бога, радше ніж
жертва крові. 4 Величавий чоловік
сміливий на докору. Світило ж безбожних – гріхи, і всі задуми язика
рубаються і не є успішні, тільке все
на знищення. 6 Хто чинить скарби
брехливим язиком, переслідує марне
в сітях смерті. 7 І згуба накидається
на безбожних, бо не бажають чинити
праведне. 8 Звихненим Бог посилає
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звихнені дороги, бо його діла пречисті і праведні. 9 *Краще жити в
куті на відкритому, ніж в побілених
і у звичайному домі з безбожністю.
10 Душа безбожних не буде помилувана ніякою людиною, 11 *як
страту приймає згубний, розумний
буде незлобний. Мудрий, що розуміє, одержить знання. 12 Праведний розуміє серця безбожних і дає
безбожним догану за зло. 13 Хто
затикає свої вуха, щоб не почути
немічного, і він закличе, і не буде
того, хто його вислухає. 14 Таємний дар відводить гнів, хто ж щадить дари, піднімає сильний гнів.
15 Веселість праведних чинить суд,
і преподобний нечистий в тих, що
чинять зло. 16 Чоловік, що заблукає з дороги праведності, спочине в
зборі велетнів. 17 І нужденний чоловік любить веселість, а хто любить вино і олію, не збагатиться, 18
а беззаконник є покидьком для праведного. 19 *Краще жити в пустинній землі, ніж жити з сварливою і
язикатою та гнівливою жінкою. 20
Бажаний скарб спочине на устах
мудрого, безумні ж чоловіки його
пожирають. 21 Дорога праведності
й милосердя знайде життя і славу.
22 Мудрий чоловік скріпляє місто,
і нищиться укріплення, на яке безбожні поклали надію. 23 Хто береже свої уста і язик, оберігає від
смутку свою душу. 24 Смільчак та
впертюх і лютуючий називається
згубою, хто задумує неправедне, є
законопереступником. 25 Пожадання вбивають лінивого, бо його руки
не хочуть нічого чинити. 26 Безбожний цілий день бажає погані
пожадання, а праведний милосердиться і буває щедрим не щадячи
себе. 27 *Жертви безбожних – гидота Господеві, бо й беззаконно їх
приносять. 28 Адже фальшивий свідок згине, послушний чоловік говорить обережно. 29 Безбожний чоловік безлико стоїть перед лицем, а
праведний сам розуміє свої дороги.
30 Немає мудрості, немає мужності
і немає ради на безбожного. 31
*Кінь підготовляється на день війни, а поміч від Господа.

ся, не хотя'тъ б'о дњяти пра'ведная. къ
стропо'тныM стропо'тная пђти` посыла'етъ б~ъ,
прчsта б^о и^ пра'ва дњла е^го. *лђ'че жи'ти въ
ё^глњ` на я'снњ, нежели` въ пова'пленнњ с непра'вдою, и^ въ хра'минњ про'стњ. дш~а нечести'выхъ
не поми'лђется ни эT е^ді'наго чл~ка, *тщетђ`
прїемлюще гђби'телю мDръ бђдетъ незлоби'выи.
разђмњ'яиy премђдрыи прїиметъ ра'зђмъ, разђмњва'етъ пра'ведныи срDца нечести'выхъ, и^ досажDа'етъ нечести'выM ѓ^ ѕлњ`. и^же затыка'етъ ё'ши (свои`) не послђшати не'мощнаго, и^ то'и призоветъ и^ не бђдетъ послђшаяи (е^го). дая'нїе
та'ино эTвращаеT гнњвы, (щадя'и же дары въздви'жеT ја%рость)2 крњпкђ. весе'лїе пра'ведныхъ твориT
сђды, (и^) прпDбны же нечистъ эT злодњющихъ.
мђж# (же) блђдя эT пђти` пра'ведна, в сонмищи
и^споли'нъ почїетъ. (и^) мђжъ скђденъ любитъ
веселїе, любя'и (же) вино` и^ еле'и, (не ѓ^богатиTся)3,
ѓ^требїе же праведникђ безаконникъ. *лђче жи'ти
въ земли` пђсте, неже (жи'ти) со женою сварли'вою
и^ язы'чною и^ гнњвливою. съкро'вище въжделњнно
почїетъ въ ё^стаX премђдрђ, безђмнїи же мђжи пожира'юT е^го. пђть пра'вды и^ млsтыня, ѓ^бря'щетъ животъ и^ сла'вђ” ГраD (ё^твержа'етъ
мђжъ)4 премђдръ, и^ раздрђша'ется ё^тверже'нїе
на неy надњя'шася нечести'вїи” И$же хранитъ
своя ё^ста` и^ язы'къ, соблюдаетъ эT печа'ли
дш~ђ свою. дръзыи и ѓ^плазивъ и^ яростивъ
гђби'тельство нарица'ется, и^же непра'вдђ мы'слиT
законопрестђпникъ (е^сть). По'хоти лњни'ваго
ё^бива'ютъ, не волите б^о рђцњ е^го творити
ничтоy. нечестивъ жела'етъ весь дн~ь по'хоти
злы`, пра'ведныи же ми'лђетъ и щедрђетъ неща'дне. *жрътвы нечестивыхъ мръзость гв~и,
и^бо безако'нно прино'сятъ я&. свњдњтель (б^о)
ло'жъ поги'бнеT, мђжъ (-)5 послђшли'въ съхраня'яи речетъ. нечести'въ мђжъ безъчестно
стои^тъ лицеM, пра'выи же самъ разђмњ'етъ
пђти` своя. нњсть премђдрость, нњсть мђжество, (и^) нњсть совњтъ къ нечести'вомђ.
*ко'нь готоваеTся въ дн~ь бра'ни, (а^) эT г~а же
по'мощь”

Глава 22
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1 *Кращим же є добре ім’я, ніж
велике багатство, і добра ласка краща від срібла і золота. 2 Багатий і
бідний зустріли друг друга, обох
же створив Господь. 3 Розумний,
побачивши лукавого в муках, сам
сильно напоумлюється, безумні ж,
пройшовши, були відкинені. 4 Рід
мудрості – господній страх, і багатство, і слава життя. 5 Колючки і

зволенњ'иши* (же) е^сть и^мя добро, неже
бога'тъство мно'го, (и^) лђче (-)1 сребра и^
злата блгDть бл~га. бога'тъ и^ ниu срњто'ста дрђгъ дрђга, ѓ%ба же е^сть г~ь сътворилъ. хђдо'гъ ви'дњвъ лђка'ваго въ мђкахъ
крњпко самъ наказђется, безђмнїи же мимошеDше ѓ^т#щети'шася” ро'дъ премђдрости бо'язнь
гн~я, и^ бога'т#ствїе и^ сла'ва (-)2 живо'тъ. влъ1002
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чецъ и^ сњть на пђтехъ стропо'тныхъ, храня'и
же свою дш~ђ и^збњжи'тъ эT нихъ. бога'тїи ё^богими ѓ^блада'ю^тъ, и^ раби` (-)3 гм~ъ длъгъ эTдаю'тъ сњ'явыи злое пожнетъ злое, ранђ же
дњлы свои'ми съвръшитъ. мђ'жа ти'ха (-)4 да'теля лю'биT (г~ь)5, сђ'етныX же дњлъ е^го (не въспомянеT)6. ми'лђяй (же) ни'щаго са'м ся препита'етъ, свои б^о хлњбъ пода'сть ё^бо'гомђ” Побњжденїе и^ честь престрая'етъ (даяи да'ры)7,
дш~ђ же погђбля'етъ притяжа'ныхъ ради. и^ждени эT сонмища гђби'теля, (-)8 и^зы'идетъ с
нимъ побњжденїе, е^гда б^о ся'деT в сонмищи
всњмъ досажда'етъ” Лю'битъ г~ь прпDбныхъ срDца, прие^млеми же е^мђ вси непорочнїи (въ пђтехъ своиX). ё^стна'ма пасеT цр~ь (лю'ди своя), ѓ%чи
же гн~и соблюда'ютъ чю'вствїе. досажа'етъ (сло'вомъ)9 законопрестђпныи вины` и%щетъ *и^
гл~етъ лњнивыи, ле'въ на стезя'хъ, на пђтех
же разбо'иницы. ја^ма глђбо'ка ё^ста` (законопрестђпныхъ)10, възненавидњныи же эT г~а въпадется в ню. сђть пђтїе злїи преD мђжемъ, и^
не лю'биT възврати'тися эT ни'хъ. възвратити
же ся подоба'етъ эT пђти` стропо'тна (-)11 зла`”
Невњждествомъ възгори'тся срDце ю'наго, жезлъ
(-)12 и^ наказа'нїе далече эT него. ѓ^бидя'и (же)
ё^бога мно'го (себњ [ѕла]13 сътвори'т#)14, (и^) дае'тъ (-)15 бога'томђ на ни'щемъ. ко словесемъ
мђдрыхъ прилага'и свое ё'хо и^ ё^слы'ши (моа
словеса`)16, свое же срDце поста'ви (к нимъ) да разђмњеши ја%ко добра сђть. и^ а'ще вложиши я&
въ срDце твое, възвеселятъ тебе съ твои^ма
ё^стнама. бђды ты на г~а ё^пова'я, и^ наё^читъ т^я пђтемъ свои^мъ. (-)17 ты' же напиши я& себњ (на ё^строе'нїе)18, на совњтъ (и^ чю'вство) и^ ра'зђмъ, на широтђ срDца твое^го. наё^чю
бо т^я и%стинномђ словеси, и^ разђма [и%стиннаго]19 послђшати, на эTвњты словесемъ и%стиннымъ, въпрашающимъ т^я. не ё^каря'и
ни'ща зане` ё^богъ е^сть, и^ не досаждаи не'мощномђ въ вра'тњхъ. г~ь б^о сђдитъ е^мђ сђдомъ,
(-)20 и^зба'ви свою невещественђю дш~ђ” Не быва'и
дрђгъ мђжђ гнњвли'вђ, (и^) со дрђгомъ (-)21
жестосръдныM не съчета'ися. е^гда когда наё^чишися пђтеM е^го, (-)22 прїимеши тенето свое'и
дш~и. не вдаися въ порђче'нїе стыдяся лица`
е^да б^о не бђдеши и^мњти чиM и^скђпи'тися, (и^)
во'змTђ посте'лю ја%же поD ребры твои^ми. *не прелага'и предњлъ вњчныхъ, ја^же положи'ша эTц~ы
твои`. прозрива чл~ка и^ снажя въ дњле своеM, цр~еви подоба'етъ преDстоя'ти, и^ не стоя'ти преD
мђжемъ немощнымъ”
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засідки на поганих дорогах – хто ж
стереже свою душу, втече від них.
7 Багаті володіють бідними, і раби
віддають довг панам. 8 Хто сіє погане, пожне зло, рану ж довершить
своїми ділами. 8a Спокійного чоловіка, який дає, любить Господь, марних же його діл Він не згадає. 9
Хто ж милує бідного, сам буде прогодований, бо дав бідному свій
хліб. 9a Перемогу і почесті міняє
той, хто дає дари, душу ж вигублює
задля придбаних. 10 Викинь зі збору губителя, вийде з ним сварка, бо
коли сяде в зборі, всім дошкуляє.
11 Любить Господь преподобних
серцем, сприйнятні же Йому всі непорочні у своїх дорогах. Устами цар
пасе свій народ, 12 очі ж господні
зберігають сприймання. Законопереступний накидається словом, 13
*лінивий шукає причини і говорить: На стежках лев, а на дорогах
розбійники. 14 Уста законопереступних – глибока яма, зненавиджений же Господом до неї впаде. 14 Є
дороги, що злі перед чоловіком, і
не він не бажає від них відвернутися, належиться ж відвернутися зі
скривленої дороги зла. 15 Незнанням запалає серце молодого, палиця і напоумлення від нього далеко.
16 Хто ж кривдить бідного, зробить
собі багато зла, і дає багатому на
зменшення. 17 Приклади своє вухо
до мудрих слів і послухай мої слова, постав же до них своє серце,
щоб ти пізнав, що вони добрі. 18 І
якщо вкладеш їх до твого серця,
звеселять тебе з твоїми губами. 19
Будь тим, що надіється на Господа,
і Він тебе навчить своїх доріг. 20
Ти ж напиши їх собі на дороговказ,
на раду і почуття та знання, на широту твого серця. 21 Бо навчу тебе
праведного слова і слухати правдиве пізнання, на відповіді правдивих
слів тим, що тебе питають. 22 Не
зневажай бідного, тому що він бідний, і не дошкуляй немічному в
брамах, 23 бо Господь судить йому
судом, спаси свою не тілесну душу.
24 Не будь другом гнівливому чоловікові, і не приставай до жорстокосердного товариша, 25 щоб часом ти не навчився його доріг, не
взяв сіть своїй душі. 26 Не дай себе
в запоруку зі встиду перед лицем,
27 бо якщо не матимеш звідки, чим
викупитися, заберуть і постіль, що
під твоїми ребрами. 28 *Не пересувай вічні границі, які поклали
твої батьки, 29 чоловік передбачливий і кмітливий у своїх ділах повинен стояти перед царями, а не
стояти перед немічним чоловіком.

ниж. 27

ниж. 23

23,1

Глава 23

вищ. 22

вищ. 13
сир. 30

пс. 36
ниж. 24

1 Якщо сядеш вечеряти при столі
сильного, розуміючи зрозумій поставлене перед тобою 2 і наклади на
уста твою руку, знаючи, що це таке, бо тобі треба себе підготувати.
3 Якщо ж ти є насиченим, не пожадай його насолод, бо це має неправдиве життя. 4 Не рівняйся з багатим будучи бідним, допитайся твоїм розумом. 5 Бо якщо покладеш на
нього твоє око, більше не з’явиться, бо йому приготовані крила наче
орла, і повертається до того, що
приступає до нього. 6 Не вечеряй з
ревнивим чоловіком ані не пожадай його страв, 7 бо так, наче хтось
ковтнув колоски, так з ним їсти і
пити. 8 Ані до себе його не введеш,
ані з ним не з’їси свій хліб, бо виблює його і опоганить твої добрі
слова. 9 До вух безумного не говори нічого, щоб часом не почав кпити з твоїх розумних слів. 10 *Не переставляй вічні границі, не іди на
посілість сиріт, 11 бо сильний Господь є Той, хто їх визволяє, і судитиме їхній суд з тобою. 12 Дай твоє
серце в напоумлення, підготуй же
свої вуха для сприймання слів. 13
*Не відмовляйся напоумляти дітей,
бо якщо битимеш його палицею, і
не помре від неї. 14 Ти ж, отже,
б’ючи його палицею, спасеш його
душу від поганої смерті. 15 Сину,
якщо твоє серце стане мудрим, звеселиш і моє серце, 16 і якщо твої
уста будуть правильні до слів моїх
губ на повчання, 17 *хай твоє серце
не ревнує грішникам, але будь в
господньому страсі ввесь день. 18
Бо якщо їх збережеш, будуть тобі
внуки, а твоя надія не відійде. 19
Слухай, сину, і ставай мудрим, і
випрямлюй роздум твого серця. 20
Не будь винопійцем, ані не вдавайся на купівлю м’яса, 21 бо кожний
п’яниця і розпусник збідніють і зодягнуться в подерте і розшарпане, і
всі заспані. 22 Слухай, сину, того,
що тебе породив, і не обурюйся, коли постаріється твоя матір. Придбай правду і не відкинь мудрості, і
повчання, і розуміння. 24 Праведний батько добре виховає, а мудрим сином радіє його душа. 25 Хай
тобою розвеселиться батько і матір
і хай радіє та, що тебе породила. 26
Дай мені, сину, твоє серце, твої ж
очі хай бережуть мої дороги. 27
Чужий дім – глибока яма, і чужа
криниця вузька. 28 Бо так він швидко згине, і всякий законопереступник буде знищений. 29 Кому горе,
кому клопіт, кому суди, кому туга і
зневага, кому даром побиття. В ко-
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Глvа, к~г”
ще ся'деши вече'ряти на трапезњ [си'лнаго]1, разђмњва'я разђмњва'и предъставле'нная ти. и^ наложи` рђкђ твою вњдыи
ја%же чт^о си'цево, подоба'етъ б^о тебњ ё^краша'ти себе. а^ще ли насыщнњ'ишїи е^си не хощи слаждъшиM е^го, сицева'а б^о и%мать животъ
лжи'выхъ. не належи ё^бо'гъ сы'и съ бога'тымъ,
эT свое^го (-)2 помышле'нїя въстяза'ися. а^ще
(б^о) ё^стреми'ши (на него ѓ%ко свое)3 никогдаже
ја^виTся, съдњланњ б^о е^ста е^мђ кри'лњ ја^ко ѓ^рлђ`,
и^ ѓ^бращаеTся (-)4 пристђпа'ющемђ к немђ. не
вечеряи съ мђжемъ ревни'вомъ, ни похощи пи'щамъ е^го. и'мже б^о ѓ%бразомъ а^ще кт^о поглоти'тъ кла'сы, сице (ја%сти и^ пити с нимъ)5,
ниже къ себњ въведе'ши е^го, ниже снњси хлњбъ
свои с нимъ и^зблюетъ б^о и&. и^ ѓ^сквернитъ
словеса` твоя добрая. въ ё^шїю безђмнаго ничтоже гл~и, да не когда` подража'ти начнетъ разђмная словеса` твоя. *Не прелага'и предњлъ
вњчныхъ, въ стяжа'нїе (-)6 сирота'мъ не вниди.
и^збавля'я б^о и^хъ г~ь крњпокъ е^сть, и^ разъсђдиT
сђдъ и^хъ с тобою. да'ждь въ наказа'нїе срDце
твое, ё%ши же свои` ё^готоваи словесемъ чю'въственымъ. *не эTрњи младенца нака'зовати, а^ще
б^о (жезломъ бїеши е^го)7 (и^) не ё'мретъ (эT него). ты' же ё^бо бїяй е^го жезломъ, дш~ђ же е^го
(и^збавиши эT (злы`) см~рти)8” Сн~е а^ще премђдро
бђдетъ (срDце твое)9, възвеселиши и^ мое срDце. и
въ поё^че'нїе словесъ твои` ё^стнњ` к мои^ма ё^стна'ма, а^ще пра'ва бђдета” *да не ревнђетъ
срDце твое грњшникомъ, н^о въ бо'я^зни гн~и бђди
весь дн~ь. а^ще б^о съблюдеши я& бђдђтъ ти
внђци, (и^) ё^пова'нїе (-)10 твое не эTстђпитъ”
Слђшаи сн~е и^ премђдръ быва'и, і^ и^справля'и
мы'сль (срDца твое^го)11” Не бђди винопїи'ца, ниже
прилага'ися (-)12 мя'съ кђпова'нїю. вся'къ б^о
пїяница и^ любодњи ѓ^бнища'ютъ, и^ ѓ^блечетася в растерза'нная, и^ съкръпленая (и^) вся
сонная” Слђшаи сн~е (-)13 рождъшаго т^я, и^ не
неради е^гда состарњ'ется твоя мати. [и%стиnнђ
стяжи`, и^ не эTрини мђдрости и^ ё^че'нїя и^ ра'зђма]14. добрњ въспитњеT эTц~ъ пра'веденъ, ѓ^
сн~њ же премђдрњ весели'тся дш~а е^го. да весели'тся эTц~ъ и^ мт~и ѓ^ тебњ, и^ да радђе^тся
рождъшїя т^я. даждь ми сн~е твое срDце, твои^
же ѓ%чи моя пђти` да соблюда'ета. ја%ма (-)15
глђбо'ка (-)16 тђждїи домъ, и^ стђденець
тњснъ тђждь. тако б^о въскорњ поги'бнетъ, и^
всяk законопрестђпниk ѓ^тя'тъ бђдеT” Комђ лютњ, комђ млъва, комђ сђди, комђ тђга` и^
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поносъ, комђ сокрђшенїе вът#ще, комђ сини ѓ%чи, не пребыва'ющимъ л^и въ винњ`, (и^)17 назира'ющиM гдњ когда пи'рове быва'юT. не ё^пиваитеся
вино'мъ, н^о бесњдђите чл~комъ пра'веднымъ, и^
бесњдђите въ проходехъ” А$ще б^о на (ча'шђ)18 и^
(стъкляни'цђ)19 даси ѓ%чи свои`, послњди (же) походиши нажаи тръна. послњди же ја%ко эT
змїя сњченъ прострется, и^ ја%ко эT кера'ста разлїется (-)20 ја%дъ. ѓ%чи твои` е^гда ё%зрита (женђ)
тђждђ, (и^) ё^ста` твоя` тогда рекђтъ стропо'тная. и^ раста'еши ја%ко въ срDци мо'ря, и^ ја%ко
кръмчїи въ мно'зњ вълне'нїи. речеши же би'ша
м^я и^ не поболњхъ, и^ порђга'ша ми ся а^з же
не разђмњхъ” когда ё%тро бђдетъ да пришедъ
и^спрошђ` с ни'ми (же) сни'дђ”
ўлоM л~ѕ
выj к~г

ўлоM п~а

ўлMо л~з
выj г~і

Глvа, к~д”
н~ђ (мои) *не ревнђи ѕлы'мъ мђжемъ, ни
въжделњ'и бы'ти с ни'ми. лжа'мъ б^о поё^ча'ется срDце и^хъ, и^ болњзнь ё^стнами
и^хъ гл~ютъ. съ премђдростїю ѕижDется
хра'мъ, и^ съ разђмомъ и^справля'е^тся. (и^) съ
чю'вствїемъ и^сполня'юTся съкровища, эT всего
(честна богаTства)1 и^ добра” Лђчшїи премђдръ
крњпкаго, (-)2 мђжъ мђдрость и^мњяи тяжа'теля вели'ка. съ ё^правле'нїеM быва'етъ бра'нь,
по'мощь же срDцемъ съвњтнымъ. прмђдрость и^
мы'сль бл~га, въ вра'тњхъ премђдрыхъ. смысленыи (же) не ё^клонится эT (зако'на)3 гн~я, н^о
въмњня'ются въ собо'рехъ, ненаказа'нїи ё^стрњта'ю^тся въ смр~ти, ё^мира'ет же безђмныи въ
грњсехъ. нечистота` [-]4 мђжа гђби'теля ѓ^скверня'етъ, въ дн~ь ѕолъ и^ въ дн~ь печа'ли дондеже
ѓ^скђдњетъ. *и^збавля'яи ведо'мыа на смр~ть,
(-)5 и^скђпђ прострњти не щади. а^ще ли же речеши не съвњдњ сего, разђмњи ја%ко г~ь (всњхъ
срDца)6 съвњ'сть. и^ създа'выи дыха'нїе всMњ се'и
вњсть всяческая, и^же въздасть комђждо противђ дњломъ е^го. ја%ждь медъ сн~ђ бл~гъ б^о
(е^сть) сотъ, да наслади'тся (горта'нь твои)7.
сице (бо) разђмњетъ премђдрость твоя дш~а,
а^ще бо ѓ^бря'щеши бђдетъ добро` ё^мрътвїе
твое, и^ ё^пова'нїе (твое) (не ѓ^ста'витъ тебе)8.
не приведи нечести'ваго (въ жи'ръ пра'веднаго)9,
ни прельща'ися бес#сы'тостїю чрева. седмицею б^о
(паD)10 пра'ведныи (-)11 въста'етъ, нечести'вїи же
и^знемогђтъ въ ѕлы'хъ. а^ще падетъ враh твои
не ѓ^бра'дђися е^мђ, въ соблажненїи же е^го не
възноси'ся. ја%ко ё%зритъ г~ь и^ не годњ е^мђ бђдетъ, и^ эTврати'тъ ја%рость свою эT него. *не
ра'дђися ѓ^ ѕлодњющиX, и^ не ревнђи (пђтемъ) грњ
шныхъ, *не пребђдTђ б^о внђци лђка'вныхъ, свњ1005

го сині очі, 30 хіба не в тих, що перебувають на вині і підглядають де,
коли бувають бенкети? 31 Не упивайтеся вином, але говоріть з праведними людьми і говоріть в проходах. Бо якщо звернеш свої очі на
чашу і склянку, пізніше ж ходитимеш більш нагим від тернини, 32
вкінці ж, наче вкушений гадиною,
простягнеться і розійдеться отрута,
наче від рогатого змія. 33 Коли твої
очі побачать чужу жінку, і твої уста
тоді скажуть звихнене, 34 і розтанеш, наче в серці моря і наче керманич у великій бурі. 35 Скажеш
же: Мене побили, і я не болів, і з
мене покпили, я ж не зрозумів. Коли буде ранок, щоб, прийшовши, я
спитав: З якими зійду?

Глава 24
1 Мій сину, *не ревнуй поганим
чоловікам, не жадай бути з ними, 2
бо неправдами повчається їхнє серце і їхніми губами вони говорять
болі. 3 З мудрістю будується дім і з
розумністю випрямлюється. 4 І зі
сприйманням наповняються скарби
всяким шляхетним багатством і добром. 5 Мудрий кращий від сильного, чоловік, що має розум, – від
великого землевласника. 6 З проводом буває війна, поміч же серцем,
що радить. 7 Мудрість і розумність
добра при брамі мудрих, мудрий
же не зверне від закону господнього, 8 але причисляються до збору.
Ненапоумлені зустрічаються в смерті, 9 вмирає ж безумний у гріхах,
нечистота збещещує чоловіка-губителя 10 в поганому дні і в дні
смутку, доки не пропаде. 11 *Визволяючи ведених на смерть, не
шкодуй дати викуп. 12 Якщо ж скажеш: Не знаю цього, знай, що Господь знає серця всіх. І Той, хто всім
створив подих, Він знає все, Він
віддасть кожному за його ділами.
13 Їж мед, сину, бо крижка добра,
щоб осолодилося твоє горло, 14 бо
так твоя душа сприйме мудрість.
Бо якщо знайдеш, гарною буде
твоя смерть, і твоя надія тебе не
покине. 15 Не приведи безбожного
на жир праведного ані не обманися
насичуванням живота. 16 Бо праведний, впавши сім разів, встає,
безбожні ж ослабнуть у злі. 17 Якщо твій ворог впаде, не радій ним,
в спокусі ж його не підносься. 18
Бо Господь побачить, і не буде Йому вгодне, і відверне від нього гнів
свій. 19 *Не радій тими, що чинять
зло, і не ревнуй дорогам грішних,
20 *бо внуки лукавих не зостануть
ся, світило ж безбожних згасне.
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21 Бійся Бога, сину, і царя, і не протиставляйся нікому з них, 22 бо безбожний одержить нагло. Хто ж
взнає муки обох? 22a Хто береже
слово, буде поза сином погибелі,
приймаючи ж прийняв себе. 22b
Хай не буде сказане нічого неправдомовного цареві, і нічого ж неправдомовного з його язика хай не
вийде. 22c Язик царя є мечем, але
не тілесним. Хто ж буде виданий,
буде знищений. 22d Бо якщо спалахне його гнів, з жилами нищить людей, 22e і кості пожирає людські, і
спалює, наче полумінь, щоб були
неїстивні орлиним пташенятам. 30,1
Сину, бійся моїх слів, і сприйнявши їх покайся. 24,23 *І це вам, мудрим, треба пізнати: недобре соромитися лиця на суді, 24 *кажучи
безбожному: Праведним є. Бо буде
проклятий людьми і зненавиджений в народах. 25 І ті, що картають,
викажуться кращими, на них прийде добре благословення, 26 і уста ж
полюблять того, що відповідає добрими словами. 27 Підготуй твої діла на відхід, і приготуйся на поле, і
ходи вслід за мною, і збудуєш мій
дім. 28 Не будь фальшивим свідком
проти твого громадянина ані не поширюйся твоїми устами. 29 *Не скажи: Віддам йому так, як він мені
зробив, і помщу за те, що мене образив. 30 Так як майно безумних
людей і так як виноградник, так і
чоловік, якому бракує розуму. 31
Якщо його полишиш, запустіє, і
ввесь поросте травою, і буде опущеним, а його кам’яні огорожі розсипляться. 32 Пізніше, покаявшись,
я поглянув, щоб вибрати напоумлення. 33 Трохи дрімаю, трохи ж
сплю, *трохи ж обіймаю руками
груди… 34 Якщо ж це робиш,
прийде наввипередки твоя біднота і
твоя нужда, наче добрий бігун.
25,1 Це недосліджені Соломонові напоумлення, які виписали друзі
Єзекії, юдейського царя.

тило же нечести'выX ё^га'снетъ. бо'ися б~а сн~ђ и^
цр~я, и^ ни еді'номђ же и^хъ противися. внезапђ
б^о стяжетъ нечести'выи, мђче'нїя бо ѓ^бою
кт^о и^звњсть. слова храня'ися сн~ъ погибельства
кромњ бђдетъ, прие^мляи же прїятъ себе. ничтоже ложно (-)12 цр~еви да гл~ется, и^ ни е^ді'на
же ложъ эT язы'ка е^го да и^зы'идетъ. мечъ
(е^сть) ја^зы'къ цр~евъ (а^)13 неплотянъ, и^же а^ще
преда'нъ бђдетъ съкрђши'тся, а^ще б^о раздражиTся ја%рость е^го съ жи'лами, чл~ки гђбиT и^ ко'сти чл~чески пояда'етъ. и^ съжиза'етъ ја^ко пла'мень, ја^ко неядо'моM бы'ти пте'нцаM ѓ%рлимъ. моиX
словесъ сн~ђ бо'ися, и^ прїиM я& пока'ися” *(И$) сеy
(-)14 ва'мъ смы'сленныM приразђмњти. срамля'тися лица на сђдњ не добро. *рекђщи нечести'вђ
пра'ведеn е^сть, прокля'тъ (б^о) эT людїи бђ'детъ
и^ възненавидњнъ въ ја^зы'цехъ. (и^) ѓ^блича'ющїи
же добрњ'ишиX ја^вя'тся, на ня'же прїидетъ блsвенїе бл~го” (И$) ё^стнњ же възлю'бятъ эTвњща'ющаго словеса бл~га” Готоваи въ и^схоD дњя'нїа
своя, и^ ё^готовися на село. и^ ходи въ слDњ мене
и^ съзи'ждеши храM (мои)15” Не бђ'ди (свњдњтель
л#живъ)16 на свое^го граждани'на, ни пространя'ися свои^ма ё^стна'ма. *не рци и^мже ѓ^бразоM сътвори м^и эTда'мъ е^мђ (и^) эTмщђ (-)17 и^мже
м^я преѓ^би'дњ. ја%ко тяжа'нїе мђж'ъ безђ'мныX и^
ја%ко винограD, (сице и^) чл~къ хђдоё%мныи. а^ще ѓста'виши (и^хъ)18 ѓ^лядњетъ, и^ траво'ю порастетъ ве'сь. и^ бђ'детъ ѓ^ста'вленъ, (и^) ѓ^гра'ди
же ка'менїи е^го раскопа'ются. послњ'ди аZ покаяvся, ё^зрњвъ и^збрати наказа'нїе” Мало дрњмлю
ма'ло же сплю, *ма'ло же ѓ^бїемлю рђка'ма пе'рьси.
а^ще же с^и твори'ши, прїидетъ преди грядђщи
нищета твоя, и^ скђдота твоя ја%ко бл~гъ
теча”

Глава 25

Глvа, к~е”

2 Божа слава – ховати слово,
слава ж царська – шанувати його
накази. 3 Небо високе, земля ж глибока, серце ж царя недослідиме. 4
Куй невипробуване срібло, і очиститься, і все буде чисте. 5 Вбивай
безбожних перед царським лицем, і
випрямиш в праведності його престіл. 6 Не гордися перед царським
лицем, і не ставай на місці сильних.
7 *Бо краще є тобі, коли він скаже
піднятися до себе, ніж щоб бути
впокореним перед лицем сильного.
Говори те, що побачили твої очі.

г~ мо= џ~і
е~ мо= а~
сираX м~в
і^саїа е~

а~ пеTр г~

выj ѕ~

Си^ наказа'нїя соло'моня нерасмотрен#ная. ја%же
написа'ша дрђзи і^е^зекїини цр~я і^ё^де'иска”

ла'ва бж~їя кры'ти сло'во, сла'ва же цр~ева
чти'ти [повелњнїя]1 (е^го)” Нб~о высоко
земля же глђбока, срDце же цр~ево не ѓ^блично. кђи неи^скђшено сребро и^ ѓ^цњсти'тся (и^ бђдеT) ѓ^цњще'нїе вс^е. ё^бива'и нечести'выа преD лицемъ цр~евомъ, і^ и^спра'виши въ
правдђ прsтлъ е^го. не горди'ся преD (лицемъ) цр~евомъ, и^ на мњстњ си'лныX не стани” *Лђче б^о
т^и е^сть е^гда` речетъ възыити къ себњ, неже
ли смири'тися преD лицемъ си'лнаго. ја%же ви'дњста ѓ%чи твои гл~и, не припа'даи в# тя'жђ ско'ро,
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лkђ д~і

25,8

выj е~і

криM в~і

выj к~а

е^клесїаs г~
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да не раска'ешися послњде. внегда т^я (ё^бо
про'сиT)2 дрђ'гъ твои, въстђпа'и въспя'ть, не
неради да не поноситъ ё^бо тебњ дрђгъ” А$
сва'ръ твои и^ вражDа твоа не эTстђпиT, но бђ'детъ т^и ра'вна съ смр~тїю” БлгDть и^ любы
свобожDаеT, в них# же ё^тверди себе да не в# поноше'нїи бђдеши. н^о съхрани пђти своя` до'брњ
и^змњне'ны. (ја%коже) ја%блоко зла'то въ ё^серя'зи
съ сардїискимъ каменемъ, си'це рещи сло'во
[приё^краша'ющимъ е&]3” (И ја%коже) въ ёсеря'зи
зла'томъ (ка'мень)4 мно'гоцњнныи вя'жется,
(си'це) сло'во премђ'дро въ бл~го ё%хо послђшно” ЈА/коже и^схо'дище снњ'га въ жа'твђ зно'я ползђетъ, та'ко вњстникъ вњренъ послђшавшиX е^го
дш~ъ б^о хотя'щихъ е^мђ пользђетъ. ја%коже
вњтри и^ ѓ'блацы и^ дождеве ја^вля'ющїися.
та'ко и^ хваля'ющеися ѓ^ да'нїю ло'жноM. *въ
долготерпе'нїи бл~го поё^ченїе цр~ево, ја^зыk же
мя'кокъ съкрђша'етъ ко'сти” МеD ѓ^брTњ ја%жDь
дово'лно, да не насы'щься и^зблю'еши” не ё^чащаи вносити (но'гђ твою)5 къ дрђ'гђ свое^мђ,
е^да ка'ко насы'щся тебе възненави'диT т^я” дреко'ль и^ ме'чь и^ стрњла ѓ%стра (не без# грњха),
та'ко и^ мђж'ъ свњдњтельствђяи на дрђга
свое^го свњдњтельство лъже. пђти зла'го и^
стопы законопрестђпнаго поги'бнTђ въ дн~ь
зо'лъ. ја%коже ѓ%цетъ (неполезно вре'дови)6, (и^
ды'мъ ѓ^чи'ма), та'ко припаDши стра'сть въ
тњ'ло срDце ѓ^скръбля'етъ. ја%ко (же) мо'леве в
ри'зњ и^ чрьвїе въ дре'вњ, та'ко (мђж'ђ ско'рбь)7
пакоствђетъ срDце” *А$ще а^лчетъ враh твои насыщаи, а^ще ли жа'жDетъ напая'и е^го. с^е бо
творя ё%глїе ѓ%гньное събира'еши на главђ е^го,
г~ь же възда'сть тебњ бл~гая” Вњтръ сњверныи въздви'жетъ ѓ%блаки, лице же бестђдно
ја^зы'къ раздража'етъ” *Лђче жи'ти въ ё%глњ
(на ја%снњ)8, неже (въ храминњ ѓ%бще съ жено'ю
клевети'вою)9” ЈА/коже вода` стђде'на дш~и жа'ждђщи бл~гопрїя'тна, та'коже вsњ бл~га эT земля` дале'ча. ја%коже и^сто'чникъ засыша'емъ (-)10
и^схо'дища водњ гђ'битъ, та'ко не лњпо правеDникђ па'сти преD нечести'вымъ” *ЈА/сти ме'дъ
мно'го не добро, хранити же подобаеT словеса (мно'га)11” ЈА/коже (храM)12 стњна'ми разоре'нами (-)13 неѓ^гражDенъ, та'ко мђж'ъ (чт^о творя беZ совњта)14”

Глvа, к~ѕ”
коже (снњ'гъ)1 в лњтњ и^ до'жDь въ
жа'твђ, та'ко нњсть безђмномђ чести.
ја%ко пти'ца лњтаюT и^ вра'бїеве, та'ко
кля'тва тща не на'идеT ни на е^ді'наго
же” ЈА/коже би'чъ коню и^ ѓ^сенъ ѓ^слђ, та'ко
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8 Не припадай швидко до бійки, щоб
ти вкінці не розкаявся. Отже, коли
тебе просить твій друг, 9 відходь назад, не горди, 10 щоб, отже, тебе друг
не зневажив. А твоя бійка і твоя ворожнеча не відійде, але буде тобі рівною зі смертю. 10a Ласка і любов
звільняє, скріпи ж себе в них, щоб ти
не став погордженим, але збережи
свої дороги добре зміненими. 11 Так
як золоте яблуко в намисті з сардійським каменем, так говорити слово
тим, що його прикрашають. 12 І так
як вкладається дорогоцінний камінь
в золотий кульчик, так мудре слово
для слухняного вуха. 13 Як випадання снігу в жнива корисне проти спеки, так вірний вісник тим, що його
послухали, бо душам, тих, що ним
послуговуються, приносить користь.
14 Так як вітри і хмари і дощі явні,
так і ті, що хваляться фальшивим даром. 15 *В терпеливості навчання царя добре, м’який же язик розбиває
кості. 16 Знайшовши мед, їж досита,
щоб часом, наситившись, ти не виблював. 17 Не бери участі в тому, щоб
вносити твою ногу до свого друга,
щоб часом, наситившись тобою, не
зненавидів тебе. 18 Булава і меч і остра стріла не без гріха, так і чоловік,
що свідчить проти свого друга фальшивим свідченням. 19 Дороги злого і
стопи законопереступного загинуть в
злому дні. 20 Так як оцет не корисний для рани і дим для очей, так пристрасть, припавши до тіла, засмучує
серце. 20a Так як міль в одежі і хробак в дереві, так смуток чоловікові
завдає біль серця. 21 *Якщо твій ворог голодний, годуй, якщо ж спраглий, напій його. 22 Бо чинячи це, накопичуєш на його голову вогненне
вугілля. Господь же віддасть тобі добром. 23 Північний вітер піднімає
хмари, безсоромне ж лице дражнить
язик. 24 *Краще жити в куті на відкритому, ніж спільно в хаті зі сварливою жінкою. 25 Так як холодна вода добра для спраглої душі, так добра
вістка з далекої землі. 26 Так як джерело, що сохне, губить вихід води,
так негарно праведному впасти перед
безбожним. 27 *Недобре їсти багато
меду, потрібно ж шанувати численні
слова. 28 Так як дім з розбитими стінами неогороджений, так чоловік, який щось чинить без поради.

Глава 26
1 Так як сніг влітку і дощ в жнива,
так немає безумному честі. 2 Так як
літають птахи і горобці, так нерозумна клятва не найде ні на одного. 3
Так як бич для коня і вудила для осла, так патик для законопереступного
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народу. 4 Не відповідай безумному за
його злобою, щоб ти не став подібним до нього, 5 але відповіси безумному за його безумністю, щоб він не
видався мудрим у собі. 6 Від своїх
доріг чинить погорду той, хто посилає слово безумним посланцем, 7 він
обманливо і законопереступно забере
його хід, з уст безумних не буде
притчі. 8 Хто прив’язує камінь в пращі, подібний до того, що дає славу
безумному. 9 Терня росте в руці п’яниці, рабство ж в руках безумних. 10
Багато трудиться всяке тіло безумних, розбитим же є їхній склад. 11
*Так як собака, що знову повертається на свої блювотини і стає мерзотною, так безумний, що повернувся
до своєї злоби, спочине на своїх
гріхах. 11a Є сором, що наводить
гріх, і є встид, що є славою і ласкою.
12 Я побачив чоловіка, що про себе
думав, що він мудрий, отже ж, більше від безумних мав надію на себе.
13 *Лінивий, посланий в дорогу, говорить: Лев в дорозі, розбійники ж на
стежках. 14 Так як двері повертаються на завісі, так лінивий на своєму ліжку. 15 *Лінивий, сховавши
руку у свій подолок, не може її піднести до своїх уст, 16 лінивий в
насичуванні видається собі мудрішим від того, що носить вістку. 17
Так як той, що держиться за хвоста
пса, так той, що займається чужим
судом. 18 Так як випробувані, що передкладають людям слова, – хто ж
противиться словами, першим спотикнется, – 19 так всі, що підкріпляють
своїх друзів. Коли ж виявиться, говорять що: Граючись, я зробив. 20 Сила
вогню в багатьох деревах, а де немає
скорого до гніву, сварка затихає. 21
*Ришітка з жаром для вугілля, що на
ньому горить, і дерево для вогню, а
поганий чоловік для замішання і
сварки. 22 *Слова потішників м’які,
вони ж б’ють в схованки нутрощів.
23 Срібло, що дається з обманою, важається за глиняний посуд, гладкі уста ховають смутне серце. 24 Губами
ж все обіцяє, він плаче перед лицем
ворогів, в серці ж кує обману. 25 Якщо тебе просить ворог великим голосом, не вір йому, бо є сім злоб у його
душі. 26 Хто дає ворожнечу, робить
обману, а розумний відкриє свої обмани на зборах. 27 *Хто копає яму
своєму ближньому, впаде до неї, хто
ж котить камінь, на себе котить. 28
Обманливий язик ненавидить правду,
нестійкі уста чинять нелад.
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жезлъ ја^зы'кђ законопрестђпнђ. не эTвњщаи безђмнђ по (ѕло'бњ е^го)2, да не подо'бенъ (е^мђ бђ'деши)3. н^о эTвњщаи безђмномђ къ безђмїю е^го,
да не ја^вляется мђ'дръ ѓ^ себњ. эT ([пђтїи]4
свои^хъ)5 поноше'нїе тво'ритъ, и^же посыла'етъ (сло'во вњстникомъ безђмнымъ)6. эTи^метъ ше'ствїе (е^го) лестно и^ [зако'нопрестђпно]7, и^з# ё'стъ
безђмныX (не ключи'тся при'тча)” И$же привяза'етъ ка'мень въ пра'щи, подо'бенъ е^сть дающемђ безђмномђ сла'вђ” Трьнїе прозяба'етъ в рђ'кђ пїя'ници, рабо'та же в рђка'хъ безђмныхъ.
мно'го трђжDа'ется вся'ка пло'ть безђмныX, съкрђша'ет# же ся съста'въ и^хъ” *ЈА/ко пе'съ и^же
възврати'тся паки на своя блевоти'ны и^ мрьзо'къ
бђ'детъ, та'ко безђ'мныи своею ѕло'бою възвра'щся
на (свои^хъ грњсехъ почїет#)8. е^сть стђ'дъ наводяи грXњ, и^ е^сть стђдъ слава и^ блгDть” ВидXњ
мђж'а непщева'вша себе мDђра быти, ё^пова'нїе
же ё^бо и%мать паче безђмныхъ себе” *Гл~етъ
лњни'выи посланъ на пђть, ле'въ въ пђтехъ
[разбо'иницы же на стогнаX]9. ја^ко две'рь ѓ^бращается на сте'жаи, та'коже лњни'выи на ло'жи
свое^мъ” *Съкрыва'етъ лњни'выи рђ'кђ в на'дра
своя, не мо'жетъ (е^я`) внести въ ё^ста (своа).
мђдрњи себњ лњни'выи ја^вля'ется въ насыщенїи до нося'щаго вњсть” ЈА/коже дръжа'и за ѓ^пашъ ўа, та'ко застђпа'я тђждь сђдъ” ЈА/коже и^скђше'нїи преDлага'юще словеса въ чл~цњхъ,
противя'яи же ся словеси прежде пот#кнется.
та'ко вс^и въмђжа'юще свои^хъ дрђгъ, е^гда же
ја^вяTся гл~ютъ ја%ко и^гра'я съдњяX” въ мно'ѕњхъ дре'вехъ (си'ла)10 ѓ^гневи, а^ и^дњже нњсть
скоро гнњ'вна премол#ча'етъ сва'ръ” *ѓ^съ жа'ра горђщи и^мъ ё%глемъ и^ дрова ѓ^гневи, мQђ же клевети'въ въ мятежи сва'ръ. *словеса ё^тњша'ющихъ мя'к#ка, си же бїютъ въ сокро'вищихъ
ё^тро'бы” сребро даемо ле'стїю ја%ко и^скђде'ль
мниTся, ё^стны` глаDки срDце покры'ютъ скръбно.
ё^стна'ма же вс^е ѓ^бещаваетъ, пла'четъ (на
лицы) вра'гъ, въ срDцы же съдњва'етъ ле'сть”
А$ще т^я мо'литъ вра'гъ ве'лїимъ гла'сомъ не
вњрђи [е^мђ]11, сеDмь б^о е^сть лђкавъствїи въ
дш~и е^го. (дая'и)12 вра'ждђ съставля'етъ ле'сти, эTкры'ет# же своа (ле'сти)13 бл~горазђмныи
на (со'нмищи)14. *изрываяи ја%мђ и^скренемђ (свое^мђ) въпадеTся в ню`, валя же камы на' ся
валитъ. ја^зы'къ лжи'въ ненави'диT и%стинны,
ё^ста (-)15 непостоя'нна тво'рятъ нестрое'нїе”
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Глvа, к~з”
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сираX д~і

выj з~і

а~ тиM ѕ~

е хвалися на ё^треняя, не вњси б^о
чт^о приживетъ находя'и” да хва'литъ
т^я и%скренїи (а^)1 не твоя ё^ста`, тђждїи (а^)2 не твои` ё^стнњ” *Тяжко ка'мень и^ жестоносно пњсоk, гнњв же безђмна'го тя'жїи ѓ%бое^го” безъмилостивна ја%рость и^ ѓ'стръ
гнњвъ, н^о ничтоже поста'витъ рвенїе” Лђчше ѓ^бличенїа эTкровена та'иныя любве. достовњрнњ'иши сђть стрђпи дрђга, нежели во'лнаа лобзанїя вра'га” дш~а въ сы'тости сђщи сотами рђга'ется, дш~и же ни'щетнњи и^ горкое (бл~го)3 ја^вляеTся” ЈА/коже когда` пти'ца эTлетиT эT (гнњзда
свое^го)4, тако чл~кђ поработи'въшђся е^гда ё^страни'тся эT свои^хъ мњстъ. мљ=ры и^ виномъ и^
кадилоM красится срDце, растръза'ет же ся эT бњды дш~а. дрђга свое^го и^л^и дрђгA эTч~а не ѓ^ставляи, въ дом же бра'та свое^го не вниди беZ времени.
лђчше дрђгъ блиZ неже браT да'ле живыи. премђдръ
бђди сн~ђ да веселиTся (срDце [твое]5)6, и^ эTврати
эT себе` поносли'ва словеса`. хитрыи ѕлыX находя'щего
ё^крыва'ется, безђмнїи же (и^) нашеDшђю тщетђ стя'жђтъ. *эTи^ми ры'зђ е^го прїиде б^о
досажда'яи, и^же чђждая погђбля'ет#. и^же а^ще
блsвиT дрђга ё%тро ве'лїемъ гла'сомъ, кленђщего
ничесоже разньствова'ти непщђетъ. ка'пля и^згоня'тъ чл~ка въ дн~ь зи'менъ и^с хра'ма свое^го,
такоy и^ жена` клеветива и^с# свое^го до'мђ. сњверъ
жесто'къ вњтръ, и^менеM же прїя'тенъ нарица'ется” Желњзо желњза ѓ%стриT, мђжъ же (мђж'еви лице раздража'етъ)7. и^же садитъ смоко'вницђ снњсть эT плода е^я`, а^ и^же хранитъ г~а
свое^го честенъ бђдетъ” *ЈА/коже сђть не подо'бна лица лицеM, си'це же и^ срDца чл~чи. а%дъ и^
погибель не насыща'ются, *такоy (-)8 ѓ%чи чл~чески несы'тњ. мръзость гв~и ё^твержа'ющеи ѓ%чи, и^ ненаказа'ннїи неё^дръжани ја^зы'ка. *и^скђшенїе сребрђ и^ зла'тђ раждеженїе, мQђ же и^скђша'ется ё^сты` хваля'щих# е^го” СрDце безако'нника възы'щетъ ѕл^а, срDце же пра'во възыска'етъ ра'зђма. аще бїеши безђмнаго по'средњ
сонмища срамля (е^го), не эTи'меши (ё^бо) безђмїя е^го. разђмне разђмњва'и (дш~ђ)9 ста'да
свое^го, и^ наста'виши срDце свое въ своа ста'да”
ја%ко не въ вњки мђж'еви дръжава и^ крњпость,
ниже предаюT эT рода в роD. прилежи по'лныX зла'цњхъ, и^ по'жнеши травђ`, и^ събери (сњмя)10
дђбра'вное. *да и'маши ѓ%вца въ ѓ^дњнїе, чт^и
по'ле да бђдђть т^и а%гньци” Сн~е эT мене и%маши реченїа крњпка, въ жизнь свою, и^ въ
жизнь твои^мъ ё^гоDникомъ”
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Глава 27
1 Не хвалися на завтрішній, бо не
знаєш, що надходячий народить. 2
Хай тебе хвалить близький, а не твої
уста, чужий, а не твої губи. 3 *Камінь
тяжкий і пісок тяжкий до ношення,
а гнів безумного тяжчий від обох. 4
Лють немилосерна і гнів гострий, але
ревнощі нічого не поставлять. 5 Відкриті оскарження кращі від скритої
любові. 6 Вірогіднішими є рани друга, ніж добровільні поцілунки ворога.
7 Душа, що є в ситості, гордить вощинами меду, голодній же душі і
гірке видається добрим. 8 Так як коли птах злетить зі свого гнізда, так
чоловікові, що піддав себе рабству,
коли відчужується від своїх місць. 9
Миром і вином та ладаном красується серце, душа ж розривається від
біди. 10 Свого друга чи батькового
друга не покидай, до хати ж свого
брата не ввійди невчасно. Краще близький друг, ніж брат, що живе далеко. 11 Будь мудрий, сину, щоб веселилося твоє серце, і відверни від себе
погордливі слова. 12 Розумний ховається від зла, що надходить, безумні
ж придбають і ту втрату, що надійшла. 13 *Скинь його плащ, бо прийшов кепкуючий, який нищить чуже.
14 Хто лиш благословить вранці друга великим голосом, здається, що нічим не відрізняється від того, що
проклинає. 15 Краплі виганяють чоловіка в день зимовий зі свого дому,
так само і сварлива жінка зі свого дому. 16 Північний вітер поганий, іменем же називається сприйнятний. 17
Залізо гострить залізо, чоловік же роз’юшує лице приятеля. 18 Хто насаджує фіґу, з’їсть з її овочів, а хто стереже свого пана, буде в пошані. 19
*Так як лиця є неподібні лицям, *так
же і людські серця. 20 Ад і погибель
не насичуються, також людські очі
ненаситні. 20 Гидота Господеві, хто
скріплює око, і ненапоумлені нестримні язиком. 21 *Розпікання – випробування сріблу і золоту, чоловік же
випробовується устами тих, що його
хвалять. 21 Серце беззаконника шукатиме зло, а правильне серце шукає
знання. 22 Якщо б’єш безумного серед збору, засоромлюючи його, отже
не забереш його безумність. 23 Знаючи знай душу свого стада, і спрямуєш
своє серце до своїх стад, 24 бо не навіки чоловікові влада і сила, ані не
передають з роду в рід. 25 Подбай за
зелень в полі і жатимеш траву, і збери траву дібров, 26 *щоб ти мав вівці
на одіж, шануй поле, щоб були в тебе
ягнята. 27 Сину, від мене маєш сильні слова на твоє життя і на життя
твоїм слугам.
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Глава 28

вищ. 19
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вищ. 13

1 Безбожний втікає, коли ніхто не
переслідує, праведний же, наче лев,
поклав надію. 2 Через гріхи безбожних повстають суди. Розумний же чоловік їх погасить, 3 а смільчак в нечесності обмовляє бідних. Так як
нагальний дощ некорисний, 4 так ті,
що покинули закон і вихваляють безбожність. Ті ж, що люблять закон,
кладуть довкруги себе стіну. 5 Погані
мужі не розуміють суд, ті ж, що шукають Господа, є розумні в усьому. 6
*Краще бідний, що ходить в правді,
ніж багатий ошуканець. 7 Розумний
син береже закон, а хто пасе неситість, дошкуляє своєму батькові. 8
Хто помножує своє багатство лихвами і прибутками, збирає його тому,
хто милосердиться над бідними. 9
Хто ухиляє своє вухо, щоб не вислухати закон, і він свою молитву зробив огидною. 10 Хто зводить праведних на погані дороги, сам впаде в зітління. Беззаконні ж пройдуть крізь
добро і не ввійдуть до нього. 11 Мудрим є в собі богатий чоловік, розумний бідний його не знає. 12 Через
поміч праведних є слава велика, в
містах же безбожних люди згинуть.
13 Хто покриває свою безбожність,
йому не пощастить на добро, хто ж
виголошує оскарження, буде улюблений. 14 Блаженний чоловік, що боятиметься всього через побожність, а
твердий серцем впаде в зло. 15 Голодний лев і спраглий вовк – такий
той, хто кривдить бідних і вбогих. 16
Цар бідний на дохід стає великим визискувачем, а хто ненавидить неправедність, житиме довголітнім. 17 Хто
виручає чоловіка, що в смертному засуді, буде втікачем і не у впевненості. 17a Напоумляй свого сина, і полюбить тебе, і дасть красу твоїй душі; отже, не послухається законоперeступного язика. 18 Хто ходить праведно, собі допоможе, хто ж ходить
викривленими дорогами – погрузне.
19 *Хто обробляє свою землю, насититься хлібом, хто ж женеться за лінивство, насититься біднотою. 20 Вірогідний чоловік буде дуже благословенний, *поганий же не буде непокараним. 21 Хто не соромиться
праведного лиця – недобрий, бо такий за скибку хліба віддасть чоловіка. 22 Адже спішиться збагатитися
чоловік заздрісний і не знає, що милосердний над ним запанує. 23 Хто
картає дороги чоловіка, матиме ласку
більше від гладкого язиком. 24 Хто
насильно поводиться з батьком і матір’ю і думає, що не грішить, цей є
спільником безбожного чоловіка. 25
Ненаситний чоловік судить неправе-
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Глvа, к~и”
њгаетъ нечести'выи н^и е^ді'номђ (же) гоня'щђ, пра'ведъныи же ја%ко ле'въ надњя'ся. за грњхи нечести'выхъ сђ'ди воста'ютъ, мђжъ же хђдоh ёгаситъ я&,
(а^) дръзыи въ нечестїе ѓ^клевета'етъ нищая”
ЈА/ко до'жDь хлябныи (-)1 неполезенъ, та'ко ѓ^ста'вивше зако'нъ (и^) хва'ляT нечестїе. любя'щїи
же зако'нъ ѓ^градяT ѓ^ себњ стњнђ`” Мђж'и ѕлїи
не разђмњваюT сђ'да, и^щђщеи же г~а разђмњва'ютъ ѓ^ всемъ. *лђче ни'щъ ходя'и въ и^стиннњ, нежели богатъ ло'жъ” ХраниT законъ
сн~ъ разђмныи, а^ и'же пасеT несы'тость досажа'етъ эTц~ђ [свое^мђ]2. наполня'я бога'тьство
свое съ лихвами и^ прибыTки, милђющемђ ни'щая събира'ет# е&” Оу^клонивыи ё%хо свое не
послђшати зако'на, и^ се'и мл~твђ свою възмерьз#ствова. и^же льстиT пра'выя въ пђти ѕл^ы, въ
и^стлњнїе самъ въпадетъ” Без#законїи же
минђ'ютъ бл~гаа, и^ не въпадTђ в ня`. премђдръ (быва'етъ) ѓ^ себњ мђжъ богатъ,
(всякъ)3 разђмивъ ни зна'ет# е^го. за по'мощъ
правеDнымъ мно'га быва'етъ сла'ва, въ градеX же
нечестивых погибнђтъ чл~ци. покрыва'яи нечестїе свое не поспње^тся въ бл~гаа, повњда же
Бл~женъ
ѓ^бличенїя
възлю'бленъ
бђдетъ”
мђжъ и^же ё^страшится всего за говњнїе, а^
жестосердъ (-)4 въпадетъ въ ѕла'я” Левъ
а^лченъ и^ влъкъ жажденъ, тако и^же ѓ^би'диT
нищая (и^ ё^бога)5” Цр~ь скђденъ ё^рокомъ великъ клевеTникъ быва'етъ, а^ ненавидя'и непра'вды долголњтъ поживетъ. мђжа и^же въ
винњ смр~тнњ вырђчая (и^) бњжа` бђдетъ, (а^)6
не ё^твержденъ” наказаи сн~а (свое^го) и^ възлюби'т# тя, и^ дастъ лњпотђ твоеи дш~и, не
[послђша'етъ]7 (ё^бо) ја^зы'ка законопрестђпна.
ходя'и правеDно поможетъ себњ, (ходя'и же въ
стропотны пђти`)8 ё^вязнетъ. *дњла'яи свою
зе'млю насытится хлњба, гоня'и же пра'знDьство насытится нищети” Мђжъ вњре досто'иныи мно'го блsвиTся, *ѕлыи же не безъ
молъства бђдеT” и^же не срамля'ется лица` пра'веDнаго не бл~гъ, ја%ко таковыи за ё^крђхъ
хлњба (мђжа эTдаs)9. подвиѕа'етъ (бо) ѓбогатитися мђжъ зави'дливъ, и^ не вњсть ја%ко
млsтивыи ѓ^блада'етъ и%мъ. ѓ^бличаи чл~ча пђти` блDгть и%мать па'че глаDко ја^зы'чнаго. и^же
нђ'дитъ эTц~а и^ мт~ерь и^ мнится не съгрњшая, се'и съпричастникъ еs мђжђ нечести'вђ” Несытыи мђж# сђдитъ (непра'вдњ)10, а
и^же надњеTся на г~а въ прилежанїи бђдетъ.
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и^же надњ'ется на дерзо срDце (и^) таковыи безђменъ (е^сть), а^ иже хо'дитъ въ мђдрости
сп~сется” И$же да'ет# ё^богимъ не ѓ^скђдњеT, а
и'же эTвраща'етъ ѓ%ко свое въ (скђдотњ бђдет#
мно'ѕњ)11. на мњстњхъ нечести'выхъ ста'нђтъ пра'веDнїи, въ (поги'бели же и^хъ)12 и^сполня'тъ пра'веDнїи”

Глvа, к~џ”
ђче мђжъ ѓ^блича'я мђж'а жестовыина,
въ ма'лњ б^о ползђ'ющемђ (-)1 нњсть и^сцњленїя” Похваленомъ быва'ющимъ пра'веDнымъ възвеселя'тся лю'дїе, кня'ѕем
же нечестивымъ (станTђ)2 мђжїе. мђж'ђ любящђ премђдрость веселиTся эTц~ъ е^го, а и'же
пасетъ любодњица погђбитъ бога'тество
(свое). цр~ь пра'ведеn ѓ^гои'тъ зе'млю, мђжъ же
зако'нопрестђпникъ раскђта'етъ. и^же содњва'етъ на лицы свое^мђ дрђгђ мре'жю, ѓ^благаеT (-)3
ѓ^ свое'и (но'ѕњ)4. согрњша'ющемђ мђжђ ве'лїя
сњть, пра'веDнїи же въ ра'дости и^ въ веселїи
бђдђтъ. ё^мње^тъ пра'веDныи сђдъ творити
ё^боги'мъ, а^ нечестивїи не разђмњютъ ра'зђма, и^ ё^богомђ не быти (ё^хо)5 разђмњва'юще”
Мђжи безаконнїи раждиѕа'ютъ граD, (мђжи) же
мђдрїи възвраща'юT гнvњ” Мђжъ мђдръ сђдитъ ја^зы'комъ, мђжъ же досади'тель гнњ'ваяся посрамля'ется и^ не ё^бои^тся. мђжи
кро'ви сђще причастници възненави'дятъ прпDбныя, пра'вїи же възы'щђтъ дш~а и^х#. весь
гнњвъ свои и^зно'ситъ безђмныи, премђдрыи
же съкрыва'етъ въ ча'сти” Цр~ю послђша'ющђ
словесе непра'веDна, вс^и поD нимъ зако'нопрестђпницы. заи^модавцђ и^ длъжникђ е^ді'нъ съ дрђгимъ съшеDшемася, посещенїе тво'ритъ ѓ^бњма г~ь. цр~ю въи%стиннђ сђдя'щђ ни'щимъ, прsтлъ е^го въ свњдњтельствњ ё^строиTся. ја%звыy
и^ ѓ^блеченїя да'ютъ мђдрость, ѓ%трокъ же
блђдя'и срамляетъ роди'теля своя” Мно'гомъ
(грњшникоM сђщимъ)6 мно'ѕи (грњси бываюT)7,
пра'веDнїи же (ѓ^ немъ пада'ющемъ)8 ё^страбля'ютъ себе” Наказа'и сн~а (-)9 и^ покои'тъ т^я, и^
дасть лњпотђ (твое'и дш~и)10” Не бђдетъ въ
па'мять въ ја^зы'цњ законопрестђпнњ, а^ храняи законъ блаженъ бђдетъ” (Не накажется
словесы)11 рабъ жестокъ, а^ще б^о и^ разђмњеT н^о
не послђшаеT” А$ще л^и ви'диши мђжа напра'сна
въ словесњхъ, (и^) разђмњи ја%ко ё^пова'нїе и%мать паче (е^го безђмныи)12” И$же ласкосердъ
бђдетъ, эT ѓ^трочины поработится, послњди
же ѓ^страстится ѓ^ сеM. мђжъ прогнњвав#ся
(побњжденїе въздвиѕа'ет#)13, (и^) мђжъ (-)14 жес1011

дно, а хто поклав надію на Господа,
буде в дбанні. 26 Хто поклав надію
на сміливе серце, і такий є безумний,
а хто ходить в мудрості, спасеться. 27
Хто дає убогим, не матиме браку, а
хто відвертає своє око, буде у
великій нужді. 28 На безбожних
місцях стануть праведні, в їхній же
погибелі помножаться праведні.

Глава 29
1 Кращий чоловік, що картає твердошийого чоловіка, бо як нагло посковзнеться, немає оздоровлення. 2
Коли хвалять праведних, – народи
звеселяться, як же володарі безбожні,
– повстануть чоловіки. 3 Чоловіком,
що любить мудрість, веселиться його
батько, а хто пасе розпусниць, знищить своє багатство. 4. Праведний
цар загоїть країну, а законопереступний чоловік – розкидає. 5 Хто приготовляє сіть для лиця свого друга,
закидає її своїй нозі. 6 Тому чоловікові, що грішить, велика засідка,
праведні же в радості і у веселості
будуть. 7 Праведний вміє чинити суд
бідним, а безбожні не розуміють
знання, і для бідного немає вуха, що
розуміє. 8 Беззаконні мужі розпалюють місто, мудрі ж мужі відвертають
гнів. 9 Мудрий чоловік судить народи, а поганий чоловік, гніваючись,
посоромлюється і не боїться. 10 Чоловіки крові, що є спільниками, зненавидять преподобних, праведні ж
шукатимуть їхню душу. 11 Ввесь
свій гнів виносить безумний, мудрий
же ховає по частинах. 12 Коли цар
слухається неправедного слова, всі,
що під ним, законопереступні. 13 Як
той, хто позичає і боржник, один з
одним сходяться, над обома нагляд
робить Господь. 14 Коли цар по
правді бідних судить, його престіл
буде поставлений на свідчення. 15
Рани і картання дають мудрість,
дитина ж, що блудить, соромить
своїх батьків. 16 Коли грішники є
численні, стаються численні гріхи,
праведні ж, коли він впаде,
перестрашені бувають. 17 Напоумляй
сина, і дасть тобі спокій, і дасть
красу твоїй душі. 18 Не буде пам’яті
в народі законопереступному, а хто
зберігає закон, буде блаженним. 19
Не напоумиться словами поганий
раб, бо якщо й розуміє, то не послухається. 20 Якщо ж бачиш чоловіка
швидкого в словах, і знай, що безумний має більшу надію від нього.
21 Хто живе розгнуздано, рабом в
рабство буде введений, вкінці ж болітиме за це. 22 Чоловік, що розгнівався, піднімає бійку, а жорстокосердний чоловік відкриває гріхи. 23
*Дошкулювання впокоряє чоловіка, а

йов. 22

29,23

мой5. 4
і 12

Приповідки Соломона 30,15

Господь покірних скріпляє у славі. 24
Хто розділяє добич зі злодієм, ненавидить свою душу. Якщо ж давалася
як клятва, чуючи не сповіщають, 25
побоявшись і соромлячись людей,
спотикнуться. Хто поклав надію на
Господа, розвеселиться. Безчестя чоловікові дає упадок, а хто поклав надію на володаря, спасеться. 26 Численні служать перед лицем володарів, від Господа ж буває праведне чоловікові. 27 Гидота праведникові –
неправедний чоловік, гидота ж законопереступному – та дорога, що випрямляється. Виправляє свої дороги
той, хто має частку зі злодієм, душею
своєю слухає того, що заклинає, і не
скаже. Хто чоловіка боїться, швидко
буде знищений, хто надіється на Господа, підніметься. Численні шукатимуть лице начальника, і одним виходять суди від Господа. Праведні гидують безбожним мужем, і безбожні
гидують тими, яких дороги є правильні. Син, який зберігає слово свого батька, буде поза вигубленням,
слова збирає хто – син-блювотник.

тосердъ эTкрыва'етъ грњхи. *досажденїе мђжа
смиря'етъ, а^ смиренныя ё^твержа'етъ (г~ь въ
сла'вњ)15” И$же раздњля'ет# коры'сти съ та'теM,
ненави'дит# свое'я дш~а. а^ще же присяѕе прилегши, слы'шавше не повњдятъ ё^боа'вшеся”
и^ постыдњвшеся чл~къ претъкнђтся, надњя'вся на г~а възвеселиTся. нечестїе мђжђ даеT
соблажненїе, ё^пова'аи же на владђщаго сп~сется. мно'ѕи ё^гажда'ютъ преD лицемъ во'ждеи,
эT г~а же събыва'ется пра'вда мђж'ђ” Мерзость
(пра'веDникђ)16 мђжъ неправеденъ, мерзость же
законопрестђпномђ и^справля'ющїися пђть.
(и^справля'я пђти своа и^же съ татеM причаща'ется, дш~ђ свою заклина'ю^щаго слђша'етъ и^ не
ска'жетъ” И$же боиTся чл~ка скоро раздрђшиTся, иже
ё^пова'етъ на г~а въздви'гнеTся. мно'ѕи възы'щђтъ лица нача'лника и^ сђ'ди эT г~а и^схо'дитъ
е^ді'нымъ. меrзятся пра'веDнїи мђжа нечестива, и^
мерзятся нечестивїи и%хже пра'ва сђть пђти.
сн~ъ сохраняя слово эTц~а свое^го внњ` погђбленїа
бђдеT. словеса` събира'юща, сн~ђ и^зъблева'ющђ)”

Глава 30

Глvа, л~”

1 Це ж говорить чоловік тим, що
вірять Богові і не перестають: 2 Найбезумнішим бо є я з усіх людей, і
людської мудрості немає у мені. 3
Бог же навчить мене премудрості, і я
збагнув розумність святих. 4 Хто
вийде на небо і зійде? Хто зібрав вітри в подолок? Хто згорнув воду в одежу? Хто схопив увесь кінець землі? Яке його ім’я і яке ім’я його дітей? Хай довідаюся. 5 Бо всі божі
слова розпечені, Він же сам обороняє
тих, що Його бояться. 6 *Не додано
до його слів, щоб він тебе не оскаржив, і будеш брехливим. 7 Дві речі
прошу в тебе: не забери від мене ласки раніше від моєї смерті, 8 марне і
фальшиве слово зроби далекими від
мене. Багатства і бідноту ж не дай
мені, дай же мені потрібне і вистачальне. 9 Хай не стану брехливим наситившись, і скажу: Хто мене бачить? Або, збіднівши, украду і поклянуся в господнє ім’я. 10 Не видай
раба в руки пана, щоб часом він тебе
не прокляв, і пропадеш. 11 Погана
дитина кляне батька і не благословить матір. 12 Погана дитина по правді себе осудить, вона ж свого виходу не виправила. 13 Погана дитина
має високі очі, підноситься ж своїми
повіками. 14 Погана дитина має свої
зуби за меч, і його ікла – сікач, щоб
вигублювати і пожирати покірних з
землі і їхніх бідних з-поміж людей.
15 П’явка мала чотири дочки, улюблені любов’ю, і три вони її не насити-

їя же гл~етъ мђж# вњ'рђющиM бв~и. и^
(не) преста'ю, безђмнњи б^о е^смь эT всXњ
чл~къ, и^ мђдрости чл~ческїя нњсть во
мнњ” Бг~ъ (же) наё^чи м^я премђдрости,
и^ ра'зMђ ст~ыX разђмXњ” кт^о в#зы'иде на' нб~о и^
сниде. кт^о събра вњтры въ надра. кт^о възврати во'дђ въ ри'зђ. кт^о ё^дръжа (конецъ
весь)1 земли. кое и^мя е^го, и^ кое и^мя ча'домъ
е^го да (разђмњю)2. вся (б^о) словеса бж~їя ражDеже'на, защищаеT же самъ боја%щаяся е^го” *Не
приложи'ся словесемъ е^го, да не ѓ^бличиT т^я и^
ло'жь бђдеши” двое прошђ ё^ тебе не эTи^ми эT
мене блгDти прежDе ё^мертвїя мое^го. сђетно
сло'во и^ ложно дале'че мене сътвори” Бога'тьства
(-)3 и^ нищеты не (да'и (же) м^и)4, съчета'и же
м^и потре'бная и^ само дово'лная” да не насыщся ло'жь бђ'дђ, и^ рекђ кт^о м^я ви'диT. и^ли ѓ^бнища'въ ё^кра'дђ, и^ кленђся въ и^мя (гн~е)5” Не
преда'жDь раба` в рђ'цњ господина, да не когда
прокленетъ т^я і^ и^з#щезнеши” Ча'до ѕл^о (клене'тъ эTц~а)6, (и^) мт~еръ (-)7 не блsвитъ. ча'до
ѕл^о въ пра'вдђ себе ѓ^сђдитъ, и^схо'да же свое^го
не и^спра'ви” Ча'до ѕл^о высо'цњ ѓ%чи и%маTть, вњкома же свои^ма възно'сится” Ча'до ѕл^о ме'чъ зђ'бы (свои) и%мать, и^ члено'вы (ја%ко) сњчи'во е^же
гђби'ти и^ поја^да'ти смире'нныя эT земли`, и^
ё^бо'гїя иX эT чл~къ” Пїя'вица (и^мњ` четыри
дшери)8 любовїю възлю'блены, и^ три сїя не
насыти'шася ея`, и^ четвеrтая не ё^довлися
1012
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рещи доволно м^и еs” а%дъ и^ по'хоть жены (-)9 и^
земля ненапое'ная водою, и^ вода и^ ѓ'гнь не
рекTђ довлњеT” ѓ%ко рђгая'ися эTц~ђ и^ досажда'я
ста'рости мт~рьни, да и^звратяT е& вра'ни эT дебрїя, и^ да снњдяT е& птенцы ѓ^рли” трїе (-)10
(м^и сђть невозможни)11 разђмњти, и^ четвертаго (же) не свњдњ. слњ'да ѓ%рля паря'ща (по
воздђхђ), и^ пђти ѕмїя (ползящA) по ка'мени,
и^ стеѕя корабля пловђща (по' морю), и^ пђти
мђжа въ ю%ности (е^го). та'коже (и^) пђти жены` любодњица, е^гда` сътворитъ (і^) и^змывшися ничто'же рече съдњя грњшно. треми трясется земля`, четверътого же не мо'жетъ понести. а^ще рабъ въцр~ится, и^ безђмныи и^сполнится пи'щею, и^ раба` а^ще и^жденеT свою госпождђ, и^ мръзка жена` а^ще ключи'тся (добрђ
мђжђ)12. четыри же сђть непщђема на земли`,
сїя же сђть мђдрњ'иша мђдрыхъ. мравїи
и^мже нњсть крњпости, и^ готоваюT въ жа'твђ
пи'щђ” И$ хирогри'ль ја^зыk не крњпокъ, и^же сътвори'ша на ка'мени (домы` своя)13. безъцр~ьни
сђть прђзи, и^ вою'ютъ эT е^ді'наго повелњнїя.
добрњлично и^ ја%щерица рђка'ми кренящися, и^
ё^добъ ё^лавля'е^ма сђща, живетъ въ твердехъ цр~евахъ. тре'тее же сђть е^же бл~гочестно
ходятъ, (-)14 четвертое (же) е^же добрњ преходитъ. скљ'менъ льво'в# крњпкїи скотъ, и^же не
эTвраща'е^тся ни ё^стра'шится скотъ. и^ пњтель ходя в кокошехъ до'брњ ё^крашенъ, и^
коѕеl води'тель ста'дђ, и^ цр~ь гл~яи (к народђ
въ ја^зы'цњ)15. а%ще въдаси` себе въ весе'лїе, и^
простреши рђкђ свою съ сва'ромъ съкрђшенъ
бђдеши. мльзи млеко, и^ бђдетъ ма'сло. а^ще
л^и (ноздри чешеши)16, и^зы'идетъ кро'вь. а^ще ли
и^зноси'ши словеса`, и^зы'идђтъ сђдїи (-)17 тяжа`”

Глvа, л~а”
оя словеса гл~ются эT б~а, цр~ево пррoчество е^гоже наказа мт~и е^го” Чт^о ча'до
съблюде'ши (-)1 рече'нїе бж~їе, прьворо'дне
тебњ гл~ю сн~е. чт^о ча'до мое^го чрњва,
чт^о ча'до моиX мл~твъ. не да'ждь женњ свое^го
богаTства, и^ твое^го ё^ма и^ жи'тїя, (и^)2 послњди совњта. съ совњтомъ вс^е твори, съ совњтомъ пїи вино” си'лнїи гнњвли сђть вина`
да не пїюT, да не напи'вшеся забђдTђ мђдрости, и^ пра'во сђдити (не'мощнымъ не възмо'гTђ)3” да'ите (слаDкое питїе не'мощ#ныM)4 и^ вино
пи'ти сђщимъ въ печалеX, да забђдђтъ ё^божїе, и^ стрsти не въспомянђтъ ктомђ”
(Сн~е) эTвръзи (ё^ста своя`)5 (словесе'мъ)6 бж~їиM и^
1013

лися, і четверта не мала досить, щоб
сказати: Досить мені є. 16 Ад, і
похоть жінки, і земля ненапоєна
водою, і вода, і вогонь не скажуть:
Досить. 17 Око, що висміює батька і
не шанує старості матері, хай його
виколять круки з долини і хай його
пожеруть пташенята орлів. 18 Три
речі мені є неможливо зрозуміти, і
четверте ж не знаю: 19 сліду орла, що
ширяє в повітрі, і дороги зміїв, що
повзають по камінню, і стежки корабля, що пливе по морі, і дороги чоловіка в його молодості. 20 Також і
дорогу чужоложної жінки, яка вчинить і, вмившись, каже, що не вчинила нічого грішного. 21 Трьома речами трясеться земля, четвертої ж не
може знести. 22 Якщо раб стане царем і безумний наповниться їжею, 23
і якщо рабиня прожене свою господиню, і якщо мерзенна жінка буде за
доброго чоловіка. 24 Чотири ж речі
поважають на землі, це ж є мудріше
від мудрих: 25 мурашки, в яких немає сили, і приготовляють в жнива
їжу; 26 і зайці – народ несильний, які
зробили на камені свої доми; 27 саранча є без царя і впорядковано воюють за одним наказом; 28 і ящірка,
що спирається на руки і легко ловиться, мешкає в царських твердинях. 29 Три ж є речі, які успішно ходять, четверта ж, що гарно проходить: 30 левеня лева сильніше від
скотини, що не відвертається ані не
боїться скотини; 31 і півень, що ходить серед курей гарно прикрашеним; і козел – провідник стада; і цар,
що говорить до людей в народі. 32
Якщо відаси себе на веселість і простягнеш свою руку зі сваркою, будеш
розбитим. 33 Видій молоко, і буде
масло, якщо ж ніздрі почешеш, вийде
кров. Якщо ж видаєш слова, вийдуть
тяжкі суди.

Глава 31
1 Мої слова сказані Богом – царське пророцтво того, якого напоумила його матір. 2 Що, дитино, чи
зберігаєш слова божі? Первородний,
тобі кажу, сину. Що, дитино мого лона? Що, дитино моїх молитов? 3 Не
дай жінці своє багатство, і твій ум, і
життя, і пізніше раду. 4 З радою чини
все, з радою пий вино. Сильні є схильні до злості, хай не п’ють вино, 5
щоб, напившись, не забули мудрість,
і не зможуть правильно судити немічним. 6 Дайте солодкий напиток
немічним і вино пити тим, що є в
болях, 7 щоб забули бідноту, і більше
не згадали клопоти. 8 Сину, відкрий
свої уста божим словам і суди всіх
правильно, 9 відкрий уста твої і суди
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праведне, і суди бідного і немічного. 10 Як хто знайде чеснотливу
жінку, така є цінніша від дорогоцінного каміння. 11 На неї надіється серце її чоловіка, бо така не
буде позбавлена добрих здобичей,
12 адже робить для свого чоловіка
все життя добрим: 13 знайшовши
вовну і льон, вона зробила потрібне
своїми руками; 14 стала, наче й корабель, що торгує, здалека збирає
собі багатство; 15 і встає з ночі, і
дасть їжу домові і діла рабиням; 16
оглянувши ж посілість, купила; з
плоду її рук посілість засадить; 17
підперезавши сильно свої бедра,
скріпить свої рамена на діло. 18 І
вона скуштувала, що добрим є працювати, і її світильник не загасне
цілу ніч. 19 Свої лікті простягає до
корисного, свої ж руки кріпить на
веретені. 20 І відкриває свої руки
бідному, плід же простягне бідному. 21 Не побивається за своїм домом її чоловік, коли де забариться,
бо всі у неї зодягнені. 22 Подвійні
одежі зробила своєму чоловікові, з
виссону ж і багряниці собі одіж, 23
видним буває в брамах її чоловік,
коли ж лиш сяде в зборі зі старцями – мешканцями землі; 24 простирадла зробила і віддала на продаж фіникійцям, пояси ж хананейцям; 25 свої ж уста відкрила розумно і законно, і поставила чин язиком своїм. 26 Вона зодягнулася в
силу і красу і зраділа в останніх
днях. 27 Тісні стежки її домів, тому
що лінивої їжі не з’їсть. 28 І свої
уста вона відкрила мудро і законно,
милосердя ж її підняло її дітей, і
розбагатіли, і її чоловік похвалив її.
29 Численні дочки придбали багатство, численні зробили сильне, ти
ж, перездоганяючи, перевищила
всіх. 30 Обманливої примани і марної жіночої краси в тобі немає, бо
розумна жінка є блаженною. Страх
же господній хай вона хвалить. 31
Дайте їй з плоду її уст, і хай хвалиться в брамах її чоловік.

сђди всњмъ здра'во. эTвръзи (ё^ста` твоя)7 и^ сђди
пра'ведне, (и^) расђжда'и [-]8 ё^бо'га и^ не'мощна.
женђ` до'блю кт^о ѓ^бря'щетъ, дража'иши (-)9 е^сть
ка'менїя мно'гоцњнна такова'я, дрьза'етъ на ню
срDце мђж'а е^я`” таковая (б^о) до'брыхъ коры'стеи не
лиши'тся. дњлаетъ б^о мђж'ђ (свое^мђ) (вс^е бл~го)10
жи'тїе, ѓ^брњтша во'лнђ и^ ле'нъ сътвори бл~гопотре'бно рђка'ма свои^ма” Бы'сть ја%ко (и^) кора'бль кђплю дњ'ющъ, и^здале'ча събира'етъ (-)11 себњ бога'тьство. и^ въста'етъ и^з нощи и^ дасть бра'шна до'мђ, и^ дњ'ла рабы'нямъ” Ви'дњвше (же) тяжа'нїе кђпова'ше, эT пло'да рђ'кђ свое^ю насадиT тяжа'нїе. препояса'вши крњпко чре'сла своя, ё^тверди'тъ мы'шци свои на дњ'ло. (и^) вкђси ја%ко добро е^сть дњлати, и^ не ё^гаса'етъ [свњти'лниk
е^я` всю но'щь]12” Ла'кти своя простира'етъ на
полезная, рђцњ же свои ё^твержа'етъ на вретено. (и^) рђцњ (-)13 свои эTвръза'етъ ё^бо'гђ, плоD же
простретъ ни'щђ. не пече'тся ѓ^ домђ` (свое^мъ)
мђ'жъ е^я`, е^гда` где замеDлиT. вси б^о ё^ нея
ѓ^дњни сђть, сђгђ'ба ѓ^дњя'нїя сътвори мђж'ђ
свое^мђ, эT виссо'на же и^ порфи'ры себњ ѓ^дња'нїа.
в#зо'ренъ (-)14 быва'етъ въ вра'тњхъ мђж'ь е^я`, внегда же а^ще сядетъ въ со'нмищи съ ста'рцы жители земля`” ѓ^по'ны сътвори и^ эTда'сть (въ кђплю)
[финикїаномъ]15, ѓ^поја^са'нїя же хананњаномъ.
ё^ста (же) своя эTврьзе смы'сленно и^ зако'нно, и^
чи'нъ нарекова ја^зы'комъ свои^мъ. крњ'постїю и^ лњпото'ю ѓ^блече'ся, и^ весели'ся въ дн~и послњднїя”
Тњсны стезя (до'мђ)16 е^я`, (зане`) бра'шна (-)17
лњностива не снњсть. (и^) ё^ста [своя]18 эTвръзе
смы'слено и^ зако'нно, млsтыня же е^я възDви'гнђ
чада е^я` и^ ѓ^богатњша, и^ мђжъ е^я` похвали ю&”
Мно'ги дще'ря стяжа'ша бога'тьство, мно'ги сътвори'ша си'лная. ты же преспњя'и (-)19 превъзнесеся наD всњми. лжа ё^гожде'нїя и^ сђетны
доброты же'ньски (нsњ въ тебњ). жена б^о разђмна блажена е^сть, боја%знь же гн~ю сїя да хва'литъ. дади'те е'и эT пло'да [ё^сте'нъ]20 е^я`, и^ да
хва'лится въ вра'тXњ мђжъ е^я`”

Кінець притч Соломонових.
Мають у собі глав: 31.

Конецъ при'тчамъ соло'монимъ”
и%мђть в себњ. гла'въ, л~а”
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КНИГА ЕКЛЕЗИЯСТА, ЗНАЧИТЬ
ЦЕРКОВНИКА, ЦАРЯ
соло'мона)1. гл~ы собо'рника сн~а дв~два цр~я і^и^л~ева
въ і^ерsлі'мњ”

Глvа, а~”

сираX м~

ђ'ета сђе'тъствїи, реq соборниk сђ'ета сђе'т#ствїи, всяческая сђ'ета. чт^о иZѓ^билїе
чл~кђ въ всеM трђдњ е^го е^же трђдиTся поD
слн~чною” РоD минђеT и^ ро'дъ прихо'диT, (а^)2
земля` въ вњки стоиT” И въсходиT сл~нце (-)3 и^ въ
мњсто свое влечетъся, [сїе въсїява'етъ]4 (і^)5
и^де'тъ къ ю'гђ, (-)6 ѓ^бъхо'дитъ къ сњверђ, (и^)
ѓ^бхо'дитъ ѓ%крsтъ. и^де'тъ дх~ъ, и^ ѓ'крsтъ е^го
ѓ^браща'ется дх~ъ” *Вс^и пото'цы и%дђтъ въ
мо'ре, и^ море нњсть насыща'яся” (Но въ)7 мњсто
а'може пото'цы и%дђтъ, (и^) та'мо тїи ся
въз#вра'ща'ютъ и^ти`” Вся` словеса` трђдна, не
възможеT мђжъ гл~ати и^ не насы'тится ѓ%ко
зрњти, ни и^спо'лнится ё%хо слыша'нїя” Чт^о
бы'вшее то'е бђдђщемђ, и^ чт^о сътвореное тое
твори'момђ” И$ нњсть все` но'во поD слнч~ною, и^же
възъгл~етъ и^ речетъ. (-)8 сїе но'во е^сть ё^же`
бы'сть въ вњцехъ бы'вшихъ прежде на'съ.
нњсть па'мять прьвымъ, и^ послњднимъ бы'вшимъ. нњсть и^мъ па'мять съ бђдђщими
на послњде. а^зъ собо'рникъ бы'хъ цр~ь і^и^л~евъ въ
і^ерsлі'мњ, (-)9 въда'хъ срDце мое възыска'ти, и^
съсњти'ти въ мђдрости, ѓ^ всњхъ быва'ющихъ
поD нб~семъ” ЈА/ко попече'нїе лђкаво даде б~ъ сн~омъ
члчsкимъ пещи'ся ѓ^ немъ. ви'дњхъ всяческа'я
сътворе'нїя, сътворе'нная поD нб~семъ. и^ с^е вся`
(сђть) сђ'ет#ства, і^ и^зволе'нїе дх~а” Разъвраще'нно
не можетъ ёкраситися, и^ лише'нїе не мо'жеT ся
съчести`. гл~ахъ а^зъ въ срDцы моеM, е^же гл~ати се`
азъ възвеличихся. (-)10 приложи'хся мђдрости
па'че всњхъ, и^же бы'ша преже мене въ і^ерsли'мњ.
и^ срDце мое (въдаX вњ'дњти)11 премђдроs и^ разђмъ. и^ (-)12 срDце мое (ви'дњ много)13 мђдрости
и^ ра'зђма. приTча и^ хи'трости разђмXњ а%зъ, ја%ко
и^ се` е^сть и^зволе'нїе дх~а. ја%ко въ мно'жествњ
мђдрости мно'жество ра'зђма, и^ приложи'выися
ра'зђмђ, приложиT бо'лњзнь”
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Соломона. 1 Слова соборника сина
Давидового, ізраїльського царя в
Єрусалимі.

Глава 1
2 Марнота марнот, – сказав соборник, – марнота марнот, все марнота. 3 Яка користь людині в усім її
труді, яким трудиться під сонцем?
4 Рід минає і рід приходить, а земля
стоїть навіки, 5 і сонце сходить і до
свого місця тягнеться. 6 Воно сходить і йде на південь, обходить до
півночі і обходить довкруги. Іде
дух і довкруги нього повертається
дух. 7 *Всі потоки ідуть до моря, і
море не наповнюється. Але на місце, куди потоки ідуть, і там вони
повертаються, щоб іти. 8 Всі слова
трудні. Не зможе чоловік сказати, і
не насититься око бачити, ані не
наповниться вухо слуханням. 9 Що
те, що було? Воно тому, що буде. І
що те, що зроблене? Воно те, що
буде зроблене. І немає нічого нового під сонцем. 10 Хто промовить,
і скаже: Це є нове, вже сталося в
віках, що були перед нами. 11 Немає пам’яті перших, і останнім, що
сталися, немає їм пам’яті з тими,
що стануться в кінці. 12 Я, соборник, був ізраїльським царем в
Єрусалимі. 13 Дав я моє серце, щоб
шукати і дослідити в мудрості про
все, що буває під небом. Бо погані
обставини дав Бог людським синам, щоб журитися про нього. 14
Побачив я усе створіння зроблене
під небом – і ось все є марнота і
вибір духа. 15 Викривлене не може
прикраситися, і брак не може бути
почисленим. 16 Я сказав у моїм
серці, щоб промовити: Ось я звеличився, я пристав до мудрості понад усіх, що були переді мною в
Єрусалимі, і моє серце віддав я,
щоб побачити мудрість і розуміння. 17 І моє серце побачило багато
мудрості і знання, я пізнав притчі і
загадки. Бо і це є бажання духа, 18
бо в множестві мудрості множество
пізнання. І хто пристає до пізнаня,
додасть терпіння.
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Глава 2
1 Я сказав у моєму серці: Ходи,
отже, щоб я тебе випробував у веселості, і поглянь в добрі, – і ось це
було марнота. 2 Сміхові я сказав:
Рух і веселість. Що це чиниш? 3 І я
поглянув, щоб моє серце від вина
покинуло моє тіло і моє серце провадило мене до мудрості. І щоб
тримати у веселості, доки не побачу, яке добро людським синам, яке
вони чинять під сонцем число днів
їхнього життя. 4 І я звеличив мої
творіння, я собі збудував доми і насадив виноградники, 5 і зробив я огорожі і сади, і насадив я в них дерева всякого овочу, 6 зробив я собі
водні купелі, щоб наводнювати з
них рослини дерев. 7 Я придбав рабів і рабинь. І ті, що народилися в
домі, були в мене. І в мене було велике придбання скота і стад, понад
всіх, що були переді мною в Єрусалимі. 8 І я ж собі зібрав золото і
срібло і маєтки царів і країн, зробив же я собі співаків і співачок, і
їжу людських синів, виночерпіїв і
виночерпинь. 9 І я звеличився, і я
пристав до мудрості понад усіх, що
були переді мною в Єрусалимі. І
моя мудрість була поставлена мені,
10 і все, що попросили мої очі, і не
відмовив я їм, і не заборонив я моєму серцю всякої веселості. Бо моє
серце розвеселилося в усякому моєму труді, і це стало моєю часткою
від всякого мого труду. 11 І я поглянув на всі творива, які зробили
мої руки, і на труд, який я потрудився чинити, – і ось все марнота,
бажання духа, і немає користі під
сонцем. 12 І я поглянув, щоб побачити мудрість, і обману, і безумність. Бо хто людина, яка піде вслід
за радою, все, що ж вона зробила, –
за нею. 13 І я побачив, що є більше
мудрості від безумності, як є більше світла від темряви. 14 Очі мудрого в його голові, і безумний ходить в темряві. І я побачив, що припадок трапиться всім цим. 15 І я
сказав у моєму серці, що припадок
безумного і мені трапиться. І чому
я став мудрим?.. Тоді я надмірно
заговорив у моєму серці. Задля
чого безумний говорить від надвишку? Бо і це марнота, 16 бо немає
пам’яті мудрого з безумним навіки.
І вже в дні, що приходять, все було
забуте, і як умирає мудрий з безумним. 17 І я зненавидів життя, бо
мені лукаве твориво створене під
сонцем, бо все марнота, бажання
духа. 18 І зненавидів я все світське
і мій труд, яким я трудився під
сонцем, бо залишу його людині, що
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Глvа, в~”
екохъ а^зъ въ срDцы мое^мъ, прїиди ё^бо
да (тя и^скђшђ)1 въ весе'лїи, и^ ви'ждь
въ бл~ѕњ и^ се (бы'сть) сїе сђ'етъство
смњхђ рекохъ подвиже'нїе, и^ веселїю чт^о
сїе твориши. (и^) созрњх# да срDце мое ѓ^ста'витъ
эT вина` пло'ть мою, и^ срDце мое наста'витъ
[м^я]2 мђдрости. и^ еже дръжа'ти въ весе'лїи.
дондеже ви'жђ кое бл~го сн~омъ чьчsкимъ, е^же
творятъ поD слн~цеM. число дн~їи живота` и^хъ, (и^)
възвели'чихъ творе'нїе мое. създа'хъ ми домы, (и^)
насади'хъ (-)3 виногра'ды, (и^) сътворихъ (-)4 ѓ^гра'ды и^ сады`. и^ насади'х# в нихъ (древесъ)5 вся'кого
плода. сътворихъ м^и кђпели во'дныя, е^же напаяти эT нихъ (-)6 прозябенїе древеs” притяжа'хъ рабъ и^ рабы'ня, и^ домочадци бы'ша м^и” И$
стяжа'нїе скота` и^ ста'дъ мно'го (ми бы'сть)7,
паче всXњ бы'вшихъ преже мене въ і^ерsли'мњ. (и^)
събраX (же) ми (-)8 злато и^ сребро, і^ и^мњнїя
цр~ьска и^ страnска. сътвориX (же) ми пою^щихъ и^
пою^щая, и^ пи'ща сн~овъ чл~чъ, виночръпца и^ виночръпица. и^ възвели'чихся и^ приложи'хся (мђдрости) паче, всњхъ бы'вшихъ прежде мене въ і^ерsли'мњ. и^ мђдрость моя ё^ста'вимися, и^ все е^гоже
въпроси'ста ѓ%чи мои` (и^) не [эTя'хъ]9 эT нихъ.
(и^) не възбрани'хъ срDцђ мое^мђ эT вся'кого весе'лїя. ја%ко срDце мое възвесели'ся въ вся'комъ
трђдњ мое^мъ” И$ сїя бы'сть ча'сть моя эT всего трђдA мое^го, и^ призрњхъ а^зъ на вся` творе'нїя (-)10 ја%же сътвори'ста рђцњ мои`, и^ въ
трђдњ в немже трђди'хся творити. и^ се вся`
сђета (-)11 и^зволенїе дх~а. и^ нњсть ѓ^ (-)12 ѓ^би'лїе поD слн~чною. и призрњхъ а%зъ ви'дњи мђдрость и^ леs и^ безђмїе, ја%ко кт^о чл~къ и^же по'идеT
въ слњдъ совњта, (вся)13 е^ли'ка (же) сътвори`
въ немъ. и^ видњхъ а^зъ ја%коже е^сть и^зъѓ^би'лїе
мђдрости паче безђмїя, ја%ко и^зъѓ^би'лїе свњта
паче т#мы`” Мђдраго ѓ%чи (-)14 въ главњ е^го, и^
безђмныи въ тмњ` хо'дитъ. и^ ё^ви'дњхъ (-)15
а'зъ ја%ко слђча'и слђчится всњмъ си'мъ. и^ рњхъ
а^зъ въ срDци мое^мъ, ја%ко слђчаи безђмнаго и^
мнњ слђчится [-]16. и^ въскђю ё^мђдрихся а^зъ,
тогда лише гл~ахъ въ срDци мое^мъ. чесо ради
безђмныи эT и^збы'тка гл~етъ, ја^ко и^ се сђета.
ја%ко нњсть па'мяти мђдраго съ безђмнымъ
въ вњки. и^ ја^ко ё^же` въ дни грядђщая вся`
забве'на бы'ша. и^ ка'ко ё%мретъ мђдрыи съ
безђмнымъ. и^ възненави'дњхъ животъ, ја%ко
лђка'вно мнњ сътворе'нїе сътворено поD слн~цемъ”
ја%ко всяческа'а сђета (-)17 и^зволенїе дх~а. и^ възненави'дњхъ аZ всяческая (ми'ра и^) трђдъ мои,
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е^гоже а^зъ трђдихъ поD слн~цемъ. ја%ко ѓ^ставля'ю
е^го чл~кђ бђдђщемђ по мнњ, и^ кт^о вњсть мђдръ
ли бђдетъ и^ли безђменъ. и^ ѓ^блада'ти ли
и%мать всњмъ трђдомъ моиM. е^же трђди'хся и^
мђдровахъ поD слн~цемъ, и^ се же сђета” И$ ѓ^братихся а^зъ эTрещися срDцђ мое^мђ ѓ^ всемъ трђдњ, е^же трђдиX поD слн~цеM. ја%ко е^сть чл~къ и^же
трђдъ е^го въ мђдрости и^ въ ра'зђмњ и^ въ
мђжествњ” И$ чл~къ иже не трђ'дится ѓ^ немъ
дасть е^мђ ча'сть е^го, и^ сїе сђ'ета и^ лђка'въство ве'лїе. ја%ко [-]18 быва'етъ чл~кђ въ всемъ трђдњ е^го и^ въ и^зволе'нїю срDца е^го, и^же трђжа'е^тся поD
слн~цемъ. ЈА/ко вси дн~и е^го болезнїи и^ ја^рости
(попече'нїи)19 е^мђ, и^бо въ нощи не спи'тъ срDце е^го, и^
сїеy сђ'ета е^сть. (и^) нњсть бл~го чл~кђ (н^о то'кмо)
ја%же ја%сть и^ (-)20 пїетъ и^ (показа'ти)21 дш~и
свое'и бл~го въ трђде своемъ. и^ се же ви'дњхъ
а^зъ ја%ко эT рђки бж~їя е^сть. ја%ко кт^о ја%сть и^
(-)22 [пїетъ]23 ра'звњ е^го. ја%ко чл~кђ бл~гђ преD лицемъ
е^го дасть мђдрость и^ ра'зђмъ и^ веселїе. и^ съгрњша'ющемђ да'лъ е^сть попече'нїе поити` и^ събра'ти, е^же да'ти бл~гомђ преD лицемъ бж~їимъ,
ја%коже и^ се сђ'ета (-)24 и^зволе'нїе дх~а”

Глvа, г~”
1

сњмъ (годъ) и^ время вся'кои ве'щи поD
слн~чьною. вре'мя роди'ти, и^ вре'мя ё^мрњти. время сади'ти, и^ время растръѕа'ти сажDеное. время ё^би'ти, и^ время цњли'ти. (и^) время раз#дрђшити, и^ (-)2 созда'ти.
вре'мя пла'катися, и^ время смњя'тися. время
рыда'ти, и^ время ликова'ти. время раскида'ти
ка'менїе, и^ время събра'ти (-)3. время ѓ^дњя'тїя, и^ время тръпњти эT ѓ^скђдњнїя. время възыска'ти, и^ время погђби'ти. время храни'ти и^ время и^зя'ти. время раздра'ти и^ время съши'ти. время молча'ти и^ время гл~ати.
время възлюби'ти и^ время ненави'дњти. время
бра'ни, и^ время ми'ра” Чт^о и^зъѓ^билїе творя'щаго в ни'х (же спњшиT)4. ви'дњхъ попеченїе (всяческое) е^же да'сть б~ъ сн~омъ чл~ческиM, е^же пещися в
нем#, (всяческая ја%же)5 сътвори до'бры (сђть) во
время е^го” И$б^о (всяческая вњковъ)6 далъ е^сть
въ срDце и^хъ. ја%ко не ѓ^бря'щетъ чл~къ сътворенїя ја%же сътвори` б~ъ эT нача'ла и^ до конца” РазђмXњ ја%ко нњсть бл~го в ни'хъ, н^о токмо е^же
весели'тися, и^ е^же творити бл~го въ животњ
своеM” И$бо всякъ чл~къ и^же (пїеT и^ ја%сть)7, (-)8 ви'дитъ бл~гое во всемъ трђдњ своеM, [се]9 дая'нїе
бж~їе е^сть” Разђмњхъ ја%ко вся` е^ли'ка сътвори
б~ъ, сїя бђдђтъ въ вњкъ. къ [тњмъ]10
нњсть приложи'ти, и^ эT [сихъ]11 нњсть ё^таи^1017

буде після мене. 19 І хто знає чи він
буде мудрим чи безумним. І чи буде володіти всім трудом моїм, яким
я трудився і яким мудрував під сонцем. І це ж марнота. 20 І відвернувся я, щоб відставити від мого серця
ввесь труд, яким я трудився під
сонцем. 21 Бо є чоловік, якого труд
в мудрості, і в пізнанні, і в мужності, і чоловік, який не трудиться
про це, дасть йому його частку. І це
марнота і велике зло. 22 Бо буває
чоловікові в усьому його труді і в
бажанні його серця, яким він
трудиться під сонцем, 23 бо всі дні
його – дні болів і гніву його журби,
бо і вночі не спить його серце. І це
є марнота. 24 І немає добра людині,
але тільки те, що їсть і п’є, і щоб
показати своїй душі добро у своєму
труді. І це ж я побачив, що воно є
від божої руки. 25 Бо хто їсть і п’є
без Нього? 26 Бо доброму чоловікові перед його лицем дав мудрість, і пізнання, і веселість. І тому,
що грішить, дав журбу, щоб піти і
зібрати, щоб дати доброму перед
божим лицем. Бо і це марнота, бажання духа.

Глава 3
1 Всім є час, і пора всякій речі
під небом. 2 Час родити і час помирати, час садити і час виполювати насаджене, 3 час убити і час
лікувати, і час нищити і будувати, 4
час плакати і час сміятися, час ридати і час танцювати, 5 час розкидати каміння і час збирати, час
обіймати і час терпіти від нужди, 6
час шукати і час згубити, час зберігати і час забрати, 7 час роздерти
і час зшити, час мовчати і час говорити, 8 час любити і час не навидіти, час війни і час миру. 9 Яка
користь тому, що чинить те, в чому
ж він трудиться? 10 Я побачив всяку журбу, яку Бог дав людським
синам, щоб у ньому журитися. 11
Все, що Він створив, є добре в його
часі. Бо і все віків дав Він у їхнє
серце, щоб чоловік не знайшов творіння, яке зробив Бог, від початку і
до кінця. 12 Я впізнав, що немає
доброго в них, але тільки щоб веселитися і щоб чинити добре у своєму житті. 13 Бо і кожна людина,
яка п’є і їсть, бачить добро в усім
своїм труді. Це є божий дар. 14 Я
зрозумів, що все, що Бог створив,
він, воно, буде навіки. До нього не
можна додати, і від них не можна
відняти. І Бог створив, щоб побоялися його лиця. 15 Те, що сталося,
вже є, і що має статися, і вже було.
І Бог шукатиме переслідуваного.
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16 І ще побачив я під сонцем місце суду – там безбожний, і місце
праведного – там побожний. 17 І
я сказав у моєму серці: З праведним і з безбожним судить Бог, і
що є час всякій речі і на всякому
творінні. 18 Там я сказав у моєму
серці про мову людських синів,
що їх розсудить Бог, щоб показати, що вони є скотина. Бо і їм
19 як припадок людських синів, і
припадок скотини в них припадок. Як смерть цього, так і смерть
цього, і дух в усіх. І що більше
має людина від скотини? Нічого.
Бо все марнота, 20 все іде на одне
місце, все повстало з землі і все
до землі повертається. 21 І хто
знає дух людських синів, чи підноситися йому вгору? І дух скотини, чи сходити йому вділ, до
землі? 22 І я побачив, що немає
добра, але тільки що людина розвеселиться у її творіннях, бо це її
частка. Бо хто її приведе, щоб побачити в них, що лиш буде воно з
ними?

ти. и^ б~ъ сътвори да ё^боя'ться эT лица е^го,
бы'вше ё^же е^сть. и^ е^ли'коже е^сть быти (и^) ё^же
быша, и^ б~ъ възы'щетъ гони'маго” И$ е^ще` ви'дњхъ поD слн~цемъ мњсто сђ'дное, т^ђ нечести'выи. и^
мњсто правеDно т^ђ [бл~гочестивыи]12” [И$]13 рњхъ а^зъ
въ срDцы мое^мъ, съ правеDнымъ и^ съ нечести'вымъ
сђди'тъ б~ъ. (и^) ја%ко время вся'кои ве'щи, и^ на
всякомъ сътворе'нїю. т^ђ рњхъ а^зъ въ срDцы
мое^мъ ѓ^ гл~анїи сн~овъ чл~ческихъ, ја%ко рассђди'тъ
и^хъ б~ъ. и^ е^же показати ја%ко сїи ско'ти сђть, и^б^о и^
тMњ ја%ко слђчаи сн~овъ чл~ческъ. и^ слђча'и скотьскїи,
слђча'и в ниX. ја^ко смр~ть сего, тако (и^) смр~ть сего и^
дх~ъ во всXњ. и^ что и^зли'ше и%маT чл~къ паче скота`
ничтоy, ја%ко всяческая сђета, вс^я и^дTђ въ е^ді'но
мњсто. вс^я быша эT перьсти и^ вс^и (въ прьсть
възвращаюTся)14. и^ кт^о вњсть дх~ъ сн~овъ чл~ческихъ,
а^ще въсходи'ти е^мђ го'рњ. и^ дх~ъ ско'тьскїи е^же съходи'ти е^мђ до'лђ въ землю. и^ ви'дXњ ја%ко нњсть бл~го,
н^о токмо е^же възвесели'тся чл~къ въ творенїиX е^го,
ја%ко сїя ча'сть е^го. ја%ко кто приведеT е^го ви'дњти
в (ни'хъ, и^же)15 а^ще бђдеT (чт^о) с (ними)16”

Глава 4

Глvа, д~”

1 І я повернувся і побачив: все
є оскаржене під сонцем. І ось
сльози обмовлених, і немає їм потішника, і з рук кривдників їх визволитися немає сили. 2 І я похвалив всіх померлих більше, ніж
живих. Скільки з них є живі дотепер? 3 І кращим від обох цих
той, що ще не був, і хто не побачив злого творіння, створеного
під сонцем. 4 І я побачив ввесь
труд і всю мужність створеного,
бо створіння мужеві від свого друга. І це марнота і бажання духа. 5
Безумний обняв свої руки і з’їв
своє тіло. 6 Кращою є повнота
пригорщі спокою понад повноту
двох пригорщ труда і бажання
духа. 7 І я повернувся і побачив
марноту під сонцем. 8 Є один і
немає другого, ані сина ж ні брата немає йому. І немає кінця
всьому його трудові, ані його око
не насичується багатством. І для
кого я труджуся і позбуваю мою
душу доброти? І це ж є марнота і
погана журба. 9 Добрі два понад
одного, яким є добра винагорода
в їхньому труді. 10 Бо якщо впадуть, один з них підніме другого,
свого спільника. І горе тому одному, коли впаде, і не буде другого, щоб його підняти. 11 І якщо
два заснуть, тепло їм буде. А один як зігріється? 12 І якщо один
скріпиться, два стануть проти нього – і шнур в три плетений не

ѓ^братихся а^зъ и^ ви'дњхъ вс^я ѓ^клевета'нныя быва'ющая поD слн~цемъ” И$ с^е сле'зы
ѓ^клевета'нныхъ, и^ нњсть иM ё^тњша'ющаго. и^ эT рђкъ ѓ^бидя'щиX и^хъ [нњсть крњ1
пость] (-)2. и^ похва'лихъ [всњхъ]3 ё^мръшихъ, (-)4
паче живыхъ. е^ли'коже и^хъ живи сђть доселњ. и^
бл~го паче ѓ%бою се'ю, и^же кт^о е^ще не бы'сть (і^)
и'же не ви'дњ сътворенїа лђка'вого сътвореннаго поD
слн~цемъ” И$ видXњ а^зъ весь трђдъ. и^ всяко
мђж'ество сътворенаго. ја%ко сътворенїя мђжеви
эT подрђга свое^го. (-)5 и^ се сђе^та (-)6 и^зволенїе
дх~а” Безђмныи ѓ^бъяT рђцњ свои и снњсть плоть
свою`. бл~го (е^сть) и^спол#ненїе горьсти покоя, па'че
и^сполненїа двою гор#стїю трђда, і^ и^зволенїе дх~а”
И$ ѓ^братиXся а^зъ и^ ви'дњхъ сђет#ство поD слн~цеM.
е^сть е^ді'нъ и нњсть вторыи, ни сн~ъ же н^и
братъ нњсть е^мђ. и^ нњсть кон#ца всемђ трђдђ
е^го. ниже ѓ%ко е^го не насыща'ется богаTства. и^ комђ` аZ трђждаюся, и^ лиша'ю дш~ђ мою эT бл~гостыни. и^ се же сђ'ета и^ попеченїе лђка'вно е^сть.
бл~га дв^а паче е^ді'наго, и%маже е^сть м#зда бл~га въ
трђдњ иX. ја%ко а^ще (падется)7 е^ді'нъ (ею`) въздви'гнеT (дрђгїи) прича'стника свое^го” и^ го'ре томђ`
е^ді'номђ е^гDа ся падетъ, и^ не бђдеT вто'рого въздви'гнђти е^го” И$ а'ще ё^снета дв^а тепло и%ма
(бђдетъ), (а^)8 е^ді'нъ ка'ко съгрње'тся” И$ а'ще ё^крњпится е^ді'нъ, дв^а станета противђ е^мђ`. и^
вервь треплены не скоро растоrгнеTся Бл~гъ рабъ
нищъ и^ мђдръ, паq (стара цр~я)9 и^ безђмна. и^же
1018
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не разђмњ вни'мати е^ще`. ја%ко и^з домђ ю%жникъ и^зыидетъ црsтвовати, ја%ко и^ въ црsтвњ
е^го родится ни'щъ” (И$) ви'дњхъ вс^я живђщая, (и^) ходя'щая поD слн~це съ ю%нымъ вторы'мъ. и^же въста'нетъ в него мњсто. (и^)
нњсть (попеченїя)10 всњмъ лю'демъ, всњмъ
и^же (преD ни'ми быша)11. и^б^о послDњнїи не (възвеселится)12 ѓ^ немъ” ја%ко и^ с^е сђе'та і^ и^зволенїе дх~а” (и^) съхрани но'гђ свою е^гда` а^ще и'деши въ до'мъ бж~їи и^ бли'зъ ё^слы'шати, паче
да'нїи безђмныхъ жрътва твоа” ја%ко не сђть
(повњда'ющїи)13 твори'ти [бл~гое]14”

Глvа, е~”

і%ѓвъ а~
а~ тиM ѕ~

е потщася ё^сты свои^ми, и^ срDце твое
да не ё^скоритъ и^знести сло'во преD лицемъ бж~їимъ” ЈА/ко б~ъ на нб~си [го'рњ]1
и^ т^ы на земли` [до'лђ]2” ѓ^ семъ да бђ'дђтъ словеса твоа ма'ла. ја%ко прихо'дитъ со'нїе
въ мно'жествњ и^скђса, и^ гла'съ безђмнаго въ
мно'жествњ словесъ” ЈА/коже а^ще ѓ^бњща'еши ѓ^бњтъ къ б~ђ, не ё^медли эTда'ти е&” ЈА/ко нњсть
хотњ'нїе въ безђмїе. [т^ы ё^бо]3 е^ли'ко ѓ^бњщався эTда'жDь, бл~го е^же не ѓ^бњщаватися нежели
ѓ^бњща'вшися (-)4 не эTда'ти” Не да'и (же) ё^стенъ своиX съгрњши'ти плоти свое^и, да не рече'ши преD лицемъ бж~їи^мъ ја%ко неви'дима е^сть”
да не прогнњва'ется б~ъ ѓ^ гла'сњ твое^мъ, и^ растлитъ творе'нїя рђ'къ твоиX” ја%коже въ мно'жествњ со'нїи и^ сђетъстви и^ словесъ мно'гъ” [Ты]5
ё^бо б~а бо'ися. а^ще ѓ^би'дђ ни'щаго и расхище'нїе сђда (пра'веDнаго)6 ви'диши въ стра'нњ, не диви'ся ѓ^ вещи. ја%ко высо'кїи наD высо'кимъ съхрани'тся, и^ высится на ни'хъ (-)7 и^зоѓ^би'лїе земля`”
[наD]8 вся'кою (страною) е^сть цр~ь (съдњяn)9” любя'и сребро` не насыти'тся сребра`. и^ кт^о възлюби въ мно'жествњ и^хъ. пло'ды, и^ се же сђета. въ мно'жествњ бл~госты'ня, ё^мно'жишася ја^дђщїи ю&” И$ кое мђжество е^же эT сея ја%ко (нача'ло) ви'дњти ѓ^чи'ма е^го” (Со'нъ сла'докъ)10
рабђ а^ще ма'ло (-)11 и^ли мно'го снњсть, и^ насы'щ#шемђся богатњти. (ја%ко) нњсть ѓ^ставля'яи е^го поспа'ти” е^сть недђ'гъ е^гоже ви'дњхъ поD слн~цеM. бога'тьство храни'мо эT него
въ зло'бђ е^мђ, и^ поги'бнетъ бога'тьство ѓ%но в
попече'нїи лђка'внњ. и^ роди сн~а, и^ нњсть в
рђцњ ничтоже” *ЈА/коже и^зы'иде эT чре'ва мт~ри
свое^я на'гъ (възвраща'ется)12 и^ти ја%коже (и^)
прїиде, и^ ничтоже прїиметъ въ трђдњ своеM”
да по'идетъ въ рђцњ е^го и^ се же ѕо'лъ недђ'гъ. ја%коже б^о прїидетъ та'ко (-)13 эTи^детъ,
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швидко розірветься. 13 Бідний і мудрий раб кращий від старого і безумного царя, який ще не взнав як
сприймати. 14 Бо з дому кайдан він
вийде, щоб царювати, бо і в його царстві народжується бідний. 15 І я побачив всіх, що живуть і що ходять
під сонцем, з другим юнаком, що стане замість нього. 16 І немає кінця
всякому народові, всім, які перед ними були. Бо й останні не розвеселяться ним, бо і це марнота і бажання
духа. 17 І збережи свою ногу, коли
лиш ходиш до божого дому, і близько, щоб слухати. Твоя жертва краща від дарів безумних, бо немає тих,
що говорять, щоб чинити добро.

Глава 5
1 Не поспішай своїми устами, і
твоє серце хай не поспішить винести
слово перед божим лицем. Бо Бог на
небі, вгорі, і ти на землі, вдолі. Про
це хай твої слова будуть нечисленними, 2 бо приходить сон у множестві
випробуваня і голос безумного в
множестві слів. 3 Так як лиш ти зложиш обіт Богові, не забарися його
віддати, бо немає бажання на безумність. Ти, отже, те, що обіцяв, віддай.
4 Краще ж не обіцяти, ніж обіцявши
не віддати. 5 Не дай же твоїх уст,
щоб згрішило твоє тіло, щоб ти не
сказав перед божим лицем, що: З незнання є. Щоб Бог не розлютився на
твій голос і не знищив творіння твоїх
рук, 6 бо в множестві снів і марноти і
численні слова. Ти, отже, бійся Бога.
7 Коли в країні бачиш кривду бідного
і обкрадення суду праведного, не дивуйся про річ, бо високий над високим збережеться, і піднімається над
ними 8 повнота землі. Над всякою
країною є поставлений цар. 9 Хто
любить срібло, не насититься сріблом. І хто дуже полюбив їхні плоди,
– і це ж марнота. 10 Множеством
доброти наповнилися ті, що її їдять. І
яка мужність тому, що в ній, щоб
бачити початок його очима. 11 Сон
солодкий рабові, чи мало, чи багато
з’їсть, і хто наситився багатіти. Бо
немає того, хто дав би йому поспати,
12 є недуга, яку я побачив під сонцем, – багатство бережене ним йому
на зло. 13 І згине те багатство в лукавій журбі. І породив сина – і немає
в руці нічого. 14 *Так як вийшов нагим з лона своєї матері, так повернеться, щоб піти, так як і прийшов. І
нічого не забере у своєму труді, щоб
пішло в його руці. 15 І це ж погана
недуга, бо так як прийшов, так відійде. І яка користь йому, що трудиться
на вітер? 16 Бо і всі його дні в
темряві і в плачі, і в многій люті, і в
недузі, і в гніві. 17 Ось я добре поба-
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чив, що є добре, щоб їсти і щоб
пити, і щоб бачити добро в усякому труді, який і виконує він
під сонцем все число днів його
життя, які дав йому Бог. Бо це є
його частка. 18 Бо і всякій людині з того, яке дав йому Бог
багатство, маєтки і владу над
ним, і їсти з них, і брати його
частку, і веселитися в труді своїм. Це є божий дар. 19 Бо небагато згаданих днів життя його.
Бо Бог – його біль в веселості
його серця.

Глава 6
1 Є зло, яке я побачив під сонцем, і багато є від людини. 2 Чоловік, якому Бог дасть, йому багатство і маєтки, і славу, і немає
браку його душі в усьому, що забажає. І не дасть йому Бог влади
з цього їсти, бо чужий чоловік
має їсти з нього. І це ж є марнота
і тяжка недуга. 3 Якщо перебуде
чоловік 100 літ, і багато поживе, і
численними будуть дні його літ, і
його душа не насититься доброти, і для нього не було похорону. І
я сказав: Кращий від нього недоношений, 4 бо в марноті прийшов
і в темряві ходить, і темрявою покриється його ім’я. 5 І сонце ж не
побачило ані не пізнало спочинку. Це більше від цього. 6 І, поживши тисячу літ за всім, доброти
він не побачив. Чи не до одного
місця все іде? 7 Всякий людський
труд в його устах. І його ж душа
не наповниться, 8 так як повнота
мудрому чоловікові радше, ніж
дурному. Тому що бідний побачив як ходити перед життям. 9 Добре видіння очей краще від того,
що ходить душею. І це марнота,
бажання духа. 10 Те, що було, вже
названо його ім’я. І знане чим є
людина. І не зможе судитися з сильнішим від себе. 11 Бо численні
є слова, що множать марноту.

Глава 7
сир. 7

при. 22

Що* то корисне людині? 12 Бо
хто знає, що добре людині в її
житті, – число днів життя його
марноти? І зробив їх у тіні. Бо
хто сповістить людині, що буде
після неї під сонцем? 7,1 Добре
ім’я *краще від доброї олії, і день
смерті – понад день його народження. 2 Краще іти в дім плачу,
ніж ходити до дому бенкету. Тому що це кінець всякої людини. І
______

Еклезияст 7,2

и^ чт^о и^зоѓ^би'лїе е^го, и^же трђдитъ на вњтеръ. и^б^о
вс^и дн~и е^го въ тмњ и^ въ пла'чи, и^ въ ја%рости мно'ѕњ
и^ в недђзњ и^ въ гнњ'вњ” Се ви'дњхъ а^зъ бл~гое
е^же е^сть добро е^же ја%сти и^ е^же пи'ти. и^ е^же ви'дњти
блгsты'ню въ все'м# трђдњ (-)14 е^гоже и^ спњши'тъ поD
слн~цемъ число` дн~їи живота` е^го, и^хже да'лъ е^сть
е^мђ б~ъ, ја^ко сїа ча'сть е^го (е^сть). и^б^о вся'къ
чл~къ е^же да'лъ е^сть е^мђ б~ъ бога'тьство (-)15 и^мњнїе
и^ вла'сть на не'мъ (и^) ја%сти эT (ниX)16, и^ прїя'ти
ча'сть е^го и^ възвесели'тися ѓ^ трђдњ свое^мъ” Сїе
дая'нїе бж~їе е^сть ја%ко не мно'ги помянђти дн~и
живота свое^го. ја%ко б~ъ печа'ль е^го въ весе'лїи срDца е^го”

Глvа, ѕ~”
сть лђкав#ствїе е^же ви'дXњ поD слн~цемъ, и^
мно'го е^сть эT чл~ка” Мђж'ъ и^же да'сть
е^мђ б~ъ бога'т#ство і^ и^мњнїе и^ сла'вђ” И$
нњсть лиша'яи дш~и е^го эT всњхъ иXже
въжделњетъ” И$ не да'сть е^мђ б~ъ вла'сти (эT
него ја%сти)1 ја%ко (чюQ мђжъ)2 ја%сти и%мать эT
него” [и^ се же]3 сђета и^ недђгъ ѕо'лъ е^сть. а^ще
пребђдетъ мђжъ, р~, (лњтъ, и^)4 мно'га
поживетъ, и^ мно'ѕи бђдTђ дн~їе лњтъ е^го. и^
дш~а е^го не насытиTся эT бл~госты'ня и^ погребе'нїя не быs е^мђ” (и^) рњхъ бл~га паче е^го и^зверга,
ја%ко въ сђетњ прїиде и^ въ тмђ и^деT, и^ въ
тмњ и^мя е^го покрыется. и^ слн~ца же не ви'дњ
ни'же разђмњ поко'я” Сїе па'че сего и^ житъ ты'сяща лTњ (по всемђ)5, (-)6 блгsтынњ не ви'дњ. е^да`
не въ (е^ді'но л^и мњсто)7 вс^я и^дTђ. ве'сь трђдъ
чл~чъ въ ё^ста е^го, и^ дш~а же (е^го) не и^спо'лнится” ја^коже [-]8 и^зъѓ^билїе (чл~кђ) мђдромђ па'че безђмнаго, поне'же нищъ ви'дњ ходи'ти проти'вђ
животђ. бл~го видњнїе ѓ%чїю па'че ходя'щаго
дш~ею. и^ с^е сђе^т#ствїе (-)9 изволенїе дх~а” И$же чт^о
бысть ё^же` и^меновася и^мя е^го, и^ познася е^же
е^сть чл~къ, и^ не возмо'жетъ сђди'тися съ крњпча'ишимъ па'че себе`. ја%ко сђть словеса` мно'га ё^множа'юще сђ'етђ”

Глvа, з~”
же* чт^о и^зли'ше чл~кђ, ја%ко кт^о вњсть
чт^о бл~го чл~кђ въ животњ` [е^го]1. число`
дн~їи живота` сђ'етьства е^го, и^ сътвори я&
въ стњ'нњ. ја^ко кт^о възвњститъ чл~кђ
чт^о бђдетъ по немъ поD слн~цеM. бл~го и^мя *па'че
е^ле'я бл~га, и^ дн~ь смр~тныи паq дн~я бытїя е^го”
Бл~го ходи'ти въ до'мъ пла'ча нежели ходи'ти въ
доM пи'ра, поне'же сїе конецъ вся'комђ чл~кђ, и^ живыи да'сть [бл~го]2 въ срDце е^го. бл~га ја%рость па'че
1020
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смњ'ха, ја%ко въ ѕлобњ лица` ё^блажи'тся срDце.
срDце мђ'дрыхъ в домђ` пла'ча, и^ срDце безђмныхъ въ домђ` веселїя. бл~го е^же слы'шати запрещенїе премђдра, па'че мђжа слы'шащаго пњснь
безђмныхъ. ЈА/коже б^о гла'съ тернїя поD котлоM,
та'ко смњхъ (безђмнаh)3, и^ с^е же сђета” ЈА/коже
клевета льститъ мђ'драго, и^ раZслабля'етъ срDце бл~гороDствїя е^го. бл~га послDњняя словесъ па'че нача'ла е^го” Бл~гъ тръпели'в#, па'че высокиX дх~оM. не
тщися въ дђсњ свое^мъ ја^ри'тися, ја%ко ја%рость в нњдрехъ безђмныхъ почива'етъ” да не
речеши чт^о быs ја%ко дн~їе древнїи бњша бла'ѕи
па'че сихъ, ја%ко не въ мђдрости вопросиl е^си ѓ^
сеM” Бл~га мђдрость съ раздњленїемъ по жре'бїю,
і^ и^зъѓ^билїе ви'дящимъ слн~це. ја%ко въ стњнњ
ея` мђдрость, ја%ко стњнь сребра`. (-)4 и^зъѓ^билїе ра'зђмђ премђдрость, [премђдрость]5 ѓ^живля'етъ и^же ё^ нея`” Ви'ждь сътворенїя бж~їя,
ја%ко кт^о мо'жетъ ё^краси'ти е^же а^ще б~ъ разъвратиT (-)6. въ дн~ь бл~гостыня (е^го) живи въ
бла'ѕњ, и^ (ви'жDь въ дн~ь зло'бы)7. (вижDь)8 съ
си'мъ съ гласи сихъ е^же сътвори б~ъ ѓ^ гл~њх#.
да не ѓ^бря'щетъ чл~къ за не'ю ничто'же. всяческая ви'дњхъ во' дн~и сђе'тьствїя мое^го,
е^сть пра'веDныи погиба'яи въ (свое'и правдњ)9, и^
е^сть нечьстивыи пребыва'яи въ (свое'и ѕло'бњ)10”
Не бђди правди'въ вельми, ни мђдрися и^зъѓ^билне, е^да` когда иZё^мње'шися. (и^) не бесчествђи мно'го, и^ не бђ'ди жестоk, да не ё%мреши
не въ время свое. бл~го т^и е^сть съдръжа'тися ѓ^ сеM, и^ эT сего ё^бо не ѓ^скверни рђки` свое'а,
ја%ко [боа'щимся]11 б~а и^зыидђтъ вс^я” Премђдрость помо'жетъ мђ'дромђ, паче десяти ѓ^блада'ющиX (-)12 во' градњ. *ја%ко (нњсть чл~къ)13 пра'веденъ на земли`, и^же сътвориT бл~гое и^ не съгрњшиT” И$ вся` ё^бо словеса и%хже възгл~ютъ [нечетивїи]14 (и^) не вложи срDца свое^го, да не ё^слы'шиши раба` свое^го кленђща тебе. ја%ко многа'жды слђкђ'ют# тобо'ю (-)15 (ѓ^бхожDенїемъ ѓ^злобиT
мно'гиM)16 срDце твое, ја%ко да и^ т^ы клялъ е^си
дрђгїя (мно'гїя). вс^я сїя и^скђсихъ въ мђдрости, и^ рњхъ ё^мђдрђся и^ сїя ё^дали'ся эT
мене. далече паче нежели бња'ше, и^ бездны глђбинђ кт^о ѓ^бря'щетъ ю&. (и^) ѓ^крђжихъ а^з# и^
срDце мое е^же разђмњти, (-)17 е^же съсњтити и^
е^же възыска'ти мђдрости и^ ра'зђма. и^ е^же разђмњти нечьстиваго, безђмїе и^ ѓ^жесточенїе и^
лесть. и^ ѓ^брњта'ю а^зъ (женђ) гор#ча'ишђ паче
смр~ти, (-)18 ја^коже е^сть ловитва, и^ сњти срDца
ея` (и^) съё'зъ [в# рђкђ]19 ея`. бл~гїи преD лицемъ
бж~їиM и^звинеTся эT нея, и^ съгрњша'яи ѓ^бъяT
бђдетъ эT нея” Се сїя ѓ^брњтохъ рече собор1021

хто живе, дасть добро в його серце. 3
Краща лють від сміху, бо в злобі лиця серце зробиться добрим. 4 Серце
мудрих в домі плачу, і серце безумних в домі веселості. 5 Краще слухати картання мудрого, ніж чоловіка,
що слухає пісню безумних. 6 Бо так
як голос тернини під казаном, так
сміх безумного. І це ж марнота. 7 Бо
наклеп виводить мудрого з рівноваги
і нищить серце його шляхетності. 8
Кращим є кінець слів понад його початок. Кращий терпеливий від високих духом. 9 Не спішися у своєму
дусі злоститися, бо гнів спочиває в
подолку беззаконних. 10 Не скажи:
Що сталося, що давні дні були кращі
від цих? Бо ти не в мудрості про це
запитав. 11 Добра мудрість з роздаванням за жеребом, і надмір тим, що
дивляться на сонце. 12 Так як мудрість у своїй тіні, як тінь срібла, надмір знання – мудрість. Мудрість оживлює те, що у неї. 13 Глянь на божі створіння, бо хто зможе прикрасити те, що Бог знищив? 14 В день
його доброти живи в добрі і гляди в
дні зла. Гляди з цим, з голосами цих,
що зробив Бог відносно мови. Щоб
людина не знайшла за нею нічого. 15
Я побачив все в днях моєї марноти: є
праведний, що гине у своїй праведності, і є безбожний, що залишається
у своїй злобі. 16 Не будь дуже праведним ані не мудруй надмірно, щоб
часом ти не вийшов з ума, 17 І не
будь безбожним багато, і не стань
жорстоким, щоб ти не помер не у
своєму часі. 18 Добре є тобі дотримуватися цього. І цим, отже, не опогани
свою руку. Бо тим, що бояться Бога,
все вийде. 19 Мудрість мудрому допоможе більше, ніж десять володарів
в місті. 20 *Бо немає на землі праведного чоловіка, який зробить добро і
не згрішить. 21 І, отже, до всіх слів,
які промовлять безбожні, й не приклади своє серце. Щоб ти не почув
свого раба, що тебе проклинає. 22 Бо
багато разів тобі вчинять зло, численними обходами зло зробить твоє серце, щоб і ти проклинав численних інших. 23 Все це я випробував у мудрості, і я сказав: Змудрію. 24 І це віддалилося від мене дальше, ніж було. І
глибину безодні, хто її знайде? 25 І я
обійшов, і моє серце, щоб пізнати,
щоб розвідати і щоб знайти мудрість
і розумність, і щоб розуміти безбожного, безумність, і твердість, і обману. 26 І я знаходжу жінку гіркішу від
смерті, такою, як пастка, і сіті її серця, і кайдани в її руках. Добрий перед
лицем божим вирветься від неї. І хто
грішить, буде нею схоплений. 27 Ось
це я знайшов, – сказав соборник, –
одну одній, щоб знайти задум, 28 я-
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кого шукала моя душа, і я не знайшов. І я знайшов одну людину з
тисячі. І в цьому всьому жінки я не
знайшов, 29 лише ось це: знайшов
я, що зробив Бог праведним людям;
і вони дослідили численні помисли.
8,1 Хто знає мудрість і хто знає
розв’язку слова?

Глава 8
Мудрість людини освічує її лице. І безсоромний буде зненавиджений своїм лицем. 2 Охороняй
уста царя, і не спішися про слово
божої клятви, 3 бо підеш від його
лиця. Не стій в поганому слові, бо
вчинить все, що лиш забажаєш. 4
Він запанував, так як цар. І хто йому скаже: Що робиш? 5 Хто береже
заповідь, не пізнає злого слова. І
серце мудрого знає час суду. 6 Бо
для всякого діла є час суду, бо
знання людини велике в ньому. 7
Бо немає того, хто знає, що буде, і
так як буде. І хто це сповістить? 8
Немає чоловіка, що владу має в
дусі, духом заборонити. І немає
владного в день смерті, і немає посла в день війни. І безбожність не
спасе того, що в ній. 9 І я побачив
це все, і я дав моє серце на всяке
творіння, яке є створене під сонцем, все, чим людина володіла над
людиною, щоб зло їй вчинити. 10 І
тоді я побачив безбожних, яких
несли до гробниць. І з святого
пішли і похвалили в місті, бо це
вчинили. І це ж марнота. 11 Бо немає спасіння, що стається від тих,
що швидко чинять лукаве. Через це
заспокоєним було серце людських
синів в них, щоб чинити лукаве. 12
Хто згрішив, зробив зло відтоді і
від їхньої довготи. Бо і я побачив,
що буде добро тим, що бояться Бога, щоб боялися його лиця. 13 І не
буде добра безбожному, і не продовжить днів в тіні той, хто не боїться божого лиця. 14 Є марнота,
що зроблена на землі, бо є праведні. І досягає їх, як створіння безбожних. І є безбожні, бо досягає їх,
як створіння праведних. Сказав я,
що і це марнота, 15 і я похвалив з
веселістю. Бо немає добра людині
під сонцем, бо тільки, щоб їсти і
пити і щоб веселитися. І воно – додаток до його труда, дні його
життя, які дав йому Бог під сонцем.
16 В них же дав я моє серце, щоб
пізнати мудрість і щоб побачити
журбу, зроблену на землі. І вдень і
вночі сну у своїх очах немає той,
хто бачить. 17 І я побачив усі божі
створіння, що не може людина ви-
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никъ, е^ді'нђ е^ді'нои и^же ѓ^брњсти по'мыслъ, е^гоже
[възыска]20 дш~а моа, и^ не ѓ^брњтохъ. [и^]21 чл~ка
е^ді'наго эT тысђщи ѓ^брњтохъ, и^ жены въ
всњхъ сихъ не ѓ^брњтоX. ѓ^баче с^е сїе ѓ^брњтохъ,
е^же сътвори б~ъ чл~комъ правымъ. и^ сїи възыскаша помы'словъ мно'гихъ. кт^о вњдњ (мђдрость)22, и^ кт^о вњсть разрњшенїе глаго'ла”

Глvа, и~”
ђ'дрость чл~кђ просвњща'ет# лице е^го, и^
безъстђдныи (възненави'дњнъ бђ'детъ
лицемъ свои^мъ)1” Оу^ста` цр~я съхрани, и^
ѓ^ (словесехъ)2 клятвы бж~їя не тщися,
эT лица (бо) е^го по'идеши, не ста'ни въ словесњ лђкавнњ. ја%ко вс^я е^же а'ще въсхо'щеT сътворитъ,
ја^коже [-]3 цр~ь съвладњ, и^ кт^о речетъ е^мђ чт^о
тво'риши. храняи за'повњдь, не ё^вњсть гл~а лђкавна” И$ время сђда вњсть срDце мђдраго. јако
всякои ве'щи е^сть вре'мя сђ'да, ја^ко ра'зђмъ чл~ка мно'гъ е^сть на неM. ја%ко нњсть вњдя'щаго
чт^о бђ'дђщее, и^ ја%коже бђдетъ (и^) кт^о възвњстиT (е&)4. нњсть чл~ка владђщаго въ дђсњ возбрани'ти съ дх~оM, и^ нњсть владђщаго въ дн~ь
смр~ти. и^ нњсть посла въ дн~ь бра'ни, и^ не сп~сеT
безъчестїе сђщаго в не'и. и^ вс^е сїе ви'дњх#, и^
въдаX срDце мое въ все` сътворенїе еже сътворено
е^сть поD слн~цеM. вс^я е^лика ѓ^блада'лъ е^сть чл~къ
въ чл~цњ е^же ѓ^злоби'ти е^го” И$ тогда` ви'дњх# нечьсти'выя въ гробы несомы, и^ эT (-)5 ст~ого и^доша и^ похва'лиша въ градњ, ја%ко сїе сътвори'ша. и^ се же сђета, ја%ко нњсть (и^збавленїя
быва'ющаго)6 эT творя'щихъ лђкавое въскорњ,
сего ради ё^вњрися срDце сн~овъ чл~ческихъ в нихъ
е^же сътворити лђка'вое. и^же съгрњши сътворилъ
е^сть лђкавое, эTтолњ и^ эT долготы [иX]7. и^б^о и^
(ви'дњхъ)8 а^зъ ја%ко бђдетъ бл~го боа'щиMся б~а,
да бояTся эT лица е^го. и^ (не бђдеT бл~го)9 нечьстивомђ, и^ не предолжатъ дн~їи въ сњни, и^же
нњсть боя'ися эT лица бж~їя” Є$сть сђе'та ја%же
сътворена е^сть на земли`. ја%ко сђть правеDнїи (и^)
ја^ко достиѕа'етъ на ниX ја^ко сътворенїе нечестивыхъ” и^ сђть нечестивїи ја%ко достиѕа'етъ на
нихъ ја%ко сътворенїе правеDных#, рњхъ ја%ко и^ с^е
сђета. и^ похвалиX азъ съ веселїемъ, ја%ко нњсть
бл~го чл~кђ поD слн~цемъ н^о токмо е^же ја%сти и^
пити и е^же веселитися. и^ т^о прибытокъ (-)10
е^го трђдови, дн~їе живота` е^го иXже далъ е^сть
е^мђ б~ъ поD слн~цеM. в них (же) дахъ срDце мое
разђмњти мђдрость, и^ е^же вњдњти попеченїе
сътвореное на' земли” (И$)11 во дн~и и^ в но'щи сна
во ѓ'чїю свое'ю нњсть видя'и” и вњдњхъ вс^я сътворенїя бж~їя ја^ко не мо'жетъ чл~къ и^зъѓ^брњс1022
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ти, съ сотворенїемъ сътворе'номъ подъ слн~цемъ” Є$лико а^ще трђ'дится чл~къ ѓ^брњсти, и^
не ѓ^бря'щетъ. (-)12 е^ли'коже а^ще речеT мDђрыи разђмњти, (и^) не возмо'жетъ ѓ^брњсти. ја%ко вс^е сїе
вдахъ въ срDце мое, и^ срDце мое вс^е (сїе вњдњ)13”

найти, з створінням, створеним під
сонцем. Те, що лиш трудиться людина знайти, і не знайде. Те, що лиш
скаже мудрий, що пізнав, і не зможе знайти. 9,1 Бо все це дав я в моє
серце. І моє серце побачило це все.

Глvа, џ~”

Глава 9

ко правеDнїи и^ мђдрїи, и^ дњла'нїя и^хъ
въ рђкђ бж~їю. и^ любовъ же и^ нена'висть
нњсть (чл~къ видя'и)1 вс^я, преD лицемъ
и^хъ сђе'та. въ всњхъ слђча'и правеDномђ
и^ нечьстивомђ, бл~гомђ и^ зломђ, и^ чи'стомђ и^
нечи'стомђ, и^ жрђщемђ, и^ не жрђщемђ. ја%коже
бл~гыи (и^) ја%ко съгрњша'яи, (и^) ја^коже кленыися
(и^ ја^коy)2 (боя'ися кля'твы)3” Се лђкаво въ всеM
твореномъ поD слн~цемъ, ја%ко слђча'и всњхъ. и^
срDце сн~въ чл~ческихъ и^споlнися лђкав#ствїа, и^ гордость (и^ лесть) въ срDцехъ и^хъ (и^) въ животњ
иX, и^ по нихъ къ мр~твымъ” ЈА/ко кт^о и^же причаща'ется къ всњмъ живымъ, е^сть надежда.
ја%ко песъ живъ сїи бл~гъ паче льва мр~тва. ЈА/ко
живїи разђмњюT ја%ко ё'мрђтъ, (-)4 мр~твїи (же)
не сђть вњдђщеи ничто'же, и^ ктомђ нњсть
и^мъ (-)5 м#зды, ја%ко забвена е^сть память
и^хъ. и^ любовь иX и^ не'нависть и^хъ и^ рвенїе иX
ё^же` поги'бе, и^ части нњсть и^мъ (-)6 въ вњки,
въ всеM творенїи поD слн~цеM” Прїиди (и^) ја%жъ въ
веселїи хлњбъ свои, и^ пїи во (бла'ѕњ срDцы)7 вино`
свое, ја^ко ё^же бл~говоли б~ъ творенїя твоа. во
всяко время да сђть ризы твоя бњлы, и^ е^ле'и
на главњ твое'и да не ли'шится” Ви'жDь живоT съ
жено'ю ю^же возлюбилъ е^си, въ вся` дн~и живота`
ю%ности твое'а. да'ннаа т^и поD слн~цеM, вс^я дн~и
сђе'тьствїя твое^го. ја%ко с^е часть твоя` въ
животњ твоеM, и^ въ трђдњ твоеM и%мже т^ы
трђди'ся поD слн~цеM” Вс^я е^ли'ка (-)8 ѓ^бря'щеT рђка`
твоа сътворити ја%ко си'ла твоя сътвори. ја%ко
нњсть сътворенїе и^ помышленїе и^ ра'зђмъ и^
мђдрость во а'дњ, а%може т^ы и^деши тамо” (И$)
ѓ^братиXся и^ ви'дњхъ поD слн~цемъ, ја%ко (си'мъ)9
легкимъ теченїе и^ (симъ)10 си'лнымъ бра'нь, и^
ё^бо (семђ мђдромђ)11 хлњбъ, и^ (симъ)12 б^о разђмнымъ бога'тьство, и^ (симъ)13 б^о вњ'дђщимъ блгDть, ја%ко время и^ слђча'и слђчится
всњмъ симъ. ја%ко ё^бо не разђмњ чл~къ времени
своеh, ја%ко ры'бы ё^ловля'емы въ мрежи ѕл^њ и^ ја%ко
птица ё^ловля'емы в сњти, (и^) ја^ко сїи
ё^ловля'емы сн~ы чл~ческїя сђть въ время лђкаво, внегда` нападетъ на' ня внеза'пђ” И$ сїю
же (мђдрость ви'дњхъ)14 поD слн~цемъ, и^ вели'къ
е^сть ко мнњ граD ма'лъ и^ мђжїи в немъ мало,
(-)15 прїидетъ на (ня)16 цр~ь вели'къ и^ ѓ'крsтъ
1023

1 Як праведні, так і мудрі. І їхні
діла в божих руках, і любов же, і
ненависть, немає людини, що знає
все, перед їхнім лицем 2 марнота. В
усіх припадок праведному і безбожному, доброму і злому, і чистому
й нечистому, і хто жертвує, і хто не
жертвує. Як добрий і так той, хто
грішить, і як той, що клянеться, і
так той, хто боїться клятви. 3 Це
погане в усьому зробленому під
сонцем, що всім є припадок. І серце
людських синів наповнилося лукавством, і гордість, і обман в їхніх
серцях і в їхньому житті. І після
них – до мертвих. 4 Бо хто той, що
є спільником всіх живих? Є надія.
Бо жива собака, вона краща від
мертвого лева. 5 Бо ті, що живуть,
пізнають, що помруть, мертві ж не
знають нічого. І їм більше немає
винагороди, бо їхня пам’ять забута,
6 і їхня любов, і їхня ненависть, і
їхні ревнощі вже пропали. І їм немає частки навіки в усьому, створеному під сонцем. 7 Ходи і їж в веселості свій хліб і пий своє вино з
добрим серцем, бо вже Бог вподобав твої створіння. 8 В усякому часі
хай твоя одіж буде білою, і олії на
твоїй голові хай не забракне. 9 Гляди на життя з жінкою, яку ти полюбив, в усі дні життя твоєї молодості, які тобі дані під сонцем, всі
дні твоєї марноти. Бо це твоя частинка у твоєму житті і у твоєму
труді, яким ти трудишся під сонцем. 10 Все, що знайде твоя рука
чинити, вчини за твоєю силою. Бо
немає створіння, і задуму, і пізнання, і мудрості в аді, куди ти туди
підеш. 11 І я повернувся і побачив
під сонцем, що цим біг легкий і
цим біг сильний. І, отже, цьому
мудрому хліб. Бо і цим розумним
багатство, бо і цим, що знають, ласка. Бо час і припадок трапиться
всім цим. 12 Бо, отже, не пізнала
людина свого часу, так як риби, що
ловляться в злій сіті, і так як птахи,
що ловляться в сітці. І так, як вони,
ловляться людські сини в лукавий
час, коли нагло на них нападе. 13 І
цю ж мудрість я побачив під сонцем, і великою є для мене. 14 Місто
мале, і чоловіків в ньому мало.
Прийде на них великий цар і довкруги обляже і збудує проти нього
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великі огорожі. 15 І він же знайшов
в ньому бідного і мудрого чоловіка,
і він спасе місто своєю мудрістю, і
чоловік не буде згаданий з тим бідним чоловіком. 16 І я сказав: Мудрість краща від сили. І мудрість
бідного понижена, і його слова не
слухаються. 17 Слова мудрих чуються в спокої, понад крик тих, що
володіють в безумності. 18 Мудрість краща від військової зброї. І
хто грішить, сам один знищить велику доброту.

ѓ^бля'же (-)17, и^ съдњла'етъ ѓ^ нем# ѓ^гра'ды ве'лїя. и^ ѓ^брњте (же) в немъ мђжа ни'ща [и^]18
мђдра, и^ (се'и сп~сетъ)19 граD мђдростїю свое'ю, и^
чл~къ не помянове'нъ е^сть съ мђжеM ни'щимъ (ѓ^
немъ)20” И$ рњхъ а^зъ бл~га мђдрость паче си'лы.
и^ мђдрость ни'щаго ё^ничижена, и^ словеса` е^го не
сђть послђша'ема” Словеса мђдрыX въ покои` слы'шаTся, паче клича ѓ^блада'ющиX въ безђмїи” Бл~га
мђдрость паче сосђдъ ратиыX, и^ съгрњша'яи
е^ді'нъ погђбиT блгsтыню мно'гђ”

Глава 10

Глvа, і~”

1 Мухи, що здихають, засмородять солодкість олії. Шляхетніше
мало мудрості понад славу великої
безумності. 2 Серце мудрого з його
правого боку, а серце безумного з
його лівого боку. 3 І коли безумний
іде дорогою, його серце никне, і те,
що думає, є все безумним. 4 Якщо
дух того, хто панує, підніметься
проти тебе, не покидай своє місце,
бо оздоровлення спинить великі гріхи. 5 Є лукавство, яке я побачив під
сонцем, що недобровільно вийшло
від лиця того, що володіє. 6 Даний
безумний на великих висотах, і
багаті сядуть між смиренними. 7 Я
побачив рабів на конях і князів, що
йдуть як раби на землі. 8 *Хто копає яму, впаде до неї, і того, хто
чистить пліт, його вжалить гадюка.
9 І хто вибирає каміння, матиме від
них біль, хто рубає дрова, через
них матиме біду. 10 Як залізо відпаде. І він жахнеться лицем, і сила
знеможе. Мудрість же – повнота
для чоловіка. 11 Якщо змія вкусить, то не з шипінням, і немає користі чарівникові. 12 Слова уст –
ласка мудрих, губи безумного її топлять. 13 Початок його слів – безумність, і кінець його уст – лукава
гордість. 14 Безумний помножить
слова. Людина не пізнала, що минуле і що будуче, що позаду нього.
І хто йому сповістить? 15 Успіх безумних замучить тих, хто не впізнав іти до міста. 16 Горе тобі, місто, в якому твій цар молодий і твої
князі вранці їдять. 17 Блаженна ти,
земле, якої твій цар – син вільної, і
твої князі в час їдять в силі і не
завстидаються. 18 В лінивстві буде
упокорений дах, і в безділлі рук
протікатиме дім. 19 Для сміху роблять хліб, і вино, і олію, щоб веселити живих. І усі слухають срібло.
20 Отже, у своїй совісті не проклинай царя і в кімнаті своєї спальні не
проклинай багатого. Бо небесний
птах донесе твій голос, і той,хто
має крила, сповістить твоє слово.

ђ'хи ё^мръшїи съгноя'ют# (-)1 е^ле'я
сладость. честнњи ма'ло мђдрости, па'че
сла'вы безђмїя вели'ка. срDце мђ'драго ѓ^деснђ'ю е^го, а^ срDце безђмнаго ѓ^шђ'юю е^го” И@
въ пђтьy безђмныи (ја%ко) и% детъ, срDце е^го
лиша'ется и^ ја%же помышля'етъ, вс^я безђмна
сђть” А$ще дх~ъ владњю^щаго възыидетъ на'
тя, мњста свое^го не ѓ^ста'ви, ја%ко и^сцњленїе
ё^ста'витъ грњхи велики” Є$сть лђкав#ство е^же
ви'дњхъ поD слн~цемъ, е^же невольно и^зыиде эT
лица владњю^щаго” данъ безђмныи на высотаX
великихъ, и^ богатїи въ смиренныX сядђтъ” Ви'дњхъ рабы` на конеX, и^ княѕи идђщи ја%ко рабы
на земли`. *копа'я ја%мђ (впадетъ в ню`)2, и^
ѓ^требля'ющаго ѓ^градђ ё^грызнетъ и& змїя. (і^)
и^зима'яи камы поболи'тъ эT ниX, секїи дрова`
бњдђ прїемлеT в нихъ. а^ще спадетъ сњчи'во, и^
саM лицем# смятеся, и^ (си'ла эTнеможеT)3, (-)4
и^зъѓ^би'лїе (же) мђж'ђ мђ'дрость” А/ще сњкнетъ
змїя не въ шептњ, и нњсть ѓ^билїя ѓ^бава'ющемђ. словеса ё^стъ мђдрыX блгDть, (-)5
ё^стныy безђмнаго потопляюT е^го” Начало словесъ
(е^го)6 безђмїе, и^ послDњняя ё^стъ е^го гордость
лђка'ва. (-)7 безђмныи ё^мно'жит# словеса`” Не разђмњ чл~къ чт^о бывшее, и^ что бђдђщее чт^о
зади е^го (и^) кт^о възвњстиT е^мђ. (ё^спњхъ)8
безђмныX ё^трђдитъ иX, и^же не разђмњ и^ти
въ' граD” Го'ре тебњ гра'де в неMже цр~ь тво'и ю%нъ,
и^ кня'ѕи твои` рано ја^дяT. бл~жена т^ы зе'мле и^же
цр~ь тво'и сн~ъ свобоDныя, и^ кня'ѕи твои` въ время ја^дятъ въ силе и^ не постыдяTся” Въ лњности смириTся стропъ, и^ въ празнествњ рђкђ
прока'плетъ храмина. въ смXњ тво'рятъ хлњбъ
и^ вино [и^ е^ле'и]9, (е%же) веселити живыя. и^ сребра`
послђшаюT всяческая. въ со'вњсти ё^бо свое'и (не
клњни цр~я)10, и^ въ клњти ложницы свое'и не
клњни бога'таго, ја%ко птица нбsнаа донесеT глаs
(тво'и), і^ и^мњ'яи кры'лњ возвњстиT слово [твое]11”

1024

приT к~ѕ

11,1

Еклезияст 12,8

Глvа, а~і”
осли` хлњбъ твои на лице` водњ`, ја%ко въ
множествњ днїи ѓ^бря'щеши е^го. дажDь
ча'сть седмимъ и^ ѓ^смиM, ја%ко не вњси
чт^о бђдетъ лђка'во на земли`” А$ще и^сполняTся ѓ%блацы дожда на' землю и^зливаюT” И$
а'ще падетъ древо на ю'гъ (и^л^и)1 аще на сњверъ, (-)2 и^дњже падеT (-)3 та'мо бђдетъ” Блюды'и вњтра не сњ'ет#, и^ сматря'и въ ѓ%блакъ
не пожнетъ. в ни'хже нњсть вњдыи чт^о пђть
(бђдетъ) дх~а, ја%ко ко'сти (ражда'ю^щая въ чревњ)4, та'ко не разђмњ'ет# дњлъ бж~їихъ е^лика же
сътвори'тъ всяческая. во заё'трїи сњя'и сњмя
свое, и^ въ (дн~ь)5 да не ѓ^ставля'ет# рђка твоя” ЈА$ко не вњси кое ё^лђчиTся с^е л^и и^л^и ѓ'но, и^ а'ще л^и
ѓ^бое в#кђпњ” Бл~го и^ сла'дко свњтъ, и^ бл~го ѓ^чи'ма
зрњти съ сл~нцемъ. ја^ко (-)6 а^ще лњта мно'га живе'тъ чл~къ, (и^) ѓ^ всњхъ сиX възвесели'тся. (-)7
помянђтся дн~и т#мы` ја%ко мнози бђдђтъ.
вс^е грядђщее сђ'ета” Весели'ся ю^ното въ ю'ности
свое'и, и^ да ё^бл~жиT тя срDце твое въ дн~ь ю'ности
твоея” И$ ходи в# пђтеX срDца твое^го [непоро'чеn]8,
и не въ видњнїю ѓ%чїю свое'ю” И$ разђмњи ја^ко
эT всњхъ си'хъ приведеT тя б~ъ на сђдъ”

Глvа, в~і”
ѓ^ста'ви ја%рость эT срDца твоеh и^ преведи`
лђкавство эT плоти твоея” ЈА/ко ю'ность и^ безђмїе сђета. и^ помяни` сътворшаго т^я въ дн~ь ю'ности твоея,
прїидђтъ днїе ѕлобы [твоея]1. и^ приспњ'ютъ
лњта в нихже речеши нњсть м^и в нихъ хотњнїя, до'ндеже не померъкнетъ слн~це и^ свTњ
и^ лђна` и^ звњзды, и^ ѓ^братяTся ѓ^блаци поза'ди
дожда. въ дн~ь вънь же подви'жђтся стра'жїе
до'мђ, и^ развратяTся мђжїе си'лы. и^ ё^празнятся ме'лющїи ја%ко и^знемогоша, и^ помрачаTся гляда'ющая въ сква'жняхъ, и^ зарворяT две'ри
на тръжищи, в немощи гласа ме'лющїя” И$
въста'неT на глаs (пти'ца)2, и смиря'тся вся
дщеря пњсныя. и^б^о на высотђ` ё'зрятъ, и^
ё'жасъ на пђти`. и^ процвњтетъ кляпышъ и^
ѓ^тол#стњ'етъ ѓ^кри'да, и^ раз#дрђшится (всякъ)
кипари'съ. ја^ко и^деT чл~къ в домъ вњка е^го, и^
ѓ^быидо'ша на тръжищи пла'чющїи. дондеже не
преврати'тся ю^же сребра` и^ не сокрђшиTся и^скђса
злаTная. и^ сокрђшаTся водоно'сы ё^ и^сто'чника (е^го),
и^ сло'миTся ко'ло въ колїи`. и^ въз#вратится
прь'сть на' землю ја%коже б^њ, и^ дх~ъ въз#вратится
къ б~ђ и^же е^сть далъ е^мђ” Сђ'ета сђ'етъствїи рече собо'рникъ, всяческа'я сђ'ета, и^ ли'ш#1025

Глава 11
1 Пошли твій хліб на лице води, бо
в множестві днів його знайдеш. 2 Дай
частину сімом і вісьмом, бо не знаєш,
яке зло буде на землі. 3 Коли хмари
наповнюються дощем, виливають на
землю. І якщо дерево впаде на південь або якщо впаде на північ, куди
впаде, там буде. 4 Хто пильнує вітер,
не сіє, і хто дивиться на хмари, не
пожне. 5 В них немає того, хто знає,
яка буде дорога духа. Так як кості
тої, що родить в лоні, так не впізнає
божих діл та, яка чинитиме все. 6
Вдосвіта сій твоє насіння, і в дні хай
не полишає твоя рука. Бо не знаєш
котре вдасться, чи це або те, а чи оба
разом. Добре 7 і солодке світло, і
добре очам бачити з сонцем. 8 Бо
коли багато літ живе людина, і в усіх
цих розвеселиться, згадані будуть дні
темряви, бо будуть численні. Все, що
приходить, марнота. 9 Розвеселися,
юначе, у своїй молодості! І хай тобі
добре вчинить твоє серце в днях твоєї молодості. І непорочним ходи в
дорогах твого серця і не в видінні
своїх очей. І знай, що після всіх цих
Бог приведе тебе на суд.

Глава 12
10 І відсторони лють від твого серця, і відведи лукавство від твого тіла.
Бо молодість і безумність – марнота.
12,1 І згадай Того, що тебе створив, в
днях твоєї молодості, аж поки не
прийдуть дні твого зла і надійдуть
роки, в яких же скажеш: Немає мені в
них бажання. 2 Поки не померкне
сонце, і світло, і місяць, і звізди, і
повернуться хмари після дощу. 3 В
день, в якому ж зрушаться сторожі
дому і знищені будуть мужі сили, і
бездіяльні будуть жінки, що мелять,
бо знемогли, і потемніють ті, що
дивляться крізь дірку. 4 І замкнуть
двері на торговиці в немочі голосу
жінки, що меле, і підніметься на голос птаха, і упокорені будуть всі
дочки співу. 5 Бо й на висоту поглянуть, і жах на дорозі, і зацвіте
миґдаль, і саранча стане товстою, і
знищеним буде всякий кипарис, бо
пішла людина до свого вічного дому,
і оточили на торговиці ті, що оплакують. 6 Поки не знищиться шнурок срібла і не буде розбитим випробування золота, і знищеним буде
відро при його джерелі, і розіб’ється
колесо в коловороті, 7 і повернеться
земля до землі, як була, і дух
повернеться до Бога, який його дав. 8
Марнота марнот, – сказав соборник,

12,8
– все марнота 9 і то дуже. Бо був
соборник мудрий, і так як навчив, з
людиною є розуміння, і вухо дослідить красу притч. 10 Багато шукав
соборник, щоб знайти слова бажання і правильне написане, правдиві
слова. 11 Слова мудрих, як бодці
для вола і як розпечені цвяхи, які
від створення були дані пастирем
єдиним. Від них надмір великий. 12
Мій сину, зберігай багато книг.
Вчинити неможливе, бо кінець. І
повчання – великий труд для тіла.
13 Завжди ж слухай кінець слова.
Бога бійся і його заповіді зберігай.
Бо кожна людина – Його. 14 Бо все
створіння Бог приведе на суд з усім
недоглядом, чи добрим, чи злим.
Кінець книги Еклезіяста.
Має в собі 12 глав.
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шее. ја%ко бы'сть собо'рникъ мDђръ, [и^ ја%ко]3 сказа`
(съ чл~комъ ра'зMђ)4. и^ ё'хо и^слњдиT красоты` при'точныя, многа възыска` собо'рникъ е^же ѓ^брњсти
словеса` хотњнїя, и^ напи'сана пра'востїю словеса`
и%стинны” Словеса` мђдрыхъ ја%ко ѓ^стны воло'выя, и^ ја%ко гвоздїе раждеже'ни, и^же эT сложе'нїя да'ни бы'ша эT па'стыря е^ди'наго (-)5 и^зъѓ^би'лїе (вели'ко) эT нихъ” Сн~е мои храни (кни'ги
мно'ги сътворити)6 нњсть б^о конца`, и^ ё^ченїи
мно'го трђда плоти” конецъ (же) словђ все послђшаи. б~а боися и^ за'повњди е^го храни`, ја%ко
того всякъ чл~къ” ЈА/ко все сътворе'нїе (приведетъ б~ъ)7 на сђдъ, въ всякомъ презренїю а^ще
л^и бл~го [а^ще л^и]8 лђка'во”
Коне'цъ кни'зе е^клесїастове.
и%мать в себњ, глvа, в~і”

1 КНИГА “ПІСНЯ
ПІСЕНЬ” ЦАРЯ
СОЛОМОНА.
Глава 1
2 Хай він мене поцілує поцілунком своїх уст. Бо твої груди кращі
від вина, 3 і запашність твого мира
понад всі аромати. Твоє ім’я – вилите миро. Задля цього дівчата тебе
полюбили 4 і притягнули тебе. Ми
біжимо вслід за тобою за запахом
твого мира. Цар мене ввів до своєї
спальні. Зрадіємо і розвеселимося
тобою, любитимемо твої груди понад вино. По правді, він тебе полюбив. 5 Я є чорна і гарна. Дочки
єрусалимські, так як кедарські поселення, так як кожухи Соломона.
6 Не глядіть на мене, бо я є чорна,
бо на мене поглянуло сонце. Сини
моєї матері сварилися через мене,
поставили мене сторожкою у виноградниках. Я не стерегла мого винограду. 7 Сповісти мені, кого полюбила моя душа, де пасеш і де
спочиваєш в полудень. Щоб я не
стала такою, як та, що криється в
стадах твоїх друзів. 8 Якщо не пізнала ти себе, гарна між жінками,
вийди ти за п’ятами пастухів і паси

Глvа а~”
1

а ло'бжетъ м^я эT лобза'нїя ё'стъ свои^хъ, ја%ко бл~га сесца твоя паче вина`, и^
во'ня ми'ра твое^го паче всњхъ а^рома'тъ.
ми'ро и^злїяно и^мя твое, сего ради эTроковица възлюби'ша т^я (и^) привлеко'шA т^я. въ
слњдъ тебе въ во'ню ми'ра твое^го тече'мъ” Въведе мя цр~ь въ ло'жницђ свою, възра'дђемся и^ возвесели'мся ѓ^ тебњ, възлюбимъ сесца твоя, ппаче
вина` пра'вость възлюби` т^я” Черна е^смь (аZ) и^ добри дщери і^ерsлимъскїя. ја%ко се'ла кедаrска, (и^) ја%ко ко'жа саломон#. не зри'те мене ја%ко а'зъ е^смь ё^чрьмена, ја^ко при'зрњ мя слн~це” Сн~ове мт~ре моеа
сваряхђся ѓ^ мнњ. положи'ша м^я стража ё^ виногра'дњхъ, винограда моего не сохранихъ” Възвњсти` м^и е^гоже възлюби` дш~а моя, гдњ пасе'ши
(и^) где ѓ^почи^ва'еши въ полђдне`. да не когда бђдђ
ја%ко ѓ^блага'ющася по ста'дехъ дрђговъ твоиX. А$ще
не ё^вњде самђю тебе до'брђ въ жена'хъ, и^зыиди`
ты` въ пята'хъ па'ствъ, и^ па'си ко'злища
твоя ё^ кђщеи па'стыр#скихъ. (ко'ни мои`)2 въ ко1026
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лесни'цы фараѓ'новњ, ё^подобиX тя близъ мене.
чт^о ё^крашеnни ланиты твои` ја%ко го'рлицы,
вы'я твоя ја%ко монисте” Подо'бїе злата
сътвориM ти съ пестротами сребра`” До'ндеже цр~ь
на восклоне'нїи е^го, ма'сть драгая дасть во'ню
свою. вяза'нїе стаkти сестры` моея (-)3, посреди
сесцђ мои^хъ въдвори'тся. грезнъ эT ки'пра
сестра` моя мнњ въ виногра'дњ (гаDдове)4” Се
е^си добра` и%скрьняа моя, с^е е^си добрA ѓ%чи твои` голђби'не” Се` е^сть добръ братъ мои и^ е^ще красенъ, ѓ%дръ на'шъ съ ѓ^сњне'нїемъ. прекла'ди
(до'мђ на'шего)5 ке'дровыя, (и^) столя (-)6 кипари'сная”

Глvа, в~”
зъ цвњтъ полны'и (и^) кри'нъ ё^долныи.
ја^ко кри'нъ въ тернїи, та'ко и'скрьняа
моя посредњ дще'реи” ЈА$ко ја%блонь посредњ древесъ лњсныхъ, та'ко бра'тъ мои
посредњ сн~овъ” поD сњнь е^го въсхотњхъ и^ сњдо'хъ, и^ плоD е^го сла'докъ въ горъта'ни мое^мъ.
воведњте м^я в домъ вина`, вчини'те на мя
любовь. ё^тверди'те м^я въ ми'рехъ, положите
м^я въ ја^блоцехъ, ја%ко ё^язъвле'нна е^смь любо'вїю а^зъ. шђи'ца е^го поD главо'ю м^и, и^ десни'ца
е^го ѓ^бы'иметъ м^я” ЗакляX вы` д#щери і^ерsлим#ля, въ си'лахъ и^ крњпостехъ села`. а^ще воста'нете и^ въста'вите любо'вь дондеже въсхо'щет#” Гла'съ бра'та мое^го, се` та'ко прїиде скача` на' горы (и^) прескача` на хлъмы. подо'бенъ
е^сть братъ мои сернњ`, и^л^и мла'дђ е%лени на
гора'хъ веџи'льскиX. се` сїи стоя'ше за стњно'ю
на'шею, прегляда'я ѓ^ко'нцемъ прогляда'яи
сквозе мрежђ. эTвњща'етъ бра'т# мои и^ гл~етъ
мн^њ” Въста'ни (и^) прїиди` ближняя моя до'брая моя голђби'це моя. ја%ко с^е зима` пре'иде,
до'ждъ эTи'де (и^) про'иде въ себњ. цвњти ја^ви'шася на земли`, время эTрњзанїя приспњ.
гла'съ го'рлицы слы'шанъ въ земли` на'шеи, смо'квы и^знесе цвњтъ свои. виногра'ди зрњю^ще даша во'ню” въста'ни (и^) прїиди` ближняя моя
добрая моя (-)1. (гряди`) и^ прїиди` ты` голђбице моя въ покро'въ, каменъ близъ преDстњнїя” ја%ви' ми зра'къ твои, и^ ё^слы'шанъ сътвори м^и глsа твои, ја%ко гла'съ твой сла'докъ
и^ ѓ'бразъ твои красе'нъ” И$мњте намъ ли'си
малы'я гђбя'щїа виногра'ды. и^ виногра'ди наши призрева'ютъ” Бра'тъ мои мн^њ и^ а'зъ е^мђ. пасы'и въ кри'нахъ, до'ндеже д#хнетъ дн~ь,
(-)2 дви'гнђтся сњни. ѓ^братися ё^подоби`ся
брате мои сернњ и^л^и мла'дђ е%леню, на' горы
ѓ%крsт#ныя”
1027

твоїх козлів при поселеннях пастухів.
9 Мої коні у фараонових колісницях.
До них уподібнив я тебе, моя близька.
10 Якими гарними є твої щоки, як горлиці, твоя шия, як намисто. 11 Зробимо тобі подоби золота зі срібними
цятками. 12 Доки цар на його кріслі,
дорога мазь видасть свій запах, 13 пучок стакту моєї сестри поселиться посеред моїх грудей. 14 Моя сестра для
мене – китиця з кипра (=рослина) у
Ґаддових виноградниках. 15 Ой ти є
гарна, моя близька! Ой ти є гарна!
Твої очі голубині. 16 Ось ти є гарний,
мій брате. І ще красень – наше ліжко
з покриттям, 17 балки нашого дому
кедрові, і стеля кипарисова.

Глава 2
1 Я – польовий цвіт і лелія долини.
2 Як лелія в тернині, такою моя
близька посеред дочок. 3 Як яблуня
між лісовими деревами, таким мій
брат посеред синів. Під його тінь я
побажала і сіла, і його овоч солодкий
в моїм горлі. 4 Введіть мене до хати
вина, покладіть для мене любов. 5
Скріпіть мене миром, покладіть мене
між яблуками, бо я є зранена любов’ю. 6 Його лівиця під моєю головою, і його правиця мене обіймає. 7
Заклинаю я вас, єрусалимські дочки,
в силах і кріпостях поля, якщо піднімете і розбудите любов, доки не
забажає. 8 Голос мого брата ось так
прийде, скачучи на горах і перестрибуючи на вершках. 9 Мій брат є подібним до сарни чи молодого оленя
на ветильських горах. Ось цей став за
нашим муром, дивлячись крізь віконце, приглядаючись крізь мережу. 10
Мій кревний відповідає, і каже мені:
Встань і ходи, моя близька, моя красуне, моя голубко. 11 Бо ось минула
зима, пройшов дощ і пішов собі, 12
на землі з’явилися квіти. Настав час
підрізати дерева, в нашій землі чути
голос горлиці, 13 фіґа видала свій
цвіт, виноградники, дозріваючи, видали запах. Встань і іди, моя близька.
Моя красуне, ходи. 14 І прийди ти,
моя голубко, до схованки, камінь
близько стіни. Покажи мені твій вид і
дай мені почути твій голос. Бо твій
голос солодкий і твій вид гарний. 15
Схопіть нам малих лисів, що нищать
виноградники, бо виноградники наші
дозрівають. 16 Мій брат для мене і я
для нього, що пасе в леліях. 17 Доки
не настане день, порушаться тіні, повернися. Уподібнися, мій брате, до
сарни чи молодого оленя на довколішніх горах.
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Глава 3
1 На моєму ліжку вночі шукала я
того, кого полюбила моя душа.
Шукала його – і не знайшла його.
Закликала до нього – і він не почув
мене. 2 Встану ж і обійду довкруг
по місті, i по торговицях, і по вулицях шукатиму того, кого полюбила
моя душа. Шукала я його – і не
знайшла. Кликала його – і він не
почув мене. 3 Знайшли мене сторожі, що ходять по місті. Чи ви бачили того, кого полюбила моя душа?
4 І як я трохи від них відійшла, і
знайшла я того, кого полюбила моя
душа. І я схопила його і не відпустила його, аж доки не ввела його до
дому моєї матері і до покою тієї,
що мене зачала. 5 Заклинаю я вас,
дочки Єрусалиму, в силах і в кріпостях польових, якщо піднімете і
розбудите любов, доки не забажає.
6 Хто ця, що виходить з пустині, димить як стебло, що кадить смирною
і ливаном та всіма пахощами того,
що робить миро? 7 Ось Соломонове ліжко, 60 сильних довкруг нього
з сильних ізраїльських, 8 всі, що
мають зброю вигострену для війни:
муж його зброю на його бедрі від
страху вночі. 9 Цар Соломон зробив собі носила з ливанських дерев,
10 його стовпи зробив срібними, його покривало золоте, вихід же його
багряний, всередині в ньому кам’яна долівка – любов від єрусалимських дочок. Сіонські дочки, 11 вийдіть і погляньте на царя Соломона,
на вінець, яким увінчала його матір
в день його шлюбу і в день радості
його серця!

Глава 4
1 Ой ти є гарна, моя близька! Ой
ти є гарна! Твої очі голубині, виняток – твоє мовчання. Твоє волосся,
наче стада кіз, які відкрилися від
Ґалааду. 2 Твої зуби, наче стрижені
стада, які вийшли з купелі, і всі
двоплідні, і бездітної між ними немає. 3 Твої губи, як червоний шнурочок, і твоя мова гарна. Як обертання ґранатового яблука – твоє яблуко без твого мовчання. 4 Твоя
шия, як Давидова башта, збудована
в Талпиоті. На ній висить тисяча
щитів і всі стріли сильних. 5 Двоє
твоїх грудей, як два малюки-близнята сарни, що пасуться в квітах. 6
Доки не настане день і тіні я піду
до гори смирни і до ливанського
вершка. 7 Моя близька уся гарна, і
в тобі немає недоліку. 8 Ходи з Ли-
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Глvа, г~”
а ло'жи мое^мъ в нощи и^сках# е^гоже възлюби` дш~а моя. и^ска'хъ е^го и^ не ѓ^брњтохъ е^го, възва'хъ е^го и^ не послђша мене” въста'нђ ё^бо и^ ѓ^быидђ` въ' градњ, и^
на тръжищехъ и^ на стогнахъ, (-)1 пои^щђ`
е^гоже възлюви` дш~а моя. пои^ска'хъ е^го и^ не
ѓ^брњто'хъ (-)2, (зва'хъ и& и^ не послђша мене)”
ѓ^брњто'ша м^я стрегђщїи (и^) ѓ^бъходя'щїи въ'
градњ” (Ви'дњсте л^и е^гоже възлюби` дш~а моя)3”
(и^) ја%ко ма'ло преидохъ эT ниX (и^)4 ѓ^брњтохъ е^гоже
възлюби` дш~а моя. (и) ё^дръжа'хъ е^го и^ не ѓ^ста'вихъ е^го дондеже въведо'хъ и& въ домъ
мт~ре моея, и^ въ клњть заче'ншїя м^я” Закля'хъ васъ дщери і^ерsлим#скїя въ си'лахъ и^ въ
крњпостя'хъ селныхъ, а^ще дви'жете и^ въздви'жете любо'вь доnдеже а^ще хо'щетъ” Чт^о сїя
въсходя'щїя эT пђсты'ни. ја%ко стебло` ды'мится кадя'щее сми'рна и^ ливан#, (и^) эT всњхъ во'нь
ми'рова'рца” Се` ѓ'др# (соло'монь)5. ћ~, си'лныхъ ѓ'крsтъ
е^го эT си'лныхъ і^и^л~евъ, вси и^мђщи (ѓ^рђжїя)6
наѓ'стрени на' бра'нь, мQђ (ѓ^рђжїе)7 е^го на бедрњ
е^го эT ё'жаса в нощи” Носилникъ сотвори` себњ
цр~ь (соло'монъ)8 эT древесъ лива'ньскъ” столпы` е^го
сътвори` сребрены, (-)9 въсклоне'нїе е^го зла'то,
въхожде'нїе (же) е^го багряно внђтръ е^го ка'меное
простре'нїе, любо'вь эT дщерїи і^ерsлиMск#” (дщеря
сїѓ'ня) и^зыидњте, и^ ви'дњте въ цр~и (соло'монђ)10 въ вњнцы в немъже вынча` е^го мт~и
(-)11 въ дн~ь жени'твы е^го, и^ въ дн~ь веселїя
срDца е^го”

Глvа, д~”
е` е^си добра` бли'жняя моя се` е^си добра`.
ѓ%чи твои` голђби'не, ра'звњ замлъчанаго
твое^го. вла'си твои` ја%ко стада кози'цъ,
ја%же эTкры'шася эT галаа'да. зђбы твоя
ја%ко стада` постры'женыя, и^же и^зыдо'ша эT кђ'пели” (и^) всњ двоепло'дны, и^ беZродя'щїя нњсть в
ниX. ја%ко врьвь чрьвлена ё^стњ` твои`, и^ бе'сњда
твоа кра'сна. ја%ко ѓ^браще'нїе ши'пка ја%блоко
твое, ра'звњ замлъчанаго твое^го. ја^ко сто'лпъ
дв~двъ шїя твоа, създа'нъ въ џалпиѓ'џњ” ты'сяща щи'товъ ви'ситъ на неM, (и^) вся стрњлы
си'лныхъ. дв^њ се'сца твоя ја%ко дв^њ мла'ды
близньца` сръны пасо'мїи въ цвњтехъ, дон#деже
д#хнеTтъ дн~ь, и^ подви'гнђтся сњни” Поидђ` (-)1
къ горњ` сми'рнеи и ко хлъмђ лива'ньскђ” Вся`
добра` [-]2 бли'жняя моя, и^ поро'ка нњсть в
1028
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тебњ” гряди` эT лива'на невњсто гряди` эT лива'на, прїиди` и^ преиди` и^з нача'ла вњры эT главы`
сани'ра и^ е^рмона, эT ѓ^гра'дъ льво'выхъ, (и^) эT
горъ пардале'ѓ^въ. ё^сръдны насъ сътвори` се'стро
(на'ша)3 невњсто, ё^сръдны на'съ рътвори'ла е^си
въ еді'ноM эT ѓ'чїю твоею, (и^) въ е^ді'номъ мони'стњ шїи` твоея. чт^о ё^добрњста се'сца твоя
сестро моя невњсто, что ё^добрњста сесца
твоя па'че вина`, и^ во'ня ри'зъ твоиX па'че всњхъ
а^ромаT” со'тъ и^скапа'ютъ ё^стнњ` твои` не вњсто, меD и^ мле'ко поD ја^зы'комъ твоиM. и^ бл~гово'нїе
ри'зъ твоиX ја%ко бл~гоё^ханїе ли'вана. врьтограD заключенъ сестро моа невњсто, ѓ^града заключена
и^сточникъ запечатлnњ. посла'нїя твоа (са'ди)4
ши'пковъ съ пло'доM. вњтви дђба съзрњнїе со
на'рдоM, на'рда и^ кроко'съ. троть и^ кенамоn, эT
всњхъ древъ лива'ньскихъ. смиrна [и^]5 а^лои съ
всњми прьвыми ми'рами. и^сто'чниk [ѓ^гра'ды, и^]6
кла'дязь воды` живы и^ вкореня'ющися эT лива'на” Въста'ни сњвере, и^ гряди` ю'же, [и^]7 повњ'и
въ ѓ^гра'де моеM, и^ да текTђ а^рома'ты твоа”

вану, невісто! Ходи з Ливану. Прийди і перейди від початку віри, від
голови Санира і Ермона, від левових кубол і від леопрадових гір. 9
Ти сердешними нас зробила, наша
сестро. Невісто, сердешним зробила
нас одними твоїми очами і одним
намистом твоєї шиї. 10 Які гарні
твої груди, моя сестро. Невісто, які
добрі є вони, твої груди, понад вино, і запах твоєї одежі понад всі аромати. 11 Твої губи, невісто, –
крижки меду. Вони викапують, мед
і молоко під твоїм язиком. І запах
твоєї одежі, як запах Ливану. 12
Моя сестра-невіста – замкнутий сад,
закритий сад, запечатане джерело.
13 Віття твоє – сади ґранатових
яблук з плодом гілки дуба, овоч з
нардом, 14 нард і сафрон, тростина
і цинамон з усіх ливанських дерев,
смирна і алоє з усіма першими мирами, 15 джерело саду і криниця
живої води. І витікає з Ливану. 16
Встань, півноче, і ходи півдню, і
повій в моїй огорожі! І нехай розтікаються твої аромати.

Глvа, е~”

Глава 5

а сни'детъ бра'тъ мои въ ѓ^гра'дъ свои,
и^ да ја%сть эT пло'да верха дђбо'ваго (-)1”
Вънидо'хъ въ ѓ^гра'дъ мои сестро моя
невњсто, ѓ^бђима зми'рнђ (-)2 съ а^рома'тами мои^ми. ја^до'хъ хлњ'бъ мои съ ме'домъ
моиM, пи'хъ вино мое съ мле'комъ мои^мъ”
ЈА/дите бли'жнїи [мои]3 и^ пїите, и^ ё^пїитеся
бра'тїа” А$зъ сплю и^ срDце мое бдиT. глаs бра'та
мое^го ё^даряеT въ две'ри, эTверзи м^и сестро моя
и^ бли'жняя моя голђби'це моя съврьше'ная
моя. ја%ко глава моя наполънися росы, и^ вла'сы
мои ѓ^кропи'шася но'щїю” СъвлекоXся съ ри'зы
моея, (и^) ка'ко ѓ^блекђся в ню” ё^мыX но'ѕи мои,
(и^) ка'ко ѓ^скверню и^хъ” Бра'тъ мои посла рђ'кђ
свою эT сква'жнњ, и^ чре'во мое въстрепета эTT
него. въстаX а^зъ эTверсти бра'тђ мое^мђ, рђ'цњ
мои и^скапа'ша зми'рнђ, (и^) прьсты мои зми'рны
по'лны на рђкаX заключе'нїа. эTвръзоX а^зъ бра'тђ
мое^мђ, (и^) браT мои преиде. дш~а моя и^зы'иде
въ слово е^го. възыска'хъ е^го и^ не ѓ^брњтоX е^го,
зва'хъ е^го и не послђша мене. ѓ^брњто'ша м^я
стра'жеве ѓ^крђжа'ющїи граD, би'ша м^я (и^)
ја^зви'ша м^я, взя'ша ве'рхнюю ри'зђ [-]4 эT мене
стра'жїе стњ'ннїи. закля'хъ в^ы дще'ри іерsлиMскїя
в си'лахъ и^ въ крњ'постеX села” а^ще ѓ^бря'щете
бра'та мое^го [възвњсти'те]5 е^мђ, ја%ко ё^ја^звле'нна любо'вїю а^зъ е^смь” Чт^о бра'тъ твои эT
бра'та, до'брая въ женаX, чт^о браT твои эT
1029

16 Нехай мій брат зійде до своєї
огорожі і хай їсть з плоду дубового
вершка. 5,1 Я ввійшов до моєї огорожі, моя сестро-невісто, я зірвав
смирну з моїми ароматами, я з’їв
мій хліб з моїм медом, я випив моє
вино з моїм молоком. Їжте, мої
близькі! І пийте, і упийтеся, брати!
2 Я сплю і моє серце чуває. Голос
мого брата, він стукає в двері: Відкрий мені, моя сестро і моя близька. Моя голубко, моя досконала. Бо
моя голова наповнилася роси і моє
волосся наповнилося краплями ночі. 3 Я скинула мою одіж – і як одягнуся в неї? Я помила мої ноги –
і як їх бруднити? 4 Мій брат послав
свою руку крізь отвір, і моє нутро
затріпотіло через нього. 5 Я встала,
щоб відчинити моєму братові, мої
руки закапали смирною і мої пальці повні смирни на ручках замку. 6
Я відкрила моєму братові – а мій
брат пішов. Моя душа вийшла в його слові, я його шукала і не знайшла його, закликала до нього – і він
не почув мене. 7 Знайшли мене сторожі, що оточували місто, мене побили і мене зранили, верхню одіж в
мене забрали сторожі мурів. 8 Я заклинаю вас, єрусалимські дочки, в
силах і в кріпостях поля! Якщо
знайдете мого брата, сповістіть йому, що я є зранена любов’ю. 9 Який
брат твій від брата, красуне між жінками? Який брат твій від брата, що
_____
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так ти нас заклинаєш? 10 Мій брат
білий і красень, вибраний з-поміж
десятьох тисяч. 11 Його голова – золота голова. Його волосся розпливчасте і чорне, наче у ворона. 12 Його
очі, як голубині на повені вод, вимиті
в молоці, що сидять в повені вод. 13
Його що ки, наче посудини ароматів,
що видають запашність. Його уста –
лелії, що капають, повні смирни. 14
Його руки – круглі, золоті, повні сміливості. Його живіт – слонова таблиця на сапфіровім камені. 15 Його литки – мармурові стовпи, закріплені на
золотих основах. Його вид, як вибраний Ливан і як кедри. 16 Його горло
– солодість, і він увесь – пожадання.
Це кревний мій і це мій близький, єрусалимські дочки. 6,1 Куди пішов
твій брат, красуне між жінками? Куди заглянув твій брат? І пошукаємо
його з тобою.

Глава 6
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бра'та, ја%ко та'ко закля` наs” Бра'тъ мои бњлъ
и^ красенъ, и^збра'н# эT те'мъ. глава е^го зла'та
(глава`)6. вла'сы е^го широ'ки (и^) че'рны ја%ко вра'нъ.
ѓ%чи е^го ја%ко голђби'не на и^сполненїе воD, и^змове'ни въ мле'цњ, сњдя'щїи въ наполне'нїи
во'дъ” лани'ты е^го ја%ко фїя'лы а^рома'тъ прозяба'ющи бл~гово'нїе” ё^стнњ е^го кри'ны ка'плющїи зми'рны по'лны. рђцњ е^го крђглњ зла'тњ, наполнены де'рзости” чре'во е^го бђква слоно'ва на ка'мени сап#фи'рове. лы'ста е^го стлъпи
мармђровы, ѓ^снова'ни на степе'неX зла'тыX. ви'дъ
е^го ја%ко лива'нъ и^збра'нъ, (и^) ја%ко ке'дрове. горта'нь е^го сла'дость и^ ве'сь въжDелњ'нїя, сїи
бра'тъ мои, и^ сїи бли'жнїи мои дще'ри і^ерsлимля” Где эTи^де бра'тъ тво'и до'брая въ женаX
ка'мо призрњ бра'тъ твои, и^ възы'щемъ е^го с
тобо'ю”

Глvа, ѕ~”

2 Мій брат пішов до його огорожі і
до місць ароматів, щоб пасти в огорожах і збирати лелії. 3 Я для брата
мого, а мій брат для мене. Він пасе в
леліях. 4 Гарна і кревна моя, як бажання. Гарна, як Єрусалим. Страшна,
як розташовані полки. 5 Відверни
твої очі з-перед мене, бо вони мене
окрилили. Твоє волосся, як козячі
стада, які піднялися з Ґалааду. 6 Твої
зуби, як стада острижених, які вийшли з купелі, всі з близнятами, і бездітної немає в них. 7 Твої губи, як
червоний шнурочок, і твоя мова
гарна. Твоє яблуко, як шкірка ґранатового яблука без твого мовчання. 8
Є 60-т цариць і 80-т наложниць, і молодиць, яким немає числа, 9 є одна,
моя голубка, моя досконала є в її матері, вибрана в тої, що її породила.
Побачили її сіонські дочки і поблагословили її, цариці і наложниці її
похвалили. 10 Хто вона, та, що прихилилася, наче ранок, гарна, як місяць, вибрана, як сонце, страшна, як
вишиковані покли? 11 До огорожі горіхів зійшов він подивитися і на плоди потоку, побачити чи зацвів виноградник і чи зацвіли ґранатові яблука. Там дам тобі мої груди. 12 Не
взнала моя душа – він мене поклав на
аминадавову колісницю. 7,1 Повернися, повернися, суламітко! Повернися і поглянемо на тебе.

ра'тъ мои сни'де въ ѓ^гра'дђ е^го. (и^ въ
мњ'ста)1 а^рома'т#, па'ствити въ ѓ^гра'дех#, и^ събира'ти кри'ны. а^зъ бра'тђ
мое^мђ и^ бра'тъ мои мнњ, пасы'и въ
кри'нехъ” до'брая [-]2 и^ бли'жняя моя ја%ко бл~говоле'нїе, кра'сна ја%ко і^ерsлимъ. ё^жа'стъ ја%ко вчине'не.
ѓ^брати ѓ%чи твои прямо мнњ ја%ко тїи въскрили'ста м^я. вла'си твои ја%ко ста'дъ ко'зїи^хъ и^же
възыидо'ша эT галаа'да. зђбы твои ја%ко ста'да
постриже'ны и^же взыидо'ша эT кђпели, вс^и близньствђющїи и^ бещаDныя нњсть в ни'хъ. ја%ко вервь
червле'на ё^стнњ твои, и^ бесњ'да твоя кра'сна
ја^ко ѓ^броще'нїе ши'пка ја%блонь твоя, кро'мњ замолча'наго твое^го. ћ~, сђть цр~ць, и^ п~, нало'жницъ, и^ ю'ноT и^мже нњсть числа. е^ді'на е^сть
голђби'ца моя, съврьше'ная моя (-)3 е^сть ма'тери е^я`, и^збра'на [-]4 роди'вшеи ю&. ви'дњша ю&
дще'ри (сїѓ^скїя) и^ блsвиша ю&. цр~цы и^ нало'жницы (въсхвали'ша)5 ю&” кт^о сїя приника'ющи ја%ко ё%тро, добра ја%ко лђна`, и^збра'н#на ја%ко слн~це,
въ ё%жасти ја%ко вчине'на” Въ ѓ^граD ѓ^рњховъ съниде ви'дњти, (и) въ пло'ды пото'ка. ви'дњти
а^ще въсцвњте винограD, (и^) възрасто'ша л^и
ши'пки. та'мо даM сесца моя тебњ” Не разђмњ
дш~а моя, положи м^я на колесни'цы (а^минода'вли)6” Э$брати'ся ѓ^брати'ся сђлами'тино, ѓ^брати'ся (-)7 и^ ё^зримъ въ тебњ”

Глава 7

Глvа. з~”

Хто що бачить в суламітці, що
приходить, наче групи полків? 2 Які
красні твої кроки у твоєму взутті, аминодавова дочко. Порухи твоїх бедер подібні до намиста – діло рук

т^о ви'дитъ ё^ сђламитине приходя'щеи ја%ко ли'ки (по'лка)1” Чт^о красишася
стопы твоя въ ѓ^бђтїи (твое^мъ) дще'ря [а^минода'вовы]2. чи'ны бедрђ твою
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подо'бни ё^серя'зяM дњ'лъ рђ'къ хђдо'жника” пђпъ
твои ја%ко ча'ша и^сточена, не требђющїя черпа'нїа” чре'во твое ја%ко стоh пшени'цы, затворена
въ кри'нахъ. дв^а се'сца твоя, ја%ко дв^њ мла'ды
близни'ца се'рнїи. шїя твоя ја%ко сто'лпъ слоно'въ. ѓ%чи твои ја%ко (е^зеро)3 въ е^сево'нњ, въ вра'таX дще'ри мно'гиX. но'здри твои ја%ко сто'лпъ лива'нескъ, смотря'и лице дама'скђ. глава` твоя
на тебњ ја%ко карми'лъ (гора), (-)4 заплете'нїе
главы` твое^я ја%ко багряница цр~ьска, связа'на въ
прериста'нїиX” что ё^краси'ся, и^ чт^о ѓ^слади'ся
любы въ пи'щахъ твои^хъ” с^е вели'чество твое
ё^подоби'ся фини'кђ, и^ се'сца твоя грезноM (е^го)”
РекоX взы'идђ на фини'къ, [и^]5 ё^держђ высотђ
е^го” И$ бђ'дета се'сца твоя (дв^а) ја^ко грезно'ве виногра'да, и^ во'ня но'зDрїи твоиX ја%ко ја%бло'ка. и^ горта'нь твои ја%ко вино бл~го” Ходя'и бра'тъ мои
ё^ пра'вости, дово'ленъ въ ё^стнђ мое^ю и^ въ зђбњхъ” А$зъ бра'тђ мое^мђ и^ къ мнњ възвраще'нїе е^го” Прїиди бра'те мои, и^зы'идевњ на село,
въдвори'вњся въ селе'хъ” ё^рани'вњ въ виногра'дњхъ, видњвњ а^ще процвњте виногра'дъ, (и^)
възрасте л^и преспњя'нїе, възрасто'ша л^и ши'п#ки. та'мо да'мъ (тебњ се'сца моя)6. ман#драгоре
да'ша во'ню (е^го)7 при две'рехъ на'ших#. вс^и пло'дове
кра'я но'вая до веTхиX бра'те мои съблюдоX т^и”

Глvа, и~”
т^о да'сть т^и бра'те мои съсђща се'сца
мт~ре мое^я” ѓ^брњто'хъ т^я внњ` цњлђю
т^я. и^ ктомђ` не ё^ничижаT мене. ѓ^быимђ т^я (и^) въведђ т^я въ до'мъ мт~ре
мое^я, и^ въ ло'жницђ заче'ншїя м^я. (тђ м^я
наё^чи'ши), напою т^я вина` съ во'нями строе'наго, (и^ пи'тїя пото'ка мое^го)1” шђи'ца е^го поD
главою м^и, и^ десни'ца е^го ѓ^бы'иметъ м^я” КляX
в^ы дще'ри і^ерsлимля в си'лахъ и^ въ крњпости
села” Чт^о дви'жете и^ възDвиза'ете любо'вь до'ндеже
а^ще хо'щеT” Кт^о сїя въсходя'щїя ё^бњлена, (и^)
ё^твержа'ема ѓ^ братњ е^я” эT ѓ%блока въста'вихъ т^я, та'мо поболњ мт~и твоя, та'мо поболњ рожDеиша т^я” Положи'ша м^я ја%ко печа'ть
на срDцы твое^м#, (и^) ја^ко печа'ть на мы'ш#цы
твое'и. зане` крњ'пка ја%ко смр~ть любы, жесто'ка
ја%ко а^дъ за'висть. кри'ла е^я` (ја%ко ѓ%гнь пла'меня
ё%глїе ѓ%гнено)2, пла'мы е^я`. вода` мно'га не
мо'жетъ ё^гаси'ти любве, и^ рњ'ки не пото'пятъ
е^я. а^ще да'сть мђж'ъ вс^е и^мњ'нїе свое въ любви, ё^ничиже'нїемъ ё^ничижа'тъ е^го” Сестра на'ша ма'ла и^ се'сцђ не и%мать. чт^о сътво'римъ
сестрњ на'шеи въ дн~ь во'н#же а^ще гл~ати бђдетъ е'и” А$ще стњна е^сть съградиM на неи
1031

митця. 3 Твій пупок, наче карбована чаша, що не потребує суміші.
Твій живіт, наче сніп пшениці, оточений леліями. 4 Твої дві груді, як
два малюки – близнята сарни. 5
Твоя шия, як слонова вежа. Твої
очі, як озеро в Есевоні, в брамах
дочки численних. Твої ніздрі, як
ливанська вежа, що глядить на лице Дамаску. 6 Твоя голова на тобі,
як гора Кармил, плетінки твоєї голови, наче царська багряниця, зв’язана на перегонах. 7 Як ти прикрасилася і як ти осолодилася, любове,
в твоїй їжі! 8 Ось твоя велич уподібнилася до пальми і твої груди до
її китиць. 9 Я сказав: Вийду на
пальму і охоплю її висоту! І твої
дві груді будуть, як китиці винограду, і запах твоїх ніздрів, як яблука,
10 і твоє горло, як добре вино. Ходить він, мій брат, правильно задоволений моїми устами і зубами. 11
Я для мого брата. І до мене його
повернення. 12 Ходи, мій брате!
Вийдемо в поле, поселимося в селах. 13 Рано будемо у виноградниках: побачимо чи зацвів виноград і
чи виріс плід, чи є ґранатові яблука. Там тобі дам мої груди. 14 Мандраґори видали свій запах при наших дверях. Всі овочі добірні, нові
до старих, мій кревний, я для тебе
зберегла.

Глава 8
1 Хто дасть тобі, мій брате, що
ссеш груди моєї матері? Я тебе
знайшла ззовні, цілую тебе – і
більше мене не зневажать. 2 Обійму тебе і введу тебе до хати моєї
матері і до спальні тієї, що мене
зачала. Там ти мене навчиш. Я тебе
напою вином з вишуканими зелами. І там напитки мого потоку. 3
Його лівиця під моєю головою, а його правиця мене обіймає. 4 Я заклинаю вас, єрусалимські дочки, в
силах і в кріпості поля! Чому підносите і пробуджуєте любов, поки
не бажає? 5 Хто вона, та, що виходить вибілена і скріплена її братом?
Від яблуні я тебе підніс, там болі
зазнала твоя матір, там болі зазнала
та, що тебе породила. 6 Поклали
мене як печать на твоєму серці і як
печать на твоєму рамені. Бо любов
сильна, як смерть, зависть тверда,
як ад. Її крила, наче полум’яний вогонь, її полум’я – вогняне вугілля.
7 Велика вода не зможе згасити
любові, і ріки її не затоплять. Якщо
чоловік дасть ввесь свій маєток в
любові, зневагою його зневажать. 8
Наша сестра мала і грудей немає.
Що зробимо для нашої сестри в
день, в якому лиш буде говорити

8,8
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до неї? 9 Якщо є стіна, збудуємо на
ній срібні башти. Якщо є двері, розпишемо на ній кедрові дошки. 10 Я –
мур, і мої груди як башти. Я була в
його очах як та, що знаходить мир.
11 У Соломона був виноградник у
Вееламоні. І він дав свій виноградник
тим, що його стерегли. Чоловік принесе з його плоду тисячу срібняків. 12
Мій виноградник переді мною. Соломонова тисяча і двісті тих, що стережуть його плід. 13 Ти, що сидиш в
численних огорожах і другим приділяєш увагу, дай мені почути твій голос. 14 Біжи, мій брате, і уподібнися
до сарни або молодого оленя на ароматських горах!
Кінець книги “Пісня пісень”.
Має в собі 8 глав.

стрњхи сре'бряныя” (-)3 а^ще две'ръ е^сть
напи'шемъ на не'и дъскђ ке'дровђ” А$зъ стњна
и^ се'сца моя ја%ко (сто'лпъ)4. а^зъ бњхъ въ
ѓ%чїю е^го, ѓ^брњта'ющи ми'ръ” Виногра'дъ быхъ
(соло'монђ)5 въ вее^ламо'нњ, (и^) да'сть виногра'дъ
свои стрегђщимъ (е^го). мђж'ъ принесеT въ
пло'дњ е^го ты'сящђ сребрени'къ. Виногра'дъ мои
предо мно'ю, ты'сяща (соло'моня)6, и^ дв^њстњ
стрегђщиX плоD е^го” Сњдя'и въ ѓ^гра'дехъ
(мно'гихъ, и^) дрђгїя въемлющїя, глsа твои
ё^слы'ши м^и” Бњга'и бра'те мои и^ ё^подоби'ся
сернњ, и^ли ю%нцемъ ѓ^ле'няM на горы а^рома'т#скиX”
Конецъ кни'гъ пњснеи пњснямъ.
И/мать в себњ, глvа, и~”

КНИГА МУДРОСТІ
СОЛОМОНА
Глава 1
іс. 56

мой2. 4
пар2. 15

єре. 43

єре. 4

1 *Полюбіть праведність, ви, що
судите землю! Будьте розумні в
Господі! В доброті і в простоті
серця Його шукатимете! *2 Бо Він
буде знайдений тими, що не випробовують Його, появиться ж тим, що
не відмовилися вірити Йому. 3 Бо
лукаві думки відлучають від Бога, а
випробована сила скартає безумних. 4 Бо в злохитру душу не ввійде мудрість ані не замешкає в тілі
підвладному гріхові. 5 *Бо святий
дух уникне напоумлення обманливого і відніметься від безглуздих
думок, і напоумиться від надходячого беззаконня. 6 Бо дух мудрості
є любителем людей і не зробить
невинним проклятого його устами.
Бо його внутрішніх свідком є Бог, і
праведним дослідником його серця,
і слухачем язика. 7 Бо господній
дух заповнив вселенну, і те, що все
вміщає, має голос знання. 8 *Через

Глvа а~”
ъзлюбите* пра'вдђ сђдя'щеи зе'млю. мђдръствђ'ите ѓ^ г~њ въ бл~госты'ни, и^ въ
про'стости срDца възы'щете е^го. *ја%ко ѓ^бря'щется не и^скђша'ющимъ е^го, ја^ви'т#
же ся не невњ'рђющимъ е^мђ. стропти'вая б^о
помышле'нїя эTлђча'ютъ эT б~а, и^скђше'на же
си'ла ѓ^бличи'тъ безђм#ныхъ. ја%ко въ ѕло^ хђдожнђ дш~ђ не внидетъ премђдрость, ни ѓ^битаеT
в телеси пови'ннемъ грњхоM. *ст~ыи б^о дх~ъ наказа'нїя эTбњжи'тъ л#сти'ва, и^ эTи^мется эT помышле'нїи безразђмныхъ, и^ ѓ^бличиTся эT находящаго безако'нїя. чл~колю'бенъ б^о дх~ъ премђдрости, и^ не и^звини'тъ прокля'того эT ё^стенъ е^го. ја%ко (внђтрьниX)2 е^го свњдњтель
(е^сть) б~ъ, и^ срDцђ е^го и^зыска'тель и%стиненъ, и^
ја^зы'ка слы'шатель. ја%ко дх~ъ гн~ь и^спо'лни вселе'ннђю, и^ съдръжа'щаго вс^я ра'зђма и%мать
глsа” *Сего ра'ди вњща'вшаго безако'нная не мо'1032
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жетъ ё^таи^ти, и^ ни ми'мои^детъ е^го ѓ^блича'ющїи сђдъ. въ разволе'нїиX б^о нечести'выхъ
и^стяза'нїе бђдетъ, слове'съ же е^го слы'шанїе
къ г~ђ прїидеT, въ ѓ^бличе'нїе безако'нїи е^го. ја%ко
ё^хо рве'нїя слы'шитъ вс^я, и^ го'рко ропта'нїе
не кры'ется. храни'теся ё^бо эT ропта'нїя неполе'зна, и^ эT ѓ^болга'нїя щади'те ја^зы'къ, ја%ко
вњща'нїе та'ино т#ще не и^деT. ё^ста же лжђщихъ ё^бива'етъ дш~ю” *Не вожделњите смр~ти въ блђже'нїи живота` ва'шего, не и^звлека'ите поги'бели дњ'лы рђ'къ ва'ших#” *ЈА/ко б~ъ
смр~ти не сътвори, ни весели'тся ѓ^ поги'бели
живыхъ. създа б^о въ е^же бы'ти вс^я. и^ сп~сены наро'ды ми'рђ. (ни бо)3 е^сть в ни'хъ врачева'нїа и^стребле'нїю, ниже а%дђ црsтвїе на земли`. пра'вда б^о без#смр~тна еs, непра'вда же смр~ти
снабдњ'нїе. нечести'вїи же рђка'ма и^ словесы
призва'ша ю&, дрђги'ню (въмњни'ша ю&. себњ бы'ти попоlзнђшася)4, и^ сђпрђз#ство положи'ша к
неи, ја%ко досто'ини сђть ѓ%ноя ча'сти бы'ти”

Глvа, в~”
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і^саїа н~ѕ
а~ криg е~і

еко'ша б^о в себњ помышля'ющїи непра'веDне. маl е^сть и^ с нђждею живо'тъ
на'шъ, и^ нњ'сть и^сцњле'нїя в концы чл~честњ, и^ нњ'сть познан# раздрњше'ныи
эT а%да. ја^ко ни эT чегоже рожDе'ны е^смы, и^ по
сихъ бђ'демъ ја%ко не бы'хомъ. ја%ко ды'мъ дыха'нїе въ но'здрехъ на'шиX, и^ сло'во ја%ко и%скра въ
воздвигне'нїе срDца на'шего. е^иже ё^га'сши пе'пелъ
бђ'деT тњ'ло [на'ше]1, и^ дх~ъ разлїется ја%ко
мя'кокъ воздXђ” І$ и^мя на'ше въ забве'нїе прїе'млется во вре'мя, и^ никто'же помяне'тъ
дњ'лъ на'шиXX” И$ пре'идеT живоT на'шъ ја%ко стопы
ѓ%блака, и^ ја%ко м#гла разDрњшиTся и^же погоне'на еs
эT лђчъ слн~чныX и^ теплотою е^го ѓ^тягчи'вшися” *(Вре'мя на'ше е^сть [ја%ко]2 стњнь прохода)3, и^ нњ'сть ѓ^браще'нїя конца на'шего. ја%ко
запеча'танъ е^сть и^ никт^о [ѓ^брати'тся]4” *прїидњте ё^бо и^ поживеM въ сђщиX бл~гиX, (-)5 ё^бл~жимся зда'нїем# ја%ко ю%ность ско'ре. вина дража'ишаго и^ ми'ра (во'ина) и^сполъниMся, и^ да не
про'идеT (дасъ)6 цвTњ (вре'мени)7. вінчаеM насъ (ро'жами)8 преже неже ё^вянTђ, н^и е^дїн# [ё^ насъ]9
(лђчъ бђдеT, и^же не про'идеT)10 блђженїа нашего.
(никто ва'съ эTлђченъ бђдеT блђженїа нашеh
вездњ ѓ^ста'виM)11 совTњника веселїя, ја^ко сїя
(е^сть) ча'сть наша и^ (с^е е^сть жре'бїи)12 [наш#]13.
наси'лїе сътвориM ё^бо'гђ правеDнђ, (и^) не пощадимъ вдовицы, ниже ста'рца почтеM сњдинъ
многолњтныX. да бђдеT же намъ крњпость зако'нъ правдњ, не крњпкое б^о неключимо ѓ^бря'1033

це, хто говорить неправедне, не зможе затаїти, і ані не мине його караючий суд. 9 Бо допит безбожних буде
у випробуваннях, слів же його звук до
Господа прийде на оскарження його
беззаконь. 10 Бо вухо ревнивості слухає все, і гірке бурмотання не сховається. 11 Отже, стережіться некорисного бурмотання, і від обмови щадіть
язик. Бо потайки вимовлене марно не
піде, уста ж тих, що говорять неправу
вбивають душу. 12 *Не ревнуйте
смерті в блуді вашого життя, ані не
витягайте погибелі ділами ваших
рук. 13 *Бо Бог не зробив смерть ані
не веселиться погибіллю живих. 14
Бо Він створив все для буття. І спасенні роди світу, бо в них немає ані
ліку погибелі, ані адових царств на
землі. 15 Бо праведність є безсмертна, неправедність же – смерті здобуток.16 Безбожні ж руками і словами
її прикликали, товаришкою вважали
вони її собі. Вони посковзнулися і з
нею завіт вони поклали, бо гідні вони
є тієї частки.

мой2. 4

єз. 18

Глава 2
1 Адже в собі сказали ті, що мислять неправедне: Наше життя є малим і з бідою; і немає оздоровлення в
кінці людини, і не є до пізнання той,
що звільнений з аду. 2 Бо ані від чого
ми не є народжені, і після цього будемо такими, як ми не були. Бо дим
дихання в наших нізрях і слово, наче
іскра в порусі нашого серця. 3 Як
вона згасне, наше тіло стане попелом
і дух розіллється як порожнє повітря.
4 І наше ім’я піде в забуття в часі, і
ніхто не згадає наші діла. І наше життя мине, як стопи хмари, і розійдеться, як мряка, яка є гнана променями сонця і тяжкою стала від його
тепла. 5 *Наш час є, наче тінь проходу, і немає повороту нашому кінцю, бо запечатаним є, і ніхто не поверне. 6 *Отже, ходіть і поживемо в
існуючих добрах, насолодимося творінням, бо молодість швидко мине. 7
Наситімся дорогоцінним вином і
миром вояка. І хай не мине нас цвіт
часу. 8 Уквітчаймо себе рожами раніше, ніж зів’януть. 9 Кращим не
буде ні один з нас, який не перейде
нашої розпусти. Ніхто з вас не буде
відлучений від нашої розпусти. Всюди оставмо радника радості, бо це є
наша частка і це є наш жереб. 10
Вчинім насильство над бідним праведним, і не пощадім вдовиці ані не
пошануймо довголітню сивину старця. 11 Хай же наша сила буде законом праведності, бо несильне викажеться непотрібним. 12 Зловім праведного обманою, бо він є нам не-
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потрібний, і противиться нашим ділам, і докоряє нам гріхами закону, і
нам ганьбить гріхи нашого вихованя; 13 *звіщає, що він має боже
знання, і себе називає божим сином. 14 І *він нам став на картання
задумів, *тяжким є нам також на
вид. 15 Бо його життя не є подібним до інших і його стежки змінені. 16 Ми йому вважаємося за
кпини, і він держиться осторонь від
наших доріг, наче від нечистот, і
блаженним називає останнє праведних, і хвалиться, що за батька має
собі Бога. 17 Адже погляньмо, чи
його слова правдиві, і випробуймо
те, що в його відході. 18 *Бо якщо
праведний є божим сином, Він його
прийме і визволить його з рук противників. 19 Випробуймо його кривдою і мукою, щоб ми взнали його
славу і розсудили між його злобою.
20 Засудім його на ганебну смерть,
буде бо йому розгляд від його слів.
21 Це вони задумали і обманулися,
бо їх засліпила їхня злоба. 22 І вони
не пізнали божих таємниць ані не
поклали надію на винагороду праведності, ані не судили про честь
непорочних душ. 23 *Бо Бог створив людину на нетлінність і зробив
її на образ своєї подоби. 24 *З зависті ж диявола смерть прийшла на
світ. Випробовують же його ті, що
є з частки того.

Глава 3
мой5. 33
ниж. 5

мой5. 2
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1 *Душі праведних в божій руці.
До них не доторкнеться мука. 2 *В
очах безумних вважалося, що вони
померли. Їхній відхід важався злом,
3 і від нападу знищенням. Вони ж є
в мирі. 4 Бо хоч і перед людським
лицем одержать муку, їхня надія
сповнена безсмертя. 5 Трохи скартані були вони і велике одержать.
*Бо Бог їх випробував і знайшов їх
гідними Себе. 6 *І як золото в горнилі, Він їх випробував і їх прийняв, як жертву цілопалення. 7 *І в
часі їхнього відвідання засяють, як
іскри по стеблах побіжать. 8 *Вони
судитимуть народи і пануватимуть
народами. І в них зацарює Господь
на віки. 9 І ті, що на нього надіються, зрозуміють правду, і вірні в
любові залишаться при ньому. Бо
ласка і милосердя в його преподобних і відвідини в його вибранцях.
10 Безбожні ж, як задумали, одержать безчестя, ті, що погордили
праведним і відступили від Господа. 11 Бо хто гордує мудрістю і напоумленням, є нечесним. І їхня надія марна, і труди безплідні, їхні
діла є без вартості, 12 їхні жінки
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щется. ё^ловимъ ле'стїю правеDнаго, ја%коже неключимъ (е^сть намъ)14, и^ проти'виTся дњ'ломъ
нашимъ, и^ поноситъ намъ грњхы зако'на, і^ и^зно'ситъ на на'съ грњхи (приѓ^бщенїа)15 на'шего.
*възвњща'етъ себе ра'зђмъ (бж~їи и^мњти)16, и^
сн~а [бж~їа]17 себе и^менђе'тъ” [и^]18 *бысть намъ
на ѓ^бличенїе помышленїи [-]19. *тя'жекъ е^сть
намъ та'коже къ видњнїю, ја%ко неподобно еs
и%ныM жи'тїе е^го, и^ пременени сђть стеѕи е^го” Въ
порђга'нїе въмњни'хоMся е^мђ и^ въздръжится эT
пђтїи на'шихъ ја%ко эT нечистотъ” [И$]20
бл~житъ послDњняя правеDныX, и^ славится эTц~а
[и^мњти]21 (себњ) б~а. ви'димъ (б^о) а%ще словеса`
е^го и%стинна [сђть]22, і^ и^скђсиM ја%же въ и^схожDенїю е^го” *А$ще б^о е^сть и%стинныи сн~ъ бж~їи
въспрїимеT е^го, і^ и^зба'витъ е^го эT рђкъ противя'щиXся. досажденїемъ и^ мђкою и^спытаеM
е^го, да ё^вњмы чsть е^го, и^ ѓ^сђдиM межDђ ѕло'бою
е^го. смр~тїю поно'сною ѓ^сђдимъ е^го, бђдетъ б^о
е^мђ расмотренїе эT словесъ е^го” Сїя помы'слиша
и^ съблазни'шася, ѓ^слњпи б^о иX ѕло'ба и^хъ. и^ не
ё^вњдњша та'инъ бж~їихъ, ниже м#зды ё^пова'ша преподобїя, ни'же сђди'ша чести дш~аM непоро'чныM” *ЈА/ко б~ъ създа чл~ка в неи^стлњнїе, и^
во ѓ'браZ подобїа свое^го сътвори е^го” *За'вистїю
же дїа'волею смр~ть внїиде въ ми'ръ, и^скђшаюT
же е^го и^же ѓ%ного ча'сти сђть”

мgа к~з
і^ѓ^аn з~
і^саїа н~г

ўлMо к~а
мgа к~з

а~ мо= а~
и^ і~
сираX з~і
а~ мо= г~

Глvа, г~”
1

равеDныхъ* [-] дш~а в рђцњ бж~їи (-)2 не
прикоснется и^хъ мђ'ка. *непщевани бы'ша въ ѓ%чїю безђмныхъ ё^мрњти, [-]3
въмњнися ѕло'ба и^схоD и^хъ” и^ эT (-)4 нашествїя сокрђшенїе. ѓ^ни' же сђть въ ми'рњ,
и^б^о преD лицеM члчsкимъ а^ще (и^) мђкђ прїимђтъ,
ё^пова'нїя и^хъ бесмр~тїя и^сполнь” (-)5 Въма'лњ
наказа'ни быша (и^) вели'каа въспрїимTђ. *ја%ко б~ъ
и^скђси иX, и^ ѓ^брњте иX досто'ины себњ. *(и^) ја%ко
зла'то въ горънилњ и^скђси и^хъ, и^ ја%ко вс^еплоDнђ
жрътвђ прїятъ и^хъ. *и^ въ время посњщенїя и^хъ въсїя'ютъ, [-]6 ја%ко и^скры по стеблїю потекTђ” *СђдяT ја^зы'комъ и^ ѓ^блада'ютъ
люDми, и^ воцр~ится в нихъ г~ь въ вњки” [И$]7 надњю^щїися на'нь разђмњюT и%стин#нђ, и^ вњрнїи
въ любви пребђ'дђтъ е^мђ” ЈА/ко блгDть и^ ми'лость въ прпDбныхъ е^го, и^ посњщенїе во и^збранныX е^го” Нечестивїи же ја%ко помы'слиша прїимђтъ безъчестїе, и^же неради'ша правеDнаго, и^
эT г~а эTстђпи'ша” Премђ'дроs б^о и^ наказа'нїе ё'ничижаяи нечестенъ (е^сть), и^ празDно ё^пова'нїе
и^хъ и^ трђды безъплоDна, [-]8 неключима (е^сть)
дњ'ла и^хъ” Же'ны и^хъ нечђв#ствены (сђть), и^
1034
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лђка'вы чада иX, прокля'то рожденїе иX” *ЈА/ко бл~жена (е^сть) непло'ды неѓ^сквръненая, и^же не позна` ло'жа на грњхъ. (и%мать)9 плоD въ посњщенїи
дш~ъ” И$ е^внђхъ и^же не съдњла в рђкђ (свое'ю)
безаконїа, н^и помысли'выи на г~а лђкавая”
да'сть б^о ся е^мђ вњры блгDть и^збра'нна, и^ жребїи в# хра'мњ [бж~їи]10 ё^гоDнњишїи” Бл~гыхъ б^о
трђдовъ плоD сла'венъ, і^ и^же не эTпадеT ко'реня
премђ'дрости” Ча'да же прелюбодњ'евъ не съвръшена бђдTђ, и^ эT законопрестђ'пнаго ло'жа сњмя
и^щезнетъ” А$ще б^о долгоживотни бђдђтъ нивочто'же въмњнятся, и^ въ безъчестїи послDњняя ста'рость иX, а^ще же ско'ро скончаTся не и^мњ'ютъ ё^пова'нїя, н^и во' дн~и позна'нїя эT ба'снеи. ја^зы'ка (-)11 неправеDна лю'та сђть сконча'нїя”

Глvа, д~”

а~ мо= е~
сираX м~д
е^вреM а~і

ђ'чши безъчаDство съ бл~гочестїемъ, бесме'ртїе б^о еs въ па'мяти е^я, ја%ко и^ преD
бм~ъ позна'ется и^ преD чл~ки. сђщїи б^о
въспомина'ютъ ю& и любятъ эTше'дшђю и^ въ вњце вњн#цено'сно чти'тся. (и^)
нескверны'хъ подви'жникъ т#ща'нїе ѓ^долева'ющи.
многопло'дна [-]1 нечести'выхъ мно'жества неключи'ма бђдTђ, и^ эT прелюбодњя'нїи насажде'нное не да'сть ко'ренїеM глђбинђ, ниже крњ'пко стоя'нїе сътворитъ” А$ще ё^бо и^ вњтви на вре'мя
процвњтђт#, не на крњпкаго възшеDшаго эT вњтрђ пококолњблеTся, и^ эT ѕњлныхъ вњтръ и^скорени'тся. [и^]2 съкрђшатся вњтви несконча'ни, и^
плоD и^хъ неключи'мъ ѓ^ско'меn во я'дь и^ нивочт^о
потребеn. эT безако'нныX б^о со'нїи ча'да рожде'ная,
свњдњтели сђть лђка'вствїя на роди'тели (б^о)3
и^спыта'нїя и^хъ” Пра'ведник же а^ще пости'гнетъ сконча'тися въ поко'и бђдеT” Ста'рость б^о
чsтна не многолњтна, ниже число` лњтъ и^зочте'но” Сњди'на же е^сть мђдрость чл~комъ, и^
во'зрастъ ста'рости жи'тїе непоро'чно. *бл~гоё^гожде'нъ б~ђ бы'сть (и^) възлюби'ся, и^ живыи межDђ
грњшными преложи'ся, въсхищенъ бы'сть да не
злоба и^змњнитъ ра'зђма е^го, и^л^и лесть прельсти'тъ дш~ђ е^го” Раченїа бо ѕлая ѓ^мрача'етъ
бл~гая, и^ жела'нїе по'хоти и^змњня'етъ ё'мъ
незлобивъ. сконча'вся въ ма'лњ и^спо'лни лњта
длъга, ё^годна б^о бњ` гв~и дш~а е^го. тMњже пот#ща'ся эT среды лђкавствїя. лю'дїе же ви'дњвше и^ не разђмњвше, ни положи'ша въ по'мыслњ
таковое, ја%ко блгDть и^ млsть въ [прпDбныхъ е^го,
и^ посњще'нїе въ и^збра'нныхъ е^го]4” ѓ^сђди'т же
пра'ведникъ ё^мира'яи живы'хъ нечести'выхъ, и^
ю'ность скоnча'ющаяся скоро долголњтнеи ста'1035

безумні, і їхні діти погані, їх рід проклятий. 13 *Бо блажена є неплідна,
неопоганена, яка не знала ліжка на
гріх, вона має плід у відвідинах
душ. 14 І скопець, що не вчинив у
своїх руках беззаконня ані не задумав зла проти Господа. Адже дасться йому вибрана ласка віри і дуже
милий жереб в божому храмі. 15 Бо
плід добрих трудів славний і того,
хто не відпаде від кореня мудрості.
16 Діти ж перелюбників не будуть
досконалими, і насіння беззаконного ложа пропаде. 17 Бо, якщо довго
будуть жити, вважатимуться за ніщо, і вкінці їхня старість без пошани, 18 якщо ж швидко скінчаться, не мають надії ані в дні пізнання через байки. 19 Кінець неправедного роду є поганий.

іс. 54
лук. 23
гал. 4

Глава 4
1 Краща бездітність з чеснотливістю, бо безсмертність є в її пам’яті, бо і в Бога пізнається і перед
людьми. 2 Бо ті, що існують, згадують її і люблять ту, що відійшла і
в віках вінценосною славиться, і як
та, що борців змагання здолала. 3
Многоплідні множества безбожних
будуть непотрібні. І насаджене з
перелюбу не дасть коріння вглибину ані не стоятиме міцно. 4 Отже,
якщо й галузки на час зацвітуть, не
за нападом сильного, від вітру буде
розхитаний і сильними вітрами викоріниться. 5 І зломлені будуть незавершені галузки, і плід їхній – непридатний, неспілий для їжі і до нічого непридатний. 6 Бо діти, народжені від беззаконних снів, є свідками зла супроти батьків в їхньому
допиті. 7 Праведник же, коли прийде до закінчення, буде в спокою. 8
Бо шляхетна старість недовголітня
ані не вимірюється числом років. 9
Сивина ж є розумність людям, і
ріст старості – несплямлене життя.
10 *Він став милий Богові і став улюбленим. І живучи між грішними
він переставився. 11 Він був схоплений, щоб зло не змінило його розум чи обмана підманула його душу. 12 Бо любов поганого затемнює добро, і пожадання похоті міняє незлобний ум. 13 Удосконалившись в короткому часі, він виповнив довгі літа. 14 Бо його душа була вгодна Господеві, через це він
поспішив з-посеред зла. Народи ж,
побачивши і незрозумівши, ані не
поклали вони в умі таке, 15 що ласка і милосердя в його преподобних
і відвідини в його вибраних. 16 А
праведний, вмираючи, судитиме
живих безбожних. І удосконалена
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молодість швидша довголітньої старості безбожного. 17 Бо побачать
кінець мудрого – і не зрозуміють,
що враджено про нього і на що його Господь вберіг. 18 Побачать і
погордять ним – їх же Господь
висміє. 19 І після цього будуть на
падіння без честі і на засоромлення
між мертвими навіки. Бо Він скине
їх дурних, надутих, і сколихне їх
від основ, і до кінця пропадуть. І
будуть в болі, і їхня пам’ять загине.
20 Прийдуть до роздумування над
своїми гріхами, і їх оскаржать із-за
їхнього беззаконня.

рости непра'веднаго” Оу^зрятъ б^о конецъ премђдраго, и^ не разђмњютъ чт^о въсхотњ ѓ^ немъ,
и^ въ чт^о ё^ма'ли е^го г~ь” ё^зрятъ и^ ё^ничижа'тъ [е^го]5, и^мже г~ь посмње'тся. и^ бђдђтъ
посемъ въ паде'нїе безъчестно, и^ въ срамотђ
въ мрътвыхъ въ вkњ” ЈА/ко поврьжетъ и^хъ бђ'ихъ на'дменыхъ, и^ поколњблетъ и^хъ эT ѓ^снова'нїя, и^ до послњди и^зчезнђтъ” И$ бђдђтъ
въ бо'лњзни, и^ па'мять и^хъ поги'бнетъ. прїидђтъ въ помышле'нїе грњхъ свои^хъ (-)6, и^
(ѓ^бли'чаT)7 и^хъ проти'вђ безаконїи и^хъ”

Глава 5

Глvа, е~”

1 Тоді праведник стане у великій
сміливості перед лицем тих, що його гнобили і за ніщо вважали його
труди. 2 Бачачи, засмутяться від
тяжкого страху і жахнуться преславним спасінням. 3 І скажуть в собі, каючись і стогнучи через тісноту упадку: 4 Цей був той, якого ми
колись мали за посміховисько і за
притчу погорди. Безумні ми, його
життя ми вважали безумністю і
його кінець безчестям. 5 Як, він зачислений до божих синів і між
святими є його жереб? 6 Отже, ми
заблукали з праведної дороги. І
світло праведності нас не освітило,
і сонце нам не засяяло. 7 Ми наповнилися беззаконням в стежках погибелі і ходили в непрохідних пустинях. Доріг же господніх ми не
впізнали. 8 Чим корисною була для
нас гордість? Або багатство з величанням, що воно нам віддало? 9
Все те минуло як тінь і як вість, що
пробігає, 10 і як корабель, що проходить хвилі води, що немає як
знайти сліду проходу ані стежок
його дороги в хвилях. 11 Чи як
птах, коли пролітає крізь повітря.
Не знаходиться ніякий знак його
дороги. Рану ж роз’ятрює бите, і
легкий вітер, силою розділяючи
шлях повітря, проходить, порухом
крил він пролітає. І після цього в
ньому не знайдено ніякого знака
проходу. 12 Чи як стріла, випущена
до наміреної цілі, і розрізане повітря зразу до себе самого сходиться
так, що і не бачиться його проходу.
13 Так само і ми, народившись тратимо силу і чесноти ж, ніякий знак
не можемо показати. А в нашій
злобі будемо вигублені. 14 Бо і
надія безбожних як порох, несений
вітром, і буде рознесена бурею, як
м’ягка піна, і розноситься як дим
вітром, і перейшов як пам’ять проходу одного дня. 15 Праведні ж навіки живуть. І в Господі їхня вина-

огда ста'нетъ въ дръзнове'нїи вели'цњ
пра'ведникъ преD лицеM стђжа'ющиM е^го, и^
лишающиM трђдовъ е^го. ви'дящїи смђтятся стра'хомъ тя'жкомъ, и^ ё^жаснђтся ѓ^ пресла'вномъ сп~сенїю. [и^]1 рекђтъ въ
себњ ка'ющеся, и^ тњсноты` ради мая'нїя [стеня'ще]2. се'и б^њ е^гоже и^мњхомъ нњкогда въ
посмњхъ, и^ въ при'тчђ поноше'нїя. безђмнїи
животъ е^го въмњни'хомъ неи'стово и^ конецъ е^го
безче'стенъ. ка'ко въмњни'ся въ сн~ехъ бж~їиX, и^
въ ст~ых# жребїи е^го е^сть” Оу^бо заблђди'хомъ эT
пђти` и%стиннаго, и^ пра'вды свњтъ не ѓ^блиста`
наs. и^ слн~це не въз#сїя на'мъ, безаконїя и^сплънихомся въ [стезя'хъ]3 и^ поги'бели. и^ ходи'хоM
въ пђсты'ни непроходи'мыа, пђти же гн~я не
ё^вњдњхомъ. чт^о ползова` намъ горды'ня, [и^л^и]4
богаTство съ велича'нїемъ чт^о възда'сть намъ.
преидо'ша [вс^я ѓ^на]5 ја^ко сњнь и^ ја%ко вњсть
претњка'ющїя” [І$]6 ја^ко кора'бль преходя'и волны`
вода'мъ, е^гоже проходђ нњсть стопы` ѓ^брњсти,
ни пђть стезе'и е^го въ волнаX. и^л^и ја%ко пти'ца
прелњта'ющая по а^е'рђ, (е^ја%же) ни е^ді'но ѓ^брњтеся зна'менїе пђти`. ја%звђ же смђщаяи бїеное,
(ле'гкїи вњтръ)7 и^ сњкђщи нђжею [пђть а^е'ра]8.
движе'нїемъ крыl прелњта'етъ, и^ посе'мъ ни е^ді'но [зна'менїе ѓ^брњтеся]9 прохо'дђ в неM” И$л^и ја%ко
стрњла` и^спђщена на намњреное мњсто, (и^) раздњленыи а^е'ръ внеза'пђ въ себњ само'мъ заключе'н#
е^сть, ја%ко да (и^) не ви'дњтися прохо'дђ е^го” Та'ко и^ мы` рожде'ни ѓ^скђдњваеM и^ чти` ё^бо ни е^ді'наго зна'менїя мо'жемъ показа'ти, въ ѕло'бњ же
на'шеи скончи'мся” И$бо ё^пова'нїе нечести'выхъ
(ја%ко пра'хъ эT вњт'ра поDе'млется)10. и^ ја%ко пњна (мя'к#ка эT бђря растръгнется)11, и^ ја%ко
ды'мъ эT вњтра разливаеTся, и^ ја^ко па'мять
прихо'да е^ді'ного дн~е пре'иде” Пра'ведници же въ
вњки живђтъ. и въ г~њ м#зда` и^хъ, и^ помышле'нїе и^хъ преD вы'шнимъ” Сего ра'ди прїимђть
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црsтвїе красоты`, и^ дїади'мђ доброты` эT рђки`
гн~я” ЈА/ко десни'цею покры'еT и^хъ, и^ мы'ш#цею защи'титъ и^х#” (И) прїиметъ ѓ^рђжїе ре'вности
е^го, и въѓ^рђжено сътворитъ създа'нїе на м#ще'нїе врагомъ. (и^) ѓ^блече'тъ въ бро'ня пра'вды, и^
ѓ^бложитъ шле'м# сђда и%стинна” Прїиметъ
щи'тъ непобори'мъ прпDбїя, поѓ'стрит# же напра'сенъ гнњвъ въ ѓ^рђжїе, (и^) побо'реT (-)12 с нимъ
ми'ръ на безђмныа. [И$]13 по'идђтъ пра'волђчне
стрњлы моlнїя, и^ ја%ко эT бл~гокрђжна лђ'ка ѓ%блачна на намњрїе перђтъ” И$ эT каменоме'тныя
ја%рости и^сполнъ падђтъ гра'ды, (и^) възнегодђ'етъ на нихъ вода` морьска'я, рњ'ки же потекђтъ жесточае. противђ тXњ ста'нетъ дх~ъ
си'лы, и^ ја%ко бђря раздњлитъ ихъ. и^ ѓ^пђстошиT всю` зе'млю безаконїя, и^ ѕло'ба превратитъ
прsтолъ си'лныхъ”

Глvа, ѕ~”
1

криM г~і
а~ пеTр і
тиT г~
сираX з~і

е~ мо= і~
в~ параl к~џ
і%ѓвъ л~д
сираX л~е
криM в~
галаT в~
ефеs ѕ~
колаs г~
дњаn і~
а~ пеTр а~

лы'шите [б^о] цр~їе и^ разђмњ'ите, (и^) наё^чи'теся сђдїя концемъ земли`. внђши'те съдержа'щїи мно'жества, и^ гор#дя'щеися ѓ^ наро'дњхъ ја^зы'къ” *ЈА/ко дана е^сть
эT г~а держа'ва ва'мъ, и^ си'ла эT вы'шняго” И$же
и^стя'жетъ [дњ'ла ва'ша]2, и^ помышле'нїя и^спыта'етъ. ја%ко слђ'зи сђще црsтва е^го не сђди'сте пра'во, ни съхрани'сте зако'на, ниже по во'ли
бж~їеи ходи'сте” (Съкрђше'нїе ско'ро)3 ја^виTся
ва'мъ, ја%ко сђдъ жесточа'ишїи на тњхъ въ
находя'щихъ бывае^т#” Ма'ла б^о подается
млsть, си'лнїи же си'лне и^стя'жђтся” Не лишаеT
бо ся лица всњхъ влDка. ниже ё^срами'тся вельмо'жи. *ја%ко ма'ла и^ вели'ка се'и сътвори, подо'бне
же проразђмњва'етъ ѓ^ всњхъ. держа'вным# же
крњпко совњ'сть и^спыта'нїе” К ваM б^о ЭO мђчи'тели словеса моя, да наё^чи'теся премђ'дрости
и^ не падете. и^бо съхраня'щеи прпDбне прпDбная
преё^подобя'тся. і^ и'же наё^ча'ютъ сїа ѓ^бря'щђть эTвњтъ. въжделњ'ите ё^бо словеs моиX,
възлюби'те и^ накажи'теся” Свњтла и^ неё^вядо'ма е^сть премђдрость, и^ възмо'жна ви'дится
эT любя'щиX ю&, и^ ѓ^бря'щется эT и%щђщихъ ю&.
достизаеT жела'ющихъ преDвидњти” Оу^рани'выи к
не'и не ё^трђдиTся, преDтека'я б^о (-)4 преD вра'ты
его. е^же б^о помы'слити ѓ^ не'и чю'вство [е^сть]5
съверше'ное, и^ бдя'и е^я` ра'ди въ ско'ре беZ печа'ли
бђдеT. ја%ко досто'иныхъ е^я` сїя ѓ^бхо'дитъ и%щђщи, и^ на стезя'хъ пока'жеTся и^мъ блгDтнњ.
и^ въ всеM провидњ'нїи преDтече'тъ и^мъ. нача'ло б^о
е^я` и^стиннњ'ише (е^сть) наказа'нїя вожDелњ'нїе.
прилежа'нїе же наказа'нїя любы, (и^ лю'битъ)6 же
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города. І їхній розум перед Всевишнім. 16 Через це вони одержать
царство краси і вінець красоти з
господньої руки. Бо Він їх покриє
правицею і раменом оборонить їх.
17 І Він візьме зброю своїх ревнощів і озброєним зробить творіння
на помсту ворогів. 18 І зодягне броню праведності, і накладе шолом
праведного суду. 19 Візьме непоборимий щит преподобності, 20 вигострить же наглий гнів, як зброю. І з
ним же воюватиме світ проти безумних. 21 І підуть добре націлені
стріли блискавиць, і полетять до цілі, наче від добре натягнутого лука
хмар. 22 І від каменометного гніву
впаде повний град, і бурлитиме проти них морська вода, ріки ж рвучко
потечуть. 23 Проти них стане дух
сили і їх розділить як буря, і опустошить всю землю беззаконня. І
злоба переверне престоли сильних.

Глава 6
1 Адже, царі, послухайте і зрозумійте, і навчіться судді кінців землі. 2 Послухайте ви, що володієте
множествами і що гордитеся юрбами народів. 3 *Бо дана є від Господа вам влада і сила від Всевишнього, який досліджуватиме ваші діла,
і дослідить роздуми. 4 Бо, будучи
слугами його царства, ви правильно не судили ані не зберегли закон,
ані ви не ходили за божою волею. 5
Вам швидко з’явиться розбиття, бо
суд дуже страшний на тих буває в
наступаючих. 6 Адже мале дається
милосердя, сильні ж сильно будуть
допитані. 7 Бо не відвернеться задля лиця всіх Владика ані не засоромиться вельможі. *Бо малого і великого Він створив, подібно ж наперед знає про все, 8 а владним
вміє покласти сильний допит. 9 Бо
до вас, о тирани, мої слова! Щоб ви
навчилися мудрості і не впали. 10
Бо ті, що преподобне бережуть, будуть уподібнені до преподобних, і
ті, що це навчають, знайдуть відповідь. 11 Отже, забажайте моїх слів,
полюбіть і напоумтеся! 12 Мудрість ясна і нев’януча, і спосібною
бачиться в тих, що її люблять, і
буде знайдена тими, що її шукають.
13 Вона осягає тих, що бажають
навчитися. 14 Хто вранці встає, задля неї не змучиться. Бо вона наперед прибігає перед його двері. 15
Адже роздумувати про неї – досконале почуття. І хто чуває задля неї,
швидко буде без клопоту. 16 Бо
вона обходить шукаючи її гідних, і
на стежках їм з ласкою покажеться,
і в усякім передбаченні їх випере-
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дить. 17 Бо її початок – дуже правдиве бажання напоумлення. Дбання ж
напоумлення – любов. 18 І любить
зберігання її закону, зберігання ж
закону – повнота нетління. 19 Нетління ж наближає до Бога. 20 Адже
бажання мудрості приводить до вічного царства. 21 *Якщо, отже, насолоджуєтеся престолами і скипетрами,
о тирани народів, почитайте мудрість, щоб ви навіки царювали! 22
Що ж є мудрість і як повстала, сповіщу. І не скрию від вас таємниць, але
досліджу від початку народження і
покладу на світло її пізнання. І не
переступлю правду 23 ані не піду, таючи від зависті, бо цей не буде спільником мудрості. 24 Множество ж
мудрих – спасіння світу. І мудрий
цар є скріпленням народу. 25 Задля
цього прийміть напоумлення за моїми словами. І вам буде на користь.

Глава 7
йов. 1

йов. 1
тим1. 6
йов. 1
тим1. 6

йов. 2
при. 8

црс3. 3

1 Бо і я є смертним чоловіком, подібним до всіх, і народжений від того, що родить раніше створеного. *І в
материному лоні я одержав тіло, 2 в
десятьох місяцях я набрав товстості в
крові від чоловічого насіння. Не з насолодою чи сном зійшов я. 3 І я, народившись, вдихнув спільне повітря,
і я впав на землю з природи подібну,
і я, плачучи, видав перший голос, подібний до всіх. 4 І в пеленках я був
вигодований і з великим дбанням. 5
Бо ніякий цар не мав інший початок
народження, 6 *адже всім є один вхід
в життя і подібний же вихід. 7 *Через
це я помолився – і мені була дана мудрість, і я закликав – і на мене
прийшов дух мудрості. 8 І я її вважав
за кращу від скипетрів і престолів, і
багатство я вважав за ніщо в порівнанні з нею. 9 *Ані не уподібнив я її
до дорогоцінного каменя, бо всяке
золото перед її видом є трохи піску і
срібло перед нею вважатиметься за
кал. 10 Я її полюбив понад здоров’я і
красу і ще більше вирішив її мати за
світло, бо її слово є незасинаючим.
11 *Все ж добро прийшло до мене
разом з нею, і незлічиме багатство її
рукою. 12 І вона розвеселилася усім,
бо їхньою вважається мудрість. І я ж
її не бачив в народженні їхньому. 13
Я без обмани навчився, без заздрості
подаю і не скрию її багатство. 14 Бо
безмежним є скарб для людей, якого
добрі послали до Бога на дружбу, і
задля напоумлення поставлені дарами. 15 Мені ж Бог дасть говорити
суди і роздумувати гідне тим, що
поступають. Бо Той є провідником
мудрості і правителем мудрих. 16
Адже в його руках і ми, і наші слова,
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хране'нїе (зако'на)7 е^я`. хране'нїе же [зако'на]8
съверше'нїе нерастлњнїа (е^сть), нерастлњнїе же
(тво'ритъ блиZ бы'ти)9 б~ђ. въжDелњ'нїе б^о премђ'дрости възво'дитъ къ црsтвђ [вњ'чномђ]10”
*А$ще ё^бо наслажDаетеся прsтлы и^ скљ=петры
ЭO мђчи'телїе людїи, почтњт'е премђ'дрость
да въ вњ'ки црsтвђете” Чт^о же е^сть премђ'дрость и^ ја%ко бы'сть, възвњщђ и^ не ё^таю
эT васъ та'инъ. н^о эT нача'ла роже'нїя иZслњ'жђ,
и^ положђ на свTњ ра'зђмъ е^я`, и^ не престђплю
и^стин#ны. ниже за'вистїю таю^щи съпђтьствђю, ја%ко се'и не бђ'детъ прича'стникъ премђ'дрости. мно'жество же премђ'дрыхъ сп~сенїе
ми'рђ. и^ цр~ь премђ'дръ ё^тверже'нїе е^сть людеM”
Сего ради прїимњте наказа'нїе по словесе'мъ
мои^м#, и^ ползђетъ ваM”

лkђ з~і
в~ црs д~і
г~ црs г~

Глvа, з~”
смь б^о и^ а'зъ (чл~къ смр~тенъ)1 подо'бенъ
всњмъ, и^ бывыи эT роди'теля прежде
създа'н#наго. *и^ въ чре'вњ матерни
взя'хъ пло'ть, десятїю мsцеи сътолстњхъ въ кро'ви эT сњмени мђж'еска, (не)2 ё^слаже'нїю л^и сна сънидо'хъ” И$ а'зъ [-]3 рожDенъ
въспрїяX ѓ%бщего а^е'ра, и^ в подо'бостра'стнђю
(зе'млю ё^падо'хъ)4, (и^) перваго гла'са подо'бна
всњмъ (и^спђстиX пла'чђщи)5. (и^) в пеленахъ
въскормле'нъ е^смь, и^ вели'кимъ прилежа'нїемъ.
ни е^ді'нъ б^о цр~ь и%но и^мњ рожде'нїя нача'ло.
*е^ді'нъ бо (вхоD всњмъ)6 (е^сть) в жи'тїе (подо'бен# же і^ и^схо'дъ)7” *Сего ради помоли'хся и^ (дана бы'сть мнњ мђ'дрость)8, (и) призва'хъ и^
прїиде на' мя дх~ъ премђ'дрости. [и^]9 преDсђди'хъ ю& скљпетръ и^ престо'лъ, и^ бога'тество
ничт^оже мнњхъ бы'ти въ рас#сђже'нїю тоя.
*ниже ё^подоби'хъ е^я` ка'мени пречи'стомђ, ја%ко
все зла'то въ сложе'нїи тоя пњсо'къ (е^сть)
меншїи, и^ ја%ко каl мни'тся (преD не'ю сребро)10”
Па'че здра'вїя и^ красоты възлюби'хъ ю&, и^ преDложи'хъ ю& за свњтъ и^мњти, ја%ко не ё^сыпа'емо (е^сть вњща'нїе е^я)11. *прїидо'ша же мнњ`
бл~га [вся вкђ'пњ]12 с нею, и^ без#числе'но бога'тьство рђко'ю, е^я” (И$) възвесели' же ся ѓ^ всњхъ
ја%ко и^хъ мни'тся премђ'дрость, (и^) не видXњ
же е^я` в роже'нїю бы'ти си'хъ, неле'стне наё^чиXся, без# за'висти подаю, (и^) бога'тьства е^я` не
съкры'ю, не конча'емо б^о [е^сть сокро'вище]13 чл~коM,
е^го'же бл~гїи къ б~ђ посла'ша въ содрђже'нїе, и^
наказа'нїа ради да'ры съста'влены” Мнњ же
да'сть б~ъ гл~ати ѓ^сђжде'нїя и^ мнњти досто'ине ё^спњва'ю^щихъ” ја%ко тои (-)14 премђ'дрос1038

і%ѓвъ а~

і%ѓвъ а~
а~ тиM ѕ~
і%ѓвъ а~
а~ тиM ѕ~

і%ѓвъ в~
приT и~

г~ црs г~
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ти водитель е^сть, и^ премђдрымъ и^справи'тель”
Въ рђ'кђ б^о е^го и^ мы` и^ словеса` наша и^ вся'ка же
мђ'дрость, и^ дlњ хђдо'жество. сеи б^о (даде мнњ)15
и^же сђть ра'зђма и%стинна, позна'ти съставле'нїе ми'рђ, и^ съдњла'нїе стихїи. нача'ло и^ съверше'нїе и^ по'лъ вре'менїя, ѓ%бразъ премњне'нїе (і^
и^змњне'нїе), и^ (съверше'нїе)16 вре'менемъ. лњта
крђ'гъ, и^ ѕвњздамъ раз#смотре'нїе, е^стество живо'тныхъ, и^ гнњ'въ ѕвњр'еи. вњтровъ нђж'дђ и^
помышле'нїя чл~къ, ра'зньство лњтора'слемъ и^
си'лы ко'ренїи, и^ е^ли'ка же сђть съкры'та и^ непреDвидњ'нна и^з#ё^чи'хъ. в (сихъ)17 б^о ё^мохитрецъ
наёчи м^я премђ'дрости. е^сть б^о в то'и дх~ъ
[ст~ъ ра'зђма]18, е^ді'нороDныи, мно'годе'ньныи зра'чныи. бл~годви'жныи, пречи'стыи, нескве'рныи и%стиненъ, бл~гъ, любя'щъ добро`, ѓ%стръ не възбра'ненъ,
бл~годњлателенъ, любочл~ченъ, и^звњстныи крњ'пкїи, без'печа'ленъ, вс^еси'ленъ вс^евидя'щїи” Вы'нђ въмњщаяи дх~овъ разђми'чныхъ чи'стых#, зрачнњ'ишихъ. всњхъ б^о движе'нїи поDвижнњ'иша (е^сть)
премђ'дрость” достиза'етъ и^ въмњщаеT вы'нђ ради
(своея) чистоты, мгла б^о е^сть (си'лы бж~їа)19 (-)20
и^злїя'нїе вседержи'теля (крњ'пка)21, (и^) сего ра'ди
ничто` ѓ^сквернено на ню прїиде'тъ” Оу^бњле'нїе б^о
е^сть свњтлости вњ'чныя и^ зерца'ло непоро'чно бж~їя
дњла'нїя, и^ ѓ'бразъ бл~госты'ня е^го. е^ді'на же сђщи
вся мо'жеT и^ пребыва'ющаа в неи вся ѓ^бновляеT” И$ по
ро'дњхъ въ дш~а прпDбныхъ преходя'ща, дрђ'ги
бж~їя и^ пррoки поставля'етъ. ничтоже б^о възлю'битъ б~ъ, то'кмо сего и^же съ премђ'дростїю пребываеT” Є$сть б^о сїя краснњ'иши сл~нца, и^ паче всњхъ
ѕвњздъ положе'нїя свњтђ, паче лђ'чша ѓ^брњтеся
(пре'жняя)22. сего ё^бо въспрїимђеT но'щь, премђ'дрости же не ё^долњеT ѕлоба” дося'жетъ б^о эT конца
да'же до конца крњ'пко, и^ раз#смотря'етъ вся` бл~го”

і вся ж мудрість, і вміння діл. 17 Бо
Він дав мені те, що є пізнання правдивого, щоб знати склад світу і діяння стихій, 18 початок і кінець, і
середину часів, образ переміни і
зміну, і повноту часів, 19 круг літа і
розміщення звізд, 20 єство живих і
гнів звірів, силу вітрів і роздумування людей, різнородність рослин
і сили коріння. 21 І те, що сховане і
непред’явлене, я вивчив. Бо в цих
творець навчив мене мудрості. 22
Бо в тому є святий дух розуму, єдинородний, багатоденний, оглядний,
добре порушний, пречистий, неосквернений, правдивий, добрий, що
любить добро, гострий 23 не до
спинення, що добро чинить, що
людей любить, славний, сильний,
без клопоту, всесильний, всевидючий, що постійно вміщає розумних,
чистих, дуже огрядних духів. 24 Бо
з усіх порухів рухливішою є мудрість. Вона постійно осягає і вміщає через свою чистоту, 25 бо є
мряка божої сили, пролиття сильного Вседержителя. І через це нічого мерзенного до неї не припаде.
26 Бо вона є світочем вічної
світлості і непорочним дзеркалом
божої дії, і образом його доброти.
27 Будучи ж єдиною, все може, і
все те, що є в ній, обновляє. І входячи за родами в душі преподобних, ставить божих друзів і пророків. 28 Бо Бог нічого не полюбить, хіба цього, що перебуває з
мудрістю, 29 бо вона є гарнішою
від сонця і понад розсташування
світла всіх звізд. Вона знайдена була набагато гарнішою від попередніх. 30 Це, отже, приймає ніч. Зло
ж мудрість не переможе. 8,1 Бо вона охопить міцно від краю аж до
краю і добре все розглядає.

Глvа, и~”

Глава 8

їю възлюби'хъ и^ възыскаX эT ю%ности моея, и^ възыскаX невњстђ води'ти себњ, и^
люби'тель бы'хъ красоты тоя. бл~гороDства тоя сла'витъ съжи'тїе (и^мњ'ющи
1
бж~їе) , н^о и^ всњхъ влDка възлюби ю&. ё^чи'тел#ница бо е^сть наказа'нїа бж~їа, (-)2 и^збра'телница
(дњ'ла)3 того, (и^ а'ще)4 бога'тьство е^сть въжделњ'ннаго притяжа'нїя въ животњ. чт^о премђ'дрости богатњ'ише, е^ю'же (дњ'лаются вся`)5,
а^ще же чђв#ство дњ'лается, кт^о е^я` сђщихъ
лђ'чшїи (хђдо'жникъ е^сть)6” И$ а'ще пра'вдђ възлю'битъ кт^о, трђды сея сђть чтsны. трезвњ'нїю б^о и^ премђ'дрости ё^читъ [и^]7 пра'вдњ и^
мђжества, и%хже лђ'чши ничтоже е^сть въ жи'зни
чл~комъ” (И$ а'ще)8 мно'жествђ ё%ма вожDелњ'етъ
1039

2 Її я полюбив і шукав від моєї
молодості, і намагався привести собі як невісту, і став любителем її
краси. 3 Благородність її прославляє, маючи співжиття з Богом. Але
і всіх Владика її полюбив, 4 адже
вона є учителькою божого напоумлення, та, що вибирає його діла. 5 І
якщо багатство є жаданим придбанням в житті, то що багатше від
мудрості, якою все робиться? 6
Якщо робиться чуття, то хто є кращим художником від неї з тих, що
є? 7 І якщо хтось полюбить праведність, її труди є чесні. Бо вона навчає поміркованості і мудрості, і праведності і мужності, від яких ніщо
не є кращим в житті людей. 8 І якщо хтось бажатиме багато розум-

8,8
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ності, щоб знати древнє і розуміти
будуче, знати склад слів і розв’язки
загадок, знаки і дива, i вона передбачила події часів і віків. 9 Я, отже,
судив її собі привести на співжиття, знаючи, що мені буде доброю
порадницею і спільницею в дбанні і
смутку. 10 І через неї буде слава в
народах і честь перед старцями. Юнаком 11 гострим буду я на суді, і
перед лицем сильних буду подиву
гідним. 12 Як я змовчу – вони стерплять, як заговорю – вони сприймуть. І як я довго говоритиму, покладуть руку на їхні уста. 13 Через
неї я одержу безсмертя і запишу
цим, що після мене, вічну пам’ять,
14 розгляну народи, і народи мені
підкоряться, 15 злякаються мене ті
страшні тирани, що чують, і в множестві з’явлюся добрим і в бою
сильним. 16 Входячи до мого дому,
спочину з нею, бо її життя немає
гіркоти ані з нею співжиття – болю,
але веселість і радість. 17 Це роздумуючи в собі, я чинив дбання в моїм серці, бо мудрість є безсмертною в роді. 18 І в її дружбі добра
насолода, і в трудах її рук невичерпне багатство, і в повчанні її бесіди
– мудрість, і просвічення в придбанні її слів. Я обходив шукаючи,
щоб її одержати. 19 Я ж був розумним рабом, жереб доброї душі. 20
Радше ж будучи добрим я прийшов
в неосквернене тіло. 21 Я ж пізнав,
що інакше не буду стриманим, якщо не дасть Бог. І це її мудрістю –
знати чия є ласка? І я прийшов до
Господа і помолився до нього, і
промовив з усього мого серця.

кто, вњдњти дре'вняа, и^ бђ'дђщая разђмњти. вњдњти вњтїя словесъ и^ рњше'нїя гада'нїи, зна'менїя и^ чюдеся провњ'дњ, и^ съхожде'нїе
вре'менъ и^ вњ'ковъ” Сђди'хъ ё^бо сїю и^звести
[мн^њ]9 къ сожитїю, вњ'дђщи ја^ко бђ'детъ м^и
съвњтникъ бл~гихъ, и^ прїе^дине'нїе попече'нїи и^
ско'рби” (И$ бђ'детъ)10 сею сла'ва въ наро'дњхъ, и^
честь преD ста'рцы” ю%ноша ѓ%стръ ѓ^бря'щђся въ
сђ'дњ, и^ въ зра'цњ си'л#ныхъ ё^дивлюся” Молча'щђ
м^и потръпяT, (-)11 вњща'ющђ м^и вънмяT” и^
гл~ющђ м^и ѓ^ мно'ѕњ, рђ'кђ положаT на ё^ста
своя” (Сея ради прїимђ)12 без#смр~тїе, и^ па'мять вњ'чнђю симъ и^же по мнњ ѓ^ста'влю.
расмотрю лю'ди, и^ ја^зы'цы повинђтся м^и. ё^бояTся мене слы'шавши мђчи'тели стра'шнїи, (и^)
ѓ^ мно'жествњ ја%влю'ся бл~гъ и^ въ бра'ни крњ'покъ” Въходя'щи въ до'мъ мои ё^покоюся с
нею” не бо и%мать го'рести жи'тїе е^я`” ни бо'лњзни съжи'тїе тоя, н^о весе'лїе и^ ра'дость” Сїя
помышля'ющи въ мнњ` и^ печахся въ срDцы мое^мъ, ја%ко без#смр~тна е^сть въ сроDствњ премђдрость, и^ въ содрђженїи е^я` ё^слаже'нїе бл~го, и^
въ трђдњхъ рђ'кђ е^я бога'тьство беZ ѓ^скђдњ'нїя” и^ въ ѓ^бъё^че'нїю бесњды е^я мђдрость, и^
просвњще'нїе въ приѓ^бще'нїи слове'съ е^я” ѓбхожа'хъ и%щђщи да въспрїимђ ю& (-)13. ѓ%трокъ же
быхъ разђ'менъ, дш~и же (бл~гїя жре'бїи)14. паче
же бл~гъ сы'и прїидоX въ тњ'ло нескве'рно” Познахъ
же ја%ко не и^на'ко бђдђ въздержа'нъ, а^ще не б~ъ
да'сть” И$ сїе кое^ю мђдростїю вњдњти кое^го
(е^сть) блгDть” (И$) прїидо'хъ къ г~ђ и^ моли'хся
е^мђ, и^ реко'хъ эT всего срDца мое^го”

Глава 9
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1 Боже батьків і Господи твого
милосердя, що створив все твоїм
словом, 2 і твоєю мудрістю створив
людину, щоб володіла Тобою створеним творінням 3 і провадила світом в преподобності і праведності,
і в розумності душі судила суд, 4
дай мені ту мудрість, що стоїть
пред твоїми престолами, і не відкинь мене від твоїх рабів. 5 *Бо я
твій раб і син твоєї рабині, і чоловік немічний, і короткочасний, і
малий в розумінні суду і законів. 6
І, отже, якщо хтось буде досконалий в людських синах, якщо віддалиться твоя мудрість, за ніщо вважатиметься. 7 *Ти ж мене вибрав
царем твого народу і суддею твоїм
синам і дочкам. 8 І ти мені сказав
збудувати храм на твоїй святій горі
і жертовник в місті твого замешкання за подобою твого святого
шатра, яке Ти приготував від по-

е~ эTц~ъ и^ г~и млsти [твое^я]1, сътвори'выи
вся сло'вомъ твои^мъ. и^ премђдростїю
твое^ю ё^строи'выи чл~ка. да владњ'етъ эT
тебе сътворе'нными тва'рми. и^ да расмо'трит# ми'ръ въ прпDбїи и^ пра'вдњ, и^ въ ё^правле'нїи дш~и сђдъ сђди'ти. да'жDь мнњ` престо'лъ
твои^хъ преDста'тел#ницђ премђдрость, и^ не (эTрини мене)2 эT ѓ%трокъ твои^хъ. *ја%ко а^зъ рабъ
твои, и^ сн~ъ рабы` твое^я” (и^) чл~къ не'мощенъ и^
ма'ловре'мененъ, и^ ё^маленъ въ ра'зђмњ сђда и^
зако'нъ” И$ а'ще ё^бо кт^о бђдетъ съверше'нъ въ
сн~њхъ чл~ческиX. а^ще ё^далиTся премђдрость твоя ни въчто'же почте'тся” *Ты (же) и^збра'лъ
м^я е^си цр~я лю'демъ твои^мъ, и^ сђдїею сн~оM
твои^мъ и^ дще'ремъ” [И$]3 ре'клъ (м^и) е^си създа'ти хра'мъ въ горњ ст~њи твое'и, и^ въ гра'дњ
ѓ^бита'нїя твое^го ѓ^лта'рь” Подо'бїемъ скљ=нїя
(твое^я) ст~ыя; юже ё^гото'валъ е^си эT нача'ла.
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ўлоM ре~і

г~ црs г~
а~ параl к~и
в~ параl а~

9,8
приT и~
і^ѓ^аn а~

і^саїа м~
криM а~і
а~ криg в~
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*и^ с тобо'ю премђдрость вњдђщїя дњ'ла твоя. и^же пребы'сть тогда е^гда (ми'ръ твори'лъ
е^си)4, и^ видя'ше чт^о (еs) ё^гоDно ѓ^чи'ма твои^ма,
и^ чт^о пра'во въ за'повњдехъ твоиX” Посли ю& съ
(нб~съ ст~ыхъ)5, и^ эT прsтла сла'вы твое^я” Посли ю&
да сђщи съ мно'ю трђдится, (да)6 вњмъ чт^о
бл~гоё^го'дно е^сть преD тобо'ю. вњсть б^о ѓна вся`
и^ разђмњ'етъ, (-)7 наста'виT м^я въ дњ'лехъ мои^хъ
мђдрене, и^ съхрани'тъ м^я въ сла'вњ свое'и. и^
бђдTђ ё^го'дна дњ'ла моя, и^ рассђжђ лю'ди твоя
пра'веDне, и^ бђдђ досто'инъ престо'ла эTц~а мое^го”
*Кт^о бо чл~къ позна'етъ совњтъ бж~їи, и^ кт^о
помы'слитъ чт^о хо'щетъ [б~ъ]8” Помышле'нїя б^о
смр~тна боязне'на, и^ недовњдо'мы провидњнїа
на'ша” (Тњ'ло б^о тлњ'нное)9 ѓ^тягчаеT дш~ю, и^
(земное жи'тїе ѓ^дебелњваеT)10 ё%мъ, [и^]11 велїе попеченїе мно'га помышля'юща. (-)12 е^два разђмњваеM и^же на земли`, и^ ја%же въ рђкахъ ѓ^бря'щемъ
съ трђдомъ” А$ ја%же на нб~си кт^о и^с#слњди. во'лю
же твою кт^о позна, а^ще не ты` да'лъ е^си премђ'дрость, и^ посла'лъ е^си (дх~а ст~аго твое^го)13 эT
высоты'” И$ тако и^спра'виша стеѕя` и^же на земли`, и^ ја%же (тебњ ё^го'дно)14 наё^чи'ши чл~цы. и^
премђ'дростїю (твое^ю) и^сцњлњша”

Глvа, і~”
а~ мо= в~

а~ мо= д~
а~ мо= з~

а~ мо= а~і

а~ мо= џ~і

а~ мо= к~и

їя прьвозда'нънаго эTц~а ми'рђ е^ді'но създа'на съхрани`, і^ и^зведе е^го эT грњха еh.
*даде' же е^мђ крњпость содръжа'ти вся'ческая. эTстђпи' же эT нея непра'ведне
въ гнњве е^го, *братоё^бїическими поги'бе ја%роsми.
*сего ра'ди потопля'емђ зе'млю, па'ки сп~се премђдрость” въ составле'нїю древа пра'веднаго съблюде`. *сїя и^ во е^ді'номы'слїи лђка'въства ја^зы'ческа, сотря'сши ѓ^брњте` пра'веднаго и^ съхрани`
е^го непоро'чна б~ђ, и^ на ча'дњ млsть крњпкђ снабди`. *сїя пра'веDнаh эT погиба'ющихъ нечести'выX
и^зба'ви бњжа'щаго, [ѓ^гня` низходя'ща]1 на
пять гра'дъ, е^гоже е^ще свњдњтельство
лђка'въствїя дымя'щися стоиT пђсте, и^
неи^сконча'ными вре'мены плодонося'ща древеса`. [и^]2
невњрныя дш~а па'мять стоя'щи столпъ слаn
Премђдрость б^о ми'моходя'щїи не токмо съгрњши'ша е^же не вњдњти (е^я`) бл~га, н^о и^
безђмїя [свое^го]3 ѓ^ста'виша жи'тїю па'мять, в
ни'хже согрњши'ша да не (възмо'гђтъ ё^таи^ти)4. премђдрость же слђжа'щиX е'и эT болезнеи
и^зба'ви. *сїя бњгльца гнњва бра'та пра'веднаго
наста'ви въ стезя` пра'вы [и^]5 показа` е^мђ цр~ьствїе бж~їе. и^ да'сть е^мђ ра'зђмъ ст~ыхъ, почти` е^го въ трђдехъ, и^ ё^мно'жи трђды е^го. въ
ѓ^биде ѓ^дръжа'щихъ е^го, преDста` (е^мђ) и^ ѓ^бо1041

чатку. 9 *І з тобою мудрість, що
знає твої діла, яка була тоді, коли
Ти творив світ. І вона знала, що є
вгодне твоїм очам і що правильне в
твоїх заповідях. 10 Пошли її з святих небес і з престолу твоєї слави,
пошли її, щоб, будучи зі мною, трудилася, щоб я пізнав, що є добровгодне перед тобою. 11 Бо вона
знає і розуміє все, мене мудро попровадить в моїх ділах і мене обереже у своїй славі. 12 І мої діла будуть сприйнятні, і праведно судитиму твій народ, і буду гідний престолу мого батька. 13 *Бо яка людина пізнає божу раду і хто збагне,
що Бог бажає? 14 Бо задуми смертних нещасні і наші думки нестійкі.
15 Адже тлінне тіло тяжить на душі, і земне життя обтяжує ум. І великий клопіт. Багато з того, що думаємо, 16 ледве розуміємо. Те, що
на землі, і те, що в руках, знаходимо з трудом. А те, що на небесах,
хто дослідив? 17 Волю ж твою хто
пізнав, якщо не Ти дав мудрість і
послав духа твого святого з висоти? 18 І так вони випрямили стежки, що на землі, і те, що Тобі вгодне, Ти навчиш людей. І Твоєю мудрістю вони оздоровлені.

при. 8
ів. 1

іс. 40
рим. 11
кор1. 2

Глава 10
1 Вона першого створеного, батька світу, самого створеного оберегла і вивела його від його гріха, 2
*дала ж йому силу всім володіти. 3
Відступив же він неправедно від
неї в його гніві, *він згинув братовбивчою люттю. 4 *Через це потоплену землю знову спасла мудрість,
через склад дерева вона зберегла
праведного. 5 *Вона і в однодумності, струсивши лукавства народів, знайшла праведного і зберегла
його непорочним Богові, і силу виказала на дитині милосердя. 6 *Вона спасла праведного від безбожних, що погибали, того, що тікав,
від вогню, який падав на п’ять міст,
7 яких свідоцтво лукавості курячись ще стоїть пусткою і впродовж
нескінченності часами плодоносить
дерева, і стоїть соляний стовп – пам’ять невірної душі. 8 Бо ті, що оминали мудрість, не тільки згрішили, тому що не знали її добра, але й
своєї безумності залишили пам’ять
для життя. Щоб не змогли затаїти
те, в чому згрішили. 9 Мудрість же
визволила з болів тих, що їй служили. 10 *Вона втікача від гніву, праведного брата наставила на праведні стежки. І показала йому боже царство, і дала йому розум святих,
вшанувала його в трудах, і помно-

мой1. 2
мой1. 4
мой1. 7

мой1. 11

мой1. 19

мой1. 28
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мой1. 37

мой2. 1

мой2. 3

мой2. 14

мой2. 12
мой2. 15

жила його труди. 11 Коли в образі
мали його, вона стала при ньому і
збагатила його, 12 і оберегла його від
ворогів, і оборонила його від тих, що
насідали, і подала йому сильний подвиг. Щоб він знав, що побожність є
найсильнішим з усього. 13 *Вона праведного проданого не покинула, але
й від гріха його спасла. 14 Вона ж з
ним зійшла до рову і в кайданах його
не покинула, аж доки не принесла йому скипетр царства і владу над тими,
що його гнобили; і виказала ж зло
брехунів, яке вони зробили проти нього, і дала йому вічну славу. 15 *Вона
визволила народ праведних і невинне
насіння від народів, що гнобили: 16
*ввійшла в душу господнього раба і
вона стала перед страшними царями
в чудах і знаках. 17 І вона віддала преподобним винагороду за їхній труд, і
настановила їх на подиву гідну дорогу, і стала їм покровом в дні і полум’ям звізд вночі. 18 *І вона їх провела крізь Червоне море і провела їх через велику воду. 19 Їхніх же ворогів
вона втопила і викинула їх з глибин
безодні. 20 *Через це праведні взяли
добич безбожних *і оспівали, Господи, твоє святе ім’я і однодушно похвалили ту твою руку, що воювала. 21
Бо мудрість відкрила уста німих і ясними зробила язики немовлят.

Глава 11
мой2. 16

мой2. 17
пс. 77
і 104
кор1. 10
іс. 48

1 *Він попровадив їхні діла руками святого пророка. 2 Він пройшов
незаселену пустиню і в непрохідних
поставив шатра. 3 Вони зробили
спротив війною і відомстили ворогам. 4 *Були спрагнені і закликали до
Тебе – і їм дана була вода з нетесаного каменя і оздоровленя від спраги
з твердого каменя. 5 Бо через це потерпіли їхні вороги, через це вони не
розуміючи зазнали добродійство. 6
Отже, замість джерела – вічні ріки
пролиття крові були вдарені 7 на оскарження вбивства немовлят. За наказом ти дав їм безмірну воду, понад
надію, 8 ти показав через що тоді
спраглих, як ворогів, ти мучив. 9 Бо
коли були випробувані, отож, в милосерді напоумлювані, пізнали як безбожні, засуджені в гніві мучилися. 10
Отже ж, навчаючи цих, як батько ти
випробував, тих же ти засуджуючи
дослідив, як строгий цар. 11 І відсутні ж і присутні так само мучилися,
12 бо їх охопив подвійний смуток і
стогін з пам’яттю минулого. 13 Бо
коли чули, що задля своїх мук зазнали добродійство, вони сприймали
Господа. 14 Адже, відкидаючи давно
сказане, відступили сміючись, вкінці
припадкам здивувалися, жадаючи те,
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гати` е^го, [и^]6 съхрани` е^го эT вра'гъ, и^ эT лая'телїи защити` [е^го]7. и^ поDвиh крњпокъ даде`
е^мђ, да ё^вњсть ја%ко всњхъ силнњ'и е^сть
бл~гочестїе” *Сїа проданаго правеDнаго не ѓ^ста'ви, н^о (и^) эT грњха` и^зба'ви е^го” сни'де [же]8 с
ниM в ро'въ, и^ въ ё'захъ не ѓ^ста'ви е^го.
дондеже принесе е^мђ скљ'петръ цр~ьствїя, и^
вла'сть на мђча'щиX е^го. (и^) л#живыX же показа`
поро'к# сътворшиX на'нь, и^ даде` е^мђ сла'вђ
вњчнђю” *Сїя людїи пра'ведныхъ и^ сњмя непоро'чное и^зба'ви, эT ја^зы'къ ѓ^скорбля'ю^щихъ.
*вни'де въ дш~ђ раба` гн~я, и^ въста` противђ
цр~еи стра'шнымъ в чюдесехъ и^ зна'менїихъ.
[и^]9 възда` прпDбнымъ м#здђ` трђдовъ и^хъ, [и^]10
наста'ви и^хъ въ пђть ди'венъ. и^ бысть и^мъ
въ покро'въ днем#, и^ въ пла'мень ѕвњздъ в
нощи. *[и^]11 проведе` и^хъ по морю чрьмномђ, и^
проведе` и^х# сквоѕњ во'дђ зњлнђ. враги же и^хъ
потопи`, и^ эT глђби'нныя бездны и^зврњ` и^хъ”
*Сего ради пра'веднїи взя'ша коры'сти нечести'выхъ. *и^ въспњша г~и и%мя ст~ое твое,
и^ ѓ^долњтелницђ (рђ'кђ твою)12 похвали'ша
е^ді'нодђшне. ја^ко премђдрость эTврьзе ё^ста
нњмыхъ, и^ ја^зы'цы младе'нцемъ сътвори`
ја%сны”

а~ мо= л~з

в~ мо= а~

в~ мо= г~

в~ мо= д~і

в~ мо= в~і
в~ мо= е~і

Глvа, а~і”
у^пра'ви* дњла и^хъ в рђкђ пррoка ст~аго.
про'иде пђсты'ню неѓ^бита'ннђю, и^ въ
непроходи'мыX въдрђѕи` кђща. съпроти'вишася бра'немъ и^ [эTм#сти'ша вра1
гомъ] . *воZжада'ша и^ възва'ша тебе, и^ дана
быs и^мъ (вода` эT ка'мени несњко'ма)2, і^ и^сцњле'нїе жа'жди эT ка'мени жестока. и^хже б^о ради
вра'ѕи
иX,
сихъ
ради
сїи
пострада'ша
недоё^мњ'ющеся бл~годњя'нїя” За и^сточникъ
ё^бо вњ'чныя рњки, кро'ви и^злїя'нїе смяте'нны
въ ѓ^бли'ченїе младеnцеё^бїицA по повелњнїю
да'лъ е^си и^мъ, гобзђю^щђся во'дђ без#наде'жне
показа'лъ е^си. за е'же тогда жа'ждђщихъ ка'ко
проти'вныX ё^мђчи. е^гда б^о и^скђше'ни, и^б^о въ
млsти наказа'нїи позна'ша како въ гнњве ѓ^сђжени нечести'вїи мђчишася. си'х же ё^бо ја%ко
эTц~ъ ё^ча'щи и^скђси'лъ е^си, ѓ'нњх же ја%ко жестокъ цр~ь ѓ^сђжда'я и^спыта'лъ е^си, и^ эTстоя'щїи же и^ преDстоя'щїи та'кожDе мђчишася. сђгђба б^о и^хъ прїятъ печа'ль, и^ стена'нїе съ
па'мятїю минђвшихъ” Є$гда б^о слы'шахђ свои^хъ ради мђче'нїи бл~годњяныхъ и^хъ, съра'зђмњва'ли г~а” Въ эTложе'нїи б^о дре'вле рече'наго
эTстђпи'ша смњю'щася, на концы` слђче'нїю
1042

в~ мо= ѕ~і

в~ мо= з~і
ўлоM ѓ~з
и^ р~д
а~ криg і~
і^саїа м~и

11,14

г~ мо= к~ѕ
і^е^реMя и~

криM в~
михїа з~
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ё^диви'шася. неподо'бная пра'веднымъ жада'юще,
за помышле'нїя же безђмныхъ непра'вда и^хъ. в
ни'хже блазня'щеся честова'хђ безъслове'сныя пресмыка'ю^щїися, и^ звњреи лю'тых#” Послаl е^си и^мъ
мно'жество без#слове'сныхъ животных# въ эTм#ще'нїе, да познаюT ја%ко и%миже (съгрњши'ша)3 си'ми
же и^ (мђчатся)4” *Не невъзможна б^о всесил#ная
(рђка` твоя`)5, [ја%же]6 сътвори` ми'р# эT несоѓ^бра'зныя ве'щи. (и^) посла` и^мъ мно'жество медвњ'деи, и^л^и ё^давле'нїя льво'ва, и^л^и новороженыX
гнњва по'лныхъ (и^) (незна'емыхъ ѕвњреи)7, и^л^и
ѓ%гнь ды'шђщъ, (и^л^и ды'ма воня'юща прилага'ющи)8. и^л^и стра'шны эT ѓ'чїю и%скры насыла'ющи.
и^хже не то'кмо па'кость можа'ше и^стребити
(-)9, н^о и^ ѓ'бразъ ё^боя'ся погђби'ти. и^ безъ
(-)10 тњхъ е^ді'нњмъ дх~омъ па'сти мого'ша, эT
сђда го'нени, и^ развња'ни эT дх~а си'лы твоея, н^о
вся в мњ'рђ и^ число` и^ превњ'съ расмотри'лъ е^си.
Мно'го б^о мощи тебњ па'че е^сть всегда, и^ державњ мы'ш#ца твоея кт^о съпроти'вится. и^же
ја%ко стра'жнк# въ превњсе тако весь ми'ръ преD
тобо'ю, и^ ја%ко ка'пля росы` ё'тренїя сходя'щїя
на' землю. *ми'лђеши же всњхъ ја^ко вся` мо'жеши, и^ презира'еши грњхи` чл~комъ въ покая'нїе.
лю'биши же сђщая вс^я, и^ ничто'же гнђша'еши
и^же сътвори'лъ е%си, ни б^о ненави'дящи чт^о ё^краси'лъ е^си. ка'коже пребысть сїе а^ще ты` не
и^зво'ли, и^л^и е^же не нарече'но эT тебе` съхрани'ся.
щади'ши же вся` ја%ко твоя сђть влDко дш~елю'бныи”

Глvа, в~і”
1

е~ мо= џ~

в~ мо= к~г
е~ мо= з~

етлњ'нныи б^о (дх~ъ твои) еs въ всњхъ.
тњмже заблђжа'ющихъ по ма'лњ ѓ^блича'е^ши, и^ в ни'хже съгрњша'юT въспомина'я
ё^чи'ши, да премњни'вшеся ѕло'бы вњрђюT
в т^я г~и. *и^ дре'внихъ б^о ѓ^бита'телеи земли`
ст~ыя твоея, възненави'дњлъ е^си ради (дњя'нїи злы'хъ)2. (вол#швенїи и%хже творя'хђ)3, и^ жрътвы не прпDбныхъ. и^ чадоё^бїец# немлsтивыхъ,
и^ ё^тробоја%дцовъ члчsкихъ плотеи и^ кровопїицевъ эT среды (ст~ыX і^ и'стинныхъ твои^хъ)4. и^
господїи ро'довъ дш~ъ беспо'мощ#ныхъ въсхотњлъ е^си погђби'ти рђками эTц~ъ на'шихъ. да
досто'ино (прїимется преселенїе ѓ'трокъ бж~їихъ)5, и^же ё^ тебе всњхъ дра'жїе е^сть земля`.
н^о и^ си'мъ ја%ко чл~комъ прости'лъ е^си посла'лъ же
е^си преDтекђщихъ во'и твои^хъ ја%ко ѓ%сы, да
тњхъ пома'лђ и^стребя'тъ” Не неси'ленъ бњше
въ бра'ни (покори'ти нечести'выхъ пра'веднымъ)6,
и^л^и звњремъ сверњпымъ, и^л^и сло'вђ же'стокђ по
е^дїномђ потреби'ти” *Сђдя'щи же пома'ле дая'1043

що неналежне праведним. 15 А з-за
безумних задумів їхня неправедність. В них же блукаючи вони почитали безсловесних зміїв і жорстоких звірів. Ти їм послав множество безсловесних тварин на помсту,
16 щоб вони пізнали, що те, чим
згрішили, цим же й мучені будуть.
17 *Бо не була неспроможна твоя
всесильна рука, що створила світ з
матерії, що без виду, і послала їм
множество ведмедів або убиття левами 18 чи новостворених гніву
повних і невідомих звірів, які або
вогнем дишуть, або видають смердячий дим, або посилають страшні
іскри з очей. 19 Не тільки їхня шкідливість могла вигубити, але і вид
перестрашивши знищити. 20 І без
тих одним подихом могли впасти
переслідувані судом і розсіяні духом твоєї сили. Але все в міру, і число, і вагу ти встановив, 21 бо Ти
багато можеш, ще більше завжди. І
хто спротивиться силі твого рамена? 22 Ти, як важка на вазі, так
ввесь світ перед Тобою, і як крапля
ранньої роси, що сходить на землю.
23 *Ти ж милосердишся над всіма,
бо все можеш, і не зглядаєшся на
гріхи людей, на покаяння. 24 Любиш же всіх тих, що є, і Ти не зогидив нічого з того, що створив. Бо
не з ненавистю ти щось прикрасив.
25 Як же би зосталося це, якщо б ти
не побажав? Чи що не назване Тобою збереглося б? 26 Ти щадиш же
все, бо твоїм є, душелюбний Владико!

мой3. 26
єре. 8

рим. 2
мих. 7

Глава 12
1 Адже твій нетлінний дух є в усіх. 2 Тому заблудлих в короткому
часі картаєш, і, згадуючи в чому
грішать, напоумлюєш. Щоб, відкинувши зло, повірили у Тебе, Господи. 3 *Бо і давніх мешканців твоєї
святої землі 4 Ти зненавидів задля
злих діл: ворожбитства, які робили,
і непреподобні жертви, 5 і немилосердні вбивства дітей, і їдження
нутрощів людського тіла, і кровопивць з-посеред твоїх святих і праведних, 6 і панів родів безпомічних
душ. Ти побажав вигубити руками
наших батьків, 7 щоб гідне одержало переселення рабів божих та земля, що у тебе з усієї є найцінніша. 8
Але і цим, як людям, ти простив, ти
ж послав передвісників твоїх вояків, наче ос, щоб їх потроху вигубили. 9 Ти не був безсилим в бою
підкорення безбожних праведним
або жорстоким звірам, або страшним словом вигубити по одному,
10 *судячи ж потроху давав ти міс_____

мой5. 9

мой2. 23
мой5. 7

12,10

рим. 9

пет1. 5

це покаянню, хоч і знаючи, що лукавим є їхній рід, і їхня злоба природня, і що їхній задум навіки не
зміниться. 11 Бо насіння було від
початку проклятим, і не боялися
вони Того, що давав прощення їхнім гріхам. 12 *Бо хто тобі скаже:
Що Ти зробив? Або хто встоїть
проти твого суду? Хто ж Тебе оскаржить за вигублені народи, які
Ти зробив? Або хто проти Тебе
вийде як месник за людей, що завдавали образу? 13 *Бо немає іншого Бога, опріч Тебе, який дбає
про всіх. Щоб Ти показав, що неправедно Ти не судив. 14 І чи цар
або тиран з тих, кого ж Ти вигубив,
зможе перед тобою протиставитися? 15 Будучи праведним Ти праведно все розглядаєш. Того ж, що
некорисний, засудиш, щоб мучився, чужим робиш земної сили. 16
Бо твоя сила – початок праведності,
і що тобі дає всіма володіти і всіх
щадити. 17 Адже Ти покажеш силу
невіруючому в повній силі, і в
тому, що не знають, оскаржиш сміливість. 18 Ти ж, сильний Владико,
судиш в лагідності і з великою
пощадою дбаєш про нас. Бо Тобі є
могти, коли хочеш. 19 Ти ж навчив
свій народ через ці діла, що треба,
щоб праведний був чоловіколюбцем; і добронадійними Ти зробив
твоїх синів, бо даєш покаяння за
гріхи. 20 Бо якщо ворогів твоїх рабів і тих, що заслужили на смерть, і
так Ти мучив в майні і милосерді,
даючи літа і місце, в яких перемінять злобу. 21 З яким дбанням
Ти судив твоїх синів, батькам яких
Ти дав клятви, завіти, обітниці
дібр. 22 Отже, напоумлюючи нас,
наших ворогів ти б’єш десятками
тисяч разів. Щоб ми, судячи, думали про твою доброту, суджені ж
очікували милосердя. 23 Тому і неправедних, що проживали життя в
безумності, Ти мучив їхніми особистими мерзотами. 24 Бо і блуканням доріг довго блукали, вважали богами тих, що між живими,
безчесним ворогам помсту безумних немовлят наводячи. 25 Через
це, як безсловесним рабам, суд на
висміювання Ти послав. 26 Вони ж
від висміювання погрози не навчилися, досвідчують гідний божий
суд. 27 В тому ж бо, що вони
терпіли, дбали вони за тих, яких
вважали за богів. Ними були мучені, знаючи того, кого раніше відмовлялися знати, як правдивого
бога пізнали. Тому й на них прийшов кінець їхнього осудження.
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ше мњсто покая'нїю, не невњдящи ја%ко лђка'въ е^сть родъ и^хъ и^ е^стестве'ная ѕло'ба и^хъ,
и^ ја%ко не премени'тся помышле'нїе иX въ вњки.
сњмя б^о бњ` про'клято эT нача'ла, ниже боја%щися кого (эTпђще'нїе дава'ше грњхомъ и^хъ)7.
*кт^о б^о речетъ [тебњ]8, чт^о сътвори'лъ е^си,
и^л^и кт^о постоитъ проти'вђ сђдђ твое^мђ кт^о
(-)9 по'имеT тебе ѓ^ ја^зы'цехъ поги'бшихъ иXже ты`
сътвори, и^л^и кт^о въ преDста'нїе ти прїи'детъ
эTм#щая ѓ^ ѓ^би'дящихъ чл~цехъ. *нњсть б^о
[и^нъ]10 б~ъ ра'звњ тебе и^же ради'тъ ѓ^ всњхъ.
да пока'жеши ја%ко не непра'во сђди'лъ е^си, ниже
цр~ь и^л^и мђчи'тель преD тобою възыска'ти могђтъ (-)11 и^хж погђби'лъ е^си” Пра'веденъ (-)12
сы'и, (пра'во вся` раз#смотря'е^ши)13. неполе'знаго же
мђчитися ѓсђдиши, (и^) чю'жда твори'ши зе'мныя си'лы” Крњпость б^о твоя ѓ^правда'нїю нача'ло, и^ еже всњхъ тебе владычествовати (и^)
всњхъ щадњти (-)14 творитъ. крњпость б^о
пока'жеши невњрђющемђ въ си'лњ съврьше'нњи, и^
въ [невњдђщихъ]15 дрьзость ѓ^бличиj ты' же
влDко си'лныи въ кро'тости сђдиши, и^ съ
вели'кимъ щаде'нїемъ разъсматря'еши наs” С
тобо'ю б^о е^сть е^гда хо'щеши мощи`, наё^чиl же
е^си лю'ди (своя) си'цевыX ра'ди дњл#, ја%ко подоба'етъ пра'ведномђ бы'ти чл~колю'бцђ. и^ въ
бл~гоё^пова'нїи сътвори'лъ е^си сн~ы твоя, ја%ко
дае'ши ѓ^ грњсехъ покая'нїе” А$ще б^о вра'г# ѓ%трокъ твои^хъ и^ длъжныX смр~ти, (и^) съ си'цевыми мђчилъ е^си въ имњнїемъ и^ млsтїю,
дая'и лњта и^ мњсто и%миже и^змњня'тся
ѕло'бы. с коли'кимъ прилежа'нїемъ сђди'лъ е^си
сн~ы твоя. и^хже эTц~емъ кля'твы (-)16 завњща'нїя далъ е^си бл~гихъ въздержа'нїи. насъ ё^бо
наказђя, враги` наша т#ма'ми бїеши. да
(бл~госты'ню твою)17 помышля'еM сђдя'щи, сђди'ми же ча'емъ млsти. эTню'дђже и^ (непра'ведныхъ) въ безђмїи жи'вшиX живо'тъ (-)18. своиствеными и^хъ (мрь'зостями мђчилъ е^си)19” И$б^о
въ заблђже'нїе пђтїи должа'е блђди'ша, боги`
мнњша ја%же въ животныхъ, [врагоM]20 безъче'стна, младенецъ [безMђныхъ м#щенїе]21 лжђще”
Тњмже ја%ко ѓ^трокоM безъслове'сныM сђдъ в# порђга'нїе посла'лъ е^си. и^же порђга'ньми запреще'нїя
не наё^чи'шася, досто'ина (сђда бж~їя)22 и^скђсяT”
В ниX же б^о сїи страдахђ нђжда'хђся ѓ^ сихъ
и^хже мня'хђ боги`. в ни'хъ мђчи'ми бњша вњдђще е^гоже прежде эTмњта'хђся знати б~а и%стиннаго позна'ша” Тњм#же и^ конецъ ѓ^сђжде'нїя
(ихъ) [прїиде на ня]23”
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Глvа, г~і”
криM а~

криM а~

ісаїа м~д
е^реMа і~

ђе'тниy ё^бо вс^и чл~ци [-]1, в ниXже (не поDлежиT премђдрость ѓ% бѕ~њ)2. *и^ эT ви'димых# бл~гъ не мого'ша вразђмњти
сђщаго. н^и дњлахъ вне'млющи познаша
хитрьца. но и^ли ѓ%гнь, ил^и дх~ъ, и^ли скоръ воздђхъ, и^ли вњнецъ ѕвњзда'мъ, и^ли зњлнђю во'дђ, и^ли свњтила нбsныи` стро'ители ми'рђ, (бл~гы)3 възакони'ша, иXже красотою ё^слажа'ющеся
(-)4 боги мнњша” да ё^вњдятъ колико сиX влDка [-]5 лђчши. красоты б^о родонача'лникъ созда
я&. а^щеy си'лњ и^ дња'нїю ё^дивляюTся, да разђмњюT эT ниX колико сътворивыи сїя силнњишїи еs. эT велі'чества б^о [-]6 красоты и^зда'нїи
неи^згл~ан#ныи рододњлатель иX вњдTњся. н^о ѓ^баq
ѓ^ сиX е^сть ё^ничиженїе ма'ло, и^бо са'ми сїи въскорњ прельщаюTся бг~а и%щђщи и^ хотящи ѓ^брњсти. *въ дњлеX б^о е^го живђще ислњдђюT, и^
совњтђюTся зра'комъ ја%ко бл~га ви'димая, паки
ни'же сїи прощени, а^ще б^о толикаго возмогоша
вњ'дњти, да могђтъ съзрњти вњ'къ. си'хже
влDки како скоро не ѓ^брњтоша. ѓ^каа'ни же (сђть) и^
въ мр~твыхъ ё^пова'нїа иX, и^же призваша бо'ги
(сњлъ)7 рђк# чл~ческихъ. зла'то и^ сребро` хитрости
ё^мышленїе, и^ подобїя животныX, и^ли ка'мени
неключи'маго (дњло рђки)8 дре'внеи” *А$ще же кт^о
веще сњчецъ текто'н#, (эT лњса древо право
эTсњчеT и^)9 ѓ^тешеT бл~гоё^чне вс^ю корђ` е^го, и^
хитръствђя бл~голњпне сътвориT добр# сосDђ въ
съжитїе живота, проданїе же дњ'ла на ё^готова'нїе бра'шна и^здав# насытиs. (і^) (и^змњнено
е^же эT ниX)10 ни въчтоy бл~гопотребно, древо кри'во (-)11 сђчїа поlно, прїиM и^зваа съ расђжденїеM
меDлњнїя свое^го. и^ во и^скђсњ ра'зђма и^зъѓ^бра'зи
е^го, (и^) ё^подоби е^го ѓ%бразђ чл~чђ, и^ли (нњкое^мђ
живоTномђ)12. (и^)13 помаза (е^го) шарами разли'кими и^ ѓ^чер#мни ма'сть е^го, и^ всякъ порокъ и^же
на немъ (е^сть) низма'за. и^ сътвори е^мђ досто'ино ѓ^бита'нїе, (и^) на стњнњ поста'ви е&, (и^)
ё^крњпивши желњзоM да не ё^бо падетъ прозрњ
е&. вњ'дыи ја%ко не мо'жеT (помощи себњ)14, и^б^о
(и%доl е^сть)15, и^ требњ е^сть е^мђ помощи. ѓ^
притяжанїях же и^ ѓ^ брацXњ [е^го]16 и^ чадњхъ
моляся, не стыди'тся къ безъдђшномђ
гл~я. и^ ѓ^ здра'вїю ё^бо не'мощнаго призыва'етъ, (и^ за)17 живоT мрътваго мо'лиTT, (и^ въ)18
помо'щъ неключи'мђ призовеT. (і^ ѓ^)19 пђтьше'ствїи [про'ситъ]20 и%же ходи'ти не мо'жет#, [и^]21
притяжанїи и^ дња'нїю и^ рђкотвер#женїя некрњпкаго рђками (и^) мђжества про'ситъ (эT
него`, и^же всXњ е^сть не'мощнњи)”
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Глава 13
1 Отже, марними є всі люди, в яких немає премудрості в Бозі. *І з видимих добрих речей не змогли пізнати Того, що є, ані не пізнали Творця,
сприймаючи діла, 2 але чи вогонь, чи
дух, чи швидке повітря, чи коло
звізд, чи сильну воду, чи небесні світила поклали володарями всесвіту –
богами. 3 Їхньою красою насолоджуючись, за богів вважали. Хай пізнають наскільки від цих володар є кращий, бо Родоначальник краси їх
створив. 4 Якщо силі і діянню дивуються, хай зрозуміють від них наскільки сильніший є Той, хто їх створив. 5 Бо з величності краси створіння бачиться, їхній невимовний роду Творець. 6 Але все ж таки в цих є
мала зневага, бо і самі вони швидко
обманюються, шукаючи бога і бажаючи знайти. 7 *Бо живучи в його
ділах, досліджують і вірять баченому, бо гарне те, що бачиться. 8 Знову
ані їм не прощено, 9 бо якщо таке
змогли побачити, щоб могли пізнати
вік, як же швидко не знайшли цих
Владику? 10 Вони ж є нещасні, і між
мертвими їхні надії, які назвали
богами діла людських рук. Золото і
срібло – творіння мистецтва, І подоби живих або непотрібний камінь –
діло давньої руки. 11 *Якщо ж якийсь рубач речей – художник зріже
з лісу відповідне дерево і справно
обтеше всю його кору, і вміло майструючи зробить гарний посуд на
потрібне для життя, 12 на продаж же
діло віддавши, на приготування їжі, –
і наситився. 13 А відкинуте з того,
що на ніщо непотрібне криве дерево,
повне вузлів, взявши, дбайливо вирізьбив у своїм дозвіллі. І вміло надав йому розумний вигляд, і уподібнив його до подоби людської 14 чи
якогось животного, і, помастивши
його різними шарами, він і зачорнив
його вид і замазав всяку пляму, що є
на ньому, 15 і зробив йому гідне помешкання, і поставив його на стіні,
закріпивши залізом, 16 щоб, отже, не
впав. Подбав за нього, знаючи, що
неспроможним собі помогти, бо й
ідолом є, і йому потрібно допомоги.
17 За майно ж і за його шлюби і дітей
молячись, не соромиться, говорячи
до бездушного. І, отже, про здоров’я
прикликає немічного. 18 І про життя
просить мертвого. І на поміч прикликає неспроможне. І про подорожування просить того, що неспроможний ходити. 19 І про надбання, і працю, і скріплення рук просить найнемічніше руками. І мужності просить
у того, хто є немічнішим від усіх.
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1 Коли знову хтось задумає плисти і проходити бурхливі хвилі, він
прикликає дерево, що слабше від
того корабля, що його несе. 2 Отже,
саме ж бажання користі придумавши, митець з мудрістю зробив. 3
*Ти ж, Батьку, подаєш передбачливість. Бо Ти дав і в морі дорогу, і в
хвилях, певну стежку 4 показуючи,
бо Ти спроможний з усього спасти,
хоч і без вміння хтось прийде. 5 Чи
ж хочеш, щоб діла твоєї мудрості
не були порожні? Через це і малому дереву люди довіряють свої
душі, і, проходячи хвилі корабликом, є спасенні. 6 *Бо і на початку,
як були вигублені горді велетні, надія світу втекла в кораблі, залишила вікові насіння буття, проваджена
твоєю рукою. 7 Бо благословиться
дерево, яким буває оправдання, 8
*руками ж зроблене є прокляте, і
той, хто його зробив. Бо те тлінне,
що зробив, він назвав богом. 9 *Бо
однаково зненавиджені є Богом
безбожний і його безбожність. 10
Бо і зроблене мучитиметься з тим,
хто зробив. 11 Через це і в ідолах
поган не буде розглядання, бо між
божими створіннями зроблені на
гидоту і на згіршення людським душам, і на сильце ногам безумних.
12 Бо сприймання ідолів є початком розпусти. Їх винайдення є для
зітління життя. 13 Бо він ані не був
від початку, ані не буде навіки. 14
Бо марнославність людей ввійшла
у світ, і через це коротким став їхній кінець. 15 Бо батько, сумуючи
гірким плачем, швидко зробив образ забраної дитини, його тоді як
мертву людину, а тепер як бога
вшановував, і передав підвладним
тайни і жертви. 16 Пізніше в часі
закріпився безбожний звичай, він
збережений як закон. 17 І приписами тиранів вшановуються боввани,
яких люди в лице не можуть почитати, тому що далеко живуть. Здалека ж відображений вид є винесений, показуючи образ царя, якого
встановили шанувати, щоб ревно
почитати відсутнього як присутнього. 18 На наказ закону і невігластво заступало любов слави
митця. 19 Бо цей, бажаючи вгодити
тому, хто володіє, використав свою
майстерність, щоб подобу якнайвірніше відобразити. 20 Множество
ж людей, притягнене задля краси
праці того, якого недавно тому шанували як чоловіка, і тепер богом
почали вважати. 21 І це було пасткою для життя, бо лестощам або
тиранству люди послужили. Адже
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Глvа, д~і”
лы'ти паки кт^о помы'слиT, и^ сверњпыя
волны` преходи'ти. нося'щаго е^го корабля`
тлњннњишаго дре'ва призыва'етъ” ѓ%ное
же ё^бо похотњнїе къ снабдњнїю смы'слилъ, хи'трец же мђ'дростїю содњла” *Ты же
эTч~е състроа'еши поразђмњнїе, ја%ко далъ е^си и^
въ мори пђть, и^ въ волнаX стеѕю крњпча'ишђ
показђющи ја%ко си'ленъ е^си эT вся'кого спасти,
да а%ще и^ безъ хђдожества кт^о възыидетъ.
хо'щеши же да не бђдђтъ празни дњла премђ'дрости твое'а, сего ради и^ мало'мђ дре'вђ,
въвњря'ютъ чл~цы дш~а (своа)” и^ преходя'ще
влъны корабльцемъ и^збавле'ни сђть. *и эT нача'ла б^о погибшихъ го'рдыX гигаnтовъ” Оу^пова'нїе
мира въ корабльци и^збњжа, ѓ^ста'ви вњкђ сњмя
рожденїя, рђкою твое'ю ё^строе'но” Блsвитъ б^о ся
дре'во и%мже быва'етъ ѓ^правда'нїе, *рђкотворенїе
же проклято е^сть і^ и^же сътвори е^го. ја%ко е^же
содњла тлњнное, б~а и^менова. *въ равне б^о
ненави'дима сђть б~ђ (-)1 нечествђя'и и^ нечестїе
е^го. и^б^о сътвореное съ сотворшимъ ё^мђ'чится”
Сего ради и^ въ и%долехъ ја^зы'ческихъ (не) бђдетъ расмотренїе, ја%ко въ сътворенїю бж~їеM въ
мръзость сътворени сђть. и^ въ соблазнъ
дш~амъ чл~ческиM, и^ в сњть нога'мъ бђи^хъ. начало б^о блђженїа е^сть вънима'нїе и%долехъ, ѓ^брњтенїе (-)2 и^хъ ради тлњнїе живота` е^сть”
ниже б^о бњ` эT нача'ла, ниже (бђдетъ въ вњки)3. тщесла'вїе б^о чл~къ вни'де въ ми'ръ, и^ сего
ради кратокъ и^хъ конецъ въмњнися” Го'рькимъ
б^о пла'чемъ сњтђ'я эTц~ъ скоро восхищенаго чада
ѓ%браZ сътвори” Є$гоже тогда` (чл~ка мр~тва)4. нн~њ
ја%ко б~а чествова'ша. и^ предаде поDрђчнымъ та'ины и^ жрътвы” потомъ въ время възмо'же нечестивыи ѓ^быча'и ја%ко законъ съхраненъ е^сть, и^
мђчителеи повеленїемъ чествова'хђся и^звая'нная. и%хже в лице не могђще чествовати чл~цы
далняго ради ѓ^бита'нїя, и^здалеча же ѓ%бразъ
и^зъѓ^браженъ и^знесенъ е^сть ја^вля'ющи ѓ%%бразъ
(цр~евъ е^гоже чествовати)5 сътвори'ша. да эTстоя'щаго ја%ко настоа'щаго чествђ'ютъ съ прилежанїемъ. въ повеленїе (за'кона)6 и^ не разђмњ'ющиX (-)7 хђдожника и^змњняше любочестїе.
се'и б^о (хотя ё^годи'ти дръжателю)8 принђдися
хи'тростїю (свое'ю) да подобїе на'ипаче [въѓ^бразитъ]9” Мно'жество же [чл~къ]10 и^з#влечено блгDти
дњланїя ради. въ ма'лњ чествованаго чл~ка, (и^)
нн~њ б~а въмњни'ша. и^ сїе бысть жи'тїю въ
лая'нїе, ја%ко ласканїю и^л^и мђчительствђ (послђжи'ша)11 чл~цы, ја%ко не ѓ^бщено и^мя ка'менїеM и^
1046
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древомъ ѓ^бложи'ша” Посемъ (и^) не довлњша
прельщатися ѓ бж~їю ра'зђмњ, но и^ въ велицњ
живђще безђмїи бра'ни, сицевая зла'я миръ и^менђюT. и^ли сн~оё^бїиство жрђще, и^ли съкровеныя
жрътвы [творя'ще]12, и^ли неи^стовъства эT
и^ныX сложенїи подобїя приводя'ще. ниже живота
ниже браковъ чи'сто е^ще съхраня'тъ, (е^теръ
е^тераго)13 и^ли дреколемъ ё^бива'етъ, и^ли блюдя'щи ѓ^скор#бляеT. вся же смњшена сђть, кро'вь
и^ ё^бїиство, татьба, и^ лесть, и^стлњнїе, (и^)
невњръствїе, (и^) смђщенїе, заклинанїе, молва,
бл~гыX блгDти не в#спомяновенїе, дш~амъ ѓ^скверненїе, роженїю премњненїе, бракомъ бесчинїе,
прелюбодња'нїе (-)14 стђдодњ'анїе” Не и^менована
б^о и%доломъ слђженїя, (начало всњмъ)15 злы'мъ
и^ вина и^ конецъ е^сть. и^ли е^гда` веселятся неи^стоvствђ'ютъ, и^ли пророкђюT ло'жная, и^ли
живђтъ неправеDне, и^ли заклина'ются скоро. бездђшныM б^о (и%долоM надњ'ются)16, (-)17 ѕл^њ (кленђщеся)18 во льсти низъмђдрђюще преподобїе.
не бо си'ла кленђщихъ, н^о съгрњша'ющимъ
сђдъ приходитъ вы'нђ за престђпленїе неправеDнымъ”

Глvа, е~і”

криM џ~
і^саїа м~е

ы же б~ъ нашъ бл~гъ (-)1 и^стинеn (е^си),
долготръпеливъ и^ ми'лостивъ расмотря'я вс^я. и^б^о а^ще съгрњшае^м# твои`
е^смы` вњдђще [деrжа'вђ твою]2. [и^ а'ще]3
не съгрњша'емъ [-]4 (вњмы)5 ја%ко тебњ въмњнихомся. позна'ти б^о тебе вс^есъвръшена (е^сть)
пра'вда, и^ вњдњти [си'лђ твою]6 ко'рень (е^сть)
бесмр~тїя” Ниже б^о прельсти на'съ чл~къ ѕл~охи'трьныхъ помышленїе, ниже сњнїю пи'саныи.
трDђ бес плода ѓ%бразъ и^зваянъ различными виды, (и^же дасть безђмномђ похотњнїе)7, и^ любятъ мр~твыX ѓ^бразовъ виды безъ дш~я.
(тњмже) лђкавымъ любители достоини (смр~ти
сђть, и^же творятъ таковая ја%коже чествђютъ и^миже дњиствђютъ и^хже любятъ)8”
*И$бо скђделникъ мя'къкїя земля` мнђщи съ
трђдомъ дњла'етъ, ко и^зъѓ^билїю насъ кое^гождо. но эT сего же бренїя созда, и^ ја%же чи'стыхъ
дњлъ слђженїя сосђды и^ съпротивныя же вся`
подобне. сиX же (и^)9 на кое^гождо е^сть потреба,
сђдїя (е^сть) бренодњ'латель. и^ зл^отрђдникъ
бога сђетна эT сегоже творитъ бренїя” И$же въ
ма'лњ преже эT земли сътворенъ бысть, (и^) по
ма'лњ и%детъ и^з нея'же въспрїя'тъ бы'сть
(дш~ею домъ)10” тяжетно е^сть и^хъ прилежа'нїе,
не помышля'а ја%ко бђдетъ твори'ти” ниже ја%ко
крато конечно житїе и%маT (-)11, зла'тодњлате1047

виключне ім’я передали камінню і
дереву. 22 Після цього й не вистачало їм бути обманутими в божому
пізнанні, але й, живучи у великій
безумності війни, це зло назвали
миром. 23 Або приносячи в жертву
дітовбивство, чи скриті жертви чинячи, чи приводячи безумності –
подоби інших видів, 24 ані життя,
ані шлюби чистими вже не зберігають, один одного або убиває поліном, або розпустуючи завдає
біль. 25 Все ж є змішане: кров і
вбивство, крадіж і обмана, тління, і
невірність, і замішання, заклинання, 26 заколот, забуття добрих вчинків, опоганення душ, зміна роду,
безпорядок шлюбів, перелюб, розпуста. 27 Бо безіменне почитання
ідолів є початком всього зла, і причиною, і кінцем. 28 Безумними є
або коли веселяться чи пророкують
обманливе, чи живуть неправедно,
чи швидко заклинають. 29 Бо надіються на бездушних ідолів зле клянучись в обмані, 30 зневажаючи
преподобність. 31 Бо сила не тих,
що клянуть, але грішникам завжди
приходить суд за переступ в неправедних.

Глава 15
1 Ти ж, Боже наш, є добрий,
правдивий, довготерпеливий і милосердний, що перевіряєш все. 2 Бо
і якщо грішимо – ми є твої, що
знаємо владу твою. І якщо не грішимо, знаємо, що твоїми вважаємося. 3 Бо Тебе пізнати – це вседосконала праведність. І знати твою
силу – це корінь безсмертя. 4 Бо
нас не звів задум обманливих людей ані безплідний труд, розписаний тінню образ, вирізьблений різними видами, 5 що безумному дало
пожадання. І вони люблять бездушні види мертвих образів. 6 Тому ті,
що люблять злі речі, є гідні смерті.
Так ті, що чинять таке, як і ті, що
почитають, якими діють, яких
люблять. 7 *Бо і гончар, вимішуючи м’яку землю, з трудом виробляє
на потребу кожного з нас. Але з тієї
ж глини виробив і те, що є посудом
для служби чистих діл, і те, що
протилежне, все однаково. І на кожне з цих є потреба, суддею є гончар. 8 І поганий робітник марного
бога робить з тієї ж глини. Він, що
коротко раніше був зроблений з
землі, і в короткому часі іде до тієї,
з якої дім був взятий душею. Вимогливим є їхнє вживання. 9 Не задумуючись над тим, що буде творити, ані що має короткочасне життя, уподібнився до золотарів і сріблярів і бронзарів, і славним вважає

рим. 9
іс. 45

15,9

пс. 113
і 134

те, що майстерно робить. 10 Бо
його серце є попелом і проста земля – його надія. І його життя безчесніше від глини, 11 бо не пізнав
Того, що його створив і що вдихнув йому душу, що діє і вдихнув
духа життя. 12 Але вони вважали за
сміх наше життя. І все життя є зайняте прибутком. Бо треба, так би
сказати, звідкись, якщо й від зла,
прибуток мати. 13 Цей бо більше
від всіх пізнав, що грішить земляними речами, розбитими посудинами і різьбами виробів. 14 Всі ж дуже безумні і нещасніші від душі немовляти, вороги твого народу, що
його змусили. 15 *Бо вважали всі
ідолів народів за богів, в яких ані
немає очей, щоб бачити, ані ніздрів, щоб втягувати повітря, ані вух,
щоб чути, ані пальців рук, щоб обмацювати, і їхні ноги неспроможні
ходити. 16 Бо чоловік їх зробив, і
той, що позичив дух, створив їх. Бо
ніякий чоловік не може собі подібного бога зліпити. 17 Будучи ж
смертним, беззаконними руками робить мертвого. Адже він є кращим
від його ідолів, бо він, отже, житиме, а той – ніколи. 18 І вшановується нещасна тварина – безумність
бо в порівнянні з іншими є гірша.
19 Ані він не такий, щоб його бажати, так як в тварин є гарні види,
– відбігла ж і божа похвала і його
благословення.

Глава 16

мой1. 21
кор1. 10

мой2. 10
апо. 9

1 Через це же і ці подібно і гідне
потерпіли, і множеством диких звірів були вигублені. 2 Задля цього
ти мученнями добро зробив твоєму
народові за пожадання бажання чужої їжі. Ти приготував їжу – перепелиці, 3 щоб, отже, вони, які побажали їжі, показом посланих відвернулися і від конечного бажання.
Вони ж на коротко були бідними і
прийняли чужу їжу. 4 Бо потрібно
було, щоб тими мученнями прийшла немилосердна біднота, цим же
тільки показати, як їхні вороги були мучені. 5 *Бо і на них найшов
жорстокий гнів звірів, укусом озвірілих звірів вони вигублювалися.
Але не до кінця залишився твій
гнів. 6 На напоумлення же коротко
вони були стривожені, маючи знак
спасіння на нагадування заповіді
твого закону. 7 Той, що навернувся, отже, спасався не через те, що
бачив, але через Тебе – всіх спасителя. 8 І в цьому ж Ти скартав наших ворогів, що Ти є Той, хто визволяє з всякого зла. 9 *Бо їх саранча і мухи вбили кусанням, і не знай-
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лемъ и^ сребро`лїятелемъ, (и^) мњ'ди зда'телемъ
подоби'ся, и^ сла'вђ мнитъ и^же хи'тре дњла'етъ”
Пепелъ [б^о е^сть]12 срDце е^го, и^ земля` про'ста ё^пова'нїе е^го, и^ бренїя хђж#ши животъ е^го, ја%ко не
ё^вњде създа'вшаго е^го, и^ воDхнђвшаго е^мђ дш~ђ
дњлателнђ. и^ въд#хнђвшаго дх~ъ животныи. н^о
въмњниша порђга'нїе быти животъ на'шъ, и^
житїе вс^е ё^празнено (е^сть) на приѓ^брњтенїе”
Подоба'етъ б^о рещи эTнђдђже а^ще и^ эT зл^а приѓ^бристи. се'и б^о паче всXњ вњдњ ја%ко съгрњша'етъ, вещи зе'мленыя съкрђшены сосђды і^
и^звая'нїя рододњлныхъ. всњ же пребезђмнњишїи и^ безъчестнњиши, паче дш~и младеnца, вра'ѕи людїи твои^хъ понђди'вшїи [их#]13. *ја%ко [-]14
вс^я и%долы ја^зы'чески мени'ша бо'ги, и%мже ниже
ѓ%чїю бы'ти въ виденїе, ниже но'здри въ привлеченїе а%е^ра, ниже ё'ши слђшати ниже перъсты рђкъ въ ѓ^сяѕа'нїе, и^ но'ги и^хъ пра'зны ко
хожDенїю. чл~къ б^о сътвори и^хъ, и^ дђхъ въза'именыи созда и^хъ. н^и е^ді'нъ б^о (чл~къ мо'жетъ
себњ подобна б~а создати)15, смр~тенъ же сы'и,
мр~тва дњ'лаетъ рђка'ма безако'нныма” Лђ'че б^о еs
(е^го и%долъ)16 ја%ко се'и ё^бо поживе ѓ%н же нико'гда. и^ животная же бњдная чтђTся, безђмїе
б^о сърас#сђдное и%ныX е^сть хђжшее” Ниже е^ли'ко
вожделњти ја%ко въ животныX лица` бл~га бђдTђ,
эTбњжа же и^ бж~їя хвала и^ блsве'нїе е^го”

ўлоM рг~і
и^ рл~д

Глvа, ѕ~і”
его ради (же и^ сїи)1 подобнњ пострадали
сђть (и^) досто'ине, и^ мно'жествоM ѕвњреи
и^стреблени сђть” Сего ради мђченїя ё^бл~жиl е^си лю'ди твоя, въ похотњнїе во'ли
стра'нническа въкђшенїя, пи'щђ ё^готовалъ е^си
крастели. да ѓ^ни ё^бо вожделњвшїи пи'ща,
показа'нїем# посла'ныX. и^ эT нђ'жнаго хотњ'нїя
ѓ^братяTся” Сїи же въ ма'лњ ни'щи бы'ша, и^
стра'нна прїимњша въкђше'нїя” Подоба'ше б^о ѓ^нњмъ без#эTвњтнеи нищетњ наити мђчи'тельствомъ” СиM же толи'ко показа'ти, ка'ко враги иX
мђ'чишася” *И$бо тњмъ [на'иде жесто'къ]2 ѕвњ'реи гнњвъ, кђса'нїемъ сверњпыхъ и^стребля'хђся
ѕмїев#” Но не до конца пребы'сть гнњвъ твои,
въ наказа'нїе же въ ма'лњ смђще'ни сђть” Зна'менїе и^мњ'ющи спsнїю, на въспомяненїе за'повњди зако'на твое^го” ѓ^брати'выися ё^бо, не възрњ'ннаго ради цњля'шеся, н^о тебе ради всњхъ
сп~са” И$ в сем# же наказаl е^си враги на'ша, ја%ко
т^ы е^си и^збавля'аи эT вся'кого ѕл^а, *и^х#же б^о
а^кри'ды и^ мышица поби'ша кђса'нїеM, и^ не ѓ^брњтеся цњ'льба (дш~амъ)3 и^хъ ја%ко досто'ини
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бя'хђ эT таковыхъ мђчитися, сн~овъ же твои^хъ
ниже (ѕмїевыхъ зђбо'въ ја%ды ѓ^долњша)4, млsть
бо твоа [приходя'ще]5 и^сцњля'ше и^хъ. въ па'мять б^о словесъ твои^х# ё^секня'хђся, и^ ско'ро
и^сцњля'хђся, да не въ глђбинђ в#пада'юще забве'нїа, эTлђча'тся твое^го бл~годњя'нїя. ниже б^о
зе'лїе ниже ѓ^бяза'нїе и^сцњли и^хъ, н^о [сло'во твое
г~и]6 и^же цњли'тъ вся” *Ты б^о животђ и^ смр~ти
вла'сть и%машъ, і^ и^зво'диши да'же до вра'т# а%дђ и^
възво'диши. чл~ккъ же ё^биваеT зло'бою свое^ю, и^сшеD
же дх~ъ не възврати'тъ, ни призове'тъ дш~ђ и^же
въспрїа'та е^сть” твое^я же рђки и^збежа'ти невъзмо'жно е^сть. *эTмњта'ющи бо ся тебе вњдњти нечести'вїи, въ крњ'пости мышца твое^а
бїени сђть, стра'нными дожDами и^ градами и^
бђрями гони'ми (страда'ша)7, и^ ѓ^гнеM растаа'ни”
Пресла'вное б^о въ (всеё^чаща'ющеи)8 водњ` мно'жае
дњлаеT ѓ%гнь. котора'ющъ б^о ся е^сть ми'ръ па'че
пра'ведныхъ” Когда ё^бо ё^кротя'шеся пла'мень,
да не съгоряT и^же на нечестивыхъ послана бњхђ животная. н^о сїи зря'ще вњ'дятъ ја%ко
бж~їя сђда стражђтъ гоне'нїе, нњкогдаже (-)9
междђ водо'ю (ѓ^гнь паля'ше)10, даже безако'наго
земли` рожде'нїя растлиT. *и^хже ра'ди а^гг~лъскою
пи'щею пита'лъ е^си лю'ди твоа, (-)11 ё^гото'ванъ хлњбъ с нб~се пода'лъ е^си и^мъ безъ трђда, всеё^слажде'нїе [в себњ]12 и^мњ'ющи и^ вся'кђ
сла'дость бл~гово'н#наго въкђше'нїя. съставле'нїя
же твое^го (и^) сла'дости твоея сн~оM показа`. (и^
ё^гажда'ющи е^ді'ного ко'ждо во'ли ја%же въсхотњ)13, къ чемђ же кт^о хотя'ше превраща'шеся. *снhњ же и^ ледъ пребыва'ше (си'лђ ѓ%гненђ)14
и^ не растая'шеся, да ё^вњдятъ ја%ко плодъ
враго'въ и^стребля'ше ѓ%гнь горя'щїи, въ' градњ
и^ дождњхъ блиста'ю^щи” Сего ра'ди да ся паки питаюT пра'веднїи, и^ (ѓ%гнь паки) своея силы лиши'ся” творе'нїе б^о тебњ творцђ слђжа'ше, распростира'ется на мђкђ проти'вђ непра'ведныхъ, и^ легча'е тво'рится въ бл~годњянїе
ради на тя надњю'щихся. сего ра'ди и^ тогда`
вся` преѓ^браже'на всMњ кормителница, (блгDти
твоея)15 слђжа'ше къ во'ли и^хъ и^же эT тебе
пожелњни сђть. да наё^ча'тся сн~ове твои` и%хже възлюбиl е^си г~и, ја%ко не рожде'нїя плодо'въ
пита'ютъ чл~ка, н^^о сло'во твое тебњ вњ'рющихъ соблюда'етъ. чт^о б^о ѓ^гне'мъ нерастлњно
скоро эT малы'я лђча слн~чныя грњ'емое растая'шеся, да зна'емо бђдетъ [всњмъ]16 ја%ко подоба'етъ дости'гнђти слн~цђ къ блsвенїю твое^мђ, и^ къ въз#сїянїю свњтA тебњ поклони'тися”
Не бл~годарно б^о ё^пова'нїе ја%ко зиMныи и%неи раста'е^тъ, і^ и^злїется ја%ко вода` неключи'ма”
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дено оздоровлення їхнім душам. Адже вони були гідні цими бути мучені.
10 А твоїх синів ані зуби зміїв їддю
не здолали, бо твоє милосердя, що
приходило, їх оздоровило. 11 Бо на
нагадування твоїх слів вони були кусані і швидко оздоровлялися, щоб не
впали в глибину забуття і не були
відлучені від твого добродійства. 12
Бо ані зілля, ані обвивання їх не
оздоровило, але твоє слово, Господи,
яке все оздоровляє. 13 *Бо Ти маєш
владу життя і смерті і зводиш аж до
дверей аду і виводиш. 14 Чоловік же
вбиває своєю злобою, а той дух, що
вийшов, не поверне ані не прикличе
він душу, що була забрана. 15 Від
твоєї ж руки втекти є неможливим.
16 *Бо ті безбожні, що відреклися
Тебе знати, в силі твого рамена є биті
чужими дощами і градом і гнані
бурями та нищені вогнем. Вони потерпіли. 17 Бо дуже преславно вогонь
більше діє у воді, що все гасить, бо
світ бореться більше, ніж праведні.
18 Отже, коли вчухав полумінь, щоб
не згоріли ті тварини, що були послані проти безбожних, а ці, дивлячись, щоб бачили, що терплять переслідування божого суду, 19 тоді посеред води палив вогонь, щоб знищити народжене на землі неправедного. 20 *Замість цього Ти годував
твій народ ангельською їжею. Ти їм
без труда подав з неба приготований
хліб, що в собі мав повну насолоду, і
всяку насолоду смачної їжі. 21 Склад
же твого і твою насолоду Ти показав
синам і догоджаючи бажанню кожного одного, на те, що він забажав, на
те, що хто бажав, воно перемінювалося. 22 *Сніг же і лід переносив силу вогню і не танув, щоб вони знали,
що плід ворогів нищив палаючий вогонь, блискаючи в граді і дощах 23
задля цього, щоб знову їжу мали
праведні. І вогонь знову позбавлений
був своєї сили, 24 бо творіння Тобі,
Творцеві, служило: простягається на
муку проти неправедних і легшим
стає на добродійство задля тих, що
на Тебе надіються. 25 Через це і тоді
вповні перемінена всім кормителька
твоїй ласці служила на бажання тих,
що Тобою бажані є. 26 Щоб твої сини, яких Ти, Господи, полюбив, навчилися, що не роди плодів годують
людину, але твоє слово зберігає тих,
що Тобі вірять. 27 Бо те, що не було
знищене вогнем, підігріте малим променем сонця скоро тануло. 28 Щоб
відомо було всім, що треба випередити сонце для твого благословення,
і до сходу світла Тобі поклонитися.
29 Бо невдячна надія розтане, як зимовий іній, і проллється, як непотрібна вода.
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Глава 17

мой2. 10

1 Великі є твої суди, Господи, і
невимовні! Через це ненапоумлені
душі згіршили, 2 бо беззаконні взялися насильство чинити над святим
народом. Вони стали *в’язнями темряви і довгою ніччю зв’язані та
замкнені під дахами лежали втікачами від вічного провидіння. 3 Бо
гадали сховатися у скритих гріхах.
Було сповіщено те, що трапилося, і
вони, страшно жахаючись, були
розсіяні і були перелякані злими
появами. 4 Бо ані те покриття, що
їх держало, не зберегло без страху,
а звуки, сходячи, тривожили, і болісні привиди, що з’являлися, давав
їм жах. 5 Бо і вогонь не міг їм дати
ніякої сили, ані звізди не могли ясним полум’ям просвітити ту страшну ніч. 6 Їм же тільки з’являвся
швидкий вогонь, повний страху, і
тоді страхом побиті були ті, що те
не бачили. Їм здавалося, що привиди гіршими були від тих, які бачили. 7 А вміння ворожбитів перетворені були на сміх, і величання премудрих – на зневажливу догану. 8
Бо ті, що обіцяли відігнати страхи і
жахи від хворої душі, вони на сміх
боліли повними страху. 9 Бо і якщо
і ніхто їх страшно не налякав, вони
і переходом звірів і сичанням зміїв
страшно роз’юшені гинули і від
повітря, від якого ніхто ніяким же
шляхом втекти не міг, заперечуючи
те, що вони бачили. 10 Бо нечистота – їй властиве лукаве – свідчить
засуджуючи, постійно ж одержуючи люте, скована совістю. 11 Бо
страх не є нічим, хіба що зрадою
помочі розумування, 12 всередині
ж, будучи меншим, очікування за
більшу вважає нечистоту, задля
дійсної муки. 13 Тому ті, що прийшли до немічної ночі і що спали
сном темряви, яка прийшла з немічного аду, 14 вони, отже, були
поборювані чудами через привиди.
І їх душі були ослаблені зрадою, бо
на них найшов наглий і неочікуваний страх. 15 Коли так, цей, впавши, був там. Він зберігався замкненим у в’язниці без кайдан. 16 Бо
коли хто був рільником чи пастухом, чи робітником пустині, він був
охоплений трудом, терпів не до
втечі нужду. Бо всі зв’язані були
одними залізними кайданами темряви. 17 Чи сичачий дух, чи між галузками розлогих дерев милозвучний звук птахів, чи рух сильно текучої води, чи великий шум каміння, що паде, 18 чи невидимий біг
звірів, що бавляться, чи звук великих звірів, що ричать, чи звук, що
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Глvа, з~і”
1

ели'ци (сђть) сђди (твои` г~и), и^ не и^зъгл~анны. сего ра'ди ненаказа'нїи дш~а съблазни'ша, въспрїяша б^о наси'ловати ја^зы'къ ст~ыи безаконнїи. *ё'зники т#мы` и^
долгою но'щїю свя'зани [и^]2 заключе'ни поD кровы
бњгльцы вњчнаго провњдњнїя лежа'ша” Оу^таи'ти б^о мня'щеся въ мра'чныхъ грњсехъ, (възвњсти'ся приключе'нїе)3, (и^) расточе'ни сђть ё^жаса'ющеся стра'шно, и^ съ ё^дивле'нїемъ злы'мъ
възмђщени сђть. ниже б^о съдръжа'щїи и^хъ
покровъ безъ стра'ха съхрани`, шђ'ми же (съходя'ще възмђща'хђ)4. и^ привидњнїя печа'лны
ја^вля'ющися. (ё'жасъ тњмъ подавахђ)5. и^
ѓ'гнь б^о ни е^ді'ныя си'лы можаше тњмъ (възда'ти)6 ни звњ'зды эT свњтлаго пла'мени просвњти'ти можа'хђ (т^ђ но'щъ стра'шнђю)7. ја^вля'ше
же ся и^мъ токмо скоръ ѓ%гнь стра'ха и^спо'лнъ,
(и^) стра'хомъ побїени тогда и^же не ви'дњша
ѓ^ноя. лица` ча'яхђ го'ршая бы'ти и^хже видя'хђ”
во'л#хвъ же (хђдо'жества преложе'ни бя'хђ въ посмњхъ)8 и^ премђдрђющимъ велича'нїя ѓ^бличе'нїе
кля'твено. ѓ^бњща'ющїи бо ся страхи и^ смђще'нїя и^згна'ти эT дш~а болящїя, сїи съ посмњхомъ полни стра'хомъ боля'хђ. и^б^о а^ще и^ни
кто' же и^хъ възмђще'не ё^стра'ши (и^) четвероно'гихъ прехо'ди, и^ змі'ем# звизда'нїя въздви'гнени
(стра'шно погиба'хђ)9. и^ (а^е'ра е^гоже никт^о ники'м
же пђтеM и^збњжа'ти възмо'же эTмњта'юща себе
ви'дњти)10. нечистота` б^о своистве'не лђка'вая
свњдњтельствђ'етъ ѓ^сђжда'ющи. вы'нђ же прїемлюще лю'тая, содръжи'мA совњстїю. ничтоже
б^о е^сть страX токмо преда'нїе эT по'мощеи помышле'нїя. внђтрь же ме'нше сђще чая'нїе бо'лшђю мни'тъ нечистотђ` настоя'щего мђче'нїя
вины`. тMњже и^же в немощнђю прїидо'ша но'щъ
и^ эT не'мощнаго а'да нашеDшђю т#мђ` (-)11 сно'мъ
спя'щи. ја^же ё^бо чюдесемъ попира'хђся привидњнїи ра'ди, и^ ја%же дш~и и^счеза'хђ преда'нїя.
скоръ б^о иM и^ ненаде'женъ стра'хъ на'иде. а^щеy си'це се'и б^њ тђ` низпада'я. съхраня'шеся ё^ темни'цы безъ желњ'за заключеn. а^ще б^о землњ` дњлатель (кт^о бы'сть)12 и^л^и па'стыръ, и^л^и пђсты'ни дњлатель трђдоM преDѓ^бяT быs неи^збњж'нђю
тръпяше нђж'дђ. е^ді'нымъ б^о ю%жемъ желњзныM
тмы` вси бяхђ связа'ни. и^ли дх~ъ звидза'ющи
и^ли межDђ ча'стыхъ древесныхъ вњтвеи птиченъ шђмъ бл~гъ, и^ли си'ла во'дная текђщи
ѕњ'лне, и^ли шђмъ ѕњ'лнаго низпаде'нїя ка'менеи,
и^ли и^гра'ющимъ ѕвњремъ тече'нїе невидимое,
и^ли рыка'нїя (ѕњлныX)13 ѕвњреи гла'са, и^ли эTзы1050
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ва'ющся эT де'бреи го'рскихъ глаs ѓ^скђдњва'ти
творяще и^хъ стра'хъ” Вся б^о вселе'нная свњтло
просвњща'шеся свњтомъ, (несмњша'нымъ дњ'ломъ съдержа'шеся)14. самњ'м же ѓ^нњмъ простира'шеся тяжка но'щь, ѓ%бразъ бђдђщаго
и^хъ въспрїа'тїа тмы`, (і^) и^мъ (-)15 самњмъ
бяше тяжча'иша (-)16”

Глvа, и~і”
в~ мо= і~

в~ мо~ г~і

в~ мо~ а~

в~ мо= д~і

в~ мо= а~і

рпDбным#* же твои^мъ вели'къ б^њ свњтъ,
и%хже ё^бо глsа слы'шаще ѓ%браза же не ви'дяще” Зане же ё^бо ѓ^ни того же не
страда'хђ блажа'хђ (т^я), ја%ко не пакоствовани преDѓ^биди'ми бл~годаря'хђ. и^ е'же пронестися блгDтїю моляхђся” *Сихъ ра'ди ѓ^гнегоря'щїи столпъ во'жDа имњша невњдо'маго пђти
ше'ствїя. слн~ца же без# па'кости любоче'стнаго
стра'н#ничества пода'лъ е^си. досто'ини б^о ѓ^ни лиши'тися свњта, и^ снабдњтися въ тмњ. и^же
заключе'ныхъ стрежа'хђ сн~овъ твои^хъ, и%хъ же
ради въсхотњ неи^стлњненъ зако'на свњтъ вњкђ да'ти. *совњтова'вшиX и^хъ прпDбныX ё^бива'ти
младенца, и^ е^ді'номђ преложе'нђ ча'дђ и^ сп~сенђ.
въ ѓ^бличе'нїе иX взя` мно'жество чаD, и^ е^ді'нодђшно погђби'лъ е^си въ водњ` ѕњлнњи” *ѓ^на (б^о)
но'щь провњдњся эTц~емъ на'шимъ, да и%стинно
вњдђще и^мже (кля'твамъ ё^вњри'ша)1 вожDелњ'ютъ. въспрїя'то [же]2 бы'сть эT людїи твои^хъ. сп~сенїе б^о пра'веDных# вра'гъ же и^стребле'нїе.
ја%ко б^о ѓ^бещестилъ е^си сђпоста'ты (на'ша), к
семђ насъ призыва'ющи просла'вилъ е^си. съкрове'но
б^о жря'хђ прпDбнїи ѓ^тро'ки бл~гихъ, и^ зако'на
бжsтвеннаго въ съи^менова'нїе завњщаша” Та'коже
бл~гихъ и^ бњ'дныX въспрїя'ти ст~ыX, эTц~ъ ё'же
преDвъспњва'ющиX хва'лђ” ВоZшђмњ же не подо'бно
враго'въ во'пль, и^ пла'чь слы'шашеся пла'чющихъ
младе'нецъ” *Сицевою же ме'стїю ра'бъ съ господи'номъ ѓ^злобле'нъ е^сть, и^ ѓ^полче'ныи чл~къ цр~еви
подо'бная пострада” Є$ді'нодђшно же ё^бо вс^и въ
е^ді'номъ и^мени смр~тноM, мр~твыX и^мњя'хђ без#численыхъ” Ниже б^о въ погребе'нїе живы'хъ довляше, понеже е^ді'нымъ м#гнове'нїемъ честьнњ'ишїи
ро'дъ и^хъ и^стребле'нъ е^сть. эT всњхъ б^о не вњрђюще ради чародњя'нїя, (и^) ради первенецъ и^стребле'нїа и^сповњда''ша (лю'ди бж~їя сн~ы)3 бы'ти. молча'нїю б^о съдержа'щђ всњхъ, и^ но'щь свое^го тече'нїя по'лъ пђти и^мњше. всемогђще
(сло'во твое)4 [г~и]5 [и^сходя'щи]6 эT нб~си эT
прsтлъ црsкихъ, жесто'къ брани'тель посреди
и^скорене'нїа (и^) (земли преDни'де)7. ме'чъ ѓ%стръ нелицемњрнаго повелњ'нїя твое^го нося'и, и^ стоя'щи и^споlни вс^я смр~ти. и^ да'же до нб~си дося1051

відбивається від гірських долин,
страхом їх ослабляв. 19 Бо увесь
світ був освічений ясним світлом,
перебував в безперешкодних ділах.
20 Самим же їм простягалася тяжка
ніч – образ темряви, яка мала їх
охопити, а їм самим була дуже
тяжка.

Глава 18
1 *Преподобним же твоїм було
велике світло. Їх же голос чуючи, а
не бачачи вид, тому що, отже, вони
того ж не терпіли, блаженним Тебе
називали. 2 Бо непошкодженими
були вони, що обиду зазнали, і дякували, молилися, щоб прийшла
ласка. 3 *Задля цього вогнепалаючий стовп мали як вождя невідомого походу. Ти подав же нешкідливе
сонце для шляхетного мандрування.
4 Бо гідні, щоб бути позбавленими
світла. І підстереженими бути в темряві ті, що замкненими стерегли
твоїх синів, через яких же Він побажав вікові дати нетлінне світло
закону. 5 *Як вони врадили вбити
немовлят преподобних і як одна
дитина була відсторонена і спаслася на оскарження їм, Ти забрав
множество дітей і однодушно вигубив у великій воді. 6 *Бо та ніч наперед відомою стала нашим батькам, щоб впевнено знаючи яким
клятвам повірили, вони раділи. 7
Прийняте ж було твоїм народом
спасіння праведних, а вигублення
ворогів. 8 Бо чим Ти збещестив наших ворогів, до цього нас прикликавши Ти прославив. 9 Бо скрито
приносили добрих жертву преподобні раби і в однодумності завіщали божественний закон, також, щоб
добра і небезпеки прийняли батьківські святощі, вже наперед співаючи хвали. 10 Зазвучав же немилозвучний крик ворогів, і було чути
ридання тих, що оплакували дітей.
11 *Такою ж помстою раб з паном
був побитий, і військовий чоловік,
як і цар, подібне потерпів. 12 Однодушно ж, отже, всі в однім смертнім імені мали безчисленних мертвих. Бо ані не вистарчало живих,
щоб хоронити, тому що в одну
мить їхній найшляхетніший рід був
вигублений. 13 Бо невірячи, все через чародійство і через знищення
перевородних визнали, що народ
божий синами є. 14 Адже як мовчанка всіх охопила і ніч мала половину дороги свого бігу, 15 твоє
всесильне слово, Господи, сходячи
з неба, від царських престолів,
прийшло як жорстокий вояка посе-
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ред вигублення і землі, несучи гострий меч – нелицемірний твій наказ.
16 І стоячи наповнив все смертю, і
стоячи на землі досягав аж до неба.
17 Тоді нагло привиди снів страшно
їх перестрашили, несподівані ж страхи напали, 18 і інший деінде кинутий
заледве живим. Смертю пропадали
через цю причину. 19 Бо їхні видіння
настрашили їх, це наперед вказали,
щоб не були несвідомі. Через що,
терплячи зло, згинули. 20 Доторкнулося ж тоді випробування смерті і до
праведних. І було множество зітління
в пустині. Але ненадовго зостався
гнів, 21 *бо поспішився непорочний
чоловік і воював принісши зброю
власного служіння – молитву і очищення ладану. Він став проти гніву і
поклав кінець нещастю, показуючи,
що є твоїм рабом. 22 Поборов же він
народи не тілесною силою ані не
вживанням зброї, але словом Того,
що наказав трудитися, згадуючи клятви і завіти батьків. 23 Бо ставши між
горами мертвих, що вже впали один
на одного, він і розірвав гнів, і відділив ту дорогу, що до живих. 24 Бо на
довгій одежі був увесь світ, і батько
слави вирізьблений на чотирокутнім
камені. І твоя величність – на діадемі
його голови. 25 Цим прийшов губитель. Це ж злякало. Бо достатньою
була тільки спроба гніву.

Глава 19
1 На безбожних же до кінця надійшов немилосердний гнів, бо передбачив їх і те, що має бути. 2 Адже
вони повернулися, щоб відпустити. І
з поспіхом відпустили їх. Розкаявшись, вони гнали вслід, 3 бо ще в
руках мали ридання, і голосячи над
гробами мертвих взяли собі інший
задум безумності, і тих, кого благаючи вигнали, вони гнали, як втікачів.
4 Бо їх до цього кінця тягнула гідна
нужда, і вклала забуття подій, щоб і
позосталі муки прийшли, щоб сповнити муку. 5 А твій народ преславну
мандрівку переніс. Вони ж знайдуть
чужу смерть. 6 Бо усе створіння у
власному роді знову згори наново
було зображене, служачи своїм приписам. Щоб твої раби були збережені
неушкодженими. 7 Хмара отінювала
полк їхній, і волога земля сухою видалася. З Червоного моря була дорога
без перешкоди і квітуча рівнина зі
сильної хвилі, 8 якою пройшов ввесь
народ, покритий твоєю рукою. Бачачи подиву гідне і чудеса, 9 вони наситилися, як коні, і зраділи, як ягнята, хвалячи Тебе, Господи, що їх
спас. 10 Бо ще вони згадали, отже,
що коли були в їхньому поселенні, як
земля, замість народити тварин, ви-
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за'ше стоя'щи на земли`” Тогда` внеза'пђ привидњнїя сно'въ лю'тњ смђти'ша и^хъ, страхи
же наидо'ша ненаде'жны. и^ и'нъ и^на'мо въверженъ е^лњ жи'въ, е^я'же ради вины` смр~тїю
и^щеза'хђ (-)8” видњ'нїя б^о (и^хъ) смђти'ша
и^хъ. сїе преDё^ча'хђ да не (вњдяще)9 е^гоже ради
ѕл^а стражђще погибо'ша” Прикоснђ же ся
[тогда]10 и^ пра'веDныхъ и^скђше'нїе смр~ти, і^
и^стлњ'нїя въ пђсты бы'сть мно'жество, н^о не
до'лго пребы'сть гнњвъ” *Потща' бо^ ся мђж'ь
непоро'ченъ (и^) преDбрашеся, свое^я слђжбы ѓ^рђж'їемъ. моли'твђ и^ џимїя'ма ѓ^цњще'нїе принесъ, съпроти'въ ста гнњвђ. и^ конца наста'вилъ требова'нїя, показђющи ја%ко твои е^сть
ра'бъ. ѓ^долњ же [наро'ды]11 не въ си'лњ теле'снњи ниже ѓ^рђжїи дњлаными, н^о сло'воM (повелњвшаго трђжа'тися)12. клятвы эTц~ъ и^
завњты помина'ющи хо'лми б^о ё^ паDшихъ
дрђгъ на' дрђга межDђ мр~твыхъ ста'въ (и^)
эTсњче гнvњ, и^ раздњли ја%же къ живы'мъ
пђть. въ ѓ^дежDи б^о подира б^њ весь ми'ръ, и^
эTц~ъ сла'вы на четы'реё^го'лномъ ка'мени и^звая'нъ, и^ вели'чество твое въ дїади'мњ главы
е^го” Сими прїиде и^скореняа, сїя же ё^страши'ша, б^њ бо то'кмо и^скђше'нїе гнњ'ва дово'лно”

Глvа, џ~і”
ечести'вым же до конца` без# млsти ја%рость на'иде” Прови'дњ б^о и^хъ и^ бђдђщая, ја^ко сїи ѓ^браще'ннїи еже ѓ^ста'вити, и^ съ т#ща'нїемъ эTпђсти'ша и^хъ”
Гна'ша въ слњд# раска'явшися, е^ще б^о въ рђка'хъ и^мњ'юще рыда'нїя, и^ сњтђ'ющися гробомъ мрт~выX, и%нъ (себњ) взя'ша по'мыслъ безђмїя. і^ и^хже моля'щи и^згна'ша иX а^ки бњгльцы гоня'хђ” Влеча'ше б^о и^хъ къ семђ концђ
(досто'ина) нђжда, и^ приклю'чшихся не въспомянђтїе вложи`” да'же и^ прочая мђкамъ ко
и^сполне'нїю мђче'нїя. (-)1 лю'ди же твоя пресла'вное пђтьше'ствїе и^скђси`. ѓ^ни' же стра'ннђ
ѓ^бря'щђтъ смр~ть” Все' бо творе'нїе въ свое'мъ
е^мђ родђ` па'ки со выjше преѓ^бразя'шеся, слђжа'щи своиственыM повеле'нїемъ, да ѓ'троцы твои`
съхраня'тся неврежде'ни. (ѓ%блакъ ѓ^сеня'щїи
по'клъ и^хъ)2, (и^ вла'жна земля` сђха ја^ви'ся)3.
и^з мо'ря чермнаго пђть безъ прет#кнове'нїя, и^
(по'ле процвита'ющи)4 эT волны зњлныя и^мже
весь ја^зы'къ про'иде, твое'ю (рђкою покрове'ни)5”
Ви'дящи ди'вная [и^]6 чюдеса`, ја^ко ко'ни насыти'шася, и^ ја^ко а'гньци възра'довашася хваля'ще т^я г~и и^зба'вльшаго и^хъ” Въспомянђся
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бо е^ще (и^мъ), иже въ ѓ^бита'нїю и^хъ. ка'ко ё^бо
за рожде'нїе живо'тныхъ и^зведе земля скни'фы,
(и^ за)7 рыбы эTри'гнђ рњка` мно'жество жа'бъ” *Послњди же ви'дњшA и^ новорожDенїе птицъ, ја%ко
похотњнїемъ и^зве'дени, проси'ша сла'достьныя пи'ща, въ похотњнїю б^о в#зыидо'ша и^мъ эT мо'ря
крастели. (-)8 мђче'нїя грњшнымъ наи^до'ша не
безъ быvшихъ зна'менїи, по нђж'ди гро'ма пра'ведне б^о пострада'ша по свои^хъ безако'нїяхъ. и^б^о
лю'тњишее ненавидњнїе на страннолю'бца наста'вишA и^нїи б^о незна'емыхъ не прїемля'хђ прише'лецъ, сїи же бл~годњтелїю страннолю'бцоM слђжа'хђ, и^ не тоkмо н^о е^же кое расмотре'нїе бђдеT иX.
зане насиляеми въспрїемляхђ чю'ждиX. нњцыи
же съ пра'знествами въспрїеMля'хђ сиX, ё^же` ѓ^бы'чаемъ приѓ^бща'ющеся пра'ведныX. жесточа'ишими
ѓ^ѕлоби'ша бо'лњзньми. побїени же сђть (-)9 ѓ^слњпле'нїемъ, ја%коже (и^) ѓ^ни` при две'реX прпDбнаго
(съ ско'рыми покровени бяхђ тма' ми)10. ко'ждо
(же) (прохода своиX две'рїи)11 и^ска'ше, (і^) и'хъ (-)12
ра'ди стихїи премњне'ны. ја%ко въ гђслехъ (стрђны послњдова'нїю)13 и%мени премњня'тся, [и^]14
всегда` (свое^го шђма стрегђтъ)15. зане` е^сть ви'дњти ѓ%бразђ бы'вшаго и%стиннњ. сђха'я въ
вла'жная ѓ^браща'хђся, и^ е^ли'ка бњхђ пла'вающїа
(в зе'млю проидя'хђ)16. ѓ%гнь можа'ше наD во'дђ
выш#ше своея си'лы, и^ вода` ё^гаша'ющђ си'лђ забы` пла'мени (эT противле'нїя и^^стлњнных#)17 живо'тныхъ. не трђди'ша пло'теи проходя'щихъ.
ниже та'ющаго ледоѓ'брзне тлњненъ ро'дъ нетлњнныя пи'ща. по всемђ` г~и възвели'чилъ е^си
лю'ди твоя, и^ просла'виl е^си и^ не пре'зрњлъ е^си въ
все вре'мя и^ на [вся'ком# мњсте]18 преDстоя`”
Конецъ кни'ѕе премђдростемъ соло'монимъ”
И/мать в себњ глvа, џ~і”
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дала гусениці, а ріка, замість риби,
викинула множество жаб. 11 *Вкінці ж побачили і новий рід птиць, бо
проваджені бажанням попросили
їжі насолоди. 12 Бо як вони мали
жадання, їм з моря вийшли перепелиці. 13 Муки грішним прийшли
не без попередніх знаків, силою
грому. Бо праведне вони потерпіли
через свої беззаконня, бо і дуже
жорстоку ненависть проти направили, супроти тих, що любили чужинців. 14 Бо деякі не приймали
незнаних прибульців, вони ж чеснотливістю чужим служили, 15 і не
тільки. Але і який догляд буде їм,
тому що наслані приймали чужих.
16 Деякі же з святкуваннями цих
приймали, вже зі звичаю пристаючи до праведних, але озлобили
страшними болями. 17 Побиті ж
були осліпленням, так як і ті, що
при дверях преподобного були покриті спішними темрявами. Кожен
же шукав прохід власних дверей.
18 І через них змінені стихії, наче в
гуслях звуки ритму перемінюють
ім’я і завжди зберігають свій звук.
Тому що по правді можна бачити
вид минулого. 19 Сухе в мокре
мінялося, і те, що плило, виходило
на землю. 20 Вогонь був сильнішим від води понад свою силу, і
вода забула погашаючу силу 21 полум’я від спротиву тлінних тварин.
Не нищило тіл тих, що проходили,
ані те, що льодоподібно тане, –
тлінний рід нетлінної їжі. 22 В усьому, Господи, Ти звеличив твій
народ і прославив! І не знехтував,
будучи присутнім в усякому часі і
на всякому місці.
Кінець Книги премудрості
Соломона.
Має в собі 19 глав.

мой2. 16
лук. 11
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КНИГА МУДРОСТІ
ІСУСА,
СИНА СИРАХА
Глава 1

іс. 40
муд. 9
рим. 11

при. 1

при. 1
пс. 110

1 Вся мудрість від Господа. І є з
Ним навіки. 2 Морський пісок, і дощові краплі, і дні віку хто почислить?
3 Висоту неба, і широту землі, і безодню, і мудрість хто дослідить? 4
Перед всім була створена мудрість і
розуміння мудрості відвіку. 6 *Кому
відкрито корінь мудрості? І хто пізнав її подвиги? 8 Один є мудрий дуже страшний, що сидить на своєму
престолі. 9 Господь сам її створив і
побачив, почислив її, і вилив її на всі
свої діла, 10 з кожним тілом за його
даром. І обдарував нею тих, що Його
люблять. 11 Страх господній – слава,
і похвала, і веселість, і вінець радості. 12 Страх господній розвеселить
серце і дасть веселість і радість та
довголіття. 13 Тому, хто боїться Господа, добре буде вкінці, і в дні його
смерті він знайде ласку. 14 *Початок
мудрості – боятися Бога. І з вірними
в лоні вона була створена для них. 15
І з людьми вічну основу вона збудувала, і вірною буде з їхнім насінням.
16 Повнота мудрості – боятися Господа. І вона напоїть їх своїми плодами. 17 Ввесь свій дім наповнить бажаними речами і посуд – плодами
своїми. 18 *Вінець мудрості – страх
господній, що процвітає миром і є
здоров’ю ліком. 19 І Він побачив і
почислив її, вилив вміння і пізнання
розуму і підняв вгору славу тих, що її
держали. 20 Корінь мудрості – боятися Господа. І її галузки – довголіття.
22 Неправедний гнів не може оправдатися, бо частина його гніву – його
падіння. 23 До часу потерпить довготерпеливий – і вкінці віддасть йому
радість. 24 До часу сховає свої слова
– і губи вірних визнають його розум.
25 В скарбах мудрості – притча вміння. А побожність – гидота грішникові. 26 Побажавши ж мудрість, бережи
заповіді, і Господь тобі її подасть. 27
Бо мудрість і напоумлення – страх
господній. І Йому милі віра та лагідність. 28 Не протистався господньому
страхові і не приступай до нього подвійним серцем. 29 Не піддавайся судові людських уст, і важай на свої губи. 30 Не будь зарозумілим, щоб ти
не відпав і не навів безчестя на свою

Глvа, а”
сяка премђдрость эT г~а, и^ с ниM е^сть
въ вњки. пњска мо'рьскаго и^ капля дождевъныя, и^ дн~и вњка кт^о и^зочтетъ.
высотђ нб~се, и^ широтђ земли, и^ безднђ, и^ премђдрость кт^о и^слњдитъ. прежде
всXњ създася премђдрость, и^ разђмъ мђдрости эT вњка” (-)2 *Ко'рень премђдрости комђ
эTкрыся, и^ коварьство е^я кт^о разђмњ. (-)3
е^ді'нъ е^сть премђдръ страшенъ ѕњло, сњдя'и
на престолњ свое^мъ г~ь. сам# създа` ю&, и^ ви'дњ
(-)4 и^зочте ю&, и^ пролїа ю& на вся` дњла своя
съ вся'кою пло'тїю, по данїю е^го и^ дарова ю&
любя'щиM е^го” (-)5 Страхъ гн~ь сла'ва и^ похвала
и^ веселіе, и^ вњнецъ ра'дости. страх# гн~ь възвесели'тъ срDце, и^ дасть веселїе и^ ра'дость и^ долгодн~ьствїе” (-)6 Боящемђся г~а бл~го бђдетъ на
послњди, и^ въ дн~ь сконча'нїя е^го ѓ^бря'щетъ
блгDть” *Нача'ло премђ'дрости боя'тися [б~а]7, и^
съ вњрными въ ложеснњхъ създася иM” [И$]8 съ
чл~ки ѓ^снова'нїе вњчно ё^гнезди, и^ съ сњменемъ
и^хъ ё^вњрится. насыще'нїе премђдрости боя'тися г~а, и^ ё^по'итъ иX эT плоD свои^хъ” Весь
до'мъ [ея`]9 и^споlнитъ желанїи, и^ сосђды эT
жиT ея`. *вњнец# мђдрости страхъ гн~ь, възъцвњта'яи ми'ръ, и^ здравїю и^сцњлеленїе (-)10 и^ ви'дњ и^ сочте ю&” хђдожество и^ вњдњнїе ра'зђма
ѓ^дожди, и^ сла'вђ дръжащихъ ю& възнесе” Ко'рень
премђдрости боя'тися г~а, и^ вњтви ея` долгодн~ьствїе” (-)11 не мо'жеT ја%рость неправеDна ѓ^правди'тися, часть б^о ја%рости е^го паденїе е^мђ” до
времени сътръпитъ долготръпеливыи, и^ напо'слњдь [воздасть е^мђ]12 веселїе. до времене
съкры'етъ словеса` своя, и^ ё^стни [вњрныхъ]13
и^сповњдятъ ра'зђмъ е^го” Въ сокровищеX премђдрости притча хђдожества, ме'рзость же грњшникђ бл~гочестїе” Вожделњвъ премђдрости съблюди за'повњди, и^ г~ь (т^и ю& подасть)14” Премђдрость б^о и^ наказа'нїе страX гн~ь, и^ бл~говоленїе
е^го вњра и^ кротость” Не противи'ся стра'хђ гн~ю, и^
не пристђпи к немђ срDцемъ сђгђ'бым#, не поDсђжDа'ися ё^сты` чл~ческими, и^ ё^стнамъ свои^мъ
во'нми” Не възносися да не эTпа'деши, и^ наведе1054
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ши дш~и свое'и безъчестїе. и^ эTкры'етъ г~ь
та'ины твоя, и^ посредњ со'нма низложиT т^я.
ја%ко не пристђпилъ е^си стра'хђ гн~ю, и^ срDце
твое и^сполнь лђкавъства”
маg д~
в~ тиM г~
а пеTр д~

мDђроs г~
приT з~і

ўлоM л~ѕ

г~ црs и~і

і^ѓ^аn д~і

в~ црs к~д

Глvа, в~”
адо* а^ще пристђпа'еши работати гв~и
[бг~ђ]1, ё^готови дш~ђ свою въ и^скђшенїе” Оу^прави срDце свое и^ сътръпи, и^ не
тщися въ время наведенїя. прилњпися е^мђ и^ не эTстђпи, да възра'стеши на
послњдокъ твои” Вс^е е^лико а^ще нанесено т^и
бђдет# прїими, и^ во измњненїю смиренїа свое^го длъготръпи” *ЈА/ко въ ѓ^гни и^скђшаеTся
зла'то, и^ чл~ци прїя'тни въ пещи смире'нїя”
(-)2 Вњрђи е^мђ и^ застђпитъ т^я, и^ ё^пра'ви
пђти` своя и^ ё^пова'и нань” Боя'щїися г~а
пождњте млsти е^го, и^ не ё^клони'теся да не
падете” Боя'щїися г~а вњрђите е^мђ, и^ не
и'мать эTпа'сти м#зда ва'ша” Боя'щїися г~а
надњ'итеся на бл~гая, и^ [-]3 веселїе вњка и^
млsть” (-)4 Возрите на древнња ро'ды и^ ви'дите, *кт^о (ё^бо) вњрова гв~и и^ посты'дњся”
ли кт^о пребы'сть въ стра'сњ е^го (-)5 ѓ^ставися. и^л^и кт^о призва е^го и^ презрњ и&” Зане
щедръ и^ млsтивъ г~ь, и^ ѓ^ставляеT грњхи, и^
сп~сеT въ время скорби” Го'ре срDцеM страшливоM и^
рђкаM ѓ^слабле'наM, *и^ грњшникђ ходя'щђ на
двњ` стеѕи” Горе срDцђ ѓ^слабленђ ја%ко не вњрђеT,
сего ради непокровенно бђдеT” Го'ре вамъ погђбльшиM тръпенїе, и^ чт^о сътворите е^гда
посњтитъ г~ь” *Боя'щїися г~а не противяTся гл~омъ е^го, и^ любя'щїи е^го съхраня'тъ пђти е^го. боя'щїися г~а пои'щTђ бл~~говоленїя е^го, и^ любя'щїи е^го и^полняTся закона”
Боа'щїися г~а ё^готовяT срDца своа, и^ преD нимъ
смиря'тъ дш~а своя. *да въпадеMся в рђцњ
гн~и, (а^)6 не в рђцњ чл~чески. ја%ко б^о вели'чїе
е^го та'ко и^ млsть е^го”

Глvа, г~”
1

в~ мо= в~
е~ мо= е~
е^феs ѕ~

ниQ з~
в~ мо= к~
е~ мо= е~
маg е~і
маr з~
е^феs ѕ~

ене эTц~а] послђша'ите ча'да и^ сице
твори'те да сп~сетеся. г~ь *бо просла'ви
эTц~а на ча'деX, и^ сђдъ мт~рнь ё^тверди
на сн~њхъ” Чтыи эTц~а ѓ^цыстиT грњхи,
и^ ја%ко сокровњщђя'и прославля'яи ма'терь свою. чты'и эTц~а възвесели'тся ѓ^ чадњхъ, и^ въ
дн~ь мо'льбы е^го послђшанъ бђдетъ” Прославля'яи эTц~а долгодн~ьствовати бђдеT, и^ послђша'я г~а поко'иT мт~рь свою. (-)2 (-)3 ја%коже влDкама послђжитъ рождьшима е^го” *дњломъ и^
словомъ чт^и эTц~а твое^го, да наи'деT т^и блs1055
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душу, і Господь не відкрив твої тайни і
не скинув тебе посеред збору, бо ти не
приступив до господнього страху, і
твоє серце повне лукавства.

Глава 2
1 *Дитино, якщо приходиш служити
Господеві Богові, підготуй свою душу
на випробування. 2 Випрям своє серце,
і будь терпеливим, і не поспішай в часі
нападу. 3 Пристань до Нього і не відступи, щоб ти помножився в твоєму
кінці. 4 Все, що лиш наведене буде на
тебе, прийми, і в переміні твого впокорення будь терпеливим. 5 *Бо золото
випробовується у вогні і сприйнятні
люди в печі впокорення. 6 Повір Йому
– і заступиться за тебе. І випростуй твої
дороги, і поклади на Нього надію. 7
Ви, що боїтеся Господа, очікуйте його
милосердя і не відхиліться, щоб ви не
впали. 8 Ви, що боїтеся Господа, повірте Йому – і не відпаде ваша винагорода. 9 Ви, що боїтеся Господа, надійтеся на добро і на веселість віку та милосердя. 10 Погляньте на давні роди, і
побачите. *Отже, хто повірив Господеві і осоромився? Чи хто залишився в його страсі і був покинутим? Чи хто Його
прикликав і Він на нього не зважив? 11
Бо Господь щедрий і милосердний, і
відпускає гріхи, і спасе в часі скорботи.
12 Горе боягузливим серцям і ослабленим рукам, *і грішному, що ходить по
двох стежках. 13 Горе ослабленому
серцю, бо не вірить. Через це не буде
захищеним. 14 Горе вам, що втратили
терпеливість. І що зробите, коли Господь відвідає? 15 *Ті, що бояться Господа, не противляться його словам, і ті,
що Його люблять, збережуть його дороги. 16 Ті, що бояться Господа, шукатимуть Йому милого, і ті, що Його
люблять, наповнять себе законом. 17
Ті, що бояться Господа, підготують
свої серця, і перед Ним упокорять свої
душі. 18 *Впадім в господні руки, а не
в людські руки. Бо яка його величність,
таким і його милосердя.

мат. 4
тим2. 3
пет1. 4

муд. 3
при. 17

пс. 36

црс3. 18

ів. 14

црс2. 24

Глава 3
1 Діти, послухайте мене, батька, і
так зробіть, щоб ви спаслися. 2 *Бо
Господь прославив батька над дітьми і
суд матері скріпив над синами. 3 Хто
шанує батька, очистить гріхи, 4 і таким, як той, що збирає скарб, той, хто
прославляє свою матір. 5 Хто шанує
батька, розвеселиться над дітьми, і в
дні його молитви буде вислуханий. 6
Хто прославляє батька, буде довголітнім, і хто вислуховує Господа, дасть
спочинок своїй матері. 7 Як володарям
послужить тим, що його породили. 8
*Ділом і словом шануй твого батька,
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щоб на тебе прийшло від нього благословення. *9 Бо батьківське благословення скріплює доми дітей, материна ж клятва викоріннює основи. 10
Не прославляйся безчестям твого
батька, бо немає тобі слави в безчесті. 11 Бо слава людини від честі його
батька, і зневага дітей – матір в неславі. 12 Дитино, заступися в старості за свого батька і не засмути його в
його житті. 13 Якщо і змаліє розум,
май прощення, і не збещещуй його
усією своєю силою. 14 Адже батьківське милосердя не забудеться і замість гріхів дано буде тобі на збудування. 15 В дні твоєї скорботи тобі
згадається. Так як тане лід від спеки,
так розтануть твої гріхи. 16 Який
хульний той, хто покидає батька, і
проклятий Господом той, хто дратує
свою матір. 17 Дитино, впроваджуй
свої діла з лагідністю, і як сприйнятна людина будеш улюбленим. 18
*Чим більше ти є великим, настільки
себе впокорюй, – і знайдеш ласку перед Господом. 20 Бо господня сила
велика і прославляється покірними.
21 *Не шукай вищого від себе, і не
допитуй сильнішого від себе. 22 Роздумуй над Тим, що тобі наказують,
бо тобі немає потреби таємних. 23 В
надмірі своїх діл не розпитуй, бо тобі
було показано більше від людського
розуміння. 24 Адже багатьох звели
на блуд їхні задуми, і погані задуми
знищили їхню совість. 26 І хто любить біду, впаде до неї, тверде серце
вкінці озлобиться. 27 Тверде серце
отяготиться болями, і грішник додасть гріхи до гріхів. 28 В нещасті
гордого немає вилікування, бо в ньому вкорінився сад лукавства. 29 Серце розумного розуміє притчу, і вухо
слухняного – бажання мудрого. 30
*Вода загасить вогонь, що палає, і
милосердя очистить гріхи. 31 Хто
віддає ласки, постійно буде згадуваний, і в часі свого падіння знайде
скріплення.

Глава 4
1 *Дитино, не позбавляй бідного
життя і не омини очі нужденного, 2
не смути душу, що голодує, і не розгніви чоловіка в його біді. 3 Розлючене серце не вводи в замішання і не
неси дари попри потребуючого. 4 І не
відкидай раба, що боліє, і не відверни
твоє лице від бідного. 5 Не відверни
очей від потребуючого, і не дай місце
чоловікові тебе проклинати. 6 Бо як
хто тебе проклинає в гіркоті його душі, благання вислухає Той, що його
створив. 7 Роби себе приятелем збору, і присмиряй свою голову князеві.
8 Прихили бідному твоє вухо, і від-
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ве'нїе эT него`. *блsвенїе б^о эTч~е ё^твръжаетъ
до'мы чаD, кля'тва же матерня и^скоренева'етъ
ѓ^снова'нїя” Не сла'вися въ бесчестїи эTц~а твое^го, нњсть бо т^и слава [въ бесчестїи]4. сла'ва
б^о чл~кђ эT чести эTц~а е^го, и^ поношенїе ча'домъ ма'ти въ беZславїи” Ча'до застђпи въ
старости эTц~а своеh и не ѓ^скорби е^го въ животњ е^го” а'ще и^ [разђмомъ ѓ^скђдњвае`тъ]5
(прощенїе)6 и^мњи, и^ не ѓ^без#чести е^го все'ю
крњпостїю свое'ю” Млsть б^о эTч~а не забвена
бђдетъ, и^ въ грњхъ мњсто приѕиждетъ
т^и ся. въ дн~ь скобри [твоея]7 въспомянеT
т^и ся. ја%ко (таеT леD эT зноя)8, сице растаюT
ти ся грњхи” Ко'ль хђленъ ѓ^ставля'яи эTц~а,
и^ прокляT гм~ъ раздража'яи мт~рь свою” Чадо
[дњ'ла своа съ кротостїю]9 препроважда'и, и^
чл~коM прїя'тном# възлю'бленъ бђдеши” *Є$лма
великъ е^си Толма смиря'ися, и^ преD гм~ъ ѓ^бря'щеши блгDть” (-)9 ЈА/ко ве'лїя си'ла гн~я, и^
смиренными сла'вится” *Вы'ш#ше себе не и^щи,
и^ крњпша себе не и^спыта'и. ја%же (т^и повелњва'ютъ)10 сїя разђмњва'и, нњсть б^о ти` потреба та'иных#” Въ и^збытцњ дњлъ своиX не
распыта'и, вяще б^о ра'зђма чл~ческаго показа'но
ти бысть” Мно'ги б^о прельсти мнњнїе и^хъ, и^
мнњнїе лђка'вно погђби со'вњсть и^хъ” (-)11 [И$
любяи бњдђ [[впада'етъ]12 в ню]13. срDце жесто'ко ѓ^злоби'тся на послњ'дь]14” СрDце жесто'ко
ѓ^тяготи'тся болњзньми, и^ грњшникъ приложитъ грњхи на грњхи” Наведе'нїя велича'ваго
нњсть и^сцњле'нїя, са'дъ б^о лђкаvствїа въкорени'ся в немъ” СрDце разђми'ваго разђмњетъ
при'тчю, и^ ё%хо послђшли'во въжелњ'нїе премDђраго” *ѓ%гнь палящъ ё^гаситъ вода`, и^ млsтыни ѓ^чиститъ грњхи” Възда'яи блгDти помни'мъ быва'етъ прsно, и^ въ врњмя паде'нїя
[свое^го]15 ѓ^брящетъ ё^тверже'нїе”

Глvа, д~”
а'до* живота` ни'щаго не лиши, и^ не ё^мини ѓ%чїю просли'вђ” дш~и а%лчющи не
ѓ^скорби, и^ не разгнњваи мђ'жа в нищетњ е^го” СрDце раздраже'ное не превъзмђти, и^ не неси ми'мо (требђ'ющаго даа'нїя)1”
(И$) [раба`]2 скорбяща не эTрњ'и, и^ не эTврати
лица свое^го эT ни'щаго” эT требђющаго не
эTврати [ѓ%чїю]3, и^ не да'ждь мњста [чл~кђ]4
кляти т^я” Кленђщемђ б^о тя в го'рести
дш~а е^го, мльбы [-]5 ё^слы'шитъ сътво(р)и'выи
е^го” Прїя'теля събо'рищђ (твори себе)6, и^ кнѕю
смиряи главђ свою” Приклони [ё%хо свое ни'ще1056
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мђ]7, и^ эTвњщаи е^мђ [въ кро'тости ми'рно]8”
И$зми ѓ^биди'маго и^з рђки ѓ^бидящаго [и&]9, и^
не и^знемага'и е^гда сђди'ши” Бђди си'рымъ ја%ко
эTц~ъ, и^ в мђж'а мњсто мт~ри и^хъ” и бђдеши
ја%ко сн~ъ вы'шняго, и^ възлю'битъ т^я паче
мт~и твоя” Премђдрость сн~ы своя възнесе, и^
застђпаеT и^скђщиX е^я” Любя'и е^я` лю'битъ
жи'знь, и^ ё^тренюю^ще к неи и^сплънятся (житїя весе'ла)10” дръжа'ися ея` наслњдитъ сла'вђ, (и^дњже ё^бо)11 вхо'дитъ блsвиT [и&]12 г~ь”
*Слђжа'щи е'и слђжаT ст~омђ, и^ любя'щиX ю&
лю'биT г~ь. послђшаяи е^я сђди`тъ ја^зы'ки, и^
внима'яи е'и вселится надњя'ся. а%ще вњ'рђеши наслњди'ши ю&, и^ въ ѓ^дръжа'нїи бђдеT
ро'дъ е^го” ЈА/ко развраще'но хо'дитъ с нимъ въ
прьвыхъ. бо'язнь [же]13 и^ страX наведетъ на'нь,
и^ помђчитъ е^го в наказа'нїи свое^мъ, дондеже
вњ'рђ и^ме'тъ дш~и е^го. (-)14 и^скђситъ е^го въ
ѓ^правда'нїихъ ея`, и^ па'ки възрати'тся пря'мо к немђ и^ възвесели'тъ и&. и^ эTкры'етъ е^мђ
та'ины своя. а%ще заблђ'дитъ ѓ^ста'виT е^го, и^
преда'сть е^го в рђцњ паде'нїя е^го” Соблюди`
вре'мя и^ съхрани'ся эT лђка'ваго, и^ ѓ^ дш~и
свое'и не постыди'ся” Є$сть б^о стђдъ наводя'и
грњхъ, и^ е^сть стђдъ сла'ва и^ блгDть (И$) не
прїими` лица` на дш~ђ свою, и^ не срамляися ѓ^
паде'нїи свое^мъ” не возбрани` словесе` въ время
[сп~сенїя]15, (-)16 словомъ б^о познана бђдеT премђдрость и^ наказа'нїе гл~анїемъ ја^зы'ка. не
прерњка'и проти'вђ и%стинны, (-)17 ѓ^ ненаказа'нїи свое'мъ срамя'ися” Не стыди'ся и^сповњда'ти грњхи` своя и^ не понђжда'и быстрины` рњчныя” [и^]18 не поDстели'ся мђжђ бђю, и^ не ѓ^бини'ся лица` си'лнаго. до см~рти подвиза'ися по
и'стин#нњ, и^ г~ь б~ъ побо'рет# по тебњ” Не бђди
ско'ръ ја^зы'комъ свои^мъ, и^ лњни'въ и^ слабъ в
дњлњх# свои^хъ” не бђди ја%ко ле'въ въ домђ
свое^мъ, и^ велича'яся въ рабеX своиX” Не бђди
рђка` твоя просте'рта на взя'тїе, и^ на эTда'нїе съгбе'на”

Глvа, е~”
е належи` и^мњнїи свое^мъ, и^ не рци` самодово'лно ми е^сть. не послњдђ'и дш~и
свое'и и^ крњпости свое'и ходи'ти въ по'хотехъ срDца твое^го. и^ не рци` кто' мя преможетъ, г~ь б^о м#стя'и эTм#стиT [т^и]1. не рцы
съгрњши'хъ и^ что' ми бы'сть, г~ь б^о е^сть
долготерпе'ливъ. ѓ^ ѓ^цище'нїи безъ стра'ха не
бђди, прилагати грњхи` на грњхи`” И$ не рци`
щедрота` е^го мно'га [е^сть]2, мно'жество грњхъ
моиX ѓ^цисти'тъ” Млsть бо и^ гнњвъ ё^ него, и^
1057
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повіси йому мирно, в лагідності. 9
Забери ображеного з руки того, що
його ображає, і не знемагай, коли ти
судиш. 10 Будь сиротам як батько, і
замість мужа їхній матері. І будеш як
син Всевишнього. І Він тебе полюбить більше ніж твоя матір. 11 Мудрість вгору підніме своїх синів і заступається за тих, що її шукають. 12
Хто її любить, любить життя. І хто
вранці до неї встає, наповниться веселим життям. 13 Хто її держить, успадкує славу. Отже, куди входить,
благословить його Господь. 14 *Хто
їй служить, служить святому. І тих,
що її люблять, любить Господь. 15
Хто її слухається, судить народи. І
хто її сприймає, житиме в надії. 16
Якщо віритимеш, її успадкуєш. І в
наслідді буде його рід. 17 Бо покручено ходить з ним на початку, страх
же і жах наведе на нього. І мучитиме
його в своєму напоумленні, доки не
повірить його душі, випробує його в
її оправданнях, 18 і знову повернеться по прямій до нього. І розвеселить
його, і відкриє йому свої тайни. 19
Якщо заблудить, його покине, і видасть його в руки його падіння. 20
Зберігай час і стережися від лукавого, і не завстидайся за свою душу. 21
Бо є встид, що наводить гріх, і є
встид – слава і ласка. 22 І не приймай
лице за свою душу, і не соромся за
свій упадок. 23 Не затримай слово в
часі спасіння, 24 бо словом пізнається мудрість і напоумлення – мовою язика. 25 Не говори проти правди, не встидайся за своє напоумлення. 26 Не соромся визнавати свої гріхи, і не силуй бистрий біг ріки, 27 і
не ставай підданим дурному чоловікові, і не приймай лице сильного. 28
Борися за правду до смерті – і Господь Бог воюватиме за тебе. 29 Не
будь швидкий своїм язиком, і лінивим, і слабим у своїх ділах. 30 Не
будь як лев у своєму домі, і не величайся перед своїми рабами. 31 Хай
твоя рука не буде простягнена, щоб
взяти, і замкнена на віддавання.

Глава 5
1 Не приставай до свого майна, і
не скажи: Самовистарчальним я є. 2
Не іди за своєю душею і своєю силою, щоб ходити за пожаданнями
твого серця. 3 І не говори: Хто мене
переможе? Бо Господь, що мстить,
тобі помстить. 4 Не говори: Я згрішив і що мені сталося? Бо Господь є
довготерпеливий. 5 Відносно очищення не будь без страху, щоб додавати гріхи до гріхів. 6 І не говори:
Його щедрість є велика. Він очистить
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множество моїх гріхів. Бо у нього
милосердя і гнів. І на грішниках буде
його гнів. 7 Не барися повернутися
до Господа, і не відкладай з дня на
день. Бо нагло вийде господній гнів, і
згинеш в часі помсти. 8 *Не надійся
на неправедний маєток, бо нічим не
буде тобі корисним в дні нападу. 9
Не вганяйся за всяким вітром, і не
ходи по всякій недобрій дорозі. Таким – двоязичний грішник. 10 Будь
певним *у своєму розумі, і в тебе
твоє слово хай буде одне. 11 Будь
швидким до свого слухання, і в довготерпінні подавай відповідь. 12 Якщо є в тобі розум, відповіси ближньому, якщо ж ні, то хай твоя рука
буде на твоїх устах. 13 Так як слава і
безчестя в розмові, і язик чоловіка –
його падіння. 14 Не будь прозваний
шептуном, і твоїм язиком не лови. Бо
на злодію є сором і погана зневага на
двоязичному. 15 У великому і в малому будь розумним.

Глава 6
І не ставай ворогом замість другом. Бо погане ім’я успадкує сором і
погорду, він – двоязичний грішник.
6,2 Не підноси себе в раді твоєї душі.
3 Листя своє з’їси, і стратиш свій
плід, і залишиш себе, як сухе дерево.
4 Лукава душа вигубить того, що її
придбав, і зробить радість своїм ворогам. 5 Солодке горло помножить
своїх друзів, і язик, що гарно говорить, помножить добру бесіду. 6 Хай
численими будуть ті, що в мирі з тобою, твої радники – один з тисяч. 7
Якщо придбаєш друга, придбай його
у випробуванні, і не швидко давай
йому довір’я. 8 Бо він другом є його
в часі, і не залишиться в часі твоєї
скорботи. 9 І є друг, що перетворюється на ворога, і відкриє сварку твоєї погорди. 10 І є друг, що є спільником при столах, і не залишиться в
часі твоєї скорботи, 11 і в твоєму добрі буде як ти, і сміливим буде проти
твоїх рабів. 12 Коли ж будеш упокореним, буде проти тебе, сховається
від твого лиця. 13 Відлучися від твоїх
ворогів, і зважай на своїх друзів. 14
Вірний друг – сильна охорона, а хто
його знайшов, скарб знайшов. 15 У
вірного друга немає переміни, і немає міри його доброті. 16 Вірний
друг є потіхою життя, і ті, що бояться
Господа, його знайдуть. 17 Хто боїться Господа, випрямлює дружбу його,
бо сам як ближній його. 18 Дитино,
від своєї молодості вибери напоумлення, і до сивини знайдеш мудрість.
19 Так як той, що оре, і так, як хто
сіє, приступи до неї і очікуй її добрі
плоди. Бо в її ділах мало потрудишся,
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на грњшницњхъ бђдетъ ја%роs е^го” Не медли`
ѓ^брати'тися къ г~ђ, и^ не эTлага'и дн~ь эT
дн~е. внеза'пђ б^о и^зы'идетъ гнњвъ гн~ь, и^ въ
время мести поги'бнеши” *Не ё^поваи на и^мњнїя непра'ведна, ничто'же б^о пользђ'еши въ дн~ь
наведе'нїя” Не вњ'и вся'цњмъ вњтромъ, и^ не
ходи` всяцњмъ пђтемъ неподо'бнымъ, си'це
грњшникъ двоја%зы'ченъ. бђди ё^тверженъ *въ
ра'зђмњ свое^мъ, и^ е^дїно (ти) бђди [сло'во
твое]3” Бђди скоръ в# послђшанїи свое^мъ, и^
длъготръпњ'нїемъ эTвњщава'и эTвњтъ” А$ще
е^сть в тебњ разђмъ эTвњща'и и%скренемђ, а^ще
ли ни` (то) [бђ'ди рђка` твоя]4 на ё^стњхъ
твои^хъ” [ЈА/ко]5 сла'ва и^ бесче'стїе в# бесњдњ, и^
ја%зыкъ чл~чь паденїе е^мђ” Не слови` шепоTниk и^
ја^зы'комъ свои^мъ не ё^ловля'и” ѓ^ та'ти бо
(стђдъ е^сть)6, и^ зазо'ръ лђка'въ ѓ^ двоја^зы'чнњмъ. ѓ^ вели'цњ и^ ѓ' ма'лњ разђмњва'и”

Глvа, ѕ~”
въ дрђга мњсто не бђди враh и^мя б^о
лђка'во стђдъ и^ поноше'нїе наслњдитъ,
сеи грњшникъ двоја^зы'ченъ. не възноси
себе совњтомъ дш~и своея” [-]1 Ли'ствїе
свое поја^си` и^ пло'дъ свои погђби'ши, и^ ѓ^ста'виши себе ја^ко древо сђхо” дш~а лђка'ва погђбитъ стяжа'вшаго ю&, и^ ра'доs враго'мъ (е^го
сътвори'тъ)2” Горта'нь сла'докъ ё^мно'житъ
дрђги своя, и ја^зы'къ доброгл~ивъ ё^мно'житъ
добрђ бе'сњдђ” Смиря'ющїися с тобо'ю да бђдђтъ мно'ѕи, совњтнициy твои` е^дїнъ эT ты'сящъ. а^ще притяжа'еши дрђга въ и^скђше'нїи, стяжи` е^го и^ не ско'ро ё^вњрися е^мђ. е^сть
б^о дрђгъ въ время е^го, и^ не пребђдетъ въ
время ско'рби [твоея]3” И$ е^сть дрђгъ пременя'яися въ вра'га, и^ сва'ръ поноше'нїя твое^го
эTкрыеT” И$ е^сть дрђгъ ѓ^бњщникъ трапе'заM, и^
не пребђдетъ въ время скорби [твоеа]4 и^ в
добрњ` твое^мъ бђдетъ ја%ко ты`, и^ на раби`
твоя дерза'етъ” А$ще смире'нъ бђдеши бђдетъ на' тя, эT лица` твое^го съкры'ется. эT
вра'гъ своиX эTлђчи'ся, и^ эT дрhђ своиX внима'и.
дрђгъ вњренъ кровъ крњпокъ, ѓ^брњты'и же
е^го ѓ^брњте сокровище” дрђгови вњрнђ нsњ и^змњ'ны, и^ нњсть мњрила добротњ` е^го” дрђгъ
вњреn ё^тњ'ха е^сть жи'тїю, и^ боя'щїися г~а
ѓ^бря'щђтъ е^го” Боя'щїися г~а пра'вятъ
дрђжбђ е^го, ја%коже б^о саM тако и%скренїи е^го”
Ча'до эT ю'ности свое'и и^збери наказа'нїе, и^ до
сњдины ѓ^бря'щеши премђдрость” ЈА/коже ѓ^ря'и
и [ја%коже]5 сњяи пристђпи` к неи, и^ пожди`
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бл~гихъ пло'дъ е^я. въ дњла'нїю бо ея ма'ло потрђди'шися, и^ (-)6 ја%сти бђдеши плоды ея”
ја%ко стропоTна е^сть [ѕњло]7 ненака'занымъ, и^ не
пребђдетъ в неи безђменъ. ја%ко камень и^скђше'нїя крњпокъ бђдетъ на не'м# и^ не замедлитъ эTврещи` ея`” Премђдрость б^о по и'мени е^я
е^сть, и не многимъ е^сть ја%влена” Слы'ши чадо
и^ прїими во'лю мою, и^ не эTврьзи совњта мое^го.
[и^]8 въведи` но'ѕњ свои` въ ѓ^ко'вы е^я, и^ въ
гри'внђ е^я вы'ю свою. ПоDложи` ра'мо свое и^ носи ю&,
и^ не мрьзиs ё^зи'лищами ея” Всею` дш~ею свое'ю
пристђпи к неи, и всею си'лою свое'ю съблюди
пђти` ея” И$зъслњди` и^ възыщи` и^ познана ти
бђдетъ, и^ (е'м#ся за ню)9 не ѓ^ста'ви ея. напослњдокъ б^о ѓ^бря'щеши покои ея`, и^ ѓ^брати'тся
тебњ на веселїе” И$ бђдђтъ т^и пђта [ея`]10 на
поко'и крњпости, и^ гри'вны ея на ѓ^дњя'нїе сла'вы красота' бо зла'та (ея) на не'и, и^ ё'зы ея`
и^зви'тїе и^а^ки'н#џово” Въ ѓ^дежDђ сла'вы ѓ^блече'шися
ею`, и^ вњнецъ ра'дости възложи'ши на ся” А$ще
въсхо'щеши ча'до нака'занъ бђдеши и^ а'ще вдаси`
дш~ђ свою кова'ренъ бђдеши” А$ще възлюби'ши
слђ'хати прїимеши, и^ а'ще приклониши ё'хо твое
премђдръ бђдеши” *Въ мно'жествњ старецъ става'и, и^ а'ще кто премђдръ эT нихъ томђ прилњпи'ся, Вся'кђ по'вњсть ст~ђ въсхо'щи слы'шати, и^ при'тчи ра'зђма да не ё^бњжа'тъ тебе”
А$ще ё'зриши разђми'ва ё^тренюи к не'мђ, и^ степени [сте'зь]11 е^го да треT нога` тв(о)а. Размышля'и въ повеле'нїихъ гн~ихъ, и^ в за'повњдехъ
е^го ё^чи'ся присно” То ё^твердитъ срDце твое и^
жела'нїе премђдрости дано т^и бђдетъ”

Глvа, з~”

і^ѓ^въ џ~
ўлMо д~і
сираX з~
лkђ и~і

а~ црs в~

е твори` ѕла` и^ не (пости'гнет# т^я)1 ѕло`,
эTTстђпи` эT непра'вды и^ ё^клониTся эT
тебе; [Сн~е]2 не сњи на бразнахъ непра'вды, и^ не и'маши пожа'ти и^хъ седми'цею”
Не проси` ё^ г~а влDчества, ни эT цр~я сњда'нїа сла'вы. *не ѓ^правда'и себе преD (бм~ъ)3, и^ паче цр~я не
мђдри'ся” Не проси` да бђдеши сђдїи, е^да немочи` начнеши (неправды эTлђчи'ти)4” да не когда
ё^бои'шися лица` си'лнаго, и^ положи'ши соблазнъ
въ пра'вости твое'и” Не съгрњша'и въ мно'жествњ гра'да, и^ не низложи` себе въ народњ. не
свяжи` двои'цею грњха`, и^ ни е^ді'номђ же непови'ненъ бђдеши” Не рци` на мно'жество да'роv мои^хъ
възри'тъ, и^ принося'ще ми б~ђ вы'шнемђ прїиметъ” Не и^знемага'и въ мл~твњ своеи, и^ млsтыню твори` не презри” Не рђга'ися чл~кђ сђщђ в
го'рести дш~и е^го, *е^сть б^о смиря'и и^ възнося'и”
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і будеш їсти її плоди. 20 Так як вона є дуже немила ненапоумленим, і
в ній не зостанеться безумний. 21
Наче камінь випробування буде на
ньому сильний, і він не забариться
її відкинути. 22 Бо мудрість є за
своїм іменем, і не є явна багатьом.
23 Дитино, послухай і прийми мою
волю, і не відкинь моєї поради. 24 І
введи свої ноги в її окови і свою
шию до її ярма. 25 Підклади своє
рамено і носи її, і не гидуй її кайданами. 26 Усією своєю душею
приступи до неї, і всією своєю
силою збережи її дороги. 27 Досліди і вишукай – і дасться тобі пізнати. І схопившись за неї, не покинь її. 28 Бо вкінці знайдеш її спочинок, і повернеться тобі на веселість. 29 І тобі будуть її колоди за
спокій сили і її ярмо – за одіж слави. 30 Бо на ній краса її золота, і її
кайдани – якинтове ткання. 31 Зодягнися нею в одіж слави, і на себе
покладеш вінець радості. 32 Дитино, якщо побажаєш, напоумишся
і, якщо віддаси свою душу, будеш
знавцем. 33 Якщо полюбиш слухати, одержиш і, якщо прихилиш
твоє вухо, станеш мудрим. 34 *Ставай у множестві старців, і, якщо
хто з них мудрий, до нього пристань. 35 Бажай слухати усяку святу розповідь, і хай від тебе не втечуть притчі розуму. 36 Якщо бачиш розумного, ранком вставай до
нього, і сходи його доріг хай витирає твоя нога. 37 Роздумуй про господні приписи, і постійно повчайся
в його заповідях. Це скріпить твоє
серце, і тобі буде дано бажання мудрості.

ниж. 8

Глава 7
1 Не чини зла – і тебе не захопить
зло. 2 Відступи від неправди – і
відхилиться від тебе. 3 Сину, не сій
на борознах неправедності – і не
пожнеш їх всемеро. 4 Не проси в
Господа владарювання ані в царя
сидіння слави. 5 *Не оправдуй себе
перед Богом, і не мудруй понад царя. 6 Не проси, щоб ти став суддею,
щоб часом ти не став нездатним розрізняти неправедність. Щоб часом
ти не побоявся лиця сильного і не
поклав згіршення в твоїй праведності. 7 Не гріши на множество міста, і не понижай себе в юрбі. 8 Не
зв’яжеш гріх двічі, і в нічому ж не
будеш винним. 9 Не говори: Він
погляне на множество моїх дарів і
коли я принесу всевишньому Богові, Він прийме. 10 Не знемагай у
своїй молитві, і чини милостиню,
не погорди. 11 Не висміюй чолові-
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ка, що є в гіркоті його душі. *Бо є,
хто впокорює і підносить. 12 Не ори
неправдою проти свого брата, ані не
чини такого другові. 13 Не бажай
брехати всякою брехнею, бо воювання нею не на добро. 14 Не зачислюйся до множества старців, і не повтори слово у своїм благанні. 15 Не
зненавидь тяжке діло, і діло створене
Всевишнім. 16 Не причисли себе до
множества грішників, 17 дуже присмири свою душу, 16 згадай, що гнів
не забариться. 17 Бо помста безбожних – вогонь і черв’як. 18 Не зміни
друга задля некористі ані сталого брата за суфірське золото. 19 Не страть
мудрої і доброї жінки, бо її ласка понад золото. 20 *Не чини зло рабові,
що по правді працює, ані наємникові,
що працює своєю душею. 21 Хай любить твоя душа розумного раба, і не
позбавиш його свободи. 22 *Чи є в
тебе скотина? Наглядай за нею. І якщо тобі є користь, хай зостанеться в
тебе. 23 Чи є в тебе діти? Напоуми їх,
і від молодості схили їхню шию. 24
Чи є в тебе дочки? Дбай за їхнє тіло, і
не чини своє лице радісним до них.
25 Віддай дочку, і будеш тим, що завершив велике діло. І дай її розумному чоловікові. 26 Чи є в тебе жінка
по душі? Не вижени її. 27 *Усім своїм серцем прослав свого батька, і не
забудь материних болів. 28 Згадай,
що через них ти народився, і що їм
віддаси те, що ти від них узяв. 29 Усією своєю душею шануй Господа,
почитай його священиків. 30 Усією
своєю силою полюби Того, що тебе
створив, і не покидай його слуг. 31
Бійся Господа, і прослав священика.
*І йому дай його частку, так як тобі
заповіли від початку, і за переступ, і
дар рамена, і жертву святості, і первоплід святих. 32 І до бідного простягни свою руку, щоб твоє благословення було збереженим, 33 ласка дана перед усяким живим. І над мерцем
не затримаєш ласки. 34 І не відставай
від тих, що плачуть, і ридай з тими,
що ридають. 35 Не лінися відвідати
хворого, бо і цими будеш полюблений. 36 В усіх своїх словах пам’ятай
своє останнє, і навіки не згрішиш.

Глава 8
мат. 5
ниж. 31

кор2. 2
гал. 6

1 Не сварися з сильним чоловіком,
щоб часом ти не впав в його руки. 2
*Не май суперечок з багатим чоловіком, щоб часом не збільшив тобі міри. *Бо багатьох згубило золото і
звихнуло серця царів. 3 Не сварися з
язикатим чоловіком, і не накладай на
його вогонь дрова. 4 І не грайся з ненапоумленим, щоб твої прародичі не
зазнали безчестя. 5 *Не зневажай чо-

8,5

Не ѓ^ри` лжа` на бра'та свое^го, ниже дрђгђ тогоy
сътвори`. не въсхоти` лга'ти вся'коя лжњ`,
во'и^нъство б^о ея не на бл~го” Не чти'ся въ
мно'жествњ ста'рецъ, и^ не повтори` сло'ва въ
мл~твњ свое'и. не възненави'ди трђдна дњла, и^
дњла'нїя эT вы'шняго създана. не премњни
себе къ мно'жествђ грњшникъ, [смири` (дш~ђ
свою ѕњло)5, помяни ја%ко гнњвъ не замедлитъ]6, ја%ко меs нечести'ваго ѓ%гнь и^ червъ” Не
и^змњни дрђга не приѓ^брњте'нїя ради, ни
бра'та прsна зла'томъ сђфирскиM. не лиши'ся
жены премђдры и^ бл~гы, и^б^о блгDть ея паче
зла'та” *Не ѓ^злоби` раба` дњ'лающа въ и%стиннњ, ниже нае'мника дњлающа дш~ею своею”
Раба` разђми'ва да лю'битъ [дш~а твоя]7, [и^]8
не лиши` е^го свободы`” *Є$сть ли т^и ско'тъ посњща'и е^го, и^ а'ще (т^и бђдетъ)9 ключи'мо да
пребђдеT ти. сђть л^и ти ча'да накажи` я&, и^
преклони` эT ю'ности вы'ю и^хъ” Сђть л^и т^и
дще'ри внима'и тњлђ иX и^ не ё^тњша'и к
нимъ лица` свое^го. Вы'дяи дще'рь и^ бђдеши
съврьшивъ дњло вели'ко, и^ мђжеви разђми'вђ
да'ждь ю&” Є$сть л^и т^и жена` по дђши не
и^ждени` ея`” (-)10 *Всњмъ срDцемъ [своиM]11 просла'ви эTц~а свое^го, и^ матернњ болњзни не забђди” Помяни` ја%ко тњмA рожденъ е^си, и чт^о
(и^ма въздаси`)12 (то е^же възе'мъ эT ниX)13” Всею
дш~ею своею говњи гв~и, (-)14 і^е^реи е^го чти`” Всею
силою [своею]15 възлюби` сътворшаh т^я, и^
слђжи'тель е^го не ѓ^ста'ви” Бо'ися г~а и^ просла'ви
і^ере'я. *и^ да'ждь ча'сть [е^го]16 ја%коже заповњдано ти эT нача'ла, и^ ѓ^ согрњше'нїи. и^ дая'нїе мы'ш#ца, и^ жрътвђ ст~ыни, и^ нача'токъ
ст~ыхъ, и^ ни'щемђ простри` рђкђ свою. да (съблюдется)17 блsвенїе твое, блгDть данная преD
вся'кимъ живы'мъ, и^ наD мр~твьцемъ не възъбрани` блгDти. (и^) не лиши'ся эT пла'чющихъ,
и^ съ сњтђю'щими сњтђи” Не лњни'ся посњща'ти боля'ща, и^ сими б^о възлю'бленъ бђдеши. въ всњхъ словесехъ свои^хъ помина'и послњдняя [своя]18, и^ въ вњки не съгрњши'ши”

ниQ л~д
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Глvа, и~”
е свари'ся съ чл~комъ си'лныM, да не когда впадеши в рђцњ е^го” *Не тяжи'ся
съ чл~ком# бога'тымъ, да не когда` ё^тяготи'тъ т^и мњрђ” *Мно'гихъ б^о
погђби` зла'то, и^ срDца цр~емъ ё^клони`” Не свари'ся съ чл~комъ ја^зы'чномъ, и^ не наклада'и на
ѓ'гнь е^го дро'въ” [И$]1 не и^гра'и съ ненака'занымъ,
да не прїимђтъ безъче'стїя прародители твои`.
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*Не поноси` чл~кђ ѓ^браща'ющђся эT грњха`, помяни` ја%ко вси` е^смы` въ ѓ^питемија%хъ” *Не бещести` чл~ка въ ста'рости е^го, и^б^о и^ (ты`
са'мъ състарње^шися)2 ” Не ра'дђися ѓ^ мр~твеци`, помяни` ја%ко вси` ё^мира'емъ” *Не пре'зри повњсти премђдрыхъ, и^ въ при'тчахъ и^хъ живи`. ја%ко эT ни'хъ навы'кнеши наказа'нїе, и^ слђжи'ти вельмо'жаM” Не эTстђпа'и эT за'повњдеи
ста'рецъ, и^б^о тїи навыко'ша эT ѓ^ц~ь свои^хъ.
ја%ко эT ниX навы'кнеши ра'зђма, и^ въ время потребно възDа'ти эTвњтъ” Не въз#гнњща'и ё'глїе
грњшникђ, да не и^згори'ши ѓ^гнеM пла'мени е^го.
не въста'ни эT лица` досади'телева, да не положи'ши ја%ко влаја%нїе въ ё^стњхъ твои^хъ” *Взаи^мъ не даи чл~кђ крњпльшђ себе и а'ще даси`
бђди ја%ко (и^) погђби'въ” (И$) не порђча'ися выше
си'лы свое^я, и^ аще порђчишися ја%ко вдая пецися. не сварися съ сђдїею, по сла'вњ б^о е^го
сђдятъ е^мђ” Съ дръзоM не ходи` на пђть,
ја%ко да не [ѓ^тяготи'тся на тя]3. се'и бо
([творитъ]4 по во'ли своеи)5 и^ бђ'естїю е^го
поги'бнеши” (И$) со ја%ростивымъ не свари'ся, и^
не и^ди` с ни'м# сквозњ пђсты'ню” (преD ѓ^чи'ма б^о
е^го кро'вь ја%ко ничто'же е^сть)6, і^ и^дњже нњсть
по'мощи [т^ђ]7 низложиT т^я” Съ бђиM совњта
не твори`, не и'мать б^о совњта дръжа'ти” ПреD
чюжи'мъ не твори` ничто'же та'ино, не вњси б^о
чт^о сътвориT (ти)” Всякомђ чл~кђ не ја^вля'и
срDца свое^го, (е^гда)8 не възно'ситъ ти хвалы`”

Глvа, џ~”
е ревнђ'и женњ` ја%дръ твои^х# ни наё^чи`
на себе` самого наказа'нїя лђка'ва. не
да'ждь женњ` дш~и своея`, е^же наи^ти` е'и
на крњпость твою” не срњта'и жены`
блђдницы, да не ка'ко впаде'ши в сњти ея”
Къ спњва'ющеи не примњша'ися, да нњкако
ё^вя'знеши в начина'нихъ ея`” дњвы не глядаи
да не когда` съблазни'шися въ похотехъ и^хъ”
Не да'ждь любодњ'ицам# дш~а своея, да не погђби'ши наслњдїя свое^го. не прегляда'и стnњ
гра'дђ, и^ въ пђстыхъ е^го не блђди`. эTврати`
ѓ'ко [свое]1 эT жены` кра'сныя, и^ не глядаи (чюжїя доброты`)2” Въ добротњ же'ньстеи мно'ѕи
съблазни'шася, и^ эT сея дрђжбы ја%ко ѓ%гнь раZгаря'ется” С (мђжа'тицею)3 (эTню'дъ не сњди`)4, и^ не медли` съ нею в [домђ`]5. е^гда не
когда` ё^клонится дш~а твоа на ню`, и^
[дх~омъ]6 си поплъзнешися на па'гђбђ” Не ѓ^ставля'и дрђга старого, новы'и бо нњсть точенъ е^мђ. вино` новое дрђгъ но'въ, а^ще ѓ^беTша'е^тъ со веселїемъ и^спїеши (себњ)7” Не ренђи сла'1061
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ловіка, що відвертається від гріха,
згадай, що всі ми є в епітиміях. 6 *Не
накладай безчестя на чоловіка в його
старості, бо і ти сам постарієшся. 7
Не радій мертвим, згадай, що ми всі
вмираємо. 8 *Не нехтуй мовою мудрих, і живи в їхніх притчах. Бо від
них навчишся напоумлення і як послужити вельможам. 9 Не відступай
від заповідів старців, бо і ті навчилися від своїх батьків. Адже від них
навчишся розуму і як в часі потреби
дати відповідь. 10 Не запалюй вугілля грішникові, щоб ти не згорів
вогнем його полум’я. 11 Не вставай
від лиця образливого, щоб не поклав
ти, наче розбурханість, в твої уста. 12
*Не позичай чоловікові сильнішому
від себе, і якщо даси, будь як і той,
що втратив. 13 І не заручайся понад
свою силу, і якщо заручишся, дбай як
той, що дає. 14 Не сварися з суддею,
бо його судитимуть за його славою.
15 З смільчаком не ходи дорогою,
щоб він на тобі не отяжів. Бо він
чинить за своєю волею, і згинеш в
його безумності. 16 І зі злосливим не
сварися, і не ходи з ним крізь пустиню. Бо кров перед його очима є
наче ніщо, і де немає помочі, там він
тебе скине. 17 З безумним не твори
наради, бо не зможе ради дотриматися. 18 Перед чужим не чини нічого
таємного, бо не знаєш, що тобі зробить. 19 Не виявляй кожній людині
своє серце, коли не приносить тобі
хвали.

Глава 9
1 Не ревнуй жінці твоїх нідр, ані
не навчися сам злого напоумлення. 2
Не дай жінці свою душу, щоб вона не
наступила на твою силу. 3 Не зустрічайся з розпусною жінкою, щоб часом ти не впав у її засідки. 4 Не приставай до співачки, щоб вповні ти не
погряз в її починах. 5 Не задивляйся
на дівчат, щоб часом ти не згіршився
в їхніх похотях. 6 Не дай блудницям
свою душу, щоб ти не знищив свого
насліддя. 7 Не оглядай стіни міста, і
не блукай в його пустих місцях. 8
Відверни своє око від красивої жінки, і не оглядай чужої краси. Численні згрішилися красою жінки, і від цієї
дружби розгоряється, наче вогонь. 9
З заміжньою жінкою зовсім не сиди, і
не барися з нею в домі, щоб часом до
неї не прихилилася твоя душа, і духом твоїм посковзнешся в погибель.
10 Не покидай старого друга, бо новий не є такий самий як він. Новий
друг – нове вино, коли постаріється, з
радістю його вип’єш. 11 Не ревнуй
славі грішника, бо не знаєш яким
буде його кінець. 12 Не милуйся тим,
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що миле безбожним. Згадай, що аж
до аду не оправдаються. 13 Далеко
відступи від людини, яка має владу
вбивати, і не почнеш боятися
смертного страху. І, якщо приступиш, не гріши, щоб не забрав він
твоє життя. Пізнай, що посеред засідок проходиш, і ходиш на баштах
міста. 14 За твоєю силою розглядай
свого ближнього, і радься з мудрими. 15 З розумними хай буде
твій роздум і вся твоя розповідь – в
законі Всевишнього. 16 Праведні
мужі хай вечеряють з тобою, і в
господньому страсі хай буде твоя
похвала. 17 В руках майстрів діло
похвалиться, і найстарший з народу
мудрий у своєму слові. 18 Страшний у своєму місті язикатий чоловік і нагальний словами буде зненавидженим.

вњ грњшника, не вњ'си б^о чт^о бђдетъ конецъ е^го”
Не и^зволи и^зволе'нїя нечести'выхъ, помяни` ја%ко
даже до а'да не ѓ^правда'ются. дале'че эTстђпи` эT
чл~ка и^же и%мать вла'сть ё^бива'ти, и^ не боя'тися
начнеши страха смр~тна. и^ а^ще пристђпиши не
съгрњша'и, да не эTи^меT живота` твое^го” Познава'и
ја^ко по'средњ сњти минђ'еши, и^ по забра'лоM града
хо'диши. по крњпости твое'и сматря'и (и%скреняго
свое^го)8, и^ съ премђдрыми съвњщава'и. съ разђми'выми бђди размышле'нїе твое, и^ вся` по'вњсть
твоя в зако'нњ вы'шняго. мђжи пра'веднїи да вече'ряютъ с тобо'ю, и^ въ стра'сњ гн~и бђди хвала`
твоя. в (рђка'хъ)9 хђдогихъ дњло похва'лено быва'етъ, и^ старњи людїи премђдръ въ словеси свое^мъ” Стра'шенъ въ' градњ своеM мђжъ ја^зы'чен#,
и^ дръзыи словесы` [-]10 възненави'дњнъ бђдетъ”

Глава 10

Глvа, і~”

1 Мудрий суддя напоумить свій
народ, і володіння розумного буде
справним. 2 Якими будуть судді
його народові, такими і його слуги,
і яким буде володар для міста, такими і всі мешканці в ньому. 3 Ненапоумлений цар нищить свій народ, і міста заселяються сильних
мудрістю. 4 В господній руці влада
землі. І Він підніме потрібного на
ній в час. 5 В господній руці добра
дорога чоловіка, і на лице книжника покладуть свою славу. 6 *В
усякій правді не держи гніву на
свого ближнього, і не чини нічого в
ділах досади. 7 Гордість зненавиджена перед Богом і людьми, і обох
перевищує неправедність. 8 Царство переводиться від народу до народу через неправедність і досади
маєтків. 9 Чому виноситься земля і
попіл? Бо в житті я викинув його
нутрощі. 10 Довгу хворобу вирізає
лікар – і сьогодні він цар, а завтра
помре. 11 І коли чоловік помре, його успадкують і гади, і звірі, і черви. 12 Початок гордості чоловіка –
відступити від Господа. І його серце відступило від Того, що його
створив. 13 Адже початок гордості
– гріх. І хто його держить, охопить
гидоту. Через це Господь не прославив напади, і знищив його до кінця. 14 Господь знищив престоли
князів і замість них посадив лагідних. 15 Господь виполов коріння
народів і замість них посадив смиренних. 16 Господь знищив країну
народів і вигубив їх аж до основ
землі. 17 Він вигубив їх, забрав від
них і усунув з землі їхню пам’ять.
18 Гордість не створено для людей
ані гнів люті в родах жінок. 19 Яке
чесне насіння? Насіння людини. Я-

ремђдръ сђдїя)1 ка'жеT лю'ди своя, и^
влDчьство разђмиваго ё^чинено бђдетъ.
ЈА/коже бђдђтъ сђдїи` лю'деM [е^го]2, таки
и^ слђ'гы е^го. и^ ја%коже бђдетъ влDка гра'дђ, (тацы и^) вс^и живђщїи в немъ” Цр~ь ненаказанъ погђбля'етъ лю'ди своя, и^ грады ё^селя'ются премђдростїю силныхъ” В рђцњ гн~и
власть земли, и^ подобнаго въздви'гнетъ въ
время на не'и. в рђцњ гн~и бл~гое ше'ствїе мђжа,
и^ на лице кни'жника возложатъ сла'вђ свою. *во
вся'кои (пра'вдњ)3 не дръжи гнњ'ва на и^скреняго
[свое^го]4, и^ не твори ничесоже въ дњлехъ досажденїя” Възненавидњна преD (бм~ъ)5 и^ чл~кы гордыни, и^ эT ѓ'боиX престђпиT непра'веDне” Црsтво эT
ја^зы'ка въ ја^зы'къ преводи'тся непра'вды дњльма, и^ досажденїя (-)6 и^мњнїи. (-)7 почто ся
гордитъ земля и^ пепелъ, ја%ко въ животњ
и^звергохъ ё^тро'бђ е^го” длъгђю бо'лесть [эTсњка'етъ]8 [вра'чъ]9, и^ цр~ь дньs (а^)10 ё'тро ё%мретъ,
и^ е^гда ё%мретъ чл~къ наслњдяT [и&]11 (и^) гади и^
ѕвњри и^ чрьвїе” Нача'токъ горды'ни чл~кђ эTстђпа'ющђ эT г~а, и^ эT сътворшаго и& эTстђпи срDце
е^го, ја%ко нача'токъ горды'ни грњхъ, и^ деrжа'и е^го
ѓ^дръжитъ сквернђ” Сего ради (не) прослави г~ь
наведе'нїя, и^ (и^) разврати [(е&)12 до конца]13”
Прsтлъ князе'и низложи' г~ь, и посади смиренныя
в нихъ мњсто” [Ко'рень]14 ја%зы'къ и^сторже г~ь, и^
всади смиренныя в нихъ мњсто” Зе'млю ја^зыk
разврати г~ь, и^ погђби ихъ до ѓ^снова'нїя земля`. (погђби ю& и^зятъ эT нихъ)15, и^ престави
эT земля па'мять и^хъ” Несозда'на бысть чл~комъ гордыни, н^и гнњвъ ја%рости рожDенїеM же'нъ”
Сњмя чsтно кое` сњмя чл~че, сњмя чsтное кое
[боя'щеся]16 г~а. сњмя беZчестное кое` сњмя чл~че
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сњмя безъчестное кое` [престђпа'ю^щее]17 за'повњди” Посредњ бра'тїа старњи и^хъ че'стен#, и^
боя'щися г~а преD ѓ^^чима е^го” (-)18 [Бога'тъ]19 и^
[сла'венъ]20 и^ нищъ, похва'ла и^хъ страхъ гн~ь.
неправеDно (е^сть) ё^каря'ти нища разимива, и^
не подобно е^сть слави'тђ мђжа грњшника”
Вельмо'жа и^ сђдїя и^ силнїи сла'вни бђдђт#, и^
нњсть и^хъ н^и е^ді'нъ вя'щїи боа'щагося г~а.
рабђ разђмивђ свобоDнїи поработаюT. и^ мђжъ
хи'тръ не поропщетъ. не мђдри'ся твори'ти
дњ'ла свое^го, и^ не сла'ви себе въ время тђги
[-]21” Лђче дњлая'и [-]22 въ всеM, неже ходя'и
[и]23 славя'ися и^ лишая'ся хлњ'ба” Ча'до кро'тостїю просла'ви дш~ђ свою, и^ дажDь е'и честь
противђ са'нови ея`” Съгрњша'ющаго въ дш~ђ
е^го кт^о ѓ^правдиT, (и^ли)24 кт^о просла'витъ
бечествђ'юща животъ сво'и” *Ни'щїи славиM
е^сть хђдожества ради свое^го, и^ бога'тыи славимъ е^сть богатьства ради свое^го” Прославля'и же ся в нищетњ, и^ въ бога'тьствњ
коликощи. и^ (прославленыи)25 въ богатьствњ
и^ в нищетњ коликощи”

Глvа, а~і”
ремђдрость* смиренаго възнесетъ главђ` е^го, и^ посредњ вельмо'жъ поса'диT е^го”
Не похвали чл~ка въ красотњ е^го, и не
бђ'ди т^и ме'рзоk чл~к# видњнїемъ е^го”
Ма'ла (е^сть) въ пернатыX пчела, и^ начатокъ
сла'дости плоD ея`. *въ ѓ^дња'нїи ры'з# не похвали'ся, и^ въ дн~ь сла'вы не превъзносися. ја%ко
ди'вна дњ'ла гн~я, и^ (не ё^таяTся)1 дњ'ла е^го
преD чл~кы” Мно'ѕи мђчи'тели сњдоша на (земли`)2, незна'емыиy ё^вя'зеся вњнцем#. мно'ѕи силнїи ё^корени бы'ша ѕњло, и^ сла'вни (сђще) предани бы'ша в рђки и%нXњ” Пе'рвње неже и^спыта'еши не зазираи, разђмњи прьвње (тогда'
же)3 запрњща'и” Пр'ьвње даже не слы'шиши не
эTвњщаваи, и^ (не влага'ися въ средђ бесњды)4” ѓ^ вещи ја%же т^и нњсть на потребђ не
тяжи'ся, и^ на сђдњ грњшникъ не сњда'и”
Чадо вс^я дња'нїя да не бђдђтъ ѓ^ мноѕњ,
а^ще ё^мно'жиши не не бђ'деши пови'ненъ. и^
а'ще (с^е) го'ниши не пости'гнеши, и^ не ё^течеши бњжа`” Є$сть трђжда'яися и^ потя'ся и^
тщася, и^ тольма па'че лиша'яся” Є$сть
сла'бъ [-]5 требђя застђпленїя, лиша'яися
(ё^крњпляеTся)6 и^ нищета и^зобилђ'етъ. и^ ѓ'чи гн~и призрњста е^мђ въ бл~гая, и^ въздви'же и& эT смире'нїа е^го. и^ възнесе гла'вђ е^го, и^
диви'шася ѓ^ немъ мно'ѕи” *добро` и^ зл^о жи1063
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ке чесне насіння? Ті, що бояться Господа. Яке нечесне насіння? Насіння
людини. Яке нечесне насіння? Ті, що
переступають заповіді. 20 Посеред братів їхній старшина чесний, і ті, що
бояться Господа, перед його очима. 22
Багатий і славний і бідний, їхня похвала – господній страх. 23 Неправедно
є докоряти розумному бідному, і не годиться прославляти чоловіка-грішника.
24 Вельможа, і суддя, і сильний будуть
славними. І немає від них ні одного
більшого від того, хто боїться Господа.
25 Мудрому рабові служитимуть вільні, і розумний чоловік не нарікатиме.
26 Не мудруй, щоб чинити своє діло, і
не прославляй себе в часі біди. 27 Кращий, хто працює в усьому, ніж, хто
ходить і хвалиться і позбавлений хліба.
28 Дитино, лагідністю прослав свою
душу, і дай їй честь за її саном. 29 Хто
оправдає Того, хто грішить проти його
душі? І хто прославить того, що зневажає своє життя? 30 *Бідний прославляється через свою розумність, і багатий прославляється через своє багатство. 31 Хто ж прославляється в бідноті і в багатстві, наскільки більше? І
прославлений в багатстві і в бідності
скільки?

Глава 11
1 *Мудрість покірного вивищить його голову і посеред вельмож його посадить. 2 Не похвали чоловіка в його
красі, і хай не буде тобі мерзенною
людина задля його виду. 3 Малою є
бджола поміж опереними, і її плід –
початок солодкості. 4 *В одяганні одежі не хвалися, і в день слави не підносися, бо господні діла подиву гідні, і не
затаяться його діла перед людьми. 5
Численні володарі сіли на землю, незнаний був увінчаний вінцем. 6 Численні сильні були дуже впокорені, і,
будучи славними, були видані в руки
інших. 7 Скоріше ніж дослідиш, не
звинувачуй. Вивідай перше, тоді ж картай. 8 Не відповідай раніше ніж почуєш, і не вступай посеред розмови. 9
Не сперечайся за діло, яке тобі не є потрібне, і не сідай на суді грішників. 10
Дитино, хай всі діла не будуть на-довго. Якщо помножиш, не будеш без вини, і якщо за цим гнатимешся, не осягнеш, і втікаючи не втечеш. 11 Є той,
що трудиться, і пітніє, і старається, і
радше більше позбавлений. 12 Є слабий і потребуючий заступництва, позбавлений він кріпиться, і біднота процвітає. І господні очі поглянули на нього на добро, і Він його підвів з його
пониження 13 і підняв вгору його
голову. І численні були ним здивовані.
14 *Добро і зло, життя і смерть, біднота і багатство є від Господа. 17
Господній дар зостається побожним, і
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його милість буде помічною навіки. 18 Є, хто багатіє стриманістю і
своєю скупістю, – і це частина його
винагороди. 19 *Коли він скаже: Я
знайшов спочинок і тепер їстиму з
моїх дібр. І не знає, який час прийде, і залишить їх іншим, і помре. 20
Стій у своєму завіті і бесідуй у
ньому, і постарійся у своєму ділі.
21 Не дивуйся ділами грішника, вір
же Господеві і залишайся у своєму
труді, бо легким є перед господніми очима нагло бідного збагатити. 22 Господнє благословення на
користь праведного, і в швидкій
годині зацвіте його благословення.
23 Не кажи: Яка мені потреба і яке
мені добро буде відтепер? 24 Не
кажи: Досить мені. Від чого відтепер зазнаю зло? 25 В доброму дні
немає згадування зла, а в злому дні
згадається добро. 26 Бо легко перед
Богом в дні смерті віддати людині
за його дорогою. 27 Злі часи забуття дають їжу, і в кінці людини
відкриття його діла. 28 Перед
смертю ж не називай блаженним ні
одного, бо чоловік пізнається через
його дітей. 29 Не вводи до свого
дому кожного чоловіка, бо численні затії обманливого. 30 Так як перепелиця ловиться в коші, так
серце гордого, так як наглядач дивиться за падінням. 31 Бо хто добро
повертає на зло, кладе пастку, і на
доброчинців покладе пляму. 32 Вугілля множиться від іскри вогню, і
чоловік-грішник насідає на чужу
кров. 33 Бережися злочинця, бо робить зло, щоб колись часом не дав
тобі пляму навіки. 34 Посели чужого у своєму домі, і він заколотом
знищить і відчужить тебе від твоїх
власних.

Глава 12

гал. 6

1 Якщо чиниш добро, знай кому
робиш, і буде ласка твоїм добрам. 2
Зроби добро побожному – і знайдеш віддачу, і якщо не від нього, то
від Всевишнього. 3 Не буде добра
тому, що перебуває в злі і не дає
милостині. 4 *Дай побожному і не
заступайся за грішника. 5 Зроби добро покірному, а не дай безбожному, затримай від нього хліб і не дай
йому, щоб тим тебе не здолав. Бо
подвійне зло знайдеш в усіх добродійствах, які йому зробиш, 6 бо і
Всевишній зненавидів грішників і
безбожним віддасть помсту. 7 Дай
доброму, і не заступайся за грішника. 8 Друг не помститься в добрах, і ворог не сховається в злі. 9
Коли чоловік буде в добрі, його вороги є в смутку, і в злах відлучить-
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вотъ и^ смр~ть нищета и^ богатьство эT г~а
е^сть” (-)7 даанїе гн~е пребыва'етъ бл~говњрныM, и^
бл~говоленїе е^го [ё^пра'виTся въ вњки]8. е^сть богатя'ися ё^держа'нїем# и^ скђпостїю свое'ю, и^ сїя
часть м#зды еh. *внегда` рещи е^мђ ѓ^брњтохоM поко'и, и^ нн~њ ја%мъ эT бл~гъ мои^хъ. и^ не вњсть
кое` время прїидетъ, и^ ѓ^ста'виT я& и%нњмъ и^
ё'мреT. стани въ завњтњ свое^мъ и^ бесњдђи в
немъ, и^ в дњлњ свое^мъ ѓ^бетшаи, не дивися
дњлоM грњшника. вњрђи же гв~и и^ пребыва'и въ
трђдњ свое^м#. ја%ко ё^добно е^сть преD ѓ^чима
гн~има, внезаа'пђ ѓ^богати'ти ни'щаго” Блsве'нїе
гн~е на м#здњ правеDнаго, и^ въ ча'съ скоръ процветђтъ [блsвенїя]9 е^го” Не рцы ка'я м^и потреба
е^сть, и^ кое (м^и добро` эTселњ бђдетъ)10” Не рцы
довлњеT м^и (-)11 чимъ эTселе ѓ^злоблю'ся. въ дн~ь
до'бръ нњсть воспомина'нїе зла`, (-)12 въ дн~ь же
золъ [-]13 помянеTся добро`” ЈА/ко ё^добно е^сть преD
(бм~ъ)14 въ дн~ь смр~ти возда'ти чл~кђ проти'вђ
пђти е^го” ѓ^злобленїе времени забы'тїе тво'риT
пи'ща, и^ въ сконча'нїе чл~ка эTкрытїе (дњ'ла)15
е^го” ПрежDе смр~ти не блажи` н^и е^ді'ного же, (и^б^о)16
ча'ды е^го познаn бђдеT мђж'ъ” Не вся'кого чл~ка
въведи въ до'мъ свои, мно'га б^о (сђть) лая'нїя
льстиваго. ја%коже ря'бка ло'вится в кошницы.,
та'коже срDце гордаго” (ЈА/коже)17 съгляDникъ назира'етъ пада'нїя, до'брое б^о на' зло ѓ^браща'я поDсадђ тво'рит#, и^ на добры'ядњтели възложи'тъ
порокъ” эT и^скры ѓ^гненыя ё^множа'ется ё'глїе,
и^ чл~къ грњшникъ на кровь (чюжђ) жела'ет#” Блюдися эT злодњя зло` б^о съдњваеT, е^гда некогда
порокъ (да'сть т^и въ вњки)18” Всели тђждаго
въ до'мъ (свои) и^ развратитъ (-)19 мятежеM, и^
тђжда т^я сътворитъ твои^хъ т^и”

лkђ в~і

Глvа, в~і”
ще добро` сътвори'ши разђмњи комђ твори'ши, и^ бђдетъ блгDть бл~гыM твоиM” добро` сътвори бл~говњрномђ, и^ ѓ^бря'щеши
въздаа'нїе, да а^ще не эT него` то эT вы'шняго. не бђдетъ добро` прилежа'щемђ въ зл^о,
и^ (не пода'ющемђ млsтыни)1. *даждь бл~говњрномђ и^ не застђпа'и грњш#ника, добро` сътвори
смиренномђ а^ не да'ждь нечести'вомђ” Възбрани`
хлњба [е^мђ]2 и^ не да'ждь е^го, да не тMњ т^я
премо'жетъ” сђ'гђба б^о зл^а ѓ^бря'щеши въ всњхъ
блазњхъ ја^же а^ще сътвори'ши е^мђ” ЈА/ко [-]3
вы'шнїи възненавидњ грњшники и^ нечестивыM
возда'сть ме'сть” (-)4 даждь бл~гомђ и^ не застђпа'и грњшника. не мщенъ бђ'детъ въ бла'ѕњ
дрђгъ, и^ не скрыеTся въ злы'хъ врагъ. е^гда` въ
добрњ (бђдетъ) мђжъ, вра'ѕи е^го в печа'ли
1064
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(сђть), и^ въ злњ` е^го [-]5 дрhђ разлђчиTся” Не и%ми
вњры врагђ свое^мђ въ вњки, ја%коже б^о мњ'дь
ѓ^ржа'вње^тъ тако [и^]6 зло'ба е^го. и^ а'ще смирится т^о пои^детъ пони'кши ѓ^ста'ви дш~ђ
свою`, и^ хранися эT него. и^ бђдеши е^мђ ја%ко ѓ^цыщено зерцало, и^ разђмњ'еши ја%ко не до конца
ѓ^ржавњлъ. не поста'ви е^го ё^ себе`, да не възринђвъ т^я ста'неT на мњстњ твоеM” не посади
е^го ѓ^де'снђю себе`, да не пои%щетъ когда` сњда'лища твоего. и^ на по'слњдь разђмњ'еши словеса`
моа`, и^ ѓ^ гл~њ моеM ё^милишися” (Не съвя'зђи
два'щи грњха, въ е^ді'номъ б^о не и^звинишися).
кт^о поми'лђетъ ѓ^баа'нники (и^) змїемъ ё^секнена, и^ всњхъ пристђпа'ющихъ къ ѕвњреM” Та'коже
ходя'щаго съ мђжемъ грњшникомъ, и^ примњша'ющагося грњсехъ е^го” Ча'съ с тобо'ю пребђдеT,
и^ а^ще ё^клони'шися не сътръпиT. ё^стнама свои'ма ё^сладится враh, [и^ мно'го пошепчетъ, и^
речетъ (-)7 добро` гл~я]8” [ѓ^чима свои'ма прослезится [-]9 и^ срDцемъ свои^мъ съвњтђ'етъ вринђти т^я в ровъ]10, и^ е^гда ѓ^бря'щетъ время не
насы'тится кро'ве” А$ще сря'щетъ т^я зло`, (т^ђ
ѓ^бря'щеши е^го прьвње себе`)11, и^ ја^ко помага'я
проразитъ пя'тђ твою. [покива'етъ главо'ю свое'ю]12 и^ въсплещетъ рђка'ма свои'ма, и^ мно'го пошепчетъ (-)13 и^змњнитъ лице е^го”

Глvа, г~і”
асая'ся пеклњ ѓ^черниTся, и^ ѓ^бща'яся
гордомђ точенъ е^мђ бђдеT” Бремене па'че
себе не въздвижи, и^ крњпльшђ [и^ богатњ'ишђ себе`]1 не ѓ^бща'ися” Кое' причастїе горнъцђ с котломъ, то'и б^о приразится и
то'и съкрђшиTся” бога'тыи ѓ^би'дђ тво'ритъ и^
се'и приразгнњва'ется, ни'щїи (б^о) ѓ^би'димыи (-)2
самъ примолиTся. а^ще ключимъ бђ'деши кђе^тъ
на' тя, а^ще лишенъ бђдеши ѓ^ста'витъ т^я.
а^ще л^и и%маши поживеT с тобо'ю, і^ и^стощитъ
т^я и^ самъ не поболитъ. (а^ще требњ бђдетъ
т^и)3 эTльститъ т^я и^ въсмње^тъ ти ся, и^
да'сть т^и надеждђ въз#гл~етъ т^и до'брњ” И$ речеT
т^и е%сть л^и ти` чт^о требњ, и^ посрамиT т^я
бра'шномъ свои^мъ, до'ндеже и^стощитъ т^я
два'щи и^ли трищи. и^ напослњдок# порђга'етъ
ти ся, потоM ѓ^зриT т^я и^ ѓ^ста'витъ т^я, и^
главо'ю свое'ю покива'етъ на' тя” Внима'и (и^) не
заблђди, да не смиришися въ [веселїи]4 свое^мъ”
Є$гда` т^я си'лныи призовеT эTстђпа'и, и^ толи'ко
паq [призовеT т^я]5. не напада'и да не эTринешися, и^ не (ста'и эTдалече)6 да не забвеn бђдеши. не належи ра'венъ бы'ти с ниM, и^ не вњрђи
множа'ишимъ словесемъ е^го. мно'гою (-)7 бе'сњдою
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ся його друг. 10 Не вір своєму
ворогові навіки. Бо так як ржавіє
мідь, така і його злоба. 11 І якщо
буде впокореним, то піде зігнутим.
Він покинув свою душу, і бережися
його. І будеш йому як чисте дзеркало, і пізнаєш, що не заіржавів до
кінця. 12 Не постав його при собі,
щоб, скинувши тебе, не став він на
твоєму місці. Не посади його по
правиці себе, щоб не пошукав часом твого крісла. І вкінці зрозумієш
мої слова, і будеш доторкнутий моїм словом. Не зв’язуй двічі гріх, бо
в одному не виправдаєшся. 13 Хто
помилує ворожбитів і вкушеного
змієм, і всіх, що приступають до
звірів, 14 також того, хто ходить з
чоловіком-грішником і що пристає
до його гріхів? 15 Годину побуде з
тобою, і якщо відхилишся, не стерпить. 16 Своїми устами ворог насолодиться, і багато шептатиме, і скаже добро говорячи, просльозиться
своїми очима, і радиться своїм серцем, щоб кинути тебе у рів. І якщо
знайде час, не насититься кров’ю.
17 Якщо тебе зустріне зло, там його знайдеш раніше від себе. І як помічник воно запне твою п’яту. 18
Киватиме своєю головою, і заплескає своїми руками, і багато шептатиме, змінить його лице.

Глава 13
1 Хто доторкнеться до смоли,
стане чорним, і хто спілкується з
гордим, стане таким, як він. 2 Не
піднімай тягар, що більший від тебе, і не спілкуйся з сильнішим і багатшим від себе. Яка спорідненість
горнця з котлом? Бо той вдариться
і той розіб’ється. 3 Багатий чинить
образу, і цей розлютиться, а бідний
зобиджений сам ублагає. 4 Якщо
будеш корисним, кує на тебе, якщо
будеш позбавленим, покине тебе. 5
Якщо ж маєш, житиме з тобою, і
випорожнить тебе, і сам не вболіватиме. 6 Якщо буде тобі потрібним,
обманить тебе і насміється з тебе, і
дасть тобі надію, гарно до тебe заговорить, і скаже тобі: Чи в тебе є
те, що потрібне? 7 І засоромить тебе своєю їжею, аж доки не випорожнить тебе двічі або тричі, і на
кінець наглумиться над тобою, потім погляне на тебе і покине тебе, і
покиває проти тебе свою головою.
8 Стережись і не заблуди, щоб ти
не був упокорений у твоїй веселості. 9 Коли тебе покличе сильний,
відступай, і стільки більше тебе
прикличе. 10 Не нападай, щоб ти не
був відкинутим, і не стань здалека,
щоб ти не був збутим. 11 Не напо-
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лягай бути рівним з ним, і не вір його
численним словам. Численною бесідою він тебе випробує і випитає тебе,
як той, що насміхається. 12 Той, хто
не зберігає слів, є немилосердним, і
не пощадить попустити в злобі і в
кайданах. 13 Бережися і дуже важай,
бо ходиш з твоїм упадком. 14 Всяке
животне любить подібне до себе, і
всяка людина – свого ближнього. 16
Всяке тіло збирається за родом, і чоловік пристане до подібного до нього. 17 *Що спільного вовкові з ягням? Так і грішникові з побожним.
18 Який мир між гієною і псом? І
який мир багатому з бідним? 19 Лов
левів – дикі осли в пустині. Так
пасовиська багатих – бідні. 20 Гордому впокорення – гидота. Так багатому бідний – гидота. 21 Багатий розхитаний скріплюється друзями, а як
бідний упаде, буде відКинутий друзями. 22 Як впаде багатий, багато
заступників говорили вимовлене і
його оправдали. Бідний же упав – і
його покарали, вимовив розумне – і
не дали йому місця. 23 Багатий сказав – і всі замовкли, і підняли вгору
його слово аж до хмар. Бідний заговорив – і всі сказали: Хто є цей?
Якщо спотикнеться, знову його перевернуть. 24 Добрим є багатство, в якому немає гріха. І знову поганою є
біднота в устах безбожних. 25 Людське серце міняє своє лице або на добро, або на зло. 26 Слід серця в добрі
– спокійне лице, знаходження притчей – роздуми з трудом.

Глава 14
1 *Блаженний чоловік, який не
спотикнувся своїми устами і не був
зачеплений болем гріха. 2 Блаженний, якого не оскаржила його душа, і
який не відпав від своєї надії. 3 Хульному чоловікові не є добрим багатство, і не є добре воно зависливій людині. 4 Бо хто збирає своїй душі, збирає іншим, і його добром інші насолодяться. 5 Хто собі поганий, кому
буде добрий? І не розвеселиться в усьому своєму маєтку. 6 Немає гіршого від того, хто собі заздрить, і це
віддача за його злобу. 7 Хоч і робить
добро, робить в забутті, і вкінці винесе свою злобу. 8 Хто оком заздрить, і хто відвертає лице, і хто нехтує душами, є лукавий. 9 *Око захланного не насичується частиною, і
погана образа висушує душу. 10 Лукаве око завидюче, і в хлібі, і в столі
його з браком. 11 Дитино, як маєш,
чини собі добро і гідно приноси Господеві приноси. 12 Згадай, що смерть
не бариться, і завіт аду не був тобі
показаний. 13 *Доки ти не помреш,
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и^скђситъ т^я, и^ ја%ко смњя'ся и^спыта'етъ
т^я” БеZмлsтивъ (е^сть) не съблюда'яи словеs, и^
не пощадитъ ѓ^слабити ѓ^ зло'бњ и^ ѓ^ ё'заX”
Съблюди и^ внима'и ѕњло, ја%ко с паденїемъ
свои^мъ хо'диши” (-)8 Всяко животно лю'битъ
подобнаго себњ, и^ всякъ чл~къ и^скреняго
свое^го” Всяка пло'ть по родђ ся събира'етъ, и
подобнњмъ себњ прилепиTся мђжъ” *Ка'я
ѓ^бщина во'лкђ съ а%гнецемъ, та'коже (и^) грњшникђ съ бл~говњрнымъ” Кїи ми'ръ ё^е'нњ съ
ўом#, и^ кїи ми'ръ бога'томђ съ ё^бо'гимъ”
Ловъ львовъ ѓ^нагри въ пђсты'ни, та'коже па'жити бога'тымъ ё^богїи” Мерзоко го'рдомђ
смиренїе, сице мерзокъ бога'томђ ни'щїи. богаT
колњ'бляся ё^твержае^тся дрђги, ё^богїи же
спадеся прирњянъ бђдетъ дрђ'ги” Бога'тђ
съблажньшђся мно'ѕи застђпници гл~аша, и^зреченная и^ ѓ^правда'ша е^го. ё^богїи (же) съблазнися и^ припретиша е^мђ, и^звњща ра'зђмъ и^
не даша е^мђ мњста” Бога'тыи возъгл~а и^ вс^и
ё^молча'ша, и^ слово е^го възнесоша до ѓ^блакъ”
Оу^богїи возъгл~а и^ (вс^и) рњша кт^о сеи (е^сть),
а^ще преTкнется пакы возвратятъ и&. добро`
е^сть богаTство в немже нњсть грњха, и^ (паки)
зл^о (е^сть) нищета въ ё^стXњ нечестивыхъ.
срDце чл~ческо и^змњня'етъ лице свое, любо на добро` любо на зло`. слњдъ сръдеченъ въ добрњ
лице` тихо, (-)9 и^зъѓ^брњтенїе приTчеи послђшанїя съ трђдомъ”

Глvа, д~і”
лж~енъ* мђж'ъ и^же не съблазни'тся ё^стна'ма свои^ма, и^ не ё^мили'ся в# печа'ли
грњха. бл~женъ е^мђже не зазрњ дш~а е^го,
і^ и'же не спаде эT наде'жди свое^я. мђж'еви хђ'лнђ не лњ'по (е^сть) бога'т#ство, и^ чл~кђ
зави'дливђ (не лњ'по е^сть ѓ^но)1” Събира'яи (б^о
дш~а своя)2 (и%нњмъ събира'етъ)3, и^ въ добрњ
е^го (и^нїи насладя'тся)4” И$же [себњ ѕоl]5 комђ
до'бръ бђ'детъ, и^ не възвеселиTся въ (все'мъ)
и^мњ'нїи свое^мъ” Зазри'вомђ себњ нњсть злњ'иша, и^ с^е възда'нїе зло'бы е^го” А$ще и^ добро тво'ритъ в забы'тїи тво'ритъ, и^ на послњ'дь и^знесе'тъ зло'бђ свою” Лђка'въ (е^сть) завидя'и ѓ%комъ, [и^]6 эTвраща'яи лице и^ презряи дш~а”
*(ѓ%ко лихои%мца)7 не насыща'ется ча'сти, и^ ѓбида лђка'ва и^з#сђша'етъ дш~ђ” ѓ%ко лђка'во зави'дливо (и^) ѓ^ хлњбњ, и^ (на трапе'зњ е^го скђденъ)8” Ча'до ја%коже и%маши добро твори себњ, и^
приноше'нїя гв~и досто'ино принеси” Помяни
ја%ко смр~ть не замедлитъ, и^ завњтъ а^довъ
1066

к~ криM ѕ~

ниQ џ~і
і^а%коv г~

приT к~з

14,13
выj д~
товиg д~
лkђ д~і

і^саїа м~
і^а%коv а~
а~ пеTр а~

Мудрість Ісуса, Сирахового Сина

не показа'нъ т^и быs” *даже не ё^мерши т^ы
добро сътвори дрђ'гђ, и по крњ'пости свое^и простри
и^ да'жDь е^мђ. не лиши'ся эT (дн~е добра)9, и^ ча'сть
жела'нїя бл~га да не пре'идетъ тебе” Не [и%нњмъ]10
л^и ѓ^ста'виши притяжа'нїя твоя и^ трђды
твоа. въ раздњле'нїе жре'бїа да'ждь и^ възми, и^
просвњти дш~ђ свою, ја%ко нњсть въ а%дњ и^ска'ти
пи'ща” *Вся'ка плоT ја%ко ри'за ѓ^бет#ша'етъ, завњтъ б^о эT вњка смр~тїю ё^моря'етъ. ЈА/ко
ли'стъ расплоща'яся на древњ частњ, ѓ%въ ё^бо
спадаетъ дрђгїи прозябаеT” та'коже [и^]11 ро'дъ пло'ти и^ кро'ви. ѓ%въ ё^мира'етъ ѓ%въ же роди'тся.
вся'ко дњ'ло гнїю'ще прехо'дитъ, и^ дњ'лаяи (-)12 с
ни'мъ эTидетъ” Бл~женъ мђж'ъ и^же ([ё%мретъ]13
въ премDђрости)14, і^ и'же въ ра'зђмњ свое^мъ
препи'рается” Размышля'а пђти е^я въ срDцы
своеM, и^ въ сокро'вищихъ е^я` разђмњеTся” И$зыди
въ слњдъ е^я` ја%ко слњдникъ и^ на пђтњхъ е^я`
присяди” Принича'я скво'ѕњ ѓ^ко'нце е^я`, и^ на
две'рехъ е^я` спослђша'и” ѓ^бита'яи близъ до'мђ
е^я`, и^ въбїет# ко'лъ въ стњнђ е^я`” Поста'ви
скљ=нїю свою въскра'и е^я`, и^ ѓ^битаеT въ ѓ^би'тели
бл~гиX” Положи'тъ ча'да своя въ покро'вњ е^я, и^
поD вњтми е^я` въдво'рится” Покры'ется е^ю эT
зно'я, и^ въ сла'вњ ея` ѓ^бита'ти бђдетъ”

Глvа, е~і”

мgа д~
і^юD д~
і^ѓ^аn д~
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мgа џ~і

і%ереMя к~а

оя'ися г~а сътво'ритъ сїе, и^ держа'и зако'нъ пости'гнеT ю&. и^ сря'щеT е^го ја%ко
мт~и, и^ ја%ко жена` дњв#ства прїимеT и&”
*Оу^хлњби'тъ е^го хлњбоM ра'зђма, и^ водо'ю
премђдрости напои'тъ и&” Оу^тверди'тся на не'и
и^ не преклони'тся, и^ до нея приста'нетъ и^ не
постыди'тся, и^ възDви'гнетъ и& паче и%скренихъ
е^го. [-]1 посреди цр~кви раздви'гнетъ ё^ста е^го”
весе'лїе и^ вњнець ра'дости, (-)2 и^мя вњчно наслњ'дитъ” Не пости'гнђтъ е^я` чл~цы неразђмивїи, и^ чл~цы грњшнїи не ё^зря'тъ е^я`. дале'че е^сть эT гръды'ни, и^ мђж'и л#жі'ви не и^мђть помянђти е^я`” Нњсть кра'сна пњ'снь въ
ё^стњхъ грњшника, ја%ко не эT г~а посла'на
бы'сть” Премђдростїю б^о речена бђдетъ пњснь,
и^ г~ь напра'вит# е^го” Не рцы ја%ко г~а ради эTстђпиX, и%хже б^о възненавидњ не сътвориши”
Не рцы ја%ко самъ м^я прелсти, не требђетъ
б^о мђ'жа грњшника” Вся'кђ мерзость възненавидњ` г~ь, и нњсть лю'ба боя'щимся е^го.
*самъ и^спе'рва сътвори чл~ка, и^ ѓ^ста'ви е^го в
рђцњ и^зволенїа е^го” *А$ще хо'щеши съблюде'ши
за'повњди, и^ вњрђ сътвори'ши бл~говоле'нїя. преDложи'лъ т^и ѓ%гнь и^ во'дђ, (и^) на не'же хо'щеши
просре'ши рђ'кђ твою” *ПреD чл~коM живо'тъ и^
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вчини другові добро, і за своєю силою простягни і дай йому. 14 Не
позбав себе доброго дня, і частка
доброго бажання хай тебе не мине.
15 Чи не іншим залишиш тобою
придбане і твої труди? Поділом жереба 16 дай і візьми, і просвіти свою
душу, бо немає, як в аді шукати їжу.
17 *Всяке тіло, як одежа, постаріється. Бо завіт відвіку вбиває
смертю. 18 Як розвинутий листок на
крислатому дереві, отже, один паде,
інший росте, так і рід тіла і крові,
один вмирає, інший же народжується. 19 Кожне загниваюче діло минає, і хто чинить, з ним відійде. 20
Блаженний чоловік, що помре в
премудрості, і той, хто змагається у
своєму розумі. 21 Хто роздумує над
її дорогами у своєму серці, і в її
скарбах буде розумним. 22 Вийди
вслід за нею, як той, хто слідкує, і
засядь на її дорогах. 23 Хто заглядає
крізь її вікно і хто слухає при її
дверях, 24 хто мешкає близько її дому, і заб’є кілок в її стіни. 25 Постав
своє шатро біля її краю, і той живе в
помешканні дібр. 26 Він покладе
своїх дітей в її схованках і під її
галуззям заживе. 27 Укриється він
нею від спеки, і жити буде в її славі.

іс. 40
як. 1
пет1. 1

Глава 15
1 Хто боїться Господа, це зробить,
і хто дотримується закону, її осягне.
2 І назустріч йому вийде, як матір, і
прийме його, як жінка від дівоцтва, 3
*нагодує його хлібом розуміння і
напоїть його водою мудрості. 4 Він
скріпиться в ній і не похитнеться, і
пристане до неї, і не засоромиться. 5
І вона підніме його понад його ближніх, посеред церкви відкриє його уста. 6 Він успадкує веселість, і вінець
радості – вічне ім’я. 7 Її не осягнуть
нерозумні люди, і грішні люди її не
побачать. 8 Вона є далекою від гордості, і брехливі чоловіки не згадають її. 9 Негарна пісня в устах грішника, бо не була послана від Господа.
10 Бо в мудрості вимовиться пісню, і
Господь його настановить. 11 Не говори, що: Через Господа я відступив.
Бо не чинитимеш те, що Він зненавидів. 12 Не говори, що: Він мене обманув. Бо Він не потребує чоловікагрішника. 13 Господь зненавидів всяку гидоту, і вона не є люба тим, що
Його бояться. 14* Він від початку
створив людину і залишив її вруці її
бажання. 15 *Якщо бажаєш, збережеш заповіді і чинитимеш сприйнятну віру. 16 Він перед тобою поставив
вогонь і воду, і простягаєш твою руку на те, що бажаєш. 17 *Перед

мат. 4
юда 4
ів. 4

мой1. 1
мат. 19

єре. 21

15,17

пс. 33

Мудрість Ісуса, Сирахового Сина

людиною – життя і смерть. І що лиш
зволить, дасться їй, 18 бо велика
господня мудрість. Він сильний силою і глядить на все. 19 *Його очі на
тих, що Його бояться, і Він пізнає
всяке людське діло. 20 Він же не заповів нікому бути безбожним, і не
дав же ж нікому дозволу грішити.
16,1 Дитино, не бажай множества некорисного!

Глава 16

мой1. 6
мой1. 19

пет2. 3

Не радій безбожними синами, 2
якщо помножаться. Не веселися ними, якщо з ними немає господнього
страху. 3 Не довіряй себе їхньому
життю, не пристань до їхнього місця.
Бо один праведник кращий, ніж тисячі грішників, і померти бездітним,
ніж мати безбожних дітей. 4 Бо від
одного розумного поселиться місто, а
беззаконне плем’я запустіє. 5 Багато
такого побачило моє око, і сильніше
від цього почуло моє вухо. 6 В зборі
грішних загориться вогонь, і в непокірному народі загориться гнів. 7
*Бог не був вмолений давніми велетнями, які відступили своєю силою. 8
*Він не пощадив довколішні Лотові
околиці, яких зогидив через їхню
гордість, 9 не помилував народ погибелі, що зги нув за свої гріхи. 10 І так
шістсот тисяч піших, що зійшлися у
своєму твердосерді. 11 Якщо буде один твердошиїй, не є дивно, якщо
буде невинним. Бо у Нього милосердя і гнів. Він є сильний умом проливати гнів. 12 За великим його милосердям також і велике його картання. Він судить чоловіка за його ділами. 13 І грішник не втече викраденням, і терпеливість побожного не
буде даремною. 14 Зробить місце для
всякої милостині, кожний знайде за
своїми ділами. 17 Не говори, що:
Сховаюся від Господа. Хіба вгорі хто
мене згадає? Між численним народом буду невідомим, бо чим є моя
душа в безчисленності творіння? 18
*Ось боже небо, і небо неба, безодня
і земля захитаються у його відвідинах. 19 Разом гори і основи землі потрясуться тремтінням, коли Він на
них погляне, 20 і над ними не роздумуватиме серце. І Його дороги хто
розгадає? 21 І буря, яку чоловік не
побачить, і множество ж його діл
сховані. 22 Діла його праведності хто
сповістить? Чи хто стерпить? Бо
далекі від завіту. 23 Хто має скруху
серця, роздумує про це, і нерозумний, і зіпсутий чоловік роздумує
про дурне. 24 Послухай мене, дитино, і навчися розуміння, і своїм серцем сприйми мої слова. 25 Виявлю в
міру напоумлення, і з досліджуванням сповіщу розуміння. 26 Господ-
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смр~ть, и^ еже а^ще изво'лиT да'сться е^мђ” ЈА/ко
многа премђдрость гн~я, крњ'покъ си'лою и^
зря'и вся. [-]3 *ѓ'чи е^го на боя'щихся е^го, и^
то'и позна'етъ вся'ко дњ'ло чл~ческо” Не заповњда ни е^ді'номђже беществова'ти, и^ не
да'сть ѓ^сла'бы ни е^ді'номђ же съгрњша'ти” (Ча'до не люби)4 мно'жество неключи'мыхъ”

ўлMо л~г

Глhа, ѕ~і”
е весели'ся ѓ^ сн~ехъ нечести'выхъ, а^ще
ё^мно'жатся не весели'ся ѓ^ нихъ, а^ще
нњсть стра'ха гн~я с ни'ми. не ё^вњрђи
животђ и^хъ (-)1 не належи на [мњсто]2
и^хъ. (-)3 лђче б^о е^ді'нъ [пра'веDникъ]4 нежели
ты'сђща [грњшникъ]5, и^ ё^мрњти бес ча'дъ,
неже ли и^мњти ча'да нечести'ва” эT е^ді'наго б^о
ра'зђмна ё^селиTся граD, колњ'но же безако'нныхъ
запђстњеT” Мно'га сицевая видњ ѓ%ко мое, и^
крњпльша сего ё^слы'ша ё%хо мое” Въ собо'рищи
грњшныхъ възгори'тся ѓ%гнь, и^ въ ја^зы'цњ
непокори'вњ възгори'тся гнњ'въ” *Не ё^моли'ся
(б~ъ) эT дре'внихъ и^споли'новъ, и^же эTстђпи'ша
крњпостїю свое^ю. *не пощадњ ѓ%крsтъ жили'ща
ло'това, иXже ѓ^мерзи за горды'ню и^хъ. не поми'ловася ја^зы'къ па'гђбы поги'бшихъ грњхи свои^ми. (-)6 и^ та'ко ше'сть со'тъ ты'сящъ пњшецъ, съшеDшихся въ жестосердїи свое^мъ. (-)7
(-)8 а^ще бђдетъ е^ді'нъ жесто'кїи, (не ди'вно
е^сть)9 а^ще непови'ненъ бђ'детъ. млsть б^о и^
гнњ'въ ё^ него, (си'ленъ ё^мо'мъ л^и бы'ти)10 и^злива'я гнњвъ по мно'зњи млsти е^го. та'коже и^
[мно'го]11 ѓ^бличе'нїе е^го, мђжеви по дњ'ломъ е^го
сђдиT” и^ не ё^бњже хище'нїемъ грњшныи, (и^
терпњ'нїе бл~говњ'рнаго не лише'но бђдетъ)”
Вся'ка млsтыни сътво'риT мњсто, ко'ждо по
дњ'ломъ свои^мъ ѓ^бря'щетъ” (-)12 Не рцы ја%ко
эT г~а съкры'юся, (е^да)13 свы'ше кт^о мя помянеT, в лю'дехъ мно'жаишихъ незна'нъ бђдђ,
чт^о бо` (е^сть) дш~а моя въ бесчислеnнњ тва'ри”
*Се нб~о, и^ нб~о нб~си [бж~їе]14, безDна и^ земля`
посњще'нїемъ е^го подвижа'тася. (-)15 въкђпњ
го'ры и^ ѓ^снова'нїя земли`, е^гда възри'тъ на' ня
тре'петомъ сътрясђтся. и^ эT ниX не расмыслитъ срDце, и^ (пђть)16 е^го кт^о помы'слитъ, и^
бђрю е^я'же не ё^зриT чл~къ, (и^) мно'жаиша же
дњлъ е^го въ сокрове'нныхъ” дњ'ла пра'вды [е^го]17
кт^о възвњсти'тъ, и^ли кт^о стръпи'тъ. дале'че б^о завњта, (-)18 ё^маля'яися срDцемъ размышля'ет# сїа, и^ мђжъ безђменъ и^ развраще'нъ раZмышля'етъ бђ'яя” Послђшаи мене
ча'до и^ наё^чи'ся хђдо'жествђ, и^ на словеса` моя
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внима'и срDцемъ своиM” И$зъја^вля'ю в мњрђ наказа'нїе, и^ съ испыта'нїеM възвњщђ` хђдо'жество. Сђдомъ гн~имъ дњла е^го и^спрьва, и^ эT сътворе'нїя
[е^го]19 разнествиl (ча'сть е^го)20. ё^краси` въ вњки дњла
[е^го]21, и^ нача'ла и^хъ въ роды и^хъ” (-)22 Ко'ждо и%скреняго свое^го не ѓ^скръби`, и^ до' вњка не проти'вится гл~ђ е^го” И$ пото'мъ г~ь на' землю призрњ`,
(-)23 и^сплъни ю& эT бл~гъ е^го. дш~а вся'кого живо'тна покры` лице` ея, и^ в# ню възъвраще'нїе и^хъ”
а~ мо= а~
и^ е~
мDђроs в~

а~ мо= в~

мDђроs ѕ~
криM г~і
е~ мо= д~

ўлоM ѕ~
и^ рг~і
варXђ в~

Глvа, з~і”
ь~ *създа` эT земля` чл~ка, и^ па'ки възврати` е^го в ню`, дн~и числа` и^ вре'мя далъ
иM. и^ да'лъ и^мъ власть на не'и сђщимъ
ја%коже ѓ^ни` са'ми ѓ^блече` и^хъ крњпостїю.
*и^ по ѓ'бразђ свое^мђ сътвори` я&” [И$]1 положи`
страX е^го на вся'кои пло'ти, и^ властельствова'ти
ѕвњрми` (и^ скоты) и^ пти'цами. (-)2 помышле'нїе
и^ ја^зы'къ и^ ѓ'чи (и^) ё'ши и^ срDце даде` (иM размышля'ти)3, хђдо'жествомъ ра'зђма и^сплъни
я&. и^ добро` и^ ѕло` показа` и^мъ. положилъ е^сть
[ѓ%ко]4 свое на срDцехъ и^хъ, показа'ти и^мъ вели'чество дњлъ свои^хъ (-)5 (с^и мя)6 ст~ынњ въсхва'лят#, да повњда'ютъ вели'чество дњлъ е^го”
Приложи'лъ и^мъ хђдо'жество, и^ зако'нъ живота`
наслњдъстви и^мъ. (-)7 завњтъ вњка поста'ви
иM, и^ сђдбы` е^го показа` и^мъ” Вели'чество сла'вы
ви'дњша ѓ^чеса` и^хъ, и^ сла'вђ гла'са е^го слы'ша
ё'хо и^хъ” И$ рече и^мъ внемлњте эT вся'коя непра'вды, и^ заповњда и^мъ комђждо ѓ^ и'скренеM”
[И$]8 пђтїе и^хъ преD ним# вы'нђ, не ё^кры'ю^тся
эT ѓчїю е^го. (-)9 *комђждо ја^зы'кђ ё^стро'илъ
во'жда, *и^ ча'сть гн~я і^и^л~ь е^сть. (-)10 вся дњла
и^хъ ја%ко слн~це преD нимъ, и^ ѓ'чи е^го вынђ на
пђте'х# и^хъ” Не ё^кры'шася пра'вды и^хъ эT него,
и^ вси` грњси` и^хъ преD гм~ъ” (-)11 Млsтыни мђжа
ја%ко печа'ть с нимъ, и^ блгDть чл~чю ја%ко ѕњницђ
съблюдеT. (-)12 пото'мъ въста'нетъ и^ възда'сть
иM и^ въздая'нїе и^хъ на главђ` и^хъ възда'сть”
ѓ^ба'че ка'ющимся да'лъ еs възвраще'нїе, и^ ё^тњши и^знемога'ю^ща тръпњнїемъ” ѓ^братися къ
г~ђ и^ эTгрњни'ся грњха`, помоли'ся пря'мо лицђ` и^
ё^мали претыка'нїя. въсходя'и к вы'шнемђ и^
воZврати'ся эT непра'вды, (-)13 и^ ѕњло възненави'ди мрьзость” *Вы'шняго кт^о въсхва'литъ въ
а'дњ въ живы'хъ мњсто. [и^ живы'хъ]14 и^ дающихъ и^сповњда'нїе, эT мрътвьца ја%ко ничтоже
сђщђ поги'бнеT и^сповњда'нїе. живы'и и^ здра'выи
въсхва'литъ г~а” ЈА/ко велика млsть гн~я, и^ ѓ^цњще'нїе ѓ^браща'ющиXся к немђ. не мо'жеT б^о (въ
чл~цњх# всXњ бы'ти)15, ја%ко не без#см~рти сн~ъ
члчsкїи” Чт^о свњтлње слн~ца и^ т^о и^щеза'етъ, и^
1069

17,30

нім судом його діла від початку. І
від його створення Він розділив його частку, 27 прикрасив навіки його
діла і їхні почини на їхні роди. 28
Кожний, хто свого ближнього не
образив, і довіку не протиставиться
його слову. 29 І після цього Господь поглянув на землю, наповнив
її його добрами. 30 Душа всякого
животного покрила її лице. І до неї
їхній поворот.

Глава 17
1 Господь *створив людину з
землі і знову повернув її до неї. 2
Дні, числа і часи дав їм, і дав владу
їм, що є на ній, 3 таку, як вони самі.
Зодягнув їх силою *і зробив їх за
своїм образом. 4 І поклав його страх
на всякому тілі, і дав володіти звірами, і скотом, і птахами. 6 Дав їм
роздумування, і язик, і очі, і вуха, і
серце, щоб роздумувати. 7 Наповнив їх пізнанням розуміння, і показав їм добро і зло. 8 Поклав своє око на їхні серця, щоб показати їм
величність своїх діл. 10 Ці мене похвалять у святості, щоб вони розповіли про величність його діл. 11 Додав їм розуміння, і закон життя дав
їм успадкувати. 12 Поклав їм завіт
віку, і показав їм його суди. 13 Їхні
очі побачили величність слави, і їхнє вухо почуло славу його голосу.
14 І сказав їм: Зважайте на всяку неправедність. І заповів їм, кожному
про ближнього. 15 І їхні дороги постійно перед ним, не сховаються від
його очей. 17 *Кожному народові
поставив вождя, *і господня частка
– Ізраїль. 19 Всі їхні діла перед ним,
як сонце, і його очі постійно на їхніх дорогах. 20 Від Нього не сховалися їхні праведності, і всі їхні гріхи перед Господом. 22 Милостиня
чоловіка з ним, як печать, і збереже
ласку людини, як зіницю. 23 Після
цього встане і віддасть їм, і їхню
віддачу віддасть на їхню голову. 24
Однак тим, що каються, Він дав повернення і потішив тих, що знемагали від терпеливості. 25 Повернися до Господа і покинь гріхи, помолися до лиця і зменш спотикання.
26 Підійди до Всевишнього, і відвернися від неправедності, і дуже
зненавидь гидоту. 27 *Всевишнього хто похвалить в аді замість живих, і живих, і тих, що дають визнавання? 28 Від мертвого, як від того,
що є нічим, згине визнавання. Живий і здоровий похвалить Господа.
29 Бо господнє милосердя велике, і
очищення тим, що до Нього повертаються. 30 Бо не може бути в усіх
людях, бо син людський не безсмер-
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тний. 31 Що світліше від сонця? І воно зникає, і зло задумає тіло і кров.
32 Бо Він сам відвідує сили небесної
висоти, і всі люди – земля і попіл.

мой1. 1
пс. 135
дія. 14
апо. 14

пс. 89

Глава 18
1 *Хто живе навіки, створив все
спільним. 2 Один Господь оправдається. 4 Він не змусив нікого визнавати його діла. Хто дослідить його
діла 5 і хто почислить владу його величності? І хто додасть визнавати його милосердя? 6 Немає кому ні зменшити, ані помножити, і немає кому
дослідити господніх чудес. 7 Коли
людина закінчить, тоді починає, і коли перестане, тоді сховається. 8 Що є
людина? І чим є її чеснота? *І чим є
ласка? І чим є її зло? 9 Число днів
людини. як багато? Сто літ. 10 Як
крапля морської води і число піску,
такими малими роки в дні віку. 11
Через це Господь був довготерпеливим над ними і вилив на них своє милосердя. 12 І побачив, і пізнав їхнє
знищення, бо воно погане. Через це
помножив його очищення. 13 Милосердя людини на своєму ближньому,
милосердя ж господнє на всякому тілі, і оскаржуючи, і повчаючи, і картаючи, і повертаючи, як пастир, своє
стадо. 14 А тих, що приймають напоумлення, Він милує, і тих, що дбають
про його суди. 15 Дитино, не дай
сплямлення в добрі і в усякому дарі
біль слів. 16 Чи роса не злагіднює
спеку? Так, кращим є слово, ніж дар.
17 Ось чи не слово краще від дару? І
оба у ласкавого чоловіка. 18 Безумний непоступливий, зневажає. І дар
мучить око завидуючого. 19 Скоріше
ніж говориш, довідайся, і перед недугою лікуйся. 20 Перед судом досліди себе самого, і в годині відвідин
знайдеш прощення. 21 Скоріше ніж
впадеш в недугу, впокорися, і в часі
гріхів покажи навернення. 22 І не забудь віддати в час молитву, і не остав
оправдатися аж до смерті. 23 Раніше
ніж помолишся, приготуй себе, і не
будь як чоловік, що випробовує Господа. 24 Згадай гнів у дні смерті і час
помсти в відверненні лиця. 25 Згадай
в час голоду і в часі достатку бідноту
і нужду в дні багатства. 26 Від ранку
до вечора змінюється час, і все є
швидким перед Богом. 27 І мудра
людина в усьому буде побожною, і в
дні пильнуйся гріха. 28 Кожний розумний пізнав мудрість, і тим, що її
знайшли, Він дасть визнання. 29 Розумні в словах, і вони змудріли, і
стримані душі помножили докладні
притчі. 30 Не ходи за своїми пожаданнями, і бережися своїх пожадань.
31 Якщо придбаєш своїй душі миле
пожаданню, зробить тебе посміхови-
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зло помы'слитъ пло'ть и^ кро'вь. си'лы (б^о) высоты` небе'сныя са'мъ посњща'етъ, и^ чл~цы вси`
земля` и пе'пелъ”

Глvа. и~і”
ивы'и* въ вњки създа все` ѓ'бще” Гь~ е^ді'нъ ѓ^правдиTся, (-)1 (не сътвори` никомђже)2 и^сповњда'ти дњлъ е^го” (-)3 Кт^о
и^слњдитъ (дњла)4 е^го (и^) дръжа'вђ вели'чества е^го кто и^щетеT, и^ кт^о прило'жиT и^сповњда'ти млsть е^го” Нњсть ни ё^ма'лити ни
ё^мно'жити, и^ нњсть и^слњди'ти чюдесъ гн~ихъ.
е^гда сконча'етъ чл~къ тогDа начина'етъ, и^ е^гда`
преста'нетъ тогда ё^кры'ется” Чт^о (е^сть)
чл~къ и^ чт^о (е^сть) добродњтель е^го, *и^ чт^о
(е^сть) блгsть [-]5, и^ чт^о (е^сть) ѕло` е^го” число`
дн~їи чл~кђ мно'го лњтъ р~, (-)6 ја%ко ка'пля
(морскїя воды`)7 и^ число` пњска`, та'ко мало
лњтъ въ дн~ь вњка. сего ра'ди длъготръпњ
г~ь на нихъ. и^ възлїя на' ня млsть свою” (И$)
ви'дњ и^ позна` разъвраще'нїе и^хъ ја%ко ѕло`, сего
ради ё^мно'жи ѓ^цњще'нїе е^го” Млsть чл~ча на
и%%скреняh свое^го, млsть же гн~я на вся'кђ плоть
(и^) ѓ^блича'а и^ ё^ча и^ кажа` и^ ѓ^бращAя, ја%ко
па'стыръ ста'до свое. прїемлющихъ (же) наказа'нїе ми'лђетъ, и^ т#ща'щаяся ѓ^ сђдба'хъ
е^го” Ча'до въ бла'ѕњ не да'ждь поро'ка, и^ въ
вся'комъ да'нїи печа'ль словесъ. не поко'и^тъ ли
ва'ра роса`, ја%ко лђче (е^сть) сло'во нежели дая'нїе.
не се' ли сло'во па'че дая'нїя бл~га, и^ ѓ^бо'е ё^
мђжа блгDтна” Бђ'и неподати'въ поно'сиT и^ дая'нїе зави'дливаго мђчитъ ѓ%ко. прьвое даже не
гл~еши ё^вњжDь, и^ прьвње недђга врачђ'ися” прьвње сђда пыта'и ѓ^ себњ, и^ в ча'съ посещњнїя
ѓ^бря'щеши ѓ^цњще'нїе” Прьвње даже в недђгъ
не впаде'ши смири'ся, и^ въ время грXњ покажи`
ѓ^браще'нїе” (И$) не забђди възда'ти (въ время
молитвђ)8, и^ не пребђди до смр~ти ѓ^правди'тися” Преже да'же ся не помоли'ши ё^гото'ви
себе, и^ не бђди ја%ко чл~къ и^скђша'я г~а” Помяни` гнњв# въ дн~ь сконча'нїя, и время мести`
въ эTвраще'нїи въ время гобзины, нищетђ и^
ё^бо'жество въ дн~ь бога'т#ства” эT ё'тра до'
вечера и^змњня'е^тся время, и^ все` (скоро е^сть)9
предъ (бм~ъ)10” (И$) чл~къ премђдръ ѓ^ все'мъ
бл~гоговњенъ бђдетъ, и^ въ дн~и (-)11 вне'мли ѓ^
согрњше'нїи” Всякъ разђмиv позна` премђдрость,
и^ ѓ^брњт#шђ и^мъ ю& да'сть и^спвњда'нїе. разђми'вымъ въ словесеохъ и^ тїи ё^мђдри'шася, и^
ё^множиша при'тча и^спы'тна (-)12 ё^дръжа'неи
дш~и” Въ слDњ по'хотїи свои^хъ не ходи`, и^ эT
похотњнїи свои^хъ възбраня'ися. а^ще приѓ^б1070
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ря'щеши дш~и свое'и бл~говоле'нїе жела'нїя, сътвориT
тя ѓ^брадова'нїе враго'мъ твои^мъ” Не весели'ся
ѓ^ мно'зњи пи'щи, [и^]13 не свяжи'ся совњтомъ
ея. не бђди нищ# совњтђяи наказа'нїе трђда,
и^ не бђдетъ ти ничесоже въ вретищи” (-)14

Глvа, џ~і”

выj д~і

њ'латель пїя'нивыи не бђдеT бога'тъ, и^
ё^ничижа'яи мала'я по ма'ле ё^падетъ.
вино` и^ же'ны эTвратяT (ѓ%чи) разђмивых#,
и^ прилага'яися любодњ'ицахъ дерѕњи бђдетъ. молеве и^ червїе наслњдятъ и&, и^ дш~а
лђкава и^змется” Є$мля'и ско'ро вњрђ легокъ срDцемъ, и^ съгрњшаяи въ дш~ђ свою съгрњшаеT”
Веселя'ися [срDцемъ]1 позна'нъ бђдетъ, (-)2 и^ ненавидяи бесњдђ ё^малитъ [зло'бђ]3. (словеси же
нико'лиже не повтори)4, и^ ничт^оже не ё^мали'тъ
ти ся. на' дрђга и^ [на]5 врага не повњдаи, и^
а'ще не бђдеT тебњ грњха не эTкрыва'и” Слыша
б^о ё^ тебе` и^ соблюдеT т^я, и^ въ вре'мя възненави'дитъ т^я” Слы'ша л^и слово да ё^мретъ с
тобо'ю, не ё^бо'ися не (расторгнетъ тебе)6. эT
лица словесе поболитъ бђ'и, ја%ко (ражда'ющїа эT
ли'ца младен#ца)7. стрњла воньзена въ сте'гно
пло'ти, такоже сло'во въ чревњ бђя'го” ѓ^бличи
дрђга е^гда е^ще нњсть сътвори'лъ, и^ е^же а^ще
сътворилъ да не приложиT ктомђ`” ѓ^бличи дрђга
е^гда когда не реклъ и^ а'ще реклъ (е^ді'но) да не
повторит#. ѓ^бличи дрђга многажды б^о быва'етъ и^зволенїе, (-)8 не вся'комђ словеси е^мли
вњры” *Є$сть поплъза'яися и^ не дш~ђю, и^ кт^о
не съгрњши ја^зы'комъ свои^мъ. ѓ^бличи и^скреняго [свое^го]9 прежде запрњщенїя, и^ даждь мњсто
законђ вы'шняго” (-)10 Всяка премђдроs страX гн~ь,
и^ всякїя премђдрости сътворенїя закона. (-)11
[и^]12 нњсть премђдрость (и^) (хђдожъство
лђкђвъства)13, и^ нњсть совњтђ грњшныX мђдрости е^сть лђкавъство и^ т^о мерзость, и^ е^сть
безђменъ ё^маля'аися премђдростїю” Лђче (е^сть)
ё^маля'яися ра'зђмомъ пристрашенъ, нежели (и^)
и^збытъчествђяи мђдростїю и^ престђпа'я законъ” Є$сть ковар#ство и^спытно и^ т^о неправеDно,
и^ е^сть раZвраща'яи блгDть и^звњщати хотя`
сђдъ” (-)14 Є$сть лђкавъствђ'яи (и^) поникъ черното'ю, и^ внђтренњя е^го и^сполнь льсти, понича
лицемъ и^ раслђша'я, и^дњже не позна'нъ бысть
варитъ т^я” И$ а'ще не'мощїю крњпость невъзбраненъ бђдетъ съгрњшати, а^ще ѓ^бря'щетъ
время зл^о сътворитъ. эT зрака позна'нъ бђдеT
мђжъ, и^ срњтенїемъ лица` познаn бђдетъ ё'мныи” ѓ^дња'нїе мђжа и^ смњхъ зђбовъ и^ стопы`
чл~ка, возвњститъ ја^же ѓ^ немъ” Є$сть ѓ^бличе1071
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щем твоїх ворогів. 32 Не веселися
численною їжею, і не прив’язуйся
до її ради. 33 Не будь бідним, що
радить кару труду, і не буде в тебе
нічого в калитці.

Глава 19
1 Робітник-п’яниця не буде багатим, і хто малим нехтує, через мале
упаде. 2 Вино і жінки відвернуть
очі розумних, і хто пристає до розпусниць, буде дуже нерозсудним. 3
Молі і черв’яки його успадкують, і
лукава душа буде забрана. 4 Хто
швидко вірить, – легкий серцем, і
хто грішить, проти своєї душі грішить. 5 Хто веселиться серцем –
пізнаний буде, 6 і хто ненавидить
бесіду – зменшить злобу. 7 Слова ж
ніколи не повториш, і нічого тобі
не зменшиться. 8 На друга і на ворога не розповідай, і якщо немає тобі гріха, не відкривай. 9 Бо почув у
тебе і зберіг тебе, і в часі тебе зненавидить. 10 Ти почув слово, хай
помре з тобою, не бійся, не розірве
тебе. 11 Від лиця слова болітиме нерозумний, так як та, що породила,
від лиця дитини. 12 Стріла, що впилася в стегно тіла, так слово в подолку безумного. 13 Картай друга,
коли ще не зробив, і якщо щось
зробив, щоб не додав більше. 14
Картай друга, коли ще не сказав, і
якщо одне сказав, щоб не повторив.
15 Картай друга, – часто бо буває
бажання, – не вір кожному слову.
16 *Є той, хто спотикається і не від
душі і хто не згрішив своїм язиком.
17 Картай свого ближнього раніше
від погрози, і дай місце законові
Всевишнього. 20 Всяка мудрість –
страх господній, і в усій мудрості
виконання закону. 22 І немає мудрості і знання зла, і немає ради мудрості у грішників. 23 Є лукавство
– і це гидота, і є безумний, що робить себе малим мудрістю. 24 Кращий є, хто себе понижає, що розумом боязливий, ніж, хто має надмір
мудрості і переступає закон. 25 Є
певне зло, і воно неправедне, і є,
хто псує ласку, щоб показати суд.
26 Є, хто чинить зло і хто обтяжив
голову чорнотою, і його утроба
повна обмани; 27 хто поник лицем і
вдає глухого, де був не-знаним, тебе випередить. 28 І якщо малою
силою стриманий буде, щоб не грішити, якщо знайде час, зло вчинить. 29 З вигляду пізнається чоловік, і від зустрічі лиця пізнається
розумний. 30 Одяг чоловіка, і сміх
зубів, і хід людини сповістить про
неї. 20,1 Є картання, яке не є гар-
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ним, і є той, хто мовчить, – і він
мудрий.

Глава 20

ниж. 12

2 Кращим є картати, ніж гніватися.
3 І хто визнається, обережеться від
приниження. 4 Чи пожадання євнуха
знеславить дівчину? Так і той, хто
силою чинить суди. 5 Ось є той, хто
мовчить, що знаходить мудрість, і є
той, хто ненавидить численні бесіди.
6 Є той, хто мовчить, бо немає
відповіді, і є той, хто мовчить, що
знає час. 7 Мудрий чоловік мовчатиме до часу, а смільчак і безумний випереджає час. 8 Хто множить слова,
стане огидним, і хто бере владу, буде
зненавидженим. 9 Буває, що щастить
поганому чоловікові, – і є здобуток
на зменшення. 10 Є дар, який тобі не
буде на користь, і є дар, якого віддача подвійна. 11 Є зменшення через
славу, і є, хто з пониження підняв голову. 12 Є, хто багато купує за мало і
хто це віддає всемеро. 13 Мудрий в
словах зробить себе любим, ласки ж
безумних діляться. 14 Дар безумного
не принесе користі, бо його очі численні замість одного. 15 Мало дасть,
а багато погордить, і відкриє свої уста як проповідник, сьогодні позичить, а завтра вимагатиме. Такий чоловік – зненавиджений. 16 Безумний
скаже: Немає в мене друга, і немає
похвали моїм добрам. 17 Ті, що їдять
мій хліб, обманні язиком. Скільки
разів і скільки його висміять? 18
Поганий упадок прийде з поспіхом,
19 і людина без похвали – байка не в
часі, постійно буде в устах ненапоумлених. 20 Устами дурного відкритими будуть притчі, бо її не розкаже
в її часі. 21 Є, хто стримуваний від
гріха через бідноту, і в своєму
спочинку не зазнає впокорення. 22 Є,
хто губить свою душу через сором, і
її знищить від лиця безумного. 23 Є,
хто через сором обіцяє це другові, і
знайшов його як ворога дарма. 24
Брехня – погана вада в людини, і
постійно буде в ненапоумлених
устах. 25 Кращим є злодій, ніж той,
хто постійно обманює. Обидвоє ж
успадкують згубу. 26 Безчестя –
звичай брехливого чоловіка, і його
встид постійно з ним. 27 Мудрий
словами себе виведе, і мудрий чоловік догодить вельможам. 28 *Хто
обробляє землю, піднесе свою копицю, і хто догоджає вельможам – надолужить за неправедність. 29 Хабар
і дари засліплять очі мудрих, і як намордник на устах, відверне картання.
30 Схована мудрість і невиявлений
скарб. Яка є користь з цих обох? 31
Кращою є людина, що ховає свою
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нїе е%же нњсть красно, и^ е^сть молча'и и^ то'и
мђдръ”

Глvа, к~”
о'ль добро` е^сть ѓ^бличити нежели` ја^ри'тися, і^ и^сповњдаяися эT ё^маленїя
возъбраненъ бђдет#” Желанїе скопче растлиT л^и дв~ицђ, та'коже и^ творя` нђжде'ю сђдъбы`” (Се) е^сть молча'и ѓ^брњтая премђдрость, и^ е^сть ненавидя'и мно'ги бесњды”
Є$сть молча не и%мать б^о эTвњта, и^ е^сть молча вњдыи время” Чл~къ премђдръ ё^молчитъ
до времене, дръз же и^ безђменъ превъсходиT время. ё^множа'я словеса мерзокъ бђдетъ, и^
властелюяи възненавидњнъ бђдетъ” (-)1
Є$сть бл~гоё^ханїе въ злыхъ мђжеви, и^ е^сть
и^зоѓ^брњтенїе на ё^маленїе” Є$сть даа'нїе е^же
(т^и не бђдетъ на ползђ)2, и^ е^сть даа'нїе
е^гоже эTдаа'нїе сђгђ'бо. е^сть ё^маленїе славы
ради, и^ е^сть е^же эT смиренїя възнеслъ главђ.
е^сть кђпђ'яи мно'го маломъ, и^ възвраща'яи
я& сеDмицею” Премђдрыи [словесы]3 (прелюбленна
сътворитъ себе`)4, блгDти же безђмныX раздњля'юTся” даа'нїе безђмнаго не ползђеT (-)5, (-)6
ѓ%чи б^о е^го въ е^ді'ного мњсто мно'гы” Мало
въда'сть а^ мно'го поно'ситъ, и^ эTвръзетъ ё^ста` своя` ја%ко проповDњниk” днесь въза'имъ
дасть, а^ ё'тро и^стяжетъ, ненави'диM чл~къ
таковыи” Бђ'и речеT нњсть м^и дрђга, и^ нњсть
хвалы бл~гомъ мои^мъ” ЈА/дђщеи хлњбъ [мои]7,
льстивїи` ја^зы'комъ. коликощи и^ е^лицы посмњю'тся е^мђ, (-)8 (-)9 паданїе золъ, съ тщанїемъ прїидетъ. (и^) чл~къ без#хваленъ ба'снь
беZвременна, въ ё^стXњ ненаказан#ныX прsно бђдетъ. ё^сты` бђя'го эTвръзена бђ'дђтъ притча, не и%мать б^о (ея`) рещи въ время ея`”
Є$сть возъбраняемыи съгрњшити эT скђдости, и^ въ поко'и свои не ё^малиTся” Є$сть погђбля'я дш~ђ свою за стDђ, и^ эT [лица безђмиа]10 погђ'биT ю&. е^сть блгDть стђда ѓ^бњща'я
(сїя) дрђгови, и^ приѓ^брњте е^го врага тђне”
Порокъ золъ чл~кђ лжа, [и^]11 въ ё^стњхъ ненаказаныхъ прsно бђдеT” Оу^не е^сть тать неже
л^и прsно лже, ѓ%ба же пагђбђ наслњдятъ. въ
ѓ^бычаи` чл~кђ лжа` безъчестїе, и^ стђдъ е^го
(прsно с нимъ)12” [-]13 Премђ'дрыи [словесы]14 и^зведетъ себе`, и^ чл~къ мђдрыи ё^годеn е^сть вельмо'жамъ. *дњлая зе'млю възнесеT сто'гъ свои, и^
ё^гажда'яи вельмо'жамъ ѓ^цыстиT неправдђ” Мзда`
и^ да'рове ѓ^слњпяT ѓ%чи премђдрыхъ, и^ ја%коже
бразды на ё^стњх# эTвратитъ ѓ^блеченїя” Премђдрость съкровена, и^ съкровище не ја^влено, ка'я
1072
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полза (е^сть) эT ѓ%бою (е^го). лђ'че чл~къ съкрыва'яи
бђ'иство свое, неже л^и чл~къ съкрыва'яи премђдрость свою” (-)15

Глvа, к~а”
адо съгрњшилъ л^и е^си не приложи ктомђ, и^ ѓ^ преDниX ти помолися. ја%коy эT
лица` змїи^на бњжи` эT грњха, а^ще б^о пристђпиши ёгрызнеT т^я. зђбы лвови зђ'бы
е^го, ё^бива'ютъ дш~и чл~чи, ја%ко мечъ ѓ^бою'дђ
ѓ%стръ всяко безако'нїе, ра'нњ е^го нњсть и^сцњленїя” Прещенїе и^ досажденїе ѓ^пђстњ'ютъ
богатьство, та'ко (и^) до'мъ гръдыхъ запђстње^тъ” Моленїе ни'щаго и^з# ё^стъ до ё^шїю
е^го, и^ сђдъ е^го съ тща'нїемъ грядетъ” Ненавидя'и ѓбличенїя въслњдъ грњшника, и^ боя'ися г~а ѓ^братит#ся срDцемъ” Позна'нъ е^сть и^здалеча силныи ја^зыкомъ, а^ разђмивыи вњсть в
чем# ся ползђетъ” Соѕида'яи хлњвинђ е^го чюжимъ и^мњнїемъ, ја^коже събира'яи ка'менїе зимњ” И$згрњби събраны съборъ безаконникъ, и^
кончина и^хъ пла'мень ѓ%гненъ” Пђть грњшникъ
непотребенъ эT ка'менїя, и^ напослњдокъ е^го
ро'въ а%довъ” Съхраня'я зако'нъ ё^дръжитъ помышленїе свое`, и^ съвръшенїе страха гн~я премђдрость. ненаказаn бђдеT и^же не е^сть коварен#,
е^сть [-]1 коварство ё^множа'и го'рести” Ра'зђмъ
премђдраго ја%ко потопъ ё^мно'жится, и^ совњтъ е^го ја%ко и^сточникъ живота`” Оу^троба бђ'яго ја^ко сосђдъ съкрђшенъ, и^ всякаго ра'зђма
не ё^дръжитъ” Слово премђдро а^ще ё^слы'шитъ
разђмныи въсхва'литъ и&, и^ к# себњ приложиT (е&)”
Оу^слы'ша бђая'ися и^ не годњ е^мђ быs и ѓ^брати
е& за плещи свои`” По'вњсть бђя'го ја%ко (бремя на
пђти`)2, на ё^стнахъ же [разђмныхъ]3 ѓ^бря'щетъся блгDть” Оу^ста премђдраго (похва'лена
быва'ютъ)4 въ цр~кви, и^ словеса е^го размышлена
бђдTђ въ срDцы” ЈА/коже до'мъ разореn та'коже бђя'го премђдрость и^ ра'зђмъ, неразђмныX неи^спытны гл~ы. пђта на нога'хъ неразђмњ'ющихъ
наказа'нїя, и^ јако рђчныи` ѓ^ко'вы на рђцњ де'снои” Бђ'и въ смњхђ възнесе глаs свои, мQђ же хђдогъ е^два` ма'ло ѓ^с#клабится” ЈА/коже мани'сто
зла'то мђдромђ наказа'ніе, и^ ја%коже ѓ^брђчъ на
де'снњи мы'шци (е^го)” Нога` бђ'яго ско'ра въ хлњвинђ, чл~къ б^о мно'гои^скђ'сныи ё^срами'тся эT
лица`. безђмныи двеrми приничеT въ хлњвинђ`,
мђжъ же наказа'нъ вн^њ ста'нетъ” Ненаказа'нїе
(б^о) чл~кђ (при двереX послђ'шати)5, мђдрыи же ѓ^жесточится ради нечестїа. ё^стнњ же чюж'да
сихъ ради възвеселятся, словеса же мђ'дрыхъ в#
мирилњхъ ста'нђтъ” Въ ё^стXњ бђ'ихъ срDца иX,
1073
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дурноту, ніж людина, що ховає
свою мудрість.

Глава 21
1 Дитино, ти згрішив. Не додай
більше, і помолися за тих, що перед
тобою. 2 Втікай від гріха, як від
лиця змії, бо якщо приступиш, тебе
вкусить. Його зуби – зуби лева.
Вони вбивають людські душі. 3
Всяке беззаконня, наче двосічний
меч. Його рані немає вилікування.
4 Погроза і впокорення спустошать
багатство, воно запустіє. Так і дім
гордих. 5 Молитва бідного від уст
до його вух, і його суд швидко приходить. 6 Хто ненавидить нагадування, в сліді грішного, і хто боїться Господа, повернеться серцем. 7
Знаним є здалека сильний язиком, а
розумний знає в чому він посковзнеться. 8 Хто будує його дім чужим
майном, такий як той, хто зимою
збирає каміння. 9 Зібрані коноплі –
збір безбожних, і їхній кінець – полум’я вогню. 10 Дорога грішників
некорисна через каміння, і в її кінці
– адовий рів. 11 Хто береже закон,
збереже свій розум, і повнота господнього страху – мудрість. 12 Ненапоумленим буде той, хто не є хитрий, є злоба, що помножує гіркоту. 13 Розум мудрого розмножиться, як потоп, і його рада, як джерело життя. 14 Нутро безумного, як
розбитий посуд, і не вдержить всяке знання. 15 Якщо розумний почує
мудре слово, його похвалить і до
себе його додасть. Почув негідник
– і йому не було до вподоби, і повернув його за свої плечі. 16 Розповідь безумного, як тягар на дорозі,
а на губах розумного знайде ласку.
17 Уста розумного будуть похвалені в церкві, і в серці роздумуватимуть його слова. 18 Як знищений
дім, так дурному мудрість і розум,
слова нерозумних – невипробувані.
19 Напоумлення – пута на ногах
нерозумних, і як ручні окови на
правій руці. 20 Безумний в сміху
підніме свій голос, а розумний чоловік ледь усміхнеться. 21 Мудрому напоумлення, як золота прикраса і як обручка на його правому рамені. 22 Нога безумного швидка до
хати, а дуже досвідчена людина засоромиться лиця. 23 Безумний від
дверей схиляється до хати, а напоумлений чоловік ззовні стоятиме.
24 Бо ненапоумленість людини –
слухати при дверях, мудрий же буде обтяжений безчестям. 25 Чужі ж
уста задля цього розвеселяться, слова ж мудрих стануть в мірилах. 26 В

21,26

Мудрість Ісуса, Сирахового Сина

безумних устах їхнє серце, уста ж
мудрих є напоумлені. 27 Коли безбожний проклинає противника, він
сам проклинає свою душу. 28 Опоганює ж свою душу шептун, і в поселенні буде зненавидженим.

Глава 22

при. 27

1 Лінивий є подібний до каменя
нечистого, і кожний, 2 хто його рухає, стрясе своєю рукою. 3 Ненапоумлений син – сором батькові, дочка ж йому буде на благання. 4 Мудра ж дочка почитатиме свого батька, а не та, що себе соромить. Вона
– смуток батькові. 5 Батька і чоловіка засоромить смілива, і від обох
одержить безчестя. 6 Невчасна розповідь, наче музичний плач, биття і
напоумлення в кожному часі мудрості. 9 Наче той, хто ліпить черепки, наче той, хто навчає безумного,
так той, що будить сплячого з глибокого сну. 10 Хто розповідає дрімаючому – розповідає дурному. І
на кінець він скаже: Що є? 11 Над
мертвими плач, бо пропало світло, і
над дурним плач, бо пропав розум.
Солодко є плакати над мертвим, бо
він спочив. Дурному ж краща
смерть, ніж погане життя. 12 Плач
над мертвим сім днів, а над дурним
і безбожним всі дні його життя. 13
Не помнож слів з безумними, і не
ходи до нерозумного. Стережися
від нього, щоб ти не мав труднощів
і не опоганився в його придбанні.
Відхилися від нього – і знайдеш
спочинок, і не підупадеш від його
безумності. 14 Що тяжче від олова?
І яке йому ім’я? Хіба дурний! 15 *Є
легше нести пісок і сіль, і залізну
руду, ніж нерозумного чоловіка. 16
Дерев’яна зв’яка є на скріплення
будови, щоб не розпалася. Так і
серце, скріплене роздумом поради,
не настрашиться в часі. 17 Серце
основане на пізнанні розуму, як
прикраса стіни, вирівняної тинком.
18 Так як дрібне каміння, що лежить на висоті, не встоїть проти вітру, так боязливе серце в роздумах
безумного не встоїть проти всякого
страху. 19 Хто вколовся в око – й
точить сльози, і хто вколовся в серце – виказує почування. 20 Хто на
птахів кидає камінь – їх розганяє, і
хто зневажає друга – розірве дружбу. 21 Якщо витягнеш меч проти
друга, не надійся, бо від нього є
помста. 22 Якщо відкриєш уста
проти друга, – не бійся, соромся, бо
є переміна. Немає добра від лукавого чоловіка, хіба що погорда. І гордість, і відкриття тайни, і рани обмани – в цих кожний друг втече.
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(ё^ста же премђдрыX наказана сђть)6” Кленђщ'ђ
нечести'вомђ сатонђ, са'мъ кленетъ свою` дш~ђ”
Сквернитъ (же) свою` дш~ђ шепти'выи, и^ въ
жилищи възненави'дњнъ бђдетъ”

Глvа, к~в”
а'мени нечи'стомђ точенъ е^сть лњни'выи,
и^ (-)1 вся'къ подвижа'яи е^го эTтрясе'тъ
рђ'кђ (свою)” Стђ'дъ эTц~ђ (ненаказа'нъ
сн~ъ)2, дщи же на ё^моле'нїе (е^мђ) бђдетъ” дщи [же]3 мђдра почте'тъ [эTц~а]4 свое^го,
а^ не срамля'ющися печа'ль (эTц~ђ)5. эTц~а и^ мђжа
посрами'тъ дръзая, и^ эT ѓбо'ю беще'стїе прїиметъ” (ЈА/ко) мђсике'иска печа'ль, без#вре'менна повњсть. ра'ны (-)6 и^ наказа'нїе въ вся'ко вре'мя
премђдрости, (-)7 [ја%ко]8 сълњпля'я чре'пїе. (ја%ко)
ё^ча'и бђя'го, (та'ко) възбђжDа'яи спя'ща эT
тя'жка сна. повњда'яи дрњмлющђ, повњда'етъ
бђ'ю, и^ на концы рече'тъ чт^о е^сть” НаD мр~твыми пла'чися и^ще'зе б^о свTњ, и^ бђяго плачися и^з#чезе б^о ра'зђмъ. слаDко (е^сть) [пла'катися]9 мр~твьца, ја%ко почи'лъ е^сть. бђя'го же лђче смр~ть
неже живо'тъ зо'лъ” Сњтова'нїе мр~твъца, з~,
дн~їи, бђя'го же и^ нечести'ваго вся` дн~и живота`
е^го. съ безђмными не мно'жи [слове'съ]10, и^ къ
неразђмивђ не ходи” (-)11 Храни'ся эT него да не
трђда прїимеши, и^ не ѓ^скверни'шися въ
стяжа'нїи е^го. ё^клони'ся эT него и^ ѓ^бря'щеши
поко'и, и^ не ё^ны'еши безђмїемъ е^го” Па'че ѓ%лова
чт^о ѓ^тяжчи'тся, (н^о и^мя е^мђ чт^о е^сть)12
то'кмо бђ'и” *Пњсо'къ и^ соl и^ рђдђ желњза ле'гко
е^сть понести, паче чл~ка неразђми'ва” Съключе'нїе
древя'но на ё^тверже'нїе храми'ны (-)13 да не расто'ргнется, та'коже (и^) срDце ё^тверже'но на размышле'нїе совњта въ врњмя не ё^страшится”
срDце ѓ^снова'но на совњсти ра'зђма ја%ко сълњпле'нїе песо'чно (тесаныя стњ'ны)14” (ЈА/ко) дроблїе
ка'менїе на высо'цњ лежа'щее проти'вђ вњтрђ не
стерпи'тъ, та'коже срDце страши'во въ размышле'нїи бђя'го пря'мо вся'комђ стра'хђ не стерпитъ” Оу^то'кся въ ѓ%ко (и^) точитъ сле'зы, и
ё^то'кся въ срDце и^сто'читъ чюв#ство” Вергаяи
камы на пти'цы разлђчитъ я&, і^ и'же поно'ситъ
дрђ'гђ разори'тъ дрQђбђ” На дрђ'га а^ще и^звлече'ши
ме'чь, не надњ'ися е^сть б^о ме'сть (эT него)” на
дрђга а^ще эTверзе'ши ё^ста не бо'ися, (стыди'ся) е^сть б^о и^змњне'нїе. (нњсть добра эT мђ'жа
лђка'ва,) развњ поноше'нїя и^ горды'ня, и^ (эTкрове'нїе та'ины)15, и^ ја%звы ле'стны, сихъ эTбњжиT
вся'къ дрђ'гъ” Вњ'рђ стяжи в нищетњ съ и%скренимъ (бђди), да въ бл~гиX е^го вкђ'пњ [възве1074
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сели'шися]16” (И$) въ время ско'рби пребыва'и с
ни'мъ, да въ наслњдїе е^го наслњди'ши” (-)17
Прьвње ѓ^гня (и^) (ды'ма пе'щнаго па'ра)18, та'ко
первње кро'ве клевета” дрђга застђпа'ти не [срамњ'ися]19, и^ эT лица е^го не съкрыва'ися, (-)20
а^ще (т^и ключиTся и^ ѕл^о)21 е^го ради” вся'къ
слы'шаяи съхранитъ (я&)22” Кт^о да'сть [м^и]23
въ ё^стњхъ мои^хъ храни'лище, и^ на ё^стњхъ
мои^хъ печа'тъ кова да не падђся эT нея, и^
ја^зы'къ мои да не погђбитъ м^я”

23 Придбай віру, будь з ближнім в
бідноті, щоб ти разом розвеселився в
його добрах. І в часі скорботи залишайся з ним, щоб ти успадкував в його наслідді. 24 Перед вогнем і димом
печі є пара, так обмова перед кров’ю.
25 Не соромся заступатися за друга, і
не ховайся від його лиця. 26 Якщо тобі через нього й трапиться зло, кожний, хто чує, збереже це. 27 Хто мені
дасть в моїх устах сторож і на моїх губах печать хитрості, щоб я не впав від
них? І хай мене не погубить мій язик.

Глvа, к~г”

Глава 23

и~ эTч~е и^ влDко живота мое^го, не ѓ^ста'ви
мене въ совњтњ и^хъ, и^ не да'ждь ми
впа'стися в ня`” Кт^о възло'житъ на
промышле'нїе мое ра'ны, и^ на срDце мое
наказа'нїе премђдрости. да ѓ^ неразђмњ'нїи мое^мъ не пощадя'тся, и^ да не ја^вя'тся грњси
и^хъ” ЈА/ко да не ё^мно'жатся невњдњ'нїя моя, и^ грњси мои премно'ѕи да не бђ'дђтъ. и^
падђся преD сђпоста'ты, и^ порадђетъ ми ся
вра'гъ мои (-)1” Ги~ эTч~е и^ б~е живота мое^го, [не
да'жDь похотњ'нїя ѓ^чи'ма]2 мои^ма, и^ въжделњнїе эTврати эT мене. чре'вђё^го'дїя и^ сладосђщїя да не ѓ^бы'имђтъ м^я, и^ (бестђ'днњи
дш~и)3 не преда'жDь мене” [-]4 (-)5 Послђшаите ча'да, (-)6 храня'и (бо) ся не поги'бнетъ. ё^стнама свои^ма порђга'нъ бђ'детъ грњшникъ и^
клеве'тникъ, и^ го'рдїи съблазня'тся ѓ^ ня” въ
заклина'нїе не прилага'и ё%стъ свои^хъ, и^ (не
клени'ся и^менемъ ст~ымъ)7” ЈА/коже б^о ра'бъ
пыта'емъ прsно эT ра'нъ не ё^мали'тся, та'коже [-]8 заклина'яися (и^менемъ ст~ымъ)9 эT
грњха не ѓ^чистится” Мђжъ кленыися мно'га
и^спо'лнится безако'нїя, и^ не эTи^меTся эT домђ
е^го ра'на” а^ще съгрњшиT грњхъ е^го на не'мъ. и^
а'ще презритъ (сђгђбо съгрњшитъ)10, и^ а'ще
въ тще кля'ся не ѓ^правди'тся. и^спо'лниTся
[до'мъ е^го нанесе'нїи]11. е^сть бесњда ѓ^бличе'на
смр~тїю, да не ѓ^бря'щеTся в наслњ'дїи і^а'ковли.
эT бл~говњрныX б^о (вс^е с^е)12 эTстђпитъ, и^ въ
грњхи не въпадђтся. в ненаказа'нїи неѓ^бличнњ не наста'ви ё%стъ свои^хъ, е^сть б^о в немъ
[мы'сль]13 грњха. помяни эTц~а [свое^го]14 и^
мт~рь свою, посрњди б^о вельмо'жъ сњди'ши” е^гда ка'ко забђдешися преD ни'ми, и^ ѓ^бы'чаемъ
своиM ѓ^бђя'еши. и^ похо'щеши ја%ко а^ще не бы
ся роди'лъ, и^ дн~ь рожде'нїя твое^го [не]15 проклина'и. чл~къ ѓ^быча'яся словесы поноше'нїя,
въ всњхъ дн~ехъ (-)16 не и%мать наказа'нъ бы'ти. дв^а ви'ды ё^мно'жаютъ грњхи, и^ тре'тїи
наво'дитъ гнњ'въ” дш~а те'пла ја%ко ѓ%гнь горя`,
1075

1 Господи! Батьку і Владико мого
життя, не остав мене в їхній пораді і
не дай мені впасти до них! 2 Хто покладе рани на моє розумування і на
моє серце напоумлення мудрості, щоб
за моє незнання не пощадилися? І
хай не виявляться їхні гріхи, 3 щоб
не помножилися мої незнання і щоб
мої гріхи не стали численними, і я не
впав перед супротивниками, і наді
мною зрадіє мій ворог! 4 Господи!
Батьку і Боже мого життя, не дай
гордості моїм очам 5 і відверни від
мене пожадання! 6 Догоджання череву і насолоджування хай мене не охоплять! І не видай мене безсоромній
душі! 7 Послухайте, діти! Бо хто бережеться, не згине. 8 Грішник буде
висміяний своїми устами, і обмовник, і гордий ними згіршення знайдуть. 9 Не приставляй своїх уст до заклинань, і не клянися святим іменем.
10 Бо так як завжди допитуваний раб
від рани не втече, так той, хто клянеться святим іменем, не очиститься
від гріха. 11 Чоловік, що багато клянеться, наповниться беззаконня, і не
відсторониться від його дому бичування. Якщо він згрішить – його гріх
на ньому, і якщо не зважатиме – подвійно згрішить, і якщо намарно поклявся – не оправдається, його дім
наповниться нападами. 12 Є мова покрита смертю. Хай не знайдеться в
наслідді Якова! Бо все це відступить
від побожних, і вони не впадуть у
гріхи. 13 Не спрямуй своїх уст на
погане ненапоумлення, бо в ньому є
задум гріха. 14 Згадай свого батька і
свою матір, бо сидиш серед вельмож.
Щоб часом ти не забувся перед ними,
і за своїм звичаєм не будеш нерозумним, забажаєш, щоб ти не народився,
і не проклинай день твого народження. 15 Людина, що звикла до слів погорди, не напоумиться в усіх днях. 16
Два види множать гріхи, і третій
наносить гнів. 17 Тепла душа, що
горить як вогонь, не згасне, аж доки
не застине. Чоловік розпусний тілом
плоті своєї не спиниться, аж доки не
запалить вогонь. Розпусній людині
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солодкий кожний хліб, вона не
перестане, аж доки не помре. 18
Людина, що злізає зі свого ліжка,
кажучи душі своїй: Хто мене
бачить? Темрява довкруги мене. *І
стіни мене покриють, і ніхто мене
не бачить. Чого налякаюся? Всевишній не згадає мої гріхи. 19 І очі
людей – його страх. І він не пізнав,
що господні очі десять тисяч раз
ясніші від сонця, що дивляться на
всі людські дороги і що зглядають
в таємні частини. 20 Раніше від
того ніж буде створене, все йому
знане, так і після закінчення. 21
Цей помститься на вулицях міста,
де не сподівався, буде схопленим.
22 Так і жінка, що покинула чоловіка і пристала до іншого. 23 Отже, по-перше, вона відступила від
закону Всевишнього, і, по-друге,
згрішила проти свого чоловіка, і,
по-третє, розпустою вчинила перелюб, і від чужого чоловіка народила дітей. 24 Хай ця буде виведена
перед збір і хай будуть відвідини
на її дітях. 25 Її діти не вкоріняться
в корінь, і її галуззя не принесе
плоду, 26 і на прокляття оставить
свою пам’ять, і її погорда не пропаде. 27 І ті, що залишилися, пізнають, що ніщо не є кращим від
господнього страху і ніщо не є солодшим, хіба щоб сприймати господні заповіді.

Глава 24

при. 8

1 Мудрість похвалить свою душу, і посеред свого народу похвалиться. 2 В церкві Всевишнього відкриє свої уста і перед його силою
похвалиться: 3 Я вийшла від уст
Всевишнього і покрила землю, як
імла; 4 я поселилася на висотах, і
мій престіл у стовпі хмари; 5 я сама
обійшла круг неба і ходила в глибині безодні; 6 я була в морській
хвилі, і в усій землі, і в кожному
народі і людях. 7 З усіма цими я
спочинок шукала. І в кого в наслідді поселюся? 8 Тоді мені заповів Творець усього, і Той, хто мене
створив, дав спочити моєму шатрові і мені сказав: Поселися в Якові і
успадкуй в Ізраїлі. 9 *Перед віком,
від початку Він мене створив, і довіку не забракну. 10 В святім шатрі
перед ним я служила і так скріпилася в Сіоні. 11 І в улюбленому
місті також Він мені дав спочинок,
і в Єрусалимі – моя влада. 12 І я
вкорінилася в преславному народі,
і в господній частці – його насліддя. 13 Я піднялася, як кедр в Ливані
і як кипарис в горах Аермона. 14 І я
______
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не ё^га'снетъ до'ндеже и^сты'нетъ” Чл~къ блђ'денъ
тњ'лоM пло'ти свое^я, не преста'нетъ до'н#деже въж#жетъ ѓ%гнь” Чл~кђ блDђнђ всякъ хлњбъ сладокъ,
не преста'неT дондеже ё%мретъ” Чл~къ слазя'и съ
ѓ%дра свое^го, гл~я дш~и свое'и, кт^о м^я ви'дитъ.
тма` ѓ%крsтъ мене, и^ *стњны (застђпяT м^я).
и^ никтоy м^я ви'дитъ, чт^о страшђся, грXњ
мои^хъ не въспомянетъ вышнїи” и^ ѓ'чи чл~честїи страхъ е^го. и^ не разђмњ ја%ко ѓ%чи гн~и
тма'ми (свњтлњиши слн~ца)17 (е^ста`)” прозира'ющи вс^я пђти чл~чески, и^ сматря'ющи въ та'иныхъ мњстехъ. преже да'же не созда'но бђдет#,
вс^е ё^вњдњно е^мђ такоже и^ по скончанїи сеи на
пђтехъ града м#щенъ бђ'детъ, (-)18 и^дњже не
сђмнњся ја%тъ бђдеT. та'коже и^ жена` ѓ^ста'вльшїа мђжа, и^ прилњпля'ющися къ и%номђ” Пр'ьвое ё^бо эT закона вышняго эTстђпи. и^ второе
мђж'ђ свое^мђ съгрњши. и^ третее блђдом# прелюбодњ'иства, [-]19 эT чюждаго мђжа чада сътвори. да преD соборъ сїя и^зведена бђдетъ, и^ на
чадехъ ея` посещенїе бђдетъ. не ё^коренятся
чада ея` въ коронь, и^ вњтви ея` не сътворятъ
пло'да. [и^]20 (на клятвђ ѓ^ста'виT)21 память
свою, и^ поношенїе ея` не потребится. и^ ё^разђмњ'ютъ ѓ^ста'вльшеи, ја%ко ничтоже лђче страха
гн~я, и^ ничтоже слаждьшеи то'кмо внимати
за'повњдемъ гн~имъ” (-)22

і^саїа к~џ

Глvа, к~д”
[ремђдрость похва'литъ]1 дш~ђ свою, и^ посредњ людїи своиX въсхвалится” въ цр~кви
вы'шняго [эTвръзетъ ё^ста` своя]2, и^
пря'мо си'лњ е^го въсхва'лится. а^зъ и^зъ
ё^стъ вы'шняго и^зыдохъ, и^ ја^ко м#гла покрыX
зе'млю” А$зъ на высокихъ вселиXся и^ прsтлъ мо'и
въ столпњ ѓ%блачнњ” Крђгъ нбsныи ѓ^быдохъ е^ді'на, и^ въ глђбинњ бездны походиX, въ волнњ
мо'рьстеи и^ въ всеи земли. и^ въ всXњ лю'дехъ и^
ја^зы'цњ стяжа'хся, съ (всњми сими)3 поко'я и^скахъ, и^ въ наслњдїи нњкое^го въдворюся” Тогда`
заповњ'да ми създа'тель всњхъ, и^ создавыи м^я
препокои` скљ=нїю мою, и^ рече [м^и]4. въ і^а'кове вселися, и^ въ і^и^л~и наслњдъствђи. *прежде вњка
и^сперва созда м^я, и^ до вњка не ѓ^скђдњю” въ
(ст~њи скљ=нїи)5 преD нимъ послђжихъ. и^ та'ко в
сїѓнњ ё^твердиXся, [и]6 въ градњ възлю'бленњ
такоже мя препокои`, и^ въ і^ерsлимњ влаs моа`. и^
ё^коренихся въ лю'дехъ пресла'вныX, (и^) въ части
гн~и наслњдїя [е^го]7” ја%ко кедръ възнесохся в ливанњ, и^ ја%ко кљ=парисъ на горахъ а'е^рмоньскихъ”
[и^]8 ја^ко фљ=нићъ възвысихъся (и^же) [на примо1076
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рїи]9, и ја%ко саD шипковъ въ е^рихонњ” [и^]10 ја%ко
маслина бл~голњпна на' поли, и^ възнесоXся ја^ко
лњторасль. [и^]11 ја^ко корица, ја^ко и^спалтъ а^ромат# [да'хъ во'ню]12, и^ ја%ко змљ==рна и^збранна
дахъ бл~гоё^ханїе. [и^]13 ја%ко халвани и^ ноготы,
и^ стакти, [-]14 ја%ко ливаново кђренїе въ скљ=нїи” а^зъ ја%ко дђбъ распрострXњ вњтвїя моа`,
и^ вњтвиy моя вњтви сла'вы (-)15 блгDти. а^зъ
ја%ко виноградъ прорастихъ блгDть, и^ цвњтъ
мо'и плоD славы и^ богаTства” (-)16 Пристђпите
къ мнњ вожделњю'щїи мене, и^ эT житъ мои^хъ насытитеся” память б^о моя [слаждьши паче меда]17, и^ наслњдїе мое паче сота
меDвена” *ја%дђщеи м^я е^ще возалчюT и^ пїющеи
м^я е^ще` въжаждTђся. слђша'яи мене не посрамится, и^ дњлаю^ще ё^ мене не съгрњшат#.
сїя вся` кни'га завњта б~а вышняго. закоn е^гоже заповњ'да [-]18 мољ=сїи, наслњдїя събора і^а'ковля. (-)19 насыщая ја%ко фисоn премђдрости,
и^ ја%ко ти'гръ въ [дн~ь]20 (красы)21. и^сполня'яи
ја%ко е^фратъ разђма, и^ ја%коже і^ѓ^рданъ въ дн~и
жа'твы” ја%вивыи ја^ко свњтъ наказа'нїе, [и^]22
ја%коже гїѓнъ въ дн~и и^ма'нїя вина” Не сконча
первыи проразђмњти ея`, такоже и^ послњднїи
не и^слњди ея`” эT моря б^о ё^множися раZмышленїя ея`, и^ совњтъ ея` эT (велїя бездны)23”
И$ а'зъ ја%ко раскопанїе эT рњки, и^ ја%ко во'дђ лїя'и и^зыдоX в ра'и. рњхъ напою себњ врьтограD, и^
ё^пою себњ лњхђ. и^ с^е (раскопанїе м^и бысть)24
рњкою, и^ рњка моя быs [м^и]25 мо'реM” Є$ще наказа'нїеM ја%ко ё^тренюю просвњщђ и^ проја^влю я& до
далечя” Є$ще ё^ченїе ја%ко прoрчьство и^злњю, и^ ѓ^ставлю е& в роды вњчны” Види'те ја%ко не себњ е^ді'номђ трђдихся, н^о [и^]26 всњмъ и^скђщимъ ея`”

Глvа, к~е”
реми [ё^красихся, и^ стахъ красна]1 преD
гм~ъ и^ чл~кы. съвокђпленїемъ братїи,
и^ любовїю и^скренихъ” и^ [мђжъ и^ жена]2
сами себњ` съе^ді'нени” Три же виды возненавидњ дш~а моя, и^ (ѕњло м^и ѓ^меrзњ)3 живоT иX.
ё^бога горда, [-]4 богата л#жива, [и^]5 стара преблђдодњ'я ё^маля'ющагося ё^моM. [е^гоже]6 въ ю'ности не събра'лъ е^си, т^о како мо'жеши ѓ^брњсти въ ста'рости свое'и. коль е^сть кра'сенъ
сњдинамъ сђдъ, и^ старцеM разђмњти совTњ” [-]7
(-)8 ПрославленыM съразђмњнїе и^ совTњ. вњнецъ
старцемъ много различно и^скђство, и^ похваленїе иX страX гн~ь” девять помышленїи бл~женыхъ въ срDцы [мое^мъ]9, а^ десятое и^зрекђ ја%зы'комъ” Чл~къ веселя'ися ѓ^ чадехъ живяи, и^
зря` нападанїя врагъ” Бл~женъ и^же живетъ съ
1077
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піднялася, як пальма, що на примор’ї,
і як сад рожі в Єрихоні, і як гарне
оливкове дерево на полі, і я піднялася, як дерево. 15 І я видала запах,
як цинамон і іспалт ароматів, і я видала запашність, як вибрана смирна, і
як халван, і оникс, і стакта, як ливанове куріння в шатрі. 16 Я, як дуб,
простягнула мої галузки. І мої галузки – галузки слави ласки. 17 Я
виростила ласку, як виноградник. І
мій цвіт – плід слави і багатства. 19
Приступіть до мене, ви, що мене жадаєте, і наситіться моїми плодами. 20
Бо моя пам’ять солодша від меду, і
моє насліддя – від крижки з медом.
21 *Ті, що мене їдять, ще зголодніють, і ті, що мене п’ють, ще матимуть спрагу. 22 Хто мене слухає – не
засоромиться, і хто в мене працює –
не згрішить. 23 Це все книга завіту
Всевишнього Бога, закон, який заповів Мойсей, насліддя збору Якова, 25
що наповняє мудрість, як Фісон і як
Тигр в день краси, 26 що наповняє
розум, як Евфрат і як Йордан в днях
жнив. 27 Який об’явив напоумлення,
як світло і як Ґіон в дні збирання винограду. 28 Перший не закінчив її
пізнавати, так як і останній її не дослідив. 29 Бо її розумування наповнилося більше ніж море, і її рада
більше від великої безодні. 30 І я, як
копанка з ріки, і вийшла до раю, як
та, що ллє воду. 31 Я сказала: Напою
мій сад, і напою мій город. І ось копанка мені стала рікою, і моя ріка
стала мені морем. 32 Ще просвічу напоумленням як ранок, і явним зроблю їх далеко. 33 Ще проллю навчання як пророцтво, і його залишу на
вічні роди. 34 Гляньте, що я трудилася не собі одній, але і всім, що її
шукають.

Глава 25
1 Трьома я прикрасилася і страх
гарна перед Господом і людьми: єдністю братів, і любов’ю ближніх, і
чоловік та жінка самі з собою з’єднані. 2 Три ж види зненавиділа моя
душа, і мені дуже мерзенним є їхнє
життя: бідний, що гордий, багатий,
що брехливий, і старий, що перелюбний, якому бракує розуму. 3 Як його
в молодості ти не зібрав і як можеш
знайти у своїй старості? 4 Як є гарним сивині суд, і старцям – знати раду, 5 прославленим – розуміння і рада. 6 Вінець старців – різнорідна досвідченість, і їхня похвала – господній
страх. 7 Дев’ять задумів я назвала
блаженними у моїм серці, а десятий
скажу язиком: Людина, що веселиться дітьми, що живе і бачить напад
ворогів; 8 блаженний, хто живе з
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розумною жінкою, і який не посковзнувся своїм язиком, і який не послужив гідному себе; 9 блаженний, який
знайшов мудрість і що подає її у вуха
слухачів. 10 Який великий той, що
знайшов мудрість, але немає більшого від того, що боїться Господа. 11
Господній страх усе перевищив. І хто
його дотримується – кому буде подібний? 13 Всяку рану і не рану
серця, і всяке лукавство і не лукавство жінки, 14 і всякий напад і не напад тих, що ненавидять, і всяку помсту і не помсту ворогів. 15 Немає голови понад голову змії, і немає гніву
понад ворожий гнів. 16 Краще жити з
левом і змієм, ніж з лукавою жінкою.
17 Лукавість жінки змінює її вигляд,
і вона затемнить своє лице, як медведиця, 18 посеред своїх ближніх. Її чоловік ляже і, почувши, гірко застогне. 19 Малою є всяка злоба супроти
жіночої злоби. На неї впаде жереб
грішника. 20 Піщаний підйом під ногами старця – такою є язиката жінка
мовчазному чоловікові. 21 Не гляди
на жіночу красу і не жадай жінки через красу. 22 Гнів, і безсоромність, і
великий сором, якщо жінка втримує
свого чоловіка. 23 Покірне серце, і
смутне лице, і серця рана – лукава
жінка. Немічні руки і ослаблені коліна – жінка, що не чинить блаженним
свого чоловіка. 24 Початок гріха від
жінки, і через неї всі вмираємо. 25 Не
дай воді прохід ані сміливість лукавій жінці. 26 Якщо вона не ходитиме
під твоєю рукою, відітни її від твого
тіла.

Глава 26
1 Блаженний є чоловік доброї жінки. І число його днів подвійне. 2 Чеснотлива жінка веселить свого чоловіка і наповнить його роки миром. 3
Добра жінка – частка добра, буде дана в частки тих, що бояться Господа.
4 Серце багатого ж і бідного добре в
усякому часі лице спокійне. 5 Трьома
ж злякалося моє серце, і я побоявся
лиця четвертого: видання міста, і збір
народу, і смертельна обмова. Все надармо. 6 Біль же серця і плач – ревнива жінка. Задля ревнивої жінки бичування язика всім, що спілкуються.
7 Лукава жінка – ярмо вола, що рухається. Хто її держиться, він, як той,
хто бере скорпіона. 8 Жінка-п’яниця
– великий гнів, і не скриє свого встиду. 9 Розпуста жінки – кліпання очима, і пізнається в її бровах. 10 Над
безсоромною дочкою скріпи варту,
щоб, отже, знайшовши полегшення,
не була погубленою. 11 Бережися
безсоромного ока і не дивуйся, якщо
згрішить проти тебе. 12 Як спраглий
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женою разђмною. і^ и^же ја^зы'комъ [свои^мъ]10 не
поплъзнеся. і^ и^же не работа достойномђ себњ”
бл~женъ и^же ѓ^брњте мђдрость. и^ пода'я въ
ё%ши послђша'ющиX. ја%ко великъ и^же (мђдрость
ѓ^брњте)11, н^о нњсть паче боа'щагося г~а. страхъ
гн~ь паче всего преспњ, [и^]12 дръжа'и е^го комђ ё^подобится” (-)13 Всякђ ја%звђ и^ не ја%звђ срDчнђю.
и^ вся'кого лђкав#ства и^ не лђкав#ства же'ньскаго. [и^]14 всякого нанесенїя и^ не нанесенїя ненави'дящихъ, и^ всякого мщенїя и^ не мщенїя вра'гъ” Нњсть главы` паче главы` змїины,
и нњсть ја%рости паче ја%рости [вра'жїя]15” Жити
(лђче) со львомъ и^ змїеM (-)16 нежели (-)17 съ женою лђкавою. лђкаvство жены` и^змњня'етъ зра'къ
ея`, и^ ѓ^мрачитъ лице свое` ја%ко меDведица средъ
и^скренихъ свои^хъ. възляжеT мђжъ ея`, и^ слы'шавъ въздохнетъ го'рко” Мала (е^сть) всяка
злоба противђ зло'бњ же'ньстеи, жребїи грњшника спаде на ню`” Въсхожденїе пњска поD ногама старчема, та'ко жена` ја^зы'чна мђжђ молчаливђ” Не сматря'и на красотђ женьскђ, и^ женњ [в добротњ]18 не въсхощи`. гнњвъ и^ бестђдїе и^ срамота велика” а^ще жена` приѓ^брњта'емъ мђжђ свое^мђ. срDце смирено и^ лице сњтова'но, и^ ја%зва срDчна, жена` лђкава” Рђцњ не'мощнїи
и^ колњни ѓ^слабленїи, (и^) [жена`]19 и^же не бл~жиT
мђж'а свое^го” эT жены` нача'токъ грњха, и^ тою`
ё^мираеM вс^и. не дажDь водњ` прохода, н^и женњ
лђкавњ дръзновенїа. а^ще не походиT подъ
рђкою т^и, [эTсњци ю& эT плоти твое'я]20”

Глvа, к~ѕ”
ены` добры бл~женъ (е^сть) мQђ и^ число
дн~їи е^го сђгђбо. жена` до'бля веселитъ
мђж'а свое^го, и^ лњта е^го и^сполниT ми'ромъ. жена` до'бра ча'сть бл~га, въ части
боа'щися г~а да'на бђдетъ” Богатаго же и^
ё^бога'го срDце бл~го, въ всяко время лице ти'хо”
эT трехъ (же) ё^говњ срDце мое, и^ эT [лица четвертаго]1 ё^боа'хся, преданїя града, и^ съборъ наро'да, и^ ѓ^бол#ганїя смерътна вс^е вътъще” Вредъ (же) срDца и^ сњтованїе жена`
ревнива. жены ради ревнивы (-)2 ра'на ја^зы'чна
всњмъ ѓ^бща'ющися. волђе и%го движимо, жена`
лђкавна. дръжа'ися ея`, ја%ко е^мля'ися скорпїа”
Гнvњ великъ жена пїянива, и^ стђда ея` не
и%мать покрыти” Блђдъ женьскь помиза'нїе ѓ^чима, и^ бровма ея` позна'нъ бђдет#” Э$ дщери
бестDђнњ ё^тверди стражDђ, да не (попђщенїе
ё^бо ѓ^брњтъши)3 (погђбится)4” Въслњдъ бестђдна ѓ%ка съхрани'ся, и^ не дивися а^ще въ
т^я съгрњшиT” ЈА/ко жажденъ пђтникъ (эT1078

26,12

Мудрість Ісуса, Сирахового Сина

връзетъ ё^ста` [своа]5)6, и^ эT всякоя во'ды
ближ#нњя и^спїет#. (и^) прямо всякого кола` ся'детъ, и^ прямо стрњлњ эTкрыеT тђлъ” БлгDть
женьска възвеселиT мђжа е^я, и^ кости е^го възвеселитъ хђдожество ея`” дая'нїе гн~е жена` молчалива, и^ нњсть и^скђпа показанныя дш~а” БлгDть
на блгDти жена` стђдлива, и^ нњсть (досто'ина
всяка мњра)7 ё^дръжаныя дш~а” Слн~це въсходя
на высокиX гн~ихъ, и^ доброта жены` до'брыя въ
красотњ до'мђ ея`” Свњтилникъ сїяя` на
свњщницњ ст~њ, и^ доброта лица на возрастњ
стоа'щаго” Столпи злати на поDстолпи (и^хъ)
сребреныX, и^ но'ѕњ красни на плеснахъ добрњ стоя'щи” (-)8 Э$ дво'емъ печално м^и бы'сть срDце
мое, и^ на третїемъ ја%рость м^и наи%де” Мђжъ
боре'цъ лиша'яся за скђдотђ, и^ мђжи разђмиви
а^ще ѓ^треблени бђдTђ, възвращаяся эT правды
на грXњ, г~ь ё^готови [е^го на меq]9 е^два и^змеTся
кђпецъ эT согрњшенїа”

Глvа, к~з”
1

(е) ѓ^правди'тся корчемникъ эT грњх#, за
несытость мно'ѕи съгрњшиша, (-)2 хотяи ё^мно'жити эTвратиT ѓ%чи” Посредњ
собрана ка'менїя во'нзется колъ, и^ посредњ продаянїя и^ кђпля съвръша'ется грњх#”
А$ще не (дръжи'тся страха гн~я)3, съ тща'нїемъ въско'рњ развратиTся [до'мъ е^го]4” Трясенїемъ решета` ѓ^ста'нђтъ смети, тако (же) ѓ^треби чл~ческїя въ помышленїи е^го” Сосђды
скђделнича и^скђша'етъ пещъ, і^ и^скђшенїе чл~кеско въ помышле'нїи е^го” Въздњланое древо ја^вля'етъ плоD е^го, такоже сло'во помышленїя срDце
чл~чьско” ПрежDе помышленїа не похвали мђжа, се
б^о и^скђшенїе чл~чьско” А$ще го'ниши пра'вдђ постигнеши, и^ ѓ^блечешися в н^ю ја^ко в подиръ
сла'вы” Птицы с подобными себњ ѓ^бита'ютъ, і^
и'стинна къ творя'щимъ ю& ѓ^братится. левъ
ло'витъ ловъ, та'коже (и^ грњси)5 дњла'ющихъ
неправдђ” По'вњсть бл~говњрнаго (въи%стиннђ)6
премђдрость, а^ безђменъ ја%ко лђна и^змњня'ется” Посредњ безђмныX съблюди время, (и) посредњ (-)7 разъмышля'ющихъ ё^частися” По'вњсти
бђ'ихъ мерзость и^ смњхъ и^хъ пита'нїе грњха.
бесњда много клятвенаго, и^спра'витъ вла'сы, и^
сваръ [е^го]8 заTченїе ё^шима” Пролитїе кро'ве сва'ръ
гордыхъ, и^ клеветанїе и^хъ послђша'нїе сђе'тно”
эTкрыва'яи та'инђ погђбляеT вњрђ, и^ не и'мать
ѓ^брњсти дрђга противђ дш~и свое'и” Прїими
дрђга и^ ё^вњрися с ни'м#, а^ще л^и эTкры'еши
та'ины е^го не и'маши гнати по неM” ЈА/коже погђбиT чл~къ вся'каго врага свое^го, та'ко и^же погђ1079
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мандрівник відкриє свої уста і нап’ється з усякої води ближнього, і
сяде напроти всякого кілка, і перед
стрілою відкриє сагайдак. 13 Ласка
жінки звеселить її чоловіка, і його
кості розвеселить її вміння. 14 Жінка мовчазлива – дар господній, і немає заміни за напоумлену душу. 15
Ласка до ласки – соромлива жінка,
і всяка міра не є гідна стриманної
душі. 16 Сонце, що сходить на господніх висотах, – краса доброї жінки в прикрасі її дому, 17 світило,
що світить на святому світильнику,
і краса лиця в поставленім віку, 18
золоті стовпи на їхніх срібних основах, і гарні ноги на стійких стопах. 28 Двома мені засмутилося моє
серце, і через третє на мене найшов
гнів: чоловік-борець упосліджений
голодом, і розумні мужі, якщо будуть відкинені. Хто від праведності
відходить до гріха, його Господь
приготує на меч. 29 Купець ледве
спасеться від гріха.

Глава 27
Корчмар не оправдається від гріхів. 27,1 Численні згрішили через
неситість. Хто хоче помножити –
відверне очі. 2 Посеред зібраного
каміння засадиться кілок, і посеред
продажі і закупу звершується гріх.
3 Якщо дбайливо не держатиметься
в господньому страсі, швидко знищиться його дім. 4 В трясінні решета зостаются відходи, так же людські відходи в його думанні. 5 Піч
випробовує глиняний посуд, і людське випробування в його думанні.
6 Оброблене дерево виявляє його
овоч, так слово задуму – людське
серце. 7 Скоріше ніж подумаєш, не
хвали чоловіка, бо це людське випробовування. 8 Якщо ідеш за правдою, осягнеш і зодягнешся нею, як
в одіж слави. 9 Птахи живуть з собі
подібними, і правда повернеться до
тих, що її чинять. 10 Лев ловить
лов, так само і гріхи тих, що чинять
неправду. 11 Розповідь побожного
– по правді мудрість, а безумний
міняється, як місяць. 12 Посеред
безумних збережи час, і посеред
тих, що думають, май частку. 13
Розповідь безумних – мерзенність, і
їхній сміх – їжа гріха. 14 Мова того, хто багато клянеться, випрямлює волосся, і його сварка – запечатання вух. 15 Пролиття крові – сварка гордих, і їхня обмова – погана
чутка. 16 Хто відкриває таємниці,
нищить довір’я, і не знайде друга
для своєї душі. 17 Прийми друга і
май до нього довір’я. Якщо ж відкриєш його таємниці, не гнатимешся за ним. 18 Так як людина ни-
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щить всякого свого ворога, такою та,
що нищить дружбу ближнього. 19
Так як птаха випустиш з руки, так ти
відпустив ближнього, і його не зловиш. 20 Не женися за ним, бо далеко
відійшов, і він втік, як сарна з пастки.
21 Так як обв’язати рану, є і від обмови втекти. А хто відкрив таємницю, немає надії. 22 Хто моргає оком,
кує зло, і ніхто його не усуне від нього. 23 *Перед твоїми очима посолодить свої уста і твоїм словам дивуватиметься, пізніше ж поверне свої
уста і дасть згіршення в твоїх словах.
24 Дуже я зненавидів і не знайшов я
подібного до нього, і Господь його
зненавидить. 25 Хто кинув камінь
вгору, кидає на свою голову, і обманлива рана роз’ятрює струпи. 26 Хто
викопав яму, впаде до неї, і хто на
полі кладе пастку, впаде до неї. 27
*Хто чинить зло, впаде до нього, і не
впізнає звідки воно до нього прийшло. 28 Зневага і насмішка – гордим,
і на нього полює помста, як лев. 29 В
сіть загрузнуть ті, що веселяться падінням побожних, і біль їх вигубить
перед їхньою смертю. 30 Гнів і лють
– це гидота, і чоловік-грішник буде
охоплений ними.

Глава 28
пет1. 3
мат. 6

1 *Хто мстить, знайде помсту від
Господа, і держачи держатиме свої
гріхи. 2 *Залиш неправедність своєму ближньому, і тоді, як ти помолишся, відпустяться твої гріхи. 3 Людина на людину зберігає гнів – і шукає ліку від Господа. 4 До подібної
до себе людини він немає милосердя,
а молиться за свої гріхи. 5 Він сам
тіло і зберігає гнів. Хто надолужить
за його гріхи? 6 Згадай останні речі:
зітління і смерть, і перестань ворогувати, і перебувай у заповідях, 7 і згадуючи їх, не ненавидь ближнього, і в
завіті Всевишнього не зважай на незнання. 8 Відступи від сварки – і
зменшиш гріхи. Адже злослива людина розпалює сварку, 9 і чоловікгрішник завдасть замішання друзям, і
посеред мирних вкладе обмову. 10 За
природою вогню так, і розгориться
полумінь. І якою буде сила сварки,
таким же й гнів розгориться. Яка ж
сила людини, таким буде його гнів, і
за тим, яке його багатство, він підніме його гнів. 11 Швидка сварка запалює вогонь, і нагла бійка проливає
кров. 12 Якщо подуєш на іскру, вона
розгориться, і якщо плюнеш на неї,
загаситься. Так само й оба виходять з
твоїх уст. 13 Шептуна і двоязичного
треба проклинати, бо він знищив багатьох, що були мирними. 14 Третій
язик потряс багатьма, і відділив їх від
народу до народу, і знищив сильні
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би дрђжбђ и^скреняh” (-)9 ЈА/коже птицђ и^з рђки
(-)10 и^спђстиши, та'коже и^спђстилъ е^си и^скреняго и^ не ё^лови'ши е^го. не (жени е^го)11 ја%ко
далече эTстђпи, і^ и^збњже ја%ко серна эT сњти”
ЈА/ко (е^сть стрђпъ)12 ѓ^бязати, и^ эT клеветы
е^сть и^зменитися, а^ эTкрывъ та'инђ не ча'ется. помиза'я ѓ%комъ кђе^тъ зл^о, и^ [никтоже]13
е^го ѓ^ста'виT эT е^го” *Пря'мо ѓ^чи'ма твои'ма
насладитъ ё^ста своя, и^ словесемъ твоиM подивиTся” Послњди же развратиT ё^ста своя`, и въ
словесехъ твоиX дасть соблазнъ” Мно'го възненави'дњхъ и^ не ѓ^брњтоX подобна е^мђ, и^ г~ь ненави'диT е^го” Ве'ргыи ка'мы на высотђ на главђ`
свою` вержетъ, и ја%зва льстива раздњлиT стрђпы” И$скопава'яи ро'въ [впадеTся во'нь]14, и^ (по'ля)
ча'яи сњть (ё^вязнеT в не'и)15. *творя'и зл^о
(въва'лится в не`)16, и^ не разђмњетъ эTкђдђ
(е^мђ прїидетъ)17” поношенїе и^ порђга'нїе [гордымъ]18 и^ м#щенїе, ја%ко левъ ло'виT нань” Сњтїю ё^вяза'ютъ веселя'щеися ѓ^ паденїи бл~говњрныхъ, и^ болњзнь погђбиT я& преже смр~ти иX.
гнњвъ и^ ја%рость [-]19 сїи сђть мерзость, и^
мђжъ грњшникъ ѓ^держанъ (и%ми бђдетъ)20”

приT і~

приT к~ѕ

Глvа, к~и”
ьща'я* эT г~а ѓ^бря'щеT м#ще'нїе, и^ грњхи`
своя эTдвиза'я эTдви'гнетъ. *ѓ^ста'ви
непра'вдђ и%скренемђ свое^мђ, и^ тогда`
помо'льшђ ти ся грњси твои` разы'идђтся. чл~къ на чл~ка съхраня'етъ гнњвъ, и^
эT г~а и^щетъ и^сцњле'нїя” На чл~ка подо'бна себњ не имать млsти, а^ ѓ^ грњсе'хъ свои^х# мо'лится” Са'мъ (сы'и пло'ть)1 (и^) хранитъ гнњвъ,
кт^о ѓ^цыстиT грњхи` е^го” помяни` послњдняя
(растлњнїе и^ смр~ть, и^ преста'ни вражDовати)2”
И$ пребыва'и в за'повњдеX помина'яи (я&)3 и^ не
възненави'ди ближнего. и^ въ завњте вы'шняго, (-)4 презри` невњ'ждьство” ѓ^ста'нися эT
сва'ра, и^ ё^малиши грњхи`. чл~къ б^о ја%ръ раждизаеT сва'ръ, и^ мђжъ грњшникъ възмятеT
дрђги, и^ посреди ми'рныхъ вло'жит# клеветђ`”
ЈА/кова` ве'щи ѓ^гня` та'ко (и^) пла'мень разгори'тся, и^ ја^кова` крњпость (бђдетъ) сва'ра (такоже
и^ гнvњ)5 [разгори'тся]6” ЈА$кова' же крњпость чл~ча
такоже ја%рость е^го бђдетъ” и^ ја%%коже бога'т#ство е^го въздви'жеT гнњвъ е^го. рве'нїе натощно
вжигаеT ѓ%гнь, и^ сва'ръ напра'сенъ пролива'ет#
кро'вь” А$ще възд#ме'ши и%скрђ възгори'тся, и^
а'ще въсплю'неши на ню` ё^га'снетъ” (Та'коже) и^
ѓ^бо'е и^зъ ё^стъ твои^хъ исхо'дитъ” Шепо'тника и^ двоја%зы'чника подобаеT кляти`, мно'ги б^о
ми'рны сђще погђби'ло. ја^зы'къ тре'тїи мно'ги
1080
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потря'слъ, и^ разлђчи я& эT ја^зы'ка во язы'ки И$
грады твръды разори`, и^ домы` вельмо'жамъ
разъврати” ЈА/зыкъ тре'тїи (и^) же'ны добля
и^згна`, и^ лиши` я& эT трђдъ и^хъ” Послђшая е^го
не и'матъ ѓ^брњсти поко'я не и'мать ё^сели'тися без#млъвы” ЈА/зва бична'я [стрђпы творитъ]7,
ја%зва же ја%зы'чная съкрђшаеTT ко'сти. Мно'ѕи падо'ша ѓ%стрїемъ меча`, н^о не ја%ко па'дшеи ја%зы'комъ” Бл~жеn и^же ё^кры'ется эT него, и^же никтоy про'иде въ ја^рости е^го. і^ и^же не возвле'къ и%га
е^го, и^ ё^зами е^го не связанъ бы'сть” и'го б^о е^го
и%го желњзно, и^ ё'зы е^го ё'зы мњдяны. (и^)
(смр~ть е^го смр~ть лю'та)8, и^ па'че лђче е^го е^сть
а'дъ. не ѓ^бладаеT бл~говњр#ными и^ въ пла'мени е^го
не съгоряT. ѓ^ста'вльшеи г~а впадђтся во'нь, и^ на
нихъ възгори'тся и^ не ё^га'снетъ” По'сланъ бђдетъ
на' ня ја%ко ле'въ, и^ ја%ко па'рдђсъ погђбитъ я&”
Ви'ждь (и^) ѓ^гради` стяжа'нїе свое те'рнїемъ. сребро`
свое и^ зла'то [свое]9 стяжи`” и^ словесемъ свои^мъ
сътвори` и%го и^ мњ'рђ, (и^ ё^стомъ свои^мъ сътвори` две'ръ и^ заво'рђ). внима'и е^гда` ка'ко поплъзне'шися и^мъ, не пади'ся пря'мо ловя'щемђ”

Глvа, к~џ”

выj и~

товиg д~

воря'и млsть в#заи'мъ да'стъ и%скренемђ, и^
ё^крњпля'яи рђкђ свою съблюде'тъ за'повњди. да'ждь взаи'мъ и%скренемђ въ время требова'нїя е^го, и^ па'ки възда'ждь
и%скренемђ въ время. ё^тверди` сло'во и^ ё^вњрися
с ни'мъ, и^ въ вся'ко время ѓ^бря'щеши потре'бђ
твою” *Мно'ѕи ја%ко ѓ^брњте'нїе мнњша заи^мова'нїя и^ зада'ша трђдъ помо'щникомъ иX” дондеже во'зметъ ѓ^блобыза'етъ рђцњ е^го, и^ на и^мњнїе и%скреняго смири'тъ гласъ” И$ въ время въздая'нїя превлечетъ вре'мя, и^ възда'сть словеса`
ё^ны'нїю, и^ вре'мя вини'тъ. а^ще [же]1 възмо'жеT
е^два` (полъ принесе'тъ)2, и^ въмњни'тъ е& ја%ко
ѓ^брњте'нїе. а^ще ли` н^и лишеn е^сть и^мњнїа е^го,
и^ стежа` и& врага` (не) тђне`” Кля'твы и^ клеветы`
възда'сть е^мђ, и^ въ сла'вы мњсто възда'сть
е^мђ беще'стїе” Мно'ѕи ё^бо за лђкав#ство эTвръго'шася, (и^) лиши'тися тђне` бл~гои^зво'лиша” ѓ^ба'че
на смире'неM длъготръпи`, и^ млsтынею не пре'зри
е^го. за'повњди ради застђпи` нищаh, и^ по нищетњ` е^го не эTврати` е^го тща` Погђби` сребро` бра'та ради и^ дрђга, и да не ѓ^ръжа'вїетъ подъ
ка'менемъ въ па'гђбђ” Положи` съкро'вище свое по
за'повњдемъ вы'шняго, и^ по'льза т^и бђдетъ
нежели зла'томъ. *затвори` млsтыню въ клњтехъ своиX, и^ та` и^зме'тъ т^я эT вся'кого ѓ^злобле'нїя” Па'че щи'та тве'рда и^ паче копїя
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міста, і знищив доми вельмож. 15
Третій язик і вигнав хоробрих жінок, і позбавив їх їхніх трудів. 16
Хто його слухається, не знайде спочинку ані не поселиться в спокою.
17 Рана бичування завдає струпи,
рана ж язика нищить кості. 18 Численні впали від гостроти меча, але
не так як ті, що впали від язика. 19
Блаженний, хто від нього сховається, хто не пройшов в його гніві, і
хто не потягнув його ярма, і не був
зв’язаний його кайданами. 20 Бо
його ярмо – залізне ярмо, і його
кайдани – мідні кайдани. 21 І його
смерть – жахлива смерть, і радше
ад є кращим від нього. 22 Він не
володіє побожними, і в його полум’ї вони не згорять. 23 Ті, що покинули Господа, впадуть до нього,
і в них загориться і не згасне. Надіслане буде на них, як лев, і він вигубить їх, як леопард. 24 Глянь і загороди терням своє майно, придбай
своє срібло і своє золото. 25 І своїм
словам зроби ярмо і міру, й своїм
устам зроби двері і засув. 26 Стережись, щоб часом ти в них не посковзнувся, не впадь перед ловцем.

Глава 29
1 Хто робить милосердя – позичить ближньому, і хто скріплює
свою руку – збереже заповіді. 2 Позичай ближньому в часі його потреби, і знову віддай ближньому в
час. 3 Закріпи слово і будь вірний з
ним – і в усякому часі знайдеш
твою потребу. 4 *Численні вважали
позичку за знахідку і завдали труд
тим, що їм помогли. 5 Доки не візьме, цілуватиме його руки і про
маєток ближнього упокорить голос.
І в часі віддачі простягне час, і віддасть повільні слова, і винуватиме
час. 6 Якщо ж зможе, ледве половину принесе, і вважатиме це за
здобуток. Якщо ж ні, він є позбавлений його маєтку, і придбав його
як ворога недаремно. Клятви і обмови йому віддасть, і замість слави
віддасть йому безчестя. 7 Отже,
численні відвернулися через лукавство, і радше зволили залишитися
без повернення. 8 Однак над впокореним довготерпи, і в милостині
ним не погорди. 9 Задля заповіді
заступися за бідного, і через його
бідноту не поверни його порожнім.
10 Страть срібло через брата і друга, і хай воно не заіржавіє під каменем на згубу. 11 Поклади свій
скарб за заповідями Всевишнього, і
корисніше буде тобі, більше ніж золото. 12 *Замкни милостиню в своїх кімнатах, і вона спасе тебе від
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всякого зла, 13 понад сильний щит і
понад тяжкий спис воюватиме за
тебе проти ворога. 14 Чоловік добре
заручиться за ближнього, і той, хто
втратив сором, його покине. 15 Благодать поруки не забудь, бо дасть за
тебе свою душу. 16 Добро поруки
грішник відкидає, і хто без похвали в
умі, покине того, що його визволив.
17 Порука погубила багатьох, що не
випрямилися, і захитала ними, як
морськими хвилями. 18 Вона переселила сильних мужів, і вони заблукали
в чужих народах. 19 Грішний в поруку впаде, і хто женеться за лінивством, впаде у суд. 20 Заступися за
твого ближнього по своїй силі, і важай на себе, і не впадь. 21 Початок
життя – вода і хліб, і одежа і дім, що
покриває сором. 22 Кращим є життя
бідного під покриттям балок, ніж
славна їжа в чужих. 23 В малім і великім май хвалу, 24 життя з хати до
хати погане. І де живеш, не відкриєш
своїх уст. 25 Нагодуєш їх і напоїш їх
без похвали, і до цього почуєш зло:
26 прийди, чужинце, і приготуй стіл,
і ще й твоєю рукою мене нагодуй; 27
і зійди, приходьку, від лиця слави, бо
до мене гостем прийшов брат, і потрібна є хата. 28 Це є дуже тяжке для
людини, що має розум, – заборона
хати і зневага того, хто позичає.

Глава 30
при. 13

1 *Хто любить свого сина, завдасть йому побої, щоб звеселився у
своєму кінці. 2 Хто напоумлює свого
сина, пізніше ним насолодиться і посеред знайомих ним похвалиться. 3
Хто повчає свого сина, розсердить
ворога і перед друзями ним зрадіє. 4
Помер його батько і наче не помер,
бо такого самого, як він, залишив після себе. 5 У своєму житті побачив
його і розвеселився, і у своїй смерті
не був засмученим. 6 Він залишив
месника проти ворогів і друзям того,
хто віддає ласку. 7 Душами синів обв’яже свої рани, і на всякий крик
стривожиться його лоно. 8 Неприборканий кінь погано іде, і самовільний син буде розпущеним. 9 Нагадай
синові – і тебе здивує, бався з ним – і
завдасть тобі біль. 10 Не смійся з
ним, щоб ти за нього не болів, і вкінці скреготатимеш зубами. 11 Не дай
йому влади в молодості, 12 поломи
йому ребра поки є молодий, щоб часом не укріпнувши і не став тобі непокірним. 13 Напоумляй свого сина, і
працюй над ним, щоб ти не спотикнувся в його безсоромності. 14 Кращим є бідний і сильний зі здоров’ям,
ніж багатий і побитий своїм тілом. 15
Добре здоров’я є кращим від всякого
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тя'жка, проти'вђ врагђ побо'ретъ по тебњ.
мђжъ бл~гопорђчникъ бђдетъ и%скренемђ, и^ погђби'выи стђдъ ѓ^ста'виT е^го. блгDти порђче'нїя
не забђди, да'сть б^о дш~ђ свою за тя” до'брое
порђче'нїе эTвраща'етъ грњшникъ, і^ и^же бес
хвалы` мы'слїю ѓ^ста'витъ и^зба'вльшаго [и&]3.
Порђче'нїе мно'ги погђби` (не) направя'ющихся, и^
подвиза` и^ми ја%ко влънами морьскими” Мђжа
си'лны пресели`, и^ заблђди'ша въ ја^зы'цњхъ тђждихъ” Грњшныи (в порђче'нїе въпадаетъ)4, и^
гоня'и пра'знDьство въпадетъ въ сђдъ. застђпи` и%скреняго с^и проти'вђ си'лњ свое'и, и^ внима'и
себњ [и^]5 не впади'ся” Нача'токъ животђ` вода`
и^ хлњбъ, и^ риза и^ до'м# покрыва'яи стђдъ”
Лђче жи'тїе ни'щаго поD кро'вомъ ѓ^грады, нежели бра'шна добра` въ тђждихъ” ѓ^ ма'лњ и^ ѓ^
вели'це хвалђ` и^мњи, (-)6 животъ зоl эT до'мђ в
домъ, і^ и^дњже живе'ши не эTвръзеши ё^стъ
(своиX). [накорми'ши]7 (и&) и^ напои'ши (и&) бес
хвалы`, и^ надъ си'мъ ѕло` ё^слы'шиши” Пристђпи` прише'лче [и^]8 ё^краси` трапезђ, и^ е^ще` и^ рђко'ю твое'ю ё^хлњби мя. [и^]9 злњзи прише'лче
эT лица` сла'вы, прїиде (б^о) мн^њ го'стемъ
бра'тъ, (и^) требњ е^сть хлњвина`. (ѕњло се` е^сть
тя'жко)10 чл~кђ и^мђщђ ра'зђмъ, запреще'нїе
хлњвины` и^ поноше'нїе заи'мника”

Глvа, л~”
1

[юбя'и] *сн~а свое^го ё^части'т# [е^мђ ра'ны]2, да възвеселиTся напослњдо'къ свои”
Кажа'и сн~ъ свои наслади'тся (послњди)
ѓ^ немъ, и^ посредњ зна'емыхъ ѓ^ немъ похва'лится” Оу^ча` сн~ъ свои възревнитъ врага`, и^
преD дрђги ѓ^ немъ възра'дђется. ё^мретъ [эTц~ъ е^мђ]3 и^ ја%ко не ё'мре, подобна б^о себњ
ѓ^ста'ви по себњ. в животњ свое^мъ ви'дњвъ (и&)
и^ възвеселися, и^ на ё^мрњтїи свое^мъ не ѓ^скръби'ся” Проти'вђ врагоM ѓ^стави ме'стника, и^
дрђгомъ възда'юща блгDть” ѓ^ дш~ахъ сн~овъ
ѓ^бя'жетъ стрђпы своя, и^ ѓ^ вся'комъ во'пли
възмяте'тся ё^троба е^го” Ко'нь не ё^ченъ (сверњпъ и^де'тъ)4, и^ сн~ъ самовлъныи (блђдникъ
бђдетъ)5. накажи` ча'да и^ ё^дивиT т^я, и^граяи
с ни'мъ и^ сътвори'тъ ти печа'ль” Не смњ'ися
с ниM да не поболи'ши ѓ^ неM, и^ напослњдокъ сотне'ши си` зђбы” Не да'ждь е^мђ вла'сти въ
ю'ности, (-)6 съкрђши ре'бра е^го дондеже (мла'дъ
еs)7 е^гда` ка'ко ѓ^жестњвъ (и^) не покори'тъ ти
ся. (-)8 накажи` сн~ъ свои и^ дњлаи ѓ^ немъ, да
не въ бестђдїе е^го поTкнешися” Лђ'че (е^сть)
ни'щъ (и^ крњпоk съ здра'вїемъ)9 (-)10, нежели
богаT (и^) ё^ра'нен# тњломъ своиM” Здра'вїе (и^сцњл1082
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но)11 лђче (е^сть) вся'кого зла'та, и^ [тњло]12 здра'во нежели богаTство бесчи'слено. [-]13 нњсть богаTство лђче здра'вїя теле'снаго, и^ нњсть веселїя
паче ра'дости срчDныя” Лђче (е^сть) смр~ть паче
живота` горка, и^ [-]14 нежели недђг# доlгїи”
(Мно'го) добро` просы'пано преD ё^сты` затво'реными,
преDложе'нїя бра'шна преDлежа'ща ё^ гроба`” Ка'я
по'льза (и%долђ эT жрътвы)15, не и'мать б^о ја%сти ни ѓ^боня'ти. та'коже и^згони'мыи гм~ъ,
зря'и ѓ^чи'ма и^ стеня`. ја%ко е^внђхъ ѓ^сяза'яи деви'цђ и^ възъстеня'етъ, та'ко творя'и по нђжди сђды. не да'ждь печа'ли дш~и свое'и, и^ не ѓ^скорби` себе совњтомъ свои^мъ. Весе'лїе срчDно живо'тъ чл~ка, и^ радова'нїе мђжеско длъгоденьствїе” [Люби`]16 дш~ђ свою и^ тњши срDце свое и^
печа'ль (эT себе эTрини дале'че)17. мно'ги б^о [печа'ль
ё^би`]18, [-]19 нњсть по'льза в не'и. рве'нїе и^ ја%рость
ё^маля'ютъ дн~и, и^ прежде вре'мене (печа'ль ста'рость наво'дитъ)20 (-)21”

Глvа, л~а”

выj и~

дњ'нїе бога'тества растаеT пло'ти, и^ печа'ль е^го эTго'ниT со'нъ. печа'ль бдњнїя и^спро'ситъ дрњма'нїе, и^ недђгъ лютъ эTи^маетъ со'нъ. трђдится бога'тыи въ
собира'нїи бога'тества, и^ въ поко'и насыщаеTся
пи'щеи свои^хъ” ТрђдиTся ё^богъ ё^мале'нїемъ жи'тїя, и^ в поко'и требђя бђдетъ” Любя'и зла'то не ѓ^правди'тся, и^ гоня'и растлњнїя самъ
насы'тится. *мно'ѕи спадо'шася ѕла'та ра'ди, и^
бы'сть па'гђбA [-]1 прямо лицђ (е^го)2. древо претыка'нїя е^сть [всњмъ]3 и%скђщимъ е^го, и^ вся'къ
безђмливъ поги'бнетъ иM” Бл~женъ богаT и^же ѓ^брњте'ся бес поро'ка, і^ и^же въ слњдъ зла'та не
и^де. кто е^сть и^ да ё^бл~ажиM е^го, сътвори' б^о
ди'вна в лю'дехъ свои^хъ. кто и^скђше'нъ и^мъ
бы'сть и^ съвръшися, и^ да бђдетъ на
похвале'нїе. (и^) кт^о мо'глъ престђпникъ бы'ти
и^ не престђпи`, и^ (ѕл^о сътвори'ти)4 и^ не сътвори`. [-]5 да ё^твердя'тся бл~гиня е^го, и^
млsтыня е^го и^сповњсть събра'нїе” (Сњде ли на
велицњ трапезњ)6 не раздви'гни (горта'ни на
неи)7, и^ не рцы` мно'го на не'и (е^сть)” Помяни`
ја%ко ѕл^о (е^сть) ѓ'ко лђка'во, лђка'внње ѓ'ка чт^о
е^сть созда'но, сего ради эT вся'кA лица` слезиT” и^деже а^ще ё^зри'ши не простира'и рђки и^ не гнетися с ниM въ соли'ло, разђмњи е^же (е^сть) и%скреняго эT себе само'го. и^ ѓ^ вся'кои ве'щи размышля'и. ја%ждь ја^ко чл~къ прDележа'щее ти, и^ не
раZгреба'и да не възненави'денъ бђдеши. преста'ни
прьвїе ради наказа'нїя, и^ не ја%ждь лише сы'ти,
да не прет#кне'шися” (-)8 А$ще (ся'деши по'среди
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золота, і здорове тіло краще, ніж
безмірне щастя. 16 Багатство не є
кращим від тілесного здоров’я, і немає веселості, що понад радість серця. 17 Кращою є смерть від гіркого
життя і від тривалої хвороби. 18
Велике добро висипане перед замкнутими устами – подачі страв, що
лежать на гробі. 19 Яка користь ідолові від жертви? Бо не з’їсть ані
не понюхає. Таким є прогнаний Господом, 20 що дивиться очима і
стогне, як скопець, що обіймає дівчину і стогне, таким той, хто з примусу чинить суди. 21 Не віддай
смуткові свою душу, і не засмути
себе своєю радою. 22 Веселість серця – життя людини, і радість чоловіка – довголітність. 23 Люби
свою душу, і потішай своє серце, і
далеко від себе відкинь смуток. Бо
смуток вбив багатьох, немає в ньому користі. 24 Ревність і гнів зменшують дні, і турбота перед часом
наводить старість.

Глава 31
1 Неспання із-за багатства розтоплює тіло, і журба із-за нього відганяє сон. 2 Журба неспання випросить дрімоту, і тяжка хвороба відбирає сон. 3 Багатий трудиться в
збиранні багатства і в спочинку насичується своїми стравами. 4 Бідний трудиться в бідноті життя і в
спочинку буде в нужді. 5 Хто любить золото, не оправдається, і хто
женеться за зітлінням, сам насититься. 6 *Численні впали через золото, і знищення було перед його
лицем. 7 Воно є деревом спотикання для всіх, що його шукають, і
кожний безумний від нього згине. 8
Блаженний багатий, що знайдеться
безплямним і що не пішов за золотом. 9 Хто він є? І назвемо його
блаженним. Бо він зробив подиву
гідне в своєму народі. 10 Хто був
ним випробований і вдосконалився
і хай буде на похвалу. І хто міг
стати переступником – і не переступив і зробити зло – і не зробив,
11 хай скріпиться на ньому добро, і
зібрання визнає його милостині. 12
Ти сів за великим столом. Не відкрий горла проти нього і не говори:
На ньому є багато. 13 Згадай, що
лукаве око є злим. Що є створене
лукавішим від ока? Через це сльозить з усякого лиця. 14 Куди лиш
не поглянеш, не простягай руки, і
не стискайся з ним в посудині, 15
знай те, що є ближнього. Від себе
самого і в усякому ділі будь розумним. 16 Їж як людина те, що тобі
поставлене, і не розгрібай, щоб ти
не став зненавидженим. 17 Спини-
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ся скоріше задля напоумлення, і не
їж понад ситість. Щоб ти не спіткнувся. 18 Якщо сядеш між багатьма
дітьми, не простягай своєї руки раніше від них. 19 Оскільки напоумленій
людині мало є досить, і на його лежаку він не терпить зла. 20 Сон здоров’я у животі, що має міру, вставши
вранці. І його душа з ним. Труд неспання, і скорбота, і черево більше з
ненаситним чоловіком. 21 І якщо й
ти переївся їжею, встань від стола, і
спочинеш. 22 Послухай мене, дитино, не погорди мною, і вкінці знайдеш мої слова. В усіх своїх ділах
будь бистрим, і всяка хвороба до тебе
не приступить. 23 Багатого на хліб
поблагословлять уста, і свідчення його краси вірне. 24 *І проти скупого
на хліби скаржитиметься місто, і свідчення його злоби вірне. 25 Не будь
мужнім у вині, бо вино вигубило багатьох. 26 Піч випробовує залізо розпіканням, так і вино серце в сварці
гордих. 27 Однаковим є для життя людей вино, якщо п’єш його за його мірою. Яке життя тому, що здержується від вина? Ось бо на веселість є
створене для людей. 28 Вино, що в
часі п’ється, є вистарчальним, 29 гіркота душі з гнівом і обмовою, коли
п’ється багато вина. 30 Воно помножить лють безумного. П’янство – на
спотикання. Воно зменшує силу і додає струпи. 31 Не оскаржуй ближнього на бенкеті в них, і не відкидай його в його веселості. Не скажи йому
слово погорди, і не засмути його допитуванням.

Глава 32
1 Старшиною тебе поставили, не
підноси себе, але будь в них як один
з них, подбай про них і так сідай. 2 І
зробивши всю свою потребу лягай.
Щоб ти розвеселився через них, і ділами ти одержав вінець краси. 3 Говори, старшино, з впевненим знанням, бо тобі належиться, і не заважай
музикантам. 4 Де буде слухання, не
піднімай мови і невчасно не мудруй.
5 Печать вугілля на золотій прикрасі
і гра музикантів на бенкеті вина. 6 І в
золотій прикрасі печать жезла. Йому
треба так співати, сказати винові. 7
Говори, молодче, якщо тобі потрібно,
також і двічі, якщо попросять, 8 і
промов одним словом про багато.
Будь, як той, хто знає і заразом мовчить. 9 Посеред вельмож не роби себе рівним, і іншому, коли говорить,
не говори багато. 10 Перед громом
випереджує блискавка, і перед сором’язливим випереджує ласка. 11 В
часі піднімися, і не будь останнім, до
хати відійди, а не лінися. 12 Там бався і чини твої бажання, і не гріши
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мно'гихъ)9 (ча'дїи), (не простри` рђки` своея прьвње и^хъ)10” ЈА/ко (нака'заное чл~кђ дово'лно е^сть)11
мало'е, и^ на ѓ^дрњ` е^го не стра'жеT ѕла`” Со'нъ
здра'вїя ѓ^ чре'вњ мњрнњ, въста'въ заё'тра и^
дш~а е^го с ни'мъ. трђдъ бде'нїя и^ скорбь, и^
(чрево боле)12 съ мђжемъ несы'тымъ. и^ а^ще
(и^) ѓ^нђдилъся е^си бра'шномъ, въста'ни (эT
трапе'зы)13 и^ почїеши” Послђшаи мене ча'до (-)14
не ё^ничижи` мене, и^ напослњдокъ ѓ^бря'щеши
словеса` моя. въ всњхъ дњлњхъ свои^хъ бђди
бы'стръ, и^ вся'къ недђгъ не и%мать пристђпи'ти к тебњ” Бога'таго хлњбы блsвятъ
ё^стны, и^ послђшьство доброты` е^го вњрно. *(и^
на скђпаh)15 по [хлњбњхъ]16 поро'пщетъ гра'дъ
и^ послђшество ѕло'бы его и%стое” В винњ не
мђжа'ися, мно'ги б^о погђби` вино` Пе'щь и^скђшаеT желњзо въ кале'нїи, такоже (и^ срDце вино`)17
въ сва'рњ го'рдыX” Ра'вно животђ` (чл~комъ вино`)18,
а^ще пїеши е& въ мњрђ е^го” Кїи животъ
ё^моря'ющемђся вино'мъ, (-)19 сїе (бо) (на весе'лїе [чл~комъ]20 създа'но е^сть)21” (-)22 Вино` пива'емо въ время дово'лно. го'ресть дш~амъ
(мно'го вино` пива'емо)23. съ гнњвомъ и^ клевето'ю ё^мно'житъ ја%рость безђмнаго. (пїянъство) на претыка'нїе, ё^маля'я крњпость и^
притворя'я стрђпїя” В пи'рњ винA не ѓ^блича'и
и%скреняго, и^ не эTврьзи е^го въ веселїи е^го.
словесе` поно'сна не рцы` е^мђ, и^ не [ѓ^скръби` е^го]24
въ и^стяза'нїи”

Глvа, л~в”
тарњ'ишинђ л^и тя` поста'виша не възноси` себе, (н^о) бђди в нихъ ја%ко е^ді'нъ
эT ниX попеци'ся и^ми, и тако ся'ди и^
всю потре'бђ свою сътворь възля'зи. да
възвесели'шися и^хъ ра'ди, и^ красоты` дњлма
прїимеши вњнецъ. гл~и старњ'ишино подобаеT бо
ти, и^спы'тною хи'тростїю. и^ не възбрани` мђсикїи и^дњже послђшанїе бђдетъ, не и^зноси`
бесњды и^ беZ вре'мени не мђдри'ся. печатлњнъ
а^н#џра'ћъ на мани'стњ зла'тњ, (и^) раZсђже'нїе
мђси'ковъ въ пи'тїи вина. (и^)1 ё^краше'нїемъ
зла'томъ печа'ть (жезла`)2, (пњти е^мђ си'це подо'бно рещи` винђ)`3. гл~и ю'ноше а^ще ти е^сть
потре'ба, е^два (и^) два'щи а^ще въпрошенъ бђдеши, (и^) е^ді'немъ сло'вомъ (ѓ^ мно'ѕњ и^зъгл~и)4.
бђди ја%ко вњдыи и^ въ кђпе молча`. по'средњ
велмо'жъ не ра'венъ ся твори, і^ [и'номђ гл~ющђ]5 не ѕњло прилежи`. преже гро'ма (млънїи варя'етъ)6, и^ преD стыдли'ваго варя'етъ блгDть,
въ время въста'ни и^ не послњди, (в до'мъ эT1084
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и^ди`)7 а^ не ё^ныва'и. т^ђ и^гра'и и^ твори` помышле'нїя твоя, и^ не съгрњша'и сло'вомъ го'рдымъ”
И$ ѓ^ си'хъ блsви сътворъшаго тя, и^ ё^поева'ющего т^я эT бл~гъ е^го” Боя'ся г~а пождетъ наказа'нїя, и^ ё^треню'юще ѓ^бря'щђтъ бл~говоле'нїе.
и^ща'и зако'на насы'тиTся е^го, и^ сђмня'ися соблазни'тся ѓ^ немъ” Боя'щїися г~а ѓ^бря'щђтъ
сђдъ, и^ ѓ^правда'нїя ја%ко свњтъ (и^з# внњ`) възгоря'тся. чл~къ грњшник# ё^клонится эT ѓ^бличе'нїя, и^ по во'ли свое'и ѓ^бря'щетъ подо'бъство.
мQђ совњтникъ не презритъ размышле'нїя, (и^)
тђждь и^ го'рдъ не ё^бои'тся стра'ха, [по сътворе'нїи с нимъ]8” БеZ совњта ничесо'же не твори`, и^ е^гда сътвори'ши не раска'ися” На пђти`
паде'нїя не ходи`, и^ не претыка'ися ѓ^ ка'мени”
не вњрђи пђти` в немъ же ся не претыка'еши,
и^ эT ча'дъ своиX хранися” Въ вся'цњмъ дњлњ
[не]9 вњрђи дш~и своеи, (-)10 се б^о е^сть съблюде'нїе зако'на” Вњ'рђяи зако'нђ вънмитъ за'повњдеM, и^ ё^пова'яи гв~и не ё^ма'лится”

Глvа, л~г”

а~ мо= а~

криM џ~

оя'щагося г~а не сря'щетъ ѕл^о, [а^ще и^ в
напа'сть впадетъ]1 [-]2 па'ки и^зметъ
е^го” Мђж'ъ премђдръ не възненави'дит#
зако'на, сђмняи же ся в немъ ја%ко въ
бђри кора'бль” Чл~къ разђмивъ вњрђ и^меT [зако'нђ]3,
и^ зако'нъ е^мђ вњренъ. ја%ко въпроше'нїе пра'веDныхъ пригото'ви сло'во, и^ та'ко ё^слы'шиши.
съчета'и наказа'нїе, и^ [то'гда]4 эTвњщаи” Ко'ло
колесное ё^тро'ба бђяго, и^ ја%коже ѓ^сь врьтя'щися помышле'нїе е^го. кон#на ја^жде'нїя ја%ко
дрђ'гъ зазривъ поD вся'цњмъ ја^здя'щимъ
р#жетъ” Почто дн~ь дн~е преспњва'етъ, и^ всяk
свњтъ дн~е лњта эT слн~ца, ра'зђмоM гн~имъ разлђчи'стася” (-)5 И$змњни вре'мя и^ пра'зники, эT
ниX възнесъ и^ ст~и, и^ эT ни'хъ положи' в число
дн~їи. и^ чл~цы вс^и (эTто'лњ)6. *и^ эT земли`
създа'нъ бы'сть а^да'мъ, мно'жествоM хђдо'жества
г~ь раздњли я& (-)7 и^змњни пђти иX. эT ни'хъ
блsви и^ възнесе, и^ эT ни'хъ ст~и и^ к себњ
приближи” ѓ^ нихъ кля'тся и^ смири, и^ съврати
и^хъ эT стоя'нїя и^хъ. *ја%ко бре'нїе скђде'лника
в рђцњ е^го, [вс^и пђтїе е^го]8 по и^зволе'нїю е^го,
та'ко (и^) чл~цы в рђцњ сътво'ршаго и&, възда'ти
иM по сђдђ е^го. ја%ко проти'вђ зло'мђ бл~гое, и^ проти'вђ смр~ти живо'тъ, та'ко проти'вђ бл~говњ'рномђ грњшниk. и^ си'це възри въ вся дњ'ла вы'шняго дво'е дво'е е^ді'нђ проти'вђ е^ді'ного. (а^зъ же)9
послњж'де бдњхъ (и^ наслњди'хъ и^хъ ја%коже эT
нача'тка), ја%коже побира'яи въ слњ'дъ и^мателя
виnнаго, въ блsвенїе гн~е достиго'хъ, и^ ја%ко и^ма1085
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гордим словом. 13 І в цих поблагослови Того, що тебе створив, і
що напоює тебе його добрами. 14
Хто боїться Господа, чекатиме напоумлення, і, вставши вранці, знайдуть ласку. 15 Хто шукає закон,
ним насититься, і хто сумнівається,
ним згіршиться. 16 Ті, що бояться
Господа, знайдуть суд і оправдання, ззовні запалають, як світло. 17
Людина-грішник відхилиться від
оскарження і за своєю волею знайде суд. 18 Чоловік-радник не буде
незважати на роздумування, і чужий і гордий не побоїться страху
після зробленого з ним. 19 Без поради не твори нічого, і коли зробиш, не розкаюйся. 20 Не ходи в
дорозі падіння, і не спотикайся об
камінь. 21 Не вір дорозі, в якій не
спотикнешся, 22 і стережися своїх
дітей. 23 В кожному ділі не вір своїй душі, бо це є збереження закону.
24 Хто вірить в закон, зважатиме
на заповіді. І хто надіється на Господа, не зазнає зла.

Глава 33
1 Зло не зустріне того, хто боїться Господа. Хоч і в напасть він
упаде, знову його визволить. 2 Мудрий чоловік не зненавидить закон,
хто ж сумнівається в ньому, – як
корабель у бурі. 3 Розумна людина
вірить законові, і закон йому вірний. Як прохання праведних 4 приготуй слово, і так почуєш. Прив’яжи напоумленість, і тоді відповіси.
5 Коло воза – лоно нерозумного, і
його роздумування, як вісь, що обертається. 6 Кінна їзда, як друг,
що глузує, він ірже під кожним, що
їде. 7 Чому день переходить день і
все світло дня року від сонця? 8 Господнім розумом вони були поділені. Він змінив часи і свята, 9 від
них підняв і освятив, і з них поклав
на число днів. 10 І відтоді всі люди,
*і Адам був створений з землі. 11
Множеством вміння Господь їх розділив, змінив їхні дороги. 12 З них
поблагословив і підняв, і з них освятив і до себе приблизив, з них
прокляв і впокорив, і повернув їх
від їхнього стояння. 13 *Як глина
гончара в його руці, всі його дороги за його волею, так і люди в руці
Того, що його створив, щоб віддати
їм за його судом. 14 Бо проти зла
добро і проти смерті життя, так проти побожного – грішник. 15 І так
поглянь на всі діла Всевишнього,
два і два, один проти одного. 16 Я
ж вкінці чував і успадкував їх так,
як від початку, так як той, хто збирає вслід за збирачем винограду. 17
Я дійшов до господнього благосло-
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вення, і як збирач я наповнив точило.
18 І глядіть, що не собі одному я трудився, але для всіх, що шукають напоумлення. 19 Послухайте мене,
вельможі народу, і володарі збору
сприйміть. 20 Синові і братові, жінці
і своєму другові не дай влади над
собою у своєму житті. І не дай іншому своїх дібр, щоб ти не розкаявся, будучи в потребі через них. 21
Так довго, як живим ти є, і є дихання
в тобі, не зміни собі усяке тіло. 22 Бо
кращим є, щоб тебе благали твої діти,
ніж щоб ти дивився на руки твоїх
дітей. 23 В усіх своїх ділах будь
першим, не дай плями у своїй славі.
24 В дні закінчення днів твого життя
і в часі твоєї смерті роздай своє майно. 25 Їжа і палиця і для осла тягар,
хліб і напоумлення і для раба діло.
26 Карай раба – знайдеш спочинок,
попусти йому руку – і почне шукати
свободи. 27 Ярмо і ремінь гнуть
шию, і лукавому рабові наклади кайдани і рани, 28 вкинь його до праці,
щоб не був бездіяльним, бо бездіяння
навчить великого зла. 29 Постав його
в ділах так, як йому належиться, якщо не послухається, посади його в
колоди. 30 І не будь надмірно строгим над кожним тілом, і без суду не
зробиш нічого. 31 Якщо в тебе є раб,
хай буде як і ти, і наче ти придбав
кров’ю. 32 Якщо в тебе є раб, май
його за брата, так як твоя душа побоялася його. 33 Якщо вчиниш йому
зло, і він, вставши, втече, ти не знаєш
по якій дорозі його шукатимеш.

Глава 34
1 Безумному чоловікові надія є
марна і обманлива, і сни оперяють
безумних. 2 Як той, що хапається за
тінь і женеться за вітром, так той, хто
дає віру снам. 3 На це видіння снів.
Перед лицем подоба лиця – 4 від нечистого що очиститься? І від брехні
яка правда? 5 Чародійства, і чаклунства, і сни є марнотою і так, як боліючому серцю бувають привиди. 6
Якщо не буде послане від Всевишнього на відвідини, не дай їх своєму
серцю, 7 бо багатьох сон звів, і відпали ті, що надіються на них. 8 Без
обмани закінчиться закон, і мудрість
в устах вірних – досконалість. 9 Навчений чоловік знатиме багато, і дуже
досвідчений визнає розуміння. 10
Хто не був випробуваний – мало
знає, хто же заблукав – множить розумність. 11 Багато я побачив в моєму блуканні, і мій розум більший від
моїх слів. 12 Багато разів до смерті я
впав в біду і спасся задля цього. 13
Дух тих, що бояться Господа, житиме, бо їхня надія на тому, що їх спа-
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тель напо'лнихъ точи'ло. [и^ смотри'те]10 ја%ко
не себњ е^ді'номђ трђди'х#ся, н^о всњмъ и^скђщиM
наказа'нїа” Послђшаите мене вельмо'жа людїи,
и^ вла'стеле събо'ра внђши'те. сн~ђ и^ (бра'тђ,
женњ)11 и^ дрђ'гђ (свое^мђ), не да'ждь вла'сти на
себњ в# животњ своеM. и^ не да'ждь и^номђ и^мњ'нїя свое^го, да не раска'ешися требђя'и и^хъ
ради” до'ндеже жи'въ е^си и^ дыха'нїе в тебњ, не
и^змњни себњ вся'кои пло'ти. лђче б^о е^сть да'
ти ся мо'лятъ ча'да твоа, нежели тебњ
зрњти в рђцњ чаD твоиX” Въ всњхъ дњлехъ свои^хъ бђ'ди преспњва'я, не да'ждь поро'ка на
сла'вђ свою. въ дн~ь сконча'нїя дн~и живота
свое^го, и^ въ врњмя смр~ти [твое'и]12 разда'и
и^мњ'нїе [свое]13” Сы'тости и^ жезлїе и^ брњмя
ѓ^слђ, хлњ'бъ и^ наказа'нїе и^ дњ'ло рабо'ви” Кажи
раба (-)14 ѓ^бря'щеши поко'и, ѓ^слаби рђ'кђ е^мђ і^
и^ска'ти начне'тъ свободы” И/го и^ реме'нь вы'ю
преклоняеT, и^ рабђ лђкавђ ё%зы и^ ра'ны (възложи), възри е^го в дњ'ло да не празDнђетъ. мно'ѕњи б^о зло'бњ наё^читъ пра'знDьство, (ё^стро'и
(е^го) въ дњ'лњхъ)15 ја%коже подобаеT е^мђ. а^ще не
послђшаетъ всади и& въ ѓ^ко'ва, и^ не бђ'ди
и^зли'ха наD вся'кою пло'тїю, и^ без# сђда не сътвори ничесоже” А$ще т^и е^сть ра'бъ бђди ја%коже (и^) т^ы, (и^) ја%ко кро'вїю стяжа'лъ е^си
(-)16. а^ще т^и е^сть ра'бъ и^мњи и& ја%ко бра'та,
ја^коy б^о дш~а твоя ё^сђмни'шися е^го. а^ще
ѓ^злоби'ши е^го, и^ въста'въ эTбњжи'тъ, ки'мъ
пђтемъ пои%щеши е^го (не вњси)”

Глvа, л~д”
(еразђми'вђ мђж'еви тщи и^ лжи сђть
наде'жди)1, и^ со'нїа вперя'ютъ безђмныа” ЈА/коже е^мля'ися за стњнь и^ гоня'и
вњтры, та'коже е^мля'и вњ'рђ сно'мъ, сїе
на сїе со'нъ ё^зрњ'нїя” Пря'мо лицђ подо'бїе лица, эT нечи'стаго что ся ѓ^чи'стиT, и^ эT лжа
ка'я и%стинна. волшве'нїя и^ ѓ^бая'нїя и^ со'нїя
сђет#ство сђть. и^ ја%коже (боля'щђ срDцђ мечта'нїя быва'ютъ)2, а^ще не эT вы'шняго посла'но бђдетъ на посњще'нїе. не да'ждь иX срDцђ
свое^мђ, мно'гихъ б^о прельсти со'нъ, и^ эTпадо'ша надњющеся на ня. без# лжа съверши'тся зако'нъ, и^ премђ'дрости въ ё^стњхъ вњрныхъ съверше'нїе” Мђж'ъ [ё^ченъ]3 много ё^вњсть, и^ мно'го и^скђси'въ и^сповњсть ра'зђмъ”
И$же не и^скђси'ся ма'ло вњсть, заблђди'выи же
ё^мно'жит# кова'ръство. мно'го ви'дњхъ в заблђже'нїи мое^мъ, и^ вя'ще слове'съ мои^х# ра'зђмъ
мои” Мно'гащи до смр~ти в бњдђ впадо'хъ, и^
сп~сенъ быхъ сиX ради” дх~ъ боя'щихся г~а по1086
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живеT, наде'жда бо и^хъ на сп~сающаго я&”
Боя'ися г~а ничи'м#же постыди'тся, и^ не ё^страшиTся то'и бо наде'жDа е^мђ. боя'щемђся
г~а бл~жена е^сть дш~а, чи'м ся ѓ^держиT и^ кт^о
е^мђ (бы'сть) ё^тверже'нїе” *ѓ%чи гн~и на любя'щая е^го, защище'нїе си'лы, и^ ё^тверже'нїе крњ'пости, покро'въ эT вара и^ покро'въ эT полђдн~е,
хране'нїе эT претыка'нїя, и^ по'мощь эT паданїя, въздвиѕаяи дш~ђ, и^ просвњщаяи ѓ%чи,
ѓ^цыще'нїе дая живота и^ блsвенїе. *жря'и эT
непра'вды приноше'нїе пороqно, и^ нњсть въ бл~говоле'нїе [поро'ки]4 безако'нникъ. *[и^]5 не бл~говоли'тъ вы'шнїи ѓ^ приноше'нїи нечести'выхъ, ни
мно'жествомъ же'ртвъ ѓ^цыстиT грњхъ. [ја%ко]6
жряи сн~а прDе эTц~мъ е^го приносяи жрътвы эT
и^мњнїя ё^бо'гихъ. хлњ'бъ ё^бо'гимъ живо'тъ
ё^бо'гихъ. *(ја%ко кро'ви лиша'яи е^го чл~къ)7, (и^
ја%ко) ё^бива'я и%скреняго и^же эTе%млетъ (е^мђ)
поживе'нїе. [и^ ја%ко]8 пролива'я кро'вь, ё^дръжа
мздђ эT нае'мникъ. е^ді'нъ съзидая, и^ е^ді'нъ
разаряя, чт^о ё^спњетъ н^ы бо'леи то'кмо трDђ.
е^ді'номђ молящђся а^ дрђго'мђ проклина'ющђ,
кое^го глsа ё^слы'шитъ влDка. *и^змыва'яися эT
мертвъца, и^ па'ки прикасаяся е^мъ, ка'я
по'лза е^сть (е^мђ эT ба'нњ)9. *та'коже (и^) чл~къ
постяися ѓ^ дњлехъ свои^хъ, и^ па'ки ходяи
тоже творя, мо'льбђ е^го кт^о ё^слы'шитъ, и^
чт^о ё^спњ смире'нїемъ свои^мъ”

сає. 14 Хто боїться Господа, нічим не
завстидається і не злякається, бо Він
– його надія. 15 Блаженна є душа
того, хто боїться Господа. До кого
пристає? І хто його скріплення? 16
*Господні очі на тих, що його люблять, оборона влади і скріплення сили, захорона від спеки і тінь від полудня, охорона від спотикання і поміч від падіння. 17 Він той, хто піднімає душу і прояснює очі, хто дає очищення життя і благословення. 18
*Хто жертвує принос від неправедності – опоганенний, і погань беззаконних не є на милість. 19 *І не милується Всевишній в приносах безбожних, ані множеством жертв не очистить гріх. 20 Наче хто жертвує сина, перед його батьком той, хто приносить жертву з маєтку бідних. 21
Хліб бідним – життя бідних. *Чоловік, хто його позбавляє, наче позбавляє крові, 22 і наче хто вбиває ближнього, той, хто забирає йому потрібне для життя, і наче хто проливає
кров, той, хто затримує зарплатню
від найманця. 23 Один – той, хто будує, і один – руйнівник. Що він досягне? Чи не більше? Тільки труд. 24
Як один молиться, а другий проклинає, чий голос вислухає Владика? 25
*Хто вмився від мерця і знову до
нього доторкнувся, яка є йому користь з миття? 26 *Так і людина, що
постить за свої діла, і знову пішовши
те саме чинить. Його молитву хто вислухає? І що він осягнув своїм впокоренням?

Глvа, л~е”

Глава 35

ъблюда'я зако'нъ ё^мно'жиT приноше'нїе,
(и^ ја%ко) жряи сп~сенїю внима'а за'повњдеM”
възда'яи блгDть, *(и^) приносяи (ја%ко)
смидалъ (приносиT), и^ творяи млsтыню
(ја%ко и^) жряи жрьтвђ хвале'нїа” Бл~говоле'нїе гн~е
е^же эTстђпи'ти эT [грњха]1, и^ ѓ^цыще'нїе (еs)
эTстђпи'ти эT непра'вды” *Не ја%ви'ся [преD
гм~ъ]2 то'щь, все б^о се` за'повњди ради” *Приноше'нїе пра'веDнаго похвалитъ ѓ^лтаря, и^ бл~гоё^ха'нїе е^го преD вы'шнимъ” Жрътва мђжа пра'веднаго прїятна, и^ па'мять е^я не забве'на бђдетъ. [ѓ%комъ бл~гомъ]3 просла'ви г~а, и^ не
ё^мали эT нача'тка рђки твое^я. въ всякомъ
даја%нїи ё^кроти лице свое, и^ весе'лїемъ ѓ^ст~и
десяти'нђ. *да'ждь вы'шнемђ по даја%нїю е^го,
и^ (ѓ%комъ бл~гомъ)4 (ѓ^чище'нїе)5 рђки” ЈА/ко г~ь
въздаяи е^сть, и^ сеDми'цею възда'сть т^и”
(да'ръ б^о беZ трђда не прїемлетъ, ни приближи'т# бо ся жрътвњ непра'веDнаго)6. ја^ко г~ь сђдїя
е^сть, и^ нњсть ё^ него сла'вы лица. *не прїи
метъ л^и лица ѓ^ ё^бо'зњмъ, и^ мл~твђ ѓ^биди1087

1 Хто зберігає закон, помножить
приноси. І той, що дотримується заповідей, наче той, хто жертвує за спасіння. 2 Хто віддає ласку *і хто приносить, наче приносить пшеничну муку, і хто чинить милостиню, наче і
хто приносить жертву хвали. 3 Миле
Господеві відступити від гріха, і очищенням є відступити від неправедності. 4 *Не з’явися перед Господом
порожнім, бо це все задля заповіді. 5
*Принос праведного похвалить жертовник, і його запашність перед Всевишнім. 6 Жертва праведного чоловіка сприйнятна, і його пам’ять не буде
забута. 7 Добрим оком прослав Господа – і не зменшиш первоплоди
твоєї руки. 8 В усякому даруванні
злагідни своє лице, і з веселістю освяти десятину. 9 *Дай Всевишньому
за його даром, і добрим оком – очищення руки. 10 Бо Господь – Той, хто
віддає, і всемеро тобі віддасть. 11 Бо
дар без труда не сприймається, бо ані
не наблизиться до жертви безбожного. 12 Бо Господь є суддя, і немає в
нього слави лиця. 13 *Він не прийме
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лиця за бідного і благання ображеного вислухає. 14 Не буде, щоб не
зглянувся на молитву сироти чи вдовиці, коли видає мову. 15 Чи не сльози вдовиці течуть по щоках і крик
проти того, що довів її до цього? 16
Хто злагіднює, з приємністю буде
прийнятий, і його молитва дійде до
хмар. 17 Молитва покірного пройшла
хмари, аж доки не приступить він, не
буде потішений 18 і не відступить,
аж доки Всевишній не навідається.
Він судить по-справедливості і зробить суд. 19 І Господь не забариться і
не довготерпітиме за них, 20 аж доки
не розіб’є бедра немилосердних і віддасть народам помсту, 21 аж доки не
вигубить множество гордих і знищить скипетри неправедних, 22 аж
доки не віддасть людині за її ділами,
за ділами людей, і за їхніми задумами, 23 аж доки не судитиме судом
свій народ, і звеселить тих, що є в
його милосерді. 24 Гарним є милосердя в день його скорботи, як і дощові хмари в часі посухи.

Глава 36
єре. 10

мой2. 4

мой4. 6

1 Помилуй нас, Владико, Боже
всіх! І поглянь, і наклади твій страх
на всі народи. 2 *Підніми твою руку
на чужі народи, і хай побачать твою
силу. 3 Як Ти в нас освятився перед
ними, так Ти перед нами звеличився
в них. 4 І хай пізнають Тебе, так як і
ми Тебе пізнали. Бо немає Бога, за
винятком Тебе, Господи! 5 Обнови,
знаки, і зміни, чуда. Прослав руку і
твоє праве рамено! 6 Підніми гнів,
вилий лють, вигуби суперника і знищ
ворога! 7 Приспіши час і згадай клятву. І хай визнають твої величі! 8 Гнівом вогню пожертий буде той, хто
спасається. Ті, що чинять зло твоєму
народові, хай знайдуть погибель. 9
Розбий голови князів наших ворогів,
що говорять: Немає, за винятком нас!
10 Збери всі племена Якова. Світле
серце, і воно добре звертається, і він
подбає за свою їжу. 11 *Господи, помилуй народ, названий твоїм іменем
– Ізраїль, якого Ти первенцем зробив.
12 Помилуй місто твого освячення –
Єрусалим, місто твого спочинку. 13
Наповни Сіон, щоб взяти твої слова, і
від своєї слави свій народ. 14 Дай
свідчення своєму творінню і тим, що
від початку, і підніми ті пророцтва,
що про твоє ім’я. 15 Дай винагороду
тим, що терплять Тебе, і твої пророки
будуть вірними. 16 *Господи, вислухай благання твоїх прохачів за благословенням Аароновим над твоїм
народом! 17 І пізнають всі, що є на
землі, що Ти є Бог віків. 18 Живіт
їсть всяку їжу, є ж їжа краща від їжі.

36,18

маго ё^слы'шитъ” Не и%мать презрњти мл~твы
сираго ни вдови'цы, е^гда и^звњща'етъ бесњдђ”
Не сле'зы л^и вдови'цњ по лани'тама текђтъ, и^
во'пль на снес#шаго е'и” Оу^толя'и бл~говоле'нїемъ
прїя'тъ бђдетъ, и^ мл~тва е^го до ѓ%блакъ
до'идетъ. мл~тва смиреннаго (про'иде ѓ%блаки)7,
(-)8 до'ндеже пристђпиT не ё^тњшиTся. и^ не
и%мать эTстђпи'ти до'ндеже посњти'тъ вы'шнїи. [-]9 сђдиT въ пра'вдђ, и^ сътво'рит# сђдъ,
и^ г~ь не замедлиT. и^ не и%мать длъготръпњти
на ниX, до'ндеже съкрђшитъ чре'сла немлsтивыхъ” И$ ја^зы'коM възда'сть месть, донеле потреби'ти мно'жество досади'тель. и^ скљ=петры непра'веDныхъ съкрђшитъ. до'ндеже възда'сть
чл~кђ по дњя'нїю е^го, и^ по дњ'ломъ чл~ческомъ
[и^]10 по помышле'нїю и^хъ. до'ндеже сђди'тъ
сђдомъ людемъ свои^мъ, и^ възвесели'тъ я&
(и^же сђть) въ млsти е^го. кра'сна (е^сть) млsть
въ дн~ь ско'рби [е^го]11, ја%коy (и^) ѓ'блацы дождевни
въ вре'мя без#до'ждїя”

Глvа, л~ѕ”
омилђи н^ы влDко (б~е всњхъ)1 [и^ възри]2,
и^ наложи стра'хъ твои на вся ја^зы'ки.
*въздви'гни рђ'кђ твою на ја^зы'ки тђжда, и^ да ё^зрятъ си'лђ твою” ЈА/коже
преD ни'ми ѓ^ст~ися в насъ, та'коже преD на'ми
възвели'чися на ни'х#. и^ да позна'ютъ т^я,
ја%коже и^ м^ы позна'хомъ [тя]3. ја%ко нњсть б~а
ра'звње тебе г~и” ѓ^бнови зна'менїа, и^ змњни чюдеса, просла'ви рђ'кђ и^ (деснђ'ю мы'шцю)4 (твою)”
Въздви'гни ја%рость (-)5 и^злњи гнњ'въ, изми сђперника и^ сътри вра'га. потщи вре'мя и^ помяни заклина'нїе, и^ да и^сповњдя'тъ вели'чїа
твоя” Гнњ'вомъ ѓ^гня поја^де'нъ бђдетъ сп~сая'ися, (-)6 ѓ^злобля'ющїи лю'ди твоя да ѓ^бря'щђтъ пагђбђ. Съкрђши главы кн~ѕь вра'гъ
(на'ших#) гл~ющихъ нњсть ра'звњ насъ. събери
вся колњ'на і^а'ковля. (свњтло срDце и^ бл~гоѓ^брашнњ, и^ ѓ^ ја%ди свое^и попече'тся)7” *Поми'лђи
люди г~и наречен#ныи` и^менемъ твои^мъ, (-)8
і^и^л~ь е^гоже первенцемъ ё^подоби'лъ е^си” Оу^щедри
граD ст~ыни твое^я і^ерsлимъ, грDа поко'ища твое^го. и^спо'лни сїѓ'на взя'ти словеса твоя, и^ эT
сла'вы свое^я [лю'ди]9 своя” да'ждь свњдњтельство тва'ри свое^и (и^ сђщимъ) эT нача'ла, и^
въздви'гни пррoчествїя сђщая ѓ^ и^мени твое^мъ, да'жDь мздђ терпя'щимъ тебе, и^ пррoцы
твои вњрни бђ'дђтъ. *послђшаи г~и мо'льбы
мл~твеникъ твои^хъ. по блsгве'нїю [а^а^ро'ню]10 ѓ^
людехъ твои^хъ” И$ разђмњ'ютъ вс^и сђщїи на
земли`, ја^ко [-]11 [г~ь]12 б~ъ вњкоM. всяко брашно
1088
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ја^сть чрево, е^сть же бра'шно бра'шна добрње. горта'нь вкђша'етъ бра'шна ло'ва, та'ко срDце разђми'во словеса ло'жна” СрDце стропти'во да'сть печа'ль, и^ чл~къ мно'гоё^мњтель възда'сть е^мђ.
вся'каго мђжеска по'лђ прїимеT жена, е^сть же
дщи дще'ре лђ'чше. доброта же'ньска ё^кроти'тъ
лице, и^ наD все жела'нїе чл~ческо преспњетъ. а^ще
е^сть на ја^зы'цњ е^я` млsть и^ кро'тость, нњсть
мђжъ е^я` точенъ сн~омъ чл~ческимъ” Приводя'и
женђ начина'етъ стяжанїя, помо'щника по себњ самомъ (-)13 столпа покою`. и^дњже не бђдетъ преграды расхыщено бђдеT и^мњнїе, і^ и^дњже не бђдетъ жены` воздохнетъ заблђжда'я.
кт^о бо` вњрђетъ въѓ^рђженђ разбо'иникђ находя'щђ эT граD во' граD” Такоже (и^) чл~кђ не и^мђщђ
гнњзда, и^ ѓ^бита'ющђ и^деже ѓ^бвечери'тся”

Глvа, л~з”
сякъ дрђгъ речеT дрђжиXся е^мђ и^ а'зъ, н^о
е^сть дрђгъ и^менемъ точїю дрђгъ. печаль не пребыва'етъ л^и до смр~ти, прїя'тель и^ дрђгъ претваря'ася въ врагъ.
ЭO лђкаво помышленїе эTкђдњ ся и^звали, покрыти сђшђ лестїю” Прїятель ѓ веселїи дрђжни ра'дђется, и^ въ время скорби (и^здалеча бђдетъ)1” прїја%тель со дрђгоM трђждаеTся чрева раd,
и^ противђ бра'ни во'зметъ ко'пїе” Не забђ'ди
дрђга въ дш~и свое'и, и^ не непомина'и е^го во и^мњнїи свое^мъ” Всякъ совњтникъ эTи^меT совњтъ, н^о е^сть совњща'яи ѓ^ себњ. эT совњт#ника храни дш~ђ свою, и^ разђмњи пр'ьвње чт^о
е^мђ потреба е^сть, (саM б^о)2 себњ совњщава'етъ”
Є$гда` како възложитъ на' тя жребїи, и^ речетъ
т^и до'брњ т^и пђть е^сть. и^ станеT прямо
ви'дњти чт^о бђдетъ т^и, Не совњщава'и с
поDзира'ющимъ т^я. и^ эT зазрящиX т^я съкрыи
совњтъ. съ жено'ю ѓ^ ревности ея`, и^ съ страш#ливымъ ѓ^ брани” Съ кђпцемъ ѓ^ преложенїи,
и^ съ кђпђ'ющимъ ѓ^ проданїи” съ завиDливымъ
ѓ^ похваленїи, и^ не съ млsтивымъ ѓ^ помилованїи. съ лњнивымъ ѓ^ всякоM дњлњ, и^ с нае%мникомъ лњтошнимъ ѓ^ съвеrшенїи. рабђ` лњни'вђ ѓ^ мно'ѕњ дњ'ланїи. (и^) не належи н^о ѓ^
сихъ ѓ^ всемъ совњща'нїи. [но]3 съ мђжемъ
бл~говњрноM прsно бђ'ди, е^гоже а^ще позна'еши съблюдђща за'повњди, и^же въ дш~и е^го ја%коже въ
(твое'и дш~и)4. и^ а'ще съгрњшиши поболитъ с
тобо'ю” и^^ совњтъ срDчнъ поста'ви, нњсть б^о ти`
вњрнњ'ишаго ея`. дш~а б^о мђжа възвњщаеT нњкогда разђмне, нежел^и се'дмь блюститель на
высотњ (сђдящи)5 стража дњльма” И$ ѓ^ всемъ
семъ помолися вы'шнемђ, да ё^правитъ въи%с1089
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19 Горло куштує їжу лову – так розумне серце брехливі слова. 20 Зіпсуте серце дасть смуток, і дуже досвідчена людина йому віддасть. 21
Жінка прийме всякого мужчину, є
ж дочка краща від дочки. 22 Жіноча краса веселить лице і перевищить всяке людське бажання. 23
Якщо є милосердя і лагідність на її
язику, її чоловік не є подібний до
людських синів. 24 Хто приведе
жінку, починає маєток, помічника,
як він сам, – стовп спокою. 25 Де
немає огорожі, майно буде розграбоване. І де не буде жінки, хто заблукає, зідхатиме. 26 Бо хто повірить озброєному розбійникові, що
приходить з міста до міста? 27 Так
і чоловікові, що не має гнізда і поселяється, де застане ніч.

Глава 37
1 Всякий друг скаже: І я з ним
подружився. Але є друг, що тільки
по імені є другом. 2 Чи смуток не
залишається до смерті – приятель і
друг, що обернувся на ворога. 3 О
лукавий задуме, звідки ти прикотився, щоб покрити сушу обманою? 4 Приятель радіє в радості
друга і в часі скорботи буде здалека. 5 Приятель з другом труситься
задля лона і у війну візьме списа. 6
Не забудь друга у своїй душі, і не
не згадуй його в своєму майні. 7
Кожний радник забере раду, але є
той, хто для себе радить. 8 Від радника бережи свою душу, і перше
пізнай яка є його потреба, бо він
сам собі радить. Щоб він часом не
поклав на тебе жереб, 9 і тобі скаже: Твоя дорога є гарна. І стане напроти, щоб побачити, що з тобою
буде. 10 Не радься з тим, що тебе
підглядає, і від тих, що тобі ревнують, сховай раду. 11 З жінкою
про її ревнощі і з страхопудом про
війну, з купцем про переміну і з
купцем про продаж, з зависливим
про похвалу і з немилосердним про
помилування, з лінивим про всяке
діло і з річним найманцем про закінчення найму, лінивому рабові –
про багато праці. І не наступай, але
про це про все хай буде порада. 12
Постійно будь з побожним чоловіком, про якого лиш пізнаєш, що він
зберігає заповіді, який в його душі,
так як ти в твоїй душі. І якщо згрішиш, він співчуватиме з тобою. 13
І постав раду серця, бо тобі немає
вірнішого від неї. 14 Бо душа чоловіка часом сповіщає розумне більше ніж сім сторожів, що сидять на
висоті, щоб сторожити. 15 І про це
все помолися до Всевишнього, щоб
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Він по правді випрямив твою дорогу.
16 Початок всякого діла – слово. І перед всяким ділом – рада. 17 Слід
зміни серця виходить на чотири частини: 18 на добро і зло, на життя і
смерть. І язик є той, хто ними постійно володіє. 19 Є досвідчений чоловік,
що повчає багатьох, і є некорисний
своїй душі. 20 Є мудрагель в словах
зненавиджений. Цей буде позбавлений всякої їжі. 21 Бо йому не була
дана ласка від Господа, бо він був позбавлений всякої мудрості. 22 Є мудрий для своєї душі, і плоди його розуму на устах вірні. 23 Мудрий чоловік напоумить свій народ, і плоди його розуму вірні. 24 Мудрий чоловік
наповниться благословенням, і блаженним назвуть його всі, хто бачить.
25 Життя чоловіка в числі днів, і дні
Ізраїля безчисленні. 26 Мудрий в своєму народі успадкує віру, і його насіння житиме навіки. 27 Дитино, в
своєму житті випробовуй свою душу,
і гляди, що для неї є погане, і не дай
їй. 28 Бо не все всім корисне, і не всяка душа в усьому радіє. 29 Не будь ненаситним в усякій їжі, і не розпливайся перед різними їжами. 30 Бо в
багатьох їжах буде хвороба, і ненаситність дійде аж до скорботи. 31 Бо
численні померли від ненаситності, і
хто ж пильнується, додасть життя.

тиннђ пђть твои. начатокъ всякого дњла
слово, и^ пр'ьвње всякого дњланїя совTњ” СлDњ и^змњненїя срDчнъ, на четыри ча'сти и^сходитъ.
на добро` и^ зл^о на живоT и^ смр~ть, и^ владыи
(и%ми вы'нђ)6 ја^зы'къ е^сть” Є$сть мђжъ коваренъ [наказа'тель мно'гимъ]7, и^ свое'и дш~и
е^сть неключимъ” Є$сть премђдря'яися въ словесе възненавидимъ, се'и всякоя пища лишенъ
бђдетъ. не дана б^о бысть е^мђ эT г~а блгDть,
ја^ко всякоя премђдрости лишенъ бысть.
е^сть премђдръ свое'и дш~и, и^ плоды ра'зђма е^го
въ ё^стњхъ [вњрны]8” Мђжъ премђдръ лю'ди
своа нака'жеT, и^ плоды ра'зђма е^го вњрны” Мђжъ
премђдръ и^сполнится блsвенїя, и^ ё^бл~жатъ
е^го вс^и зрящеи” ЖивоT мђжа в число дн~їи, и^
дн~и і^и^л~еви беZчисленїи” Премђдръ въ свои^хъ лю'дехъ наслњдитъ [вњрђ]9, и^ (сњмя)10 е^го живо
бђдетъ въ вњкъ” Ча'до въ животњ свое^мъ
и^скђси дш~ђ свою, и^ виждь чт^о е'й е^сть зл^о и^
не даждь е'й. не [ключитъ б^о ся вс^е всњмъ]11,
и^ не всяка дш~а въ всемъ бл~говолиT” Не пресыщаися въ все'и пищи, и^ не разлива'ися на [различїе брашна]12” И$б^о въ мно'ѕњ бра'шнњ (недђгъ бђдеT)13 и пресыщенїе (до скорби дои^детъ)14” Пресыщенїемъ (б^о) мно'ѕи ё^мроша, (и)
внимая'и же приложиT животњ”

Глава 38

Глvа, л~и”

1 Шануй лікаря згідно з потребою
його шанувати, бо Господь його створив. 2 Бо лікування є від Всевишнього, і від царя він одержить дар. 3
Вміння лікаря піднесе вгору його голову, і перед вельможами він буде
подиву гідним. 4 Господь створив лікування з землі, мудрий чоловік не
зогидить ними. 5 *Чи не від дерева
засолодилася вода, щоб пізнана була
його сила? 6 Він дав вміння людям,
щоб прославитися в його подиву гідних ділах, 7 ними вилікував і забрав
біль їхній. Хто робить мазь, ними
зробить мішанку. 8 І не закінчаться
його діла, і мир є від нього на лиці
землі. 9 *Дитино, в твоїй хворобі не
будь тим, хто не зважає, але молися
до Господа. І Він тебе оздоровить. 10
Відступи від гріхів, випрями руки і
очисть своє серце від усякого гріха.
11 Дай запашність і пам’ять пшеничної муки, і намасти принос, 12 і дай
місце лікарю. Господь його створив. І
хай не віддалиться від тебе, бо він є
тобі потрібним, 13 бо є час, коли в
його руках є успіх. 14 Адже і вони
помоляться Господеві, щоб подав їм
спочинок і лікування життя. 15 А
задля гріхів перед його Сотворителем
він впаде в руки лікаря. 16 *Дитино,

т^и врача противђ потребњ (чтsи) (-)1
е^го (г~ь б^о созда)2 (е^го)” эT вы'ш#няго бо
е^с и^сцњленїе, и^ эT цр~я прїиметъ даръ”
Хђдожество врача възнесеT главђ е^го, и^
преD вельмо'жами ё^дивиM бђдетъ” Гь~ созда` эT
земля` врачеванїе, (-)3 мђжђ мђ'дрђ не ё^мръзитъ и%ми. *не эT древа л^и ѓ^сладися
вода`, да позна'на бђдетъ крњпость е^го. (-)4
то'и далъ е^сть (хђдожество чл~комъ)5 славитися чюдесемъ е^го. Тњми ё^врачева и^ эTятъ
болњзни и^хъ. ми'роварецъ си'ми сострои'тъ
примњшенїе. и^ не сконча'ются дњ'ла е^го и^
миръ эT него е^сть на лицы земли`” *Чадо въ
бо'лезни свое'и не презри, н^о молися гв~и и^ то'и
[т^я и^сцњлит#]6. эTстђпи прегрњшенїя (-)7
направи рђцњ и^ эT всякого грњха ѓ^цысти срDце
[свое]8. даждь бл~гоё^ханїе и^ память смидалъ
и^ ё^масти` приношенїе [-]9, и^ (дажDь мњсто
врачђ)10. (-)11 (г~ь б^о е^го созда`)12, и^ да не ё^далитъ ти ся (требњ бо т^и е^сть)13. е^сть
(б^о) время е^гда` въ рђкђ е^го (бл~гоё^ханїе)14, и^б^о
и^ сїи гв~и мо'лятся да ё^пра'витъ и^мъ
поко'и, і^ и^сцњленїе живота. съгрњшенїя же
ради преD сътворшиM е^го, въпадетъ въ рђцњ
1090
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вра'чю” *Чадо наD мр~твецемъ и^сточи` сле'зы, и ја%коже ѕлњ` стража` начни` плача`” и^ ја%коже досто'иT
е^мђ съкры'и тњло е^го, и^ не пре'зри погребе'нїя
е^го” го'рекъ (сътвори`) пла'чь и^ (рыда'нїе тепло)15.
и^ сътвори` сњтова'нїе ја%коже е^мђ досто'итъ,
дн~ь е^ді'нъ и^ два хђле'ніа ра'ди. *и^ ё^тњшися
печа'ли дњлма эT печа'ли б^о смр~ть быва'етъ, и^
печаль срчDная слячетъ крњпость. въ нанесе'нїи
пребыва'етъ [-]16 печа'ль, и^ жи'тїе ни'щаго [въ]17
срDци” Не да'ждь въ печа'ль срDца свое^го ѓ^стави е^го,
помяни` послњдняа не забђди. нsњ б^о (ти)
възвраще'нїя, и^ по'льзы е^мђ не сътвори'ши, (-)18
себњ (же) зазлиши” помяни` ё^ста'въ е^го ја%ко
си'це (-)19. (ја^ко вчера` твоя мн^њ)20, а^ тебњ днsь
В поко'и мр~твъца конча'и па'мять е^го и ё^тњшися ѓ немъ въ и^схо'дњ дш~и е^го” Премђдрость кни'жника въ время пра'зденьства, и^ ё^маля'яся дњя'нїемъ [свои^мъ]21 ё^премђдрится
Что' ся ё^мђдритъ дръжа` ра'ло, и^ хваля'ися
ѓ^стно'мъ. (гоня` волы`)22 и^ възвраща'яся в дњлњхъ е^ю, и^ повњсть е^го въ сынњхъ телчихъ.
(и^) срDце е^го дасть въспроврещи бразDђ, и^ бдњнїе
е^го на насыще'нїе ю%нець” Та'ко вся'къ древодњля
и^ хђдо'жниk, и^же но'щи ја%ко дн~и проважда'етъ.
дњ'лающи и^стђка'нїя печа'тїи, и^ прилежа'нїе
е^го и^змњни'ти разли'чїя” срDце свое дасть вподоби'ти живописа'нїя, и^ бдњнїе е^го (е^сть) сконча'ти дњло” Такоже (и^) кова'чь седя близъ на' ковални, [-]23 съгляда'я дњло желњза. кђре'нїе ѓ^гня` ё^дрђчитъ тњло е^го, и^ теплото'ю пещи
ё^трђдится” гла'сомъ мла'та приклонитъ ё'хо
е^го, и^ пря'мо подо'бїю сосђда ѓ'чи е^го. срDце е^го
вдаs на сконча'нїе [дњла]24, и^ бдњнїе е^го ё^красити до конца” Такоже (и^) скђделниk сњдя на
дњлњ свое^мъ, и^ вертя` нога'ма коло” и^же в печа'ли лежи'тъ вынђ в дњлњ свое^мъ, и^ в числњ
все дњла'нїе е^го. мы'шцею е^го въѓ^бразитъ брьнїе, и^ преD нога'ма преклонитъ крњпость свою.
срDце [свое]25 вдаs сконча'ти сосђдъ, и^ бдњ'нїе е^го
и^стреби'ти пещь” Вси сїи рђка'ма свои^мA надњ'ются, и^ кождо в дњлњ свое^мъ премђдря'ется” бес тњхъ не ё^сели'тся градъ, и^ не
вселя'тся ни похо'дятъ, (и^)26 въ собо'рищи не
похо'дяT. на прsтлњ (же) сђдїи не ся'дђтъ, и^
завњта сђдђ не размы'слятъ. не и'мTђ и^звњща'ти наказа'нїя и^ сђда, и^ въ при'тчаX не ѓ^брящђтся. н^о (то'кмо) създа'нїе вњка ё^твердя'тъ, и^ моле'нїе и^хъ в дњла'нїихъ хђдожества ра'звњ вдающаго дш~ђ свою, и^ размышля'ющаго в зако'нњ вы'шняго”
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над мертвим пролий сльози і почни
плакати як той, що дуже страждає,
і так як йому належиться, покрий
його тіло, і не погорди його похороном. 17 Вчини гіркий плач і тепле ридання, і зроби голосіння так,
як йому належиться, один день і
два задля хули. *І потішся від смутку, 18 бо від смутку буває смерть, і
смуток серця зігне силу. 19 В нападі залишається смуток, і життя в
серці бідного. 20 Не віддай своє
серце смуткові, остав його. Згадай
останнє, 21 не забудь, бо тобі немає
повороту, і йому не принесеш користі, собі ж зробиш зло. 22 Згадай
його правило, бо так, як вчора твоє
мені, а тобі сьогодні. 23 В спочинку мертвого дай спочити його пам’яті, і потішся ним в виході його
душі. 24 Мудрість книжника – в часі празника. І хто впокорюється своїми ділами, стане мудрим. 25 Хіба
мудрим стане той, хто держить
плуг і хто хвалиться бодцем, хто
поганяє волів і повертається в їхніх
ділах, і його розмова про бичих синів? 26 І він дасть його серце, щоб
перекинути борозну, і його неспання про вигодування телят. 27 Так
кожний будівничий і художник, який проводить ночі, як дні. Ті, що
роблять різьби печатей – і його
дбання змінити різновидність. Він
віддасть своє серце, щоб зробити
малюнок, і його чування є, щоб завершити діло. 28 Так і коваль, що
сидить близько наковадла, що розглядає діло заліза: куріння вогню
запече його тіло, і він змучиться горяччю печі. Голос молота понизить
його вухо, і напроти подоби посудини – його очі. Його серце дасть,
щоб закінчити діло, і його неспання, щоб вповні прикрасити. 29 Так і
гончар, що сидить при своєму ділі і
ногами повертає колесо. Він постійно перебуває в турботі у своєму
ділі, і за числом все його діло. 30
Його рукою він надасть вид глині, і
перед ногами схилить свою силу.
Своє серце дасть, щоб закінчити
посуд, і його неспання, щоб очистити піч. 31 Ці всі надіються на
свої руки, і кожний є мудрий у
своєму ділі. 32 Без них місто не
буде заселеним, і не поселяться ані
не підуть, 33 і не підуть в зборі. Не
сядуть же на престолі суду і завіт
суду не розглянуть. 34 Не вискажуть напоумлення і суд – і в притчах не знайдуться, але тільки скріплять творіння віку, і їхня молитва в
ділах ремесла. 39,1 За винятком того, хто дає свою душу, і роздумує в
законі Всевишнього,
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Глава 39

мой1. 1

Мудрість вишукає всіх давніх, і
в пророцтвах зайнятими будуть. 2
Розповідь славних мужів збереже і
ввійде в пояснення притч. 3 Сховане притч вишукає і в загадках притч
житиме. 4 Посеред вельмож поживе і з’явиться перед старшинами.
Пройде в землю чужих народів, бо
досвідчив добро і зло в людях. 5
Своє серце дасть, щоб рано встати
до Господа, що його створив, і помолиться перед Всевишнім. І відкриє свої уста на молитву, і помолиться за свої гріхи. 6 Бо якщо великий Господь забажає, він наповниться духом розумності. Він пролиє слова своєї мудрості і в молитві
визнається Господеві. 7 Він випрямить його раду і вмілість і роздумуватиме у своїх схованих. 8 І він виявляє напоумлення свого навчання
і похвалиться законом господнього
завіту. 9 Численні похвалять його
розум, і довіку він не згине. Не відійде його пам’ять, і його ім’я житиме в рід і рід. 10 Про його мудрість розповідають народи, і церква
сповістить його похвалу. 11 Якщо
залишиться, він оставить ім’я більше ніж тисячі, і якщо спочине, одне
собі зробить. 12 І ще подумавши
розповім, і я наповнився, як повня
місяця. 13 Послухайте мене, преподобні сини, і будете рости, як рожа,
що росте на порожньому полі. 14 І
як ливан, видайте запашність, і зацвіте цвіт, як лелія. Дайте запах і
заспівайте пісню, поблагословіть
Господа за всі діла, 15 дайте його
імені величність, визнавайтеся в
його хвалі піснями губ і в гуслях. І
так скажете у визнаванні: 16 *Які
дуже добрі всі господні діла. І всякий наказ буде у своєму часі. І не
можна сказати: Що це? Навіщо це?
Бо все пошукається у своєму часі.
17 Його словом вода буде, мов
джерело, і словом його уст – водяні
збірники. 18 Його наказом вся милість, і немає того, хто зменшить
його спасіння. 19 Діло всякого тіла
перед Ним, і воно не може сховатися від його очей. 20 Від віку і до
віку поглянув, і нічого перед ним
не є подиву гідним. 21 Не можна
сказати: Що це? На-віщо це? Бо все
було створене на його потребу. 22
Його благословення наводнилося,
як ріка, і напоїло сушу, як потоп.
23 Так його гнів успадкують народи, він перетворив воду на солону.
24 Його дороги прямі для преподобних, так є спотиканням для беззаконних. 25 Добро від початку було створене для добрих, так само
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Глvа, л~џ”
ремђдрость всњхъ древниX и^зы'щетъ, и^
въ пррoчьствїи непразд#на бђдђтъ” Повњсть мђжїи и^менитыхъ съблюдетъ,
и^ въ и^зви'тїе притчь вни'детъ” Съкровенїе при'т#чь и^зы'щетъ, и^ въ гада'нїи приTчь
поживетъ” Посредњ вельможъ поживеT, и^ прDе старњишинђ ја^виTся” В землю тђждихъ ја^зы'къ
проидет# добро б^о и^ ѕло` въ чл~цехъ и^скђси`. срDце
свое дасть ё^тренева'ти къ г~ђ сътвор#шемђ е^го
и^ прDе вышнимъ помо'лится. и^ эTврьзетъ ё^ста` своа на мл~твђ, и^ ѓ^ грњсњхъ свои^хъ помо'лится” А$ще [б^о]1 г~ь велїи въсхо'щетъ, дх~омъ
ра'зђма и^сполниTся” То'и ѓдожди'тъ гл~ы премђдрости своея, и^ въ мл~твњ и^сповsњся гв~и” То'и
ё^пра'витъ совњтъ [е^го]2 и^ хђдо'жество, и^ въ
сокровен#ных# е^го размы'шлено вђдетъ. [и^]3 то'и
и^звњща'етъ наказа'нїе ё^че'нїя е^го, и^ зако'номъ
завњта гн~я похва'лится. въсхва'лятъ ра'зђмъ
е^го мно'ѕи, и^ до' вњка не поги'бнет#” Не эTи'детъ
па'мять е^го, і^ и'мя е^го поживе'тъ в ро'дъ и^
ро'дъ” ПремDђроs е^го повњствђ'ютъ ја^зы'цы, и^ хвалђ` е^го и^сповњсть цр~ковь” А$ще пребђдетъ и'мя,
ѓ^ста'витъ нежели ты'сђщи, и^ а^ще преста'нетъ
[е^ді'но сътворитъ]4 себњ” [И$]5 е^ще размы'слив# и^сповњмъ, и^ ја%коже лђны` по'лъ наплънихся” Послђшаите мене [прпDбнїи сн~ове]6, и^ прозябнете
ја%ко ши'пка прозяба'ющїа на пђстњ селњ” [И$]7
ја%коже лива'нъ дади'те во'ню, и^ процвњтеT цвTњ
ја%ко кри'нъ. дадите [воню]8 и^ въспо'ите
[пњснь]9, [-]10 блsвите г~а ѓ^ (всеM дњлњ)11. дади'те
и'мени е^го вели'чїе (-)12 и^сповњда'итеся въ хва' е
ле'нїи е^го” пњсньми ё^стенъ и^ въ гђслеX, и^ си'ц
речете въ и^сповњда'нїи” *дњ'ла гн~я вся ја%ко
добра ѕњ'ло, и^ вся'ко повелњ'нїе въ врњмя свое
бђдетъ. [и^]13 нњсть рещи чт^о с^е на что` с^е.
все б^о въ врњмя свое пои^ска'но бђдетъ. сло'вомъ
е^го [бђдетъ]14 ја%ко и^сто'чникъ воды`, и^ гл~омъ
ё%стъ е^го прїя'тїя во'дная” Повелњ'нїемъ е^го
вс^е бл~говоле'нїе, и^ нњсть и^же ё^малитъ сп~сенїе
е^го” [дњ'ло]15 вся'коя пло'ти преD ни'мъ, и^ нњсть
ё^кры'тися эT ѓ%чїю е^го” эT вњкъ на вњ'къ
призрњ, и^ ничтоже нњсть ди'вно преD ни'мъ”
Нњ'сть рещи что` с^е на что` с^е, все б^о на потре'бђ е^го създа'на бы'сть” Блsвенїе е^го ја%ко рњка
навоDни'ся, и^ ја%ко пото'пъ сђшђ напо'и. си'це
гнњ'въ е^го ја^зы'цы наслњдяT, и^же ѓ^брати во'дђ
на сла'нђ” Пђти е^го прпDбныM пра'ви, та'ко безако'нникомъ претыка'нїя” Бл~го бл~гимъ създа'но
быs и^спе'рва, та'коже грњшнымъ ѕл^о” Нача'тоk
вся'коя потребы житїа чл~ча, ѓ%гнь, и^ вода`, и^
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желњ'зо, и^ со'ль, и^ крђпы, пшени'ца, [и^ меD, и^
мле'ко]16, кро'вь грозно'вђ, и^ ма'сло и^ ри'за. вс^е с^е
вњ'рнымъ на бл~го, си'це (и^) грњшникомъ преврати'тся на ѕл^о” Є$сть [дх~ъ]17 и^же (създа'нъ
бы'сть на ме'сть)18, и^ ја%ростїю свое^ю ё^тверди'ша ра'ны и^мъ” Въ врњмя конча'нїа (и^злњют#
крњпость)19, и^ ја%рость сътво'ршаго иX и^злњютъ. ѓ%гнь и^ грDа и^ гла'дъ и^ смерть, вс^е се`
(създа'но бы'сть на ме'сть)20. (зђ'бы ѕвњрїи)21,
и^ скорпїи, и^ е^хи'дни, и^ (ко'пїе)22 м#стя'щее (нечести'выя на па'гђбђ)23” в# (за'повњдехъ)24 е^го
възвеселя'тся, и^ по земли на потре'бђ ё^гото'вятся, и^ въ вре'мя свое не и^мTђ преити сло'ва” Сего ради и^сперва ё^твердиXся, и^ размыслихся, и^ въ писа'нїи^х#, ѓ^ста'вихъ вся дњла
гн~я бл~га” и^ всю потребђ въ врњмя е^го пода'сть. и^ нњсть рещи сїе сего ѕлње, все б^о въ
время на ё^гоженїе бђдеT” и^ нн~њ всMњ срDцемъ и^
ё^сты, въспо'ите и^ блsвите и^мя гн~е”

Глvа, м~”

ниQ м~а
е^клесіаs а~

епра'зньство ве'лїе създа'но бы'сть вся'комђ чл~кђ, і^ и'го тяжко на сн~ехъ а^да'млњx” эT дн~е и^схо'да эT чрева мт~ре и^хъ,
до дн~е погребе'нїя въ мт~ръ всњхъ. помышле'нїя и^хъ и^ стра'ха срDчнаго, примышле'нїе чаянїя дн~ь сконча'нїя. эT сњдящаго
на прsтлњ сла'вы, и^ до смиреннаго на земли` и^
пепелњ. эT носящаh багрянаа и^ вњнець, и^ до
носящаго льнянђ” За'висть и^ ја%рость и^ мятежъ и^ моlвђ и^ стра'хъ смр~ти, и^ вра'жда и^
рве'нїе. и^ въ врњмя поко'я на ло'жи, со'н# но'щныи и^змњни'тъ ра'зђмъ е^го” Мало ја%ко ничесоже на поко'и, и^ эT того въ снњ ја%ко въ дн~е
блюде'нїя. възмђще'нїе видњ'нїемъ срDца свое^го,
ја%ко ё^бњжавъ эT лица бра'ни. (и^)1 въ вре'мя
[сп~сенїя]2 свое^го въста, и^ дивя'ся ни на е^диномъ (же) стра'сњ съ вся'кою пло'тїю эT чл~ка
(и^) до ско'та. и^ на грњш#ныхъ сеDми'цею, к
си'мъ смр~ть и^ кро'вь и^ рве'нїе и^ ѓ^рђж'їя нанесе'нїя, гла'дъ и^ съкрђше'нїе и^ ра'ны. на безако'нныX създа'но бы'сть с^е все`, и^ сихъ ра'ди
бы'сть пото'пъ” *Вс^е е^ли'ко эT земля` в землю
възвраща'ется, и^ эT воды` в мо'ре възврати'тся. (и^) вся'къ да'ръ и^ непра'вда и^стреби'тся,
и^ вњ'ра въ вњ'ки ста'нетъ. (і^) и^мњ'нїе непра'веDныхъ ја%ко рњка и^схнетъ, и^ ја^коже громъ вели'къ въ до'ждь възгрњмиT” Є$гда разгнетъ рђцњ възвеселиTся, та'ко престђпа'ющеи на конча'нїе и^щезнђтъ” И$щадїя нечести'выX не ё^мно'жатъ вњтвїя, и^ коренїя нечести'выхъ на
кра'и камы'ка (т^ђ тнетъ). на вся'кои водњ и^
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зло – для грішних. 26 Початок всякої
потреби людського життя – вода, і
вогонь, і залізо, і сіль, і пшеничні
крупи, і мед, і молоко, кров виноградну, і олія, і одяг. 27 Це все вірним
на добро, так і грішним повернеться
на зло. 28 Є дух, який був створений
на помсту, і своїм гнівом закріпили
їм рани. В часі кінця виллють силу, і
проллють гнів їхнього творця. 29 Вогонь, і град, і голод, і смерть – все це
було створене на помсту. 30 Зуби звірів, і скорпіони, і гадини, і спис, що
мстить безбожних, – на вигублення.
31 В його заповідях розвеселяться, і
на землі приготуються на потребу, і в
своєму часі не переступлять слово.
32 Через це від початку я скріпився, і
роздумав, і залишив у писаннях 33
всі добрі господні діла. І всяку потребу Він подасть в його часі. 34 І не
можна сказати: Це гірше цього. Бо
все в часі буде на добро. 35 І тепер
всім серцем і устами заспівайте і благословіть господнє ім’я.

Глава 40
1 Велика робота була створена для
кожної людини і тяжке ярмо на
адамових синах. Від днів виходу з
лона їхньої матері до дня похорону в
матері всіх. 2 Їхні задуми і страх серця, розуміння, очікування, день смерті. 3 Від того, що сидить на престолі
слави, і до покірного в землі і попелі;
4 від того, що носить багряницю і вінець, і до того, що носить льняну одіж, заздрість, і гнів, і замішання, і
заколот, і страх смерті, і ворожнеча, і
гнів. 5 І в часі спочинку на ліжку нічний сон змінить його розум. 6 Трохи
як ніщо в спочинку, і від того в сні,
як в дні сторожі. Замішання видінням
свого серця, як той, що втік від лиця
війни, 7 і в часі свого спасіння встав і
дивувався же на жоден страх. 8 З усяким тілом, від людини і до скотини, і на всемеро грішніших до цього,
9 смерть, і кров, і гнів, і нанесення
зброї, голод, і розбиття, і рани. 10
Для беззаконних це все було створене, і через них стався потоп. 11 *Все,
що з землі, повертається до землі, і
від води повернеться до моря. 12 І
всякий дар і неправда вигубиться, і
віра стоятиме навіки. 13 І маєток безбожних висохне, як ріка, і загримить,
як великий грім у дощі. 14 Коли він
відкриє руки і розвеселиться, так переступники зникнуть накінець. 15
Нащадки безбожних не розмножать
віття, і коріння безбожних там, на
краю каменя, Він рубає. 16 На всякій
воді і на березі ріки, перед всякою
травою будуть виполені. 17 Ласка, як
рай, в благословеннях, а милостиня
навіки останеться. 18 *Життя багато-
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го робітника посолодиться. І понад обох той, хто знаходить скарб.
19 Діти і будівництво міста закріплять ім’я. І понад обох вважатиметься непорочна жінка. 20 Вино і
музика веселять серце. І понад обох
– любов мудрості. 21 Сопілка і
псалтир засолодять члени тіла. І
понад обох – солодкий язик. 22
Ласку і доброту полюбить твоє око.
І понад оба – зелень насіння. 23
Приятель і друг, що зустрічаються
в часі. І понад обох – жінка з чоловіком. 24 Брати і поміч на час
скорботи. І понад обох визволить
милостиня. 25 Золото і срібло поставлять ноги. І понад обох кращою
вважається рада. 26 Маєток і сила
піднімають серце. І понад обох –
господній страх. В господньому
страсі немає впокорення. І не треба
шукати в ньому помочі. 27 Господній страх як рай благословення.
І понад всяку славу його покрила.
28 Дитино, не ходи життям неславним, краще є померти, ніж жебракувати. 29 Чоловік, що дивиться на
чужий стіл, немає його життя в
числі життя. Він занечистить свою
душу чужими стравами. Розумний і
напоумлений чоловік обережеться.
30 В устах же безсоромного прохання буде солодким. І в його животі загориться вогонь.

Глава 41

ниж. 40
мой1. 3

О смерте, якою гіркою є твоя пам’ять 41,1 мирному чоловікові, що
живе в його маєтку, чоловікові, що
не клопочеться, і якому щастить в
усьому, і що ще може прийняти
їжу. 2 О смерте. Бо добрим є твій
суд нужденному чоловікові і тому,
що слабне силою пізньою старістю,
і що журиться за все, і що протиставляється і стратив терпеливість. 3
Не бійся суду смерті, раніше згадай
твоє і останнє. 4 Це є господній суд
для всякого тіла. І чому відкидаєш
те, що подобається Всевишньому?
Чи десять, чи сто, чи тисяча літ, немає в аді оскарження життя. 5 Мерзенними будуть діти – діти грішників і ті, що живуть в поселеннях
безбожних. 6 Згине насліддя грішної дитини. І з їхнім насінням постійно є погорда. 7 Безбожного батька діти вважатинуть за мерзенного,
бо через нього одержать погорду. 8
Горе вам, безбожні чоловіки, які
покинули закон Всевишнього Бога.
9 І якщо народитеся, народитеся на
прокляття. І якщо помрете, поділені будете на клятву. 10 *Все, що з
землі, піде до землі, також безбожні – від клятви в погибель. 11 Плач
людей в їхніх тілах, недобре ж ім’я
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на' брезњ рњки, первње вся'коя травы и^стръза'ни бђдђтъ” БлгDть ја%ко ра'и въ блsвенїихъ, а^
млsтыни въ вњ'къ пребђ'детъ” *Живо'тъ дово'лнаго дњлателя ё^слади'тся, и^ паче ѓ^бо'его ѓ^брњта'яи съкро'вище” Ча'да и^ създа'нїе гра'да ё^твердяT и^мя, и^ паq ѓ^бо'его жена непороqна вмениTся” Вино и^ мђсика веселя'тъ срDце, и^ паq ѓ%бое^го възлюбленїе премђдрости” Свирњль и^ прегђдницњ ё^сладя'тъ ё%ды, и^ паче ѓ%бое^го ја^зы'къ
сла'доk” БлгDть и^ добротђ възлю'битъ ѓ%ко [твое]3, и^
па'че ѓ%бое^го злаk сњмене” Прїя'тель и^ дрђгъ (срњта'юща въ время)4, и^ паче ѓ%бое^го жена` с мђжемъ” Братїя и^ по'мощь въ время скорби, и^
паче ѓ%бое^го ми'лостыни и^зба'виT” Зла'то и^ сребро`
поста'вита но'гђ, и^ паче ѓ%бое^го совњт# и^зволенъ
бђдеT” И$мњнїе и^ крњ'пость възноси'та срDце и паче ѓ%бое^го страхъ гн~ь” Нњсть въ страсњ гн~и ё^маленїя, и^ нњсть и^скати на немъ по'мощи”
СтраX гн~ь ја^ко ра'и бл~говоненїя, и^ паq все'я славы
покры е^го” Чадо живо'томъ просли'вомъ не ходи,
лђче е^сть ё'мрњти нежели проси'ти” Мђжъ зря`
на (чюжђ` трапезђ)5, нњсть живоT е^го въ числњ живота`. ѓ^сквернитъ дш~ђ свою (тђждими бра'шны)6, мђж# (-)7 хђдогъ и^ наказа'нъ съхранится”
Въ ё^стњхъ (же) нестыDливаго (прошенїе ё^слади'тся)8, и^ во чревњ е^го ѓ%гнь възгорится”

филиp д~
а~ тиM ѕ~

Глvа, м~а”
смр~ти ја%ко горка т^и еs па'мять, чл~кђ
ми'рнђ въ и^мњнїи е^го (живђщђ)” Мђжеви
не пекђщђся и^ бл~го полђчнђ ѓ^ всемъ, и^
е^ще` въз#мага'ющђ прїа'ти пи'щђ” ЭO
смр~ти [ја%ко]1 до'бръ сђдъ тво'и е^сть чл~кђ требђ'ющђ, и^ ё^маля'ющђся крњпостїю” Послњднею
ста'ростїю, и^ пекђщђся ѓ^ всемъ. и^ противля'щђся и^ погђбльшђ трьпенїе” Не бо'ися сђдA смр~ти, помяни пр'ьвыя твоа` и^ послDњняя” Се
е^сть сђдъ гн~ь вся'кои пло'ти, и^ почто ся эTметеши бл~говоленїя вы'шняго, а^ще десять,
а^ще р~, а^ще Wа~ лњтъ, нњсть во а^де ѓ^бличенїя
живота`” Ча'да бђдђтъ мерзка ча'да грњшник#, и^
живђщая съ преселенїи нечестивыхъ” Ча'да грњшнаго поги'бнетъ наслњдїе, (и^) и^ съ сњменемъ
иX вы'нђ поноше'нїе” эTц~а нечести'ва ѓ^мерзя'тъ
ча'да, ја%ко е^го ради поноше'нїе прїимђть” Го'ре
вамъ мђжи нечестивїи, и^же ѓ^ста'висте законъ
[б~а]2 вы'шняго. (-)3 І$ а'ще родите'ся на кля'твђ
ро'дитеся и^ а'ще ё%мрете кля'твњ раздњлени
бђдете” *Все е^ли'ко эT земли въ землю пои'деть,
та'кожде нечестивїи эT кля'твы въ па'гђбђ”
Сњтова'нїе чл~къ въ пло'ти и^хъ, и^мя же грњш#ниче не бл~го потребиTся. пекїися ѓ^ и'мени,
1094
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то б^о ти` пребыва'етъ паq ти'сящь съкровища
зла'та” Бл~га жи'тїя числ'о дн~їи, и^ до'бро и^мя
въ вњки пребђдетъ. наказа'нїе ми'роM съблюдите ча'да. премђдрость же съкровенна и^ съкровище не ја^влено, ка'я по'лза эT ѓ'бою (е^го)” Лђче
е^сть чл~къ съкрыва'яи бђ'иство свое, нежели
чл~къ съкрыва'яи премђ'дрость свою`” Тњм#же ё^бо посрами'теся [гл~омъ]4 мои^мъ. нњсть ё^бо
(срамъ всякъ)5 съхранити бл~гое, и^ не все` всMњ
вњрою и^зволится” Стыди'теся эTц~а и^ мт~ре
ѓ^ блђде, и^ эT си'лнаго и^ властели'на ѓ^ лжи. эT
сђдїя и^ кнѕ~я ѓ^ съгрњшенїи, [-]6 эT събо'ра и^
людїи ѓ^ безако'нїи. ѓ^бещника и^ дрђ'га ѓ^ неправдњ. и^ эT мњста` и^дњже живе'ши ѓ^ таTбњ, [і^]7 эT и^стиnны бж~їа и^ завњта, и^ ѓ^ (пр'ьвосњда'нїи на трапеѕњ)8, [и^]9 эT прельщенїя
взя'тїя и^ даа'нїя, и^ целђ'ющихъ ѓ^ молча'нїи”
И$ эT видњнїа жены блђдницы, и^ ѓ^ эTвращенїи эT (ё^жична лица`)10, и^ ѓ^ эTја%тїи ча'сти,
и^ даа'нїи. і^ ѓ^ смотренїи жены` мђжа'ты [и^]11
эT ѓ^бльщенїи рабы е^я`, и^^ [-]12 ѓ^ [прихо'де]13 къ
ѓ%дрђ ея`. (ѓ^ словесехъ поно'сныхъ на' дрђга)14, и^
(не поноси'ти да'вши)15”

Глvа, м~в”
і^а%коv в~

е` *вторити сло'ва ниже послђша'нїя, и^
эTкровенїю (та'иныхъ словесъ)1, и^ бђ'деши стыDливъ [і^]2 и'стиненъ, и^ ѓ^брњта'я блгDть преD всяцMњ чл~комъ” Не (стыдися ѓ^ сихъ)3, и^ не прїими лица` съгрњшати. Э$ зако'нњ вы'шняго и^ завњтњ, и^ ѓ^ сђдњ ѓ^правDа'ти нечестива. ѓ^ словеси` ѓ^бщ
# и и^ ѓ^
пђтницњ, и^ ѓ^ даа'нїи наслњдїя [дрђ'га]4. [і^]5
ѓ^ и'стиннMњ мњрилњ и^ мњре. и^ ѓ^ приѓ^брњтенїи мно'гаго и^ мала'го; [и^]6 ѓ^ различенїи
проданїа (и^ кђпли)7, и^ ѓ^ наказанїи мно'ѕњ
чади, и^ рабђ` лђкавђ ребра` ѓ^кровави'ти. на женњ лђка'вњ добро` еs печа'ть” І$ и'дњже [мно'ги рђки]8 сђть затвори, е^же а^ще предаси в число` и^
мњрђ. [-]9 даждь и^ возми` вс^е писа'нїемъ. ѓ^
наказа'нїи неразђмивњмъ и^ бђе'мъ, и^ въ послњ'днюю ста'рость сђжденђ [съ ю'ношами]10. и^
бђ'деши наказа'нъ (і^) и'стиненъ, і^ и^скђшенъ
преD всяцMњ живђщиM” дщ^и эTц~а смотрелива вос#хлащена, бдњнїе и^ печа'ль (-)11 эTго'ниT со'нъ. въ
ю%ности ея` никогда` презриTся, и^ съ живђщ'ими
да никогда` възненавидњна бђдетъ въ дв~ьствњ е^да` ка'ко ѓ^скверниTся, и^ въ эTчихъ ея`
непра'зна бђдетъ. [и^]12 съ мђжемъ сђщи да
не когда` престђпитъ, и^ съ живђщ'ими да не
когда` страждь не бђ'детъ. ѓ^ дщери безъстђднњи сътвори блюденїе, е^да` ка'ко сътво1095
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грішника буде знищине. 12 Дбай за
ім’я, бо воно тобі залишається більше, чим тисячі скарбу золота. 13 Число днів доброго життя і добре ім’я
зостанеться навіки. 14 Зберігайте напоумлення миром, діти! Мудрість же
схована і невиявлений скарб. Яка користь від них обох? 15 Кращою є людина, що відкриває свою дурноту,
чим людина, що ховає свою мудрість. 16 Тому, отже, засоромтеся моїм словом. Бо зовсім немає сорому
зберігати добро, і не все всім вірою
вважається за добре. 17 Завстидайтеся батька і матері відносно розпусти і
сильного і володаря відносно брехні,
18 судді і князя задля проступку,
збору і народу задля беззаконня, 19
спільника і друга задля неправедності, і місця, де проживаєш, за злодійство, 20 і божої правди, і завіту, і
першого сидіння при столі, 21 і обману брання і давання, і вітань за мовчання, 22 і вигляду жінки-розпусниці, і відвернення обличчя від кревного, 23 і від забирання частки і давання, і від задивляння на заміжню жінку, 24 і від обману її рабині, і від приходу до її ліжка, 25 від слів погорди
на друга, і що не дав погордити.

Глава 42
26 Не *повторяй слово, ані почуте,
і розкриття тайних слів. 27 І будь
сором’зливим і правдомовним, і тим,
що знаходить ласку перед всякою
людиною. 42,1 Не стидайся цим, і не
візьми лице грішити 2 за закон Всевишнього, і завіт, і за суд, щоб оправдати безбожного, 3 за спільне слово, і за подорожуючого, і за подання
насліддя друга, 4 і за правдиві мірила
і міру, і за придбання великого і малого, 5 і за різницю продажі і купівлі,
і за велике напоумлення дитині, і окровавити ребра злому рабові. 6 На
поганій жінці печать є добра. І де є
багато рук, замкни. 7 Що лише передаси числом і мірою, дай і візьми все
на письмі. 8 Відносно напоумлення
нерозумного і дурного, і до останньої
старості засудженого з юнаками: і
будеш напоумлений, і правдомовний,
і досвідчений перед кожним живим.
9 Дбайлива дочка батька похвалена –
чування і журба відганяє сон. В її молодості, щоб часом не була залишена, і з живучими, щоб часом не була
зненавиджена. 10 В дівоцтві, щоб часом не була опоганена, і в її батьківських оселях не стала вагітною, і,
будучи з чоловіком, щоб часом не переступила, і з живучими, щоб часом
не була бійка. 11 Постав сторож над
безсоромною дочкою, щоб часом ти
не зробив радість ворогам і помовку
в місті відлученої від народу, і вона

як. 2

42,11

Мудрість Ісуса, Сирахового Сина

не завстидала тебе в численному народі. 12 Не задивляйся на красу кожної людини, і посеред жінок себе не
зачисляй. 13 Бо від одежі виходить
міль і лукавство – від жінки. 14 Кращою є злоба чоловіка, ніж жіноча
краса, і жінка, що не соромиться, –
погорда. 15 Згадаю ж господні діла,
які я побачив, визнаю в господніх
словах його діла. 16 Сонце, що світить, поглянуло на все, і господньої
слави повні його діла. 17 Чи не зробив так Господь, щоб святі визнавали
всі його подиву гідні діла, які скріпив
Господь Вседержитель, щоб все скріпилося його славою. 18 Безодню і
серце Він дослідив, і над їхніми подвигами роздумав. Бо Господь пізнав
усяку совість і поглянув на знак віку,
19 сповіщаючи минуле і будуче. І Він
відкриває слід таємного. 20 Його не
минув всякий задум, і не затаїлося
від нього ані одне слово. 21 Він прикрасив величність своєї мудрості, що
є з-перед віків і на віки. Він ані не додасть, ані воно не зменшиться, і не
потрібно було йому ні одного радника. 22 Якими бажаними є всі його діла і є, наче іскра, щоб побачити. 23
Все це живе і залишається навіки в
усіх ділах, і все слухається. 24 І все
подвійне, одне перед одним. І не зробив ні одного ж бракованим. 25 Одне
від одного добро скріпило. І хто насититься, бачачи його славу?

Глава 43

мой1. 9

1 Гордість висоти, твердь чистоти,
вид неба в видінні слави, 2 проповідуючи сонце у явленні, подиву гідний посуд у виході – діло Всевишнього. 3 У свій полудень сушить країну, і перед його спекою хто встоїть?
4 Піч, що стереже діла і спеку, потрійне сонце, що палить гори, куриво
вогняне, дим. І видаючи промені, воно затемнює очі. 5 Великий Господь,
що його зробив, і своїми словами
приспішив хід. 6 І місяць всім у свій
час показує роки, і знак віку. 7 Від
місяця – знак свята, світило, що
зменшується до кінця. 8 Місяць за
своїм іменем є те, що подиву гідно
виростає в зміні, посуд притчей на
висоті, що світить на небесній тверді.
9 І небесна краса – слава звізд, прикраса, що світить на господніх висотах. 10 Словами святих стануть засуди, і не послабнуть у своїх сторожах.
11 *Глянь на дугу і поблагослови
Того, що її створив, вона дуже гарна
своїм світінням. 12 Вона оточила небо кругом слави – руки Всевишнього
її розтягнули. 13 За його наказом
поспішився сніг і спішать стріли його
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ри'ши (-)13 ѓ^брадова'нїе врагоM (и^) бесњдђ, въ
гра'дњ (-)14 эTлђчена людїи и^ посрамитъ т^я
в наро'дњ мно'ѕњ” (Не зри на добротђ` всякаго
чл~ка)15, и^ посредњ женъ не съчета'ися. эT ри'зъ б^о
и^схо'дятъ мо'леве, и^ эT жены` лђка'въство [-]16.
лђче ѕло'ба мђж'еска, нежел^и добродњтель женьска. и^ жена` не срамя'щаяся поношенїе” Помянђ ё^бо дњ'ла гн~я, (-)17 ја%же видXњ исповњмъ въ
словесXњ гн~ихъ дњ'ла е^го” (-)18 Сл~нце свњтя'ся
на вся` призрњ, и^ сла'вы [е^го]19 и^спо'лнь дњ'ла
е^го” Не сътвори л^и ст~ымъ г~ь и^сповњдати
вс^я чюдеса` е^го, ја^же ё^тверди г~ь вседръжитель, ё^тверди'тися (всемђ` сла'вою е^го)20” Безднђ и^ срDце и^слњди, и^ въ коварьствњ и^хъ ра'з#мысли” Разђмњ б^о г~ь всякђ совњсть и^ призрњ
на зна'менїе вњ'ка. възвњща'я мимошеDшая и^
бђдђщая, и^ эTкрыва'етъ слњдъ та'иныX” Не
преиде е^го всяко помышленїе, и^ не ё^таиTся
эT него` ни е^ді'но сло'во. величїе премђ'дрости
своея` ё^краси, и^же еs прежде вњкъ и^ на' вњки.
ни приложиs ни ё^мали'ся и^ не потребова ни
е^ді'ного совњтника” Ко'ль сђть вс^я дњла е^го
въжделњна, и^ до и^скры е^сть ви'дњти” Вс^е сїе
живетъ и^ пребыва'етъ на вњкъ, въ всњхъ
дњлехъ и^ вс^е послђша'ет#. [и^]21 все` сђгђбо е^дїно
преD е^ді'неM, и^ не сътвори ни е^ді'ного (же) скђдна”
Є$ді'но эT е^ді'наго ё^тверди бл~гая, и^ кт^о насытится зря` сла'вђ е^го”

Глvа, м~г”
ъзвышенїе высоты` ё^твер#женїе ѓ^чищенїя. зракъ нб~си видњнїеM сла'вы, слн~це
въ ја^вленїе проповњда'я въ и^схоD, съсђдъ
ди'венъ дњло вы'шняго. препладенїемъ
свои^мъ и^сђша'етъ странђ`, и^ пря'мо ва'рђ е^го
кт^о постои'тъ. пещь [стрегђщїя]1 (дњла и^
вара)2, трегђ'бо слн~це жегыи горы. кђренїе ѓ%гнено дымъ, и^ простирая лђча ѓ^мрача'етъ ѓ%чи”
Велїи г~ь сътвореи е^го, и^ словесы свои'ми потща
ше'ствїя” И$ лђна` [всњм#]3 въ (свое время)4
ја^вля'етъ лњта, и^ зна'менїе вњка. эT лђны
зна'менїе праZника, свњти'ло ё^маля'ася на конеw”
Лђна` по и%мени е^я е^сть возраста'ющи ди'вно
въ и^змњненїе. сосђдъ приTче'и на высотњ, на
тверди нбsнњи свњтя'щися” [И$]5 доброта` нбsная сла'ва ѕвњ'здная, красота свњтящися на
высокиX гн~ихъ” Словесы ст~ыхъ ста'нђтъ ѓ^сђжденїя, и^ не и^мђтъ ѓ^слабити въ (хранилищихъ)6 и^хъ” *Виждь дђгђ` и^ блsви сътворшаго и&, ѕњло кра'сна свњтенїемъ свои^мъ. ѓ^крђжи нб~о ѓ^крђженїеM сла'вы. рђцњ вы'шняго
простросте е&. повеленїеM е^го потщася снњгъ, и^
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въскоряе^тъ молнїя (сђдебъ)7 е^го” Сего ради
эTвер#зошася съкровища, и^ па'ряT ѓ%блацы ја^ко
птицы. величїемъ свои^мъ ё^крњпи` ѓ%блаки, и^
съкрђши ка'менїе граDное. [и^ возрњнїемъ е^го подви'жаTся го'ры, [и^]8 волею е^го възлњеT ю%гъ” Глаs
гро'ма е^го поноси` земли,]9 и^ бђря сњверова и^
вихоръ вњтра” ја^ко птица паря'щи сы'плеT
снњгъ, и^ ја%коже прђѕи (-)10 спаденїа е^го. добротњ бњ'лости его подивися ѓ%ко, и^ ѓ^ дожDенїи
е^го ё^жаснеTся срDце. (-)11 и^не'и ја%ко со'ль на земли
сы'плетъ, и^ сме'ръз#шися быва'етъ на концы
ѓ^стра`. стђден# вњтръ сњверъ възвњ'етъ, и^
смеръзнется ледъ эT воды`. на вся'ко събо'рище воDное ѓ^бита'етъ, и^ ја%ко въ броня ѓ^блечется (водо'ю)12. поя'сть го'ры и^ пђсты'ня
пож#жетъ, и^ ё^гаситъ травђ` ја^ко ѓ%гнь. и^сцњленїе вс^е тща'нїемъ м#гла, (и^) роса` срњтаю^щи
эT ва'ра ё^тишится” Мыслїю е^го преста` без#дна, и^ насади е^и (г~ь) ѓ^токи” Плава'ющїи мо'ре
повњдаюT бњдђ е'я`, и^ слђхомъ ё^шїи на'шихъ
чюдимся. [и^]13 т^ђ сђть сла'вна и^ чюDна дњ'ла
[е^го]14, пестростїю всякаго живоTнаго, (ки'тове)15 е^го ради (созда'ни. бл~гоё^ха'нїе кончи'на е^го)16,
и^ сло'вомъ е^го (сож#жется)17 вс^е” Мно'го и%мамы
рещи и^ не и%мамы постигнђти, и^ сконча'нїе
словесъ (всего и^мъ)18” Славяще гдњ` ё^крњпимся, то'и б^о великъ паче всњхъ дњлъ своиX”
Стра'шенъ г~ь и^ ѕњ'ло великъ, и^ чюDно моженїе
е^го” *Славя'ще г~а възнесњтеся, е^ли'ко а^ще мо'жете приспњеT б^о и^ е^ще. [-]19 възносящїи е^^го
ё^мно'житеся крњпостїю, (и^) не трђди'теся
не и%мате б^о пости'гнђти. кт^о вњдњ е^го і^
и^сповњсть, и^ кт^о възвеличитъ е^го ја%коже
е^сть” Мно'го съкровено е^сть вя'щеи сего, ма'ло
б^о видњхомъ дњлъ е^го. все` б^о сътвори г~ь, и^
бл~говњрнымъ да'сть премђдрость”

Глvа, м~д”
[ъсхва'лимъ]1 ё^бо мђж'а сла'вны, и^ эTц~а
на'ша в# бытїи” Мно'гђ славђ созда` г~ь
величїя свое^го, эT вњ'ка госпоDствђю^ще
въ црsтвїиX своиX. и^ мђжи и^менити си'лою, совњща'ваю^щїи ра'зђмоM и^х#” Провњща'ющеи
въ прoрцњхъ старњишины лю'демъ въ мы'слехъ, и^ ра'зђмомъ книyства лю'дїи премђдрости словеса. наказAнїемъ иX и^скђще гласа мђсљ=кїиска, и^ повњда'юще по'вњсти въ кни'гаX” Мђжи бога'тїи дарова'нїи крњ'постїю ми'рно живђще въ жили'щехъ своиX. вс^и си` въ родњх# просла'влени бы'ша, и^ въ дн~ехъ иX похва'ла” Сђть в
ниX и^же ѓ^ста'виша и^мя и^сповњ'дати хвалы`. и^
сђть и^же не ѓ^ста'виша па'мяти, и^ погибо'ша
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судів. 14 Через це відкрилися скарбниці і ширяють хмари, як птахи. 15
Своєю величністю Він закріпив хмари – і побило каміння граду. 16 І його
поглядом гори зрушаться, і його волею подує південний вітер. 17 Голос
його грому, і північна буря, і вихор
вітру погрозив землі. 18 Він посипає
сніг, наче птахи, що летять, і його
падання, наче саранчата. Красу його
білості око споглятиме, і його дощем
жахнеться серце. 19 Він сипле іней,
як сіль, на землю, і замерзши стає
гострим на кінцях. 20 Повіє зимний
північний вітер, і замерзне лід від
води. На всякому водному зборі замешкає, і зодягнеться водою, як у
броню. 21 Поїсть гори, і спалить пустині, і загасить траву, як вогонь. 22
Все лікування приспішує мряка, і роса, що зустрічає від спеки, звеселиться. 23 Його думкою спинилася безодня, і Господь в ній посадив острови.
24 Ті, що плавають морем, розповідають про її труди, і ми дивуємося слухові наших вух. 25 І там є славні і подиву гідні його діла, різновидність
всякого життя, кити, 26 що задля
нього створені. Запашність – його кінець, і його словом все буде спалене.
27 Маємо багато сказати, і не охопимо все, і кінець слів. Все ним. 28 Хвалячи, де закріпимося, бо Він великий,
понад всі свої діла. 29 Страшний Господь і дуже великий, і його сила подиву гідна. 30 *Прославляючи Господа, піднесіться вгору, скільки лиш
зможете, то іще Він перевищить. Ви,
що Його підносите, помножтеся силою, і не трудіться, бо не охопите. 31
Хто Його побачив і розповість? І хто
звеличить Його таким, яким Він є? 32
Багато більше є схованого від цього,
бо ми побачили мало його діл. 33 Бо
Господь зробив все і дав мудрість побожним.

Глава 44
1 Похвалім же славних мужів і наших батьків в бутті. 2 Велику славу
своєї величності створив Господь
відвіку, 3 пануючи у своїх царствах. І
мужі славні силою ті, що змовляються їхнім розумом, що сповістили в
пророках, 4 старшини народу в радах
і розумі книжності народу. Слова
премудрості їхнім напоумленням5
шукаючи, музичний голос, і розповідаючи повісті в книгах. 6 Багаті мужі
обдаровані силою, що мирно жили у
своїх поселеннях. 7 Ці всі були прославлені в родах, і в їхніх днях похвала. 8 Є в них ті, що оставили ім’я,
щоб визнавати хвали. 9 І є ті, які не
залишилися без пам’яті, і згинули, як
ті, що не є. І були, як ті, що не були, і
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їхні діти після них. 10 Але ці є милосердні мужі, яких праведності не були забутими. 11 З їхнім насінням залишиться добро, насліддя – їхні нащадки. 12 Їхнє насіння є в завіті, і
їхні діти через них. 13 Довіку останеться їхнє насіння, і їхня слава не
вигубиться. 14 Їхні тіла були поховані в мирі, а їхні імена живуть у роди.
15 Про їхню мудрість розповідатимуть народи, і їхню похвалу церква
сповістить. 16 *Енох добре вгодив
Господеві і перемінив образ покаяння для родів. 17 *Ной знайшовся досконалим і праведним, і в часі гніву
сталася зміна. Через це він став останком землі, коли був потоп. 18 З
ним були укладені завіти віку, щоб
не вигублене було після того всяке
тіло. 19 *Авраам – великий батько
множества народів. І не був знайдений він порожнім у славі. 20 Він зберіг закон Всевишнього і був з Ним у
завіті. І поставив завіт на його тілі, і в
випробуванні він знайшовся вірним.
21 Через це Він поставив з ним клятву, щоб благословенними були народи в його насінні, щоб його розмножити, як порох землі, і підняти вгору
його насіння, як звізди, і щоб вони
успадкували від моря аж до моря і
від рік до кінців землі. 22 *І в Іссакові Він поклав так через його батька
Авраама. 23 Він заповів благословення всім людям. *І воно спочило на
голові Якова. Той пізнав його у своїх
благословеннях, і поставив його в
насліддя, і відлучив його частини. На
12-ть племен Він поділив його, вивів
з нього чоловіка милосердя, що знайшов ласку перед усяким тілом.

Глава 45

мой2. 11

мой2. 6

мой2. 4

мой2. 28

1 Улюбленого Богом і людьми
Мойсея, якого пам’ять у благословеннях, 2 Він його уподібнив до слави святих і звеличив його в страсі ворогів. 3 В його словах Він поставив
знаки. *Він прославив його перед
царським лицем і заповів йому для
його народу, і Він показав йому свою
славу. 4 Вірою і лагідністю його освятив, і вибрав його з усякого тіла. 5
*Ти дав йому почути свій голос і ввів
його в мряку. І дав йому перед лицем
народу закон життя, розуміння, щоб
Якова навчити завіт та Ізраїля його
судьби. 6 *Він підняв вгору Аарона,
святого, подібного до нього, з племені Левія. 7 Поставив йому завіт віку, і
дав йому священство народу. Блаженним зробив його, окрасою, і підперезав його одежею слави. 8 Він зодягув його в досконалість похвали,
закріпив його посудом сили, штанами, і подирем, і епомидом. 9 *І ото-
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ја%ко не сђщеи. И$ бы'ша ја^ко не бывше, и^ чада
и^хъ по нихъ, н^о сїи мђжи ми'лостивїи, иXже
пра'вды не забвены бы'ша. съ сњменемъ и^хъ
пребђдетъ добро`, наслњдїе и^щадїя и^хъ. въ
завњтњ е^сть сњмя иX, и^ ча'да и^хъ иX ради,
до' вњка пребђдетъ сњмя и^хъ, и^ сла'ва и^хъ
не потребится. телеса` и^хъ въ ми'рњ погребена бы'ша, а^ и^мена и^хъ живђтъ в ро'ды” Премђдрость иXX и^сповњдя'тъ лю'дїе, и^ похвалђ иX
и^сповњсть цр~кви” *Є$ноX ё^годи гв~и, и^ преложи
ѓ%браZ покая'нїя ро'домъ” *Но'е ѓ^брњтеся съвръшенъ (и^) пра'веденъ, [и^]2 въ время гнњ'ва
бысть и^змњненїе” Сего ради быs ѓ^ста'нокъ
земли, е^гда` бысть потопъ. завњти вњка
положени бы'шA с нимъ, да не потреби'тся (по
томъ)3 вся'ка пло'ть” *А$враа'мъ вели'кїи эTц~ъ
мно'жествђ ја^зы'къ, и^ не ѓ^брњтеся точенъ
въ славњ. и^же съблюд# зако'нъ вы'шняго, и^
бысть въ завњтњ с ним#. [и^]4 на пло'ти е^го
поста'ви завњтъ, и^ въ напа'сти ѓ^брњтеся
вњренъ” Сего ради клятвђ поста'ви с нимъ,
блsвитися ја^зы'комъ ѓ^ сњмени е^го” Оу^мно'жити е^го ја%ко перьсть земли`, и^ ја%ко ѕвњзды
въздвигнђти сњмя е^го. и^ ѓ^блада'ти и^мъ эT
мо'ря до мо'ря, и^ эT рњкъ до ко'нець земли” *І$
ѓ^ и^сацњ положи си'це, а^враа'ма ради эTц~а е^го.
влsве'нїе всњмъ чл~комъ (завњща)5. *(и^)6 преста`
на главњ` і^а'ковли. позна` е^го блsве'нїи свои'ми, и^
дасть е^го въ наслњдїе, и^ эTлђчи ча'сти е^го на
колњнъ в~і” (Раздњли и&)7 и^зведе эT него мђжа
млsти, ѓ^брњта'юща блгDть (предъ)8 вся'кою
пло'тїю”

а~ мо= е~
мdђроs в~
е^вреѓM а~і
а~ мо= ѕ~

а~ мо= з~і
криM д~

а~ мо= к~в

а~ мо= к~и

Глvа, м~е”
ъзлю'бленна бм~ъ и^ чл~ки мољ=сїя, е^мђже
память въ блsвенїихъ” Оу^подобиl е^сть
е^го сла'вњ ст~ыхъ, и^ възвели'чи е^го въ
стра'сњ вра'гъ, въ словесњхъ е^го ѕна'менїя ё^ста'ви” *просла'ви е^го преD лицемъ цр~ьскимъ, [и^]1 заповњда е^мђ к лю'деM е^го. и^ показа
е^мђ сла'вђ свою” Вњрою и^ кротостїю (ѓ^ст~и
е^го)2, [і^]3 и^збра` е^го эT всякоя плоти” *Оу^слы'шанъ сътвори'лъ е^си е^мђ гласъ свои, и^
воведе е^го въ м#глђ`. и^ дасть е^мђ преD лицемъ
(людїи)4, зако'нъ жизни [-]5 хђдо'жества. наё^чи'ти і^а'кова завњтђ, и^ сђдба'мъ е^го і^и^л~я”
*А$а^ро'нA въздви'же ст~а, подо'бна е^мђ (-)6 эT
колњна левљ=ина. поста'ви е^мђ завTњ вњка, и^
дасть е^мђ і^ере'иство людїи ё^бл~жилъ е^го е^сть
ё^краше'нїемъ. и^ препояса е^го ѓ^деждею сла'вы,
ѓ^блече е^го въ совръше'нїе хвале'нїа (-)7 ё^тверди`
е^го сосђды крњпости. ѓстегньми и^ поди'ремъ
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и^ е^поми'дою. и^ *ѓкрђжь е^го ши'пки зла'тыми,
(и^) звонцы` мно'гими ѓ%крsтъ глашати гла'съ
стђпа'нїя е^го. слы'шанъ глsа твори'ти въ цр~кви въ память сн~ом# людїи е^го. ѓ^дежа (свњтла)8 съ зла'тоM и^ а^ки'нъџомъ, и^ перфи'рою, дњлом# пестромъ дњлано. словны сђда и^звњствоваїне и'стины. и^стка'но [-]9 дњломъ хђдожничемъ, ка'менїи многоцњнными, и^стђка'нїемъ
печати связани зла'тоM. ка'мен#наго дњлателя
на па'мять въ писа'нїю, и^стђка'нно по числђ
колњнъ і^и^л~въ” Вњнець зла'тъ верхђ клобђка`,
(и^) ѓ^блъкше печати ст~ын#ныа. похвалA чsти
дњло крњпости, въжделњнно ѓ^чїю краси'ма”
Красна прежде е^го не быша такова'я до вњка.
не ѓ^блечеся и^ноплеменникъ, точїю сн~ове е^го
(-)10, и^ внђчата е^го прsно. жрътвы и^хъ пожръты по вся дн~и прsно дважды” *И$сполни
мољ=сїи рђцњ, и^ пома'за е^го е^леѓ^мъ ст~ым#
бысть е^мђ на завњтъ вњченъ, и^ сњмени е^го
въ дн~и вњка” Слђжи'ти е^мђ вкђпњ и^ сщ~енъствова'ти, и^ блsвити люди е^го и^менемъ [е^го]11”
И$збра` е^го эT всњхъ живыX, принести жрътвђ
гв~и, џимїа'мъ и^ бл~гоё^ха'нїя на па'мять, на
ѓ^цыще'нїе людемъ [твои^мъ]12. дасть е^мђ заповњди своя въ вла'сть в завњтњ сђде'б#. наё^чити і^а^кова свњдњтельствїеM и^ зако'ноM е^го
[призва'ти]13 і^и^л~я” *Въста'ша нань тђждїи, и^
възревнова'ша е^мђ в пђсты'ни, мђжи и^же ѓ^
(дафа'нњ)14, и^ а^виро'нњ, и^ (с немъ)15 коре'ѓv въ
ја%рость и^ гнњвъ. ви'дњ г~ь и^ не бл~говоли`, и^
сконча'шася [ја%ростїю и^ гнњвомъ]16” Сътвори`
(-)17 зна'менїя погђби'ти [я&]18 ѓ^гнемъ пла'мене [иX]19” И$ приложи` а^а^ро'нови сла'вђ, и^ дасть
е^мђ наслњдїе, нача'тки жи'тъ раздњли` е^мђ.
хлњбъ (ё^готови на сы'тость прежде)20, и^б^о
жрътвы гн~и и^зъја^дя'тъ, ја%же дасть е^мђ и^
сњмени е^го” ѓ^баче въ земли людїи не наслњдъствитъ, и^ (в людехъ не бђдетъ е^мђ
ча'сти)21, то'и б^о часть твоя и^ наслњдїе. и^
финеѓ'съ сн~ъ е^лїаза'ровъ тре'тїи въ сла'вњ, ревнђяй страхђ гн~ю. і^ (е^же посрами'ти лю'ди е^мђ)22. блгsтїю во'ля дш~а е^го и^ помоли'ся за
і^и^л~я” *Сего раd поста'вленъ е^мђ бысть завњтъ
ми'ренъ, повели'тель ст~ъ [-]23 лю'демъ свои^мъ,
даже (бђдеT е^мђ)24 и^ сњмени е^го сщ~енъства вели'чество въ вњки” И$ завњтъ дв~дђ сн~ђ і^е^сеѓ^вђ
эT колњна і^ё^дова, наслњдъство цр~ьско сн~а эT
сн~а е^ді'наго. достоа'нїе а^а^ро'нђ и^ сњмени е^го. да
да'сть наM премDђрость въ срDциXX нашиX, сђдити
лю'демъ е^го въ правдђ. да не потреби'тся
бл~гая и^хъ, и^ сла'ва иX в ро'ды и^хъ”
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чив його золотими ґранатовими яблуками, і численними дзвіночками довкруги, щоб видавали звук його ходи,
робити в церкві чутний звук на пам’ять синам його народу. 10 Одіж
світла з золотом, з синьою матерією і
багряницею, зроблена тканим ділом
зі словами суду – об’ява правди, виткана мистецьким ділом, 11 з дорогоцінним камінням, різьбленням печаті,
зв’язаним золотом, каміння робітника на пам’ять письмом, вирізьбленим
за числом племен Ізраїля. 12 Золотий
вінець на верху клобука. Він зодягав
печаті святості, похвалу честі, діло
сили, любе очам, прикрашене. 13 Перед ним не було такого гарного довіку. Не зодягнувся ним чужинець,
лише постійно його сини і його внуки. 14 Їхні жертви були жертвувані
кожного дня постійно, двічі. 15
*Мойсей наповнив руки і помазав
його святою олією. Воно стало на
вічний завіт йому і його насінню до
днів віку. Щоб йому заразом служити, і бути священиком, і благословити його народ іменем Його. 16
Він вибрав його з усіх живих, щоб
приносити жертву Господеві, ладан і
запашність на пам’ять, на очищення
твоєму народові. 17 Він дав йому
свої заповіді на владу в завіті судів,
щоб навчати Якова свідчень і прикликати Ізраїль до його законів. 18
*Проти нього повстали чужі, і позаздрили йому в пустині мужі, що
при Дафані і Авироні, і з ним кореїв
збір в люті і гніві. 19 Побачив Господь і не вподобав, і скінчилися в
гніві та гнівом. Він зробив знаки,
щоб знищити їх вогнем їхнього полум’я, 20 і додав Ааронові славу, і
дав йому насліддя. Він відділив йому
первоплоди рослин, першим приготував хліб до ситості. 21 Бо і їстимуть господні жертви, які Він дав
йому і його насінню. 22 Однак в землі народу він не матиме насліддя, і в
народі не буде йому частки, бо Він –
твоя частка і насліддя. 23 І Финеос,
Елеазарів син, третій у славі, що ревнував в господньому страсі і щоб засоромити йому народ ласкою волі
його душі. І він помолився за Ізраїля,
24 *через це йому було поставлено
мирний завіт. Він – святий правитель
своєму народові. Щоб величність
священства була йому і його насінню
навіки. 25 І завіт Давидові, Єссеєвому синові, з юдового племені, – царське насліддя сина від одного сина.
Насліддя Ааронові і його насінню. 26
Хай Він дасть нам мудрість у наших
серцях судити його народ в праведності, щоб не було знищене їхнє добро і їхня слава в їхні роди.

мой3. 8

мой4. 16

мой4. 25
мак1. 2
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Глава 46

іс нав. 10

мой4. 14

црс1. 7

црс1. 7
црс1. 12

1 Сильний у війні Ісус Навин, і той
замість Мойсея був між пророками.
Він став за його іменем великим на
спасіння його вибраних, щоб помститися на тих ворогах, що повстали
проти нього, щоб успадкував Ізраїль.
2 Він був прославлений підніманням
його рук і коли простягав спис проти
міст. 3 Хто перед ним так став? Чи не
Сам Господь побив його ворогів 4
його рукою? *Назад пішло сонце, і
один день став як два. 5 Він закликав
до могутнього Всевишнього, коли
його довкруги гнітили вороги, і великий Господь вислухав його. Камінням граду кріпкої сили 6 скинув він
війну проти народів. І він нищачи
знищив противників, щоб народи пізнали його зброю, що його війна перед Господом. 7 Бо він пішов вслід за
силою Всевишнього. І в Мойсеєвих
днях милосердя зробив він і Халев,
син Єфонів, щоб стати проти ворога,
спинити народ від гріха і спинити
нарікання лукавства. 8 *І вони, будучи два, спаслися з шістсот тисяч
піших, щоб ввести їх в насліддя на
землю, що видає молоко і мед. 9 І
Господь дав силу Халевові, і вона залишилася з ним аж до старості, щоб
він пішов на силу землі і захопив насліддя його насінню, 10 щоб побачили всі ізраїльські сини, що є добрим
ходити вслід за Господом. 11 І судді,
кожний за своїм іменем, скільки їх
серце не розпустувало і скільки їх не
відвернулося від Господа, хай буде
їхня пам’ять в їхньому благословенні, 12 і їхні кості хай процвітуть зі
свого місця і їхнє ім’я, що переходить на прославлених синів. 13 Самоїл, улюблений своїм Господом господній пророк, що встановив царство
і помазав князів над його народом. 14
Господнім законом він судив збір, і
Господь відвідав Якова. 15 Його вірою пророк був випробуваний, і пізнано було у вірі, що він вірний, видючий. 16 *І він прикликав сильного
Господа, коли його гнобили довкруги
вороги, коли несли молочне ягня. 17
І Господь загримів з неба і великим
голосом дав почути свій голос, 18 *і
вигубив тирських володарів і всіх
филистимських князів. 19 *І перед
часом вічного сну він засвідчив перед Господом. Від майна і до обуви,
від усякого тіла він не взяв, йому не
зробила закиду ні одна людина. 20 І
після того, як він упокоївся, пророкував і показав цареві його смерть. І з
землі підняв свій голос пророцтвом,
щоб вигубити беззаконня народу.
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Глvа, м~ѕ”
рњпокъ на бра'нехъ і^сђсъ [-]1 нав#вїинъ,
и^ в мољ=сїя мњсто бысть въ прoрцњхъ. и^же бы'сть по и^мени е^го велик#,
на сп~сенїе и^збраnныX е^го, м#сти'ти въста'ющая (нань) враги, ја%ко да наслњдъствиT і^и^л~я” И$же просла'вленъ бы'сть въздвиже'нїемъ рђкђ е^го, и^ внегда` простира'ше (копїе)2 на гра'ды.
кт^о преже е^го си'це ста`. сђпоста'ты (е^го самъ
г~ь порази`)3, не рђкою л^и е^го. *въспяти'ся
слн~це, и^ е^ді'нъ дн~ь бысть ја%ко дв^а. призва`
вы'шняго си'лна, е^гда ѓ^скоrбля'хђ е^го враѕи
ѓ%крsтъ, и^ послђшA еh велїи г~ь ка'менїемъ гра'днымъ си'лы крњпкїя. низверже (бра'нь на ја^зы'ки)4, и^ низложе'нїемъ низложи` проти'вники. да
позна'ютъ ја%зы'цы ѓ^рђжїе е^го, ја%ко преD гм~ъ
бра'нь [е^го]5, (-)6 въ слњдъ бо си'лы и^ де (вы'шняго)7. и^ во' дни мољ=сїѓвы сътвори млsть сеи
и^ хале'въ сн~ъ и^ефонинъ, ста'ти противђ [врага]8, ё^дръжа'ти лю'ди эT грњхъ, и^ ё^ста'вити ро'потъ лђка'въства. *и^ та` дв^а сђщи
сп~сена быста эT шести соT ты'сящъ пњш#цевъ, въвести иX въ наслњд#ствїя на' землю
и^стача'ющи млеко и^ меD” И$ дасть г~ь (крњпость хале'вђ)9, и^ даже до ста'рости пребы'сть
ё^ него. наи^ти е^мђ на крњпость земли, и^
сњмени е^го ё^дръжа` наслњдїе. ја%ко да ви'дятъ вси сн~ове і^и^л~ви, и^же добро` е^сть ходити
въ слњдъ г~а. и^ сђдїя кого'ждо и^менемъ свои^мъ, е^ли'ко и^хъ не любодњиствова срDце, и^ ели'ко ихъ не эTврати'шася эT г~а. бђди па'мять и^хъ въ блsвенїи (и^хъ), [и^]10 ко'сти и^хъ
процветђтъ эT мњста свое^го” І$ и^мя и^хъ
пременя'емо на сн~њхъ просла'вленыхъ (-)11. Възлюбленъ гм~ъ свои^мъ самои^лъ пррoкъ гн~ь, ё^строи^вый црsтво и^ помаза княѕя наD людми
е^го. зако'ноM гн~им# сђди со'н#мђ, и^ посњти` г~ь і^а'кова вњрою е^го и^спыта'нъ бысть прoркъ. и^ позна'нъ бысть въ [вњре]12 [-]13 вњренъ видњнїемъ. *и^ призва` г~а си'лна е^гда ѓ^скорбя'хђ (е^го
вра'ѕи)14 ѓ%крsтъ, приноше'нїем# сђща а'гньца
млечна. И възгремњ с нб~се г~ь, и^ гла'сомъ ве'лїимъ ё^слы'шанъ сътвори` гласъ свой” *И потреби` влDки тљ=рскїя, и^ вся кня'ѕя филисти'м#скїя. *и^ прежде вре'мене ё^спњнїа вњка,
свњдњтельствова преD гм~ъ (-)15. эT и^мњнїи и^
до сапогъ эT всея пло'ти не взяT [-]16 не сътвори` е^мђ поно'са ни е^діn чл~къ. и^ по ё^спњнїи
е^го прoрчествова`, и^ показа` цр~ви смр~ть свою. и^
въздви'же эT земли` гла'съ свой пррoчествомъ,
и^стреби'ти безако'нїя людїи”
1100

і^сsђ наv і~

д~ мо= д~і

а~ црs з~

а~ црs з~

а~ црs в~і

47,1

в~ црs з~
а~ параl з~і

а~ црs з~і

а~ црs з~і

а~ црs и~і

в~ црs в~і

г~ црs д~

г~ црs д~

Мудрість Ісуса, Сирахового Сина

Глvа, м~з”
по* немъ въста` наџа'нъ пррoчествова'ти
въ дн~и двDвы ЈА/коже тђкъ эTлђчеn эT
[ѓ^лътаря]1, тако (и^) дв~дъ эT сн~въ і^и^л~евыхъ. *со львы` и^гра` ја%ко с козлищи, и^
с медвњдьми ја%ко съ а'гньцы ѓ%вчими въ ю'ности свое'и” *не ё^би'лъ л^и и^споли'на, и^ эTја%ть
поноше'нїе эT людїи. е^гда простретъ рђцњ
пра'щею ка'менемъ, [-]2 низложи'ти горды'ню голїа'довђ. призва' бо г~а вы'шнего, и^ даде` въ
десницђ е^го крњпость, низложи'ти чл~ка си'лна
на брани, [и^]3 въздви'гнђти ро'гъ людїи свои^хъ. *се` въ тмаX (просла'вилъ е^си)4 [-]5, и^ [въсхвали]6 е^го ѓ^ блsвенїи (-)7 е^гда же носи'ти е^мђ
вњнецъ славы. *(г~ь) потреби б^о враги ѓ%крsтъ
и^ ё^ничижи филисти'мляны проти'вники до
дн~ешняго дн~е. съкрђши` и^мъ ро'гъ, въ всяцњмъ дњлњ своеM дасть и^сповњда'нїе ст~омђ
вы'шънемђ гл~ъми славы. всњмъ срDцем# е^го
въсхвали`, и^ възлюби` сътворъшаго и&” И$ поста'ви пњвца` прямо ѓ^лтаре'ви, и^ звђкомъ и^хъ
ё^слажа'ти гласъ” (-)8 дасть празDникомъ бл~гђ
лњпотђ, и^ ё^краси` времена до кон#чины. въспњва'ти иM и%мя ст~ое е^го, и^ эT ё'тра красити
въ ст~илищи Гь~ эTја%ть грњхи е^го, и^ възнесе
(роh его въ вњки)9” И$ дасть е^мђ завњтъ црsкъ,
и^ прsтлъ славы въ і^и^л~и” Посемъ въста сн~ъ разђмиченъ, и^ сего ради ѓ^бита` въ простраnстве”
*[Соло'монъ]10 въцр~ися въ дн~и ми'ра, [ја%ко]11
б~ъ препоко'и ѓ%крsтъ. да съзижDетъ домъ въ
и^мя е^го, и^ да ё^готовитъ ст~илище въ вњки. *Ко'ль преё^мђдрися въ ю'ности свое'и, и
наплънися ја%ко рњка` ра'зђма, (и^) зеMлю покры`
дш~а твоя. (-)12 и^сполнилъ е^си при'тчамъ гаданїя, (про'иде и%мя твое въ ѓ'стровы далече)13, и^ възлю'бленъ бысть ѓ^ ми'рњ свое^мъ”
Пњсньми и^ приTчами и^ приѓ^браженїеM, и въ
сказа'нїи подиви'шася [-]14 страны и%менеM г~а
б~а, нареченаго б~а і^и^л~ева. събраl е^си ја%ко мњдь
зла'то, и^ ја%ко ѓ%лово ё^мно'жилъ е^си сребро`” Вдаl
е^си бока твоя` жена'мъ, и^ порабощенъ бысть
тњломъ свои^мъ [и]15 далъ е^си поро'къ на
(дш~ђ)16 свою. и^ ѓ^сквернилъ е^си сњмя свое, нанести` гнњвъ на ча'да своя, и^ ё^милитися ѓ^
безђмїи свое^мъ. быти на двою мђчительствђ, и^ эT е^фре'ма быти црsтвђ непокори'вђ” Гь~
же не и^мать ѓста'вити млsти свое^я, и^ не
растлњеT эT [дњлъ]17 е^го. не и^стребиTся эT
и^збраnнаго е^го и^щадїя, и^ сњмя възлюби'вшаго
е^го не и^зметъ” (-)18 І$а'ковђ дасть ѓ^станокъ,
и^ дв~дђ эT него ко'рень. и^ почи` [соло'монъ]19 съ
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Глава 47
1 І *після нього встав Натан, щоб
пророкувати в Давидових днях. 2 Так
як жир відлучений від жертовника,
так і Давид від ізраїльських синів. 3
*Він бавився з левами, як з козлами, і
з медведями, як з ягнятами овець, 4 у
своїй молодості. *Чи не вбив він велетня і зняв погорду з народу, коли
простягнув руки пращею з каменем,
щоб повалити Ґоліатову гордість. 5
Бо він закликав до Всевишнього Господа – і дав у його правицю силу
вигубити в бою сильного чоловіка і
підняти ріг свого народу. 6 *Ось в десятках тисяч Ти прославив і похвалив
його в благословенні, коли він носив
вінець слави. 7 *Бо Господь вигубив
ворогів довкруги і присмирив противників-филистимлян, до сьогоднішнього дня розбив їхній ріг. 8 В усякому своєму ділі дав визнавання
святому Всевишньому словами слави. Всім його серцем оспівав і полюбив того, хто його створив. 9 І він поставив співців перед жертовником, і з
їхнім звуком, щоб насолоджували голос. 10 Він дав празникам гарну красу, і прикрасив часи до закінчення,
щоб вони оспівували ім’я його святе,
і від ранку прикрашати святилище.
11 Господь відняв його гріхи і підняв
його ріг навіки. І Він йому дав царський завіт і престіл слави в Ізраїлі.
12 Після цього піднявся розумний
син і через нього поселився в широчині. 13 *Соломон зацарював в днях
миру, бо дав Бог спокій довкруги,
щоб він збудував дім в його імені і
щоб приготував святилище навіки. 14
*Як він став мудрим у своїй молодості, то наповнився як ріка розумністю.
15 І твоя душа покрила землю, ти завершив загадки притчам, 16 твоє ім’я
пішло далеко до островів і ти був улюблений у своєму мирі. 17 Пісні, і
притчі, і оповідання, і пояснення подивляли країни. 18 Іменем Господа
Бога, прозваного Богом ізраїльським,
ти зібрав золото, як мідь, і ти помножив срібло, як олово. 19 Ти віддав
твої боки жінкам і був здоланий своїм тілом. 20 І ти поклав пляму на свою душу, і ти опоганив своє насіння,
щоб навести гнів на своїх дітей, і бути вколеним за свою безумність: 21
щоб стали двома царствами і щоб з
Ефраїма було бунтівниче царство. 22
Господь же не відкинув своє милосердя, і той не зітліє від його діл, не
буде вигублений з-поміж його вибраного нащадка. І Він не знищить насіння того, кого полюбив. Якову Він
дав останок і Давидові – корінь з нього. 23 І спочив Соломон зі своїми
батьками і залишив по собі зі свого
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насіння безумність народу і Ровоама
з малим розумом, який відвів народ
від його поради, 24 Єровоама, сина
Наватового. Які привели Ізраїль до
гріха. І той дав Ефремові дорогу до
гріха. І дуже помноможилися їхні
гріхи, щоб вони пішли зі своєї землі.
25 І вони винайшли всяку погань, доки на них не прийшла помста.
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1 І встав пророк Ілія як вогонь, і
його слово палало як світило. 2 Він
на них навів голод, і своєю ревністю
вчинив їх малими. 3 *Він господнім
словом затримав небо, так звів вогонь тричі. 4 Як Ілля прославився
своїми чудами, і хто похвалиться подібно до тебе? 5 І ти підняв мерця від
смерті, з аду, словом Всевишнього, 6
звів і царів в погибель і славних з їхнього ліжка, 7 Почув у Сіоні картання і в Хориві судьби оправдання. 8
Він помазав царів на відплату і пророків замість них, після них. 9 *Він
був забраний вогняним вихором і колісницею вогняних коней. 10 Оскарження було записане на часи, щоб
спинити гнів перед люттю, і щоб повернути серце батьків проти синів, і
поставити племена Якова. 11 Блаженні є ті, що тебе побачили і прикрашені любов’ю, бо і ми житимемо
життям. 12 Ілія, він був покритий вихором. Елісей наповнився його духом і у своїх днях не був зрушений
володарем. І його ніхто не здолав. 13
Всяке слово не перейшло попри нього. І коли він упокоївся, його тіло
пророкувало. 14 *І в своєму житті він
зробив чуда, і в смерті його діла подиву гiдні. 15 В усіх цих народ не
розкаявся і не відступив від своїх гріхів, аж доки не був взятий полоненим
зі своєї землі, і був розсіяний зі своєї
землі по всій землі. 16 І залишилося
мало народу, і володар – в Давидовому домі. Бо деякі з них зробили угодне, і інші помножили гріхи. 17 Езекія
скріпив своє місто і ввів воду в середину до нього, викопав гострим залізом і збудував басейни на воду. 18 *В
його днях прийшов Сенахерим і послав Рапсака. І він підняв свою руку
проти Сіона і звеличився своєю гордістю. 19 Тоді захиталися серця і їхні
руки, і зазнали біль, як тої, що родить. 20 І помолилися до милосердного Господа, піднявши до нього свої
руки. І святий з неба скоро їх вислухав і визволив їх рукою Ісаї. 21 *Він
побив асирійські полки, і їх знищив
його ангел. 22 Бо Езекія зробив вгодне Богові, і скріпився в дорогах Давида, його батька, в тому, що заповів
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эTц~ы [свои^ми]20. и^ ѓ^ста'ви по себњ эT сњмене
свое^го лю'демъ безђмїе, и^ ё^маля'щася ра'зђмомъ ровоа'ма, и^же эTста'ви лю'ди эT совњта
свое^го” (-)21 І$еровоа'ма сн~а нава'това, и^же сътвори'ша съгрњши'ти і^и^л~я. и^ даs е^фремђ пђть
къ грњхђ, и^ ё^множишася грњси и^хъ ѕњло,
эTстђпити и%мъ эT земля` свое^я, и^ вся'ко лђкаvство и^зыска'ша, дондеже месть прїиде на' ня”

Глvа, м~и”
въста` и^лїя прoркъ ја%ко ѓ%гнь, и^ сло'во е^го ја%ко свњща горя'ше. и^же нанесе` на'
ня глаD, и^ рвенїемъ своиM ё^мали я&.
*словомъ гн~имъ ё^дръжа нб~о, [-]1 и^знесе`
та'ко три'щи ѓ%гнь” Ко'ль просла'вися (чюдесы`
свои^ми и^лїя)2, и^ кт^о подобно тебњ похва'лится. (и^) въздвиh мрътвеца` эT смр~ти (-)3 и^з#
а'да, словоM вы'шняго” сведе (и^) цр~я въ па'гђбђ,
и^ просла'вленыя эT ѓ'дръ и^хъ” Слы'ша в [сиѓ'нњ]4 ѓ^бличе'нїе, и^ в хори'вњ сђдбы` ѓ^правда'нїя.
помазаяи цр~я на възда'нїе, и^ прoркы в нихъ
мњсто по (ниX)5. *Възявыися ви'хромъ ѓ^гненомъ, и^ колесни'цею (ѓ%гньныхъ ко'нїи)6” Въпи'саны въ ѓ^бличе'нїе на времена, ё^ста'вити гнњвъ
преD ја%ростїю” [и]7 ѓ^брати'ти срDце [эTц~ъ]8 на
[сн~ы]9, и^ ё^строи^ти колњна і^а'ковля” Бл~жни
сђть ви'дњвше т^я, и^ любовїю ё^крашени, и^бо
мы` жи'тїемъ поживеM и^лїя и^же ви'хромъ покровенъ быs. (-)10 і^елисе'и и^сполнися дх~а е^го. и^ въ
дн~и своя не подвизася кня'земъ, и^ не преможе е^го никтоже. всяко сло'во не превзы'иде е^го,
и^ въ ё^спенїи прoрчествова тњло е^го. *(и^) в животњ свое^мъ сътвори` чюдеса, и^ на ё^меrтвїи
ди'вна дњла е^го” ѓ^ всемъ сеM не раска'яшася
лю'дїе, и^ не эTстђпишA эT грњхъ свои^хъ. дондеже плене'ни бы'ша эT земля` своея, и^ расточе'ни бы'ша (эT земли свое'и) по всеи земли`. и^
ѓ^ста` людїи ма'ло, и^ кн~ѕь в домђ дв~двњ. нњцїи б^о эT нихъ сътвори'шA ё^годное, и^ етери
ё^мно'жиша грњхи. е^зекїя ё^тверди` граD свои, и
въведе посреди е^го во'дђ. и^скопа` желњзомъ (ѓ^стромъ)11, и^ създа` сђсњки вода'мъ. *въ дн~и
е^го взы'иде [сенахиримъ]12, и^ пђсти` раўака
(-)13. и^ въздвиже рђкђ свою на сїѓна. и^ възвеличися гордынею свое^ю. тогда` подвиза'шася
срDца и^ рђки и^хъ, и^ поболњша ја%ко ражда'ющая” и^ помоли'шася г~ђ млsтивомђ, въздњвше рђки своя к немђ, и^ ст~ыи съ нб~се скоро
ё^слы'ша я&. і^ и^збави я& рђкою и^са'їною” *Порази`
полки асирїискїя, и^ съкрђши я& а^гг~лъ е^го сътвори' бо і^езекїя ё^го'дное (бв~и)14, и^ ё^крњпися
на пђтехъ дв~да эTц~а е^го. ја%же заповњда і^са1102
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їя прoркъ, ве'лїи и^ вњренъ (въ прoрцњхъ)15” *и^ въ
дн~и е^го въс пяти'ся слн~це, и^ приложи` живота
цр~еви. дх~омъ ве'лїеM ви'дњ послњдняя, и^
ётњши сњтђющая въ сїѓ'нњ до вњка.
показа` бђдђщая и^ съкровеная, прежде даже не
бђдетъ сїя”

Глvа, м~џ”

д~ црs к~в
в~ параl м~д

д~ црs к~е
і^е^реMя а~

е^зеk а~

софоn в~

захаr г~
г~ езdра ѕ~

а~ мо= е~

а~ мо= м~д

а~ мо= н~

а'мять и^ѓ^сїева въ сложе'нїе џимїа'ма,
състрое'ное дњ'ло мљ=рова'рника. въ вся'цњхъ ё^стњхъ ја%ко ме'дъ ё^слади'тся,
и^ ја%ко мђсическа пњ'нїя в пи'рњ вина`.
*тои ё^пра'ви (вся`) въ ѓ^браще'нїе людїи, и^ эTя'тъ ме'рзость безако'нїя. [и^]1 ё^пра'ви преD гм~ъ
срDце е^го. въ дн~и безако'нникъ ё^крњпи' пра'вовњрїе, ра'звњ дв~да (-)2 и^е^зекїя (-)3 і^ѓ^сїа, вс^и прегрњши'ша прегрњше'нїемъ. ѓ^ста'виша б^о зако'нъ
вы'шняго (е^гоже и^) цр~и і^ё%дови ё^клони'шася, да'ша б^о ро'гъ свои и%нњмъ, и^ сла'вђ свою ја^зы'кђ
тђждемђ” *Пожго'ша и^збра'нъ гра'дъ ст~ыни, и
ѓ^пђсти'ша пђти` е^го, рђко'ю і^е^ремїиною. *ѓ^злоби'ша б^о е^го, и^ то'и въ чре'вњ сщ~енъ бы'сть
пррoкъ, и^скорени'ти и^ ѓ^злоби'ти и^ погђбити,
та'кожде създа'ти и^ насади'ти” *І$езекїиль и^же
ви'дњ видњ'нїе сла'вы, ю%же показа` е^мђ въ ѓ^рђж'їи херђви'мъстњ” (-)4 Помянђ б^о враги въ
бђрњ, и^ ё^блажи'ти направля'ющиX пђть. І$ ѓ^бо'юна'десяте пррoкђ (да процвњтђтъ ко'сти)5 эT
мњстъ свои^хъ, ё^тњши б^о і^а'кова, (-)6 [и^зба'вилъ]7 я& мно'жествомъ крњ'пости” *Ка'ко възвели'чи зороваве'ля, и^ сеи ја%ко печа'ть на деснњи
рђцњ” *Та'кожде і^сђсъ сн~ъ (ѓ^седе'ковъ)8, ја%же въ
дн~и и^хъ създа'ста до'мъ, и^ въздвиго'ста цр~ковь
ст~ђ гв~и, (и^) ё^готованђ въ сла'вђ вњка” І$ нее^мїи на мно'ѕњ (бђ'ди) па'мяT, (и^) въздви'гшемђ
намъ стњ'ны паDшаа и^ поста'вльша две'ри и^ заво'ры, и^ въздви'гшаго до'мђ распа'лины (-)9” *Никтоже създа'нъ бы'сть (та'ко ја%ко е^ноX на земли`)10, то'и б^о възнесенъ бы'сть эT земля`” *[І$ѓ'сифъ же]11 бы'сть мђж'ъ во'жDь бра'тїи, (и^) ё^твержDе'нїе лю'деM. *и^ ко'сти е^го посњще'ны бы'ша.
(си'џъ и^ симъ)12 (прославле'на бы'ста въ чл~цXњ)13.
и^ паче вся'кого живо'тнаго въ тва'ри а^да'мъ”

Глvа, н~”
в~ маX г~

и'монъ* (сн~ъ) [и^ѓ^нии'нъ]1 , і^ер^ е'и вели'кїи,
и^же в животњ свое^мъ състро'и до'мъ, и^
въ дн~и своя` ё^тверди цр~ковь, и^ тњмъ
ё^твръжDе'на бы'сть высота [сђгђ'ба]2,
възDвиже'нїе высо'ко, на ѓ^граже'нїи цр~квнMњ. въ
дн~и е^го ё^ма'лишася сосђ'ди воDнїи, (ја%ко ро'въ
смире'нїе мо'рско)3. пекїися ѓ^ лю'дехъ свои^хъ эT
1103
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великий пророк і вірний в пророках
Ісая. 23 *І в його днях сонце повернулося назад, і Він додав життя
цареві. 24 Великим духом той
побачив останнє і потішив тих, що
сумували в Сіоні, 25 довіку.
Показав будуче і сховане раніше
ніж це сталося.

црс4. 20
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Глава 49
1 Пам’ять Йосії на складання ладану, приготованого ділом мироварника, в усіх устах насолодиться,
наче медом, і як музичні співи, на
бенкеті вина. 2 *Він випрямив усе в
повороті народу і забрав мерзоту
беззаконня. 3 І він випрямив перед
Господом його серце, в днях беззаконників скріпив побожність. 4 За
винятком Давида, Езекії, Йосії, всі
згрішили гріхом, бо вони покинули
закон Всевишнього, від якого відхилилися і юдині царі, 5 бо дали
свій ріг іншим і свою славу чужому
народові. 6 *Вибране місто святині
спалили, і спустошили його дороги
7 рукою Єреміїною. *Бо йому вчинили зло, і він в лоні освятився на
пророка, щоб викорінити, і зло вчинити, і знищити, так само будувати
і насадити. 8 *Єзекиїл, він побачив
видіння слави, яке йому Він показав на херувимській колісниці, 9 бо
згадав ворогів в бурі, і блаженними
назвати тих, що випрямлювали дорогу. 10 І хай зі своїх місць зацвітуть кості дванадцятьох пророків,
бо Він потішив Якова, спас їх множеством сили. 11 *Як Він звеличив
Зоровавеля, і той як печать на правій руці, 12 *також Ісус, Оседеків
син. Які в їхніх днях збудували дім
і підняли вгору Господеві святу
церкву і приготовану на вічну славу. 13 І хай надовго буде пам’ять
Неемії, що підняв нам стіни, які
впали, і поставив брами і засуви, і
підняв розвалини дому. 14 *Ніхто
же не був створений таким, як Енох
на землі, бо він був піднятий з землі. 15 *Йосиф же був чоловік-вождь
братів і скріплення народу. *І його
кості були відвідані. 16 Сит і Сим
прославилися між людьми, і Адам
– понад всякого живого в творінні.
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Глава 50
1 *Симон, Йоніїн син, – великий
священик, який у своєму житті збудував дім і в своїх днях скріпив
церкву. 2 І ним була закріплена подвійна висота, висока висота на
церковній огорожі. 3 В його днях
зменшилися посуди вод, наче рів
морське зменшення. 4 Він дбав за
свій народ від упадку і скріпив міс-

мак2. 3
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то в облозі. 5 Він прославлений був в
заколоті народу, при виході з дому
занавіси. 6 Як рання звізда посеред
хмар, як повний місяць в дні, 7 і як
сонце, що сяє на церкву Всевишнього, і як дуга, що світить в хмарах
слави, 8 як цвіт рож в днях колосків, і
як лелія при виході води, і як ливанове стебло в днях жнив, 9 і як вогонь і
ливан в кадильниці, і як кований золотий посуд, прикрашений всяким
дорогоцінним каменем, 10 і як оливкове дерево, що видає плід, і як кипарис, що росте до хмар. 11 Коли він
прийняв одяг слави і коли зодягнувся
на виконаня хвали, на підйомі святого жертовника прославив оболочку
святилища. 12 Коли приймав частки
зі священичих рук і сам стояв при
вогнищі жертовника, довкруги нього
був вінець братів, як кедрові рослини
в Ливані. І оточили його, як стебла
пальм. 13 І всі сини Аарона в їхній
славі, і господній принос в їхніх руках перед всім ізраїльським збором.
14 І завершення слуг – на жертовниках. І щоб прикрасити принос Всевишнього Вседержителя, 15 він простягнув свою руку до чаші і взяв з
крові винограду, виливаючи на основи жертовника на запах запашності.
Всевишньому – Цареві всіх. 16 Тоді
закричали Ааронові сини, видали
звук кованими трубами, чутним зробили великий голос на пам’ять перед
Всевишнім. 17 Тоді ввесь народ разом поспішив, і вони впали ниць на
землю, щоб поклонитися їхньому
Господеві Вседержителеві – Всевишньому Богові. 18 І співаки заспівали
своїми голосами, в множестві дім
осолодили співом. 19 І народ молився до Всевишнього Господа, молитвою до премилосердного, аж доки
не закінчено господню прикрасу. І
він не закінчив свою службу. 20 Тоді,
зійшовши, він підняв свою руку до
всього збору ізраїльських синів, щоб
дати господнє благословення зі своїх
губ і похвалитися його іменем. 21 І
він повторив поклін, щоб одержати
благословення від Всевишнього. 22 І
тепер поблагословіть Бога за все велике, що робить, що підносить всі наші дні від лона, і що робить з нами за
своїм милосердям. 23 І хай дасть їм
веселість серця. І хай буде мир у
наших днях в Ізраїлі, за днями віку.
24 Хай вчинить вірним з нами своє
милосердя. І у своїх днях хай нас
спасе. 25 Два народи є огидні моїй
душі, а третій не є народом. 26 Ті, що
сидять на самарійських і филистимських горах, і безумний народ, що
живе в Сикимах. 27 Напоумлення розуму і вміння в цій книзі написав я,
Ісус, син Сирахів, Алеазарові, єруса-
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паде'нїа. і^ ё^крњпи градъ въ ѓ^бсњда'нїи. и^же
просла'вленъ е^сть в# мятежи [людїи]4, въ
и^схо'дњ до'мђ катапета'змы. ја%ко ѕвњзда ё%треня посреди ѓ%блакъ, а^ки лђна` по'лна въ дн~и
(-)5, (и^) ја%ко сл~нце сїя'а на цр~ковь вы'шняго.
[и^]6 а^ки дђга свњтя'щися на ѓ%блацњхъ сла'вы, ја%ко цвњтъ ши'пки въ дни (кла'са)7, (и^)
ја%ко кри'нъ прї и^схоже'нїи воды, (и^) ја%ко стебло
лива'ново въ дн~и жа'твы. (и^) ја%ко ѓ%гнь и^ лива'нъ въ кади'лницы. (и^) ја%коже съсђ'дъ зла'тъ
че'рствъ, ё^краше'нъ вся'цњмъ ка'менемъ мно'гоцњ'ннымъ, (и^) ја%ко ма'слина и^знося'щи пло'дъ,
и^ ја%ко кљ=парисъ възраста'яи до ѓ%блакъ, е^гда`
прїя'ти е^мђ ѓ^де'ждђ сла'вы, и^ е^гда` ѓ^блачи'тся въ соверше'нїе хвале'нїя, на въсхоже'нїе ѓ^лтаря` ст~го, просла'ви ѓ^бложе'нїя ст~илища.
внегдA приня'ти ё%ды эT (і^е^ре'искъ рђ'къ)8, и^
самъ стоа` при ё%глњ ѓ^лтаря`, ѓ%крsтъ е^го вњне'цъ бра'тїи. ја^ко прозябе'нїе ке'дръско в лива'нњ, и^ ѓ^быидо'ша е^го ја%ко сте'блїе фини'ково,
и^ вс^и сн~ове а^а^ро'ни въ сла'вњ и^хъ. и^ приноше'нїе
гн~е въ рђка'хъ и^хъ преD всњмъ събо'ромъ і^и^л~евомъ, и^ съверше'нїе слђжи'тель на ѓ^лтарихъ,
(и^) ё^краси'ти приноше'нїе вы'шняго вседержи'теля. простре на ча'шђ рђ'кђ свою, и^ взя` эT
кро'ве гре'зDныя, възлїя' на ѓ^снова'нїе ѓ^лтаря`
въ во'ню бл~гоё^ха'нїя вы'шнемђ всњхъ цр~ви”
Тогда` възопи'ша сн~ове а^а^рони трђбами кова'ными въстрђби'ша, ё^слы'шанъ сътвори'ша глаs
вели'къ, на па'мять преD вы'шнимъ” тогда` вс^и
лю'дїе ѓ%бще приспњша, и^ падо'ша ни'цы на
земли`, поклони'тися гв~и и^хъ вс^едръжи'телю
б~ђ вы'шнемђ” И$ въспњша пњвцы гла'сы свои^ми, въ мно'ѕњ [до'мђ]9 ё^слади'ша пњ'нїе, и^
моли'шася лю'дїе г~ђ вы'шнемђ, мл~твою премлsтивомђ. до'ндеже скончаеTся красота гн~я, и^
слђжбђ свою сконча” Тогда` съше'дъ въздви'же
[рђко'ю]10 свою на ве'сь събо'ръ сн~овъ і^и^л~евъ, вда'ти (гв~и блsвенїе)11 эT ё^стенъ своиX, і^ и^мене'мъ
е^го похвали'тися” и^ повтори поклони'тися. прїя'ти блsве'нїе эT вы'шняго. и^ нн~њ блsвите б~а (ѓ^
всемъ)12. творя'щемђ ве'лїя всњхъ возDвиза'ющемђ дн~и на'ши и^з ложе'снъ и^ творя'щемђ съ
на'ми по ми'лости е^го” (И$) даждь [иM]13 весе'лїе
срDца, и^ да бђдетъ ми'ръ въ дн~и на'ша въ
і^и^л~и ја%коy дн~и вњ'ка. да ё^вњри'тъ с на'ми
млsть свою, и^ въ дн~и [своя]14 и^зба'витъ н^ы”
дв^а ја^зы'ки мерзя'ста дш~и мое'и, а^ тре'тїи
нњсть ја^зы'къ” Сњдя'щїи на гора'хъ сама'рьскихъ и^ филисти'мы, и^ людїе бђ'и живђщїи в
сики'мњхъ” Наказа'нїе ра'зђма и^ хђдо'жества
начерта'хъ въ кни'ѕњ се'и, і^сђсъ сн~ъ сира'ховъ,
1104
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а^леа^за'рђ і^ерsлимлянинђ, и^же ѓ^дожди премђдрость срDца свое^го” Бл~женъ и^же в сиX поживе'тъ,
і^ и'же я& положитъ въ срDцы свое^мъ ё^премђдрится” А$ще б^о я& сътво'ритъ ѓ^ всемъ ё^крњпиTся, ја%ко [свњтъ]15 гн~ь слњдъ его” (-)16
Мл~тва і^сђса, сн~а сира'хова”

Глvа, н~а”
сповњм# ти ся г~и цр~ю, и^ въсхвалю тебе` б~а
сп~са мое^го, (і^) и^сповњда'юся и^мени твое^мђ, ја%ко покрови'тель и^ помо'щникъ быs
м^и. і^ и^скђпи` плоT мою эT пагђбы и^ эT
сњти клеветы ја^зы'чныа, (и^) эT ё'стъ дњлающа лжђ`, и^ (-)1 преDстоя'щиM бы'сть помо'щникъ. (-)2 и^зба'ви м^я по мно'зеи млsти [-]3
и^мени твое^го эT рыка'нїа гото'ваh на ло'в#, [і^]4 и^з
рђки и%щђщиX дш~а мое^я, (и^) эT мно'гиX ско'рбїи
ја%же и^мXњ эT (мно'гиX) стђжа'нїи ѓ^гненыXхъ ѓ%крsтъ, и^ средњ ѓ^гня не съжегоXся, и^з глђби'ны
чрњва а%дова, и^ эT ја^зы'ка нечи'ста, и^ словеs
ложенъ, (къ цр~ю ѓ^блъга'нїя)5 ја^зы'ка непра'ведна. приближи'ся (и^) до смр~ти дш~а моя, и^
живо'тъ мои б^њ бли'зђ а^да [-]6. [и^]7 ѓ^бдержа'ша м^я всю'дђ, и^ не бњ` сп~са'ющаго, възрњхъ
на по'мощь чл~чю и^ не бњ`. и^ помянђхъ млsть
твою г~и, и^ дњя'нїе твое е^же эT вњка. ја%ко
и^зима'еши терпя'щихъ т^я [г~и]8, и^ сп~аса'еши
и^хъ эT рђ'къ [вра'гъ]9. и^ възнесо'хъ эT земли`
моле'нїе мое, (-)10 (и^збавле'нїя ради смр~тнаго)11
помолиXся. [и^]12 призваX (б~а)13, эTц~а г~а мое^го, не
ѓ^ста'ви ти мене въ дн~и ско'рби, въ вре'мя
гръдых# без# по'мощи. (и^) въспо'ю и^мя твое
непреста'нно и^ въспо'ю (тя) и^сповњда'нїемъ. и^
(ё^слы'шалъ е^си мл~твђ мою)14, спsлъ бо м^я е^си
эT па'гђбы, [-]15 и^зя'тъ м^я эT вре'мене лђка'вна. сего ради и^сповњм# ти ся и^ въсхва'лю
т^я, и^ блsвлю и^мя [твое г~и]16” Є$ще ю%нъ сы'и
пр'ьвње да'же не заблђжђся, и^ска'хъ премђдрости ја%вњ въ мл~твњ мое'и, прDе цр~ковїю моли'хся ѓ^ не'и. и^ до послњдњ пои^щђ е^я`, эT
цвњтъ ја%ко съзрњ'юща гро'зда. възвесели'ся срDце
мое ѓ^ не'и, на'иде нога моя въ пра'вости, эT ю%ности мое^я иZслњдихъ е^я`. приклонихъ ма'ло ё%хо мое и^ прїя'х#, и^ мно'го ѓ^брњто'хъ себњ наказа'нїе, прет#кнове'нїе бысть м^и е^я` ради. да'ющемђ м^и премђ'дрость въздаM сла'вђ, размы'слихъ бо твори'ти ю&, и^ позавидXњ бл~гомђ и^ не
постыжђся. сварися дш~а моя ѓ^ ню`, и^ въ сътворе'нїи [мое^мъ]17 и^спыта'хъ. рђцњ мои въздњхъ на высотђ. и^ невњдњ'нїя е^я` съразђмњхъ. дш~ђ мою и^спра'виX на ню. [срDце стя
жа'хъ с не'ю и^сперва. и^ ѓ^цыщенїемъ ѓ^брњто'хъ
1105
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лимлянові, який видав мудрість зі
свого серця. 28 Блаженний той, хто в
цих житиме, і мудрим стане той, хто
це покладе у своєму серці. 29 Бо якщо зробить це, в усьому скріпиться.
Адже господнє світло – його слід.
Молитва Ісуса, Сирахового сина.

Глава 51
1 Визнаватимуся тобі, Господи,
царю. І похвалю тебе, Бога – Спасителя мого. І визнаюся твоєму імені. 2
Бо Ти мені став покровителем і помічником і викупив моє тіло від знищення, і від пастки обмови язика, і
від уст тих, що роблять брехню. І Ти
став помічником тим, що стояли. Ти
мене визволив 3 за великим милосердям твого імені від ричання того, хто
готовий на лов, і з руки тих, що шукають мою душу, і від численних
скорбот, які я мав, 4 від численних
вогнених клопотів, що довкруги, і зпосеред огню – і я не згорів, 5 з глибини лона аду, і від нечистого язика і
обманливого слова, 6 від неправедного язика, що обмовляв перед царем. І
до смерті наблизилася моя душа, і
моє життя було близько аду. 7 І мене
звідусіль охопили, і не було спасителя. Я поглянув на людську поміч –
і її не було. 8 І я згадав твоє милосердя, Господи, і твої діла, які відвіку. Бо Ти вибираєш тих, що терплять тебе, Господи, і спасаєш їх з
рук ворогів. 9 І я з землі підняв моє
благання, помолився за спасіння від
смерті. 10 І я прикликав Бога, Батька,
мого Господа: Не покинь Ти мене в
днях скорботи, без помочі в часі гордих. І оспівуватиму твоє ім’я безперервно, і оспівуватиму Тебе визнаванням. 11 І Ти вислухав мою молитву, бо Ти мене спас з погибелі, визволив мене від лукавого часу. 12 Через
це визнаватимуся Тобі і хвалитиму
Тебе, і поблагословлю твоє ім’я, Господи. 13 Ще будучи молодим, раніше
ніж я заблукав, я явно шукав мудрість у моїй молитві. 14 Я за неї молився перед храмом, і до кінця шукатиму за нею, 15 від цвіту, як дозріваючий виноград. Нею розвеселилося
моє серце, моя нога пішла в правді. Я
її досліджував від моєї молодості. 16
Я трохи прихилив моє вухо – і прийняв, і знайшов собі велике напоумлення. 17 Задля неї мені сталося спотикання. Тому, що дає мені мудрість,
віддам я славу. 18 Адже я задумав її
чинити і позаздрив добру. І не завстидаюся. 19 Із-за неї боролася моя
душа. І в моїм виконанні я дослідив.
Підняв я мої руки до висоти і зрозумів її незнання. 20 Випрямив я до неї
мою душу, з нею придбав я серце від

51,20

Мудрість Ісуса, Сирахового Сина-Пророк Ісая

1,3

початку. Я її і знайшов через очищення, через це не буду покинутим.
21 І моє лоно заворушилося, шукаючи її, тому я придбав добре придбання. 22 Господь дав мій язик як винагороду мені. І ним Його похвалю. 23
Наблизьтеся до мене, ненапоумлені, і
поселіться в домі напоумлення. 24 Бо
говорите про це, що вам бракує, і ваші душі є дуже спрагнені. 25 Я відкрив мої уста і сказав: Придбайте собі мудрість без срібла 26 і підкладіть
вашу шию під її ярмо. І хай прийме
ваша душа напоумлення. Вона є близько, щоб її знайти. 27 Гляньте вашими очима, бо я трохи потрудився і я
собі знайшов великий спочинок. 28
Візьміть участь в напоумленні, придбайте її великою кількістю срібла і
численним золотом. 29 Хай зрадіє ваша душа в його милосерді і хай не
завстидаєтеся в його похвалі. 30 Чиніть ваше діло перед часом, і Він
дасть вашу винагороду у своєму часі.

ю&]18. сего ради не ѓ^ставленъ бђ'дђ. и^ ё^тро'ба
моя` смятеся и%щђщи е^я`, тњм#же стяжа'хъ
бл~гостяжа'нїе. да'сть г~ь ја^зы'къ мои мздђ
м^и, и^ тњмъ въсхва'лю е^го. приближи'теся къ
мнњ ненаказанїи, и^ въдвори'теся в домђ
наказа'нїя, ја%ко лиша'тися (гл~ете) въ си'хъ.
и^ дш~а ваша жа'ждTђ ѕњло, эTверзоX ё^ста моя
и^ гл~аX. стяжите себњ беZ сребра (мDђрость), (и^)
вы'ю вашђ поDложи'те поD и%го [е^я`]19. и^ да
прїимеT дш~а ваша наказа'нїе, бли'зъ е^сть
ѓ^брњсти ю&. ви'дите ѓ^чи'ма вашима ја%ко мало
трђдиXся, и^ ѓ^брњтох# себњ мно'гъ поко'и. причасти'теся наказа'нїя мно'гоM число'мъ сребра, и^
мно'гоM зла'томъ стяжи'те ю&. да възвеселиTся
дш~а ва'ша въ млsти е^го и^ да не постыди'теся въ хвале'нїи е^го, съдњла'ите дњло
ваше прежDе времене, и^ да'сть м#здђ вашђ въ
время свое”

Кінець книг Ісуса, Сирахового сина.
Має в собі 51 главу.

Конецъ кни'гъ і^сђса сн~а сира'хова.
и%мать в себњ глvа, н~а”

ПРОРОК ІСАЯ
ГЛАВА 1
1 Видіння, яке побачив Ісая, Амосів син, яке побачив проти Юдеї і
проти Єрусалиму, в царстві Озієвому, Йоатамовому, і Ахазовому, і Езекіїному, які царювали в Юдеї. 2 Послухай небо і сприйми, земле! Бо
Господь заговорив. Я породив синів і
я підняв, вони ж мене відреклися. 3
Віл пізнав того, хто його придбав, і
осел – ясла пана свого. Ізраїль же
Мене не пізнав, і мій народ Мене не

идњнїе е^же ви'дњ і^саїа сн~ъ а^мо'совъ. е^же
ви'дњ на і^ё^де'ю, и^ на і^ерsли'мъ. въ
[дн~и]2 ѓ^ѕїевы, (-)3 і^ѓ^а^џа'мовы, и^ а^ха'зовы
і^ е^зекїины, и^же црsтвова'ша въ і^ё^де'и”
Слы'ши нб~о, и^ внђши земле, ја%ко г~ь гл~а” Сн~ы
родихъ, и^ възнесо'хъ. сїи же (эTвръго'шася мене`)4” Позна` во'лъ стяжа'вшаго (и&), і^ ѓ^селъ ја%сли
господи'на свое^го, і^и^л~ь же мене не позна`, и^ лю'дїе мои` (не разђмњша мене`)5” ЭO лю'тњ, (страно
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грњшна)6. лю'дїе по'лни грњховъ. племя` ѕло'е,
сн~ове безако'ннїи. ѓ^ста'висте г~а, и^ раз#гнњ'васте
ст~го і^и^л~ева. (эTврати'стеся воспя'тъ). чт^о (и^)
е^ще` ё^ја^звля'етеся, прилага'юще безако'нїя” Вся'ка глава въ бо'лњзнь, и^ вся'ко срDце в печа'ль. эT
но'гђ (и^) до главы`, [нњсть в немъ цњ'лости]7.
ни стрђпђ, н^и ја%звњ, ниже ра'нњ гни'ющи,
нњсть пластыра` приложи'ти, н^и ма'сла н^и ѓ^бяза'нїа” Земля` ва'ша пђ'ста, гра'ди ваши ѓ^гнеM пож#жени, странђ` вашђ преD вами чю'ждїи
поја^да'ют# (-)8. и^ ѓ^пђстњ'етъ расы'пана (ја%ко в
расы'панїи вра'гъ)9. ѓ^ста'виTся дщ^и сїѓ'ня ја%ко
кђщ'а въ виногра'дњ, и ја%ко страQба во ѓ%вощи,
ја%ко граD вою'емъ” *І$ а^ще не бы` г~ь саваѓ'џ# ѓ^ста'вилъ наM сњмене. *ја%ко содо'ма бы'ли бы'хомъ. и^ гомо'рњ ё^подоби'лися бы'хомъ” Слы'шите сло'во гн~е кня'ѕи содо'мъстїи. внемли'те
гл~ъ бж~їи лю'дїе гомо'рстїи” *Чт^о ми мно'жество жрътвъ вашихъ гл~етъ г~ь. по'лнъ е^смь
вс^есож#женїя ѓ%вня, и^ ло'я а%гньча, и^ кро'ве ю%ньча и^ ко'злїя не хощђ. і^дњ'же а^ще прихо'дите
ја^ви'ти ми ся” Кт^о бо в#зыска сиX эT рђк'ъ
ва'шиX. ходи'ти по дворђ мое^мђ не прило'жите”
*(І$) аще принесете [м^и]10 мђкђ` пшени'чнђ всђе.
кади'ло ме'рьзость м^и еs” Новомњсячїя ва'ша, и^
сђ'боты, и^ вели'ка дн~е не прїемлю. по'стъ и^
праZнованїя [-]11 и^ праZники ва'ша воZненавидњ
дш~а моа” Бы'сте м^и до сытости. ксемђ` не
ё^и^мђ грXњ ва'шиX” *Є$гда` [воздви'гнете рђ'цњ]12
[ваши]13 къ мнњ`, эTвращђ ѓ%чи свои` эT васъ.
и^ а'ще ё^мно'жите мо'льбђ, не послђш'аю васъ.
*рђ'ки б^о ваша (по'лны кро'ве)14” *И$змы'итеся
[и^]15 чи'сти бђдете, эTи^мњте лђка'въство эT
дш~ъ вашиX преD ѓ^чима мои^ма” престанњте эT
злоb вашиX” Наё^чи'теs до'бро твори'ти. възыщите сђ'да. и^збави'те ѓ^биди'маго, сђдите си'рђ и^
ѓ^правдите вдови'цђ” И$ прїидњте да ся съвопрашаеM гл~етъ г~ь. и^ а'ще бђдђт# грњси ва'ши
ја%ко чрьвле'ни, (т^о) ја%ко снњгъ ё^бњлю (я&). [и^
а'ще]16 л^и бђ'дђтъ ја^ко багоръ, (т^о) ја%ко во'лнђ
ё^бњлю” И$ а^ще хо'щете и^ послђша'ете мене,
бл~гая зеMли снњсте. а^ще ли же не хо'щете ни
послђша'ете мене, мечь вы поја%сть. ё^ста б^о
гн~я гл~аша с^и” Како бы'сть блDђница граD вњрныи сїѓнъ по'лнъ сђда, в неMже пра'вда ё^спе`. в
неM же нн~њ ё^бїицы” Сребро` ва'ше не потребно,
корче'мници твои` мешаюT вино` с водо'ю” Княѕи
твои` не покаря'юTся ѓ^бещницы та'тем#, лю'бяще м#зDђ погоня'ще эTдаа'нїе. *си'ротамъ не сђдя'ще, и^ (сђ'дђ) вдови'цъ не вне'млюще” Сего
ради с^е гл~етъ влDка г~ь саваѓ'џъ. ЭO горе крњпкиM въ і^и^л~и. не преста'етъ б^о (ја%рость моя)17
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зрозумів. 4 Горе, грішна країно, народе, повний гріхів, погане плем’я, беззаконні сини. Ви покинули Господа і
розгнівили Святого ізраїлевого, ви
відступили назад. 5 І чому ще ранитеся, додаючи беззаконня? Всяка голова на біль, і всяке серце на смуток.
6 Від ніг і до голови немає в ньому
цілісності, без струпа, без рани, без
гниючого струпа. Немає кому прикласти обвиття, ні олії, ні обв’язки. 7
Ваша земля пуста, ваші міста спалені
вогнем, вашу країну перед вами чужі
пожирають; і вона опустіє знищеною,
як в розсипанні ворогів. 8 Дочка Сіон
буде покинута, як шатро в винограднику і як будиночок сторожі в городі,
як місто в облозі. 9 *І якщо б Господь Саваот не залишив нам насіння,
*ми стали б як Содома, і ми уподібнилися б до Ґоморри. 10 Послухайте,
содомські володарі, господнє слово!
Сприйміть боже слово, гоморський
народе! 11 *Навіщо мені множество
ваших жертов? Говорить Господь: Я
є повний овечого цілопалення, і не
бажаю жиру ягнят і крові биків і козлів. 12 Куди тільки ви приходите,
Мені з’явитися. Хто за цим шукав з
ваших рук? Ходити в моєму дворі 13
не додастьте. *І якщо Мені принесете
пшеничну муку – надаремно. Ладан –
Мені гидота. Не сприймаю ваші новомісяці, і суботи, і великий день,
піст, і святкування. 14 І ваші свята
зненавиділа моя душа. Ви мені стали
досита, більше не відпущу ваші гріхи. 15 *Коли піднімете до Мене ваші
руки, відверну від вас свої очі, і коли
помножите молитву, не вислухаю
вас, *бо ваші руки повні крові. *16
Помийтеся, і станьте чистими, відставте лукавство від ваших душ перед моїми очима, спиніться від ваших злоб, 17 навчіться творити добро, пошукайте за судом, визволіть
ображеного, судіть сироті, і вчиніть
справедливе вдові. 18 І ходіть, щоб
ми порозмовляли, – говорить Господь. І якщо ваші гріхи будуть як
кармазин, то вибілю їх як сніг. І якщо
будуть як багряниця, то вибілю як
вовну. 19 І якщо бажаєте і мене послухаєте, з’їсте добра землі. 20 Якщо
ж не хочете і не вислухаєте мене, меч
вас поїсть, бо господні уста це сказали. 21 Як сталo блудницею вірне місто Сіон повне суду, в якому заснула
справедливість, в ньому ж тепер вбивці. 22 Ваше срібло без вартості, твої
корчмарі мішають вино з водою. 23
Твої князі не підчиняються, вони
спільники злодіїв, що люблять хабарі, що женуться за віддачею, *не судять сиротам і не дбають за суд вдовиць. 24 Через це так говорить володар, Господь Саваот: Горе сильним в
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Ізраїлі. Бо не спиниться моя лють
на противників. І зроблю суд від
моїх ворогів. 25 І на тебе наведу
мою руку і розжарю до чистоти,
вигублю непослушних, і відніму
від тебе всіх беззаконних, і впокорю всіх гордих. 26 І поставлю твоїх
суддів, як і раніше, і твоїх радників,
як від початку. І після цього назвешся: Місто справедливості. Мати
міст. Вірний Сіон. 27 Адже з судом
спасуться його полонені, 28 і беззаконні, і грішники будуть разом
знищені, і згинуть ті, що покинули
Господа. 29 Тому ж будуть засоромлені своїми ідолами, яких самі
вигадували. І будуть засоромлені в
їхніх гаях, які полюбили. 30 Бо будуть як дуб, що скинув своє листя, і
як сад, що немає води. 31 І їхня
буде сила як стебло коноплі, і їхні
діла як вогняні іскри. І беззаконні і
грішники будуть разом спалені, і не
буде того, хто згасив би.

Глава 2
мих. 4

1 Слово, що було до Ісаї, Амосового сина, про Юдею і про Єрусалим. 2 *Бо в останніх днях явною
буде господня гора і божий дім на
гірських вершках, і підніметься понад горби. І прийдуть до нього всі
народи, 3 і численні народи підуть і
скажуть: Ходіть, підемо до господньої гори і до дому Бога Якова. І
Він сповістить нам свою дорогу, і
підемо по ній. Бо з Сіону вийде закон і господнє слово з Єрусалиму.
4 І Він судитиме між народами і оскаржить численний народ. І розкують свої мечі на плуги і свої списи
на серпи, і не підніме народ меч
проти народу, і більше не вчитимуться воювати. 5 І тепер, доме Якова, ходіть, підемо в господнім
світлі. 6 Адже він вивів свій народ,
дім Якова, бо їхня країна, як і раніше, наповнилася чаклунством, як
у чужинців, і їм народилися діти
чужинців. 7 Бо їхня країна наповнилася сріблом і золотом, і не було
числа їхнім скарбам. І їхня земля
наповнилася кіньми, і не було числа їхній зброї. 8 І земля наповнилася гидотами діл їхніх рук, і вони
поклонилися тим, яких зробили їхні пальці. 9 Схилилася людина, і
впокореним був чоловік, і не потерплю їм. 10 І тепер ввійдете в каміння і сховаєтеся в землю від лиця
господнього страху і від слави його
сили, коли Він встане погубити землю. 11 Бо господні очі високі, а чоловік покірний. І приниженою буде
висота людей, і вивищиться одинокий Господь в тому дні. 12 Бо день
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на проти'вныя, и^ сђдъ эT вра'гъ мои^хъ сътворю`” И$ наведђ рђкђ мою` на тя и^ разъжегђ
[-]18 въ чистотђ`. не покаря'ю^щаяся (-)19 погђблю`. и^ эTи^мђ всњхъ безако'нныхъ эT тебе, и^
всњхъ гръдыхъ смирю`. и^ приста'влю сђдїя
твоя ја%ко и^ прежде, и^ совњтники твоя ја%ко
и^спе'рва” И$ по си'хъ прозове'шися гра'дъ пра'веDныи,
ма'ти градовомъ вњрныи сїѓ'нъ” Съ сђдомъ б^о
сп~сђтся плњ'нницы е^го (-)20, и^ съкрђшаTся
безако'ннїи и^ грњшницы въкђпњ. и^ ѓ^ста'вившеи г~а сконъча'ются” Зане' же постыдя'тся ѓ^
и'долњхъ своихъ, ја%же са'ми смышляхђ” И$ посрамяTся ѓ^ садXњ и^хъ ја%же възлюбиша. бђдTђ б^о
ја%ко дђбъ эTметнђвъ [своя`]21 ли'ствїя, и^ ја%ко
врьтограD воды` не и^мы'и” И$ бђдеT крњпость иX,
ја^ко паздерїе иZгребное, и^ дњла и^хъ ја%ко и%скры
ѓ%гнены. и^ съж#гђтся безако'н#ницы и^ грњшницы
въкђпњ, и^ не бђдетъ ё^гаша'яй”

Глvа, в~”
1

ло'во бы'вшее [-] къ і^саїи` сн~ђ а^мо'совђ, ѓ^
і^ё^де'и, і^ ѓ^ і^е^рлsимњ” *ЈА/ко бђдетъ въ послњдняя дн~и ја^вле'на гора` гн~я” И$ до'мъ
бж~їи на врьсњхъ го'рьскихъ, и^ възвысиTся
превы'ше хо'лмовъ” И$ прїидђтъ на ню` вс^и ја^зы'цы, и^ по'идђтъ лю'дїе мно'ѕи, и^ рекђтъ.
прїидњте да в#зы'идемъ на горђ` гн~ю, и^ в
до'мъ б~а і^а'ковля. и^ възвњсти'тъ наM пђть
свои, и^ по'идеM по немђ`” эT сїѓ'на б^о и^зы'идетъ
зако'нъ, и^ сло'во гн~е и^з# і^ерsлі'ма. и^ раз#сђ'дитъ по'средњ ја^зыk и^ ѓ^бличи'тъ лю'ди мно'ги” И$ раскђю'тъ меча` своя` на лемеша`, и^ ко'пїя своя` на
срьпы`. и^ не (въз#дви'гнђтъ)2 [-]3 ја^зы'къ на ја^зы'къ меча`, и^ не навы'кнђтъ ктомђ` ратова'тися” И$ нн~њ до'ме і^а'ковль, прїидњте да ходимъ свњтомъ гн~имъ. и^зведе` бо лю'ди своя`
до'мъ і^а'ковль” ЈА/ко [напо'лнися страна` иX ја%коже
и^ пре'жде]4 вол#хвова'нїя, ја%ко и^ноплеме'н#никъ, и^
чада (-)5 и^ноплеме'н#на роди'шася и^м#” Напо'лни бо
ся страна` и^хъ сребра` и зла'та, и^ не бя'ше
числа` съкро'вищ# и^хъ. и^ напо'лнися земля` иX ко'неи, и^ не бя'ше числа` ѓ^рђжїю и^х” И$ напо'лнися
земля` мр'ьзостеи дњлъ рђ'кђ и^хъ, и^ поклони'шася ја%же сътвори'ша прь'сты и^хъ. (-)6 преклони'ся
чл~къ, и^ смири'ся мђжъ. и^ не претрьплю` и^мъ”
И$ нн~њ вълњзете в# ка'менїе, и^ съкры'етеся в#
зе'млю, эT лица` страха гн~я, и^ эT сла'вы крњпости е^го. е^гда въста'нетъ погђби'ти зе'млю” ѓ%чи
б^о гн~и высо'ци, а^ чл~къ смире'нъ. и^ ѓ^бни'зњетъ
высота` чл~ча, и^ възнесется г~ь е^ді'нъ въ дн~ь
ѓ'нъ” дн~ь б^о г~а саваѓ'џа на вся'кого досади'теля
1108
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и^ горди'ваго, и^ на вся'каh высо'каго, и^ на (высо'це
гля даю^щаго)7, и^ смиряTся. и^ на вся'къ
ке'дръ лива'ньскїи высо'къ и^ превознесе'нъ. и^ на
вся'къ (дђбъ)8 желђ'дя васа'ньска. и^ на вся'кђ
горђ` [высокђ]9, и^ на вся'къ хо'лмъ высо'къ. и^
на всяk сто'лпъ высокъ, и^ на вся'кђ стњнђ`
высо'кђ. и^ на вся'къ кора'бль морьскїи и^ на
всяко видњнїе доброты` корабле'и” И$ смири'тся
всякъ чл~къ, и^ падеTся высота` чл~ча. и^ възнесеTся г~ь е^диn въ дн~ь ѓ%нъ” И$ рђкотворе'ная вся`
съкры'ютъ, вне'сше в пеще'ры и^ въ рас#сњ'лины
ка'менїя, и^ в# верте'пы зе'мныя, эT лица`
стра'ха гн~я, и^ эT сла'вы крњпости е^го. е^гда
въста'нетъ погђби'ти зе'млю” В (то'и дн~ь)10
и^зло'житъ чл~къ мр'ьзостная своя` сребреная и^
зла'тая. ја%же [сътвори`]11 покланя'тися сђ'етнымъ, и^ нетопыремъ но'щным#. ја%ко влњсти
в рас#сњлины твердаго ка'мене, *и^ въ пещеры
ка'менїя, эT лица` страха гн~я, и^ эT сла'вы
крњ'пости е^го, е^гда въста'нетъ погђби'ти зе'млю” [Оу^ста'вити вамъ эT чл~ка, е^мђже е^сть дыха'нїе в но'здряхъ (-)12. ја%ко преминя'ется симъ]13”

Глvа, г~”
е^ влDка г~ь саваѓ'џъ, эTи^меT эT і^ё^де'я и^
эT і^ерsлима крњпкаго, и^ крњ'пкђю си'лђ
хлњ'ба, и^ си'лђ воды`, и^споли'на и^ крњ'пка,
и^ чл~ка ра'тника, и^ сђдїю и^ пррoка, и^
смотрели'ва, и^ ста'рца, и^ пятьдесяTника, и^
ди'вна совњтника, и^ премђдра хђдо'жника, и^
ра'зђмна послђш'ника. и^ поста'влю ю%ноша кня'ѕя и^хъ, и^ рђга'тели ѓ^блада'ютъ и%ми” И$ падTђ лю'дїе чл~къ къ чл~кђ, и^ чл~къ къ бли'жнемђ
свое^мђ. ѓ^бразиTся ѓ%трокъ ѓ^ ста'рца, [и^]1 беZче'стныи ѓ^ чsтнMњ” ЈА/ко и^ме'тся чл~къ бра'та
свое^го, [и^ при'сныи]2 эTц~а свое^го, гл~я, ри'зђ и%маши, старњ'ишина намъ бђ'ди, и^ пи'ща моя` эT тебе` да бђдетъ. и^ эTвњща'въ (в# то'и
дн~ь речеT)3, не бђдђ старњ'ишина, нњ'сть б^о в
домђ` моеM ни хлњ'ба ни ри'зы. не бђ'дђ [-]4 старњ'ишина [-]5 лю'демъ си'мъ” ЈА/ко ѓ^пђстњся
і^ерsли'мъ, (-)6 і^ё^де'я разори'ся. и^ ја^зы'цы и^хъ съ
безако'нїемъ не покаря'ются гв~и” Зане'же [-]6
смири'ся сла'ва и^хъ, и^ стђдъ лица и^хъ противи'ся и^мъ. грњ'хъ же свои ја%ко содо'м#скїи
възвњстиша и^ ја^ви'ша” Го'ре дш~и и^хъ, зане`
ё^мы'слиша совњтъ лђкавъ в себњ, ре'кше.
свя'жеM правди'ваго, ја%ко непотре'бенъ намъ
е^сть. ё^бо пло'ды дњ'лъ свои^хъ поја^дя'тъ” Го'ре
безако'нникђ, ѕла'а [б^о]8 [приключаются е^мђ по
дњ'лоM е^го]9” Лю'дїе мои приста'вницы ва'ши по1109

Господа Саваота на всякому зарозумілому і гордому, і на всякому високому і тому, що виноситься, – і будуть впокорені, 13 і над усяким високими ливанським кедром, і тими, що
виносяться, і над всяким васанським
дубом з жолудями, 14 і над усякою
високою горою, і над усяким високим горбом, 15 і над усяким високим
стовпом, і над усяким високим муром, 16 і над усяким морським кораблем, і над усяким видінням краси кораблів. 17 І упокореною буде всяка
людина, і впаде висота людини, і піднесеться одинокий Господь в тому
дні. 18 І сховають все руками зроблене, 19 вносячи до печер, і до камінних
щілин, і до ям землі від лиця господнього страху і від слави його сили,
коли встане побити землю. 20 В тому
дні людина викине свої срібні і золоті гидоти, які зробили, щоб поклонитися марним і нічним кажанам, 21
щоб влізти в щілини твердого каменя
*і до камінних печер від лиця господнього страху і від слави його сили,
коли підніметься побити землю, щоб
усунити вас від людей, в яких є дихання в ніздрях, бо минають ці.

Глава 3
1 Ось Володар, Господь Саваот забере з Юдеї і з Єрусалиму сильного, і
могутню силу хліба, і силу води, 2
велетня, і сильного, і військову людину, і суддю, і пророка, і чародія, і
старця, 3 і п’ятидесятника, і подиву
гідного радника, і мудрого художника, і розумного слухача. 4 І їхнім князем наставлю юнака, і кепкуни ними
володітимуть. 5 І впаде народ: людина до людини, і людина до свого ближнього, дитина образиться на старця,
і безчесний проти шляхетного. 6 Бо
людина схопить свого брата і кревний свого батька, кажучи: Маєш одіж, будь нам старшиною. І хай моя
їжа буде від тебе. 7 І відповівши у тому дні, скаже: Не буду старшиною,
бо в моєму домі немає ні хліба ані одежі. Не буду старшиною цьому народові, 8 бо опущений Єрусалим, Юдея знищена. І їхні язики з беззаконням, вони непослушні Господеві, тому ж їхня слава впокорена 9 і встид
їхнього лиця повстав перед ними. Вони ж сповістили свій гріх як содомський, і зробили явним. Горе їхній душі, тому що задумали лукаву раду
проти себе, 10 сказавши: Зв’яжемо
праведного, бо він нам є непотрібним. Тому-то їстимуть плоди своїх
діл. 11 Горе беззаконному, бо йому
притрапиться зло за його ділами. 12
Мій народе! Ваші наставники вас пожирають, і вимагачі вами володіють.

лук. 23
йос. 10
апо. 6
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Мій народе! Ті, що вас називають
блаженними, вас зводять, і колотять стежки ваших ніг. 13 Але тепер Господь приготується до суду і
поставить свій народ на суд. 14
Сам Господь прийде на суд з старшими народу і з їхніми князями. Ви
ж навіщо запалили мій виноградник? І чому грабунок бідних у ваших домах? 15 Чому ви кривдите
мій народ і засоромлюєте лице бідних? 16 Говорить Господь Саваот!
Це ж говорить Господь: Тому що
сіонські дочки піднялися вгору і
ходили з високою шиєю, і мруґанням очей, і ступанням ніг, тягнучи
одіж по землі, і рівночасно красувалися ногами 17 то Господь упокорить сіонських княжих дочок, і Господь відкриє їхній вид 18 у тому
дні. І Господь забере славу їхньої одежі, і їхні прикраси, і золоті плетінки на голові, і шати одежей, і
прикраси на шию 19 і тонкі сорочки, і прикрасу лиця, 20 і вигляд краси-слави, і обручки, і перстені, і намиста, і запинки, і мистецькі кульчики, 21 і багряниці, і пребагряне,
22 і домашню прикрасу, і лаконські
красоти, 23 і сині полотна, і кармазин, і синє полотно, ткане зі золотом, і тонку матерію, обшиту золотом. 24 І замість приємного запаху
буде сморід, і замість пояса підпережетеся шнурком, і замість золотої прикраси, що на голові, матимеш лисину через твої діла, і замість багряної одежі підпережешся
в мішковину. 25 І твій гарний син,
якого ти любив, впаде під мечем. І
ваші сильні упадуть під мечем 26 і
знеможуть. І ті забажають склади
ваших прикрас. І ти зостанешся самітньою і підеш полоненою до земель.

Глава 4

ів. 1
єре. 23

1 І сім жінок візьмуться за одного чоловіка, кажучи: Будемо їсти
наш хліб і зодягнемося в нашу одіж, лише хай на нас назветься твоє
ім’я. І відніми нашу зневагу. 2 *В
тому дні Господь засяє в світлі зі
славою на землі, щоб підняти і прославити останок ізраїльських рабів.
3 І буде, що той, хто залишився в
Сіоні і хто залишився в Єрусалимі,
всі назвуться святими, що є записані на життя в Єрусалимі. 4 Бо Господь обмиє нечистоту ізраїльських
синів і сіонських дочок і очистить
єрусалимську кров з-посеред них
духом суду і духом спеки. 5 І прийде Господь і буде, що все місце гори Сіону, і все, що довкруги нього,
отінить хмара в дні, і наче дим, і
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жира'ютъ васъ, и^ постиза'ющеи ѓ^блада'ютъ ва'ми” Лю'дїе мои блажа'щеи васъ льстя'тъ в^ы, и^
стеѕя` но'гъ вашихъ възмђща'ютъ” Но нн~њ
ё^стро'ится [г~ь на сђ'дъ]10, и^ поста'витъ на
сђ'дњ лю'ди своя`. самъ г~ь на сђ'дъ прїидеT съ
ста'рцы людїи, и^ съ кня'ѕи и^хъ. вы же чт^о
запали'сте виногра'дъ мои, и^ раз#грабле'нїе [ё^бо'гихъ]11 в домо'хъ вашихъ. почто` вы ѓ^бидите лю'ди моя`, и^ лица` ё^бо'гихъ ѓ^срамля'ете”
[Гл~етъ г~ь]12 [саваѓ'џъ]13. сїе же гл~етъ г~ь, поне'же възнесо'шася дще'ри сїѓ'ня, и^ ходи'ша высо'кою вы'ею. и^ помиза'нїеM ѓ%чнњм# и^ стђпа'нїемъ
но'гъ, ри'зы влекђща подолђ, и^ нога'ма кђп'но
красђ'ющася. и^ смири'тъ [г~ь]14 княги'ня дщи
сїѓ'ня. и^ г~ь эTкры'етъ сличе'нїе иX в (то'и дн~ь)15”
И$ эTи^метъ г~ь сла'вђ риZ и^хъ, и^ красоты и^хъ, и^
в#плета'нїа (зла'тая на главњ`), и^ тресны риZныа,
и^ (мsца гривен#ныа)16, и^ срачи'ца тон#кїа, и^ красђ
ли'чнђю (-)17, и^ състрое'нїе красы` сла'вныя, и^
ѓ^брђчи, и^ пер#стни, и^ мони'ста, и^ запя'стїя,
[-]18 и^ (хђдо'ж#ная) ё^серя'ѕя, и^ багря'ница, и^
пребагрянаа, и^ ё^тва'рь храмнђю” и^ свњтлая
лако'ньская, (-)19 и^ синеты`, и^ чер#влени'ца, и^ синетђ` съ зла'тоM (-)20 претыка'нђ, и^ тончица преи^маны [зла'томъ]21” И$ бђ'детъ въ во'ня мњсто
до'брыя, смра'дъ, и^ в по'яса мњ'сто ё%жемъ
препоя'шетеся. и^ въ ё^твари мњсто златыя
ја%же на главњ` плњшъ прїимъши дњлеs твоиX
ра'ди и^ въ ри'зы мњсто багряни'чныя, препоя'шешися въ врњти'ще. и^ сн~ъ тво'и добрњи е^гоже любилъ е^си поD ме'чем# паде'тъ, и^ крњпцыи
ва'ши поD мечеM падђть. і^ изнемогђть и^ (вожделњюT)22 лежа'лница ё^тва'рїи ва'шихъ. и^ ѓ^ста'неши е^ді'нъ, и^ въ земля плњненъ бђдеши”

Глvа, д~”
и'мђться сеDмь же'нъ за мђжа е^ді'наго
гл~юще. хлњ'бъ на'шъ ја%сти бђдемъ, и^
въ ры'зы наша да ся ѓ^дње'м#” То'чїю (да
ся наречетъ и%мя твое)1 на на'съ, (и^)
эTвръзи ё^кори'знђ на'шђ” *Въ (то'и дн~ь)2 просвњтитъ (г~ь)3 въ (свњте)4 съ сла'вою на земли`,
ја%ко възнести и^ просла'вити ѓ^ста'нокъ (ѓ%трокъ
і^и^л~евъ)5. и^ бђ'дет# ѓ^ста'выи въ сїѓ'нњ, и^ ѓ^ста'выи въ і^ерsли'мњ, ст~и прозовђтся вс^и, и^же сђть
въпи'сани на жи'знь въ і^ерsли'мњ” ЈА/ко ѓ^мы'етъ
г~ь сквернђ сн~овъ [і^и^л~евъ]6 и^ дще'рь сїѓ'нь, и^ кро'вь
[і^ерsли'мъскђ]7 ѓ^цыститъ эT среды иX. дх~омъ
сђд#нымъ и^ дх~омъ ва'рнымъ” И@ прїидетъ [г~ь]8,
и^ бђдетъ все` мњсто го'ры сїѓ'ня. и^ вс^я ја%же
ѓ%крsтъ ея` ѓ^сњниT ѓ%блакъ въ дн~е. и^ ја%ко ды'1110

і^ѓ^аn а~
і^е^реMя к~г
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ма, и^ свњта ѓ%гнена горя'ща въ но'щи, все'ю сла'вою
покры'ется. и^ бђдетъ въ сњни эT зно'а и^ въ
кро'вњ, и^ въ съкровњ эT же'стости [-]9 до'жда”

Глvа, е~”
і^е^реMя в~
маg к~а
маr в~і
лkђ к~

д~ е^зрDа а~

ъспо'ю възлю'блен#номђ пњснь, възлю'бленаго (-)1 мое^го” *ВинограD бы'сть възлю'бленномђ на холмњ, на мњ'стњ бла'ѕњ” И$
ѓ^гражденїемъ ѓ^градихъ и^ ё^колихъ, и^
насади'хъ ло'зђ и^збран#нђ. и^ созда'хъ сто'лпъ среди е^го, и^ преDточилїе и^ско'пахъ в немъ” И$
ждахъ да сътвори'тъ гро'здїе, сътвори' же
те'рнїе” І$ нн~њ чл~къ і^ё'динъ, и^ живђщїи` въ
і^ерsли'мњ, сђди'те мн^њ и^ виногра'дђ мое^мђ.
*чт^о сътворю [-]2 виногра'дђ мое^мђ, и^ не сътвориX е^мђ. зане'же ждахъ да сътвори'тъ
гро'здїе, н^о сътвори` тернїе” Нн~њ ё^бо възвњщђ
(ё^же`) вамъ, чт^о сътворю виногра'дђ мое^мђ,
эTи^мђ ѓ^гражденїе е^го и^ бђ'детъ на разъграбленїе. и^ разорю стњнђ е^го, и^ бђдетъ въ попра'нїе. и^ ѓ^ста'влю винограD мо'и, и^ не порњжеTся
ни'же покопа'ется, и^ възы'идеT в немъ ја%ко на
цњлизнњ те'рнїе. и^ ѓ%блакомъ заповњмъ е^же
не ѓ^дождити на не'го [-]3” ВинограD б^о г~а саваѓ^џа, до'мъ і^и^л~евъ е^сть. и^ чл~къ і^ё'довъ, но'въ
са'дъ возлю'бленъ” Жда'хъ да сътвори'тъ сђдъ,
и^ сътвори безако'нїе и^ во'пль и^ неправDђ (-)4” Го'ре
приближа'ющиM до'мъ къ до'мђ, и^ село` к# селђ
(-)5, да бли'жнемђ эTи'мђть чт^о. е^да` всели'стеся е^ді'ни на' зеMли” Слыша бо ся (с^е въ ё%ши
г~а саваѓ'џа)6. а^ще б^о (и^) бђ'дђтъ до'мове мно'ѕи, ѓ^пђстњ'ютъ вели'ци (же) и^ до'брїи, и^ не
бђ'дђтъ живђщеи [в ниX]7” И$дњже б^о възорютъ і~, (-)8 воло'въ, по'жнетъ (г~ спђды)9. и^
всњ'яи (і~, спђ'дъ)10, (и^) сътвориT мњ'ры тр^и”
Го'ре въста'ющиM заё'тра [-]11 (гоня'щимъ сикеръ)12. ждђщимъ вечера, вино` б^о [пож#жетъ
я&]13. съ гђсльми б^о и^ прегђ'дницами, и^ тљMпа'ны, и^ свирњльми вино` пїю'ще” А$ дњлъ
гн~ихъ не вњ'дятъ, и^ дњлесъ рђкђ е^го не
сматря'ютъ” Оу^бо плене'ни бы'ша лю'дїе мои`,
зане` не вњ'дятъ г~а. и^ мно'жество бы'сть мертвыхъ глада ра'ди, и^ жа'жди во'дныя” И$ раз#шири` а'дъ дш~ђ свою, и^ разве'рѕе ё^ста своя не
преста'ти. и^ снидђтъ сла'внїи и^ велицїи и^
бога'тїи, и^ гђби'тели иX, (и^ веселя'ися в
немъ)” И$ смири'тся чл~къ, и^ ѓ^бесчестится
мђжъ. и^ ѓ%чи высо'ко глядающеи (ѓ^бнизњтася)” И$ възнесется г~ь саваѓ%џъ сђдомъ, и^ б~ъ
ст~ыи прославится пра'вдою” И$ напасђтся расточе'нїи ја%ко ю'нцы, и^ пђстыня ѓ^ста'нокъ а%гньцы поја^дя'тъ” Го'ре привлача'ю^щимъ грњхи`
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горіюче вогняне світло вночі. Воно
покриється всією славою. 6 І буде в
тіні від спеки і в покритті, і в сховці
від тяжкого дощу.

Глава 5
1 Заспіваю улюбленому пісню мого улюбленого: *Був виноградник у
улюбленого на горі, на доброму місці. 2 І я загородив огорожею, і коли я
дав, і насадив добірну лозу, і збудував серед нього башту, і викопав в
ньому точило, і очікував, щоб він видав виноград, а він видав тернину. 3 І
тепер, людино Юди, і ви, що живете
в Єрусалимі, судіть між мною і між
виноградником моїм. 4 *Що зроблю
моєму виноградникові? І чого не зробив я для нього? Тому що я чекав,
щоб він видав виноград, але він видав терня. 5 Тепер, отже, сповіщу
вже вам, що зроблю моєму виноградникові. Заберу його огорожу – і буде
на розграбування, і знищу його стіну
– і буде на потоптання, 6 і покину
мій виноградник – і не обрізуватиметься ані не обкопуватиметься, і на
нього піде тернина, як на цілині. І заповім хмарам, щоб не посилали на
нього дощ. 7 Бо дім ізраїльський є
виноградник Господа Саваота, і людина Юди – новий улюблений сад. Я
чекав, щоб він зробив суд і зробив
беззаконня, і крик, і неправедне. 8
Горе вам, що додаєте дім до дому, і
поле до поля, щоб у ближнього щось
забрати! Чи одні ви поселилися на
землі? 9 Бо це почуто в вухах Господа Саваота. Адже, якщо і будуть численні великі ж і гарні доми, вони опустіють, і не буде тих, що у них живуть. 10 Бо де оратимуть 10 волів, він
пожне 3 спуди, і хто посіяв 10 спудів,
і видасть три мірки. 11 Горе тим, що
стають вранці, що гонять сикер, що
очікують вечора, бо вино їх спалить.
12 Адже з гуслями, і псалтирями, і
тимпанами, і сопілками вони п’ють
вино, а господніх діл не бачать, і не
дивляться на діла його рук. 13 Отже,
мій народ став полоненим, тому що
не знає Господа, і було множество
мертвих через голод і спрагу води. 14
І ад поширив свою душу і відкрив
свої уста, щоб не перестати. І зійдуть
славні, і великі, і багаті, і їхні вбивці,
і в ньому поселяться. 15 І людина буде впокореною, і чоловік буде без пошани, і обнижені будуть очі, що високо дивляться. 16 І вгору підніметься Господь Саваот судом, і Бог святий прославиться справедливістю. 17
І розсіяні пастимуться, наче бики, і
залишки пустині їстимуть вівці. 18
Горе вам, що тягнете до себе гріхи,
наче довгим шнуром, і їхнє беззаконня, наче пришпиленим ярмом теляти,

єре. 2
мат. 21
мар. 12
лук. 20
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19 що говорите: Хай швидко наблизиться те, що йому зробить, щоб
ми побачили і щоб прийшла рада
Святого ізраїлевого, щоб ми зрозуміли. 20 Горе вам, що говорите на
погане – добре і на добре – погане,
що маєте темряву за світло, а світло – за темряву, що маєте гірке за
солодке, а солодке – за гірке. 21
*Горе вам, мудрим у собі самих, і
знатокам перед собою самими. 22
Горе вашим сильним, які п’ють вино, і вельможам, що черпають сикер, 23 що оправдують безбожного
задля хабарів і що відкидають правду праведного. 24 Через це, так як
терня горить полум’ям вогню, і він
згорить полум’ям, що розгорілося;
їхній корінь буде як земля, і їхній
цвіт підніметься як порох. Бо вони
не бажали закону Господа Саваота,
але прогнівили слово Святого ізраїлевого. 25 І Господь Саваот розгнівався гнівом на свій народ, і наклав
свою руку на них, і побив їх, і розлютився на гори. І їхні трупи стали
як гній посеред дороги. І в усіх цих
не відвернеться його гнів, але і ще
його рука висока. 26 Він, отже, підніме знак далеким країнам, і збудує
їх з кінців землі, і ось скоро, легко
прийдуть, 27 не голодуватимуть, ані не трудитимуться, ані не задрімають, ані не спатимуть, ані не розв’яжуть своїх поясів від своїх бедр,
ані не порвуться ремінці їхньої обуви. 28 Їхні стріли є гострі і їхні луки – натягнуті, копита їхніх коней
вважатимуться за тверде каміння,
колеса їхніх колісниць несуться як
буря. 29 Їхній рев, наче лева, і приходять, як левенята. І він візьме і
закричить як звір, і викине, і не буде того, що його визволяє. 30 І в тому дні закричить через них, як голос моря, що бушує. І вони поглянуть на землю – і ось тяжка темрява у їхньому замішанні.

ја%ко ё'жемъ до'лгоM, и^ ја%ко и'гомъ стягнђтымъ.
ю^ница безако'нїя [и^хъ]14 гл~юща, скоро да приближи'тся. е^же (е^мђ) сътвори'ти да ви'димъ. и^
да прїидетъ совњтъ ст~ого і^и^л~ева, да разђмњ'емъ” Го'ре гл~ющимъ ѕлђ` добро`, и^ добрђ` ѕло`. полага'ющимъ т#мђ` свњтъ, а^ свњтъ т#мђ`. полага'ющиM го'ркое сла'дко, а^ сла'дкое го'рко. *Го'ре
мђдрыM в себњ, и^ преD собо'ю хи'трымъ” Го'ре
крњпкимъ ва'шимъ вино` пїющиM, и^ вельмо'жамъ
че'рплющимъ сике'ра. ѓ^правда'ющимъ нечести'ва
м#зды` ра'ди, и^ пра'вдђ пра'ведныхъ эTмещђщимъ” Сего ради ја%коже погараеT те'рнїе главня'ми ѓ%гнеными, и^ погори'тъ пла'менемъ разгорњвшиMся ко'рень и^хъ ја^ко прь'сть бђдетъ, и^
цвњтъ и^хъ ја%ко пра'хъ взы'идеT” Не въсхотњша
б^о зако'на г~а саваѓ'џа, и^ сло'во ст~ого і^и^л~ева прогнњваша” И$ възъја^ри'ся [г~ь саваѓ'џъ гнњ'вомъ]15
на лю'ди своя, и^ положи` рђкђ свою на нихъ и^
порази` и^хъ. и^ раZгнњвася на' горы и^ бы'ша
мр~твцы` и^хъ ја%ко гно'и посреди пђти`. [и^]16 въ
всњхъ сихъ не эTврати'ся ја%рость [е^го]17 н^о (и^)
еще рђка` [е^го]18 высо'ка” Въздви'гнетъ ё^бо зна'менїе страна'мъ да'лнимъ, и^ съвоздви'жетъ я&
эT конецъ земли`. и^ с^е ско'ро ле'гце прїидTђ не въза'лчютъ, ни трђдятся, ни въздрњмлютъ,
ни поспя'тъ, ни распоја%шђтъ по'ясъ свои^хъ эTT
чресл# свои^хъ, ни раз#слабя'тся възвђзы сапо'гомъ
и^хъ. стрњлы и^хъ ѓ'стры сђть, и^ лђцы и^хъ
напря'жени. копы'та ко'немъ и^хъ, ја%ко тве'рдъ
ка'мень намњни'шася. колеса` колесни'цамъ и^хъ
ја%ко бђря (ё^стремляются. рыка'нїе иX)19 ја%ко
льво'ве. и^ преDста'ютъ ја%ко льви'чища. і^ и^меT и^
возопїетъ ја%ко ѕвњръ і^ и^звержеT, и^ не бђдетъ
эTе%млющаго (и&). и^ возопїетъ иX ра'ди в (то'и
дн~ь)20, ја%ко звkђ мо'ря мђтя'щася. и^ възря'тъ
на' землю, и^ с^е т#ма` же'стока въ недоё^мњнїи
и^хъ”

Глава 6

Глvа, ѕ~”

1 І сталося, що в році, в якому
помер цар Йозія, я побачив Господа Саваота, що сидів на високому і
піднесеному престолі, і дім повний
його слави. 2 І серафими стояли
довкруг Нього: шість крил одному і
шість крил другому, двома ж покривали свої лиця, двома ж – свої
ноги, а двома – літали. 3 І вони
кликали один до одного, кажучи:
*Святий! Святий! Святий Господь
Саваот! Вся земля повна його слави! 4 І від голосу, який закричали,
піднялася завіса, що над дверима, і
дім наповнився димом. 5 І я сказав:
Ох, я нещасний, бо я удостоївся,

бы'сть в лњто въ неже ё^мрњтъ і^ѓ^ѕїя
цр~ь. видXњ г~а [саваѓ'џа]1, сидя'ща на прsтлњ высо'цњ и^ превознесе'нњ. и^ по'лнъ
до'мъ сла'вы е^го. и^ серафи'ми стоя'хђ ѓ%крsтъ е^го шесть кры'лъ е^ді'номђ, и^ шесть кры'лъ
дрђгомђ. (-)2 двњма ё^бо покрива'хђ [лица` своя]3,
[двњма же]4 [-]5 но'ги [своя]6, а^ двњма лњта'хђ.
и^ възыва'хђ дрђгъ къ дрђгђ (гл~я)7. *ст~ъ,
ст~ъ, ст~ъ, г~ь саваѓ'џъ, и^спо'лнь вся` земля`
сла'вы е^го” И$ взя'ся завњ'са наDдве'рняя эT гла'са
и^же въпїяхђ, и^ до'мъ напо'лнися ды'ма” И$ рекохъ, ЭO ѓ^кая'нныи а^зъ, (ја%ко сподоби'хся)8
чл~къ сы'и и^ нечи'сты ё^стнњ` и^мы'и. (и^) среди
1112
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людїи нечи'сты ё^стнњ` и^мђщи а^зъ живђ`. и^
[-]9 г~а саваѓ'џа ви'дњхъ ѓ^чи'ма мои'ма” И$ пђсти'ся къ мнњ` е^ді'нъ эT серафиM и^ в рђцњ` и^мњя'ше ё'гль горя'щъ. е^го'же клеща'ми взятъ
эT ѓ^лтаря` и^ прикоснђся ё^стњхъ моиX, и^ рече. с^е прикоснђ'хся (-)10 ё^стна'хъ твои^хъ и^ эTвръжена бђдTђ безаконїя твоя, и^ грњхи` твоя
ѓ^чи'ститъ” И$ слы'шахъ глsа гн~ь гл~ющъ. кого`
пђщђ` (и^л^и)11 кт^о и^де'тъ к лю'демъ симъ. и^
реко'хъ, с^е (-)12 а^зъ пђсти' мя, и^ рече. и^ди` и
рцы` лю'демъ сиM. *ё^ши'ма ё^слы'шите и^ не разђмњ'ете. и^ ви'дяще ё^вњдите, и^ не и^мате
ви'дњти. ѓ^дебелњ' бо срDце людїи си'хъ, и^ ё^ши'ма свои^ма тя'жко слы'шаша и^ ѓ'чи свои`
смњжи'ша. е^да когда (ѓ^чи'ма ё^зря'тъ)13, и^
ё^ши'ма ё^слы'шатъ, и^ срDцемъ разђмњю'тъ и^
ѓ^братяTся, і^ и^сцњлю` я&” И$ рекоX доко''лњ г~и,
(рече же)14. дондеже ѓ^пђстњ'ютъ гра'ди невселе'нїемъ, и^ домо'ве небы'тїемъ чл~чемъ, и^ земля`
ѓ^ста'нетъ пђста`. и^ посемъ ё^дали'тъ б~ъ
чл~ки, и^ ѓ^ста'вшїи (на земли` ё^мно'жатся)15.
и^ е^ще на не'и е^сть десяти'ны (по'лъ и'на). и^
па'ки бђдеT на собра'нїе, ја%ко дђбъ и^ желђ'дь
е^гда и^спадетъ и^с плюски своея. [племя` ст~о
ё^ стоя'нїе е^го]16”

Глvа, з~”
д~ црs ѕ~і

бы'сть* въ дн~и а^ха'зовы, і^ѓ^а^џа'мля, сн~а
і^ѓ^ѕїина, цр~я і^ё'дина. взы'иде (раі^си'мъ)1,
цр~ь а^ра'мль. и^ факе'и, сн~ъ ромелїе'въ, цр~ь
і^и^л~евъ, на і^ерsлим#, вое^ва'ти на'нь, и^ не
мого'ша вое^ва'ти на'нь. и^ съвњсти'ша в до'мъ
двд~овъ гл~ющемъ, съвњща'лся е^сть а^ра'мъ съ
е^фре'моM. і^ ё^жасе'ся дш~а е^го, и^ дш~а людїи е^го.
ја%коже в дђбра'вњ дђ'бъ вњтромъ поколњбле'тся” И$ рече г~ь къ і^са'їи, и^зыиди въ срњте'нїе
а^ха'зово т^ы, и^ ѓ^ста'выи и^а^сђ'въ сн~ъ твои, къ
кђпелњ вы'шняго пђти` села` гнаџе'ѓ^ва. и^ рече'ши е^мђ снабди'ся (и^ ё^молкни`)2, и^ не бо'ися,
(и^) да не (ѓ^слабњ'ет# дш~а твоя`)3 эT дво'ю древесђ главе'ннђю кђря'щђся [-]4. е^гда б^о гнњ'въ
ја%рости мое^я` бђ'детъ па'ки и^сцњлю`. (сн~ъ же)5
а^ра'мль, и^ сн~ъ ромелїевъ, ја%ко совњща'ста совњтъ зо'лъ ѓ^ тебњ гл~ще” взы'идемъ въ і^ё^де'ю, и^ съгл~авше с ни'ми ѓ^брати'мъ я& к себњ`, и^ въцр~иM в ни'хъ сн~а тавелїева” Се^ гл~етъ
г~ь саваѓ'џъ. не събђ'дется совTњ се'и, ни ё^ста'вится. н^о глава` а^ра'мђ дама'скъ, [а^ глава` дама'скђ раа^сиM]6. н^о е^ще ше'стьдеся'тъ и^ пя'ть
лTњ, ѓ^скђдњ'етъ црsтво е^фре'мово эT людїи.
(глава` же)7 е^фрем'ови (сама'ръ)8, и^ глава` (сама'рска)9 сн~ъ ромелїѓ'въ. и^ а'ще не вњ'рђете, (и^) не
1113

будучи людиною і маючи нечисті губи, і я живу посеред народу, що має
нечисті губи, і я моїми очима побачив Господа Саваота. 6 І спустився
до мене один з серафимів, і в руці він
мав горіюче вугілля, яке взяв кліщами з жертовника, 7 і доторкнувся до
моїх уст, і сказав: Ось доторкнулося
до твоїх губ – і віднятими будуть твої
гріхи, і Він очистить твої гріхи. 8 І я
почув господній голос, що говорив:
Кого пошлю або хто піде до цього
народу? І я сказав: Ось я! Пошли мене! 9 І Він сказав: Іди і скажи цьому
народові: *Вухами почуєте – і не зрозумієте, і дивлячись побачите – і не
побачите. 10 Бо зажиріло серце цього
народу, і своїми вухами тяжко почули, і прижмурили свої очі, щоб часом
не побачили очима, і не почули вухами, і не зрозуміли серцем, і не повернулися, і Я їх не оздоровив. 11 І я сказав: Аж доки, Господи? Він же сказав:
Аж доки від незаселеності не запустіють міста і доми, бо немає людей, і
земля зостанеться опущеною. 12 І після цього Бог віддалить людей, і ті,
що залишилися на землі, розмножаться. 13 І на ній ще є десятина, половина іна. І знову буде, щоб збирати, як
дуб і жолудь, коли відпаде від своєї
оболонки, святе плем’я на його місці.

єре. 5
мат. 13
мар. 4
лук. 8
ів. 12
дія. 28
рим. 11

Глава 7
1 І *сталося, що в днях Ахаза, Йоатамового, Йозіїного сина, юдиного
царя, прийшов Рісим, Арамовий цар,
і Факей, Ромеліїв син, ізраїльський
цар, проти Єрусалиму, щоб воювати
проти нього. І не змогли воювати
проти нього. 2 І сповістили в давидовому домі, кажучи: Змовився Арам
з Ефремом. І жахнулася його душа і
душа його народу, так як дерево вітром розхитане в лісі. 3 І сказав Господь до Ісаї: Вийди назустріч Ахазові
ти і Ясув, твій син, що залишився, до
горішньої купелі дороги гнатеового
поля. 4 І скажеш йому: Бережися, і
замовкни, і не бійся, і хай не послабне твоя душа від двох спалених дерев, що куряться. Бо коли буде гнів
моєї люті, знову оздоровлю. 5 А син
Арамовий і Ромелієвий син, тому що
вони врадили погану раду відносно
тебе, кажучи: 6 Підемо в Юдею, і,
поговоривши з ними, повернемо їх
до себе, і в них поставимо царем Тавелієвого сина. 7 Так говорить Господь Саваот: Не збудеться ця рада
ані не буде. 8 Але голова Арамові –
Дамаск, а голова Дамаску – Раасим.
Але ще шістдесят і п’ять літ – і не
стане царства Ефремового від браку
народу. 9 Голова ж Ефремові – Самарія, і самарійська голова – Ромеліїв
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син. І якщо не вірите, то не зрозумієте. 10 І додав Господь говорити
до Ахаза, кажучи: 11 Попроси собі
знак у твого Господа Бога в глибину чи в висоту. 12 І сказав Ахаз: Не
попрошу ані не спокушу Господа.
13 І сказав Ісая: Отже, доме Давидовий, послухай. Чи малим є вам
давати труд людям, то як завдасьте
труд Господеві? 14 Через це сам
Господь дасть вам знак. Ось дівчина зачне в лоні і народить сина, *і
назвеш його ім’ям Еммануїл. 15
Масло і мед він їстиме раніше ніж
він пізнає, і не зволить погане, і вибере добре. 16 Тому то раніше ніж
дитина пізнає добро і зло, відійде
зло, щоб вибрати добро, і вислизне
земля, за яку ти боїшся, від лиця
цих двох царів. 17 Але Бог наведе
на тебе, і на твій народ, і на дім
твого батька дні, які ще не прийшли, в тому дні асирійський цар забере Ефрема від Юди. 18 І буде, що
в тому дні Господь свисне мухам,
які володіють частиною єгипетської ріки, і бджолі, яка є в асирійській країні, 19 і всі прийдуть і спочинуть в щілинах країн, і в печерах,
і в усякій розколині, і в усякому дереві. 20 *В тому ж дні Господь великою і п’яною бритвою оголить
по тому боці ріки голову асирійського царя і остриже волосся ніг і
бороду. 21 І буде, що в тому дні людина, що годує ялівку з волів і дві
вівці, 22 і від множества молока буде їсти масло і мед всякий, хто залишився на землі. 23 І буде, що в тому дні всяке місце, де лиш будуть
тисяча лоз винограду, буде по тисяча відр, будуть цілиною і терням.
24 Ввійдуть туди стріляючи зі стрілами, бо цілиною і тернями буде вся
земля. 25 І всяка гора, що ореться,
буде зорана, і туди страх не надійде, бо по цілині і по тернині буде
пасовисько вівці і топтання вола.

и%мате разђмњти” И$ приложи г~ь гл~ати къ а^ха'зђ, рекїи. проси` себњ` зна'менїя эT г~а б~а твое^го,
въ глђбинђ и^ли въ высотђ” И$ рече а^ха'зъ, не
прошђ ниже и^скђшђ г~а” И$ рече [і^са'їа]10, слы'ши
ё^бо до'ме двд~овъ. е^да` ма'лъ ваM е^сть трђ'дъ
дая'ти чл~комъ, т^о ка'ко гв~и даете трђ'дъ”
Сего ради да'сть г~ь самъ (зна'менїе вамъ)11” Се
дв~ца въ чре'вњ за''чнетъ, и^ роди'тъ сн~ъ, *и^ прозове'ши и^мя е^мђ е^м#манђи^лъ” Ма'сло и^ ме'дъ
снњ'сть, пре'жде да'же не разђмњ'етъ, (и^ не и^зво'литъ)12 ѕл^а, и^ събере'тъ бл~гое. зане` пре'же ё^вњде'нїа дњтищђ бл~га и^ ѕл^а, эTи^детъ ѕло'ба ја%ко
и^збра'ти бл~гое” І$ и^збђдTе земля` е^я'же т^ы бои^шися эT лица (сею`) дво'ю цр~ю” Но наведе'тъ
[г~ь]13 на' тя, и^ на лю'ди твоа, и^ на до'мъ эTц~а твое^го дн~и. и^же не сђть е^ще` пришли`, эT
негоже дн~е эTи^метъ е^фре'ма эT і^ё'ды цр~ь а^сљ=рїиск#” И$ бђ'детъ в то'и дн~ь, позвиждетъ г~ь
мђхамъ, и^же владњ'ютъ ча'стїю рњки` е^гљ=пеTскїя, и^ пче'лы ја%же е^сть въ стра'нњ а^сљ=рїистњ.
и^ прїидђтъ вс^и и^ почї'ютъ на гра'динаX
стра'нъ, (-)14 и^ в пеще'рахъ, и^ въ все'и рас#сњ'линњ, и^ въ вся'комъ дре'ве” *В то'и же дн~ь побръснетъ г~ь бри'чемъ вели'комъ, и^ напое'номъ ѓ^б#
ѓ'нђ стра'нђ рњки` цр~я а^сљ=рїиска. главђ` и^ вла'сы
но'жныя, и^ бра'дђ ѓ^стриже'тъ” И$ бђ'детъ въ
то'и дн~ь, кормя'и чл~къ ю%нцђ эT воло'въ и^ дв^њ
ѓ^вцы. и^ бђ'детъ эT мно'жества мле'чнаго ма'сло
и^ ме'дъ ја%сти, вся'къ ѓ^ста'выи на земли`” И$
бђ'детъ в то'и дн~ь, вся'ко мњ'сто и^дњж'е а^ще
бђ'детъ ты'сяща ло'зъ виногра'да, по ты'сящи
(вњ'дръ)15, цњли'зною бђ'дђтъ и^ те'рнїемъ. съ
стрела'ми (стрњля'юще)16 вни'дђтъ во'нь. ја%ко
цњли'зною и^ те'рнїемъ бђдетъ вс^я земля`” И$
вся'ка гора` ѓ^ре'мая въз#ѓ^ре'тся, и^ не на'идетъ
та'мо стра'хъ. бђдетъ б^о по цњли'знњ и^ по
те'рнїю па'ства ѓ^вци`, и^ попра'нїе волђ'е”

Глава 8

Глvа, и~”

1 І сказав Господь до мене: Візьми собі нову велику книгу, і напиши на ній людською ручкою, щоб
швидко зробити полон полонові, бо
настав. 2 І зроби Мені свідками відомих людей, Урію, священика, і
Захарію, Варахіїного сина. 3 І я
приступив до пророчиці, і вона зачала в лоні і породила сина. І сказав мені Господь: Назви йому ім’я.
Швидко рушся, швидко захопи в
полон. 4 Тому що раніше ніж пізнає дитина, прикликати батька або
матір. І візьме силу Дамаску і самарійську добич перед ассирійським
царем. 5 І Господь додав ще гово-

реq г~ь къ мнњ`, прїими` себњ сви'токъ
но'въ вели'къ. и^ въпиши в не'мъ писа'лоM
чл~чеM. ја%коже бы'стро (сътвори'ти плњ'нь
плњне'нїю)1, приспњл# б^о е^сть. и^ по'слђхи
м^и сътвори и^звњстни чл~цы, ё%рїя [жерца`]2, и^
заха'рїю сн~а варахїи^на. и^ пристђпи'хъ къ проро'чицы, и^ зача` въ ё^тро'бњ и^ породи` сн~а. и^ рече
г~ь мнњ`. прозови и^мя е^мђ, ско'ро поDви'гни, ѓ^стрњ плњни. зане` пре'же позна'нїя дњтищђ призыва'ти эTц~а и^ли мт~ре, (и^) прїиметъ си'лђ дама'ска, и^ плњ'нъ самарїискъ прDе цр~емъ а^сљ=рїискомъ” И$ приложи г~ь гл~ати къ мнњ` е^ще`, [гл~я]3.
и%мже не и^зво'лиша лю'дїе сїи воды` силоа'мля те1114
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кђщая ти'сњ. н^о и^зво'лиша и^мњти раа^со'на
(-)4 сн~а рамелїева цр~я в (ни'х#)5. сего ради с^е
възво'дитъ г~ь на' вы водђ рњки`, си'лнђ и^
мно'гђ цр~я а^сљ=рїиска и^ сла'вђ е^го. и^ взы'идетъ
на вся'кђ де'бръ ва'шђ, и^ ѓ^бы'идетъ вс^я
(гра'ды)6 ваша (-)7, и^ эTи^метъ эT і^ё^де'я
чл~къ. и^же мо'жетъ главђ` въздви'гнђти, и^л^и
си'лно (чт^о съверши'ти)8. и^ бђдеT по'лкъ е^го,
ја%коже не съмњсти`ти ширинаM страны` твое^я”
С на'ми б~ъ ё^вњдите страны` и^ повинитеся.
послђшаите до конца` земли`. крњпи'вшеися
повини'теся, а^ще б^о па'ки ё^крњпля'етеся,
[т^о]9 па'ки повини'теся. (-)10 и^же (совTњ а^ще
совњща'ете)11, расы'плетъ (и&) г~ь. и^ сло'во е^же
а^ще въз#гл~ете, т^о не пребђдеT въ ваs. ја%ко с
на'ми б~ъ” Та'ко гл~етъ г~ь (не покаря'ющимся,
крњ'пкою рђко'ю)12. (и^) хоже'нїю пђти` людїи
си'хъ гл~юще, е^да` когда` речете` жесто'ко. все` б^о
е^же а^ще рекђтъ лю'дїе сїи жесто'ко е^сть.
стра'ха же и^хъ не ё^бо'итеся, ни възмятњтеся. г~а [си'лъ]13, того ѓ^сщ~аите. и^ то'и
бђдетъ (вамъ)14 въ бо'язнь. и^ а'ще (бђдеши
на него ё^пова'я)15, то'и бђдетъ т^и въ
ѓ^сщ~енїе *и^ ника'коже ѓ^ ка'мень (прет#кне'шися)16, н^и ја%ко ѓ^ ка'мень паде'нїя до'мъ же
і^а'ковль, въ прђ'глњ и^ в раздо'лїи сњдя'щеи` въ
і^ерsлимњ. сего ради и^знемо'гђтъ в ни'хъ мно'ѕи,
и^ падђтъ и^ съкрђшатся. и^ прибли'жатся,
и^ плњня'тся чл~цы въ ё^тверже'нїи сђще”
Тогда` ја^вле'ни бђдђтъ зна'мена'ющїи зако'нъ,
ја%ко не ё^чи'тися” И$ речетъ, пождђ б~а эTвра'щ#шаго лице` свое` эT до'мђ і^а'ковля, и^ ё^пова'я бђ'дђ на'нь” *Се аZ, и^ дњти ја%же м^и
да'лъ б~ъ” И$ бђдђтъ зна'менїя и^ чюдеса` въ
і^и^л~и эT г~а саваѓ'џа, и^же в#сели'ся на горњ` сїѓ'нъ” И$ а'ще рекђтъ ва'мъ, проси'те [ё^тро'бныхъ влъхвова'нїи, (-)17 и^же эT земля` глася'щихъ]18. (-)19 т#щеславђющиX, [и^]20 эT чре'ва
гл~ющихъ. не ја^зы'къ (л^и ё^бо къ б~ђ)21, (ја%же
ничесо`)22 въпраша'ет# ѓ^ живыхъ (и^) мр~твыхъ.
зако'нъ б^о на по'мощь да'сть. да рекђтъ не
ја%ко с^е сло'во, ѓ^ не'мже нњ'сть м#зDы` да'ти ѓ^
немъ” И$ прїидетъ на' вы жестоk гла'дъ. и^
бђ'детъ е^гда` въз#а%лчете ско'рбни бђдете. и^
ѕл^њ речете кня'ѕю, и^ [эTч~ествђ]23” И$ възря'тъ
на' нб~о го'рњ, и^ на' землю ни'зђ призряT. и^ с^е
эTчая'нїе (-)24 тњснота и^ тма`, печаl (и^) тђга`, и^ сђмра'кь ја%коже не ви'дњти. и^ не ѓ^скђдњ'етъ и^же въ тњснотњ сы'и до вре'мене”
1115

рити до мене, кажучи: 6 Тому що цей
народ не побажав силоамської води,
що тече тихо, але забажав мати царем в них Раасона, Рамелієвого сина,
7 ось через це Господь наводить на
вас сильну і велику воду ріки – асирійського царя і його славу. І він піде
на всяку вашу долину, і обійде всі
ваші міста, 8 і забере з Юдеї людину,
яка може підняти голову чи спроможна щось довершити. І його полк
буде таким, наче не помістити в
ширині твоєї країни. З нами Бог! 9
Знайте народи і підкоріться! Послухайте до кінця землі! Ви, що скріпилися, підкоріться! Бо якщо знову
сильними стаєте, то знову підкоріться! 10 Яку лиш раду врадите, її
розіб’є Господь. І слово, яке лиш
скажете, воно не встоїться у вас, бо з
нами Бог. 11 Так говорить Господь
тим, що не підкоряються сильною
рукою і ходові дороги цього народу,
кажучи: 12 Щоб часом ви не сказали
тверде. Бо все, що лиш скаже цей
народ, є твердим. Страху ж їхнього
не бійтеся ані не стривожитеся. 13
Господа сил, того освячуйте, і Він
буде тобі на страх. 14 І якщо будеш
на Нього надіятися, Він буде тобі на
освячення. *І зовсім об камінь не
спотикнешся, ані наче об камінь
падіння. Дім же Якова в пастці, і в
ямі ті, що сидять в Єрусалимі. 15
Через це численні будуть знеможені
в них, і впадуть, і будуть знищені, і
наблизяться, і підуть в полон люди,
що є в певності. 16 Тоді явними будуть ті, що запечатують закон, щоб
не навчитися. 17 І він скаже: Почекаю Бога, що відвертає своє лице
від дому Якова, і надіятимуся на
Нього. 18 *Ось я і діти, які мені дав
Бог, і будуть на знаки і чуда в Ізраїлі
від Господа Саваота, який поселився
на горі Сіон. 19 І якщо вам скажуть:
Дошукуйтеся нутра ворожбитств, які
голосять з землі, що славлять марноти і говорять з живота. Чи, отже,
не народ до Бога? Він нічого не
питається про живих і мертвих. 20 Бо
закон він дав на поміч, щоб говорили
не за цим словом, за яке не можна
дати винагороди за нього. 21 І на вас
прийде тяжкий голод, і буде, що коли
зголоднієте, засмутитеся і погане
скажете князеві і родові. І поглянуть
на небо вгору, 22 і поглянуть на
землю вдолі – і ось розпука, притиск,
і темрява, біль і туга, і сумерк, щоб
не бачити. 23 І не забракне того, хто
є в тісноті до часу.
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Глава 9
мат. 4

мат. 4

ів. 3
лук. 1
ів1. 4

Скоріше це випий, швидко зроби
*Завулоновій країні, Нефталімовій
землі. І позосталі народів, що живуть
на морі і на другому боці Йордану,
околиці Галилеї, 9,1 *народ, що ходить в темряві, побачив велике світло. Ви, що живете в країні і в смертній тіні, на вас засяяло світло! 2
Множество народу, якого Ти вивів в
радість, і розвеселиться перед Тобою,
як ті, що радіють в жнива, і так як ті,
що ділять здобич. 3 Тому що забрано
ярмо, що на них лежить, і палицю,
що на їхній шиї. Бо Він розбив палицю тих, що поганяли, як і в дні при
Мадіямі. 4 Бо вимагатимуть всяку одіж, зібрану обманою, і одіж з прибутком, і забажають, щоб і вогнем
були спалені. 5 Бо нам народилася
дитина *і нам даний був син, якого
влада була на його раменах. І його
ім’я називається – Ангел великої поради, Чудесний порадник, Бог сильний, Володар, Покірний князь, Батько будучого віку. Бо він приведе
мирних князів, і йому здоров’я. 6
Велика його влада, і його миру немає
кінця. Він сяде на Давидовому престолі і у його царстві, щоб його випростувати і підняти судом і справедливістю відтепер і довіку. Ревність
Господа Саваота це зробить. 7 Господь послав смерть на Якова, і вона
прийшла на Ізраїль. 8 І впізнає ввесь
народ Ефремовий і ті, що з погордою
і високим серцем сидять в Самарії, ті,
що кажуть: 9 Цегли впали, але ходіть, врубаємо каміння і зріжемо сикомори і смереки і збудуємо собі
башту. 10 І Бог розіб’є тих, що повстали проти сіонської гори і проти
Єрусалиму, і розсіє їхніх ворогів: 11
Сирію – зі сходу сонця і греків – зі
заходу сонця, що поїдають Ізраїль
всіма устами. Над всіма цими не відвернувся його гнів, але і ще його рука висока. 12 І народ не повернувся,
аж доки не був зранений, і не шукали
Господа. 13 І Господь забрав з Ізраїля
голову і хвіст, в одному дні великого
і малого, 14 старця і тих, що дивуються обличчям, – це влада, і пророка, що навчає беззаконне, – це
хвіст. 15 І вони будуть тими, що
блаженними називають цей народ,
що зводячи обманюють, щоб його
проковтнути. 16 Через це Господь не
зрадіє їхніми юнаками і не помилує
їхніх сиріт і їхніх вдів, бо всі беззаконні та погані, і всякі уста говорили
неправду. Над всім цим не відвернувся його гнів, але іще його рука
висока. 17 Беззаконня розгориться як
вогонь, і буде пожерте вогнем, як сухе ріщя. І загориться в лісових частях
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Глvа, џ~”
е^ пре'же [и^спїи]1, ско'ро сътвори *странњ
заё^ло'нњ, земли` неџали'мовњ [-]2. и^ про'чїи и^же при мо'ри живђщеи, и^ ѓ^бонђ`
странђ` і^ѓ^рдана, (стра'ны галиле'я ја%зы'3
комъ) ” *Лю'дїе ходя'щеи въ тмњ`, видњша
свњтъ вели'къ. живђщеи въ стра'нњ и^ [в]3
сњни см~ртнњи, свњтъ просвњтиTся на' вы”
Множа'е людїи, ја%же и^зведе` въ весе'лїе [-]4. и^
възвеселя'тся преD тобо'ю, ја%ко ра'дђющеися въ
жа'твђ, и^ ја%ко дњля'щеи коры'сть. ја%ко эTја%ться ја^ре'мъ (лежа'и на ниX)5, и^ же'злъ и^же на
выи и^хъ. же'злъ б^о погоня'ющиX расы'па [-]6,
ја%ко (и^) въ дн~и при мадїа'мњ” ЈА/ко вся'кђ ѓ^де'жђ събра'ннђю ле'стїю, и^ ри'зђ съ прибы'ткомъ и^стяжTђ. и^ въсхотя'тъ да бы'ша (и^)
ѓ^гнемъ съж#же'ны были” ЈА/ко ѓ^тро'ча роди'ся наM
сн~ъ, *и^ да'сться намъ” Є$мђже вла'сть бы'сть
на рамњ е^го” И$ нарњцаеTся и^мя е^го вели'ка совњта а^гг~лъ. [Чю'денъ совњтникъ” б~ъ крњ'покъ властели'нъ, кня'ѕь смире'нїя” эTц~ъ бђдђщаго вњ'ка]7. [приведетъ б^о]8 (мирна княѕя)9, и^ здра'вїе е^мђ. вели'ка вла'сть е^го. и^
мирђ е^го нњ'сть конца`. на престо'лњ двд~вњ, и^
на црsтвњ е^го [ся'детъ]10. напра'вити и&, и
поDя'ти [-]11 сђдом# и^ пра'вдою, эT нн~њ и^ до'
вњка. р#ве'нїе г~а саваѓ'џа сътво'ритъ с^е” Смр~ть
посла` г~ь на і^а'кова, и^ прїиде на і^и^л~я. и^ ё^вњдятъ вс^и лю'дїе е^фре'мовы, и^ сњдя'щеи въ
самарїи съ ё^коре'нїемъ, и^ высо'киM срDцеM, гл~ющемъ. пли'нџы падо'ша. н^о гряди'те да ё^сњче'мъ ка'менїе, и^ посњче'мъ ја%годи'чїе и^ смрњ'чїе, да съгради'мъ себњ` сто'лпъ” И$ поразитъ
б~ъ въста'вшая на горђ` сїѓ'ню, [и^ на і^ерsлимъ]12, [-]13 и^ враги` [и^хъ]14 расы'плеT. сирїю эT
въсто'ка слн~чнаго, и^ е'ллины эT за'пада слн~чнаго. поја^да'ющая і^и^л~я всњми ё^сты`” ѓ^ всњхъ
си'хъ не эTврати'ся ја%рость [е^го]15, но (и^) е^ще
рђка` [е^го]16 высо'ка. и^ лю'дїе не наврати'шася,
до'ндеже ја^зви'шася. и^ г~а не възыска'ша” И$ эTја%тъ г~ь эT і^и^л~я главђ` и^ ѓ'шибъ вели'ка и^
ма'ла, въ е^ді'нъ дн~ь. ста'рца и^ чюдя'щаася
лице'мъ, с^е вла'сть. и^ пррoка ё^ча'ща безако'нная, с^е ѓ%шибъ. и^ бђ'дђт# блажа'щеи людїе с^и,
льстя'ще (-)17 льстяT, ја%ко да поглотяT я&” Сего раd ю^нотами иX не възвесели'тся [г~ь]18, и^ сиро'тъ и^хъ и^ вдови'цъ и^хъ не поми'лђетъ. ја%ко
вс^и безако'нницы, и^ ѕл^и. и^ вся'ка ё^ста` гл~аша
непра'вдђ” ѓ^ всњхъ сихъ не эTврати'ся ја%рость
[е^го]19, н^о (и^) е^ще` рђка` [е^го]20 высо'ка” (-)21 РазгориTся ја%ко ѓ%гнь безако'нїе, и^ ја%ко тро'скотъ
1116
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сђхъ поја%сться ѓ^гнеM. и^ заж#же'тся в частинахъ дђбра'въскихъ, и^ поја%сть е^же ѓ%крsтъ холмъ
вс^е. ја%рости дњ'ля гн~я погори'тъ вс^я земля`. и^
бђ'дђтъ лю'дїе ја^ко ѓ^гне'мъ пож#же'ни. чл~къ (не
поми'лђеT бра'та свое^го)22. н^о ё^кло'нится на десно, ја%ко въз#а%лчетъ. і^ и^зъја%сть эT лњ'выхъ, и^
не насыти'тся. чл~къ ја^ды'и пло'ть мы'шца свое^я. иZја%сть б^о манасїи е^фре'мово, и^ е^фре'мъ манасїино. ја%ко вкђ'пњ повою'ета і^ё'дђ” (И$) въ
[всњхъ сихъ]23 не эTврати'ся ја%рость [е^го]24, н^о
(и^) е^ще` [рђка`]25 е^го высо'ка”

Глvа, і~”

д~ црs џ~і
ниQ л~з

о'ре пи'шђщимъ (непра'вдђ)1. пи'шђще бо
лђка'вая пишTђ ё^кланя'юще сђдъ ё^бо'гиX.
[и^]2 въсхища'юще сђдъ ни'щиX людїи мои^хъ. ја%коже бђдеT и^мъ вдова` на въсхище'нїе, и^ сиротA на ѓ^грабле'нїе. (что' же)3 сътворятъ въ дн~ь присњще'нїя. печа'ль б^о ва'м#
эTдале'че прїидеT. и^ к# комђ` прибњ'гнете, да
ва'мъ помо'жетъ. гдњ' ли ѓ^ста'вите сла'вђ ва'шђ, ја%ко не въпа'сти въ плњне'нїе, [и^ поD ё^бїеными падђтъ]4. [и^]5 эT всњхъ сиX не эTврати'ся ја%рость [е^го]6, н^о и^ е^ще рђка` [е^го]7 высо'ка”
Го'ре а^сљ=рїемъ, же'злъ ја%рости моея, и^ гнњвъ
е^сть в рђкђ и^хъ. гнњ'въ мои (пђщђ` на странђ
безако'ннђ)8, и^ свои^хъ людїи повелю` сътвори'ти
плњнъ и^ плњне'нїе. и^ попра'ти гра'ды, и^ положи'тї я& въ праX с^е же не та'ко помы'слитъ, и^
дш~ею не та'ко намени'тъ. н^и и^змњни'тъ ё'мъ
е^го, [-]9 ја%коже потреби'ти страны` не ма'лы. и^
а^ще рђкђтъ е^мђ, ты' ли е^си е^ді'нъ кня'ѕь, и^
речеT. нњсм# л^и взя'лъ страны`, ја%же вы'ше вављ=ло'на, и^ хала'нъ и^дњже сто'лпъ съграже'нъ бњ.
(-)10 взя'лъ е^смь а^равїю, и^ дама'скъ и^ самарїю.
ја%коже (и^) сїа взяX и^ вся страны` възмђ`” Въспла'четеся и^звая'нїи въ і^ерsлі'мњ, и^ въ самарїи,
ја^коже б^о сътвориX самарїи, и^ рђкотворе'ннымъ
ея`, та'коже сътворю` [-]11 і^ерsлі'мови и^ кђми'ромъ
е^го” И$ бђдетъ е^гда сконча'етъ г~ь вся` тва'ри в
горњ` сїѓ'нъ, и^ въ і^ерsлі'мњ *наведе'тъ на смы'слъ
вели'каго цр~я а^сљ=рїиска, и^ на высотђ` сла'вы
ѓ^чїю е^го. рече б^о, крњпостїю (си'лы моея) сътворю`, и^ премђдростїю ра'зђма (мое^го) эTи^мђ`
предњ'лы ја^зы'комъ, и^ си'лђ и^хъ плњню`, и^ сътрясђ` гра'ды насе'леныя. и^ вселе'ннђю всю` ѓ^бои^мђ` рђко'ю [мое^ю]12 ја%ко гнњздо`, и^ ја%ко ѓ^ста'вленыя ја%ица възмђ`. и^ не бђдеT никтоже и^же ё^бњжи'тъ мене`, и^л^и эTвњща'етъ м^и съпроти'внњ” Є$да просла'вится секи'ра безъ сњкђщаго ею`,
и^л^и възнесе'тся пила` безъ влача'щаго ю&. та'коже а^ще кт^о во'зметъ же'зль и^л^и дре'во, и^ не та'1117

і пожере те все, що довкруги горбів. 18 Через господній гнів згорить
вся земля, і народ буде наче спалений вогнем. Людина не помилує
свого брата, 19 але зверне направо,
бо голодуватиме, і їстиме зліва, і не
насититься людина, що їсть тіло
свого рамена. 20 Бо Манассія їстиме Ефремове і Ефрем Манасіїне,
адже разом воюватимуть проти Юди. І в усіх цих не повернувся його
гнів, але й ще його рука висока.

Глава 10
1 Горе тим, що пишуть неправду. Бо пишучи пишуть лукаве, 2
відхиляючи суд бідних і забираючи
суд бідних мого народу, щоб їм
була вдова на розкрадення і сирота
на розграблення. 3 Що ж вони зроблять в дні відвідин? Бо вам скорбота здалека прийде. І до кого прибіжите, щоб вам поміг? Де ж залишите вашу славу, 4 щоб не впасти в
полон? І вони впадуть під убитими,
і від цього всього не відвернувся
його гнів. Але іще його рука висока. 5 Горе асирійцям, палиця мого
гніву і люті є у їхніх руках. 6 Пошлю мій гнів на беззаконну країну
і накажу зробити полоненими і полоном свій народ, і побити міста, і
покласти їх у порох. 7 Ось же не
так задумає, і душею не так вважатиметься, але він змінить його ум,
щоб вигубити немалі країни. 8 І якщо йому скажуть: Чи ти є одиноким князем? 9 І він скаже: Чи не
взяв я країни, що над Вавилоном, і
Халан, де була збудована башта? Я
взяв Аравію, і Дамаск, і Самарію.
10 Так як і цих я взяв, так і заберу
всі країни. Заплачте різьблені в Єрусалимі і в Самарії. 11 Бо так, як я
зробив Самарії і її творивам, так
зроблю Єрусалимові і його божищам. 12 І буде, що коли закінчить
Господь всі діла в горі Сіон і в Єрусалимі, *на розум наведе великого асирійського царя і на висоту
слави його очей. 13 Бо він сказав:
Зроблю силою моєї могутності, і
мудрістю мого розуму заберу околиці народів, і в полон візьму їхню
силу, і стрясу заселені міста, 14 і
моєю рукою охоплю всю вселенну
як гніздо, і заберу як оставлені яйця, і не буде нікого, хто втече від
мене або скаже мені щось проти. 15
Хіба сокира прославиться без того,
що нею рубає, або пила підніметься
без того, що нею володіє? Так само, коли хтось візьме палицю чи
дерево. 16 І не так, але Господь Са-
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ваот пошле безчестя на твою честь,
і у твоїй славі загориться палаючий
вогонь. 17 І світло ізраїльське буде
на вогонь і освітить його вогнем, що
горить, і пожере речі як траву. В
тому дні 18 згаснуть гори, і горби, і
ліси, і він з’їсть від душі до тіла. І
буде, що той, хто втікає, наче той,
хто втікає від горіючого полум’я.
19 І ті з них, що залишилися, будуть в число, і дитина їх впише. 20
І буде в тому дні, що не додасться
після цього, останок Ізраїля. І ті, що
спаслися з Якова, більше не будуть
надіятися на тих, що образять їх,
але будуть надіятися на правдивого
святого ізраїлевого – Бога. 21 І останок Якова буде до сильного Бога.
22 І якщо ізраїльські сини будуть як
морський пісок, *їхній останок спасеться. Бо довершуючи і складаючи
слово правдою, 23 як скорочене слово зробить Господь в усій вселенній. 24 Через це так говорить Господь Саваот: Не бійся асирійців, мій
народе! Ви, що живете в Сіоні. Бо
поб’є тебе палицею, бо завдасть тобі рану, щоб побачити єгипетську
дорогу. 25 Бо ще трохи і спинеться
гнів, а мій гнів у їхній раді. 26 І Бог
підніме на них рану *за раною мадіяма, і його гнів по дорозі, що при
помор’ї, на дорогу, що до Єгипту.
27 І буде, що в тому дні відбереться
його час від твого рамена, і його
ярмо з твоєї шиї, і ярмо зігниє зі
створіння олії. 28 Він бо прийде до
міста Анге, і мине Маґеддао, і в
Махмасі поставить свій посуд, 29 і
мине долину, і прийде до Анге. Раму, Саулове місто, охопить страх,
30 втече ґалимова дочка, Лаіса впокорена буде, впокориться в Енатоті. 31 Жахнулася Мадемина і ті, що
живуть в Ґивині. 32 Потіште сьогодні остатися в дорозі, потіште рукою гору, сіонську дочку, і вершки,
що в Єрусалимі. 33 Ось Володар!
Господь Саваот силою стривожить
славних, і високі гордістю будуть
знищені, і високі упокоряться, 34 і
впадуть високі від меча, ліс же
впаде з високими.

Глава 11
дія. 11

1 Вийде *палиця з Єссейового
кореня і видасть цвіт. 2 І на ньому
спочине дух божий, дух мудрості і
розуміння, дух ради і сили, дух
знання і побожності. 3 Його наповнить дух божого страху. Він не судитиме за славою ані не оскаржить
за мовою, 4 але судитиме не за мовою, але оскаржить, судитиме впокореному суд і оскаржить славних
на землі. І поб’є землю словом його
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ко. н^о по'слетъ г'ь саваѓ'џъ на твою че'сть
безъче'стїе, и^ въ твое'и сла'вњ ѓ^гнь горя` възгориTся. и^ бђдетъ свњтъ і^и^л~евъ въ ѓ'гнь. и^
ѓ^свњтитъ и& ѓ^гне'мъ горя'щемъ, и^ поя'сть
ја%ко сњ'но ве'щь” Въ то'и дн~ь ё^га'снђтъ го'ры и^
хо'лми и^ дђбра'вы, и^ поја%сть эT дш~а до пло'ти”
И$ бђдетъ бњжа'и, ја%ко бњжа'нїе эT пла'мене горя'ща. и^ ѓ^ста'вшеи эT ниX бђдђтъ в число`, и^
дњтищъ впи'шеT я&” И$ бђдетъ в то'и дн~ь, не
прило'жится посе'мъ ѓ^ста'нокъ і^и^л~евъ. и^ ё^цњлњ'вшїи і^а'ковли, не бђдђтъ ксемђ` ё^пова'юще
на ѓ^би'дњвшая иX н^о бђдђтъ ё^пова'юще къ
б~ђ ст~омђ і^и^л~евђ, и%стин#номђ. и^ бђдетъ ѓ^ста'нокъ і^а'ковль къ б~ђ крњ'пкомђ” І$ а'ще бђ'дђтъ
(сн~ове)13 і^и^л~еви ја%ко пњсоk мор#скїи, *ѓ^ста'нокъ
(и^хъ) сп~сется. слово б^о съврьша'я и^ съвъкђпля'я пра'вдою, ја%ко сло'во съкраще'но сътвори'тъ
[г~ь]14 въ (все'и вселе'ннњи)15” Сего ради с^е гл~етъ
г~ь саваѓ'џъ, не бо'итеся лю'дїе мои` (эT а^сљ=рїи
живђщеи въ сїѓ'нњ)16. ја^ко жезло'мъ пора'зиT т^я,
ја^звђ б^о [наведе'тъ]17 на' тя, ја%ко ви'дњти
пђть е^гљ=петьскъ, е^ще б^о ма'ло и^ преста'нетъ
гнњвъ. н^о ја^рость моя` на совње и^хъ” И$ въста'витъ б~ъ на' ня [ра'нђ]18, *ја%ко ја%звђ мадїаMлю [-]19, и^ ја%рость е^го по пђти` и^же по помо'рїю, на пђть и^же въ е^гљ=петъ” И$ бђ'детъ в
то'и дн~ь. эTја%то бђдеT (вре'мя)20 е^го (-)21 съ
ра'мене (твоеh)22, і^ и%го (е^го эT вы'а твое^я`, и^
съгнїеT и%го эT твари е^ле'а)23” ПрїидеT б^о въ граD
а^г#га'и, и^ минеT (маге'ддаѓ)24, и^ в маXма'сњ
поло'житъ сосђ'ды своя. и^ минеT де'бръ, и^
прїидетъ въ а^г#га'и. страX прїиметъ ра'ма,
гра'дъ саё'ловъ пробњгнетъ дщи` [гали'мля]25,
покорится лаи'са, покори'тся въ е^нанаџо'џњ. ё^жасе'ся [мадеми'на]26, и^ живђщїи в (гљ=винњ)27”
Оу^тњшите дн~есь на пђти` пребы'ти. [ё^тњшите рђко'ю]28 горђ` дще'рь сїѓ'ню, и^ хо'лми и^же
въ і^ерsлі'мњ” Се` [-]29 влDка г~ь саваѓ'џъ, смятеT сла'вныя крњ'постїю, и^ высо'кїа ё^кори'зною съкрђшаTся, и^ [-]30 смиряTся. и^ падTђ высо'цїи мечеM, дђбра'ва же съ высо'кими падеTся”

криM џ~

сdђи з~

Глvа, а~і”
1

(зы'иде) *жезлъ и^с ко'рене і^ес#се'ѓ'ва, и^
цвњтъ (-)2 процвњтеT. и^ почїетъ на неM
дх~ъ бж~їи. дх~ъ премђдрости, и^ смы'сла.
дх~ъ совњта, и^ крњпости. дх~ъ видњ'нїя, и^ бл~гочестїя. и^спо'лнитъ и& дх~ъ стра'ха
бж~їя” Не по сла'вњ ѓ^сђдитъ, ни по гл~анїю ѓ^бличи'тъ. н^о ѓсђдитъ смире'нномђ сђдъ, и^ ѓ^бличи'тъ [сла'вныя]3 на земли`. и^ порази'тъ зе'млю
словесе'мъ ё^стъ е^го. *и^ дх~омъ ё^стна'ми ё^бї1118
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етъ нечести'ваго. и^ бђдетъ (препоя'санъ пра'вдою)4 въ чре'сла [е^го]5, і^ и'стинною пома'зана ре'бра
[е^го]6” *И$ напасе'тся въкђпњ во'лк# съ а'гньцемъ,
и^ ры'сь почїетъ съ ко'злищемъ, и^ (ю'нець со
льво'мъ)7 вкђпњ напасђтся. и^ ѓ^троча` ма'ло поведеT я&. и^ во'лъ и^ медвњдь вкђпњ напасе'тася,
и^ въкђпњ (племя`)8 иX бђдеT” И$ (во'лъ и^ ле'въ)9
вкђпњ зо'блета плњвы” І$ ѓ^троча` мла'до на пеще'рђ а%спиDскђ, и^ на ло'же племене а'спид#ска рђкђ
възло'жит#. и^ не сътворятъ ѕл^а, н^и възмо'гђтъ погђби'ти нико'гоже ё^ горы` ст~ыя моея.
ја%ко напо'лнися вся` ё^вњдњти г~а, ја%ко водњ`
мно'ѕњ покрыти мо'реса” И$ бђдетъ в (то'и дн~ь)10
ко'рень і^ес#се'ѓвъ, и^ въставля'е^мы владњти страна'ми. к немђ страны` надњ'ются, и^ бђ'детъ
поко'и е^го (чи'стъ)11” И$ бђдетъ в (то'и дн~ь)12 ,
приложитъ г~ь ја%ко показа'ти рђкђ свою. (и^)
възревнова'ти ѓ^стаnкђ про'чемђ людїи, е^же а^ще
ѓ^ста'нет# эT а^сљ=рїи и^ эT е^гљ=пта, и^ вављ=ло'на, и^
ефїѓпїя, и^ эT е^лами'ти, и^ эT солне'чныхъ
въсто'къ, и^ эT а^равїя” И$ воZдвигнетъ зна'менїе
въ страны`, и^ съберетъ поги'бшая і^и^л~евы. и^
расточе'нныя і^ё'дины съберетъ эT четырь ё'глъ
земли`. и^ эTи^мется рве'нь эT е^фре'ма, и^ вра'ѕи
і^ё'дины поги'бнђтъ. (и^) ефремъ не възревнђеT
і^ё'дњ, (-)13 і^ё'да не зазриT е^фремђ” И$ въсперђтъ
в# кораблихъ и^ноплемеnникъ мо'ре (и^ногдо'ю)14 повою'ютъ, і^ и^же на восто'кы слн~чныя. і^ и^дђмею и^
на моа'ва прь'вое рђцњ възло'жатъ. сн~ове же а^м#мо'ни прежде покаряTся, и^ ѓ^пђститъ г~ь мо'ре
е^гљ=пет#ско, и^ възло'житъ рђкђ свою на рњкђ`
вњтромъ преси'лномъ. и^ поразитъ на седмь де'брїи.
ја%коже ходи'ти е^мђ ѓ^бђве'нђ. и^ бђ'детъ прохо'дъ
лю'деM мои^мъ ѓ^ста'вшимъ въ е^гљ=пте. и^ *бђдеT
і^и^л~ю ја%ко и^ дн~ь е^гда и^зы'иде и^зъ (е^гљ=пта)15”

Глvа, в~і”
1

в~ мо= е~і
ўлоM рз~і
а~ параl ѕ~і
ўлоM р~д

речеши в (то'и дн~ь) блsвлю т^я г~и, и^мже
раZгнњвася на' мя. и^ эTврати` ја%рость
свою [эT мене]2 и^ поми'лова м^я” Се б~ъ
мои сп~съ мои г~ь, ё^пова'я бђдђ к немђ,
и^ не ё^бою'ся. *зане` сла'ва моя и^ хвала` (-)3 г~ь,
(-)4 быs м^и на сп~сенїе” [-]5 Почерпњте во'дђ съ
весе'лїем#, эT и^сточникъ сп~сенїя” *И$ рече'ши в
(то'и дн~ь)6, хвали'те г~а, въспо'ите и^мя е^го.
възвњсти'те въ ја^зы'цехъ сла'вная е^го, помина'ите ја%ко възнесе'ся и^мя е^го. хвалите и%мя
гн~е, ја%ко высо'кая сътвори`. възвњсти'те с^е [вс^е]7
по всеи земли`” Весели'теся и^ ра'дђитеся живђщїи в сїѓ'нњ, ја%ко възнесе'ся ст~ыи і^и^л~въ посреди тебе”
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уст, *і уб’є безбожного духом губ.
5 І буде підперезаний праведністю
по його бедрах, і правдою помазані
його ребра. 6 *І вовк пастиметься
разом з ягням, і рись спочине з козлом, і теля з левом разом пастимуться, і мала дитина їх поведе. 7 І
віл, і медвідь разом пастимуться, і
разом буде їхнє плем’я. І віл, і лев
разом їстимуть солому. 8 І мала дитина покладе руку на діру гаспида і
на ложе гаспидового племені. 9 І не
зроблять зла ані не зможуть вигубити нікого на моїй святій горі, бо
наповнилося все, щоб знати Господа, як велика вода, щоб покрити
моря. 10 І в тому дні буде Єссеєвий
корінь, і поставлені, щоб володіти
країнами. На нього надіються народи, і буде спочинок його чистий. 11
І в тому дні буде, що Господь додасть, щоб показати свою руку і
щоб заревнував інший останок народу, що лиш залишиться з Асирії,
і з Єгипту, і Вавилону, і Ефіопії, і з
еламітів, і від сходу сонця, і з Аравії. 12 І він підніме знак в країнах і
збере тих Ізраїля, що згинули, і збере розсіяних Юди з чотирьох країв
землі. 13 І забрано буде ревність в
Ефрема, і згинуть вороги Юди, і
Ефрем не ревнуватиме Юді, Юда
не завидуватиме Ефремові. 14 І полетять в кораблях чужинців по морю, колись воюватимуть і проти
тих, що на сході сонця та в Ідумеї. І
перше на Моав накинуть руки, аммонові ж сини першими підкоряться. 15 І Господь опустошить єгипетське море, і накине свою руку
на ріку сильним духом, і поб’є на
сім долин, так щоб йому ходити обутим. 16 І буде прохід моєму народові, що залишився в Єгипті. І
*буде Ізраїлеві як і день, коли він
вийшов з Єгипту.

сол2. 2

ниж. 65

мой2. 14

Глава 12
1 І в тому дні скажеш: Поблагословлю тебе, Господи! Тому що Ти
розгнівався на мене, і відвернув від
мене свій гнів, і мене помилував. 2
Ось Бог! Мій спаситель! Мій Господь! Буду надіятися на Нього і не
боятимуся. *Тому що моя слава і
хвала – Господь! Він став мені на
спасіння. 3 Зачерпніть воду з веселістю з джерел спасіння! 4 *І скажеш
в тому дні: Хваліть Господа! Оспівуйте його ім’я! Звістіть в народах
його славне! Згадуйте, що піднялося його ім’я! 5 Хваліть імя Господа! Бо Він вчинив високе. Сповістіть це все в усій землі! 6 Весeліться і радійте ви, що живете в Сіоні!
Бо Святий ізраїльський піднісся
вгору посеред тебе!

мой2. 15
пс. 117

пар1. 16
пс. 104
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Глава 13

єз. 32
ів. 2
і 3
мат. 24
мар. 13
лук. 21

пс. 137

мой1. 19
єре. 50

1 Видіння проти Вавилону, яке побачив Ісая, Амосів син, 2 піднімете
знак на горі рівнини, піднімете свій
голос. І не бійтеся, підбадьорюйте
рукою. Відкрийте, князі. 3 Я наказую, я ж їх поведу. Велетні приходять наповнити мій гнів, разом радіючи і зневажаючи. 4 Голос численних країн на горах подібний до численних країн, голос царів і зібраних
країн. Господь Саваот заповів країні
озброєною 5 прийти з землі здалека,
від кінця основи неба. Господь і озброїв його сікача, щоб знищити всю
вселенну. 6 Ридайте, бо близько господній день! І від Бога прийде знищення! 7 Через це всяка рука послабне і всяка людська душа жахнеться. 8
І посли жахнуться, і болі їх охоплять,
як жінку, що родить. І засмутяться один до одного, і жахнуться, і перемінять їхнє лице як полумінь. 9 Бо ось
приходить невиліковний господній
день люті і гніву, щоб пустою покласти всю вселенну, і з неї вигубити
грішників. 10 Бо небесні звізди, і Оріон, і все небесне творіння не дадуть
світло, *і померкне сонце, що сяє, і
місяць не дасть своє світло. 11 І заповім всій вселенній зло і безбожним
їхні гріхи. І знищу гордість беззаконних, і гордість гордих впокорю. 12 І
будуть ті, що залишилися чесними,
більше ніж золото, випробоване вогнем, і людина буде шляхетною більше ніж камінь, що з Саптира. 13 Бо
небо сколихнеться і земля затрясеться від свого дна через лють і гнів
Господа Саваота в день, коли прийде
його гнів. 14 І будуть ті, що осталися,
як серна, що втікає, і як заблукана
вівця, і не буде того, хто його збирає,
щоб повернути людину до свого народу і щоб прийшла людина до своєї
країни. 15 Бо хто лиш впаде в полон,
впокориться, і які є зібрані, впадуть
від меча. 16 *І перед ними розіб’ють
їхніх дітей, і розграбують їхні доми, і
заберуть їхніх жінок. 17 Ось я підніму проти вас мидів, які не вважають
на срібло ані не потребують золота.
18 Луки поломлять хлопців і не помилують ваших дітей, і їхні очі не
пощадять твоїх дітей. 19 І Вавилон
буде добрим і славним під халдейськими царями, *так як Бог розбив Содому і Ґомору, 20 і не буде заселеним
до вічного часу, і до них не ввійдуть
через численні покоління, ані не
ввійдуть до нього араби, ані пастухи
в ньому не спочинуть. 21 І там спочинуть звірі, і доми наповняться звуком, і там спочинуть сирини, і біси
там затанцюють, 22 і там поселяться
______
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Глvа, г~і”
идњнїе [на вављ=ло'на. е^же видњ і^са'їа
сн~ъ а^мо'совъ]1” На горњ` ра'внњ въз#дви'гнете зна'менїе, възнесете глsа свои, (и^)
не бо'итеся. поё^щаите рђко'ю, эTврьзи'те княѕи. аZ повелю`, [аZ же я& поведђ`]2. (-)3 щюдове и^дTђ сконча'ти ја%рости мое^я, ра'дђющеся
въкђпњ и^ ё^каря'юще” Глsа стра'н# мно'гъ на
гора'хъ, подобенъ стра'н# мно'гъ. гласъ цр~ь, и^
стра'нъ събра'нъ. г~ь саваѓg заповњда странњ`
въѓ^рђже'неи прїити эT земля` и^здале'ча, эT
конца ѓ^снова'нїя нб~си г~ь, и^ въѓ^рђжи` е^го (сњчца), расы'пати [всю вселе'ннђю]4” Рыда'ите бли'зъ
б^о дн~ь гн~ь. и^ съкрђше'нїе эT б~а прїидеT” Сего
ради вся'ка рђка разъслабњ'етъ и^ вся'ка дш~а
чл~ча ё^бои'тся, и^ смятђтся (послы`)5. и болњзни прїимђтъ (я&), ја%ко женњ` ражда'ющи. и^
поскорбя'тъ дрђгъ ко' дрђгђ и^ ё^жаснђтся, и^
лице и^хъ ја%ко пла'мы премњня'тъ” Се` б^о дн~ь
гн~ь безъ цњльбы` гряде'тъ ја^рости и^ гнњва,
положи'ти вселе'ннђю всю пђстђ, и^ грњшники
погђби'ти эT нея” Звњзды б^о нбsныя и^ крђжи'лїя, и^ вся` тва'ръ нбsная свњта не просия'ют#. *и^ помрьчеT слн~це въсїя'ющее и^ мsць не
дасть свњта свое^го” и^ заповњ'дњ вселе'ннњи
все'и ѕло`, и^ нечести'вымъ грњхи` и^хъ. и^ погђблю` ё^кори'знђ безако'нныхъ, и^ ё^кори'знђ презори'выхъ смирю`” И$ бђдTђ ѓ^ста'вшеи честнњ'и, паче
нежели злато пож#же'ное. и^ чл~къ честенъ бђдетъ, паче нежели ка'мень и^же эT [сапџи'ра]6”
Поколњблетъ бо ся нб~о, и^ земля` потрясеTся
и^з д#на` свое^го” ЈА/рости дњля (и^) гнњ'ва г~а саваѓ'џа, въ дн~ь е^гда` прїидетъ ја^рость е^го” И$
бђдђтъ ѓ^ста'вшеи ја%ко сернъ бњжA и^ ја%ко ѓ^вца` заблђди'вши. и^ не бђдеT събира'ющаго (и&).
ја%коже чл~кђ в люd своя ѓ^брати'тися, и^ чл~кђ
въ странђ` свою прїити. и^же б^о а^ще плњни'тся повине'тся. і^ и^же събра'ни сђть мечемъ
падђтъ. *и^ ча'да и^хъ преD ними разбїютъ. и^
домы` и^хъ плњня'тъ, и^ же'ны и^хъ по'имTђ” Се`
а^зъ въста'влю на вы ми'ды, (и^ не мњнятъ)7
сребра` ни зла'та требђюT” стрњле'нїе ю'ношеско
съкрђша'тъ, и^ ча'дъ вашихъ не поми'лђютъ.
и^ не (пощади'та ѓчи и^хъ ча'дъ [твоиX]8)9” и^
бђдетъ вављ=ло'нъ (добрыи и^ сла'вныи)10 поD цр~и
халде'иски. *ја^коже расы'па б~ъ содомђ и^ гомо'рђ,
(и^) не насели'тся въ вњчное время. и^ не вни'дђтъ в (ни'хъ)11 до многъ рожде'нїи, ни вни'дђтъ во'нь а^равля'не, и^ пастђси` не почїютъ
в немъ” И$ почїютъ т^ђ ѕвњрїе, и^ напо'лнятся домо'ве гласа. и^ почїютъ т^ђ сљ=рины, и^
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бњ'си т^ђ въс#пля'шђтъ. и^ ѓ^нокен#таљ=ры т^ђ въселя'тся, и^ въгнњздя'тся е^же'ве в домо'хъ и^хъ”

онокентаври, і їжаки загніздяться в
їхніх домах.

Глvа, д~і”

Глава 14

коро и%детъ и^ не ё^меDлит#. и^ поми'лђетъ
г~ь і^а'кова. и^ съберет# е^ще` і^и^л~я, и^ почїеT
на земли` свое'и. и^ прихо'дниk приложи'тся
(-)1 къ домђ` і^а'ковлю. и^ по'имђтъ я&
страны`, и^ въведђтъ [я&]2 въ мњсто и^хъ и^
преи^мTђ, и^ ё^мно'жатся на земли` бж~їи в рабы` и^
рабы'ня. и^ бђдђтъ плњнени плњни'вшеи я&, и^
владњти бђдTђ ѓ^бладавшеи и^ми. и^ бђдетъ в
(то'и дн~ь)3, покои'тъ т^я [г~ь]4 эT болњзнї и ја%рости твое'я, и^ эT рабо'ты жесто'кїя, е^ю^же рабо'тасте и^мъ” И$ прїиметъ (приTчю)5 сїю на цр~я
вављ=лоньска, и^ речеши въ (то'и дн~ь)6, ка'ко почи`
въземля'и. и^^ почи` пот#щава'яи” съкрђши б~ъ ја^ремъ грњшничъ, ја^реM кня'ѕь пораѕи` въ странђ`
ја%ростїю, (и^) ја%звою беZ и^сцњленїя. поража'я
странђ` ја%звою ја%рости. е^ја%же не пощадњ почи`
ё^пова'ющи” Вс^я земля да вопїетъ съ весе'лїемъ. и^ (сла'ва дђбравы)7 да ся възра'дђетъ до
тебе`, и^ смрњчїе дђбра'вы [речеT]8. эTнелњ же (-)9
ё^спе`, не възы'иде посњка'яи насъ” А/дъ до'лњ
раз#гнњ'вася срњтъ т^я. въста'ша с тобо'ю вс^и
щђдове ѓ^блаDшей зеMле'ю” (І$) и'же въста'ша эT прsтолъ свои^хъ вс^и цр~їе стра'ньстїи. вс^и эTвњща'ютъ и^ рекђтъ тебњ`, и^ т^ы плњне'нъ е^си ја^коже и^ м^ы, (и^) въ наs [-]10 намњненъ е^си” (И$) сни'де [-]11 (сла'ва твоя въ а%дъ)12, мно'гое (веселїе
твое)13. поD тобо'ю посте'летъ гно'и, и^ покроv
тво'и че'рвь” Ка'ко ся спаде съ нб~се деnница, (въсходя'щїа заё%тра)14. съкрђшися на земли`, пђща'яи къ всњмъ странаM” Ты б^о рече въ ё%мњ
свое^мъ. на' нб~о възы'идђ, (и^) вы'ше ѕвњздъ [нбsныхъ]15 поста'влю прsтлъ сво'и. [и^]16 сядђ на горњ` высоцњ, на гора'хъ высока'хъ ја%же на сњ'веръ.
възыидђ вы'ше ѓ%блакъ” [и^]17 бђдђ ра'венъ вы'шнемђ” Нн~њ же во а%дъ сни'деши, и^ въ ко'ренїе
зеMли`” [И$]18 ё%зрњвшеи тя въчюдяTся ѓ^ тебњ и^
рекђтъ. се'й чл~къ и^же разгнњва` [вс^ю]19 зе'млю,
потряса'яи цр~я. порњва'яи вселе'ннђю вс^ю, (-)20
грады расы'па (и^) плњненыхъ не разDрњши” Вс^и
цр~и страньстїи ё^спо'ша в чести. (и^) чл~къ въ
домђ` свое^м#. а^ ты` повръжешися въ гора'хъ ја%ко
мр~твецъ. похђленъ съ мно'гими мр~твъцы и^сњче'ными мечемъ. съходя'щимъ во а%дъ” ЈА/коже
(и^) ри'за въ кро'ви намо'чена не бђдетъ чи'ста.
та'коже и^ т^ы не бђ'деши чи'стъ, зане` зе'млю
мою` погђби`, и^ лю'ди моа` и^зби. не пребђ'деши
въ вњ'чное вре'мя” Племя` ѕло'е ё^готови` ча'да
своя на ё^бїе'нїе, грњхи` эTц~а твое^го, да не въс1121

22 Скоро приходить і не забариться. 14,1 І Господь помилує Якова і ще збере Ізраїля, і той спочине на своїй землі, і приходько пристане до дому Якова. 2 І візьмуть їх
країни і введуть їх до їхнього місця, і приймуть і розмножаться на
божій землі в рабів і рабинь. І будуть полоненими ті, що їх полонили, і володіти будуть ті, що ними
володіли. 3 І буде, що в тому дні
Господь дасть тобі спочинок від
болів і твого гніву і від тяжкого
рабства, яким ви їм послужили. 4 І
він візьме цю притчу над вавилонським царем, і скажеш в тому дні:
Як спочив вимагач і спочив той, що
наганяв? 5 Бог знищив ярмо грішних, ярмо князів, 6 побив країну
гнівом і невиліковною раною. Побиваючи країну раною гніву, яку не
пощадив, 7 він спочив впевнено.
Хай вся земля закричить з веселістю! 8 І слава лісу хай тобою зрадіє,
і смереки лісу скажуть: Відколи ж
він заснув, не вийшов той, хто нас
рубає. 9 Вдолі ад розгнівався, зустрівши тебе, встали з тобою всі велетні, що володіли землею, і ті, що
встали зі своїх престолів, всі царі
народів. 10 Всі відповідатимуть, і
скажуть тобі: І ти є полоненим, так
як і ми, і до нас ти причислений. 11
І зійшла твоя слава до аду, твоя велика веселість. Під тобою розстелений гній, і твоє покриття – черв’як.
12 Як з неба впала рання зоря, що
сходить вранці, розбитий об землю
той, що посилає до всіх країн. 13
Бо ти сказав у своїм умі: Піднімуся
до неба, і поставлю свій престіл вище від небесних зірок, і сяду на високій горі, на високих горах, що на
півночі, 14 піднімуся понад хмари,
і буду рівний Всевишньому. 15 Тепер же зійдеш до аду і до коріння
землі. 16 І ті, що тебе побачать, будуть тобою здивовані, і скажуть:
Це чоловік, що розгнівив всю землю, що сколихнув царів, 17 розігнав усю вселенну, вигубив міста і
не звільнив полонених. 18 Всі царі
країн заснули в пошані, і людина у
своїм домі. 19 А ти будеш кинутий
в горах як мертвий, зогиджений з
багатьма мертвими, вигубленими
мечем, що сходить до аду. Так як і
одіж намочена в крові не буде чистою, 20 так і ти не будеш чистий,
тому що ти знищив мою землю і
вибив мій народ. Не останешся на
вічний час. Погане плем’я 21 при-
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готувало твоїх дітей на вигублення,
гріхи твого батька, щоб вони не встали і не успадкували собі землю і заповнили землю війнами. 22 І повстану
проти них, – говорить Господь Саваот, – і вигублю їхнє ім’я, і останок,
і плем’я. Це говорить Господь: 23
Поставлю Вавилон пустинею, щоб
загніздилися їжаки. І буде на ніщо. І
зроблю його глиною, ямою на знищення. 24 Так говорить Господь Саваот: Так як Я сказав, так і буде. І так
як Я врадив, так і буде встановленим,
25 щоб вигубити Асирію на моїй землі і на моїх горах, і будуть на потоптання, і забереться з них їхнє ярмо, і
їхній тягар з їхніх рамен буде забраний. 26 Це рада, яку врадив Господь на всю вселенну. І це висока
рука над усіма народами вселенної.
27 Бо хто знищить те, що Бог врадить? І хто відверне його високу руку? 28 *В році, в якому помер цар
Ахаз, було це слово: 29 Не радійте
всі чужинці, бо знищено ярмо того,
що вас б’є. Бо з насіння зміїв вийде
покоління гаспидів, і їхнє покоління
вийде – змії, що літають. 30 І бідні
пастимуться Господом, бідні і люди
спочинуть в мирі. І Він знищить голодом твоє плем’я і вигубить твій
останок. 31 Плачте, міські брами!
Хай закричать міста в замішанні! Всі
чужинці! Бо дим приходить з півночі,
і не може бути обмани. 32 Що ж відповідатимуть князі країн? Бо Господь
заснував Сіон. І через Нього спасуться впокорені в народі.

Глава 15

єре. 40
єз. 7

1 Слово проти моавитської землі.
Вночі згине моавитська земля, бо
вночі згине моавитське місто. 2 Плачте в собі, бо згине і Аодивон, в якому
ваш жертовник. Підіть плакати туди
до моавитського Наваива. *Плачте,
лисина на всякій голові, – всі рамена
відрубані. 3 На його вулицях підпережіться в мішковини і плачте на
його дахах і на його вулицях, і на
його роздоріжжях всі заридають з
плачем. 4 Бо Есевон закричав і сказав: Куди було чути його голос? Через це моавитські бедра кричать: Її
пізнає душа. 5 Серце моавитської
землі кричить в собі до Сиґора, бо є
трилітньою теличкою. Плачучи ж
піднімуться на підйомі, що до тебе,
аронимовою дорогою, кричить знищення і трясіння. 6 Невримова вода
буде пустинею, і її трава пропаде, бо
не буде зеленої трави. 7 Чи так має
спастися? Бо наведу на арабську долину і її візьму. 8 Бо злучився крик
моавитських околиць з криком ага________
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танTђ и^ (прича'стятъ с^и зе'млю)21, и^ напо'лнятъ зе'млю ра'ти. и^ въста'нђ на' ня гл~етъ
г~ь саваѓ'џъ. и^ погђблю` (и^мя и^хъ)22 и^ ѓ^ста'нокъ и^ (племя)23” Се^ гл~етъ г~ь. (-)24 положђ
вављ=лона пђ'ста ја%ко въгнњзди'тися е^жемъ, и^
бђ'детъ нивочто'же. и^ положђ` и& бре'нїю пождь
в па'гђбђ” Се^ гл~етъ г~ь саваѓ'џъ. ја%коже гл~ахъ
та'ко (и^) бђ'детъ. и^ ја%коy совњща'хъ, та'ко (и^)
ё^ста'вится” ЈА/ко погђби'ти а^сљ=рїю на земли`
мое'и и на гора'хъ мои^хъ, и^ бђ'детъ въ попра'нїе. и^ эTи'мется эT нихъ ја^ре'мъ и^хъ, и^ бре'мя иX эT ра'ма [иX]25 эTи'меTся” Се'и совњтъ и^же
совњща` г~ь на вселе'ннђю всю`. и^ с^и рђка` высо'кая на вся` страны` вселе'ныя. е^же б^о (совњщаеT
б~ъ)26, кт^о разори'тъ, и^ рђкђ [е^го]27 высо'кђю
кт^о эTвратиT” *Въ лњто в не'же ё%мре а^ха'зъ
цр~ь. бы'сть сло'во с^е. не ра'дђитеся вс^и и^ноплеме'нницы. съкрђши б^о ся ја%ре'мъ поража'ющаго
в^ы. эT (племе'не)28 б^о змїина и^зы'идет# поро'дъ
а^спидьскъ, и^ поро'дъ и^хъ и^зы'идетъ змїя
паря'ща” И$ напасђтся ё^бозїи [гм~ъ]29. ни'щїи
же чл~цы въ ми'рњ почїютъ. (и^) потребиT (-)30
гладомъ (племя`)31 твое, и^ ѓ^ста'нокъ тво'и
и^збїетъ” Пла'читеся вра'та граDная, да възопїютъ гра'ды възмятенїи. и^ноплеме'нници
вс^и ја%ко ды'мъ эT сњ'вера и^детъ, и^ нњсть
(л#зњ) бы'ти. (-)32 чт^о ли эTвњща'ютъ кня'ѕи
стра'ньстїи, ја%ко г~ь ѓ^снова` сїѓ'на. и^ тњмъ
сп~сђтся смире'нїи въ лю'дехъ”

в~ параl к~и

Глvа, е~і”
Сло'во на моа^виTскђю зе'млю”
о'щїю поги'бнетъ моа^виTска земля`, но'щїю б^о поги'бнеT граD моа^витьскь. пла'читеся въ себњ`, поги'бнетъ б^о (лаѓ^диво'нъ)1, в неMже требниk вашъ. та'мо
възы'дњте пла'катися къ наваљ=вђ моа^вљ=тъскђ” *Пла'читеся, на все'и главњ` плњшъ, вс^я
мы'шца ѓ^сњ'чены. на стогнаX е^го препоя'шетеся въ ја^ри'ги. и^ въспла'четеся на храми'нахъ
е^го, [и^ на ё%лицахъ е^го]2, и^ на распђтїи е^го
вс^и (възрыда'ютъ)3 съ пла'чеM. ја%ко возопи е^сево'нь, и^ [гл~а]4. до'ндеже [-]5 ё^слы'шася гла'съ
е^го” Сего ради чресла` моа^виTска въпїю'тъ, дш~а
е^я` ё^вњсть. срDце моа'витьскїя въпїетъ в
не'и до сиго'ра. ю^ница б^о е^сть третиа^ки Въ вошествїи же е^же к тебњ пла'чющеся възыдTђ
пђтемъ а^рони'млем#, въпїетъ сътренїе и^
трђсъ. вода` [неври'мля]6 пђста бђ'детъ, и^
сњ'но е^я` ѓ^скђдњ'ет#, сњ'на бо ѕе'лена не бђдеT”
е^да си'це хо'щетъ спасе'нъ бы'ти” Наведђ бо на
1122
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де'брь а^ра'вскђ и^ во'змTђ ю& съвокђпи б^о во'пль прењлъ моа^витьскь, (съ а^галимлемъ)7, и^ пла'чь ея`
до кла'дяѕя (е^сали'мля)8. вода` рем#мо'ня напо'лнится кро'ви. наведђ` б^о на рем#мо'на а^равляны, и^
(во'змђть племя`)9 моа'вле, и^ а^рїилево. и^ (прокъ
а^дамо'нь)10, пђщђ а^ки гаD на' землю”

Глvа, ѕ~і”

і^е^реM м~и

і^е^реM м~и

да` камы'къ пђстъ е^сть гора` сїѓ'ня.
бђ'деши б^о а^ки пти'ца въсперђщи птиu.
эTја^ть дщ^и моа'вля (прохоd а^рно'ни)1 боле
совњщава'ите. сътворя'ите кро'въ желя'
е^я` прsно въ плаDнђю тмђ` пробњгнђтъ, ё^жAснђшася. е^да` [и^спе'рва]2 ѓ^бита'ютъ тебњ` ё^бњ'зи моавли бђ'дђтъ въ покрове'нїе вам#, эT
лица` прогоня'ща ја%ко эTја%ся по'мощь твоя`. и^
кня'ѕь погиба'етъ попира'яи на земли`. і^ и^спра'вится съ ми'лостїю прsтлъ, и^ ся'детъ на
не'мъ съ и^стинною въ хра'мњ двд~вњ сђдя` и^
възыска'я сDђ, и^ подвижа пра'вдою” Слы'шахомъ
ё^кори'знђ моа'влю, ё^коре'нъ бы'сть ѕњ'ло. презо'рь
эTвръже, не та'ко воlхвова'нїе твое не та'ко.
*въспла'чеTся моа'въ, въ моа'витьстњи б^о вси`
воспла'чюTся живђщи. и%мже (въсхотњ)3 поё^чи'ши, и^ не ё^срамля'ешися. [дњти]4 е^сево'ня,
пожелњ'ютъ винограD севама'нь. пожира'ющеи
(сратны`)5, попорете` виногра'ды е^го до наа^зира
не съвокђпи'теся. попла'ваите пђсты'ню, пђщенїи ѓ^ста'ша прои^до'шA (-)6 пђсты'ню. сего ради въспла'чюTся, ја%ко пла'чь (нази'ревъ)7 виногра'дъ севама'нь. дђ'бїе ти посече е^сево'нь, и^ е^леа'ли. ја%ко на жа'твђ [твою`]8 и^ на и^манїе винђ`
(-)9 поперђ (е&), и^ вс^е падеTся” и^ *въздви'гнется
ра'дость и^ весе'лїе эT виногра'да (и^хъ)10, и^ въ
виногра'дехъ твои^хъ не възра'дђюTся. и^ не
и^згнетђтъ вина` въ тњсцњх#, преста'ло б^о
е^сть” Сего ради чре'во мое` на моа^ва а^ки гђ'сли
въз#гласитъ, и^ ё^тро'ба моа` а^ки граD и^же
понови`. и^ бђдетъ ја%ко срамля'тися тебњ,
ја%ко трђ'дися моа'въ ѓ^ требницњхъ. и^ вни'детъ въ сотворе'нныя рђка'ма еа` ја%ко помоли'тися, и^ не возмо'жетъ и^зба'вити е^го” Се сло'во
е^же гл~а г~ь на моа'ва. е^гда (же)11 гл~а и^ н~нњ
гл~ю. въ тре'хъ лњтеX лњтъ нае%мника, похђ'лится слава моа'вля въ все'мъ бога'тьствњ
мно'ѕњ. и^ ѓ^ста'виTся ё^мненъ и^ безъ че'сти”

Глvа, з~і”
Сло'во е^же на дама'скъ”
е^ дама'скъ во'змется эT граD и^ бђдетъ
въ паде'нїе ѓ^ста'вленна въ вњ'къ, в ло'же па'стваM и^ въ поко'и. и^ не бђ'деT гоня'щаго. и^ къ семђ` не бђдетъ тве'рди
1123

лимовим, і його плач аж до есда
лимської криниці. 9 Реммонова вода
наповниться кров’ю, бо наведу арабів на Реммон. І заберуть моавське,
аріїлове плем’я. І те, що зосталося з
Адамона, 16,1 пущу наче гадину на
землю.

Глава 16
Чи сіонська гора є пустим каменем? 2 Адже ти будеш як пташеня
птаха, що відлетіло. Моавова дочка
забрала арноновий перехід. 3 Ще
більше змовляйтеся, постійно робіть покриття її плачу. Вони втечуть
в полудневу темряву, жахнулися. Хіба від початку 4 замешкають в тобі?
Моавові втікачі будуть вам на покриття від лиця переслідувача, бо забрано твою поміч, і гине князь, що
топтав по землі. 5 і з милосердям випрямиться престіл, і сяде на ньому з
правдою в хаті Давидовій, судячи, і
шукаючи суду, і піднімаючи правдою. 6 Ми почули про моавовий докір, він був дуже впокореним, відкинув зарозумілість. Не так твоє чаклунство, 7 не так. *Заридає моав у
моавитській землі, бо заридають всі,
що живуть. Це побажавши повчиш і
не засоромишся. 8 Есевонські діти пожаліють севаманський виноградник.
Ви, що пожираєте бійців, потопчете
його виноградники до Назира, він не
збереться. Блукайте пустинею. Послані були полишені, вони перейшли
пустиню. 9 Через це заплачуть, севаманський виноградник наче назирів
плач. Дуби тобі порубав Есевон і Елеали, як на твої жнива і на збирання
винограду його потопчу, і все впаде.
10 І *підніметься радість і веселість з
їхніх виноградників, і в твоїх виноградниках не радітимуть і не витискатимуть вино в винотоках, бо воно
спинилося. 11 Через це моє лоно проти моава, він видасть звук як гуслі, і
моє нутро як місто, яке Ти відновив.
12 І буде що ти засоромишся, бо моав трудився жертовниками, і ввійде
до зроблених його руками, щоб помолитися, і не зможе його спасти. 13
Це слово, яке сказав Господь проти
моава, коли ж промовив. 14 І тепер
говорю: В трьох роках років наємника обезчеститься моавова слава в
усьому великому багатстві. І він буде
покинутий, малий числом і без честі.

Глава 17
1 Слово, що проти Дамаску.
Ось Дамаск забереться з міст і буде на падіння 2 залишений на віки, на
ложе стад і на спочинок, і не буде
переслідувача. 3 І він більше не буде
твердинею, щоб втік туди Ефрем, і
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більше не буде царства в Дамаску і
останку сирійського, бо ти не є кращий від ізраїльських синів і їхньої
слави. Так говорить Господь Саваот:
4 Буде, що в тому дні померкне слава
Якова, і сильні його славою затрясуться. 5 І буде так, наче б коли хто
зібрав жнива, що стоять, і жне насіння колосся, і буде так, наче б хто
зібрав колосся в черствій долині; 6 і в
ній зостане стерня чи наче плоди оливкового дерева, два або три на високому вершку, або чотири чи п’ять
залишаться на його галузках. Це говорить Господь Бог ізраїльський! 7 В
тому дні людина надіятиметься на
Того, хто його створив. І його очі глядітимуть на Святого ізраїльського 8 і
не будуть надіятися на жертовники ані на діла їхніх рук, яке зробили їхні
пальці, і не побачать їхніх лісів ані їхніх гидот. 9 В тому дні твої міста будуть покинутими, такими як їх залишили аморреї і евеї від лиця ізраїльських синів. І будуть порожніми, 10
тому що ти покинув Бога – твого спасителя і ти не згадав Господа – твого
помічника. Через це насадиш невірний сад і невірне насіння. 11 Адже в
тому дні, в якому насадиш, заблукаєш. Якщо ж насадиш вранці, то зацвіте в жнива. І в якому дні дасть насліддя? Бо так як батько, людина
дасть насліддя синам своїм. 12 Горе
множеству численних країн, вони
хвилюються як море. Так само він
стривожиться, бо і південь численних країн зашумить як вода. 13 Численні народи як багато води, як великі води, що сходять зі силою. І йому погрозить, і його далеко пожене, як
полови порох, тих, що віють проти
вітру, і як порох коліс, несений бурею. 14 При вечорі буде плач, і перед
ранком – і його не буде. Це частка
тих, що вас полонили, і частка насліддя, що вас одержали в насліддя.

ја%ко въбњгнђти е^фремђ. и^ къ семђ` не бђ'детъ црsтво въ дама'сцњ, и^ (прокь сирь)1, нњси б^о ты` ё%н#ше сн~въ і^и^л~евъ, и^ сла'вы и^хъ” Се
гл~етъ г~ь саваѓ'џъ. бђдетъ въ (то'и дн~ь)2,
поме'рькнетъ сла'ва і^а'ковля. и^ си'лная сла'вы
е^го потрясђтся” И$ бђ'детъ ја%ко е^гда` кт^о
събира'етъ жа'твђ стоа'щђ, и^ сњмя кла'съ
пожина'етъ. и^ бђ'детъ ја%коy е^гда` кт^о събира'етъ кла'сы въ де'бри твердњ, и^ ѓ^ста'нетъ
в не'и сте'блїе. и^ли а^ки зе'рна масли'чна дв^њ
и^л^и г~ на концы высо'цњ, и^л^и четы'ри и^л^и
пя'ть на вњтви ея` ѓ^ста'нђтъ” Се гл~етъ
г~ь б~ъ і^и^л~евъ. в то'и дн~ь ё^пова'я бђ'детъ
чл~къ къ сътво'ръшемђ и&. (и^)3 ѓ'чи е^го къ
ст~мђ і^и^л~евђ во'зрятъ. и^ не бђдђтъ ё^пова'юще къ требникомъ, н^и дњ'лы рђкђ и^хъ е^же
сътвори'ста прьсты и^хъ. и^ не ё%зрятъ дђбравъ иX, н^и гнюсныX и^хъ” Въ то'и дн~ь бђ'дђтъ
гра'ди твои` ѓ^ста'влени. ја%коже ѓ^ста'виша и& а^мор#реи і^ ељ=веи эT лица` сн~въ і^и^л~ев#, и^ бђдђтъ
пђсти” Зане` ѓ^ста'ви бг~а сп~са твое^го, и^ г~а по'мощ#ника твое^го не помянђ`. сего ради насади'ши саD невњренъ, и^ сњмя невњрно. вон#же б^о
дн~ь а^ще насади'ши заблђди'ши” А$ще л^и заё%тра насади'ши т^о процвњтеT на жатвђ, и^ во'ньже дн~ь причастиT, (-)4 а^ки эTц~ь (б^о) чл~къ причастиT сн~ы своя`” ЭO лю'те мно'жествђ страn
мно'гъ а^ки мо'ре мятяся, та'коже ся смятеT. и^ ю'гъ (б^о) страn мно'гъ ја^ко вода` воZшђмиT, а^ки множество во'дъ ја^зыцы мнози, а^ки
во'ды мно'ги нђди'ми сходя'ще. и^ запретиT е^мђ,
и^ дале'че (проженеT и&)5. а^ки праX плњвныи вњ'ющиX
проти'вђ вњтрђ, и^ ја%ко праX ко'лныи бђ'ря
възнося'щи” К ве'черђ бђдеT же'ля, (и^) преже заё%трины. и^ не бђдеT сїя ча'сть плњни'вшиX в^ы.
и^ жре'бїи причасти'вшихъ ва'съ”

Глава 18

Глvа, и~і”

1 Горе землі, якої крила кораблів
по другому боці мирської рік, 2 що
посилає послів по морю, і послання
послані поверх води. Бо легкі посли
підуть до високої країни і до чужого і
страшного народу. Хто по їхьому
другому боці? Країна нездолана і потоптана. Тепер ріки землі, 3 все, як
заселена країна, заселене буде, їхня
країна підніметься від гори як знак,
почується як голос труби. 4 Бо так
мені сказав Господь: Певність буде у
моєму місті, як полуденне світло спеки, як хмара роси в день жнив, і буде
5 перед жнивами, коли закінчиться
цвіт і зелене гроно видасть кислий
цвіт. І він збере малі китиці серпом, і
відкине, і порубає галузки, 6 і ос-

о'ре земли` е^я'же кора'бльная кры'ла ѓ^бо'нђ
странђ` (рњки` мљ=рьски)1. пђща'яи по'
морю послы`, и^ кни'ги по'сланныя ве'рхђ
воды`. по'идђтъ б^о вњ'стницы ле'гцы къ
странњ` высо'цњ и^ къ (лю'демъ стра'нномъ)2 и^
стра'шноM. кт^о (-)3 ѓ^бо'нђ странђ` (и^хъ) страна
не причаща'ема и^ попра'на” Нн~њ рњки земныя
вс^я а^ки страна` насе'лена насе'лится. страна`
и^хъ а^ки зна'менїе съ го'ръ въз#дви'гнется. а^ки
(гла'съ трђбы`)4 ё^слы'шанъ бђ'детъ” ЈА/ко та'ко
[м^и рече]5 г~ь. ё^тверженїе бђдеT въ мое^мъ градњ. а^ки свњтъ зно'я полђденьнаго. (-)6 а^ки ѓ%блакъ ро'сныи въ дн~ь жа'твы. (и^) бђ'детъ пре'же жа'твы е^гда` сконча'ется цвњтъ. и^ гре'знъ
1124
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зе'ленъ процвњте'тъ цвњтъ ки'селъ. и^ ѓ^бъе'млеT
грезны ма'лыя се'рпомъ. и^ ло'зїе эTвръжетъ и^ посњчет#, и^ ѓ^ста'витъ въкђпњ п#тицамъ нбsнымъ
и^ ѕвњ'ремъ зе'мныM. и съберђтся на' ня пти'ца
нбsныя, и^ вс^и ѕвњрїе земли на'нь прїидђтъ” Въ
то` вре'мя принесђтся да'рове г~ђ саваѓ'џђ, эT лю'дїи
ско'рбныX и^ посњче'ныX. и^ эT лю'дїи вели'киX, эT нн~њ и^ въ
вњ'чное время. страна` надњ'ющися и^ попра'на, ја%же
е^сть въ ча'сти рњчнњи земля своея`. на мњсте
и^дњже и%мя г~а саваѓ'џа, въ горњ` сїѓ'нњ”

Глvа, џ~і”
Видњнїе на е^гљ=пта”
е^ г~ь сњди'тъ на ѓ%блацњ ле'гцњ. и^ прїидетъ въ е^гљ=петъ, и^ потрясђтся рђка'ми сътворе'нїи (вс^и) е^гљ=пет#стїи эT
лица` е^мђ, и^ срDца и^хъ покаря'тся в ни'хъ,
и^ въста'нђтъ е^гљ=птя'не на е^гљ=птя'ны. и^ въѓ^рђжи'тся чл~къ на бра'та свое^го, и^ чл~къ на
бли'жняго свое^го. [и^ въста'нетъ]1 гра'дъ на
гра'дъ. и^ зако'нъ на зако'нъ. и^ възмяте'тся
дх~ъ е^гљ=пет#скъ в ни'хъ, и^ совњтъ и^хъ расы'плю” И$ въпро'сятъ бого'въ своиX и^ кђми'ръ и^хъ,
и^ глася'щихъ эT земля`, и^ влъхвова'нїи эT ё^тро'бы. и^ преда'мъ е^гљ=петъ в рђцњ чл~чи властелемъ жесто'комъ, и^ цр~и жесто'цы ѓ^блада'ютъ и%ми” Се гл~етъ г~ь саваѓ'џъ. и^ пїю'тъ е^гљ=пти во'дђ ја%же на помо'рїи, а^ рњка` ѓ^скђдњ'етъ и^ по'схнетъ. и^ ѓ^скђдњ'ютъ рњ'ки, и^ рвени'ца рњ'чныя, и^ по'схнетъ ве'сь со'нмъ во'дныи. и^
въ всякомъ лђ'ѕњ тро'стнњмъ и^ си'тнњмъ, и^
лђ'чїе зеле'но, (и^) все е^же ѓ%крsтъ рњки`, и^ вс^е
сњ'емое рњко'ю по'схнетъ вњтренымъ расыпа'нїемъ. и^ въздохнђтъ рыбарїе (-)2 вси в#мещђщеи
мрежа в рњкђ, и^ вме'щђщеи не'воды, и^ вме'щђщеи ѓ^ме'ты въжделњ'ютъ” И$ стђдъ прїимђтъ дњлающая ле'нъ (-)3, и^ дњлающая (синетђ`)4. и^ бђ'дђтъ сновђю^щеи (-)5 съ болњзнїю,
и^ (-)6 [творя'щеи ѓ^ловинђ]7 попекђтся, и^ (поболя'тъ дш~а и^хъ)8. и^ ё^роди'ви бђ'дђтъ кня'ѕи
(џанеѓ'ви)9, (и^) мђ'дрїи (цр~евы совњтницы)10, (совњты)11 и^хъ ѓ^бъю^родњ'ютъ” Ка'ко речете` цр~ю
сн~ове смы'сленыхъ, вы сн~ове цр~ь первыхъ. гдњ
сђть [-]12 мђдрїи твои, да т^и совњстя'тъ, и^
да рекђтъ. чт^о съвњща г~ь саваѓ'џъ на е^гљ=пта” ѓ^скђдњша княѕи (џане'ѓви)13, и^ възнесо'шася княѕи меMфи'т#стїи, и^ прельстятъ е^гљ=пта
по племе'немъ. г~ь [-]14 чрьпа и^мъ дђх'ъ прельще'нїя. и^ прельсти'ша е^гљ=пта всњми дњлесы`
и^хъ, ја%коже прельща'ется пїа'ныи, і^ и^зблева'выи
воспяT” и^ не бђ'детъ е^гљ=птя'номъ дњ'ла, е^же
бы сътвори'ло главђ` и^ ѓ'шибъ. (ре'кше) нача'1125

тавить разом небесним птахам і звірам землі. І зберуться проти них
небесні птахи, і всі звірі землі
прийдуть проти нього. 7 В тому
часі будуть принесені дари Господеві Саваотові з пригнобленого і
порубаного народу і від великого
народу, відтепер і на вічний час.
Країна тих, що надіються, і є
потоптана, що є в частині ріки
своєї країни, на місце, де є ім’я
Господа Саваота, в горі Сіон.

Глава 19
1 Видіння проти Єгипту.
Ось Господь сидить на легкій
хмарі і прийде до Єгипту, і затрясуться всі єгипетські, руками зроблені, божки від його лиця, і їхні
серця в них будуть впокорені. 2 І
єгиптяни повстануть проти єгиптян, і озброїться чоловік проти свого брата і чоловік проти свого ближнього, і повстане місто проти міста
і закон проти закону. 3 І дух єгиптян жахнеться в них, і розкину їхню раду. І запитають своїх богів і
своїх божків, і тих, що голосять з
землі і чародійством з нутрощів. 4 І
видам Єгипет в людські руки –
жорстоким володарям, і жорстокі
царі пануватимуть над ними. Так
говорить Господь Саваот! 5 І єгиптяни питимуть воду, що при морі, а
ріка пропаде і висохне. 6 І не стане
рік і річних ровів, і посохне ввесь
збір води в усякому лузі тростини і
папіруса. 7 І зелена трава, і все, що
довкруги ріки, і все, що посіяне
при ріці, посохне спалене вітром. 8
І застогнуть всі рибалки, що закидають мережу до ріки, і ті, що кидають сіті, і ті, що закидають неводи, сповняться бажання. 9 І сором
охопить тих, що виробляють льон, і
тих, що виробляють синє полотно,
10 і з болем будуть ті, що тчуть, і
будуть журитися ті, що роблять
міцний напиток, і їхні душі болітимуть. 11 І безумними будуть танеосові князі, і мудреці – царські радники дурними стануть від їхніх порад. Як скажете цареві, сини розумних, що ви сини перших царів? 12
Де є твої мудрі? Хай тобі сповістять і хай скажуть, що врадив Господь Саваот проти Єгипту. 13 Не
стало князя в Танеосі, і вгору піднялися володарі Мемфіса, і обмануть Єгипет за племенами. 14 Господь зачерпнув їм дух обмани, і
звели Єгипет усіма їхніми ділами,
так як зводиться п’яний і той, що
виблював заразом. 15 І не буде єгиптянам діла, що зробило б голову
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і хвіст, значить початок і кінець. 16 А
того дня єгиптяни будуть як жінки у
страсі і в тремтінні від лиця руки
Господа Саваота, яку він на них
накладе. 17 І жидівська країна буде в
єгипетських країнах. Кожний, хто
лиш їх їм згадає, злякається через
раду Господа Саваота, яку Господь
врадив проти них. 18 В тому дні в
Єгипті буде п’ять міст, що говорять
хананейським язиком і що клянуться
господнім іменем, місто Аседеск –
назветься одне місто. 19 В тому дні в
єгипетській землі буде жертовник
Господеві і стовп в границях Господеві. 20 І буде на знак – навіки Господеві в єгипетській землі. Бо закричать до Господа задля тих, що їх
гноблять, і Господь пошле їм чоловіка, який їх спасе, судячи їх спасе. 21 І
знаний буде Господь єгиптянам, і
єгиптяни пізнають Господа в тому
дні, і зроблять жертви і дари, і обіцяють обіти Господеві, і віддадуть. 22 І
Господь поб’є єгиптян великою раною і виздоровить їх оздоровленням.
І вони повернуться до Господа, і Він
їх вислухає і оздоровить їх. 23 В тому
дні буде дорога Єгипту до асирійців,
і ввійдуть асирійці до Єгипту, а
єгиптяни підуть до Асирії. І єгиптяни
послужать асирійцям. 24 В тому дні
Ізраїль буде тричі благословенний в
асирійців і в єгиптян в землі, 25 яку
поблагословив Господь Саваот, кажучи: Благословенний мій народ, що
в Єгипті і що в асирійців, і моє
насліддя – Ізраїль.

Глава 20
1 В році, в якому Натан прийшов
до Азоту, коли його послав асирійський цар Арна, і він воював проти Азоту і взяв його, 2 тоді сказав Господь до Ісаї, Амосового сина, кажучи: Іди і скинь мішковину зі своїх бедер, і визуй твою обуву, і зроби так,
ідучи нагим і босим. 3 І сказав Господь: Так як мій раб Ісая ходить нагим і босим, 3 роки будуть єгиптянам
і ефіопцям знаки і чуда. 4 Бо асирійський цар також поведе єгипетських і
ефіопських полонених, юнаків і старців, нагими і босими з відкритим єгипетським соромом. 5 І єгиптяни,
зменшившись, засоромляться з ефіопцями, на яких надіялися, бо вони
були їм похвалою. 6 І скажуть ті, що
живуть у цьому острові: Ось ми поклали надію, щоб втекти до них на
допомогу, вони ж не змогли спастися
від асирійського царя. То як ми спасемося?
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токъ и^ коне'цъ” В (то'и дн~ь)15 бђдђтъ е^гљ=пти а^ки же'ны въ стра'сњ и^ въ трђсњ, эT лица` рђки` г~а саваѓ'џа, ю%же то'и възложитъ на'
ня. и^ бђдетъ стра'на жидо'въска (въ странахъ е^гљ=птя'номъ)16. всяк# и^же а^ще въспомяне'тъ я& и^мъ, ё^боя'тся совњта ради [г~а саваѓ'џа]17, и^же съвњща г~ь на' [ня]18” В (то'и
дн~ь)19 бђ'детъ пя'ть гра'дъ въ е^гљ=птњ, гл~юще
ја^зы'комъ ханани'т#скомъ, и^ кленђщася и^менемъ
гн~имъ. грDа а^се'дескъ, прозове'тся е^ді'нъ грDа” В
(то'и дн~ь)20 бђ'детъ тре'бникъ гв~и въ земли`
е^гљ=пет#стњи, и^ сто'лпъ въ (предњ'лехъ)21 гв~и.
и^ бђ'детъ въ зна'менїе въ вњ'къ гв~и въ
земли` е^гљ=пет#стњ. ја%ко въскричатъ къ гв~и
заѕля'щихъ и^мъ дњ'ля, и^ пђститъ и^мъ г~ь
чл~ка, и^же сп~сетъ я&. сђдя'и сп~сетъ я&. и^ зна'емъ бђ'детъ г~ь е^гљ=птя'номъ, и^ ё^вњ'дятъ
е^гљ=птя'не г~а в то'и дн~ь. и^ сътво'рятъ тре'бы [и^ да'ры]22, и^ ѓ^бњща'ютъ моли'твы гв~и, и^
эTдадя'тъ. и^ поразиT г~ь е^гљ=птя'ны ја%звою
вели'кою, і^ и^сцњлитъ я& цњльбо'ю. и^ ѓ^братяTся къ гв~и, и^ ё^слы'шиT я& і^ и^сцњлиT я&” В то'и
дн~ь бђдетъ пђть е^гљ=птђ къ асирїемъ, и^
вни'дђтъ а^сирїи въ е^гљ=петъ. а^ е^гљ=пти по'идђтъ въ а^сирїю, и^ рабо'таютъ е^гљ=пти а^сиріеM” В
то'и дн~ь бђдетъ і^и^л~ь трижды въ асирїи^хъ,
и^ въ е^гљ=птянеX. блsвенъ в зе'млю, ю%же блsви г~ь
саваѓ'џ#, гл~я. блsвени лю'дїе мои и^же въ е^гљ=птњ, і^
и'же въ а^сирїи^хъ. и^ прича'стїе мое і^и^л~ь”

Глvа, к~”
лњто в не'же преиде [наџа'нъ]1 въ а^зо'тъ, е^гда пђсти и^ [а^рна`]2 цр~ь а^сљ=рїискъ, и^ вое^ва` на а^зо'тъ, и^ взя` и&”
Тогда рече г~ь къ і^са'їи` [сн~ђ а^мо'совђ]3,
гл~я. и^ди` и^ свер#зи врњтище съ чреслъ свои^хъ,
и^ санда'лїи своиX и^зђ'ися (-)4, и^ сътвори` си'це.
ходя` на'гъ и^ бо'съ. и^ рече г~ь, ја%коже хо'диT
[рабъ мо'и і^са'їа]5 на'гъ и^ бо'съ, г~ лњта бђдђтъ (е^гљ=птяномъ зна'менїа и^ чюдеса`)6, и^
еџїѓ'пляномъ” ЈА/ко такоже эTведетъ цр~ь а^сљ=рїискъ плњнники е^гљ=пет#ски и^ еџїѓ'пъски,
ю%ноша и^ ста'рца, на'ги и^ бо'сы эTкрове'ны стыдњнїи е^гљ=пет#ски. и^ срамя'тся ѓ^меншавше
е^гљ=птяне съ е^џїѓ'пляны, и^миже ё^пова'хђ (-)7.
бњша б^о и^хъ хвала`, и^ рекђтъ живђщеи въ
ѓ'стровњ се'мъ. се` мы бњхомъ ё^пова'юще бњжа'ти к нимъ на по'мощъ. сїи же не мого'ша
и^збы'ти цр~я а^сљ=рїиска, то` ка'ко мы` сп~семся”
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Глvа, к~а”

а^вваk в~

і^е^реMя н~а
а^пкаl д~і
и~ и~і

Виденїе пђстыня”
ко бђ'ря сквозњ пђсты'ню про'идетъ, эT
пђ'сты и^сходя'щи земли`. стра'шно видњ'нїе и^ жестоко повњдася мн^њ. ё^каря'яи ё^каряеT, [и^]1 безакоnная дњяи безако'ниT на'
мя е^ламите, и^ послы` прьстїи на мя и^дђтъ.
нн~њ въздохнђ, и^ ё^тњшђся сам#. сего дњля
наплънишася чресла моя раслабленїя, и^ болњзни прїяша м^я а^ки ражда'ю^щђю. смято'хся
ја%ко не слы'шати пот#ща'хся а^ки не ви'дњти. срDце
мое мяте'тся, і^ безако'нїе (погрђжа'е^тъ м^я)2.
дш~а моя (въ стра'сњ стоиT)3. Оу^гото'ви трапе'зђ,
[ја^ди'те (и^) пїите]4 въста'вше княѕи ё^готовите щи'ты. ја%ко та'ко рече г~ь къ мнњ. шеD
[ё^ста'ви себњ]5 стражбђ`, и^ е^гоже а^ще ё'зриши
(и^) възвњсти`. и^ ё^зрXњ снђзника дв^а, (е^ді'нъ)6
на ѓ^сля'ти, а^ (дрђгїи)7 на вельблюдњ. *послђшати послђшанїя мно'га, и^ призови` ё'рїю на стражбђ гн~ю, и^ рцы`. ста'ни весь дн~ь, (-)8 (ста'ни всю
но'щь ё^ по'лчища)9. и^ с^е самъ грядетъ (снђзнь
мђжъ)10, и^ эTвњща'въ рече. *падеся [паде'ся]11
вављ=ло'нъ, и^ вс^и кђми'ры е^го и^ вси` творенїи рђка'ми
[-]12 съкрђши'шася на зеMли Послђшаите ѓ^ста'нки,
и^ ѓ^болезненїи послђшаите. е^же слы'шахъ эT г~а
саваѓ'џа. б~ъ і^и^л~евъ, възвњсти` намъ”
Видњ'нїе на и^дђме'я”
Къ мнњ` зоветъ эT сељ'ра. снабди'те забра'ла,
снабжђ` заё'тра и^ но'щїю. а^ще и%щеши (т^о)
и^щи`, и^ ко мнњ` прїиди`” Въ дђбра'вњ вечеръ
прележиши, (и^л^и) на пђти` деда'нове Въ
срњте'нїе жа'ждђщемђ во'дђ принесите, живђщїи въ странњ` џема'новњ. съ хлњбы срњта'ите бњжа'щая мно'жества ради [ё^бїеныхъ]13, и
мно'жества ради прельщеныхъ, и^ мно'жества
дњля мечнаго, и^ мно'жества дњля стрњле'цъ
протяже'ныхъ, и^ мно'жества дњля падшиX на
сњ'чи” ЈА/ко сице рече (г~ь къ мнњ)14. е^ще въ е^ді'номъ лњте, ја%коже в лњте нае^мника. ѓ^скђдњ'етъ сла'ва сн~овъ (кљ=да'рь)15, и^ ѓ^ста'нцы
стрlњцеv си'лныхъ сн~овъ (кљ=дарь)16 ё^ме'ншени
бђдђтъ. ја%ко г~ь гл~а, б~ъ і^и^л~евъ”

Глvа, к~в”
Видњ'нїе де'бри сїѓ'ни”
т^о бы'сть тебњ нн~њ. ја%ко възлњзосте
вси` на хра'мы т#ща`, напо'лнися гра'дъ
въпїющиX. ја^зве'нїи твои` не (мече'мъ л^и
сђть ё^бо ё^ја^звени)1. и^ мертвъцы` твои`
не ё^мер#щве'ни л^и сђть (ё^бо) ра'тїю. вси` кня'ѕи твои` побњ'гнђша. и^ плененїи жестоцњ сђть
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Глава 21
1 Видіння пустині.
Як буря, що пройде крізь пустиню,
приходячи з пустині, з землі, страшне 2 видіння і жахливе мені сповіщено. Хто зневажає, зневажає, і хто
чинить беззаконня, чинить беззаконня. Проти мене еламіти, і проти мене
ідуть перські старці. Тепер застогну і
себе потішу. 3 Через це мої бедра наповнилися ослаблення, і мене охопили болі, як ту, що родить. Я жахнувся, бо не чути, поспішився, наче не
бачив. 4 Моє серце сполохане, і мене
топить беззаконня. Моя душа стоїть
у страсі. 5 Приготуй стіл – їжте і пийте, князі,вставши, приготуйте щити.
6 Бо так сказав Господь до мене: Пішовши постав себе сторожем, і що
лиш побачиш, те і сповісти. 7 І я побачив двох вершників, один на ослі, а
другий на верблюді, *щоб слухати
численний звук. 8 І приклич Урію на
господню сторож, і скажи: Стій ввесь
день, стій всю ніч у таборі. 9 І ось він
іде, муж-вершник. І відповівши він
сказав: *Впав, впав Вавилон і всі його боввани, і всі, що зроблені руками,
розбилися об землю! 10 Послухайте,
ви, що осталися, і ті, що в болях, послухайте те, що я почув від Господа
Саваота! Бог ізраїльський нам сповістив!
Видіння проти Ідумеї.
До мене кличе від Сеїра: Сторожіть оборонні вали! 12 Я стережу
вранці і вночі. Якщо шукаєш, то шукай і прийди до мене. 13 Ввечорі спатимеш у лісі або на дедановій дорозі.
14 Принесіть воду назустріч спрагненому ви, що живете у темановій країні, зустрічайте хлібами тих, що втікають, 15 через множество убитих, і через множество обманутих, і через
множество меча, і через множество
стрільців, що натягнули луки, і через
множество тих, що впали у бою. 16
Бо так сказав до мене Господь: Ще в
одному році, як у році наємника, пропаде слава кидарських синів. 17 І позосталі сильні стрільці кидарських
синів зменшаться, тому що промовив
Господь – Бог ізраїльський.

Глава 22
1 Видіння сіонської долини.
Що тобі тепер сталося, бо всі ви
вийшли на доми 2 марні, місто наповнилося тих, що кричать. Чи, отже,
твої поранені не є мечем ранені? І чи,
отже, твої мертві не були убиті в бою?
3 Всі твої володарі втекли, і полонені
є жорстоко зв’язані, і сильні, що в
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тебе, далеко втекли. 4 Через це я
сказав: Не чіпайте мене, щоб я гірко
заплакав. Не силуйтеся мене потішити за знищення дочки мого роду. 5 Бо
день тривоги, і знищення, і потоптання, і обману від Господа Саваота у сіонській долині. Обмануті і малий, і
великий, що блукають у горах. 6 Еламіти взяли сагайдаки. Сядьте люди
на коні – і збір полку. 7 І будуть твої
вибрані долини, і вони наповняться
зброєю, кіннотники ж заступлять твої
брами. 8 І вони відкриють юдині
брами, і в тому дні поглянуть у вибрані доми міста, 9 і відкриють сховки домів твердині Давида. І побачать,
бо вони є численні, і тому що відвернули воду першої купелі в місті, 10 і
тому що приготували єрусалимські
доми на скріплення міського муру.
11 І ви собі зробили воду поміж
двома мурами всередині, замість
старої купелі, і не поглянули на Того,
що від початку її зробив, і Того, Хто
її охороняв, ви не побачили. 12 І в
тому дні Господь Саваот назвав плач,
і ридання, і оголення, і підперезання
мішковиною. 13 *Вони ж зробили
радість і веселість, заколюючи телят і
жертвуючи овець, щоб їсти м’ясо і
пити вино, *кажучи: Їжмо і пиймо,
бо завтра помремо. 14 Це ж не є закритим у вухах Господа Саваота, бо
вам не відпуститься той гріх, аж доки
не помрете. 15 Так говорить Господь
Саваот: Іди до шатра до Санана, економа, і скажи йому: 16 Як ти тут? Що
ж тобі тут? Бо ти собі тут витесав пам’ятник, і зробив собі на високому
місці гробовець, і написав собі помешкання в камені. 17 Ось, отже,
Господь Саваот знищить і скине чоловіка, і забере твою прикрасу 18 і
твій славний вінець, і вкине тебе до
великої і безмірної країни, і там ти
помреш. І поставить твою гарну
зброю на безчестя і дім твого князя
на потоптання, 19 і будеш викинутий
від економства і від твоєї посади. 20 І
буде в тому дні: я покличу мого раба
Еліякима Хелкієвого, 21 і зодягну
його в твою прикрасу, і дам йому
твій вінець і твою владу, і дам економство у його руки. І буде як батько
тим, що живуть в Єрусалимі, і тим,
що живуть в Юдеї. 22 І дам йому Давидову славу, і він володітиме, і не
буде противника. І дам ключ Давидового дому на його рамена; *і він відкриє – і не буде того, що замикає, і
замкне – і не буде того, що відкриває.
23 І поставлю його князем на вірному
місці, і він буде на престолі слави
дому його батька. 24 І на нього буде
надіятися всякий славний в домі його
батька, і буде малий і великий, бо
обвиснуть на ньому 25 в тому дні.
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свя'зани, и^ крњпцїи` в тебњ дале'че эTбњжа'ша.
сего дњля реко'хъ, не дњ'ите мене да ся го'рцњ воспла'чю. не наляжи'те ё^тњша'юще м^я,
ѓ^ съкрђше'нїи дщери рожде'нїя мое^го. ја%ко дн~ь
мятежен# и^ па'гђбенъ” И$ попра'нїя (-)2 льще'нїя, эT г~а саваѓ'џа, в де'бри сїѓ'ни прельща'ются. (и^ ма'лъ и^ вели'къ)3 тђля'ющеся въ гора'хъ” е^ламитеy взя'ша тђ'лы” Въся'дите чл~цы
на ко'ня, и^ събо'ръ по'л#чныи. и^ бђдTђ и^збра'ни
де'бри твоя`, (и^) напо'лняTся ѓ^рђжїя, ко'н#ницы
же застђ'пятъ бра'та твоя. и^ эTкрыютъ
вра'та і^ё'дина” И$ възря'тъ в то'и дн~ь въ
и^збра'н#ныя домы` гра'да, и^ эTкры'ю^тъ съкрове'н#ная до'мовъ конца` двд~ва, и^ ё^зря'тъ ја%ко
множа'иши сђть” И$ ја%ко эTврати'ша во'дђ прьвы'я кђ'пели въ' градњ, и^ ја%ко ё^стро'и^ша домы` і^ерsли'мля, на ё^твержDе'нїе стњнњ` гра'днеи.
и^ сътвористе себњ во'дђ межDђ двњма ѓ^гра'дома, в#нђтръё'дђ паче кђ'пели дре'вняя” и^ не
възрњсте и^же и^спе'рва сътвори` ю&, и^ съгра'ждъшаго ю& не вњдњсте” И$ прозва` г~ь саваѓ'џъ в#
то'и дн~ь плаq и^ рыда'нїе. и^ ѓ^бръсе'нїе, и^ препоя^са'нїе въ врњтища. *си' же сътвори'ша ра'дость и^ весе'лїе, закала'юще теlца и^ полага'юще
тре'бы ѓ%вцами, ја%ко ја%сти мя'са, и^ пи'ти вино`. *гл~юще ја^ди'мъ и^ пїемъ, ё'трњ б^о ё'мреM.
(-)4 (се' (же) не покрове'н#но е^сть)5 въ ё'шїю г~а
саваѓ'џа, ја%ко не ѓ^ста'вится (грњх# то'и вамъ)6,
до'ндеже ё'мрете” Си'це гл~етъ г~ь саваѓ'џъ. и^ди` в
кђщђ к (сана'нђ)7 строи'телю до'ма. и^ рцы` е^мђ
что' т^ы здњ`, что' ли тебњ здњ`, да (здњ` е^си
и^стеса'лъ гро'бъ себњ)8, и^ сътвори'лъ е^си себњ
на высо'цњ гробъ, и^ вписа'лъ е^си себњ` на камени кђщђ” Се` ё^бо г~ь саваѓg, сътре'тъ и^ свержетъ мђжа, и^ эTи^метъ ё^тва'ръ твою, и^ вњне'цъ тво'и сла'вныи. и^ поврьжетъ т^я въ
странђ` вели'кђ и^ безъ мњры, и^ т^ђ ё'мреши.
и^ поло'житъ ѓ^рђжїе твое` доброе въ безъче'стїе, и^ доM кня'ѕя твое^го въ попра'нїе. і^ и^звержешися эT строи'тельства домо'внаго [-]9, и^ эT
стоя'нїя твое^го” И$ бђдетъ в то'и дн~ь,
призовђ` раба` мое^го е^лїаки'ма хел#кїева. и^ ѓ^блекђ
и& въ ё^тва'ръ твою, и^ вњне'цъ твои дамъ
е^мђ, и^ держа'вђ (твою), и^ стро'и домо'вныи (-)10
дамъ в рђцњ е^го. и^ бђдеT ја%ко эTц~ъ живђщимъ въ і^ерsлимњ, и^ живђщиM въ і^ё^де'и. и^
да'мъ [е^мђ сла'вђ дв~двђ]11 и^ съвладњ'етъ, и^
не бђдеT съгл~юща проти'вђ” [И$ даM ключь до'мђ
двд~ва на ра'мњ е^го, *и^ эTврьзетъ и^ не бђдет#
затворя'ющаго. и^ затво'ритъ и^ не бђдетъ
эTврьза'ющаго]12” И$ поста'влю кня'ѕя на мњстњ
вњрнњ, и^ бђдеT на прsтлњ сла'внњ домђ эTц~а е^мђ”
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и^ бђдетъ ё^пова'я к немђ всякъ сла'венъ в домђ
эTTц~а е^го, (и^ малъ и^ вели'къ бђдетъ)13, ѓ^бњсяTся
е^мъ в то'и дн~ь” Се` гл~етъ г~ь саваѓ'џъ подви'гнется чл~къ ё^тверженъ на мњстњ вњрнњ, и^ паде'тся, и^ эTи^мется сла'ва ја%же на немъ, ја%ко
г~ь гл~а”

Глvа, к~г”
Видњнїе на тљ=ра”
ла'читеся кора'бли кархидоnстїи, ја%ко поги'бе и^ къ семђ не прїидTђ эT земля`
ките'иски приведе'ся плњнена. комђ` подо'бни бы'ша живђщеи во ѓ^стровњ. кђпцы
фљ=ничести преходя'ще мо'ре, въ во'дњ мно'ѕњ,
(племя)1 кђпечьско а^ки жа'твњ вноси'мњ,
кђпцы стра'ньстїи. срамля'ися сидо'не, ре'че мо'ре. крњ'пость же мо'рьская рече, не болњхъ н^и
поро'диX ни въскормихъ ю%ношъ, н^и възнесоX
дв~ицъ. е^гда' же слы'шано бђ'детъ е^гљ=птђ,
прїимеT я& бо'лњзнь ѓ^ тљ=ре и^дњте въ кархидо'нъ. пла'читеся живђще въ ѓ^стровњ се'м#,
не бњ` ли с^е (ё^бо) (ё^коризне ваM)2 и^сперва. преже
плњненїя е^го кто [совњща` с^е]3 на тљ=ра. е^да`
точенъ е^сть и^л^и не мо'жетъ. кђпцы е^го сла'вны, кня'ѕи земли`. г~ь саваѓ'џъ совњща расы'пати вс^ю ё^кори'знђ сла'вныхъ, и^ похђли'ти всего
сла'внаго на' земли. дњлаи зеMлю твою`, (посе'мъ)4
б^о кора'бли не прїидTђ эT кархидо'на, (и^) рђка (-)5
твоа` къ семђ` не ё^крњпње^тъ по' морю” Разгнњ'вавшїя цр~я. г~ь саваѓ'џъ заповњ'да ѓ^ хананеисте, погђби'ти [крњ'пость е^я]6. и^ рекTђ
къ семђ` не приложи'те ё^каря'ти, и^ ѓ^би'дњти
дще'ри [сїѓ'ня]7. (-)8 а^ще и%деши въ [скљ=тины]9, и^ т^ђ не бђ'детъ т^и поко'я. и^ на' землю хаlде'искђ, т^о и^ та` ѓ^пђстњ'ла а^сљ=рїими,
ја^ко стњна ся е^и паде. Пла'читеся кора'бли
кархидо'ньстїи ја%ко погиба'етъ твердь ва'ша.
и^ бђдетъ въ то'и дн~ь. ѓ^ста'виTся тљ=ръ [о~
лњтъ]10, ја%ко (и^) лњто црsко, ја^ко (и^) лњто
члчsко” И$ бђ'детъ по сеDми десять лњтъ [-]11
тљ=ръ ја%ко пњснь блDђница, возми гђсли, ѓ^быими гра'ды блђ'дница забвена до'брњ согђди”
мно'го спо'и, да т^и па'мять бђдеT” И$ бђ'детъ
по сеDмидесять лњтъ. прњсњще'нїе сътвори'тъ б~ъ тљ=рђ, и^ па'ки ё^ста'вится ја%ко (и^)
прежде, и^ бђ'детъ торжище` всњмъ (цр~емъ)12
вселен#ныя. и^ бђдетъ ея` кђпля и^ м#зда, ст~о
гв~и. не тњм ся совокђпите, н^о живђщиM преD
гм~ъ. ве'сь кђпь ея` ја%сти и^ пити, и^ напо'лнитеся во ѓ^дежDђ, на па'мять преD гм~ъ”
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Так говорить Господь Саваот: Чоловік, закріплений на вірному місці,
зрушиться і впаде. І забрана буде
слава, що на ньому. Бо промовив
Господь.

Глава 23
1 Видіння проти Тиру.
Плачте кархидонські кораблі, бо
він згинув і більше не приходять з
китейської землі. Привели полоненого. 2 До кого подібними стали ті, що
живуть на острові, финикійські купці, що перепливають море 3 по великій воді, купецьке плем’я? Наче жнива вносять чужинські купці. 4 Завстидайся, Сідоне, – сказало море. Сила ж
морська сказала: Я не хворіла, ані не
родила, ані не виховала молодих, ані
не підняла дівчат. 5 Коли ж почується в Єгипті, їх охопить біль за Тир. 6
Відійдіть до Кархидону. Плачте ви,
що живете на цьому острові. 7 Чи це,
отже, не було докором вам від початку, раніше від його полону? 8 Хто таке врадив проти Тиру? Чи він є малим або немає сили? Його купці славні – князі землі. 9 Господь Саваот
врадив усунути все впокорення славних і зробити без пошани всякого
славного на землі. 10 Обробляй твою
землю, бо після цього кораблі не
прийдуть з Кархидону, 11 і твоя рука
більше не матиме сили на морі, ти,
що розгнівив царів. Господь Саваот
заповів про ханаана, щоб знищити
його силу. 12 І скажуть: Більше не
додасьте впокорювати і кривдити сіонських дочок. Якщо підеш до скитинів, і там не буде тобі спочинку, 13 і
до халдейської землі – то й вона спустошена асирійцями, бо впав її мур.
14 Плачте, кархидонські кораблі, бо
пропадає ваша сила. 15 І буде, що в
тому дні Тир буде покинутим – 70
літ, як і царський рік, як і людський
рік. І після сімдесятьох літ Тир буде
як пісня розпусниці: 16 Візьми гуслі,
обійми міста – забута розпусниця
гарно заграла. Співай багато, щоб по
тобі була пам’ять. 17 І буде, що після
сімдесятьох літ Бог зробить Тирові
відвідини, і знову поставиться назад,
як і раніше, і буде торговицею всім
царям вселенної. 18 І її торгівля і винагорода буде свята Господеві. Не
приставайте до них, але до тих, що
живуть перед Господом. Вся його
торгівля – їсти і пити, і наповнитеся
одежею на пам’ять перед Господом.
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1 Ось Господь знищить вселенну, і
її спустошить, і відкриє її лице, і
розсіє тих, що на ній живуть. 2 *І народ буде як священик і раб, як пан і
рабиня, як і пані, а той, хто купує, буде як той, хто продає, і той, хто винен, як той, кому хтось винен; 3 і земля зітлінням зітліє, бо господні уста
це сказали. 4 Заплакала земля і височини земні, 5 бо земля зробила беззаконня через тих, що на ній жили. Тому що вони переступили закон, змінили заповіді, порушили вічний завіт. 6 Через це прокляття пожере землю, бо згрішили ті, що на ній живуть.
Через це бідними будуть ті, що проживають на землі, і залишиться мало
людей. 7 Вино заплаче, виноград дає
дари. Зідхнуть всі, що радіють душею. 8 Скінчилася веселість, і не стало голосу бубна та багатства безбожних, не стало голосу гуслі. 9 І вони
завстидалися, не пили вина. П’янкий
напій став гірким для тих, що п’ють.
10 Опустіли всі міста – він замкне
хату, так щоб не ввійшли. 11 Плачте
за вином – усюди забракло всієї земної радості. 12 І міста залишаться
пустими, і покинуті доми будуть знищені. 13 Все це буде на землі серед
країн, наче би хтось обірвав оливкове
дерево, вони їх обірвуть, і якщо залишиться збирання винограду, 14 вони
закричать. А ті, що залишилися на
землі, зрадіють господньою славою.
Забушує морська вода. 15 Через це
господня слава буде в морських островах, господнє ім’я буде прославлене. Господи Боже ізраїльський, 16
від кутів землі ми почули про чуда!
Вони – надія для побожного. І скажуть: Горе тим, що хулять, що хулять закон. Горе переступникам, які
переступили закон. 17 Страх, і пропасть, і пастка на вас, що живете на
землі. 18 І *буде, що той, хто втікає
від страху, впаде у пропасть, і той,
хто вилазить з пропасті, буде схоплений у пастці. Бо відкрилися двері небес, і основи землі потрясуться. 19
Замішанням замішається земля, 20
земля нахилиться і зрушиться, як
шатро огорожі, і впаде, як п’яний
п’яниця, і не зможе встати, бо ними
запанувало беззаконня. 21 І буде, що
в тому дні Бог наведе руку на небесну прикрасу і на земних царів, – 22 і
зберуть його збір, і замкнуть до твердині та до в’язниці. В численних родах будуть їхні відвідини, 23 і розсиплеться глиняна цегла, і місто впаде. І зміниться місяць, і сонце засоромиться, бо Господь царює в Сіоні і
в Єрусалимі і буде славним перед
старцями.
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Глvа, к~д”
е^ г~ь расы'плетъ вселе'нђю, и^ ѓ^пђститъ
ю&, и^ эTкры'ет# лице ея`, и^ расточитъ
живђщаа на не'и. *и^ бђдђтъ лю'дїе а^ки жрецъ, и^ ра'бъ а^ки господи'н#, и^ раба`
а^ки (и^) госпо'жа. бђ'детъ (же) кђпђя'и, ја%ко прода'яи. и^ длъжныи, а^ки е^мђже е^сть до'лженъ (и^)
тлњнїемъ и^стлњ'етъ земля` (-)1. ё^ста б^о гн~я
гл~аша с^е” Пла'кася зе'мля и^ (-)2 (земнїи высоцїи)3.
земля` б^о безако'нїе сътво'ри живђщихъ ради на
не'и” Поне'же престђпи'ша за'коn (-)4 и^змњниша за'повњди, (и^зрђшиша) завTњ вњчныи. сего ради прокля'тїе поја%стъ зе'млю, ја%ко съгрњши'ша живђще'и на не'и” Сего ра'ди ё^боѕи бђ'дђтъ живђще'и на
земли`, и^ ѓ^ста'нетъ чл~къ ма'ло. воспла'чеTся вино`
да' рыда'етъ винограD. въздъхнђт# вс^и ра'дђющеися дш~ею. преста'ло е^сть весе'лїе, (и^) бђ'бень
преста'лъ е^сть гла'съ, и^ бога'тьство нечести'вых#,
преста'лъ е^сть глаs гђсленыи, (и^) срами'шася не
пи'ша вина`. горка бы'сть ѓ^лови'на пї'ющим#. ѓ^пђстњша вс^и гра'ди, затво'ритъ хра'мъ ја%коже
не вни'ти” Пла'читеся ѓ^ винњ. всю'дђ преста'ла
е^сть (ра'дость вся`)5 зе'мная. и^ ѓ^станTђ гра'ди
пђсти, и^ до'мове ѓ^ста'влени поги'бнђтъ” с^е все`
бђ'детъ на' земли среди страn. ја^коже кт^о ѓ^бира'етъ масли'чинђ, (-)6 ѓ^бы'щђтъ я&. и^ а'ще
ѓ^ста'нетъ и^ма'нїе виногра'дђ, сїи (-)7 възопїютъ. ѓ^ста'вшеи же на земли`, възра'дђюTся съ
сла'вою гн~ею. возмяте'тся бода` мо'рьская. сего
ра`ди сла'ва гн~я въ ѓ^стро'вњхъ бђ'детъ мо'рьскихъ и%мя гн~е просла'влено бђ'детъ” Гь~ б~ъ і^и^л~евъ, эT ё^глъ земныхъ чюдеса` слы'шахом#, наде'жа бл~гочестивомђ” И$ рекђтъ, го'ре хђля'щимъ и^же хђ'лятъ зако'нъ. (го'ре престђпником#, и^же престђпили сђть за'конъ.) стра'хъ и^
про'пасть, и^ прђгло на ва'съ живђщихъ на
земли`. и^ *бђ'дет# бњж'ай страха, въпадеTся въ
пропасть. (і^)8 и^злазя и^с пропа'сти, и%мется въ
прђглњ” ЈА/ко две'ри съ нб~се эTвръзо'шася, и^ потря'сђтся ѓ^снова'нїа зеMная. мяте'жеM възмятется зеMля, (преклониT и^ потрясеTся земля
а^ки кђща ѓ^гра'ды)`9, (и^) а^ки пивыи (-)10 пїанъ
сыи (-)11 падеTся и^ не возмо'жеT въста'ти, съдолњ` б^о (иM)12 безако'нїе” И$ [бђдеT въ то'и дн~ь]13, наведеT
(г~ь)14 на ё^тваръ нбsнђю рђкђ, и^ на цр~я зеMныя и^ съберђтъ [събра'нїе е^го]15, и^ затво'ряT въ
тверди и^ в темницы. мно'ѕњми ро'ды (бђдетъ присњщенїе)16 иX, і^ и^стаюT (ла'ина и^ лова'я)17. и^ падеTся граD [і^ и^змњниTся лђна` и^ посрами'тся сн~це]18. ја%ко црsтвђетъ г~ь въ сїѓ'нњ
и^ въ і^ерsли'мњ. и преD ста'рцы сла'венъ бђдетъ”
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а^покаl з~
и^ к~а

Глава 25

(Пњснь”)
и~ б~е мо'и въсхвалю т^я, въспо'ю и%мя
твое, ја%ко сътвори чюDнаа дњла” СовTњ
(-)1 пра'выи да бђ'детъ г~и” ЈА/ко положи
гра'ды въ перъсть” Гра'ды тве'рды ја^ко па'стися (ѓ^снова'нїю и^хъ)2” Нечести'выхъ [гра'ди]3 въ
вњ'ки не съградя'тся” (-)4 И$ (гра'ди)5 чл~къ ѓ^биди'мыхъ въз#блsвяT т^я” Бы'сть б^о вся'комђ
гра'дђ смире'ннђ помо'щникъ” И$ пренемага'ющимъ
недоста'тка ради покро'въ” эT чл~къ злы'хъ и^зба'витъ я&” Покро'въ жа'ждђщихъ. и^ (ѓ^дше'нїе)6
(ѓ^бидимыX чл~къ)7” А$ки чл~цы малодш~ънїи (и^)
жа'ждђщїи в# сїѓ'нњ” эT чл~къ нечести'выX и%мже
насъ преда`” И$ сътвори` г~ь саваѓ'џъ всњмъ
страна'мъ. Оу^ горы` сея и^спїютъ ра'доs, (і^) и^спїютъ вино`” Пома'жђтся бл~гово'нною ма'стїю
в (сеи горњ`)8” Преда'ждь с^е все страна'мъ, то'и
б^о совTњ на вся страны`” *(И$) пожре'тъ смр~ть
възмо'гши” (-)9 Паки (же) эTја%тъ б~ъ всю` слезђ
эT всякого лица`” Поноше'нїе людїи эTја%тъ эT
всея земля`, ё^ста` б^о гн~я гл~аша [сїя]10” И$
рекTђ в (тои дн~ь)11” Се` б~ъ нашъ к немђже
надњја%хоMся” И$ веселова'хоMся ѓ^ [сп~сњ]12 на'шеM
ЈА/ко поко'и да'сть б~ъ ё^ горы` сея” И$ попереTся
моа^виTская” ЈА/коже потока'ютъ токъ колесни'цею” И$ возъдви'гнеT рђцњ свои`” ЈА/коже и^ то'и
смири` на погђбле'нїе” И$ смири` ё^кознђ е^го, на
неже рђцњ възложи`” И$ высотђ` ё^бњжи'ща гра'да
твое^го смириT. и^ ѓ^бни'зится до (земля`)13”

1 Пісня.
Господи, Боже мій! Похвалю Тебе,
оспівуватиму твоє ім’я! Бо Ти зробив
подиву гідні діла. Хай рада буде
справедлива, Господи! 2 Бо Ти поставив міста в порох, сильні міста,
щоб впали їхні основи. Міста безбожних не будуть збудовані навіки, 3
і міста скривджених людей Тебе поблагословлять. 4 Бо Ти був помічником всякому впокореному містові і
тим, що охороною знемагали через
недостаток, визволиш їх від злих людей. Охорона спрагнених і одушевлення скривджених людей. 5 Вони
наче люди малодушні і спрагнені в
Сіоні, з безбожних людей, яким Ти
нас передав. 6 І так Господь Саваот
зробив всім народам. На цій горі питимуть радість і питимуть вино. Помажуться запашною мастю 7 в цій
горі. Передай це все країнам, бо та
рада на всі країни. 8 *І смерть, скріпившись, пожиратиме. Знову ж забрав Бог всяку сльозу з усякого лиця,
забрав зневагу народу з усієї землі.
Бо господні уста це сказали. 9 І скажуть в тому дні: Ось наш Бог, на якого ми поклали надію, – і ми раділи
нашим спасителем. 10 Адже Бог
дасть спочинок цій горі, і Моавська
земля буде потоптаною, так як топчуть тік колісницями. 11 І він підніме
свої руки, так як і він впокорив на
вигублення, і він присмирив гордість
того, на кого поклав руки. 12 І Він
обнизить висоту охорони твого міста
– і зневаженою буде до землі.

Глvа, к~ѕ”

Глава 26

1

ъ (то'и дн~ь) въста'вятъ пњснь сїю
на земли` і^ё'динњ гл~юще” Се граD тве'рдъ
и^ (сп~съ)2 на'шъ” Съгради'тъ гра'дъ, и^
пригра'д#” эTврьзњте вра'та, да вни'дђтъ
лю'дїе” Снабдњва'яи пра'вдђ, и^ снабдњва'яи и%стиннђ” ПоDе'мляй и%стиннђ и^ снабдњва'яй
ми'ръ” ЈА/ко к тебњ [надњя'хомся]3 г~и въ
вњкъ” Бг~ъ вели'кїи вњчныи” и^же смириv [сведеT]4
живђщая въ высо'киX” Гра'ды тверды разори'ши,
и^ ѓ^бни'зиши я& до (земля`)5” И$ поперђтъ я&
но'ги кроTкихъ и^ смире'нныхъ” Пђть бл~гочести'выхъ пра'въ бы'сть” И$ ё^творенъ пђть бл~гочести'выхъ” Пђть б^о гн~ь сђдъ” Оу^повахомъ къ
и%мени твое^мђ” И$ къ па'мяти [твое'и]6 ю'же
помышляеT дш~а на'ша” Эt но'щи ё'тренюеT
дх~ъ мои к тебњ бж~е” Зане свњтъ повеле'нїя
твоя` на земли`” Пра'вдњ наё^чи'теся живђщеи
на земли`, помо'лче б^о нечести'выи” Не наё^чи'тся пра'вдњ на земли`” Истинны не сътво'риT. да
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1 В тому дні піднімуть цю пісню в
юдиній землі, кажучи: Ось сильне
місто! І наш спаситель, Він збудує
місто і укріплення. 2 Відкрийте брами, хай ввійде народ, що зберігає
праведність і який зберігає правду, 3
що підтримує правду і береже мир!
Бо на тебе, 4 Господи, поклали надію
аж довіку! Бог великий, вічний! 5
Він, упокоривши, звів додолу тих, що
живуть на високих. Ти знищиш сильні міста і зведеш їх вділ, до землі. 6 І
їх потопчуть ноги лагідних і покірних. 7 Дорога побожних стала прямою, і приготована дорога побожних.
Бо господня дорога – суд. Ми поклали надію на твоє ім’я і на твою пам’ять, 9 про яку думає наша душа.
Від ночі чуває мій дух до тебе, Боже,
тому що твої приписи на землі – світло. Навчіться правди, ви, що живете
на землі! 10 Адже замовк безбожний,
він не навчиться правди на землі, не
зробить правди. Хай безбожний буде
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забраний, щоб він не побачив господньої слави! 11 Господи, твоє рамено
високе – і не взнали. Пізнавши ж,
вони завстидаються, ревнощі охоплять ненапоумлений народ. І тепер
вогонь пожере противників. 12 Господи, Боже наш! Дай нам мир! Бо Ти
нам віддав усе. 13 Господи, Боже
наш! Прийми нас! Господи! Опріч
тебе, іншого ми не знаємо! Твоє ім’я
ми називаємо! 14 Адже мертві не побачать життя, і лікарі не воскреснуть.
Через це ти навів, і знищив, і забрав з
них всякого з чоловічого роду. 15 Доклади їм зло, Господи! Доклади зло
славним землі! 16 Господи! В скорботі ми Тебе згадали. В скорботі нам
твоє мале напоумлення. 17 Так як коли та, що боліє дитиною, приближається родити і в своїм болі кричить,
так ми стали твоєму улюбленому. Через твій страх, Господи, 18 в лоні ми
прийняли! І поболіли, і породили дух
твого спасіння, який Ти зробив на
землі. Ми не впадемо, але впадуть ті,
що живуть на землі. 19 Мертві воскреснуть, і встануть ті, що в гробах, і
зрадіють ті, що на землі, бо роса, що
від тебе, є їм лікування. Земля ж безбожних впаде. 20 Ходи, народе мій!
Ввійди до твого помешкання! Замкни
свої двері! Сховайся мало, тільки
тільки! Аж доки не мине господній
гнів. 21 *Ось Господь зі святого
місця наводить гнів на тих, що
живуть на землі. І земля відкриє
свою кров і не покриє побитих.

Глава 27
1 В тому дні Господь наведе святий великий і сильний меч на змія,
що втікає, і на поганого змія, і уб’є
змія. 2 В тому дні виноградник добрий бажаний, над ним запаную я. 3
Сильне місто, обложене місто. Даремно його напоюю, бо схопленим
буде вночі, вдень впаде його мур. 4
Не буде того, що з нього не візьме.
Хто мене поставить стерегти стерню
в полі? Через цю війну я його похулив. Отже, тепер через це Господь
Бог спалить їм все, що обіцяв. 5 Закричать ті, що в ньому живуть: Зробимо мир з тим, що зробив мир. 6
Сини Якова, що приходять, виростуть, і зацвіте Ізраїль, і вселенна наповниться його овочем, 7 щоб так, як
він сам побив, і він так був побитим,
або як сам вигубив, так був вигубленим. 8 Той, що воює і зневажає, відпустить їх. Чи не був ти той, що
думав їх убити жорстоким духом –
духом гніву? 9 Через це відкинутим
буде беззаконня Якова. Що є його
благословення? Коли відкину його
гріх, коли він покладе всі каміння
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ся во'зметъ нечести'выи, да не ви'дитъ сла'вы
гн~я” Ги~ высо'ка (мы'шца твоя`)7, и^ не ё^вњдњша” Оу^вњдњвше же ё^срамя'тся” За'висть
прїимеT лю'ди ненака'заны” И$ нн~њ ѓ'гнь сђпостаTTныя поја%сть” Ги~ б~е нашъ ми'ръ даждь наM,
вс^я б^о въздаl е^си наM” Ги~ бж~е наj прїими` н^ы.
г~и, раZвњ тебе и%наго не вњмы, и^мя твое наричемъ” Мр~твїи б^о живота` не и'мђть ви'дњти” И$ вра'чеве же не и'мђть въста'ти” Сего
ради наведе` и^ погђби`, и^ взяT весь мђжескъ
полъ и^хъ” Приложи` иM ѕла` г~и, приложи ѕла` сла'внымъ земли” Ги~ въ печа'ли помянђхоM т^я.
въ печа'ли ма'ло наказа''нїе твое намъ” [ЈА/ко]8
боля'щїя дњтищемъ приближается роди'ти,
и^ ѓ^ бо'лњзни свое'и кричи'тъ” Та'ко быхомъ възлю'бленномђ твее^мђ” Стра'ха ради твое^го г~и,
въ чревњ прїяхомъ, и^ поболњ'хомъ и^ роди'хоM
дх~ъ сп~сенїя [твое^го]9, и^же сътвори` на земли`”
[Не паде'мся]10, н^о падTђся живђщїи на земли`”
Въскр~снђтъ мр~твїи, и^ въста'нђтъ и^же въ
гро'бњхъ. и^ възра'дђются и^же на земли” Роса`
б^о ја%же эT тебе цњльба` и^мъ е^сть, земля' же
нечестивыX паде'тъ” И$дњте лю'дїе мои` вни'дњте въ храмъ ва'шъ, затвори'те две'ри своя.
съкры'итеся ма'ло е^ли'ко е^ли'ко, дондеже мине'тъ гнњвъ гн~ь” *Се^ [-]11 г~ь эT ст~ого [мњста]12 наво'дитъ гнњвъ на живђщая на земли`. и^ эTкры'етъ земля` кро'вь свою, и^ не покры'етъ и^збїеныхъ”

Глvа, к~з”
ъ (то'и дн~ь)1 наведе'тъ [г~ь]2 ме'чъ
ст~ыи (-)3 вели'кїи и^ крњпкїи, на (-)4
змїя бњжа'ща и^ на (-)5 змїя лђка'ваго, и^ ё^бїетъ змїя” В (то'и дн~ь)6 виногра'дъ до'брыи помышленыи съвладђ на'нь а^зъ.
гра'дъ си'лныи гра'дъ вою'емыи, въсђ'е напая'ю
и&. плњне'нъ б^о бђдетъ но'щїю, днїюy паде'тся стњна` [е^го]7, не бђдетъ того и^же не возмеT эT не'го” Кт^о мя приста'витъ стрещи` (на
ни'вњ сте'блїю)8. ра'ти дњля сея похђли'хъ и&
нн~њ ё^бо сего ради (-)9 г~ь б~ъ вся` е^ли'ка ѓ^бњща` (и^згори'тъ и^мъ)10. възопїютъ живђщеи в
немъ” Сътвори'мъ ми'ръ е^мђ, сътворь ми'ръ.
приходя'щїя чада і^а'ковля прозябнђтъ, и^
процвњтетъ і^и^л~ь, и^ напо'лнится вселенная
пло'да е^го” да ја%ко са'мъ порази`, и^ самъ си'це
ё^язви'тся. [и^л^и]11 ја%ко самъ ё^би`, та'коже
ё^бїенъ бђдетъ. сваря'ся и^ ё^каря'я эTпђстиT
я&. не бњ ли т^ы помышля'я дх~омъ же'стокимъ, ё^би'ти я& дх~омъ ја%рости” Сего ради
эTврьжется безако'нїе і^а'ковле (е^же)12 е^сть блsве1132
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нїе е^го. е^гда эTврьгђ (грњхъ е^го)13, е^да` поло'житъ
вся` камы'ки требникъ кђмир#скъ съкрђше'ны а^ки
пра'хъ дро'бенъ. и^ не пребђдетъ дђбїе и^хъ, и^
кђми'ры и^хъ посњчени а^ки дђбра'ва ѕњло” Вселе'нная па'ства расла'блена бђдет#, а^ки па'ства попђщена. и^ бђдђтъ на мно'га лњта, (тоже почїютъ)14, и^ по вре'мени не бђдетъ в неи травы` зане`
посхнетъ” Же'ны грядђща с позо'ра прїидњте, не
сђть б^о лю'дїе и^мђще смы'слъ. сего ради не поми'лђетъ сътвори'выи я&, и^ създа'выи (-)15 не ѓ^ста'витъ [и^мъ]16” И$ бђдетъ в (то'и дн~ь)17, загради'тъ г~ь эT р#веница рњчны'я, до (водоте'чи е^гљ=пет#ски)18. вы' же съберете сн~ы і^и^л~евы по е^ді'номђ
е^ді'номђ” И$ бђдетъ в (тои дн~ь)19, въстрђбятъ
трђбо'ю вели'кою. и^ прїидђтъ погђбля'еми въ
странњ` а^сљ=рїистеи, и^ погђбля'еми въ е^гљ=птњ.
и^ покло'нятся гв~и ё^ горы` ст~ыя въ і^ерsли'мњ”

Глvа, к~и”

а~ криg д~і

о'ре вњнцђ` ё^кори'зньномђ. наи'мницы е^фремовы, цвTњ эTпады'и эT сла'вы. на версњ
горы` вели'кїя пїяни безъ вина`. се крњпко и^ же'стоко ја%рость гн~я а^ки гра'дъ и^спђщаеM не и^мыи завњтїа, нђжею спђща'ем# ја%ко
воды` вели'ко мно'жество подира'я странђ` земли`
сътвори'тъ поко'и. рђка'ма и^ нога'ма [-]1 поперется вњнеw ё^кори'зньныи наи'мницы е^фремовы” И$
бђдетъ (эTпады'и цвњтъ)2 (и^)3 сла'вы на врьсњ
горы` высо'кїя, а^ки прьвыи плодъ смок#винъ. ви'дњвыи (же, и^)4 преже (в#зятїя в рђцњ е^го)5
въсхо'щетъ (пожрњти и&)6” В (тои дн~ь)7 бђдетъ г~ь саваѓ'џъ, вњнецъ надежа спле'теныи
сла'вою ѓ^ста'вшиM лю'демъ. [и^]8 ѓ^ста'вятся
дх~омъ сђднымъ на сђдъ, и^ крњпость въз#браня'я погђби'ти (я&)” Сїи б^о виноM сђть прельще'ни, прельсти'шася ѓ^ловинъ дњля. жрецъ, и^
прoркъ ё^жасо'стася. вина` ради потрясошася, эT
пїя'нъства ѓ^ловин#наго прел#сти'шася” Се` е^сть
видњнїе, прокля'тїе поја%сть (па'ки)9 совњтъ
(-)10 то'и совњтъ лиха'го дњля и^мњнїя” Комђ
совњсти'хомъ ѕл^о, [и^л^и]11 комђ повњда'хомъ
вњсть, эTдое'нїи мле'комъ, эTторженїи эT со'са.
печа'ль къ печа'ли прїемли наде'жђ къ наде'жи. и^
*еще ма'ло ѕло'бїю ё^сте'нною ја^зы'комъ и%нњмъ,
ја%ко съгл~ютъ лю'деM си'мъ рекђще и^мъ. с^е (паки)12 а'лчномђ и^ се` съкрђше'нїе, и^ не въсхотњша
слы'шати. и^ бђдетъ и^мъ слово г~а б~а, печа'ль
къ печа'ли, надежда къ наде'жди. е^ще ма'ло, е^ще ма'ло, да и^дђтъ и^ падђтся въспя'тъ, и^
въ бњдђ въпадђтъ и^ съкрђшаTся, и^ плњне'ни
бђдђтъ” Сего дњля слы'шасте слово гн~е мђжи
печа'лни и^ кня'ѕи лю'дъстїи и^же въ і^ерsлимњ
1133

поганських жертовників розбитими
на мілкий порох, і не залишаться
їхні дуби, і їхні божища дуже вирізані, так як ліс. 10 Вселенне стадо
буде свобідним, таким як покинуте
стадо, і будуть на численні роки.
Вони там спочинуть. 11 І після часу не буде в ній трави, тому що вона висохне. Жінки, що йдете з видовища, ходіть. Адже немає народу, що має розум. Через це не пощадить того, хто їх створив, і
творець їм не відпустить. 12 І буде,
що в тому дні Господь загородить
від течії ріки до єгипетського потоку, ви ж зберете ізраїльських синів одного по одному. 13 І буде, що
в тому дні затрублять великою трубою, і прийдуть вигублювані в
Асирійській країні і вигублювані в
Єгипті, і поклоняться Господеві на
святій горі в Єрусалимі.

Глава 28
1 Горе вінцеві гордості – Єфремові наємники, цвіт, що відпав від
слави на вершку великої гори, п’яні
без вина. 2 Ось сильний і тяжкий
гнів Господа, що сходить як град,
від якого немає покриття. Він сильно сходить, як велике множество
води, що зносить країну землі, зробить спочинок рукам 3 і ногам. Потоптаним буде вінець гордості –
Єфремові наємники. 4 І відпаде
цвіт і слава на верху високої гори,
як ранній плід фіґи. Хто ж побачить і раніше ніж візьме в його руки, забажає його з’їсти, 5 в тому дні
Господь Саваот буде вінцем надії,
сплетеним славою для осталих з
народу. 6 І позоставлені будуть на
суд духом суду, і буде сила, що не
дає їх вигубити. 7 Адже ці зведені
вином, вони були зведені сильним
напитком. Священик і пророк жахнулися, через вино захиталися, зведені були пияцтвом сильного напою. Це є видіння. 8 Клятва знову
пожере ту раду – рада задля лихого
маєтку. 9 Кому ми сповістили зло
або кому ми сповістили вістку, відлучені від молока, відтягнені від
груді. 10 Прийми біль до болю, надію до надії, і *ще трохи 11 злобою
уст, іншим язиком, бо скажуть цьому народові, 12 кажучи йому: Це
спочинок бідному і це знищення, і
вони не забажали послухати. 13 І
слово Господа Бога буде їм болем
до болю, надією до надії, ще трохи,
ще трохи, щоб пішли і впали назад.
І вони впадуть в біду, і будуть знищені, і будуть полонені. 14 Через
це ви почули господнє слово, прибиті мужі і людські князі, що в

кор1. 14

28,14

пс. 127
мат. 21
мар. 12
лук. 20
дія. 4
рим. 9
пет1. 2

Єрусалимі, 15 бо ви сказали: Ми зробили завіт з адом і угоду зі смертю!
На нас не прийде буря, що несеться,
коли минатиме, ми поклали брехню
як нашу надію, і ми покрилися брехнею. 16 Через це так говорить Господь: *Ось я вкладу в сіонську основу дорогоцінний, вибраний, краєугольний, шляхетний камінь у його
основи, і хто йому повірить не завстидається. 17 І покладу суд в надію, а
мою милостиню – на мірила. І ті, що
надіються на брехню, даремно надіються, бо вас не мине буря. 18 Чи і
відставить вона від вас смертний
залог? І чи не залишиться ваша надія
щодо аду? Коли мине буря, що несеться, вона буде їй на потоптання,
19 і коли перейде – вас забере. Вранці – вранці мине день, і вночі буде
погана надія. Навчіться слухати, 20
пригнічені ми не можемо битися,
самі ж знемагаємо так, щоб нас зібрали. 21 Підніметься так, як гора безбожних, і буде у ґаваонській долині,
з гнівом зробить свої діла – діло
гіркоти, і його гнів буде чужим, і
його гнів – чужий. 22 І ви не радійте,
щоб не перемогли вас ті, що зв’язують. Тому що довершені і скорочені діла почув я від Господа Саваота, які Він зробить по всій землі.
23 Сприйміть і послухайте мій голос,
сприйміть і послухайте мої слова. 24
Чи ввесь день буде орач орати або
підготовляти насіння раніше від
обробки землі? 25 Але, отже, коли
він пом’якшить її поверхню, тоді
посіє трохи чорнушки і кмину, потім
же посіє пшеницю, і ячмінь, і просо у
своїх межах. 26 І будеш напоумлений
судом твого Бога – і зрадієш. 27
Адже не з жорстокістю він виполює
чорнушку, і колесо не піде по кмині,
але палицею чорнушка буде вимолочена, а кмин 28 з’їсться з хлібом.
Бо Я не довіку гніватимуся на вас, і
голос мого гніву вас не потопче. 29
Ось це вийшло від Господа Саваота.
Сповіщайте чуда! Підніміть марну
утіху!

Глава 29
1 Горе Аріїловому містові, проти
якого воював Давид. Зберіть жита з
року до року, бо він їсть разом з моавом, 2 за Аріїлове зло. І буде його
сила і багатство мені. 3 І обійду тебе,
як Давид, і поставлю довкруг тебе
пращі, і поставлю стовпи, 4 і упокореними будуть до землі твої слова, і
до землі зійдуть твої слова. І твій голос буде як голос тих, що кричать з
землі, і до землі знеможе твій голос.
5 І багатство безбожних буде як порох під колесами і як порох, що летить, – і станеться нагло в часі 6 від
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ЈА/ко рекосте сътвори'хомъ завњтъ со а'домъ,
и^ съ сме'ртїю заложе'нїе” Бђря носи'ма а^ще ми'мои^детъ, не прїидетъ на на'съ. приложи'хом#
лжђ` надежђ нашђ, и^ лжею покры'хоMся” Сего ради та'ко гл~етъ г~ь, *се а^зъ вложђ` въ ѓ^снова'нїе сїѓ'не ка'мень многоцњненъ, и^збра'нъ, краеё^го'ленъ, честенъ, въ ѓ^снова'нїе е^мђ. и^ вњрђяй во'нь не постыди'тся. и^ положђ` сђдъ въ
надежђ, млsть же мою в# мњры” И$ ё^пова'ю^щеи
вът#ще лже'ю, ја%ко не минет# васъ бђря” Є$д^а
и^ эTврьжетъ (залоh эT васъ)13 смр~тныи, и^ надежа ва'ша ја%же къ а'дђ не пребђдетъ. бђря
и^дђщїя а^ще мимои^детъ, бђдеT е'й в# попра'нїе, (и^) егда ми'мои^де'тъ прїиметъ васъ” Заё'тра заё'тра минетъ дн~ь, и в нощи бђдет#
надежа ѕл^а” Наё^чи'теся слы'шати тђжа'щеи,
не мо'жемся котора'ти. сами же и^знемага'емъ
ја%коy събра'ти ны`” ЈА/коже гора` нечести'выхъ въста'нетъ, и^ бђдеT въ дебри гаваѓ'ньстњ, съ
ја%ростїю сътвори'тъ дњла своя`, го'рести дњла. и^ ја%рость же е^го чюжа бђдетъ, и^ гнњвъ
е^го чю'жъ” И$ вы не ра'дђитеся, да не възмо'гђтъ на' вы вя'жђщеи. зане` сконча'ны и^ съкраще'ны ве'щи слышахъ эT г~а саваѓ'џа, ја%же
сътвори'тъ по всеи земли`” Внђши'те и^ слы'шите глаs мои, вънемлњте и^ слы'шите словеса
моя. е^д^а весь дн~ь хощетъ ѓ^ря'и ѓ^ра'ти и^л^и
сњмя ё^готовати, преже въздњла'нїя зе'мнаго. н^о е^гда (ё^бо ё^мякчи'тъ ве'рхъ е'и)14, тогда всњеT ма'ло кђколи'ца, и^ кљ=ми'на. (потоM же)15
в#сњеT пшени'цђ, и^ ја^чме'нь, и^ пы'ро, въ предњлехъ твои^хъ. и^ нака'жешися сђдомъ б~а твое^го, и^ възра'дђе^шися. не съ жесто'тою бо ся
и^стребляеT кђколи'ца. и^ колоко'льное не ѓ^бы'идетъ
кљ=ми'на. н^о жеѕломъ и^степется кђколи'ца. а^
кљ=ми'нъ с# хлњ'бомъ снњсться. Не въ вkњ б^о а^зъ
[разгнњваюся на' вы]16, и^ гласъ гнњва мое^го не
попере'тъ васъ” (-)17 Се` эT г~а саваѓ'џа и^зы'иде.
чюдеса` совњща'ите, възнесњте т#ще` ё^тњше'нїе”

Глvа, к~џ”
о'ре гра'дђ а^рїи'левђ, на'нь же дв~дъ вое^ва`.
събери'те жи'та эT го'да до года. ја%сть
б^о в#кђпњ съ моа'вомъ, (за ѕоль)1 а^рїи'лю. и^ бђдетъ (крњпоs е^го)2 и^ богаTство
мн^њ, и^ ѓ^бся'дђ (тя а^ки дв~дъ)3, и^ поста'влю
ѓ%крстъ тебе` пра'ща, и^ съгражђ (-)4 столпы`. и^
смиря'тся словеса` твоя до земля`, и^ в зе'млю
(вни'дђтъ словеса` твоя)5. и^ бђдетъ [гла'съ
твои, а^ки глася'щихъ эT земля`, и^ къ земли
эTнемо'жется гла'съ твои]6” (-)7 И$ бђдетъ ја%ко
прьсть поD ко'лы бога'тъство нечести'выхъ, и^
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а^ки пра'хъ летя'и” и^ бђдетъ в# часњ в#неза'пь,
эT г~а саваѓ'џа. присњще'нїе б^о бђдетъ съ гро'момъ и^ съ трђсомъ, и^ гла'сомъ вели'комъ. бђря грядђщи, и^ пла'мы ѓ'гньнъ попаля'я” И$
бђдетъ а^ки ви'дяи со'нїя спя`, бога'т#ство
стра'н# всњхъ. и^же вое^ва'ша (-)8 на і^ерsли'ма и^ вси
събра'нїи на'нь. и^ заѕля'ющеи е^мђ (-)9 бђдђтъ,
а^ки въ снњ [ја^дђщеи и^ [пїющеи]10]11, (-)12
въста'вшем (же) то'щъ иX со'нъ. (-)13 ЈА/коже
жа'ждяи въ снњ` и^ пїеT въс#прянђв же е^ще
жа'ждеT, дш~а же е^го вотще надњя'ся. та'ко
бђдет# бога'т#ство всњхъ стра'нъ, е^ли'коy и^хъ
вое^ва` на горђ` сїѓ'ню” ѓ^слабњ'ите и^ ё^жаснитеся,
и^ ё^пїитеся не ѓ^ловиною ни вино'мъ. ја%ко напои` в^ы г~ь дх~омъ покая'нїя, и^ смњжиT ѓ%чи иX,
и^ пррoкомъ иX, и^ кня'ѕеM и^х#, ви'дящеи съкрове'ная”
И$ бђдђтъ ваM вся (си` словеса`)14, а^ки словеса`
(кни'гъ печатлњнных#)15. е^мђже а^ще дасть я&
чл~кђ ё^мњ'ющђ книга'мъ, гл~юще. почти с^е, и^
речетъ. не могђ` почести`, печатлњнны б^о сђть.
и^ дадя'тся кни'ги сїи (-)16 мђжђ не ё^мњю^щђ
кни'гамъ, и^ речется е^мђ почти с^е, и^ речеT. не
могђ почести`” *И$ рече г~ь, приближа'ются (лю'дїе
си мн^њ)17 ё^сты` свои'ми, (и^ ё^стна'ми и^хъ)
чтђтъ м^я, а^ срDце и^хъ далеq е^сть эT мене. въ
т#ще же чтђтъ м^я наё^ча'юще за'повњди
чл~чески, и^ ё^че'нїя” Сего ради с^е а^зъ приложђ
ја%ко преста'вити лю'ди с^и (-)18. *и^ погђблю` премђдрость премђдрыхъ, и^ ра'зђмъ разђмныхъ
съкры'ю” *Го'ре (творя'щимъ глђбоче совњтъ)19,
а^ не гм~ъ” Го'ре (творя'щимъ совњтъ ѓ^та'и)20,
и бђдђтъ въ т#мњ` дњла иX. и^ рекђтъ, (-)21
кт^о ны ви'дњ, (и^л^и)22 кт^о ны` разђмњ ја^же мы`
творимъ. не ја%ко л^и ё^бо гли'на горньча'рска намњни'тся, е^да речетъ зданїе създа'вшемђ, нњ'си ты м^я създаl. и^л^и творе'нїе сотво'ршемђ,
неразђмна м^я сътвори`” Но` е^ще ма'ло, и^ прибли'жится лива'нъ а^ки гора` хермель, и^ [-]23 хермель
в лђгъ намени'тся” И$ ёслы'шатъ въ (дн~ь
ѓ^нъ)24 глђсїи словеса (кни'гъ си'хъ)25, і^ и^же въ
тмњ` і^ и^же въ м#глњ`, ѓ%чи слњпы'хъ ё%зрятъ.
и^ възрадђются ни'щїи гм~ъ съ ра'достїю, и^
эTчая'вшеися чл~цы напо'лнятся весе'лїя” И$щеѕе`
безако'нникъ, и^ поги'бе гръдыи, и^ потреби'шася
безаконђ'ющеи ѕло'бою, и^ творя'щеи съгрњша'ти
чл~ки въ словњ. вся' же ѓ^блича'ющая при вратехъ претыка'нїе полага'ютъ, и^ поползо'ша в
непра'вдњ пра'веднаго Сего ра'ди та'ко гл~етъ г~ь
на до'мъ і^а'ковль, и^же нарече эT а^враа'ма. не нн~њ
постыди'тся і^а'ковъ, н^и нн~њ лице [е^го]26
и^змњни'тся [-]27. н^о е^гдA ви'дяT ча'да и^хъ дњла
моя, мене ради ѓ^ст~ятъ и'мя мое, и^ ѓ^ст~яT
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Господа Саваота. Бо будуть відвідини з громом, і з трясінням, і з
великим голосом, буря, що несеться, і вогняний полумінь, що пожирає. 7 І буде наче той, що сплячи бачить сни, багатство всіх країн, які
воювали проти Єрусалиму і всіх,
що зібралися проти нього і що чинять йому зло, 8 вони будуть наче
ті, що в сні їдять і п’ють, а як вони
встали – марний їх сон. Так як той,
хто є спраглий у сні і п’є, збудившись ще є спраглим, душа ж його
марно надіялася, так буде багатство
всіх країн, скільки їх воювало проти сіонської гори. 9 Станьте слабкими, і жахніться, і упийтеся не п’янким напоєм ані вином. 10 Бо Господь напоїв вас духом покаяння, і
зажмурить їм очі, і їхнім пророкам,
і їхнім князям, які бачать сховане.
11 І вам будуть усі ці слова, як слова запечатаних книг, кому лиш він
їх дасть, людині навченій письма,
кажучи: Прочитай це. І вона скаже:
Не можу прочитати, бо вони є запечатані. 12 І ці книги будуть дані чоловікові, що не знає книг, і йому
скажеться: Прочитай це. І він скаже: Не можу прочитати. 13 *І сказав Господь: Цей народ наближається до мене своїми устами і почитає мене їхніми губами, а їхнє серце далеко від мене. Даремно ж мене почитають, навчаючи людських
заповідей і навчань. 14 Через це ось
я додам, щоб переставити цей народ, *і знищу мудрість мудрих, і
сховаю розум розумних. 15 Горе
тим, що чинять глибоку раду, а не
Господом. *Горе тим, що потайки
роблять раду, і їхні діла будуть в
темряві, і скажуть: Хто нас побачив
або хто збагнув нас чи те, що ми
робимо? 16 Чи не вважатиметесь
ви за глину гончара? Хіба скаже
твориво творцеві: Не ти мене створив! Або твориво творцеві: Ти мене
нерозумно створив! 17 Але ще трохи, і Ливан стане близьким як гора
Хермел, і Хермел вважатиметься лісом. 18 І в тому дні почують глухі
слова цих книг, і ті, що в темряві, і
ті, що в імлі, – очі сліпих, побачать.
19 І бідні зрадіють Господом з радістю, і зневірені люди наповняться радості. 20 Пропав беззаконник,
і згинув гордий, і беззаконні були
вигублені злобою, 21 і ті, що приводять до гріха людей словом. А
всі, що оскаржують при дверях, кладуть спотикання, і посковзнулися в
неправді праведного. 22 Через це
так говорить Господь на дім Якова,
якого назвав від Авраама: Тепер Яків не завстидається ані тепер його
лице не зміниться. 23 Але коли їхні
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діти побачать мої діла, через мене освятять моє ім’я і освятять Святого Якова, і боятимуться ізраїлевого Бога.
24 І обмануті духом пізнають розумування, і ті, що нарікають, навчаться слухати, і німі язики навчаться говорити про мир.

Глава 30
1 Горе вам, відступні діти. Це говорить Господь: Ви зробили раду не
мною і завіти не моїм духом, щоб додати гріхи до гріхів. 2 Ті, що йдуть,
зійдуть до Єгипту, щоб помогти собі
фараоном і заступитися єгиптянами,
мене ж не попросили. 3 Вам же оборона фараона буде на сором, і тим,
що надіються на Єгипет, – зневага. 4
Бо в Таїні є старшини, погані посланці, вони марно трудяться 5 з народом,
який не буде їм на користь, ані на
поміч, ані на добро, але на сором і на
погорду.
6 Видіння чотироногих, що в
пустині.
Лев і левеня в смутку і в пригніченні. Звідти і гаспид, і плем’я літаючих гаспидів, які несли на раменах і на верблюдах їхнє багатство до
країни, яка не була їм на поміч, але
на сором і докір. 7 Марно і даремно
помагають вам єгиптяни. Сповісти
їм, що ваша потіха – марнота. 8 Отже, тепер, сівши, напиши це на дошці
і в книгах, бо це буде на дні часів і на
віки. 9 Адже вони є непослушний народ, сини брехливі, які не бажали
слухатися божого закону, 10 які
говорять пророкам: Не сповіщайте
нам іншу обману, 11 і відверніть нас
з цієї дороги, заберіть від нас дорогу
і заберіть від нас суд ізраїльський. 12
Через це так говорить Господь, Святий ізраїльський, тому що ви не підкорилися цим словам і поклали надію
на брехню. І тому що ви нарікали і
поклали надію на це слово, 13 через
це буде вам цей гріх як стіна, що
нагло впаде, і полон сильного міста,
в якому упадок буде швидким. 14
Буде як розбиття глиняного посуду, і
з глини на дрібне, щоб їм не знайти
черепків, в якому візьмеш вогонь і до
якого влиєш трохи води. 15 Так
говорить Господь, Святий ізраїльський: Коли повернешся і зідхнеш, то
тоді спасешся і пізнаєш де ти був,
коли надіявся на марноти. Даремною
стала ваша сила, і ви не забажали
послухати, 16 але сказали: Прибіжимо до коней. – Через це втікатимете. І ви скажете: Сядемо на швидких коней. Через те швидкими будуть
ті, що вас переслідують. 17 Від одного голосу втече тисяча, і від голосу
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ст~ого і^а'ковля, и^ б~а і^и^л~ева ё^бояTся” И$ разђмњ'ютъ [льстя'щеися дх~омъ]28 смышле'нїя,
(и^)29 ропщђщеи наё^ча'тся послђшати. и^
ја^зы'цы нњмђ'ющеи наё^чаTся гл~ати миръ”

Глvа, л~”
о'ре чада эTврьгшаяся” Се^ гл~еT г~ь, сътвори'сте совTњ не мно'ю, и^ завњты не
дх~оM мои^мъ, приложи'ти грњхи къ грњхомъ. и^дђщеи (сни'дђтъ)1 въ е^гљ=петъ,
мене же не въпрашаша, ја^ко помощи фараѓ'ном#,
и^ застђпи'тися е^гљ=птянъми. бђдетъ же
вамъ поро'въ фараѓ'на постыдњнїе, и^ ё^пова'ющимъ къ е^гљ=птђ ё^кори'зна. ја%ко сђть в (та'инњ)2 старњишины, вњстныцы зл^и въ т#ще
трђ'дятся къ лю'демъ, и^же не ё^спњ'ютъ,
и^мъ, н^и на' помощъ, н^и на по'лзђ, н^о на стDђ
и^ на ё^кориZнђ”
Видњнїе четвероно'гихъ, и^же въ пђсты'ни”
Въ печа'ли и^ въ тђѕњ` левъ и^ львичиu. эTтђдђ
и^ а'спидъ и^ племя` а%спидъ паря'щиX, и^же несяхђ на [ра'мђ]3 и^ на вельблю'дехъ бога'тьство
иX, къ странњ и^же не бы'сть и^мъ въ по'мощъ
н^о на стђ'дъ и^ ё^кори'знђ. е^гљ=птяны въ тще и^
въ сђ'е ё^спњваютъ ваM. совњсти и^мъ ја%ко
тщета ё^тњше'нїе ва'ше (-)4” Нн~њ ё^бо сњдъ
въпиши (с^е въ д#скђ)5, и^ въ (кни'ги)6, ја^ко
бђдет# (с^е въ дн~и вре'менъ)7 и^ въ вњкъ. ја%ко
лю'дїе непокори'ви сђть, сн~ове (же) лжи'вїи, и^же
не похотњша слы'шати за'кона бж~їя. и^же
гл~ютъ пррoкомъ, не повњда'ите на'мъ (-)8 дрђга'го прельщенїя, да (ны съврати'те)9 съ пђти сего. эTи^мњте эT насъ пђть (-)10, и^ эTи'мњте эT на'съ [сђ'дъ]11 і^и^л~евъ” Того` ради си'це
гл~етъ г~ь ст~ыи і^и^л~евъ, ја^ко не покори'стеся
словесемъ си'мъ, и^ надњ'астеся къ л#жи. и^ ја%ко
поропта'сте, и^ ё^пова'я бы'сте къ словеси семђ`”
Того ради бђ'детъ ва'мъ (сїи грњхъ)12, ја%ко
стњна` пада'ющися внеза'пђ, (и^) гра'да тверда
плњне'на в не'мже въско'ре бђ'детъ паде'нїе. (-)13
бђ'детъ ја%ко сокрђше'нїе сосђ'да гли'нена (и^) эT
гли'ны да дро'бно, ја%коже не ѓ^брњсти и^мъ чрњпа. в немже ѓ%гнь во'змеши, и^ во'ньже влїеши
воды` ма'ло” Та'ко гл~етъ г~ь ст~ыи і^и^л~евъ. е^гда`
возврати'шися (и^) въздохнеши, т^о тогда` сп~сешися, и^ разђмњ'еши где е^си бы'лъ е^гда` ё^поваше сђи^ми” Тща` крњ'пость ва'ша бы'сть, и^ не
хотњсте послђ'шати. н^о реко'сте, къ конемъ
прибњ'гнемъ, того ради побњ'гнете, и^ речете
на ско'рыя воZсядеM” Того ради т#щи бђдTђ го1136
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ня'щеи в^ы. гла'сомъ е^ді'наго пробњгнеT ты'сяща
и^ гла'сомъ пяти` пробњгнђтъ мно'ѕи. до'ндеже
ѓ^ста'влени бђ'дете а^ки поста'въ на' горњ, и^ ја%ко
зна'менїе нося на холмњ`. (-)14 па'ки пребђдетъ
б~ъ щедрова'ти вамъ. и^ сего ради възнесе'тся
ја%ко помилова'ти ва'съ зане сђдїи г~ь б~ъ на'шъ
е^сть. (-)15 где л^и ѓ^ста'вите сла'вђ вашђ” *Бл~жени вс^и пребыва'ющеи в него, зане лю'дїе ст~їи въ
сїѓ'нњ вселя'тся. (-)16 і^ерsлиM (же) пла'чеM въспла'кася, поми'лђи м^я” поми'лђетъ т^я гла'съ
крыча'нїя твое^го, е^гда` ё'зрњ послђша'юща тебе`”
И$ да'сть (б~ъ)17 ваM хлbњ печа'л#ныи, и^ во'дђ
тњснђю. и^ ктомђ` не приближа'тся к тебњ
льстя'щеи т^я ја%ко ѓ%чи твои` ё%зрятъ льстя'щая т^я, и^ ё'ши твои` ё^слы'шатъ словеса`
(прельсти'вшихъ т^я съза'ди)18, и^же гл~ютъ. с^е
пђть и^дњмъ по не'мђ, и^л^и на' десно л^и на'
лњво” И$ эTвръже'ши кђми'ры посребре'ныя и позлаще'н#ныя, (и^) на дро'бно сътвори'ши, и^ разлїеши
ја%ко во'дђ скверна'выя, и^ а^ки мотыла` эTвръжеши я&” Тогда` бђдетъ до'ждъ сњмени земля`
твоея`, и^ хлњбъ жи'тA земля` твое^я` бђ'деT
и^зъѓ^би'ла бл~гъ. и напасђтся [ско'ти твои`]19
въ (то'и дн~ь)20 на мњстњ бла'ѕњ и^ простра'н#нњ. ю%н#цы ва'ши и^ воло'ве дњ'лаю^щеи зеMлю,
наја^дяTся плњвъ смњшенъ съ ја^чме'немъ и^звњ'яномъ” И$ бђ'детъ на вся'кои горњ` высо'цњ, и
на вся'комъ хо'лмњ прозра'чнњ вода` текђщ'и. въ
(то'и дн~ь)21, е^гда` поги'бнTђ мно'ѕи, и^ е^гда`
падђтся стол#пи” И$ бђдетъ свњтъ мњ'сячъ
а^ки свњтъ слн~чь и^ свњтъ слн~чь бђдетъ сеDмори'цею, въ [то'и]22 дн~ь е^гда` и^сцњлитъ г~ь
съкрђшенїе людїи своиX, и^ болњзнь ја%звы твое'я
и^сцњ'литъ” Се^ и^мя гн~е вре'менемъ и%детъ
мно'гомъ, горя'щи ја%рость съ сла'вою сло'во ё^стенъ е^го. сло'во гнњ'ва по'л#но, (-)23 гнњвъ (же)
ја%рости ја%ко ѓ%гнь попали'тъ, и^ дх~ъ е^го а^ки
вода` в# дебри влекђщи прїидеT до вы'я. и^ раздњ'лится ја^ко смя'сти страны` ѓ^ прельщенїи сђи^мъ. и^ проженетъ я& пре'лесть (тща`), и^ прїимеT
я& преD лици и^хъ” Є$да при'сно е^сть вамъ ра'доватися, и^ въходи'ти въ ѓ^сщ~енїа моа прsно, а^ки
празнђ'ющеM и^ ја%ко веселя'щеMся вни'ти съ сопњлїю въ го'рђ гн~ю къ б~ђ і^и^л~евђ. и^ слы'шанђ сътво'ритъ б~ъ сла'вђ гла'са своеh, и^ ја%рость мы'шца
свое'я, показа'ти съ ја%ростїю и^ съ гнњ'вомъ. и^
с пла'менемъ попаля'ющемъ, [и^]24 съ трясновенїемъ бњ'дномъ, и^ ја%ко вода` и^ граD съходя`
нђ'жею” Гла'сомъ б^о гн~им# ё^менша'ютъ (ја%звою
а^сљ=рїи)25, е^ю%же а^ще пораѕиT я&. и^ бђдетъ [-]26
ѓ%крsтъ эTнђ'дђже б^њ е^мђ наде'жа (помышля'ти)27, е^ю'же то'и ё^пова'ше, (-)28 съ сопњльми
1137

п’ятьох втечуть численні, доки не
будете покинуті, як стовп на горі і
як той, що несе знамено на горбі.
18 Знову Бог буде милувати вас і
через це підніметься, щоб вас помилувати. Тому що наш Господь
Бог є суддя, де ж оставите вашу
славу? *Блаженні всі ті, що залишаються в ньому, 19 тому що святий народ поселиться у Сіоні. Єрусалим же заплакав плачем: Помилуй мене. – Помилує тебе на голос
твого крику, коли побачить, що ти
слухаєшся. 20 І Господь дасть вам
хліб смутку і тісну воду, і більше
не наблизяться до тебе ті, що тебе
обманюють. Бо твої очі побачать
тих, що тебе обманюють, 21 і твої
вуха почують слова тих, що тебе
обманули ззаду, що говорять: Це
дорога, підемо по ній чи направо,
чи наліво. 22 І ти викинеш посріблених і позолочених божків, і на
дрібно роздробиш і розпорошиш,
викинеш їх як воду нечистої і як
кал. 23 Тоді буде дощ для насіння
твоєї землі – і хліб жита твоєї землі
буде великий і добрий. І в тому дні
твоя скотина випасеться на доброму і широкому місці. 24 Ваші бики
і воли, що працюють на землі, наїдяться полови змішаної з повіяним
ячменем. 25 І на всякій високій горі
і на всякому високому горбі буде
вода, що тече, в тому дні, коли згинуть численні і коли впадуть башти. 26 І світло місяця буде як світло
сонця, і світло сонця буде всемеро
більшим у тому дні, коли Господь
оздоровить побиття свого народу і
вилікує біль твоєї рани. 27 Ось
через великий час іде господнє ім’я
– горіючий гнів, зі славою слово
його губ, слово повне гніву, а гнів
люті пожере як вогонь. 28 І його
дух як вода, що пливе в долині,
прийде до шиї і поділиться, щоб
збентежити країни на обману марним. І переслідуватиме їх марна обмана, і забере їх перед їхнім лицем.
29 Хіба вам постійно треба радіти і
постійно входити до мого освяченого, так як тим, що святкують, і як
ті, що веселяться, щоб ввійти з сопілкою на господню гору до ізраїльського Бога? 30 І Бог дасть почути славу свого голосу і гнів свого
рамена, щоб показати з люттю, і з
гнівом, і з полум’ям, що пожирає, і
з жахливим трясінням, і як вода і
град, що сильно падає. 31 Бо від
господнього голосу меншими стають асирійці, від рани, якою їх поб’є. 32 І буде у нього довкруги: від
чого була надія думати, на що він
поклав надію, проти нього воюватимуть з сопілками і гуслями через
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зраду. 33 Бо не раніше буде тобі
день допиту. Чи й тобі приготовано
царювати в глибокій долині і над деревом, що лежить, вогонем і численним деревом? Бо господня лють, як
долина спалена горіючою сіркою.

Глава 31

анг. 1

1 Горе вам, що сходите до Єгипту за поміччю, що поклали надію
на коні і на зброю, бо її є багато, і
на велике множество коней, і не поклали надію на Святого ізраїльського, і не шукали Бога. 2 Він же
мудрий приводив зло, і його слово
не хулитиметься. І Він повстане на
доми злих людей і на їхню марну
надію, 3 на єгипетську людину, а не
Бога, кінське м’ясо. І не буде помочі. Господь же наведе на них свою
руку, і помічники трудитимуться. І
всі колись згинуть, 4 так як мені
сказав Господь. Так як зареве лев
чи левеня над ловом, який впіймав,
і закричить над ним, аж доки гори
не наповняться його голосом – і вони зменшилися і злякалися від множества гніву, так зійде Господь Саваот воювати на сіонську гору і на
її гори. 5 Як птах, що літає, так Господь оборонить Єрусалим, і визволить, і обереже, і спасе. 6 *Поверніться ви, що врадили глибоку беззаконну раду. 7 Бо в тому дні люди
відмовляться від своїх срібних і золотих кумирів, які зробили їхні руки. 8 І асир впаде не від людського
меча, ані не вигубить його людський меч, і він втече не від лиця меча.
Юнаки ж будуть на приниження, 9
бо будуть оточені каменем, як валом, і будуть винуваті, і хто втікає,
стане полоненим. Так говорить Господь: Блаженний той, хто має плем’я в Сіоні і кревних у Єрусалимі.

Глава 32
1 Бо ось царюватиме праведний
цар, і почнуть володіти князі з судом. 2 І чоловік буде ховати свої
слова, і сховає, як від водного потопу. І з’явиться в Сіоні наче ріка –
славне джерело, що тече у спраглій
землі. 3 І до цього не будуть покладати надію на людей, але дадуть
вуха, щоб слухати. 4 І серце немічних сприйме слухати, і язики німих
швидко навчаться говорити про
мир. 5 І більше не скажуть володіти
безумному, і більше не скажуть
твої слуги: Мовчи. 6 Бо безумний
говоритиме безумне, і його безумне
серце знатиме чинити беззаконня і
говорити обману до Господа, щоб
розсіяти голодуючі душі і зробити
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и^ гђ'сльми ратђ'ютъ на'нь эT премњне'нїя” Не
преже б^о дн~ь въспро'сится (эT тебе`). е^да` и^ тебњ
ё^гото'вася црsтвова'ти въ дебри` глђбо'цњ, (и^)
древеса лежа'ща ѓ%гнь и^ древеса мно'га. ја^рость (б^о)
гн~я а^ки дебръ ка'мы'комъ горя'щемъ жего'ма”

Глvа, л~а”
о'ре сходя'щемъ въ е^гљ=пет# на по'мощъ,
ё^пова'ющим# ко'ньми и^ ѓ^рђж'їемъ, е^сть
б^о мно'го. и^ ко'н#ническо мно'жество мно'го.
и^ не бњша ё^пова'ли къ ст~мђ і^и^л~евђ, и^
б~а не възыскаша. (-)1 то'и (же) премђ'дръ привожа'ше (-)2 ѕл^о, и^ сло'во е^го не похђ'лит#ся. и^ въста'неT на домы` чл~къ ѕлыX, и^ на наде'жђ иX
т#щђю. е^гљ=петъска чл~ка, а^ не б~а, ко'ньски
пло'ти, и^ не бђ'детъ по'мощи” Гь~ же наведе'тъ
рђ'кђ свою` на' ня, и^ трђ'дятся помага'ющеи. и^
вси` и^ногдою погы'бнђт#, (ја^коже)3 рече мнњ` г~ь”
ЈА/коже възреветъ ле'въ, и^ льви'чищъ ѓ^ лови'твњ
ю^же и^ме'тъ, и^ възопїетъ ѓ^ не'и, до'ндеже напо'лняTся го'ры гла'са е^го. и^ ё^менши'шася, и^
мно'жества ја%ростнаго ё^боа'шеся” Си'це сни'деT г~ь
саваѓ'џъ вое^ва'ти на' горђ сїѓ'ню, [и^]4 на' горы
е^го, ја%ко пти'ца паря'ща. си'це защитиT г~ь і^ерsли'ма, і^ и^зба'виT и^ потво'ритъ и^ сп~сетъ” *Э$брати'теся совњщава'ющей глђбо'къ совњт# (-)5 безако'ненъ. ја^ко въ (то'и дн~ь)6 эTвръгђтся чл~цы
эT кђми'ръ свои^хъ сре'бреныхъ и^ златыхъ, ја%же
сђть сътворили рђ'ки и^хъ” И$ падетъ а^сљ=ръ не
мече'мъ чл~чьскомъ, н^и меq мђж'ескъ потреби'тъ
и&, и^ пробњ'гнетъ не эT лица` ме'чю. ю%ноты же
бђдђтъ въ ё^мен#шенїе, ка'менеM б^о ѓ^бы'имTђся
ја%ко ѓ^граже'нїемъ, и^ пови'н#ни бђдђтъ. и^ бњжай плњненъ бђдеT” Се^ гл~еT г~ь. бл~жеn и^же и'мать
(племя`) въ сїѓ'нњ (-)7, и^ ё'жики въ і^ерsли'мњ”

Глvа, л~в”
е б^о цр~ь правди'въ (црsтвђеT)1. и^ княѕи съ
сђдомъ владњти начнђтъ” И$ бђдетъ
чл~къ кры'ай словеса своа. и^ съкры'ется
ја^ко (во'дныи потоk)2, и^ ја^ви'тся въ сїѓ'нњ ја%ко рњка и^сточникъ текђщи сла'вныи въ
земли жа'ждђщеи. и^ ксемђ` не бђдђтъ ё^пова'юще чл~кы. н^о ё%ши дадя'тъ на послђша'нїе, и^
срDце и^знемо'гшиXся во'ньметъ послђш'ати. и^ ја^зы'цы (нњмђ'ющихъ)3 ско'ро наё^чаTся гл~ати ми'ръ.
и^ къ семђ не рекђтъ ю^роди'вомђ владњти. и^
къ семђ не рекђтъ слђгы` твоа помолчи” Ю/родъ
б^о ю^роди'вњ совњщава'етъ, и^ срDце е^го тще разђмњ'етъ съвръшевати безако'нная, и^ гл~ати къ
гв~и пре'лесть ја^ко раз#сњя'ти дш~а а%л#чны, и^ дш~а
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жа'ждђща тща` сътвори'ти” СовTњ б^о злы'хъ безако'н#ная съвњщаваеT, расы'пати смиренныя словесы` непра'веDными, и^ расы'пати словеса` смире'ныхъ
на сђ'дњ” Бл~гочsтивїи же смы'сленњ совњща'ша,
то'и же совњтъ ё^ста'неT” Же'ны бога'тыя въста'ните и^ слы'шите гла'съ мо'и, дще'ри с
наде'жDею слы'шите словеса` моа. дн~е лњтня па'мять сътворите въ бо'лњзнъ с наде'ждею. потребиTся и^ма'нїе ви'н#ное, ё^ста` сњмя и^ (събира'нїе) к семђ` не прїидетъ” Оу^жаснитеся съжали'те с^и ё^пова'вшая, съвлецњтеся на'гы бђ'дете препоя'шите чре'сла [своа]4 (въ ја^риги), и^ по
персемъ бїитеся. эT селњ помышленїя, и^ ѓ^
винограDнњмъ пло'дњ. на земли` людїи мои^хъ
те'рнїе и^ бы'лїе възни'кнеT, и^ эT всего` до'мђ ра'дость въсхити'тся” ГраD бога'тъ до'мове ѓ^ста'влени, бога'тьство граDное и^ до'мы похотњны ѓ^ста'вятъ, и^ бђдTђ (вс^и)5 пеще'ры до' вњка. ра'дость ѓ^слоM дивїимъ, па'ствы пастђш#скы” До'ндеже на'идетъ на' вы дх~ъ эT вы'ш#няго, и^ бђ'детъ пђ'стъ хермель. (-)6 херме'ль (же) въ дђбра'вђ намњни'тся и^ почие^ть въ пђсты'ни сђдъ, и^
правда въ карми'ль всели'тся” И$ бђдTђ дњлеса
пра'веDная ми'ръ, и^ ё^дръжиT пра'вда поко'и, и^ ё^пова'юще бђдђтъ до' вњка. и^ вселяTся лю'дїе
е^го въ гра'дњ ми'рне, и^ вселя'тся ё^пова'юще и^
почїютъ съ бога'тьствоM” ГраD же а^ще сни'детъ,
т^о не на' вы прїидеT” И$ бђдђтъ живђщ'еи въ
дђбра'вахъ, ё^пова'юще ја%ко и^же на по'лихъ. блаже'ни сњю'щеи при вся'кои водњ`, и^дњже во'лъ и^
ѓ^се'лъ попира'етъ”

Глvа, л~г”
о'ре ѓ^би'дящимъ ва'съ. ваs никтоже ѓ^би'дитъ, и^ хђляи (же) ва'съ не хђ'литъ.
плњнени бђдђтъ хђля'щеи (васъ) и^ предадя'тся, и^ ја%ко мо'леве въ ри'зњ (-)1 ё^меншатся” Ги~ поми'лђи ны, к тебњ б^о ё^пова'хом# Бы'сть племя непокаря'ющихся въ па'гђбђ, сп~съ же н^ы въ вре'мя печа'лно” Гла'сомъ
стра'ха твое^го ё^жасошася лю'дїе, эT стра'ха
твое^го (-)2 раZсња'шаs страны. нн~њ же събереTся
плњн# вашъ, вели'ка и^ мала. ја%коже а^ще кт^о
съберетъ прђ'гы, та'ко ся нарђга'ютъ ва'мъ”
Ст~ъ б~ъ живя'и въ вы'шних#. напо'лнися сїѓ'нъ
сђ'да и^ правды. законоM предадяTся. во и^менїихъ
сп~съ на'шъ. т^ђ премђдрость и^ хи'трость и^
бл~гоче'стїе къ гв~и, с^е сђть съкро'вища пра'вды”
Се ё^бо въ стра'сњ ва'шемъ тїи ё^боя'тся, и%хже ся боя'сте възопїютъ эT ва'съ” Вњстницы
б^о пђстяTся (-)3 горцы плачющеся моля'щася
ми'рђ, ѓ^пђстњюT б^о сиX пђтїе” Преста` страX
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душі марних спраглими. 7 Бо рада
злих радить беззаконне, щоб знищити лагідних неправедними словами і на суді розсіяти слова покірних. 8 Побожні ж розумне врадили,
та ж рада стоятиме. 9 Багаті жінки,
встаньте і послухайтеся мого голосу! Дочки в надії, послухайте моїх
слів! 10 Чиніть пам’ять дня року в
болі з надією! Знищеним буде збирання винограду, пропало насіння,
і збирання більше не прийде. 11
Жахніться, засумуйте ви, що надіялися! Роздягніться, будьте нагими,
підпережіть свої бедра в мішковину 12 і бийтеся в груди задля жаданого поля і виноградного плоду. 13
На землі мого народу появиться,
тернина і хабаз, і з кожного дому
буде забрана радість. Багате місто –
14 покинуті доми. Залишать багатство міста і пожадані доми, і всі будуть печерами довіку, радість диким ослам – пасовиська пастухів,
15 аж доки не прийде на вас дух від
Вишнього. І Хермель буде пустим,
Хермель же вважатиметься за ліс.
16 І в пустині спочине суд, і праведність поселиться в Кармилі. 17 І
праведні діла будуть – мир, і праведність втримає спочинок, і ті, що
надіються, будуть довіку. 18 І його
народ поселиться в місті миру і поселиться впевнено, і спочинуть з
багатством. 19 Якщо ж впаде град,
то не прийде на вас. І ті, що живуть
в лісах, будуть впевненими, так як
ті, що на полях. 20 Блаженні ті, що
сіють при всякій воді, де топче віл і
осел.

Глава 33
1 Горе тим, що вас кривдять, –
вас ніхто не кривдить. І хто ж зневажає – не зневажає вас. Полонені
будуть ті, що вас зневажають, і будуть видані, і змаліють, як міль на
одежі. 2 Господи помилуй нас! Бо
на Тебе ми поклали надію. Плем’я
непокірливих було на погибель, а
Він нас спас в часі смутку. 3 Від голосу твого страху жахнулися народи. Від твого страху країни були
розсіяні. 4 Тепер же збереться ваш
полон від великого і до малого. Так
як хто збере саранчу, так вас висміять. 5 Святий Бог, що живе на висотах! Сіон наповнився судом і
праведністю. 6 Законом він передасться, в скарбах наш спаситель.
Там мудрість, і вмілість, і побожність до Господа. Це є скарби праведності. 7 Ось же побояться у вашому страсі ті, яких ви боялися, закричать через вас. Бо будуть послані посланці, що гірко плачуть,
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просячи миру, 8 бо спустошеними будуть їхні дороги. Спинився страх народів, і забраний буде завіт, що з ними, і не вважатимете їх за людей. 9
Земля повна жалю, і засоромився ліс,
став наче Сарон, явною буде Галилея
і Кармил. 10 Тепер встану, – говорить Господь, – тепер прославлюся,
тепер піднімуся! 11 Тепер побачите,
тепер почуєте! Марна сила вашого духа, вогонь вас пожере. 12 І країни будуть спалені, як терня розкинуне і
спалене на полі. 13 Почують ті, що
далеко, те, що Я зробив, – говорить
Господь. Ті, що наближаються, пізнають мою силу. 14 Відступили ті беззаконники, що в Сіоні, тремтіння охопить безбожних. Хто вам сповістить,
що горить вогонь? Хто вам сповістить про вічне місце? 15 *Хто ходить
в праведності, хто говорить правильну дорогу, хто ненавидить беззаконня і неправедність і відмахується руками від дарів, хто тяжкими чинить
вуха, щоб не почути суд крові, хто
примружує очі, щоб не побачити неправедності, 16 цей житиме у високій
печері з сильного каменя. Йому дасться хліб, і його вода вірна. 17 Побачите царя зі славою, і ваші очі побачать землю здалека. 18 Ваша душа
навчиться страху. *Де є писарі? Де є
радники? Де є той, що числить тих,
що заколочують, 19 малий та великий народ, якому не радили ані не
глибоким голосом, голосом, щоб не
чути гидоти народу? І в того, що слухає, немає розуму. 20 Ось місто Сіон
– наш спаситель. Твої очі побачать Єрусалим – багате місто. Доми не захитаються, ані не зрушатся кілки його шатра на вічний час, ані не розірвуться його шнури. 21 Бо господнє
ім’я для вас велике. Вам буде місце,
ріки, широкі і розлогі рови. Не підете
по тій дорозі, ані не піде корабель, що
пливе. 22 Бо мій Бог є великий. Не мине мене Господь. Наш суддя – Господь! Наш князь – Господь! Наш цар
– Господь! Той нас спасе! 23 Розірвалися твої шнури, бо ти не закріпив
твою щоглу. Він схилився, не покладе щогли, не підніме знака, аж доки не
буде переданим в полон. Тому, отже,
численні кульгаві зроблять полон 24 і
не скажуть: Трудимося ми – люди, що
живемо в ньому. Бо їм відпущено гріх.

Глава 34
1 Приведіть країни і послухайте,
князі! Хай почує земля і ті, що на ній
живуть! 2 Тому що господня лють на
всіх країнах і гнів на їхнє число, щоб
вигубити їх і видати їх на вирізання.
3 А їхні ранені і мерці будуть вкинені, і підніметься їхній сморід, і око-
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стра'ньскъ, и^ завTњ иже к ниM въземлеTся, и^ не
намњни'те иX чл~къ. желњ земля, [и^]4 посрамлеn
(лђгъ)5 быs (а^ки) саро'нь” ЈА/влена бђдеT гали'лея,
и^ кар#миль. нн~њ въскрsнђ гл~етъ г~ь. нн~њ
прославлю'ся. нн~њ възнесђся. нн~њ ё^зрите,
нн~њ почю'е^те т#ща (-)6 крњ'пость дх~а ва'шеh,
ѓ%гнь в^ы попалитъ. и бђ'дђтъ страны` пож#жены, а^ки тернїе на ни'вњ разъме'тано и^ пож#жено. ё^слы'шатъ да'лнїи е^же сътворихъ,
(гл~етъ г~ь). ё^вњдяT приближа'ющеися крњ'пость мою`. эTстђпи'ша и^же въ сїѓ'нњ безако'нницы, прїиметъ трђсъ нечестивыя” Кт^о
со'вњститъ ва'мъ ја%ко ѓ%гнь горитъ, кт^о
совњститъ ва'мъ мњсто вњчно'е” *Ходя'и въ
пра'вдњ гл~яи правы'и пђть, ненавидя'и безако'нїя и^ непра'вды, и^ рђцњ эTтряса'яи эT
м#зды. ѓ^тяж#чава'яи ё%ши, да не слы'шиT сђда`
кро'внаго, смњжа'яи ѓ%чи да не ё%зритъ непра'вды. се'и в#селиTся въ высо'цњ пещерњ ка'мене
крњпка. хлњбъ ся е^мђ да'сть, и^ вода` е^го
вњрна. цр~я съ сла'вою ё%зрите. и^ ѓ'чи ваши
ё^зряT землю и^здалече, дш~а ваша поё^чи'тся
страхђ`” *Гдњ` сђть кни'гочїя, гдњ сђть совњщава'ющеи, гдњ` е^сть съчита'яи смята'ющая ма'лы и^ вели'ки лю'ди. и%мже не
совњща'ша, ни (-)7 глђ'бокиM гла'сомъ (ё^же`), ја%ко
не слы'шати лю'дїи и^скаженїи. и^ нњсть слы'шащемђ смышле'нїя” Се сїѓn граD сп~съ нашъ,
ѓ%чи твои` ё%зрита і^ерsли'ма граD бога'тыи. хра'ми
не поколњ'блются н^и подви'гнђтся, ко'лїе хра'ма е^го въ вњ'чное вре'мя, и^ ё'жа е^го не претръгнђтся. ја%ко и^мя гн~е вели'ко ва'мъ.
мњсто вамъ бђдеT рњки`, (-)8 рвени'ца широ'ки и^
простра'нны. не пои^дете по семђ` пђти` н^и [-]9
корабль пловыи. б~ъ б^о мо'и вели'къ е^сть не
минетъ мене` г~ь. сђдїи наj г~ь, кня'ѕь наj г~ь,
цр~ь на'шъ г~ь, то'и насъ сп~сетъ” Прерва'шася
ё%жа твоя`, ја%ко не ёкрњпи` нњдро твое. преклони'ся не поло'житъ нњдръ, не въздви'гнетъ
зна'менїя. до'ндеже преда'сться на плњненїе”
Тњмже ё^бо мно'ѕи хро'мїи плњнь сътворяT. и^
не рекђтъ трђжда'емся лю'дїе живђщеи в
[не'мъ]10, ѓ^ста'ви бо ся и^мъ грњхъ”

Глvа, л~д”
риведњте страны`, и^ слы'шите кня'ѕи.
да слы'шиT земля` и^ [живђщеи`]1 на не'и.
зане` ја%рость гн~я на вся` страны`, и^
гнњ'въ на число` и^хъ. ја%ко погђби'ти я&
и^ преда'ти я& на сњ'чь. (и^)2 ја^зве'нїи и^хъ повергTђся и^ мертвъцы, и^ в#зы'идетъ и^хъ смраD.
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и^ намо'кнђтъ предњ'ли кровїю и^хъ, [и^ възмђтя'тся вся` си'лы нбsныя.]3 и^ съвье'тся нб~о
а^ки сви'токъ. и^ вс^я ѕвњзды спадђтъ, ја%ко
ли'ствїе съ лозы`, и^ ја%коже спа'даетъ ли'ствїе съ
смоквичїя” Оу^пи'ся ме'чь мои на' нб~си. (се'и)4 на
и^дђме'ю сни'детъ, и^ на лю'ди па'гђбныя съ сђ'домъ. меq гн~ь насыти'ся кро'ве, растол#стњ ло'емъ
а%гньчимъ, и^ эT ло'я ко'зля и^ ѓ'вня. ја%ко тре'бы
гв~и въ восо'рњ, и^ сњ'чь ве'лїи въ и^дђме'и. и^ падђтъ (с ни'ми висо'цїи)5 (-)6 ѓ%вни и^ ю'нцы, и^ ё^пїеTся земля` эT кро'ве, и^ эT тђ'ка и^хъ насыти'тся. *дн~ь б^о сђда гн~я, и^ лњто эTдая'нїя
сђ'да сїѓ'ня. и^ ѓ^братя'тся [де'бри е^го]7 въ смолђ`, и^ земля` е^го в горя'щїи камы'къ. и^ бђ'детъ [земля` е^го]8 горя'щи ја%ко смола`, [дн~їю и^
но'щїю]9, и^ не ё^га'снетъ въ вњ'чное вре'мя. и^
взы'идетъ ды'мъ е^я` высо'че, в роже'нїя ѓ^пђстњ'етъ. (-)10 *и^ въгнњздяTся в не'мъ пти'ца, и^
е'жеве, (-)11 со'вы, и^ вра'нове. и^ възло'жатъ на'нь
ё%же землемњ'рно пђсты'ня. и^ ѓ^нокен#таљ=ри вселя'тся в не'мъ. кня'ѕи е^го не бђ'дђтъ, цр~и б^о
е^го и^ кн~ѕи и^ велмо'жа е^го бђ'дђтъ въ па'гђбђ”
И$ възни'кнетъ въ гра'дњхъ иX те'рнїе (и дђ'бїе)12, и^ въ твердњ'лехъ е^го. и^ бђдетъ село`
(ѕмїемъ)13, и^ сели'ще (пти'цамъ)14. и^ сря'щђтся бњ'си съ ѓ^нокен#та'љр= ы, и^ възопїюT дрђ'гъ къ
дрђ'гђ. т^ђ почїю'тъ ѓ^нокетаљ=ры, ѓ^брњто'ша б^о
себњ поко'ище. тђ ся въгнњзди'тъ е%жь. и^ сп~се
земля` дњти своя` съ ё^тверже'нїемъ. т^ђ е^ле'ни
стрњто'шася, и^ ё^ви'дњша лица` своя` въкђпњ,
число'мъ минђша, и^ е^ді'нъ эT ни'хъ не поги'бе,
дрђ'гъ дрђ'га не възыска, ја%ко г~ь заповњда и^мъ, и^
дх~ъ е^го събра` е^я`. (-)15 то'и (же) в#вержеT и^мъ жре'бїя,
и^ рђка` е^го раздњлитъ жирова'ти въ вњ'чное вре'мя,
[причасти'тъ]16 в ро'дъ роже'нїи почїюT в неM”

Глvа, л~е”

маg е~і

а'дђися пђсты'ни жа'ждђщїя. да ся веселђе'тъ пђсты'ни, и^ да процвњте'тъ
ја%ко цвњтець, и^ процвњте'тъ. и^ възвесели'тся пђсты'ни і^ѓ^рда'нска, и^ сла'ва лива'нова да'сться е'и, и^ чsть карми'лова, и^ (ё'зрятъ
лю'дїе мои`)1 сла'вђ гн~ю, и^ высотђ` бж~їю” ё^крњпи'теся рђ'ки расла'блены, и^ колњ'на расы'пана.
моли'теся т#щи'вїи ё^мо'мъ крњпи'теся, не бо'итеся” Се^ б~ъ на'шъ, сђдъ възда'сть [-]2. то'и
прїидетъ и^ сп~сетъ наs” *Тогда` эTверзђтся ѓ%чи
слњпы'мъ, и ё'ши глђхихъ ё^слы'шатъ. тогда`
ско'читъ [хромыи ја%ко е%лень]3, и^ ја%сенъ бђ'детъ
ја^зы'къ гђгни'выхъ. ја%ко проторже'ся (вода` в
пђсты'ни)4, и^ де'бръ в земли` жа'ждђщеи. и^
безвоDная бђ'детъ въ бла'та, и^ на жа'ждђщеи
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лиці намокнуть їхньою кров’ю, і в
замішанні будуть всі небесні сили.
4 І небо згорнеться як сувій, і всі
зорі впадуть як листя з винограду, і
як паде листя з фіґи. 5 Упився мій
меч на небі. Ось він зійде на Ідумею і на народ вигублення зі судом. 6 Господній меч насититься
кров’ю, він потовстів від жиру ягнят і від лою козлів і баранів. Бо
жертви Господеві в Восорі і велика
різанина в Ідумеї. 7 І впадуть з
ними високі барани і бики, і земля
вп’ється кров’ю і насититься їхнім
жиром, 8 *бо день господнього суду і рік віддачі сіонського суду. 9 І
її долини перетворяться в смолу, і
її земля – в горіючу сірку, і її земля
буде горіти, як смола, 10 вдень і
вночі, і не згасне на вічний час, і її
дим підніметься високо, вона запустіє в роди. 11 *І в ній загніздяться птахи і їжаки, сови і ворони,
і покладуть на нього шнурок землеміра пустині, і в ній поселяться
онокентаври. 12 Князів в ній не буде, царі її бо, і князі, і її вельможі
будуть на вигублення. 13 І в їхніх
містах виросте терня і дуби, також
на її твердинях. І вона буде поселенням змій і поселенням птахів.
14 І біси зустрінуться з онокентаврами і закричать один до одного.
Там спочинуть онокентаври, бо
знайшли собі спочинок. 15 Там загніздиться їжак. І земля впевнено
спасла своїх дітей. Там зустрілися
олені і разом побачили свої лиця,
16 перейшли числом, і ні один з
них не згинув, не шукали один одного. Бо Господь їм заповів. І його
дух їх зібрав. 17 Він же кине їм жереб, і його рука розділить, щоб бенкетувати на вічний час, причастить
в рід родів. Вони на ній спочинуть.
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Глава 35
1 Зрадій спрагла пустине! Хай
розвеселиться пустиня і хай зацвіте
як квітка! 2 І зацвіте і розвеселиться йорданська пустиня. І Ливанова слава їй дана і Кармилова
чaстка. І мій народ побачить господню славу і божу висоту. 3
Скріпіться, ослаблені руки і розбиті коліна! 4 Моліться! Малодушні умом кріпіться! Не бійтеся! Ось
наш Бог віддасть суд. Він прийде і
нас спасе. 5 *Тоді відкриються очі
сліпих і почують вуха глухих. 6
Тоді кульгавий скочить як олень і
ясним буде язик гикавих, бо вода
пролилася в пустині, і долина – у
спаглій землі. 7 І безводне стане
болотами, і в спраглій землі буде
джерело води. Там буде помешкан-

мат. 15

35,7

црс4. 18
пар2. 32
сир. 48

Пророк Ісая

36,12

ня птахів, і святе верблюдам, і мочари. 8 І там буде чиста дорога, і
дорога святою назветься. І тудою
не перейде нечистий. Розсіяні ж
підуть по ній і не заблукають. 9 І не
буде там лева ані злі звірі по ній не
підуть. І не знайдуться там, але по
ній підуть спасенні, 10 і Господом
зібрані повернуться і прийдуть з
радістю до Сіону. І вічна радість
буде над їхньою головою, бо над
їхньою головою хвала і веселість. І
їх охопить радість. Біль втік, і смуток, і стогін.

земли` и^сто'чникъ воDныи бђ'детъ” Тђ бђ'детъ
(в#селе'нїе)5 пти'цамъ, (и^ стая вельбђ'домъ)6, и^
лђ'ѕи. (и^) т^ђ бђдетъ пђть чи'стъ, и^ пђть ст~ъ
нарече'тся. и^ не минеT тђдђ нечи'стыи. [-]7 рас#сњя'нїи же по'идђтъ по немђ, и^ не заблђдятъ. и^
не бђдетъ т^ђ льва`, ни эT ѕвњ'реи ѕлы'хъ не
взы'детъ на' ня, и^ не ѓ^бря'щется т^ђ. н^о
по'идђтъ по немђ и^збавле'нїи и^ събра'нїи гм~ъ,
ѓ^братяTся и^ прїидђтъ въ сїѓ'нъ с ра'достїю,
и^ ра'дость вњ'чная наD главо'ю и^хъ. наD главо'ю б^о
и^хъ хвала` и^ весе'лїе, и^ ра'дость прїиметъ я&,
эTбњже бо'лњзнь и^ печа'ль и^ въздыха'нїе”

Глава 36
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1 І *сталося, що в чотирнадцятому році царювання Езекії, прийшов
Сенахерим, асирійський цар, на укріплені жидівські міста і їх узяв. 2
І послав асирійський цар Рапсака з
Лахису до Єрусалиму до царя Езекії з великою силою, і він став при
водопроводі горішньої купелі в дорозі гнетеєвого поля. 3 І вийшов до
нього Еліяким, Хелкіїв син, самчій,
і Сомнас, писар, і Йоах Асафів, літописець. 4 І сказав їм Рапсак: Скажіть Езекії: Це говорить великий
цар, асирійський цар: На що ти поклав надію? 5 Чи на раду? Хіба
словами уст буває війна? І тепер на
що ти поклав надію, що ви мені не
підкорилися? 6 Чи на цю зломану
палицю тростини або на Єгипет?
Як хто лиш на неї підіпреться, вона
ввійде в його руку і її прошиє. Таким є фараон, єгипетський цар, і всі
що на нього поклали надію. 7 Якщо
мені кажете: Ми поклали надію на
нашого Господа Бога – чи не є Він
той, якого високі місця і його жертовники усунув Езекія і заповів
Юді і Єрусалимові сьогодні молитися перед цим жертовником? 8 То
тепер підкоріться моєму панові, асирійському цареві, і дам вам дві
тисячі коней, якщо зможете дати на
них вершників. 9 Невже якось зможете повернути лице до одного воєводи! Рабами є ті, що поклали надію на єгиптян, на коней і на вершників. 10 І тепер, чи ми прийшли
без пана проти цієї країни, щоб воювати проти неї? Господь сказав
мені: Піди проти цієї землі і вигуби
її. 11 І сказав до нього Еліяким і
Сомнас, писар, і Оах: Говори до
своїх рабів по-сирійському, бо ми
розуміємо, а не говори до нас пожидівськи. І навіщо говориш до
вух людей, що сидять на мурі? 12 І
сказав до них Рапсак: Чи ж до вашого пана або до вас мене послав
мій пан говорити ці слова, а не до

бы'сть* в четве'ртоена'десяте лњто црsтвђ'ющђ е^зекїи. взы'иде [сенахери'мъ]1 цр~ь
а^сљ=рїискъ, на гра'ды (тве'рды жидо'в#ски)2,
и^ взя` я&. и^ посла` цр~ь а^сљ=рїискъ раўа'ка
эT лахи'съ въ і^ерsлимъ къ цр~ю е^зекїи съ си'лою
вели'кою, и^ ста` ё^ веде'нїя воDнаго, кђ'пњли вы'шняа, на пђти` села` гнаџе'ѓва” І$ и^зы'иде к немђ
е^лїаки'мъ сн~ъ хел#кїевъ сам#чїи, и^ съмна'съ
кни'гъчїи, і^ и^ѓ^а'хъ а^са'фовъ па'мятопи'счїи” И$
рече и^мъ раўа'къ, р#цњте е^зекїи. се гл~етъ цр~ь
вели'кїи, цр~ь а^сљ=рїискъ, чимъ ё^пова'яи е^си, совњтомъ л^и, и^ли словесы` ё^стными по'лкъ быва'етъ. и^ нн~њ чи'мъ ё^пова'еши, ја%ко не покори'шася мнњ` (-)3 жезло'мъ л^и тростяномъ съкрђше'нымъ тњмъ, (и^ли е^гљ=птомъ)4. и^же а^ще
на'нь въсклонится влњ'зетъ в рђ'цњ е^го [и^ прободе и&]5. та'ко е^сть фараѓ'нъ цр~ь е^гљ=пет#скїи, и^
вс^и ё^пова'ющеи к немђ” А$ще гл~ете [мнњ`]6 на
г~а б~а на'шего ё^пова'емъ. [не сеи л^и е^сть и^же
эTяT эT е^зекїа высо'кая (-)7 и^ тре'бища е^го, и^
заповњда і^ё'дњ і^ и^рsлимђ преD ѓ^лтареM симъ
моли'теся]8 (дне'сь. т^о) нн~њ поDда'итеся господи'нђ мое^мђ цр~ю а^сљ=рїискђ, и^ даM ваM дв^њ ты'сящї ко'нь. а^ще мо'жете да'ти всњда'ющаа на
ни'хъ. не'гли ка'ко мо'жете эTврати'ти в# лице` вое^во'ды е^ді'ного, раби` сђть ё^пова'юще е^гљ=птя'н#ми, конемъ, и^ ко'н#никомъ” И$ нн~њ е^гда` без# господа е^смы` пришли на странђ сїю вое^ва'ти на
ню`. [г~ь реq ко мнњ` в#зы'иди на зеMлю сїю и^ погђби
ю&]9” И$ реq к немђ е^лїакиM, и^ съмнаs [кни'гъчїи]10,
и^ (ѓ^а'хъ)11, гл~и к# рабо'мъ свои^мъ сљ=ръски, ё^слы'шимъ б^о м^ы, а^ не гл~и к наM жидо'в#ски. и^
въскђ'ю гл~еши въ ё%ши чл~комъ [сњдя'щимъ]12
на гра'дњ” И$ реq раўа'къ к ни'мъ, е^да л^и къ
господинђ ва'шемђ и^л^и к ва'мъ, пђсти'лъ м^я
е^сть господи'нъ мои гл~ати словеса с^и, а^ не къ
чл~комъ и^же сњдяT на гра'дњ, да ја^дя'тъ моты'ла, и^ пїю'тъ мо'чь с ва'ми вкђ'пњ. и^ ста'въ
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раўа'къ, и^ възопи' гла'сомъ ве'лїимъ жидо'в#ски,
и^ рече” Слы'шите словеса` цр~я вели'каго, цр~я
а^сљ=рїиска” Се^ гл~етъ цр~ь, да не льсти'тъ ва'съ
е^зекїя словесы`. ја%же не възмо'гђт# и^зба'вити
васъ, и^ да не гл~етъ вамъ е^зекїя ја%ко и^зба'витъ в^ы б~ъ. и^ не преда'сться гра'дъ сїи в
рђцњ цр~я а^сирїиска, не послђшаите е^зекїи” Се^
гл~етъ цр~ь а^сљ=рїискъ. а^ще хо'щете блsвени
бы'ти. (т^о) и^злњзите къ мнњ`, и^ ѓ^бъе^млете
ко'ждо винограD сво'и и^ смо'квинїе, и^ пїете (-)13 эT
пото'ка свое^го. до'ндеже прїидђ и^ поимђ в^ы на'
землю, и^же а^ки (ва'ша земля`)14, земля` пшени'цы и^ винђ`, и^ хлњ'бы и^ виногра'дъ” да не [льсти'тъ ва'съ]15 е^зекїя гл~я, б~ъ вашъ и^зба'виT
в^ы. е^да и^зба'виша бо'ѕи (-)16 ко'жDо странђ` свою` эT
рђ'кђ цр~я а^сљ=рїиска. гдњ` е^сть бо'гъ е^маџовъ, и^
[а^рфаџо'въ]17, [-]18 гдњ` [е^сть]19 б~ъ гра'да (сем#фарђема)20. е^да` възмого'ша и^зба'вити самарїю
эT рђ'кђ моею. кт^о эT бо'гъ (ја%зы'къ всњхъ)21 сиX
и^зба'ви зе'млю свою` эT рђ'кђ мое^ю, (и^) ја%ко и^зба'витъ б~ъ і^ерsлима эT рђ'кђ моею” И$ помол#кнђша, и^ никтоy не эTвњща` е^мђ словесе`, повелњ'нїа дњля цр~ва, ја%ко никто'же да не эTвњща'етъ” И$ вни'де е^леа^ки'мъ хелкїевъ самчїи, и^
съмна'съ кни'гъчїи [-]22, и^ (ѓ^а^хъ)23 а^са'фовъ
памятопи'счїи, къ е^зекїи, в растерза'ныхъ ри'захъ, и^ повњда'ша е^мђ словеса` раўа'кова”

людей, що сидять на мурі, щоб їли
гній і пили моч разом з вами? 13 І
встав Рапсак і закричав великим голосом по-жидівськи, і сказав: Послухайте слова великого царя, асирійського царя! 14 Це говорить цар: Хай
Езекія не обманює вас словами, які
не зможуть вас визволити. 15 І хай не
говорить вам Езекія що визволить
вас Бог, і не видасть це місто в руки
асирійського царя. 16 Не слухайтеся
Езекії! Це говорить асирійський цар:
Якщо хочете бути благословенними,
то вийдіть до мене. І кожний збиратимете свій виноград і фіґи, і питимете зі свого потоку, 17 аж доки не
прийду, і заберу вас до землі, яка як
ваша земля, земля пшениці, і вина, і
хлібів, і виноградників. 18 Хай Езекія
не обманює вас, кажучи: Ваш Бог вас
спасе. Чи спасли боги, кожний свою
країну, з руки асирійського царя? 19
Де є Бог ематів і арфадів? Де є Бог
міста Семфаруя? Чи змогли спасти
Самарію від моїх рук? 20 Хто з богів
всіх цих народів спас свою землю від
моїх рук? І як Бог Єрусалиму спасе
від моїх рук? 21 І вони змовчали. І
ніхто не відповів йому слова через
царський наказ, щоб нічого не відповісти. 22 І ввійшов Еліякім Хелкіїв,
самчій, і Сомнас, писар, і Оах Асафів, літописець, до Езекії з роздертим
одягом, і сповістили йому Рапсакові
слова.
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бы'сть* внегда` слы'ша цр~ь е^зекїя, растер#за` ри'зы, и^ [ѓ^блече'ся въ вре'тище]1,
и^ вни'де въ хра'мъ гн~ь. и^ пђсти е^лїаки'ма самчїю, и^ съмнђ` кни'гъчїя, и^
ста'рца жре'чески ѓ^болче'ны въ врњтища. къ
і^саїи (пррoкђ сн~ђ а^мо'совђ)2, и^ рече е^мђ`” Се^
гл~етъ е^зекїя. дн~ь печа'ли и^ ё^кори'зны и^ ѓ^бличе'нїя и^ гнњ'ва въ дне'шнїи дн~ь. ја%ко прїиде
бо'лњзнь ража'ющеи, крњ'пости же не и^мђщи
роди'ти” да ё^слы'шитъ г~ь б~ъ твои словеса` раўа'кова, ја%же е^сть пђстиl цр~ь а^сљ=рїискъ (господи'нъ е^го), ё^корити б~а жива'го, и^ ё^кори'ти
словесы` ја%же слы'ша г~ь б~ъ твои. и^ да моли'шися къ гв~и б~ђ твое^мђ, ѓ^ ѓ^ста'вшиX сиX” И$
прїидо'ша ѓ%троцы цр~евы къ і^саїи. и рече и^мъ
і^саїа, си'це рцњте къ господи'нђ ва'шемђ” Се^
гл~етъ г~ь. не бо'ися эT слове'съ ја%же е^си слы'шалъ, и^миже ё^кори'ша м^я (послы`)3 цр~я а^сљ=рїиска” Се^ а^зъ вложю` во'нь дх~ъ, и^ ё^слы'шавъ
вњ'сть възврати'тся на' землю свою`, и^ поразиTся мече'мъ на (свое'и земли`)4” И$ ѓ^брати'ся
раўа'къ, и^ ѓ^брњте (цр~я (а^сљ=рїискаго) ѓ^блежа'ща)5 ломна'мъ. *и^ ё^слы'ша цр~ь а^сљ=рїискъ,
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1 І *сталося, що коли почув цар Езекія, він роздер одіж, і зодягнувся в
мішковину, і ввійшов до господнього
храму. 2 І він послав Еліякіма, самчія, і Сомну, писаря, і священичих
старців, зодягнених в мішковину, до
пророка Ісаї, Амосового сина, 3 і йому сказав: Це говорить Езекія: День
смутку, і впокорення, і оскарження, і
гніву в сьогоднішньому дні. Бо прийшов біль тій, що родить, а немає сили
родити. 4 Хай твій Господь Бог почує
Рапсакові слова, які послав асирійський цар, його пан, щоб впокорити
живого Бога і впокорити словами, які
почув твій Господь Бог. І помолися
до твого Господа Бога про цих, що
залишилися. 5 І царські раби прийшли до Ісаї, 6 і сказав їм Ісая: Так
скажіть до вашого пана: Так говорить
Господь: Не бійся слів, які ти почув,
якими мене впокорили посли асирійських царів. 7 Ось я вкладу в нього
дух, і почувши вість, він повернеться
до своєї землі і буде вбитий мечем у
своїй землі. 8 І повернувся Рапсак і
знайшов асирійського царя, що обложив Ломну. *І почув асирійський
цар, 9 що вийшов Тарака, муринсь-
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кий цар, воювати з ним, і, почувши,
він повернувся. І послав до Езекії послів, кажучи: 10 Так скажете Езекії,
жидівському цареві: Хай тебе не обманює твій Бог, на якого ти поклав
надію, кажучи, що Єрусалим буде невиданий в руки асирійського царя. 11
Чи ти не почув, що зробили асирійські царі всій землі, як вигубили? 12
Чи спасли їхні боги країни, яких вигубили мої батьки, Ґозан, і Харран, і
Расем, які є в країні Теемати. 13 Де є
ематові і арфатові царі, і есфаруємі
міста, Анагуганса? 14 І Езекія взяв
книги від послів і прочитав їх. І він
ввійшов до господнього храму і відкрив їх перед Господом, 15 і помолився Езекія до Господа, кажучи: 16
Господи Саваот! Боже ізраїльський,
що сидиш на херувимах, Ти є одиноким царем всякого земного царства!
Ти зробив небо і землю! Господи,
прихили твоє вухо! 17 Господи, вислухай! Відкрий, Господи, твої очі і
поглянь, Господи! І поглянь, і послухай всі слова, які послав Сенахерим,
зневажаючи живого Бога! 18 Бо по
правді, Господи, асирійські царі спустошили всю землю і їхні країни. 19 І
вони вкинули їхніх божків в вогонь,
бо вони не були богами, але діла
людських рук, дерево, каміння. І вони їх знищили. 20 Ти ж, Господи Боже наш, спаси нас з їхньої руки, щоб
всі царства землі пізнали, що ти є одинокий Господь Бог. 21 І посланий
був Ісая, Амосовий син, до Езекії, і
сказав йому: Це говорить Господь
Бог ізраїльський: Я почув те, про що
ти помолився до мене відносно Сенахерима, асирійського царя. 22 Це
слово, яке про нього сказав Бог: Він
похулив тебе і насміявся з тебе дівчино, сіонова дочко, він покивав проти тебе головою, єрусалимська дочко. 23 Кого ти зневажив і розгнівив?
Чи до кого ти підняв свій голос? І ти
не підняв своїх очей до висоти, до
ізраїльського Святого, 24 бо послами
ти зневажив Господа. Адже ти сказав: Множеством зброї я вийшов на
висоту гір і до кінців лісу і зруваб
його висоту і кипарисову красу. І я
ввійшов до висоти частини лісу, 25 і
поставив міст, і висушив води та
ввесь збір вод. 26 Чи, отже, ти не
почув те, що я зробив віддавна? Від
перших днів Я обіцяв, тепер же наказав спустошити країни у їхніх твердинях і тих, що живуть в закріплених
містах, 27 і повернув руки, і вони
посохли і стали сухими, як сіно на
дахах, і як трава. 28 Тепер же твій
спочинок, і твій вихід, і твій вхід я
знаю, 29 і твою лють, якою ти розлютився. І гнів твій прийшов до мене, і вкладу кільце у твої ніздрі, і
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ја%ко прише'лъ е^сть џарака цр~ь мљ=рскъ вое^ва'ти
на'нь, и^ ё^слы'шавъ ѓ^брати'ся” И$ пђсти послы`
къ е^зекїи гл~я. си'це рцњте е^зекїи цр~ю (жидо'в#скђ)6, да не (льсти'т# б~ъ твои тебе`)7 на негоy
ё^повая е^си (-)8, гл~я. ја%ко не преда'сться і^ерsлимъ в рђ'цњ цр~я а^сљ=рїиска. и^ли нњ'си слы'шалъ, чт^о сђть сътвори'ли цр~и а^сљ=рїистїи
все'и земли`, ка'ко погђби'ша. е^да` и^зба'виша
(страны бо'ѕи иX)9, ја%же [погђби'ша эTTц~ы мои]10,
гоза'нъ, и^ харра'нъ, и^ [расемъ]11, и^же сђть въ
стра'нњ [џее^маџи]12. гд^њ сђть цр~и е^маџови, и^
[а^рфа'џови]13, и^ (гра'ды)14 (е^сфарђма)15, (а^нагђга'нса)16” И$ взя` е^зекїа кни'ги эT посло'въ (и^
прочте` я&. и^ вни'де въ храM гн~ь,) и^ эTве'рзе я&
прDе гм~ъ, и^ помоли'ся е^зекїя къ гв~и гл~я” Ги~
саваѓ'џе б~е і^и^л~евъ, сњдя'и на херђви'мњ, т^ы
(е^ді'нъ цр~ь)17 е^си всемђ` цр~ьствђ зе'мномђ. т^ы
сътвори нб~о и^ зе'млю. [приклони` г~и ё%хо
твое]18, ё^слы'ши г~и, [эTве'рзи г~и ѓ%чи твои`]19,
[и^]20 при'зри г~и, и^ ви'жDь, [и^ слы'ши]21 [вся`]22 словеса` ја%же пђсти'лъ е^сть (сенахериM)23, ё^каря'а б~а
жива'го. по и%стиннњ б^о г~и, пђстђ сътвори'ша
цр~и а^сљ=рїистїи [всю` зе'млю]24, и^ стра'ны и^хъ.
и^ въвръго'ша кђми'ры и^хъ въ ѓ%гнь, не (бњша
б^о боѕи)25, н^о дњло рђ'къ чл~чь, дре'во, (-)26 ка'менїе, и^ погђби'ша я&” Ты же г~и б~е нашъ сп~сы
н^ы эT рђ'кђ и^хъ, да ё^вњдятъ вс^я црsтвїя
зе'мная, ја%ко т^ы е^си (г~ь) б~ъ е^ді'нъ” И$ пђсти'ся і^саїа сн~ъ а^мо'совъ къ е^зекїи, и^ рече е^мђ”
Се^ гл~етъ г~ь б~ъ і^и^л~евъ, слы'шахъ е^же моли'ся
къ мнњ` ѓ^ (сенахери'мњ)27 цр~и а^сљ=рїисти” Се^
сло'во е^же гл~а ѓ^ немъ б~ъ, похђли` т^я и^ порђга'ся тебњ дв~це дщи сїѓ'ня, на тя главо'ю
покива дщи і^ерsлимля. кого ё^кори и^ разгнњ'ва,
и^ли к# комђ` простре` гла'съ свои, и^ не въздви'же
на высотђ` ѓ%чїю свое^ю къ ст~мђ і^и^л~вђ ја%ко
посла'ми ё^кори г~а. т^ы бо рече, мно'жествомъ
ѓ^рђж'їя а^зъ възыидоX на высотђ го'ръ, и^ напослњ'докъ дђбра'вы, и^ посњко'хъ высотђ` (-)28
е^я`, и^ добротђ кљ=пари'совђ. и^ внидо'хъ въ высотђ ча'сти дђбрав#ски, и^ положи'хъ мо'стъ, і^
и^скази'хъ во'ды, и^ весь събо'ръ воDныи” Не (-)29
слы'шала ли е^си (ё^бо) и^спе'рва, е^же а^зъ сътвори'хъ эT первыхъ дне'и ѓ^бњщахъ. нн~њ же ё^каза'хъ расы'пати страны въ твердыняхъ
(и^хъ). и^ живђщая въ (твердыхъ гра'дњхъ)30,
(и^)ѓ^брати'хъ рђ'цы і^ и^схо'ша, и^ бы'ша (сђси а^ки
сњ'но)31 на клњтехъ, и^ а^ки тро'скотъ” нн~њ же
поко'и твои, і^ и^схоD твои, и^ вхоD твои, а^зъ
съвњдњ, (и^)32 ја%рость твою е^ю'же разгнњ'вася.
и^ гнњвъ твои взы'иде къ мнњ`, и^ вложђ прито'къ в но'здри твоя`, и^ ё^здђ въ ё^ста`
1144
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твоя`, и^ възвращђ т^я пђтемъ и%мже е^си
прише'лъ (-)33” Се же тебњ` зна'менїе, ја%ждь
сего лњта е^же е^си всњ'ялъ, а^ во (второ'е лњто)34 е^же (эT себе растеT)35, а^ въ тре'тее насњя'вше пожнете. и^ насади'те виногра'ды, и^ снњ'сте пло'ды и^хъ. и^ бђдђтъ ѓ^ста'вшеи въ і^ё^де'и, прони'кнђтъ ко'ренїя до'лђ, и^ сътворятъ
(съверхђ пло'дъ)36. ја%ко эT і^ерsлима бђдђт#
ѓ^ста'вленїи, (-)37 эT горы` сїѓ'ня. рве'нїе г~а саваѓ'џа сътвори'тъ с^е” Сего раd си'це гл~етъ г~ь,
на цр~я а^сљ=рїиска, не вни'детъ в (сїи градъ)38,
ни въстрњлитъ вонь стрњлы`, ни възло'жит#
нань щи'та, ни ѓ^гради'тъ ѓ%крsтъ е^го ѓ^гражденїя. н^о пђтемъ иMже е^сть прише'лъ, тњмже ся ѓ^братиT [и^ въ градъ се'и не вни'дет#]39”
Се` гл~еT г~ь. защищђ градъ се'и, ја%ко спsти е^го
мене ради, и^ дв~да раба` мое^го” І$ и^зы'иде а^гг~лъ
гн~ь, і^ и^зби` эT поlка а^сљ=рїиска, р~, и^ п~, (и^)
пя'ть ты'сящъ. *и^ въста'вше заё'тра ѓ^брњтоша вся` телеса` ме'ртва. и^ ѓ^брати'вся эTи^де
[сенахери'мъ]40 цр~ь а^сљ=рїискъ, и^ всели'ся в ниневїю. и^ внегда` бы'сть покланя'тися е^мђ, в домђ` (несереховњ)41 бо'гђ е^го. *а^драмеле'хъ и^ сарасаръ, сн~ове е^го ё^би'ша и& мече'мъ. тїи же ё^бњжа'ша въ а^рме'нїю. и^ црsтвова` а^сорда'нъ сн~ъ
е^го в него мњсто”

Глvа, л~и”
ысть же в т^о время, *разъболњся е^зекїя до смр~ти. и^ прїиде к немђ і^саїа
(прoркъ сн~ъ а^мо'совъ)1. и^ рече к немђ Се^
гл~етъ г~ь, ё^стро'и ѓ^ домђ` свое^м# ё^мира'еши б^о т^ы и^ не бђдеши жи'в#. *и^ ѓбрати
и^е^зекїя лице свое къ стњнњ`, и^ моли'ся къ гв~и
гл~я” Помяни` г~и ка'ко ходиX преD тобою съ и%стинною, срDцемъ и%стиннымъ, и^ ё^го'дная преD
тобо'ю сътвори'хъ. и^ пла'кася е^зекїя (гла'сомъ)2
великомъ” И$ быs сло'во гн~е къ і^саїи гл~я, и^ди` и^
рцы` къ е^зекїи” Се` гл~етъ г~ь б~ъ дв~да эTц~а
твое^го. ё^слы'шахъ мл~твђ твою, и^ ви'дњхъ сле'зы
твоя. с^е прилага'ю къ лњтомъ твои^мъ, лTњ е~і. и^
эT рђкђ цр~я а^сљ=рїиска и^зба'влю т^я, и^ граD се'и, (и^)
защищђ (и&)” Сеy тебњ зна'менїе эT г~а, ја^ко б~ъ
сътвори'тъ гл~ъ се'и [ја^коже гл~а]3. [с^е аZ ѓ^бращђ`]4
сњнь степенеи ја%же сни'де слн~це, десять степенеи
домђ эTц~а твоего, [и^]5 възвращђ` слн~це десять степенеи, (иXже сни'де сњнь), и^ в#зы'иде
слн~це десять степенеи, иXже сни'де сњнь”
Мл~тва е^зекїя цр~я і^ё'дина, е^гда заболњ`,
и^ въста` эT недђга свое^го.
А$зъ рекохъ въ высотњ` дн~їи мои^хъ идђ въ
вра'та а'дова, ѓ^ста'вля'я лњта про'чая” Реко'хъ
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уздечку в твої уста, і поверну тебе
дорогою, якою ти прийшов. 30 Це ж
тобі знак: їж цього року те, що ти
посіяв, а другого року – що від себе
росте, а третього – посіявши, пожнете, і насадите виноградники, і з’їсьте їхні плоди. 31 І буде, що ті, які
залишилися в Юдеї, випустять коріння вділ і видадуть плід вгорі. 32 Бо з
Єрусалиму будуть ті, що залишилися
з сіонської гори. Ревність Господа
Саваота це зробить. 33 Через це так
говорить Господь проти асирійського
царя: Він не ввійде до цього міста,
ані не вистрілить на нього стрілу, ані
не покладе на нього щит, ані його не
оточить довкруги валами, 34 але
дорогою, якою прийшов, нею повернеться, і до цього міста не ввійде. Так
говорить Господь: 35 Обороню це
місто, щоб його спасти задля Мене і
Давида, мого раба. 36 І вийшов господній ангел, і вигубив в асирійському полку 100, і 80, і п’ять тисяч,
*і, вставши вранці, знайшли всі тіла
мертвими. 37 І, повернувшись, Сенахерим, асирійський цар, відійшов і
поселився в Ніневії. 38 І коли він
відкланявся в домі Несереха, його бога, *Адрамелех і Сарасар, його сини,
вбили його мечем. Вони ж втекли до
Арменії, і замість нього зацарював
його син Асорадан.

Глава 38
1 Сталося ж, що в тому часі *Езекія захворів до смерті. І прийшов
до нього пророк Ісая, Амосів син, і
сказав йому: Це говорить Господь:
Заповіси про свій дім, бо ти вмираєш
і не житимеш. 2 *І відвернув Езекія
своє лице до стіни, і помолився до
Господа, 3 кажучи: Згадай, Господи,
як я ходив перед тобою в правді, праведним серцем, і зробив вгодне перед
тобою. І заплакав Езекія великим плачем. 4 І було господнє слово до Ісаї,
кажучи: 5 Іди і скажи до Езекії: Це
говорить Господь Бог Давидів, твого
батька: Я почув твою молитву і побачив твої сльози. Ось додаю до твоїх
років 15-ть літ. 6 І з рук асирійського
царя спасу тебе і це місто і його обороню. 7 Це тобі знак від Господа,
що Бог зробить це слово так, як сказав. Ось я поверну 8 тінь ступенів, яке перейшло сонце, – десять ступенів
дому твого батька, і поверну сонце на
десять ступенів, які пройшла тінь, – і
сонце пішло назад десять ступенів,
які пройшла тінь.
9 Молитва Езекії, юдиного царя,
коли він захворів і піднявся зі своєї
хвороби.
10 Я сказав: На висоті моїх днів піду до адових брам, залишаючи інші
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роки. 11 Я сказав: Більше не побачу
божого спасіння на землі живих. Більше не побачу людини з живими. Я
віддалився 12 від моїх кревних, я залишив моє дальше життя. Воно вийшло, відійшло від мене, так як той, у
кого згортає шатро після того, як поставив. Мій дух в мені був як нитка
ткача, коли він наближається – відтяти. В тому дні я був переданий 13 до
ранку, наче левові. Він так розбив
мої кості, бо від дня до ночі я був переданий. 14 Защебечу так, як ластівка, і повчуся як голуб. Адже мої очі
померкли, бо я глядів на небесну висоту до Господа, який мене спас, 15 і
відкинув болі моєї душі. 16 Господи,
адже про це Тобі сповіщено, і Ти підняв мій подих, – і, потішившись, я
ожив. 17 Бо Ти підняв мою душу, щоб
вона не згинула, і відкинув від мене
всі гріхи. 18 *Тебе бо не похвалять ті,
що в аді, ані мертві Тебе не поблагословлять. І не надіятимуться ті, що в
аді, на твоє милосердя. 19 А ті, що
живуть, поблагословлять Тебе, так як
і я. Бо віднині зроблю дітей, які сповістять твою правду, 20 Господи мого спасіння. І не спочину всі дні мого
життя перед божим домом, благословляючи Тебе з піснею. 21 І сказав
Ісая до Езекії: Візьми, пане, благаю
тебе, з фіґів, і, розтерши, приклади – і
будеш здоровим. 22 І сказав Езекія:
Чи це знак, що ввійду до дому Господа Бога?

Глава 39
црс4. 20

1 В тому *часі послав Меродах,
Лааднів син, вавилонський цар, книги, і послів, і дари Езекії, бо почув,
що той захворів аж до смерті і встав.
2 І зрадів Езекія великою радістю. І
він показав їм дім двору, і запашності, смоли, і ладан, і срібло, і золото, і
всі доми, і посуди скарбниці, і все ж,
що було в його скарбниці. І не залишилося нічого, що Езекія не показав
їм у своєму домі. 3 І прийшов пророк
Ісая до царя Езекії, і сказав до нього:
Що кажуть ці мужі і звідки до тебе
прийшли? І сказав Езекія: З землі
здалека прийшли до мене, з Вавилону. 4 І сказав Ісая: Що вони побачили
у твоєму домі? І сказав Езекія: Вони
побачили все, що в моїм домі, і немає
в моїм домі того, що вони не побачили, але й те, що в моїх ризницях. 5
І сказав йому Ісая: Послухай слово
Господа Саваота. 6 Ось приходять
дні, – говорить Господь, – і візьмуть
все, що в твоєму домі, і те, що зібрали твої батьки, і до сьогоднішнього
дня. Воно прийде до Вавилону, і вони не залишать нічого. Сказав же
Господь, 7 що і з твоїх дітей, яких ти
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ксемђ, не ё^зрю` сп~сенїя бж~їя на зеMли` [живыX]6.
ксемђ не ё^зрю` чл~ка (съ живђщими ѓ^ста'хъ)
эT срод#ства мое^го, ѓ^ставиX прочее живота` мое^го” И$зы'иде (-)7 эTи^де эT мене, ја%ко расы'паяи
кђщђ пот#кнђвъ” дх~ъ мои въ мн^њ быs, а^ки
платно дњлаемо приближающиs ё^рњзати. в
(то'и дн~ь)8 преда'хся до заё'тра а^ки льво'ви”
Та'ко ко'сти моя съкрђши`, эT дн~е б^о до нощи
преда'нъ быхъ” ЈА/ко ла'стовица та'коy въщебечю, и^ ја%ко го'лђбъ та'ко поё^чю'ся” И$щезо'сте
б^о [ѓ'чи мои`]9 ја%ко възира'ти на высотђ` нбsнђю
къ г~ђ, и^же и^зба'ви мя, и^ эTврьже бо'лњзни
дш~а моея” Ги~ ѓ^ тои б^о съвњсти'ся тебњ. и^
въздви'глъ е^си (дыха'нїе мое)10, и^ ё^тњшився
ѓ^жи'х#” Въздви'же б^о (дш~ђ мою)11, да не
поги'бнеT, и^ заверже за мя вся грњхи` [-]12” *Не
похва'лятъ бо тебе и^же въ а'дњ, ни ё^мръшїи възъблsвятъ т^я” И$ не надњ'ются и^же
въ а'дњ млsти твоея” Живїи же блsвятъ т^я
ја^коже и^ а'зъ. эT днесь б^о дњти сътворю`,
ја%же съвњстя'тъ пра'вдђ твою. г~и сп~сенїя
мое^го, и^ не почїю блsвя т^я съ пњснїю вся
дн~и животA мое^го, пря'мо домђ бж~їю” И$ рече
і^саїа къ е^зекїи, возми` (г~и молю тя`)13 эT
смо'квїи, и^ (сътеръ)14 приложи`, и^ цњлъ бђдеши. и^ рече е^зекїя, се' ли зна'менїе ја%ко взы'идђ в до'мъ г~а б~а”

ўлоM ѕ~
и^ рг~і

Глvа, л~џ”
1

(т^о *вре'мя) посла` меродаX сн~ь лаа^да'нь,
цр~ь вављ=ло'ньскь книги и^ послы` и^ да'ры
е^зекїи” Слы'ша б^о ја%ко болlњ е^сть до
смр~ти, и^ въста`. и^ ѓ^брадова'ся [-]2 е^зекїя ра'достїю вели'кою” И$ показа и^мъ хра'мъ
(во'нь)3, и^ бл~говонїя и^стак#ти, и^ џимїяма (-)4
и^ сребра` и^ зла'та, и^ всњхъ хра'мъ (и^) сосђдъ
гаZских#, и^ все` е^ли'коже бњше въ сокро'вищи его.
и^ не ѓ^ста` ничтоy е^гоже не показа [и^мъ]5
е^зекїя въ домђ` свое^мъ” И$ прїиде і^саїа пррoкъ
къ [е^зекїи цр~~ю]6, и^ рече к немђ. чт^о гл~юT (сїи
мђж'и)7, и^ эTкђдђ прїидо'ша к тебњ. и^ рече
е^зекїя, эT земля` и^здалеча пришли сђть къ
мнњ` эT вављ=ло'на” И$ рече і^саїа, чт^о видњша
въ домђ` твое^мъ” И$ рече е^зекїя, вс^е е^лико въ
домђ` моеM ви'дњша. и^ нњсть въ домђ` мое^мъ
е^гоже не сђть ви'дњли, н^о і^ е^же въ ри'зницахъ
мои^хъ” И$ рече е^мђ і^саїа, послђша'и словесе` г~а
саваѓ'џа” Се дн~їе грядTђ гл~ть г~ь, и^ възмђтъ
вс^е е^же в домђ` твоеM и^ е^ликоy събра'ша эTц~ы
твои` (и^) до дне'ш#няго дн~е, въ вављ=лонъ прїидетъ, и^ ничесо'же не ѓ^ста'вятъ” Рече же (г~ь)8.
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ја%ко и^ эT чаD твои^хъ ја%же е^си родиl пои%мђтъ,
и^ сътворят# ка'женики въ домђ` цр~я вављ=ло'ньска” И$ рече е^зекїя къ і^саїи, бл~го слово гн~е
е^же е^сть гл~алъ, да бђ'детъ ё^бо ми'ръ и^ правда въ дн~и моя`”

Глvа, м~”

маg г~
маr а~
лkђ г~
і^ѓ^аn а~

сираX д~і
і^а^коv а~
а~ пеTр а~
і^ѓ^аn в~і

і^ѓ^аn а~
і^е^реM к~г
е^зеk л~з
і^ѓаn і~

мDђроs џ~
сираX а~
криM а~
а~ криg в~

дњаn з~і

у^тњша'ите ё^тњша'ите лю'ди моа` (жерцы гл~тъ б~ъ)1, гл~ите въ срDци і^ерsли'мђ,
ётњша'ите и&, ја%ко напо'лнися смиренїе
е^го, расы'пася [грњхъ е^го]2, ја%ко прїя'тъ
эT рђки гн~я сђгђбы грњхи своя`” *Глаs въпїющаh въ пђсты'ни, ё^готова'ите пђть гн~ь,
пра'вы сътвори'те стеѕя бг~а на'шего” Вся'ка
де'брь напо'лнится, и^ всяка гора` и^ хо'лмъ ѓ^бнизњ'етъ. и^ бђ'деT вс^е кривое въ пра'во, и^ ѓ^строаво'е въ пђти глаDки. и^ ја%ви'тся сла'ва
гн~я. [-]3 и^ ё'зритъ всяка пло'ть сп~сенїе бж~їе,
ја^ко г~ь гл~а” Гла'съ въпїю'щаго възопїи, и^ рекохъ чт^о възопїю, *всяка пло'ть сњно, и^ всяка сла'ва чл~ча ја%ко цвњтъ тра'вныи. пос#ше
трава', и^ цвњтъ эTпаде`, *а^ гл~ъ б~а на'шего
пребђ'детъ в# вњки” На' горђ высокђ възы'ди
бл~говњствђи сїѓ'нђ, възвыша'и крњ'постїю глаs
сво'и” Бл~говњствђ'яи і^ерsли'мђ, (и^) возвыси'те не
бо'итеся” Рцы` гра'доv і^ё'диномъ с^е б~ъ ва'шъ,
*с^е г~ь крњпостїю и%деT, и^ мы'ца е^го съ вла'стїю. с^е м#зда е^го с ни'мъ, и^ дњ'ло е^го предъ
ни'мъ. *а^ки пастђхъ ё^пасетъ па'ствђ свою,
и^ мы'шцею свое'ю съберет# а%гньца, і^ и^мђща въ
ё^тро'бњ ё^тњшитъ” Кт^о и^змњри го'рстїю
во'дђ, и^ нб~о пя'дїю, и^ всю зе'млю го'рьстїю.
кт^о постави` го'ры въ мњрђ, и^ хо'лми (а^ки) въ
ја^рмњ” *Кт^о разђмњ ё%мъ гн~ь, [и^ли]4 кт^о (е^мђ совњтникъ)5 бы'сть, и^же поё^ча'етъ и& и^л^и
къ комђ` совњща, и^ поё^чи и&” Кт^о ли ё^каза
е^мђ сђдъ, и^л^и пђть смышленїя (-)6 ё^каза`
е^мђ. [и^ли кт^о преже да'сть е^мђ, да ся воздасть е^мђ]7” Се вся` страны` ја%ко ка'пля эT
ка'ди, и^ ја%ко претяженїе превњсьнъ намњни'шася е^мђ (-)8. а^ дђбра'ва непостиж#на на съж#женїе. и^ вс^е четвероно'жное непости'жно на все`съж#женїе. и^ вс^я страны` ја%ко нивъчто'же сђть, и^
въ ничтоже въмњни'шася” *Комђ` ё^подоби'сте
г~а, и^ кое^мђ подо'бїю ё^подоби'сте е^го. е^да` (б^о)
ѓ%бразъ сътвори древодњля, и^л^и зла'тарь слїявъ зла'то позлати и&, (и^л^и) подо'бїемъ сътвори` е^го. дре'во б^о негнїющее и^збира'етъ дре'водњля, (и^л^и)9 мђдръ и^спытђе'тъ ка'ко поста'витъ (ѓ%браZ е^го)10, да ся не поколњ'блеT. не разђмњсте л^и, (не слы'шасте л^и, не възвњсти
л^и ся)11 (вамъ и^спе'рва)12, не разђмњсте л^и ѓ^с1147

породив, заберуть і зроблять скопцями в домі вавилонського царя. 8 І
сказав Езекія до Ісаї: Добре господнє
слово, яке Він сказав. Хай, отже,
буде мир і правда в моїх днях.

Глава 40
1 Потішайте, священики, потішайте, мій народ! – говорить Бог. 2 Заговоріть до серця Єрусалиму! Потішайте його, бо сповнилося його упокорення, пропав його гріх, бо він з руки
господньої одержав подвійно за свої
гріхи! 3 *Голос того, що кричить в
пустині: Підготуйте господню дорогу! Прямими зробіть стежки нашого
Бога! 4 Всяка долина наповниться і
всяка гора, і горб понизиться, і все
криве буде простим, і гостре – гладкими дорогами. 5 І з’явиться господня слава, і всяке тіло побачить боже
спасіння. Бо Господь заговорив. 6 Голос того, що кричить: Закричи! І я
сказав: Що закричу? *Всяке тіло –
трава, і всяка людська слава як цвіт
трави. 7 Трава висохла і цвіт відпав,
8 *а слово нашого Бога залишиться
навіки. 9 Вийди на високу гору, благовісти Сіонові, зі силою піднімай
свій голос ти, що благовістуєш
Єрусалимові! І підніміть, не бійтеся.
Скажи юдиним містам: Ось ваш Бог!
10 *Ось Господь іде зі силою і його
рамено з владою! Ось з Ним його винагорода і його діло перед Ним! 11
*Він пастиме своє стадо як пастух, і
своїм раменом збере ягнят, і потішить тих, що мають в лоні. 12 Хто
пригорщею зміряв воду, і долонею
небо, і пригорщею всю землю? Хто
поставив гори за мірою і горби наче
на важках? 13 *Хто пізнав господній
ум і хто був його радником, який Його повчає? 14 Або з ким Він порадився і хто його повчив? Хто ж Йому
показав суд чи вказав Йому дорогу
розуміння? Або хто наперед Йому
дав, щоб йому було віддано? 15 Ось
всі країни як крапля з відра, і зачислені були Йому як поперечка ваги, 16
а неосяжний ліс – на спалення, і всі
недосяжні чотириногі – на цілопалення, 17 і всі країни є як ніщо, і вважаються за ніщо. 18 *До кого ви уподібнили Господа і до якої подоби ви
Його уподібнили? 19 Бо чи не столяр
або золотар зробив образ, виливши
золото, він його позолотив або зробив його подобу? 20 Бо столяр вибирає негниюче дерево або мудрий досліджує, як поставить його образ, щоб
не порушився. 21 Чи ви не зрозуміли? Чи ви не чули? Чи вам не сповіщено від початку? Чи ви не пізнали
основи землі? 22 Хто держить круг
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землі і тих, що живуть на ній як саранча. Хто простягнув небо як покриття і простягнув його як шатро на
поселення? 23 Хто дав князів, щоб
володіла на нічім, а землю зробив як
ніщо? 24 Бо вони не сяятимуть ані не
насідатимуть, і їхнє коріння не на
землі вкоріниться. На них дихнув
вітер, і вони висохли, і буря візьме їх
як полову. 25 Тепер, отже, до кого ви
Мене уподібнили, і піднімуся, – сказав Святий. 26 Погляньте на висоту
вашими очима і подивіться! Хто це
все зробив? Хто носить своє створіння за числом і покличе все по імені?
Від великої слави і в силі його кріпості, нічого не затаїлося від тебе. 27
Чому сказав: Якове? І чому сказав:
Ізраїле? Моя дорога утаїлася від Бога, і мій Бог відкинув суд і відступив.
28 Тепер же ти не зрозумів, коби ти
не почув. Бог вічний, Господь, що
створив кінці землі, не зголодніє, ані
не змучиться, ані не можна віднайти
його премудрості. 29 Він Той, хто дає
голодним силу і незаболеним смуток.
30 Бо молоді голодуватимуть, і молоді змучаться, і вибрані не будуть
сильними. 31 Ті, що терплять Господа, змінять силу, одержать крила,
наче орли, вони побіжать і не змучаться.

Глава 41

ниж. 44
і 48
апо. 1
і 22

лук. 1

1 Обновіться до мене, острови, бо
князі змінять владу! Хай наблизяться
і хай заговорять разом, тоді хай сповістять суд! 2 Хто підняв правду зі
сходу, прикликав їх за п’ятою його
ніг і піде? Вона ж стане перед країна
ми і жахне царів, і на землю скине їхні мечі, і їхні луки відкинені як полова. 3 І прожене їх і піде з миром. Дорогу його ногам 4 хто створив і зробив це, прикликуючи? Він кличе з
давних родів: *Я Бог перший і на будуче Я є! 5 Народи побачили і налякалися, наблизилися кінці землі і
прийшли разом, 6 кожний судячи
ближнього, щоб допомогти братові. І
скаже: 7 Чоловік скріпив будівничого, і коваль, що б’є молотком, заразом кує. Коли ж скаже: Злука є добра,
скріпили її цвяхами, – і положать
його, і не порушиться. 8 Ти ж, Ізраїлю, мій сину Якове, *якого Я вибрав,
Авраамове плем’я, яке Я полюбив, 9
якого Я взяв з кінців землі, і покликав тебе з її сторожів, і сказав тобі:
Ти є моїм рабом, і Я тебе вибрав і не
покинув тебе, 10 не бійся, бо Я є з
тобою. Не будь обманутим, бо Я є
твоїм Богом, що тебе скріпив, і тобі
допоміг, і тебе скріпив своєю праведною правицею. 11 Ось завстидаються
і засоромляться всі, що тобі протис-
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нова'нїя земли`” Съдръжа'и крђгъ земли`, и^ живђщаа на не'и а^ки прђ'ги. пропныи [нб~о ја^ко кома'рю]13 и^ простерь е& ја%ко покроv вселя'тися” да'выи кня'ѕя н^и вочто'же владњти (и^) землю
а^ки н^ичто'же сътвори`. не насњ'ютъ б^о, н^и
наса'дятъ, и^ не въкорени'тся въ земли` ко'ренїе иX. дъхнђ на нихъ вњтръ и^ посхо'ша, и^
бђря а^ки плњвы прїиметъ и^хъ” Нн~њ ё^бо комђ` м^я ё^подобисте, и възнесђ'ся рече ст~ыи.
возри'те на высотђ` ѓ^чима ва'шима, и^ ви'дите
кт^о сътвори` (сїя вс^я)14” Нося'и по числђ` тва'рь
свою`, (и^) вся` по и^мени призоветъ. эT мно'гїя
сла'вы и^ въ дръжа'вњ крњ'пости (е^го), ничто'же
ё^та'ися [эT тебе`]15” Почто` рече і^а'кове, и^ чт^о
гл~а і^и^л~ю, ё^та'ися пђть мо'и эT бг~а, и^ б~ъ
мо'и (эTвръглъ е^сть сђдъ)16 и^ эTстђпиl. (-)17
нн~њ (же) не разђмњ, а%ще б^ы не слы'шалъ е^си”
Бг~ъ вњчныи, (г~ь) ё^строи'выи конца земли`. не
въза'лчетъ ниже ё^трђ'дится, ниже е^сть и^зъѓбрњт^енїя премђдрости е^го” да'яи а%лчющимъ
крњпость, и^ небо'лњзнымъ скорбь. възалчютъ
б^о ѓ%троцы, и^ ё^трђ'дяTся ю%ноты, і^ и^збраннїи
не крњпцы бђдTђ Терпя'щеи г~а и^змњняT крњ'пость. (-)18 ѓкрилатњ'ютъ ја%ко ѓ^рли текђтъ
и^ не ё^трђ'дятся (-)19”

Глvа, м~а”
онови'теся къ мнњ` ѓ%строви, кн~ѕи б^о
и^змњняT ѓ%бласть. да ся приближатъ
и^ да гл~юT вкђ'пњ, тогда` сђ'дъ да совњстђ'ютъ” Кт^о въста'ви эT въсто'къ
пра'вдђ. призыва я& запя'ть но'гђ е^го, и^ по'идетъ. станет# (же) преD странами, и^ цр~я ё^жаси'тъ. и^ пове'ржетъ на земли` меча и^хъ, и^
а^ки плњвы эTве'ржены лђцы ихъ, и^ прожене'тъ
я&, и^ по'идеT с ми'ромъ. пђть но'гђ е^го кт^о съдњла, и^ сътвори с^е (призыва'я)1, призыва'яи
(-)2 эT рожде'нїи и^спе'рва” *А$зъ б~ъ пе'рвыи, и^ въ
приходя'щее аZ е^смь. ви'дњша ја^зы'цы, и ё^боя'шася кон#цы зе'мнїи, приближи'шася и^ прїидо'ша вкђ'пњ. сђдя'и ко'ждо бли'жнемђ (-)3 (помощи бра'тђ)4, и^ речетъ. ё^крњпи мђ'жъ дре'водњ'ля, и^ коваq бїя мла'томъ, вкђ'пњ прокова'я” (ѓ^ воли)5 же речетъ спое'нїе добро` е^сть.
ё^тверди'ша е& въ гво'здњхъ, (и^) положатъ е& и^
не подвигнется” Ты же і^и^л~ю рабе мои і^акове,
*е^гоже и^з#бра'хъ, племя` а^враа'мле е^гоже възлюби'хъ. е^гоже поDях' ъ эT конець зе'мныхъ, и^ эT
стра'жбы е^я` призваX т^я, и^ реко'хъ т^и. ра'бъ
мои е^си (і^)6 и^збра'хъ т^я, и^ не ѓ^ста'вихъ тебе. не бо'ися, с тобо'ю б^о е^смь. не прелща'ися,
а^зъ б^о е^смь б~~ъ твои. ё^крњпи'выи т^я, и^ по1148
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мого'хъ т^и, и^ ё^тверди'хъ т^я десни'цею свое^ю
пра'веDною” Се^ постыдя'тся и^ посрамя'тся вс^и
сђпротивя'щеися тебњ`. бђдђтъ б^о ја%ко не сђщеи, и^ поги'бнђтъ вс^и сђперницы твои. възы'щеши и^хъ, и^ не ѓ^бря'щеши. чл~кы и^же порђга'ются
тебњ, бђдђтъ б^о а^ки не бы'вшеи, и^ не бђдђтъ ратя'щеися с тобо'ю” ЈА/ко а^зъ б~ъ твои
держа'и т^я за десницђ твою, гл~яи тебњ. не
бо'ися і^а'кове малы'и і^и^л~ю, а^зъ помогоX т^и гл~еT (г~ь)7,
и^збавля'аи т^я [ст~ыи]8 і^и^л~ев#” Се^ сътвориXX т^я
а^ки колеса` ко'лная но'ва, верхђща пи'лныM ѓ%бразомъ. і^
и^звержеши го'ры, и^ ѓ^бтон#чи'ши хо'лмы. и^ а^ки пра'хъ
положи'ши і^ и^звњ'еши, и^ вњтръ воZмеT я&, и^ бђ'ря
развњ'етъ я&” ты же възвесели'шися въ ст~ыхъ
і^и^л~ю, и^ възра'дђюTся ё^бо'ѕїи, и^ не и^мђщеи пои%щђтъ б^о воды`, и^ не бђ'детъ, ја^зы'къ и^хъ эT
жа'жди и^с#хнђлъ е^сть” А$зъ г~ь б~ъ, послђшаю
(ё^бо'гихъ і^и^л~евъ)9, и^ не ѓ^ста'влю и^хъ. н^о эTверзђ на
рогахъ рњки, и^ среди по'ля и^сто'чники. (и^) сътворю пђсты'ню въ лђ'ги, и^ жа'ждђщђю зе'млю въ
водоте'чахъ. положђ` в# вђзвоDнњи земли` с#мрњчїе, и^
зелени'чїе, и^ ми'рътђ и^ кљ=пари'съ, и^ [топо'ль]10. да
ё^зряT и^ разђмњ'ютъ, и^ помы'слятъ, и^ пристђ'пятъ въкђ'пњ. ја%ко рђка гн~я сътвори с^е вс^е,
и^ ст~ыи і^и^л~евъ ё^каза'лъ е^сть. приближа'ется сDђ
вашъ гл~етъ г~ь б~ъ. приближи'шася совњти ваши
гл~етъ цр~ь і^а'ковль. да ся приближатъ и^ съвњстяT
ваM, е^мђ'же е^сть събы'тися. а^ще пе'рвое кое е^сть
рцњте, да (приста'влю)11 ёM, и^ разђмњ'емъ чт^о
послњ'днее, (чт^о л^и)12 приходя'щее рцњте намъ,
(и^)13 съвњстите намъ грядђщ'ее послњжDе и^
ё^вњмъ ја%ко бо'ѕи е^сте. бл~го сътвори'те и^ зазли'те,
и^ почюди'мся и^ ё'зримъ въкђпњ. ја%ко эTкђдђ е^сте
в^ы, (и^) эTкђдђ дњ'ло ваше, эT земля` гнђшенїе
и^з#бра'выи в^ы. а%зъ же съста'вихъ и^же эT сњ'вера, і^ и'же
эT востокъ сл~нчныхъ призовђтся и^мени мое^мђ.
да прихо'дятъ кня'ѕи (-)14 ја^ко бла'то (-)15, и^ ја%ко
горньчарь первыи гли'нђ, та'ко же ся поперете.
кт^о б^о възвњститъ е^же и^спе'рва да ё^вњмы, ја%же
и^спе'рва и^ речемъ, ја%ко и%стин#на еs. (и^) нњсть проповњда'ющаго, н^и слы'шаща слове'съ (нашихъ)16.
зача'токъ сїѓ'нђ дамъ, (-)17 і^ерsлима ё^тњшђ въ
пђть, эT стра'нъ б^о (сиX) н^и е^ді'нъ же, и^ эT кђми'ръ
и^хъ нњсть и^же совњсти'тъ. и^ а'ще въпрошђ иX эTкђдђ е^сте, т^о не эTвњща'ютъ м^и. [сђть]18 б^о
творя'щеи ва'съ, и^ (-)19 прельща'ю^щеи ва'съ”

тавляться. Бо вони будуть як неіснуючі, і згинуть всі твої противники. 12 Шукатимеш їх, і не знайдеш
людей, які кплять з тебе. Бо вони
будуть як ті, що не існували, і не
буде тих, що воюють проти тебе.
13 Бо я твій Бог, що держить тебе
за твою правицю, що тобі каже: Не
бійся, 14 Якове, малий Ізраїлю! Я
тобі допоміг, – говорить Бог, що тебе визволяє, Святий ізраїлевий! 15
Ось Я тебе зробив, як кола нового
воза, які молотять видом пили, і скинеш гори, і прорідиш горби, і поставиш наче порох, 16 і вивієш, і вітер їх візьме, і буря їх розвіє. Ти ж
зрадієш у святощах Ізраїле. І зрадіють 17 бідні, і ті немають нічого, бо
шукатимуть води, – і не буде, їхній
язик висох від спраги. Я, Господь
Бог, вислухую бідних ізраїльських, і
не покину їх, 18 але відкрию на рогах ріки і джерела серед поля, і перетворю пустиню в мочари і спраглу землю у водотечі. 19 Поставлю в
безводній землі смереки, і кущі, і
мірту, і кипарис, і тополю, 20 щоб
побачили, і пізнали, і зрозуміли, і
разом приступили, бо господня рука це все зробила і Святий Ізраїля
об’явив. 21 Наближається ваш суд,
– говорить Господь Бог. Наблизилися ваші ради, – говорить Цар Якова. 22 Хай наблизяться і сповістять вам те, що станеться. Якщо передше щось є, скажіть, щоб Я приставив розум, і пізнаємо, що останнє, що те, що надходить, скажіть
нам. 23 І сповістіть нам те, що надходить вкінці, і пізнаю, що ви є богами. Добро зробите і зло зробите, і
здивуємося, і разом побачимо. 24
Бо звідки є ви і звідки ваше діло? З
землі. Гидота той, хто вас вибрав.
25 Я ж створив тих, що з півночі, і
ті, що зі сходу сонця, назвуться моїм іменем. Хай князі приходять, і
як болото і як перше гончар глину
місить, так будете потоптані. 26 Бо
хто сповістить те, що від початку,
щоб ми знали, те, що від початку, і
скажемо, бо це правда. І немає
того, хто проповідує ані хто слухає
наших слів. 27 Дам початок Сіонові, потішу Єрусалим на дорогу, 28
бо ніхто ж з цих країн і з їхніх ідолів немає того, хто сповістить. І якщо їх запитаю: Звідки є ви? То Мені не відповідатимуть. 29 Бо є ті,
що вас роблять і вас обманюють.
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Глава 42

а'ковъ ра'бъ мо'и, (и^) поDи^мђ и& і^и^л~ь и^збра'нныи мо'и, *прїяT и& дш~а моя`. дахъ
дх~ъ мо'и нань, сђдъ јазы'комъ възвњстит#. н^и възопїетъ ни прельстиT, (и^) не
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1 Яків – мій раб, і підніму його.
Ізраїль – мій вибраний. *Його
прийняла моя душа. Я дав на нього
мій дух. Він сповістить народам
суд. 2 Не закричить ані не обмане, і

мар. 12

42,2

ниж. 49
дія. 13

ниж. 48

ззовні не почується його голос. 3
Зломлену тростину не доломить, і
ґноту, що куриться, не згасить, але на
правду винесе суд. 4 Засяє і не потухне, аж доки не поставить суд на
землі. І на його ім’я народи надіятимуться. 5 Так говорить Господь Бог,
що створив небо і його поставив, що
скріпив землю і те, що на ній, і що
дав подих народові, що на ній, і дух
тим, що по ній ходять: 6 Я – Господь
Бог! Я покликав тебе правдою, і візьму тебе за руку, і тебе скріплю. *І Я
тебе дав на завіт родові, на світло народів, 7 щоб відкрити очі сліпих і вивести зв’язаних з кайдан і з дому темниці тих, що сидять у темряві. 8 Я
Господь Бог! Це є моє ім’я. *Мою
славу іншому не дам ані мою красу
різьбленим. 9 Ось іде те, що від початку, і нове, яке Я сповіщу, і заки
воно було сповіщене, вам було сказане. 10 Заспівайте Господеві нову пісню! Його влада славиться і його ім’я
від кінців землі: ті, що сходять до моря і пливуть по ньому, острови і ті,
що мешкають в них. 11 Зрадій пустине і все, що її, двори і ті, що живуть в
Кидарі! Хай зрадіють ті, що живуть
на камені, закричать від верхів гір! 12
Дадуть славу Господеві! Його добрі
звичаї сповістять в островах! 13 Господь Бог сил вийде і знищить війну!
Підніме ревність і закричить проти
своїх ворогів зі силою! 14 Я помовчав. Отже, чи і завжди мовчатиму і
терпітиму? Я потерпів як та, що родить. Знищу і висушу разом, пустими
зроблю гори і вершки, і висушу всяку
траву. 15 І поставлю ріки як острови і
висушу мочари, 16 І приведу сліпих
на дорогу, яку не бачили, і стежки,
яких не знають, зроблю, щоб вони по
них ходили. Перетворю їм темряву
на світло і звихнене в просте. Кажу
це, що зроблю, і не покину їх, – говорить Господь. 17 Вони ж повернулися назад. Завстидайтеся встидом ви,
що надієтеся на різьблене, що кажете
різьбленим: Ви є наші боги! 18 Глухі
почуйте, і сліпі відзискайте зір і погляньте. 19 То хто сліпий, хіба не раби мої? І глухі, хіба не ті, що ними
панують? І божі раби осліпли. 20 Ви
багато разів побачили – і не зберегли,
маючи відкриті вуха, ви і не почули.
21 Господь Бог побажав, щоб він оправдався і звеличив хвалу. І я побачив. 22 І народ був заблудлим і розграбованим, бо Я всюди поклав засідку, і разом в домах, де їх сховали,
вони були на полон, і не було того,
що спасає від грабунку, і не було у
вас того, хто говорить: Віддай. 23
Хто у вас той, що це сприйме і вислухає на майбутнє? 24 Хто дасть на
розграбування Якова, Ізраїля тим, що
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ё^слы'шиTся внњ` глаs е^го” Тро'сти съкрђше'ны не
сътреT и^ льна кђря'щася не ё^гаситъ, н^о въ
и%стиннђ и^знесетъ сђдъ. просвњтится и^ не
потђ'хнетъ, до'ндеже положитъ на' земли сђда, и^ на [и^мя]1 е^го ја^зы'цы надњ'ются” Сице
гл~еT г~ь б~ъ, сътвори'выи нб~о и^ поста'влеи е&, ё^тверже'и зе'млю и^ ја%же на не'и. и^ дааи дыха'нїе
людемъ и^же на не'и, и^ дх~ъ ходя'щиM на не'и”
А/зъ г~ь б~ъ призвахъ т^я пра'вдою. и^ прїимђ
(т^я по рђкђ)2, и^ ё^крњплю т^я. *[и^]3 дахъ
т^я въ завњтъ ро'дђ въ свњт# странамъ эTвръсти ѓ%чи слњпымъ [і^]4 и^звести эT ю'зъ
связа'ныя, і^ и^зъ до'мђ темница сњдящаа во
т#мњ” А$зъ г~ь б~ъ с^е [е^сть и%мя мое]5. *сла'вы
мое'я и%номђ не да'мъ, н^и доброты мое'я и^стђка'н#нымъ. ја%же и^з нача'ла с^е грядђтъ, и^
но'вая и^же а%зъ възвњщђ, и^ преже възвњщенїя повњдася ва'мъ. въспо'ите гв~и пњснь но'вђ, вла'сть е^го сла'вится (і^) и'мя е^го эT ко'нець
земли`. съходя'щеи въ мо'ре и^ плава'ющеи по
не'мђ ѓ%строви и^ живђщеи в ниX” Ра'дђися пђсты'ни и^ (вс^я) ея` ѓ^гра'ды и^ живђщеи въ кљ=дарњ. възра'дђются живђще'и (на ка'мени)6 эT
верхъ го'рныхъ възопїюT. дадяT (гв~и)7 сла'вђ,
нра'вы е^го до'брыя въ ѓ^стро'вњхъ възвњстя'тъ” Гь~ б~ъ си'лъ и^зы'идетъ, и^ съкрђшитъ ра'ть. въз#дви'гнет# рве'нїе, и^ възопїет#
на враги своа` съ крњ'постїю. помолча'хъ, е^да`
ё^бо и^ всегда` помолчю и^ претръплю, тръпњхъ
ја%ко ражDа'ющїя. потреблю и^ посђшђ въкђ'пњ
[пђ'сты сътворю` го'ры и^ хо'лми, и^ вся'кђ травђ` и^с#сђшђ]8. и положђ рњки въ ѓ%стровы. и^
лђги и^с#сђшђ. и^ наведђ слњпы'я на пђть е^гоже не ви'дњша, и^ стеѕя иXже не зна'ютъ ходи'ти [по ни'мъ]9 сътворю` и^мъ” Сътворю` иM
т#мђ на свњтъ, и^ стро'потное въ право'е. с^е
(гл~ю)10 (ја%же) сътворю` и^ не ѓ^ста'влю иX, [гл~етъ
г~ь]11. сїи же воZврати'шася въспя'тъ” Срамля'итеся стыдњ'нїеM ё^пова'ющеи и^звая'ными
гл~ющеи сълїя'нныM, вы` е^сте бо'ѕи наши” Глђсїи
слы'шите, и^ слњпїи` про'зрите (и^ ви'дњте)12.
т^о кто` слњпъ н^о раби` мои`, и^ глђсїи н^о владђщеи и%ми. и^ ѓ^слњ'поша раби` бж~їи. ви'дњсте
многа'жды, и^ не снабди'сте. эTвръзенњ ё%ши
(и^мђщи) и^ не слы'шасте. г~ь б~ъ хотњ да
ѓправдиTся и^ возвели'чиT хвалђ`” И$ видXњ и^ бы'ша
лю'дїе съблђждени и' раз#граблени. прђ'гло б^о
(вложихъ)13 вездњ, и^ в домохъ въкђп'њ и^же
съкры'ша я& бы'ша въ плњнъ. и^ не бы'сть
эTи^ма'ющаго раZграбленїа, и^ не бњ` гл~ющаго (въ
ва'съ) эTдаждь” Кт^о въ ва'съ и^же внђши'тъ
с^е, и^ послђша'ет# въ грядђщая. кт^о да'сть
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на раз#грабленїе і^а'кова, (-)14 і^и^л~я плњня'ющиM е^го. не
б~ъ л^и (ё^бо) е^мђже съгрњшиша, и^ не и^зволиша в#
пђти е^го ходи'ти, н^и послђшати за'кона е^го.
и наведе` на' ня гнњвъ ја%рости свое'я, и^ ё^крњпи на'
ня ра'ть и^ паля'щеи е^го ѓ%крsтъ. и^ не ё^вњдњша
ко'ждо и^хъ, и^ не положи'ша на ё'мњ”
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і^ѓ^сїа г~і

в~ криg е~
а^покаl к~а

нн~њ си'це гл~етъ г~ь б~ъ, сътвори'выи
т^я і^а'кове, създа'выи т^я і^и^л~ю, не бо'ися ја^ко и^зба'вихъ т^я. прозваX [-]1 и^мя
твое мо'и е^си т^ы. и^ а'ще минђ'еши по
водњ т^о с тобо'ю е^смь, и^ рњки не покрыюT
тебе” И$ а'ще (скво'ѕњ ѓ%гнь про'идеши)2 не сож#жешися, [и^]3 пла'мень не ѓ^палитъ тебе. ја%ко
а^зъ г~ь б~ъ твои, ст~ыи і^и^л~евъ сп~са'яи т^я”
Сътворихъ (премњнђ твою)4 е^гљ=пта, и^ (мљ=ры)5 и^ [сљ=инђ]6 за тя. эTнели' же че'стенъ
бы'сть предо мно'ю (и^) просла'вися, и^ аZ т^я
възлюбиX. (-)7 дамъ чл~ки [-]8 по тебњ`, и^ кн~ѕя
по главњ` твое'и” Не бо'ися ја%ко с тобо'ю е^смь.
эT восто'къ приведђ (племя`)9 твое, и^ эT за'пада съберђ т^я. рекђ сњверђ приведи, и^ восто'чнђ не возъбраня'и. приведи сн~ы моя` эT земля`
далняя, и^ дще'ры моа эT кра'и зеMныX вс^я, (и^)10
призываютъ и^мя мое. въ сла'вђ б^о свою` ё^готовахъ (-)11 и^ создаX [и&]12 и^ сътвориX и&, і^ изведоX люди слњпы, и^ ѓ'чи сђть та'коже слњ'пы,
и^ глђси ё%ши и^мђща. вс^и ја%зы'цы събра'шаs
въкђпњ, и^ съберђтся кня'ѕи эT ниX” Кт^о совњсти'тъ с^е, и^л^и е^же и^спр'ьва кт^о совњститъ
ва'мъ. да и^зведђтъ свњдњтеля своа` и^ да
ся ѓ^правдяT, и^ да рекTђ и%стин#но [и^ да послђшаюT]13 (и^х#). бђдете м^и по'слђси, и^ а'зъ послXђ
гл~еT г~ь б~ъ. и^ ра'бъ е^гоy и^з#браX, да ё^вњсте и^
вњрђете [м^и]14. и^ ё^вњсте ја%ко а^зъ е^смь, предо
мно'ю нњсть быl и%нъ б~ъ, и^ по мнњ` не бђ'детъ. *а%зъ б~ъ, и^ не [бђ'дет#]15 ра'звњ мене
сп~са'яи совњстихъ и^ сп~сохъ ё^корихъ, и^ не бњ`
въ ва'съ чю'ждего. в^ы мнњ` по'слђси, и^ а'зъ по'слђхъ, гл~етъ г~ь б~ъ” Є$ще и^спе'рва, и^ нњсть
и^же эT рђ'кђ мое'ю эTи'метъ, сътворю` и^ кт^о
вовратитъ е&” Та'ко гл~етъ г~ь б~ъ, и^збавивыи
в^ы ст~ыи і^и^л~евъ. ва'съ рада пђщђ въ вављ=лоn,
и^ въставлю` вс^я бњжа'щая, и^ халде'и въ кораблеX свя'жђтся” А$зъ г~ь б~ъ ст~ыи ваj,
показа'выи і^и^л~я цр~я ва'шего” Си'це гл~етъ г~ь,
да'яи пђть по' морю, и^ по во'дњ си'лнњ сте'ѕя. и^зводя'и ѓ^рђжїе и^ коня` и^ нароD мно'гъ (-)16.
[и^]17 ё^спо'ша и^ не въста'нђтъ, ё^гасо'ша аки
пря'диво ё^га'шен#но. не помина'ите прьвыX и^ ветхиX
не помышля'ите. *с^е сътворю но'вая, (-)18 нн~њ
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його полонять? Чи, отже, не Бог,
проти якого згрішили і не забажали
ходити його дорогою ані слухатися
його закону? 25 І Він навів на них
гнів своєї люті і скріпив на них війну.
І довкруги ті, що їх спалюють, і жоден з них не пізнав, і вони не поклали
на ум.

Глава 43
1 І тепер так говорить Господь
Бог, що тебе створив, Якове, що тебе
зліпив, Ізраїлю: Не бійся, бо Я тебе
спас. Я Назвав твоє ім’я. Ти є моїм. 2
І якщо переходиш через воду, то Я є
з тобою, і тебе ріки не покриють. І
якщо перейдеш через вогонь, не будеш спалений, і полумінь тебе не опалить. 3 Бо Я Господь Бог твій, Святий Ізраїля, що тебе спасає! Я зробив
твоєю заміною Єгипет і Мири, і Сиіну за тебе, 4 відколи ти став цінним
переді мною і прославився, і Я тебе
полюбив. Дам людей по тобі і князів
по твоїй голові. 5 Не бійся, бо Я є з
тобою. Приведу твоє плем’я від сходу, і зберу тебе зі заходу. 6 Скажу
півночі: Приведи. І півдню: Не борони. Приведи моїх синів з далекої землі і моїх дочок від країв землі, 7 всіх.
І вони прикликатимуть моє ім’я, бо
для своєї слави Я підготував і створив його, і зробив його. 8 І Я вивів
сліпий народ, і очі також сліпі, і глухі
вуха вони мають. 9 Всі народи зібралися разом, і зберуться з них князі.
Хто це сповістить або те, що від початку, хто вам сповістить? Хай приведуть своїх свідків і хай оправдаються. І хай скажуть праведно, і хай
їх послухають. 10 Будьте Мені свідками, і Я свідок, – говорить Господь
Бог, – і раб, якого Я вибрав. Щоб ви
пізнали і Мені повірили, і зрозуміли,
що Я є, переді Мною не було іншого
Бога і після Мене не буде. 11 *Я Бог.
І не буде опріч мене того, що спасає.
12 Я сповістив, і Я спас, Я впокорив.
І не було у вас чужого. Ви мені
свідки, і Я свідок, – говорить Господь
Бог 13 ще від початку, – і немає того,
хто спасе з моїх рук. Зроблю. І хто це
відверне? 14 Так говорить Господь
Бог, що вас спас, Святий ізраїльський! Задля вас пошлю до Вавилону і
підніму всіх, що втікають, і халдеї
будуть зв’язані в кораблях. 15 Я –
Господь Бог ваш! Святий, що об’явив
Ізраїлеві вашого царя! 16 Так говорить Господь, що дав дорогу в морі і
у сильній воді стежку, 17 що вивів
зброю, і коней, і великий народ. І
вони заснули і не встануть, згасли як
погашене прядиво. 18 Не згадуйте
перше, і не роздумуйте про давнє. 19
*Ось зроблю нове. Тепер зійдуть, і
пізнаєте це. І в пустині зроблю до-

йос. 13

кор2. 5
апо. 21

43,19
рогу, і в безводній – ріки. 20 Мене
поблагословлять дикі звірі, сирени і
пташині дочки, бо Я дав воду у пустині і ріки в безводній, щоб напоїти
мій вибраний рід 21 і мій народ,
якого Я наставив визнавати мої звичаї. 22 Чи, отже, я тепер тебе не покликав, Якове і не Я дав тобі трудитися, Ізраїлю? 23 Отже, ти Мені не
привів овець твоєї жертви і Ти мене
не прославив у твоїх жертвах, – і Я
не зробив тебе струдженим в долині.
24 І ти не придбав мені за ціну ладан
ані Я не побажав лою твоїх жертов.
Але в твоїх гріхах і в твоїх неправдах
ти мене потрудив. 25 Я є. Я є Той,
хто стирає твоє беззаконня задля Мене. І не згадаю твоїх гріхів. 26 Ти згадай, щоб ми розсудилися. Ти першим
говори свої беззаконня, щоб ти оправдався. 27 Ваші батьки першими
грішили, і твої володарі беззаконня
чинили проти Мене, 28 і князі опоганили мої святощі – і Я дав вигубити
Якова та Ізраїля на зневагу.

Глава 44

єре. 30
і 46
йоі. 2
дія. 2
ів. 7

вищ. 14
ниж. 48
апо. 1
і 22

муд. 3
єре. 10

1 Тепер же послухай, Якове, мій
рабе, і улюблений Ізраїлю, якого Я
вибрав. 2 Так говорить Господь Бог,
що тебе зробив і тебе створив, ще як
був ти в лоні, Він тобі допоміг: *Не
бійся, Якове, мій рабе, і улюблений
Ізраїлю, якого Я вибрав. 3 *Бо я дам
у спразі воду тим, що йдуть в безводній, покладу мій дух на твоє плем’я і
мої благословення на твоїх дітей. 4 І
вони зійдуть так, як трава посеред
води і як верба вздовж текучої ріки. 5
Цей каже: Я є божим. І цей закличе
до імені Якова. І інший напише, кажучи: Я є божим, – в ім’я Ізраїля. 6
Так говорить Бог, ізраїльський Цар,
той, хто його визволив, Бог Саваот:
*Я – Бог перший. Я ж після цього.
Опріч мене немає Бога. 7 Тому такий
як Я хай встане, і прикличе, і приготується Мені. Відколи ж Я зробив
людину і довіку. І хай сповістять вам
майбутнє перед приходом. 8 Не покривайте – і не зблудите. Чи не від
початку ви сприйняли і Я вам сповістив? Ви є свідками. Чи є Бог, за винятком Мене? І не було тоді 9 тих,
що робили і різьбили всі марні, що
чинять свої побажання, які їм не на
користь. Але завстидаються 10 всі,
що роблять бога і різьблять без користі, 11 і всі, звідки ж би не були,
висохли. І глухі з людей зберіться
всі, і станете разом, засоромтеся і поверніться разом. 12 *Бо столяр вигострив сікача, зробив його тесанням на
станку, і видовбав його долотом, зробив його силою його рамена. І він го________
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просїаюTся и^ ё^вњсте я&. и^ сътворю в# пђсты'ни пђть и^ въ безвоDнњи рњки” Блsвятъ м^я
ѕвњрїе по'льстїи сљ=рини, и^ дще'ри (пти'ча)19.
ја%ко дахъ въ пђсты'нњ водђ и^ рњки въ безвоDнњи, напои^ти роD мо'и и^з#бра'нныи. [и^]20 лю'ди
моа` ја%же прострох#, нравы моа` и^сповњдова'ти”
Не (призваX л^и нн~њ)21 (ё^бо) тебе і^а'кове, и не
трђди'тися сътвориX т^и і^и^л~ю” Не (приведе` б^о)
мнњ` ѓ^вецъ требы твое^я, и^ не (просла'ви мене въ
требахъ твои^хъ)22. н^и трDђна сътворихъ тя
въ дђбра'вњ, и^ не притяжа мнњ цњною џимїама, ни ло'я требъ твоиX въсхотњхъ. н^о въ
грњсњхъ твои^х# и^ в# неправдахъ твои^хъ трђди
(м^я)23” А/зъ е^смь, а^зъ е^смь, потира'яи безако'нїя
твоа [мене ради, и^ грњхъ твоиX]24 не помянђ.
тыy помяни` и^ да ся съприве`, гл~и т^ы (преже
безако'нїя своа`)25 да ся ѓ^правдиши. эTц~ы ва'ши
пр'ьвое [грњши'ша]26, и^ вещ#цы [твои`]27 безакониша
къ мнњ`, и^ ѓ^скверниша кня'ѕи ст~ая моа`. и^
дахъ погђбити і^а'кова, (-)28 і^и^л~я въ ё^кори'знђ”

Глvа, м~д”
н~њ же слы'ши ра'бе мои і^а'кове, и^ (възлю'бленыи) і^и^л~ю е^гоy и^збрахъ” Сице гл~етъ г~ь
б~ъ. сътвори'выи т^я, и^ создавыи т^я
въ ё^тробњ е^ще` сђщђ т^и помо'же т^и”
*Не бо'ися ра'бе мо'и і^а'кове, и^ възлю'бленныи і^и^л~ю
е^гоже и^з#брахъ. *ја%ко а^зъ да'мъ во'дђ въ жа'ждђ
ходя'щимъ въ безъво'днњи, наложђ дх~ъ мои
на (племя)1 твое, и^ блsвенїя моа на ча'да твоя` и^
проѕябнTђ а^ки трава средњ во'ды и^ ја%ко верба
подолгъ рњки текђща” Се'и речетъ бж~їи е^смь,
и^ се'и възопїетъ къ и^мени і^а'ковлю. и^ дрђгыи
напишет#ъ (гл~я), бж~їи е^смь къ и^мени і^и^л~ю”
Сице гл~етъ б~ъ цр~ь і^и^л~въ, и^збавле'и е^го б~ъ саваѓg” *А$зъ (б~ъ) пр'ьвыи а^з же посемъ, ра'звњ
мене нњсть б~а ктомђ ја%коже аZ да ста'ни [и^]2
призови и^ ё^готови м^и, эTнелњ же сътворихъ
чл~ка въ вњкъ. и^ грядђщая преD прише'ствїемъ да совњстят# ва'мъ. не покрыва'ите, (и^ не
съблђди'те). не и^спр'ьва ли внђшисте и^ совњстихъ ва'мъ. по'слђси в^ы е^сте, а^ще еs б~ъ ра'звњ
мене. и^ не бњ` тогда` зда'ющихъ и^ вая'ющихъ,
вс^и тщи творя'щеи по'мыслы свои^ми и^же не
ё^спњ'ютъ и^мъ. н^о срамяTся вс^и соѕида'ющи
б~а, и^ вая'ющїи без# ё^спњха, и^ вс^и эTкђдђ же
бы'ша и^схоша” И$ глђсїи эT чл~къ съберњтеся вс^и,
и^ ста'нете въкђпњ, посрамля'и^теся и^ ё^врати'теся въкђпњ” *ја%ко наѓ^стри дре'водњля сњ'чиво,
те'слою съдњла е& (на гла'вняX), и^ длатомъ съдолбе
е&, съдњла е& крњпостїю мы'шца е^го. и^ воза'лчетъ і^
и^знемо'жет#, и^ не напїется воды`” И$збра'в# древо1152
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дњля дре'во поста'ви е& в мњрђ, и^ (начерта'въ
сътвори)3 е&. (и^) сътвори е% ја%ко ѓ%бразъ мђжескъ, и^ ја%ко красђ чл~чю. поста'ви е& в домђ`
е^же посњче древо в# дђбра'вњ, е^же насади г~ь, и^
до'ждь продожDи. даже бђдеT чл~коM на ж#женїе, и^
взя` эT него` съгрњся, і^ и^ж#жегше (я&) и^спеко'ша
(и%ми хлњбы)4. [и^]5 съ ѓ^ставшаго же сътвориша бо'ги, и^ покланя'ются и^мъ. (и^)
[сътвори'ша и^звая#нна, и^ прекланяюTся и^мъ]6.
поl е^го и^жжеглъ е^сть ѓ^гнемъ, [и^ полъ же е^го]7
[съж#же на ё'глїе і^ и^спече в ниX хлњбы`]8, и^ верхђ
иX (и^спече мя'со и^)9 ја^де и насыти'ся. и^ съгрњ`
(вс^я), реq. слаDко мнњ` ја^ко съгрњхъся, и^
ви'дњхъ ѓ%гнь. (и^) съ ѓ^ста'вшаго же сътвори
бо'га и^звая'на, [преклоняеTся е^мђ]10, и^ покланя'ется (-)11 и^ мо'лится [е^мђ]12, гл~я, и^збави
м^я ја%ко б~ъ мо'и е^си т^ы. не ё^вњ'дњша
смы'слит^и, ја%ко ѓ^темнњстњ (ѓ%чи иX гля'дати)13, и^ разђмњти срDцемъ иX (-)14. и^ не помы'сли въ дш~и свое'и, н^и ё^вњдњ смышленїем#.
ја%ко по'лъ е^го и^ж#жеглъ е^сть ѓ^гнемъ, і^
и^спеклъ еs въ ё%глїеX е^го хлњ'бы, і^ и^спеклъ
мя'са (и^) ја%лъ е^сть. и^ ѓ^ста'в#шее е^го въ ме'рзость сътвори`, и^ покла'няю^тся е^мђ. ё^вњждь
ја%ко пе'пелъ е^сть срDце иX и^ прельща'ются, и^ н^и
е^ді'нъ мо'жетъ (дш~а свое'я и^зба'вити)15. ви'дњте (и^) не рцњте ја%ко л#жа въ десницы мое'и”
Помяни сїя і^а'кове (-)16 і^и^л~ю, ја%ко ра'бъ мои
е^си т^ы. сътвориX т^я раба` мое^го (і^и^л~ю и^
т^ы)17 не забываи мене. се б^о потроX ја^ко ѓ%блак#
безако'нїя твоя`, и^ ја%ко примракъ грњхи
твоя`. ѓ^брати'ся къ мнњ` і^ и^зба'влю т^я (-)18”
Ра'дђитеся нб~са ја%ко помилова б~ъ і^ил~я.
въстрђби'те ѓ^снова'нїя зе'мная, възопїите
го'ры съ веселїемъ, [и^]19 холми и^ вся'ко дре'во
е^же (насадихъ)20. ја%ко и^зба'ви б~ъ і^а'кова (-)21
і^и^л~ь просла'вится” Си'це гл~еT г~ь и^збави'выи т^я
и^ созDавыи т^я эT чре'ва. а^зъ г~ь съвер#ша'яи вс^е,
протягоX нб~о е^ді'нъ и^ ё^твердиX зеMлю. кт^о и%нъ
рас#сы'плетъ зна'менїя ё^тробныхъ влъхвова'нїи
и^ волшъбы эT срDца. эTвращая мђ'дрыя воспятъ и^ совњты и^хъ ѓ^бђа'я. и^ ё^ставля'а
гл~ы раба` свое^го, и^ совњтъ вњститеl (твои^хъ
съвръша'яи)22” Гл~я і^ерsли'мђ насели'шися. и^
гра'домъ і^ё^де'искимъ, ја^ко възгради'теся и^
пђсты'ня е^го просїя'ются” Гл~яи безDнњ ѓ^пђстње'ши, и^ рњки твоа` посђшђ. гл~яи кљ=рђ
смы'слити, и^ вс^я воля моа` сътвориши” Гл~яи
і^ерsли'мђ воZгради'шися, и^ храM ст~ыи мо'и ѓ^снђю`”
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лодуватиме, і знеможе, і не нап’ється
води. Вибравши 13 дерево, столяр
поставив його в міру і, нарисувавши,
зробив його, і зробив його як образ
чоловіка і як людську красу. Він поставив його в домі, 14 те дерево, яке
вирубав в лісі, яке посадив Господь і
дощ виростив, 15 щоб було людям на
спалення. І взяв з нього, загрівся, і,
спаливши їх, спекли ними хліби. І з
позосталого ж зробили богів – і
поклоняються їм, і зробили різьблене
– і кланяються їм. 16 Його половину
він спалив вогнем, і половину ж його
спалив на вугілля: і спік на них хліби,
і спік на них м’ясо, і з’їв, і наситився.
І загрівши все, сказав: Солодко мені,
що я зігрівся і побачив вогонь. 17 І з
позосталого ж зробив різьбленого
бога, поклоняється йому, і поклоняється, і молиться до нього, кажучи:
Спаси мене, бо ти є моїм богом. 18
Не спізнали розумними стати, бо їхні
очі потемніли, щоб не бачити і не
пізнати їхнім серцем. 19 І не роздумали у своїй душі ані не спізнав
він зрозуміти, що його половину він
спалив вогнем, і спік на його вугіллі
хліби, і, спікши м’ясо, з’їв, і позостале, його зробив гидотою, і поклоняються йому. 20 Пізнай, що їхнє
серце є порохом. І обманюються, і
ніхто не може спасти його душу.
Гляньте, і не кажіть, що обмана в
моїй руці. 21 Згадай це, Якове, Ізраїлю, бо ти є моїм рабом. Я створив
тебе – мого раба, Ізраїле, і ти не
забудь Мене. 22 Бо ось Я стер як
хмару твої беззаконня і як темряву
твої гріхи. Повернися до Мене, і
спасу тебе. 23 Зрадійте небеса, бо Бог
помилував Ізраїля. Затрубіть основи
землі, закричіть гори з радістю, і
горби, і всяке дерево, яке Я насадив!
Бо спас Бог Якова, Ізраїль прославиться. 24 Так говорить Господь,
що спас тебе і створив тебе від лона.
Я Господь, що все звершив, простягнув сам небо і скріпив землю. Хто
інший, 25 що розкине знаки нутрощів, чародіянь, і ворожбитство від
серця, що відвертає назад мудрих, і
їхні ради чинить дурними, 26 і ставить слова свого раба, і звершує раду
тих, що тобі сповіщають, що каже Єрусалимові: Будеш заселеним, і юдейським містам: Будете відбудовані,
і його пустині зацвітуть. 27 Який говорить безодні: Опустієш, і осушу
твої ріки. 28 Що говорить Кирові бути розумним і: Зробиш всі мої побажання. Що говорить Єрусалимові:
Будеш відбудованим, і засную мій
святий дім.
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Глава 45

єре. 18
рим. 9
муд. 15

1 Так говорить Господь Бог своєму помазанникові Кирові, якого я
держав за правицю, щоб перед ним
підкорити країни: І знищу царську
силу, відкрию перед ним двері, і міста не замкнуться. 2 Я перед ним піду
і зрівняю гори, знищу мідні брами і
розіб’ю залізні завіси, 3 і дам тобі маєтки темряви, і сховане, і невидиме
відкрию тобі, щоб ти пізнав, що Я –
Господь Бог, що називає твоє ім’я,
Бог ізраїльський, 4 задля Якова, мого
раба, Ізраїля, мого вибраного. Я покличу тебе твоїм іменем і прийму тебе. Ти ж мене не пізнав. 5 Адже Я –
Господь Бог. І немає ще Бога, за винятком Мене. І ти Мене не пізнав? 6
Коби пізнали ті, що зі сходу сонця і
що з заходу, що немає іншого, за винятком Мене. Я – Господь Бог. І
немає більше нікого. 7 Я той, що зробив світло і зробив темряву, що чинить мир і будує зло. Я – Господь
Бог, що чинить це все. 8 Хай радіє
небо вгорі і хмари хай викрапують
справедливість! Хай земля видасть і
хай виростить милосердя! І хай правда зійде разом! Я є Господь, що тебе
створив, 9 що чинить краще, створив
Я як глину гончара. Чи, хто оре, не
оратиме землю ввесь день? *Чи
скаже глина гончареві: Що чиниш, бо
не робиш ані не маєш рук? 10 Хто
каже батькові: Чому родиш? І матері:
Чим болітимеш? 11 Бо так говорить
Господь Бог, Святий ізраїльський, що
створив будуче: Запитайте Мене про
моїх синів і про моїх дочок, і заповіси Мені про діла моїх рук. 12 Я
зробив землю і людину на ній, Я
моєю рукою скріпив небо, Я заповів
всім звіздам. 13 Я підняв зі справедливістю царя і всі його дороги прості.
Він збудує моє місто і поверне полонених мого народу не за викуп ані за
дар, – сказав Господь Саваот. 14 Так
говорить Господь Саваот: Струдився
Єгипет і купівля ефіопська. І високі
саваїмські мужі прийдуть проти тебе,
і будуть тобі рабами, і підуть вслід за
тобою зв’язані ручними кайданами, і
прийдуть до тебе, і тобі поклоняться,
і тобі помоляться, бо в тобі є Бог, і
скажуть: Немає Бога, за винятком
Тебе! 15 Бо Ти є Бог, і ми не знали.
Бог ізраїльський і спаситель. 16 Завстидаються і засоромляться всі, що
йому протиставляться, і підуть в соромі. Обновіться до мене, острови 17
ізраїльські! Спасайтеся вічним спасінням від Господа! Вони не завстидаються ані не засоромляться аж довіку. 18 Бо так говорить Господь, Бог
Вседержитель, що створив небо, цей
Бог, що створив землю і її зробив!
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Глvа, м~е”
и'це гл~етъ г~ь б~ъ, пома'заnномђ (свое^мђ)1
кљ=рђ. е^гоже держа'хъ по десни'цђ, повинђти преD нимъ страны`, и^ крњпость
црsкђ разрђшю. эTвръзђ преD нимъ вра'та, и^ гра'ди не затво'рятся. а^зъ преD [нимъ]2
поидђ` и^ го'ры ё^равна'ю. вра'та мњденая съкрђшђ, и^ верїя желњзныя слоMлю. и^ да'мъ т^и
и^мњнїя те'мная (и^) съкрове'ная, (и^) неви'димая эTврьзђ тебњ. да ё^вњси ја%ко а^зъ г~ь
б~ъ, прозыва'я и%мя твое, б~ъ і^и^л~евъ. [раба` дњля мое^го і^а'кова]3, і^и^л~я и^з#бра'ннаго мое^го” А$зъ
призовђ т^я и%менемъ [твои^мъ]4, и^ прїимђ
т^я, ты' же не позна` мене ја^ко аZ г~ь б~ъ, и^
нњсть (ра'звњ мене е^ще)5 б~а, и^ не позна` мене.
да бы'ша ё^вњдњли и^же эT востоk слн~чныхъ, і^
и^же эT за'пада ја%ко нњсть ра'звњ мене” А$зъ г~ь
б~ъ и^ нњсть по се'мъ. а^зъ ё^стро'ивыи свњтъ,
и^ сътвори'выи тмђ`. творя'и ми'ръ, и^ зиждя'и
ѕл^о, а^зъ г~ь б~ъ творя'и все` с^е. да ся радђетъ
нб~о свы'ше, и^ ѓ'блаци да кро'пятъ пра'вдђ. да
прозя'бнетъ земля`, (и^ да прорасти'тъ) млsть,
и^ пра'вда прозя'бнетъ въкђпњ. а^зъ е^смь г~ь
съгради'выи тя, творя'и лђчшаа ё^гото'вахъ
ја%ко гли'нђ скђде'лничђ не ѓ^ряи л^и възореT зе'млю (весь дн~ь). *е^да речетъ гли'на скђде'лникђ,
чт^о твори'ши, ја%ко не дњлае^ши, ниже и'маши
рђкђ. гл~яи эTц~ђ, чт^о роди'ши, и^ мт~ри, чиM
поболиши” ЈА/ко та'ко гл~етъ г~ь б~ъ ст~ыи
і^и^л~въ сътвори'выи грядђщая. въпраша'ите
мене` ѓ^ сн~охъ мои^хъ, и^ ѓ^ дще'рехъ мои^хъ, и^
ѓ^ дњлесехъ рђкђ моею заповњдите мн^њ” Азъ
сътвори'хъ землю, и^ чл~ка на неи. а^з# рђкою
мое^ю ё^тверди'хъ нб~о, а^зъ всњмъ звњзда'мъ
заповњдахъ. аZ въста'вихъ [-]6 съ пра'вдою
[цр~я]7, и^ вси` пђтїе е^го пра'вы. се'и възградитъ гра'дъ мои, и^ плњн#ники людїи моиX възврати'тъ, не по м#здњ ни по да'рђ рече г~ь саваѓ'џъ” Сице гл~етъ г~ь саваѓ'џъ, трђди'ся е^гљ=петъ, и^ кђпля е^џїѓ'пъски, и^ саваи'мъстїи
мђжи высо'цыи, на тебе прїидђтъ и^ тебњ
бђдђтъ раби`. и^ въ слњдъ тебе поидђтъ
связани ё'зами рђчны'ми, [и^ прїидђтъ к тебњ]8, и^ покло'нятъ ти ся, и^ тебњ помо'ляTся, ја%ко в тебњ б~ъ е^сть. и^ рекTђ, нњсть б~а
ра'звњ тебе, ты б^о е^си б~ъ, и^ не вњдњхомъ,
б~ъ і^и^л~евъ (и^) сп~съ. постыдя'тся и^ посрамя'тся вс^и противящеися е^мђ, и^ по'идђтъ
въ стђдњ” Поновля'итеся къ мн^њ ѓ'строви
і^и^л~еви, [сп~саитеся]4 эT г~а сп~сенїемъ вњчныM. не
постыдяTся ни посрамя'тся даже до' вњка.
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[зане`]10 та'ко гл~етъ г~ь [б~ъ]11 вседръжи'тель сътвори'выи нб~о. се'и б~ъ сътвори'выи зе'млю, и^ сказа'въ ю&. то'и раздњли ю&, не вът#ще сътвори ю&,
н^о на вселе'нїе [създа ю&]12” А$зъ е^смь [б~ъ]13 и^
нњсть ксемђ`. не ѓ^таи гл~ахъ ни въ (те'мнњ
мњсте зе'мльнњ)14” нњсмь ре'клъ племени і^а'ковлю
в#сђ'е, проси'те (сего)” а^зъ е^смь [-]15 г~ь гл~яи пра'вдђ, и^ съвњствђя и%стин#нђ” Събери'теся и^
прїидњте, съвњща'итеся въкђпњ сп~сае^мїи эT
стра'нъ” не разђмњша въз#дви'жђщеи дре'во и^звая'нїя и^хъ, и^ моля'щеся а^ки богомъ, ѓ^ни же
не мо'гђтъ спsти. ни съвњстя'тъ да ся прибли'жатъ да ё^вњдяT въкђпњ. кт^о слы'шана
сътвори сїя и^спе'рва, тогда` съвњсти'ся
(и^мъ)16. [не]17 а'зъ л^и [г~ь]18 б~ъ, и^ нњсть и%наго
ра'звњ мене. (-)19 ѓ^брати'теся къ мн^њ и^ сп~сетеся и^же эT краа зе'мнаго. а^зъ е^смь б~ъ, и^
нњсть и%наго. кленђся собо'ю, а^ще не и^зы'детъ
и^зъ ё'стъ мои^хъ пра'вда, словеса` моя не въз#вратя'тся. *ја%ко мн^њ покло'нится вся'ко колњно, і^ и^сповњсться вся'къ ја^зы'къ бв~и, гл~я,
пра'вда и^ слава к немђ` прїидеT. и^ посрамя'тся
вси` эTлђча'ющеися эT г~а. ѓ^правдя'тся и^ ѓ^
бѕ~њ просла'виTся все (племя`)20 сн~овъ і^и^л~евъ”

Глvа, м~ѕ”

варXђ ѕ~

аде'ся ви'лъ, [и^]1 съкрђши'ся даго'нъ. бы'ша вая'нїя иX въ звњ'ри, и^ въ ско'тъ.
задњ'ите я& свя'зана ја%ко бре'мя трђжа'ющђся, и^ раслабњвшђ и^ а'лчющђ [и^]2 не
могђщђ вкђпњ. и^же не възмогђтъ ё^цњлњти
эT ра'ти, тїи бо плњне'ни приведо'шася” Послђшаите мене до'ме і^а'ковль, и^ весь ѓ^ста'нокъ і^и^л~евъ. въз#движемїи эT чрева, и^ наказа'емїи эT
дTњска до ста'рости” А$зъ е^смь, и^ дон#деже състарњ'етеся, (т^о) а'зъ е^смь. а^з# тер#плю` вамъ,
а^зъ сътвори'хъ, (-)3 а^зъ посла'блю, аZ подоимђ и^
сп~сђ вы`” Комђ м^я ё^подоби'сте, ви'дњте ё^хи'тристе прельща'ющеися слага'ющеи зла'то и^з
мњха. и^ сребро` въ превњсняхъ мњря'ще въ мњрђ. (-)4 нае'мъши златаря сътвори'ша рђчнђю
тва'рь, и^ преклони'вшеся поклAня'ются [е^мђ]5.
*въздви'жђтъ я& на ра'мњхъ и^ хо'дятъ, а^ще
же положатъ [я&]6 на мњсте, (т^о) т^ђ лежаT не
подвижђтся. і^ и^же а^ще възопїеT к немђ, т^о не
ё^слы'шитъ печали (е^го), ни сп~сетъ е^го” Помяните сїя и^ въздохнњте, пока'итеся прельсти'вшеся ѓ^брати'теся срDцеM. и^ помянњте прьвая
эT вњка, ја%ко аZ е^смь б~ъ, и^ нњсть ктомђ ра'звњ мене. проповњда'яи прежде послњдняя, прежде
даже не бђдетъ (т^и а^бїе събђдђтся)7, и^
реко'хъ. весь совњтъ мои ста'нетъ, и^ вс^е е^ли'ко
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Він розділив її, не намарно зробив
її, але створив її на поселення. Я є
Бог! І немає більше іншого. 19 Я
промовив не скрито ані не у
темному місці землі. Я не намарно
сказав племені Якова: Просіть цього. Я є Господь, що говорить праведне і сповіщає правду! 20 Зберіться і ходіть, порадьтеся разом
ви, що спасаєтеся від країн! Не пізнали ті, що підносять дерево, їхні
різьблення, і що моляться до них,
як до богів. Вони ж не можуть спасти. 21 Якщо сповістять, хай приблизяться, щоб знали разом, хто відомим зробив це від початку. Тоді
вам сповіститься чи не Я Господь
Бог. І немає іншого, за винятком
Мене. 22 Поверніться до Мене – і
спасетеся ви, що з країв землі. Я є
Бог, і немає іншого! 23 Клянуся Собою. Хіба не вийде праведність з
моїх уст? Мої слова не повернуться, *бо мені поклониться всяке коліно, і всякий язик визнаватиметься
Богові, кажучи: Праведність і слава
прийде до нього. І завстидаються
всі, що відлучають себе самих. 25
Від Господа оправдаються, і в Бозі
прославиться всяке плем’я ізраїльських синів.

рим. 14
фил. 2

Глава 46
1 Впав Вил, і Даґон розбитий, їхні різьблення стали для звірів і для
скотини. Візьміть їх зв’язаними, як
тягар для струдженого, 2 і слабого,
і голодного, і того, що немає сили,
разом, які не зможуть спастися від
війни, бо вони приведені були полоненими. 3 Послухайте мене, доме Якова, і ввесь останок ізраїльський, підняті від лона і напоумлені
від дитинства 4 до старості! Я є! І
аж доки не постарієтеся, то Я є! Я
вас терплю! Я зробив! Я стерплю!
Я підніму і вас спасу! 5 До кого ви
Мене уподібнили? Гляньте. Ви схитрили, обманюючись, 6 ви, що
складаєте золото з калитки і срібло
на вазі міряєте в міру, що найняли
золотаря, зробили ручне діло, і схилившись поклоняєтеся йому. 7 *Беруть їх на рамена і ходять, якщо ж
його поставлять на місце, то там
лежать, не порушаться. І того, хто
лиш до нього закричить, то не почує його болю ані його не спасе. 8
Згадайте це і застогніть, покайтеся
обмануті, поверніться серцем 9 і
згадайте перше від-віку, що Я є
Бог, і немає більше, за винятком
Мене! 10 Який сповістив найперше
останнє, раніше ніж воно тобі станеться, вони зразу збудуться. І Я
сказав: Вся моя рада стоятиме і все,
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що Я враджу, вчиню! 11 Гарний зі
сходу птах і з землі здалека, про них
же Я врадив, сказав і привів, придбав
і зробив, привів його і добрим вчинив
його шлях. 12 Послухайте мене, ви,
що згубили серце, що далекі від праведності! 13 Я наблизив мою праведність – і не віддаляйтеся, і не
зволікатиму спасіння, що від Мене. Я
дав спасіння у Сіоні Ізраїлеві на прославу.

Глава 47

нау. 3

апо. 18

ниж. 51

1 Зійди, сядь на землі, дівчино, вавилонська дочко. Війди в темряву,
халдейська дочко, бо не додаси більше назватися молодою і юною. 2 Візьми жорна, змели муку. Відкрий
твоє покриття, відкрий сивину, відкрий ноги, перейди через ріки. 3
*Хай відкриється твій сором. Хай
явними стануть твої зневаги. Заберу
від тебе праведне, більше не передам
людям. 4 Сказав той, що тебе спас.
Господь Саваот – його ім’я. Святий
ізраїльський. 5 Сядь впокорена,
ввійди в темряву, халдейська дочко,
більше не назвешся силою царства. 6
Я розгнівався на мій народ, опоганив
моє насліддя. Я ж подав їх у твої
руки, ти ж не дала їм милосердя,
ярмо старця ти зробила дуже тяжким.
7 *І ти сказала: Навіки буду тобою
володіти. Ти не подумала про це у
своєму серці ані не згадала останнє. 8
Тепер же послухай це ти, що
впевнена сидиш юною, що говориш у
своєму серці: Я є, і іншої немає. Не
сидітиму вдовою і не спізнаю сирітства. 9 *Тепер же ті оба прийдуть
на тебе нагло, в одному дні. Вдівство
і бездітність нагло прийде сильно на
тебе твоїм чаклунством і силою твоїх
ворожбитів 10 в надії твоєї злоби. Бо
ти сказала: Я є, і іншої немає. Знай,
що знання цих і твоя розпуста буде
тобі на сором. І ти сказала своїм
серцем: Я є, і немає іншої. 11 І на
тебе прийде знищення, і не пізнаєш,
прірва, і ти впадеш до неї. І на тебе
прийде біль, і не зможеш бути
чистою. І нагло прийде на тебе
знищення, і не взнаєш. 12 Отже,
тепер встань з твоїми чародіями і з
численними твоїми чарами, чого ти
навчилася від молодості. Чи зможуть
вони тобі допомогти 13 трудися у
твоїх радах? Хай стануть і спасуть
тебе астрологи неба, ті, що дивляться
на звізди, щоб тобі сповістити, що
має на тебе найти. 14 Ось всі згорять
вогнем, як ріщя, і не спасуть своєї
душі від полум’я. Бо маєш вугілля
вогню, щоб на них сісти. 15 Вони
будуть тобі поміччю, ти трудилася у
твоїй переміні від твоєї молодості.
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совњща'ю сътворю`. добра эT восто'къ пти'ца,
и^ эT земля` и^здале'ча ѓ^ нихже совњща'хъ.
гл~ахъ, и^ приведохъ. стяжахъ, и^ сътвори'хъ
[приведохъ и&, и^ блгоё^годи'хъ пђть е^го]8” Послђшаите мене погђбльшеи срDце далнїи эT
пра'вды. приближи'хъ пра'вдђ мою, [и^ не ё^даляеTся]9 и^ сп~сенїе е^же эT мене не ё^медлю.
даX в сїѓ'нњ сп~сенїе і^и^л~ю въ прославленїе”

Глvа, м~з”
ни'ди ся'ди на земли` дњво дщи` вављ=лоня. вни'ди въ т#мђ` дщи` халде'иска,
ја%ко не приложи'ши к семђ прозыва'тися
млада и^ ю'на. возми` жерновы смели` мђкђ`. эTкрыи покровъ твой, эTкры'и сњди'ны възсђчи` голени преиди` рњки. *эTкры'е^тся стыдњнїе твое, ја^вя'тся ё^кори'зны твоя, пра'ведное эT тебе възмђ`, ксемђ не преда'мъ чл~ком#. Рече и^зба'вивыи т^я г~ь саваѓ'џъ, и'мя е^мђ ст~ыи і^и^л~евъ. ся'ди ё^миле'на, вни'ди въ
т#мђ дщи` халъдњ'иска, ксемђ не прозове'шися
крњпость црsтвђ. разгнњвахся на лю'ди моя,
[ѓ^скверни'хъ]1 прича'стїе мое. а^зъ [же]2 подаX [я&]3
в рђкђ твою, ты' же не да` и^мъ млsти, ста'речь
ја^ре'мъ ё^тяжчи'ла е^си ѕњло. *и^ рекла` е^си, въ
вњкъ бђдђ владђща (тобою). не помы'слила е^си
сего въ срDцы свое^мъ, ни помянђ'ла е^си послњдниX” Нн~њ же слы'ши с^е ю'ная сњдя'щаа ё^^пова'ющаа. гл~ющаа въ срDцы свое^мъ, а^зъ е^смь и^
нњсть и'ноя. не ся'дђ вдово'ю, и^ не позна'ю сиротъства. *нн~њ же (ѓ^бо'е т^о на тя прїидетъ в#неза'пђ)4 въ е^ді'нъ дн~ь, вдо'в#ство и^
бесча'дїе. прїидеT внеза'пђ на' тя вол#шебъствомъ твоиM, и^ крњпостїю вол#хвъ твои^хъ ѕњло
надњя'нїемъ ѕлобы твоея” Ты` б^о рече а^зъ е^смь и^
нњсть и%ноя, вњжDь ја%ко смышле'нїе си'хъ, и^
блђженїе твое бђ'детъ тебњ сра'мъ. и^ рече срDцемъ
свои^мъ, а^зъ е^смь и^ нњсть и%ноя. и^ прїидетъ
на' тя па'гђба, и^ не ё^вњси про'пасти (-)5 ё^паде'шися в ню. и^ прїидетъ на' тя печа'ль и^
не възмо'жеши чи'ста бы'ти, и^ прїидетъ на
тя внеза'пђ па'гђба и^ не ё^вњси. ста'ни (ё^бо)
нн~њ съ вол#хвы твои^ми, и^ съ мно'гими ча'ры
твои^ми, и%мже ся наё^чи и^зъ ю'на (-)6, а^ще възмо'гђтъ (т^и) помощи`, трђди'ся в# совњтехъ свои^хъ” да ста'нђтъ и^ спасђтъ т^я звњздочет#цы
нб~си, смотря'щеи звњздъ да ти совњстяT, чесомђ е^сть на тя прїити`. с^е вси` ја%ко х#вра'стїе ѓ^гнеM
погоря'тъ, и^ не эTи^мђтъ дш~а своеа эT пла'мене, ја^ко и%маши главня` ѓ%гнены сњ'сти на нихъ.
с^и бђдTђ тебњ по'мощъ, трђди'ся въ преложенїе
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твое эT ю'ности (твоея). чл~къ сам ся прельститъ, тебњ же не бђдетъ (сп~сителя)7”

Глvа, м~и”

выj м~в
выj д~і
и^ м~д

а^покаl и~і

лы'ши сїя до'ме і^а'ковль, прозва'нїи и%менемъ і^и^л~евыM і^ (и^зшеDшеи и^зъ і^ё'ды)1.
кленђщеися и'менемъ г~а б~а і^и^л~ева, помина'ющеися не съ и'стинною ни съ
пра'вдою, и^ придержа'щїися и^мени гра'да ст~го,
и^ къ б~ђ і^и^л~евђ ё^твержа'ющеся” г~ь саваѓ'џъ и'мя е^мђ” Прь'вая [лњта]2 совњстихъ, і^ и^зъ
ё'стъ мои^хъ и^зы'иде, и^ слы'шано бысть. внеза'пђ сътворихъ и^ наиде. (вњдя)3 ја%ко жестокъ е^си, и^ жи'ла желњзна вы'я твоя, и^ чело
твое мњдяно. и^ совњсти'хъ т^и прьвая, прежде пришествїа на' тя, (и^) слы'шано тебњ сътвори'хъ. не рцы` ја%ко кђми'ры мн^њ сътвори'ша
(сїя), и^ не рцы` ја%ко и^звая'нїи и^ слїянїи заповњдаша мн^њ. слы'шасте все (вы` и^)4 не разђмњсте. н^о и^ слы'шано тебњ сътвори'х# новая
эT нн~њ е^мђже бы'ти, и^ не рече нн~њ бђдеT а^ не
прежде, и^ не въ прьвыя дн~и слы'шаl е^си с^е. не
рцы ја%ко (-)5 вњдњ сїя, ни вњдњлъ е^си, ни
разђмњлъ е^си (-)6 и^сперва, нњси эTврьзлъ (ё'шїю свое^ю)7. вњдњхъ б^о ја%ко похђля` похђли'ши, и^ безако'нникъ е^ще эT чрева прозовешися.
и%мени мое^го ра'ди покажђ т^и ја%рость мою, и^
сла'вная моя наведђ` на' тя, да не потреблю`
тебе. се` прода'хъ т^я не сребра` ра'ди и^збра'х же
т^я ис пе'щи ё^бо'жества. мене ра'ди сътворю`
т^и ја%ко мое и'мя ѓ^скверняеTся, *и^ сла'вы (своея)8 и'номђ не да'мъ” Послђшаи мене і^а'кове (-)9
і^и^л~ю е^гоже а^зъ призыва'ю *а^зъ е^смь прьвыи,
[-]10 а^зъ (же) е^смь въ вњк#. и^ рђка` моя ѓ^снова`
зе'млю, и^ десни'цA моя ё^тверди` нб~о. призовђ` я&
и^ ста'нђтъ въкђпњ, и^ съберђтся вси` и^ ё^слы'шатъ. кт^о и^мъ съвњсти'тъ сїя, любя'
тя сътвори'хъ во'лю твою въ вављ=лонњ, взя'ти (племя`)11 халде'иско. а^зъ гл~ахъ, а^з# възва'хъ, (и^)12 приведо'хъ и&, и^ ё^годиX пђть е^го.
пристђпи'те къ мн^њ и^ слы'шите сїя, и^сперва
нњњсмь ѓ^та'и гл~алъ. (эT того ча'сђ прьвеи
неже были`, т^о)13 тђ` бњхъ” И$ нн~њ г~ь посла`
м^я, и^ дх~ъ е^го” Тако гл~еT г~ь, и^зба'вивыи тя
ст~ыи і^и^л~евъ. а^зъ е^смь (г~ь) б~ъ твои, наказаX
т^я ја%коже ѓ^брњсти тебњ пTђ по немђже поидеши (-)14. и^ а'ще бы послђшалъ за'повњдїи
моиX, т^о бы'л бы ё^бо а^ки рњка` ми'ръ твои и^
пра'вда твоа ја^ко волна` морьска'а и^ было б^ы
ё^бо ја^ко пњсоk сњмя твое`, і^ и^с#ча'дїа чре'ва
твое^го ја%ко пе'рсть зеMнаа. и^ нн~њ не потреби'шися ниy поги'бнеT і^мя твое` предо мно'ю. *и^1157

Людина сама себе обманить, в тебе ж
не буде спасителя.

Глава 48
1 Послухай це, доме Якова, названі іменем Ізраїля, і що вийшли з
Юди, які клянетеся іменем Господа
Бога ізраїльського, згадуючи не з
правдою ані з праведністю, 2 і що
держитеся святого імені міста і скріплюєтеся до Бога ізраїльського. Господь Саваот – йому ім’я. 3 Перші роки Я сповістив, і вийшло з моїх уст, і
відомим стало. Нагло Я зробив – і
надійшло. 4 Знаю що ти є тяжкий, і
залізна жила – твоя шия, і твоє чоло
мідне. 5 І Я тобі сповістив давнє,
скоріше ніж на тебе надійде, і Я зробив тобі відомим. Не кажи, що: Ідоли
мені це зробили. І не скажи, що:
Різьблені і вилиті мені заповіли. 6 Ви
почули все і не зрозуміли. Але і відомим зробив Я тобі нове віднині, те,
що має статися, і ти не сказав: 7 Тепер стається, а не раніше, і не в попередніх днях ти це почув. Не кажи,
що: Я це побачив. 8 Ти ані не взнав
ані не зрозумів, від початку ти не
відкрив своїх вух. Адже я пізнав, що
хулячи похулиш, і ще з лона назвешся беззаконником. 9 Задля мого імені
покажу тобі мій гнів і наведу на тебе
моє славне, щоб Я тебе не вигубив.
10 Ось Я тебе продав не задля срібла,
вирвав же тебе з печі бідноти. 11
Задля Мене зроблю тобі, бо моє ім’я
опоганюється, *і свою славу іншому
не дам. 12 Послухай мене, Якове, Ізраїлю, якого Я кличу. *Я є перший, я
ж є навіки, 13 і моя рука заснувала
землю, і моя правиця скріпила небо.
Покличу їх, і разом стануть, 14 і всі
зберуться і почують. Хто їм це спо
вістив? Люблячи тебе, Я виконав
твою волю на Вавилоні, щоб забрати
халдейське плем’я. 15 Я сказав, я покликав і я його привів і дав, щоб пощастило йому в дорозі. 16 Приступіть до мене і послухайте це. Не потайки, від початку Я заговорив. Від
того часу, скоріше ніж були. То там
Я був. І тепер Господь послав мене і
його дух. 17 Так говорить Господь,
що тебе спас, Святий ізраїльський: Я
є Господь Бог твій. Я тебе скартав
так, щоб ти знайшов дорогу, по якій
підеш. 18 І якщо б ти послухався моїх заповідей, отже, ти був би як ріка,
а твій мир і твоя праведність як морська хвиля. 19 І, отже, твоє насіння
було б як пісок і потомки твого лона
як порох землі. І тепер не будеш вигубленим ані не згине твоє ім’я переді Мною. 20 *Вийди з Вавилону, втікаючи від халдеїв. Голос радості сповістіть. І хай це буде відоме. Сповіс-
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тіть аж до кінця землі, говоріть, що:
Господь спас свого раба Якова. 21 *І
якщо вони будуть спрагнені, Він приведе їх у пустиню і виведе їм воду з
каменя. Розвалиться камінь, і вода
потече, і питиме мій народ. 22 *Безбожні не мають радіти, – говорить
Господь.

Глава 49
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1 Послухайте мене, острови, і
сприймайте країни. Через довгий час
підніметься, – говорить Господь. Від
лона моєї матері Він назвав моє ім’я
2 і поклав мої уста, наче гострий меч,
і сховав мене під покровом своєї руки, і поклав мене, як вибрану стрілу, і
сховав мене у своїм сагайдаку. 3 І
Він мені сказав: *Ти є моїм рабом, Ізраїле, і в тобі прославлюся. 4 Я ж
сказав: Даремно і марно я трудився, і
на ніщо віддав я мою силу. Через це
мій суд перед Господом, і мій труд
перед моїм Богом. 5 І тепер так говорить Господь, що мене створив з лона собі рабом, щоб зібрати Якова, Ізраїля. До нього зберу, і прославлюся
перед Господом, і мій Бог буде мені
силою. 6 І Він мені сказав: Великим
тобі є називатися моїм рабом, щоб
підняти племена Якова та повернути
останки ізраїльські. *Ось я тебе поставив на завіт родам і на світло народам, щоб ти був спасителем аж до
кінців землі. 7 Так говорить Господь,
що спас тебе, Бог ізраїльський: Освятіть того, що хулить його душу, чинить мерзенне в народах княжих рабів. Царі його побачать, і втануть
князі і йому поклоняться задля Господа. Бо вірним є Святий ізраїльський і той, що тебе вибрав. 8 Так говорить Господь: *Я тебе вислухав у
сприйнятний час, і Я тобі допоміг у
день спасіння, і я дав тебе, і поклав
тебе на вічний завіт народам, щоб
впорядкувати землю і успадкувати
насліддя пустині. 9 Він той, що говорить тим, що в кайданах: Вийдіть,
відкрийтеся ви, що в темряві. Вони
пастимуться на всіх дорогах, і їхнє
пасовисько на всіх стежках. 10 *Вони
не зголодніють, ані не будуть спрагнені, ані не поб’є їх спека ані сонце,
але Той, хто милує їх, потішить і поведе їх через джерела вод. 11 І перетворю всяку гору на дорогу і всяку
стежку їм на пасовисько. 12 Ось ці
здалека прийдуть, ці з півночі, а ці з
моря, а інші з перської землі. 13 Радійте небеса і ввеселися земле! Хай
гори видадуть веселість і горби радість, бо Бог помилував свій народ і
потішить покірних свого народу! 14
Сіон же сказав: Господь мене поки-
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зы'ди эT вављ=лона бњжа эT хаlд'еи. глаs ра'дости
совњстите и^ да слы'шано сїе бђдеT, възвњстите даy до послDњниX зеMли. гл~ите [ја%ко]15 і^зба'вилъ
еs г~ь раба` своеh і^а'кова. *и^ а'ще вожа'ждTђ в# пђсты'ни приведеT иX (и^) во'дђ і^с ка'мени і^зведеT
и^мъ, раZсядеTся ка'меn и^ потечеT вода` и^ пїюT лю'дїе мои`. нsњ *ра'доватися нечести'выM гл~еT г~ь”

в~ мо= з~і
д~ мо= к~
ўлоM ѓ~з
и^ р~д
мDђроs а~і
а~ криg і~
ниQ н~з

Глvа, м~џ”
ослђшаите мене` ѓ%строви, и^ внима'ите
страны`. вре'менемъ до'лгомъ ста'виTся,
гл~етъ г~ь. эT чре'ва мт~ре мое^я нарече` и^мя мое`. и^ положи ё^ста` моя` ја%ко ме'чь
ѓ%стръ. и^ поD кровомъ рђки` свое^я съкры` м^я.
[и^]1 положи м^я ја%ко стрњлђ и^збра'ннђ, и^ в
тђ'лњ свое^мъ съкры` м^я. и^ реq м^и, *ра'бъ мои
е^си т^ы і^и^л~ю, и^ в тебњ просла'влюся” (-)2 А$з#
(же) реко'хъ, вът#ще` трђди'х#ся и^ всђе, и^ ни в
чесо'мъже да'хъ крњ'пость мою. сего ради сђ'дъ
мои прDе гм~ъ, и^ трђ'дъ мои прDе бм~ъ мои^мъ”
И$ нн~њ та'ко гл~етъ г~ь, създа'выи м^я эT чре'ва
раба` себњ`, ја%ко събра'ти і^а'кова, (-)3 і^и^л~я к
немђ съберђ. и^ просла'влюся преD гм~ъ, и^ б~ъ
мои бђдетъ мн^њ крњ'пость” И$ реq м^и, ве'лїе
т^и е^сть ја%ко прозватися рабђ` мое^мђ, ја%ко
въста'вити племена і^а'ковля, и^ (ѓ^стан#ки)4
і^и^л~вы ѓ^брати'ти” *Се^ да'хъ т^я [въ завTњ
ро'домъ и^]5, въ свњтъ ја^зы'комъ, ја%ко бы'ти
тебњ сп~сђ да'же до конца` земли`” Та'ко гл~етъ
г~ь, и^зба'вивыи т^я б~ъ і^и^л~евъ. ѓ^ст~ите
хђля'щаго дш~ђ е^го, мерзя'щаго по јазы'коX,
рабXњ кня'ж#скиX. цр~їе ё%зряT и&, и^ въстанTђ кн~ѕи,
и^ покло'няTся е^мђ г~а ради. ја%ко вњренъ е^сть
ст~ыи і^и^л~евъ і^ и^збра'выи т^я” Та'ко гл~етъ г~ь,
*въ вре'мя прїя'тно послђшаX тебе`, и^ въ дн~ь
сп~сенїя помогоX т^и. (и^ сътвориX т^я), и^ даX
т^я въ завTњ (вњчныи) стра'наM. ја%ко ё^стро'ити
зеMлю, и^ наслњди'ти наслњдїе пђстыня.
гл~юще ёZникоM и^зы'идњте, (-)6 и^же въ тмњ
эTкрыитеся. [-]7 на всXњ пђтеX напасђтся, и^
на всњхъ стеѕяX па'житъ иX. *не въза'лчюT ни
въжажTдђ, ни поразиT и^хъ зно'и, н^и слн~це” Но
ми'лђя и^хъ ё^тњшит#, и^ скво'зњ и^сто'чники
воDныя проведе'тъ я&. и^ положђ` вся'кђ горђ в#
пђть, и^ вся'кђ стеѕю на па'ствђ иM” Се^ сїи
и^здале'ча прїидTђ, сїи эT сњ'вера, а^ ѓ'нїи эT
мо'ря, а^ дрђѕїи эT земля` пе'рски” Ра'дђитеся
нб~са, и^ весели'ся земля. да эTвръзђтъ го'ры
весе'лїе [и^ хо'лми ра'дость]8, ја%ко поми'лова б~ъ
лю'ди своя, и^ смире'нныя лю'дїи свои^хъ ё^тњшитъ” Рече же сїѓ'нъ, ѓ^ста'ви м^я г~ь, и^
[б~ъ]9 забы` м^я. е^да` забђ'детъ мати ѓ^тро'ча
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свое, ја%ко не поми'ловати и^сча'дїя чре'ва свое^го.
а^ще же и^ забђдетъ т^о жена`, н^о а^зъ не
забђ'дђ тебе` гл~етъ г~ь” Се^ в рђ'кђ мое^ю
въписа'хъ (гра'ды твоя`)10, и^ предо мно'ю е^си
прsно. и^ въскорњ въз#гради'шися и^миy разори'ся.
и^ потребив#шеи т^я (и^зы'идђтъ и^с тебе`)11”
*Въз#дви'гни ѓ%крsтъ ѓ%чи твои и^ ви'ждь вся`, с^е
събра'шася и^ прїидо'ша к тебњ`” Жи'въ а^зъ
гл~етъ г~ь, ја%ко вся я& ѓ^блече'ши. и^ възложи'ши на' ня ја%ко ё^тва'ръ невњ'стьскђ. ја%ко
(и^) пђста'а твоя` и^ расы'паная и^ паDшаася,
нн~њ ё^тњснњ'ютъ эT всели'вшихся. и^ ё^даляTся эT тебе` смири'вшеи т^я” Рекђтъ б^о въ
ё%ши твои сн~ове твои` и^хъже погђби`, тњ'сно
(намъ е^сть)12 мњ'сто, сътвори м^и мњ'сто да
ся вселю`” И$ рече'ши въ срDцы свое^мъ, кт^о м^и
породи я&, (кт^о л^и я& въскорми мн^њ, а^зъ б^о
без#ча'дъ, и^ въ вдо'в#ствњ)13 ѓ^^ста'хъ е^ді'нъ. сїи
же мнњ` гд^њ бы'ша. та'ко гл~етъ г~ь” Се^
въздви'гнђ въ страны рђ'кђ мою, и^ въ ѓ%стровы (-)14 зна'менїе мое. и^ прїимђтъ сн~ы
твоя в ло'нњ, (и^) дще'ри (-)15 твоя на пле'щђ
во'змђтъ. и^ бђдTђ цр~е дои^теле твои, и^
княги'ня коръми'теле твои. (и^) до земля`
ни'цы покло'няT ти ся, и^ пра'хъ но'гђ твое^ю
ѓ^бли'жђтъ. и^ ё^вњ'си ја%ко а^зъ г~ь (б~ъ) и^ не
[посрамяTся ё^пова'ющеи на' мя]16” Є$да во'змеT
кто эT щђ'да плњн#, (и^л^и)17 а^ще кт^о плњниT
непра'веDнњ сп~сет# л^и ся. [зане`]18 та'ко гл~етъ
г~ь” А$ще кт^о плњниT щђда да по'имеT плњнъ,
прїемля же эT крњ'пкаго сп~сеT л^и ся” А$з# же
прю` твою раз#сђжю, и^ а'зъ сн~ы твоя` и^зба'влю.
и^ (зазли'вшїи тебе` и^з#ја^дяT)19 пло'ть свою`, і^
и^спїю'тъ ја%ко вино` но'во кро'вь свою, и^
ё^пїю'тся. и^ ё^вњ'сть вся'ка плоT, ја%ко а^зъ
и^зба'вивыи т^я, и^ поDемля'и крњ'пость і^а'ковлю”

Глvа, н~”

д~ мо= а~і
ниQ н~џ

а'ко гл~етъ г~ь. (сїя)1 кни'ги эTпђще'нїя
мт~ре ва'шея, и^миже эTпђстихъ ю&. и^ли комђ во до'лгъ прода'хъ в^ы, с^е грњхи
свои^ми продастеся. и^ безако'нїи ради
вашихъ эTпђстиX матеръ вашђ. чт^о ја%ко
прїидо'хъ и^ не бњше чл~ка, позва'хъ и^ не бњ
послђшающаh. *да и^л^и не можеT рђка` моя`
и^зба'вити, и^ли не могђ эTја%ти” Се^ запреще'нїемъ (свои^мъ)2 и^скажю` мо'ре, и^ положђ
рњ'ки пђсты. і^ и^с#хнђтъ ры'бы и^хъ не сђщи
водњ, и^ ё^мрђтъ жа'ждею. и^ ѓ^блекђ нб~о въ
тмђ`, и^ положђ а^ки врњтище ѓ^де'ждђ е^го” Гь~
даде м^и ја^зы'къ наё^че'нїя, ја%коже разђмњти
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нув і Господь забув про мене. 15 Чи
матір забуде про свою дитину, щоб
не помилувати дітей свого лона? Якщо ж і жінка її забуде, але Я тебе не
забуду, – каже Господь. 16 Ось у моїх руках Я вписав твої міста, і є ти постійно переді Мною. 17 І ти швидко
будеш відбудований тими, якими ти
був знищений, і ті, що тебе спустошили, вийдуть з тебе. 18 *Підніми довкруги твої очі і поглянь на всіх, ось
зібралися і прийшли до тебе. Я живу,
– говорить Господь, – бо ти зодягнеш
всіх їх, і покладеш на них, наче прикрасу невістки. 19 Бо і твоє спустошене і розсипане, і те, що впало, тепер
тісними будуть від тих, що поселилися. І віддаляться від тебе ті, що тебе
впокорили. 20 Бо скажуть до твоїх вух
твої сини, яких ти втратив: Тісним є
нам місце, зроби мені місце, щоб поселився я. 21 І скажеш у своєму серці: Хто мені їх породив, хто ж їх мені
викормив? Я ж бездітна і в вдівстві
самою осталася. Ці ж у мене звідки
є? 22 Так говорить Господь: Ось Я
підніму мою руку на країни і мій
знак на острови, і одержать твоїх синів в лоні, і візьмуть твоїх дочок на
рамена, 23 і царі будуть твоїми годувальниками і княжні – твоїми годувальницями. І поклоняться тобі ниць
до землі, і полижуть порох твоїх ніг. І
ти пізнаєш, що я Господь Бог! І не завстидаються ті, що на Мене надіються. 24 Чи забере хто здобич від великана? Або, якщо хто неправедно візьме в полон, чи спасеться? 25 Тому що
так говорить Господь: Якщо хтось візьме велетня в полон, хай забере здобич. Хто ж бере від сильного, чи він
спасеться? Я ж розсуджу твоє змагання і Я спасу твоїх синів. 26 І ті, що тобі вчинили зло, з’їдять своє тіло і вип’ють свою кров, як нове вино, і уп’ються. І впізнє всяке тіло, що Я –
Той, що тебе спас, і піднімаю силу
Якова.

ниж. 60

Глава 50
1 Так говорить Господь: Це книги
відпуску вашої матері, якими Я її
відпустив. Чи Я вас продав комусь за
борг? Ось ви своїми гріхами продалися, і задля вашого беззаконня Я
відпустив вашу матір. 2 Що ж, що
прийшов я – і не було чоловіка. Я
покликав – і не було того, хто слухав.
*Чи ж моя рука не може спасти або
чи не можу вирвати? Ось спустошу
море своєю погрозою і покладу ріки
пустими, і їхні риби висохнуть від
того, що немає води, і помруть від
спраги. 3 І вдягну небо в темряву, і
поставлю, як мішковину, його одежу.
4 Господь дав мені язик напоумлен-

мой4. 11
ниж. 59

50,4

мат. 26

рим. 8

ня, щоб пізнати, коли в часі треба
сказати слово. Він поклав мене вранці, приклав мені вухо, щоб слухати. 5
І господнє напоумлення відкриває
мої вуха, я ж не спротивлюся ані не
говоритиму проти. 6 *Я дав свій
хребет на рани, і мої щоки на удари,
а моє лице я не відвернув від сорому
опльовування. 7 І Господь був мені
помічником. Через це я не засоромився, але поклав своє лице як твердий камінь, і пізнав, що не завстидаюся, 8 *бо наближається Той, хто мене оправдав. Хто той, що судиться зі
мною, хай стане проти мене? І хто
той, що судиться зі мною? Хай наблизиться до мене? 9 Ось Господь
мені поможе, Хто мені вчинить зло.
Ось всі ви постарієтеся як одіж, і поїсть вас як міль. 10 Хто у вас боїться
Господа? Хай послухає голос його
раба? Хто ходить в темряві і немає в
них світла, покладіть надію на господнє ім’я і скріпіться в Бозі. 11 Ось
всі ви розпалюєте вогонь і скріплюєте полумінь. Ходіть світлом вашого
вогню і полум’ям, який ви розпалили. Через Мене це вам сталося, заснете в смутку.

Глава 51

мой1. 12

пс. 36

1 Послухайте мене, ви, що ідете за
правдою і шукаєте Господа, погляньте на твердий камінь, який ви
висікли, і на яму ставу, який ви викопали! 2 Погляньте на Авраама, вашого батька, і на Сарру, що вас породила! *Бо він був один, і Я його
покликав, і поблагословив його, і полюбив його, і помножив його. 3 І тебе тепер потішу, Сіоне, бо Я потішив
все твоє пустинне, і поставлю її пустиню, як господній рай. В ній знайдуть радість і веселість, визнавання і
голос похвали. 5 Послухайте мене,
мій народе, послухайте і царі! Послухайте мене! Бо закон вийде від мене і
мій суд на світло країн. 5 Моя праведність швидко наближається, моє
спасіння вийде, і країни надіються на
моє рамено. Мене терплять острови, і
надіятимуться на моє рамено. 6 Підніміть до неба ваші очі і погляньте на
землю вдолі, бо небо скріпилося як
дим, і земля постаріється як одіж, а
*ті, що живуть на землі, вимруть так,
як і ці. Спасіння ж моє буде навіки, і
моя праведність не забракне. 7 Послухайте мене, ви, що знаєте суд, мій
народе, в кого мій закон у вашому
серці. Не бійтеся впокорення людей і
не підкоряйтеся за їхніми хулами. 8
Бо як одіж постаріє роками і як сукно
буде з’їджене міллю. А моя праведність буде на віки, а мій спаситель в
рід і рід. 9 Встань! Встань, Єрусали-
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(въ вре'мя) е^гда` лњ'по е^сть рещи сло'во. положи
м^я заё^тра, приложи м^и ё%хо слы'шати. и^
наказа'нїе гн~е эTверзаеT [ё%ши мои]3, а^з же не
съпротивлю'ся, ни проти'вђ гл~ю. *хребе'тъ
(свои)4 даX на ра'ны, [и^]5 лани'тњ мои на заё^ше'нїе, и^ лица свое^го не эTвратиX эT стђда
заплева'нїя. и^ г~ь помо'щникъ м^и бы'сть, сего
ради не ё^срами'хся. н^о положи'хъ лице` свое а^ки
тве'рдъ камы'къ, и разђмњхъ ја%ко не и^мамъ
постыди'тися, *зане` приближаеTся ѓ^правда'выи
м^я” Кт^о пря'ися съ мно'ю, да съпроти'вится мнњ` (-)6. и^ кт^о пря'ися съ мно'ю, да
приближиTся къ мнњ`” Се^ г~ь помо'жетъ м^и,
кт^о ѓ^злобитъ м^я. с^е вс^и в^ы ја%ко ри'за ѓ^беTша'ете, и^ ја%ко мо'ль иZја%сть в^ы. кт^о въ ваs
боя'ися г~а да послђшаеT глаs ѓ%трока е^го. ходя'щеи въ тмњ` [и^]7 нњсть в ниX свњта.
надњ'итеся на и^мя гн~е, и^ ё^твер#дитеся ѓ^
бѕ~њ” Се вси в^ы ѓ%гнь раждиза'ете, и^ ё^крњпля'ете пла'меn. хо'дите свњтоM ѓ^гня` ва'шего, и^
пламенеM е^гоже ражDего'сте. мене ради бы'ша сїа
ваM, в# печа'ли ё^с#пнете”

маg к~ѕ

криM и~

Глvа н~а”
ослђшаите мене` наслњдђющеи пра'вдђ,
и^ възыска'ющеи г~а. възри'те на твердыи камы'къ, и^же и^с#сњко'сте. и^ в раздо'ль пото'ка и^же и^скопа'сте” Възри'те на
а^враа'ма эTц~а ва'шего, и^ на сар#рђ породи'вшђю
в^ы. *ја%ко е^ді'нъ б^њ и^ призваX и&, и^ блsвиX и&, и^
възлюби'хъ и&, и^ ё^мно'жихъ и&. и^ т^я нн~њ
ё^тњшђ сїѓ'не, (-)1 ё^тњшихъ (б^о) вся` (твоя
пђсты'ня)2. и^ поста'влю пђсты'ню е^го ја%ко ра'и
гн~ь. ра'дость и^ весе'лїе ѓ^бря'щђтъ в неM, и^сповњда'нїе и^ гла'съ хвале'нїя” Послђшаите мене`
(людїе мои` послђшаите)3, и^ цр~и къ мнњ` внђши'те, ја%ко зако'нъ эT мене` и^зы'идетъ, и сDђ
мои на свњтъ странамъ. приближа'ется ско'ро
пра'вда моя, (-)4 и^зы'идеT сп~сенїе мое, и^ къ
мы'шцы мое'и страны надњюTся. мнњ ѓ%строви
терпяT, и^ к# мышцы мое'и надњ'ются” Въз#двигнњте на' нб~о ѓ%чи ваши, и погляди'те по
земли` долђ. поне'же нб~о ја%ко ды'мъ ё^тверди'ся, [и^ земля`]5 ја%ко ри'за ѓ^беTша'етъ, *живђщеи
же на земли` ја%ко (и^) то и^зъмрTђ. сп~сенїе же
мое въ вњ'къ бђ'детъ, [и^ пра'вда]6 моя не ѓ^скђдњ'етъ” Послђшаите мене вњдящеи сђдъ,
людїе мои и^мже зако'нъ мои въ срDцы вашемъ.
не бо'итеся ё^коре'нїя чл~ча, и^ по хђле'нїю и^хъ
не покаря'итеся. ја%ко риза б^о ѓ^беTша'етъ лњтомъ, и^ ја%ко сђкно` иZја%сться мо'льми. а^ пра'в1160
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да моя` въ вњ'ки бђдетъ, (и^ сп~съ)7 мои въ
ро'дъ (и^) ро'дъ” Въста'ни въста'ни і^ерsлиме, и^ ѓ^блецися въ крњ'пость мы'шца свое^я. въста'ни
ја%ко в нача'токъ дн~е, ја%ко ро'дъ вњ'чныи. нњ'си
л^и т^ы (побњдил# го'рдаго, и^ ё^ја%звиl ѕмїя. *не
т^ы л^и) посђши мо'ре, во'дђ бе'здны мно'жество.
и^же положи глђби'ны мо'рьскїа въ пђть прохоDныи, и^збавле'ным# и^ эTја%тымъ. гм~ъ б^о възвратяTся, и^ прїидђтъ въ сїѓ'нъ съ ра'достїю, и^
съ весе'лїемъ вњ'чнымъ. на главњ` б^о и^хъ весе'лїе
и^ хвала`, и^ ра'дость прїиметъ я&. эTбњже бо'лњзнь и^ печа'ль и^ въздыха'нїе” А$зъ е^смь а^зъ
е^смь ё^тњша'яи т^я. разђмњ'и кого бл~го страхова'вшися ё^боя чл~ка смр~тна и^ сн~а чл~ча, и^же
ја%ко трава` посо'хша. и^ забы` б~а създавшаго
т^я, сътво'ршаго нб~о, и^ ѓ^снова'вшаго зе'млю. и^
боја%шася прsно вся` дн~и лица` ја%рости стђжа'ющаго тебњ`” ЈА$ко б^о и^зво'ли (ё^годи'ти)8. и^ нн~њ
гд^њ ја%рость стђжа'ющаго тебњ. сп~са'ющђ бо
ся тебњ`, не ѓ^ста'нетъ ни премедлиT” ЈА/ко а^зъ
б~ъ твои. смђща'яи мо'ре, и^ възглаша'яи во'л#ны
е^го. г~ь саваѓ'џъ и^мя мнњ`. положђ словеса` моя`
въ ё^стњхъ т^и, и^ поD сњ'нїю рђки` мое^я покры'ю т^я, е^ю'же поста'вихъ нб~о, и^ ѓ^снова'хъ зе'млю. и^ [речетъ]9 сїѓ'нъ, *лю'дїе мои е^сте` в^ы.
въста'ни въста'ни въскресни` і^ерsлиме, и^спи'выи
ча'шђ ја%рости эT рђки` гн~я” Ча'шђ б^о разоре'нїя
(и^спи'тїе)10 ја%рости и^спи`, і^ и^стощи`. и^ не бы'сть
ё^тњша'яи тебе` эT всњ'хъ чаD твои^хъ ја%же
породи. и^ не бы'сть поDемлющаго рђки` твое^я,
ни эT всXњ сн~овъ твои^хъ ја%же възнесе. *дво'е с^е
сђпротивляются тебњ`. кто ся пожалитъ с
тобо'ю. раскаже'нїе, и^ съкрђше'нїе, глаD, и^ ме'чь”
Кт^о т^я ё^тњшитъ. сн~ове л^и (-)11 и^же не посты'жни сњдя'щеи на кра'и всемђ` и^схо'дђ. ја%ко
зе'лїе в полы ва'рено, и^же и^спо'лнь ја%рости гн~я,
расы'пани г~мъ бм~ъ” Сего ради (нарече'ся)12
смире'нъ, и^ пїя'нъ не вино'мъ. та'ко гл~етъ г~ь
б~ъ, сђдя'и лю'демъ свои^мъ. с^е в#зяX эT рђки`
твое^я ча'шђ расыпа'нїя, (и^спитїе)13 ја%рости
[мое^я]14, и^ не приложи'ши к#семђ пи'ти е^я`. и^
вложђ я& в рђ'цњ преѓ^бњдившихъ т^я, и^ смири'вшиX т^я, и^же рекоша дш~и твое'и. преклони'ся
да мине'мъ, и^ положи ра'вно земли` пле'щи свои,
кро'мњ ми'моходя'щихъ”

Глvа, н~в”
ъста'ни въста'ни сїѓ'не, ѓ^блеци'ся въ
крњ'пость свою сїѓ'не, и^ ѓ^блеци'ся въ сла'вђ свою і^ерsлиме гра'де ст~ыи, к#семђ не
приложитъ проити скво'ѕњ т^я, и^же неѓ^брњ'занъ и^ нечистъ. (и^) сътряси` прахъ и^
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ме, і зодягнися в силу свого рамена.
Встань як на початку дня, як вічний
рід. Чи не ти переміг гордого і зранив змія? *Чи не ти 10 висушив море – велику воду безодні? Той, що
поклав морські глибини на дорогу,
що перейшли визволеним 11 і спасенним. Господом бо повернуться і
прийдуть до Сіону з радістю і з вічною веселістю. Бо на їхній голові
веселість і хвала, і їх охопить радість. Втік біль, і смуток, і стогін.
12 Я є, я є Той, що тебе потішає.
Пізнай, кого добре пошанувавши,
ти злякався – смертної людини і
людського сина, які наче трава висохли. 13 І ти забув Бога, що тебе
створив, що створив небо і заснував землю, і ти завжди всі дні боявся лиця гніву, що тебе гнітить. Бо
так як ти зволив вгодити, і тепер де
гнів того, що тебе гнітить? 14 Бо як
ти спасаєшся, він не залишиться
ані не забариться. 15 Бо я твій Бог,
що розрухує море і чинить шум його хвилями. Господь Саваот – мені
ім’я. 16 Поставлю мої слова у твої
уста, і покрию тебе під тінню моєї
руки, якою Я поставив небо і заснував землю. І скаже Сіон: *Ти є
моїм народом. 17 Піднімися! Піднімися, воскресни, Єусалиме, що випив чашу люті з господньої руки!
Бо ти випив чашу знищення, напиток люті і ти випорожнив. 18 І не
було того, хто потішив би тебе з усіх твоїх дітей, яких ти породив, і
не було того, хто підняв би твою
руку ані з усіх твоїх синів, яких ти
підняв. 19 *Ці два тобі спротивляться, хто сумуватиме з тобою?
Падіння і знищення, голод і меч.
Хто тебе потішить? 20 Чи недосяжні ті сини, що сидять на краю всякого виходу як зілля на пів зварене,
що повне господнього гніву, розсіяні Господом Богом? 21 Через це
названий був впокореним і п’яний
не вином. 22 Так говорить Господь
Бог, що судить свій народ: Ось Я
взяв чашу падіння з твоєї руки, чашу моєї люті, і більше не додаси її
пити. 23 І я це вкладу в руки тих,
що тебе кривдять і тебе впокорили,
які сказали твоїй душі: Прихилися,
щоб ми перейшли, і поклади рівно
з землею свої плечі, поза тих, що
проходять.

Глава 52
1 Піднімися. Піднімися, Сіоне!
Зодягнися у свою силу, Сіоне, і зодягнися у свою славу, Єрусалиме –
святе місто! Більше не додасть перейти через тебе необрізаний і нечистий. 2 І стряси порох і встань,
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сядь Єрусалиме! Скинь кайдани своєї
чаші, полонена сіонська дочко! 3 Бо
так говорить Господь: Даром ви були
продані і без оцінки ви були викуплені. 4 Так говорить Господь: *Мій народ перше зійшов до Єгипту, щоб замешкати там, і силою були поведені
до Асирії. 5 І тепер як ви є тут? Так
говорить Господь. Тому що мій народ даром забрано, дивуйтеся і плачте, – говорить Господь. *Через вас
постійно хулиться моє ім’я між країнами. 6 Через це мій народ пізнає
моє ім’я в тому дні, бо Я сам є. Я той,
Хто говорить і прийшов 7 як час на
гори, *як ноги тих, що звіщають вістку миру, як той, що звіщає добро. Бо
відомим зроблю твоє спасіння, кажучи: Сіоне! В тобі царює Бог твій! 8
Бо піднявся голос тих, що тебе стережуть, і разом зрадіють голосом. Бо
очі поглянуть на очі, коли Господь
змилується над Сіоном. 9 Хай видадуть веселість, пустине єрусалимська! Бо помилував його Господь і спас
Єрусалим. 10 І Господь покаже своє
святе рамено перед всіма країнами.
*І всі народи побачать спасіння
нашого Бога. 11 Відійдіть! Відійдіть,
вийдіть звідти, і не доторкайтеся до
нечистот! Вийдіть з-посеред нього!
Відлучіться, ви, що підносите господній посуд! 12 Бо не вийдете з
замішанням ані не підете втечею, бо
перед вами піде Господь і Той, хто
вас збирає. Господь Бог ізраїльський.
13 Ось розуміє мій раб і піднесеться,
і дуже прославиться. 14 Бо так як
проти тебе повстануть численні, так
людьми обезславиться твій вид і твоя
слава синами людськими. 15 Бо так
тобою дивуватимуться численні народи і царі замкнуть свої уста. *Бо
тим, кому не сповіщено про нього,
побачать, і ті, що не почули, зрозуміють.

Глава 53
1 Господи, *хто повірив нашому
слухові? І господнє рамено кому
об’явилося? 2 Ми сповістили перед
ним, як поле, як корінь у спрагненій
землі. В нього немає вигляду ані слави, і ми його побачили, і він не мав
вигляду ані краси. 3 Але його вигляд
безчесний, *він зменшений понад
людських синів, людина, що в рані. І
обізнаний терпіти муку, бо відвернулося його лице. Він був без честі і не
вважався за щось. 4 *Цей несе наші
гріхи і за нас потерпів, і ми вважали,
що він є в болі, і в рані, і в біді. 5
*Він же був зраненим через наші гріхи і був мучений через наші беззаконня. Напоумлення нашого впокорення на ньому, його раною ми вилі-
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въста'ни ся'ди і^ерsли'ме, съвлеци ё%зђ (ча'ши)1
свое'я плњненая дщи сїѓ'ня. ја%ко с^е гл~етъ
г~ь, тђне прода'ни бы'сте, и^ безъ цњны и^збави'стеся” Та'ко гл~етъ г~ь. *въ е^гљ=петъ снидо'ша лю'дїе мои` пр'ьвое, ѓ^бита'ти та'мо, и^
въ а^сљ=рїю бњдо'ю приведо'шAся. и^ нн~њ чт^о зде
е^сте, с^е гл~етъ г~ь. ја%ко взя'шася лю'дїе мо'и
тђне чюди'теся и^ пла'читеся гл~етъ г~ь,
*васъ ра'ди прsно и^мя мое` хђ'лится въ странаX” Сего ради позна'ютъ лю'дїе мои` и^мя мое
въ (то'и дн~ь)2, ја%ко а^зъ самъ е^смь, аZ гл~я, (и^)
прїидоX ја^ко время на' горы. *ја^ко но'ѕњ [бл~говњствђющиX]3 вњсть ми'ра, ја%ко бл~говњствђя'и
бл~госты'ню. ја%ко слы'шано сътворю` сп~сенїе
твое, гл~я, сїѓ'не црsтвђет# въ тебњ` б~ъ
[тво'и]4. ја%ко глаs снабдя'щиX т^я възнесе`ся, и^
гла'сомъ въкђпњ възрадђюTся. ја%ко ѓ%чи къ
ѓ^чи'ма възрита, е^гда` поми'лђетъ г~ь сїѓ%на”
да и^злїютъ бл~горадова'нїе (-)5 пђсты'ня і^ерsли'мля, ја^ко помилова (и& г~ь)6, і^ и^зба'ви і^ерsли'ма.
и^ ја^ви'тъ г~ь мы'шцђ свою` ст~ђю преD всњми
стра'нами. *и^ ё'зрятъ вс^и [ја^зы'цы]7 (-)8 сп~се'нїе б~а [на'шего]9” эTстђпи'те эTстђпи'те и^зы'идњте эTсю'дђ, и^ нечистотамъ не прикаса'итеся. и^зы'идњте эT среды е^го, эTлђчи'теся
възDвижђщеи сосђ'ды гн~я. ја%ко не с# мяте'жеM
и^зыидете, н^и ё^бњжа'нїемъ эTи'дете. по'идетъ б^о преD ва'ми г~ь, и^ събира'яи в^ы г~ь б~ъ
і^и^л~евъ” Се^ разђмњ'етъ ѓ%трокъ мо'и и^ възнесется и^ просла'виTся ѕњло. ја^коже (б^)о въстанTђ
на' тя мно'ѕи, та'ко ѓ%бесла'вится эT чл~къ видњнїе твое`, и^ сла'ва твоя` эT (сн~овъ) чл~чь” Та'ко (б^о) ё^дивяTся (ѓ^ тебњ) ја%зы'цы мно'ѕи (-)10,
и^ заи%мђтъ цр~їе ё^ста` своя. *ја%ко и%мже не
возвњсти'ся ѓ^ немъ ё%зрятъ, і^ и'же не слы'шаша разђмњ'ютъ”

Глvа, н~г”
и~, *кт^о вњрова` слђ'хђ на'шемђ, и^ мы'ш#ца гн~я комђ ся ја%ви. совњсти'хомъ
предъ нимъ ја%ко [по'ле]1, ја%ко ко'рень въ
земли` жа'ждђщеи. нњсть ѓ%бразA е^мђ н^и
сла'вы. и^ ви'дњхомъ е^го, и^ не и^мња'ше видњнїя н^и доброты`. н^о видњнїе е^го безъче'стно,
*ё^мале'но паче [сн~овъ чл~чьскиX]2. чл~къ въ ја%звњ
сы'и и^ ё^мњя тръпњти мђ'кђ. (не)3 эTвратися лице е^го, беZ че'сти бы'сть и^ не въмњни'ся”
*Се'и грњхи на'ша поDе^млетъ, и^ ѓ^ насъ поболњ. и^ м^ы възмњни'хоM е^го въ бо'лњзни сђща и^
въ ја^звњ и^ въ зазленїи. *то'и же ја%звеn бы'сть
грXњ ради нашиX, и^ мђ'ченъ быs безаконїи ради
на'шихъ” Наказа'нїе (смире'нїя)4 на'шего на'нь,
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ја%звою е^го м^ы и^сцњли'хоM вс^и. ја%ко ѓ%вца заблђди'хомъ, (ходя`) чл~къ пђтемъ свои^мъ прельсти'ся. и^ г~ь преда'сть е^го грњхъ ради на'шихъ, [-]5 то'иже заѕлњнїа ради не эTвръза'етъ ё'стъ [свои^хъ]6” *ЈА/ко ѓ%вча на заколе'нїе
ведеся, и^ ја%ко а%гнецъ преD стрегђщиM е^го безъгла'сенъ. та'коже не эTвръза'етъ ё%стъ свои^хъ.
*въ смире'нїи е^го сђдъ е^го в#зятся, роD [же]7
е^го кт^о и^сповњстъ. ја%ко въземле'тся эT земля живоT е^го. эT безако'нїи людїи моиX прїиде
на смр~ть” И$ даM лђкавыа въ мњсто погребенїа
е^го, и^ богатыя въ мњсто смр~ти е^го. *ја%ко
безаконїя не сътвори`, н^и ѓ^брњтеся ле'сть въ
ё^стњхъ е^го. и^ (хо'щеT г~ь)8 ѓ^чи'стити е^го эT
ја%звы” А/ще да'сте ѓ^ грњсњхъ дш~а ва'ша, ё%%зрите сњмя до'лгоживо'тно. и^ хо'щетъ г~ь эTја%ти бо'лезнь эT дш~а е^го, ја^ви'ти е^мђ свњтъ и^
създа'ти ра'зђмъ. ѓ^правда'ти пра'веDнаго до'брњ
слђжа'ща мно'гомъ, и^ грњхи и^хъ то'и въз#двигнетъ” Сего ради то'и наслњ'дит# мно'гихъ, и крњпкихъ раздњ'литъ кори'сть. зане
предана бы'сть на смр~ть дш~а е^го, *и^ съ безако'нными въмњни'ся. (-)9 то'и (б^о) грњхи мно'гиX възнесе`, и^ грXњ ради иX преда'сться”

Глvа, н~д”
ъзвесели'ся* непло'ды неража'ю^щїа. воз#гласи, и^ възопїи не болњ'вшїя. ја%ко мно'га
ча'да пђсты'а па'че ниже л^и и^мђщїя
мђжа” Ре'че б^о г~ь разшири мњсто хра'ма
1
(свое^го) , и^ дворовъ твои^хъ пот#кни (и^) не пощади, продолжи ё%жа (своя`)2 и^ колца своа. ё^крњпи'ся е^ще на' десно и^ на лњ'во прострися, и^
(племя`)3 твое (преи%метъ страны`)4. и^ гра'ды
ѓ^пђстњвшая (населитъ)5. не бо'ися ја%ко ѓ^срами'ся” Ни эTвратися ја%ко ё^кори'ся, ја%ко срамленїе вњ'чное забђ'деши, и^ ё^коризны вдов#ства
твое^го не помянеши ктомђ`, ја%ко г~ь творя'и
т^я. г~ь саваѓ'џъ и^мя е^мђ, [-]6 и^збави'выи
т^я. *[то'и]7 б~ъ і^и^л~евъ все'и земли прозовеTся”
Не ја%ко л^и женђ` ѓ^ста'вленђ, і^ и^знемогшђ призва т^я г~ь, не ја%ко ли женђ` и^зъ ю'на ненави'дњнђ. реq б~ъ тво'и, въ время ма'ло ѓ^ста'виX
т^я, н^о съ млsтїю вели'кою поми'лђю т^я. въ
ја%рости ма'лњ эTвратиX лице свое` эT тебе, н^о
млsтїю вњ'чною поми'ловаX т^я” Рече и^збави'выи
т^я г~ь эT повони ја^же при но'и, *с^е ми е^сть
ја^коже кля'хъся е^мђ в то` время, ја%ко на'
землю не раз#гнњ'ватися преD тобо'ю къ семђ`,
н^и ја%ростїю (свое'ю)8 го'ры преста'вити, и^ холми
твои` не подви'гнTђся Та'кождеже и^ эT мене
млsть (моя`) не ѓ^скђдњ'етъ (тебњ`), и^ завTњ
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кувалися 6 всі. Ми заблукали як вівці, людина, ходячи своєю дорогою,
була обманута. І Господь видав його
через наші гріхи, 7 а він через зазнавання зла не відкриває своїх уст.
*Як вівця він був ведений на заріз і
як безголосне ягня перед тим, що його стриже, так не відкриває своїх уст.
8 *У його впокоренні забрано його
суд. А його рід хто визнає? Бо його
життя забирається з землі, через беззаконня мого народу він прийшов до
смерті. 9 І дам лукаве, замість його
похорону, і багате, замість його смерті. *Бо він не вчинив беззаконня ані
не знайдено обмани в його устах. 10 І
Господь бажає його очистити від
рани. Якщо дасьте душі ваші за гріхи, побачите насіння, що довго живе.
І Господь бажає забрати 11 біль від
його душі, показати йому світло, і
створити розум, оправдати праведного, що добре служить багатьом. І
він понесе їхні гріхи. 12 Через це він
успадкує багатьох і розділить здобич
сильних, тому що його душа була передана на смерть *і він був зачислений до беззаконних. І він поніс
гріхи багатьох і через їхні гріхи був
виданий.

Глава 54
1 *Розвеселися неплідна, що не
породила! Заголоси і закричи, ти, що
не боліла! Бо багато дітей в опущеної, більше ніж у тієї, що має чоловіка. Бо сказав Господь: 2 Пошири
місце твого шатра і твоїх дворів,
постав і не пощади, продовж свої
шнури і свої кілки. Скріпися 3 ще
направо і простягнися наліво, і твоє
плем’я захопить країни і заселить опустілі міста. 4 Не бійся, що ти засоромлена була, ані не відвернися,
тому що ти впокорена, бо забудеш
вічний сором і зневагу, твого вдівства більше не згадаєш. 5 Бо Господь,
що тебе творить, – Господь Саваот
Йому ім’я! Він тебе визволив. *Він
по всій землі прозветься Богом ізраїльським. 6 Чи Господь не покликав
тебе як покинену і ослаблену жінку
чи не як жінку зненавиджену від молодості? Сказав твій Бог: 7 Я тебе покинув на короткий час, але помилую
тебе великим милосердям. 8 В малій
люті Я відвернув від тебе моє лице,
але помилував тебе вічним милосердям. Сказав Господь, що тебе визволив 9 від повені, що за Ноя: *Це Мені
є. Так як Я йому поклявся в тому часі, що більше не розгніваюся на землю перед тобою ані своєю люттю не
10 переставлю гори, і твої горби не
зрушаться. Так само ж і від мене тобі
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не забракне мого милосердя, і завіт
твого миру не переставиться. Бо сказав Господь, що милує тебе 11 смиренного і розсіяного: Ось будеш потішеним. Ось я приготую тобі антракс,
твій камінь, і твоїй основі – сапфір,
12 і твоїм оборонним мурам – яспіс, і
твоїм брамам – каміння кристалу, і
твоїй огорожі – вибране каміння. 13
*І всі твої сини навчені Богом, і твої
діти у великому мирі, 14 і зрадієш
правдою. Віддалися від неправедного
і не бійся, і тремтіння до тебе не наблизиться. 15 Ось приходьки прийдуть до тебе через мене і прибігнуть
до тебе. 16 Ось я тебе охороню не як
коваль, що розжарює вугілля і виносить посуд на діло. Бо Я тебе створив
не на знищення, щоб знищити 17 всякий посуд, що нищить. І не дам, щоб
проти тебе пощастило, і всякий голос, який повстане проти тебе на суд,
переможеш їх всіх, винуваті ж будуть в ньому твої. Це є насліддя тим,
що служать Господеві. І ви будете мені праведними, – говорить Господь.

Глава 55

дія. 13

1 Спрагнені, підіть на воду. І
скільки з вас немає срібла, пішовши,
купіть і пийте без ціни срібла вино і
жир. 2 Навіщо ціните сріблом, не хлібами? І ваш труд не на ситість. Послухайте, і їстимете добро, і ваша душа насолодиться добрами! 3 Сприйміть вашими вухами і підіть моєю дорогою! Послухайте мене, щоб ваша
душа жила в добрах! І Я вам заповім
вічний завіт – *преподобне і вірне
Давида! 4 Ось Я дав його свідчення в
країнах, князя і того, що наказує в народах. 5 Ось народи, які тебе не знають, прикличуть тебе і народи, які
тебе не знають, до тебе прибіжать
задля твого Господа і Святого
ізраїльського. Бо Він тебе прославив.
6 Шукайте Господа, і коли ви Його
знайдете, закличте, і коли Він наблизиться до вас, 7 хай безбожний
оставить свої дороги і беззаконний
чоловік – свої ради і хай повернеться
до Господа, і буде помилуваний, бо
дуже більше відпустить ваші гріхи. 8
Бо мої ради не є такі, як ваші ради, і
мої дороги не такі, як ваші дороги, –
говорить Господь. 9 Але так як небо
віддалене від землі, так моя дорога
віддалена від ваших доріг і ваші
задуми від мого задуму. 10 Бо так як,
коли зійде дощ і сніг з неба, і не
повернеться, аж доки не напоїть
землю, і вона вродить, і виростить, і
дасть насіння сівачеві і хліб на їжу,
11 таким буде моє слово, яке лиш
вийде з моїх уст, не повернеться до
мене порожнім, доки не закінчить все
_____
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ми'ра твое^го не преста'вится. рече б^о г~ь ми'лђяи т^я смирен#наго и^ расыпа'наh (с^е)9 ё^тњши'шися. с^е аZ ё^готова'ю тебњ а^н#фраћъ камы'къ тво'и, и^ ѓ^снова'нїю твоемђ сап#фиръ. и^
(-)10 забра'ломъ твои^мъ и^а^спи'съ, и^ вра'томъ
твои^мъ камы'къ криста'ль, и^ ѓ^граженїю твое^мђ камы'къ и^з#бранныи. *и^ вс^я сн~ы твоа наё^чены бм~ъ, и^ въ мно'ѕњ ми'рњ ча'да твоя`, и^
пра'вдою въз#гради'шися. ё^дали'ся эT неправеDнаго, и^ не ё^бои'шися, и^ трђсъ не приближи'тся
тебњ. с^е прихо'ди прїидђтъ тебњ мно'ю, и^ к
тебњ прибњгнђтъ” Се^ а^зъ съгражђ т^я, не
ја%ко кђзнецъ раздыма'я главня` і^ и^знося съсђ'дъ на дњ'ло. а^зъ б^о съградихъ т^я не на
па'гђбђ расы'пати ве'сь сосђдъ расыпа'ющъ. (и^)
на' тя не бл~гоё^гожђ, и^ ве'сь глаs и^же (на' тя
въста'нетъ)11 на прю (ѓ^долње'ши и^мъ всњмъ)12.
пови'ннїи же твои бђдђтъ [в немъ]13. (с^е)
е^сть прича'стїе слђжа'щиM гв~и. и^ в^ы бђ'дете
мнњ` правди'ви гл~етъ г~ь”

і^ѓ^аn ѕ~

Глvа, н~е”
а'ждђщеи и^дњте на' водђ, и^ ели'коже
(ва'съ) не и'мать сребра`, шедше кђпи'те
и^ пїите безъ (сре'бреныя цњны`)1 вино`,
и^ тђкъ. въскђю цњните сребро` [не въ
2
хлњбы] , и^ трDђ вашъ не въ сы'тость. послђшаите [-]3 и^ снњсте бл~гая, и^ наслади'тся
въ бл~гихъ дш~а ва'ша. внемлњте ё^ши'ма ва'шима, и^ послњдђ'ите пђтемъ моиM. послђшаите
мене, да живетъ въ бл~гихъ дш~а ва'ша. и^ завњща'ю вамъ завњтъ вњченъ, *прпDбна дв~да
(и^) вњрна” Се` послђшество въ страны` да'хъ е^го,
кн~ѕя и^ повели'теля въ ја^зы'цеX. [с^е]4 ја^зы'цы и^же не вњдятъ тебе призовTђ т^я, и^ лю'дїе и^же не
вњдяT тебе к тебњ прибњгнђтъ, (г~а)5 ради
твое^го, (и^) ст~го і^и^л~ева ја%ко просла'виl т^я еs”
Възыщњте [г~а]6, и^ внегда` ѓ^брњсти (вамъ)
того призовњте, (и^)7 внегда приближа'ется к
ва'мъ. да ѓ^ста'виT нечести'выи пђти` своя, и^
мђжъ безако'ненъ совњты своя. и^ да ѓ^брати'тся къ г~ђ, и^ поми'лђется. ја%ко паче мно'жае ѓ^ста'витъ грњхи` ва'ша” Не сђть б^о совњти мои`,
ја%коже совњти ва'ши, ни ја%ко пђтїе ва'ши, пђтїе
мои`, гл~етъ г~ь. н^о е^ли'ко эTстоиT нб~~о эT земля`,
та'ко эTстои^тъ пђть мой эT пђтїи ва'шиX и^
ра'зђми ва'ши эT ра'зма мое^го. ја%коже б^о а^ще сни'детъ до'ждь (и^)8 снњг# с нб~се, и^ не въз#врати'тся
до'ндеже напоитъ зе'млю, і^ и^зрасти'тъ и^ прозя'бнетъ” И$ да'сть сњмя сњю^щемђ, и^ хлњбъ
въ снњдь. та'ко бђдетъ гл~ъ мои и^же а^ще
и^зы'идеT и^зъ ё'стъ мои^хъ, не възвратиTся [ко
1164
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мн^њ то'щъ]9, до'ндеже сконча'еть [все`]10 е^ли'ка
въсхотњхъ, і^ и^спра'влю пђти` твоя и^ заповњди моя, съ весе'лїемъ б^о и^зыидњте, и^ со
ра'достїю наё^чи'теся. го'ры б^о и^ хо'лми възопїютъ ждђще васъ съ ра'достїю” и^ вся'ко дре'во
польское въспле'щетъ вњтвьми. и^ (възни'кнетъ
въ драчїя мњсто)11 кљ=пари'съ, (и^)12 въ стволїя
мњсто възы'идетъ ми'рта. и^ бђдетъ [г~ь]13 въ
и^мя и^ въ зна'менїе вњчное, и^ не ѓ^скђдњ'етъ”

Глvа, н~ѕ”
мDђроs а~

маg к~а
маr а~і
лkђ џ~і

^е^реMя ѕ~
и^ и~
выj к~в
мDђроs в~
а~ криg е~і

е *гл~етъ г~ь, снабди'те сDђ сътвори'те
пра'вдђ. блиZ б^о е^сть спsнїе мое, (прїидњте)1 и^ млsть моя (эTкры'ется)2. бл~женъ мђжъ творя'и с^е, и^ чл~къ дръжа'и
и^ снабдњваяи сђбо'тъ не ѓ^скверни'ти, и^ блюды'и
рђцњ свои` не твори'ти непра'вды” да не гл~етъ
и^ноплемен#никъ прилњжа' гв~и, е^д^а эTлђчитъ
м^я г~ь эT людїи свои^хъ. и^ да не гл~етъ кажени'къ ја%ко а^зъ е^смь древо сђхо” Се` гл~ет# г~ь каженикомъ, е^ликоже (и^хъ) а^ще снабдя'тъ сђбо'ты моя. и^ съберTђ е^же а^зъ хощђ, и^ держа'тъ
завњт# мой. дамъ и^мъ в домђ` мое^мъ и^ въ
градњ мое^мъ мњсто и^мени'то, ё'не сн~овъ и^
дще'рь, и%мя вњчно дам# и^мъ, и^ не ѓ^скђдњ'етъ” (-)3 И$ноплемен#никомъ прилежа'щимъ гв~и
рабо'тати е^мђ, и^ люби'ти и%мя гн~е, ја%ко бы'ти е^мђ рабо'мъ и^ рабы'няM. и^ вся` снабдя'щїя
сђбо'ты моя (и^ не ѓ^сквернавля'ющая)4, и^ дръжа'щая завњтъ мои. въведђ я& въ горђ` ст~ђю
мою, и^ възвеселю я& въ домђ` мл~твы мое^я. все`съж#же'нїя и^хъ и^ тре'бы (-)5 бђдђтъ прїяты
на требницњ мое^мъ” *домъ б^о мои доM мл~твы
нари'чеTся всњмъ ја^зы'коM, гл~етъ г~ь събира'яи
расњя'ныя і^и^л~евы, ја%ко съберђ` нань събо'ръ”
Вся` звњри дивїя прїидњте, и^зъја^дњте вс^я
звњ'ри дђбра'вныя. ви'дите ја%ко вс^и ѓ^слњпоша,
не размњша смы'слити вси`. ўи` нњми не възмогTђ ла'яти ви'дяще сны` на ло'жи любя'ще
дрема'ти. и^ ўи` безъ срама дш~ею не вњдяще
сы'тости и^ сђть лђка'ви не вњ'дяще смы'сла,
вс^и въ пђтеX иXX въслњ'дятъ. *кождо въ (свои
пђть ё^клони'шася в раз#вращен#ная, эT пр'ьваго
даже и^ до послњдняго). *[прїидњте да во'змемъ
вино`, и^ наплъниMся пїя'нъства, и^ бђдетъ
ја^ко днsь тако и^ заё'тра и^ мно'го потомђже]6”

Глvа, н~з”
и'дите ја^ко (многажды) пра'вдивыи погиба'етъ, и^ никт'оже не пожида'етъ срDцеM и^ мђжи пра'вдивїи эTе'млюTся, и^ никто'же разђмњ'еT, эT лица` б^о неправдњ
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те, що Я побажав. І випрямлю твої
дороги і мої заповіді, 12 бо у
веселості вийдете і з радістю навчитеся, бо гори і горби закричать,
очікуючи вас з радістю. І всяке пільне дерево заплескає галузками, 13 і
замість чагарника появиться кипарис,
і замість дивосила зійде мірта. І Господь буде на ім’я і на вічний знак. І
він не пропаде.

Глава 56
1 Так *говорить Господь: Зберігайте суд, чиніть справедливість, бо
близько є моє спасіння, прийдіть, і
моє милосердя об’явиться. 2 Блаженний чоловік, хто це чинить, і людина,
що їх дотримується, і зберігає суботи, щоб не опоганити, і оберігає свої
руки, щоб не чинити неправедне. 3
Хай не говорить чужинець, що пристав до Господа: Може мене відлучить
Господь від свого народу. І хай не
говорить скопець, що: Я є сухе дерево. 4 Так говорить Господь: Скопцям,
скільки з них лиш зберігатимуть мої
суботи і виберуть те, що я хочу, і дoтримаються завіту мого, 5 дам їм у
моїм домі і в моїх стінах визначне
місце, краще від синів і дочок, дам їм
вічне ім’я, і не забракне. 6 Чужинцям, що пристали до Господа, щоб
Йому служити і любити господнє
ім’я, щоб бути Йому рабами і рабинями, і всіх, що зберігають мої
суботи і не опоганюють і що зберігають мій завіт, 7 введу їх до моєї
святої гори і розвеселю їх в домі моєї
молитви. Їхні цілопалення і жертви
будуть прийняті на моєму жертовникові, *бо мій дім назветься домом
молитви для всіх народів, – 8 говорить Господь, що збирає ізраїльських
розсіяних, – бо зберу на нього збір. 9
Всі дикі звірі, ходіть їжте, всі звірі
лісу. 10 Гляньте, що всі осліпли, всі
не пізнали розуміти. Вони німі пси, не
зможуть брехати. Вони бачать сни,
люблячи дрімати на ліжку. 11 І вони
пси, безсоромні душею, що не знають
ситості і є лукаві, що не знають розуму. Всі підуть їхніми дорогами, *кожний по своїй дорозі відхилився на зіпсуте, від першого аж і до останнього.
*Прийдіть, щоб ми вино взяли і наповнилися п’янством, і буде як день
так і ранок, і потім же багато.

Глава 57
1 Гляньте, бо часто гине праведний. І ніхто не сприймає серцем, і
праведні мужі забираються, і ніхто не
розуміє, бо праведного забрано від
лиця неправедності. 2 І з миром буде
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його похорон, і його забрано з-посеред. 3 Ви ж прийдіть сюди, беззаконні сини, плем’я перелюбного і блудниці. 4 Ким ви вигодовані? І на кого
ви відкрили ваші уста? І на кого ви
поборювали вашим язиком? Чи, отже, ви не діти знищення, беззаконне
плем’я? 5 Ті, що моляться до кумирів
під розлогими дубами, ріжуть своїх
дітей в долинах поміж камінням. 6 То
твоя частка, це твоє насліддя. І ти їм
вилив виливання, і ти приніс їм жертви. Чи, отже, не розгіваюся за це? 7
На високій і піднятій горі, там твоє
ліжко, і там ти приніс жертви. 8 І за
одвірками твоїх дверей ти поставив
свою пам’ять. Якщо ти відступиш від
мене, чи матимеш щось більше? Ти
полюбив тих, що лежали з тобою, 9
помножив твою злобу з ними і численними зробив тих, що далеко від тебе, і послав послів через твої границі,
і впокореним був до аду. 10 Tи трудився твоїми численними дорогами і
не сказав: Спочину, скріплюючись.
Тому що ти це зробив, через це ти
Мені не помолився. 11 Ти кого, злякавшись, почитатимеш? І ти Мені
збрехав і не згадав Мене, ані не прийняв Мене до ума ані до твого серця. І
Я, бачачи тебе, не зглянуся, і ти Мене
не побоявся. 12 І Я визнав мою справедливість і твоє зло, яке тобі не допоможе. 13 Коли закличеш, хай вони
тебе спасуть у твоїх скорботах, бо це
все візьме вітер і віднесе буря. А ті,
що Мене тримаються, придбають землю і успадкують святу гору, 14 *і скажуть: Очистіть перед його лицем дороги і відкиньте перепону з дороги
мого народу. 15 Так говорить Господь! Всевишній, що живе на висотах навіки. Святий, що спочиває у
святих, і підупалим дає терпеливість,
і тим, що з розбитим серцем, дає життя. 16 Не мститимуся вам навіки ані
не розгніваюся на вас до кінця. Бо
дух вийде від мене, і Я створив всякий подих. 17 Через гріх Я його трохи засмутив, і Я йому завдав зло, і Я
відвернув від нього своє лице. І він
був засмучений і пішов дряхлим по
своїх дорогах. 18 Я побачив його дороги, і його оздоровив, і його потішив, і дав йому правдиву потіху: 19
мир на мир тим, що є далеко і близько. І сказав Господь: Оздоровлю їх.
20 Неправедні ж захвилюються і не
зможуть спочити, 21 *безбожні не
будуть радіти, – сказав Господь Бог.

Глава 58
1 Закричи в силі і не пощади, підвищ твій голос, наче й трубу, і сповісти моєму народові їхні гріхи і домові Якова – їхні беззаконня. 2 Мене
з дня на день шукають, і бажають
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взя'ся правди'выи” [И$]1 бђдетъ с ми'ромъ погребенїе е^го, (и^) взя'ся эT среды” Вы' же прїидњте сњмо сн~ове безаконнїи (племя`)2 любодњя и^
блђдница. ки'мъ въспита'стеся, и^ на кого эTврьзо'сте ё^ста` ва'ша, и^ на кого ѓ^бори'сте ја%зы'къ вашъ. нњсте л^и вы (ё^бо) чада па'гђбы
(племя`)3 безакон#но” Моля'щеися къ кђми'ромъ
поD дђбїеM ча'стом, закала'юще ча'да своя в де'брехъ среди ка'менїя. т^о твоя ча'сть, с^е твое
прича'стїе. и^ тњм# пролїя възлїанїя, и^ тMњ
принесе требы. ѓ^ сеM ё^бо не раз#гнњ'ваю л^и ся
на горњ` высо'цњ и^ възнесе'нњ, т^ђ тебњ ло'же,
и^ та'мо възнесе тре'бы. и^ за поDбо'и дверїи твоихъ
положи` па'мять свою. ЭO ты`, ја%ко а^ще эT мене
эTстђпиши, боле чт^о прїимеши. възлюби` лежа'щая с тобою, (-)4 ё^мно'жи блђже'нїе твое с
ни'ми. и^ многи сътвори и^же далече эT тебе, и^
пђсти` (послы`)5 предњлъ ради твои^хъ, [-]6 и^
смири'ся до а'да. мно'гими пђтьми` твои^ми трђди'ся, и^ не рече да премол#кнђ крњпя'щися, ја%ко
сътвори` с^е” Сего ради не помоли` м^и ся” Ты`
кого бл~гочте'ши ё^боя'ся, и^ солга` м^и, и^ не помянђ мене. не прїя мене` въ ё^мњ, ни въ срDце
твое. и^ аZ т^я ви'дњвъ, презрю`. и^ мене ся не
ё^боя`, и^ а^зъ и^сповњдњ пра'вдђ мою и^ ѕло'бы
твоя ја%же не ё^спњюT тебњ. е^гда възопїеши,
да тя и^зба'витъ въ печа'лехъ твои^хъ. сїя
бо вся` вњтръ возметъ, и^ эTнесетъ бђря. а^
держа'щеися мене притя'жђтъ зе'млю, и^ причастя'тъ горђ ст~ђю. *и^ рекђт#, потреби'те преD
лицемъ е^го пђти`, и^ эTврьзњте препо'нђ эT пђти`
людїи мои^хъ” Се` гл~етъ г~ь вы'шнїи и^же живе'тъ въ высо'кихъ, въ вњкъ ст~ъ въ ст~ыхъ
(-)7 почива'я. і^ и^знемо'гшимъ дая тръпњнїе, и^
даяи живо'тъ съкрђшенымъ срDцеM. не въ вњкъ
эTм#щђ ва'мъ, ни до коnца раз#гнњваюся на вы.
дх~ъ б^о эT мене и^зы'идетъ, и^ дыха'нїе вс^е а^зъ
е^см# сътвори'лъ” Грњха` ра'ди въ ма'лњ чт^о съжали'хъ е^мђ и^ зазлихъ е^го, и^ эTврати'хъ лице`
свое эT него, и^ съжали` с^и, и^ пои^де дря'хлъ въ
пђти` своя. пђти` е^го видXњ, і^ и^сцњлиX и&, и^
ё^тњшихъ и&. и^ да'хъ е^мђ ё^тњшенїе и'стин#но, ми'ръ на ми'ръ, (сђщимъ далече, и^
близъ)8. и^ рече г~ь, и^сцњлю я&. неправди'вїи же
[-]9 възмятђтся, и^ почи'ти не возмо'гђтъ.
*нњсть ся ра'довати нечести'выM, рече г~ь б~ъ”

Глvа, н~и”
ъзопїи крњ'постїю, и^ не пощади`. [ја%ко
и^]1 трђ'бђ възнеси глаs свои, и^ възвњсти лю'демъ мои^мъ грњхи` иX, и^ до'мђ
і^а'ковлю безако'нїя ихъ. мене` дн~ь дн~е и%1166
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щђтъ, и^ разђмњти [пђти` моя`]2 хотя'тъ.
ја%ко лю'дїе (сътвори'вшеи пра'вдђ)3, и^ сђ'да б~а
свое^го не ѓ^ста'вившеи” Про'сяT ё^ мене` нн~њ сђда
правди'ва, и^ приближи'тися къ (г~ђ)4 хотяT,
гл~юще. чт^о ја%ко пости'хомся, и^ не ё^зрњ. (и^)
смири'хоM дш~а на'ша, и^ не ё^ви'дњ. въ дн~и бо
поще'нїи вашиX ѓ^брњта'ете во'ля своя, и^ вся`
поDрђ'чники ваша томите`. а^ще в сђ'дњ и^
сва'рњхъ пости'теся, и^ бїете п#ха'юще смире'н#на.
въскђ'ю м^и пости'те ся, ја%ко дне'сь ё^слы'шанђ
бы'ти съ во'племъ гла'сђ вашемђ. *не си'цеваго
по'ста а^зъ и^з#бра'хъ, и^ дн~е, во'нже смириT чл~къ
дш~ђ свою`. а^ще и^ сляче'ши ја%ко се'рпъ вы'ю свою`,
и^ врњтище и^ пе'пелъ постелеши. (т^о) ни та'ко
нарече'тъ ми ся по'стъ прїя'тенъ, не такаго
(б^о) по'ста а^зъ и^з#бра'хъ, гл~етъ г~ь. н^о разрњша'и
вся'къ съё'зъ непра'вды, (і^) и^справля'яи развраще'нїя нђ'жныхъ бре'менъ. эTпђсти плњне'ныя
на свобо'дђ, и^ вся'ко въписа'нїе непра'ведно раздери. *раз#драбля'и а%лчющимъ хлњ'бъ свои, и^ ни'щая без#кро'вныя въведи въ до'мъ свои. а^ще
ви'диши на'га ѓ^дежи, и^ (сђщая эT свое^го
племе'ни)5 не презри`. тогда` (б^о) просвњти'тся
(тебњ`) ра'но свњтъ твои, і^ и^сцњле'нїя твоя`
ско'ро въсїя'ютъ. и^ преDи^детъ преD тобо'ю пра'вда
твоя`, и^ сла'ва бж~їя ѓ^бы'имет# т^я. тогда`
възове'ши, и^ б~ъ ё^слы'шитъ т^я. (и^) е^ще`
гл~ющђ т^и, речеT, с^е прїидо'хъ. а^ще [же]6 эTимеши эT себе` ё%зы, и рђкобїенїе, и^ гл~ъ роп#та'нїя. и^ даси а^лчющиM хлњ'бъ эT [всея`]7 дш~а
твое^я, и^ дш~ђ смире'нђ насы'тиши. тогда`
въсїя'етъ въ тмњ свTњ твои, и^ тма` твоя`
(бђ'детъ) ја%ко полђ'дне. и^ бђ'детъ б~ъ твои с
тобо'ю прsно, и^ насыти'шися ја%коже помышля'етъ дш~а твоя`. и^ ко'сти твоя` раз#блажа'ютъ, и^ бђ'дђтъ ја%ко градина напое'на, и^
ја%ко и^сто'чникъ е^мђ'же не ѓ^скђдњ'етъ вода`. [и^
ко'сти твоя` (прозя'бнђтъ ја%ко трава`)8, и^
раз#блажа'ютъ, и^ наслњдя'тъ роже'нїа роже'нїи]9.
*и^ въз#градя'тся (пђсты'ня твоя`)10 вњ'чныя,
и^ бђ'дђтъ [ѓ^снова'нїя твоя`]11 вњ'чная роже'нїеM
роже'нїи. и^ прозове'шися гради'тель прегра'даM, и^
стеѕя` ја%же посреди и^сказиши” А$ще эTврати'ши
но'гђ твою эT сђбо'тъ е^же твори'ши во'ля
(своа)12 въ дн~ь ст~ыи, и^ прозове'ши сђбо'ты
мла'ды ст~ы бв~и свое^мђ. да не въз#дви'гнеши
ноги` свое^я на' (лњво)13, н^и да възгл~еши словесы`
на гнњ'въ и^зъ ё%стъ свои^хъ. и^ бђ'деши
ё^пова'я къ гв~и, и^ възведе'тъ т^я на бл~готы
зе'мныя. и^ ё^рече'тъ т^и прича'стїе і^а'кова эTц~а
твое^го. ё^ста` б^о гн~я гл~аше с^е”
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пізнати мої дороги, як народ, що
зробив праведність і не покинув
суд свого Бога. Просять в мене
тепер праведного суду і бажають
наблизитися до Бога, 3 кажучи: Якто, що ми постили і Ти не побачив?
І упокорили наші душі, і Ти не
побачив? Бо в днях ваших постів
ви знаходите свої бажання і томите
всіх ваших підвладних. 4 Якщо
постите в суді і сварках і, пхаючи,
б’єте впокореного, навіщо мені
постите, щоб сьогодні був вислуханий ваш голос з риданням? 5
*Не такий піст Я вибрав і день, в
якому чоловік впокорить свою
душу. Хоч і зігнеш як серп свою
шию і постелиш мішок і попіл, то
ані так це не назветься мені
сприйнятним постом. 6 Бо Я вибрав не такий піст, – говорить Господь, – але хто розв’язує всяку
зв’язь неправедності і хто виправляє зло, задавлючих тягарі. Відпусти полонених на свободу, і розідри
всякий неправедний запис, 7 *розломи голодному свій хліб, і введи
до дому свого бідних без даху.
Якщо побачиш нагого, зодягни, і
тим, що є з твого племені, не погорди. 8 Бо тоді засяє тобі вранці
твоє світло, і твої оздоровлення
швидко засяють, і ітиме перед тобою твоя праведність, і божа слава
тебе огорне. 9 Тоді закличеш, і Бог
тебе вислухає. І ще, як ти говориш,
скаже: Ось Я прийшов. Якщо ж
віддалиш від себе кайдани, і биття
руками, і слово наріканя, 10 і даси
голодуючим хліб від всієї твоєї
душі, і наситиш впокорену душу,
тоді твоє світло засяє в темряві і
твоя темрява буде як полудень. 11 І
твій Бог буде з тобою завжди, і наситишся, так як бажає твоя душа, і
твої кості звеселяться і будуть як
напоєний город і як джерело, в
якому не забракне води, і твої кості
виростуть як трава, і зрадіють, і
успадкують роди родів. 12 *І твої
вічні пусті місця будуть забудовані,
і твої основи будуть вічними в роди
родів. І назвешся: Будівничий передмістя, і стежки, що всередині
завершиш. 13 Якщо відвернеш
твою ногу від субот, те, що робиш,
твої бажання назвеш у святому дні
і суботи молодими святими своєму
Богові, щоб не підняти своєї ноги
вліво ані щоб не сказати слово з уст
своїх в гніві, 14 і будеш надіятися
на Господа, і Він тебе поведе на
добра землі і запевнить тобі насліддя Якова, твого батька. Бо господні уста це сказали.
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Глава 59
1 *Чи господня рука не спроможна
спасти? Чи Він тяжким вчинив свій
слух, щоб не чути? 2 Але ваші гріхи
розділяють між вами і Богом, і через
ваші гріхи Він відвернув від вас своє
лице, так щоб не помилувати. 3 *Бо
ваші руки осквернені кров’ю і ваші
уста збрехали беззаконням, а ваш язик вчиться неправедності. 4 І ніхто
не говорить правду ані немає справедливого суду, бо надію поклали на
марних, і говорять марне, *бо народжують труд і родять беззаконня. 5
Розбили яйця гаспидів, і плетуть сітку павука, і бажають їсти їхні яйця.
Він розбив, знайшов його запорток –
і ось в ньому василіск. 6 І їхня сітка
не буде на одіж, ані не зодягнуться
своїми ділами, бо їхні діла – діла
беззаконня. 7 *Їхні ж ноги біжать на
зло, вони швидкі пролити кров, і їхні
думки – думки від убивства. Розбиття і труд на їхніх дорогах. 8 Бо викривлені їхні стежки, по яких вони
ходять, і вони не знають миру. 9 Через це від них відступив суд і праведність їх не захопить. Як вони очікували світло, була темрява, очікуючи промені сонця, вони ходили в
темноті. 10 Вони обмацюватимуть
стіну як сліпі і обмацюватимуть як ті,
що немають очей, і впадуть в полудень, як опівночі, як мертві, застогнуть 11 як медвідь, і разом підуть як
голуби. Ми очікували суд, і немає
спасіння, воно далеко від нас відступило. 12 Бо численним є наше беззаконня перед Тобою, і наші гріхи стали проти нас. Бо наші беззаконня в
нас, і ми пізнали наші неправедності.
13 Ми були безбожними, і ми збрехали і відступили від того, щоб ходити
вслід за нашим Богом. Ми збрехали
неправдою і не впокорилися. Ми зачали в лоні, і від нашого серця ми
повчалися неправедних слів. 14 І ми
полишили позаду суд, і праведність
далеко відійшла, бо правда стала немічною на їхніх дорогах і праведністю вони не змогли прийти. 15 Правда
була забрана, вони і змінили свій ум,
щоб задумувати, і Господь побачив, і
не було Йому вгодне, бо не було суду. 16 І побачив – і не було чоловіка,
і роздумав – і не було того, хто
сприймав, і послав їм помсту своїм
раменом, і скріпив помилуванням. 17
*І Він зодягнув праведність як щит, і
наклав шолом спасіння на голову, і
зодягнувся в одіж помсти і одіжжю,
18 як той, що віддає віддачу, – впокорення ворогам. 19 І злякаються імені господнього ті, що з заходу, і
його слави ті, що зі сходу сонця. Бо
гнів від Господа прийде як бурхлива
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Глvа, н~џ”
да`* не мо'жетъ рђка` гн~я спасти, и^ли
ѓ^тягчи'лъ е^сть (слђ'хъ)1 свои не послђшати. н^о грњси ваши разлђча'ютъ межDђ вами, и^ бг~ом#, и^ грXњ ради вашихъ
эTврати` лице` свое эT ваs, ја%коже не поми'ловати. *рђцњ б^о ваши ѓ^кверне'ни кро'вїю, (-)2 (и)3
ё^стны` ва'ша съгл~аша безако'нїе, и^ ја^зы'къ
вашъ непра'вдњ поё^ча'ется. (и^) никтоже гл~етъ
пра'вды, н^и е^сть сђ'да и%стин#на. ё^пова'ша б^о
къ сђи^мъ, и^ гл~юT тща'я” *ЈА/ко ража'ютъ
трђ'дъ, и^ плодятъ безако'нїе. ја%и^ца а^спиDска
разби'ша, и^ поста'въ паё'чь ткTђ, и^ хотя'тъ
эT ја^иць и^хъ ја%сти. разби за'портокъ (е^го), ѓ^брњте`, и^ (с^е) в неM васили'скъ. (и^) поставъ и^хъ
не бђдеT на ри'зђ, и^ не ѓ^дежюTся эT дњ'ла свое^го. дњлеса` б^о и^хъ, дњлеса` безако'нїя. *но'ѕњ
же и^хъ на ѕло` течета, ско'рњ пролїя'ти кро'вь.
и^ ра'зђми и^хъ, ра'зђми эT ё^бо'ю. съкрђше'нїе и^
трDђ в пђте'хъ и^хъ. (-)4 стеѕя` б^о иX рас#кривле'ны по нимже хо'дят#, и^ не вњдяT ми'ра. того
ради эTстђпи` (эT ниX сђд#)5, и^ не пости'гнетъ
и^хъ пра'вда. чая'вшемъ и^мъ свњта, бы'сть
(-)6 тма`. жда'вше зарь, въ тмњ` походи'ша.
ѓ^ся'жђтъ ја%ко слњ'пъ стњ'нђ, и^ ја%ко несђще
съ ѓ^чи'ма ѓ^бъи^щђтъ. и^ падђтся въ пладни ја%ко въ полђно'щи, ја%ко мр~тви. въстенђтъ ја%ко медьвњдь, (и^) ја%ко го'лђбъ въкђ'пњ
по'идTђ. жда'хомъ сђ'да, и^ нњ'сть сп~сенїя, далече эTстђпи` эT наs. мно'го б^о [безако'нїе наше]7
преD тобо'ю, и^ грњси наши проти'вђ ста'ша
намъ. безако'нїя бо наша в наs, и^ непра'вды
на'ша разђмњ'хомъ. нечествова'хомъ, и^ сълга'хом#, и^ эTстђпи'хомъ эT въслњже'нїя б~а на'шего. съгл~ахомъ непра'вдђ, и^ не покори'хомся. въ
ё^тро'бњ зача'хомъ, и^ поё^чи'хоMся эT срDца на'шего словеса` непра'веDна. и^ ѓ^ста'вихомъ за'ди
сђ'дъ, и^ пра'вда дале'че эTстђпи`. ја%ко и^знеможе
в# пђте'хъ и^хъ и%стин#на, и^ пра'вымъ не възмого'ша прїити. (-)8 и%стин#на взя'ся, и^ преста'виша ё^мъ [свои]9 ја%ко смышлева'ти. и^ ви'дњ г~ь и^ негодова`, ја%ко не бњше сђ'да. и^ ви'дњ
и^ не бњше мђжа, и^ размы'сли и^ не бњше поDемлющаго. и^ м#сти и^мъ мы'шцею своею, и^
помилова'нїемъ ё^тверди. *и^ задњ'ся пра'вдою
ја%ко (щи'томъ)10, и^ възложи шле'мъ сп~сенїя
на главђ`, и^ ѓ^блече'ся в ри'зђ эTм#ще'нїя, и^ ѓ^дежею ја%ко эTдава'яи эTдая'нїе, ё^кори'знђ сђпоста'тнымъ. и^ ё^боя'тся и^же эT за'пада и^мени гн~я, і^ и^же эT въсто'къ слн~чныхъ (сла'вы
е^го)11. прїидетъ б^о ја%ко рњка` бђ'рна, гнњв# эT
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г~а прїидетъ съ ја%ростїю” *И$ прїидетъ сїѓ'на
ради и^збавля'яи, и^ эTврати'тъ нечестїе эT
і^а'кова. (се же)12 и^мъ эT мене завњтъ, рече г~ь.
дх~ъ мои и^же е^сть в тебњ, и^ гл~и ја%же азъ
да'хъ въ ё^ста` твоа, не ѓ^скђдњ'ют# эT ё%стъ
твоиX, и^ эT ё%стъ (племене)13 твое^го. рече б^о
г~ь, эT нн~њ и^ въ вњки”

Глvа, ћE”

выj м~џ

а^покаl к~а

росвњща'ися просвњща'ися і^ерsлиме, прїиде бо т^и свTњ, и^ сла'ва гн~я на тебњ`
восїа” Се^ тма` [покры'етъ зе'млю, и^ примра'къ]1 на ја^зы'ки. а^ в тебњ` ја^ви'тся
г~ь, и^ сла'ва е^го в тебњ` ѓ^бличиTся. и^ по'идђтъ
[ја^зы'ци свњтомъ твои^мъ, и^ цр~їе]2 свњтлостїю
просїя'нїя твое^го” *Възведи` ѓ%крsтъ ѓ%чи свои и^
ви'жDь, събрана ча'да твоя`. с^е прїидо'ша вс^и сн~ове
твои и^здале'ча, и^ дще'ри твоя` на ра'мђ въздви'гнђтся. тогда` ё%зриши и^ [възра'дђешися, и^
ё^бои'шися]3, и^ ё^жасне'шися срDцемъ. ја%%ко ѓ^брати'тся к тебњ` бога'тьство мор#ское, и^ страны`
[-]4 людїи. и^ прїидђтъ тебњ` ста'да вельблюDска,
и^ покрыють т^я вельблюd мадїа'мли, и^ гефар#стїи. вс^и эT сава прїидђтъ, несђще зла'то и^
џимїя'мъ бњ'лъ принесђтъ, и^ сп~се'нїе эT г~а
бл~говњстя'тъ. и^ вся` ѓ^вца кљ=да'рьскїя съберђтся тебњ, и^ ѓ%вни навеѓ%џ#стїи прїидђтъ
тебњ`. и^ възнесе'тся прїа'тная на жерто'вникъ
мои, и^ до'мъ мл~тви мое^я просла'вится” Нњцїи
же ја%ко ѓ%блацы пловђтъ, и^ ја%ко голђби съ
пте'нцы (свои^ми). Мене ѓ%строви жда'ша, и^ корабли
џарсиTстїи. въ пе'рвыхъ привести ча'да твоя`
и^здале'ча, и^ сребро` и^ зла'то с ни'ми. и^мени ради
гн~я ст~го (-)5 и%мже ст~ыи і^и^л~евъ сла'венъ е^сть. И$
съзи'ждђтъ сн~ове и^норо'днїи стњны твоя`, и^
цр~їе и^хъ слђжи'ти бђдTђ тебњ`. за гнњ'въ б^о
мои поразиX т^я, и^ млsти ради възлюбиX т^я.
*и^ эTвер#зTђся вра'та твоя` прsно, дн~ь и^ но'щъ
не затво'ряTся, въвести` к тебњ` си'лђ стра'нъ,
и^ цр~и [и^хъ]6 ведо'ми. ја^зы'цы б^о и^ цр~їе и^же
а^ще не порабо'таютъ т^и, поги'бнђтъ. и^ ја^зы'ци
запђстњ'нїемъ запђстњ'ютъ” И$ сла'ва лива'нова к
тебњ прїидетъ, кљ=пари'сомъ и^ пе'вгомъ и^ ке'дромъ въкђпњ просла'вити мњ'сто ст~ое мое. и^
по'идђтъ к тебњ боя'щеся сн~ове смири'вшиX т^я,
и^ прогнњва'вшиX т^я. и^ нарече'шися граD гн~ь
сїѓ'нъ, ст~го і^и^л~ева. за е^же бы'ти т^и ѓ^ста'вленђ и^
възненави'дњнђ, и^ не бњ` помага'ющаго [т^и]7”
И$ положђ т^я въ ра'дость вњ'чнђю, [и^]8 весе'лїе
ро'дъ ро'домъ. и^ пос#се'ши мле'ко стра'ньско, и^ бо
гаTство цр~еи снњ'си. и^ разђмњ'еши ја%ко аZ г~ь сп~сая'и
т^я, і^ и^збавля'аи т^я (ст~ыи)9 і^и^л~евъ” И$ въ
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ріка, прийде з люттю. 20 *І задля Сіону прийде Той, хто визволяє, і Він
відверне безчестя від Якова. 21 Це ж
їм від мене завіт, – сказав Господь.
Мій дух, який є в тобі, і слова, які Я
дав в твої уста, не забракнуть з твоїх
уст і з уст твого племені віднині і навіки, бо Господь промовив.

рим. 11

Глава 60
1 Просвічуйся! Просвічуйся, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, і
слава господня засяяла на тобі! 2 Ось
темрява покриє землю – і морок на
народах. А в тобі з’явиться Господь, і
його слава з’явиться на тобі. 3 І підуть царі в твоєму світлі і царі в світлості твого сіяння. 4 *Підніми довкруги свої очі і поглянь на твоїх зібраних дітей – ось всі твої сини прийшли здалека і твої дочки будуть несені на раменах. 5 Тоді побачиш і зрадієш, і злякаєшся і жахнешся серцем,
бо до тебе повернеться морське багатство і країни народів. І прийдуть до
тебе 6 стада верблюдів, і покриють
тебе мадіямові і ґефарські верблюди.
Всі з Сави прийдуть, несучи золото, і
принесуть білий ладан, і благовіститимуть спасіння від Господа. 7 І
до тебе зберуться всі кидарські вівці,
і до тебе прийдуть навеотські барани.
І принесене буде прийнятне на моєму
жертовнику, і дім моєї молитви прославиться. 8 Деякі ж пливуть як хмари і як голубки зі своїми пташенятами. 9 Мене очікували острови і тарсійські кораблі між першими, щоб
привезти твоїх дітей здалека і срібло
і золото з ними. Через ім’я господнього святого, яким Святий ізраїльський є славним. 10 І сини-чужинці
збудують твої стіни, і їхні царі будуть тобі служити. Бо через мій гнів
Я тебе побив і через милосердя Я тебе полюбив. 11 *І твої брами відкриються завжди, вдень і вночі не замкнуться, щоб ввести до тебе силу
країн, і приведуть їхніх царів. 12 Бо
народи і царі, які лиш тобі не послужать, згинуть, і народи запустіють запустінням. 13 І ливанова слава
прийде до тебе разом з кипарисом, і
певком, і кедром, щоб прославити
моє святе місто. 14 І підуть до тебе
ті, що бояться, сини тих, що тебе
впокоряли і тебе розгнівили, і назвешся: Сіон – Господнє Місто, Святого ізраїльського. 15 Тому що ти
був покинутим і зненавидженим, і не
було для тебе помічника, то поставлю тебе на вічну радість і веселістю
родів і родів. 16 І ссатимеш чуже молоко, і з’їси багатство царів, і пізнаєш, що Я – Господь, що тебе спасає і
тебе визволяє, Святий ізраїльський.

вищ. 49

апо. 21

60,17

апо. 12
і 22

17 І замість міді принесу тобі золото,
і замість заліза принесу тобі срібло, і
замість дерева принесу тобі мідь, і
замість каміння залізо. І дам твоїх
князів в мирі і твоїх суддів в праведності. 18 І не почується після цього
неправедність у твоїй землі, ані розбиття, ані труд у твоїх границях, але
назветься: Спасіння – твої мури, і
твої брами – Хвала. 19 *І не буде тобі
сонце за світло вдень, ані сіяння місяця не освітить тебе вночі, але Господь буде тобі вічним світлом і Бог –
тобі слава. 20 Бо сонце тобі не зайде і
місяць не зникне, бо Господь буде
тобі вічним світлом, і дні твого плачу
наповняться, 21 і ввесь твій народ –
праведний, і на віки успадкують землю, зберігаючи насаджене на славу
діла їхніх рук. 22 Безчесний стане тисячами, і найменший стане великою
країною. Я – Господь! В часі їх
зберу.

Глава 61
лук. 4

мат. 5
лук. 6

вищ. 58

1 Дух *господній на мені. Через це
помазав мене, послав мене благовістити бідним, вилікувати розбитих
серцем, проповідувати полоненим
прощення і сліпим прозріння, 2 назвати прийнятний господній рік і день
віддачі, *щоб потішити всіх, що плачуть, 3 дати тим, що плачуть в Сіоні,
славу замість попелу, намащення радості голодним, прикрасу слави замість духа слабості. І назвуться: Роди
праведності, Господнє насадження на
славу. 4 *І вічні пустині будуть забудовані. Найскорше вони піднімуть
запустілі місця, обновлять міста опустілі на роди. 5 І прийдуть чужинці, що пастимуть твої вівці, і чужинці
– твої орачі і виноградарі. 6 Ви ж назветеся господніми священиками і божими слугами. Силу народів поїсьте,
їхнім багатством будете здивовані. 7
Так свою землю вдруге успадкують і
вічну радість над їхньою головою. 8
Бо Я є Господь, що любить праведність і ненавидить грабунки з неправедності. І дам їхній труд праведним,
і вічний завіт укладу з ними. 9 В
народах знаним буде їхнє плем’я і
їхні внуки – поміж людьми. І кожний, хто їх бачить, пізнає їх, бо вони
є Богом благословенне насіння, 10 і
радістю зрадіють в Господі. Хай зрадіє моя душа в Господі, бо він зодягнув мене одягом спасіння і зодягнув мене одежею радості! Як на
жениха, поклав на мене вінець і, як
невістку, мене прикрасив красою. 11
Як земля, що видає свою квітку, як
город, що вирощує своє насіння, так
засяє Господь праведністю і радістю
перед всіма країнами!
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мњди мњ'сто принесђтъ т^и зла'то, [и^]10 в желњ'за мњсто принесђтъ т^и сребро`. (и^)11 въ дре'ва
мњ'сто принесђтъ т^и мњ'дь, (и^)12 в ка'менїя
мњ'сто желњ'зо” И$ вда'мъ кня'ѕя твоя` в# ми'ръ, и^
(сђдїя)13 твоя` въ пра'вдђ. и^ не ё^слы'шится посеM непра'вда въ земли` твое'и, ни съкрђше'нїе ни
трђдъ въ предњ'лехъ твоиX. н^о прозовеTся сп~се'нїе
забра'ла твоа, и^ вра'та твоя` хвала`. *и^ не бђ'детъ тебњ` слн~це на свњтъ дн~їю, ни просїя'нїе
лђны просвњтиT тебњ но'щїю. н^о бђ'детъ тебњ`
г~ь свњтъ вњ'чныи, и^ б~ъ сла'ва тебњ. не за'идеT б^о
слн~це тебњ, и^ лђна` [-]14 не ѓ^скђдњ'етъ. бђдеT б^о
г~ъ тебњ свњтъ вњ'чныи” И$ напоlнятся дн~їе
рыда'нїя твое^го, и^ лю'дїе твои вси правди'ви, и^
въ вњ'къ причастя'тъ зе'млю” снаб#жа'юще
са'дъ дњ'ло рђ'кђ [и^хъ]15 въ сла'вђ. хђдыи
бђ'детъ в ты'сяща, и^ мнїи [бђ'дет#]16 въ
странђ вели'кђ. а^зъ г~ь по вре'мени съберђ я&”

а^покаl в~і
и^ к~в

Глvа, ћEа”
х~ъ *гн~ь на мнњ`, е^гоже ради помаза
м^я. бл~говњсти'ти ни'щимъ посла` м^я,
и^сцњли'ти съкрђше'ныя срDцеM” проповњ'дати плњн#никомъ проще'нїе, и^ слњпы'мъ
прозре'нїе” нарещи лњто гн~е бл~гои^зволе'но, и^ дн~ь
възда'нїя. *ё^тњшити вся` пла'чющаа, да'ти
пла'чющиM сїѓ'на сла'вђ въ мњ'сто пе'пела, пома'занїе весе'лїя [а^лчющимъ]1, ё^краше'нїа сла'вњ
за дх~ъ ё^ны'нїя. и^ нарекTђся ро'дове пра'вды,
насаже'нїе гн~е въ сла'вђ. *и^ съзи'ждђтся пђсты'ня вњчныя, запђстњ'вшїя пре'же възDви'гнђтъ, (-)2 ѓ^бно'вятъ гра'ды [-]3 ѓ^пђстњвшая в
ро'ды” И$ прїидђтъ и^нороDнїи пасђще ѓ%вца твоя, і^
и^ноплеме'нницы ратаи (твои), и^ винограDницы. вы
же (наречетеся жерцы` гн~и)4, [и^]5 слђ'ги бж~їя.
крњ'пость ја^зы'къ поја%сте, въ бога'т#ствњ и^хъ
ё^диви'теся. си'це (зе'млю (свою`) втори'цею наслњдяT)6, и^ весе'лїе вњ'чное наD главою и^хъ” Аz б^о
е^смь г~ь любя'и пра'вдђ, и^ ненавидя'и грабле'нїя эT непра'вды. и^ да'мъ трDђ и^хъ правди'вымъ, и^ завTњ вњче'нъ завњща'ю и^мъ. (-)7 позна'ется въ ја^зы'цњхъ (племя`)8 и^хъ, и^ внђцы
и^хъ [посреди людїи]9. [и^]10 вся'къ видя'и я&
позна'етъ я&, ја%ко сїи сђть сњмя блsвно эT
б~а” и^ ра'достїю възра'дђются ѓ^ г~и” да възра'дђется дш~а моя` ѓ^ г~и, ѓ^блече бо м^я въ ри'зђ сп~сенїа, и^ ѓ^де'жею весе'лїя [ѓ^дњя м^я]11. ја%ко
на жени'ха възложи на' мя вњне'ць, и^ ја%ко невњ'стђ ё^краси м^я ё^тва'рїю. (-)12 ја%ко земля`
растя'щїя цвњтъ свои, (-)13 ја%ко вертогра'дъ
сњмена` своя [прозяба'я]14. та'ко просїя'етъ г~ь
пра'вдђ, и^ весе'лїе преD всњми странами”
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Глvа, ћEв”

выj н~з

захаr џ~
маg к~а
і^ѓ^аn в~і

їѓ'на ради не премолъчю, (-)1 і^ерsли'ма
ради не попђщђ. до'н#деже ё^бо и^зы'идеT
ја%ко свњтъ пра'вда моа`, (и^ сп~се'мое)2 ја%ко свњти'ло раж#жеTся” И$ ё%зрятъ ја^зы'цы
пра'вдђ твою`, и^ цр~їе сла'вђ твою`. и^ прозовђтъ
т^я и%менемъ (-)3 но'воM, е^же г~ь и^менђеT е&. и^ бђ'деши вњнецъ доброты` въ рђцњ гн~и, и^ глави'зна црsтвїя въ рђцњ б~а твое^го. и^ не прозове'шися късемђ` ѓ^ста'вленъ, и^ земля` твоа`
ктомђ` не нарече'тся пђста. тебњ` б^о прозовеTся во'ля моа`, (а^)4 земля` твоа` вселен#ная. и^ ја%ко живы'и ю%ноша съ дв~ою, та'ко воZживђтъ
сн~ове твои` с тобо'ю” И$ бђ'детъ ја%коже ра'дђеTся
жени'хъ ѓ^ невњсте, та'коже възра'дђется г~ь ѓ^
тебњ`. (-)5 на стњнаX твоиX і^ерsли'ме приставихъ
стра'жа ве'сь дн~ь и^ вс^ю но'щь, и^же до коnца не
премоlкнђтъ помина'юще г~а. нњсть б^о къ
ва'мъ подо'бенъ, а^ще и^с#пра'виши и^ сътвориши
і^ерsли'ме непрезорьство на' земли” Кля'тся г~ь
десни'цею свое'ю, и^ крњ'постїю мы'ш#ца свое'я. а^ще ктомђ` эTда'мъ пшени'цђ твою` и^ пи'щђ
твою` врагомъ твои^мъ. и^ а^ще ктомђ и^спїютъ (вино` твое сн~ве чю'ждїи)6, ѓ^ нем#же трђди'лъся е^си. н^о събира'ющеи и^зъја%дяT е&, и^ похва'лятъ г~а. и^ е'млющеи и^спїютъ е& въ (стаяX)7 ст~ыхъ мои^хъ” *И$дњте вра'ты мои'ми, и^
пђть сътвори'те лю'демъ мои^мъ. и^ ка'менїе
е^же на пђти` раз#мещњте, (и^) въздви'гнњте зна'менїе въ страны`. се` б^о г~ь [слы'шAно сътвори]8
до конца` земли`. *рцњте дще'ри сїѓ'новњ, с^е сп~ситель тво'и гря'детъ, и^мы'и съ собо'ю м#здђ,
и^ дњ'ло преD лицемъ своиM. и^ прозовеT я& лю'ди
ст~ы, и^зба'влены гм~ъ. тыy прозове'шися възыска'нъ гра'дъ, и^ не ѓ^ста'вленъ”
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а^покаl џ~і

выj л~д

т^о се'и прише'дыи эT [е^дема]1, чрьвле'ны
ры'зы [е^го]2 эT восо'ра. се'и кра'сенъ въ ё^творе'нїи ѕњ'ло съ крњпостїю. а^зъ гл~яи
пра'вдђ, и^ сђд# спsнїа. *почто` чрьвлены
ры'зы твоя`, и^ ѓ^де'жда твоа` ја%ко и^з#гнеTшаго в#
ти'сцњ, и^спо'лнена гнетњнїя. и^ эT ја^зы'къ
нњсть мђ'жа со мно'ю, и^ попрахъ я& ја%ростїю,
и^ сътро'хъ я& ја%ко пр'ьсть и^ сведо'хъ кровь и^хъ
въ землю” *дн~ь б^о эTданїя прїиде на ни'хъ,
и^ лњто и^збавленїя пристђпи'ло е^сть. (-)3 възрњх#, и^ не бы'сть ни е^ді'ного же помоuника. и^
помы'слихъ, и^ никто'же не поDя. і^ и^зба'ви я&
мы'ш#ца моя`, и^ ја%рость моа` настђпи` на' ня.
и^ попраX я& гнњ'вомъ мои^мъ, и^ сведо'хъ кро'вь иX
1171

Глава 62
1 Через Сіон не замовчу! Через
Єрусалим не попущу! Отже, aж доки
моя праведність не вийде як світло і
те, що спасається, загориться як світило. 2 І народи побачать твою праведність і царі – твою славу, і назвуть
тебе новим іменем, яким Господь його назве. 3 І будеш вінцем краси в
господній руці і вінцем царства в
руці твого Бога. 4 І більше не назвешся: Оставлена. І твоя земля більше не назветься пустою. Бо тобі назветься моя воля, а твоя земля вселенною. 5 І так як живе молодий з дівчиною, так житимуть твої сини з тобою. І буде, що так як радіє жених
невістою, так зрадіє тобою Господь.
6 На твоїх стінах, Єрусалиме, я поставив сторож цілий день і цілу ніч,
які до кінця не замовкнуть, згадуючи
Господа. 7 Бо немає подібного до
вас. Якщо випрямиш і поводитимешся, Єрусалиме, негордо на землі, – 8
поклявся Господь своєю правицею і
силою свого рамена, – якщо ще
віддам твою пшеницю і твою їжу
твоїм ворогам і якщо ще синичужинці питимуть твоє вино, над
яким ти натрудився. 9 Але ті, що
збирають, їстимуть його і похвалять
Господа, і ті, що збирають, питимуть
його в моїх святому святих. 10 *Ідіть
моїми брамами, і зробіть дорогу моєму народові, і розкиньте каміння,
що на дорозі, і підніміть знак для
країн. 11 Ось бо Господь дав чути аж
до кінця землі. *Скажіть сіонській
дочці: Ось твій спаситель приходить,
маючи з собою винагороду і діло
перед своїм лицем. 12 І Він назве
його святим народом, викупленим
Господом. Ти назвешся бажаним містом і непокинутим.

вищ. 57
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Глава 63
1 Хто цей, що прийшов з Едему,
його одіж червона з Восору. Він дуже гарний в одежі зі силою. Я говорю
правду і суд спасіння. 2 *Чому твоя
одіж червона і твоя одіж наче витиснене в точилі, 3 повне витисненого? І
з народів немає чоловіка зі мною, і я
їх потоптав в гніві, і я їх розбив як
землю і звів їхню кров до землі. 4
*Бо на них прийшов день віддачі і
приступив рік викупу. 5 Я поглянув –
і не було ні одного помічника. І Я подумав, і ніхто не підняв. І їх визволило моє рамено, і мій гнів наступив
на них. 6 І Я їх потоптав моїм гнівом
і звів їхню кров до землі. 7 Я згадав
господнє милосердя і господні звичаї
в усьому, в чому ж Господь нам від-
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дає. Господь добрий суддя ізраїльському домові, віддає нам за своїм милосердям і за множеством його праведності. 8 І сказав: Отже, мій народ
– діти. Не будуть відкинуті. І Він
став їм на спасіння 9 з усякого болю.
Не посередник ані ангел, але сам
Господь їх спас, тому що їх любить і
їх щадить. Він їх визволив, і підвів їх,
і підняв їх на всі дні віку. 10 Вони ж
не підкорилися і розгнівили його святий дух. І Він повернувся їм на ворожнечу, воював проти них. 11 І я
згадав вічні дні, що *Він вивів з землі
пастиря своїх овець. Де є Той, хто
поставив в них святий дух 12 і що
вивів Мойсея правицею – раменом
його слави? Вода згусла від його
лиця, щоб Йому зробити вічне ім’я.
13 І Він провів їх через безодню, як
коня через пустиню, і вони більше не
були струджені 14 і були як скотина
на полі. Зійшов дух від Господа і їх
наставив. Так Ти повів свій народ,
щоб Тобі самому зробити славне
ім’я. 15 *Повернися з неба і поглянь
з твого святого дому і слави. Де є
твоя ревність і твоя сила? Де є
множество твого милосердя і твоїх
щедростей, що Ти нам стерпів? 16 Бо
Ти є наш батько. Авраам нас не
пізнав, Ізраїль нас не пізнав, але Ти,
Господи, наш батько від початку, і
твоє ім’я є на нас. 17 Чому Ти дав
нам відхилитися, Господи, з твоєї
дороги і твердими вчинив наші
серця, так щоб ми Тебе не боялися?
Повернися через твоїх рабів і через
племена твого насліддя, 18 щоб хоч
трохи ми успадкували твою святу
гору. Наші противники потоптали
твою святиню. 19 Ми були як від
початку, коли Ти нами не володів, ані
на нас не було названо твоє ім’я.

въ зе'млю” млsть гн~ю помянђхъ (и^) нра'вы гн~я
въ всемъ, в них# же г~ь намъ эTда'етъ” Гь~ сђдїи бл~гъ до'мђ і^и^л~евђ. эTда'етъ намъ по млsти свое'и, и^ по мно'жествђ пра'вды е^го. и^ рече,
ё^бо лю'дїе мои` ча'да не бђдTђ эTвръжени. и^ бы'сть
и^мъ на сп~се'нїе эT вся'коя печа'ли” Ни (ходата'и)4
н^и а^гг~лъ, н^о саM г~ь сп~се я&. зане` лю'биT и^хъ и^
щади'тъ иX. то'и я& е^сть и^зба'вилъ, и^ поDја%лъ
я&, и^ възнеслъ я& въ вся` дн~и вњка. тїи же
не покори'шаs и^ разгнњ'ваша дх~ъ ст~ыи е^го. и^
ѓ^брати'ся и^мъ на враждђ, [-]5 то'и вое^ва на'
ня. и^ помянђ дни` вњчныя” *Възведыи эT
земля` пасты'ря ѓ%вцаM [своиM]6” гдњ е^сть в#ложи'выи в ниX дх~ъ ст~ыи, (и^) възведы'и десни'цею
мољ=сїа, мы'ш#цею сла'вы е^го. ё^крњпњ вода` эT
лицA е^мђ, сътворити е^мђ и%мя вњчно. [и^]7 проведе иX с#квоѕњ безнDђ, ја%ко коня` с#квоѕњ пђсты'ня, и^ ё^ не трђди'шаs, и^ ја%ко скоты по' полю.
сниде дх~ъ эT г~а и^ настави и^хъ. та'ко проведе
люd своя` сътвори'ти тебњ` само'мђ и%мя сла'вно” *Э$брати'ся эT нб~си, и^ ви'жDь эT до'мђ
ст~го свое^го и^ сла'вы. гдњ` е^сть ре'вность твоя`,
и^ крњ'пость твоя`. гдњ` е^сть мно'жество млsти твое'я, и^ щедротъ твои^хъ, ја%ко претръпњ намъ. ты` б^о [е^си эTц~ъ на'ш#]8, (-)9 а^врааM не
ё^вњдњ на'съ, (-)10 і^и^л~ь не позна` наs. н^о ты` г~и
эTц~ъ наj (-)11 и^спе'рва, (і^) и%мя твое на на'съ
е^сть” чт^о ё^клони'лъ е^си на'съ г~и эT пђти твое^го,
(и^) ѓ^жести'лъ е^си [срDца на'ша]12 ја%ко не боя'тися
тебе” Э$брати'ся ра'бъ твоиX ради, и^ племенъ
достоа'нїя твое^го. да поне ма'ло наслњ'димъ
горы ст~ыя твое'я. проти'вницы на'ши попра'шA
ст~ыню твою. быхомъ ја%ко и^спе'рва е^гда` не владњ
на'ми, ни'же б^њ наречен#но и%мя твое на на'съ”

Глава 64
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Якщо відкриєш небо, гори від Тебе одержать тремтіння і розтають,
64,1 так як тане віск від лиця вогню. І
вогонь спалить твоїх противників, і
господнє ім’я буде явним між ворогами, народи стривожаться від твого
лиця. 2 Коли Ти зробиш славне,
тремтіння від тебе охопить гори. 3
*Від віку ми не почули ані наші очі
не побачили Бога, за винятком тебе, і
твої діла, які Ти зробиш тим, що Тебе
очікують. 4 Бо милосердя зустріне
тих, що чинять праведне, і вони згадають твої дороги. Ось Ти розгнівався, і ми згрішили. Через це ми були
обмануті 5 і всі ми стали як нечисті,
як нечиста шмата – вся наша праведність. І ми опали як листя через наше
беззаконня, наче нас забрав вітер. 6 І
немає того, що прикликує твоє ім’я, і

ще эTвръзеши нб~о, трепеT прїимђтъ эT
тебе го'ры. і^ и^ста'ются, ја%ко (та'етъ
во'скъ эT лица` эTгню`)1. и^ пож#жеT ѓ%гнь
сђпоста'ты [твоя`]2, и^ јавњ бђ'деT и%мя
гн~е въ сопроти'вныX. эT лица твое^го ја%зы'цы
възмђтяTся. е^гда` сътвориши сла'внаа, трепетъ прїимђтъ эT тебе` го'ры. *эT вњка не
слы'шахомъ, ниже ѓ%чи на'ши ви'дњша б~а ра'звњ
тебе. и^ дњла` твоа` ја%же сътвори'ши тръпя'щим# [т^я]3. млsть б^о сря'щетъ творящиX
пра'вдђ, и^ пђти` твоа` помянђт#” Се т^ы
раз#гнњ'вася, и^ м^ы съгрњшихомъ. сего ради
прельсти'хомся, и^ бы'хомъ ја^ко нечи'сти вс^и
мы, ја%ко по'ртъ нечи'стъ, вс^я пра'вда на'ша.
и^ ѓ^падо'хомъ ја%ко ли'ствїе, безако'нїя ради на'шего, ја^ко вњтръ прїяT на'съ. и^ нњсть призы1172
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ва'ющаго и%мя твое, и^ помянђ н^ы поDя'ти
т^я. ја^ко эTврати лице` свое эT на'съ, и^ преда'сть н^ы безако'нїя ради на'шего” И$ нн~њ г~и
эTц~ъ нашъ е^си т^ы, мы' же бе'рнїе, дњ'ло рђкђ
твое'ю вси` [м^ы]4. *не прогнњва'ися на' ны ѕњло`,
и^ не (помяни во вре'мя)5 безако'нїи на'шихъ. и^
нн~њ призри ја%ко лю'дїе твои` вси м^ы” ГраD ст~го
твое^го быs пђстъ сїѓ^нъ ја^ко (и^) пђстъ
бы'сть і^ерsли'мъ на прокля'тїе. до'мъ ст~ыи
на'шъ и^ сла'ва ю^же блsви'ша эTц~ы на'ши, бы'сть
ѓ^гнемъ пож#жена, и^ вся` сла'вная падо'шася. и^
ѓ^ всемъ (г~и семъ претръпњ)6 и^ премоlча`, и^
смири н^ы ѕњ'ло”
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вле'нъ* бы'хъ не и'щђщимъ мене`, ѓ^брњто'хся не вопраша'ющимъ ѓ^ мнњ. реко'хъ с^е е^смь, странњ, и^же не призва'ша
и'мени мое^го. простро'хъ рђцњ свои` весь
дн~ь, к лю'демъ не покаря'ющимся, и^ проти'вђ
гл~ющемъ. и^же не ходи'ша пђте'мъ и%стин#нымъ, н^о въ слњдъ грњхъ свои^хъ” Лю'дїе сїи
раз#гнњвающеи (-)1 преD (лицемъ мои^мъ)2 прsно,
тїи требы кладяхђ въ ѓ^гра'дњхъ, и^ кадяхђ въ чре'пњхъ бњсомъ и'хже нњсть. и^ въ гро'бњхъ и^ в пеще'рахъ лежа'тъ со'нїи ради, и^же
ја^дя'тъ мя'са свина'я, и^ ю'хи требъ, ѓ^скверне'ни
(сосђди и^хъ вси`)3. и^же гл~ютъ, эTи^ди` эT мене`
(и^) не прикосни'ся мнњ`, ја%ко чи'стъ е^смь. се` ды'мъ
ја%рости моея, ѓ'гнь гори'тъ в неM вся` дн~и. с^е
пи'шется предо мно'ю. не ё^моlчю дон#деже эTда'мъ в нњдра и^мъ грњхи` и^хъ, и^ (грњхи`) эTц~ъ иX,
гл~етъ г~ь. и^же кажда'хђ на гора'хъ, и^ на холмXњ
ё^кори'ша мя. эTда'мъ дњлеса и^хъ в нњдра и^мъ”
Та'ко гл~етъ г~ь. и^мже ѓ^бразомъ ѓбрњта'ется
зеrно на гро'знњ. и^ рекђт#, не погђби` е^го, ја%ко
блsвенїе е^сть в неM. та'ко сътворю` слђжа'щаго
м^и ра'ди, (и^) не и'мамъ погђби'ти сего ради
всњхъ. і^ и^зведђ е^же и^зъ і^а'кова (племя`)4, і^ и^же
и^зъ і^ё'ды. и^ наслњдятъ горђ` ст~ђю мою, и^
причастя'тъ и^збраннїи мои` и^ раби` мои`, и^
вселя'тся т^ђ. и^ бђдђтъ в# дђбра'вњ ѓ^гра'ды
ста'домъ, и^ де'брь а^хор#ская въ поко'ище говя'доM людїи моих#, и^же в#зыска'ша мене” Вы' же
ѓ^ста'вившеи м^я, и^ забы'вшей горђ ст~ђю мою.
и^ готоваю^щеи [бњсоM]5 трапе'зђ, и^сполня'юще
кђми'ромъ растворе'нїя. а^зъ преда'мъ ва'съ въ
ѓ^рђжїе, вси` в^ы сњче'нїеM падете`” *ЈА/ко зва'хъ
васъ и^ не послђшасте, гл~ахъ и^ преслђшасте.
и^ сътвори'сте лђка'вое предо мно'ю, и^ егоже не
въсхотњхъ и^зво'листе” *Сего ради тако гл~етъ
г~ь. с^е рабо'тающеи ми наја^дяTся, вы' же въ1173

Ти нас згадав, щоб ми Тебе підняли.
Бо Ти відвернув від нас твоє лице і
видав нас через наші беззаконня. 7 І
тепер, Господи, Ти є нашим батьком,
ми ж глина, всі ми діло твоїх рук. 8
*Не розгнівайся дуже на нас і не
згадай в часі наших беззаконь. І тепер поглянь, бо всі ми твій народ. 9
Місто твого святого стало пустим –
Сіон, як і пусткою став Єрусалим на
прокляття. 10 Наш святий дім і слава,
яку поблагословили наші батьки, була спалена вогнем, і все славне упало. 11 І на цьому всьому, Господи, Ти
стримався і замовк, і нас дуже упокорив.

пс. 78

Глава 65
1 *Я став явним тим, що мене не
шукали, знайдений тими, що не питали про мене. Я сказав: Ось я є, країні,
яка не прикликала моє ім’я. 2 Я простягнув свої руки цілий день до непокірного і бунтівничого народу, який не пішов праведною дорогою, але в за своїми гріхами. 3 Це народ,
що постійно гнівив перед моїм лицем, вони приносили жертви в городах і приносили ладан в черепках бісам, яких немає, 4 і лежать в гробах і
в печерах задля снів; вони їдять свинське м’ясо і юшку жертов, увесь їхній посуд осквернений. 5 Вони говорять: Відійди від мене і не доторкайся до мене, бо є я чистим. Ось дим
мого гніву, вогонь горить в ньому всі
дні. 6 Ось написано переді мною: Не
замовчу, аж доки не віддам в їхній
подолок 7 їхні гріхи і гріхи їхніх
батьків, – говорить Господь їм, що
ладан приносили на горах, – і зневажили Мене на горбах, віддам їхні
діла їм у подолок. 8 Так говорить
Господь: Так як зерно знаходиться в
гроні, і скажуть: Не знищ його, бо в
ньому є благословення. Таким зроблю того, що служить мені, і задля
цього не знищу всіх; 9 і виведу Якова
з плем’я і з Юди, і успадкують мою
святу гору; і успадкують мої вибрані
і мої раби, і там поселяться. 10 І в
лісі будуть огорожі стадам і ахорська
долина на спочинок скотині мого
народу, які за мною шукали. 11 Ви ж
ті, що мене покинули, і забули мою
святу гору, і приготували бісам стіл,
наповняючи напитки кумирам. 12 Я
передам вас зброї, всі ви впадете в
різанині, *оскільки Я до вас кликав –
і не ви послухалися, Я говорив – і ви
не послухали, і зробили лукаве переді мною, і вибрали те, що Я непобажав. 13 *Через це так говорить Господь: Ось ті, що Мені служать, наїдяться, ви ж голодуватимете. Ось ті,
що Мені служать, питимуть досхочу,
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ви ж будете спрагнені. Ось ті, що
Мені служать, зрадіють, ви ж завстидаєтеся. 14 Ось ті, що Мені служать, розвеселяться в радості серця, ви ж закричите в болі вашого
серця і заридаєте від побиття духа.
15 Бо ваше ім’я залишиться для насичення моїм вибраним, а вас вигубить Господь. А тим, що Йому служать, буде назване нове ім’я, 16 яке
поблагословиться на землі. Бо поблагословлять правдивого Бога, і ті,
що клянуться на землі, клястимуться правдивим Богом. Бо вони забудуть їхній раніший біль, і не зійде
їм на серце. 17 *Бо буде нове небо і
нова земля, і не згадають попереднє, і не зійде на їхнє серце, 18 але
радість і веселість знайдуть в ній.
Бо ось я роблю веселість Єрусалимові і моєму народові радість. 19 І
Я буду веселістю для Єрусалиму, і
розвеселюся моїм народом, і більше в ньому не почується голос плачу ані голос крику. 20 І не буде там
дитини ані старого, який не виповнить своїх років. Бо молодий буде
столітнім, а грішник, що вмирає,
буде столітнім і буде проклятим. 21
І збудують доми, і поселяться, і насадять виноградники, і вони їстимуть їхній врожай. 22 І не збудують, а інші поселяться, і не насадять, а інші їстимуть. Бо під ним діла мого народу будуть дерева життя, вони постаріються від їхніх трудів. 23 І мої вибрані не трудитимуться намарно і не народять дітей
на прокляття, бо є плем’ям благословенним Богом, і їхні внуки будуть з ними. 24 *І буде, що раніше
ніж вони закричать, я їх вислухаю,
ще як вони говорять, скажу: Що є?
25 *Тоді вовки і ягнята пастимуться разом і лев, як віл, їстиме полову, змія землю – як хліб. Не шкодитимуть, ані не пошкодять на моїй
святій горі, – говорить Господь.

Глава 66
1 *Так говорить Господь: Небо –
мій престіл, а земля – підніжжя
моїх ніг. Який дім мені збудуєте?
Чи яке місце мого спочинку? 2 Бо
все створила моя рука, і це все моє,
– говорить Господь. І на кого погляну, хіба не на впокореного і мовчазного, і того, що тремтить перед
моїми словами. 3 *А беззаконний,
що жертвує теля, як той, що вбиває
пса. І хто приносить пшеничні крупи, як той, що приносить свинську
кров, хто дає білий ладан на пам’ять, як той, що хулить. Бо ці вибрали свої дороги і свої гидоти, яких
забажала їхня душа, 4 і я виберу їх-
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за'лчете. с^е рабо'таю^щеи ми напїются, вы' же
въжа'жDете. с^е работающеи ми възра'дђюTся вы'
же посрамитеся. с^е рабо'тающеи ми възвеселя'тся въ весе'лїи [срDца]6, вы' же възопїете въ
бо'лезни срDца ва'шего, и^ эT съкрђше'нїя дх~ђ въспла'четеся. ѓ^ста'нетъ б^о и%мя ва'ше въ насыще'нїе и^з#бра'ннымъ мои^мъ, ва'съ же и^збїетъ
г~ь” Рабо'тающиM же е^мђ прозове'тся и'мя но'во.
е^же блsвится на земли`, блsвятъ б^о б~а и^стин#на. и^ кленђщеися на земли`, кленђтся
бм~ъ и%стин#нымъ. забђдђтъ б^о печа'ль свою
прьвђю, и^ не възы'идетъ и^мъ на срDце” *Бђ'деT б^о
нб~о но'во, и^ земля` но'ва, и^ не помянђтъ прьвыхъ. (и^) не възы'идетъ [на срDце и^хъ]7, н^о ра'дость и^ весе'лїе ѓ^бря'щTђ на не'и” ЈА/ко с^е а^зъ
творю` і^ерsли'мђ весе'лїе, и^ лю'демъ мои^мъ ра'дость. и^ весе'лїе бђдђ къ і^ерsли'мђ, и^ възра'дђюся ѓ^ лю'дехъ мои^хъ. и^ ксемђ не ё^слы'шится
в немъ гла'съ пла'ча, ни гласъ во'пля. и^ не бђдет# т^ђ младе'нецъ ни ста'рецъ, и^же не наплънитъ (лњтъ)8 свои^хъ, бђдеT б^о ю'ныи ста
лњтъ, ё^мира'яи же грњшникъ ста лњтъ. и^
про'клятъ бђдетъ” И$ съградя'тъ домы`, и^ [-]9
вселя'тся. и^ насадяT виногра'ды, и^ тїи и^зъја^дяT жита` и^хъ, и^ не соградя'тъ, (-)10 и^ни вселяTся. и^ не наса'дятъ, і^ и^ни и^зъја^дя'т#” (Под
ниM б^о дре'ва животнаго бђдђтъ людїи моиX)11
дњлеса`, трђдъ свои^хъ ѓ^бет#шаT. (і^)12 и^збра'ннїи
мои` не трђдятся воTще и^ не поро'дятъ ча'дъ
на прокля'тїе. ја%ко (племя`)13 блsвено е^сть бм~ъ,
[и^ внђцы и^хъ с ни'ми бђдђтъ]14. *и^ бђдетъ
преже възва'нїя и^хъ, а^зъ послђшаю и^хъ. е^ще
гл~ещемъ и^м#, рекђ что е^сть” *Тогда` во'лци и^
а'гньцы напасђтся вкђпњ, и^ ле'въ ја%ко во'лъ
и^з#зо'блетъ плњвы. змїя` (-)15 зе'млю ја%ко хлњбъ.
не вредя'тъ ни и^сказяT въ горњ` ст~њи моеи,
гл~етъ г~ь”

в~ пеTр г~
а^покаl к~

ўлоM л~а

выj а~і

Глvа, ћEѕ”
ако* гл~етъ г~ь, нб~о [прsтлъ мои]1, а^ земля` поDно'жїе но'гђ моею. кїи хра'мъ съгради'те м^и, и^л^и кое мњсто поко'ища мое^го. вс^е б^о [-]2 сътвори` рђка` моя, и^ (с^е)
е^сть (все` мое)3, гл~етъ г~ь” И$ на кого възрю`, н^о
на кро'ткаго и^ молчали'ваго, и^ трепе'щђщаго словесъ моиX. *безако'нниk же закала'яи [-]4 телець,
ја%ко ё^бива'яи ўа`” (И$)5 принося'и крђпы` пшеничны ја%ко кро'вь свиню. даяй џимїамъ бњлъ на
па'мять, ја%ко (и^) хђля'и” (Сїи б^о)6 и^з#бра'ша пђти` своя, и^ ѓ^гнђше'нїя и^хъ ја%же дш~а иX и^зво'ли. и^ а^зъ съберђ рђга'нїя и^хъ, и^ грњхи` [и^хъ]7
эTда'мъ и^мъ. *ја^ко възва'хъ я& и^ не послђша1174

дњаn з~

д~ е%зрdа а~

приT а~
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ша мене, гл~ахъ. и^ преслђшаша. и^ сътвори'ша
ѕло предо мною, и^ егоже не хотXњ и^зво'лиша”
Слы'шите гл~ъ гн~ь, трепещђщеи словесе е^го.
рцњте бра'тїа (-)8 ненави'дящимъ [васъ]9, и^
гнђша'ющиMся. да и'мя гн~е просла'вится, и^
ја^виTся ра'дость и^хъ, и^ ѓ^ни посрамя'тся”
Гла'съ во'пля эT града, глsа эT хра'ма (бж~їя),
гласъ гн~ь эTда'юща эTдаа'нїе съпротивя'щимся” Прежде ражDа'ю^щи рожде'нїя, прежде пришествїя болњзни рожества эTбњже, и^ породи` мђжескъ полъ. кто е^сть слы'шавъ си'цево, [-]10
кто' ли ви'дњвъ си'це а^ще е^сть роди'ла земля`
съ бо'лезнїю въ е^ді'нъ дн~ь, и^ роди'ся страна`
е^ди'ною, ја%ко поболњ` и^ роди` сїѓ'нъ дњти своя.
а^зъ же да'хъ наде'жђ т^ђ, и^ не помянђ мене,
рече г~ь. не (сътвориX л^и ё^бо а^зъ плодя'щея, и^
непло'две)11, рече [г~ь]12” Радђитеся (въкђпњ съ
і^ерsлимомъ)13, и^ тръжествђите в немъ вс^и
любя'щеи е^го. радђитеся (въкђпњ, ра'дђитеся)13 вси` е^ли'цы пла'касте по нем# да (с#са'вше)14
насы'титеся эT сес#цъ ё^тњше'нїя е^го, да
с#са'вше насы'титеся эT въхо'да сла'вы е^го” ЈА/ко
с^е гл~етъ г~ь, с^е аZ съвращђ в ня` ја%ко рњкђ
ми'ра, и^ ја%ко пото'къ потопля'ющъ сла'вђ
ја^зы'коM дњти и^хъ на ра'мђ въз#дви'гнђтся, и^
на колњнђ ё^тњшатся. ја%коже кого мт~и
[е^го]15 ё^тњша'етъ, та'коже и^ а'зъ ё^тњшђ
в^ы. и^ въ і^ерsлимњ ё^тњшитеся, и^ ё^зрите и^
възра'дђе^тся [срDце ваше]16. и^ ко'сти ва'ша ја%ко
трава` прозя'бнђтъ. и^ позна'ется рђка` гн~я
чтђщимъ и&, и^ въс#претиT непокаря'ющимся”
Се' бо г~ь ја^ко ѓ%гнь прїидетъ, и^ ја%ко бђря
ѓ^рђжїе е^го. възда'ти ја%ростїю (эTмще'нїя)17
[своя]18, и^ запреще'нїе въ пла'мени ѓ'гньнњ.
ѓ^гнемъ б^о гн~имъ ѓ^сђдиTся вс^я земля`, и^
(ѓ^рђжїемъ)19 е^го вся'ка плоть, мно'ѕи ја%звени
бђдTђ гм~ъ” ѓ^чистя'щеи (же) ся и^ ѓ^свяща'ющеися въ градњхъ, и^ преD две'рми. ја%дђщеи
мяса свина, и^ меръзость, и^ мы'ш#, вкђпњ поги'бнTђ, рече г~ь. (а^з же)20 дњлеса и^хъ и^
(разђмы)21 иX [-]22, приведђ` събра'ти вс^я страны` и^ ја^зы'ки” И$ прїидђтъ и^ ё^зря'тъ сла'вђ
мою. и^ ѓ^ста'влю на ни'хъ зна'менїя, и^ послю`
эT нихъ спасаемыхъ въ ја^зы'ки въ тарси'съ” И$
въ фђдъ, и^ в лљ=дъ, и^ в мосо'хъ, и^ въ џове'ль,
и^ въ (е^ла'дђ)23, и^ въ ѓстровы да'лняя. и^же не
слы'шаша [и^мени мое^го]24, ни сTђ видњли [сла'вы
моея]25, и^ възвњстяT [сла'вђ мою]26 въ ја^зы'цехъ” И$ приведTђ бра'тїю вашђ эT всXњ странъ,
даръ гв~и, съ ко'ньми и^ съ ѓ^рђжїемъ, на колесницахъ м#щахъ подъ сњнїю, въ ст~ыи
гра'дъ і^ерsлимъ, рече г~ь. ја%коже принесо'ша сн~ове
1175

ні глузування і їхні гріхи віддам їм.
*Бо Я закликав до них – і не послухалися мене, сказав – і не почули, і
зробили погане переді Мною, і вибрали те, що Я не бажав. 5 Послухайте
господнє слово, ви, що тремтите перед його словом! Скажіть, брати, тим,
що вас ненавидять і гидують вами,
щоб прославилося господнє ім’я і
з’явилася їхня радість, і вони завстидаються! 6 Голос крику з міста, голос
з божого храму, господній голос, що
віддає віддачу противникам. 7 Раніше ніж та, що боліє, вродить, раніше
ніж прийде біль родів, втече, і породила хлоп’я. 8 Хто є той, хто чув це?
Хто ж побачив таке? Чи земля породила з болем в одному дні і край народився раз, бо Сіон поболів і породив своїх дітей? 9 Я ж дав ту надію і
ти мене не згадав, – сказав Господь.
Чи, отже, не Я створив же ту, що
родить, і неплідну, – сказав Господь?
10 Радійте разом з Єрусалимом і
святкуйте в ньому всі, що Його любите! Радійте разом, радійте всі, що
над ним плакали! 11 Щоб, ссавши,
наситилися від грудей його потіхи,
щоб, ссавши, ви наситилися входом
його слави. 12 Бо так говорить Господь: Ось я поверну до них наче ріку
миру і наче потоки, що затоплює славу народів. Їхні діти будуть підняті
на рамена і будуть потішені на колінах. 13 Так як когось потішає його
матір, так і я вас потішу, і будете потішені в Єрусалимі. 14 І ви побачите,
і зрадіє ваше серце, і ваші кості виростуть, як трава. І пізнана буде рука
Господа тим, що Його почитають, і
Він погрозить непокірним. 15 Бо ось
Господь прийде, як вогонь, і його
зброя як буря, щоб віддати в гніві
свою помсту і погрозу у вогняному
полум’ї. 16 Бо вся земля буде суджена господнім вогнем і всяке тіло його
зброєю. Численні будуть ранені Господом. 17 Ті ж, що очистяться, і ті,
що освячуються в містах і перед дверима, що їдять м’ясо свиней, і гидоти, і мишу, разом згинуть, – сказав
Господь. 18 Я ж приведу їхні діла і їхні задуми, щоб зібрати всі країни і язики. І вони прийдуть і побачать мою
славу. 19 І оставлю на них знаки, і
пошлю з них тих, що спаслися, в народи, до Тарсіса, і до Фуда, і до Лида,
і до Мосоха, і до Товела, і до Греції, і
до далеких островів, які не почули
моє ім’я ані не побачили мою славу, і
сповістять мою славу в народах. 20 І
вони приведуть ваших братів з усіх
країн, дар Господеві з кіньми і зі
зброєю на колісницях, з ослами під
покриттям, до святого міста Єрусалиму, – сказав Господь. Так як ізраїльські сини, вони принесли їхні жертви
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з псалмами до господнього дому. 21 І
з них Я візьму собі священика і левітів, – сказав Господь. 22 *Бо так, як
нове небо і нова земля, які я створю,
вони залишаться переді Мною, – говорить Господь. Так стоятиме ваше
плем’я і ваше ім’я. 23 І буде, що з
місяця до місяця і з суботи до суботи
і прийде всяке тіло поклонитися переді Мною в Єрусалимі, – сказав Господь. 24 І вони вийдуть і побачать
людські трупи, тих що переступили
проти Мене. *Бо їхній черв’як не закінчиться і їхний вогонь не згасне, і
будуть на вид всякому тілові.

і^и^л~еви (-)27 жрътвы и^хъ съ ўалмы` въ до'мъ
гн~ь. и^ эT тњхъ пои^мђ себњ жерца` и^ левљ=тъ
рече г~ь” *ЈА/коже б^о нб~о но'во, и^ зеMля` но'ва, е^же
а^зъ творю` пребђдетъ предо мно'ю, гл~етъ г~ь.
та'ко ста'неT (племя`)28 ва'ше і^ и'мя ва'ше” И$
бђдеT мsць эT мsца, и^ сђбо'та эT сђбо'ты. [и^]29
прїидетъ всяка пло'ть, [поклони'тися предо
мно'ю]30 въ і^ерsлимњ, реq г~ь” І$ и^зы'идTђ и^ ё^зрятъ трђпы члчsки, престђпи'вшихъ ѓ^ мнњ.
*чрьвь б^о и^хъ не скончается, и^ ѓ'гнь и^х# не
ё^га'снетъ. и^ бђдђтъ въ позо'рь все'и пло'ти”

Кінець Книг пророка Ісаї.
Має в собі 66 глав.

Коне'цъ кни'гъ пррoка і^са'їи`.
и%мать в себњ` гла'въ, ћEѕ”

выj ће~
а^покаl к~а
а~ пеTр г~
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ПРОРОК ЄРЕМІЯ
ГЛАВА 1

ниж.18

1 Слова пророка Єремії, Хелкієвого сина, з священиків, які були в Анатоті у Веніяминовій землі. 2 Те
слово господнє, що було до нього в
днях Осії, сина Аммонового, царя юдиного, в 13-му році його царства. 3 І
сталося воно в днях Йоакіма, Осіїного сина, юдиного царя, аж до кінця
11-го року Седекії, юдиного царя, аж
до єрусалимського полону у 5-му місяці. 4 І було до мене господнє слово,
що говорило: 5 Раніше ніж Я тебе
створив в лоні, пізнав Я тебе, і раніше ніж ти вийшов з твоєї матері, освятив Я тебе і поставив тебе пророком для народів. 6 І сказав я: Ти, Господи, Владико, що є! Ось не вмію говорити, бо я є дитиною. 7 І сказав до
мене Господь: Не говори що: Дитиною є я. Бо підеш до всіх, до кого тебе пошлю, і говоритимеш все, що тобі накажу. 8 Не бійся їхнього лиця,
бо з тобою є Я, щоб тебе спасти, – говорить Господь. 9 І Господь простягнув свою руку і доторкнувся до
моїх уст, і сказав мені Господь: *Ось
Я дав мої слова в твої уста. 10 І ось
сьогодні Я тебе поставив над народа
ми і над царствами, щоб ти викорі______

(ловеса` і^е^ремїи пррoка)2, сн~а хеlкїева, эT
сщ~ен#ник# (и^же бышA)3 въ а^наџотњ, в#
земли` венїами'новњ” И$же бы'сть сло'во
[гн~е]4 к немђ въ дн~и ѓ^сїя, сн~а а^ммо'ня цр~я і^ё'дина, въ г~і, лњто црsтва е^го” И$
бы'сть въ дн~и і^ѓ^а^ки'ма сн~а (ѓ^сїина)5, цр~я і^ё'дина. даy до [сконча'нїя]6 а~і лњта, седекїя (-)7
цр~я і^ё'дина. да'же до преселе'нїя і^ерsлиMскаго. въ
мsць, е~” И$ бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` [рекђщи]8”
Пре'же не'же създаX т^я въ чре'вњ познахъ т^я,
и^ пре'же не'же и^зы'идеши эT ма'тери с^и ѓ^ст~иX
т^я, (и^) пррoка въ ја^зы'ки да'хъ т^я. и^ реко'хъ,
сыи влDко г~и, с^е не вњмъ гл~ати и^же ѓ%трокъ
е^смь. и^ реq г~ь къ мнњ`, не моѕи` гл~ати и^же
ѓ%трокъ е^смь. ја%ко на вся` и^же послю` т^я и^де'ши, и^ вся` е^ли'ка же повелю` тебњ` гл~еши. не
ё^бо'ися эT лица` иX, ја%ко с тобо'ю е^смь да и^зба'влю т^я, рече г~ь. и^ посла` г~ь рђкђ свою` [-]9 и^
прикоснђся ё^сто'мъ мои^мъ, и^ рече [-]10 къ
мнњ`. *се да'хъ словеса моя` въ ё^ста` твоя`.
(и^) се поста'вихъ т^я дне'сь на ја^зы'ки и^ на
црsтва. да и^стор#гнеши и^ разори'ши, (и^ расточи'
ши) и^ раз#дрђши'ши, и^ съзида'еши и^ насади'ши”
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И$ бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` рекђщи, чт^о т^ы
ви'диши [і^е^ремїа]11” И$ реко'хъ, же'злъ (бдя'щь)12
[а^зъ ви'жђ]13. и^ реq г~ь къ мнњ`, бл~го ви'дњлъ е^си, (и^же хощђ аZ бдњти)14 на словеси мое^мъ
да сътворю т^о” И$ быs сло'во гн~е ко мнњ в#торицею гл~я, чт^о т^ы ви'диши. и^ реко'хъ, горне'ць
кипя'щь [а^зъ ви'жђ]15, и^ лице е^го эT лица` сњвера. и^ рече г~ь къ мнњ`, *эT [-]16 сњвера ја^ви'тся лђка'во на вXсњ ѓ^бита'ющиX на земли`. зане
с^е а^зъ съзовђ вся` (племе'на) црsтвъ сњ'верныX
[-]17, рече г~ь. и^ прїидђтъ и^ поста'витъ е^дінъ
ко'жDо престо'лъ свои, въ вхо'дњхъ вра'том# і^е^рлsмђ, и^ на всњхъ стњна'хъ е^го ѓ%крестъ, и^ на
всњхъ гра'дњхъ і^ё'диныхъ. и^ въз#гл~ю [сђди
мои` с ни'ми]18 на вся` лђка'в#ства и^хъ, и^же ѓ^ста'виша м^я. и^ пожро'ша бого'мъ чю'ждим# и^
поклони'шася дњ'ломъ рђ'кђ свое^ю” (Ты же)19
препояши чре'сла твоя и^ ста'ни, и^ гл~и [к
ниM]20 вся`, и^же а^зъ заповњ'даю тебњ`. не ё^бо'ися эT лица` и^хъ, ни б^о (боя'тися тебњ сътворю` лица` и^хъ)21 [-]22. *[а^зъ б^о]23 да'хъ т^я
дне'сь въ гра'дъ твердъ, [и^ въ сто'лпъ желњ'зныи]24, и^ въ стњны мњ'дяны (на все'и земли`
цр~їи)25 і^ё'динъ, (-)26 нача'л#ницы е^го (и^ сщ~енницы), и^ лю'ди зе'мъстїи, и^ браня'тся на' тя
и^ не премо'гђт# (-)27. и^же с тобо'ю а^зъ е^смь [рече г~ь, да и^зба'влю т^я]28”

Глvа, в~”
[бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` рекђщи. и^ди
и^ възопи` въ ё%ши і^ерsлимђ]1 [рекђщи]2,
сїа рече г~ь, въспомянXђся е^смь [к тебњ]3 ми'лђющи ю%ность твою, и^ любы`
ѓ^брђче'нїя твое^го, когда` слњдова'лъ е^си (мене` в#
пђсты'ни и^же не просњ'ется)4. ст~ыи і^и^л~ь г~ђ
перве'нцы пло'довъ е^го, вси и^же пожираютъ е^го
съгрњша'ютъ. зла'я прїидђтъ на ниX, рече г~ь”
Оу^слы'шите сло'во гн~е доM і^а'ковль, и^ вси племе'на
до'мђ і^и^л~ева” Сїя рече г~ь, чт^о ѓ^брњто'ша эTц~ы ваши на' мя безако'н#но, и^же ё^далишаs [-]5
эT мене`, и^ ходи'ша по сђетњ, и^ ѓ^сђети'шася,
и^ не реко'ша гд^њ е^сть г~ь, и^же и^зыити наs сътвори'лъ эT земля` е^гљ=пеTскїя. и^же преве'лъ наs
по пђсты'ни, по земли` не ѓ^бита'ннои и^ не пђтнњи, по земли` жа'ж#днњи, и^ ѓ'бразомъ смрьтныM, по земли` по не'и же не и^сходиl [-]6
[мђ'жъ]7 ни ѓ^бита'лъ чл~къ (-)8” И$ въведо'хъ ваs
въ (зе'млю) кармели, да и^зъја^ди'те плоD е^го, и^
бл~гая того. и^ (въшеDши)9 ѓ^скверни'ли е^сте`
зе'млю мою и^ достоя'нїе мое поста'вили е^сте` в#
(поноше'нїе)10. сщ~енницы не реко'ша, гдњ е^сть
г~ь, и^ держа'щїи зако'нъ не вњдњша м^я. и^
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нив, і знищив, і розсіяв, і знищив, і
збудував, і насадив. 11 І було до мене
господнє слово, кажучи: Що ти бачиш Єреміє? І я сказав: Я бачу наставлену палицю. 12 І Господь сказав
мені: Добре ти побачив, тому що Я
хочу чувати над моїми словами, щоб
те зробити. 13 І вдруге було до мене
господнє слово, кажучи: Що ти бачиш? І я сказав: Я бачу киплячий баняк, і лице його від лиця півночі. 14 І
сказав до мене Господь: *Від півночі
з’явиться зло на всіх, що живуть на
землі. 15 Тому що ось Я скличу всі
племена північних царств, – сказав
Господь, – і прийдуть, і кожен один
поставить свій престіл при входах
брам Єрусалиму, і на всіх стінах його
довкруги, і на всіх юдиних містах. 16
І промовлю суди мої з ними за всі
лукавства тих, що Мене покинули, і
принесли жертву чужим богам, і поклонилися ділам своїх рук. 17 Ти ж
підпережи твої бедра, і встань, і скажи до них все, що Я тобі заповідаю.
Не бійся їхнього лиця, бо ані не дам
тобі боятися їхнього лиця. 18 *Я бо
поставив тебе сьогодні як укріплене
місто, і як залізну башту, і як мідну
стіну на всій землі юдиних царів. Його начальники, і священики, і народ
землі 19 й воюватимуть проти тебе, і
не переможуть. Адже Я є з тобою,
щоб тебе спасти, – сказав Господь.

Глава 2
1 І було до мене господнє слово,
кажучи: Іди 2 і закричи у вуха Єрусалиму, кажучи: Це сказав Господь:
Згадав Я тебе, милуючи твою молодість і любов твоїх заручин, коли ти
йшов за мною в пустиню, яку не засівають. 3 Святий Ізраїль – Господеві,
первоплід його плодів. Всі, що його
пожирають, грішать, зло на них
прийде, – сказав Господь. 4 Послухайте господнє слово, доме Якова і
всі племена ізраїлевого дому! 5 Це
сказав Господь: Що беззаконного
знайшли ваші батьки проти Мене, що
відкололися від Мене, і ходили за
марнотою, і стали марними, 6 і не
сказали: Де є Господь, що вивів нас з
єгипетської землі? Який перевів нас
крізь пустиню, по не обжитій і непрохідній землі, по спраглій землі з
образом смертним, по землі, по якій
же не виходив чоловік ані не проживала там людина. 7 І вів Я вас до
землі Кармилу, щоб ви їли його плід і
його добра. І, ввійшовши, опоганили
ви мою землю і моє насліддя ви
поставили в зневагу. 8 Священики не
сказали: Де є Господь? І ті, що держать закон, Мене не знали, і пастирі
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переступили проти Мене, і пророки
пророкували Ваалом і пішли за
ідолами. 9 Через це ще судитимуся
з вами, – сказав Господь, – і судитимуся з вашими синами. 10 Прийдіть до хетимських островів і погляньте, і пошліть до Кидара і погляньте докладно, чи сталося таке.
11 Чи змінили народи своїх богів? І
по правді, вони не є богами? Бо мій
народ замінив мою славу на ідола.
12 Жахніться цим небеса і дуже
впадіть його брами, – сказав Господь. 13 Бо два зла зробив мій народ: Мене покинули – джерело живої води, і викопали собі розбиті
криниці, які не зможуть втримати
води. 14 Чи рабом є Ізраїль, чи в
домі народжений? Чому ти попав у
полон? 15 На нього ревіли леви і
видали свій голос, зробили його
землю пустинею і його міста спалені, і немає тих, що проживають в
них. 16 Сини ж мемтеєві і тафнієві
знищили тебе аж до вершка. 17 Чи
не те залишилося з тобою, що ти
покинув Господа Бога твого в тому
часі, в якому Він тебе водив по дорозі? 18 І тепер, що тобі, що хочеш
ходити по єгипетській дорозі, щоб
пити мутну воду? І що тобі з асирійською дорогою, щоб пив ти воду ріки? 19 Тебе оскаржать твої лукавства, і твій відхід оскаржить тебе. Знай і гляди, що злом є і гірко
відступити тобі від твого Господа
Бога; і щоб не був його страх перед
тобою, – сказав Господь сил. 20
Від-віку ти розбив моє ярмо, розірвав мої кайдани, і сказав: Не служитиму! *Бо на всякому піднятому
горбі і під всяким крислатим деревом ти розгорнеш розпусту. 21 *Я
ж тебе насадив – вибраний виноградник, всяке правдиве насіння.
Як же перетворився ти Мені в поганий, чужий виноград? 22 Якщо помиєшся содою і помножиш боритові трави, ти є занечищена в твоїм
беззаконні переді мною, – сказав
Господь Бог. 23 Як скажеш: Я не
опоганилася, не ходила за Ваалом.
Я побачив твої дороги в Eноновій
долині. Поглянь, що ти зробила.
Мандрівник легкий, що стелить
свої дороги. 24 Звичайний дикий осел в пустині приніс бажане своїй
душі – вітер своєї любові. Ніщо її
не поверне. Всі, що її шукають, не
пропадуть, у її немочах знайдуть її.
25 Стримай твою ногу від наготи і
твоє горло від спраги. І ти сказала:
Я втратила надію, вважатиму за ніщо, і я, по правді, полюбила чужих
і за ними піду. 26 Так як встиду
набрався злодій, коли буде схоплений, так завстидався ізраїльський
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пасты'ри престђпи'ли сђть на' мя, и^ пррoцы
пррoчествова'ша въ ваа'ла, і^ и'доломъ послњдоваша
Сего ра'ди е^ще сђдоM препрю'ся с вами реq г~ь, и^ съ
сн~ы (ва'шими)11 препрюся`” [-]12 Преи^дњте въ ѓ^стро'вы [хетиM]13, и^ види'те. и^ в кедаr посли'те, и^
смотри'те велми [-]14 а^ще сътворено е^сть таковњ. а^ще премњнили ја%зыцы бг~ы своя`, і^ (и^стинно) тїи не сђть бози” Люdе бо мои` премњниша сла'вђ (мою на и%дола)15” Оу^страши'теся
нб~са ѓ^ то'м#, и^ (вра'та е^го ё^ны'ите вельми)16, реq
г~ь. дво'е б^о (-)17 ѕл^о сътвори'ша лю'ди мои, мене`
ѓ^ста'виша и^сто'чникъ воды` жи'вы, і^ и^скопа'ша
себњ` кладен#ца разоре'ны и^же (съдръжа'ти не възмогTђ воды)18. е^да` рабъ е^сть і^и^л~ь, и^ли домоча'дець. вскђ'ю сътворенъ е^си въ плњне'нїе, на не'го
рыка'ша льво'ве, и^ възда'ша глаs свои. поста'виша
зе'млю е^го въ пђсты'ню, и^ гра'ди е^го съж#же'ни
сђть, и^ нњсть и^же ѓ^бита'ютъ (въ ни'хъ).
(сн~ове же)19 меMџе'и, и^ тафне'и, (разори'ша тебе`
даже до пробо'ра)20. е^да` ли не то сътворе'но е^сть
тебњ, и^же ѓ^пђсти'лъ е^си (г~а б~а твое^го)21 [в
то вре'мя и^же вожDа'ше т^я по пђти`]22. и^ нн~њ
чт^о тебњ`, (и^же хо'щеши на пђти`)23 е^гљ=пеTстњмъ, да пїеши во'дђ [мђтнђ]24. и^ чт^о
тебњ` с пђтемъ а^сљ=рїискиM, да пїеши во'дђ рњ'чнђю. ѓ^бличаT т^я [лђка'в#ства твоя, и^ эTше'ствїе твое]25 запрети'тъ тебњ. (-)26 вњж'дь и^ ви'дњ ја%же [ѕл^о и^ го'рко]27 е^сть эTпђсти'ти тебњ
(г~а б~а твое^го)28, и^ (не быти страхђ е^го преD
тобо'ю, рече г~ь силъ)29. (-)30 эT вњка съкрђши'лъ
е^си и%го мое, раздра'л# е^си ё%зы [моа]31, и^ ре'клъ
е^си, не слђжђ. (-)32 *въ вся'къ (б^о) хо'лмъ въз#дви'гнђтыи и^ по вся'комђ дре'вђ листвянђ
(т^ы распростре'ши блђ'дъ)33. *а^зъ же насадиX
т^я винограD и^з#бранъ, вся'ко (сњмя) и%стин#но,
како (б^о) превраще'нъ е^си [мнњ`]34 въ стропоTныи
виногрDа чюжDїи” А$ще ё^мы'ешися нитромъ, и^ ё^мно'жиши (-)35 тра'вы бориџовы. поро'чна е^си въ
безако'нїи твое^мъ преD мно'ю, рече г~ь [б~ъ]36. како
гл~еши нњсмь поро'чна, [-]37 по ваа'лђ не ходи'ла
е^смь. видњ пђти твои` въ (ё^долњ е^н#нонъ)38,
ви'жDь чт^о сътворила е^си. (ходокъ лег#кїи наряжаю^щи пђти` своа`. ѓ^нагръ ѓ^бы'чен# въ пђсты'ни, въжделњ'нїе дш~а свое'я привлеклъ вњтръ
люб#ви свое'я. ничто'же ѓ^братитъ е^я)39. вс^и и^же
и^щTђ е^я не ѓ^скђдњютъ, в не'мощехъ ея` ѓ^бря'щTђ ея`. въз#дръжи но'гђ твою` эT (наго'ты)40, и^
горта'нь твои эT жа'жDи. и^ рекла е^си, (эTчаа'хся
н^и вочто'же сътворю. и^)41 възлю'бихъ (и%стин#но)
чю'ждихъ, и^ по тњхъ похожђ. ка'ко постыдњся
та'ть е^гда` и^зымаеTся та'ко посты'дни сђть
(до'мъ)42 і^и^л~евъ тїи, и^ цр~и и^хъ нача'лницы [-]43
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и^ сщ~ен#ницы (-)44 и^ прoрцы иX, [рекђщи дре'вђ]45,
эTц~ъ мо'и е^си т^ы, и ка'мени, ты [м^я родиl е^си]46. (-)47 эTврати'ша эT мене` (стопы` а^)48 не
лице (-)49. и^ въ время ѓ^слабленїя свое^го рекђтъ, въста'ни і^ и^зба'ви на'съ” (-)50 Гдњ` сђть
бо'ѕи твои` ја%же сътвори'лъ е^си тебњ`, да въста'нђтъ і^ и^зба'вят# т^я въ вре'мя ѓ^слабле'нїя твое^го. *по число'мъ б^о гра'доM твоиM, бњхђ
бо'ѕи твои`, ЭO і^ё'до. (что хо'щете съ мно'ю сђдомъ прњти, вси ѓ^ста'вили е^сте м^я)51, реq г~ь.
сђе'тно (б^о) бихъ сн~ы ва'ша, наказа'нїя не въспрїя'ша. (пожре ме'чь)52 (ва'шъ) пррoкы ва'ша, ја%ко
ле'въ (и^) гђби'тель (роD ва'ш#)53. в#немлите сло'во гн~е,
(-)54 е^да ли е^ді'ненїе сътворе'нъ е^смь і^и^л~ю, и^ли
земля` неплоDна. вскђ'ю б^о рече по'лкъ мо'и. эTи^до'хоM, и^ не прїидеM [эTселе к тебњ`]55. е^да ли забђ'детъ дв~а красотђ свою`, и^ли ѓ^брђ'чница мони'ста пе'рьсїи своиX. лю'дїе бо мои` забы'ша мене`
дн~и безъчислени” Чт^о си'лђешися бл~гъ показа'ти
пђть твои, (и^) на и^ска'нїе любви, (и^же наипаче
лђка'въствъ твоиX наё^чи'ла е^си)56 пђти твоя`,
и^ въ (кри'лXњ)57 твои^хъ ѓ^брњтена е^сть кро'вь
дш~ъ [ё^богихъ и^]58 непови'н#ныхъ. не в ро'вXњ ѓ^брњтохъ иX. н^о въ всњхъ (и^же вы'ше памятова'хъ)59, и^ рекла е^си. (безъ грњха и^) непови'нна
а^зъ е^смь, (и^ сего ради)60 эTврати'ся ја%рость
твоя` эT мене. с^е а^зъ сђдомъ прњчю с тобо'ю,
сего ради чт^о рекла е^си, не съгрњшиX ко'ль гнюсна
сътворе'на е^си ѕњ'ло (эTвраща'ющи)61 пђти` твоя`” И$
эT е^гљ=пта постыди'шиs, ја%ко постыдњна е^си эT
(а^сђра)62. и^же і^ эT тоа` и^зы'идеши, и^ рђцњ твои`
(бђдђтъ) на главњ` твое'и. ја%ко съкрђши` г~ь надња'нїе твое, и^ ничто и%маши преспњва'нно (-)63”

Глvа, г~”
ъ ѓ^бщеи притчи гл~ется). а^ще эTпђстит# мђжъ женђ` свою`, и^ эTходя'щи эT
него (въведеT мђжа и%наго)1, е^да ли ѓ^братиTся к (неи)2 ктомђ`. е^да` не (поро'чна бђ'детъ и^ сквернена)3 жена` т^а” [Тыy]4 съблђди'ла
е^си съ (любов#ными)5 мно'гими, ѓ^баче ѓ^брати'ся
къ мнњ`, рече г~ь, (азъ воспрїимTђ т^я). въз#дви'гни [ѓ%чи твои` на ё^правленїе]6 и^ виждъ (нн~њ
гдњ` простерта е^си)7, на пђтехъ (сњдя'щи
ждђщихъ ја%ко раZбо'иникъ въ пђсты'ни)8. и^ ѓ^скверни'ла е^си зе'млю въ любодњя'ниX (-)9, и^ въ лђкаvствњхъ твои^хъ. (сея` ради ве'щи въз#дръжа'ны сђть ка'пля дожDевныа и^ роса` вече'рня, и^ не
бы'сть)10. (челоy)11 жены` бляди'вы сътворено е^сть
тебњ`, не хотњла е^си постыдњтися (-)12” (Сего
ради въ толи'цњ эTселњ въз#зови м^я)13 эTц~ъ
(мои)14, во'ждь дв~ьства (мое^го т^ы е^си)15. е^да л^и
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дім, вони, і царі, їхні начальники, і
священики, і їхні пророки, 27 кажучи дереву: Ти є моїм батьком, і
каменю: Ти мене породив. Відвернули від мене кроки, а не лице, і в
часі свого упадку скажуть: Встань і
спаси нас. 28 Де є твої боги, яких
ти собі зробив? Хай встануть і спасуть тебе в часі твого упадку, *бо
за числом твоїх міст були твої боги,
Юдо. 29 Що хочете? Зі мною судом
судитися? Всі ви мене покинули, –
сказав Господь. 30 Бо марно побив
Я ваших синів, напоумлення вони
не сприйняли. Ваш меч пожер ваших пророків як лев, і ваш рід –
губитель. 31 Послухайте господнє
слово: Чи Я став пустинею для Ізраїля, чи земля неплідна? Бо навіщо сказав мій полк: Ми відійшли і
більше не прийдемо до Тебе. 32 Хіба ж дівчина забуде свою красу і
заручена – прикрасу своїх грудей?
Мій народ же забув мене на безчисленні дні. 33 Чого силуєшся показати доброю твою дорогу і на шукання любові ти, що радше твоїх
лукавств навчила твої дороги 34 і
на твоїх крилах знайдено кров бідних і невинних душ? Не знайшов Я
їх у ровах, але в усіх, що вище, я
згадав. 35 І ти сказала: Без гріха і
невинна я є, і задля цього відвернеться твій гнів від мене. Ось я судом суджуся з тобою задля цього,
що ти сказала: Я не згрішила. 36 Якою дуже огидною ти стала, відхиляючи твої дороги, і Єгиптом будеш засоромлена, так як засоромленою була ти Асуром. 37 Ти і від неї
вийдеш, і твої руки будуть на твоїй
голові. Бо Господь знищив твою надію, і не маєш нічого, що щастить.

Глава 3
1 В спільній притчі говориться:
Якщо чоловік відпустить свою жінку, і відходячи від нього і введе вона іншого чоловіка, – чи ж він ще
повернеться до неї? Чи не опоганеною буде і нечистою та жінка? Ти
розпутствувала з численними полюбовниками, одначе повернися до
мене, – говорить Господь, – Я тебе
прийму. 2 Підніми твої очі на випрямлення і поглянь. Нині де ти
простягнена, сидячи на дорогах, чекаючи, як розбійників в пустині? І
ти опоганила землю в розпустах і у
твоїх злобах. Через цю річ затримані були краплі 3 дощові і вечірня
роса, і не було. Чоло жінки-розпусниці було у тебе. Ти не бажала завстидатися. 4 Через це в такому тепер назви мене: Мій Батько, вождь
мого дівоцтва Ти є! 5 Чи ж розгніваєшся навіки, або настоюватимеш

ниж. 11

3,5

вищ. 2

анг. 1

до кінця? Ось ти сказала і зробила
погане, і спромоглася. 6 І сказав
Господь до мене в днях Йосії, царя:
Чи ти *бачив, що зробив ворог Ізраїль? Іде сама собі на всяку високу
гору і під всяке крислате дерево, і
розпутствувала вона там. 7 І коли
вона це зробила, Я сказав: Повернися
до мене. І вона не повернулася. І побачила її сестра Юдея – переступниця, 8 що через те, що роспусницею
була, – ворог Ізраїль. Я від неї відступив і дав їй книгу відпуску. І не
злякалася переступниця Юдея, її сестра, але пішла і розпутствувала ще й
вона. 9 І легковажністю своєї розпусти вона занечистила землю, і чужоложила з каменем 10 і з деревом, і в
усьому цьому не повернулася до мене переступниця, її сестра Юдея, всім
своїм серцем, але з обманою, – сказав
Господь. 11 І сказав Господь до мене:
Оправдала свою душу – ворог Ізраїль, подібно як переступниця Юдея.
12 *Іди і проголоси ці слова проти
півночі, і скажеш: Повернися, ворог
Ізраїль, – сказав Господь, – і не відверну від вас моє лице, бо Я святий,
– сказав Господь, – і не гніватимуся
навіки. 13 Одначе пізнай твоє беззаконня, яким ти переступила проти
твого Господа Бога. І ти розсипала
твої дороги чужим під усяким крислатим деревом, і мого голосу ти не
послухалася, – сказав Господь. 14
Поверніться, відступні сини, – говорить Господь, – бо Я ваш чоловік, і
заберу вас, одного з міста і двох з
племені, і введу вас до Сіону, 15 і
дам вам пастирів за моїм серцем, і
пастимуть вас розумом і вмінням. 16
Коли помножитеся і побільшитеся на
землі в тих днях, – говорить Господь,
– не скажуть вже: Кивот господнього
завіту. Ані не ввійде на серце, ані не
згадається те, ані не відвідається, ані
більше не буде. 17 В тому часі назвуть Єрусалим господнім престолом.
І зберуться до нього всі народи в ім’я
господнє до Єрусалиму, і не підуть за
недолугістю свого поганого серця. 18
В тих днях юдин дім піде до ізраїльського дому, і разом прийдуть з
північної землі і до землі, яку Я дав
вашим батькам. 19 Я ж сказав: Як
поставлю тебе між синам і дам тобі
вибрану землю – пресвітле насліддя
війною поган. І Я сказав: Назвеш
мене Батьком. І по мені не перестанеш ходити. 20 Лише так, як не
згадає жінка свого полюбовника, так
не згадав мене дім ізраїлів, – сказав
Господь. 21 На дорогах чути було
голос, був плач і ридання ізраїлевим
синам, бо беззаконною зробили вони
свою дорогу, забули свого Господа
Бога. 22 Поверніться, сини, що від-
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раZгнњ'ваешиs въ вњки, и^л^и насто'иши до конца.
с^е гл~ала е^си, и^ сътвори'ла е^си зла'я (-)16 и^ могла е^си” И$ рече г~ь къ мнњ` въ дн~и і^ѓсїя цр~я.
е^да` *ви'дњлъ е^си и^же сътвори (сђпоста'т^а)17
і^и^л~ь. [и^детъ]18 [сама` себњ`]19 на всякђ горђ`
высо'кђ, и^ поD всяко дре'во листвяно, и^ ѓ^блђдъствована е^сть т^ђ. і^ е^гда` сътвори` сїа [-]20,
[рекоX]21 ко мнњ ѓ^братися, и^ нњсть ѓ^бращена”
И$ ви'дњ (-)22 престђпница (сестра ея`) і^ё^де'я
(и^же того ради чт^о ѓ^блђжена бы'сть сђпоста'та)23 і^и^л~ева, [-]24 эTпђстиX ея`, и^ дахъ е'й кни'гђ распђс#тнђю. и^ не ё^боя'ся престђпница
і^ё^де'я [сестра` ея`]25, н^о и^де и^ съблђдила е^сть
е^ще и^ та`. и^ (легостїю блђженїя свое^го ѓ^сквер#ни землю, и^ съблђдила е^сть съ ка'менемъ и^^
съ древоM)26, и^ въ всњхъ сиX нњсть ѓ^бращена ко
мнњ`, престђпница [сестра ея`]27 і^ё^де'я въ всемъ
срDцы свое^мъ. н^о въ л#жђ, [рече г~ь]28” И$ рече г~ь
къ мнњ` ѓ^правдала дш~ђ свою [сђпоста'та]29 і^и^л~ь,
подо'бїем# престђп'ницы і^ё^де'и. *и^ди` и^ възъпи`
словеса` т^а проти'вђ сњ'вера, и^ рече'ши” ѓ^братиs
(сђпоста'та)30 і^и^л~ь, рече г~ь. и^ не эTвра'щђ лице`
мое` эT ва'съ ја%ко (ст~ъ)31 а^з# рече г~ь, и^ не прогнњ'ваюся [-]32 въ вњкы” ѓ^ба'че вњжDъ безако'нїе
твое, и^же въ г~а б~а твое^го престђпи'ла е^си. и^
расточи'ла е^си пђти твоя` чю'жDим#, поD вся'кымъ дре'вомъ ли'ствянымъ. (и^)33 гла'са мое^го
не слы'шала е^си, реq г~ь. ѓ^брати'теся сн~ове эTвраща'ющеися рече г~ь. ја%ко аZ (мђжъ)34 ва'шъ,
и^ поимђ в^ы е^ди'ного эT граD, и^ дв^а эT племене.
и^ въведђ` ва'съ въ сїѓ'нъ, и^ да'мъ ваM пасты'ри по срDцђ мое^мђ, и^ пасђтъ ва'съ (разђмомъ
и^)35 ё^че'нїемъ” (Є$гдаy)36 ё^множе'ни бђ'дете и^
възрастете` въ земли` въ дн~и т^њ, рече г~ь. не
рекTђ да'лњ, кїѓ'тъ завњта [гн~я]37. ни в#зы'детъ на срDце, ни въспомянђтся (того), ни
л^и посњти'тся, ниже бђдетъ да'ле. (-)38 въ
вре'мя т^о въз#зовTђ і^е^рsли'ма прsтлъ гн~ь, и^ съберTђся к немђ вс^и ја%зы'ци (въ и^мя` гн~е, въ
і^ерsлиM). и^ не похо'дяT [-]39 въ строптив#ствњ срDца свое^го ѕлњ'ишаго” Въ дн~ехъ тњхъ и^де'тъ
доM і^ё'динъ к# до'мђ і^и^л~евђ, и^ прїидTђ в#кђпњ эT
земля` сњверны, и^ (-)40 къ земли` ю%же да'хъ
эTц~емъ [ва'шиM]41. (а%з# же)42 рњхъ, (ка'ко)43 положђ т^я въ сн~ове, и^ възDамъ тебњ зе'млю пожелњнїа, достоя'нїа (пресвњтла вои^н#ствоM ја^зы'ческим#)44” и^ реко'хъ, эTц~а [въз#зове'ши]45 м^я, и^
по мнњ` вни'ти не преста'неши. н^о ка'ко а%ще не
по'мнитъ жена` любо'вника свое^го. та'ко не помнњлъ м^я доM і^и^л~евъ, рече г~ь” Глsа (в# пђтехъ)46
слы'шанъ е^сть, пла'чъ и^ рыда'нїе сн~овомъ і^и^л~евом#, ја%ко без#зако'ненъ сътвори'ша (пђть)47 сво'и.
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забвени сђть (г~ђ) б~ђ (-)48 свое^мђ” Въз#врати'теся сн~ове эTвраща'ющеися, і^ и^сцњлю эTвраще'нїа
ва'ша” Се м^ы и^де'мъ к тебњ, т^ы бо е^си г~ь б~ъ
нашъ” И$стин#но л#жи'ви бы'ша хоlми, и^ мно'жество гора'мъ. и^стин#но въ г~а б~а на'шего спsнїе
і^и^л~ево” Стђдъ и^зъја%л# трђ'дъ эTц~ъ на'шихъ эT
ю'ности на'шея. (стада)49 и^хъ и^ скоты и^хъ,
сн~ве и^хъ и^ дще'ри и^хъ. спи'мъ в# постыдњнїи
нашемъ, и^ покры'етъ насъ [безгла'сїе]50 на'ше.
ја%ко (г~ђ) б~ђ на'шемђ съгрњши'хомъ м^ы и^ эTц~ы
на'ши, эT ю'ности нашея да'же до (сего дн~е)51. и^
не слы'шахомъ гла'са г~а б~а на'шего”

Глvа, д~”

і^ѓ^сїа і~

выj а~

ще въз#врати'шися і^и^л~ь рече г~ь, къ мн^њ
ѓ^братиs. а^ще эTи'меши съгрњше'нїя твоя, [-]1 эT лица` моеh не подви'жешися. і^
клене'шися, живетъ гь въи'стин#нњ (и^) в
сђдњ и^ въ пра'вдњ. и^ блsвятъ е^го ја^зы'цы и^
(-)2 въс#хва'лятъ [-]3” Сїя б^о рече г~ь, (мђжђ)4
і^ё'динђ и^ ѓ^бита'телю і^ерsли'млю. понови'те себњ
поле, *и^ не хощи'те сњя'ти на трънїи. ѓ^брњж'теся въ [г~а]5, и^ эTи^мњте препђ'сїя срDцъ ва'шиX
мђжи і^ё'дины, и^ ѓ^бита'тели і^ерsли'мђ. не (ё'бо)
и^схо'диT ја%ко ѓ'гнь гнњвъ мои, и^ разгорится. и^
не бђдеT (ктомђ) ё^гаси'ти, (ради)6 лђка'в#ствъ
помышле'нїи ва'шиX. възвњсти'те въ і^ё^де'и, и^
[въ і^ерsли'мњ слыша'нїе сътворите]7, гл~ите, и^
въспо'ите трђбо'ю на земли`. [-]8 възопїите
крњпко, [и^]9 рьцњте. съвокђпи'теся и^ вни'демъ
въ грады твер#ды, (дви'гнете зна'мя)10 въ сїѓ'нъ” (Съкрњпи'теся)11 не хо'щете ста'ти, *и^же
лђка'во а'з# и^зведђ эT сњвера, і^ сътренїе вели'ко”
Взы'иде ле'въ эT ло'жа свое^го, [и^]12 хи'щ#никъ люDскїи въз#дви'жеся. [-]13 и^зше'лъ е^сть эT мњста
свое^го да поста'витъ зе'млю [твою]14 въ пђсты'ню, и^ гра'ди [твои`]15 ѓ^пђстњютъ ѓ^ста'вшеи безъ ѓ^бита'теля” На то'мъ препояшитеся врњтищеM, (-)16 пла'чите и^ рыда'ите, и^же
нњсть ѓ^браще'нъ гнњвъ [ја%рости]17 гн~я эT
васъ” И$ бђдетъ въ дн~ь тои рече г~ь, поги'бнеT
срDце цр~ево и^ срDца нача'лникомъ, и^ [ё^жаснђтся
сщ~енницы]18, и^ пррoцы мыслїю възнесђтся. и^ рекохъ, ѓ'хъ ѓ'хъ ѓ%хъ, г~и бж~е. е^да ѓ^больсти'лъ
е^си люди сїа, і^ерsли'ма рекђщи, ми'ръ бђдеT
[вамъ]19. и^ с^е (прїиде)20 мечь да'же до дш~а (-)21.
Въ время т^о речется лю'дем# симъ (-)22 і^ерsли'мђ, вњтръ (горя'щїи по пђтехъ и^же сђть)23
по пђсты'ни пђти` дщери людїи моиX, не к# (вњянїю ни къ ѓ^чище'нїю)24. дх~ъ по'лнъ [эT
си'хъ]25 прїиде мнњ. (и^) нн~њ (-)26 а^зъ, възъгл~ю
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вернулися, і оздоровлю ваші відступлення! Ось ми ідемо до Тебе, бо
Ти є Господь Бог наш! 23 По правді, брехливими були горби і множество гір! По правді, в Господі
Бозі нашому спасіння ізраїлеве! 24
Сором пожер труди наших батьків
від нашої молодості, їхні стада, і
їхню скотину, їхніх синів і їхніх
дочок. 25 Ми спимо у встиді нашому, і нас покрила наша мовчанка,
тому що проти нашого Господа Бога згрішили ми і наші батьки від
нашої молодості аж до цього дня, і
ми не почули голос нашого Господа Бога.

Глава 4
1 Якщо повернешся, Ізраїле, –
сказав Господь, – повернися до
Мене. Якщо забереш твої гріхи, не
рушишся від мого лиця. 2 І клястиметься: Живе Господь! – по правді,
і в суді, і в праведності. І Його поблагословлять і похвалять народи.
3 Бо так сказав Господь юдиновому
чоловікові і тому, що живе в Єрусалимі: Обновіть собі поле *і не сійте
на тернині. 4 Обріжтеся в Господі і
відкиньте шкірки сердець ваших,
чоловіки юдині і мешканці Єрусалиму. Щоб, отже, мій гнів не вийшов, як вогонь, і не загорівся; і не
буде можливо більше загасити, задля лукавств ваших задумів. 5 Сповістіть в Юдеї і зробіть, щоб почулося в Єрусалимі. Скажіть і дайте
звук трубою на землі, закричіть
сильно і скажіть: Зберіться і ввійдемо до укріплених міст! 6 Підніміть
знамено до Сіону! Скріпіться, не
стійте, *бо Я виведу зло з півночі і
велике знищення. 7 Вийшов лев із
свого лігвища, і піднявся людський
нищитель. Вийшов він зі свого місця, щоб поставити твою землю в
пустиню. І твої міста опустіють, залишившись без жителя. 8 На тому
підпережіться мішковиною, плачте
і ридайте, тому що від вас не відвернувся гнів господньої люті. 9 І
буде в тому дні, – сказав Господь, –
згине царське серце і серця начальників, і жахнуться священики і пророки, думкою піднімуться. 10 І я
сказав: Ох-ох-ох, Господи Боже. Чи
Ти обманув цей народ і Єрусалим,
кажучи: Мир вам буде. І ось прийде меч аж до душі. 11 В тому часі
скажеться цьому народові, Єрусалимові: Вітер горіючий по дорогах,
що є у пустині, дорозі дочки мого
народу, не на віяння ані не на очищення. 12 Повний дух від цих прийшов до мене, і тепер я з ними промовлю мої суди. 13 Ось він вийде

йос. 10

вищ. 1

4,13

муд. 1

як хмара і його колеса як вихор, його коні швидші від орлів. Горе нам,
бо ми опустіли. 14 Помий від лукавства твоє серце, Єрусалиме, щоб
ти спасся! Аж доки житимуть в тобі задуми бід? 15 Бо голос сповіщено від Дану і що відомим робить ідола з ефрімової гори. 16 Скажіть
народам: Ось почуто в Єрусалимі!
Сторож має прийти з далекої землі
і подати свій голос на юдині міста.
17 Як польові сторожі вони були
створені проти нього довкруги, вони мене прогнівили до гніву, – сказав Господь. 18 *Твої дороги і твої
задуми тобі це зробили. Це твої лукавства, що гіркі, що доторкнулися
до твого серця. 19 Живіт мій, живіт
мій мене заболів. Почуття мого
серця сколочені в мені. Не замовчу,
бо моя душа почула голос труби –
крик війни. 20 Знищення було закликане на знищення. Вся земля опустіла. Моє помешкання розбите і
запустіле. Скоро запустіло моє помешкання зі шкіри. 21 І доки бачитиму втікачів, чутиму голос труби?
22 Адже дурні мої люди мене не
пізнали, вони є безумні і біснуваті
сини. Вони є мудрі, щоб робити
зло, добро ж чинити не пізнали. 23
Поглянув я на землю – і ось вона
була порожня і непотрібна, і на
небеса – і не було в них світлості.
24 Я побачив гори – і ось вони
тремтіли, і всі горби затряслися. 25
Я поглянув – і ось не було людини,
і все, що летить небом, відійшло.
26 Я побачив – і ось Кармил пустий, і всі його міста знищені від
господнього лиця і від лиця гніву
його люті. 27 Бо це сказав Господь:
Вся земля буде пусткою, але не
зроблю зітління. 28 Земля заплаче і
небеса вгорі сумуватимуть задля
цього, що Я сказав. Я подумав і не
пошкодував того ані не відвернуся
від цього. 29 Від голосу тих, що
їдуть і посилають стріли, втікає
всяке місто, і вони пішли до печер.
Всі міста опущені, і не живе в них
людина. 30 Ти ж, запустіла, що зробиш? Чи зодягнешся в багряницю і
будеш прикрашеною золотими прикрасами, і прикрасиш стібієм твої
очі? Даремно прикрашаєшся, бо тобою знехтували твої полюбовники,
шукатимуть твою душу. 31 Бо почув я голос, наче голос тієї, що родить, болі, як тієї, що родить дитину. Голос сіонської дочки між
вмираючими і тими, що розкладають свої руки: Горе мені, бо занепала моя душа задля вбитих!
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сђды [мои`]27 с ни'ми. с^е ја%ко ѓ'блак# възы'идет#,
и^ ја'ко ви'хръ колеса` е^го быстрње ѓ^рло'въ ко'ни е^го”
Го'ре наM ја%ко ѓ^пђстњхомъ. ё^мыи эT лђка'въства срDце твое і^ерsлимъ, да сп~сенъ бђдеши. доко'лњ поживђтъ в# тебњ помышле'нїя [бњдны]28.
глаs б^о възвњще'ныи эT да'на, и^ вњдомъ сътворя'ющи (и%долъ)29 эT горы` е^фрњмля Рцњте
ја^зы'комъ, се` [слышано еs]30 въ і^ерsли'мњ, стра'жи
прїити эT зеMля` да'лняя, и^ да'ти на гра'ды
і^ё'дины гла'съ свои” ја%ко стра'жи селнїи сътворе'ни сђть нань ѓ'крsтъ, ја%же м^я [къ гнњвђ
прогнњваша]31, реq г~ь” *Пђти` твоя и^ помышле'нїя твоя сътвори'ша [тебњ сїя]32. т^а лђка'ваа твоя ја^же го'рка, и^же прикоснђся срDцђ
твое^мђ” Чрево мое чрево мое болњ м^я, (-)33 чю'въства срDца мое^го смђще'ни (сђть въ мн^њ)34. не
ё^молчю ја%ко гласъ трђбы` ё^слы'шала дш~а моя
во'пль ра'ти. (-)35 сътренїе на сътре'нїе възва'но
бысть, ѓ^пђстњн#на е^сть вся земля`. (ё^стремлен#но и^)36 ѓ^пђстњн#но жи'лище [мое]37 (скоро)38 ко'жи мое. (и^) доко'лњ зрю` бњжа'ща, слы'шђ гласъ
трђбы`. и^же (бђи`)39 лю'ди моя мене не позна'ша.
сн~ове безђмни сђть и^ бњсны. мђдры сђть да
сътворя'ютъ ѕла'я, бл~гоже твори'ти не позна'ша” ЗрXXњ зе'млю, и^ се` [праZна бы'сть и^]40 непотребна. и^ нб~съ, и^ не бњ свњтлость в нихъ.
ви'дњхъ го'ры и^ се гиба'хђся, и^ вси` хлъми възмђти'шася. възрXњ, и^ се не бњ чл~ка. и^ все
летя'щее нб~си эTи'де. зрњхъ и^ с^е карме'ль
пђстъ, и^ вси гра'ди [е^го]41 (разоре'ни сђть)42 эT
лица гн~я, и^ эT лица` гнњва ја%рости е^го (-)43”
Сїа б^о реq г~ь, пђста` бђдетъ вся земля`, н^о
и^стлњнїя не сътворю`. (-)44 въс#плачеT земля` и^
поскорбя'тъ нб~са съвы'ше, сего раd и^же гл~алъ
е^смь” (Помы'слиX, и^ не жалњхъ того)45, ни эTвраще'нъ е^смь эT него. эT гла'са ја^здя'щихъ, и^
посыла'ющихъ стрњ'лы бњжитъ всяk (гра'дъ)46,
(и) въшли сђть в# щњли. (-)47 [-]48 вси` гра'ди
ѓ^ста'влени сђть, (и^) не ѓ^битаеT в нихъ чл~къ.
(-)49 ты' (же запђстњн#на) чт^о сътвори'ши. е^гда
ѓ^блече'шися въ багряни'цђ, и^ ё^краше'на бђдеши мони'сты зла'тыми, і^ и^спестри'ши сти'бїеM
ѓ%чи твои`, сђетно ё^краша'ешися, ё^ничижи'ша
б^о тя любо'вницы твои`, дш~ђ твою пои'щTђ.
гласъ б^о ја%ко родя'щїя слы'шахъ, тњсноты`
(-)50 ја%ко (ѓ^тро'чица родя'щи)51. гласъ дще'ри сїѓ'ня (междђ мрђщими)52, и^ рас#простира'ющи
рђцњ свои`. го'ре мнњ и^же ѓ^скђдњ дш~а моя” ё^бїеныхъ ради”
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Глvа, е~”

е^зеk к~е

ниQ ѕ~і

быидњте пђти` і^ерsлиMскїа, и^ възри'те, и^
промы'слите, і^ и^щњте на площа'дњхъ
е^го. (и^) егда` ѓ^бря'щете (мђжа) творя'ща
сђдъ, і^ и'щђща вњры, и^ млsрдъ бђдђ
1
(е^мђ) . (да а'ще па'ки рекђтъ живеT г~ь)2, (и^ т^о)3
лжи'во кленђтся” Ги~ ѓ'чи твои` (зря'тъ)4 вњрђ.
би'лъ е^си и^хъ, и^ не болњша. съкрђшилъ е^си иX,
и^ эTринђли въсприя^ти наказа'нїе. ѓ^жести'ша
лица` своя выше ка'мени, и^ не хотњша ѓ^брати'тися. (а^з же)5 рњхъ, ё%бо ё^боги сђть (и^ бђ'и)6,
не вњдђщи пђти` гн~я, и^ сђда б~а [свое^го]7. и^дђ`
[бо]8 къ дръжа'внымъ и^ гл~ю и^мъ, тїи б^о позна'ша пђть гн~ь, и^ сђдъ б~а [свое^го]9. и^ се` на'ипаче сїи съкрђши'ша и'го, [и^]10 растерго'ша ё%жи.
сего ра'ди поби'лъ иX ле'въ эT лњса, и^ во'лкъ къ
(ве'черђ)11 погђби и^хъ. (-)12 па'рдосъ бдя'щъ на
гра'дXњ и^хъ, (и^) всякъ (же) и^сходящ# эT нихъ
бђдетъ ја^т#, и^же многа сђть престђпленїа
и^хъ, покрњплены сђть эTвращенїя и^хъ. на кое^мъ млsрдъ (тебњ быти могђ)13. сн~ве твои` ѓ^ставиша мя, и^ кленђт#ся в# тњхъ и^же не сђт#
бози. (-)14 насытиX и^хъ и^ съблђдишя, и^ в домњ блђд#нњмъ блђд#стовахђ. *кони любов#ницы
на жены, (и^ ѓ^реве) сътворени сђт#. е^динъ кождо
к женњ и'скреняго свое^го ржа'ше. е^да ли на сиX не
посњщђ рече г~ь. и^ въ (ја^зы'цехъ)15 не м#сти'т ли
ся дш~а моя, възы'идете на стњны и^хъ, и^
разорите`, и^стлњнїя не сътвори'те. (во'змете эTра'сли е^го)16, и^же (не) (сђть гн~и)17. престђпле'нїемъ б^о престђпи'лъ е^сть на мя домъ і^и^л~евъ, и^ доM і^ё'динъ, [реq г~ь]18. эTвръго'шася г~а
[-]19 и^ реко'ша, нњсть тои. ни прїидетъ на наs
ѕл^о, (-)20 ме'ча и^ гла'да не ё%зримъ. пррoки (-)21
бы'ша на вњтръ (гл~али), и^ эTвњтъ (-)22 не
бы'сть в ни'хъ. сїя б^о слђ'чатся тњмъ” (-)23
Сїя рече г~ь (си'лъ)24. и^же гл~али е^сте` сло'во т^о. с^е
а^зъ даю` словеса` моя` въ ё^ста` твоя` въ ѓ%гнь,
и^ лю'ди сїя въ дре'ва и^ пожре'тъ и^хъ” Се^ а^зъ
наведђ` на ваs (ја^зы'ки)25 и^здале'ча до'ме і^и^л~евъ,
рече г~ь. (ја^зы'къ си'лныи,) ја^зы'къ (старыи), е^го'же
(ја^зы'ка не ё^вњси ни възразђмњ'еши чт^о гл~ет#)26.
[тђ'лъ е^го ја%ко гро'бъ эTвер#стъ]27, вс^и крњ'пцы. і^
и^зъја^дя'тъ кла'сы (твоа`)28 и^ хлњбъ (твои)29, и^
пожре'тъ сн~овъ (твои^хъ)30 и^ дще'рїи (твои^хъ)31.
(ста'до твое и ско'ты твоя` и^зъја'сть)32, виногра'дъ (твои)33 и^ смо'квы твоя` [-]34. и^ съкрђшитъ гра'ды (твоя твер#ды)35, в ниXже (т^ы)36
и%маши дръзнове'нїе (-)37 мече'мъ. (ѓ^ба'че)38 въ
дн~ехъ тњ'хъ реq г~ь (-)39, не сътворю ваs въ
истлњнїе” *(да а^ще)40 речете`, почто` сътвори` г~ь
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Глава 5
1 Обійдіть єрусалимські дороги і
погляньте, і пізнайте, і пошукайте
на його площах. І коли знайдете
чоловіка, що робить суд і шукає
віру, і буду до нього милосердний.
2 Щоб знову сказали: Живе Господь! І тим брехливо клянуться. 3
Господи, твої очі бачать віру? Ти
побив їх – і не боліли, розбив їх – і
відкинули прийняти напоумлення.
Твердим зробили свої лиця, понад
камінь, і не побажали повернутися.
4 Я ж сказав: Отже, бідні є і дурні,
що не знають господньої дороги і
суду свого Бога. 5 Адже піду до
владних і скажу їм, бо ті пізнали
господню дорогу і суд свого Бога. І
ось ці найбільше розбили ярмо і розірвали кайдани. 6 Через це побив
їх лев з лісу і вовк на вечір вигубив
їх, леопард чатував над їхніми містами, і кожний же з них, що виходить, буде схоплений, бо численними є їхні переступи, скріпилися їхні
відступи. 7 За що тобі можу бути
милосердним? Твої сини покинули
Мене і клянуться тими, що не є богами. Я їх наситив, і вони розпутствували, і в домі розпутствували
розпустою. 8 *Коні – полюбовники
жінок, і лошаками стали, кожний
один іржав до жінки свого ближнього. 9 Чи за це не навідаюся, –
сказав Господь, – і чи не помститься на народах моя душа? 10
Підніміться на їхні оборонні мури і
знищіть. Не робіть зітління, заберете його галузки, що не є господніми. 11 Бо переступом проти мене
переступив дім ізраїлів і дім юдин,
– сказав Господь. 12 Вони відкинули Господа і сказали: Він не є Господом! Ані не прийде на нас зло, не
побачимо меч і голод. 13 Пророки
говорили на вітер, і в них не було
відповіді. Адже це їм трапиться, 14
це сказав Господь сил: Тому що ви
сказали те слово, ось Я даю мої
слова в твої уста на вогонь і цей народ на дрова. І він їх пожере. 15
Ось Я наведу на вас народ здалека,
доме ізраїльский, – говорить Господь, – сильний народ, давній народ, якого мови не знатимеш, ані
не зрозумієш, що говорить. Його
сагайдак наче відкритий гріб, 16 всі
сильні. 17 І вони з’їдять твоє колосся і твої хліби. І він пожере твоїх
синів і твоїх дочок. Він пожере
твоє стадо і твою скотину, твій виноград і твої фіґи. І він мечем розіб’є твої сильні міста, на які ти надієшся. 18 Однак, в тих днях, – сказав Господь, – не видам вас на зітління. 19 *І якщо скажете: Чому
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Господь Бог наш зробив нам це
все? – Скажеш їм: Тому що ви
Мене покинули і послужили чужим
богам у вашій землі. Так послужите
чужим богам у землі не вашій. 20
Сповістіть це домові Якова, і зробіть, щоб почули в Юді, кажучи: 21
Послухай, полку дурний, що не маєш серця, *ви, що, маючи очі, не
бачите, і вуха маєте – і не чуєтє. 22
Бо чи не будете боятися Мене, –
сказав Господь, – і не послабнете
від мого лиця? Я поклав пісок як
границю морю, заповідь вічну, яка
не мине. І зрушаться, і знемагатимуть, і надмуться його хвилі, і не
минуть його. 23 Цьому ж народові
серце стало невірним і твердим, відійшли і пішли, 24 і не сказали у
своєму серці: Злякаймося нашого
Господа Бога, який дав нам дощ
ранній і пізній за своїм часом, зберігаючи нам літню повноту жнив.
25 Наші беззаконня відхилили це, і
ваші гріхи спинили від нас добро.
26 Ті, що знайшлися в моєму народі, безбожні ловителі, що наставляють засідки, як ловець птахів, і пастки на ноги, щоб схопити людей.
27 Адже як силка повна птахів, так
їхні доми повні обману. Через це
вони звеличилися і збагатилися,
жирними є, і потовстіли, 28 і дуже
сильно переступили мої слова.
*Суд вдови вони не судили, не виконали суд сироти, і не судили суду убогим. 29 Чи не відвідаю задля
цього, – сказав Господь, – або чи не
помститься душа моя на таких людях? 30 Жах і чуда сталися на землі, 31 пророки пророкують брехню,
і священики плескали своїми руками, і мій народ таке полюбив. Адже
що станеться в його останніх днях?

б~ъ на'шъ намъ [сїя вся`]41. (-)42 рече'ши к
ни'мъ, [ка'ко ѓ^ста'висте м^я, и^]43 послђжи'сте
богоM чю'ждимъ в земли` ва'шеи. та'ко послђжи'те
(бого'мъ) чю'ждимъ в# земли` не ва'шеи. възвњсти'те сїя до'мђ і^а'ковлю, и^ ё^слы'шанїе сътвори'те въ і^ё'дњ [рекђщи]44” Слы'ши (-)45 по'лче бђ'и,
и^же не и%маши срDца. *и^же и^мњю^ще ѓ%чи (-)46 не
(ви'дите)47, (и^) ё%ши (-)48 и^ не (слы'шите)49” Мене б^о не ё^боите ли ся рече г~ь, и^ эT лица` мое^го
не разболи'теся. и^же положи'хъ пњсо'къ предњ'лъ
мо'ря за'повњдь вњ'чнђ, (и^же)50 не ми'мои^детъ (-)51.
и^ съдви'гнђтся і^ и^знемо'гђтъ, и^ надмђтся
во'лны е^го и^ не пре'идђтъ того. лю'дем же сиM
бы'сть срDце невњ'рно и^ жесто'ко, (-)52 эTи^до'ша и^
поидо'ша. и^ не реко'ша въ срDцы свое^мъ, ё^боимыся г~а б~а на'шего. и^же да'сть намъ до'жDь ра'нъ
и^ по'зден# въ вре'мя (свое`), и^сполне'нїе (лњтнїе)53
жа'твы (стрегђщи)54 намъ” Безако'нїя [на'ша]55
ё^клони'ша сїа, и^ грњхи` [на'ша]56 въз#дръжа'ша
бл~го эT [наs]57. и^же ѓ^брњте'ны сђть в лю'дехъ
моиX нечестиви (лови'теле), (ја%ко пти'чныи лове'ць)58 сњти ставляющи, (и^ поножы) (на зацњпле'нїе)59 мђжемъ (-)60. ја%ко (пом#ча по'лна
пти'ць)61, та'ко до'мы иX по'лны ле'сти. сего ради
възвели'чени сђть и^ ѓ^богаще'ни. [ё^ты'ли сђть и^
ё^тол#стњли]62, и^ ми'мои^до'ша [слове'съ мои^хъ
злњише]63. *(прю` вдови'цы не сђди'ша, (-)64 прю`
си'ра не ё^пра'виша)65, (и^ сђ'да ё^бо'гиM не сђдиша)”
Є$да` сихъ ра'ди не посњщђ рече г~ь, и^ли на лю'дехъ таковXњ не м#сти'тся дш~а моя`” Оу%жасъ
и^ чюдеса сътворе'на сђть на земли`. пррoцы пррoчествова'ша л#жђ, и сщ~ен#ницы плеска'хђ рђка'ми
свои^ми, и лю'дїе мои възлюби'ша такова. (чт^о
бо сътво'рится)66 въ послњ'дняя е^го”

Глава 6

Глvа, ѕ~”

1 Скріпіться Веніяминові сини
посеред Єрусалиму, і в Катекуї затрубіть трубою, і над Ватахерем
підніміть хоругву! Бо видно було
зло з півночі і велике знищення. 2
Я уподібнив сіонську дочку до красуні і до тієї, що живе в чужині. 3
До неї прийдуть пастухи і їхні стада. Поставили в ній довкруги, кожний один з них пасе те, що є під
своєю рукою. 4 Освятіть проти нас
війну! Встаньте, і підемо в вполудень! Горе нам! Бо схилився день,
бо довгими стали вечірні тіні. 5
Встаньте, і підемо вночі, і знищимо
його доми! 6 Бо так сказав Господь
сил: Зрубайте його дерево, скиньте
плоти довкруги Єрусалиму! Це є
місто відвідин, посеред нього всяка
брехня. 7 Так як джерело холодною

у^тверди'теся сн~ове вениами'нови посредњ
і^ерsли'ма, и^ въ (каџекђи)1 въстрђбите
трђбо'ю, и^ на (веџахаремъ)2 въз#дви'гнете
хорђговь. ја^же ѕл^о ви'дњно е^сть эT сњвера,
и^ сътре'нїе вели'ко (-)3. (кра'снњи и^ въ стра'нъствњ живђщеи ё^подоби'лъ е^смь)4 дще'рь сїѓ'ня,
к неи прїидђтъ пасты'рїе и^ стада и^хъ” (Оу^глђби'ша в неи)5 ѓ'крsтъ, (пасе'тъ)6 е^ді'нъ ко'ждо
(и^хъ и^же) поD рђкђ свое^ю сђть. (ѓ^ст~ите)7 нань
бра'нь, съвоста'ните и^ възы'идемъ (-)8 въ полђдни” Го'ре намъ и^же ё^клони'ся дн~ь, и^же должае
сътворе'ны сђть сњни вечернїи” Въста'ните і^
и^зы'идемъ в# нощи, и^ расточиM (домы`)9 е^го” И$же
сїя рече г~ь [сил#]10. посњцњте дре'во е^го, эTврьзите ѓ%крsтъ і^ерsлима (тыны`)11. се` е^сть граD (посњще'нїя)12, вся'ка клевета` посреди е^го. ја%ко (стђ1184
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де'нђ сътвори'тъ и^сто'чникъ во'дђ свою)13, тако
стђде'но сътвори` лђка'въство свое” Безако'нїя и^
па'кости слы'шатся в неи, предо [мно'ю]14 всегда
^ етъ
не'мощь и^ ја%зва” Оу^чи'ся і^ерsлиме да не эTид
дш~а моя эT тебе, да не положђ тя пђстђ
зе'млю не ѓ^бита'ннђ” (-)15 Сїя рече г~ь [си'лъ]16.
(даже до гро'зда съберђтъ)17 ја%ко въ виногра'дњ
ѓ^ста'нки і^и^л~ьски. [ѓ^брати` рђкђ]18 (твою) ја^ко
торгатель ко'шницы (-)19. комђ възъгл~ю, и^ (комђ) свњдњтельствђюся да (слы'шаT)20. *с^е неѓ^брњзаны ё^жеса` иX, и^ (слы'шати не мо'гђтъ)21” Се`
сло'во гн~е бы'сть к ни'мъ в# поноше'нїе, [и^]22 не
въспрїимTђ того. (сего ради)23 ја%рости (гн~я)24
и^сполнихся (ё^трђди'хся тръпя'щи)25” И$злїю на
мало'е внњ, и^ на събра'нїе ю%ношъ въкђпњ.
мђжъ б^о (съ)26 женою ја%тъ бђдеT, и^ ста'рецъ
съ и^спол#неныM дн~їи. и^ преидђтъ домы` и^хъ къ
чю'ждимъ, (и^) поля` и^ же'ны (-)27 та'коже. и^же
прострђ рђкђ мою на ѓ^бита'ющиX зе'млю [-]28,
рече г~ь. [-]29 *эT меншаh (-)30 паки даy до бо'лшаго, вси` (сребролюбїю ё^чаTся)31 (и^) [эT (прoрка)32 даже до сщ~енн#ика]33, вси (творятъ)34 ле'сть. и^
цњля'хђ сътре'нїя [дщерїи]35 людїи мои^хъ, съ
лестїю рекђщи, ми'ръ ми'ръ, и^ не (бњ)36 ми'ръ.
стђдни сђть и^же (поноше'нїе) [сътвори'ша]37.
чт^о на'ипаче постыдњнїеM непостыдњни, и^ (посрами'тися)38 не вњдятъ. сея ради ве'щи падђтъ промежъ (рђшаю^щихъ)39, и^ въ время
посњще'нїя [свое^го]40 разрђшаTся, рече г~ь. сїя рече
г~ь, стоите на пђте'хъ и^ ви'дњте, и^ въпроси'те
эT стезь [-]41 дре'внихъ [-]42, и^хже бђдетъ
пђть бл~гъ. и^ ходи'те по (ни'хъ)43, *и^ ѓ^бря'щете (прохлажде'нїе)44 дш~амъ вашимъ. и^ реко'ша, не ходи'мъ. (и^) поста'вихъ на ваs стра'жа.
[и^ реко'хъ]45, слы'шите гла'съ трђбы`. и^ реко'ша,
не ё^слы'шимъ. Сего ради (слы'шите)46 ја%зы'цы,
и^ (позна'йте събра'нїе, коли'ко аZ сътворю` иM)47. слы'ши земля`, се` аZ (и^зведђ)48 [ѕлая на по'лкъ сїи]49
пло'дъ (помышле'нїя)50 иX, и^же слове'съ мои^хъ не
послђшаша, и^ зако'нъ мои эTврьгоша. *въскђю
мнњ кади'ло эT сава приносите, и^ касїа (бл~гимъ
ѓ^боня'нїеM) эT земля` далняа. всесъж#же'нїа ваша
не сђть ё^го'дна, и^ закла'нїя ва'ша не ё^годи'ша
мнњ” Сего ради (-)51 рече г~ь, се а^зъ дамъ на
лю'ди сїи разрDђше'нїе, и^ раздрђша'ютъ в (нихъ)52
эTц~ы и^ сн~ове вкђпњ сосњдъ, і^ искренїи (-)53 поги'бнђт#. Сїя рече г~ь. се` лю'ди (прїидђтъ)54 эT
(земля`) сњверьски, и^ ја^зы'къ [вели'къ]55 въста'нетъ эT конець земля. стрњлђ` и^ щи'тъ въсхи'тятъ, мђчитель еs и^ не ё^млsрдится. глsа е^го
ја%ко мо'ре възшђмиT, (и^) на ко'ни (възы'идђтъ)56
ё^гото'вани ја%ко (мђжъ)57 на ѓ^полче'нїе на тя
1185

робить свою воду, так він холодним зробив своє лукавство. Беззаконня і пакості чути в ній переді
мною постійно, хвороба і побиття.
8 Напоумся, Єрусалиме, щоб від
тебе не відійшла моя душа, щоб Я
не поклав тебе пустою, незамешканою землею! 9 Це сказав Господь
сил: Аж до грона зберуть останки
ізраїльські, як у винограднику. Поверни твою руку, як той, що зриває
до кошика. 10 До кого заговорю і
кому засвідчу, щоб послухали?
*Ось їхні вуха необрізані і не можуть чути. Ось господнє слово було до них на погорду, і його не
сприймуть. 11 Задля цього я наповнився господньої люті і змучився
терплячи. Вилию на малого ззовні і
на збір молодих разом, бо чоловік з
жінкою буде схоплений і старий з
тим, що повний днів. 12 І їхні доми
перейдуть до чужих, і поля, і жінки
також. Я простягну мою руку на
тих, що живуть на землі, – сказав
Господь. 13 *Знову від малого аж
до великого – всі навчаються любов’ю гроша; і від пророка аж до священика – всі чинять обман. 14 І
вони лікували побиття дочок мого
народу, з обманою кажучи: Мир!
Мир! І не було миру. 15 Безсоромні
є ті, що вчинили погорду. Чому вони так дуже стидом безсоромні і не
вміють соромитися? Через це впадуть між тими, що нищать, і в часі
своїх відвідин будуть знищені, –
сказав Господь. 16 Це сказав Господь: Стійте на дорогах і глядіть! І
запитайте про давні стежки, на
яких буде добра дорога, і ходіть по
них, *і знайдете прохолоду вашим
душам. І сказали: Не підемо. 17 І Я
на вас поставив сторож і сказав:
Послухайте голос труби! І сказали:
Не послухаємо! 18 Через це чуйте
народи і пізнайте зібрання скільки
я їм зроблю. 19 Послухай, земле:
Ось я виведу зло на цей полк – плід
їхнього задуму. Бо вони не послухали моїх слів і відкинули мій закон. 20 *Навіщо мені приносите ладан із Сави і касію з добрим запахом з далекої землі? Ваші всепалення не є прийнятні і ваші жертви
не є Мені милі. 21 Через це сказав
Господь: Ось Я дам знищення на
цей народ, і в них разом знищать
батьків і синів, згинуть сусід і
ближній. 22 Це сказав Господь: Ось
народ прийде з північної землі, і
великий народ підніметься з кінців
землі. 23 Схоплять стрілу і щит,
жорстоким є і не змилосердиться.
Його голос бушуватиме, як море, і
вилізуть на коней підготовані, як
чоловік на війну проти тебе, дочко
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сіонська. 24 Ми почули їхню чутку,
наші руки є без сили, нас охопила
скорбота, болі, як в тієї, що родить.
25 Не виходьте на ниви ані не виходьте на дорогу, бо довкруги меч
ворога і страх. 26 Дочко мого народу, підпережися мішковиною і посип себе попелом! Плач єдинородний! Зроби собі плач гірким, бо нагло прийде на вас запустіння. 27
*На випробування дав я тебе моїм
сильним людям, і пізнаєш, і випробуєш їхні дороги. 28 Всі вони начальники, що відхиляються, що ходять обманливо. Мідь і залізо – все
зітліло. 29 Забракло ковальського
міха для вогню, зітліло олово, надувач марно надував, бо їхні злоби
не зітліли. 30 Назвіть їх сріблом до
викинення, бо Господь їх відкинув.

Глава 7

ниж. 26
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1 Слово, що було до Єремії від
Господа, кажучи: Стань в брамі
господнього дому і проповідуй там
те слово, і скажи: 2 Послухайте
господнє слово, вся Юдея! Ви, що
входите крізь ці брами, поклоніться
Господеві! 3 Це сказав Господь
сил, Бог ізраїльський: *Добрими
зробіть ваші дороги і ваші задуми, і
поселюся з вами на цьому місці. 4
Не надійтеся на брехливі слова,
кажучи: Храм господній. Храм господній. Є храм господній. 5 Бо якщо випрямите ваші дороги і ваші
задуми, якщо зробите суд між чоловіком і його ближнім, 6 і приходьком, і сиротою, і вдові не зробите обману, і невинну кров не
пролиєте на цьому місці, і не підете
за чужими богами в лукавстві самі
собі, 7 поселюся з вами на цьому
місці, в землі, яку дав Я батькам вашим від віку аж і до віку. 8 Ось ви
надієтеся на себе в обманливих
словах, що не принесе вам користі:
9 красти, убити, чинити розпусту,
клястися неправдиво, жертвувати
Ваалові і ходити за чужими богами,
яких ви не знаєте. 10 І ви прийшли
і стали переді Мною в цьому домі,
в якому прикликано моє ім’я, і ви
сказали: Ми спинилися задля цього, що ми зробили ті гидоти. 11
*Адже чи зроблено печерою розбійників цей дім, в якому прикликано моє ім’я перед вашими очима?
Я є. Я є. Я побачив, – сказав Господь. 12 Підіть до того місця, до
Силому, де мешкає моє ім’я від початку, і погляньте, що Я йому зробив задля лукавств мого народу Ізраїля. 13 І тепер, тому що ви зробили всі ці діла, – сказав Господь, –
*і Я промовив до вас вранці, встаю-
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дщи сїѓ'ня. слы'шахомъ слXђ [е^го]58, безъ въздержа'нїя сђть рђцњ на'ши, ско'рбь ѓ^бъя'тъ
насъ болњзнїи ја%ко родя'щая. не хощњте и^сходи'ти на ни'вы ни (и^сходњте на пTђ)59. ја%ко
мечь врага`, (и^ страхъ)60 ѓ%крsтъ. дще'ро людїи мои^хъ препоя^шися вре'тищемъ, [и^]61 посы'плися пе'пелоM. пла'чъ (е^ді'нородныи)62, сътвори` себњ плаче'мъ горкиM. и^же ё^стремле'но прїидетъ запђстњнїе на ва'съ. *и^скђси'теля дахъ тебе на (люди моя крњпка)63, и^ вњси [-]64 (і^ и^скђсиши)65
пђти` иX. вси` (тїи нача'лницы ё^кланя'ющїи)66
ходя'щи льсти'во. мњдь и^ желњзо вси` растлњни
сђть. ѓ^скђдњ надђтїе на ѓ'гнь, и^стлњ ѓ'лово,
в сђетђ` надымаl над#ми'тель, лђка'въства (б^о)
и^хъ не сђть и^стлњни. сребро эTмњтно зовњте`
иX, и^же (г~ь эTврьглъ тњхъ)67”

выj а~

Глvа, з~”
ло'во и^же бы'сть къ і^еремїи эT г~а гл~ющи,
ста'ни въ вра'тњхъ домђ гн~я. и^ проповњждь тђ` сло'во т^о, и^ гл~и. Слы'шите
сло'во гн~е вс^я і^ё^де'я, входя'щеи по вра'тњхъ сиX, да поклони'теся г~ђ]1. сїя рече г~ь
[си'лъ]2 б~ъ і^и^л~евъ” *Бл~го твори'те пђти` ваша и^
мышле'нїя ваша, и^ ѓ^бита'ю с ва'ми на мњстњ томъ” Не хощите надњятися (-)3 въ словесњхъ лжи'выX (-)4 рекђщи, хра'мъ гн~ь, (хра'мъ
гн~ь,) хра'мъ гн~ь е^сть” ЈА/ко а^ще бл~го речете пђти` ва'ша и^ мышле'нїя ва'ша. [а^ще]5 (-)6 сътворите сђдъ просредњ мђжа і^ [-]7 и'скреняго е^го, и^
прише'лца и^ си'ра, и^ вдови'ци не сътвори'те льсти'во.
ни кро'вь неповиnнђ и^злїете в мњстњ семъ, и^ по
бо'ѕXњ чюжиX не ходи'те в лђка'вствњ са'ми себњ.
[-]8 ѓ^бита'ю с ва'ми в мњстњ се'мъ, въ земли`
ю'же да'хъ эTц~ем# вашимъ эT вњка даже и^ до
вњка [с^е]9 вы` надњетеся на ся въ словесе'хъ
лжи'выхъ, и^же не требњ вамъ” (ё^кра'сти, ё^би'ти, блDђствовати кляти'ся лжи'во, жрњти ваа^лимђ и^ ходи'ти)10 по боѕњхъ чю'ждихъ и^^хже не
вњсте [-]11” И$ прїидо'сте и^ ста'сте предо мною в
домђ [се'м#]12, в не'мже възва'но е^сть и'мя мое
(-)13. и^ рекли е^сте и^зба'влени е^смы, сего ра'ди чт^о
сътвори'хомъ поноше'нїя т^а. *е^да б^о пеще'ра
разбо'иникомъ [сътворе'нъ еs]14 до'мъ (сїи)15, в
немже възва'но е^сть и%мя мое [-]16 (-)17 въ ѓ'чїю
вашею. (а^зъ е^см# а^зъ е^смь, а^зъ ви'дњхъ)18, рече
г~ь” [-]19 И$дњте к мњстђ (томђ)20 в сило'мъ идеже ѓ^бита'етъ и%мя мое (эT нача'ла)21 и^ ви'дите чт^о сътвори'хъ е^мђ лђкаvствъ ра'ди людїи
мои^хъ і^и^л~я. и^ нн~њ и^же сътвори'ли е^сте вся`
дњла сїя, [рече г~ь]22. *и^ гл~алъ е^смь къ ва'мъ
[въ ё'трїи въста'ющи, и^ гл~ющи]23, и^ не слы'1186
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шасте (-)24. и^ зва'хъ васъ, и^ не эTвњща'сте
[мнњ]25. (-)26 сътворю` до'мђ [семђ]27 в нем#же
възва'но е^сть и%мя мое (-)28, (и^) в немже вы`
и%мате дръзнове'нїе [-]29. и^ мњсто и^же да'хъ
ва'мъ и^ эTц~емъ вашимъ, ја%ко сътвори'хъ сило'мђ. и^ эTврьгђ васъ эT лица` мое^го, ја^ко эTверьгоX
(всю) бра'тїю ва'шђ, все сњмя е^фремово. *(ты'
же)30 не моли'ся за лю'ди сїя, ни въспрїими за
нихъ хвалђ и^ мл~твђ, и^ не предъстои^ши мнњ
(-)31, и^же не ё^слы'шђ [т^я]32. е^да ви'диши чт^о
сїи творятъ въ градњхъ і^ё'диныхъ, и^ на
площа'дњхъ і^ерsлима. *сн~ове (-)33 събира'ют# дрова`,
и^ эTц~ы (-)34 зажига'ютъ ѓ^гне'мъ, и^ же'ны (-)35
скропя'тъ тђки да сътворятъ хамоны` цр~ци
нбsнњи, и^ пожрђтъ богомъ чюжим# (и^)36 (мене
къ гнњвђ прогнњ'ваютъ)37. е^да мене [-]38 къ
гнњвђ прогнњ'ваютъ, рече г~ь. е^да` не са'ми себњ
в# постыдњнїи лица свое^го. сего ради та'ко рече
г~ь се` ја%рость [моя]39 и^ прогнњванїе мое събира'ется на мњсто т^о. (-)40 на мђжи, и^ на скоты, и^ на [-]41 древо страны, и^ на плоD зе'мныи,
и^ възжеже'тся и^ не ё^га'снетъ” Сїя рече г~ь
[си'лъ б~ъ і^и^л~евъ]42. всесъж#же'нїя ваша преданы
жрътвамъ ва'шимъ, і^ и^зъја^ди'те мя'са, и^же
не гл~алъ е^смь съ эTц~ы ва'шими, и^ не заповњ'дахъ иM въ дн~ь въньже и^зведо'хъ иX эT земля`
е^гљ=петъски, эT сло'ва всесъж#же'нїа и^ жрътвамъ.
н^о то'кмо (-)43 заповњдаX и^мъ рекђщи. ё^слы'шите гла'са мое^го, и^ бђдђ вамъ б~ъ, и^ вы` бђдете
мнњ лю'ди. и^ походи'те въ вся'комъ пђти` (-)44
ја%же повелњхъ вамъ, да бл~го бђдетъ вамъ” *И$
не слы'шаша [-]45 ни приклони'ша ё'хо свое. н^о и^до'ша в похотњнїи (и стропотъствњ) срDца свое^го
лђка'ваго, (-)46 сътворени (же) сђть въспятъ и^
не на преD, эT дн~е ја%же и^зошли` сђть эTц~ы и^хъ
эT земля` е^гљ=петъскїя [-]47 даже до дне сего.
и^ послаX к ва'мъ всњхъ ра'бъ мои^хъ прoрокъ по
дне, (въста'ющи заётра)48, и^ посыла'ющи. и^ не
ё^слы'шаша м^я, ни приклони'ша ё'хо свое. н^о
ѓ^жести'ша вы'ю свою, (и^ горши сътвори'ли сђть)
неже эTц~ы и^хъ” И$ гл~еши к ниM (вся` словеса` сїя)49, [и^ не ё^слышаT т^я. и^ воз#зовеши и^хъ, и^ не
эTвњща'ютъ тебњ. и^ речеши к нимъ]50, с^е
е^сть ја^зы'къ и^же не послђша гласа г~а [б~а
свое^го]51, ни въспрїятъ наказа'нїя. поги'бе вњра, [и^ эTя'та е^сть]52 эT ё'стъ и^хъ. ѓ^стризи`
(вла'сы)53 твои` и^ эTмещи, и^ въспрїими (плаq и^)54
рыда'нїе, и^же эTвръглъ г~ь и^ ѓ^ста'ви роD (ја%р% ости
своея)55. и^же сътвори'ша сн~ове і^ё'дины лђка'во
въ ѓ'чїю моею, рече г~ь” Поста'виша пораже'нїя
своя в домђ` в нем же възва'но е^сть и%мя мое
(-)56, да ѓ^сквернятъ е^го. *и^ създа'ша высо'кая
1187

чи і говорячи – і ви не послухали, і
Я вас кликав – і ви мені не відповіли. 14 Зроблю цьому домові, в якому прикликано моє ім’я і в якому
ви маєте сміливість, і містові, яке Я
дав вам і вашим батькам, так як Я
зробив з Силом. 15 І відкину вас
від мого лиця, так як Я відкинув
всіх ваших братів, все Ефремове
насіння. 16 *Ти ж не молися за цей
народ, ані не берися за них хвалити
і молитися, і не стій переді Мною,
бо не вислухаю тебе. 17 Чи не бачиш, що вони роблять в юдиних
містах і на площах Єрусалиму? 18
*Сини збирають дрова, і батьки палять вогонь, і жінки місять тісто,
щоб зробити хамони небесній цариці і принести жертву чужим богам, і мене прогнівують до гніву.
19 Чи мене розгнівають до гніву, –
сказав Господь? Чи не самі собі на
посоромлення свого лиця? 20 Через
це так сказав Господь: Ось мій гнів
і моя лють збирається на це місце,
на мужів, і на скотину, і на дерево
країни, і на плоди землі. І загориться, і не згасне. 21 Це сказав Господь сил, Бог ізраїльський: Ваші
всепалення передані вашим жертвам. І з’їсте м’ясо, 22 про яке Я не
говорив до ваших батьків, і не заповів їм в дні, в якому Я їх вивів з
єгипетської землі, про слово цілопалення і жертви, 23 але тільки заповів Я їм, кажучи: Послухайте мій
голос – і буду вам Богом, і ви будете мені народом. І ходіть в усякій
дорозі, яку Я вам заповів, щоб добре вам було. 24 *І вони не послухалися ані не нахилили своє ухо, але
пішли за пожаданнями і розбещеністю свого лукавого серця, пішли
ж назад і не вперед. 25 Від дня, в
якому вийшли їхні батьки з єгипетської землі, аж до цього дня. І Я до
вас послав всіх моїх рабів-пророків
вдень, встаючи вранці і посилаючи.
26 І вони не послухалися мене ані
не нахилили своє вухо, але твердою
зробили свою шию, і стали гіршими, ніж їхні батьки. 27 І скажеш до
них всі ці слова – і не послухаються тебе. І закличеш до них – і не
відповідять тобі. 28 І скажеш до
них: Це є народ, який не послухався голосу свого Господа Бога ані не
сприйняв напоумлення. Пропала віра і є забрана з їхніх уст. 29 Острижи твоє волосся і відкинь, і візьми
плач і ридання, бо Господь відкинув і покинув рід своєї люті, 30 бо
юдині сини зробили лукаве в моїх
очах, – сказав Господь. Вони поставили свої гидоти в домі, в якому ж
прикликано моє ім’я, щоб його
опоганити, 31 *і збудували тофето-
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ві височини, що є в долині синів енонових, щоб спалювати їхніх синів і їхніх дочок вогнем, чого Я не
заповів ані не подумав у моєму серці. 32 Через це ось прийдуть дні, –
сказав Господь, – і не назветься
більше той Тофет – Долина енонових синів, але Долина вигублених. І
поховають в Тофеті задля того, що
не було місця, 33 і будуть трупи
цього народу в їжу небесним птахам і звірам землі, і не буде того,
хто проганяє. 34 *І зроблю, щоб
зникли з юдиних міст і з площі Єрусалиму голос радості і голос веселості, голос жениха і голос невістки. Бо земля буде у смутку.

тофе'џъ, и^же е^сть в долђ` сн~овъ (е^но'нь)57. да
съжгђтъ сн~ове и^хъ и^ дще'ри свои` ѓ^гне'мъ. и^же
не повелXњ (-)58 ни помы'слихъ въ срDцы мое^мъ”
Сего ра'ди с^е дн~їе прїидђтъ, реq г~ь. и^ не речется ктомђ (-)59 тофеџъ (тои)60 до'лъ [сн~овъ]61
е^но'нихъ, н^о до'лъ закла'нїя, и^ погребђтся в#
тофеџњ, того ра'ди и^же не бы'сть мњсто” И$
бђдетъ трђпїе людїи сихъ въ снњдь пти'цаM
нбsным#, и^ звњремъ зе'мнымъ, и^ не бђдетъ
эTгоня'ющаго. *и^ ё^поко'и^ти сътворю` эT гра'дъ
і^ё'динъ, и^ эT площади і^ерsлима, гласъ ра'дости
и^ гла'съ весе'лїя, гласъ жениха` и^ глаs невњсты,
в (печа'ли)62 б^о бђдеT [-]63 земля`”

Глава 8

Глvа, и~”

1 В тому часі, – сказав Господь,
– винесуть кості юдиних царів, і
кості його начальників, і кості
священиків, і кості пророків, і кості
тих, що живуть в Єрусалимі, з їхніх
гробів; 2 і покладуть їх перед сонцем, і місяцем, і перед всіма небесними звіздами, яких полюбили, і яким послужили, і вслід яких вони
пішли, і яких шукали, і яким поклонилися. Не будуть зібрані ані не
будуть поховані, але будуть на гній
на лиці землі. 3 І вони виберуть
радше смерть, ніж життя, всі, що
залишилися з цього поганого племені, на всіх місцях, що є покинуті,
з яких же Я їх вигнав, – сказав
Господь сил. І скажеш до них: 4 Це
сказав Господь: Чи той,хто впаде,
не встане? Або той, хто відкинув,
не повернеться? 5 Адже чому цей
полк в Єрусалимі відвернувся непокірним відверненням? Вони вибрали брехню і не побажали повернутися. 6 Я сприймав і слухав, і
ніхто не говорить те, що є добрим,
немає ані одного, що чинить каяття
за свій гріх, кажучи: Що я вчинив?
Всі відвернулися на свій біг як
кінь, що з нагальністю біжить на
бій. 7 Шуліка на небі пізнала свій
час, горлиця, і ластівка, і горобець
зберегли час свого приходу, мій народ же не пізнав господнього суду.
8 Як мені говорите: Ми є мудрі! І з
нами є господній закон! По правді,
він чинив брехню, брехлива тростина в писарів. 9 Мудрі завстидалися, є злякані, схоплені, бо відкинули господнє слово, і немає в них ні
однієї мудрості. 10 Через це дам їхніх жінок чужинцям, їхні поля тим,
що успадковують. *Всі від меншого аж до більшого, всі наслідують
грошелюбів, від пророка аж до священика, всі зроблять брехню. 11 І
вони лікували побиття дочок мого
народу на встид, кажучи: Mир!

ъ время т^о рече г~ь. и^зве'ргђтъ ко'сти
цр~еи і^ё^диныхъ. и^ ко'сти нача'лникоv е^го. и^
ко'сти сщ~енниковъ и^ ко'сти пррoкъ, и^ ко'сти и^же ѓ^бита'ша въ і^ерsлимњ, эT гро'бъ
и^хъ, и^ прострђтъ и^хъ къ слн~цђ и^ лђнњ и^ къ
всњмъ ѕвњзда'мъ [нбsныM]1 (-)2 и^хже възлюби'ша.
і^ и'мже слђжи'шA и^ въ слњдъ и^хъ ходи'ша, і^
и^хже взыска'ша и^ (-)3 поклонишася (-)4” Не соберTђся ни погребђтся, н^о въ (гнои`)5 на лицы`
земли` бђ'дђтъ. (і^)6 и^зберђтъ на'ипаq смр~ть неже живоT [-]7 вси` и^же ѓ^ста'ша эT племени сего
(стропти'ваго) въ всXњ мњстехъ (и^же ѓ^ста'влени
сђть). эT ни'х же и^звергохъ я& (-)8 [рече г~ь си'лъ.
и^ речеши к ни'мъ]9, [-]10 сїя рече г~ь, е^да и^же
падетъ не въста'неT л^и, и^л^и эTверъшїися не
ѓ^брати'тъ л^и ся. въскђю б^о эTвраще'нъ е^сть
по'лкъ [сїи]11 (въ і^ерsлимњ) эTвраще'нїемъ непокори'вымъ. (-)12 (взя'ша лжђ)13, (и^ не хотњша ѓ^брати'тися, внимахъ и^ послђшахъ, и^ никт^о
что` бл~го е^сть гл~етъ)14, ни е^ді'нъ е^сть и^же
дње^тъ покая'нїе на грњсњ` свое^мъ рекђщи, чт^о
сътворихъ. (вси` ѓ^браще'ни сTђ на тече'нїе свое)15
ја%ко ко'нь (съ стремле'нїемъ и^дђщъ на ѓ^полче'нїе)16. (-)17 пилю'к# на нб~си позна` вре'мя свое.
го'рлица і^ ла'стовица (и^) сиконїа съхрани'ша время прише'ствїя свое^го. людїе же мои` не позна'ша сђда гн~я, ка'ко речете (-)18 (мы` мђ'дры е^смы)19, и^ закоn гн~ь [с на'ми е^сть]20. (и%стинно лжђ`
дњ'лалъ е^сть)21 ё^правле'нїе лжи'во пи'серамъ” Постыдњни сђть премђдрїи. [-]22 ё^стра'шени (-)23
пои^мани сђть, сло'во б^о гн~е эTврьгоша (и^) премђдрость ни е^ді'на еs в нихъ. сего ра'ди дамъ
же'ны и^хъ стра'ннымъ, (-)24 поля` и^хъ (преслњдова'телемъ)25” *[ЈА/же эT менша (-)26 да'же до бо'лша, вси златолю'бецъ послњдђю^тъ эT прoрка
(-)27 даже до сщ~енника, вси` сътворятъ лжђ`” І$
и^сцњля'хђ сътре'нїя дще'рїи людїи мои^хъ к по1188
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стыдњнїю рекђщи, ми'ръ, ми'ръ. (е^гда)28 не
бы'сть ми'ръ” Постыдњни сђть и^же гнђсьство
сътвори'ша, (за вся` сїя)29 постыдњнїю не сђть
постыдни, и^ срамитися не вњдњша сего ра'ди
падђтъ междђ падающиX (-)30 въ время посњще'нїя свое^го падђтъ рече г~ь. (събира'ющи)31
съберђ (и^хъ)32 реq г~ь, нњсть гроздъ в лоза'хъ, и^
не сTђ смо'кви въ смоко'вницњ, (-)33 ли'стъ эTпаде, [и^ далъ и^же престђпле'на сђть]34 почт^о сњдимъ. съвокђпитеся и^ вънидеM въ граD запа'сен#.
и^ молчиM [т^ђ]35, и^же [г~ь]36 б~ъ [нашъ]37 молча'ти
сътвориl наs, и^ пити далъ намъ во'дђ желчи.
съгрњшихомъ б^о (г~ђ)38, *ждахомъ ми'р# и^ не бњ
бл~го. время врачева'нїя. и^ с^е бо'язнь. эT да'на
слы'шана е^сть (рза'нїя)39 ко'неи [и^хъ]40. эT гла'са
во'пля побо'рникъ е^го подвигнђта е^сть вся` земля`. и^ прїидо'ша и^ пожро'ша зеMлю і^ и^сполне'нїе ея`.
гра'дъ и^ ѓ^бита'ющиX в немъ” *И$же с^е а^зъ послю`
вамъ змїи и^мже нњсть заклина'нїя і^ и^з#я^дя'тъ
васъ [рече г~ь]41. (болњзнь моа надъ бо'лњзнь, въ
мнњ срDце мое пла'чюще)42. се` глsа [во'пля]43 дще'рїи людїи моихъ, эT земля` далеча. е^да г~ь
нњсть в сїѓ'нњ, и^л^и цр~ь [е^го]44 нњсть в немъ.
въскђ'ю (м^я къ гнњвђ подвиго'сте)45, (и^) въ
и^звая'ныхъ свои^хъ и^ въ сђетахъ чюжихъ”
Про'иде жаTва сконча'но е^сть лњто и^ м^ы сп~сени
нњсмы, надъ сокрђше'нїеM дще'ри людїи моиX, [съкрђше'нъ е^смь и^]46 ско'рбенъ. ё'жасъ ѓ^бъяT м^я, (-)47
е^да кле'я нsњ в# галаа'дњ, и^л^и врача нsњ т^ђ, воскђю (б^о) нsњ и^сцњле'на ра'на дще'рїи людїи моиX”

Мир! – коли не було миру. 12 Засоромлені є ті, що зробили погань.
За це все встидом не завстидалися і
не зуміли соромитися, задля того
впадуть між тими, що падуть, впадуть в часі своїх відвідин. 13 Сказав Господь: Збираючи зберу їх.
Сказав Господь: Немає винограду
на лозах і немає фіґів на фіґах, листя відпаде. 14 І Він дав те,чим ми
переступили. Чому сидимо? Зберіться, і ввійдемо до сильних міст, і
там мовчатимемо, бо наш Господь
Бог змусить нас мовчати; і Він дав
нам пити воду жовчі, бо ми згрішили Господеві. 15 *Ми очікували
мир – і не було добра, час лікування – і ось страх. 16 З Дану чути
іржання їхніх коней, від голосу
іржання його поборників вся земля
здригнулася. І вони прийшли і пожерли землю і її повноту, місто і
тих, що живуть в ньому. 17 *Тому
що ось Я пошлю вам зміїв, яким немає заклинання, і покусають вас, –
сказав Господь. 18 Мій біль над
біль, в мені моє серце, що плаче. 19
Ось голос крику дочки мого народу
з землі здалека: Чи не є Господь у
Сіоні? Чи його цар не є в ньому?
Чому ви підвели мене до гніву і то
своїми різьбленими і чужими марнотами? 20 Пройшли жнива, скінчилося літо, і ми не є спасенними. 21
Я є прибитий побиттям дочки мого
народу і сумний, мене охопив страх.
22 Хіба немає мазі в Ґалааді? Чи там
немає лікаря? Адже чому не є вилікувана рана дочок мого народу?
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т^о дасть главњ моеи во'дђ и^ ѓ^чи'ма мои^ма и^сточникъ слезъ. и^ пла'чю [-]1 дн~ь и^
но'щь побїеныхъ дще'ри людїи мои^хъ”
Кто дасть мене въ ѓ^пђстњнїе ра'знымъ
пђтемъ. и^ ѓ^ста'вль лю'ди моя и^ эTи'дђ эT ниX,
и^же вси` ѓ^блђдъствова'ни сђть. (и^) мно'жество
престђпниковъ. и^ простро'ша ја^зы'къ свои ја%ко
лђкъ лжи` и^ неи'стинны, съкрњпи'шася на земли`. и^же эT лђка'ва на лђка'въство и^зошли` сђть,
и^ мене не позна'ша [рече г~ь]2. *е^ді'нъ кождо (же)
эT и'скреняго свое^го да стреже'тся, и^ [вся'комђ]3
бра'тђ свое^мђ да не и'мать дръзнове'нїа. и^же
вся'къ бра'тъ льстя'щи прельсти'тъ, и^ всякъ
дрђгъ льсти'ве наско'читъ. (и^ мђжъ)4 [бра'та]5
свое^го посмњ'ет#, [і^]6 и'стин#нђ не възгл~ют#. поё^чи'ша (б^о) ја^зы'къ свои гл~ати лжђ`, (да безако'нно
дњ'ютъ потрђжAшеся)7, (ѓ^бита'нїа твоа) посредњ льсти въ льсти`, въздержа'шася вњдњти
мене, [рече г~ь]8” Сего раd (-)9 рече г~ь [сиl]10. се` а^зъ
разжегђ` (-)11 і^ и^скђшђ` иX. что` (б^о и'но) сътворю`
1189

23 Хто дасть моїй голові воду і
моїм очам джерело сліз? І оплакуватиму день і ніч побитих дочок
мого народу. 9,1 Хто мене дасть на
запустіння різним дорогам? І покинувши мій народ, і від них відійду.
Бо всі є розпусними, і є множество
переступників. 2 І вони простягли
свій язик як лук обмани і неправди,
скріпилася на землі ті, що вийшли
від лукавства до лукавства, і Мене
не пізнали, – сказав Господь. 3
*Кожний один же хай стережеться
свого ближнього і хай не має віри
всякому своєму братові, бо кожний
брат обманюючи обманить, і кожний друг обманливо наскоче, 4 і чоловік висьміє свого брата. І не скажуть правду, бо вони навчили їхній
язик говорити неправду, потрудилися, щоб діяти беззаконно. 5 Твої
помешкання в обмані, серед обмани стрималися Мене знати, – сказав
Господь. 6 Через це сказав Господь
сил: Ось Я розпалю і випробую їх.
Бо що іншого зроблю від лиця доч-
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ки мого народу? 7 Стріла, що ранить, їхній язик обманливо говорив
своїми устами. Про мир зі своїми
приятелями говорить, і в тайні підставить йому пастки. 8 Чи не відвідаю цих? – сказав Господь. – Або
чи не на таких народах помститься
моя душа? 9 На горах підніму плач
і ридання, на красі пустині плач. Бо
вони є спалені задля цього, що немає чоловіка, який переходить, і не
чує голос того, що панує. Від небесних птахів аж до скотини переселилися і відійшли. 10 І дам Єрусалим на горбики піску – ложе зміям, і юдині міста дам на знищення.
Тому не буде того, хто живе. 11
Хто є мудрим чоловіком, що це
зрозуміє, до якого буде слово господніх уст, щоб сповістив. То чому
пропаде земля і є спаленою як пустиня, яку ніхто не проходить? 12
Сказав Господь: Тому що вони покинули мій закон, який Я їм дав, і
не послухалися мого голосу, і не
пішли за ним, 13 і пішли за зіпсуттям свого серця і за ваалами, чого
навчилися від своїх батьків. 14 Через це так сказав Господь сил, Бог
ізраїльський: Ось Я нагодую народ
цей полином *і напою їх водою
жовчі, 15 і розкину їх між народи,
яких не знали вони і їхні батьки, і
пошлю на них меч, доки не зникнуть. 16 Це сказав Господь сил: Пошукайте і прикличте плакальниць,
хай прийдуть. І до тих, що мудрими стали, пошліть. І підуть спішно,
17 і піднімуть за вас голосіння. Хай
наші очі виведуть сльози і наші повіки хай вилиють води! 18 Бо чути
голос плачу з Сіону, як в біді були
ми і дуже завстиджені. Бо ми покинули землю і наші поселення є викинуті. 19 Тому послухайте, жінки,
слово господнє! І сприйміть вашими вухами повчання його уст! І навчіть ваших дочок сумувати, і кожна
одна свою ближню голосити! 20 Бо
прийшла смерть, крізь наші вікна
ввійшла до наших домів, щоб вигубити наших дітей ззовні і молодь з
площ. Говори це, – сказав Господь:
21 І впаде людська мертвечина як
гній на лиці країни і як трава за
стопами женців, і немає того, хто
збере. 22 Це сказав Господь: *Хай
не хвалиться мудрий у своїй мудрості ані хай не хвалиться сильний
своєю силою і хай не хвалиться багатий своїм багатством, 23 але цим
хай хвалиться той, хто хвалиться,
щоб пізнати і знати Мене! Що Я є
Господь, який чинить милосердя, і
суд, і справедливість на землі! Це
бо Мені миле, – сказав Господь. 24
Ось приходять дні, – сказав Гос-
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эT лица` [-]12 дще'ри людїи мои^хъ. стрњла` ё^ја^з#вля'юща ја^зыk и^хъ, льстиво гл~алъ е^сть въ
ё^стнђ своею. [ми'ръ съ прїатели свои^ми
гл~етъ]13, и^ в та'инњ поста'вит# е^мђ лови'тельства. е^да на сиX не посњщђ, рече г~ь. и^л^и на
ја^зы'цXњ таковњхъ не м#сти'тъ л^и ся дш~а
моя. на гора'хъ (въспрїимђ`)14 пла'чь и^ [тђже'нїе]15, на (красотњ)16 пђсты'ни слезе'нїе, ја%ко
(възжеже'на сђть)17. сего ради и^же нњсть мђжа
[преходя'ща]18, [и^]19 не слы'шаща гла'са владњюща. эT пти'ца нбsныя (-)20 даже до ско'тъ пресели'шася [и^]21 эTи^до'ша. и^ дамъ і^ерsлимъ в
(хол#мы пњска)22, и^ ложи змїеM, и^ гра'ды і^ё^дины
[дамъ в# разоре'нїе]23. тњмже не бђдетъ живяи.
кто е^сть мђжъ премђдрыи, и^же възразђмњ'етъ с^е до негоже сло'во ё^стъ гн~ихъ (бђдет#)24
да възвњстиT (-)25. т^о въскђю поги'бнеT земля`,
(и^) съжежена е^сть ја^ко пђсты'ня. (е^я'же никтоже
проходитъ)26” (-)27 Рече г~ь [-]28, и^же ѓ^ста'виша
зако'нъ мои егоже дахъ (иM)29. и^ не послђшаша
гласа мое^го, [и^ не походи'ша по немђ]30. [і^]31
и^до'ша по стропти'въствђ срDца свое^го [-]32 и^ по
(ваа^лимђ)33, чесо наё^чи'шаs эT ѓ^ц~ъ свои^хъ. сего
ради та'ко рече г~ь [силъ]34 б~ъ і^и^л~евъ, се а^зъ напита'ю [лю'ди сїя]35 пелынемъ, *и^ пи'танїе
да'мъ и^мъ во'дђ жел#чнђю. и^ расточю и^хъ въ
ја^зы'ки, иXже не зна'ша тїи и^ эTц~ы иX. и^ послю`
на ниX мечь, дондеже и^стляTся” Сїа рече г~ь
[си'лъ]36, [възыщи'те и^]37 зови'те тђжъбницы
да прїидђтъ и^ к нимъ, и^же премђдрени сђть
посли'те, и^ по'идђтъ съ тща'нїемъ и^ прїемлютъ на на'съ пла'чь. да и^зведђтъ ѓ'чи на'ши
сле'зы, и^ вњжди на'ши и^злњютъ во'ды, зане
гла'съ плача слы'шанъ эT сїѓ'на” Ка'ко па'костни
бы'хомъ [и^]38 посты'дни ѕњло. и^же ѓ^ста'вихомъ
зе'млю, (ја%ко и^зве'ржены сђть)39 жили'ща наша.
тMњже слы'шите же'ны сло'во [гн~е]40, и^ прїе'млите
ё^ши'ма вашими ё^че'нїе ё'стъ е^го. и^ ё^чи'те
дще'ри ва'ши тђже'нїю и^ (еді'на ко'ждо)41 и^скренїю
свою плачю. и^же възы'иде смр~ть по ѓ^кномъ на'шимъ въшла е^сть в (домы` на'ша)42, погђби'ти
ѓ^троча'та (наша) и^звнђ`, и^ ю'ноша эT пло'щадїи.
(гл~и) [сїя, реq г~ь]43, и^ падеT мертвечи'на чл~ча ја%ко
(гнои^ще)44 на лицы страны`, и^ ја%ко сњно за стопа'ми жнђщихъ, и^ нњсть и^же съберетъ, сїя
рече г~ь. *да не хва'лится мђдрыи въ мђдрости
свое'и, ни да хва'лится крњпкїи крњпостїю своею, и^ да не хва'лится бога'тыи въ бога'т#ствњ
свое^мъ. н^о ѓ^ семъ да хва'лится хваля'ися, вњдњти и^ зна'ти [м^я]45, и^же а'зъ е^смь г~ь. и^же
творю` млsть и^ сђдъ, и^ пра'вдђ на земли`. сїя
б^о ё^го'дна мнњ, реq г~ь. се дн~їе грядTђ, рече г~ь. и^
1190
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посњщђ на всњхъ (и^же неѓ^брњзанђ и^ ѓ^брњзанђ
и^мђть пло'ть)46, на е^гљ'петъ и^ на і^ё'дђ и^ на е^до'мъ, и^ на сн~ы а^м#мо'ня и^ на (-)47 моа'ва, и^ на
всњхъ и^же стри'жени сђть вла'сы, ѓ^бита'ющеи в
пђсты'ни ја^ко вси` ја^зы'цы неѓ^брњзани плотїю.
(-)48 *весь (же) до'мъ і^и^л~евъ неѓ^брњзаны сђть
срDцемъ [-]49”

Глvа, і~”
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лы'шите сло'во (-)1 и^же гл~алъ е^сть [г~ь]2
на ваs до'ме і^и^л~евъ. сїя рече г~ь, по пђти`
ја^зыk не моѕи'те ё^чи'тися, и^ эT зна'менїи
нбsныхъ не моѕи'те страши'тиs, (и%хже
стра'шатся ја^зы'цы)3. понеже законы лю'дїи сђе^тны сђть. дре'во (б^о)4 эT лњ'са вы'сњкъ *дњ'ло
рђки ё^модњлника (в лаги'рњ)5, сре'бромъ и^ зла'томъ (ё^краси того`)6, [гво'здьми и^ молоты`]7
(сложи'лъ да не разориTся)8. (въ подо'бїе фини'кђ
ско'вана сђть и^ не воз#г~люT). носи'ми но'сяTся, поне'же ходи'ти не возмогђтъ, не хощи'те б^о боа'тися иX, и^же н^и зл^а могђтъ сътвори'ти н^и
добра`” *(Нњсть подо'бенъ тебњ г~и)9. [вели'къ е^си
т^ы, и^ вели'ко и^мя твое въ крњпости. кт^о не
ё^бои'тся тебе` ЭO цр~ю ја^зы'комъ. твоа` б^о
(че'сть)10, междђ всњхъ премђ'дрыхъ ја^зы'къ, и^
въ всњхъ црsтвњхъ и^хъ, ни е^ді'нъ е^сть подо'бенъ тебњ` [-]11” [Та'коже безђмни и^ бђ'и и^скђся'тся. ё^че'нїе сђе'тно и^хъ]12 дре'во е^сть. сре'бро
и^звито эT тарси'съ прино'сиTся, и^ злато эT (ѓ^фи'ръ)13, дњ'ло ё^модњ'лникъ и^ рђки зла'таря.
(и^) а^ћинџъ, и^ перфи^ра ѓ^дња'нїе и^хъ. дњ'ла ё^модњ'лникъ вс^я [сїя]14. г~ь же б~ъ и%стиненъ е^сть,
то'и б~ъ живђщїи, и^ цр~ь вњ'чныи. эT прогнњва'нїя е^го съдвигнеTся земля` и^ не сътръпя'тъ
ја^зы'цы съгрозенїа е^го.]15 та'ко (б^о) р#цњте и^мъ,
бо'ѕи и^же нб~си и^ земли не сътвори'ша, да и^зги'бнђтъ эT земля`, и^ (эT си'хъ и^же) поD нб~сеM
(сђть)16. [-]17 *творя'и же землю` въ крњпости
свое'и, строя'и вселе'ннђю въ премђ'дрости свое'и, и^
мђ дростїю свое'ю простертъ нб~са. [къ гла'сђ
свое^мђ да'сть]18 мно'жество во'дъ на' нб~си, и^
въз#двиѕа'етъ м#глы` эT да'лнњя земля. *блиста'нїя в# дождь сътвори` і^ и^зведе [вњтръ]19 эT
съкрови'щъ своиX бђи сътворонъ е^сть вся'къ
чл~къ эT ё^ма [свое^го]20. постыдњнъ е^сть (-)21
ё^модњлникъ въ вся'коM и^звая'нїи (-)22, ја%ко лжа`
е^сть чт^о слїа, (и) нњсть дх~а в ниX. сђе'тни
сђть (и^) дњло смњ'хђ достои'но, въ вре'мя посњщенїя свое^го и^з#ги'нђтъ. нњсть къ симъ подо'бна ча'сть і^а'ковля. и^же б^о въѓ^бразиl вс^я, то'и
е^сть, [і^и^л~ь жезлъ достоа'нїя е^го]23” Гь~ [си'лъ]24
и^мя того. (събери` эT земля` постыдњнїе)25
1191

подь, – і відвідаю всіх, що мають
необрізане і обрізане тіло: 25 Єгипет, і Юду, і Едом, і аммонових
синів, і Моава, і всіх, яким постригли волосся, що живуть в пустині.
Бо всі народи необрізані тілом,
*ввесь же дім ізраїльський – вони є
необрізані серцем.

дія. 7

Глава 10
1 Послухайте слово, яке проти
вас сказав Господь, доме ізраїльський. 2 Так сказав Господь: За дорогами народів не повчайтеся і не бійтеся небесних знаків, яких бояться
народи. 3 Бо закони народів є марні. Адже вирубавши дерево з лісу
сокирою, – *діло руки митця, – 4
сріблом і золотом він його прикрасив, цвяхами і молотками скріпив,
щоб не знищилося. Вони сковані
подібно до фіника, і не говоритимуть. 5 Ношені носяться, тому що
ходити не можуть, адже не бійтеся
їх, які не можуть зробити ані зло,
ані добро. 6 *Немає подібного до
Тебе, Господи! Великий є Ти і велике твоє ім’я в силі! 7 Хто не злякається тебе, царя народів! Бо твоя
честь між всіма премудрими народів, і в усіх їхніх царствах ні один
не є подібний до Тебе, 8 також безумні і дурні будуть випробовані.
Дерево є їхнім марним вченням, 9
добірне срібло приноситься від Тарсису і золото з Офира – діло митців
і руки золотаря, і аксинт, і багряниця – їхня одіж. Це все – діла
митців. Господь Бог же правдивий
є. Він – живий Бог і вічний цар. Від
його розгнівання задрижить земля і
народи не стерплять його погрози.
11 Адже так їм скажіть: Боги, які
небес і землю не створили, хай згинуть з землі і від цих, що є під небесами. 12 *Він же Той, що творить
землю у своїй силі, що провадить
вселенною у своїй мудрості і своєю
мудрістю простягнув небеса! 13 За
своїм голосом Він дасть множество
води на небесах і піднімає мряки з
далекої землі. *Він зробив блискавки на дощ і вивів вітер зі своїх
скарбниць. 14 Дурною стала кожна
людина від свого ума, митець був
завстиджений в усякому вирізьбленому. Бо брехнею є те, що він вилив, немає в них духа, 15 марними
є вони і діло гідне сміху. В часі
своїх відвідин загинуть. 16 Часть
Якова не є подібна до них, бо Той,
хто дав образ всьому, Він є. Ізраїль
– палиця його насліддя. Господь
сил – його ім’я. 17 Збери з землі
твій встид ти, що живеш в облозі,
18 бо це сказав Господь: Ось Я да-
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леко відкину мешканців землі в тому часі і наведу замішання на них,
щоб вони не були знайдені. 19 Горе
мені в моїм побитті! Моя рана
страшна! Я ж сказав: Ця провина є
моєю раною. І носитиму її. 20 Моє
мешкання є запустілим, всі мої линви розірвані. Мої сини відійшли
від мене, і їх немає. Немає того, хто
ще розтягне моє покриття і підніме
шкіри мого шатра. 21 Бо по-дурному вчинили пастирі і не шукали
Господа. Через це не зрозуміли, і
все їхнє стадо розсіяне. 22 Ось
прийшов голос звуку і великий
трус з північної землі, щоб перетворити міста Юди у пустиню, на
поселення зміїв. 23 Знаю, Господи,
що не є людині її дороги, ані немає
чоловіка, що ходив би і випрямив
би свої стопи. 24 *Напоуми мене,
Господи! Одначе в суді, а не в твоєму гніві, ані, отже, не зведи мене
на ніщо. 25 *Вилий твій гнів на народи, які Тебе не пізнали, і на владу. Які твоє ім’я не прикликали, які
з’їли Якова, і його пожерли, і його
знищили, і рознесли його красу.

Глава 11
1 Слово, що було від Господа до
Єремії, кажучи: 2 Послухайте слова
цього завіту і промовте до юдиних
чоловіків і до єрусалимських мешканців, 3 і скажеш до них: Так сказав Господь, Бог ізраїльський: Проклятий чоловік, що не послухає
слів цього завіту, 4 який Я заповів
вашим батькам в день, в якому вивів їх з єгипетської землі, з залізної
печі, кажучи: Послухайте мій голос
і зробіть все те, що Я вам заповів, і
будете мені народом, і Я буду вам
Богом! 5 Щоб підняв Я клятву, якою Я поклявся вашим батькам: дати мені їм землю, що виливає молоко і мед, так як є в цьому дні. І я
відповів і сказав: Амінь, Господи. 6
І сказав Господь до мене: Виголоси
всі ці слова в юдиних містах і поза
Єрусалимом, кажучи: Послухайте
слова цього завіту і виконайте їх, 7
які свідчачи засвідчив Я вашим
батькам в дні, в якому Я їх вивів з
єгипетської землі, аж до цього дня.
Вранці встаючи, свідчив Я, кажучи:
Послухайте мій голос! І не послухалися ані не нахилили свого вуха,
але пішли, кожний один в розбещеності свого злого серця. І Я вивів
на них всі слова цього завіту, який
Я заповів, щоб вони робили. 8 І не
зробили. 9 І сказав Господь до мене: Знайдено клятву на юдиних чоловіках і на тих, що живуть в Єрусалимі. 10 Вони повернулися до по-
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твое, и^же ѓ^бита'еши въ ѓ^б#стоа'нїи, и^же сїя
рече г~ь” Се^ а^зъ далече эTвръгђ ѓ^бита'тели земли` (в то` вре'мя)26, [и^ смђщђ и^хъ]27, та'ко да (не
ѓ^бря'щђтся)28. Го'ре (мнњ`) въ сокрђшенїи (моеM)29,
стропти'ва ја^зва (моа`)30. а^з# же рњхъ вина` сїя
бо'лњзнь моа` е^сть, и^ (поношђ ея`)31. жили'ще мое
ѓ^пђстњн#но е^сть, (-)32 вс^и верви'цы мои` и^зорва'ны
сђть. сн~ове мои` (-)33 [и^зыидо'ша эT мене, и^]34 нњсть
(иX. нњсть и^же простретъ ктомђ` покроv мои, и^
възDви'гнет# ко'жи мои`)35. и^же [бђе' съдња'ша]36 па'стыри, и^ г~а не възыска'ша. сего` ради не воZразђмњша
(и^) все` ста'до [и^хъ]37 (-)38 расточено е^сть. глаs слыша'нїя с^е прїиде, и^ съдви'гненїе вели'ко эT земля`
сњ'верьски. да положитъ гра'ды і^ё'да в пђсты'ню,
(ѓ^бита'нїю змїемъ)39. вњм# г~и и^же нњсть чл~кђ
пђти е^го, н^и мђжа е^сть да хо'дитъ и^ ё^пра'витъ
стопы` своа. *накажи (м^я)40 г~и, ѓ^баче въ сђдђ и^
не въ ја%рости [твое'и]41, ни ё^бо ниначто'же [приведе'ши (м^я)42]43. *и^злњ'и прогнњва'нїе твое на ја^зы''ки
и^же не позна'ша т^я. и^ на [вла'сти]44 и^же и%мя твое
не възва'ша. и^же снњдо'ша і^а'кова, и^ пожроша е^го [і^
и^стлиша того]45, и^ (лњпотђ)46 е^го расхити'ша”

Глvа, а~і”
ло'во и^же бысть эT г~а къ і^еремїи рекђщи”
Слы'шите словеса` завњта сего, и^ [гл~ите]1
къ мђж'емъ і^ё'динымъ, и^ къ ѓ^бита'телемъ і^ерsли'м#скимъ, и^ речеши к ни'мъ” Сїя
реq г~ь б~ъ і^и^л~евъ, прокляT мђж'ъ и^же не послђша'етъ (завњта сего словеs)2. и^же заповњдаX эTц~емъ ва'шимъ въ дн~ь, во'ньже и^зведохъ иX эT
земля` е^гљ=пеTски, эT пещи желњзныа, рекђщи” Оу^слы'шите глаs мои и^ сътвори'те вс^я та`, и^же
заповњ'даX ваM. и^ бђдете мнњ` въ лю'ди, и^ а'зъ
бђдђ ва'мъ въ б~а. да воз#дви'гнђ кля'твђ (-)3 е^ю%же кляXся эTц~емъ ва'шиX, да'ти ми и^мъ зе'млю лїющђ мле'ко и^ меd, ја%ко (е^сть) дн~ь сїи” И$
эTвњщахъ и^ рекох#, (а^ми'нь)4 г~и” И$ рече г~ь къ
мнњ`, (въз#гласи`)5 [вс^я]6 словеса` сїя въ градXњ
і^ё'диныX, и^ внњ` і^ерsли'ма рекђщи” Слы'шите словеса` завњта сего и^ сътвори'те та`, [и^же свњдњтельствђа свњдњтел#ствоваX эTц~ы вашими, въ
дн~и в ня'же и^зведоX и^хъ эT зеMля` е^гљ=пеTскїа да'же
(-)7 до дн~е сего`. заё%тра въста'а (свњдњтельствоваX)8 гл~я” Слы'шите глаs мои и^ не слы'шаша
н^и приклони'шA ё%ха свое^го. н^о и^до'ша (е^ді'нъ ко'ждо)9 въ стропоTствњ срDца свое^го зла'го. и^ възведо'хъ на ни'хъ вс^я словеса` завњта сего, и^же заповњ'дахъ да сътворяT]10, и^ не сътвори'ша” И$ рече г~ь къ мнњ`, ѓ^брњтена е^сть клятва на мђж'еX і^ё'диныхъ, и^ на ѓ^бита'ющихъ і^ерsли'моM. ѓбрати'лися сђть къ безако'нїю (пр'ьвомђ эTц~ъ сво1192
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и^хъ)11 и^же не хотњша слы'шати словесъ мои^хъ.
и^ сїи б^о и^доша по' боѕњхъ чю'жихъ да слђжатъ
и^мъ” Ни въчто'же сътвори'ша до'мъ і^и^л~евъ, и^
до'мъ і^ё'динъ завњтъ мои и^же завњщахъ съ
эTц~ы и^хъ” Сего ра'ди сїя рече г~ь. с^е а^зъ наведђ на [ни'хъ]12 зла'а, эT ниX же и^зыити не возмо'гTђ. и^ възопїютъ къ мнњ` и^ не ё^слы'шђ
и^хъ” І$ и^дђтъ гра'ды і^ё'дины, и^ ѓ^битатели
і^ерsли'мђ. и^ възопїютъ к (ни'мъ)13 и%м#же жрђт#, и^
не сп~сђтъ иX въ вре'мя скор#би и^х#. *по числђ` б^о
градовъ [-]14 бњхђ бо'ѕи твои` і^ё'до, и^ по числђ`
пђтемъ (твои^мъ) і^ерsли'ме” поста'вилъ е^си ѓ%лтари [постыDни, ѓ^лта'ри]15 на пожренїе ваа^лимђ. *(ты` б^о)16 не моѕи моли'тися за лю'ди с^и, и^
не въспрїими за нихъ хва'лы и^ моли'твы, не ё^слы'шђ б^о во вре'мя во'пля иX къ мнњ`, (и^) въ
время ѓ^злобленїя и^хъ” Чт^о е^сть и^же възлю'бленыи [мо'и]17 въ домђ` мое^мъ сътвори срамоты (мно'ги)” е^да (-)18 мя'са ст~ая эTи^мTђ эT
тебе` лђлав#ства твои`, (в ниX же сла'влена е^си)19.
масли'на со'чна кра'сна плодови'та зра'чна, възва'лъ (-)20 и^мя твое. къ гла'сђ [гл~анїя вели'ка
разгорњся ѓ%гнь в не'и]21, (и^ съж#жена сђть плоDная)22 ея`. и^ г~ь [си'лъ]23 и^же насади тебе,
гл~алъ е^сть на' тя ѕл^о за зла'а до'мђ і^и^л~ева, и^
до'мђ і^ё'дина. и^же сътвори'ша себњ къ прогнњва'нїю м^я, жрђщи ваа^лимђ” (Тыy) г~и показа'лъ
е^си мнњ` и^ познахъ, (т^ы ја^ви'лъ е^си мнњ` хотњнїя)24. (и^ а'з#)25 ја%ко а%гнецъ кро'ткїи, и^же но'сится къ жрътвњ. [и^]26 не позна'хъ (и^же помы'слиша на' мя совњты, рекђщи)27. прїидњте
(-)28 в#ложи'мъ дре'во въ хлњбъ е^го, і^ и^стреби'мъ е^го
эT земля живђщих# і^ и^мя е^го да не помянеTся ктомђ`” [Ты' же]29 г~и (саваѓ'џъ), и^же сђдиши пра'во, *[і^]30 и^спытаа [срDца и^ ё^тробы]31, да
ви'жђ м#щенїе твое на нихъ, тебњ` б^о эTкры'хъ
прю мою`” Сего ради сїя рече г~ь къ мђжеM а^наџоџ#скиM, и^же и%щђтъ дш~ђ [твою`]32. и^ рекTђ, не
пророчествђ'еши во и^мя гн~е, и^ не ё%мреши въ
рђка'хъ на'шихъ” [Сего ради сїя рече г~ь си'лъ]33. се
а%зъ посњщђ на ни'хъ, ю%ноша иX [ё%мрђтъ мечем#]34 (-)35 сн~ове ихъ и^ дщери иX ё^мрђтъ эT гла'да,
и^ ѓста'нъки не бђ'дђтъ эT ниX. наведђ б^о зла'я на
[мђжи]36 (и^наџоџя)37 въ лњто посњщенїя и^хъ”

переднього беззаконня своїх батьків,
які не побажали слухатися моїх слів,
і ось вони пішли за чужими богами,
щоб їм служити. На ніщо звели вони
ізраїльський дім і юдин дім, мій завіт, який Я завіщав з їхніми батьками.
11 Через це так сказав Господь: Ось
Я наведу на них зло, з якого ж вийти
не зможуть. І закричать до мене, і Я
їх не вислухаю. 12 І підуть юдині міста і мешканці Єрусалиму і закричать
до тих, яким приносять жертви, – і не
спасуть їх в часі їхньої скорботи. 13
*Бо за числом міст були твої боги,
Юдо, і за числом твоїх доріг, Єрусалиме. Ти поставив жертовники встиду, жертовники, щоб приносити жертви Ваалові, 14 *ти ж не смій молитися за цей народ і не підніми за них
хвалу і молитву, бо не вислухаю в часі їхнього крику до Мене і в часі, коли їм чинять зло. 15 Як це, що мій улюблений в моїм домі зробив численні гидоти? Хіба святі м’яса віднімуть
від тебе твої лукавстава, в яких же ти
прославився? 16 Соковита, гарна,
плодовита, прекрасна оливка – назвав Я твоє ім’я. На голос великого
говорення розгорівся в ній вогонь, і
були спалені її плодоносні галузки.
17 І Господь сил, який тебе насадив,
промовив проти тебе зло за злоби
ізраїльського дому і юдиного дому,
які вони собі зробили, щоб розгнівити мене, приносячи жертви Ваалові.
18 Ти, Господи, показав мені, і я пізнав. Ти об’явив мені бажання. 19 І я
як лагідне ягня, якого несуть на жертву, і я не пізнав тих, що задумали
проти мене задуми, кажучи: Ходіть,
вкладемо дерево в його хліб і вигубимо його з землі живих. І його ім’я
хай більше не згадається. 20 Ти ж,
Господи Саваот, який правильно судить *і досліджує серця і нутро, хай
побачу я твою помсту на них, бо Тобі
я відкрив мій суд. 21 Через це так
сказав Господь до анатотських чоловіків, які шукають твою душу і кажуть: Не пророкуватимеш в господнє
ім’я і не помреш в наших руках. Задля цього це сказав Господь Сил: 22
Ось Я відвідаю їх. Їхні юнаки помруть мечем, їхні сини і їхні дочки помруть з голоду. 23 І з них не буде останку, бо наведу зло на анатотських
чоловіків в році їхніх відвідин.

Глvа, в~і”

Глава 12

ра'веденъ (ё^бо) т^ы е^си г~и, а^ще прюся с
тобо'ю, ѓ^ба'че правеDна въз#гл~ю к тебњ`.
*въскђю пђть нечести'вым# прибыва'етъ.
бл~го е^сть всњмъ и^же престђпа'ютъ и^
безако'нно дњютъ. насади'лъ е^си и^хъ и^ ко'рень
пђстиша, корыстђ'ютъ и^ творятъ плоD. бли'зъ
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1 Праведним, отже, є Ти, Господи.
Якщо судитимуся з тобою, одначе
праведне Тобі скажу. *Чому щастить
дорозі безбожних, добре є всім, що
переступають і беззаконно діють? 2
Ти їх насадив, і вони вкорінилися, їм
щастить, і роблять плоди. Ти є близь-
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ко до їхніх уст і далеко від їхніх нутрощів. 3 І Ти, Господи, мене знаєш, Ти мене бачив і дослідив моє
серце перед тобою. Збери їх, як стадо на жертву, і освяти їх в день вирізання. 4 Доки стогнатиме земля і
трава всієї землі висохне задля лукавства тих, що на ній живуть? Зітліла скотина і птахи, бо сказали: Не
побачить нашого кінця. 5 Якщо ти
змучився, біжучи з пішими, як зможеш спротивитися з кіньми? Коли
ж в мирній землі без страху будеш,
що зробиш в гордині йорданській?
6 Якими і твої брати, і дім твого
батька, і ще ті озброїлися проти тебе і закричали під тобою повним голосом. Не вір їм, коли будуть тобі
говорити добро. 7 Я покинув мій
дім, покинув моє насліддя, дав мою
улюблену душу в руки її ворогів. 8
Мені моє насліддя стало, наче лев у
лісі, видало проти мене голос. Через це я його зненавидів. 9 Чи різнобарвний птах – мені насліддя моє?
Чи всі барвисті птахи? Ходіть, зберіться всі земні звірі, побіжіть на
приношення жертви! 10 Численні
пастухи відкинули мій виноградник, потоптали мою частку, зробили мою пожадану частку запустілою пустинею, 11 поставили її на
розшарпування. Вона ж стогнала до
мене: знищенням вся земля знищена. Бо немає ні одного, хто думав би
серцем. 12 На всіх дорогах пустиня. Прийшли всі пакосники землі,
бо господній меч пожер від краю
землі аж до її краю. Немає миру
всякому тілу. 13 Посіяли пшеницю
– і пожали тернину. Одержали насліддя, і не було їм потрібним. Завстидайтеся у ваших плодах задля
гніву господньої люті! 14 Це сказав
Господь про всіх моїх поганих сусідів, які торкаються насліддя, яке Я
розділив моєму народові, Ізраїлеві:
Ось я вирву їх з їхньої землі і юдин
дім вирву з-посеред них. 15 І коли їх
вирву, повернуся і змилосерджуся
над ними, і виведу їх до свого насліддя, і чоловіка – до своєї землі. 16
І буде, що, якщо навчаючись навчаться доріг мого народу, хай присягнуть в моє ім’я: Живий Господь! Бо
навчали мій народ клястися Ваалом,
вони ж скріпляться посеред мого
народу. 17 Якщо ж не послухаються, вирву той народ вириванням і
вигубленням, – сказав Господь.

Глава 13
1 Так сказав Господь до мене:
Іди і придбай собі льняний пояс, і
підпережися ним по твоїх бедрах, і
не поклади його у воду. 2 І я придбав пояс за господнім словом, і я
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е^си т^ы ё^стъ иX и^ далече эT ё^тробы иX. и^ т^ы г~и
вњси м^я [видњлъ мя е^си, і^]1 и^скђсилъ е^си срDце
мое` преD тобо'ю. [събери иX ја^ко стадо к# жер#твњ, и^]2
ѓ^ст~и иX въ дн~ь закла'нїя [-]3. доко'лњ стонетъ
земля`, и^ [трава` всея`]4 земля` и^съхнет# ра'ди лђка'въства ѓ^бита'ющихъ на не'и. и^стлњно е^сть
живо'тно и птица. ја%ко реко'ша, не ё%зритъ (послDњнњя на'ша. а^ще с пњшими текђщи ё^трђди'лъся е^си)5, ка'ко проти'витися мо'жеши с ко'ньми. (е^гда' же)6 въ земли` ми'рнои безъ боа'зни бђ'деши, чт^о сътвори'ши в# горды'ни і^ѓ^рда'ньскои. ја%коже
и^ бра'тїя твоа`, и^ до'мъ эTц~а твое^го. и^ е^ще` тїи
проти'въ ѓ^полчи'шася тебњ, и^ (-)7 възопи'ша поD
тобо'ю (по'лнымъ гла'сомъ)8” Не вњрђи и^мъ е^гда
гл~ати бђдђтъ тебњ бл~гая. ѓ^ста'вилъ е^смь
до'мъ мои, ѓ^ста'вихъ достоя'нїе мое, дахъ възлю'бленђю дш~ђ мою в рђкђ врагомъ ея`. бы'сть
[мнњ достоя'нїе мое]9 ја%ко ле'въ в# дђбра'вњ, да'лъ
противъ мене глаs (-)10 сего ради възненави'дњхъ е^го”
е^да (пти'ца разноцвњтна)11 достоя'нїе мое мн^њ,
(е^да пти'ца и^спестрена вся)12” Прїидњте събери'теся вси` звњри (земстїи)13, потецњте (на пожрњнїе)14. па'стыри мно'ѕи ѓ^тры'ли сђть виногра'дъ
мои, потопта'ша ча'сть мою. да'ша ча'сть [мою
въжDелњннђю]15 в# пђсты'ню запђстњнїя, поста'виша (ея`) в (растерза'нїе)16, (стена'ла же) на' мя.
разоре'нїемъ разоре'нA е^сть вся земля`. и^же ни (е^ді'нъ)17
е^сть и^же размы'слитъ срDцемъ. въ всњх# пђте'хъ
пђсты'ня. прїидоша (вси) па'костницы (земля`),
и^же мечь гн~ь пожре` эT края земля` даже до кра'и
(ея`)18. нњсть ми'ра всеи пло'ти. посњ'аша пшени'цђ
и^ тер#нїе пожа'ша достоя'нїе въспрїаша, и^ не
тре'бњ иM. постыди'теся въ (пло'дњхъ)19 ва'шихъ
ради (гнњва ја%рости)20 гн~я” Сїя рече г~ь ѓ^ всњхъ
сосњдехъ (мои^хъ) стропти'выX, и^же прикаса'ются
достоя'нїю и^же раздњлихъ лю'демъ моиM і^и^л~ю. се
а^зъ и^сторгнђ и^хъ эT земля` иX, и^ до'мъ і^ё'динъ и^сто'ргнђ эT сре'ды иX и^ е^гда и^сто'ргнђ
и^хъ, ѓ^бра'щђся и^ ё^млsрдюся иM, і^ (и^зведђ)21 и^хъ
(-)22 къ достоя'нїю свое^мђ, и^ (мђжа)23 в зе'млю
свою. и^ бђдетъ а^ще ё'чни ё^чаTся пђтемъ
людїи мои^хъ, да прися'гнTђ въ и^мя мое, жи'въ
г~ь, ја%ко ё^чи'шA людїи мои^хъ клятися въ ваа^лима (-)24 съзиждђтся посредњ людїи моиX. а^ще ли не (послђшаютъ)25, [-]26 и^сто'ргнђ людїи
тњ'хъ, и^сторга'нїемъ и^ погђбле'нїемъ. [рече г~ь]27”

Глvа, г~і”
и'це рече г~ь [къ мн^њ]1, и^ди` и^ съдръжи
себњ чресленикъ л#ня'ныи, и^ препояши [того]2 на чре'слњхъ твои^хъ, и^ в# во'дђ не
вно'сиши того. и^ съдръжа'хъ чресленикъ
1194
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по словеси` гн~ю, и^ положи'хъ ѓ^крsтъ чре'слъ мои^хъ. и^ бы'сть сло'во гн~е къ мн^њ [втори'цею]3 рекђщи, възми` чресленикъ, и^же съдръжа'лъ е^си
и^же е^сть ѓ%крsтъ чреслъ твои^хъ. и^ въста'в# и^ди`
къ е^фра'тњ, и^ съкры'и того [-]4 въ рас#сњ'линњ
ка'мен#нњ. [і^ и^до'хъ]5 и^ скрыX того въ е^фра'тњ,
ја%ко заповњда мн^њ г~ь” И$ бы'сть по днехъ мно'ѕXњ, (-)6 рече г~ь къ мнњ. въста'ни [і^]7 и^ди` къ
е^фра'тњ, и^ възми` эTтђдђ чре'слениk е^гоже заповњдахъ тебњ да съкры'е^ши [и&]8 тамо. і^ и^до'хъ
къ е^фра'тњ [-]9 и^ копа'хъ, и^ взя'хъ чресленикъ
эT мњста и^дњже съкры'хъ е^го [-]10” И$ с^е и^згни'лъ [чре'сленикъ]11, та'ко ја%ко ниначто'же бы'ти потребнђ е^мђ” И$ бысть слово гн~е къ мнњ
рекђщи, сїя рече г~ь. та'ко согни'ти сътворю` горды'ню і^ё'динђ, и^ горды'ню і^ерsлі'ма (мно'гђ. людїи
сихъ стропти'выхъ)12 и^же не хотя'тъ послђшати словесъ мои^хъ, [и^ хо'дятъ въ стропти'въстве срDца свое^го (-)13]14” (И$доша же)15 по
боѕњхъ чюжихъ, да слђжатъ и^мъ да покланя'ются и^мъ. и^ бђдђтъ ја%ко чресленикъ тои
и^же никче'мђ потре'бенъ бњ`. зане` ја%ко придръжиTся чресленикъ къ чреслоM мђжа, та'ко съвокђпи'хъ мн^њ [весь]16 до'мъ і^и^л~евъ и^ весь до'мъ і^ё'динъ, [реq г~ь]17. да бђдTђ мн^њ въ лю'ди и^ въ
(и^мя)18 и^ въ хвалђ` и^ въ сла'вђ, и^ не послђшаша [-]19. (сего ра'ди)20 речеши к (нимъ)21 (словеса` сїя), [та'ко реq г~ь б~ъ і^и^л~евъ]22. вся'къ сосђдъ и^сполнится вина`. и^ (-)23 рекђтъ к тебњ,
е^да ли не вњдњхомъ, и^же вся'къ сосђдъ и^сполнится вина`. и^ рече'ши к нимъ, сїя рече г~ь.
с^е а^зъ и^спо'лню сихъ ѓ^бита'телїи земли` сеи, и^
цр~и [-]24 иже сњдя'тъ (эT колњна)25 двд~ва на
прsтлњ [е^го]26. и^ сщ~енницы и^ прoрцы [-]27 и^ всњхъ
ѓ^бита'телїи і^ерsлима пїяnствомъ. (-)28 и^сторгнђ
и^хъ мђжа (эT)29 бра'та е^го, и^ эTц~ы и^ сн~ы (-)30
в#кђпњ, [реq г~ь. не прощђ]31 (-)32 не ѓ^сла'блю, и^ не
ё^млрsдюся, е^же не расторгнђти и^хъ. слы'шите
(ё^ши'ма) и^ внемлите, (-)33 не хощи'те въздви'гнђтися ја%ко г~ь гл~алъ е^сть дади'те г~ђ б~ђ
ва'шемђ сла'вђ преже даже не помръкнетъ, и^
преже даже не прет#кнђтся но'ѕњ ваши гора'хъ
ра'ныхъ. (-)34 пожди'те свњта, и^ (поло'житъ ю&
в)35_сњнь смр~ти и^ (-)36_въ мра'къ. да а'ще того
не послђшае^те в# та'инњ. *попла'четъ дш~а (моа)37
эT лица` гор#дыни, [и^ пла'ча восплачеT]38 і^ и^зведетъ
ѓ'ко [мое]39 слезђ, и^же пои^мано е^сть ста'до гн~е.
(рцы`)40 цр~ю и^ (влDцњ)41, смири'теся и^ ся'дњте
(на земли`), ја%ко взя'тся эT главы` ва'шея вњнецъ сла'вы ва'шея. гра'ды ю%жные затво'рени
сђть, и^ нњсть и^же ѓ^тво'ритъ. преведенъ е^сть
[весь]42 і^ё'да преселе'нїемъ съвръше'номъ. (въз1195

підперезався по моїх бедрах. 3 І
вдруге було до мене слово господнє, кажучи: 4 Візьми пояс, який ти
придбав, який є довкруги твоїх
бедр, і вставши, піди до Євфрату, і
сховай його в розколині каменя. 5 І
пішов я, і сховав я його в Євфраті,
так як мені заповів Господь. 6 І сталося, що по численних днях сказав
Господь до мене: Встань і йди до
Євфрату і візьми звідти пояс, який
Я тобі заповів, щоб сховати його
там. 7 І я пішов до Євфрату, і викопав, і взяв пояс з місця, де я його
сховав. І ось пояс зігнив, він такий,
що ні на що не корисний. 8 І було
до мене господнє слово, кажучи: 9
Так сказав Господь: Так я дам зігнити гордині юдиній і великій гордині Єрусалиму – 10 цього поганого народу, що не бажає послухатися моїх слів і ходять в злобі свого
серця. Вони ж пішли за чужими богами, щоб їм послужити, щоб їм
поклонитися, і вони будуть так, як
цей пояс, який ні на що не був потрібний. 11 Бо так як пояс пристає
до бедр людини, так Я до себе приєднав ввесь ізраїльський дім і ввесь
юдин дім, – сказав Господь, – щоб
був мені народом і в ім’я, і на похвалу, і на славу, і не послухалися.
12 Задля цього скажеш до них ці
слова: Так сказав Господь Бог ізраїльський: Всяка посудина наповниться вином. І скажуть до тебе:
Хіба ж ми не знали, що всякий посуд наповниться вином? 13 І скажеш до них: Так сказав Господь:
Ось я сп’янінням наповню цих мешканців цієї землі і царів, які з Давидового племені, сидять на його престолі, і священиків, і пророків і всіх
мешканців Єрусалиму; 14 і вирву їх
чоловіка від його брата, і разом
батьків і синів, – сказав Господь.
Не прощу, не попущу, і не змилосерджуся, щоб їх не розірвати. 15
Послухайте вухами і сприйміть, не
побажайте підноситися, бо Господь
промовив. 16 Дайте вашому Господеві Богові славу скорше ніж не померкне, і скорше ніж не зашпортаються ваші ноги на ранніх горах.
Зачекайте на світло, і покладе її в
тінь смерті і в темряву. 17 Бо якщо
того не послухаєте потайки, *заплаче моя душа від лиця гордості, і плачучи заплаче; і зведуть мої очі
сльози, бо схопленим є господнє
стадо. 18 Скажи цареві і володареві: Впокоріться і сядьте на землі, бо
забрано з вашої голови вінець вашої слави. 19 Південні міста є замкнені, і немає того, хто відкриє. Відселений є ввесь юда досконалим
відселенням. 20 Підніміть ваші очі
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і погляньте на тих, що йдуть з
півночі. Де стадо тобі дане – славна
твоя скотина? 21 Що скажеш, коли
навідаються до тебе? Бо ти навчив
їх проти тебе, і навчив на твою голову. Хіба ж не захоплять тебе болі, так як жінку, що родить? 22 Якщо ж скажеш у твоєму серці: Чому
це надійшло на мене? Через множество твого беззаконня відкритим
є твій сором, відкриті є твої стопи.
23 Якщо ефіопець може змінити
свою шкіру і рись свої цятки, і ви
зможете робити добро, оскільки ви
навчилися зла. 24 І рознесу їх, як
полову, яка вітром понесеться в пустиню. 25 Це твій жереб, і частина
міри твоєї від мене, – сказав Господь, – бо ти мене забув і поклав
надію на брехню. 26 Тому і я оголив твої бедра перед твоїм лицем, і
явним став твій сором на горах, 27 і
на полях побачив Я твої мерзоти, і
твій перелюб, і твої рани, сором твоєї розпусти. Горе тобі, Єрусалиме,
бо ти не очистишся за Мною так
скоро!

Глава 14

вищ. 1

1 І було господнє слово до Єремії через діло посухи. 2 Застогнала
Юдея, і її брами знищені, і вони потемніли на землі, і піднявся крик
Єрусалиму. 3 Більші послали своїх
менших до води. Прийшли, щоб
черпати, і не знайшли води, і знову
віднесли свої посудини порожніми.
4 Засоромлені вони, і зазнали зла, і
покрили свої голови задля пакості
землі, тому що не прийде дощ на
землю. Засоромлені є робітники
нив, покрили свої голови, 5 бо і
лань на полі вродила і покинула, бо
не було трави. 6 І дикі осли стали на
скалах, втягали вітер, як змії. Занепали їхні очі, бо не було трави. 7
Якщо наші гріхи відповідять нам,
Господи, зроби задля твого імені, бо
численними є наші відступлення
проти Тебе, ми згрішили. 8 Очікування Ізраїля, наш Спасителю в часі скорботи, чому Ти є як приходько на землі і як мандрівник, що відхиляється на життя? 9 Чому Ти став
як чоловік, що пройшов, і сильний,
що не може спасти? Ти ж в нас є,
Господи! І твоє ім’я прикликане на
нас! Не покинь нас! 10 Так говорить Господь цьому народові, який
полюбив піднімати свої ноги, і не
спочили, і Господеві не вгодили.
Тепер він згадає їхні беззаконня, і
відвідають їхні гріхи. 11 І сказав
Господь до мене: *Не смій молитися за цей народ на добро. 12 Коли
вони постять – не вислухаю їхнього
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дви'гнњте ѓ'чи ва'ши и^ ви'дите)43 приходя'щаа
эT сњвера. гдњ` ста'до да'ное тебњ, ско'тъ нарочи'тыи твои. чт^о речеши е^гда посњтиT т^я
[-]44 ты` (б^о) наё^чи'лъ е^си иX на' тя, (и^) наё^чи'лъ на главђ [твою]45. е^да ли не въспрїимђтъ т^я бо'лезни ја%ко женђ` родя'щђ. (-)46 а^ще
ли рече'ши въ срDцы твое^мъ, почт^о прїидо'ша
(ми сїя)47. ради множествъ безако'нїя твое^го
эTкровена е^сть сра'мная твоя, ѓ^сквернены сђть
стопы` твоя. а^ще можетъ премњни'ти е^фїѓ'плянинъ ко'жђ свою, и^л^и ры'сь пестроты` своа. и^
вы` мо'жете бл~готвори'ти, понеy наё^чи'стеся ѕлђ`.
и^ разрњю и^хъ ја%ко сте'блїе, и^же вњтроM въсхитиTся въ пђсты'ню. сїи жре'бїи твои, и^ (ча'сть
мњры твоеа)48 эT мене, реq г~ь. и^же забы` м^я и^
надњяся на лжђ`. тњмже и^ а'зъ ѓ^бнажи'хъ бедры твоа проти'вђ лица твое^го, и^ яви'ся срамота` твоя (на гораX, и^ на селаX ви'дњх# ме'рзости
твоа, и^ любодњянїа твоа и^ ра'ненїе твое, (-)49
срамо'тное блђженїа твое^го)50. го'ре тебњ і^ерsлим#,
ја^ко не ѓ^чи'стишися по мнњ` толь бо'рзо”

Глvа, д~і”
бы'сть сло'во гн~е къ і^е^ремїи эT слове'съ сђхо'тныхъ” стена'ла і^ё^дея и^ врата е^я`
разрђши'шася, и^ ѓ^темни'шася на земли`,
и^ во'пль і^е^рsлима взы'иде” (-)1 Бо'лшїи (-)2 посла'ша ме'ншихъ свои^хъ к во'дњ. прїидо'ша к черпа'нїю и^ не ѓ^брњто'ша воды`. и^ эTнесоша па'ки
съсђды своя` то'щны” (Посты'дни сђть и^ ѓ^злобле'ни, и^ покры'ша главы` своя` ради па'кости
земли`, и^же не прїидеT до'жDь на' землю)3. постыже'ни сђть нивнїи дњ'латели, покры'ша главы`
своя`. (и^же) и^ е^ле'ница в ни'вњ роди'ся и^ ѓ^ста'вила, и^же не бњ трава`. [и^]4 ѓ^на'гри ста'ша на
скалаX, бра'ша вњтръ [ја%ко ѕмїеве]5. ѓ^скђдњша
ѓ%чи и^хъ и^же не бњ` трава`. а^ще безако'нїя
на'ша эTвњща'ютъ наM. г~и сътвори [-]6 ради
[и^мени твое^го]7, ја%ко мно'га сђть эTвраще'нїя
на'ша [-]8, [-]9 тебњ съгрњши'хом#. пожда'нїе
і^и^л~ево [-]10. (сп~си'телю нашъ)11 въ вре'мя ско'рби,
въскђ'ю (ја%ко пришле'цъ е^си)12 на земли`, и^ ја%ко
пђтникъ ё^кланя'ющся на жи'тїе” Въскђ'ю
бы'лъ ја%ко мђж'ъ (прошле'цъ е^си)13, (и^ крњ'пкыи)14 и^же не мо'жетъ спsти” (Ты же)15 в наs е^си
г~и, і^ и^мя твое възва'но е^сть на наs, не ѓ^ста'ви
наs” Сїя рече г~ь лю'демъ сиM, (и^же възлюби)16,
поDвиза'ти но'ѕњ свои и^ не покои'шаs, и^ [г~ђ]17 не
ё^годи'ша. нн~њ въспомяне'тъ безако'нїя и^хъ [и^
посњтя'тъ грњхи` и^хъ]18” И$ рече г~ь къ мнњ`, *не
хощи молитися за лю'ди с^и въ бл~го. е^гда постя'тся не ё^слы'шђ проше'нїя и^хъ. и^ а'ще при1196
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несђт# вс^есъж#же'нїа и^ [жертвђ]19, не въспрїимђ
и^хъ. ја%ко мечеM и^ гла'домъ и^ мо'роM а%зъ и^стлю`
и^хъ” *И$ реко'хъ, ЭO (г~и б~е)20 пррoцы (-)21 рекђтъ
[и^мъ]22, не ё^зрите меча и^ гла'дъ не бђ'детъ
вамъ, н^о (ми'ръ и%стинныи)23 [да'сть]24 (вамъ) [-]25
на мњстњ семъ” И$ рече г~ь къ мнњ`, л#жи'во
пррoцы прорица'ютъ въ и^мя мое, *не посла'хъ
и^хъ, ни заповњ'дахъ и^мъ, ни гл~алъ е^смь к ниM.
(-)26 видњ'нїя л#жи'ва и^ (ё^гада'нїе л#сти'во)27, и^
прел#ще'нїемъ срDца свое^го прорица'ютъ вамъ” Сего
ради сїа рече г~ь ѓ^ пррoцњхъ, и^же пррoчествђ'ютъ
въ и^мя мое [-]28, (-)29 (иXже а^зъ не посла'хъ)30.
рекђще, мечъ и^ гла'дъ не бђ'детъ на земли` се'и.
(в ме'чъ и^ глаD)31 и^стляTTся пррoцы [тїи]32. и^
лю'деM и^мже пррoчествђ'ютъ [-]33 [-]34 бђ'дђтъ и^звержени на пђте'хъ і^ерsлима, ради [гла'да и^ ме'ча]35. и^ не бђ'детъ и^же погреб#сти и^хъ. (тїи) и^
же'ны и^хъ, (-)36 сн~ове и^ дще'ри и^хъ, і^ и^злњ'ю на
нихъ ѕла'я и^хъ. и^ рече'ши к ни'мъ сло'во сїе,
*и^зведђтъ ѓ%чи (мои)37 сле'зы по [но'щ# и^ дн~ь]38,
и^ не ё^мо'лкнђтъ, ја%ко сътре'нїемъ [вели'киM]39
сътре'на [дв~а]40 дще'рь людїи мои^хъ, [-]41 ја%звою
ѕло'ю ѕњ'ло. а^ще и^сходя'щъ бђдђ на ни'вы, [-]42 с^е
закла'ни мече'мъ. и^ а'ще вни'дђ въ' градъ, [-]43 с^е
просте'рты гла'домъ” (-)44 [Пррoкъ (же) и^ сщ~енникъ]45 эTи^до'ша в зе'млю, е^я'же не вњдя'хђ. Є$да
ли эTме'щђщи эTве'рглъ е^си і^ёдђ, и^ли (сїѓ'нъ в
ме'рзость и^мњ)46 дш~а твоа. въскђ'ю (б^о) поразиl
е^си наs, (та'ко да ни е^ді'но бђдетъ)47 и^сцњле'нїе”
*Пожда'хоM (мљ=ра)48, и^ нњсть бл~го, и^ вре'мя и^сцњле'нїя, и^ се смђще'нїе” Позна'хомъ г~и нече'стїе
на'ше безаконїя эTц~ъ нашиX ја%ко съгрњши'хомъ
к тебњ`, не да'и наs в# поноше'нїе ради и^мени
твое^го, ни (сътвори намъ доса'ды. на престо'лъ)49 сла'вы твое^я въспомяни, (и^) не разори
завњтъ твои с на'ми. е^да` сђть въ звая'ныхъ
ја^зы'ческихъ и^же дож#дяT, и^ли нб~са могTђ да'ти
(ро'сђ)50, (а^ще не т^ы воли'ши). е^да ли не ты е^си
(г~и б~ъ нашъ е^гоже жда'хомъ)51, ты б^о сътвори'лъ е^си вся сїя”

Глvа, е~і”
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(бы'сть сло'во гн~е)1 къ мнњ`” а^ще станђтъ мољ=сїи и^ самои^лъ предо мно'ю,
нњсть дш~а моя к (лю'демъ симъ)2” и^зрини` (тњ'хъ)3 [эT лица мое^го]4 і^ и^зы'идђтъ” (-)5 А$ще ли рекTђ к тебњ, гдњ и^зы'идемъ. (-)6 рече'ши к ни'мъ, сїя рече г~ь. *и^же къ
смр~ти, къ сме'рти. (-)7 и^же к ме'чю, къ ме'чю. і^
и'же къ гла'дђ, къ гла'дђ. і^ и'же къ плене'нїю,
къ плене'нїю. и^ посњщђ на тXњ четырми ѓ%бразы, рече г~ь. ме'чъ на закла'нїе, и^ ўы на растер1197

благання. І якщо принесуть всепалення – і жертву не прийму їх. Бо
мечем, і голодом, і мором я зведу їх
до зітління. 13 *І я сказав: Господи
Боже, пророки кажуть їм: Не побачите меча ані голоду не буде вам,
але правдивий мир Він дасть вам
на цьому місці. 14 І сказав Господь
до мене: Брехливо пророкують в
моє ім’я пророки. *Я їх не послав,
ані не заповів їм, ані не заговорив
до них. Брехливі видіння і обманливі вигадки, і обманою свого серця вони вам пророкують. 15 Через
це так сказав Господь про пророків,
які пророкують в моє ім’я, яких я
не послав, що кажуть: Не буде меча
і голоду на цій землі! Мечем і голодом в зітління підуть ті пророки.
16 І народові, якому вони пророкують: Будуть викинені на дорогах Єрусалиму задля голоду і меча і не
буде кому їх поховати! Вони і їхні
жінки, сини і їхні дочки. І вилию на
них їхнє зло. 17 І скажеш до них це
слово. *Мої очі виведуть сльози
вночі і вдень і не перестануть, бо
великим нищенням знищена дівчина – дочка мого народу, дуже поганою раною. 18 Якщо вийду на ниви,
– ось вони зарізані мечем, і якщо
ввійду в місто, – ось вони розпухлі
від голоду. Пророк же і священик
відійшли до землі, якої вони не знали. 19 Хіба ж відкидаючи Ти відкинув Юду, або за мерзоту мала Сіон
твоя душа? Бо навіщо Ти нас побив, так щоб не було ні одне оздоровлення? *Ми очікували мир, і
немає добра, і час лікування, і ось
замішання. 20 Господи, ми пізнали
наше безчестя, беззаконня наших
батьків, бо ми згрішили проти Тебе! 21 Не дай нас в погорду задля
твого імені ані не зроби нам досади. Згадай престіл твоєї слави, і не
знищ твій завіт з нами. 22 Чи є між
ідолами народів той, хто дає дощ?
Або чи небеса можуть дати росу,
якщо Ти не бажаєш? Хіба ж не Ти,
Господи, є нашим Богом, якого ми
очікували, бо Ти зробив це все!
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Глава 15
1 І було до мене господнє слово:
Якщо встануть Мойсей і Самуїл переді Мною, моя душа не є до цього
народу. Викинь їх від мого лиця, і
вийдуть. 2 Якщо ж скажуть до тебе: Куди підемо? Скажеш до них:
Так сказав Господь: *Які на смерть,
на смерть; які на меч, на меч; і які
на голод, на голод; і які в полон, в
полон. 3 І відвідаю їх чотирьома
видами, – сказав Господь, – мечем
на вигублення, і псами на розірван-
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ня, і птахами неба, і звірами землі,
щоб пожерти і розірвати. 4 І дам їх
на погибель всім земним царствам
через *Манассію, Езекіїного сина,
юдиного царя, задля всього, що він
зробив в Єрусалимі. 5 Адже хто
змилосердиться над тобою, Єрусалиме? Або хто по тобі заплаче,
або піде, щоб благати за твій мир?
6 Ти Мене покинув, – говорить
Господь, – і ти пішов назад. І
простягну мою руку проти тебе, і
тебе уб’ю. Я змучився благаючи 7 і
розсію їх віялом в різні місця землі.
Я побив і вигубив мій народ, і так
вони не відвернулися від своїх доріг. 8 Мені помножилися його вдовиці понад морський пісок, і Я навів їм губителя на матір дитини в
полудень, пославши на міста грізним нападом. 9 Знеможеною стала
та, що породила сімох, пропала її
душа, *зайшло їй сонце, коли ще
був день. Вона є завстидженою і засоромленою. І її позосталих дам
під меч перед їхніми ворогами, –
сказав Господь. 10 Горе мені, моя
мати! Навіщо ти породила чоловіка, що смутить злого чоловіка по
всій землі! Я не позичив ані у Мене
ніхто не позичив, всі Мене проклинають, – сказав Господь. 11 Хіба
твої останки провадять на добро?
Хіба Я не прибіжу до тебе в часі
зла і на ворога в часі скорботи? 12
Чи домовляться залізо з залізом з
півночі і мідь? 13 Твоє багатство і
твої скарби даром дам на пограбування за всі твої гріхи і в усіх твоїх
границях. 14 *І приведу твоїх ворогів з землі, якої не знаєш. Бо вогонь
загорівся в моїй люті. Горітиме
проти вас. Ти знаєш, 15 Господи.
Згадай мене, і відвідай мене, і оборони мене від усіх, що мене переслідують. Не бажай в твоїй терпеливості мене забрати. Ти знаєш, що я
задля Тебе терпів погорду. 16 Знайшлися твої слова, і я їх взяв, і було
мені твоє слово в радість і в веселість мого серця. Бо на мені є прикликане твоє ім’я, Господи, Боже
сил! 17 Я не сидів в зборі глумителів, і я є славний від лиця твоїх рук.
Сам я сидів, бо Ти мене наповнив
гіркотою. 18 *Чому був мій біль вічним, і моя рана без надії, не хоче загоїтися, була мені як брехня невірним водам. 19 Тому це говорить Господь: Якщо повернешся, поверну
тебе, і станеш перед моїм лицем. І
якщо відлучиш шляхетне від негідного, будеш як мої уста. Вони до тебе повернуться, і ти не повернешся
до них. 20 І дам тебе цьому народові, як сильний мідний мур; і воюватимуть проти тебе, і не переможуть,
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за'нїе, [и^ пти'ца нб~си, и ѕвњ'ри зе'мли]8 на пожре'нїя и^ расхище'нїе. и^ дамъ и^хъ в# поги'бель
всњмъ црsтвомъ зе'мнымъ, раd *манасїя сн~а
е^зекїина цр~я і^ё'дина всњхъ ради и^же сътвори
въ і^ерsлимњ. кт^о (бо) ё^млsрдиTся к тебњ і^ерsлиме, и^ли кт^о поскорби'тъ за тя, и^ли и^деT к# моле'нїю за ми'ръ твои. т^ы ѓ^ста'вилъ м^я е^си рече
г~ь, (и^) въспя'тъ иZшеl е^си. и^ прострђ рђ'кђ мою`
[на' тя]9, и^ ё^бїю т^я” (Оу^трђдиXся моля'щи)10.
и^ расточю и^хъ вњя'ломъ въ (приста'нища зе'м#ская)11. (ё^би'хъ)12 (и^) погђби'хъ лю'ди моя, (и^
та'ко эT пђтїи свои^хъ не сђть ѓ^браще'ни)13”
Оу^мно'жени сђть [мнњ`]14 вдови'цы е^го паq пњ'ска
мор#скаго, (и^) приведо'хъ и^мъ на ма'теръ ю%ноша
гђби'теля полђден#наго, посла'лъ на (гра'ды стремле'нїемъ гро'знымъ)15. и^знемогла е^сть и^же роди
сеDмъ, ѓ^скђдњ дш~а е^я`. *за'иде е^й слн~це е^гда`
е^ще` бы'сть дн~ь. постыдњ'на е^сть и^ посрами'ся.
(и^) про'чїи (е^я`)16 в ме'чъ дамъ преD враги` и^хъ,
[рече г~ь]17. Го'ре мн^њ мт~и [моя`]18, въскђ'ю (-)19
роди'ла е^си мђж'а смђти'теля, (мђж'а раз#враще'на)20 по все'и земли`. не зая'хъ ни заятъ ё^
мене` никтоy, (вс^и кленђтъ)21 м^я, (рече г~ь. е^да`
ѓ^ста'нцы твои несђть въ бл~го)22, е^да` не
притекђ къ тебњ въ вре'мя ѓ^злобле'нїя (-)23, и^
въ вре'мя скорбњ'нїя (-)24 на вра'га. е^да` ё^вњща'ется желњ'зо (желњ'зђ эT сњв'ера, и^ мњ'дь)25. бога'тьства твоя` (и^ съкро'вища твоя`) в# растръѕа'нїе да'мъ тђ'не, въ всњ'хъ грњсXњ твои^хъ, и^ въ всњ'хъ предњ'лехъ твои^хъ. *и^ (приведђ вра'гъ)26 твои^хъ эT земля` е^я'же не вњси,
и^же ѓ%гнь воZжеже'нъ е^сть въ ја%рости мое'и, на ваs
згори'тъ. [т^ы вњси]27 г~и, въспомяни на' мя и^
посњти м^я, и^ защити м^я эT всњ'хъ гоня'щихъ м^я. не хощи` въ тръпњ'нїе [твое въс#прїя'ти м^я]28, вњси ја%ко тръпњ'хъ ради тебе`
поноше'нїе. (ѓ^брњте'ны сTђ)29 словеса` твоя`, (и^ поя'хъ)30 и^хъ. и^ бы'сть (мн^њ сло'во твое)31 в ра'дость и^ въ весе'лїе срDца мое^го. ја%ко възва'но е^сть
и^мя твое на мнњ`, г~и [б~е]32 (си'лъ)33. не сњдњ'хъ въ со'нмњ и^гра'ющихъ, (и^)34 сла'венъ е^смь
эT лица` рђ'къ твоихъ. е^ді'нъ сњдя'хъ, ја%ко го'рести и^спо'лнилъ м^я е^си” *Въскђ'ю (бы'сть бо'лњзнь моя` вњ'чна)35, (и^) ја%зва моя` безъ ё^пова'нїя, (не хо'щетъ и^сцњли'тися)36” Бы'сть мн^њ
ја%ко лжа` вода'мъ невњ'рнымъ” Сего ради сїа рече
г~ь, а^ще ѓ^брати'шися (-)37 ѓ^бращђ т^я, и^ преD
лицемъ моиM ста'неши. и^ а'ще эTлђчиши чsтное
эT недосто'инаго, ја%ко ё^ста` моя` бђ'деши. (-)38
ѓ^братяTся тїи к тебњ, и^ т^ы не ѓ^брати'шися
к ни'мъ. и^ да'мъ т^я лю'демъ симъ въ стњ'нђ мњ'дянђ крњ'пкђ. и^ браня'тъ на' тя, и^ не
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възмо'гTђ (-)39. и^же а^зъ с тобо'ю е^смь да сп~сђ
т^я і^ и^зба'влю т^я, (реq г~ь. и^зба'влю) эT рkђ злњи'шихъ, і^ (и^скђплю' т^я) эT рђкъ (си'лныхъ)40”

Глvа, ѕ~і”

выj е~

выj з~

ниQ к~г

[бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` рекђщи. не по'имеши женђ`]1, и^ не бђ'дђтъ тебњ` (сн~ове)2, и^ дше'ри на мњ'стњ се'мъ. и^же сїя
рече г~ь на сн~ы, и^ дще'ри, и^же родяTся на
мњ'стњ се'м# и^ на мт~ри иX и^же роди'ша и^хъ, и^
на эTц~ы и^хъ эT и^хже племе'ни сђть роже'ни в#
земли` сеи. смр~тми (многих#) не'мощїи и^зъмрђтъ, не ѓ^пла'чюTся и^ не погребђт'ся, въ
смяте'нїи на лицы` земли` бђдђтъ. [и^ мече'мъ
и^ гла'доM растляTся, и^ бђдетъ трђ'пїе и^хъ въ
ја%дь пти'цамъ нбsным#, и^ ѕвњ'ремъ зе'мныM]3, (ја%ко) сїя реq г~ь. не вни'деши в до'мъ пи'рныи (-)4,
ни ходи'ши къ пла'чю ниже [ё^тњши]5 и^хъ. поне'же в#зяхъ ми'ръ мои эT людїи сиX, [рече г~ь]6,
(ми'лости и^ щедроты. и^ ё^мрTђ вели'цыи и^ ма^лїи
в зе'мли се'и, не погребTђся) ни ѓ^пла'чются. и^ ни
ся эTтерзаюT, ниже плњшъ сътвори'ша ради
и^хъ. и^ не и^зло'мятъ межDђ и^хъ стеня'щиM
хлњ'ба къ ё^тњше'нїю на мр~тва, (и^) не дадђтъ и^мъ пи'тїя чаши къ ё^тњше'нїю эTц~а
[свое^го]7 и^ мт~ре (-)8. [и^]9 в доM пи'рныи не вни'деши да сњди'ши с ни'ми (и^) ја^си` и^ пїеши. и^же
сїя рече г~ь [си'лъ]10 б~ъ і^и^л~евъ” Се^ а^зъ эTи^мђ эT
мњ'ста сего въ ѓ%чїю ва'шею, и^ въ дн~еX ва'шиX
глаs ра'дости и^ глаs весе'лїя, глаs жени'ха и^ глаs
невњ'сты. и^ (-)11 е^гда` възвњсти'ши лю'демъ
си'мъ вся словеса` сїя, и^ рекђтъ л^и к тебњ`.
*въскђ'ю гл~алъ е^сть г~ь на наs вся'ко ѕл^о [вели'кое]12 т^о. ка'а (на'ша безако'нїа)13, (и^ли)14 чт^о
грXњ наj и%мже съгрњши'хоM г~ђ б~ђ на'шемђ” (-)15
Рече'ши к ни'мъ. поне'же ѓ^ста'виша м^я эTц~ы
ва'ши, рече г~ь. і^ и^до'ша по бо'ѕњхъ чюжихъ, и^
послђжи'ша и^мъ и^ поклони'шася и^м#. (-)16 мене
(же) ѓ^ста'виша, и^ зако'нъ мои не съхрани'ша. н^о
*и^ в^ы го'рње дњлали е^сте` нежели эTц~ы ва'ши. с^е
бо (-)17 похо'дитъ е^ді'нъ ко'ждо за (ѕла'я)18 срDца
свое^го лђка'ваго, да м^я не слы'шитъ. [-]19 и^зри'нђ
ваs эT земля` сея` в зе'млю е^я'же не вњ'сте в^ы,
ни эTц~ы ва'ши. и^ слђжи'те та'мо бого'м# чюжиM
[дн~ь и^ но'щь]20, и^же не дадђтъ ваM поко'я” *Сего
ради с^е дн~и прїидђтъ рече г~ь. и^ не рече'тся
ктомђ`, жи'въ г~ь. и^же и^зве'лъ сн~овъ і^и^л~евъ эT
зеMля` е^гљ=пет#ски. н^о живе'тъ г~ь и^же и^звеl
(сн~овъ)21 і^и^л~евъ эT земля` сњ'верскы, и^ эT всњх'ъ
зе'мль эT них же (и^звергохъ и^хъ)22, и^ приведђ иX
в зе'млю и^хъ, юже дахъ эTц~емъ и^хъ” Се^ а^зъ
послю` ры'баря мно'ги, рече г~ь, и^ ло'вятъ иX. и^
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тому що Я є з тобою, щоб тебе
спасти, і тебе визволю, – сказав
Господь. 21 Визволю від злющих
рук і викуплю тебе з рук сильних.

Глава 16
1 І було до мене господнє слово,
кажучи: Не візьмеш жінку, 2 і не
буде в тебе синів і дочок на цьому
місці. 3 Бо це сказав Господь проти
синів і дочок, які народяться на
цьому місці, і проти їхніх матерів,
які їх народили, і проти їхніх батьків, з племені яких вони народилися
в цій землі: 4 Вимруть смертями численних немочей, не будуть оплакані і не будуть поховані. Будуть в замішанні на лиці землі, і зазнають
зітління мечем і голодом, і їхні трупи будуть на їжу небесним птахам і
земним звірам, 5 бо це сказав Господь: Не ввійдеш до дому бенкету,
ані не підеш голосити, ані не потішиш їх, бо Я забрав мій мир від
цього народу. Сказав Господь милосердя і щедростей: І помруть великі
і малі в цій землі, не будуть поховані, 6 ані не будуть оплакані, і не
роздертою буде одіж, ані не острижуться задля них. 7 І не розломлять
хліб між ними, що в жалобі, щоб
потішитися над мертвим, і не дадуть їм пиття чаші на потіху по
своєму батькові і матері. 8 І не
ввійдеш до дому бенкету, щоб з ними сісти, і їсти, і пити. 9 Тому що
це сказав Господь Сил, Бог ізраїльський: Ось я заберу з цього місця
перед вашими очами і у ваших днях
голос радості і голос веселості, голос жениха і голос молодої. 10 І коли сповістиш цьому народові всі ці
слова, і скажуть же до тебе: *Чому
Господь промовив проти нас все це
велике зло? Які наші беззаконня, або який наш гріх, яким ми згрішили проти нашого Господа Бога? 11
Скажеш до них: Тому що Мене покинули ваші батьки, – сказав Господь, – і пішли за чужими богами, і
послужили їм, і поклонилися їм,
Мене ж покинули, і не зберегли мій
закон. 12 *Але і ви чинили гірше
ніж батьки ваші. Бо ось кожний один ходить за злом свого лукавого
серця, щоб мене не слухатися. 13
Викину вас з цієї землі до землі, яку не знаєте ні ви, ні ваші батьки. І
там день і ніч послужите чужим богам, які вам не дадуть спокою. 14
*Через це ось прийдуть дні, – сказав Господь, – і більше не говоритиметься: Живий Господь, що вивів
ізраїльських синів з єгипетської землі, 15 але: Живе Господь, який
привів ізраїльських синів з північної землі і з усіх земель, з яких же
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вищ. 7

ниж. 23
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Я їх викинув, і приведу їх до їхньої
землі, яку Я дав їхнім батькам. 16 Ось
я пошлю багато рибалок, – сказав Господь, – і ловитимуть їх. І після цього
пошлю на них багатьох ловців, і полюватимуть на них з усякої гори, і з
усякого горба, і з камінних печер. 17
Бо очі мої на всіх їхніх дорогах, вони
не є сховані від мого лиця, і їхні беззаконня не затаїлися від моїх очей. 18
І скоріше віддам подвійно за беззаконня і їхні гріхи, якими опоганили
мою землю, мертвечинами, своїми ідолами, і вони своїми зневагами наповнили моє насліддя. 19 Господь –
моя сила! І моя сила, і моє схоронище в дні скорботи. До тебе прийдуть
народи з далеких земель і скажуть: По
правді наші батьки держали брехню
в марноті, яких їм не було потрібно.
20 Чи людина зробить собі богів? І ті
не є боги. 21 *Через це ось я покажу їм
в цьому часі, покажу їм мою руку і мою силу. І пізнають, що моє ім’я Господь!

Глава 17

ниж. 48

пс. 1

вищ. 11
ниж. 20
црс1. 16
кор1. 2
пс. 7
апо. 2

1 Гріх юдин є записаний залізним
писальцем на гладкому адамантовому камені, вирізаний на широті їхнього серця і на рогах їхнього жертовника. 2 Хіба будуть згадані їхні
сини на своїх жертовниках і своїх лісах, листяним же деревом на високих
горах, 3 приносячи жертви на полі?
Твої сили і твої скарби Я дам на розграбування, і також твої височини
задля твоїх гріхів в усіх твоїх кінцях.
4 І залишися сам, без твого насліддя,
яке Я тобі дав. І тебе змушу служити
твоїм ворогам в землі, якої не знаєш,
бо ти розпалив вогонь в моїй люті.
Він розгориться аж на віки. Це сказав
Господь: 5 Проклята людина, яка
надіється на людину, і дасть плід рамена свого, і від Господа відійде його
серце. 6 *Бо він буде як тамариск в
пустині, і не побачить, коли прийде
добро, але мешкає в сухому, в пустині, в гіркій і незамешканій землі. 7
Благословенна людина, яка надіється
на Господа! І Господь – буде його
надія! 8 *І він буде як дерево, яке
буде пересаджене при водах, яке у
вологості поставить своє коріння, і не
злякається, коли прийде спека, і його
листя буде зеленим, і в часі посухи
не буде докучання. Він ніколи не перестане давати плід. 9 Серце людини
погане і недослідиме. Хто його пізнає? 10 *Я – Господь, що досліджує
серце і випробовує нутро! Який віддає кожному за його дорогою і за
плодами його винаходу. 11 Раб кормить те, що не породив. Він зробив
багатство, але не за судом. В половині своїх днів їх оставлять, і в сво-
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посемъ послю` (и^мъ) мно'ги ло'вцы, и^ ло'вятъ иX
эT вся'кїя горы, и^ эT вся'кого хо'лма, и^ эT
пеще'ръ ка'мен#ных#” и^же ѓ%чи мои на всњхъ пђте'хъ и^хъ. [-]23 не сђть съкрове'ни (эT лица`
мое^го). и^ не бы'сть ё^тае'на безако'нїя иX эT
ѓ%чїю мое^ю. и^ възда'мъ [первње]24 сђгђ'быя
безако'нїя (-)25 и^ грњхи` и^хъ. и^же ѓ^скверни'ша
зе'млю мою` въ мр~твечи'нњ и%долы свои^ми, и^ в
поноше'нїихъ своиX (-)26 [и^спо'лниша]27 достоя'нїе
мое” Гь~ крњпость моя`, и^ ё^тверже'нїе мое и^
прибњжище мое въ дн~ь скорбњ'нїя. к тебњ
ја^зы'цы прїидђтъ эT да'лнихъ зе'мль и^ рекђтъ. и%стин#но л#жђ въздержа'ша эTц~ы на'ши
сђетно, и^же и^мъ не требе б^њ. е^да` сътворитъ себњ чл~къ бо'ѕи и^ тїи не сђть бо'ѕи”
*Сего ради с^е аZ покажђ и^мъ въ чаs сеи,
(покажђ` и^мъ рђ'кђ мою, и^)28 си'лђ мою`. и^
познаюT и^же и^мя мнњ` г~ь”

выj з~

Глvа, з~і”
[рњхъ і^ё'динъ пи'санъ е^сть графїею
[желњ'зною]1 на ка'мени глаDцњ а^дама'нтовњ, и^з#бразденъ на простра'нъствњ срDца
и^хъ, и^ в ро'зњхъ ѓ%лтарњ и^хъ. е^гда`
въспомянове'ни бђдђтъ сн~ове иX по ѓ^лтарњхъ
своиX, и^ лњ'совъ свои^хъ, древом (же) ли'ственымъ
(-)2 на гора'хъ вы'шнихъ, (жрђще)3 на' поли. крњпости твоя и^ съкро'вища твоя въ растерѕа'нїе да'мъ. и^ выш#нњя твоа` грњхъ ра'ди твои^хъ въ всњхъ ко'нцњхъ твои^хъ. и ѓ^ста'нешися са'мъ (-)4 эT наслњдїя твое^го, ја%же да'хъ
тебњ. и^ слђжи'ти т^я сътворю врагомъ твои^мъ въ земли` е^я'же не вњси. ја%ко ѓ%гнь раз#жеглъ е^си въ ја%рости мое'и, даже въ вњкъ
разгори'тся. сїя рече г~ь]5” Прокля'тъ чл~къ и^же
надњ'ется на чл~ка, и^ положитъ плоd мы'шца
свое'я (-)6, и^ эT г~а эTи'детъ срDце е^го. (-)7 *бђдеT
(б^о) ја%ко ми'рисе въ пђсты'ни, (и^) не ё'зритъ
е^гда` прїидетъ бл~го. н^о ѓ^бита'етъ въ сђхотњ в# пђсты'ни, в# земли` го'рцњ и^ неѓ^бита'ющеи. [блsве'нъ]8 мђж# и^же надњ'ется на' г~а, и^
бђдетъ г~ь дръзновенїе е^го” *И$ бђдетъ ја^ко
дре'во и^же преса'дится на вода'хъ. и^же к# мокротњ поста'витъ коренїе свое`, и^ не ё^бои'тся
е^гда` прїидетъ зно'и. и^ бђдетъ (-)9 ли'стъ
е^го зе'ленъ, [и^]10 въ вре'мя сђхо'ты не бђдеT докђчанїа. никогда` преста'нетъ сътвори'ти плоD.
стропти'во срDце (чл~кђ, и^ неи^спытанно)11, кт^о е&
познает#. *а^зъ г~ь и^спыта'я срDце, і^ и^скђша'яи
ё^тро'бы. и^же въздаю комђдQо по пђти е^го, и^
по пло'домъ ѓ^брњтенїя е^го” Ря'бъ (ко'рмитъ)12
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и^же не породи`. сътвори бога'тьства (-)13 н^о не
въ сђдъ, посредњ дн~їи свои^хъ ѓ^ста'витъ и^хъ,
и^ въ послњ'докъ свои бђдетъ безђмеn. прsтлъ
сла'вы высоты` [эT нача'ла, мњсто ст~ыня на'шея]14 чая'нїе і^и^л~я” Ги~ вс^и и^же т^я ѓ^ста'вятъ постыдя'тся. эTходя'щи (эT тебе`) в#
землю препи'шђтся, ја%ко ѓ^ста'виша и^сто'чникъ
(водаM живђщимъ)15 г~а. и^сцњли м^я г~и, і^
и^сцњлю, сп~си м^я, и^ сп~сеn бђдђ. ја%ко хва'ла моа`
т^ы е^си” Се^ тїи гл~ютъ ко мнњ`, гдњ` е^сть
сло'во гн~е да прїидетъ. (и^) а'зъ (-)16 нњсмь смђщенъ тебњ` (па'стырю) послњдђ'ющи. и дн~ь
чл~комъ не пожелњхъ, т^ы вњси, чт^о и^зошло
е^сть эT ё'стъ моиX, (пря'мо преD тобо'ю
бы'сть)17. не бђ'ди (же) т^ы мнњ` въ (бо'азнь)18,
(и^ ё^пова'нїе мое)19 т^ы въ дн~ь ѓ^злобленїа. да
постыдяTся и^же м^я го'няT, и^ не постыжђся.
ё^страшаTся тїи, и^ не ё^страшђся а%зъ. наведи
на' ниX дн~ь ѓ^злобленїя, (и^) съгђ'бымъ сътрясе'нїемъ сътряси и^хъ” Сїя рече г~ь [къ мнњ`]20.
и^ди` и^ ста'ни въ вра'тXњ сн~овъ людїи (моиX)21. по
ниX (же) въхо'дятъ [-]22 цр~їе і^ё'дины, і^ [-]23
и^сходяT [-]24, и^ во всXњ вра'тXњ і^ерsли'ма. и^ речеши
к ниM” Оуслы'шите сло'во гн~е цр~їе і^ё'дины, и^ вся`
і^ё^де'я, (-)25 вс^и (же ѓ^битатели) і^ерsли'ма, и^же
вхо'дите по вра'тњхъ си'хъ” Сїя рече г~ь. съхрани'те дш~а ва'ша, *и^ не хо'щете носити тяготы` въ дн~ь сђбо'ты, н^и вноси'те по вра'тњхъ
і^ерsли'ма, и^ не хо'щите и^зринђти бременъ въ домњхъ ва'шихъ въ дн~ь сђбо'тныи, и^ вся'кого
дњ'ла не твори'те. ѓ^ст~ите дн~ь сђбо'тныи, ја%коже заповњ'даX эTц~емъ ва'шиM, и^ не ё^слыша'ша,
н^и приклони'ша ё%хо свое, н^о ѓ^жести'ша вы'а своа
(-)26 да не ё^слы'шатъ м^я, и^ не прїе'млютъ
наказа'нїя. и^ бђдеT а^ще [-]27 ё^слы'шите мене`,
рече г~ь. да не възносите бре'менъ по вра'тњхъ
гра'да сего` въ дн~ь сђбоTныи. и^ а'ще ѓ^ст~ите дн~ь
сђбо'тныи, да не сътвори'те [во'нь]28 всяка'го
дњ'ла. (-)29 внидTђ по вра'тњхъ гра'да сего`, цр~и и^
нача'лницы сњдящїи на прsтлњ двд~вњ. и^ въсходя'щи на колесњхъ и^ конеX тїи и^ нача'лницы
иX мђжи і^ё'дины, и^ ѓ^битатели і^ерsли'ма. и^ ѓ^бита'ютъ въ гра'дњ се'мъ въ вњки. и^ прїидђтъ
эT граD і^ё^динъ [-]30 ѓ%крsтъ і^ерsли'ма, (и^ ѓ^бита'ется граD сїи въ вњки. и^ прїидђтъ эT граD
і^ё'динъ ѓ%крsтъ і^ерsли'ма,) и^ эT земля венїами'ня и^ эT по'льнихъ и^ эT го'рниX и^ эT ю'га, нося'щи всесоQженїя и^ заколенїа, и^ жер#твђ и^
џемїамъ, (и^) възносятъ приноше'нїе въ до'мъ
гн~ь” (-)31 А$ще (же) не ё^слы'шите мене, да ѓ^ст~ите дн~ь сђбо'ты и^ не но'сите время, и^ не
вносите по вра'тXњх і^е^рлsима въ дн~ь сђбоTныи. (-)32
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єму кінці буде безумним. 12 Престіл слави висоти від початку, місце
нашої святині, 13 очікування Ізраїля, Господи, всі, що Тебе покинуть, завстидаються. Ті, що відходять від Тебе, запишуться в землю,
бо покинули Господа – джерело живучих вод. 14 Оздорови мене, Господи, – і виздоровію. Спаси мене –
і спасуся. Адже Ти є моя похвала.
15 Ось вони говорять мені: Де є
господне слово? Хай прийде. 16 І я
не є стурбований, ідучи за тобою –
пастирем, і день людини я не побажав. Ти знаєш, що те, що вийшло з
моїх уст, було прямо перед тобою.
17 Не будь же Ти мені на страх, і
Ти – моя надія в дні зла. 18 Хай завстидаються ті, що мене переслідують і я не завстидаюся! Хай настрашаться вони і я не настрашуся! Наведи на них поганий день і побий їх
подвійним побиттям! 19 Так сказав
до мене Господь: Ходи і стань в брамах синів мого народу, якими ж
входять і виходять юдині царі, і в
усіх брамах Єрусалиму, 20 і скажеш їм: Послухайте господнє слово, юдині царі і вся Юдея, всі ж
мешканці Єрусалиму, які входите
крізь ці брами! 21 Це сказав Господь: Бережіть ваші душі і не бажайте носити тягарі в дні суботи ані не вносіть крізь брамами Єрусалиму! 22 *І не бажайте викидати
тягарі у ваших домах в дні суботньому, і не робіть всякого діла! Освятіть суботний день, так як Я заповів вашим батькам! І вони не послухалися ані не нахилили їхнього
вуха, 23 але зробили свої шиї твердими, щоб не почути Мене і не
сприйняти напоумлення. 24 І буде,
що коли послухаєте мене, – сказав
Господь, – не несіть тягарів крізь
брами цього міста в дні суботньому. І якщо освятите суботній день,
щоб не робити в ньому всяке діло,
25 ввійдуть крізь брами цього міста
царі і володарі, що сидять на Давидовому престолі і що приходять на
колісницях і конях, вони і їхні начальники, юдині мужі і мешканці
Єрусалиму, і мешкатимуть в цьому
місті навіки. 26 І прийдуть з юдиних міст довкруги Єрусалиму, і це
місто буде замешканим навіки. І
прийдуть з юдиних міст довкруги
Єрусалиму, і з Веніяминової землі,
і з піль, і з гірських околиць, і з півдня, несучи всепалення, і зарізане, і
жертву, і ладан, і принесуть приношення до господнього дому. 27 Якщо ж не послухаєтеся мене, щоб освятити суботній день, і не носити
тягарів, і не вносити крізь брами Єрусалиму в дні суботньому, запалю
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вогонь в його брамах, і він пожере
доми Єрусалиму в день суботній, і
не згаситься.

Глава 18

іс. 45
рим. 9
муд. 15

вищ. 1

ниж. 25
і 35
йон. 3

ниж. 19
і 49
і 50

1 Слово, яке було до Єремії від
Господа, кажучи: 2 Встань і ввійди
до дому гончаря. І там почуєш мої
слова. 3 І я зійшов до дому гончаря.
І ось він робив діло на колесі. 4 І
розвалився посуд, який він робив з
глини своїми руками. І, обернувшись, зробив він з того інший посуд, так як вгодно перед його очима зробити. 5 І було до мене господнє слово, кажучи: 6 *Чи ж як цей
гончар і Я не зможу з вами зробити, доме Ізраїля? Сказав Господь:
Ось як глина в руках гончаря, так
ви, ізраїльський доме, в моїх руках.
7 *Кінець заявляю на народ і на
царства, щоб викорінити, і знищити, і його розігнати. 8 Якщо люди
вчинять покаяння від свого лукавства, те, – Він промовив проти них,
– вчиню і Я покаяння за лукавства,
які Я задумав йому зробити, 9 і скоро промовлю про народи і царства,
щоб збудувати і їх насадити. 10 Якщо ж зроблять лукаве перед моїми
очима, щоб не почути мого голосу,
розкаюся за добро, яке сказав Я їм
зробити. 11 Отож тепер скажи юдиному чоловікові і мешканцеві Єрусалиму, кажучи: Це сказав Господь: Ось я враджу проти вас лукаве і задумаю проти вас задум! *Відверніться, кожний один зі своєї злої
дороги, і випряміть ваші дороги і
ваші думки, 12 ви, що сказали: Ми
втратили надію, бо ходимо за нашими задумами. І кожний один же,
щоб ми лукаво зробили зло свого
серця. 13 Через це так сказав Господь: Запитайте народи, хто почув
таке страхіття, яке дуже вчинила ізраїльська дівчина. 14 Чи ливанський сніг забракне на польовім камені, або чи можуть води, що пливуть, виходити киплячими і зимними? 15 Адже мене забув мій народ,
приносячи марноту в жертву і топчучи на своїх дорогах і на стежках
віку. Хай ходять за ними непрокладеними дорогами! 16 *Хай їхня земля буде на запустіння і на вічне
сичання! Кожний, хто прийде по
ній, зачудується і покиває своєю головою. 17 Як палючий вітер розірву їх перед ворогами. Хребет, а не
лице їм покажу в день їхньої погибелі. 18 І вони сказали: Ходіть,
задумаймо раду проти Єремії. Бо
не згине закон від священика, ані
рада від мудрого, ані слово від пророка. Ходіть, і поб’ємо його язи-
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зажгђ ѓ^гнеM во вратеX еh. и^ пожреT домы` і^ерsлі'ма
(въ дн~ь сђбоTныи), и^ не ё^гасяTся”

Глvа, и~і”
ло'во и^же бы'сть [къ і^еремїи эT г~а]1 рекђщи. въста'ни и^ възы'иди в до'м# скђделничїи, і^ т^ђ слы'шиши словеса` моа`. И$
внидохъ въ до'мъ скђде'льничь, и^ с^е то'и
творя'ше дњ'ло на колесњ. и^ разваленъ е^сть
сосђдъ е^гоже то'и творя'ше [эT гли'ны]2 рђка'ми
свои'ми. и^ ѓ^брати'вся сътвори с того` сосђдъ
и%ныи ја%ко ё^гоDно (въ ѓ'чїю)3 е^го да сътворитъ”
И$ бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` рекђщи. *е^да` л^и ја%ко скђде'л#никъ т^о (и^) не възмогђ (ва'мъ сътвори'ти)4 до'ме і^и^л~евъ [рече г~ь]5” Се^ ја%ко бе'рнїе [въ
рђ'кђ]6 скђде'лничю. [та'ко]7 в^ы [доме і^и^л~евъ]8, в рђкђ мою`. *ё^стремлено гл~ю на ја^зыки и^ на црsтва. да и^скореню и^ разорю (и^ расточю и&)” [А$ще]9
покаа'нїе съдњ'ютъ лю'дїе (-)10 эT лђкаvства
свое^го [и^же гл~алъ е^сть на' ня]11, дњ'ю і^ аZ покаа'нїе на лђка'в#ства чт^о помы'слиX да сътворю
е^мђ, и^ скоро гл~ю ѓ^ ја^зы'кахъ и^ црsтвахъ да соѕиждђ и^ насаждђ я&, [а^ще]12 л^и сътворяT лђка'во
(преD ѓ^чи'ма)13 мои'ма. да не ё^слы'шат# гла'са мое^го, (-)14 покаа'нїе дњ'ю на бл~го чт^о гл~алъ е^смь
да сътворю и^мъ” (-)15 нн~њ (б^о) рцы мђ'жђ
і^ё'динђ и^ ѓ^битателю і^ерsли'ма [рекђщи” Сїя рече
г~ь]16. с^е а^зъ совњща'ю на ва'съ лђка'во и^ помышлю
на ва'съ помышленїе. *ѓ^брати'теся е^ді'нъ ко'ждоy эT пђти` свое^го зла'го. і^ и^спра'вите (пђти ва'ша) и^ мышленїя ва'ша. и^же реко'шA эTчая'хомся, по помышле'нїихъ б^о на'шихъ и^демъ. и^ е^ді'нъ ко'ждо же строптив#ство срDца свое^го лђка'во
да сътвори'мъ” Сего ради сїя рече г~ь въпроси'те
ја^зы'коv, кт^о слы'ша таковђ грозђ и^же сътвори
ѕњ'ло дв~а і^и^л~ева. е^да` ѓ^скђдњ'етъ эT ка'мене по'льска
снњгъ лива'новъ, и^л^и и^стръгнђти могђтъ воды` кипя'щи (и^ стђде'ны и^злїя'ющи)17. и^же
забвены е^сть мнњ` лю'ди мои сђе'тво жрђще и^
попира'юще на пђтехъ свои^хъ. (и^) на сте'ѕяхъ
вњка да въсходя'тъ по ни'хъ пђти` нетре'нњмъ (-)18, *да бђ'детъ земля` и^хъ въ запђстњнїе и^ въ звиѕда'нїе вњ'чное” Вся'къ и^же пре'идеT по не'и почюди'тся, и^ покива'етъ главо'ю свое'ю. ја%%ко вњтръ горющїи расторгнђ и^хъ (преD
врагы`)19. [хребетъ а^ не лице]20 покажђ и^мъ [въ
дн~ь]21 поги'бели и^хъ” И$ реко'ша прїидњте помы'слимъ на і^еремїю совњтъ, н^и б^о и^зги'нетъ зако'нъ эT сщ~е'нника н^и совњтъ эT премђ'драго.
н^и сло'во эT проро'ка прїидњте и^ порази'мъ е^го ја%зы'комъ, и^ не воньмњмъ въ всњхъ словесњхъ е^го”
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Во'ньми (г~и къ мнњ)22 и^ слы'ши гла'съ (сђпоста'тъ)23 мои^хъ. е^да въздае'т ли ся за бл~го
ѕл^о иже и^скопа'ша (ро'въ)24 дш~и моеи (-)25, помяни'ся и^же стоя'хъ (преD)26 тобо'ю да възгл~ю за
ни'хъ бл~гая, да ѓ^брящђ гнњвъ твои эT
нихъ. сего ра'ди да'и сн~ове иX въ гла'дъ, і^ и^зведи`
и^хъ в рђкђ мечю` да бђдђтъ же'ны и^хъ безча'дны и^ вдо'вы, и^ мђжи и^хъ ё^бїются сме'ртїю, (-)27 ю'ноша и^хъ и^ско'лются мечеM на ра'ти,
да слышится во'пль эT домо'въ и^хъ” (І$) и^зведе'ши на нихъ разбо'иника ё^стремле'но, и^же и^скопа'ша (мн^њ ровъ)28 да и^мђтъ м^я, и^ сњти
съкры'ша (нога'мъ мои^мъ)29” (-)30 Ты' (же) г~и вњси вс^я совњты и^хъ на' мя въ смр~ть, не и^сцњли'ши безако'нїе и^хъ (эT лица` твое^го и^ грњхъ
и^хъ)31 да не изгла'дится, да бђдђтъ (разъдрђше'ни)32 преD тобо'ю. (и^) въ время ја%рости
твоея съблюди` и^хъ”

Глvа, џ~і”
1

выj и~
ниQ м~џ
и^ н~

2

[їя] рече г~ь (-) и^ди` и^ возми` сосDђ скђде'лничь ж#же'н#, (-)3 эT ста'реw людїи и^ эT
[ста'рецъ]4 сщ~енниk” і^ и^ди` въ ё^до'лъ сн~въ
[е^н#но'ниX]5. и^же е^сть близь въсхо'да вра'тъ
скђде'лничихъ. и^ проповњдае^ши т^ђ (-)6 словеса`
и^же а^зъ гл~ю к тебњ. и^ речеши, ё^слы'шите
сло'во гн~е цр~и і^ё'дины, [-]7 и^ ѓ^бита'тели і^ерsлимA
(-)8. сїя рече г~ь си'лъ б~ъ і^и^л~евъ. се а^зъ наведђ
[ѓ^злобле'нїе на мњсто сїе]9. тако да вся'къ и^же
ё^слы'шитъ т^о, звђча'тъ ё^ши е^го того ради
и^же ѓ^ста'виша м^я и^ чю'же, сътвори'ша мњсто
с^е. и^ пожро'ша на не'мъ богоM чюжиM, и^хже не вњдњша тїи и^ эTц~ы и^хъ. и^ цр~їе і^ё'дины, (і^) и^спо'лниша мњсто сїе кро'ве непови'нныхъ. и^ създа'ша вы'шняя ваа^лимђ на согорњнїе сн~овъ своиX
ѓ^гнем#, (въ всесъж#же'нїе ваа^лимђ) и^же не заповњдахъ. [ни гл~алъ е^смь]10 ни взы'иде на срDце
мое. Сего ради с^е дн~їе грядђтъ рече г~ь. и^ не
възове'тся [ктомђ` мњсто сїе]11 [тофе'џъ]12 и^
ё^долъ сн~овъ е^нонихъ. н^о ё^долъ закла'нїя. и^
разточю` совњтъ і^ё'дњ, і^ (-)13 и^ерsлимђ в мњстњ се'мъ. и^ превращђ иX мече'мъ предъ враги` иX,
и^ в рђкђ и'щђщиX дш~ъ иX” и^ да'мъ (пло'ти)14
и^хъ ја%дь пти'цамъ нбsнымъ, и^ звњремъ зе'мныM. *и^ поста'влю граD сїи въ ё'жасъ и^ въ звизда'нїе” вся'къ и^же мимои^детъ по немъ почюдиTся, и^ позви'ждетъ по все'и ра'нњ е^го. и^ напита'ю и^хъ пло'тїю сн~овъ и^хъ и^ плотїю дще'рїи
и^хъ, и^ еді'нъ ко'ждо пло'ти дрђга свое^го снњсть
въ ѓ^бъстоя'нїи и^ въ тњснотњ`, в не'иже запрђтъ иX вра'ѕи и^хъ, [(-)15 и^же и'щђтъ дш~а
и^хъ]16” И$ съкрђши'ши сосђдъ преD ѓ^чи'ма мђжїи
1203

ком, і не послухаємося всіх його
слів. 19 Зглянься, Господи, на мене і
вислухай голос моїх ворогів! 20 Чи
віддається ж зло за добро? Вони викопали рів моїй душі! Згадай, що я
стояв перед тобою, щоб говорити за
них добро, щоб відвернути від них
твій гнів. 21 Через це видай їхніх синів на голод і виведи їх до рук меча! Хай їхні жінки будуть бездітні і
вдови! І їхні мужі хай будуть вбиті
смертю! Їхні юнаки хай будуть проколені мечем на війні! 22 Хай чується крик в їхніх домах! І нагло
виведеш на них розбійника, бо вони викопали мені яму, щоб мене
схопити, і сховали засідки для моїх
ніг. 23 Ти ж, Господи, знаєш всі їхні
ради на смерть проти мене. Ти не
оздоровиш їхні беззаконня від твого
лиця. І їхній гріх хай не буде стертим! Хай будуть знищені перед Тобою! І збережи їх в часі твого гніву.

Глава 19
1 Це сказав Господь: Іди і візьми
випалений глиняний посуд від старшин народу і від старшин священиків, 2 і йди до долин енонових синів, що є при вході брами глиняного посуду, і проголосиш там слова,
які Я скажу тобі. 3 І скажеш: Послухайте господнє слово, юдині царі і мешканці Єрусалиму! Це сказав
Господь Сил, Бог ізраїльський: Ось
Я наведу зло на це місце. Так хай у
кожного, хто те почує, задзвенять
його вуха. 4 Задля того, що ви покинули мене, і відчужили це місце,
і принесли в ньому жертви чужим
богам, яких не знали вони, і їхні
батьки, і юдині царі, і наповнили це
місце кров’ю невинних, 5 і збудували високі місця Ваалові, щоб спалити своїх синів вогнем, щоб спалити Ваалові те, чого Я не заповів,
ані Я не сказав, ані не ввійшло на
моє серце. Через це ось приходять
дні, – сказав Господь, – і це місце
більше не назветься Тофет і Долина синів енонових, але Долина різанини. 7 І рознесу раду Юди і Єрусалиму цьому на місці, і перекину
їх мечем перед їхніми ворогами і
рукою тих, що шукають їхні душі, і
дам їхніх тіла на їжу небесним птахам і земним звірам. 8 *І поставлю
місто це на жах і на сичання. Кожний, хто пройде попри нього, чудуватиметься і засичить над всією його раною. 9 І їх нагодують тілом їхніх синів і тілом їхніх дочок, і кожний один з’їсть тіло свого друга в
облозі і в облаві, якою зімкнуть їх
їхні вороги, які шукають їхні душі.
10 І розіб’єш посуд перед очима му-
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жів, що ідуть з тобою, 11 і скажеш
їм: Так сказав Господь Сил: Так розіб’ю цей народ і це місто, так як
розбивається глиняний посуд, який
більше не зможе бути цілим. І будуть поховані в Тофеті задля того,
що не буде іншого місця на поховання. 12 Так зроблю з цим місцем,
– сказав Господь, – і його мешканцям, щоб поставити те місто, як Тофет. 13 І доми Єрусалиму і доми юдиних царів будуть як нечисте місце Тофет, всі доми, в яких на дахах
приносили жертви всьому небесному війську і приносили ливні жертви чужим богам. 14 Прийшов же Єремія від Тофету, куди послав його
Господь щоб пророкувати, і став в
дворі господнього дому, і сказав до
всього народу: 15 Це сказав Господь Сил, Бог ізраїльський: Ось Я
наведу на це місто і на всі його міста все зло, яке Я сказав проти нього, бо вони твердими зробили свої
шиї, щоб не почути моїх слів.

Глава 20
1 І почув Фассур, Еммирів син,
священик, який був поставлений
начальником в господньому домі,
як Єремія пророкував ці слова. 2 І
Фассур вдарив пророка Єремію, і
кинув його до ями, що була у горішній Веніяминовій брамі в господньому домі. 3 Коли ж настав наступний день, Фассур вивів Єремію
з ями, і сказав до нього Єремія: Не
Фассур назвав Господь твоє ім’я,
але Страх звідусіль, 4 тому що так
сказав Господь: Ось Я дам тебе і
всіх твоїх друзів на страх, і будуть
знищені мечем своїх ворогів, і твої
очі побачать. І всю Юдею дам в руки вавилонського царя, і він їх переселить у Вавилон і поб’є їх мечем. 5 І дам все майно цього міста і
ввесь його труд; все ж його цінне і
всі скарби юдиного царства дам в
руки їхніх ворогів, і рознесуть їх, і
візьмуть і приведуть до Вавилону.
6 Ти ж, Фассур, і всі мешканці твого дому підете в полон; і прийдеш
до Вавилону, і там помреш; там же
і будеш похований, ти і всі твої
друзі, яким ти пророкував брехню.
7 Вивів Ти мене, Господи, і я обманутий. Ти був сильнішим від мене,
і Ти переміг. Я ввесь день був посміховиськом, всі мене висміюють,
8 тому що зарано – вже говорю, сповіщаючи беззаконня, і голошу пакості. І слово господнє було мені на
погорду і на сміх ввесь день. 9 І я
сказав: Не згадаю його ані більше
не говоритиму в його ім’я. І воно
було в моєму серці як палаючий во-
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и^же и^дђтъ с тобо'ю. и^ рече'ши [к ни'мъ]17, сїя
реq г~ь [си'лъ]18” Та'ко съкрђшђ лю'ди сїя и^ гра'дъ
сїи, ја%ко съкрђшится сосђдъ скђде'лныи, и^же
не мо'жетъ (ктомђ въста'витися)19. [и^ в тофе'џъ погребђтся того ради и^же не бђдетъ
и%ного мњста на погребе'нїе]20. та'ко сътворю`
[мњстђ семђ рече г~ь]21, и^ ѓ^бита'телемъ е^го да
поста'влю гра'дъ тои ја%ко тофе'џ# и^ [бђдђтъ
домы` і^ерsлима и^ домы` цр~їи і^ё'диныхъ]22. ја%ко
мњсто тофеџъ нечи'сто, всњ домы` въ и^хже
кро'вњхъ жро'ша всњмъ во'емъ нбsным# и^ приноша'хђ възлїя'нїя бого'мъ чюжи'мъ” (-)23 Прїиде
(же) і^еремїя эT тофе'џ#, и^же посла` е^го г~ь [-]24 къ
прoрчествова'нїю, и^ ста` въ дворњ` до'мђ гн~я, и^
рече къ всњмъ лю'демъ. сїя рече г~ь [си'лъ б~ъ
і^и^л~евъ]25” Се` а^зъ наведђ на граD се'и, [и^ на вся`
гра'ды е^го]26 вся` ѕла'я, и^же гл~алъ е^смь на'нь.
ја^ко ѓ^жести'ша вы'я своя да не слы'шатъ [слове'съ]27 мои^хъ”

Глvа, к~”
ё^слы'ша (фас#сђръ)1 сн~ъ еMмеr сщ~енник#, [и^же]2
поста'вленъ бњ` нача'лникъ в домђ` гн~и,
і^еремїю прoрчествђ'юща словеса` сїя. и^ ё^да'ри [(фас#сђр#)3 і^еремїю пррoка]4, и^ поста'ви е^го въ кладђ и^же бњ` въ вра'тњхъ [венїами'нихъ]5 вы'шнихъ в# домђ гн~я. [е^гда' же в
зAё'трїи дн~ь бысть]6, (-)7 и^зве'де [фассrђ]8 і^еремїю
эT кла'ды. и^ рече` к немђ і^еремїя, не (фас#сђръ)9
възва' г~ь и'мя твое, н^о (стра'хъ)10 [эTвсю'дђ]11.
и^же сїя рече г~ь, се` а^зъ да'мъ т^я въ (страX)12
(и^)13 вси` дрђзи твои`. и^ разрDђша'тся мечемъ
вра'гъ свои^хъ, и^ ѓ'чи твои` ё^зрятъ. и^ (-)14 всю`
і^ё^де'ю даM в рђк'ђ цр~я вављ=лон#ска, и^ преведе'тъ
и^хъ [въ вављ=ло'н#]15, и^ побїетъ и^хъ мечеM. и^
дамъ все (и^мњнїе)16 гра'да сего, и^ веs трђдъ
е^го. [всю' же цњнђ` е^го]17, и^ вся` скровища црsтва
і^ё'дина (даM) в рђкђ враго'мъ и^хъ. [и^ расхитя'тъ и^хъ и^ во'змђтъ]18 и^ ведђтъ въ вављ=лонъ” (-)19 Ты' (же фассђръ)20, и^ всњ ѓ^бита'тели
до'мђ твое^го и^дете въ плњне'нїе, и^ въ вављ=лоn
[прїидеши, и^ та'мо ё'мреши, та'мо же]21 и^ погребе'шися ты` и^ вси` дрђзи твои`, и^мже пррoчествовалъ е^си лжђ`” (И$зве'лъ)22 м^я е^си г~и, и^
прельще'нъ е^смь крњплњ'иши мене бы'лъ е^си и^
възмо'глъ е^си. сътворе'нъ е^смь в# посмњхъ весь
дн~ь, (вси порђга'ются мн^њ)23, и^же (прежде ё^же`
гл~ю възъглашаю^ще)24 безако'нїе и^ па'кости възглаша'ю. (и^)25 быs (мн^њ сло'во гн~е в# поноше'нїе)26,
и^ в посмXњ весь дн~ь [-]27. и^ рекохъ не въспомянђ [е^го]28 ниже гл~ю ктомђ во и^мя е^го” И$ быs
1204

20,9

ниQ к~г
а~ параl к~и
ўлоM з~
выj а~і
и^ з~і

і^ѓv г~
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[въ срDцы мое^мъ]29 ја%ко ѓ'гнь горя'щъ, затворенъ
же в# костехъ мои^хъ и^ (ѓ^скђдњхъ носи'ти не
тръпя'щи)30, слы'шахъ бо досади'тельства мно'гимъ (и^) стра'хъ ѓ'крsтъ, погони'те и^ пого'ниM
е^го эT всњхъ мђжїи і^ и^же бњхђ ми'рнїи мои`.
(и^) съхраняющи (странђ`)31 мою, а^ще ка'ко
прельсти'тся и^ премо'жемъ нань, и^ послњдђ'емъ мще'нїю (-)32 эT него. (-)33 г~ь (же) со мно'ю
е^сть, ја%ко брани'тель крњпкїи” Сего ра'ди (гоня'щеи м^я падђтъ, и^ не'мощни бђдTђ и)34 постыдяTся ѕњло, ја%ко не разђмњшA *поноше'нїа (-)35
вњчнаго, и^же никогда` и^з#гла'дится” (И$ ты`) г~и
[си'лъ]36, *и^скђси'тель пра'веднаго, и^же и^ вњдаеши
(ё^тро'бы)37 и^ срDце. (молю ти ся) да ви'ждђ мще'нїе твое на нихъ” тебњ б^о эTкры'хъ прю мою”
По'ите г~ђ хвалите [г~а]38, и^же и^зба'ви дш~ђ ё^бо'гаго эT рђкъ лђкавыхъ” *Проклятъ дн~ь во'ньже
родиXся, дн~ь воньже породи м^я мт~и моя, да
не бђдетъ блsвенъ” прокля'тъ мђжъ, и^же възвњсти эTц~ђ мое^мђ, рекђщи. родися тебњ ѓ%трокъ мђжескъ, и^ ја%ко радостїю възвесели е^го.
да бђдетъ чл~къ то'и ја%ко сђть гра'ди ја^же
превратиl г~ь (-)39, и^ не раска'яся. да слы'шиT
вопль заё'тра, и^ рыданїе въ время полђден#ное,
и^же мене не ё^биl эT ма'тери с^и. да бы'сть мн^њ
мт~и моа гро'бъ (-)40, и^ чре'сла (е^я`) зача'тїе вњчное.
въскђю [эT ма'тери с^и и^зше'лъ е^смь]41, да вижDђ трђдъ и^ болњзни, и^ растляTся въ постыдњнїе дн~и мои`”

Глvа, к~а”
ло'во и^же бы'сть эT г~а къ і^еремїи. когда`
посла` к немђ цр~ь седекїа, (фас#сђра)1 сн~а
(гоlкїа)2, и^ софо'нїа сн~а [манасїа]3 сщ~е'нника рекђщ'и” Въспроси за на г~а, и^же
[навходоно'соръ]4 цр~ь вављ=ло'ньскїи ѓ^полчи'ся на
наs. а^ще (ё^бо) сътвори'тъ г~ь [с на'ми]5 по
всњмъ чюдесеM свои^мъ, да эTи'детъ эT наs” И$
рече [і^еремїя к ни'мъ]6. та'ко рцњте седекїи [-]7,
сїя рече г~ь [б~ъ і^и^л~евъ]8” Се^ аZ ѓ^бращђ сосђды
браnныя, [и^же сђть въ рђка'хъ ва'шиX]9, и%%миже
в^ы ѓ^полча'етеся на [цр~я вављ=ло'ньска и^]10 (и^)
халде'иска, и^же ѓ^б#стоя'тъ ва'съ ѓ%крsтъ стњ'нъ.
[и^ съберђ т^а]11 по'средњ гра'да сего`, и^ поборю
а%зъ ваs въ рђкђ простертђ, и^ в# мы'шцђ крњпкђ, (и^) въ ја%рости и^ въ гнњвњ вели'цњ. и^
побїю (-)12 ѓ^бита'тели гра'да сего, чл~комъ и^
звњремъ гђби'тельство вели'ко да мрђтъ” И$
посе'мъ рече г~ь, да'мъ седекїа цр~я і^ёд
' ина и^
рабы` е^го и^ лю'ди (е^го і^) иже ѓ^ста'влени сђть
въ гра'дњ семъ эT гђби'тельства и^ [меча и^
гла'доM]13 в# рђ'кђ [навходоносо'рђ цр~ю вављ==лоnскђ,
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гонь, замкнений же в моїх костях, і я
ослаб, не в змозі стерпіти, 10 бо я
почув дошкуляння багатьох і страх
довкруги. Женіть, і проженемо його
з-посеред усіх чоловіків, і ті, які були
моїми друзями і що охороняли сторону мою, може якось буде обманутий; і здолаємо його, і підемо з помстою над ним. 11 А Господь є зі
мною, так як сильний борець. Через
це ті, що мене переслідують, впадуть,
і стануть немічними, і дуже завстидаються, бо не пізнали *вічного безчестя, яке ніколи не буде стерте. 12
*І Ти, Господи Сил, досліджуєш праведного. Ти і знаєш нутро і серце.
Благаю Тебе, щоб я побачив твою на
них помсту, бо Тобі я відкрив мій
спір. 13 Співайте Господеві! Хваліть
Господа! Бо Він спас душу бідного з
рук лукавих. 14 *Проклятий день, в
якому я народився! День, в якому
породила мене моя матір, хай він не
буде благословенним! 15 Проклятий
чоловік, що сповістив моєму батькові, кажучи: Тобі народилася дитина
чоловічого роду, і який його розвеселив радістю. 16 Хай той чоловік
буде так як міста, які знищив Господь і не розкаявся! Хай почує крик
вранці і голосіння в часі полудня, 17
бо мене не вбив від матері! Хай би
мені моя мати стала гробом і лоно її
вічним зачаттям! 18 Чому це я
вийшов з матері, щоб побачити труд і
болі, і в соромі закінчилися мої дні?

Глава 21
1 Слово, що було від Господа до
Єремії, коли до нього цар Седекія послав Фассура, сина Голкія, і Софонію, сина Манасії, священика, кажучи: 2 Запитай за нас Господа, бо вавилонський цар Навходоносор озброївся проти нас. Чи, отже, Господь
вчинить з нами за всіма своїми чудами і той відійде від нас? 3 І сказав
до них Єремія: Так скажете Седекії. 4
Так говорить Господь Бог ізраїльський: Ось я відверну воєнну зброю,
що є у ваших руках, якою ви воюєте
проти вавилонського і халдейського
царя, які оточили вас довкруги муру;
і зберу їх посеред цього міста, 5 і Я
воюватиму проти вас простягнутою
рукою, і сильним раменом, і в люті та
в великому гніві. 6 І Я поб’ю мешканців цього міста – велике вигублення людям і скотині, щоб померли.
7 І після цього, – сказав Господь, –
дам Седекію, юдиного царя, і його
рабів, і його народ, і тих, що залишилися в цьому місті від вигублення і
меча і голоду в руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, і в руки
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їхніх ворогів, і в руки тих, що шукають їхні душі. І він їх поб’є лезом
меча. І не відхилиться, ані не простить, ані не змилосердиться. 8 І до
цього народу скажеш: Це сказав Господь Бог: *Ось я даю перед вами дорогу життя і дорогу смерті. 9 Хто
мешкає в цьому місті, помре мечем і
голодом і вигубленням. Хто вийде і
прибіжить до халдеїв, які вас оточили, житиме, і душа його буде йому за
здобич. 10 Бо я поставив моє лице
проти цього міста і на зло, і не на
добро, – сказав Господь. До рук вавилонського царя виданим буде, і він
спалить його вогнем 11 і дім юдиного царя. Послухайте господнє слово,
12 доме Давидовий, – сказав Господь
– *Судіть вранці суд і визволіть насильно пригніченого з рук наклепника! Щоб, отже, не вийшов мій гнів як
вогонь і не запалав, і не було того,
хто згасить, через ваші лукаві задуми. 13 Ось Я до тебе, що живеш в силі і повноті долин, – сказав Господь.
Чому ви говорите: Хто нас поб’є? І
хто ввійде до наших домів? І Я вас
відвідаю за тілом ваших задумів, –
сказав Господь. – 14 І Я запалю
вогонь у його лісі, і він пожере все,
що довкруги нього.

Глава 22

вищ. 21

мой5. 29
црс3. 9

1 Це сказав Господь: Ввійди до дому юдиного царя. І скажеш там це
слово, 2 і скажеш: Послухай господнє слово, юдин царю, що сидиш на
Давидовому престолі, ти, і твої раби,
і твій народ, що входить крізь ці брами. 3 *Це сказав Господь: Робіть суд
і праведність, і визволіть насильно
пригніченого з рук наклепника, і не
бажайте образити приходька, і сироту, і вдову ані беззаконно не пригноблюйте і не виливайте невинну кров
на тому місці. 4 Бо якщо чинячи зробите це слово, ввійдуть крізь брами
цього дому царі з Давидового роду,
що сидять на його престолі і що сидять на колісницях і на конях, вони, і
раби, і їхній народ. 5 Якщо ж не
послухаєтеся цих слів – сам Собою Я
поклявся, – сказав Господь, – що цей
дім стане пустинею. 6 Отож, це сказав Господь проти дому юдиного царя: Ґалаад ти мені, початок Ливану.
Хіба не покладу тебе в пустиню, в
незаселені міста? 7 І освячу проти тебе тих, що вбивають чоловіків, і
зброю його. І вирубають твої вибрані
кедри, і вкинуть до вогню. 8 І численні народи перейдуть через це місто, і скаже кожний один своєму ближньому: *Чому Господь зробив так
цьому великому містові? 9 І відповідять: Задля цього, що покинули завіт
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и^]14 в рђкђ врагомъ иX, (и^ в рђ'кђ) и%щђщиX дш~а иX, и^
побїеT и^хъ ѓ%стрїем# меча`, (и^) не ё%кло'нится (-)15,
(ни'же простиT) ни'же ё^млрsдитъся [-]16. и^ къ
лю'демъ си'мъ речеши” Сїя рече г~ь (б~ъ), *с^е
а%зъ даю` преD (ва'ми)17 пђть живоTныи и^ пђть
смр~тныи. и^же ѓ^бита'етъ во гра'дњ семъ ё%мретъ мечемъ и^ гла'домъ и^ гђби'тельствомъ.
(-)18 и^же и^сходя'щь бђ'детъ и^ прибњжи'тъ къ
халдњ'ѓм# и^же ѓ^б#стоя'тъ ва'съ, жи'въ бђдеT. и^
бђдетъ (е^мђ) дш~а е^го ја%ко плњнъ [-]19. поста'вихъ б^о лице мое` на граD сїи (и^) въ зло` и^ не
въ бл~го, [рече г~ь]20. въ рђ'кђ цр~я вављ=ло'ньска
да'сться, и^ съж#жеT е^го ѓ^гнемъ, (и^) до'мъ цр~я
і^ё'дина” Слы'шите сло'во гн~е до'ме двDвъ. (-)21 реq
г~ь, *сђди'те заё%тра сђдъ, і^ изба'вите си'лою
ё^гнетена эT рђ'кђ клеве'щђщаго (-)22. не ё^бо
и^зы'детъ (ја%рости мое'а ја%ко ѓ%гнь)23 и^ съж#жется, и^ не бђдеT и^же пога'сиT, [ради лђка'выхъ
мыш#ленїи ва'шихъ]24. с^е а%зъ к тебњ ѓ^бита'ющђ въ (крњпцњ и^ по'лнњ)25 ё^долїи, [рече г~ь]26.
и^же гл~ете кт^о побїет# наs, и^ кт^о вни'детъ въ
домы` на'ша. [и^ посњщђ на ва'съ по' (плоти)27
мышленїи ва'шим#, рече г~ь]28. и^ въж#гђ ѓ%гнь в
лњсњ е^го, и^ пожретъ вс^я ѓ%крsтъ е^го”
-

ниQ к~в

Глва, к~в”

їя рече г~ь. [-]1 вни'ди въ до'м# цр~я
і^ё'дина, и^ гл~еши тамо сло'во т^о, и^ речеши. слы'ши сло'во гн~е цр~ю і^ё'дин#, и^же
сњди'ши на прsтолњ двд~вњ т^ы и^ [ра2
би`] твои` и^ лю'ди твоя входя'щеи по две'рехъ
сиX” *Сїя реq г~ь, твори'те сDђ и^ правдђ, і^ и^зба'вите си'лою ё^гнетена эT рђкђ клевеTника (-)3. и^
пришелца и^ си'ра и^ вдови'цђ не хощите ѓ^скорби'ти, н^и ё^гнетитебезакоnно и^ кро'вь непови'ннђ
не и^злїете на мњстњ то'мъ” А$ще б^о творя'ще сътворите сло'во т^о, [-]4 вни'дђтъ по вра'тњхъ до'мђ сего` цр~и сњдя'щїи (эT ро'дA двDва
на прsтлњ е^го)5. и^ сњда'юще на колесни'ца и^ на
коня`, тїи и^ раби` и^ лю'ди и^хъ” И$же а^ще не
ё^слы'шите словеs сих#, самъ въ себњ закляXся
рече г~ь. и^же в# пђсты'ню бђдетъ до'мъ сїи”
И$же сїа рече г~ь, на доM цр~я і^ё'дина. галаа'дъ
т^ы мнњ` глава лива'ньская а^ще не поста'влю
тебе` в# пђсты'ню, въ гра'ды не ѓ^бита'нны, и^
[ѓ^сщ~ђ]6 на тя ё^бива'юща мђ'жа и^ ѓ^рђжїе
е^го. и^ посњкTђ и^з#бра'нныя ке'дры твоя`, и^ връгђтъ на ѓ%гнь. и^ преи^дђтъ ја^зы'цы [мно'ѕи]7
по гра'дђ семђ`. и^ речеT е^ді'нъ ко'ждо и^с#кренемђ
свое^мђ, *въскђ'ю сътвори г~ь та'ко гра'дђ семђ
вели'комђ. и^ эTвњща'ютъ. сего ради и^же ѓ^ста''виша завњтъ г~а б~а свое^го, и^ поклони'шася
1206
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бо'гомъ чюжDимъ и^ послђжи'ша и^мъ. не пла'чите мр~тваго ни жа'лите на'нь пла'чемъ” пла'чите е^го и^же эTи^детъ, и^же не въз#врати'тся
ктомђ`, н^и ё^ви'диT земля` рожде'нїя свое^го” И$же
сїя рече г~ь къ [селђмъ]8 сн~ђ і^ѓ^сїинђ (цр~ю
і^ё'динђ), и^же црsтвова за і^ѓ^сїю эTц~а свое^го. і^же
и^зшеl е^сть эT мњста сего`, не въз#вратиTся (-)9
ктомђ` н^о в мњсто т^о на'ньже преведо'хъ е^го
та'мо ё%мреT, и^ землю сїю не ё'зритъ ктомђ`”
Го'ре и^же съѕида'етъ до'мъ сво'и въ непра'вдњ,
и^ го'рницы свои` не въ сђ'дъ. дрђ'га свое^го погнететъ сђе'тно, и зMды [-]10 не възда'сть
е^мђ. [и^же рече]11 съѕиждђ себњ до'мъ простра'ненъ, (и^) го'рницы широ'ки, и^же ѓ^тво'ритъ
себњ ѓ^кна`. и^ сътвори сво'ды кедровы, пи'шетъ
же черв#цемъ” е^да` л^и црsтвђе'ши ја%ко (подоби'шиs
ке'дрђ)12. эTц~ъ твои не ја^де л^и и^ не пи'т#,
[и^]13 твори сђдъ и^ пра'вдђ, (тогда` е^гда` бл~го
бњ` е^мђ)14. сђдилъ прю` ё^бо'гаго, (и^ требђ'ющаh
въ бл~го свое`)15, не сего л^и раd и^же позна м^я,
рече г~ь. (-)16 твои' же ѓ%чи и^ срDце (-)17 къ
скђпости (-)18 и^ къ кро'ви не повин#нњи и^злїя'нїю (-)19, и^ къ ѓ^клевета'нїю, и^ къ (тече'нїю
лђка'вым# дњлоM)20” Сего ради сїя реq г~ь, къ
і^ѓ^а^кимђ сн~ђ і^ѓ^сїинђ цр~ю і^ё'динђ. (-)21 не
пла'чютъ е^го, го'ре бра'те, (и^ го'ре се'стро). не
въспоюT е^мђ, го'ре господи'не, (и^ го'ре нарочи'те).
погребе'нїемъ ѓ%слимъ погребе'тся, смра'денъ (і^)
и^зверженъ вн^њ вра'тъ і^ерsли'ма” Възы'иди на
ливаn и^ възопїи, і^ въ васанъ дажDь глаs тво'и.
(-)22 възопїи къ (приходя'щиM)23, и^же сътрени
сђть вс^и любовнїи твои`. гл~алъ е^смь к тебњ
въ (ё^множенїи)24 твоеM, (-)25 реклъ е^си не ё^слы'шђ.
с^е е^сть пђть твои эT ю'ности твое'я, и^же не
послђша гла'са мое^го” Вс^и па'стыри твои` пасђтъ вњтръ, и^ любо'внїи твои` въ плњненїе
по'идђтъ. [и^]26 тогда` посты'дишися и^ посрами'шися эT вся'каго (лђка'въства)27 твое^го.
и^же ся'деши въ ливанњх, (и^) ё^гнњздишися
въ ке'дрњхъ. (ка'ко) постенал# е^си и^же е^гда`
прїидо'ша тебњ бо'лњзни, ја%ко бо'лњзни родя'щїя. живђ а^зъ рече г~ь. (и^же аще)28 бђдеT и^е^хо'нїа сн~ъ і^ѓ^а^кима цр~я і^ё'дина, прьстеn въ
рђкђ деснђ'ю мою`, эTто'лњ и^стоrгнђ [е^го]29. и^ даM
тебе въ рђкђ и%щђщиM дш~ђ твою`, [и^ въ
рђкђ]30 и%хже т^ы бои'шися лица` (-)31. [и^ въ
рђ'кђ нав#ходоносора цр~я вављ=ло'ньска, и^]32 въ рђкђ
хаlдеѓM. и (послю)33 т^я и^ мт~рь твою` и^же роди
т^я въ зе'млю [чю'ждђ]34, в не'иже рожDе нњсте,
тђ же ё%мрете. и^ в# землю` в нюже тїи възвDижютъ дш~ђ свою` [да воZвратяTся т^ђ]35, (и^) не
ѓ^братяTся” (е^да` сосђдъ скђдел#ничь и^ съкрђ1207

свого Господа Бога, і поклонилися
чужим богам, і їм послужили. 10 Не
оплакуйте мертвого ані не голосіть
над ним плачем. Оплакуйте того, що
відійшов, що більше не повернеться
ані не побачить землю свого народження. 11 Тому що це сказав Господь Селимові, Йосіїному синові, юдиному цареві, що царював замість
Йосії, свого батька, який вийшов з
цього місця: Він більше не повернеться, 12 але в тому місці, на яке я
його привів, там помре, і цю землю
більше не побачить. 13 Горе тому,
хто будує свій дім в неправедності і
свої горішні покої не на суд, свого
ближнього марно пригнітить, і не
віддасть йому винагороди. Він сказав: 14 Збудую собі широкий дім і
широкий посуд, який відкриє собі вікна і зробить входи кедрові, мальовані ж на червоно. 15 Хіба ж царюватимеш, бо ти уподібнився до кедра?
Твій батько чи не їв і не пив, і чинив
суд і справедливість, тоді коли було
йому добре. 16 Ти судив суд бідного
і потребуючого на своє добро чи не
задля цього, що ти мене пізнав? –
Сказав Господь. – 17 Твої ж очі і
серце на скупість і на невинну кров,
щоб пролити, і на наклеп і щоб бігти
лукавим ділом. 18 Через це так сказав Господь до Йоакима, Йосіїного
сина, юдиного царя: Його не оплакуватимуть, горе – брате і горе – сестро, ані не заспівають йому, горе –
пане і горе – славний. 19 Він буде похований похороном осла, смердючим
і кинутим поза брамами Єрусалиму.
20 Піднімися до Ливану і закричи, і
до Васану дай твій голос. Закричи до
тих, що приходять, бо знищені є всі
твої полюбовники. 21 Я до тебе говорив в рості твоєму, ти сказав: Не послухаю. Це твоя дорога від твоєї молодості, що ти не послухав мого голосу. 22 Всі твої пастухи пасуть вітер
і твої полюбовники підуть в полон. І
тоді завстидаєшся і засоромишся через все твоє лукавство 23 ти, що сидиш у Ливані і що загнідився в кедрах. Як ти застогнав, коли на тебе
прийшли болі, як болі тієї, що родить. 24 Живу Я! – сказав Господь. –
Якщо ж буде Єхонія, син Йоакима,
юдиного царя, перстенем на моїй
правій руці, зірву його звідти, 25 і
дам тебе в руки тих, що шукають
твою душу, і в руки тих, яких лиця ти
боїшся, і в руку Навходоносора, вавилонського царя, і в руку халдеїв. 26
І пошлю тебе і твою матір, що тебе
породила, в чужу землю, в якій ви не
народилися. Там же помрете. 27 І до
землі, до якої вони піднімають свою
душу, щоб туди повернутися, і не повернуться. Хіба глиняним і розбитим
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посудом є 28 цей чоловік Єхонія? Хіба посудом без будь-якої потреби?
Чому відкиненим є він і його насіння? І вони скинені на землю, якої вони не побачили. 29 Земле! Земле! Земле! Послухай господні слова! Це
сказав Господь: 30 Запиши цього чоловіка неплідним чоловіком. Йому не
пощастить в його днях. Бо ані не
буде з його насіння чоловіка, який
сяде на Давидовому престолі і що
має ще владу в Юді.

шенъ мђжъ се'и е^хо'нїя. е^да` сосђдъ беZ вся'кого хотњнїя. въскђю эTрине'ни сђть то'и и^
сњмя е^го)36, и^ повержени сђть въ землю е^ја%же
не ви'дњша. зе'мле зе'мле, [зе'мле]37 слы'ши словеса` гн~я” [Сїя рече г~ь]38, напиши мђж'а сего` неплоDна мђжа, и^же [во' дн~ехъ свои^хъ не преспњва'етъ]39. ни б^о бђдеT эT сњмени е^го мђж# и^же
ся'деT на прsтлњ двд~вњ, (и^) влаs и%мыи ктомђ`
въ і^ё'дњ”

Глава 23

Глvа, к~г”
оре* пасты'ремъ и^же растача'ютъ и^ растерза'юT ста'да паствы [мое^я]1, [рече
г~ь]2. сего ради сїя рече г~ь [б~ъ і^и^л~евъ]3 къ
[пасты'рем#]4, и^же пасђть лю'ди моа. в^ы
расточи'ли е^сте` ста'до мое, и^ поверго'сте е&&, и^ не
посњти'сте е^го. с^е а^зъ посњщђ на ваs лђкав#ство мышле'нїи ва'шиX, [рече г~ь]5. и^ а'зъ съберђ
ѓ^стан#ки (ста'да)6 мое^го эT всњ'хъ земль, в
ня'же и^зверго'хъ иX та'мо. и^ ѓ^брящђ иX к# селе'нїемъ и^хъ, и^ воZрастTђ и^ ё^множатся. и^ въздвигнђ наD ни'ми пасты'ря и^ ё^пасђтъ и^хъ.
(-)7 не ё^боя'тся ктомђ` [и^]8 не ё^жаснTђся, [и^
ни е^ді'нъ и^щеTся эT числа]9, рече г~ь” *Се дн~їе
грядђтъ рече г~ь. и^ възDви'гнђ двд~ђ сњ'мя
пра'веDно, и^ црsтвђет# цр~ь, и^ премђ'дръ бђ'дет#, и^
сътво'риT сђдъ и^ пра'вдђ на земли`. въ дн~ехъ
тXњ сп~сется і^ё'да, (-)10 і^и^л~ь пребђдетъ в наде'жди. и^ с^е е^сть и^мя и^же воZзовTђ е^го г~ь (пра'веденъ нашъ)11” [Сего ради с^е дн~їе прїидђтъ
рече г~ь, и^ не рекђт# ктомђ живет# г~ь, и^же [и^зве'лъ сн~ы]12 і^и^л~евы эT земля` е^гљ=пет#ски. н^о
живе'тъ г~ь и^же и^зведе` и^ преве'лъ (-)13 сњмя
до'мђ і^и^л~ева эT зеMля` сњвер#ски, и^ эT всXњ зе'мль
в ня'же и^зверго'хъ и^хъ та'мо [ѓ^бита'ютъ в#
земли`]14 свое'и]15” [Къ проро'комъ]16, сътре'но е^сть
срDце мое въ мнњ`, (и^) потрепета'ша вся ко'сти
моа. бы'хъ ја%ко мђж'ъ пїя'н#, и^ ја%ко чл~къ е^гоже ѓ^долњ вино`, эT лица` гн~я, и^ эT лица` (сло'въ
ст~ыхъ)17 е^го. [иже блђжDенїеM испоlнена е^сть земля`]18. и^ эT лица` (прокля'тїя)19 пла'кася земля`, и^с#ше'на быs (по'лная)20 пђсты'ни. (-)21 бы'сть
тече'нїе и^хъ лђка'во, и^ крњ'пости и^хъ не съгла'сны. [пррoкъ же и^ сщ~ен#никъ]22 с#кврънены
сђть. и^ в домђ` мое^мъ ѓ^брњтоX лђка'въство
иX, [рече г~ь]23. того ради (пђть и^хъ бђ'детъ)24
[-]25 ја%ко по'лзокъ въ тмаX, (-)26 пот#кнђт# бо
ся и^ разDрђшаTся в не'мъ. принесђ б^о на ни'хъ
ѕла'я (-)27 лњто посњще'нїа и^хъ, [рече г~ь]28. и
въ пррoцехъ самарїи видњхъ (бђ'иство)29, (и^)
пррoчествова'хђ въ ваали'ма, и^ прелща'хђ лю'ди

1 *Горе пастухам, які розганяють і
нищать стада мого пасовиська, –
сказав Господь. 2 Через це сказав
Господь, Бог ізраїльський, це до пастухів, які пасуть мій народ: Ви розсіяли моє стадо і його покинули, і ви
його не відвідали. Ось я вас відвідаю
вашими лукавими задумами, – сказав
Господь. 3 І я зберу останки мого
стада з усіх земель, до яких Я вигнав
їх, туди, і поверну їх до їхніх поселень; і виростуть, і розмножаться. 4 І
підніму над ними пастухів, і вони
пастимуть їх. Більше не боятимуться
і не жахатимуться, і ні один не знайдеться з числа, – сказав Господь. 5
*Ось приходять дні, – сказав Господь, – і підніму Давидові праведне
насіння, і царюватиме цар, і буде мудрим, і зробить суд і справедливість
на землі. 6 В тих днях спасеться Юда, Ізраїль перебуватиме в надії. І це
є ім’я, яким його назвуть: Наш праведний Господь. 7 Задля цього ось
прийдуть дні, – сказав Господь, – і
більше не скажуть: Живе Господь, який вивів ізраїльських синів з єгипетської землі, 8 але: Живе Господь, який вивів і перевів насіння ізраїльського дому з північної землі і з усіх земель, до яких Я їх туди викинув. Вони замешкають у своїй землі. 9 До
пророків: Розбитим є моє серце, і в
мені сколихнулися всі мої кості. Я
став як п’яний чоловік і як чоловік,
яким запанувало вино, від господнього лиця і від лиця його святих слів,
бо розпустою наповнена земля. 10 І
земля плакала від лиця прокляття,
зісохла вона, повна пустині. Їхній біг
був лукавим і незгідний з їхньою силою. 11 Пророк же і священик осквернилися, і в моєму домі Я знайшов
їхнє лукавство, – сказав Господь. 12
Через це їхня дорога буде як ковзання в темряві, бо зашпортаються і будуть знищені на ній. Бо наведу на
них зло в році їхніх відвідин, – сказав
Господь. 13 І в пророках Самарії Я
побачив безумність, і пророкували
Ваалом, і обманювали мій народ Ізраїля. 14 І в пророках Єрусалиму Я
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моя` і^и^л~я. и^ въ пррoцњх# і^ерsлима ви'дњхъ (подо'бїе блђдящихъ и^ пђть лжи'въ)30. и^ съкрњпи'ша рђки стропти'вымъ, да не ѓ^брати'тся
е^ді'нъ ко'ждо эT (лђка'въства свое^го)31. (и^) бы'ша
мн^њ вс^и содо'мляне, и^ ѓ^бита'тели е^го ја%ко
гомо'ряне” Сего раd та'ко рече г~ь [си'лъ]32 [къ
пррoкомъ]33. *с^е а^зъ напита'ю иX пелыне'мъ, и^
напою и^хъ (же'лчїю)34. эT пррoковъ б^о і^ерsлима
и^зошло е^сть скверненїе на всю зе'млю” Сїя реq
г~ь [си'лъ]35, не хо'щите послђшати слове'съ пррoкъ, иже пррoчествђ'ютъ (ваM и^ прельща'ютъ
ва'съ)36. видњ'нїе срDца свое^го гл~ютъ, не эT
ё%стъ гн~ихъ. рекђтъ симъ и^же хђлятъ
(м^я, гл~аl е^сть г~ь)37, ми'ръ бђдетъ вамъ. и^
всMњ и^же хо'дятъ (въ строптив#ствњ)38 срDца
свое^го реко'ша не прїидеT на (наs)39 лђка'во. кт^о
бо бы'сть в# совњтњ гн~и, и^ ви'дњ [и^ слы'ша]40
словеса` е^го, кт^о (помы'сли сло'во того)41 и^ слы'ша” Се (ви'хръ ја%рости)42 гн~я (-)43 и^зы'идеT, (и^
бђ'ря)44 растор#гающаа на (главђ` нечести'выхъ)45 прїидетъ. (-)46 не въз#врати'тся ја%рость гн~я да'же доко'лњ сътво'ритъ (-)47, и^
да'же доко'лњ (съверши'тъ помышле'нїе)48 срDца
свое^го” въ послDњняя дн~и съразђмњ'сте совTњ
е^го. *не послаX пррoки, а^ ѓ^ни теча'хђ. не гл~ах# к
ниM, и^ тїи пррoчествовахђ. (-)49 а^ще бы ста'ли
въ совњтњ мое^мъ, и^ (възвњсти'ли)50 словеса`
моя` (лю'демъ моиM. эTврати'лъ быX ё^бо)51 я&
[эT пђти` иX зла'го, и^]52 эT (помышле'нїи и^хъ
стропти'выX)53” (Є$да` мни'ши ја%ко то'чїю эT
блиZка б~ъ)54 а^зъ е^смь рече г~ь, а^ не б~ъ эTдале'ча. а^ще ё^таи'тся [мђж'ъ]55 въ съкрове'ныX, а^ а'зъ не ё^зрю е^го, [рече г~ь]56. е^да` нб~о и^
зе'млю не а^зъ наполня'ю рече г~ь. слы'шахъ и^же
реко'ша пррoцы пррoчествђ'юще въ и^мя мое лжђ`,
(и) рекђще. ви'дњхъ сонъ (видњхъ сонъ). доколњ т^о е^сть въ срDцы пррoковъ прорица'ющихъ
лжђ`, и^ пррoчествђ'ющихъ лще'нїемъ срDца свое^го,
чт^о хотя'ще твори'ти, да забђдђтъ [люди
моя`]57 и^мя мое ради со'нїя и^х#, и^же вњщаюT е^ді'нъ ко'ждо и%с#кренемђ свое^мђ. ја%ко забы'ша эTц~ы иX и^мени мое^го, ради ваа^ла” Пррoкъ и^же и%мать сновидњ'нїе, вњщает# сновидњ'нїе (-)58. і^
и'же и%мать слово мое (-)59, гл~етъ сло'во мое и%стинно. чт^о плњвелъ къ пшени'цњ [рече г~ь]60.
е^да` словеса` моя` не сђть ја%ко ѓ%гнь [горя'щїи]61
[рече г~ь]62, и^ ја%ко мла'тъ сътры'ющи ка'мень”
Сего ради с^е а^зъ къ пррoкомъ рече г~ь [-]63, и^же
кра'дђт# словеса` моя` е^ді'нъ ко'ждо эT и%скреняго
свое^го” Се а^зъ къ пррoкоM [рече г~ь]64, и^же въспрїе'млютъ ја%зы'ки (своя`), (и^ гл~юT реq г~ь)65. с^е а^зъ
на пррoки мечта'юща лжђ` [реq г~ь]66. (-)67 и^же
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побачив подобу розпусників і обманливу дорогу. І вони скріпили руки
злих, щоб не повернувся кожний один від свого лукавства. І всі були
мені содомлянами, і його мешканці
як гоморяни. 15 Через це так сказав
Господь Сил до пророків: *Ось Я годую їх болем і напою їх жовчю. Бо
від пророків Єрусалиму вийшло осквернення на всю землю. 16 Це
сказав Господь Сил: Не смійте слухатися слів пророків, які вам пророкують і вас обманюють. Вони говорять видіння свого серця, не від Господніх уст. 17 Вони говорять цим, що
Мене хулять. Сказав Господь: Вам
буде мир. І всім, що ходять в злобі
свого серця, сказали: Не прийде на
нас лукавство. 18 Бо хто був у господній раді і побачив і почув його
слова? Хто роздумав над його словом
і почув? 19 Ось вийшов вихор господньої люті, і на голову безбожних
прийшла буря, що розносить. 20 Не
відвернеться гнів господній, аж доки
Він не зробить і аж доки не виконає
задум свого серця. В останніх днях
пізнаєте раду його. 21 *Я не послав
пророків, а вони втікали. Я не говорив до них, і вони пророкували. 22
Якщо б стали в моїй раді і сповістили
мої слова моєму народові, Я б, отже,
відвернув їх від їхньої лукавої дороги
і від їхніх поганих задумів. 23 Хіба
думаєш, що тільки зблизька Я є Богом, – сказав Господь, – а не Богом
здалека? 24 Хіба скриється чоловік в
криївках, а Я його не побачу? – сказав Господь. Хіба небо і землю не Я
наповняю, – сказав Господь? 25 Я почув те, що сказали пророки, пророкуючи брехню в моє ім’я і кажучи: Я
побачив сон. Я побачив сон. 26 Доки
є це у серці пророків, що пророкують
брехню і що пророкують обманою
свого серця, 27 що бажають робити,
щоб мій народ забув моє ім’я задля
їхніх снів, які кожний один говорить
своєму ближньому, бо забули їхні
батьки моє ім’я задля Ваала. 28 Пророк, який має видіння сну, розповідає
видіння сну, і хто має моє слово,
говорить моє правдиве слово. Чим є
полова до пшениці? – сказав Господь. 29 Чи мої слова не є як палаючий вогонь, – сказав Господь, – і як
молот, що розбиває камінь? 30 Через
це ось я до пророків, – говорить Господь, – які крадуть мої слова, кожний
один від свого ближнього. 31 Ось я
до пророків, – сказав Господь, – які
беруть свої язики і говорять: Сказав
Господь. 32 Ось я проти пророків, що
вигадують брехню, – сказав Господь,
– які проголосили те і обманули мій
народ своєю брехнею і своїми чудами. І Я їх не послав ані Я їм не
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і 29
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вищ. 20

заповів. Вони ж ніякої користі не
принесли цьому народові, – сказав
Господь. 33 Бо якщо запитають той
полк, або пророк, або священик, кажучи: Який є господній тягар? Скажеш до них: Ви є тягар. По правді
вас відкину, – сказав Господь. 34 І
пророка, і священика, і полк, які
скажуть: Тягар господній. Я відвідаю того чоловіка і його дім. 35 Це
говорите, кожний один до ближнього і до свого брата: Що відповів
Господь і що сказав Господь. 36 І
господній тягар більше не згадається, бо тягарем було кожному одному його слово. І ти перекрутив слова Господа! Живого Бога! Господа
сил! Нашого Бога! Це скажи до
пророка, 37 що тобі відповів Господь і що сказав Господь. Якщо ж
скажете: Тягар господній. 38 Через
це так сказав Господь. Тому що ви
сказали це слово: Тягар господній, і
Я послав до вас, кажучи: Не говоріть: Тягар господній. 39 Через це
ось Я, несучи, візьму вас і відкину
вас і місто, яке Я дав вам і вашим
батькам від мого лиця, 40 *і дам на
вічну погорду і на вічний сором,
що ніколи не прийде в забуття.

Глава 24

ниж. 31
єв. 8

ниж. 29

1 Показав мені Господь, і ось два
коші повні фіґів поставлені перед
господнім храмом. Оскільки відселив Навходоносор, цар вавилонський, Єхонію, Йоакимового сина, юдиного царя, і його начальників, і
ремісників. І їх як в’язнів з Єрусалиму, привів до Вавилону. 2 Один
кошик мав дуже добрі фіґи, як звичай бути фіґам в перші часи, і один
кошик дуже поганих фіґів, яких не
можливо їсти задля того, що були
погані. 3 І сказав Господь до мене:
Що ти бачиш, Єреміє? І я сказав:
Фіґи. Гарні фіґи – дуже гарні і погані – дуже погані, яких не можна
їсти задля цього, що є погані. 4 І
було до мене господнє слово, кажучи: 5 Це сказав Господь Бог із раїльський: Так як ці фіґи гарні, так
пізнаю юдине переселення, яких Я
відіслав з цього місця до халдейської землі на добро. 6 І поставлю на
них мої очі на потіху, і знову приведу їх до цієї землі, і збудую їх – і
не знищу, і насаджу їх – і не виполю. 7 І дам їм серце, щоб мене знали, бо я є Господь. *І будуть мені
за народ, і Я буду їм за Бога, бо повернуться до мене всім своїм серцем. 8 *І як погані фіґи, яких їсти
не можливо задля цього, що є погані, це сказав Господь: Так видам
Седекію, юдиного царя, і його начальників і позосталих з Єрусали-
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провњща'ша т^а, и^ прельсти'ша лю'ди моя въ лжђ`
свою`, и^ в чюдесеX свои^хъ, (ја%ко)68 а^зъ не посла'хъ
иX, ни заповњдахъ иM. (-)69 ѓ^ни же ничтоже ё^пњша
лю'демъ симъ [реq г~ь]70. А$ще бо въспро'сяT по'лкъ
то'и, [и^ли пррoкъ и^ли сщ~енникъ]71 рекђщи. чт^о
е^сть бре'мя гн~е. (-)72 рече'ши к ни'м#, в^ы е^сте`
бре'мя. (-)73 эTмещђ (и%стин#но) ваs рече г~ь. и^
пррoкъ и^ сщ~енник#, и^ по'лкъ и^же речеT бре'мя гн~е,
(-)74 посњщђ на мђжа того и^ на до'мъ е^го” Се
гл~ите е^ді'нъ кожDо, къ и%скренемђ (-)75 и^ къ
бра'тђ свое^мђ, чт^о эTвњща г~ь, и^ чт^о гл~алъ е^с
г~ь. и^ бремя гн~е ктомђ не помяне'тся [-]76. и^же
бремя бы'сть (е^ді'номђ комђжDо)77 слово [е^го]78. [и^
(преврати'лъ е^си)79 словеса г~а б~а живаго, (г~а си'лъ
б~а нашеh). сїа р#цы къ прoркђ]80, (-)81 чт^^о эTTвњща
тебњ г~ь (-)82, и^ чт^о гл~а г~ь (-)83. (а^ще же речете
бре'мя гн~е), сего ради та'ко рече г~ь (-)84, и^же
рекли е^сте гл~ъ сеи бремя гн~е. и^ послахъ к вамъ
рекђщи, не гл~ите бремя гн~е. сего ради с^е а^зъ возмђ`
(васъ носящи), и^ ѓ^ста'влю васъ и^ граD ја^же да'хъ
вамъ, и^ эTц~емъ вашимъ [эT лица` мое^го]85. *и^
дамъ (-)86 в# поноше'нїе вњчное, и^ въ срамотђ`
вњчнђю, и^же никогда в# забве'нїе загла'дится”

выj к~

Глvа, к~д”
оказа мн^њ г~ь, (и^ с^е) дв^њ ко'шницы (полны) смоквїи поста'влены преD хра'момъ
гн~иM. понеже провелъ (навходоносо'ръ)1 цр~ь
вављ=ло'нъскїи е^хонїю сн~а і^ѓ^а^ки'мова цр~я
і^ё'дина и^ нача'лники (е^го), и^ златокђзньца и^ затвори'теля [-]2 эT і^ерsлима, (-)3 преведе иX въ
вављ=ло'нъ” Ко'шница е^ді'на смо'кви добры` (и^мњ'ющи) ѕњло, ја%ко ѓ^бы'чаи смо'квемъ бы'ти прьвыхъ вре'менъ. и^ ко'шница е^ді'на смокви злы` ѕњло, и^хже ја%сти не можа'хђ того ради и^же бњхђ
зли`” И$ рече г~ь къ мнњ, чт^о ты` ви'диши і^еремїе.
и^ рекох# смо'кви. [смокви]4 бл~ги, бл~ги ѕњло, и^
ѕлїи ѕли` ѕњло, и^хже ја%сти не можа'хђ, сего ради
и^же сђть ѕли`. И$ бысть слово гн~е къ мн^њ рекђщи, сїя рече г~ь б~ъ і^и^л~евъ. ја%коже смокви сїя
бл~ги, та'ко позна'ю преселе'нїе і^ё'дино, иXже послаX
эT мњста сего в# землю халдњискђ въ бл~го. и^
поста'влю ѓ'чи мои` на нихъ на (ё^тњше'нїе)5, и^
преведђ и^хъ (паки) в# зе'млю сїю, и^ съзи'ждђ иX и^
не разорю`. и^ насажDђ и^хъ, и^ не и^сторгнђ. и^
дамъ и^м# срDце да ё^вњдятъ м^я ја^ко а^зъ е^смь
г~ь” *И$ бђдђтъ мн^њ в лю'ди, и^ а^зъ бђдђ и^мъ
въ б~а. и^же ѓ^братятся къ мн^њ всњмъ срDцемъ свои^мъ” *И ја%коже смо'кви злњиши и^хже
ја^сти не можа'хђ, сего ради и^же сђть ѕли` Сїя ре
г~ь. та'ко да'мъ седекїю цр~я і^ё'дина, и^ нача'лники
е^го, и^ ѓ^ста'вшихъ эT і^ерsлима и^же ѓ^ста'ша въ
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[градњ]6 семъ, і^ и^же ѓ^бита'ют# въ (земли` е^гљ=петъстеи)7” И$ дамъ и^х# въ (востђжанїе и^ ѓ^злобле'нїе)8, всњмъ црsтвомъ земнымъ (-)9 въ
поноше'нїе и^ въ при'тчю, и^ въ пререка'нїе и^ въ
прокля'тїе въ всXњ мњстњхъ, эT которыX и^звергоX и^х#. и^ послю на ни'хъ [мечь и^ гладъ и^
па'гђбђ]10, доnдеже и^стляTся эTT земля` ю^же
дахъ и^мъ [и^ эTц~ем# иX]11”

Глvа, к~е”

д~ црs з~і
выj и~і
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ло'во иже бы'сть къ і^еремїи ѓ^ всњхъ лю'дехъ і^ё'диныX. в лњто четве'ртое и^ѓ^а^кимA сн~а і^ѓ^сїина цр~я і^ё^дина. [то е^сть
лњто прьвое навходоносора цр~я вављ=лонъ1
ска] ” (И$) гл~ал# е^сть [і^еремїя прoркъ]2 къ всњмъ
лю'деM і^ё'диным#, и^ къ [всњмъ]3 ѓ^бита'телеM
і^ерsлима рекђщи. эT третїягонадесяте лњта,
і^ѓсїа сн~а [а^м#мо'ня]4 цр~я і^ё'дина [-]5 даже до
дн~е сего. (т^о е^сть) третее и^ к~ лњто. [-]6
[бы'сть слово гн~е къмн^њ]7, и^ гл~ахъ к# ва'мъ эT
нощи въста'ющи и^ гл~ющи [и^ не слы'шасте]8.
и^ посла` (г~ь) к# вамъ [всњхъ]9 рабъ свои^хъ
^ и, і^ не
прoркъ въста'ющи заё'тра посыла'ющ
слы'шасте, ни приклонисте ё^шеса` ваша [да
слы'шите]10 е^гDа гл~аше, *ѓ^братитеся е^ді'нъ
кождо эT пђти` свое^го зла'го, и^ эT злњишихъ
помышленїи вашихъ. и^ ѓ^бита'ете в# земли
ю^же (г~ь дасть)11 вамъ, и^ эTц~емъ вашимъ эT
вњка даже и^ до' вњка. [и^]12 не хощите и^ти`
по боѕњхъ чюждихъ е^же слђжи'ти иM, и^ покланя'тися иM ни мене къ гнњвђ прозовњте в#
дњлXњ рђкђ ва'шею, (и^) не ѓ^злоблю` ваs. и^ не
послђшасте мя, [рече г~ь. е^же не подвиза'ти
м^я къ гнњвђ в# дњлеX рђкђ вашею в лђка'въствњ вашемъ]13” Того ради сїя рече г~ь
[си'лъ]14, иже не [послђшасте]15 словесъ мои^хъ.
с^е а^зъ послю и^ въспрїимђ [вся племена]16 сњверьска, [реq г~ь. и^ (навходоносора)17 цр~я вављ=лоньска раба моего]18. и^ приведђ и^хъ на землю
сїю, и^ на ѓ^бита'тели ея, и^ на вся ја^зы'ки
и^же ѓ%крsтъ е^го сђть, и^ ё^бїю иX и^ поста'влю
и^хъ въ ё%жасъ, и^ въ звизда'нїе и^ въ запђстњнїе бњчное. и^ погђблю` эT нихъ гласъ ра'дости, и^ гла'съ веселїя, гла'съ жениха`, и^ глsа
невњсты [глаs жерновенъ]19, и^ свTњ свњтилникA.
и^ бђдетъ вся земля [е^го]20 в# запђстњнїе [и^
въ ё%жасъ]21. и^ послђжатъ (вси ја^зы'цы сїи цр~ю
вављ=ло'ньскђ)22, о~ лњтъ. (-)23 *е^гда (же) и^сполнени бђдђтъ о~ лњтъ. (посњщђ)24 (на цр~я
вављ=лоньска, и^) на люди сїи, [реq г~ь, безако'нїа
и^хъ, и^ на землю халдеискђ]25. и^ положђ (т^ђ)26
въ запђстњнїе вњчное, и^ приведђ на' землю
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му, які залишилися в цій землі і які
мешкають в єгипетській землі. 9 І
дам їх на біду і зло, всім земним
царствам на погорду, і на притчу, і на
нарікання, і на прокляття в усіх
місцях, з яких Я їх відкинув. 10 І
пошлю на них меч, і голод, і вигублення. Аж доки не будуть вигублені з землі, яку Я дав їм і їхнім
батькам.

Глава 25
1 Слово, що було до Єремії про
ввесь юдин народ в четвертому році
Йоакима, Йосіїного сина, юдиного
царя, це є рік вавилонського царя. 2 І
сказав пророк Єремія до всього юдиного народу і до всіх мешканців Єрусалиму, кажучи: 3 В тринадцятому
році Йосії, Аммонового сина, юдиного царя, аж до цього дня, – це є третій
і двадцятий рік, було до мене господнє слово: І Я говорив до вас від ночі, встаючи і говорячи. І ви не слухали. 4 І Господь послав до вас всіх
своїх рабів-пророків, встаючи вранці
і посилаючи, і ви не послухали ані не
прихилили ваші вуха, щоб послухати, коли 5 говорив: *Поверніться,
кожний один від своєї злої дороги і
від ваших злобних задумів, і жийте
на землі, яку Господь дав вам і вашим батькам від віку і аж до віку. 6 І
не смійте іти за чужими богами, щоб
їм служити і їм поклонятися ані не
прикликайте мене до гніву в ділах
ваших рук – і не вчиню вам зло. 7 І
ви не послухали Мене, – сказав Господь, – щоб не піднімати мене до гніву в ділах ваших рук, у вашому лукавстві. 8 Через це так сказав Господь сил: Тому що ви не послухали
моїх слів, 9 ось я пошлю і заберу всі
північні племена. Сказав Господь: І
вавилонського царя Навходоносора,
мого раба. І приведу їх на цю землю,
і на її мешканців, і на всі народи, які
є довкруги нього, і уб’ю їх, і поставлю їх на страх, і на сичання, і на вічне запустіння. 10 І вигублю в них голос радості і голос веселості, голос
молодого і голос молодої, голос жорен і світло світильника. 11 І вся його
земля буде на запустіння і на страх. І
всі ці народи послужать вавилонському цареві – 70 літ. 12 *Коли ж
скінчаться 70 літ, відвідаю вавилонського царя і цей народ, – сказав Господь, – їхні беззаконня і халдейську
землю. І покладу її у вічну пустку, 13
і наведу на ту землю всі мої слова,
які Я сказав проти неї, все, що є записане в цій книзі 14 і що пророкував
Єремія проти всіх народів, які їм
служили, коли були чесленні народи
і великі царі. І віддам їм за їхніми
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ділами і за творивом їхніх рук,
скільки сказав Єремія до всіх країн.
15 Так говорить Господь Бог ізраїльський: Візьми чашу цього нерозпущеного вина з моєї руки – і напоїш всі країни, до яких же я тебе
пошлю. 16 І вип’ють – і виблюють,
і безумними стануть від лиця меча,
який Я пошлю посеред них. 17 І я
взяв чашу з господньої руки і напоїв всі країни, до яких мене послав
Господь: 18 до Єрусалиму і до юдиних міст, і до його царя, і до його
князів, щоб покласти їх на запустіння, і на непрохідність, і на сичання. 19 І фараона, єгипетського
царя, і його дітей, і його вельмож, і
ввесь його народ, 20 і всіх його змішаних, і всіх царів чужинців, Аскалон, і Ґазу, і Аккарон, і хазовий останок, 21 і ідумейців, і Моавітську
землю, і аммонових синів, 22 і всіх
тирських царів, і сидонських царів,
і царів, що на другому боці моря,
23 і Дедан, і Теман, і Рос, і кожного
обстриженого по його лиці, 25 і
всіх еламських царів, і всіх перських царів, 26 і всіх царів з далекого
і близького сходу, кожного до його
брата, і всі царства на лиці землі.
27 І скажеш: Так сказав Господь
Сил, Бог ізраїльський: Пийте, і
впийтеся! І виблюєте, і впадете, і
не встанете від лиця меча, який Я
пошлю посеред вас. 28 І буде, що
коли не забажають прийняти чашу
з твоєї руки, щоб пити, скажеш так:
Так сказав Господь: П’ючи питимете. 29 Бо в місті, в якому названо
моє ім’я, і Я починаю чинити зло. І
ви не очиститеся очищенням, бо Я
кличу меч проти всіх, що сидять на
землі. 30 Ти ж пророкуватимеш до
них всі ці слова і скажеш: *Господь
прийде зі сходу, зі своєї святині,
щоб дати свій голос. Він промовить
слово проти свого місця. На це ж,
як і збирання винограду, відповідять, або на тих, що сидять на землі. 31 Там почав вигублення з землі, бо посуд в країнах Господеві
зроблений буде для кожного тіла.
Безбожні ж видані були під меч, –
говорить Господь. 32 Так сказав
Господь: Ось приходить зло від
країни на країну, і великий вихор
виходить з кінця землі. 33 І будуть
ранені Господом в господньому дні
від частини землі і до частини землі. Не будуть поховані, будуть на
гній на лиці землі. 34 Закричіть,
пастухи, і закличте, і плачте овечі
барани, бо сповнилися ваші дні на
заріз! І впадете, так як добірні барани! 35 Згине втеча від патухів і спасіння від овечих баранів, 36 голос
пастушого крику і крик овець і ба-

Пророк Єремія

25,36

т^ђ вся` словеса` моя, и^же гл~алъ е^смь проти'вђ
ея, все` и^же пи'сано еs въ кни'ѕњ се'и. (и^) [е^ли'каже
прoрчьствова і^еремїа на вся` ја^зы'ки и^же слђжи'ша
и^мъ, е^гда бњша ја^зы'цы мно'зи, и^ цр~и вели'цы”
и^ възда'мъ и^мъ по дњломъ и^хъ, и^ по творе'нїю рђкђ и^хъ]27” [Є$лико прорече і^еремїя до всXњ
страn]28” (*)29 Та'ко гл~етъ г~ь б~ъ і^и^л~евъ. възми`
ча'шђ вина` несмњше'наго сего эT рђки мое^я. да
напои^ши вся` страны` к нимъже а^зъ послю` т^я
(-)30. [і^ и^спїют#]31 і^ и^зблю'ютъ. и^ ѓ^бђя'ютъ эT
лица` мечю`, е^гоже а^зъ пђщђ средњ и^х#. И$ взя'хъ
ча'шђ эT рђки гн~я, и^ напоиX [вся`]32 страны`, к
ни'мже посла` мя г~ь [-]33. на і^ерsлимъ и^ на гра'ды
і^ё'дины, и^ на цр~я е^го и^ на кня'зя е^го. ја%ко
положи'ти я& въ ѓ^пђстњнїе, и^ в# непрохожDенїе, и^
въ звизда'нїе. и^ фараѓ'на цр~я е^гљ=пет#ска, и^ (дњти)34 е^го, и^ веlмо'жа е^го. и^ вся` лю'ди е^го, и^ вся`
примњсники [еh]35. и^ вся` цр~я и^ноплеменниk а^скало'на, и^ га'зђ, и^ (а^к#кро'на)36, и^ ѓ^станокъ (ха'зовъ)37,
і^ и^дђмея, и^ моа^вит#скђю, и^ сн~ы а^м#мо'ня. и^
[вся`]38 цр~я тљ=рски, и^ цр~я сљ=до'ньски, и^ цр~я
ѓ^бонђ странђ моря. и^ деда'н#, и^ џема'н#, и^ росъ,
и^ всего ѓ^стрижена преD лицемъ е^го. (-)39 и^ вся`
цр~я е^ла'м#ски и^ вся` цр~я прьски, и^ вся цр~я эT
восто'чїя далняя и^ бли'жняя, кого'жDо къ бра'тђ е^го. и^ вся` црsтва на лицы` земля`, и^ рече'ши
(-)40. та'ко рече г~ь сиl [б~ъ і^и^л~евъ]41. пїите и^
ё^пїитеся і^ и^з#блю'ите, и^ падетеся и^ не въста'нете эT лица` меча`, е^гоже а^зъ послю среди
васъ” И$ бђдетъ е^гда не въсхотя'тъ прїя'ти
ча'ша эT рђки твоея ја%коже пи'ти, [-]42 рече'ши
(си'це). та'ко рече г~ь, пїюще пїете, ја^ко въ градњ в не'мже ся намњни и%мя мое, (и^) а^зъ начнђ зазля'ти. и^ вы` ѓ^чище'нїемъ не ѓ^чи'ститеся. ја%ко меча` а^зъ позыва'ю на [вся`]43 сидя'щая на
земли. (-)44 ты' (же) прорече'ши до нихъ (вся`) словеса`
си`, и^ речеши. *г~ь эT въсто'ка прїидетъ, эT ст~аго
свое^го да да'сть гла'съ свои. слово проречетъ эT
мњста свое^го, (си же)45 ја%ко (и^) емлюще эTвњща'ютъ, (и^л^и)46 на сњдя'щая на земли. т^ђ потребле'нїе (нача`) эT (-)47 земля`, ја%ко (сосђдъ въ
странахъ г~ђ сътвори'тся)48 къ всеи пло'ти. нечести'вїи же эTда'шаs мечю`, гл~етъ г~ь Та'ко гл~етъ г~ь,
се` ѕло и^детъ эT страны` на странђ. и^ ви'хоръ
вели'къ и^схо'дитъ эT конца` земли. и^ бђдђт#
ја^зве'нїи эT г~а въ дн~ь гн~ь, эT ча'сти земля` и^
до ча'сти земля`, не въкопаюTся въ гнои, на лицы` земля` бђдђтъ. въс#кли'чете пастђси`, и^ възопїите, и^ въс#плачете ѓ'вни ѓ'вчїи ја%ко сконча'шася дн~їе ва'ши на заколенїе. и^ падете` ја%ко
ѓ'вни и^з#браnнїи. (-)49 и^зги'бнетъ бњжа'нїе эT пас
тђхъ, и^ сп~сенїе эT ѓ'венъ ѓ'вчихъ. гла'съ во'пля
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пастђш#ска, и^ кличъ (ѓ^вецъ и^ ѓ'венъ)50, ја%ко
потребитъ г~ь па'жиT и^хъ. и^ премлъкнеT доброта` ми'ра эT лица` ја%рости гнњва [гн~я]51” ѓ^ста'ви (я&) а^ки левъ ста'ю свою, ја%ко быs земля`
и^хъ в# непрохоже'нїе эT лица` меча` великаго”

Глvа, к~ѕ” (*)1
2

выj з~

нача'токъ (сн~а і^ѓ^сїина цр~я і^ѓ^а^кима) .
бы'сть сло'во с^е эT г~а” Та'ко рече г~ь ста'ни въ дворњ домђ гн~я. и^ проповњси
всемђ і^ё'дњ в#ходя'щимъ кла'нятися в
до'мъ гн~ь вся` словеса` ја%же съчиниX тебњ [проповњда'ти и^мъ]3, не ё^ими словесе`. негли послђшавше (-)4 ѓ^братя'тся ко'ждо эT пђти`
свое^го зла'го. и^ почїю эT ѕло'бы е^же мы'шлю сътвори'ти иM ѕлыX ради хђдо'жествъ и^хъ. и^ рече'ши, та'ко рече г~ь. а^ще не послђшае^те мене,
ја^коже ходи'ти в# зако'ны моя. ја%же дахъ преD
лицемъ ва'шим# в# послђшанїе словесъ ѓ'трокъ
мои^хъ прoркъ. ја%же а'зъ посылаю к ваM и^зъ
ё'тра, и^ посла'хъ и^ не послђшасте мене. и^
дамъ домъ сїи ја%ко (и^ силђа^ма)5. и^ гра'дъ
[сеи]6 дамъ въ кля'твђ всњмъ страна'мъ
всея земля” И$ слы'шаша жръцы и^ лжи` пррoцы,
и^ вси` лю'дїе, і^еремїю гл~юща [-]7 в домђ` гн~и И$
бысть і^еремїи премлъкнђвшђ, все е^ли'ко съчини
е^мђ г~ь гл~ати всњм# лю'демъ. и^ я'ша (і^ермїю)8
жръцы` и^ лжи пррoци, и^ вси лю'дїе гл~юще, см~ртїю да ё'мрет#. ја%ко прорече и'менемъ гн~имъ
гл~я, ја%ко (и^ силђа'мъ)9 бђдетъ (сеи до'мъ)10,
и^ гра'дъ се'и ѓ^пђстњетъ эT живђщиX. и^ събра'шася вси` лю'дїе на і^еремїю въ домђ гн~и. И$
послђшаша кня'ѕи і^ё'дины словеs сихъ, и^ в#зыдоша эT домђ цр~ва в доM гн~ь, и^ сњдоша въ
преDдверїи вратъ домђ гн~я (-)11. и^ рњша
жерьцы и^ л##жи` прoрцы кн~ѕеM и^ всMњ людеM [гл~ще]12.
сђд# смр~тныи чл~кђ семђ, ја%ко прорече на (сеи
граD)13, ја%коже слы'шасте въ ё'ши ва'ши” И$ рече
і^еремїя къ княѕемъ и^ всњмъ лю'демъ гл~я.
г~ь посла м^я прорещи на до'мъ сеи, и^ на граD
сеи вся` словеса` ја^же слы'шасте. *и^ нн~њ ё'ньша
сътвори'те пђти` ва'ша, и дњлеса` ва'ша, и^
послђшаите (гл~а)14 г~а [б~а ва'шего]15. и^ ѓ^ста'вится г~ь эT ѕлоb ю^же гл~а на вы” и^ се а'зъ в
рђкђ ва'шею, сътвори'те ми ја%коже ся строиT
ја%коже ё^не вамъ ја%вля'ется. н^о разђмњ'юще
да разђмњ'ете, ја%ко а^ще ё^бїете м^я в^ы, кро'вь
непови'ннђ дае^те сами на' ся, и^ на гра'дъ се'и,
и^ на живђщая в немъ. ја%ко по и'стиnнњ посла
мя г~ь (гл~ати к# ва'мъ)16, въ ё'ши ва'ши вся`
словеса` с^и. и^ рњша княѕи и^ вси людїе къ
жръцемъ, и^ къ (всњмъ) лжи'мъ прoркомъ.
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ранів. Бо Господь вигубить їхні пасовиська, 37 і пропаде доброта миру від
лиця люті господнього гніву. 38 Він
залишив їх, як лев своє лігвище, бо
їхня земля стала непрохідною від лиця великого меча.

Глава 26
1 На початку царювання Йосіїного
сина, царя Йоакима, було це слово
від Господа. 2 Так сказав Господь:
Стань в дворі господнього дому і
сповістиш всьому Юді, що приходять
поклонятися в господньому домі, всі
слова, які Я тобі дав сповістити їм, не
віднімеш ні слова. 3 Може, послухавши, відвернуться, кожний з своєї поганої дороги, і Я стримаюся від зла,
яке задумую зробити їм через їхні злі
задуми. 4 І скажеш: Так сказав Господь: Якщо не послухаєте мене, щоб
ходити в моїх законах, які Я дав перед вашим лицем, 5 щоб послухати
слова моїх рабів-пророків, яких Я посилаю до вас від ранку. І Я послав, і
Ви мене не послухали, 6 і дам дім
цей, так як і Силуама, і це місто дам
на прокляття всім країнам всієї землі.
7 І почули жерці, і лжепророки, і
ввесь народ, як Єремія говорив в господньому домі. 8 І сталося, що як Єремія перестав говорити все, що дав
йому Господь сказати всьому народові, і схопили Єремію священики, і
лжепророки, і ввесь народ, кажучи:
Смертю хай помре! 9 Тому що ти
пророкував іменем Господа, кажучи:
Так як і Силуам, буде цей дім, і це
місто запустіє від жителів. І зібрався
ввесь народ проти Єремії в господньому домі, 10 і юдині князі вислухали ці слова, і прийшли з царського
дому до господнього дому, і сіли в
переддверях брами господнього дому. 11 І сказали священики і лжепророки князям і всьому народові, кажучи: Засуд смерті цьому чоловікові, бо
він пророкував проти цього міста,
так як ви почули вухами вашими. 12 І
сказав Єремія до князів і всього народу, кажучи: Господь мене послав
пророкувати проти цього дому і проти цього міста всі слова, які ви почули. 13 *І тепер кращими зробіть ваші
дороги і ваші діла і послухайте голос
вашого Господа Бога – і стримається
Господь від зла, яке виказав проти
вас. 14 І ось я у ваших руках. Зробіть
мені, як вам до вподоби, як краще
вам видається. 15 Але знаючи знайте,
що якщо ви мене уб’єте – невинну
кров даєте самі на себе, і на це місто,
і на жителів в ньому. Бо по правді
мене послав Господь говорити до
вас, до ваших вух всі ці слова. 16 І
сказали князі і ввесь народ до свяще-
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ників і до всіх лжепророків: Немає
смертного засуду на цьому чоловіку,
бо він заговорив до нас в ім’я нашого
Господа. 17 І встали мужі зі сташин
землі, і сказали всьому зборові народу, кажучи: 18 *Міхея моратитський
був у днях Езекії, царя юдиного, і
сказав всьому народові юдиному, кажучи: Так сказав Господь: Сіон – як
нива буде зораний, і Єрусалим стане
як пудське помешкання, і димна гора
стане як лісовий гай. 19 Чи вигублюючи вигубив його Єзекія, цар юдин, і
ввесь народ юдин? Чи не злякалися,
отже, Господа? Бо і помолилися до
господнього лиця, і Господь стримався від злоби, яку був висловив проти
них. І ми зробили великі злоби проти
наших душ. 20 І була людина, що
пророкувала господнім іменем – Урія, син Самеїв, з Каріятіярима, і пророкував про цю землю за всіма словами Єреміїними. 21 І почув цар Йоакім і всі князі всі слова і шукали його
забити. І почув Урія, і злякався, і
втік, і ввійшов до Єгипту. 22 І послав
цар мужів до Єгипту, 23 і вивели його звідти, і ввели до царя. І він побив
його мечем, і вкинув його в гріб синів його народу. 23 Лише рука Хикама, Сафаніїного сина, була з Єремією, щоб не видати його в руки його
народу, щоб його не вбили.

нњсть чл~кђ семђ сђдъ смр~тныи, ја%ко во и^мя
г~а (-)17 нашего гл~а к# намъ” И$ въста'ша мђжи эT ста'рецъ зе'мныхъ, и^ рњша всемђ събо'рђ люDскомђ [гл~ще]18. *михе'я мораџи'тъскїи,
б^њ въ дн~и і^езекїя цр~я і^ё'дина, и^ рече всњмъ
лю'демъ і^ё'диномъ [гл~я]19” Та'ко реq г~ь. сїѓ'нъ
ја%ко ни'ва разоре'тся, и і^ер^ sлимъ ја%ко (кђща
пђдъска)20 бђдеT, и^ гора (ды'мная)21 [бђдетъ]22 в лђгъ дђбрав#скь. е^да ё^бива'а ё^би и&
е^зекїа [цр~ь і^ё'динъ]23, и^ вси` (лю'дїе і^ё'дины)24. не
ё^боя'ша ли ся ё^бо г~а, и^ ја%%ко моли'шася
лицђ гн~ю. и^ ѓ^ста'вися г~ь эT ѕло'бы ја%же
гл~алъ б^њ на' ня. и^ мы` сътвори'хомъ ѕло'бы
велики на дш~а наша. и^ бњ чл~къ прорица'я
и'менеM гн~имъ, ё'рїя сн~ъ саме'ѓвъ эT кариа^џїари'ма. и^ прорече ѓ^ земли` се'и, по всњмъ словесе'мъ і^еремїиномъ. И$ слы'ша цр~ь і^ѓа^кимъ, и^
вси кн~ѕи вся словеса` (-)25, і^ и^скахђ да [и& ё^бїют#]26. и^ слы'ша ё'рія [и^ ё^бояся и^ бњжа`]27, и^
прїиде въ е^гљ=пеT. и^ посла` цр~ь мђжа въ е^гљ=пеT,
і^ и^зведоша и& эTтђдђ и^ приведоша [-]28 къ
цр~ю, и^ порази и& мечеM и^ въврьже и& въ гробъ
сн~овъ людїи е^го Развњ рђка (хикама)29 сн~а сафанїина бњ съ і^еремїею, ја%ко не преда'ти е^го в
рђцњ людїи [е^го]30, да не ё^бїюT е^го”

Глава 27

Глvа, к~з” (*)1

1 На початку Йоакимового царства, Йосіїного сина, юдиного царя,
було це слово до Єремії від Господа,
кажучи: 2 Так сказав Господь: Зроби
собі кайдани і колоди і поклади на
свою шию, 3 і пошлеш їх до ідумейського царя, і до моавського царя, і
до царя синів Аммонових, і до тирського царя, і до сидонського царя руками їхніх послів, що йдуть до Єрусалиму до Седекії, юдиного царя, йому назустріч. 4 І накажи їм сказати
до їхніх панів: Так сказав Господь,
Бог ізраїльський: Так скажете до своїх панів: 5 Я створив землю і людину,
і скотину, що на лиці землі, своєю великою силою і своїм високим раменом. І дам її, кому мені буде любо,
перед моїми очима. 6 Тому і сьогодні
Я дав всю цю землю в руки Навходоносорові, вавилонському цареві, щоб
йому служили, до того і дав Я польових звірів, щоб служили йому. І всі
народи послужать йому, і його синові, і синові його сина, доки не прийде
час його землі і йому самому. І йому
послужать численні народи і великі
царі. 8 Країна ж і царство, які лиш не
підкладуть їхню шию під ярмо вавилонського царя, мечем і голодом Я їх
відвідаю, – сказав Господь, – аж доки

[начат#ке црsтва і^ѓ^а^ки'ма сн~а і^ѓ^сїина
цр~я і^ё'дина Бы'сть сло'во сїе къ і^еремїи
эT г~а гл~я]2” Та'ко рече г~ь, сътвори` [себњ]3 ё'зы и^ кла'ды и^ възложи` на вы'ю
свою, и^ да послеши я& къ цр~ю и^дђме'искђ, и^
къ цр~ю моа'в#скомђ, и^ къ цр~ю сн~овъ а^м#мо'нь. и^
къ цр~ю тљ=рьскђ, и^ къ цр~ю сидо'ньскђ, в рђкђ
посло'мъ и^хъ, и^дђщиM [въ і^ерsлимъ въ срњте'нїе
е^мђ]4 къ седекїи цр~ю і^ё'динђ. и^ съчини и^мъ
къ господемъ и^хъ рещи” Та'ко рече г~ь б~ъ і^и^л~евъ, тако р#ците къ господеM свои^мъ. [-]5 а%зъ
сътвори'хъ зе'млю [и^ чл~ка, и^ скотъ е^же на лицы земли`]6, крњпостїю своею вели'кою, и^ мы'шцею своею высо'кою. и^ дамъ ю& е^мђже бђдетъ
м^и лю'бо преD ѓ^чи'ма мои'ма. [тњмже и^ нн~њ
а^зъ]7 да'хъ [всю`]8 землю [сїю]9 [в рђ'цњ (навходоносо'рђ)10 цр~ю вављ=лоnскђ]11, да (е^мђ рабо'таютъ)12. ктомђ` и^ звњрь пол#скїи (да'хъ) дњлати е^мђ. [и^ послђжатъ е^мђ вси` ја^зы'цы, и^ сн~ђ
е^го, и^ сн~ђ сн~а е^го. до'ндеже не пришелъ часъ
[земли`]13 е^го [и^ е^го самого O]14. и^ послђжатъ
е^мђ мно'ѕи народи и^ цр~и вели'цы]15. (-)16 страна
(же) и^ црsтво и^же а^ще не в#дежђтъ вы'я своея
въ яреM цр~я вављло'ньска, мечемъ и^ гла'домъ
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посњщђ и^хъ, рече г~ь. дондеже скон#ча'ются в
рђцњ` е^го” (-)17 Вы' же не послђшаите прoркъ свои^хъ, и^ влъхвђю^щихъ вамъ, и^ видящихъ сонїя ва'мъ. ни чарова'нїи вашихъ, ни врачевъ
ва'шихъ гл~ющихъ [вамъ]18. не послђжите цр~ю
вављ=лонскђ, ја^ко лжђ [прорица'ютъ тїи]19 вамъ.
ја%коже ё^дали'тися вамъ эT земля вашея
[(и^звер#гли)20 васъ е^же поги'бнђти ваM]21” (-)22
страна (же) ја%же въклонитъ вы'ю свою въ
ја^ремъ цр~я вављ=лон#ска, и^ послђжитъ е^мђ.
(-)23 ѓ^ста'влю ю& на земли` е^го, [гл~етъ г~ь]24. и^
ѓ^ра'ти бђдетъ ю& и^ всели'тся на неи. и^ къ
седекїи цр~ю і^ё'динђ гл~ахъ по всњмъ словесе'мъ
си'мъ гл~я. въклони'те вы'я ва'ша [поD и'го цр~я
вављ=лоньска, и^ слђжи'те е^мђ и^ людемъ е^го, и^
жи'ви бђдете. почто ё^мира'ете, т^ы и^ лю'дїе
твои` мечемъ, и^ гладомъ, и^ мо'ромъ. ја%коже
рече г~ь къ страна'мъ, не хотя'щимъ слђжи'ти цр~ю вављ=ло'н#скђ. (-)25 не послђшаите словъ
пррoковъ гл~щиX вамъ, *не]26 послђжи'те цр~ю вављ=лонъскђ, ја%ко непра'ведно тїи прори'чюT вамъ”
*ја^ко не посла'хъ и^хъ рече г~ь. (тїи же)27 прорица'ютъ и'мя мое ѓ^ непра'вдњ, ја%коже погђбити в^ы. и^ поги'бнете в^ы, и^ прoрцы ваши прорица'ю^щеи вамъ ѓ^ неправдњ л#жею. ва'мъ и^
всњмъ лю'демъ симъ, и^ жръцемъ гл~ахъ рекїи. та'ко рече г~ь, не послђшаите словесъ пррoческъ, прорица'ю^щихъ ва'мъ, [и^]28 гл~ющихъ. се`
сосђди до'мђ гн~я ѓ^браща'ются эT вављ=лона
(па'ки нн~њ въско'рњ). ја%ко лоQ (-)29 пророкђ'ютъ
вамъ, [-]30 (сего ради) [не послђшаите и^хъ. (н^о)
слђжи'те цр~ю вављ=лонъскђ да жи'ви бђдете.
(-)31 въскђю поDдава'ете мњсто сїе въ пђсты'ню]32. а^ще сђть прoрцы, и^ е'сть сло'во гн~е в
нихъ, да преста'нђтъ [г~ђ вс^едръжи'телю, да
не прїидђтъ сосђди ѓ^ста'вшаяся в домђ
гн~и, и^ в домђ` цр~я і^ё'дина, и^ въ і^ерsлимњ, до
вављ=ло'на” Та'ко б^о гл~етъ г~ь вседръжитель къ
столпомъ и^ ко ё^мыва'лницы и^ къ поDставкомъ, и^ къ про'чимъ сосђдомъ ѓ^ста'вшиMся в#
мњсте сеM, и^хже не взя` (навходоносо'ръ)33 цр~ь вављ=лонъскїи. е^гда пресели` і^ехонїю сн~а і^ѓ^а^кљ=мова
цр~я і^ё'дина и^зъ і^ерsлі'мA въ вављ=лонъ, и^ вси`
старњ'ишины і^ё'дины і^ и^ерsлимля” Та'ко б^о
гл~етъ г~ь вседръжитель б~ъ і^ил~ев#, къ сосђдоM
ѓ^ста'вшиMся в# домђ` гн~и, и^ въ домђ` (-)34 і^ё'динњ и^ въ і^ерsлњмњ. въ вављ=лонъ пренесђтся,
и^ та'мо бђдђтъ да'же до дн~е посњще'нїя
свое^го [-]35 гл~етъ г~ь. и^ повелю` принести` я&, и^
въз#врати'ти (-)36 въ (градъ)37 се'и]38.
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не будуть викінчені його рукою. 9 Ви
ж не слухайте своїх пророків, і тих,
що вам чарують, і ваших сновидців,
ані ваших чаклунів, ані ваших ворожбитів, які вам говорять: Не послужите вавилонському цареві, 10 бо брехню вони вам пророкують, щоб вилучити вас з вашої землі, викинути вас,
щоб ви згинули. 11 Край же, який
підкладе свою шию під ярмо вавилонського царя і йому послужить, залишу його на його землі, – говорить
Господь, – і буде її орати, і поселиться на ній. 12 І до Седекії, юдиного
царя, я сказав за всіма цими словами,
кажучи: Зігніть вашу шию під ярмо
вавилонського царя, і служіть йому і
його народові, і будете живими. 13
Навіщо вмираєте, ти і твій народ мечем, і голодом, і мором. Так сказав
Господь до країн, що не хочуть служити вавилонському цареві. Не слухайтесь слів пророків, що говорять
вам: *Не служіть вавилонському цареві. 14 Бо неправедне вони вам пророкують, *бо Я їх не послав, – 15
сказав Господь. Ті ж пророкують моїм іменем на неправду, щоб вас вигубити. І згините ви і ваші пророки, які
вам пророкують неправедно, брехнею. 16 Вам, і всьому цьому народові, і священикам я сказав, кажучи:
Так сказав Господь: Не слухайте пророчих слів, що пророкують вам і що
кажуть: Ось знову тепер швидко повертається посуд господнього дому з
Вавилону. Бо пророкують вам брехню. 17 Задля цього не слухайтесь їх,
але послужіть вавилонському цареві,
щоб ви були живими. Навіщо ви передаєте це місце в пустиню. 18 Якщо
є пророки і в них є господнє слово,
хай стануть перед Господом Вседержителем, хай до Вавилону не піде посуд, що залишився в господньому домі, і в домі юдиного царя, і в Єрусалимі. 19 Бо так говорить Господь
Вседержитель до стовпів, і до вмивальниці, і до підставок, і до іншого
посуду, що остався на цьому місці,
20 якого не забрав Навходоносор, вавилонський цар, коли відселив
Єхонію, Йоакимового сина, юдиного
царя, з Єрусалиму 22 до Вавилону і
всіх старшин юдиних і єрусалимских.
Бо так говорить Господь Вседержитель, ізраїльський Бог, до посуду, що
залишився в господньому дому і в юдиному домі, і в Єрусалимі: Вони
будуть перенесені до Вавилону і там
будуть аж до дня своїх відвідин. Говорить Господь. І накажу їх принести
і повернути до цього міста.
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Глава 28
1 І сталося, що в четвертому році,
як царював Седекія, цар юдин, в п’ятому місяці, сказав мені Ананія, Азорів син, ґаваонитський лжепророк, в
господньому домі перед очима священиків і всього народу, кажучи: 2
Так сказав Господь Вседержитель, ізраїльський Бог: Я знищив ярмо вавилонського царя! 3 Ще два роки днів, і
Я поверну до цього місця ввесь посуд
господнього дому, який взяв Навходоносор, вавилонський цар, з цього
місця і приніс його до Вавилону. 4 І
Єхонію, Йоакимового сина, юдиного
царя, і все юдине відселення, що пішло до Вавилону, також поверну до
цього місця, – говорить Господь, – і
розіб’ю ярмо вавилонського царя. 5 І
промовив пророк Єремія до лжепророка Ананії перед очима священиків і
перед очима всього народу, що стояли в господньому домі, 6 і сказав Єремія: По правді так зробить Господь. Хай Господь поставить твоє
слово, яке ти пророкуєш, щоб повернути посуд господнього дому і все
відселення з Вавилону до цього місця. 7 Лише послухайте це слово, яке
я говорю до ваших вух і до вух
всього народу! 8 Пророки, які були
раніше від мене і раніше від вас,
відвіку пророкували про багато країн
і про великі царства, про війну, і про
вигублення, і про голод. 9 Пророк,
який пророкував про мир, якщо збудеться слово, пізнають пророка,
якого їм послав Господь в вірі. 10 І
взяв Ананія перед очима всього
народу колоди з Єреміїної шиї і
розбив їх. 11 І сказав Ананія перед
очима всього народу, кажучи: Так
сказав Господь: Так швидко знищу
ярмо вавилонського царя з шиї усіх
країн. І відійшов Єремія дорогою
своєю. 12 І було господнє слово до Є
ремії після того, як Ананія розбив колоди з його шиї, кажучи: 13 Іди до Ананії і скажи, кажучи: Так сказав
Господь: Ти знищив дерев’яні колоди, і замість них Я зроблю залізні колоди. 14 Бо так сказав Господь: Я поставив залізне ярмо на шию всіх
країн, щоб служили Навходоносорові, вавилонському цареві. І йому послужать. До того і земних звірів Я йому дав. 15 І сказав пророк Єремія до
Ананії: Господь тебе не послав, ти ж
зробив, щоб цей народ надіявся на
неправду. 16 Через це так сказав Господь: Ось Я тебе відпущу від лиця
землі, помреш в цьому році, бо ти заговорив проти Господа Бога. 17 І
лжепророк Ананія помер в цьому році, у сьомому місяці.
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Глvа, к~и” (*)1
бы'сть в четвертое лњто, [црsтвђ'ющђ
седекїи]2 цр~ю і^ё^динђ, в# пятыи мsць.
Рече м^и а^на'нїя сн~ъ а^зоров# лжи пррoкъ
гава ѓ^нит#скїи въ домђ` гн~и, преD ѓ^чима жреческама и^ всњхъ людїи, гл~я” Та'ко рече
г~ь [вседержи'тель б~ъ і^и^л~евъ]3, съкрђшиX ја^ремъ
цр~я вављ=лоньска. е^ще дво'ю лњтђ дн~и, [-]4 [эTвращђ а^зъ]5 в (с^е мњсто)6 [вс^я]7 сосђды до'мђ
гн~я, [е^же взя` (навходоносоръ)8 цр~ь вављ=лоньск#
эT мњста сего и^ пренесе и& до вављ=лона. и^ е^хонїю сн~а і^ѓ^а'кимова цр~я і^ё'дина, и^ вс^е и^с#селенїе
і^ё'дино в#шеDшее въ вављ=лоn, (и^)9 ѓ^бращђ въ
мњсто с^е гл~етъ]10. и^ [-]11 съкрђшђ ја^ремъ
цр~я вављ=лоньска” И$ рече і^е^ремїя [пррoкъ]12 къ а^на'нїи [л#же пррoкђ]13, [преD ѓ^чи'ма жре'цъ и^ преD
ѓ^чи'ма всњхъ людїи]14 стоящиX в домђ` гн~и” И$
рече і^е^ремїя по истиннњ, та'ко сътво'ритъ
г~ь. ё^ста'виT [г~ь]15 сло'во твое е^же т^ы проричеши, ја%коже въз#врати'ти съсђды до'мђ гн~я, и^
вся и^с#селе'ныя и^з# вављ=ло'на в# мњ'сто с^е. ѓ^ба'че
слы'шите сло'во [с^е]16, е^же аZ гл~ю въ ё^ши ваши,
и^ въ ё%ши всњ'хъ людїи. пррoцы бы'вшїи пре'жде мене, и^ пре'жде васъ эT вњка, (-)17 прореко'шася на (мно'ѕи земли`)18, и^ на црsтва вели'ка
ѓ^ ра'ти, [и^ ѓ^ погђбле'нїи, и^ ѓ^ гла'дњ]19. пррoкъ
прорекїи миръ. пришеDшђ словђ познаюT пррoка,
е^гоже посла` иM г~ь въ вњрђ” И$ взя` а^на'нїя преD
ѓ^чи'ма всњ'хъ людїи кла'ды эT вы'я і^е^ремїи^ны,
и^ съкрђши я&. и^ рече а^на'нїа преD ѓ^чи'ма
[всњ'хъ]20 людїи гл~я. си'це рече г~ь. та'ко (въско'рњ) съкрђшђ ја^реM цр~я вављ=ло'н#ска съ вы'я
всXњ стра'нъ. и эTи^де і^ер^ емїя на пђть свои” И$
быs сло'во гн~е къ і^е^ремїи, по съкрђше'нїи а^на'нїинњ кла'дъ с вы'я е^го гл~я, и^ди` (-)21 рцы` къ
а^на'нїи гл~я. та'ко рече г~ь кла'ды древя'ныя
съкрђши, и^ сътворю в# тњ'хъ мњ'сто кла'ды
желњзны. ја%ко та'ко рече г~ь, ја^ре'мъ желњ'зенъ
възложи'хъ на вы'я всњ'хъ стра'нъ, слђжи'ти
[навходоносорђ]22 цр~ю вављ=ло'н#скђ, [и^ послђ'жатъ
е^мђ. ктомђ и^ звњ'ра зе'мныя да'хъ е^мђ]23. и^
рече і^е^ремїя [пррoкъ]24 къ а^нанїи, нsњ (тебе посла'лъ)25 г~ь. (ты же)26 сътвори'лъ е^си лю'демъ
си'мъ ё^пова'ти непра'вдою. того ради си'це рече
г~ь. с^е а^з# эTпђщђ т^я эT лица` земли`, в се'мъ
лњтњ ё%мреши, [ја%ко на г~а б~а гл~а]27. и^ ё^мрњтъ [а^на'нїя л#же пррoкъ семъ лњтњ]28, мsца
сеDмаго”
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Глvа, к~џ” (*)1

выj д~і
и^ к~г
и~ к~з

выj к~е
а~ параl л~ѕ
а~ е^зрDа а~
даниl џ

сїи словеса` кни'гъ ја%же посла` і^е^ремїя и^з#
і^ерsлима къ ста'рцемъ и^з#се'лнымъ, и^ къ
жерце'мъ и^ л#жи'мъ пррoком# (-)2 и^ всњмъ
людемъ [е^же пресели (навходоносо'ръ)3 и^з#
і^ерsлима до вављ=ло'на]4. послњ'ди же шеDшђ і^ех^ онїю цр~ю и^ цр~цы, и^ ка'женикомъ. и^ всемђ свободнђ и^ хи'трђ, и^ съвђзникђ и^зъ і^ерsлима. в
рђ'цњ е^леа''са сн~а сафа'ня, и^ гамарїя сн~а хел#кїина. е^гоже посла` седекїя цр~ь і^ё%динъ къ цр~ю
вављ=лон#скђ въ вављ=ло'нъ гл~я” Та'ко рече г~ь б~ъ
і^и^л~евъ, ѓ^ и^з#селе'ныхъ ја%же и^з#сели и^з# і^ерsлима.
съградите храмины, и^ всели'теся. и^ насади'те
ѓ^гра'ды, и^ снњ'сте пло'дъ и^хъ. и^ пои^мњте жены, и^ ча'да сътвори'те сн~ы и^ дще'ри. и^ приведњте сн~омъ вашимъ жены, и^ дще'ри ваша
(дади'те за мђж'а)5, и^ ё^мно'житеся а^ не ё^ма'лите. и^ взыска'ите на ми'ръ земли`, на ню'же в^ы и^с#селиX та'мо” и^ моли'те (г~а за ня)6,
ја%ко в ми'ре и^хъ бђ'детъ ми'ръ вам#” ЈА/ко та'ко рече г~ь. *да не препира'ютъ васъ л#жїи пррoцы и^же въ ваs, и^ да не препира'ютъ васъ
вол#сви ваши. и^ не послђшаите сно'въ свои^хъ
ја%же в^ы ви'дите. ја%ко непра'веDнњ тїи прорица'ютъ вамъ въ и^мя мое, а^ не посла'хъ и^хъ”
*ЈА/ко та'ко рече г~ь. е^гда` бђ'детъ сконча'ти
вављ=ло'нђ, о~ лњтъ. посњщђ васъ и^ ё^ста'влю
словеса` моя` на ваs, ја%коже възврати'ти лю'ди
своя` на (се` мњ'сто)7. и^ помы'шлю на вы помышле'нїе ми'ра а^ не ѕл^а, ја%%коже да'ти вамъ
с^е. и^ помоли'теся къ мнњ` и^ послђшаю ваs. и^
взы'щете мене, и^ ѓ^бря'щете м^^я. ја%ко (и^ е^гда`) взы'щете мене` всњмъ срDцемъ, и^ ја^влю'ся
ваM [гл~етъ г~ь. и^ приведђ па'ки ё%зники ваша,
и^ съберђ ваs съ всњ'хъ стра'нъ и^ съ всXњ гра'довъ в няже и^згнаX васъ [-]8, гл~етъ г~ь. и^
възврати'тися повелю` вамъ эT гра'дъ до
него'же превести ваs повелњ'хъ (-)9]10. поне'же реко'сте, въста'витъ намъ г~ь пррoки въ вављ=ло'нњ” [Та'ко б^о рече г~ь къ цр~ю сњдя'щђ на
прsтлњ двд~вњ, и^ къ всњмъ лю'демъ живђщимъ въ гра'дњ тоM, и^ бра'тїямъ вашимъ
не и^з#шеDшиM с ва'ми до преселе'нїя” Та'ко гл~етъ
г~ь вседержи'тель. с^е а^зъ послю` на' ня ме'чъ, и^
гла'дъ, и^ мо'ръ, и^ положђ я& ја%ко смо'квы хђдыа, и^же не мо'гђт# ја%стися, понеже ѕњ'ло хђ'ды бы'шA” и^ (сътрђ)11 я& мече'мъ и^ гла'домъ и^
мо'роM, и^ да'мъ я& в# погђбле'нїе всњмъ црsтвїеM
зе'мнымъ въ прокля'тїе. и^ в подивле'нїе и^ в#
посмњ'хъ и^ в порђга'нїе всMњ странамъ. междђ
и^миже и^звергоX я& (-)12, зане` не послђшаша сло1217

Глава 29
1 І це слова книг, які послав
Єремія з Єрусалиму до відселених
старшин, і до жерців, і лжепророків, і
всьому народові, якого переселив
Навходоносор з Єрусалиму до Вавилону, 2 після того ж, як пішов цар Єхонія, і цариця, і євнухи, і всякий
свобідний, і художник, і в’язень з Єрусалиму 3 рукою Елеаса, Сафанового сина, і Ґамарія, Хелкіїного сина, якого послав Седекія, юдин цар, до вавилонського царя до Вавилону, кажучи: 4 Так сказав Господь Бог ізраїльський про відселених, яких відселив з
Єрусалиму: 5 Збудуйте хати, і поселіться, і насадіть огорожі, і з’їсьте їхні плоди; 6 і візьміть жінок, і народжуйте дітей, синів і дочок, і беріть
жінок вашим синам, і ваших дочок
дайте за чоловіка; і множіться, а не
зменшуйтеся, 7 і шукайте те, що для
миру землі, до якої вас Я, туди, відселив. І моліться до Господа за них, бо
в їхньому мирі буде вам мир. 8 Бо так
сказав Господь: *Хай вас не переконують лжепророки, що у вас, і хай не
переконують вас ваші ворожбити, і
не слухайте своїх снів, які ви бачите,
9 бо вони вам неправедно пророкують в моє ім’я, а Я їх не послав. 10
*Бо так сказав Господь: Коли має
скінчитися Вавилон, за 70-т літ Я вас
відвідаю і підтверджу на вас мої слова так, щоб повернути свій народ на
це місце. 11 І задумаю на вас задум
миру, а не зла, щоб вам це дати. 12 І
помолитеся до мене – і вислухаю вас.
13 І пошукаєте мене – і знайдете Мене. Бо коли Мене шукатимете всім
серцем 14 і з’явлюся вам, – говорить
Господь. І знову приведу ваших в’язнів, і зберу вас з усіх країн і з усіх
міст, до яких Я вас вигнав, – говорить Господь, – і накажу вам повернутися з міст, до яких Я наказав вас
привести. 15 Тому що ви сказали:
Господь поставить нам пророків в
Вавилоні. 16 Бо так сказав Господь до
царя, що сидить на Давидовому престолі, і до всіх людей, що живуть у
тому місті, і вашим братам, що не
вийшли з вами до переселення. 17 Так
говорить Господь Вседержитель: Ось
я пошлю на них меч, і голод, і мор, і
покладу їх, як погані фіґи, яких не
можна їсти, тому що були дуже погані. 18 І зітру їх мечем і голодом і мором, і дам їх на вигублення, всім царствам земним на прокляття, і на здивування, і на посміховисько, і на висміювання всім країнам, між які Я їх
викинув. 19 Тому що вони не послухалися моїх слів, – говорить Господь,
– які Я послав до них моїми рабамипророками, встаючи вночі і посила-
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ючи. 20 І ви не послухалися, – говорить Господь. – Задля цього послухайте господнє слово, все переселення, ви, яких Я вислав з Єрусалиму до
Вавилону. 21 Так говорить Господь
Вседержитель, ізраїльський Бог, проти Ахіава, Кулієвого сина, і проти Седекії, Маасіового сина, які брехливо
пророкують вам в моє ім’я. Ось Я їх
даю в руки Навходоносора, вавилонського царя, і він їх поб’є перед вашими очима. 22 І візьмуть з них прокляття в усьому юдиному відселенні
в Вавилоні, кажучи: Хай з тобою Господь зробить так, як зробив з Седекією і з Ахіявом, так як вавилонський
цар спалив у вогні 23 задля беззаконня, яке вони зробили в Єрусалимі, і
чужоложили з жінками своїх громадян, і брехливо вимовили слово в моє
ім’я, з брехнею, чого Я їм не заповів.
Я ж є суддя і свідок, – говорить Господь. 24 І до Самея, еламитина, скажеш: Так говорить Господь Вседержитель, ізраїльський Бог! 25 Задля
цього, що ти послав в ім’я моє послання до всього народу, що в Єрусалимі, і до Софонії, Маасієвого сина,
священика, і до всіх священиків, кажучи: 26 Господь дав тебе на священика замість священика Йодая, щоб
бути наставником в господньому домі всякому чоловікові, який пророкує, і всякому безумному чоловікові.
І даси його до в’язниці і в колоди. 27
і тепер, чому ви не заборонили Єремії, що з Анатота, що вам пророкує?
28 Бо через це він послав до нас до
Вавилону, кажучи: Далеким є час.
Збудуйте доми, і поселіться, і насадіть огорожі, і їжте їхній овоч. 29 І
Софонія прочитав книги до Єреміїних вух. 30 І до Єремії було господнє
слово, що казало: 31 Пошли до відселених, кажучи: Так сказав Господь
проти Самея еламитина: Оскільки ж
вам пророкував Самея, а Я його не
послав, і дав вам надіятися на неправду. 32 Через те так сказав Господь: Ось я навідаюся до Самея і до
його роду. І не буде його чоловіка серед вас, щоб побачив добро, яке Я
вам зроблю, – говорить Господь, –
тому що він збрехав на Господа.

Глава 30
1 Слово, що було до Єремії від
Господа, кажучи: 2 Так сказав Господь Бог ізраїльський: Запиши в книги всі слова, які я тобі написав. 3 Що
ось приходять дні, – сказав Господь,
– і поверну відселення мого народу
Ізраїля і Юди. Сказав Господь: І поверну їх до землі, яку Я дав їхнім
батькам, і пануватимуть нею. 4 І це
слова, які каже Господь про Ізраїль і
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ве'съ моиX гл~етъ г~ь, ја%же послаX к ни'мъ рабы`
мои^ми пррoки в нощи въста'я и^ посыла'я, и^ не
[послђшасте]13 гл~етъ г~ь. (сего ради)14 вы слы'шите сло'во гн~е все преведе'нїе, е^же в^ы слаX и^з#
і^ерsлима въ вављ=ло'нъ]15” Та'ко гл~етъ г~ь [вседержи'тель б~ъ і^и^л~евъ]16, на а^хиа^в#ва [сн~а кђлїева]17, и^ на седекїю [сн~а маа^сїѓ^ва, и^же прорицаюT
вамъ въ и^мя мое л#жи'ве]18. с^е а^зъ даю` я&& в
рђцњ [навходоносо'ра]19 цр~я вављ=ло'н#ска, и^ побіеT
я& преD ѓ^чи'ма ва'шима. и^ възмђтъ эT ни'хъ
кля'твђ въ всњхъ и^с#се'лницXњ і^ё%динњхъ въ
вављ=ло'нњ гл~юще, сътвори ти г~ь, ја%коже седекїи сътвори`, и^ а^хїа^в#вђ. ја%коже и^ждеже цр~ь вављ=лон#скъ въ ѓ^гни, [безако'нїя ради е^же сътвори'ста]20 въ [і^ерsлимњ]21, и^ любодњя'хђ съ жена'ми гража'нъ своиX. и^ сло'во съгл~аша въ и^мя
мое [л#жи'ве]22, е^го'же не повелњ'хъ и^мъ. (а^зъ
же)23 (е^смь сђдїя и^^) по'слђхъ гл~етъ г~ь. и^ къ
самеи [е^лами'тинђ]24 рече'ши” [Та'ко гл~етъ г~ь вседержи'тель б~ъ і^и^л~евъ [-]25, сего ради поне'же посла'лъ е^си въ и^мя мое посла'нїя къ всњмъ лю'демъ и^же въ і^ерsлимњ]26. и^ к# софо'нїи сн~ђ маа^сњ'ѓвђ жерцђ, [и^ къ всњмъ жерцемъ]27 гл~я. г~ь
да'лъ т^я е^сть жерца` въ мњ'сто и^ѓд
^ а'е жер#ца.
бы'ти приста'вникђ в# домђ гн~и, всемђ чл~кђ
прори'чющђ, и^ всемђ чл~кђ неи^стовђ'ющђ, и^
в#даси и& в# затво'ръ, и^ в# кла'дђ. и^ нн~њ почто`
не запрети'сте і^е^ремїи, и^же эT а^наџоџа прорица'ющемђ вамъ. ја%ко того ради посла` к на'мъ
въ вављ=ло'нъ гл~я. дале'че е^сть (ча'съ), съгради'те хра'мы и^ всели'теся. и^ насади'те ѓ^гра'ды, и^ снњсте плоD и^хъ. и^ прочте` (кни'ги софо'нїя)28 въ ё%ши і^е^ремїинњ” И$ бы'сть сло'во гн~е
къ і^ер^ емїи гл~я, посли къ и^с#се'лникомъ гл~я.
та'ко рече г~ь на саме'я [е^ламити'на]29, е^льма
же прорече вамъ саме'а, (а^з# же)30 нњсмь посла'лъ
е^го, и^ ё^пова'ти сътвори вамъ непра'вдою. того ради си'це рече г~ь, се а^зъ посњщђ на саме'а
и^ на родъ е^го. и^ не бђ'детъ чл~къ е^го среди
ваs, ја%коже ви'дњти бл~гаа ја%же азъ сътворю
вамъ [гл~етъ г~ь, зане` сълга` на г~а]31”

Глvа, л~” (*)1
ло'во бы'вшее къ і^е^ремїи эT г~а гл~я. та'ко реq г~ь б~ъ і^и^л~еv [-]2. въпиши вся` словеса` (въ кни'ги, ја%же въписахъ а^зъ к тебњ)3. ја%ко се дн~їе грядTђ рече г~ь, и^ въз#вращђ и^с#селе'нїе людїи мои^хъ і^и^л~я і^ и^ё'ды,
рече г~ь. и^ възвращђ я& на' землю ю'же да'хъ эTц~емъ и^хъ, и^ съвладђть е^ю” и^ си словеса ја%же
гл~тъ г~ь ѓ^ і^и^л~и и^ ѓ^ і^ё'дњ, та'ко рече г~ь.
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гласъ стра'шенъ ё^слы'шите, стра'хъ и^ нњсть
мира. въпраша'ите и^ ви'дњте, а^ще ся е^сть
родилъ мђжескь полъ. и^ ѓ^ стра'сњ и^мже и^мђтъ чресла` (и^х#)4 сп~сенїе. и^мже ви'дњхъ всего
чл~ка, и^ рђцњ е^го на чреслехъ его, и^з#врати'шася
лица въ (златени'цђ)5. *[ЭO люте]6 ја%ко великъ
дн~ь тои, и^ нњсть подо'бна е^мђ. и^ вре'мя тњсно е^сть і^а'ковђ, и^ потомъ сп~сется” В (то'и
дн~ь)7 рече г~ь, съкрђшђ ја^ре'мъ с вы'я и^хъ, и^
ё'зы и^хъ растор##гнђ. и^ не послђжатъ тїи
ктомђ чюжDимъ, н^о послђжатъ тїи г~ђ б~ђ
свое^мђ. и^ дв~да цр~я [-]8 въста'влю и^мъ. [сего
раd т^ы не бо'ися ра'бе мои і^а'кове гл~етъ г~ь, ни
ё^страша'ися і^и^л~ю. ја%ко с^е а^зъ и^зведђ т^я (и^з#
земли`) да'лнея, и^ племя твое иZ земли плњненїя иX” и^ въз#врати'тся па'ки і^а'ковъ и^ почїетъ, и^ всего добра` и^сполнь бђдеT” и^ не бђдетъ
ё^страша'яи (т^я). ја%ко а^зъ с тобо'ю е^смь
гл~етъ г~ь, сп~са'аи т^я. ја%ко сътвори'хъ сконча'нїе въ всњхъ странаX в няже разсњаX т^я (-)9.
тебе же не сътворю въ сконча'нїе, н^о накажђ
т^я в сђдђ (-)10, дабы не бы'лъ ви'дњнъ себњ
невин#ныи]11. [ја^ко]12 та'ко гл~еT г~ь, неи^сцњлно
съкрђше'нїе [твое]13, преѕла` ра'на твоя. нњсть
сђдїя сђда твое^го на бо'лњзнь и^з#врачева'ся
ползы нњсть тебњ. вси` дрђзи твои` забы'ша
т^я. ни въпро'сятъ [т^я]14, ја%ко ја%звою вра'жїею порази'хъ т^я наказа'нїемъ ё^тверженомъ.
мно'жества ради непра'вды твоея ё^мно'жишася грњси твои`. [чт^о въпїеши ѓ^ съкрђше'нїи
свое'мъ. неи^сцњлна е^сть бо'лњзнь твоя, мно'жествA ради непра'вды твоея, и^ тве'рдыхъ ради
грњхъ твои^хъ сътвори'хъ т^и сїя (вся)]15.
того ра'ди вси` ја^дђщеи тя` и^зъе^дени бђдђтъ, и^ вси` вра'зи твои` (въ плњненїе эTведђтся. и^ погђбля'ющеи т^я погђбятся)16.
и^ бђдђтъ разъграбля'ющеи т^я въ раз#грабле'нїе. (-)17 ја%ко ѓ^бяжђ срамъ твои, (и^) эT
(ја%звъ твои^хъ)18 и^з#врачђю т^я рече г~ь. ја%ко и^зверженђ называ'хђ (тя сїѓне, с^е е^сть сеи и^же
не имњ възыска'ющаго е^го)19” Та'ко гл~еT г~ь, с^е
а^зъ възвраще'нїе и^с#селе'нїя і^а'ковля, и^ плњн#ники е^го поми'лђю. и^ въз#гради'тся граD въ высотђ` свою и^ хра'мъ по чинђ` е^го ё^твердится. і^
изыидђтъ и^з него поющеи, [-]20 глаs и^гра'ющихъ. и^ ё^мно'жђ я&, и^ не ё^малњ'ютъ. и^
вни'дђтъ сн~ове и^хъ ја%ко и^ прежде, и^ свњдњнїя и^хъ преD лицемъ мои^мъ и^спра'вятся. и^
посњщђ на [вся`]21 стђжа'ющая и^мъ. и^ бђдетъ крњплњ'иши е^го на' ня, и^ княѕь е^го и^з
него и^зы'идетъ. и^ съберђ я& и^ ѓ^братяTся къ
мн^њ. кто' бо е^сть тои и^же приложитъ срDце свое
1219

про Юду. 5 Так сказав Господь: Почуєте голос страху, страх, і немає
миру. 6 Запитайте, і побачите чи народилася дитина чоловічого роду, і
про страх, в якому держатимуть їхні
бедра спасіння. Через це я побачив
кожного чоловіка і його руки на його
бедрах, стали лиця блідими. 7 *Горе,
бо той день великий і немає подібного до нього, і є скрутний час Якову, і потім спасеться. 8 В тому дні, –
сказав Господь, – знищу ярмо з їхньої шиї і розірву їхні кайдани, і вони
більше не послужать чужим, 9 але
вони послужать своєму Господеві Богові, і підніму їм царя Давида. 10 Задля цього не бійся, мій рабе Якове, –
говорить Господь, – ані не жахайся
Ізраїлю. Бо ось Я виведу тебе з далекої землі і твоє плем’я з землі їхнього полону. І Яків знову повернеться і спочине, і буде повний всякого добра. І не буде того, хто тебе
страшить, 11 бо Я є з тобою, – говорить Господь, – що тебе спасає. Бо
я зробив вигублення в усіх країнах,
до яких Я тебе розсіяв. Тебе ж не дам
на викінчення, але скартаю тебе в суді, щоб ти собі не здавався невинним.
12 Бо так говорить Господь: Твоє побиття невиліковне, твоя рана препогана, 13 немає судді для твого суду.
Тебе лікують на біль, тобі немає помочі. 14 Всі твої друзі забули про тебе, ані не запитаються про тебе, бо Я
тебе побив раною ворога, строгим
напоумленням, задля множества твоєї неправедності помножилися твої
гріхи. 15 Чому кричиш у своєму побитті? Твій біль є невиліковний через
множество твоєї неправди і задля
твоїх твердих гріхів Я тобі зробив це
все. 16 Через те всі, що тебе їдять,
будуть пожерті, і всі твої вороги будуть відведені в полон. І ті, що тебе
винищують, будуть вигублені, і на
розграбування будуть ті, що тебе грабують. 17 Бо обв’яжу твій сором і оздоровлю тебе від твоїх ран, – сказав
Господь, – бо відкинутою називали
тебе. Сіоне, ось є цей, що не мав того, хто його шукає! 18 Так говорить
Господь: Ось я помилую поворот
відселення Якова і його полонених. І
місто буде відбудоване на свою висоту, і храм буде закріплений за його
чином. 19 І вийдуть з них співаки,
голос тих, що танцюють, і помножу
їх, і не зменшаться. 20 І ввійдуть їхні
сини, як і раніше, і їхнє свідчення перед моїм лицем випрямиться, і навідаюся до всіх, що їм дошкуляли. 21 І
будуть його сильні на них, і його
князь вийде з нього. І зберу їх, і повернуться до Мене. Бо хто є той, що
прикладе серце своє, щоб повернутися до Мене? – сказав Господь. 22 І бу-
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дете Мені народом, і Я вам буду
Богом. 23 Бо вийшов лютий господній гнів, вийшов гнів, що обертається. Він прийде на безбожних. 24 І
не відвернеться гнів господньої люті,
аж доки не зробить і поставить
почини його серця. В останні дні це
пізнаєте.

Глава 31

кор2. 6

мат. 2

1 В тому часі, – сказав Господь, –
буду за Бога ізраїльському родові, і
вони будуть мені за народ. 2 Так сказав Господь: Я знайшов його теплим
в пустині з тими, що впали від меча.
Ідіть і не знищіть Ізраїля! 3 Господь
здалека йому з’явиться. І Я тебе полюбив вічною любов’ю. Через це Я
тебе притягнув до милосердя, 4 бо
тебе відбудую, і відбудована буде
дівчина – Ізраїль. Візьмеш свої тимпани і вийдеш зі збором тих, що танцюють. 5 Ще насадите виноградники
на самарійській горі, насаджуючи насадіть. І доки час не прийде, не будуть збирати вина, і похвалите, 6 бо є
день віддачі, тих, що відповідають в
Ефрімових горах. Встаньте і підіть до
Сіона, до нашого Господа Бога. 7 Бо
так сказав Господь Якову: Розвеселіться і скликніть над головою країн.
Почутим зробіть і похваліть. Скажіть: Господь спас свій народ – останок Ізраїля. 8 Ось я веду їх з півночі,
і зберу їх з кінця землі. Між ними не
буде сліпих і кульгавих, обтяженої і
тієї, що разом родить, велика юрба
тих, що сюди повертаються. 9 Вони
прийдуть з плачем. І виведу їх з радістю, і переведу їх через бистрини
вод по рівній дорозі. І на ній не заблукають, *бо Я став Ізраїлеві за батька, і Ефрім є моїм первородним. 10
Послухайте, країни, господнє слово і
сповістіть в далеких островах, і скажіть: Той, хто розсіяв Ізраїль, його
збере, і стерегтиме його так, як пастух своє стадо. 11 Бо Господь визволив Якова, і вирвав його з руки
тих, що сильніші від нього. 12 І вони
прийдуть і зрадіють в горі Сіон, і
прийдуть до господніх дібр, до землі
пшениці, і вина, і плоду, і скота, і
овець. І їхня душа буде і як плодовите дерево, і більше не голодуватимуть. 13 Тоді дівчата зрадіють в зборі
молодих, і старці зрадіють, і оберну
їхній смуток на радість, і зроблю їх
веселими. 14 Звеличу і напою душу
священиків, левіїних синів. І мій народ насититься моїми добрами. 15
*Так сказав Господь: В Рамі чути голос плачу, і ридання, і голосіння. Рахиль, що плаче за синами своїми і не
бажала потішитися, бо їх немає. 16
Так сказав Господь: Хай втихне твій
голос від плачу і твої очі від сліз, бо є
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ѓ^брати'тися къ мн^њ рече г~ь” [И$ бђдете м^и в люди, и^ а'зъ ва'мъ бђдђ въ б~а]22. ја%ко гнњвъ гн~ь
и^^зыиде ја%ръ, и^зыиде гнњвъ ѓ^браща'емъ на нечести'выя прїидетъ. (и^) не эTвратиTся гнњвъ ја%рости гн~я, дондеже сътворитъ и^ въста'витъ мышле'нїя срDцA е^го. въ послDњняя дн~и позна'ете я&”

Глvа, л~а” (*)1
ъ (то'и часъ)2 рече г~ь, бђдђ въ б~ъ родђ і^и^л~евђ, и^ тїи бђдђтъ м^и в люди,
та'ко реq г~ь. ѓ^брњто'хъ то'плъ въ пђсты'ни съ и^зги'бшими эT меча`. и^дњте
и^ не потреби'те і^и^л~я г~ь и^здалеча ја^виTся е^мђ,
(и^) любо'вїю вњчною възлюби'хъ т^я. Того дњля въвлеко'хъ т^я въ щедроты. ја%ко въз#граждђ тя, и^ възградиTся дв~а і^и^л~ева. (-)3 возмеши тљ=мпа'ны своа, і^ и^зы'идеши съ собо'роM и^гра'ющиX. е^ще наса'дите виногра'ды в# горњ` самарїистеи, [насажа'юще]4 наса'дите [-]5” (и^ доnдеже
чаs не прїидеT не бђдTђ вина` събирати и^ похва'лите ја%ко е^сть дн~ь възда'нїа)6, эTвњщава'ющихъ въ гора'хъ е^фрњмовыхъ” Въста'ните, и^
взыидњте въ сїѓ'нъ къ гв~и б~ђ на'шемђ. ја%ко
та'ко рече г~ь і^а'ковђ, възвесели'теся и^ въс#кликнњте на главђ страn. слы'шано сътвори'те и^
похвали'те. р#цњте сп~се г~ь лю'ди своя ѓ^ста'нокъ і^и^л~я. с^е а^зъ ведђ я& эT сњ'вера, и^ съберђ
я& эT конца` земли` (-)7. (-)8 [межDђ и^ми же бђ'дђтъ слњ'пи и^ хро'ми, тяго'тна и^ ража'ющая
в#кђпњ, наро'дъ вели'къ]9 (възвраща'ющихся)10 сњ'мо. съ пла'чеM прїидђтъ, и съ ё^тњше'нїемъ
и^зведђ я&. (и^ преведђ я&)11 чресъ прђ'ды во'дъ
по пђти` пра'вђ, и^ не заблђ'дятъ по немђ.
*ја%ко а^зъ бXњ і^и^л~еви въ эTц~ъ, и^ е^фрњмъ первенецъ м^и е^сть” Слы'шите (страны сло'во гн~е)12, и^
съвњсти'те въ ѓ%стровњхъ да'лнихъ. [и^]13
рцњте, развњя'выи і^и^л~я събере'тъ и& и^ снабди'тъ и&, ја%ко па'стыръ ста'до свое. ја%ко и^зба'ви г~ь і^а'кова, [і^]14 и^зяT и& эT рђки силнњ'ишь
е^го. и^ прїидђтъ и^ възвеселя'тся в# горњ сїѓ'нъ, и^ прїидђтъ къ бл~готамъ гн~им#, на зеMля` пшени'ци и^ вина`, и^ пло'да и^ ско'та, и^
ѓ^вецъ. и^ бђ'детъ дш~а и^хъ ја%ко (и^) дре'во плоDно, и^ не въза'лчютъ потоM. тогда` въздра'дђются дв~ца в# собо'рњ ю%ноTстњ, и^ стра'цы възра'дђюTся” и^ ѓ^бращђ желю и^хъ на ра'дость, и^
сътворю и^хъ весе'лы. възвели'чю и^ ё^пою дш~ђ
жре'ческђ сн~овъ левїи^нъ, и^ лю'дїе мои бл~готъ
мои^хъ насытяTся” *Та'ко рече г~ь. глsа в ра'мњ
слы'шанъ бы'сть плаq и^ рыда'нїе и^ во'пль. рахи'ль
пла'чющися [ѓ^ сн~охъ своиX]15, (и^) не хотя'ше
ё^тњши'тися [-]16 ја%ко нsњ (и^хъ)” Та'ко рече г~ь,
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да почїетъ гла'съ твои эT пла'ча, и^ ѓ^чи твои
эT сле'зъ, ја%ко е^сть м#зда дњлесе'мъ твои^м#,
[гл~етъ г~ь]17. и^ възвратяTся эT земля` вра'жїя. [и^ е^сть наде'жDа послњднимъ твои^м#,
гл~етъ г~ь. и^ навратя'тся сн~ове твои до своиX
страn]18, слы'ша слы'шахъ е^фрњма (преселе'на)19.
наказа'лъ мя е^си [г~и]20, и^ [не]21 наста'виXся
а^зъ. ја%ко (и^) телецъ не наё^чи'хся. ѓ^брати
мя и^ ѓ^бращђся, ја%ко т^ы г~ь б~ъ мои. ја%ко
послњжDе плњне'нїя мое^го покая'хся, и^ послњжде разђмњ'нїя въстенахъ. въ дн~ь срамле'нїи
(-)22 сказа'хъ тебњ, ја%ко прїя'хъ ё^кори'знђ эT
ю'ности мое^я. сн~ъ любе'зеn (мн^њ е^фрњмъ)23,
ѓ^тро'ча пита'яся. ја%ко е^лма же словеса` моя в
немъ, па'мятїю помянђ и&, того ра'ди потща'хся к немђ. ми'лђя поми'лђю и& рече г~ь”
Поста'вися самъ [сїѓ'не]24, сътвори мђче'нїе.
напра'ви срDце свое на (пђть пра'въ)25, и^мже и^де.
възврати'ся дв~це і^и^л~ева, ѓ^брати'ся въ гра'ды
своя желњ'ющи. доко'лњ эTвраща'ешися дщи
нечистова'на. ја%ко създа г~ь (сп~съ)26 въ насажDенїе но'во, в не'мже сп~сенїи (ѓ^бита'ютъ)27 чл~цы”
Та'ко рече г~ь, е^ще рекђтъ сло'во (-)28 въ (жидов#стеи)29 и^ въ гра'дњхъ е^я`, е^гда` ѓ^бращђ и^с#селе'нїе е^го. (блsви т^я)30 г~ь (лњпото пра'вды)31, горо ст~ая (-)32. и^ живђщеи въ [і^ё^де'и]33, и^ въ
[всњхъ]34 градXњ (-)35 е^я` вкђпњ, тяжа'теле и^
(пасты'ри)36. ја%ко ё^поиX вся'кђ дш~ђ жа'ждђщђ,
и^ вся'кђ дш~ђ а%лчющђ насытихъ. того ради
въста'хъ и^ ви'дњхъ, и^ соn ми сла'докъ бы'сть”
[-]37 Се^ дн~їе грядTђ гл~етъ г~ь, и^ всњ'ю і^и^л~я і^
и^ё'дђ племя` чл~че, и^ племя` ско'тїе” и^ бђдеT
ја%коже бдњ'хъ на' ня потреби'ти и^ зазли'ти.
та'коже ё^бђждђся до ниX съгражDати и^ насажDати, рече г~ь” *В ты дн~и не рекђтъ ктомђ,
эTц~ы ја^до'ша ки'село, а^ зђ'бы дњтемъ ѓѓ^ско'минишася. н^о ко'ждо (свои^мъ грњхомъ)38 ё%мретъ. и^ ја%д#шемђ ки'село ѓ^ѓ^скоминя'тся зђ'бы
е^го” *Се дн~їе грядђтъ гл~етъ г~ь, и^ завњщаю
до'мђ і^и^л~евђ и^ до'мђ і^ё'динђ завњтъ нов#, не
по завњтђ и^же завњща'хъ эTц~емъ и^х#, въ дн~ь
во'ньже появшђ ми за' рђкђ и^хъ, (и^) възвести`
я& эT земля` е^гљ=пет#ски. ја%ко тїи не пребы'ша
в# завњтњ мое^мъ, и^ а'зъ не брего'хъ и^хъ
гл~етъ г~ь. ја%ко с^е завњтъ и^же завњщаю до'мђ
і^и^л~вђ по' дн~ехъ тњхъ гл~етъ г~ь. *(даю)39 зако'ны моя въ ё%мы и^хъ, и^ на срDцыхъ и^хъ напишђ я&. и^ бђдђ и^мъ въ б~ъ и^ тїи бђдђтъ ми в лю'ди. *и^ не наё^ча'тъ ко'ждо
бли'жняго свое^го, ни кожDо бра'та свое^го гл~я,
позна'и г~а. ја%ко вс^и позна'ютъ м^я эT мала'го
иX (-)40 до вели'каго [-]41. *ја%ко млsтивъ бђдђ
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нагорода твоїх діл. Говорить Господь: І повернуться з землі ворогів,
17 і є надія твоїм останнім. Говорить
Господь: І твої сини повернуться до
своїх країн. 18 Чуючи, почув я переселеного Ефріма. Покарав ти мене,
Господи, і я не був напоумленим. Так
як і теля, я не навчився. Поверни мене і повернуся, бо Ти мій Господь
Бог! 19 Бо після мого полону я покаявся, і після того, як я пізнав, я застогав; в дні засоромлення я Тобі сказав,
що я прийняв впокорення від моєї
молодості. 20 Бо Ефрім Мені улюблений син, дитя, що годується, тому
що мої слова в ньому. Згадаю його пам’яттю. Через це Я поспішився до
нього, милуючи помилую його, – сказав Господь. 21 Постав собі, Сіоне,
зроби мучення, скеруй своє серце на
правильну дорогу, якою підеш! Повернися, дівчино ізраїлева, повернися
до своїх міст, сумуючи! 22 Доки відвертатимешся, зневажена дочко! Бо
Господь створив спасіння на нове посадження. В тому спасінні мешкатимуть люди. 23 Так сказав Господь:
Ще скажуть слово в жидівській землі
і в її містах, коли поверну її виселення: Поблагословив тебе Господь, красото праведності, свята горо. 24 І ті,
що живуть в Юдеї і в усіх її містах
разом, рільники і пастухи. 25 Бо Я
напоїв всяку спраглу душу, і Я наситив всяку голодуючу душу. 26 Через
це я встав і побачив – і сон мені був
солодким. 27 Ось приходять дні, –
говорить Господь, – і посію Ізраїль і
Юду, людське плем’я і плем’я скотини. 28 І буде, що так як я чував над
ними, щоб знищити і вчинити зло,
так чуватиму над ними, щоб збудувати і насадити, – говорить Господь. 29
*В тих днях більше не скажуть: Батьки їли кисле, а зуби дітей мають оскомини. 30 Але кожний помре своїм
гріхом, і в того, хто їсть кисле, його
зуби матимуть оскомини. 31 *Ось ідуть дні, – говорить Господь, – і заповім ізраїльському домові і юдиному домові новий завіт, 32 не за завітом, який Я заповів їхнім батькам в
дні, в якому Я взяв їх за руку і вивів
їх з єгипетської землі. Бо вони не залишилися в моєму завіті, і я знехтував ними, – говорить Господь. – 33
Бо це завіт, який заповім ізраїлевому
домові по днях тих. Говорить Господь: *Дам мої закони в їхній ум, і
запишу їх на їхніх серцях. І буду їм
за Бога, і вони будуть мені за народ.
34 *І не навчатимуть, кожний свого
ближнього і кожний свого брата, кажучи: Пізнай Господа! Бо всі Мене
пізнають від їхнього малого до великого, *бо буду милосердний їхнім неправедностям і більше не згадаю їх-
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ніх гріхів. 35 Якщо підніметься небо
до висот, – говорить Господь, – і якщо знизиться основа землі вділ, і Я
не відкину ізраїльський рід за все, що
він вчинив. Сказав Господь. 36 Так
сказав Господь, що дає сонце на світло вдень, місяць і звізди – на світло
вночі, і крик на морі, і заревіли його
хвилі. Господь Вседержитель – Йому
ім’я! 37 Якщо ці суди спиняться перед моїм лицем, – говорить Господь,
– то й ізраїльський рід перестане існувати як країна перед моїм лицем
усі дні. 38 Ось приходять дні, – говорить Господь, – і збудоване буде місто Господеві від башти Ананеїла до
брами кута. 39 І вийде його обмір перед ними до ґаривських могил, і буде
оточений довкруги вибраним камінням, 40 і весь Асаримот до смерекового водопроводу Нахал, до кута
східної кінської брами – освячення
Господеві. І більше не порубає, і
більше не буде знищений. Навіки.

Глава 32
1 Слово, що було до Єремії від
Господа, кажучи в десятому році Седекії, юдиного царя, – це вісімнадцятий рік Навходоносора, вавилонського царя. 2 Сила ж вавилонського царя
оточила Єрусалим. Єремія ж був стережений в дворі в’язниці, що є в домі
юдиного царя, 3 в якому замкнув його цар Седекія, кажучи: Чому ти пророкуєш, кажучи: Так сказав Господь:
Ось Я даю це місто в руки вавилонського царя. І він його забере, 4 і Седекія, юдин цар, не спасеться від халдейської руки, бо виданням буде виданий до рук вавилонського царя. І
заговорить своїми устами до його
уст, і його очі побачать очі того, 5 і
Седекія піде до Вавилону, і там сяде,
доки Я його не відвідаю, – говорить
Господь. – Якщо ж будете воювати
проти халдеїв, нічого не осягните. 6 І
сказав Єремія: Було до мене господнє
слово, що казало: 7 Ось Анамеїл, Саломовий син, брата твого батька, іде
до тебе, кажучи: Купи моє поле, що в
Анатоті, бо тобі суд взяти на придбання, щоб його купити. 8 І прийшов
до мене Анамеїл, Саломовий син, брата мого батька, за господнім словом
до в’язничного двору і сказав мені:
Купи собі моє поле, що в Енатоті, у
Веніяминовій землі, бо тобі суд купити, бо ти старший. І я пізнав, що це
господнє слово, 9 і я купив Анамеїлове поле, сина брата мого батька з Анатота. І я йому поставив сімнадцять
сиклів срібла, 10 і записав до книги, і
запечатав, і поставив свідків, і поставив срібло на вагу. 11 І я взяв прочитану і запечатану книгу купівлі, і про-
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непра'вдамъ и^хъ, и^ грњхи и^хъ не помянђ
ктомђ” А$ще възнесе'тся нб~о на высотђ реq г~ь,
и^ а'ще смириTся по'ждь земля` ни'зђ, и^ а'зъ не
эTвергђ ро'да і^и^л~ева, [ѓ^ всеM е^же сътвори реq г~ь]42”
Та'ко рече г~ь, да'выи слн~це въ свњтъ дн~и, мsць
и^ ѕвњзды на свTњ нощи. и^ во'пль на мори, и^
възшђмњша во'лны е^го. г~ь вседержи'тель и^мя
е^мђ. а^ще премо'л#кнђтъ сїи сђди эT лица` мое^го рече г~ь, (т^о) и^ ро'дъ і^и^л~евъ премол#кнетъ
бы'ти стра'нњ преD лицемъ мои^мъ вся дн~и”
Се^ дн~їе грядђтъ рече г~ь, и^ съгради'тся
градъ гв~и эT (сђна)43 (а^намеи^л#ля)44 до враT
ё^го'лныX” і^ и^зы'идетъ размњре'нїе е^го проти'вђ
и^мъ до моги'лъ гари'въ, и^ ѓ^бы'имеTся ѓ%крsтъ
и^збо'рными камы'ки, и^ ве'сь [а^с#саримо'џ#]45, до (водоте'чи) нахал# смрњчнаго, до ё%го'лныхъ вра'тъ
ко'ньскиX въсто'чное ѓ^сщ~енїе гв~и. и^ ктомђ не
посњче'тъ, и^ не потреби'тся ктомђ въ вњ'ки”

Глvа, л~в” (*)1
ло'во бы'вшее [къ і^е^ремїи эT г~а]2 гл~я, в#
(деся'тое лњто)3 [седекїи цр~я і^ё'дина]4.
т^о лњто ѓ%смоенадесяте, (нав#ходоносо'рђ)5
цр~ю вављ=лоньскђ. (-)6 си'ла (же) цр~я вављ=лоньска ѓ^строжи ѓ^ і^ерsли'мњ. (-)7 і^еремїа (же)
стрегомъ бяше въ дворњ темни'чнемъ, ја^же
е^сть въ дворњ цр~я [і^ё'дина]8. в не'иже затвори
и& [седекїа цр~ь]9, гл~я, почто т^ы прорица'еши,
гл~я, та'ко реq г~ь, с^е а%зъ даю (се'и граD)10 въ
рђцњ цр~я вављ=леньска, и^ во'зметъ и&. и^ седекїя [цр~ь і^ё'динъ]11 не ё^цњлњетъ эT рђкђ
хал#дњискђ. ја%ко преда'нїеM предаsся въ рђцњ
цр~я вављ=лоньска. и^ съгл~ет# ё^сты` свои'ми къ
ё^стомъ е^го, и^ (и^) ѓ'чи е^мђ ѓ%чи е^го ё%зрита.
и^ [въ вављ=лонъ вни'деT седекїя]12, и^ т^ђ ся'деT
[до'ндеже посњщђ е^го, гл~ет# г~ь. а^ще y ли [вое^ва'ти бђ'дете]13 на халдњи, ничесоже [ё^спњете]14]15” И$ [рече і^еремїя]16, [бы'сть сло'во гн~е]17
ко [мнњ`]18 гл~я. с^е а^намеи'лъ сн~ъ сало'мль бра'та эTц~а твоеh и%детъ к тебњ, гл~я. прикђпи
[-]19 село` [мое]20 е^же въ (е^наџо'џњ)21, ја%ко тебњ
сђдъ прїя'ти въ притяжа'нїе (е^же кђпити е&)
и^ прїиде къ мнњ` а^намеи'лъ сн~ъ сало'мль брата эTц~а мое^го, [по словеси` гн~ю]22 въ дворъ
темниqныи, и^ реq м^и. прикђпи [себњ`]23 село` мое
е^же [въ е^наџо'џњ в# земли венїаминњ]24. ја%ко
тебњ сђдъ прикђпити, (-)25 ты (б^о) старњи.
и^ разђмњхъ ја%ко сло'во гн~е е^сть. и^ прикђпихъ
село` а^намеи'ле сн~а бра'та эTц~а мое^го [эT а^наџо'џа]26. и^ поста'вихъ е^мђ сеDмьна'десять си'кль
сребра`, и^ въписа'хъ в# кни'ги и^ знаменахъ, и^
1222

32,11

в~ мо= л~д
е~ мо= е~

Пророк Єремія

поста'вихъ по'слђхи, и^ поста'вихъ сребро` въ превњсняхъ. и^ взяX книги скђпленїя, (почтеныа
и^ зна'менаныа)27 [и^ въпрошанїя и^ эTвњта, и^
во'ля прида'нїя, и^ кни'гђ эTве'рзенђ]28. и^ да'хъ
[кни'ги кђпленїя]29 варђхови сн~ђ нирїинђ сн~а
(маа'геѓ^ва)30, преD ѓ^чи'ма а^намеи'ля сн~ђ бра'та
эTц~а мое^го. и^ преD ѓ^чима стоа'щихъ [по'слђх#]31,
и^ въписа'вшихъ въ кни'ги скђпленїя. и^ преD ѓ^чима [всњхъ]32 жидо'въ, [сњдя'щиX]33 въ дворњ
темни'чномъ. и^ съчинихъ варђхђ преD ѓ^чима
и^хъ гл~я” Тако рече г~ь вседержи'тель, возми`
кни'ги [сїя скђпленыя]34 (-)35 почтеныя, и^
въложи [я&]36 въ сосђдъ гли'нянъ, да пребђдђтъ дн~и множа'иша. ја%ко та'ко реq г^ь” Є$ще
притя'жђтся [хра'ми и^ села]37 и^ виногра'ды на
(се'и земли)38” И$ молиXся къ гв~и по да'нїи
кни'гъ прикђпленїя варђхђ сн~ђ нирїинђ гл~я.
ѓ^ сђщїи г~и [г~и]39, т^ы сътвори нб~о и^ зеMлю
крњпостњю твое'ю вели'кою, и^ мы'ш#цею твое'ю
высо'кою. не потаи'тся эT тебе ничтоже,
*творя'и млsть въ тысђща. и^ эTда'яи грњхи
эTч~а в нњдрA чаD и^хъ с ни'ми, б~ъ великїи [и^]40
крњпкїи (б~ъ)41 вели'ка совњта и^ си'ленъ дњлесы, б~ъ вели'къ и^ вседръжи'тель, вели'ко и^мененъ г~ь. ѓ%чи твои` на пђтеX сн~в# чл~чь, да'ти
комђждо по пђти е^го. и^же сътвори` зна'менїя
и^ чюдеса въ земли е^гљ=петъстњ до (сего
дн~е)42. и^ въ і^и^л~и и^ въ лю'дехъ. и^ сътвори`
(и^мя себњ`)43 ја^ко (сїи дн~ь)44. і^ и^зведе лю'ди
своя` і^и^л~я и^з# земля е^гљ=петъски зна'менїи и^
чюдесы, рђкою крњ'пкою и^ мы'шцею высо'кою, и^
видњнїи вели'кими. и^ дасть и^мъ (сїю зе'млю)45, [кипящђю мле'комъ и^^ ме'дом#, е^ю'же
кляTся эTц~емъ иX]46” и^ внидо'ша и^ прїя'ша ю&.
и^ не послђша'ша гла'са твое^го и^ въ заповњ'дехъ твоиX не ходи'ша. все` е^же заповеда` иM не
сътвори'ша, и^ сътвори'ша събы'тися (семђ
всемђ)47 Се наро'дъ и^деT на [се'и]48 гра'дъ взяти
е^го. и^ гра'дъ вда'нъ е^сть в рђцњ хаlдеистњ, (и^
в рђцњ) вою'ющимъ нань эT лица` мечю и^ гла'дђ [и^ морђ]49. ја%коже гл~а та'ко (и^) быs” А$ ты`
(ко мнњ гл~еши)50, притяжи себњ село сребро'мъ. и^ вписа'хъ в# книги и^ знаменаX, и^ послђшествовахъ послђхи, (-)51 градъ (же) предаsся в
рђцњ халдеистњ” И$ бысть сло'во гн~е къ мнњ
гл~я. а^зъ г~ь б~ъ всеи пло'ти. е^да эT мене ё^таи'тся чт^о. сего раd та'ко рече г~ь [б~ъ і^и~леv]52,
эTда'нъ преда'сться (сеи гра'дъ)53 в рђцњ цр~я
вављ=ло'н#ска, и^ во'зметъ и&. и^ прїидђтъ халде'и
вою'ющеи на (се'и гра'дъ)54, и^ пожгђтъ (-)55 и&
ѓ^гне'мъ, и^ (хра'мъ пожгђтъ)56, (и^) в нихже кади'шA на хра'минахъ свои^хъ ваа'лови. и^ возлїя1223
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хання, і відповіді, і рішення продажі,
і відкриту книгу. 12 І я дав книги куплі Варухові, Ниріїновому синові,
Маагеовому синові, перед очима Анамеїла, сина брата мого батька, і перед
очима тих свідків, що стояли. І записали в книги купівлі і перед очима
всіх жидів, що сидять у в’язничному
дворі. 13 І я заповів Варухові перед
їхніми очима, кажучи: 14 Так сказав
Господь Вседержитель: Візьми ці
прочитані книги купівлі і поклади їх
до глиняного посуду, щоб збереглися
на багато днів. 15 Бо так сказав Господь: Ще продаватимуться доми, і
поля, і виноградники в цій землі. 16 І
я помолився до Господа після того,
як я дав книги купівлі Варухові, Ниріїновому синові, кажучи: 17 Ти, що
є, Господи! Господи, Ти зробив небо
і землю твоєю великою силою і твоїм
високим раменом! Від Тебе нічого не
сховається! 18 *Ти, що чиниш милосердя на тисячі і віддаєш гріхи батьків на подолок їхніх синів з ними, великий і сильний Боже! 19 Боже великої поради і сильний ділами! Великий Боже і Вседержителю! Преславний Господи! Твої очі на дороги людських синів, щоб дати кожному за його дорогою! 20 Ти – Той, що зробив
знаки і чуда в єгипетській землі! До
цього дня і в Ізраїлі і в народі. І Ти
зробив собі ім’я як цей день. 21 І Ти
вивів свій народ Ізраїля з єгипетської
землі знаками і чудами – сильною рукою, і високим раменом, і великими
видіннями! 22 І Ти дав їм цю землю,
що кипить молоком і медом, якою Ти
поклявся їхнім батькам! 23 І вони
ввійшли і взяли її, і не послухалися
твого голосу, і не ходили в твоїх заповідях. Все, що Ти їм заповів, вони
не зробили і зробили, щоб збулося це
все. 24 Ось приходить юрба до цього
міста, його захопити. І місто буде видане в халдейські руки і в руки тих,
що воюють проти нього, від лиця меча, і голоду, і мору. Так як Ти сказав,
так і сталося! 25 А Ти до мене говориш: Купи собі поле за срібло. І я записав у книги, і запечатав, і дав свідків на свідчення, – місто ж буде видане в халдейські руки. 26 І до мене
було господнє слово, що казало: 27 Я
– Господь Бог всякого тіла. Чи від
мене щось сховається? 28 Через це
так сказав ізраїльський Господь Бог:
Видаючись, виданим буде це місто в
руки вавилонського царя. І він його
забере. 29 І прийдуть халдеї, що воюють проти цього міста, і його спалять
вогнем, і спалять храм і місця, в яких
же приносили кадило на своїх домах
Ваалові, і вилили лиття іншим богам,
щоб мене розгнівити. 30 Бо ізраїльські сини і юдині сини були одинокі,
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що чинили зло перед моїми очима
від їхньої молодості, що дотепер
підводили Мене на гнів в ділах
своїх рук, – сказав Господь. 31 Бо
під моїм гнівом і під моєю люттю
було це місто від того дня, в якому
його збудували, до цього дня, щоб
відкинути його від мого лиця 32
через злоби ізраїльських і юдиних
синів. Бо вони робили, щоб мене
розгнівити, і їхні царі, і їхні князі, і
їхні вельможі, і їхні жерці, і їхні
пророки, юдині мужі, що живуть в
Єрусалимі. 33 І вони до мене повернули їхній хребет, а не лице. І Я
їх картав від ранку – і не послухали, щоб сприйняти напоумлення.
34 *І вони поставили їхні гидоти в
домі, де названо моє ім’я, в їхніх
нечистотах. 35 І збудували жертовники Ваалові, що в долині еннаамового сина, *щоб приносити їхніх
синів і їхніх дочок Молохові, чого
я їм не заповів. І не ввійшло на моє
серце, щоб зробити ці гидоти, щоб
привести Юду до гріха. 36 І тепер
так сказав Господь Бог Ізраїлів про
місто, яке ти кажеш, щоб воно було
видане в руки вавилонського царя
мечем, і голодом, і спустошенням:
37 Ось Я зберу їх з усієї землі, куди
Я їх розсіяв у моїм гніві, і в моїй
люті, і у великім розгніванні і поверну їх на це місце, і посаджу їх
впевненими, 38 і будуть мені народом, і Я буду їм Богом. 39 *І дам їм
іншу дорогу і інше серце, щоб вони
Мене боялися всі дні, і було на добро їм і їхнім дітям по них. 40 І завіщаю з ними вічний завіт, від якого не відвернуся з позаду них. І
мій страх дам в їхнє серце, щоб
вони не відступили від Мене. 41 І
відвідаю, щоб зробити їм добро, і
насаджу їх в цій землі з вірою, і з
усім моїм серцем, і з усією моєю
душею. 42 Бо так сказав Господь: І
так, як Я навів на цей мій народ все
це велике зло, так Я наведу на цих
все добро, яке Я сказав до них! 43 І
володітимуть полями на землі, про
яку ти говориш, що непрохідна є
для людей і скотини, і були видані
в халдейські руки. 44 І куплять поля сріблом, і запишеш в книги, і запечатаєш, і даси свідчення свідкам
у Веніяминовій землі, і довкруги Єрусалиму, і в юдиних містах, і в гірських містах, і в польових містах, і
в містах Наґева. Бо поверну їхнє
відселення, – говорить Господь.
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ша възлїянїя богомъ и'нњмъ ја%коже разгнњвати мя. ја%ко бњша сн~ове і^и^л~еви и^ сн~ове і^ё'дины,
е^ді'ни творя'ще ѕл^о преD ѓ^чима мои'ма эT ю'ности и^хъ. [подвиза'ющеи м^я (доселњ) на
гнњвъ в# дњлехъ рђкъ свои^^хъ рече г~ь]57. ја%ко на
гнњвъ мои и^ на ја%рость мою б^њ гра'дъ сеи, эT
негоже дн~е съгради'ша и& до (сего дне)58 эTста'вити и& эT лица` мое^го. (-)59 ѕло'бы ра'ди сн~овъ
і^и^л~евъ, і^ и^ё'динъ. ја%ко сътвори'шA разгнњвати
м^я, (-)60 и^ цр~и и^хъ и^ кн~ѕи и^хъ, [и^ вельмо'жа
и^хъ]61 и^ жръцы и^хъ и^ проро'цы и^х#, мђжи і^ё'дини
(-)62 живђщеи въ і^ерsлимњ. и^ ѓ^брати'ша (хребетъ
[и^хъ]63 къ мн^њ)64 а^ не лице`. и^ наказа'хъ я& и^зъ
ё'тра, [-]65 и^ не послђшаша прїяти наказа'нїя.
*и^ положи'ша ѓ^скверне'нїа и^хъ в# домђ, и^деже наречеся и%мя мое [-]66 в нечистота'хъ и^хъ. и^ съгради'ша требища ваалђ, ја%же въ дебри сн~а (е^н#наа'мова)67, *ја%коже вноси'ти сн~ы и^хъ и^ дще'ри
и^хъ [моло'хђ]68 е^гоже нњсмь заповњда'лъ и^мъ. и
не възы'иде на срDце мое, ја%коже сътвори'ти ѓ^гнђше'нїя того, на согрњшенїе і^ё'дњ” И$ нн~њ
та'ко реq г~ь б~ъ і^ил~еv до гра'да, е^мђже т^и гл~еши
преда'тися въ рђ'цњ цр~я вављ=лоньска, мечеM и^
гла'домъ и^ ѓ^пђщенїемъ” Се^ а^зъ съберђ я& эT
всея` земля, и^дњже рас#сњя'хъ я& [-]69 въ гнњвњ
мое^мъ, и^ ја^рости мое'и, и^ въ раз#гнњ'ванїи велїемъ. и^ ѓ^бращђ я& на (се` мњсто)70, и^ посажђ я&
ё^пова'нњ. и^ бђдђтъ м^и въ лю'ди и^ а'зъ бђ'дђ
и^мъ въ б~а. *и^ да'мъ и^мъ пђть и%нъ, и^ срDце
и%но, боя'тися мене` вс~я дн~и, и^ на бл~готђ
и^мъ и^ ча'домъ и^хъ по нихъ. и^ завњща'ю иM завњтъ вњ'чныи, е^гоже не эTвращђ по нихъ. и^
стра'хъ мо'и дамъ въ срDце ихъ, ја^коже не эTстђпити и^мъ эTT мене, и^ посњщђ [-]71 ја^коже
ё^блажити я&. и^ насажђ я& в (се'и земли)72 съ
вњрою, и^ съ всњмъ срDцемъ [мои^мъ]73, и^ съ всею`
дш~ею [мое^ю]74” ЈА/ко та'ко рече г~ь, (и^) ја%коже наведохъ на лю'ди (моя`) сїя вс^я зло'бы (сїя
вели'кїа)75. та'коy а%зъ наведђ на (сїа вс^я)76 бл~готы, ја%же а%зъ съгл~ахъ к ни'мъ. и^ ѓ^блада'ют#
[-]77 села на земли ю%же т^ы гл~еши, непрохоDно
е^сть эT чл~ка и^ скота. и^ предашася в рђцњ
халде'истњ. и^ притяжTђся села среброM, и^ въпи'шеши в# кни'ги, и^ знамена'еши, и^ послђшиши
по'слђхи. въ зе'мли венїями'нњ, и^ ѓ'крsтъ і^ерsли'ма, и^ въ градXњ і^ё'динњх#, и^ въ градXњ горьскиX, и^ въ градњх# (по'льскихъ)78, и^ въ градXњ наге'въ. ја%ко въз#вращђ и^с#селенїа и^хъ [гл~еT г~ь]79”
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Глvа, л~г” (*)1
бы'сть сло'во гн~е къ і^еремїи второе, (-)2
то'и (же) бя'ше е^ще` свя'занъ въ ро'вњ
темничнеM гл~я” Та'ко рече г~ь, творя'и
зе'млю, и^ простира'я ю& јако и^спра'вити
ю&, г~ь и^мя е^мђ” възопїи къ мнњ` и^ эTвњща'ю
ти, и^ совњстђю тебњ вели'ко и^ крњп#ко, е^гоже
нњси разђмњлъ [-]3. ја%ко та'ко рече г~ь [б~ъ і^и^л~евъ]4 ѓ^ домохъ гра'да сего, и^ ѓ^ хра'мњхъ цр~я
і^ё'дина, растерзаныхъ на ѓ^стро'гъ и^ на забра'ла. ја^коy проти'витися къ халдњ'емъ, и^ наполни'ти и& мр~твъ чл~къ, ја%же побиX въ гнњ'вњ
мое^м#, и^ въ ја%рости мое'и. и^ эTвратиX лице свое
эT ниX, ѓ^ всXњ ѕлобаX и^хъ” Се а%зъ наведђ на ня
срастенїе, і^ и^сцњленїеM (иZврачюю я&). и^ ја^влю
и^мъ [послђшати]5 і^ и^зврачю'ю [я&]6, и^ сътворю
и^мъ ми'ръ и^ вњрђ. и^ ѓ^бращђ и^с#селе'нїе і^ё'дино,
і^ и^с#селенїе [і^ерsли'мле]7, и^ съгражDђ я& ја%ко и^ прежDе. и^ ѓ^чищђ я& эT всњхъ непра'вдъ и^хъ ја%же
съгрњши'ша ми. и^ (млsтивъ бђдђ всMњ)8 непра'вдамъ иX, и^миже (эTстђпи'ша эT мене)9, и^
погордњша мно'ю. и^ бђдет# въ веселїе и^ въ
хва'лђ, и^ въ величїе всњмъ лю'демъ земля`. ја%же ё^слы'шатъ вс^я бл~готы, ја%же а^зъ творю.
и^ ё^бояTся и^ разгнњваюTся ѓ^ всXњ бл~готаX, и^ ѓ^
всеM мире, и^же аZ творю иM” Та'ко рече г~ь, е^ще ё^слы'шится в (семъ мњсте)10, е^мђже в^ы гл~ете, пђсто е^сть эT чл~къ и^ эT скота въ гра'дњхъ і^ё'динњхъ, и^ внњ і^ерsли'ма ѓ^пђстњвшихъ, понеже нњсть чл~ка н^и скота. гла'съ веселїя, и^ гла'съ ра'дости. глаs женя'щагося, и^
гла'съ невњстенъ” гла'съ гл~ющиX и^сповњда'итеся гв~и вседръжи'телю ја^ко бл~гъ г~ь, ја%ко в#
вњкъ млsть е^го. и^ принесђтъ да'ры [похваленїя]11 въ доM гн~ь, ја%ко възвращђ [вс^е]12 и^с#селе'нїе земля тоя` по пе'рьвомђ, рече г~ь” Та'ко гл~етъ
г~ь [си'лъ]13, е^ще` бђдетъ на се'мъ мњстњ
пђстњмъ, [и%мже нњсть чл~ка н^и скота`]14, (-)15
въ всXњ градXњ е^го ѓ^бителницъ, пастXђ поставля'ю^щь па'ствы, (а^) въ градXњ горныX, и^ въ
градXњ (по'льскиX)16, и^ въ градXњ наге'въ, и^ въ
земли` венїаминњ, и^ въ ѓ^крsтъныхъ і^ерsли'ма,
и^ въ гра'дњхъ і^ё'динњхъ, е^ще` поидђтъ ѓ%вца
къ рђцњ чтђщаго, гл~ет г~ь” [Се дн~їе грядTђ
рече г~ь, и^ въставлю сло'во (-)17 бл~го, е^же гл~ахъ
къ домђ і^и^л~евђ, и^ къ до'мђ і^ё^динђ. въ
(тњхъ дн~ехъ)18 и^ въ (то'и чаs)19, с#плоди'тися
повелю двDвђ пло'дђ пра'веDнђ, и^ сътворитъ
сђдъ и^ пра'вдђ на земли`. въ тњхъ дн~ехъ
спасенъ бђ'етъ (і^ё'да)20, (і^и^л~ь)21 пребђдеT въ наде'жди. и^ с^е е^сть и^мя, и%мже нарекђтъ и&, г~ь
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Глава 33
1 І вдруге було господнє слово до
Єремії, а він ще був зв’язаний у в’язничному рові, кажучи: 2 Так сказав
Господь, що робить землю і її простягає, щоб її випрямити. Господь –
Йому ім’я. 3 Закричи до Мене, і відповім тобі, і сповіщу тобі велике і сильне, що ти не знав! 4 Бо так сказав
Господь Бог ізраїльський про доми
цього міста і про доми юдиного царя,
які розібрані на оборони і на укріплення, 5 щоб протиставитися проти
халдеїв і наповнити його мертвими
людьми, яких Я побив у моєму гніві і
в моїй люті. І Я відвернув моє лице
від них за всі їхні злоби. 6 Ось Я наведу на них оздоровлення і лікуванням вилікую їх. І Я їм об’явлю, щоб
слухалися, і вилікую їх, і зроблю їм
мир і віру. 7 І Я поверну юдине відселення і єрусалимське відселення і
збудую їх, так як і раніше. 8 І очищу
їх від всіх їхніх неправедностей, якими вони згрішили проти мене, і буду
милосердним всім їхнім неправедностям, якими вони відступили від
Мене і погордили Мною. 9 І воно буде на радість, і на похвалу, і на величність всьому народові землі, які почують все добро, яке Я роблю. І злякаються, і розгніваються за всі добра
і за ввесь мир, який Я їм зроблю. 10
Так сказав Господь: Ще почується в
цьому місці, про яке ви кажете: Опустілим є від людей і від скотини, в
спустошених містах юдиних і поза
Єрусалимом. Тому що немає людини
ні скотини, 11 голосу радості і голосу
веселості, голосу того, що жениться,
і голосу невістки, голосу тих, що кажуть: Визнавайтеся Господеві Вседержителеві, бо добрий Господь, бо
навіки його милосердя! І принесуть
дари похвали до господнього дому,
бо поверну все відселення тієї землі,
так як було раніше, – сказав Господь.
12 Так говорить Господь сил: Ще буде в цьому пустинному місці, в якому
немає чоловіка ні скотини, в усіх його містах і помешканнях пастухом,
що провадить стада. 13 А в гірських
містах і в польових містах, і в містах
Наґева, і у Веніяминовій землі, і в
довкружних Єрусалиму, і в юдиних
містах ще підуть вівці під рукою
того, хто числить, – говорить Господь. 14 Ось ідуть дні, – сказав Господь, – і підніму добре слово, яке Я
сказав до ізраїльського дому і до юдиного дому. 15 В тих днях і в тому
часі накажу Давидові видати плід,
праведний плід. І він зробить суд і
справедливість на землі. 16 В тих
днях спасеться Юда, Ізраїль перебуватиме в надії. І це є ім’я, яким його
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назвуть: Наш праведний Господь! 17
Бо так сказав Господь: Не згине з Давида чоловік, що сидить на престолі
ізраїльського дому, 18 і з священиків,
і з левітів не згине з-перед мого лиця
чоловік, що приносить всепалення, і
освячення, і приношення за перемогу
на всі дні. 19 І було господнє слово
до Єремії, що казало: 20 Так говорить Господь: Як може порушеним
бути мій завіт з днем і мій завіт з
ніччю, щоб не було дня і ночі у свій
час, 21 і зможе порушеним бути мій
завіт з Давидом, моїм рабом, щоб не
було з нього сина, що царює на його
престолі, і левіти, і всященики – мої
раби. 22 Так як почисленими не можуть бути небесні звізди ані бути
виміряним морський пісок, так помножу насіння мого раба Давида і левітів, моїх слуг. 24 І було до мене
господнє слово, що казало: Хіба ти
не бачив, що сказали ці люди, кажучи: Два народи, яких полюбив Господь, є скинені, і погордили моїм народом задля цього, щоб більше не
був народ перед ними. 25 Так сказав
Господь: Як, отже, Я не поклав завіту
між днем і ніччю і закони небові і
землі, 26 тоді відкину насіння Якова і
Давида, мого раба, щоб не мати з його насіння князів, з насіння Авраамового і Яковового. Бо знову приведу
їхній поворот і їх помилую.

пра'ведныи на'шъ” Та'ко б^о рече г~ь, не погибнеT
эT дв~да мђжъ сњдя'и на прsтлњ до'мђ і^^и^л~ева.
и^ эT жрецъ [и^]22 эT левљ=товъ не поги'бнет#
мђжъ эT лица мое^го, приносяи всесоQженїе и^
(ѓ^сщ~ен#ная, и^ побњдная приношенїя)23 по вся`
дн~и” И$ бы'сть сло'во гн~е къ і^еремїи гл~я. та'ко
гл~етъ г~ь, мо'жетъ л^и прерђшитися завњтъ
мо'и съ дн~емъ, и^ завњт# мо'и съ нощїю, е^же
не бы'ти дн~ю и^ но'щи въ ча'съ свои. и^ завњтъ
мо'и бђдет# мощи` прерђшитися съ дв~домъ
рабоM мои^м#, е^же не бы'ти эT него` сн~ђ цр~ьствђ'ющђ на прsтлњ е^го, и^ левљ=ти и^ сщ~ен#ници раби` мои`. ја%коже сочтены бы'ти не могђтъ
(ѕвњзды)24 нбsныя, н^и и^змњренъ бы'ти пњсок#
мор#скїи. та'ко ё^мно'жђ сњмя (раба` мое^го дв~да)25, и^ левљ=ты слђже'бники моа`” И$ бы'сть сло'во
гн~е къ мнњ` гл~я, е^да` не ви'дњлъ е^си чт^о (рекоша лю'дїе сїи)26 гл~юще. дв^а наро'да иXже и^зволи г~ь (-)27 завержены сђть, и^ люDми мои'ми погор#дњша. сего ради ја%ко да не бђдеT ктомђ
нароD преD ними” Та'ко рече г~ь (не положихъ) л^и ё^бо
завњта межDђ дн~емъ и^ но'щїю, (и^) зако'новъ нб~ђ
и^ земли` (-)28. тогда` сњмя і^а'ковле, и^ двDа раба`
мое^го эTвръгђ. е^же не прїя'ти эT сњмене е^го
княѕеи сњмене а^врааMля, (-)29 і^ и^а'ковля. ја%ко
па'ки приведђ ѓ^бращенїе и^хъ, и^ поми'лђю я&]30”

Глава 34

Глvа, л~д” (*)1

1 Слово, що було до Єремії від
Господа, коли Навходоносор, вавилонський цар, і все його військо, і вся
земля його влади, і ввесь народ воювали проти Єрусалиму і проти всіх
юдиних міст, кажучи: 2 Так сказав
ізраїльський Господь Бог: Іди до Седекії, юдиного царя, і скажеш йому:
Так сказав Господь: Видаванням буде видане це місто в руки вавилонського царя. І він його захопить і його
спалить вогнем. 3 І ти не спасешся
від його руки, і схопленням будеш
схоплений, і будеш виданий в його
руки, і твої очі побачать його очі, і
твої уста поговорять з його устами, і
підеш до Вавилону. 4 Але, однак,
послухай господній голос, Седекіє,
юдиний царю. Так сказав Господь до
тебе: Не помреш від меча, 5 але помреш в мирі, і як оплакали твоїх батьків, які царювали перед тобою, оплачуть і тебе пане і горе – пане. І оплакуватимуть і тебе. Бо слово сказав Я,
– промовив Господь. 6 І сказав пророк Єремія до Седекії, юдиного царя,
всі ці слова в Єрусалимі. 7 І сила вавилонського царя воювала проти Єрусалиму і проти нерозбитих юдиних
міст Лахіса і Азика, бо вони з юдиних міст залишилися сильні міста.

ло'во е^же бы'сть къ і^еремїи эT г~а, (е^гда)2 (навходоносо'ръ)3 цр~ь вављ=лоньскь, и^
вс^и во'и е^го, и^ вся` земля` вла'сти е^го, [и^
вс^и лю'дїе]4 вое^ва'хђ на і^ерsли'ма, и^ на вся`
гра'ды і^ё'дины, гл~я” Та'ко рече г~ь [б~ъ і^и^л~евъ]5,
и^ди къ седекїи цр~ю і^ё'динђ, и^ речеши е^мђ.
тако рече г~ь, преда'нїемъ преда'сться (се'и граD)6
в рђцњ цр~я вављ=лоньска, и^ во'змеT и&& и^ пож#жеT и&
ѓ^гнеM. и^ т^ы не ё^цњлње^ши эT рђкђ е^го, и^ ја^тїеM и%мешися, и^ в рђцњ е^го даси'ся и^ ѓ'чи
твои` ѓ%чи е^го ё%%зрита, [и^ ё^ста твоа съ ё^сты е^го съгл~ютъ]7, и^ въ вављ=лонъ вни'деши.
н^о ѓ^баче слы'ши сло'во гн~е седекїя цр~ю і^ё'динъ”
Та'ко рече г~ь [к тебњ`, не ё%мреши эT меча`]8, н^о
въ ми'ре ё%мреши. и^ ја%коже ся сђть пла'кали
эTц~ъ твои^х# црsтвова'вшиX прежDе тебе, пла'чюTся
и^ тебе. [ЭO г~и, и^ лю'тњ г~и]9. [и^]10 въспла'чются (и^) тебе, ја%ко сло'во съгл~ахъ рече г~ь” И$
гл~а і^еремїа [пррoкъ]11 къ [седекїи цр~ю і^ё'динђ]12,
вс^я словеса` с^и въ і^ерsли'мњ. и^ си'ла цр~я вављ=лоньска вое^ва на і^ерsли'ма, и^ на гра'ды і^ё'дины
[нерасы'паныя]13, лахиs, и^ а'ѕика. ја%ко т^а ѓ^ста'ста во' градњхъ і^ё'динњхъ, гра'ды тве'рды”
Сло'во бы'вшее къ і^еремїи эT г~а, по сконча'нїи
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цр~я седекїя завњтъ къ лю'демъ [и^же въ
і^ерsли'мњ]14. *ја%ко позва'ти эTпђщенїе, ја%коже
и^спђстити комђждо рабъ свои^хъ и^ [-]15 рабђ`
свою`, жидови'на и^ жидовыню сво'бодь, ја%коже не
рабо'тати мђжђ [і^и^л~я]16. и^ ѓ^брати'шася вс^я
вельмо'жа и^ вс^и лю'дїе въстђпи'вшеи въ завњтъ, ја%коже пђстити комђждо ра'бъ свои, и^
комђждо рабђ` свою [свобоD, и^ ктомђ е^же не
владњти и%ми. сего ради послђшаша и^ пђстиша, и^ ѓ^брати'шася воспять. и^ въздръжа'ша па'ки рабы и^ рабы'ня своя, и%хже пђстиша
свобоD]17, и^ взя'ша (-)18 въ рабы` и^ рабы'ня” И$
бы'сть сло'во гн~е къ і^еремїи [эT г~а]19 гл~я. та'ко рече г~ь [б~ъ і^и^л~евъ]20, а%зъ завњщаX завњтъ
эTц~емъ ва'шиM, въ дн~ь вон#же и^зба'вихъ я& эT
земля е^гљ=петьски и^з до'мђ рабо'тна, гл~я. ја^ко скон#чае^тся, ѕ~ лњтъ, да пђсти'ши бра'та
свое^го жидови'на, и^же продан# е^сть тебњ. и^ да
дњ'лаеT т^и, ѕ~ лTњ, и^ да пђстиши (-)21 свобоD [эT
себе]22” и^ не послђша'ша мене [эTц~ы ва'ши]23, н^и
приклони'ша ё%ха свое^го. и^ [ѓ^братистеся в^ы]24
дне'сь, сътвори'ти пра'вая преD ѓ^чима мои'ма,
ја%коже позвати [комђждо проще'нїе]25 бли'жнемђ
свое^мђ. и^ сконча'ша завњтъ преD лицемъ моиM
въ домђ, и^дњже наречеся и^мя мое` в неM. и^
эTврати'стеся и^ ѓ^сквернисте [завTњ]26 мо'и, ја^коy
ѓ^брати'ти комђQдо ра'бъ свои и^ [-]27 рабђ свою`,
ја%же бњсте и^спђстили свобоD дш~ђ иX. [покори'сте я&]28 [ја%коже бы'ти]29 ва'мъ въ рабы` и^ въ
рабы'ня” Того ради си'це реq г~ь, в^ы не послђшасте мене` позвати проще'нїа [ко'ждо бра'тђ свое^мђ, и^ ко'ждо]30 бли'жнемђ свое^мђ. с^е а%зъ зовђ
проще'нїе ва'мъ на ме'чъ, и^ на смр~ть и^ на
глаD. и^ да'мъ в^ы на раZсыпа'нїе всMњ црsтвомъ
зе'мнымъ, и^ да'мъ мђжа престђпи'вшая завњтъ мо'и, (и^) не храня'щая (слове'съ) завњта
мое^го, к ниM же и^зво'лиша преD лицемъ моиM.
те'льца е^же сђть раз#сњкли на двњ` странњ`, [и^
ході'ша межDђ разDњ'леными е^го]31. кня'ѕи і^ё'дины, [и^ кн~ѕи і^ерsли'мли]32, и^ вельмо'жя и^ жерцы, и^ [вс^и]33 люd [земли, ходя'щая межDђ раздњленыM те'льцемъ]34. и^ да'мъ я& [въ рђки
врагоM и^хъ, и въ рђки и%щђщихъ дш~ђ иX]35. и
бђдђтъ трђпи иX ја%дь птицамъ нбsныM и^
ѕвњремъ зе'мнымъ” (-)36 Седекїю (же) цр~я [жидов#ска]37, и^ кня'ѕя е^го, да'мъ в рђцњ врагомъ
и^хъ, [и^ в рђкђ стрегђщихъ дш~и и^хъ]38. и^ [въ
рђкђ во'иска]39 цр~я вављ=лоньска, эTбњгающиX эT
ниX. се а^зъ съчиняю реq г~ь, и^ ѓ^бращђ я& въ
землю сїю, и^ повоююT на' ня, и^ во'змTђ ю& и^
пожгTђ ю& ѓ^гнеM, и^ гра'ды і^ё'дины, (-)40 даM я& в#
непрожDенїе эT жївђщиX”
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8 Слово, що було до Єремії від Господа, після того як завершив цар Седекія завіт з народом, що в Єрусалимі,
*щоб проголосити відпущення. 9
Щоб кожний відпустив своїх рабів, і
свою рабиню, жида і жидівку, свобідними, щоб не служили ізраїльському
чоловікові. 10 І повернулися всі вельможі і ввесь народ, що ввійшли в завіт, щоб відпустив кожний свого раба
і кожний свою рабиню на волю і щоб
більше ними не володіли. Задля цього послухалися і відпустили, і повернулися назад, і знову затримали своїх
рабів і рабинь, яких відпустили на волю, 11 і взяли за рабів і рабинь. 12 І було господнє слово до Єремії від Господа, кажучи: 13 Так сказав ізраїльський Господь Бог: Я заповів завіт з
вашими батьками в дні, в якому Я їх
викупив з єгипетської землі, з дому
рабства, кажучи: 14 Коли сповниться
шість літ, відпустиш свого брата – жида, який продасться тобі. І хай працює на тебе шість літ, і відпустиш вільним від себе. І не послухалися Мене ваші батьки, ані не нахилили свого вуха. 15 І ви сьогодні повернулися,
щоб зробити праведне перед моїми очима, щоб кожний проголосив прощення своєму ближньому, і ви сповнили завіт перед моїми очима в домі,
де названо, в ньому, моє ім’я. 16 І ви
відвернулися і опоганили мій завіт,
так що кожний повернув свого раба і
свою рабиню, яких душу ви відпустили на свободу. Ви їх впокорили, щоб
вони були вам рабами і рабинями. 17
Через це так сказав Господь: Ви Мене не послухалися, щоб проголосити
відпущення, кожний своєму братові і
кожний своєму ближньому. Ось Я
кличу вам прощення на меч, і на
смерть, і на голод, і дам вас на розсіяння всім царствам землі. 18 І дам мужів, що переступили мій завіт і не зберегли слів мого завіту, який же прийняли перед моїм лицем, як теля, яке
розрубали на дві частини. І ходили
між його розтесаними частинами 19
юдині князі, і єрусалимські князі, і
вельможі, і священики, і ввесь народ
землі, що ходили між ростесаним телям. 20 І дам їх в руки їхнім ворогам
і в руки тих, що шукають їхню душу,
і їхні трупи будуть їжею небесним
птахам і звірам землі. 21 Седекію ж,
жидівського царя, і їхніх князів дам в
руки їхніх ворогів і в руку тих, що
чигають на їхні душі, і в руку війська
вавилонського царя, тих, від яких вони втікають. 22 Ось Я заповідаю, –
говорить Господь, – і поверну їх до
цієї землі. І воюватимуть проти неї, і
заберуть її, і спалять її вогнем. І юдині міста, дам їх в спустошення від
тих, що живуть.

мой2. 21
мой5. 15
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Глава 35

вищ. 18
і 25
йон. 3

1 Слово, що було до Єремії від
Господа в днях Йоакима, Йосіїного
сина, юдиного царя, що казало: 2 Іди
до Рахавиного дому, і поклич їх, і
приведи їх до господнього дому, до
одного з дворів, і напоїш їх вином. 3
І я привів Єзонію, Єреміїного сина,
Хавасіїного сина, і його братів, і його
синів, і ввесь Рахавин дім. 4 І я ввів
їх до господнього дому, до дому
скарбу Ананіїних синів: Ґодоліїного
сина – божого сина, що є близько
княжого дому, що над домом Маасея,
Сееломового сина, який стереже
двір. 5 І я поставив перед ними збанок вина і чаші і сказав: Пийте. 6 І
вони сказали: Не питимемо вина, тому що Йонадав, Рихавів син, – наш
батько заповів нам, кажучи: Не пийте
вина, ви і ваші сини, на віки. 7 І не
збудуєте дім і не посієте насіння, і у
вас не буде виноградника, бо житимете в шатрах всі дні вашого життя,
щоб ви жили численні дні на землі,
на якій ви ходите. 8 І ми послухалися
слів Йонадава, нашого батька, щоб
не пити вина всі дні нашого життя,
ми, і наші жінки, і наші сини, і наші
дочки; 9 щоб не будувати домів, щоб
там мешкати. Виноградника ж, і
поля, і насіння в нас не було, 10 і ми
жили в шатрах, і послухалися, і зробили за всім, що нам заповів Йонадав, наш батько. 11 І сталося, що коли прийшов Навходоносор, вавилонський цар, на нашу землю, і ми сказали: Ввійшовши, ми ввійдемо до Єрусалиму від халдейського лиця і від
лиця сирійської сили, і ми тут поселилися. 12 І було господнє слово
до Єремії, кажучи: 13 Так говорить
Господь: Іди і скажи юдиному чоловікові і тим, що живуть в Єрусалимі:
Чи не приймете ви напоумлення, щоб
послухати мої слова? 14 Йоанадавові
сини, сина Рихава, дотрималися слова, яке той заповів своїм синам, щоб
не пити вино, і не пили. Я ж до вас
заговорив зранку і ввечері. І ви Мене
не послухали. 15 І Я посилав до вас
своїх рабів – пророків, кажучи: *Відверніться, кожний зі своєї поганої дороги, і кращими зробіть свої діла, і не
ходіть вслід за іншими богами, щоб
їм служити, і поселю вас на землі, яку Я дав вам і вашим батькам. І ви не
нахилили ваші вуха і не послухалися.
16 І Йоанадавові сини, сина Рихава,
зберегли заповідь свого батька, те,
що він їм заповів, а цей народ Мене
не послухав. 17 Через це так сказав
Господь: Ось Я наведу на Юду і на
всіх, що живуть в Єрусалимі, все зло,
яке Я висловив проти них. 18 Через
це, що Я говорив до них – і вони не
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Глvа, л~е” (*)1
ло'во бы'вшее къ і^еремїи эT г~а, въ дн~и
і^ѓ^а'кима [сн~а і^ѓ^сїина]2 цр~я і^ё'дина, гл~я”
И$ди въ до'мъ [раха'винъ]3 [и^ възови
я&]4, и^ ведї я& въ до'мъ гн~ь въ е^ді'нъ
эT дво'ровъ, и^ напои'ши я& виномъ. и^ приведо'хъ
(е^зонїю)5 сн~а і^еремїина, сн~а хавасїина и^ бра'тїю
е^го, и^ сн~ы е^го, и ве'сь дом# [раха'винъ]6. и^ въведохъ я& въ до'мъ гн~ь, въ хра'мъ и^мњнїя сн~~овъ
а^нанїинъ, сн~а годо'лїина чл~ка бж~їя. и^же е^сть
близъ до'мђ кня'жа, вы'ше до'мђ маа^сеѓ'ва, сн~а
(сеело'мля)7 стрегђщаго дво'ръ. и^ поста'вихъ (преD
ни'ми)8 кор#чагъ вина и^ ча'ша, и^ рекохъ пїите
(-)9” И$ реко'ша не пїемъ вина, ја%ко і^ѓ^надавъ сн~ъ
(рах'авль)10 эTц~ъ наj заповњ'да намъ рекїи. не
пїите вина` в^ы, и^ сн~ове ва'ши до' вњка. и^ храминъ не съградите`, и^ сњмене не сњите, и^ виногра'дъ да не бђдетъ ваM. н^о въ кђщахъ да
живете вс^я дн~и [живота`]11 ва'шего. да живете дн~и мно'ги на' земли, на неиже ходи'те в^ы
(-)12” и^ послђшахомъ словесе і^ѓ^нада'вля эTц~а на'шего. ја%коже не пи'ти вина вся` дн~и [живота]13 на'шего, м^^ы и^ же'ны на'ша, и^ сн~ове на'ши, и^ дще'ри на'ша. (-)14 ја%коже не съгражDати
храминъ жи'ти та'мо. (-)15 винограда (же) и^
нивы и^ сњмене не бы'сть на'мъ, и^ жихомъ въ
кђщахъ. и^ послђша'хоM и^ сътворихомъ по всемђ
е^ли'ко заповњда на'мъ і^ѓ^а^нада'въ эTц~ъ на'шъ.
И$ быs е^гда` прїиде (навходоносо'ръ)16 [цр~ь вављ=лоньскїи]17 на' землю (на'шђ), и^ рекохомъ, в#шеDше
да вни'демъ въ і^ерsлиM эT лица` [-]18 халдњ'иска,
и^ эT лица си'лы сљ=р#ски, и^ всели'хомся т^ђ” И$
бы'сть сло'во гн~е къ [і^еремїи]19 гл~я. та'ко гл~еT
г~ь, и^ди` и^ рцы чл~кђ і^ё'динђ, и^ живђщимъ въ
і^ерsли'мњ. е^да` не воспрїмете л^и наказа'нїа послђшати слове'съ мои^хъ. ё^ста'виша сло'во сн~ве і^ѓ^а^нада'вли сн~а (рахаvля)20, е^же заповњда [сн~омъ]21
свои^мъ, ја%коже не пи'ти вина` и^ не пи'ша. (-)22
а%з (же) гл~ахъ к# ва'м# заё%тра и^ (вечеръ)23, и^ не
послђшаста [мене]24. и^ посылахъ к ваM рабы`
своя` прoрки, гл~я” *ѓбрати'теся ко'ждо эT пђти` свое^го зла'го, и^ ё%н#ша сътвори'те [дњ'ла]25
своя, и^ не ходи'те въ слDњ бо'говъ и%нњхъ ја%ко
слђжи'ти и^мъ. и^ (вселю васъ)26 на' землю ю^же
да'хъ ва'мъ и^ эTц~емъ ва'шимъ, и^ не приклони'сте ё^шїю свое'ю и^ не послђша'сте” И$ ё^ста'виша сн~ове і^ѓ^а^нада'вли сн~а (раха'вля)27 за'повњдь эTц~а свое^го, [е^же заповњ'да и^мъ]28. а^ лю'дїе мои` не послђшаша мене`. Сего ра'ди си'це рече г~ь. се а^зъ наведђ на і^ё^дђ, и^ на вся` живђщаа въ і^ерsли'мњ вс^е зло`, е^же съгл~ах# на' ня. того
1228
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раd и^же гл~ахъ к ниM, [и не послђша'ша. възыва'хъ я&, и^ не эTвњща'ша [м^и]29. н^о до'мђ раха'влю рече` і^еремїя]30. (-)31 та'ко рече г~ь (б~ъ вседръжи'тель), е%льмаже послђшаша сн~ове і^ѓ^а^нада'вли [-]32 за'повњди эTц~а свое^го, твори'ти е^ли'ко заповњ'да и^мъ эTц~ъ иX. не ѓ^скђдњ'етъ мђжъ
эT сн~овъ і^ѓ^а^нада'вль сн~а (рахавля)33, стоя преD
лицемъ мои^мъ в^ся` дн~и земля`”

Глvа, л~ѕ” (*)1
[бы'сть]2 въ лњто д~ е і^ѓ^а^кимле, сн~а
і^ѓ^сїина цр~я і^ё'дина. бы'сть сло'во гн~е
[къ і^еремїи]3 гл~я” Возми` себњ` рого'зъ
кни'жныи, и^ въпиши вонь вс^я словеса`
ја%же съгл~ахъ к тебњ, на і^и^л~я и^ на і^ё'дђ, и^
на вся` страны`, эT негоже дн~е гл~авшђ м^и к
тебњ`. эT дн~и і^ѓ^сїи цр~я і^ё'дина и^ до сего
дн~е. негли` ё^слы'шитъ доM і^ё'доv вс^е ѕло`, е^же а^зъ
мы'шлю сътвори'ти и^мъ. да ся ѓ^братя'тъ
эT пђти` свое^го зла'го, и^ млsтивъ бђдђ непра'вдамъ и^хъ и^ грњхомъ иX” И$ возва` і^еремїа варђха сн~а нирїина, и вписа` [варђхъ]4 эT ё'стъ і^еремїинъ вс^я словеса` гн~я ја%же съгл~а к немђ, в
рогоZ кни'жныи. и^ заповњда і^еремїя варђхђ гл~я.
мене` стрегTђ и^ не могђ вни'ти въ доM гн~ь. [н^о
вни'ди т^ы]5 и^ почти` в рого'зњ сеM, [в не'мже написаl е^си эT ё'стъ моиX словеса` гн~я]6, въ ё%ши
люDстњ в домђ` гн~и въ дн~ь а^л#ка'нїя. и^ въ ё%ши всемђ (до'мђ) і^ё'динђ приходя'щиM эT граD
свои^х#, да почтеши иM. е^гда падетъ моли'тва
и^хъ преD лицеM гн~имъ, и^ ѓ^братяTся эT пђти
и^хъ зла'го” ЈА/ко вели'ка ја%рость и^ гнњвъ гн~ь,
и^же съгл~а на лю'ди сїа. и^ сътвори` варђхъ [сн~ъ
ни'рїинъ]7, по всемђ` е^ли'ко заповњда е^мђ і^еремїя [пррoк#]8, (почте)9 въ кни'гахъ словеса` гн~я
въ домђ` гн~и” И$ бы'сть въ [пятое лњто]10
[і^ѓ^аки'ма цр~я]11 [і^ё'дина]12, в# девя'тыи мsць.
заповњ'даша а^л#ка'нїе преD лицемъ гн~имъ всњмъ
лю'демъ въ і^ерsли'мњ, [и^ всемђ` мно'жествђ, е^же
сни'деся эT граD і^ё'динъ въ і^рsли'мъ]13. и^ почита'ше варђхъ въ кни'ѕњ словеса` і^еремїина въ
домђ` гн~и, в# домђ гамарїевњ сн~а сафа'ня
кни'гъчїя, въ дво'рњ вы'шнеM въ преDверїи враT
до'мђ гн~я но'ваго, въ ё%ши [всњхъ]14 лю'дїи” И$
слы'ша михе'я сн~ъ гамарїевъ сн~а сафа'ня, вс^я
словеса` гн~я эT кни'гъ. и^ сни'де въ до'мъ
цр~евъ, и^ въ до'мъ кни'жника. и^ с^е тђ вси`
кня'ѕи сњдя'хђ, е^лиса'ма книг#чїи, и^ далеа сн~ъ
[семелїевъ]15, (і^ѓ^а^наџа'н#)16 сн~ъ (а^хороv)`17 и^ гамарїя сн~ъ сафа'нь, и^ седекїа сн~ъ а^нанїи'нъ, и^ вс^и
кня'ѕи. и^ съвњсти иM михе'я вс^я словеса`, ја%же
слы'ша чтђща варђха въ ё%ши лю'демъ” И$ по1229
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послухались, Я закликав до них – і
мені не відповіли. Але до Рахавового
дому сказав Єремія: Так сказав Господь Бог Вседержитель: Тому що Йоанадавові сини послухалися заповіді
свого батька, робити все, що їм заповів їхній батько, 19 не забракне чоловіка з Йоанадавових синів, сина Рихава, що стоїть перед моїм лицем всі
дні землі.

Глава 36
1 І було в 4-му році Йоакима, Йосіїного сина, юдиного царя, було господнє слово до Єремії, кажучи: 2 Візьми собі листок книги і запиши на
ньому всі слова, які Я тобі сповістив
проти Ізраїля і проти Юди, і проти
всіх країн, від того дня, коли Я до
тебе заговорив, від днів Йосії, юдиного царя, і до цього дня. 3 Може почує юдин дім все зло, яке Я задумую
їм зробити, щоб відвернулися від
своєї злої дороги, і буду милосердним їхнім неправедностям і їхнім гріхам. 4 І Єремія закликав Варуха, Ниріїного сина. І Варух записав з Єреміїних уст всі господні слова, які сказав
до нього, на сторінку книги. 5 І Єремія заповів Варухові, кажучи: Мене
стережуть, і я не можу увійти до господнього дому. Але ввійди ти 6 і прочитай з цього листка, на якому ти написав з моїх уст господні слова, у вуха народу в господньому домі в дні
посту і у вуха всього юдиного дому,
що приходять зі своїх міст. Їм прочитаєш, 7 може впаде їхня молитва перед господнім лицем і звернуть з їхньої злої дороги. Бо велика лють і
господній гнів, які Він промовив проти цього народу. 8 І Варух, Ниріїн
син, зробив за всім, що йому заповів
пророк Єремія, він прочитав з книг
господні слова в господньому домі. 9
І сталося, що в п’ятому році Йоакима, юдиного царя, в дев’ятому місяці,
зібрали піст перед господнім лицем
всьому народові в Єрусалимі і всьому множеству, що зійшовся з юдиних
міст до Єрусалиму. 10 І Варух читав
в книзі Єреміїні слова в господньому
домі, в Ґамарієвому домі, Сафанового сина, – писаря, в горішньому дворі, в переддвер’ях брам нового господнього дому, у вуха всього народу.
11 І почув Міхея, Ґамарієвий син, Сафанового сина, всі господні слова з
книг, 12 і пішов до царського дому і
до дому писаря. І ось там сиділи всі
князі, писар Елисама, і Далея, Семеліїв син, Йоанатан, Ахорів син, і Ґамарія, Сафанів син, і Седекія, Ананієвий син, і всі князі. 13 І Міхея сповістив їм всі слова, які почув, як читав Варух до вух народу. 14 І всі кня-
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зі послали до Варуха, Ниріїного сина,
Юдеїна, Натаниїлового сина, Семеліїного сина, Хусіїного сина, кажучи:
Книги, які ти читаєш до вух народу,
візьми їх до своїх рук і ходи. І взяв
Варух, Ниріїн син, книги у свої руки
і пішов до них. 15 І сказали йому:
Знову прочитай до наших вух. І
прочитав Варух до їхніх вух. 16 І
сталося, що як почули всі слова, порадилися кожний зі своїм ближнім і
сказали Варухові: Сповіщаючи ми
сповістимо цареві всі ці слова. 17 І
вони запитали Варуха, кажучи: Звідки написав ти всі ці слова? 18 І
сказав Варух: З Єреміїних уст; він
мені сповістив всі ці слова, я ж
записав до книги. 19 І сказали князі
Варухові: Пішовши сховайся ти і
Єремія, і хай чоловік не взнає де ви є.
20 І вони ввійшли до царя до двору,
дали книги зберігати в Елисамовім
домі, писаря, і сповістили цареві всі
слова. 21 І послав цар Юдеїна взяти
книги, і той взяв їх з Елисамового
дому. І прочитав Юдеїн до царевих
вух і до вух всіх князів, що стояли
довкруги царя. 22 Цар же сидів у
зимовому домі, в дев’ятому місяці. І
перед
ним
поставленим
було
вогнище з вогнем. 23 І сталося, що як
Юдеїн читав третій і четвертий ряд,
той відрізав їх бритвою писаря і кидав до вогню на вогнищі, аж доки не
спалено ввесь листок у вогні на вогнищі. 24 І вони не жахнулися і не роздерли своєї одежі, цар і всі його слуги, що слухали всі ці слова. 25 Еннатан же, і Далея, і Ґамарія, і Ґодолія
говорили цареві, щоб не спалювати
листок, і він їх не послухав. 26 І цар
заповів Єремеїлові, Амалеховому синові, і Сареєві, Есрилевому синові, і
Селемієві, Авдаєвому синові, щоб
схопили Варуха, писаря, і пророка
Єремію. Але їх сховав Господь. 27 І
було господнє слово до Єремії після
того, як цар спалив листок і всі слова,
які Варух записав з Єреміїних уст,
кажучи: 28 Знову візьми інший звій і
запиши всі слова, що були в звої, які
спалив цар Йоаким. 29 І скажеш до
Йоакима: Так сказав Господь: Ти
спалив ці книги, кажучи: Чому ти на
них записав? Кажучи: Входячи ввійде вавилонський цар і знищить цю
землю, і вигубить з неї людей і скотину. 30 Через це так сказав Господь
проти Йоакима, юдиного царя: Не
буде в нього того, хто сидить на Давидовому престолі. І буде його мертве тіло кинутим в спеці дня і на морозі ночі. 31 І Я навідаюся до нього, і
до його роду, і до його слуг, і наведу
на них і на тих, що живуть в Єрусалимі, і на юдину землю все зло, яке Я
промовив проти них, і вони не послу-
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сла'ша вс^и кня'ѕи къ варђхђ сн~ђ ни'рїинђ, [і^ё^де'ина]18 сн~а наџанїина, сн~а [семелїина]19, сн~а
хђсїина, гл~юще. кни'ги ја%же почита'е^ши [-]20
въ ё%ши лю'демъ, возми я& въ рђ'кђ свою и^
прїиди. и^ взя` варђхъ [сн~ъ нирїинъ]21 кни'ги
[в рђкђ своею]22, и^ сни'де к ниM” и^ реко'ша е^мђ,
паки почти` въ ё^ши наши. и^ почте варXђ [въ
ё%ши и^х#]23. и^ быs ја^ко слы'шаша вс^я словеса`,
совњщашаs ко'ждо къ бли'жнемђ свое^мђ, и^
рњша [варђхђ]24. възвњстя'ще възвњстиM цр~ю
вся словеса` с^и” и^ (въпрашаша варђха)25 гл~юще,
эTкђдђ е^си въписаl вс^я словеса с^и. и^ реq варXђ эT
ё'стъ [і^еремїинъ]26. и^сповњ'да м^и [-]27 вс^я
словеса` с^и, (а%з же)28 писа'хъ въ кни'ги” И$ реко'ша
[кня'ѕи]29 варђхђ, шеD съкры'ися т^ы і^ и^еремїа,
[и^]30 чл~къ да не ё^вњсть гдњ` в^ы (е^ста). и^
внидо'ша къ цр~ю въ дворъ. (-)31 кни'гиy в#даша
снабдњти в# домђ` е^лисама'ни [книг#чїа]32. и^
совњсти'ша цр~ю вс^я словеса`. и^ посла` цр~ь (і^ё^де'ина)33 в#зяти кни'ги. и^ взя я& эT домђ` е^лисама'ня. и^ почте (і^ё^де'инъ)34 въ ё'ши цр~евы, и^
въ ё%ши всњхъ кня'ѕь стоащихъ ё^ цр~я. (-)35
цр~ь (же) сњдя'ше въ храмњ зи'мнMњ, [въ девя'тыи мsць]36. и^ (поста'влено б^њ преD ни'мъ ѓ%гнище со ѓ%гнемъ)37” И$ быs чтђщђ (і^ё^де'инђ)38,
тре'тїи рядъ и четвертыи, раз#дробї я& бри'твою книг#чїя, и^ възмета'ше на ѓ^гненое ѓ%гнище. до'ндеже сконча'ся ве'сь рого'зъ на ѓ%гненомъ
ѓ%гнищи” И$ не ё^жасо'шася и^ не растер#заша
ризъ свои^хъ, цр~ь и^ [вс^и]39 ѓ%троцы е^го слы'шавшїи вс^я словеса` с^и. (-)40 (е^н#наџан# же)41 и^ [далеа]42, и^ гамарїа', (и^ годолїа), гл~аша цр~ю, ја%коже
не сожещи рого'за. (и^ не послђша и^хъ)43” И$ повелњ цр~ь і^е^ремеи'лю сн~ђ (а^мале'ховђ)44, і^ сарае^ви сн~ђ
е%зрилевђ, [и^ селемїю сн~ђ а^вда'евђ]45. да и^зымђт#
варђ'ха [книг#чїя]46, і^ и^еремїю [пррoка]47. н^о съкры я& [г~ь]48” И$ бысть сло'во гн~е къ і^еремїи потомъ ја%ко сож#же цр~ь рого'зъ, [и^]49 вс^я словеса`
ја%же въписа` варђхъ эT ё'стъ і^еремїинъ гл~я.
паки возми` рого'зъ дрђгїи, и^ въпиши вс^я словеса` сђща'я в рого'зњ, и^же соQже цр~ь і^ѓ^а^киM” И [къ
і^ѓ^а^кимови]50 рече'ши. та'ко рече г~ь, т^ы сож#же
сїя кни'ги, гл~я, почто` въписа в ня`, гл~я въходя` вни'детъ цр~ь вављ=лоньскь, и^ потребитъ
зе'млю сїю, и^ потребиT с не'я чл~ки и^ ско'тъ”
Того ра'ди си'це реq г~ь на і^ѓ^а^ки'ма цр~я і^ё'дина,
не бђдеT е^мђ сњдя'щаго на столњ двд~вњ. и^
(бђдетъ тњ'ло е^го мр~твое)51 поврьжено на знои`
де'ньнњмъ, и^ на мра'зњ но'щнњмъ. и^ посњщђ
на'нь, и^ на рожDенїе е^го и^ на ѓтроки е^го. и^
наведђ на' ня (и^ на живђщ'ая въ і^ерsли'мњ, и^
на' землю і^ё'динђ вс^е зло`. е^же съгл~ахъ на' ня)
1230
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и^ не послђшаша” И$ взя` варђх# рогоZ дрђгїи, и^
в#писа` вонь эT ё%стъ і^е^ремїинъ вс^я словеса`
кни'гъ ја%же соQже і^ѓ^а^ки'мъ, и^ е^ще` приложи'шася
е^мђ словеса` множа'иша неже (пр'ьвњи)52”
д~ црs к~д
в~ параl л~ѕ

Глvа, л~з” (*)1
црsтвова* седекїя сн~ъ і^ѓ^сїиn въ [і^ехонїи
мњсто сн~а]2 і^ѓ^а^ки'мова, е^гоже поста'ви
нанав#ходоносоръ [цр~ь вављ=лонъскїи]3, црsтвовати въ і^ё^де'и. и^ не послђша тои
ни ѓ'троцы е^го, ни лю'дїе земля` словесъ гн~ь,
ја%же гл~а в рђцњ і^еремїинњ” И$ посла` цр~ь седекїя
[і^ѓ^а^хас#са]4 сн~а (сел#мїина)5, и^ софо'нїя сн~а мас#сеа
жрьца, къ і^еремїи [пррoкђ]6, гл~я, моли` за ны
къ гв~и. (І$еремїя же про'стъ проиде)7 средъ
гра'дA (-)8 не въведо'ша (б^о) е^го въ храмъ темни'чныи. и^ си'ла фараѓ'ня и^зыиде и^зъ е^гљ==пта.
и^ слы'шавше халде'и [ѓ^бле'гшен і^ерsлимъ]9 слђхъ
и^хъ, (-)10 эTстђпи'ша эT і^ерsлима” И бысть слово гн~е къ і^еремїи гл~я. та'ко рече г~ь [б~ъ і^и^л~евъ]11, та'ко [р#цњте]12 цр~ю і^ё'динђ посла'вшемђ [ва'съ]13 къ [мнњ]14 въпроси'ти мя. с^е си'ла
фараѓ'ня и^зшеDшїа вамъ на пощъ, ѓ^братя'тся па'ки до земля е^гљпет#ски. и^ въз#вратя'тся халде'и, и^ вою'ютъ на градъ се'и и^ во'змђтъ и& и^ пожгђтъ и& ѓ^гнем#. ја%ко та'ко рче
г~ь, не прелща'ите дш~ь свои^хъ гл~юще, эTходя'ще эTи'дђтъ эT насъ хал#деи, ја%ко не эTи'дђт#. и^ а'ще побїете всю си'лђ халдњискђ, воюющихъ на вы. и^ ѓ^ста'нђтъ нњціи ја^звени
кождо на мњсте свое^мъ, (и^ въста'вше)15 пож#гђтъ градъ (-)16 ѓ^гнеM” И$ бысть ја^ко взыиде
си'ла хал#деиска эT і^ерsлима, эT лица си'лы фараѓ'ня. и^зы'иде і^еремїя и^зъ і^ерsлима, и^ти` в землю венїами'ню. (и^ раздњли)17 та'мо (и^мњнїе
преD гражDа'ны)18. ја%коже бы'ти е^мђ (та'мо) въ
вра'техъ венїаминXњ. и^ (бысть въ среди людїи) т^ђ чл~къ, ё' него же ѓ^бита` і^ар^ ђїа сн~ъ
селемїин# сн~а а^нанїина. и^ взя` і^е^ремїю гл~я, къ
халдеемъ ты` бњжи'ши. и^ рече (і^еремїа)19, лжа`,
н^и, не къ хаlдїемъ аZ бњжђ, и^ не послђша е^го.
и^ взя` [и^а^рђїа]20 і^еремїю, и^ приведе и& къ кн~ѕеM”
и^ разгнњвашася кн~ѕи на і^еремїю и^ би'ша и&, и^
посла'ша и& в# домъ і^ѓ^наџа'нь кни'гочїя, ја%ко
того сътвори'шA наD хра'момъ темни'чнымъ. и^
прїиде і^еремїя въ хра'мъ ровныи и^ в# херреT, и^
сњде т^ђ дн~и мно'ги” И$ посла седекїя и^ призва
и&, и^ въпраша и& цр~ь ѓ^таи (-)21, а^ще е^сть сло'во
эT г~а. и^ рече [е^мђ]22, е^сть. [и^ рече]23, в рђцњ
цр~я вављлонска предаси'ся. и^ рече і^еремїя цр~ю,
чимъ преѓ^бидихъ т^я и^ ѓ'троки твоя и^ люди сїя, ја^ко ты` вдае'ши м^я въ хра'мъ тем1231
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хали. 32 І взяв Варух інший звій, і на
ньому записав з Єреміїних уст всі
слова книг, які спалив Йоакім. І ще
додали до нього більше слів від попередніх.

Глава 37
1 І *зацарював Седекія, Йосіїн син,
замість Єхонії, Йоакимового сина, якого поставив Нанавходоносор, вавилонський цар, щоб царювати в Юдеї.
2 І не послухав він, ані його слуги, ані народ землі господніх слів, які сказав Єреміїною рукою. 3 І цар Седекія
послав Йоахасса, Сєлміїнового сина,
і Софонію, Массеєвого сина, священика, до пророка Єремії, кажучи: Помолися за нас до Господа. 4 Єремія ж
пішов просто крізь середину міста,
бо його не вкинули до в’язничного
дому, 5 і фараонова сила вийшла з Єгипту. І почули халдеї, які облягли Єрусалим, чутку про них, і вони відступили від Єрусалиму. 6 І було господнє слово до Єремії, що казало: 7
Так сказав ізраїльський Господь Бог:
Так скажіть юдиновому цареві, що
вас до Мене послав, щоб Мене запитати: Ось фараонова сила, що вийшла
вам на допомогу, знову повернеться
до єгипетської землі, 8 і повернуться
халдеї, і воюватимуть проти цього
міста, і його захоплять, і його спалять
вогнем. 9 Бо так сказав Господь: Не
обманюйте своїх душ, кажучи: Відходячи відійдуть від нас халдеї, бо не
відійдуть. 10 І якщо поб’єте всю халдейську силу, що воює проти вас, і
залишаться деякі ранені, кожний на
своєму місці, і вставши вони спалять
місто вогнем. 11 І сталося, що коли
пішла халдейська сила від Єрусалиму, від лиця фараонової сили, 12 вийшов Єремія з Єрусалиму, щоб піти до
Веніяминової землі, і розділив там
маєток перед громадянами. 13 Як же
він був там у Веніяминовій брамі, і
був там посеред народу чоловік, у якого ж жив – Яруя, Селеміїн син, Ананіїнового сина. І він взяв Єремію,
кажучи: Ти втікаєш до халдеїв. 14 І
сказав Єремія: Брехня. Ні, я не втікаю до халдеїв. І він не послухав його, і схопив Яруя Єремію і привів його до князів. 15 І князі розгнівалися
на Єремію, і побили його, і послали
його до дому Йонатана – писаря, бо
цього поставили над в’язничним домом. 16 І прийшов Єремія до дому ями і до херрет. І там сидів багато
днів. 17 І Седекія послав і покликав
його, і запитав його цар потайки, чи є
слово від Господа. І той сказав йому:
Є. І сказав: Будеш виданий в руки вавилонського царя. 18 І сказав Єремія
цареві: Чим образив я тебе і твоїх ра-
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бів, і цей народ, що ти мене даєш до
в’язничного дому? 19 Та де є ваші
пророки, які вам пророкували і говорили, що не прийде вавилонський цар
проти вас і проти цієї землі? 20 Тепер
же послухай, благаю тебе, мій пане
царю, щоб упало твоє милосердя
перед моїм лицем, і не посилай мене
знову до дому Йонатана – писаря,
щоб я там не помер. 21 І цар наказав,
і вкинули його до в’язничного двору.
І давали йому один хліб на день зізовні ті, що печуть, без вареного, аж
доки не забракло хлібів у місті. І Єремія сидів у в’язничному дворі.

Глава 38

вищ. 21

1 І почув Сафотей, Натанів син, і
Ґодолія, Наасхорів син, і Йоахал,
Селміїн син, і Фассур, Мелхіїв син,
слова, які Єремія промовив до всього
народу, кажучи: 2 *Так сказав Господь: Хто сидить в цьому місті, помре від меча, і від голоду, і мору. Хто
ж вийде до халдеїв, житиме, і його
душа буде як знахідка, і житиме. 3 Бо
так сказав Господь: Виданням буде
виданим це місто в руки сили халдейського царя, і він його захопить. 4
І сказали цареві: Хай помре той чоловік, бо він ослаблює руки чоловіків-бійців, що залишилися в місті, і
руки всього народу, говорячи до них
за цими словами. Бо цей чоловік не
сповіщає народові мир, але зло. 5 І
сказав цар Седекія: Ось він у ваших
руках, – бо цар не мав сили проти
них. 6 І взяли Єремію і вкинули його
в яму Мелхія, Амалехового сина, яка
була у в’язничному дворі, і спустили
його шнурами в яму, в ямі ж не було
води, але болото, і Єремія був у
болоті. 7 І почув Авдемелех, мурин, і
він був у царському дворі, що вкинули Єремію до ями, а цар в тому
часі сидів у Веніяминовій брамі. 8 І
вийшов Авдемелех з царського дому
і сказав до царя, мовлячи: 9 Мій пане, царю, ти вчинив зло, що ти наказав вбити цього чоловіка лицем голоду, бо немає більше хліба в місті. 10 І
цар заповів Авдемелехові, кажучи:
Візьми з собою звідси тридцять чоловік і витягни Єремію з ями, щоб він
не помер. 11 І Авдемелех взяв чоловіків і прийшов в дім царя в підземелля, і взяв звідти старе лахміття і
старі шнури, і скинув їх до Єремії до
ями, 12 і сказав до нього: Підложи це
під шнури. І зробив так Єремія. 13 І
витягнули його шнурами, і забрали
його з ями. І Єремія сидів у в’язничному дворі. 14 І послав цар, і покликав до себе Єремію до Асаласиїлового дому, що в господньому домі. І
сказав йому цар: Я тебе запитаю одне
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ни'чныи. т^о гдњ сђть пррoци ва'ши прорица'вшеи вамъ [и^]24 гл~ющеи, ја%ко не прїидеTT цр~ь вављлонъскъ [на васъ и^]25 на зе'млю сїю. (-)26
нн~њ (же) [послђшаи молю ти ся]27 г~и [мои]28
цр~ю, да падетъ млsть (твоа преD лицемъ мои^мъ)29. и^ не посыла'и мя паки до до'мђ и^ѓ^наџа'ня книгочїя да не ё^мрђ та'мо. и^ повелњ
цр~ь, и^ въвергоша и& въ хра'мъ темни'чныи. и^
дая'хђ е^мђ хлњбъ е^ді'нъ на дн~ь и^з#внђ, и^же
работаю'тъ, (кромњ варе'нїя). дондеже сконча'шася хлњби и^з# гра'да, и^ сњде і^еремїя въ дворњ` темни'чнемъ”

Глvа, л~и” (*)1
слы'ша сафотеи сн~ъ [наџаn]2 и^ годолїя
сн~ъ (наа^схо'ровъ)3, і и^ѓ^а^ха'лъ сн~ъ (селмїинъ)4, (и^ фас#сђръ сн~ъ мелхїевъ,) словеса`
ја%же і^еремїя гл~а къ всњмъ лю'деM гл~я”
*Та'ко реq г~ь, сњдя'и въ градњ семъ ёмретъ мечеM
и^ гла'домъ [и^ моромъ]5. (-)6 и^сходя'и (же) къ
хал#дњемъ, живи'тся. и^ бђдет# дш~а е^го на
ѓ^брњте'нїе и^ живи'тся. ја^ко та'ко рече г~ь. преда'нїемъ предасться гра'дъ се'и в рђцњ си'лы
цр~я (халдеиска)7, и^ во'зметъ и&” И$ реко'ша цр~ю, да
ё'мретъ чл~къ тои. ја%ко сеи раслабля'етъ рђцњ мђжїи боря'щихъ ѓ^ста'вшихъ въ градњ, и^
рђцњ всњхъ людїи, гл~я к нимъ по словесемъ
си'мъ. ја%ко чл~къ сеи не проповњдаетъ [лю'демъ
(-)8 мира]9, н^о ѕл^о. и^ рече цр~ь [седекїя]10, се` тои в
рђкђ ва'шею, ја%ко не можа'ше цр~ь проти'вђ и^мъ. [и^
взя'ша і^еремїю]11, и^ въвергоша и& въ ровъ мелхїинъ сн~а (а^мале'хова)12, и^же бяше въ дворњ`
теMничнемъ и^ въвњсиша и& [ю'жи]13 в ровъ, (-)14
в ровњ (же) не бя'ше воды` н^о ти'на, и^ бя'ше в#
ти'нњ (і^еремїя)” И$ слы'ша а^в#демелеX мђринъ, и^
то'иже (бњше) въ дворњ` цр~еви, ја^ко въверго'ша
і^еремїю в ровъ. (-)15 цр~ь (же) (в# тои ча'съ) [сњдя'ше]16 въ вра' техъ венїами'нњхъ. і^ и^зы'иде
[а^в#демеле'хъ]17 [эT домђ цр~ева]18, и^ рече къ цр~ю
(гл~я)19. [г~и [мои]20 цр~ю]21 ѕл^о сътвори, ја%ко
ё^би'ти повелњ чл~ка сего эT лица` гладђ, ја^^ко
нњсть [-]22 хлњба въ гра'дњ (к#семђ). и^ повелњ
цр~ь а^в#демелехђ гл~я, пои^ми` [съ собо'ю]23 эTсю'дђ
придесять мђжь, і^ и^з#влеци (і^еремїю) и^з рова
да не ё'мретъ. и^ поя'ть а^в#демеле'хъ мђжа, и^
прїиде въ дом# цр~ев поDзем#ныи. и^ взя` эTтђдђ
ветхи по'рты, и^ ветха ё'жа, и^ въверже я& къ
і^еремїи в ровъ. и^ рече (к немђ), (положи` сїя)24
поD ё'жи. и^ сътвори і^еремїя сице. і^ и^звлеко'ша
и& ё'жи, і^ и^зя'ша и& эT ро'ва. и^ сњде і^еремїя въ
дворњ` темни'чнемъ” И$ посла` цр~ь и^ възва` (к#
себњ і^еремїю)25 в домъ (а^саласїиль)26, и^же в# до1232
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мђ гн~и. и^ рече е^мђ цр~ь, въпраша'ю тя словесе
(е^дїного), и^ не ё^таи` эT ммене словесе`. и^ рече
і^еремїя цр~ю, а^ще повњмъ т^и, т^о не смр~тїю
л^и ё^мори'ши мя. и^ а^ще съвњща'ю ти, т^о не
послђшаеши мене. и^ кля'ся е^мђ цр~ь гл~я,
жи'въ г~ь, и^же сътвори` намъ дш~ђ сїю ја%ко не
ё^бїю тя. ни предамъ (-)27 в рђцњ чл~къ сихъ
(стрегђщихъ т^я, на смр~ть). и^ рече [-]28 і^ремїя тако рече г~ь. а^ще и^зыидыи и^зы'идеши
къ вое^во'дамъ цр~я вављ=лон#ска, жива` бђдетъ дш~а
твоя. и^ гра'дъ сеи не пожже'тся ѓ^гнемъ, и^
жи'въ бђдеши т^ы, и^ до'мъ тво'и. [а^ще л^и]29 не и^зы'идеши [къ княѕемъ цр~я вављ=лонъска]30, преда'сться гра'дъ сеи в рђцњ халде'истњ. и^ пожгђтъ и& ѓ^гнемъ, и^ ты` не ё^цњлњ'еши” И$ рече
цр~ь і^еремїи, а^зъ слово и'маM эT жидо'въ бњжа'вшихъ въ хал#дея, не преда'ти м^я в рђцњ и^хъ, и^
кляли' ми ся сђть. и^ рече і^еремїя, не предадя'тъ тебе. послђшаи [ё^бо]31 словесе гн~я е^же
а^зъ гл~ю тебњ, и^ ё'не (ти бђдетъ)32, и^ жива`
бђдетъ дш~а твоя. и^ а'ще не хо'щеши т^ы
и^зыити`. се` слово е^же сказа мн^њ г~ь и^ се вся`
же'ны ѓ^ста'вленыя в# домђ цр~я і^ё'дина, и^зведђтся къ кня'ѕемъ цр~я вављ=лоnска. (-)33 тїи
(же) гл~хђ, прельсти'ша т^я, и^ премогоша т^я
мђжи ми'рницы твои`. и^ възмогTђ преlще'нїемъ
но'ѕњ свои` эTврати'ти эT тебе. и^ же'ны твоя
и^ ча'да твоя и^зведђтъ къ хал#дњемъ, и^ ты`
не ё^цњлњ'еши. ја%ко рђко'ю (и^мешися цр~я вављ=лонъска)34, и^ гра'дъ сеи пож#же'тся” И$ реq е^мђ цр~ь,
чл~къ да не ё^вњсть словесъ сиX, да не ё'мреши
т^ы. и^ а^ще слы'шаT кн~ѕи ја%ко гл~аX с тобо'ю. и^
прїидTђ (-)35 и^ рекђтъ т^и, (чт^о гл~а к тебњ цр~ь,
повњжDь наM)2 (и^) не ё^таи эT на'съ и^ не ё^бїеM тебе. и^
что гл~а к тебњ цр~ь да речеши иM, помещђ а^зъ
ми'лованїе мое преD лицемъ цр~евомъ, ја^ко да не
въз#вратитъ мене в## до'мъ і^ѓ^а^наџа'нь ё^мрњти
та'мо” И$ прїидо'ша вси` кня'зи къ і^еремїи, и^
въпраша'ша и&. и^ повњда` и^мъ по всњм# словесемъ си'мъ, ја%%же заповњда е^мђ цр~ь. и^ ё^мол#кнђша ја%ко нsњ слы'шано сло'во гн~е. и^ сњде і^еремїя въ дворњ` темни'чнеM, дондеже в#зя'ша і^ерsлиM”
д~ црs к~е
ниQ н~в

Глvа, л~џ” (*)1
бы'сть* въ девя'тое лњто седекїя цр~я
і^ё'дина, въ мsць і~. прїиде (нав#ходоносо'ръ)2 цр~ь вављ=лон#скъ, и^ вся` си'ла его на
і^ерsлимъ, и^ вое^вахђ на'нь. и^ въ пер#военадесяте лњто седекїя, въ мsць четвер#тыи
(пятыи дн~ь)3 мsца расы'пася градъ. и^ в#нидо'ша вси` кн~ѕи цр~я вављлоnска, и^ сидњша въ
вра'техъ среднихъ. (ни'ргелъ, сараса'ръ)4, [сама1233
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слово. І не скрий від мене слова. 15 І
сказав Єремія цареві: Якщо тобі сповіщу, то чи не вб’єш мене смертю? І
якщо тобі радитиму, то мене не послухаєш. 16 І поклявся йому цар,
кажучи: Живий Господь, який нам
створив цю душу, що не вб’ю тебе
ані не видам в руки цих людей, що на
тебе чатують на смерть. 17 І сказав
Єремія: Так сказав Господь: Якщо
виходячи вийдеш до воєвод вавилонського царя, живою буде твоя душа і
це місто не буде спалене вогнем, і
житимеш ти і твій дім. 18 Якщо ж не
вийдеш до князів вавилонського царя, це місто буде видане в халдейські
руки, і його спалять вогнем, і ти не
спасешся. 19 І сказав цар Єремії: Я
маю слово від жидів, що втекли до
халдеїв, не видати себе в їхні руки, і
мені поклялися. 20 І сказав Єремія:
Не видадуть тебе. Отже, послухай
господнє слово, яке я тобі говорю, і
тобі буде краще, і живою буде твоя
душа. 21 І якщо ти не бажаєш вийти,
це є слово, яке сказав мені Господь:
22 І ось всі жінки, які залишилися в
домі юдиного царя, будуть виведені
до князів вавилонського царя. Вони
ж говорили: Обманули тебе і перемогли тебе твої мирні мужі. І скріпляться вони обманою відвернути від
тебе свої ноги, 23 і виведуть до халдеїв твоїх жінок і твоїх дітей, і ти не
спасешся, бо будеш схоплений рукою вавилонського царя, і це місто
буде спалене. 24 І сказав йому цар:
Хай не дізнається людина про ці слова, щоб ти не помер. 25 І якщо почують князі, що я говорив з тобою, і
прийдуть, і скажуть тобі: Що сказав
до тебе цар? Сповісти нам і не скрий
від нас, і не вб’ємо тебе. І що сказав
до тебе цар? 26 І скажеш їм: Я кидаю
моє милосердя перед царським лицем, щоб не повернув мене до Йоанатанового дому, там умерти. 27 І
прийшли всі князі до Єремії, і запитали його, і він їм сповістив за всіма
цими словами, які йому заповів цар. І
вони замовкли, бо не почулося господне слово. 28 І Єремія сидів у в’язничному дворі, аж доки не взяли Єрусалим.

Глава 39
1 І *сталося, що в дев’ятому році
Седекії, юдиного царя, в 10-му місяці
прибув Навуходоносор, вавилонський цар, і вся його сила проти Єрусалиму, і воювали проти нього. 2 І в
одинадцятому році Седекії, в четвертому місяці, п’ятого дня місяця, розбито місто. 3 І ввійшли всі князі вавилонського царя і сіли у середній
брамі: Нирґел, Сарасар Самаґад, і На-
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вухасар, і Навусарис, і Наґарґас, і Насер, Равамаґ, і осталі воєводи вавилонського царя. 4 І коли їх побачив
Седекія, юдин цар, і всі військові мужі, вони втекли і вийшли вночі з міста по дорозі царської огорожі і крізь
браму, що була між двома стінами, і
вийшли на дорогу пустині. 5 І гналися за ними халдійські вояки, і наздогнали Седекію на полі пустині Єрихон, і, схопивши, привели до Навходоносора, вавилонського царя, до Ревлата, що є в землі Емат. І промовив
до нього вироки. 6 І вавилонський
цар вбив Седекіїних синів в Ревлаті
перед його очима, і всіх юдиних
вельмож побив вавилонський цар. 7
Очі ж Седекії він вибрав і закував його в кайдани, щоб піти до Вавилону.
8 А царський дім і доми всіх людей
халдеї спалили вогнем і розбили єрусалимський мур. 9 І останок народу,
що залишився в місті, і втікачів, які
до нього втекли, і рештки народу, що
залишилися, переселив Навузардан,
воєвода війська, до Вавилону; 10 і
бідних людей, що не мали нічого, не
взяв в полон Навузардан, воєвода вояків, у юдиній землі. І він дав їм
виноградники і колодязі в тому дні.
11 І Навходоносор, вавилонський
цар, заповів про пророка Єремію Навузарданові, воєводі війська, і сказав:
12 Забери його, і поклади на нього
твої очі, і ніякого зла йому не зроби,
але так як він забажає, так йому зроби. 13 Задля цього послав Навузардан, воєвода війська, Анаву, і Сесвана, і Равсакеса, і Нирґела, і Насера, і
Равамаґа, та інших воєвод вавилонського царя. 14 І послали, і взяли Єремію з в’язничного двору, і дали його
до Ґодолії, Ахикамового сина, Сафанового сина, і вивели його, і він сів
серед народу. 15 І було до Єремії господнє слово у в’язничному дворі, що
казало: 16 Іди і промов до Авдемелеха, мурина, кажучи: Так сказав ізраїльський Господь Бог: Ось Я наношу
мої слова на це місто на зло, а не на
добро. І буду перед твоїм лицем у тому дні, 17 і тебе спасу у тому дні. І не
дам тебе в руки людей, яких ти боїшся, їхнього лиця. 18 Бо спасаючи тебе
спасу, і мечем не впадеш. І твоя душа
буде на знахідку, бо Ти на мене поклав надію, – сказав Господь.

Глава 40
1 Слово, що було до Єремії від
Господа, після того як його відіслав
Навузардан, архимаґир, коли взяв його зв’язаним кайданами з-посеред
всіх, що пішли з Єрусалиму і з Юди,
і повели їх до Вавилону. 2 І взяв його
архимаґир, і сказав йому: Твій Гос-
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га'дъ]5, и^ [навђхаса'ръ]6, и^ навђсари'съ, и^ (нагаrга'съ, и^ насеръ)7, равама'гъ, и^ про'чая вое^во'ды
цр~я вављлонъска” [(И$)8 е^гда (я& ё^зрњ)9 седекїя
цр~ь і^ё'динъ, и^ всњ мђжи рат#нїи и^збњгоша. і^
и^зыидо'ша в нощи эT града по пђти` загра'ды
цр~евы, (и^) скво'зњ вра'та е^же бњ междђ двою
стњнъ, і и^зыидо'ша в# пђть [пђсты'ни]10. и^
гна'ша (я&) во'инъство хал#дњиско (-)11, и^ постиго'шA
седекїю на' (поли пђсты'ни)12 е^рихо'нъ, и^ (е^м#ше)13
приведо'ша [-]14 к# навходоносо'рови цр~ю вављло'нъскђ
до ревлата. е^же е^сть в# земли` е^ма'џъ, и^ рече к немђ
сђды. и^ поби'лъ цр~ь вављ=лонъскїи сн~ы седекїины в
ревла'тњ преD ѓ^чи'ма е^го. и^ вся вельмо'жа і^ё'дины поби` цр~ь вављ=лонъскїи. (-)15 ѓ'чи (же) седекїи изя'тъ, и^ ѓ^кова` е^го пђты (-)16, и^ти` въ
вављ=лонъ. (-)17 дом# (же) цр~евъ, и^ домы` всњхъ
людїи пож#гоша халде'и ѓ^гнеM и^ стњнђ і^ерsлимъскђ преврати'ша” и^ ѓ^ста'нокъ людїи ѓ^ста'вшихъ
въ градњ, и^ ё^бњг#шая и^же ё^теко'ша к немђ, і^
и^збы'токъ людїи ѓ^ста'вших#, пресели навђзарда'нъ вое^во'дA во'инъ до вављ=лона, (и^) эT людїи
(-)18 ё^богихъ ничто'же не и^мђщихъ, не плњни`
навђзарда'нъ вое^во'да во'инъ в# земли` і^ё'динњ. и^
даде и^мъ виногра'ды и^ рве'ники в то'и дн~ь” И$
заповеда` (нав#ходоносо'ръ)19 цр~ь вављ=лонъскїи ѓ^ і^еремїи (прoрцњ)20, навђзарда'нови вое^во'дњ во'и, (и^ рече)21. возми` е^го и^ (положи` нань ѓ'чи твоа)22, и^
ничто'же е^мђ не сътвори` ѕл^а, н^о ја%коже въсхо'щеT та'ко сътвори е^мђ. (сего ра'ди)23 посла` навђзарда'нъ вое^во'да во'инъства, (а^на'вђ, и^ сес#вана, и^)24 (рав#саке'са)25, (и^) ниrге'ла, (и^ насера)26, (и^) [равама'га]27, и^ (про'чая)28 вое^во'ды цр~я вављ=лонъска]29. и^ посла'ша, и^ пояша і^еремїю эT двора` темни'чнаго. и^ да'ша и& къ годолїи сн~ђ а^хика'мовђ
сн~а сафа'ня, і и^зведо'ша и& и^ сњде средњ людїи”
И$ къ і^еремїи быs слово гн~е, въ дворњ темни'чнемъ
гл~я, и^ди` и^ рцы къ а^в#демеле'хђ мђринђ, [гл~я]30.
та'ко рече г~ь б~ъ іи^л~евъ. се` а^зъ приношђ словеса` моа
на градъ сеи, на ѕло` а^ не на бл~го. [и^ бђдђ преD
лицемъ твои^мъ в# тои дн~ь]31 і и^зба'влю т^я в#
тои дн~ь. и^ не дамъ тебе в рђцњ чл~къ, иXже
т^ы бои'шися эT лица` и^хъ. ја%ко и^збавля'я сп~сђ
т^я, и^ мечемъ не паде'ши. и^ бђдеT дш~а твоя на
ѓ^брњте'нїе, ја%ко ё^пова` къ мн^њ, рече г~ь”

Глvа, м~” (*)1
ло'во бывшее [къ і^еремїи эT г~а]2 послњжде попђще'нїи навђзарда'нњ а^рхимахи'ра
(-)3. е^гда в#зя` е^го связанаго пђты эT
сре'ды всXњ шеDшиX [эT і^ерsли'ма и^]4 эT і^ё'ды, и^ ведени бы'шA до вављ=лона. и^ поя и& а^рхимахиръ, и^ рече е^мђ. г~ь б~ъ твои съгл~алъ е^сть
1234
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ѕл^о (-)5 на (се мњсто)6, [и^ приведе]7. и^ сътвори
г~ь [ја%коже рече]8, зане` съгрњшисте е^мђ, и^ не
послђшасте словеs е^го, [и^ бысть вамъ гл~ъ сеи]9”
(Сего ради нн~њ) се разрњши'хъ т^я [днесь]10 эT
ё'зъ ја^же на рђкђ твое'ю. а^ще т^и е^сть добро
прїити со мно'ю въ вављлоn пои^ди`, и^ положђ ѓ'чи
свои` на тя. а^ще ли же н^и, ѓ^ста'ни (здњ. и^ се`
вся земля` преD лицемъ твои^мъ е^сть чт^о и^зволиши. идњже въсхо'щеши и^ти`, та'мо и^ди`, а^ со
мно'ю не и^ди`). *но пребыва'и ё^ годолїя сн~а а^хика'мова сн~а сафа'ня. е^гоже поста'ви цр~ь вављлонъскъ в# земли` і^ё'динњ, и^ живи` с нимъ среди
людїи (-)11. всњми бл~готами преD ѓ^чи'ма твои'ма ја%коy ходи'ти, (и^) ходи” И$ даде` е^мђ а^рхимахи'ръ [пи'щђ и^]12 да'ры, и^ пђсти и& и^ прїиде
[і^еремїя]13 къ годолїи [сн~ђ и^а^хи'камовђ]14 въ
масифаT, и^ сњде средњ людїи ѓ^ста'вшихъ на
земли`” И$ (егда) ё^слы'шаша (-)15 вое^во'ды си'лы,
ја%же на селњ тїи и^ си'лы и^хъ. ја%ко поста'вилъ
е^сть цр~ь вављлон#скїи годолїю [сн~а а^хи'камова]16
(властели'на) наD землею, и^ ја%ко предаде` е^мђ
мђжи и^ же'ны (-)17 (и^ дњти, и^ эT ё^богихъ
зеMли), и^же не преве'дени быша до вављ=ло'на. (-)18
[прїидо'ша]19 къ годолїи въ (масифаT)20, и^смаи^лъ
сн~ъ наџанїинъ, (-)21 и^ѓ^а^на'нъ сн~ъ карїевъ, и^
сареа^съ сн~ъ (џанее^меџовъ)22, и^ сн~ове (ѓ'џи)23, и^же
бњша с# (неџофа'џы)24, и^ ехонїя сн~ъ (мата'џы)25
тїи и^ мђжи и^хъ. и^ кля'ся и^мъ годолїя, и^
дрђгомъ и^хъ гл~я. *не ё^бо'итеся эT лица ѓ'трокъ халде'искъ. н^о вселитеся на земли`, и^ слђжи'те цр~ю вављ=лонъскђ, и^ ё'не (вамъ бђдетъ)26. и^ се а^зъ сњжђ [-]27 въ масифа'џњ
ста'ти противђ лицђ халде'искђ и^же а^ще прїидђтъ на [васъ]28. (-)29 вы' (же) съберњте вино` и^
ѓ'вощь и^ [съберњте]30 ма'сло, и^ вълїите въ сосђды своя. и^ всели'теся въ гра'ды ја%же ё^дръжа'сте. и^ вси` жи'дове и^же в [земли`]31 моа'вли, и^
въ сн~њхъ аMмо'нихъ, і^ и^же въ и^дђме'и, і^ иже въ
всеи земли`. слы'шавше ја%ко да'лъ е^сть цр~ь вављ=ло'нъскъ ѓ^ста'нокъ въ і^ё'дњ. і^ ја%ко поста'вилъ е^сть наD ни'ми годолїю сн~а а^хикамова [сн~а
сафа'нова]32. (и^) [прїидоша [вси`]33 жи'дове со всXњ
мњстъ до нихже бњхђ ё^бњгли (-)34. и^ прїидо'шA (к# годолїи в# землю і^ё'динђ)35 в# (масифаT)36
и^ събра'ша вино` и^ ѓ'вощь мно'го ѕњло [и^ масло]37”
(-)38 І$ѓ^а^ннан# (же) сн~ъ карїевъ и^ вся вое^во'ды си'лы
ја%же на селњхъ, прїидо'ша к# годолїи в# (масифа'тъ)39, и^ реко'ша е^мђ. (вњждь)40 ја^ко (вели'са)41
цр~ь сн~овъ а^м#мо'нь, посла к тебњ исма'ила порази'ти
[дш~ђ твою]42” и^ не вњрова и^мъ годолїя. (-)43
и^ѓ^а^н#наn (же) рече годолїи ѓ^таи въ (масифаџњ)44
[гл~я]45, да и^дђ ё'бо и^ побїю и^сма'ила [сн~а наџа'1235

подь Бог звістив зло проти цього
місця, і навів, 3 і зробив Господь,
так як сказав, бо ви згрішили проти
нього, і не послухалися його слів. І
до вас було це слово. 4 Задля цього
сьогодні ось я тебе звільнив тепер з
кайданів, які на твоїх руках. Якщо
тобі вважається добрим, щоб прийти зі мною до Вавилону, ходи. І покладу на тебе свої очі. 5 Якщо ж ні,
залишайся тут. І ось вся земля є перед твоїм лицем, що забажаєш, куди забажаєш іти, туди іди, а зі мною
не іди, *але залишайся при Ґодолії,
Ахикамовому синові, Сафановім
синові, якого поставив вавилонський цар в юдиній землі, і жий з ним
посеред народу, в усьому, що добре
перед твоїми очима, як хочеш ходити, і ходи. І дав йому архимаґир їжу
і дари, і відпустив його. 6 І прийшов Єремія до Ґодолії, Яхикамового сина, до Масифата і сів посеред
народу, що залишився в землі. 7 І
коли почули воєводи сили, що на
полі, вони і їхні сили, що вавилонський цар поставив Ґодолія, Ахикамового сина, володарем над землею
і що передав йому чоловіків і жінок, і дітей, і бідних землі, які не були відселені до Вавилону, 8 прийшли до Ґодолії до Масифата Ізмаїл,
Натаніїнин син, Йоанан, Каріїв син,
і Сареас, Танееметів син, і Отові сини, які були з Гетофати, і Ехонія,
син Матати, вони і їхні мужі. 9 І
Ґодолія поклявся їм і їхнім друзям,
кажучи: *Не бійтеся лиця халдейських слуг, але поселіться в землі і
служіть вавилонському цареві, і вам
буде краще. 10 І ось я сиджу в Масифаті, щоб стояти перед халдейським лицем, тих, які лиш прийдуть
проти вас. Ви ж зберіть вино і овочі
і зберіть олію, і влийте до своїх посудин, і поселіться в містах, якими
ви заволоділи. 11 І всі жиди, що в
моавовій землі і в амонових синах,
і що в Ідумеї, і що в усій землі, почувши, що вавилонський цар дав
останок в Юді і що поставив над
ними Ґодолію, Ахикамового сина,
Сафанового сина, 12 і прийшли всі
жиди з усіх міст, до яких втекли, і
прийшли до Ґодолії до юдиної землі, до Масифата, і зібрали вино, і
дуже багато овочів, і олію. 13 Йоаннан же, Каріїв син, і всі воєводи
сили, що на полях, прийшли до Ґодолії до Масифата 14 і йому сказали: Знай, що Велиса, цар аммонових синів, послав до тебе Ісмаїла,
щоб побити твою душу. І не повірив їм Ґодолія. 15 Йоаннан же сказав Ґодолії потайки в Масифаті, кажучи: Піду, отже, і поб’ю Ісмаїла,
Натанового сина, так щоб ніхто не
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дізнався, щоб часом не побив твою
душу. І розсиплеться ввесь Юда,
зібраний до тебе, і згине останок
юдин. 16 І сказав Ґодолія до
Йоаннана: Не вчиниш цього діла,
бо ти говориш брехню про Ісмаїла.

ня]46, никто'же да не ё^вsњ. е^да [ка'ко]47 пораѕя'тъ [дш~ђ твою]48, и^ расы'плется весь і^ё'да
събра'ныи к тебњ, и^ поги'бнетъ ѓ^ста'нокъ і^ё'дин#.
и^ рече годолїя ко і^ѓ^а^н#на'нђ не сътвори` дњтели
тоя, ја%ко лжђ` т^ы гл~еши ѓ^ и^сма'илњ”

Глава 41

Глvа, м~а” (*)1

1 І сталося, що в сьомому місяці
прийшов Ізмаїл, Натанів син, Елеасанового сина, з царського роду, і
царські вельможі, і з ним десять
мужів до Ґодолії до Масифату. І
там разом їли хліб. 2 І повстав
Ісмаїл і десять мужів, які з ним, і
побили Ґодолію, якого поставив вавилонський цар над землею, 3 і всіх
жидів, що були з ним в Масифаті, і
всіх халдеїв, що там знайшлися. І
побив Ізмаїл військових мужів. 4 І
сталося, що в другому дні по Ґодолієвому вбивстві, і людина не знала. 5 Прийшли чоловіки з Сихему, і
з Салиму, і з Самарії – 80-ть мужів
з оголеними головами і роздертою
одежею, плачучи, і жертва, і ладан
в їхніх руках, щоб внести до господнього дому. 6 І їм назустріч вийшов Ізмаїл. Вони ж ішли й плакали.
І коли той зустрівся з ними, сказав
до них: Ввійдіть до Ґодолії. 7 І сталося, що як вони ввійшли до середини міста, Ісмаїл вирубав їх при
криниці, він і мужі, що були з ним.
8 І знайшлося там десять мужів, і
сказали Ісмаїлові: Не вбивай нас,
бо в нас є маєтки на нивах, пшениця і ячмінь, і мед, і олія. І він минув
і не вбив їх посеред їхніх братів. 9 І
криниця, до якої кинув Ісмаїл всіх,
яких побив, це велика криниця, яку
зробив цар Асса від лиця Вааса, ізраїльського царя. ЇЇ наповнив Ісмаїл побитими. 10 І відвернув Ісмаїл
ввесь народ, що залишився в Масифаті, і царських дочок, і ввесь народ, що залишився в Масифаті, яких архимаґир підпорядкував Ґодолії, Ахикамовому синові. І взяв Ісмаїл Натанового сина і пішов на
другий бік аммонових синів. 11 І
почув це Йоаннан, Каріїв син, і всі
воєводи сили, що з ним, все зло, яке зробив Ісмаїл. 12 І вони привели
всіх своїх вояків і пішли воювати з
ним. І знайшли його при великій воді в Ґаваоні. 13 І сталося, що коли
ввесь народ, що з Ісмаїлом, побачив Йоаннана, Карієвого сина, і
всіх воєвод сили, які були з ним, вони зраділи. 14 І повернувся ввесь
народ, якого захопив Ісмаїл у Масифаті, і повернувшись відійшов до
Йоаннана. 15 Ісмаїл же з вісьмома
чоловіками спасся від лиця Йоаннана і пішов до аммонових синів.

бы'сть въ седмыи мsць, прїиде и^сма'илъ
сн~ъ наџанїи^нъ, сн~а е^леа^са'ня эT родA цр~я,
(и^ вельмо'жи цр~евы), и^ десять мђжь с
нимъ къ годолїи въ (масифа'џъ)2. и^ ја%до'ша т^ђ (в#кђпњ хлњбъ)3. и^ въста` и^сма'илъ,
и^ десять мђжь и^же с нимъ, и^ поби'ша годолїю, е^гоже поста'ви цр~ь вављлонъскъ наD земле'ю,
и^ вся` жидовы и^же бњша с ни'мъ в# (масифа'џњ)4 и^ вся` хал#деа и^же ся ѓ^брњто'ша т^ђ, [и^
мђжїи вои^н#ныхъ побилъ е^сть и^сма'илъ]5” И$
бы'сть въ вторы'и дн~ь по ё^бїенїи годолїевњ, и^
чл~къ не ё^вњдњ [-]6 прїидоша мђжи эT сихеMма,
и^ эT салиMма, и^ эT самарїа п~ мђжь, ѓ^бръсе'нами
глава'ми, и^ растерза'нами ри'зами (-)7 пла'чющеся,
и^ требђ и^ џимїамъ в рђкђ ихъ, ја%коже в#нести`
въ до'мъ гн~ь” І$ и^зы'иде проти'вђ иM и^сма'илъ,
тїи (же) и^дя'хђ и^ пла'кахђся. и^ (егда срњте'ся
с ни'ми) рече [к нимъ]8 вни'дите к# годолїю. и^
быs въшеDшимъ и^мъ среди гра'да, и^з#сњче я&
[и^сма'илъ]9 ё^ кла'дязя [тои и^ мђжи и^же бњша с нимъ]10” І$ (ѓ^брњтеся десять мђжїи)11
тђ`, и^ рњша и^сма'илђ, не ё^бїи насъ, ја%ко сђть
намъ и^мњнїя на ни'вахъ, пшени'цA и^ ја^чмене
[и^]12 медо'ве и^ масла. и^ минђ и& не ё^би и^хъ средњ бра'тїя и^хъ. и^ кладязь (же) во'ньже въве'рже
исма'илъ вся` ја%же и^зби`, (с^е) кла'дязь вели'къ еs
и^же сътвори цр~ь а'с#са эT лица` ваа'са цр~я і^и^л~ева,
се'и наполни и^сма'илъ ја^ѕвеныхъ. и^ ѓ^брати` и^сма'илъ вс^я лю'ди ѓ^ста'вшая въ (масифа'џњ)13,
и^ дщеры цр~евы [и^ вся` лю'ди ѓ^ста'вшаа въ [масифа'џњ]14]15, ја%же б^њ порђчи'лъ а^рхимахи'ръ годолїи сн~ђ а^хикамовђ. и^ (поя) [и^сма'илъ сн~а наџаня]16 и^ эTи'де на ѓ^нђ странђ сн~овъ а^м#мо'нь И$
слы'ша (с^е) и^ѓ^а^н#на'нъ сн~ъ карїев#, и вся` вое^во'ды
си'лы ја%же с ни'мъ, все` ѕл^о е^же сътвори и^сма'илъ”
и^ приведоша вся во'я своя, і^ и^дя'хђ вое^ва'ти
нань. и^ ѓ^брњтоша и& на водњ` мно'ѕњ в# гаваѓ'нњ. и^ бысть е^гда ви'дњша вси` лю'дїе, и^же со
и^сма'илеM, і^ѓ^а^нна'на [сн~а карїева]17, и^ вся` вое^во'ды
си'лы и^же бы'ша с ним#, [ра'довахђся]18. [и^ ѓ^брати'шаs вси` лю'дїе, и^хже пои^ма` и^сма'илъ в# [масифа'џи]19. и възврати'вшеся эTи'де къ и^ѓ^а^нна'нђ]20” и^сма'и^л# [же]21 ё^цњлњ со ѓ^смїю мђжъ [эT
лицA і^ѓ^а^ннанђ]22, і^ и^де къ сн~омъ а^м#мо'неM” И$ поя
і^ѓ^а^ннаn (-)23 вое^воды, (и^) си'лы ја%же с ни'м#, (и^)
1236
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вся` ѓ^ставшая лю'ди, иXже па'ки приведоша эT
и^сма'ила [сн~а наџа'ня съ [масифа'џа]24. е^гда же
ё^би годолїя сн~а а^хика'мова]25, (мђжа сиlны)26
на ра'ти, и^ же'ны и^ ѓ^стан#ки и^ каженики, ја%же
ѓ^брати эT гаваѓ'на. і^ идоша и сњдоша на
(земли вароха'вњ)27 хамааMля, ја%же къ виџлеѓ'мђ. ја%коy ити [и^ в#нити]28 въ е^гљ=пет#, эT
лица` хаlдњиска. ја%ко ё^боя'шася эT лица` и^х#,
ја%ко ё^би и^смаи'лъ годолїю, е^гоже поста'ви цр~ь
вављ=ло'нъскь на земли` (і^ё'динњ)”

Глvа, м~в” (*)1
2

прїидо'ша вся` вое^во'ды си'лы, (-) и^ѓ^а^н#на'нъ, і^ (и^е^зонїа)3 сн~ъ масее^въ, и^ вс^и
лю'дїе ма'лъ и^ вели'къ, къ і^е^ремїи пррoкђ, и^ реко'ша е^мђ. да паде'тъ мл~тва
на'ша преD лицемъ твои^мъ, и^ моли'ся [ѓ^
насъ]4 къ гв~и б~ђ твое^мђ ѓ^ ѓ^ста'вшиX сихъ,
ја%ко ѓ^ста` ма'ло насъ эT многъ, ја%коже (и^) ѓ'чи
твои ви'дятъ. и^ да възвњститъ наM г~ь б~ъ
твои пђть, по немђже по'идемъ (-)5, и^ сло'во
е^же сътворимъ” И$ рече и^мъ і^е^ремїа [пррoкъ]6,
слы'шахъ. с^е а^зъ молю'ся гв~и б~ђ [нашемђ]7,
(и^) по словесе'мъ вашимъ бђ'детъ. сло'во е^же
эTвњща'етъ г~ь, повњмъ вамъ, и^ не потаю`
эT ваs словесе`” (-)8 Тїи (же) реко'ша і^ер^ емїи. бђ'ди
г~ь в наs по'слђхъ правди'въ и^ вњренъ, ја%ко по
всемђ сло'вђ е^же а^ще по'слетъ г~ь к на'мъ, та'ко сътво'риM, (-)9 любо добро` [-]10 любо ѕл^о, гла'са
г~а (-)11 на'шего к немђже м^ы посыла'емъ т^я
[-]12, послђшаемъ. да ё%не намъ бђ'детъ ја%ко
послђшаеM гла'са г~а б~а нашего” И$ е^гда` сконча'ся
і~ дн~їи. бысть сло'во гн~е къ і^е^ремїи. и^ призва`
и^ѓ^а^ннана, и^ вое^во'ды си'лы, [и^же с ни'мъ бы'ша]13, и^ вся лю'ди эT ма'ла и^ до вели'ка, и^ реq
и^мъ. та'ко рече г~ь, [к немђже посыла'сте м^я
да прострђ мл~твы ваша преD нимъ]14. а^ще
сњдя'ще сњди'те на земли се'и, т^о въз#гражDђ
ваs, а^ не разорю. и^ насажDђ ваs, а^ не посњкђ. ја%ко
почи'хъ ѓ^ злобахъ ја%же сътвориX вамъ. не бо'итеся эT лица` цр~я вављ=лон#ска, е^го'же в^ы бои^теся эT лица` е^мђ. не бо'итеся рече г~ь, ја%ко
(а^зъ с ва'ми)15 е^смь, ја^коже и^збавля'ти ваs, и^
спsти ваs эT рђки` е^го. и^ да'мъ вамъ млsть, и^
поми'лђю ваs, и^ ѓ^бращђ ваs на земля` ва'ша. и^
а'ще гл~ете в^ы не ся'демъ на земли` сеи, ја%коже
слы'шати глаs г~а [б~а на'шеh, гл~юще]16, [никогда`]17. н^о въ зе'млю е^гљ=пет#скђ да вни'дем#,
и^ не ё^зримъ ра'ти, и^ гла'сђ трђбнаго не ё^слы'шимъ, и^ ѓ^ хлњбехъ не въз#а^лчемъ, и^ та'мо
вселиMся” Того ради слы'шите сло'во гн~е [ѓ^ста'вшїи і^ё'дини]18” Та'ко рече г~ь [вседержи'тель б~ъ і^и^1237
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16 І взяв Йоаннан воєвод і сили, що з
ним, і ввесь позосталий народ, якого
знову привели від Ісмаїла, Натанового сина, з Масифата, коли той вбив
Ґодолію, Ахикамового сина, мужів
сильних у бою, і жінок, і рештки, і
євнухів, яких повернув з Ґаваона. 17 І
пішли і сіли в землі Варохава Хамаамла, що біля Вифлеєму, щоб іти і
ввійти до Єгипту 18 від халдейського
лиця. Бо налякалися їхнього лиця, бо
Ісмаїл вбив Ґодолію, якого наставив
вавилонський цар у юдиній землі.

Глава 42
1 І прийшли всі володарі сили, Йоаннан і Єзонія, Масеїв син, і ввесь
народ малий і великий 2 до пророка
Єремії, і йому сказали: Хай впаде наша молитва перед твоїм лицем. І помолися за нас до твого Господа Бога
за цих позосталих, бо нас залишилося мало з численних, так як і бачать
твої очі. 3 І хай нам сповістить твій
Господь Бог дорогу, по якій підемо, і
слово, яке зробимо. 4 І сказав їм пророк Єремія: Я почув. Ось я помолюся
до нашого Господа Бога. І буде за
вашими словами. Слово, яке відповість Господь, вам сповіщу, і не сховаю від вас слова. 5 Вони ж сказали
Єремії: Хай Господь буде в нас правдивим і вірним свідком, що за всяким
словом, яке лиш пошле до нас Господь, так зробимо, 6 чи воно добре,
чи погане. Послухаємося голосу нашого Господа, до якого ми тебе посилаємо, щоб нам було краще. Бо послухаємося голосу нашого Господа
Бога. 7 І коли сповнилося 10-ть днів,
було господнє слово до Єремії. 8 І
він закликав Йоаннана і воєвод сили,
які були з ним, і ввесь народ, від малого й до великого, 9 і сказав їм: Так
сказав Господь, до якого ви мене посилали, щоб я поклав перед Ним ваші
молитви. 10 Якщо сидячи будете сидіти в цій землі, то збудую вас, а не
знищу, і насаджу вас, а не вирубаю,
бо Я спочив від зла, яке Я вам вчинив. 11 Не бійтеся лиця вавилонського царя, якого ви боїтеся, його лиця.
Не бійтеся, – сказав Господь, – бо Я є
з вами, щоб визволяти вас і спасти
вас з його руки. 12 І дам вам милосердя, і помилую вас, і поверну вас
на ваші землі. 13 І якщо кажете ви:
Не будемо сидіти в цій землі, щоб не
послухатися голосу нашого Господа
Бога, кажучи: Ніколи, 14 ввійдемо,
але до єгипетської землі, і не побачимо війни, і не почуємо голос труби, і
не голодуватимемо від браку хлібів, і
там поселимося. 15 Через це послухайте господнє слово, останки юдині:
Так сказав Господь Вседержитель, ізраїльський Бог: Якщо ви повернете
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ваше лице, щоб ввійти до Єгипту, і
ввійдете туди жити. 16 І буде, що
меч, якого ви боїтеся, його лиця,
знайде вас в Єгипті, і голод, про
який ви маєте слово від його лиця,
захопить вас вслід за вами в Єгипті,
і ви там вимрете. 17 І буде, що всі
чоловіки і всі чужинці, які направляють своє лице до єгипетської землі, щоб там жити, вони пропадуть
від голоду і від меча, і буде, що ні
один з них не спасеться від зла, яке
Я на них наведу. 18 Бо так сказав
Господь: Так як пролилася моя лють
на тих, що живуть в Єрусалимі, так
пролиється і на вас моя лють, як ви
підете до Єгипту, і будете в непрохідне. І підпадете під клятву, і на
впокорення, і більше ніколи не побачите це місце. 19 Слово господнє
на вас, що залишилися з Юди: Не
входьте до Єгипту! І тепер знаючи
знайте, 20 бо ви вчинили зло у душах ваших, пославши до мене і кажучи: Помолися за нас до Господа і
зробимо за всім, що скаже тобі Господь. І я вам сьогодні сповістив, 21
і ви не послухалися господнього голосу в усьому, що Він послав до
вас. 22 І тепер мечем, і голодом, і
мором пропадете в місці, до якого
ви думаєте піти, там жити.

Глава 43
1 І сталося, що як перестав Єремія говорити до народу всі господні слова, які Господь до них послав, 2 і сказав Азарія, Йосеїв син,
Йоаннан, Каріїв син, і всі мужішляхтичі до Єремії, кажучи: Ти брешеш. Тебе не послав Господь до нас
говорити: Не входьте до Єгипту,
там жити, 3 але Варух, Ниріїв син,
тебе під’юджує проти нас, щоб ти
нас віддав в руки халдеїв, щоб нас
заморити, і наказав нас відселити до
Вавилону. 4 І Йоаннан не послухався, і всі воєводи сили, і ввесь народ
не послухалися господнього голосу, щоб жити в юдиній землі. 5 І
взяв Йоаннан і всі воєводи сили
всіх позосталих Юди, що повернулися жити в юдиній землі: 6 сильних чоловіків, і жінок, і дітей, і дочок царя, і душі, які залишив Навузардан, воєвода сили, з Ґодолієм, Ахикамовим сином, Сафанового сина, Єремію-пророка, і Варуха, Ниріїного сина. 7 І ввійшли до Єгипту, бо не послухалися господнього
голосу і ввійшли до Тафнаса. 8 І було слово Господа до Єремії в Тафнасі, кажучи: 9 Візьми собі велике
каміння і сховай його перед брамою фараонового дому в Тафнасі,
перед очима юдиних чоловіків, 10 і
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л~евъ]19. а^ще вы дасте лице` ваше [вни'ти]20 въ
е^гљпеT, и^ вни'дете та'мо жи'ти. и^ бђ'детъ ме'чъ
е^го'же в^ы бои^те'ся эTT лица` е^го ѓ^брящетъ в^ы въ
е^гљ==п#тњ. и^ глDа ѓ^ не'мже в^ы сло'во и%мате эT лица` е^мђ, пости'гнетъ в^ы въ слњ'дъ ваs въ е^гљ=птњ, і^ (и^зъмре'те в^ы та'мо)21. и^ бђ'дђт# вс^и мђжи,
и^ вс^и и^ноплеме'н#ницы положи'вшеи лице` свое на' зеMлю
е^гљ=пет#скђ жи'ти та'мо, ѓ^скђдњюT (гла'домъ и^
мече'мъ)22. и^ бђ'детъ эT ниX ни е^ді'нъ сп~саемъ
эT зло'бы, ја%же а^з# наведђ на' ня” ЈА/ко та'ко рече
г~ь. ја%коже въскапа` ја%рость моя на живђщая
въ і^ерsлимњ. та'коже въска'плеTT (и^) (на ваs ја%рость
моя)23, въз#шеDшимъ вамъ въ е^гљ=петъ. и^ бђ'дете в# непроходи'мая, и^ повин#ни въ кляTвђ, и^
въ ё^кори'знђ, и^ не ё%зрите к#семђ мњ'ста сего”
(Сло'во гн~е)24 на ваs ѓ^ста'вшая і^ё'ды, не входи'те въ е^гљ=пеT. и^ нн~њ видяще ви'дите, ја%ко
слђкова'сте въ дш~ахъ вашиX. посла'вше къ мнњ`
(и^) гл~юще, моли'ся за на'съ гв~и, и^ по всемђ е^ли'ко съгл~етъ тебњ г~ь сътво'римъ” [и^ възвњсти'хъ ваM дне'сь]25, и^ не послђшасте гла'са гн~я
къ [все'мъ]26 е^го'же посла` къ ва'мъ. и^ нн~њ мече'мъ и^ гла'домъ [и^ мо'ромъ]27 ѓ^скђдњ'ете на
мњ'стњ, на не'же мы'слите и^ти` жи'ти та'мо”

Глvа, м~г” (*)1
бы'сть ја%ко преста` і^е^ремїа гл~я к лю'демъ вся словеса` гн~я, ја%же посла` г~ь к
ни'м# [-]2” И$ рече а^зарїя сн~ъ (и^ѓ^се'ев#)3, і^ѓ^а^н#на'нъ сн~ъ карїевъ, и^ вс^и мђжи [презо4
ри'вїи] , къ [-]5 і^ер^ емїи гл~юще, л#жеши. не посла`
т^я (к на'мъ г~ь)6 рещи, не въходи'те въ е^гљ=петъ жи'ти тамо. но варђхъ сн~ъ нирїин# сважа'етъ т^я с на'ми, да (наs в#даси)7 в рђцњ халде'истњ ё^мори'ти наs, и^ превести наs (повелњ)
въ вављ=ло'нъ. и^ не послђша ѓ^а^н#на'нъ, и^ вся
вое^во'ды си'лы, и^ вс^и лю'дїе (не послђшаша) гла'са
гн~я жи'ти на земли` і^ё'динњ. и^ поя` і^ѓ^а^н#на'нъ,
и^ вся вое^во'ды си'лы вся` ѓ^ста'вшаа і^ё'дины
ѓ^браще'ныа жи'ти на земли` [і^ё'динњ]8. (мђж'а)
си'лныя и^ же'ны и^ [младе'нца]9, и^ дще'ри цр~я, и^
дш~а ја%же ѓ^ста'ви навђзар#да'нъ [воево'да си'лы]10,
съ годо'лїеM сн~оM а^хика'мовымъ [сн~а сафа'нова]11,
(-)12 і^е^ремїю пррoка, и^ варђха сн~а нирїи^на, и^ внидо'ша въ е^гљпетъ, ја%ко не послђшаша гла'са
гн~я, и^ в##нидо'ша в# тафна'съ” И$ бы'сть сло'во гн~е
къ і^е^ремїи в# тафна'сњ гл~я. възми` себњ ка'менїе
вели'ко, и^ съкры'и е& преD вра'ты до'мђ фараѓ'ня в#
тафнасњ, преD ѓ^чи'ма мђж'ъ і^ё'динъ. и^ рече'ши [к
ни'мъ]13” Та'ко гл~етъ г~ь, с^е а^зъ послю`, и^ приведђ
(навходоносо'ра)14 цр~я вављ=ло'нска [раба` мое^го]15. и^
1238
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поста'виT сто'лъ (-)16 на ка'мени семъ, е^же съкрыl
е^си, и^ въз#дви'гнетъ ѓ^рђж'їе [свое]17 на' ня. и^
вни'детъ и^ поразиT в# зе'млю е^гљ=петъскђ. ја%же
на смр~ть т^о на смр~ть, и^ ја%же на и^с#селе'нїе т^о
на и^с#селе'нїе, а^ ја%же поD ме'чъ т^о поD ме'чъ. и^
пож#же'тъ ѓ^гне'мъ до'мы бого'въ и^хъ, и^ пожже'тъ я& і^ и^с#селиT я&. и^ покры'ется земля` е^гљпеTска, ја%коже покрыва'ется пастђхъ ри'зою своею. і^ и^зы'иде [эTтђ'дђ]18 с ми'ромъ. и^ съкрђши'тъ столпы слн~чна гра'да и^же въ [е^н#но'нњ]19,
и^ до'мы и^хъ пож#жеT ѓ^гне'мъ”
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скажеш їм: Так сказав Господь: Ось я
пошлю і приведу Навходоносора, вавилонського царя, мого раба. І поставить престіл на цьому камінні, яке
ти сховав, і підніме свою зброю на
них, 11 і ввійде і поб’є єгипетську землю, яких на смерть, то на смерть, і
яких на відселення, то на відселення,
і яких під меч, то під меч. 12 І він
вогнем спалить доми їхніх богів, і
спалить їх, і відселить їх, і земля єгипетська покриється так, як покривається пастух своєю одіжжю. І він вийде звідти в мирі. 13 І він розіб’є стовпи міста Сонця, що в Енноні, і їхні
доми спалить вогнем.

Глvа м~д” (*)1

а^моs џ~

ло'во быvшее къ і^е^ремїи [эT г~а]2, (и^) къ
всњмъ жи'довомъ сђщиM въ [земли`]3
е^гљ=петъстњ, и^ сњдя'щимъ въ [магда'лњ]4, и^ в# тафна'сњ, [и^ в# меMфи'сњ]5 и^
в# земли` (паџђстњ)6, гл~я” Та'ко гл~еT г~ь б~ъ і^и^л~евъ, в^ы ви'дњсте вс^е ѕло` е^же наведоX на і^ерsлимъ, и^ на гра'ды і^ё'дины. и^ с^е (пђсти
сђть)7 эT живђщихъ эT лица` зло'бы иX ю%же
сътвори'ша. раз#гнњ'ваша м^я ходя'ще кади'ти
бого'мъ чюжDимъ и^хже не ви'дњсте” и^ посла'хъ
к# ва'мъ ѓ%троки своя пррoки в но'щи заё%тра, и^
послаX (я&) гл~я. не сътвори'те дњтели ѓ^скверне'нїа сего, е^гоже възненавидXњ. и^ не послђшаша [мене]8, ни приклони'ша ё%ха свое^го ѓ^брати'тися эT зло'бъ свои^хъ, ја%коже не кади'ти бого'мъ и%нњмъ. и^ въскапа` ја%рость моя`, и^
гнњ'въ мои [-]9 раз#горњ'ся въ [вра'тXњ]10 і^ё'динњхъ, и^ вн^њё%дњ і^ерsлима. и^ бы'ша въ ѓ^пђстњ'нїе, и^ в# непроходи'мђю до сего дн~е” И$ нн~њ
си'це рече г~ь вседержи'тель, въскђ'ю в^ы твори'те
ѕл^о (-)11 на дш~а своя, [і^]12 и^сс#њщи ваs мђж'а и^
же'ны, [и^ младе'нець]13 с#сђщь эT среды і^ё'дины.
ја%коже не ѓ^ста'ти ваs ни е^ді'номђже, раз#гнњ'вати м^я в# дњ'лњхъ рђ'кђ ва'шею, (и^) кади'ти
бого'мъ и%нњмъ в# земли` е^гљ=пеTстњ в ню'же
прїидо'сте жи'ти та'мо. (да и^сс#њче'ни бђдете,
и^) (в# прокля'тїе да бђ'дете)14, и^ на ё^кори'знђ
въ [всњхъ]15 стра'нахъ земя`. е^да` забы'сте
зло'бъ эTц~ь вашихъ, и^ зло'бъ цр~еи і^ё'дин#, и
зло'бъ (же'нъ и^хъ)16. [и^ злоб# вашихъ, и^ зло'бъ
же'нъ вашиX]17. ја%же сътвори'ша в# земли` і^ё'динњ, и^ вн^њё%дњ і^ерsлима. и^ не ѓ^ста'стеся до
сего дн~е. и^ не держа'сте повеле'нїи мои^хъ, ја%же
да'хъ преD (ѓ^чи'ма)18 эTц~ь [вашихъ]19” *Того ради та'ко гл~тъ г~ь, с^е а^зъ приста'влю лице свое
(ва'мъ къ зло'мђ), (и^ погђблю вся лю'ди і^ё'дины. и^ прїимђ ѓ^ста'нокъ і^ё'динъ ѓ^ни' же
1239

Глава 44
1 Слово, що було до Єремії від
Господа і до всіх жидів, що є в єгипетській землі і що сидять в Маґдалі,
і в Тафнасі, і в Мемфисі, і в патуській
землі, кажучи: 2 Так говорить ізраїльський Господь Бог: Ви побачили
все зло, яке Я навів на Єрусалим і на
юдині міста. І ось вони є опустілі, без
мешканців, 3 від лиця їхньої злоби,
яку зробили. Вони Мене розгнівили
ідучи приносити ладан чужим богам,
яких ви не знали. 4 І Я до вас послав
своїх рабів-пророків вночі, вранці, і
Я їх послав, кажучи: Не чиніть діл
цієї нечистоти, яку Я зненавидів. 5 І
ви не послухалися Мене, ані не нахилили свого вуха, щоб відвернутися
від свого зла, щоб не приносити ладан іншим богам. 6 І пролилася моя
лють, і гнів мій розгорівся в юдиних
брамах і поза Єрусалимом, і вони
стали запустілими і непрохідними аж
до цього дня. 7 І тепер так сказав
Господь Вседержитель: Чому ви робите зло проти ваших душ? Щоб відрубати у вас чоловіків, і жінок, і дітей, що ссуть, з-посеред Юди, щоб не
залишився у вас ні один? 8 Щоб Мене розгнівити ділами ваших рук і
приности ладан іншим богам у єгипетській землі, до якої ви прийшли,
туди жити? Щоб ви були вигублені і
щоб були на прокляття і на погорду в
усіх країнах землі? 9 Чи ви забули
злоби ваших батьків, і злоби юдиних
царів, і злоби їхніх жінок, і ваші
злоби і злоби ваших жінок, які вони
зробили в юдиній землі і поза Єрусалимом? 10 І ви не спинилися до цього дня, і ви не додержувалися моїх
наказів, які Я дав перед очима ваших
батьків. 11 *Через те так сказав Господь: Ось Я поставлю своє лице проти вас на зло, і вигублю всіх юдиних
людей, і заберу юдин останок, вони
ж повернули свої лиця, щоб ввійти
до єгипетської землі і там жити. 12 І
всі будуть вигублені в єгипетській
________
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землі, і впадуть від меча, і зникнуть
від голоду, від малого ж і до великого, і будуть на зневагу, і на знищення, і на прокляття. 13 І навідаюся до тих, що сидять в єгипетській землі, так як Я навідався до Єрусалиму мечем, і голодом, і смертю. 14 І не буде того, хто спасається, ні одного ж з юдиних позосталих, що мешкали в єгипетській землі, щоб повернутися до юдиної землі, на яку вони надіються своїми
душами, щоб туди повернутися.
Вони туди не повернуться ані не
спасуться. 15 І відповіли Єремії всі
мужі, які знали, що їхні жінки приносять ладан іншим богам, і всі
жінки, великий збір, і ввесь народ,
що сиділи в єгипетській землі, в паторській землі, кажучи: 16 Відносно слова, яке ти до нас сказав в
господнє ім’я, ми тебе не послухаємося. 17 Бо чинячи чинитимемо
всяке слово, яке вийде з наших уст:
приносити ладан небесній цариці і
робити їй поливання, так як робили
ми і наші батьки, наші царі і наші
князі в юдиних містах і поза Єрусалимом. І ми наситилися хлібами, і
нам було добре, і ми не знали зла.
18 І як ми перестали приносити ладан небесній цариці і поливати поливання, всі ми підупали від браку
хліба і ми викінчені мечем і голодом. 19 *І коли ми приносимо ладан небесній цариці і лиємо їй поливання, чи ми без наших мужів
зробили їй паляниці і вилили їй поливання? 20 І сказав Єремія всьому
народові сильних, і всім жінкам, і
всьому народові, що відповіли слова, кажучи: 21 Чи не ладан? Отже,
який ви приносили в юдиних містах і поза Єрусалимом, ви і ваші
батьки, ваші царі і ваші князі, і народ землі, – згадав Господь. І прийшло Йому на серце. 22 І не зміг
Господь більше терпіти від лиця
злоби ваших діл і від гидот, які ви
зробили. І ваша земля стала опустілою і непрохідною і проклятою,
щоб не було жителя, так як є в цьому дні, 23 від лиця того, що ви приносили ладан ідолам і що ви згрішили Господеві, і не послухалися
господнього голосу, і не ходили в
його приписах, і в законі, і в його
свідченнях, і вас захопило це зло,
так як є в цьому дні. 24 І сказав Єремія народові і жінкам: Послухайте господнє слово! Ввесь юдо, що є
в єгипетській землі! 25 Так сказав
Господь Вседержитель, ізраїльський Бог, кажучи: Ви і ваші жінки
вашими устами сказали і вашими
руками сповнили, кажучи: Чинитимемо наші визнавання, які ми обі-
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поста'виша лица` своя, е^же вни'ти в# зе'млю е^гљ==пеTскђ, и^ жи'ти та'мо. и^ загла'дятся вс^њ в#
земли` е^гљ=пет#стњ)20, и^ падђтъ мече'мъ, и^
гла'домъ ѓ^скђдњ'ютъ, эT ма'ла же и^ до вели'ка.
и^ бђ'дђтъ на ё^кори'знђ и^ в па'гђбђ, и^ въ
прокля'тїе. и^ посњщђ сњдя'щихъ в# [земли`]21
е^гљ=пеTстњ, ја%коже посњти'хъ на і^ерsлим#, мечеM, и^
гла'домъ, [и^ смр~тїю]22. и^ не бђ'детъ ё^цњлњ'вша ни е^ді'наго же эT ѓ^став#шихъ і^ё'диныX,
ѓ^бита'вшихъ въ земли` е^гљпет#стњ, ја%коже възврати'тися на' землю і^ё'динђ. е^и'же тїи ся
надњ'ютъ дш~ами свои^ми, ја%коже въз#врати'тися та'мо. не воZвратя'тся (та'мо), ни ё^цњлњюT. И$ эTвњща'ша і^е^ремїи вс^њ мђжи разђмњвшеи,
ја%ко кадя'тъ же'ны и^хъ бого'мъ и%нымъ. и^ вся`
же'ны съборъ вели'къ, и^ всњ лю'дїе сњдя'щеи въ
земли` е^гљпет#стњ, въ [земли`]23 (паџор#стњ)24,
гл~юще. сло'во е^же гл~а к намъ въ и^мя гн~е, не
послђшаемъ тебе`. ја%ко творя'ще сътво'римъ вс^е
сло'во е^же и^зы'идетъ и^з# ё%стъ на'шиX. кади'ти
цр~цы нбsнеи, и^ воZлива'ти е'и възлива'нїя, ја%коже
сътвори'хомъ м^ы и^ эTц~ы наши, (-)25 цр~и наши
и^ кн~ѕи наши, въ гра'дњхъ і^ё'диныхъ, и^ внњё'дњ і^ерлsима. и^ насыти'хомся хлњ'бъ, и^ бл~го
намъ бы'сть, и^ ѕл^а не ви'дњхомъ” И$ ја^ко преста'хомъ кади'ти цр~цы нбsнњи, [и^ възлива'ти
(-)26 възлїя'нїя]27. ѓ^скђдњ'хомъ [хлњ'бы]28 вс^и
м^ы, и^ мече'мъ и^ гладомъ скон#ча'хомся. *и^ а'ще
кадимъ м^ы цр~цы нбsнњи, и^ възлїя'хомъ е'и
възлїя'нїа. е^гда` без мђж'ъ нашихъ сътвори'хомъ е'и ѓ^прњ'сноки, и^ възлїя'хоM е'и възлїя'нїя”
И$ рече і^е^ремїя всњм# лю'демъ си'лнымъ, и^
(всњмъ) женаM, и^ всњмъ лю'демъ эTвњща'вшимъ
(-)29 словеса`, гл~я. не каже'нїе л^и ё^бо, е^^же кади'те въ гра'дњхъ і^ё'динњхъ, и^ внњё%дњ
і^ерsллима, в^ы и^ эTц~ы ваши, цр~и ваши и^ кн~ѕи
ваши, и^ лю'дїе земля`. помянђ г~ь и^ възы'иде
на срDце е^го. и^ не можа'ше г~ь (терпњти ктомђ)30 эT лица` зло'бы дњя'нїи вашихъ, [и^]31 эT
съгнђше'нїи ја%же сътвори'сте. и^ бы'сть земля`
ваша въ ѓ^пђстњнїе, и^ в непрохожDенїе, и^ въ
кля'твђ, [ја%ко да не бђ'детъ живђща]32 ја%коже
е^сть дн~ь се'и. эT лица` и^мже кажа'сте (и%доломъ),
і^ и^ми'же сњгрњши'сте гв~и. и^ не послђшасте гла'са гн~я, и^ въ повеле'нихъ е^го и^ в# зако'нњ [-]33, и^
въ свњде'нихъ е^го не ходи'сте. и^ пости'гнђша
вы зло'бы т^ы [ја%коже е^сть се'и дн~ь]34. И$ рече і^е^ремїя лю'демъ, и^ жена'мъ. слы'шите сло'во гн~е
[ве'сь і^ё'да, и^же еs в## земли` е^гљ=пет#стњ]35. та'ко
рече г~ь [вседержи'тель]36 б~ъ і^и^л~ев#, [гл~я]37. в^ы [и^
же'ны ваши]38 ё^сты` вашими съгл~асте, и^ рђка'ми вашими сконча'сте гл~юще. [-]39 сътво'римъ
1240
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и^сповњда'нїя наша, ја%же ѓ^бњща'хомъ кади'ти
цр~цы нбsнњи, и^ възлива'ти (възлиа'нїя е'и)40.
[и^]41 пребыва'юще пребы'сте въ ѓ^бњтехъ ва'шиX,
и^ творя'ще сътвори'сте” Того ради слы'шите
сло'во гн~е ве'сь і^ё'да, сњдя'ще въ зеMли` е^гљ=пет#стњ” Се^ кля'хся и^менем# мои^мъ вели'киM, рече
г~ь. а^ще бђдеT (-)42 и^мя мое въ ё^стњхъ всемђ і^ё'дњ рещи, жи'въ г~ь [б~ъ]43, въ все'и земли`
е^гљ=пет#стњ. ја%ко с^е а^зъ ё^бђдиXся на' ня
съзли'ти иM, а^ не съблажи'ти. и^ сконча'ется
ве'сь і^ё'да, (и^) живђщеи в# земли` е^гљ=пеTстњ, мечеM, и^ гла'доM. до'ндеже и^ сконча'ются. и^ ё^цњлњвшеи (-)44 въз#вратя'тся на' землю і^ё'динђ,
ма'ломъ число'мъ. и^ ё^вњдяT ѓ^ста'вшеи і^ё'дины, и^ ѓ^бита'вшїи в# земли` е^гљ=пеTстњ, ѓ^бита'ти т^ђ. сло'во чїе пребђ'детъ [мое, и^ли и^хъ]45.
(-)46 се (же) вамъ зна'менїе, [гл~етъ г~ь]47. ја%ко
посњщђ а^зъ на вы` [въ гра'дњ сеM [-]48, да ё^вњ'дите ја%ко въи%стиннђ и^спо'лнися гл~ъ мои
на ваs]49 къ зло'мђ” Та'ко рече г~ь, с^е а^зъ предаю
[фараѓ'на]50 ё^а^фри'са цр~я е^гљ=пет#ска в рђцњ
врагђ е^го, и^ в рђцњ и%щђщихъ дш~а е^го. ја%коже да'хъ (и^) седекїю цр~я і^ё'дина, в рђцњ
(навходоносо'ра)51 цр~я вављлон#ска вра'га е^мђ сђща, (-)52 и%щђща дш~а е^го”

цяли: приносити ладан небесній цариці і виливати їй поливання. І залишаючись ви залишилися у ваших обітах, і чинячи ви зробили. 26 Через це
послухайте господнє слово! Ввесь Юдо, що сидите в єгипетській землі!
Ось Я поклявся моїм великим іменем, – сказав Господь, – якщо буде
моє ім’я в устах всього Юди, щоб
сказати: Живий Господь Бог в усій єгипетській землі! 27 Бо ось Я пробудився проти них, щоб зробити їм зло,
а не вчинити добро. І вигубленим буде ввесь Юда і ті, що живуть в єгипетській землі, від меча і від голоду,
аж доки й не пропадуть. 28 І ті, що
спасуться, малі числом повернуться
до юдиної землі, і пізнають осталі юдині і ті, що жили в єгипетській землі, щоб жити там, чиє слово сповниться, моє чи їхнє! 29 Це ж вам
знак, – говорить Господь, – що Я до
вас навідаюся у цьому місті, щоб ви
пізнали, що по правді сповнилося
моє слово проти вас на зло. 30 Так
сказав Господь: Ось я видаю фараона
Уафриса, єгипетського царя, в руки
його ворога і в руки тих, що шукають
його душу, так як дав Я і Седекію,
юдиного царя, в руки Навходоносора, вавилонського царя, що був йому
ворогом, що шукав його душу.

Глава, м~е” (*)1

Глава 45

ло'во е^же гл~а і^ер^ емїа пррoкъ къ варђ'хђ
сн~ђ нирїе^вђ, е^гда` в#писа` словеса с^и въ
кни'ги, эT ё%стъ і^е^ремїи^нъ. въ четве'ртое лњто і^ѓ^а^ки'мово сн~а и^ѓ^сїина цр~я
і^ё'дина [гл~я]2” Та'ко гл~етъ г~ь (вседержи'теl) ѓ^
тебњ варђше. ја%ко ре'клъ е^си, ЭO лю'тњ мн^њ ЭO
лю'тњ мн^њ, ја%ко приложи г~ь трђ'дъ на трDђ мои.
ё^споX съ стена'нїемъ, поко'я не ѓ^брњтоX” [Та'ко]3 р#цы е^мђ, си'це гл~етъ г~ь. с^е (азъ) ја^же аZ
съгради'хъ, а^зъ разорю” и^ ја%же а^зъ насади'хъ,
а^зъ посњкђ. (-)4 ты (же) (себњ просиши)5 вели'ка,
не проси. ја%ко с^е а^зъ наведђ (-)6 на вся'кђ плоть
гл~етъ г~ь. и^ дамъ дш~ђ твою на (сп~се'нїе)7
въ все'мъ мњ'стњ, а%може а^ще и^деши та'мо”

1 Слово, яке сказав пророк Єремія
до Варуха, Нирієвого сина, коли він
записав ці слова в книги з Єреміїних
уст в четвертому році Йоакима, Йосіїного сина, юдиного царя, кажучи:
2 Так говорить Господь Вседержитель про тебе, Варуше, 3 тому що ти
сказав: Горе мені! Горе мені, бо Господь додав клопіт до мого труду! Я
спав зі стогоном, я не знайшов спочинку. 5 Так скажи йому: Так говорить Господь: Ось тих, кого Я збудував, Я знищу, і яких Я насадив, Я
вирубаю. 6 Ти ж собі просиш велике.
Не проси, бо ось Я наведу на всяке
тіло, – говорить Господь, – і дам
твою душу на спасіння в кожному
місці, куди лиш туди підеш.

Глvа, м~ѕ” (*)1

Глава 46

[ло'во е^же бы'сть къ і^е^ремїи пррoкђ эT г~а
проти'вђ (-)2 наро'доM]3 къ е^гљ=птђ, проти'вђ си'лы фараѓ'на нехаѓ& цр~я е^гљ=пеTска,
и^же бы'сть наD рњко'ю е^љфра'тъ в# (картами'съ)4. е^гоже поби (навходоносо'ръ)5 цр~ь вављ=ло'нскїи в лњте четве'ртемъ и^ѓ^а^ки'ма [сн~а і^ѓ^сїина]6 цр~я і^ё'дина. ё^готовите ѓ^рђ'жїе и^
щи'тъ, і^ и^дњте на бра'нь. въпряжи'те коня,
[и^]7 посади'те всаDники. (-)8 сто'ите въ шле'мехъ
1241

1 Слово, яке було до пророка Єремії від Господа проти народів, 2 до
Єгипту проти сили фараона Нехао,
єгипетського царя, який був над рікою Євфрат в Картамисі, якого побив
Навходоносор, вавилонський цар, в
четвертому році Йоакима, Йосіїного
сина, юдиного царя: 3 Підготуйте
зброю і щити й ідіть до бою. 4 Засідлайте коней і посадіть вершників,
стійте в шоломах, поставте списи і
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зодягніться в броні. 5 І що, отже, я
побачив? Боягузів і тих, що повертають хребти, їхні сильні вибиті.
Вони втекли швидко, не дивлячись
назад. Звідусіль страх, – говорить
Господь. 6 Швидкий не втече ані
сильний не зможе спастися. На півночі при ріці Євфрат були переможені і впали. 7 Хто є той, що піднімається, як ріка, і його хвилі підносяться, як ріки? 8 Єгипет підноситься на подобу ріки, і його хвилі
бушують, як ріка. І Він сказав: Піди і покрий землю, вигуби місто і
тих, що живуть в ньому. 9 Сядьте
на коні і поселіться на колісницях, і
біжіть попереду, сильні з землі Мур,
і держачи шоломи, беручи халдейські щити, і стріляючи стрілами. 10
Але цей день Господа Бога Вседержителя, день помсти, щоб одержати перемогу над своїми ворогами.
Їх пожере меч, і насититься, і оп’яніє від їхньої крові, бо побиття від
Господа Вседержителя в північній
землі, біля ріки Євфрат. 11 Ввійди
до Ґалааду і візьми масть, дівчино,
єгипетська дочко. Надармо ти помножила твої лікування, і у тебе не
буде здоров’я. 12 Народи почули
твій сором і твій плач наповнив землю, бо сильний зустрівся з сильним, і оба разом впали. 13 Слово,
що сказав Господь до пророка Єремії про це, що мав прийти Навходоносор, вавилонський цар, і побити
єгипетську землю. 14 Сповістіть Єгиптові і проголосіть в Маґдалі, закричи в Мемфісі і розповідайте в
Тафнасі. Стій і приготуйся, бо меч
пожере тих, які є довкруги тебе. 15
Чому зігнив твій сильний, не залишився, бо Господь його перевернув. 16 Він помножив тих, що падуть, і впав, – чоловік скаже до свого ближнього, – і встань, і повернемося до нашого народу і до землі
нашого народження від лиця голубиного меча. 17 Закличте ім’я фараона, єгипетського царя, час привів крик. 18 Живу Я, – говорить
Цар, Господь Вседержитель його
ім’я. Так як Тавор на горах і як
Кармель в морі, так прийде. 19 Зроби собі суди полону, ти, що живеш,
єгипетська дочко, бо Мемфис буде
пустинею, і запустіє, і в ньому ніхто не буде жити. 20 Єгипет – вибрана і гарна ялівка, на неї прийшов поганяч з півночі. 21 Її купці,
що живуть посеред неї, наче годовані телята повернулися і разом втекли, і не змогли встояти, бо прийшов день їхньої погибелі проти
них, і час їхніх відвідин. 22 Його
голос буде звучати, наче мідь, бо
він наблизився з силою, і прийдуть
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(-)9, ё^ста'вите копїя, и^ ѓ^блечњтеся въ бро'ня
(-)10. (и^) что` ё^бо (ви'дњхъ)11 страшли'вы и^ хреп#ты ѓ^браща'ющася, (-)12 крњп'кїя и^хъ и^зби'ты.
(побњго'ша ско'ро)13, не зря'ще въспя'ть. эTвсю'дђ
стра'хъ гл~етъ г~ь. не ё^тече'тъ ско'рыи, ниже
възмо'жетъ и^зба'витися крњ'пкїи. на (по'лъ
нощъ)14 блиZ (рњки`) е^љ=фра'тъ побњжDени сђть
[и^]15 падо'ша” Кт^о е^сть то'и и^же ја%ко рњка` въсходитъ, и^ ја%ко пото'цы възDви'жђтся во'лны
(е^го). (е^гљ=петъ)16 по подо'бїю рњки` въсхо'дитъ,
[и^ ја%ко рњка` въсколњ'блются во'лны е^го]17. и^ рече
в#зы'иди и^ покры'и зе'млю, (-)18 погђби [граD и^]19
живђщая е^го. въз#ся'дите на коня, [и^]20 всели'теся на колесни'цахъ. (и^) бњжи'те напреD си'лнїи
эT земля` мђрь, и^ (-)21 шле'мы (держа'ще щи'ты
халдњ'иски взе'млюще и^)22 стрњля'юще стрњ'лы.
н^о дн~ь се'и г~а б~а (вседръжи'теля)23, дн~ь мще'нїя, да възметъ побњ'дђ наD враги` свои^ми.
(-)24 пожре'тъ (я&) мечь (-)25 и^ насыти'тся, и^
ё^пїется кро'вїю и^хъ. ја%ко поби'тїе г~а (вседержи'теля) въ земли полђнощнеи, бли'зъ рњки е^љ=фра'тъ” Вни'ди въ галаа'дъ, и^ възми те'кли дв~о
дщи е^гљфпет#ска. въ сђетђ ё^мно'жи врачева'нїя твоя (и^) з#дра'вїя не бђдет# т^^и. ё^слы'шаша ја^зы'цы (срамотђ)26 твою, и^ пла'чь твои напо'лни зе'млю. ја%ко си'лныи срњте'ся (съ си'лнымъ), (и^) (ѓ'ба в#кђ'пњ падо'ста)27” [Сло'во е^же]28
гл~а г~ь (къ і^е^ремїи)29 [пррoкђ]30 ѓ^ се'мъ, ја%ко и^мњ
прїити (навходоносо'ръ цр~ь) вављ=ло'нскїи, (и^) поби'ти зе'млю е^гљ=пет#скђ. [възвњсти'те е^гљ=птђ, и^
ѓ^гласи'те]30 въ (магда'лђ)31. (-)32 възопїи въ
мем#фи'съ, [и^ в# тафна'съ]33 повњдњте. сто'и и^
ё^готовися, ја%ко пожре'тъ ме'чъ (сїя, ја%же ѓ%крsтъ тебе` сђть)34. почто` (съгни си'лныи)35 твои,
не ста`, ја%ко г~ь преврати и&. (ё^мно'жи па'дающая)36, и^ паде мђ'жъ бли'жнемђ свое^мђ. (и^) рекђтъ въста'ни, и^ въз#врати'мся к лю'дем# нашимъ, [и^]37 въ зе'млю рожDенїя нашего эT лица`
мечю (го'лђбя)38. въз#зовњте и^мя фараѓ'на [-]39
цр~я е^гљ=пет#ска, (во'пль приведе ча'съ)40. жи'въ
е^смь а^зъ гл~етъ [цр~ь, г~ь]41 (вседержи'тель и^мя
е^го)42. ја%коже [џаво'ръ]43 на гора'хъ, и^ ја^ко карме'ль
в мо'ри прїиде. сђ'ды плњне'нїя сътвори себњ
живђщая д#щи е^гљ=пет#ска. ја%ко мем#фи'съ въ
пђсты'ню бђ'детъ, и^ ѓ^пђстњетъ, (и^ не бђ'детъ в не'мъ жи'ти)44. ю%ница (и^збран#на и^)
кра'сна е^гљ=петъ, погони'тель эT полђно'щи прїиде е'и. (-)45 кђпцы е^я` (живђщеи) посреди е^я`, ја%ко
те'лцы тђ'чнїи ѓ^братишася и^ побњго'ша вкђ'пњ, (и^) не мого'ша стати, ја^ко дн~ь поги'бели
(и^хъ) прїиде на' ня, и^ чаs посњще'нїя иX. глаs
[е^го]46 (ја%ко мњдь звњца'ти бђ'детъ. ја%ко съ
1242
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си'лою приближи'ся)47, и^ съ секи'рами прїидTђ к
немђ, ја%ко дре'вїе сњча'ще, посњкTђ лњ'съ е^го,
гл~етъ г~ь. и^же не мо'жеT съчте'нъ бы'ти. ё^мно'жишася паq прђ'говъ, и^ не бњ иM числа. посрамле'н#на е^сть дщи е^гљ=пет#ска, (и^) дана в рђ'цњ лю'демъ полђнощнымъ” [Рече г~ь вседержи'тель
б~ъ і^и^л~евъ]48. се азъ посњщђ (на'гъ лђкъ а^лећан#дрїискїи)49, [и^]50 на фараѓ'на [и^ на е^гљпетъ, и^
на боги е^го, и^ на цр~я е^го]51, и^ на ё^пова'ющая
на'нь. [и да'мъ а^зъ е& в рђ'цњ и%щђщихъ дш~и
и^хъ, и^ в рђ'кђ (навходоносо'ра)52 цр~я вављлон#ска, и^ в
рђцњ слђ'гъ е^го. и^ посе'мъ [поживђтъ]53 (в неM)
ја%ко и^ пе'рвње, гл~еT г~ь]54” Ты же не бо'ися рабе
мои і^а'кове, ни ё^страша'ися іил~ю. се б^о а^зъ
тебе` сп~сена сътворю и^здале'ча, и^ сњмя твое эT
земля` плњне'нїя е^го. и^ възвратя'ся і^а'коv и^
почїет#, и^ въ спњ'хъ бђ'детъ, и^ не бђ'детъ
ё^страшаяи е^го” *(Ты же) не бо'ися рабе мои
і^а'кове, гл~етъ г~ь, ја%ко с тобо'ю [е^смь а^зъ]55. ја%ко
сътрђ аZ вся ја^зы'ки, в ня'же (т^я и^звергох#)56,
тебе же не сътрђ, н^о накажђ тя сђ'домъ,
ниже ја%ко неви'нномђ эTпђщђ тебњ”

Глvа, м~з” (*)1
[(ло'во гн~е е^же бы'сть)2 къ і^е^ремїи пррoкђ]3 на
и%ноплемен#ниk, [пре'же нежели поби` фараѓ'нъ
газа'мъ]4” Та'ко гл~еT г~ь. се воды възыидђтъ
эT полђнощи, и^ бђ'дђтъ ја%ко пото'къ волнђющїи. и^ покры'ют# зе'млю, и^ ја%же на неи. гра'дъ,
и^ живђщая в не'мъ” (-)5 Та'ко гл~еT г~ь. се воды възыидђтъ эT полђнощи, и^ бђ'дђтъ ја%ко пото'къ
волнђющїи. и^ покры'ют# зе'млю, и^ ја%же на неи.
гра'дъ, и^ живђщая в не'мъ” (-)6 Възопїютъ лю'дїе,
и^ въспла'чђтся вси живђщеи на земли`, эT шђ'ма
(го'рдости въѓ^рђже'ныX)7, (и^ во'инъ)8 е^го эT грњмњнїя колесни'ць е^го (и^) мно'жества ко'лъ е^го. не
ѓ^гледа'хђся эTц~ы на сн~ы (-)9, ѓ^пђсти'вши рђцы
(прише'ствїя ради дн~е)10, во'ньже поги'бнђтъ вси
и^ноплеме'нницы. и^ разме'щеTся тљръ и^ сидо'нъ, съ
всњ'ми про'чими помощники свои^ми. ја%ко и^сплени'лъ
е^сть г~ь (палести'ны), ѓ^стан#ки ѓ^строва [кападокїиска]11. прїиде плњш# на газђ, ё^молче а^скало'нъ, и^
ѓ^ста'н#ки [ё^до'лїя и^хъ]12” (И$) доко'лњ сњщи бђ'деши
ЭO мечю бж~їи, (и^) доко'лњ не ё^покои^шися. вни'ди в
ножны своя, почїи и^ помолчи. ка'ко ё^покоиTся поне'же
г~ь заповњ'да е^мђ на а^скало'на, и^ на сђщая за
моремъ (вла'сти е^го, и^ т^ђ съречеся с ни'мъ)13”

Глvа, м~и” (*)1

до нього з сокирами, наче рубати
дерева. 23 Вони вирубають його ліс,
– говорить Господь. Його неможливо почислити. Вони помножилися
понад саранчу, і їм не було числа. 24
Засоромленою є єгипетська дочка і
видана в руки народу з півночі. 25
Сказав Господь Вседержитель, ізраїльський Бог: Ось Я відвідаю нагий
александрійський лук, і фараона, і
Єгипет, і його богів, і його царів, і
тих, що надіються на нього. І Я його дам в руки тих, що шукають їхні
душі, і в руки Навходоносора, вавилонського царя, і в руки його слуг.
І після цього поживуть в ньому, як
і раніше, – говорить Господь. 27 Ти
ж не бійся, мій рабе Якове, ані не
лякайся, Ізраїлю. Бо ось я здалека
зроблю спасенним тебе і твоє насіння з землі їхнього полону. І Яків
повернеться, і спочине, і йому щаститиме, і не буде того, що його страшить. 28 *Ти ж не бійся, мій рабе
Якове, – говорить Господь, – бо Я є
з тобою. Бо Я зітру всі народи, до
яких Я тебе викинув, тебе ж не
зітру, але покараю тебе судом, і не
відпущу тебе, як невинного.

Глава 47
1 Господнє слово, яке було до
пророка Єремії проти чужинців, раніше ніж фараон побив Ґазам. 2 Так
говорить Господь: Ось прийдуть
води з півночі і будуть як ріка, що
покриють землю і те, що на ній,
місто і тих, що живуть в нім. Люди
закричать і заплачуть всі, що
живуть на землі, 3 від шуму
гордості озброєних і його вояків,
від гуркотіння його колісниць і
множества його коліс. Батьки не
зглядалися на синів, опустивши
руки 4 задля приходу дня, в якому
згинуть всі чужинці. І розкинутим
буде Тир і Сидон з усіма іншими
своїми помічниками, бо Господь до
попелу звів Палестину, рештки
Кападокійського
острова.
5
Прийшла лисина на Ґазу, замовк
Аскалон і останки їхніх долин. І
доки будеш рубати, 6 мече божий?
І доки не спочинеш? Ввійди до
своєї піхви, спочинь і мовчи. 7 Як
він спочине? Тому що Господь
йому заповів проти Аскалону і
проти тих, що за морем, – його
влада. І там Він домовився з ним.

Глава 48

моа'ви, та'ко рече г~ь [вседержи'тель б~ъ і^и^л~евъ]2. ЭO лютњ на (ва'мђ)3, ја%ко погђбле'но е^сть (и^ посрамле'но). взя'ся (карї1243

1 Про Моав так сказав Господь
Вседержитель, ізраїльський Бог: Горе на Ваму, бо він знищений і засоромлений. Захоплено Каріятіярим,

іс. 44
вищ. 30
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вищ. 17

црс3. 12
іс. 16

іс. 16

він сильно засоромлений і жахнувся.
2 Немає більше веселості в Моаві,
проти Есевону задумали зло. Прийдіть, і вигубім їх з народів. Задля цього мовчки затаїшся, і за тобою піде
меч. 3 Голос крику з Оронаїма, вигублення і велике знищення. 4 Знищений Моав! Сповістіть крик його
малим. 5 Бо по відході Луіт плач перевищив плач, бо на підході Оронаїма вороги почули плач знищення.
6 *Втікайте! Збережіть ваші душі і
будете, так як дика розслинність в
пустині! 7 Бо задля цього, оскільки
ти мав надію на твої огорожі і на твої
скарби, ти, отже, будеш схоплений. І
Хамос піде в переселення, його священики і його князі разом з ним. 8 І
грабіжник прийде на всяке місто, і ні
одне місто не спасеться. І пропадуть
долини, і поля будуть вигублені. Бо
Господь сказав: 9 Дайте цвіт Моавові, бо він відцвів. І його міста будуть
спустошені і без жителів. 10 Проклята людина, що з недбайливістю чинить господнє діло! Проклятий же
той, що боронить свій меч від крові.
11 Плодовитим був Моав від своєї
молодості і спочив в заквасках своїх,
ані не перелився з посуду до посуду,
ані не був переселеним. Через це його солодкість була в ньому, і його запах не змінився. 12 Через це ось дні
приходять, – говорить Господь, – і
пошлю йому впорядника і того, що
подає чаші його. І простягну його, і
виміряю посуд його, і знищу його чаші. 13 І Моав буде засоромленим від
Хамоса, *так як є засоромлений ізраїльський дім від Ветила, на якого вони мали надію. 14 *Як скажете: Ми є
сильні і сильні чоловіки в бою? 15
Знищений Моав, ввійшли до його
міст, і його вибрані юнаки пішли під
меч, – говорить Цар, Господь Вседержитель його ім’я. 16 Близько є моавова погибель. Хай прийде! І його
зло прийде дуже скоро. 17 Потішайте
його всі, що довкруги нього, і всі, що
знаєте його ім’я. Скажіть: Як розломлено палицю сили – славну лозу?
18 Зійди зі слави і сядь в голоді, мешкання дивонської дочки, бо нищівник
Моава прийшов до тебе! Він знищить
твої огорожі. 19 Стій на дорозі і гляди на Ароірові помешкання. Запитай
втікача і скажи до втікача: Що сталося? 20 *Моав є засоромленим, бо є
переможеним. Ридайте і заголосіть!
Сповістіть в Арноні, що Моав вигублений! 21 І суд прийшов на повну
землю, на Елон, і на Еса, і на Мефат,
22 і на Дивон, і на Наво, і на дім Девлатаїм 23 і на Каріатиярим, і на Ветамул, 24 і на Каріот, і на Возру, і на
всі міста моавської землі, які далеко і
які близько. 25 Відламаним є моавсь-
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аџїа^римъ)4. посрами'ся (силнњ и^ ё^жасе'ся)5.
нњсть ктомђ (весе'лїе)6 въ моа'вњ. проти'вђ е^сево'нђ мы'слиша (-)7 ѕл^о. (прїидњте и^ потреби'мъ я& эT ја%зы'къ. сего ради молча ё^таи^шися, и^)8 (по'идетъ затобо'ю)9 ме'чь. (-)10 глsа во'пля съ ѓ^рона'иM погђбле'нїе и^ сътре'нїе вели'ко.
сътре'ся моа'въ, възвњсти'те (во'пль)11 [малы'мъ е^го]12. ја%ко (по въз#ше'ствїи лђи'џъ)13
пла'ча възы'иде пла'чъ, ја%ко на и^стђпованїи ѓ^ронаи^мъ (вра'зи) рыда'нїе сътре'нїя слы'шали
сђть. *бњжи'те (-)14 съблюди'те дш~а ваша, и^
бђ'дете ја%ко (ди'вїа бы'ль)15 въ пђсты'ни. сего
б^о ради ја%ко и^мњ'лъ е^си наде'ждђ въ ѓ^гра'дахъ
твои^хъ и^ (въ сокро'вищиX твои^^хъ), т^ы ё^бо
ја%тъ бђ'деши. и^ по'идетъ хамо'съ въ преселе'нїе, сщ~ен#ники е^го и^ кн~ѕи е^го въкђ'пњ. и^ прїидетъ хи'щникъ въ вся'къ граD, и^ не и^зба'вится (ни е^ді'нъ гра'дъ). и^ поги'бнђтъ ё^до'лїя,
и^ погђ'бятся по'ля, ја%ко ре'клъ е^сть г~ь. да'ите (цвњтъ)16 моа'вђ, ја%ко эTцвњтетъ” и^ (-)17
гра'ди е^го бђ'дђтъ пђсты (и^ без# живђщихъ)18. прокля'тъ (чл~къ) творя'и дњло гн~е
съ небреже'нїем#, (прокляT же възбраня'яи)19 мечђ свое^мђ эT кро'ве. (плоDныи)20 моа'въ б^њ эT
мла'дости [свое^я]21, и^ почи` въ (квасни'цахъ)22
свои^хъ, ниже прели'ся эT сосђ'да въ сосђдъ, ни
пресели'ся. сего ради бы'сть сла'дость е^го в не'м#,
и^ во'ня е^го нњ'сть премњне'на” Сего раd се дн~їе
грядђтъ гл~ет# г~ь. и^ послю` е^мђ зряди'теля,
(и^ простира'теля ла'гвицъ е^го). и^ прострђ и& и^
съсђ'ды е^го и^змњ'рю, и^ ла'гвици е^го съкрђшђ. и^
посрами'тся моа'въ эT хамо'съ, *ја^коже посрамле'нъ е^сть домъ і^и^л~евъ эT веџиl, [в неMже и^мяхђ надежDђ]23. *ка'ко гл~ете, си'лни е^смы и^ мђ'жи крњ'пцы в# бою. погђби'ся моа'въ, (въ гра'ды е^го вънидо'ша)24, і^ и^збра'нїи ю%ноши е^го снидо'ша поD мечь. [гл~етъ цр~ь, г~ь вседержитель и^мя еh]25. блиZ е^сть [поги'бель]26 моа'вля, да прїидетъ, и^ ѕл^о е^го ско'ро (прїидеT) ѕњ'ло. (ё^тњша'ите)27 и& вси и^же ѓ%крsтъ е^го, (и^) вси вњ'дящеи и^мя е^го. рците, ка'ко съкрђши'ся же'злъ
крњ'пости лоза сла'вна. сни'ди эT сла'вы и^ ся'ди
въ (а^л#ка'нїи жили'ща дще'ри диво'нь)28, ја^ко погђби'тель моа'в#скїи възы'идеT к тебњ, разрђшиT
ѓ^грады твоя” на пђти` сто'и, и^ позри жили'ща а^рое^рь. (-)29 въспроси бњжа'щаго, и^ къ ё^бњгшемђ рцы`, чт^о с^е бы'сть. *посрами'ся моавъ, зане` побњжеn е^сть. рыда'ите и^ въпїите
възвњсти'те въ а^рно'нъ, ја^ко погђби'ся моа'въ.
и^ сђ'дъ прїиде на' зеMлю (по'лнђю)30, на (е^лоn)31, и^
на (е^са)32, и^ на (мефа'џъ)33, и^ на диво'нъ, и^ на
наво, и^ на до'мъ девла'таи^м#, (и^) и^ на [карїа^џї1244
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а^ри'мъ]34, [-]35 и^ на (ветамђлъ)36, и^ на карїѓ^тъ, и^ на (во'зра)37, и^ на вся` грады [зеMли]38 моав#ли, и^же далече і^ и^же близђ сђть. эTсњченъ
е^сть рогъ моа'вль, и^ мы'шца е^го съкрђшися,
[гл~етъ г~ь]39. ё^поите е^го ја%ко на г~а въздви'жеся. и^ ѓ^брази` рђкђ свою моа'въ (въ всемъ
развраще'нїи). и^ бђдетъ в# посмњхъ тако ѓ'нъ,
ја%ко в# посмњхъ былъ тебњ і^и^л~ь, и^ въ та'тьствњ твое^мъ ѓ^брњте е^го. (тњмже словесъ ради си'хъ и^же нань реклъ е^си, ја%тъ веде'нъ бђдеши)40. ѓ^ста'вите гра'ды и^, пребыва'ите на ка'мени живђщїи моа^въстїи. (и^) бђдите ја%ко го'лђбъ гнњздя'ися в# (-)41 самомъ врьхђ сква'жни”
Слы'шахомъ го'рдость моа'влю, высокъ б^њ ѕњло.
презо'ръство е^го и^ эTврьже'нїе е^го, възноше'нїе и^
въздвиже'нїе срDца е^го а^зъ вњмъ (-)42, [гл~етъ
г~ь]43, и^ похва'лђ е^го. (сего ради ја%ко да не ѓ^ста'неT в немъ крњпость е^го, ниже близъ того чт^о
мо'глъ) хо'ти сътвори'ти. сего ради на моа'ва
възрыда'ю, и^ къ всемђ (моа'вђ възопїю, къ мђжемъ гли'нянњ стњнњ гл~ющимъ)44. ЭO плачю
и^а^серь. въспла'чются виногра'ди сава'ма. лњторасли твоя прешли` сђть мо'ре, даже до (мо'ря)45
и^а^серь прїидо'ша. на жа'твђ твою (и^) на ви'нно
събира'нїе твое, хи'щник# прїиде. *эTја%та еs
ра'дость и^ весе'лїе [эT кармель, и^]46 эT земли моаvли, и^ вино` (эT точи'лъ побра'хъ)47. (никогда'
же)48 гнетя'и (вин#нђ ја%годђ) (по ѓ^бы'чаю пњсни
не воспое^тъ)49, эT вопля е^сево'ньска даже до е^леа^ле, (и^ а^е'са)50, даша гласъ свой. эT (сего'ръ)51 даже до ѓ^ронаи^мъ [-]52 [ю'ницђ трилњтнђ приходя'щђ]53. (во'ды же немриM презлы)54 бђдђтъ. и^
эTи^мђ эT моа'ва, гл~етъ г~ь, жрђщаго на гора'хъ,
и^ ѓ^свњща'ющаго богоM е^го” Того ради срDце мое на
моа'ва ја^ко пища'ль мњдяна ѕвњцая бђдетъ,
[и^]55 срDце мое къ мђжеM (стњнњ глинянњ дасть
гла'съ пища'льскь)56. па'че б^о сътвори` нежели
възможе, тњмже погибо'ша (-)57. *вся'ка (ё^бо)
глава` (плњши'ва)58, и^ вся'ка бра'да ѓ^бръснется.
на вся'кои рђцњ (связа'нїе)59, и^ на вся'комъ
(хрептњ` стрђпъ)60. и^ на всњхъ хра'минахъ моа'вскихъ, и^ на стогнаX е^го (вся'къ пла'чь). понеже
съкрђшиX [моа'ва]61 (ја%ко сосђдъ непотребен#, гл~еT
г~ь)62 (-)63. ка'ко (побњдися)64 възопи'ша” како
(повњси главђ`)65 моа'въ, (и^) посрами'ся. и^ бђдетъ моа'въ в# посмњхъ и^ въ (при'тчю)66 всњмъ
ѓ'крsтъ себе” (-)67 Та'ко гл~етъ г~ь, [с^е ја%ко ѓ^ре'лъ
летиT и распростре'тъ кры'лњ свои` на моа'ва]68.
взя'тъ е^сть [карїѓ'тъ]69, и^ ѓ^гра'ды е^го ѓ^бъстои'мы сђть. [и^ бђдетъ срDце си'лныхъ моа'въскиX в# то'и дн~ь, ја%ко срDце жены` родящи]70. и^
преста'неT моа'въ бы'ти людми, ја%ко на г~а похва1245

кий ріг і його рамено розбите, –
говорить Господь. 26 Напоїть його,
бо він звеличився проти Господа. І
Моав відклав свою руку в усьому
знищенні, і так він буде на сміх, 27
як і на посміховисько тобі був Ізраїль, і в твоїй крадіжі його знайшов.
Тому задля цих слів, які ти сказав
проти нього, схопленим будеш поведений. 28 Покиньте міста і перебувайте у скелях ті моавіти, що живете. І будете наче голуб, що гніздяться на самому верху отвору. 29
Ми почули моавову гордість, вона
була дуже великою, його нехіть, і
його відкинення, гордість і зарозумілість його серця. 30 Я знаю, – говорить Господь, – і його похвалу.
Задля цього, щоб його сила не залишилася в ньому ані близько того,
що міг би бажати вчинити. 31 Через це заголошу над Моавом і закличу до всього Моава, до чоловіків,
що говорять до глиняної стіни: 32
Оплакую Ясер! Заплачуть виноградники Савама. Твої галузки перейшли море, прийшли аж до моря
Яасера – на твої жнива і на твоє
збирання вина прийшов руйнівник.
33 *Забрана радість і веселість з
Кармеля і з моавської землі, і Я зібрав вино з точил! Ніколи ж за звичаєм не заспіває пісні той, хто видушує винну ягоду. 34 Від есевонського крику аж до Елеала і Аеса
видали свій голос, від Сеґора аж до
Оронаїма – трилітню теличку, що
приходить. Води ж Немрима будуть дуже злі. 35 І заберу з Моава,
– говорить Господь, – того, що
жертвує на горах і дає світло його
богам. 36 Через це моє серце проти
Моава, він буде наче мідна сопілка,
що звучить, і моє серце проти чоловіків глиняної Стіни. Він видасть
сопілчаний голос, бо він зробив
більше ніж зміг, тому вони згинули. 37 *Отже, всяка голова лиса і
всяка борода буде оголена, на всякій руці кайдани і на всякому хребті струп. 38 І на всіх моавських дахах і на його вулицях всякий плач,
бо Я знищив Моава як непотрібну
посудину, – говорить Господь. 39
Вони закликали: Як він переможений? Як Моав повісив голову і був
засоромлений? І Моав буде на посміховище і на прутчу всім довкруги себе. 40 Так сказав Господь: Ось
як летить орел – і він розпростре
свої крила проти Моава. 41 Забрано
Каріот. І його охорони оточені. І в
тому дні серце моавських сильних
буде як серце жінки, що родить. 42
І Моав перестане бути народом, бо
похвалився проти Господа. 43
Страх, і прірва, і пастка на тебе, ви,
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що живете в Моаві! – говорить Господь. 44 *Хто втече від лиця страху, впаде у прірву. І хто вилазить з
прірви, буде схоплений пасткою.
Бо Я наведу на Моава рік їхніх відвідин, – говорить Господь. 45 На
есевонській стіні стали ті, що втекли від пастки, бо вогонь вийшов з
Есевона і полумінь з-посеред Сіону
і спалив частину Моава і верх синів
замішання. 46 Горе тобі Моаве!
Згинув ти, хамосовий народе! Бо
відведені твої сини і твої дочки в
полон. 47 І поверну моавів полон в
останні дні, – говорить Господь. –
Аж досі моавові суди.

Глава 49
1 Скажи ж аммоновим синам: Так
говорить Господь: Чи немає ізраїльських синів, або немає в нього
наслідника? Отже, чому взяв Мелхом насліддя Ґада і його народ жив
у їхніх містах? 2 Через це ось
приходять дні, – говорить Господь,
– і проголошу воєнний звук на Равват аммонових синів. І він буде
рознесений на порох. І його дочки
будуть спалені вогнем. І візьме Ізраїль свою владу, – говорить Господь. 3 Закричи, Есевоне, бо Ґаї знищено! Закричіть, равватські дочки,
підпережіться мішковиною, ридайте і біжіть по оборонах, бо Мелхол
буде відведений у полон, його священики і князі разом з ним! 4 Чому
хвалишся рівнинами? Зійшли твої
долини, прекрасна дочко, що надієшся на своє багатство, що говориш: Хто на мене нападе? 5 Ось Я
проти тебе приведу страх, – говорить Господь Вседержитель, – від
усіх, що є довкруги тебе. І всі розсієтеся від вашого лиця і ані не буде того, хто збирає, він втік. І після
цього поверну полонених аммонових синів. 7 Говорить Господь до Ідумеї. Так говорить Господь Вседержитель: Хіба немає більше мудрості в Темані? Пропала рада в синах і знищеною є їхня мудрість! 8
Втікайте і відвертайте лиця! Зійдіть
до аду, мешакнці Дедану! Бо Ісавову загибель Я на нього навів, час
його відвідин. 9 Якщо б збирачі вина прийшли проти тебе, не залишили б, отже, ні грона. Якщо ж би
злодії вночі прийшли, захопили б
те, що їм вистарчає. 10 Але Я виявив Ісава, відкрив його скрите, і не
зможе затаїтися. Згинуло його насіння, і його брати, і його сусіди, і
не буде. 11 Залиши твоїх сиріт, Я ж
їм накажу бути живими, і твої вдовиці на мене будуть надіятися. 12
Бо так говорить Господь: Ось ті, я-
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ли'ся. [стра'хъ и^ пропасть и^ сњть]71 на тя
ЭO живђщїи въ моа'ви, [гл~етъ г~ь]72. *кт^о ё^бњжитъ эT лица` страха, в#падетъ въ про'пасть. і^ и^злаѕя'и и^с пропасти, и^ме'тся сњтїю. понеже приведђ` на моа'ва лњто посњще'нїя и^хъ, [гл~етъ г~ь]73. [въ стњню е^сево'нъстњ
ста'ша эT сњти и^збњг#ше. ѓ%гнь б^о и^зы'иде съ
е^сево'нъ, [и^]74 пла'мень эT (среди)75 сїѓ'нђ и^ пож#же
(ча'сть)76 моа'ва, и^ (вер#хъ сн~ов# смяте'нїя)77” Го'ре
тебњ моа'въ. погибо'сте лю'дїе хамосъ. ја%ко эTведо'шася сн~ы твоя [-]78 и^ дще'ри твоя въ плњнъ.
и^ възвращђ плњнъ моа'вль в# послњдняя дн~и,
гл~етъ г~ь” Даже досе'лњ сђди моа'вли]79”

Глvа, м~џ” (*)1
(цы' же) сн~омъ а^м#мо'нимъ. тако гл~етъ
г~ь, е^да (не сTђ сн~ове)2 і^и^л~еви, и^л^и наслњдника нњсть е^мђ. почт^о ё^бо прїа (наслњдїе) мелхом# [га'дъ]3, и^ лю'дїе е^го въ гра'дњхъ е^го живя'хђ. сего ра'ди с^е дн~їе грядђт#
гл~етъ г~ь, и^ ѓ^глашђ на рав#ватъ [сн~овъ а^м#мо'нь]4 (ра'тныи звђкъ)5. и^ бђдетъ въ (праX разме'тано, и^ дще'ри)6 е^го ѓ^гне'мъ заж#же'ны бђдђтъ. и^ въспрїиметъ і^и^л~ь вла'сть свою [гл~етъ
г~ь]7. възопїи е^сево'нъ, ја%ко погђби'ся га'и. въпїите дще'ри равваџ#ски, препояши'теся вре'тищемъ, (-)8 рыда'ите [и^ бњга'ите по забра'лахъ]9.
ја%ко мелхомъ въ плњнъ эTведется, сщ~ен#ницы
(-)10 и^ кня'ѕи е^го въкђпњ. чт^о хва'лишися въ
ё^до'лїяхъ, (снїиде ё^до'лїе твое) дщи прекра'сна,
ё^повающїя бога'т#ствоM свои^мъ, гл~я, кт^о прїидеTT
на' мя Се а^зъ приведђ` (на' тя страX)11, гл~еT г~ь
[вседръжи'тель]12, эT всњхъ сђщихъ ѓ%крsтъ тебе. и^ расњ'етеся вси эT лица` ва'шего, и^ ниже бђдетъ събира'юща [бњжа`. и^ посемъ възращђ
плњнники сн~овъ а^м#мо'нь” Гл~етъ г~ь]13 (*)14 къ
и^дђмеи. та'ко гл~етъ г~ь [вседръжи'тель]15, е^гда
нњсть к#семђ мђдрости въ џема'нњ. поги'бе
совњтъ эT (сн~овъ)16, (и^) непотре'бна е^сть мђдроs
иX (бњжи'те и^ лица)17 (эTвраща'ите снидите во
а'дъ)18 живђщеи деда'нъ. (зане поги'бель и^са'влю)19 приведоX на'нь, ча'съ посњще'нїя е^го. а^ще
бы ѓ^бъи^ма'тели вина` пришли` (на' тя), ё'бо не
ѓ^ста'вили бы ни грезна`. а^ще ли же та'тїе бы`
в нощи (пришли похити'ли бы т^о, что` довлњ
и^мъ)20. но а^зъ ја^ви'хъ и^са'ва, эTкры'хъ та'иная
е^го, (и^) не възможетъ ё^таи'тися. погђблено
е^сть (сњмя е^го, и^)21 бра'тїя е^го, и^ сосњди е^го,
и^ не бђдетъ” ѓ^ста'ви си'роты твоя, (а^з же
и^мъ повелю`)22 жи'вомъ бы'ти, и^ вдови'цы (твоя)
на мя ё^пова'ти бђдђтъ” Та'ко б^о гл~етъ г~ь,
с^е и^мже не было сђдђ, да пїютъ ча'шђ, [пїю1246
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ще]23 и^спїютъ. (-)24 ты (же) ја%ко непови'нныи
ѓ^ста'неши. не бђдеши непови'нен#, [н^о пїя и^спїеши]25. собо'ю б^о кляхся гл~етъ г~ь, ја%ко въ пђсты'ню и^ въ порђга'нїе, [и^ въ посмњхъ]26 и^
въ прокля'тїе бђдетъ во'зра, и^ вся гра'ды е^го
бђдTђ въ пђсты'ню вњчнђю” *СлXђ слы'шахъ эT
г~а, и^ посолъ во ја%зы'ки посланъ е^сть. съберњтеся і^ и^дњте противђ е^мђ, [и^]27 (въста'неM)28
на ѓ^плъче'нїе. [ја%ко с^е]29 мала да'хъ т^я въ
странахъ, *(и^) порђга'нымъ среди людїи”
Противле'нїе твое прельсти' тя, (и) го'рдость
срDца твое^го. живя'и в# пещерахъ камен#нахъ, (и^
похити'ти ё^крњпля'ешися верхђ хо'лма)30.
е^гда възнесеши ја%ко ѓ^ре'лъ гнњздо свое, эTто'лњ све'ргђ т^я, [гл~етъ г~ь]31. и^ бђдетъ и^дђмея пђста`. всякъ ходя'и чрезъ ню` [подиви'тся, и^ възъгл~етъ наD всякими ја%звами
е^я]32. *ја%коже превраще'на е^сть содо'ма и^ гомо'ра, и^ сосњды е^я, гл~еT г~ь [-]33. не поживетъ
та'мо мђжъ, ниже пребђдетъ (в# неи)34 сн~ъ
чл~чь. *с^е ја%ко ле'въ и^зыиде съ презо'ръства і^ѓ^рда'ня (эT красоты си'лны)35, ја%ко скорњ (повњмъ е^мђ бњжа'ти к неи)36. (и^ кт^о бђдетъ
тако и^збраn, е^гоже поста'влю наD нею)37. кто бо
подо'бенъ мнњ, и^ кт^о постои^тъ предо мною.
кто' же е^сть сеи па'стыръ, и^же съпроти'виTся
лицђ мое^мђ” Сего ради слы'шите совTњ гн~ь, и^же совњща на (е^до'ма)38. и^ мышле'нїе е^го, е^же
помы'сли ѓ^ живђщихъ въ џема'нъ. не свергђ
л^и и^хъ мала эT ста'да, и^ не размещђ ли с
ни'ми жили'ща и^хъ. (-)39 эT гла'са паде'нїа и^хъ
потрясеся земля`, [-]40 во'пль на' мори [чрьмнемъ]41 слы'шася гла'са и^хъ” Се` ја%ко ѓ^ре'лъ
[възы'идетъ и^ възлетиT]42, и^ простреT кры'лњ
[свои`]43 наD во'зрђ (-)44. и^ бђдетъ срDце си'лныхъ
и^дђме'искиX в# тои дн~ь, ја%ко срDце жены` родя'щїа” (*)45 Къ дама'скђ. посрами'ся е^ма'џъ, и^
[а^рфа'џ#]46, ја^ко слђхъ ѕоl слы'шаша, възмђти'шася [на' мори]47 за попече'нїе ё^покои'тися не
возмого'ша. расторже'ся дама'скъ, (и^) ѓ^брати'ся
на бњжа'нїе, тре'петъ ѓ^бъя'ть и&, (скорбь) [и^
бо'лњзнь ѓ^дръжа'шася е^го ја^ко ражда'ющђю]48.
ка'ко сђть ѓ^ста'вили градъ славенъ, [граD ра'дости]49” Сего ради падђтъ ю'ноша (е^го) на
сто'гнахъ е^го, и^ вси` мђжи во'инъстїи (-)50 (премол#кнђтъ)51 [в# то'и дн~ь]52. гл~етъ г~ь [вседръжи'тель]53. и^ вожгђ` ѓ'гнь на стњнњ` дама'ска, и^
пож#же'тъ забра'ла (венада'вля)54” (*)55 Къ кеда'рђ
и^ къ црsтвоM (а^со'рь)56, и'хже поби (навходоносо'ръ)57 цр~ь вављ=ло'ньскїи, та'ко гл~етъ г~ь” Въста'ните и^ вни'дњте въ кљ=да'ръ, и^ погђбњте
сн~ы (восто'чныя)58. селе'нїа и^хъ и^ стада` и^хъ
1247
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ким не було суду, хай п’ють чашу,
п’ючи вип’ють. Ти ж залишишся як
невинний? Не будеш невинний, але
п’ючи вип’єш. 13 Бо Собою я поклявся, – говорить Господь, – що в
пустиню, і на висміювання, і на сміх,
і на прокляття буде Возра. І всі його
міста стануть вічною пустинею. 14
*Чутку почув я від Господа, і посол
до народів був посланий. Зберіться і
підіть йому назустріч і встанемо до
бою. 15 Бо ось Я тебе зробив малим в
країнах *і висміяним посеред людей.
16 Твоє спротивляння тебе обмануло
і гордість твого серця, ти, що живеш
в камінних печерах і скріплюєшся захопити верх шпиля. Коли піднімеш,
як орел, своє гніздо, тоді тебе скину,
– говорить Господь. – 17 І пусткою
буде Ідумея. Кожний, хто крізь неї
проходить, здивується і заговорить
про всі її рани. 18 *Так як є знищена
Содома і Ґомора, і її сусіди, – говорить Господь. Там людина не житиме, ані не перебуватиме в ній людський син. 19 *Ось наче лев він
вийде з-посеред Йордану, з сильної
краси, бо швидко накажу йому до неї
втікати. І хто буде таким вибраним,
що його поставлю над нею? Бо хто
подібний до Мене і хто стоятиме переді Мною? Хто ж є цей пастух, який
спротивиться моєму лицю? 20 Через
це послухайте господню раду, яку
Він врадив проти Едома, і його задум, який задумав проти тих, що живуть у Темані! Чи не відкину їх малих від стада і чи не розкину з ними
їхнє помешкання? 21 Від голосу їхнього падіння земля затряслася, крик
у Червоному морі, чути їхній голос.
22 Ось так, як орел підніметься, і підлетить, і простягне свої крила над
Возрою, і серце сильних ідумейських
буде в тому дні, як серце жінки, що
народжує, 23 до Дамаску. Завстидженим є Емат і Арфат, бо почули погану чутку, засмученими стали на
морі через журбу, не змогли заспокоїтися. 24 Розбитим є Дамаск, і повернувся до втечі. Його охопило
тремтіння, смуток і біль оточили його, як ту, що народжує. 25 Як покинули славне місто, місто радості? 26
Через це впадуть його юнаки на його
вулицях, і всі військові мужі замовкнуть у тому дні, – говорить Господь
Вседержитель. 27 І запалю вогонь на
мурі Дамаску, і він пожере венадавові оборони. 28 До Кедара і до асорових царств, яких побив Навходоносор, вавилонський цар. Так говорить
Господь: Встаньте і ввійдіть до Кидару і вигубіть східних синів. 29 Я заберу їхні поселення і їхні стада, їхні
кожухи і ввесь їхній посуд, і собі
заберу їхніх верблюдів, і накличу на

ав. 1

ниж. 50

мой1. 19

ниж. 50

49,29
них страх довкруги. 30 Втікайте і
скоро відійдіть. В пропастях сядете
ви, що живете в Асорі, – говорить
Господь. Бо проти вас врадив раду
Навходоносор, вавилонський цар, і
задумав проти вас задуми. 31
Встаньте і ввійдіть до спокійних
людей і тих, що живуть без клопоту, – говорить Господь. Вони не
мають ані дверей, ані засувів, мешкають самі. 32 І їхні верблюди будуть на розграбування, і множество
скотини буде на розграбування. І
розсію їх всяким вітром, тому що
довкруги є обстриженими. І з усіх
їхніх довколішних приведу на них
загибель, – говорить Господь. 33 І
Асор буде на помешкання зміїв,
пустим аж до віку. І не залишиться
там чоловік, ані не буде в ньому
людського сина, що живе. 34 Слово
Господнє, яке було до пророка
Єремії проти Єлама на початку царювання Седекії, юдиного царя, кажучи: 35 Так говорить Господь
Вседержитель: Ось Я розіб’ю еламовий лук і заберу їхню силу, 36 і
наведу на Елам чотири вітри з чотирьох кінців небес. І їх розсію на
всі ті вітри, і не буде народу, до якого втікаючи не прийдуть еламітяни. 37 І накажу еламітянам жахнутися перед їхніми ворогами і перед
лицем тих, що шукають їхню душу,
і наведу на них зло, гнів моєї люті,
– говорить Господь. Нашлю на них
меч, доки їх не вигублю. 38 І поставлю мій престіл в Еламі, і звідти
вигублю царя і князя, – говорить
Господь. 39 Але в останні дні накажу повернутися еламському полону, – говорить Господь.

Глава 50
1 Слово, яке сказав Господь про
Вавилон і про халдейську землю
через пророка Єремію, 2 сповістіть
в народах і оголосіть. Підніміть знамено, закричіть і не скривайте, скажіть: Взятий Вавилон! Засоромлений Веель, переможений Мародах,
засоромлені його різьблені, переможені їхні кумири! 3 Бо прийшов
на них народ з півночі. Він поставить його землю в пустиню, і не буде в ньому мешканця, від людини
аж і до скотини. І піднялися, і відійшли. 4 В тих днях і в тому часі,
– говорить Господь, – прийдуть
ізраїльські сини, вони і юдині сини
разом, ідучи і плачучи поспішать. І
шукатимуть свого Господа Бога, 5
випитають стежки до Сіону, повернувши туди свої лиця. Прийдуть і
пристануть до Господа вічним обітом, так, що ні одним забуттям не
буде знищений. 6 Мій народ був
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эTи^мђ, ко'жа и^хъ и^ вся сосђды и^хъ, и^ вельблю'ды и^хъ пои^мђ себњ. и^ съзовђ` на' ня стра'х#
ѓ%крsтъ” Бњжи'те (-)59 (и^ эTи^дњте въско'рњ, въ
про'пастехъ сядите живђщеи съ а^со'рь)60,
[гл~етъ г~ь]61. ја%ко совњща` на' вы (навходоносо'ръ)62 цр~ь вављ=ло'нъскїи совњтъ, и^ помы'сли на
васъ мышле'нїя” Въста'ните и^ вни'дите к лю'демъ ё^поко'еным#, (и^) живђщимъ без вре'да,
[гл~етъ г~ь]63. ни две'ри ниже заво'ры и'мђть, са'ми ѓ^бита'ют#. и^ бђдђтъ вельблю'ди иX въ расхище'нїе, и^ мно'жество скота` [-]64 въ разграбле'нїе. и^ рас#сњ'ю я& вся'цњм# вњтромъ, понеже ѓ^стри'жени сђть ѓ'крsтъ. (и^) эT всњхъ ѓ'крsтныхъ
и^хъ приведђ` (на' ня поги'бель)65, гл~еT г~ь. и^ бђдетъ (а^со'рь)66 въ жили'ще (змїемъ)67 пђсто даже до' вњка. и^ не ѓ^ста'нет# тамо мђжъ, ниже
бђдет# живя'и в# немъ сн~ъ чл~чь” (*)68 [(Сло'во гн~е
е^же бы'сть)69 къ і^еремїи прoркђ на и^ела'мъ, в нача'лњ црsтва седекїи цр~я і^ё'дина, гл~я]70” Тако
гл~ет# г~ь [вседержи'тель]71, [с^е]72 а^зъ съкрђшђ
лђкъ е^ла'мль, (и^ возмђ`)73 силђ и^хъ, и^ въведђ на
е^ла'мъ четы'ри вњтры эT четырехъ стра'нъ нбsныхъ, и^ развњ'ю я& въ вся` вњтры т^ы. и^ не
бђдетъ ја^зы'ка во'ньже не прїидђтъ (бњжа` е^лами'тяне)74” и^ повелю` ё^жаснђтися (е^лами'тяномъ)75 преD враги и^хъ, (и^ преD лицемъ) и'щђщиX
дш~и и^хъ. и^ приведђ` на ня ѕла'я, гнњвъ
ја%рости моея, [гл~етъ г~ь]76. (-)77 и^спђщђ на ниX
ме'чь (-)78, дон#деже сотрђ и^хъ. и^ поста'влю
прsтлъ мои во е^лаM. и^ погђблю` эTтђдђ цр~я и^
кн~зя, [гл~еT г~ь]79. н^о въ послњдняя дн~и повелю`
възврати'тися плњнђ (и^е^ла'млю)80, гл~етъ г~ь”

Глvа, н~” (*)1
ло'во [е^же реq г~ь]2 ѓ^ вављ=ло'нњ, (и^) [ѓ^ земли`
халдњистеи, (-)3 і^еремїеM пррoкоM]4” Възвњсти'те въ ја^зы'цњхъ и^ ѓ^гласи'те” [въздви'гнњте зна'менїе, възопїите]5 и^ не съкрива'ите, рцњте. взя'ся вављ=ло'нъ посрами'ся (вее^ль)6, [побњди'ся мародахъ, посрами'шася и^звая'нїя е^го, победи'шася (кђми'ры)7 и^хъ]8. ја%ко прїиде на ня ја^зы'къ эT полђнощи, тои поло'житъ
зе'млю е^го въ пђсты'ню, и^ не бђдетъ живя'и в
немъ эT чл~ка даже и^ до скота`. (и^) [воZдви'гнђшася (и^) эTи^до'ша]9” Въ ты` дн~и и^ въ то'и чаs,
[гл~етъ г~ь]10. прїидTђ сн~ове і^и^л~еви тїи и^ сн~ове
і^ё'дины въкђпњ, ходя'ще и^ пла'чюще поспњша'тъ, (и^) г~а б~а свое^го (възы'щђт#)11. въ сїѓ'нъ
въспытаюT стеѕњ, та'мо (-)12 (ѓ^брати'вши лица
своя`)13. (-)14 прїидђтъ и^ прило'жатся къ г~ђ
[-]15 ѓ^бњща'нїемъ вњчномъ, ја%ко ни е^ді'нњмъ
заб#венїемъ не сотре'тся. ѓ'вца поги'бшая бы'ша
1248
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лю'дїе мои`. па'стыри и^хъ съврати'ша иX, (и^ сътвори'ша я& кры'тися по гораX)16, съ горы` на
хо'лмъ ходи'ша, забы'ша поко'я свое^го. вся'къ
ѓ^брњты'и я& ја^де` иX, [и^]17 вра'ѕи и^хъ реко'ша,
(не съгрњшихомъ)18. сего раd зане` съгрњшиша
г~ђ (лњпотњ)19 пра'вды, (наде'жDи) эTц~ъ и^хъ
[г~ђ]20. эTи^дњте эT сре'ды вављ=лона, и^ эT зеMля`
халде'и [-]21 и^зыидњте, и^ бђдете ја%ко [ко'злища]22 преD ѓ^вца'ми. ја^ко с^е а^зъ въста'влю [и^
приведђ]23 въ вављ=лонъ събо'ръ ја^зы'ковъ [велїихъ]24 эT земля` полђнощны, и^ ё^гото'вятся
нань, (и^ потомъ)25 во'змется. стрњла` (е^го) ја%ко
мђжа си'лъна вражде'бника, не възврати'тся
па'ки пра'здна. и^ бђдетъ [земля` халдњиска]26
въ раз#грабле'нїе, вс^и гђби'тели е^я напо'лняTся,
[гл~етъ г~ь]27. зане` весели'стеся и^ велерњчева'сте
расхища'юще наслњдїе мое. и^злїясте бо ся
ја%ко телцы на травђ`, и^ (рыка'сте)28 ја%ко во'лъ.
порђга'на е^сть ма'ти ва'ша ѕњло, (и^ ё^подоби'ся пра'хђ роди'вшїя васъ. се послњдняя бђдетъ въ ја^зы'цехъ, и^ пђста` и^ непрохо'дна и^
сђха`)29 эT гнњва гн~я, не поживђтъ (в неи),
н^о ѓ^брати'тся (вся` въ пђсты'ню)30. [-]31
вся'къ ходя'и сквозњ вављ=ло'нъ, подивиTся и^
позви'ждетъ ѓ^ всеи ја%звњ е^го. ё^готовитеся
проти'вђ вављло'нђ вси` (ѓ'крsтнїи). наляца'ющеи
лђкъ вы' воюите и&&. небрезите стрњлъ (-)32, [поне'же преD гм~ъ съгрњши]33” [-]34 Възопїите нань,
[всю'дђ]35 (даде` рђкђ)36. падоша ѓ^снова'нїа е^го,
(-)37 сокрђши'шаs стњны е^го, ја%ко месть [гн~я]38
е^сть эTм#сти'те е^мђ, ја%коже сътвори` сътвори'те е^мђ” Потреби'те сњ'ятеля эT вављ=ло'на, и^
дръжа'щаh сер#пъ в# годъ жа'твы, эT лица` меча`
(голђби'на)39. ко'ждо къ людемъ своиM ѓ^брати'ся, и^ вс^и до земля` своея ё^бњжаT” Ста'до (растор#жено)40 і^и^л~ь, льво'ве и^знђри'ша е&. прьвње ја^де`
я& цр~ь а^с#сљ=рь, (-)41 сеи (же) послњднїи (и^) кости
[ѓ^глода`]42 е^мђ, [навходоносо'ръ]43 цр~ь вављ=лон#скїи” Сего ради та'ко гл~ет# г~ь [вседръжи'тель
б~ъ і^и^л~евъ]44. с^е а^з# посњщђ цр~я вављ=лон#ска и^
землю е^го ја%коже посњти'хъ цр~я а^с#сљ=рьска” и^
приведђ па'ки і^и^л~я въ жили'ще е^го и^ ё^пасется въ карме'лњ [и^ васанњ]45, въ горњ (же) е^фраи'мли и^ галаа'дњ (-)46 насы'тится дш~а е^го”
Въ ты` дн~и и^ въ то'и часъ, [гл~тъ г~ь]47, възы'щется непра'вда і^и^л~ева, и^ не бђдетъ. и^
грњхъ і^ё'динъ, и^ не ѓ^бря'щеTся” ја%ко млsтивъ
бђдђ [и^мъ ѓ^ставля'яи На' землю]48 [-]49 (владњ'ющихъ)50 възыиди` (-)51, и на живђщая е^я
посњти, рас#сњ'и и^ ё^бїи (сђщая по ни'хъ),
гл~етъ г~ь. и^ сътвори` вся` е^ли'ка заповњ'даю по
тебњ. глsа бра'ни (въ земли`) и^ сътре'нїе велико
1249

вівцями, що згинули. Їхні пастирі
відвернули їх і змусили їх ховатися
по горах. Вони ходили з гори на вершок, забули свій спокій. 7 Кожний,
хто їх знаходив, пожирав їх, і їхні вороги сказали: Ми не згрішили, тому
що вони згрішили Господеві. Красі
праведності, Надії їхніх батьків –
Господеві. 8 Відійдіть з-посеред Вавилону і вийдіть від землі халдеїв, і
будьте як барани перед вівцями. 9 Бо
ось Я підніму і приведу до Вавилону
збір великих народів з північної землі. І вони підготуються проти нього, і
потім буде забраний. Його стріла, наче чоловіка – сильного ворога, не повернеться знову порожньою. 10 І халдейська земля буде на розграбування,
всі наситяться її грабунком, – говорить Господь. 11 Бо ви веселилися і
вихвалялися, розграбовуючи насліддя моє. Бо ви накинулися, наче телята на траву, і ричали, як віл. 12 Дуже
висміяною є ваша матір, і уподібнена
до пороху та, що вас породила. Ось
останньою буде в народах, і пустою, і
непрохідною, і сухою 13 від господнього гніву. Не житимуть в ній, але
вся обернеться в пустиню. Кожний,
що проходить через Вавилон, подивиться і засичить над всією його раною. 14 Приготуйтеся проти Вавилону всі довколішні, що натягаєте лук,
ви воюйте проти нього! Не щадіть
стріл, тому що він згрішив перед
Господом! 15 Закричіть проти нього!
Всюди дав він руку, впали його основи, знищені його стіни, бо помста є
господня. Мстіть йому, так як він
зробив, йому зробіть! 16 Вигубіть
сівача з Вавилону і того, хто держить
серп в часі жнив. Від лиця голубиного меча кожний повернеться до свого
народу, і всі втечуть до своєї землі.
17 Ізраїль – розірване стадо, вовки
його пограбували. Першим його їв
асиирійський цар, а цей – останній. І
його кості обгриз Навходоносор, вавилонський цар. 18 Через це так говорить Господь Вседержитель, ізраїльський Бог: Ось Я навідаюся до
вавилонського царя і до його землі,
так як Я навідався до ассирського царя. 19 І знову приведу Ізраїль до його
помешкання, і він пастиметься в Кармилі і Васані, а в ефраїмовій горі і
Ґалааді насититься його душа. 20 В
тих днях і в тому часі, – говорить
Господь, – шукатимуть неправедності Ізраїля – і не буде, і юдин гріх –
і не знайдеться. Бо відпускаючи, буду милосердним до них. На землю
володарів 21 піди і навідайся до тих,
що в ній живуть, розсій і вбий тих,
що після них, – говорить Господь, – і
зроби все, що я тобі заповідаю. 22 В
землі голос війни і велике знищення.
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23 Як знищено і розтрощено молот
всієї землі? Як Вавилон в народах
обернувся у пустиню? 24 Я тебе зловив у засідках і ти є полоненим, Вавилоне. І ти не побачив. Віднайденим
є ти і знайденим, тому що ти розгнівив Господа. 25 Господь відкрив свої
скарби, виніс посуд свого гніву, бо є
діло Господеві Вседержителеві в халдейській землі. Підіть до неї з кінців
землі. Відкрийте, хай ввійдуть ті, що
її топчуть. Заберіть каміння з дороги,
і скиньте його на купу, 26 і вигубіть
його. І хай не залишиться нічого. 27
Розсійте всіх його сильних, і він піде
на заріз. Горе їм, бо прийшов їхній
день, час їхньої помсти. 28 Голос втікачів і тих, що спаслися з вавилонської землі. Хай в Сіоні сповістять
помсту нашого Господа Бога, помсту
його храму. 29 Сповістіть численним
у Вавилоні, всім, що натягають лук.
Разом стійте проти нього довкруги,
щоб не втік ні один, і віддайте йому
за його ділами. За всім, що він зробив, йому зробіть, бо він піднявся
проти Господа, проти ізраїльського
Святого. 30 Через це впадуть його
юнаки на його вулицях і всі його
військові мужі замовкнуть в тому
дні, – говорить Господь. 31 Ось Я
проти тебе, гордий, – говорить Господь Бог Вседержитель, – бо прийшов твій день, час твоїх відвідин. 32 І
впаде гордий, і буде знищений, і не
буде того, хто його піднімає. І запалю вогонь в його містах, і він спалить
все довкруги нього. 33 Так говорить
Господь Вседержитель: Сором терплять ізраїльські сини і юдині сини
разом, всі, що їх схопили, не бажають їх відпустити. 34 Їхній визволитель сильний, Господь Вседержитель
– його ім’я! Судом воюватиме за них,
щоб настрашити землю, і потрясе вавилонськими мешканцями, 35 і меч
проти халдеїв, – говорить Господь, –
і проти вавилонських жителів, і проти князів, і проти його мудрих. Меч
на його нарості, вони будуть дурними. 36 І меч на його сильних, хай налякаються. 37 Меч на його коней і на
його колісниці, і на всіх інших людей, що є посеред нього, і будуть як
жінки. Меч на його скарби, що будуть рознесені, 38 висушення буде на
його води. І він висушить, бо це земля різьблених, і заздрістю вони вихвалялися. 39 Через це житимуть змії з
дурними і дивовижними людьми, і в
ньому замешкають сирини. І навіки
не буде більше того, що в ньому живе, ані не буде відбудованим з роду в
рід. 40 *Так як Бог знищив Содому і
Ґомору, і їхні довколішні міста, – говорить Господь, – не буде там людини ані не житиме в ньому людський
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(-)52” Ка'ко съкрђши'ся и^ сътре'ся мла'тъ всеи
земли`. ка'ко ѓ^брати'ся въ пђсты'ню вављ=ло'нъ
въ ја^зы'цњхъ. въ сњт'и ё^ловиX т^я и^ плњне'нъ е^си вављ=ло'не, и^ не ви'дњлъ е^си. ѓ^брњте'нъ е^си и^ на'иденъ, понеже (разгнњвалъ е^си
г~а)53. эTврьзъ г~ь съкро'вища своя, и^знесъ сосDђ
гнњ'ва свое^го. ја%ко дњло е^сть г~ђ [вседръжи'телю]54 в## земли` халдеи'стњ. (поидњте к неи
эT конець земли`)55, эTврьзњте (да внидTђ попира'ющеи ю&. эTи^мњте съ пђти` ка'менїе, и^
смещи'те е& в#кђп# и^ погђбњте ю&, и^)56 да не
ѓ^ста'нетъ ничто'же. расњ'ите вся` (си'лныя)57
еа` і^ и^стђпитъ въ закланїе. горе и^мъ ја%ко
прїиде дн~ь и^хъ, [-]58 чаs посњще'нїя и^хъ”
Гласъ бњжа'щиX, і^ и^збњг#шиX эT земля вављ=ло'нъски. да възвњстяT в сїѓнњ м#ще'нїе г~а б~а
на'шего [м#ще'нїе хра'ма е^го]59. възвњстњте въ
вављ=лонњ мно'гимъ, всњмъ наляца'ющиM лђкъ.
въкђпњ сто'ите проти'вђ е^мђ ѓ'крsтъ, да не
ё^бњжиT ни е^ді'нъ, (и^) възда'ите е^мђ по дњлоM
е^го. по всемђ` е^ли'ка сътвори, сътвори'те е^мђ,
ја%ко на г~а въздви'жеся на (-)60 ст~аго і^и^л~ева.
сего ра'ди падђтъ ю'ноша е^го на сто'гнахъ е^го, и^ вси` мђжи во'инъстїи е^го ё^мол#кнђтъ
[въ тои дн~ь]61, гл~етъ г~ь. се а^зъ на' тя
го'рде, гл~етъ г~ь (б~ъ) [вседръжи'тель]62, ја%ко
прїиде дн~ь твои (-)63 часъ посњще'нїа твое^го.
и^ падетъ го'рдыи (-)64 и^ раз#дрђшится, и^ не
бђдетъ въставля'яи е^го. и^ въжгђ ѓ'гнь въ
(гра'дњхъ)64 е^го, и^ пож#же'тъ вся` ѓ'крsтъ е^го”
Та'ко гл~етъ г~ь [вседръжитель]66, срамотђ` тръпя'тъ сн~ове і^и^л~еви, и^ сн~ове і^ё'дины в#кђпњ.
вси` ѓ^дръжа'щеи и^хъ (-)67 не хо'щђтъ эTпђсти'ти и^хъ. (-)68 и^збави'тель иX си'лныи, г~ь вседръжи'теl и%мя е^го, сђ'домъ възбрани'тъ за (-)69
нихъ. да ё^стра'шитъ землю, и^ потрясеT жи'тели вављ=лон#скими. (и^) мечь на халдеи`, [гл~етъ
г~ь]70, и^ на жи'тели вављ=лон#скїя, и^ на княѕи
и^ на мђдрыя е^го. мечь на вещцы е^го (и^же)71
бђ'и бђдTђ. (и^) [мечь на силныя е^го, да возбоя'тся]72. мечь на коня е^го и^ на колесни'ца е^го,
[-]73 и^ на вся` про'чїя лю'ди, и^же сђть посредњ
е^го, и^ бђдђтъ ја%ко же'ны. мечь на съкро'вища
е^го, (и^же)74 расхитяTся. (и^с#ше'нїе) на во'ды е^го
бђ'детъ, і^ и^с#шђт#. ја%ко земля` и^звая'нныхъ
е^сть, и^ (завистїю)75 хваля'хђся. сего ра'ди поживђть ѕмїеве (съ бђ'ими и^ ди'вими люDми)76,
и^ поживђтъ в немъ (-)77 сљ=рини. и^ не бђ'детъ живђща [в немъ]78 ктомђ въ вњ'ки,
(ниже съгради'тся эT ро'да в ро'дъ). *ја^коже преврати (г~ь)79 содо'ма и^ гомо'ра, и^ ѓ'крsтныя
гра'ды и^хъ. Гл~етъ г~ь, не пребђ'детъ та'мо
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мQђ, ниже поживеT [в неM]80 сн~ъ чл~чь” Се^ лю'дїе
прїидђтъ эT полђно'щи, и^ ја^зыкъ великъ, и^
цр~їе мно'ѕњ въста'нђтъ эT конець земля`, лђ'ки
и^ щи'ты възе'мше, гро'зни сђть и^ немлsтиви.
глsа и^хъ ја%ко мо'ре въз#шђми'тъ. (и^) на коня
въз#ся'дђт#, ја%%ко (мђжъ) ё^готовле'нныи (-)81 на'
брань, проти'вђ тебњ дщи вављ=ло'ня” Оу^слы'ша
цр~ь вављло'н#скїи сла'вђ и^хъ, и^ ё^вядо'ша рђ'цњ
е^го. ско'рбь ѓбъя'тъ е^го (и^) бо'лњзнь ја%ко ражDающђю” *Се^ ја%ко ле'въ и^зы'иде съ (презо'рства) і^ѓ^рда'ня къ (красотњ си'лнњ)82, ја%ко (си'лнђ)83 побњгнђти повелю` е^мђ к не'и. и^ (кт^о бђ'детъ
и^збра'нъ е^го'же а^зъ преDложђ е^мђ)84. *и кт^о ё^бо
подо'бенъ мн^њ, и^ кт^о мо'жетъ стоя'ти проти'вђ
м^я. и^ кт^о е^сть па'стыръ се'и, и^же проти'виTся
лицђ мое^мђ. тMњже слы'шите совTњ гн~ь, е^же нача`
мы'слити на вављ=ло'на, и^ мышле'нїя е^го е^же
ё^мы'сли на' (зеMлю халдњ'искђ)85. а^ще (иX не и^стор#гнђ ма'ла эT ста'дъ)86, а^ще не бђ'детъ разме'тано въкђ'пњ (с ни'ми жили'ще и^хъ)87. эT
гла'са плњне'нїя вављ=лон#скаго потрясе'ся земля`,
и^ во'пль въ ја^зы'цеX слы'шася”
- Глvа, н~а” (*)1
а'ко гл~етъ г~ь. се а^зъ въздви'гнђ на вављ=ло'нъ, и^ на живђщая (в нем#), [на възDви'гшихъ срDце]2 (свое на' мя), (ја%ко) вњтръ
гђби'телныи. и^ послю` въ вављ=ло'нъ вњя,
и^ възвњю иM, і^ и^стлю зе'млю е^го” (поне'же прїиде
на'нь)3 эTвсю'дђ въ дн~ь поги'бели е^го” [Не]4 наляца'и наляца'яи лkђ свои, и^ [не]5 въходи` въ бро'ня
(ѓболче'ны). не пощади'те ю%ноша е^го, (-)6 побїите все во'инъство е^го. и^ падђтъ и^збїе'нїи въ
земли` халдњ'истеи, и^ ја^зве'нїи въ странахъ
и^хъ. поне'же не бњ` ѓ^вдов#ствова іи^л~ь і^ и^ё'да эT
б~а свое^го г~а вседръжи'теля, н^о земля` и^хъ напо'лнися грњха`, эT ст~го і^и^л~ева. бњжите эT среды вављло'на, и^ сп~си кождо дш~ђ свою. [-]7 не
молчи'те ѓ^ непра'вдњ е^го, зане` (-)8 мще'нїе е^сть
эT г~а, мзDђ тои възда'сть е^мђ. ча'ша зла'та
е^сть вављло'нъ в рђцњ гн~и, напая'а вс^ю зе'млю.
эT вина` е^го пи'ша [вс^и]9 ја^зы'цы, сего ради потрясо'шася. *внеза'пђ [-]10 (-)11 паде` вављло'нъ и^
съкрђши'ся. пла'чите по не'мъ. възмњте ма'сти къ бо'лњзни е^го, да (-)12 и^сцњли'тся” врачева'хомъ вављло'нъ и^ не и^сцелњ” ѓ^ста'вимъ и& і^
и^дњмъ ко'жDо въ зе'млю свою. възы'иде б^о къ
нб~си сђ'дъ е^го, [и^ възDви'жеся]13 къ ѓ^блакомъ
(-)14. и^знесе г~ь (пра'вды наша)15. прїидњте възвњсти'мъ въ сїѓ'нњ дњ'ло г~а б~а на'шего. наѓ^стрњте стрњ'лы, (и^) напо'лните тђ'лы” Възбђди
г~ь дх~ъ [цр~еи]16 меDскихъ, (и^)17 проти'вђ вављло'нђ
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син. 41 Ось прийде народ з півночі,
і великий народ, і численні царі
підведуться з кінців землі, 42 взявши луки і щити. Вони є страшними
і немилосердними. Їхній голос зашумить, як море, і сядуть на коней,
як чоловік підготований на війну
проти тебе, вавилонська дочко. 43
Вавилонський цар почув про їхню
славу, і зів’яли його руки, його охопив смуток і біль, як ту, що родить.
44 *Ось як лев вийшов з йорданської гордині до сильної краси, бо накажу йому швидко до неї побігти. І
хто буде тим вибраним, якого я йому поставлю? *І, отже, хто подібний до Мене і хто може встояти
проти Мене? І хто є цей пастух,
який стане проти мого лиця? 45 Тому послухайте господню раду, яку
він почав задумувати проти Вавилону, і його задуми, які задумав
проти халдейської землі! Чи й не
вирву малих з стад? Чи не буде розкидане разом з ними їхнє мешкання? 46 Земля затряслася від голосу
вавилонського полону! І в народах
чути крик!

вищ. 49
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Глава 51
1 Так говорить Господь: Ось Я
піднімаю проти Вавилону і проти
тих, що в ньому живуть, на тих, що
підносять проти Мене своє серце
наче нищівний вітер. 2 І пошлю на
Вавилон віялки, і їх вивію, і знищу
його землю, тому що на нього прийшло звідусіль в дні його погибелі. 3
Лучнику, не натягай свій лук і не
входи зодягнений в броню! Не щадіть його юнаків, вигубіть все його
військо! 4 І впадуть побиті в халдейській землі, і ранені в їхніх околицях. 5 Тому що Ізраїль і Юда не
став вдовою від свого Бога, Господа Вседержителя, але їхня земля
наповнилася гріхом від ізраїльського Святого. 6 Втікайте з-посеред
Вавилону і хай кожний спасе свою
душу! Не мовчіть про його несправедність, бо помста є від Господа!
Він йому віддасть віддачу! 7 Вавилон є чашою золота в господній руці, що напоює всю землю. Від його
вина пили всі народи, через це захиталися. 8 *Нагло впав Вавилон і
став розбитим. Оплакуйте його!
Візьміть масті для його недуги, хай
виздоровіє! 9 Ми лікували Вавилон, і він не виздоровів. Покиньмо
його і підім, кожний до своєї землі,
бо до неба піднявся його суд і піднявся до хмар. 10 Господь виніс наші праведності! Ходіть, сповістім в
Сіоні діло нашого Господа Бога! 11
Вигостріть стріли і наповніть сагай-
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даки! Господь розбудив дух медських царів і його задум проти Вавилону, щоб його вигубити, бо господня помста є помста його дому! 12
Підніміть знамена на вавилонських
стінах, поставте сторожів! Підніміть
сторож, приготуйте залоги, бо Господь задумав і зробив те, що висказав
проти тих, що жувуть у Вавилоні! 13
Той, що живе над великими водами,
багатий в скарбах – прийшов твій кінець, час твого розрубання! 14 *Поклявся Господь Вседержитель своєю
душею, тому що наповню тебе людьми, так як саранчою, і заспівається
пісню про тебе. 15 *Той, хто створив
землю у своїй силі і хто впорядкував
вселенну в своїй мудрості і своїм
розумом простягнув небеса, 16 чи
Він дасть голос, чи помножаться води на небесах? Він, що підносить
хмари з кінців землі, зробив блискавку на дощ, виводячи вітер зі своїх
скарбниць. 17 Нерозумною стала
кожна людина, без розуму, засоромився кожний, хто виливає від його
вилитих. Бо брехнею є ним вилите, і
немає в них духа. 18 Марні є діла і гідні сміху. Вони згинуть в часі своїх
відвідин. 19 Не така частка Якова, бо
Він є Той, що створив все, а Ізраїль –
палиця його насліддя. Господь Вседержитель – його ім’я! 20 Ти знищиш
ними воєнний посуд, і Я знищу в тобі
народи і вигублю в тобі царства, 21 і
виб’ю в тобі коня і його вершника, і
вигублю в тобі колісницю і того, що
на ній сидить. 22 І виб’ю в тобі чоловіка і жінку, і виб’ю в тобі старого і
молодого, і виб’ю в тобі юнака і дівчину, 23 і вигублю в тобі пастиря і
його стада, і вигублю в тобі рільника
і його робочий скот, і вигублю в тобі
воєводу і вождя. 24 І віддам Вавилонові і всім халдейським мешканцям
все зло, що зробили в Сіоні, перед вашими очима, – говорить Господь. 25
Ось Я проти тебе, – говорить Господь, – смертоносна горо, що зрушуєш всю землю. І простягну мою руку
проти тебе, і скину тебе з каменя, і
дам тебе, як спалену гору. 26 Не візьму від тебе каменя на кут і каменя
на основу, але будеш знищеним навіки, – говорить Господь. 27 Підніміть
знамено на землі, затрубіть трубою в
народах! Освятіть над ним народи,
сповістіть проти нього аратським, іменнійським і астенеським царям!
Поставте проти нього вояків, приведіть коней, як саранчу з жалами! 28
Освятіть народи проти нього! Медських царів, і його воєвод, і всіх його
правителів, і всіх сильних його землі.
29 І затрясеться земля, і буде в замішенні, тому що повстав проти Вавилону господній задум, щоб покласти
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(мы'сль)18 е^го, да погђ'бит# и&. поне'же мще'нїе
гн~е е^сть мще'нїе до'мђ е^го. на стњнаX вављло'н#скихъ възDви'гнњте зна'менїе, ё^ставите стра'жа, възDви'гнњте стра'жђ, ё^гото'вите зало'ги.
ја%ко ё^мы'сли [г~ь и^ сътвори]19, ја%же рече на живђщая въ вављло'нњ. живы'и наD вода'ми мно'гами, (бога'тъ въ сокро'вищехъ)20. прїиде коне'цъ твои (чаs пресњче'нїя)21 твое^го” (-)22 *Кля'ся г~ь [вседержи'тель]23 (дш~ею)24 свое^ю, ја%ко напоlню тебе` люDми ја%ко мши'цею, и^ въспоеTся наD
тобо'ю (пњснь)25” *Сътвори'выи зе'млю в си'лњ
свое'и, (и^) ё^стро'ивыи вселе'нђю въ мђ'дрости
свое'и, и^ разђмњ'нїемъ свои^мъ проп#ныи нб~са”
е^гда` ѓ%нъ да'сть глаs, ё^мно'жатся во'ды на
нб~си. (-)26 възDвиза'яи ѓ%блаки эT коне'ць земля`,
мо'лнїю в# до'ждь сътвори, (и^зводя` вњтрь)27 эT
сокро'вищь своиX” ѓ^бђя` вся'къ чл~къ эT разђма,
посрами'ся вся'къ слїя'тель въ и^звая'нїи е^го.
ја%ко ло'жъ е^сть слїа'нїе (е^го), (и^) нњсть дх~а в
ниX, сђетни сђть дњ'ла (и^) смњхђ досто'ини,
въ ча'съ посњще'нїя свое^го поги'бнђтъ. не ја%ко
сїе ча'сть і^а'ковля, н^о сътвори'выи всяческая
то'и е^сть, [а^ і^и^л~ь же'злъ достоя'нїя]28 (е^го), г~ь
[вседержи'тель]29 и^мя е^го. (съкрђши'ши сими)30
съсђ'ды бра'н#ныа. и^ а'зъ съкрђшђ въ тебњ ја^зы'ки, и^ погђблю в# тебњ (црsтвїа)31, і^ и^збїю в#
тебњ коня и^ всаDники е^го. і^ и^збїю в# тебњ колесни'цђ, и^ всњда'ющаго на ню. і^ и^збїю в# тебњ [мђж'а и^ женђ` (-)32. і^ и^збїю в# тебњ ста'ра
и^ ѓ'трока. і^ и^збїю в# тебњ ю%ношђ и^ дв~ђ
(-)33]34, і^ и^збїю в# тебњ па'стыря и^ ста'да е^го.
і^ и^збїю в тебњ ѓ^рю'ща и^ рабо'тна скота е^го, і^
и^збїю в# тебњ вое^во'дђ и^ прави'теля. и^ възда'мъ вављло'нђ, и^ всњмъ жи'телем# халдњ'искимъ все ѕл^о [-]35, е^же сътвори'ша въ сїѓ'нњ
преD лицемъ вашим#, гл~етъ г~ь” Се^ а^зъ на' тя
го'ро смертоно'сна, [гл~етъ г~ь]36, порђша'яи всю
зе'млю. и^ прострђ рђ'кђ мою на' тя, і^ и^звер#гђ
т^я эT ка'мени, и^ да'мъ т^я въ горђ съж#же'нїа. (-)37 не възмђ эT тебе ка'мень въ ё%гол#,
и^ ка'мень въ ѓ^снова'нїе, н^о потреби'шися въ
вњ'ки, гл~еT гь. възDви'гнњте зна'менїе на зеMли`,
въстрђби'те [трђбо'ю въ ја^зыцXњ]38. пост~ите
наD ни'мъ ја^зы'ки, възвњсти'те на'нь цр~еи [а^рараT]39, (и^мен#нїи)40, и^ (а^стенесъ)41, въчти'те на'нь
(во'и)42, приведњте (-)43 коня ја%ко мши'ца (съ
жа'лы)44. пост~ите (ја^зы'ки на'нь)45, цр~и меDски
[-]46, [и^]47 вое^во'дъ е^го, и^ всњхъ прави'телеи е^го,
[и^ вся крњ'пкїа земля` е^го]48” (И$) потрясе'тся
земля` и^ смђтиTся. зане` въста` на вављ=ло'нъ
мышле'нїе гн~е, да положитъ зе'млю вављ=ло'нъскђ пђстђ и^ ненаселе'нђ. преста'ша крњ'пцњи
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вављ=ло'на эT бо'ю, живя'хђ [-]49 на поса'дехъ, поги'бе хра'брость иX, [и^]50 бы'ша ја%ко же'ны. заж#же'ны сђть станы е^го, сътре'ны заво'ры е^го.
бњжа'и въ пђть текђща пости'же. и^ посолъ
стрњте посла`, да възвњстиT цр~ю вављ=лонъскђ,
ја%ко взя'ся грDа е^го эT кон#ца (да'же до конца,
и^) броды заста'влени сђть, и^ е^зе'ра (-)51 заж#же'на
ѓ^гнеM, и^ мђж'и [-]52 воинъстїи [смђще'ни сђть]53”
Та'ко б^о гл~етъ г~ь [вседръжи'тель б~ъ іи^л~евъ]54.
(дщ^и)55 вављ=ло'ня ја^ко гђмно ча'съ млаченїя
е^го, е^ще ма'ло и^ прїидеT ча'съ жаTвы е^го. снњде
м^я (-)56 [и^]57 (пожре м^я) навходоносорь цр~ь вављ=лоньскь, [сътвори м^я ја%ко сосђдъ пра'зденъ]58, пожре м^я ја%ко ѕмїи, наполни чре'во
свое (тон#костїю)59 мое'ю, (і^ и^з#блева м^я. неправDа на' мя, и^ пло'ть моя`)60 на вављ=лонъ,
гл~етъ (живы'и въ)61 сїѓ'нњ. и^ кро'вь моа на
живђщая въ халдњеX, рече і^ерsлиM” Сего раd тако
гл~еT г~ь, с^е аZ сђ'дити бђдђ прю твою`, и^
эTм#щђ м#щенїе твое, и^ пђсто сътворю` море
е^го, (-)62 и^с#сђшђ пото'ки е^го. и^ бђдетъ вављ=лонъ въ' [гробы жили'ще ѕмїеM” (чю'до)63 и^ позвизда'нїе]64, сего ра'ди да не бђдетъ живђща.
вкђпњ ја^ко львове (възревђтъ. вла'сы и^с# себе`
терѕати бђдђтъ)65 ја%ко скљ=мни (-)66. въ
го'рести иX поста'влю пи'тїе и^хъ, и^ ё^пою я& (и^)
да ё^снђтъ, и^ спять сно'мъ вњ'чноM, и^ не воста'нђт#, гл~етъ г~ь. эTведђ я& ја%ко а^гньца на
закла'нїе, и^ ја%ко ѓ%вны съ козлы`. ка'ко взя'ся
[сеса'хъ]67, и^ ја%то сла'вное въ все'и земли`. ка'ко
бы'сть [въ ё^дивленїе вављ=ло'нъ]68 въ ја%зы'цехъ.
възы'иде на вављ=ло'нъ мо'ре, эT мно'жества
во'лнъ е^го [-]69 покры'ся. бы'ша гра'ды е^го [въ
ё^дивленїе]70, земля` [ненаселе'на и^ пђста]71,
[земля` в не'иже]72 никто'же поживетъ, и^ не
пре'иде чресъ ню сн~ъ чл~чь” И$ посњщђ на [вее^ля
въ вављ=ло'нњ]73, і^ и^звергђ т^о е^же поглоти эT
ё%стъ е^го. и^ не съберђтся вя'щ#ше к немђ`
ја^ѕы'цы, ктомђ` и^ [стњны вављ=ло'ньски падђтъ” И$зыидњте эT среды е^го лю'дїе мои` да
сп~сеT кождо дш~ђ свою` эT гнњ'ва ја%рости гн~я. и^
да не ё^мякчиTся срDце ва'ше, и^ да не ё^бои^теся слы'шAнїя, е^же ё^слы'шится на' земли. и^
прїидетъ в лњто слыша'нїе, и^ по тоM лњте
слыша'нїе, и^ непра'вда на' землю, и^ вла'сть на
власть” Сего раd с^е дн~їе градђтъ, и^ посњщђ
на и^зваја%ныя вављ=лоня, и^ вс^я земля` е^го посрами'тся, и^ вси` ја%звенїи е^го падђтъ посредњ
е^го. и^ хвалђ` въздадђтъ наD вављ=ло'номъ нб~са
и^ земля, и^ вся` сђщая в# нихъ. эT полђ'нощи
б^о прїидTђ на'нь хи'щницы, гл~етъ г~ь” И$ ја%коже
(сътвори) вављ=ло'нъ пада'ти ја^звенымъ въ і^и^1253
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вавилонську землю пусткою і незаселеною. 30 Перестали воювати сильні
Вавилона, вони жили в казармах.
Пропала їхня хоробрість і стали наче
жінки. Спалені є його обози, розбиті
його засуви. 31 Втікач наздогнав дорогою того, що біжить, і посол зустрів посла, щоб сповістити вавилонському цареві, що забрано його місто
32 від кінця аж до кінця. І заставлені
є броди, і озера спалені вогнем, і
військові мужі є в замішанні. 33 Бо
так говорить Господь Вседержитель,
ізраїльський Бог: Вавилонська дочка
– наче тік, час його молотіння, ще
трохи – і прийде час його жнив. 34
З’їв мене і пожер мене Навходоносор, вавилонський цар, зробив мене
як порожній посуд, проковтнув мене, як змій, наповнив своє черево моєю тонкістю і виблював мене. 35 Неправедність на мені, і моє тіло на Вавилоні, – говорить Той, хто живе в
Сіоні. І моя кров на тих, що живуть в
халдеїв, – сказав Єрусалим. 36 Через
це так говорить Господь: Ось Я судитиму твій суд і відомщу твою помсту,
і спустошу його море, висушу його
потоки! 37 І Вавилон буде гробами,
мешканням зміїв, чудовиськом і сичанням задля цього, щоб не було
мешканця. 38 Разом заревуть, як леви, будуть дерти волосся з себе, як
левенята. 39 В їхній гіркоті поставлю
їхній напиток і їх упою. І хай заснуть
і сплять вічним сном, і не встануть, –
говорить Господь. 40 Відведу їх, як
ягнят на заріз і як баранів з козлами.
41 Як забрано Сесах і схоплено славне в усій землі? Як став на подив Вавилон в народах? 42 Прийшло на Вавилон море, він був покритий множеством його хвиль. 43 Його міста стали на подив, земля незаселена і пуста, земля, на якій ніхто не житиме, і
не перейде через неї людський син.
44 І Я навідаюся до Вееля в Вавилоні
і викину те, що він пожер з його уст.
І більше до нього не зберуться народи, далі впадуть і вавилонські стіни.
45 Вийди з-посеред нього, мій народе! Хай кожний спасе свою душу від
гніву господньої люті 46 і хай не
зм’якне ваше серце! І не бійтеся слухів, які буде чути на землі. І прийде в
році слух, і по тому році чутка і неправда на землю, і влада проти влади. 47 Задля цього ось приходять дні,
і навідаюся до вавилонських різьблених. І вся його земля засоромиться, і
всі його ранені впадуть посеред нього. 48 І дадуть хвалу над Вавилоном
небеса і земля, і все, що є в них. Бо з
півночі прийдуть проти нього грабіжники, – говорить Господь. І так як
зробив Вавилон, щоб впали ранені в
Ізраїлі, 49 так не впадуть вавилонські
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ранені на всій землі. 50 Хто втече від
меча? Підіть і не стійте! Згадайте
далеке господнє! Єрусалим хай ввійде на ваше серце! 51 Ми завстидалися, бо почули зневагу, сором покрив
наше лице, бо прийшли чужинці на
освячення господнього дому. 52 Через це ось приходять дні, – говорить
Господь, – і навідаюся до його різьблених – і по всій його землі заревуть
ранені. 53 Чи підніметься Вавилон до
неба і скріпить на висоті свою міць?
Від мене прийдуть ті, що його вигублюють, – говорить Господь. 54 Голос
вавилонського крику і велике знищення з халдейської землі, 55 бо Господь вигубив Вавилон і усунув з нього великий голос, і зашумлять його
хвилі, як численні води, голос видав
їхній шум. 56 Бо на нього прийшов
грабіжник, також на Вавилон, і схоплені є його сильні. І Він зігнув їхній
лук, бо сильний месник – Господь
віддає винагороду. 57 І напою його
князів, і його мудрих, його воєвод, і
його правителів, і його сильних, і вони заснуть вічним сном, і не збуджу,
– говорить Цар, Господь Вседержитель його ім’я. 58 Так говорить Господь Вседержитель: Ця преширока
вавилонська стіна буде підкопана
підкопом, і його високі брами будуть
спалені вогнем. І людська сила буде
на ніщо, і народи вогнем будуть забрані і згинуть. 59 Слово, яке пророк
Єремія заповів Сараєві, Ниріїновому
синові, Маасієвому синові, коли
пішов з царем Седекією до Вавилону
в четвертому році його царства, Сарай же був жрецем пророцтва. 60 І
написав Єремія все зло, яке мало
прийти на Вавилон, в одну книгу, всі
ці слова, які є записані проти Вавилону. 61 І сказав Єремія до Сарая:
Коли ввійдеш до Вавилону, і побачиш, і прочитаєш всі ці слова, 62 кажучи: Господи, ти висказався проти
цього міста, щоб його знищити і щоб
в ньому не було мешканця, від людини і до скотини. І хай він буде на
вічну пустиню. 63 І коли прочитаєш
цю книгу, прив’яжи до неї камінь, і
вкинь її посеред Евфрату, і скажи: 64
Так потоне Вавилон і не підніметься
від лиця зла, яке я наведу проти нього, і буде знищеним. Аж досі Єреміїні слова.

црс4. 24
пар2. 36

Глава 52
1 *Седекія мав двадцять і перший
рік, коли почав царювати. І царював
в Єрусалимі 11-ть літ. Ім’я його матері Амиталь, Єреміїна дочка, з Ловни. 2 І він робив зло перед господніми очима за всім, що робив Йоаким.
3 Адже господня лють була на Єруса-
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л~и [-]74]75, (та'ко)76 вављ=ло'ня (не) падђтъ ја%звенїи на все'и земли`” И$збњг#шеи [меча`]77, и^дњте и^ не сто'ите, [въспомяни'те да'лняа]78 гн~я,
(-)79 і^ерsли'мъ възы'иде на срDце ва'ше” Посрами'хоMся,
зане слы'шахомъ рђга'нїе (-)80. покры срамота`
лице на'ше, ја%ко прїидо'ша чюжDи на ѓ^сщ~енїе
(-)81 до'мђ гн~я” Сего ра'ди с^е дн~їе грядђтъ гл~еT
г~ь. и^ посњщђ на и^звая'нїа е^го, и^ по все'и зе'мли е^го [возревђтъ]82 ја%звенїи. въстђпитъ л^и вављ=ло'нъ на' нб~о, и^ ё^тверди'тъ на высотњ` крњпость свою, эT мене` прїидђтъ гђби'теле е^го,
гл~етъ г~ь. гла'съ во'пля вављ=ло'ньска, и^ сътренїе
вели'ко эT земля халдњ'иски. ја^ко погђби г~ь вављ=ло'нъ, и^ сътре эT него` гла'съ велїи. (и^ возшђмя'тъ во'лны е^го) ја%ко во'ды мно'ги, даде (глаs)83
шђмъ и^хъ. ја%ко прїиде (на'нь. та'кожDе) на вављ=лонъ хи'щникъ, (і^) и^зыма'ни сђть си'лнїи е^го,
(и^) ё^вяде лђкъ иX. ја%ко (си'лныи м#ститель) [г~ь]84
възвращаеT м#здђ. [-]85 и^ (ё^пою)86 кня'ѕя е^го и^
мђ'дрыя е^го, [вое^во'ды е^го]87 и^ прави'теля е^го,
[и^ сил#ныа е^го, и^ ё^снђтъ сномъ вњ'чноM, и^ не
възбђжDђ]88, гл~еT цр~ь, г~ь вседръжи'тель и^мя е^го.
Та'ко гл~етъ г~ь [вседръжитель]89. стњна` вављ=ло'ньска (сїя) преширо'ка поDкопа'нїеM поDкопана бђдетъ, и^ вра'та е^го высо'ки ѓ^гнеM сож#жены бђдђтъ. и^ (крњпость лю'дьска)90 в ничтоже, и^
ја^зы'цы (ѓ^гнемъ во'змђтся и^ поги'бнђт#)91” Сло'во
е^же завњща [-]92 і^еремїа прoркъ, (-)93 сара'еви сн~ђ
ни'рїинђ сн~а маа'сїѓва. внегда` и%де съ седекїею
цр~емъ въ вављ=лон#, в лњто четве'ртое црsтва е^го.
(-)94 сара'и (же) бњ (жрець пррoчествїя)95. и^ написа`
і^еремїя вс^е ѕло` е^же и^мњ прїити на вављ=лонъ,
въ е^ді'нђ кни'гђ вс^я словеса` сїа, ја%же пи'сана сђть
на вављ=лоn. и^ рече і^еремїя къ сара'ю, е^гда` вни'деши
въ вављ=лон#, и^ ё'зриши и^ проч#теши вс^я словеса
сїа, (гл~я)96. г~и [-]97 т^ы реклъ е^си проти'вђ (гра'дђ)98 семђ` погђби'ти и&, и^ да не бђдетъ [живя'и]99 в немъ эT чл~ка (и^) до ско'та, и^ да бђ'детъ въ вњ'чнђ пђсты'ню. и^ (-)100 е^гда` прочте'ши кни'гђ сїю, (-)101 привяжи` к не'и ка'мень, и^
в#верзи ю& по'средњ е^љ=фрата, и^ рцы`. та'ко потопи'тся вављ=лонъ, и^ не въста'нетъ эT лица`
[ѓ^злобле'нїя]102, ја%же а'зъ приведђ` на'нь, (и^ разори'тся)” [Даже доселњ словеса` і^еремїина]103”

Глvа, н~в”
ђщђ* дв^ђдесяти и^ е^дїномђ лњтђ.
бы'сть седекїя внегда` нача` црsтвова'ти.
и^ (црsтвова въ і^ерsли'мњ, а~і)1 лњтъ” (-)2
И$мя мт~ри е^го а^мита'ль, дщ^и і^еремїина эT [ло'вна]3. [и^ (се'и) твори зла'я преD ѓ^чи'ма
гн~има по всемђ` е^же творяше і^ѓ^а'кимъ” ЈА/ко
1254

д~ црs к~д
в~ параl л~ѕ

52,3

выj л~џ
д~ црs к~е

г~ црs з~
д~ црs к~е
в~ параl г~

Пророк Єремія

52,21

ја%рость гн~я бы'сть на і^ерsли'мъ и^ на і^ё'дђ, даже і^ эTвр'ьже иX эT лица свое^го. и^ эTстђпи седекїя эT цр~я вављ=лоньска]4” *И$ бы'сть въ девя'тое лњто црsтва е^го, въ деся'тыи мsць въ
десятыи (дн~ь) мsца” Прїиде (навходоно'соръ)5 цр~ь
вављ=лоньскь, и^ вся` сила е^го на і^ерsли'мъ. и^ ѓ^блего'ша и&, и^ сътвори'ша ѓ%крsтъ е^го ѓ^строгъ”
И$ бы'сть въ ѓ^бляженїи гра'дъ даже до е^ді'нагонадесяте лњта црsтва седекїина. [мsца же
четвертаго]6 въ џ~ (дн~ь)7, ё^тверди'ся глаD въ
гра'дњ, и^ не бња'ше хлњба лю'демъ земля`. и^
просњко'ша граD, и^ вс^и мђжи вои^нъстїи и^зыдо'ша но'щїю пђтемъ враT и^же е^сть межDђ двњма стњна'ми, ја%же бња'ше ё^ ѓ^гра'ды цр~евы.
(-)8 хал#дњи (же) (добыва'хђ)9 граD ѓ%крsтъ (лежа'ще). и^ эTи^до'ша пђтемъ во а^рава, и^ гна` сила
халдњ'иска въ слDњ цр~я. и^ постиже и& ѓ^бонђ
странђ` і^ерихона, и^ вси` ѓ^троцы е^го расыпа'шеся
эT него`. и^ ја%ша цр~я, и^ приведо'ша и& къ цр~ю
вављ=ло'ньскђ до (ревла'та)10 ѓ%чи (же) седекїи и^злђпи и^ связа и& ё%зами. и^ приведе и& цр~ь вављ=лонъскъ въ вављ=лонъ. и^ вдаs и& въ граD же'рнъвар#скь, до дн~е во'ньже ё%мре” (-)11 Въ десятыи же дн~ь пя'таго мsца. [лњто (т^о) девя'тоенадесятъ (навходоносо'рђ)12 цр~ю вављ=ло'ньскђ]13. прїиде навђзарданъ а^рхимахиръ, и^же стои'тъ преD лицемъ цр~ю вављ=лоnскђ, въ і^ерsли'мъ. и^
пож#же храM гн~ь и^ до'мъ цр~евъ, и^ вс^я до'мы
гражDа'ньски, и^ вся'къ хра'мъ вели'къ съж#же ѓ^гнемъ. и^ всякђ стњ'нђ і^ерsли'млю ѓ%крsтъ разори
си'ла халде'иска, и^же бња'ше съ а^рхимахироM. [(-)14
ѓ^ста'нок# (же) людїи (-)15 и^же ѓ^ста'ша въ
(і^ерsли'мњ)16, і^ и^збњг#шихъ и^же ё^бњжа'ша къ
цр~ю вављ=лоньскђ]17, і^ и'ныхъ людїи [заведе]18
[навђзарда'нъ]19 вое^во'да (въ вављ=лонъ). (толи'ко)
ѓ^ста'ви лю'дїи (ё^бо'гихъ и^ рабо'тныхъ)20, дњлателе'и виногра'да и^ ра'таевъ” (-)21 Столпы
(же) мњдя'ныа и^же въ хра'мњ гн~и, и^ стпени,
и^ мо'ре мњ'дяное е^же в# хра'мњ гн~и, съкрђши'ша халде'и” и^ взя'ша мњдь и^хъ, и^ эTнесо'ша
въ вављ=лоn, [и^ но'ги и^ поDпоры]22, и^ ѓ'боды и^ чаша, и^ рожны и^ вс^я сосђды мњ'дяныя, в
ни'хъже слђжа'хђ (-)23. и^ (ѓ^паница)24, и^ (пњсньница)25 і^ и^злива'ла и^ свњти'ла, и^ кади'лница и^
ча'ша. е^же б^њ зла'то (-)26 и^ сребрено (-)27, взя`
а^рхимахи'ръ. (-)28 столпа дв^а и^ мо'ре е^ді'но. и^
телецъ, в~і, мњдянъ, поD моремъ, ја%же сътвори
цр~ь соло'моn въ хра'мњ гн~и. не бњ` мњры мњ'ди
[сосђдъ тњхъ]29. *(столпъ же ё^бо е^диn ко'ждо
и~і)30, лакти б^њ высота` (-)31. вервь (же), в~і лакти ѓ%крsтъ е^го ѓ^б#держаше. (-)32 тол#стота'
(же) (-)33 четы'рь перьстъ ѓ%крsтъ, (внђтръ же
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лимі і на Юді, ще й відкинув Він їх
від свого лиця. І відступив Седекія
від вавилонського царя. 4 *І було, що
в дев’ятому році його царювання, в
десятому місяці, в десятому дні місяця, прийшов Навходоносор, вавилонський цар, і вся його сила проти Єрусалиму. І його оточили, і зробили довкруги нього частокіл. 5 І місто було
в облозі аж до одинадцятого року Седекіїного царювання. 6 Четвертого ж
місяця, в 9-му дні, закріпився голод в
місті, і не було хліба народові землі.
7 І проломали місто, і всі військові
мужі вийшли вночі дорогою брами,
яка є між двома стінами, що була в
царській огорожі. Халдеї ж, облягаючи, добивали місто. І ті відійшли дорогою до Арави, 8 і халдейська сила
гналася вслід за царем. І наздогнали
його на другому боці Єрихону, і всі
його слуги розсипалися від нього. 9 І
схопили царя, і привели його до вавилонського царя до Ревлати, що є в
землі Емат. І він заговорив до нього
судом, 10 і вавилонський цар вирізав
седекіїних синів перед його очима,
вирубав і всіх юдиних князів в Ревлаті. 11 Очі ж Седекії виколов, і зв’язав
його оковами, і привів його вавилонський цар до Вавилону. І він його
віддав до міста жорен до дня, в якому
помре. 12 В десятому ж дні п’ятого
місяця, це дев’ятнадцятий рік Навходоносора, вавилонського царя, прийшов до Єрусалиму Навузардан, архимаґир, який стоїть перед лицем вавилонського царя. 13 І він спалив господній храм, і царський дім, і всі громадянські доми, і всякий великий дім
він спалив вогнем, 14 і ввесь єрусалимський мур довкруги знищила халдейська сила, яка була з архимаґиром. 15 А останок народу, який залишився в Єрусалимі, і втікачів, які
втекли до вавилонського царя, 16 і
інших людей завів воєвода Навузардан до Вавилону. Тільки залишив він
бідних і робочих людей працівниками у виноградниках і рільників. 17 А
мідні стовпи, що в господньому храмі, і підставки, і мідне море, що в
господньому храмі, халдеї розбили; і
взяли їхню мідь і віднесли до Вавилону. 18 І ніжки, і підпори, і обводи, і
чаші, і вилки і ввесь посуд мідний, в
яких служили, 19 і миски, і пісенники, і збанки, і світильники, і кадильниці, і чаші, які були золоті і срібні,
взяв архимаґир, 20 два стовпи, і одне
море, і 12-ть мідних телят під морем,
які зробив цар Саломон для господнього храму. Не було міри міді того
посуду. 21 *А, отже, кожний один
стовп мав 18-ть ліктів висоти, шнурок же обкручував його 12-ть ліктів
довкруги, товщина ж – чотири пальці
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довкруги, всередині ж був порожнім.
22 І на них мідний капітель – 5-ть
ліктів висота кожного капітеля, все
мідне. Так само і другий стовп. І золота мережа – 8 ґранатових яблук на
вінку довкруги, все було мідне. Таким же був і другий стовп. 23 І було
90 ґранатових яблук і 6-ть на однім
боці, і було всіх ґранатових яблук на
сітках довкруги – 100. 24 І архимаґир
взяв Сарею – головного священика і
другого священика Софонію, і трьох,
що стерегли дорогу, 25 і з міста він
взяв одного евнуха, що був наставлений над військовими мужами, і сім
славних мужів, які знаходилися перед лицем царя в місті, і писаря сил, і
вчителя книг, і народ, і землі, і 60 чоловік з народу землі, що знайшлися
посеред міста. 26 І взяв їх Навузардан, архимаґир, і привів їх до вавилонського царя до Ревлати, 27 і їх
вирубав вавилонський цар в Ревлаті,
в Ітамовій землі. І Юда був виселений з своєї землі. 28 Це є люди, яких
виселив Навходоносор в сьомому році: жидів – 3000, і 20, і 3. 29 У 18-му
році Навходоносор переселив з Єрусалиму душ 800, 32. 30 В 23-му році
Навходоносора Навузардан, архимаґир, переселив з жидів сім сот і 45
душ. Всіх же душ – 4000 і 600. 31 *І
сталося, що в 37-му році переселення
Йоакима, юдиного царя, в 25-му дні
12-го місяця, Елемадарах, вавилонський цар, у першому році свого царювання, взяв голову Йоакіма, юдиного
царя, і вивів його з дому, в якому його стерегли. 32 І він гарно заговорив
до нього, і дав його престіл понад
престоли царів, що з ним у Вавилоні.
33 І він замінив його в’язничну одіж.
І той постійно їв хліб перед його лицем в усі дні свого життя. 34 І йому
постійно давалося приписане від
вавилонського царя до дня, в якому
помер, в усі дні його життя.

пра'зденъ б^њ), и^ глава` на не'ю мњ'дяна, (-)44 е~
ла'котъ (высота`)35 главы` ко'ждо (-)36 вс^е мњ'дяно. Та'кождеy и^ второ'мђ столпђ. (и^ мрежA
зла'та), н~ пђг#ъвъ на вњн#ци ѓ%крsтъ вс^е бњяше мњдяно” Та'кожDе бы'сть и^ вторыи сто'лпъ).
и^ бњя'ше пђг#въ ч~ и^ ѕ~, е^ді'на страна. и^ бњше
всњхъ пђг#въ мре'жныX ѓ%крsтъ, р~” И$ взя` а^рхимахи'ръ [саре'ю]37 жеръца старњишаго, и жерца
[софо'нїя]38 вто'раго, и^ тр^и набдя'щая пђть.
и^ [эT гра'да поя`]39 каже'ника е^ді'наго, иy б^њ
приста'вникъ мђжь во'инъскиX. и^ сеDмь мђжь
нарочитыхъ, и^же ся ѓ^брњтоша преD лицемъ
цр~ю въ градњ, и^ кни'гъчїя си'лныхъ, и^ ё^ча'щаго кни'гам#, и^ лю'ди и^ земля`, и^ ћE мQђ эT
лю'дїи земля` и^же ся ѓ^брњто'ша среди гра'да.
и^ поя` я& навђзардаn архимахи'ръ, и^ приведе я&
къ цр~ю вављ=лоньскђ до (ревла'та)40. і^ и^зби я&
цр~ь вављ=лоньскъ в# (ревла'тњ)41 въ земли` (и^и^џамлњ)42. [и^ пренесе'нъ е^сть і^ё'да эT земля`
своа” (-)43 Си е^сть лю'дїе иXже пресели` (навходоносоръ)44 в сеDмое лњто. жидовъ Wг~, и^ к~ и^ г~. во
и~і лњто, (навходоносоръ)45 и^зъ е^рsли'ма дш~ъ ѓ^смьсотъ л~в, (пресели)” Въ к~г лњто (навходоносора)46, пресели навђзардан# а^рхимахи'ръ жидовъ,
дш~ъ сеDмь соT и^ м~е. всњх же дш~ъ Wд~ и^ х~]47” *И$
быs въ л~з лњто, преселенїя іѓ^а'кима цр~я і^ё'дина, въ (к~е дн~ь)48 мsца в~і. взя` (е^лемадарахъ)49 цр~ь вављ=лоньскїи въ (пр'ьвое лњто црsтва свое^го)50, главђ` і^ѓ^а^ки'ма цр~я і^ё'дина. і^
и^зведе и& и^с# храма в немже стрежа'шеся, и^ гл~а
е^мђ бл~гая. и^ даде сто'лъ е^го вы'ше (-)51 цр~ь,
и^же с ни'мъ въ вављ=лонњ. і^ и^змњни ры'зы е^го
темни'чныя. и^ ја^дя'ше хлњбъ всегда` преD лицемъ е^^го въ вся` дн~и (живота` свое^го)52. и^ ё^роk
е^мђ даа'шеся всегда` эT цр~я вављ=лоnска, до дн~е
во'ньже ё%мре [въ вся` дн~и живота` е^го]53”

Кінець Книги пророка Єремії.
Має в собі 52 глави.

Коне'цъ пррoкђ і^еремїи”
и%мать в себњ` главъ, н~в”
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ГОЛОСІННЯ
ЄРЕМІЇНЕ.
ГЛАВА 1

і^е^реM г~і

И$ быs по плњненїи і^и^л~вњ, и^ по ѓ^пђстњнїи і^ерsли'мли. сњде і^еремїя плача, и^ пла'кася” пла'чь
се'и по і^ерsли'мњ” и^ рече. (А$лефъ”)
а'ко сњде е^диn гра'де, ё^мно'женыи люDми.
бы'сть ја^ко вдови'ца, ё^мно'женыи въ
странах#. владя'и страна'ми, бысть повине'нъ”
(Бе'тъ”)
Плача* пла'кася в но'щи, и^ слезы е^го на лани'тђ е^го. и^ нњсть ё^тњша'юща е^го, эT всњхъ
любящихъ е^го. вс^и дрђжа'щеся с ни'мъ эTвръго'шася е^го, (и^) бы'ша е^мђ вра'ѕи”
(Ги'мель”)
2
Пресели'ся (і^ё'да) эT смиренїя е^го, и^ эT мно'жества рабо'ты е^го. сњде в# странаX [и^]3 не
ѓ^брњте поко'я. вс^и женђще'и е^го пости'гнђша
и& среди стђжа'ющиX.
(да'летъ”)
Пђтїе сїѓ'ни рыда'ша, ја%ко нњсть ходя'щихъ
(по нихъ) въ празDникъ. вс^я вра'та е^го погђблена, жерцы е^го възды'шют#, дњви'цы е^го ведо'мы, и^ са'мъ ѓ^горчева'я въ себњ`”
(Ге”)
Бы'ша стђжа'ющеи е^мђ въ зача'ло. и вра'ѕи е^го
гоб#зъствђ'ютъ. ја%ко г~ь смири и&, мно'жествоM
нече'стїя е^го. младе'нцы е^го эTи^доша плњне'ни
преD лицемъ стђжа'ющаго”
(Ва'фъ”)
И$ эTја%ся эT дщерїи сїѓ'ня вся` лњпота ея`.
бы'ша кня'ѕи е^го, ја%ко ѓ%вни не и^мђщеи па'жити. и^ хожDа'хђ не съ крњпостїю преD лице'мъ
гоня'щаго”
(Заи%нъ”)
Помянђ і^ерsлиM дн~и смиренїя свое^го, и (дн~и безако'нїя)4 свое^го, (и^) вс^я похо'ти своа, е^же и^мња'ше во' дн~и прьвыя. е^гда` въпаде (-)5 въ
рђ'цњ стђжа'ющаго, и^ не бњ` помага'ющаго е^мђ. видњвше вра'ѕи е^го посмња'шася въ преселе'нїе е^го”
(Гетъ”)
Грњхомъ съгрњши` і^ерsли'мъ, того ра'ди въ
мятежъ бы'сть. вс^и славя'щеи е^го смириша
и&, ви'дњша б^о сраM е^го. се'и же въздыха'я [-]6
ѓ^братися воспятъ”
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І сталося після того, як захоплено в
полон Ізраїль, і по єрусалимському запустінню Єремія сів, ридаючи. І плакав таким голосінням над Єрусалимом, і сказав: 1 Алеф
Яким самотнім сіло місто, що було
переповнене народами! Наче вдовою
стало воно, що було помножене в
країнах. Воно, що володіло країнами,
стало давачем данини.
2 Бет
*Плачучи він плакав вночі. І його
сльози на його щоках, і немає того,
хто б його потішив з усіх, що його
люблять. Всі його друзі відреклися
його і стали йому ворогами.
3 Ґимель
Переселено Юду від його впокорення і від множества його служіння.
Він сів в країнах і не знайшов спокою. Всі, що його переслідували, наздогнали його посеред тих, що гноблять.
4 Далет
Сіонські дороги плакали, тому що
немає тих, що ходять по них в празник. Всі його брами знищені, його
священики стогнуть, його дівчата поведені, і він сам в собі зболений.
5 Ге
Його гнобителі стали за голову, і
його вороги помножилися. Бо Господь його упокорив через множество
його безбожностей. Його діти пішли
полоненими перед лицем гнобителя.
6 Ваф
І забрано в сіонської дочки всю її
красу. Його князі стали як барани, що
не мають паші, і ходили не з силою
перед лицем переслідувача.
7 Заїн
Єрусалим згадав дні свого впокорення, і дні свого беззаконня, і всі
свої пожадання, які мав у перших
днях, коли впав в руки гнобителя. І
йому не було помічника. Побачивши,
його вороги засміялися над його переселенням.
8 Гет
Гріхом згрішив Єрусалим, через це
був на змішання. Всі, що його прославляли, впокорили його, бо побачили його сором. Він же, стогнучи, повернувся назад.

єре. 13
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9 Тет.
Його нечистота перед його ногами. Він не згадав свій останок, і він
зніс пресильних. І немає того, хто його потішить. Поглянь, Господи, на
моє впокорення, бо ворог звеличився!

(Тетъ”)
Нечистота е^го преD нога'ма е^го, не поменђ послDњнихъ свои^хъ. и^ снесе пресилная, (и^) нњсть
и^же ё^тњшиT и&” ви'ждь г~и смиренїе мое, ја%ко
възвели'чися вра'гъ”

10 Йод
Він, гноблячи, простягнув свою руку на всі його скарби, бо побачив країни, що ввійшли до його святині. Яким
я заповів не ввійти до твого збору.

(І$ѓ^дъ”)
Рђ'кђ свою протре стђжа'яи на вся` ё^твари
е^го, видњ б^о страни въшеDша въ ст~ыню е^го.
и%мже повелњхъ не внити [-]7 въ собо'ръ тво'и”

11 Каф.
Ввесь його народ шукаючи шукають хліба, дали своє дороге за їжу,
щоб повернути душу. Поглянь, Господи, і зазнач, бо я був без честі!

(ка'фъ”)
Вс^и лю'дїе е^го въздышђще, и%щђтъ хлњ'ба. да'ша
драга'а своа въ пищђ, ја%ко ѓ^брати'ти дш~ђ.
ви'ждь г~и, и^ (знамена'и)8 ја%ко быX нечиствова'нъ”

12 Ламед
Всі, що проходять до вас дорогою,
хай повернуться і хай побачать! Чи є
біль, як мій біль? Тому що Він мене
вибрав, як виноград. Так як сказав
Господь в дні своєї люті.

(Ла'медъ”)
(Вс^и [и^же] къ вамъ)10 проходя'щеи пђть да ся
ѓ^бра'тятъ и^ да ви'дят#. а^ще е^сть бо'лњзнь, ја%ко
болњзнь моя`. [поне'же и^збра` м^я ја^ко винограD]11,
[ја^коy гл~а]12 г~ь въ дн~ь ја^рости [-]13 свое'я”

13 Мем
Зі своєї висоти Він послав вогонь
у мої кості, і мене повчив, і розтягнув
сіті моїм ногам, і повернув мене назад. Господь дав мене на посміховище. Ввесь день я у болях.

(Мемъ”)
С высоты свое'я и^спђсти ѓ%гнь въ кости
моя`. (и^ наё^чи м^я)14, и^ препя` сњти нога'мъ
мои'мъ, (и^) ѓ^брати м^я въспятъ. да'сть
м^я [г~ь]15 въ погђбленїе ве'сь дн~ь болњзнђю'щь”

14 Нун
Розбудилося ярмо на мої безбожності в моїх руках. Вони були сплетені і пішли на мою шию. В мені послабла моя сила. Бо Господь дав біль
в мою руку, і не зможу стояти.

(Нђнъ)
Оу^бђди'ся (и%го) на нечествова'нїа моа` въ рђ'кђ мое'ю, съплетошася (и^) възыидо'ша на вы'ю мою`.
эTнемо'жеся (въ мнњ) крњпость моя, ја%ко даде г~ь
въ рђкђ мое'ю [болњзнь]16 (и^) не возмогђ ста'ти”

15 Самех
Господь забрав всіх моїх сильних
з-посеред мене, накликав на мене
час, щоб розбити моїх вибраних. Господь вибрав точило дівчині – юдиній
дочці.
Аїн
Задля цього я плачу. 16 І мої очі
пролили воду, бо віддалився від мене
той, хто мене потішає, і той, хто повертає мою душу. І згинули мої сини,
бо ворог переміг.

(Самехъ”)
Эtя` вс^я крњп#кия моа` г~ь эT среды мое'я.
призва` на мя го'дъ, ја%коже съкрђшити и^збра'нныя моа`. точило и^збра` г~ь дв~ицы дщери
і^ё'динњ”
(А$и'нъ”)
Сего ради а^зъ пла'чю, [и^]17 [ѓ'чи мои`]18 и^злїастњ во'дђ. ја%ко ё^далися эT мене ё^тњша'яи
м^я [и^]19 ѓ^браща'ай дш~ђ мою (и^) погибо'ша
сн~ве мои` ја%ко воZможе враh.

17 Фе
Сіон підняв свої руки. І немає
того, хто його потішить. Господь
заповів проти Якова – довкруги
нього його вороги. І Єрусалим в них
став – як нечиста від кровотечі.

(Фе”)
Въздњ (рђцњ свои` сїѓнъ)20, (и^) нњсть иже ё^тњшитъ и&. заповњ'да г~ь на і^а'кова, ѓ'крsтъ
е^го враги` е^го. (и^) бы'сть і^ерsлимъ ја%ко ѓ^скверне'на кровоточе'нїемъ в# нихъ”

18 Цади
Праведним є Господь, бо я наповнив гіркотою його уста. Отже, послухайте всі народи і погляньте на мій
біль! Мої дівчата і хлопці полоненими відійшли!

(Ца'ди”)
Пра'веденъ е^сть г~ь, ја%ко ё^ста` е^го ѓгорчих#.
слы'шите ё^бо вси лю'дїе, и^ ви'дњте бо'лњзнь
мою. двц~а моя и^ ю'ноты [-]21 эTи^до'ша плњнены”

9
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(Ко'фъ”)
Позва'хъ и^зволеныя моя, (и^) тїи же преѓ^бњдиша м^я. жръцы мои` и^ ста'рцы мои` во' градњ ѓ^скђдњша, ја%ко възыска'ша пи'щђ себњ
да ё^крњпяT дш~а своя, и^ не ѓбрњто'ша”
(Ре'шъ”)
Ви'ждь г~и ја%ко пекђся, [и^]22 ё^троба моя
смяте'ся (въ мнњ). [и^]23 (превратиs срDце мое)24
(-)25, ја%ко горести и^сполниXся. внњ погђби` мечь,
а^ в# домђ смр~ть”
(Ши'нъ”)
Слы'шаша ё^бо (въздыха'нїе мое)26, [и^]27 нњсть
ё^тњшителя мнњ. вс^и вра'ѕи мои ё^слы'шавше зла'я моя, и^ пора'довашася, ја%ко т^ы сътвориl е^си. (приведи` дн~ь ё^тњше'нїя)28, и^ (бђдђтъ)29 подо'бни м^и”
(Та'фъ”)
Да прїидетъ все безако'нїе и^хъ преD (тя)30. и^
погђби` и^хъ ја%коже (и^ мене)31 ради всњхъ грњховъ мои^хъ. ја%ко многа сђть стенанїя моя,
и^ срDце мое скорби'тъ”

Глvа, в~”
(А/лефъ”)
а'ко ѓ^мрачи въ гнњ'вњ своеM г~ь дще'рь сїѓ'ню. съверже съ нб~се на' землю сла'вђ і^и^л~евђ. и^ не помянђ поDно'жїа но'гђ свое^ю
въ дн~ь гнњ'ва (и^) [ја^рости]1 свое^я”
(Бе'тъ”)
Погрђзи г~ь (и^) не поща'ди всњ'хъ кра'сныхъ
і^а'ковль. разори ја%ростїю све^ю твердњ'ли дще'ри
і^ё'дины, и^зверже на' зеMлю, (и^) ѓ^скверни цр~я (-)2
и^ кн~ѕя е^я`”
(Ги'мель”)
Съкрђши въ гнњ'вњ ја%%рости свое^я веs ро'гъ
і^и^л~евъ. ѓ^брати въспя'ть десни'цђ е^го эT лица`
врагђ. и^ раждеже въ і^аковњ ја%ко ѓ%гнь пла'мы,
и^ потреби вс^е ѓ%крsтъ”
(Да'летъ”)
Напряже лђкъ свои ја%ко (ра'тникъ)3, ё^тверди
десни'цђ свою ја%ко сђпостаT. і^ и^зби вся кра'снаа
ѓ%чїю мое^ю. в селеX дщери сїѓ'ня. разлїя ја^ко
ѓ%гнь ја%роs свою`”
(Ге”)
Бы'сть г~ь въ врага мњ'сто, погрђзи і^и^л~я.
погрђзи вс^я (сн~ы)4 е^го. расы'па вся стњ'ны е^го.
и^ ё^мно'жи дще'ри [сїѓ'нњ]5, смире'на и^ смире'нђ”
(Ва'фъ”)
И/ простре` ја%ко виногра'дъ хра'мы е^го, расы'па
празDники е^го. [забы` г~ь е^же сътвори]6 в сїѓ'нњ
пра'зDники и^ сђбо'ты. и^ разгнњ'ва запреще'нїемъ
гнњ'ва свое^го цр~я (и^ кн~ѕя и^ жерца`)7”
1259
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19 Коф
Я закликала до моїх полюбовників,
і вони ж зробили мені кривду. Мої
священики і мої старці – не стало їх в
місті. Бо пошукали собі їжу, щоб
скріпити свої душі, і не знайшли.
20 Реш
Поглянь, Господи! Бо я в журбі. І
моє лоно в мені стривожилося, і моє
серце обернулося, бо я сповнений
гіркотою. Ззовні вигубив меч, а в домі смерть.
21 Шин
Отже, вони почули моє зітхання, і
немає мені потішника. Всі мої вороги
почули моє зло і зраділи, бо Ти зробив. Приведи день потіхи – і вони
будуть подібними до мене.
22 Таф
Хай прийде все їхне беззаконня
перед Тебе. І вигуби їх, так як і мене
через всі мої гріхи. Бо мої стогони
численні і моє серце в скорботі.

Глава 2
1 Алеф
Якою темною у своєму гніві зробив Господь сіонську дочку! Він скинув з неба на землю ізраїльську славу. І не згадав підніжжя своїх ніг в
дні гніву і своєї люті.
2 Бет
Господь затопив і не пощадив всіх
гарних Якова. Знищив у своїй люті
укріплення юдиної дочки, скинув на
землю і опоганив царя і її князів.
3 Ґимель
Він в гніві своєї люті розбив всякий ізраїльський ріг. Повернув назад
його правицю від лиця ворога і розпалив в Якові наче вогонь полум’я. І
знищив все довкруги.
4 Далет
Він натягнув свій лук як бієць,
скріпив свою правицю як противник,
і вибив все гарне моїм очам в поселеннях сіонської дочки. Вилив свій
гнів як вогонь.
5 Ге
Господь став ворогом. Затопив Ізраїля, затопив всіх його синів, розбив
всі його стіни. І помножив сіонській
дочці упокореного і упокорену.
6 Ваф
І Він розсипав його доми наче виноград, знищив його празники. Забув
Господь, які празники і суботи Він
зробив у Сіоні. І розгнівив погрозою
свого гніву царя, і князя, і священика.

2,7
7 Заїн
Господь відкинув свій жертовник,
струсив свої святощі, розбив ворожою рукою оборони її міста. Видали голос у господньому домі, як у
день празника.
8 Гет
Господь задумав знищити мур сіонської дочки. Він протягнув мірило,
його рука не відвернулася від топтання. І заголосило передстіння і місто.
Разом голосили.
9 Тет.
Вросли в землю її брами. Він знищив і розбив її засуви, її царя і її князів в країнах. Немає в ньому закону. І
її пророки не побачили видіння від
Господа.
10 Йод
На землю сіли і замовкли старшини сіонської дочки. Посипали землю
на свої голови, підперезалися в мішковину. Понизили до землі старшин
єрусалимських дівчат.
11 Каф
Мої очі поникли від сліз. Моє серце стривожилося. Моя слава вилилася на землю за розбиття дочки мого народу, коли забракло дитини і немовлята на міських вулицях.
12 Ламед
Вони сказали своїм матерям: Де
пшениця і вино? Коли вони зникали
як ранені на міських вулицях. Коли
пропадали їхні душі в лоні їхньої
матері.
13 Мем
Що тобі раджу! Або чим тобі клянуся, єрусалимська дочко! Хто тебе
спасе? Або хто тебе потішить, дівчино, сіонська дочко? Адже великою
чаша стала твого знищення. І хто тебе вилікує?
14 Нун
Твої пророки для тебе побачили
марне і безумність і не скартали твоєї
неправедності, щоб повернути твоїх
полонених. І для тебе побачили марні
слова і вигнання.
15 Самех
Заплескали руками над тобою всі,
що проходять дорогою, засичали і
покивали їхньою головою на єрусалимську дочку, кажучи: Чи це місто
– вінець слави, радість всієї землі?
16 Аїн
Відкрили на тебе свої уста всі твої
вороги засичали і заскреготали
своїми зубами і сказали: Проковтнемо її. Одначе це день, якого ми очікували. Знайшли і побачили.
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(За'инъ”)
Эtри'нђ г~ь тре'бникъ свои, эTтрясе ст~ыня
своя. съкрђши в рђцњ вра'жїи забра'ла (гра'да)8
е^я`. глsа възDа'ша въ домђ` гн~и, ја%ко въ дн~ь
празDника”
(Гетъ”)
9
[Помы'сли] г~~ь расы'пати стњ'нђ дще'ри сїѓ'ня.
протя'же мњ'рђ. не ѓбрати'ся рђка` е^го эT попра'нїя. и^ сњтова преDгражденїе, и^ (гра'дъ)10
въкђ'пњ сњтова'ста”
(Те'тъ”)
Врасто'ша въ зе'млю вра'та е^я`. погђби` и^ съкрђши ве'рїя е^я`, цр~я е^я` и^ кн~ѕи е^я` въ
стра'нахъ. нњ'сть (в неM) зако'на, и^ пррoцы е^я` не
ви'дњша видњнїя эT г~а”
(И$ѓ'дъ”)
Сњдо'ша на земли` (и^) ё^молко'ша старњ'ишины
дще'ри сїѓ'ня. въсыпа'шA пер#сть на главы` своя`,
препоя^са'шаs въ врњтища. ѓ^бнизиша на земли`
старњ'ишины дще'ри і^ерsлимля”
(Ка'фъ”)
Э$скђдњ'ста (ѓ%чи мои слеза'ми)11, смђтиs [срDце]12 мое, расы'пася на земли` сла'ва моя, ѓ^ съкрђше'нїи дще'ри людїи мои^хъ. внегда` ѓ^скђдњ
младе'нець и^ с#сы'и, въ сто'гнахъ граDныхъ”
(Ламедъ”)
Мт~ремъ свои^мъ реко'ша, гд^њ пшеница и^
вино`. внегда` раслабля'хђ ја%ко ја^зве'ни на сто'гнахъ граDныхъ. вънегда` расыпа'хђся дш~а и^хъ
в ло'нњ мт~ре и^хъ”
(Ме'мъ”)
13
Чт^о (ти совњтђ'ю) , и^ли чт^о (ти ся кленђ)14
дщи і^ерsлиMля. [кт^о т^я сп~сеT, и^ли кт^о (т^я
ё^тњшитъ)15]16 дв~це дщи сїѓ'ня. ја%ко възвели'чися ча'ша съкрђше'нїя твое^го, (и^) кт^о
[т^я и^сцњлитъ]17”
(Нђ'нъ”)
Пррoцы твои видњша тебњ (сђдя'а)18 и^ безђмїе, и^ не ѓ^бличи'ша ѓ^ непра'вдњ твое'и, ја%коже
възврати'ти (плњн#ники)19 твоя`. и^ ви'дњша
тебњ словеса` сђя'а, і^ и^зринове'нїя”
(Саме'хъ”)
Въс#плеска'ша (рђкама ѓ^ тебњ)20 вс^и минђющеи пђтем#, позвизда'ша и^ покива'ша главою
иX, ѓ^ дще'ри і^ерsлим#ли (рекђще). с^е ли гра'дъ (-)21
вњнецъ сла'вњ весе'лїе всея` земля`”
(А/и^нъ”)
Эtверзо'ша на' тя ё^ста` своя` вс^и враѕи твои.
позвизда'ша и^ поскрежета'ша зђбы [свои^ми]22,
[и^]23 рњша, поглоти'мъ ю&. ѓ^ба'че сеи дн~ь е^го'же
чая'хомъ, ѓ^брњто'хоM (-)24 (и^) ви'дњхоM”
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(Фе”)
Сътвори* г~ь е^же помы'сли, скон#ча словеса` своя`,
ја%же заповњ'да эT дн~еи пе'рвыхъ. разори и^ не
пощадњ, и^ възвесели ѓ^ тебњ вра'га, [и^]25 възнесе ро'гъ стђжа'ющаго т^и”
(Ца'ди”)
Възопи* срDце и^хъ къ г~ђ на стњнах# [дще'ри]26
сїѓ'ня. да и^злїю'тъ ја%ко (и^) водоте'чїя сле'зы
дн~ь и^ но'щь. не да'жDь ё^трезве'нїа себњ, (и^) да
не премолцаеT [ѕњни'ца]27 ѓ%чїю твое^ю”
(Ко'фъ”)
Въста'ни стђжи въ но'щи въ нача'лњ страж#бњ
твое'и. (и^) пролїи ја%ко во'дђ срDце свое, преD лицемъ
гн~имъ. (и^) възDви'гни к немђ рђцњ свои, ѓ$
дш~ахъ младе'нецъ твои^хъ расла'бленыхъ гла'домъ, эT нача'ла всњхъ и^схоD”
(Ре'шъ”)
Ви'ждь г~и и^ призри, кого е^си ѓ^требиl си'це. а^ще
и^з#ја^дятъ же'ны пло'дъ ё^тро'бы свое^я, ѓ^требле'нїе сътвори съкачи, [и^збїю'тъ младе'нца с#сђщая со'сца]28 . а^ще ё^бїеши въ ст~ыни гн~и жерца и^ пррoки”
(Ши'нъ”)
Оу^спо'ста на и^схо'дехъ зе'мныхъ ѓ%трокъ и^ ста'рецъ, дв~цы мои и^ ю'ноты (-)29 [эTи^до'ша плњне'ны, мече'мъ и^ гла'доM]30 и^зби` въ дн~ь гнњ'ва
твое^го, свари [и^]31 не пощадњ”
(Та'фъ”)
Призва` ја%ко и^ въ дн~ь пра'зDника ѓ^бита'нїя
мое^го ѓ%крsтъ. и^ не бы'сть въ дн~ь гнњ'ва гн~я
ё^цњлњваяи, и^ ѓ^ста'вленъ. и^хже въскорми'хъ и^
въздои'хъ, вра'гъ мои (погђби'лъ е&)32”

Глvа, г~”
(А/лефъ”)
зъ мђ'жъ видя нищетђ [мою]1, жезлоM
ја%рости е^го (на' мя). [поя` м^я]2 и^ веде`
въ тмђ а^ не въ свњтъ. ѓ^ба'че на мнњ
ѓ^брати рђ'кђ свою ве'сь дн~ь”
(Бе'тъ”)
Э$бет#ши пло'ть мою и^ ко'жђ мою, [и^]3 ко'сти
моя съкрђши. съгради на' мя, и^ ѓ^бъя` главђ`
мою`, и^ трђдиXся. въ те'мныX посади м^я ја%ко
(и^) мр~твеца вњ'чныя”
(Ги'мель”)
Э$гради м^я и^ не и^зы'идђ, ё^тяж#чи ѓ^ко'вы
моа. се же ја^ко въскричђ и^ возопїю, ѓ^гради
мл~твђ мою. въз#граd пђти моя, загради стеѕя` моя (и^) възмяте”
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17 Фе
Зробив* Господь те, що задумав,
сповнив свої слова, які заповів від
перших днів. Знищив і не пощадив!
І тобою розвеселив ворога і підняв
ріг твого гнобителя.
18 Цади.
Закричало* їхнє серце до Господа на стінах сіонської дочки. Хай
проливають, як і потоки, сльози
день і ніч! Не дай собі витверезіння
і хай не мовчить зіниця твоїх очей!
19 Коф
Встань! Дошкуляй вночі на початку твоєї сторожі і вилий своє
серце як воду перед господнім лицем! І підніми до нього свої руки за
душі твоїх дітей, що знесилені голодом від початку всіх виходів.
20 Реш
Поглянь, Господи, і подивися кого Ти так обібрав! Хіба їстимуть
жінки плід свого лона? Зроби вибір
сікаче! Вигублять дітей, які ссуть
груди! Чи вб’єш в господній святині священика і пророка?
21 Шин
Дитина і старець заснули на земних виходах. Мої дівчата і юнаки
відійшли полоненими. Ти вигубив
мечем і голодом в дні твого гніву.
Побив і не пощадив.
22 Таф
Закликав! Як і в день празника
мого поселення довкруги, і в дні господнього гніву не було того, що спасається і остається. Тих, яких я виховав і вигодував, його мій ворог вигубив.

Глава 3
1 Алеф
Я чоловік, що бачить мою бідноту. На мені палиця його гніву. 2 Він
мене взяв і повів в темряву, а не у
світло. 3 Одначе на мене Він повернув свою руку – ввесь день.
4 Бет
Постарілося моє тіло і моя шкіра. І Він розбив мої кості. 5 Він спорудив вал проти мене. І оточив мою
голову – і я струджений. 6 В темноті Він мене посадив як і вічних
мертвих.
7 Ґимель
Він мене обгородив. І не вийду –
тяжкими зробив мої окови. 8 Ось
же, що закричу і закличу? Він відгородив мою молитву! 9 Він загородив мої дороги. Загородив мої
стежки і стривожив.
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10 Далет
Він був як ведмідь, що полює. Він
засідає на мене, як і лев в сховищах.
11 Він мене переслідував. Відступив
і спинив мене, і поставив мене знищеним. 12 Натягнув свій лук і поставив мене як ціль для стріли.
13 Ге
Випустив стріли зі свого сагайдака у мої нирки. 14 І я став посміховиськом всім людям, їхньою піснею
ввесь день. 15 Він наситив мене гіркотою, напоїв мене жовчю.
16 Ваф
Він вирвав мої зуби за числом,
нагодував мене попелом, 17 відкинув
від миру мою душу. І я забув добро,
18 і сказав: Загинула моя перемога і
моя надія від Господа.
19 Заїн
Згадай мою бідноту і моє прогнання, гіркоту і мою жовч! 20 Я згадав – і мені надокучить моя душа. 21
Згадуючи це в моїм серці, буду надіятися на Бога.
22 Гет
Господнє милосердя, що ми не
згинули, бо його щедрості не закінчилися. 23 Я в наступному дні пізнав,
що великою є твоя віра. 24 Моя часть
– Господь, – сказала моя душа. Задля
цього очікуватиму його.
25 Тет.
Добрий Господь тим, що надіються на Нього, душі, що його шукає!
Добре є 26 з мовчанням очікувати боже спасіння! 27 Добре є чоловікові,
коли підніме ярмо у своїй молодості!
28 Йод
Він сяде сам і мовчатиме. Бо він
на себе взяв. 29 Покладе в поросі свої
уста – може якось буде надія. 30
Дасть свою щоку тому, що б’є, насититься впокоренням.
31 Каф
Адже не навіки відкине Господь.
32 Бо Той, хто впокорив, змилосердиться за множеством його милосердя. 33 Він не відповів від свого серця
і впокорив людських синів.
34 Ламед
Аби впокорити під його ногами
всіх в’язнів землі 35 і відхилити чоловічий суд перед лицем Всевишнього, 36 щоб засудити людину, коли
судить їй Господь, – він не сказав.

ам. 3

37 Мем
Хто є той, хто скаже, що станеться, якщо ж Господь не накаже? 38 *З
уст Всевишнього не вийде зло і добро. 39 Чому бурмоче людина – живий
чоловік – за свій гріх?
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(Далетъ”)
(Бысть ја%ко меDвњдь ловя'и, присњдя'и ми ја%ко
и^)4 ле'въ въ съкровеныхъ. гна` эTстђпи'вша и^
покои` м^я, (и^) положи м^я поги'бша. напряже
лђкъ свои, и^ поста'ви м^я ја%ко зна'менїе на
стрњлянїе”
(Ге”)
И/спђсти въ лядвїя моа (стрњлы тђла свое^го)5, (и^) быхъ въ смњхъ всMњ лю'демъ [-]6,
пњснь и^хъ весь дн~ь. насыти м^я горести, напои^ мя жел#чи.
(Вафъ”)
7
8
[-] И/зъя` (числомъ) зђбы моа`, напита мя
пепеломъ. (-)9 эTринђ эT ми'ра дш~ђ мою`, (и^)
забыX бл~готы. и^ рњх# поги'бе побыть моа` и^
надежда моя эT г~а”
(Заи'нъ”)
Помяни нищетђ мою`, и^ ѓ^тогнанїя мое^го.
го'ресть и^ желчь [мою]10 помянђхъ, и^ стђжиT
с^и въ мнњ` дш~а моя`. сїя въспомина'я въ
срDци моеM (на' бг~а надња'тися бђ'дђ)11”
(Гетъ”)
Млsть гн~я ја%ко не погибо'хомъ, не минђша б^о
щедроты е^го. (позна'хъ въ ё%трїи ја%ко мно'га
е^сть вњра твоа). [ча'сть моа г~ь, реq дш~а моа.
сего раd пождђ е^го]12”
(Тетъ”)
Бл~гъ г~ь надњющимся на'нь, дш~и ищђщеи
е^го. бл~го е^сть (надњя'тися съ молча'нїемъ)13
сп~сенїя (бж~їя)14. бл~го е^сть мђжђ е^гда` въздви'гнетъ ја^реM въ ю%ности свое'и”
(І$ѓ'дъ”)
Ся'детъ е^ді'нъ и^ ё^млъкнетъ, ја^ко въздви'гнђ на' ся. [поло'житъ въ пра'хђ ё^ста` своа, е^гда` ка'ко бђдеT надежда]15. пода'сть (лани'тђ свою`
бїю^щемђ)16, насыти'тися ё^кори'знъ”
(Кафъ”)
ЈА/ко не въ вњкъ эTринетъ г~ь. ја^ко смиривыи
поми'лђетъ по мно'жествђ млsти е^го. [-]17 не
эTвњща эT срDца свое^го, и^ смири сн~ы мђж'ески”
(Ламедъ”)
ЈА/коже смирити поD ноѕњ е^го вс^я ё%зники земныя. (и^) ё^клонити сђдъ мђж'ескь преD лицемъ
вы'шняго. ѓ^сђдити чл~ка е^гда сђдитъ е^мђ
г~ь нњсть [реклъ]18”
(Мемъ”)
Кт^о е^сть то'и и^же речетъ быти аще л^и г~ь
не повелитъ. *и^зъ ё''стъ вы'шняго не и^зыидетъ ѕл^о и^ добро. чт^о роп#щетъ чл~къ живыи
мђжь ѓ^ грњсњ свое^мъ”
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(Нђнъ”)
И$зыска'ся пђть на'шъ і^ и^спыта'ся, и^ да ся
наврати'мъ до г~а. въздвигнњмъ срDца наша
(къ б~ђ высокомђ на рђкђ на'шею)19. [м^ы]20 (бо)
съгрњшихоM [и^]21 нечествова'хомъ. сего ради ты
моленїя не ё^слы'шиши”
(Самехъ”)
Покры` ја%ростїю и^ эTгна н^ы, ё^би [и^]22 не
поща'ди. покрыся ѓ%блакомъ, да не доидетъ
к тебњ моли'тва. ѓ^межити м^я и^ эTринђти
положи` (-)23 на средњ людїи”
(А$и'нъ”)
(Э/ко мое погрязнђ и^ не ё^мол#кнђ, ја%ко не
бы'ти ё^трезвенїю. до'ндеже прикло'нится и^
ви'дитъ г~ь съ нб~се. ѓ%ко мое закрыва'ется ѓ^
дш~и мое'и, па'че всњхъ дще'рь граDныхъ”
(Фе”)
Эtверзо'ша на' ны ё^ста своя` вс^и вра'ѕи на'ши.
стра'хъ и^ ё'жасъ бы'сть намъ, възDвиженїе и
съкрђшенїе. и^стеченїя воDная и^злње'тъ ѓ%ко
мое ѓ^ съкрђшенїи дще'ри лю'дїи мои^хъ”)24
(Цади”)
Ловя'ще ё^ловиша м^я ја%ко п#тицђ враѕи мои`
тђне. ё^мори'ша въ пото'цњ жи'знь мою`, и^ возложи'ша (на' мя камы'къ)25. возлїяся вода`
вы'ше главы` мое'я, рXњ, эTриновенъ е^смь”
(Кофъ”)
ПризваX и^мя твое г~и и^с пото'ка долняго,
гла'съ мои ё^слы'ша. не покрыи ё%шїю свое'ю на
молбђ мою`, на' помощь мою приближи'ся въ
дн~ь вон#же призваX т^я, реq м^и не бо'ися”
(Решъ”)
Сђди г~и прю` дш~а мое'я, и^зба'ви жи'знь мою`.
ви'дњлъ е^си г~и (неправDђ и^хъ на мнњ`)26, расђди
сDђ мо'и. вњси все эTмщенїе иX, [и^]27 вс^я помышленїа и^хъ на' мя”
(Шинъ”)
Слы'ша ё^коризны и^хъ (и^)28 совњты иX на' мя.
ёстенъ воста'ющиX на' мя, и^ поё^ченїе и^хъ на'
мя ве'сь дн~ь. сњденїе и^хъ и^ въста'нїе и^хъ
призри [г~и]29, а%зъ е^смь пњснь и^хъ”
(Та'фъ”)
Эtдаси и^мъ (г~и эTда'нїе)30 по дњ'ломъ рђкђ
и^хъ. эTда'си и^мъ застђпленїе срDца [мое^го]31
трђдъ. [т^ы я&]32 прожене'ши въ гнњвњ, и^
потреби'ши я& подъ нб~семъ г~и”
-

Глvа, д~”

(А/лефъ”)
а'ко потемнњ зла'то, и^змњни'ся сребро`
до'брое. расыпашася камыцы ст~ни, въ
нача'ло всњхъ и^сходъ”
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40 Нун
Досліджена наша дорога і висліджена. І повернімося до Господа! 41
Піднімім наші серця до Всевишнього
Бога на наших руках! 42 Бо ми згрішили і ми були безбожні. Задля цього Ти не вислухаєш благання.
43 Самех
Він покрив нас гнівом і прогнав,
вбив і не пощадив. 44 Він покрився
хмарою, щоб до тебе не дійшла молитва. 45 Ти мене поставив, щоб відмежувати і відкинути посеред народів.
49 Аїн!
Моє око втопилося. І не замовчу,
бо немає витверезіння, 50 аж доки
Господь з неба не нахилиться і не побачить. 51 Моє око закривається над
моєю душею, понад всіх дочок міста.
46 Фе
Проти нас відкрили свої уста всі
наші вороги. 47 Страх і жах був нам,
підняття і знищення. 48 Потоки вод
пролиє моє око над розбиттям дочки
мого народу.
52 Цади
Полюючи вполювали мене як птаха мої вороги даром, 53 заморили в
потоці моє життя і поставили мене на
камінь. 54 Полилася вода понад мою
голову. Я сказав: Я відкинений.
55 Коф
Закликав я твоє ім’я, Господи, з
глибокого потоку. 56 Ти почув мій
голос. Не замкни своїх вух на моє
благання. 57 Ти наблизився на мою
поміч в день, в якому я закликав до
Тебе. Ти мені сказав: Не бійся.
58 Реш
Суди, Господи, суд моєї душі!
Спаси моє життя! 59 Ти, Господи, побачив їхню неправду на мені – розсуди мій суд! 60 Ти знаєш всю їхню
помсту і всі їхні задуми проти мене.
61 Шин
Ти почув їхню погорду і їхні задуми проти мене. 62 Губи тих, що
повстали проти мене, і їхні повчання
проти мене ввесь день. 63 Поглянь,
Господи, на їхнє сидіння і їхнє вставання – я є їхньою піснею.
64 Таф
Віддаси їм, Господи, віддачу за
ділами їхніх рук. 65 Віддаси їм заступництво мого серця – труд. Ти їх
66 проженеш в гніві і вигубиш їх під
небом, Господи!

Глава 4
1 Алеф
Як потемніло золото, змінилося
добре срібло, розсипалося каміння
святині на початку всіх виходів?

4,2
2 Бет
Сіонові сини шановані і зодягнені
попередньо золотом. Як вважаються
за глиняний посуд – діло рук гончара?
3 Ґилемь
Ось змії роздягнули груди, накормили своїх малят. Дочки мого народу
на невиздоровлення, як і птах у пустині.
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4 Далет.
Прилип язик немовляти до його
горла задля спраги. Діти просили
хліба – і немає того, хто їм розломлює.
5 Ге
Ті, що їдять і п’ють, згинули на
дорогах, вигодовані зернами, зодягнулися в гній.
6 Ваф
І звеличилося беззаконня дочки
мого народу *понад беззаконня Содому, що було знищене в мигтінні
ока. І руки їх не схопили.
7 Заїн
Очистилися його назареї понад
сніг і просвітилися понад молоко,
гарніші від старої слонової кості, і
їхня частка ясніша понад каміння
сапфира.
8 Гет
Їхній образ потемнів понад сажу.
Вони були не до впізнання у виходах.
Їхня шкіра прилипла до їхніх костей
– висохла. І вони стали наче дерево.
9 Тет
Ранені мечем були гарніші, ніж
вигублені голодом. Бо ці зітліли від
спраги через неплідніть землі.
10 Йод
Руки щедрих жінок спекли їхніх
дітей. Були їм їжею в побитті дочки
мого народу.
11 Каф
Господь завершив свій гнів, вилив
лють свого гніву. І в Сіоні загорівся
вогонь і пожер його основи.
12 Ламед
Не повірили земні царі і всі, що
живуть у вселенній. Бо ввійшов ворог і гнобитель крізь єрусалимські
брами.
13 Мем
Гріхи його пророків і неправедності його священиків, що проливають праведну кров.
14 Нун
Блукали на вулицях сліпі і опоганилися в крові. Коли не могли, доторкалися до своїх одежей.
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(Бетъ”)
Снове сїѓ'ни честнїи, и^ ѓ^дња'нїи зла'тоM (прьвыM). ка'ко намњни'шася в# сосђды гли'няны
дњло рђкђ скђдел#ничю.
(Гимель”)
Сеже змїеве съвлеко'ша със#цы, въздои'ша скљ=мни иX. дще'ря лю'дїи моиX в# неи^сцњленїе ја%ко (и^)
птица в# пђстыни
(Далетъ”)
Прилпе ја%зыкъ с#сђщаго къ горта'ни его жа'жды
ради. младн#ецы проси'шA хлњба, (и^) нњсть иM
разламля'ющаh”
(Ге”)
1
ЈА/дђще (и^ пїюще) погибошA во и^сходXњ. кормимїи зерны, ѓ^дњшася в# гнои`.
(Вафъ”)
И/ възвели'чися безаконїе дще'ри лю'дїи моиX,
*паче безаконїя содо'м#ска, разореныхъ (въ ѓ^ко
м#гновенїи)2, и^ не пои^маша и^хъ рђцы”
(Заи'нъ”)
Э$чисти'шася назаряне ея` па'че снњга, (и^)
просвњти'шася па'че мле'ка. (краснњ'иши ко'сти
слоно'вы старыя, и^) ја%снњиши па'че камыка
сапфира ё^сњденїе и^хъ”
(Гетъ”)
Потемнњ па'че сажь ѓ%бразъ и^хъ, не позна'ни
бы'ша въ и^сходњхъ, прил#пе ко'жа и^хъ ко'стехъ
и^хъ, и^с#ше [и^ быша]3 ја%ко дре'во”
(Тетъ”)
Добрњи б^њ ја%звенымъ мечеM, нежели погђбле'ныM
гла'домъ. (сїи б^о сътлњша эT жажди неплоDности ради зеMли)4”
(І$ѓ'дъ”)
Рђцы женъ ще'дрыхъ свари'ста дњти и^хъ,
бы'ша ја%дь и^мъ, въ сокрђшенїе дще'ри лю'дїи
мои^хъ”
(Кафъ”)
Скон#ча г~ь ја%рость свою`, и^злїя ја%рость гнњ'ва
сое^го. и^ възгори'ся ѓ%гнь в# сїѓ'нњ, и^ поја^де ѓ^снова'нїа еh”
(Ламедъ”)
Не вњ'роваша цр~їе земъстїи, [и^]5 вси` живђщеи
въ вселен#нњи. ја%ко внїиде вра'гъ и^ стђжа'яи
вра'ты і^ерsлиMли”
(Мемъ”)
Эt грњхъ пррoкъ е^го, [и^]6 неправDъ жреw е^го, и^же
проливаюT кро'вь правеDнђ (-)7”
(Нђнъ”)
(Блђди'ли сђть слњпїи)8 на сто'гнахъ, (и) ѓ^скверни'шася въ кро'вњ. внегда` не можа'хђ прикаса'шася ѓ^деждаX своиX.
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(Самехъ”)
Эtстђпи'те нечи'стїи, рњша и^мъ эTстђпи'те
эTстђпи'те, (и^) не прикаса'итеся. ја%ко свари'шаs
и^ въсколњба'шеся. (реко'ша)9 въ странахъ, не
прило'жатъ ја%коже ѓ^бита'ти (с ни'ми)”
(А$и'нъ”)
Лице гн~е ча'сть и^хъ не приложи'тъ призрити
и^мъ. лица жреческа не ё^стыдњшаs, старыX не
поми'ловашA.
(Фе”)
Є/ще сђщемъ намъ, ѓ^скђдњсте ѓ%чи наши на
по'мощь на'шђ всђе сматря'щемъ на'мъ, внегда`
надња'хомся странњ не сп~са'ющеи”
(Цади”)
(По'лзъки бы'ша стопы на'ша на пђти` сто'гнъ
на'шихъ)10. приспњ конець на'шъ, скон#чашася
дн~їе на'ши (-)11”
(Кофъ”)
Скорњиши быша гоня'щеи н^ы па'че ѓрелъ нбsныхъ. на горахъ [гоня'хђ на'съ]12, въ пђсты'ни
пресњдо'ша наM”
(Решъ”)
Дх~ъ преD лицемъ на'шимъ бл~гъ, г~ь јатъ
бы'сть в расы'паныX [на'шиX]13. е^гоy рњхоM в# сњни е^го
поживеM въ страна'хъ”
(Шинъ”)
Радђ'ися и^ веселђ'и дщ^и и^дђме'иска, живђщїя
на земли. а^ на т^я прїидеT ча'ша гн~я [и^]14
ё^пїешиs и^ ё^же лњеши”
(Тафъ”)
И/сполни'ся безако'нїе твое дщ^и сїѓ'ня. (и^) не
приложђ ктомђ пресели'ти т^я. посњти'лъ е^сть
непра'вость твою дщ'и е^до'мля, эTкры нечествованїя твоея`”

15 Самех
Відступіть від нечисті, – їм сказали. Відступіть, відступіть і не доторкайтеся. Бо зварені були і захиталися. Сказали в країнах: Не продовжать жити з ними.
16 Аїн
Господнє лице – їхня частка не
додасть поглянути на них. Вони не
завстидалися священичого лиця, не
помилували старців.

[Моли'тва і^еремїи пророка]15”

5,1 Молитва Єремії-пророка.

Глvа, е~”
омяни г~и что бы'сть наM. призри и^
ви'ждь ё^кори'знђ на'шђ. достоа'нїе на'ше ѓ^бра'тися къ чю'ждимъ, (и^) до'мы на'ша
къ и^ноплемеnникомъ” Сири бы'хомъ безъ
эTц~а. мт~ри на'ша ја%ко вдовы. [во'дђ на'шђ за сребро` пи'хомъ]1, дрова на'ша за цњнђ кђповахом# на
вы'я на'ша. эTгна'ни бы'хомъ, трђди'хомся (и^) не
почи'хомъ. е^гљ=птяномъ (пода'хомъ)2 рђци (и^ а^сљ=ряном#)3, да насы'тятъ ны хлњба. эTцы на'ши
съгрњши'ша, (и^) нњсть и^хъ, мы' (же) безаконїя
и^хъ поDја%хомъ. раби` ѓ^блада'ша на'ми, и^збавля'ющаго нњсть эT рђкђ и^хъ В (погибели) дш~ь на'шихъ принесохом# хлbњ на'шъ, эT лица мечю въ пђстыни” Ко'жа на'ша ја%ко пещъ (ѓ^ ча'дњ ё^жасоша1265

17 Фе
Ще як ми були, наші очі
поникли на нашу поміч надаремно.
Ми дивимося, ми надіялися на край,
що не спасає.
18 Цади
Хиткими були наші стопи на дорозі наших вулиць. Наш кінець наблизився. Наші дні закінчилися.
19 Коф
Ті, що нас переслідували, стали
швидшими від небесних орлів. Переслідували нас на горах, чатували
на нас в пустині.
20 Реш
Дух перед нашим лицем добрий
був. Схоплений у наших знищеннях
Господь, про якого ми сказали: В
його тіні житимемо в країнах.
21Шин
Радій і веселися, ідумейська
дочко, що живеш на землі! А на
тебе прийде господня чаша – і ти
вп’єшся, і уже проливаєш.
22 Таф
Виповнилося твоє беззаконня,
сіонська дочко. І не додам більше
тебе відселити. Він навідався до
твоєї неправедності, едомова дочко,
відкрив твої безбожності!

Глава 5
Згадай, Господи, те, що нам сталося! Поглянь і подивися на наше
впокорення! 2 Наше насліддя пішло
до чужих і наші доми до чужинців.
3 Ми стали сиротами, без батька,
наші матері як вдови. Нашу воду за
гроші 4 ми пили, наші дрова за ціну
ми купували 5 на наші шиї. Ми
були прогнані, трудилися і не спочили. 6 Ми подали руки єгиптянам і
асирійцям, щоб нас наситили хлібом. 7 Наші батьки згрішили – і їх
немає. Ми ж прийняли їхні беззаконня. 8 Раби нами володіли, немає
визволителя з їхніх рук. 9 В погибелі наших душ ми принесли наш
хліб від лиця меча в пустині. 10 Наша шкіра як піч, жахнулися за ди-
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тину від лиця бурного голоду. 11 Жін0ок впокорили у Сіоні, дівчат – у юдиних містах. 12 Князі були повішані
за їхні руки, старці не були прославлені. 13 Вибрані підняли плач і молоді послабли в колоді. 14 І старців не
стало при брамі, 15 не стало радості
нашого серця. Вибрані замовкли від
своїх пісень, плач повернувся на наш
хор. 16 Впав вінець з нашої голови.
Горе нам, бо ми згрішили! 17 Через
це засмученим стало наше серце. І
наші очі потемніли 18 за гору Сіон,
бо була знищена. Лисиці по ній пройшли. 19 Ти ж, Господи, навіки поселишся! Твій престіл – в рід і рід. 20
Навіщо навіки забуваєш про нас, покидаєш нас на довжину днів? 21 Поверни нас, Господи, до Себе! І повернемося. Обнови наші дні, так як і раніше! 22 Чому відкидаючи ти нас відкинув, дуже на нас розгнівався?

ся)4 эT лица бђрнаго гла'да. же'ны въ сїѓ'нњ
смири'ша, дв~ица въ' градњхъ і^ё'динњхъ.
кня'ѕи за' рђкђ и^хъ повњси'шася, ста'рцы не прослави'шася. и^збран#нїи [пла'чь]5 поDя'ша, и^ ю'ноша
въ кла'дњ эTнемогошася, и^ ста'рцы эTT враT премол#кнђша” (Расы'пася ра'дость срDць нашиX.
и^збраннїи эT пњснїи свои^хъ)6 (ё^молко'ша).
ѓ^брати'ся въ пла'чь лиk на'шъ. спаде` вњнецъ з#
главы` на'шея. го'ре намъ ја%ко съгрњши'хомъ. ѓ^
семъ смђтися срDце на'ше, (и^)7 помръкнђста
ѓ%чи на'ши, по горњ сїѓ'нњ ја%ко погы'бе, лиси'ца
прои^до'ша ю&. Ты' же г~и въ вњки всели'шися,
прsтлъ тво'и в роD и^ роD” Въскђю въ (вњки)8
забыва'еши на'съ, ѓ^ста'виши насъ въ продлъженїе
дн~и. ѓ^брати н^ы г~и къ себњ, и^ ѓ^братиMся.
(-)9 понови` дн~и на'ша ја^коже (и^) прежде. чт^о
эTрњва'я эTрине'ши наs, раZгнњвася на' ны ѕњ'ло”

Кінець Голосіння пророка Єремії.
Має в собі 5-ть глав.

Коне'цъ пла'чђ, і^еремїи проро'ка”
и%мать в# себњ гла'въ, е~”

ВАРУХ-ПРОРОК
ГЛАВА 1
1 Це слова книг, які написав Варух, Ниріїн син, Маасієвого сина, Седекієвого сина, Асадаєвого сина, Хелкієвого сина, в Вавилоні, 2 в десятому році, у сьомому дні місяця, в році,
в якому халдеї взяли Єрусалим і спалили його вогнем. 3 І прочитав Варух
слова цих книг до вух Єхонія, Йоакимового сина, юдиного царя, і до вух
всього народу, що приходив до книг,
4 і до вух сильних і царських синів, і
до вух старшин, і до вух всього народу, від малого й до їхнього великого, – всіх що жили в Вавилоні при
ріці Сид. 5 І вони плакали, і постили,
і молилися молитвами перед Господом. 6 Після того зібрали срібло, як
могла рука кожного, 7 і послали до
Єрусалиму до великого жерця Йоакіма, Хелкіїного сина, Саломового сина, до жерців і до всіх людей, що
знайшлися з ним в Єрусалимі. 8 Коли
взяв він посуд господнього храму,
винесений з храму, щоб повернути до
юдиної землі, 10-го дня місяця Сива-

їя)2 словеса` кни'гъ ја%же написа` варђхъ
сн~ъ нирїинъ, сн~а маа^се'ева, сн~а седекїинA
сн~а а^садее^ва, сн~а хел#кїина въ вавило'нњ.
въ (деся'тое)3 лњто, в# седмыи (дн~ь) мsца”
в лњто в неже взя'ша халдњи і^ерsлі'ма, и^ пож#го'ша и& ѓ^гнемъ” И$ почте` варђхъ словеса` кни'гъ
сиX въ ёши і^ехонїинњ сн~а і^ѓ^а^ки'мля цр~я і^ё'дина. и^ въ ё'ши всњхъ людїи приходя'щихъ
къ книгамъ, и^ въ ё'ши си'лныхъ и^ сн~овъ
цр~ьскь, и^ въ ёши ста'рчестњ и^ въ ё'ши
всњхъ лю'дїи, эT ма'ла [и^]4 до вели'ка [и^хъ]5,
всњхъ живђщихъ въ вављ=лонњ на рњцњ сљ=дъ”
и^ пла'кахђся и^ а^лка'хђ, и^ моля'хђ мл~твы преD
гм~ъ” (Посемъ)6 събраша сребро ја%коже кого'ждо
можа'ше рђка, и^ посла'ша въ і^ерsлі'мъ ко і^ѓ^а^ки'мђ (жерцђ вели'комђ), сн~ђ хеlкїинђ сн~а сало'мля
(-)7 къ жръцемъ, и^ къ всњмъ лю'демъ и^же
ся ѓ^брњтоша с ни'мъ въ і^ерsлі'мњ. вънегда
взя` сосђды хра'ма гн~я и^знесеныя эT хра'ма,
възврати'ти на землю і^ёдинђ, і~ (дн~ь мsца)
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(сиванъ)8. сосђды сребряны ја%же сътвори седекїя сн~ъ і^ѓ^сїинъ цр~ь і^ё'динъ. по преселенїи
навходоносорђ цр~ю вављ=лоньскђ, і^ехонїю, и^ княѕя, і^ ё'з#ники, и^ си'лныя, и^ люди земля эT
і^ерsлима, и^ въведе` я` (свя'заны) въ вављ=ло'нъ. и^
рекоша, с^е посла'хомъ к вамъ сребро, да кђпите на сребрњ всесъж#же'нїя (-)9 за грњх#, и^
џимїамъ. и^ сътвори'те требђ, и^ възнесњте
на требникъ г~а б~а на'шего. и^ моли'теся за
жи'тїе (навходоносо'рово)10 цр~я вављ=лоньска, и^ за
житїе вал#таса'ра сн~а е^го. да бђдђтъ дн~їе
и^хъ ја%ко и^ днїе нбsнїи на земли`. да дасть г~ь
крњпость намъ, да просвњти'тъ ѓ'чи на'ши.
и^ да живе'мъ поD сњнїю (навходоносо'ровою)11, и^
поD сњнїю валтаса'рею сн~а е^го. да рабо'тае^мъ
и'ма дн~и мно'ги, и^ ѓ^бря'щемъ блгDть преD нима. и^ моли'теся за на'съ къ гв~и б~ђ нашемђ,
ја%ко съгрњшихомъ гв~и б~ђ на'шемђ. и^ не эTврати'ся ја%рость гн~я, и^ гнњвъ е^го эT насъ
до сего дн~е” И$ почти'те кни'ги сїя ја%же посла'хомъ к вам#, и^сповњда'ти в# домђ гн~и въ дн~ь
пра'знDика, въ дни (годныя)12. *и^ да речете г~ђ
б~ђ нашемђ пра'вда, а^ намъ стыдњнїе лицем#.
ја%ко (и^) до сего дн~е чл~кђ і^ё'динђ, и^ живђщимъ въ і^ерsли'мњ, (-)13 цр~емъ на'шиM и^ кн~ѕеM,
на'шиM и^ жрьцеM нашиM и^ пррoком# нашимъ, и^
эTц~емъ нашимъ. *е^же съгрњшихомъ преD
гм~ъ, и^ не вњровахомъ, (не ё^пова'юще нань. и^
не покори'хомся е^мђ), и не послђшахомъ гла'са
г~а б~а нашего, ходи'ти въ повеленихъ [е^го]14,
ја%же даде преD лицем# нашимъ, эT дне во'ньже
и^зведе (-)15 эTц~а наша эT земля` е^гљ=пет#ски, и^
до сего дн~е, бњхомъ непокаря'яся гв~и б~ђ нашемђ, и^ эTмета'хомъ ја%ко непослђшати гласа
е^го. и^ прилпе насъ ѕло` и^ кля'тва. *ю%же съчини г~ь мољ=сїѓви ѓ%трокђ свое^мђ, въ дн~ь во'ньже
и^зведе [г~ь]16 эTц~а наша эT земля` е^гљ=пеTски,
да'ти намъ землю кипя'щђ мле'комъ и^ ме'домъ, ја%ко (и^) сїи дн~ь. и^ не послђшахомъ
гласа г~а б~а нашеh, по всњмъ словесемъ пррoчемъ, ја%%же посла` к на'мъ, (и^ сђдїамъ нашим#). и^ хожда'хомъ ко'ждо (на'съ) по ра'зђмђ
срDца свое^го зла'го, рабо'тати богом# и'нњмъ, сътвори'ти зл^о преD ѓ^чи'ма г~а б~а нашего”

Глvа, в~”
ё^ста'ви г~ь слово свое е^же гл~а к намъ, и^
къ сђдїамъ на'шиM, сђди'вшиM въ і^и^л~и.
и^ къ цр~емъ на'шимъ, и^ къ княѕемъ
на'шимъ. и^ къ (всемђ) чл~кђ і^и^л~евђ і^
и^ё'динђ, [навести на ны ѕл^о велїе, е^же]1 не
сътвори'ся поD всимъ нб~сем#, ја%коже сътвори'ся
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на, срібний посуд, який зробив Седекія, Йосіїн син, юдин цар, 9 по переселенні Навходоносором, вавилонським царем, Єхонії, і князів, і в’язнів, і
сильних, і народу землі з Єрусалиму.
І той повів їх зв’язаними до Вавилону. 10 І сказали: Ось ми до вас послали срібло. І купіть за срібло всепалення за гріхи і ладан, і зробіть жертву, і
принесіть на жертоівник нашого Господа Бога, 11 і помоліться за життя
Навходоносора, вавилонського царя,
і за життя Валтасара, його сина, щоб
їхні дні були, так як і небесні дні на
землі. 12 Хай Господь дасть нам силу
і просвітить наші очі. І житимемо під
тінню Навходоносоровою і під тінню
Валтасаровою, його сина, щоб ми їм
послужили багато днів і знайшли перед ними ласку. 13 І помоліться за нас
до нашого Господа Бога, бо ми згрішили проти нашого Господа Бога, і
не відвернулася господня лють і його
гнів від нас до цього дня. 14 І прочитаєте ці книги, які ми до вас послали,
щоб визнатися в господньому домі в
дні празника, в днях року, 15 *і щоб
ви вимовили нашому Господеві Богові праведність, а нам – сором лиць, ще
й до цього дня юдиному чоловікові і
тим, що живуть в Єрусалимі, 16 нашим царям, і нашим князям, і нашим
священикам, і нашим пророкам, і нашим батькам. 17 *Бо ми згрішили перед Господом 18 і ми не повірили, не
надіючись на Нього. І не підкорилися
Йому і не послухалися голосу нашого Господа Бога, щоб ходити за його
приписами, які Він дав перед нашим
лицем. 19 І від дня, в якому Він вивів
наших батьків з єгипетської землі, і
до цього дня ми були непослушні нашому Господеві Богові і ми відкидали, щоб не послухатися його голосу.
20 І до нас пристало зло і клятва, *яку
заповів Господь своєму рабові Мойсеєві в дні, в якому Господь вивів наших батьків з єгипетської землі, щоб
дати нам землю, яка кипить молоком
і медом, як і сьогодні. 21 І ми не послухалися голосу нашого Господа
Бога за всіма пророчими словами, яких Він послав до нас і наших суддів.
22 І ми ходили, кожний з нас, за розумом свого злого серця, щоб служити
іншим богам, чинити зло перед очима нашого Господа Бога.

Глава 2
1 І Господь поставив своє слово,
яке сказав проти нас і проти наших
суддів, які судили в Ізраїлі, і до наших царів, і до наших володарів, і до
всякого ізраїльського і юдиного чоловіка, щоб навести на нас велике
зло, 2 яке не було зроблено під всім
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небом, так як було зроблене в Єрусалимі *за записаним в законі Мойсеєвім, 3 щоб нам їсти людське тіло свого сина і тіло своєї дочки. 4 І Він дав
їх підчиненими всім царствам, які
довкруги нас, на погорду, і на непрохідність, і в усі народи, які довкруги
нас, куди нас розсіяв Господь. Там
ми були 5 і підсподом, а не на верху,
в підніжжі, а не в головах, бо ми згрішили проти нашого Господа Бога, не
послухавшись його голосу. 6 *Нашому Господеві Богові праведність, нам
же і нашим батькам встид лиць, як і
до цього дня. 7 Те, що сказав Господь
проти нас, все це зло прийшло на нас.
8 Тому що ми не помолилися до господнього лиця, щоб відвернувся кожний від розуму свого злого серця. 9 І
збудився Господь через злоби, і навів
на нас це, що на нас прийшло. Бо
праведний Господь в усіх його ділах,
які Він нам заповів. 10 Ми ж не послухалися його голосу, щоб ходити
за його приписами, які дав перед нашим лицем. 11 *І тепер, Господи Боже ізраїльський, який вивів свій народ з єгипетської землі сильною рукою і високим раменом, знаками і чудами, і великою силою, і зробив Собі
ім’я до цього дня. 12 *Ми згрішили,
ми були безбожні, ми неправедно вчинили, Господи Боже наш, в усіх твоїх
оправданнях. 13 Отже, хай від нас
відвернеться твій гнів, бо нас залишилося мало в країнах, куди Ти нас
розсіяв. 14 Вислухай, Господи, нашу
молитву і наше благання, і визволи
нас задля Себе, і дай нам ласку перед
лицем тих, що нас відселили! 15 Щоб
вся земля пізнала, що Ти наш Господь Бог і що твоє ім’я прикликано
на Ізраїлі і на його племені! 16 *Господи, поглянь на нас зі свого святого
дому і прихили твоє вухо – і вислухай нас! 17 *І відкрий, Господи, свої
очі і поглянь, бо не мертві, які в аді, в
яких забрано їхній дух з їхнього лона, дадуть Тобі славу і оправдання
Господеві, 18 але душа, що журиться
величчю зла, що ходить схиленою і
боліє, і має пониклі очі, і душа, що
голодує, дадуть тобі славу і праведність, Господи. 19 Бо не за наших
батьків і наших царів з оправданнями
проливаємо молитви і кладемо наше
милосердя перед твоїм лицем, наш
Господи Боже. 20 Бо нас перемогла
його лють і його гнів, так як Ти сказав рукою своїх рабів-пророків, кажучи: 21 Так сказав Господь: *Схиліть
свої рамена і послужіть вавилонському цареві, і сидіть на землі, яку Я дав
вашим батькам. 22 І якщо не послухаєте господнього голосу, щоб служити вавилонському цареві, 23 наведу запустіння на юдині міста і поза
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въ і^ерsлимњ. *по в#писа'нїю въ зако'нњ мољ=сїѓвњ ја%ко ја^сти наM (плоть чл~чскђ)2 сн~а свое^го,
и^ (-)3 плоть дще'ря своея” и^ даде` я& повин#ны
всњмъ црsтвомъ ја%же ѓ'крsтъ насъ, на ё^коризнђ, и^ въ непрохожде'нїе, (и^) въ всњхъ лю'деX
и^же ѓ%крsтъ наs а'може [н^ы]4 расњя' г~ь” тамо
[бы'хомъ]5 и^ споди а^ не врьхђ, (въ подножіе а^
не въ главђ). ја%ко съгрњшихоM гв~и б~ђ нашемђ,
не послђшанїемъ гласа е^го” *Гв~~и б~ђ на'шемђ
правда, нам# же и^ эTц~емъ нашимъ стыдњнїе
лицем#, ја%ко (и^) до сего дн~е. е^же гл~а г~ь на наs
все` ѕл^о, е^же прїиде на н^ы. (зане`)6 не моли'хоMся
лицђ гн~ю, эTврати'тися комђждо эT ра'зђма
срDца свое^го ѕлаго. и^ ё^бђди'ся г~ь ѓ^ ѕло'бњхъ, и^
приведе (-)7 на насъ (сїя е^же постиже н^ы).
ја^ко пра'веденъ г~ь ѓ^ всњхъ дњлесеX е^го, е^же заповњда намъ. (мы' же)8 не послђшахомъ гласа
е^го, ходи'ти въ повеле'нихъ [е^го]9, ја%же даде` преD
лицемъ нашимъ” *И нн~њ г~и б~е і^и^л~евъ, и^же
и^зведе люd своя и^з# земля` е^гљ=пет#ски, рђкою
крњпкою [и^ мыш#цею высокою, зна'менїи и^
чюдесы, и^ си'лою вели'кою]10, и^ сътвори` себњ
и'мя ја^ко сеи дн~ь. *съгрњшихомъ нечествова'хом#, неправдова'хомъ г~и б~е нашъ, ѓ^ всњхъ
ѓ^правданихъ твои^хъ. да ѓ^брати'тся [ё^бо]11
(эT насъ ја%рость твоя)12, ја%ко ѓ^ста` насъ
ма'ло въ странахъ, а'може расњ'я насъ [-]13” Оу^слы'ши г~и мл~твђ нашђ, и^ прошенїе на'ше, і^
и^зба'ви насъ себе ра'ди. и^ да'ждь наM блгDть преD
лицемъ пресели'вшихъ насъ. да ё^вњсть вся`
земля`, ја%ко т^ы г~ь б~ъ нашъ, [и^]14 ја%ко и'мя
твое прозва'ся на і^и^л~и, и^ на племени е^го” *Ги~
при'зри и^з домђ ст~аго свое^го [-]15 на насъ, [и^]16
приклони` [-]17 ё'хо твое, и^ ё^слы'ши [на'съ]18”
*[И$]19 эTврьзи [г~и]20 ѓ'чи свои` и^ ви'ждь, ја^ко не
ё^мрьшїи и^же во а'дњ и'хже взя'ся дх~ъ и^хъ
эT ё^тро'бъ иX въздадятъ [тебњ]21 сла'вђ, и^
ѓ^правда'нїе гв~и. н^о дш~а пекђщїася ѓ^
вели'чествњ [зла`]22, и^же хо'дитъ преклони'вся и^
боля`, и^ ѓ'чи ѓ^скђдњю^щїи, и^ дш~а а'лчђщая
въздадя'т# тебњ сла'вђ, и^ правдђ г~и. ја%ко не
по (-)23 эTц~ъ на'шихъ, н^и цр~еи на'шихъ (ѓ^правле'нїи) (и^злива'емъ мл~твы, и^) полага'емъ млsть
на'шђ преD лицемъ твои^мъ г~и б~е на'шъ. ја%ко
преѓ^долњваше ја%рости свое'и, и^ гнњвђ свое^мђ
на наs. ја%коже гл~а в рђцњ ѓ'трок# свои^хъ пррoкъ,
гл~я” Тако рече г~ь, *приклоните рамена своя, и^
послђжи'те цр~ю вављ=лон#скомђ. и^ сядњте на
земли` ю'же дахъ эTц~емъ вашимъ” І$ а'ще не
послђшаете гласа гн~я, порабо'тати цр~ю вављ=лон#скђ. ѓ^скђденїе сътворю и^з гра'дъ і^ё'дин# и^
внњё^дњ і^ерsлима. (и^ эTи^мђ эT ваs) гласъ весе'1268
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лїя, и^ гласъ радова'нїя. глsа жениха`, и^ глsа невњсты. и^ бђдетъ вся земля` в непрохожде'нїе
эT живђщихъ (на неи)” и^ не послђшахоM гласа
твое^го, слђжи'ти цр~ю вављ=лоnскђ. и^ ё^ста'ви словеса` своя, ја%же гл~а в рђцњ ѓ'трокъ свои^хъ
прoркъ. ја%коже и^знести` ко'сти цр~ь нашихъ, и^
ко'сти эTц~ъ нашихъ эT мњста иX. и^ с^е сђть
и^звержены зно'емъ дневныM и^ стђденїю но'щною,
і^ и^зомро'ша бо'лезньми злы'ми, гла'домъ и^ мечем# и^ ѓ^пђстњнїемъ. и^ положи` домъ, в немже нареTся и'мя твое в немъ, ја%ко (и^) сеи дн~ь.
зло'бы ради домђ і^и^л~ева, и^ домђ і^ё'дина. и^ сътвори в насъ г~и бж~е нашъ по все'и тихотњ
твоеи, и^ по все'и щедротњ твоеи вели'цеи. ја%коже гл~а в рђцњ раба` твоеh мољ=сїя, въ дн~и в
ня'же заповњдавшђ (е^мђ тебњ)24, въписати
зако'нъ твои преD сн~ы і^и^л~евыми, гл~я” *а^ще не
послђшаете гла'са мое^го, мно'жество сїе вели'ко
(и^ мно'го)25, ѓ^братится в ма'лъ ја^зы'къ, (зане`)26 а^зъ расњ'ю я& [-]27. разђмњ'хъ б^о ја%ко не
и'мTђ послђшати мене, ја%ко лю'дїе жестоковы'ини сђть, и^ ѓ^братя'тся къ срDцђ свое^мђ на
земли` преселе'нїя иX. и^ ё^вњдятъ ја^ко а^зъ г~ь
б~ъ и^хъ. и^ дамъ и^мъ срDце (и^ разђмњютъ), и^
ё'ши (и^ ё^слы'шатъ)28. и^ похвалят# м^я на
земли` преселе'нїя и^хъ, и^ помянђтъ и%мя
мое. и^ ѓ^братяTся эT хрепта` свое^го жестокаго,
и^ эT ѕлоb свои^хъ. ја%ко помянTђ пђть эTц~ъ свои^хъ, съгрњша'ющихъ преD гм~ъ. и^ възвращђ я&
на землю е^юже кляXся эTц~емъ и^хъ, а^враа'мђ,
(-)29 і^саа'кђ, і^ и^а'ковђ, и^ съвладњ'ютъ ею`. и^
ё^мно'жђ я&, и^ не ё^ма'лятся. и^ ё^ста'влю
и^мъ завњтъ вњченъ, ја%коже бы'ти и^мъ мн^њ
б~ђ, и^ тїи бђдђтъ мн^њ лю'дїе. и^ не подви'гнђ ктомђ людїи свои^хъ і^и^л~я съ зеMля` ю%же
дахъ и^мъ”

Єрусалимом. І відніму від вас голос
веселості, і голос радості, голос жениха і голос невістки, і вся земля буде непрохідна без тих, що живуть на
ній. 24 І ми не послухалися твого голосу, щоб послужити вавилонському
цареві, і Ти поставив свої слова, які
Ти промовив рукою своїх рабівпророків, щоб винести кості наших
царів і кості наших батьків з їхнього
місця. 25 І ось вони є викинуті на
спеку дня і холод ночі, і померли в
поганих болях, в голоді, і від меча, і в
запустінні. 26 І Ти поставив дім, в
якому названо, на ньому, твоє ім’я,
як і цей день, через злоби ізраїльського дому і юдиного дому. 27 І Ти,
Господи Боже наш, зробив в нас за
всією твоєю тихістю і за всім твоїм
великим милосердям, 28 так як Ти
сказав рукою твого раба Мойсея в
днях, в яких Ти йому заповів написати твій закон перед ізраїльськими синами, кажучи: 29 *Якщо не послухаєтеся мого голосу – це велике і численне множество обернеться в малий
народ, тому що Я їх розсію. 30 Бо Я
пізнав, що не послухаються Мене, бо
є твердошийним народом. І повернуться до свого серця на землі їхнього переселення, 31 і пізнають, що Я
їхній Господь Бог. І Я дам їм серце –
і зрозуміють, і вуха почують 32 і похвалять Мене в землі їхнього переселення. І згадають моє ім’я 33 і відвернуться від свого твердого хребта і від
своїх злоб, бо згадають дорогу своїх
батьків, що грішили перед Господом.
34 І Я поверну їх до землі, якою Я
поклявся їхнім батькам Авраамові,
Ісаакові і Якову, і заволодіють нею. І
помножу їх, і не зменшаться. 35 І поставлю їм вічний завіт, щоб Я був їм
за Бога, і вони мені будуть за народ. І
більше не зрушу свій народ Ізраїля з
землі, яку Я їм дав.

Глvа, г~”

Глава 3

1

[нн~њ] г~и вседръжи'телю б~е і^и^л~евъ. дш~а
в# тњснотњ и^ дх~ъ въ стђже'нїи възопи` к тебњ. ё^слы'ши г~и и^ поми'лђи, [ја%ко е^си б~ъ млрsдъ, и^ помилђи [наs]2]3. ја%ко
съгрњши'хомъ преD тобо'ю. ја%ко т^ы пребыва'яи
въ вњ'къ, и^ (не) поги'бнемъ въ вњ'ки” Ги~ вседержи'телю б~е і^и^л~евъ, ё^слы'ши (-)4 мл~твђ ё^мер#шихъ і^и^л~евъ, и^ сн~овъ съгрњши'вшихъ преD
тобо'ю, и^ не послђшаша глаs г~а б~а и^хъ, и^
прильпе наs ѕл^о. не помяни` непра'вдъ эTц~ь нашихъ, н^о помяни рђ'кђ свою і^ и^мя свое в с^е
вре'мя. ја%ко т^ы г~и б~е нашъ, и^ похва'лимъ
т^я г~и. ја^ко того ради да'лъ е^си стра'хъ свои
въ срDце наше, ја%ко призва'ти и^мя твое, и^ по1269

1 І нині, Господи Вседержителю,
Боже ізраїльський, душа в тісноті і
дух у клопоті закликав до Тебе. 2 Послухай, Господи, і помилуй, бо є Ти
милосердним Богом. І помилуй нас,
бо ми згрішили перед тобою. 3 Адже
Ти перебуваєш навіки – і ми не згинемо навіки. 4 Господи Вседержителю, Боже ізраїльський, вислухай молитву ізраїльських померлих і синів
тих, що згрішили перед Тобою. Які
не послухалися голосу їхнього Господа Бога, і до нас пристало зло. 5 Не
згадай неправедності наших батьків,
але згадай твою руку і своє ім’я в
цьому часі. 6 Бо Ти – Господь Бог
наш! І похвалимо Тебе, Господи! 7
Бо через це Ти дав свій страх у наше
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серце, щоб прикликати твоє ім’я. І
похвалимо Тебе в нашім переселенні,
бо ми повернули до нашого серця
всю неправедність наших батьків, що
згрішили перед Тобою. 8 Ось ми сьогодні в нашому переселенні, куди Ти
нас розсіяв на впокорення, і на клятву, і на кару за всіма неправедностями наших батьків, які від Тебе відступили, Господи Боже наш. 9 Ізраїле, слухай заповіді життя! Послухай,
щоб пізнати розумність! 10 Що є Ізраїлю, як то, що ти є на землі ворогів? Ти постарівся в чужій землі,
11 осквернився з мертвими, причислений до тих, що є в аді, 12 покинув
джерело мудрости. 13 Якщо б ти ходив по божій дорозі, ти жив би в мирі
на вічний час. 14 Зрозумій де є розумність, де є сила, де є мудрість,
щоб розуміти з часом де є довге життя і життя, де є світло очей і мир. 15
Хто знайшов її місце і хто ввійшов до
її майна? 16 Де є чужинецькі князі і
ті, що володіють земними звірами, 17
що бавляться небесними птахами і
зберігають золото, і золото, на яке
люди поклали надію? І немає кінця
їхньому придбанню. 18 Як ті, що
роблять срібло і журяться, і не можна
знайти їхніх діл. 19 Вони загинули і
зійшли до аду, і інші замість них повстали. 20 Молодші побачили світло і
поселилися на землі, дорогу ж вміння
не пізнали, 21 ані не зрозуміли її стежок, ані їхні сини не одержали. Вони
були далеко від їхньої дороги 22 і не
почули в Ханаані ані не побачилося в
Темані. 23 Аґаринові сини, що шукають розум, які на землі, меранині і
теманині купці, і чаклуни, і ті, що
шукають розуму, дорогу ж мудрості
не пізнали ані не згадали її стежок.
24 Ізраїлю, який великий божий дім і
велике місце його влади! 25 Велике –
і немає кінця, високе – і без міри. 26
Там були славні великани, що від початку, дуже великі, вправні на війні.
27 Не цих вибрав Бог, ані не дав їм
дорогу вміння. 28 І вони згинули, тому що не мали мудрості. 29 Хто вийшов на небо і взяв її і хто звів її з
хмар? 30 Хто перейшов на другий бік
моря і знайшов її і візьме її понад
добірне золото? 31 Немає того, хто
знає її дороги і роздумує про її стежки. 32 Але хто знає все, знає її і знайшов її своїм розумом? Той, хто створив землю на вічний час і наповнив її
двоногим і чотироногим скотом; 33
хто посилає світло – і воно йде, покликав його – і послухалося його з
тремтінням. 34 І звізди засвітилися у
своїх часах і зраділи. 35 Він їх закликав, і вони сказали: Ми прийшли.
І дали світло з радістю Тому, хто їх
створив. 36 Таким наш Бог! Не при-
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хва'лим# т^я въ преселе'нїи на'шеM. ја%ко ѓ^брати'хомъ въ срDце наше всю` непра'вдђ эTц~ъ нашиX
съгрњши'вших# преD тобо'ю” Се^ м^ы дне'сь въ преселенїи нашемъ, а^може (н^ы расы'па)5 (-)6 на ё^кори'знђ, и^ на кля'твђ, и^ на ё^держа'нїе, по
всњмъ непра'вдамъ эTц~ъ нашихъ, и^же эTстђпи'ша эT [тебе г~и б~е]7 нашъ” Слы'ши і^и^л~ю за'повњди живота, в#нђши разђмњти смышле'нїе. чт^о е^сть і^и^л~ю, чт^о ја%ко на земли` вра'жїи,
ѓ^бет#ша на земли` чю'ждеи, ѓ^сквернавися съ
мр~твыми, намњни'ся съ сђщими въ а^дњ.
ѓ^стави` и^сто'чникъ премђдрости” А$ще б^ы въ
пђть бж~їи ходи'лъ, жи'лъ б^ы въ ми'ре въ вре'мя вњчное. разђмњ'и гд^њ е^сть смышле'нїе,
гд^њ е^сть крњ'пость, гд^њ е^сть мђ'дрость. ја%ко
разђмњти и^ногдою гд^њ е^сть до'лго жи'тїе и^
жи'знь, гд^њ е^сть свњтъ ѓ^чныи и^ ми'ръ. кт^о
ѓ^брњте мњ'сто е^я`, и^ кт^о вни'де въ и^мњнїе
е^я`. гд^њ сђть кн~ѕи стра'ньстїи, и^ владђщеи
ѕвњ'ремъ зе'мныM, (и^гра'ющеи пти'цами нбsными.
и^ храня'щеи зла'то и^ сребро`)8, и^мже ё^поваша
чл~цы, и^ нњ'сть кон#ца тяжа'нїю и^хъ. ја%ко (съдњлова'ющеи сребро`)9 и^ пекђщеися, и^ нњ'сть ѓ^брњте'нїа дњлесе'мъ и^хъ, погибо'ша и^ въ а'дъ
снидо'ша, і^ и'ни въ нихъ мњ'сто въста'ша. ю^нњ'ишїи ви'дњша свTњ, и^ всели'шася на земли`.
пђти же хи'трос#тнаго не ё^вњ'дњша, ни разђмњша сте'ѕь е^я`, ниже (сн~ве и^хъ прїя'ша)10,
эT пђти` иX дале'че бы'ша. и^ не слы'шаша въ
ханаа'нњ, ни ја^ви'ся въ џема'ни. (-)11 сн~ве а^га'рини възыска'ющеи ра'зђма и^же на земли, кђпцы [мера'ни]12, и^ џема'ни, и^ басносло'вцы и^ възыска'теле разђма. пђти же премђ'дрости не
ё^вњдњша, ни помянђша сте'ѕь е^я`” ЭO і^и^л~ю
ја%ко вели'къ до'мъ бж~їи, и^ до'лго мњ'сто вла'сти е^го, вели'ко и^ нњ'сть конца, высо'къ и^ без
мњ'ры. т^ђ бы'ша щђдове нарочити, бы'вшеи
и^спе'рва ѕњло вели'цы, ё^мњ'юще рать. не сиX и^збра` б~ъ, ни пђти` хи'тростнаго даде иM. и^ погибо'ша, зане` не и^мњша мђ'дрости (-)13” Кт^о
възы'иде на' нб~о и^ взя` ю&, и^ кт^о снесе ю& эT
ѓ%блакъ. кт^о пре'иде на ѓ%нђ странђ мо'ря, и^
ѓ^брњте ю`, и^ взе'млетъ ю& наD зла'то и^збра'нно.
нњ'сть вњ'дђща пђти е^я`, ни помышля'ющаго сте'ѕь е^я`. н^о вњ'дыи вс^е вњсть ю&, [и^]14 ѓ^брњте ю& смы'сломъ свои^мъ. сътвори'выи зе'млю
въ вњчное вре'мя, [и^]15 напо'лни ю& скота` (двоно'жна), и^ четвероно'жна. пђща'яи свњтъ і^ и^детъ. призва и&, и^ послђша е^го съ тре'петомъ. [и^]16 ѕвњзды просвњти'шася въ вре'менехъ своиX, и^ възвесели'шаs. призва я&, и^ реко'ша,
прїидо'хомъ. [и^]17 просвњти'ша съ весе'лїемъ, съ1270
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тво'ршемђ я&” Сеи б~ъ нашъ, не намњни'тся и%нъ
къ немђ. ѓ^брњте вся'къ пђть хи'трости, и^ даде`
(-)18 і^а'ковђ ѓ%трокђ свое^мђ, (-)19 і^и^л~ю възлюблен#номђ эT него. потоMже на земли ја^вися, и^ съ чл~кы поживе`”

Глvа, д~”
їя кни'ги ѓ^ за'повњдехъ бж~їи^хъ, и^ зако'нъ бывааи въ вњкъ. вс^и держа'щеи я&
въ жи'тїе, а^ ѓ^ста'вївшеи я& ё^мрђтъ.
ѓ^брати'ся і^а'кове, і^ и^ми'ся по ня`, ходи
по просвеще'нїю пря'мо свњтђ е^я`. не да'ждь и%номђ сла'вы свое^я, и^ достоя'нїя свое^го странњ
чю'жDеи” бл~жени е^смы і^и^л~ю, ја%ко ё^го'дная [гв~и]1
съвњстна намъ сђть” Ра'дђитеся лю'дїе мои
па'мять і^и^л~ева. продани бы'сте въ страны не
на па'гђбђ. н^о и^мже разгнњ'васте б~а, преда'ни
бы'сте сђпоста'томъ. разгнњ'васте б^о сътво'ршаго ваs [б~а вњ'чнаго]2. тре'бы поло'жше бњсомъ, а^ не б~ђ. забы'сте б^о (г~а пита'ющаго
ваs)3. съжали'сте въскорми'вшемђ ваs і^ерsлимђ.
ви'дњ б^о нашеDшїи вамъ гнњ'въ эT б~а, и^ рече.
слы'шите ѓ%крsтнїи сїѓ'ни, наведе [б^о]4 м^и (г~ь)5
сњтова'нїе вели'ко. ви'дњхъ б^о (людїи мои^хъ)
плњне'нїе сн~въ мои^хъ и^ дще'рь, е^же наведе
и^мъ вњ'чныи” корми'хъ б^о я& съ веселїемъ, и^спђсти'хъ же [я&]6 съ пла'чемъ (-)7. никтоже да
ся не ра'дђетъ ѓ^ мнњ` вдови'цы, и^ ѓ^ста'вленђ
эT мно'гъ. ѓ^пђстњхъ грњ'хъ ради ча'дъ мои^хъ. понеже с#клони'шася эT зако'на бж~їя. и^
ѓ^правда'нїи е^го не позна'ша, (и^ не ходи'ша) въ
пђть за'повњдеи бж~їихъ, и^ ни стеѕя'ми
наказа'нїя (въи%стинђ) пра'вдою (-)8 не настђпи'ша. да прїидTђ ѓ%крsтнїи сїѓ'ни, и^ помянњте плњне'нїе сн~овъ мои^хъ и^ дще'рїи, е^же наведе и^мъ вњ'чныи” Приведе б^о на' ня странђ и^здале'ча. странђ без# сра'ма, і^ и'ноја^зы'чнђ. и^же не
срами'шася ста'рца, ни (поми'ловаша ѓ^троча'те)9. и^ эTведо'ша любе'зныя вдови'ца, и^ эT
дще'ръ е^ді'нъ запђстњхъ” А$з# же ка'ко мо'щенъ
помощи вамъ. наведы'и б^о (вамъ) ѕл^о, изба'витъ ваs эT рђ'къ вра'гъ вашихъ” И$дњте ча'да
и^дњте, а^зъ б^о ѓ^стаXX пђстъ. съвлеко'хъ ри'зы
ми'рныя, ѓ^блекоX же ся въ ја^ри'гъ моле'нїя мое^го, [и^]10 възопїю къ вњ'чномђ въ дн~и моя”
Радђитеся ча'да, [и^]11 възопїите къ б~ђ, і^ и^зба'витъ ваs эT наси'лїя рђки вра'жїя. а^зъ б^о
(и^спе'рва) надњя'хся къ вњ'чномђ ѓ^ сп~сенїи вашемъ, и^ прїиде м^и ра'дость эT ст~го въ помилова'нїе. [-]12 прїидетъ вамъ въ ско'рњ эT
вњчнаго сп~са на'шего. и^спђстиX б^о в^ы съ а^лка'нїемъ и^ пла'чемъ, эTда'сть же м^и б~ъ ваs съ
1271

числиться інший до Нього. 37 Він
знайшов всяку дорогу вміння і дав
Якову, своєму рабові, Ізраїлеві – Ним
улюбленому. 38 Після цього з’явився
на землі і пожив з людьми.

Глава 4
1 Це книга про божі заповіді і закон, що є навіки. Всі, що їх дотримуються, – на життя, а ті, що їх покидають, – умруть. 2 Повернися, Якове, і
візьмися за неї! Ходи за просвіченням перед її світлом! 3 Не дай іншому свою славу і свого насліддя чужій
країні. 4 Блаженні є ми, Ізраїлю, бо
миле Богові є нам знане. 5 Радій, мій
народе – пам’ять ізраїлева! 6 Ви були
продані в країни не на знищення, але
ви були видані ворогам, тому що ви
розгнівили Бога. 7 Бо ви розгнівили
Того, хто вас створив – вічного Бога.
Ви поклали жертви бісам, а не Богові. 8 Бо ви забули про Господа, що
вас кормив, засмутили Єрусалим, який вигодував вас. 9 Бо той побачив,
що на вас найшов гнів від Бога, і сказав: Послухайте, довколішні Сіону,
бо навів на мене Бог великий смуток.
10 Адже я побачив полон мого народу, моїх синів і дочок, який на них
навів Вічний. 11 Бо я їх викормив з
веселістю, я ж їх випустив з плачем.
12 Хай ніхто не радіє мною, вдовицею і опущеною багатьма. Я запустілий через гріхи моїх дітей, тому що
вони відхилилися від божого закону,
13 і не пізнали його оправдання, і не
ходили по дорозі божих заповідей, і
ані, по правді, не пішли стежками напоумлення в праведності. 14 Хай
прийдуть довколішні Сіону! І згадайте полон моїх синів і дочок, який на
них навів Вічний. 15 Бо Він навів на
нас країну здалека, країну без сорому
та іншомовну. Вони не посоромилися
старця ані не помилували дитину 16 і
відвели улюблених вдовицями. І я
сам запустілий без дочок. 17 Як же
можу я вам помогти? 18 Бо Той, хто
наводить на вас зло, визволить вас з
рук ваших ворогів. 19 Ідіть, діти, ідіть, бо я залишився пусткою! 20 Я
зняла одіж миру, зодягнулася ж в
мішковину мого благання і закличу
до Вічного у моїх днях. 21 Радійте,
діти, і закричіть до Бога! І Він вас визволить від насильства ворожої руки.
22 Бо я від початку поклав надію на
Вічного за ваше спасіння, і мені за
помулуванням прийшла радість від
Святого. Прийде воно вам скоро від
вічного нашого Спасителя. 23 Я бо
вас відіслав з голодом і риданням, а
Бог мені вас віддасть з радістю і веселістю на віки. 24 Бо так як тепер по-
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бачили сіонські сусіди ваш полон від
Бога, також швидко побачать наше
спасіння у Бозі, яке Він на вас наведе
з великою славою і з освяченням Вічного. 25 Діти, будьте довготерпеливими за той гнів, що надійшов на нас
від Бога! Бо тебе переслідував твій
ворог – і швидко побачиш його знищення, і наступиш на його шию. 26
Мої малі ходили жорсткими дорогами, забрані були як і стадо, захоплене
ворогами. 27 Радійте, діти! Закричіть
до Бога! Бо вам буде пам’ять від Того, хто навів. 28 Бо так як був у вас
ум від Бога, щоб бути обманутими, –
повернувшись, вдесятеро помножіть,
шукайте Його! 29 Бо Той, хто навів
на вас зло, наведе на вас вічну радість вашим спасінням. 30 Радій Єрусалиме! Потішить тебе Той, хто тебе
назвав! 31 Згинуть грішні, ті, що вчинили тобі зло і що зраділи твоїм падінням. Над ними буде помста. 32
Грішні міста, яким послужили твої
діти, вони грішні, що прийняли твоїх
синів. 33 Бо так як Він зрадів твоїм
падінням, так само ж поклопочеться
своїм спустошенням. 34 А полоненим буде велика веселіть на її насліддя і її величність буде на ридання.
35 Бо вогонь надійде на них від Вічного на численні дні. І буде поселена
бісами багато часу. 36 Гляди на схід,
Єрусалиме, і гляди на веселість, що
приходить на тебе від Бога! 37 Ось
приходять твої сини, яких ти відпустив, приходять зібрані зі сходу до заходу словом Святого, радіючи божою славою!

Глава 5
1 Скинь, Єрусалиме, одіж ридання
і твого зла і зодягнися в красу слави,
яка тобі була від Бога навіки! 2 Зодягнися в подвійну одіж праведності,
що від Бога! Наклади на твою голову
вінець слави Вічного! 3 Адже Бог покаже всій піднебесній твою світлість.
4 Бо від Бога буде назване твоє ім’я
навіки: Мир праведності і Слава побожності. 5 Встань, Єрусалиме, і
встань на високому місці! І поглянь
на схід, і подивився на твоїх зібраних
дітей зі сходу сонця до заходу, радіючи словом святого, божою пам’яттю! 6 Бо вийшли від тебе пішими
ведені ворогами. Приведе ж їх Бог до
тебе несених зі славою, як синів царства. 7 Бо Бог зробив, щоб впокореною була всяка висока гора, і помор’я – вічно пливуче, і долини наповнилися до рівня землі, щоб Ізраїль
пішов впевнено у божій славі. 8 Тінь
же Ізраїлеві дали і ліси, і всяке запашне дерево божим наказом. 9 Адже Бог ітиме перед Ізраїлем з весе_______
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ра'достїю и^ весе'лїемъ въ вњкъ” ЈА/коже б^о нн~њ
ви'дњша сосњди сїѓ'ни ва'ше плњненїе (эT бг~а),
та'кожде (же) ё%зрятъ въско'рњ сп~~се'нїе ва'ше въ
бѕ~њ. ја%же наведетъ ва'мъ съ сла'вою вели'кою, и^ съ
ѓ^сщ~е'нїемъ въ вњ'чнаго” Ча'да тръпи'те эT бг~а
нашеDшїи ва'мъ гнњ'въ. гони` (б^о) тя вра'гъ
(тво'и), и^ ё'зриши па'гђбђ е^го въскорњ, и^ на выю
е^го въстђпи'ши” Младїи мои` ходи'ша въ пђти
жестоки, въсхити'шася ја%ко (и^) ста'до въсхище'но враги`” Радђитеся ча'да, [-]13 възопїите
къ б~ђ. бђдетъ б^о ваM эT навеDшаго па'мять.
ЈА/коже б^о бы'сть ё'мъ ва'шъ прельститися
вамъ эT бг~а, десятижDы сђгђби'те ѓ^брати'вшеся, в#зы'щите е^го. наведы'и б^о ва'мъ ѕл^о,
наведеT ва'м вњ'чное веселїе сп~сенїемъ ва'шимъ”
Радђ'ися і^ерsли'ме, ё^тњшитъ т^я нарекїи тебе. (грњшнїи погы'бнђтъ)14 зазлившеи тебе`, и^
ѓ^брадова'вшеися паденїю твое^мђ, (м#щенїе бђдетъ наD ними). грњшни гради и%мже порабо'таша ча'да твоа, грњшна прїи^мшїа сн~ы
твоа. ја%коже б^о ся ѓ^брадова твое^мђ паде'нїю,
(та'кожде же попечется свои^мъ ѓ^пђстњнїемъ. а^ плњниTся веселїе мно'го на рождьства
ея`, и^ вели'чїе е^я бђдеT въ ры'данїе)15, ѓ%гнь б^о
наи^деT на' (ня)16 эT вqњнаго въ дн~и многи. и^
населиTся бњсы въ мно'го вре'мя. погляда'и на
востоk і^ерssли'ме, и^ ви'ждь веселїе градђщее (тебњ
эT бг~а)17” Се и^дђтъ сн~ве твои` ја%же и^спђсти,
грядђтъ събра'ни эT востока до за'падђ. словесемъ ст~го ра'дђющеся сла'вою бж~їею”

Глvа, е~”
ъвлеци і^ерsли'ме ры'зы желњн#ныя и^ заѕлњнїя твое^го. и^ ѓ^блецися в лњпотђ
сла'вы ја%же (тебњ бы'сть) эT бг~а въ
вњкъ. ѓ^деждися въ ѓ^криl правды ја%же
эT бг~а. возложи вњнецъ на главђ` свою` сла'вы
вњ'чнаго. б~ъ б^о ја^ви'тъ все'и поDнбsнњи твое
просвњтенїе. прозоветъ б^о ся (эT бг~а и^мя
твое)1 въ вњки, ми'ръ правды и^ сла'ва бл~гочестїя” Въста'ни і^ерsли'ме, и^ ста'ни на высоцњ, и^
погляда'и на востоки, и^ ви'ждь събрана ча'да
твоа` эT востокъ сл~нца до за'пада, словесеM ст~го
ра'дђющеся бж~їею па'мятїю” И$зыидоша бо эT
тебе пњши ведо'ми враги, въведетъ же я& б~ъ
к тебњ несо'мы съ сла'вою, ја%ко [сн~ы]2 црsтва.
сътвори` б^о б~ъ смири'тися все'и горњ высо'цњ,
и^ помо'рїю прsнотекђщ'емђ и^ де'бремъ наполни'тися в равень зе'мнђю да и%детъ і^и^л~ь ё^твер#женъ сла'вою бж~їею. ѓ^сњниша же и^ дђбра'вы и^
всяко древо бл~го во'ньствомъ і^и^л~ю, повелњнїемъ бж~їимъ” ПреDи%детъ б^о б~ъ і^и^л~еви съ весе1272
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лїемъ свњтомъ сла'вы е^го, с помилова'нїем# и^
правдою ја^же эT него`”

лістю, світлом його слави – з помилуванням і справедливістю, що від
Нього.

(Писа'нїе)1 пђщеное (къ жидоM) і^еремїею (пррoкоM въ
вављ=лоn. написа' же и& варђхъ)2”

Лист посланий до жидів пророком
Єремією до Вавилону. Написав же
його Варух.

Глvа, ѕ~”

мDђроs д~і

в~ маX в~

рњ'хъ ради ја%же съгрњшисте преD бм~ъ,
эTведетеся въ вављ=ло'нъ плњне'ни (навходоносо'ромъ)3 цр~емъ вављ=лон#скомъ. въшеDше ё^бо въ вављлонъ, бђдете т^ђ
лњта мно'га (-)4 время до'лго до (седми родовъ)5” потом же и^зведђ` васъ эTтђдђ с мироM.
*н~нњ же ё'зрите въ вављ=лонњ боги` сребрены, и^
зла'ты, [и^ камен#ны]6, и древяны на раменаX носи'мы, кажђще страхъ странам#. *не ё^бо'итеся ё^бо да не и^ вы и^ноплемен#никомъ ё^подобите'ся, и^ стра'хъ (прїимет# васъ)7 эT нихъ. ви'дњвшемъ (весь) нароD преD и^ въ слњдъ и^хъ кланяю^щася иM рцыте ё^бо въ ё^мњ`, тебњ лњпо
еs кла'нятися влDко. а%гг~лъ б^о мои с вами
е^сть, сеи възыска'етъ дш~ь вашихъ. ја^зы'къ
б^о и^хъ и^строган# е^сть древодњлею, тїи же позлащени и^ посребре'ни, лжа` е^сть и^ не могђтъ
гл~ати. и^ ја%ко дв~цы люби'вњ красњ`, въземлюще
зла'то (и^) сътворени сTђ. вњнца [же зла'ты]8 (и%мђть) на главахъ (свои^хъ бо'зи)9 иX” (Тњмже)10
ё^крада'ют# (эT нихъ) жръцы (-)11 злато и^ сребро, и^ себњ потребђютъ. даю'т же эT него
(-)12 блђдницамъ, (и^ же'ны нечи'стыя ё^краша'ютъ. и^ егда` паки възе'млютъ эT же'нъ), ё^краша'ютъ (боги` своя)13 ја%ко чл~ки ри'зами (-)14.
тїи же не и^збђдђтъ эT ржа` и^ мо'лїя. ѓ^дњ'ют же я& въ багряни'цђ, ѓ^тира'юще лица иM
пра'ха ра'ди иже эT хра'ма, и^же е^сть множа'и на
ни'хъ. и хорђго'вь и%мђть ја%ко чл~къ, (и^ ја%ко)
сђдїя странњ`, иy съгрњша'ющаго к немђ не
ё^бїетъ. и%мђть же и^ ме'чь въ десни'цы и^
секи'рђ, саM же себе эT ра'ти и^ эT разбо'иникъ не
эTи'метъ” эT того зна'еми сђть ја%ко не сђть
боѕи, не ё^бо'итеся и^хъ ё^бо. ја%коже б^о (и^) сђсђдъ члчsкь съкрђшенъ не требњ быва'етъ,
тацы (же) сђть (и^) боѕи и^хъ. е^гда' же поста'влени бђдђтъ въ домђ, ѓ'чи и^хъ по'лни
сђть пра'ха эT но'гђ въходящихъ (въ до'мъ).
и^ ја%ко комђ приѓ^бидњвшђ цр~я, и^ ѓ^пяти
сђть две'рцами. (і^) јако къ гробђ принесеномђ
мер#твомђ, хра'мы и^хъ ё^твержаюT жръцы две'рми и^ зам#ки и^ завњсами, да не эT разбо'инъ
ѓ^кра'дени бђдђтъ. Свњти'ла ж#гђтъ (и^мъ)15
мно'ѕи, эT них же не мо'жетъ ви'дњти ни е^діn,
н^о ја^ко брьвна въ домђ сђть. срDцеy и^хъ то'1273

Глава 6
1 Через гріхи, якими ви згрішили
перед Богом, будете відведені до Вавилону полоненими Навходоносором, вавилонським царем. 2 Отже,
ввійшовши до Вавилону, будете там
багато літ, довгий час, до сімох родів.
Потім же виведу вас звідти з миром.
3 *Тепер же побачите в Вавилоні
срібних, і золотих, і камінних, і дерев’яних богів, яких на раменах несуть,
що наводять страх країнам. 4 *Не
бійтеся, отже, щоб і ви не уподібнилися до чужинців. І страх від них хай
не охопить вас, 5 бачачи, як їм поклоняється ввесь народ попереду і позаду них. Скажіть, отже, в умі: Тобі
належиться покланятися, Владико! 6
Бо мій ангел є з вами, він досліджує
ваші душі. 7 Адже їхній язик є виструганий митцем, вони ж позолочені і посріблені брехнею ж є і не можуть говорити. 8 І так як для любої
дівчини беруть прикраси золоті, і
вони є зроблені. Вінці ж мають золоті
на своїх головах їхні боги. 9 Тому
жерці від них крадуть золото і срібло
і собі вживають. Дають же з нього
розпусницям, 10 і прикрашують нечистих жінок. І коли знову забирають
від жінок, прикрашують своїх богів
одежами, як людей. Ці ж не спасаються від іржі і молі. 11 Зодягають
же їх в багряницю, витираючи їм порох лиця, що з храму, якого на них є
багато. 12 І мають хоругву, як людина і як суддя країни, який того, що
грішить проти нього, не вигубить. 13
Має же і меч у правиці, і сокиру, а
сам себе від війни і від розбійників
не спасе. 14 З того відомим є, що не є
вони богами. Отже, не бійтеся їх. 15
Бо так як і розбитий людський посуд
стає непотребом, такими ж є і їхні
боги. Коли ж будуть поставлені в домі, 16 їхні очі є повні пороху від ніг
тих, що входять до дому. 17 І так як
коли хто зневажив царя, і є загороджений дверима, і так як мертвий,
принесений до гробу, так жерці скріплюють їхні доми дверима і замками
і засувами, щоб не були пограбовані
розбійниками. 18 Їм засвічують численні світила, з яких ні одне ж не можуть бачити, 19 але є наче поліна в
хаті. Їхнє серце і їхню одіж точать
черв’яки, які з землі, вони ж цього не
чують. 20 Їхнє лице почорніло від диму храму. 21 По їхніх тілах і по голо-
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ві літають нічні лилики, і ластівки, і
птахи, так само і скачуть коти. 22 З
того пізнаєте, що вони не є богами.
Отже, не бійтеся їх. 23 Бо золото, що
лежить на них для прикраси, не блищатиме, якщо хтось не очистить від
іржі. І також, коли їх вилили, вони не
відчули. 24 За всяку ціну є куплені, в
них же немає духа. 25 *Вони без ніг,
на раменах їх носять, виказуючи власну нечесність людям, а їхні слуги соромляться задля упадку, якщо колись
впадуть на землю, і не можуть самі
встати. 26 І якщо хтось їх поставить
просто, не можуть поворохнутися; і
якщо нахиляться, не можуть випростуватися. Але їм кладуть дари, так як
мертвим. 27 Їхні ж жертви забирають
негідні жерці. Так само ж і їхні жінки
варять з них, не дають ані одному бідному ні немічному. До їхніх жертов
доторкаються нечисті і кровоточиві
жінки. 28 Отже, знаючи з цього, що
вони не є богами, не бійтеся їх. 29 Бо
як можуть назватися богами? Адже
жінки служать срібним, і золотим, і
дерев’яним богам. 30 І в їхніх храмах
сидять жерці, маючи роздерту одіж і
оголені голови і бороди, яких голови
є непокриті. 31 Говорять же кричачи
перед своїми богами, так як дехто на
тризні мерця. 32 Жерці, забравши з
їхньої одежі, зодягають своїх жінок і
дітей. 33 І якщо від когось зло, або
добро потерплять, не зможуть віддати. Ані не можуть царів поставити
ні забрати. 34 Так само ж ні багатство дати ні зло. Якщо хтось їм, щось
обіцявши, не дасть, не домагатимуться. 35 Не спасуть чоловіка від смерті
ані не визволять малого від сильного.
36 Сліпого чоловіка до зрячого не
привернуть, не поможуть чоловікові
в біді. 37 Вдову не помилують, і сироті не зроблять добро. 38 Їхні дерев’яні, і камінні, і позолочені, і посріблені боги є подібними до каміння з
гори. Ті, що їм служать, завстидаються. 39 Як, отже, можна вважати чи
називати їх богами? 40 Ще ж і самі ті
халдеї їх не почитають. Коли вони
побачать німого, що не може говорити, приносять його до Вила, до якого
моляться, щоб заговорив, як до спроможного чути. 41 А не може, вони,
зрозумівши, лишають їх, бо розуму
не мають. 42 Жінки ж оперезані шнурками сидять на дорогах, палять полову. 43 І коли якась з них, притягнена
кимось з проходячих, буде з ним –
ганьбить ближню, бо не удостоїлася
того, що вона, ані не був розірваний
її шнурок. 44 Все, що в них стається,
є брехнею. Як, отже, можна вважати
чи називати їх богами? 45 Вони є
зроблені теслями і золотарями. Нічим
іншим не стають, будуть тим, що
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чатъ чрьви и^же эT земля`, и^ ѓ^деждђ иX, ѓ^ниже не чђ'ютъ сего. ѓ^чрьнњло е^сть лице и^хъ эT
ды'ма хра'мнаго. по телесемъ и^хъ и^ по главњ`
парятъ ненетопы'ри но'щнїи, (и^) ла'стовицы и^
пти'цы, такожDе и^ кот#ки (скачђтъ). эT того
ё^вњсте ја%ко не сђть бо'зи, не ё^бо'итеся ё^бо
и^хъ, зла'то б^о лежа'щее (на ниX) на красђ, а^ще
не ѓ^цысти'тъ кт^о ржа` не блеснется, и^ е^гда
б^о слїаша я& не чюша” За вся'кђ цњнђ` кђплени
сђть, в нихже нњсть дх~а. *без ногђ на рамњхъ но'сяT я&, ја^вля'ще свое нечестїе чл~комъ”
ѓ^срамляюT же ся (-)16 слђжа'щеи и^мъ (паде'нїя)
ради, е^гда когда падђтся на' землю, и^ не
могTђ са'ми въста'ти. и^ а'ще кт^о поста'виT я&
просты не мо'гђтъ постђпи'ти, и^ а'ще прекло'нится не могTђ и^спра'вити себе. н^о ја%ко мрътвьцемъ да'ры и^мъ полага'ютъ. требы же
и^хъ (недосто'инїи)17 жръцы възе'млюT. та'кожде
же и^ же'ны [и^^хъ]18 варятъ эT нихъ, ни е^ді'номђ же ё^бо'гђ ни не'мощнђ подаю^тъ. требахъ
и^хъ нечи'стњ и^ кровотоки же'ны прикаса'ются.
разђмњвше ё^бо эT сего ја%ко не сђть бо'ѕи, не
бо'итеся иX. эTкђдђ б^о прозовђтся бо'ѕи, ја%ко
же'ны слђжатъ богомъ сребренымъ и^ зла'тымъ,
и^ древянымъ. и^ въ хра'меXX и^хъ жръцы сњда'ютъ, и^мђще ризы растерзаны, и^ главы и^ бра'ды ѓ^голени, и^хже главы` непокровены сђть. рекђт же въпїюще преD боги` свои^ми ја^ко нњцыи
на вечери мр~тв#цA” эT ризъ и^хъ въземлюще жръцы,
ѓ^дњ'ютъ же'ны своя и^ дњти. и^ а'ще эT кого
ѕл^о постражDђтъ и^ли добро`, не могђтъ эTда'ти. н^и цр~я могђтъ поста'вити н^и ё^я'ти.
та'кожде же ни богаTства ниже (ѕл^а)19 възда'ти. а^ще кт^о и^мъ чт^о ѓ^бњща''въ не эTда'сть, не въспро'сятъ” эT смр~ти чл~ка не и^зба'вятъ, ни мен#ша эT крњ'пка не эTи^мђтъ.
чл~ка слњ'па къ видњ'нїю не навратя'тъ, въ
нђж'и чл~кђ не помо'гђтъ. в#довы не поми'лђютъ, и^ сиротњ добра не сътво'рятъ. (подо'бни сђть ка'менїю го'рномђ бо'ѕи иX, древя'нїи, и^
ка'мени)20, и^ позлаще'ни, и^ посребрени” слђжа'щеи
и^мъ посрамяTся” ка'ко ё^бо мнњти, и^ли прозва'ти я& бо'гы. ктомђ же и^ сами тїи халдњ'и
не чтђтъ и^хъ. и^же е^гда` ё%зрятъ нњ'ма не
могђща гл~ати, принесђт# е^го к# ве'лю, (е^мђже)
мо'лятся, да гл~етъ, ја%ко и^ си'лнђ сђщђ почю'ти и^ не могTђ, тїи разђмњвше ѓ^ста'вятъ
и^хъ, чюв#ства б^о не и^мђт#. же'ны же препина'юще ё%жа, на распђтїи^хъ сњдя'т#, кадяще ѓ%требњ. (и^) е^гда (-)21 кото'рая эT ни'хъ поDвлече'на эT нњ'коего мимохо'да, бђ''детъ с ниM. бли'жнюю ё^каря'ет#, ја%ко нњ'сть сподоби'лася ја%ко (-)22
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т^а, ни ё%же е^я` претръгнђ'лося е^сть. вс^е быва'емое в ни'хъ л#жа е^сть” Ка'ко ё^бо мнњти и^ли
прозыва'ти я& бо'ги сђща. дре'водњ'лями и^ злата'ри сътворе'ни сTђ. ничтоже и^но не быва'юща,
н^о е^же хотя'тъ хи'трїи т^о бђ'детъ. и^ тїи
и^же я& тво'рятъ, не бђ'дђтъ долговњ'чни. ка'ко
ли хотя'тъ сътворе'ни и%ми бы'ти бо'ѕи. ѓ^ста'виша б^о (по себњ) л#жђ, и^ ё^кори'знђ пото'мъ бђдђщимъ. е^гда б^о прїидетъ на ниX ра'ть, и^
зла'я. совњщава'ютъ къ себњ жерцы` гдњ ся
съкрыюT с ни'ми” Ка'ко ё^бо нњ'сть чю'ти, ја%ко не
сђть бо'ѕи. не и^збавля'ютъ б^о себе эT ра'ти, ни
эT ѕл^а, древя'ни сђще (и^ ка'мяни) и^ позлаще'ни
и^ посребрени, позна'ются пото'мъ (странамъ
всMњ ја%ко л#жа сђть)23” И$ цр~емъ ја%вни бђдTђ ја%ко
не сђть бо'ѕи, н^о дњ'ло рђ'кђ чл~чђ. и^ нњсть ни
е^ді'ного дњ'ла бж~їа в ниX. комђ нњсть ра'зђмно,
ја%ко не сђть бо'ѕи. цр~ю (-)24 стран#скђ не съпроти'вяTся. ни до'ждя чл~комъ не подаю'тъ. ни
пря` не раз#сђ'дятъ, и^ не и^зба'вяT эT ѓ^би'ды
(страны). не'мощ#ни сђще ја%коже вра'ны межDђ
нб~омъ и^ землею. и^ е^гда` падетъ ѓ%гнь на храмњ бого'въ древя'ныX, (и^ ка'менхъ), и^ позлаще'ныхъ, и^ посребре'ныхъ, жер#цы и^хъ пробњ'гнђтъ
и^ ё^целњютъ, а^ ѓни ја%ко слњмена посреди съгоря'тъ. цр~ю же и^ ратнымъ не ста'нђтъ проти'вђ” Ка'ко б^о мнњти и^л^и прозыва'ти ја%ко бо'ѕи
сђть. н^и эT разбо'иникъ н^и эT та'тїи и^збавя'тъ себе, бо'ѕи древя'ни, [и^ ка'мени]25, и^ посребрени, и^ позла'щени, и%хже съдолњвше, и^ възем#ше зла'то и^ сребро и^ ризы (и^хъ)26 эTи^дђтъ. и^
са'ми себњ` не помо'гђт#” Тњмже ё%не е^сть бы'ти
цр~емъ, и^же ја^вляеT свое` мђж'ество. и^л^и сосDђ въ
домђ потребенъ, и%мже похва'лится владя'и и^мъ,
негли` л#жи бо'ѕи. и^л^и двери в# домђ снабдњва'юща
е^же в нем#, негли л#жи бо'ѕи. и^ древя'нъ стол#пъ
въ црsтњ домђ`, негли` л#жи бо'ѕи. слн~це б^о и^ мsць
и^ ѕвњзды свњтли сђще, и^ пђща'еми на потребђ, бл~гопослђшливи сђть. та'кожDеже и^ молнїя
е^гда` просвњтяTся бл~говиDни сђть. тожде же и
вњтръ в се'и странњ вње'тъ. и^ ѓ^блакоM е^гда' ся
повели'тъ эT бг~а и^ти на всю` вселен#нђю, скон#чаваюT повеленїе” ѓ%гнь же пђщенъ съвы'ше и^скази'ти (пђсты'ня)27 и^ дђбра'вђ, сътвори'тъ повеленїе. сїи же н^и ѓ%бразы н^и си'лами иX ё^подоблени
сђть” Тњмже н^и мнњти н^и прозыва'ти иX боh
сђщ# н^и си'лномъ и^мъ сђщеM н^и пря` раZсђдити,
н^и добра` сътвори'ти чл~комъ” разђмњвше ё^бо
ја^ко не сђть бо'ѕи, не бо'итеся иX. н^и цр~ь б^о не
прокленTђ н^и блsвяT. зна'менїя [на' нб~си н^и въ
странаX]28 не пока'жюT. н^и (просвњтяTся ја%ко слн~це)29, н^и ѓ^свњтяT ја%ко мsць. ѕвњрь ё%нее иX е^сть,
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бажають митці. 46 І вони, що їх
роблять, не будуть довговічними.
Як же може ними створене бути богами? 47 Адже вони залишили по
собі брехню і погорду тим, що будуть пізніше. 48 Бо коли прийде на
них війна і зло, між собою жерці
радяться де з ними сховаються. 49
Як, отже, не можна збагнути, що
вони не є богами? Адже вони не
спасають себе від війни ані від зла.
50 Оскільки вони є дерев’яними, і
камінними, і позолоченими, і посрібленими, пізнають з цього всі країни, що це брехня. І царям явним
стане, що вони не є богами, але ділами людських рук, і немає ні одного божого діла в них. 51 Кому не
є відомим, що вони не є богами? 52
Чужому цареві вони не протиставляться, ані не дають людям дощ, 53
ані не розсудять суд, і не спасуть
країни від образи. Вони немічні як
ворони між небом і землею. 54 І коли впаде вогонь на храм дерев’яних, і кам’яних, і позолочених, і посріблених богів – їхні жерці втечуть і спасуться, а вони всередині
згорять, так як поліна. 55 Цареві ж і
воякам вони не протиставлятимуться. 56 Адже як можна вважати, або
називати їх богами? 57 Ані не спасуть себе від розбійників ні від злодіїв дерев’яні, і кам’яні, і посріблені, і позолочені боги, а ті, перемігши і взявши золото і срібло і їхню
одіж, відходять. І вони самі собі не
поможуть. 58 Тому краще є бути
царем, який виказує свою мужність, чи посудом потрібним в хаті,
яким похвалиться його власник, ніж
фальшивими богами; або дверима в
домі, що оберігають тих, що в ньому, ніж фальшивими богами; і дерев’яним стовпом у царському домі, ніж фальшивими богами. 59 Адже сонце, і місяць, і звізди, будучи
ясними і посланими на потребу, є
послушні. 60 Так само ж і блискавки, коли блиснуть, є гарними. Так
же і вітер дме в цій країні. 61 І коли
наказано буде Богом хмарам піти
на всю вселенну, вони виконують
наказане. А вогонь, посланий згори
винищити пустині і ліси, вчинить
наказане. 62 Ці ж ані видом, ані
силою не є подібні до них. 63 Тому
не можна ані вважати, ані називати
їх богами, ні сильними суд судити
чи добро робити людям. 64 Зрозумівши, отже, що вони не є богами,
не бійтеся їх. 65 Бо вони ані не
прокленуть царів, ані не поблагословлять, 66 ні не покажуть знаки на
небесах в країнах, ні не засяють як
сонце, ні не засвітять як місяць. 67
Кращим від них є звір, який може в
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бігу до сховки собі помогти. 68 Отже, жодним способом не є нам явним, що вони є богами. Тому не бійтеся їх. 69 Бо так як в городі страшак нічого не стереже, так і їхні дерев’яні, і кам’яні, і посріблені, і позолочені боги. 70 З тієї ж причини і
є хабазом, що в городі, на який сідає всякий птах. Так само ж і до
мертвого, покинутого в темряві, подібними є їхні дерев’яні, і позолочені, і посріблені боги. 71 Від багряниці, в яку вони зодягнені, і від
мармору, що на них плісніє, пізнаєте, що вони не є богами. Бо вкінці вони будуть з’їджені черв’яками
і будуть на ганьбу в країні. 72 Кращою є праведна людина, що не має
ідолів, бо буде далекою від ганьби.

и^же мо'жеT въ бhњ в# завњтрїе себе пользова'ти. н^и
е^ді'ною же вино'ю е^сть наM ја%вњ ја%ко сђть бо'ѕи.
тњмже не бо'итеся иX” ЈА/коy б^о во ѓ%вощи пђди'ло
ничесоже снабдиT, та'коже и^ бо'ѕи иX сђть, древя'ни [и^ ка'мяни]30, и^ посребре'ни, и^ позлаще'ни” по
то'и же винњ и^ х#враs и^же во ѓграd, на неMже вс^я
п#ти'ца сњдаюT” Та'кожDе же и^ мр~твьцђ поврьженђ
во тмњ`, подобни сђть бо'ѕи иX древя'нїи позлащени и^ посребрени. эT багряни'ца (в ню'же ѓ^дњ'ани), и^ эT мрамо'ря и^же на ниX плњснївњеT, позна'ите (я&) ја%ко не сTђ бо'ѕи. Тїи б^о послњди и^з#ја^дени бђдTђ (эT чер#въ) и^ бђдTђ во ё^кори'знђ въ
странњ” Оу^нїи (-)31 еs чл~къ правдив# не и^мы'и кђмирь бђдеT б^о дале'че эT ё^кори'зны”

Кінець Книги Пророка Варуха.
Має в собі 6 глав.

Конеw пррoкђ варђхђ
и%маT в себњ глvа ѕ~.

ЄЗЕКІЇЛ-ПРОРОК
ГЛАВА 1

ниж. 3
і 43

ниж. 10

1 І сталося, що в тридцятому році, в четвертому місяці, п’ятого дня
місяця, я був серед полонених при
ріці Ховар. Небеса відкрилися і я
побачив боже видіння. 2 П’ятого
дня місяця – це п’ятий рік полону
Йоакима, юдиного царя, – 3 було
господнє слово до Єзекіїла, Вузієвого сина, священика в халдейській
землі *при ріці Ховар. І на мені була
рука господня, 4 і я піднявся і побачив: ось вітер, і він ішов з півночі, і в ньому велика хмара, і світло
довкруги нього, і вогонь, що блискає, і серед нього, наче видіння чистого бурштину серед вогню, і в
ньому світло. 5 І посередині, наче
подоба чотирьох животних. І ось в
них їхній вид, наче подоба людини,
6 і чотири лиця в одного, і чотири
крила в одного, 7 і їхні стегна
прості, і їхні ноги оперені та іскри,
наче лискучої міді. І їхні крила легкі, 8 *і під їхніми крилами людська
рука на їхніх чотирьох сторонах. І
їхні лиця і крила їх чотирьох дер-

бы'сть въ тридесяTное лњто въ четве'ртыи мsць, пятыи (дн~ь) мsца. (-)2 а%зъ
бњхъ среди плњн#никъ, при рецњ ховаr. (-)3
эTврьзошася нб~са, и видXњ видњнїе бж~їе,
пятыи мsца. с^е лњто пя'тое плњне'нїя [і^ѓ^а^ки'ма цр~я]4 (і^ё'дина)” (-)5 Бы'сть сло'во гн~е къ і^езекїилю сн~ђ вђѕїевђ жерцђ въ земли` хал#дњистеи,
*при рњцњ хова'ръ” И быs на мнњ` рђка гн~я. и^
ви'дњх^, и^ се вњтръ въздви'жеся (и^) грядя'ше
эT сњвера, и^ ѓ'блакъ вели'къ в немъ, и^ свњтъ
ѓ%крsтъ е^го, и^ ѓ'гнь блистая'ися. и^ посредњ е^го,
ја%ко видњнїе чи'стаго прђда среди ѓ^гня`, и^
свњт# в немъ. и^^ по'средњ ја%ко подобїе четы'рехъ
живо'тенъ, и^ с^е видњнїе и^хъ [ја%ко]6 подо'бїе чл~ка
в нихъ. и^ четыри лица е^ді'номђ. и^ четы'ри
кры'ла е^ді'номђ. и^ стегнњ и^хъ пра'вы, и^ пернаты
но'ги и^хъ, і^ и^скры ја%ко блиста'ющаяся мњ'дь, и^
легцњ кры'лњ иX. *и^ рђка чл~ча поD кры'лђ и^хъ, ѓ^
четыреX страна'хъ и^хъ. и^ лица и^хъ [и^ кры'ла
и^хъ]7 четы'рех#, [держа'щеся дрђгъ дрђга. лица же
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и^хъ четыре]8, не ѓ^бращахђся внегда ходи'ти иM,
ко'ждо прямо лицђ иX хождахђ. и^ подо'бїе лица`
и^хъ, лице чл~че, и^ лице льво'во ѓ^деснђю четы'ремъ, и^ лице` те'льче ѓ^шђю четы'ремъ, и^ лице`
ѓ%рле четы'ремъ. [(-)9 лица (же) и^хъ]10 и^ кры'ла и^хъ
просте'рта го'рњ четы'ремъ, комђж'до дв^њ съвокђпленњ дрђh къ дрђ'гђ. (-)11 двњ( y) покрыва'стњ съверхђ телеса` и^хъ, и^ къждо пря'мо лицђ
свое^мђ и^дя'ше, и^дњже а^ще бя'ше дх~ъ шествђя, и^дя'хђ и^ не ѓ^бращахђся. и^ посредњ животныхъ видњнїе ја%ко ё%глемъ ѓ^гня` горяща,
(и^) ја%ко видњ'нїе свњщамъ съѓ^бращающиMся посредњ живо'тныX, и^ свњтъ ѓ^гня`. и^ эT ѓ^гня`
и^схожDаше [ја%ко]12 мо'лнїя, [и^ живо'тная теча'хђ
*и^ ѓ^бращахђся ја%ко видњ'нїе везе'ково]13” И$ ви'дњхъ и^ с^е ко'ло е^^ді'но на земли`, дръжася живо'тнымъ четы'ремъ. и^ видњнїе коле'сомъ, [и^
сътворе'нїе и^мъ]14, ја%ко видњнїе џарси'съ. и^ подо'бїе в четы'рехъ, [и^ видњнїе и^хъ]15, и^ дњ'ло
и^хъ бя'ше, ја%коже б^ы ко''ло въ ко'лесњ. на четы'ри
страны` и^хъ шествова'хђ [и^]16 не ѓ^браща'хђся
внегда` шествова'хђ н^и хреб#ты и^хъ, и^ высота`
(и^хъ бя'ше)17, [и^ стра'шни бя'хђ]18. и^ ви'дњхъ
т^а, и^ плещи и^хъ полны ѓ^чесъ (-)19 четы'ремъ.
и^ внегда шествова'ти живо'тнымъ, шествовахђ
[и^]20 колеса` дръщеся и^хъ. и^ внегда въздвиѕа'тися живо'тнымъ эT земля`, възDвиѕахђся [и^]21
колеса`. и^дњже а^ще бя'ше ѓ%блакъ, та'мо бя'ше
(и^) дх~ъ (ё^стремля'ася), е^же шествовати. шествова'хђ живо'тная, и^ колеса` [-]22 въздвиѕахђся с
ни'ми. занеже дх~ъ жизни бяше въ колесXњ”
ВънегDа и^дяхђ сїи и^дя'хђ и^ [колеса`]23. е^гда`
стоа'хђ сїи, стоахђ (и^ колеса` с ни'ми). и^ е^гда`
въздвиѕахђся (-)24 эT земля`, въздвиѕа'хђся (и^
колеса`)25. ја^ко дх~ъ жи'зни бя'ше въ коле'сњхъ. и^
подобїе наD гла'вою живо'тныхъ ја^ко твердость,
(и^) ја^ко видњнїе стькла стра'шна, простер#то [наD
гла'вою]26 и^хъ съвы'ше. и^ поD ё^твер#жденїемъ (поD
кры'ла)27 иX протя'жено, съкрыля'ющися дрђгъ къ
дрђгђ комђждо дв^њ съпря'женњ покрыва'ющи
телеса` своя`. и^ слы'шахъ гла'съ кры'лђ и^хъ внегда`
паряхђ, ја%ко шђмъ воD мно'гъ, [ја%ко и^ гласъ
[(г~а)28 саDда]29. и^ внегда` и^дяхђ сїи гла'съ свовеs
ја%ко гла'съ по'лка]30, и^ внегда` стоа'хђ (и^) ё^молча'хђ кры'ла и^хъ. и^ с^е гласъ наD ё^твер#жденїемъ,
е^же наD гла'вою и^хъ. [внегда` стоа'хђ сїи, (и^) възDвиѕахђ кры'лњ свои`. и^ наD твердїю ја%же наD главою
и^хъ]31, ја%ко видњнїе ка'мени сапфира, [и]32 подобїе
прsтла на не'м#. и^ на подобїи прssтла подо'бїе ја%ко
(і^) ѓ^браZ чл~чь [на не'мъ]33 сверхђ. и^ ви'дњхъ ја%ко видњнїе прђда чистаго, [ја%ко и^ ви'дњнїе ѓ%гнено (-)34 в
нем# (-)35]36, (и^ свњтъ ѓ%крsтъ) эT видњнїа чре'слъ и^
1277

жалися один одного. Лиць же в них
– чотири, 9 і вони не поверталися,
коли ходили, кожний ходив перед
своїм лицем. 10 І подоба їхнього лиця: людське лице і лев"яче лице – по
правиці чотирьох, і теляче лице – по
лівиці чотирьох, і орлине лице – в
чотирьох. 11 Їхні ж лиця і їхні крила
простерті вгору в чотирьох: в
кожного два злучені один до одного,
два покривали їхні тіла. 12 І кожний
ходив перед своїм лицем. Вони
ішли, куди лиш ішов дух, і не
поверталися. 13 І серед животних
видіння, наче вугілля горіючого вогню і наче видіння свіч, що повертаються посеред животних, і світло
вогню, і з вогню виходила, наче
блискавиця. 14 І животні бігли *і
поверталися, наче везекове видіння.
15 І я побачив: і ось на землі одне
колесо, що держалося чотирьох
животних. 16 І вид коліс, і їх будова
– наче вид тарсиса; і подоба в
чотирьох, і їхній вид, і їхнє діло
було, начебто колесо в колесі. 17
Вони ходили на їхні чотири сторони
і, коли ішли, не поверталися 18
ніколи їхніми плечима. І в них була
висота, і були страшними. І я їх
побачив, і їхні плечі повні очей в
чотирьох. 19 І коли животні ішли, і
колеса ішли, тримаючись їх; і коли
животні піднімалися з землі,
піднімалися й колеса. 20 Де лиш
була хмара, там був і дух, що поривав, щоб іти. Животні йшли і колеса піднімалися з ними, тому що у
колесах був дух життя. 21 Коли
вони ішли, йшли і колеса; коли вони
зупинялися, стояли з ними і колеса; і
коли піднімалися з землі, піднімалися і колеса. Бо дух життя був у
колесах. 22 І подоба над головою
наче твердь і наче вид страшного
скла, простягнене над їхніми крилами вгорі. 23 І під твердю, під
їхніми крилами – простір, в якому
досягали одні до одних, в кожного
два стягнені, що покривали їхні тіла.
24 І я чув голос їхніх крил, коли
вони ширяли, наче шум великих вод
і як голос Господа Садда. І коли ці
ходили, голос слів був, наче голос
полку; і коли вони стояли, і їхні
крила спочивали. 25 І ось голос
понад твердю, що була над їхньою
головою, коли ці стояли і піднімали
свої крила, і над твердю, що над
їхньою головою, 26 наче видіння каменя сапфіра. І на ньому подоба
престолу, і на подобі престолу, наче
подоба і образ людини, на ньому
зверху. 27 І я побачив, наче вид чистого бурштину і наче вогняне видіння в ньому, і світло довкруги від
виду бедер і вище. Від виду бедр
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і аж до долу я побачив, наче вид
вогню, і його світло довкруги, 28
наче вид дуги, коли вона є на хмарах
в дні дощу. Таким видіння світла
довкруги.

вы'ше, (-)37 эT видњнїа чреслъ да'же и^ до долђ. ви'дњхъ а^ки видњнїе ѓ^гня`; и^ свTњ е^го ѓ%крsтъ.
ја%ко видњ'нїе дђгы`, е^гда` е^сть на ѓ%блацехъ въ
дн~ь до'ждя. та'ко видњнїе свњта ѓ%крsтъ”

Глава 2
Це видіння подоби Господньої
слави. І я побачив і впав ниць. 2,1 І
Він сказав до мене: Людський сину!
Стань на твої ноги, щоб Я до тебе
заговорив. 2 І на мене прийшов дух, і
взяв мене, і підняв мене, і поставив
мене на мої ноги. І я чув, як він до
мене говорив, 3 і сказав мені: Людський сину! Я тебе пошлю до ізраїльського дому, до тих, що Мене
гнівлять, які самі Мене засмутили.
Вони і їхні батьки відреклися Мене
до сьогоднішнього дня. І сини твердого обличчя і твердосердні вони, до
яких Я тебе пошлю. 4 І скажеш до
них: Це говорить Адонай Господь! 5
Може, отже, послухають або злякаються, тому що ж є домом, що гнівить, і пізнають, що ти є пророком
серед них. 6 І ти, людський сину, не
злякаєшся їх ані не жахатимешся їхнього лиця, тому що розлютяться і обійдуть тебе довкруги, бо ти живеш
серед скорпіонів. І не бійся їхніх слів,
і не жахайся їхнього лиця, тому що
він є домом, що засмучує. 7 Ти ж,
людський сину, промовиш до них мої
слова, може послухають або побояться, бо він є домом, що засмучує. 8 І
ти, людський сину, послухай того,
що до тебе говорить, не будь тим, що
гнівить, так як і дім, що гнівить. Відкрий свої уста і з’їж те, що Я тобі
дам. 9 І я побачив: ось рука простягнена до мене, і в ній звій книги. 10
Він розкрив його переді мною. І в
ньому було записано ззаду і спереду.
І записано було в ньому голосіння, і
смуток, і горе.

Глва, в~”
е` видњ'нїе подо'бїе сла'вы гн~я. и^ ви'дњх#
и^ падоX (ни'ць)1 (-)2. и^ рече къ мнњ`, сн~е
чл~чь, ста'ни на но'ги своя да гл~ю тебњ”
И$ прїиде на мя дх~ъ, и^ взя` м^я и^
въздви'же м^я, и^ поста'ви м^я на нога'хъ мои^хъ. и^ слы'шахъ (-)3 гл~юща къ мнњ`. и рече
къ мнњ” Сн~е чл~чь, послю' [тя а%зъ]4 къ до'мђ
і^и^л~евђ къ прогнњваю^щиM мя ја%же ѓ^горчи'ша
м^я са'ми, и^ эTц~ы иX [эTврьгошася мене]5 до
дне'шнего дн~е. [и^ сн~ове жестоколи'чнїи и^ твердосръдечнїи]6, [къ ним же послю' тя а^зъ (-)7]8. и^
речеши к ни'мъ” Се` гл~етъ [а^дона'и]9 г~ь, а^ще
ё^бо ё^слы'шатъ и^л^и ё^боя'тся. занеже домъ
разъгнњ'ваяй е^сть, и^ позна'ютъ ја%ко пррoкъ е^си
т^ы посредњ и^хъ” И$ ты` сн~е чл~чь, да не
ё^бои'шися и^хъ, ни ё^жаса'ися эT лица` и^хъ.
зане'же раZсверњпњютъ, и^ ѓ^бы'идђтъ т^я ѓ'крsтъ. (-)10 посреди (б^о) скорпїевъ т^ы живе'ши.
(и^) словесъ и^хъ не ё^бо'ися, и^ эT лица` и^хъ не
ё^жаса'ися. занеже до'мъ ѓ^горчева'яи е^сть” [(-)11
Ты' (же) сн~е чл~чь]12 гл~еши словеса` моя к нимъ,
а^ще ё^слы'шатъ и^л^и ё^боя'тся” зане` до'мъ
прогнњваяи е^сть” И$ т^ы сн~е чл~чь послђшаи
гл~ющаго к тебњ, не бђди раз#гнњва'яи, ја%коже
(и^) домъ разнњваяи. эTврьзи ё^ста` своя, и^
снњжDь ја^же а^зъ да'мъ тебњ. и^ ви'дњхъ, с^е
рђка простерта къ мн^њ, и^ в не'и сви'тоk кни'жныи. (-)13 разви е^го предо мно'ю, и^ в немъ
бя'ше напи'сано [зади и^ преди]14. и^ впи'сано
бяше [в неM]15 рыда'нїе, и^ жа'лость, и^ го'ре”

Глава 3

Глvа, г~”

1 І сказав до мене: Людський сину! З’їж цей сувій, іди і говори ізраїльським синам! 2 І я відкрив свої уста, і він мене нагодував цим сувоєм 3
і сказав до мене: Людський сину!
Твої уста з’їдять і твій живіт наповниться цим тобі даним сувоєм. І я його з’їв. І він був в моїх устах, наче
солодкий мед. 4 І він сказав до мене:
Людський сину! Іди, ввійди до ізраїльського дому і промов до них мої
слова! 5 Тому що не до тяжкомовного і чужого народу ти посланий, а до
дому ізраїльського; 6 і не до численного тяжкомовного і чужого народу
ні не до того, що має тяжку мову,
слова яких не розумієш. Якщо б Я
тебе послав до таких, то й вони тебе

рече къ мн^њ, сн~е чл~чь, снњжDь сви'токъ
сїи, (-)1 и^ди` и^ рцы сн~омъ і^и^л~евымъ. и^
эTврьзохъ ё^ста` своя, и^ напита мя
сви'ткка [сего]2. и^ рече къ мн^њ, сн~е чл~чь,
ё^ста` твоя снњдятъ, и^ чрево твое насы'тиTся сви'тка сего дан#наго тебњ. и^ снњдохъ е^го,
и^ бы'сть въ ё^стњхъ моихъ ја%ко медъ сла'докъ” И$ рече къ мнњ сн~е чл~чь, и^ди вни'ди въ
дом# і^и^л~евъ. и^ гл~и словеса` моя к нимъ, ја%ко не
к лю'демъ глђбокорњчныM і^ и'ноја^зы'чномъ. посыла'емъ е^си к# домђ і^и^л~евђ. ниже к# людемъ мно'гимъ глђбокорњчнымъ (і^)3 и^нојазы'чномъ, ни
тя'жкомъ ја^зы'комъ сђщемъ, и^хже да не разђмњ'еши словесъ. (-)4 а^ще къ та'цњмъ пос1278
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ла'лъ т^я бы'хъ, (т^о и^) тїи послђшали бы'ша
тебе, а^ доM і^и^л~евъ не въсхощетъ послђшати
тебе (-)5. ја%ко весь домъ і^и^л~евъ непокори'въ е^сть,
и^ жестоцы срDцы. и^ с^е да'хъ лице твое си'лно
преD лицемъ иX, и^ (чело`)6 твое крњплњи преD
(чело'мъ)7 иX. и^ бђдетъ всегда` твер#же камени,
(и^ ја%ко креме'нь) [дахъ чело` твое`]8. не ё^бо'ися
и^хъ ни ё^жаса'ися лица` и^хъ, за неже домъ
разгнњва'яи е^сть” И$ реq къ мнњ, сн~е чл~чь, вся`
словеса` ја%же гл~ахъ с тобо'ю, възми` въ срDце
свое, и^ ёшима свои'ма послђшаи. и^ шеD вни'ди
съ плњн#ники къ сн~омъ людїи (сихъ)9, и^ речеши к нимъ. та'ко гл~етъ [а^дона'и]10 г~ь. а^ще
ё^бо послђшаютъ, (и^) а'ще ё^бо попђстятъ.
(-)11 в#зя' мя дх~ъ, и^ слы'шахъ (гла'съ за собо'ю)12 трђса вели'ка. (и^) блsвена слава гн~я эT
мњста е^го, и^ (-)13 гласъ кры'лъ живо'тныхъ
съкрыля'ющеся дрђгъ къ дрђгђ. и^ гласъ колеs
дрьжа'щиXся (живо'тныхъ)14, и^ глаs трђса [вели'ка]15. и^ дх~ъ въздви'же м^я и^ взя' мя. и^
пои^дохъ възнесенъ въ ё^стремле'нїи дх~а свое^го.
и^ рђка` гн~я бысть на мнњ ёкрњпля'ющи
м^я. и^ внидо'хъ въ плњн#ники възнесе'ны, и^ ѓ^быидохъ живђщая на рњцњ` хова'рь (-)16. и^
сњдоX т^ђ седмь дн~їи, ходя посреди иX” И$
бысть по седми дн~їи слово гн~е къ мнњ гл~я.
*сн~е чл~чь стра'жа даX тя домђ і^и^л~евђ. да
слы'шиши (сло'во эT ё^стенъ мои^хъ)17, и^ въспрети'ши иM эT мене. внегда гл~ю безакон#никђ,
смр~тїю ё'мреши. и^ не възвњсти'ши е^мђ ни
съгл~еши. ја%ко ѓ^ста'тиs безакон#никђ, (и^) ѓ^брати'тися эT пђти е^^го, ја%коже живђ бы'ти
е^мђ. безакон#ник# (же) то'и въ безако'нїи своеM ё'мретъ. (-)18 кро'ви (же) е^го эT рђки твое'а взыщђ” И$ ты (же) а^ще възвњсти'ши безакоnникђ,
и^ не ѓ^братиTся эT безако'нїя свое^го, и^ эT пђти свое^го (безако'нна). то'и безакон#никъ въ безако'нїи свое^мъ ё'мретъ, а^ т^ы дш~ђ свою и^зба'виши” И$ егда` съврати'тся правдивыи эT
правдъ свои^хъ, и^ сътворитъ съгрњше'нїе. и^
дамъ мђкђ (преD ним#)19, тои ё^мреT, (ја%ко т^ы
ѓ^ста'ви е^го въ грњсехъ своиX ё^мрњти)20, зане`
не помянђтся пра'вды е^го ја%же сътвори. (-)21
кро'ви (же) е^го эT рђки твое'я взыщђ” Ты' же
а^ще възвњсти'ши правди'вомђ, ја%коже не съгрњшити, и^ то'и не съгрњшитъ. правди'выи
(же) жи'знїю ѓ^живетъ (-)22, и^ ты свою дш~ђ
и^зба'виши” И$ бысть на мн^њ рђка гн~я. и^ рече
къ мнњ, въста'ни і^ и^зыиди на' поле, и^ т^ђ
съгл~ется к тебњ. и^ въста'хъ (-)23 и^зыидо'хъ
на' поле, и^ с^е т^ђ сла'ва гн~я стоя'ше. ја%коже
виденїе, *и^ ја^коже слава е^же ви'дњхъ на рецњ`
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послухали б. 7 А ізраїльський дім не
забажає тебе послухатися, бо ввесь
ізраїльський дім є непокірний, і вони
тверді серцями. 8 І ось Я дав твоє лице сильним перед їхнім лицем і твоє
чоло сильнішим перед їхнім чолом. 9 І
воно буде завжди твердішим від каменя, і Я зробив твоє чоло, наче кремінь. Не бійся їх ані не жахайся їхнього лиця, тому що він є домом, що
гнівить. 10 І Він сказав до мене: Людський сину! Всі слова, які Я до тебе
промовив, візьми до твого серця, і
почуй твоїми вухами, 11 і йди. Вийди
до полонених, до синів цього народу, і
заговориш до них: Так говорить Адонай Господь! Може, отже, послухають і може, отже, попустять. 12 Мене
взяв дух, і я почув за собою голос
великого трясіння, і благословенна
господня слава з його місця, 13 і голос
крил животних, що рухали крилами
один до одного, і голос коліс, що
трималися животних, і голос великого
трясіння. 14 І дух мене підняв і мене
взяв, і я пішов піднесеним в пориві
свого духа. І на мені була господня
рука, що скріпляла мене. 15 І я
ввійшов піднятим до полонених, і я
обійшов тих, що живуть при ріці
Ховар, і я там перебував сім днів, ходячи серед них. 16 І після сімох днів
було до мене господнє слово, кажучи:
17 *Людський сину! Я тебе поставив
сторожем для ізраїльського дому, щоб
ти почув слово з моїх уст, і погрозиш
їм від Мене. 18 Коли Я беззаконному
говорю: Смертю помреш! І ти йому не
сповістиш ані не скажеш, так що він
залишиться беззаконником і не відвереться від його дороги, щоб він був
живим, беззаконний же той помре у
своєму беззаконні. А його кров Я
домагатимуся з твоєї руки. 19 І якщо
ж ти сповістиш беззаконному, і він не
відвернеться від свого беззаконня і від
своєї беззаконної дороги, той беззаконник помре у своєму беззаконні, а
ти спасеш свою душу. 20 І коли
праведник відвернеться від своїх
праведностей і вчинить гріх, і дам
кару перед ним. Він помре, бо ти його
полишив померти в його гріхах, тому
що не згадаються його праведності,
які він зробив. А його кров Я домагатимуся з твоєї руки. 21 Якщо ж ти
сповістиш праведному, щоб не
грішив, і той не згрішить – праведний
же оживе життям. І ти спасеш свою
душу. 22 І на мені була господня рука,
і Він сказав до мене: Встань і вийди
на поле! І там до тебе говоритиметься.
23 І я встав, вийшов на поле. І ось там
стояла господня слава, так як видіння
*і так як слава, яку я побачив при ріці
Ховар. І я впав на своє лице, 24 і на
мене найшов дух і мене поставив на
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мої ноги, і заговорив до мене, і
сказав мені: Ввійди і замкнися серед свого дому. 25 Ти ж, людський
сину, ось на тебе будуть накладені
кайдани, і тебе ними зв’яжуть, і не
вийдеш з-посеред них. 26 І твій язик Я прив’яжу до твого горла, і
занімієш, і не будеш чоловіком, що
картає, тому що він є домом, що
гнівить. 27 І коли говоритиму тобі,
відкрию твої уста. І скажеш до
них: Так говорить Адонай Господь: Хто слухає, хай слухає! І хто
не підкоряється, хай підкориться!
Тому що він є домом, що гнівить!

Глава 4
1 І ти, людський сину, візьми собі цеглу і поклади її перед своїм лицем, і напишеш на ній місто Єрусалим. 2 І даси проти нього облогу, і
збудуєш проти нього вали, і поставиш проти нього частокіл, і покладеш довкруги нього табори, і поставиш машини на стріли довкруги.
3 Ти ж візьми собі залізну пательню. І поставиш її, наче залізну стіну між тобою і між містом. Настав
своє лице проти нього – і буде замкненим, і його замкнеш. Це є знак
ізраїльським синам. 4 Ти ж спатимеш на лівих своїх ребрах – і покладеш на них неправедності дому
Ізраїля за числом сто і п’ятдесят
днів, які на них спатимеш. 5 І Я дав
тобі дві їхні неправедності на число днів, на сто і дев’ятдесят днів. І
візьмеш неправедності ізраїльського дому, 6 і їх завершиш. І вдруге
спатимеш на своїх правих ребрах –
і візьмеш неправедності юдиного
дому, сорок днів. Я на тебе поклав
один день за їхній рік. 7 Підготуєш
лице своє і скріпиш своє рамено на
замкнення Єрусалиму, і пророкуватимеш до нього. 8 Ось Я тобі дав
кайдани, і не повернешся з ребер
на ребра, аж доки не завершаться
дні твого замкнення. 9 Ти ж, людський сину, візьми собі пшеницю, і
ячмінь, і біб, і сочевицю, і просо, і
овес, і вкладеш їх до одного глиняного посуду, і зробиш собі це в хліби, за числом днів, які спатимеш на
своїх ребрах, сто і дев’ятдесят днів
їстимеш собі. 10 Їжа ж твоя, яку їстимеш в міру, – двадцять сиклів на
день. Від часу до часу їстимеш їх.
11 І воду питимеш в міру, – шосту
частину іна. Від часу до часу питимеш. 12 І їстимеш їх як ячмінний
пляцок, випечеш їх на кишаках
людського гною перед їхніми очима. 13 І скажеш їм: Так говорить
ізраїльський Господь Бог: Так ізраїльські сини їстимуть свій хліб не-
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хова'рњ. и^ падо'хъ на лицы свое^мъ, и^ прїиде на
мя дх~ъ, и^ поста'ви мя на ногђ моею. и^ гл~а
къ мн^њ, и^ рече м^и. вни'ди и^ затворися средњ
домђ свое^го” (-)24 Ты' (же) сн~е чл~чь се` дадя'тся
на' тя ё'зы и^ свя'жђт# т^я и'ми, и^ не и^зы'идеши эT среды иX. и^ ја^зы'къ твои привяжђ` [къ
горта'ни твое^мђ]25, и^ ѓ^нњмњ'еши. и^ не бђдеши
(-)26 мђжъ ѓ^бличе'нїя, понеy домъ разгнњ'ваяи
е^сть. и^ внегда` гл~ю тебњ, эTврьзђ ё^ста` твоя.
и^ речеши к нимъ, с^е гл~етъ [а^дона'и]27 г~ь” Слы'шаи да слы'шитъ, и^ не покаря'яися дася поко'ритъ. занеy домъ разгнњваяи е^сть”

Глvа, д~”
т^ы сн~е чл~чь, възми себњ плин#џђ, и^ положи е& преD лицемъ свои^мъ. и^ да впи'шеши на не'и граD і^ерsлмъ, и^ да даси ѓ%крsтъ е^го гражDенїе. и да съгради'ши на
не'и забра'ла, и^ да ѓ^деже'ши и& ѓ^строго'мъ. и^ да
даси ѓ%крsтъ е^го по'лки, и^ да ё^чини'ши поставле'нїя стрњ'лъ ѓ%крsтъ” (-)1 Ты (же) возми себњ
сковрадђ желњзнђ, и да положи'ши е^я` въ стњнђ
желњ'знђ межDђ собо'ю, и^ межDђ гра'домъ. да
ё^гото'виши лице` свое к немђ, и^ бђдетъ в# затво'ры, и^ затвори'ши и&. зна'менїе с^е е^сть сн~въ
і^и^л~евъ” (-)2 Ты (же) да спи'ши на лњв'ыхъ ре'брехъ
свои^хъ. и^ да положи'ши непра'вды до'мђ і^и^л~ева на
нихъ, по числђ дн~ь пя'тьдеся'тъ и^ сто, ја%же
спи'ши на ни'хъ (-)3. и^ а'зъ да'хъ тебњ дв^њ непра'вдњ иX в# число` дн~еи, в# девятьдеся'тъ и^ сто`
дн~ь. и^ во'змеши непра'вды до'мђ і^и^л~ева, и^ съверши'ши я&. и^ спи'ши на десныхъ ре'брехъ свои^хъ
(второ'е), и^ возмеши неправды до'мђ і^ё'дина,
четыридеся'тъ дн~ь. дн~ь за е^ді'но лњто
положихъ тебњ [я&]4” (-)5 На затворе'нїе і^ерsлима
ё^готова'еши лице` свое, и^ мы'шцђ свою ё^тверди'ши, и^ прорече'ши до него” (-)6 [Се^ а^зъ]7 даX тебњ ё%зы, и^ не ѓ^брати'шися эTT ре'бръ на ре'бра
8
, дон#деже сконча'ются дн~їе затворе'нїя твое^го”
9
Ты (же) [сн~е чл~чь]10, възми себњ п#шени'цђ, и^
ја^ч#мень, и^ бо'бъ, и^ ля'щђ, и^ про'со, и^ пы'ро, и^
вложи'ши я& в# сосђдъ е^ді'нъ гли'нянъ. и^
сътвори'ши я& себњ въ хлњ'бы [-]11 по числђ
дн~їи, ја%же спи'ши на ре'брехъ свои^хъ, девятьдеся'тъ и^ сто дн~їи ја%ждь себњ. 12 ја%дь (же) твоя`
ја%же ја^си в мњ'рђ, двадесяT си'кль на' дн~ь, эT
го'да до го'да ја^си сїа. и^ воды в# мњ'рђ и^спїеши,
ше'стђю ча'сть и%на, эT го'да до го'да и^спїеши. и^
погреб#никъ ја^ч#мянъ и^з#ја^си я& в лаи^нњ моты'лъ
чл~чь погребе'ши я& преD ѓ^чи'ма и^хъ, и^ рече'ши
[и^мъ]13” Се^ гл~етъ г~ь б~ъ і^и^л~евъ, та'ко и^з#ја^дятъ сн~ве і^и^л~еви [хлњ'бъ свои нечи'стъ]14
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въ странахъ, [и^дњж'е расы'плю я& аZ та'мо]15” И$
рњ'хъ, ника'коже 16 б~е і^и^л~евъ, с^е дш~а моя
нњсть ся ѓ^скверни'ла в нечистотњ, и^ мертве'чинњ, и^ звњроја%динњ. нњсмь ја%лъ эT роже'нїя
мое^го досе'лњ, (и^) нњсть въшло въ ё^ста` моя`
[-]17 мя'со ме'рз#ско [и^ скверна'во]18. и^ рече къ мнњ`,
с^е даX тебњ моты'ла говя'жа в# моты'лъ мњ'сто
чл~чь, и^ сътвори'ши хлњ'бы себњ в ни'хъ. и^ рече
къ мнњ`, сн~е чл~чь, *с^е а^зъ сътрђ ё^тверже'нїе
хлњ'бное въ і^ерsлмњ. і^ и^з#ја^дя'тъ хлњ'бъ в
мњ'рђ, и^ въ ѓ^скђдњ'нїи. и^ во'дђ в мњ'рђ [-]19 на
па'гђбђ и^спїютъ 20. и^ поги'бнетъ чл~къ и^
бра'тъ е^го, і^ и^ста'ютъ (въкђ'пњ) в# непра'вдахъ
свои^хъ”

чистим в країнах, куди Я їх туди
розсиплю! 14 І я сказав: Аж ніяк,
Боже ізраїльський. Ось моя душа не
опоганилася нечистотою, і мертвечиною, і розірваним звіром. Я не їв
такого від мого народження до тепер, і мерзенне та нечисте м’ясо не
ввійшло до моїх уст. 15 І Він сказав
до мене: Ось Я дав тобі волові кишаки замість людських кишаків. І на
них зробиш собі хліби. 16 І Він сказав до мене: Людський сину! *Ось Я
знищу кріпкість хліба в Єрусалимі! І
їстимуть хліб в міру і з браком, і
питимуть воду в міру, на вигублення. 17 І згине чоловік і його брат.
І вони танутимуть разом у своїх неправедностях.

Глvа, е~”

Глава 5

(ы же) сн~е чл~чь, възми себњ ме'чь ѓ%стръ
паче бри'твы стрыжи'тел#ски. [и^]2 притяжи и& себњ и^ възложи 3 на главђ свою и^
на бра'дђ свою. и^ възми превњсню мњ'ръ, и^
размњри'ши я&” четве'ртђю ча'сть (да и^ж#же'ши на
ѓ^гни`)4 средњ гра'да, въ сконча'нїе дн~їи затворе'нїа [твое^го]5. и^ да во'змеши четве'ртђю ча'сть,
и^ съж#же'ши я& средњ (гра'да)6. 7 четве'ртђю (же)
ча'сть (и^) съдроби'ши мече'мъ ѓ%крsтъ е^го. 8
четве'ртђю ча'стьрасы'плеши вњтромъ, и^ ме'чь
[и^звлече'ши]9 въ слњ'дъ и^хъ. и^ во'змеши эTтђ'дђ
ма'ло и^хъ числомъ, и^ прїимеши я& въ скђтъ
свои. и^ эT тњ'х (же) во'змеши е^ще и^ в#верже'ши я&
средњ ѓ^гня, і^ и^ж#же'ши я& на ѓ^гни`. (и^) эT того
и^зы'идеT ѓ%гнь [на ве'сь до'мъ і^и^л~евъ]10” [-]11 Се^ гл~еT
[а^дона'и]12 г~ь. с^е і^ерsлимъ посредњ страn положихъ
т^я, и^ стра'нъ ја%же ѓ%крsт# е^го. и^ рече'ши, и^змњни
ѓ^правда'нїе мое въ безако'нїе, эT стра'нъ 13 ја%же
ѓ%крsтъ е^го. тњмъ е^льмаже ѓ^правда'нїя моя
эTри'нђша, и^ по зако'ноM мои^мъ не ходи'ша в н^я”
Сего ради 14 гл~етъ [а^дона'и]15 г~ь. поне'же ѓ%бразъ
вашъ эT стра'нъ ја%же ѓ%крsтъ ваs. и^ не ходи'сте
в зако'нехъ мои^хъ, и^ ѓ^правда'нїи моихъ не сътвори'сте. н^о и^ по сђ'домъ ја^зы'ческомъ ја%же ѓ%крsтъ
ваs не сътвори'сте” Сего ради с^е гл~етъ [а^дона'и]16
г~ь. с^е а^зъ на' тя, и^ сътворю средњ тебе` сђ'дъ
преD стра'нами. и^ сътворю средњ тебе` е^го'же
нњ'смь сътвори'лъ, и^ е^мђже не сътворю` подо'бно
ктомђ` всего съгнђше'нїя ради твое^го” Сего ради
(и^з#ја^дя'тъ эTц~ы)17 ча'да [своя]18 средњ тебе`, и^
ча'да и^з#ја^дя'тъ эTц~а. и^ сътворю в тебњ
сђ'ды, и^ раз#сњ'ю вс^я ѓ^ста'вшая тебе` по всемђ
вњтрђ” Сего ради живђ а^зъ гл~етъ [а^дона'и]19 г~ь.
поне'же ѓ^сщ~енїя моя ѓ^скверни всњми [не ё^го'дными твои^ми, и^]20 съгнђшен#ми твои^ми. и^ а'зъ эTри'нђ т^я, [и^]21 не пощади'тъ ѓ%ко мое, и^

1 Ти ж, людський сину, візьми собі меч гостріший від бритви стрижія, і придбай його собі, і наведеш
на свою голову і на свою бороду. І
візьми вагу, і розділиш їх. 2 Четверту частину спалиш на вогні посеред
міста після закінчення днів твого
замкнення. І візьмеш четверту частину, і спалиш її серед міста. Четверту ж частину ти порубаєш мечем
довкруги нього. Четверту частину
розвієш вітром, і вслід за ним
витягеш меч. 3 І звідти візьмеш їх
мало числом і загорнеш їх у свою
одіж. 4 І з цих же візьмеш ще деяких, і вкинеш їх серед вогню, і спалиш їх на вогні. І від того вийде вогонь на ввесь ізраїльський дім. 5 Це
говорить Адонай Господь: Це Єрусалим! Я тебе поставив серед народів і країн, що довкруги нього. 6 І
скажеш: Він замінив мої оправдання
на беззаконня з країн, що довкруги
нього. Тому що відкинули мої
оправдання і в моїх законах не
ходили, в них. 7 Через це говорить
Адонай Господь: Тому що ваш взірець від країн, що довкруги вас, і ви
не ходили в законах моїх, і ви не
зробили мої оправдання, але й за
судом поган, що довкруги вас, ви не
зробили. 8 Через це так говорить
Адонай Господь: Ось Я проти тебе!
І зроблю посеред тебе суд перед
країнами! 9 І зроблю посеред тебе
те, чого Я не зробив, і те, чого подібного більше не зроблю задля всієї
твоєї гидоти! 10 Через це їстимуть
батьки своїх дітей серед тебе, і діти
їстимуть батьків! І зроблю в тобі
суди! І розсію всіх твоїх, що залишилися, на всякий вітер! 11 Через
це: Живу Я, – говорить Адонай
Господь. – Через те, що ти опоганив
мої святощі всіма твоїми невгодними і твоїми гидотами, і Я тебе

1

1281

ниж. 5
і 14

5,11

вищ. 4
ниж. 14

ниж. 36

Пророк Єзекіїл

6,11

відкину, і моє око не пощадить, і Я
не помилую. 12 Четвертина з тебе
буде знищена смертю, четвертина з
тебе скінчиться голодом посеред тебе. Четвертина ж з тебе впаде від меча довкруги тебе. Четвертину ж з тебе розсію по всякому вітру, і витягну
меч вслід за ними. 13 І завершиться
моя лють і мій гнів на них. І буду
радий. І вони пізнають, що Я, Господь, заговорив у моїх ревнощах, коли виливав на них мій гнів! 14 І поставлю тебе в пустиню, і в упокорення
довколішнім тебе, і перед всяким, що
проходить. 15 І будеш стогнати, і будеш на кпини, в притчу і в страх в
країнах, які довкруги тебе, коли в тобі
зроблю суди на гнів, і на лють, і на
помсту люті, і на картання. Я, Господь, промовив! 16 Коли випущу мої
стріли мого голоду на них – і вони
будуть на вигублення. Пошлю розсіяти вас, і приобіцяю голод проти вас,
і знищу скріплення твого хліба. 17 *І
нашлю на тебе голод і поганих звірів,
і мучитиму тебе. Смерть же і кров
перейдуть крізь тебе! І наведу на тебе
меч! Я, Господь, промовив!

а'зъ не поми'лђю. че'тверть тебе смр~тїю потреби'тся. 22 че'тверть тебе` гла'доM скончаеTся средњ
тебе`. 23 че'тверть (же) тебе` [падетъ мече'мъ
ѓ%крsтъ тебе`. 24 че'тверть (же) тебе расы'плю
по всемђ вњтрђ 25]26 27, и^ ме'чь и^звлекђ въ
слњ'дъ и^хъ. и^ сконча'ется ја^рость моя и^
гнњ'въ мои на ни'хъ, [и^ ё^тњшђся]28. и^
ё^вњ'дятъ ја%ко а^зъ г~ь. гл~ахъ въ рве'нїи
мое^мъ внегда` скон#ча'хъ гнњ'въ мои на ни'хъ. и^
положђ т^я в# пђсты'ню [и^ въ ё^кори'знђ ѓ%крестнымъ тебе`]29, [-]30 (и^) преD вся'кимъ проходя'щимъ. и^ бђ'деши стеня`, и^ в порђга'нїе, (въ
при'тчю) и^ въ страX въ странахъ ја%же ѓ%крsтъ
тебе`. внегда` сътворю в# тебњ сђды [въ гнњ'въ и^
въ ја%рость]31, (и^) въ эTмще'нїе [ја%рости и^ въ
ѓ^бличе'нїе]32, а^зъ г~ь гл~аX. внегда послю` стрњ'лы
своя гла'да (мое^го) на' ня, и^ бђдђт# въ сконча'нїе. (послю' расы'пати в^ы, и^ гла'дъ ѓ^бњщаю на
вы), и^ сътрђ ё^тверже'нїе хлњ'ба твое^го. *и^ спђщђ на' тя глаD, и^ ѕвњ'рь зо'лъ, и^ ё^мђ'чђ т^я.
(-)33 смр~ть (же) и^ кро'вь про'идетъ скво'ѕњ т^я,
и^ ме'чь наведђ на' тя (-)34, а^зъ г~ь гл~ахъ”

Глава 6

Глvа, ѕ~”

1 І було до мене господнє слово,
кажучи: 2 *Людський сину! Скріпи
твоє лице до ізраїльських гір і пророкуй проти них. 3 І скажеш: Ізраїльські гори, послухайте господнє слово! Це говорить Адонай Господь горам, і горбам, і полям, і дібровам:
Ось Я наведу на вас меч – і ваші висоти будуть вигублені, 4 і ваші жертовники будуть розбиті, і ваші божища будуть знищені! І поб’ю ваших
ранених перед вашими ідолами, і дам
рану ізраїльським синам перед їхніми
божками. 5 І покладу ваші кості довкруги ваших жертовників 6 в усіх ваших поселеннях. І запустіють ваші
міста, і пропадуть ваші височини,
щоб вони були вигублені. І ваші жертовники будуть зогидженими. І ваші
ідоли будуть розбиті і спочинуть. І
відкинутими будуть ваші божища, і
ваші діла будуть знищені, 7 і ваші
ранені впадуть серед вас. І пізнаєте,
що Я – Господь! 8 І дам, щоб деякі з
вас були збережені мечем в країнах і
у вашому розсіянні в країнах. 9 І ті з
вас, що спаслися, згадають те, що
сталося там, в полоні. Бо вони клялися їхнім серцем, що заблукало і Мене
покинуло, і їхніми злими очима вслід
за їхніми виробами. І битимуться по
своєму лиці за зло, яке вони чинили в
гидотах і в усіх виробах, 10 і пізнають, що Я, Господь, не-даремно сказав їм вчинити все це зло. 11 Це ж говорить Адонай Господь: Заплескай

бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` гл~я, *сн~е чл~чь,
ё^тверди лице` свое къ горамъ і^и^л~выM и^
прорцы къ ниM. и^ рече'ши, го'ры і^и^л~евы,
слы'шите слово гн~е” Се^ гл~етъ [а^дона'и]1
г~ь гора'мъ и^ хо'лмомъ, и^ по'лямъ и^ де'бремъ.
се^ а^зъ наведђ на' вы мечь и^ потребя'тся высоты` ваша. и^ поги'бнђтъ тре'бницы ва'ши, [и^
съкрђшатся]2 кђми'рницы ваши. и^ (побїюT)3
ја%звеныа вашапреD кђми'ры вашими, [и^ да'мъ
стрђ'пъ сн~омъ і^и^л~евомъ преD кђми'ры и^хъ]4. и^
да'мъ ко'сти вашA ѓ%крsтъ тре'бникъ вашихъ,
въ всXњ селехъ вашихъ. [и^]5 (ѓ^пђстњюT гради
[ваши]6)7, и^ высо'кая (ваша) поги'бнTђ ја%коже да
ся потребя'тъ. [и^ ѓ^гнђсяTся]8 тре'бницы ваши и^ съкрђшаTся, [и^ почїю'тъ]9 кђми'ры ваши,
и^ эTвръгђтся кђми'рницы ваши, [и^ потребя'тся дњ'ла ваша]10. и^ падђтъ ја^зве'нїи
[ваши]11 средњ ваs. и^ позна'ете ја%ко а^зъ г~ь. [и^
ѓ^ста'влю]12 ја%коже бы'ти эT ва'съ снабдњ'номъ
мече'мъ въ странахъ, и^ в расы'панїе ва'ше въ
странахъ. и^ помянђтъ [-]13 ё^цњлњ'вшїи эT
ваs (бы'вшее въ плњне'нїи)14 та'мо” Кля'ша бо
ся срDцемъ и^хъ блђди'вшиM [и^ ѓ^ста'вшимъ]15
эT мене, и^ ѓ^чи'ма иX злы'ма въ слњ'дъ хђдо'жествъ иX. и^ възбїются по лицемъ свои^мъ ѓ^
[зло'бњ, и^же твори'ша]16 (в# согнђше'нїиX), (и^) въ
всњ'хъ хђдожествїи^хъ (-)17. и^ позна'ютъ ја%ко
а^зъ г~ь. [не тђ'не гл~ахъ сътвори'ти и^мъ все
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зл^о се`]18” Си же гл~етъ [а^дона'и]19 г~ь, въсплещи
рђко'ю, и^ въстрепли ного'ю, и^ рцы` бл~го бл~го ѓ^
всемъ съгнђше'нїи (зло'бы) до'мђ і^и^л~ева, (ја%ко)
мече'мъ и^ [гла'домъ и^ смр~тїю]20 падђтъ. [да'лнїи смр~тїю сконча'ются. а^ бли'жнїи мече'мъ
падђтъ]21, а^ ѓ^держи'мыи гла'домъ скон#ча'ются. и^ сконча'ю гнњ'въ мои на нихъ. и^ ё^вњсте
ја%ко а^зъ г~ь. внегда бђ'дђтъ ја^зве'нїи ваши средњ
кђми'ръ вашихъ, ѓ%крsтъ тре'бникъ вашихъ. на
всемъ хо'лмђ высо'цњ, [и^ на всњхъ версњхъ го'рнихъ]22. и^ пDо дђбомъ сњ'нномъ, [и^ поD всњмъ
дђ'бомъ ча'стомъ]23. и^дњ'же да'ша т^ђ ѓ^бъё^ха'нїя бл~гово'нная всMњ кђми'ромъ иX. (-)24 прострђ рђ'кђ свою на' ня, и^ положђ зе'млю (ихъ) в
па'гђбђ, и^ потребле'нїе. эT пђстыня девла'та, (и^)
всего вселе'нїя [и^хъ]25. и^ позна'ете ја%ко а^зъ г~ь”

Глvа, з~”
бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` гл~я. и^ т^ы сн~е
чл~чь рцы`, с^е гл~етъ г~ь. земли` і^и^л~вњ конецъ прише'лъ е^сть. [-]1 на четы'ри краи
земля` пришеl е^сть коне'цъ. нн~њ коне'цъ
тебњ, і^ и^спђщђ [ја%рость мою]2 на' тя, и^ эTм#щђ [-]3 въ пђтехъ твои^хъ, и^ да'мъ на' тя
вс^я съгнђше'нїя твоя. (и^) не пощади'тъ ѓ%ко
мое [на' тя]4, и^ не поми'лђю. зане` (сђ'дъ)5 твои
на' тя (и^деT)6, и^ съгнђше'нїя твоя средњ тебе
бђдђтъ. и^ ё^вњ'дятъ ја%ко а^зъ г~ь” (И$мже) [с^е
гл~етъ а^дона'и г~ь]7, [зло'бъ е^ді'на зло'ба с^е и^детъ. коне'цъ прише'лъ е^сть, прише'лъ коне'цъ
(к тебњ. въста'ни)8, се пришло е^сть плете'нїе]9
на' тя живђщаго на земли`. пришеl е^сть го'дъ,
прише'лъ е^сть дн~ь, ни съ пли'щемъ ни съ
болњзнїю. нн~њ въ бли'зъ разлїю гнњ'въ мои на'
тя, и^ сконча'ю ја%рость мою на тебњ. и^ ѓ^сђжђ
т^я по пђтемъ твои^мъ. и^ даM на' тя вся
съгнђше'нїя твоя. (и^) не пощади'тъ ѓ%ко мое
и^ не поми'лђю. зане'же пђти твоя на' тя
дамъ, и^ съгнђше'нїа твоя на' (тя возмTђся)10. и^ позна'еши ја%ко а^зъ г~ь бїяи” [Се^ дн~ь
гн~ь (прихо'дит#), се коне'цъ пришеl е^сть]11. [и^зыиде плете'нїе]12, и^ (процвњте же'злъ)13, (проѕя'бе
ё^кори'зна)14. и^ съкрђшитъ ё^тверже'нїе безако'н#ника. и^ не съ пли'щемъ ни съ поTща'нїемъ [(и^же)15 эT нихъ сђть, и^ нњсть красы в нихъ]16.
прише'лъ чаs приближи'лся дн~ь. кђпяи да ся не
ра'дђеT, и^ прода'яи да ся не пла'четъ. [ја%ко
гнњ'въ на все` мно'жество иX]17. зане' же притяжава'а къ прода'ющемђ, к# семђ не възврати'тся. [и^ е^ще въ жи'зни живђщемђ, ја%ко видњ'нїе
на все` мно'жество и^хъ не възврати'тся]18. и^ чл~къ въ ѓ^чеси жи'знь е^го не ё^держиT” Въстрђби'те
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рукою і зашаруди ногою і скажи:
Добре. Добре. За всю гидоту злоби
ізраїльського дому, що впадуть мечем і голодом і смертю. 12 Віддалені
будуть, викінчені смертю. А близькі
впадуть від меча, а обложені будуть
викінчені голодом. І довершу на них
мій гнів, 13 і пізнаєте, що Я – Господь, коли ваші побиті будуть серед
ваших ідолів, довкруги ваших жертовників на всякому високому горбі
і на всіх гірських вершках, і під тінистим дубом, і під всяким розлогим дубом, там, де дали милі запашності всім їхнім ідолам. 14 Я
простягну проти них свою руку і
поставлю землю їхню на вигублення
і знищення, від пустині Девлати і від
всякого їхнього поселення. І пізнаєте, що Я – Господь!

Глава 7
1 І було до мене господнє слово,
кажучи: 2 І ти, людський сину, скажи: Це говорить Господь ізраїльській землі: Прийшов кінець на чотири краї землі! 3 Прийшов кінець! 7
Тепер тобі кінець! І випущу мою
лють проти тебе, і помщуся за твої
дороги, і дам на тебе всі твої гидоти.
8 І не пощадить тебе моє око, і не
помилую! Тому що на тебе іде твій
суд, і твої гидоти будуть серед тебе.
І пізнають, що Я – Господь! 9 Тому
це говорить Адонай Господь: Ось
іде одна злоба зі злоб! Прийшов
кінець! Прийшов тобі кінець!
Встань! Ось прийшла плетінка 4 на
тебе, що мешкаєш на землі! Прийшов час, прийшов день ані не з заворушенням, ані не з болем. 5 Тепер
зблизька вилию на тебе мій гнів, і
завершу в тобі мою лють, і засуджу
тебе в твоїх дорогах, і дам на тебе
всі твої гидоти. 6 І моє око не
пощадить, і не помилую! Тому що
дам на тебе твої дороги, і твої
гидоти будуть на тобі. І пізнаєш, що
Я – Господь, що б’є! 10 Ось приходить господній день! Ось прийшов кінець! Вийшла плетінка і зацвіла палиця – зросло впокорення.
11 І розіб’є впевненість беззаконника, і не з заворушенням ані не з
поспіхом, які від них є, і в них немає
краси. 12 Прийшов час! Наблизився
день! Хто купує, хай не радіє! І хто
продає, хай не плаче! Бо гнів на все
їхнє множество. 13 Бо ж хто купує,
більше не повернеться до продавця,
який ще живий і при житті, бо не
повернеться погляд на все їх
множество, і людина його не затримає в очах життя. 14 Затрубіть
трубою і судіть все! І не буде того,
хто йде на бій, бо гнів на все їхнє
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множество. 15 Ззовні війна з мечем, а з нутра голод і смерть. Хто
на полі, скінчиться від меча, а тих,
що в місті, викінчить голод і
смерть. 16 І спасуться ті з них, що
спасаються, і будуть на горах як ті,
що сумують. Виб’ю всіх в їхніх неправедностях. 17 *Всі руки послабнуть і всі стегна оскверняться
мокрістю. 18 І підпережуться мішковиною, і їх покриє жах, і на кожному лиці – на них сором, і на
кожній голові – лисина. 19 Їхнє
срібло кинутим буде на дорогах, і
на їхнє золото не зважатимуть.
*Їхнє срібло і золото не зможе їх
спасти від божого гніву. Їхні душі
не наситяться і їхній живіт не
наповниться, бо згіршення їхньої
неправди. 20 Вибрані дорогоцінності на погорду поклали і образи
своїх гидот, і зневаги зробили з
них. Задля цього дав Я його їм в
нечистоту 21 і передам їх в чужі
руки, щоб їх розграбувати, і іншим
на землі в полон. І його опоганять,
22 і відверну від них своє лице. І
вони опоганять мою сторожу, і
ввійдуть до неї без сумнівів, і її
опоганять, 23 і зроблять замішання. Тому що земля повна суду крові і місто повне беззаконня. І
приведу погані країни – і заберуть
їхні доми. 24 І відверну хвалькуватість їхньої сили, і оскверняться
їхні святощі – 25 і прийде очищення. Шукатимеш мир, і не буде.
26 Горе буде до горя, і вістка буде
до вістки, і шукатиметься видіння
від пророка. І закон згине від священика, і порада – від старців. 27
Цар засумує. І князь зодягнеться в
знищення. І ослабнуть руки народу
землі. Зроблю їм за їхніми дорогами! І відімщу їм їхні суди! І пізнають, що Я – Господь!

трђбо'ю, и^ раз#сђди'те все, [и^ не бђ'детъ грядђщаго на рать, ја%ко гнњ'въ (-)19 на все мно'жество
и^хъ]20. ра'ть (и^з#внђ съ мечеM)21, (-)22 глаD (же) и^
смр~ть и^знђтри. и^же на' поли мечемъ сконча'ется, сђщих# же въ гра'дњ глаD и^ смр~ть сконча'етъ. и^ ё^цњлњ'ютъ сп~се'нїи эT нихъ, и^ бђ'дђтъ въ гораX (ја%ко скорбя'ще) вся и^збїю [-]23 в#
неправдаX и^хъ. *вся рђ'ки раз#слабњ'ютъ, и^ вся
сте'гни ё^каляюTся мо'кростїю. и^ препояшђтся
въ врњтища, и^ покры'етъ я& ё%жасъ. и^ на вся'коM
лицњ сра'мъ на нихъ, и^ на вся'кои главњ плњшъ.
сребро и^хъ [на стогнаX повержется]24, и^ зла'то и^хъ
преѓ^бидится. *[сребро и^хъ и^ злато [-]25 не въз#мо'жетъ и^зба'вити и^хъ (эT)26 гнњ'ва бж~їя]27.
дш~а и^хъ не насы'тится, и^ чре'во и^хъ не напо'лнится, зане'же съблазнъ непра'вости и^хъ (-)28,
и^збо'рное ё^тва'ри въ презрњ'нїе положи'ша е&, и^ ѓбразы ме'рзостїи свои^хъ [и^ помраже'нїя]29 сътвори'ша эT ни'хъ. сего ради дахъ е& и^мъ в# нечистотђ, и^ предамъ я& в (чю'жди рђцњ)30 ја%коже
разграби'ти я&, и^ [про'чимъ]31 на земли` въ плњне'нїе, и^ ѓ^сквернятъ е&. и^ эTвращђ лице свое эT
нихъ, и^ ѓ^скврънятъ страж#бђ мою. и^ вни'дђтъ в ню без# сђмнњ'нїя, и^ ѓ^скверняT ю&, и^
сътво'рятъ мяте'жъ. поне'же земля` по'лна [сђ'дђ кро'ве]32, и^ граD по'лнъ безако'нїа. [и^ приведђ лђка'выа страны`, и^ прїимђтъ до'мы и^хъ]33. и^ эTвращђ велича'нїе крњ'пости и^хъ, и^ ѓ^скверня'тся
ѓ^сщ~енїя и^хъ. [и^]34 ѓ^цыще'нїе прїидетъ. (-)35 пои%щеши ми'ра, и не бђдетъ” Лю'то до лю'та бђдеT,
и^ вњсть до вњсти бђдетъ. и^ взы'щется видњ'нїе эT пррoка, и^ зако'нъ поги'бнетъ эT жерца`, и^
совњтъ эT ста'рець. [цр~ь въз#сњтђетъ, и^]36 кн~ѕь
ѓблече'тся въ па'гђбђ, и^ рђ'ки людїи земля`
раслабњ'ютъ. по пђтемъ и^хъ сътворю и^мъ, и^
сђды иX эTм#щђ иM. и^ разђмњюT ја%ко а^зъ г~ь”

Глава 8

Глvа, и~”

1 І сталося, що в шостому році,
в шостому місяці, в п’ятому дні місяця, я сидів у моєму домі і юдині
старці сиділи у мене. І на мені була
рука Адоная Господа, 2 і я побачив
– і ось обличчя людини: від його
бедер до долу – вогонь, а від бедер
вгору, наче і вид блеску і наче вид
чистого бурштину. 3 *І він простягнув подобу руки і взяв мене за
чуб моєї голови – і взяв мене дух
посеред землі і посеред неба, і повів мене до Єрусалиму у божому
видінні, до пререддвер’я брами, що
дивилася на північ, де був поставлений стовп і образ рову купця. 4 І
ось там була слава ізраїльського
Бога за видінням, яке я бачив на

бы'сть в лњто ше'стое, въ (ше'стыи)1
мsць, въ пя'тыи (дн~ь) мsца. сњдњ'хъ в#
домђ` [мое^мъ]2, и^ ста'рцы і^ё'дини сњдя'хђ ё^ мене`. и^ бы'сть на мнњ рђка` [а^до3
на'я] г~а. и^ ви'дњхъ и^ с^е ѓ^бли'чїе мђж'еско, эT
чре'слъ е^^го до до'ла ѓ%гнь. (-)4 эT чре'слъ (-)5 (же)
горњ ја%ко (и^ видњ'нїе за'ря, и^) ја%ко в#зо'ръ прђ'да
чи'ста. *и^ простре подо'бїе рђки, и^ ја% м^я за
ве'рхъ главы` мое^я. и^ взя м^я дх~ъ средњ земля`
и^ средњ нб~си. и^ веде м^я въ і^ерsлимъ в# видњ'нїи
бж~їи. преD пригра'ды враT зря'щиXX на сњверъ, и^дњж'е
б^њ сто'лпъ (поста'вленъ и^) [ѓ%бразъ р#венїя]6 притяжава'ющаго. и^ с^е т^ђ бя'ше сла'ва [-]7 б~а
і^и^л~ева по видњ'нїю е^же ви'дњхъ на' поли” И$ рече
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къ мнњ`, сн~е чл~чь, възри ѓ^чи'ма свои^ма на сњ'веръ. и^ възрXњ ѓ^чи'ма мои^ма на сњ'веръ. и^ се
эT сњ'вера къ вра'томъ [зря'щимъ на въсто'къ]8 [тре'бника, и^дњж'е ѓ%бразъ р#венїя сего
въ вхо'дњ е^я`]9” И$ реq къ мнњ сн~е чл~чь, ви'дњ
ли чт^о се тво'рятъ сїи безако'нїя вели'ка, (до'мъ
і^и^л~евъ тво'ритъ)10 зд^њ, эTдњля'тися эT ст~ни мое^я. и^ е^ще [ѓ^брати'ся]11 (и^) ё'зриши (-)12
боlша. и^ в#веде м^я къ преDвратїю две'рномђ, [и^
ви'дњх#, и^ се сква'жня е^ді'на въ стњнњ]13. и^ рече
къ мнњ, сн~е чл~чь, раскопаи [въ стњнњ]14. и^ раскопаX, и^ се две'ри е^ді'ны. и^ рече къ мнњ`, вни'ди
и^ ви'жDь безако'нїя [зла'я]15 ја%же (тво'рятъ
сїи)16 зд^њ. и^ вънидо'хъ и^ ви'дњхъ, и^ се [вся'къ
ѓ%бразъ га'да и^ ско'та]17 сђяа съгнђше'нїя, и^
[-]18 кђми'ры до'мђ і^и^л~ва напи'сани бы'ша [на
стњнњ]19 всю'дђ ѓ%коло. и^ сеDмьдеся'тъ мђж'ъ
эT ста'рець до'мђ і^и^л~ева, [и^е^хонїя]20 (а^са'фовъ)21
[стоя'ше средњ и^хъ]22. [и^ сїи стоя'хђ]23 преD
лицемъ (написанїя на стњнњ)24, и^ ко'жDо [ихъ]25
и^мы'и кади'лницђ [-]26 в рђцњ [свое'и]27, и^ ды'мъ
кади'ла въсхожDаше” И$ реq къ мнњ`, ви'дњ ли сн~е
чл~чь, е^же ста'рцы до'мђ і^и^л~ева тво'рятъ
[зд^њ]28, кожDо и^хъ в ло'жи та'инњмъ. зане`
рњша, не ви'дитъ г~ь, ѓ^ста'вилъ е^сть [-]29
зе'млю” И$ рече къ мнњ`. е^ще [ѓ^брати'ся]30 (и^) ё'зриши безако'нїя бо'льша, ја%же сїи тво'рятъ. и^
в#веде м^я въ преDвра'тїе две'рїи гн~ь зря'щиX на сњ'веръ. и^ с^е [-]31 же'ны сњдя'ща (ё^ фамђса, и^ пла'чющася та'мо за кђми'ръ)32” И$ рече къ мнњ`,
ви'дњ ли сн~е чл~чь. и^ е^ще ё%зриши хђдо'жество (иX)
бо'льши сего. и^ в#веде мя въ дво'ръ до'мђ гн~я
внђтръ. и^^ [-]33 преD две'рїе хра'ма гн~я, междђ
е^ла'момъ и^ ме'ждђ тре'бникомъ, ја%ко дв^адесять
[и^ пяT]34 мђжъ, за'ди дав#ша къ хра'мђ гн~ю, и^
лица` и^хъ пря'мо [въстокђ]35. и^ сїиже покланяются [на въсто'къ]36 слн~цђ” И$ реq къ мнњ`,
(-)37 сн~е чл~чь. е^да ма'ло с^и (твори'ти безако'нїя
до'мђ і^ё'дина)38, ја%же тво'рятъ зд^њ. поне'же
напо'л#ниша зе'млю безако'нїя, [и^ ѓ^брати'шася
разгнњ'вати м^я]39. и^ с^е [сїи простира'ютъ
ло'зђ]40 ја%ко (и^) хђля'ще [м^я]41. и^ а'зъ сътворю
и^мъ съ ја%ростїю. [и^ не]42 пощади'тъ ѓ%ко
мое, и^ не поми'лђю. [и^ призовђтъ въ ё%ши
мои гла'сомъ вели'комъ, и^ не ё^слы'шђ и^хъ]43”

Глvа, џ~”
възопи въ ё%ши мои` гласоM вели'комъ
гл~я, приближи'лося е^сть м#щенїе гра'да.
и^ ко'ждо и^мња'ше сосђды (въ рђцњ своеи`
потре'бныа)1. и^ с^е ше'сть мђжъ и^до'ша
эT вра'тъ высо'кихъ зря'щиX на сњверъ, и^ кое^1285
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полі. 5 І сказав до мене: Людський
сину! Поглянь своїми очима на північ!
І я поглянув на північ моїми очима: і
ось з півночі до брами, що гляділи на
схід жертовника, де образ гидоти цієї
в її вході. 6 І сказав до мене: Людський сину! Чи ти побачив, що такого
ці чинять? Великі беззаконня тут
робить ізраїльський дім, щоб відділитися від моєї святині! І ще повернися, і побачиш більше. 7 І ввів
мене до переддвер’я двору, і я побачив – і ось одна діра в стіні. 8 І
сказав до мене: Людський сину! Розбий стіну! І я розбив – і ось одні двері.
9 І сказав до мене: Ввійди і поглянь на
погані беззаконня, які ці тут чинять!
10 І я ввійшов і побачив: і ось всякий
вид гада і безумні скотини, гидоти і
ідоли ізраїльського дому були записані всюди на стіні довкруги, 11 і
сімдесят чоловік зі старшин ізраїльського дому, Ехонія Асафів стояв
серед них. І ці стояли перед лицем
написаного на стіні, і кожний з них
мав кадильницю у своїй руці, і
піднімався дим кадила. 12 І сказав до
мене: Чи ти побачив, людський сину,
те, що тут чинять старшини ізраїльського дому, кожний з них у таємній
кімнаті? Тому що сказали: Господь не
бачить. Він покинув землю. 13 І сказав до мене: Ще повернися і побачиш
більші беззаконня, які ці чинять. 14 І
ввів мене до переддвер’я господньої
брами, що гляділа до півночі – і ось
жінки, що сидять у Фамуса і що
плачуть там за бовванами. 15 І сказав
до мене: Чи ти побачив, людський сину? І ще побачиш їхній задум, більший від цього. 16 І ввів мене до двору
господнього дому всередину і до
переддвер’я господнього храму між
еламом і між жертовником – яких
двадцять і п’ять мужів повернули зади
до господнього храму, і їхні лиця до
сходу, і ці ж покланяються на схід
сонцю. 17 І сказав до мене: Людський
сину! Чи мале це юдиному домові –
чинити беззаконня, які тут чинять?
Тому що вони наповнили землю
беззаконням і повернулися, щоб мене
прогнівити, і ось ці простягають лозу,
наче і хулять Мене. 18 І Я вчиню їм з
люттю! І моє око не пощадить! І не
помилую! І закличуть до моїх вух
великим голосом – і не почую їх!

Глава 9
1 Він і закричав до вух моїх великим голосом, кажучи: Наблизилася
помста міста. І кожний мав належну
зброю у своїй руці. 2 І ось ішло шість
чоловік з високої брами, що дивиться
до півночі, і зброя загибелі кожного в
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його руці. І один чоловік серед них
зодягнений у священичу одежу, і
пояс з сапфіру на його бедрах. І ввійшли, і стали близько мідного жертовника. 3 І слава ізраїльського Бога піднялася з херувима, що був в ньому, у
відкритій частині дому. І Він закликав до чоловіка, зодягненого у священичу одіж, який мав пояс на своїх
бедрах, 4 і сказав до нього Господь:
Пройди крізь місто, посеред Єрусалиму, *і дай знак на лицях чоловіків,
що в болях і стогнуть від беззаконня,
що стаються серед них. 5 І цим Він
сказав, як я чув: Підіть до міста вслід
за ним і рубайте. І не щадіть вашими
очима, і не милуйте 6 ні старця, ні
юнака, ні дівчину, ні немовля, ні жінок, вбийте на вигублення. А до всіх,
на яких є знак, не торкайтеся. Почніть від моїх святощів. І вони почали
від старих мужів, які були всередині,
в дворі. 7 І Він сказав до них: Опоганьте дім і наповніть мертвими, і
вийдіть. І вони вийшли, вигублювали
тих, що жили в місті. 8 І сталося, що,
коли вони рубали, я залишився і впав
ниць, і закричав, і сказав: Горе! Горе!
Горе мені! Адонай Господи! Ти вигублюєш ізраїльські останки, коли
виливаєш свою лють на Єрусалим. 9
І Він сказав до мене: Неправедність
ізраїльського і юдиного дому стали
дуже великі, бо і земля наповнилася
численними народами, і місто наповнилося неправедностями і нечистотами, бо сказали: Господь полишив
землю і Господь не бачить! Але Я є!
10 І не пощадить моє око ані не помилую! Я дав їхні дороги на їхні голови. 11 І ось чоловік, зодягнений в
священичу одежу і підперезаний поясом по бедрах його, відповідав, кажучи: Я зробив так, як Ти мені наказав.

Глава 10
1 І я побачив: і ось над твердю, що
над головою херувимів, наче сапфіровий камінь і наче подоба престолу
на ній. 2 І Він сказав до чоловіка, зодягненого в одіж: Ввійди серед коліс,
що під херувимом, і наповни свої
жмені вогняним вугіллям з-посеред
херувима, і розсипай по місті. І він
ввійшов переді мною, 3 херувим же
стояв справа дому. І коли чоловік
входив, і хмара заповнила внутрішнє
шатро, 4 і господня слава піднялася
над херувимом, до непокритої частини дому, і хмара заповнила дім, і двір
наповнився господньої слави. 5 І чути було голос херувимських крил аж
до зовнішнього двору, як і голос Бога
Садде, що говорив. 6 І сталося, що
коли він заповідав чоловікові, зодягненому у святу одіж, кажучи: Візьми
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мђжDо сосђды поги'бели въ рђкђ е^го. и^ [мђж#
е^ді'нъ]2 посредњ и^хъ ѓ^блеченъ въ жречески ри'зы,
и^ поа'съ эT сапфи'ра ѓ^ чреслXњ е^го. и^ внидо'ша и^
ста'ша блиZ требника мњ'дянаго, и^ сла'ва б~а
і^и^л~ева възы'иде эT херђви'ма сђщаго в неM, в
непокровенMњ до'мђ. и^ призва мђжа ѓ^бол#чена в#
ризђ жреческђ, и^же и^мња'ше на чреслњхъ своиX
поа'съ” И$ реq [г~ь]3 к немђ, проиди средњ [гра'да
средњ]4 і^ерsли'ма. *и^ даждь зна'менїа на лица`
мђж'еска, и^же (болњзнђ'ютъ и^ стенђтъ)5, эT
[-]6 безако'нїи быва'ющихъ средњ иX” И$ симъ ре'че
слы'шащђ мнњ. и^дњте [въ' граD въ слDњ е^го]7, и^
с#сњцњте и^ не пощади'те ѓ^чи'ма ва'шимA и^ не
поми'лђите, (ни) ста'рца н^и ю%ноши, н^и дв~цы, н^и
младенца, н^и жены, и^збїите въ потребле'нїе. а^
на всњхъ на ни'хъже е^сть зна'менїе, не прикаса'итеся, [-]8 эT ѓ^сщ~енныхъ мои'хъ начнњте. и^
нача'ша эT мђж'ъ [ста'рыX]9, и^же бњша внђтръ
въ дворњ” И$ реq к ни''мъ, ѓ^скверни'те до'мъ, и^
напоlни'те (-)10 мертвьца, (і^) и^зыидњте. і^ [и^зыдо'ша и^збивахђ живђщихъ въ градњ]11” И$ бы'сть
внегда` сњча'хђ, [ѓ^ста'хъ а%зъ]12, и^ падо'хъ ни'ць. и^
възопихъ, и^ рњхъ. горе го'ре, [ЭO люте мн^њ]13
[а^дона'ю]14 г~и. потребля'еши ѓ^стан#ки і^и^л~евы,
внегда` разлива'еши ја%рость свою` на і^ерsли'мъ” И$ реq
къ мнњ, непра'вда до'мђ і^и^л~ева і^ и^ё'дина
възвелича'ется ѕњ'ло [-]15, ја%ко (и^) напо'лнися
земля` лю'дїи мноh, и^ граD напо'лниs непра'вдъ и^ нечистоT. ја^ко рњша, ѓ^ста'вилъ е^сть г~ь зе'млю, (и^) не
ви'дитъ г~ь. н^о [а^зъ е^смь]16 и^ не пощади'тъ ѓ%ко
мое, н^и поми'лђю. пђти и^хъ на главы` и^хъ
даX. и^ с^е мђжъ ѓ^болченыи въ жреческїя ри'зы,
и^ препоа'саны поя'сомъ чресла` е^го. [-]17 эTвњщава'ше гл~я, сътвориXX ја%коже заповњ'да м^и”

Глvа, і~”
ви'дњхъ, и^ с^е верхђ твердњли наD главо'ю
херђвиMскою, (и^) ја%ко ка'мень сапфи'ровыи,
(и^) [ја%ко подо'бїе]1 прsтла на неM. и^ рече
къ мђж'ђ ѓ^блеченомђ въ ё^тва'рь. вни'ди средњ колесъ ја^же поD херђви'момъ, и^ напо'лни госести своя гла'вень ѓ^гненъ эT среды херђви'ма, и^ расы'пли по' градђ. и^ вни'де предо
мно'ю. (-)2 херђви'м (же) стоя'ше ѓ^деснђю до'мђ,
и^ внегда` въхожDаше мђжъ, и^ ѓ^блаk напо'лни
сњнь внђтреню. и^ въздви'жеся сла'ва гн~я
свы'ше херђви'ма, в непокрове'нїе до^мђ, и напо'лни до'мъ ѓ%блакъ и^ дворъ напо'лнися (-)3 сла'вы
гн~я. и^ глаs кры'лђ херђви'м#скђ слы'шашеся до
(внњшняго двора`)4, ја%ко (и^) гла'съ бж~їи сад#да,
(и^) гл~юща” И$ бы'сть внегда` заповњ'даше мђж'ђ
ѓблечен#номђ въ ё^тва'рь ст~ђю, гл~я. возми`
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ѓ%гнь эT среды ко'лесъ, и^же средњ херђви'м#. и^ внїиде (и^ ста`) бли'зъ колесъ. и^ простре [херђви'мъ]5
рђ'кђ свою` [межDђ херђви'момъ]6, средњ ѓ^гня` сђщаго херђви'мома, и^ взя` и^ вда'сть въ рђцњ ѓ^болчен#номђ въ ё^тва'рь ст~ђю. и^ взя` і^ и^зыиде.
и^ видњхъ херђви'ми, (и^ с^е) ѓ^бличїе рђкъ чл~чь
подъ крылы и^хъ” И$ ви'дњхъ (-)7 с^е (четы'ри
колеса)8 стоа'хђ дръжа'щеся херђви'мђ. и^ ко'ло е^ді'но держа'шеся е^ді'ного херђви'ма. (и^) ко'ло (же)
е^ді'но дръжа'ся дрђгаго херђви'ма. [-]9 взор# (же)
коле'съ ја%ко (и^) взоръ ка'менїя ѓ%гнена. и^ взоръ
и^хъ ѓ^бли'чїе въ четы'рехъ, ја%коже е^гда` е^сть ко'ло в# ко'леси. [и]10 внегда` и^дя'хђ на четы'ри части и^дяхђ, (и^) не ѓ^бращахђся внегда` и^дя'хђ,
ја%ко на не'же мњсто а'ще възря'ше (е^ді'нъ нача'токъ)11, въ слDњ е^го идя'хђ и не ѓ^браща'хђся
(-)12. [(-)13 *вся' (же) тњлеса иX]14 (и^) хреп#ти (-)15
и^хъ, и^ рђци и^хъ, и^ кры'ла и^хъ, и ко'леса полна
ѓ^чесъ, ѓ%крsтъ четы'рехъ колесъ и^хъ. ко'леса же
сїи нарекошася (слы'шащђ мн^њ ге'льге'ль)16. [(-)17
четы'ри (же) лица` комђж'до и^хъ. е^ді'номђ лице
херђви'мле, (-)18 лице (же) дрђгомђ лице (львово)19,
(-)20 третїеy лице (те'лче)21, и^ четвертое лице ѓ'рле]22. и^ взяшеся херђви'ми” се^ е^сть живо'тная,
еже ви'дњхъ на рњцњ хова'рњ. и^ е^гда` и^дя'хђ херђви'ми, и^дя'хђ [и^]23 колеса` и^хъ, и сїи дръжа'щеся ихъ” И$ внегда` въздви'ѕахђ херђвими кры'ла [-]24, ја%ко възвыситися эT земля`, и^ не ѓ^браща'хђся колеса` и^хъ, [и^ та' же дръжа'щеся
иX]25” (И$) егда` стоа'хђ тїи, стоа'хђ (и^ ѓ^ни). и^
внегда` възвышахђся тїи, възвышахђся (и^
ѓ^ни`) с ними” занеже дх~ъ живо'тенъ (б^њ в ни'хъ)26.
(-)27 и^зы'иде (б^о) сла'ва гн~я эT [непокрове'ннаго]28
до'мђ, и^ взыиде на херђві'мы, и^ възDвиго'ша (крыла
херђви'ми)29, и^ възвыси'шася (херђви'ми) эT земля` предо мно'ю. е^гDа изыидо'ша тїи, и^ колеса`
дръжа'хђся и^хъ. и^ (-)30 къ преDвратїю враT до'мђ
гн~я ја^же проти'вђ (восто'кђ), и^ сла'ва [г~а]31 б~а
і^и^л~ева б^њ на нихъ (-)32. *с^е е^сть живо'тная и^же
ви'дњхъ преD бм~ъ і^и^л~евомъ на рњцњ ховарь. и^
позна'х# ја%ко херђви'ми бя'хђ [четыри]33. четыри
лица е^ді'номђ, и^ [четыри]34 кры'ла е^ді'номђ, и^ подобїе рђки` чл~чи поD крылы и^хъ, и^ подобїе ѓ^бличїи и^хъ. (и^) с^и (бњхђ ѓ^бли'чїе)35, и%хже видњхъ
(-)36 при рњцњ хова'рь, (и^) [въ зрњнїе и^хъ]37. и^
кого'ждо предъ лицемъ своимъ ходи'ти”

Глvа, а~і”
въздви'же м^я дх~ъ, и^ възведе м^я къ
вра'том# до'мђ гн~я (-)1 ја%же зряT на востокъ” и^ с^е предъ предъвра'тїемъ вра'тнымъ ја%ко дв^адесять и^ пять мђж'ъ.
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вогонь з-посеред коліс, з-посеред херувимів! І той ввійшов і став
близько коліс. 7 І херувим простягнув свою руку поміж херувимів, серед вогню, що був серед херувимів, і
взяв, і дав в руки зодягненого у
святу одіж. І той взяв і вийшов. 8 І я
побачив херувимів: і ось подоба
людських рук під їхніми крилами. 9
І я побачив: і ось чотири колеса стояли, тримаючись херувима, і одне
колесо держалося одного херувима,
і колесо ж інше держалося другого
херувима. Вид же коліс, як і вид вогняного каменя. 10 І їхній вид – подоба в чотирьох, так як коли є колесо в колесі. 11 І коли вони ходили,
на чотири частини ходили, і не поверталися, коли вони ходили, бо на
яке лиш місце подивилося начало
перше, вслід за ним ішли і не поверталися. 12 *Всі ж їхні тіла, і їхні
хребти, і їхні руки, і їхні крила, і колеса повні очей довкруги чотирьох
їхніх коліс. 13 Як же я слухав, що ці
колеса названо Ґельґель. Чотири ж
лиця в кожного з них: в одного лице
херувимське, лице в другого ж –
лице лева, третє лице – теляче, і
четверте лице – орлине. 15 І херувими піднялися. Це є животні, які
я побачив на ріці Ховар. 16 І коли
ішли херувими – ішли і їхні колеса, і
ці їх держалися. І коли херувими
піднімали крила, щоб піднятися з
землі, – і не поверталися їхні колеса,
і ті ж їх держалися. 17 І коли ті
стояли – і вони стояли, і коли ті
піднімалися вгору – і вони з ними
піднімалися вгору. Тому що ж дух
життя був у них. 18 Адже господня
слава вийшла з непокритої частини
дому і піднялася на херувимів, 19 і
херувими підняли крила, і піднялися
вгору херувими з землі переді мною.
Коли ті вийшли, і колеса їх держалися і при переддвер’ях брами
дому господнього, що напроти сходу, і слава ізраїльського Господа Бога була на них. 20 *Це є животні,
яких я побачив перед ізраїльським
Богом при ріці Ховар. І я пізнав, що
було чотири херувими. 21 Чотири
лиця – в одного, і чотири крила – в
одного, і подоба людської руки – під
їхніми крилами. 22 І подоба їхніх
лиць – і були ці лиця, які я побачив
при ріці Ховар, і їхній вид, і як
кожний ходив перед своїм лицем.

Глава 11
1 І підняв мене дух і повів мене
до брами господнього дому, що глядить до сходу. І ось перед переддвер’ям брами якихось двадцять і
п’ять мужів. І я побачив серед них

вищ. 1

вищ. 1

11,1

єре. 32
ниж. 36

Єзонію Єзекового і Фалтія Ванеєвого
– народних старшин. 2 І сказав Господь до мене: Людський сину! Це
мужі, які задумують безумне і чинять
раду у цьому місті, 3 кажучи: Чи не
наново тут збудували хати? Це є котел, а ви м’ясо. 4 Через це пророкуй
проти них, пророкуй, людський сину!
5 І впав на мене дух і сказав до мене,
кажучи: Це говорить Господь: Так
скажи ти ізраїльському домові: І ваші
задуми Я знаю. 6 Ви помножили мертвих у цьому місті і наповнили його
дороги побитими. 7 Через це так говорить Адонай Господь: Мерці, яких
ви вигубили серед нього, ті є м’ясо, а
воно є казаном. І Я вас виведу з-посеред нього. 8 Ви боїтеся меча і Я
наведу на вас меч, – говорить Адонай
Господь. 9 Я виведу вас з-посеред
нього, і видам вас в руки чужинців, і
зроблю у вас суд. 10 Мечем впадете
на ізраїльських горах. Судитиму вас і
пізнаєте, що Я – Господь! 11 Воно не
буде вам за казан, і ви не будете серед нього як м’ясо. На ізраїльських
горах судитиму вас. 12 І пізнаєте, що
Я – Господь! Адже ви не ходили за
моїми заповіддями і ви не виконали
моїх судів, але й судів довколішніх
країн ви не виконали. 13 І сталося,
що коли я це пророкував, Фалтій Ванеїв помер. І я впав ниць і закричав
великим голосом, кажучи: Горе мені!
Горе мені! Горе мені! Адонаю Господи! Ти даєш ізраїльський останок на
викінчення! 14 І було до мене господнє слово, що казало: 15 Людський
сину! Твої брати, і дім твого батька, і
чоловіки твоїх полонених, і ввесь ізраїльський дім викінчується, які, що
живуть в Єрусалимі, сказали собі самим: Далеко відійдіть від Господа.
Нам дана є земля в насліддя. 16 Через
це я сказав: Це говорить Адонай Господь: що відкину їх в країни і розсію
їх по всій землі; і буду їм на мале освячення в країнах, куди ввійдуть туди. 17 Через це я сказав: Це говорить
Адонай Господь: І візьму їх з країн, і
зберу з земель, куди Я їх розсіяв в
них. І дам Я їм ізраїльську землю. 18
І вони ввійдуть туди і викинуть з неї
всі гидоти і всі її беззаконня з неї. 19
*І дам їм інше серце, і дам їм новий
дух. І вирву камінне серце з їхнього
тіла, і дам їм тілесне серце, 20 щоб
ходили за моїми ділами, і берегли мої
заповіді, і їх виконували. І будуть
Мені за народ, і Я буду їм за Бога. 21
А яких серце ходить за гидотами і за
беззаконнями, їхні дороги покладу на
їхні голови, – говорить Адонай Господь. 22 І херувими підняли свої крила, і колеса їх держалися, слава ж ізраїльського Бога була на них, над ними. 23 І господня слава піднялася з-
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и^ ви'дњхъ среди иX і^езонїю [і^е^зекова]2, и^ фалтїю
ванеѓ^ва старњ'ишины лю'дъски” И$ реq г~ь къ
мнњ`, сн~е чл~чь, сїи мђжи помышля'ющїи сђя'я.
и^ совњтъ творя'щеи (-)3 въ градњ семъ гл~ющеи, не в новњ ли ся т^ђ съгради'ша до'мове.
се'и е^сть коноб#, а^ в^ы мя'са” Сего раd прор#цы на'
ня, прор#цы сн~е чл~чь. и^ паде на мнњ` дх~ъ, и^
рече къ мнњ` [гл~я]4. с^е гл~етъ г~ь, та'ко (рц^ы
т^ы до'мђ і^и^л~евђ)5, и^ мышленїа (ваша)6 а%зъ
вMњ. ё^мно'жисте мр~твьца [-]7 въ гра'дњ сеM, и^
наполни'сте пђти` е^го ја%звен#ныX” Того ради та'ко
гл~етъ [а^дона'и]8 г~ь, мр~твьца (-)9 ја%же и^зби'сте
среди е^го, тїи сђть мя'са, а^ сїи конобъ е^сть,
и^ васъ и^зведђ эT среды и^хъ” Меча ся бои^те,
н^о мечь наведђ на ваs гл~етъ [а^дона'и]10 г~ь. и^зведђ ва'съ эT среды` е^го и^ предамъ васъ въ рђци чю'ждихъ, и^ сътворю въ ваs сђдъ. мечемъ
падете на гора'хъ і^и^л~евахъ сђжDђ ваM и^ ё^вњсте
ја%ко а^зъ г~ь. т^о (не бђдеT вамъ)11 въ конобъ, и^
в^ы не бђдете по'средњ е^го мя'са” На горахъ
і^ил~еваX сђжђ ва'мъ, и^ ё^вњсте ја^ко а^зъ г~ь. [ја%ко
по за'повњдемъ моиM не ходи'сте и^ сђ'довъ
мои^хъ не сътвори'сте. н^о и^ сђдовъ ѓ%крsтныхъ
стра'нъ [не]12 сътвори'сте]13” И$ бы'сть внегда` прорицахъ с^и, (-)14 фалтїя ванеѓ^въ ё%мре. и^ падохъ
(ни'ць)15 и^ възопихъ гла'сомъ вели'комъ (гл~я)16,
го'ре мнњ лю'тњ мнњ` (лю'тњ мнњ`) [а^дона'ю]17 г~и,
на сконча'нїе т^ы тво'риши ѓ^ста'нокъ і^и^л~евъ” И$
бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` гл~я сн~е чл~чь, бра'тїа
твоа [и^ доM эTц~а твое^го]18, и^ мђжи плњн#никъ
твоиX, и^ весь до'мъ і^и^л~евъ скон#чева'ется. и^же реко'ша себњ` са'ми живђщеи въ і^ерsли'мњ, далече
ё^да'литеся эT г~а наM да'на е^сть земля` въ
прича'стїе. сего ради рекоX, с^е гл~етъ [а^дона'и]19
г~ь, ја%ко эTринђ я& въ страны`, и^ раз#сњю я& по
все'и зе'мли. и^ бђ'дђ и^мъ въ ѓ^сщ~е'нїе ма'ло въ
странахъ и^же внїидђт# та'мо” Сего ради
рњхъ, се^ гл~етъ [а^дона'и]20 г~ь. и^ прїимђ я& эT
стра'нъ, и^ съберђ (-)21 эT земль, и^дњже раз#сњяX
я& в ни'хъ, и дамъ и^мъ землю і^и^л~вђ и^ внїидђтъ та'мо и^ эTве'ргђтъ вс^я съгнђшенїя
эT нея`, и^ вс^я безако'нїа ея` с не'я. *и^ дамъ иM
срDце и%но, и^ дх~ъ но'въ да'мъ иM. і^ и^стор#гнђ
(ка'менное срDце)22 эT плотїи и^хъ, и^ дамъ иM
срDце пло'тяно. ја%коже по дњ'ломъ мои^мъ да
хо'дятъ, и^ заповњ'ди моя` да съхранятъ и^
сътворя'тъ я&. и^ бђдTђ м^и въ лю'ди, и^ а'зъ
(иM бђдђ)23 въ б~ъ” а^ и'хже срDце по съгнђшенї
ихъ и^ по безаконїихъ (хо'дитъ)24, пђти тњх#
на главњ и^хъ (положђ)25, гл~етъ [а^донаи]26 г~ь.
и^ въздвиго'ша херови'ми кры'ла своя`, и^ колеса`
дръжа'хђся и^хъ. (-)27 сла'ва (же) б~а і^и^л~ева б^њ
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на нихъ свы'ше и^хъ” И$ възыиде сла'ва гн~я эT
среды гра'да, и^ ста` на' горњ ја^же бњше проти'вђ
гра'дђ (на востокъ)” И$ [дх~ъ взя` м^я]28, и^ принесе м^я на' землю хаlдњ'искђ въ плњн#ники, въ
видњнїи дх~омъ бж~їимъ” (И$ възыидо'хъ эT видњнїя е^же видXњ.) и^ гл~ахъ къ плњн#никомъ
вс^я словеса` гн~я, ја%же сказа` мн^њ”

Глvа, в~і”

ниQ з~і
и~ л~в

бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` гл~я сн~е чл~чь,
средњ [до'мђ гнњваю^ща]1 т^ы живеши. и^же и%мђтъ ѓ%чи на видњнїе, и^ не ви'дятъ. и^ ё'ши и^мTђ на слы'шанїе, и^ не
слы'шатъ. зане до'мъ гнњ'ваяй е^сть. И$ ты (же)
сн~е чл~чь, сътвори себњ` сосђды плњн#нически. [и^
плњненъ бђ'деши]2 дн~їю предъ ни'ми, и^ преселе'нъ бђ'деши эT мњста твое^го, на мњ'сто
дрђго'е преD ними ја%ко да ви'дятъ. зане` доM
гнњ'ваяй е^сть” І$ и^знесеши сосђды своя`, [ја%ко]3
сосђдъ плњн#ническїи дн~їю преD ѓ^чима и#хъ. (-)4
ты' (же) и^зыидеши вечеr [преD ни'ми]5, ја%коже
хо'дит# плњн#никъ. [-]6 прокопа'и себњ` въ стњнњ, і^ и^зы'идеши сквоѕњ ню преD ними. на ра'мњ
(свои) во'змеши, и^ покровенъ и^зыидеши. лице свое
покры'еши и^ не ви'диши земля`. понеже ди'въ
(т^я дахъ)7 до'мђ і^и^л~евђ” И$ сътвориX та'ко все
е^ли'ко м^и заповњда [г~ь]8. и^ [сосђды]9 и^знесохъ
ја%ко сосђды плњн#нича дн~їю. и^ вечерь прокопаX себњ` стњнђ [рђкою]10, и^ ѓ^та'и и^зыидох#, (и^) на
ра'мњ взяX преD ними” И$ бы'сть сло'во гн~е къ
мнњ` [-]11 гл~я, сн~е чл~чь, не рњхъ л^и к тебњ доM
і^и^л~евъ [-]12 гнњ'ваяй е^сть, что (же) т^ы тво'риши. рцы` к нимъ, с^е гл~етъ г~ь (б~ъ) кня'ѕю и^
старњ'ишинамъ і^ерsли'млеM, и^ всемђ до'мђ і^и^л~евђ
и^же сђть средњ и^хъ. рц^ы, ја%коже аZ чюдеса' творю` [-]13 ја^коже (и^) сътворихъ. си'це и^мъ бђдеT
въ преселенїи, и въ плњненїи и^зы'идђтъ. и^
кня'ѕь средњ и^хъ на ра'мђ въздви'гнется. и^
ѓ^таи и^зы'идет# стњнђ [-]14 прокопа'етъ ја%коже
е^мђ и^злZњти сквоѕњ ню`. лице свое покры'етъ ја%коже
не ви'дњти е^го ѓ^чеси, и^ тои (же) земли не ё%зритъ. *и^ прострђ мрежю свою` на'нь, і^ и^мется
въ ѓ^деrжа'нїи мое^мъ. и^ въведђ и& бъ вављ=лоn на'
землю хал#дњ'искђ, и^ (не ё'зриT ея`)15 н^о тђ`
сконча'ется. и^ вс^я и^же ѓ%крsт# е^го помо'щники
е^го, и^ вс^я поDе%млющая е^го рас#сњ'ю по всњмъ
вњтроM, и ме'чь пролью въ слDњ и^хъ. и^ ё^вњдяT
ја%ко а^зъ г~ь, е^гда` расыплю я& въ странахъ, и^
рас#сњю я& по земля'мъ. и^ ѓ^ста'влю [себњ`]16 мђжа в число` эT меча и^ эT гла'да и^ эT смр~ти,
ја%коy да и^сповњдятъ вс^я безако'нїя и^хъ въ
странахъ, и^дњже въшли бђ'дђтъ та'мо. и^ ё^1289

посеред міста і стала на горі, що
була напроти міста, до сходу. 24 І
дух мене взяв і приніс мене на халдейську землю до полонених в видінні божим духом. І я вийшов з
видіння, яке я побачив, 25 і я полоненим сказав всі господні слова,
які Він мені сказав.

Глава 12
1 І було до мене господнє слово,
кажучи: 2 Людський сину! Ти живеш серед дому, що гнівить, які мають очі, щоб бачити, і не бачать, і
мають вуха, щоб чути, і не чують,
тому що є домом, що гнівить. 3 І ти
ж, людський сину, зроби собі посуд
полону. І будеш полоненим в дні перед ними, і будеш переселеним з
твого місця на інше місце перед ними, щоб побачили, тому що є домом,
що гнівить. 4 І винесеш свій посуд,
наче посуд полону, в дні перед
їхніми очими. Ти ж вийдеш ввечері
перед ними, так як ходить полонений. 5 Пробий собі діру в стіні, і
вийдеш через неї. 6 Перед ними
візьмеш на своєму рамені. І вийдеш
схованим, закриєш твоє лице і не
побачиш землю, тому що Я тебе дав
як знак ізраїльському домові. 7 І я
зробив все так, як мені заповів Господь. І я виніс посуд, як посуд полону, в дні і ввечері я собі пробив
стіну рукою і потайки вийшов, і на
рамені взяв я перед ними. 8 І було
до мене господнє слово, що казало:
9 Людський сину! Чи не сказав я до
тебе: Дім ізраїльський є тим, що
гнівить? Що ж ти чиниш? 10 Скажи
до них: Так говорить Господь Бог
князеві, і єрусалимським старшинам, і усьому ізраїльському домові,
які є серед них. 11 Скажи, що Я
чиню чуда, так як Я і зробив, так їм
буде в переселенні. І підуть в полон,
12 і князя серед них нестимуть на
раменах. І він потайки вийде, проб’є
мур, щоб йому вилізти крізь нього.
Він сховає своє лице, щоб його не
побачили очима, і він землю не
побачить. 13 *І Я простягну на нього свою сіть, і він буде схоплений у
моїй засідці, і поведу його до
Вавилону, на халдейську землю. І не
побачить її, але там скінчиться. 14 І
всіх його помічників, що довкруги
нього, і всіх, що його піднімають,
розсію по всіх вітрах і вилию вслід
за ними меч. 15 І пізнають, що Я –
Господь, коли розсію їх між країнами і розсію їх по землях! 16 І залишу собі мужів за числом від меча,
і від голоду, і від смерті, щоб всі
визнали їхні без законня в країнах,
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куди ввійдуть, туди. І пізнають, що Я
– Господь! 17 І було до мене господне слово, що казало: 18 Людський
сину! Їстимеш свій хліб з недостатністю і питимеш свою воду з мукою і
скорботою! 19 І скажеш до народу
землі: Це говорить Адонай Господь
тим, що живуть в Єрусалимі, в ізраїльській землі: Їхні хліби їстимуть
з недостатністю і їхню воду питимуть з погубою, щоб згинула земля з
її повнотою, бо в безбожності всі, що
в ньому живуть. 20 І їхні поселені
міста опустіють, і їхня земля буде на
погибель. І пізнаєте, що Я – Господь!
21 І було до мене господнє слово, що
казало: 22 Людський сину! Яка це
вам притча на ізраїльській землі, яка
каже, що на довгі дні пропало всяке
видіння? 23 Через це скажи до них:
Це говорить Адонай Господь: Оберни ту притчу. І більше не скаже ту
притчу ізраїльський дім. І скажи до
них: Наблизилися дні і слово всякого
видіння! 24 Бо ж не буде більше
всякого фальшивого і чародійного
видіння серед ізраїльських синів, 25
тому що Я, Господь, скажу мої слова і
зроблю, і не продовжу у ваших днях,
доме, що гнівить. Скажу слово і зроблю, – говорить Адонай Господь. 26 І
було господнє слово до мене, кажучи: 27 Людський сину! Це ізраїльський дім тих, що говорять: Видіння,
яке цей побачив, – на численні дні. І
він пророкує на довгі часи. 28 Через
це скажи до них: Це говорить Господь Бог: Більше не розтягнеться всяке моє слово. Слово, яке Я скажу,
сповниться, – говорить Господь.

Глава 13

ниж. 14

1 І було господнє слово до мене,
кажучи: 2 Людський сину! Пророкуй
проти пророків, що пророкують! І заговориш до пророків, що пророкують
від їхнього серця. Пророкуй, і скажеш до них: Послухайте господнє
слово! 3 Це говорить Адонай Господь: *Горе тим, що пророкують від
свого серця, що пророкують вслід за
своїм духом, а зовсім не знають, 4 що
так, як лисиці в пустині, так були
твої пророки, Ізраїлю! 5 Не стали в
скріпленні і не поставилися стіною за
ізраїльський дім ані не протиставилися в бою в господньому дні, 6 бачачи
брехню і чародіїв, що марне говорять, – говорить Господь, – Я ж, Господь, їх не послав. І почали піднімати
слово. 7 Отже, чи не брехливе видіння ви побачили і висказали марні чарування? І говорите, мовлячи: Господь! Господь! Я ж не говорив. 8 Через це скажи: Це говорить Адонай
Господь: Тому що це брехливі слова і
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вњ'дятъ ја%ко а^зъ г~ь” И$ бы'сть сло'во гн~е къ
мнњ` гл~я, сн~е чл~чь, хлњбъ сво'и с недостат#комъ и^зъја^си, и^ во'дђ (свою`) съ страда'нїем# и^
скорбїю и^спїеши. и^ рече'ши къ лю'деM земля`, с^е
гл~етъ [а^дона'и]17 г~ь. живђщим# въ і^ерsли'мњ на'
земли і^и^л~евњ, хлњ'бы и^хъ с недостаткомъ
и^зъја^дя'тъ, и^ водђ и^хъ с па'гђбою и^спїютъ.
ја%коy да погибнетъ земля` с ко'нцемъ свои^мъ,
в нечестїи б^о вси` живђщеи в не'и. и^ гра'ди иX
вселе'нїи ѓ^пђстњ'ютъ, и^ земля [и^хъ]18 въ
поги'бель бђ'детъ. и^ ё^вњсте ја%ко а^зъ г~ь” И$
бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` гл~я сн~е чл~чь, ка'я
[притча с^и ва'мъ]19 на' земли і^и^л~евњ, гл~ющиM,
ја^ко дол#зи дн~и поги'бе [вс^е]20 видњнїе. сего ра'ди
рц^ы к ни'мъ, с^е гл~етъ [а^дона'и]21 г~ь. да ѓ^брати'ши притчю т^ђ, и^ потоM не рекђтъ приTча
тоя` до'мъ і^и^л~вь. и^ гл~и к ни'мъ, приближи'шася дн~їе и^ сло'во всего видњнїя. зане
же не бђдетъ къ семђ вся'ко видњнїе ло'жно,
и^ вол#хвђя (-)22 средњ сн~овъ і^и^л~евыхъ. ја%ко азъ
г~ь съгл~ю словеса' моя` [-]23 и^ сътворю`. и^ не
продол#жђ (-)24 въ' дн~и ва'ша до'ме съгнњваяи,
съгл~ю сло'во и^ сътворю, гл~етъ [а^дона'и]25 г~ь” И$
бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` гл~я, сн~е чл~чь, с^е
до'мъ і^и^л~евъ (гл~ющихъ)26. видњнїе е^же сеи
ви'дњ на дн~и мно'ги, и^ на ча'сы дол#ги прорица'етъ” Сего ра'ди рц^ы к нимъ, с^е гл~етъ г~ь
(б~ъ). не продолжи'тся к семђ` (вся'къ гл~ъ)27
мо'и, (сло'во) е^же възъгл~ю (и^спо'лнится)28,
гл~етъ г~ь”

Глvа, г~і”
бы'сть слово гн~е къ мн^њ гл~я, сн~е чл~чь,
прорцы` на пррoки (-)1 [прорица'ющаяся, и^
речеши пррoкомъ прорица'ю^щимся эT срDца
и^хъ]2, (-)3 прор#цы. и^ речеши к нимъ”
Слы'шите сло'во гн~е, с^е гл~етъ [а^дона'и]4 г~ь.
*лю'тњ прорица'ющимъ эT срDца свое^го, [(прорица'ющимъ)5 въ слDњ дђха свое^го]6, а^ эTню'дъ не
вњдящемъ. ја%ко лиси'ца в пђсты'ни, та'ко
пррoцы твои` бы'ша і^и^л~ю. не ста'ша на твердњли, ни поста'вишаs стњно'ю за домъ і^и~лвъ, ни
съпроти'вишаs [въ бою]7 (-)8 въ дн~ь гн~ь. ви'дяще ло'жная, [и^]9 въл#хвђ'ющеи сђя'я гл~ющеи, гл~етъ г~ь. (-)10 [а^з]11 (же) г~ь нњсмь (ихъ
посла'лъ)12, и^ начаша въставля'ти сло'во” не
ло'жное л^и ё^бо видњнїе ви'дњсте, и^ въл#хвова'нїя сђ'яя рекосте, [и^ гл~ете (рекђще)13, г~ь,
(г~ь). (-)14 а^з (же) нњсмь гл~алъ]15” Сего ради
рцы`, с^е гл~етъ [а^дона'и]16 г~ь” понеже словеса` (-)17
лжа` сђть, и^ бъл#хвова'нїя ваша сђ'я. того
1290
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ра'ди с^е азъ на вы гл~етъ [а^^дона'и]18 г~ь. и^
прострђ рђкђ свою на пррoки ви'дящая лжђ`, и^
эTвњщава'ющая сђяя. въ наказа'нїе людїи
мои^хъ не бђдђтъ, и^ въ писа'нїи домђ і^и^лева
не в#пи'шђтся, и^ въ зе'млю і^и^л~евђ не внидђтъ. и^ ё^вњдятъ ја%ко а^зъ [а^дона'и]19 г~ь.
имже [прельсти'ша лю'ди моя]20, гл~ще ми'ръ
ми'ръ, и^ не бя'ше ми'ра. (-)21 сїи (же) съгражDа'ютъ стњнђ`, а^ ѓ^ни пома'заютъ ю&, [а^ще]22 ся
паде'тъ. гл~и къ помаза'ющимъ, паде'тся. и^
бђдђтъ тђча потопля'ющи, и^ дамъ ка'менїе
стрњльное въ свђзы и^хъ и^ падђтся, и^
вњтръ възъдви'жђщь (-)23 разме'щеT, (и^ рас#сядеTся) и^ (-)24 падется стњна. и^ не рекђтъ
л^и к ва'мъ, где` е^сть помазанїе ва'ше е^же
пома'засте” Того ради с^е гл~еT [а^дона'и]25 г~ь. и^
навергђ бђрю разоря'ю^щђ съ ја%ростїю, и^ тђча
потопля'ю^щи гнњвомъ мои^мъ бђдетъ, и^
каменїе стрњльное (навергђ ја%ростїю)26 въ
сконча'нїе. и^ ра'скопа'ю стњнђ ю'же пома'засте,
[и^]27 паде'тся. и^ положђ ю& на земли`, и^ эTкры'ется ѓ^снова'нїе ея и^ падется, и^ сконча'ется
съ ѓ^бличе'нїемъ. и^ позна'ете ја%ко аZ г~ь. и^ скон#ча'ю ја%рость свою до стњны` и^ до помазающихъ ю& (-)28. и^ реко'хъ к ваM нњсть стњны,
ни помазаю^щиX ея`. пррoцы і^и^л~евы прорица'ющеися
къ і^ерsлимђ, и^ ви'дящеи (миръ е^го)29” и^ ми'ра не
бђдеT, гл~етъ [а^дона'и]30 г~ь” И$ ты сн~е чл~чь,
ё^тверди` лице` свое на дщери людїи свои^хъ, на
прорица'ющаяся эT срDца свое^го. и^ прорцы` до
нихъ, и^ речеши. с^е гл~етъ [а^дона'и]31 г~ь. го'ре
с#шева'ющимъ въз#гла'вїицA поD всякїи ло'коть
рђки`, (-)32 сътворяю^щимъ покри'вала наD вся
главы` всего телеси`, ја%коже разврати'ти дш~а.
дш~а разврати'ша людїи моиX, и^ дш~а потваря'хђ. и^ ѓ^сквернавля'хђ мя к лю'демъ мои^мъ,
горьсти ради ја^ч#ме'нны и^ ё^крђха ради хлњба,
ја^ко и^зби'ти дш~а и'мже не бњ` лњпо ё^мрњти. и^
ѓ^живи'ти дш~а, и^мже не бњ лњпо жи'ти.
л#жђще лю'демъ [мои^мъ]33, послђшающимъ л#жи`
(-)34” Сего раd се гл~етъ г~ь, с^е а^зъ на воз#гла'вїя
ва'ша, и^миже в^ы раз#враща'ете (дш~а тамо)35. и^
эTвръгђ я& эT мы'шць ва'шихъ, і^ и^спђщђ дш~а
ја%же вы развраща'сте` [-]36 на расыпанїе. и^ растерза'ю въз#гла'вїя ва'ша, и эTи^мђ лю'ди моя эT
рђки вашея, и^ ксемђ не бђдђтъ в рђкђ вашею
на раZвраще'нїе. и^ позна'ете ја%ко а^зъ г~ь. понеже
развраща'сте срDца (пра'ведныX)37 [в непра'вдђ]38, а^
а'зъ не развраща'хъ (иX)39. и^ ё^крњпля'сте рђци
безако'нникђ, эTнюдъ не эTврати'тися эT пђти`
е^го зла'го, и^ живђ бы'ти е^мђ. сего ради (не
ё'зрите лжа`)40, и^ вол#хвова'нїа ксемђ не имате
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ваші марні чародійства, через це ось Я
проти вас! Говорить Адонай Господь:
9 І простягну свою руку проти пророків, що бачать брехню і виголошують марне. В напоумленні мого народу не будуть ані не будуть записані
в писанні ізраїльського дому, і до
ізраїльської землі не ввійдуть. І пізнають, що Я – Адонай Господь! 10
Тому що вони обманули мій народ,
кажучи: Мир! Мир! І не було миру. Ці
же будують стіну, а вони її мажуть.
Чи вона не впаде? 11 Говори до тих,
що тинькують: Впаде! І буде дощ, що
топить, і дам каміння, яким стріляють
на їхні злуки, – і впадуть; і вітер, що
піднімає, він розкине, і вона розпадеться, 12 і стіна впаде. І чи не
скажуть до вас: Де є ваш тиньк, яким
ви тинькували? 13 Через це говорить
Адонай Господь це: І нашлю нищівну
бурю з люттю, і буде дощ, що топить
моїм гнівом, і каміння, яким стріляється. Закину з люттю на викінчення 14 і розіб’ю стіну, яку ви обтинькували. І вона впаде. І скину її на
землю, і відкриється її основа. І вона
впаде і буде викінчена з картаннями. І
пізнаєте, що Я – Господь! 15 І
завершу мій гнів на стіні і на тих, що
її тинькують. І Я сказав до вас: Немає
стіни ані тих, що її тинькують, 16 ізраїльських пророків, які пророкують
для Єрусалиму і які бачать його мир. І
миру не буде, – говорить Адонай
Господь. 17 І ти, людський сину, скріпи своє лице проти дочок свого
народу, проти тих, що пророкують від
свого серця, і пророкуй до них! 18 І
скажеш: Це говорить Адонай Господь:
Горе тим, що шиють подушки під
всякий лікоть руки, що роблять покриття на всяку голову всякого тіла,
щоб звести душі. Вони звели душі
мого народу і душі приготовляли. 19 І
обезчестили Мене перед моїм народом задля пригорщі ячменю і задля
скибки хліба, щоб вигубити душі,
яким не належалося вмерти, і дати
життя душам, яким не належалося
жити, брешучи моєму народові, що
слухав брехню. 20 Через це говорить
Господь це: Ось Я проти ваших подушок, на яких ви зводите там душі. І
відкину їх від ваших рамен, і випущу
душі, які ви зводите на розсіяння. 21 І
розірву ваші накидки, і відберу мій
народ з вашої руки. І більше не будуть
у ваших руках на зведення. І пізнаєте,
що Я – Господь! 22 Тому що ви зводили серця праведних на неправедність, а Я їх не зводив, і ви
скріплювали руки беззаконника, щоб
зовсім не відвернутися йому від його
поганої дороги і йому лишатися живим. 23 Через це не побачите обмани і
більше не будете чародіяти чародій-
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ства. Я спасу мій народ з ваших рук. І
пізнаєте, що Я – Господь!

Глава 14

вищ. 13

вищ. 4
і 5

1 І прийшли до мене мужі з ізраїльських старців і сіли переді мною. 2
І було Господнє слово до мене, кажучи: 3 Людський сину! Ці чоловіки поклали їхні задуми на свої серця і муку їхніх неправд поставили перед
своїм лицем. Чи відповім їм? 4 Через
це говори до них, і скажеш їм: Так
говорить Адонай Господь: Людина,
людина з ізраїльського дому, яка лиш
покладе свої задуми на своє серце і
поставить муку своєї неправедності
перед своїм лицем, і прийде до пророка, щоб запитати його про мене, Я,
Господь, йому відповім в тому, яким
є його розум. 5 Щоб він не звів ізраїльський дім за їхніми серцями відчуженими від мене в їхніх задумах. 6
Через це скажи ізраїльському домові:
Це говорить Господь Бог: Поверніться і відверніться від ваших починів і
від всіх ваших неправд відверніть ваші лиця. 7 Тому що людина з ізраїльського дому і з новоприбулих до Ізраїля, хто лиш віддалиться від Мене,
і поставить свої почини на своє серце,
і поставить муку своєї неправедності
перед своїм лицем, і прийде до пророка, щоб запитати його про Мене. Я,
Господь, відповім йому в тому і чим
держиться, 8 і скріплю моє лице проти того чоловіка, і поставлю його на
вигублення і на знищення, і викину
його з-посеред мого народу. І пізнаєте, що Я – Господь! 9 *І пророк,
якщо буде зведений і скаже слово: Я
– Господь обманув того пророка. І
простягну мою руку проти нього, і
знищу його з-посеред Ізраїля. 10 І
вони одержать свою неправедність за
неправедністю того, що питає, такою
ж буде неправедність пророка. 11
Так, щоб більше ізраїльський дім не
був зведеним від мене і щоб більше
не осквернялися в усіх їхніх містах. І
будуть Мені за народ, а Я буду їм за
Бога, – говорить Адонай Господь. 12
І було господнє слово до мене, кажучи: 13 Людський сину! Якщо країна
згрішить проти Мене, щоб упасти
гріхом, і простягну свою руку проти
неї, *і знищу скріплення хліба, і пошлю на неї голод, і заберу з неї людей і
скотину. 14 І якщо серед неї будуть
ці три чоловіки: Ной, Даниїл і Йов, ті
в їхній праведності спасуться, – говорить Адонай Господь. 15 І якщо наведу поганих звірів на землю і мучитиму її, і буде на знищення, і не буде
того, хто проходить крізь неї від лиця
звірів, 16 і є ці три чоловіки серед неї
– живу Я, – говорить Адонай Господь.
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вол#хвова'ти. (-)41 и^зба'влю лю'ди моя эT рђкъ
вашихъ, и^ ё^вњсте јако а^зъ г~ь”

Глvа, д~і”
прїидоша къ мн^њ мђжи эT ста'рець і^и^л~евъ, и^ сњдо'шA предо (мною)1” И$ бы'сть
слово гн~е къ мн^њ гл~я, сн~е чл~чь мђжи
сїи положи'ша ра'зђмы своя на срDцахъ
свои^хъ, и^ мђче'нїе непра'вдъ ихъ поставиша
преD лицемъ свои^мъ, а^ще эTвњща'ю и^мъ” сего
ра'ди гл~и к нимъ, и^ речеши и^м#” Се` гл~етъ
[а^дона'и]2 г~ь, чл~къ, чл~къ эT домђ і^и^л~ева, и^же
а^ще поло'житъ ра'зђмы своя въ срDцы свое^мъ, и^
мђче'нїе непра'вды своея ё^чи'нитъ прDе лицемъ
свои^мъ. и^ прїидеT къ прoркђ [въпроси'ти е^го ѓ^
мн^њ]3. а^зъ г~ь эTвњща'ю е^мђ в немъ, и^миже
держиTся разђмъ е^го. ја%коже да не ё^клонитъ
до'мђ і^и^л~ева по срDцемъ и^хъ, ё^даленыхъ эT
мене помышле'нїемъ и^хъ” Сего ради рцы` домђ
і^и^л~евђ, с^е гл~ет# г~ь [б~ъ]4. ѓ^брати'теся и^
эTврьзи'теся эT хђдо'жествъ ва'шихъ, и^ эT
всњхъ неправдъ ва'шиXX [-]5 эTврати'те лица` ваша. зане` чл~къ [-]6 эT до'мђ і^и~лва и^ эT новоприше'дшиX къ і^и^л~еви” и^же а^ще ё^дали'тся эT
мене, и^ поло'жиT ра'зђмы своя на срDцы свое^мъ, и^
мђче'нїе непра'вды своея ё^чи'нитъ преD лицемъ
свои^мъ. и^ прїидетъ л^и къ пррoкђ ја^коy въпроси'ти е^го ѓ^ мн^њ. а^зъ г~ь эTвњща'ю е^мђ (в
немъ, (і^) иMже держи'тся)7, и^ ё^твержђ лице мое
на чл~ка того. и^ положђ и& въ и^зги'бель и^ в# потребле'нїе, і^ и^звергђ и& эT среды людїи мои^хъ.
и^ ё^вњсте ја%ко а^зъ г~ь. *и пррoкъ а^ще прельстиTся, и^ съгл~етъ [слово]8. а^зъ г~ь прельстиX
пррoка того. и^ прострђ рђкђ свою на'нь, и^
потреблю и& эT среды (-)9 і^и^л~евы. и^ прїимђтъ
непра'вдђ свою, по непра'вдњ въпраша'ющаго.
[такоже бђдетъ непра'вда пррoка]10, ја%коже да
ся не прельщаеT ктомђ до'мъ і^и^л~евъ эT мене`,
и да не ѓ^сквернавля'ются ктомђ въ всXњ (градехъ)11 иX. и^ бђдђтъ м^и в лю'ди, а^ а^зъ бђдђ
и^мъ въ б~ъ, гл~етъ [а^дона'и]12 г~ь” И$ бы'сть
слово гн~е къ мн^њ гл~я, сн~е чл~чь, страна` а^ще
съгрњшитъ м^и ја%ко па'стися грњхомъ и^
прострђ рђкђ свою на ню`. *и^ сътрђ
[-]13
ё^тверже'нїе хлњбное, и^ пђщђ на ню` глаD, и^
възмђ с нея чл~ки и^ скотъ. и^ а^ще бђдђтъ
(сїи трїе мђжи)14 среди ея`, но'е, дани'лъ, і^
и'ѓвъ, тїи въ пра'вдњ свое'и сп~сђтся, гл~етъ
[а^дона'и]15 г~ь. а^ще и^ звњри злы'и напђщђ` на'
землю и^ ё^мђчђ ю&, и^ бђдеT въ па'гђбђ, и^ не
бђдеT проходя'щаго [сквозњ ню`]16 эT лица`
звњрина. и^ сђть трїе (сїи мђжи)17 среди ея`.
1292
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жи'въ а^зъ гл~етъ [а^дона'и]18 г~ь. ни сн~ове ни
дще'ри (иX) сп~сђтся, н^о тїи сами сп~сђтся. а^
земля` въ потребле'нїе (и^ в сњчь) бђдеT. а^ще (-)19
(наведђ на тђ зе'млю ме'чь)20 и^ гл~ю мечю, проиди` зе'млю и^ възми` с нея чл~къ и^ скотъ. а^
три мђжи сїи бђдђтъ л^и среди ея`. живђ а^зъ
гл~етъ [а^дона'и]21 г~ь, не и^зба'вятъ ни сн~овъ ни
дще'ръ [свои^хъ]22, (н^о) тїи сами сп~сђтся. а^ще
л^и и^ смр~ть пђщђ` на' землю [-]23, и^ разлїю ја%рость свою на ню` въ кро'вњ, ја%коже потреби'ти с
нея чл~ки и^ скоти. а^ но'е, и^ данїилъ, і^ и'ѓвъ,
бђдђтъ л^и посредњ ея, живђ а^зъ гл~етъ [а^дона'и]24 г~ь, ни сн~ове ни дще'ри не ѓ^станTђ (иM)”
тїи (же) въ пра'вдњ свое'и (сп~сђтся, і^) и^зба'вятъ дш~а своя” Се^ гл~етъ [а^дона'и]25 г~ь, а^ще
же и^ четыри м#сти` (-)26 (пђщђ` на і^ерsлима, мечь,
гла'дъ, звњри злы`, смр~ть)27, ја%ко потребити (-)28
члки и ско'ты. (-)29 се (же) ѓста'влени в неM
сп~сенїи эT него, сїи и^зведђтъ сн~ы и^ дще'ри. с^е
[тїи]30 и^сходятъ к# ва'мъ и^ ёзрите пђти` и^хъ, и^
хђдожества и^хъ. и^ (пока'ются)31 ѓ^ ѕло'бахъ,
ја%же наведо'хъ на і^ерsлимъ, вся` ѕлобы ја%же наведо'хъ на'нь. и^ ё^тњшатъ васъ и^мже ё'зрите
пђти` иX, и^ хђдожества и^хъ. и^ разђмњ'ете ја%ко
не въсђе е^смь сътвори'лъ все` е^ли'ко сътворихъ в
неM, гл~етъ [а^дона'и]32 г~ь”

Глvа, е~і”
бы'сть слово гн~е къ мн^њ гл~я [-]1 сн~е
чл~чь, чт^о ё^бо древо ло'зное эT всњхъ древесъ ло'зныхъ, ја%же сђть въ древесњхъ дђбра'вныхъ. а^ще възмђтъ эT нихъ древо,
ја^коже сътвори'ти дњло. (и^) а'ще възмђтъ (-)2
ко'лъ, ја%коже ѓ^бњсити на немъ (-)3 съсђдъ. ра'звњ
е^же ѓ^гневи дасться въ потребле'нїе, лњтномђ
ё^чище'нїю е^го. потребля'етъ ѓ'гнь, и^ скоnчава'ется
до конца`, е^да потре'бно бђдетъ на дњло. и^ е^ще
цњлђ'емђ сђщђ не бђдетъ на дњло. ко'ль па'че
а^ще ѓ'гнь е& попали'тъ до конца`, а^ще бђдетъ на
дњло потомъ” Сего раd [-]4 сице гл~етъ г~ь (б~ъ),
ја%коже лоза` виноградная въ древњ дђбра'внеM, тђ
(же) да'хъ (на потребле'нїе ѓ^гневи)5. такоy дамъ
живђщая въ і^ерsлі'мњ, и^ дам# лице мое на ня.
эT ѓ^гня и^зы'идђтъ и^ ѓ'гнь (поя'сть я&)6. и^
ё^вњдятъ ја%ко а^зъ г~ь. е^д^а ё^твержђ лице свое
на' ня, и^ дамъ землю в# пагђбђ, зане' (же)
в#падо'ша въ грњхъ, гл~етъ [а^дона'и]7 г~ь”

Глvа, ѕ~і”

Ані їхні сини, ані дочки не спасуться, але самі ті спасуться, а земля
буде на знищення і на вирізання. 17
Якщо наведу меч на ту землю і
скажу мечеві: Пройди землю і забери з неї людину і скотину, 18 а ці
три чоловіки будуть серед неї – живу Я, – говорить Адонай Господь.
Не спасуть ані своїх синів, ані дочок, але вони самі спасуться. 19 Якщо ж і пошлю смерть на землю і вилию на неї свою лють в крові, щоб
вигубити з неї людей і скотину, 20 а
Ной, і Даниїл, і Йов будуть серед неї
– живу Я, – говорить Адонай
Господь. Ані сини, ані дочки їм не
залишаться, ті ж у своїй праведності
спасуться і спасуть свої душі. 21 Так
говорить Адонай Господь: Якщо ж і
випущу чотири помсти проти Єрусалиму: меч, голод, злих звірів,
смерть, щоб вигубити людей і скотину. 22 Ось позосталі в ній, що з
неї спаслися, ці виведуть синів і
дочок, ось ті виходять до вас. І
побачите їхні дороги і їхні почини, і
вони покаються за злоби, які Я навів
на Єрусалим, усі злоби, які Я на нього навів. 23 І потішать вас, тому що
побачите їхні дороги і їхні почини. І
пізнаєте, що Я не марно зробив все,
що Я зробив в ньому, – говорить
Адонай Господь.

Глава 15
1 І було до мене господнє слово,
що казало: 2 Людський сину! Чим,
отже, є дерево лози з усіх дерев лози, що є між деревами лісу? 3 Чи з
нього візьмуть дерево, щоб зробити
діло? І чи візьмуть кілок, щоб повісити на ньому посуд? 4 Хіба що вогневі дасться на знищення, його
щорічне чищення вигублює вогонь, і
зовсім пропаде. Чи буде корисним
на діло? 5 І ще як є цілим, не буде на
діло. Наскільки більше, якщо вогонь
його зовсім спалить, чи потім буде
на діло? 6 Через це так говорить
Господь Бог: Так як виноградна лоза
між деревами лісу, її ж Я дав на
знищення вогнем, так дам Я тих, що
живуть в Єрусалимі. 7 І Я дам моє
лице проти них. Вони вийдуть з
вогню – і вогонь їх пожере. І пізнають, що Я – Господь, коли скріплю
проти них своє лице 8 і дам землю
на знищення, тому що впали у гріх,
– говорить Адонай Господь.

Глава 16

бы'сть слово гн~е къ мн^њ гл~я сн~е чл~чь,
съвњсти і^ерsли'мђ безако'нїя е^го, и^ речеши” Се` гл~етъ [а^дона'и]1 г~ь і^ерsли'мђ, корень твои и^ бы'тїе твое эT земля` хана1293

1 І господнє слово було до мене,
кажучи: 2 Людський сину! Сповісти
Єрусалимові його беззаконня! 3 І
скажеш: Це говорить Адонай Господь Єрусалимові: Твій корінь і твоє
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буття з ханаанської землі, твій батько
амморей і твоя матір хеттейка. 4 І
твоє народження в тому дні, в якому
ти народилася, Тобі не зав’язали пупок, і тебе водою не помили на спасіння, ані ти не була посолена сіллю,
ані не була повита пеленками, 5 і тебе не пощадило моє око, щоб тобі зробити одне з цього всього, щоб боліти
трохи за тебе. І ти була відкинута на
лице поля лукавством твоєї душі в
дні, в якому ти народилася. 6 І Я прийшов повз тебе і побачив тебе змішаною в твоїй крові. І сказав тобі, коли
ти була у твоїй крові: Будь живою. І
Я, по правді, тобі сказав: Будь живою
в твоїй крові, 7 множся чисто. Я тебе
дав, так як схід сонця. І ти помножилася і звеличилася, і ввійшла до містміст. Твої груди виросли, і твоє волосся засяяло, ти ж ж була нага і без
краси. 8 І Я пройшов повз тебе і побачив тебе. І ось твій час, наче час
нищівних. І Я простягнув свої крила
над тобою і покрив твій сором, і поклявся тобі, і ввійшов в завіт з тобою,
– говорить Адонай Господь, – і ти
стала моєю. 9 І Я помив тебе водою.
І обмив твою кров з тебе, і помазав
тебе олією, 10 і зодягнув тебе різнобарвним платтям, і обув тебе в
кармазин, і підперезав тебе синім полотном, і поклав Я на тебе трихаптон, 11 і прикрасив тебе прикрасою, і
поклав обручки на твої руки і намисто на твою шию, 12 і дав кульчик
у твої ніздрі і кульчики у твої вуха, і
дав вінець хвали на твою голову. 13 І
ти була прикрашена золотом і сріблом, і твоя одіж багряна і трипхаптова – різнобарвна. Ти їла пшеничні
крупи, і мед, і олію і стала дуже-дуже
гарною. 14 І ти вийшла на царювання, твоє ім’я вийшло в країни в
твоїй красі, тому що ти була досконала красою, яку Я на тебе поклав,
– говорить Адонай Господь. 15 Ти ж
надіялася на свою красу і розпутствувала зі своїм іменем. І вилила
твою розпусту на всякій дорозі, тому
ти була тому, кому не мала бути. 16 І
ти взяла зі своєї одежі і зробила собі
шитих ідолів, і розпутствувала за ними. І ти не ввійдеш, їх же немає ані
не буде. 17 І ти взяла посуд твоєї
хвали з мого срібла і мого золота, який Я тобі дав, і зробила собі чоловічі образи, і з ними розпустувала. 18
І ти взяла свою різнобарвну одіж і зодягнула їх, і поклала перед їхнім лицем мою олію, і мій ладан, 19 і мої
хліби, які Я тобі дав. Пшеничну крупу, і олію, і мед, якими Я тебе накормив, ти їх поклала перед їхнім лицем
на милий запах. І сталося потім, –
говорить Адонай Господь, – 20 і ти
взяла своїх синів і своїх дочок, яких
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не'иски, эTц~ъ твои а^м#море'и, и^ мт~и твоа
хетт#е'иска. и^ роже'нїе твое воньже ся дн~ь родиl
е^си, не завяза'ша т^и (пђпа)2 и^ водо'ю не ѓ^мы'ша т^я [на сп~сенїе]3. ни солїю ѓ^соли'ся, ни
пелена'ми быs пови'тъ. и^ не пощадњ тебе ѓ'ко
мое ја%коже сътвори'ти тебњ е^ді'но эT всего сего, ја%ко пострада'ти чт^о ё^ тебе. и^ эTврьженъ
бы'сть на лице полю лђкава'нїемъ дш~а твоея,
въ дн~ь воньже ся родилъ е^си. и^ проидохъ
сквозњ т^я и^ ви'дњхъ т^я смятеnнђ въ крови
твое'и. и^ рекохъ т^и (е^гда б^њ въ крови твое'и
жива бђди.) [и^ реко'х# (въи^стин#нђ) тебњ, въ
крови твоеи жива` бђ'ди]4. ё^мно'жися [чисте]5
ја%коy въстокъ [слн~чныи]6 дахъ т^я. и^ ё^мно'жися и^ ё^вели'чися, и^ внїиде въ грады граD.
со'сцы твои` възрастоша, и^ вла'си твои` просїяшася. ты' же бысть на'га и^ без# красы`. и^
проидохъ сквозњ т^я, и^ видњхъ т^я, и с^е
вре'мя твое ја%ко время разаря'ющиX. и^ прострохъ кры'лњ свои` на тя, и^ прикры'хъ стђдъ
твои. и^ кля'хъ ти ся и^ внїидохъ в завњтъ
с тобою, гл~етъ [а^дона'и]7 г~ь. и^ бысть мн^њ. и^
ѓ^мыX (-)8 водо'ю, и^ ѓ^пласкахъ кровь твою эT
тебе, и^ пома'захъ т^я ма'сломъ, и^ ѓ^блекохъ
т^я въ пестроты`, и^ ѓ^бђхъ т^я в# червле'ны. и^
припоясаX т^я синято'ю, и^ възложиX на тя
трихап#тонъ. и^ ё^тварихъ т^я ё^тва'рїю и^
възложи'хъ ѓ^брђчи на рђцњ твои`, и^ гри'внђ на
вы'ю твою. и^ дахъ притоk в но'здри твоя`, и^^
ё^серя'зя въ ё'ши твои`, и^ вњнеw хвалы` на главђ` твою. и^ ё^тваре'на бысть зла'томъ и^ среброM
и^ ѓдежDа твоя багря'ны, и^ трихапта (и^з#мечтаны)9” Крђпы` пшени'чны [и^ меD и^ ма'сло]10
ја%лъ е^си, и^ бы'сть добръ ѕњло ѕњло. [и^ ё^пра'вися на црsтво]11. (-)12 и^зы'иде и'мя твое въ
страны` въ добротњ твоеи. зане` съвръшеnна бњ
[-]13 лњпотою, ю^же ё^чиниX на тебњ, гл~етъ
[а^дона'и]14 г~ь. (-)15 ты же ё^пова` на добротђ`
свою, и^ съблђди къ и'мени свое^мђ, и^ расы'па
блђженїе свое по всемђ распђтїю. [томђ
бысть е^мyђ не бђдетъ]16. и^ взя` эT ри'зъ свои^хъ, и^ сътвори` себњ кђми'ры съшве'ны, и^ съблђди` к нимъ, и^ не вни'деши, и^х#же нњсть ни
бђдђтъ. и^ взя` съсђды хвалы` твоея, эT
[сребра мое^го и^ зла'та мое^го]17 эT негоже да'хъ
тебњ. и^ сътвори себњ ѓ'бразы мђжески, и^ съблђди` в ниX. и^ взя` ри'зы своя и^з меч#тан#ныя,
и^ ѓ^дњя е&. и^ ма'сло мое и^ џимїам# мои положи`
преD лицемъ иX. и^ хлњбы моа ја%же дахъ тебњ
крђп# пшениченъ, и^ масла и^ ме'да и'хже напита'хъ т^я. положи` я& преD лицеM и^хъ въ во'ню
бл~гоё^ха'нїа” И$ бы'сть [потомъ]18 гл~етъ [а^до1294
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наи]19 г~ь. и^ поя` сн~ы своа и^ дщери своа ја%же
е^си родилA, и^ закла и^мъ в# потребле'нїе. ја%ко ма'ло съблђди`. і^ и^скла` чада своя, и^ даs я& внегда
и^зђмися к нимъ, се` па'че всего съблђже'нїя
твое^го [и^ съгнђше'нїи твои^хъ]20. и^ не помянђ дн~е младенъства твое^го, е^гда б^њ нага` и^
безъстђдова'я, и^ смњше'на в# кро'ве свое'и, [и^]21
жи'тъ. и^ бысть по всњхъ непра'вдахъ твои^хъ. [лю'те люте тебњ]22 гл~етъ [а^дона'и]23
г~ь. и^ създа` себњ хра'мъ блђдническь, и^ сътвори` себњ полага'нїя на всњхъ стогнахъ и^ на
зача'лњ вся'кого пђти`, създа` блђди'лища своя,
и^ расы'па добротђ` свою. и^ разложи` го'лени своа
вся'комђ ми'моходя'щђ, и^ ё^мно'жи блDђ свои. и^
съблђди съ сн~омъ е^гљ=пет#скомъ съсњ'ды твои^ми дебе'лымъ пло'тїю. и^ мно'гажды съблђди
разгнњ'вати м^я” [И$ се]24 прострђ рђ'кђ мою на'
тя, и^ эTве'ргђ зако'ны твоя. и^ предамъ т^я
дш~амъ ненави'дящимъ тебе дще'ри и^ноплеме'нникъ, съвраща'ющая т^я с пђти твое^го, и^мже нечествова и^ съблђди къ [сн~омъ]25 а^сљ=ровымъ, и^ та'коже ся не насы'ти. и^ съблђди и^
не насы'тися. и^ ё^мно'жи завњтъ свои к# земли` [ханане'истеи и^]26 халдњ'истеи, и^ в сихъ же
ся не насыти” Чимъ [ѓ^чи'щђ]27 [срDце]28 твое,
гл~етъ [а^дона'и]29 г~ь. и^мже сътвори вс^е с^е дњ'ло
же'ны блDђница дерза'юща, и^ съблђди трегђ'бъ
въ дще'рех# свои^хъ. (е^гда` съгради блђдилище
свое)30 в нача'лњ всего пђти, и^ степе'ни своя
сътвори на всњ'хъ сто'гнахъ. и^ [не]31 бы'сть
ја%ко блђ'дница събирающа наи%мно, жена (б^о)
любодњя подо'бна тебњ, эT мђж'а свое^го в#землющи наи^мно. всњмъ блђди'вшимъ с нею даа'ше наи^мно, (-)32 ты (же) даде наи^мъ (хотемъ своиM всњ'мъ)33, и^ задњваше т^ы и^мъ
бре'мя, ја%коже приходи'ти иM к тебњ эT всю'дђ
въ блђже'нїи твоеM” И$ бы'сть въ тебњ съпроти'вно. ѓ^бы'чаю жен#скђ въ блђже'нїи твое^мъ,
и^ с тобо'ю не блђди'ша, е^гDа дая'ше наи%мно, и^
наи%мно не да'сть тебњ, и^ бы'сть в тебњ съпроти'вно. сего ради [слы'ши блђднице]34 сло'во
гн~е” Се^ гл~еT [а^дона'и]35 г~ь, зане` и^злїя'ша мњдь
твою, и^ эTкры'ся сра'мъ твои въ блђже'нїи
твое^мъ къ хо'темъ твои^м#, и^ въ вся помышле'нїя безако'нїи твои^хъ, и^ въ кро'ве чаD
твои^хъ ја%же даде` и^мъ. сего ради се а^зъ на'
тя съберђ вся хо'ти твоя, к ниM (же) примеси'ся с ни'ми. (-)36 и^ съберђ я& на' тя эTвсю'дђ
и^ эTкры'ю зло'бы твоя к ни'мъ, и^ ё'зрятъ
ве'сь сра'мъ твои. *и^ эTм#щђ т^и эTме'стїе любодњ'ица, [и^ пролива'ющихъ кро'вь]37. и^ положђ
(-)38 въ крове ја%рости [мое^я]39 и^ р#ве'нїя. и^ пре1295
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ти народила, і заколола їм на знищення, наче мало ти розпутствувала,
21 і ти зарізала своїх дітей і дала їх,
коли ти до них стала безумною. 22 Це
вершок всієї твоєї розпусти і твоїх
гидот. І ти не згадала днів твого дитинства, коли ти була нага, і засоромлена, і змішана у своїй крові, і жила.
23 І сталося, що після всіх твоїх неправедностей горе, горе тобі, – говорить Адонай Господь. 24 І збудувала
ти собі дім розпусти, і ти собі зробила
покладання на всіх вулицях, 25 і на
початку кожної дороги ти збудувала
свої розпусні доми. І ти знищила
свою красу, і ти розвела твої ноги
всякому перехожому і помножила
свою розпусту. 26 І ти розпутствувала
з єгипетським сином, з твоїм сусідом,
що дебелий тілом. І ти часто розпутствувала, щоб мене розгнівити. 27
І ось простягну мою руку проти тебе і
відкину твої закони, і видам тебе
душам тих, що тебе ненавидять, дочок чужинців, які відхилили тебе з
твоєї дороги, на якій безбожною ти
була. 28 І ти розпутствувала з асировим сином і так само ж не наситилася. І ти розпутствувала і не наситилася. 29 І ти помножила свої завіти
з землею ханаанською і халдейською.
І в цих же ти не наситилася. 30 Чим
очищу твоє серце, – говорить Адонай
Господь, – коли ти зробила це все діло відважної жінки-розпусниці? І ти
тричі розпутствувала 31 в твоїх дочках, коли ти збудувала свій розпусний дім на початку всякої дороги і
зробила свої сходи на всіх вулицях. І
ти не була як розпусниця, що збирає
найм, 32 бо до тебе подібна жінка, що
чужоложить, що бере платню від
свого чоловіка, 33 що давала платню
всім, що розпутствували з нею. Ти ж
дала платню всім своїм полюбовникам і накладала їм тягар в твоїй розпусті, так щоб вони приходили до тебе звідусюди. 34 І в тобі була погань
жіночого звичаю в твоїй розпусті, і з
тобою не розпутстували, коли ти давала платню. І тобі не була дана платня, і ти в собі стала поганою. 35 Через
це, розпуснице, слухай господнє слово! 36 Ось говорить Адонай Господь:
Тому що ти вилила твою мідь і
відкритим був твій сором у твоїй розпусті до твоїх полюбовників, і до всіх
пожадань твоїх беззаконь, і в крові
твоїх дітей, яких ти їм дала, 37 через
це ось Я проти тебе зберу всіх твоїх
полюбовників, з якими ж ти змішалася, з ними. І зберу їх проти тебе звідусіль, і відкрию їм твої злоби. І побачать ввесь твій сором. 38 *І на тобі
помщуся помстою перелюбниці і тих,
що проливають кров, і покладу в
крові моєї люті і ревнощів, 39 і
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видам тебе в їхні руки. І вони
рознесуть твій дім розпусти і
знищать твої сходинки, і знімуть з
тебе твою одіж, і заберуть посуд
твоєї похвали, і залишать тебе
нагою, засоромленою. 40 І наведуть
на тебе товпи і поб’ють тебе камінням, порубають тебе своїми мечами, 41 *і спалять твої доми вогнем, і зроблять в тобі помсту перед
численними жінками. І відверну
тебе від розпусти, і більше не даси
плати. 42 І спиню мою лють на
тобі, і мої ревнощі заберуться зпосеред тебе. І спочину, і більше не
дбатиму. 43 Тому що ти не згадала
день твого дитинства і прогнівила
мене в усіх цих. І ось Я поклав твої
дороги на твою голову, – говорить
Адонай Господь. І також Я не зробив за всією твоєю безбожністю в
усіх твоїх беззаконнях. 44 Це є всe,
що сказали проти тебе в притчу, кажучи: Якою ж є матір, такою і є
дочка. 45 Ти є дочка твоєї матері,
що відкинула свого мужа і своїх
дітей, і ти – сестра твоїх сестер, які
відинули їхніх чоловіків і дітей.
Твоя матір хеттейка і твій батько
амморей. 46 Твоя старша сестра
Самарія, та і її дочки, що живуть
зліва в тебе. І твоя молодша сестра,
що живе справа в тебе, Содома і її
дочки. 47 Але ти не ходила по їхніх
дорогах ані не зробила за їхніми
беззаконнями в малому, і ти перевершила їх в усіх своїх дорогах. 48
Живу Я, – говорить Адонай Господь, – бо не зробила твоя сестра
Содома, вона і її дочки, так як зробила ти і твої дочки. 49 *Однак це
беззаконня Содоми, твоєї сестри, –
гордість. В обжорстві хліба, і в добробуті вина, і в безділлі вона кормилася. І її це було, їй і її дочкам. І
не подавали руку убогому і бідному, 50 і величалися, і зробили беззаконня переді Мною – і Я їх відкинув, оскільки Я побачив. 51 Самарія ж не згрішила половину твоїх
гріхів, і ти помножила твої беззаконня понад них. І Я оправдав твоїх
сестер в усіх твоїх беззаконнях, які
ти зробила. 52 І ти прийми свою
муку, якою ти знищила своїх сестер
у твоїх гріхах, якими ти беззаконила понад них, і ти їх оправдала
понад себе. Задля того і ти завстидайся і візьми своє безчестя. Чи ж
заледве оправдаєш своїх сестер? 53
І поверну їхні повороти: поворот
содомський і її дочок і поворот самарійський і її дочок. І поверну твій
поворот посеред них, 54 щоб ти
прийняла твою муку і обезчестилася усім, що ти зробила, щоб Мене
розгнівити. 55 І твоя сестра Содома
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да'мъ т^я в рђцњ и^хъ, и^ раскопа'ютъ блђди'лище твое, и^ разорятъ степе'ни твоя. и^ съвлекђтъ с тебе ри'зы твоя, и^ во'змђтъ съсђды хвалы твое^я, и^ ѓ^ста'вят# т^я на'гђ (-)40
безъстђдђ'ющђ. и^ приведђтъ на' тя наро'ды,
и^ зазля'тъ тебњ ка'менїеM, (-)41 и^с#сњкђтъ т^я
меч#ми свои^ми. *и^ запа'лятъ до'мы твоя
ѓ^гнемъ, и^ сътво'рятъ в# тебњ эTме'стїе преD
женами мно'гими. и^ ѓ^бра'щђ т^я эT блђже'нїя,
и^ наи^мна ктомђ не даси`. и^ ё^ста'влю ја%рость
мою на тебњ, и^ възмется р#ве'нїе мое эT среды
твое^я. и^ почїю и^ ктомђ не попекђся. поне'же
не помянђ дн~е младе'нъства твое^го, и^ прогнњва м^я въ всњ'хъ сиX. и^ се а^зъ пђти твоя
на главђ` твою` да'хъ гл~етъ [а^дона'и]42 г~ь. и^
та'коже [не сътвори'хъ по всемђ` нече'стїю
твое^мђ]43 въ всњхъ безако'нїи^хъ твои^хъ” Се^
е^сть все е^ли'ко реко'ша на' тя къ при'тчю,
гл~юще. ја%коже мт~и та'ко и^ дщи. дщи мт~ри
твое^я т^ы е^си, эTринђвшїя мђж'а свое^го и^ ча'да
своа. и^ сестра се'стръ твои^хъ т^ы, эTринђвшихъ
мђжа и^хъ, и^ ча'да (-)44. мт~и твоя хет#те'я, и^
эTц~ъ [твои]45 а^м#море'и. сестра [твоя]46 старњ'ишая самарїя, т^а и^ дще'ри е^я живђщїя ѓ^
лњ'во тебе. и^ сестра твоа мен#шаа (-)47 живђщїя ѓ^ десно тебе, содо'ма и^ дще'ри е^я`. н^о
ниже по пђте'мъ и^хъ ходи'ла е^си, ни (сътвори
по безако'нїемъ и^хъ)48 по ма'лђ, и^ наD ни'ми е^си
въ всњ'хъ пђте'хъ свои^хъ. жи'въ а^зъ гл~етъ [а^дона'и]49 г~ь, понеже не сътвори'ла съдо'ма сестра`
твоа ѓ^на и^ дще'ри ея`, ја^коже т^ы сътвори` и^
дще'ри твоа`. *ѓ^баче с^е безако'нїе съдо'мы сестры`
твое'я, гор#дость въ ѓ^бъја^денїи хлњба. и^ въ
и^зъѓ^билїи вина` и^ въ празности напита'шеся
т^а и^ дще'ри ея`, с^е бя'ше е^и и^ дщеремъ ея`. и^
рђки` ё^бо'гомђ и^ ни'щемђ не подаа'хђ и^
велича'хђся, и^ сътвори'ша безаконїя предо мно'ю.
и^ эTвръгох# я& ја%коy ви'дњ” (-)50 Самарїя [же]51
полъ грњхъ твои^хъ не съгрњши, и^ ё^мно'жи
безако'нїя твоа` па'че ѓ^нXњ. и^ ѓ^правди` сестры`
твоя` въ всњхъ безаконїихъ твои^хъ ја%же
сътвори`. и^ т^ы прїими мђче'нїе свое`, в нем#же
расы'па сестры своа` въ грњсXњ твоиX, и^миже
безакон#нова паче тњхъ, и^ ѓ^правї я паче себе`.
(того ради) и^ т^ы срамля'ися, и^ прїими беZчестїе свое`, е%льма же ѓ^прави` сестры своя`. и^ эTвращђ въз#вращенїя и^хъ, въз#вращенїе содо'м#ско
и^ дщерь ея`, и^ (-)52 възъвращенїе самарїиско и^
дщерь ея`. и^ въз#вращђ въз#вращенїе твое средњ
(тебе)53. ја%коже прїимеши мђче'нїе твое, и^
без#чести бђ'деши эT всњхъ ја%же сътвори на
раз#гнњванїе мнњ`. и^ сетра твоя` съдома и^
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дщери ея` ё^ста'вятся ја%коже бњша и^спрьва. и^
самарїя и^ дщери ея` ё^ста'вятся ја%коже
бњша и^спрьва. и^ тыy и^ дщ^и твоя` ё^стави'теся ја%коже бњсте прежDе. (-)54 а^ще (б^о) не
бы` была (сестра` тебњ` содо'ма)55 въ послђшанїе
въ ё^стњхъ твоиX, въ дн~и презрњнїя твое^го,
прежDе эTкровенїя грњх# тои^хъ. ја%коже нн~њ ё^кори'зна е^си дще'рь сљ=рьскъ, и^ всњх# (дще'рь сђщиX
ѓ%крsтъ ея`)56, и^ноплеме'нникъ ѓ^дръжащиX т^я
ѓ%крsтъ. нечестїя твоа` и^ безако'нїа твоа` т^ы
съвокђпи [-]57, гл~еT г~ь” Се^ гл~етъ [а^дона'и]58 г~ь.
и^ сътворю въ тебњ ја%коже е^си сътворила,
ја^коже нечестовася (-)59 престђпити завњтъ
мо'и. и^ въспомянђ а^зъ на завњтъ сво'и ја%же с
тобо'ю въ дн~ь млAденьства твое^го. и^ съставлю
тебњ завњтъ вњчныи, и^ помянеши пђти`
своя`, и^ безъчести бђ'деши внегда` пои^меши
се'стры своя` старњ'ишая (-)60 съ ю'ными
твои^ми. и^ даM я& тебњ на съгражDенїе, н^о не эT
завњта твое^го. и^ съставлю а^зъ завTњ с тобо'ю,
и^ ё^вњси ја%ко а^зъ г~ь. ја%коy да помянђ (вся
ё^срамля'еши)61, и^ да не бђдетъ тебњ` ктомђ`
эTврьсти ё^стъ [-]62 эT лица безъчестїя твое^го.
внегда` ѓ^цыща'ешися по всемђ` е^ли'ко сътвори'ла
е^си, гл~етъ [а^дона'и]63 г~ь”

Глvа, з~і”
бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` гл~я, сн~е чл~чь,
сповњжDь по'вњсть и^ рцы` притчю на
до'мъ і^и^л~евъ, и^ рече'ши. с^е гл~етъ [а^дона'и]1 г~ь, ѓ^релъ великїи велекрылыи дол#гыи протяженїем#, и^же и^сполнъ е^сть но'готь.
сїи и%мать по'вњсть внїити в# (дђбравђ)2, и^
в#зяти и^збо'рное смрњча, (и^) конецъ мя'к#каго ѓ^стрђга`. и^ пренесе я& въ землю ханане'искђ, въ'
градњ ё^тверженњ положи я&. и^ взя` эT пло'да
земнаго, и^ дасть е& на' поли плоDнњ [да ё^твердиT
ко'ренїе]3, наD вода'ми мно'гами смотри'мо (ё^ченїе)4. и^ проѕябе и^ бы'сть въ виноградъ не'мощенъ [-]5 ма'лъ, вели'чествомъ ја^вленїемъ е^го
ло'зїе е^го в немъ, и^ ко'ренїе е^го поD ни'мъ бя'ше,
и^ бы'сть въ винограD, и^ сътвори эT воды`, и^
простре възведенїя своя`” И$ бы'сть ѓ^релъ дрђгїи велиk вели'кома крылома [и^]6 мно'ги но'гты. и^
с^е винограD се'и и^ то'и ѓ^плњтаяся ѓ^ немъ, и^
ко'ренїе е^го к немђ и^ лозїе е^го и^спђсти е^мђ напои^ти и& съ грђдїемъ эT прђжи сада е^го на'
поли до'брњ, (и^) на водњ` мно'ѕњ напита'ется
тои, ја%ко сътворити проѕябенїе и^ приноси'ти
плоD, ја^коже бы'ти въ винограD вели'къ” Сего ради
(и^) рцы`, с^е гл~етъ [а^дона'и]7 г~ь а^ще и^спрAвит#, не
коре'нїе л^и ё^бо мяк#коты еh и^ плоD и^з#гнїетъ, и^
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і її дочки будуть поставлені такими,
як були спочатку. І Самарія, і її дочки будуть поставлені такими, як
були спочатку. І ти, і твої дочки
будете поставлені такими, якими були спочатку. 56 Коби тобі Содома не
була сестрою, щоб згадувати устами
твоїми в дні гордості твоєї. 57 Перед
викриттям твоїх гріхів, так як тепер
ти є зневагою сирійських дочок і
всіх дочок, що є довкруги неї, чужинок, що оточують тебе довруги.
58 Твої безбожності і твої беззаконня ти назбирала, – говорить Господь. 59 Це говорить Адонай Господь: І зроблю в тобі так, як ти
зробила, як ти збещестилася, щоб
переступити мій завіт. 60 І Я згадаю
мій завіт, що з тобою, в днях твоєї
молодості, і поставлю тобі вічний
завіт. 61 І ти згадаєш свої дороги і
будеш збещещена, коли приймеш
своїх старших сестер з твоїми молодими. І дам їх тобі на збудування і
не від твого завіту. 62 І Я покладу з
тобою завіт, і пізнаєш, що Я –
Господь, 63 щоб Я згадав, що все
засоромлюєш. І хай не буде тобі, що
ти ще відкрила уста через твоє безчестя, коли очищаєшся після всього,
що ти зробила, – говорить Адонай
Господь.

Глава 17
1 І було господнє слово до мене,
кажучи: 2 Людський сину! Розповіси розповідь і скажи притчу до ізраїльського дому. 3 І скажеш: Так
говорить Адонай Господь: Великий
великокрилий орел, великий мірою,
що повний є кігтів, цей має задум
ввійти в ліс і взяти вибрані смереки.
4 І вершки м’якого відрізав і приніс
їх до ханаанської землі, поставив їх
у закріпленому місті. 5 І він взяв з
плоду землі і поклав його на плодовитому полі, щоб закріпило коріння
над великими водами, – явне повчання. 6 І той зійшов і став немічним виноградником: малим величиною, його видом, його галузки в
ньому і його коріння було під ним; і
став виноградником, і зріс від води,
і простягнув свої вітки. 7 І був інший великий орел, великокрилий, з
багатьма кігтями. І ось цей виноград, і він сплетений до нього, і його
коріння до нього; і випустив свої
галузки, щоб напоїти його, з грудками з долівки його саду. 8 Він росте
на доброму полі і при великій воді,
щоб видати паростки і принести
плід, щоб стати великим виноградником. 9 Через це і скажи: Так говорить Адонай Господь: Чи випрямиться? Чи, отже, не коріння, і його
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м’якість, і плід зігниє і всохне всяка
галузка його плоду? І не потрібно
його від його коріння виривати сильним раменом ані численним народом.
10 І ось він є насадженим. Чи задля
того виросте і чи не випрямиться? Бо
де тільки й доторкнеться до нього пекучий вітер, висиханням висохне, висохне з грудками його росту. 11 І було господнє слово до мене, кажучи:
12 Людський сину! Скажи до дому,
що Мене гнівить: Чи не знаєте, що це
є? Скажи їм: Ось іде вавилонський
цар проти Єрусалиму. І візьме його
царя і його князя, і відведе їх до себе
до Вавилону. 13 І візьме з царського
племені, і укладе з ним завіт, і введе
його в клятву, і візьме старшин землі.
14 Так щоб воно було немічним царством, щоб не піднестися і щоб берегти його завіт і його держати. 15 І він
відрікся від нього і послав послів до
Єгипту, щоб дано йому коней і численний народ. Чи випрямиться і чи
спасеться той, що чинить проти? І чи
спасеться той, хто переступає завіт?
16 Живу Я, – говорить Адонай Господь, – якщо не на місці цар, що в
них царював, який зневажив мою
клятву і переступив мій завіт з ним.
Серед Вавилону закінчиться. 17 І не з
великою силою і не з численною юрбою зробить же з ним фараон війну, а
частоколом і спорудженням стріл з
пращі, щоб забрати численні душі. 18
І він зневажив клятву, щоб переступити завіт, і ось дав свою руку і все
це йому зробив. Чи спасеться? 19 Через це скажи: Це говорить Адонай
Господь: Коби не переступив він моєї клятви, яку похулив. І дам її на
його голову, 20 *і розтягну свою сіть
на нього. І зловиться в його посілості, і приведу його в Вавилон, і засуджу його там за його неправедність,
якою вчинив неправедне проти Мене
в усіх його втечах. І всі вибані 21
впадуть від меча з усіма їхніми ділами, і всіх, що з них залишилися,
розсію за всяким вітром. І пізнаєте,
що Я – Господь промовив! 22 Це говорить Адонай Господь: І Я візьму з
високих вибраних кедрів, з вершка, і
дам на голову його галузки, зрубаю з
серця його вершка. І Я посаджу його
на високій горі і вивищу його. 23 І
насаджу на високій ізраїльській горі,
і він видасть паростки, і дасть овоч. І
буде великим кедром, і під ним
спочине всякий птах, і під його тінню
спочине всякий птах. І його галуззя
випрямиться, 25 і всяке дерево поля
пізнає, що Я – Господь! Той, що
понижає високе дерево і піднімає
вгору понижене дерево. І що висушую сире дерево і даю рости сухому
дереву. Я – Господь! Сказав і зробив.
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пос#хнеT всяка лњтора'сль пло'дђ е^го. и^ не мы'шцею вели'кою, н^и люDми мно'гими и^стръгнђти
(и&) и^с ко'ренїя е^мђ. И$ с^е насажDена е^сть (е^да`
того ради ё^спњ'етъ и^) не и^спра'виT. (гдњ` б^о
а^ще и^)8 коснетъ и& вњтръ знои^нъ посхнетъ
сђхотою” съ грђдїем# проѕябенїа е^го по'схнет#” И$
бы'сть слово гн~е къ мн^њ гл~я, сн~е чл~чь, рцы` к#
домђ гнњвающемђ м^я не вњсте л^и чт^о е^сть
с^е. [рцы` и^мъ]9 [с^е грядетъ]10 цр~ь вављ=лон#скь на
і^ерsлиM и^ во'зметъ цр~я е^го и^ кня'ѕя е^го, и^ эTведетъ я& къ себњ въ ваљ=лонъ. и^ пои^метъ
эT племе'не цр~ьска, и^ завњща'етъ к немђ
завњтъ и^ въведеT и& въ кля'твђ. и^ старњ'ишины земля по'иметъ, ја%коже бы'ти въ
црsтво не'мощно. ја%коже быхоM не въздвиза'тиs,
(и^) снабдњти завњта е^го и^ поставля'ти и&”
И$же эTврьжеся эT него (и^) [посла`]11 послы` [-]12 въ
е^гљ=петъ, да'ти е^мђ коня и^ лю'ди многи. а^ще
и^спра'витъ (и^) а^ще сп~сется творяи съпроти'вное. и^ престђпа'яи завњтъ, а^ще сп~сется”
Живђ` а^зъ гл~етъ [а^дона'и]13 г~ь. а^ще не на мњсте цр~ь црsтвова'вшїи в нихъ, и^же похђли`
кля'твђ мою, и^ (-)14 престђпи` завњт# мои с
нимъ. средњ вављ=ло'на сконча'е^тся, и^ не в си'лњ
вели'цњ и^ не в народњ мно'зњ. сътворитъ (же)
с нимъ фараѓ'нъ бра'нь, ѓ^строгомъ и^ съгражDенїемъ стрњлъ пра'щныхъ, ја%ко эTја%ти дш~а
(многи). и^ похђли` кля'твђ ја%коже престђпи'ти
завTњ, и^ с^е даде` рђкђ свою. и^ все` с^е сътвори е^мђ, е^да сп~сется” Сего ради рцы`, с^е гл~етъ
[а^дона'и]15 г~ь. а^ще бы` клятвы моея (не пристђпи'лъ)16 ю'же похђли`, и^ да'мъ ю& на главђ
е^го. *и^ пропнђ` мрежђ свою нань. и^ ја%тъ бђдеT
въ ѓ^дръжанїи е^я, [и^ приведђ и& въ вављ=лонъ,
и^ ѓ^сђжDђ е^го т^ђ ѓ^ неправDњ е^го, е^ю'же неправдова` къ мн^њ въ всњхъ бњгъствXњ е^го]17.
[и^ вси` и^збра'ннїи]18 съ всњми дњлесы` и^хъ мечемъ падђтъ, и^ [вся`]19 ѓ^ста'вшая [и^хъ]20
(раZсњ'ю по всемђ вњтрђ)21. и^ ё^вњсте ја%ко а^зъ
г~ь гл~ахъ” [-]22 Се` гл~етъ [а^дона'и]23 г~ь, и^ поимђ а^зъ эT и^збра'нныхъ ке'дра [высо'каго]24 (эT
врьха`, и^ да'мъ на главђ` эTра'сли е^го). эT срDчнаго
верха` е^мђ ѓ^чешђ`, и^ всажђ (и&) в горњ` высоцњ
а^зъ. и^ повы'шђ и& в горњ` высо'цњ і^и^л~евњ, и^
всажђ и^ прорасти'тъ эTрасль и^ сътвори'тъ ѓ'вощь, и^ бђдетъ в ке'дръ вели'къ. и^ почїетъ
поD нимъ вся'ка пти'ца. и^ (поD сњнїю е^го
почїетъ вся'ка пти'ца)25, и^ ло'зїе е^го ё^стро'ится. и^ ё^вњсть вся'ко дре'во польское, ја%ко
а^зъ г~ь смиря'яй древо высо'кое, и^ възнося дре'во
смире'нно, и^ ё^сђшая древо сђро'во, и^ прораща'я
древо сђхо. а%зъ г~ь гл~ах# и^ (сътворихъ)26”
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Глvа, и~і”

і^е^реM л~а

і^саїа н~и
маg к~е

бысть слово гн~е къ мн^њ гл~я, сн~е чл~чь,
чт^о ва'мъ притча си` на [земли`]1 і^и^л~евњ
гл~ющимъ. эTц~ы зоба'ша па'родки, а^ зђбомъ чаD (и^хъ) ѓ^ско'мины бы'ша” *Живђ`
а^зъ гл~еT [а^дона'и]2 г~ь. а^ще бђдетъ е^ще гл~емA
прит#ча си` въ і^и^л~и. ја^ко всяка дш~а моя сђть.
ја%ко дш~а эTч~а, такоже и^ дш~а сн~овня, [вся'ка
дш~а]3 моя сTђ. дш~а (же) ја^же съгрњша'етъ,
т^а ё'мретъ. [(-)4 и^зоба'вшаго пароDки зђбы ѓ^скомин#нњ бђдђтъ]5. чл~къ же и^же е^сть пради'въ,
и^же сътворитъ сђдъ и^ правдђ, на гораX не
снњсть. и^ ѓ'чїю своею не въздви'гнетъ на кђми'ры домђ і^и^л~ева. и^ жены по'дрђга свое^го не ѓ^сквернавитъ. и^ къ женњ` сквернавњ сђщи не приближиTся. и^ чл~кђ не наси'лиT. заи'мъ долъжныи
эTда'сть. и^ въсхище'нїя не въсхитиT. *хлњбъ
свои а^лчнђ да'сть, и нага'го ѓблечетъ [в ри'зђ]6.
[-]7 сребра` свое^го в ли'хвђ не в#дасть, и^ прибы'тка
не во'зметъ, [-]8 эT неправды эTврати'т#ъ рђкђ
свою. [и^]9 сђдъ (-)10 сътвориT междђ мђжемъ и^
подрђгомъ своимъ. и^ въ за'повњдехъ мои^хъ
хо'дитъ, и^ ѓ^правданїя моя снабдилъ е^сть.
ја^коже сътворити т^а (ја%ко) правдиv сеи е^сть,
жи'знь жи'ти и'мать” гл~етъ [а^дона'и]11 г~ь” И$
а^ще ро'дитъ сн~а раZсыпателя, пролива'юща кро'вь
и^ творя'ща грњхи. в# пђть эTц~а своеh правди'ваго не ходи`, н^о и^ на гора'хъ жер#лъ е^сть. и женђ`
по'дрђга свое^го ѓ^сквернави'лъ е^сть. и^ ё^богаго и^
ни'щаго преѓ^бидњлъ е^сть. и^ въсхище'нїе въсхити'лъ е^сть, и^ заи^ма` не далъ е^сть. и^ к# кђми'ромъ положи` ѓ%чи свои`. безако'нїя сътвори`. съ
(плодомъ ли'хое прїялъ е^сть)12. се'и жи'знь не
живет#. вс^я си` безаконїя сътвори`, смр~тїю ё'мретъ, кровь е^го на немъ бђдеT” А$ще ли ро'диT
сн~а (ѓ'н# же)13 ви'дњ грњхи эTц~а своеh, ја%же сътвори'лъ е^сть, (-)14 ё^бои'т же ся и^ не сътворитъ по ни'мъ. на гора'хъ не снњсть, и^ ѓ'чїю
свои^хъ не положитъ къ кђми'ромъ домђ і^и^л~ева.
и^ жены` подрђга свое^го не ѓ^сквернави'тъ. и^ чл~кђ
не наси'литъ. и^ въ заи^мъ не зая. и^ въсхище'нїя не въсхи'титъ. хлњбъ свои а'лч#нђ д'асть.
и^ на'га ѓ^дежетъ [ри'зою]15. и^ эT непра'вды эTврати'тъ рђкђ свою`. ли'хвы и^ мно'жества` не во'зметъ. правдђ сътворитъ. и^ в# заповњдехъ
мои^хъ хо'дитъ. не сконча'ется в непра'в#дњ эTц~а
свое^го, [н^о]16 жи'знїю живе'тъ. эTц~ъ бо е^го (-)17
печа'ли и^ ско'рби и^ въсхищенїе въсхити`, (и^) съпроти'вно сътвори` средњ людїи [-]18, и^ ё^мретъ
в непра'вдњ свое'и. и^ рекосте, почт^о нњсть [прїялъ сн~ъ непра'вды эTц~а свое^го]19” (Се виждь),
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Глава 18
1 І було господнє слово до мене,
кажучи: 2 Людський сину! Чим є
вам ця притча на ізраїльській землі,
що говорите: Батьки їли неспілий
виноград, а зуби їхніх дітей мають
оскомину? 3 *Живу Я, – говорить
Адонай Господь, – якщо ще говоритимуть цю притчу в Ізраїлі. 4 Бо
всяка душа є моєю, так як душа
батька, так і душа сина. Всяка душа
є моєю. Душа ж, яка грішить, вона
помре. 5 Зуби того, що їв неспілий
виноград, будуть мати оскомину.
Людина ж, яка є праведною, яка чинить суд і праведність, 6 не їстиме
на горах, і не підніме свої очі до кумирів ізраїльського дому, і не опоганить жінку свого ближнього, і не
наблизиться до жінки, що є нечистою; 7 і не насилуватиме людину,
належно віддасть позичене і не грабуватиме грабунку; *дасть свій хліб
голодуючому і нагого зодягне одежею; 8 своє срібло не дасть на лихву
і не візьме надмірного; відверне
свою руку від неправедності і зробить суд між чоловіком і своїм
ближнім. 9 І він ходив за моїми заповіддями і зберіг мої оправдання,
щоб їх чинити. Тому що цей є праведним, житиме життям, – говорить
Адонай Господь. 10 І якщо він породить поганого сина, що проливає
кров і що чинить гріхи, 11 не пішов
по дорозі свого батька праведного,
але і їв на горах, і опоганив жінку
свого ближнього, 12 і скривдив бідного та вбогого, і награбував грабунок, і не віддав позиченого, і поклав
свої очі на ідолів, зробив беззаконня, 13 з плодом взяв надмірно –
цей не житиме життям. Він зробив
всі ці беззаконня – помре смертю.
Його кров буде на ньому. 14 Якщо ж
він породить сина, а той побачив
гріхи свого батька, які він зробив,
злякається ж і не зробить згідно з
цими: 15 не їстиме на горах, і своїх
очей не покладе на кумирів ізраїльського дому, і не опоганить жінку
свого ближнього, 16 і не насилуватиме чоловіка, і заручити не заручив, і грабунку не награбував, дасть
свій хліб бідному, і одежею нагого
зодягне, 17 і відерне свою руку від
неправедності, не взяв лихви ані
надмір, зробив праведність, і ходить
в моїх заповідях – він не помре в
неправедності свого батька, але
житиме життям. 18 Адже його батько захопив болі, і скорботи, і грабунок, і вчинив погане серед народу, і
помре у своїй нераведності. 19 І скажете: Чому син не дотримувався
неправедності свого батька? Це
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знай, що син вчинив праведність і
милосердя, зберіг всі мої закони і їх
виконав – життям житиме. 20 *А
душа, що грішить, та й помре. І син
не візьме неправедність свого батька
ані батько не візьме неправедність
свого сина. Праведність праведного
буде на ньому, і беззаконня беззаконника буде на ньому. 21 І якщо беззаконник відвернеться від всіх беззаконь, які вчинив, і зберігатиме всі мої
заповіді, і чинитиме суд і праведність
і милосердя – житиме життям і не
помре. 22 Всі гріхи, які вчинив, йому
не згадаються, житиме в його праведності, яку зробив. 23 *Хіба побажаю бажанням смерті грішника, – говорить Адонай Господь, – а не щоб
він відвернувся від злої дороги і щоб
жив? 24 І якщо праведний відвернеться зі своєї дороги і вчинить неправедність за всяким беззаконням, які
беззаконний зробив, якщо зробить не
житиме. Всі його праведності, які
зробив, не згадаються в переступі,
яким він переступив, і в його гріхах,
які згрішив. В них він помре. 25 І ви
сказали: *Господня дорога не є прямою. Отже, ізраїльський доме, послухайте! Чи моя дорога не є прямою?
Чи, отже, ваша дорога не є прямою?
26 Коли праведний відвернеться від
своєї праведності і вчинить гріх, який
вчинив, то в ньому помре. 27 І коли
беззаконник відвернеться від свого
беззаконня, яке вчинив, і зробить суд
і праведність – цей зберіг свою душу.
28 І він побачив і відвернувся від
всього свого беззаконня, яке вчинив,
– житиме життям і не помре. 29 І дім
ізраїльський говорить: Господня дорога не є прямою. Чи моя дорога не є
прямою, ізраїльський доме? Чи ваша
дорога не є прямою? 30 Задля цього
кожному з вас судитиму за його дорогою, ізраїльський доме, – говорить
Адонай Господь. *Поверніться і відверніться від всіх ваших безбожностей – і не будуть вам на муку. 31
Відкиньте від себе неправедності і
всі ваші безбожності, якими ви були
безбожні супроти Мене, і зробіть собі
нове серце і новий дух. Адже чому
вмираєте, ізраїльський доме? 32 *Тому що Я не бажаю смерті грішника,
що вмирає, – говорить Адонай Господь. А те, щоб він відвернувся від
його дороги і його душа жила, – говорить Адонай Господь. Отже, поверніться – і будете живими!

Глава 19
1 Ти ж візьми голосіння над ізраїльським князем! 2 І скажеш до них:
Твоя мати левиця спочила серед левів, серед левів помножила своїх левенят. 3 І відскочило одне з її леве-
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ја%ко сн~ъ правдђ и^ млsть сътвори`. вс^я зако'ны
моя снабдњ, и^ сътвори я&, жи'знїю живеT”
*Дш~а же съгрњша'ющїа (т^а и^) ё'мреT. (и) сн~ъ
(-)20 не возмеT непра'вды эTц~а [своего]21, и^ эTц~ъ не
во'змеT непра'вды сн~а [своеh]22” пра'вда правди'ваго на
немъ бђдет#, и^ безаконїе безако'нника на немъ
бђдетъ” И$ безако'нникъ а^ще ся ѓ^братиT эT
всњхъ безако'нїи (-)23, ја%же е^сть сътвори'лъ. и^
снабди'тъ вся` за'повњди моя, и^ сътвори'тъ
сђдъ и^ пра'вдђ и^ млsть, жи'знїю живе'т#, [и^]24 не
ё'мретъ. вся` съгрњше'нїя (-)25 е^ли'ко бђдетъ
сътвори'лъ не помянђтся [е^мђ]26. въ пра'вдњ
е^го ја%же сътвори` живъ бђдетъ” *Є$да въсхотњнїеM
въсхощђ смр~ти грњшника, гл~етъ [а^дона'и]27
г~ь. (а^ не) ја%коже ѓ^брати'тися е^мђ эT пђти` ѕл^а и^
жи'вђ бы'ти” (И$) а'ще (-)28 ся съврати'тъ
прав#дивыи с (пђти)29 свое^го, и^ сътво'ритъ непра'вдђ по всњмъ безако'нїемъ, ја%же е^сть сътвори'лъ безако'нникъ. [а^ще (сът)воритъ не живе'тъ]30. вс^я пра'вды е^го ја%же е^сть сътвори'лъ,
не помянTђся. въ престђпле'нїи (-)31 иMже престђпи`, и^ въ грњсехъ е^го ја%же съгрњши, в ни'хъ
ё'мретъ” И$ реко'сте, *не ё%правится пђть гн~ь.
слы'шите ё^бо до'ме і^и^л~евъ, е^да пђть мои не ё%пра'вится, не ваj ли пђть ё^бо не ё%пра'вится”
е^гда съврати'тся пра'вдивыи эT пра'вды своея,
и^ сътвори'тъ (-)32 грњхъ и^же еs сътвори'лъ, (т^о) в
немъ ёмретъ. и^ е^гда ѓ^брати'тся безако'нникъ
эT безако'нїя свое^го и^же е^сть сътвори'лъ, и^ сътво'ритъ сђдъ и^ пра'вдђ, то'и дш~ђ свою снабдњлъ е^сть. [и^ ви'дњ]33 и^ ѓ^братися эT всего
безако'нїя свое^го е^же сътвори`, жи'знїю живе'тъ,
(и^) не ё'мретъ. и^ гл~етъ до'мъ і^и^л~евъ, не ё%пра'виTся пђть гн~ь. е^да пђть мои не ё%правъ
ЭO доме і^и^л~евъ, ё^бо вашъ пђть не ё^правля'ется” [Сего ради]34 комђждо по пђти` е^го ѓ^сђжђ ваM до'ме і^и^л~евъ, гл~етъ [а^дона'и]35 г~ь. *ѓ^брати'теся и^ эTврьзитеся эT всњхъ нечестїи вашихъ, и^ не бђдетъ ва'мъ на мђче'нїе. непра'вды
эTврьзите эT себе, (и^) вся` нечестїя ва'ша, ја%же
нечествова'сте къ мнњ. и^ сътвори'те себњ срDце
но'во, и^ дх~ъ но'въ. [-]36 въскђю (б^о) ё^мира'ете до'ме
і^и^л~евъ” *ЈА/ко не хощђ см~рти [грњшника]37 ё^мира'ющаго, гл~етъ [а^дона'и]38 г~ь. [ја%коy ѓ^брати'тися
е^мђ эT пђти` е^го [-]39, и^ жи'ти [дш~и е^го]40, гл~етъ
а^дона'и г~ь. ѓ^брати'теся ё^бо и^ жи'ви бђдете]41”
Глvа, џ~і”
1
(ы' же) возми` пла'чь на кн~ѕя і^и^л~евы. и^
рече'ши (к нимъ, мт~и твоя)2 льви'ца,
средњ левъ почи`, средњ левъ ё^мно'жи льви'чища своя” И$ эTско'чи е^ді'нъ эT льви'1300
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чищъ ея`, (и^) (бысть ле'въ)3. и^ наё^чи'ся въсхита'ти въсхита'нїа, (и^) чл~ки и^зъја%сть. и^ слы'шаша ѓ^ немъ страны`, и^ (ја%тъ бысть в# расы'панїи свое^мъ)4, и^ приведоша и& въ ё^здњ` въ
(е^гљ=петъ)5” И$ ви'дњ ја%ко эTведенъ бысть эT
нея, (и) погиба'ше бытїе ея`. и^ поя` и^нъ эT
льви'чищъ свои^хъ (и^) ле'въ ё^чини` и&. и^ живя'ше
средњ ле'въ, левъ бы'сть. и^ наё^чи'ся въсхита'ти въсхище'нїя, (и^) чл~ки и^зја%сть. и^ пасяшеся
в лю'тости свое'и. и^ гра'ды и^хъ пђсты поста'ви, и^ погђби` землю и^ конець ея` гла'сомъ рыка'нїя е^го” И$ да'сть нань страны (ѓ%крsтъ эT
земль)6, и^ пропя` на'нь мрежа и^хъ (и^) (-)7 ја^тъ
быs. и^ положи'ша и& въ ё^здњ и^ в#ъ пђтњ, (и^
приведо'ша и&)8 ккъ цр~ю вављ=лоnскђ, и^ въврьгоша
и& в темни'цђ. ја^ко да ся не слы'шитъ гла'съ
е^го (потомъ) в# гора'хъ і^и^л~евахъ” Ма'ти твоя
ја%ко виногра'дъ, [и^]9 ја%ко цвњтеn ши'пчанъ на
водњ в#саженъ, и^ эTра'сль е^го бысть эT воды`
мно'ги. и^ бы'сть е^мђ же'злъ крњпости въ племени старњишинъсте, и^ възнесе'ся в# вели'чїи
свое^мъ средњ ло'зїя. и^ ви'дњ вели'чество свое въ
мно'жествњ ло'зїа свое^го” И$ ѓ^бломи'ся въ ја%рости, (и^ на' землю поврьженъ бы'сть), *и^ вњтръ
зно'инъ посђши` (ѓ'вощъ)10 е^го. ё^свяднђша и^ ѓ^пђстњша жезли крњпости е^го, ѓ'гнь посђши` и&,
(ѓ^гнь потреби и& въ пђсты'ни”) И$ нн~њ насади'ша и& (-)11 на земли` безъче'стнњ [и^ беZво'днњ]12. і^
и^зы'иде ѓ'гнь эT жезла` (и^) [ѓ'вощевъ е^го]13, и^ поја^де` и&” И$ не бђдетъ в немъ жезла` крњпости
племени [хорђгве, ја^коy владњти иM]14. въ приTчю
пла'чнђю е^сть, и^ бђдеT въ пла'чь”

Глvа, к~”
бы'сть в лњто сеDмое въ пя'тыи мsць, в
девятыи (дн~ь) мsца. прїидо'ша (ста'рцы)1
эT до'мђ і^и^л~ева въпраша'ти г~а, и^ сњдо'ша преD лицеM м^и. И$ бы'сть сло'во гн~е къ
мнњ гл~я. сн~е чл~чь, гл~и къ ста'рцемъ [-]2 і^и^л~евом#. и^ рече'ши к нимъ, с^е гл~етъ [а^дона'и]3 г~ь.
а^ще въпраша'ти мене в^ы прихо'дите. жи'въ а^зъ
а^ще эTвњща'ю вам#, гл~етъ г~ь. и^л^и эTместїю
(м#щђ и^хъ)4, сн~е чл~чь [а^ще м#сти'ши и^хъ]5”
Безако'нїя (же) эTц~ь и^хъ совњсти иM. и^ речеши к
нимъ, с^е гл~етъ [а^дона'и]6 г~ь. эT негоже дн~е и^зво'лихъ до'мъ і^и^л~евъ. и^ ё^вњдњнъ быхъ (племени)7 до'мђ і^а'ковля, и^ ё^вњденъ бы'хъ иM в# земли
е^гљ=петъсте'и. и^ въздвигоX рђкђ мою за ня,
гл~я, аZ г~ь б~ъ ваj” въ тои дн~ь поDя'хъ (я& рђкою
своею)8, ја%коже и^звести` я& и^зъ земля` е^гљ=пеTски,
в# зе'млю ю^же ё^гото'вахъ и^м#, землю кипя'щђ
млекомъ и^ ме'дом#, (си`)9 е^сть паче всњхъ зе'мль”
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нят, і стало левом, і навчилося грабувати грабунок, і пожерло людей. 4
І почули про нього країни, і він був
схоплений у своєму знищенні, і привели його в наморднику до Єгипту.
5 І вона побачила, що його відвели
від неї, і гинуло її буття, і вона взяла
іншого з своїх левенят і поставила
його левом. 6 І він жив серед левів,
став левом і навчився грабувати грабунок, і пожер людей. 7 І він пасся у
своїй люті, і спустошив їхні міста, і
знищив землю та її повноту голосом
свого ричання. 8 І повстали проти
нього країни довкруги з земель, і
розкинули на нього їхні сіті – і його
схоплено. 9 І поставили його в намордник і в пута, і привели його до
вавилонського царя, і кинули його
до в’язниці, щоб не було чути
більше його голосу на ізраїльських
горах. 10 Твоя матір як виноградник
і так як цвіт ґранатового яблука, що
посаджений при воді, і його віття
були від великої води. 11 І для нього
вона була палицею сили, для племені володарів, і він піднявся вгору
своєю величчю серед лози, і він
побачив свою велич в множестві
своєї лози. 12 І він був зломаним в
люті і скинутим на землю, *і палючий вітер висушив його овочі.
Посохли і запустіли палиці його сили, вогонь його висушив, вогонь
знищив його в пустині. 13 І тепер
його посадили на безчесній і безводній землі, 14 і вийшов вогонь з
палиці і його овочів i пожер його. І
не буде в ньому палиці сили –
хоругви племені, щоб ним володіти.
Він є на притчу плачу і буде на
ридання.

Глава 20
1 І сталося, що в сьомому році, в
п’ятому місяці, в десятому дні місяця, прийшли старці з ізраїльського
дому запитати Господа. І сіли перед
моїм лицем. 2 І було господнє слово до мене, кажучи: 3 Людський сину! Заговори до ізраїльських старців! І скажеш до них: Це говорить
Адонай Господь: Чи ви приходите
Мене запитати? Я живу – хіба відповім вам? – говорить Господь. 4 Чи
помстою помщу їх, людський сину,
якщо їх мстиш? Сповісти ж їм
беззаконня їхніх батьків. 5 І скажеш
до них: Так говорить Адонай Господь: Від того дня, коли Я полюбив
ізраїльський дім, і став відомим племені дому Якова, і відомим став їм в
єгипетській землі, і підняв мою руку
за них, кажучи: Я ваш Господь Бог.
6 В тому дні Я їх підняв своєю
рукою, щоб їх вивести з єгипетської
землі до землі, яку Я їм підготував,
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землі, що кипить молоком і медом,
вона є понад всі землі. 7 *І Я сказав
до них: Кожний відкиньте гидоти від
своїх очей і не опоганюйтеся єгипетськими творіннями. Я – Господь Бог
ваш! 8 І вони Мене відкинули і не бажали Мене послухатися, кожний не
бажав відкинути гидоти від своїх очей, і не покинули єгипетські творіння. І Я промовив, щоб вилити на них
свою лють і сповнити на них свій
гнів серед єгипетської землі. 9 І Я зробив, щоб моє ім’я було понад усе,
щоб не опоганилося перед країнами,
в яких же вони є, посеред них, в яких
же відомий став Я їм, щоб вивести їх
єгипетської з землі. 10 І Я вивів їх до
пустині, 11 і дав їм мої заповіді, і об’явив їм мої оправдання, *які, якщо зробить їх людина, живою буде в них. 12
*І Я дав їм мої суботи, щоб були на
знак поміж Мною і поміж ними, щоб
вони пізнали, що Я – Господь, що їх
освячує! 13 І Я сказав до ізраїльського дому в пустині в заповідях
моїх ходити. І Мене розгнівив ізраїльський дім в пустині, бо в моїх
заповідях не ходили і відкинули мої
оправдання, які, коли чинить людина,
живою буде в них, *і опоганили мої
суботи. І Я промовив, щоб вилити на
них свою лють в пустині, щоб їх
вигубити. 14 І Я зробив, щоб понад
усе моє ім’я не було опоганене перед
країнами, з яких же Я їх вивів перед
їхніми очима. 15 Задля того Я підняв
мою руку проти них в пустині, щоб
не ввести їх до землі, яку Я їм дав,
що пливе молоком і медом, що є найвибранішою з усіх земель. 16 Тому
що відкинули мої суди, і не ходили в
моїх заповідях, і опоганили мої суботи, бо за кумирами жадало їхнє серце. 17 І їх пощадило моє око, щоб не
вигубити їх на викінчення в пустині.
18 І Я сказав до їхніх дітей в пустині:
Не ходіть в законах ваших батьків, і
не зберігайте їхні оправдання, і не
приставайте до єгипетських творінь.
19 Я – Господь Бог ваш! І бережіть
мої оправдання, і зробите їх, 20 і освячуйте мої суботи. І буде на знак
між мною і між вами, щоб ви знали,
що Я – Господь Бог ваш! 21 І їхні
діти Мене розгнівили, і в моїх заповідях не ходили, і моїх оправдань не
берегли, щоб чинити їх. Бо виконавши їх, людина живою буде в них. І опоганили мої суботи. 23 І Я підняв
проти них мою руку, щоб розсипати
їх в країнах і розсіяти їх в землях. 25
Але Я їм дав недобрі приписи і мої
оправдання, в яких же не будуть живими. 26 І опоганю їх у їхніх ділах,
коли приводили тих, що відкривають
лоно за їхній гріх. Щоб зрозуміли, що
Я – Господь! 27 Через це говори до
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*И$ рекоX к ни'мъ, ко'ждо гнђшенїя эT ѓ^чїи свои^хъ эTврьзите, и^ въ тва'рехъ е^гљ=петъскахъ
не ѓ^скверня'итеся, а^зъ г~ь б~ъ вашъ” И$ эTврьгошася мене`, и^ не хотњша послђшати м^я.
[ко'ждо]10 гнђше'нїи эT ѓ'чїю свои^хъ не хотњша
эTврещи`, и^ тва'рїи е^гљ=пеTскь не ѓ^ста'виша. и^
реко'хъ, ја%коже разлїати ја%рость свою на' ня, (и^)
скон#ча'ти гнњвъ свой на нихъ, средњ земля`
е^гљ=петъски” И$ сътворихъ ја%ко да и'мя мое
паче всего да ся не ѓ^сквернитъ преD страна'ми.
в ниX (же) сђть сїи средњ и^хъ, пред ни'ми (же)
ё^вњденъ быхъ к нимъ (-)11, ја%ко и^звести я&
и^з# земля е^гљ=пет#ски” І$ и^зведо'хъ я& (-)12 в пђсты'ню, и^ дахъ иM за'повњди моя`, и^ ѓ^правда'нїя моя ја^ви'хъ и^мъ. *и^же а^ще сътвориT я&
чл~къ, [-]13 жи'въ бђдетъ в нихъ. *и^ сђбо'ты
моя дахъ и^мъ. ја%коже бы'ти въ зна'менїе
междђ мною, и^ межDђ и'ми. ја%коже разђмњти
и^мъ ја^ко а^зъ г~ь ѓ^сщ~ая и&” И$ гл~ахъ к# до'мђ
і^и^л~евђ в# пђсты'ни, въ заповњди моа ходи'ти.
[и^ разгнњ'ва м^я домъ і^и^л~ев# въ пђсты'ни, в#
за'повњдеX (б^о) моиX]14 (не ходи'ша), и^ ѓ^правданїя моя эTврьгоша, ја%же сътвориv [-]15 чл~къ,
[-]16 жи'въ бђдетъ в ни'хъ. *и^ сђбо'ты моя
ѓ^скверни'ша (-)17” И$ рекоX ја%коже разлїяти ја%ро'сть свою на' ня въ пђсты'ни, ја%ко потреби'ти я&. и^ сътвори'хъ, ја^коже паче всего
да ся и'мя мое не ѓ^сквернитъ преD страна'ми,
и^з ниXже и^зведо'хъ я& преD ѓ^чи'ма и^хъ” (Того ради)18 въздвиго'хъ рђкђ мою на' ня въ пђсты'ни, е^же [-]19 не в#вести` и^хъ въ землю ю^же
да'хъ и^м#, (-)20 текђщђ мле'комъ и^ ме'домъ,
(всXњ зе'мль и^збраnнњ'ишђ)21. ја%ко сђды моя эTврьгоша, и^ въ за'повњдехъ моиX не (ходи)ша
(-)22. и^ сђбо'ты моя ѓ^скверни'ша. (ја%ко)23 къ
кђми'ромъ срDце и^хъ похотњ`” И$ пощади (я& ѓ'ко
мое)24, ја%коy [не]25 потребити и^хъ (-)26 на сконча'нїе въ пђсты'ни” И рекохъ к# ча'домъ и^хъ в#
пђсты'ни, в зако'ны эTц~ь вашихъ не ходи'те, и^
ѓ^правле'нїи и^хъ не снабдњваи^те, и^ къ (тва'ремъ е^гљ=петъскамъ)27 не примеша'итеся [-]28.
а^зъ г~ь б~ъ вашъ и^ ѓ^правле'нїя моя снабдите, и^ сътвори'те я&. и^ сђбо'ты моя ѓ^сщ~аите. и^ бђдетъ въ зна'менїе междђ мно'ю
и^ [междђ]29 ва'ми, ја%коже съвњдњти ја%ко а^зъ
г~ь б~ъ ва'шъ” И$ раZгнњваше м^я, и^ ча'да иX въ
за'повњдехъ мои^хъ не ходи'ша, и^ ѓ^правле'нїи
мои^хъ не снабдњша, ја%коже сътвори'ти я&.
сїя (б^о) сътвори'въ чл~к# (-)30 живъ бђдетъ в#
нихъ. и^ сђбо'ты моя ѓ^скверни'ша” (-)31 И$
въздви'гнXђ рђкђ свою на' ня (-)32, ја^коже
расы'пати я& въ странаX, (и^)33 раZсњя'ти я& въ
1302
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зеMляX” (-)34 (Но)35 дахъ и^мъ за'повњди недо'бры, и
ѓ^правле'нїя (моя) в ни'х#же не бђдђть жи'ви
(-)36” И$ ѓ^сквернавлю я& в дња'нїи иX. е^гда привожDа'хђ (-)37 эTврьза'ющая ё^тро'бђ (за грњхъ и^хъ)38.
[да разђмњюT ја%ко а^зъ г~ь]39” Сего ради гл~и к
до'мђ і^и^л~евђ, сн~е чл~чь. и^ речеши к ни'м#, с^е
гл~етъ [а^дона'и]40 г~ь, (и^) до сего разъгнњваше
м^я эTц~ы ва'ши въ (градXњ)41 иX, и%мже съгрњши'ша къ мн^њ. и^ въведохъ (-)42 в# зе'млю в
ню'же въздвиго'хъ рђкђ свою, ја%коже да'ти ю& иM.
и^ ви'дњша весь хо'лмъ высо'къ, и^ все` древо
сњн#но, и^ положи'ша тре'бы т^ђ богоM своиM, (и^
ё^чини'ша т^ђ ја%рость да'ровъ своиX), и^ положи'ша
т^ђ во'ню бл~гово'нїя (иX), и^ възлїяша т^ђ
воZлїя'нїа иX” И$ реко'хъ к ниM, чт^о еs а^ва'ма ја^ко
в^ы вхо'дите та'мо. и^ прозва'ша и%мя е^мђ а^ва'ма
до днешнего дн~е” Сего ра'ди рцы` к до'мђ і^и^л~евђ,
с^е гл~етъ [а^донаи]43 г~ь. а^ще въ безаконїиX эTц~ь
вашихъ в^ы ѓ^скверня'етеся, и^ въ слњдъ тва'ри
и^хъ в^ы съблђжа'е^те. и^ въ прино'сњхъ трђдъ
ва'шиX, (и^) в наро'цњхъ (ва'шихъ), [е^гда сђть
ча'да ваша въ ѓ^гни]44. вы` ѓ^скверня'е^теся въ
всњхъ кђми'рехъ ва'шихъ до днешняго дн~е. (а^з
же)45 эTвњща'ю вамъ доме і^и^л~евъ, жи'въ а^зъ
гл~еT [а^дона'и]46 г~ь, а^ще эTвњща'ю вамъ, и^ а'ще
възы'идетъ в# дђхъ ва'шъ с^е” И$ не бђдетъ ја%коже в^ы гл~ете, бђдеM а^ки страны` и^ племена
зе'мная, слђж'ите дре'вђ и^ ка'менїю” Сего раd
живъ а^зъ гл~етъ [а^дона'и]47 г~ь. [а^ще не]48 рђко'ю
крњпкою и^ мыjцею высо'кою, и^ въ ја%рости
разлїянњ црsтвђю в# ваs” І$ и^зведђ в^ы эT людїи,
и^ прїимђ в^ы эT стра'нъ в ни'х же бњсте
расњја%ни (-)49” рђко'ю крњпкою и^ мы'шцею высоко'ю, и^
ја%ростїю разлїаною” [Црsтвовати бђдђ над]50 ва'ми.
и^ приведђ васъ в# пђсты'ню лю'д#скђ” И$ съвопраша'юся с ва'ми т^ђ лицемъ к лицђ`, ја^коже съвопраша'хсясъ эTц~ы ва'шими, в# пђсты'ни е^гљ=пеTстњ. такоже сђждђ (и^) вамъ гл~етъ [а^дона'и]51
г~ь” И$ проведђ` в^ы поD же'злъ мои, и^ въведђ в^ы в
число` [завњта]52. и^ съберђ эT васъ нечести'выя
и^ эTврьгшаяся” (И$)53 съ земля` ѓ^бита'нїя и^хъ
и^зведђ` я&, и^ въ зе'млю і^и^л~евђ не вни'дђтъ. и^
позна'ете ја%ко а^зъ г~ь” [Вы' же]54 доме і^и^л~евъ,
си'це гл~етъ [а^дона'и]55 г~ь, ко'ждо (васъ) по кђми'рохъ ва'шихъ ходи'сте, (и^ слђжи'сте и^мъ). и^
потоM а^ще [-]56 послђшае^те мене, і^ и'мени мое^го
ст~ого не ѓ^сквернави'те ксемђ в да'рњхъ ва'шиX. и^
в рђкотворе'нїихъ вашихъ (-)57 на горњ [мое'и
ст~њи]58, и^ на горњ высо'цњ [і^и^л~евњ]59, гл~етъ
[а^дона'и]60 г~ь, т^ђ послђжатъ м^и весь домъ і^и^л~въ до ко'нца [на земли`]61. и^ т^ђ прїимђ [я&]62.
и^ т^ђ присњщђ прино'съ (и^хъ)63, и^ прино'съ на1303

ізраїльського дому, людський сину.
І скажеш до них: Так говорить Адонай Господь! І до цього: Розгнівили
Мене ваші батьки в їхніх містах,
оскільки згрішили проти Мене. 28 І
Я ввів їх до землі, до якої підняв
свою руку, щоб її їм дати, і вони
побачили всякий високий вершок і
всяке тінисте дерево, і принесли там
жертви своїм богам, і зробили тут
лють своїх дарів. І там поклали їхній
запашний запах, і там вилили їхні
поливання. 29 І сказав Я до них: Що
є Авама (=вершок єв.), що ви туди
ходите? І назвали його ім’я Авама,
аж до сьогоднішнього дня. 30 Через
це скажи до ізраїльського дому: Це
говорить Адонай Господь: Якщо ви
опоганюєтеся в беззаконнях ваших
батьків і ви розпутствуєте вслід за
їхніми творіннями, 31 і в приношеннях ваших трудів, і в відлученому вами, коли ваші діти є у
вогні, – ви опоганюєтеся в усіх ваших кумирах до сьогоднішнього
дня. Хіба ж відповім вам, ізраїльський доме: Живу Я! – говорить Адонай Господь. Хіба вам відповім і
хіба піде це у ваш дух? 32 І не буде,
так як ви говорите: Будемо як країни
і земні племена, щоб служити дереву і камінню. 33 Через це живу Я,
– говорить Адонай Господь. Якщо
не царюватиму над вами сильною
рукою, і високим раменом, і в
розлитій люті, 34 і виведу вас з народів, і прийму вас з країн, до яких
же ви були розсіяні сильною рукою,
і високим раменом, і розлитою люттю. Буду царювати над вами. 35 І
приведу вас у людську пустиню, і
судитимуся з вами там лицем до
лиця. 36 Так як Я судився з вашими
батьками в єгипетській пустині, так
судитиму і вас, – говорить Адонай
Господь. 37 І переведу вас під мою
палицю, і введу вас в число завіту.
38 І зберу з вас безбожних і відступників, і виведу їх з землі їхнього
поселення – і не ввійдуть до ізраїльської землі. І пізнаєте, що Я –
Господь, 39 ви ж, ізраїльський доме,
– так говорить Адонай Господь!
Кожний з вас ходив за вашими кумирами і служив їм. І потім: Якщо
Мене послухаєтеся і більше не опоганите моє святе ім’я вашими дарами і ділами ваших рук 40 на моїй
святій горі і на високій ізраїльській
горі, – говорить Адонай Господь, –
там послужить мені ввесь ізраїльський дім до кінця на землі. І там Я їх
прийму, і там навідаюся до їхніх дарів і дарів відлученого вами в усім
вашім освяченні. 41 Бо прийму вас,
як запашний запах, коли виведу вас
з народів. І приймуть вас з країн, і
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освячуся у вас перед очима народів, 42 і пізнаєте, що Я – Господь,
коли виведу вас до ізраїльської
землі, до землі, до якої Я підняв
мою руку, щоб її дати вашим батькам. 43 І там згадаєте ваші дороги і
всі ваші мерзенні гріхи, в яких же
ви опоганюєтеся. І подивитеся на
ваші лиця за всі ваші злоби, які ви
зробили, 44 і пізнаєте, що Я – Господь, коли зроблю вам так, щоб
моє ім’я не було опоганене. Не за
вашими злими дорогами ані за зіпсутими ділами ваших рук, ізраїльський доме, – говорить Адонай
Господь. 21,1 І було господнє слово до мене, кажучи: 2 Людський
сину! Скріпи своє лице проти півдня! І поглянь на Дарум, і пророкуй проти лісу володаря Аґева! 3 І
скажеш Агевовому лісові: Послухай господнє слово! Це говорить
Адонай Господь: Ось Я запалю в
тобі вогонь, і він в тобі спалить
всяке зелене дерево і всяке сухе
дерево – невгасимий розпалений
полумінь. І згорить в ньому всяке
лице від сходу до півночі, 4 і всяке
тіло пізнає, що Я – Господь його
запалив! І вони не загаснуть. 5 І я
сказав: Зовсім ні, Господи! Ці кажуть до мене: Чи, отже, сказане не
є притчею?!

Глава 21
6 І було господнє слово до мене,
кажучи: 7 Через це пророкуй, людський сину! І скріпи своє лице
проти Єрусалиму, і поглянь на їхні
святощі, і пророкуй про ізраїльську
землю. 8 І скажеш до ізраїльської
землі: Це говорить Адонай Господь: Ось Я проти тебе витягну мій
меч з його піхви і вигублю з тебе
неправедного і беззаконника. 9 І
мій меч вийде зі своєї піхви, проти
всякого тіла від сходу до півночі.
10 І всяке тіло пізнає, що Я – Господь витягнув свій меч з його піхви! І він більше не повернеться. 11
І ти, людський сину, зітхай розбиттям твоїх стегон! І застогнеш в болях перед їхніми очима! 12 І буде,
що коли скажуть до тебе: Задля чого ти стогнеш? – І скажеш: За вістку. Бо приходить, і розбитим буде
всяке серце, і ослабнуть всі руки, і
зімліє всяке тіло і всякий дух, і всі
стегна будуть опоганені мокротою.
Ось приходить і буде! – говорить
Адонай Господь. 13 І було господнє слово до мене, кажучи: 14 Людський сину! Пророкуй! І скажеш:
Це говорить Адонай Господь! Скажи мечеві: Мечу гострися і розгнівайся, 15 щоб ти різав різаниною!
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ро'къ ва'шихъ въ всњхъ ѓ^сщ~енныхъ ва'шихъ” Въ
во'ню (б^о) бл~гово'нїя прїимђ в^ы, е^гда и^зведђ` в^ы
и^з людїи, и^ прїимTђ в^ы эT страn (-)64. и^ ѓ^сщ~ђся въ
ва'съ преD ѓ^чи'ма люDскима, и^ ё^вњсте ја^ко а^зъ г~ь.
е^гда въведђ в^ы в# зе'млю і^и^л~евђ, в зеMлю в ню'же
въздвигохъ рђкђ свою, да'ти ю& эTц~емъ вашимъ” И$
помянете т^ђ пђти` ваша, и на (вся`) мер#зкїя
грњхи` ва'ша, в ниX же ся в^ы ѓ^скверня'ете (-)65. и^
ѓ^зрите лица ва'шA въ всXXњ ѕло'баX вашиX [ја%же
сътвори'сте]66” И$ позна'ете ја%ко а^зъ г~ь. е^гда сътворю` вамъ та'ко ја%коже и%мя мое да ся не
ѓ^скверни'тъ, [не]67 по пђте'мъ вашимъ ѕлыM, ни
по рђкотворе'нїем# вашимъ расы'панымъ [до'ме і^и^л~ев#]68, гл~етъ [а^дона'и]69 г~ь” И$ бысть слово гн~е къ
мн^њ гл~я, сн~е чл~чь, ё^тверди лице` свое на (ю'гъ)70, и^
възри` на [дарђмъ]71. и^ прорцы` на дђбра'вђ старњ'ишинђ (а^ге'ва)72” И$ рече'ши дђбра'вњ (а^ге'вовњ)73,
слы'ши сло'во гн~е. с^е гл~еT [а^дона'и]74 г~ь, с^е а^зъ
възгнњщђ в тебњ ѓ'гнь, и^ пож#жеT в тебњ вся'ко дре'во ѕелено, и^ вся'ко дре'во сђхо, не ё^га'шетъ
пла'мень раждеже'ныи” И$ съгори'тъ в немъ вся'ко
лице` эT восто'ка до сњвера. и^ ё^вњсть вся'ка
пло'ть, ја%ко а^зъ г~ь ражDего'хъ я&, [и^]75 не ё^га'снђтъ” И$ реко'хъ ника'коy г~и [-]76. сїи гл~ютъ къ
мн^њ, не приTча л^и е^сть (ё^бо) гл~ема (-)77”

Глvа, к~а”
бы'сть слово гн~е къ мнњ гл~я. сего ради
прорцы` сн~е чл~чь, [и^]1 ё^тверди` лице` свое къ
і^ерsлимђ. и^ призри къ ст~ынямъ и^хъ, и^
прорцы` ѓ^ земли і^и^л~евњ” И$ речеши к зеMли
і^и^л~евњ, [с^е гл~етъ а^дона'и г~ь]2. с^е аZ на тя и^зм#кнђ` мечь свой и^з но'жницъ е^го, и^ потреблю и^с
те'бе неправди'ва и^ безако'нника” [-]3 (І$)4 и^зы'идетъ мечь мои и^з но'жницъ свои^хъ, на вся'кђ
пло'ть эT восто'ка до сњвера. и^ ё^вњсть всяка
пло'ть ја^ко а^зъ г~ь. и^зм#ко'хъ мечь свои и^з ножницъ е^го, [и^]5 ктомђ не възвратиTся. и^ т^ы сн~е
чл~чь, въздохни` съкрђше'нїеM чреслъ твоиX, и^ съ бо'лњзнїю въздо'хнеши преD ѓ^чи'ма иX” И$ бђдетъ
а^ще рекTђ к тебњ, чесо раd т^ы в#здышеши. и^ рече'ши, ѓ^ проповњда'нїи ја%ко грядеT. и^ съкрђши'тся вся'ко срDце, и^ [ѓ^слабњ'ютъ вся` рђки]6, і^ и^з#дшеT всяка пло'ть и^ всякъ дх~ъ, и^ вся стегна
ѓ^сквернавя'тся мо'кростїю. с^е грядетъ и^ бђдеTтъ, гл~етъ [а^дона'и]7 г~ь” И$ бы'сть сло'во гн~е
къ мн^њ гл~я, сн~е чл~чь, прорцы` и^ рече'ши. с^е
гл~етъ [а^дона'и]8 г~ь, рцы` мече'ви, ме'чю ѓ^стри'ся
и^ разгнњваися ја%коже да и^с#сњче'ши сњче'нїе. ѓ^стри'ся ја%ко да бђдеши въ блища'нїе, (и^) гото'въ на расы'панїе. сњци похђли` эTрини` вс^е дре1304
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во” И$ дасть и& ё^гото'ванъ ја%ко дръжа'ти за
(чрены)9 е^го, наѓ^стри'ся мечь, гото'въ е^сть,
ја%коже дати и& в рђцњ сњкђщихъ” Възопїи и^
въспла'чися сн~е чл~чь, ја%ко бысть в лю'деX (с^е)10,
(и^)11 въ всњхъ старњ'ишинахъ і^и^л~евахъ (ё^бњгшихъ меча`. поD мечь)12 быша с людми
мои^ми” Сего ради (въсплещђ)13 рђкама свои^ма
ја%ко ѓ^пра'вися. т^о чт^о ја%ко и^ эTринеTся племя`
(и^) не бђдетъ, гл~етъ [а^дона'и]14 г~ь” И$ ты` сн~е
чл~чь прорцы, и^ въсплещи` рђка'ма, и^ ё^сђгђби
меq, тре'тїи мечь ја^звенымъ е^сть. ме'чь ја^зве'нымъ вели'къ” И$ ё^жасиши я& ја%ко да ся съкрђши'тъ срDце [и^хъ]15, и^ ё^мно'жатся не'мощнїи. въ всњхъ вра'тњхъ [и^хъ]16 предадя'тся
на ёсњче'нїе ме'чное” Блаѕе (ѓ'стръ) бы'сть на
сњче'нїе, бла'ѕе (-)17 на блиска'нїе, проходи` (ја%ко
молнїи), ѓ^стри'ся ѓ^десно и ѓ^ лњво. а^може а^ще
лице` твое въста'вится. и^ а'зъ [-]18 въсплещђ
рђко'ю мое'ю к рђцњ мое'и, и^ ѓ^ставлю ја%роs свою,
а^зъ г~ь гл~ахъ” И$ бы'сть слово гн~е къ мн^њ
гл~я, [-]19 сн~е чл~чь, ё^чини себњ пђти` дв^а, ја%коже внити мечю` цр~я вавило'нъска. эT страны`
е^ді'ноя и^зы'иде на (вла'сти) дв^њ, и^ рђкђ (ё^гото'ваютъ) в нача'ле пђтиеM (-)20. (-)21 да
ё^чиниши ја%ко внити мечю на рав#ва'џъ сн~ы
а^м#мо'ня, и^ на (жидов##скђ)22 и^ на і^ерsлима (-)23”
Понеже ста'неT (средњ е^го) цр~ь вавило'ньскъ на
прьвMњ пђти`, на нача'ле ѓ^бо'ю пђтїю. ја%коже
влъхвова'ти вол#хвова'нїе, ја%коже въскипњти
жезло'мъ. и^ въпраша'ти ваја%ныхъ, и^ вражи'ти
въ (ја%трехъ)24” (И$) бысть (ѓ^деснђю е^го) враже'нїе на і^ерsли'ма. ја%ко ѓ^бъста'вити ѓ^строh (и^)
ја%ко эTврьз#ти` ё^ста` съ во'племъ, (и^) възвы'шити гласъ съ глаше'нїемъ [трђбнымъ]25.
(и^) ја%ко поста'вити ѓ^стро'гъ преD вра'ты е^го, и^
насы'пати прьсти, и^ поста'вити стрњ'лы И$
(ты же вол#хвђя и^мъ вол#хвова'нїе)26 преD ними,
[седморящи седмори'цам#]27. и^ то'и въспомина'я
непра'вдђ [е^го помянђти]28” Того ра'ди с^е гл~етъ
[а^дона'и]29 г~ь, понеже въспомянђсте неправды
ва'ша, внегда эTкры'шася нече'стїя ва'ша. ја%ко
ја^ви'тися грњхомъ ва'шимъ, въ всњхъ безако'нїихъ ва'шихъ, и^ въ [всњхъ]30 хђдожествњхъ
вашихъ. понеже въспомянђсте, в тњхъ (и^)
поги'бнете” И$ ты` сквернавыи [-]31 старњ'ишино
і^и^л~ев#, е^гоy пришеl дн~ь въ время непраvды. с^е гл~еT
г~ь, со'ими клобђк#, и^ положи` вњнець т^а не такова` бђдетъ” Смири` высо'кое, и^ възнесе` смире'нное. неправдою непра'вдђ положђ` я&, и^ т^а не
такова` бђдетъ. до'ндеже прїидеT е^мђже досто'итъ, и^ предаM е^мђ” И$ ты' сн~е чл~чь прорцы`,
и^ рече'ши. се` гл~етъ [а^дона'и]32 г~ь къ сн~омъ
1305
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Гострися, щоб ти був на вилискування і готовим на побиття! Рубай, зневажай, відкинь всяке дерево! 16 І зробив
він його готовим, щоб держати його
за рукоятку. Меч вигострений, він
готовий, щоб його дати в руки тих,
що рубають. 17 Закричи і заголоси,
людський сину! Бо це сталося народові і всім ізраїльським старшинам,
що уникнули меча. Під меч були з
моїм народом, через це заплескаю
своїми руками, 18 бо він оправдався.
То що, коли і відкинено плем’я і не
буде? – говорить Адонай Господь. 19
І ти, людський сину, пророкуй! І заплескай руками, і подвійним зроби
меч. Третій меч є для побитих, великий меч побитих. І ти їх перелякаєш,
20 щоб розбитим було їхнє серце і немічні розмножилися. При всіх їхніх
брамах будуть видані на різанину
меча. Добре, що був гострим на різанину, добре, що на вилискування. 21
Переходи, наче блискавка, гострися
вправо і вліво, куди лиш підніметься
твоє лице. 22 І Я заплескаю моєю рукою до моєї руки і опущу свою лють.
Я – Господь промовив. 23 І було господнє слово до мене, кажучи: 24 Людський сину! Постав собі дві дороги,
щоб увійшов меч вавилонського царя!
З однієї країни вийде на дві влади, і
руку приготують на початку доріг. 25
Встанови, щоб меч увійшов проти
Раввата, аммонових синів, і проти
жидівської країни, і проти Єрусалиму.
Тому що він стане серед нього. 26
Вавилонський цар – на першій дорозі,
на початку двох доріг, щоб чаклувати
чаклуванням, щоб закипіти палицею, і
запитати різьблених, і ворожити на
печінках. 27 І справа нього було ворожіння проти Єрусалиму, щоб оточити
валом, і щоб відкрити уста з криком і
підняти голос зі звуком труби, і щоб
поставити вал перед його брамами, і
висипати землю, і поставити стріли.
28 І ти ж той, що чаклує їм чаклуванням перед ними сім разів по сімдесят.
І він той, хто згадує його неправедність, щоб згадати. 29 Через це говорить Адонай Господь: Тому що ви
згадали ваші неправедності, коли відкрилися ваші безбожності, щоб виявилися ваші гріхи в усіх ваших беззаконнях і в усіх ваших починах, тому
що ви згадали, в цих і згинете, 30 і ти,
огидний ізраїльський старшино, якому прийшов день в часі неправедності. 31 Так говорить Господь:
Скинь клобук і поклади вінець, вони
не будуть такими. Ти впокорив високе
і підняв покірне. 32 Неправедністю в
неправедність їх покладу. І ті не
будуть такими, доки не прийде той,
якому належить. І йому передам. 33 І
ти, людський сину, пророкуй! І ска-
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жеш: Це говорить Адонай Господь до
аммонових синів і до їхньої погорди!
І скажеш: Меч! Меч витягнутий на
різанину, витягнутий на викінчення,
встань, щоб ти вилискував 34 своїм
марним видінням! І коли чаклуєш –
брехня, щоб видати шиї побитих беззаконників, яких день настав в часі
неправедності. 35 Повернися до своєї
піхви, не спочинь на цьому місці, в
якому ти був. Тобі судитиму на твоїй
землі 36 і вилию на тебе свій гнів!
Подую на тебе у вогні мого гніву! І
видам тебе в руки чоловіків іншого
народу, що роблять знищення! 37 Вогню будеш поживою і твоя кров буде
серед твоєї землі! Не буде твоєї пам’яті. Тому що Я – Господь сказав!

Глава 22

єре. 5

1 І було господнє слово до мене,
кажучи: 2 Хіба судитимеш місто крові? Хіба покажеш йому всі його беззаконня? 3 І скажеш: Це говорить Адонай Господь: 4 Місто, що проливаєш кров посеред себе, щоб прийшов
його час, яке чинить кумирів для себе, щоб самому опоганюватися. В його крові, яку ти пролив, згрішив ти; і
в твоїх кумирах, які ти зробив, опоганився ти; і вкоротив ти свої дні, і
привів час своїх років. Через це Я тебе дав на погорду в країнах і на насмішку всім землям, 5 які наближаються до тебе і які віддаляються від
тебе. І покплять з тебе, і вони закричать проти тебе: Нечистий славетний
і великий у його беззаконнях! 6 Старшини ізраїльського дому, кожний до
своїх кревних: їм змішалося в тобі,
щоб пролити кров. 7 Батькові ж і матері говорили зло у тобі, і прохід повертали в неправедність у тобі, сироту і вдову кривдили у тобі. 8 І мої
святощі похулили, і мої суботи опоганили в тобі. 9 Мужі-розбійники були в тобі, щоб пролити кров: на горах
їли в тобі і неправедне робили серед
тебе. 10 В тобі відкрили батьківський
сором і в тобі висміяли ту, що сиділа
в нечистоті. 11 *Кожний чинив беззаконня з жінкою свого ближнього, і
кожний опоганював свою невістку в
безбожності, і кожний свою сестру,
дочку свого батька, висміював у тобі.
12 Дари брали в тобі, щоб пролити
кров, лихву надмірно брали в тобі. І
завершу повноту твоєї злоби, що в
насильстві, бо ти Мене забув, – говорить Адонай Господь. 13 Ось, отже,
вдарю моєю рукою до руки в ньому –
викінчений ти і те, що ти зробив, і
відносно крові, що була серед тебе.
14 Хіба потерпить твоє серце і хіба
сильні будуть твої руки в дні, в яких
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а^м#мо'немъ, и^ къ ё^кори'знњ и^хъ. и^ рече'ши,
ме'чь ме'чь и^зм#че'нъ на сњче'нїе, [-]33 и^зм#ченъ на
сконча'нїе, въста'ни ја%коже да блиска'еши въ
видњнїи своеM сђ'ии^мъ, и^ внегда вражи'ши л#жа`”
ЈА/коже преда'ти вы'я ја^звеныX безако'нникъ, и^хже
приспњ дн~ь въ вре'мя непра'вды. възврати'ся
[в но'жницђ свою]34, не ста'ни в мњсте семъ
е^мђже бысть, на земли` твое'и эTсђждђ т^и” И$
възлїю на' тя гнњвъ свои. въ ѓ^гни` гнњва
моего въз#дхнђ на' тя” И$ предаM т^я в рђцњ
мQђ иноја^зычеn, творя'щимъ расы'панїе. ѓ^гню
бђдеши ја%дь. (и^) кро'вь твоя бђдеT средњ
земля` (твоея). не бђдетъ твоеа па'мяти
зане` а^зъ г~ь гл~ахъ”

Глvа, к~в”
быs сло'во гн~е къ мнњ` гл~я, [-]1 (-)2 а^ще
сђ'диши гра'дђ кро'вномђ, (а^ще)3 ја%ви'ши
е^мђ вс^я безако'нїя е^го. и^ речеши, с^е
гл~етъ [а^дона'и]4 г~ь. ЭO гра'де проливая'й кро'вь средњ себе, ја%коy прїити времени е^го.
(-)5 творя'и кђми'ры ѓ^ себњ, ја^коже ѓ^скверни'тися само'мђ”Въ кро'вихъ е^го ја%же пролїя съгрњши. и^ въ кђми'рехъ твоиX ја%же сътвори` ѓ^сквернавля'шеся. и^ съкрати дн~и своя`, и^ приведе вре'мя лTњ свои^хъ” Сего ради да'хъ т^я на
ё^кори'знђ въ страна'хъ, и на порђга'нїе всњмъ
землямъ, ја%же приближа'юTся к тебњ, и^ ја%же
ё^даляюTся эT тебе` и^ порђгаюTся тебњ. [и^ възъпїюT]6 (на' тя) нечи'стъ словђщїи и^ мно'гъ
въ безаконїи [е^го]7” (-)8 Старњишины до'мђ і^и^л~ева ко'ждо къ своиM ё^жикаM и^х# смятошася въ
тебњ`, ја%коже да пролїютъ кро'вь” эTц~ђ (же) и^
мт~ри ѕл^о гл~ахђ въ тебњ. и^ прохода ѓ^бращахђ в непра'вдђ въ тебњ. сиротђ и^ вдови'цђ преѓ^бидяхђ в# тебњ`. и^ ст~ая моа похђли'ша, и^
сђбо'ты моа ѓ^сквернавляхђ в# тебњ” Мђ'жи разбо'иници бњша въ тебњ, ја%коже да пролїютъ
кро'вь. [-]9 на гора'хъ ја%дя'хђ въ тебњ, (и^) неправдђ творя'хђ средњ тебе. стыдњнїе эTч~ее
эTкры'ша въ тебњ. и^ в нечистотњ сњдя'щђ
ѓ^брђга'ша в# тебњ” *Ко'ждо къ женњ по'дрђга
свое^го безаконнова'ша, и^ ко'ждо невњстђ свою` ѓ^сквернавля'ше в# нече'стїе” И$ ко'ждо сестрђ` свою
дще'рь эTц~а свое^го ѓ^брђгава'хђ в# тебњ. м#зды
възима'хђ в# тебњ, ја^коy да пролїюT кровь. растъ
и^злиха в#зима'хђ в# тебњ” И$ скон#ча'ю сконча'нїе
ѕлобы твоеа ја%же в насилїи, мене б^о забы`,
гл~ет# [а^дона'и]10 г~ь. с^е ё^бо поражђ рђ'кою мое^ю
к# рђцњ [-]11 в ниXже скоnчаlся е^си, [и^]12 е^же
сътвориl е^си, и^ ѓ^ кровыX (-)13 бы'вшихъ средњ
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тебе. а^ще потерпиT срDце твое, (и^) а^ще ё^дръжатъ рђцњ твои` въ дн~и, в ня'же а^зъ творю
въ тебњ” А$зъ г~ь гл~ахъ и^ сътворю`, и^ расыплю
въ странахъ, и^ раZсњю т^я въ земляхъ” И$ ѓ^скђдњ'етъ нечистота` твоя` и^с тебе`. и^ владњти бђдђ тобо'ю преD ѓ^чи'ма страна'мъ, (-)14
зане а^зъ г~ь” И$ бысть сло'во гн~е къ мнњ` гл~я,
сн~е чл~чь с^е бы'ша мнњ` доM і^и^л~евъ, смњшени вс^и
с мњ'дїю, (-)15 и^ съ ѓ%ловомъ чи'стомъ, и^ съ
сви'нцем# средњ [пе'щи]16 сребра` смњшени сђть”
Сего ра'ди р#цы, с^е гл~етъ [а^дона'и]17 г~ь поне'же
бы'сте вс^и смњшенїе е^ді'но. сего ради с^е а^зъ
прїимђ васъ средњ і^ерsли'ма. ја%коже прїемлетъ
сребро` и^ мњ'дь, и^ желњзо и^ свинецъ, и^ ѓ^лово
чи'стое средњ пещи. ја%коy вдђнђти в ня` ѓ^гню
ја%коже пожещи`. та'ко прїимђ (ва'съ) въ гнњвњ
мое^мъ, [и^ въ ја%рости мое'и]18. и^ въведђ [и^ ѓ^ста'влю]19 и^ пожегђ ва'съ. и^ възъдмђ на' вы въ
ѓ^гни гнњ'ва мое^го, и^ пож#жени бђдете средњ
ея`. ја%коже пожигаеTся сребро` средњ пе'щи, та'коже
пож#жетеся средњ ея`. и^ позна'ете ја^ко а^зъ г~ь,
възлїяхъ ја%рость свою` на ва'съ” И$ бы'сть сло'во
гн~е къ мнњ` гл~я, сн~е чл~чь рцы е^мђ, т^ы е^си
земля` неѓ^дожди'ма (-)20 въ дн~ь ја%рости” *Є$гоже
старњ'ишины средњ е^го, ја%ко львы рыка'ю^ще.
въсхитающе въсхищенїя. дш~а иZја^дающе наси'лїемъ. (бога'тество и^) честь прїе^млюще. [-]21
вдови'ца [е^го]22 ё^мно'жиша средњ [е^го]23” И$ жерцы
е^го эTвръго'шаs зако'на мое^го, и^ ѓ^скверни'ша ст~аа
моа`. ме'ждђ ст~ымъ и^ сквеrна'вом не разлђчи'ша.
и^ межDђ нечи'стоM и^ чи'стомъ не разлђчи'ша. (-)24
эT сђбо'тъ мои^хъ покрывахђ ѓ^чи свои`, и^ ѓ^сквеrнавля'хђ (м^я) средњ и^хъ” Кня'ѕи е^го средњ е^го,
ја%ко влъцы въсхита'ю^ще въсхита'нїя. ја%коже
пролїати кро'вь, [и^ погђбити дш~а]25, ја%коже
глаDство гладова'ти” И$ прoрцы е^го помаза'ющеися
сами, падђтъ ви'дящеи сђ'ая. (и^) влъхвђ'ющеи
(и^) лжа, гл~ющеи. с^е гл~етъ [а^донаи]26 г~ь. а^ г~ь не гл~а”
Лю'ди земля` съклњща'юще [-]27 (-)28 въсхыща'юще въсхитанїя. (сиротњ)29 и^ ё^богђ наси'лїе творя'ще. и^ къ приходђ не живђще съ сђдо'мъ” И$
възыскахъ эT нихъ мђжа живђща правњ, и^ стоа'ща [эTнђдь преD лицемъ моиM]30 въ время
[гнњва]31, ја%коже не до ко'нца погђби'ти е^го, и^
не ѓ^брњтох#” И$ възлїя'хъ на' ня ја%рость свою въ
ѓ^гни гнњва мое^го, ја%коже сконча'тї [я&]32. пђти
и^хъ на главы` и^хъ дах#, гл~тъ [а^дона'и]33 г~ь”

Я це чиню проти тебе? Я – Господь
сказав і зроблю. 15 І розкину тебе в
країнах, і розсію тебе в землях. І не
стане твоєї нечистоти у тебе, 16 і Я
буду володіти тобою перед очима
країн, тому що Я – Господь. 17 І було господнє слово до мене, кажучи:
18 Людський сину! Ось став Мені ізраїльський дім, всі змішані з міддю,
і з чистим оловом, і зі свинцем. Змішані є вони серед печі срібла. 19
Через це скажи: Це говорить Адонай
Господь: Тому що всі ви стали однією мішаниною, через це ось Я
візьму вас з-посеред Єрусалиму, 20
так як береться срібло, і мідь, і залізо, і свинець, і чисте олово серед печі, щоб подути на нього вогнем, щоб
розплавити. Так візьму Я вас у
моєму гніві і в моїй люті, і введу, і
залишу, і розплавлю вас. 21 І подую
на вас вогнем мого гніву, і розплавитеся серед нього. 22 Так як срібло
плавиться серед печі, так розплавитеся серед нього. І пізнаєте, що Я
– Господь вилив на вас свою лють.
23 І було господнє слово до мене,
кажучи: 24 Людський сину! Скажи
йому: Ти є ненаводнена земля в дні
люті. 25 *Його старшини серед нього як леви, що ричать, що грабують
грабунок, що душі пожирають насильством, що приймають багатство
і честь. І його вдови помножилися
серед нього. 26 І його священики
відкинули мій закон і опоганили мої
святощі: не розрізнили між святим і
гидотою і не розділили між
нечистим і чистим, закрили свої очі
від моїх субот і оскверняли мене
серед них. 27 Його князі серед нього
як вовки, що розшарпують грабунок, щоб пролити кров і вигубити
душі, щоб голодувати ненаситністю.
28 І його пророки себе намазують –
впадуть ті, що бачать марне, і що
чаклують, і що говорять брехню: Це
говорить Адонай Господь. А
Господь не сказав. 29 Народ землі
давлячи, грабуючи грабунки, чинячи
насилля сироті і бідному, і до
приходу не живуть з судом. 30 І Я
шукав в них чоловіка, що живе
праведно і що стоїть вповні перед
моїм лицем в часі гніву, щоб не
вигубити його до кінця, і не
знайшов. 31 І Я на нього вилив свою
лють у вогні мого гніву, щоб їх
викінчити. Їхні дороги Я дав на їхні
голови, – говорить Адонай Господь.

Глава 23

Глvа, к~г”
бы'сть сло'во гн~е къ мнњ гл~я сн~е чл~чь,
дв^њ женњ бњста д#щери матери е^дїноа.
и^ съблђди'ста въ егљ=п#те, въ юности
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1 І було господнє слово до мене,
кажучи: 2 Людський сину! Дві жінки були дочками однієї матері. 3 І
вони розпутстували в Єгипті, у сво-
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їй молодості вони розпутствували.
Там впали їхні груди, і там вони
втратили дівоцтво. 4 Імена ж їхні: Оолла – старша, Оолива ж – її молодша
сестра. І вони були мої і породили синів і дочок. Імена ж їм: Самарія – Оолла і Єрусалим – Оолива. 5 І розпустилася Оолла від Мене, і поклалася на своїх полюбовників, на асирійців, що наближалися до неї, що зодягнені в кармазин, старшини, і воєводи, і юнаки – всі вибрані, кіннотники, що їздять на конях. 7 І дала на
них свою розпусту, до всіх вибраних
асирійських синів. І на всіх, на яких
поклалася, опоганювалася в усіх їхніх нечистотах. 8 І не покинула свою
розпусту, що з Єгипту, бо з нею спали в її молодості. І вони знищили її
дівоцтво і на неї пролили їхню розпусту. 9 Через це Я її видав в руки її
полюбовників, в руки асирійських синів, на яких поклалася. 10 Вони відкрили її встид, взяли її синів і дочок і
саму вбили мечем. *І вона стала поговіркою між жінками. І зробили на
ній помсту за дочок. 11 І побачила її
сестра Оолива, і перевершила її своїм
намаганням, і її розпусту вона помножила понад розпусту своєї сестри:
12 покалалася на асирійських синів,
володарів і вождів, що близько неї і
зодягнені в гарну одіж, кіннотники,
що їздять на конях, – всі вибрані юнаки. 13 І Я побачив, що вона опоганилася. Одна дорога в обох. 14 І
додала до своєї розпусти, і позначила
вона чоловіків, нарисованих на стіні,
– халдейські образи, нарисовані олівцем, – 15 і підперезаних по їхніх бедрах вишуканими поясами, і пофарбований убір голови на їхніх головах.
Вони зодягнені різновидно, подібно
до вавилонських синів. Їхня батьківщина – халдейська земля. 16 І вона
поклала на них зір своїх очей, і послала до них послів, до халдейської
землі. 17 І прийшли до неї вавилонські сини. Спочиваючи на ліжку, занечистили її в розпустах. І вона опоганилася в них, і від них відступила її
душа. 18 І вона відкрила її розпусту і
відкрила її сором. І моя душа відступила від неї, так як відступила моя
душа від її сестри. 19 І вона помножила свою розпусту, щоб згадати дні
своєї молодості, в яких розпутствувала в Єгипті. 20 І вона поклалася на
халдеїв, яких тіла, як тіла ослячі, і
їхні лона, наче кіньські лона. 21 І вона навідалася до беззаконня своєї молодості, які вона чинила в Єгипті в
твоїй кімнаті, де впали груди твоєї
молодості. 22 Через це, Ооливо, так
говорить Адонай Господь: Ось Я підношу проти тебе твоїх полюбовників,
а від них відступила твоя душа, і на-
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свое^и [съблђди'ста]1. (т^ђ эTпадо'ста със#ца ею`),
и^ тђ расыпа'ста дв~ьство. [и^мена же]2 и%ма, [ѓ^ѓ^л#ла]3 старњ'ишая, (-)4 ѓ^ѓ^лива (же) [меnшая]5
сестра е^я`” И$ бы'ста мнњ`, и^ роди'ста сн~ы и^
дщери. (-)6 и^мена (же) и%ма (-)7, самаре'я [ѓ^ѓ^л#ла]8, і^ и^ерsли'мъ ѓ^ѓ^лива” И съблђди [ѓ^ѓ^л#ла]9 эT
мене`, и^ възложи на хо'ти своя` къ а^сљ=рїѓмъ
приближа'ющимъся е^й. ѓ^блечен#ны в червеница,
старњ'ишины, и^ вое^воды (и^) ю'ноты, и^збра'нныя
вс^я ко'нники снђзны на конехъ. и^ дасть блђженїе е^я` к ни'мъ, къ и^збра'ннымъ сн~омъ а^сљ=рїискомъ всњмъ, и^ на вся` к ниMже възложи.
въ всњхъ нечистота'хъ [и^хъ]10 ѓ^сквернавляшеся” И$ блђженїя свое^го е^же и^зъ е^гљ=пта не
ѓ^ста'ви, ја%ко с не'ю лега'хђ въ ю'ности ея`. и^
тїи расыпа'ша дв~ьство ея`, и^ раз#лїяша блђженїе и^хъ на ню`” Того ради предахъ ю& в рђцњ
хотемъ ея` в рђцњ сн~омъ а^сљ=рїискомъ, к ниMже
възлага'ше” Тїи эTкры'ша стыдњнїе ея`, сн~ы и^
дщери ея` поа'ша, и^ самђ мечемъ ё^сњкнђша.
*и^ бы'сть поно'съ въ женахъ, и^ эTм#щенїе
сътвори'ша в не'и ѓ дще'рехъ” И$ ви'дњ сестра`
ея` ѓ^ѓ^ли'ва, и^ расыпа възложенїе свое па'че ея`.
и^ блђженїе ея`, па'че блђженїя сестры свое'я
[ё^мно'жи]11 къ сн~омъ а^сљ=рїискомъ възложи`.
старњ'ишины и^ вое^воды блиQняа ея`, [и^]12 ѓ^блечен#ны въ бл~гои^стька'нны, коnники снђзны на
ко'неX, ю'ноша и^збра'нны вс^я. и^ ви'дњх# ја%ко
ѓ^сквернися пђть е^ді'нъ ѓ^бою. и^ приложи къ
блђженїю свое'мђ, и^ ви'дњ мђжа въпи'саны на
стенњ ѓ%бразы хальдњ'иски, въпи'саны ша'ромъ,
[и^]13 ѓпоя'санны (по лядвїеM и^хъ по'ясы и^змечтанными)14, и^ прево'и ѓ^мочени на глава'хъ
и^хъ, ѓ^болчени мно'гоѓ^бразно, подо'бно къ сн~омъ
[вављ=лоньскимъ]15, халдњ'иски земля` эTч~ества
и^хъ. и възложи на' ня взорь ѓ%чїю своею” И$
посла` послы` к ни'мъ въ зе'млю хальдњ'искђ. и^
прїидо'ша к не'и сн~ове вављ=лоньстїи на ложи
стоа'ще, и^ ѓ^сквернави'ша ю& в# соблђжениX (-)16. и^
ѓ^сквернавися в ниX, и^ эTстђпи дш~а ея` эT ниX”
И$ эTкры блђженїе ея`, и^ эTкры` стыдњ'нїе ея`.
и^ эTстђпи дш~а моя` эT нея, ја%коже эTстђпи
дш~а моа` эT сестры ея`” И$ ё^мно'жи блђженїе
свое`, ја%ко помянђти дн~и ю%ности свое'я, в ня'же съблђди въ е^гљ=пте” И$ възложи на халдњя, иXже (пло'ти) ја%ко (плоти ѓ^сля)17, и^ (ја^ко)
ло'на коньска ло'на и^хъ. и^ присњти безако'нїе
ю%ности свое'я, ја^же творя'ше въ е^гљ=пте въ
станђ` твое^м#, и^дњже сосца ю%ности твое'я [эTпадо'ста]18” Того ради ѓ^ѓ^ливо, с^е гл~етъ [а^дона'и]19 г~ь. с^е а%зъ воста'влю хо'ти твоя` на'
тя, эT ниXже эTстђпи дш~а твоя` (-)20. и^ на1308
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ведђ я& на' тя ѓ%крsтъ сн~ы вављ=лоньски, и^ вс^я
халдњя, [факђмъ]21, и^ [сђдїи]22, и^ [кђџъ]23, и^
вс^я сн~ы а^сљ=рїиски. с ними ю%ноша и^збра'нны,
старњ'ишины, и^ вое^воды, (и^) вся` колесниqники
(-)24 нарочи'ты, ко'нники на ко'нXњ. [и^ прїидђтъ
на' тя вс^и]25 эT сњвера, съ ѓ^рђж'їем# и^ с колесни'цами, (и^) съ мно'гоM наро'домъ. (и^) [защищенїе и^ щи'ты и^ шлемы възложатъ на' тя, и^
поста'вятъ]26 страж#бђ ѓ%крsтъ тебе`” И$ дамъ
преD лицемъ и^хъ сђдъ, и^ эTм#стять т^и въ
сђдњхъ свои^хъ. и^ дамъ рвенїе мое въ тебњ`, и^
сътворю` с тобо'ю гнњвъ ја%рости (мое'я)” Но'здри
твоа и^ ё^ши твоя` ѓ^брњжTђ, и^ ѓ^ста'вшая (-)27
мечемъ и^с#сњкђтъ. Тїи сн~ы твоя` и^ дще'ря
твоя` пои^мTђ, и^ ѓ^ста'вшая твоя [потребиT
ѓ%гнь]28. и^ съвлекђтъ с тебе ри'зы твоя`, и^
воZмђтъ сосђ'ды хвалы` твое'я” И$ эTвращђ нече'стїя твоя` эT тебе, и^ блђженїя твое^го (е^же
въ е^гљ=пте)29 не помянђ ктомђ” Поне'же с^е
глетъ [а^дона'и]30 г~ь. с^е а^зъ преда'ю т^я въ
рђцњ и%хже ненави'диши, и^ эT ни'хже эTстђпи
дш~а твоя` (-)31. и^ сътворятъ въ тебњ в
ненависти, и^ възмђтъ вс^я трђды твоя` и^
дњлеса` твоя`, и^ бђдеши нага и^ съ стђдомъ.
и^ эTкры'ется стыдњнїе блђженїя твое^го, и^
нечестїя твое^го” [-]32 Блђженїе твое` сътвори
[тебњ с^е]33, внегда` съблђди` въ слDњ стра'нъ, и^
ѓ^сквернавля'шеся въ кђмирXњ (-)34” (И$) въ пђти
сестры` свое'я походи'ла е^си, и^ да'мъ ча'шђ ея`
въ рђцњ твои`” Се^ гл~етъ [а^дана'и]35 г~ь, ча'шђ
сестры` твое'я и^спїеши глђбокђю и^ широ'кђю. (и^
бђдетъ на смXњ и^ похђхна'нїе ли'хое, на ё^питїе)36 и^ раслабленїя напо'лнишиs. ча'ша (же) потребленїя (и^ погибенїя), ча'ша сестры` твое'я
самарїи. і^ и^спїеши ю& [и^ посмеrчеши]37, [и^ чрепъ
ея` раZбїеши, и^ сосца своя` эTтръѕа'еши]38” И$
празDники [твоя`]39, и^ нача'ла мsць твои^хъ
въз#вращђ. поне'же а^зъ гл~ах#, рече [а^дона'и]40 г~ь”
Сего раd с^е гл~етъ [а^дона'и]41 г~ь, в# того мњсто
и%мже забы` м^я, и^ эTвр'ьже м^я за тњло свое`. и^
т^ы возми нечестїе свое и^ блDђ сво'и” И$ реq г~ь къ
мнњ, сн~е чл~чь, а^ще сђ'диши [ѓ^ѓ^л#лњ]42, и^ ѓ^ѓ^ливњ. и^ со'вњстиши и%ма безако'нїа ею`, ја^ко любодњйствђета, и^ кровь въ рђкђ ею`. [и^]43 въ
кђмирехъ ея` любодњ'иствђета. и^ чада ею јаже
породи'ста мнњ`, приведђ я& и%ма средњ ѓ^гня`.
до'ндеже [е^гоже ненави'дњхъ]44 сътвори'ста м^и”
[ѓ^сквернавляхђ ст~ая моа, в то'и дн~ь]45 и^ сђбо'ты моя` ѓ^сквернавля'хђ, (-)46 внегда` закала'хђ
ча'да своя` кђмиромъ (-)47. и^ въхожDахђ въ ст~аа
моя` [въ то'и дн~ь]48 ѓ^скврънавляхTђ я&” И с^е
та'ко творя'ста средњ до'мђ мое^го. и^ [пђщас1309

веду їх на тебе довкруги: 23 вавилонських синів, і всіх халдеїв, факума, і суддів, і кута, і всіх асирійських синів з ними, вибраних юнаків,
старшин і воєвод. І всі славні колісничі, вершники на конях. 24 І вони
всі прийдуть проти тебе з півночі зі
зброєю, і з колісницями, і з численним народом. І покладуть проти тебе оборону, і щити, і шоломи, і поставлять сторож довкруги тебе. І дам
суд перед їхнім лицем, і помстять
тобі у своїх судах. 25 І дам мою ревність в тобі, і зроблю з тобою гнів
моєї люті. Твої ніздрі і твої вуха
обріжуть, і осталих вирубають мечем. Вони візьмуть твоїх синів і
твоїх дочок, і твоїх осталих вигубить вогонь. 26 І вони скинуть з тебе
твою одіж і візьмуть посуд твоєї
хвали. 27 І відверну твоє безчестя
від тебе, і більше не згадаю твою
розпусту, що в Єгипті. 28 Тому що
це говорить Адонай Господь: Ось Я
видаю тебе в руки тих, кого ненавидиш і від яких відступила твоя душа! 29 І зроблять з тобою в ненависті, і візьмуть всі твої труди і твої
діла. І будеш нагою і засоромленою,
і відкриється сором твоєї розпусти і
твого безчестя. Твоя розпуста 30
тобі це вчинила, коли ти розпутствувала вслід за країнами. І ти
опоганилася кумирами, 31 і ти
пішла по дорозі твоєї сестри. І дам її
чашу у твої руки. 32 Так говорить
Адонай Господь: Питимеш глибоку
і широку чашу твоєї сестри. І буде
на сміх і лихий глум, 33 на п’янство.
І ти наповнишся ослабленням. Чаша
ж знищення і погибелі, чаша твоєї
сестри Самарії. 34 І вип’єш її, і видушиш, і розіб’єш її череп, і відірвеш свої груди. І поверну твої
празники і початки твоїх місяців, тому що Я промовив, – говорить Адонай Господь. 35 Через це так говорить Адонай Господь: Задля того,
що ти Мене забула і Мене відкинула, за своє тіло і ти візьми своє безчестя і свою розпусту. 36 І сказав
Господь до мене: Людський сину!
Чи не судитимеш Ооллу і Ооливу? І
сповістиш їм їхні беззаконня, 37 бо
чужоложили, і кров у їхніх руках, і
чужоложили в їхніх кумирах. І їхніх
дітей, які мені породили, Я їх ними
приведу крізь вогонь, 38 бо Мені
зробили те, чого Я ненавидів. Вони
оскверняли мої святощі в тому дні і
опоганювали мої суботи, 39 коли
різали своїх дітей ідолам і входили
до моїх святощів. В тому дні вони їх
опоганювали. І ось так чинили серед
мого дому. 40 І пускалися до чоловіків, що приходили здалека, яким
посилали, до них, послів. І зразу,
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куди приходили, вмиваючись і
прикрашаючи свої очі, і прикрашалася прикрасою, 41 і сідала
на розстеленому ліжку, і перед нею
прикрашений стіл. І мій ладан і
мою олію вона клала перед ними і
веселилися ними. 42 І звук музики
загравали до чоловіків з множества
людей, що приходили з пустині. І
давали обручки на їхні руки і вінець похвали на їхні голови. 43 І Я
сказав: Чи, отже, не в цьому є перелюб і діла розпусниці? Ця і ця вчинила розпусту. 44 І входили до неї,
так як входять до жінки-розпусниці. Так входили до Оолли і до Ооливи, і до беззаконних жінок, щоб
чинити беззаконня. 45 Ці ж праведні мужі і відомстять їм помстою
перелюбниці і судом тих, що проливають кров. Тому що є перелюбниці, і кров у їхніх руках. 46 Так
говорить Аднай Господь: Приведи
юрбу на конях, дай в них замішання і розграбування! 47 І побий їх
камінням, камінням народів! І хай
прошиють своїми списами, вб’ють
їхніх синів і дочок, і їхні доми спалять вогнем! 48 І відверну безбожність з землі. І напоумляться всі
жінки, і не зроблять за їхніми безбожностями. 49 І ваша безбожність
буде дана на вас, і візьмете всі гріхи ваших кумирів. І пізнаєте, що Я
– той, що говорить, Адонай Господь!

Глава 24
1 І було господнє слово до мене
у 9-му році, в 9-му місяці, і в 10-му
дні місяця, кажучи: 2 Людський
сину! Запиши собі ім’я цього дня, в
якому почав іти вавилонський цар
проти Єрусалиму, від цього ж сьогоднішнього дня. 3 Скажи притчу
до дому, що гнівить. І скажеш до
них: Це говорить Адонай Господь:
Постав казан на вагу, і влий до нього води, 4 і вкинь до нього порубане, всяке любе і гарне: литку і плече, очищене від костей, 5 з вибраних, з помазаної скотини, і пали
під ним кості. Він зварив і скип’ятив, і зварили його кості серед нього. 6 Через це так говорить Адонай
Господь: Місто крові – казан, в якому є отрута, і отрута не вийшла з
нього, за часткою виніс його. Не
впав на нього жереб, бо його кров
є посеред нього. Я його поставив
на гладкому камені. 7 Я її не вилив
на землю, щоб покрити її землею,
щоб 8 навести на неї мою лють на
помсту. Щоб дав Я помстити його
кров, Я його поставив на гладкому
камені, щоб його не покрити. 9 Че-
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та]49 къ мђжемъ грядђщимъ и^зда'леча, иMже
послы` посыла'ста к ни'мъ. и^ а'бїе и^деy прїидяхђ
и^змываю^щеs, и^ ё^тваря'ше ѓ%чи свои`, и^ ё^краша'шеся ё^тваренїемъ. и^ сњдя'ше на ѓ%дрњ постланњ, и^ трапеза ё^крашен#на [преD нею`]50” И$ џимїа'мъ мои, и^ ма'сло мое (преDлага'ше преD ними, и^)
веселя'хђся в ниX. и^ гла'съ съглашенїя въз#глаша'хђ [-]51 къ мђжемъ, эT мно'жества чл~ча приходя'ща эT пђсты'ня” И$ дая'ста прьстьни на'
рђки и^хъ, и^ вњнецъ хвалы` на главы` и^хъ. и^ рекоX, не в сMњ ли ё^бо любодњ'иство е^сть, и^ дњлеса`
блђдница, (с^и) и^ с^и проблђди'ся” И$ влажахђ к
не'и, ја%коже вла'зятъ къ женњ блђдницы. та'ко
влажа'хђ къ [ѓ^ѓ^л#лњ]52, и^ къ ѓ^ѓ^ливњ, (и^) [къ жена'ма безако'нницама]53, ја%коже сътвори'ти безако'нїе. (-)54 мђжи (же) правдиви сїи” [и^]55 эTм#стя'тъ
и%ма эTм#щенїеM любодњискомъ, и^ сђдомъ пролива'ю^щих# кро'вь. ја%ко любодњ'ицы е^ста и^ кро'вь въ
рђкђ е^ю” Се^ гл~тъ [а^дона'и]56 г~ь. приведи на (конњхъ)57 наро'ды, (-)58 да'ждь в нею мятежъ и^ раз#грабренїе. и^ разбїи ка'менїем# в не'ю, ка'менїем#
наро'дъскомъ, и^ да и^збодђтъ (-)59 копїи свои'ми.
сн~ы и^х# и^ дщери (-)60 и^збїютъ, и^ до'мы и^хъ [пожегђтъ ѓ^гнем#]61. и^ въз#вращђ нечестїе эT
земля`, и^ нака'жђтся вс^я же'ны, и^ не сътворя'тъ по нече'стїю (ея`)62. и^ дасться нече'стїе
ва'ю на' вы, и^ вс^и грњхи кђми'ръ ва'шихъ прїимете. и^ разђмњ'ете ја%ко а^зъ (гл~я), [а^дона'и]63 г~ь”

Глvа, к~д”
бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` въ џ~ е лњто,
въ мsць (џ~)1, (и^) въ і~ (дн~ь) мsца, гл~я. сн~е
чл~чь, в#пиши себњ [и^мя дн~е]2 сего, эT не'гоже нача` цр~ь вављлоньскъ на і^ерsли'ма, эT
сего же дн~е днsь” (-)3 Рцы (притчю къ домо'ви
гнњвающемђ)4, и^ речеши к ни'мъ. с^е гл~етъ [а^дона'и]5 г~ь. навњси коно'бъ на вњси, и^ влїи во'нь
во'дђ. и^ въверѕи во'нь рас#сњченїе, вс^е раче'нїе добро`,
го'лень и^ ра'ма ѓ^брњ'зана эT ко'стїи эT и^збра'нїя
эT скота` пома'занаго. и^ поDгнњща'и ко'стьсми поD
нимъ” въз#врњ (і^) и^скипњ, и^ съврњша ко'сти е^го
средњ е^го” Того ради с^е гл~етъ [а^дона'и]6 г~ь. ЭO
граде кро'вныи коно'бе в нем#же е^сть ја%дь [-]7, и^
ја%дь не и^зы'иде и^з него`, по ё'дом# е^го и^знесе, не
паде` на не'мъ прича'стїе” ЈА/ко кро'вь е^го средњ е^го
е^сть, на глаDцњ камы'цњ ё^чинXи ю&. не пролїяхъ
ея` на' землю, ја%коже покры'ти ю& земле'ю. ја%коже
възвести ја%рость (мою` на ню`), въ эTмщ
# енїе
м#стити да'хъ кро'вь е^го, на глаDцњ камыцњ
[вчини'хъ ю&]8, ја%коже не покры'ти ея`” Того ради с^е
гл~тъ [а^дона'и]9 г~ь, *[ЭO люте граде кро'вныи]10.
(-)11 а%з (же) възвели'чю главню` (-)12 и^ въз#1310

наоуM г~
а^в#ваk в~
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гнњщђ ѓ%гнь, ја%ко да и^стлњ'ютъ мя'са и ѓ^скђдђетъ ю^ха, [и^ ко'сти и^схнTђ]13. и^ ста'нетъ
на главня'хъ [е^го то'щъ. раз#горњся]14 ја^ко да
и^згори'тъ, и^ распали'тся (і^ и^спря'жется) мњ'дь
е^го. і^ и^ста'етъ средњ [е^го]15 нечи'стота е^го и^
ѓ^скђдњ'етъ ја%дь е^го. [да ся смириT ја%дь е^го]16,
и^ не и^зы'идетъ и^з него” Мно'гъ ја%дь е^го, и^
срамится ја%дь е^го. [в нечистотњ` твое^и ё^кропъ]17. понеy ѓ^сквеrнавля'шеся т^ы. [и^ не ѓ^чи'стися эT неистоты свое'я]18, и^ [не ѓ^чи'стишися посем#]19. до'ндеже наполню ја%рость мою`
[въ тебњ]20” А/зъ г~ь гл~ах#, и^ приспњ'етъ и^ сътворю`. (и^) не эTлђчю, и^ [не пощажђ]21, и^ не
ё^молю'ся” По пђтем# твои^м#, и^ по помы'сломъ
твои^мъ сђжDђ тебњ, гл~етъ [а^дона'и]22 г~ь”
Сего ради [с^е]23 а^зъ сђжDђ тебњ по [помы'слоM
твои^мъ, и^ по крове'мъ]24 твои^мъ сђжDђ
тебњ. (и^) нечисто (и) словђщїи (-)25 вели'кїи на
раз#гнњ'ванїе” И$ бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` гл~я,
сн~е чл~чь, с^е а^зъ въземлю` эT тебе` помышленїя
ѓ^чїю твое'ю [-]26, не възрыда'еши н^и въспла'чешися, [н^и прїидђт# тебњ сле'зы]27. [стени
молча]28 (въздыха'нїе (же'лныхъ) чре'слъ)29 е^сть”
[-]30 Да бђдTђ вла'си твои` сплетени на тебњ`,
и^ сапо'ѕи твои` на но'гахъ твои^хъ. и^ да не ё^тњшишися ё^стна'ми и^хъ, и^ хлњба мђжеска
да не и^зъя^си” И$ гл~ахъ къ лю'демъ заё%тра,
ја^коже заповњ'да ми. [и^ ё'мре жена` моа]31 вечеръ. и^ сътвориX заё%тра ја%коже повелњ м^и” И$
рекоша къ мнњ лю'дїе, не повњси л^и на'мъ
чт^о то` е^сть е^же т^ы тво'риши. и^ рекохъ к
ни'мъ, сло'во гн~е бы'сть ко мнњ, гл~я, рцы къ
до'мђ і^и^л~евђ. с^е (а^зъ) гл~етъ [а^дона'и]32 г~ь. (рцы`
къ до'мђ і^и^л~евђ), с^е а^зъ ѓ^скверна'влю ѓ^сщ~енїя
моа, велича'нїя крњпости ва'шея, по'мыслы
ѓ%чїю ва'шею, и^ ја%же щадяT дш~а ва'ша. и^ сн~ы
ва'ша и^ дщеря ваша ја%же ѓ^ста'висте, мечеM
падђт#. и^ сътво'рите ја%коже а^зъ сътворихъ.
эT ё'стъ и^хъ да ся не ё^тњши'те. и^ хлњ'ба
мђж'еска да не ја^сте. и^ вла'сы ва'ши на глава'хъ ва'шиX, и^ сапо'ѕи ва'ши на ногаX вашиX. да ся
не бїете н^и пла'чете, і^ и^ста'ете в непра'вдаXX
ва'шихъ. и^ [не]33 ё^тњшите ко'ждо (ва'съ) бра'та свое^го. и^ бђдетъ [ва'мъ е^зекїиль]34 на
дивленїе. посемђ` е^ли'ко [сътворихъ]35 да сътво'рите, е^гда` приспњ'ет# с^е, и^ разђмње^те ја%ко
а^зъ [а^дона'и]36 г~ь” И$ т^ы сн~е чл~чь, не точїю въ
дн~ь то'и е^гда` въземлю (эT нихъ крњ'пость)37
(и^хъ), възнесенїе хвалы и^хъ, по'мыслы ѓ%чїю
и^хъ, и^ възнесе'нїе дш~а и^хъ, сн~ы иX и^ дщери
и^хъ. въ то'и дн~ь прїидетъ ё^целњвыи к тебњ`, совњстити тебњ` въ ё'ши. въ то'и дн~ь
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рез це так говорить Адонай Господь:
*Горе – кроваве місто! Я ж побільшу
полумінь 10 і запалю вогонь, щоб
розлізлося м’ясо і випарувала юшка, і
кості висохнуть. 11 І стоятиме порожнім на його вугіллі. Він загорівся, хай
вигорить. І розпечеться, і випечеться
його мідь, і розтопиться посеред
нього його нечистота. І пропаде
отрута його, щоб пропала його отрута, 12 і не вийде з нього велика його
отрута, і завстидається його отрута. В
твоїй нечистоті окріп, 13 тому що ти
опоганювалася і не очистилася від
своєї нечистоти, і не очистишся після
цього, доки не виповню в тобі мій
гнів. 14 Я – Господь сказав! І настане,
і зроблю, і не відставлю, і не помилую, і не дам себе впросити. За
твоїми дорогами і за твоїми задумами
судитиму тебе, – говорить Адонай
Господь. Через це ось Я судитиму тебе за твоїм задумом і за твоєю кров’ю
судитиму тебе. І ти нечиста, і славна,
і велика – на розгнівання. 15 І було
господнє слово до мене, кажучи: 16
Людський сину! Ось Я від тебе беру
пожадання твоїх очей. Не заридаєш,
ані не заплачеш, ані не вийдуть тобі
сльози. Стогни мовчки. 17 Це зітхання жалібних бедр. Хай твоє волосся буде сплетене на тобі і твоє
взуття на твоїх ногах, і не будеш потішений їхніми губами, і людського
хліба не їстимеш. 18 І я говорив до
народу вранці так, як Він мені заповів. І моя жінка померла ввечері, і я
вранці зробив так, як Він мені заповів.
19 І сказав до мене народ: Чи не
сповістиш нам, що є те, що ти чиниш?
20 І я до них сказав: Слово господнє
було до мене, кажучи: 21 Скажи до
ізраїльського дому: Це Я, – говорить
Адонай Господь. Скажи до ізраїлевого дому: Ось Я опоганю мої
святощі – гордість вашої сили, пожадання ваших очей і які щадять ваші
душі. І мечем впадуть ваші сини і ваші дочки, яких ви залишили. 22 І зробите так, як Я зробив. Від їхніх уст не
будете потішені, і людського хліба не
їстимете, 23 і ваше волосся на ваших
головах, і ваша обува на ваших ногах.
Ані не побиватиметеся, ані не ридатимете, і розтанете у ваших неправедностях, і не потішите, кожний з
вас свого брата. 24 І буде вам Єзекіїл
на подив. За цим, що Я зробив, ви
зробите, коли це настане, і пізнаєте,
що Я – Адонай Господь. 25 І ти,
людський сину, не виключно в тому
дні, коли беру в них їхню силу – піднесення їхньої похвали, пожадання
їхніх очей і піднесення їхніх душ – їхніх синів і їхніх дочок, 26 в тому дні
прийде той, хто уцілів, до тебе
сповістити тобі до вух. 27 В тому дні
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відкриються твої уста до уцілілого, і
заговориш, і більше не замовкнеш. І
будеш їм на подив. І пізнають, що Я
– Адонай Господь!

Глава 25
1 І було господнє слово до мене,
кажучи: 2 Людський сину! Скріпи
своє лице проти аммонових синів і
пророкуй проти них! 3 І скажеш аммоновим синам кажучи: Послухайте
слово Господа Адоная! Так говорить
Адонай Господь: Тому що ви зраділи
моїми святощами, бо вони були осквернені, і ізраїльською землею, тому
що вона згинула, і домом Юди, тому
що пішли в полон, 4 через це Я видам
вас кедемлевим синам в насліддя. І
поселяться в гріхах у тобі, і зроблять
в тобі їхні поселення. Вони з’їдять
твої плоди, і вони вип’ють твоє добро. 5 І дам твоє місто, аммоне, на пасовиська верблюдів і країну аммонових синів – в пасовисько овець. І пізнаєте, що Я – Адонай Господь! 6 Тому що це говорить Господь Бог: Тому
що ти заплескав своєю рукою і зашарудів своєю ногою і зрадів своєю душею над ізраїльською землею, 7 задля того ось Я простягну свою руку
проти тебе і дам тебе на розграбування країнам. І знищу тебе з народів, і
вигубленням тебе вигублю з країн. І
пізнаєш, що Я – Адонай Господь! 8
Це говорить Адонай Господь: Тому
що сказав моав і сіїр: Ось ізраїльський і юдин дім, так як всі країни. 9
Через це ось Я розсиплю жорстокого
в Моаві з бійцями його від його підгірних міст, вибрану землю дому Ветіясимотового – над джерелом міста,
вздовж морського. 10 Ваелмона і Каріетема, кедемлевих синів на аммонових синів, дав Я їх в насліддя. І віддам їх на здобуття, щоб не було пам’яті аммонових синів в країнах. 11 І
зроблю помсту на Моаві, і пізнають,
що Я – Господь. 12 Це говорить Адонай Господь: Тому що зробила Ідумея те, коли мстилися помстою в
гніві проти юдиного дому, і згадали
злоби, і помстилися на них помстою,
13 через це так говорить Адонай Господь: Простягну свою руку проти Ідумеї і вигублю з неї людей і скотину, і поставлю її пусткою. І гнані з
Теману і з Дедану впадуть мечем. 14
І дам мою помсту на Ідумею рукою
мого народу Ізраїля. І зроблять в Ідумеї за моїм гнівом і за моєю люттю. І
вони пізнають мою помсту, – говорить Адонай Господь. 15 Це говорить
Адонай Господь: Тому що чужинці
зробили в гніві і поставили помсту,
радіючи всією душею, щоб розсіяти
душі із-за вічної ворожнечі, 16 через
це так говорить Адонай Господь: Ось
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эTве'рзTђся ё^ста твоя` по ё^целњвшемђ, и^ съгл~еши, и^ не премол#чиши ктомђ. и^ бђ'деши и^мъ
на' дивъ. и^ ё^вњ'дят# ја%ко а^зъ [а^дона'и]38 г~ь”

Глvа, к~е”
бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` гл~я, сн~е чл~чь,
ё^тверди лице свое на сн~ы а^м#мо'ня, и^
прорцыся на' ня. и^ рече'ши сн~омъ а^^м#мо'немъ, [гл~я]1. слышите сло'во г~а [а^дона'я]2. с^е гл~етъ [а^дона'и]3 г~ь, е^льмаже пора'довастеся до ст~ыхъ, мои^хъ, ја%ко ѓ^сквернавле'на
бы'ша, и^ ѓ^ земли` і^и^л~евњ, ја%ко поги'бе. и^ ѓ^ домђ і^ё'динњ, ја%ко эTи^де въ плњне'нїе. того
ради (предамъ)4 ваs сн~омъ кеде'млемъ в наслњ'дїе, и^ вселя'тся въ [грњсњ'хъ]5 (-)6 в# тебњ,
и^ сътво'рятъ в# тебњ села и^хъ. тїи поја^дяT
пло'ды твоя, и^ тїи и^спїюT бл~готђ твою. и^
дамъ граD (твои а^м#мо'не)7 паствњ вельблюDстњ,
и^ сн~ы а^м#мо'ня на па'ствы ѓ%вча. и^ разђмњ'ете
ја%ко а^зъ [а^дона'и]8 г~ь” И/мже с^е гл~етъ г~ь [б~ъ]9,
поне'же въсплеска` рђко'ю свое^ю, и^ въстрепа ного'ю
свое^ю, и^ порадовася дш~ею свое^ю ѓ^ земли
і^и^л~евњ. того ради [с^е а^зъ]10 прострђ рђ'кђ свою
на' тя. и^ дамъ т^я въ разграбле'нїе странаM.
и^ потреблю т^я эT людїи, и^ погђблю т^я эT
стра'нъ па'гђбою. и^ ё^вњси ја%ко а^зъ [а^дона'и]11
г~ь” Се^ гл~етъ [а^дона'и]12 г~ь, поне'же рече моа'въ
[и^ сїи^ръ]13, се ја%%коже вся страны до'мъ і^и^л~евъ
і^ и^ё'да. сего ради с^е а^зъ расы'плю (сђроваго)14
моа'ва эT (ра'тныX е^мђ, эT поDго'рїя е^го)15
и^збрънђ зе'млю до'мђ [веџїаси'моџова]16, наD
и^сто'чникоM гра'да, подо'лгъ мо'рскаго [вае^^лмо'на, и^
карїе^џе'ма]17, сн~ы кеде'мля на сн~ы а^м#мо'ня.
да'хъ я& в# наслњ'дїе, [и^ эTда'м# я& на в#зя'тїе]18, ја%коже да не бђ'детъ па'мяти сн~овъ
а^м#мо'нь [въ странаX]19. и^ в# моа'ве (же) сътворю
эTме'стїе. и^ ё^вњ'дятъ ја%ко а^зъ г~ь” Се^
гл~етъ [а^дона'и]20 г~ь, поне'же сътвори и^дђме'а,
е^гда эTм#сти'ша эTме'стїе (въ гнњ'вњ) в домђ`
і^ё'динњ, и^ помни'ша ѕло'б#, и^ эTм#стиша пря`
[эT нихъ]21. того ради с^е гл~етъ [а^дона'и]22 г~ь,
[-]23 прострђ рђ'кђ свою на и^дђме'ю, и^ потреблю
с нея чл~ки и^ ско'тъ, и^ поста'влю ю& пђстђ. и^
эT џема'нъ, [и^ эT деда'нъ]24 жено'ми мече'мъ
падђтъ. и^ да'мъ эTм#ще'нїе мое на и^дђме'ю в
рђцњ людїи мои^хъ і^и^л~я. и^ сътво'рятъ въ
и^дђме'и по гнњ'вђ мое^мђ, и^ по ја%рости мое'и. и^
ё^вњ'дятъ эTмще'нїе мое, гл~етъ [а^дона'и]25
г~ь” [-]26 Се^ гл~етъ [а^дона'и]27 г~ь, поне'же сътвори'ша и^ноплеме'нницы въ гнњ'вњ, и^^ въста'виша
эTмще'нїе порадова'ющеся [в#сею]28 дш~ею, ја%коже
[расы'пати дш~а по вра'ждњ вњ'чнеи]29. того
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ради с^е гл~етъ [а^дона'и]30 г~ь, се^ а^зъ прострђ рђцњ свои на и^ноплеме'нники, и^ потреблю кри'ты,
и^ погђблю про'чая живђщая подо'лгъ мо'ря. и^
сътворю в нихъ эTмще'нїе вели'ко, [въ ѓ^бличе'нїи ја%рости мое^я]31. и^ разђмњ'ютъ ја%ко а^зъ [а^дона'и]32 г~ь, е^гда` даM эTмще'нїе мое на' ня”

Глvа, к~ѕ”

і^е^реM з~

бы'сте въ е^ді'нона'десятое лњто, первыи
(дн~ь) мsца. бы'сть сло'во гн~е къ мнњ`
гл~я. (-)1 поне'же (помы'сли тљ=р#)2 на і^ерsлима, бл~го съкрђшися поги'бе. страны ѓ^брати'шася къ мнњ, (і^) и^спо'лнены ѓ^пђстњ”
Того ради с^е гл~етъ [а^дона'и]3 г~ь. с^е а^зъ на' тя
(тљ=ре)4, и^ приведђ на' тя страны мно'ги. ја%коже въсхо'дитъ мо'ре волна'ми свои^ми. и^ (ѓ^бы'идђтъ гра'ды твоя, и^ разорятъ сн~ы твоя)5,
и^ развњ'ю пра'хъ е^го и^з него, и^ да'мъ я& въ
гла'докъ камы'къ. простира'ло мре'жамъ (-)6 средњ мо'ря, ја%ко а^зъ гл~аX (-)7 [а^дона'и]8 г~ь, и^ бђ'детъ на плњне'нїе странамъ. и^ дще'ри е^го [ја%же]9 на' поли мече'мъ ё^бїе'ни бђ'дђтъ. и^ ё^вњдятъ ја%ко а^зъ г~ь” ЈА/ко се гл~етъ [а^дона'и]10
г~ь, с^е а^зъ наведђ на' тя (тљ=ре)11 навходоносо'ра цр~я
вављ=ло'ньска эT сњ'вера, цр~ь цр~емъ е^сть, на ко'нњхъ и^ съ ѓ^рђж'їемъ, и^ съ (собо'ромъ ко'нническомъ)12 стра'нъ мно'гъ ѕњ'ло. (-)13 дще'ри твоя
на' поли мече'мъ (и^збїюT)14. и^ приста'витъ на'
тя стра'жбђ, и^ (ѓ^гради'тъ т^я. и^ ѓ^бры'етъ
т^я ѓ^бровомъ)15, и^ съгради'тъ (-)16 ѓ%крsтъ
ѓ^строги. и^ заста'витъ съ ѓ^рђж'їеM, и^ ко'пїя е^го
пря'мо тебњ поста'виT” Забра'ла твоя и^ сђ'ны
(-)17 разоритъ [ѓ^рђжїемъ]18 свои^мъ, мно'жествомъ
ко'нь е^го покры'етъ т^я пра'хъ и^хъ. и^ эT и^рза'нїя ко'нь е^го, и эT (колесни'цъ ѓ^рђж'їя)19 е^го,
потряTсђся (гра'ди)20 твои. въсходя'щђ е^мђ въ
врата твоа, а^ки въсходя'щђ въ градъ с по'ля.
(слњдоM)21 ко'нь е^го попере'тъ вся сте'гны твоя.
лю'ди твоя мече'мъ и^^с#сњче'тъ, и^ бы'тїе крњ'пости твое^я на земли поврьжетъ. и^ плњни'тъ
си'лђ твою, и^ по'иметъ и^мњ'нїя твоя. и^ расы'плетъ забра'ла твоя, и^ до'мы твоа похо'тныя расы'плетъ. и^ [дре'во твое и^ ка'менїе
твое]22 и^ пе'рсть твою, средњ мо'ря въвержетъ.
и^ разоритъ мно'жество свирецъ твои^хъ, *и^ глаs
пњсни'вецъ (-)23 не ё^слы'шится ктомђ. и^
да'мъ т^я въ камы'къ гла'док#. простира'ло
мре'жное бђдеши. не съгради'шися ксемђ. ја%ко
а^зъ гл~ахъ, гл~етъ [а^дона'и]24 г~ь” ЈА/ко с^е гл~етъ
[а^дона'и]25 г~ь (тљ=рђ), не эT гла'са (ли ё^бо) паде'нїя твое^го, е^гда` въстена'ша ја^зве'нїи [твои]26,
е^гда` (и^с#сњко'ша я&)27 средњ тебе`. потрясђтся
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Я простягну свою руку на чужинців.
І вигублю критійців, і вигублю осталих, що живуть вздовж моря. 17 І
зроблю в них велику помсту в оскарженні моєї люті. І пізнають, що Я
– Адонай Господь, коли Я дам на
них мою помсту.

Глава 26
1 І сталося, що в одинадцятому
році, в першому дні місяця, було
господнє слово до мене, кажучи: 2
Тому що Тир задумав діло проти Єрусалиму – добре. Він був розбитий, він пропав. Країни повернулися
до мене, і він вповні сустошений. 3
Через це так говорить Адонай Господь: Ось Я проти тебе, Тире. І
приведу проти тебе багато країн, так
як підноситься море своїми хвилями. 4 І вони оточать твої міста і
знищать твоїх синів. І розвію його
порох з нього, і дам його на гладкий
камінь, 5 місце на простягання сітей
серед моря. Бо Я промовив, Адонай
Господь! І він буде на розграбування країнам, 6 і його дочки, що на полі, убиті будуть мечем. І пізнають,
що Я – Господь! 7 Бо так говорить
Адонай Господь: Ось Я наведу на
тебе з півночі, Тире, Навходоносора,
вавилонського царя, він є царем
царів, на конях, і зі зброєю, і зі
збором дуже численних кіннотників
країн. 8 Твоїх дочок виб’ють на полі
мечем, і він приставить до тебе сторожу, і оточить тебе, і обкопає довкруг тебе рів, і збудує довкруги вали, і обставить зброєю, і поставить
його списи проти тебе. 9 Твої стіни і
вежі він знищить своєю зброєю. 10
Від множества його коней тебе покриє їхній порох, і від іржання його
коней і від колісниць його зброї
затрясуться твої міста, як він входитиме крізь твої брами, так як той,
що входить до міста з поля. 11
Слідом за його кіньми він потопче
всі твої вулиці. Твій народ він вирубає мечем і на землю скине буття
твоєї сили. 12 І він розграбує твою
силу і захопить твій маєток, і
розкине твої оборонні мури, і рознесе твої пожадані доми. І твоє дерево,
і твоє каміння, і твій порох він скине
серед моря. 13 І він знищить
множество твоїх музикантів, *і голос псалтирів більше не почується.
14 І дам тебе на гладкий камінь, будеш місцем для розтягання сітей. Не
будеш більше відбудований, бо Я
промовив, – говорить Адонай Господь. 15 Тому що так говорить
Адонай Господь Тирові: Чи, отже,
не затрясуться острови від голосу
твого падіння, коли застогнали твої

єре. 7
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ранені, коли їх рубали серед тебе?
16 І зійдуть зі своїх престолів всі
князі морських країн і скинуть вінці зі своїх голів і свою добірну одіж
скинуть зі себе, жахнуться жахом,
сядуть на землі і боятимуться їхнього знищення, і застогнуть за тобою. 17 Бо і голосіння піднімуть за
тебе, кажучи: Як пропало і було
розбитим при морі хвалене місто,
що було сильним на морі з твоїми
мешканцями, що дало свій страх
усім, що в ньому жили? 18 І злякаються всі острови в морі від його
влади, 19 бо так говорить Адонай
Господь: Коли тебе покладу спустошеним містом, так як ніколи не
поселені міста, коли наведу проти
тебе безодню, і тебе покриє велика
вода. 20 І зведу тебе до тих, що
сходять в прірву, до народу віку. І
поселю тебе в земних глибинах, як
вічну пустиню з тими, що сходять в
прірву, щоб ти не був поселеним
ані не встав на землі життя. 21 Я
віддам тебе на вигублення. І більше
не будеш, і тебе шукатимуть і не
знайдуть. Навіки, – говорить Адонай Господь.

Глава 27
1 І було господнє слово до мене,
кажучи: 2 І ти, людський сину, візьми за Тир голосіння. 3 І скажеш Тирові, поселеному при морському
вході, торговиці народів з численних островів: Це говорить Адонай
Господь Тирові! Ти сказав, що Я сам
поставив на себе свою красу 4 в
серці морському – Вееллиммовому.
Твої сини поставили на тобі красу:
5 з Санира тобі витесано кораблі з
умінням з дощок кипарису, взяли з
лісу дерева, щоб зробити тобі соснові щогли; 6 з Васанітиди зробили
твої весла, твоє священне – зі слонової кості, доми – з дощок з хетимських островів; 7 кармазин зі
взорами з Єгипту було тобі на постелю, щоб тобі покласти славу і зодягнути тебе в кармазин і в багряницю з островів. Елада ж стала твоєю одежею. 8 І твої князі, що живуть в Сидоні і в Араді, стали твоїми веслярами. Твої мудреці, Тире,
що були в тобі, ці твої керманичі. 9
Письменні старці і їхні мудреці, що
були в тобі, ці скріпляли твою раду.
І всі морські кораблі і їхні веслярі
були в тебе, додаючи до твого вимішання, і були в тобі до заходівзаходів. 10 Перси, і хевуес, і лидійці були в твоїй силі, хоробрі мужі,
які повісили в тебе щити і шоломи.
Ці дали твою славу. 11 Арадіонські
сини і твоя сила були на оборонних
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ѓ%строви, и^ съни'дђтъ съ прsтлъ свои^хъ вс^и
кн~ѕи стра'нъ мо'рскихъ. и^ свергђтъ вњнца съ
гла'въ свои^хъ, и^ ри'зы своя и^змечта'ныя съвлекђтъ (съ себе), ё^жасе'нїемъ ё^жаснђтся. на зеMли сядђтъ и^ ё^боя'тся поги'бели иX, и^ постенђтъ ѓ^ тебњ” (ЈА/ко) и^ (плаq ѓ^ тебњ прїимђтъ)28, (гл~юще)29. ка'ко [поги'бе и^]30 расы'пася
эT мо'ря гра'де хвали'мыи, [бы'выи си'ленъ на' мори (съ)31 живђщими твои^ми]32. и^же да'сть страXX
свои всњмъ живђщимъ в неM. [и^ ё^боя'тся (вс^и)
ѓ%строви в мо'ри эT [власти]33 (е^го)34]35” ЈА/ко с^е
гл~етъ [а^дона'и]36 г~ь. е^гда` да'мъ т^я гра'дъ ѓ^пђстњв#шъ, ја%ко гра'ды не вселе'ны (николи'же).
вънегда възведђ на' тя бе'зднђ, и^ покры'етъ
т^я вода` мно'га. и^ сведђ т^я къ слазя'щимъ
въ про'пасть к лю'деM вњ'ка. и^ вселю т^я въ глђби'нахъ земныхъ, ја%ко пђсты'ню вњ'чнђю съ слазя'щими въ про'пасть. ја%ко да ся не всели'ши,
ни въста'неши на' землю живота`” На па'гђбђ
т^я эTда'мъ, и^ не бђдеши ктомђ. [и^^ възы'щешися, и^ не ѓ^бря'щешися]37 въ вњ'къ, гл~етъ
[а^дона'и]38 г~ь”

Глvа, к~з”
бы'сть сло'во гн~е къ мнњ гл~я, [и^ т^ы]1
сн~е чл~чь возми` на (тљ=ръ)2 пла'чь. и^ рече'ши (тљ=рђ)3 вселе'нномђ в мо'рстMњ вхо'дњ, то'ржищђ людїи эT ѓ%стровъ мно'гъ”
Се^ гл~етъ [а^дона'и]4 г~ь (тљ=рђ)5, т^ы рече, (ја%ко)
а^зъ саM възложи'хъ на' ся (свою добротђ)6, въ срDцы мо'рстемъ [вее^лли'м#мђ]7” Сн~ве твои възложи'ша на' тя добротђ (-)8 эT сани'ра, и^стесася
тебњ по тоnкђ эT до'скъ кипари'сенъ. эT (дђбра'вы)9 в#зя'ша сътвори'ти тебњ слемена е^ло'ва, эT
васанити'ды сътвори'ша весла твоя” ѓ^сщ~енїя
твоя (-)10 эT сло'на, до'мы дща'ны эT ѓ%стровъ
[хети'мль]11” Чрьвлени'ца съ мечтанїеM, эT е^гљ=пта
бы'сть тебњ постели, ја%ко възложи'ти тебњ
сла'вђ. и^ ѓ^блещи т^я въ червлени'цђ. и^ въ багряни'цђ эT ѓ%стровъ. (е^ла'да же)12 бы'сть ѓ^де'жDа
твоя” И$ кн~ѕи твои живђщеи в сидо'нњ, и^ въ
а^ра'дњ бы'ша весльницы твои” Премђдрїи твои
(тљ=ре)13 [и^же]14 бњша в# тебњ, сїи корм#чїи
твои. ста'рцы (кни'жнїи)15, и^ премђдрїи и^хъ
(и^же) бы'ша в# тебњ, тїи ё^крњпляхђ совњтъ
твои” И$ вси` корабли моръстїи, и^ весльницы и^хъ
[бы'ша въ тебњ, премњня'юще смњше'нїю твое^мђ, и^]16 бы'ша въ тебњ къ за'ходоM захоd” Персе,
и^ (хевђе^съ, и^ лиди)17, бњша в силњ твое'и. мђж'и до'блїи (-)18, (и^же) щи'ти и^ шле'мы повњсиша
в# тебњ, сїи да'ша сла'вђ твою. сн~ве а^радї1314
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ѓ'ньстїи, и^ си'ла твоа на забра'лXњ (-)19 ѓ%крsтъ
бы'ша. (н^о и^ миди) (в сђнњхъ твои^хъ бы'ша
стра'жїе)20, тђ'лы своа ѓ^бњсиша на забра'лњхъ
твои^хъ ѓ%крsтъ. сїи съверши'ша твою добротђ”
Кархидо'няне кђпцы твои, эT мно'жества [-]21
си'лы твое^я, сре'бро, и^ зла'то, [и^^ мњдь]22, и^ желњ'зо, и^ чистое ѓ^лово, и^ свинеw, да'ша кђплю твою”
Є$ла'да [-]23 вс^я, и^ бли'жнїи (твои)24 продаа'хђ в#
тебњ дш~а чл~ча. и^ съсђды мњдяны да'ша кђ'плю
твою. эT до'мђ [џор#го'мова]25, коня, и^ ко'нники,
[и^ мща'та]26, да'ша кђ'плю твою” Сн~ве родїѓ'ньстїи кђпцы [твои]27, эT ѓ%строv ё^мно'жиша кђ'плю
твою, [и^]28 [роги и^]29 зђ'бы сло'новы. и^ в#води'мымъ
въздаа'ше м#зды твоя чл~ки кђ'пль твоиX эT мно'жества примњ'ска твое^го” Воня, [і^ багряни'ца]30,
і^ и^змечта'наа, [и синятђ]31, эT џарсиs, и^ (рамота)32, и^ [хота]33 да'ша кђ'плю твою” І$ё'да и^ сн~ве і^и^л~еви, сїи кђпцы твои продая'нїемъ пшени'ца, и^ воня ли'ць, (-)34 касїю (же), и^ (рочныи)35 меD, (-)36 ма'сла,
и^ точеница, да'ша примњсникђ твое^мђ” Дамаскъ
кђпля твоя [въ мно'жествњ дњлеs твои^хъ]37,
эT мно'жества [си'лы твое^я в#сея]38” Вино (бл~го) эT
хел#вона, и^ во'лнђ [блеща'щђся]39 эT (миди'та)40.
и^ вино [деданїи]41, [і^ и^ѓ^а'ннїи, (и^) меѓ^зеl]42 (-)43”
эT (а^сљ=ръ)44, желњ'зо съдњла'но, и^ колеса` въ примњсницњхъ твои^хъ сђть. деда'нъ кђпцы твои
съ ско'томъ и^збра'нномъ, въ ѓ^рђж'їи (же) а^равїа, и^ вс^и кн~ѕи кида'рстїи, сїи кђпцы [-]45 рђко'ю твое^ю. веlблю'ды, и^ ѓ'вны и^ а'гньца, (в# тебњ продадяT), и^ми'же кђпъ тво'рятъ” Кђпцы сава,
и^ [рег#ма]46, (и^ хђсїи)47, кђпцы твои, съ (ро'чными)48
сла'стьми, и^ с ка'менїемъ драгимъ [и^же]49 и^ зла'то
да'ша кђпля тебњ” Хар#ра'нъ, (-)50 [хал#ла'нъ]51,
[и^ деда'нъ]52, сїи кђпцы твои [сава, и^]53 а^с#сљ'ръ, и^
хармаn кђпцы твои. принося'ще кђплю [в# махали'мъ, и^ въ галимъ]54, червлени'ца, [і^ и^змечта'нїе]55, і^ и^мњ'нїа и^збра'нная [въ магозои^съ. сложена]56 связа'н#на ё%жи. и^ въ кипари'снњхъ кораблихъ въ тњхъ (кђ'пля твоя” Корабли) кархидон#сти кђпцы твои, въ мно'жествњ смњсникъ
твоиX” И$ насыти'ся и^ ѓ^тяжча ѕњ'ло въ средахъ
морскаX. въ водњ мно'ѕњ плавля'хђ т^я весльницы твои” Вњтрь ю%жныи съкрђши т^я в# срDцы
морстеM. [-]57 да си'лы твоя (-)58 и^ смњсникъ
твои^х#, и^ весльницы твои, и^ кор#мницы твои,
[-]59 и^ смњсницы твои (-)60. и^ вс^и мђж'и твои
до'блїи в# тебњ, и^ ве'сь со'нмъ твои, (падђтъ
средњ тебе)61 въ срDцы мор#стеM” Въ дн~ь паде'нїя
твое^го эT гла'са кричавы твое^я, кор#мницы твои
стра'хомъ ё^боя'тся, и^ постђпятъ эT кора'бль
[свои^хъ]62 вс^и весльницы [твои]63. и^ присаDницы, и^
_______
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мурах довкруги, але й мидійці у
твоїх вежах були сторожами, вони
повісили свої сагайдаки на твоїх оборонних мурах довкруги. Ці доповнили твою красу. 12 Кархидонці –
твої купці від множества твоєї сили.
Срібло, і золото, і мідь, і залізо, і
чисте олово і свинець дали як твоє
купно. 13 Вся Греція і твої близькі
продавали в тобі людські душ. І
дали мідний посуд як твоє купно. 14
З торґомового дому коні, і вершники, і мули дали – твоє купно. 15
Родіонські сини – твої купці з
островів помножили твоє купно, і
роги, і слонові зуби. І тим, що внесли, ти давав твою винагороду: 16
людей – твоє купно з множества
твого змішання. Запашні смоли, і
багряниця, і добірне синє полотно
дали з Тарсіса, і Рамота, і Хота –
твоє купно. 17 Юда та ізраїльські
сини – ці твої купці продажею
пшениці і різноманітних запашностей, касії ж і річного меду, олії та
смолу з дерев вони дали твоєму
змішанню. 18 Дамаск – твоя купівля
з множества твоїх діл, з множества
всієї твоєї сили. Добре вино – з
Хелвону, і блискуча вовна – з Мидита, 19 і вино – деданій, і йоанній, і
меозел. А з Асира оброблене залізо і
колеса є в твоїх змішаннях. 20 Дедан
– твої купці з вибраною скотиною, в
зброї ж – 21 Аравія і всі кидарські
князі. Ці купці твоєю рукою в тобі
продадуть верблюдів, і баранів, і ягнят, якими провадять торгівлю. 22
Купці Сави, і Реґми, і Хусій – твої
купці з річними солодощами і з
дорогим камінням, які і золото дали
як твою купівлю. Харран, Халлан і
Дедан – ці твої купці. Сава, і Ассир,
і Харман – твої купці, 24 що несуть
купно в махалимі і в галимі,
кармазині і добірному товарі, і
вибрані скарби в магозоісі, складені,
зв’язані шнурами і в кипарисових
кораблях. В тих твоє купно. 25
Кораблі – твої кархидонські купці в
множестві твоїх змішаних. І ти
наситився і дуже отяжів в морських
середовищах. 26 У великій воді тебе
провадили твої веслярі. Південний
вітер тебе розбив у морському серці,
27 також твої сили, і твоїх змішаних,
і твоїх веслярів, і твоїх керманичів, і
твоїх змішаних, і всі твої чоловіки в
тобі хоробрі. І ввесь твій збір впаде
посеред тебе у морському серці в
дні твого упадку 28 від голосу твого
крику, твої керманичі перелякаються страхом, 29 і зійдуть зі своїх кораблів всі твої веслярі і моряки. І ті,
що пливуть морем, впадуть на землі,
30 і змінять свій голос над то_______
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бою, і гірко закричать над тобою, і
заридають. І посиплять землю на
свої голови, і оголять голови голінням 31 по тобі, і зодягнуться в
мішковину, і заплачуть по тобі
гіркою душею, піднімуть по тобі
гірке голосіння. 32 І піднімуть над
тобою їхні сини голосіння, ридання по тобі: 33 Хто такий як Тир,
що замовк посеред моря? Ти знайшов якусь велику винагороду в
морі? Ти наповнив країни твоїм
множеством і з твоїх змішаних ти
збагатив всіх земних царів. 34
Тепер же ти розбитий в морі, у
водних глибинах. Твої змішані, і
ввесь твій збір, і всі твої веслярі
упали серед тебе. 35 Всі ж, що
жили по островах, будуть знесилиними по тобі. І їхні царі жахнуться
жахом і змінять їхнє лице. 36
Купці з країн піднімуть ридання по
тобі. Ти пішов у погибель і більше
не будеш. Навіки.

Глава 28
1 І було господнє слово до мене,
кажучи: 2 І ти, людський сину, скажи тирському князеві: Це говорить
Адонай Господь: Тому що твоє
серце підялося вгору і ти сказав: Я
є богом! Я поселився в божому помешканні в морському серці! Ти є
людиною, а не богом. І ти поклав
своє серце як боже серце. 3 Чи ти є
мудріший від Даниїла? Тебе не навчили мудреці. Чи ти дієш своїм
вмінням? 4 Або чи своїм розумом
ти зробив собі сили і придбав срібло і золото у своїх домах? 5 Або чи
в твоїм місті вміння? Своєю купівлею ти помножив скарби, своєю
силою. І твоє серце піднялося у
твоїй силі. 6 Через це так говорить
Адонай Господь: Тому що ти дав
твоє серце як боже серце, 7 задля
цього ось Я наведу на тебе чужинців-розбійників з країн. І вони оголять їхні мечі проти тебе і проти
краси твого вміння, і розстелять
твою красу на знищення, 8 і зведуть тебе, і смертю помреш ранений в морському серці. 9 Чи скажеш мовлячи перед тими, що тебе
нищать: Я є богом?! Ти ж є людиною, а не богом. Адже в руці тих,
що тебе вбивають смертю, в руках
10 необрізаних помреш, в руках
чужинців. Бо Я сказав, – говорить
Адонай Господь. 11 І було господнє
слово до мене, кажучи: 12 Людський сину! Візьми голосіння над тирським князем. І скажи йому: Так
говорить Адонай Господь: Ти знак
подоби, повний мудрості і вінець
краси, 13 і в їжі раю було його
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пловцы мор#стїи на земли (падђтъ)64. і^ и^змњнятъ (глаs свои ѓ^ тебњ)65. и^ въскричатъ (ѓ^
тебњ) го'рце, (и^ въспла'чђт#). и^ въсы'плютъ
[персть на главы своя]66 (-)67, [и^ ѓ^плњши'вњютъ
плњшїю по тебњ, и^ ѓ^блекTђся въ врњтище. и^
въспла'чются по тебњ го'ркою дш~ею, [-]68 пла'чь
го'рекъ]69 (во'змђтъ по тебњ). и^ во'змђтъ по
тебњ сн~ове и^хъ пла'чь, пла'канїе (тебњ)70. [кт^о
ја%ко тљ=ръ ё^молкїи средњ мо'ря]71, вели'кђ
нњ'кђю ѓ^брњте мздђ эT мо'ря” Напо'лни страны
эT мно'жества твое^го, и^ эT смњсникъ твои^хъ
ѓ^богати вс^я цр~я зе'мныа. нн~њ (же) съкрђши'лся
е^си въ мо'ри въ глђбинаX воDныхъ. смњсницы
твои и^ весь со'нмъ твои средњ тебе паде, [и^]72
вс^и весльницы твои. вси (же) живђщеи въ ѓ%стровњхъ ё^ны'ли бђдTђ по тебњ. и^ цр~їе и^хъ ё^жастїю ё^жаснђтся, и^ пременятъ лице и^хъ.
кђпцы эT стра'нъ възDви'жђтъ по тебњ. въ поги'бели бы'сть, и^ ксемђ не бђ'деши въ вњ'ки”

Глvа, к~и”
бы'сть сло'во гн~е ко мнњ гл~я, и^ т^ы сн~е
чл~чь, рцы кн~ѕю тљ=рскђ, с^е гл~етъ [адона'и]1 г~ь. понеже възнесе'ся срDце твое, и^
ре'клъ е^си, (а^зъ е^смь б~ъ)2, в село бж~їе
вселиXся в# срDце мо'рско. тыy чл~къ е^си а^ не б~ъ, и^
положи срDце свое ја^ко срDце бж~їе” Є$да премђ'дрњи
т^ы е^си дани'ла. премDђрїи не сђть тебе` наказа'ли” дњи ли хи'тростїю свое^ю, (-)3 и^ли смы'слоM свои^мъ сътвориl е^си себњ си'лы, и^ [притяжа]4 [сребро
и^ зла'то]5 в# домохъ свои^хъ. и^ли въ (гра'дњ твое^мъ хи'трость)6, (-)7 кђплею свое^ю ё^мно'жи си'лою
свое^ю, [и^]8 възнесе'ся срDце твое в си'лњ твое'и” Того
ради с^е гл~етъ [а^дона'и]9 г~ь, е^льмаже даде срDце
свое ја%%ко срDце бж~їе. в# того мњсто с^е а^зъ наведђ
на' тя чюжDа расыпа'теля эT стра'нъ. і^ и^змъкнђтъ меча и^хъ на' тя, и^ на добротђ хи'трости твое^я. и^ постелютъ добротђ твою в##
погђбле'нїе, и^ сведђтъ т^я, и^ ё^мреши смр~тїю
ја^звенъ въ срDцы мо'рстњ. е^да рече'ши гл~я, (преD
ё^бива'ющими т^я, б~ъ е^смь)10. т^ы бо чл~къ е^си
а^ не б~ъ, (въ рђцњ б^о ё^бива'ющиX т^я смр~тьми).
в [рђ'кђ]11 неѓ^брњ'заныхъ ё%мреши, в рђ'кђ
чюжDихъ. ја%ко аZ реко'хъ, гл~еT [а^дона'и]12 г~ь” И$
бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` гл~я. сн~е чл~чь, взе'мъ
пла'чь ѓ^ кн~ѕи тљ=рстњ, и^ рцы е^мђ. се г~леT [а^дона'и]13 г~ь. т^ы е^си зна'менїе сличе'нїя, [и^спо'лнъ
премђ'дрости]14, и^ вњнецъ доброты. (и^) в# пищи
рая (бога'тество е^го бы'сть)15. т^ы вся'къ ка'мень драгїи навяза'лъ с^и е^си. сардїѓ'нъ, (пан#зїѓ'нъ)16, [-]17 змара'гдонъ, [и^ а^кин#џонъ]18, (-)19 а^н#фра'ћъ, (-)20 сап#фирон#, и^ а^спиn, и^ сребро, и^ зла'то,
1316
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и^ лигљ=рїѓнъ, и^ (хаа^ти'нъ)21, и^ а^метисоn, и^
зла'тыи камы'къ (-)22 верилїѓ'нъ, и^ но'г#тъ. и^
зла'та напо'лнихъ до'мы твоя и^ жи'тница
твоя [-]23, эT негоже дн~е съгради'ся” (Сыи
херђви'мъ ё^чиниX т^я)24 в горњ ст~њи бж~їи быs
т^ы, средњ ка'мень ѓ%гненъ” (И$) бы'сть непоро'ченъ т^ы въ дн~ехъ свои^х#, эT негоже дн~е съгради'ся т^ы, до'ндеже ѓ^брњто'шася непра'вды
[твоя]25 в# тебњ. эT мно'жества кђ'пля твое^я, напо'лни до'мы своя безако'нїя. и^ съгрњши, и^ ја%звенъ бы'сть эT горы бж~їя (-)26 сведе
т^я херђвимъ [ѓ^сњня'я'й]27, эT среди камы'къ
ѓ%%гненъ” Възнесе'ся срDце твое доброты` ради
твое'я, и^стлњ` хитрость твоя` съ доброто'ю
твое'ю. мно'жества раd грњха твое^го на' землю
повръгохъ т^я, преD цр~и даX т^я ѓ^бличи'ти”
Мно'жества ради безако'нїи твоиX, и^ непра'вдъ
ради кђпль твоиX, ѓ^сквеrни сщ~енїе твое” І$ и^зведђ ѓ%гнь эT среды тебе. (вс^и в^ы ѓ%гнь раждига'ете, и^ възмага'ете пла'мы. пои^дњте по
свњтђ ѓ^гня` ва'шего, и^ по пла'мени и^же ражDегосте)28. и^ дамъ т^я въ прахъ на земли` [-]29,
преD всњми ви'дящими т^я” И$ вс^и ви'дящеи
тебе` въ странахъ ё^ныли бђдђтъ по тебњ,
па'гђба ё^чине'нъ е^си и^ не бђдеши [-]30 въ
вњкъ” И$ бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` гл~я. сн~е
чл~чь, ё^тверди лице` свое на сидо'на, и^ прорцы ѓ^
немъ, и^ рцы`. с^е гл~етъ [а^дона'и]31 г~ь, с^е а^зъ
на' тя сидо'не. и^ просла'влюся въ тебњ. и^
разђмње'ши ја%ко а^зъ е^смь г~ь. е^гда` сътворю
въ тебњ рас#сђжDенїя, и^ ѓ^сщ~ђся въ тебњ`. [и^
пђщђ на' тя смр~ть, и^ кро'вь]32 въ страна'хъ
твоиX” и^ падђт# ја%звенїи [средњ тебе]33 мечеM, в#
тебњ [и^]34 ѓ'крsтъ тебе. и^ ё^вњ'дят# ја^ко а^зъ
г~ь” И$ не бђ'детъ ктомђ` до'мђ і^и^л~евђ на боде'нїе го'р#ко, и^ тернъ бо'лњзни эT [всњхъ]35 ѓ%крsтъныхъ е^мђ нечествова'вшая и^хъ. и^ разђмњ'ютъ ја%ко а^зъ е^смь [а^дона'и]36 г~ь. Се
гл~етъ [а^дона'и]37 г~ь, [-]38 съберђ до'мъ і^и^л~евъ
эT странъ, и^дњже расыпа'шася та'мо. и^ ѓ^сщ~ђся в нихъ преD люDми и^ страна'ми. и^ вселя'тся на' земли свое'и, ю%же дахъ рабђ` свое^мђ
і^а'ковђ. и^ вселя'тся (-)39 с надежDею, и^ сътворятъ до'мы, и^ насадя'тъ винограды. и^ вселяTся (на не'и) с надежDею. е^гда` сътворю сђдъ
въ всXњ, и^же ё^кори'ша я& ѓ%крsтънїи иX. и^ разђмњюT ја%ко а^зъ г~ь б~ъ и^хъ, и^ б~ъ эTц~ь иX”
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багатство. Ти нав’язав собі всякий дорогоцінний камінь: сардій, і топазій,
смарагд, і якинт, атракс, сапфір, і яспіс, і срібло, і золото, і ліґурій, і хаатит, і аметист, і золотий камінь, берилій, і ногт, і золотом ти наповнив твої
доми і твої склади від того дня, в якому ти створений. 14 Справді, Я тебе
поставив херувимом у божій святій
горі. Ти був серед вогненного каміння, 15 і ти був безплямним у своїх
днях, від того дня, в якому ти створений, аж доки не знайдено в тобі твої
неправедності. 16 Множеством твого
купна ти наповнив твої доми беззаконням. І ти згрішив і був побитий. З
божої гори тебе звів херувим, який отінює, з-посеред вогненного каміння.
17 Вгору піднялося твоє серце через
твою красу, зітліло твоє вміння з твоєю красою. Через множество твоїх
гріхів Я тебе кинув на землю, Я дав
тебе оскаржити перед царями. 18 Через множество твого беззаконня і неправедностей, задля твого купна ти
осквернив твої святощі. І виведу вогонь з-посеред тебе, ви всі роздмухуєте вогонь і скріплюєте полумінь. Підіть за світлом вашого вогню і за полум’ям, яке ви розпалили. І дам тебе
на порох на землі перед всіма, що тебе бачать. 19 І всі, що в країнах тебе
бачать, будуть ослаблені задля тебе.
Ти став знищенням і не будеш. Навіки. 20 І було господнє слово до мене,
кажучи: 21 Людський сину! Скріпи
твоє лице проти Сидону і пророкуй
про нього! 22 І скажи: Це говорить Адонай Господь: Ось Я проти тебе,
Сидоне. І прославлюся в тобі, і пізнаєш, що Я є Господь, коли зроблю в
тобі суди. І освячуся в тобі, 23 і пущу
на тебе смерть і кров у твоїх околицях, і серед тебе впадуть побиті мечем, в тобі і довкруги тебе. І пізнають, що Я –Господь! 24 І він більше
не буде ізраїльському домі гіркою
колькою і терниною болю від усіх,
що довкруги нього, які не пошанували їх. І пізнають, що Я є Адонай Господь! 25 Це говорить Адонай Господь: Зберу ізраїльський дім з країн,
куди були розсипані туди, і освячуся
в них перед народами і країнами. І вони замешкають на своїй землі, яку Я
дав моєму рабові Якову, 26 і поселяться з надією. І збудують доми, і
насадять виноградники, і поселяться
на ній з надією, коли зроблю суд в
усіх, що їх пригнобили, тих, що довкруги них. І пізнають, що Я – їхній
Господь Бог і Бог їхніх батьків!
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Глава 29
1 В 12-му році і в 12-му місяці, в
першому дні місяця, було господнє
слово до мене, кажучи: 2 Сину людський! Скріпи своє лице проти фараона, єгипетського царя! І пророкуй
проти нього, і проти цілого Єгипту
говори. 3 І скажи:Так говорить Адонай Господь: Ось Я наведу великого
змія проти тебе, фараоне, єгипетський царю, що сидиш серед рік і
говориш: Мої є ріки. Я ж їх створив.
4 Бо Я дам вуздечку у твої щоки і
приліплю риб ріки до твоїх крил, і
виведу тебе з-посеред твоєї ріки, і
твої луски прилипнуть. І відкину тебе
в пустиню і всі риби твоєї ріки, 5 і
поб’ю тебе швидко, впадеш на лиці
поля, і не зберешся, і не оборонишся.
Земним звірам і небесним птахам дав
Я тебе в їжу. 6 І всі пізнають, що
живуть в Єгипті, що Я є Господь!
Тому що ти став палицею тростини
ізраїльському домові. 7 Коли вони
схопилися за тебе своїми руками,
вона й поламалися. І коли за них
схопила всяка рука, і коли спочила на
тобі, – була розбита. І ти розбив всяке
їхнє бедро. 8 Через це так говорить
Адонай Господь: Ось Я наведу проти
тебе меч і вигублю з тебе людей і
скотину! 9 І єгипетська земля буде на
погибель і на запустіння. І пізнають,
що Я є Господь! Тому що ти сказав,
що мої є ріки і Я їх створив. 10 Через
це ось Я проти тебе наведу меч і
проти всіх твоїх рік і дам єгипетську
землю в запустіння. Меч і знищення
від Маґдолу і Сінис і аж до муринських околиць. 11 Не пройде в ній людська нога, і нога скотини не ступатиме по ній. І не буде поселеною 40 літ.
12 І дам його землю в знищення серед опущеної землі. І їхні міста будуть серед опущених міст, ненаявними сорок літ. І розсію єгиптянина в
країнах, і розіб’ю їх в землях. 13 Це
говорить Адонай Господь: Після сорока літ зберу єгиптян з країн, куди
їх Я розсіяв туди. 14 І поверну полонених єгиптян, і поселю їх в землі
Фатурис, в землі, звідки були взяті. І
влада буде впокорена 15 там понад
всі влади, і буде впокорена, так щоб
не піднялися більше проти країн. І
зроблю їх малими числом, щоб вони
не були численними в країнах. 16 І не
буде більше ізраїльському домові в
надію, що пригадує беззаконня, щоб
вони пішли слідом за ними. І пізнають, що Я – Господь! 17 І сталося в
сьомому між десятками (=27) роками,
в першому дні першого місяця, було
господнє слово до мене, кажучи: 18
Людський сину! Навходоносор, вавилонський цар, запряг свою силу з ве-
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Глvа, к~џ”
1

ъ [в~і] лњто, и^ въ в~і мsць, во пр'ьвыи
(дн~ь) мsца. Бы'сть сло'во гн~е къ мнњ`
гл~я. сн~е чл~чь, ё^тверди лице свое` на фараѓ'на цр~я е^гљ=петъска, и^ прорцы на'нь,
и^ на е^гљ=петъ ве'сь [гл~и]2, и^ рц^ы. с^е гл~еT [а^дона'и]3 г~ь, с^е а^зъ [наведђ]4 на' тя фараѓ'не [цр~ю
е^гљ=пеTскїи]5 ѕмїю вели'кїи, сњдя'щїи средњ
рњ'къ [-]6, и^ гл~еши моя сђть рњ'ки, (-)7 а^з# (же)
(я& сътвориX)8” (-)9 А/зъ (б^о) дамъ ё^здђ в
че'люсти твои` и прилњплю ры'бы рњчныя (-)10
кры'лђ твое^ю. і^ и^зведђ т^я эT среды рњки
твое'а и^ чешђя'хъ твои^хъ прильпнђтъ. [и^
эTвръгђ т^я въ пђсты'ню, и^ вся` ры'бы рњки
твое'я]11. и^ поражђ т^я въско'ре (-)12 на лицы
по'лю паде'ши. и^ не събере'шися, и^ не ѓ^гради'шися. ѕвњремъ зе'мнымъ и^ пти'цамъ нбsныM
да'хъ т^я въ ја^де'нїе. и^ ё^вњ'дятъ вс^и живђщїи въ е^гљ=птњ, ја%%ко а%зъ е^смь г~ь. зане
бы'сть жезлъ тростян# до'мови і^и^л~евђ. е^гда ся
ја%ша по тя` рђка'ма свои'ма, (и^) съкрђшишAся,
и^ е^гда` плеснђ` ѓ^ ниX вся'ка рђка`. и^ е^гда` почи'ша ё^ тебе сътреся. и^ сломи и^хъ вс^я
чресла” Того ра'ди с^е гл~етъ [а^дона'и]13 г~ь. с^е а%зъ
наведђ` на' тя ме'чь, и^ погђблю чл~кы эT тебе`
и^ скотъ. и^ бђ'детъ земля` е^гљ=пет#ска въ погибель, и^ въ ѓ^пђстњнїе. и^ разђмњ'ютъ ја%ко
а^зъ е^смь г~ь” Поне'же гл~аше, [ја%ко]14 рњки моа
сђть, и^ а'зъ сътворихъ я&. того ра'ди с^е а^зъ
(наведђ на тя мечь)15, и^ на вся` рњки твоя.
и^ дамъ землю е^гљ=пет#скђ въ ѓ^пђстњнїе, (-)16
мечь и^ погибель эT магдола и^ [съи^ни'съ]17, даже и^ до предњлъ мђ'риньскъ” Не прои^детъ в
не'и нога` чл~ча, н^и нога` скотїя не постђпитъ
по не'и, и^ не вселятся м~ лњтъ. и^ дамъ
зе'млю е^го въ пагђбђ средњ земли` ѓ^пђщеныя,
и^ гради и^хъ средњ` граD ѓ^пђстњвшь, бђдђтъ
[неја^влени]18 четыредеся'тъ лњтъ. и^ рас#сњ'ю
е^гљ=пта въ странаX, и^ разбњю я& въ зе'млях#”
Се^ гл~етъ [а^дона'и]19 г~ь, по четырьдеся'тихъ
лњтехъ, съберђ е^гљ=птяны эT страn, и^дњже я&
бњхъ расы'палъ та'мо. и^ въз#вращђ плњн#ники
е^^гљ=пет#ски, и^ вселю я` въ зе'млю [фатђри'съ]20,
въ землю эTню'дђже поя'шася” И$ бђдетъ
вла'сть смирен#на, [тђ]21, па'че всњхъ вла'стеи.
[и^ бђдеT смирен#на]22, ја^коже не възнестися
ктомђ` на страны. и^ ма'лы я& сътворю, ја^коже
не быти и^мъ множа'ишимъ въ страна'хъ” И$
не бђдетъ ктомђ` до'мђ і^и^л~евђ в# наде'ждђ,
въспомина'юще безако'нїе, ја%коy въслњди'ти по
ниX. и^ разђмњ'ютъ ја^ко а^зъ г~ь” И$ бы'сть в
1318
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сеDмое междђ десятма лњтома, въ е^ді'нъ (дн~ь)
мsца прьваго. бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` гл~я, сн~е чл~чь,
нав#ходоносо'ръ цр~ь вављ=лон#скь, поработи си'лђ свою
работою вели'кою на тљ=ра. вся'ка глава` плњшива, и^ всяко рамо на'го. и^ м#зда не бы'сть
е^мђ, н^и силе е^го на тљ=ра (-)23 работы ра'ди,
е^ю'же порабо'тися на'нь” [Того ра'ди]24 с^е гл~еT [а^дона'и]25 г~ь. с^е а^зъ да'ю навходоносо'рђ цр~ю вављ=лоньскђ, зе'млю е^гљ=пет#скђ, и^ по'иметъ мно'жество ея`, и^ плњнитъ плњненїе ея`, (и^ повою'ютъ се'ла ея`). и^ бђдетъ м#зда си'ле е^го, за
слђж#бђ е^го ю'же послђжи на тљ==ра. (и^) дах# е^мђ
зе'млю е^гљ=пеTскђ, [зане же колико съдњла`]26” (Се)
[гл~етъ а^дона'и г~ь]27. въ то'и дн~ь възы'идетъ
рогъ всемђ до'мђ і^и^л~евђ, и^ тебњ да'мъ ё^ста`
эTвръста средњ и^хъ. и^ ё^вњдятъ ја%ко а^зъ г~ь”

ликим трудом проти Тиру, всяка голова – лиса і всяке рамено – наге. І
винагороди не було йому ані для його сили від Тиру, задля труду, яким
він потрудився проти нього. 19
Задля того це говорить Адонай
Господь: Ось Я даю Навходоносорові, вавилонському цареві, єгипетську землю. І він захопить її множество і захопить її добич, і вони завоюють її поселеня. І це буде
винагорода його силі 20 за його
службу, якою послужив проти Тиру.
І Я йому дав єгипетську землю,
оскільки він стільки зробив. Це говорить Адонай Господь: 21 В тому
дні підніметься ріг всьому ізраїльському домові. І тобі дам відкриті
уста серед них. І пізнають, що Я –
Господь!

Глvа, л~”

Глава 30

бы'сть сло'во гн~е къ мнњ` гл~я, сн~е чл~чь,
проповњждь. и^ рцы` с^е гл~етъ [а^дона'и]1
г~ь. [възрыда'ите]2, ЭOле ЭOле дн~ь, ја%ко
бли'зъ дн~ь гн~ь, [и^ приближа'ется дн~ь]3
[ѓ%блака]4, [и^ время]5 стра'ньско бђдетъ” И$ прїидетъ мечъ на е^гљ=птяны, и^ бђдеT мятежъ
въ мђрњхъ. и^ падђтъ ја%звенїи въ е^гљ=птњ,
[и^ по'имется мно'жество и^хъ]6, и^ падђтся ѓ^снова'нїя е^го. [и^ расыплются]7 прьсе, и^ кри'тяне,
и^ [ливля'не, и^ мђри, и^ лидя'не, и^ вс^я а^равїя]8,
и^ вс^и примњсницы и^ сн~ове и^же эT завњта мое^го, [в# немъ мечемъ падђтъ]9 [с ни'мъ]10” [Се
гл~еT г~ь]11, и^ падTђся поDпира'ющеи е^гљ=пта. и^^ сни'детъ ё^кори'зна (е^го до)12 магдо'ла и^ до [сои^ниs]13, мече'мъ падђтъ в нем#, гл~ет# [а^дона'и]14
г~ь. и^ ѓ^пђстњюT средњ стра'нъ поги'бшь, и^ гради иX средњ гра'дъ ѓ^пђстњвше бђдђтъ. и^ разђмњютъ ја%ко а^зъ г~ь. е^гда` дамъ ѓ%гнь на
е^гљ=петъ, и^ съкрђшатся вс^и помага'ющеи е^мђ”
Въ то'и дн~ь прїидђтъ а^гг~ли [эT лица` мое^го]15
(в# сеиM), т#ща'щеся погђбити [наде'ждђ мђр#ски]16 (земли`). и^ бђдетъ (иM мятежъ)17 въ дн~ь
е^гљ=пет#скь, ја^ко с^е приспњ” Се гл~етъ [а^дона'и]18
г~ь, и^ погђблю мно'жество е^гљ=пет#ско, рђкою навходоносоровою цр~я вављ=лон#ска, (-)19 и^ люDми е^го с
ни'мъ. расыпа'теле эT стран# по'слани погђбити
зе'млю, і^ и^змъкнTђ вс^и меча` своа на е^гљ=пта, и^
напо'лниTся земля` ја%звеныхъ. и^ дамъ рњки и^хъ
въ ѓ^пђстњнїе, [и^ эTдаM зе'млю в рђцњ ѕлы'хъ]20,
и^ погђблю зе'млю и^ конца ея` въ рђкђ чюждихъ, а^зъ г~ь гл~ахъ” *ЈА$ко с^е гл~етъ [а^дона'и]21
г~ь, [-]22 погђблю (ѓ^гнђшенїя)23 с мем#џи'съ, и^
старњишины съ земля` е^гљ=пет#ски и^ не бђ'дђтъ ктомђ [и^ да'мъ страX въ земли е^гљ=пет#1319

1 І було господнє слово до мене,
кажучи: 2 Людський сину! Пророкуй і скажи: Це говорить Адонай
Господь: Заридайте: Ох-ох день! 3
Бо близько господній день. І наближається день хмари, і буде час чужинців, 4 і прийде меч на єгиптян. І
буде замішання в муринах, і впадуть
побиті в Єгипті. І схопленим буде їх
множество, і впадуть його основи. І
розсіються 5 перси, і критяни, і ливляни, і мурини, і лидяни, і вся
Аравія, і всі змішані, і сини, що з
мого завіту. В ньому впадуть мечем,
з ним. Це говорить Господь! 6 І
впадуть підпори Єгипту, і зійде його
впокорення до Маґдолу і до Соіниса. Впадуть в ньому мечем, –
говорить Адонай Господь. 7 І вони
запустіють серед знищених країн, і
їхні міста будуть серед опустілих
міст. 8 І пізнають, що Я – Господь,
коли дам вогонь проти Єгипту. І будуть розбиті всі, що йому помагають. 9 В тому дні прийдуть в ньому
ангели від мого лиця, що спішать
знищити надію муринської землі, і
буде їм замішання в єгипетському
дні. Бо ось він настав. 10 Так говорить Адонай Господь: І знищу єгипетське множество рукою Навходоносора, вавилонського царя, 11 і його народ з ним. Нищівники з країн
послані знищити землю, і всі оголять свої мечі проти Єгипту, і земля
наповниться побитими. 12 І дам їхні
ріки в запустіння, і віддам землю в
руки злих, і вигублю землю і її кінці
рукою чужинців. Я, Господь, сказав!
13 *Бо так говорить Адонай Господь: Вигублю вельмож з Мемфіса і
старшин з єгипетської землі. І більше не будуть. І дам страх в єгипетській землі, 14 і знищу патор-
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ську землю, і дам вогонь на Танин,
і зроблю помсту в місті Діосі, 15 і
проллю свою силу на Саїн, на єгипетську силу. І вигублю мемтове
множество, 16 і дам вогонь на Єгипет, і Саїс замішанням замішається. І в місті Діосі буде тріщина і
розлиються води. 17 Молодь Сонячного міста і Вувастаа впаде мечем, і жінки попадуть в полон. 18 І
в Тафнесі потемніє день, коли там
розіб’ють єгипетські хоругви. І там
пропаде гордість його сили, його
покриє хмара. І його дочки будуть
відведені в полон, 19 і зроблю суд
в Єгипті. І пізнають, що Я є Господь! 20 І сталося, що в одинадцятому році, в першому місяці, сьомого дня місяця, було господнє
слово до мене, кажучи: 21 Людський сину! Руки фараона, єгипетського царя, Я розбив! І ось він не є
обв’язаний, щоб дати йому лікування, додати йому потіхи, щоб
зв’язати і скріпити, забрати меч. 22
Через це так говорить Адонай Господь: Ось Я проти фараона, єгипетського царя! І розіб’ю його сильні і
простягнені і розбиті руки, і виб’ю
меч його з його руки, 23 і розсію
Єгипет в країнах, і розвію їх в землях. 24 І скріплю руки вавилонського царя, і дам свій меч в його руку. І він наведе його проти Єгипту,
і розграбує його грабунок, і захопить його полон. 25 І скріплю руки
вавилонського царя, і фараонові
руки впадуть. І пізнають, що Я є
Господь, коли Я дам мій меч в
руки вавилонського царя, і він його
простягне проти Єгипту. 26 І розсію Єгипет між країнами, і розвію
їх в землях. І пізнають всі, що Я є
Господь!

Глава 31
1 І сталося, що в одинадцятому
році, в третьому місяці, в першому
дні місяця, було господнє слово до
мене, кажучи: 2 Людський сину!
Скажи фараонові, єгипетському цареві, і до його множества: До кого
ти себе уподібнив у своїй висоті? 3
Ось асур кипарисів в лісі гарний
віттям, і високий величністю, і широкий розлогістю, і до середини
хмар була його влада. 4 Водами він
його вигодував, безодня його підняла, її ріки він привів довкруги
його садів, і її частини випустив по
всіх польових деревах. 5 Через це
вгору піднялася його величність
понад всі польові дерева, і звідти
його віття розширилося, і піднялося його віття від великої води. Коли він розтягнувся, 6 в його галуз-
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стњи]24. и^ погђблю` зе'млю [патор#скђ]25” и^ да'мъ
ѓ%гнь на тани'нъ. и^ сътворю` эTм#щенїе в# диѓ^сњ
гра'дњ. и^ разлїю (крњ'пость)26 свою` на саи'нъ,
крњпость е^гљ=пет#скђ. и^ погђблю мно'жество
(мем#џово)27. и^ даM ѓ%гнь на е^гљ=пта. и^ мяте'жемъ воз#мятется [саи^съ]28. и^ въ диѓ''съ граD
бђдет# расњли'на, и^ разлњюTся во'ды. ю%ноша солньча гра'да, и^ вђвастава мечемъ падђтъ, и^ же'ны
въ плњне'нїи падђт#. и^ въ тафнесъ посђмрачится дн~ь. е^гда` съкрђшатъ т^ђ хорђгви е^гљ=пет#ски, и^ поги'бнетъ т^ђ ё^кори'зна крњпости
е^го. (-)29 тогоy (покры'етъ ѓ%блакъ)30, и^ дщери е^го
въ плњненїе эTведђтся. и^ сътворю сDђ въ е^гљ=птњ, и^ разђмњ'ютъ ја^ко а^зъ е^смь г~ь” И$ бы'сть
въ е^ді'нона'десяте лњто, въ прьвыи мsцъ, сеDмыи
(дн~ь) мsца. бысть сло'во гн~е ко мнњ` гл~я, сн~е
чл~чь, мышцы фараѓ'на цр~я е^гљ=пеTска сътрохъ, и^
с^е не связася ја^ко да'ти [е^мђ]31 цњ'лбђ, приложити е^мђ (ё^тњшенїе)32, ја%ко (связа'ти и^
ё^крњпити)33, и^зя'ти ме'чь” Того ради с^е гл~етъ
[а^дона'и]34 г~ь, с^е аZ на фараѓ'на цр~я е^гљ=пет#ска, и^
съкрђшђ мы'шцы е^го крњпцњи` и^ протяженњи
[и^ сътренњи]35, і^ и^зражђ ме'чь еh и^з рђки е^го. и^
рас#сњю е^гљ=пта въ странах, и^ развњю е& въ
земляхъ. и^ ё^крњплю мыjци цр~я вављ=ло'н#ска” и^
дамъ ме'чь свои в рђкђ е^го. и^ наведетъ и& на е^гљ=пта, и^ плњнитъ плњненїе е^го, и^ по'иметъ
плњнъ е^го. и^ ё^крњплю мы'шца цр~я вављ=лон#ска
(и^) мы'ш#цы (-)36 фараѓ'ни раслабњета. и^ ё^вњдят# ја^ко а^зъ е^смь г~ь. е^гда` да'м# ме'чь мо'и в
рђцњ цр~я вављ=лон#ска, и^ простретъ и& на [е^гљ=пта]37. и^ рас#сњ'ю е^гљ=пта въ странахъ, и^ развњю
и& въ земляхъ. и^ ё^вњ'дятъ вс^и ја%ко азъ е^смь
г~ь”

Глvа, л~а”
бы'сть въ е^ді'нона'десяте лњто, въ тре'тїи мsцъ, въ е^ді'нъ (дн~ь) мsца. бысть
слово гн~е къ мнњ` гл~я, сн~е чл~чь, р#цы
фараѓ'нђ цр~ю е^гљ=петскђ, и^ къ мно'жествђ е^го, комђ ся ё^подоби саM въ высотњ` свое'и”
Се^ а^сљ=ръ кљ=парисовъ в# (дђбра'вњ)1 до'бръ эTрасльми, и^ высокъ вели'чествоM [и^ частъ кро'вомъ]2, (и^)
средњ ѓ%блакъ бысть вла'сть е^го” водами въскоrми и&, бездна възнесе и&. рњ'ки ея` приведе ѓ%крsтъ
садовъ е^го, и^ състаv ея` и^спђсти` во вся` древеса
пол#ская” сего ради възнесе'ся вели'чьство е^го паче
всњхъ древе'съ по'льскихъ. и^ (эTтђ'дђ) раз#ширишася вњтвїя е^го, [и^ възнесо'шася эTра'сли
е^го]3 эT во'ды мно'ги. [е^гда` протяжеся]4, въ
эTра'слXњ е^го въгнњзди'шася вс^я пти'ца нбsныя,
и^ поD вњтвъми е^го ражDахђся вс^и ѕвњрїе по'льс1320
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тїи, поD сњнїю е^го всели'ся вс^е мно'жество
стра'ньско. и^ бысть до'бръ въ высотњ е^го мно'жества ради вњтвїи е^го, ја%ко бњша ко'ренїе е^го въ
водњ` мно'ѕњ. [и^]5 кљ=париси не [възд#вигнђшася наD
него`]6 в раи` бж~їи. и^ бо'рове неприклон#ни вњяхъ
е^го, и^ е'лїе не бысть прикло'н#но эTра'слњхъ е^го” вс^е
дре'во е^же в раи` бж~їи, не бы'сть приклон#но е^мђ въ
добротњ е^го. мно'жества ради вњи' е^го, [до'бръ
ся сътвори въ мноyствњ (-)7 е^го]8. и^ възревнова'ша е^мђ [вс^я]9 древеса` пи'ща ра'я бж~їя” Того
раd с^е гл~етъ [а^дона'и]10 г~ь, понеже бы'сть вели'къ
вели'чествомъ, и^ да'сть вла'сть свою` въ средђ
ѓ%блаk, [и^ вознесеся срDце е^го въ высотњ е^го]11. и^
ви'дњхъ е^гда ся възнесе`, и^ предахъ я& въ рђцњ кня'ѕя стра'ньска, и^ сътвори` пагђбђ е^го [по
нече'стїю е^го” И$з#гнаX и& а^зъ]12, и^ потреби'ша и&
(-)13 расыпа'тели чюждїи, и^ повръго'ша и& на гора'хъ” [и^]14 въ всњхъ де'брехъ падо'ша вњтви
е^го, и^ сътрошася эTра'сли е^го на вся'комъ по'лњ
земнемъ” И$ снидо'ша эT покро'ва [е^го]15 вс^и лю'дїе
[земнїи]16, и^ разори'ша и&” ѓ^ паденїи е^го почїютъ
вс^я пти'ца нбsныя, и^ ѓ^ вњ'ияхъ е^^мђ бы'ша
вс^и ѕвњри по'льстїи” ЈА/коy да ся не възвы'сят#
(-)17 вс^я древеса` ја%же въ водњ, и^ не дадя'тъ
вла'сти свое'я средњ ѓ%блакъ. и^ не ста'нђтъ
въ высотњ и^хъ късемђ (-)18 пїющеи во'дђ.
[ја%ко]19 вс^и эTда'ни бы'ша въ смр~ть въ зе'млю
глђбины, средњ сн~овъ члчsкъ сводимъ въ пропа'сть” Се^ гл~етъ [а^дона'и]20 г~ь, вон#же дн~ь сведеся
во а'дъ пла'кася, (бездна я& покры)21. и^ не пђсти
рњки ея`. и^ възбранихъ мно'жествђ воD” (-)22 Смерчеся ѓ^ немъ (дђбра'ва)23, [и^]24 вся` древа по'льская
ѓ^ немъ расла'бишася. эT гла'са паденїя е^го
потрясђтся страны`. е^гда` съвождахђть и& во
а'дъ съ сходя'щими въ потокъ” И$ ё^тњшахђть и& въ зеMли [долњшнїи]25, (и^) вс^я древеса
пища і^ и^збран#ная [и^ до'брая]26 (дђбра'вы)27,
вся пїющая во'дђ. и^ та` б^о сведо'шася с ни'мъ во
а'дъ съ ја%звеными эT меча`. и^ (плоD)28 е^го, и^ живђщеи поD покро'воM е^го средњ жи'зни [-]29 поги'бнђтъ” Комђ приклоненъ бы'сть [си'лою (и^)30 сла'вою,
(и^)31 вели'чеством# въ древесњхъ пи'щныX]32 слњѕи
[-]33 сниди съ древесъ пи'ща, въ глђбинђ
зе'мнђю” Средњ неѓ^брњзаныхъ ё^спнеши съ ја%звеными мечемъ. та'ко фараѓ'нъ, и^ вс^е мно'жество крњ'пости е^го, гл~етъ [а^дона'и]34 г~ь”

ках загніздилися всі небесні птахи і
під його віттям народжувалися всі польові звірі, під його тінню поселилося
все множество народів. 7 І він був
гарним в його висоті через множество
його віття, бо його коріння було у великій воді. 8 І кипариси не піднялися
понад нього в божому раю, і ялиці не
є подібні його віттям, і сосни не були
подібні його галузкам. Всяке дерево,
що в божому раю, не було подібним
до нього в його красі. 9 Через множество його віття він зробився гарним в його множестві, і йому поревнували всі дерева їжі божого раю. 10
Через це так говорить Адонай Господь: Тому що ти став великий величчю і поклав твоє володіння посеред
хмар, і його серце піднялося у його
висоті, і Я побачив, коли він піднявся,
11 і видав його в руки князя-чужинця.
І він зробив його знищення за його
безчестям. Я його вигнав. 12 І його
вигубили нищівники-чужинці, і його
скинули на горах, і в усіх долинах
впали його галузки, і знищені були
його галузки у всякому земному полі.
І зійшли з-під його покриття всі земні
народи і його знищили. 13 Задля його
падіння спочинуть всі небесні птахи, і
під його віттям були всі польові звірі.
14 Хай не підносяться всі дерева, що
у воді, і не кладуть свою владу серед
хмар, і більше не стають на їхній
висоті ті, що п’ють воду! Бо всі були
віддані на смерть в глибину землі,
серед людських синів, тих, що
сходять у прірву. 15 Це говорить
Адонай Господь: В тому дні, в якому
він був зведений до аду, він плакав,
безодня його покрила і її ріки не
пустила. І Я заборонив множеству
вод. Над ним потемнів ліс. І всі польові дерева послабли через нього. 16
Від голосу його падіння затрясуться
країни, коли його супроводитимуть
до аду з тими, що сходять в потік. І
його потішатимуть в долішній землі, і
всі дерева їжі, і вибрані, і гарні лісу,
всі що п’ють воду. 17 Бо і вони зійшли з ним до аду з побитими мечем. І
його насіння, і ті, що живуть під його
покриттям, згинуть серед життя. 18
До кого ти був подібний силою і
славою і величчю в їстивних деревах?
Злізь! Зійди від їстивних дерев до
земної глибини! Спатимеш серед
необрізаних, з побитими мечем! Так
фараон і все множество його сили, –
говорить Адонай Господь.

Глvа, л~в”
бы'сть въ [второ'енадесяте]1 лњто, въ
в#торы'инадесяте мцsъ, въ е^ді'нъ (дн~ь)
мsца” Бысть сло'во гн~е къ мнњ гл~я, сн~е
чл~чь, прїими` пла'чь до (-)2 цр~я е^гљ=пет#-

1 І сталося, що в одинадцятому році, в дванадцятому місяці, в першому
дні місяця, було господнє слово до
мене, кажучи: 2 Людський сину! Візьми голосіння над єгипетським ца-
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рем! І скажеш йому: Ти подібний
до лева-чужинця і ти як змій, що в
морі. І ти колов рогами в твоїх ріках, і колотив воду твоїми ногами, і
топтав твої ріки. 3 Так говорить
Адонай Господь: *І закину на тебе
свою сіть, коли виводитиму численні народи, і виведу тебе своєю вудкою. 4 І простягну тебе на землі, і
поля наповняться тобою, і посаджу
на тебе всі небесні птахи, і насичу
твоїми бедрами всіх земних звірів,
5 і скину твої тіла на горах, і твої
вершки закину твоєю гидотою, і напою поля твоєю кров’ю. 6 І земля
нап’ється твоїм гноєм на горах і
дебрях, тобою наповню. 7 *І замкну
небо, коли згаснеш, і затемню його
звізди, сонце сховаю в хмарі, і місяць не засвітить свого світла. 8 Всі
небесні світила затемню над тобою,
і дам темряву на твоїй землі, – говорить Адонай Господь. 9 І розгніваю серце численних народів, коли
Я виведу твоїх полонених в країни
землі, якої ти не знав. 10 І численні
народи ослабнуть по тобі, і їхні царі
жахнуться жахом над тобою задля
всієї твоєї неправедності, яку ти
зробив, коли Я витягну меч перед
їхнім лицем, очікуючи їхнє падіння
від дня твого падіння. 11 Бо це говорить Адонай Господь: Меч вавилонського царя прийде на тебе 12 з
мечем велетнів, і розіб’ю твою силу; всі нищівники з країн, і вони
знищать єгипетську гордість. І вся
його сила буде розбита. 13 І заберу
всю його скотину від великої води,
і її не буде каламутити людська нога, і стопа скотини на неї не ступить. 14 Так тоді замовкнуть їхні
води, і їхні ріки потечуть як олія, –
говорить Адонай Господь, – 15 коли дам Єгипет на знищення, і земля
запустіє до її кінця, коли розсію
всіх, що живуть на ній. І пізнають,
що Я є Господь! 16 Це голосіння. І
по ньому заплачуть дочки країн, заплачуть за ним і за всією його силою, вони заплачуть, – говорить Адонай Господь. 17 І сталося, що в
дванадцятому році, першого місяця, в п’ятнадцятому дні, було господнє слово до мене, кажучи: 18
Людський сину! Заплач по єгипетській силі! Схиляючи переведи його! І зведуть його чужинські дочки
до глибини землі, до тих, що сходять в прірву. 19 Від гарних вод
зійди, і ляжеш з необрізаними. 20
Серед побитих мечами вони впадуть з ним, і засне вся його сила. 21
І скажуть тобі велетні, що в глибині
прірви: Адже ти від кого є кращим?
Зійди, лягай з необрізаними серед
побитих мечем. 22 Там Асир і ввесь
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ска, и^ рече'ши е^мђ. львђ стра'ньскђ ё^подоби'ся,
и^ [-]3 ја^ко змїи и^же в мо'ри. и^ бодя'ше ро'ги в
рњка'хъ твои^хъ, и^ мђтя'ше во'дђ нога'ма твои^ма, и^ попира'ше рњки твоя`” Се^ гл~етъ [а^дона'и]4 г~ь, *и^ възложђ на' тя сњть [свою въ и^зведе'нїи]5 людїи мно'гъ, і^ и^зведђ т^я ё%дою
свое'ю. и^ прострђ т^я на зеMли` [и^]6 по'ля наплъняTся тебе, и^ посажђ` на тебњ вс^я пти'ца нбsныя. и^ насыщђ` (эT чре'слъ твои^хъ) вся` звњря
зе'мныя, и^ поврьгђ пло'ти твоя на гораX, (и^
хлъмы твоя гню'состїю твое'ю). и^ напою [поля]7 эT кро'ви твоеа [-]8, и^ напїется земля` эT
гноя твое^го, (-)9 на горахъ (и^) де'бри наплъню
эT тебе” *И покры'ю [нб~о е^гда` ё^га'снеши]10, и^ помрачю` ѕвњзды е^го. сл~нце въ ѓ'блаце покры'ю, и^
мsцъ не просвњтиT свњта свое^го. вся` свњти'ла
нбsныя помрачю` на' тя, и^ да'мъ тмђ` на
землю твою, гл~етъ [а^дона'и]11 г~ь” И$ разъгнњ'ваю
срDца людїи мно'гъ, е^гда и^зведђ плњн#ники твоя
въ страны` земля` е^ја%же не позна`. и^ ё^ны'ли бђдђтъ (страны` мно'ги по тебњ)12, и^ цр~и и^хъ
ё^жастїю ё^жаснђтся (наD тобою, всея` ра'ди непра'вости твоея ја%же сътвори`). вънегда` и^зъвлекђ ме'чь (-)13 преD лице'мъ и^хъ, ча'юще паде'нїя
иX, эT дн~е паденїя твое^го. ЈА/ко с^е гл~етъ [а^дона'и]14 г~ь, мечь цр~я вављ=ло'ньска прїидетъ тебњ
съ мече'мъ щђд#скомъ, и^ поражђ` крњпость
твою. расы'пателе эT стра'нъ вс^и, и^ погђбятъ
ё^кори'знђ е^гљ=пеTскђ. и^ съкрђши'тся вся` крњпость е^го, и^ (эTи^мђ`)15 вся` ско'ты е^го эT воды
мно'ги. и^ не възмятетъ ея` нога` чл~чьска [-]16,
и^ стопа` ско'тїя не стђпиT на неи`. та'ко тогда`
премлъкнђтъ во'ды и^хъ, и^ рњки и^хъ ја%ко
ма'сло потекђтъ, гл~етъ [а^дона'и]17 г~ь. е^гда`
да'мъ е^^гљ=пта въ па'гђбђ, і^ ѓ^пђстњеT земля` до
конца` ея`. е^гда рас#сњ'ю вс^я живђщая на не'и, и^
ё^вњдятъ ја%ко а^зъ е^смь г~ь” Пла'чь е^сть, и^
[въспла'чђтся]18 по не'мъ, [-]19 дще'ри стра'ньски
въспла'чются по неM, (-)20 и^ по всеи си'лњ е^го въспла'чются гл~етъ [а^дона'и]21 г~ь” И$ бы'сть въ
второ'енадесяте лњто, прьваго мsца, въ пя'тыина'десяте (дн~ь)22. бы'сть слово гн~е къ мнњ`
гл~я, сн~е чл~чь, въспла'чися ѓ^ крњпости е^гљ=пеTстњи, [(-)23 прекланя'я преведи и&]24. и^ сведђтъ
дще'ри е^го стра'ньстїи [-]25 въ глђбинђ` земнђю,
къ сходя'щиM въ про'пасть [эT во'дъ лњпыхъ. слњзи и^ ля'жеши съ неѓ^брњзаными]26. средњ ја%звеныX
мечемъ падђтъ с ни'мъ, и^ ё^спнеT вс^я крњпость
е^го” И$ рекђтъ т^и щюдове и^же въ глђбинњ
про'пасти, бђди кого ё%ней е^си, слњ'зи [-]27 ля'зи съ
неѓ^брњзаными средњ ја%звеныхъ мече'мъ” Тђ а^сљ=рь и^
весь сън#мъ е^го, (и^) вс^и ја%звенїи та'мо ся даша, и^
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гроби е^го въ глђбинњ про'пасти. и^ бы'сть
сън#мъ е^го ѓ%крестъ гроба` е^го” Вс^и ја%звенїи паDшеи
мече'м#, [и^же даша гробы своя въ стегнњ до'лђ. и^
бы'сть сън#мъ ѓ%креs гроба е^го, вс^и (-)28 ја%звенїи
па'дающїи мече'мъ]29” [ви'дњвше]30 стра'хъ [е^го]31
на земли` живо'тне, [(-)32 во'змђтъ стыдњнїе
и^хъ съ своди'мыми въ про'пасть]33” тђ е^ла'мъ
и^ вс^я си'ла е^го ѓ%крsтъ гроба` е^го. [вс^е мно'жество
е^го]34 [и^]35 вс^и ја^звенїи па'дшїи мече'мъ,
и^сходя'щеи неѓ^брњзани въ глђбинђ земнђю.
да'вшїи стра'хъ свои на земли` жи'вњ, и^ прїяша
мече'нїе свое съ сходя'щими въ про'пасть, средњ
ја%звеныхъ та'мо сядаша. (в#) мосо'хъ, и^ џо'вель и^
вс^я си'ла (-)36 ѓ%крsтъ гроба е^го (-)37. вс^и неѓ^брњзанїи ја%звенїи эT ме'чь да'вшїи стра'хъ
свои на земли` жи'вњ. и^ ё^спо'ша съ щюDми паDшимися эT вњкA, и^же снидо'ша въ а%%дъ въ ѓ^рђжїи
во'истемъ. и^ положи'ша меча своя поD възгла'вїемъ
свои^мъ, и^ бы'ша безако'нїя и^хъ на ко'стехъ
и^хъ” ЈА/ко ё^страшиша щю'ди въ [житїи своеM]38,
[и^ стра'хъ си'лнымъ бы'ша (насил#нымъ) на земли`
живђщимъ]39” (-)40 Тђ (е^до'мъ и^ цр~и е^го и^ вси)41
кня'ѕи а^сљ=ровы, да'вшїи крњпость свою на ја%звђ
мечнђю (-)42. т^ђ княѕи сњверстїи (вс^и), (т^ђ
вс^я) вое^во'ды а^сљ=ровы и^же съве'дени бы'ша съ
ја%звеными съ стра'хомъ и^хъ, и^ съ крњпостїю
и^хъ [стыдя'щеся]43. ё^спо'ша неѓ^брњзани съ
ја%звеными мече'мъ, и^ прїја%ша мђченїе свое` съ
сводя'щими въ про'пасть” Ты^ ё^зрњвъ цр~ъ
фараѓнъ, и^ ё^тњшится ѓ^ все'и крњ'пости
и^хъ. [(фараѓ'ни ја%звенїи мечеM)44 и^ вс^я си'ла е^го]45, гл~етъ [а^дона'и]46 г~ь. ја%%ко дасть стра'хъ
свой на земли` жи'вњ. и^ ё^с#пнетъ сре'дњ неѓ^брњ'заныX ја%звеныхъ мече'мъ, фараѓ^нъ, и^ вс^е мно'жество е^го, гл~еT [а^дона'и]47 г~ь”

Глvа, л~г”
бы'сть сло'во гн~е къ мн^њ гл~я, сн~е чл~чь,
гл~и къ сн~оM людїи своиX, и^ рече'ши к ниM.
земля` на ню'же а^зъ а%ще наведђ` мечь.
и^ по'имTђ лю'дїе земля` чл~ка е^ді'наго
эT себе`, и^ поста'вятъ и& себњ стра'жъ. и^ ё%зритъ мечь градђщїи на' землю, и^ въстрђбитъ трђбо'ю, и^ проповњсть лю'деM. и^ послђшае^тъ слы'шавыи [-]1 трђбђ, и^ не снабди'тся. и^
на'идетъ ме'чь, и^ пости'гнетъ и&, кро'вь е^го на
главњ` е^го бђдетъ. ја%ко (слы'шавъ гла'съ трђбныи)2 (и^) не снабдњся, кро'вь е^го на не'мъ бђдетъ. и^ то'иже ја^ко снабдњ` дш~ђ свою и^зба'ви”
И$ страQ (же) а^ще ви'дитъ ме'чь грядђщь, и^ не
въстрђ'битъ трђбою, [и^ не проповsњ лю'демъ]3,
(да ся лю'дїе снабдя'тъ)4” и^ нашеD ме'чь во'з1323

його збір, і туди пішли всі побиті. І
його гроби в глибині прірви, і його
збір був довкруги його гробу. Всі
побиті, що впали мечем, які поклали
свої гроби в долішніх стегнах, і збір
був довкруги його гробу. Всі побиті,
що впали мечем, 23 побачивши його
страх на землі життя, візьмуть їхній
сором з тими, що сходять у прірву.
24 Там Елам, і вся його сила
довкруги його гробу, все його
множество, і всі побиті, що впали
мечем, що зійшли необрізаними в
глибину землі, які дали свій страх на
землі життя і одержали свою муку з
тими, що сходять до прірви. 25
Серед побитих, 26 там вони сіли, в
Мосоха і Товела, і вся сила довгруги
його гробу, всі необрізані побиті
мечами, які дали свій страх на землі
життя. 27 І вони упокоїлися з велетнями, що впали відвіку, які
зійшли до аду у воєнній зброї і
поклали свої мечі під свою подушку. І їхні беззаконня були на
їхніх костях, бо налякали велетнів у
своєму житті, і сильний страх: вони
були силачам, що жили на землі. 29
Там Едом і його царі, і всі асирові
князі, які дали свою силу на побиття
мечами. 30 Там всі північні володарі, там всі асирові воєводи, що були
зведені з побитими, з їхнім страхом і
засоромлені з їхньою силою. Необрізані заснули з побитими мечем і
одержали свою муку з тими, що зводять у прірву. 31 Цар, фараон,
побачивши їх, і втішиться всією їхньою силою. Фараони побиті мечем
і вся його сила, – говорить Адонай
Господь. 32 Бо він дасть свій страх
на землю життя і засне серед необрізаних, побитих мечем, фараон і
все його множество, – говорить
Адонай Господь.

Глава 33
1 І було господнє слово до мене,
кажучи: 2 Людський сину! Заговори
до синів свого народу! І скажеш до
них: Земля, на яку лиш Я наведу
меч, і візьме народ землі одну людину з-поміж себе, і поставить його
собі сторожем. 3 І він побачить меч,
що приходить на землю, і затрубить
трубою, і оповістить народові. 4 І
почує той, що почув трубу, і він не
стерегтиметься, і надійде меч і його
захопить. Його кров буде на його голові, 5 бо, почувши голос труби, він
не стерігся, його кров буде на ньому. І цей же, тому що стерігся, спас
свою душу. 6 І сторож же, якщо
побачить меч, що надходить, і не
затрубить трубою, і не проголосить
народові, щоб народ стерігся, і
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меч, прийшовши, захопить з них душу. Такий, отже, через своє беззаконня був забраний, а його кров домагатимуся з руки сторожа. 7 *І ти, людський сину, тебе Я поставив сторожем для ізраїльського дому, і почуєш
слово з моїх уст, і сповістиш їм від
Мене. 8 Коли кажу грішникові: Грішнику, смертю помреш! І ти не скажеш
грішникові, щоб стерігся, і безбожному, щоб він відвернувся від його дороги і живим був він, той беззаконник, він помре через своє беззаконня,
а його кров домагатимуся з твоєї руки. 9 Якщо ж сповістиш безбожному
його дорогу, щоб відвернувся від неї,
і не відвернеться від своєї дороги, той
помре у своєму безчесті, а ти спасеш
свою душу. 10 І ти, людський сину,
скажи ізраїльському домові: Так ви
сказали кажучи: Адже наші обмани і
наші беззаконня є в нас, і ми в них
танемо. І як нам бути живими? 11
Отже, скажи їм: *Живу Я, – говорить
Адонай Господь. Адже не хочу смерті грішника, але щоб він відвернувся
від своєї дороги і був живим. Поворотом поверніться з вашої злої дороги. Чому вмираєте, ізраїльський доме? 12 І ти, людський сину, скажи до
синів твого народу: Праведність праведного його не спасе в тому дні, в
якому буде обманутим. І беззаконня
не вб’є беззаконника в тому дні, в
якому відвернеться від свого беззаконня. І праведний не може спастися
в день його гріха. 13 Коли кажу праведному: Життям будеш живий! Цей,
надіючись на свою праведність, зробить беззаконня, – всі його праведності не згадаються. В його неправедності, яку вчинив, в ній він помре. 14
І коли скажу безбожному: Смертю
помреш! І він відвернеться від своєї
дороги і зробить суд і праведність, 15
і обманливо позичене судом віддасть,
і поверне грабунок, беззаконник буде
ходити в приписах життя, щоб не
чинити неправедне, – живим буде
життям і не помре. 16 Всі його гріхи,
які він згрішив, не згадаються. Тому
що він зробив суд і праведність, і буде живим в них. 17 І сини твого народу говорять: Господня дорога неправильна. Це їхня дорога неправедна. 18 Коли праведний відвернеться
від своєї праведності і зробить беззаконня, він в ньому помре. 19 І коли
грішник відвернеться від свого беззаконня і зробить суд і праведність, той
живим буде в них. Слухай ізраїльський доме! Чи моя дорога неправильна? Отож, ваші дороги є неправильні.
20 Чи ж це є те, що ви сказали: *Неправильна господня дорога? Судитиму вас, кожного з вас за його дорогою, ізраїльський доме. 21 І сталося,
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метъ эT нихъ дш~а. таковы'и (ё^бо) безако'нїя ради свое^го в#зя'ся, а^ кро'ви (ея`) эT рђки`
стра'жевы в#зыщђ`” *И$ т^ы сн~е чл~чь, стра'жа т^я
е^смь поста'вилъ до'мђ і^и^л~евђ, и^ ё^слы'шиши
(сло'во эT ё'стъ мои^хъ)5 [и^ проповњси и^мъ эT
мене`]6” Є$гда` рекђ` грњшникђ, [грњшниче]7 см~ртїю ё'мреши. и^ не бђдеши гл~ати [грњшникђ]8, ја%коже снабдњтися. (и^) нечести'вђ, [ја%коже ѓ^брати'тися е^мђ]9 эT пђти` е^го, (и^) [жи'вђ бы'ти е^мђ]10. то'и безако'нникъ, безако'нїемъ свои^мъ ё'мретъ, а^ кро'ви е^го эT рђки`
твое^я в#зыщђ`. а^ще л^и проповњ'си нечести'вђ
пђть е^го, ја%ко ѓ^брати'тися с него, и^ не ѓ^брати'тся с пђти` свое^го. то'и в нече'стїи свое^мъ
ё'мретъ, а^ ты` дш~ђ свою и^зба'виши” И$ ты
сн~е чл~чь, рцы` домђ і^и^л~евђ. си'це рњсте гл~юще.
ја%ко прелести на'ша, и^ безако'нїя наша в насъ
сђть, и^ мы` в ни'хъ та'емъ. и^ ка'ко намъ
жи'вомъ бы'ти” Рцы` и^мъ (ё'бо), *жи'въ а^зъ
гл~етъ [а^дона'и]11 г~ь. [ја%ко]12 не хощђ см~рти
грњшника, н^о ја%коже ѓ^брати'тися [е^мђ]13 эT
пђти` свое^го, и^ жи'вђ бы'ти е^мђ. ѓ^браще'нїемъ
ѓ^брати'теся, эT пђти` ва'шего [ѕла'го]14. въскђ'ю ё^мира'е^те до'ме і^и^л~евъ” [И$ т^ы сн~е чл~чь]15,
р#цы` къ сн~омъ людїи свои^хъ. пра'вда праvди'ваго
не изба'витъ е^го, во'ньже дн~ь прельсти'тся. и^
безако'нїе безако'нника не [ё^бїетъ]16 (-)17, во'ньже
дн~ь ѓ^братиTся эT безако'нїя свое^го” И$ правди'выи
не мо'жетъ спsтися [въ дн~ь грњха` е^го]18. е^гда
рекђ правди'вомђ, [жи'знїю жи'въ бђдеши]19. сеиy
ё^пова'я пра'вдою свое'ю, и^ сътвориT безако'нїе.
вся` пра'вды е^го не въспомянђтся. в непра'вдњ е^го ю'же сътвори`, в то'и ё'мреT. и^ егда`
рекђ` нечести'вомђ, смр~тїю ё'мреши. и^ ѓ^брати'тся эT [пђти`]20 свое^го, и^ сътвори'тъ
сђдъ и^ пра'вдђ. и^ заи'мъ сђд лъжђ эTда'сть,
и^ въсхище'нїе възврати'тъ. [безако'н#никъ]21 въ
приказа'нїиX живота` ходи'ти бђдеT, ја%ко не
сътвори'ти непра'ведна, жи'знїю жи'въ бђдетъ
и^ не ё^мретъ” вс^и грњси е^го ја%же е^сть съгрњши'лъ не помянђтся. ја%ко сђдъ и^ пра'вдђ
сътвори`, (и^) (жи'въ бђдетъ в нихъ)22” И$
[гл~ютъ]23 сн~ове людїи твои^хъ, не пра'въ пђть
гн~ь. (-)24 с^е пђть и^хъ не пра'въ. е^гда` съврати'тся правди'выи эT пра'вды своея, и^ сътвори'тъ безако'нїе, (-)25 ё'мретъ в неM и^ е^гда
(грњшникъ възврати'тся)26 эT безако'нїя
свое^го, и^ сътво'ритъ сђдъ и^ пра'вдђ, (то'и
жи'въ бђдетъ в ниX)27” (Слы'ши до'ме і^и^л~евъ,
е^да пђть мои непра'въ. ё^бо ваши пђтїе сTђ
непра'ви). се же л^и е^сть е^же реко'сте *не пра'въ
пђть гн~ь. комђждо (васъ) по пђти` е^го сђжDђ
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ваM доме і^и^л~евъ” И$ бы'сть въ второ'енадесяте лњто,
мsца втора'гонадесяте въ пя'тыи (дн~ь)28, плњнникъ нашихъ. прїиде къ мнњ эT і^ерsлі'ма (ё^целњ'выи), гл~я, повое^ва'ша гра'дъ. и^ [рђка` гн~я быs
на мнњ`]29 вечеръ, прежде пришествїя [ё^целњвшаго]30. и^ эTврьзе ё^ста` моа ја^коже прїиде къ мнњ`
заё'тра, и^ эTврьзо'шася ё%ста` моя не преста'ша ктомђ`” И$ бы'сть слово гн~е къ мн^њ гл~я,
сн~е чл~чь, живђщеи на ѓ^пђстњвшихъ [тњхъ]31 на
земли` і^и^л~евњ [гл~юще]32 гл~ютъ, на не'иже а^врааM, и^
прїятъ зе'млю. а^ мы` мно'жаиши е^смы, намъ
дана` е^сть земля` въ ѓ^дръжа'нїе” Того ради рцы`
и^мъ, с^е гл~етъ [а^донаи]33 г~ь. [е%льма же съ кро'вїю
ја%сте`, и^ ѓ'чи ва'ши въздвиго'сте къ кђми'ромъ
(-)34, и^ кро'вь пролива'ете. и^ зе'млю наслњдите.
ста'сте с мече'мъ ва'шимъ, сътвори'сте съгнђше'нїя. и^ ко'ждо [женђ`]35 по'дрђга свое^го ѓ^сквернави'сте.
и^ зе'млю причасти'сте” (-)36 Того ради рцы` и^мъ, с^е
гл~етъ [а^донаи]37 г~ь]38, живђ` а^зъ. [с^е]39 (падђтъ
мече'мъ сђщїи въ ѓ^пђстњвшихъ)40. і^ и^же сђть
на лици` по'ля, звњремъ по'льскимъ предадђтся
на и^зъја%де'нїе. и^ сђщAя въ градехъ, і^ и^же въ
пеще'рахъ. см~ртїю поражђ`. и^ дамъ зе'млю на
ѓ^пђстњнїе” И$ поги'бнетъ ё^кори'зна крњпости
е^го. и^ ѓ^пђстњ'ютъ го'ры і^и^л~евы, зане` не
бђдетъ проходя'щего. и^ ё^вњдятъ ја%ко аZ г~ь.
и^ сътворю` зе'млю и^хъ пђ'стђ, и^ ѓ^пђстњ'етъ
(-)41 съгнђше'нїи ради и^хъ ја%же сътвори'ша” И$
ты (же) сн~е чл~чь сн~ове людїи твои^хъ, гл~юT ѓ^
тебњ ё^ забра'лъ, и^ ё^ вра'тъ дво'рныхъ. и^
гл~ютъ [ко'ждо къ по'дрђгђ [свое^мђ]42, и^ ко'ждо]43
къ бра'тђ свое^мђ, гл~юще. събере'мся и^
слы'шимъ чт^о е^сть [сло'во и^сходя'щее]44 эT
(ё'стъ) г~а. и^ прїидђтъ к тебњ, ја%коже и^схо'дяT
лю'дїе. и^ ся'дђтъ [лю'дїе мои`]45 предъ тобо'ю, и^
слышаT гл~ы твоа, и^ [не сътворяT и^хъ]46. ја%ко лжа` въ
ё^стњхъ (-)47, и^ въ слDњ ѓ^скверне'нїя срDца и^хъ
[ходяT]48. и^ бђдеши и^мъ ја%ко гласъ пњсни'вца сла'дка, гла'сомъ до'бре съста'влена. и^ слы'шаT [гл~ы
твоя]49, и^ не сътворяT иX. и^ егда прїидеT, рекђтъ, с^е
прїиде. и^ ё^вњдяT ја%ко пррoкъ [ты`]50 средњ и^хъ”

Глvа, л~д”
і^е^реM к~г

бы'сть сло'во гн~е къ мнњ гл~я, сн~е чл~чь,
*прорцы` с^е ѓ^ пастђсњхъ і^и^л~евњхъ. прорцы` (с^е), и^ рцы` пастђхомъ. с^е гл~етъ [а^дона'и]1 г~ь. ЭOле пастђси і^и^л~евњ е^да пасђтся пастђси сами, не ѓ%вца ли ё^бо пасђтъ
пастђси. с^е мле'ко ја^дясте, и^ во'лною ѓ^дњва'стеся, и^ тђ'чное закаласте, а^ ѓ^вецъ мои^хъ не
пасо'сте. и^знемо'г#шаго не поDја%сте, и^ боля'щаго
не ё^врачева'сте, и^ съкрђше'н#наго не ѓ^бяза'сте,
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що в дванадцятому році, дванадцятого місяця, в п’ятому дні нашого
полону прийшов до мене з Єрусалиму уцілілий, кажучи: Місто забране. 22 І господня рука була на
мені ввечері, скоріше ніж прийшов
уцілілий. І Він відкрив мої уста,
поки прийшов до мене вранці, і мої
уста відрилися, більше не перестали.
23 І було господнє слово до мене,
кажучи: 24 Людський сину! Ті, що
живуть на тих запустілих землях,
мовлячи кажуть, на ізраїльській
землі, на якій Авраам був і одержав
землю, мовлячи кажуть: Ми є численні. Нам дана земля в насліддя. 25
Через це скажи їм: Так говорить
Адонай Господь: 26 Адже ж з кров’ю ви їли, і ваші очі ви підняли до
кумирів, і проливаєте кров, і успадковуєте землю. Ви стали з вашим
мечем, ви зробили гидоту і ви занечистили, кожний жінку свого друга, і забрали землю. Задля того скажи їм: Це говорить Адонай Господь:
27 Живу Я! Ось мечем впадуть ті,
що є в запустілих, і ті, що є на лиці
поля, дані будуть польовим звірам
на їжу, і тих, що є в містах і що в
печерах, поб’ю смертю. 28 І дам
землю на запустіння! І згине гордість його сили! І запустіють ізраїльські гори, тому що не буде того,
хто проходить. 29 І пізнають, що Я –
Господь! І зроблю їхню землю
пусткою. І вона запустіє через їхні
гидоти, які зробили. 30 І ти ж,
людський сину, сини твого народу
говорять про тебе при мурі і в
брамах дворів, і говорять кожний до
свого друга і кожний до свого брата,
кажучи: Зберімся і послухаймо, яке
слово виходить з уст Господа! 31 І
вони прийдуть до тебе, як сходиться
народ, і мій народ сяде перед тобою.
І послухають твої слова, і не чинитимуть їх, бо брехня в устах і ходять
вслід за поганню їхнього серця. 32 І
будеш їм як голос милозвучного,
мелодійного псалтиря. І почують
твої слова, і не чинитимуть їх. 33 І,
коли прийде, скажуть: Ось іде. І пізнають, що ти є пророком серед них.

Глава 34
1 І було господнє слово до мене,
кажучи: 2 Людський сину! *Пророкуй це проти ізраїльських пастирів.
Пророкуй це і скажи пастирям: Так
говорить Адонай Господь: О пастирі ізраїльські! Чи пастирі самі пасуться? Чи, отже, пастирі не пасуть
овець? 3 Ось молоко ви їли і зодягалися вовною. І ви різали годованців,
а моїх овець ви не пасли. 4 Слабке
ви не підняли, і хворе ви не виліку-
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вали, і розбите ви не пов’язали, і зранене ви не лікували, і пливучого ви
не завернули, і згублене ви не шукали, і сильне ви обклали роботою. І
ви їх покарали владою і кпинами. 5 І
мої вівці розсипалися, тому що не
мали пастиря, і стали їжею польовим
звірам. 6 І мої вівці розсіялися по всіх
горах і заблукали по всіх високих
горбах. І мої вівці розсіялися по лиці
всієї землі, і не було того, хто шукав
би, ані того, хто повертав би. 7 Через
це, пастирі, послухайте господнє слово: 8 Живу Я, – говорить Адонай Господь. Тому що мої вівці були на розграбування і мої вівці були на їжу
всім польовим звірам, тому що ж не
було пастиря ані, отже, пастирі не
відвідували мого стада, але пастирі
пасли самих себе, а моїх овець не
пасли, 9 задля цього, пастирі, слухайте господнє слово. 10 Це говорить
Адонай Господь: Ось Я проти пастирів. І домагатимуся своїх овець з
рук пастирів, і відставлю їх від стада
моїх овець, і пастирі більше їх не пастимуть ані не пастимуть самих себе.
І заберу своїх овець з їхніх уст, і
більше не будуть їм в їжу. 11 Тому
що так говорить Адонай Господь:
Ось Я домагатимуся своїх овець і навідаюся до них. 12 Так як пастир
навідується до свого стада в дні, коли
є захмареним і похмурим серед овець
від нього розлучених, так Я шукатиму своїх овець, і спасу їх з усякого
місця, на якому вони розсіяні там в
хмарному і похмурому дні. 13 І виведу їх з країн, і зберу їх з земель, і
введу їх до їхньої землі, і пастиму їх
на ізраїльських горах, і в долинах, і в
усякому поселенні землі. 14 На доброму пасовиську пастиму їх, на високій ізраїльській горі буде їхня краса, і
їхні зaгороди будуть там. І спатимуть,
і спочинуть там, і в добрій їжі, і
пастимуться на ситому пасовиську на
ізраїльських горах. 15 Я ж пастиму
своїх овець і Я дам їм спочинок. І
пізнають, що Я є Господь! Це говорить Адонай Господь: 16 Шукатиму
загибле і поверну те, що заблудило, і
обв’яжу розбите, і скріплю слабке, і
стерегтиму сильного, і пастиму їх зі
судом. 17 І ви – мої вівці. Це говорить Адонай Господь: Ось Я судитиму між вівцею і вівцею, і бараном, і
козлом. 18 Чи не досить вам, що ви
пасли добре пасовисько? І остале вашого пасовиська ви топчете вашими
ногами. І пили вистояну воду. І остале колотили вашими ногами. 19 І мої
вівці пасли топтане вашими ногами і
пили воду заколочену вашими ногами. 20 Через це так говорить Адонай
Господь: Ось Я до вас і судитиму між
сильною і між слабкою вівцею. 21 То-
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(и^ ё^ја^зве'н#наго не зарасти'сте), и^ плава'ющаго
не ѓ^брати'сте, и^ поги'бшаго не пои^ска'сте. и^
крњ'пкое притяжа'сте трђдо'мъ, [и^ вла'стїю
наказа'сте я& и^ нарђга'нїемъ]2” И$ расыпашася
ѓ%вца моа е^лма не и^мња'хђ пастђха, и^ бы'ша
на и^з#ја^де'нїе (-)3 ѕвњ'ремъ по'льскимъ” И$ расыпа'шася ѓ%вца моя` по всњмъ горамъ, и^ (заблђди'ша) по всњмъ хо'лмомъ высо'кимъ. и^ на
лицы всея` земля` расыпашася [ѓ%вця моя]4, и^
не бњ` възыска'юща, ни ѓ^браща'юща” Того ради
ЭO пастђси слышите сло'во гн~е. живђ а^зъ,
гл~етъ [а^дона'и]5 г~ь. поне'же ё^чине'на сђть
ста'да моя в# расхище'нїе, и^ (-)6 ѓ'вца моя въ
снњде'нїе всњмъ ѕвњ'ремъ по'льнымъ, зане' же
не бњ па'стыря. ниже ё^бо посњща'хђ пасты'ри
ста'да мое^го, н^о пасо'ша пасты'ри сами себе, а^
ѓ^вець мои^хъ не пасо'ша” Сего ради пастђси
[слы'шите сло'во гн~е]7, с^е гл~еT [а^дона'и]8 г~ь. с^е а^зъ
на пастђхи, и^ в#зы'щђ ѓ^вець свои^хъ эT рђ'кђ
(пастђш#скђ)9, и^ эTста'влю я& эT па'ствы
ѓ^вець мои^хъ, и^ не пасђтъ [и^хъ ктомђ пастђси]10, (ниже да пасђтъ сами себе). и^ эTи^мђ
ѓ%вца своя и^з# ё%%стъ и^хъ, и^ [ктомђ не бђ'дђтъ и^мъ]11 на и^з#ја^де'нїе” И$мже с^е гл~етъ
[а^дона'и]12 г~ь. с^е а^зъ възы'щђ ѓ^вець свои^хъ, и^
присњщђ и^хъ. ја%коже присњща'етъ пастђхъ
па'ствы свое^я, въ дн~ь е^гда` е^сть ѓ%блаченъ и^
м#гля'нъ, средњ ѓ^вець е^мђ разлђченъ. та'ко възы'щђ ѓвець свои^хъ, і^ и^зба'влю я& эT всего мњста, на не'мже сђть расы'пани та'мо, въ дн~ь
ѓ%блаченъ и^ примра'ченъ” І$ и^зведђ я& эT
стра'нъ, и^ съберђ я& эT земль. и^ въведђ я& в#
зе'млю и^хъ, и^ распасђ я& на горахъ і^и^л~еваX, и^
въ де'брехъ, и^ въ всемъ селњ земнњмъ. на
жирђ бла'зњ напасђ я&” На горњ высо'цњ і^и^л~евњ
[бђ'детъ лњпота и^хъ]13, (и^) бђ'дђтъ ѓ^гра'ды
и^хъ т^ђ” и ё^спнђтъ и^ [почїютъ т^ђ]14. (и^)
въ пи'щи бла'зњ, и^ на па'жити тђчнњ напасђтся на горахъ і^и^л~еваX. а^з# (же) распасђ ѓ%вца
своя, и^ а'зъ покою я&. и^ разђмњ'ютъ ја%%ко а^зъ
е^смь г~ь” Се^ гл~етъ [а^дона'и]15 г~ь. поги'бшаго
възыщђ, и^ заблђди'вшаго ѓ^бря'щђ. и^ съкрђше'нное свяжђ, и^ не'мощнаго ё^крњплю, и^ крњ'пкаго снабжђ. и^ распасђ я& съ сђдо'мъ” И$ в^ы
ѓ%вца [моя]16, с^е гл~етъ [а^дона'и]17 г~ь, с^е а^зъ
расђжDђ межDђ ѓ^вцею и^ ѓ^вцею, (и^) ѓ'вномъ и^
козломъ. [-]18 не довлњ ли вамъ ја%ко бл~гђю
па'житъ живете`. и^ ѓ^ста'нокъ па'жити [вашея]19, (нога'ми вашими попира'ете)20. и^ ё^сто'явшђюся во'дђ пива'сте, и^ ѓ^ста'нокъ нога'ми вашими възмђща'сте. и^ ѓ'вца моя попра'нїе но'гъ вашихъ живя'хђ, и^ възмђще'нђю
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во'дђ нога'ма ва'шима пїя'хђ” Того ради с^е г~леT [а^дона'и]21 г~ь. с^е а^зъ [к вамъ]22, [и^]23 расђжDђ междђ
ѓ^вча'темъ си'лнымъ, и^ междђ (-)24 не'мощномъ.
е^льмаже ребры (свои^ми), и^ плеща'ми вашими порње^те, и^ ро'ги вашими бодите`, и^ вс^е не'мощное
и^зрњ'ете, [дон#деже и^жденете я& во'нъ. и^ расњя'сте
ѓ%вца моя всемђ ми'мохо'дђ]25. н^о сп~сђ ѓ%вца своа, и^
ктомђ не бђ'дђтъ на разграбле'нїе. и^ расђждђ
междђ [ѓ^вчатемъ и^ ѓ^вча'темъ, и^]26 междђ ѓ%вномъ къ ѓ%внђ” *И$ въста'влю (пастђхъ в ниX)27
(е^ді'нъ и^же)28 пасетъ я&, раба мое^го дв~да. [то'и
пасетъ я& и^ тои покоиT я&]29, и^ бђ'детъ пастђх'ъ
и^хъ” (-)30 Аz (же) г~ь бђ'дђ и^мъ въ б~ъ. и [ра'бъ мои]31
двDъ кн~ѕь средњ и^хъ, а^зъ г~ь гл~ахъ” И$ завњща'ю
двDви завњтъ ми'рныи. и потреблю ѕвњ'ри злы съ
земля`. и^ вселя'тся въ пђсты'ни, [ё^пова'ющеи]32
(-)33 ё^спнђтъ въ дђбра'вахъ” (прорцы сн~е чл~чь ѓ^
дђбра'вњ а^ггевъстњ)” И$ дамъ и^мъ ѓ%крsтъ горы`
мое^я [блsвенїе]34. и^ спђщђ до'ждь вамъ (въ вре'мя
е^го), дождеве блsвенїя бђдђтъ. и^ древеса на' поли
дадя'тъ плоD свои, и^ земля` дасть силђ свою. и^
вселя'тся на земли` и^хъ с наде'жDею в# ми'ръ” и^
ё^вњ'дяT ја%ко а^зъ е^смь г~ь. е^гда` съкрђшђ [ё%зы
и%%га]35 и^хъ, і^ и^збавлю я& и^з рђки поработившиX я&, и^
не бђдTђ ктомђ въ плњне'нїе. и^ ѕвњ'рїе зе'мнїи не
поја^дя'тъ иX. и^ вселя'тся съ наде'ждею, и^ не
бђдеT пострашая и^хъ. и^ въста'влю и^мъ садъ
ми'рныи [въ и^^мя]36. и^ не бђ'детъ ктомђ [мало
и^хъ число на земли`. не бђ'дђтъ]37 погђбле'ни гла'домъ на земли`, и^ не поDи^мђтъ ё^коре'нїя эT
стра'нъ ктомђ. и^ ё^вњ'дятъ ја%ко а^зъ е^смь г~ь б~ъ
и^хъ [с ни'ми]38, а^ в^ы лю'дїе мои до'ме і^и^л~евъ,
гл~етъ [а^дона'и]39 г~ь. [а^ в^ы]40 ѓ%вца моя, и^ ѓ'вца
па'ствы мое^я е^сте, и^ а'зъ г~ь б~ъ вашъ, г~леT
[а^дона'и]41 г~ь”

Глvа, л~е”
бы'сть сло'во гн~е къ мнњ гл~я, сн~е чл~чь,
ѓ^брати лице свое къ горњ сеи^ръ, и^ прорцы до нея, и^ рцы е'й. с^е гл~етъ [а^дона'и]1 г~ь, с^е а^зъ на' тя го'ро сеи^ръ, и^
прострђ рђ'кђ свою на' тя, и^ поста'влю т^я
пђстђ, и^ ѓ^пђстњ'еши. и^ въ гра'дњхъ твои^хъ
пђсты'ню сътворђ, и^ т^ы въ пђсты'ню бђ'деши. и^ разђмњ'еши ја%ко а^зъ е^смь г~ь” Поне'же
бы'сть в# тебњ вра'жда вњ'чная, и^ присњди до'мђ і^и^л~вђ (на лђкахъ)2, рђко'ю вражїи^мъ мечеM,
[въ вре'мя печа'ли и^хъ, и^]3 въ вре'мя ѓ^би'ды
[и^хъ]4 послњжде” Сего ради жи'въ а^зъ, гл~етъ
[а^дона'и]5 г~ь. а^ще бы не въ кро'ви съгрњши'лъ,
н^о кро'вь т^я прожене'тъ, [кро'ви б^о [свое^я]6 възненави'дњ, (-)7 кро'вь твоя прожене'тъ т^я]8, (и^
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му що ж своїми ребрами і вашими
плечима розпихаєте, і колете вашими рогами, і відкидаєте всяке немічне, аж доки не виженете їх геть. І
ви розсіяли моїх овець всякому прохожому. 22 І спасу своїх овець, і
більше не будуть на розграбування, і
судитиму між вівцею і вівцею, і між
бараном з бараном. 23 *І підніму в
них одного пастиря, що їх пастиме,
мого раба Давида. Той пастиме їх і
той дасть їм спочинок і буде їхнім
пастирем. 24 Я ж, Господь, буду їм
за Бога. І мій раб Давид – князем
серед них. Я – Господь сказав! 25 І
завіщаю Давидові мирний завіт, і
знищу злих звірів з землі. І
поселяться в пустині, надійно спатимуть в дібровах. Пророкуй, людський сину, про ангевську діброву!
26 І дам їх довкруги моєї гори
благословення. І спущу вам дощ у
його час. Будуть дощі благословення. 27 І дерева на полі дадуть свій
плід, і земля дасть свою силу. І вони
поселяться на їхній землі з надією
на мир. І пізнають, що Я є Господь,
коли розіб’ю кайдани їхнього ярма і
визволю їх з руки тих, що їх уярмили. 28 І не будуть більше на розграбування. І земні звірі не їстимуть
їх. І вони поселяться в надії, і не буде того, хто їх лякає. 29 І підніму їм
мирний сад в ім’я, і більше малим не
буде їхнє число на землі. Не будуть
вигублені голодом на землі і більше
не понесуть погорду країн. 30 І
пізнають, що Я є їхній Господь Бог з
ними, а ви мій народ, ізраїльський
доме, – говорить Адонай Господь.
31 А ви мої вівці і ви є вівці мого
стада, і Я ваш Господь Бог, –
говорить Адонай Господь.

Глава 35
1 І було господнє слово до мене,
кажучи: 2 Людський сину! Поверни
своє лице на гору Сеїр і пророкуй до
неї! 3 І скажи їй: Це говорить
Адонай Господь: Ось Я проти тебе,
горо Сеїр! І простягну свою руку
проти тебе, і поставлю тебе пусткою, і ти запустієш. 4 І в твоїх містах зроблю пустиню. І ти будеш в
пустиню. І пізнаєш, що Я є Господь!
5 Тому що в тобі була вічна ворожнеча, і ти засідав на ізраїльський дім
на луках ворожою рукою з мечем в
часі їхньої печалі і в часі їхньої
кривди, і пізніше. 6 Через це живу Я
– говорить Адонай Господь. – Коби
ти не згрішив у крові, але тебе переслідуватиме кров. Бо ти зненавидів свою кров, твоя кров тебе про-
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жене. І ти зненавидиш своїх кревних, і підніму їх тобі ворогами. 7 І
поставлю гору Сеїр опустілою пусткою, і вигублю з неї людей, і скотину, і прохожого, і пішого. 8 І наповню твої горби і твої долини побитими, і на всіх твоїх полях побиті
мечем впадуть у тобі. 9 І поставлю
тебе пустою на віки, і твої міста не
заселяться. І пізнаєш, що Я є Господь! 10 Тому що ти сказав: Дві
країни і дві землі моїми будуть, і я
їх візьму. А там є Господь. 11 Через
це живу Я, – говорить Адонай Господь, – і зроблю тобі за твоєю
ворожнечею і за твоєю ревнивістю,
яку ти зробив з ненависті до них, і
виявлюся тобі, коли тебе судитиму.
12 І пізнаєш, що Я є Господь! Я почув голос всієї твоєї хули, яку ти
говорив про ізраїльські гори, кажучи: Високі вічні ізраїльські гори
були дані пустиням на одержання.
13 І ти дуже заговорив до Мене своїми устами і помножив до мене слова, які Я почув. 14 Це говорить Адонай Господь: В радості всієї землі
зроблю тебе пусткою на віки, тому
що ти зрадів часткою ізраїльського
дому, що він згинув. Так тобі
зроблю. 15 Будеш пустинею, горо
Сеїр! І вся Ідумея буде знищена! І
пізнають, що Я є їхній Господь Бог!

Глава 36

вищ. 6

1 І ти, людський сину, пророкуй
до ізраїлевих гір! І скажи: Ізраїльські гори! Послухайте господнє слово! 2 Це *говорить Адонай Господь. Тому що ворог проти вас сказав: Добре, вона пуста на віки стала
нам на успадкування. 3 Через це
скажи, мовлячи: Це говорить Адонай Господь: Тому що ж ви були на
вигублення в усіх країнах і тому що
ж ви були в безчесті від всіх, що
довкруги вас, так щоб ви були в
насліддя всім іншим країнам! І ви
стали поговіркою язикові в устах і
на погорду в країнах. 4 Через це, ізраїльські гори, послухайте господнє
слово. Це говорить Адонай Господь
горам, і горбам, і потокам, і долинам, і полянам, і опустілим, і вигубленим, і знищеним містам, які були
на розграбування і на потоптання
тим країнам, що залишилися довкруги них. 5 Через це так говорить
Адонай Господь: Хіба Я не промовив у вогні моїх ревнощів проти осталих країн і проти всієї Ідумеї, бо
вони з радістю дали мою частку собі в насліддя, від всього серця, не
пошанувавши душі, щоб вигубити
грабунком. 6 Через це пророкуй на
ізраїльську землю! І скажи горам, і
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ё^жикъ свои^хъ възненави'диши, и^ въста'влю я&
тебњ ра'тники)” И$ поста'влю горђ сеи^ръ, пђстђ
ѓ^пђстњвшђ. и^ погђблю эT нея чл~ки и^ ско'тъ,
(и^) [ми'мохо'да и^ пњшника]9 и^ напо'лню ја%звеныхъ хо'лмы твоя, и^ де'бри твоя, и^ на всњхъ
по'лехъ твои^хъ, ја%звенїи мечемъ падђтъ в#
тебњ. [и^]10 пђстђ въ вњ'къ поста'влю т^я, и^
гра'ди твои не населя'тся (-)11. и^ разђмњ'еши
ја%ко а^зъ е^смь г~ь” Поне'же рече, ѓ%бњ стра'нњ и^
ѓ'бњ земли` мои бђ'дета, и^ прїимђ и&. а^ г~ь т^ђ
е^сть” Сего ради жи'въ а^зъ, гл~етъ [а^дона'и]12 г~ь.
и^ сътворђ тебњ по вра'ждњ твое^и, [и^ по ревности твое^и, ю^же сътвори эT ненавидњ'нїя в
нихъ]13. и^ ја^влю' ти ся е^гда сђждђ т^и, и^ разђмњ'еши ја%ко а^зъ е^смь г~ь” Слы'шаX глаs
[всњхъ]14 твоиX хђлъ, ја%же гл~аше ѓ^ горахъ
і^и^л~ваX, [гл~я]15, (го'ры і^и^л~евы) [высо'кїя вњ'чныа]16,
пђсты'нямъ (-)17 да'шася въ [прїя'тїе]18. и^
вел#ми възгл~а до мене ё^сты свои^ми, [и^ ё^мно'жи
до мене словеса (-)19, ја%же]20 а^зъ слы'шахъ” Се^
гл~етъ [а^дона'и]21 г~ь. въ весе'лїи всея` земля`, пђстђ
т^я сътворђ [въ вњ'къ]22, [ја%коже ся пора'дова
прича'стїю до'мђ і^и^л~ева ја%ко поги'бе. та'ко сътворђ тебњ]23. въ пђсты'ню бђ'деши го'ро сеи^ръ.
и^ вся и^дђмея потреби'тся. и^ ё^вњдятъ ја%ко
а^зъ е^смь г~ь б~ъ и^х”

Глvа, л~ѕ”
т^ы сн~е чл~чь, прорцы до го'ръ і^и^л~евъ, и^
рцы`. (го'ры і^и^л~евы)1 слы'шите сло'во гн~е, с^е
*гл~етъ [а^дона'и]2 г~ь. понеже рече вра'гъ на'
вы, бл~го, пђстая въ вњ'къ въ прїя'тїе
намъ бы'сть. того ради рцы, гл~я, с^е гл~етъ
[а^дона'и]3 г~ь. [занеже бы'ти ваM въ погђбле'нїе въ
всњхъ страна'хъ, и^]4 зане же бы'ти вамъ въ
нечестїи [-]5 эT [всњхъ]6 ѓ%крsтныхъ вамъ. ја%коже быти вамъ въ прїя'тїе (всњмъ) про'чимъ
странамъ, и^ [бы'ти]7 поно'сђ јазы'кђ [въ ё^стњхъ]8, и^ въ ё^кори'знђ въ странаX” Сего ради
горы і^и^л~евы слы'шите сло'во гн~е. с^е гл~етъ [а^дона'и]9 г~ь, горамъ и^ хо'лмомъ и^ [потокомъ и^
де'бремъ]10, (и^ поля'намъ), и^ ѓ^пђщенымъ, и^ погђбле'нымъ, и^ гра'домъ разоренымъ. и^же бы'ша
въ повое^ва'нїе, и^ въ попра'нїе ѓ^ста'вшимъ странамъ ѓ%крsтнымъ (иX)” Того ради с^е гл~етъ [а^донаи]11 г~ь. а^ще не въ ѓ^гни рве'нїя мое^го гл~ахъ
на про'чая страны, и^ на и^дђме'ю всю. ја%ко да'ша (прича'стїе)12 мое себњ въ наслњдїе, съ весе'лїемъ [эT всего срDца]13. нечествова'вше дш~а, ја%ко
потреби'ти повое^ва'нїемъ” Того ради прорцы до
земли` і^и^л~евы, и^ рцы горамъ, и^ хо'лмомъ, и^ полянамъ, и^ де'бреM” Се^ гл~етъ [а^дона'и]14 г~ь, с^е
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а^зъ въ рве'нїи мое^мъ и^ въ ја%рости мое^и гл~аX,
въ ё^кори'зны мњсто, [ю%же прїя'сте]15 эT стра'нъ.
того ради [с^е гл~етъ а^дона'и г~ь]16. [с^е]17 а^зъ
въздви'жђ рђ'кђ свою на страны, ја%же ѓ^крsтъ
ваs. [си'це]18 без#че'стїе и^хъ прїимђтъ” Ваша же
(вина и^ плоD [-]19 горы іи^л~евы)20, поја%дя'т# лю'дїе
мои, ја%ко [надњюTся]21 прїити” ЈА/ко с^е а^зъ на
ваs, и призрђ на вы. и^ раздњ'лаетеся, и^ насњ'ете. и^ ё^мно'жђ въ ваs чл~ки, весь до'мъ і^и^л~въ
до кон#ца. и^ населятся гра'ди, и^ пђсты'ня
ѓ^градятся. и^ ё^мно'жђ ваs люDми и^ скотомъ,
[и^ ё^мно'жатся и^ възрастђтъ]22. и^ вселю въ
ваs ја^ко прежде (-)23, и^ бл~го сътворђ вамъ ја%ко
в (первая) [лњта]24 прежде ваs. и^ разђмњ'ете
ја%ко а^зъ е^смь г~ь” (-)25 Се^ гл~етъ [а^дона'и]26 г~ь,
поне'же гл~ахъ тебњ. [земля`]27 ја^дђщи чл~ки
ты е^си, и^ бесча'дъ эT страны твое^я бы'сть.
того ра'ди чл~къ ксемђ не поја^си, и^ страна
твоа не сътворитъ тебе бесча'дъ [-]28, гл~ет#
г~ь. и^ не ё^слы'шится въ ваs ктомђ бесче'стїе
стра'н#ско, и^ ё^кори'зны стра'н#ски не поDи^мете
ктомђ, [и^ страна твоя не бђ'детъ бесчаD
(-)29]30, гл~етъ [а^дона'и]31 г~ь” И$ бы'сть сло'во гн~е
къ мнњ гл~я сн~е чл~чь. домъ і^и^л~евъ всели'ся на
земли` свое^и, и^ ѓ^сквернави'ша ю& пђтемъ и^хъ, и^
кђми'рми и^хъ, и^ нечистота'ми и^хъ. по нечистотњ сњдя'щїя, бы'сть пђть и^хъ преD лицемъ мои^мъ. и^ разлњя'хъ ја%рость мою на' ня,
[кро'ви ради ю%же пролїа'ша на' землю, и^ кђми'рми и^хъ ѓ^сквернави'ша ю&]32. и^ расыпахъ я&
въ страны, (и^ развњяхъ я& в земля`). по пђти иX, и^ по (хђдожествоM)33 и^хъ сђди'хъ и^мъ”
*И внидо'ша въ страны` в ня'же внидо'ша
та'мо, и^ ѓ^сквернави'ша и'мя мое ст~ое. внегда
гл~ахђ и^мъ лю'дїе гн~и сїи, и^ эT земля` (сїи)34
эTшли` сђть. (-)35 пощадњхъ я& и%мени ради
мое^го ст~ого, е^же ѓ^сквернави` домъ і^и^л~евъ (-)36
(т^ђ а'може вни'де)37” Того ради рцы` домђ і^и^л~евђ,
с^е гл~етъ [а^дона'и]38 г~ь. не ва'мъ а^зъ творю`
доме і^и^л~евъ, н^о и^мени мое^го ра'ди ст~го е^же ѓ^сквернави'сте въ стра'нахъ (т^^ђ а%може внидо'сте)39” Но^ ѓ^сщ~ђ и%мя свое вели'кое ѓ^скверненое въ
странаX, е^же ѓ^сквернави'сте сре'дњ и^хъ. и^ разђмњ'ютъ страны` ја^ко азъ е^смь г~ь, [гл~етъ а^дона'и]40, вънегда` ѓ^сщ~ђся въ ва'съ преD ѓ^чи'ма
и%хъ” и^ пои^мђ в^ы эT стра'нъ, и^ съберђ в^ы эT
всњхъ роже'нїи, и^ въведђ в^ы в зе'млю вашђ” И$
въскроплю` на' вы водђ чи'стђ, и^ ѓ^чи'ститеся
эT всXњ нечисто'тъ ва'шихъ, и^ эT всњхъ кђми'ръ вашихъ (-)41 ѓ^чищђ васъ” *И$ даM вамъ
срDце но'во, и^ дх~ъ но'въ дамъ вамъ. и^ эTврьгђ
срDце ка'меное эT пло'ти вашея. и^ дамъ вамъ
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горбам, і полянам, і дібровам: Це говорить Адонай Господь: Ось Я в моїх
ревнощах і в моїй люті сказав: Замість погорди, яку ви понесли від
країн, 7 задля того це говорить Адонай Господь! Ось Я піднімаю мою
руку на країни, що довкруги вас, так
вони одержать їхнє безчестя. 8 Ваш
виноград і овочі, ізраїльські гори, їстиме мій народ, бо надіються прийти.
9 Бо ось Я над вами. І погляну на вас
– і ви ділитеся, і ви насієте. 10 І у вас
помножу людей, ввесь дім iзраїльський до кінця, і міста будуть заселеними, і пустиня буде загороджена. 11 І
розмножу вас людьми і скотом, і вони помножаться і виростуть. І поселю у вас, так як раніше, і зроблю добро вам, так як в перших роках перед
вами. І пізнаєте, що Я є Господь! 13
Це говорить Адонай Господь: Тому
що Я тобі сказав: Ти є земля, що пожирає людей, і ти стала обездітненою
без твого народу. 14 Через це більше
не пожиратимеш людей і твій край не
зробить тебе бездітною, – говорить
Господь. 15 І більше не почується у
вас чужинецьке безчестя, і більше не
носитимете чужинецькі погорди, і
твій край не буде бездітним, – говорить Адонай Господь. 16 І було господнє слово до мене, кажучи: 17
Людський сину! Ізраїльський дім поселився на своїй землі. І вони опоганили її їхньою дорогою, і їхніми ідолами, і їхніми нечистотами. За нечистотою відлученої була дорога їхня
перед моїм лицем. 18 І Я вилив мою
лють на них задля крові, яку вони
пролили на землю, і опоганили її їхніми ідолами. 19 І Я їх розсіяв між
країнами і розвіяв їх в землі за їхньою дорогою. І за їхніми затіями Я
їх судив. 20 *І вони ввійшли до країн,
куди ввійшли туди, і опоганили моє
святе ім’я, коли вони говорили: Вони
господній народ і вони вийшли з
землі. 21 Я їх пощадив задля мого
святого ім’я, яке опоганив ізраїльський дім там, куди вони ввійшли. 22
Через це скажи ізраїльському домові:
Це говорить Адонай Господь: Не для
вас Я роблю, ізраїльський доме, але
задля мого святого імені, яке ви опоганили в країнах, там, куди ви увійшли. 23 І освячу своє велике ім’я, опоганене в країнах, яке ви опоганили
серед них. І країни пізнають, що Я є
Господь, – говорить Адонай Господь,
– коли освячуся у вас, перед їхніми
очима. 24 І заберу вас з країн, і зберу
вас з усіх народів, і введу вас до вашої землі. 25 І покроплю вас чистою
водою – і очиститеся від усіх ваших
нечистот. І очищу вас від усіх ваших
ідолів, 26 *і дам вам нове серце, і дам
вам новий дух, і відкину кам’яне сер-
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це з вашого тіла, і дам вам тілесне
серце. 27 І дам у вас мій дух, і зроблю, щоб ви ходили в моїх заповідях і берегли мої суди. І їх зробите,
28 і поселитеся на землі, яку Я дав
вашим батькам. І будете мені народом, Я ж буду вам Богом! 29 І спасу вас від ваших нечистот, і очищу
вас від всіх ваших гріхів, і прикличу пшеницю і розмножу її, і не дам
вам голоду. 30 І розмножу плід дерев і польові плоди, щоб ви більше
не прийняли погорду голоду в країнах. 31 І згадаєте свої погані дороги і ваші недобрі почини, і відчуєте
гидоту перед їхнім лицем за ваші
беззаконня і за ваші гидоти. 32 Не
задля вас чиню, ізраїльський доме,
– говорить Адонай Господь. Хай
буде вам відомим, ізраїльський доме! Завстидайтеся і відступіть від
вашої дороги, ізраїльський доме!
33 Так говорить Адонай Господь:
В тому дні, в якому очищу вас з вашого беззаконня, і заселю міста, і
пустині будуть загороджені, 34 і
розділиться земля, що згинула, тому що була знищена перед очима
кожного, що проходить. 35 І скажуть: Та знищена земля була наче
город їжі, і опустілі міста, і знищені мури стали скріпленими. 36 І
пізнають країни, які з них залишаться довкруги вас, що Я – Господь збудував знищене і насадив
вигублене. Я – Господь сказав і
зроблю! 37 Це говорить Адонай
Господь: Ось ще повернуся, щоб
вчинити добро ізраїльському домові, щоб їм вчинити. І розмножу їх,
як людське стадо, 38 як святих овець і як єрусалимських овець в
його празнику. Такими будуть опустілі міста – повні овець і людей.
І пізнають, що Я – Господь!

Глава 37
1 І на мені була господня рука. І
Господь вивів мене в дусі і поставив мене серед поля, воно ж було
повним людських костей. 2 І Він
мене обвів довкола них і довкруги.
І ось їх дуже багато на лиці поля, і
вони дуже сухі. 3 І Він сказав до
мене: Людський сину! Чи оживуть
ці кості? І я сказав: Господи Боже!
Ти те знаєш. 4 І Він сказав до мене:
Пророкуй над цими кістьми! Пророкуй, людський сину! І скажеш
до них: Ви, сухі кості, послухайте
господнє слово! 5 Це говорить
Адонай Господь цим костям: Ось
Я введу у вас дух життя, 6 і дам на
вас жили, і наведу на вас м’ясо, і
розтягну на вас шкіру, і дам у вас
мій дух. І оживете. І пізнаєте, що Я
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срDце пло'тяно, и^ дх~ъ мои да'мъ въ ваs” И$ сътворю`, да в за'повњдехъ мои^хъ хо'дите, и^ сђды
моя снабдите` и^ сътворите` (я&)” И$ вселите'ся
на земли`, ю^же да'хъ эTц~емъ ва'шимъ. и^ бђдете
м^и въ лю'ди, (-)42 а%з# (же) бђдђ вамъ въ б~ъ. и^
сп~сђ в^ы эT (-)43 нечистоT ва'шихъ, (и^ ѓ^чи'щђ в^ы
эT грњхъ ва'шихъ всњхъ). и^ призовђ пшени'цђ и^
ёмно'жђ я&, и^ не даM на вы гла'да” и^ распложђ`
пло'дъ дре'вныи, и^ пло'ды по'льскїя, ја%коже не
прїимете [ктомђ`]44 гла'дныя ё^кори'зны въ
странахъ” И$ помянете` пђти` своя злы'я, и^ ходо'жъства ва'ша не бл~гая. и^ съгнђша'етеся преD
лицемъ и^хъ, ѓ^ безако'нїихъ ва'шихъ, и^ ѓ^ согнђше'нїих# ва'шихъ” Не ваs ра'ди творю` [доме і^и^л~евъ]45, гл~етъ [а^дона'и]46 г~ь. съвњстно да бђдетъ вамъ (доме і^и^л~евъ). постыди'теся и^ ё^клони'те эT пђти` ва'шего до'ме і^и^л~евъ” Се^ гл~етъ
[-]48
[а^дона'и]47 г~ь, во'нже дн~ь ѓ^чищђ в^ы эT
безаконїи ва'шихъ. и^ населю гра'ды и^ съградя'тся пђсты'ня, и^ земля` погибшая (раздњлается)49. и%мже погђблена бы'сть преD ѓ^чима
всемђ ми'моходя'щемђ” и^ рекђтъ, земля` ѓ^^на погибшая бы'сть ја%ко (гра'дъ)50 пи'щ#ныи. и^ гра'ди
ѓ^пђстњвшїи [-]51 и^ раскопанїи, забра'лы ё^твержDени ста'ша. и^ разђмњ'ютъ страны`, е^ли'коже
и^хъ ѓ^ста'нетъ ѓ%крsтъ ва'съ, ја^ко а%зъ г~ь съградихъ разоре'ныя, и^ насади'хъ поги'бшая. а^зъ г~ь
гл~аX и^ сътворю`” Се гл~етъ [а^дона'и]52 г~ь. с^е е^ще`
[ѓ^бращђся сътвори'ти]53 до'мђ і^и^л~евђ, ја%ко сътвори'ти и^мъ. [и^]54 ё^мно'жђ я& ја%ко ста'до
лю'дъско, ја%ко ѓ^вца` ст~ыя, (и^) ја%ко ѓ^вца` і^ерsли'мля въ пра'знDикъ е^го. та'ко бђдTђ гра'ди ѓ^пђстњвшїи по'лни ѓ^вець, [и^]55 чл~кь. и^ разђмњ'ютъ ја%ко а^зъ г~ь”

Глvа, л~з”
бысть на мнњ` рђка гн~я, і^ и^зведе м^я
въ дђсњ [гн~и]1, и^ поста'ви м^я средњ по'ля. се'же бяше по'лно ко'стеи чл~чьскихъ. и^
ѓ^бведе м^я ѓ^крsтъ и^хъ, (и^) ѓкрsтъ. и^
с^е мно'ги ѕњло на лицы по'ля, [и^]2 сђхы ѕњ'ло” И$
рече къ мнњ`, сн~е чл~чь, (ѓ^живлю)3 л^и ко'сти сїя.
и^ реко'хъ, г~и [б~е]4 т^ы вњ'си т^о” И$ реq къ мнњ`,
прор#цы ѓ^ костеX сиX, [прорцы сн~е чл~чь]5. и^ реqши к
ниM, ко'сти сїя сђхїя слы'шите сло'во гн~е. с^е
гл~етъ [а^дона'и]6 г~ь ко'стеM симъ. с^е а^зъ въведђ
въ васъ дх~ъ живо'тенъ. и^ да'мъ на ва'съ жи'лы,
и^ възведђ на ва'съ пло'ть, и^ прострђ по ва'мъ
ко'жю, и^ да'мъ дх~ъ мо'и въ ва'съ, и^ ѓ^живете`. и^
ё^вњсте ја%ко а^зъ е^смь г~ь” И$ прореко'хъ ја%коже
заповњ'да м^и [г~ь]7. и^ бысть [гла'съ]8 внегда` м^и
1330
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пророчествова'ти. и^ с^е трђсъ, и^ съвокђпля'хђся
ко'сти, [ко'сть къ ко'сти ка'яждо]9 къ соста'вђ
свое^мђ” и^ ви'дњхъ, и^ с^е [бы'ша и^м#]10 жи'лы, и^
[пло'ть растя'ше и^ въсхожда'ше (-)11. и^ протяжеся и%ма ко'жа верхђ]12. (-)13 дх~а (же) не бња'ше
в# нихъ” И$ ре'че къ мнњ`, прорцы` ѓ^ дђсњ, прорцы
сн~е чл~чь. и^ рцы` дх~ови, с^е гл~ет# [а^дона'и]14 г~ь. эT
четы'рехъ вњтръ да прїидетъ [дђхъ]15, да
д#хнетъ въ меrтвыя сїя, и^ ѓ^живђтъ” И$ прорекохъ ја%коже повелњ ми. и^ внїиде в ня` дх~ъ,
и^ ѓ^жиша. и^ ста'ша на нога'хъ свои^хъ, събо'ръ
мно'гъ ѕњло” И$ реq г~ь къ мнњ` гл~я, сн~е чл~чь,
сїя ко'сти весь до'мъ і^и^л~евъ е^сть. (-)16 тїи (б^о)
гл~ют#, сђхи бы'ша ко'сти на'ша, поги'бе надежDа
на'ша, раZгласи'хомъся” Того ради прор#цы [сн~е
чл~чь]17. и^ р#цы [к нимъ]18, с^е гл~етъ [а^дона'и]19
г~ь. с^е а^зъ эTвръзђ гро'бы ваша, і^ и^зведђ васъ
эT гробъ ва'шихъ [лю'дїе мои`]20. и^ въведђ в^ы
зъ землю і^и^л~евђ, и^ ё^вњсте ја^ко а^зъ е^смь г~ь.
внегда` эTвръсти м^и гро'бы ва'ша, е^же възвести
(в^ы) эT гро'бъ [ва'шихъ]21 лю'ди моя. и^ дамъ
дх~ъ мои въ ва'съ, и^ жи'ви бђдете. и^
поста'влю в^ы на' земли ва'шеи. и^ ё^вњсте ја^ко
а^зъ г~ь, гл~аX. и^ сътворю, гл~етъ [а^дона'и]22 г~ь”
И$ бы'сть сло'во гн~е къ мнњ гл~я, сн~е чл~чь, возми себњ` же'злъ [е^ді'нъ]23, и^ въпиши на неM
і^ё'дђ, и^ сн~ы і^и^л~евы прилежа'щая к немђ. и^
же'злъ вто'рыи возми себњ`, и^ напиши и&,
і^ѓ'сифовъ же'злъ, (и^) е^фрњмовъ, и^ вся` сн~ы
і^и^л~евы, (и^) приложи'вшаяся к немђ. и^ съвокђпи я& са'мы себњ` въ же'злъ е^ді'нъ, ја%коже связа'ти я&. и^ бђдђтъ [въкђпњ]24 в рђ'цњ твое'и”
И$ бђдетъ е^гда` гл~ютъ к тебњ сн~ве людїи
твои^хъ, (въпраша'юще). не совњсти'ши л^и наM
т^ы, чт^о се` е^сть тебњ. и^ речеши к нимъ, с^е
гл~етъ [а^дона'и]25 г~ь. с^е а^зъ пои^мђ племя` і^ѓ'сифово, е^же е^сть в рђцњ е^фремовњ, и^ племена
і^и^л~ева, прилежа'щаа к немђ. и^ да'мъ я& [с
ни'мъ]26 къ племени і^ё'динђ. и^ бђдетъ въ
жезлъ е^ді'нъ в# рђцњ і^ё'динњ” И$ бђдђтъ дре'ва
на нихже писа'ти бђдеши [-]27 в рђцњ твое'и,
преD ѓ^чима и^хъ. и^ речеши к ни'мъ, с^е гл~етъ
[а^дона'и]28 г~ь” Се^ а^зъ пое'млю ве'сь до'мъ і^и^л~евъ
эT среды стра'нъ, а%може бњша въшли та'мо.
и^ съберђ я& (-)29 на' землю і^и^л~евђ, и^ дамъ я&
въ странђ` на земли` мое'и, въ горахъ і^и^л~евахъ.
*и^ кня'ѕь е^ді'нъ бђдетъ въ [всњхъ]30 и^хъ [въ
цр~ь]31” И$ не бђдђтъ ктомђ въ дв^њ странњ,
н^и раздњляTся ктомђ на дво'е црsтво. да ся
не ѓ^сквернавля'ютъ е^ще` в кђмирехъ и^хъ, [и^ в#
согнђшенїи и^хъ, и^ во всњхъ непра'вдаX и^хъ]32. і^
и^збавлю я& эT всего безако'нїя и^хъ, е^же съгрњ1331

є Господь! 7 І я пророкував, так як
мені заповів Господь. І був шум,
коли я пророкував. І ось трясіння, і
злучалися кості, кість до кості, кожна
до своєї злуки. 8 І я побачив: і ось на
них були жили і росло тіло, і виростало, і простягнулася на них шкіра
зверху. Духа ж в них не було. 9 І Він
сказав до мене: Пророкуй! Пророкуй
про духа, людський сину! І скажи духові: Так говорить Адонай Господь:
Хай прийде дух з чотирьох вітрів!
Хай вдихне в цих мерців і вони оживуть! 10 І я пророкував, так як Він
мені заповів. І в них увійшов дух, і
вони ожили, і стали на свої ноги, дуже великий збір. 11 І Господь заговорив до мене, кажучи: Людський сину! Ці кості – є ввесь ізраїльський
дім. Бо ті кажуть: Наші кості стали
сухими. Наша надія згинула. Ми пропали. 12 Через це пророкуй, людський сину! І скажи до них: Це говорить Адонай Господь: Ось Я відкрию
ваші гроби і виведу вас з ваших гробів, мій народе! І введу вас в ізраїльську землю, 13 і пізнаєте, що Я є Господь, коли відкрию ваші гроби, щоб
вивести вас з ваших гробів, мій народе. 14 І дам мій дух у вас – і будете
живими. І поставлю вас у вашій землі, і пізнаєте, що Я, Господь, сказав і
зроблю, – говорить Адонай Господь.
15 І було господнє слово до мене, кажучи: 16 Людський сину! Візьми собі
одну палицю і запиши на ній Юду і
ізраїльських синів, що належать до
нього. І візьми собі другу палицю, і
запиши на ній: Йосифова і Ефрімова
палиця, і всіх ізраїльських синів, і
тих, що пристали до нього. 17 І злучи
їх самих з собою, в одну палицю,
щоб їх зв’язати, і будуть разом у твоїй руці. 18 І буде, що коли до тебе
скажуть сини твого народу, питаючи:
Чи не сповістиш нам, що це є для тебе? 19 І скажеш до них: Так говорить
Адонай Господь: Ось Я візьму Йосифове плем’я, що є в Ефремовій руці,
та ізраїльські племена, що прилягають до нього, і дам їх з ним в юдине
плем’я. І будуть однією палицею в
юдиній руці. 20 І палиці, на яких будеш писати, будуть в твоїй руці перед їхніми очима. 21 І скажеш до
них: Це говорить Адонай Господь:
Ось Я беру ввесь ізраїльський дім зпосеред країн, куди ввійшли вони
туди, і зберу їх до ізраїльської землі,
22 і дам їх в країну на моїй землі в
ізраїльських горах. *І в усіх них буде
один князь за царя. І більше не будуть країнами двома ані більше не
розділяться на два царства, 23 щоб
більше не опоганилися їхніми ідолами, і їхніми гидотами, і всіма їхніми
неправедностями. І визволю їх від
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всього їхнього беззаконня, яким
згрішили в них, і очищу їх. І будуть мені народом, і Я буду їм за
Бога! 24 *І мій раб Давид – князь
серед них! І всім їм буде один пастир. Вони почнуть ходити в моїх
заповідях, і зберігатимуть мої суди, і чинитимуть їх. 25 І вони поселяться на своїй землі, яку Я дав
моєму рабові Якову, на якій там
жили їхні батьки. І вони поселяться на ній, вони і їхні сини, і сини
їхніх синів навіки. І мій раб Давид
буде їхнім князем на віки. 26 І закріплю їм мирний завіт, і їм буде
вічний завіт. І вкореню їх, і розмножу. І дам мої святощі серед
них навіки. 27 І моє поселення буде в них, і буду їм Богом, а вони
будуть мені народом. 28 І народи
пізнають, що Я є Господь, що освячує їх, коли мої святощі будуть серед них навіки.

Глава 38
апо. 20

1 І було господнє слово до мене, кажучи: 2 Людський сину!
*Скріпи твоє лице проти Ґоґа, і
проти землі Маґоґа, і проти росского князя, Мосоха, і Товела. 3 І
скажи йому: Так говорить Адонай
Господь: Ось Я проти тебе Ґоґе і
Маґоґе,росского князя, Мосоха і
Товела. І поверну тебе довкруги, і
вкладу вуздечку в твої щелепи. 4 І
зберу тебе і всю твою силу, коней і
кіннотників, всіх зодягнених в броні численним збором, всіх, що мають шоломи, і мечі, і щити. Всі ті
перси, і 5 мурини, і лідійці, і лівійці, і з ними фут, і всі ці мають щити і шоломи. 6 Ґомер і всі, що з
ним, дім троґаманів і всі його скріплення, і з ним численні країни. 7
Приготуйся, приготуйся сам ти і
ввесь твій збір, зібраний до тебе, і
будеш мені за передову сторож. 8
Від численних днів приготуйся, і
прийдеш в останні роки, і прийдеш
на землю, в землю повернуту мечем, зібрану численними народами, до ізраїльської землі, яка стала
всюди пусткою. І ті ж з країн вийшли, і поселяться з миром всі ті. 9
І піде дощ, і ти прийдеш як буря.
Прийдеш як і хмари, щоб покрити
землю. І впадеш ти і всі, що в тобі,
і численні країни з тобою. 10 Це
говорить Адонай Господь: В тому
дні прийдуть слова на твоє серце, і
задумаєш погані задуми, 11 і скажеш: Піду на відкинуту землю, і
прийду на той народ, що мовчить і
що в мовчанні живе на землі, в якій немає міста, ані дверей, ані засувів, 12 щоб захопити полон і заб_____
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шиша в нихъ, и^ ѓ^чищђ я&. и^ бђдTђ м^и в
лю'ди, и^ а'зъ [-]33 бђдђ и^мъ въ б~ъ. *и^ рабъ
мо'и дв~дъ кня'ѕь средњ иX, и^ пастђхъ е^ді'нъ
бђдет# всњмъ [иM]34” (-)35 Въ заповњдехъ моиX
ходи'ти начнTђ, и^ сђды моа` снабдятъ и^ сътво'рят# я&. и^ вселя'тся на земли` свое'и, ю^же
дахъ рабђ мое^мђ і^а'ковђ, на не'иже жи'ша та'мо
эTц~ы и^хъ. и^ вселя'тся на не'и тїи, [и^ сн~ове
и^хъ, и^ сн~ове сн~овъ и^хъ до' вњка]36. и^ дв~дъ рабъ
мои, княѕь и^хъ бђдетъ въ вњкъ” И$ ё^твержђ
и^мъ завњтъ ми'ренъ, (и^) завњща'нїе вњчно бђдеT
и^мъ. [и^ ё^кореню я&, и^ ё^мно'жђ]37. и^ дамъ ѓ^сщ~енїе мое посредњ и^хъ въ вњкъ, и^ бђдетъ
в#селенїе мое в ниX. и^ бђдђ и^мъ б~ъ, а^ ѓ^ни
бђдђтъ м^и лю'дїе. и^ ё^вњдятъ страны, ја%ко
а^зъ е^смь г~ь ѓ^сщ~ая'й я&. внегда` бђдђтъ ѓ^сщ~енїя моя` средњ и^хъ въ вњкъ”

і^саїа м~
і^е^реM к~г
выj л~д
даниl џ~
і^ѓ^аn а~
и^ і~

Глvа, л~и”
бы'сть сло'во гн~е къ мн^њ гл~я, сн~е чл~чь.
*ё^тверди` лице` свое на го'га, и^ [на']1 зеMлю
маго'га, (и^) на кн~зя рос#ска, мосо'хъ, и^ џо'вель (-)2” И$ рцы` е^мђ, с^е гл~етъ [а^дона'и]3
г~ь. с^е а^зъ на' тя го'гъ [и^ маго'гъ]4 кн~зя рос#ска,
мосо'хъ, и^ џо'вель. [и^ съвращђ` т^я ѓ%крsтъ, и^ въложђ ё^здђ` въ че'люсти твоя]5. и^ съберђ т^я, и^
вс^ю си'лђ твою, коня` и^ кон#ники ѓ^блъче'ны въ
бро'ня вс^я, събо'ръ мно'гъ, (-)6 [шле'мы, и^ меча, и^
щиты вс^я (-)7 и^мђща]8. [Вси` тїи]9 персе, и^ мђри,
и^ [лљ=ди, и^ лљ=вїесъ, и^ фђтъ с ни'ми]10, (и^) вс^и
[сїи щи'ты и^ шле'мы (-)11 и^мђще]12. гомерь, и
вс^и и^же ѓ^ неM. до'мъ (тръгама'нь)13 и^ [вс^я ё^тверже'нїя е^го]14, и^ страны` мно'ги с [ни'мъ]15”
Оу^готови'ся ё^готови'ся саM т^ы, и^ ве'сь събо'ръ
твои събраныи к тебњ`, и^ бђдеши м^и въ пре'днюю стражбђ`. эT дн~ь мно'жаиш# да ся ё^гото'виши, и^ въ послњдняя лњта прїидеши. и^ прїидеши на землю, въ зе'млю эTвраще'нђю эT меча`
събранђю эT людїи мно'гъ, къ земли` і^и^л~евњ,
ја^же бы'сть пђста` всю'дђ” И$ [тїи]16 же эT
стра'нъ и^зыдо'ша, и^ вселя'тся с ми'ромъ вс^и
[тїи]17. и^ на'идеT (-)18 до'ждь, и^ прїидеши [ја%ко
бђ'ря. (прїидеши ја%ко) и^]19 ѓ'блацы покрыти зе'млю. и^ [паде'ши]20 т^ы, и^ вс^и и^же в# тебњ, и^
страны мно'ги с тобо'ю” Се^ гл~ет# [а^дона'и]21 г~ь. в#
то'и дн~ь възы'идђтъ гл~и на срDце твое, и^ помы'слиши помышле'нїя ѕл^а, и^ рече'ши. да в#зыидђ на' землю эTврьженђ, (и^) прїидђ на млъча'щая [лю'ди]22, (и^) съ млъча'нїемъ живђща (-)23
на земли`, на не'иже нњсть (гра'да, ни две'рїи, ни
верњи)24. ја%коже плњни'ти плњны, и^ взя'ти и^1332
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мњнїе и^хъ. ја%ко ѓ^брати'ти рђкђ мою на
[землю]25 ѓ^пђщенђ, ја%же насели'ся [-]26 ѓ^ странњ`
събранњ эT людїи мно'гъ. сътвори'вше притяже'нїя и^мњнїе живђщихъ на пђ'пњ земли`”
[Саvва]27 и^ деда'нъ, [-]28 кђпцы` [џарси'съ]29, и^
вс^я (льво'ве)30 и^хъ рекђтъ тебњ. е^да` на плњне'нїе ја%ко плњнити т^ы гряде'ши. и^ (смясти
древеса` съзва'лъ е^си лю'ди своя)31, в#зя'ти сребро`
и^ зла'то, эTвести` притяжа'нїя [і^ и^мњнїя]32,
ја%ко плњни'ти плњнъ [вели'къ]33” Того раd прорцы`
сн~е чл~чь, и^ рцы` го'гђ. с^е гл~еT [а^дона'и]34 г~ь, не в
то'и ли дн~ь (ё^бо) внегда` вселяTся лю'дїе мои`
і^и^л~ь с ми'роM. (и^) [ё^вњ'си и^]35 въста'неши, и^ прїидеши эT мњста свое^го эT конца` сњверьска,
[т^ы]36 и^ страны` мно'ги с тобо'ю, кон#ницы на
ко'нњхъ вс^и. събо'ръ вели'къ и^ си'ла мно'га. и^
възы'идеши на люди моя і^и^л~ю, ја%ко ѓ'блакомъ
покры'ти зе'млю. въ послњ'дняя дн~и бђдеT” и^
възведђ т^я на' землю мою`. да (мя ё^вњдяT
вс^я страны`)37, е^гда` ѓ^сщ~юся (-)38 пред ни'ми
[ЭO го'гъ]39” Се^ гл~етъ [а^дона'и]40 г~ь го'гђ, ты`
е^си ѓ^ немже гл~ахъ въ дн~и прьвыя, рђко'ю
ра'бъ мои^хъ прoркъ і^и^л~евыхъ, [проре'кшихъся]41
въ ты` дн~и и^ лњта ја%ко привести` т^я на'
ня” И$ бђдетъ в# то'и дн~ь, въ дн~и прише'ствїя го'гова на' землю і^и^л~евђ, гл~етъ [а^дона'и]42 г~ь. възы'идетъ ја%рость моя [въ гнњвњ
мое^мъ]43 и^ р#ве'нїя моя. въ ѓ^гни` гнњва мое^го
гл~ахъ (т^о), да а'ще не бђдетъ в то'и дн~ь
трђсъ велик# на земли` і^и^л~вњ. [-]44 въстрясђтся эT лица` гн~я, [го'гъ]45, (и^) ры'бы морьскїя, и^ пти'ца нбsныя, и^ ѕвњри польстїи, и^
весь гаD пол#зя'и по земли`, и^ вси` чл~цы на лици`
[всея]46 земля`. и^ распадђтся го'ры, и^ расы'плются де'бри, и^ ве'сь (гра'дъ)47 на' землю ся
паде'тъ. и^ (позовђтъ)48 на'нь весь стра'хъ
[мечныи въ всњхъ гораX мои^хъ]49, гл~етъ [а^дона'и]50 г~ь” Ме'чь чл~ка на бра'та е^го бђдетъ. и^
эTсђждђ е^мђ смр~тїю, и^ кро'вїю, и^ до'ждеM
потопля'ющемъ, и^ ка'менїемъ граDнымъ. (-)51
ѓ'гнь и^ ка'мень горя'щь ѓ^дождђ` нань, и^ на вся`
сђщая с нимъ (-)52. и^ възвели'чюся, и^ ѓ^сщ~ђся, и^
просла'влюся, и^ ё^вњ'денъ бђдђ преD страна'ми
мно'ѕњми. и^ ё^вњ'дятъ ја%ко а^зъ е^смь г~ь”

Глvа, л~џ”

а^покаl к~

т^ы сн~е чл~чь прорцы` до го'га, и^ рцы`. се^
гл~етъ [а^дона'и]1 г~ь, с^е а^зъ на' тя
го'гъ кня'ѕя рос#ска, мосо'хъ, и^ џо'вель. и^
съберђ` (-)2 и^ наста'влю т^я, *и^ възведђ
т^я эT кон#ца сњвер#ска, и^ възведђ т^я на' горы
і^и^л~евы. і^ и^стряснђ рожа'никъ твои эT рђки`
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рати їхнє майно, щоб повернути мою
руку на опущену землю, яка заселена, в країні зібраній з численних народів, що зробили придбання маєтку,
що живуть на пупці землі. 13 Савва і
Дедан, тарсиські купці і всі їхні леви
скажуть тобі: Чи ти ідеш на
грабунок, щоб грабувати? І чи скликав ти свій народ, щоб сколихнути
дерева, щоб взяти срібло і золото,
відвезти придбане і майно, щоб захопити великий полон? 14 Через це
пророкуй, людський сину! І скажи
Ґоґові: Це говорить Адонай Господь:
Чи не в тому дні, отже, коли поселиться мій народ Ізраїль з миром, і ти
довідаєшся, і піднімешся? 15 І прийдеш з твого місця, з північного кінця,
ти і численні країни з тобою – всі
вершники на конях, великий збір і
численна сила, 16 і підеш проти мого
народу Ізраїля як хмара, щоб покрити
землю. Буде в останні дні. І наведу
тебе на мою землю, щоб Мене
пізнали всі країни, коли освячуся
перед ними, Ґоґе. 17 Це говорить
Адонай Господь Ґоґові: Ти є той, про
кого Я говорив у перших днях рукою
моїх рабів – ізраїльських пророків,
які пророкували в днях тих і роках,
щоб привести тебе проти них. 18 І
буде, що в тому дні, в дні Ґоґового
приходу на ізраїльську землю, – говорить Адонай Господь, – підніметься моя лють у моєму гніві 19 і
мої ревнощі. В вогні мого гніву Я те
сказав, щоб не було в тому дні
великого трясіння в ізраїльській
землі. 20 Перед господнім лицем затрясуться Ґоґ, і морські риби, і
небесні птахи, і польові звірі, і всі
гади, що плазують по землі, і всі
люди, що на лиці всієї землі, і розпадуться гори, і розсипляться долини, і всяке місто впаде на землю. 21 І
на нього накличуть всякий страх
меча в усіх моїх горах, – говорить
Адонай Господь. Меч чоловіка буде
проти його брата. 22 І відсуджу йому
смертю, і кров’ю, і дощем, що топить, і камінням граду. Зішлю дощем
вогонь і горіючий камінь на нього і
на всіх, що є з ним. 23 І звеличуся! І
освячуся! І прославлюся! І буду
відомим перед численними країнами.
І пізнають, що Я є Господь!

Глава 39
1 І ти, людський сину, пророкуй
до Ґоґа! І скажи: Так говорить Адонай Господь: Ось Я проти тебе, Ґоґе,
князя росского, Мосоха і Товела! 2 І
зберу, і поведу тебе, *і приведу тебе
з північного кінця, і наведу тебе на
ізраїльські гори. 3 І виб’ю твій лук з
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твоєї лівої руки і твої стріли з твоєї
правої руки, і поб’ю тебе 4 на ізраїльських горах. І впадеш ти і всі, що
в тебе, і численні країни з тобою будуть дані пташиному множеству, всякому, що літає, і всім польовим звірам, де Я тебе віддав в їжу. 5 Впадеш
на лиці поля, бо Я сказав, – говорить
Адонай Господь. 6 І пущу вогонь на
Маґоґа, і острови будуть поселені з
миром. І пізнають, що Я є Господь! 7
І моє святе ім’я відоме буде серед
мого ізраїльського народу, і моє святе ім’я більше не буде опоганене. І
пізнають країни, що Я є Господь,
Святий посеред Ізраїля! 8 Ось настало, і пізнаєш, що буде, – говорить Адонай Господь. Це є той день, про
який же Я сказав. 9 І вийдуть ті, що
живуть в ізраїльських містах, і спалять зброю, і щити, і списи, і луки зі
стрілами, і палицями, і списами. І
ними розпалюватимуть вогонь сім
літ. 10 І не візьмуть дерево з поля ані
не зрубають в лісі, але зброєю розпалюватимуть вогонь. І пограбують
тих, що їх грабували, і наведуть жах
на тих, що на них наводили жах, – говорить Адонай Господь. 11 І в тому
дні Ґоґові буде дано славне місце,
ізраїльский багато-людний гріб і гріб
тих, що прийшли зі сходу моря. І загородять устя долини, і там поховають Ґоґа і все його множество. І воно
назветься: Многолюддя Ґоґове. 12 І
їх закопають, ввесь ізраїльський дім,
щоб земля очистилася за сім місяців.
13 І їх поховає ввесь народ землі. І це
буде їм славним в тому дні, в якому
Я прославлюся, – говорить Адонай
Господь. 14 І відтоді назначать мужів, що проходитимуть землю, щоб
поховати тих, що залишилися на лиці
землі, і очистити землю до сімох місяців. І дуже шукатимуть. 15 Кожний, що проходить землю і минає, і
побачить людську кість, зробить при
ній знак, доки її не поховають ті, що
хоронять в Многолюдді Ґоґовім. 16 Й
ім’я ж місця буде названо: Падіння
многолюддя. І земля очиститься. 17 І
ти, людський сину, пророкуй: Це говорить Адонай Господь! Скажи всякому птахові, що ширяє, і до всякого
польового звіра: Зберіться і прийдіть,
зберіться з усіх його довколішніх на
жертву, яку Я вам заколов, велику
жертву на ізраїльських горах, щоб ви
їли м’ясо і пили кров. 18 Їстимете
м’ясо велетенів і питимете кров земних князів, баранів, і телят, і козлів, і
волів, і годованих птахів. І всі вони
товсті. 19 І їстимете м’ясо досита, питимете кров з моєї жертви, яку Я заколов. 20 І насититеся з мого стола
конем і вершником, велетнем і всяким військовим мужем, – говорить
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твое'я лњвыя, и^ стрњлы твоя` эT рђки` твое'я десныа. и^ поражђ т^я на горахъ і^и^л~евахъ,
и^ падеши т^ы и^^ вси и^же ё^ тебе, и^ [мно'ги]3
страны` с тобо'ю. эTдадя'тся въ мно'жество
п#тичьско в#семђ паря'щемђ, и^ всMњ ѕвњремъ
по'льскимъ, (и^деже) т^я эTдахъ на и^зъја^денїе.
на лицы по'лю паде'ши, ја%ко а^зъ гл~ахъ, гл~етъ
[а^дона'и]4 г~ь” И$ пђщђ ѓ%гнь на [маго'га]5, и^
ё^селя'тся ѓ%строви съ ми'ромъ. и^ ё^вњдятъ
ја%ко а^зъ е^смь г~ь. і^ и^мя мое ст~ое съвњстно
бђдетъ средњ людїи мои^хъ і^и^л~евњхъ, и^ не
ѓ^сквер#нится и^мя мое ст~ое ктомђ. и^
ё^вњдятъ [-]6 страны`, ја%ко а^зъ е^смь г~ь
ст~ый [средњ]7 і^и^л~я” Се приспњ и^ ё^вњси ја%ко
бђдетъ, гл~етъ [а^дона'и]8 г~ь, с^е е^сть то'и дн~ь
ѓ^ немже гл~ахъ. і^ и^зыидђтъ живђщїи въ
градњхъ і^и^л~евњхъ, и^ пожгђтъ ѓ^рђжїе, и^
щиты и^ ко'пїя, и^ рожа'ники и^ с# стрњла'ми, і^
и'здрђчми (-)9, и^ лђщами. и^ раждегђтъ и^ми
ѓ%гнь сеDмь лњтъ. и^ не възмђтъ древо с по'ля, н^и съсњкђтъ въ дђбра'вњ. н^о ѓ^рђжїемъ
раждегђтъ ѓ%гнь. и^ плњнятъ плњнившая
и^хъ, и^ (смятђтъ смя'тшая)10 и^хъ, гл~етъ
[а^дона'и]11 г~ь” И$ бђдетъ въ то'и дн~ь, (-)12
го'гђ мњсто нарочно гробъ і^и^л~евъ, много мђж'но, (и^) пришеDших# [эT востоk мор#скихъ]13. и^ заградя'тъ ё'стїе де'бри. и^ погребђтъ т^ђ гога,
и^ вс^е мно'жество е^го. и^ прозове'тся т^о (-)14
мно'гомђжно го'гово. и^ вкопа'ютъ я& [весь]15
домъ і^и^л~евъ да ѓ^чи'стится земля сеDмь мsць.
и^ погребђтъ я& вси` лю'дїе зе'мнїи. и^ бђдетъ
и^мъ в нарокъ, во'нже дн~ь прославлюся, гл~етъ
[а^дона'и]16 г~ь” И$ мђжа эTнюдъ (нарекђтъ)17
проходя'щая зе'млю, ја%коже ѓ^ста'вшая на
лицы земли погрести, [и^]18 ѓ^чисти'ти [зе'млю]19. до сеDми мsць и^ възы'щђт# [ѕњло]20. [-]21
весь проходяи землјо [и^ мимоходя'и]22, и^ ё^зрњвыи ко'сть чл~чю, сътвориT ё^ нея зна'менїе.
до'ндеже погребђ ю& погрњба'ющеи въ (-)23 многомђжнњ го'говњ” і^ и^мя же [мњстђ прозовеTся
паде'нїе]24 мно'гомђжно. и^ ѓ^^чи'стится земля`”
И$$ т^ы сн~е чл~чь прорцы`, с^е гл~етъ [а^дона'и]25 г~ь.
рцы` все'и пти'цы паря'щеи, и^ къ всемђ` ѕвњрю
пльскомђ. съберњтеся, и^ прїидњте. съберњтеся эT всњхъ ѓ'крsтныхъ (е^го) на заколе'нїе
[-]26 е^же закла'хъ вамъ, заколе'нїе ве'лїе на гора'хъ і^и^л~евахъ. да ја^сте` мя'са, и^ пїете кро'вь.
мя'са щюдовъ и^зъја^сте`, и^ кро'вь кн~ѕь зе'мныхъ и^спие^те. ѓ'вны, и^ телца, и^ козлы, и^
волы, (и^ пти'ць) пито'мыхъ, (и^) вс^и (тђчнїи). и^
да ја^сте мяса до сы'тости, [-]27 и^спїете кро'вь
(-)28 эT коле'нїя мое^го е^же закла'хъ (-)29. и^ на1334

39,20

Пророк Єзекіїл

40,7

сы'титеся эT трапе'зы мое'я, ко'ня, и^ кон#ника
щюда, и^ вс^е мђжество во'инъско, гл~етъ [а^дона'и]30
г~ь. и^ дамъ сла'вђ мою въ ваs, и^ ё^зря'тъ вся`
страны` сђдъ мои и^же сътвори'хъ, и^ рђкђ мою
ю'же наведо'хъ на' ня. и^ ё^^вњсть [весь]31 доM і^и^л~евъ ја%ко а^зъ е^смь г~ь б~ъ и^хъ, эT сего дн~е и^^
проче” И$ ё^вњдятъ вс^я страны`, ја%ко грњхъ ра'ди и^хъ плњне'ни бы'ша до'мъ і^и^л~евъ. понеy эTврьгошася мене, и^ эTврати'хъ лице` свое эT ни'хъ, и^
да'хъ я& в рђцњ враго'мъ и^хъ, и^ падо'ша [мече'мъ
вс^и]32. по нечистота'мъ и^хъ, и^ по мрьZскимъ
грњхо'мъ (-)33 ё^чини'хъ иM, и^ (съкры'хъ)34 лице`
мое эT ни'хъ” Того ра'ди с^е гл~етъ [а^дона'и]35 г~ь,
нн~њ въз#вращђ плњн#ники і^а'ковля, и^ поми'лђю
домъ і^и^л~евъ. и^ възревнђю и'мени ради [мое^го
ст~аго]36, и^ во'змTђ нече'стїе и^хъ и^ [вся` непра'вды
и^хъ, ја^же]37 неправдова'ша [къ мнњ`]38. е^гда` в#селя'тся на земли` и^хъ с ми'ромъ, и^ не бђдеT постраша'ющаго. внегда` въз#вращђ я& эT стра'нъ, і^
и^зведђ я& эT зе'мль [и^хъ]39. и^ ѓ^свящђся в нихъ
предъ страна'ми, и^ ё^вњдятъ ја%ко а^зъ е^смь
г~ь б~ъ иX. внегда` ја^влю'ся и^мъ въ страна'хъ, [и^
съвокђплю я& на' землю и^хъ, и^ не ѓ^ста'влю эT
них# (та'мо ктомђ)40]41, и^ не эTвращђ [лица свое^го ктомђ]42 эT нихъ. зане' же разлїяхъ ја%рость
мою на до'мъ і^и^л~евъ, гл~етъ [а^дона'и]43 г~ь”

Глvа, м~”
бы'сть въ пя'тое (междђ десятма)1 лњтома плњне'нїа нашего, [пя'того]2 мsца,
въ деся'тыи (дн~ь) мsца. въ четве'ртоенадесяте лњто по плњне'нїи гра'дђ. Въ
то'и дн~ь быs на мнњ рђка гн~я, и^ веде м^я
[та'мо]3. въ видњнїи бж~їи [веде (же) м^я]4 на'
землю і^и^л~евђ. и^ поста'ви м^я на горњ высо'цњ
ѕњ'ло, (-)5 на не'и (же) ја%ко съгражде'нїе гра'да
пря'мо (полђ'дне). и^ въведе м^я та'мо. и^ с^е
мђж'ъ и^ в#зоръ е^го бя'ше ја%ко видњ'нїе мњ'ди
льща'щися, и^ въ рђцњ е^го връвь градя'щихъ, и^
тростяна мњ'ра, (-)6 то'иже стоя'ше ё^ вра'тъ.
и^ рече къ мнњ мђжъ. видњ ли сн~е чл~чь.
[ви'ждъ ѓ^чи'ма свои^ма]7, и^ ё^ши'ма свои^ма слы'ши, и^ ё^чини въ срDцы свое^мъ вс^е е^ли'коже (тебњ
показаю а^зъ)8, зане того ради ([влњзлъ е^смь]9
сњмо да т^и покажђ)10. и^ ё^ка'жеши т^ы вс^е е^ли'ко ви'диши до'мђ і^и^л~евђ” И$ с^е ѓ^гра'да внњё%дђ
[ѓ%крsтъ хра'ма]11. и^ в рђцњ мђжђ мњ'ра тростяна шести ла'ктъ (-)12 и^ пя'ди. і^ и^змњри
в#нњшнђю стњнђ шириню ра'вно тро'сти, и^ высотђ е^го ра'вно тро'сти. и^ вни'де въ вра'та зря'щаа на въсто'къ, сеDмїю степе'нъ. (и^змњрити
с^е)13, ше'сть ѓ^ сїю странђ, (-)14 шесть (же)
1335

Адонай Господь. 21 І дам мою славу в вас. І всі країни побачать мій
суд, який Я зробив, і мою руку, яку
Я навів на них. 22 І ввесь ізраїльський дім пізнає, що Я є їхній
Господь Бог, від цього дня і надалі.
23 І всі країни пізнають, що ізраїльський дім був полоненим через їхні
гріхи, тому що Мене відреклися. І
Я відвернув моє лице від них і дав
їх в руки їхнім ворогам, – і всі впали від меча. 24 За їхніми нечистотами і за гріхами мерзенними ділами Я їм зробив, і скрив від них моє
лице. 25 Через це так говорить Адонай Господь: Тепер Я поверну
полонених Якова, і помилую ізраїльський дім, і ревнуватиму за моє
святе ім’я. 26 І вони відкинуть їхнє
безчестя і всі їхні неправедності,
якими чинили неправедність супроти Мене, коли з миром поселяться
на їхній землі. І не буде того, хто
лякатиме, 27 коли поверну їх з
країн і виведу їх з їхніх земель. І
освячуся в них перед країнами, 28 і
пізнають, що Я є їхній Господь Бог,
коли їм об’явлюся в країнах. І зберу їх на їхню землю, і більше їх там
не залишу. 29 І більше не відверну
своє лице від них, тому що Я вилив
мою лють на ізраїльський дім, –
говорить Адонай Господь.

Глава 40
1 І сталося, що в п’ятому між десятками (=25), роками нашого полону, п’ятого місяця, в десятому
дні місяця, в чотирнадцятому році
після забрання міста, в тому дні була на мені господня рука і мене туди повела. 2 У божому видінні вона
ж мене повела на ізраїльську землю
і поставила мене на дуже високій
горі, на ній же, наче будова міста
напроти півдня. 3 І Він ввів мене
туди. І ось чоловік, і його вид був
наче вид міді, що вилискує, і в його
руці шнурок будівничих і тростина
мірки, він же стояв при брамі. 4 І
сказав до мене чоловік: Чи ти побачив, людський сину? Поглянь своїми очима і почуй твоїми вухами, і
поклади в своєму серці все, що я
тобі показую. Тому що задля того я
сюди прийшов, щоб тобі показати.
І вкажеш ти все, що бачиш, ізраїльському домові. 5 І ось огорожа довкруги храму ззовні. І в руці чоловіка тростяна міра шістьох ліктів і
долоня, і він виміряв зовнішню стіну – ширина рівна тростині і його
висота рівна тростині. 6 І він ввійшов в браму, що дивилася на схід,
сімома сходинками, щоб це виміряти: 7 шість з цієї сторони, шість
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же з другої. Елам брами рівний
тростині в довжину і рівний тростині в ширину. Елам же, що посеред теїла, – шість ліктів, і другий
теє рівний тростині в довжину і в
ширину, елам же п’яти ліктів. 8 І
третій теє рівний тростині і в довжину і в ширину. 9 А брамний елам, який близько дворового еламу,
– вісім ліктів, елам же двох ліктів.
Елам же внутрі брами 10 і брамні
теє напроти ж теє: три з цієї сторони, три ж з другої, міра ж одна
трьом. Міра одна в еламів на оба
боки. 11 І він зміряв ширину дверей – десять ліктів, ширина ж брами – тринадцять ліктів, 12 в один
лікоть, що сходився напроти теє, в
один лікоть. На лікоть же переділка
на два боки Теє: шість ліктів з цієї
сторони. І оба собі – шість ліктів і
пів. 13 І він розміряв браму від стіни теє до стіни теє – ширина ліктів
два десятки і п’ять ліктів до брами.
14 І непокрита частина елама поза
брамою – шістдесят ліктів, двадцять – теям від брами довкруги. 15
І непокрита частина двору ззовні
до непокритої частини елама всередині брами – п’ятдесят ліктів. 16
І дверцята сховані в теях і в еламі
всередині брами довкруги двору.
Так само ж і в еламів: дверцята всередині, довкруги, вирізьблені на еламі на обох боках. 17 І він мене
ввів до внутрішнього двору. І ось
святе перегороджене, і стовпи довкруги двору, перегородок же тридцять в стовпах, 18 і святе – на брамі
південній, долішні стовпи – за довжиною брами. 19 І він розміряв
ширину двору: від внутрішнього
непокритого двору назовні до непокритої частини брами, що глядить
на схід. І він мене повів на північну
частину. 20 І ось брама, що глядить
на північ, зовнішня брама. І він
розміряв її довжину і ширину – 21 і
три теє з цієї сторони, три ж другої,
і елави, і елам, і їхні різьби і були
за розміром брами, що глядить на
схід: п’ятдесят ліктів – їхня довжина, а їхня ширина – двадцять і п’ять
ліктів. 22 І їхні дверцята, і елам, і
їхні різьби такі, як і брами, що глядить на схід. І до них піднімалися
сімома сходами, всередині елам. 23
Брама ж внутрішнього двору така,
як і брама, що глядить на схід. І він
розміряв двір від брами до брами –
сто ліктів. 24 І він привів мене на
південь лицем. Іось брама, що глядить на південь. І він її розміряв – і
теє, і елев, і елам за такою ж мірою,
25 і їхні дверцята і елам за тими ж
мірами, і їхні дверцята і елам довкруги, так як там. І дверцята еламу:
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ѓ^бо'нђ. (-)15 е^ламъ две'рныи ра'вно тро'сти (дол#готђ, и^ широтђ ра'вно тро'сти)16. е^лам (же) и^же
средњ џеи^ла, шести ла'ктъ. и^ џе'е вторы'и ра'вно
тро'сти, долготђ и^ (-)17 широтђ, (-)18 е^лаM (же)
пяти ла'ктъ. и^ тре'тїи џе'е ра'вно тро'сти, (и^
доlготђ и^ широтђ)19. е^ла'м# (же) вра'тныи, и^же
бли'зъ е^ла'ма дво'рнаго, ѓ^сми ла'кт#, (-)20 е^лаM (же)
двою ла'ктђ. (-)21 е^лам# (же) ё%трьё^дњ две'рїи, и^
џе'е две'рныи, пря'мо (же) џе'е, три ѓ^ сїю странђ,
(-)22 три (же) ѓ^бонђ, (-)23 мњра (же) е^ді'на
тремъ, (-)24 мњра е^ді'на е^^ла'момъ ѓ%ба по'лы. и^
размњри широтђ (две'рнђю)25 десяти ла'ктъ,
(-)26 широта (же) вра'тная тринадесяти лак#тъ,
(-)27 въ е^ді'нъ ла'коть своди'ма. (пря'мо џе'е
е^ді'наго ла'кти). ла'кти же предњ'лъ ѓ%ба по'лы.
(-)28 џе'е шести ла'ктіи ѓ^ сїю странђ, и^ шести
лактъ ѓ^бои` с^и (и^ по'лъ). и^ размњри врата эT
стњны џе'е, до стњны џе'е, широта ла'ктъ двою десятђ и^ пяти (ла'ктъ, къ вра'томъ)29. и^
непокровен#ное е^ла'м#ма (внњ) вра'т#, шестидесяT
ла'ктъ, два деся'ти џе'емъ эT враT ѓ%крsтъ. и^ не
покровен#ное двор#ца внњ` непокровен#ное е^ла'ма, (ё%тръё%дњ вра'тъ)30, пя'тьдеся'тъ ла'ктъ” и^
две'рца съкрове'ны къ џеи^мъ и^ къ е^ла'мъ, ё%трьё%дњ вра'тъ (ѓ%крsтъ двор#ца)31. та'кождеже и^
е^ла'момъ две'рца ё%трьё%дњ ѓ%крsтъ, (и^звая'нїа)32
на е^ла'мњ (-)33 ѓ%ба по'лы” И$ въведе м^я въ
дво'ръ ё%трьнїи. и^ с^е прегражDены (ста'я) и^ сто'лпи ѓ%крsтъ двора. прегражDенїи же тридесяте въ
столпXњ. и^ (стая)34 на ю'жная вра'та по долготњ вра'тнњ сто'лпи до'лнїи. и^ размњри широтђ
дво'рнђю эT непокрове'наго двора ё%трьняго внњё%дђ, къ непокровеномђ, вра'тъ (-)35 зря'щихъ на
въсто'къ” И$ въведе м^я на сњ'веръ (ли'ць). и^ с^е
вра'та зря'ща на сњ'веръ [врата]36 внњшная. и^
размњри (долготђ и^хъ и^ широтђ)37. и^ џее три`
ѓ^ сїю странђ, (-)38 три (же) ѓ^бо'нђ. и^ е^лаљ=, и^
е^ламо'нъ, и' вая'нїя и^хъ. и^ бы'сть по мњ'рњ враT
зря'щихъ на въсто'къ, пятидеся'тъ лак#тъ
дол#гота иX, а^ [широта и^хъ двђдеся'тђ и^
пяти лак#тъ]39. и^ дво'рца и^хъ, и^ е^ламон##, и^
вая'нїя и^хъ, ја%коже (и^) вра'тъ зря'щихъ на
въсто'къ. и^ сеDмїю въсхоD въсхождаа'хђ на' ня,
(-)40 е^ламо'нъ ё%трьё%дњ. (-)41 вра'та (же) дворђ
ё%трьнемђ (-)42 ја%коже (и^) вра'та зря'щая на
въсто'к#. и^ размњри дво'ръ эT вра'тъ до врат#
ла'ктъ ст^о” И$ приведе м^я къ ю%гђ (лицемъ). и^
с^е вра'та зря'ща на ю%гъ. і^ и^змњри я& по џе'е и^
е^лељ=, и^ е^ламо'н# по мњ'рамъ симъ. и^ две'рца и^хъ,
и^ е^ламо'нъ (по мњрамъ тњмъ. и^ дверца и^хъ,
и^ е^ламо'нъ ѓ%%крsтъ)43, ја%коже и^ дверца т^ђ е^ла'мъ. пятидеся'тъ ла'ктъ долгота и^хъ, а^
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[широта двђдеся'тђ и^ пяти ла'ктъ]44. и^
сеDмъ въсхо'домъ и^мъ. и^ е^ла'мъ ё%трьё%дђ. і^
и^звая'нїя и^хъ, е^ді'на ѓ^ сїю странђ, а^ дрђга'я
ѓ^бо'нђ къ е^лељ=вђ. и^ вра'та пря'мо вра'томъ (и^)
двора ё%тръняго на ю%гъ. и^ размњри дво'ръ эT
вра'тъ до враT (на ю%гъ, ст^о ла'ктъ в широтђ)45” И$ въведе м^я въ дво'ръ ё%трьнїи вратъ
ја%же на ю%гъ. и^ размњри вра'та [ја%же на ю%гъ]46
по тMњже мњ'рамъ. (-)47 џе'е и^ е^лељ=, и^ е^ламонъ
по тњмже мњ'рамъ. и^ две'рца и^хъ, и^ е^ламо'нъ
ѓ%крsтъ, пятидесятъ ла'ктъ долгота и^хъ, а^
широта двђдеся'тђ и^ пяти ла'ктъ. (-)48 е^ла'м#
(же) въ дворњ внњшнемъ, и^ вая'нїя е^лаљ=вђ. и^
[сеDмь]49 въсхоD” И$ въведе м^я въ дво'рь зря'щихъ на
въсток#. и^ размњри и& по мњрамъ симъ. и^ џе'е и^
е^лељ=, и^ е^ла'мъ по мњ'рамъ сиM. и^ две'рца е^го, и^
е^ла'моn ѓ%крsтъ, пятидесятъ ла'ктъ долгота е^го,
а^ широта (е^го) двђдеся'тђ и^ пяти ла'ктъ. и^
е^ла'мъ въ дворњ ё%трьнњмъ. и^ вая'нїя на е^лељ=вњ
ѓ%ба по'лы. и^ ѓ'смь въсхоD е^мђ” И$ въведе м^я въ
[дво'ръ]50 и^же на сњ'веръ (ли'ць). и^ размњри по
мњ'рамъ сим#. и^ џе'е, и^ е^лељ=, и^ е^лаM [-]51 (-)52 [-]53
пятидеся'тъ ла'ктъ дол#гота е^го, а^ широта
двђдеся'ти и^ пяти ла'кт#. и^ е^ламъ въ
ё%трьнњмъ дворњ, и^ вая'нїя е^лељ=вђ ѓ%ба по'лы.
и^ ѓ'смь въсхоD е^мђ. прегра'ды е^го и^ дворца` е^го, и^
е^ламо'нъ (-)54 преD вра'ты (е^го) вторыми, (и^)
раздо'лїе, [т^ђ и^змыва'ютъ всесъж#же'нїа. ё%трь же
е^лаMма вра'тнаго]55 [двњ трапе'зњ ѓ^ сїю странђ,
двњ же ѓ^бо'нђ]56, ја%коже закла'ти [-]57 нихъ
[всесъж#же'нїя, и^]58 е^же за грњхи, и^ за
невидњнїе. и^ в раздо'ли ја%же на ю%гъ всесъж#же'нїи
[ё^ две'рїи]59 зря'щихъ на сњ'вер##, двњ трапе'зњ.
на въсто'къ и^ на ю%гъ в#торыхъ і^ е^ла'м#ма
вратнаго дв^њ трапеѕњ на востокъ. четы'ри ѓ^
сїю странђ, (-)60 четы'ри (же) ѓ^бо'нђ. ё^ вра'тъ
ја%же на ю%гъ, на тњхъ да закала'ютъ
заколе'нїя, проти'вђ ѓ^сми трапе'зъ заколе'нїи.
(-)61 четы'ре (же) трапе'зы всесъж#же'нїи ка'мяны
и^стесаны, въ долготђ ла'кти е^ді'наго и^ по'лъ,
(та'кожде же и^)62 в широтђ, а^ ла'кти въ
высотђ. на т^ы да възлага'ютъ съсђды в
няже закала'ютъ всесъж#же'нїя, и^ заколе'нїя. и^
да и^мњ'ютъ ѓ^гражде'нїе ма'ло и^сте'сано пя'ди,
ё'трьё'дњ ѓ'крsтъ. (-)63 врьхђ (же) трапе'зы
(-)64 покро'въ, покрыва'тися и^мъ эT до'жда и^
зно'я” И$ въвеведе` м^я въ дво'ръ ё'трьнїи. и^ се
дв^њ прегра'дњ въ ё'трьнњмъ дворњ`, е^дїна` на
юh ё^ вра'тъ зря'щихъ на сњ'веръ [и^]65 въводя'щая на ю'гъ. а^ дрђга'я на (сњвеr)66 ё^ вра'тъ
зря'щихъ (на ю'гъ)67 а^ въводя'щая к# (сњверђ)68”
И$ рече къ мнњ`, прегра'да сїя ја^же ѕритъ на
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п’ятдесят ліктів – їхня довжина і
їхня ширина – двадцять і п’ять ліктів. 26 І в них сім східців, і всередині елам, і їхні різьби – одна з цієї
сторони, а друга звідти, до елевва.
27 І була брама напроти брами і
внутрішнього двору до півдня. І він
розміряв двір до півдня від брами
до брами – сто ліктів в ширину. 28
І він увів мене до внутрішнього двору брами, що до півдня, і розміряв
браму, що на півдні, за тими ж мірами. 29 Теє, і елев, і елам – за тими ж мірами. І їхні дверцята, і елам
довкруги: п’ятдесят ліктів – їхня
довжина, а ширина – двадцять і
п’ять ліктів. 31 Елам же в зовнішньому дворі, і різьби елава, і сім
східців. 32 І він мене ввів в двір, що
глядить на схід. І він його розміряв
за цими мірами, 33 і теє, і елев, і
елам – за цими мірами. І його дверцята, і елам довкруги: п’ятдесят
ліктів – його довжина, а його
ширина – двадцять і п’ять ліктів. 34
І елам у внутрішньому дворі, і різьби на елеві на два боки, і в ньому
вісім східців. 35 І він мене ввів до
двору, що на північному боці. І він
розміряв за цими мірами 36 і теє, і
елев, і елам: п’ятдесят ліктів – його
довжина, а ширина – двадцять і
п’ять ліктів. 37 І елам у внутрішньому дворі, і різьби елева на обох
боках, і в нього вісім східців. 38
Його перегородки, і його дверцята,
і елам перед його другою брамою,
39 і заглиблення, там миють всепалення. Всередині ж елема брами:
два столи – з цієї сторони, два ж – з
другої, щоб різати на них всепалення і те, що за гріхи і за незнання. 40
І в заглибленні, що на південь цілопалень, при дверях, що глядять на
північ, – два столи, на схід і на
південь другого і еламу брами –
два столи на схід: 41 чотири – з цієї
сторони, чотири ж – з другої, при
брамі, що на південь, щоб на них
різали жертви, напроти вісьмох
столів жертов. 42 Чотири ж столи
цілопалень – кам’яні, витесані в
довжину на півтора ліктя, так само
ж і в ширину, а лікоть у висоту. На
них хай кладуть посуд, до якого ріжуть всепалення і жертви. 43 І хай
мають малу загороду, витесану на
лікоть, всередині довкруги. А над
столом покриття, щоб їм закриватися від дощу і спеки. 44 І він мене
ввів до внутрішнього двору. І ось
дві перегородки у внутрішньому
дворі: одна – на південь при брамі,
що глядить на північ, і що провадить на південь, а друга – на північ,
при брамі, що глядить на південь, а
провадить на північ. 45 І він сказав
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до мене: Ця перегородка, що глядить до півдня, є для священиків,
що сторожать сторож храму, 46 а
перегородка, що глядить до півночі, є для священиків, що сторожать
жертовник. Вони є Садокові сини,
які приступають від левія до Господа, щоб Йому служити. 47 І він розміряв двір: сто ліктів – в довжину і
сто ліктів – в ширину, на чотири
його сторони, і жертовник напроти
храму. 48 І він мене ввів до храмового еламу, і виміряв елам: п’ять
ліктів – в ширину з однієї сторони,
п’ять же ліктів – з другої, ширина
ж дверей – чотирнадцять ліктів, і
планки дверей еламу – три лікті з
цієї сторони, три ж з другої. 49
Довжина еламу – двадцять ліктів, а
ширина – 11-ть ліктів. І до нього
вели одинадцять східців. І були
стовпи при еламі: один – з цієї
сторони, а другий – з другої.

Глава 41
1 І він мене ввів до храму і розміряв елам: шість ліктів – в ширину
з цієї сторони, шість же ліктів – в
ширину з другої, 2 і ширина брами
– десять ліктів, і планки брам –
п’ять ліктів з цієї сторони, п’ять же
з другої. І він розміряв його довжину – сорок ліктів, а ширина – 20ть ліктів. 3 І він увійшов у внутрішній двір і виміряв елам двору – два
лікті, а двері – шість ліктів, а планки дверей – сім ліктів з цієї сторони, сім же з другої. 4 І він розміряв
довжину дверей – 40 ліктів, а ширина – 20-ть ліктів перед лицем
храму. І сказав до мене: Це святе
святих. 5 І він розміряв стіну храму
– шість ліктів, і ширина сторони –
4 лікті довкруги. 6 Сторона ж, сторона до сторони, – тридцять і три,
двічі, і прохід в стіні храму, в боках
довкруги, щоб видно було наскрізь
тим, що входять, щоб зовсім не
приступали до храмової стіни. 7
Ширина ж зовнішньої сторони, за
виступом від стіни до горішньої
частини довкруги храму, щоб ширшою була вгорі і щоб з долішніх
виходили на помости, а з середніх
на третій поверх. 8 І траел храмові
– висота довкруги проходу сторін
однакова тростині: шість ліктів
прохід. 9 Ширина ж бічної стіни
ззовні – п’ять ліктів. І остале між
храмовими боками 10 і між перегородками – ширина десяти ліктів
обабіч, довкруги храму. 11 Двері ж
перегородок до позосталого: двері,
що до півночі, двері ж одні до півдня. Ширина ж до позосталого світла – п’ять ліктів ширина довкруги.
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ю'гъ, жръце'мъ е^сть и^же стрегђтъ стражбђ`
хра'ма. а^ прегра'да ја%же ѕри'тъ к# сњверђ, жръце'мъ е^сть стрегђщимъ (тре'бникъ)69. тїи
сђть сн~ове [садо'кови]70, пристђпа'ющеи эT левљ=я
къ гв~и слђжи'ти е^мђ” и^ размњ'ри дво'ръ ст^^а
лак#тъ в# долготђ`, и широтђ ст^а лак#тъ на
четы'ре ча'сти е^го. и^ требникъ прямо хра'мђ” И$
въведе мя въ е^ла'мъ храмныи. и^ размњри е^лаMа
пяти лак#тъ широтђ` ѓ^ е^ді'нђ странђ`, (-)71
пяти (же) лак#тъ ѓ^бонђ. (-)72 широта' (же)
две'рнаа четыренадесять лак#тъ. и^ поDбо'я дверная е^лаMма, три ла'кти ѓ^сюю странђ`, (-)73 три
(-)74 (же) ѓ^бонђ. (-)75 длъготаy е^лаMма двадесять
лак#тъ, а^ широта` [а~і]76 лак#тъ. и^ [е^ді'нънадесяте]77 степеn въсхожDахђ к немђ. и^ сто'лпи
бња'хђ ё^ е^ла'мъ, е^ді'нъ ѓ^ сїю странђ` а^ дрђгїи
ѓ^бонђ”

Глvа, м~а”
въведе мя въ хра'мъ, [и^]1 раZмњри е^лаM,
шести лактъ широтђ` ѓ^сю'ю странђ`, (-)2
шести (же) ла'ктъ широтђ ѓ^бонђ, и^
широтђ враTнђю десяT лактъ. и^ вра'тницы вра'томъ пяти ла'ктъ ѓ^сю'ю странђ, (-)3
пяти' (же) ѓ^бонђ. і^ и^змњри длъготђ` е^го м~
лак#тъ, а^ широтђ` к~ лак#тъ. И$ вни'де въ дво'ръ
ё'трьнїи. и^ разъмњри е^ла'мъ дворныи двђ ла'ктђ, а^ две'ри шести лак#тъ, а^ подбо'я дверныя
седмїю ла'ктъ ѓ^сю'ю странђ`, (-)4 сед#ми же ѓ^бонђ. и^ размњри длъготђ` двернђю м~ лак#тъ, а^
широтђ` к~ ла'ктъ преD лицеM хра'мђ” И$ рече [къ
мнњ`]5, с^е ст~ое ст~ыхъ. и^ размњ'ри стњнђ` хра'ма
шести лактъ и^ широтђ` страннђю д~ лактъ
ѓ%крsт#. (-)6 страна' (же), стра'нђ до страны`, тридесять и^ три` два'щи. и^ межDинA въ стњнњ`
хра'мнњи в# страна'хъ ѓ%крsтъ, ја^коже на прозра'къ
бы'ти в#ходя'щимъ, да эTнђдь не пристђпа'ютъ къ стњнњ` хра'мнњи. (-)7 широта' (же)
внњшняя страны` по приложе'нїю эT стњны` къ
вы'шнњи ѓ'крsтъ храма. ја%коже да ся раширя'етъ съвы'ше. и^ да эT до'лнихъ въсхо'дятъ на
помосты, а^ эT сре'днихъ къ трикровнымъ. и^
џрае^лъ хра'мныи высота` ѓ'крsтъ, межDа стран#ная ра'вно трости шести ла'ктъ межDа, (-)8
широта' (же) стњны` стран#ныя внњ`ё'дњ пяти
ла'ктъ. и^ про'чая междђ стра'нъ хра'мныхъ. и^
меж#дђ прегра'дами широта` (десяти)9 ла'ктъ
ѓ^бњмо ѓ'крsтъ хра'ма. (-)10 двери (же) преграD къ
про'чемђ, две'ремъ (-)11 ја%же къ сњверђ, (-)12 двери
(же) е^ді'ны къ ю'гђ. (-)13 широта' (же) къ свњтђ
про'чаго пяти ла'ктъ широта` ѓ'крsтъ. (-)14 пре1338
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дњ'л (же) проти'вђ про'чемђ е^же къ морю, о~
лак#тъ широта` стњны`. предњля'ющая (-)15
широта` ѓ'крsт#, и^ длъгота` е^го ч~ лак#тъ. и^
размњри проти'вђ хра'мђ ст^а лак#тъ. и^ про'чая
и^ предњля'ющая, и^ стъны и^хъ (и^) доlгота`
ст^а лак#тъ. и^ широта` проти'вђ хра'мђ, и^ прочая противђ, ст^а лак#тъ. и^ размњри длъготђ` предњлђ проти'вђ лицђ про'чномђ съза'ди
хра'мђ томђ, и^ прочая ѓ^сю'ю странђ и^ ѓ^бо'нђ,
ст^а лак#тъ длъготђ. (-)16 хра'м (же) и^ стњны, (-)17 е^ла'мъ внњшнїи, и^ доскы вая'ныя, и^
дверца стњны сщ~енїя ѓ%крsтъ трем#, ја%коже
прекланя'тися. (-)18 храм# (же) и^ еже близъ е^го
ѓ^граждено дре'вомъ (и^ ѓ'крsтъ пожDь)19, (-)20 эT
по'да же до дверецъ, (-)21 дверца (же) ѓ^творя'емы троя'ко на прекланя'нїе. и^ до близъ ё'трьняго, и^ до внњшняго. и^ на все'и стњнњ
ѓ%крsтъ, (и^) на ё'трьнњмъ, и^ на внњшнемъ
[мњри. і^]22 и^звая'ни херђвими, (н^и и^зваја%нїя,
н^и вая'нїе ѓ^ба полы)23” лице (же) чл~чьско къ
ваја^нїю ѓ%ба полы, и^ лице л#вово къ вая'нїю
ѓ^ба полы и^зваяn весь храM ѓ'крsтъ. эT по'жда до
до'скъ преградныX, херђвиM и^ вая'нїя и^зваяна.
(-)24 ст~ое^ (же), и^ хра'мъ эTврьза'емъ на четыри
страны`. преD лицеM ст~ыхъ видњнїе ја%ко зра'къ.
тре'бника древя'на, три ла'кти высота` е^го, а^
долгота` двђ лактђ, (-)25 широта` (же) (та'кожDе)26. (и^мњя'ше же и^ ё'глы)27 и^ степени е^го,
и^ стњны и^хъ древяны” И$ рече къ мнњ`, с^и
трапе'за ја%же преD лицемъ гн~имъ. (-)28 двою (же)
две'ри хра'мђ, и^ ст~омђ дво'я двери, двои^мъ
дверемъ ѓ^браща'ющимся. (и^) дв^њ две'ри е^ді'нњмъ, двњ' (-)29 (же) вторы'мъ дверемъ. (-)30
хра'мнїи же херђвиM и^ вая'нїя, по вая'нїи ст~ыхъ,
и^ древеса` бл~га прDе лицемъ е^ла'м#мђ внњ`ё'дњ, и^
дверца съкрове'ны. и^ разъмњ'ри ѓ%ба полы въ покро'вњх# е^лаMмђ, и^ страны` храмђ съпря'жены”

12 Переділ же напроти позосталого,
що до моря (=заходу), – 70 ліктів ширина стіни, що розділяла шириною
довкруги, і його довжина – 90 ліктів.
13 І він розміряв сто ліктів напроти
храму. І позостале, і те, що ділило, і
їхні стіни – і довжина сто ліктів. 14 І
ширина напроти храму, і позостале
напроти – сто ліктів. 15 І він розміряв
довжину переділки напроти лиця
позосталого, позаду того храму. І позостале з цієї сторони і з другої – сто
ліктів в довжину. Храм же і стіни,
зовнішній елам, 16 і різьблені дошки,
і дверцята священної стіни – довкруги трьом, так щоб нахилятися. Храм
же і те, що близько нього, обшите деревом і довкруги долівка, від долівки
же до дверцят, дверцята ж відкривалися трояко, щоб нахилятися. 17 І
близько внутрішнього і зовнішнього,
і на всій стіні довкруги, і на внутрішньому, і на зовнішньому міри 18 і
вирізьблені херувими, і не вирізьблене, і не різьблене – по обох боках. 19
Людське ж обличчя – в різьбі по обох
боках і лице лева – в різьбі по обох
боках. Ввесь храм довкруги вирізьблений, 20 від долівки до дощок перегородок, херувим і вирізьблені різьби. 21 Святе ж і храм відкривається
на чотири сторони. Перед лицем святого вид, наче вигляд 22 дерев’яного
жертовника: три лікті – його висота,
а довжина – два лікті, ширина ж так
само. Мав же і кути, і свої сходинки,
і їхні стіни дерев’яні. І він сказав мені: Це стіл, що перед господнім лицем. 23 Двоє ж дверей у храмі, і у
святому 24 двоє дверей, двоє дверей,
що поверталися. І двоє дверей в одних, двоє ж в других дверях. 25 Храмові ж херувими і різьби – за різьбою
святих, і добрі дерева перед лицем еламу ззовні, 26 і сховані дверцята. І
він розміряв обидва боки в покритті
еламу і боки храму – зв’язані разом.

Глvа, м~в”

Глава 42

въведе мя въ дво'ръ внњшнїи на восто'ки проти'вђ вра'тоM ја^же къ сњ'верђ. и^
въведе мя (ё'трь), и^ с^е преграD (шесть),
пять дръжа'щася про'чаh, и^ дръжа'щася предњла и^же к# сњ'верђ. [противђ лицђ`]1,
ст^а лак#тъ длъгота къ сњ'верђ, а^ широта` н~
лак#тъ. въпи'саны ја%ко и^ вра'та двора ё'трьняго, и^ ја%ко ѓ^столпле'нїе внњшняго двора`.
вря'жены сЂть лицемъ стая тр^и. (ја%же)2
проти'вђ прегра'даM проходъ десяти лак#тъ в
широтђ`, [въ ё'трьнїи]3 [въхо'дъ е^ді'наго лаkти,
ст^а лак#тъ длъгота`]4. и^ две'ри и^хъ къ сњверђ, и^ прохо'ди помостни та'кожде, ја%ко и^зверже1339

1 І він мене вивів до зовнішнього
двору на схід, напроти брами, що до
півночі. І він мене ввів всередину. І
ось шість перегородок, п’ять близько
позосталого і близько поділу, що до
півночі, напроти лицем: 2 сто ліктів –
довжина до півночі, а ширина – 50
ліктів. 3 Вони розписані, так як і брами внутрішнього двору і так як колонада зовнішнього двору, лицем розкладені три святощі. 4 А напроти перегородок перехід десяти ліктів в ширину, внутрішній вхід одного ліктя –
довжина сто ліктів. І їхні двері до
півночі. 5 І проходи на помості такі
самі, бо з нього виходила колонада, з
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долішньої колонади, і місце між ними. Таким є святе. 6 Тому що вони
були потрійними і немали стовпів,
так як і стовпи перегородок, через
це виходили знизу і від середніх,
від землі – на п’ятдесят ліктів. 7 І
світло ззовні, так як перегородка
зовнішнього двору, що глядів напроти перегородок, що до півночі:
довжина – п’ятдесят ліктів. 8 Адже
довжина перегородок, що гляділи
до зовнішнього двору, була п’ятдесят ліктів. Ті є напроти лиця тим.
Все ж – сто ліктів. 9 Двері ж тих
перегородок – вхід, що до сходу,
так щоб ними входити з зовнішного двору, – 10 за світлом тих, що на
лице півдня і напроти позосталого,
і перегородки. 11 І проходи напроти їхніх лиць за розміром тих, що
до півночі: за їхньою довжиною, і
за їхньою шириною, і за всім їхнім
виходом, і за всім їхнім поворотом,
і за їхніми дверима. 12 За перегородками, які до півдня, і за дверима
від кінця проходу, наче до світла,
розділ тростини, і на схід, щоб ними входити. 13 І він до мене сказав:
Шість перегородок, які до півночі, і
перегородки, які до півдня, мають
напроти лиця проміжок. Це є перегородки святого. В них же хай їдять священики, Садокові сини, які
приступають до Господа, до святого святих. І там принесуть жертву у
святому святих, жертву, що за гріхи і що за незнання, тому що місце
святе. 14 Хай туди входять тільки
священики. Хай не входять зі святого до зовнішного двору, тому що
завжди мають бути святими ті, що
приносять. І хай не торкаються до
їхньої одежі, в яких вони служать,
бо вони є святі. І хай вберуться в
іншу одіж, коли доторкаються народу. 15 І закінчено розмірювання
храму всередині. І він мене вивів
дорогою брами, що глядить до сходу, і розміряв опис храму довкруги
з приписом. 16 І він став на півдні
брами, що глядить на схід, і розміряв – п’ятсот тростиною міри. 17 І
повернувся до півночі, і розміряв
до лиця півночі – п’ятсот ліктів
тростиною міри. 18 І повернувся до
моря (заходу), і розміряв до лиця
моря (заходу) – п’ятсот тростиною
міри. 19 І повернувся до півдня, і
розміряв перед півднем – 5-ть сот
тростиною міри. 20 На чотири сторони тією самою тростиною. І він
заповів поставити і огорожу довкруги нього: п’ятсот ліктів – в довжину, п’ятсот же ліктів – в ширину.
Щоб відділяти між святим і передстінням, що довкруги храму.
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ся ѓ^стол#пле'нїе и^з не'го эT долњшняго ѓ^стоlпле'нїа, и^ межDа си'це (стая`)5. и^м#же трегђбъ
бя'хђ и^ стол#пъ не и^мњша, ја%коже (и^) сто'лпи
прегра'дъ. того ради и^зъмля'хђ и^з ни'зђ и^
среDнихъ эT земля` [пятидеся'тъ]6 (лак#тъ). и^
свњтъ внњ`ё'дњ, ја%коже [и^]7 прегра'да двора` внњшняго ѕря'щая противђ прегра'дамъ ја%же къ
сњверђ. длъгота` пятидесятъ лак#тъ. ја^ко
длъгота` преграD ѕря'щихъ въ дво'ръ внњшнїи
бяше пятидесятъ лак#тъ. (-)7 т^ы сђть
съли'чная тMњ, все' же ст^а лак#тъ. (-)8 двери
(же) предгра'дъ тњхъ въхо'да и^же на восто'ки,
ја%коже въходи'ти и^ми эT двора` внњшняго. по
свњтђ (тњхъ)9 на лице` (ю'гђ, и^ пря'мо)
про'чнаго (и^)10 прегра'ды. и^ прохо'ди проти'вђ лицђ
и^хъ, по мњрамъ (-)11 ја%же къ сњверђ. (-)12 по
длъготњ` и^хъ, и^ по широтњ и^хъ. и^ по всњмъ
и^схо'домъ и^хъ, и по всњмъ ѓ'братомъ и^хъ,
(-)13 и^ по две'ремъ и^хъ преграD ја%же къ югђ. и^
по дверемъ эT ко'нца проходђ а^ки къ свњтђ
межда тро'сти и^ на восто'къ ја%коже входи'ти
и^ми” И$ рече къ мнњ`, (ше'сть) прегра'дъ ја%же къ
сњверђ, и^ прегра'дъ ја%же къ ю'гђ сђщая противђ лицђ ме'ждъ. т^ы сђть прегра'ды ст~аго.
в ни'х же да ја%да'ютъ (-)14 жръцы` сн~ове [садо'кови]15, и^же пристђпа'ютъ къ гв~и въ ст~аа
ст~ыхъ. и^ т^ђ пожрђтъ въ ст~ая ст~ыхъ, (-)16
тре'бђ (-)17 е^же за грњхи` и^ е^же за невњдњнїе,
поне'же мњсто ст~о. да не въхо'дят# та'мо ра'звњ
жерцы`. да не въхо'дятъ эT ст~аго въ дворъ
внњшнїи, ја^коже прsно да бђдђтъ ст~и принося'щеи, и^ да ся не прикаса'ю^тъ ри'зњ и^хъ в
ни'хже слђжать (-)18, понеже ст~ы сђть. н^о да
ѓ^блекђтся в ри'зы и'ны, е^гда прикаса'ются лю'дехъ” И$ съвръшися размњре'нїе хра'ма ё'трьё'дњ. і^ и^зведе мя по пђти` вра'тномђ ѕря'щихъ
на восто'къ, и^ размњри сказанїе хра'мA ѓ%крsтъ съ
заповњдїю. и^ ста` на ю'гъ вра'тъ зря'щихъ на
востокъ, и^ размњри пять сот# тростїю
мњрною. и^ ѓ^брати'ся на сњверъ, и^ размњри на
лице` сњвера, лак#тъ пя'тьсотъ тростїю мњрною. и^ ѓ^брати'ся къ мо'рю, и^ размњри на лице`
мо'ря, пятьсо'тъ тростїю мњрною. и^ ѓ^брати'ся на ю'гъ, и^ размњри противђ ю'гђ, е~ сотъ
тростїю мњрною. на четыри страны` тою'жъ
тро'стїю и^ заповњда (-)19 и^ ѓ^гра'дђ (ѓ'крsтъ
е^мђ)20, пятїю со'тъ (ла'ктъ долготђ)21, пяти
со'т же лак#тъ широтђ. разлђчи'ти междђ
ст~ыми и^ прегражде'нїемъ е^же ѓ'крsтъ хра'ма”
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въведе мя къ вра'томъ зря'щимъ на
восто'ки. і^ и^зведе мя. и^ с^е сла'ва бг~а
і^и^л~ева грядя'ше по пђти` (и^же)1 на востокъ. и^ гла'съ плъ'ка а^ки глsа сђгђбыхъ
мно'гъ, и^ земля` свњтя'шеся а^ки свњтъ эT
сла'вы [е^го]2 ѓ'крsтъ. и^ видњнїе е^же ви'дњхъ по
ѓ'бразђ и^же ви'дњхъ, е^гда въхожда'хъ пома'зати
гра'дъ. и^ видњнїе (же) ѓрђжїя [-]3 подобя'шеся
видњ'нїю, *е^же ви'дXњ на рецњ хова'рњ. (а^бїе же
ви'дњвъ падо'хъ)4. (-)5 сла'ва (же) гн~я вни'де въ
хра'мъ по пђти` вра'тномђ зря'щихъ на востокъ” И$ взя' мя дх~ъ, и^ въведе' мя въ двор#
ё'трьнїи. и^ с^е плънъ сла'вы [домъ гнь]6. и^
ста'хъ, и^ с^е гла'съ эT хра'ма гл~ющаго къ мн^њ.
и^ мђжъ стоя'ше дръжа'ся мене`. и^ рече къ
мн^њ. [сн~е чл~чь, ви'дњ]7 ли мњсто прsтла мое^го,
и^ мњсто стопы` ногђ моею, и^деже всели'тся
и'мя мое средњ домђ і^и^л~вA въ вњкъ” И$ не ѓ^скверня'тъ ктомђ [и'мени мое^го ст~ого домъ
і^и^л~евъ]8, тїи и^ старњ'ишины и^хъ съблђже'нїемъ (-)9, и^ [съгрњшенїи]10 ста'рњишинъ
[и^хъ]11 средњ и^хъ” Вънегда` полага'шеся прDедверїе
мое въ прDедве'рїи и^хъ, и^ пра'ѕи мои` дрьжа'щеся
пра'гъ и^хъ. и^ да'ша стњнђ` мою ја%ко дръжа'щђюся мене, и^ ѓ'нњхъ. и^ ѓ^скверниша и'мя
[мое ст~ое]12 въ безаконїихъ (-)13 е^же творя'хђ. и^
скончаX я& въ ја%рости мое'и (-)14 ё^бо'емъ. и^ нн~њ
да эTри'нђтъ блђже'нїе иX, и^ (ё^бояTся)15 старњ'ишины иX эT мене`, и^ вселю'ся средњ и^хъ въ
вњкъ” (-)16 Ты' (же) сн~е чл~чь, скажи домђ і^и^л~евђ
хра'мъ. и^ да помлъкнђтъ эT грXњ свои^хъ. и^
видњнїе е^го и^ заповњди е^го. (-)17 тїи (же) да
во'змђтъ мђ'кђ (-)18 всего мњсто е^же сътвори'ша. и^ да въпи'шеши хра'мъ, [и^ ё^готова'нїе
е^го]19, і^ и^схо'ды е^го, [и^ въхо'ды е^го]20, и^ бытїе
е^го, и^ вся` повелњнїя е^го, и^ вс^я зако'ны е^го
съвњсти'ши и^мъ. и^ да въпи'шеши прDе ними, и^
снабдя'тъ вс^я ѓ^правда'нїя моя (-)21, и^
сътворяT я&. и^ въ писа'нїи хра'ма на врьхђ` горы`
вс^я предњлы е^го ѓ'крsт#, ст~ая ст~ыX сђть” [с^е
зако'нъ хра'ма]22” (-)23 се'же мњры тре'бника лактемъ, (дв^ђ) ла'ктђ и^ пя'ди. ја^дро (же) [и^]24
глђбина` ла'кти, (широта' же толи'ка же)25. и^
ѓ^гражDенїе ё'стїя е^мђ ѓ'крsтъ, пя'ди” (-)26 се
(же) высота` требника” эT глђбины нача'ла вдоле'нїя е^го къ ѓ^цысти'лђ вели'комђ. сеже поди,
дв^ђ лактђ (-)27. а^ эT ѓ^цысти'ла малого къ ѓ^цысти'лђ великомђ ла'кти д~, и^ широта` ла'кти.
и^ а^рїиль, д~ ла'ктъ. а^ эT а^рїила и^ вы'ше ё'гла
лак#тъ. а^ а^рїиль, в~і лак#тъ въ доlготђ, и^ в~і
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Глава 43
1 І він повів мене до брами, що
глядить на схід, і вивів мене. 2 І ось
слава ізраїльського Бога ішла по
дорозі, що на схід, і голос табору,
наче голос тих багатьох, що подвоюються, і земля світилася як світло
від його слави довкруги. 3 І вид, який я побачив за образом, який я
побачив, коли входив помазати місто, і вид зброї був подібним до видіння, *яке я побачив при ріці Ховар. Зразу ж, побачивши, я впав. 4
Слава ж господня ввійшла до храму дорогою брами, що глядить до
сходу. 5 І мене схопив дух і ввів
мене до внутрішнього двору. І ось
господній дім повний слави. 6 І я
став. І ось з храму голос, що до мене говорив, і близько мене стояв чоловік. 7 І Він сказав до мене: Людський сину! Чи ти побачив місце
мого престолу і місце стопи моїх
ніг, де поселиться моє ім’я серед ізраїльського дому навіки? І дім ізраїльський більше не опоганить моє
святе ім’я, вони і їхні старшини,
розпустою і гріхами їхніх старшин
серед них. 8 Коли клалося моє переддвер’я при їхніх переддвер’ях і
мої пороги близько їхніх порогів, і
поклали мою стіну, наче близьку до
мене і до них. І вони опоганили моє
святе ім’я в беззаконнях, які
чинили. І Я їх викінчив вбивством
в моїй люті. 9 І тепер хай відкинуть
їхню розпусту і їхні старшини хай
Мене бояться. І поселюся серед них
навіки. 10 Ти ж, людський сину,
розкажи ізраїльському домові про
храм. І хай спиняться від своїх гріхів. І подай вид його і його приписи. 11 Вони ж хай одержать муку за
все, що зробили. І опишеш храм, і
його підготовку, і його виходи, і
його входи, і його буття, і всі його
приписи. І всі його закони їм сповістиш. І опишеш перед ними, і вони зберігатимуть всі мої оправдання і їх чинитимуть. 12 І в описі храму на вершку гори всі його околиці
довкруги – святе святих. Це закон
храму. 13 Це ж міри жертовника
ліктями – два лікті і долоня; нутро
ж і глибина – лікоть, ширина ж така і виступ на його губі довкруги –
долоня. Це ж висота жертовника:
14 від глибини початку його порожнечі до великого очищення, це
ж вдолі, – два лікті, а від малого
очищення до великого очищення –
4-и лікті, і ширина – лікоть, 15 і
аріїл – 4-и лікті, і від аріїла і понад
роги – лікоть. 16 А аріїл – 12-ть
ліктів в довжину і 12-ть ліктів в
ширину, на чотири кути, на чотири
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його частини. 17 Очищення ж – 14ть ліктів в довжину і 14-ть ліктів в
ширину, на чотири кути, на чотири
його частини. І виступ в нього довкруги, що йде навколо, – половина
ліктя, і його обвід – лікоть довкруги, і його ступені глядять на схід.
18 І Він сказав до мене: Людський
сину! Це говорить ізраїльський Господь Бог: Це приписи жертовника в
дні, коли його робитимуть, щоб
приносити цілопалення і зберігати
припис, щодо крові. 19 І даси священикам і левітам, які є з Садокового племені, що приступають до
мене, – говорить Господь Бог, –
щоб мені служити, теля з волів за
гріх. 20 І хай візьмуть з його крові і
хай поставлять на чотири роги жертовника, і на чотири частини очищення, і на основу довкруги. І покропиш нею. 21 І хай візьмуть теля,
що за гріх, і хай буде спалене у відлученому місці храму поза святим.
22 А на другий день хай візьмуть
два непорочні козли з кіз за гріх і
хай очистять жертовник, так як його очистили телям. 23 І як завершать очищення, хай принесуть непорочне теля з волів і непорочного
барана з овець 24 і хай принесуть
перед Господом. І хай на них вкинуть священики сіль. І хай принесуть їх Господеві в цілопалення. 25
Сім днів зробиш козла за гріхи,
кожного дня, і теля з волів, і непорочного барана з овець. І зроблять
по всі дні. 26 І хай очистять жертовник. І хай його очистять. І хай наповнять його руки. І хай сповнять
сім днів. 27 І буде, що по восьмім
дні і потім священики зроблять ваші цілопалення і за ваше спасіння. І
прийму вас, – говорить Господь.

Глава 44
1 І Він мене повернув дорогою
святої зовнішньої брами, що глядить на схід. Вона була замкнена. 2
І сказав мені: Ця брама буде замкненою. І не відкриється, і ніхто не
пройде нею, бо ізраїльський Господь Бог ввійде нею. І вона буде
замкненою, 3 тому що старшина
сидить у ній, щоб їсти хліб перед
Господом. По дорозі брами еламу
ввійде, і по його дорозі вийде. 4 І
Він мене ввів по дорозі брами, що
до півночі, напроти храму. І ось
господній дім повний слави. І я
впав ниць на своє лице. 5 І Господь
сказав до мене: Людський сину!
Постав у своєму серці, і поглянь
очима, і послухай вухами все, що Я
говорю з тобою, за всіма приписами господнього храму і всі його за-
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лак#тъ в широтђ. на четы'ре ё'глы на четыре
ча'сти е^го. (-)28 цысти'ло (же) д~і лак#тъ въ
доlготђ`, и^ д~і лак#тъ широта`. на четы'ре ё'глы
на четыре ча'сти е^го. и^ въ ѓ^гражде'нїе е^ю`
ѓ'крsтъ ѓ^бдержа'я (-)29 полъ ла'кти, и^ ѓ^бдержа'нїе е^го лаkти ѓ%крsтъ. и^ степе'ни е^го зря'ща
на востокъ” И$ рече къ мн^њ, сн~е чл~чь, с^е гл~етъ
г~ь б~ъ і^и^л~евъ. с^е за'повњди требника, въ дн~ь
сътворенїя е^го. ја%коже възноси'ти [-]30 всесъж#же'нїя и^ (блюсти` ѓ^)31 кро'ви. и^ даси` жръцемъ
(и^) левљ=томъ, и^же эT племени сђть садо'кова,
пристђпа'ющиM къ мн^њ. гл~етъ г~ь [б~ъ]32, ја%коже
слђжи'ти мн^њ, те'лець эT говя'дъ за грњхъ. и^
да возмђтъ эT кро'ви е^го, и^ да възло'жаT на четы'ре ё'глы тре'бникђ, и^ на четыре части
цысти'лђ, и^ ѓ^ степени ѓ'крsтъ. и^ да ѓ^кропи'ши
е^ю`. и^ да во'змђтъ те'лець и^же за грњхъ, и^ да
съж#же'тся въ эTлђченMњ храмњ вн^њё'дњ
ст~ыхъ. а^ въ вторы'и дн~ь да по'имђтъ дв^а
ко'злища эT ко'зъ непоро'чен#, за грњхъ. и^ да
ѓ^цыстяT требникъ, ја%коже ѓ^цысти'ша и& те'лцемъ. и^ ја%ко ско'нчаютъ ѓ^цыще'нїе. да
принесђтъ телецъ эT говядъ непороченъ, и^
ѓ'венъ эT ѓ^вець непороченъ, и^ да принесђтъ прDе
г~а. и^ да възве'ргђтъ [на ня жръцы]33 со'ль, и^
да възнесђтъ я& (гв~и всесож#же'нїа)34. седмь дн~ъ
да сътво'риши ко'злищ# за грњхъ вс^я дн~и, а^
те'лець эT говя'дъ, а^ ѓ'венъ эT ѓ^вець непорочеn,
(и^) да сътворятъ (вс^я)35 дн~и. и^ да ѓ^цы'стятъ
тре'бник#, и^ да ѓ^цы'стяT и&, и^ да наплънятъ
рђкђ е^го. [и^ да скоnча'ютъ (се'дмь) дн~їи]36” И$ бђдетъ по ѓ^смњмъ дн~и, и^ потоM. да сътворяT
жръцы` (-)37 всесъж#же'нїя ваша, і^ е^же сп~сенїа вашего. и^ прїимђ` в^ы, гл~етъ г~ь”

Глvа, м~д”
ѓ^брати м^я на пђть вра'т# ст~ыхъ внњшнихъ, зря'щихъ на восто'къ. (-)1 та'же
бњхђ заключеnна. и^ рече [-]2 ко мнњ`, т^а
врата заключеnна бђдђтъ. [и^]3 не эTвр'ьзђтся. и^ никтоy не про'идетъ и%ми. ја%ко г~ь б~ъ
і^и^л~въ вни'детъ и%ми, и^ бђдђтъ заклю'чен#на” зане` старњ'ишина то'и сњдиT в нихъ, ја%сти
хлњбъ преD гм~ъ. по пђти` е^ла'мъ вра'тномђ
вни'детъ, и^ по пђти е^го и^зы'идет#” И$ въведе
мя по пђти вра'тъ, ја%же къ сњверђ пря'мо
хра'мђ. (-)4 и^ с^е по'лнъ сла'вы до'мъ гн~ь” и^ падо'хъ ниць на лицы свое^мъ” И$ ре'че г~ь къ мнњ`,
сн~е чл~чь вчини въ срDцы свое^мъ, и^ ви'ждь ѓ^чима
[-]5, и^ ё'шима [-]6, слы'ши вс^е е^ли'коже а^зъ гл~ю с
тобо'ю по всемђ повелњнїю хра'ма гн~я, и^ вся`
зако'ны е^го. и^ ё^чиниши срDце свое на пђти` хра'мA,
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по всњмъ пђтемъ е^го въ всXњ ст~ыX. и^ речеши,
къ до'мђ гнњ'вающемђ (м^я) къ домђ і^и^л~евђ”
Се гл~етъ г~ь [б~ъ і^и^л~евъ]7, довлњт# в^ы эT всего`
безако'нїя [-]8 до'ме і^и^л~евъ, *ја%коже въвести ваM
сн~ы и^ноплемен#ниk неѓ^брњзаны срDцеM и^ неѓ^брњзаны плотїю, ја%коже бывати и^м# въ ст~ыX (-)9,
и^ ѓ^сквернавля'хђ [ст~ая моя`]10. внегда` прино'сите в^ы хлњбы, ло'и и^ (мяса)11. и^ престђпа'сте завњт# мо'и въ всњхъ безако'нихъ ва'шиX. [и^
не снабдњша снабдњнїя ст~ыX моиX]12. и^ заповњ'дасте снабдњнїя снабдњва'ти ст~ыхъ мои^хъ” Того ради с^е гл~етъ [а^дона'и]13 г~ь, весь
сн~ъ и^ноплемен#никь неѓ^брњ'занъ срDцемъ, и^ (-)14
пло'тїю, да не вни'детъ въ ст~ая моя`. ја%же
въ всњхъ сн~овњхъ и^ноплемен#ничестњхъ, и^же
сђть средњ до'мђ і^и^л~ева. н^о и^ левљ=те и^же ся
эTвръгоша мене, е^гда` прелща'шеся і^и^л~ь. [и^же
прельстишася]15 эT мене` въ слњдъ по'мыслъ
свои^хъ, и^ во'змTђ непра'вдђ свою. и^ бђдђтъ
(слђжа'ще въ ст~ыхъ мои^хъ)16, врата'ри ё^ дверїи хра'мђ, (-)17 слђжащеи хра'мђ. тїи да закала'ютъ вс^есъж#женїя, и^ требы лю'демъ. и^
тїи да ста'нђтъ предъ люDми слђжи'ти
и^мъ, поне'же (и^) слђжаша и^мъ преD лицемъ кђмир#скоM (-)18. и^ бы'сть до'мђ і^и^л~евђ въ мђченїе
непра'вды. того ра'ди въз#двигохъ [на ня рђкђ
свою]19, гл~етъ г~ь [б~ъ і^и^л~въ]20, [и^ во'змђтъ
безако'нїе свое]21. и^ не пристђ'пяT къ мнњ` слђжи'ти мнњ, н^и приноси'ти (-)22 къ ст~ыM ст~ыX
[-]23. и^ воZмђтъ [безако'нїе]24 свое въ прельщенїи
е^же ся прельсти'ша. и^ ё^чинитъ я& снабдњти
стра'ж#бы хра'ма на все` дњло е^го, и^ на все` е^же
тво'рятъ. жер#цы (и^) левљ=ти сн~ове садо'кови,
и^же снабдњша [снабдњнїя моя` и^ пђти`]25
(моя), е^гда` прельщашеся доM і^и^л~евъ эT мене.
сїи да прино'сятъ (-)26 слђж'бы къ мнњ`. и^
ста'нђтъ преD лицеM моиM, приноси'ти мнњ тре'бђ ло'и и^ кровь, гл~етъ [а^дона'и]27 г~ь. сїи (-)28
пристђпя'тъ къ трапеѕњ мое'и слђжити
мнњ`, и^ снабдя'тъ снабдњнїя моа`. и^ бђдеT
внегда` въхо'дятъ въ вра'та двора` ё%трьняго,
въ ры'зы платня'ны да ся ѓ^блекђтъ. да ся
не ѓ^блекђтъ в сђкня'ны, е^гда` слђжатъ эT
вра'тъ [двора` ё%трьняго]29. [-]30 клобђки плат#ня'ны да и%мђтъ на глава'хъ своиX, и^ препоа'санїя платня'на да и^мђт# на чреслњхъ свои^хъ,
и^ да не препоя'шђтся крњп#ко. и^ е^гда` и^схо'дятъ (къ лю'демъ въ внњшнїи дво'ръ)31, да
съвлекђтъ ри'зы (-)32 в ни'хже тїи слђжат#
(-)33, и^ да положа'тъ я& въ (ст~ая ст~ыхъ)34.
и^ ѓ^блекђтся в ри'зы и%ны” и^ да не ѓ^ст~я'тъ
лю'дїи ри'зами иX. и^ гла'въ свои^хъ да не ѓ^б1343

кони. І поставиш своє серце на дорозі
храму, за всіма його дорогами в усіх
святих. 6 І скажеш до дому, що мене
гнівить, до ізраїльського дому: Це говорить Господь Бог ізраїльський: Хай
вам вистачить все беззаконня, ізраїльський доме, 7 *щоб вам вводити
чужородних синів, необрізаних серцем і необрізаних тілом, так щоб були вони в святому і опоганювали моє
святе. Коли ви приносите хліби, лій і
м’ясо і переступаєте мій завіт в усіх
ваших беззаконнях. І вони не зберегли приписи моїх святощів, 8 а ви заповіли, щоб зберігати приписи моїх
святощів. 9 Через це так говорить Адонай Господь: Всякий чужородний
син, необрізаний серцем і тілом, хай
не ввійде до мого святого, з усіх чужородних синів, що є серед ізраїльського дому! 10 Але і левіти, які від
Мене відступили, коли Ізраїль заблукав, які відступили від Мене в обмані
вслід за своїми задумами, і вони одержать свою неправедність 11 і будуть служити в моїх святих дверниками при дверях храму, служачи храмові. Ті хай ріжуть цілопалення і
жертви народові і ті хай стануть перед народом, щоб їм служити! 12 Тому що вони і служили їм перед лицем
ідолів, і воно стало ізраїльському домові на муку неправедності. Задля
цього Я підняв проти них свою руку,
– говорить Господь Бог ізраїльський,
– і вони понесуть своє беззаконня. 13
І не вони приступлять до Мене, щоб
Мені служити чи приносити до святого святих, і понесуть своє беззаконня в обмані, яким були обмануті.
14 І він поставить їх стерегти сторожі
храму на всяке його діло і на все, що
чинять. 15 Священики і левіти, Садокові сини, які зберегли мої прииси і
мої дороги, коли ізраїльський дім відступив обманутим від Мене, ці хай
приносять Мені служби! І вони
стануть перед моїм лицем, щоб Мені
приносити жертву, лій і кров, – говорить Адонай Господь. 16 Ці приступатимуть до мого жертовника, щоб
Мені служити, і зберігатимуть мої
приписи. 17 І буде, що коли вони
входять через браму внутрішнього
двору, хай зодягнуться в льняну одіж, хай не зодягнуться у вовняне,
коли служитимуть від воріт внутрішнього двору. 18 Вони матимуть полотняні клобуки на своїх головах і
матимуть полотняні перев’язки на
своїх бедрах. І хай сильно не підпережуться. 19 І коли вони виходитимуть до народу, до зовнішнього двору, хай скинуть одіж, в якій ті служать, і хай поставлять її в святому
святих і зодягнуться в іншу одіж. І
хай не освятять народ їхніми одежа-
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мой3. 21

мой3. 21

мой2. 18
мой4. 18
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мой2. 13

мой3. 22
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ми. 20 І хай не обголюють своїх голів. І хай не вирощують свого волосся. Покриваючи, вони покриють свої
голови. 21 І хай вина не п’є кожний
священик, коли входить до внутрішнього двору. 22 І хай не візьмуть
собі за жінку *вдову і відставлену,
але дівчину з племені ізраїльського
дому. І якщо стане вдовою по священикові, хай її візьме. 23 І хай
навчають мій народ розрізняти між
святим і опоганеним. І сповіщатимуть їм різницю між чистим і нечистим. 24 І хай встановлять розсудок
про кров, щоб розсуджувати мої оправдання. І в усіх моїх празниках
зберігатимуть мої закони і мої приписи, і освячуватимуть мої суботи.
25 *І не ввійдуть на душу людини,
щоб опоганитися, але лиш на батька і
матір, і сина і дочку, і брата і сестру,
яка не вийшла за чоловіка, щоб опоганитися. 26 І після його очищення,
хай собі почислить сім днів. 27 І в тому дні ввійдуть до внутрішнього двору, щоб служити моїй святості. Хай
принесуть очищення, – говорить Господь Бог. 28 І не буде їм насліддя. *Я
– їхнє насліддя. Хай не їм дасться
частки в ізраїльських синах, бо Я –
їхня частка. 29 Жертви і те, що за
гріхи і за незнання, хай вони їдять. *І
все відлучене в Ізраїлі хай їм буде: 30
жертви всього і первородне всього. І
всі частки з усіх ваших жертов хай
будуть священикам. І первоплоди вашого жита дасьте священикові, щоб
покласти благословення у ваших
домах. 31 *Всяку дохлятину і роздерте звірами з птахів і з скотини
священики хай не їдять.

Глава 45
1 І коли ви розмірюватимете землю в часі, відлучіть початок Господеві, святе з землі: двадцять і п’ять тисяч ліктів – в довжину, а десять тисяч
ліктів – в ширину. Хай буде святим в
усіх його околицях довкруги. 2 І хай
з того освячення буде п’ятсот на
п’ятсот – в чотирокутник довкруги,
межа ж його – п’ятдесят ліктів довкруги. 3 З того виміру виміряєш в
довжину – 25000, а в ширину –
10000. В ньому хай буде освячення,
святе святих. 4 Святе з землі хай буде
священикам, що служать в святому,
хай буде тим, що приступають служити Господеві. І їм буде місце відлучене на дім, для їхнього освячення:
5 25000 ліктів – в довжину і 10000 – в
ширину. Хай буде левітам, що служать храмові, їм на частку міста, щоб
поселитися. 6 А даси частку міста в
ширину – 5000, а в довжину – 25000.
Хай буде так як жертви святих всьо-
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ръснђтъ, и^ вла'съ свои^хъ да не растя'тъ.
покрыва'юще покрыва'ютъ гла'вы своя`, и^ вина`
да не пїетъ вся'къ жре'цъ, е^гда` въхо'дитъ
въ ё%трьнїи двор#” *и вдови'ца, и^ пђщеница, да
не пое%млютъ себњ` женњ, н^о дв~цю эT племе'ни
[до'мђ]35 і^и^л~ева. и^ а'ще бђдеT в#дова жерча'я, да
ю& по'иметъ” и^ лю'ди моа` да нака'жђтъ (разлђчи'ти) междђ ст~ымъ и^ сквернавымъ, и^
междђ [чи'стымъ и^ нечи'стымъ]36 совњстятъ иM. и^ расђжденїе ѓ^ кро'ви. да ё^ста'вятъ, ја%ко расђжда'ти ѓ^правда'нїя моя`. (-)37
и^ зако'ны моя` (-)38, и^ повелњнїя моа въ
всњхъ празDницеX мои^хъ снабдя'тъ, и^ сђбо'ты
моя` ѓ^ст~ят#” *и^ на дш~ю чл~чьскђ не прїидђтъ ѓ^скверна'витися. н^о точїю наD эTц~ъ и^
мт~ре, и^ сн~а и^ дще'ре, и^ бра'та и^ сестрђ [-]39
ја%же не посягла` за мQђ ѓ^скверни'тся. и^ по
ѓ^чище'нїи е^го, сеDмъ дн~ъ да сочтетъ себњ`. и^
вон#же въхо'дятъ въ дво'ръ ё%трьнїи слђжити
ст~ыни [мое'и]40, да принесђтъ ѓ^чищенїе,
гл~етъ г~ь [б~ъ]41” и^ [не]42 бђдеT иM въ прича'стїе,
*а^зъ иM прича'стїе. да ся не дастъ и^мъ
ча'сть въ сн~овњх## і^и^л~евњх#, ја^ко а^зъ ча'сть иX.
(-)43 тре'бы и^ е^же за грњхи и^ за видњнїе, сїи
да ја^дятъ” *и^ все нарече'нное въ і^и^л~и тњмъ
да бђ'детъ, приносъ всњхъ и^ прьвенцы всњх#,
и^ ё^ча'стїя вс^я, эT всњхъ прино'съ ва'шихъ
жерцем# да бђдетъ” и^ нача'токъ жи'та ва'шего
да да'сте жерцђ, ја%коже положи'ти блsве'нїа [-]44
въ домXњ ва'шихъ. (-)45 *всея мер#твечины и^
ѕвњ'роја%дины эT птиць и^ эT скоT, да не ја^дяT
жерцы”

Глvа, м~е”
е^гDа размњря'ете зе'млю на ча'сти. да
эTлђчите нача'токъ гв~и ст~о эT земля`,
въ долготђ` двђдеся'тђ и^ пяти ти'сящъ (ла'ктъ), а^ в широтђ` десяти
ти'сящь лаkтъ, ст~о да бђ'детъ въ всњхъ
предњ'лехъ е^го ѓ%крsтъ” и^ да бђдетъ эT того
ѓ^сщ~енїе пятьсо'тъ до пятисотъ на четы'ри
ё%глы ѓ%крsтъ, (-)1 межда же е^мђ н~ ла'ктъ
ѓ%крsтъ. (-)2 эT того размњренїя да размњриши въ длъготђ Wк~е, а^ в широтђ (Wі~)3. (-)4 в
тоMже да бђдетъ ѓ^сщ~енїе ст~ая ст~ыхъ,
[ст~о]5 эT земля` да бђ'детъ жерцемъ слђжа'щимъ въ ст~емъ, да бђдетъ пристђпа'ющимъ слђжити гв~и” и^ бђдетъ и^мъ мњсто
на до'мъ эTлђченыи, ѓ^сщ~енїю и^хъ. Wк~е (лактъ)
в дол#готђ, и^ (Wі~)6 в# широтђ, да бђдеT левљ=томъ слђжа'щимъ хра'мђ” Тњмъ въ прича'стїе
гра'ды всели'тися” (-)7 ча'сть же гра'дђ да даси`
1344
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широтђ Wе~, а^ долготђ Wк~е, ја%коже приносъ ст~ыX,
всемђ` домђ і^и^л~евђ да бђдетъ и^ старњ'ишинњ
эT того'же (-)8 въ прино'сы ст~ых#, въ прича'стїе
градђ преD лицемъ прино'съ ст~ыхъ, и^ преD лицемъ прича'стїя гра'дђ е^же къ мо'рю, и^ (эTтђдђ)9 е^же на востокъ. (-)10 долгота (же) ја%ко е^ді'на ча'сть эT предњлъ и^же къ мо'рю, (-)11 долгота' (же) къ предњ'ломъ и^же на восто'къ.
земля` (-)12 бђдетъ е^мђ въ прича'стїе въ і^и^л~и.
и^ да не наси'лятъ ктомђ` старњ'ишины і^и^л~евы
лю'демъ моиM, и^ землю да причастятъ до'мъ
і^и^л~евъ по племенемъ и^хъ” Се^ гл~етъ г~ь, довлњи
ва'мъ старњ'ишины і^и^л~евы. непра'вдђ и^ трђдъ
эTврьѕите, (-)13 сђдъ (же) и^ правдђ сътвори'те.
[і^]14 и^змњни'те наси'лїе эT людїи (-)14, гл~етъ
г~ь. мњры пра'веDны, и^ превњ'сня пра'веDны, и^ хини'ћъ пра'веденъ да е^сть ва'мъ. мњрныи (-)16 хини'ћъ е^ді'нъ ра'венъ да е^сть [ва'мъ]17 ја%ко възима'ти десяти'нђ гомо'ра хини'ћъ, и^ десяти'на
гомо'ра [е^фи]18, проти'вђ гомо'рђ да е^сть ра'венъ.
(-)19 *мњры (же) двадесяти ѓ%воли, [пятьдеся'ть же си'кль]20 да е^сть мна` ва'мъ. (-)21 с^е (же)
прино'съ е^же эTлђчи'те (эT)22 мњръ эT гомо'ра
пшени'ца. (шестђюy ча'сть е^фи эT ко'ра ѓ^би'лїя),
и^ шестђю ча'сть е^фи эT ко'ра ја^ч#мене. за'повњдь
же масленая, котљ'лђ ма'сла, по десяти котљ'лъ (ма'сла). ја^ко де'сять котљ'лъ гомо'ръ
сђть. и^ ѓ^в#ча` [е^ді'но]23 эT десяти ѓ%венъ ё^ча'стїе, эT всњхъ эTчествъ і^и^л~евъ, на требђ и^ на
всесъж#женїе, и^ на сп~сеное, ѓ^цы'стити ѓ^ ваs,
гл~етъ г~ь [б~ъ]24. (-)25 вс^и (же) лю'дїе [земля`]26
да дадятъ сїи прино'сы старњ'ишинњ і^и^л~евђ.
и^ старњ'ишиною да быва'ют# всесъж#женїя, и^
требы, и^ възлїа'нїя бђдђтъ въ празDники, и^ в
нача'ла мsць, и^ в сђбо'ты и^ въ вся` празнDики
до'мђ і^и^л~ева. [та'кожде]27 да сътво'рятъ за
грњхи (-)28 требђ, и^ всесъж#женїя, и^ сп~сеное ја^ко
ѓ^чища'ти [въ днешнїи дн~ь]29 за до'мъ і^и^л~евъ”
Се^ гл~етъ г~ь [б~ъ]30, въ прьвыи мsцъ въ е^ді'нъ
(дн~ь мsца” да пои^мете те'лецъ эT говяD беZ порока. ѓ^цыстити ст~ое. и^ да во'змеT жрецъ эT
кро'ви ѓ^цыщенїя, и^ да возлїетъ на пра'гы хра'ма, и^ на четыре ё%глы [хра'ма ст~го]31, и^ на
требниk, и^ на пра'ги двора ё%трьняго. (-)32 си'це
да [сътво'ритъ]33 (въ сеDмыи дн~ь того'же мsца
эT кое^гождо не вњ'дђща, и^ блђ'домъ ѓ^болга'на, и^
ѓ^цыстите хра'мъ)” Въ (-)34 прьвыи мsцъ (-)35
четвеrтаго на'десяте (дн~е) мsца, да бђдетъ
ва'мъ па'сха праздникъ. сеDмь дн~ъ да [ја^сте ѓ^прњсноки]36. и^ сътворитъ старњ'ишина въ то'и
дн~ь, за ся`, и^ за до'мъ, и^ за вся лю'ди земля,
те'лецъ [эT говяD]37 за грњхъ. (-)38 сеDм# (же) дн~ь
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му ізраїльському домові. 7 І старшині буде з того ж в жертви святих,
як частка міста перед лицем жертов
святих і перед лицем частки міста,
що до моря (=заходу), і звідти те,
що на схід, довжина ж – як одна
частка з околиць, що до моря (=заходу), така довжина ж до границь,
що на схід. 8 Земля буде йому як
частка в Ізраїлі. І хай ізраїльські
старшини більше не чинять насильство моєму народові. І землю хай
успадкує ізраїльський дім за їхніми
племенами. 9 Це говорить Господь:
Хай вам вистачить, ізраїльські старшини! Відкиньте несправедливість
і труд, зробіть же суд і справедливість! І відійдіть від насилля над
народом, – говорить Господь. 10
Праведні важки, і праведна міра, і
праведний хиникс хай буде у вас.
11 Одна рівна міра хиникса хай буде у вас, щоб брати. Десятина ґомора – хиникс і десятина ґомора – ефи
відносно ґомора хай буде однаковим. 12 *Міра ж – двадцять оволів.
А п’ятдесят сиклів – хай буде вам
мна. 13 Це ж жертви, які відкладете
від мір: від ґомора пшениці – шосту частину ефи від обильного кора і
шосту частину ефи від кора ячменю. 14 А припис олії: котулу олії з
десяти котул олії, бо десять котул є
ґомором. 15 І одна вівця з десяти
овець – частка з усіх ізраїльських
родів на жертву, і на всепалення, і
на спасіння, щоб надолужити за
вас, – говорить Господь Бог. 16
Ввесь же народ землі хай дасть ці
жертви ізраїльській старшині. 17 І
через володаря хай будуть цілопалення, і жертви, і поливання в празники, і на початку місяців, і в суботи, і в усі празники ізраїльського
дому. Так само хай зроблять жертву за гріхи, і всепалення, і за спасіння, щоб надолужувати в сьогоднішньому дні за ізраїльський дім.
18 Це говорить Господь Бог: В першому місяці, в першому дні місяця,
візьмете теля з волів без вади, щоб
надолужити за святе. 19 І хай священик візьме з крові надолуження і
хай вилиє на одвірки храму, і на чотири кути святого храму, і на жертовник, і на одвірки внутрішнього
двору. 20 Так хай зробить в сьомому дні того ж місяця від кожного
незнанням і блудом охопленого, і
надолужите за храм. 21 В першому
місяці, чотирнадцятого дня місяця,
хай буде вам пасха – празник. Сім
днів їстимете прісне. 22 І старшина
в тому дні принесе за себе, і за дім,
і за ввесь народ землі теля з волів
за гріх. 23 А впродовж семи днів
празника хай зробить всепалення
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Господеві: сім телят, сім баранів
без вади кожного дня, сім днів. А
за гріх – козла з кіз кожного дня. 24
І хай принесе жертву, і прісне для
теляти, і прісне для барана та іну
олії до прісних. 25 В сьомому ж
місяці, в п’ятнадцятому дні місяця,
згідно з цим, сім днів. Так як і за
гріх, так як цілопалення, і так як
манаа, і так як олію з оливок.

Глава 46
1 Це говорить Господь Бог: Брама, що у внутрішньому дворі, що
глядить до сходу, хай буде замкнена шість днів, в яких працюється.
В суботньому ж дні хай відкривається, і в дні початку місяця хай
відкривається. 2 І хай ввійде старшина по дорозі еламу зовнішньої
брами і хай стане при переддвер’ях
брами. І хай священики зроблять
його всепалення і за його спасіння.
І хай поклониться він до переддвер’я брами і хай вийде. Брама ж хай
не замикається аж до вечора. 3 І народ землі хай поклоняється при тій
брамі в суботи і в початки місяця
перед Господом. 4 І хай принесе
старшина всепалення в суботньому
дні Господеві: шість ягнят без вади,
і барана без вади, 5 і прісний манаа
баранові, і жертву ягнятам, дар його рукою, та іну олії до прісного. 6
І в дні початку місяця хай буде теля
без вади зі стада, і шість ягнят, і баран без вади. 7 І прісне теляті, прісне ж баранові, хай будуть манаа, і
ягнятам, так як спроможется його
рука, та іна олії до прісного. 8 І
коли старшина входить, хай ввійде
дорогою елама брами і хай вийде
дорогою брами. 9 І коли входить
народ перед Господом в празники,
хто входить дорогою брами, що до
півночі, поклонитися, і хай вийде
дорогою брами, що до півдня. І хто
входить дорогою брами, що до півдня, хай вийде дорогою брами, що
до півночі. Хай не повертається до
брами, якою ввійшов, але хай вийде напроти неї. 10 Коли ж старшина ввійде з входячими, серед них, і
вийде з виходячими. 11 І в празники, і в збори хай буде манаа – прісне теляті, і прісне баранові. І ягнятам буде посвячений обіт, так як
лиш спроможеться його рука, та іна
олії до прісного. 12 Якщо ж зробить старшина визнавання – цілопалення спасіння Господеві, хай
собі відкриє браму, що глядить до
сходу і хай зробить своє цілопалення і за своє спасіння, так як є звичай чинити в суботній день. І хай
вийде і замкне двері після того, як
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праздника да сътво'ритъ всесъж#женїя гв~и сеDм#
те'лець, (-)39 сеDм# (же) ѓ%венъ непоро'ченъ по вся дн~и
сеDмь дн~ъ. а^ за грњх# ко'злищъ эT ко'зъ вся` дн~и” и^
требы и^ ѓ^прњсноки тел#цђ, и^ ѓ^прњсноки ѓ%внђ
да (сътвориT)40. и^ ма'сла и%нъ ѓ^прњснокоM” (-)41 В
сеDмыи (же) мsцъ в# пяты'инадесяте (дн~ь) мsца,
[-]42 по томђ же сеDмь дн~ъ, ја%коy (и^) за грXњ ја%коже всесоQженїа и^ ја%ко (-)43 мана'а и^ ја%коy ма'сло древя'ное”

Глvа, м~ѕ”
е гл~етъ г~ь [б~ъ]1, вра'та ја%же въ дворњ`
ё%трьнњмъ зря'щая на восто'къ, да бђдTђ затворе'на на' шесть дн~їи дњ'ланыхъ”
въ дн~ь же сђбо'тныи да ся ѓ^творя'ютъ, и^ въ дн~ь нача'ла мsца да ся ѓ^творя'ютъ. и^ да внїидетъ старњ'ишина по пђти`
е^лам#ма враT внњшнихъ, и^ да ста'неT преD дверїемъ вра'тнымъ. и^ да сътворятъ жерцы всесъж#женїя е^го, и^ сп~се'ное е^го. и^ да ся покло'нитъ ё^ преDдверїя вра'тнаго, и^ да и^зы'идетъ.
(-)2 вра'та (же) да ся не заключаT до' вечера и^ да
ся покланя'ютъ лю'дїе земля` ё^ (-)3 вратъ
тњхъ в сђбо'ты, и^ в нача'ла мњсячная преD
гм~ь. и^ всесъж#женїя да принесетъ старњ'ишина
(въ дн~ь сђботныи гв~и)4, ше'сть а%гнець непороченъ, и^ ѓ'венъ непоро'ченъ. и^ мана'я ѓ^прњсноки
ѓ%внђ, и^ а'гньцемъ требђ да'нїе рђкою е^^го. и^
ма'сла и%нъ ѓ^прњснокоM” И$ въ дн~ь нача'ла мsць
телецъ [съ ста'да]5 непорочеn, и^ шесть а%гне'цъ, и^
ѓ%венъ непороченъ да бђдTђ. и^ ѓ^прњсноцы телцю,
(-)6 ѓ^прњсноцы (же) ѓ%внђ (-)7 да бђдђтъ мана'а. и^ а'гньцемъ ја%коже пости'гнеT рђка` е^го. и^
ма'сла и%нъ ѓ^прњ'снокоM” И$ е^гда` въхо'диT старњишина, по пђти е^лам#ма вратнаh да внидеT, и^ по
пђти вратномђ да и^зыидеT” И$ е^гда` въходяT
лю'дїе [-]8 преD г~а въ праздники. въходя'щїи по
пђти` вратъ ја%же на сњ'веръ, поклоняTся, да и^схо'дятъ по пђти вратъ ја^же на ю'гъ. і^ и^же
въходя'тъ по пђти вратъ ја%же на ю'гъ, да
и^зыидетъ по пђти вра'т# ја^же на сњверъ. да
ся не ѓ^браща'ютъ въ вра'та и%миже е^сть
вшелъ, н^о пря'мо е'й да и^зы'идет#. (-)9 старњ'ишина же средњ и^хъ, е^гда` съ входя'щими внидетъ (-)10, и^ съ и^сходя'щими и^зы'идетъ. и^ въ
пра'здники и^ въ сон#мы да бђдетъ мана'я
ѓ^прњсноцы те'лцђ, и^ ѓ^прњсноцы ѓ%внђ. и^ а'гньцемъ (бђдетъ ѓ^бњтъ посщ~еn), ја%коже а^ще пости'гнетъ рђка е^го. и^ масла и^нъ ѓ^прњснокомъ”
А$ще л^и сътворитъ старњ'ишина и^сповњда'нїе
всесож#женїе, сп~сенное гв~и. да ѓ^твориT себњ вра'та
зря'щая на восто'къ, и^ да сътво'ритъ всесож#женїе свое, и^ сп~се'нное свое. ја^коже е^сть ѓ^бы'чаи
1346
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твори'ти въ дн~ь сђбо'тныи” и^ да и^^зыидетъ,
и^ затво'рит# двери по и^схожDенїи е^го. (-)11 а%гнец#
(же) непорочеn лњтошнїи, да сътворяетъ всесож#женїе вс^я дн~и гв~и. заё%тра да е& сътворитъ” и^ мана'я да сътвориT е^мђ заё%тра, [заё%тра]12 ше'стђю ча'сть мњры. и^ ма'сла третїю ча'сть и^нъ, ја^коже смњси'ти крђпы. мана'я гв~и за'повњдь вњ'чнђю прsно. да сътворите` а%гнецъ и^ мана'я и^ ма'сло древя'но, да сътворите` заё%трA всесъж#женїе прsно” Се^ гл~етъ
г~ь [б~ъ]13, а^ще да'сть старњ'ишина да'ни е^ді'номђ
эT сн~овъ своиX, эT прича'стїя свое^го, (-)14 сн~омъ
е^го да бђ'детъ ча'сть (и^хъ т^а)15” а^ще л^и дасть
да'ни е^ді'номђ эTT рабъ свои^хъ, да бђ'детъ е^мђ
до лњта ѓ^ста'внаго, да возда'сть па'ки старњ'ишинњ. ра'звњ прича'стїя сн~овъ е^го тњмъ да
бђдетъ. да не воземлетъ старњ'ишина эT прича'стїя люDска, ја%%коже наси'лити и^м# (эT ча'сти
и^хъ). эT прича'стїя свое^го да прича'стиT сн~ы
своя`. ја%коже да ся не расы'плют# лю'дїе мои` ко'ждо
эT прича'стїя свое^го” И$ въведе мя во вхоD
вра'тныи ја%же на ю'гъ, (-)16 въ преграD ст~ыхъ
жрецъ ја%же зритъ на сњвеr. и^ с^е тђ мњсто
эTлђчено. и^ рече къ мнњ, с^е мњсто е^сть и^дњже
ва'ряT [-]17 жерцы е^же за невњдњнїе, и^ е^же за
грњхи (-)18 т^ђ. да пекђт# мана'я прsно, ја%коже
не и^зноси'ти во дворъ внњшнїи ѓ^сщ~ати лю'ди”
І$ и^зведе м^я въ двоr внњшнїи, и^ ѓ^бведе м^я
на четы'ри части двора. и^ с^е дво'ръ на ё'глы
дво'рныи преградъ на ё%глы дворъ. на четырехъ
ё%глњхъ дво'ра дворецъ ма'лъ, въ долготђ лактъ
м~, (а^) широта лак#тъ л~” мњра е^ді'на въ четырехъ.
и^ ѓ'крsтъ и^хъ прегра'ды ѓ%крsтъ четырь. и^
сока'лцы поD преградами бы'вша [-]19. и^ рече къ
мнњ, сїи хра'ми съкальчнїи, т^ђ да ва'ряT слђжа'щеи храмђ заколе'нїя люDска”

Глvа, м~з”
въведе м^я къ преDдве'рїю хра'ма. и^ се
вода` и^схожDаше ниже непокрове'н#наго хра'ма на въсто'къ. ја%ко лице хра'мђ зря'ше
на въсто'къ. і^ и^схожда'ше вода` эT ё%гла
деснаго эT ю%га къ тре'бникђ” І$ и^зведе м^я по
пђти вра'тномђ ја%же на сњ'веръ. и^ ѓ^бведе м^я
пђтемъ [вра'тнымъ]1 внњё%дњ къ вра'томъ
дво'рнымъ, ја%же зря'тъ на въсто'къ. и^ се вода`
и^схожда'ше эT ё%гла десна'го. ја^коже и^схо'дъ
мђ'жескъ проти'вђ, и^ мњ'ра в рђцњ е^го. и^ размњри ты'сящђ мњрою, и^ (приведе м^я)2 чресъ
во'дђ [да'же до гле'знъ]3. и^ (па'ки) и^змњри ты'сящђ, и^ преведе м^я чресъ во'дђ (и^ възы'иде
вода`) по пояса. (-)4 и^ размњри тысящђ (по1347
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він вийде. 13 Однолітнє ж ягня без
плями хай принесе в цілопалення
кожного дня Господеві. Вранці хай
його принесе. 14 І хай принесе йому
манаа вранці, вранці – шосту частину
міри і третю частину іна олії, щоб
замісити крупи. Манаа Господеві –
заповідь вічна назавжди. 15 Зробите
ягня, і манаа, і олію з оливок. Всепалення робитимете вранці завжди.
16 Це говорить Господь Бог: Якщо
старшина дасть дар одному зі своїх
синів, зі свого насліддя його синам,
хай те буде їхньою часткою. 17 Якщо
ж дасть дар одному зі своїх рабів, хай
йому буде до року відпущення, і
знову віддасть старшині. За винятком
насліддя його синів, воно хай їм
буде. 18 Хай старшина не візьме з
насліддя народу, щоб їм силою взяти
з їхньої частки. Зі свого насліддя хай
дасть насліддя своїм синам, щоб мій
народ не розсіявся, кожний від свого
насліддя. 19 І він мене ввів до входу
брами, що на південь, до перегородки святих священиків, яка глядить до
півночі. І ось там відлучене місце. 20
І він сказав до мене: Це є місце, де
священики там варять те, що за
незнання і що за гріхи. Хай завжди
спечуть манаа так, щоб не виносити
до зовнішнього двору, щоб освятити
народ. 21 І він мене вивів до зовнішнього двору і обвів мене по чотирьох
частинах двору. І ось двір на куті,
дворова перегорода. На куті двір, 22
на чотирьох кутах двору малий дворик: в довжину – 40 ліктів, а ширина
– 30-ть ліктів. Одна міра в чотирьох.
23 І довкруги них перегородки, довкруги чотирьох, і були кухні під перегородками. 24 І він сказав до мене:
Це кухарські покої. Там хай варять
жертви народу ті, що служать храмові.

Глава 47
1 І він мене ввів до переддверей
храму. І ось вода виходила з-під непокритого храму на схід, бо лице
храму гляділо на схід, і виходила вода з правого кута, з півдня, до жертовника. 2 І він мене вивів дорогою
брами, що до півночі, і обвів мене
дорогою брами зовні до брами двору,
яка глядить на схід. І ось вода виходила з правого кута, 3 так як вихід
людини напроти. І міра в його руці, і
він мірою вимірив тисячу. і привів
мене крізь воду аж до п’ят. 4 І він
знову виміряв тисячу і перевів мене
через воду, і вода піднялася аж до
пояса. І він розміряв тисячу в потоці,
5 і я не міг перейти, бо вода кипіла як
шум потоку, якого не перейдуть. 6 І

47,6

мой1. 48

він сказав до мене: Чи ти побачив,
людський сину? І він мене повів і
повернув мене на беріг ріки. 7
Коли я повернувся – і ось на березі
ріки дуже багато дубів по обох
боках. 8 І він сказав до мене: Ця вода, що тече до Галилеї, на схід, виходить до Аравії і йде до моря, до
води лиману, і лікує води. 9 І буде,
що всяка душа животних, що живуть, всі, до кого прийде та ріка,
будуть живими. І там буде дуже
багато риби, бо туди дуже іде ця
вода і оздоровляє. І живим буде
все, куди лиш прийде ріка. І будуть
живими. 10 І там стоятимуть рибалки від Інґадди аж до Інґаліїм,
буде сушення сітей, від себе буде. І
її риби, як риби великого моря,
дуже велике множество. 11 І в її
виході, і в її повороті, і в її піднесенні її мілина не виздоровіє, віддасться в сіль. 12 І при ріці підніметься на її березі по обох боках
всяке їстивне дерево. Воно не постаріється при ній ані в ньому не
забракне його овочу. Кожного місяця принесе первісток плоду, тому
що ця їхня вода виходить зі святого. І їхній плід буде в їжу, і його
листя – на здоров’я. 13 Це говорить
Господь Бог: Ці околиці дасьте в
насліддя землі дванадцятьом племенам ізраїльських синів – додаток
до насліддя. 14 Хай кожний одержить насліддя, так як і його брат з
землі, *на яку ж Я підняв мою руку,
щоб дати їхнім батькам. І їхня земля випаде вам в насліддя. 15 Це ж
околиці землі на півночі, від великого моря, що сходить і обходить вхід, – Імательдам, Моав, Полювання Ефрімове, 16 Іліям – серед
околиць Дамаску, і серед Імата –
Авнань Авнановий, завжди вище
від авринитидських околиць. 17 Це
околиці від моря: від Енанового
двору – околиці дамаскові і ті, що
на північ, і околиця Еммамова, і
північна околиця, 18 і та, що на
сході, між авринитидською, і між
Дамаском, і між ґалаадтською, і
між ізраїльською землею. Йордан
ділить до моря, що на фінікійському сході, так як і на сході. 19 І те,
що на півдні і на сході, від півдня
до Финикона, аж до води МаріотІдим. Продовжуй цю околицю до
великого моря, півдня і сходу. 20
Там частина великого моря хай
розділяє, аж і до напроти входу
Імата. 21 І розділите їм землю, ізраїльським племенам. 22 Поділіть її
жеребом собі і приходькам, що живуть серед вас, які серед вас породили синів. І будуть вам як тубільці в ізраїльських синах. З вами
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то'къ), и^ не могоX преи^ти. ја%ко кипя'ше вода`
а^ки шђмъ пото'чныи е^гоже не пре'идђтъ” И$ рече
къ мнњ, а^ще е^си ви'дњлъ сн~е чл~чь. и^ веде м^я,
(и^ ѓ^брати м^я) на брегъ рњчныи. въ ѓ^браще'нїи
мое^мъ, и^ се на' брезњ рњ'чнемъ дђ'бїе мно'го ѕњло ѓ%ба полы” И$ рече къ мнњ, вода с^и текђщїя
въ галиле'ю на въсто'къ, (-)5 и^схожда'ше къ а^равїи, и^ грядя'ше до мо'ря къ водњ и^схоDнњи, і^
и^сцњлитъ во'ды” И$ бђ'детъ вс^я дш~а живо'тъ
живо'тныX, на вс^я на няже на'идетъ (т^а) (-)6
рњка, жи'ви бђ'дђтъ. и^ бђ'дђтъ ры'бы мно'ги
т^ђ ѕњло, ја%ко прїидетъ та'мо (ѕњло) вода с^и, і^
и^сцњлитъ. и^ жи'въ бђ'детъ на негоже а^ще
прїидетъ рњка, и^ бђдTђ жи'ви. (-)7 и^ ста'нђт#
т^ђ ры'бари, эT [и^н#гад#ди]8 до (и^н#галњи^мъ)9.
сђши'ло мре'жамъ бђдеT. ѓ^ себњ бђдетъ. и^
ры'бы е^я`, ја%ко ры'бы мо'ря вели'каго мно'жество
мно'го ѕњло” И$ въ и^^злазъ е^го, и^ въ ѓ^браще'нїи
е^го, и^ въ превознесе'нїи е^го. [мњлина е^го]10 не и^сцњлится, в# соль ся в#да'сть” И$ к рњцњ възы'идђтъ, на' брезњ е^я` ѓ%ба по'лы в(с)е дре'во ја^до'мое. не ѓ^бет#ша'етъ ё^ нея, ни ѓ^скђдњ'етъ
[ё^ нея]11 плоD [е^я]12. на ко'ждыи мsцъ принесеT
прьвое эT плода. и^м#же во'ды и^хъ сїя эTT ст~ыхъ
и^схо'дятъ. и^ бђдетъ плоD и^хъ въ снњдь, и^
ли'ствїе е^го въ здра'вїе” Се^ гл~етъ г~ь [б~ъ]13, сїа
предњлы да причастите зе'мльныа двњма на'десят#ма племен#ма сн~овъ і^и^л~евъ. приложе'нїе прича'стїю. да прича'стится ко'ждо ја%коже и^ браT
е^го, *на ню' же въз#двигоX рђ'кђ мою ја%коже да'ти
эTц~мъ и^хъ. и^ паде'тъ земля` (и^хъ)14 (въ
причастїе ва'м#)15” (-)16 Се (же) предњ'ли земля`.
на сњ'вер#, эT мо'ря вели'каго, сходя'щаго и^ ѓ^бходя'щаго вхо'дъ, [и^маџельдамъ]17, [моа'въ, лови'твы]18 [е^фрњмовы]19, и^лїа'мъ, средњ предњла дама'скова, и^ средњ (маџи а^љ'нань а^љ=наня)20. (при'сно)21
свы'ше предњ'лъ (а^љ=ринити'дьскь)22” Сїи предњ'ли
эT мо'ря эT двора е^на'нова предњ'ли дама'скови, и^
е'же к## сњверђ, [и^ предњ'лъ е^м#ма'мовъ, и^ предњ'лъ
сњ'вер#скъ]23. и^ е'же на въсто'ки межDђ (а^љ'ринитиDскою)24, и^ междђ дама'скоM, и^ междђ галаа^диTскою, и^ междђ землею і^и^л~евою. і^ѓ^рда'нъ дњ'литъ к мо'рю е^же на въсто'ки фини'чески. (а^ки
и^)25 на въсто'ки. и^ е'же на ю%гъ, и^ на въсто'ченъ. эTT (ю%га)26 до финикона до воды` [марїѓ'џъ]27,
(и^ дљM)28. продол#жи къ мо'рю вели'комђ. сїю
странђ ю%гъ, и^ въсто'ченъ. т^ђ странђ мо'ря
вели'каго, да предњля'етъ да'же и^ пря'мо въхо'дђ и^ма'џъ (-)29” И$ да раздњли'те зе'млю [-]30
и^мъ, племенем# і^и^л~евомъ. разложи'те ю& жре'бїеM,
ва'мъ, и^ прихо'домъ ѓ^бита'вшимъ средњ ваs,
и^же сђть роди'ли сн~ы средњ ваs. и^ бђдђтъ ваM
1348
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ја%ко т^озе'мльцы сн~омъ і^и^л~евомъ, с ва'ми да ја^дя'тъ въ прича'стїи средњ племе'нъ і^и~лев#. и^
бђдђтъ въ пле'мени прихоDстњ въ прихо'дњхъ с
ни'ми т^ђ да да'сте прича'стїе [-]31, гл~етъ г~ь б~ъ”

Глvа, м~и”
1

(и же) и^мена` племе'нъ эT нача'ла е^же къ
сњверђ по странњ` схожде'нїя предњля'ющаh къ вхо'дђ [сима'џова]2 двора`, (преDвра'тїе)3 предњлъ дама'сковъ къ сњверђ по
странњ` [сима'џова]4 двора`” И$ да бђдетъ и^мъ
е^же на восто'ки, да'же и^ до мо'ря, данъмїиска
е^ді'на. и^ эT предњлъ дан#товъ къ восто'ком#,
да'же и^ до моря, а^сљ=рьмїиска е^ді'на. та'же и^ эT
предњлъ а^сљ=рь и^же къ восто'комъ, даy и^ до
моря, неџали'мля е^ді'на” (-)5 эT предњл# (же) неџали'мль эT страны` восточны, даже до страны`
моря, манасїи е^ді'на. (-)6 эT предњ'л (же) манасі'инъ и^же на восто'ки, даже (і^) и^же к# мо'рю, е^фрњмђ е^дїна. (-)7 эT предњл (же) е^фре'мль и^же на
восто'къ, даже и^ до мо'ря, рђви'мђ е^ді'на. (-)8 эT
предњл# (же) рђви'мль и^же на восто'ки, даже и^же
до мо'ря, і^ё'дина е^ді'на. а^ эT предњлъ і^ё'динъ,
и^же къ восто'комъ, даже и^ до мо'ря, да ста'нетъ нача'ло нарече'ннђю. двђдесятђ и^ пяти
тысuђ широта` и^ длъгота`, ја%коже е^ді'на чаs къ
востокомъ, и^ ја%же к# морю. и^ да бђдетъ ст~ое
средњ и^хъ. прино'сыy нарекђтъ гв~и, въ длъготђ`
двђдесятђ и^ пять тысящь, (толи'ко же и^ в
широтђ`)9. с^е да бђдетъ приносъ ст~ыхъ жръце'мъ. и^же къ сњверђ в (долготђ`) дв^адесять и^
пять тысяu, и^ къ морю в широтђ` (девять)10
тысящь. (и^ къ восто'кђ і~), и^ на ю'гъ в# долготђ` двадесять и^ пять тысящъ. и^ да бђ'детъ (наро'къ)11 ст~ых# средњ е^го, жръцемъ сщ~енымъ сн~омъ (садо'ковоM)12, стрегђщимъ страж#бы
хра'ма, и^^же не прельсти'шася въ прельще'нїе сн~оv
і^и^л~евъ, ја%коже ся прельсти'ша левљ=те. (-)13
тњмъ зача'токъ да'емыи, эT зача'токъ земля`
ст~ое ст~ыхъ эT предњ'лъ левљ=т#скь. левљ=том#
ближняа предњ'лъ жре'ческь, двђдеся'тђ и^ пяти ты'сящь в# долготђ, а^ в широтђ десяти
тысящь. вся долгота двђдеся'тђ и^ пяти
ты'сяu, а^ широта десяти ты'сящь. да ся не
прода'сть эT него, ни замњниT, ни да ся ё'ймеT
прьвое жи'то земля`, ја%ко ст~о е^сть гв~и. пя'ть
же ты'сяu и^збы'точныхъ эT широты къ двњмадесятма и^ пя'ть ты'сящь, прDегражде'нїе
гра'дђ, да бђ'детъ гра'дђ на вселе'нїе и^ межда
е^го. и^ да бђдетъ гра'дъ средњ е^го” (-)14 се (же)
мњры е^го. эT сњвера, четырь тысящь и^ пятьсотъ. (-)15 эT ю'га, четырь тысящь и^ пять1349

хай їдять в наслідді серед ізраїльських племен. 23 І будуть в
племені приходьків, з ними між
приходьками. Там дасьте насліддя,
– говорить Господь Бог.

Глава 48
1 Це ж імена племен. Спочатку –
що до півночі, на частки, що сходить, що розділяє до входу Симатового двору, переддвер’я дамаскових околиць до півночі за стороною
Симатового двора. І хай сході, і аж
до моря, – Данмійська одна. 2 І від
околиць дантових на схід і аж до
моря – Асирмійська одна. 3 Також і
від околиць Асира, що на сході, аж
і до моря – Нефталимова одна. 4 А
від Нефталимових околиць, від
східної околиці аж до околиці моря
– Манасії одна. 5 А від Манасіїних
околиць, що на сході, і аж до до
моря – Ефрімові одна. 6 Від границь же Ефремових, що на схід, і
аж до моря – Рувимові одна. 7 А
від Рувимових околиць, що на схід,
і аж до моря – Юді одна. 8 А від
юдиних околиць, що на схід, і аж
до моря – хай буде початок відділеного. Двадцять і п’ять тисяч – ширина і довжина. Так як одна частка
до сходу, і та до моря. І хай буде
святе серед них. 9 Відділять Господеві жертви: двадцять і п’ять тисяч
– в довжину, стільки ж і в ширину.
10 Це хай буде жертва святих священиків, яка на північ: в довжину –
двадцять і п’ять тисяч, і до моря, в
ширину, – дев’ять тисяч, і до сходу
– 10000, і на південь, в довжину, –
двадцять і п’ять тисяч. І хай буде
відділене серед нього святим, 11
жерцям, священним Садоковим синам, що стережуть сторожі храму,
які не були обмануті в обмані ізраїльських синів, так як були обмануті левіти. 12 Їм даються первістки з
первістів землі – святе святих від
левітських околиць. 13 Левітам
близько до священичих околиць:
двадцять і п’ять тисяч – в довжину,
а в ширину – десять тисяч. Вся довжина – двадцять і п’ять тисяч, а
ширина – десять тисяч. 14 Хай з
нього не продається ані не міняється, ані не забереться перше жито
землі, бо воно святим є Господеві.
15 А позосталих п’ять тисяч в ширину, до двадцять і п’ять тисяч, –
передмур’я міста. Хай буде містові
на поселення і його розділення. І
хай серед нього буде місто. 16 Це ж
його розміри: від півночі – чотири
тисячі і п’ятсот, від півдня – чотири тисячі і п’ятьсот, і від сходу –
чотири тисячі і п’ятсот, і від моря
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(=заходу) – чотири тисячі і п’ятсот.
17 І хай буде відділене містові; до
півночі – двісті і п’ятдесят, і до
півдня – двісті і п’ятдесят, і до
сходу – двісті і п’ятдесят, і до моря
(=заходу) – двісті і п’ятдесят. 18
Останок же довжини, що близько
первістків святих: десять тисяч – до
сходу, десять же – до моря (=заходу), і будуть первістки святого. І
хай будуть їхні плоди на хліби тим,
що працюють в місті. 19 Ті, що
працюють в місті, хай будуть з усіх
ізраїльських племен. 20 Ввесь первісток – двадцять і п’ять тисяч на
двадцять і п’ять тисяч – на чотири
частки. Назвете його первістком
святого від частки міста. 21 А позостале з цього і з того – старшині з
первістків святого. А на частки
міста: з попередніх двадцять і п’ять
тисяч – довжина до околиць, що до
моря (=заходу), і на схід з попередніх двадцять і п’ять тисяч – до
околиць, що до моря (=заходу),
близько до часток старшини. І хай
буде первісток святих і освячення
храму серед нього. 22 Від левітського насліддя і від насліддя міста
всередині – хай буде володаря; серед юдиних околиць і серед веніяминових околиць – хай буде володаря. 23 А позостале, що на схід,
аж що до моря, – племен, Веніяминові одна. 24 А від Веніяминових околиць, що на схід, аж до
околиці, що до моря, – Симеонові
одна. 25 Від Симеонових околиць,
від околиці, що на схід, аж що до
моря, – Ісахарові одна. 26 А від
Ісахарових околиць, що до сходу,
аж до моря, – Завулонові одна. 27
Від околиць Завулонових, від сходу сонця аж до околиці моря, – Ґадові одна. 28 Від околиць Ґадових,
аж до сходу, – до Ливану. І хай його околиці будуть від півдня і маримотської води – насліддя аж до
великого моря. 29 Це земля, яку
кинете в жеребі ізраїльським племенам, і ці їхні поділи, – говорить
Господь Бог. 30 А ось міські вихо
ди до півночі – чотири тисячі і
п’ятсот мірою. 31 Брами ж міста –
за іменами ізраїльських племен.
Три брами на півночі: одна брама –
Рувима, одна брама – Юди, і одна –
Левіїна брама. 32 І до сходу –
чотири тисячі і п’ятсот. І три брами: одна брама – Йосифова, одна ж
брама – Веніяминова і одна брама –
Данова. 33 І що до півдня – чотири
тисячі і п’ятсот мірою. І три брами:
одна брама – Симеонові, одна ж
брама – Ісахарові і одна брама –
Завулонові. 34 І що до моря (=заходу) – чотири тисячі і п’ятсот
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со'т#. и^ эT восто'къ, четы'рь тысящь и^ пятьсот#. и^ эTT мо'ря, четырь ты'сящь и^ пятьсо'тъ. и^ да бђдетъ межда гра'дђ. к# сњверђ дв^ђ
ст^ђ и^ пятидесятъ, и^ къ ю'гђ дв^ђ ст^ђ и^
пятидесяT, и^ на востокъ дв^ђ стђ и^ пятидесятъ, и^ к# мо'рю дв^ђ ст^ђ и^ пятидесятъ”
(-)16 И$збы'токъ (же) длъготы` дръжа'ися начаl
ст~ыхъ. десять ты'сђщь къ восто'комъ, (-)17
десять (-)18 (же) къ мо'рю, да бђдђтъ приноси
ст~аго. и^ да бђдђтъ жи'та ея` хлњби дњлаю^щимъ граD. дњлающеи же гра'дъ, да и^ дњлаютъ (-)19 эT всњхъ племе'нъ і^и^л~евъ. весь нача'токъ двадесяти и^ пяти ты'сящ#, пя'тїю и^
двњма десят#ма ты'сящь на ты'ре ча'сти, да
наречете` е^го нача'токъ ст~аго, эT прича'стїя
граDнаго. а^ и^збы'токъ старњ'ишинњ, эT того и^
эT ѓ'ного, эT прино'съ ст~аго. (-)20 въ прича'стїе
же гра'дђ съ прежда пяти` и^ двђдесятђ ты'сящь длъгота` до предњлъ и^же к# (мо'рю, и^ къ
востокомъ)21 съ прежда пяти и^ двђдесяти
ты'сящъ до предњлъ и^же к мо'рю, держа'ся ча'стїи старњ'ишины. и^ да бђ'детъ приноs ст~ыхъ,
и^ ѓ^сщ~енїе храма средњ е^го. (-)22 эT прича'стїя
левљ=т#ска, и^ эT прича'стїа граDнаго, средњ старњ'ишин#ско да бђ'детъ. средњ предњ'лъ і^ё'динъ,
и^ средњ предњ'лъ венїами'нь, старњ'ишин#ско да
бђ'детъ” А$ и^збытоqное племе'нъ е^же къ восто'комъ, да'же и^же къ мо'рю, венїами'нђ е^ді'на. (-)23
эT предњ'лъ (же) венїами'нь, и^же на восто'ки,
да'же до страны и^же к мо'рю, симеѓ'нђ е^ді'на. (-)24 эT
предњ'лъ (же) симеѓ'нь, эT страны и^же на въсто'къ, да'же и^же к мо'рю, и^саха'рђ е^ді'на. а^ эT
предњ'лъ и^саха'ровъ, и^же къ восто'комъ, да'же
и^же к мо'рю, заё^ло'нђ е^ді'на. (-)25 эT предњ'лъ (же)
заё^ло'нь, эT въсто'ка слн~чнаго, да'же до страны
мо'ря, гаDдђ е^ді'на. (-)26 эT предњ'лъ (же) гаDдовъ,
да'же и^же къ (восто'чню до лива'на)27. и^ да бђ'дђтъ предњ'ли е^го эT (ю%га)28, и^ воды маримоџ#каDскаго, прича'стїя до мо'ря вели'каго. т^а земля` ю%же вло'жите въ жре'бїи племенемъ і^и^л~евомъ, и^ с^е раздњ'ли иX, гл~етъ г~ь [б~ъ]29” Се же
и^звоd грDанїи. к# сњверђ, четы'рь ты'сящь, и^ пять
со'тъ мњ'рою. (-)30 вра'та (же) гра'дђ, по и^мени
племе'нъ і^и^л~евъ. вра'та троя на сњ'веръ. вра'та
рђви'мля е^ді'на, (-)31 вра'та (же) і^ё'дина е^ді'на, и^
вра'та левљ=и^на е^ді'на. и^ на въстоk четы'рь ты'сящь, и^ пя'ть со'тъ. и^ вра'та троя. вра'та
е^ді'на і^ѓ'сифова, (-)32 вра'та же е^ді'на венїами'ня, и^
вра'та да'нова е^ді'на. и^ ја%же въ ю%гђ четы'рь ты'сящь, и^ пять со'тъ мњрою. и^ вра'та троя.
вра'та е^ді'на симеѓ'нђ, (-)33 вра'та (же) е^ді'на и^саха'рђ, и^ вра'та е^ді'на заё^ло'нђ. и^ е'же к мо'рю
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четы'рь ты'сящь, и^ пя'ть соT мњ'рою. (-)34 вра'та
(же) троя. вра'та е^ді'на гаDдови, (-)35 вра'та (же)
а^сљ==рови е^ді'на, и^ вра'та неџали'мови е^ді'на, ѓ%крsтъ
е^же ѓ^смина'десяти ты'сящь. (-)36 и^мя (же) гра'дови эT негоже дн~е бђдеT, [г~ь т^ђ]37 бђдеT и^мя е^мђ”

мірою. Брами ж три: одна брама –
Ґаддові, одна ж брама – Асирові і
одна брама – Неталимові. 35
Довкруги ж – вісімнадцять тисяч.
Ім’я ж міста, від якого дня воно
буде, Господь – там буде його ім’я.

Коне'цъ пррoкђ і^е^зекїилю,
и%мать в себњ глаv, м~и”

Кінець Книги Пророка Єзекіїла.
Має в собі глав 48.

ДАНІЇЛ - ПРОРОК
ГЛАВА 1
д~ црs к~д

[Видњнїе, в~]1”
лњто* тре'тїе црsтва і^ѓ^а^ки'мова цр~я і^ё'дина. прїиде навходоносо'ръ цр~ь вављ=лон#скь
на і^ерsлимъ, и^ вое^ва'ша нань. и^ дасть г~ь
в рђкђ е^го і^ѓ^а^ки'ма цр~я і^ё'дина, и^ эT
ча'сти сосђдъ хра'ма бж~їя. и^ принесе` я& в# землю
сенаа'ръ (-)2 б~а е^го, и^ сосђды внесе` въ хра'мъ
(и^мъ) и^мњнїя б~а свое^го” И$ рече цр~ь къ а^сфа'нђ
старњ'ишинњ ка'женикъ е^го, въвести` эT сн~овъ
плњн#ничь [сн~овъ]3 і^и^л~евъ, и^ эT племе'не цр~скка, и^
эT крњп#кихъ ю'ношь на ни'х же нњсть (-)4
поро'ка, и добры` ѓ%зрњчью, и^ смы'слены въ все'и
премђдрости, и^ вњдђщая ё^мњнїе и^ (-)5 премђдрость, і^ и'мже е^сть крњпоs в ни'хъ. ја%коже
преDстояти въ домђ цр~и. и^ наё^чи'ти я& книгаM
и^ ја%зы'кђ халде'искђ” И$ рече и^мъ цр~ь, по вся дн~и
эT трапезы цр~я, и^ эT вина` пи'тїя е^го да я&
кръмитъ лњта три`. и^ пото'мъ ста'ти преD
цр~емъ” И$ быs в нихъ эT сн~овъ і^ё'динъ данїи'лъ,
и^ а^на'нїа, [и^ а^за'рїя, и^ мисаи'лъ]6. и^ сътвори`
и^мъ (и^мена` старњ'ишина ка'женичь)7. данїи'лђ,
валтаса'ръ. а^ а^на'нїи, седраX. (а^за'рїи же, мисаX. а^
мисаи'лђ, а^веDнаго)8 И$ положи` дании^лъ на срDцы
свое^мъ, ја%коже не ѓ^скверни'тися эT тра'пезы
цр~я, и^ эT вина` пи'тїя е^го. и^ моли` старњ'ишинђ ка'женичь, ја%коже да ся не ѓ^скверниT. и^ (быs)9
данїиl въ млsть и^ в# щедроты`, преD старњ'ишиною ка'женичью. и^ рече старњ'ишина ка'женичь
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1 Видіння 2
В *третьому році царства Йоакима, Юдиного царя, прийшов Навходоносор, вавилонський цар, до Єрусалиму і воював проти нього. 2 І
Господь дав в його руку Йоакіма,
Юдиного царя, і частину посуду божого храму. І він їх приніс до землі
його бога – Сенаар і вніс посуд до
його храму, до скарбу свого бога. 3
І сказав цар до Асфана, старшини
його євнухів, ввести з синів полону, з ізраїльських синів із царського племені 4 і з сильних юнаків, на
яких же немає порока, і які гарні на
вид і розумні в усій мудрості, і що
знають знання і мудрість, і в яких є,
в них, сила, щоб стояти в домі царя, і навчити їх книг і халдейської
мови. 5 І сказав їм цар кожного дня
давати зі столу царя і з вина його
напитку, щоб той їх годував три роки. І після цього, щоб стали перед
царем. 6 І в них з синів юдиних
були Даниїл, і Ананія, і Азарія, і
Мисаїл. 7 І надав їм старшина євнухів імена: Даниїлові – Валтасар, а
Ананії – Седрах, Азарії ж – Мисах,
а Мисаїлові – Аведнаго. 8 І Даніїл
поставив на своєму серці, щоб не
занечиститися від стола царя і від
вина його напитку, і благав старшину євнухів, щоб він не занечистився. 9 І Даниїл був у милосерді і
у ласці перед старшиною євнухів.
10 І сказав старшина євнухів Даниї-

црс4. 24
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лові: Я боюся мого пана – царя, який заповів вашу їжу і ваш напиток, щоб часом він не побачив, що
ваші лиця є підупалими більше від
рабів, ваших однолітків, і засудите
мою голову перед царем. 11 І сказав Даниїл до Меласарра, якого
старшина євнухів поставив над Даниїлом, і Ананієм, і Азарієм, і Мисаїлом: 12 Випробуй твоїх рабів до
десятьох днів. І нам ти даси зі земного насіння, щоб ми їли, і питимемо воду. 13 І хай перед тобою з’являться наші види і види тих юнаків,
що їдять зі столу царя. І згідно з
тим, що побачиш, чини з твоїми рабами. 14 І він послухався їх і випробував їх до десятьох днів. 15 А
після закінчення десяти днів їхні
обличчя виявилися добрими, і ті
були сильні тілом, понад юнаків,
що їли зі столу царя. 16 І Амеласарр був тим, що відкидав їхню їжу
і вино їхнього напитку і давав їм
насіння, 17 чотирьом юнакам. І Бог
дав їм розумність і мудрість в усій
книжній мудрості. *Даниїл же був
розумний у всякому видінні і снах.
18 І сталося, що після закінчення
тих днів і сказав цар їх привести. І
старшина євнухів ввів їх перед царя Навходоносора, 19 і цар поговорив з ними. І не знайдено між усіма
подібного до Даниїла, і Ананії, і Азарії, і Мисаїла. І вони стали перед
царем. 20 І в усякому слові мудрості і вміння, які запитував в них цар,
знайшов їх вдесятеро раз кращими
від всіх заклиначів і ворожбитів,
що були в усім його царстві. 21 *І
Даниїл був до першого року царя
Кира.

Глава 2
1 Видіння 3
В другому році Навходоносорового царства побачив Навходоносор сон. І жахнувся його дух, і розповідь його сну відступила від нього. 2 І цар сказав прикликати заклиначів, і чародіїв, і чарівників, і халдеїв, щоб сповістили цареві його
сон. І вони прийшли і стали перед
царем. 3 І сказав їм цар: Я побачив
сон – і мій дух жахнувся, щоб пізнати сон. 4 І сказали халдеї сирійською мовою до царя, і промовили:
Царю, живи вічно! Ти розкажи твоїм рабам сон, і ми сповістимо тобі
його пояснення. 5 Цар же відповів і
сказав халдеям: Від мене відступило слово. Отже, якщо не сповістите
мені сон і його пояснення, будете
на вигублення, і ваші доми будуть
розграбовані. 6 Якщо ж сповістите
______
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данїи'лђ, бою'ся а'зъ господи'на мое^го цр~я заповњда'вшаго ја%дь ва'шђ, и^ питїе ва'ше. е^гда`
когда ви'дитъ лица` ва'шA ё^ны'вша, па'че ѓ'трокъ точе'нь ва'шихъ. и^ эTсђдите главђ` мою
цр~ю. И$ рече данїи'лъ къ (меласар#рђ)10, и^же приста'ви старњ'ишина ка'женичь къ данїилђ, [и^]11
а^на'нїи, [и^]12 (а^за'рїи, [и^]13 мисаи'лђ)14. и^скђси`
ѓ'троки твоя до десяти дн~ъ. и^ да ны^ даси`
эT сњмен# [зе'мльныхъ]15 да я'мы, и^ (да пїемъ
во'дђ)16. и^ да ся ја^вя'тъ преD тобо'ю ѓ%зрачи на'ша, и^ ѓ'зрачи (ја^дђщихъ ѓ^трокъ)17 эT трапе'зы
цр~я. и^ ја%коже ё'зриши сътвори` съ ѓтроки твои^ми. и^ послђша и^хъ, і^ и^скђси я& до десяти
дн~ъ. (-)18 по скон#ча'нїи же десяти дн~ъ јави'шася ѓ'зрачи и^хъ бл~ги, и^ [тїи]19 крњпи пло'тїю паче ѓ'трокъ ја^дђщихъ эT трапе'зы цр~я”
И$ быs (а^меласарръ)20 эTмеща` ја%ди и^хъ и^ вино`
пи'тїя и^хъ, и^ дая'ше и^мъ сњмена` (четыремъ
ѓ'трокомъ. и^)21 дасть и^м# б~ъ смы'слъ и^ мђдрость въ все'и кни'жнеи (-)22 премђдрости. (-)23
*данїи'л# (же) разђменъ бы'сть въ всеM видњ'нїи и^
снXњ” И$ [бы'сть]24 по скон#ча'нїи (тњхъ) дн~їи,
(и^)25 рече цр~ь привести` я&. и^ въведе я& старњ'ишина ка'женичь преD [цр~я]26 навходоносо'ра. и^ бесњдова с ними цр~ь, и^ не ѓ^брњте'ся эT всњхъ [-]27
подо'бенъ данїи'лђ, и^ а^нанїи, [и^ а^за'рїи, и^ мисаи^лђ]28. и^ ста'ша преD цр~емъ. и^ въ всем# гл~њ премђдрњмъ и^ ё^мњнїи, е^гоже вопраша` эT нихъ
цр~ь, ѓ^брњте я& десяти'жды сђгђбъ наD всњми
ба'лїами, и^ во'лх#вы сђщими въ все'мъ цртsвњ
е^го. *и^ бысть данїи'лъ до е^ді'наго лњта кљ=ра
цр~я”

Глvа, в~”
[видњ'нїе г~]1”
лњто второ'е црsтва (навходоносо'рова)2, со'нъ
ви'дњ (навходоносо'ръ)3. и^ ё^жасе'ся дђхъ е^го, и^ (сказа'нїе)4 е^го эTстђпи` эT него. и^
рече цр~ь призва'ти ба'лїя, и^ влъх#вы, и^ чародњ'ица, и^ хал#дњя, възвњсти'ти цр~ю со'нъ е^го”
И$ прїидо'ша, и^ ста'шA преD црем#. и^ рече и^мъ цр~ь,
ви'дњхъ сонъ. и^ ё^жасе'ся дђхъ мои, ја%коy разђмњти со'нъ. и^ гл~аша хал#дњи (сљ=рьскы цр~ю)5. [и^
рњша]6, цр~ю въ вњки живи`. т^ы сповњжDь со'нъ
рабоM твоиM, и^ сказа'нїе [е^го]7 съвњсти'мъ (т^и)”
эTвњща'в же цр~ь (реq) халдњ'ѓмъ, сло'во эTстђпило
е^сть эT мене`. а^ще ё^бо не совњсти'те м^и сна`, и^
сказа'нїя [е^го]8. въ пагђбђ бђ'дете, и^ домо'ве
ва'ши раз#гра'бятся. а^ще л^и со'нъ и^ сказа'нїе
[е^го]9 совњсти'те мнњ`. подаа'нїя, и^ да'ры, и^
честь мно'гђ прїимете эT мене. точїю со'нъ и^
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сказа'нїе е^го совњсти'те мнњ`” [И$]10 эTвњща'ша
второе и^ рњша [цр~ю]11. цр~ь да повњсть со'нъ
рабомъ свои^м#, и^ сказа'нїе е^го совњстимъ (е^мђ). и^ эTвњща` цр~ь, и^ реq, по и%стиннњ вњдњ
а%зъ, ја^ко вре'мя в^ы (то'чїю) проважDа'ете. ја%коже
разђмњсте ја^ко эTстђпи'ло е^сть (сло'во эT мене`)12. а^ще ё^бо сна` не совњсти'те мнњ`. [е^ді'нъ
е%сть завњтъ ва'шъ. и^]13 вњдњ ја%ко сло'во л#же
и^ расы'пано слага'ете совњща'ти предо мно'ю,
до'ндеy время минетъ. со'нъ мо'и повњди'те
мнњ`, да ё^вњ'де, (и^)14 сказа'нїе [е^го]15 совњсти'те мнњ`” эTвњща'ша же [па'ки]16 халдњи преD
цр~емъ, и^ рњша. нњсть чл~ка на земли`, и^же
[возможеT совњсти'ти сло'во (с^е) цр~ю]17. ја%ко весь
цр~ь вели'кїи, и^ кня'ѕь, (не вопрошаеT си'цево словесе`)18, [всего]19 вол#хва (-)20 халдњиска. ја%ко сло'во
е^гоже [вопраша'етъ цр~ь]21 тя'жко. и^ нњсть
дрђга'го и^же совњсти'тъ [-]22 преD цр~емъ. н^о
точїю бо'ѕи и%хже нњсть жи'тїе съ всею` пло'тїю” Тогда` цр~ь въ ја%рости и^ въ гнњвњ мно'ѕњ, рече` погђби'ти вс^я мђ'дрыя вављ=лон#ски. і^
(и^зыиде за'повњдь)23, и^ мђдрїи ё^бива'хђся.
(-)24 възыска'ша данїила, и^ дрђгъ е^^го ё^бити
(я&)” Тогда` данїилъ эTвњща совњтъ и^ ра'зђмъ
а^рїѓ'хђ а^р#химагерђ црsкђ, и^же и^зыиде ё^бити
мђдрыXX вављ=лон#скь. [и^ вопрашаше и& гл~я]25,
кня'же цр~ь, ѓ^ чесомъ и^зыиде ра'зђм# безъ срама
(и^) [с^е]26 эT лица` цр~я. совњсти' же сло'во (данїи'лђ а^рїѓхъ)27. (-)28 данїиl (же) [вниде и^]29 моли`
цр~я ја%коже врњмя да е^мђ да'сть, и^ сказа'нїе
[е^го]30 совњстиT цр~ю” И$ вниде данїи'лъ въ до'мъ
свои, и^ [совњсти сло'во а^нанїи, і^ а^зарїи, и^ миса'и^лђ дрђгомъ свои^мъ]31. и^ щедрости проша'хђ
ё^ б~а нбsнаго ѓ^ та'инњ се'и. ја^коже да не погы'бнет# данїи'лъ и^ дрђѕи е^го, съ прочими
мђдрыми вављ=лон#скы” Тогда` данїи'лђ во снњ
но'щїю та'ина эTкры'ся. и^ блsви [данїи'лъ б~а
нбsнаго]32, и^ рече. *бђ'ди и^мя [г~а]33 б~а блsвено
эT вњка и^ до вњка. ја^ко премђдрость, и^
[смышле'нїе, и^ крњ'пость]34 того` е^сть. (-)35
то'и (б^о) премњня'етъ времена и^ лњта. поставля'етъ цр~я, и^ преставля'ет#. да'я премђдрость мђ'дрымъ, и^ (невњ'дђщимъ смышле'нїе)36. то'и эTкрыва'етъ глђбо'кая и^ съкровен#ная, свњдыи те'мная. и^ (совњтъ)37 с ни'мъ
е^сть. т^ы б~ъ эTц~ъ на'шихъ, и^сповњда'ю и^
хвалю`, ја%ко премђдрость и^ си'лђ далъ м^и е^си.
и^ [нн~њ]38 совњстилъ м^и е^си е^гоже просихъ ё^
тебе`, (ја%ко)39 [со'нъ]40 цр~ь совњстилъ м^и е^си.
[сказа'ти с^е цр~ю]41” И$ прїиде данїи'лъ къ а^рїѓ^хђ, ја^же б^њ приста'вилъ цр~ь погђби'ти мђдрыя вављ=лон#скы. и^ рече е^мђ, мђ'дрыхъ вављ=1353

мені сон і його пояснення – одержите
від мене дарунки. І дари, і велику
честь. Лише сповістіть мені сон і його пояснення. 7 І вдруге вони відповіли і сказали цареві: Хай цар розкаже
сон своїм рабам, і йому сповістимо
його пояснення. 8 І цар відповів і
сказав: По правді, я знаю, що ви тільки розтягуєте час, бо ви зрозуміли,
що від мене відступило слово. 9 Отже, якщо не сповістите мені сон – один є ваш завіт. І знаю, що словом
брехливим і зіпсованим ви неправдомовите, щоб змовитися переді мною,
аж доки не мине час. Скажіть мені
мій сон – і пізнаю, що сповістите мені його пояснення. 10 Відповіли ж
знову халдеї перед царем і сказали:
Немає на землі людини, яка зможе
сповістити це слово цареві, бо всякий
великий цар і князь не питає такого
слова у всякого халдейського чародія. 11 Адже слово, яке цар питає,
тяжке. І немає нікого іншого, хто
сповістить перед царем, але хіба боги, яких життя не є з усяким тілом. 12
Тоді цар у люті і в великому гніві
сказав вигубити всіх вавилонських
мудреців. 13 І вийшов наказ – і вбивали мудрих. Пошукали Даниїла і його друзів, щоб їх убити. 14 Тоді Даниїл відповів з радою і мудрістю Аріоховові, царському архімаґерові, який вийшов убити вавилонських мудреців. 15 І він питав їх, кажучи:
Княже, царю! Через що вийшло і це
безсоромне рішення від лиця царя?
Аріох же сповістив слово Даниїлові.
16 Даниїл же ввійшов і благав царя,
щоб дав йому час, і він сповістить
його пояснення цареві. 17 І Даниїл
ввійшов до свого дому і сповістив
слово Ананії, і Азарієві, і Мисаїлові –
своїм друзям. 18 І вони прохали милосердя у небесного Бога відносно
цієї таємниці, щоб не згинув Даниїл і
його друзі з іншими вавилонськими
мудрецями. 19 Тоді Даниїлові вночі у
сні була відкрита таємниця. І Даниїл
поблагословив небесного Бога 20 і
сказав: *Хай буде благословенне ім’я
Господа Бога від віку і до віку, бо
його є мудрість, і розумність, і сила!
21 Цей бо змінює часи і роки, ставить
царів і відставляє. Він дає мудрість
мудрим і розумність тим, що не знають. 22 Він відкриває глибоке і сховане. Він знає таємне, і світло є з
Ним. 23 Ти – Бог наших батьків! Визнаюся і хвалю. Бо Ти дав мені мудрість і силу і сьогодні сповістив мені
те, що я в Тебе просив, бо Ти мені
сповістив сон царя, щоб розповісти
це цареві. 24 І прийшов Даниїл до
Аріоха, якого настановив цар вигубити вавилонських мудреців, і сказав
йому: Не вигублюй вавилонських му-
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дреців, але введи мене перед царя, і
сповіщу йому пояснення сну. 25 Аріох же, почувши ці слова, швидко ввів
Даниїла перед царя і йому сказав: Я
знайшов чоловіка з жидівських полонених, який сповістить цареві пояснення. 26 І цар відповів і сказав до
Даниїла, якому ім’я Валтасар: Чи
зможеш сповістити сон, який я побачив, і чи розповіси його пояснення?
27 І Даниїл відповів перед царем і
сказав: Таємницю, яку цар питає, немають сили сповістити цареві мудреці, чародії ані ґазаринські заклиначі,
28 але є на небі Бог, що відкриває таємниці і ради цареві Навходоносорові, те, що має статися в останніх
днях. Царю, живи вічно! Твій сон і
видіння твоєї голови на твоєму ліжку
таким був, 29 царю, на твоєму ліжку
піднялися твої роздуми, що має статися після цього. І Той, що відкриває
таємниці, сповістив тобі те, що має
статися. 30 І мені відкрито цю таємницю не мудрістю, що є в мені понад
всіх живих, але задля покірності, щоб
цареві сповістити, щоб ти пізнав роздуми свого серця. Сказав Даниїл цареві Навходоносорові: 31 Ти, царю,
дивився – і ось одне велике тіло. Те
тіло і його вид округле, що стоїть перед твоїм лицем, і вид його лиця
страшний. 32 Тіло, якого голова з
живого золота, руки і груди, і його
руки срібні, черево і стегна мідні, 33
голінки залізні, і якась частина глиняна. 34 Ти глядів, аж доки не відірвався камінь з гори без рук і вдарив
тіло в залізні і глиняні ноги, і розбив
їх повністю на шматки. 35 Тоді дуже
роздробилася глина, залізо, мідь, срібло і золото, і стали наче порох з літнього току. І його забрав дуже сильний вітер, і їм не знайдено місця. А
камінь, що розбив образ, став великою горою і наповнив усю землю. 36
Це є сон. І скажемо його пояснення
перед царем, 37 якому небесний Бог
дав сильне і владне царство і честь 38
на всякому місці, на якому ж живуть
людські сини, і пільні звірі, і небесні
птахи, і морські риби. Він їх дав у
твої руки, і поставив тебе паном всіх.
Ти є золота голова. 39 І після тебе
повстане інше царство, менше від тебе, яке є срібло. Третє ж царство, яке
є мідне, воно заволодіє всією землею.
40 І третє царство буде сильне як залізо. І так, як залізо розбиває і роздроблює все, так і воно розіб’є і роздробить все. 41 І так, як ти побачив,
що ноги і пальці – частина заліза, а
частина глина, інше царство буде поділеним. І в ньому буде від кореня заліза. А так, як ти побачив залізо змішане з глиною, 42 і пальці ноги –
частина залізна і частина глиняна, то
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лон#скь не погђбля'и. н^о и^зведи м^я преDD цр~я, и^
сказанїе (сна` совњщђ е^мђ)42. (-)43 а^рїѓ'хъ (же
слы'шавъ с^и словеса`), с# пот#щанїемъ въведе
данїи'ла преD цр~я. и^ рече е^^мђ, ѓ^брњтохъ мђжа
эT плњн#никъ жидоvскь, и^же сказа'нїе цр~ю совњстиT. и^ эTвњща цр~ь, и^ реq данїи'лђ, е^мyђ и^м^я
вал#тасаръ. а^ще мо'жеши [-]44 совњсти'ти со'нъ
и^же видњхъ, і^ и^сказа'нїе е^го (повњ'си)” И$ эTвњща данїи'лъ преD цр~емъ, и^ рече. та'ины е^я'же
цр~ь вопраша'етъ, нњсть мђ'дрыX во'лхвъ ни'же
балїи газарин#скь [си'ла]45 совњсти'ти цр~ю. н^о
е^сть б~ъ на нб~си эTкрыва'яи та'ины. и^ совњсти цр~ю навходоносорђ, е^мђже бы'ти въ послDњняя дн~и. [цр~ю въ вњки живи]46. со'нъ тво'и и^
видњнїе главы твое'я на ло'жи твоеM. т^о б^њ
цр~ю помышленїа твоа на ло'жи твоеM възыидо'ша, чесомђ еs бы'ти посеM. и^ эTкрива'яи та'ины,
ја^ви` тебњ е^мђже е^сть бы'ти. и^ мнњ` не премђ'дростїю сђщею въ мнњ` па'че всњхъ живђщиX, та'ина с^и ја^ви'ся. н^о смире'нїя ради ја%коже совњстити цр~ю, [да разђмњ'еши размышле'нїя срцDа свое^го]47. (рече данїи'лъ навходоносорђ
цр~ю)” Ты цр~ю ви'дяше, и^ с^е тњло е^ді'но велїе,
тњло т^о и^ ѓ^бличїе е^го ѓ^крђгло. стоя` преD лицемъ твоиM, и^ ѓ^зракъ (лица) е^го стра'шенъ.
тњло е^гоже глава` эT зла'та (жи'ва)48. рђцњ, и^
пе'рси, и^ мы'шцњ е^го сребренњ, чре'во, и^ стегнњ
мњдянњ, го'лени желњзни, (и^)49 ча'сть нњ'кая
(-)50 скђде'лна” Ви'дяше до'ндеже ё^тръжеся ка'мен# эT горы` не рђка'ми. и^ ё^да'ри тњло в но'ѕњ
желњзни и^ скђделни, і^ и^стни (и&) до кон#ца.
тогда` и^стре'ся (ѕњло)51, скђде'ль, желњ'зо,
мњ'дь, сребро` [и^]52 зла'то. и^ бы'сть ја^ко пра'хъ
эT гђмна лњтня. и^ взятъ (и&) премно'гїи
вњтръ, и^ мњсто не ѓ^брњтеся и^мъ. (-)53 ка'мень (же) и^же раз#дрази ѓ%браза, бысть гора` вели'ка и^ наплъни вс^ю землю” с^е е^сть со'нъ” и^
сказанїе е^го речеM преD цр~емъ” (-)54 е^мђже б~ъ
нбsныи црsтво (дасть крњп#ко и^ дръжавно, и^
чьсти)55 въ всемъ мњсте. на не'м же живђтъ сн~ве чл~чи, и^ ѕвњрїе по'льстїи, и^ п#тица
нбsныя, [и^ ры'бы мор#скыя]56, далъ е^сть въ
рђкђ твоею`. и^ поста'вилъ т^я еs властелі'на
всњмъ” Ты` е^си глава` злата. и^ въ слњдъ тебе
въста'нетъ црsтво дрђгое мнњи тебе`, [е^же
е^сть сребро`]57” (-)58 Црsтво (же) третїе е^же е^сть
мњдь, и^же съдолњ'етъ все'и земли. и^ црsтво
четвертое бђ'детъ крњпле а^ки желњзо. (и^)
ја%коже желњзо стон#чева'етъ и^ ё^мякча'етъ вс^е,
та'коже [и^ т^о]59 ё^тон#читъ и^ ё^мяк#читъ
(вс^е). и^ е^же ви'дњ но'ѕњ и^ прьсты [ча'сть желњза, ча'сть же гли'ны]60. црsтво [и%но]61 раздњлено
1354
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бђдетъ, и^ эT ко'рене желњза бђдетъ в не'мъ. а^ ја%коже ви'дњ желњзо смњшено съ гли'ною, и^ прьсты
но'жнїи, ча'сть желњзна и^ ча'сть глин#на. ча'сть же
бђдетъ цр~ьства крњп#ка, (-)62 эT себе` само бђдетъ съкрђшено. [и^]63 ја%ко ви'дњ желњзо смњшено къ гли'нњ. смњшено бђдетъ въ племе'нехъ
чл~чихъ, и^ не бђдетъ прилипа'юще сїи к# семђ, ја%коже желњзо не смњша'ется съ гли'ною” И$ въ дн~ь
цр~ь тњхъ въставиT б~ъ нбsныи црsтво е^же въ вњкы
не расы'плется, и^ црsтво е^го лю'демъ и%нњмъ не
ѓ^ста'нетъ. ѓ^тон#читъ і^ и^звњ'етъ вс^я црsтва, а^
т^о ста'нетъ въ вњкы” (а^) ја%коже ви'дњ, ја%ко
[эTсњче'ся эT горы]64 камы'къ беZ рђкђ, и^ ѓ^тон#чи
гли'нђ, [и^]65 желњзо, [и^]66 мњдь, [и^]67 сребро` [и^]68 зла'то. б~ъ вели'кїи совњсти цр~ю е^мђже е^сть бы'ти посе'мъ. (-)69 и^стиненъ со'нъ, і^ и^звњстно сказа'нїе
е^го” Тогда` цр~ь (навходоносо'рь)70 ниць паде`, і^ (поклони'ся данїилђ)71. и^ (рече крђпы` п#шени'чны и^
бл~говонянїа)72 положити е^мђ. и^ эTвњщA цр~ь, рече
данїи'лђ, пои%стин#нњ б~ъ ва'шъ, то'и е^сть б~ъ
бг~омъ, (и^ г~ь гм~ъ), и^ цр~ь цр~емъ, [-]73 эTкрњва'я
та'ины. ја%ко возмо'же эTкры'ти таи'нђ сїю” И$
възвели'чи цр~ь данїи'ла, и^ да'ры вели'кы и^ мно'ги
даs е^мђ. и^ поста'ви и& наD всею` страно'ю вављ=лон#скою, и^ княZ вое^во'даM, наD всњми мђдрыми вављ=лон#скы и^ данїиl проси` ё^ цр~я, и^ приста'ви к#
дњлесеM страны вављ=лон#скы, седра'ха, миса'ха, [и^]74
а^веDнаго. (-)75 данїилъ (же) бња'ше въ дворњ цр~евњ”

Глvа, г~”
[Видњнїе, д~]1”
ъ ѓ^смоена'десяте лњто навходоносо'ръ цр~ь
сътвори тњло зла'то, высота е^го ћE
ла'кт#, [а^]2 широта` е^го, ѕ~ ла'ктъ. и^ постави е& на поли деи^раMстњ въ странњ`
вављ=лон#стњ” И@ посла` [(навходоносо'ръ)3 цр~ь]4 събра'ти [вс^я]5 љ^па'ти, и^ вое^воды, и^ мњстныя
кня'ѕя, [и^]6 влDки, и^ мђчи'теля, и^ сђщихъ наD
вла'стьми, и^ вс^я кн~ѕя стран#скыя, прїити на
ѓ^бновленїе кђми'рђ и^же поста'ви (навходоносоръ)7
цр~ь” И$ събра'шася мњстнїи кн~ѕи, (и^) љ^па'ты,
[и^]8 вое^воды, (и^) влDки, (и^) мђчителе вели'цїи и^же
наD вла'стьми, и^ вс^и кня'ѕи стран#стїи, (прїити)
на ѓ^бновленїе тњла и^же поста'ви (навходоносоръ)9
цр~ь. и^ ста'ша преD тњ'ломъ [е^же постави (навходоносор#)10 цр~ь]11. и^ проповњдникъ вопїаше крњпокъ, ваM ся гл~етъ [ја^зы'цы]12, лю'дїе, колњ'на,
пле'мена, вон#же часъ (и^л^и го'дъ) ё^слы'шите
гла'съ трђбы, свирњлиn же и^ гђсленъ, (пипе'лы и^
пњсньница) сам#бикїи^н# же, и^ прегђдничь (и^ съгла'сныхъ), и^ всего ро'да мђсикїи^на, па'дающе покланя'итеся тњлђ зла'томђ е^же поста'ви (нав1355

частина царства буде сильна, але
від себе самого буде знищене. 43 І
так, як ти побачив залізо змішане з
глиною, воно буде змішаним в
людських племенах. І не буде приставати цей до цього, так як залізо
не змішується з глиною. 44 І в дні
тих царів небесний Бог підніме
царство, яке не буде знищене навіки. І його царство не залишиться
іншому народові, воно роздробить і
розітре всі царства. А воно стоятиме на віки. 45 А так як ти побачив,
що від гори відірвався камінь без
рук і розтер глину, і залізо, і мідь, і
срібло, і золото, великий Бог сповістив цареві те, що має статися
після цього. Сон правдивий. І його
пояснення певне. 46 Тоді цар Навходоносор впав ниць і поклонився
Даниїлові. І сказав покласти перед
ним пшеничні крупи і запашності.
47 І відповів цар, і сказав Даниїлові: По правді, ваш Бог – Той є Бог
богів і Господь володарів! І Цар
царів, що відкриває таємниці! Бо ти
зміг відкрити цю таємницю. 48 І
цар возвеличив Даниїла. І дав йому
великі і численні дари, і поставив
його на всією вавилонською країною і князем воєвод над всіма вавилонськими мудрецями. 49 І Даниїл попросив в царя і поставив
над ділами вавилонської країни
Седраха, Мисаха і Аведнаго. Даниїл же був у царському дворі.

Глава 3
1 Видіння 4
У вісімнадцятому році цар Навходоносор зробив золоте тіло. Його
висота – 60 ліктів, а його ширина –
6-ть ліктів. І поставив його на Деірамському полі у вавилонській країні. 2 І послав цар Навходоносор зібрати всіх іпатів, і воєвод, і місцевих князів, і володарів, і тиранів, і
тих, що над владою, і всіх князів
країн, щоб прийшли на обновлення
образа, який поставив цар Навходоносор. 3 І зібралися місцеві князі, і
іпати, і воєводи, і володарі, і великі
тирани, ті, що під владами, і всі
князі країн, щоб прийти на обновлення тіла, яке поставив цар Навходоносор. І стали перед тілом, яке
поставив цар Навходоносор. 4 І
сильний проповідник кричав: Говориться до вас, народи, люди, покоління, племена! 5 В яку годину або
рік почуєте голос труби, сопілки ж,
і гуслі, дудки, і інструмент самвики
ж, і гудячих, і співзвучних, і всякого роду музичних інструментів,
впавши, поклоняйтеся золотому тілові, якого поставив цар Навходо-
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носор. 6 І хто, впавши, не поклониться, в тій годині буде кинутий у вогняну горіючу піч. 7 І сталося, що коли
почули народи голос труби, сопілки
ж, і гуслі, самвики ж, і гудячих, і
співзвучних, і всякого роду музичних
інструментів, всі люди, племена, народи, падаючи, поклонялися золотому тілові, яке поставив цар Навходоносор. 8 Тоді приступили халдейські
мужі і оскаржили юдеїв. І відповівши
сказали: 9 Царю Навходоносоре! Царю, живи вічно! 10 Ти, царю, заповів
заповідь: кожна людина, хто лиш почує голос труби, сопілок же, і гуслів,
самвики ж, і гудків, і пискавок, і всякого роду музичних інструментів, 11
хай впаде і поклониться золотому тілу. Якщо ж ні, хай буде кинутий до
вогняної горіючої печі. 12 Отже, є
юдейські мужі, яких ти поставив над
ділами вавилонської землі: Седрах,
Мисах і Авденаґо. Ті мужі не послухалися твоєї заповіді, царю, і не служать твоїм богам, і не поклоняються
золотому тілові, яке ти поставив. 13
Тоді Навуходоносор з люттю і гнівом
сказав привести Седраха, Місаха і Аведнаго. І ті мужі були приведені перед царя. 14 Відповів же Навходоносор і сказав їм: Чи, по правді, Седрах,
Місах і Аведнаго, моїм богам ви не
служите і золотому тілові, яке я поставив, не поклоняєтеся? 15 Отже,
сьогодні, якщо ви є готові, як почуєте
голос труби, сопілок же, і гуслів, самвики ж, і псалтиря, і гудків, і всякого
роду музичних інструментів, впавши
поклоняйтеся тілові, яке я зробив.
Якщо ж не поклонитеся, в ту годину
будете кинуті до печі, що горить
вогнем. І хто є Бог, який вирве вас з
моїх рук? 16 І відповіли Седрах, Місах і Аведнаго, кажучи цареві Навходоносорові: Ми не маємо потреби тобі відповісти на це слово. 17 Адже на
набесах є наш Бог, якому ми служимо. Він сильний вирвати нас з печі,
що горить вогнем, і спасти нас з твоїх рук, царю. 18 Якщо ж ні, хай тобі
буде знаним, царю, що твоїм богам
не служимо і золотому тілові, яке ти
поставив, не покланяємося. 19 Тоді
Навходоносор наповнився гнівом, і
змінився вид його лиця проти Седраха, Мисаха і Аведнаго, і він сказав:
Розпаліть піч сім разів, всемеро, доки
вповні не розгориться. 20 І мужам зі
силою сказав, зв’язавши, Седраха,
Мисаха і Аведнаго кинути до печі,
що горить вогнем. 21 Тоді ті мужі,
закувавши їх з їхньою одежею, і клобуками, і зі штанами, і з їхнім одягом, кинули їх посеред печі вогню,
що горів. 22 Тому що перемогло слово царя, і піч була дуже сильно розпалена. І тих чоловіків, які оскаржи-
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ходоносо'ръ)13 цр~ь. і^ и^же не паD покло'нится, в
то'и ча'съ въверженъ бђдетъ в пе'щъ ѓ^гнемъ
паля'щђ” И$ бы'сть е^гда` ё^слы'шаша людїе
гласъ трђбенъ, свирњлиn же и^ гђсленъ, сам#бикїи^н# же и^ прегDђничь, [и^ съгла'сныхъ]14, и^ всего
ро'да мђсикїина, падающе вс^и лю'дїе, пле'мена,
ја^зы'цы покланя'хђся тњлђ зла'томђ е^же поста'ви (навходоносоръ)15 цр~ь” Тогда` пристђпи'ша
мђжи халде'исти и^ насочи'ша на і^ё^дея. [и^ эTвњща'вше рњша, цр~ю навходоносо'ре]16. цр~ю въ
вњки живи. т^ы цр~ю заповњ'да за'повњдь, ве'сь
чл~къ и^же а^ще ё^слы'шитъ гла'съ трђбы, пища'лїи же и^ гђслїи, цњвни'ца же и^ прегђдница,
(и^ пи'скъ), и^ всего ро'да мђсикїина, [да падеT и^
поклониTся тњлђ зла'томђ. а^ще ли же н^и]17,
да въвръженъ бђдетъ в# пещъ ѓ^гне'мъ горя'щђ” Сђть [ё^бо]18 мђжи і^ё^де'и, и%хже поста'ви
наD дњлы земля вављ=лон#скы, седра'хъ, миса'хъ,
[и^]19 а^веDнаго. [мђжи тїи]20 не послђшаша [за'повњди твое'я цр~ю]21, и^ бого'мъ твоиM не слђж'атъ, и^ тњлђ зла'томђ е^же поста'ви, не покланя'юTся” Тогда` (навходоносоръ)22 ја%ростїю и^
гнњвомъ реq привести, седра'ха, миса'ха, [и^]23
а^веDнаго. и^ [мђжи тїи]24 приведени бы'ша преD
цр~я. (-)25 эTвњща'в (же) (навходоносо'ръ)26, и^ рече
и^мъ, а^ще вои%стиннђ, седраX, мисах#, [и^]27 а^веDнаго, богоM мои^мъ не слђжите. и^ тњлђ зла'томђ
е^же поста'виX не покланя'етеся. нн~њ ё^бо а%ще
е^сте готови, да ја%ко ё^слы'шите гла'съ трђбы, пищалїи же и^ гђслїи, цњвница же и^ прегђдница, (и^ пи'скъ) и^ всего ро'да мђсикїина,
паDше покланя'итеся тњлђ е^же сътворихъ. (и^)
а^ще л^и не покло'нитеся, в тои го'дъ въвръжени бђдете в# пещъ ѓ^гнемъ горя'щю. и^ кт^о
е^сть б~ъ, и^же и^змеT вы эT рђкђ мое'ю. и^ эTвњщаша, седраX миса'хъ, [и^]28 а^веDнаго. гл~юще цр~ю
(навходоносорђ)29. не требђ'емъ м^ы ѓ^ гл~њ семъ
эTвњщати тебњ`. е^сть б^о б~ъ [нашъ на'
нб~сехъ]30 е^мђже м^ы слђжиM, си'ленъ и^зя'ти н^ы
эT пе'щи ѓ^гнемъ горя'щая, и^ эT рђкђ твое'ю
(и^збавити н^ы цр~ю)31. (-)32 а^ще ли н^и, вњсто
да т^и е^сть цр~ю, ја%%ко бого'мъ твои^мъ не слђжимъ, и^ тњлђ [зла'томђ]33 е^же поста'ви не
кланя'емся” Тогда` (навходоносо'ръ)34 и^сполни'ся
ја%рости, и^ зрак# лица е^го ѓ^пђснњ на седра'ха,
миса'ха [и^]35 а^веDнаго. и^ рече [раждежете]36 пе'щъ
(сеDмижды сеDмицею)37, дон#деже до концA раждежеTся. и^ мђжеM (крњпостїю)38 реq, ѓ^кова'вше седра'ха, миса'ха, [и^]39 а^веDнаго въврещи в пе'щъ ѓ^гнемъ горя'щђ” Тогда` мђжи тїи ѓ^ковав#ше
[я&]40 съ гащ#ми и^хъ, и^ клобђки, и^ съ насте'гнъвами, [и^^ съ ѓ^дњнїами и^хъ]41, (-)42 въвръ1356
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гоша (я&) посредњ пе'щи ѓ^гня` горя'ща. понеже гл~ъ цр~ь премо'же. и^ пе'щъ раждежена
бы'сть и^зли'ха” [И$ мђжа т^ы насоч#шая на
седра'ха, миса'ха, [и^]43 а^веDнаго и^ждеже и^хъ пла'мень ѓ^гненыи [ѓ%крsтъ]44]45” И$ (мђжи) трїе
тїи, седра'хъ, миса'хъ, [и^]46 а^веDнаго, падоша
посредњ пещи [ѓ^гнем#]47 горящая ѓ^кова'ни” И$
хождахђ посредњ пла'мене пою'ще б~а, и^ блsвяще г~а. и^ [с ни'ми]48 ставъ а^за'рїя помоли'ся
си'це, и^ эTвръзъ ё^ста своя` посредњ ѓ^гня`,
(и^) рече” Блsвенъ е^си г~и б~е эTц~ь на'шихъ, и^
хвално и^ просла'влено и^мя твое въ вњкы. ја%ко
праведенъ е^си ѓ^ всяческихъ ја^же сътвори
[наM]49, и^ вс^я дњла твоя` и%стин#на, и^ прави
пђтїе твои`. и^ вс^и сђди твои` и%стин#ни, и^
сђд#бы и^стин#ны сътворилъ е^си, по всемъ ја%же наведе на' ны, и^ на гра'дъ ст~ыи эTц~ь на'шихъ і^ерлsи'мъ. ја^ко и^стин#ною и^ сђдомъ наведе [сїя вс^я]50 [на' ны]51, грњхъ ради на'шихъ. ја^ко съгрњшихомъ и^ безаконовахомъ
эTстђпити эT тебе, (и^) и^ прегрњшихомъ ѓ^
всемъ, и^ за'повњдїи твои^хъ не послђшахомъ. н^и съблюдохомъ, н^и сътворихоM ја^коже
заповњ'да намъ, да бл~го намъ бђдетъ. и^
вс^е е^ли'ко [сътвори на'мъ” и^ вс^е е^ли'ко наведе
на' ны]52, вои%стин#о сђдъ сътвори. и^ преда'сть н^ы въ рђцњ врагъ безаконенъ, ме'рзокъ престђпникъ, и^ цр~ю неправеDнђ и^ лђкавнњ'ишђ паче всея` земля. и^ нн~њ нњсть
на'мъ эTвръсти ё^стъ, стђдђ и^ поношенїю
бы'ша рабомъ тв#оиM, и^ чтђщимъ т^я” Не
преда'и же наs до кон#ца и^мени твое^го ра'ди, и^
не раздрђши завњта твое^го, и^ не ѓ^ста'ви
млsти твое'а эT на'съ. а^враа'ма раd возлю'бленаго эT тебе, и^ за і^саа'ка раба` твое^го, и^ і^ил~я ст~аго твое^го. и%мже гл~а ё^мно'жити сњмя и^хъ, ја%ко ѕвњзды нбsныя, и^ ја%ко пњсокъ въскра'и моря. ја%ко влады'ко ё^малихомся паче всњхъ ја^зыкъ. і^ е^смы смирени по
все'и земли дне'сь, грњхъ ради нашихъ. и^
нњсть въ время с^е кня'ѕя н^и пророка н^и
во'жда, н^и всесъж#женїя, н^и жрътвы, н^и приношенїя, н^и кади'ла, н^и мњста пожрњти
преD тобою, і^ и^зъѓ^брњсти млsть. н^о дш~ею
съкрђшен#ною, и^ дх~омъ смирен#ном# да прїя'ты бђдеM, ја%ко въ всесож#женїихъ ѓ%вниX и^
юн#чиX, и^ ја^ко въ т#махъ а%гнецъ тђченъ.
та'ко да бђдетъ жрътва на'ша преD тобо'ю
дне'сь, и^ сконча'емся по тебњ`, ја^ко нњсть
стђда ё^пова'ющимъ на' тя. и^ нн~њ въ
слњдъ тебе и%демъ всњмъ срDцемъ, и^ бои'м#ся тебе`. і^ и'щемъ лица` твое^го, не посрами
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ли Седраха, Мисаха і Аведнаго, їх
спалив вогненний полумінь довкруги.
23 І ті три чоловіки: Седрах, Мисах і
Аведнаго, впали скованими посеред
печі, що горіла вогнем. 24 І вони ходили серед полум’я, оспівуючи Бога і
благословляючи Господа. 25 І Азарія,
вставши, так з ними помолився, і відкривши свої уста посеред вогню, і сказав: 26 Благословенний є ти, Господи
Боже наших батьків! І хвали гідним! І
прослави гідне твоє ім’я навіки! 27 Бо
праведним є ти в усіх, що ти нам
зробив. І всі твої діла правдиві, і твої
дороги правильні, і всі твої суди
правдиві. 28 І Ти зробив суди праведності за всім, що Ти навів на нас і на
святе місто наших батьків – Єрусалим,
бо правдою і судом навів Ти це все на
нас через наші гріхи. 29 Бо ми згрішили і вчинили беззаконня, щоб відступити від Тебе. І ми згрішили в усім, і ми
не послухалися твоїх заповідей, 30 ані
не зберегли, ані не зробили ми так, як
Ти нам заповів, щоб нам було добре. 31
І все, що Ти нам зробив, і все, що Ти на
нас навів, праведним судом Ти зробив
32 і видав нас в руки беззаконних ворогів – мерзених переступників і царя
неправедного і найлукавішого понад
усю землю. 33 І сьогодні немає нам як
відкрити уст. Ми стали соромом і погордою твоїм рабам і тим, що Тебе почитають. 34 Не видай же нас до кінця
через твоє ім’я, і не знищ твого завіту.
35 І не віддали від нас твоє милосердя
через Авраама, Тобою улюбленого, і
через Ісаака, твого раба, і Ізраїля, твого
святого, 36 яким Ти сказав, що помножиш їхнє насіння як небесні звізди і як
пісок при березі моря. 37 Бо, Владико,
ми стали малими, меншими від всіх
народів. І ми є впокорені сьогодні по
всій землі через наші гріхи. 38 І немає
в цьому часі князя, ані пророка, ані
вождя, ані цілопалення, ані жертви, ані
приносу, ані кадила, ані місця, щоб
принести жертву перед тобою і знайти
милосердя. 39 Але побитою душею і
покірним духом хай будемо прийняті
як з цілопаленнями баранів і телят і як
з десятками тисяч годованих ягнят. 40
Такою хай буде наша жертва перед Тобою сьогодні. І ми помремо за Тебе. Бо
немає сорому тим, що надіються на Тебе. 41 І сьогодні ідемо вслід за Тобою
всім серцем. І боїмося Тебе, і шукаємо
твоє лице. Не завстидай нас, 42 але
зроби з нами за твоїм вподобанням і за
множеством твоєї милості. 43 І вирви
нас за твоїми чудесами, і дай славу твоєму імені, Господи. 44 І хай соромляться всі, що виказують зло твоїм рабам! І хай завстидаються від всієї сили!
І їхня кріпость хай буде знищена! 45 І
зрозуміють, що ти є одинокий Господь
Бог і славний по всій вселенній! 46 І ті
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слуги царя, що їх кинули, не переставали розпалювати піч нафтою, і смолою, і хмизом, і галузками. 47 І полумінь горів над печею на 49-ть ліктів.
48 І обійшов, і спалив тих, кого знайшов довкруги халдейської печі. 49
Ангел же господній зійшов разом з
Азаріїними дітьми до печі і забрав з
печі вогненний полумінь. 50 І зробив
посеред печі, наче холодний дух, що
шумів, і вогонь зовсім не доторкнувся до них, ані не засмутив, ані не надокучив їм. 51 Тоді ті три, наче одними устами, співали, і благословили, і
прославляли Бога в печі, кажучи: 52
Благословенний є ти, Господи Боже
наших батьків! І хвали гідний і гідний прослави на-віки! І благословенне святе ім’я твоєї слави! І гідне похвали і гідне прослави навіки! 53 Благословенний є Ти в церкві святої твоєї слави! І хвали гідний і прослави
гідний навіки! 55 Благословенний є
Ти, що наглядаєш над безоднями, що
сидиш на херувимах! І похвали гідний і прослави гідний навіки! 54 Благословенний є Ти на престолі слави
твого царства! І хвали гідний, і прослави гідний навіки! 56 Благословенний є Ти на небесній тверді! І хвали
гідний, і прослави гідний навіки! 57
Благословіть всі господні діла Господа! Оспівуйте і прославляйте його
навіки! 59 Благословіть, господні ангели, господні небеса, Господа! Оспівуйте і прославляйте його навіки! 60
Благословіть, всі води, що над небесами, і всі господні сили, Господа!
Оспівуйте і прославляйте його навіки! 62 Благословіть, сонце і місяцю,
небесні звізди, Господа! Оспівуйте і
прославляйте його навіки! 64 Благословіть, всякий дощ і роса, і всі духи,
Господа! Оспівуйте і прославляйте
його навіки! 66 Благословіть, вогонь і
горяч, мороз і спека, Господа! Оспівуйте і прославляйте його навіки! 68
Благословіть, роси й інеї, льоди і
мороз, Господа! Оспівуйте і прославляйте його навіки! 71 Благословіть,
солонці і сніги, ночі і дні, Господа!
Оспівуйте і прославляйте його навіки! 72 Благословіть, світло, темрява,
блискавки і хмари, Господа! Оспівуйте і прославляйте його навіки! 74
Благословіть, земля, гори і горби,
все, що на ній росте, Господа! Оспівуйте і прославляйте його навіки! 78
Благословіть, джерела, моря і ріки,
кити і все, що рухається у водах, Господа! Оспівуйте і прославляйте його
навіки! 80 Благословіть, всі небесні
птахи, звірі і всі скоти, Господа! Оспівуйте і прославляйте його навіки!
82 Благословіть, людські сини, і благослови, Ізраїлю, Господа! Оспівуйте
і прославляйте його навіки! 84 Благо-
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наs. н^о сътвори с на'ми по смотренїю твое^мђ,
и^ по мно'жествђ млsти твое'я. і^ и^зми н^ы по
чюдесеM твоиM, и^ да'ждь сла'вђ и^мени твое^мђ
г~и. и^ да срамяTся вс^и ја^вля'ющеи рабо'мъ
твои^мъ зла'я. и^ постыдя'тся эT вся'коя
си'лы, и^ крњпости и^хъ да съкрђшатся. [и^]53 разђмњ'ютъ ја%ко т^ы е^си г~ь б~ъ е^ді'нъ, и^ сла'венъ по все'и в#селен#нњи” И$ не преста'ша въмњта'юще я& слђги цр~евы, ж#гђще пеu нафџою и^
смоло'ю, і^ и^згрњбъми и^ ло'зїемъ. и^ распала'шеся
пла'мень наD пещїю, на м~џ ла'ктъ. и^ ѓ^быиде
и^ пож#же ја%же ѓ^брњте ѓ^ пещи халде'истњи.
а^гг~лъ же гн~ь сни'де кђпно съ а^зарїиною (ча'дїю). в# пе'щъ, и^ эTја%%тъ пла'мень ѓ^гненыи эT
пе'щи. и^ сътвори средњ пещи ја%ко дх~ъ хладенъ шђмящь. и^ не прикоснђся и^хъ эTнђдь
ѓ%гнь, н^и ѓ^скорби, н^и стђжи и^мъ” Тогда`
(тїи) трїе ја%ко е^ді'ными ё^сты поа'хђ, и^ блsвяхђ, и^ славляхђ б~а въ пещи гл~юще” Блsвенъ
е^си г~и б~е эTц~ь на'шихъ, и^ хва'ленъ, и^ превозноша'емъ въ вњки. и^ блsвено и^мя славы твое'я ст~ое, и^ хвалимъ, и^ превъзноша'емъ въ вњки” Блsвенъ е^си въ цр~кви ст~ыя сла'вы твое'я,
и^ хвали'мъ, и^ превъзноси'мъ въ вњки” Блsвенъ
е^си видя'и бездны, сњдя'и на херђви'мехъ, и^
хвалимъ, и^ превозносимъ въ вњки” Блsвенъ е^си
на прsтлњ [сла'вы]54 црsтвїа твое^го, и^ хвалимъ,
и^ превозносиM въ вњки” Блsвеn е^си на тверди нбsнњи,
и^ хвалимъ, и^ прревозносиM въ вњки” Блsви'те вс^я
дњла гн~я г~а, по'ите и превозноси'те е^го во вњки” Блsви'те (а^гг~ли гн~и), нб~са [гн~я]55 г~а, пои'те и^ превозноси'те е^го въ вњки” (-)56 Блsви'те
воды вс^я превы'шняа нб~съ, (и^ вс^я си'лы гн~я)
г~а, по'ите и^ превозноси'те е^го въ вњки” (-)57 Блssви'те сл~нце и^ мsць, (ѕвњзды небесныя) г~а, по'ите и^ превозносите еh въ вњки” (-)58 Блsви'те
вся'къ до'ждь и^ роса, (и^ вс^и дс~и) г~а, пои'те и^
превозноси'те е^^го въ вњки” (-)59 Блsви'те ѓ^гнь и^
ва'ръ, (зима` и^ зно'и) г~а, по'ите и^ превозноси'те
е^го въ вњки” (-)60 Блsви'те росы і^ и^ней, (ле'ды и^
мраZ) г~а, поите и^ превозносите е^го въ вњки”
Блsвите (сланы и^ снњзи), но'щь и^ дн~їе г~а,
по'ите и^ превозноси'те е^го въ вњки” Блsви'те
свTњ (-)61 тм^а, (млънїя и^ ѓ'блаци) г~а, по'ите
и^ превозноси'те е^го въ вњки” (-)62 Блsви'те земля`, (го'ры, и^ хлъми, вс^я проѕяба'ющая на
не'и) г~а, поите и^ превозноси'те е^го въ вkњ” (-)63
Блsви'те (и^сточницы), мо'ря, и^ рњки, (кі'ти, и^
вс^я движа'щїася въ водаX) г~а, по'ите и^ превозноси'те е^го въ вњки” (-)64 Блsви'те вс^я пти'ца
нбsныа, (ѕвњрїе, и^ вс^и скоти) г~а, по'ите и^ превоZноси'те е^го въ вњки” (-)65 Блsви'те сн~ве чл~чьс1358
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тїи, (и^ блsви і^и^л~ю) г~а, по'ите и^ превозноси'те е^го
въ вњки” (-)66 Блsви'те і^ере'и [гн~и]67 (раби) г~а,
пои'те и^ превозноси'те е^го въ вњки” (-)68 Блsви'те дс~и и^ дш~а правеDныX (прпDбнїи и^ смиренїи
срDцеM) г~а, по'ите и^ превозноси'те е^го въ вњки” (-)69
Блsви'те, а^на'нїа, а^за'рїа, миса'илъ г~а, по'ите и^
превозноси'те е^го въ вњки” ЈА/ко и^зяT н^ы эT а'да, и^
[сп~се н^ы эT рђки смр~ти]70 і^ и^збави н^ы эT среды
пе'щи (и^) горя'ща пла'мене, и^ эT среды ѓ^гня
и^зба'ви н^ы” И$сповњдаитеся гви јако бл~гъ ја%ко
въ вњки млsть е^го. блsви'те вс^и чтђщеи г~а б~а
богом#, по'ите (-)71 и^сповњ'даитеся, ја%ко въ вњки млsть е^го” (-)72 (Навходоносор##)73 (же) слы'ша
пою'ща иXX и^ чюдися, и^ въстаv съ т#ща'нїемъ.
и^ рече вельмо'жамъ своиM, не три л^и бњ'хомъ
мђжа въврьгли средњ ѓ^гня` свя'заны. и^ рњша
цр~ю, и%стин#ною цр~ю. и^ рече цр~ь, с^е а^зъ ви'ждђ
мђжа четы'ри разDрњшены, и^ ходящая средњ
ѓ^гня, и^ расыпа'нїя нњсть в ниX. (-)74 ѓ^зрњч#
(же) четве'ртаго подобна сн~ђ бж~їю” Тогда` прїиде (навходоносоръ)75 къ ё'стїю пе'щи ѓ^гнеM
раждеженыя, и^ реq, седраX, миса'хъ, а^веDнаго раби
б~а вы'шняго, и^зыидете, и^ прїидњте. і^ и^зыиде седра'хъ, мисаX, а^веDнаго, эT среды ѓ^гня`. и^
събра'шася кн~ѕи, и^ вое^воды ѓ^блада'ющеи страна'ми, и^ вельмо'жа цр~я, и^ ви'дяхђ мђжа, ја%ко
нњсть телесемъ и^хъ съдолњлъ ѓ%гнь, и^ вла'са
главы и^хъ не ѓ^пали`, и^ ры'зы и^х# не и^змњни'шася, и^ воня ѓ^гнены не бя'ше в ниX” [И$ поклони'ся преD ни'ми цр~ь (б~ђ)76]77. и^ эTвњща` (навходоносоръ)78 [цр~ь]79, и' рече. блsвеn б~ъ седрахоv миса'ховъ, [и^]80 а^веDнаго, и^же посла` а^гг~ла свое^го, і^
и^зя` ѓ%троки своа` ја%ко ё^пова'ша к немђ. и^ сло'во цр~ево премњни'ша, и^ преда'ша телеса` своя`
въ ѓ^гнь ја^коже да не послђжатъ н^и поклоня'тся всемђ` бо'гђ [и%номђ]5, н^о точїю б~ђ
свое^мђ” (-)81 А/з (же) заповњда'ю за'повњдь, вс^и
лю'дїе племенA ја%зы'къ, а^ще речете хђлђ до б~а
седра'хова, (и^) миса'хова, [и^]82 а^веDнаго, въ пагђбђ бђдђтъ, и^ до'мове и^хъ въ раз#грабленїе. ја%ко нњсть б~а дрђгаго, и^же возможетъ и^зба'вити си'це. тогда` цр~ь ѓ^прави седра'ха, мисахA
[и^]83 а^веDнаго, въ странњ вављ=лон#стеи. [и^ възвеличи я&]84 и^ сподоби я& старњ'ишин#ствђ жидовъ всњхъ сђщихъ въ црsтвїи е^го”
[Видњнїе, е~]85”
(Навходоносоръ)86 цр~ь, всњмъ лю'деM, племенемъ,
ја^зы'коM, сђщїимъ въ все'и земли, ми'ръ вамъ
ё^мно'жиTся. зна'менїя и^ чюдеса е^же сътвори` со
мно'ю б~ъ вы'шнїи. ё^гоDно бы'сть предо мно'ю совњстити ваM, ја%ко вели'ко и^ крњп#ко. црsтво е^го,
црsтво вњчное, *и^ вла'сть е^го въ ро'ды и^ ро'ды”
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словіть, священики, господні раби,
Господа! Оспівуйте і прославляйте
його навіки! 86 Благословіть, духи і
душі праведних, преподобні і покірні
серцем, Господа! Оспівуйте і прославляйте його навіки! 88 Благословіть, Ананія, Азарія, Мисаїл, Господа! Оспівуйте і прославляйте його
навіки! Бо Він вирвав нас з аду, і спас
нас з руки смерті, і визволив нас зпосеред печі та горіючого полум’я, і
спас нас з-посеред вогню. 89 Визнавайтеся Господеві, бо Він добрий, бо
навіки його милосердя! 90 Благословіть всі, що Богом почитаєте Господа
Бога! Оспівуйте, визнавайтеся, бо навіки його милосердя! 91 Навходоносор же почув, як вони співали, і дивувався. І вставши з поспіхом, і сказав
до своїх вельмож: Чи ми не кинули
трьох мужів зв’язаними до середини
вогню? І сказали цареві: По правді,
царю. 92 І сказав цар: Ось я бачу чотирьох розв’язаних мужів, що ходять
посеред вогню. І немає в них зіпсуття. А вид четвертого подібний до божого сина. 93 Тоді Навходоносор
прийшов до дверей печі вогнем розжареної і сказав: Седрах, Мисах, Авденаґо, раби всевишнього Бога, вийдіть і ходіть. І вийшли Седрах, Мисах, Авденаґо з-посеред вогню. 94 І
зібралися князі і воєводи, що володіли країнами, і вельможі царя, і бачили мужів, що вогонь не заволодів їхніми тілами, і не попалив волосся їхньої голови, і їхня одіж не змінилися,
і в них не було запаху вогню. І цар
перед ними поклонився Богові. 95 І
відповів цар Навходоносор, і сказав:
Благословенний Бог седрахів, мисахів і аведнагів, який послав свого ангела і вирвав своїх рабів, тому що вони поклали надію на Нього. І вони
змінили слово царя і видали їхні тіла
у вогонь, щоб не послужити, ані не
поклонилися всякому іншому богові,
але тільки своєму Богові. 96 Я ж заповідаю заповідь: Всі люди, племена,
народи, якщо скажуть хулу проти седрахового, мисахового і аведнавого
Бога, на вигублення будуть і їхні доми на розграблення, бо немає іншого
Бога, який зможе так спасти. 97 Тоді
цар оправдав Седраха, Мисаха, і Авденаго у вавилонській країні. І звеличив їх, і удостоїв їх старшинства всіх
жидів, що були в його царстві.
Видіння 5
4,1 Цар Навходоносор всім людям,
племенам, народам, що є в усій землі:
Мир хай вам помножиться! 2 Знаки і
чуда, які зі мною зробив Всевишній
Бог, було до вподоби переді мною
вам сповістити 3 як великі і сильні.
Його царство – вічне царство! *І Його влада в роди і роди!
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Глава 4
4 Я – Навходоносор був у добробуті в своєму домі і добре процвітав на своєму престолі. 5 Я побачив
сон, і він мене перелякав. І я жахнувся на моєму ліжку, і видіння
моєї голови мене жахали. 6 І мною
дано заповідь привести перед мене
всіх мудрих вавилонських чоловіків, щоб сповістили мені пояснення
сну. 7 І входили заклинателі, і чаклуни ґазаринські, і халдеї. І я сказав
перед ними сон, і вони не сповістили мені його пояснення, 8 аж доки
не прийшов перед мене Даниїл, якому ім’я Валтазар, по імені мого
бога, який в собі має божого святого духа. І перед ним я сказав сон. 9
Валтазаре, князю заклинателів! Про
якого я пізнав, що ти маєш божий
святий дух і всяка таємниця тобі не
безсильна, послухай видіння мого
сну, який я побачив, і скажи мені
його пояснення. 10 І видіння моєї
голови на моєму ліжку. Я бачив: і
ось дуб посеред землі, і його висота
дуже піднялася 11 і досягла до небес, і його коріння до кінців всієї
землі. 12 Його листя гарне, і його
плід великий, і їжа всіх у ньому. І
під ним поселялися всі дикі звірі. І
в його галуззях жили всі небесні
птахи. І з нього годувалая вся земля. 13 Я побачив у сні вночі на моєму ліжку: і ось сторож святий зійшов з неба 14 і сильно закликав, і
сказав: Зрубайте дуба! І обірвіть
його галузки, і струсіть його листя,
і розсипте його плід. Хай будуть
зрушені звірі, що під ним, і птахи з
його галуззя! 15 Лише ріст його коріння залиште в землі, і в залізних і
мідних оковах, і в зелені ззовні. І в
небесній росі хай поселится, і його
частина – з диким звіром. 16 Його
серце відчужиться від людей і йому
дасться серце звіра. І над ним перейде сім часів. 17 Промовлянням
сторожа слово і слово святе. Питання, щоб пізнали ті, що живуть:
що Всевишній володіє людським
царством, і кому захоче, його дасть.
І хула людей повстане проти нього.
18 Це сон, який побачив я – цар
Навходоносор. Ти ж, Валтасаре, наперед скажи його пояснення. Бо всі
мудрі мого царства не можуть визнати мені його пояснення, ти ж, Даніїле, можеш, бо божий святий дух
у тобі. 19 Тоді Даніїл, якому ім’я
Валтазар, жахнувся на якусь одну
годину. І його роздуми бентежили
його. І відповів цар, і сказав Валтазарові: Мій сон і його пояснення
хай тебе не спішить. І відповів Валтасар, і сказав: Пане, хай цей сон
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Глvа, д~”
зъ (навходоносо'ръ)1 ѓ^билђя бњхъ в домђ`
свое^мъ, и^ бл~го цвњтыи [на прsтлњ своеM]2.
Сонъ ви'дњхъ и^ ё^стра'ши м^я. и^ смято'хся на ло'жи моемъ, и^ видњ'нїя главы` мое^я смята'хђ м^я. и^ мно'ю заповњдася
за'повњдь, привести` преD мя вся` (мђжа) мђдрыя вављ=лон#скы, да сказа'нїе сна` възвњтя'тъ
мн^њ. и^ въхожда'хђ ба'лїя, (и^) вол#сви газарин#стїи, [и^]3 халдњ'и, и^ со'нъ а^зъ рњхъ преD ними.
и^ сказа'нїя е^го не възвњсти'ша м^и. до'ндеже
[дрђгїи вни'де преD мя]4 данїилъ, е^мђже и^мя
валтасаръ, по и'мени б~а мое^го, и^же дх~ъ бж~їи
ст~ъ [и%мать в# себњ]5, [и^ со'нъ преD нимъ]6 рњхъ.
валтаса'ре кня'же ба'лїискь, е^гоже а^зъ разђмњхъ
ја%ко дх~ъ бж~їи ст~ыи (и%маши)7 и^ вся` та'ина не
эTнемо'жется тебњ. слы'ши видњ'нїе сна` [мое^го]8
и^же ви'дњхъ и^ сказа'нїе е^го повњждъ мн^њ. [и^
вњдњнїе главы` моея]9 на ло'жи мое^мъ. зрњхъ, и^
с^е дђбъ средњ земля`, и^ высота` е^го (възвеличися
ѕњло, и^)10 досяза'ше до нб~се. и^ ко'ренїе е^го в#
кон#цыX (земля` всея`)11. ли'ствїе е^го кра'сно, и^ плоD
е^го мног#, и^ пи'ща всњхъ в неM. и^ под ни'мъ вселя'хђся [вс^и]12 ѕвњрїе ди'вїи, и^ въ вњтвехъ е^го
живя'хђ [вс^я]13 пти'ца нбsныя, и^ эT него пита'шеся вс^я (земля`)14. ви'дњхъ въ снњ` но'щїю
на ло'жи мое^мъ. и^ с^е бъж#дрїи (-)15 ст~ыи эTT нб~се сни'де, и^ въз#гласи` крњп#цњ, и^ (-)16 рече, посњцњте дђбъ, и^ ѓ^бїате вњ'я е^го. и^ ѓ^брђшите
ли'ствїе е^го, и^ расы'плете плоD е^го. да ся възы'блютъ звњрїе и^же под ни'мъ, и^ пти'ца съ
вњтвеи е^го. то'чїю прониче'нїе ко'ренїя е^го въ
земли` ѓ^ста'вите. и^ въ ё'зе желњзне и^ мњ'дьне
и въ травњ вн^њ, и^ ро'сњ нбsнњи вселиTся, и^ съ
звњреM ди'вїиM ча'сть е^го (-)17. [эT чл~къ и^змњниTся
срDце е^го]18, и^ срDце звњрино даsся е^мђ. и^ седмь
вре'менъ и^змњниTся ѓ^ неM. сказа'нїемъ бъж#дре
сло'во и^ гл~ъ ст~ъ въпро'съ. да ё^вњ'дятъ живђщеи ја%ко владе'тъ вы'шнїи цр~ьствомъ чл~чемъ,
и^ е^мђже въсхо'щеT дастъ е&. и^ похђле'нїе чл~че
въста'виT в не`. сїи со'нъ и^же ви'дњхъ а%зъ (навходоносо'ръ)19 цр~ь. (-)20 ты' (же) валтаса'ре сказа'нїе
[е^го]21 повњждь [пре'ди]22. ја%ко вс^и мђдрїи црsтва
мое^го не могђтъ сказа'нїя [е^мђ]23 и^сповњдати
мн^њ. ты' же данїи'ле мо'жеши, ја%ко дх~ъ бж~їи
ст~ъ в тебњ” Тогда` данїилъ е^мђже и^мя валтаса'ръ, ё^жасе'ся а^ки е^ді'нъ ча'съ, и^ размышле'нїя еh смђщахђ е^го. и^ эTвњща` цр~ь, и^ ре'че валтасаре, со'нъ [мои]24 и^ сказа'нїе [е^го]25 да тебе
не т#щитъ. и^ эTвњща` валтаса'ръ, и^ рече, гдsне,
[да бђдетъ]26 со'н# [сїи]27 ненави'дящимъ т^я, и^
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сказа'нїе е^го враго'мъ твои^мъ. дђбъ и^же ви'дњ
възвели'чивыися и^ ё^крепњвыи, е^гоже высота` досяза'ше нб~се, и^ ко'ренїе е^го въ все'и земли`, и^ ли'ствїе е^го бл~го цвњтно, и^ пло'дъ е^го мноh, и^
пи'ща всњмъ в# немъ, под ни'мъ живя'хђ звњрїе ди'вїи, и^ въ вњтвеX е^го ё^гнњздя'хђся пти'ца нбsныя. ты` е^си цр~ю, ја%ко възвели'чися и^
ё^крепњ. и^ вели'чество твое възвели'чися и^ досяже нб~се, и^ вла'сть твоя до конець зе'мльныX.
и^ ја%ко ви'дњ цр~ь а^гг~ла, и^ ст~аго сходя'ща съ
нб~се, и^ рече, посњцњте дbђ, и^ расы'плете и&
то'чїю прониче'нїе ко'ренїя е^го [в зеMли` ѓ^ста'вите]28, и^ въ ё'зњ желњзнњ и^ мњдянњ, и^ въ
зла'це внњ` и^ въ росњ нбsнеи въдво'рится, (-)29 съ
звњремъ ди'вїимъ ча'сть е^го. до'ндеже седмь вре'менъ премњни'тся ѓ^ немъ” Се' же сказа'нїе е^го
цр~ю. и^ сказа'нїе вы'шняго [с^е]30 е^сть, е^же приспњ`
на господи'на мое^го цр~я. (-)31 [и^ж#денђтъ т^я]32
эT чл~кь, и^ съ дивїимъ звњремъ бђдетъ
житїе твое`. *и^ траво'ю а^ки вола` напита'ютъ
т^я, и^ эT росы` небнsыя [тњло твое (ѓ^брастетъ)33]34. и^ се'д#мь временъ и^змњни'тся ѓ^
тебњ, до'ндеже ё^вњси ја^ко съвладе'тъ вы'шнїи
црsтвомъ чл~чемъ, и^ е^мђже въсхо'щетъ дасть е&”
и^ е'же рече, ѓ^ста'вите проникнове'нїе ко'ренїя
дђба [въ земли`]35. црsтво твое тебњ` бђдетъ,
эTнележе ё^вњси вла'сть нбsнђю. сего ради цр~ю
совњтъ мо'и да ти бђдетъ ё^го'денъ, *и^ грњхи` своя млsтьми расы'пли, и^ непра'вды [твоя]36
щедрота'ми ё^богихъ, негли бђдетъ въздержа`
ја%рость грњхомъ твои^мъ б~ъ” се^ все` пости'же
(навходоносо'ра)37 цр~я. по дво'ю же надесяте мsцђ
(-)38 црsтва [е^го]39, въ вављ=ло'нњ б^њ ходя`, (и^ на
забра'лњхъ гра'да съ всею сла'вою е^го, и^ на сњнехъ е^го хожда'ше) [И$]40 эTвњща` цр~ь, и^ рече,
нњсть ли с^е вављ=лонъ вели'кая ю%же а^зъ съградиX домђ црsтвђ въ дръжа'ве крњпости моея,
въ че'сть сла'вы моея. е^ще (б^о) сло'вђ сђщђ въ
ё^стњхъ цр~ихъ. глsа съ нб~се бысть, (-)41 црsтво
[твое]42 преи^де эT тебе`, и^ эT чл~къ (эTженђтъ
т^я)43, и^ съ звњремъ ди'вїимъ жи'тїе твое. и^
траво'ю а^ки вола` напитаюT т^я. и^ седмь вре'менъ и^змњниTся ѓ^ тебњ, дондеже ё^вњси ја%ко
съвладњетъ вы'шнїи црsтвомъ чл~чемъ, и^ е^мђже въсхо'щетъ дасть е&” В то'и ча'съ сло'во сконча'ся на (цр~и навходоносо'рњ)44. и^ эT чл~кь эTгна'ся, и^ травђ а^ки волъ ја^дя'ше, и^ эT росы`
нбsныя тњло е^го (ѓ^брасте`)45, дон#деже вла'си е^мђ
ја%ко львђ` възвелича'ша, и^ но'гте е^мђ а^ки пти'цамъ” И$ по сконча'нїи (тXњ) дн~їи. а^зъ (нав#ходоносо'ръ)46 ѓ%чи свои` на' нб~о въздви'гъ, и^ ё'мъ мои
къ мнњ ся възврати`. (-)47 вышняго блsвиXX и^
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буде тим, що тебе ненавидять, і його пояснення – твоїм ворогам. 20
Дуб, якого ти побачив, що став великим і скріпився, якого висота досягла до небес, і його коріння по
всій землі, 21 і його листя гарно
цвіте, і його плід численний, і їжа
всіх у ньому, під ним жили дикі
звірі, і в його галуззях загніздилися
небесні птахи, 22 ти є, царю. Бо ти
став великим і скріпився, і твоя велич стала великою і досягла до небес, і твоя влада до земних кінців.
23 І оскільки цар побачив ангела і
святого, що сходив з неба, і сказав:
Зрубайте дерево і його знищіть, лише ріст його коріння залиште в землі і в залізних і мідних кайданах, і в
зелені надворі, і в небесній росі. Поселиться його частина з дикими звірами, доки не перейде над ним сім
часів. 24 Це ж його пояснення царю
і це є пояснення Всевишнього, яке
надійшло на мого пана, царя. 25 Тебе проженуть від людей, і твоє життя буде з диким звіром, *і тебе нагодують травою, наче вола, і твоє тіло обросте від небесної роси, і над
тобою перейде сім часів. Доки не
пізнаєш, що Всевишній панує людським царством і його дасть, кому
захоче. 26 І тому що він сказав: Залиште ріст коріння дуба в землі, –
твоє царство буде тобі, від чого пізнаєш небесну владу. 27 Через це,
царю, моя рада хай буде тобі вгодна, *і милостинями очисть свої гріхи, і щедростями до бідних – твої
неправди. Може буде, що Бог стримає лють за твої гріхи. 28 Це все
найшло на царя Навходоносора. 29
Після дванадцяти ж місяців його
царства він ходив в Вавилоні і на
баштах міста зі всією його славою,
і ходив на його стінах. 30 І відповів
цар, і сказав: Чи не є це великий Вавилон, якого я збудував домові царства у владі моєї сили на честь моєї
слави? 31 Адже ще як було слово в
царських устах, був голос з неба:
Твоє царство відійшло від тебе, 32 і
тебе проженуть від людей, і твоє
життя з диким звіром, і тебе нагодують травою, як вола, і над тобою
перейде сім часів, аж доки не пізнаєш, що Всевишній володіє людським царством і дасть його, кому захоче. 33 В тій годині сповнилося
слово на цареві Навходоносорові. І
він був вигнаний від людей, і їв траву, наче віл, і його тіло обросло від
небесної роси, аж доки його волосся стало великим, як у лева, і його
нігті – як у птахів. 34 І після закінчення тих днів я, Навходоносор,
підняв свої очі до неба, і до мене
повернувся мій розум. Я поблагос-
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ловив Всевишнього і я похвалив
Того, що живе навіки, *бо Його
влада – вічна влада і його царство
на роди і роди. 35 І всі, що живуть
на землі, важаються за ніщо. За своєю волею Він чинить в небесній силі і в поселенні землі. І немає того,
хто протиставиться його руці і Йому скаже: Що ти зробив? 36 В тому
часі мій розум повернувся до мене і
я прийшов до честі мого царства. І
моя подоба повернулася до мене, і
мої тирани, і мої вельможі мене шукали. І я закріпився у своєму царстві, і мені додалася надмірна величність. 37 Отже, сьогодні я, Навходоносор, хвалю, і величаю, і прославляю небесного Царя, бо всі його діла – правдиві і його дороги – суди, і
всіх тих, що ходять в гордості, Він
спроможний впокорити!

Глава 5

єз. 8

1 Видіння 6
Цар Валтазар зробив вечерю своїм вельможам – тисячі мужам. Перед тисячею же напитків 2 сказав
Валтазар, коли пив вино, щоб принести золотий і срібний посуд, який виніс був його батько Навходоносор з храму Господа Бога, який в
Єрусалимі. І хай п’ють з них цар, і
його вельможі, і його наложниці, і
бенкетуючі довкруги нього. 3 І принесли золотий і срібний посуд, який виніс цар Навходоносор з храму Господа Бога, що в Єрусалимі, і
з них пили цар, і його вельможі, і
його наложниці, і бенкетуючі довкруги нього. 4 І похвалили золотих,
і срібних, і мідних, і камінних, і дерев’яних, і залізних богів, і не поблагословили вічного Бога, що має
владу над їхнім духом. 5 *В тій годині вийшли пальці людської руки
і писали напроти світильника, на
порозі стіни дому царя. І цар бачив
пальці руки, що писала. 6 Тоді вид
царя змінився, і його задуми його
тривожили, і зв’язки його бедра
слабли, і коліна разом стукали. 7 І
цар сильно закричав, щоб ввести
чародіїв і халдеїв ґазаринських, і
цар відповів вавилонським мудрецям: Хто прочитає це писання і його пояснення мені сповістить, той
зодягнеться в багряницю, і дам золотий ланцюжок на його шию, і
третім в моєму царстві почне панувати з владою. 8 І входили всі мудрі до царя і не могли прочитати писання ані сповістити цареві пояснення. 9 Цар же Валтазар стривожився, і його вид в нього змінився, і
його вельможі тривожилися. 10 І цариця ввійшла до дому бенкету, і від-
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живђщаго въ вњки похвали'хъ [-]48. *ја%ко власть
е^го, вла'сть вњ'чна, и^ црsтво е^го в ро'ды и^ ро'ды.
и^ вс^и живђщеи на земли` нивочто'же намњни'шася. (-)49 по во'ли свое'и тво'ритъ в# си'лњ
нбsнњи, и^ в селе'нїи земльнMњ. и^ нњсть и^же ся
проти'витъ рђцњ е^го, и^ речетъ е^мђ, чт^о
сътвори`. в# то время ё'мъ мой възврати'ся
къ мн^њ, и^ в че'сть црsтва свое^го прїидохъ. и^
ѓ'зречь моя възвратися къ мн^њ. и^ мђчи'теле
мои`, и^ вельмо'жа моя и^ска'хђ мене. и^ въ црsтвњ
свое^мъ ё^тверди'хся, и^ вели'чество и^зъѓ^би'лнње
приложи' ми ся” Нн~њ ё^бо а^зъ (навходоносо'ръ)50,
хвалю` и^ превозноша'ю, и^ сла'влю цр~я нбsнаго. ја%ко
вся` дњла е^го и'стин#на, и^ пђтїе е^го сђ'ди. и^
вс^я ходя'щая съ презрњнїемъ мо'жетъ смири'ти”

ниQ з~

Глvа, е~”
[Видњнїе, ѕ~]1”
Валтаса'ръ цр~ь сътвори` вече'рю [-]2 вельмо'жамъ своим# ты'сящи [мђжъ]3. преD ты'сящею же (винопи'тїи)4 валтасаръ реq въ
вкђше'нїи вина`, ја%коже принести` сосђды
зла'ты и^ сре'брены, ја%же бњ` и^зне'слъ [эTц~ъ е^го
(навходоносо'ръ)5]6 эT хра'ма [г~а б~а]7 и^же въ і^ерsлимњ, и^ да пїютъ в нихъ цр~ь и^ вельмо'жа е^го,
и^ же'нимы е^го, и^ лежђщеи ѓ'крsтъ е^^го. и^ принесо'ша сосђды златыя и^ сре'бреныя, ја%же и^знесе`
[навходоносо'ръ]8 [цр~ь]9 эT хра'ма [г~а]10 б~а и^же въ
і^ерsлимњ. и^ пїяхђ в ни'хъ цр~ь и^ вельмо'жа е^го, и^
женимы е^го и^ лежђщеи ѓ%крsтъ е^го, [-]11 и^ похвали'шA боги` зла'тыя, и^ сре'бреныя, и^ мњдяныя,
(и^ ка'меныя, и^ древяныя, и^ желњзныя)12. [и^
б~а вњчнаго не блsвиша, и^мђщаго вла'сть дх~а
и^хъ]13” *въ то'и ча'съ и^зыидо'ша прьсты рђки`
чл~ча, и^ писа'хђ проти'вђ лам#па'ды на пра'зњ
стњны` хра'ма цр~я” и^ цр~ь видя'ше прьсты рђ'ки
пи'шђщїа. тогда` цр~ю ѓ^зре'чь и^змњни'ся, и^ размышленїа е^го смђща'хђть и&, и^ съё%зы чре'слъ
е^го раслабля'хђся, и^ колњни (-)14 сђсъ сража'стася. и^ възъпи` цр~ь си'лою, ја%коже въвести во'лх# вы,
(и^) халдњя газарин#ски. и^ [эTвњща` цр~ь]15 мђ'дрымъ вављ=лон#скимъ. и^же почте'тъ въписа'нїе с^е,
и^ ра'зђмъ [е^го]16 съвњсти'тъ мн^њ. (тои) въ багряни'цђ ѓ^блече'тся, и^ гри'вна зла'тая на вы'и
е^го, и^ тре'тїи въ црsтвњ мое^мъ съ власти`
начне'тъ. и^ вхожда'хђ вс^и мђ'дрїи къ цр~ю. и^ не
можа'хђ въписа'нїя почести, ни ра'зђма [цр~ю
възвњсти'ти]17. (-)18 цр~ь (же) вал#таса'ръ възмяте'ся, и^ ѓзречь е^го и^змњни'ся [на не'мъ]19. и^
вельмо'жа е^го смђщахђся” И$ [цр~ца вни'де въ
хра'мъ пи'рныи]20. [и^ эTвњща цр~ца]21 и^ реq, цр~ю
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въ вњ'ки живи`. да не смђтя'тъ тебе` размышле'нїя твоя, и^ ѓ^зречь твоя да ся не
и^змњня'етъ. е^сть мђж'ъ въ црsтвњ твое^мъ,
в не'мже дх~ъ бж~їи. и^ въ дн~и эTц~а твое^го
бъждрета, и^ смы'слъ ѓ^брњте'ся в неM. и^ цр~ь
(навходоносо'ръ)22 эTц~ъ твои, кн~ѕя (и& поста'ви
вол#хвомъ, (и^) ба'лїаM, (и^) халдњ'емъ газарин#скимъ)23. ја%ко дх~ъ и^зли'ха бња'ше в не'мъ, и^
премђдрость и^ смы'слъ [ѓ^брњте'ся в не'м]24,
сказа'я сны`, и^ съвњ'стђя дръжи'мая (а^гг~лы),
и^ разрDњша'я съё%зы данїи'лъ. и^ цр~ь нарече е^мђ
и^мя вал#таса'ръ” нн~њ ё^бо да ся взове'тъ, и^
сказа'нїе съвњсти'тъ тебњ” Тогда` данїиl въведе'ся преD цр~я. и^ рече цр~ь [преD всњми]25, т^ы
ли е^си данїи'лъ эT сн~овъ плњн#никъ жидо'въскъ, и^же приведе [навходоносор#]26 эTц~ъ мои. слы'шахъ ѓ^ тебњ ја%ко дх~ъ бж~їи в тебњ, и^ бъжDре'нїя и^ смы'слъ, и^ премђдрость и^з#ѓ^би'ла ѓ^брњте'ся в тебњ. и^ с^е нн~њ внидо'ша преD мя
мђ'дрїи, вол#сви газари'н#стїи, да въписа'нїе с^е
почтђтъ, и^ сказа'нїа е^го съвњстяT м^и, и^ не
мого'ша съвњсти'ти мн^њ. (-)27 а%з# (же) слы'шахъ ѓ^ тебњ ја%ко мо'жеши сђ'ды сказати.
нн~њ ё^бо а^ще възмо'жеши въписа'нїе (с^е) прочести, и^ сказа'нїе е^го съвњсти'ти мн^њ. въ багряни'цђ ѓ^блече'шися, и^ гри'вна зла'та на вы'и
твое'и бђдеT, и^ тре'тїи въ црsтвњ мое^мъ съвласти` начне'ши. [тогда` эTвњща данїи'лъ, и^
рече]28 преD цр~емъ. дая'нїа твоя с тобо'ю да
бђдђтъ, и^ да'ръ до'мђ твое^го и%номђ да'ждь.
а^з# же писа'нїе почтђ [цр~ю]29, и^ сказа'нїе е^го съвњщђ тебњ. цр~ю, б~ъ вы'шнїи, црsтво и^ вели'чество, и^ че'сть и^ сла'вђ да'сть (навходоносо'рђ)30
эTц~ђ твое^мђ. и^ эT величества е^же (е^мђ да'сть)31,
вс^и лю'дїе, племена, ја^зы'цы бя'хђ трясђщеся
и^ боя'щеся эT лица` е^го. (и^) ја%же хотя'ше ё^бива'ше, (и^ ја%же хотя'ше живля'ше), и^ ја%же
хотя'ше възвыша'ше, и^ ја%же хотя'ше смиря'ше” и^ е^гда` възнесе'ся срDце е^го, и^ (ё^твер#ди'ся
дх~ъ е^го)32 ја%коже презоровати. съведе'ся эT прsтла црsтва, и^ че'сть эTја%ся эT него. и^ эT чл~кь
эTгна'ся, и^ срDце е^го съ ѕвњремъ эTда'ся, и^ (жи'тїе е^го съ дивїи^ми ѓ^слы`)33. *и^ траво'ю а^ки
вола` пита'хђ е^го, и^ эT росы нбsныа (ѓ^брасте
тњ'ло е^го, ѓ^брасте)34 [до'ндеже вла'си главы е^го
ја%ко львомъ възвелича'ша, и^ но'гте е^го ја%ко
пти'цамъ]35. до'ндеже разђмњ ја%ко владњ'етъ
[-]36 вы'шнїи црsтвомъ чл~чемъ, и^ е^мђже хо'щетъ да'сть е&” И$ т^ы ё^бо сн~ђ е^го валтаса'ре,
не смири срDца свое^го преD (гм~ъ) е^гоже с^е вс^е ё^
видњ'нїе. н^о на г~а б~а нбsнаго възнесе'ся, и^ съсђ'ды хра'ма е^го принесе преD ся. (-)37 ты (же) и^
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повіла цариця, і сказала: Царю, живи
вічно! Хай тебе не тривожать твої
роздуми і твій вид хай не міняється.
11 Є чоловік у твоєму царстві, в якому божий дух. І в днях твого батька він був сміливим, і в ньому знайдено розумність. І цар Навходоносор,
твій батько, поставив його князем
над заклинателями, і ворожбитами, і
халдеями ґазаринськими. 12 Бо дуже
великий дух був в ньому і знайдена
була мудрість і розумність в ньому,
що роз’яснював сни, і сповіщав держане ангелами, і розв’язував зв’язане
– Даниїл. І цар дав йому ім’я Валтасар. Тепер, отже, хай буде прикликаний. І він тобі сповістить пояснення. 13 Тоді Даниїл введений був перед царя, і сказав цар перед всіма: Чи
ти є Даниїл з полонених жидівських
синів, якого привів мій батько Навходоносор? 14 Почув я про тебе, що в
тобі божий дух, і сміливість, і розумність, і дуже велика мудрість знайдена в тобі. 15 І ось сьогодні ввійшли
перед мене мудрі, чародії ґазаринські, щоб прочитати це писання і сповістити мені його пояснення, і не
змогли мені сповістити. 16 Я ж про
тебе почув, що можеш пояснити рішення. Тепер, отже, якщо зможеш це
писання прочитати і сповістити мені
його пояснення, будеш зодягнений в
багряницю, і буде золотий ланцюжок
на твоїй шиї, і третім почнеш володіти в моєму царстві. 17 Тоді відповів
Даниїл і сказав перед царем: Твої дари хай будуть з тобою, і іншому дай
дар твого дому. Я ж цареві прочитаю
писання і скажу тобі його пояснення.
18 Царю, Всевишній Бог дав Навуходоносорові, твоєму батькові, царство,
і велич, і шану, і славу. 19 І від величності, яку йому дав, всі люди,
племена, народи тряслися і боялися
його лиця. І яких бажав, він вбивав, і
яких бажав, лишав живими, і яких
бажав, підносив, і яких бажав, впокорював. 20 І коли його серце піднялося і скріпився його дух, щоб зневажати, він був зведений з престолу царства і шана була забрана в нього. 21 І
він був прогнаний від людей, і його
серце було дане зі звіром, і його життя – з дикими ослами. *І його годували травою, як вола, і від небесної роси обросло його тіло, обросло, аж доки волосся його голови стало великим, як у левів, і його нігті – як у птахів. Доки не пізнав, що Всевишній
володіє людським царством і його
дасть, кому хоче. 22 І ти, отже, його
сину Валтасаре, не впокорив твоє
серце перед Господом. Кого є це все,
що на виду? 23 Але ти піднявся на
Господа Бога небесного і приніс перед себе посуд його храму. Ти ж, і
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твої вельможі, і твої наложниці, і
гості довкруги тебе, ви пили вино з
них, і золотих, і срібних, і камінних, і дерев’яних, і залізних богів,
які ані не бачать, ні не чують, ні не
розуміють, ти похвалив. І Бога, у
кого твій подих, в Його руках, і всі
твої дороги, Його ти не впізнав ані
не прославив. 24 Через це від Його
лиця прийшли пальці руки і написали це письмо. 25 Це ж є наказане
писання: Мани. Текел. Фарес. 26
Це пояснення слова: Мани – Бог
виміряв твоє царство і його завершив, 27 Текел – поставлено на вагу
і знайдено брак, 28 Фарес – відділено від тебе твоє царство і дане
Мидам і Персам. 29 І сказав Валтасар: Зодягніть його. І зодягли Даниїла в багряницю, і поклали на його
шию золотий ланцюжок. І він заповів про нього, щоб він був князем і
третім в його царстві.
30 Видіння 7
Валтасара, халдейського царя,
вбили в тій ночі. 6,1 Дарій же, мидієць, взяв царство, маючи шістдесят і два роки.

Глава 6

сир. 11

2 І було до вподоби перед Дарієм. І він поставив над царством
100 і 20 князів, щоб вони були в
усім його царстві. 3 Над ними три
урядовці, з яких Даниїл був третім,
щоб ним доповідати справи князям.
Щоб цареві не завдали шкоди. 4 *І
Даниїл був над ними, бо дуже великий дух був в ньому, і цар його поставив над усім своїм царством. 5
Урядовці ж і князі шукали причини
проти Даниїла. І ніякої причини, і
переступу, і гріха не знайдено в
ньому, бо він був вірний. 6 І сказали урядовці: Ми не знайдемо причини проти Даниїла, хіба що в законах його Бога. 7 Тоді урядовці і
князі, ставши перед царем, сказали
йому: Даріє, царю, живи вічно! 8
Порадилися всі, що над твоїм царством, воєводи і князі, і ті, що володіють країнами, щоб поставити
царську постанову і скріпити декрет. Щоб, якщо хтось попросить якесь прохання в Бога або в людини
до 30-и днів, – хіба тільки в тебе,
царю, – хай буде кинутий до ями
левів. 9 Тепер, отже, царю, постав
декрет і видай письмо, щоб не змінився мидський і перський припис.
Щоб не було зміни проти цього. 10
І тоді цар Дарій наказав написати й
декрет. 11 Даниїл же, коли взнав,
що написано декрет, ввійшов до
свого дому, вікна ж в нього, в горішній його кімнаті, відкриті в на-
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вельмо'жа твоя, и^ же'нимы твоя, и^ лежђщеи
ѓ%крsтъ тебе, вино пїя'сте в ни'хъ. и^ боги зла'тыя, и^ сре'бреныя, [-]38 (и^ ка'меныя, и^ древяныя, и^ желњ'зныя)39, и^же ни видятъ ни слы'шатъ ни разђмњ'ютъ, похвали. и^ бг~а в негоже
дыха'нїе твое в рђ'кђ е^го и^ вс^и пђти твои, не
(позна` е^го ниже) просла'ви. сего ради эT лица е^го
пђсти'шася прьсты рђ'чнїи, и^ писа'нїе с^е вчини'ша” (-)40 се (же е^сть) писа'нїе вчине'ное” Ма'ни, џе'келъ, фа'ресъ” с^е сказа'нїе гл~а” ма'ни. и^змњри б~ъ
црsтво твое и^ скон#ча е&” џе'келъ. поста'вися в#
мњ'рахъ, и^ ѓ^брњте'ся ли'хђемо. фа'ресъ. раздњли'ся цр~ьство твое [эT тебе]41, и^ эTда'сться ми'домъ и^ пе'рсомъ” И$ рече вал#тасаръ (ѓ^блецњте
и&), и^ ѓ^блеко'ша данїи^ла в# багряни'цђ, и^ гри'внђ
зла'тђю възложи'ша на вы'ю е^го. и^ заповњ'да ѓ^
немъ ја%коже бы'ти е^мђ кн~ѕю, (и^) тре'тїемђ въ
црsтвњ [е^го]42”
[Видњ'нїе з~]43
[Валтаса'ра цр~я хал#деиска ё^би'ша в т^ђ но'щъ]44.
(-)45 дарїи (же) мидеани'нъ прїа црsтво, сы'и шестидесяT и^ двою лњтђ”

Глvа, ѕ~”
бы'сть ё^гоDно преD да'рїемъ, и^ поста'ви въ
црsтвњ кн~ѕь р~, и^ к~, ја^коже бы'ти и^мъ
въ всемъ црsтвњ е^го. (-)1 наD ни'ми (же)
(три чино'вники)2, эT ни'х#же б^њ данїи'лъ
(тре'тїи)3. ја^коже повњдаемъ рњчи и^мъ кн~ѕемъ, да цр~ю не зазля'ютъ. *и^ бњ данїи'лъ наD
ни'ми, ја%ко дх~ъ бња'ше и^з#ѓ^би'ла в немъ, и^ цр~ь
поста'ви и& въ всемъ црsтвњ свое^мъ. (-)4 чино'вницы (же) и^ кня'ѕи и^ска'хђ вины` (-)5 на данїи'ла. и^ всеа вины` и^ събла'зна [и^ грњха`]6 не ѓбрњтеs до него, ја%ко и^звњ'стъ бњ'аше” И$ рњша
чино'вницы, не ѓ^бря'щемъ до данїила вины`,
а^ще не въ зако'нXњ б~а е^го. тогда` чино'в#ницы и^
кн~ѕи (ста'вше)7 преD цр~емъ (-)8 рњша е^мђ, дарїе
цр~ю, въ вњки живи. съвњща'ша вси и^же въ
црsтвњ твое^м#, вое^во'ды, и^ кн~ѕи, и^ ѓблада'ющеи
страна'ми, ја%коже ё^ста'вити ё^ста'въ црsкь и^
ё^крњпи'ти заро'къ. ја%ко а^ще кт^о про'ситъ проше'нїа всего ё^ бо'га, и^ли чл~ка до дн~ъ л~, ра'звњ
то'чїю ё^ тебе цр~ю, да ся въвръжетъ в ро'въ
лев#скь. нн~њ ё^бо цр~ю ё^ста'ви заро'къ, и^ положи
писанїе, ја%ко да ся не и^змњнитъ заповњдь
[миDска и^ прьска]9, [ја%ко да ся не премњнитъ
сђпроти'въ семђ]10” (И$) тогда` цр~ь да'рїи повелњ
[въписа'нїе и^]11 заповњдь. (-)12 данїиl (же) е^гда
ё^вњде, ја%ко за'повњдь вчини'ся, вни'де в до'мъ
свои. (-)13 двер#ца (же) эTвер#сты е^мђ в нога'тицы
е^го проти'вђ і^е^рлsимђ. (-)14 въ три' (же) вре'мена
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дн~е бња'ше прекланя'а колњ'ни свои, (-)15 моля'ся (-)16 и^сповњда'я преD бг~омъ свои^мъ, ја%коже
б^њ творя'и преже” Тогда` мђжи ѓ^ни блюдо'ша,
и^ ѓ^брњто'ша данїи'ла прося'ща и^ молящася
преD (гм~ъ)17 свои^мъ. и^ пришеDше рњша преD
цр~емъ. цр~ю не заро'къ л^и т^ы б^њ ё^чини'лъ ја%ко
весь чл~къ и^же а^ще просиT всего ё^ б~а, и^ли чл~ка
[-]18 до л~ дн~ъ, н^о то'чїю ё^ тебе цр~ю, да ся
въвержеT в ро'въ лев#скь. и^ рече цр~ь, и^стин#но
сло'во, (и^) за'повњдь миDска и^ пер#ска не минетъ.
(и^) тогда` эTвњща'ша (преD цр~емъ и^ гл~аша)19,
данїи'лъ и^же эT сн~ов# плњ'нникъ жидо'в#скь, не
покори'ся за'повњди твое'и [и^ (неради) ѓ^ заро'цњ
иже в#чини`]20. (-)21 три (б^о) времена дн~е про'ситъ ё^ б~а свое^го проше'нїи своиX. тогда` цр~ь
ја%ко [слы'шавъ сло'во]22 (с^е), ѕњ'ло съжашли с^и ѓ^
нем#, и^ ѓ^ данїи'лњ, [и^]23 пря'ся и^зба'вити и&, и^
бњ` до вечера пря'ся ја%ко и^зба'вити и&. тогда`
мђжи ѓ^ни гл~аша цр~ю. вњ'ждь цр~ю ја%ко ми'домъ и^ пе'рсомъ, (нњсть лњ'по премњни'ти заро'ка и^ ё^ста'ва и^же цр~ь съста'витъ)24” Тогда`
цр~ь рече, и^ приведо'ша данїи'ла и^ въвергоша и& в
ровъ лев#скь. и^ рече цр~ь данїи'лђ, б~ъ [-]25 е^мђже
т^ы слђжиши прsно, [-]26 и^зба'витъ т^я. и^ принесо'ша камы'к# [е^ді'нъ]27, и^ възложи'ша и& на
ё%стїе р#вђ, и^ знамена цр~ь прьстьнемъ свои^мъ,
и^ прьстьнемъ вельмо'жъ е^го, да ся не и^змњнитъ дњя'нїе ѓ^ данїи'лњ. и^ эTи^де цр~ь в
до'мъ свои, и^ леже без# вечеря, и^ ја%ди не внесо'ша к# немђ, и^ сонъ эTстђпи эT него. [и^ заключи б~ъ ё^ста` львоM и^ не стђжи'ша данїи'лђ]28. тогда` цр~ь въста'въ заё%тра на свњте,
и^ (-)29 прїиде къ р#вђ лев#скђ. и^ (-)30 възъпи
жрњ'ломъ крњ'пкомъ, данїи'ле рабе б~а жива'го.
б~ъ твои е^мђже т^ы слђжиши прsно, възмо'же
л^и и^зба'вити т^я и^з# ё%стъ льво'въ. и^ рече данїи'лъ цр~ю, цр~ю въ вњ'ки живи. *бг~ъ мо'и
посла` а^гг~ла свое^го, и^ затвори ё^ста льво'ва, и^
не расы'паша мене. ја%ко (ѓ^брњте'ся преD ни'мъ
пра'вда)31 моя. и^ преD тобо'ю же цр~ю съгрњше'нїа не сътвори'хъ” Тогда` цр~ь възвесели'ся ѓ^
немъ, и^ рече данїи'ла и^звести и^з# рва. (-)32 и^
все тлњнїе не ѓ^брњте'ся ѓ^ немъ, ја%ко вњрова
къ бђ свое^мђ. и^ рече цр~ь, и^ приведо'ша мђж'а
ѓ^клевета'вшая данїи'ла. и^ в ро'въ лев#скь въверго'ша я&, и^ сн~ы и^хъ и^ же'ны иX. и^ не доидо'ша
д#на р#вђ даже содолњша и^мъ льви, и^ вся ко'сти и^хъ ѓ^тон#чи'ша” Тогда` да'рїи цр~ь въписа`
всњм# лю'демъ, племенемъ, ја^зы'комъ живђщїимъ въ все'и земли`. ми'ръ вамъ ё^мно'жится.
эT лица мое^го заповњдася за'повњдь, ја%коже въ
все'и земли` цр~ства мое^го трясђщеMся и^ боя1365
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прямку Єрусалиму, і в три часи дня
він приклякав на свої коліна, молячись, визнаючись перед своїм Богом.
Так як робив передше. 12 Тоді ті мужі припильнували і знайшли Даниїла, що просив і молився перед своїм
Господом. 13 І приступивши сказали
перед царем: Царю, чи не ти дав
декрет, щоб кожна людина, яка лиш
попросить усяке в Бога або людини
до 30-ти днів, – але хіба що у тебе,
царю, – хай кинута буде до ями
левів? І сказав цар: Правдиве слово. І
декрет мидський і перський не порушиться. 14 І тоді відповіли перед царем і сказали: Даниїл, що з полонених жидівських синів, не підкорився
твоєму декретові і знехтував декретом, який ти встановив. Бо три часи в
день просить в свого Бога свої прохання. 15 Тоді цар, як почув це слово, дуже ним засмутився, і також за
Даниїла. І змагався, щоб його спасти,
і аж до вечора змагався, щоб його
спасти. 16 Тоді ті мужі сказали цареві: Знай, царю, що мидам і персам
не можна змінити декрету і постанови, яку постановить цар. 17 Тоді цар
сказав – і привели Даниїла, і кинули
його до ями левів. І сказав цар Даниїлові: Бог, якому ти постійно служиш, тебе визволить. 18 І принесли
один камінь, і поставили його на устя
ями. І цар запечатав своїм перстнем і
перстнем його вельмож, щоб не змінилося діло відносно Даниїла. 19 І відійшов цар до свого дому і ліг без
вечері. І не принесли йому їжі. І від
нього відступив сон. І Бог замкнув
уста левам, і вони не надокучили Даниїлові. 20 Тоді цар, вставши вранці,
на світанку, прийшов до ями левів 21
і закричав сильним голосом: Даниїле,
рабе Бога живого! Чи зміг твій Бог,
якому ти постійно служиш, визволити тебе з уст левів? 22 І сказав Даниїл
цареві: Царю, живи вічно! 23 *Мій
Бог послав свого ангела. І він замкнув уста левам – і мене не роздерли.
Бо перед ним знайшлася моя правда,
і перед тобою ж, царю, я переступу
не зробив. 24 Тоді цар зрадів за нього
і сказав Даниїла витягнути з ями. І в
ньому не знайдено ніяке зіпсуття, бо
він повірив у свого Бога. 25 І сказав
цар, і привели мужів, що оскаржили
Даниїла, і кинули до ями левів, їх, і
їхніх синів, і їхніх жінок. І вони не
дійшли до дна ями, як вже ними
заволоділи леви і потрощили всі їхні
кості. 26 Тоді цар Дарій написав всім
людям, племенам, народам, що живуть в усій землі: Мир хай вам помножиться! 27 Від мого лиця поставлено декрет, щоб в усій землі мого
царства тряслися і боялися лиця Даниїлового Бога. Бо цей – є живий
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Бог! І Він залишається навіки, і його царство не буде знищене, і його
влада до кінця 28 піднімає. І він
спасає і чинить знаки і чуда на небі
і на землі. Він – той, що спас Даниїла з уст левів. 29 *Даниїл же
простував вперед в царстві Дарія і
Кира Перса.

Глава 7

ез3. 12

1 Видіння 8
В першому році Валтасара, халдейського царя, Даниїл побачив сон
і видіння його голови на його ліжку. І записав сон. 2 Я, Даниїл, побачив у моєму видінні вночі. І ось 4-и
небесні вітри налягли на велике море, 3 і чотири великі звірі собі різні
виходили з моря. 4 Перший – наче
левиця, що мала крила, крила ж її –
наче орла. І я дивився, аж доки вона не простягнула свої крила і піднялася з землі. І стала на ногах
людських, і їй дано серце людини.
5 І ось другий звір подібний до медведиці. І вона стала на одній частині, і три ребра – в її устах, посеред
її зубів. І так їй говорили: Встань і
їж численні тіла. 6 *Вслід за цим я
побачив. І ось інший звір – наче
рись. В нього ж чотири пташині
крила над ним, чотири ж звірячі
голови. І йому дана влада. 7 Вслід
за цим я побачив. І ось четвертий
гордий, і страшний, і надмірно сильний звір. Зуби ж його залізні і великі, і нігті мідні. Що їв і трощив і
позостале топтав ногами. Він же
набагато більше відрізнявся від усіх попередніх звірів, і в нього 10ть рогів. 8 І я дивився на його роги.
І ось інший малий ріг вийшов перед ними, три ж передні роги були
зірвані в нього перед його лицем. І
ось в тому розі очі, наче людькі очі,
і уста, що говорять велике. 9 Я дивився, доки не поставлено престоли. І сів Старий днями, і його одіж
біла, наче сніг, і волосся його голови, наче чиста вовна. Його престіл
– вогненне полум’я, його колеса –
вогонь, що палить. 10 Вогненна ріка текла, виходячи перед ним. Тисячі тисяч Йому служили і десятки
тисяч десятьох тисяч стояли перед
Ним. Суд засів – і книги відкрилися. 11 Я тоді побачив від голосу великих слів, які той ріг говорив, аж
доки не вбито звіра. І він згинув, і
його тіло дано на спалення вогнем.
12 І влада обминула інших звірів, і
їм дано продовження життя до року і часу. 13 Я побачив у сні вночі.
І ось на небесних хмарах, наче людський син, що іде. І наче дійшов до
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щемся бы'ти эT лица б~а данїи'ля. ја%ко то'и
е^сть б~ъ живы'и, и^ пребываяй въ вњ'ки. и^ црsтво е^го не расы'плется, и^ вла'сть е^го до кон#ца
поDе'млетъ. і^ и^збавля'етъ, и^ тво'риT зна'менїя и^
чюдеса`, на нб~си и^ на земли, и^же и^зба'ви данїи'ла
эT ё%ст# льво'въ. (-)33 *данїилъ (же) ё^прави` въ
црsьтвњ да'рїевњ, и^ [-]34 кљ'ра пер#сина”

выj а~

Глvа, з~”
[Видњнїе, и~]1”
ъ прьвое лњто валтаса'ра цр~я халдњ'иска,
данїи'лъ сонъ ви'дњ. и^ видњнїя главы
е^го на ло'жи е^го. и^ соn в#писа`. а^зъ данїи'лъ
видXњ [въ видњнїи мое^мъ но'щїю]2, и^ с^е
д~ вњтри нбsнїи налего'ша на' море вели'кое. и^ четыре звњрїе вели'цїи и^схожда'хђ и^з мо'ря разли'чь
себе” Прьвыи а^ки льви'ца [и^мђщи кры'лњ]3, (-)4
кры'лњ (же) е^я а^ки` ѓ^рлђ`. (и^) зря'хъ дон#деже
простре` кры'лњ свои`, и^ въз#дви'жеся эT земля`, и^
на ногђ чл~чђ ста`, и^ срDце чл~че дасться е'й” И$ с^е
звњръ вторы'и подо'беn медвњ'дицы, и^ в ча'сти е^ді'нои ст^а, и^ три` ре'бра въ ё^стњхъ е'й средњ
зђбъ ея`. и^ си'це гл~ахђ е'и, въста'ни, и^ ја%ждъ
плоти мно'ги” *Въ слњдъ сего ви'дњхъ, и^ с^е
звњръ и'нъ а^ки ры'сь, (-)5 томђ (же) кры'ла четы'ре п#тича наD ниM (-)6 четыре (же) главы звњрїи. и^ вла'сть да'сться е^мђ” Въ слњдъ сего ви'дњхъ, и^ с^е звњръ четве'ртыи (горд# и^ стра'шенъ)7, и^ крњпокъ и^зли'ха. (-)8 зђ'бы (же) е^го
желњзни [и^ ве'лїи]9 [и^ но'гти мњдяни]10, ја^ды'и
и^ ѓ^тон#чевая (-)11 ѓ^ста'нокъ (же) нога'ма [-]12
попира'ше. (-)13 то'и (же) разлђча'яся и^зли'ха па'че
всњхъ звњрїи преж#нихъ, и^ ро'гъ і~ е^мђ. [и^]14
смотрњх (же) в розњ'хъ е^мђ, и^ с^е ро'гъ дрђгїи
ма'лъ възы'иде [преD ни'ми]15, (-)16 трїе (же) ро'зи
пре'днїи стръгнђшася е^мђ эT лица` е^го. и^ с^е
ѓ%чи а^ки ѓ'чи чл~чи в ро'зњ то'мъ, и^ ё^ста гл~юща вели'ка. зря'хъ, до'ндеже прsтли поста'вишася, и^ ве'тхїи дн~ьми сњдя'ше, и^ ѓ^де'жда е^го
[бњла а^ки снњ'гъ]17. и^ вла'си главы е^го а^ки во'лна
чи'ста. прsтлъ е^го пла'мы ѓ'гненъ. колеса` е^го
ѓ'гнь паля`. рњка` ѓ'гнена теча'ше и^сходя'щи
пред нимъ. тысяща тысящь слђжа'хђ е^мђ, и^
тмы` тем# преDстоја%хђ пред нимъ. сђ'дище
сњ'де, и^ кни'ги эTврьзо'шася. ви'дњхъ тогда` эT
гла'са словесъ вели'кихъ ја%же ро'гъ ѓ'нъ гл~аше.
до'ндеже ё^би'ся звњр# и^ поги'бе (тњло е^го, и^)18
да'сться въ ж#же'нїе ѓ'гнено. и^ про'чихъ ѕвњрїи
[преста'вися вла'сть]19, и^ продлъженїе жи'тїя
да'сться и^мъ до лњта и^ времене” Ви'дњхъ въ
снњ` но'щїю, и^ се на ѓ'блацехъ нбsныхъ ја%ко сн~ъ
чл~чь иды'и бя'ше, и^ до ве'тхаго дн~ьми дои^де, и^
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преD нимъ приведе'ся е^мђ. и^ томђ ся да'сть
вла'сть, и^ чтsь, и^ црsтво. и^ вси` лю'дїе, пле'мена,
ја^зы'цы [томђ` порабо'таютъ]20. *[и^]21 влаs е^го,
вла'сть вњчная, ја%же не ми'мои^детъ, и^ црsтво
е^го не расы'плеTся” Възгорњся дх~ъ мои. [а^зъ данїилъ въ ё'жасњ мое^мъ]22, и^ видњ'нїя главы
мое'я смятя'хђ м^я. и^ прїидо'хъ къ е^ді'номђ
стоя'щихъ (-)23 (ё^ него, наё^чи'тися)24 всемђ
семђ. и^ повњда м^и и^стовое, и^ сказа'нїе слове'съ
възвњсти` м^и. сїи ѕвњрїе [ве'лїи]25 четы'ре, четыре црsтва въста'нђтъ на зеMли ја%же во'змђтся,
и^ преимђтъ црsтво (-)26 вы'шняго, и^ во'змђтъ е&
до вњка, (и^ до' вњка вњкъ). и^ вопраша'хъ коне'чнњ ѓ^ ѕвњри четве'ртњмъ, ја%ко бња'ше разли'чь эT всего ѕвњри, (и^) гръдъ и^зли'ха. зђ'бы
е^го желњзни и^ но'гти е^го мњдяни, ја^ды'и и^
ѓ^тон#чева'я, (-)27 ѓ^ста'нокъ (же) нога'ма попира'ше. и^ ѓ^ десяти ро'зњхъ [е^го]28 и^же на главњ`
е^го. и^ ѓ^ дрђзMњ въше'дшиM, и^ стря'сшемъ прьвыя три`. [(-)29 ро'гъ (же) то'и]30 е^мђже ѓ%чи, и^
ё^ста` гл~юща вели'ко, и^ видњнїе е^го бо'ле прочїих#. зрњхъ, и^ ро'гъ тои творя'ше рать съ
ст~ыми, и^ ё^крепњ к нимъ. до'н#деже прїидетъ
ве'тхїи дн~ьми, и сDђ дасть ст~ымъ вы'шняго.
и^ вре'мя приспњ`, и^ црsтво прїяша ст~їи. и^ рече, ѕвњръ четве'ртыи, црsтво четве'ртое е^сть на
земли`, е^же преспњ'етъ вс^я црsтва, и^ поја%сть
вс^ю зе'млю, и^ попере'тъ ю& и^ посњчеT [ю&]31. И$ десять (же) ро'гъ е^мђ, десять цр~ь въста'нетъ.
и^ по нихъ въста'нет# дрђгїи, и^же преспњ'етъ
ѕло'бами вс^я и^же прежде [е^го]32, и^ три` цр~я
смири'тъ. и^ словеса` къ вы'шнемђ съгл~етъ, и^
ст~ыя вы'шняго смириT и^ помы'слитъ премњнити времена` и^ зако'нъ. и^ дасться в рђкђ е^го
до вре'мене и^ вре'менђ, и^ полъ вре'мене. и^ сђ'дище
ся'детъ, (-)33 и^ вла'сть [е^го]34 преставятъ, ја%ко
потреби'ти и^ погђби'ти до конца`. (-)35 *црsтво
(же) и^ влаs и^ вели'чество црsтва и^же поD всњмъ
нб~семъ, дасться ст~ымъ вы'шняh. (-)36 црsтво
(же) е^го, црsтво вњчное. и^ вс^я вла'сти томђ рабо'тати начнђтъ и^ послђшати” до здњ` сконча'нїе словеси” А$зъ данїилъ, [на долзњ ра'зђми мои`]37
смђща'хђ мя, и^ ѓзречь моя` премњни'ся [на
мн^њ]38, и гл~ъ въ срDцы мое^мъ снабдXњ”

Глvа, и~”
[Видњнїе, џ~]1”
ъ лњто тре'тїе црsтва валтасара цр~я,
видњнїе ја%ви'ся мн^њ, а^зъ данїилъ поја%вльшемся мн^њ прежDе. и^ бњ'хъ в сђсои
(сва'ри)2 јаже еs въ странњ е^ламъстњ. [и^
ви'дњхъ въ видњнїи]3 (а^ки)4 бњ'хъ на ё^ва'лњ.
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Старого днями, і перед ним йому
приведено його. 14 І йому дано владу,
і шану, і царство. І всі люди, племена, народи йому послужать. *І його влада – вічна влада, яка не мине. І
його царство не буде знищене. 15
Мій дух загорівся. Я, Даниїл, в моєму
захваті. І видіння моєї голови мене
тривожили. 16 І я прийшов до одного
з тих, що стояли при ньому, щоб навчитися це все. I він сказав мені правду і звістив мені пояснення слів: 17 цi
чотири великі звірі – повстануть чотири царства на землі, які будуть забрані. 18 І візьмуть царство Всевишнього і посідатимуть його довіку і до
віку віків. 19 І я пильно допитувався
про четвертого звіра, бо він відрізнявся від всякого звіра і був надмірно
гордий. Його зуби – залізні, і його
кігті – мідні. Що їв і трощив, а позостале топтав ногами. 20 І про десять
його рогів, що на його голові, і про
інший ріг, що вийшов і скинув попередні три. Той же ріг, в якого очі і
уста, що говорять велике. І його вид
більший від інших. 21 Я дивився, і
той ріг чинив війну з святими, і скріпився проти них, 22 аж доки не
прийшов Старий днями і дав суд святим Всевишнього. І прийшов час – і
святі одержали царство. 23 І він сказав: Четвертий звір – четверте царство на землі, яке перевищить всі царства, і поїсть всю землю, і потопче її,
і порубає її. 24 І десять його рогів –
повстануть десять царів. І після них
повстане інший, який злобами перевищить всіх, що були раніше від
нього. І він впокорить трьох царів, 25
і скаже слова до Всевишнього, і впокорить святих Всевишнього, і задумає змінити часи і закон. І дано буде
в його руку аж до часу. І часів. І половини часу. 26 І засяде суд, і відставлять його владу, щоб знищити і
вигубити до кінця. 27 *Царство ж, і
влада, і величність царства, що під
усім небом, дано святим Всевишнього. Його ж царство – вічне царство. І
всі влади почнуть йому сужити і слухатися Його. 28 Доси кінець слова. Я,
Даниїл. Надовго мої думки мене тривожили. І мій вид змінився на мені. І
я зберіг слово в моєму серці.

Глава 8
1 Видіння 9
В третьому році царства царя Валтасара мені з’явилося видіння. Я,
Даниїл. Після того, яке з’явилося мені раніше. 2 І я був в Сусої Свари, що
є в еламській країні, і я побачив у видінні, що я був, наче на Увалі. 3 І під-
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няв я свої очі і побачив: і ось один
баран стоїть на Увалі. В нього ж два
роги, роги ж високі. Один же вищий,
який виходив пізніше. 4 І я побачив
барана, що колов до моря (=заходу), і
до півночі, і до півдня, і до сходу. І
всі звірі не встояли перед ним. І не
було того, хто спас би з його руки. І
він зробив за своєю волею – і став
великим. 5 Я ж роздумував. І ось козел кіз ішов зі сходу на лице всієї
землі і не доторкався до землі. І в того козла видно було ріг посеред його
очей. 6 І він прийшов аж до барана,
що мав роги, якого я побачив, що
стояв перед Увалом, і побіг до нього
переді мною в силі його кріпості. 7 І
я побачив його, як доходив до барана, і він був розлючений на нього і
побив барана. І розбив обидва його
роги, і його потоптав, і не було того,
хто б його спас. 8 Козел же козлиний
став великий. І коли він скріпився,
зломався його великий ріг, і під ним
вийшло інших чотири роги – на чотирьох небесних вітрах. 9 І з одного з
них вийшов один сильний ріг і став
дуже великим до півдня, і на схід, і
до заходу. 10 І він піднявся до небесної сили і впав на землю від сили і
від звізд – і їх потоптав. 11 І доки
архистратиг не визволить полонених
через нього. І жертва була спинена, і
він був, і йому пощастило, і святе
буде спустошене. 12 І дано на жертву
гріх, і правду скинено на землю. І він
зробив. І йому пощастило. 13 І я почув одного святого, що говорив. І
сказав один святий телмоній, який
говорив: І доки стоятиме видіння, і
жертва буде забрана, і гріх спустошення буде даний, і святе, і сила
будуть потоптані? 14 І сказав йому:
До вечора і ранку, днів тисяча і 200, –
і очиститься святе. 15 І сталося, що
коли я, Даниїл, побачив видіння, і
просив розуміння. І ось став переді
мною, наче образ чоловіка. 16 І я почув чоловічий голос посеред Увалу.
*І він закликав і сказав: Гавриїле!
Поясни тому видіння. 17 І він прийшов і став близько мого стояння. І
коли він прийшов, я жахнувся і впав
ниць на землю. І він сказав до мене:
Людський сину! Зрозумій, бо ще до
часу завершення видіння! 18 І коли
він говорив зі мною, я впав ниць на
землю, і він доторкнувся мене. І поставив мене на мої ноги, 19 і сказав:
Ось я сповіщаю тобі те, що буде синам твого народу в кінці гніву, бо
залишається на час кінця. 20 Баран,
якого ти побачив, що мав ріг, є цар
мидський і перський, 21 а козел козлиний є цар грецький. Ріг же великий, що посеред його очей, – це є
перший цар. 22 Як же він зломався,
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и^ въздви'гъ ѓ'чи свои, и^ ви'дњхъ. и^ с^е ѓ^ве'нъ
е^ді'нъ стоя на ё^ва'лњ (-)5 томђ (же дв^а ро'га),
ро'га (же) высо'ка, (-)6 е^ді'нъ (же)7 вы'шнїи и^же
въсхожда'ше послњжде. [и^]8 ви'дњхъ ѓ^ве'нъ бђдђщь по' морю, и^ на сњверъ, и^ на ю'гъ, [и^ на
восто'ченъ]9. и^ вс^и ѕвњрїе не станTђ преD нимъ,
и^ не бња'ше и^збавля'юща и^з рђки е^го. и^ сътвори по во'ли свое'и и^ возвели'чися. (-)10 а%з (же)
бњхъ смыш#ляя” И$ с^е козе'лъ козїи и^дя'ше эT
восто'къ на лице всея` земля, и^ не бњ` прикаса'яся земли`. и^ козлђ` [томђ`]11 рогъ [види'мъ]12
междђ ѓ^чи'ма [е^го]13. и^ прїиде до ѓ%вна и^мђщаго рога` е^гоже ви'дњхъ стоа'ща на ё^валњ, и^
тече` к немђ`, [предо мно'ю]14, въ си'лњ крњпости е^го. и^ ви'дњхъ и& доходя'щь до ѓ^вна` и^
разгнњвася к немђ, и^ порази ѓ^вна`, и^ съкрђши
ѓ%ба ро'га е^го, (-)15 и^ попра и&, и^ не бња'ше и^же
и& и^зба'витъ (-)16. козелъ (же) козїи возвели'чися
(-)17. и^ внегда` раскрепњ съкрђшися ро'гъ [е^го]18
вели'кїи, и^ възы'идоша [дрђзїи четы'ре ро'зи]19
поD нимъ, по четы'рехъ вњтрехъ нбsныхъ. и^
эT е^ді'наго ихъ възыиде ро'гъ е^ді'нъ крњпокъ.
и возвели'чися и^зли'ха къ ю'гђ, и^ къ (восто'кђ,
и^ къ за'падђ. и^)20 възвели'чися до си'лы нбsныя, и^ паде` на' землю эT си'лы и^ эT ѕвњздъ,
и^ попра я&. и^ до'ндеже а^рхїстрати'гъ и^зба'витъ плњн#ники. (того ради и^)21 тре'ба смяте'ся. и^ быs и^ поспњся е^мђ. и^ ст~ое ѓ^пђстњ'ет#. и^ да'сться на тре'бђ грњхъ. и^ повръжеся
пра'вда на' землю, и^ сътвори` и^ поспњся е^мђ”
И$ слы'шахъ е^ді'наh ст~го гл~юща, и^ рече е^ді'нъ
ст~ыи џеlмонїи гл~ющђ (е^мђ. и^) доколњ видњнїе ста'нетъ (и) тре'ба ѓ^тя'тая, и^ грXњ ѓ^пђстњнїя дан#ныи, и^ ст~ое и^ си'ла попереTся. и^
рече е^мђ, до' вечера и^ ё'тра, дн~ъ (ты'сящи, и^
с~)22. и^ ѓ^чи'стиTся ст~ое” И$ бы'сть внегда` ви'дњхъ а%зъ данїи'лъ видњнїе, (и^ прошахъ
смышленїа). и^ с^е ста` предо мно'ю а^ки ѓ%бразъ
мђжескь. и^ слы'шахъ гла'съ мђжескь средњ ё^валъ. *и^ призва`, и^ рече, гаврїи^ле скажи [видњнїе ѓ%номђ]23. и^ прїиде, и^ ста` дръжася стоа'нїа мое^го. и^ е^гда` прїиде, ё^жасоXся и^ падохъ
(ни'ць на земли`)24. и^ рече къ мнњ`, разђмњи сн~е
чл~чь, е^ще` б^о до го'да сконча'нїе видњнїю. и^ е^гда` гл~аше со мно'ю, падохъ ни'ць на земли`. и^
прикоснђся мнњ, и^ поста'ви м^я на но'гђ [мое'ю]25, и^ рече, с^е а^зъ възвњ'стђю тебњ бы'шащая послњди гнњвная [сн~омъ людїи твои^хъ]26, ја%ко в го'дъ сконча'нїю пребыва'етъ. ѓ%веn
и^же видњ и^мђщь рога, цр~ь е^сть [миDскь и^ прьскь]27. а^ козелъ козїи, цр~ь е%л#лин#скь е^сть. (-)28
ро'гъ (же) вели'кїи и^же междђ ѓ^чи'ма е^го, т^о
1368
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е^сть цр~ь пр'ьвыи. (-)29 семђ (же) съкрђшившђся е^же
ста'ша четы'ре ро'зи поD ниM. четыре црsтва [въста'нђтъ эT страны` е^го]30, (-)31 не въ крњпости же
[е^го]32. и^ послњди цр~ьства [е^мђ]33 скон#чавающимся грњхоM и^хъ. въста'нетъ цр~ь безъсра'мныM лицемъ, (-)34 разђмњя гада'нїя, и^ дръжавна крњпость е^го, (не въ крњпостиy е^го)35. и^ ё^пра'витъ, и^
сътворитъ, и^ расы'плет# крњпкїя, и^ лю'ди ст~ы, и^
ја^ремъ жаже'ля е^го и^спра'витъ, лђка в# рђцњ е^го.
и^ въ срDцы свое^м# възвели'чится, и^ лђ'ками расы'плетъ мно'ги (ја%же возмо'жеT прельстити). и^ на пагђбђ мно'гомъ въста'нетъ, и^ а^ки (ли'ца)36 рђкою
съкрђши'тъ. и^ видњнїе [ё^трины и^ вечера]37, речен#наго, и^стин#но е^сть. (-)38 ты' (же) знамена'и видњнїе, ја^ко въ дн~и мно'ги е^сть” (-)39 А/з (же) данїи'лъ
ё^спохъ, и% крьж#деваX до дн~їи мно'гъ. и^ въстахъ, и^
творяхъ дњлеса цр~я. и^ почюждахся видњнїю,
и^ не бњ'аше разђмњва'ющаго”
і^р^еM к~е
и^ к~џ
в~ параl
л~ѕ
а~ езрDа а~

в~ е^зрDа а~

варXђ а~

варXђ в~

Глvа, џ~”
1

ъ *прьвое лњто да'рїя сн~а (сљ=и'рова) эT
племени мид#ска и^же црsтвова` въ црsтвњ
хаlде'истњ” [Въ лњто е^дїно црsтва е^го]2,
а^зъ данїи'лъ разђмњхъ въ кни'гахъ число` лњтъ е^же быs сло'во гн~е къ і^еремїи прoркђ, на
скончанїе ѓ^пђстњнїя і^ерsлимля се'дмьдеся'тъ
лњтъ. и^ да'хъ лице` свое къ г~ђ б~ђ, ја%ко възыскати моли'твы и^ проше'нїя съ а^лка'нїемъ,
и^ въ врњтищи [и^ пе'пелњ]3. и^ моли'хся къ г~ђ
б~ђ мое^мђ, і^ и^сповњдахся (е^мђ), и^ рњхъ” *Ги~ б~е
вели'кїи и чю'дныи, и^ снабдњвая'й завњтъ
[твои]4 и^ млsть [твою]5 любя'щимъ т^я, и^
снабдя'щимъ за'повњди твоя. *съгрњши'хомъ,
(и^) безаконова'хомъ, нечествова'хомъ, (-)6 и^ склони'хомся эT за'повњдеи твои^хъ, и^ эT сђдовъ
твои^хъ. и^ не послђшахомъ ра'бъ твои^хъ прoркъ, и^же гл~аша въ и^мя` твое къ цр~емъ на'шимъ, и^ къ кня'земъ на'шимъ, и^ эTц~емъ на'шим#, и^ всњмъ лю'демъ земля`. *тебњ г~и
пра'вда, (-)7 на'м (же) стыдњнїе лицђ` ја%ко и^ дн~ь
сїи мђжђ і^ё'динђ. и^ живђщиM въ і^ерsлимњ, и^
всемђ і^и^л~ю, бли'жниM и^ да'лнимъ въ все'и земли`,
и^дњже я& е^си разсњ'ялъ та'мо въ эTврьже'нихъ
и^хъ, и^м#же ся эTврьгоша тебе г~и” намъ стыдњнїе лицђ`, и^ цр~емъ на'шимъ, и^ княѕемъ нашимъ, и^ эTц~емъ на'шимъ и^же съгрњши'хом#
тебњ” ГђE (же) б~ђ нашемђ щедроты` и^ ѓ^цыще'нїя, ја%ко эTстђпи'хом# [эT г~а]8. и^ не послђшахомъ гласа г~а б~а на'шего ходи'ти въ зако'нњ
е^го, и^же дасть преD лицемъ на'шимъ въ рђкђ
ра'бъ е^го прoркъ. и^ весь і^и^л~ь престђпи` зако'нъ
твои, и^ склони'ся е^же не послђшати гла'са тво1369

так, що стали чотири роги під ним,
повстануть чотири царства з його
країни, та не за його силою. 23 І під
кінець його царства сповняться їхні
гріхи: повстане цар безсоромний
лицем, що знає загадки. 24 І його
сильна сила не в його силі, і щаститиме, і він зробить, і нищитиме
сильних і святий народ. 25 І ярмо
ошийника його випрямить. Обмана
в його руці, і в серці своєму звеличиться, і обманами знищить багатьох, яких здолає обманути. І
повстане багатьом на погибель, і як
лиця знищить рукою. 26 І згадане
ранішнє і вечірнє видіння є правдиве. Ти ж запечатай видіння, бо є
на численні дні. 27 Я ж, Даниїл,
заснув і захворів на численні дні, і
я встав і чинив діла царя. І я дивувався видінню. І не було того,
хто розумів би.

Глава 9
1 В *першому році Дарія, Сиирового сина, з мидського племені, який зацарював у халдейському царстві. 2 В першому році його царства я, Даниїл, зрозумів в книгах
число літ, яке було словом господнім до пророка Єремії на сповнення єрусалимського запустіння, –
сімдесять літ. 3 І я дав моє лице до
Господа Бога, щоб шукати молитви
і благання в постах і в мішковині і
в попелі. 4 І я помолився до мого
Господа Бога, і я Йому визнавався і
сказав: *Господи Боже! Великий і
подивугідний! І що зберігаєш твій
завіт і милосердя твоє тим, що Тебе
люблять, і тим, що бережуть твої
заповіді! 5 *Ми згрішили і ми були
беззаконні, ми були неправедні і ми
відхилилися від твоїх заповідей і
від твоїх судів, 6 і ми не послухалися твоїх рабів-пророків, які говорили в твоєму імені до наших царів і
до наших князів, і нашим батькам, і
всьому народові землі. 7 *Тобі, Господи, праведність, нам же встид лиця, як і цей день юдиному чоловікові і тим, що живуть в Єрусалимі і
в усьому Ізраїлеві, близьким і далеким в усій землі, куди ти їх, туди,
розсіяв в їхньому відкиненні, яким
вони Тебе відкинули, 8 Господи.
Нам встид лиця, і нашим царям, і
нашим князям, і нашим батькам.
Тому що ми згрішили Тобі. 9 Господеві ж, нашому Богові, – милосердя і очищення. Бо ми відступили від Господа 10 і ми не послухалися голосу Господа Бога нашого,
щоб ходити в його законах, які Він
дав перед нашим лицем руками йо-
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го рабів-пророків. 11 І ввесь Ізраїль
переступив твій закон і відхилилися,
щоб не слухатися твого голосу, і на
нас надійшло прокляття *і закляття,
записане в законі Мойсея, божого раба. Бо ми Йому згрішили. 12 І Він поставив свої слова, які сказав проти
нас і проти наших суддів, які нас судили, і щоб навести на нас великі зла,
яких не було під всім небом, згідно з
усім, що сталося в Єрусалимі. 13 Так
як є записано в законі Мойсеєвім, все
зло Він навів на нас.І ми не помолилися лицю нашого Господа Бога, щоб
відвернутися від наших неправд і
щоб розуміти усю твою правду, Господи. 14 І збудився Господь Бог на
нашу злобу, і навів на нас. Бо наш
Господь – Бог праведний у всякому
його діянні, яке зробив. І ми не послухалися його голосу. 15 І нині, Господи Боже наш, *який вивів свій
народ з єгипетської землі сильною
рукою і зробив Собі самому як і цей
день, ми згрішили і ми були
беззаконні. 16 Господи! В усім твоїм
милосерді хай відвернеться твоя
лють від твого міста Єрусалиму і від
твоєї святої гори! Бо ми згрішили
неправдами і беззаконням наших
батьків, і твоє місто, і твій народ
були на зневагу в усіх, що довкруги
нас. 17 І нині, Господи Боже наш,
вислухай молитву твого раба і його
прохання! І покажи твоє лице на твоє
освячення, що запустіло задля себе,
Господи. 18 Прихили, Господи Боже
мій, слух твій і почуй! Відкрий твої
очі і поглянь на наше знищення і
твого міста, на якому названо твоє
ім’я!. Бо ми не покладаємося на наші
праведності, щоб очиститися, ані на
нашу ласкавість перед Тобою, але на
твоє велике милосердя. 19 Господи,
щедро вислухай! Господи, очисти!
Господи, зваж! Господи, і зроби! І не
забарися задля Тебе, мій Боже, бо
твоє ім’я прикликано на твій народ і
на твоє місто. 20 Як я ще говорив, і
молився, і визнавав мої гріхи і гріхи
свого народу Ізраїля, і припадав
перед моїм Господом Богом за гору
його святу, 21 і ще як я говорив в
молитві, і ось *муж Гавриїл, якого я
побачив у моєму видінні на початку,
який летів і доторкнувся до мене,
наче в годину вечірньої жертви. 22 І
він напоумив мене, і заговорив до
мене, і сказав: Даниїле! Нині я
вийшов, щоб тебе навчити розуму. 23
На початку твоєї молитви вийшло
слово, і я прийшов тобі сповістити,
бо ти є чоловік роздумів. Подумай же
над словом і збагни видіння. 24 70-ть
тижнів постановлено над твоїм народом і над твоїм святим містом, доки
не завершиться гріх. І закінчиться
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е^^го. и^ прїиде на' ны кля'тва, *и^ закля'тїе
в#пи'саное въ зако'нњ мољ=сїѓвњ ра'ба бж~їя, ја%ко
съгрњшихомъ е^мђ. и^ ё^стави` словеса` своя`
ја%же гл~а на ны, и^ на сђдїя на'ша и^же сђди'ша на'мъ, (и^) навести` на' ны ѕло'бы вели'ки
ја^цњ'х же не было поD всњмъ нб~семъ, по [всемђ]9 бывшемђ въ і^ерsлимњ. ја%коже е^сть в#пи'сано въ зако'нњ мољ=сїѓвњ, вс^е ѕло` приведе на'
ны. и^ не помоли'хомся лицђ` г~а б~а на'шего, эTвратитися эT непра'вдъ на'шихъ, и^ ја%ко
смы'слити въ все'и и%стиннњ твое'и г~и. и^
ё^бђди'ся г~ь [б~ъ [-]10 на ѕло'бђ [на'шђ]11]12, и^
наведе (-)13 на' ны. ја%ко праведенъ г~ь б~ъ на'шъ
въ всемъ дњя'нїи е^го е^же сътвори`, и^ не послђшахоM гласа е^го” И$ н~нњ г~и б~е наш#, *и^же и^зведе` лю'ди своа эT зеMля` е^гљ=пеTски рђко'ю крњп#кою, и^ сътвори` себњ само'мђ (-)14 ја%ко и^ дн~ь
сїи. съгрњши'хомъ, (и^) безако'нновахомъ г~и
всњмъ помилованїемъ твоим#. да ся эTврати'тъ ја%рость твоя [-]15 эT гра'да твое^го і^ерsлима, [и^ эT]16 горы` ст~ыя твое%я. ја%ко съгрњши'хом# непра'вдами (-)17 и^ (безако'нїемъ) эTц~ь
на'шихъ, (и^ гра'дъ твои)18 и^ лю'дїе твои` въ
ё^кори'знђ бы'ша въ всњхъ ѓ'крsт#ныX насъ. и^
н~нњ [г~и б~е нашъ ё^слы'ши]19 мл~твђ раба твое^го и^ проше'нїе е^го. и^ ја^ви` лице` свое на ѓ^сщ~енїе
твое` ѓ^пђстњвшее себе ра'ди г~и. приклони` [г~и]20
б~е мои слXђ твои, и^ ё^слы'ши. эTврьзи ѓ%чи
твои` и^ ви'ждь потребле'нїе на'ше, и^ гра'да твое^го в не'мже прозва'ся и'мя твое [-]21. ја%ко не
на'шими пра'вдами м^ы (ё^пова'ю^ще ѓ^чища'емъ
ни)22 щедротою на'шею преD тобо'ю, н^о къ щедрота'мъ твоиM мно'гимъ г~и. (щедротами) ё^слы'ши г~и, ѓ^цысти г~и, вон#ми` (г~и, и^ сътвори`).
и^ не премедли` тебе ра'ди б~е мои, ја%ко и'мя
твое призва'ся (в лю'деX твои^хъ и^ въ градњ
твое^мъ)23. (-)24 е^щеy м^и гл~ющђ и^ моля'щђ, і^
и^сповњда'ю^щђ грњхи` своя, и^ грњхи` людїи свои^хъ і^и^л~я, и^ припадающђ (-)25 м^и преD гм~ъ
бм~ъ мои^мъ, ѓ^ горњ` ст~њи [е^го]26” І$ е^ще гл~ющђ м^и в# моли'твњ, и^ с^е *мђжъ гаврїилъ е^гоже ви'дњхъ въ видњнїи [мое^мъ]27 в нача'лњ
парящA и^ прикоснђся мн^њ а^ки в ча'съ тре'бы
вече'рняя. и^ наказа' мя, и^ гл~а къ мнњ`. и^
рече, данїиле, нн~њ и^зыидо'хъ ё^стро'ити тебњ
ра'зђмъ. в нача'ло мл~твы твоея и^зы'иде сло'во,
и^ а'зъ прїидоX съвњсти'ти тебњ, ја%коже мђжъ
помышле'нїи е^си т^ы” (-)28 Размы'сли (же) въ
словеси, и^ разђмњ'и въ ја^вле'нїи. о~ сеDми'нъ съкрати'шася ѓ^ лю'дехъ твои^хъ и^ ѓ^ гра'дњ
(твоеM) ст~њмъ, до'н#деже ѓ^бет#ша'етъ съгрњше'нїе, и^ (скон#ча'ется грњ'хъ), *и^ знамена'ют1370
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ся грњси, и^ ѓ^цыстяTся непра'вды. и^ приведе'тся пра'вда вњчная, и^ знамена'ется видњ'нїе (пррoкъ)29. и^ пома'жется ст~ыи ст~ыX. и^ ё^вњ'си и^ разђмњ'еши, эT и^схо'да словеси ја%ко эTвњща'ти и^ ја%ко съгради'ти і^ерsлі'мъ, до х~а
старњ'ишины, сеDми'нъ сеDмь, и^ сеDми'нъ ћ~, и^ в~.
и^ възврати'тся и^ съградится широ'цњ и^ забра'ла і^ и^стощаTся лњта. и^ по сеDминахъ ћ~ и^ в~,
потребиTся пома'занїе и^ сђ'дъ (-)30. граD (же) и^
ст~ое расы'плется съ старњ'ишиною грядђщимъ.
и^ потребя'тся [а^ки]31 в# потопњ, и^ до кон#ца
ра'ти съкраще'нњ (-)32. и^ раз#блажи'тъ завњтъ
мно'зњмъ сеDмина е^ді'на. (-)33 по'л# (же) сеDмины
(и^) ста'витъ тре'бники и^ тре'бђ. (и^ кри'лђ эT
потребле'нїя и^ до скон#ча'нїя и^ пот#ща'нїя
в#чини'тъ на поги'бель. и^ раз#блажи'тъ завњтъ
мно'зњмъ сеDмина е^ді'на. в по'л# же сеDмины
эTи^меTся тре'ба), и^ (възлїя'нїе) на (ст~ыи) храM.
*ѓ^мръзњ'нїе (и^ ѓ^пђстњ'нїе)34 и^ до скоnча'нїа
го'дђ, (-)35 скон#ча'нїе да'сться на ѓ^пђстњ'нїе”

Глvа, і~”
1

лњто [пе'рвое] кљ=рово цр~я прьска, сло'во
ја%ви'ся данїи'лђ, е^мђже прозва'ся и^мя
валтаса'ръ. (-)2 и^стин#но (же) сло'во, и^ си'ла вели'ка, и^ ра'зђмъ да'сться е^мђ въ
ја^вле'нїе” В т^ы дн~и а^зъ данїи'лъ бXњ желњя
тр^и сеDми'ны дн~ьныхъ, хлњ'ба помы'слена не ја^доX, и^ мя'со и^ вино не вни'де въ ё^ста` моа, и^
ма'стїю не пома'зах#ся, до три сеDми'нъ дн~ьныX.
въ дн~ь (е~і)3, а~ мsца, (-)4 а^зъ бњ'хъ бли'зъ рњки`
вели'кїя с^и е^сть (е^деке'ль)5. и^ възDвиго'хъ ѓ^чи
свои и^ ви'дњхъ. и^ с^е мђж'ъ [-]6 ѓ^блъче'нъ въ
багряни'цђ, и^ чресла е^го препоја%сани зла'томъ
свњтломъ, (-)7 тњ'ло (же) е^го а^ки џарси'съ, (-)8
лице (же) е^го а^ки ѓ^зречь мо'лнїя, (-)9 ѓ%чи (же)
е^го а^ки свњща ѓ%гнены. и^ мы'шцы е^го и^ го'лени
а^ки ѓ^зреq мњ'ди блиска'ющася. (-)10 глаs (же) словеs е^го а^ки глаs наро'да. и^ ви'дњхъ а^зъ (е^ді'нъ
данїи'лъ)11 (-)12. а^ мђ'жи и^же со мно'ю не ви'дњша ја%вле'нїя, н^о ё%жасть вели'ка паде на
ни'хъ, и^ эTбњгнђша въ стра'сњ. (-)13 а^з# (же)
ѓ^ста'хъ е^ді'нъ, и^ ви'дњхъ ја^вле'нїе вели'кое с^е. и^
не ѓ^ста` въ мнњ крњ'пость, и^ сла'ва моя ѓ^брати'ся въ расыпанїе, и^ не ё^держа'хъ крњ'пости. и^ слы'шахъ глаs словесе е^го, и^ внегда` слы'шахъ бњхъ преклоненъ, (-)14 лице (же) мое на
земли`. и^ с^е рђка прикаса'ющеся мнњ, и^ въста'ви м^я на колњ'нњ мои, [и^ на стопы рђ'кђ
мое^ю]15” И$ рече къ мнњ, данїи'ле мђ'жђ помышле'нїи, разђмњ'и въ словесњхъ (сиX) ја%же а^зъ
гл~ю к тебњ, и^ ста'ни на стоа'нїи свое^мъ,
1371

гріх, *і запечатані будуть гріхи, і очистяться неправедності, і приведеться вічна праведність. І запечатане буде видіння пророків, і помазаним буде святе святих. 25 І пізнаєш, і зрозумієш від виходу слова, щоб відповісти і щоб збудувати Єрусалим, аж до
володаря-помазаника – сім тижнів і
60 і 2 тижні. І повернеться, і буде
збудована площа і мур. І закінчаться
роки. 26 І після 60 і 2 тижнів вигубиться помазання і суд. Місто ж і
святе буде знищене з володарем, що
приходить. І будуть вигублені, наче в
потопі, і до кінця війни в скороченні.
27 І він зробить завіт численним –
один тиждень. В половині ж тижня. І
поставить він жертовники і жертву. І
крила – від спустошення. І до закінчення. І приспішення видасть на
погибель. І зробить завіт численним
– один тиждень. В половині ж тижня
буде забрана жертва і виливаня на
святий храм. *Мерзота і запустіння. І
до закінчення року – закінчення.
Дасться в запустіння.

Глава 10
1 В першому році Кира, перського
царя, об’ялене було слово Даниїлові,
якого прозвано іменем Валтасар,
правдиве ж слово. І дано йому в видінні велику силу і розум. 2 В тих
днях я, Даниїл, плакав три тижні
днів. 3 Хліба улюбленого я не їв і
м’ясо, і вино не ввійшло до моїх уст,
і маззю я не помазався до трьох
тижнів днів. 4 В 15-му дні 1-го місяця і я був близько великої ріки, вона є Едекель. 5 І я підняв свої очі, і я
побачив. І ось чоловік, зодягнений в
багряницю, і його бедра підперезані
світлим золотом. 6 Його ж тіло, наче
Тарсіс, його ж лице, наче видіння
блискавки, його ж очі, наче вогняні
свічі, і його руки і литки, наче видіння міді, що блищить. Голос же
його слів, наче голос товпи. 7 І один
я, Даниїл, побачив. А мужі, що зі
мною, не бачили видіння, але великий жах напав на них, і вони втекли в
страсі. 8 Я ж залишився сам і побачив це велике видіння. І не залишилося в мені сили. І моя слава змінилася на знищення. І я не втримав
силу. 9 І я почув голос його слів. І
коли я почув, я був схилений, лице ж
моє було на землі. 10 І ось рука, що
торкалася мене, і підвела мене на мої
коліна і на долоні моїх рук. 11 І він
сказав до мене: Даниїле! Чоловіче
думок, зрозумій ці слова, які я говорю до тебе, і стань на своєму стоянні, бо нині я посланий до тебе! І як
він сказав це слово до мене, я встав з
трясінням. 12 І він сказав до мене: Не
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бійся, Даниїле! Бо від першого дня,
в якому ти дав твоє серце, щоб
розуміти і трудитися переді Мною,
твоїм Богом, вислухані були твої
слова. Я ж прийшов через твої слова. 13 А князь перського царства
стояв напроти мене двадцять і один
день. І ось Михаїл, один із перших
старшин, прийшов мені допомогти.
І Я його залишив з князями перського царства 14 і прийшов сказати
тобі те, що зустріне твій народ в
останніх днях, бо ось видіння на
дні. 15 І коли ж Він говорив зі
мною за цими словами, я дав моє
лице на землю і схилився. 16 І ось
наче людська подоба доторкнулася
до моїх уст. І я відкрив мої уста і
заговорив, і сказав до Того, що
стояв переді мною: Господи! В твоєму видінні повернулися мої нутрощі в мені, і я не мав сили. 17 Як
зможе твій раб, Господи, говорити
з цим моїм Господом? Адже я знеміг. І відтепер в мені не стоятиме
сила, бо в мені не залишлося сили і
дихання. 18 І наче людський вид
додав. І доторкнувся до мене, і
скріпив мене, 19 і сказав мені: Не
бійся, чоловіче думок! Мир тобі!
Будь мужнім і будь сильним! І коли він говорив зі мною, я скріпився
і сказав: Хай говорить мій Господь,
бо Ти мене скріпив! 20 І він сказав:
Чи знаєш чому я до тебе прийшов?
І тепер повернуся, щоб воювати з
перським князем, Я ж виходив, а
грецький князь ішов. 21 Але тобі
сповіщу рішене писання правди. І
немає ні одного, що Мене в цьому
підтримує, хіба лиш Михаїл – ваш
князь.

Глава 11
1 Я ж в першому році Кира став
у владі і силі 2 і прийшов, щоб тобі
сповістити. Ось ще встануть три царі в персах, четвертий же розбагатіє великим багатством, понад всіх.
І після того, як одержить багатство,
повстане проти всіх цих грецьких
царств. 3 І повстане інший сильний
цар, і володітиме великою владою,
і зробить по своїй волі. 4 І ще як
він стоятиме, його царство буде
знищеним і розділиться на чотири
небесні вітри, і не до кінця, і не за
його владою, якою він володів. Бо
знищеним буде його царство і іншим від них буде відданим. 5 І
скріпиться південний цар. І один з
його князів скріпиться проти нього
і заволодіє владою великою, опріч
його влади. 6 І по його роках буде
впокорений. І дочка південного царя ввійде до північного царя, наче
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ја%ко нн~њ посла'нъ е^смь к тебњ. и^ е^гда` съгл~а
сло'во с^е къ мнњ`, въстаX съ трђсоM. и^ рече къ
мнњ, не бо'ися данїи'ле, ја%ко эT перваго дн~е вон#же пода'сть срDце свое ја%ко разђмњти, и^ трђди'тися (предо мно'ю) бм~ъ твои^мъ, ё^слышашася словеса твоя`, (-)16 а^з# (же) прїидо'хъ въ словесе'хъ твои^хъ” (-)17 Кн~ѕь (же) црsтва прьска стоя'ше проти'вђ мнњ двадесяти и^ е^ді'нъ дн~ь. и^
с^е михаи^лъ е^ді'нъ эT старњ'ишинъ прьвыхъ прїиде помощи` мнњ, и^ того ѓ^ста'вихъ (-)18 съ кн~ѕи
црsтва прьска. и^ прїидоX сказа'ти тебњ е^же сря'щеTся лю'демъ твои^мъ в# послDњняя дн~и, ја^ко
с^е видњ'нїе въ дн~и. и^ внегда же гл~а съ мно'ю
по словесе'мъ симъ, даX лице свое на' землю и^ преклони'хся. и^ с^е а^ки ѓ^зреq [-]19 чл~ча прикосне'ся ё^стXњ мои^хъ. и^ эTверзо'хъ ё^ста` своя и^ гл~ахъ, и^
рњхъ къ стоящемђ предо мною. г~и въ видњ'нїи твое^мъ ѓ^брати'ся ё^тро'ба моя въ мнњ, и^
не и^мыи си'лы. (-)20 ка'ко возмо'же ра'бъ твои [гл~ати
г~и]21 съ гм~ъ (симъ мои^мъ)22. (-)23 аZ (бо) [эTнемого'х#ся и^]24 эT нн~њ не ста'нетъ въ мнњ крњпость, (си'ла б^о) и^ дыха'нїе не ѓ^ста въ мнњ” И$
приложи и^ прикосне'ся мнњ ја%ко ѓ^зречь чл~ча, и^
ё^крњпи м^я, и^ реq м^и, не бо'ися мђж'ђ помышле'нїи, ми'ръ тебњ. мђжа'ися и^ крњпи'ся. и^ е^гда` гл~а съ мно'ю ё^крњпи'х#ся, и^ рњ'хъ, да гл~етъ г~ь
мои, ја%ко ё^крњпилъ мя е^си. и^ реq, (а^ще вњ'си)
почто е^смь пришеl к тебњ. и^ нн~њ въз#вращђся
ја%ко бра'титися съ кн~ѕемъ прьскоM. (-)25 а^з# (же)
и^схожDахъ, (-)26 кн~ѕь (же) е^л#лин#скь грядя'ше. н^о
да т^и совњтђ'ю въчине'ное въписа'нїе и^стин#ны.
и^ нњ'сть ни е^ді'ного поDдръжа'ща съ мно'ю ѓ^ семъ, н^о
то'чїю миха'илъ кня'ѕь вашъ”

Глvа, а~і”
1

(з# же) въ пр'ьвое лњто кљ=рово ста'хъ въ
дръжа'вђ и^ крњпость. (и^ прїидо'хъ да совњстђ'ю тебњ)2. с^е е^ще трїе цр~и въста'нђтъ въ прьсеX, (-)3 четве'ртыи (же) разбогатњетъ бога'тества вели'ка паче всњ'хъ. и^
по прїя'тїи бога'тества [-]4, въста'нетъ на вся
црsтва е^л#линъ (си'хъ). и^ въста'нетъ (дрђгїи) цр~ь
си'ленъ, и^ ѓ^бладаеT вла'стїю мно'гою, и^ сътво'ритъ въ во'лю свою. и^ дон#деже стои^тъ. црsтво
е^го съкрђши'тся, и^ раздњлиTся на четы'ре вњтры нбsныя, и^ не на конецъ (-)5, ни въ вла'сть
е^го е^ю'же съвладњ. ја%ко разори'тися црsтвђ е^го, и^
дрђгїи без нихъ [эTда'сться]6. и^ ё^крњпи'тся
цр~ь ю%жныи, и^ эT кня'ѕь е^го, е^ді'нъ ё^крепњ'етъ
на'нь, и^ ѓ^блада'етъ вла'стїю мно'гою, [[кромњ]7
вла'сти е^го]8. и^ по лњтехъ е^го (смири'тся)9. и^
дщи` цр~я ю'ж#ска вни'детъ къ (сњвер#скђ цр~ю)10,
1372
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ја^коже сътвори'ти завњтъ с ни'мъ. и^ не ё^дръжитъ крњпости мы'шца, и^ не ста'нетъ
(племя` е^я`)11. и^ предасться та, и^ привед#шеи
ю& и^ дњва, и^ въкрњпля'яи ю& въ врњменехъ. и^
въста'неT эT цвњта и^ эT ко'ренїа е^я` на ё^готова'нїе е^го. и^ прїидеT въ си'лњ, и^ вни'деT въ
ё^тверже'нїя цр~я сњвер#скаго, и^ сътворитъ в
нихъ, и^ ё^крепњ'ет# (в нихъ). и^ боги` и^хъ съ
слїа'ньми иX, [и^]12 вся сосђды иX похотњны (и^)
сребра` (-)13, съ плњн#ники принесетъ въ е^гљ=пеT.
и^ то'и въста'нетъ по цр~и сњ'вер#сте” И$ вни'детъ въ црsтво цр~я ю'жнаго, и възврати'тся
на свою зе'млю. и^ сн~ове е^го съберђтъ наро'дъ
си'ленъ мно'гъ. и^ вни'детъ гряды'и (-)14 потопля'я, и^ мимои^детъ, и^ (до крњпости е^го
съни'детъ)15. и^ (разгнњ'ваеTся и^ то'и вра'тится съ цр~емъ сњвер#скоM)16 и^ поста'витъ наро'дъ
мно'гъ, и^ предасться (в рђцњ е^го народъ)17. и^
поймTђ наро'дъ, и^ възвесели'тся срDце е^го, и^ съдолњ'етъ т#маM, и^ не ё^крепњеT. и^ възврати'тся цр~ь сњ'вер#скїи и^ эTведетъ наро'дъ мно'гъ
(-)18, и^ на кон#цы [лTњ]19 прїидетъ гряды'и вхо'домъ си'лою вели'кою и^ съ и^мњ'нїемъ вели'комъ” И$ в# та` лњта мно'ѕи въста'нђтъ на
цр~я ю'ж#ска. и^ сн~ове расы'пателе людїи твои^хъ
въздви'гнђтся ја^ко поста'вити видњнїе, и^
эTнемогTђся. и^ вни'детъ цр~ь сњ'вер#скїи, и^ пролњеT къ прьсти, и прїимеT гра'ды тве'рды. (-)20
мы'шцы (же) цр~я сњвер#ска не ста'нет#. и^ въста'нђтъ и^збо'рнїи е^го, и^ не бђдетъ крњпости
ја%коже ста'ти. и^ сътворитъ входя'и к не'мђ
по во'ли свое'и, и^ нњсть стоя'щаго преD лицеM е^го.
и^ ста'нетъ на земли` (гавеи'рь)21, и^ съвръши'тся в рђцњ е^го. и^ вчи'ниT лице` свое вни'ти (всея
си'лы)22 црsтва свое^го, и^ пра'вњ вс^е (сътво'ритъ
с ниM)23. и^ дще'ре (женњ)24 дасть е^мђ бы'ти с
нею, и^ не (томђ) бђ'детъ, н^и пребђдетъ ё^
него. и^ възврати'тъ лице` свое въ ѓстровы, и^
по'имет# мно'ги, и^ пога'ситъ кня'ѕя ё^кори'зна
[е^го]25. ѓ^ба'че ё^кори'зна е^го възврати'тся е^мђ.
и^ ѓ^брати'тъ лице` свое въ крњпость земля`
свое'я, и^ эTнемо'жеTся и^ паде'тся, и^ не ѓ^бря'щется. и^ въста'нетъ [эT ко'ренїя е^го (-)26
црsтво]27 на ё^готова'нїе е^го, преводя [и^]28 творя сла'вђ црsтва. и^ в т^ы дн~и съкрђшится и^
не в личесњхъ ни въ ра'ти. [и^]29 ста'нетъ въ
ё^готова'нїи е^го похђли'ся, и^ не да'ша на'нь
сла'вы црsтва. и^ прїидетъ съ ѓ^би'лїемъ, и^
съдолњеT црsтвђ ле'стьми. и^ мы'шцы потопля'ющаго пото'питеся эT лица` е^мђ и^ съкрђшится. и^ старњ'ишина завњта. и^ эT совокђпле'нїя (сътвори'т# к немђ)30 лесть. и^ възы'1373

щоб зробити з ним завіт. І той не
вдержить силу правиці, і не стоятиме
його плем’я, і видана буде вона і ті,
що її привели, і дівчина і ті, хто її
скріпляв в часах. 7 І з її цвіту і кореня
повстане один на його приготовлення. І прийде зі силою, і ввійде до укріплень північного царя, і зробить
бій в них, і скріпиться в них. 8 І їхніх
богів з їхніми вилитими, і всякий їхній бажаний і срібний посуд з полоненими принесе до Єгипту. І той
встане після північного царя. 9 І він
ввійде до царства південного царя і
повернеться до своєї землі. 10 І його
сини зберуть сильну, численну юрбу.
І ввійде той, що приходить, топлячи,
і перейде, і зійде до його сили. 11 І
він розгнівається, і той повернеться з
північним царем і поставить численну юрбу. І народ буде виданий до його рук. 12 І вони візьмуть юрбу – і
розвеселиться його серце. І він заволодіє десятками тисяч і не закріпиться. 13 І повернеться північний цар, і
відведе численну юрбу. І в кінці років прийде той, хто йде входом, з
силою великою і з великим майном.
14 І в тих часах численні повстануть
проти південного царя, і сини-поганці твого народу піднімуться, щоб поставити видіння, і знеможуть. 15 І
північний цар ввійде, і насипе насип,
і захопить сильні міста. Руки ж північного царя не втримаються, і його
вибранці повстануть. І не буде сили,
щоб встояти. 16 І зробить той, що до
нього входить, за своєю волею. І немає того, що стоїть перед його лицем.
І він повстане в землі Гавеір. І скінчиться в його руці. 17 І він поставить
своє лице, щоб увійти всією силою
свого царства, і правильно зробить
все з ним. І дочці-жінці, дасть йому
бути з нею. І не йому буде. Ані вона
не залишиться у нього. 18 І той поверне своє лице до островів, і захопить численні острови, і погасить
князів його впокорення. Одначе його
впокорення повернеться на нього. 19
І він поверне своє лице на силу своєї
землі. І ослабне, і впаде, і не знайдеться. 20 І з його кореня повстане
царство на його приготовлення, що
переводить і чинить славу царства. І
в тих днях він буде розбитий, і не
особами ані не в війні. 21 І він стане
на своєму приготуванні. Він був зневажений. І не дали йому слави царства. І він прийде в достатку і заволодіє царством обманами. 22 І руки
того, що топить, затопляться від його
лиця, і буде розбитим і старшиною
завіту. 23 І від змішань зробить з ним
обману, і піде, і переможе його в
малій країні. 24 І прийде з близькими
країнами, і зробить те, що не зробили
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його батьки і батьки його батьків.
Полоном і добиччю він рознесе
мир. І його розум задумує проти Єгипту. І то до часу. 25 І його сила і
його серце підніметься проти царя
півдня з великою силою, цар же
південний зробить з ним різню великою і дуже сильною силою. І вони не встоять, бо задумують на
нього задуми. 26 І пожеруть його
шляхетне, і розіб’ють його. І він
розжене сили, і впадуть численні
ранені. 27 І оба царі, і їхнє серце –
на лукавство. І при одному столі
говоритимуть брехню – і не пощастить їм. Бо ще кінець на час. 28
І він повернеться до землі своєї з
великим майном, і його серце на
святий завіт. І він зробить і повернеться до своєї землі. 30 І він розлютиться на святий завіт і повернеться, і задумає проти тих, що покинули завіт, 31 і руки, і плем’я, що
від нього. І збещестять священне, і
усунуть постійну жертву. І дадуть
на ньому страшне збещещення. 32 І
ті, що чинять беззаконня, з обманою наведуть завіт, а народ, що
знає свого Бога, переможе і зробить. 33 І розумний народ, дуже
розумний. І вони знеможуть від меча, і від полум’я, і від полону, і від
днів розграбування. 34 І коли будуть ослаблені, їм допоможеться
малою поміччю. І додадуться до
них численні з обманою. 35 І ті, що
розуміють, послабнуть. Щоб випробувати їх вогнем, і вибрати, і
об’явити до кінця часу. Бо ще на
час. 36 І він зробить по своїй волі. І
цар підніметься вгору, і звеличиться над всякого бога, і дуже брехатиме на Бога Богів. І щаститиме, аж
доки не скінчиться гнів, бо іде до
закінчення. 37 І він не зважатиме
на всіх богів його батьків, тому що
звеличиться понад всіх. 38 І бога
Маозіея (єв. сили) прославить на
своєму місці. І бога, якого не знали
його батьки, прославить сріблом, і
золотом, і дорогоцінним каменем, і
побажаннями. 39 І в укріпленнях
зробить схронок з чужим богом, якого пізнав, і помножить славу. І
численних зробить їм підвладними,
і розділить землю в дари. 40 І в
останньому часі з ним зудариться
північний цар зі зброєю, і з кіннотою, і з численним кораблями. І
ввійде до землі з розбоєм, і знищить, і перейде 41 до північної
землі. І численні послабнуть. Ці ж
спасуться з едомової і моавської
руки і від влади аммонових синів.
42 І він простягне свою руку проти
землі, і єгипетська земля не буде на
спасіння. 43 І він почне панувати
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детъ и^ съдолњ'ет# е^мђ в ма'лњ странњ`. и^ съ
блажа'ишими (-)31 страна'ми прїидетъ, и^ сътвори'тъ е^гоже не сђть сътвори'ли эTц~ы е^мђ, и^
эTц~ы эTц~ь е^го. плњне'нїемъ и^ плњне'нїи (ми'ръ)32
раздњлитъ, и^ на е^гљ=пта помышля'етъ мы'сль
[е^го]33, и^ до вре'мене. и^ въста'неT крњпость е^го и^
срDце е^го на цр~я ю'ж#скаго в си'лњ вели'цњ. (-)34 цр~ь
(же) ю'жескь сътво'ритъ с нимъ сњчь си'лою вели'кою и^ крњ'пкою ѕњло” И$ не ста'нђт# ја%ко помышля'ютъ нань помышле'нїя. і^ и^з#ја^дя'тъ
досто'иная е^го и^ съкрђши'тъ и^ и си'лы расы'плетъ, и^ падђтъ ја%звенїи мно'ѕи. и^ ѓ'ба цр~я
[и^]35 срDце е^ю на лђ'кованїе, и^ на тра'пезњ е^ді'нои
съгл~ета л#жђ, и^ не ё^пра'виTся. ја%ко е^ще конеw въ
вре'мя” И$ възврати'тся на (свою землю)36 съ
и^мњ'нїемъ мно'гомъ, и^ срDце е^го на завњтъ
ст~ыи, и^ сътвориT, и^ въз#врати'тся на (свою
зе'млю)37. (-)38 и^ въз#ја%ри'тся на завњтъ ст~ыи,
(-)39 и^ въз#врати'тся и^ смы'слитъ на ѓ^ста'вшая (завњты)40, [и^ мы'шцы и^ племя`]41 эT него (-)42, и^ ѓ^скверня'тъ сщ~енїя (-)43, и^ преста'вятъ ё^чаще'нїе, и^ дадя'т# в н^е ѓ^гнђше'нїе и^скажено. и^ безаконђ'ющеи завњтъ наведђтъ съ
пре'лестїю” (-)44 Лю'дїе (же) вњдђще б~а своеh премо'гђтъ и^ сътво'рятъ. и^ смы'сленїи лю'дїе
смы'слятъ мно'го, и^ эTнемо'гђтся въ мечи и^
въ пла'мене и^ въ плњне'нїи и^ въ раз#грабле'нїе
дн~ьно'е. и^ е^гда эTнемогђтся помо'жеTTся и^мъ по'мощь мала. и^ прило'жатся [мно'ѕи на' ня]45 съ
пре'лестїю. и^ эT смы'слившихъ эTнемо'гђтся, ја^ко раж#жещи я& і^ иZбра'ти и^ эTкры'ти до кон#цA
(вре'мени)46, ја%ко е^ще въ вре'мя, и^ сътво'ритъ по
во'ли свое'и. и^ [цр~ь възвы'сится и^ възвели'чится]47
на всего бо'га, [и^ на б~а бо'гъ]48 съгл~етъ преси'лне, и^ ё^пра'витъ дон#деже скоnча'ет# гнњвъ. въ
сконча'нїе б^о быва'етъ. и^ до всњхъ бо'гъ эTц~ь
е^го не смы'слиT, (-)49 ја^ко паче всњхъ възвели'чится. и^ бо'га (маѓ'зеи)50 на мњсте свое^мъ съсла'витъ. и^ бо'га е^гоже не видя'ше эTц~ы е^го въсла'витъ (сребро'мъ и^ зла'томъ)51, и^ камы'комъ
цњн#нымъ, и^ помышле'нїемъ. и^ сътворитъ
твердњлемъ ё^бњжище съ бого'мъ чю'ждимъ [е^гоже позна`]52, и^ ё^мно'жиT сла'вђ, и^ повине'тъ
и^мъ мно'ги, и^ зе'млю раздњ'литъ да'ровы. и^ въ
вре'мя коне'чное сни'дется с нимъ цр~ь сњвер#скїи
(-)53 въ ѓ^рђжїи и^ с кон#ники, и^ с корабли` мно'ги.
и^ вни'детъ въ зе'млю (съ расы'панїемъ и^ съкрђшитъ)54, и^ минеT на землю (сњ'вер#скђ)55, и^
мно'ѕи эTнемо'гђтся. (-)56 сїи (же) сп~сђтся эT
рђки` (-)57 е^до'мля и^ моа'вля, и^ эT вла'сти сн~овъ
а^м#мо'нь. и^ простре` рђкђ [свою]58 на' землю, и^
земля` е^гљ=пет#ска не бђдетъ въ сп~се'нїе. и^ съ1374
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власти` начнеT въ сокровен#ныхъ зла'та и^ сребра`, и^
въ всемъ по'хотнњмъ е^гљ=пет#стњ. и^ (лељ=ви'т#стњ)59 и^ (мљр#стњ)60 [и^]61 въ твердњлехъ и^хъ.
и^ слы'шанїя и^ пот#ща'нїа възмђтя'тъ и& эT
восто'к# же и^ сњверь. и^ прїиде въ ја%рости мно'ѕњ,
ја^ко погђби'ти и^ нарещи` мно'ги. и^ пот#кнђтъ
кђщђ свою на е^фадо'нњ межDђ мо'рема на горњ`
(ст~њи сњ'вера)62”

Глvа, в~і”

маg к~е
і^ѓ^аn е~
маg г~і
мDђроs г~

а^покаl і~

в то'и го'дъ въста'нетъ михаи'лъ кня'ѕь
вели'кїи, стояй ё^ сн~ов# людїи твоиX. и^
бђдетъ гоD скорбњ'нїя ја%коy нњсть было`
(такова`, и^ быs стра'сть на земли` града
1
того) . и^ в то врњмя сп~сђтся лю'дїе твои`
вс^и, (и^ ѓ^брњты'ися) впи'санъ въ кни'ги. и^ мно'ѕи спя'щеи (и^хъ) въ зе'мльнњи прьсти въста'нђтъ. *сїи въ жи'знь вњчнђю, а^ ѓ^ни` въ ё^кори'знђ и^ въ стыдњ'нїе вњчное” *и^ смыслившеи
просвњтя'тся а^ки свњтъ твердњлныи. и^ эT
правди'выхъ мно'гихъ а^ки ѕвњзды въ вњки, и^
е^ще`. (-)2 тыy данїи'ле загради словеса`, и^ зна'менаи кни'ги до вре'мене скоnча'нїя. дон#деже наё^ча'тся мно'ѕи, и^ ё^мно'жится (видњ'нїе)3” И$ ви'дњхъ а^зъ данїилъ, и^ с^е дв^а дрђга'я стоя'сте
е^ді'нъ ѓ^ сю'ю странђ` ё'стїя рњцњ, а^ дрђгїи ѓ^бонђ странђ` [-]4. и^ рњхъ къ мђжђ ѓ^блъче'номђ
въ багряницђ, и^же бя'ше врьхђ воды` рњчныя,
доко'лњ скон#ча'нїе ја%же нарече чюдеса`. *и^ слы'шахъ
эT мђжа ѓ^блъче'наго въ багряни'цђ, и^же бя'хђ
врьхђ воды` рњчны'я, и^ въздви'же десницђ свою
(-)5 на' нб~о, и^ кля'ся в# живђщей въ вњки, ја%ко
въ вре'мя [и^ въ]6 времене, и^ в поl вре'мене. и^
е^гда сконча'ется расы'панїе [рђки людїи ѓ^сщ~енъ]7, (и^) ё^вњ'дятъ (с^е вс^и)8. (-)9 а^з (же)
слы'шахъ, и^ не разђмњхъ. и^ рњх#, г~и что послњдняя сихъ. и^ рече, ходи` данїиле, ја%ко загражде'на (словеса` и^ знаменана)10 до вре'мене сконча'наго” [дон#деже]11 и^щетђтся и^ ѓ^бњля'тся, и^
разгоря'тся мно'ѕи [и^ ѓ^ст~ятся]12. и^ събезаконђюT безакон#ницы, и^ не разђмњ'ютъ (вс^и)
нечести'вїи, н^о ё'мнїи разђмњюT” (-)13 эT времене
(же) премененђ ё^чаще'нїя, (-)14 дн~ъ а~ с~ч.
бл~женъ тръпля'и и^ постигїи въ дн~и Wа~ тл~е.
(-)15 ты' (же) и^ди` (-)16 почива'и, [е^ще б^о дн~їе въ
и^сполне'нїе сконча'нїю и^ почїеши]17, и^ въста'неши
въ прича'стїе свое въ сконча'нїе дн~ъ. ((-)18 Цр~ь
(же) а^стљ=агиs приложи'ся къ эTц~ем# свои^мъ. и^
прїя кљ=ръ пръсїинъ црsтво е^го)19”
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над скарбами золота і срібла і над
усім жаданим єгипетським, і лейвитским, і мирським, і в їхніх твердинях. 44 І його затривожать слухи
і клопоти зі сходу ж і півночі. І
прийде у великому гніві, щоб вигубити і визвати численних. 45 І
він поставить своє шатро на Ефадоні, поміж морями, на святій горі
півночі.

Глава 12
1 І в тому часі підніметься великий князь Михаїл, що стоїть над
синами твого народу. І буде час
такої скрути, якої не було. І була
біда на землі того міста. І в тому
часі спасеться ввесь твій народ і ті,
хто знайдеться записаним в книзі. 2
І численні з тих, що сплять в поросі
землі, встануть – *ці на вічне життя. І вони на погорду і на вічний сором. 3 *І розумні засяють, так як
світло тверді, і численні з праведних – як звізди на віки і ще. 4 Ти,
Даниїле, замкни слова і запечатай
книги до часу завершення, доки
численні не навчаться, і помножиться видіння. 5 І я, Даниїл, побачив. І ось стали два інші чоловіки: один з цієї сторони берега
ріки, а другий з тієї сторони. 6 І я
сказав до чоловіка, зодягненого в
багряницю, який був над річною
водою: Коли кінець тих чудес, про
які ти говорив? 7 *І я почув від
чоловіка, зодягненого в багряницю,
який був над річною водою. І він
підняв свою правицю на небо і
поклявся Тим, що живе навіки, що:
На час! І на часи! І на половину
часу! І коли закінчиться розсипання руки освяченого народу, вони і
побачать це все. 8 Я ж почув і не
зрозумів. І я сказав: Господи, який
кінець цих? 9 І він сказав: Ходи,
Даниїле, бо слова замкнені і запечатані до останнього часу. 10 Коли
численні будуть почислені, і будуть вибілені, і будуть випробувані
вогнем, і освятяться. І беззаконні
чинитимуть беззаконня. І всі безбожні не зрозуміють, але розумні
зрозуміють. 11 Від часу ж зміни
постійної жертви 1290 днів. Блаженний, хто терпить і хто дійде до
днів 1335. 13 Ти ж іди спочинь, бо
ще є дні до виповнення скінчення. І
спочинеш, і встанеш у своє насліддя в завершенні днів. А цар Астиагис переставився до своїх батьків. І Кир, персієць, взяв його царство.

мат. 25
ів. 5
мат. 13
муд. 3

апо. 10
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Глава 13
1 Був чоловік, що жив у Вавилоні,
ім’я ж йому Йоаким. 2 І він взяв
жінку, якій ім’я Сусанна, Хелкієва
дочка, що дуже гарна і що боялася
Бога. 3 Батьки ж її були праведні і
навчили свою дочку за Мойсеєвим
законом. 4 Йоаким же був дуже багатий. І був сад поблизу його двору, і
сходилися до нього жиди, тому що
він був найславнішим з них усіх. 5 І
вибрали суддями двох старців з народу в тому році, про яких же сказав
Владика, що вийде беззаконня з Вавилону від старців-суддів, які вважалися проводирями народу. 6 Ці перебували в Йоакимовому домі. І до них
приходили всі, що судилися. 7 І сталося, що коли народ відходив в полудень, входила і Сусанна і ходила в
саді свого чоловіка. 8 І бачили її два
старці кожного дня, як вона входила і
виходила, і були в пожаданні її. 9 І
вони зіпсували свій ум і звернули
свої очі, щоб не дивитися на небо ані
не згадати суди праведних. 10 І оба
були зранені нею і самі собі не сповістили своєї хвороби, 11 бо встидалися визнати свою думку, що бажали
бути з нею. 12 І кожного дня, дивлячись на неї, стежили з пожадливістю.
13 І сказали один до другого: Підім,
отже, додому, бо година обіду. І пішовши вони і розійшлися від себе. 14
І повернувшись вони прийшли на те
саме місце, і питаючи себе визнали
причину – своє пожадання. І тоді
спільно назначили час, коли вдасться
знайти її самою. 15 І сталося, що коли вони стежили за нею в догідний
день, вона тоді ввійшла, так як учора
і третього дня, тільки з двома служницями і забажала помитися в саді,
бо була спека. 16 І там не було нікого, за винятком двох схованих старців, що й стежили над нею. 17 І вона
сказала служницям: Принесіть олію і
пахощі і замкніть двері саду, щоб я
помилася. 18 І ті зробили, так як вона
сказала, і замкнули двері саду, і вийшли, щоб принести їм наказане, і не
побачили старців, бо вони були сховані. 19 І сталося, що як вийшли
служниці, встали два старці 20 і сказали: Ось двері саду замкнені. І ніхто
нас не бачить, а ми є в пожаданні тебе. Обіцяйся і будь з нами. 21 Якщо
ж ні, то засвідчимо проти тебе, що
був з тобою хлопець, і через це ти від
себе відіслала служниць. 22 І застогнала Сусана і сказала: Тісно мені звідусіль. Бо якщо я це зроблю, мені є
смерть, а якщо не зроблю, від вас не
втечу. 23 Мені є краще не зробивши
впасти у ваші руки, ніж згрішити перед Господом. 24 І Сусанна закрича-
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(Глvа, г~і”)1
(њ)2 мђжъ жи'выи въ вављ=ло'нњ, (-)3
и'мя (же) е^мђ і^ѓ^а^ки'м#. и^ поя` женђ` е'йже и'мя сђса'на дщ^и хел#кїева, добра` ѕњло, и^ боя'щися [б~а]4. (-)5 роди'теля (же)
ея` правDнва, и^ наё^чиста дще'рь свою по зако'нђ
мољ=сїѓвђ” (-)6 Бњ (же) і^ѓ^а^ки'мъ бога'тъ ѕњло,
и^ б^њ (-)7 ѓ^гра'дъ бли'зъ двора` е^го. и^ (схожда'хђся к немђ)8 жи'дове, и^мже бя'ше славнњ'и
(и^хъ) всњхъ” И$ ѓ^бра'ша дв^а ста'рца эT людїи
сђдїи в (то` лњто)9. ѓ^ неюже гл~а влDка, ја^ко
и^зы'идетъ безако'нїе и^з вављ=ло'на эT ста'рецъ
сђдїи, и^же мняхђся строяще лю'ди. сїя пребыва'сте в# домђ і^ѓ^а^ки'мли, и^ прихожDа'хђ к
нима вс^и пря'щеися” И$ бы'сть внегда эTхожда'хђ лю'дїе въ пла'днїя, в#хожда'ше (и) сђса'на
и^ хожда'ше въ ѓ^градњ мђжа своего. и^ смотрњста ея` ѓ'ба ста'рца вс^я дн~и входя'ща, і^
и^сходя'ща. и^ бы'сте в хотњнїи ея`. и^ разъврати'ста [ёмъ свои]10, и^ ё^клони'ста ѓ'чи свои`
ја^ко не възгляда'ти на' нб~о, ни помянђти
сђдъ пра'ведныхъ” И$ бњста ѓ'ба ѓ^сла'билася
на ню`, и^ не съвњсти'ста сама` себњ бо'лњзни
свое^я. ја^ко стыдњстася и^сповњдати помышле'нїе свое, ја%ко хотя'ста бы'ти з нею`. и^ блюдя'ста жада'юща вся` дн~и зря'ща ея`. и^ рњста дрђг# къ дрђгђ, и^дњве ё^бо домо'вњ, ја%ко
ѓ^бњденъ ча'съ е^сть. и^ шеDша (и^) разыдо'стася
эT себе. и^ ѓ^бра'щ#шася прїидо'ста е^ди'намо. и^
ѓ^тяза'ю^ща самася, винђ` и^сповњда'ста похотњнїе свое. и^ тогда ѓ'бъщ#нњ съчини'ста вре'мя, когда (-)11 ё^лђчиста ѓ^брњсти е^ді'нђ” И$
бы'сть внегда` блюдя'ста (ю&) дн~ь поко'сенъ,
вни'де тогда а^ки вчера` и^ тре'тїимъ дн~е, съ
двњма то'чїю ѓ^трокови'цама, и^ въсхотњ` мы'тися въ ѓ^гра'дњ, ја%ко зно'и бя'ше. и^ не бя'ше нико'гоже т^ђ, ра'звњ двою ста'рцђ съкрове'нђ
и^ стрегђщђ ея`. и^ рече ѓ^трокови'цама, принесета масло и^ смњше'нїе, и^ две'ри ѓ%гра'дныя затво'рита да ся и^змы'ю. и^ сътвори'стњ ја%коy
рече, и^ затвори'ста две'ри ѓ^граDныя і^ и^зыдо'ста
(-)12 принести` повелњ'ное и'ма, и^ не ви'дњстњ
ста'рцђ ја^ко бња'ста съкровена” И$ бы'сть ја%ко
и^зыдо'ста ѓ^троковицы, [-]13 въста'шA ѓ'ба
ста'рца, (-)14 и^ рњста, с^е две'ри ѓ^граDныя затвори'шася, и^ никто'же не ви'диT насъ, а^ похотњнїя твое^го е^свњ. (-)15 ѓ^бњща'и на' ся, и^
бђди с на'ма. а^ще ли н^и, т^о послђши'вњ на'
тя, ја%ко б^њ с (нею`)16 ю'ноша. и^ того ра'ди эTпђсти` ѓ^трокови'цы эT себе`” И$ въз#дше (сђса'на)17, и^ ре'че, тњ'сно ми эTвсю'дђ. а^ще б^о се` съ1376
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творю` смр~ть м^и е^сть, и^ а'ще не сътворю` не
ё^бњжђ (эT ва'ю)18. и^зволенњ'е е^сть м^и не сътвори'вши впа'сти в рђ'цњ ва'ю, негли съгрњши'ти преD бм~ъ” И$ възъпи жрњломъ вели'комъ
(сђса'на)19. възъпи'ста же и^ ѓ^ба ста'рца проти'вђ е'и. и^ текъ е^ді'нъ эTврьзе две'ри ѓ^гра'дныя. (и^) ја%ко (-)20 ё^слы'шаша крыча'нїе въ ѓ^гра'дњ дома'шнїи, въм#кнђшася стран#ными две'рми ви'дњти слђчи'вшееся е'й. е^гда' же и^сповњда'ста ста'рца словеса` своя, ё^стыдњшася раби
(ея`) ѕњло, ја%ко николиy и^звњща'ся [таково` сло'во]21
ѓ^ (сђса'нњ)22” И$ бы'сть наё'трїя, ја^ко събра'шася лю'дїе к# мђжђ ея` і^ѓ^а^ки'мђ, прїидо'ста
[и^]23 ѓ^ба ста'рца полна безакоnнаго помышле'нїя на
[сђса'нђ]24, ё^мори'ти ю&. и^ рњста преD людми,
посли'те по (сђса'нђ)25 дще'рь хел#кїевђ [-]26. ѓ^ни' же
посла'ша. и^ прїиде т^а, и^ (вс^я) ё'жики е^я` (-)27.
сђса'на же бя'ше мла'да ѕњло, и^ добра` ѓ'бразомъ. ббезако'ннїи же повелњш'а эTкры'ти ю&
бяше б^о покрове'н#на, ја%ко да ся насы'тятъ
доброты е^я`. (и^ ви'дњша ю& вс^и)28. въста'вшаy
ѓ^ба ста'рца посредњ людїи, (и^) възложи'ста рђцњ на главђ` ея`. сїя же пла'чющи возрњ` на' нб~о.
ја%ко бя'ше срDце ея ё^пова'я къ г~ђ. рњста же
[ѓ^ба]29 ста'рца, ходя'щема на'ма (ѓ^бњма) въ
ѓ^гра'дњ (-)30, вни'де с^и съ двњмA ѓ^трокови'цама, и^ затвори` две'ри ѓ^гра'дныя, и^ эTпђсти
ѓ^трокови'цы. и^ прїиде к неи ю'ноша и^же бя'ше
съкрове'нъ, и^ възлеже с нею`. на'м же сђще въ
ё'глњ ѓ^града, ви'дњвша безако'нїе теко'ховњ на'
ня, и^ ви'дњвша я& поDви'гнђховњся. (и^) не мого'ховњ ја%ти е^го, и'мже па'че на'ю можа'ше, и^
эTврьзе две'ри [ѓ^гра'дныя]31 и^ско'чи. сїю же и'м#ше, въпраша'ховњ кт^о быss ю%ноша, и^ не хотњ`
повњда'ти на'ма. ѓ^ се'мъ послђшествђ'евњ. и^
вњрова и'ма сън#мь а^ки ста'рцемъ люд#скомъ и^
сђдїям#. і^ ѓ^сђди'ша ю& на ё^мрьтїе” [И$]32 възъпи` [сђса'на жрњломъ вели'комъ]33, и^ рече. бж~е
вњчныи, (и^) съкровен#ныX свњдњтелю, съвњдыи
вс^е прежде бытїя и^хъ, т^ы вњ'си ја%ко лжђ`
послђшествова'стA на' мя, и^ с^е ё^мира'ю, не сътво'рши ничесо'же, е^же сїя сълђкова'ста на' мя. и^
послђша г~ь гла'са ея” И$ ведо'мњ е'и на погђбле'нїе. въздви'же б~ъ дх~омъ ст~ымъ ѓ'трока
ю'на, е^мђже и'мя данїи'лъ. и^ възъпи` жрњломъ вели'комъ чи'стъ а^зъ эT кро'ви е^я`. ѓ^брати'ша же ся вс^и лю'дїе к немђ` и^ рњша, чт^о
сло'во с^е е^же т^ы гл~еши. се'и же ста'въ сре'дњ
(-)34, ре'че, си'це л^и ё^роди'вїи сн~ове і^и^л~еви, не
и^зъё^проша'вше ни и'стин#ны разђмњвше, ѓ^сђди'сте дще'рь і^и^л~евђ. ѓ^брати'теся на сђдище,
л#жа б^о сїя послђшествова'ста на ню`” И$ ѓ^бра1377
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ла великим криком. Закричали ж і
два старці проти неї. 25 І один, побігши, відкрив двері саду. 26 І як домашні почули крик у саду, ввійшли
бічними дверима, щоб побачити, що
їй сталося. 27 Коли ж старці сказали
свої слова, її раби дуже завстидалися,
тому що ніколи не було сказане таке
слово про Сусанну. 28 І сталося, що
на другий день, як зійшовся народ до
її чоловіка Йоакима, прийшли і оба
старці, повні беззаконного задуму
проти Сусанни, щоб її вбити. 29 І
сказали перед народом: Пошліть по
Сусанну, Хелкієву дочку. Вони ж
послали. 30 І прийшла та і вся її
рідня. 31 Сусанна ж була дуже молода і гарна на вид. 32 Беззаконні ж
наказали її відкрити, бо була закрита,
щоб вони наситилися її красою. І її
побачили всі. 34 Вставши два старці
серед народу, вони і поклали руки на
її голову. 35 Вона ж, плачучи, поглянула на небо, бо було, що її серце
надіялося на Господа. 36 Сказали ж
оба старці: Як ми оба проходжалися
в саду, ввійшла ця з двома служницями, і замкнула двері саду, і відпустила служниць. 37 І до неї прийшов хлопець, який був схований, і ліг
з нею. 38 Ми ж, будучи в куті саду,
побачивши беззаконня, побігли до
них. 39 І, побачивши їх, ми рушили і
не змогли схопити його, тому що він
був сильшим від нас. І він відкрив
двері огорожі і вискочив. 40 Цю ж,
схопивши, ми випитували хто був
хлопець, 41 і вона не побажала нам
сказати. Про це свідчимо. І повірив
їм збір, як старцям народу і суддям. І
засудили її на смерть. 42 І закричала
Сусанна великим голосом, і сказала:
Вічний Боже! Свідку схованих, що
бачиш все раніше від їхнього буття!
43 Ти знаєш, що вони засвідчили
брехню проти мене. І ось я вмираю,
не зробивши нічого з того, що ці лукаво вчинили проти мене. 44 І Господь вислухав її голос. 45 І як її вели
на страту, Бог підняв святим духом
молодого хлопчину, якому ім’я Даниїл. 46 І він закричав великим голосом: Я чистий від її крові! 47 Повернувся ж ввесь народ до нього і сказав: Що це за слово, яке ти говориш?
48 Він же, ставши посередині, сказав:
Чи ви такі безумні, ізраїльські сини?
Не випитавши ані не пізнавши правду, ви засудили ізраїльську дочку. 49
Поверніться до суду, бо ці засвідчили
проти неї брехню. 50 І ввесь народ
повернувся з поспіхом. І сказали йому старці: Ходи і сядь посеред нас і
сповісти нам, бо тобі Бог дав старчество. 51 І сказав до них Даниїл: Розділіть їх далеко від себе, і я їх випитаю. 52 І як відвели їх одного від од-
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ного, він і покликав одного з них і
сказав до нього: Ти, що постарівся
в злих днях, тепер прийшли твої
гріхи, які ти раніше вчинив, 53 судячи неправедні суди, засуджуючи
невинних, прощаючи ж винних.
Хоч Бог говорить: Невинного і праведного не убивай. 54 Отже, тепер,
якщо ти побачив цю, скажи під
яким деревом ти їх побачив? Що
вони розмовляли з собою? Цей же
сказав: Під колючим. 55 Сказав же
Даниїл: Правильно ти збрехав на
свою душу. Ось бо божий ангел,
беручи від Бога рішення, розірве
тебе пополам. 56 І відпустивши
його, наказав привести другого. І
сказав йому: Ханаанське, а не юдине плем’я, тебе обманула краса і
пожадання зіпсувало твоє серце. 57
Чи ви так робили ізраїльським дочкам, щоб вони боячись говорили до
вас? Але сьогодні юдина дочка не
стерпіла вашого беззаконня. 58 Отже, тепер скажи мені: Під яким
деревом ти їх побачив, як говорили
з собою? Він же сказав: Під дубом.
59 Сказав же йому Даниїл: Ти правильно збрехав і на свою голову.
Бо жде божий ангел з мечем, щоб
тебе розтесати пополам. Щоб вас
вигубити. 60 І ввесь збір закричав
великим криком. І вони поблагословили Бога, що спасає тих, що
надіються на Нього. 61 І вставши
повстали проти двох старців, бо
Даниїл показав з їхніх же уст, що
вони засвідчили брехню. І зробили
з ними те зло, яке задумали ближньому, 62 щоб зробити за Мойсеєвим законом. І їх вбили. І в тому
дні спаслася невинна кров. 63 Хелкія ж і його жінка похвалили Бога
за їхню дочку Сусанну з її чоловіком Йоакімом і з всіма кревними.
Бо в ній не знайдено неправди. 64
Даниїл же став великим перед
народом від того дня і надалі.

Глава 14
2 І той був Даниїл, що жив з царем. Славний понад його друзів. 3 І
був ідол у вавилонців, якому ім’я
Вил. І видавали йому на кожний
день 12-ть алтавас пшеничних круп,
40 овець, 6-ть мірок вина. 4 І цар
його почитав і ходив кожного дня
йому кланятися. Даниїл же поклонявся своєму Богові. 5 І сказав йому цар: Чому не поклоняєшся Вилові? Він же сказав: Не покланяюся
ідолам зробленим руками, але живому Богові, що створив небо і землю і що володіє всіма. 6 І сказав
цар: Чи тобі не здається, що Вил є
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ти'шася вс^и лю'дїе с пот#ща'нїем#. и^ рњша е^мђ
ста'рцы, ходи`, (и^) ся'ди посредњ на'съ, и^ съвњсти` намъ. ја%ко тебњ е^сть далъ б~ъ ста'рчество. и^ рече к нимъ данїилъ, разведњте я& эT
себе дале'че, и^ въпраша'ю я&. (и^) ја^ко (-)35 разведо'ша (я&) ко'иждо эT кое^гождо” (и^) призва` е^ді'наго
ею`, и^ рече к немђ, ѓ^бет#ша'лче дн~їи зо'лъ, нн~њ
приспњша грњси` твои` ја^же творя'ше прежде,
сђдя` сђды непра'ведны, (-)36 непови'нныя ѓ^сђжда'я, праща'я же пови'нныя. гл~ющђ [б~ђ]37, чиста и^ правди'ва не ё^бива'и” н~нњ ё^бо сїю а^ще
е^си ви'дњлъ, рцы` поD кїимъ дре'вомъ ви'дњлъ я&
е^си бесњдђю^ща къ себњ`. се'и же рече, поD тръномъ” рече же данїилъ, пра'во сълга` на свою
дш~ђ” се бо а^гг~лъ бж~їи прїимъ эTвњтъ эT б~а,
растор#гнеT т^я польма. и^ эTпђсти'въ и&. повелњ`
привести` дрђга'го. и^ рече е^мђ, племя` ханаа'не а^
не і^ё'дино, доброта` прельсти т^я, и^ похотњ'нїе
разврати срDце твое” си'це ли твори'ли е^сте дщереM
і^и^л~евомъ, да ѓ^ны` боя'щася бесњдовахђ к#
ва'мъ” н^о (н~нњ)38 дщ^й іё^дина не претръпи'тъ
безако'нїя ва'шего” н~нњ ё^бо гл~и м^и поD кїимъ
дре'вомъ ви'дњ сїя бесњ'дђюща к# себњ. се'и же
рече, поD чесми'ною” рече же е^мђ данїилъ, пра'во
сълга и^ ты` на свою главђ`” жде'тъ б^о а^гг~лъ
бж~їи (мече'мъ)39 рас#сњщи т^я по'льма, ја%ко да
потреби'тъ в^ы” И$ възъпи` весь сњн#мь жрњломъ
вели'комъ, и^ блsви б~а сп~саю^щаго надњющаяся к
немђ`. и^ (въста'вше) въста'ша на ѓ'ба ста'рца
ја%ко въста'ви я& данїилъ, эT ё'стъ же е^ю` л#жа
послђшествова'вшемA. и^ сътвори'ша и'ма ја%коже
слђкова'сте бли'жномђ, сътвори'ти по зако'нђ мољ=сїѓвђ” и^ поби'ша я&, и^ сп~сеся кро'вь непови'нна в
то'и дн~ь” Хел#кїя же и^ жена` е^го похвали'сте [б~а]40 ѓ^
дще'ри е^ю` [сђса'нњ]41 съ и^ѓ^а^ки'момъ мђжемъ ея`
и^ съ ё'жиками всњми, ја%ко не ѓ^брњтеся (неправда'нїе ѓ^ не'и)42” (-)43 данїи'лъ (же) бы'сть вели'къ преD люDми эT дн~е того и^ потомъ”

(Глvа, д~і”)1
бя'ше данїилъ жи'зненикъ съ цр~емъ (-)2
сла'венъ паче (-)3 дрђг# е^го`. и^ бя'ше кђмиръ вављлоняноM е^мђже и^мя ви'лъ. і^ и^здавахђ е^мђ на кыиждо дн~ь крђп# пшени'ченъ (а^лтавасъ)4 в~і, [-]5 ѓ^ве'цъ м~, (-)6 вина`
мњръ ѕ~. и^ цр~ь чтяше и&, и^ хождаше по вся`
дн~и клAнятися е^мђ. данїилъ же кланя'шеся
б~ђ свое^мђ. и^ рече е^мђ цр~ь, почто не покланя'ешися ви'лђ. сеи же рече, [-]7 не покланя'юся кђми'ромъ рђка'ма сътворе'номъ, н^о жи'вђ б~ђ сътвор#шемђ нб~о и^ землю, и^ владђщемђ (всњми)8”
и^ рече (-)9 цр~ь, не мнитъ л^и ти ся ви'лъ жи'въ
1378
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сы'и бо'гъ. и^л^и не ви'диши коли'ко ја%сть и^ пїетъ на вся` дн~и. и^ рече данїилъ посмњя'вся,
не прельщаися цр~ю. то'и внђтръё%дђ каl е^сть,
а^ внњё%дђ мњдь, и^ нњсть ја%лъ н^и пи'лъ никогда'же. и^ раз#гнњвався цр~ь, призва жер#ца е^го.
и^ рече и^мъ, а^ще л^и не повњсте м^и кт^о ја%сть
бра'шно с^е, т^о ё%мрете. а^щеy ё^ка'жете ја^ко виl
и^з#ја%даеть е&, ё%мретъ данїи'лъ, ја^ко похђли'лъ
е^сть ви'ла. и^ рече данїил# цр~ю, бђди по гл~ђ
твое^мђ. [бња'ше же]10 жрець ви'ловъ, о~, кро'мњ
же'нъ, и^ дњтїи” И прїиде цр~ь съ данїи'ломъ
въ хра'мъ виловъ. и^ рњша жерцы ви'ловы, с^е
м^ы и^зыдемъ во'нъ. ты же цр~ю поста'ви ја%дь,
и^ вино` съчерпа'но, (-)11 затвори' (же) двери, и^
знамена'и прьстьнемъ свои^мъ. и^ пришеD заё%тра, а^ще не ѓ^бря'щеши всего` изъја^дена виломъ,
тогда` и^з#мремъ, и^л^и данїи'лъ съл#га'выи на'
ны” Сїи же (и^мња'хђ)12 поD трапезою съкровенъ
вхоDD, и^ (вхождахђ тњмъ)13 всегда` і^ и^з#ја%дахђ е&.
и^ бысть ја%ко и^зыидоша ѓ^ни`, и цр~ь поста'ви
бра'шно ви'лђ. и^ повелњ данїи'лъ ѓ%трокомъ свои^мъ, и^ принесоша пе'пелъ, и^ потрђси'ша весь
хра'мъ преD цр~емъ [-]14. і^ и^зшед#ша заключи'ша
двери, и^ знамена'ша прьстьнеM цр~евомъ и^ эTи^доша. жерцыy влњз#ше нощїю по ѓ^бы'чаю свое^мђ,
и^ жены [иX]15, и^ ча'да иX, і^ и^зъя'ша (і^ и^спи'ша
вс^е)16” И$ ё^рани` цр~ь заё%тра и^ данїилъ с ни'мъ.
и^ рече [цр~ь]17, цњ'ла л^и сђть зна'менїа данїиле.
се'и же реq цњла цр~ю. и^ (эTвръзоша)18 две'ри, (и^
возрњ)19 цр~ь на трапезђ, (и^) възъпи гла'соM вели'ком#, вели'къ е^си ви'ле, и^ нњсть (льсти въ тебњ`)20 н^и е^ді'ноя же. и^ посмњя'ся данїилъ. и^
ё^дръжа цр~я ја%ко не вни'ти е^мђ внђтръ. и^
рече ви'ждъ ё^бо (-)21, и^ разђмњи чїя сђтъ
стопы сїя. и^ рече цр~ь, ви'ждђ стопы` мђж'ескы, и^ жен#скы, и^ дњтъскы. и^ раз#гнњвався
цр~ь. (ја%тъ тогда`)22 жер#ца, и^ жены [и^хъ]23, и^
дњти и^хъ, и^ показа'ша е^мђ съкровен#ныа две'ри и%миy (входя'ще)24 и^зъја^дахђ ја%же на трапеѕњ. (-)25 и^зби я& цр~ь, и^ дастъ ви'ла данїилђ,
и^ разби и& и^ храM е^го (разори`)” И$ бњаше ѕмїи вели'кїи [въ мњсте тоM]26 и^ чтяхђ и& вављ=лоняне, и^ рече цр~ь данїилђ, [е^да` и^ семђ реqши ја%ко мњдь е^стъ, се'и жи'въ е^стъ и^ ја%сть и^ пїеT]27, не мо'жеши рещи ја%ко нњсть се'и бо'гъ
жи'въ, (-)28 поклони' (же) ся е^мђ. и^ рече данїилъ, г~ђ б~ђ мое^мђ поклоню'ся, ја%ко то'и е^сть
б~ъ жи'въ. ты' же цр~ю да'ждь м^и вла'сть, и^
ё^бїю змїя беZ меча и^ безъ жезла`, и^ рече цр~ь,
даю т^и (и&)” И$ взя` данїилъ смолђ и^ сњрђ и^
во'лнђ, и^ възвари въкђпь. и^ сътвори'въ гомо'лю, (-)29 въвръже въ ё^ста` ѕмїю, і^ и^зъја%дъ
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живим богом? Чи не бачиш скільки
їсть і п’є кожного дня? 7 І Даниїл,
засміявшись, сказав: Царю не обманюй себе. Той всередині є глиною, а
ззовні мідь. І він ніколи не з’їв ані не
випив. 8 І цар, розгнівавшись, покликав його священиків і сказав їм: Якщо ж не скажете мені, хто їсть цю
їжу, то помрете. Якщо покажете, що
Вил її з’їдає, Даниїл помре, бо похулив Вила. 9 І сказав Даниїл цареві:
Хай буде за твоїм словом. А священиків Вила було 70-т, опріч жінок і
дітей. 10 І прийшов цар з Даниїлом
до храму Вила. 11 І Вилові священики сказали: Ось ми виходимо геть, ти
ж, царю, постав їжу і начерпане вино,
замкни ж двері і запечатай своїм
перстнем. І якщо, прийшовши вранці,
не знайдеш все з’їдене Вилом, тоді
ми помремо, або Даниїл, що збрехав
проти нас. 12 Вони ж під столом
мали схований вхід. І постійно ним
входили і все виїдали. 13 І сталося,
що як ті вийшли, і цар їжу поставив
Вилові. 14 І Даниїл заповів своїм
слугам, і вони принесли попіл і посипали ввесь храм перед царем. І, вийшовши, замкнули двері, і запечатали
царським перстнем, і відійшли. 15,
Ввійшовши ж вночі, за своїм звичаєм, священики, і їхні жінки, і їхні
діти, і виїли, і випили все. 16 І вранці
встав цар, і Даниїл з ним. 17 І сказав
Цар: Чи печаті цілі, Даниїле? Він же
сказав: Цілі, царю. 18 І відкрили двері. І цар поглянув на стіл і закликав
великим голосом: Виле! Ти є великий! І в тобі ж немає ні однієї обмани! 19 І Даниїл засміявся і затримав царя, щоб він не входив всередину, і сказав: Отже,поглянь і пізнай
чиї є ці кроки. 20 І сказав цар: Бачу
чоловічі, і жіночі, і дитячі кроки. 21 І
цар розгнівавася. Він тоді схопив
священиків, і їхніх жінок, і їхніх дітей. І вони йому показали сховані
двері, що ними входячи виїдали те,
що на столі. 22 Цар їх вибив і дав
Вила Даниїлові. І той його розбив та
знищив його храм. 23 І був великий
змій у тому місті, і вавилонці його
почитали. 24 І цар сказав Даниїлові:
Хіба і на цього ти скажеш, що він
мідь? Цей є живим. І їсть, і п’є. Не
можеш сказати, що цей не є живим
богом. Поклонися ж йому. 25 І сказав
Даниїл: Поклонюся моєму Господеві
Богові, бо Той є живим Богом. Ти ж,
царю, дай мені владу і вб’ю змія без
меча і без палиці. 26 І сказав цар:
Даю тобі його. 27 І Даниїл взяв смолу, і сірку, і вовну і зварив разом, і
зробив корж. Кинув в уста змієві, і
змій, з’ївши, розірвався. І сказав Даниїл: Ось ваші божища. 28 І сталося,
що як почули вавилонці, дуже розлю-
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тилися. І повернулися проти царя, і
сказали: Цар став жидом. Вила він
розбив, і змія вбив, і вирізав священиків. 29 І, прийшовши до царя, вони сказали: Видай нам Даниїла. Якщо ж ні, то вб’ємо тебе і твій дім.
30 І цар побачив, що дуже на нього
натискають, і, бувши змушеним, видав Даниїла. 31 Вони ж його кинули в рів левів. І він там був 6-ть
днів. 32 В рові було 7 левів, і їм давалося два тіла на день і дві вівці.
Тоді ж не дали їм, щоб вони пожерли Даниїла. 33 Пророк же Аввакум був в країні жидів. Він, зваривши юшку і надробивши хліба
до кошика, ішов на поле, щоб занести женцям. 34 І сказав господній ангел Аввакумові: Понеси обід,
який маєш, Даниїлові до Вавилону,
до ями левів. 35 І сказав Аввакум:
Господи, я Вавилона не бачив. 36 І
господній ангел схопив його за його чуб, і держачи за волосся його
голови він і поставив його у Вавилоні над ровом шумом його духа.
37 І Аввакум закричав, кажучи: Даниїле! Даниїле, візьми обід, який
тобі Бог послав. 38 І сказав Даниїл:
Адже мене згадав Бог! І Ти не полишив тих, що Тебе люблять! 39 І
Даниїл, вставши і попоїв. А божий
ангел зразу відставив Амвакума до
його місця. 40 Сьомого ж дня цар
прийшов оплакувати Даниїла. І він
прийшов над рів і поглянув. І ось
Даниїл сидить. 41 І закричав цар
великим голосом, і сказав: Великий
є Ти, Господи Боже Даниїла! І немає іншого, за винятком Тебе! 42 І
він його витягнув, а винних за його
знищення кинув до рову. І вони
були пожерті перед ним.

расњдеся ѕмїи. и^ рече [данїилъ]30, [с^е]31 чествова'нїя ва'ша. и^ бысть ја^ко ё^слы'шаша вављ=лоняне стђжиша с^и ѕњло, и^ ѓ^братишася на
цр~я, и^ рњша, жидови'нъ бы'сть цр~ь. ви'ла расы'па, и^ ѕмїя ё^би`, и^ жерца и^с#сњче. и^ рњша пришеDше къ цр~ю, предаждь на'мъ данїила, а^ще ли
н^и т^о ё^бїем# т^я и^ доM твои. и^ ви'дњвъ цр~ь
ја%ко т#ща'тъ иM ѕњло, и^ нђжденъ бы'въ предасть (-)32 данїила” сїи же въвръго'ша и& в ровъ
лев#скь, и^ бњ т^ђ дн~ъ ѕ~. бя'шеy в ровњ з~, ле'въ,
и^ дая'хђ и^мъ (дв^њ телесњ на' дн~ь)33, и двњ
(же) ѓ^вцы`. тогда же не да'ша и^мъ, да и^зъја^дя'тъ данїила” (-)34 [[А$в#вакђм#]35 (же) пррoкъ бя'ше]36 на (жидов#стњи)37, то'иже свариv варенїе и^
въдробив# хлњбы в нощ#вы, (-)38 и^дяше на' поле
донести жа'телемъ. и^ рече а^гг~лъ гн~ь [а^в#вакђмђ]39, донести ѓ^бњд# и^же и%мать въ вављ=лонъ
данїилђ, в ровъ лев#скь. и^ рече [а^в#ва'кђм#]40, г~и
вављ=лона не вњде (-)41. и^ ја%тъ (и&) а^гг~лъ гн~ь за
ве'рхъ е^го, и^ дръжа за вла'сы главы е^го, (и^) поста'ви и& въ вављ=лонњ връхђ р#ва шђмомъ дх~а
е^го. и^ възъпи [ав#вакђмъ]42 гл~я, данїиле данїи'ле, возми' ѓ^бњдъ и^же посла` тебњ б~ъ. и^ рече
данїилъ, помянђлъ б^о мя еs б~ъ, и^ нњси ѓ^ста'вилъ любя'щихъ т^я” И$ въстаv данїилъ (и^)
ја%сть. а^гг~лъ же бж~їи поста'ви [а^в#вакђма]43 внезапђ на мњстњ е^го” Цр~ь же прїиде в сеDмы'и
дн~ь желњти данїила, и^ прїиде наD ро'въ, и^ възрњ, и^ с^е данїиl седя. и^ [възъпи]44 [цр~ь]45 гла'сомъ вели'комъ, [и^]46 рече, великъ е^си г~и б~е данїиловъ, и^ нњсть [и%наго раз#вњ тебе]47, і^ и^схити и%. пови'н#ныя же па'гђбњ е^го въвръже в
ро'въ, і^ и^зъја^дени бы'ша (-)48 пред# ни'мъ”

Кінець Пророка Даниїла.
Має в собі глав 14.

Конецъ пррoкђ данїилђ.
и%мать в себњ` гла'въ, д~і”

ПРОРОК ЙОСІЯ
ГЛАВА 1
1 Господнє слово, яке було до Осії Веріїного в днях Озіїних, і Йоатамових, і Ахазових, і Єзекіїних –
юдиних царів, і в днях Єровоамових, сина Йосасового, ізральського
царя. 2 Початок господнього слова
до Осії. І сказав Господь до Осії:
Ходи, візьми собі жінку-розпусницю, і народи дітей розпусти. Бо

ло'во1 гн~е е^же бысть къ і^ѓ^сїи верїинђ въ
дн~и ѓ^ѕїины, і^ и^ѓ^а^џа'мля, и^ а^ха'зовы, і^
и^е^зекїины цр~еи і^ё'динъ, и^ въ дн~и і^е^ровоа'мля сн~а і^ѓ^асова цря і^и^л~ева” Нача'токъ
словA гн~я къ і^ѓ^сїи” и^ рече г~ь къ і^ѓ^сїи, и^ди`,
пои^ми себњ женђ` блђженїя, и^ (роди) ча'да блђ
же'нїя. поне'же блђдя'щи съблђ'дитъ земля`
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эT г~а” і^ и^де і^ поя` (гомо'рь)2 дщер# (давидаи%млю)3. и^ зача` и^ роди е^мђ сн~ъ” и^ рече г~ь к
немђ, прозови и^мя е^мђ і^е^зра'ель” зане е^ще` ма'ло, да и^ м#щђ крови і^е^зрае^левы в# домђ і^и^ё`, и^
[покою`]4 црsтво до'мђ і^и^л~ева” и^ бђдетъ в то'и
дн~ь съкрђшђ лђкъ і^и^л~евъ на поля'нњ і^е^зрае^левњ. и^ зачаvши (-)5 и^ роди дще'ре. и^ рече е^мђ
[г~ь]6, прозови и^мя е'й непомилова'на. зане не
приложђ к#семђ` помилова'ти до'мђ і^и^л~ева, н^о
съпроти'въ съпроти'влюся и^мъ” Сн~ы же і^ё'дины поми'лђю, и^ сп~сђ я& ѓ^ г~и бѕ~њ и^хъ. и^
не сп~сђ и^хъ лђкомъ, н^и мечемъ, н^и бра'нїю,
[-]7 н^и ко'ньми, н^и кон#ники. и^ эTдо'и непоми'лован#нђю. и^ зача'вши па'ки и^ роди сн~ъ” и^ рече
[г~ь]8, прозови и^мя е^мђ не лю'дїе мои`. зане
в^ы не лю'дїе мои`, и^ а'з# нњсмь [б~ъ]9 ва'шъ” И$
(бђдетъ)10 число` сн~овъ і^и^л~евъ а^ки пњсокъ
мор#скїи, и^же не и^змњри'тся н^и и^с#чтется.
*И$ бђдетъ въ мњстњ на не'мже речеся
и^мъ не лю'дїе мои` в^ы, са'ми [т^ђ прозоветеся]11 сн~ове б~а жива'го” И$ съберђтся сн~ве і^ё'дины, и^ сн~ове і^ил~евы въкђпь, и^ поста'вятъ
себњ` вла'сть е^ді'нђ, і^ и^зыидђтъ эT земля`,
ја%ко вели'къ дн~ь [і^и^л~евъ]12”

Глvа, в~”
цњте бра'тђ свое^мђ, лю'дїе мои`. и^ сестрњ свое'и, помилован#ная. сђди'те с^и
съ ма'терїю свое'ю сђди'те с^и. ја%ко та
не жена` моя`, и^ а'зъ не мђжъ е^я`. и^
эTвръгђ блђженїя ея эT лица` свое^го, и^ любодњ'иство ея` эT среды со'сђ ея`. ја%коy съвлекђ
ю& на'гђ и^ поста'влю ю& ја%коже (и^) въ дн~ь рожDенїа е^я`. и^ положђ ю& ја%ко пђсты'ню, и^ ё^чиню ю& ја%ко землю без# воды`, и^ побїю ю& жа'ждею. и^ чаD ея` не поми'лђю, ја%ко ча'да блђженїя сђть. ја%ко въз#блђди мт~и иX, ѓ^срами
(роди'вшаяся)1. рече б^о, да и^дђ въ слDњ хо'тїи свои^хъ да'ющиX мнњ хлњбы моя`, и^ водђ мою` и^ ризы моя`, и^ рњчнаа моа, и^ ма'сло
мое, и^ вс^е е^же мене достои'тъ” Сего ради с^е
а%зъ заграждђ пђть ея` тернїем#, и^ възгражDђ
распђтїа ея`, и^ стеѕя свое'я не ѓ^бря'щетъ.
и^ поже'нетъ хо'ти своя, и^ не пости'гнеT и^хъ.
и^ възы'щетъ и^хъ, и^ не ѓ^бря'щетъ (-)2. и^
речетъ, да и^дђ и^ възвращђся к# мђжђ свое^мђ прьвомђ, јако добрње м^и б^њ тогда` не'гли
нн~њ, (н^о)3 а^зъ не разђмњхъ” А$зъ б^о да'хъ е'й
пшени'цю, и вино, и ма'сло, и сребро` ё^мно'жихъ е'и. сїи же сребрени и^ зла'ты сътвори'ша
ваа'лови” Сего ради ѓ^бращђся, и^ возмђ пшени'цю свою въ время ея`, и^ вино свое въ гоD
1381

розпутствуючи розпустилася земля від
Господа. 3 І Він пішов і взяв Ґомору,
Давидаїмову дочку. І вона зачала – і породила йому сина. 4 І сказав Господь до
нього: Назви йому ім’я Єзраел, бо ще
мало. І помщу кров Єзраелі в домі Іу, і
відверну царство ізраїльського дому. 5
І в тому дні буде, що розіб’ю ізраїльський лук в Єзраїлевій долині. 6 І зачавши вона – і породила дочку. І сказав йому Господь: Назви їй ім’я Непомилувана. Тому що більше не додам змилосердитися над домом Ізраїля, але спротивившись стану проти них. 7 Синів же юдиних помилую і спасу їх в їхньому Господі Бозі. І не спасу їх луком, ані мечем,
ані війною, ані кіньми, ані вершниками.
8 І вона відлучила Непомилувану від
грудей, і знову зачавши вона – і породила сина. 9 І сказав Господь: Назви
його ім’я Не мій народ. Тому що ви не
мій народ, і Я не є вашим Богом. 2,1 І
число ізраїльський синів було як морський пісок, який не можна виміряти ні
почислити. *І буде, що на місці, на
якому їм сказано: Ви не народ мій, –
самі там будете прозвані синами живого Бога. 2 І разом зберуться юдині
сини та ізраїльські сини, і поставлять
собі одну владу, і вийдуть із землі. Бо
великий ізраїльський день.

Глава 2
3 Скажіть своєму братові: Народ
мій. І своїй сестрі: Помилувана. 4 Судіться зі своєю матір’ю. Судіться, бо
вона не моя жінка і я не її чоловік. І
відкину її розпусту з-перед свого лиця і
її чужоложство з-посеред її грудей, 5
щоб роздягнути її нагою і поставити її
такою, як і в дні її народження. І поставлю її як пустиню, і зроблю її, наче
землю без води, і поб’ю її спрагою. 6 І
не помилую її дітей, бо вони діти розпусти. 7 Бо їхня матір розпутствувала –
засоромила народжених. Адже вона
сказала: Піду вслід за своїми полюбовниками, тими, що мені дали мої хліби, і
мою воду, і мою одіж, і моє рокове, і
мою олію, і все, що мені належиться. 8
Через це ось я загороджу її дорогу терням, і загороджу її дороги, і вона не
знайде свою стежку. 9 І вона гнатиметься за своїми полюбовниками – і їх
не наздожене. І шукатиме за ними – і
не знайде. І скаже: Піду і повернуся до
мого першого чоловіка, бо краще мені
було тоді, ніж тепер, 10 і я не знала. Бо
Я дав їй пшеницю, і вино, і олію, і Я їй
помножив срібло. Вони ж зробили
срібне і золоте Ваалові. 11 Через це
повернуся і заберу свою пшеницю в її
часі і моє вино в його часі. І заберу
свою одіж і своє рокове, щоб вона не
покрила свого сорому. 12 І тепер відкрию її нечистоту перед її полюбовни-
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ками, і ніхто її не забере з моєї руки. 13 І відверну всі її радощі, і її
празники, і її новомісяці, і її суботи, і всі її великі дні. 14 І знищу
її виноградники і її фіґи, все, про
що вона сказала: Це моя винагода,
це мені дали мої полюбовники. І
поставлю її на свідчення, і пожеруть її польові звірі, і небесні птахи, і земні плазуни. 15 І помщуся
на ній за Ваалові дні, в яких вона
кадила їм жертви, і накладала своє
намисто і свої ланцюжки, і ходила
вслід за своїми полюбовниками, а
Мене забула, – говорить Господь.
16 Через це ось Я зведу її. І зроблю
її як пустиню, і заговорю до її
серця, 17 і там їй дам її посідання і
Ахроову долину, щоб відкрити її
розум. І вона буде там впокорена за
днями своєї молодості і за днями її
виходу з єгипетської землі. 18 І буде в тому дні, – говорить Господь,
– вона Мене назве Мій чоловік, а
більше мене не назве Ваали. 19 Я
вигублю Ваалимові імена з її уст, і
їхні імена більше не згадаються. 20
І в тому дні укладу з ними завіт, з
польовими звірами, і з небесними
птахами, і з земними плазунами. І
знищу з землі лук і меч і війну, і
поселю їх у впевненості. 21 І візьму
тебе Собі навіки! І візьму тебе Собі
в праведності, і в суді, і в милосерді, і в щедрості, 22 і візьму тебе
Собі в вірі. І пізнаєш Господа! 23 І
в тому дні буде, – говорить Господь, – що послухаюся неба. І вона
послухається землі, 24 і земля послухається пшениці, і вина, і олії. І
вони послухають Ізраїля. 25 І посію
їх Собі на землі, *і помилую Непомиловану. І скажу моєму Ненародові: Ви є мій народ! І ті скажуть: Ти є нашим Господом Богом!
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е^го. и^ эTи'мђ ри'зы своя`, и^ рњчная своя`, да не
закрыва'етъ стђда свое^го. и^ нн~њ эTкрыю нечистотђ` ея` преD хо'тьми ея`. и^ никтоже эTи'мет# е^я`
эT рђки мое'я. и^ эTвращђ вс^я весе'лїя ея`, [и^]4
празDники ея`, и^ новленїя мsць ея`, и^ сђбо'ты е^я`, и^
вс^я вели'ки дн~и ея`. и^ погђблю виногра'ды ея`, и^
смоквинїя ея`, (вс^е) е^ли'ко вњща`, м#зды м^и сђть
сїа [-]5 да'ша мнњ` хо'ти моя`. и^ положђ ю& въ
свњдњнїе, и^ поја^дятъ ю& ѕвњрїе по'льстїи, и^
птица нбsныя, и^ га'ди зе'мнїи. и^ м#щђ на не'и
дн~и ваа'ловы, в ня'же требы кладя'ше и^мъ. и^
въдња'ше ё^серя'зя своя`, и^ мониста` своя`, и^
хожда'ше въ слњдъ хо'тїи свои^хъ а^ мене` забы`,
гл~етъ г~ь” Сего ради с^е а^зъ съблажню ю&, и^ ё^чиню ю& ја%ко пђстыню, и^ воZгл~ю въ срDце ея`, и^
дамъ е'й притяжа'нїе е^я` эTтђдђ и^ по'лянђ а%хроѓ^вђ, эTвръсти смы'слъ е^я`. и^ смириTся т^ђ по
дн~емъ дTњства е^я`, и^ по дн~емъ и^зведенїя ея`
эT земля е^гљ=пет#скы” И$ бђдетъ въ то'и дн~ь
гл~етъ г~ь, призоветъ м^я мQђ мои, а^ не възоветъ мене к#семђ ваа^лимъ. (-)6 н^извергђ и^мена` ваа^лимля эT ё'стъ е^я, и^ не въспомянђ`т#ся к#семђ
и^мена иX” И$ завњща'ю и^мъ завњтъ в# то'и дн~ь,
съ ѕвњр#ми поlскими, и^ съ птицами нбsными, и^ съ
га'ды зе'мными. и лђкъ, и^ меq, и^ бра'нь съкрђшђ съ
земли, и^ вселю [я&]7 съ ё^пова'нїемъ. и^ (поимђ)8
т^я себњ въ вњкъ. и^ (пои^мђ)9 т^я себњ` въ правдђ,
и^ въ сђды, и^ въ млsть, и^ въ щедроты. и^ (поимђ)10
т^я себњ` въ вњрђ, и^ ё^вњси г~а” И$ бђдетъ в то'и
дн~ь гл~етъ г~ь, послђшаю небесе, и^ (ѓ^на`)11 послђшаютъ земли, и^ земля послђша'етъ п#шени'ца,
и^ вина, и^ ма'сла. и^ сїи послђшаютъ і^и^л~я. и^
всњ'ю (я&)12 себњ на земли`. *и^ поми'лђю непоми'лованђю. и^ рекђ не лю'демъ мои^мъ, лю'дїе мои`
е^сте в^ы. и^ тїи рекђтъ, г~ь б~ъ наj т^ы е^си”

Глава 3
1 І сказав до мене Господь: Ще
піди і полюби жінку, що дуже любить і перелюбнa, так як Бог любить ізраїльських синів. Вони ж дивляться на чужих богів і люблять
печене з родзинками. 2 І я собі найняв за п’ятнадцять срібняків і дванадцять спудів ячменю, але й сімдесят і двома відрами вина. 3 І скажеш
їй: Сидітимеш у мене багато днів і я
у тебе. І не розпутствуватимеш ані
не будеш чоловікові. 4 Тому що численні дні ізраїльські сини сидітимуть, коли не буде царя, ані не буде
князя, ані не буде тайни, ані не буде
жертовника, ані священства, ні проповіді. 5 І після цього повернуться
ізраїльські сини і шукатимуть свого
Господа Бога і Давида, свого царя. І
в захопленні будуть Господом і його добром в останніх днях.

3,5

Глvа, г~”
рече г~ь къ мнњ` е^ще и^ди`, и^ възлюби` женђ` любя'щђю ѕњло, и^ любодњю. ја%ко лю'битъ б~ъ сн~ы і^и^л~евы. [сїи же]1 възира'ютъ къ бого'мъ чюжDимъ, и^ любятъ
сковраDники съ сђхвами” И$ ная'хъ себњ` пя'ть надесять сребром, и^ (двана'десять спђды)2 ја^чменя,
(н^о) и^ (виномъ сеDмїюдесять и^ двњма вњдрома)3.
и^ рцы е'й, дн~и мно'ги да сњдиши ё^ мене, (и^ а'з#
ё^ тебе. и^ не съблђди'ши, н^и бђдеши мђжђ)4.
зане дн~и мно'ги ся'дђт# сн~ове і^и^л~евы не сђщђ цр~ю,
н^и сђщђ кн~ѕю, (н^и сђщђ и^мњнїю), н^и сђщђ
тре'бникђ, н^и жречествђ, н^и проповњда'нїю” И$
посеM ѓ^братяTся сн~ове і^и^л~и, и^ възыщTђ г~а б~а
свое^го, и^ дв~да цр~я свое^го. и^ въсчюдяTся ѓ^ г~и и^
ѓ^ бл~гостяX е^го въ послњдняа дн~и”
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Глvа, д~”

і^саїа к~д

лы'шите сло'во гн~е сн~ове і^и^л~и, ја%ко сђ'дъ
гв~и къ в#селшиMся на земли. зане нњсть
и%стин#ны, н^и млsти н^и свњдњнїя бж~їя на земли`. кля'тва, и^ л#жа, и^ ё^бо'и,
и^ татьба, и^ любодња'нїе расыпа'лося по земли`,
и^ кровь с кроvми смњша'ютъ” Сего ради (и^) въскор#битъ земля`, [и^ ё'малится]1 съ всњми
всел#шимися на не'и, съ ѕбњремъ по'льским##, и^
съ га'ды зе'мными, и^ съ пти'цами небе'сными.
и^ ры'бы мор#скыя ѓ^скђдњю'тъ. ја%ко да никтоже не приTся, н^и ѓ^блича'ется никто'же” Лю'дїе
же мои` а^ки съпроти'въ гл~яи жрецъ, и^ эTнемо'жеся въ дн~ех#, и^ эTнемо'жеTся пррoкъ с тобо'ю
[но'щїю]2. к но'щи прит#кнђхъ мт~рь твою” Оу^подоби'ша бо ся лю'дїе мои` а^ки не и^мђще
ё^мњнїя. ја%ко т^ы ё^мњнїе эTве'рже, эTвръгђ и^
а'зъ тебе эT жречествова'ти мнњ`. и^ ја%ко забы'лъ е^си зако'нъ б~а свое^го, забђдђ и^ а'зъ ча'да
твоа`. по мно'жествђ и^хъ та'ко съгрњшишA мнњ`,
сла'вђ иX въ бесчестїе положђ” Грњхи людїи мои^хъ и^зъја^дятъ, и в неправда'хъ и^хъ възмђтъ [и^нїи]3 дш~а и^хъ” *И$ бђдетъ ја%коже
лю'дїе та'ко и^ жрецъ. и^ м#щђ в# [нихъ]4 пђти
[и^хъ]5 и^ мышленїя и^хъ эTда'мъ [и^мъ]6. и^
бђдђтъ ја%сти, и^ не насы'тятся. съблђди'ша, и^ не и^спра'вятся. поне'же г~а ѓ^ста'виша
ја%ко снабдњти” Блђдъ, и^ вино, и^ пїаничество
прїяT срDце лю'дїи мои^хъ. зна'менїи въпрошахђ,
и^ же'злы е^го повњда'хђ е^мђ. дх~омъ блђженїя
прельстишася, и^ съблђди'ша эT б~а свое^го” ВръхоM гор#нымъ требы кладя'хђ, и^ холмоM требы
полага'хђ. поD дђбоM, и^ поD бороM, и^ поD дђбомъ
вњтвенемъ ја%ко добръ кро'въ” Сего ради блђ'дят# дщеря ва'ша, и^ невњсты ва'ша любодњюT” и^ не присњщђ дщерехъ ва'шихъ е^гда` блђ'дятъ, и^ невњсты ва'ша е^гда` любодњ'ютъ”
ЈА/ко и^ тїи съ блDђники съгрњзи'шася, и^ с# съвръшеными требы кладяхђ, и^ лю'дїе смысля'щеи (съ блђдницею с#плета'хђся)7” Ты же і^и^л~ю
не неразђмњва'и, (-)8 і^ё'да не в#ходи въ галга'лђ,
и^ не въсходите в до'мъ ѓ%н#новъ. и^ не кла'няитеся (госпо'демъ л#жи'вымъ)9. ја^ко ю%ница
стрњкомъ. стрњчема разгорњся і^и^л~ь. нн~њ
напасеть я& г~ь ја%ко (те'лца)10 на простран#нњ.
прича'стникъ кђми'ромъ е^фрњмъ, положи себњ`
събла'зны, и^зволи ханане'я, блђдя'ще въз#блђдиша. възлю'биша безъчестїе эT меженїя
е^мђ. съвра'тъ дх~а [е^мђ]11 [въсви'щетъ]12 въ
крылђ е^го, и^ срамятся эT тре'бникъ и^хъ”
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Глава 4
1 Послухайте господнє слово, ізраїльські сини! Тому що Господеві суд
проти тих, що поселилися на землі,
тому що немає правди, ані милосердя, ані пізнання Бога на землі. 2 Клятва, і брехня, і вбивство, і крадіж, і
чужоложство закишіло на землі, і
змішують кров до крові. 3 Через це і
засумує земля і буде малою зі всіма,
що на ній поселилися, з пільним звірем, і з гадами землі, і з небесними
птахами, і морські риби зникнуть, 4
щоб ніхто не змагався ані ніхто не
був оскарженим. Мій же народ як
священик, що говорить проти. 5 І він
знеміг у днях, і пророк знеміг з тобою вночі, до ночі уподібнив я твою
матір. 6 Адже мій народ уподібнився
до того, що немає знання. Тому що
ти відкинув пізнання, і Я тебе відкину, щоб ти Мені не був священиком.
І тому що ти забув закон свого Бога, і
Я забуду твоїх дітей. 7 За їхнім множеством, так вони згрішили проти
Мене. Я поставлю їхню славу у безчестя. 8 Вони їстимуть гріхи мого народу, і в їхніх неправедностях інші
візьмуть їхні душі. 9 *І так як народ,
так буде і священик. І помщу на них
їхні дороги, і їм віддам їхні затії. 10 І
вони будуть їсти – і не наситяться.
Вони стали розпусними і не виправляться, тому що покинули Господа,
щоб зберігати погане. 11 Розпуста, і
вино, і оп’яніння охопило серце мого
народу. 12 Вони просили знаків – і
його палиці йому сповіщали. Вони
були зведені духом розпусти і заблукали від свого Бога. 13 Клали жертви
на вершках гір і клали жертви на
шпилях, під дубом і під тополею, i
під тінистим дубом, бо є добре покриття. Через це ваші дочки є в блуді
і ваші невістки чужоложать. 14 І не
навідаюся до ваших дочок, коли розпутствують, і до ваших невісток, коли чужоложать. Тому що і вони забруднилися з розпусниками і з досконалими клали жертви. І розумний народ сплітався з розпусницею. 15 Ти
ж, Ізраїлю, не будь невіжою! Юдо, не
входи до Ґалґали! І не ідіть до Оннової хати, і не поклоняйтеся фальшивим панам! 16 Як роз’юшена ялівка,
роз’юшеним розгорівся Ізраїль. Тепер їх пастиме Господь, як теля на
широкому місці. 17 Причасником ідолів Ефрім. Він поставив собі згіршення, 18 зволив хананеїв. Розпутствуючи розпутствували, полюбили
безчестя в його зарозумілості. 19 Зворот духа йому засвище в його крилах,
і вони завстидаються їхніх жертовників.
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Глава 5
1 Послухайте це, священики! І
сприйміть, ізраїльський доме і доме
царя! Слухайте! Тому що до вас є
суд, бо ви для сторожі стали засідкою, і наче натягнута сіть в Ітавірії. 2
Ловці поставили сітки. Я ж ваш каратель, 3 Я пізнав Ефрема, й Ізраїль
від Мене не відступив. Тому що тепер розпутствував Ефраїм і опоганився Ізраїль. 4 Вони не поклали своїх думок, щоб повернутися до свого
Бога. Бо в них є дух розпусти, і Господа вони не пізнали. 5 І впокореною
буде гордість Ізраїля йому в лице.
Ізраїль і Ефраїм будуть знеможеними
у своїх неправедностях. І з ними знеможе і Юда. 6 З вівцями і з телятами
вони підуть шукати Господа. І Його
не знайдуть, бо сховався від них, 7 бо
вони покинули Господа, бо собі народили чужих дітей. Тепер їх і частини їхні пожере іржа. 8 Затрубіть!
Затрубіть на вершках! Закричіть на
висотах! Сповістіть в Онновому домі! Жахнувся Веніямин, 9 Ефрім був
на знищення в днях кари. Я показав
вірних в племенах Ізраїля. 10 Юдині
князі були як ті, що переставляли мережі, на них, як воду, розлию мій
гнів. 11 Переміг же Ефрім свого противника, потоптав суд, бо почав ходити вслід за марними. 12 Я ж як
замішання для Ефріма і як бодило
для юдиного дому. 13 І Ефрім знає
свою рану і Юда – свою хворобу. І
пішов Ефрім до асирійців, і послав
послів до царя Яриву. І той не може
вас спасти, і біль не відійде від вас.
14 Тому що Я є як пантера для Ефріма і як лев для юдиного дому. І Я
схоплю. І піду. І візьму. І не буде кому вирвати. 15 Я піду і повернуся до
свого місця. І спочину, аж доки не
згинуть. І повернуться, і шукатимуть
моє лице.

Глава 6
Зі своєю скорботою рано встануть,
кажучи до Мене: 6,1 Підемо і повернемося до нашого Господа Бога, бо
Він нас побив і нас вилікує. Ранить
нас і лікує. 2 І Вилікує нас по двох
днях. В третьому дні воскреснемо. І
будемо живими перед Ним. 3 І пізнаємо, і гнатимемося, щоб пізнати Господа. Знайдемо Його, наче готове
світло. І Він прийде до нас, як ранній
і пізний дощ для землі. 4 Що тобі
зроблю, Ефріме? Що тобі зроблю,
Юдо? Ваше ж милосердя, наче рання
хмара і наче рання роса, що сходить.
5 Через це Я пожав ваших пророків і
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Глvа, е~”
лы'шите с^е жер#цы, и^ вон#мите домђ
і^и^л~евъ, и^ до'ме цр~ь внђшите, ја%ко к#
ва'мъ е^сть сђдъ. ја%ко прђгло бы'сте
страж#бњ, и^ ја%ко мрежа препята въ (и^тавїрїи)1 ловя'щїи сњти поток#ше. а^з же каза'тель вамъ, а^зъ ё^вњдњхъ е^фрема, и^ і^и~ль не
эTстђпи эT мене. зане нн~њ съблђди е^фрем#,
[и^]2 ѓ^сквернися і^и^л~ь. не положи'ша мышленїи
свои^хъ възврати'тися къ б~ђ свое^мђ, ја%ко дх~ъ
блђженїя [е^сть в нихъ]3, (и^) г~а (-)4 не ёвњдњша” И$ смириTся ё^кори'зна і^и^л~я в# лице е^мђ.
(-)5 і^ил~ь и^ е^фрMњ эTнемо'жетася в# непра'вдаX своиX,
и^ эTнемо'жеTся і^ и^ё'да с ни'ми” Съ ѓ%вцами и^ с
теlцы пои^дђтъ възыска'ти г~а, и^ не ѓ^бря'щђтъ е^го, ё^клони бо ся эT ниX. ја^ко г~а ѓ^ста'виша, ја^ко ча'да чюжDа породи'ша себњ. нн~њ
поја^дятъ я& си'плеве и^ прича'стїя и^хъ” Въстрђби'те (въстрђбите)6 на хол#мњх#, въз#гласи'те на высокихъ, проповедите въ домђ ѓ%н#новњ.
ё^жасеся венїаминъ, е^фрњмъ в# пагђбђ бы'сть
въ дн~и наказа'нїя, въ пле'менехъ і^и^л~евахъ ё^каза'хъ вњрная. бы'ша кня'ѕи і^ёдины ја%ко прелага'ющеи ме'жда, на ня разлњю ја^ко во'дђ гнњвъ
свои” Съдолњ же е^фрњмъ съпе'рника (свое^го)7 попра сђдъ ја%ко начатъ ходити въ слњдъ сђихъ. (-)8 а%з (же) ја%ко мятежъ е^фрњмови, и^ ја%ко
ѓ^сте'нь до'мђ і^ё'динђ. и^ вњсть е^фрњмъ ја%звђ
свою, і^ и^ё'да бо'лњзнь свою. і^ и^де е^фрњмъ къ
(а^сљ=рїемъ)9, и^ пђсти (послы`)10 къ цр~ю и^а^ривђ,
и^ то'и не мо'же и^зба'вити ва'съ, и^ не преста'нетъ эT ваs бо'лњзнь” Зане а^зъ е^смь ја%ко паньџи'рь
е^фрњмови, и^ ја%ко ле'въ до'мђ і^ё'динђ. и^ а'зъ въсхищђ і^ и^дђ, и^ возмђ, и^ не бђдеT комђ эTја%ти” И$дђ и^ въз#вращђся на мњсто свое (и^ почїю), до'ндеже поги'бнђтъ и^ ѓ^братя'тся и^
възы'щTђ лица мое^го”

Глvа, ѕ~”
ъ скорбњнїемъ свои^мъ ё^раня'тъ къ
мнњ`, гл~юще, и^демъ и^ ѓ^брати'мся къ
г~ђ б~ђ на'шемђ. ја%ко то'и [поби`]1 [н^ы]2, і^
и^сцњ'литъ н^ы. ја%з#витъ, и^ врачђ'етъ
3
н^ы. [і^] и^сцњ'лит# н^ы по двою дн~ю. въ дн~ь
третїи въскреснемъ, и^ живи бђдемъ преD ниM.
и^ ё^вњмъ [и^]4 поженемъ ё^вњдњти г~а. ја%ко
свTњ гото'въ ѓ^бря'щемъ и& и^ прїидетъ [намъ
ја%ко дождь]5 ра'ныи и^ поздны земли`” Чт^о т^и
сътворю е^фрњме. чт^о т^и сътворю і^ё'до.
млsть б^о ва'ша ја%ко ѓ%блакъ ё^тренїи, и^ ја^ко
роса ра'но пада'ющїя” Сего ради пожа'хъ пррoки
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ва'ша, [и^]6 побихъ я& словесемъ ё%стъ моиX, и^
сђдъ мои ја%ко свњтъ и^зы'идетъ. *зане млsти
хощђ негли` требњ, и^ ё^вњдњнїе бж~їе нежели
всесъж#женїе. сїи же сђть ја%ко чл~къ престђпаяй завњт#, т^ђ преѓ^бидиша м^я (гл~етъ г~ь.)7
дњлаяй сђ'яа мђтя'щи во'дђ. а^ крњпость твоя`
ја%ко мђжа и^скђша'юща. съкры'ша жер#цы пђть
ё^би'ша сикљ=мђ, ја%ко безако'нїе сътвори'ша. в
домђ` і^и^л~и ви'дњхъ [т^ђ вещь грознђ]8, блђженїемъ е^фрњмовымъ ѓ^скверни'ся і^и^л~ь. і^ и^ё'да
[ѓ^ста'ви жа'твђ свою]9, начни и^ма'ти вино свое,
вънегда` възвраща'ю плњн#ники лю'дїи мои^хъ”

побив їх словом моїх уст. І мій суд
вийде як світло. 6 *Тому що хочу милосердя радше ніж жертви і пізнання
Бога радше ніж цілопалення. 7 Ці ж
є, наче людина, що переступає завіт.
Там Мною знехтували, – говорить
Господь, – діючи марне, скаламучуючи воду. 9 А твоя сила, наче сила мужа, що досвідчує. Священики заховали дорогу – вбили Сикиму – бо вчинили беззаконня. 10 В ізраїльському
домі, там Я побачив жахливу річ. Ізраїль опоганився Ефрімовою розпустою, і Юда 11 покинув свої жнива.
Починай збирати своє вино, коли повертаю полон мого народу!

Глvа, з~”

Глава 7

негда` и^сцњлю і^и^л~я, и^ эTкры'ется непра'вда е^фрњмова, и^ зло'ба самарїиска ја%ко
[възлюби'ша]1 л#жђ. и^ та'ть к немђ
вни'детъ, (и^) съвлача (и&) разбо'иникъ. на
пђти е^мђ ја%коже вкђпњ спою'тъ, ја%ко пою'щи
въ срDцы свое^мъ вс^я зло'бы и^хъ помянђ'хъ. нн~њ
ѓ^быидо'ша [мя]2 ра'звњтї и^хъ, проти'вђ лицђ
м^и бы'ша” Зло'бами свои^ми възвесели'ша цр~я, и^
л#жа'ми свои^ми кн~ѕя” вс^и любодњ'юще ја%ко пе'щь
жего'ма на пече'нїе, [и^ждеже'тъ я&]3 эT пла'мене.
эT примеше'нїя ма'сти, дон#деже въмњси'тся
т^о [вс^е]4. въ дн~и цр~ь вашиX, нача'ша кн~ѕи ја^ри'тися эT вина`. простро'ша рђ'ки своя съ расыпа'тели. зане разгорњшася ја%ко пе'щь срDца
и^хъ внегда` [пресњда'ютъ]5 и^мъ. вс^ю нощ# сна`
е^фрњ'мъ насыти'ся, заё%тра бы'сть [и^]6 разгорњся ја%ко ѓ%гнь пла'мене. вс^и съгрњшася ја%ко
пе'щь [жего'ма]7, и^ [ѓ'гнь и^з#ја%сть]8 сђдїя и^хъ.
вс^и цр~и и^хъ падоша, и^ не бњ` [в ни'хъ моляися]9 къ мнњ`” Є$фре'мъ въ людеX самъ смњша'шеся. е^фрњ'мъ бы'сть погребенъ ѓ^прњснокъ не
ѓ^бращаеM. иZјадо'ша чюжDїи крњ'пость е^го, сеи же
не разђмњ. н^о и^ сњди'ны ја^ви'шася на немъ,
(-)10 ѓ%н# (же) не позна`” И$ смири'тся ё^кори'зна
і^и^л~ева в# лице е^мђ, и^ не възврати'шася къ г~ђ
б~ђ свое^мђ, и^ не възыска'ша е^го ѓ^ всемъ се'мъ”
и^ бња'ше е^фрњмъ ја%ко го'лђбъ (-)11 не и^мы'и
срDца. е^гљ=птїа моли'ша [-]12 въ а^сљ=рїа и^до'ша.
ја%коже бо и^дђтъ възложђ на' ня мре'жђ свою.
ја^ко пти'ца нбsныа свергђ я&. накажђ я& въ
слђхъ скор#бњ'нїя и^хъ” Го'ре и^мъ, ја%ко эTскочи'ша эT мене. грњшни сђть, ја%ко нечествова'ша
къ мнњ. а^ а'зъ (я& и^зба'вихъ)13, сїи же согл~аша до мене л#жђ. и не възъпи'ша къ мнњ
срDца иX, н^о пла'кахђся ѓ^ (лжи)14 и^х#. ѓ^ пшени'цђ
и^ ѓ^ вино сњча'хђся. накажTђся мно'ю. (-)15 а^з#
(же) ё^крњпихъ мы'шцђ и^хъ, и^ къ мнњ по1385

1 Коли вилікую Ізраїль, то відкриється Ефрімова неправедність і самарійська злоба, бо вони полюбили
брехню. І до нього ввійде злодій, і
грабуючий, і розбійник. Йому в дорозі, 2 наче разом, заспівають, як співаки в своєму серці. Я згадав всі їхні
злоби. Тепер мене оточили їхні затії,
вони були перед моїм лицем. 3 Своїми злобами вони розвеселили царів і
своїми неправдами князів. 4 Всі чужоложці – як горіюча піч для випікання. Він спалить їх полум’ям від
змішання масті. Аж доки те все не
змішається. 5 В днях ваших царів
князі почали злоститися від вини.
Простягнули свої руки з нищівними,
6 тому що їхні серця розгорілися,
наче піч, коли з ними сидять. Цілу
ніч Ефрім наситився сном, вранці був
і загорівся як полумінь вогню. 7 Всі
розігрілися як розпалена піч, і вогонь
пожер їхніх суддів, всі їхні царі впали. І не було в них того, що молився
до мене. 8 Ефрем в народах сам змішався, Ефрем був похований – неперекинутий пляцок. 9 Чужі пожерли
його силу – він же не взнав. Але і сивина з’явилася на ньому – він же не
взнав. 10 І впокорена буде ізраїльська гордість йому в лице. І вони не
повернулися до свого Господа Бога і
не пошукали його в усьому цьому. 11
І був Ефрім як голуб, що немає серця. Вони єгиптян благали, пішли до
асирійців. 12 Бо так як ідуть, накину
на них мою сіть. Зведу їх, так як небесних птахів. Напоумлю їх в послусі
їхньої скорботи. 13 Горе їм, бо вони
відійшли від Мене. Вони нещасні, бо
нечесні були до Мене. А Я їх спас,
вони ж проти мене сказали брехню.
14 І до мене не закричали їхні серця,
але плакалися за їхню лож. Вони
рубалися за пшеницю і за вино, будуть мною покарані. 15 Я ж скріпив
їхню правицю, і вони на мене задумали зло. 16 Вони перетворилися в
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ніщо, стали, наче натягнутий лук. Їхні князі впадуть від меча через ненапоумленість їхнього язика. Це їхня
злоба в єгипетській землі.

Глава 8
1 Бо земля непрохідна, наче труба,
так як орел в господньому домі. Тому
що переступили мій завіт і були безбожні супроти мого закону. 2 Вони
закличуть до мене: Боже! Ми Тебе
пізнали! 3 Бо Ізраїль повернув добро,
бо ворога прогнали. 4 Вони собі поставили царя, а не почали зі Мною.
Князі рішили і Мені не сповістили.
Зробили собі ідолів зі свого срібла і
золота, щоб були вигублені. 5 Самаріє! Відкинь твоє теля! Моя лють на
них розгівалася. Аж доки не можуть
очиститися 6 ті, що в Ізраїлі? І столяр
те зробив, і воно не є богом, бо обманювало твоє теля, Самаріє! 7 Бо
посіяли вітром витоптане, і їхнє знищення їх захопить. Хай з пригорщі
зробить муку той, що немає сили. Якщо і зробить, то інші з’їдять її. 8 Затонув Ізраїль. Тепер став в народах
як непотрібний посуд. 9 Вони пішли
до Асирії. Зацвів для себе в Мені Ефрім, полюбив винагороду. 10 Через
це буде виданим в країни. Тепер їх
перечекаю, хай трохи перестануть
помазувати царя і князя. 11 Бо Ефрім
помножив жертовники, вони йому
стали на гріх. 12 Запиши йому множество його законів, улюблені жертовники вважалися за чужі. 13 Тому,
якщо і принесуть жертву і їстимуть
м’ясо, Господь їх не прийме. Тепер
Він згадає їхні неправедності і помстить їх гріх. Ті повернулися до Єгипту і в ассирійців їстимуть нечисте.
14 І забув Ізраїль Того, що його створив, і збудував жертовники. І Юда
помножив укріплені міста. Але пошлю вогонь на його міста, і він знищить їхні коріння.

Глава 9
1 Не радій, Ізраїле, ані не веселися
так як і народи! Тому що ти вчинив
розпусту проти свого Господа Бога.
Ти полюбив дари на всіх токах пшениці, 2 і чавило їх не пізнало, і вино
їм збрехало. 3 Вони не поселилися на
господній землі, Ефрем поселився в
Єгипті, і в асирійців їстимуть нечисте. 4 Вони не полили Господеві вино
і не були Йому солодкі. Їхні жертви,
наче хліб плачу, всі, що їдять, будуть
нечисті. Тому що їхні хліби їхнім душам, вони не ввійдуть до господнього дому. 5 Що вони зроблять в день
зібрання і в день господнього празни-
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мы'слиша ѕл^њ. съврати'шася ни въчтоже, бы'ша ја%ко лђ'къ напря'женъ” Падђтся [кн~ѕи
и^хъ мечемъ]16, ненаказа'нїа дњ'ла ја^зы'ка и^хъ.
с^и зло'ба и^хъ въ земли` е^гљ=пеTстњи”

Глvа, и~”
1

(ко) земля` [непроходи'ма, ја%ко трђба]2,
ја%ко ѓ^ре'лъ въ до'мђ гн~и. поне'же престђпи'ша завњтъ мои, и^ на зако'нъ мои нечествова'шA. къ мнњ възовђтъ, б~е позна'хом# т^я, ја%ко і^и^л~ь воZврати бл~гая враги (б^о)
прогна'ша” Сами цр~я поста'виша, а^ не мною
нача'ша. кня'ѕи (ё^ста'виша, и^) не ја^ви'ша м^и. съ
сребра` свое^го и^ зла'та (-)3 сътвори'ша себњ кђми'ры, ја%ко да потребя'тся” эTврьзи те'лець свои
самарїе, раз#гнњ'вася ја%рость моя на' ня. до чесо не
мо'гђтъ ё^чиститися (и^же) въ і^и^л~и. и^ т^о
древодњля сътвори`, и^ нњсть б~ъ. зане` л#стя`
бя'ше те'лець твои самарїе” ЈА/ко вњтромъ и^сте'пено всњяша, и^ разрDђше'нїе иX пожде'тъ и^хъ,
съ гор#сть не и^мы'и си'лы да сътвори'тъ мђкђ`.
а^щеy и^ сътвори'тъ, т^о и'нїи и^з#ја^дяT ю&” Погря'зе
і^и^л~ь, нн~њ бы'сть въ страна'хъ ја%ко сосђдъ
непотре'бен#. (-)4 тїи възыдо'ша въ а^сљ=рїю. процвњте ѓ^ себњ въ мнњ`, е^фрњмъ м#здђ възлюби`. сего ради преда'сться въ страны`, нн~њ
преждђ` и^хъ. да почїют# ма'ло помаза'ти цр~я
и^ кн~ѕя. ја%ко ё^множи` е^фрњмъ тре'бникь, въ
грњхъ бы'ша е^мђ [-]5. въпиши` е^мђ мно'жество
[-]6 зако'нъ е^го. въ чю'ждая намени'шася тре'бницы възлю'бленїи. тњм#же а^ще (и^) поло'жаT
тре'бђ і^ и^зъја^дя'тъ мя'са, г~ь не прїимеT и^хъ.
нн~њ помяне'тъ неправды иX, и^ м#сти'тъ
грњхъ и^хъ. тїи въ е^гљ=петъ възврати'шася,
и^ въ а^сљрїиX нечи'стая и^зъја%дя'тъ. и^ забы`
і^ил~ь сътво'ршаго и&, и^ възъгради` тре'бища. і^
и^ё'да ё^мно'жи гра'ды ё^твержены, н^о послю`
ѓ'гнь на гра'ды е^го и^ потреби'тъ ко'ренїя и^х#”

Глvа, џ~”
е ра'дђися і^ил~ю, н^и весели'ся ја%коже (и^)
лю'дїе, ја^ко съблђдиl е^си эT [г~а]1 б~а свое^го. възлюби` даа'нїа на всXњ гђмнXњ
(пшени'ца). и^ тњскъ не позна ихъ, и^
вино` сълга` и^мъ” Не всели'шася на земли` гн~и.
вселися е^фре'мъ въ е^гљ=птњ, и^ въ а^сљ=рїихъ
(и^зъја%дя'тъ нечи'стая)2, вс^и ја%дђщеи (-)3 ѓ^скверня'тся. понеже хлњби и^хъ дш~ь и^хъ, не
вни'дђтъ въ до'мъ гн~ь. чт^о сътво'рятъ въ
дн~ь сон#ма, и^ въ дн~ь празDника гн~я. сего ра'ди
с^е по'идђтъ эT трђда е^гљ=пеTска, и^ пожде'тъ
и^хъ мем#фи'съ, и^ потреби'тъ я& мах#ма'съ. сре1386
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бро` иX пагђба прича'стїе, трънїе въ двореX
и^мъ” Приспњва'ютъ дн~їе м#ще'нїа [твое^го]4. и^
ѓ^зли'тся і^и^л~ь ја%ко прoркъ несмы'сленъ чл~къ
нося'и дх~ъ. эT мно'жества непра'вдъ твоихъ
ё^мно'жися и^зъё^мле'нїе [-]5. стражба` е^фрњмъ
съ бм~ъ, прoркъ прђгло лђка'во на пђтехъ е^мђ,
и^зъё^мле'нїе в# домђ б~а е^го ё^тверди`, (і^) и^стлњша по днемъ хол#ма. въспомянетъ непра'вды и^хъ м#ще'нїе грњхъ и^хъ” ЈА/ко гро'знъ въ
пђсты'ни ѓ^брњто'хъ і^и^л~я, и^ ја^ко стра'жъ на
смоко'вницы ра'н#ны ё^ви'дњхъ эTц~а и^хъ. сїи
[же]6 внидо'ша къ (вельфегорђ)7, и^ эTлђчи'шася
на стыдњ'нїе. и^ бы'ша [възлю'бленїи ја^ко гню'сни]8. е^фрњмъ ја%ко птицA залетњ`. сла'вы и^хъ
эT порожде'нїи (эT)9 бо'лњзни (ё^тро'бы ражда'ющая), и^ [эT]10 зача'тїи. и^мже а^ще и^ въскръмятъ ча'да своя, без ниXX бђдђтъ эT
чл~къ. тњмже и^ лю'тњ имъ е^сть [зане` ѓ^ста'виX я&]11” плоть моя` эT ниX” Є$фрњмъ ја%ко ви'дњхъ в лови'твњ преDпоста'ви ча'да своя. і^ е^фрњмъ и^зведе` на заколе'нїе чада е^го. да'жDь и^мъ
г~и, чт^о даси` и^мъ. да'жDь иM ё^тро'бђ неплодя'щђся, и^ съсцы сђхи” *Вс^я ѕло'бы и^хъ в# галга'лњх# ја^ко т^ђ и^хъ възненавидXњ. ѕло'бы ради
хђдожествъ и^хъ, и^з домђ свое^го и^жDенђ я&.
к#семђ да не приложђ` люби'ти и^хъ. вс^и кня'ѕи
и^хъ не покоря'тся” Поболњ` е^фрњмъ, ко'ренїе е^го
и^схоша, пло'да ксемђ` да не принесе'тъ. поне'же
а^ще и^ поро'дят#, побїю по'мыслы ё^тро'бы и^хъ”
эTринеT я& б~ъ ја%ко не послђшаша е^го, и^ бђдTђ
прише'лцы в# странаX”

Глvа, і~”
инограD бл~голо'зенъ і^и^л~ь плоD ѓ^би'ленъ е^го.
по мно'жествђ плода е^го ё^мно'жи тре'бники. по бл~готамъ земля` е^го въз#гради ка'пища. раздњли'ша срDца своя`, нн~њ
поги'бнђтъ. са'мъ раскопа'етъ тре'бники и^хъ,
съкрђшитъ кђми'ры и^хъ. и%мже нн~њ рекђтъ,
нњсть цр~я в на'съ. ја%ко не боя'хомъся г~а, цр~ь
же чт^о сътворитъ на'мъ. гл~я словеса` (и^ завњты)1, л#же'ю завњщаюT завњтъ, проѕя'бнетъ
(сђдъ а^ки тро'скот#)2 на (цњли'знњ)3. телцђ до'мђ ѓ%н#нова ѓ^бита'ютъ в#сели'вшїися въ самарїю. ја%ко желњша лю'дїе е^го к немђ, и^ ја^коy раZгнњва я& порадђюTся на сла'вњ е^го ја^ко пресели'ся эT ниX. и^ (въ а^сљ=рїю (же) связа'вша и&)4 эTведоша въ да'ръ (і^а^ри'вђ цр~ю)5” (-)6 Є$фрњмъ
[прїиметъ]7 [срамъ]8, и^ срами'тся і^и^л~ь ѓ^ совњтњ свое^мъ. эTвръже самарїя цр~я свое^го а^ки ро'згђ на лице водњ. (-)9 н^из#вергђтся требища ѓ%н#нова съгрњшенїя і^и^л~ева. те'рнїе и^ во'л1387

ка, 6 через це ось підуть від єгипетського труду. І їх очікуватиме Мемфис,
і їх знищить Махмас. Їхнє срібло –
частина знищення, в їхніх дворах –
терня. 7 Надходять дні твоєї помсти,
і буде Ізраїлеві зло, так як безумний
пророк – чоловік, що несе дух. Від
множества твоїх неправд помножилася безумність. 8 Ефрімова сторож з
Богом, пророк – погана пастка на
його дорогах, закріпив безумність в
домі його Бога. 9 І вони пропали за
днями вершка. Він згадає їхні неправедності, помсту їхніх гріхів. 10 Я
знайшов Ізраїль як виноград у пустині і як сторож в ранішній фізі, я побачив їхніх батьків. Вони ж ввійшли
до Вельфегора і відлучилися на сором. І улюблені стали, наче зогиджені. 11 Ефрім полетів, наче птах, їхня
слава від народжень, від болів лона
тієї, що родить, і від зачать. 12 Тому,
хоч і вигодують своїх дітей, будуть
без них через людей. Тому-то і горе
їм є, тому що Я їх покинув, моє тіло
від них. 13 Ефрім, як Я побачив, виставив своїх дітей на полювання, і Ефрім вивів його дітей на вбиття. 14
Дай їм, Господи! Що їм даси? Дай їм
бездітне лоно і сухі груди! 15 *Всі
їхні злоби в Ґалґалі, бо там Я їх знeнавидів. Через злоби їхніх задумів вижену їх зі свого дому, більше не додам їх любити. Всі їхні князі не підкоряться. 16 Ефрім захворів. Його коріння посохло. Хай більше не принесе
плоду. Тому-то, якщо і породять, вб’ю
задуми їхнього лона. 17 Бог їх відкине, бо вони не послухалися Його. І
вони будуть приходьками в країнах.

Глава 10
1 Ізраїль – виноград з гарними галузками. Його плід обильний. За множеством його плодів він помножив
жертовники, за добром його землі
збудував храми. 2 Вони поділили
свої серця, тепер згинуть. Він Сам
розвалить їхні жертовники, знищить
їхні кумири. 3 Тому тепер кажуть:
Немає в нас царя, бо ми не побоялися
Господа. А цар що нам зробить? 4
Говорячи слова і завіти, вони обманою завіщають завіт. Зійде суд, наче
хабаз на цілині. 5 З телям Оннового
дому мешкають ті, що поселилися в
Самарії, бо його народ плакав до
нього. І так як Він їх розгнівив, так
зрадіють його славою, бо був переселений від них. 6 І зв’язавши його,
вони відвели ж до Асирії, в дар
цареві Яривові. Ефрім одержить сором, і засоромиться Ізраїль у своїй
раді. 7 Самарія відкинула свого царя,
наче різку на лиці води. 8 Знищені
будуть Оннові жертовники – ізраїлеві

црс1. 8

10,8 Пророк Йосія 11,11
іс. 2
лук. 23
апо. 6
суд. 20

єре. 4

суд. 8

гріхи. Терня і хабаз зійде на їхніх
жертовниках. *І скажуть до гір: Покрийте нас. І вершкам: Впадіть на
нас. 9 *Відколи Ізраїль згрішив на
вершках, вони там поставили. Їх не
захопить на вершку, воєнні діти неправедності 10 прийдіть! Напоумлю їх моїм помислом. І проти них
зберуться народи, коли їх напоумлюватимуть за їхні дві неправедності. 11 Ефраїм – ялівка ненавчена
любити перемогу. Я ж наступлю на
красу її шиї. Наступлю на Ефріма,
а замовчу Юді, на нього скріпиться
Яків. 12 *Сійте собі на праведність
– і пожнете плід життя, і засвітіть
собі світло пізнання. Поки час, пошукайте Господа, поки не прийдуть вам жита праведності! 13 Чому ви промовчали на безбожність і
збирали його плід? Ви їли плід
брехні, бо ти поклав надію на свою
зброю, на множество твоєї сили. 14
І повстане згуба в твоєму народі,
*згинуть так, як згинув і князь Салмана в Арвеїловім домі в днях війни, знищили матір по дітях. 15 Так
зроблю вам, ізраїльський доме, від
лиця вашої злоби!

Глава 11

мат. 2

1 Вранці відреклися, наче світанок. Відрікся ізраїльський цар, бо
Ізраїль – дитина. І Я його полюбив,
*з Єгипту Я покликав мого сина. 2
Так як Я їх покликав, так відходили
від мого лиця. Ці ж Ваалам клали
жертви і кадили різьбленим. 3 Я ж
поміг Ефрімові, взяв його на свою
руку. І вони не зрозуміли, що Я їх
оздоровив. 4 В людському зітлінні
Я їх притягнув напоумленими моєю любов’ю. І буду їм, наче той,
що б’є чоловіка по щоках. Погляну
на нього – і його здолаю. 5 Ефрем
поселився в Єгипті. Сам же Асур –
його цар, бо він не побажав повернутися. 6 І знемогла зброя в їхніх
містах. І він спочив в його руках. І
їстимуть зі своїх затій. 7 І його народ, що пристав до його поселень. І
Бог розлютиться на його шляхетних, і не підніме його. 8 Що тобі
вчиню Ефріме? Чи обороню тебе,
Ізраїле? Що тобі припишу? Поставлю тебе, як і Адама і як Севоїм.
Моє серце в цьому повернулося,
затривожилося моє розкаяння. 9 Не
зроблю за гнівом моєї люті, не покину, щоб Ефрім був знищеним.
Тому що Я є Богом, а не людиною,
Святий у тобі, і не ввійду до міста.
10 Піду вслід за Господом. Він зареве, наче лев. Бо Той зареве, і жахнуться діти життя. 11 І жахнуться,
як птах з Єгипту і як голубка з а-

чецъ возни'кнетъ по тре'бникомъ и^хъ. *и^ рекђтъ къ гора'мъ покры'ите н^ы, и^ хол#момъ падњте на насъ. *эTнелњ хол#ми съгрњши і^и^л~ь,
т^ђ поста'виша, не постигнетъ и^хъ на хол#мњ.
(ра'тна ча'да)10 непра'вды прїиди, [накажђ]11 я&
[помышленїю мое^мђ]12. и^ съберђтся (лю'дїе на
ня)13 внегда` наказђ'ют# я& въ дво'ю непра'вдахъ
иX” Є$фрњмъ ю%ница неё^чена лю'битъ ѓ^долњнїе,
а%з же наи^дђ на добротђ` вы'я ея`. настђплю
е^фрњмови, ё^молчю эT і^ё'ды, ё^крњпи'тъ е^мђ
і^а'ковъ. *сњ'ите себњ въ пра'вдђ, [и^ пожнете]14
плоD (жи'тъ)15. (и^) просвњтњте себњ` свњтъ видњнїя. (до'ндеже время) възыщи'те г~а, до'ндеже прїидђтъ [ва'мъ жита пра'вды]16” Въскђ'ю
премолчасте безако'нїе, и^ (плоD)17 е^го ѓ^бъи^ма'сте,
и^зъја%сте плоD лжа`. ја%ко ё^пова ѓ^рђжїемъ свои^мъ
въ мно'жествњ си'лы твое'я. и^ въста'нетъ па'гђба в лю'деX твои^хъ, *[поги'бнђтъ ја%коже поги'бе (и^) кня'ѕь сал#мана в домђ` а^рвеи%ли]18 въ
дн~и ра'тны, ма'терь по ча'дњхъ потреби'ша.
та'коже сътворю` ваM до'ме і^и^л~въ эT лица зло'бы
ва'шея”

і^саїа в~
лkђ к~г
а^покаl ѕ~
сDђ к~

і^е^реM д~

сDђ и~

Глvа, а~і”
аё%тра эTвръгошася [ја%ко заря]1 эTве'ржеся цр~ь і^и^л~вь. и%мже младе'нецъ і^и^л~ь, и^
а'зъ възлю'бихъ и&. *[и^зъ е^гљ=пта възваX
сн~а мое^го]2. ја%коже призва'хъ я&, та'кожDе
эTхожда'хђ эT лица` мое^го” сїи (же) ваа^лимђ
требђ кладя'хђ, і^ и^звая'нымъ кадя'хђ. (-)3 а^з#
(же) (помогох#)4 е^фрњмови, взя'хъ и& на мы'шцђ
свою`, и^ не разђмњша ја^ко и^сцњлихъ я&. въ и^стлњнїи чл~чьстњ привлекоX я& (нака'заны)5 любленїя мое^го” И$ бђдђ и^мъ ја%ко ё^даряа'й чл~ка за
челюсти (-)6, възрю` к немђ и^ премогђ е^мђ.
всели'ся е^фреM въ е^гљ=петъ, (-)7 а^сљ=р (же) самъ
цр~ь е^го ја%ко не въсхотњ възврати'тися. и^
эTнемо'жеся ѓ^рђжїе въ гра'дњхъ иX, и^ ё^молче въ
рђ'кђ е^го, і^ и^зъја^дя'тъ эT развњтъ свои^хъ” и^
лю'дїе е^го вися'ще эT ѓ^бита'нїя е^го. и^ б~ъ на
честная е^го разгнњ'вается и^ не възнесетъ е^го”
Что` т^я ё^строю` е^фрњме, защищђ т^я і^и^л~ю.
что` т^я положђ ја%ко (и^) а^да'ма, ё^строю` т^я
ја%ко и^ севои'мъ. превратися срDце мое, в семъ
смятеся раскаа'нїе мое. не сътворю` по гнњвђ
ја^рости мое'я. не ѓ^ста'влю ја%ко потреби'тися
е^фрњмови, зане б~ъ а^зъ е^смь а^ не чл~къ, въ
тебњ` ст~ъ. и^ не вни'дђ въ гра'дъ въ слњдъ
г~а ходи'ти” ЈА/ко ле'въ възреветъ, ја%ко то'и
възреве'тъ, и^ ё^жаснTђся ча'да (живоT)8” И$ прїидђтъ ја%ко пти'ца иZ е^гљ=пта, и ја^ко го'лђбъ эT
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земля` а^сљ=р#скы. и^ ё^ста'влю я& в# домохъ иX,
гл~етъ г~ь”

Глvа, в~і”

а~ мо= к~е

а~ мо= к~и

в~ мо= д~і

быиде м^я лже'ю е^фрњмъ, и^ безъче'стїемъ доM і^и^л~въ, і^ и^ё'да нн~њ позна` я& б~ъ
(-)1 лю'дїе ст~и прозва'шася (гв~и)2. Є$фрњм# же зо'лъ дх~ъ гоня` знои, весь дн~ь
тща'я и^ сђяа ё^мно'жи, и^ завњтъ съ а^сљ=рїи
завњща`, и^ (млsть)3 въ е^гљ=петъ въпђсти. и^
сђд# гв~и къ і^ё'дњ м#стити і^а'кова. по пђтемъ е%го, и^ по хђ'дожествомъ е^го эTдасть
е^мђ. *въ ё^тробњ прельсти бра'та свое^го. и^
трђды своими ё^крепњ ккъ б~ђ, и^ ё^крепњ съ
а^гг~лоM и^ възмо'же” Пла'кашася и^ моли'ша ми
ся, в# до'мђ ѓ%н#ни ѓ^брњтоша м^я и^ т^ђ гл~ася
к [ни'мъ]4. г~ь же б~ъ вседръжи'тель бђдетъ
па'мять е^го” И$ т^ы ѓ% бѕ~њ свое^мъ ѓ^брати'шися, млsть и^ сђдъ снабди'ши, и^ [приближа'ися]5 къ б~ђ свое^мђ прsно” Ханааn въ рђцњ е^го
ја%ремъ непра'вды, премага'ти възлю'би. и^ рече
е^фрњмъ, ѓ^баче ѓ^богатњхъ, ѓ^брњтохъ эTд#шенїе [ё^ него]6. вс^я болњзни е^го не ѓ^бря'щђтся е^мђ непра'вдъ ја%же съгрњши” А$зъ
(-)7 г~ь б~ъ твои и^зведы'и т^я иZ земля` е^гљ=пет#ски. е^ще (же) вселю т^я в# кђщахъ, ја%коже
въ дн~и празDникъ. и^ [гл~ахъ]8 пррoки, и^ видњнїя ё^мно'жиX, и^ в рђкахъ пррoчьскаX сподобиXся.
а^ще галааD ё^бо нњсть ло'жъ, бяхђ въ гал#га'лњхъ кня'ѕи тре'бы кладђще, и^ требницы
и^хъ ја%ко и^ же'лви на цњли'знњ по'льстеи. *и^
ѓ^тыде і^а'ковъ на' поле а^сљ=рїиско, и^ рабо'та і^и^л~ь
ѓ^ женњ, и^ ѓ^ женњ снабдњ” *И$ пррoкомъ и^зведе
г~ь і^и^л~я и^з# (земля е^гљ=пет#ски)9, и^ пррoкомъ
снабдњся. разгнњва [м^я]10 е^фрњмъ и^ воZја^ри
(м^я), и^ кро'вь е^го на неM пролїеTся и^ ё^кори'знђ
е^го эTда'сть е^мђ г~ь”

Глvа, г~і”

і^саїа м~г

о словеси` е^фрњмовђ ѓ^правленїя (прїя (и^)
се'и)1 въ і^и^л~и. и^ положи я& ваа'лови, и^
ё'мре. и^ [нн~њ]2 приложи'ша съгрњша'ти,
и^ сътвори'ша сїи себњ слїа'никъ съ
[зла'та и^]3 с# сребра и^хъ (-)4” сїи гл~ютъ, коли'те чл~кы (ѓ^скђдњша б^о тел#цы)5. сего ради
бђдTђ ја^ко ѓ^блакъ ё'тренїи, и^ јако и^ роса`
(жа'твеная)6, и^дђще ја%ко (и^) плњ'вы (-)7 с то'ка, и^ (пра'хъ съ вњтвїя развњва'емыи ви'хромъ)8” А@з же г~ь б~ъ твои ё^твержа'яй нб~о и^
съзида'яи зе'млю, е^гоже рђ'цњ стяжа'сте вс^е
вои^н#ство нбsное, и^ не показа'хъ т^и (е^го)9 ја%ко
ходи'ти въ слњдъ и^хъ” *[А$зъ же]10 изведо'хъ
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сирійської землі. І поставлю їх у
їхніх домах, – говорить Господь.

Глава 12
1 Оточив мене брехнею Ефрім і
безбожністю ізраїльський дім і Юда.
Тепер Бог їх пізнав. Він прозваний
був святим народом Господеві. 2 Ефрім же – поганий дух, що жене спеку.
Весь день помножив порожнє і марне, і завіщав завіт з асирійцями, і до
Єгипту послав милосердя. 3 І суд
Господеві з Юдою, щоб помстити Якова. За його дорогами і за його задумами Він йому віддасть. 4 *В лоні
він обманув свого брата і своїми трудами скріпився до Бога, 5 І скріпився
з ангелом, і переміг. Заплакали і Мене благали. В Онновому домі знайшли Мене. І там до нього говорилося.
6 Господь же – Бог Вседержитель.
Його буде пам’ять. 7 І ти повернешся
у своєму Бозі. Бережи милосердя і
суд і постійно наближайся до свого
Бога. 8 Ханаан в його руці – ярмо неправедності. Він полюбив перемагати. 9 І сказав Ефрім: Однак я збагатів, я у ньому знайшов спочинок. Всі
його болі не знайдуться в ньому через неправедності, які він згрішив. 10
Я – твій Господь Бог, що тебе вивів з
єгипетської землі. Ще ж тебе поселю
в шатрах, так як в день празників. 11
І Я говорив пророками і помножив
видіння, і в руках пророків Я показався гідним. 12 Отже, якщо Ґалаад
не є брехливим, були в Ґалґалі князі,
що жертви клали. І їхні жертовники,
як і черепахи, на цілині поля. 13 *І Яків відійшов до асирійського поля. І
послужив Ізраїль за жінку, і старався
за жінку. 14 *І пророком Господь вивів Ізраїля з єгипетської землі, і пророком оберіг. 15 Мене розгнівив Ефрім і Мене розлютив. І його кров вилиється на нього. І йому Господь віддасть його погорду.

мой1. 25

мой1. 28

мой2. 14

Глава 13
1 За Ефрімовим словом і цей взяв
оправдання в Ізраїлі. І поставив їх
Ваалові, і помер. 2 І тепер додали грішити, і ці зробили собі лите зі золота
і з їхнього срібла. Ці кажуть: Жертвуйте людей, бо забракло телят! 3
Через це вони будуть як рання хмара
і як роса жнив, що іде, і як полова з
току, і порох з галузок, розвіяний вихором. 4 Я ж – твій Господь Бог, що
скріплюю небо і будую землю! Якого
руки створили все небесне військо. І
Я тобі його не показав, щоб ходити
вслід за ними, *Я ж тебе вивів з єгипетської землі. І, за винятком Мене,
Бога не знатимеш. І, за винятком Ме-
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не, немає Того, що спасає. 5 Я тебе
пас у пустині, в незаселеній землі 6
за їхніми пасовиськами. І вони
помножилися до повноти, і їхні
серця піднялися вгору. Через це
вони Мене забули. 7 І буду їм як
пантера і як рись на дорозі асирійців. 8 І зустріну їх як розлючений
медвідь, і знищу замкнення їхніх
сердець. І їх пожеруть лісові щенята, і їх розірвуть польові звірі. 9
Ізраїле! В твоїм знищенні хто тобі
поможе? 10 Де твій цар? Той хай
тебе спасе в усіх твоїх містах! І хай
тебе судить Той, кому ти сказав:
*Дай мені царя і князя. 11 І Я дав
царя в своєму гніві. І Я стримався в
моєму гніві. 12 Це діло Ефраїмової
неправедності, його схований гріх.
13 Болі, наче в тієї, що родить, його
охоплять. Цей – мій розумний син.
Тому тепер терпітиме все знищення його дітей. 14 *Я визволю їх з
адової руки і викуплю їх від смерті.
Де твій суд, смерте? Де ж твоє бодило, аде? Потіха сховалася від твоїх очей. 15 Тому що цей розділить
між братами, Господь наведе на
нього пекучий вітер з пустині. І висушить його потоки. І спустошить
його джерела. Цей висушить його
землю і ввесь його любий посуд!

Глава 14

анг. 1

1 Згине Самарія, бо спротивилася своєму Богові. Впадуть від зброї.
І їхні немовлята будуть вигублені і
ті, що їх мають в лоні, будуть роздерті. 2 *Повернися, Ізраїле, до свого Господа Бога! Тому що ти знеміг
у твоїх неправдах, 3 візьміть зі собою слова і поверніться до свого
Господа Бога. Скажіть йому: Можеш відкинути ввесь гріх, щоб ви
не одержали неправедність і одержали добро. І віддам плід ваших
губ, 4 Ассур вас не спасе, не вийдемо на конях. Зовсім не скажемо:
Це наші боги, діло наших рук. Бо в
тобі сирота буде помилуваний. 5 Я
вилікую їхні поселення, явно їх полюблю, тому що мій гнів відвернувся від них. 6 І буду Ізраїлеві як
роса. Він зацвіте як і цвіт і простягне своє коріння, так як ліс. 7 Підуть вгору його галузки, і він буде,
наче плідна оливка. І його запашність – як аромат лісу. 8 Вони
поставлять загорожу і сядуть під
їхньою тінню. Житимуть, і скріпляться пшеницею. І він зацвіте так
як і виноград. Його пам’ять, як вино лісу. 9 Що Ефрімові? Що ще йому та ідолам? Я його впокорив. Я ж
його скріплю, як і розлогу смереку.
Від мене знайдеться твій плід.

т^я и^зъ земля` е^гљ=пет#ски, и^ б~а развњ` мене да
не позна'еши. и^ сп~саю^щаго нњсть ра'звњ мене`” А$зъ
пасо'хъ т^я въ пђсты'ни на земли` невселе'ннњ по
па'ствамъ и^хъ, и^ ё^мно'жишася до и^сполне'нїя,
и^ възнесо'шася срDца иX, сего ради забы'ша м^я. и^
бђдђ и^м# ја%ко пан#џи'рь, и^ ја%ко (и^) ры'сь на пђти`
а^сљ=рїемъ, [и^]11 сря'щђ я& ја%ко и^ медвњдь ли'ховаемъ, и^ разDрђшђ съключе'нїе срDць и^хъ, і^ и^зъядя'тъ я& [-]12 щенцы` дђбра'внїи, [и^]13 звњрь польскїи растоrгнетъ я&. в расы'панїе твое і^и^л~ю кт^о
помо'жетъ [тебњ`]14. гдњ` цр~ь твои, то'и да
сп~сетъ т^я въ всњх# гра'дехъ твои^хъ. [и^]15 да
сђди'тъ ти е^мђже гл~а, *да'ждь м^и цр~ь и^ кн~ѕь.
и^ да'хъ (-)16 цр~я въ гнњвњ свое'мъ, и^ ё^дръжа'хся въ ја%рости мое'и” Съвраще'нїе непра'вды е^фрњмовы, съкрове'нъ грњ'хъ его. бо'лњзни а^ки раждающїи прїимђтъ и&. с^е сн~ъ мои мђ'дрыи, зане`
(нн~њ)17 сътръпиT (вс^е)18 съкрђше'нїе ча'дъ [е^го]19”
*эT рђки` а'довы и^зба'влю я&, и^ эT смр~ти и^скђплю я&. гдњ` пря` твоя смр~ти, гдњ' ли ѓ^сте'нъ
твои а%де” Оу^тњше'нїе съкры'ся эT ѓ'чїю [твое^ю]20,
зане` се'и междђ братїя разлђ'читъ” Наведе'тъ
(г~ь вњтръ знои^нъ)21 и^с пђсты'ни на'нь, и^ пресђшитъ водоте'чи е^го, [и^]22 ска'зитъ и^сточ#ники е^го,
се'и и^ска'зитъ зе'млю е^го и^ вс^я сосђ'ды [е^го лю'быя]23”

а~ црs и~

е^зеk џ~і

Глvа, д~і”
оги'бнетъ самарїя ја%ко съпроти'вися б~ђ
свое^мђ, (ѓ^рђжїемъ)1 падTђ [-]2, и^ младе'нцы и^хъ потребя'тся, и^ въ ё^тро'бњ
и^мђщая и^хъ рася'дђтся” *ѓ^брати'ся
і^и^л~ю къ г~ђ б~ђ свое^мђ, зане` эTнемо'жеся въ непра'вдахъ твоиX. възмњте съ собо'ю словеса`, и^
ѓ^брати'теся къ г~ђ б~ђ свое^мђ” рцњте е^мђ,
[мо'жеши весь эTврещи` грњхъ]3. ја^коже да не
прїимете неправды, н^о да прїимете бл~гая. и^
эTда'мъ плоD ё^стеn [ва'шихъ]4. а^с#сљ=ръ не сп~сетъ
ва'съ. на ко'нихъ не възы'демъ, ксемђ` не рече'мъ, (е^ще) бози на'ши дњло рђкъ на'шиX. ја^ко
въ тебњ` поми'лђется сирота`. и^сцњлю` се'ла
и^хъ, възлюблю я& и^сповњдан#не, ја%ко възврати'ся гнњвъ мои эT ни'хъ. бђдђ ја%ко (и^) роса`
і^и^л~ю, процвњте'тъ ја%ко и^ цвњтъ, и^ простре'тъ
ко'ренїе свое ја%ко (и^ дђбра'ва)5. по'идђтъ (де'бри)6
е^го и^ бђдетъ ја%ко и^ ма'слина пло'дна, и^ ѓ^боня'нїе е^го ја%ко и^ (дђбра'вы)7. (ѓ^градя'тся)8 и^ ся'дђтъ поD кро'вомъ и^хъ живђтъ и^ (ё^твердяTся)9 пшени'цею, и^ процвњте'тъ ја%ко (и^) виногра'дъ. па'мять е^го ја%ко (и^) вино` (дђбра'вы)10.
е^фрњмови чт^о е^мђ е^ще и^ кђмироM, а^зъ смири'хъ
и&. (-)11 а^з# (же) ё^крњплю` и& [-]12 ја%ко (и^) смрњ'чъ
ё^чащен#. эT мене (ѓ^брњте'ся плодъ твои)13.
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кт^о мђдръ, и^ снабди'тъ с^е” [-]14 смы'слен#, и^
разђмњеT с^е. ја%ко и^спра'влени пђтїе гн~и, и^
правди'вїи хо'дяT в ня`” а^ нечести'вїи эTнемо'гђтся въ ниX”

10 Хто мудрий і це зрозуміє? Розумний і це пізнає? Тому що господні
дороги прямі. І праведні по них
ходять. А беззаконні стануть немічними на них.

Коне'цъ пророкђ, і^ѓ^сїи”
и'мать в себњ`, гла'въ, д~і”

Кінець Книги Пророка Йосії.
Має в собі 14 глав.

ЙОІЛ-ПРОРОК
ГЛАВА 1
ло'во1 гн~е е^же бы'сть къ і^ѓ^и^лю ваџђи'левђ” Слы'шите с^е ста'рцы, и^ внђша'ите
вс^и живђщїи на земли`. а^ще е^сть бы'ло
си'це въ дн~и вашA, или въ дн~и эTц~ь вашихъ. ѓ^ ни'хъ ча'домъ свои^мъ и^сповњдите, а^
ча'да ва'ша ча'домъ и^хъ, а^ ча'да и^хъ ро'дђ дрђго'мђ. ѓ^ста'нокъ гђсњниць поја%до'ша прђ'зи, и^
ѓ^ста'нокъ прђжїи поја^до'ша м#ши'ца, и^ ѓ^ста'нокъ м#ши'ць поја^до'ша си'плеве” Оу^трезвитеся
пїя'нїи эT вина` свое^го и^ пла'читеся, рыда'ите
вс^и пїющеи вино` до пїан#ства, ја%ко и^зя'ся эT
ё%стъ ва'шихъ весе'лїе и^ ра'дость. ја%ко ја^зыk
възы'иде на' землю мою крњ'покъ и^ без# числа`,
зђ'бы е^го [ја%ко]2 (и^) зђ'бы льво'вы, и^ чрњновиTцы
е^го [ја%ко]3 (и^) льви'чищђ. положи винограD мои въ
погђбленїе, и^ смоквинїе мое въ сломле'нїе.
в#зыска'я ѓ^бъи^ска и& и^ съврьже, ѓ^бњли ло'зїе
е^го. въспла'чется къ мнњ паче невњ'сты препоя'саны въ врњтище по мђжи е^я` дв~ьственнMњ” И$з#връжеся тре'ба и^ възлїя'нїе и^з до'мђ гн~я. пла'читеся жръцы слђжа'щеи тре'бникђ, ја%ко пострада'ша поля'ны. пла'чися земле
ја%ко пострада п#шени'ца, (и^) пресше вино`, ё^мни'ся ма'сло древя'ное, [ѓ^срами'шася]4 дњлателе.
пла'читеся се'ла по пшени'цы, и^ по ја^чме'ни,
ја%ко и^ погибо'шA и^манїя съ ни'вы. винограD пос#ше, и^ смокви'нїе, ѓ^малњ ши'пчїе. и^ фини'ћ, и^
ја%блонь, и^ вс^е дре'во пол#ское и^сше, ја%ко срами'ша
ра'дость сн~ове чл~чи. препояши'теся и^ пїите
жръцы плачитеся слђжа'щеи тре'бникђ, вни1391

1 Слово господнє, яке було до Йоіла Ватуїлового. 2 Послухайте це,
старці! І сприйміть всі, що живете на
землі! Чи таке сталося у ваших днях
чи у днях ваших батьків? 3 Розповіжте про це вашим дітям, а ваші діти
їхнім дітям, а їхні діти іншому родові. 4 Саранча пожерла те, що залишилося по гусеницях, і що залишилося
від саранчі, пожерла гусениця саранчі, і що залишилося по гусениці саранчі, пожерла іржа. 5 Витверезіться,
п’яні, від свого вина і заплачте! Заридайте всі, що п’єте вино до оп’яніння! Бо забрано веселість і радість
з ваших уст. 6 Бо на мою землю пішов сильний і безчисленний народ!
Його зуби – наче й зуби у лева, і його
ікла – наче й у левеняти. 7 Поклали
мій виноградник на знищення і мої
фіґи на розбиття. Шукаючи, він обшукав його і скинув, вибілив його галузки. 8 Він заплаче до Мене більше
від невістки, підперезаної мішковиною по її чоловікові-хлопцеві. 9 Викинено жертву і поливання з господнього дому. Плачте, священики, що
служите жертовникові, 10 бо потерпіли поля! Плач, земле, бо потерпіла
пшениця і пересохло вино, зменшилася оливкова олія! 11 Засоромилися
рільники. Плачте, поля, за пшеницею
і за ячменем, бо пропало збирання з
ниви! 12 Виноградник висох, і фіґи
змаліли. Ґранатові яблука, і пальма, і
яблуня, і всі дерева поля висохли, бо
людські сини завстидали радість. 13
Підпережіться і співайте, священики!
_______
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ниж. 2

Плачте ви, що служите жертовникові! Ввійдіть, засніть в мішковині
ви, що служите Богові, бо забрано з
дому вашого Бога жертву і поливання! 14 *Освятіть піст, сповістіть
лікування! Зберіть старців і всіх,
що живуть на землі, до дому вашого Бога і ревно закричіть до Господа: 15 Ох горе мені! Ох горе мені в
той день, бо близько є господній
день! І прийде як терпіння від терпіння. 16 Бо з-перед ваших очей забрано їжу, і веселість, і радість від
дому вашого Бога. 17 Скочили ялівки при їхніх яслах, і заплісніли
клуні від їхнього тинку. Пропали їхні маєтки, розбиті точила, бо висохла пшениця. 18 Що собі покладемо? Заплакали стада волів, бо не
було для них паші, і згинули отари
овець. 19 Господи! Закличу до Тебе! Бо вогонь знищив околиці пустині і полумінь спалив всяке польове дерево. 20 І польова скотина поглянула до Тебе, бо висохли джерела вод і вогонь пожер околиці
пустині.

Глава 2

іс. 13
єз. 32
мат. 24
мар. 13
лук. 21

1 Затрубіть трубою в Сіоні! Сповістіть в моїй святій горі! І хай зберуться всі, що живуть на землі, тому що надходить господній день!
Бо він близько, 2 день темряви і бурі, і день хмари й туману. Так як
ранок численний і сильний народ
розіллється по горах. Подібного до
нього не було відвіку. І після них
не додасться до літ в рід і рід. 3 Перед ними вогонь, що нищить, і за
ними палаючий полумінь. Земля
перед ним, так як рай їжі, а позаду
нього поле знищення. І від будучого в нього не буде. 4 Їхній вид – як
кінський вид. І як вершики, так
проженуть. 5 Він винесеться на
верхів’я гір, як голос зброї і як голос вогненного полум’я, що пожирає тростину, і як численний, сильний народ, що стає в лави до бою. 6
Перед їхнім лицем люди будуть
знищені, так як і всяке спалене лице перед спекою. 7 Вони побіжать
як піхота. І хоробрі мужі підуть на
місто, і кожний піде своєю дорогою. І не звернуть зі своїх доріг, 8
не відійдуть ті, що налягають. В
їхній зброї підуть і від їхніх стріл
впадуть. І не скінчаться. 9 Візьмуться за місто, і побіжать на стіни. Вилізуть на дім, і ввійдуть вікнами, наче злодії. 10 *Перед їхнім
лицем сколихнеться земля і зрушиться небо, сонце і місяць затемняться, і звізди згасять своє світло.
11 І Господь дасть свій голос перед

дњте ё^сплњте на врњтищехъ слђжа'щеи б~ђ,
ја%ко эTја%ся эT до'мђ б~а вашего тре'ба и^ възлїя'нїе. *ѓ^ст~ите а^л#ка'нїе, проповњди'те цњ'лбђ”
съберњте ста'рца (и^) вся живђщая на земли`
въ доM б~а вашего. и^ възовњте къ г~ђ продолжа'юще. ёO лю'те мнњ`, ёO лю'те мнњ въ дн~ь, ја^ко
бли'зъ е^сть дн~ь гн~ь, и^ ја%ко стрsть эT стрsти
прїидетъ. [ја%ко]5 преD ѓ^чи'ма вашима пи'ща
взя'шася, [и^]6 эT до'мђ б~а [вашего]7 весе'лїе и^
ра'дость. въскопыснђша ю%ница ё^ ја^сли и^хъ, (и^)
[съплњснивњша жи'тница эT лњплњнїя и^хъ]8,
погибо'ша и^мњ'нїя [и^хъ]9, раскопа'шася тњсцы
ја%ко посше пшени'ца. чт^о положимъ [себњ`]10.
въспла'кашася ста'да волђя ја%ко не бњ` па'жити и^мъ, и^ па'ствы ѓ%вчая погибо'ша. к
тебњ г~и възъпїю, ја%ко ѓ%гнь потреби предњ'лы
пђсты'ня, и^ пла'мень пож#же вс^е дре'во по'льское. и^
ско'ти по'льстїи възрњша к тебњ, ја%ко посхо'ша
и^сто'чницы воDнїи, и^ ѓ'гнь поја%сть предњ'лы
пђсты'ня”

ниQ в~

Глvа, в~”
ъстрђби'те трђбо'ю въ сиѓ'нњ, проповњ'дњте въ горњ (мое'и ст~њи)1, и^ да съберTђся вс^и живђщеи на зеMли`. ја%ко преDстои^тъ дн~ь гн~ь, ја%ко бли'зъ дн~ь тм^ы
и^ бђря, (и^) дн~ь ѓ%блака и^ м#глы” ЈА/ко (і^) ё'трина расы'плеTся по гора'мъ лю'дїе мно'ѕи и^ крњ'пцы подо'биї и^мъ не бы'ша эT вњка, и^ по ниX не
приложи'тся до лњтъ в роD и^ ро'дъ” преD ни'ми
[ѓ'гнь потребля'ай]2, и^ зани'ми въз#гараяся пл'амень. ја^ко и^ ра'и пи'ща земля` преD (ни'мъ)3, а^ за
ниM по'ле пагђбы. і^ (и^з бђ'дђщаго эT него)4 не
бђ'детъ (-)5. ја%ко (и^) ви'дъ ко'ньскь видњ'нїе
и^хъ, и^ ја%ко кон#ницы та'коже проженђтъ” ја%ко
(и^) глsа ѓ^рђж'їя на връхъ го'ръ и^стекђтъ, и^
ја%ко глаs пламене ѓ%гнена попаля'юща тростїе, и^
ја%ко лю'дїе мно'ѕи (-)6 крњ'пцы вополча'ющеися на
ра'ти. преD лицемъ и^хъ съкрђша'тся лю'дїе,
(ја%ко и^) вс^е лице` (-)7 преD зно'емъ пали'мо” ја^ко (и^)
пњш#цы поекђтъ, и^ мђ'жи хра'бри възыидђтъ
на граD. и^ ко'ждо въ пђть свои по'идетъ, и^ не
съвратя'тъ пђтїи свои^хъ, (-)8 не эTи^дђтъ
ѓ^тяж#чава'ющеи. въ ѓ^рђжїи и^хъ по'идђтъ, и
въ стрњлахъ и^хъ падђтся и^ не скон#чаюTся.
гра'да и^мTђся, и^ на забралA въстекђтъ. [-]9 на
(хлњвинђ)10 възлњзђтъ, и^ две'рцами вни'дђтъ
ја%ко (и^) та'тїе. *преD лице'мъ иX смятеTся земля`, и^ потрясе'тся нб~о. слн~це и^ мsць поме'ръкнета, и^ ѕвњ'зды ё^гасятъ свњтъ свои. и^ г~ь
да'сть глаs свои преD лицемъ си'лы свое^я, ја%ко
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ўлоM п~е
і^ѓ^на д~

і^ѓна г~

выj а~

мно'гъ е^сть ѕњ'ло по'лкъ е^го, ја%ко крњ'пка дњ'ла
словеs е^го. *зане` вели'къ дн~ь гн~ь, вели'къ и^ свњтелъ ѕњ'ло, и^ кт^о е^сть дости'женъ е^мђ” И$
нн~њ гл~етъ г~ь б~ъ вашъ, *ѓ^братитеся къ
мнњ` всњмъ срDцемъ вашимъ, съ а%л#чьбою, и^
съ пла'чемъ, и^ съ же'лею. и^ разе'рзњте срDца ваша, а^ не ри'зы ва'ша. и^ ѓ^брати'теся къ г~ђ
б~ђ ва'шемђ, *ја%ко млsтивъ и^ щеDрь е^сть, тръпе'ливъ и^ мно'гомлsтив#, и^ раска'явася ѓ^ зло'бахъ” *Кт^о вњ'сть ѓ^братиT ли ся и^ раска'етъ,
и^ ѓ^ста'витъ за собо'ю блsве'нїе. тре'бђ и^ възлїа'нїе г~ђ б~ђ [на'шемђ]11. *въстрђби'те трђбо'ю въ сїѓ'нњ, ѓ^ст~ите а^л#ка'нїе, проповњди'те
цњльбђ. съберњте лю'ди, ѓ^ст~ите цр~кви, (и^)
съберњте ста'рца. съвокђпи'те младе'н#ца, [и^]12
с#сђща со'съ. да и^зы'идетъ женя'ися эT ло'жа
свое^го, и^ невњ'ста эT чертож#ница свое^я. межDђ
степе'ны и^ тре'бникомъ въспла'чюTся жръцы
слђжа'щеи г~ђ, и^ рекђт#, пощади г~и лю'ди своя,
и^ не да'жDь ча'сти свое^я на ё^кори'знђ да не
ѓ^блада'ютъ и^ми страны, ја%коже да не
рекђтъ въ странахъ гдњ е^сть б~ъ иX. и^
възревнова` г~ь ѓ^ земли` свое^и, и^ пощадњ лю'ди
своя. и^ эTвњща г~ь [лю'деM свои^мъ, и^ рече]13, с^е
а^зъ (вамъ послю)14 пшени'цђ, и^ вино`, и^ ма'сло
древя'ное, и^ насы'титеся и^хъ, и^ не дамъ ваs
к#семђ на порђга'нїе въ страны`” І$ и'же эT сњ'вера, эTженђ (и&) эT ваs (-)15 на землю без воды`.
и^ погђблю лице е^го въ мо'ри пер#вњмъ, и^ заDняа е^го въ мо'ри послDњнемъ. и^ възы'идетъ
гно'и е^го и^ възы'идетъ смраD е^го ја%ко възвели'чи
дњла своя” Оу^пова'и зе'мле радђи^ся и^ веселђ'и,
ја%ко възвели'чи г~ь ја%ко сътвори (т^и). ё^пова'ите ско'ти по'льстїи ја%ко прозябнђша по'ля
пђсты'ня, ја%ко дре'во принесе плDо свои, винограD
и^ смо'кви да'ста си'лђ свою`” и^ ча'да сїѓ'ня радђитеся, и^ весели'те ѓ^ г~и бѕ~њ вашемъ, ја%ко
да'сть вамъ пи'щђ въ пра'вдђ. и^ надожди'тъ
вамъ до'жDь ра'ныи и^ по'зDныи ја%коже и^ пре'жде. и^
напо'лнятся гђмна (ваша) пшени'ца, и^ прелїю'тся тњсцы вино'мъ и^ ма'сломъ. и^ эTдаM
вамъ в лњтъ мњсто в ня'же поја^до'шA прђ'зи,
и^ м#ши'ца, и^ си'плеве, и^ гђсе'ница, си'ла моя вели'ка ю%же послаX на' вы. і^ и^з#ја%сте ја%дђще и^ насы'титеся, и^ похва'лите и^мя г~а б~а вашего
и^же сътвори с ва'ми чюдеса`. и^ не посрамяTся
лю'дїе мои въ вњ'къ” И$ бђ'дете вњ'дњти и^же
посреди і^и^л~я а^зъ е^смь, и^ а'зъ г~ь б~ъ вашъ и^
нњсть [и%наго]16 (-)17. и^ не посрамя'тся [-]18 [-]19
лю'дїе мои въ вњ'къ”
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лицем своєї сили, бо дуже численним
є його полк, бо сильні діла його слів.
*Бо великий господній день, великий
і дуже світлий. І хто є йому достатнім? 12 І тепер говорить Господь Бог
ваш: *Поверніться до мене усім вашим серцем, з постом, і з плачем, і з
риданням. 13 І розірвіть ваші серця, а
не вашу одежу, і поверніться до вашого Господа Бога. *Бо Він є милосердний і щедрий, терпеливий і дуже
милосердний. І кається за зло. 14
*Хто знає, може повернеться і розкається, і оставить за собою благословення, жертву і поливання нашому
Господеві Богові. 15 *Затрубіть трубою в Сіоні! Освятіть піст, сповістіть
лікування! 16 Зберіть народ, освятіть
церкву! І зберіть старців, зберіть немовлят і тих, що ссуть груди! Хай
вийде жених зі своєї кімнати і невістка з її покою! 17 Поміж сходинками і
жертовником заплачуть священики,
що служать Господеві, і скажуть:
Господи! Пощади свій народ і не дай
своєї частки на зневагу! Щоб ними
не заволоділи країни, щоб не сказали
в країнах: Де є їхній Бог? 18 І заревнував Господь за свою землю, і пощадив свій народ. 19 І відповів Господь своєму народові, і сказав: Ось я
вам пошлю пшеницю, і вино, і оливкову олію. І насититеся ними, і більше не дам вас на зневагу в країни. 20
І того, що з півночі, прожену його від
вас до землі без води. І вигублю його
лице в першому морі і те, що позаду
нього, піде до моря останнього. І підніметься його гній, і піднесеться його
сморід, бо він звеличив свої діла. 21
Мужньою будь, земле! Радій і веселися! Бо Господь звеличив, бо зробив
тобі. 22 Надійтеся, польові скоти! Бо
зійшла трава на полях пустині, бо
дерево принесло свій плід, виноград і
фіґа дали свою силу. 23 І сіонові діти
радійте і веселіться в Господі, вашому Бозі! Тому що дав вам їжу на праведність і дасть вам ранній і пізний
дощ, так як і раніше. 24 І наповняться ваші токи пшеницею, і точила переливатимуться від вина і олії. 25 І
віддам вам за роки, в яких плоди пожерла саранча, і гусениця саранчі, і
іржа. І гусениця – моя велика сила,
яку Я послав проти вас. 26 І їдячи,
їстимете, і насититеся. І похвалите
ім’я вашого Господа Бога за ті чуда,
які Він зробив з вами. І мій народ не
буде завстидженим навіки. 27 І пізнаєте, що Я є посеред Ізраїля! І Я –
Господь Бог ваш! І немає іншого. І
мій народ не буде завстидженим навіки!
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Глава 3
1 І буде, що після цього *вилию
мого духа на всяке тіло. І пророкуватимуть ваші сини і ваші дочки, і ваші
старці побачать сни, і ваші молоді
побачать видіння. 2 І на моїх рабів, і
на моїх рабинь у тих днях вилию мого духа. 3 І дам чуда на небі і на землі, кров, і вогонь, і пару диму. 4
*Сонце повернеться в темряву і місяць в кров раніше ніж прийде господній великий і страшний день. 5 І
буде, що кожний, хто прикличе господнє ім’я, спасеться. Бо в горі Сіон і
в Єрусалимі буде той, що спасається.
Так як сказав Господь і радники добра, яких Господь прикликав. 4,1 Тому
що ось Я в тих днях і в тому часі, коли поверну юдин і єрусалимів полон,
2 і зберу всі країни, і зведу їх до Йосафатової долини. І розсуджуся з
ними там за мій народ і мою частку –
Ізраїль. Які були розсіяні в країнах. І
ті розділили мою землю, 3 і на мій
народ кинули жереби, і дали хлоп’ят
розпусницям, і продавали дівчат за
вино, і пили. 4 Що Мені, що ж вам,
Тире і Сідоне, і вся Галилея чужинців? Чи ви Мені віддаєте віддачу? Чи
пам’ять пам’ятаєте ви про мене? Гостро і швидко віддам Я вашу віддачу
на ваші голови. 5 Тому що ви взяли
моє срібло і моє золото, і моє вибране і гарне ви внесли до ваших храмів.
6 І юдиних, і ізраїлевих синів ви віддали грецьким синам, щоб вигнати їх
з їхніх околиць. 7 Ось Я їх підніму з
місця, до якого ви їх туди віддали, і
віддам вашу віддачу на ваші голови,
8 і віддам ваших синів і ваших дочок
в руки юдиних синів. І ті віддадуть їх
у полон до країни, що є далеко, бо
Господь промовив. 9 Сповістіть це в
країнах! Освятіть війну! Підніміть
вояків! Приходьте і підходьте всі військові мужі! 10 Розбийте ваші плуги
на зброю і ваші серпи на списи! Немічний хай скаже: Отже, я спроможний! 11 Збирайтеся і входьте, всі країни, що довкруги! І зберіться там. Лагідний хай стане хоробрим! 12 Хай
повстануть і підуть всі країни до долини Йосафата! Тому що там сяду
судити всі країни, що довкруги. 13
*Випустіть серпи, бо настало збирання винограду! Ввійдіть і топчіть! Бо
точило повне, переливаються бочки,
бо їхні злоби помножилися. 14 Звуки
пролунали на судовім полі, бо близько господній день на судовім полі. 15
*Сонце і місяць померкнуть і звізди
сховають своє світло. 16 *Господь же
закличе з Сіону і дасть свій голос з
Єрусалиму. І затрясеться небо і земля. Господь же пощадить свій народ.
І Господь скріпить ізраїльських си-

Глvа, г~”
бђдетъ посе'мъ, *и^злїю эT дх~а мое^го
на вся'кђ пло'ть, и^ прорекђтъ сн~ове ва'ши и^ дщеря ва'ша. и^ ста'рцы ва'ши со'нїя ё%зрятъ, и^ ю'ноты ва'ши видњнїя ё^ви'дят#. и^б^о на ра'бы моя`, и^ на рабы'ня [моя`]1 въ дн~и т^ы и^злїю эT дх~а мое^го” и^
да'мъ чюдеса` на нб~си и^ на' земли, кро'вь и^
ѓ'гнь, и^ па'рђ ды'мнђю” *сл~нце ѓ^брати'тся во
тм^ђ и^ мsць въ кро'вь, прежде пришествїя дн~е
гн~я вели'каго и^ стра'шнаго. и^ бђдетъ вся'къ
и^же призоветъ и^мя гн~е сп~сется” ја%ко въ горњ сїѓ'нњ и^ въ і^ерssли'мњ бђдетъ сп~са'емыи, ја%коy рече г~ь, и^ бл~го совњстђ'ющеи ја%же г~ь призва`”
ЈА/ко с^е а^зъ въ дн~и т^ы и^ въ гоD то'и е^гда`
възвращђ плњн#ники і^ё'дины и^ і^ерsли'мля [-]2
съберђ вс^я страны` и^ сведђ я& на по'лянђ і^ѓ^сафа'товђ. и^ рас#сђждђся с ни'ми т^ђ по лю'дехъ
мои^хъ, и^ ча'сти мое'я і^ил~я и^же рас#сњашася
въ странахъ, и^ землю мою` раздњли'ша, и^ на
люди моа` възвръго'ша жребїя, и^ даша ѓ^трочища блђ'дницамъ, и^ ѓ^трокови'ца продаа'хђ на
винњ` и^ пїа'хђ. чт^о (мнњ чт^о ли ва'мъ)3 тљ=ре
и^ сидоне, и^ вс^я галиле'я и^ноплемен#никъ” е^да`
эTда'нїе в^ы да'ете мнњ`, и^л^и памятђе^те па'мять в^ы до мене`, ѓ%стрњ и^ бы'стрњ эTда'мъ
эTда'нїе ва'ше на главы ва'ша. поне'же сребро` мое
и^ зла'то мое взя'сте, і^ и^збра'нная моа` и^ до'брая внесо'сте въ тре'бища ва'ша” и^ сн~ы і^ё'дины и^ (-)4 [і^и~левы]5 эTда'сте сн~оM е^л#ли'нскомъ,
ја%ко да и^жденете я& эT предњлъ и^хъ. с^е а%зъ
воставлю я& эT мњста в неже эTдасте я&
та'мо, и^ эTдаM эTда'нїе ваше на главы` ва'ша. и^
эTда'мъ сн~ы ва'ша и^ дще'ря ва'ша в рђцњ
сн~овъ і^ё'динъ, и^ эTдадяT я& въ плњнъ въ
странђ` далече сђщђ, ја%ко г~ь гл~а” Проповњ'дите
с^е въ странахъ, ѓ^ст~ите ра'ть, воставите
сњч#ца, приходи'те и^ восходи'те вс^и мђжи вои^н#стїи. рас#сњцњте ра'ла ва'ша на (ѓ^рђжїя)6, и^
сер#пы ва'ша на лђща. немощныи да гл~етъ,
ја%ко могђ` а%зъ. съвокђпля'итеся и^ въходи'те
вся страны` ѓ^бњ'мо, и^ съберњтеся т^ђ. кро'ткїи да бђдетъ хра'бръ да въста'нђтъ и^ възы'идђтъ вс^я страны` на поля'нђ і^ѓ^сафа'товђ,
ја%ко т^ђ ся'дђ рас#сђди'ти вс^я страны (ја%же)
ѓ^крsтъ. *и^спђсти'те сер#пы ја%ко преDсто'итъ и^манїе виногра'да, внидњте (и^) перњте ја%ко и^спо'лнъ тњскъ, и^злива'ются поDста'ви, ја^ко ё^мно'жишася злобы и^хъ. гла'си прогласи'шася на
поли сђднњмъ, ја^ко близъ дн~ь гн~ь в# поли
сђднњм#” *Слн~це и^ мsць помер#кнета, и^ ѕвњзDы
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съкрыютъ свњтъ свои. *г~ь же эT сїѓ'на възоветъ, и^ эT і^е^рsли'ма да'сть гла'съ сво'и, и^ потрясется нб~о и^ земля`. г~ь же пощадитъ лю'ди
своя`, и^ ё^крњ'питъ г~ь сн~ы і^ил~евы. и^ ё^вњсте
ја^ко а^зъ г~ь б~ъ ваш#, вселя'ася в# сїѓ'нњ въ горњ
(мое'и ст~еи)7. и^ бђдетъ і^ерsли'мъ ст~ъ, і^ и'ноплемен#ниk не про'идетъ е^го к#семђ” *И$ бђдетъ в то'и
дн~ь, прока'плютъ го'ры наслажденїе, и^ хо'лми и^сто'чатъ мле'ко, и^ вс^и и^сточницы і^ё'дины и^сто'чат# во'ды. і^ и^сточникъ эT до'мђ гн~я и^зы'идетъ, и^ напоиT водотечь си'тїя. е^гљ=петъ въ
поги'бель бђ'детъ, і^ и^дђме'я въ по'ле поги'бели бђдетъ” эT непра'вдъ сн~овъ і^ё'динъ, поне'же пролїяша кро'вь правди'вђ на земли` свое'и. а^ (жидов#ская)8 въ вњ'ки ся в#селиT, и^ і^ерsли'м# в роD і^ роD. и^ [взы'щђ]9 кро'ви иX и^ не ё^чи'щђ. и^ г~ь вселиTся въ сїѓ'нњ”

нів. 17 І пізнаєте, що Я – Господь
Бог ваш! Що поселився в Сіоні, в
моїй святій горі. І Єрусалим буде
святий, і чужинець більше не перейде через нього. 18 *І буде, що в
тому дні гори капатимуть солодість
і вершки видадуть молоко, і всі юдині джерела видадуть воду. І вийде джерело з господнього дому і
напоїть потік комишів. 19 Єгипет
буде на знищення, і Ідумея буде на
поле погибелі від неправедностей
юдиних синів. Тому що вилили
праведну кров у своїй землі. 20 А
Юдея навіки буде заселена і Єрусалим в рід і рід. 21 І домагатимуся
їхньої крові. І не виправдаю. І Господь поселиться в Сіоні.

Конецъ пррoкђ і^ѓ^и'лю,
и%мать в себњ` гла'въ, г~”

Кінець Книги Пророка Йоіла.
Має в собі 3 глави.

ам. 9

АМОС-ПРОРОК
ГЛАВА 1

і^е^реM к~е
захаr д~і
і^ѓ^иl г~

ловеса`1 а^мо'сова ја%же бы'ша въ [карїа'џїаримњ]2 эT џекђе, ја%же видњ до і^ерsли'ма
въ дн~и і^ѓ^ѕїи^ны цр~я і^ё'дина, и^ въ дн~и
і^еровоа'мля і^ѓ^а^сова цр~я і^ил~ева, прежде
двњма лњтомA трђса” и^ рече *г~ь эT сїѓ^на въз#гл~а, і^ и^зъ і^ерsли'ма да'сть гла'съ свои. и^ сњтова'ша па'жити па'ствиныя, и^пос#ше ве'рхъ карми'ль”
И$ рече г~ь на три` бесчестїя дама'ска, и^ на четы'ри не эTвращђся и^хъ, поне'же растер#ша пи'лами желњзными и^мђщая въ ё^тробњ галаа^ди'теныня” И$ послю` ѓ%гнь въ до'мъ а^заи'ль, и^
пож#жетъ ко'ренїе сн~а а^де'рева. и^ съкрђшђ засо'вы
дама'ска, и^ потреблю` живђщая с# поля ѓ%н#нова,
и^ посњкђ племя эT мђж# (хлор#рань)3, и^ плњняTся лю'дїе сљ=р#стїи нарочнїи, гл~тъ г~ь” Се
гл~ет# г~ь, на три` бесчестїа га'зы, и^ на четы'ри
не эTвращђся и^хъ, плњненїя и^хъ ра'ди плњн#ники соло'моня въгна'ти во и'дђмею. и^ послю`
ѓ%гнь на забра'ла газїи^на, и^ поя'сть ко'ренїе е^я`.
и^ потреблю` живђщая иZ а^зота, і^ и^звер#жется
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1 Амосові слова, які були в Каріятіяримі, з Текуї, які він побачив
про Єрусалим в днях Йосії, юдиного царя, і в днях Єровоама Йоасового, ізраїльського царя, перед двома роками до трясіння. 2 І сказав:
*Господь з Сіону промовив і з Єрусалиму видав свій голос. І засумували пасовиська пастухів, і висохло
кармильське верхів’я. 3 І сказав
Господь: Через три дамаскові безбожності і через чотири Я не відвернуся від них, тому що розтяли
залізними пилами тих ґалаадок, що
мали в лоні. 4 І пошлю вогонь до
Азаїлевого дому, і він спалить основи Адерового сина. 5 І розіб’ю
засуви Дамаску, і вигублю з Оннової рівнини тих, що живуть там. І
вирубаю плем’я Хлоранових мужів, і полоненим буде славний сирійський народ, – говорить Господь. 6 Так говорить Господь: За
три безбожності Ґази і за чотири не
відвернуся від них, тому що вони в
полон взяли Соломонових полоне-
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них, щоб загнати в Ідумею. 7 І пошлю
вогонь на ґазиїнові стіни, і він пожере
її коріння. 8 І вигублю з Азоту тих, що
живуть там. І викинутим буде плем’я з
Аскалону, і підведу свою руку проти
Акарона, і згинуть позосталі чужинці,
– говорить Господь. 9 Так говорить
Господь: За три тирські безбожності і
за чотири не відвернуся від нього, тому
що замкнули Соломонових полонених
в Ідумеї і не згадали братнього завіту.
10 І пошлю вогонь на тирські стіни, і
він пожере його коріння. 11 Це говорить Господь: За три ідумейські безбожності і за чотири не відвернуся від
них, тому що він зброєю прогнав свого
брата і розлив нутрощі на землю, і захопив собі на свідчення погрозу, і свій
напад зберіг на перемогу. 12 І пошлю
вогонь до Теману, і він пожере коріння
його міста. 13 Так говорить Господь:
За три безбожності Аммонових синів і
за чотири не відвернуся від них, тому
що роздирали тих ґалаадок, що мали в
лоні, щоб поширити свої околиці. 14 І
запалю вогонь на стінах Равви. І він
пожере його коріння з криком в день
бою, і він зрушиться в дні його викінчення. 15 *І полоненим піде Мельхим, і священики, і їхні князі, разом, –
говорить Господь.

Глава 2

мой4. 21
мой5. 2

мой2. 14

1 Так говорить Господь: За три моавові безбожності і за чотири не відвернуся від нього, тому що вони на попіл спалили кості ідумейського царя. 2
І пошлю вогонь на Моава, і він пожере
коріння його міст. І Моав помре зі силою, з криком і голосом труби. 3 І вигублю з нього суддів і з ним вигублю
всіх його князів, – говорить Господь. 4
Так говорить Господь: За три безбожності юдиних синів і за чотири не відвернуся від них. Тому що відкинули
господній закон і не зберегли його
приписи. І їх звели їхні безглуздя, які
зробили, за якими пішли їхні батьки,
вслід за ними. 5 І пошлю вогонь на Юду, і він пожере основи Єрусалиму. 6
Так говорить Господь: За три безбожності Ізраїля і за чотири не відвернуся
від нього, тому що продали правду за
срібло і бідного за взуття. 7 Бо ходять
по поросі землі, і били голови бідних, і
викривляли дорогу покірних. І син, і
батько входили до тієї ж рабині, щоб
опоганити ім’я їхнього Бога. 8 І, зв’язуючи їхню одіж шнурками, робили завіси біля жертовника, і пили вино обмани в домі їхнього Бога. 9 *Я ж відкинув
від їхнього лиця аморея, в якого була
висота, наче й кедрова висота, і він був
сильний, наче дуб. І Я скинув його плід
зверху і його коріння знизу. 10 *Я ж
вивів вас з єгипетської землі і вів вас у
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племя и^зъ а^скалона. и^ възведђ рђ'кђ свою на
а^каронA и^ поги'бнђтъ ѓ^ста'точнїи и^ноплеме'н#никъ, гл~етъ г~ь” Се гл~етъ г~ь на три` бесчестїа тљ=рова, и^ до четы'рь не эTвращђся е^го.
поне'же затвори'ша плњнники соло'моня во і^дђмеи` и^ не помянђша завњта бра'тня. и^
послю` ѓ%гнь на забра'ла тљ=рова, и^ поја%сть
ко'ренїе е^го” Се гл~етъ г~ь, на три` бесчестїя
и^дђме'иска, и^ на четы'ри не эTвращђся е^я`.
поне'же [прогна`]4 (бра'та свое^го съ (ѓ^рђжїемъ)5)6, и^ расыпа ё^тро'бђ на' землю. и^ въсхити въ свњдњнїе грозђ себњ`, и^ ё^стремленїе е^го снабдњ на побы'ть. и^ послю` ѓ%гнь
въ џема'нъ, и^ поја%сть ко'ренїя гра'да ея`” Се
гл~етъ г~ь, на три` бесчестїя сн~овъ а^м#монь,
и^ на четы'ри не эTвращђся и^хъ. поне'же
распарахђ и^мђщая въ ё^тробњ галаа^ди'теныня, ја%ко да рас#ширятъ предњлы своя`” и^
раждегђ ѓ%гнь на забрала рав#ва, и^ поја%сть ко'ренїе е^я` съ во'племъ въ дн~ь ра'тныи, и^ потрясеTся въ дн~ь сконча'нїя е^я`. *и^ эTид
^ етъ
7 8
(въ плњн#ники [мельхи'мъ] ) , (и^) жерцы и^
кня'ѕи и^хъ въкђпњ, гл~етъ г~ь”

і^е^реM м~џ

Глvа, в~”
е^ гл~етъ г~ь, на три` бес#честїя моа'вля, и^ на четы'ри не эTвращђся е^го.
поне'же и^ж#жегоша ко'сти цр~я и^дђме'иска въ пе'пелъ. и^ послю` ѓ%гнь на моа'ва, и^ поја%сть ко'ренїя граD е^го, и^ ё'мретъ съ
[си'лою]1 моа'въ съ во'племъ и^ гла'сомъ трђбы`.
и^ потреблю сђдїя и^з него`, и^ вс^я кн~ѕя е^го
и^збїю с ни'мъ, гл~етъ г~ь” Се^ гл~етъ г~ь, на
три` бесчестїя сн~овъ і^ё'динъ, и^ на четы'ри
не эTвращђся и^хъ. поне'же эTринђша закон#
гн~ь, и^ повеленїя е^го не снабдњша. и^ прельсти'ша я& сђ'яа иX ја^же сътвори'ша, и%мже
въслњдова'ша эTц~ы и^хъ въ слDњ и^хъ. и^ послю`
ѓ^гнь на і^ёдђ, и^ поја%сть ко'ренїя і^ерsли'мђ” Се
гл~етъ г~ь, на три` бесчестїя і^и^л~я, и^ на четы'ри не эTвращђся е^го. поне'же прода'ша
[(правдђ)2 на сребрњ`]3, и^ ё^бога'го на сапоѕњхъ,
ходя'щихъ на пра'сњ земльнњмъ и^ потыкахђся на главы ё^богихъ, и^ пђть смире'ныX
съвраща'хђ. и^ сн~ъ и^ эTц~ъ [-]4 в#лажа'ста къ
е^ді'нои рабњ`, ја%ко да ѓ^сквернавя'тъ и^мя бо'га и^хъ. и^ ри'зы и^хъ вязаю^ще ё%жи завњсы
творя'хђ дръжа'щася тре'бника. и^ вино эT
ѓ^бло'гъ пїа'хђ въ домђ` бо'га и^хъ” *А/з же эTвръгохъ а^море'я эT лица и^хъ, е^гоже б^њ (высота ја%ко (и^) высота ке'дрова)5 (-)6, и^ крњпокъ
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бя'ше ја%ко и^ дђбъ. и^ съвръгохъ плоD е^го съ верха, и^ ко'ренїя е^го и^з ни'зђ” (-)7 *А/з (же) и^зведохъ в^ы
и^з# земля' е^гљ=пет#ски, и^ водихъ в^ы въ пђсты'ни, м~
лњтъ, ја^ко прїа'ти землю а^море'искђ. и^ поя'хъ
эT сн~овъ ва'шихъ въ пррoки, и^ эT ю'нотъ ва'шиX
въ ѓ^сщ~енїе. е^да` нњсть с^е сн~ве і^и^л~ви гл~етъ г~ь.
и^ напая'сте ѓ^сщ~енныя вино'мъ, и^ пррoкомъ заповњ'дасте гл~юще, не прорече'те” Сего ра'ди с^е
а^зъ повалю поD ва'ми ја^коже ва'ляTся ко'ла пол#на
тростїя. и^ поги'бнеT ё^бњжа'нїе эT текђщаго, и^
крњп#кїи не ё^держитъ крњпости свое'я, (-)8 и^
храбрыи не стерпи'тъ. и^ бы'стрыи нога'ма свои^ма
не ё^цњлњетъ, и^ ко'н#никъ не сп~сетъ дш~а свое'я, и^ [крњпкїи не ѓ^бря'щетъ]9 срDца свое^го. въ
си'лахъ нагїи побњгнетъ в то'и дн~ь гл~етъ г~ь”

Глvа, г~”

плаq г~

лы'шите сло'во с^е е^же гл~а г~ь на' вы до'ме
і^и^л~евъ, и^ на все` племя` е^же и^зведохъ и^зъ
зеMля е^гљ=пет#скы, рекїи, в^ы то'чїю позна'хъ эT всњх# племенъ на земли`. сего
ради м#щђ на ва'съ вс^я грњхи ва'ша” А/ще
по'идете дв^а въкђпњ и^ бех#ма не съзна'етеся.
и^л^и възреветъ ле'въ и^з дђбравы свое'а лови'твы
не и^мы'и. и^ли испђститъ (гла'съ сво'и л#вичищ#)1
и^з ло'жа свое^го бе'хма а^ще не въстор#гнетъ
ничесо'же. и^л^и падетъ пти'ца беZ и^ме'лы. и^л^и
прђжиTся прђгло [-]2 а^ще не и^метъ ничесоже.
*и^л^и воз#гласитъ трђба въ' градњ, и^ не
въз#бояTся лю'дїе. и^л^и бђдеT ѕло'ба въ градњ
е^я'же г~ь не сътвори`. поне'же не сътворитъ г~ь
б~ъ дњтели, а^ще не ја^вит# наказанїя [свое^го]3
къ рабо'мъ свои^мъ пррoкомъ. ле'въ възревеT, и^
кт^о ся не ё^бои'тъ. г~ь б~ъ гл~а, и^ кт^о не
проречетъ” Повњди'те странамъ въ а^сљ=рїихъ, и
въ странахъ ја%же [въ земли е^гљпет#стеи]4, и^
рцњте, съберњтеся къ горњ` самарїистеи, и^
(гл~ите)5 чюде'сна мно'га средњ е^я`, и^ по си'лњ е'й.
и^ не разђмњ е^же бђдетъ съпроти'вное, гл~етъ
г~ь, и^мњ'ющеи непра'вдђ и^ стра'сть в селехъ иX”
Сего ра'ди с^е гл~етъ г~ь б~ъ, тљ=ре, (-)6 ѓ%крsт#
земля` твоа` ѓ^пђстњ'етъ, и^ эTведеT эT тебе
крњпость твою`, и^ разграбяTся се'ла твоа`” Се
гл~етъ г~ь, ја^коy (и^) (пастђхъ е^гда` и^стор#гнеT)7 эT
ё^стъ львовъ дв^њ голени, и^л^и ѓ^бъё^шїе ё%ха.
та'коже и^стор#гнђтся и^ сн~ве і^и^л~еви живђщїи въ
самарїи средњ племене, и^ въ дама'сцњ (словђщїиM)” Жръцы послђ'шаите і^ и^звњстите до'мђ
і^а'ковлю, гл~етъ г~ь б~ъ вседръжи'тель. поне'же въ
дн~ь е^гда` м#щђ безъчестїя і^и^л~ева на немъ, и^
м#щђ на тре'бницехъ веџи'лихъ. и^ разоряTся
(главы`)8 требникђ, и^ падђтся на' землю. (и^)
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пустині 40 літ, щоб ви одержали
аморейську землю. 11 І Я взяв з
ваших синів за пророків і з ваших
юнаків на освячення. Чи не є так,
сини Ізраїля? – говорить Господь.
12 І ви освячених напоїли вином і
пророкам заповіли, кажучи: Не
пророкуйте. 13 Через це ось я покочу під вами, так як котяться колеса, повні тростини. 14 І згине
втеча від того, хто втікає. І сильний
не збереже своєї сили, і хоробрий
15 не встоїть, і швидкий своїми ногами не уціліє, і вершник не спасе
своєї душі, 16 і сильний не знайде
своє серце в силах, нагим втече в
тому дні, – говорить Господь.

Глава 3
1 Послухайте це слово, яке сказав Господь проти вас, ізраїльський
доме, і проти всього племені, яке Я
вивів з єгипетської землі, кажучи: 2
Тільки Вас пізнав Я з усіх племен
на землі. Через це помщу на вас всі
ваші гріхи. 3 Чи підете два разом і
всюди не будете пізнані? 4 Або, чи
зареве лев зі свого лісу, немаючи
лову? Чи взагалі видасть свій голос
левеня зі свого логовиська, якщо
нічого не захопить? 5 Або, чи впаде
птах без ловця? Чи вскоче пастка,
якщо нічого не схопить? 6 *Або, чи
заголосить труба в місті і народ не
матиме страху? Або, чи буде зло в
місті, яке Господь не зробив? 7 Бо
не зробить Господь Бог діло, якщо
не виявить свого напоумлення до
своїх рабів-пророків. 8 Лев зареве –
і хто не матиме страху? Господь
Бог сказав – і хто не пророкуватиме? 9 Сповістіть країнам в асирійців і в країнах, що в єгипетській землі, і скажіть: Зберіться на самарійській горі і говоріть багато подиву
гідного посеред неї і по її силі. 10 І
вона не пізнала те, що буде попереду, – говорить Господь, – бо мають
неправедність і нещастя в їхніх поселеннях. 11 Через це так говорить
Господь Бог: Тире! Довкруги твоя
земля опустіє і забрана буде в тебе
твоя сила, і твої поселення будуть
розграбовані. 12 Так говорить Господь: Так як і пастир, коли витягне
з уст лева дві литки або частину вуха, так і вирвані будуть ізраїльські
сини, що живуть в Самарії посеред
племені, і в Дамаску ті, що говорять: Священики! 13 Послухайте і
засвідчіть домові Якова, – говорить
Господь Бог Вседержитель. 14 Тому що в дні, коли мститиму ізраїльські безбожності проти нього, і
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помщуся на ветилиних жертовниках.
І розбиті будуть голови жертовника, і
впадуть на землю. 15 І знищу, і розіб’ю храм з перегородками, і до літнього храму. І пропадуть слоневі доми, і знищені будуть також інші численні доми, – говорить Господь.

Глава 4

мой1. 19

1 Послухайте це слово, васанидські телички, ті, що в самарійській горі,
які кривдять бідних, і ті, що топчуть
бідних, що говорять своїм панам:
Дайте нам, щоб ми пили. 2 Клявся
Господь своїми святими: Бо ось приходять на вас дні. І заберуть вас зброєю і тих, що з вами, кинуть до конов,
які поганці розпалюють вогнем. 3 І
заберуть вас нагими, жінка і чоловік
– напроти себе самих. І відкинуті
будете до гори Армана, – говорить
Господь. 4 Ви ввійшли до Ветиля і
беззаконня чинили в Ґалґалі. І помножили, щоб бути безбожними. І
вранці, в три дні, принесли ваші жертви і ваші вибрані дари. 5 І ви назовні прочитали закон і покликали
визнавання. Сповістіть, бо це полюбили ізраїльські священики, – говорить Господь Бог. 6 Я ж дам вам очищення зубів в усіх ваших містах і
брак хлібів в усіх ваших місцях. І ви
не повернулися до мене, – говорить
Господь. 7 І Я затримав від вас дощ
три місяці перед жнивами. І дам дощ
на одне місто, а на інше не дам дощу.
Одна частина одержить дощ, і частина, на яку не дам дощ, висохне. 8 І
зберуться два і три міста до одного
міста, щоб пити воду, і не наситяться.
І ви не повернулися до Мене, – говорить Господь. 9 Побив Я вас спаленням і жовтухою, і ви помножили
бути безбожними. Так як ви помножили ваші огорожі, і гусениця пожерла ваші виноградники, і ваші фіґові дерева, і ваші оливкові дерева. І
також ви не повернулися до Мене, –
говорить Господь. 10 Я послав на вас
смерть по єгипетській дорозі. Я зброєю побив ваших хлопців, полоном
їхніх коней і вогнем вивів ваші полки
у своєму гніві. І також ви не повернулися до Мене, – говорить Господь.
11 *Я знищив вас, так як Бог розбив
Содому і Ґомору. І ви стали так як
головешка, витягнута з вогню. І також не ви повернулися до Мене, – говорить Господь. 12 Через це так зроблю тобі, Ізраїле, бо лише так зроблю
тобі. Приготуйся прикликати твого
Бога, Ізраїле. 13 Тому що Він скріплює грім і загороджує вітер, і я сповіщаю в людях за його законами. Він
той, хто робить ранок і туман і хто
виходить на висоти землі. Господь
Бог Вседержитель – його ім’я!
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съкрђшђ [и^ побїю]9 храмъ съ преклњты (и^)
до хра'ма лњтняго, и^ поги'бнђтъ до'мове костянїи, и^ потребяTся и^ дрђѕїи до'мове мно'ѕи,
гл~етъ г~ь”

Глvа, д~”
лы'шите сло'во с^е ю'ница васанитид#скы
ја%же въ горњ` самарїистњ, ја^же преѓ^бидђютъ ё^бо'гїя, и^ попира'ю^щая ни'щая. гл~ющая господемъ свои^мъ, подади'те нам# ја%ко да пїемъ” Клятся г~ь ст~ыми
свои^ми, ја%ко с^е дн~їе градђтъ на' вы и^ во'змђтъ в^ы въ ѓ^рђжїи, і^ и^же с ва'ми (въвръгђтъ в коно'бъ поDгнњща'е^мыи)1 ѓ'гньни расы'пателе. і^ и^змTђ в^ы на'гы [жена` и^ мђжъ]2 пря'мо
себњ сама`, и^ эTврьжетеся въ горђ` [а^рма'нA]3 гл~етъ
г~ь” Внидо'сте въ веџи'ль, и^ безако'нновасте [въ
гал#га'лњ, и^]4 ё^мно'жисте безъчествова'ти. и^
принесо'сте заё'тра тре'бы ва'ша въ тредн~ьны
(і^) и^збра'нная ва'ша. и^ почто'ша внњш'нїи зако'нъ, и^ призва'ша и^сповњда'нїе. съвњсти'те, ја^ко
с^е възлюби'ша (жръцы`)5 і^и^л~еви, гл~етъ г~ь б~ъ” (-)6
А$з (же) да'мъ ва'мъ (ѓ^чище'нїе)7 зђбомъ въ всњхъ
гра'дњх# вашихъ, и^ недоста'токъ хлњба въ
всњхъ мњстехъ ва'шихъ. и^ не ѓ^брати'стеся къ
мн^њ, гл~етъ г~ь. и^ а^зъ ё^ста'вихъ [дожDъ эT
ва'съ]8 прежDе треми мsцы жа'твы. и^ надождђ на
е^ді'нъ грDа, а^ на дрђгїи е^ді'нъ не надождђ. ча'сть
е^ді'на надожDится, и^ ча'сть на ню'же не надожDђ
[-]9 пос#хнеT. и^ съберђтся дв^а и^ три грады въ
граD е^ді'нъ пити во'дђ, и^ не насы'тяTся. и^ не
(-)10 ѓ^брати'стеся къ мн^њ, гл~етъ г~ь. поби'хъ в^ы
раждеже'нїемъ и^ златени'цею, [и^ ё^мно'жисте беще'ствовати ја%коже]11, ё^мно'жисте ѓ^гра'ды ва'ша
(и^) виногра'ды ва'ша. и^ смокви'нїе ваше и^ масличїе
ва'ше поја^до'ша гђсе'ница, и^ та'кожде не ѓ^брати'стеся къ мн^њ, гл~етъ г~ь” Посла'хъ на' вы
смр~ть на пђти` е^гљ=пет#стњ, (-)12 и^зби'хъ ѓ^рђжїемъ ю'ноша ваша плњномъ ко'ньство (и^хъ)13, і^
и^зведо'хъ ѓ^гнемъ плъки ваша въ гнњвњ (своеM)14
и^ та'кожде не ѓ^брати'стеся къ мн^њ гл~етъ
г~ь. разори'хъ в^ы *ја^коже разори` б~ъ содо'мђ и^ гоморђ, и^ бы'ста ја%ко главня` и^стръжена и^зъ ѓ^гня`.
и^ такожде не ѓ^брати'стеся къ мн^њ, гл~еT г~ь”
Сего ра'ди си'це сътворю т^и і^и^л~ю. ѓ^ба'че ја^ко си'це
сътворю т^и, ё^готовися призыва'ти б~а твое^го
і^и^л~ю. поне'же [-]15 ё^твержа'етъ гроM, и^ съграждаеT
вњтръ, и^ съвњстђа въ чл~цех# (по зако'ны)16 е^го,
сътворя'ай ё^треню и^ м#глђ`, и^ въсходя` на высо'кїя земля, г~ь б~ъ вседръжи'тель и'мя е^мђ”
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криM в~і
ўлоM ч~ѕ

і^е^реM л~
і^ѓ^иl в~
софоn а~

лы'шите слово (с^е гн~е)1, (-)2 а^зъ прїемлю
на' вы пла'чь. дом# і^ил~евъ паде'ся, и^ не
прило'житъ въста'ти. дв~ца і^ил~я съблазни'ся на земли` свое'и, нњсть и^збавля'ющаго ю&” Понеже с^е гл~етъ г~ь, и^з# гра'да и^з
негоже и^схожда'ше ты'сящи, ѓ^ста'нетъ [в
немъ]3 ст^о. і^ и^з негоже и^схожда'ше ст^о, ѓ^ста'нетъ [в немъ]4 і~ до'мђ і^ил~евђ” Понеже с^е
гл~етъ г~ь къ до'мђ і^и^л~евђ, възыщњте мене`
да поживете`. а^ не в#зыска'ите веџи'ля, и^ въ
галга'лђ не входи'те, и^ ё^ кла'деѕя кля'твы не
минђ'ите. ја%ко гал#гала плњня'ема плњни'тся,
и^ веџи'ль бђдетъ а^ки не бы'въ” възыщњте
г~а, да поживете`. ја%ко да не просвњтится ја%ко ѓ'гнь до'мъ і^ил~евъ, и^ поја%стъ и&, и^ не бђдетъ ё^гаша'ющаго домђ і^^и^л~я. г~ь творя'и
въ высотђ` сђдъ, и^ пра'вдђ на земли` положи`”
Творя'и вс^е и^ претворя'яй. и^ эTвраща'яй в# заё'трїа сњнь смр~тнђю, и^ дн~ь в но'щь эTмьнњва'я. *призыва'яй во'дђ морьскђю, и^ разлива'я ю&
на лице` земли`. г~ь б~ъ вседръжи'тель и'мя е^мђ.
разлђча'яй съкрђше'нїе на крњпость, и^ стра'стна (-)5 ё^тверди'ти” Възненави'дњша ё^ вра'тъ
наказа'ющаго, и^ сло'во препра'ведно ѓ^гнђси'ша” сего ради понеже пресђжда'ете [ё^бо'гаго]6, и^ м#здђ`
и^збо'рнђ прїясте эT [него]7. *домы` ё^краше'ны
съгради'сте, и^ не всели'теся в ни'хъ. виногра'ды въсхотњны насади'сте, и^ нњсть в^ы пи'ти
вина` эT нихъ” ЈА/ко ви'дњхъ мно'га беще'стїя
ва'ша, и^ крњпцы грњси ваши. попира'юще правDи'ваго прїемлюще премњны, и^ ё^бо'гїя ё^
вра'тъ ё^кланя'юще” сего ра'ди смысля'и в тои
го'дъ премлъчитъ, ја%ко гоD зо'лъ е^сть” *Възыщњте добра` а^ не зла` ја^ко да живете`, и^ бђдет# та'ко с ва'ми г~ь б~ъ вседръжи'тель. ја%коже
рњсте, възненави'дњхомъ зл^о и^ възлюби'хомъ
добро`. и^ ё^стави'те ё^ вра'тъ сђдъ, ја%ко да
поми'лђетъ г~ь б~ъ вседръжи'тель ѓ^ста'вшая
і^ѓ'сифовы” Сего ради с^е гл~еT г~ь б~ъ вседръжи'тель. на всњхъ стогна'хъ (бђдетъ) пла'чь, и^
на всњхъ пђтехъ речется, ёO лю'те, ёO люте.
призове'тся ра'таи на пла'чь, и^ на рыда'нїе
(вся`)8 вњдђщая пла'чь. и^ на всњхъ пђте'хъ
плачь, и'м#же проидђ` средњ тебе, рече г~ь” *ОуO
лю'те помышля'ющимъ дн~ь гн~ь. въскђ'ю (же)
вамъ сїи дн~ь гн~ь, (-)9 се бо е^сть тма` а^ не
свњтъ. ја^коже а^ще ё^бњжи'тъ чл~къ эT лица
львђ`, и^ преDста'нетъ е^мђ меч#ка. и^ въм#кне'тся
въ до'мъ [-]10 и^ в#вержетъ рђцњ свои` къ
стенњ`, и^ ё^хо'питъ и& ѕмїя. нњсть л^и (дн~ь
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Глава 5
1 Послухайте це господнє слово! Я
наводжу на вас плач, ізраїльський
доме! 2 Впав він і не додасть встати.
Дівчина Ізраїля впала на своїй землі.
Немає того, що її спасає. 3 Тому так
говорить Господь: З міста, з якого
виходили тисячі, залишаться в ньому
сто. І з якого виходили сто, залишаться в ньому 10, в ізраїльському
домі. 4 Тому що так говорить Господь до ізраїльського дому: Пошукайте Мене, щоб ви жили, 5 а не шукайте Ветиля, і не входіть до Ґалґали,
і не ходіть до Криниці клятви. Бо
Ґалґала полоненням буде полонена і
Ветиль буде, наче не був. 6 Шукайте
Господа – і житимете! Щоб ізраїльський дім не загорівся як вогонь і
не пожер його. І не буде того, хто
гасить ізраїльського дому. 7 Господь
– той, що творить суд до висоти і
поклав праведність на землі, 8 хто
творить все і міняє, і до ранку повертає тінь смерті, і день змінює в ніч.
*Він кличе морську воду і виливає її
на лице землі. Господь Бог Вседержитель – йому ім’я! 9 Він той, хто
піднімає розбиття на силу і клопіт,
щоб закріпити. 10 В брамах зненавиділи того, хто картає, і зогиділи преправедне слово. 11 Через це, що засуджуєте бідного, і вибрану винагороду ви одержали від Нього. *Ви
збудували прикрашені доми і не поселилися в них, ви насадили пожадані виноградники, і не вам пити вино з
них. 12 Бо Я пізнав ваші численні
безбожності і ваші сильні гріхи, коли
топчете праведного, берете заміну і
відкидаєте бідних у брамі. 13 Через
це, хто розумний, в тому часі мовчатиме, бо час поганий. 14 *Пошукайте
за добром, а не за злом, щоб ви жили.
І так буде з вами Господь Бог Вседержитель. Так як ви сказали: 15 Ми
зненавиділи зло і полюбили добро. І
поставте в брамах суд, щоб Господь
Бог Вседержитель помилував тих Йосифових, що залишилися. 16 Через це
так говорить Господь Бог Вседержитель: На всіх вулицях буде плач, і на
всіх дорогах скажеться: Ох горе! Ох
горе! Прикличеться рільника до плачу і до ридання всіх, що знають голосіння. 17 І на усіх дорогах, якими перейду посеред тебе, плач, – сказав
Господь. 18 *Ох горе тим, що думають про господній день! Навіщо ж
вам цей господній день? Адже він є
темрявою, а не світлом. 19 Так, як
тільки людина втече від лиця лева, і
стане перед нею медведиця, і втече
до хати, і поставить свої руки на
стіну – і його вкусить змія. 20 Чи не є
господній день темрява, а не світло, і
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чорнота, що не має свого світла? 21
*Я зненавидів і відкинув ваші празники, і не *нюхатиму ладану в зборах ваших. 22 Тому що коли мені
принесете ваші цілопалення і жертви, не прийму, і коли принесете за
спасіння вашого просвічення, не
погляну. 23 Відстав від мене звук
твоїх пісень, і не послухаю співу
твоїх сопілок. 24 І як вода покотиться суд і праведність, як потік
без проходу. 25 *Чи ви Мені принесли заколення і жертви – 40 літ у
пустині, доме ізраїльський? 26 І ви
підняли Молоховий храм і звізду
вашого бога Ремфана – образи, які
ви собі зробили. 27 І переселю вас
на другий бік Дамаску, – говорить
Господь Вседержитель.

Глава 6
лук. 6

єре. 15

1 *Горе тим, що зневажають Сіон, і тим, що надіються на самарійську гору. Вони зібрали владу країн
і ввійшли до себе, ізраїльський доме. 2 І перейдіть всі і погляньте в
Халану, і перейдіть звідти до Емата
Матирового, великого, і зійдіть
звідти до Ґета чужинців, найсильнішого з усіх царств. Хіба їхні околиці більші від ваших околиць, 3 що
ви приходите до поганого дня, що
наближаєтеся і торкаєтеся брехливих субот, 4 що спите на ліжках з
слонової кості і боїтеся на своїх
постелях, їсьте козенят з отар і телят з-посеред ґалатійських стад, 5
що плескаєте на голос сопілок, що
за постійне вважали і не за минуче?
6 Ви, що п’єте ціджене вино і намазуєтеся найкращим пахощами, і
нітрохи не потерпіли за розбиття
Йосифа. 7 Через це тепер полонені
будуть влади сильних і забереться
іржання коней з Ефраїма. 8 *Бо
Господь поклявся собою, кажучи:
Господь Бог сил. Тому що Я гиджуся всією гордістю Якова, Я зненавидів його поселення і знищу
місто з усіма, що в ньому живуть. 9
І буде, що якщо залишаться десять
мужів в одній хаті, помруть. І залишаться осталі – 10 і візьме їхня рідня, і намагатиметься винести їхні
кості з дому. І скаже тим, що над
домом: Чи ще є в тебе? І скаже:
Мовчи, щоб не вживати господнього імені. 11 Тому що ось Господь
заповідає і поб’є великий дім розбиттям і малий дім розваленням. 12
Чи коні гнатимуться по камінню? І
чи мовчатимуть з кобилами? Адже
ви повернули суд на гнів і плід праведності на гіркоту. 13 Ви, що не
радієте добрим словом, що говорите: Чи ми не своєю силою маємо
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гн~ь тма`)11 а^ не свњтъ, и^ м#гла` не и^мђщи
свњта свое^го” *Възненави'дњхъ (и^) эTврьго'хъ
пра'знDики ва'ша, и^ не *ѓ^боня'ю въ со'нмXњ ва'шихъ. зане` а^ще принесете м^и всесъж#же'нїа, и^
тре'бъ ва'шихъ не прїимђ`, и^ сп~сенаго просвњще'нїя ва'шего не призрю`. эTста'ви эT мене гласъ
пњснїи твои^хъ, и^ пњсни пища'лїи твои^хъ не
послђшаю” И$ пова'лится ја%ко (и^) вода` сђдъ, и^
пра'вда ја%коже (и^) водотечи бес прехо'да. *е^да`
заколе'нїя и^л^и тре'бы принесо'сте м^и [въ пђсты'ни]12 лњтъ м~, до'ме і^ил~въ И$ въздви'гнђсте хра'мъ
моло'ховъ, и^ звњздђ` бо'га вашего рем#фа'на, ѓ%бразы ја%же сътвори'сте себњ. и^ преселю` в^ы ѓ^б онъ
по'лъ дама'ска, гл~етъ г~ь (-)13 вседръжи'тель (-)14”

і^саїа а~
і^е^реM н~ѕ
малаX в~

дњаn з~

Глvа, ѕ~”
юте* хђля'щимъ сїѓ'на, и^ ё^пова'ющимъ
го'рою самарїискою. ѓ^бъи^ма'ша вла'сти
стран#ски, и^ внидо'ша себњ домъ і^ил~евъ.
(и^) минњте вс^и, и^ (внидњте)1 [в# халанђ`]2, и^ проидњте тђдђ въ [и^маџь]3 (маџи'ровђ)4
[вели'кђю]5, и^ снидњте [эTтђдђ]6 въ ге'џь и^ноплеме'нник#, крњпњ'ише эT всњхъ црsтвїи (-)7. а^ще бо'лши сђть предњли си'хъ [предњлъ ва'шихъ]8” [приходя'щихъ]9 въ дн~ь золъ, приближа'ющеся и^ прикаса'ющеи сђботахъ л#жи'хъ.
спя'щеи на ѓ'дрњхъ костяныхъ, и^ (боя'щеся)10
на посте'ляхъ свои^хъ. (-)11 ја^дђщеи ко'злища эT
паств# и^ телца эT среды ста'дъ (галатїискь)12.
пле'щђщеи проти'вђ гла'сђ пища'лїи, ја%ко стоя'ща мнњша и^ не ја%ко бњжа'ща. пїющеи цњжDеное
вино`, и^ старњ'ишими вонями ма'жђщеися, и^ не
страда'хђ ничесо'же въ сокрђше'нїе і^ѓ'сифово” Сего
раd нн~њ плњн#ницы бђдђтъ (вла'сти си'лнымъ)13,
и^ эTи^меTся р#за'нїе ко'ньско эT е^фрема” *ЈА/ко кля'ся г~ь собо'ю, [гл~я г~ь б~ъ си'лъ]14, и^мже гнђша'юся а^зъ всея ё^кори'зны (і^и^л~я)15, (-)16 се'ла е^го
възненави'дњх# и^ развер#гђ граD съ всњми живђщими в немъ” И$ бђдетъ а^ще ѓ^ста'нет# десять
мђжъ въ (е^ді'номъ домђ`)17, (-)18 ё^мрђтъ. и^
ѓ^ста'нђтъ ѓ^ста'точнїи, и^ во'змђтъ сво'и и^мъ,
и^ понђдятся и^знести ко'сти иX и^з домђ. и^ речетъ строя'щимъ домъ, а^ще е^ще е^сть ё^ тебе. (-)19 и^ речет#, млъчи, не въмњне'нїа ра'ди
и%мене гн~я” Понеy с^е г~ь заповњда'етъ, и^ побїетъ
храM вели'кїи столче'нїемъ, и^ хра'мъ малы'и рас#сњде'нїемъ” А$ще поженTђ въ ка'менїи кони, (и^) а^ще
ё^млъкнTђ въ жен#стњ по'лђ. ја%ко ѓ^брати'сте на
гнњвъ сђдъ, и^ пло'дъ пра'вды на го'ресть. веселђ'ющеися ни е^ді'нњм# же сло'воM (бл~гоM). гл~ющеи,
не крњпостїю л^и м^ы свое^ю и'мамы вла'сть. тMњ1400
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же с^е а^зъ въста'влю на' вы до'ме і^и^л~въ,
[гл~етъ г~ь б~ъ, вою'юща и^хъ]20 странђ` и^
стђжа'тъ вамъ ја%ко не вни'ти въ е^ма'џь и^
до водоте'чи захода”

Глvа, з~”
и'це показа м^и г~ь. и^ с^е приплоD прђжїи
и^ды'и заё%трьнїи, и^ с^е м#ши'ца и^мже
го'гъ цр~ь. и^ бђ'детъ а^ще скон#ча'етъ
ја^ды'и травђ зе'мнђю. и^ рњ'хъ, г~и г~и
млsтивъ бђ'ди. кт^о въста'виT і^а'кова, ја%ко ма'лъ
е^сть, раска'ися (ѓ^ семъ г~и)1. с^е да не бђ'деT,
гл~етъ г~ь” Си'це показа м^и г~ь. и^ с^е възва прю въ
ѓ^гни г~ь [б~ъ]2, и^ поја%сть безDнђ мно'гђ, и^ поја%сть
часть. и^ рњхъ, г~и г~и ё^ста'ви ё^бо. кт^о въста'витъ і^а'кова, ја%ко ма'лъ еs, раска'ися (ѓ^
семъ г~и)3. и^ с^е не бђ'детъ, гл~етъ г~ь” Си'це
показа м^и г~ь. и^ с^е (мђж'ъ) стоя` на гра'дњ
а^дама'н#тини, и^ в рђцњ е^го а^дамаs” и^ рече г~ь къ
мнњ, чт^о т^ы ви'диши а^мо'се. и^ рњхъ, а^дама'съ”
и^ рече г~ь къ мнњ, с^е а^зъ ё^чиню а^дама'са средњ людїи мои^хъ і^и^л~я, к#семђ не приложђ минђти е^го. и^ потребяTся тре'бища смњш#ная, и^
тре'бы і^и^л~евы ѓ^пђстњ'ютъ, и^ въста'нђтъ на
доM і^е^ровоа'мль съ ѓ^рђж'їемъ” И$ посла` а^масе'я жре'ць
веџи'левъ къ (цр~ю і^е^ровоа'мђ)4 і^и^л~евђ, гл~я. съвраты тво'риT на' тя а^мо'съ средњ до'мђ і^и^л~ева, не
възмо'жетъ земля` поDја%ти всXњ словесъ е^го. понеже с^е гл~етъ а^моs, ѓ^рђжїемъ скон#ча'ется і^е^ровоа'мъ, (и^) і^ил~ь (-)5 плњненъ эTведе'тся эT
земля` свое^я” И$ рече а^масе'а къ а^мо'сови, видя'и гряди (и^) эTи^ди т^ы на землю і^ё'динђ,
и^ та'мо живи, и^ та'мо да прорица'еши. а^ въ
веџи'ли посе'мъ не приложи` прорица'тися, ја%ко
ѓ^сщ~енїе цр~я е^сть, и^ до'мъ е^сть црsтва” И$ эTвњща а^мо'съ, и^ рече къ а^масе'ю, не бњ'хъ
пррoкъ а%зъ, н^и сн~ъ пррoчь е^смь, н^о пасты'ръ бњ'хъ
ја%годичїе древя'ное градя`. и^ поя м^я г~ь эT
ѓ^вець, и^ рече [-]6 къ мнњ`. и^ди`, и^ прорцы` на
люди моя і^и^л~я. и^ нн~њ слы'ши сло'во гн~е, ты
(же) гл~еши, не прорица'и на і^и^л~я, и^ не стђжа'и
до'мђ і^а'ковлю” сего ради с^е гл~етъ г~ь, жена`
твоя въ гра'дњ съблђ'дитъ, (-)7 сн~ове (же) твои
и^ дще'ри (-)8 ѓ^рђ'жїемъ падђтъ, и^ земля твоя
ё%жем# ся и^змњ'ритъ. и^ т^ы на земли нечsтњ
скон#ча'ешися, и^ і^ил~ь же плњне'нъ эTTведе'тся эT
земля` свое^я”

Глvа, и~

8,2
владу? 14 Тому ось Я підніму проти
вас, ізраїльський доме, – говорить Господь Бог, – країну, що воює проти них.
І пригноблять вас, щоб не ввійти вам
до Емата і до західного потоку.

Глава 7
1 Так показав мені Господь. І ось
ранній рій саранчі, що приходить, і ось
гусениця, яким є Ґоґ, цар. 2 І буде, коли
він закінчить пожирати траву землі, і я
сказав: Господи! Господи, будь милосердним! Хто підніме Якова? Бо малим
є. 3 Розкайся за це, Господи! Це хай не
буде, – говорить Господь. 4 Так показав мені Господь. І ось Господь Бог закликав суд у вогні, і він пожер велику
безодню і пожер частку. 5 І я сказав:
Господи! Господи! Отже, спини. Хто
підніме Якова? Бо нечисленним є. 6
Розкайся за це, Господи! І ось не буде,
– говорить Господь. 7 Так мені показав
Господь. І ось чоловік, що стоїть в адамантиновому місті, і в його руці адамант. 8 І сказав до мене Господь: Що
ти бачиш, Амосе? І я сказав: Адамант. І
сказав Господь до мене: Ось Я поставлю адамант посеред мого народу Ізраїля, більше не додам його минути. 9 І
знищені будуть жертовники сміху, і
спустошені будуть ізраїльські жертви, і
зі зброєю повстануть проти Єровоамового дому. 10 І вислав Амасія, священик Ветиля, до ізраїльського царя Єровоама, кажучи: Амос чинить заколоти
проти тебе посеред ізраїльського дому.
Земля не зможе стерпіти всі його слова, 11 тому що так говорить Амос:
Зброєю помре Єровоам, і Ізраїль полоненим відведений буде від своєї землі.
12 І сказав Амасія до Амоса: Видючий,
іди і відійди до юдиної землі. І там живи, і там пророкуватимеш. 13 А в Ветилі більше не додаси пророкувати, бо це
освячення царя і дім царства. 14 І відповів Амос, і сказав до Амасея: Я не
був пророком ані не є сином пророка,
але я був пастухом, що ягоди дерев
збирав. 15 І взяв мене Господь з овець,
і сказав до мене: Ходи і пророкуй проти мого народу Ізраїля. 16 І тепер послухай господнє слово. Ти ж говориш:
Не пророкуй проти Ізраїля і не докучай
домові Якова. 17 Через це так говорить
Господь: Твоя жінка в місті буде розпусницею, твої ж сини і дочки від зброї
впадуть, і твоя земля розміриться шнурком, і ти скінчишся в нечистій землі. І
Ізраїль буде відведений полоненим зі
своєї землі.

Глава 8

и'це показа м^и г~ь. и^ с^е съсDђ и^ме'лника.
и^ рече (г~ь), чт^о т^ы ви'диши а^мо'се. и^
рXњ, съсDђ и^ме'лника. и^ рече г~ь къ мнњ`,
приспњ конецъ на лю'ди моя і^и^л~я, не
1401

1 Так мені показав Господь – і ось
посуд ловця. 2 І сказав Господь: Що ти
бачиш, Амосе? І я сказав: Посуд ловця.
І сказав Господь до мене: Прийшов кінець на мій народ Ізраїля. Більше не
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додам його минути. 3 І закричать
крики храму в тому дні, – говорить
Господь. Численні ті, що впали. На
всяке місце накину мовчання. 4 Послухайте це ви, що зранку гнобите
бідного і насилуєте вбогого з землі,
5 що кажете: Коли мине місяць, щоб
я продав, і коли минуть суботи,
щоб ми відкрили наші маєтки, щоб
зробити міру малою і виликими зробити важки, і зробити неправедну
вагу, 6 щоб бідних придбати сріблом і бідного за убуву, і торгуватимемо всяким закупом? 7 Клянеться
Господь проти гордості Якова: Невже забудуться всі ваші діла на побіду? 8 І цими не буде збентежена
вся земля. І заплаче кожний, що
живе на ній. І наче повінь піде її
погибель, і зійде, наче єгипетська
ріка. 9 І буде в тому дні, – говорить
Господь, – сонце зайде в полудень і
потемніє в дні світла. 10 *І оберну
ваші празники на плач і всі ваші
пісні на ридання, і накладу на всякий хребет мішок і на всяку голову
лисину. І поставлю його як плач улюбленого, а тих, що з ним, як день
болю. 11 Ось приходять дні, – говорить Господь, – і пошлю голод на
землю. Не голод хліба ані спрагу
води, але голод слухання божого
слова. 12 І зрушаться води від моря
до моря і з півночі до сходу, оббігатимуть, шукаючи боже слово, і
не знайдуть. 13 В тому дні забракне
гарних дівчат і хлопці будуть в недостатку. 14 Ті, що клянуться самарійським очищенням і говорять:
Живе твій бог, Дане, і живе твій
бог, Верасавіє, і впадуть, і більше
не встануть.

Глава 9

пс. 138

єре. 44

1 Я побачив Господа, що стояв
при жертовнику, і сказав: Вдар очищення – і зрушаться переддвер’я.
І відрубай голови всім, і їхніх позосталих убий зброєю. І хто з них
втікає, не втече, і хто з них уцілів,
не спасеться. 2 *Якщо будуть поховані в землі, то і звідти їх витягне
моя рука. І якщо вилізуть на небо,
то і звідти їх скину. 3 І якщо сховаються на вершку Кармилу, то і
звідти досліджу і їх схоплю. І якщо
скриються від моїх очей у морських глибинах, то і там заповім змієві, і він їх вкусить. 4 І якщо підуть
полоненими перед лицем своїх ворогів, то і там Я заповім зброї, і вона їх вигубить. *І скріплю на них
свої очі на зло, а не на добро. 5 І
Господь Бог Вседержитель – той,
що доторкається землі і нею хитає.
І забажають всі, що живуть на зем-
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приложђ к#семђ минђти е^го. и^ възъпїю'тъ во'плеве хра'ма в то'и дн~ь, гл~етъ г~ь. мо'ѕи паDше
въ всемъ мњ'сте наве'ргђ молча'нїе” Слы'шите с^е
стђжа'ющеи и^з# ё%тра ё^бо'гомђ, и^ насильствђющеи [ни'щаго]1 съ земли`. гл~ющеи, коли мине'тъ мsць да продам#, и^ [коли преи^дђтъ]2 сђбо'ты, да эTвръземъ и^мњ'нїа (наша) ја%ко сътвори'ти мњ'рђ ма'лђ, и^ вели'чити мњ'ры, и^ сътвори'ти превњ'сня непра'вды, ја%ко притяжа'ти (ё^бо'гїя сре'бромъ)3, и^ ни'щаго в сапо'гъ мњ'сто, и^
эT всего кђпа възвитїи^мъ” Клене'тся г~ь на
презо'рство і^а"ковле, а^ще забђдTђся (вс^я дњ'ла ваша на ѓ^долњ'нїе)4. и^ ѓ^ сиX не възмяте'тся
(вс^я) земля`. и^ въспла'чется вся'къ живя'и на
не'и. и^ възы'идеT ја%ко пово'нь поги'бель [е^я`]5, и^
сни'детъ ја%ко рњка е^гљ=пет#ска” И$ бђдетъ в
то'и дн~ь гл~етъ г~ь, [-]6 за'идетъ слн~це полђдне,
и^ помер#кнеT [-]7 въ дн~ь свњтъ. *и^ превращђ
празDники ваша въ же'лю, и^ вс^я пњ'сни ваша въ
пла'чь. и^ възложђ на вся'къ хребеTT врњтище, и^
на вся'кђ главђ` плњш#. и^ положђ и& ја%ко же'лю
лю'бимаго, и^ сђщая с ни'мъ ја%ко дн~ь болњ'зньныи” Се^ дн~їе и^дђтъ гл~етъ г~ь, (-)8 послю`
глDа на' землю. не глDа хлњ'ба ни жа'жды воды`, н^о
глDа слы'шанїа сло'ва [бж~їа]9. и^ поколњ'блюTся во'ды
[эT мо'ря]10 до мо'ря, и^ эT сњвера до востокъ.
ѓ^бътекђтъ и%щђще сло'ва бж~їя, и^ не ѓ^бря'щTђ” Въ тои дн~ь ѓ^скђдњюT дв~ы до'брыя, и ю'ноша в недоста'токъ. кленђщеися ѓ^чище'нїемъ
самарїискомъ, и^ гл~ющеи, жи'въ бо'гъ твои
да'нъ, и^ жи'въ бо'гъ твои вер#савее. и^ падTђся и^
не въста'нђтъ пото'мъ”

товиg в~
а~ маX а~

Глvа, џ~”
идњхъ г~а стоа'ща ё^ тре'бника, и^ рече,
пораѕи ѓ^цыщенїе и^ поколњ'блются преDдверїя. и^ пресњцы въ гла'вы всњхъ, и^
ѓ^ста'вшая иX (ѓ^рђжїемъ)1 и^збїи. (и^)1 бњжа'щїи иX (не) ё%бњжиT, и^ не ё^цњлњ'етъ эT ниX
ё^цњлњвая'й. *а^ще погребTђся въ (земли)2, (т^о
и^) эTтђдђ рђка` моа` и^стрьгнеT я&. и^ а'ще възлњзTђ на' нб~о, (т^о и^) эTтђдђ свџргђ я&. [и^]3 а'ще ся съкрыюT на версњ карми'лђ, (т^о и^) эTтђдђ възы'щђ и^ пои^мђ я&. и^ а'ще ся ё^тая'тъ
эT ѓ'чїю мое'ю въ глђби'наX мор#скиX, (т^о и^) тђ`
повелю ѕмїеви и^ поли'жет# я&. и^ а'ще по'идђтъ
плњнени преD лицеM вра'гъ своиX, (т^о и^) тђ` повелю
ѓ^рђжїю і^ и^збїеT и^хъ. *и^ ё^твержђ ѓ%чи свои` на
ня на' зло а^ не на добро`” И$ г~ь б~ъ вседръжи'тель
прикасаа'йся земли`, и^ колњбля ею`. и^ въжделњюT
вс^и живђщїи на земли`. и^ в#зыидеT ја%ко рњка`
1402
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скон#ча'нїе ея`, и^ снидеT ја^ко рњка` е^гљ=пеTска” Сътворяа'й на' нб~о въсхоD е^го, и^ ѓ^бњща'нїе е^го на
земли` ё^твержа'я. *призывая'й во'дђ мор#скђю,
и^ пролива'я ю& на лице земли`. г~ь б~ъ вс^едръжи'тель и^мя е^мђ” Не ја%коже сн~ве мђр#стїи
бђдете в^ы мнњ сн~ове і^и^л~ви, гл~етъ г~ь. не
і^и^л~я л^и (ё^бо) и^зведохъ иZ земля е^гљ=пеTски, і^ и^ноплеме'нникї і^с кападокїа, и^ сљ=р#ры эT во'џра. с^е
ѓ%чи г~а б~а на црsтво грњшное, и^ эTве'ргђ е& с#
лица земли`. ѓ^баче (бы'хоM не)4 эTв'ергђ до'мђ
[і^и^л~ева]5, гл~етъ г~ь. поне'же с^е аZ заповњ'де и^
развњю [доM і^и^л~евъ во вс^я страны`]6 ја%коже
вњеTся на то'цњ, и^ не падеT сътренїе на зеMли`.
ѓ^рђжїеM скон#чаюTся вс^и грњшнїи лю'дїи моиX
гл~щеи не приближиTся н^и прїидеT на наs ѕл^о” *В
тои дн~ь въставлю` храM дв~двъ паDшїися, и^
воZграждђ паDшаяся е^го, и^ раскопа'ное е^го въставлю и^ въз#граждђ (-)7, ја%коже и^ дн~е вњка.
ја%ко да в#зы'щTђ мене ѓ^ста'вшїи чл~цы, и^ вс^я
страны` в ниX же призвася и^мя мое` в них#
гл~тъ г~ь творя'и с^е вс^е” Се дн~їе прихо'дяT,
гл~етъ г~ь, и^ пости'гнеT (ва'ше) и^манїе виногра'да, и^ съзрњеT гро'здїе въ жа'твђ. *и^ прока'плюT го'ры наслажDе'нїе, и^ вс^и хо'лми ѓ^^брастTђ.
и^ възвращђ плњн#ники людїи моиX і^и^л~я, и^
воZградяT гра'ды разоре'ныя, и^ ё^селяTся и^
насадяT виногра'ды, і^ и^спїюT вино иX. и^ сътворяT
ѓ^гра'ды, и^ поја^дяT плоды и^хъ. и^ насажDђ я& въ
земли иX, и^ не и^стор#гнђтся ксемђ` эT земля` иX
ю^же дахъ и^мъ, гл~етъ г~ь [-]8 вседръжи'тель”

лі. І прийде, наче ріка її викінчення, і
зійде, як єгипетська ріка. 6 Він – той,
хто чинить на небі його вихід і його
обіцянку основує на землі, *що прикликує морську воду і виливає її на
лице землі. Господь Бог Вседержитель – Йому ім’я. 7 Ви Мені, ізраїльські сини, не є як муринські сини, –
говорить Господь. Чи, отже, не вивів
Я Ізраїля з єгипетської землі, і чужинців з Каппадокії, і сирійців з Вотра? 8
Ось очі Господа Бога на грішне царство! І відкину його від лиця землі. Однак, по правді, не відкину дім Якова,
– говорить Господь. 9 Тому що ось Я
заповідаю і розвію ізраїльський дім в
усі країни, так як віється на тоці. І
розбиття не впаде на землю. 10 Зброєю будуть вигублені всі грішні мого
народу, що говорять: Не наблизиться
ані не надійде на нас зло. 11 *В тому
дні підніму храм Давида, що впав, і
відбудую те його, що впало, і його
розбите підніму, і відбудую так, як і
дні віку. 12 Щоб Мене шукали позосталі з людей і всі країни, в яких же
прикликано, в них, моє ім’я, – говорить Господь, що чинить це все. 13
Ось приходять дні, – говорить Господь, – і молотьба захопить ваше збирання виногаду; і виноград дозріє в
жнива, *і гори капатимуть солодість,
і всі вершки заростуть. 14 І поверну
полонених мого народу Ізраїля, і збудують знищені міста, і поселяться, і
насадять виноградники, і питимуть їхнє вино, і зроблять огорожі, і їстимуть їхні плоди. 15 І насаджу їх у
їхній землі, і більше не будуть витягнуті з їхньої землі, яку Я їм дав, – говорить Господь Вседержитель.

Конецъ пррoкђ а^мо'сђ.
и%мать в себњ` гла'въ, џ~”

Кінець Книги Пророка Амоса.
Має в собі 9 глав.

вищ. 5

дія. 15

йоі. 3

АВДІЯ-ПРОРОК
ГЛАВА 1
і^е^реM м~џ

идњнїе1 а^вдїино. с^е гл~етъ г~ь б~ъ и^дђмеи`. *слђхъ слы'шахъ эT г~а (-)2 и^звњстова'нїе въ страны` посла`. въстанњте,
да въста'немъ на' ня ратїю” се ма'ла
да'хъ т^я странамъ, безъ чести т^ы е^си ѕњло. презоръ срDца твое^го въздви'же т^я живђщаго въ пеще'рахъ ка'менахъ. възвыша'яй храмъ
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1 Авдіїве видіння. Так говорить
Господь Бог Ідумеї: *Почув Я чутку
від Господа. Він послав вість у народи: Встаньте! Встаньмо проти них на
війну! 2 Ось малим дав Я тебе країнам, ти є дуже без честі. 3 Гордість
твого серця підняла тебе, що живеш в
кам’яних печерах, що вгору піднімаєш твоє помешкання, що говориш

єре. 49

1,3 Пророк Авдія

єре. 49

іс. 29
кор1. 1

мой1. 27

у своєму серці: Хто мене скине на
землю? 4 *Якщо піднімешся вгору як
орел і зробиш собі гніздо поміж звіздами, і звідти тебе скину, – говорить
Господь. 5 Якщо були б ввійшли до
тебе злодії або розбійники вночі, куди кинутий був би ти? Чи не вкрали б
собі досита? Або, якщо б збирачі винограду влізли до тебе, то чи не залишили б залишки? 6 Як зроблено
обшук в Ісава і залишилося його сховане? 7 До границь випустили тебе,
всі мужі твого завіту тобі протиставилися. Тебе здолали твої мирні мужі. Ті, що з тобою їли, поставили обману під тобою, немає розуму в 8
ньому. *В тому дні, – говорить Господь, – вигублю мудрих з Ідумеї і
розум з Ісавової гори. 9 І злякаються
твої вояки, що з Темана: щоб забрано
людину з Ісавової гори 10 через різанину і безбожність, що проти твого
брата Якова. *Викажи встид, і будеш
відкинутим навіки. Від того дня, коли протиставився проти, в дні, коли
чужинці полонили його силу і чужинці ввійшли до його брам і кинули
жереби на Єрусалим. І ти 11 був як
один з них. 12 Не треба було тобі дивитися на день твого брата в дні чужинців, і не треба було тобі радіти
над юдиними синами в дні їхньої погибелі, і не треба було тобі говорити
гордої мови в дні їхньої скорботи. 13
І не треба було тобі входити в брами
мого народу в дні їхнього болю, і не
треба було тобі пізніше поглянути на
їхній збір в дні їхнього знищення, і
не треба було тобі пристати до їхньої
сили в дні їхньої погибелі. 14 Не треба було тобі стати, ти під час їхньої
втечі, щоб вигубити з них тих, що
спасаються, і не треба було тобі спиняти їхніх втікачів в дні їхньої скорботи. 15 Тому-то наближається господній день на всі народи. Так як ти
зробив, так тобі буде. Твоя віддача
віддасться на твою голову. 16 Тому
що так, як ти пив на моїй горі святій,
всі народи питимуть вино. Питимуть
і зійдуть і, по правді, будуть так, як
ті, що їх немає. 17 В горі ж Сіон буде
спаситель, і вона буде святою. І дім
Якова успадкує тих, що їх успадкували. 18 І дім Якова буде вогнем, і
дім Йосифа – полум"ям. А Ісавів дім
як тростина згорить в них. 17 І їх
пожеруть, і не буде того, хто спасає
Ісавів дім, тому що Господь сказав.
19 І ті, що в Агеві, успадкують Ісавову гору, і ті, що в долині, то чужинці,
і успадкують Ефрімову гору і самарійську рівнину, а Веніямин – ґалаадитську. 20 Переселення – це початок. Синів ізраїльських – хананейська
земля до Сарепти. Переселення ж Єрусалимове – до Євфрату. І в полон
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сво'и, гл~яи въ срDцы свое^мъ, кт^о м^я съве'ржетъ на' землю. *а^ще възнесешися ја%ко (и^)
ѓ^релъ, и^
[-]3 (сътвори'ши с^и гнњздо средњ
ѕвњздъ)4, (и^) эTтђдђ све'ргђ т^я гл~етъ г~ь.
а^ще та'тїе бы'ша вълњзли к тебњ` и^л^и
разбо'иницы но'щїю, ка'мо б^ы эTве'рженъ. не
бы'ша л^и ё^кра'ли до сы'тостнаh себњ`. (и^л^и)5
а^ще бы'ша е%млющеи винограD вълњ'зли к# тебњ,
т^о не бы'ша л^и ѓ^ста'вили па'родокъ. ка'ко ѓ^бъи^скася и^са'въ, и^ ѓ^ста'ша [съкровен#ная е^го]6.
до предњлъ и^спђсти'ша т^я вс^и мђжи завњта твое^го съпроти'виша ти ся. премого'ша
т^^я мђжи мир#ницы твои`. [ја^дђщеи с тобо'ю]7
положи'ша ле'сть поD тобою, нњсть смы'сла в
не'мъ” *Въ то'и дн~ь гл~етъ г~ь, погђблю` премђдрыя эT и^дђме'а, и^ смы'слъ эT горы` и^са'вовы. и^ ё^боя'тся вои^ни твои` и^же эT џема'нъ,
ја%ко да эTи^меTся чл~къ эT горы` и^савовы, сњченїя ра'ди и^ бесчестїя е^же на бра'та свое^го і^а'кова. *(ја%ви)8 стыдњнїе, и^ эTвръжешися въ
вњкъ. эT него'же дн~е съпротивися эT _съпроти'вныхъ въ дн~ь плњня'ющихъ и^ноплемен#никъ си'лђ е^го. и^ стран#ницы в#нидо'ша въ вра'та е^го, і^ ѓ^ і^ерлsимњ въз#вергоша жребїя. и^ т^ы
бња'ше ја%ко е^ді'нъ эT нихъ. (-)9 не бђ'ди ви'дњлъ дн~е по бр'атњ свое^мъ въ дн~ь щюжDихъ.
и^ не бђ'дися ра'довалъ по сн~охъ і^ё'динXњ въ
дн~ь погибели и^хъ. и^ не бђди воз#гл~алъ велики
рњчи въ дн~ь ско'рби [и^хъ]10” и^ не въходи въ
вра'та [лю'дїи мои^хъ]11 въ дн~ь бо'лњзни и^хъ. и^
не ви'ждь (послњди`)12 на со'нмъ и^хъ въ дн~ь
потребле'нїя и^х#. и^ не прилага'и на си'лђ и^хъ
въ дн~ь поги'бели и^хъ” не престаи на и^збњгъ
и^хъ потребити и^збыва'ющая эT нихъ. и^ не
преста'и бњжа'щая и^хъ въ дн~ь скор#би [и^хъ]13.
и%мже приближа'ется дн~ь гн~ь на вс^я ја%зы'ки.
ја%коже сътвори`, си'це бђдетъ т^и. въздаа'нїе
твое` възда'сться на главђ` твою`. поне'же ја%коже е^си пи'лъ ё^ горы` [моея` ст~ыа]14, и^спїютъ
вс^я страны` вино`, и^спїюT и^ възы'идђтъ и^ бђдђтъ (по и^стиннњ) ја^ко не бы'вшеи. въ го'рњ
же сїѓ'нњ бђдетъ (сп~съ)15, и^ бђдетъ ст~а” и^
преи^мђтъ до'мъ і^а'ковль прее^мъшая и^хъ. и^
бђдетъ до'мъ і^а'ковль ѓ%гнь, [и^]16 до'мъ і^ѓ'сифовъ пла'мы, а^ до'мъ и^са'вовъ ја%ко тростїе.
(-)17 и^згорятъ в ниX и^ поја^дя'тъ я&. и^ не бђдеT и^збавляа'й до'мђ и^савова, ја%ко г~ь гл~а. и^
прїимђтъ и^же въ [а^гевњ]18 горђ и^са'вовђ, і^
и^же в (раздолїи)19 (т^о) и^ноплемен#ники. и^ прїимђтъ го'рђ е^фрњмовђ, и^ поля'нђ самарїискђ,
(а^)20 венїамиn (-)21 галаа^дит#скђ. (-)22 преселенїю
[с^е нача'токъ]23 сн~овъ і^и^л~евъ земля ханане'иска
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до сареп#џы. (-)24 преселенїе (же) і^ерsли'мле до [е^фра'та]25. и^ пленя'тъ гра'ды нагев#вовы. и^ възы'идђтъ [сп~са'емїи]26 эT горы` сїѓ'ня м#сти'ти
горы и^савовы. и^ бђдеT (црsтво гв~и)27”

візьмуть Наґевові міста. 21 І підуть
ті, що спасаються з сіонської гори,
щоб помстити Ісавовим горам. І
буде царство Господеві.

Конецъ пррoкђ а^вдїю.
и'мать в себњ` гла'вђ, а~”

Кінець Книги Пророка Авдія.
Має в собі 1 главу.

ЙОНА-ПРОРОК
ГЛАВА 1
бы'сть1 сло'во гн~е къ і^ѓ'нњ а^маџїинђ,
гл~я, въста'ни і^ и^ди въ ниневїю граD вели'кїи, и^ проповњжDь в неM, ја%ко възы'де
во'пль ѕло'бы е^го къ мн^њ” И$ въста'въ і^ѓ'на ја%коy бњжа'ти въ џарси'съ эT лица` гн~я. и^
сни'де въ і^ѓ^пїю, и^ ѓ^брњте кора'бль и^дђщь въ
џарси'съ. и^ да'сть наи'мъ свои, и^ вниде во'нь
плы'ти с ни'ми въ џарси'съ эT лица` гн~я. и^ (въста'ви г~ь)2 вњтръ [вели'къ]3 въ мо'ри. и^ бы'сть
бђря вели'ка въ мо'ри, (-)4 кора'бль (же) страда'ше
ја^ко съкрђши'тися. и^ ё^боя'шася кора'бльницы,
и^ въпїя'хђ къждо къ б~ђ свое^мђ. і^ и^зметанїе
сътвори'ша сосђдомъ и^же в# корабли` въ мо'ре,
ја^ко ѓ^блег#читися эT ниX. і^ѓ'на же сни'де в# пожDь
кораблю`, и^ спа'ше [т^ђ]5 и^ храпя'ше. и^ прїиде к
немђ корьмникъ, и^ рече е^мђ, чт^о т^ы хра'плеши.
въста'ни моли` б~а свое^го, ја%ко да сп~сетъ [н^ы
б~ъ]6, да (-)7 не поги'бнемъ” И$ рече ко'ждо къ подрђгђ свое^мђ, грядњте да възве'ржемъ жре'бїя,
да разђмњ'емъ (чесо)8 ради е^сть зло'ба с^и на наs.
и^ мета'шA жре'бїя, и^ спаде` жре'бїи на і^ѓ'нђ. и^
рњша к немђ, и^звњсти` на'мъ кого` ради [с^е зл^о]9
намъ, что' ли т^и еs дњло. и^ эTкђдђ гряде'ши,
и^ камо и^де'ши, и^ эT коея страны` и^ кои^хъ людїи т^ы е^си. и^ рече к нимъ, рабъ гн~ь а^зъ е^смь,
и^ г~а б~а (-)10 а^зъ молю` и^же сътвори` мо'ре и^ сђшђ” И$ ё^боя'шася мђжїе бо'язнїю вели'кою, и^
рњша к немђ, что` с^е е^си сътвори'лъ. зане` разђмњша мђжи ја%ко эT лица` гн~я бњжа`, ја%коже
б^њ и^звњсти'лъ и^мъ. и^ рњша к немђ, чт^о т^и
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1 І було господнє слово до Йони
Аматіївого, кажучи: 2 Встань і піди
до Ниневії – великого міста. І проповідуй в ньому, що піднявся крик
його зла до Мене. 3 І встав Йона,
щоб втекти до Тарсиса від лиця Господа, і зійшов до Йоппії, і знайшов
корабель, що ішов до Тарсиса. І дав
свій наєм і ввійшов до нього, щоб
пливти з ними до Тарсиса від господнього лиця. 4 І Господь підняв
великий вітер в морі, і була велика
буря в морі, корабель же був у небезпеці розбитися. 5 І злякалися моряки, і закричали, кожний до свого
Бога. І викинули в море посуд, що
в кораблі, щоб облешитися від нього. Йона ж зійшов в середину корабля і там спав і хропів. 6 І прийшов до нього керманич, і сказав йому: Чому ти хропиш? Встань. Благай свого Бога, щоб Бог нас спас,
щоб ми не загинули. 7 І сказав кожний до свого друга: Ходіть, кинемо
жереби і пізнаємо задля кого це зло
є на нас. І кидали жереби, і випав
жереб на Йону. 8 І сказали до нього: Сповісти нам задля чого це зло
на нас, яке ж твоє діло? І звідки ідеш, і куди йдеш, і з якої країни, і з
якого народу ти є? 9 І він сказав до
них: Я є раб Господа. І я почитаю
Господа Бога, який створив море і
сушу. 10 І злякалися мужі великим
страхом, і сказали до нього: Що це
ти зробив? Тому що мужі зрозуміли, що він втік від господнього лиця, бо він їм сповістив. 11 І сказали
до нього: Що тобі зробимо – і море

1,11 Пророк Йона
від нас втихомириться? Бо море піднімалося і буря ще більше зростала.
12 І сказав Йона до них: Візьміть мене і киньте в море – і море вам вщухне. Тому що я пізнав, що через мене є
ця велика буря проти вас. 13 І намагалися мужі повернутися до землі
– і не могли, бо море піднімалося і
зростало ще більше проти них. 14 І
вони закричали до Господа і сказали:
Зовсім ні, Господи. Хай не згинемо
задля душі цього чоловіка. Зовсім не
на нас праведна кров, бо Ти, Господи, зробив так, як Ти побажав. 15 І
взяли Йону, і викинули його в море. І
стишилося море від свого хвилювання. 16 І мужі злякалися Господа великим страхом, і принесли Господеві
жертви, і помолилися молитвою.

Глава 2
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сътво'римъ, да ё^ста'нетъ мо'ре эT насъ. ја%ко
море въсхожда'ше и^ въставля'ше па'че бђря” И$
рече і^ѓ'на к ни'мъ, възмњте м^я и^ въврь'зите
въ мо'ре, и^ ё^ста'нетъ мо'ре эT васъ. понеже
позна'хъ а^зъ ја%ко мене` ради бђря (сїя ве'лїя)11 на' вы еs” И$ нђжда'хђся мђжи възвратити къ земли`, и^ не можа'хђ. ја%ко мо'ре въсхожда'ше и^ въстаа'ше па'че на' ня. и^ възъпи'ша
къ гв~и, и^ рњша, ника'коже г~и да не поги'бнемъ дш~а ра'ди чл~ка сего, [ника'коже]2 до на'съ
кро'вь правди'ва, зане` т^ы г~и ја%коже въсхотњ
сътвори`” И$ взя'ша і^ѓ'нђ и^ въврь'гоша и& в мо'ре.
и^ ё^ста` море эT влъне'нїя свое^го. и^ ё^боя'шася мђжи бо'яZнїю вели'кою г~а, и^ положи'ша
тре'бы гв~и и^ моли'шася мл~твою”

Глvа, в~”
1

1 Господь наказав великому китові
проковтнути Йону. *І Йона був в животі кита три дні і три ночі. 2 І помолився Йона до свого Господа Бога
в животі кита, 3 і сказав: *Я закричав
в моїй печалі до мого Господа Бога, і
Він мене вислухав. Мій крик з живота аду. Ти почув мій голос. 4 Ти мене
відкинув в глибину морського серця,
і мене обійшли ріки. Всі твої висоти і
твої хвилі пройшлися по мені. 5 І я
сказав: Я відкинутий від твоїх очей.
Чи, отже, додам поглянути на твою
святу церкву? 6 *Пролилася проти
мене вода до моєї душі, мене оточила
остання безодня, моя голова поникла
в гірських прірвах. 7 Я зійшов до
землі, в якій засуви – вічні засуви. І
хай до тебе вийде з зітління моє життя, мій Господи Боже. 8 Коли закінчувалася в мені моя душа, я згадав
Господа. І хай прийде до тебе моя
молитва, до твоєї святої церкви. 9
Хто береже марне і брехливе, покинув своє милосердя. 10 Я ж з голосом
похвали і визнавання жертвуватиму
Тобі. Те, що я обіцяв, віддам Тобі –
Господеві на моє спасіння. 11 І
Господь наказав китові, і викинув
Йону на сушу.

(овелњ`) г~ь ки'тђ вели'комђ пожрњти і^ѓ'нђ. *и^ бњ` і^ѓ'на въ чре'вњ ки'товњ три
дн~и и^ три но'щи” И$ моли'ся і^ѓ'на къ
г~ђ б~ђ свое^мђ въ чре'вњ ки'товњ, и^ рече”
*Възъпи'хъ въ печа'ли мое'и къ г~ђ б~ђ мое^мђ,
и^ ё^слы'ша м^я. и^с чре'ва а^дова во'пль мои, ё^слы'ша глsа мои. эTвръже м^я въ глђбинђ` срDца
мор#скаго, и рњки [ѓ^быдо'ша м^я]2. вс^я высоты
твоа и^ влъны` твоя по мн^њ преи^до'ша” и^ а^зъ
рњхъ, эTри'нђхся эT ѓчїю твое'ю. приложђ ли
ё^бо при'зрњти м^и къ цр~кви ст~еи твое'и. *възлїася на' мя вода` до дш~а [мое^я]3, бе'здна
ѓ^бы'де мя послњдняя. понретъ глава` моя
въ про'пасти го'рьскїя. снидо'хъ въ зе'млю е'йже
верея` (-)4 (и^) закле'пи вњчнїи. и^ да и^зы'детъ
и^зъ и^стлњ'нїя живо'т# мои (к тебњ) г~и б~е
мои. е^гда` скончева'шеся эT мене дш~а моя, г~а
помянђхъ. и^ да прїидетъ к тебњ` моли'тва
моя, къ цр~кви ст~еи твое'й” храня'щеи сђе^тная и^ лжђ`, млsть свою ѓ^ста'виша. а^зъ же съ
гла'сомъ хвале'нїя і^ и^сповњданїя пожрђ` тебњ.
е^ли'ко ѓ^бњща'хъ възда'мъ тебњ, на сп~сенїе мое
гв~и” И$ повелњ` г~ь кі'тови і^ и^зве'рже і^ѓ'нђ на сђхо”

Глава 3

Глvа, г~”

1 І вдруге було господнє слово до
Йони, кажучи: 2 Встань і піди до Ніневії, великого міста, і проповідуй в
ньому за попередньою проповіддю,
яку я тобі сказав. 3 І встав Йона, і пішов до Ниневії, так як сказав Господь. Ніневія ж була великим містом
Богові, яких трьох днів дороги. 4 І
почав Йона входити до міста, як хода
одного дня, і проповідував, і сказав:
Ще три дні – і Ніневія буде перекинута. 5 *І повірили Богові ниневійсь-

бы'сть сло'во гн~е къ і^ѓ'нњ второ'е, гл~я,
въста'ни [і^]1 и^ди` в# ниневїю граD вели'кїи
и^ проповњждь в немъ по проповњда'нїю
прь'вомђ е^же а^зъ рњхъ к тебњ” И$ въста` і^ѓ'на и^ вниде въ нинев#вїю ја%коже гл~а г~ь”
Нинев#вїи же бња'ше гра'дъ вели'къ б~ђ ја%коже
(трїи дн~ъ пђть)2. и^ нача` і^ѓ'на въходи'ти въ
градъ ја%ко хожде'нїе дн~и е^ді'наго. и^ проповњда`
и^ рече, е^ще три дн~їе, и^ нинев#вїи расы'плется”
*И$ вњ'роваша мђжїе нинев#виTстїи бв~и. и^ запо1406

маg в~і
и^ ѕ~і
лkђ а~і
а~ криg е~і
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вњда'ша а^лка'нїе, и^ ѓ^блеко'шася въ врњтища [эT
малыX (и^)3 до вели'кихъ]4” И$ до'иде сло'во до цр~я
нинев#ви'т#ска. и^ въста съ стола` свое^го, и^ све'рже
ри'зы своя с# себе, и^ ѓ^блече'ся въ врњтище и^ сњде
на земли`. и^ заповњдася и^ рече (эT цр~я в# нинев#вїи)5
и^ эT (дрђговъ)6 е^го, гл~юще” чл~цы, и^ ско'т#, говяда,
и^ ѓ^вца да не вкђсятъ ничесо'же” ни да пасTђся ни
воды` да пїютъ. и^ ѓ^блекошася въ врњтища чл~цы же и^ ско'ти, и^ възъпи'ша къ б~ђ продлъжа'юще. и^ ѓ^брати'ся кожDо эT пђти` злобы (своея) и^
эT непра'вды ја^же в рђкђ е^го, гл~ще. *кт^о вњсть
раска'ет ли ся, [и^л^и ё^молится]7 б~ъ, и^ эTврати'тъ гнњвъ ја%рости своея, да не поги'бнемъ” И$
ви'дњ б~ъ дњлеса` и^хъ, ја%ко ѓ^брати'шася эT пђтїи свои^хъ злы'хъ” и^ раска'яся б~ъ ѓ^ злобњ ю'же
гл~а сътори'ти и^мъ и^ не сътвори`”

кі мужі, і заповіли піст, і зодягнулися
в мішковину від малих і до великих. 6
І прийшло слово до ниневійського царя. І він встав зі свого престолу, і з себе скинув свою одіж, і зодягнувся в
мішковину, і сів на землі. 7 І заповіджено було, і сказали від царя і від його друзів в Ніневії, кажучи: Люди і
скотина, воли і вівці хай не їдять нічого і хай не пасуться ані не п’ють воду! 8 І в мішковину зодягнулися люди
ж і скотина і ревно закричали до Бога.
І кожний відвернувся від дороги своєї
злоби і від неправедності, що в його
руках, кажучи: 9 *Хто знає, може Бог
розкається або дасть себе ублагати і
відверне гнів своєї люті. І не загинемо. 10 І побачив Бог їхні діла, що вони
відвернулися від своїх поганих доріг, і
розкаявся Бог за зло, яке сказав їм
зробити. І не зробив.

Глvа, д~”

Глава 4

съжали с^и і^ѓ'на жа'лобою вели'кою, и^ смяте'ся. и^ моли'ся къ гв~и, и^ рече. ЭO г~и, не се'
ли ё^бо словеса` моя бњша е^ще сђщђ м^и на
земли` мое'и. сего ради вариX бњжати въ
џарсиs, *зане` разђмXњ ја%ко (млsтив# ты)1 е^си и^
щедръ, [и^]2 тер#пеливъ, и^ многомлsтив#, и^
раска'яися ѓ^ зло'баX [чл~ческахъ]3. и^ н~нњ влDко г~и
възми` дш~ђ мою эT мене`, ја%ко ё'не м^и ё^мрњти
негли` жи'ти” И$ рече г~ь къ і^ѓ'нњ, (почт^о)4 ѕњло (ё^бо)
раз#жали с^и. і^ и^зы'де і^ѓ'на и^з гра'да, и^ сњде пря'мо
гра'дђ. и^ сътвори` себњ (-)5 кђщђ и^ сњдя'ше поD нею
в сњни дон#деже ви'дитъ чт^о бђдетъ гра'дђ. и^
повелњ г~ь б~ъ ты'квњ, и^ възни'че наD главо'ю і^ѓ'нњ,
да бђдетъ сњнь наD главо'ю е^мђ ѓ^сњни'ти и& эT
зазлњ'нїи е^го. и^ ѓ^бра'довася і^ѓ'на ѓ^ ты'квњ
ра'достїю вели'кою. и^ повелњ` б~ъ чрь'ви ё'тренемђ
наё'трїя, и^ поDяде` ты'квђ и^ ё^с#ше” И$ бы'сть е^гда
възы'иде слн~це, (-)6 повелњ` б~ъ вњтрђ зно'инђ
жегђщђ. и^ прирази` слн~це на главђ` і^ѓ'нинђ, и^
эTнемога'шеся. и^ эTчаява'шеся дш~а свое'я, и^ рече,
ё'не м^и ё^мрњти негли жи'ти. и^ рече [г~ь]7 б~ъ къ
і^ѓ'нњ, ѕњло л^и с^и жали'ши по ты'квњ. и^ рече (і^ѓ'на),
ѕњло с^и жалю` (и^) до смр~ти. и^ рече г~ь, ты` [ё^бо]8
поскорбњ` по ты'квњ ѓ^ не'иже нњ'си ся трђди'лъ []9, ни въскорми'лъ ея`. (-)10 [быs ѓ^бнощъ]11, и^
(поги'бе ѓ^бнощъ)12. а^ аZ л^и не пощажDю нинев#вїя
гра'да вели'каh, в немже живђтъ мно'жае
двоюна'десяте те'мъ чл~кь, и^же не позна'ша
десницA своея ни шђи'ца иX, и^ ско'ти (и^хъ) мно'ѕи”
Коне'цъ пророкђ, і^ѓ'нњ”
и'мать в себњ`, глvа, д~”

1 І засмутився Йона великим смутком, і жахнувся. 2 І помолився він до
Господа, і сказав: Господи! Чи, отже,
це не були мої слова, ще як я був у моїй землі? Через це я випередив втекти
до Тарсиса, *тому що я пізнав, що Ти є
милосердний, і щедрий, і терпеливий,
і дуже милосердний, і що розкаюєшся
за людьскі злоби. 3 І тепер, Владико,
Господи, візьми від мене мою душу,
бо краще мені вмерти, ніж жити. 4 І
сказав Господь до Йони: Отже, чому
ти дуже засмутився? 5 І вийшов Йона
з міста, і сів напроти міста. І він зробив собі шатро і сидів під ним в тіні,
аж доки побачить, що буде з містом. 6
І Господь Бог наказав гарбузу, і вона
виросла над головою Йони, щоб була
тінь над його головою, щоб отінити
його від його зла. І Йона зрадів великою радістю гарбузом. 7 І наказав Бог
ранньому хробакові вранці, і він під’їв
гарбуза, і він висох. 8 І сталося, що
коли зійшло сонце, Бог наказав спекотному палючому вітрові – і сонце
побило Йонину голову. І він знемагав
і відрікався свого духа, і сказав: Краще мені вмерти, ніж жити. 9 І сказав
Господь Бог до Йони: Чи ти дуже засмутився за гарбуза? І сказав Йона: Я
дуже засмутився, і аж до смерті. 10 І
сказав Господь: Отже, ти засмутився
за гарбуза, над яким ти не трудився
ані його не вигодував, він вночі повстав і вночі згинув. 11 А чи Я не пощаджу Ниневію – велике місто, в якому живе більше ніж дванадцять по десять тисяч людей (=120000), які не
пізнали своєї правиці ані їхньої лівиці, і їхній численний скот?
Кінець Книги Пророка Йони.
Має в собі 4 глави.
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МІХЕЯ-ПРОРОК
ГЛАВА 1
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1 *Господнє слово, що було до Міхеї
Мораститинового в днях Йоатамових, і
Ахазових, і Єзекіїних – юдиних царів, те,
що він побачив про Самарію і про Єрусалим. 2 *Послухай_ те, народи, всі слова! І сприйми, земле, і всі, що на ній! І
Господь буде у вас на свідчення, Господь
зі свого святого дому! 3 *Тому що ось Господь виходить зі свого місця, і зійде, і наступить на земні висоти. 4 І похитнуться
під ним гори, і долини розтануть як віск
перед лицем вогню і як вода, що сходить
по горах. 5 Через безбожність Якова все це
і через гріх ізраїльського дому. Яка безбожність дому Якова? Чи, отже, не Самарія? Який гріх юдиного дому? Чи, отже, не
Єрусалим? 6 І поставлю Самарію на склад
польових овочів і на сад винограду, і розтягну її каміння до прірви, і відкрию її коріння. 7 І знищать всі її литі і все найняте, її
спалять вогнем. І всі її ідоли поставлю на
знищення. Тому що вона зібрала з найму
блудниці і склала з найму блудниці. 8
Через це вона заплаче і заридає і піде босою і нагою, вчинить ридання, наче зміїне,
і плач, наче сиринських дочок. 9 Бо її оточила рана, тому що вона прийшла аж до
Юди і доторкнулася до брам мого народу,
до Єрусалиму. 10 Ті, що в Геті, не величайтеся, і ті, що в Акимі, не будуйте з дому висміювання. Будете посипані землею за
ваше висміювання. 11 Та, що гарно замешкує, знищу її місто. Не вийде та, що мешкає в Енан, щоб оплакувати дім. І хто
близько неї, одержить від вас рану болю.
12 Хто почав на добро тій, що мешкає в
болях? Бо зійшло зло від Господа на єрусалимські брами. 13 Шум зброї і кінноти
тим, що живуть в Лахії, та є начальником
гріха сіонській дочці. Бо в тобі знайдено
ізраїльське безчестя. 14 Через це даси відпущених до ґетового насліддя, до домів
безумних. Марні доми даремними були
для ізраїльських царів. 15 Коли приведу
твоїх спадкоємців, що живуть в Лахисі, аж
до Одолама, прийде слава сіонської дочки.
16 Обголися і пострижися по твоїх молодих дітях, пошир вдівство твоє як орел, бо
були забрані в полон від тебе.______

Глава 2
1 Вони були тими, що задумують
труди, і чинять зло на своїх постелях, і
вдосвіта його завершують. Тому що вони
підняли до Бога руки своєї молодості, 2 і
задумували проти піль, і гра бували сиріт, і забирали доми, і грабували чоловіка

(ло'во*1 гн~е и^же бы'сть]2 къ михе'ѓви морасџи'тинђ, въ дн~и і^ѓ^а^џаMли, и^ а^ха'зовы, і^
е^зекїины цр~ь і^ё'динъ. и^х#же ради видњ ѓ^
самарїи, и^ ѓ^ і^ерsлимњ” *Слы'шите лю'дїе [вс^и
3
словеса`] , и^ внемли` зе'мле и^ вс^и и^же на не'и. и^ бђ'детъ
г~ь въ ваs въ послђшествова'нїе, г~ь эT до'мђ свое^го ст~го. *и^м#же се г~ь и^схо'диT эT мњста свое^го. и^ сни'деT, и^
настђ'питъ на высоты зе'мныя. и^ поколњ'блются
го'ры поD ни'мъ, и^ раздо'ли раста'ются ја^ко во'скъ эT
лица` ѓ^гню, и^ ја%ко вода` сходя'щи по го'рь. бесче'стїя
ради і^а'ковля вс^е се`, и^ грXњ ра'ди до'мђ і^и^л~ва. чт^о
бесче'стїе (до'мђ) і^а'ковлю, не самарїя (л^и ё^бо). (-)4
чт^о грњ'хъ до'мђ і^ё'динђ, не і^ерsлимъ л^и ё^бо. и^ положђ самарїю въ стра'жбђ ѓ%вощђ по'л#скомђ и^ в саD виногра'дђ, и^ развергђ въ про'пасть камы'ки е^я`, и^ ко'ренїе
е^я` эTкры'ю. и^ вся и^звая'ныя е^я` съкрђшат#, и^ вся
па'пьды е^я` запа'ляT ѓ^гне'мъ, и^ вся кђми'ры е^я` положђ въ пагђбђ. поне'же эT наи^ма блDђница събра`, и^ эT
наи^ма влDђница съврати” Сего ради възрыдаеT и^ въсплачеTся, (и^) по'иде боса и^ нага. сътво'ритъ плаq а^ки
ѕмїевъ, и^ печа'ль а^ки дще'рь сљ=ри'н#скь. ја%ко ѓ^бы'иде
ја%зва е^я` (и^)5 прїиде до і^ё'ды, и^ прися'же до вра'тъ
людїи мои^хъ до і^ерsлима” И$же въ ге'џњ не възвелича'итеся, [і^]6 и'же въ а^кљ==мњ не съгражDаите и^з до'мђ
смњшнаго, прьстїю посы'плетеся на посмњя'нїе ваше. всели'вшїяся до'брњ (разорю) граD (-)7 е^я`. не и^зы'идетъ живђщїя въ (е^на'нь)8 пла'катися дом# (и^)
и^мњ'ющь е^я` прїиметъ эT ваs ја%звђ бо'лњзнїи. кт^о
нача въ бл~гости, вселившїи ся бо'лњзни, ја%ко сни'де
ѕл^о эT г~а на вра'та і^ерsлимля. шђмъ ѓ^рђ'жїя и^ кон#никъ живђщимъ в лахїи, нача'лникъ грњхђ т^а
е^сть дще'ри сїѓ'ни, ја%ко в тебњ ѓ^брњто'шася бесче'стїя і^и^л~ева” Сего ра'ди даси эTпђща'емыя до прича'стїя ге'џова до'мы сђ'я. (до'мове сђ'ии)9 вътще бы'ша цр~емъ і^и^л~евомъ. до'ндеже (приведђ прича'сники)10
твоя живђщая в лахи'сњ (-)11, да'же до ѓ^дола'ма
прїидетъ сла'ва дщери [сїѓ'ни]12 ѓ^бръсни'ся и^ ѓ^стризи по ча'дњхъ [своихъ младыхъ]13, раз#шири ѓбръсненїе твое ја%ко ѓ^релъ, ја%ко плњне'ни бы'ша эT тебе`”________

Глvа, в~”
ы'ша помышля'юще трђды, и^ дњ'лающимъ злая в ло'жиX свои^хъ, и^ досвњта съвръша'хђть е&. и^м#же [-]1 възвDиго'ша къ б~ђ
рђцњ (свое^я ю%ности)2, и^ помышля'хђ на
се'ла, и^ грабля'хђ си'роты, и^ до'мы эTи^махђ. и^ въс1408
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хитахђ мђж'а, и^ до'мъ е^го, мђж'а и^ прича'стїе е^го”
Сего ради се гл~етъ г~ь, се а^зъ помышля'ю на племя
се ѕл^о, эT негоже не поDвигнете вы'и вашихъ, и^ не по'идете прости вънеза'пь ја%ко врњ'мя ѕл^о е^сть” В то'и
дн~ь прїимется на' вы прит#ча, и въспла'чется
пла'чь (съ гла'сомъ)3, гл~ющемъ, стра'сть пострада'хоM. ча'сть людїи мои^хъ и^змњрися ю%жеM, и^ не бы` кт^о
ставя е^го ја%ко възврати'тися, се'ла ваша размњри'шася. сего ради не бђ'детъ тебњ въмещђщаго
ю%же въ прича'стїе въ со'ньмњ гн~и” Не пла'читеся слеза'ми ни слези'те с^и ѓ^ семъ, не эTвержетъ б^о ё^кори'зны. гл~яи до'мъ і^а'ковль, разгнњва дх~ъ гн~ь, а^ще
сђть начаTцы е^го, не сђть ли (ё^бо) словеса е^го добра с
ни'мъ и^ про'ста и^схо'дятъ. и^ проти'вђ лю'дїе мои
(съпротиви'шася на вра'ждђ)4 съпроти'въ ми'рђ е^го.
ко'жђ е^го ѓ^дра'ша эTја%ти ё^пова'нїе съкрђше'нїе ра'тное” Сего ради старњ'ишины людїи мои^хъ и^зве'ргђтся и^з домо'въ пи'ща и^хъ, злыхъ ради нача'токъ
и^хъ эTри'нђшася. приближи'теся горахъ вњчныхъ”
[Въстанњте поидњте]5 ја%ко нњсть [вамъ]6 с^е
поко'и. нечистоты ра'ди и^стлњ'сте тлњнїеM, прогна'стеся ники'м же гони'ми” дђхъ поста'ви л#жђ, нака'пи
тебњ вино` и^ пїанъство. и^ бђдетъ эT ка'пля людїи [мои^хъ]7, събира'емъ събере'тся і^а'ковъ съ всњми. пожида'я пождђ` ѓ^ста'вшихъ і^и^л~евъ. въкђпњ
положђ` възвраще'нїе и^хъ а^ки ѓ'вца въ (пђсты'ни)8,
(и^) ја%ко па'ствђ средњ ло'жа и^хъ, и^стекђтъ эT чл~къ.
[възы'иде]9 просњче'нїемъ преD лице'мъ иX, просњко'ша и^
прои^до'ша вра'та, и^ прои^до'ша и'ми. і^ и^зы'иде цр~ь и^хъ
(преD ни'ми)10, г~ь же (во'ждъ)11 и^хъ”

3,10
і його дім, чоловіка і його насліддя. 3 Через
це так говорить Господь: Ось Я задумую
зло проти цього племені, з якого не
підведете ваших ший. І не підете нагло
випрямленими, бо час поганий. 4 В тому
дні візьметься на вас притчу і заплачеться
плач з голосінням, кажучи: Ми потерпіли
біду. Частина мого народу зміряна шнурком – і не було того, хто настановив би
його повернутися. Ваші поля розміряні. 5
Через це не буде тобі того, хто міряє шнурком в наслідді в господньому зборі. 6 Не
плачте слізьми ані не проливайте собі сліз
за це, бо не відкине пригноблення. 7 Хто
каже: Дім Якова, він розгнівив господній
дух. Якщо є його задуми, чи, отже, його
слова не є добрі з ним і прямими виходять.
8 І мій народ спротивися проти, на ворожнечу, замість на його мир. Його шкіру
здерли, щоб забрати надію на знищення
війни. 9 Через це володарі мого народу будуть викинуті з їхніх домів їжі, були викинуті задля їхніх злих затій. Наближтеся
до вічних гір. 10 Встаньте, підіть, бо немає
вам цього спочинку. Задля нечистоти ви
зітліли зітлінням, 11 втекли ніким же
гнані. Дух поставив неправду, накапав
тобі вино і оп’яніння. І буде, що з каплі
мого народу, 12 збираючись збереться
Яків з усіма. Очікуючи очі куватиму позосталих Ізраїля. Разом поставлю їхній
поворот, як овець в пустині і як отари
серед їхньої загороди. Вони вискочать від
людей. 13 Він вийде крізь розвалину перед
їхнім лицем. Вони пробили і пройшли
через браму. І нею пройшли. І вийшов
їхній цар перед ними. Господь же – їхній
провідник.
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рече'тъ, слы'шите с^е вла'сти і^а'ковля, и^
ѓ^ста'вшїи до'мђ і^и^л~я, не ва'мъ л^^и (ё^бо)
е^сть разђмњти сђд#. ненави'дящеи добра`, а^
възы'щђщеи зл^а. схита'ющеи ко'жа и^хъ с
нихъ, и^ пло'ть и^хъ эT ко'сти и^хъ. н^о ја^коже ѓ^бъја^ша пло'ть людїи мои^хъ, и^ ко'жђ и^хъ эT (ко'сти) иX
ѓдра'ша, и^ ко'сти и^хъ стол#ко'ша, и съдроби'ша ја%ко
пло'ть в коно'бъ, и^ јако мя'са в ла'ткђ. та'коже възъпїютъ къ гв~и и^ не послђшае^тъ и^х#, и^ эTврати'тъ лице` свое эT нихъ в т^о вре'мя. поне'же съзли'ша в нача'тцXњ и^хъ на' ня” Се^ гл~етъ г~ь до пррoкъ
льстя'щихъ лю'ди моя, хаплющиX я& зђбы` (-)1, и^
проповњдающихъ на' [ня]2 ми'ръ, и^ не вда'ся въ ё^ста` и^хъ въста'виша на' ня ра'ть” Сего ра'ди но'щь
[бђдетъ вамъ]3 эT видњнїя, и^ тма` (бђдет#
вамъ)4 эT влъхвова'нїа. и^ за'идетъ слн~це на прoрки, и^
помръкнетъ на' ня дн~ь. и^ срамя'тся ви'дящеи
сны`, и^ ѓ^брђга'ются вол#сви. и^ догл~ютъ до ни'хъ вс^и
сїи, зане` не бђдетъ послђшая'й и^хъ. а^ще а^зъ не наплъню си'лы дх~омъ гн~имъ, и^ сђдомъ и^ си'лою. ја%ко
и^звњсти'ти і^а'ковђ бесче'стїе е^го, и^ і^ил~еви грњх# е^го”
Слы'шите с^е старњ'ишины до'мђ і^а'ковля, и^ ѓ^ста'вшїи до'мђ і^и^л~ева. гнђша'ющеися сђда, и^ вс^е пра'вое
развраща'ющеи. възгражда'ю^щеи сїѓ'на кро'вьми, и^

1 І Він скаже: Послухайте це, владо
Якова і позосталі ізраїльського дому! Чи,
отже, не вам пізнати суд? 2 Ви, що ненавидите добро, а шукаєте зло, що рвете з них
їхню шкіру і їхні тіла від їхніх костей. 3 Але так як вони пожерли тіло мого народу, і
їхню шкіру обдерли від їхньої кості, і їхні
кості порозбивали і роздробили, наче тіло
в казан і наче м’ясо в глечик, 4 так вони
закричать до Господа, і Він не вислухає їх.
І Він відверне від них своє лице в тому
часі, тому що вчинили зло в їхніх задумах
проти них. 5 Так говорить Господь проти
пророків, які обманюють мій народ, що
хапають їх зубами і проголошують на них
мир. І не дано їхнім устам, вони підняли
проти них війну. 6 Через це буде вам ніч
без видіння і буде вам темрява без чаклування. І сонце зайде на пророків, і над ними потемніє день. 7 І завстидаються ті, що
бачать сни, і висміяні будуть ворожбити, і
говоритимуть проти них ці всі, тому що не
буде того, хто їх вислуховує. 8 Хіба що Я
наповню сили господнім духом, і судом, і
силою, щоб сповістити Яковові його безчестя і Ізраїлеві його гріх. 9 Послухайте
це, старшини дому Якова і позосталі ізраїльського дому, що гидуєте судом і спотворюєте все правильне, 10 що будуєте
Сіон кров’ю і Єрусалим неправдами.
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11 *Його старшини судили за винагороду, і його священики відповідали
на взятки, і його пророки за срібло
чаклували, і на Господі не спочили,
кажучи: Чи не Господь у нас? На нас не
прийде зло. 12 Через це *Сіон буде розораний як поле через вас. І Єрусалим буде
як схронок овочів, і гора дому – як
лісовий гай.

і^рsли'ма непра'вдами” *Старњ'ишины е^го на м#здњ` сђжда'хђ, и^ жръцы` е^го на взя'тїи эTвњщава'хђ, и^ прoрцы
е^го на сребрњ` влъхвова'хђ. и^ къ гв~и (не) почива'хђ гл~юще, е^да` л^и г~ь в на'съ, не прїидетъ (ѕло` на' ны)5” Сего
ради васъ дњля *(ја^ко (и^) ни'ва разоре'тся съѓ'нъ)6, и^
і^рsли'мъ ја%ко стражба` пDђческа бђдетъ, и^ гора` до'мђ
ја%ко и^ лђгъ дђбрав#скь”

іс. 2

соф. 3
дан. 7
лук. 1

мат. 2
ів. 7

1 І *в останніх днях явною буде господня гора, приготована над гірськими
вершками. І вона підніметься понад вершок, і до неї поспішать люди. 2 І до неї
прийдуть країни і скажуть: *Ходіть, підемо на господню гору і до дому Бога
Якова. І нам покажуть його дорогу, і
підемо по його дорогах. Бо з Сіону вийде
закон і господнє слово з Єрусалиму. 3 І
судитиме між численними народами і
картатиме сильні країни до далекої землі. І розкують свою зброю на плуги і свої
списи на серпи. Не візьме народ проти
народу меч, і більше не вчитимуться воювати. 4 І кожний спочине під своєю лозою, і кожний – під своєю фіґою. І не буде того, хто страшить, тому що уста Господа Вседержителя це сказали. 5 Бо всі
народи підуть, кожний своєю дорогою, а
ми підемо в ім’я нашого Господа Бога
на-віки. І далі туди. 6 В тому дні, – говорить Господь, – зберу розбиту і прийму
викинуту, яких Я відкинув. 7 *І поставлю розбиту на останок і відкинуту сильною країною. І Господь зацарює в них на
сіонській горі від нині і до віку. 8 Ти ж,
сухий стовпе отари, сіонська дочко, до
тебе прийде і ввійде попередня влада –
царство з Вавилону єрусалимській дочці. 9 І тепер чому ти зло пізнав? Чи в тебе
не було царя або згинула твоя рада? Адже тебе оточили болі, як тієї, що родить.
10 Терпи і кріпися і наближайся, сіонська дочко, як та, що родить. Тому що тепер вийдеш з міста, і поселишся на полі,
і підеш до Вавилону. Звідти тебе забере і
звідти тебе спасе твій Господь Бог, з рук
твоїх ворогів. 11 І тепер проти тебе зібралися численні країни, що кажуть: Зрадіймо, і наші очі поглянуть на Сіон. 12
Вони ж не зрозуміли господнього задуму і не збагнули його раду, бо Він їх не
зібрав як снопи току. 13 Встань, викинь
їх, сіонська дочко, бо тобі поставлю залізні роги і нігті, твої кігті – мідні. І роздробиш численних людей, і покладеш
Господеві їхнє множество і їхню силу –
Господеві всієї землі. 14 І тепер Ефрімова дочка буде загороджена загородою.
Зроблю війну проти вас, палицею він поб’є ізраїльські племена по челюсті.____

бђдетъ* въ послњдняя дн~и ја^вле'на гора`
гн~я ё^гото'вана наD връхи` гръными, и^ възнесе'тся выше хол#мь, и^ потща'тся к не'и лю'дїе, и^ прїидђтъ [к неи]1 страны` (-)2, и^ рекђтъ. *грядњте да възы'идем# на горђ` гн~ю, и^ в
до'мъ б~а і^а'ковля. и^ покажђтъ на'мъ пђть е^го, и^
по'идемъ по пђтеM е^го” ЈА/ко эT сїѓ'на и^зы'идет# закоn, и^
сло'во гн~е и^зъ і^ерsлима. и^ рас#сђдиT средњ людїи мно'гь, и^
нака'жетъ страны` крњпки до [земля`]3 да'лняя” И$
раскђю'тъ (ѓ^рђжїя)4 своя на ра'ла, и сђ'лица своя на
сръпы`. (-)5 не възмђт# лю'дїе противђ лю'демъ меча`,
и^ не наё^ча'тся ксемђ` вое^ва'ти” И$ почїетъ ко'ждо поD
лозо'ю свое'ю, и^ ко'жDо поD смоко'вїю свое'ю, и^ не бђдетъ
постраша'ющаго. зане` ё^ста` гн~я вседръжи'теля гл~аже с^е. ја%ко вс^и лю'дїе по'идђт# ко'ждо въ пђть свои, а^
мы` по'идем# въ и^мя г~а б~а на'шего, въ вњкъ и^ про'че
та'мо” Въ то'и дн~ь гл~етъ г~ь, съберђ` съкрђше'ннђю, и^
эTврьженђю прїимђ` (-)6 е^яже эTринXђ. *и^ положђ` съкрђше'ннђю въ ѓ^ста'нокъ и^ эTврьженђю въ странђ`
крњп#кђ. и^ црsтвђ'етъ г~ь в нихъ в горњ` сїѓ'нњ, эT нн~њ
и^ въ вњкъ” (-)7 Ты' (же) сто'лпе па'ствы м#гле'нъ дщ^и
сїѓ'ня к тебњ` прїидетъ, и^ внидетъ вла'сть прьвая
црsтво и^з вављ=ло'на дще'ри і^ерsли'мли” И$ н~нњ въскђю позна` ѕл^о. не бњ' лли тебњ цр~я. и^л^и совTњ твои погиба'ше.
ја^ко ѓ^быидо'ша т^я бо'лњзни ја%ко ражда'ющїя. претръпева'и и^ крњпи'ся, и^ приближа'ися дщ^и сїѓ'ня
ја%ко ражда'ющїя. зане` н~нњ и^зыидеши и^з гра'да и^ (ё^сли'шися)8 на' поли, и^ до'идеши вављ=ло'на. этTђ'дђ эTи^метъ т^я, и^ эTтђдђ и^зба'витъ т^я г~ь б~ъ твои эT
рђкъ вра'гъ твои^хъ. и^ н~нњ събра'шася на тя страны` мно'ги, глющеи, пора'дђемся, и^ позрњ'чете по сїѓ'нђ ѓ'чи на'ши. [сїи же]9 не разђмњша помышле'нїя
гн~я, и^ не домы'слишася совњта е^го, ја%ко [не]10 събра`
и^хъ а^ки снопо'въ гђме'нныхъ” Въста'ни (и^зве'рзи)11 я&
дщ^и сїѓня, ја%ко ро'ги твоя положђ` желњ'зны, и^
но'гти па'зногти твоя` [-]12 мњ'дяны. и^ ѓ^тон#чи'ши
лю'ди мно'ги, и^ възло'жиши гв~и мно'жество и^хъ, и^
крњпость иX гв~и всея` земля`” [И$]13 н~нњ ѓ^градиTся дщ^и
[е^фрњмова]14 ѓ^гражде'нїеM. ра'ть ёчиню` на вы, жезло'мъ
поразитъ за че'люсть пле'мена і^и^л~ева”_____

Глава 5
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1 І *ти, Вифлеєме, доме Ефрата! Хіба
ти є малим, щоб бути в юдиних тисячах?
З тебе бо Мені вийде старшина, щоб
бути князем в Ізраїлі. Його ж виходи від
початку вічних днів. 2 Через це дасть їх
до часу. Та, що родить, породить, і оста-

е^зеk к~в
софоn г~

і^е^реM к~ѕ
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т^ы* виџлеѓ'ме до'ме е^фра'џA е^да` маl е^си т^ы
ја%коже быти в ты'сђщахъ і^ё'диныхъ” эT тебе (б^о) мн^њ и^зы'идетъ (старњишина) ја%ко бы'ти въ княж#ство въ і^и^л~и, (-)1 и^сходи (же) е^го
и^ско'ни дн~їи вњ'чныхъ” Сего раd дасть я& до
1410
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вре'мене, ражда'ющая ро'дитъ. и^ ѓ^ста'вшеи бра'тїя
и^хъ възвратяTся къ сн~омъ і^и^л~евомъ. и^ ста'нетъ и^
ё'зритъ, и^ ё^пасетъ па'ствђ свою съ крњпостїю г~ь.
и^ въ сла'вђ и'мени г~а б~а томђ бђдђтъ. зане` нн~њ възвели'чится до конець земли`. и^ бђдетъ се'и ми'ръ. е^гда`
а^сљ=ръ прїидетъ на зе'млю ва'шђ, и^ е^гда` възы'детъ
на странђ` ва'шђ” и^ въста'нђтъ на'нь се'дмь пастђхъ
и^ ѓ'смь ја%звъ чл~чскь. и^ ё^пасђтъ а^сљ=ра (ѓ^рђ'жїемъ)2, и^
зе'млю невро'довђ ко'пїями ея`. і^ и^зба'витъ эT а^сљ=ра е^гда прїидетъ на зе'млю [ва'шђ]3, и^ е^гда въстђпиT на
предњлы [ва'ша]4. И$ бђдетъ ѓ^ста'нокъ і^а'ковль въ
страна'хъ сре'дњ людїи мно'гъ а^ки роса` эT г~а па'дающи, и^ ја%ко а'гньцы на садњ`, ја%коже да не събере'тся
ни е^ді'нъ, ни сътръпи'тъ въ сн~охъ чл~честњхъ” И$ бЂдетъ ѓ^станоk і^ак
' овль въ страна'хъ средњ людїи
мно'гъ а^ки ле'въ въ ско'тњхъ въ дђбра'вњ, и^ ја%ко льви'чищъ въ ста'дњхъ ѓ'вчїихъ. ја%коже е^гда про'идетъ и^
эTлђчи'въ въсхи'тить, и^ не бђдеT эTи^ма'ющаго. възнесе'тся рђка твоя на сожаля'ющая тебњ, и^ вс^и
вра'зи твои` потребя'тся” И$ бђдеT в тои дн~ь гл~етъ
г~ь, потреблю` ко'ня твоя и^с# сре'ды твоея, и^ погђблю`
ѓ^рђжїе твое, и^ потреблю` гра'ды эT земля` твоея, и^
разве'ргђ вс^я тве'рди твоя. и^ эTврь'гђ влъхвова'нїя эT
рђкђ твоею, и^ влъхвђющїи не бђдђт# в тебњ`. и^ потреблю` и^звая'н#ныя твоа, и^ кђми'ры твоя и^с# среды
тебе. и^ посемъ да ся не поклониши дњлесеM рђкђ твоею. и^ посњкђ` лђги средњ тебе, и^ погђблю` гра'ды
твоя. и^ сътворю` съ гнњ'вомъ и^ съ ја%ростїю месть
страна'мъ, поне'же не послђшаша”________

лі з їхніх братів повернуться до ізраїльських синів. 3 І Господь встане і побачить, і пастиме своє стадо зі силою. І в
славі імені Господа Бога йому будуть.
Тому що тепер він стане великим до кінців землі. 4 І буде цей мир. Коли прийде
Асир на вашу землю і коли прийде до
вашої країни, то проти нього підведеться сім пастухів і вісім людських кар. 5 І
пастимуть Асира зброєю і Невродову
землю її списами. І він спасе від Асира,
коли той прийде на вашу землю і коли
вступить у ваші околиці. 6 І буде позостале Якова в країнах серед численних
народів як роса від Господа, що падає і
як ягнята в саду, щоб не зібраний був ні
один ані не потерпів у людських синах. 7
І буде позостале Якова в країнах посеред
численних народів як лев між скотиною
в лісі і як левеня в отарах овець. Так як
коли той перейде і, відлучивши, захопить. І не буде того, хто відібрав би. 8
Твоя рука підніметься проти тих, що
гноблять тебе, і всі твої вороги будуть
вигублені. 9 І буде в тому дні, – говорить
Господь, – вигублю твоїх коней з-посеред тебе, і знищу твою зброю, 10 і знищу
міста з твоєї землі, і розкину всі твої кріпості. 11 І викину ворожбитство з твоїх
рук, і ворожбитів не буде в тобі. 12 І
вигублю твоє лите і твоїх кумирів з-посеред тебе, і після цього не поклонишся
ділам твоїх рук. 13 І вирубаю гаї з-посеред тебе і знищу твої міста. 14 І з гнівом,
і з люттю зроблю помсту країнам, тому
що вони не послухалися.______

Глvа, ѕ~”

Глава 6

1

в~ мо= д~і

д~ мо= к~в
и^ л~г

6,10

2

лы'шите [е^гоже ради гл~а г~ь] . въста'ни, [и^]
съприся съ гора'ми, и^ да слы'шаT хо'лми глаs
твои” Слы'шите [хо'лми]3 сђдъ гн~ь, и^ де'бри
по'жди земльнїи. ја%ко сђдъ гн~ь къ лю'дем# е^го,
и^ съ і^и^л~емъ съпрится” Лю'дїе мои` чт^о сътвори'хъ
(вамъ)4. чиM л^и (васъ)5 ѓ^скорби'хъ. чи'м ли (в^ы)6 стђжи'хъ. эTвњщаите м^и. *зане ли` и^зведохъ т^я иZ
земля` е^гљ=пет#ски, [і^]7 и^з до'мђ работы` и^зба'вихъ т^я,
и^ пђсти'хъ преD (тобо'ю)8 мољ=сїя, и^ а^а^ро'на, и^ марїа'мъ
Лю'дїе мои` помянњте ё'бо *чт^о совњща` на' вы валаа'къ цр~ь моа^ви'т#скь, и^ чт^о е^мђ эTвњща` валаа'мъ сн~ъ
веѓ'ровъ эT сести'ма до галга'лъ, ја%ко да позна'е^тся
пра'вда гн~я” ѓ^ че'мъ пости'гнђ г~а. сря'щђ б~а мое^го
вы'шняго. а^ще сря'щђ и& съ всесъжеже'нїемъ те'лцы
лњтошними. а^ще прїимеT г~ь эT ты'сящъ ѓ'венъ, и^л^и
эTT те'мъ ко'злищъ тђченъ. а^ще дамъ пръве'нца моя
за бесче'стїя [моя]9. плоD ё^тробы мое'я за грњхи` дш~а
моея. а^ще и^звњсти'ся тебњ чл~че чт^о добро`, и^л^и чесо
г~ь про'ситъ эT тебе`. н^о е^же твори'ти сDђ и^ люби'ти
млsть, и^ гото'вђ бы'ти ја^коже по'ити съ гм~ъ бм~ъ
твои^мъ” Гла'съ гн~ь гра'дђ призове'тся, и^ сп~сетъ боя'щаяся и'мени е^го. послђшаи племя`, [-]10 кт^о (ё^бо)
ё^кра'ситъ гра'дъ, е^да` ѓ'гнь, и^л^и домъ безако'нныхъ
събира'я и^мњнїя безако'нїя, и^ [съ]11 ё^кори'зною непра'вдђ” [и^]12 а'ще ѓ^правди'тся въ мњрахъ безако'н1411

1 Послухайте задля чого промовив
Господь: Встань і судися з горами! І хай
верхи почують твій голос! 2 Послухайте, вершки, господній суд, і долини основи землі, бо господній суд до його народу. І Він змагатиметься з Ізраїлем. 3
Народе мій, що Я тобі зробив? Чим же
тебе засмутив? Чим же тобі дошкулив?
Відповіси мені. 4 *Тому що Я тебе вивів
з єгипетської землі, і Я тебе спас з дому
рабства, і Я вислав перед тобою Мойсея,
і Аарона, і Маріяму. 5 *Народе мій, згадай, отже, що проти тебе врадив Валлак,
моавитський цар, і що йому відповів Валаам, Веоровий син, від Сестима до Ґалґала, щоб явною стала господня праведність. 6 Чим схоплю Господа, зустріну
мого Бога Всевишнього? Хіба зустріну
його з всепаленням однолітніми телятами? 7 Чи Господь сприйме тисячу баранів або десять тисяч годованих кіз? Хіба
дам моїх первородних за мої безчестя,
плід мого лона за гріхи моєї душі? 8 Хіба
сповіщено тобі, людино, що добре або
що Господь просить в тебе? Хіба щоб
чинити суд, і любити милосердя, і бути
готовим, щоб піти з твоїм Господом Богом? 9 Господній Голос над містом прикличеться і Він спасе тих, хто бояться
його імені! Послухай, племене, отже,
хто прикрасить місто? 10 Чи вогонь або
____
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дім беззаконних, той, що збирає скарби
беззаконня і неправедність з доганою? 11 І
хіба оправдається беззаконний в мірилах і
мішком лукавої міри? 12 Від них же вони
наповнили їхнє багатство безбожності. І
ті, що в ньому мешкають, сказали брехню,
і їхній язик піднявся вгору в їхніх устах. 13
І Я почну побивати тебе і знищу тебе
твоїми гріхами. 14 Ти їстимеш, і не наситишся. І відкину тебе тобою. І відійдеш, і
не спасешся. І ті з них, що лиш спасуться,
будуть видані зброї. 15 *Ти сієш, але не
жатимеш. Ти витиснеш олію, але не намастишся олією. І насадите вино, і не питимете того вина. І згинуть закони мого
народу, 16 бо берегли Замбріїні приписи і
всі діла Ахавового дому. І ви пішли за їхніми радами, щоб видати на знищення, і тих,
що в ньому живуть, – на сичання. І одержите погорду народів.

никъ, и^ въ врњтищи мњры лђка'выя. эT них же
богат#ство и^хъ бесче'стїя наплъниша, и^ живђщеи
в неи гл~ахђ лжђ`, и^ ја%зы'къ и^хъ възнесе'ся въ ё^стеX
и^хъ” И$ а'зъ начнђ` поража'ти т^я [и^]13 погђблю` т^я
грњхи` твои^ми. т^ы ја^си` и^ не насы'тишися, и^
[эTри'нђ т^я тобо'ю. и^ съврати'шися]14, и^ не и^збђдеши. и^ е^ли'ко и^хъ а^ще и^збђ'детъ ѓ^рђжїю ся предадят#” *Ты` сњ'еши, н^о не по'жнеши. т^ы и^з#гнете'ши масли'чїе, н^о не пома'жешися ма'слоM. и^ (наса'дите) вино`, и^ не и^спїете (вина` того). и^ поги'бнђтъ
зако'ни людїи мои^хъ. [снабдњша б^о ѓ^правле'нїя
зам#брїина]15, и^ вс^я дњлеса` до'мђ а^ха'вля. и^ походи'сте въ совњтехъ и^х# ја%коже преда'ти (-)16 в#
пагђбђ, и живђщая в не'и въ звизда'нїе, и^ ё^кори'зны
люDски прїимете”

мат. 10

е~ мо= к~и
а^г#геи а~

Глvа, з~”

Глава 7
1 Ох горе мені! Став я так, як той, хто
збирає солому в жнива і як незрілий виноград в зборі винограду, коли немає грон,
щоб їсти первоплідні, які забажала моя душа. Ох горе мені, душе! 2 Бо згинув боязливий з землі і немає праведного в людях. Всі судяться в крові, кожний з них гнітить свого ближнього, 3 приготовляють
їхні руки на зло. Князь просить і суддя сказав мирні слова, а задуми його душі – обман. І заберу 4 їхні добра як міль, що поїдає і йде зі шкодою в дні відвідин. Ох горе!
Ох горе! Прийшли твої помсти, тепер будуть їхні плачі. 5 Не надійтеся на друзів ані
не надійтеся на старшин, і бережися твоєї
співжительки, щоб щось їй сказати. 6 Тому що син не шанує батька, дочка ж повстане проти своєї матері і невістка проти
своєї свекрухи, *вороги всі мужі, що в його домі. 7 Я ж на Господа погляну. Стерплю Богові – моєму спасителеві. І мій Бог
мене вислухає. 8 Хай не радіє мій ворог, бо
я впав. І встану, тому що якщо сяду в темряві, Господь – мені світло. 9 Стерплю господній гнів, бо я згрішив проти Нього, аж
доки він не оправдає мій суд. І Він видасть
мені вирок і виведе мене на світло. І я побачу його праведність. 10 І мій ворог побачить і побачить сором, кажучи до мене: Де
є твій Бог? Мої очі глядітимуть на неї. Тепер він буде на потоптання, як болото на
дорогах 11 в днях ліплення цегол. І того
дня Він відкине твої закони. 12 І твої міста
прийдуть на вирівняння і на поділення асирійцям, і твої сильні міста – на поділення від Тиру до асирійської ріки, і від моря
до моря, і від гори до гори. День води і замішання. 13 І земля буде на вигублення з
тими, що на ній живуть, від плоду їхніх
задумів. 14 Паси свій народ палицею, своє
плем’я. Вівці твого насліддя, що поселилися самі в лісі, посеред Кармилу, вони
пастимуть Васанитиду і Ґалаадитиду, так
як і дні віку. 15 І після днів твого виходу з
Єгипту побачите подиву гідне, 16 країни
побачать і засоромляться всією їхньою силою. Руки покладуть на їхні уста, їхні вуха
оглухнуть. 17 Вони полижуть порох, як
змії, плазуючи по землі, будуть стривоже-
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у лю'те мн^њ, быхъ а^ки събирая'й сла'мђ на
жа'твњ и^ ја%ко па'родокъ въ и^ма'нїи. не
бы'вшђ гро'знђ ја%ко ја%сти прьвоплоDныя [ја%же
въжделњ` дш~а моя]1” ОOу лю'те мн^њ дш~е ја%ко поги'бе боязнивыи съ земля`, і^ и^справля'ющаго въ
чл~цехъ нњсть. вс^и въ кро'вехъ пря'тся, ко'ждо и^х#
по'дрђгђ свое^мђ (заляеT)2, на ѕло'бђ рђцњ и^хъ ё^готовля'ютъ. кн~ѕь проситъ, и^ сђдїи ми'рная словеса`
(гл~я)3, (а^) по'мыслъ дш~а е^го (ле'сть)4. и^ эTи^мђ бл~гости иX. ја%ко мо'ль ја^дя'и и^ ходя'и въ вре'дњ въ дн~ь
присњще'нїя [-]5 ёO лю'те, ёO лю'те, эTм#ще'нїя твоя
приспњша, н~нњ бђдђтъ пла'чи и^хъ. не ё^пова'ите
въ дрђзXњ ни надњитеся старњ'ишинахъ. (и^) эT сожи'телница свое'я хранися сказа'ти е'й чт^о. понеже
сн~ъ не чте'т# эTц~а, дщи' же въста'нетъ на мт~рь
свою, [и^]6 невњста на све'кровь свою. *вра'зи [вс^и]7 мђжи и^же в домђ е^го” А$з же къ гв~и възрю`, тръплю` къ
б~ђ сп~сђ мое^мђ, [и^]8 ё^слы'шитъ м^я б~ъ мои. да ся
не пора'дђетъ вра'гъ мои ја%ко падо'хся, и^ въста'нђ.
зане` а^ще ся'дђ въ тмњ`, г~ь [свTњ]9 мн^њ” Гнњвъ гн~ь
тръплю` ја^ко съгрњшиX е^мђ, дон#деже и^спра'витъ прю`
мою и^ сътво'ритъ ѓ^сђжде'нїе мое, і^ и^зведе'тъ м^я
на свњтъ, [и^]10 ё^зрю` правDђ е^го” и^ ё'зритъ вра'гъ
мои, и^ ё^смо'тритъ стыдњнїе гл~ющи къ мн^њ,
гдњ` е^сть б~ъ твои. ѓ'чи мои` позерца'ета по не'и, нн~њ
бђдетъ въ попра'нїе а^ки ка'лъ на пђте'хъ въ дн~и
гражде'нїя лаи^нъ. (-)11 и^ эTврьжеT (тои дн~ь зако'ны
[твоа]12)13, и^ гра'ди твои` прїидђтъ на поравна'нїе и^
въ раздњле'нїе а^сљ=рїиско, и^ гра'ди твои` тве'рдїи въ
раздњле'нїе эT тљ=ра до рњки` [а^сљ=рїиски]14, [и^ эT мо'ря
до' моря, и^ эT горы` до горы`]15, дн~ь водњ` и^ млъвњ. и^
бђдетъ земля` въ па'гђбђ съ живђщими на не'и,
эT пло'да нача'токъ иX” Паси` лю'ди своя жезлоM [племя`]16 свое ѓвца` прича'стїя твое^го вселя'ющаяся
е^ді'ны в дђбра'вњ, средњ кармила попасTђ васанити'дђ
и^ галаа^диTскђ, ја%коже (и^) дн^е вњка. и^ по днеM и^схо'да
твое^го иZ е^гљ=пта ё'зрите чюдеснаа, ё'зряT страны` и^
ё^срамяTся эT всея крњпости иX. [рђ'цњ възло'жаT]17 на
ё^ста` иX ё'ши иX ѓ^гло'хнета. поли'жTђ прьсть ја%ко
1412
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7,17 Пророк Міхея-Пророк Наум 2,2
дњаn і~
мDђроs а~і

ѕмїя плњжђще по' зеMли, смятTђся ѓ^бше'ствїеM иX. ѓ^
г~њ бѕ~њ на'шеM ё^жа'снTђся и^ ё^бояTся эT него. *кт^о б~ъ
а^ки ты` эTм#ща'а безако'нїа и^ престђпа'я непра'вDы
ѓ^ста'вшиM прича'стїя е^го. и^ не ё^дръжа свидњ'нїе
гнњ'ва свое^го ја^ко вольникъ млsти еs. то'и ѓ^братиT и^
поми'лђетъ н^ы, [и^]18 погрђзиT непра'вды на'ша, и^
въврьжет# въ глђбины` мор#скїя вс^я грњхи` на'ша.
даси` и'стиnнђ і^а'ковђ, (и^) ми'лость а^враа'мђ ја^коже е^си
клял#ся эTц~емъ нашимъ въ дн~и прьвыя”
Конецъ прoркђ михе'и.
и'мать в себњ глvа, з~”

ні їхнім оточенням. Жахнуться нашому в
Господі Бозі і злякаються його. 18 *Хто
такий Бог як Ти? Що мстиш беззаконня і
переступає неправедності для осталих
його насліддя? І не затримав Він свідчення
свого гніву, бо Він є Той, хто бажає милосердя. 19 Той поверне і помилує нас, і
затопить наші неправедності, і кине в
морські глибини всі наші гріхи. 20 Даси
правду Якову і милосердя Авраамові, так
як ти поклявся нашим батькам у перших
днях.
Кінець Книги Пророка Михеї.
Має в собі 7 глав.

дія. 10
муд. 11

НАУМ-ПРОРОК
ГЛАВА 1

і^саїа н~в
криM і~

ня'тїе1 нинев#вїино. кни'ги видњнїя наё%мля е^л#кесе'е^ва” Бг~ъ ревни'въ, и^ м#стя'и г~ь. []2 съ ја%ростїю м#стя'и г~ь сђпоста'ты е^го, и^
эTмщ
# а'етъ враги е^го. г~ь терпелив# и^ вели'ка
крњпость е^го. и^ ѓ^чищая'й не ѓ^чи'ститъ.г~ь сконча'нїемъ и^ съ трђсомъ пђть' е^го, и^ ѓ^блацы праX но'гђ
е^го. запреща'яи мо'рю и^ (послђшая'й)3 е`, и^ вс^я рњки
и^скажа'яи. ё^маляа'й васанитиDская и^ кар#ми'льская, (-)4 процвњта'ющая (дђбра'вы)5 ѓ^скђдњша. го'ры
потрясо'шася эT неh, и^ хол#ми поколњба'шася. и^ ё^сђмнњся земля` (вс^я) эT лица е^мђ, (-)6 и^ вс^и живђщеи на не'и. эT лица гнњ'ва е^го кт^о стерпи'тъ, (и^ли)7
кт^о ся съпроти'витъ въ гнњвњ ја%рости е^го. ја%рость е^го раста'етъ вла'сти, и^ ка'менїе сътреся эT
него`” Бл~гости'въ г~ь тръпя'щиM е^мђ въ дн~ь скорбњнїя, и^ зна'я боя'щаяся е^го. и^ въ потопњ пђти`
сконча'нїе сътори'тъ, (и^ въста'ющая)8 враги е^го
проженеT тм^а. чт^о помышля'ете къ гв~и, сконча'нїе
(-)9 сътвориT, не м#ститъ два'жды и%ногдою въ скор#би” ја^ко до ко'ренїа [-]10 по'схнетъ, и^ ја%ко (-)11 (съгребђтъ) ѓ^плитающїя, поја%стся (-)12 ја%ко тро'сть
сђхоты` пол#на, и^с тебе и^зы'идетъ. что помышля'ете до г~а ѕл^њ, совњщава'юще съпроти'внаа” Се гл~ть
г~ь владя'и вода'ми мно'гами, и^ си'це растђ'пятся,
и^ слђхъ тво'и не ё^слы'шится ксемђ`” и^ нн~њ съкрђшђ же'злъ е^го эT тебе`, и^ съё%зы твоя` расы'плю. и^
заповњсть ѓ^ тебњ` г~ь, не рас#сњ'ется эT и'мени твое^го к#семђ`. эT до'мђ бо'га твое^го потреблю` и^зваа'ныя
и^ слїя'ныя. положђ` гро'бъ тво'и ја%ко (нечестенъ еси)13 с^е на' гораX но'гы *бл~говњствђ'ющаго и^ възвњща'ю^щаго ми'ръ. празDнђи і^ё'до праZники твоя`, эTда'ждь
мл~твы твоя`. зане не прило'жатъ (-)14 ја^ко про'ити
въ ѓ^бет#ша'нїе. скоnча'ся і^ и^зве'ржеся”

1 Тягар Ниневіїн. Книги видіння Наума
Елкесеєвого. 2 Бог ревнивий і Господь
мстивий. З люттю мстить Господь його ворогам і мститься на його ворогах. 3 Господь терпеливий. І велика його сила. І той,
хто чистить, не очистить. Господь в завершенні, і його дорога в трясінні, і хмари –
порох його ніг. 4 Він грозить морю, і воно
слухається його і спустошує всі ріки. Він
малими робить васнитидське і кармильське, пропало те, що цвіте в лісі. 5 Гори затрусилися від нього і вершки зрушилися. І
засумувала вся земля від його лиця і всі,
що на ній живуть. 6 Від лиця його гніву
хто стерпить? І хто спротивиться в гніві
його люті? Його гнів розтоплює владу, і
каміння від нього розсипалося. 7 Господь
добрий до тих, що Його терплять в день
скорботи. І Він пізнає тих, що Його
бояться. 8 І в потопі дороги Він зробить
кінець. І темрява прожене тих Його
ворогів, що повстають. 9 Що задумуєте
проти Господа? Він зробить кінець, двічі
разом не помстить у скорботі. 10 Бо до
коріння висохне і згрібуть, наче сплетене,
пожертий буде, так як тростина, повна
сухості 11 від тебе вийде. Чому задумуєте
погане проти Господа, змовляючись
проти. 12 Це говорить Господь, що володіє
великими водами: І так розступляться. І
твій голос більше не почується. 13 І тепер
розломлю його палицю, розірву від тебе і
твої кайдани. 14 І Господь заповість про
тебе, більше не розсіється твоє ім’я. З дому
твого Бога знищу різьблене і лите. Поставлю твою гробницю, бо ти є нешляхетним.
2,1 Ось на горах ноги *того, що сповіщає і
що сповіщає мир. Святкуй, Юдо, твої
празники! Віддай твої молитви. Тому що
не додадуть більше перейти в старіння.
Закінчено і викинуто.

Глава 2

Глvа, в~”
ъзыиде в#дыха'яй въ лице твое эTе%мля эT
ѓ^скор#бленїа. ё^смотри пђть, ё^крњпи чресла`,
1413

2 Прийшов той, що дихає в твоє лице,
що забирає зі скорботи. Гляди на дорогу.
Скріпи бедра. Будь дуже мужній силою.

іс. 52
рим. 10

2,3 Пророк Наум 3,11

іс. 13

єз. 44
авв. 2

іс. 47

3 Тому що Господь відвернув погорду
Якова, так як ізраїльську погорду. Тому
що трясучи їх потрясли і рознесли їхнє
галуззя – 4 щити сильних з людей, сильних мужів, що гралися у вогні. Вуздечки
їхньої зброї в дні їхнього приготування, і
вершники замішаються 5 на дорогах, і
замішається зброя, і сплетуться на вулицях. Їхній вид, наче вогненні свічі і наче
блискавки, що пробігають. 6 І згадають
їхні старшини, і втечуть у день, і знеможуть їхні дороги. І поспішать на мури, і
приготують їхні передні сторожі. 7 Брами міст відкриються, і впали царства, 8 і
майно відкинуте. Він же піднімався. І її
рабині були ведені, наче голубки, що
воркотали у своїх серцях. 9 І ниневійці –
як водяна купіль її води, і вони ж, втікаючи, не спинились. І не було того, хто
боронив. 10 Грабували срібло, грабували золото. І не було кінця її майна. Тяжким був понад усіх її бажаний посуд. 11 І
трясіння, і трушення, і кипіння, *і ламання серця, і ослаблення колін, і біль
по всіх бедрах, і лице всіх як сажа горшка. 12 Де є левове святе і пасовисько, що
є ле венят? Куди пішов лев, щоб влізло
туди левеня, і не було того, хто лякав? 13
Лев схопить достатнє його левенятам, і
задушив його ловом, і наповнив своє
гніздо ловом і своє поселення грабунком. 14 Ось Я проти тебе, – говорить
Господь, всього Вседержитель. І спалю
димом твоє множество. І твоїх левів
пожере зброя. І вигублю твій лов з землі.
І більше не почуються твої діла.

възмђжа'и крњ'постїю ѕњло. поне'же эTврати г~ь ё^кори'знђ і^а'ковлю ја%коже ё^_кори'знђ і^и^л~евђ. зане сътреса'ющеи сътрясоша я&, и^ лозы иX расы'паша. щи'ты си'лныхъ (-)1, эT чл~къ мђж'а си'лны и^гра'ющая въ ѓ^гни,
бръзды ѓ^рђжїя и^хъ въ дн~ь ё^готова'нїя [иX]2, и^ кон#ницы възмятђтся на пђтеX, и^ смятђтся ѓ^рђжїя и^ сплетђтся на стьгнахъ. ви'дъ и^хъ ја%ко свњща ѓ%гнены, и^ ја%ко молнїа мы'кающася. и^ помянђтъ старњ'ишины и^хъ, и^ пробњгнђтъ дн~їи, и^ эTнемогђтся (пђтїе)3 и^хъ. и^ потщаTся на забра'ла, и^
ё^гото'вятъ преDняа` страQбы иX” вра'та [граDная]4 эTве'рзђтся, и^ црsтвA эTпадо'ша, і^ и^мњнїе эTвръзеся. (-)5
сїи (же) въсхожDа'ше. и^ рабы'ня ея` ведя'хђся ја%ко го'лђбїе горка'юще въ срDцыX свои^хъ. і^ нинев#вїины ја%ко кђпель
воDная воды ея`. и^ сїи же бњжа'ще не ста'ша, и^ не
бя'ше ставля'ющаго. расхита'хђ сребро`, расхитахђ
зла'то, и не бя'ше конца и^мњнїя ея, ѓ^тяг#чаша па'че всњхъ сосђды и^зволе'нїа е^я`. (и^) сътрясенїе и^ потрясенїе и^ въски'пњнїе, *и^ срDца съкрђшенїе, и^ раслабленїе колњнїю,и^ бо'лњзнь по всMњ чре'сломъ,и^ лице всњхъ
ја%ко ѓ^полњнїе ла'точьное” Гдњ е^сть (ста'я)6 леvская, и^
па'жить сђщая льви'чищеM. ка'мо и%деT ле'въ, ја%ко влњсти тамо льви'чищь, и^ не бя'ше постраша'ющаh. ле'въ
въсхити'тъ довлњ'ющее льви'чищемъ е^го, и^ ё^дави ло'вомъ е^го, и^ напо'лни лови'твы гнњздо свое, и^ ста'ю свою`
въсхита'нїя. Се а^зъ на' тя, гл~етъ г~ь всемђ` съдръжи'тель. и^ пожегђ ды'момъ мно'жества твоя`, и^ львы
твоа` поја%сть (ѓ^рђжїе)7, и^ потреблю съ земля` лови'твђ твою`, и^ не ё^слы'шаTся к#семђ` дњла твоа`”

Глава 3

Глvа, г~”

1 О *місто крові і всеобманливе, повне неправедності! Не шукатиметься лову. 2 В голосі війни і голос трясіння коліс і коня, що біжить, і зброї, що шумить,
3 і вершника, що їде, і вилискуючого меча, і блискучого щита, і множества побитих, і тягаря падіння. І не було кінця її
країнам, і знеможуть в їхніх тілах 4 від
множества її розпусти. Гарна і мила розпуснице, старшино чаклунів, що продає
країни в її розпусті і племена в її ворожбах. 5 *Ось Я проти тебе, – говорить Господь Бог, всього Вседержитель. І відкрию позаду тебе, до твого лиця. Покажу твій сором країнам і твоє безчестя
царствам, 6 і кину на тебе гидоту за
твоїми нечистотами, і поставлю тебе на
притчу. 7 І буде, що кожний, хто тебе бачить, зійде від тебе і скаже: Грішна Ниневія. Хто за нею застогне? Звідки випрошу їй потіху, 8 щоб приготувати частку, впорядкувати країну, приготувати
частку Аммонові тих, що живуть в ріках.
Вода довкруг неї: її початок – море і вода
її – стіни, 9 і Ефіопія, і Єгипет – її сила. І
немає кінця твоїй втечі. Фуд і лівійці
стали її помічниками. 10 І вона піде полоненою в переселення. І її немовлят розіб’ють об початки всіх її доріг. І на все її
преславне кинуть жереби. І всі її воєводи будуть зв’язані кайданами. 11 І ти о-

гра'де* кро'вьныи, (и^) весь лжиv [по'лнъ непра'вды]1. не пои%щеTся лови'тва, въ гла'съ раTныи, и^
глаs трђса ко'лнаго, и^ ко'ня текђща, и^ ѓ^рђжїя шђмяща, и^ кон#ника е%дђща, и^ блиска'юща ме'ча, и^ свита'ющься щиT, и^ мно'жества ја%звенъ,
и^ тя'жка паденїя. и^ не бя'ше кон#ца страна'мъ ея`. і^
и^знемо'гђтъ въ тњлесеX и^хъ эT мно'жества блђженїя
(ея`). блDђница добра` и^ ѓ^брадова'на, старњ'ишина влъхвоM, продающая страны` въ блђженїе ея`, и^ племена
въ вол#свXњ ея`” *Се^ а^зъ на' тя, гл~етъ г~ь б~ъ всемђ`
съдръжи'тель. и^ эTкры'ю заждь твои къ лицђ твое^мђ. (-)2 ѓ^бличю` стра'намъ стыдњнїе твое, и^ црsтвомъ бесче'стїе твое`. и^ въз#ве'ргђ на' тя ѓ^гнђшенїе
(-)3 по нечистота'мъ твои^мъ, и^ положђ т^я въ
при'тчђ. и^ бђдетъ вся'къ видя'и т^я сни'детъ с
тебе`. и^ рече'тъ, грњшная нинев#вїи. кт^о постенетъ
по не'и. эTкђдђ и^спрошђ ё^тњше'нїе е'й. [ё^готови'ти
ча'сть]4 ёстрои'ти странђ ё^гото'вити ча'сть [а^м#монђ]5 живђщїя въ рњкаX” вода` ѓ%крsтъ ея`, е'йже нача'токъ мо'ря, и^ вода` забра'ла ея`, и^ е^џїѓ'пїа крњ'пость
ея` и^ е^гљ=петъ, и^ нњсть кон#ца бњгъствђ [твое^мђ]6.
(фђдъ) и^ ли'вы бы'ша помо'щницы ея`. и^ с^и въ преселе'нїе пои^детъ плњн#ница. и^ младе'нца ея` разбїютъ
въ зачаTцех# всњхъ пђтїи ея`, и^ ѓ^ всњхъ сла'вныX е^я`
въз#вергTђ жре'бїя, и^ вся вое^воды е^я` свя'жђтся пђ1414

і^саїа г~і

е^зеk м~д
а^в#ваk в~

і^саїа м~з

3,11 Пророк Наум-Пророк Аввакум 1,7

т'ы” И$ т^ы ё^пїешися и^ бђдеши ѓ^биDна. (-)7 ты' же
самA себњ` взы'щеши ё^ставленїя эT враh. вс^я твердњли твоя` [ја%ко]8 смоквинїе стра'жа и^мђщее, а^ще
поколњблюTся и^ в#падђтъ въ ё^ста` ја^дђщаго” Се^
лю'дїе твои` ја%ко же'ны въ тебњ`, враго'мъ твои^мъ
ѓ^творя'ема ѓ^тво'рятся вра'та земля` твое'я, [и^]9
поја%сть ѓ%гнь верея твоа`. во'дђ держанїя въсхити
себњ` са'мъ, [и^]10 ё^твръди тве'рди твоа`. влњзи въ
бре'нїе и^ попери въ плњвах#, ё^тверди па'че лаи%ны.
та'мо поја%сть т^я ѓ%гнь, потреби'тъ т^я (ѓ^рђжїе)11,
поја%дяT т^я а^ки прђѕи. и^ ѓ^тяж#ча'етъ а^ки м#шица.
ё^мно'жи кђпля` твоа паq ѕвњздъ нбsныхъ. м#шица
ё^стреми'шася, и^ възлетњша. восльпе а^ки прђгъ помо'щникъ тво'и (-)12 сњдя` на плети'нњ въ дн~ь стђден#. слн~це възы'идетъ и^ эTлетњ, и^ не позна'ся мњсто е^го” Люте е'й. въздрњма'шася пастђси` твои` цр~ь
а^сљ=рїискь ё^спи` си'лныя твоя`, въZдви'гошаs лю'дїе
твои` къ гора'мъ, и^ не бя'ше ждђщаго. не бђдетъ
цњлбы съкрђшенїю твое^мђ раZгорњся ја%зва твоа. вс^и
слы'шавшїи вњ'сть твою, въспле'щђтъ рђка'ма по
тебњ`. и%мже до кого не до'иде ѕлоба твоя` всегда`”

п’янієш і будеш зневаженою. Ти ж сама
собі шукатимеш звільнення від ворогів.
12 Всі твої твердині, наче фіґи, що мають сторожів, коли потрясти, вони і впадуть до уст того, що їсть. 13 Ось твій народ в тобі як жінки. Твоїм ворогам відкриваючись відкриються брами твоєї
землі, і вогонь пожере твої засуви. 14
Собі сама начерпай води облоги і скріпи
твої твердині, влізай в глину і топчи в
полові, скріпи понад цеглу. 15 Там тебе
пожере вогонь, тебе вигубить зброя, тебе пожеруть, наче саранча, і обтяжить,
наче гусениця. 16 Ти помножила твоє
купно понад небесні звізди. Гусениця
саранчі напала і полетіла. 17 Твій помічник забрався, наче саранча, що сидить
на плоті в дні холоду. Сонце зійшло, і
вона відлетіла, і невідоме її місце. Горе
їй. 18 Задрімали твої пастухи, асирійський цар приспав твоїх сильних. Твій народ піднявся в гори, і не було того, хто
чекав. 19 Не буде вилікування твоєму
побиттю, твоя рана має запалення. Всі,
що почують вість про тебе, заплещуть
руками по тобі. Тому що до кого ще завжди не доходила твоя злоба?

Конеw пррoкђ наё%мђ,
и%мать в себњ` главъ, г~”

Кінець Пророка Наума.
Має в собі 3 глави.

АВВАКУМ-ПРОРОК
ГЛАВА 1
і^ѓv к~а
і^е^реM в~і

дњаn г~і

ня'тїе е^же ви'дњ а^в#вакђмъ пррoкъ” доко'лњ г~и
възовђ и^ не ё^слы'шиши. възопїю к тебњ ѓ^биди'мъ, и^ не и^збAви'ши. *въскђю [мнњ` ё^казA]2
трђды и^ болњз_ни, ё^смотри'ти страсти и^
бесчестїе, проти'вђ мнњ` бы'сть сђдъ, и^ сђдїи възе'млетъ. сего ради расыпа'ется за'конъ, и^ не и^зво'дится до съвръшенїя сђдъ, ја%ко нечести'выи преѓ^бидитъ правди'ваго” сего ради и^зы'идетъ сђдъ ё^кривленъ. *види'те ѓ^бидливїи, (-)3 смотрите и^ чюди'теся чюдеси і^ и^сче'знњте. поне'же дњло аZ дњ'лаю въ
дн~ехъ ва'шихъ, е^мђже не и%мате вњ'ровати а^ще кт^о
и^сповњсть” Зане с^е а^зъ въставлю халдњ'я хра'брыя
странђ` [бо'рзђю и^ лю'тђю]4, ходя'щђю на широты`
зе'мныя прїя'ти се'ла не са'мъ себњ. стра'шенъ (н^и)5
ја^вленъ е^сть. эT самого сђдъ е^го бђдетъ, и^ взя'тїе
1415

1 Тягар, який побачив Аввакум-пророк. 2 Доки, Господи, кричатиму і не
вислухаєш? Кричатиму до Tебе кривджений і не спасеш? 3 *Навіщо Tи мені
показав труди і болі, щоб по глянути на
муки і безбожність? Переді мною був
суд. І суддя бере. 4 Через це розсипається закон і суд не провадиться до завершення, бо безбожний кривдить праведного. Через це вийде звихнений суд. 5
*Гляньте, кривдники! І подивіться, і дивуйтеся чудові, і зникніть! Бо Я чиню діло у ваших днях, яке, якщо хтось визнає,
ви не повірите. 6 Тому що ось Я піднімаю хоробрих халдеїв, країну швидку і
жорстоку, що іде по ширині землі забрати поселення не самому собі. 7 Він
страшний і славний. Від нього самого
буде його суд, і його забирання від нього

йов. 21
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дія. 13
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вийде. 8 І їхні коні скакатимуть більше від
рисів і бистріші вони від аравських вовків.
Їхні вершники оточать і гнатимуться здалека, і ширятимуть, наче орел готовий на
їжу. 9 Прийде викінчення на безбожних,
що протиставляться перед їхнім лицем. І
він збере полонених, наче пісок. 10 І він
сам вознесеться над царів. І тирани – забава йому. Так само ж насміхатиметься з
усякої твердині, і засипле землею, і нею
заволодіє. 11 Тоді змінить дух і перейде.
Це сила моєму Богові! 12 Чи Ти не від початку мій святий Господь Бог? І не помремо. Господи, Ти його поставив на суд. І
Ти мене створив, щоб картати його напоумленням. 13 Око чисте, щоб не бачити
зла і глядіти на болючі труди. Навіщо не
дивишся на тих, що кривдять, і мовчиш,
коли безбожний пожирає праведного? 14 І
Ти зробиш людей, наче морські риби і
наче плазунів, що не мають старшини. 15
Закінчення: вудкою витягнув і потягнув
його сіткою, і зібрав його своїми сітками.
Задля цього розвеселиться і зрадіє його
серце. 16 Через це жертву принесе своїй
сіті і ладан принесе своїй мережі, бо ними
щасливою зробив свою частку. І його їжа
вибрана. 17 Через це кладе свою сіть, щоб
постійно вибивати країни. Він не пощадить.

е^го эT него` и^зы'идетъ. и^ ско'чаT па'че ры'си ко'ни [и^хъ]6,
и^ быстрњиши вол#къ а^рав#скь. (-)7 ѓ^бъточа'тъ кон#ницы [и^хъ]8, и^ ё^стремя'тся и^здалеча, и^ въсперђтъ а^ки ѓ^релъ гото'въ на ја^дь. сконча'нїе на нечести'выя прїидетъ, съпротивя'ющимся преD лицемъ иX проти'вђ. и^ съберетъ ја%ко пњсокъ плњн#ники” И$ самъ то'и наD цр~и въспита'ется и мђчители
и^гранїе е^го. тожDе же все'и твердњли порђга'ется, и^
посы'плет# прьстїю, и^ ѓ^блада'етъ ею`. тогда` премени'тъ дх~ъ, и^ преидетъ (-)9 т^а крњпость б~ђ мое^мђ” Нњ'си ли т^ы и^скони г~ь б~ъ ст~ы'и мои, и^ не ё%мреM.
г~и на сђдъ ё^чини и&. и^ създа м^я ѓ^блича'ти наказа'нїе е^^го. чи'сто ѓ%ко ја%ко не ви'дњти зл^а, и^ възирати на трђды (болњзньныя)10” въскђю не възира'еши на ѓ^бидя'щая, (и^) помол#чава'еши внегда` пожира'етъ нечести'выи правди'ваго. и^ сътвориши чл~кы
ја%ко ры'бы мор#скїя, и^ ја%ко га'ды не и^мђща старњ'ишины. сконча'нїе ё%дою въсхити, и^ привлече и& мре'жею. и^ събра и& сњтьми свои^ми. сего ради възвесели'тся и^ възра'дђется срDце е^го. сего ради пожреT мре'жи свое'й, и^ кадитъ сњть свою`, ја%ко тњми раZблажи
ча'сть свою` и^ пища е^го и^збран#ныя. сего ради препина'етъ мре'жђ свою`, да при'сно и^збивати страны` не
пощади'тъ”
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Глава 2
іс. 21

рим. 1
єв. 10
гал. 3

1 *Стану на своїй сторожі, і вийду на
камінь, і погляну, щоб побачити, що скаже
в мені. І що відповім на моє картання? 2 І
відповів Господь мені, і сказав: Напиши
видіння, явно ж, на дощині, щоб за нею
гнався той, хто читає. 3 Тому що видіння –
ще на час. І засяяє до завершення, а не намарно. Якщо забариться, потерпи йому.
Бо той, хто приходить, прийде і не забариться. 4 Якщо забирає, не любуватиметься в ньому моя душа. *А мій праведний з
віри буде живим. 5 Образливий же, і зневажливий муж, і хвалько нічого не довершить. Той, хто поширив, наче ад, свою душу. Бо цей ненаситний як і смерть, і збере
до себе всі країни, і збере до себе всі народи. Не поселишся. 6 Отже, візьмуть
притчу проти нього і загадки на його розповідання. І скажуть: Горе тому, хто множить в собі те, що не є його. Доки хто дуже
тяжким робить своє ярмо. 7 Бо нагло повстануть ті, що його схоплюють, і витверезяться ті, що задумують проти тебе. І будеш їм на рограбування. 8 Тому що ти в полон взяв численні країни, і в полон візьмуть тебе всі народи, що залишилися, через людську кров і безбожність землі, і
міста, і всіх, що живуть на ній. 9 Горе тим,
що грабують поганий грабунок своєму домові, щоб поставити на висоту своє гніздо.
Щоб вирвати з руки злих, 10 він задумав
встид своєму домові. Ти викінчив численні народи. І твоя душа згрішила. 11 Тому
що камінь закричить зі стіни, і жук з дерева це ж саме скаже. 12 Ох горе тому, хто
будує місто кров’ю і приготовляє місто неправдами. 13 Чи, отже, це не є перед Господом Вседержителем! І численні народи

а *стражбњ свое'и ста'нђ, и^ възлњ'зђ на камы'къ, да смотрю ја%ко ви'дњти чт^о съгл~етъ въ мнњ`, и^ чт^о эTвњща'ю до ѓ^бличенїа мое^го” И$ эTвњща [г~ь къ мнњ`]1, и^ реq, въпиши видњнїе ја%вњ же во дъскђ, ја%ко да пого'нитъ
(ю& чты'и)2. зане е^ще` видњнїе въ время, и^ просїяеTся
въ совръшенїе а^ не вътще. а^ще ё^медлит# претер#пи
е^мђ, ја%ко и^дя'и прїидет# и^ не премеDлитъ” а^ще неп#щђетъ не бл~говолиT дш~а моа в немъ. *а^ пра'вди'выи
[мои эT вњры]3 жи'въ бђдетъ” презоривыи же и^ ѓ^биDливыи мђжъ [и^]4 велича'выи н^ичесоже не сконча'етъ,
и^же рас#шири а^ки а^дъ дђшђ свою`, (-)5 се'и (б^о) ја%ко (и^)
смерть не насыщенъ. и^ съберетъ к немђ` вс^я страны`, и^ съберетъ к немђ` вс^я лю'ди, не (всели'ся ё^бо)6,
притчђ на'нь прїимђть и^ гадAнїе въ по'вњсть е^го. и^
рекђтъ лю'те множа'и в себњ` не сђщая е^го, доколњ
(-)7 ѓ^тягча'яй ё%зђ свою` тяж#цњ. ја%ко внезапђ въста'нђт# хаплющеи е^го, и^ ё^трезвя'тся мысля'щїи
на' тя, и^ бђдеши въ раз#грабленїе и^мъ. поне'же т^ы
плњни страны` мно'ги, (и^) пленя'тъ т^я вс^и ё^ста'вшїи лю'дїе кро'ви ради чл~ча, и^ нечестїя земля`
[и^]8 гра'да и^ всњхъ живђщиX на не'и” [Горе]9 грабя'щимъ грабленїе зло'е до'мови свое^мђ, ё^чини'ти въ
высотђ` гнњздо свое`, ја%ко и^стръгнђти эT рђки злыX.
ё^мы'сли стыдњнїе до'мђ (свое^мђ)10, сконча` лю'ди
мно'ги, и^ съгрњши дш~а твоа`. зане камы'къ съ
стњны възопїетъ, и^ стђгъ эT древа въз#гл~етъ
се'же” ёO лю'те градя'и граD кро'вьми, и^ готовля'яй граD
непра'вдами, нњсть л^и с^е (ё^бо) преD гм~ь вс^едръжи'телемъ. и^ ѓ^скђдњша лю'дїе мно'ѕи ѓ^гнемъ, и^ стра'ны

_____
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ўлоM џ~

мно'ги эTнемого'шася. ја%ко напоlнися [вс^я]11 земля`
разђмњти сла'вђ гн~ю, ја^ко во'да [мно'га]12 покры'етъ
я&. (иO)13 напая'й по'дрђга свое^го съвращенїе мђтно, и^
ё^пїя'айся ја^ко призираеT къ пещера'мъ и^хъ. мно'жество бес#честное эT сла'вы и^спїи, и^ т^ы [срDце поколњбли'ся]14 и^ стря'снися. ѓ^бы'де ѓ^ тебњ ча'ша
десни'ца гн~я, и^ събрася бесчестїе на славђ твою. зане бесчестїе (дђбрав#ско)15 покры'етъ т^я, и^ трђдъ
ѕвњринъ престрашитъ т^я, кро'ви ра'ди чл~чь и^ бесчестїи земльныхъ, [и^]16 града и^ всњхъ живђщихъ
на не'и” Чт^о ё^спњеT и^звая'ныи. ја%ко и^звая'ша и& (и^)
създа'ша (и^) слїанїе прее'лесть л#жђю. ја^ко ё^пова`
създа'выи къ създанїю свое^мђ сътвори'ти кђми'ры
глђхы. ёO лю'те гл~ющемђ дре'вђ, ётрезви'ся въста'ни, и^ камы'кђ възвыси'ся. и^ т^оже е^сть пре'лесть.
а^ с^е е^сть скова'нїе зла'тное и^ сре'бреное, и^ всего` дђха
нњсть в не'мъ. *а^ г~ь въ цр~кви ст~њи свое'й, да ся
ё^бои'тъ эT лица` е^мђ вс^я земля`”

пропали від вогню, і численні країни знемогли. 14 Бо вся земля наповнилася, щоб
пізнати господню славу. Вона їх покриє,
наче велика вода. 15 І горе тому, хто напоює свого ближнього мутним знищенням і впивається, бо глядить у їхні печери.
16 Випий від слави повноту безчестя, і ти,
серце, зрушся і затрусися. Тебе оточила
чаша – господня правиця. І зібрано безчестя на твою славу. 17 Тому що тебе покриє безбожність лісу і тебе перестрашить
біда звірів через людську кров і безбожність земних, і міста, і всіх, що живуть на
ній. 18 Що доконає різьблений, бо його вирізьбили і створили брехливу обману вилиття. Бо той, хто створив, поклав надію
на своє твориво, щоб зробити глухі кумири. 19 Ох горе тому, хто каже дереву: Отверезися, піднімися! І каменю: Піднесися
вгору! І це є обмана. А це є золоте і срібне
литво, і ніякого духа в ньому немає. 20 *А
Господь у своїй святій церкві. Хай його
лиця боїться вся земля!

-Мл~тва [а^в#вакђма] пррoка с пњснїю”

3,1 Молитва пророка Аввакума з піснею.

-
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и~ ёслышахъ слђхъ тво'и, и^ ё^боя'хся. (г~и)
разђмњхъ дњла твоа`, и^ ё^жасохся” междђ
двњма животома ё^вњ'сися, внегда` приближа'тся лњта позна'ешися, внегда` бђдетъ
го'дъ пока'жешися, вне'гда смятеTся дш~а моа` въ
гнњвњ млsть помяне'ши” бг~ъ эT (ю'га)1 прїидет#, и^
ст~ыи эT горы` присњн#ныя ча'сти” [-]2 покры` нб~са
добродњтель е^го, и^ хваленїя е^го и^спо'лнъ земля`” и^
сїанїе е^го ја%ко свњтъ бђ'детъ, рози въ рђкђ е^го. и^
положи` любо'вь твердђ крњпости свое'я” преD лицемъ
е^го и^зы'идет# сло'во, і^ и^зы'идетъ на' [поле]3 [за пя'тъ
но'гђ е^го]4” ста` и^ поDвижа'ся земля`, призрњ і^ и^стаа'ша страны`” и^ съкрђшаTся го'ры нђждею, [і^]5 и^стаа'ша хол#ми въчнїи. шествїя вњчнаа и^хъ за трђдъ
видњша” села е^џїѓpска ё^боя'тся, и^ хра'ми земля`
мадїа'м#ски” Є$да` в рњкахъ прогнњва'ешися г~и. и^л^и
въ рњкахъ ја%рость твоа`. л^и в# мо'ри ё^стремле'нїе
твое” ја%ко вся'деши на коня твоа`, и^ ја%жденїе твое
спsнїе. наляца'я налечеши лђкъ сво'и, [на]6 хорђгви,
гл~етъ г~ь” [-]7 рњка'ми рася'дется зеMля`, (и^) ё'зряT
т^я и^ разболяTся лю'дїе” расыпа'я во'ды наше'ствїя
[е^го]8, дасть безDна гла'съ свои, (и^) высота` вели'чїя
своа`” въздви'жеся слн~це, и^ лђна ста` в чи'нђ свое^мъ”
въ свTњ стрњлы твоя` по'идђтъ, блиста'нїемъ мо'лнїя ѓ^рђжїя твое^го” преще'нїемъ ё^мали'ши зе'млю,
и^ ја%ростїю низложиши ја^зы'ки” и^зы'де въ сп~сенїе
лю'демъ свои^мъ, спsти` помаза'нныя своа`” вложи въ
главы` безако'нныX смр~ть, възDви'же ё%зы [твоя`]9 до
вы'а [въ совер#шенїе]10” Ссњклъ е^си ё^жа'сом# гла'вы си'лныX, сътрясђтся ѓ^ не'и. ѓ^тво'рятъ ё%зды своя`
а^ки ја%дыи ё^богїи ѓ^та'и. и^ наведе на мо'ре коня`
своя`, смђща'ющая во'ды мно'ги. снабдXњся и^ ё^боя'ся [срDце]11 мое` эT гла'са мо'лбы ё^стенъ мои^хъ. и^
вни'де тре'петъ въ ко'сти моя`, и^ въ мнњ` смяте1417

Глава 3
2 Господи, я почув слух про тебе і я злякався! Господи, я пізнав твої діла і я жахнувся! Між двома животними будеш пізнаний. Коли наблизяться роки, будеш пізнаний, коли буде час, покажешся, коли за
тривожиться моя душа в гніві, згадаєш милосердя. 3 Бог прийде з півдня і святий з
гори затіненої частини. Небо покрила його
чеснота. І земля повна його похвали. 4 І
його сіяння буде як світло. Роги в його руках. І Він поставив сильну любов своєї сили. 5 Перед його лицем вийде слово і вийде
на поле за п’ятами його ніг. 6 Стала і зрушилася земля. Він поглянув, і країни розтанули. І гори були розбиті силою. І вічні
вершки розтанули. 7 За труд побачили їхні
вічні ходи. Злякаються ефіопські поселення і шатра мадіямської землі. 8 Чи на ріках
прогніваєшся, Господи, або на ріках твій
гнів? Чи на море твій напад? Бо сядеш на
твої коні, і твоя їзда верхи – спасіння. 9
Натягаючи натягнеш свій лук на скипетри,
– говорить Господь. Ріками розірветься земля. 10 І Тебе побачать – і болітимуть народи. Ти розсипаєш води його нападу. Безодня видала свій голос і висота свої величі. 11 Сонце піднялося і місяць став на своєму місці. Твої стріли підуть як світло вилискуванням блискавки твоєї зброї. 12 Погрозою зменшиш землю і люттю скинеш
народи. 13 Ти вийшов на спасіння свого
народу, щоб спасти своїх помазаних. Ти
вклав смерть у голови беззаконних, підняв
твої кайдани до шиї на завершення. 14 Ти
жахом порубав голови сильних. Вони
потрясуться в ньому. Вони відкриють свої
вуздечки, наче бідний, що їсть потайки. 15
І наведеш на море своїх коней, що колотять велику воду. 16 Я беріг себе, і злякалося моє серце від голосу молитви моїх
уст, і тремтіння ввійшло до моїх костей. І в
мені затривожилася моя сила. Я спочину в
дні моєї скорботи, щоб мені піти до народу

пс. 9
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мого поселення. 17 Тому що фіґа не
дасть плоду і не буде плоду у винограді.
Діло оливкове схибить, і поля не
видадуть їжі. Не стало овець через брак
їжі, і не буде волів при яслах. 18 Я ж
звеселюся в Господі і зрадію в Бозі –
моєму Спасителеві. 19 Господь Бог мій –
моя сила. І Він поставить мої ноги на завершення. І Він мене піднімає на високе,
щоб побідити в його піснях.
Кінець Пророка Аввакума.
Має в собі 3 глави.

ся [крњ'пость]12 моа`” почїю въ дн~ь печа'ли [мое'я]13,
ја^ко да възы'ти [м^и]14 въ лю'ди ѓ^бита'нїя мое^го. зане` смокви пло'да не сътво'рятъ, и^ не бђдетъ пло'да
въ виноградњхъ” съл#жетъ дњ'ло масли'нно, и^ по'ля не
сътворяT ја%ди. ѓ^скђдњша (ѓ%вца эT пи'ща)15, и^ не бђ'детъ воло'въ прї я'слеX” А/з же ѓ^ г~њ възра'дђюся, (и^)
възвеселю'ся ѓ^ бѕ~њ сп~се мое^мъ” г~ь б~ъ [мо'и]16, си'ла
моя`, и^ ё^чини'тъ но'ѕњ мои` на съвръше'нїе. [и^]17 на
высо'кая наводя` м^я, да побњждђ` въ пњснехъ е^го”
Коне'цъ пррoкђ а^в#ва'кђмђ.
и%мать в себњ`, гла'въ, г~”

СОФОНІЯ-ПРОРОК
ГЛАВА 1

ам. 5

єре. 30
йоі. 2
ам. 5

1 Господнє слово, яке було до Софонії, сина Хусіїного, Ґодоліїного, Амаріїного, Єзекіїного, в днях Йосії, Амонового сина, юдиного царя. 2 Зниканням
хай зникне все з лиця землі, – говорить
Господь. 3 Хай не стане людини і скотини. Хай не стане небесних птахів і
морської риби. І хай знеможуть безбожні. І заберу беззаконних з лиця землі, –
говорить Господь. 4 І простягну свою
руку на Юду і на всіх, що живуть в Єрусалимі. І заберу з цього місця Ваалові імена, і священичі імена зі священством,
5 і тих, що поклоняються на дахах небесному чинові і що клянуться Господом і
клянуться молехом. 6 Що відійшли від
Господа, і не шукають Господа, і не терплять Господа. 7 Бійтеся лиця Господа
Бога! Тому що господній день близко,
тому що Господь приготував свою жертву і освятив своїх названих. 8 І буде в
дні господньої жертви, і помщу на князях, і на домі царя, і на всіх, що зодягнені
в чужу одіж. 9 І явно помщу на всіх переддвер’ях в тому дні тих, що наповнюють дім їхнього Господа Бога безбожністю і обманою. 10 І буде в тому
дні, – говорить Господь, – голос крику
від брами тих, що вбивають, і крик від
другої, і велике побиття від вершків. 11
Плачте, ви, що живете в спаленому! Бо
народ уподібнився до Ханаану. І були
вигублені всі, що величаються сріблом.
12 І в тому дні буде, що Я досліджу Єрусалим зі світильником, і помщуся на чоловіках, що зневажають те, що поручене
на зберігання їм, які кажуть у своїх серцях: Господь не вчинить добро і не вчинить зло. 13 І їхня сила буде на розграбування, і їхні доми – на знищення. *І
збудують доми – і не житимуть в них, і
посадять виноградники – і не питимуть
їхнього вина. 14 Бо великий господній
день близько. Він близький і дуже швидкий. Голос господнього дня гіркий і
страшний, поставлений сильним. 15 Той
*день – день гніву, день скорботи і нуж-

ло'во1 гн~е е^же бы'сть къ софо'нїи хђсїинђ сн~ђ
годолїинђ а^марїинђ е^зекїинђ, въ дн~и і^ѓ^сїя
сн~а а^мо'ня цр~я і^ё'дина” ѓ^скђдњ'нїемъ да
ѓскђдњетъ [вс^я]2 эT лица` земли`, гл~еT г~ь. да
ѓ^скђдњ'етъ чл~къ и^ ско'ти, да ѓ^скђдњ'ютъ пти'ца
нбsныа и^ ры'бы мор#скїя. [и^ да и^знемо'гђтъ нечести'вїи]3, і^ и^змђ [безако'нныя]4 эT лица` земли`, гл~етъ
г~ь. и^ прострђ рђкђ свою на і^ё'дђ, и^ на вся живђщая
въ і^ерsлимњ. і^ и^змђ эT мњ'ста сего и^мена` ваа'лова, і^
и^мена жре'ческа [съ жре'чествомъ]5, и^ покланяющаяся
на клњтехъ чи'нђ нбsномђ, и^ кленђщаяся гм~ъ, и^
кленђщаяся [мелехомъ]6, (-)7 ё^клон#шаяся эT г~а, и^
не възыска'вшихъ г~а, и^ не терпя'щаа гв~и” Оу^бо'итеся
эT лица` г~а б~а, зане` бли'зъ дн~ь гн~ь. ја%ко ё^готовиl г~ь
жрътвђ свою, [и^]8 ѓ^ст~и нареqнныя своя. и^ бђдеT въ
дн~ь жрътвы гн~я, и^ эTмщђ до кн~ѕь и^ до до'мђ цр~я, и^
до всњхъ ѓ^болче'ныхъ въ ѓ^дњя'нїя чю'жда. и^ эTмщђ
на вся` ја%вњ преDвраTныа въ дн~ь тои, и^сполня'ющиX
хра'мъ г~а б~а свое^го нече'стїя и^ льсти” И$ бђ'детъ въ
дн~ь ѓ%нъ, гл~етъ г~ь, глаs во'пля эT вра'тъ и^збада'ющихъ, и^ пла'чь эT вто'рыхъ, и^ сътренїе ве'лїе эT
хо'лмъ” Пла'чите живђщїи в пож#же'неи, ја%ко ё^подоби'шася (-)9 лю'дїе ханаа'нови, [и^]10 потреби'шася
вс^и велича'ющеися сребромъ” И$ бђдеT в то'и дн~ь, и^зыщђ
і^ерsлима съ свњти'лники. и^ мщђ на мђ'жа нерадя'щая
ѓ^ съхране'нїихъ и^мъ, гл~ющаа въ срDцыхъ свои^хъ, не
и^мать бл~га сътворити г~ь, ниже и^мать ѓ^злоби'ти.
и^ бђ'детъ си'ла и^хъ в расхище'нїе, и^ до'мъ и^хъ въ
и^счезнове'нїе. *и^ съзи'ждђтъ храмы, и^ не и^мђть
пожи'ти [в ни'хъ]10. и^ насадя'тъ виногра'ды, и^ не
и^мђть пи'ти вина` иX” ЈА/ко бли'зъ дн~ь гн~ь вели'кїи,
бли'зъ и^ ско'ръ ѕњ'ло. глsа дн~е гн~я го'рекъ и^ жесто'къ
ё^чини'ся си'ленъ, *дн~ь гнњ'ва дн~ь то'и, дн~ь ско'рбенъ и^
бњденъ, дн~ь без#го'дїю і^ и^счезе'нїю, дн~ь тмњ` и^ мра'кђ,
дн~ь ѓ%блакђ и^ м#глњ. дн~ь трђбњ и^ кли'чђ на гра'ды
тве'рдыя и^ на ё%глы высо'кїя. и^ ѓ^скор#блю чл~ки, и^
1418
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е^зеk з~
приT а~і
ниQ г~

по'идTђ ја%ко слњ'пи, зане` гв~и прегрњши'ша. і^
[и^злїю']11 кро'вь и^хъ ја%ко прьсть, и^ пло'ти и^хъ ја%ко
лаи^на. *и^ сребро и^хъ и^ зла'то и^хъ не и^мать мощи`
и^зя'ти и^хъ въ дн~ь гнњ'ва гн~я. и^ ѓ^гне'мъ рве'нїя
е^го поја^де'на бђ'детъ вся земля`. зане` кон#ча'нїе и^
тща'нїе сътво'ритъ на всњхъ живђщихъ на
земли`”

єз. 7
при. 11
ниж. 3

Глава 2

Глvа, в~”

і^саїа л~д

ди, день негоди і знищення, день темряви і
мороку, день хмари й імли, 16 день труби і
крику проти сильних міст і на високих
закутках. 17 І засмучу людей. І підуть як
сліпі, бо згрішили проти Господа. І пролию
їхню кров, наче землю, і їхні тіла, наче кишаки. 18 *І їхнє срібло, і їхнє золото не
зможе їх спасти в дні господнього гніву. І
вогнем його ревності пожерта буде вся
земля. Тому що викінчення і поспіх Він
вчинить проти всіх тих, що живуть на землі.

ъберњтеся, и^ съ ни'ми моли'теся ја^зы'къ
ненаказа'н#ныи, прежде бы'ти вамъ ја%ко
цвњтђ ми'моходя'щђ [въ дн~ь]1 прежде
прїити на' вы гнњ'вђ ја%рости гн~я, (прежде
прїити на вс^я дн~и гнњ'ва ја%рости гн~я). възы'щете г~а вс^и смире'нїи земля` сђдъ съдњ'ите. (взы'щете)2 пра'вды, възы'щете [кро'тости]3 и^ эTвњща'ите я&, ја%ко да покры'етеся въ дн~ь гнњ'ва гн~я.
зане` га'за расхище'на бђдетъ, и^ а^скало'нъ въ и^счезнове'нїе бђдетъ, и^ а^зо'тъ (на месам#брїю)4 эTвръжеTся, и^ а^к#каро'нъ и^^скорени'тся” Го'ре живђщимъ
въ схини'змњ мор#стеи пришел#цы (сђдїямъ)5. сло'во гн~е на васъ хананеи` зе'мле и^ноплемен#никъ, и^ погђблю в^ы эT жили'ща. и^ бђдетъ крљ=тъ жи'ръ па'ствамъ и^ ѓ^гра'дъ ѓ%вцамъ. и^ бђдетъ схини'зма
мор#ска про'чимъ до'мђ і^ё'довђ, на ни'хъ пожирђ'ютъ, въ хра'мы а^скалонђ къ вечерђ ѓ^бита'ютъ эT
лица` сн~овъ і^ё'довъ. ја%ко присњти и^хъ г~ь б~ъ мои,
и^ възврати плњ'нъ ихъ. слы'шахъ поноше'нїя моа'въ, и^ претыка'нїя сн~овъ а^ммо'нь ѓ^ни же поноша'хђ лю'демъ мои^мъ, и^ велича'хђся на предњ'лы моя” Сего ради живђ а^зъ, гл~етъ г~ь [си'лъ]6 б~ъ і^и^л~евъ. зане` моа'въ ја%ко содо'ма (-)7, и^ сн~ове а^м#мо'ни
ја%ко гомо'ра, и^ дама'ск# ѓ^ста'вленъ ја%ко сто'гъ гђме'нныи, і^ и^щезнетъ въ вњ'къ. и^ про'чїи людїи моиX расхитя'тъ я&, и^ про'чїи ја^зы'ка (-)8 наслњдя'тъ
и^хъ. с^е и^мъ за досажде'нїе и^хъ, зане` поноси'ша и^
възвели'чишася на люди г~а вседръжи'теля. свњтелъ бђдетъ г~ь на нихъ, и^ потреби'тъ вся бо'ги
(земля и^х#)9. и^ покло'нятся е^мђ ко'жDо эT мњста
свое^го вс^и ѓ^то'цы ја^зы'чнїи. и^ в^ы (мђри)10 ја^звеницы
(ѓ^рђжїя)11 мое^го бђдете. и^ простретъ рђ'кђ свою
на сњверъ, и^ погђ'битъ а^сљ=рїя, и^ поло'житъ нинев#вїю въ и%щезнове'нїе безвоDно ја%ко пђсты'ню. *и^
пожирђ'ютъ посредњ е^я` ста'да, и^ вс^и ѕвњ'рїе зеMнїи.
и^ хамо'лви и^ е'жи на пя'трехъ е'й въгнњздя'тся, и^
ѕвњ'рїе възвы'ютъ в раскопа'нїе е^я`, [и^]12 вра'ни въ
вра'техъ е^я`, зане` ти'сїе възноше'нїе е^и. сеи граD досади'телникъ живя'и на ё^пова'нїе, гл~яи въ срDцы
свое^мъ а^зъ е^смь, и^ нњсть по мнњ` па'ки. ка'ко
бы'сть въ и^щезнове'нїе жи'ръ ѕвњреM. вся'къ ми'моходяи скво'зњ ня` позви'жDетъ и^ двигнетъ рђцњ свои`”

1 Зберіться і моліться з ними, ненапоумлений народе! 2 Раніше ніж стати вам як
цвіт, що пройшов, в дні, заки прийде на вас
гнів господньої люті, заки найде на вас день
гніву господньої люті. 3 Шукайте Господа, всі покірні землі! Зробіть суд! Шукайте
праведність, шукайте лагідність! І відповіжте на них, щоб ви були покриті в дні господнього гніву. 4 Тому що Ґаза буде розграбована, і Аскалон буде на знищення, і Азот буде
відкинутий в полудень, і Аккарон буде викорінений. 5 Горе тим, що живуть на морському побережжю, приходьки суддів. Проти
вас господнє слово, хананеї, земле чужинців! і Вигублю вас з поселення. 6 І Крит буде
пасовиськом стад і кошарою овець, 7 і морське побережжя буде тим, що залишилося з
юдиного дому. На них пастимуть, в домах
Аскалона житимуть до вечора перед лицем
юдиних синів. Бо їх відвідав мій Господь Бог
і повернув їхній полон. 8 Я почув погорду
моава і образи аммонових синів. Вони ж
зневажали мій народ і величалися в моїх
околицях. 9 Через це живу Я, – говорить Господь сил, Бог ізраїльський. Тому що моав –
як Содом і аммонові сини – як Ґомора. І
Дамаск покинутий – як копиця на току. І
пропаде навіки. І позосталі з мого народу їх
розграбують, і позосталі з народу їх успадкують. 10 Це їм замість їхньої гордості. Тому
що погордили і звеличилися над народом
Господа Вседержителя. 11 Господь над ними буде світлим і вигубить всіх богів їхньої
землі. І Йому поклониться кожний зі свого
місця – всі острови народів. 12 І ви, мурини,
будете раненими моєю зброєю. 13 І Він
простягне свою руку на північ і знищить
асирійця. І поставить Ниневію на безводне
знищення, як пустиню. 14 *І пастимуться
серед неї стада, і всі звірі землі; і хамелеони, і
їжаки загніздяться в її склепіннях, і звірі закричать в її окопах, і ворони – в її брамах.
Тому що як кедри – її висота. 15 Це місто тих,
що зневажають. Яке живе в надії, що
говорить у своїм серці: Я є. І опріч мене
більше немає. Як стало на знищення, пасовиськом звірів? Кожний, що проходить
через нього, засичить і помахає своїми руками.

іс. 34

Глvа, г~”

і^е^зеk к~в
миX г~

Глава 3
свњтлыи і^ и^зба'вленыи граD го'лђбь. не слы'1 О світле і спасенне місто, голубко! 2
ша гла'са н^и прїятъ наказа'нїя. на г~а не Воно не послухало голосу, не сприйняло
ё^пова`, и^ къ б~ђ свое'мђ не прибли'жися. напоумлення, не поклало надію на Господа і
*кня'ѕи [-]1 в неM ја%ко льви` вы'юще, сђдїя не наблизилося до свого Бога. 3 *Князі в
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ньому – як леви, що ричать, його судді –
як аравійські вовки. Не залишали собі нічого до ранку. 4 Його пророки легкодушні, горделиві мужі. Його священики опоганюють святе і є безбожні відносно
закону. 5 Господь же праведний посеред
нього і не зробить неправедне. Рановранці, Він видасть свій суд на світанку.
І той не сховався і не зрозумів неправди
на обману, і не на побіду. 6 Я скинув
величних зіпсуттям, їхні доми пропали. І
зроблю, щоб їхні дороги були зовсім непрохідними. Зникнуть їхні міста, щоб не
було ні одного, ані не жили. 7 Я промовив: Бійтеся лише Мене – і одержите напоумлення, і не будете вигублені з-перед
моїх очей за все, що Я помстив на ньому.
Готовся! Встань вранці! Все листя на
них зітліло! 8 Через це потерпи Мене, –
говорить Господь, – в день мого воскресіння на свідчення. Тому що мій суд проти зборів народів, щоб прийняти царів і
пролити на них свій гнів, ввесь гнів моєї
люті. *Тому що вся земля буде пожерта
вогнем моєї ревності. 9 Бо тоді знайду на
народи народ в їхній рід. Щоб всі прикликали господнє ім’я. Щоб Йому служити під одним ярмом. 10 З кінців ефіопських рік прийму тих, що моляться до
Мене. Розсіяні принесуть Мені жертви.
11 В тому дні не завстидаєшся усіма задумами своїми, якими ти був безбожним
супроти Мене, бо тоді заберу від тебе
зневаги твоєї гордості. І більше не додаси величатися моєю святою горою. 12 І
залишу в тобі лагідний і покірний народ.
І він буде надіятися на господнє ім’я. 13
Рештки ізраїльські не вчинять неправедності і не скажуть марного. І не знайдеться в їхніх устах обманливий язик,
тому що вони пастимуться і загніздяться. І не буде того, хто їх лякатиме. 14 Дуже радій, сіонська дочко! Проповідуй,
єрусалимська дочко! Веселися і красуйся з усього свого серця, єрусалимська
дочко! 15 Господь забрав твої неправедності і викупив тебе з руки твоїх ворогів.
Господь зацарює посеред тебе. І більше
не побачиш зла. 16 В тому часі Господь
скаже Єрусалимові: Кріпися, Сіоне! Хай
не ослабнуть твої руки! 17 Твій Господь
Бог в тобі. Він сильний тебе спасти. Він
наведе на тебе веселість і обновить тебе
в любові до Нього. І зрадіє тобою у веселості, як у день празника. 18 І зберу
розбитих. Горе тому, хто підніме проти
них погорду! 19 Ось Я зроблю в тобі
задля Мене в тому часі, – говорить Господь, – і спасу пригноблену, і прийму
відкинену. І поставлю їх на похвалу і
славними по всій землі. 20 І завстидаються в тому часі, коли вам зроблю добро, і в часі, коли вас прийму. Тому що
дам вас славними на похвалу в усіх народах землі, щоб Мені повернути ваших
полонених перед вами, – говорить Господь.

е^го ја%ко влъци а^равїистїи не ѓ^ставля'хђ с^и на
ё'тро. прoрцы е^го дђхоно'сцы мђжи неради'ви. сщ~еннїи е^го скверня'тъ ст~ая, и^ нечествђ'ютъ в# зако'нъ. г~ь же пра'веденъ по'средњ е^го и^ не и'маT сътвори'ти непра'вды. наё'тра ё^тро дасть сђдъ
свои въ свњтъ, (и^ не ё^ кры'ся. и^ не разђмњ непра'вды въ прельще'нїе и^ не в# побњдђ)2. въ растлњнїе низложи'хъ велича'выя, и^щезнђтъ (до'мы)3 и^хъ (и^) [ѓ^пђщђ]4 пђти` и^хъ эTнђдь не проходи'тися. (и^щезнђтъ)5 гра'ди и^хъ зане` (не быти ни е^ді'номђ)6 н^и жи'ти. рњхъ, ѓ^ба'че ё^бо'итеся мене`, и^ прїимњте наказа'нїе, и^ не и'мате
потреби'тися эT ѓ'чїю (мое'ю)7 за вся` е^ли'ко м#стиX ѓ^ неM. гото'вися ё^рани`, и^стлњ` вс^е ли'ствїе
и^мъ” Сего ра'ди потръпи мене`, гл~етъ г~ь, въ
дн~ь въскрsнїя мое^го въ свњдњтельство. зане`
сђдъ мои въ сон#мища ја^зы'къ прїяти цр~я. (і^)
и^злїати на' ня [гнњвъ свои]8, весь гнњвъ ја%рости моея. *зане` ѓ^гнеM рве'нїя моеh пояде'на бђдетъ вс^я земля`. ја%ко тогда` приѓ^бря'щђ на
лю'ди ја^зык# в роD и^хъ, призыва'ти всњмъ и'мя гн~е,
работати е^мђ поD и'гоM е^ді'нњмъ. эT конець рњкъ
е^џиѓ^пїискъ [прїимђ` моля'щая м^я, рас#сња'нїи]9
принесTђ жрътвы м^и” Въ дн~ь ѓn не и'маши постыди'тися эT всњхъ нача'токъ свои^хъ и'миже
нечествова в# м^я. ја%ко тогда` эTи^мђ эT тебе ё^кори'зны досажде'нїя твое^го, и^ ктомђ не и'маши
приложи'ти велича'тися ѓ^ горњ` ст~њи мое'и. и^
ѓ^ста'влю в# тебњ` лю'ди кро'тки и^ смире'ны, и^
бђдTђ надњя'тися на и^мя гн~е. ѓ^ста'нцы і^и^л~евы [-]10 не сътво'ряT непра'вды, и^ не рекTђ сђ'етна, и^
не и'маT ѓ^брњ'стися въ ё^стех# иX ја^зыk льстиv, зане`
тїи пожирђюT и ё^гнњздяTся, и^ не бђдеT пострашая'й ихъ” Ра'дђися дщ^и сїѓ'нова [ѕњло]11, проповњдаи дщ^и і^ерsлимля, весели'ся и^ преё^крашаися эT всего срDца свое^го дщ^и і^е^рлsимля. эTја%тъ г~ь
непра'вды твоя, (і^) и^зба'виl т^я еs и^з рђки` врагъ
твоиX. [въцр~ится]12 г~ь посредњ тебе, [и^]13 не ё'зриши зл^а ктомђ`. въ вре'мя ѓ'но реq г~ь і^ерsлимђ,
дръза'и сїѓ'не да не ѓ^слабњ'ете рђцњ твои`, г~ь б~ъ
твои в тебњ` си'леn спsти т^я. наведеT на' тя весе'лїе, и^ ѓ^бновиT т^я въ любви` е^мђ. и^ възвесели'тся ѓ^ тебњ въ ё^краше'нїе ја%ко въ дн~ь празDника.
и^ съберђ сътре'ныя, го'ре кт^о прїимеT на' ня поноше'нїе. с^е аZ сътворю` в тебњ [мене`]14 ра'ди, [гл~ет#
г~ь, въ время ѓ'но]15. и^ сп~сђ ё^тњщеnнђю, и^ эTриновеnнђю прїимђ`. и положђ я& в# похвале'нїе, і^ и^мени'ты въ всю` зе'млю. и^ постыдяTся въ время
ѓ'но е^гда добро` ва'мъ сътворю`, и^ въ вре'мя е^гда
прїимђ в^ы, зане` дахъ в^ы и^мени'ты (-)16 въ похвале'нїе въ всXњ лю'дехъ земля`, възвраща'ти м^и
плњн#ники ва'ша преD ва'ми, гл~етъ г~ь”_
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АНГЕЙ-ПРОРОК
ГЛАВА 1
а~ е^зрDа е~

е~ мо= к~и
миX ѕ~

ъ *второ'е лњто при да'рїи цр~и, въ ше'стыи мsць въ прьвыи мsца” Бы'сть сло'во
гн~е в рђ'кђ а^г#ге'я пррoка, гл~я, рцы` [ё^бо]2 къ зорова'велю салаџїилевђ эT колњ'на
і^ё'дова, и^ къ і^с~ђ і^ѓ^седе'ковђ і^ере'ю вели'комђ,
гл~я. си'це гл~етъ г~ь вседръжитель, гл~я, лю'дїе
сїи гл~ютъ, не прїиде вре'мя създа'ти храM
гн~ь” И$ быs слово гн~е в рђкђ а^г#гея прoрка, гл~я.
(-)3 врњмя (ё^бо) ва'мъ е^сть [зда'ти]4 хра'мы
вашA кљ=лостаTмы, а^ храM (мои)5 запђстњ” И$ нн~њ
си'це гл~етъ г~ь вседръжитель, положи'те срDца
ваша в пђти` ва'ша. *сњя'сте мно'го, и^ взя'сте ма'ло. ја%ли е^сте, и^ не в сы'тость. пи'сте,
и^ не въ пїянъство. ѓ^блеко'стеся, и^ не съгрњстеся в ни'хъ. и^ (събира'яй м#зды`)6, събра`
въ влага'лище ё'тло. Си'це гл~етъ г~ь вседръжи'тель, положи'те срDца ва'ша в пђти` ва'ша.
възыдњте на горђ`, и^ ё^сњцњте дре'ва, [и^
принесњте]7 и^ съзи'ждете хра'мъ, и^ бл~говолю в
немъ и^ просла'влюся, рече г~ь. при'зрњсте на
мно'га и^ бы'ша ма'ла, и^ внесо'сте я& въ хра'м# и^
эTдђнђхъ я&. сего ра'ди си'це гл~ет# г~ь вседръжи'тель, зане` хра'мъ мои е^сть пђстъ, вы' же
го'ните ко'ждо домъ свои. сего ради ё^дръжится нб~о эT росы`, и^ земля` ё^скђдитъ и^зноше'нїя е^я [на ва'съ]8. и^ наведђ (ѓ^рђжїе)9 на зе'млю, и^ на го'ры, на пшени'цђ, и^ на вино`, и^ на
еле'и, и^ [на вся`]10 е^ли'ко и^зно'ситъ земля`. и^ на
чл~ки, и^ на ско'ты, и^ на вся` трђды рђчныя
и^хъ” И# слы'ша зорова'вель салаџїилевъ эT колњ'на
і^ё'дова, и^ і^сђсъ і^ѓ^седе'ковъ і^ере'и вели'кїи, и^ вс^и
про'чїи лю'дїе гла'съ г~а б~а и^хъ, и^ сло'во а^г#ге'я
прoрка, ја%коже посла и& г~ь (б~ъ и^хъ) к ни'мъ. и^
ё^боя'шася лю'дїе эT лица` гн~я” И$ рече а^г#ге'и
а^гг~лъ гн~ь [в посла'нїе гн~е]11 лю'демъ, [гл~я]12.
а^зъ е^смь с ва'ми, гл~етъ г~ь” И$ въздви'же г~ь
дх~ъ зорова'велю салаџїилевђ эT колњна і^ё'дова,
и^ дх~ъ і^сђсђ и^ѓ^седе'ковђ і^ере'ю вели'комђ, и^ дх~ъ
прочїимъ всњмъ лю'демъ. и^ внидошA и^ творя'хђ дњла въ хра'мњ г~а вседръжи'теля б~а и^хъ,
въ четве'ртыи (тре'тїяго десяте)13, мsца
ше'стаго, въ второ'е лњто при дарїи цр~и”
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1 В *другому році за царя Дарія, в
шостому місяці, в першому дні місяця, було господнє слово рукою пророка Ангея, що казало: Промов, отже, до Зровавеля Салатіїлевого, з юдиного племені, і до Ісуса Йоседекового, великого священика, кажучи. 2
Так говорить Господь Вседержитель,
кажучи: Цей народ говорить: Не
прийшов час збудувати господній
храм. 3 І було господнє слово рукою
пророка Ангея, що казало: 4 Отже,
вам час будувати ваші доми з добірними стелями, а мій храм є запустілим. 5 І тепер так говорить Господь
Вседержитель: Поставте ваші серця
на ваші дороги. 6 *Ви посіяли багато
і зібрали мало, ви з’їли і не досита, ви
пили і не до оп’яніння, ви зодяглися і
не зігрілися в них. І хто збирає винагороду, зібрав до зітлілого мішка. 7
Так говорить Господь Вседержитель:
Поставте ваші серця на ваші дороги.
8 Вийдіть на гору, і зрубайте дерева, і
принесіть, і збудуйте храм. І буде
Мені до вподоби, і Я прославлюся, –
сказав Господь. 9 Ви поглянули на
багато – і стало мало, і ви їх внесли
до дому – і Я їх видув. Через це так
говорить Господь Вседержитель: Тому що мій храм є пустим, а ви гонитеся, кожний за своїм домом, 10 через це стримається небо від роси і
земля затримає свій плід для вас. 11 І
наведу зброю на землю, і на гори, на
пшеницю, і на вино, і на олію, і на
все те, що земля видає, і на людей, і
на скотину, і на всі труди їхніх рук.
12 І почув Зоровавель Салатіїв, з юдиного племені, і Ісус Йоседеків, великий священик, і всі позосталі з народу голос їхнього Господа Бога і
слова пророка Ангея, так як послав
його їхній Господь Бог до них. І народ налякався господнього лиця. 13 І
сказав Ангей, господній ангел, господнє послання народові, кажучи: Я є з
вами. Говорить Господь. 14 І Господь
підняв дух Зоровавеля Салатіїлового,
з юдиного племені, і дух Ісуса Йоседекового, великого священика, і дух
позосталих з усього народу. І вони
ввійшли і робили діла в храмі Господа Вседержителя – їхнього Бога 15 в
четвертому третьої десятки дні, шостого місяця, другого року царя Дарія.
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1 Сьомого місяця, в першому третьої десятки дні, сказав Господь рукою пророка Ангея, мовлячи: 2 Промов же до Зоровавеля Салатіїлового,
з юдиного племені, і до Ісуса Йоседекового, великого священика, і до всіх
позосталих з народу, кажучи: 3 Хто з
вас бачив цей храм в його попередній
славі? І як ви тепер його бачите? Так
наче б не існував перед вами. 4 І тепер скріпися, Зоровавеле, – говорить
Господь, – скріпися, Ісусе Йоседековий, великий священику! І хай скріпиться ввесь народ землі, – говорить
Господь Вседержитель. І робіть, тому
що Я є з вами, – говорить Господь
Вседержитель. 5 Слово, яке Я до вас
говорив, коли ви виходили з єгипетської землі, і мій дух стоїть посеред
вас. Кріпіться! 6 Тому що так говорить Господь Вседержитель: *Ще раз
Я потрясу небом і землею, морем і сушею, 7 і потрясу всі народи. І прийдуть вибрані всіх народів, і наповню
цей храм слави, – говорить Господь
Вседержитель. 8 Моє срібло і моє золото, – говорить Господь Вседержитель. 9 Тому остання слава цього храму буде більшою від першої, – говорить Господь Вседержитель. І в цьому місці дам мир, – говорить Господь
Вседержитель, – і мир душі на розсудок кожному, що будує, щоб підняти
цю церкву. 10 В четертому третьої
десятки дні, дев’ятого місяця, в другому році царя Дарія, було господнє
слово до пророка Ангея, що казало:
11 Так говорить Господь Вседержитель: Запитай у священиків про закон, кажучи: 12 Якщо людині попаде
святе м’ясо на край його одежі, і край
його одежі доторкнеться до хліба, чи
до городини, чи до вина, чи до олії,
чи до всякої їжі – чи освятиться? І
відповіли священики, і сказали: Ні.
13 І сказав Ангей: Якщо забруднене
або нечиста душа доторкнеться до душі з цього всього – чи буде нечистим? І відповіли священики, і сказали: Буде нечистим. 14 І відповів Ангей, і сказав: Так і цей народ. Так і
цей народ переді Мною, – говорить
Господь, – і так всі діла їхніх рук. І
хто лиш там доторкнеться, буде нечистим через те, що взяли. Раннє буде покручене від лиця їхнім лукавством. І ви зненавиділи в брамах того,
хто картає. 15 І тепер же поставте до
ваших сердець від цього дня і надалі,
раніше ніж класти камінь на камінь в
господньому храмі. 16 Чим були ви,
коли ви вкладали до коша двадцять
мірок, і було десять мірок ячменю. І
ви входили до бочки черпати п’ятдесят мірок, і було двадцять. 17 Я вас

Глvа, в~”
е'дмаго мsца въ прьвыи (тре'тїягодесяте)1. гл~а г~ь рђко'ю а^г#ге'я прoрка, гл~я,
рцы' же къ зорова'велю салаџїилевђ эT колњна і^ё'дова, и^ къ і^сђсђ і^ѓ^седе'ковђ і^ере'ю
вели'комђ и^ къ всњмъ про'чїимъ лю'дем#, гл~я.
кт^о эT васъ и^же ви'дњ хра'мъ се'и въ сла'вђ е^го
пръвђю. и^ како в^ы ви'дите е^го нн~њ, ја^коже не
сђща преD ва'ми. и^ нн~њ ё^крњпля'ися зорова'велю, гл~етъ г~ь. (-)2 ё^крњпля'ися і^сђсе і^ѓ^седе'ковъ і^ере'ю вели'кїи, и^ да ё^крњпля'ются вс^и
лю'дїе земля`, гл~ет# г~ь [вседръжи'тель]3. и^ твори'те зане [а%зъ с ва'ми]4 е^смь, гл~етъ г~ь в#седръжитель” [Сло'во е^же гл~ахъ с ва'ми е^гда
и^сходи'сте и^зъ (земля` е^гљ=пет#ски)5]6, и^ дх~ъ
мои настоитъ посредњ васъ. дръза'ите. зане`
си'це гл~етъ г~ь вседръжи'тель. *е^ще е^ді'ною, а^зъ
потрясђ` нб~омъ и^ земле'ю, [-]7 моремъ и^ сђшею. и^ сътрясђ` вся ја%зы'ки, и^ прїидђтъ и^збр'анnая всњмъ ја^зы'комъ, і^ и^спо'лню храM сеи
сла'вы, гл~етъ г~ь вседерж'иTель. Мое сребро`, и^ мое
зла'то, гл~етъ г~ь вседръжи'тель. зане` ве'лїя
бђдетъ сла'ва хра'мђ семђ` послњдняя паче
прьвыя, гл~етъ г~ь вседръжи'тель. и^ на мњсте
семъ да'мъ ми'ръ, гл~ет# г~ь вседръжи'тель, и^
ми'ръ дш~и въ посђжде'нїе вся'кђ ѕи'ждђщемђ
въз#дви'гнђти цр~ковь сїю” Въ четве'ртый
(третїягодесяте)8, девя'того мsца, въ второ'е
лњто при да'рїи [цр~и]9. бы'сть сло'во гн~е къ
а^г#ге'ю прoркђ, гл~я, си'це гл~етъ г~ь вседръжи'тель, въпроси` і^ере'я зако'на, гл~я. а^ще прїиметъ чл~къ мя'со ст~о въ конец# ри'зы е^го, и^
коснетъ кра'и ризы е^го въ хлњбъ, л^и в# сочи'во,
л^и въ вино`, л^и въ ма'сло, л^и въ вся'ко бра'шно,
а^ще ст~ится. и^ эTвњща'ша сщ~еннїи и^ рњша,
н^и. и^ рече а^г#ге'и, а^ще косне'тъ ѓ^скверне'но л^и
нечи'ста дђша на дђшю эT всњхъ си'хъ, а^ще
ѓ^сквръни'тся. и^ эTвњща'ша і^ере'и, и^ рњшA ѓ^скверни'тся. и^ эTвњща` а^г#ге'и, и^ рече, си'це лю'дїе сїи, (-)10 си'це ја^зык# се'и предо мно'ю, гл~етъ
г~ь, и^ си'це вся дњла рђкђ е^го, і^ и^же а^ще коснеT
т^ђ ѓ^скверни'тся за прїятїе и^хъ. ё'треняя
ѓ^строптя'тся эT лица` лђкавствомъ и^хъ. и^
ненави'дњсте въ вра'техъ ѓ^блича'ющаго. и^ нн~њ
же положи'те на срDцыхъ ва'шиX эT дн~е сего и^
превы'ше, прежде положи'ти ка'мень на ка'мени
въ хра'мњ гн~и. чт^о бњсте е^гда` вложи'сте в#
кђпьсель (-)11 двадесяте са'та, и^ бы'ша десять са'та (ја^чме'не). и^ влажа'сте в поDточи'лїе
че'рпати н~ мњрники и^ бы'сть двадесятъ. порази'хъ в^ы в# жито погрњше'нїю, и^ вњтротлњ1422
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нїемъ, и^ гра'домъ вс^я дњла рђкъ ва'ших#. и^
не ѓ^брати'стеся къ мнњ, гл~етъ г~ь. ё^чини'те же срDца ва'ша эT сего дн~е и^ про'че, эT четве'ртаго междђ двњма десят#ма девя'таго
мsца, и^ эT дн~е эT негоже ѓ^снова'ся цр~кви гн~я,
положи'те въ срDцыхъ ва'шихъ. а^ще е^ще разђмњ'етеся на гђмнњ`. и^ а^ще е^ще вино` и^
смо'кви и^ кисели'чїе, и^ дре'ва маслин#ная не творя'щая пло'да. эT сего дн~е свящђ” И$ бы'сть
сло'во гн~е втори'цею къ а^г#гею прoркђ, в# четве'ртыи междђ десят#ма (-)12, гл~я, рцы` къ зорова'велю салаџїилевђ эT колњна і^ё'дова, гл~я.
(е^ще е^ді'ною), а^зъ потрясђ` нб~омъ и^ земле'ю, и^
мо'ремъ и^ сђшею. и^ раздрђшђ престо'лы цр~еM и^
потреблю` си'лђ цр~ь ја^зы'чныхъ, и^ раздрђшђ
ѓ^рђжїя и^ вса'дники, и^ сни'дђтъ ко'ни и^ вса'дницы и^хъ, ко'ждо въ (ѓ^рђжїи)13 къ бра'тђ свое^мђ” в то'и дн~ь, гл~етъ г~ь вседержа'и, *прїимђ
т^я зорова'велю салаџїилевъ ра'бе мои, гл~етъ
г~ь, и^ положђ т^я ја%ко печать ја%ко тя и^зволихъ, гл~етъ г~ь вседръжи'тель”

побив в жнива недостатком, і палючим вітром, і градом всі діла ваших
рук. І ви не повернулися до Мене, –
говорить Господь. 18 Наставте ж ваші серця від цього дня і надалі. Від
четвертого між двома десятками дня,
дев’ятого місяця, і від дня, в якому
засновано господню церкву. Поставте
у ваших серцях, 19 якщо ще можна
пізнати на току і якщо ще виноград, і
фіґа, і ґранатові яблука, і дерева олії
не несуть плоду. Від цього дня благословлю. 20 І вдруге було господнє слово до пророка Ангея, в четвертому
між десятьма днями, кажучи: 21 Промов до Зоровавеля Салатіїлового, з
юдиного племені, кажучи: Я ще раз
потрясу небом, і землею, і морем, і
сушею. 22 І знищу престоли царів, і
рознесу силу царів народів, і знищу
зброю і вершників, і зійдуть коні і їхні вершники, кожний в зброї, до свого брата. 23 В тому дні, – говорить
Господь Вседержитель, – *візьму тебе, Зоровавелю Салатіїв, мій рабе. Говорить Господь: І поставлю тебе як
печать. Я тебе, тому що полюбив, –
говорить Господь Вседержитель.

Конецъ прoркђ а^г#ге'ю.
и%мать в себњ гла'въ, в~”

Кінець Пророка Ангея.
Має в собі 2 глави.

сир. 49

ЗАХАРІЯ-ПРОРОК
ГЛАВА 1

малаX г~

ъ1 ѓ%смыи мsцъ, втораго лњта при дарїи. быs сло'во гн~е къ захарїи варахїи^нђ
сн~ђ а^д#до прoркђ, гл~я, прогнњвася г~ь на
эTц~а ва'ша гнњвомъ ве'лїемъ. и^ речеши
к ниM, си'це гл~етъ г~ь вседръжи'тель. *ѓ^брати'теся къ мнњ`, [гл~етъ г~ь си'лъ]2, и^ ѓ^бращђся
к ва'мъ, гл~еT г~ь [си'лъ]3. и^ не бђ'дите ја%коже
1423

1 У восьмому місяці другого року
Дарія було господнє слово до пророка Захарії, сина Варахії, сина Аддо,
кажучи: 2 Господь розгнівався на ваших батьків великим гнівом. 3 І скажеш до них: Так говорить Господь
Вседержитель. *Поверніться до Мене, – говорить Господь сил, – і Я повернуся до вас. Говорить Господь
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сил: 4 І не будьте так, як ваші батьки,
*яким попередні пророки кивали, їм
кажучи: Так говорить Господь Вседержитель: Відверніться, отже, від
ваших лукавих доріг і від ваших поганих діл. І вони не послухалися і не
сприйняли Мене вислухати, – говорить Господь Вседержитель. 5 Де є
ваші батьки? І чи пророки житимуть
довіку? 6 Однак прийміть мої слова і
мої закони, які Я заповідаю у своєму
дусі моїм рабом-пророком. Ваші батьки не зрозуміли, і відповіли, і сказали: Так як Господь Вседержитель озброївся зробити нам за нашими дорогами і за нашими ділами, так нам зробив. 7 В четвертому між десятьма дні
одинадцятого місяця – це є місяць
Сават, в другому році Дарія, було
господнє слово до пророка Захарії,
сина Варахії, сина Аддо, кажучи: 8 Я
вночі побачив – і ось чоловік, що сидить на рудому коні. І він стояв між
тінистими горами, і за ним коні руді,
і різнобарвні, і сірі, і білі. 9 І я сказав: Що це, Господи? І сказав до мене ангел, що говорив в мені: Я тобі
покажу що є це. 10 І відповів чоловік,
який стояв поміж горами, і сказав до
мене: Це є ті, яких послав Господь обійти землю. 11 І вони відповіли господньому ангелові, що стояв між горами, і сказали: Ми обійшли всю землю. І ось вся земля заселена і благає.
12 І відповів господній ангел, і сказав: Господи Вседержителю, доки не
помилуєш Єрусалим і юдині міста, якими Ти знехтував? Це сімдесятий
рік. 13 І відповів Господь Вседержитель ангелові, що говорив у мені, гарні слова, потішні слова. 14 І сказав до
мене ангел, що говорив у мені: *Закричи, кажучи: Так говорить Господь
Вседержитель: Я заревнував за Сіоном і за Єрусалимом великою ревністю 15 і великим гнівом розгніваюся
на народи, що на Мене нападають!
Тому що, отже, Я трохи розгнівався,
вони ж натиснули на зло. 16 Через це
так говорить Господь: Повернуся до
Єрусалиму в милосерді. І мій храм в
ньому буде збудований, – говорить
Господь Вседержитель, – іще мірило
буде розтягнуте в Єрусалимі. 17 І
сказав до мене ангел, що говорив у
мені: Закричи, кажучи: Так говорить
Господь Вседержитель: Ще міста розпливатимуться добрами, іще помилує
Господь Сіон, іще зволить Єрусалим.
2,1 І Я підняв мої очі і побачив – і ось
чотири роги. 2 І я сказав до ангела,
що говорив у мені: Що це, Господи? І
він сказав до мене: Ці роги – це ті, що
рознесли Юду, і Ізраїль, і Єрусалим.
3 І показав мені Господь чотирьох
столярів. 4 І я сказав: Господи, що ці
йдуть робити? І він сказав: Ці розбили

эTц~ы ва'ши, *и%мже помаваа'хђ и^мъ пррoцы
преDнїи гл~юще, си'це гл~етъ г~ь вседръжи'тель,
възврати'теся ё^бо эT пђтїи ва'шихъ лђка'вныхъ, и^ эT дња'нїи ва'шихъ непрїя'зньныX. [и^
не послђшаша]4, и^ не вня'ша послђша'ти
мене`, гл~етъ г~ь [вседръжи'тель]5. эTц~ы ва'ши
гдњ` сђть. и^ пррoцы е^да` въ вњкъ поживђт#.
ѓ^баче словеса` моа` и^ зако'ны моа` прїе'млите
е^ли'ко а^зъ заповњдаю въ дх~ъ сво'и рабо'мъ моиM
пррoкоM, и^же (пости'гнђ)6 эTц~а ва'ша. и^ эTвњщаша, и^ рњша, ја%коже ѓ^полчи'ся г~ь вседръжи'тель сътворити [на'мъ]7 по пђтемъ на'шимъ, и^ по дња'нїемъ на'шимъ, та'ко
сътвори на'мъ” Въ четве'ртыи межDђ десятьма е^ді'нагона'десяте мsца, се'и еs мцsъ саваT, въ
вто'рое лњто при да'рїи. бы'сть сло'во гн~е къ
захарїи варахїинђ сн~ђ а^д#до пррoкђ, гл~я. ви'дњхъ но'щїю, и^ с^е мђжъ всњдъ на ко'нь
ры'жъ, и^ [-]8 стоа'ше ме'ждђ горама ѓ^сњня'ющима, и^ за ни'мъ ко'ни ры'жи, и^ пњ'ѕи, и^
срњ'ни, и^ бро'ни. и^ рњхъ, чт^о с^и г~и. и^ рече къ
мнњ` а^гг~лъ гл~яи въ мнњ`, а^зъ покажђ т^и
что` сђть с^и. и^ эTвњща` мђжъ стоя'й междђ
горами, и^ рече къ мнњ`, с^и сђть ја%же посла` г~ь
ѓ^бъи^ти зе'млю. и^ эTвњщашA а^гг~лђ гн~ю
стоа'щемђ межDђ гора'ма, и^ рњша, ѓ^бъи^дохомъ
[зе'млю вс^ю]9, и^ с^е вся` земля` вселена е^сть и^
(молиT)10. и^ эTвњща а^гг~лъ гн~ь, и^ рече. г~и
вседръжи'телю, доко'лњ не и'маши помилова'ти
і^ерsли'ма, и^ граD і^ё'довъ ја%же презрњ. се сеDмое деся'т# лњто. и^ эTвњща` г~ь вседръжи'тель а^гг~лђ
гл~ющемђ въ мнњ` гл~ы до'бры словеса` (ё^тњш#на)11” И$ рече къ мнњ` а^гг~лъ гл~яи въ
мнњ`, *възъпїи гл~я, си'це гл~етъ г~ь вседръжи'тель, ревновах# [сїѓ'нђ и^ і^ерsли'мђ]12 рве'нїемъ вели'ком#. и^ гнњ'вомъ ве'лїимъ а^зъ прогнњвах#ся
на ја^зы'ки напада'ющаа м^и. зане а^зъ ё^бо прогнњваXся ма'лы, ѓ^ни' же налегоша въ зл^а” Сего
ради си'це гл~етъ г~ь, ѓ^бращђся къ і^ерsли'мђ
щедрота'ми, и^ храмъ мо'и соѕиждеTся в неM,
гл~етъ г~ь вседръжи'тель. и^ мњрами протя'гнется въ і^ерsли'мњ е^ще`. и^ рече къ мнњ` а^гг~лъ
гл~я'и въ мнњ`, възъпїи гл~я, си'це гл~етъ г~ь
вседръжи'тель, е^ще` прелїя'тися и% мђтъ
гра'ды до'брыми, и^ поми'лђеT г~ь е^ще` сїѓна, і^ и^зволитъ е^ще` і^ерsли'ма” И$ възведох# ѓ'чи мои` и^
ви'дXњ, и^ с^е четы'ри ро'зи. и^ рњхъ къ а^гг~лђ
гл~ющемђ въ мнњ`, чт^о сђть с^и г~и. и^ рече къ
мнњ`, с^и ро'зи расто'чшеи і^ё'дђ и^ і^и~ля, [и^ і^ерsли'ма]13” И$ показа ми г~ь четы'ри древодњ'ля. и^
рњхъ, что` с^и грядђтъ сътворити [г~и]14. и^
реq [-]15, с^и ро'зи расточшеи і^ё'дђ и^ і^ил~я низлож#1424
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ша, и^ никтоже и^хъ въздвиy главы`. і^ и^зыидо'ша с^и поѓ^стрити я& въ рђкахъ и^хъ
четы'ре (и^) рози ја^зы'цы възносящеи рози на'
землю гн~ю расточи'ти ю&”
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възведоX ѓ%чи мои` и^ ви'дњх#. и^ с^е мђжъ,
и^ въ рђцњ е^го ё%же землемњрно. и^ рњхъ
к немђ, гдњ` грядеши т^ы. и^ рече къ
мнњ`, размњрити і^ерsли'ма, [и^]1 ви'дњти
т^о коли'ка широта е^го е^сть и^ коли'ка дол#гота. *и^ с^е а^гг~лъ гл~яи въ мнњ` стои'т#, і^
(и'нъ а^гг~лъ)2 и^схожда'ше въ стрњтенїе е^мђ. и^
рече к немђ гл~я, теци и^ гл~и къ ю'ноши
ѓ%номђ, гл~я, плоDна всели'тися і^ерsли'мђ эT
мно'жества чл~чьска и^ скоT и^же посредњ е^го. и^ а'зъ
бђдђ е^мђ, гл~етъ г~ь, стњна ѓ%гнена ѓ%крsтъ,
и^ в# сла'вђ бђдђ посредњ е^го. (-)3 эTбњга'ите эT
лица сњвера, гл~етъ г~ь. зане эT четы'рь вњтръ
нбsных# съберђ в^ы, гл~етъ г~ь. въ сїѓ'нъ (воZвраща'итеся)4 живђщеи въ дщере вављ=лон#стњ”
Зане си'це гл~етъ г~ь вседръжитель, въ слDњ
сла'вы посла м^я на ја^зы'ки и^спровръг#шая ваs.
зане каса'яйся ва'съ, ја%ко каса'яйся въ ѕњницђ
ѓ%ка свое^го. зане [-]5 а^зъ нанесђ рђкђ мою` на' ня,
и^ бђдђтъ коры'сть и^спроверг#шимъ е^го. и^
разђмњ'ете ја%ко г~ь вседръжи'тель посла м^я” Оу^краша'ися и^ весели'ся дщ^и сїѓ'ня, зане (-)6 а^зъ
прїидђ, и^ вселюся посредњ тебе, гл~етъ г~ь. и^
прибњгнђтъ ја^зы'цы мно'ѕи къ г~ђ въ то'и
дн~ь, и^ бђдђтъ е^мђ в лю'ди, и^ вселя'тся
посредњ тебе, и^ разђмњ'еши ја%ко г~ь вседръжи'тель посла м^я к тебњ`. и^ закононаслњдитъ
г~ь і^ё'дђ ё^ча'стїе е^го на [ст~ђю землю]7, і^
и^зволи'тъ е^ще` і^ерsли'мђ, да говњ'етъ вся'ка
пло'ть эT лица гн~я, ја%ко въста` и^зъ ѓ^бла'къ
ст~ыхъ свои^хъ”

Глvа, г~”
1

показа м^и [г~ь] і^с~а і^е^ре'я вели'каh стоа'ща
преD лицеM а^гг~ла гн~я, и^ непрїя'знь стоа'ше ѓ^деснђю е^го проти'витися е^мђ. и^
рече г~ь къ дїа'волђ, запреща'етъ г~ь ѓ^
тебњ непрїя'зни, и^ запреща'етъ г~ь ѓ^ тебњ
и^збра'выи і^ерsлима, нњсе ли` с^е ја%ко главня и^сторжена и%зъ ѓ^гня`. и^ і^с~ б^њ ѓ^болчеn в ри'зы
гнюси'вы, и^ сто'итъ преD лицеM а^гг~ла. и^ эTвњща`, и^ рече къ стоа'щиM преD лицем# е^го, гл~я, эTи^мњте ри'зы гнюси'выя эT него`. и^ рече к немђ, с^е эTја%хъ эT тебе безако'нїя твоа`. и^ ѓ^блецњте и& в# подирь, и^ възложи'те [крђнђ и^]2
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роги, що розсіюють Юду і Ізраїля, і ніхто з них не підняв голову. І ці ввійшли їх вигострити, в їхніх руках чотири роги. І роги – народи, що піднімають роги на господню землю, щоб
її розсіяти.

Глава 2
5 І я підняв мої очі, і я побачив – і
ось чоловік, і в його руці шнурок до
вимірювання землі. 6 І я сказав до
нього: Куди ідеш? І він сказав до
мене: Розміряти Єрусалим і побачити
яка його ширина і яка довжина. 7 *І
ось ангел, що говорив у мені, стоїть, і
інший ангел виходив йому назустріч
8 і сказав до нього, кажучи: Побіжи і
промов до того юнака, кажучи: Плідно буде замешканим Єрусалим множеством людей і скотини, що посеред нього. 9 І Я буду йому, – говорить Господь, – вогненною стіною
довкруги і буду посеред нього на
славу. 10 Втікайте з лиця півночі, –
говорить Господь, – тому що зберу
вас з чотирьох вітрів неба. Говорить
Господь: 11 До Сіону повертайтеся
ви, що живете у вавилонської дочки.
12 Тому що так говорить Господь
Вседержитель: Вслід за славою Він
послав мене проти народів, що повалили вас. Тому що хто доторкається
вас, як той, хто торкається зіниці свого ока? 13 Тому що Я на них нанесу
мою руку, і буде здобич тим, що його
скинули. І впізнаєте, що Господь Вседержитель мене послав. 14 Радій і веселися, сіонська дочко! Тому що Я
прийду і поселюся посеред тебе, – говорить Господь. 15 І численні народи
прибіжать до Господа в тому дні, і будуть йому за народ, і поселяться посеред тебе. І пізнаєш, що Господь Вседержитель послав мене до тебе. 16 І
Господь успадкує Юду – його частку
на святій землі і ще сподобає Єрусалим. 17 Хай всяке тіло почитає господнє лице, тому що Він піднявся зі
своїх святих хмар.

Глава 3
1 І Господь мені показав Ісуса –
великого священика, що стояв перед
лицем господнього ангела, і диявол
стояв по його правиці, щоб йому протиставитися. 2 І сказав Господь до
диявола: Господь забороняє тобі, дияволе, і тобі забороняє Господь Той,
що вибрав Єрусалим. Чи ж це не є як
головешка, витягнута з вогню? 3 І
Ісус був зодягнений в гидку одіж і
стоїть перед лицем ангела. 4 І той
відповів. І сказав до тих, що стояли
перед його лицем, кажучи: Заберіть з
нього гидку одіж. І сказав до нього:
Ось я з тебе забрав твої беззаконня. І
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зодягніть його в довгу одіж, 5 і покладіть вінець і чистий клобук на його голову. І поклали вінець і чистий
клобук на його голову, і зодягнули
його в одіж. І господній ангел стояв.
6 І засвідчив господній ангел до Ісуса, кажучи: 7 Так говорить Господь
Вседержитель: Якщо по моїх дорогах
ходитимеш і якщо зберігатимеш мої
приписи, і ти розглянеш мій храм. І
якщо збережеш мій двір, і тобі дам
тих, що ходять посеред цих, що стоять. 8 Послухай же, Ісусе – великий
священику, ти і твої ближні, що сидять перед твоїм лицем! Тому що є
мужі-чаклуни, *тому що Я веду раба
мого – Схід. 9 Бо камінь, який Я дав
перед лицем Ісуса, – на одному камені є сім очей. Ось Я викопаю рів, –
говорить Господь Вседержитель, – і
висліджу всяку обиду землі в одному
дні. 10 В тому дні, – говорить Господь Вседержитель, – кожний закличе свого ближнього під його виноградник і під його фіґу.

Глава 4
1 І повернувся ангел, що говорив у
мені, і підняв мене, так наче піднімається людина зі свого сну, 2 і сказав до мене: Що ти бачиш? І я сказав:
Я побачив – і ось свічник, ввесь золотий, і над ним світильник, і над ним
сім світильників, і сім посудин до
його горішніх світил. 3 І над ним дві
оливки: одна – справа його світильника і одна – зліва. 4 І я запитав і
сказав до ангела, що говорив у мені,
кажучи: Що це, Господи? 5 І ангел,
що говорив у мені, відповів і сказав
до мене, мовлячи: Чи не знаєш що
це? І я сказав: Ні, Господи. 6 І він
відповів і промовив до мене, кажучи:
Це господнє слово до Зоровавеля, що
говорить: Не у великій силі ані в кріпості, але моїм духом, – говорить Господь Вседержитель. 7 Хто є ти, велика горо, перед лицем Зоровавеля,
щоб випрямитися? І винесу камінь
закононасліддя, рівність його ласки.
8 І було слово господнє до мене, кажучи: 9 Зоровавелеві руки заснували
цей дім, і його руки його завершать. І
зрозумієте, що Господь Вседержитель послав мене до вас. 10 Тому що,
хто тебе впокорив довгими днями,
вони і зрадіють, і побачать камінь, який з чистого олова, в руках Зоровавеля. Ці сім – господні очі, що дивляться на всю землю. 11 І я відповів і
сказав до нього: Що є ці дві оливки,
що справа свічника і зліва в нього. 12
І я запитав вдруге і сказав до нього:
Що є дві оливкові галузки, які в руках двох трубок золотих, що вливають і підносять до золотих чашок.

клобђ'къ чи'стъ на главђ` е^мђ. и^ възложи'ша
[крђнђ]3 и^ клобђкъ чистъ на главђ` е^го, и^ ѓ^блекоша и& в# ризы, и^ а^гг~лъ гн~ь стоа'ше. и^
засвњдњтельствова'ше а^гг~лъ гн~ь къ і^с~ђ, гл~я”
Си'це гл~етъ г~ь вседръжи'тель, а%ще въ пђти
моа` и^деши, и^ а'ще повеленїя моа` съхрани'ши,
и^ ты расмотриши хра'мъ мо'и, и^ а'ще съхрани'ши дво'ръ мои, и^ дам# т^и възвраща'ющаася
посредњ стоа'щихъ сиX. послђша'и же і^с~е і^е^ре'ю
вели'кїи, т^ы і^ и^скренїи твои` сњдя'щеи преD
лицемъ твои^мъ, зане мђжи дивоблђд#ци
сђть. *зане а^зъ въвождђ раба` мое^го восто'ка.
зане` ка'мень и^же дахъ преD лицемъ і^с~а, на
ка'мени е^ді'номъ сеDмь эTчесъ сђть. с^е аZ и^зры'ю
ров#, гл~етъ г~ь вс^едръжи'тель, і^ и^зыщђ вс^ю
ѓ^бидђ земли` (-)4 въ дн~ь е^ді'нъ. въ ѓ%нъ дн~ь,
гл~етъ г~ь вседръжитель, съзоветъ ко'ждо и^скреняго свое^го поD лозо'ю [е^го]5 и^ поD смоко'вницею
[е^го]6”

Глvа, д~”
ѓ^брати'ся а^гг~лъ гл~яи въ мнњ`, и^ възведе м^я ја%ко с^е е^гда` въста'нетъ
чл~къ эT сна` свое^го. и^ рече къ мнњ`, чт^о
т^ы ви'диши. и^ рњхъ, ви'дњхъ, и^ с^е
свњщникъ зла'тъ ве'сь, и^ просвњтил#цњ [е^го]1
ве'рхђ е^го, и^ сеDмь свњти'лниk ве'рхђ е^го, и^ сеDмь
ја%%чаиць свњти'лникомъ връх#нимъ е^го. и^ дв^њ
масли'нњ верхђ е^го, е^ді'на ѓ^деснђю просвњти'лца
[е^го]2, и^ е^ді'на ѓ^шю'ю. и^ въпроси'хъ и^ рњх# къ
а^гг~лђ гл~ющемђ въ мнњ`, гл~я, чт^о сђть с^и
г~и. и^ эTвњща а^гг~лъ гл~яи во мнњ` и^ рече къ
мнњ` [гл~я]3, не разђмњ'еши л^и что` сђть с^и. и^
рњхъ, н^и г~и” и^ эTвњща` и^ рече къ мнњ`, гл~я.
с^е сло'во гн~е къ зороваве'лю, гл~я, не в си'лђ вели'кђ, н^и въ крњпость, н^о дх~омъ мои^мъ, гл~етъ
г~ь вседръжи'тель” кт^о ты е^си го'ро вели'кая
преD лицемъ зороваве'лю и^справи'ти и^ [вынесђ]4
ка'мень зако'нонаслњдїя р#веньствїе блгDти е^го”
И$ бы'сть сло'во гн~е къ мнњ`, гл~я, рђцњ зороваве'ли ѓ^сновасте хра'мъ се'и, и^ рђцњ е^го съвръши'сте и&. и^ [разђмњ'ете]5 ја%ко г~ь вседръжи'тель посла м^я къ [ва'мъ]6. зане` кт^о ё^кори'лъ
[т^я]7 е^сть въ дн~и [дол#ги]8, и^ възра'дђюTся и^
ви'дятъ ка'мень и^же эT чи'стаго ѓ%лова въ
рђкђ зороваве'лю. сеDмь с^и ѓ^чеса гн~я сђть призїра'ющаа на всю` зе'млю. и^ эTвњщахъ, и^ рњх# к
немђ чт^о е^сть ѓ^бњ маслин#ницы с^и и^же ѓ^деснђю свњщника и^ ѓ^шю'ю е^го. и^ вопросиX втори'цею, и^ рњх# к немђ, чт^о сђть ѓ^бњ вњтви масли'ннїи и^же в# рђкђ ѓ^бо'ю ё^сяцалницђ златђю,
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възлива'ющђю и^ възноша'ющђю въ ја^ча'ица
зла'тыя. и^ рече къ мнњ`, гл~я, не вњси л^и
что е^сть с^и. и^ рњх#, н^и г~и. и^ реq, с^и ѓ%ба сн~а
вла'зњ ја%же преDстои^та гв~и всея` земля`”

Глvа, е~”
ѓ^брати'хся, и^ възведо'хъ ѓ%чи мои. и^
ви'дњхъ, и^ се се'рпъ летя'щь. и^ рече къ
мнњ`, чт^о т^ы ви'диши. и^ рњ'хъ, а^зъ
ви'ждђ се'рпъ летя'щь, в долготђ ла'ктъ
дво'юдеся'тђ, и^ въ широтђ (десяT ла'ктъ)1. и^
реq къ мнњ, си кля'тва и^сходя'щїа на лице
всея` земля`. зане всякъ та'ть эT сего до смр~ти м#сти'тся (-)2. и^ вы'несђ и&, гл~етъ г~ь вседръжи'теl, и^ вни'детъ въ до'мъ та'тиныи, и^
въ до'мъ кленђщагося и^менемъ моиM въ лжђ,
и^ ѓ^бита'етъ посредњ до'мђ е^го, и^ скон#чаетъ
и&, и^ дре'во е^го и^ ка'менїе е^го” (-)3 И$зы'иде а^гг~лъ
гл~яи въ мнњ`, и^ рече къ мнњ`, възри ѓ^чи'ма
свои^ма и^ ви'ждъ, чт^о сходя'щее с^е. и^ рњ'хъ,
чт^о е^сть. и^ рече [ми]4, с^и мњ'ра и^сходя'щїя,
и^ рече, с^е непра'вда иX по всеи земли`. и^ се талан#тъ ѓ^ловя'нъ въземля'ся, и^ с^е [жена` е^ді'на]5
сњдя'ше посредњ мњ'ры. и^ рече, с^и е^сть безако'нїе. и^ вывръжеся посредњ мњ'ры, и^ въве'рже
[талан#тъ]6 ѓ^ловя'ныи въ ё^ста е'й” И$ възведо'хъ ѓ%чи мои, и^ ви'дњхъ, и с^е двњ женњ сходя'щи, и^ дђхъ въ кры'лђ и%ма, и^ тњ и^мња'ше (тњ) кры'лњ ја%ко кры'лњ воDдинњ, и^ взя'ста мњ'рђ междђ земле'ю и^ (-)7 нб~омъ. и^ рXXњ
къ а^гг~лђ гл~ющемђ въ мнњ`, камо сїи несета`
мњ'рђ. и^ рече къ мнњ`, създа'ти е'й хра'минђ
въ земли` вављ=лон#стњи, и ё^готова'ти и^ положи'ти ю& т^ђ на ё^готова'нїе е^мђ”

Глава, ѕ~”
ѓ^брати'хся, и^ възведо'хъ ѓ%чи мои. и^
ви'дњхъ, и^ се четы'ри колесни'ца сходя'щая посредњ двою горђ. (-)1 го'ры (же
тњ) бњша го'ры мњдяны. в# колесни'цы
прьвњ'и ко'ни ры'жи. [-]2 в# колесни'цы вторњи
ко'ни вра'ни. и^ в# колесни'цы третњи ко'ни срњни.
и^ в# колесни'цы четве'ртњи ко'ни пњѕ'и [и^]3 бро'ни” И$ эTвњщахъ и^ рњхъ къ а^гг~лђ гл~ющемђ
въ мнњ, чт^о сђть с^и г~и. и^ эTвњща а^гг~лъ
гл~яи въ мнњ`, и^ рече [къ мнњ]4, с^и сђть
четы'ри вњтри нбsнїи, и^же и^схо'дятъ преDста'ти г~ђ всея` земля`” В не'иже бњхђ ко'ни вра'ни
и^схожDахђ на землю сњвер#скђю. и^ срњ'нїи и^схожа'хђ въ слњ'дъ и^хъ. и^ ры'жїи и^схожDахђ на'
землю ю%жнђю. (-)5 [пњ'ѕїи и^ бронїи]6 и^схожDа'хђ і^
и^ска'хђ и^ ѓ^зира'хђ ѓ^бъи^ти зе'млю” И$ рече, и^дњ1427

13 І він промовив до мене, кажучи:
Чи не знаєш, що це? І я сказав: Ні,
Господи. 14 І він сказав: Це оба сини
обильності, які стоять перед Господом всієї землі.

Глава 5
1 І я повернувся і підняв мої очі. І
побачив – і ось серп, що летить. 2 І
він промовив до мене: Що ти бачиш?
І я сказав: Я бачу серп, що летить, що
двадцять ліктів – в довжину і десять
ліктів – в ширину. 3 І він сказав до
мене: Це клятва, що виходить на лице всієї землі, тому що всякий злодій
з цього мститься до смерті. 4 І Я винесу його, – говорить Господь Вседержитель, – і він ввійде до дому
злодія і до дому того, що брехнею
клянеться моїм іменем, і житиме посеред його дому, і викінчить його, і
його дерево, і його каміння. 5 Вийшов ангел, що говорив у мені, і сказав до мене: Поглянь твоїми очима і
подивися що це те, що сходить. 6 І я
сказав: Що це? І він сказав мені: Це
мірило, що виходить. І сказав: Це їхня неправедність в усій землі. 7 І ось
олов’яний талант, що піднімається, і
ось одна жінка сиділа посеред мірила. 8 І він сказав: Це беззаконня. І
викинутим було посеред мірила. І він
кинув олов’яний талант до її уст. 9 І я
підняв мої очі і побачив – і ось дві
жінки, що сходять, і дух у їхніх крилах, і ті мали ті крила, наче крила журавлині, і взяли мірило між землю і
небо. 10 І я сказав до ангела, що говорив у мені: Куди ці несуть мірило?
11 І він сказав до мене: Щоб збудувати їй хату у вавилонській землі, і
приготувати, і покласти його туди на
його підготовку.

Глава 6
1 І я повернувся, і підвів мої очі, і
побачив – і ось чотири колісниці сходять з-посеред двох гір, ті ж гори
були мідні гори. 2 В першій колісниці – коні руді, в другій колісниці –
коні вороні, 3 і в колісниці третій –
коні сірі, і в колісниці четвертій –
коні різнобарвні і білі. 4 І я відповів і
сказав до ангела, що говорив у мені:
Що це, Господи? 5 І відповів ангел,
говорячи в мені, і сказав до мене: Це
є чотири небесні вітри, що виходять,
щоб стати перед Господом всієї землі. 6 Ті, де були вороні коні, виходили на північну землю. І сірі виходили
вслід за ними. І руді виходили на південну землю. 7 І білі виходили, і шукали, і дивилися, щоб обійти землю. І
він сказав: Підіть і обійдіть землю. І
вони обійшли всю землю. 8 І він за-
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кричав, і закликав мене, і промовив
до мене, кажучи: Ось ті, що виходили
на північну землю, спинили мій гнів
у північній землі. 9 І було господнє
слово до мене, що казало: 10 Візьми
тих, що з полону, з князів, і з його
корисних, і з тих, що його пізнали,
від Елтая, і від Товія, і від Ілія. І ввійди в тому дні до дому Йосія Софоїного, що йде з Вавилону. 11 І візьми
срібло і золото, і зробиш вінець, і покладеш на голову Ісусові Йоседековому – великому священикові. 12 І
скажеш до нього: Так говорить Господь Вседержитель: Ось муж. Схід –
йому ім’я. І під ним зійде. І він збудує господній храм, 13 і той одержить добродійство, і сяде, і володітиме на своєму престолі. І священик буде по його правиці, і мирна рада буде
між обома. 14 А вінець буде тим, що
терплять і йому потрібні і що його пізнають, і на ласку Софоніїному синові, і на псалом в господньому храмі.
15 І підуть далеко від цих, і збудують
господній храм. І пізнаєте, що Господь Вседержитель послав мене до
вас. І буде, якщо чуючи почуєте голос вашого Господа Бога.

Глава 7

іс. 58

мой2. 22
іс. 23
єре. 5

1 І сталося, що в четвертому році
царя Дарія було господнє слово до
Захарії, в четвертий день дев’ятого
місяця, який є Хаселев. 2 І послав до
Ветиль-Сарсар. І цар Арвесеер, і мужі, що з ним, щоб очиститися Господеві. 3 Кажучи до священиків, що в
храмі Господа Бога Вседержителя, і
до пророків: Чи прийшло сюди *в
п’ятому місяці освячене? З плачем чи
постом? Так як робив він вже численні роки. 4 І було слово Господа Вседержителя до мене, що казало: 5
Промов до всього народу землі і до
священиків, кажучи: Якщо постите,
чи плачите, чи ридаєте в п’ятий чи
сьомий місяць, чи сімдесят літ постом постили ви мені? 6 І якщо їсьте і
п’єте, чи ж не ви їсьте і ви п’єте? 7
Чи це не є слова, які Господь сказав
рукою попередніх пророків, коли Єрусалим був заселений, і його обильні міста були довкруги, і гірські околиці, і долини були заселені? 8 І
було господнє слово до Захарії, що
казало: 9 Так говорить Господь Вседержитель: Судіть праведний суд, і
кожний чиніть милосердя і милість
своєму ближньому. 10 *А вдовицю, і
сироту, і приходька, і бідного не насилуйте. І хай кожний не пам’ятає
зло свого брата і не має ворожнечі у
своєму серці. 11 І вони спротивилися
сприйняти і дали їхні нерозумні плечі. І тяжкими зробили їхні вуха, щоб

те и^ ѓ^бъи^дњте зе'млю, и^ ѓ^бъи^до'ша [всю]7
зе'млю. и^ въз#пи [и^ възва` м^я]8, и^ реq къ мнњ`,
гл~я, с^е и^сходя'щеи на землю сњвер#скђю, покоиша ја%рость мою на земли` сњвер#стеи” И$ бы'сть
сло'во гн~е къ мнњ`, гл~я, прїими ја%же эT плњ'на
эT кн~ѕь и^ эT ключи'мыхъ е^го, и^ эT разђмњвшихъ е^го, [эT е^лда'я, и^ эT товїя, и^ эT (и^лі'я)9]10. и^ въни'деши т^ы въ дн~ь ѓ%нъ въ
до'мъ и^ѓ^сїя софо'нїина, грядђщаго эT вављ=ло'на. и^ прїимеши сребро и^ зла'то и^ сътво'риши
крђ'нђ, и^ възло'жиши на главђ і^сђсђ и^ѓ^седе'ковђ
і^е^рею вели'комђ. и^ рече'ши к немђ, сице гл~етъ
г~ь вседержи'тель, се мђж'ъ восто'къ и^мя е^мђ,
и^ поD ни'мъ въсїя'етъ, и^ съзи'жDетъ храM гн~ь,
и^ то'и прїиметъ добро дња'нїе, и^ сядет## и^
ѓ^бладаеT на прsтлњ свое^м#, и^ бђдеT і^ер^ еи ѓ^деснђ'ю
е^го. и^ совTњ ми'ренъ бђдеT междђ двњма. а^ крђ'на
бђдеT тръпя'щиM, и^ ключи'мыM е^мђ, и^ разђмњвшимъ е^го, и^ въ бл~года'ть сн~ђ софо'нїинђ, и^ въ
ўало'мъ въ храM гн~ь. і^ и^здале'ча эT сихъ прїидђтъ и^ съзи'ждђтъ хра'мъ гн~ь, и^ разђмњ'ете
ја%ко г~ь вседержитель посла м^я к# ваM. и^ бђдете
а^ще послђша'юще ё^слы'шите глsа г~а б~а вашеh”

Глvа з~”
бы'сть въ четве'ртое лњто при дарїи
цр~и. бы'сть сло'во гн~е к# захарїи, в# четвертыи мsца девя'таго, е^^же е^сть (хаслељ=)1. и^ посла` въ веџи'ль сар#саръ, и^ а^рвесеер# цр~ь, и^ мђжи и^же с ни'мъ ѓ^цы'ститися
гв~и, гл~я, къ сщ~енныM и^же в# хра'мњ г~а бг~а
вседръжителя и^ къ пррoкомъ [-]2, а^ще вниде
здњ`, *в пя'тыи мsць ст~ыни. (плача` и^л^и постя'ся), ја%коже сътвори ё^же мно'га лњта” И$
бы'сть сло'во г~а [вседръжи'теля]3 къ мнњ`,
гл~я, рцы` къ вси'мъ лю'демъ земля` и^ къ
сщ~енныM гл~я, а^ще пости'теся и^ли пла'че вопльстви'те въ пя'тыи и^ сеDмыи (мsцъ)4 сеDмьдеся'тъ лњтъ, е^да` по'стомъ по'стистемися.
и^ а'ще ја%сте и^ пїете, не вы` л^и ја%сте и^ в^ы
пїете. не се л^и сђть словеса` ја%же гл~а г~ь рђкою
проро'къ преD нихъ е^гда` б^њ і^ерsлиM вселен#, и^ гобзђ'ющеи (-)5 гра'ды е^го ѓ^крsтъ, и^ поDгорїе и^ подольныя вселе'ни бяхђ” И$ бы'сть сло'во гн~е къ
заха'рїи, гл~я, си'це гл~етъ г~ь вседръжитель [-]6.
сђдъ пра'ведетъ сђди'те, и^ млsти и^ щедроты
твори'те кождо [и^скрьнемђ]7 свое^мђ. *а^ вдови'цы, и^ си'ра, и^ прише'лца, и^ ё^бога не насильствђ'ите. и^ зло'бы кождо бра'та свое^го да не
по'мните н^и вражды въ срDцахъ (своиX)8” и^ противи'шася внима'ти, и^ да'ша плеща [и^хъ]9 не
мђдръствђ'юща, и^ ё^шеса` своа ѓ^тяжи'ша не
1428
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в~ мо= к~в
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і^е^реM е~
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ё^слышати, и^ срDца своа` ё^чини'ша проти'вна не
послђша'ти зако'на мое^^го, и^ сло'во е^же посла` г~ь
вседръжи'тель дх~омъ свои^мъ рђкою пррoкъ пред#
нихъ” И$ бы'сть гнњвъ вели'кїи эT г~а вседръжи'теля. и^ бђдетъ в# неже кова'ръство рече, и^
не ё^слы'шаша [е^го]10. си'це възъпїютъ, и^ не
и'мамъ ё^слы'шати, гл~етъ г~ь вседръжи'тель.
и^ вынесђ я& [ја%коже въ ви'хрњ]11 въ вся ја%зы'ки
и^же не разђмњша. и^ земля` запђстњ'етъ по
ниX эT мимоходя'ща и^ эT воZвраща'ющагося. и^
ё^чиниша (и^збра'ннђю зе'млю)12 в# запђстњнїе”

не почути, 12 і противними зробили
свої серця, щоб не слухатися мого закону і слів, які послав Господь Вседержитель своїм духом рукою попередніх пророків. І був великий гнів
від Господа Вседержителя. 13 І було,
що про який задум він сказав, вони і
не послухали Його. Так вони закричать і Я не вислухаю, – говорить Господь Вседержитель. 14 І винесу їх,
наче у вихорі в усі народи, яких не
пізнали. І земля запустіє за ними від
проходячого і від того, що повертається. І вони знехтували вибраною
землею на запустіння.

Глава, и~”

Глава 8

1

выj а~

бы'сть сло'во г~а вседръжи'теля [къ мнњ`] ,
гл~я, *си'це гл~етъ г~ь вседръжи'тель. ревновахъ і^ерsли'мђ и^ сїѓ'нђ рве'нїемъ вели'комъ, и^ ја%ростїю велїею ревнова'хъ е^мђ”
Та'ко гл~етъ г~ь, [-]2 ѓ^бращђся на сїѓ'на, и^
вселюs посредњ і^ерsли'ма. и^ наречется і^ерsли'мъ
гра'дъ и%стин#ныи и^ гора` г~а вседръжи'теля,
гора` ст~ая” Си'це гл~етъ г~ь вседръжи'тель, е^ще`
ся'дђтъ старцы и^ стари'ца на пђтехъ і^ерsлиMскихъ, кождо жезлъ сво'и и^мыи въ рђцњ свое'и эT мно'жества дн~їи. и^ пђтїе гра'да и^сполняTся ѓ%трочищь и^ ѓ^троковиць и^гра'юще на
пђтехъ е^го” Си'це гл~етъ г~ь вседръжитель,
а^ще и^знемо'жеT преD ѓ^ста'нкомъ людїи сихъ въ
ѓ%нXњ дн~ехъ. е^да` и^ предо мно'ю изнемо'жеT,
гл~етъ г~ь вседръжи'тель” Си'це гл~етъ г~ь
вседръжи'тель, с^е а%зъ сп~сђ лю'ди моя` эT
земля` восточныя, и^ эT земля` за'паDныя. и^
въведђ я& [въ землю иX]3 и^ вселю'ся посредњ і^ерsли'ма, и^ бђдђтъ м^и въ люди, и^ а'зъ бђдђ
и^мъ въ б~а въи%стин#нђ и^ въ пра'вдђ” Си'це
гл~етъ г~ь вседръжи'тель, дђ ё^крњпя'тся
рђ'ки ва'ша слы'шащихъ въ дн~и с^и словеса` с^и
эT ё'стъ пррoческь, эT негоже дн~е ѓ^снова'ся
хра'мъ г~а вседръжи'теля, и^ цр~кви эTнелњже
създа'ся. зане прежDе дн~їи ѓ%нњхъ м#зда чл~коM не
бњ` въ ё^спXњ, и^ м#зда скотоM не бяше, и^
и^сходящемђ и^ въходящемђ не б^њ мира эTT
печа'ли, и^ послю` вс^я чл~ки когождо на и^скреняго
свое^го. и^ нн~њ не по дн~емъ (ѓ%нњмъ) пръвымъ
а%зъ сътворю` ѓ^стан#кђ людїи си'хъ, гл~етъ г~ь
вседръжи'тель, н^о покажђ ми'ръ. вино да'сть
плоD сво'и, и^ земля` да'сть жи'та своя`, и^ нб~о
да'сть вла'гђ свою. и^ (наслњ'дятъ)4 ѓ^стан#кђ
лю'дїи мои^хъ вся с^и. и^ бђдете ја%коже бњсте
въ кля'твђ въ ја%зы'цехъ до'ме і^ё'довъ, и^
до'ме і^ил~в#. та'ко (провождђ)5 в^ы, и^ бђдете въ
блsве'нїе” дръза'ите, и^ крепњтеs рђка'ми ваши1429

1 І було слово Господа Вседержителя до мене, кажучи: 2 *Так говорить Господь Вседержитель: Я ревнував за Єрусалимом і Сіоном великою ревністю і ревнував за ними великою люттю. 3 Так говорить Господь: Я повернуся до Сіону і поселюся посеред Єрусалиму. І Єрусалим
назветься – місто правди, і гора
Господа Вседержителя – свята гора. 4
Так говорить Господь Вседержитель:
Ще сядуть старці і старички на дорогах Єрусалиму, кожний держачи свою
палицю у своїй руці від множества
днів. 5 І дороги міста наповняться
хлопцями і дівчатами, що бавляться
на його вулицях. 6 Так говорить Господь Вседержитель: Хіба знеможе перед останком цього народу в тих
днях, хіба і переді Мною знеможе?
Говорить Господь Вседержитель. 7
Так говорить Господь Вседержитель:
Ось Я спасу мій народ зі східної землі і з західної землі. 8 І введу їх у їхню землю, і поселюся посеред Єрусалиму. І вони будуть мені за народ, і Я
буду їм за Бога в правді і в праведності. 9 Так говорить Господь Вседержитель: Хай скріпляться ваші руки, руки тих, що чують в цих днях ці
слова з пророчих уст, від того дня, в
якому засновано храм Господа Вседержителя і коли збудована була церква. 10 Тому що перед тими днями
винагорода людей не буде на користь
і винагороди скота немає. І тому, що
входить, і тому, що виходить, не буде
миру від скорботи. І пошлю всіх людей, кожного на свого ближнього. 11
І тепер Я зроблю останки цього народу не за тими ранішими днями, – говорить Господь Вседержитель, – 12
але покажу мир. Виноград дасть свій
плід, і земля дасть свої жита, і небо
дасть свою вологість, і позосталі мого народу успадкують це все. 13 І буде, що так як ви були в клятві в народах, юдин доме та ізраїльський доме,
так поведу вас. І будете на благосло-
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вення. Будьте мужні і кріпіться вашими руками. 14 Тому що так говорить Господь Вседержитель. Так як Я
подумав вам вчинити зло, коли мене
розгнівили ваші батьки, – говорить
Господь Вседержитель, – і Я не розкаявся, 15 так Я поставився і роздумав в цих днях добро зробити Єрусалимові і юдиному домові. Будьте мужні. 16 Це слова, які зробите:* Говоріть, кожний своєму ближньому правду. Судіть правду і мирний суд у
своїх брамах. 17 І кожний хай не
роздумує про зло свого ближнього у
ваших серцях. І не любіть клятви і
неправду, тому що Я зненавидів це
все, – говорить Господь Вседержитель. 18 І було слово Господа Вседержителя до мене, кажучи: 19 Так говорить Господь Вседержитель: Піст четвертий, і піст п’ятий, і піст сьомий, і
піст десятий буде юдиному домові на
радість, і на веселість, і на добрі
празники. І зрадієте, і полюбите правду і мир. 20 Так говорить Господь
Вседержитель: Ще прийдуть численні народи і ті, що живуть в численних
містах. 21 І зберуться ті, що живуть в
п’ятьох містах, до одного міста, кажучи: Підім, щоб піти помолитися до
лиця Господа Вседержителя і шукати
лице Господа Вседержителя. Піду і я.
22 І прийдуть численні люди і численні народи, щоб пошукати лице
Господа Вседержителя в Єрусалимі і
очиститися перед лицем Господа Вседержителя. 23 Так говорить Господь
Вседержитель: В тих днях візьметься
десять чоловік з усіх племен народів.
І візьмуться за одіж мужа-жида, кажучи: Підемо з тобою, тому що ми
почули, що з вами є Бог.

Глава 9
1 Богомудрість господніх слів на
землю Адраха, і в Дамаску його жертва. Тому що Господь подивиться на
людей і на всі ізраїльські племена. 2 І
Етам – в його околицях, Тир, і Сидон. Тому що ви були дуже мудрими.
3 І Тир збудував собі твердиню і заощадив собі срібло – як землю і золото – як глину доріг. 4 Через це Господь успадкує їх і поб’є до моря його
силу. І той пожертий буде вогнем. 5 І
побачить Аскалон, і злякається, і Ґаза
дуже буде в болі, і Аккарон, тому що
завстидався його проступок. І згине
цар з Ґази, і Аскалон не буде заселеним. 6 І чужинці поселяться в Азоті, і
знищу гордість чужинців. 7 І вигублю їхню кров з їхніх уст і їхні гидоти
посеред їхніх зубів. І залишаться і ці
нашому Богові, і будуть як тисячник
в юдиному домі, і Аккарон як євусей.
8 І поставлю моєму домові піднесен-

ми. зане си'це гл~етъ г~ь вседръжи'тель, ја^коже
помы'слихъ ѓ^злоби'ти в^ы, внегда` прогнњваша
м^я эTц~ы ва'ши, гл~етъ г~ь вседръжи'тель, и^ не
покая'хся, тако ѓ^пол#чихся. и^ помы'шляю въ
дн~и сїя добро` сътвори'ти і^ерsли'мђ и^ до'мђ
і^ё'довђ, дръза'ите. си^ словеса` ја%же сътвори'те,
*гл~ите и%стин#нђ ко'ждо и^скренемђ свое^мђ. [и^стиннђ]6 и^ сђдъ ми'ренъ сђди'те въ вра'техъ
свои^хъ. и^ кождо ѕло'бы и^скреня'го свое^го не помышля'ите въ срDцыхъ ва'шиX. и^ кля'твы (и^)
л#жа не люби'те, зане вс^я си` възненавидњхъ,
гл~етъ г~ь вседръжитель” И$ бы'сть сло'во г~а
вседръжи'теля къ мнњ`, гл~я, си'це гл~етъ г~ь
ввседръжи'тель, по'стъ четве'ртыи, и^ по'стъ
пя'тыи, и^ по'стъ сеDмыи, и^ по'стъ деся'тыи
бђдетъ до'мђ і^ё'довђ въ ра'дость, и^ въ весе'лїе, и^ въ празDники бл~гы, и^ възвеселитеся, і^
и'стиннђ и^ ми'ръ възлюби'те” Си'це гл~етъ г~ь
вседръжи'тель, е^ще` (лю'дїе мно'ѕи прїидђтъ)7,
и^ живђще'и въ гра'дњхъ мно'ѕњхъ. и^ сън#мђтся живђщеи въ пятигра'дъ въ е^ді'нъ
градъ, гл~юще, грядњмъ [и^дђще]8 моли'тися
лицю` гн~ю [вседръжи'телевђ]9, и^ възыска'ти лица` гн~я вседръжи'телева. и^дђ и^ а'зъ. и^ прїидђтъ лю'дїе мно'ѕи, и^ ја^зы'ци мно'ѕи възыска'ти лица` г~а вседръжи'теля въ і^ерsли'мњ, и^
ѓ^цыститися преD лицеM г~а (вседръжи'теля)”
Си'це гл~етъ г~ь вседержитель, во ѓ'ны дн~и (-)10
и^меTся де'сять мђжь эT всXњ пле'менъ ја^зы'ческиX, і^ и^мђтся за ри'зђ мђжа жидови'на,
гл~юще, и%деM с тобо'ю, зане слы'шахоM ја%ко б~ъ с
ва'ми еs”

Глvа, џ~”
1

(г~осмышленїе) словесе` гн~я на' землю
[а^драха]2 и^ дама'ска жрътва е^мђ. зане
г~ь призритъ на чл~ки и^ на вс^я колњна
і^и^л~ева. и^ е^џа'мъ въ предњлы е^го, тљ=ръ,
и^ сидо'нъ, ја%ко ё^мђдрњсте ѕњло. и^ създа`
тљ=ръ твердь себњ`, и^ (пощадњ себњ`)3 сребро`
ја%ко пе'рсть, и^ зла'то ја%ко бре'нїе пђтное” Сего
ради г~ь зако'нонаслњдитъ я&, и^ поразитъ въ
мо'ре си'лђ е^го, и то'и ѓ^гнемъ поја%сться. [и^]4
ви'дитъ а^скало'нъ, и^ ё^бои'тся. и^ га'за, и^ ѓ^строп#ти'тся ѕњло. и^ а^к#каро'нъ, ја%ко постыдњся ѓ^ прегрњшенїи е^го. и^ поги'бнетъ [црsтво]5
эT га'зы, и^ а^скалонъ не и%мать всели'тися” И$
вселя'тся и^ноплеме'нницы въ а^зотъ, и^ разрDђшђ досажде'нїе и^ноплемен#никомъ. і^ и^змђ кро'вь
иX эT ё'стъ и^хъ, и^ ме'рзость и^хъ посредњ
зђбъ и^хъ. и^ ѓ^ста'вятся и^ сїи б~ђ на'шемђ,
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и^ бђдђтъ ја%ко ты'сящникъ въ (домђ`) і^ё'довњ, и^ а^к#каро'нъ ја%ко и^е^в#вђсеи. и^ поDставлю храмђ
мое^мђ въздвиженїе не ми'моходи'ти ни възврати'ти, и^ ктомђ не и%мать прїити на ня` николи'же выгоня'и, ја%ко нн~њ видњхъ ѓ^чима мои'ма” Радђ'ися ѕњло дщ^и сїѓ'ня, проповњда'и
дщ^и і^ерsли'мля. *се цр~ь твои грядет# т^и пра'веденъ и^ сп~саа'й. тои кро'токъ, и^ всDњ на ја^ре'мникъ и^ жре'бецъ ю%нъ. и^ потребиT ѓ^рђжїя эT е^фре'ма, и^ ко'ня эT і^ерsли'ма. и^ потреби'тъ лђкъ
бра'нныи, [и^ речетъ ми'ръ ја^зы'комъ]6. и^ ѓ^бладае^тъ вода'ми эT мо'ря [и^ до мо'ря]7, и^ эT
рњкъ до и^схо'дищъ земли`. и^ т^ы въ кро'вь завњта [свое^го]8 и^спђсти'лъ е^си ё%зники твоа` эT рова
не и^мђща воды`. ся'дете въ твердњ свя'зани
сон#мища, и^ за е^ді'нъ дн~ь прише'ствїю т^и сђгђ'бо възвратит# т^и. зане же напряго'хъ т^я
себњ` і^ё'до (-)9 [ја%ко]10 лђ'къ, (і^) и^спо'лнихъ е^фрњма. и^ въздвигнђ ча'да твоа` сїѓ'не, на ча'да е%ллин#ска, и^ посњщђ т^я ја%ко ѓ^рђжїе хра'бра” И$ г~ь
[на ни'хъ ја%виTся]11, і^ и^зыдетъ ја^ко молнїя
стрњла [е^го]12. и^ г~ь б~ъ вседръжи'тель въ трђбђ
вострђ'битъ, і^ и'детъ въ шђмњ преще'нїа свое^го. [и^]13 г~ь вседержи'тель защити'тъ и^хъ, и^
поја^дя'тъ я&, и^ посы'плютъ и^хъ ка'менїемъ
пра'щнымъ. і^ и^спїютъ [кро'вь и^хъ]14 ја%ко вино, і^
и^сплънь ѓ^кри'нъ [е^ле'я]15, (и^) [ја%ко]16 ѓ^лта'рь. и^
сп~сетъ я& г~ь [б~ъ и^хъ]17 въ дн~ь ѓ%нъ ја^ко ѓ%вца
лю'ди е^го, зане` ка'менїе ст~о валяеTся на зеMли еh. ја%ко
е^же бл~го (томђ`), и^ е^же добро` томђ`. пшени'ца ю%ношамъ, и^ вино` бл~гоё^хан#но въ (ю%ноты и^) дв~ы”

Глvа, і~”
роси'те эT г~а до'жда въ вре'мя ра'но и^
поз#дно. г~ь сътвори (пи'рь виденїя)1, и^
до'ждь зи'менъ да'сть и^мъ, (и^) комђждо
зелїе на селњ. зане провњща'ющеи гл~аша
трђ'ды, и^ вражи'тели вњдњнїя ло'жна, и^ со'нїя
л#жа` гл~ахђ (и^) сђе'тно ё^тњша'хђ. сего ради
и^зъја%шася ја^ко ѓ%вца, и^ ѓ^злоби'шася ја%ко не бњ`
и^сцњле'нїя” На па'стыря прогнњва'ся ја%рость
моя`, и^ на а'гньца [моя`]2 посњщђ. и^ посњти'тъ г~ь б~ъ вседръжи'тель ста'да свое^го до'мђ
і^ё'дова, и^ ё^чини'тъ я& ја^ко коня` лњпа е^мђ въ
бра'ни. и^ эT него` призрњ, и^ эT него` ё^чини, и^ эT
него лђкъ въ [дђхъ ја^рости]3 (мое'я), и^з него и^зыидетъ всяk и^згоня` ѓ^ томъ. и^ бђдђтъ
ја%ко хра'бри попира'юще бренїе на пђтехъ въ
бра'ни, и^ ѓ^полча'тся ја%ко г~ь с ни'ми, и^ постыдя'тся вса'дници кон#нїи” И$ ё^крњплю до'мъ
і^ё'довъ, и^ до'мъ і^ѓ'сифовъ сп~сђ, и^ вселю я& ја^ко
възлобихъ я&. и^ бђдђтъ в не'же кова'ръство не
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ня, щоб не проходити ані не повертатися. І більше ніколи не прийде
на них той, хто виганяє, тому що Я
тепер побачив моїми очима. 9 Дуже
радій, сіонська дочко! Проповідуй,
єрусалимська дочко! *Ось твій цар
приходить до тебе, праведний і той,
хто спасає. Той – лагідний і сів на
під’яремному і молодому жереб’яті. 10 І він знищить зброю з Ефрема
і коня з Єрусалиму, і розіб’є воєнний лук, і скаже мир народам. І заволодіє водами від моря і до моря і
від рік до виходів землі. 11 І ти в
крові свого завіту випустив твоїх
в’язнів з рова, що не має води. 12
Сядете в укріпленні в’язні спільноти. І за один день твого переселення Він тобі подвійно поверне. 13
Тому що ж Я натягнув собі тебе,
Юдо, наче лук, і Я наповнив Ефріма. І підніму твоїх дітей, Сіоне, на
грецьких дітей, і відвідаю тебе, як
зброю хороброго. 14 І Господь з’явиться над ними. І його стріла вийде як блискавка. І Господь Бог Вседержитель затрубить в трубу і піде
в шумі своєї погрози. 15 І Господь
Вседержитель охоронить їх. І їх пожеруть і їх засиплять камінням пращі. І вип’ють їхню кров, як вино, і
посудина повна олії і як жертовник.
16 І їхній Господь Бог спасе їх в тому дні, як овець його народу. Тому
що святе каміння валяється по його
землі. 17 Бо що добре тому і що добре тому. Пшениця – молодим і запашне вино – для хопців і дівчат.

Глава 10
1 Просіть від Господа дощ на
ранній і пізній час. Господь зробив
бенкет видіння. І дасть їм зимний
дощ і кожному зілля на полі. 2 Тому що ті, що говорили, говорили
про труди і чаклуни про брехливі
видіння і про сни фальшиві говорили. І марним потішали. Через це
вони були забрані як вівці і потерпіли зло, тому що не було ліку. 3
Мій гнів розгорівся на пастирів. І Я
навідаюся до моїх ягнят. І Господь
Бог Вседержитель навідається до
свого стада – юдиного дому. І поставить їх, як свого гарного коня на
війні. 4 І з нього подивився, і з нього поставив, і від нього лук в дух
моєї люті. Від нього вийде кожний,
що в тому виганяє. 5 І будуть як хоробрі, що топчуть землю в дорогах
на війні, і стануть в лави, тому що
Господь з ними. І завстидаються
вершники на конях. 6 І скріплю юдин дім, і спасу Йосифів дім, і по-
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селю їх, бо Я їх полюбив. І будуть
такі, наче б Я їх не відвернув. Тому
що Я їхній Господь Бог, і вислухаю
їх. 7 І вони будуть як Ефрімові вояки. І їхнє серце зрадіє, наче від вина. І діти їхні побачать і розвеселяться. І їхнє серце зрадіє Господом. 8 Я сповіщу їм і прийму їх. І
вони помножаться так, як були численні. 9 І посію їх в народах. І далекі Мене згадають, і вигодують своїх дітей, і повернуться. 10 І поверну
їх з єгипетської землі, і візьму їх
від Асирії і до Ґалаадити, і введу їх
до Ливану. І не залишиться ані один з них. 11 І пройдуть вузьким
морем, і поб’ють море хвилями. І
висохнуть всі глибини рік, і знищеним буде вся асирійська гордість, і
забраний буде єгипетський скипетр.
12 І скріплю їх в їхньому Господі
Бозі, і його іменем похваляться, –
говорить Господь.

възврати'хъ и^хъ. зане а^зъ г~ь б~ъ и^хъ и^
ё^слы'шђ я&. и^ бђдђтъ ја%ко хра'бри е^фрњмови, и^
възра'дђется срDце и^мъ ја%ко эT вина`. и^ ча'да
своя` ви'дятъ, и^ възвеселяTся, и^ възра'дђется
срDце и^мъ ѓ$ г~и. възвњщђ и^мъ, и^ прїимђ я&
(-)4, и^ ё^мно'жатся ја%коже бња'хђ мно'ѕи. и^ всњю
я& въ лю'дехъ, и^ да'лнїи помянђт# м^я, [и^]5
въспита'ютъ ча'да своа` и^ ѓ^братя'тся. и^
възвращђ я& эT земля` е^гљ=пет#ски, и^ эT а^сљ=рїи
прїимђ я&, и^ въ галаа^ди'тъ и^ въ лива'нъ
въведђ я&, и^ не и%мать ѓ^ста'ти эT ниX н^и
е^ді'нъ” и^ про'идђтъ въ мо'ре ё%з#ко, и^ поразятъ
мо'ре во'лны, і^ и^с#сячютъ вс^я глђбины рњчныя.
и^ раз#дрђшится вся'ко досажDенїе а^сљ=рїиско, и^
скљ=петръ е^гљ=пет#скь эTи^меTся и^ ё^крњплю я& ѓ^
г~и бѕ~њ и^хъ, і^ ѓ^ и^мени е^го восхаляTся, гл~етъ
г~ь”

Глава 11

Глvа, а~і”

1 Відкрий, Ліване, свої двері! І
хай вогонь пожере твої кедри! 2
Хай плаче, сльозить ялиця, тому що
впав кедр, бо вельможі дуже потерпіли. Заплачте! Кричіть, васанські
дуби, бо повалено разом вирощений ліс! 3 Голос тих пастухів, що
плачуть, бо їхня величність в нещасті. Голос ревучих левів, тому що
пропало йорданське ревіння. 4 Так
говорить Господь Вседержитель:
Пасіть овець заколення, 5 яких їх
власники вибивали і не розкаялися.
І ті, що їх продавали, говорили: Благословенний Господь! І ми збагатіли. І їхні пастухи зовсім не дбали
про них. 6 Через це більше не пощаджу тих, що живуть на землі, – говорить Господь. І ось Я видам людей, кожного в руки ближнього і в
руки свого царя. І вони порубають
землю, і не вирву з їхніх рук. 7 І
пастиму в ханаанській землі овець
заколення. І візьму собі дві палиці:
першу назвав Я Красою, а другу
назвав Я Мірилом. І пастиму овець,
8 і заберу трьох пастухів в одному
місяці. І моя душа тяжітиме на них,
бо і їхні душі кричали проти Мене.
9 І Я сказав: Не пастиму вас. *І хто
вмирає, хай вмирає, і хто пропадає,
хай пропаде. І позосталі, хай кожний поїсть тіло свого ближнього. 10
І візьму мою гарну палицю, і кину
її, щоб знищити мій завіт, який Я
заповів з усіма народами землі. 11 І
він буде розбитий в тому дні, і зрозуміють хананеї – вівці, що бережені для мене. Тому що це господнє
слово. 12 І скажу до них: Чи гарним є перед вами? Дайте мені вина-

азве'рзи лива'не две'ри своя, и^ да поја%сть
ѓгнь тисїе твое. да пла'че вопльствиT
пљ=ти'съ зане` паде` кедръ, ја%ко вельмо'жа
вельми` ѓ^стрAсти'шася. (въспла'че) вопльстви'те дђби васинитиDстїи, ја^ко низвержеся
дђбра'ва съсажDенная. гла'съ пла'чющихъ па'стырь, ја%ко ѓ^стрsтися величїе и^хъ. глаs въпїющихъ лев#, ја%ко погђбися шата'нїе і^ѓ^рдане” Си'це гл~етъ г~ь вседръжи'тель, паси'те ѓ'вца заколе'нїю, ја%же стяжа'вшеи (я&) и^скала'хђ и^ не раска'яхђся. и^ прода'ющеи я& гл~ахђ, блsвенъ г~ь, и^
ѓ^богати'хомся. и^ па'стыри и^хъ не печа'хђся
ничи'мже ѓ^ ни'хъ” Сего ради не пощажDђ ктомђ`
на живђщиX по земли`, гл~етъ г~ь. и^ се а^зъ
предамъ чл~ки кого'жDо в рђцњ и^скренемђ (-)1 и^ в
рђ'цњ цр~ю свое^мђ. і^ и^с#сњкђтъ землю, и^ не и'мамъ и^зя'ти эT рђки` и^хъ. и^ ё^пасђ ѓ'вца заколе'нїю въ [земли` ханаа'мли]2. и^ прїимђ себњ
дв^а жезла`, е^ді'наго нарXњ добротђ`, а^ дрђгаго
нарњхъ с#хинизмђ, и^ ё^пасђ ѓ'вца. і^ и^змђ тр^и
па'стыря въ мsцъ е^ді'нъ, и^ ѓ^тяжи'тъ дш~а
моя на ня, и^б^о дш~а и^хъ възывахђ на' мя. и^
рњхъ, не ёпасђ васъ. *(и) ё^мира'ющїя, да ё'мретъ. і^ и^щеза'ющїя, да и^ще'знетъ. и^ про'чая
да поја%сть ка'яждо пло'ть бли'жняго свое^го” И$
прїимђ` жезлъ мои до'брыи, и^ эTврьгђ и& разори'ти завњтъ мои и^же завњща'хъ къ всњмъ
лю'деM земли`. и^ разори'тся въ дн~ь ѓ'нъ. и^
разђмњ'ютъ хананеи` ѓ'вца храня'щая ми ся,
зане` сло'во гн~е е^сть” И$ рекђ к нимъ, а^ще добро
преD ва'ми еs, дадите м#здђ м^и, и^л^и эTрецњтеся,
*и^ даша м#здђ м^и тридесять сре'бръникъ. и^
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рече г~ь къ мн^њ, вложи` я& в# горни'лъ и^ смотри`
а^ще и^скђше'но еs и^мже ѓ'бразомъ и^скђше'нъ
бы'хъ по ни'хъ” и^ прїяхъ тридесять сре'бръникъ, и^ вложихъ и^хъ въ храMмъ гн~ь в# горни'лъ. и^ эTве'ргъ же'злъ вторы'и схини'зма, разори'ти завњтъ и^же посредњ і^ё'ды и^ посредњ і^и^л~я” И$ рече г~ь къ мнњ, е^ще прїимђ себњ сосђды па'стыр#ски па'стыря не быва'лца, зане` с^е
а^зъ въздви'гнђ па'стыря [небыва'лца]3 на земли`, ё^ги'бшая не посњти'тъ, и^ заблђждьшая
не и'мать възыска'ти, и^ съкрђше'ныя не и'мать и^сцњли'ти, и^ съдра'выя не и'мать напра'вити, (и%мя)4 и^збра'нныхъ поясть, и^ гле'зны иM и^звїетъ. ЭO пасђщеи сђ'етная и^ ѓ^ста'вльше ѓ^вца. мечь на мы'шцђ е^го, и^ на ѓ'ко [е^мђ десно'е]5. мы'шца е^го с#хнђщи да ё'с#хнетъ,
и^ ѓ'ко [е^мђ десное]6 ѓ^слњпа'я да ѓ^слњп#нетъ”

Глvа, в~і”

і^ѓ^аn џ~і

г~осмышле'нїе словесе гн~я на і^и^л~я.
гл~етъ г~ь проп#ныи нб~о, и^ ѓ^снова'выи
зе'млю, и^ съзида'я дх~ъ чл~кђ в неM. с^е
а^зъ полага'ю і^ерsлима ја%ко преDдве'рїя движе'мая всњмъ лю'демъ ѓ'крsтъ. (н^о і^ё'да)1 бђдетъ ѓ^сњде'нїе на і^ерsли'ма. и^бђдетъ въ дн~ь
ѓ'нъ, положђ` і^ерsли'ма ка'мень попира'ющся всњми ја^зы'ки. (и^) всяк# попира'яи е^го рђга'я порђга'ется, и^ съберђтся вонь вс^и ја%зы'цы зеMля`”
Въ дн~ь ѓ'нъ, гл~еT г~ь вседръжитель, поражђ`
вся'къ ко'нь въ прежасъ, и^ вса'дника е^мђ въ
' овъ эTвръзђ ѓ'чи
безђмїе. (и^) на домъ (-)2 і^ёд
мои`, и^ вся` ко'ня лю'дем# поражђ` въ ѓ^слњпле'нїе. и^ рекђтъ ты'сящницы і^ё'дови [вс^и]3 въ
срDцыхъ свои^хъ, ѓ^брящемъ себњ живђщая въ
і^ерsлимњ ѓ^ г~њ вседръжи'тели бѕ~њ и^хъ” Въ дн~ь
ѓ'нъ положђ ты'сящники і^ё'дины ја%ко главню`
ѓ'гньнђ въ дрова`, и^ ја%ко свњщђ ѓ'гньнђ въ
сте'блїе. и^ поядя'тъ ѓ^деснђю и^ ѓ^шю'ю (васъ)
вс^я лю'ди ѓ^крsтъ. и^ всели'тся і^ерsлимъ е^ще в
себњ (на земли`). и^ сп~сетъ г~ь се'ла і^ё'дова ја%коже и^спръва, ја%ко да не велича'ется похва'ла до'мђ двд~ва, и^ велича'нїя живђщимъ въ і^ерsлимњ на і^ё'дђ” И$ бђдетъ въ дн~ь ѓ'нъ защи'титъ г~ь эT живђщиXX въ і^ерsлі'мњ, и^ бђдетъ
не'мощныи в нихъ в# тои дн~ь ја%ко двд~ъ, а^
до'мъ двд~овъ ја^ко домъ бж~їи, ја%ко а^гг~лъ гн~ь
преD ними И$ бђдетъ въ дн~ь ѓ'нъ възыщђ
и^зя'ти вс^я ја%зы'ки грядђщая на і^ерsлиM. і^ и^злїю на до'мъ двд~въ, и^ на живђщаа въ і^ерsлимъ дх~ъ блгDти и^ щедроT. *и възря'тъ на'нь
е^гоже прободоша. и^ (пла'че) вопльствятся ѓ^
немъ плака'нїемъ ја%ко ѓ^ возлю'блен#нњмъ, и^
1433

городу або відмовтеся. *І дали мені
винагороду – тридцять срібняків. 13 І
сказав Господь до мене: Поклади їх
до горнила і гляди чи випробувані,
так як Я був випробуваний ними. І я
взяв тридцять срібняків і вклав їх до
господнього храму, до горнила. 14 І я
відкинув другу палицю – Мірило,
щоб знищити завіт, що між Юдою і
між Ізраїлем. 15 І сказав Господь до
мене: Ще візьму собі пастуший посуд, невправного пастуха, 16 тому що
ось Я підніму невправного пастиря в
землі. Те, що гине, він не відвідає, і
заблукане не шукатиме, і побите не
лікуватиме, і здорове не наставить.
Поїсть ім’я вибраних, і розіб’є їхні
суглоби. 17 Ви, що пасете безумне і
покинули овець, меч у його руці і на
його правому оці. Його рука хай
сохнучи посохне і його праве око хай
сліпнучи осліпне.

мат. 27

Глава 12
1 Богорозумність господнього слова
на Ізраїлі. Говорить Господь, що простягнув небо, і заснував землю, і створив дух людини в ній: 2 Ось Я кладу
Єрусалим, як зрушені переддвер’я,
всім народам довкруги, але Юда буде
облогою проти Єрусалиму. 3 І буде,
що в тому дні поставлю Єрусалим, як
потоптаний камінь всіма народами. І
кожний, що його топче, кплючи кпитиме. І зберуться проти нього всі народи землі. 4 В тому дні, – говорить
Господь Вседержитель, – поб’ю всякого коня жахом і його вершника безумністю. І на дім Юди відкрию мої
очі, і поб’ю всіх коней народів сліпотою. 5 І скажуть всі юдині тисячники
у своїх серцях: Знайдемо собі тих, що
живуть в Єрусалимі в Господі Вседержителі, їхньому Бозі. 6 В тому дні
поставлю юдиних тисячників, як головешку вогню між дровами і як свічу вогню в тростині. І вас пожиратимуть справа і зліва всі народи довкруги. І Єрусалим буде поселений ще
в собі на землі. 7 І Господь спасе юдине поселення, так як від початку,
щоб не величалася похвала Давидового дому і хвала тих, що живуть в
Єрусалимі, над Юдою. 8 І буде, що в
тому дні Господь оборонить тих, що
живуть в Єрусалимі, і немічний в них
в тому дні буде як Давид, а дім Давидів – як дім божий, як господній
ангел перед ними. 9 І буде, що в тому
дні пошукаю, щоб вигубити всі народи, що йдуть на Єрусалим. 10 І вилию на Давидів дім і на тих, що живуть в Єрусалимі, духа ласки і щедростей. *І поглянуть на того, кого
прокололи. І плачучи ридатимуть над
ним плачем, так як над улюбленим, і
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болітимуть за ним болем, наче над
первородним. 11 В тому дні великим
буде ридання в Єрусалимі, *як ридання Ремона на Маґедоновім полі.
12 І земля заплаче за племенем, племена за себе: племена Давидового дому за себе, і їхні жінки за себе; плем’я Натанового дому за себе, і їхні
жінки за себе; 13 плем’я Левіїного
дому за себе, і їхні жінки за себе; Симеонове плем’я за себе, і їхні жінки
за себе. 14 Всі інші племена: плем’я і
плем’я за себе, і їхні жінки за себе.

Глава 13

єз. 30
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1 В тому дні всяке місце буде відкрите Давидовому домові і тим, що
живуть в Єрусалимі, на підніжок і на
поділ. 2 *І буде в тому дні, – говорить Господь Саваот, – вигублю з
землі імена ворожих тіл. І більше не
буде про них згадки. І вигублю з землі лжепророків і нечистого духа. 3 І
буде, що якщо людина пророкуватиме, і скаже до нього його батько і
його матір, що його породили: Не
житимеш, бо ти сказав брехню в ім’я
господнє. І його зв’яжуть його батько
і його матір, коли почне пророкувати. 4 І буде, що в тому дні пророки
завстидаються, кожний свого видіння, щоб їм не пророкувати, і зодягнуться у волосяну шкіру, тому що
збрехали. 5 І скаже: Я не є пророком,
тому що я є людиною, яка обробляє
землю, бо людина мене породила від
моєї молодості. 6 І скажу до нього.
Що це за рана, ця посеред твоїх рук?
І скаже: Якою прокололи мене в моїм
улюбленім домі. 7 Зброє, встань проти мого пастуха і проти чоловіка з
мого племені! – говорить Господь
Вседержитель. *Поб’ю пастуха, і вівці розбіжаться, і поверну мою руку
на малих пастухів. 8 І буде, що в
тому дні по всій землі, – говорить
Господь, – дві її частини будуть вигублені і пропадуть, а третя залишиться на ній. 9 І проведу третю
частину через вогонь. І розпечу їх,
так як розпікається срібло, і випробую їх, так як випробовується золото.
Він прикличе моє ім’я, і Я вислухаю
його і скажу: Народ мій – ці. І вони
скажуть: Мій Господь Бог.

Глава 14
1 Ось іде господній день. І в тобі
буде розділена твоя здобич. 2 І зберу
всі народи проти Єрусалиму на війну. І місто буде схоплене, і доми будуть розграбовані, і жінки будуть осквернені, і половина міста вийде в
полон. А решта мого народу – не бу-

ѓ^стрsтя'тся [ѓ^ немъ]4 болњзньно ја%ко ѓ^ перве'нцњ” Въ дн~ь ѓ'нъ възвели'чится пла'чевопльствїе въ і^ерsли'мњ, *ја^ко пла'чево'пльствїе ремо'на
на' поли [магедо'нњ]5. и^ пла'чется земля` на
колњна. колњ'на [ѓ^ себњ]6. колњ'на до'мђ двд~ва
ѓ^ себњ, и^ же'ны иX ѓ^ себњ. колњно до'мђ наџа'нова ѓ^ себњ, и^ же'ны и^хъ ѓ^ себњ. колњно до'мђ лев#вљ=ина ѓ^ себњ, и^ жены и^хъ ѓ^ себњ. колњно симеѓ'не ѓ^ себњ, и^ же'ны и^хъ ѓ^ себњ.
вс^я (про'чая колњнA)7 колњно (и^) [колњно]8 ѓ^ себњ, и^ жены и^хъ ѓ^ себњ”

в~ параl ле~

Глvа, г~і”
ъ дн~ь ѓ'нъ бђдетъ вся'ко мњсто разверза'яся до'мђ двд~вђ [и^ живђщиM въ
і^ерsлі'ме въ подвиже'нїе и^ въ раздњле'нїе]1”
*И$ бђдетъ въ дн~ь ѓ^н# гл~етъ г~ь [сава2
ѓ'џъ] , потреблю` и^менA (непрїязньныхъ телесъ)3
эT земля`, и^ ктомђ не бђдет# и^мъ помњне'нїе. и^ лжа'я пррoки, и^ дђхъ нечи'стыи и^змђ` эT
земля`” И бђдетъ а^ще проречетъ чл~къ [-]4, и^
речетъ к# немђ эTц~ъ е^го и^ мт~и е^го рожDшая
е^го не жи'въ бђдеши, ја%ко л#жа гл~а въ и^мя
гн~е. и^ запнете е^мђ эTц~ъ е^го и^ мт~и еh (-)5 е^гда` пррoчествовати начнетъ” И$ бђдетъ въ дн~ь
ѓ'нъ, постыдяTся пррoцы ко'ждо эT видњнїя
е^мђ (не)6 пррoчествова'ти и^мъ, и^ ѓ^блекђтся въ
кожђ срънинђ зане` сълга'ша. и^ рече'тъ, нњсмь
пррoкъ а^зъ, ја%ко чл~къ дњлая'й зе'млю а^зъ е^смь,
зане` чл~къ роди мя эT ю'ности моея” И$ [рекђтъ]7 к не'мђ, чт^о (ја%зва)8 с^и посредњ рђкђ
твое'ю. и^ рече, е^же прободо'ша (м^я) въ домђ
възлю'блен#нњм# м^и” (ѓ^рђжїе)9 въста'ни на па'стыря мое^го, и^ на мђжа (эT колњна мое^го)10,
гл~етъ г~ь вседръжи'тель. *[поражђ`]11 [па'стыря]12,
и^ [разы'идђтся]13 ѓ'вца. и^ ѓ^бращђ рђкђ мою
на малы'я па'стыря” И$ бђдетъ [въ дн~ь ѓ'нъ]14
на всю` зе'млю, гл~етъ г~ь, дв^њ [е^я]15 ча'сти потребите'ся и^ ё^ги'блете, а^ третїа ѓ^ста'нетъ
на не'и. и^ проведђ третїю ча'сть с#квозњ ѓ'гнь,
и^ раздегђ я& ја%коже раждиза'ется сребро`, і^ и^скђшђ я& ја%коже и^скђша'ется зла'то. то'и призоветъ и'мя мое, и^ а^зъ ё^слы'шђ и&, и^ рекђ, лю'дїе мои` с^и сђть. и^ (тїи рекђтъ)16 г~ь б~ъ мо'и”

Глvа, д~і”
е` [де'нь гн~ь гряде'тъ]1, и^ раздњлится
коры'сть твоя в тебњ. и^ съберђ вс^я
ја%зы'ки на і^ерsлимъ въ бра'нь, и^ пре'имђтъ гра'дъ, и^ расхитятся домове,
и^ же'ны ѓ^скверня'тся” І$ и^зы'идетъ по'лъ гра'да
въ плњне'нїе, а^ ѓ^ста'нокъ людїи моиX не и'1434
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мђтся потреби'ти эT гра'да” І$ и^зы'идетъ г~ь,
и^ ѓ^полчи'тся въ ја^зы'цехъ ѓ'нњхъ, ја%коже дн~ь
ѓ^плъче'нїю е^го въ дн~ь бра'ни. [и^ (прише'дъ) ста`
г~ь б~ъ мой, и^ вс^и ст~їи с ниM]2” И$ ста'нета но'ѕњ
е^го въ дн~ь ѓ'нъ на горњ` е^леѓ'н#стеи, ја%же е^сть
пря'мо і^ерsлимђ на восто'къ. и^ разведется гора`
е^леѓн#ская по'лъ ея` къ востокоM, и^ полъ ея` къ
морю, про'пасть ве'лїя ѕњло. и^ ё^кло'нится полъ
горы` на сњверъ, и полъ ея на ю'гъ, [дебрь ве'лїя]3. и^ засы'плется дебрь (го'рняа)4, и^ (къ
прилежа'щїи) прил#пнетъ де'брь го'рняа (и^) до
(нас#са)5. и^ нарастеT, ја%коже нарасте [эT лица`]6
трђсђ *въ дн~ь ѓ^зїя цр~я і^ё'дова” И$ прїидетъ
г~ь б~ъ мои, и^ вс^и ст~їи с нимъ. [и^ бђдетъ]7
въ дн~ь ѓ'нъ, не бђдетъ свњтъ [н^о]8 зима` и^
мра'зъ, бђдетъ дн~ь е^ді'нъ, и^ дн~ь то'и зна'емъ
бђдетъ гв~и, и^ не дн~ь и^ не но'щь, и^ при ве'чере
бђдет# свњтъ” И$ въ дн~ь ѓ'нъ и^зы'идетъ вода`
жи'ва эT і^ерsлима, полъ ея` въ мо'ре прьвое, и^
полъ ея` въ мо'ре послњднее. (-)9 въ жатвђ и^
въ ве'снђ бђдеT та'ко. и^ бђдетъ г~ь въ цр~я по
всеи земли`. въ дн~ь ѓ'нъ бђдетъ г~ь е^діn і^ и'мя
е^го е^ді'но, ѓ^бходя` всю зе'млю и^ пђсты'ня эT
(гавалъ)10 (и^) до рем#мона на ю'гъ і^ерsлимђ. [и^
възнесе'тся]11 на мњстњ, (и^) пребђдеT эT вра'тъ
венїами'нь до мњста вра'тъ пръвыхъ [и^]12
даже до вра'тъ ё^гол#ныхъ. и^ эT стол#па` а^нани'лъ [и^]13 до поDточи'лїя цр~я. [и^]14 вселя'тся
во'нь, и^ а^наџе'ма не бђдетъ ктомђ`, и^ всели'тся і^ерsлимъ надњ'ющися” И$ с^е бђдетъ паде'нїе е^же и^с#сњчетъ г~ь вс^я лю'ди, е^ли'ко вое^ва'ша
на і^ерsлимъ. (і^) и^ста'ютъ пло'ти и^мъ стоя'щемъ на нога'хъ и^мъ, и^ ѓ^чеса` и^мъ и^стекђтъ
и^зъ ѓ^бо'чїи и^хъ, и^ ја^зы'къ и^хъ растаеT въ ё^стњхъ и^хъ. и^ бђдетъ въ дн~ь ѓ'нъ ё'жасъ гн~ь
ве'лїи на ни'хъ. і^ и^метъ ко'ждо за' рђкђ бли'жняго свое^го, и^ прило'жится рђка` е^го къ рђцњ
бли'жняго свое^го, и^ [е^ще]15 і^ё'да ѓ^полчи'тся въ
і^ерsлимњ, и^ съберет# крњпость всњхъ людїи ѓ'крsтъ, зла'то и^ сребро` и^ ри'зы въ мно'жествїе
ѕњло. и^ с^е е^сть паде'нїе ко'немъ, и^ м#скомъ, [-]16
вельблю'домъ, и^ ѓ^слоM, и^ всњмъ ско'томъ
сђщимъ въ плъцњхъ ѓ'нњхъ по паде'нїю семђ.
и бђдетъ е^ли'ко а^ще ѓ^ста'нетъ эT всњхъ ја^зы'къ прише'дъшихъ на і^ерsли'мъ, и^ възы'идђтъ
лњто на лњто покланя'тися цр~ю г~ђ вседръжи'телю, и^ празнова'ти въ празDньство скљ=нопигїино” И$ бђдетъ е^ли'ко а^ще не възы'идђтъ эT
всњхъ пле'менъ земля` въ і^ерsлимъ поклони'тися
цр~ю г~ђ вседръжи'телю, и^ сї ѓ'нњхъ приложатся, [не бђдетъ на ни'хъ до'жда]17. а^ще ли же
колњно е^гљ=пет#ско не възы'идетъ ни прїидетъ,
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де вигублена з міста. 3 І Господь
вийде і стане до бою проти тих
народів, так як в день його озброєння, в день бою. І, прийшовши,
мій Господь Бог став, і з ним всі
святі. 4 І Його ноги стануть в тому
дні на оливній горі, що є напроти
Єрусалиму, на схід. І оливна гора
розірветься: половина її до сходу і
її половина до моря (=заходу). Дуже велика прірва. І половина гори
схилиться до півночі, і її половина
– до півдня. Велика долина. 5 І засипаною буде горішня долина, і до
бокової прилипне гірська долина. І
до Насса. І наросте, так як наросла
від лиця трясіння *в дні Озії, юдиного царя. І прийде мій Господь
Бог і всі святі з Ним. 6 І буде, що в
тому дні не буде світла, але холод і
мороз. 7 Буде один день, і той день
буде знаний Господеві. І не день, і
не ніч, і при вечорі буде світло. 8 І
в тому дні вийде жива вода з Єрусалиму: половина її до першого моря і її половина до останнього моря. Так буде в жнива і на весну. 9 І
Господь буде за царя по всій землі.
В дні тому буде один Господь і
одне його ім’я, 10 що обходить всю
землю і пустиню від Ґавалу і до
Реммона, на південь Єрусалиму. І
підніметься на місці, і стане від
брами Веніямина до місця першої
брами і аж до брами кута, і від Ананилової вежі і до точил царя. 11 І
поселяться в ньому, і більше не буде прокляття. І Єрусалим поселиться впевнено. 12 І це буде падіння,
яким Господь вирубає всі народи,
які воювали проти Єрусалиму. І їхні тіла розтануть, як стоятимуть на
їхніх ногах, і їхні очі випливуть з
заглиблень їхніх, і їхній язик розтане в їхніх устах. 13 І в тому дні
буде на них великий господній жах.
І кожний візьме за руку свого ближнього, і його рука пристане до руки свого ближнього. 14 І юда ще
стане в лави в Єрусалимі і збере
силу всіх народів, що довкруги, золото, і срібло, і одіж – велике множество. 15 І це є падіння коней і
ослиць, верблюдів і ослів, і всієї
скотини, що є в тих таборах після
цього падіння. 16 І буде, що ті, які
лише залишаться з усіх народів, що
прийшли проти Єрусалиму, вони і
підуть з року до року поклонятися
цареві – Господеві Вседержителеві
і святкувати в празник шатер. 17 І
буде, що ті, які лише не підуть з усіх племен землі до Єрусалиму поклонитися цареві – Господеві Вседержителеві, і ці будуть додані до
тих. Не буде на них дощу. 18 Якщо
ж єгипетське плем’я не прийде ані
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не піде, і на цих буде кара, якою
Господь поб’є всі народи, які тільки не прийдуть святкувати празник
шатер. 19 Це буде гріх Єгипту і
гріх всіх народів, які лиш не підуть
святкувати празник шатер. 20 В
тому дні буде те, що в уздечці коня,
– святе Господеві Вседержителеві, і
будуть казани в Господньому домі,
наче чаші, перед лицем жертовника. 21 І буде кожний казан в Єрусалимі і в Юдеї святий Господеві
Вседержителеві. І прийдуть всі, що
приносять жертву, і візьмуть з них,
і зварять в них. І більше не буде хананея в домі Господа Вседержителя в тому дні.

и^ на си'хъ бђдетъ ја%зва е^ю'же а^ще ё^рази'тъ г~ь
вс^я ја^зы'ки е^ли'ко а^ще не възы'идђтъ празнова'ти празника скљ=нопигїя. с^е бђдетъ грњхъ
е^гљ=птђ, и^ грњхъ всњмъ ја^зыкомъ е^ли'ко а^ще
не възы'идђтъ празнова'ти пра'зникъ скљ=нопигїиn. Въ дн~ь ѓ'нъ бђдетъ е^же въ ё^здњ` коне'ви
ст~о г~а вседръжи'теля, и^ бђдђтъ коно'би въ
домђ гн~и ја%ко ча'шA преD лицемъ ѓ^лта'реви. и^ бђдетъ всякъ коно'бъ въ і^ерsлимњ и^ въ і^ё^де'и
ст~о гв~и вседръжи'телю. и прїидђтъ вс^и жрђщеи, и^ прїимђтъ эT нихъ и^ сваряT в нихъ. и^
не бђдетъ ханане'и е^ще въ храмњ г~а вседръжи'теля въ дн~ь ѓ'нъ”

Кінець Книги Пророка Захарії.
Має в собі 14 глав.

Конецъ прoркђ заха'рїи.
и%мать в себњ, глvа, д~і”

МАЛАХІЯ-ПРОРОК
ГЛАВА 1

рим. 9

мат. 23

1 Богорозумність господнього
слова на Ізраїлі рукою його ангела.
Покладіть це на ваші серця. 2 Я вас
полюбив, – говорить Господь, – і
ви сказали: В чому Ти нас полюбив? *Чи не Ісав був братом Якова?
Говорить Господь: І Я полюбив Якова, 3 а Ісава зненавидів. І Я поставив його границі на зникнення і
його насліддя на поселення пустині. 4 Тому-то, якщо скаже Ідумея: Я
знищена, і ми повернемося і відбудуємо її спустошене, так говорить
Господь Вседержитель: Вони будуватимуть, і Я знищу. І названі будуть вони Границі беззаконня і народ, проти якого Господь вишикується довіку. 5 І ваші очі побачать,
і ви скажете: Звеличився Господь
понад ізраїльські границі. 6 *Син
прославляє батька, і раб боятиметься свого пана. То якщо Я є Батьком, то де моя слава? І якщо Я є
Господом, то де є мій страх? Говорить Господь Вседержитель: Проти
вас, священики, що бещестите моє
ім’я. І ви сказали: В чому ми збещестили твоє ім’я? 7 Приносячи до

г~осмышле'нїе словесе гн~я на і^и^л~я в рђ'кђ
а^гг~ла е^го. положи'те с^е на срDцыX вашиX,
възлюби'хъ в^ы гл~етъ г~ь. и^ рњ'сте, ѓ^
чемъ възлюбиl е^си н^ы. *не браT ли б^њ і^са'въ і^а'ковђ, гл~етъ г~ь, и^ возлю'бихъ і^а'кова, а^
і^са'ва възненави'дњхъ. и^ ё^чиниX предњ'лы е^го въ
и^щезнове'нїе, и^ достоя'нїе е^го въ ны'рища пђсты'нна. зане` (а^ще) речеT и^дђме'я разорихся, и^
ѓ^брати'мся и^ възижDемъ ѓ^пђстњвшая [е^я`]2”
Си'це гл~етъ г~ь вседръжи'тель, сами възи'ждђтъ, и^ а'з# разорю. и^ нарече'тся и^мъ предњ'лъ
безако'нїя, и^ лю'дїе на ня'же ѓ^полчиTся г~ь до'
вњка. и^ ѓ^чеса ваша ви'дяT, и^ в^ы речете, възвели'чися г~ь превы'ше предњ'лъ і^и^л~въ” *Сн~ъ сла'витъ эTц~а, и^ ра'бъ г~а свое^го [ё^бои'тся]3. т^о
а^ще эTц~ъ е^смь а^зъ, т^о гд^њ сла'ва моя. и^ а'ще
г~ь е^смь а^зъ, т^о гдњ` е^сть бо'ја^знь моя`. гл~етъ
г~ь вседръжи'тель на' вы сщ~еннїи ѓ^злобђ'ющеи
и^мя мое. и^ рњ'сте, ѓ^ чемъ ѓ^злоби'хомъ и^мя
твое. принося'ще къ ѓ^лтареви мое^мђ хлњ'бы
скве'рны. и^ рњ'сте, ѓ^ чесо'мъ ѓ^скверни'хомъ я&.
гл~ется вамъ, трапе'за гн~я ё^ничиже'на е^сть, и^
1436

криM џ~

маg к~г

1,7 Пророк Малахія

ўлоM рв~і

г~ мо= к~ѕ
е~ мо= к~и

2,8

наDложе'ная бра'шна ё^ничижи'ли е^сте. зане` а^ще
приведете слњ'по на жрътвђ, не ѕло л^и” и^
а'ще приведете хро'мо ли недђ'жно, т^о не ѕло
л^и. приведи е& кн~ѕю свое^мђ е^да` по'иметъ [е&]4,
а^ще ѓ^бинет#ся лица твое^го, гл~етъ г~ь вседръжи'тель” И$ нн~њ ѓ^цы'ститеся прDе лицемъ
бг~а вашего, и^ моли'теся е^мђ [да поми'лђетъ в^ы]5. в рђ'ки ваша бы'ша с^и, а^ще ѓ^бинђся (ли'ць вашиX)6, гл~етъ г~ь вседръжи'тель”
Зане` и^ эT васъ затво'рятся две''ри, и^ не възгнњтите` ѓ^лтаре'ви мое^мђ тђне. нњсть во'ля моя въ ваs, гл~етъ г~ь вседержи'тель, и^
жрътвы не прїимђ эT рђ'къ вашихъ. *зане`
эT востоk слн~ца [и^]7 до за'падъ е^го и^мя мое`
сла'вится в ја^зы'цехъ, и^ на вся'комъ мњ'стњ
џемїа'мъ прино'сится и^мени мое^мђ и^ жертва
чи'ста. зане` ве'лїе и^мя мое въ ја^зы'цехъ,
гл~етъ г~ь вседержи'тель. вы же скверните е&,
гл~юще, трапе'за гн~я ѓ^скверне'на е^сть, и^ наDлага'ющаяся бра'шна е^го ё^коре'на бы'ша. и^
рњ'сте, с^и эT стра'сти бы'ша. и^ эTдђнђхъ
я&, гл~етъ г~ь вседержи'тель. и^ (ё^вњ'си)8 хище'нїя и^ хро'ма и^ ѕло дњ'ющася, и (-)9 приведо'сте (я&) на жертвђ, н^о не прїимђ и^хъ эT
рђ'къ вашихъ, гл~етъ г~ь вседержи'тель. и^ прокля'тъ и^же б^њ си'ленъ и^ б^њ въ ста'дњ е^го
мђжескь по'лъ, и^ моли'тва е^го на'нь и^ жре'тъ
растлњ'вшая гв~и. зане` цр~ь ве'лїи а^зъ е^смь,
гл~етъ г~ь вседержи'тель, і^ и^мя мое просвњще'нно въ ја^зы'цеX”

мого жертовника осквернені хліби. І ви
сказали: В чому ми їх осквернили? Говориться вам: Господній стіл є зневажений. І ви зневажили поставлену їжу.
8 Тому що коли приведете на жертву
сліпе, чи не зле? І коли приведете кульгаве чи хворе, то чи це не зле? Приведи
його твоєму князеві – чи його прийме?
Хіба прийме твоє лице? – говорить Господь Вседержитель. 9 І тепер очистіть
себе перед лицем вашого Бога і моліться до Нього, щоб вас помилував. Це було у ваших руках. Чи прийму ваші лиця? – говорить Господь Вседержитель.
10 Тому що і у вас замкнуться двері, і
не запалите даром мій жертовник. Немає у вас мого бажання, – говорить
Господь Вседержитель, – і не прийму
жертву з ваших рук. 11 *Тому що від
сходу сонця і до його заходу моє ім’я
прославляється в народах, і в усякому
місці приноситься ладан моєму імені і
чиста жертва. Тому що моє ім’я велике
в народах, – говорить Господь Вседержитель. 12 Ви ж Його опоганюєте,
кажучи: Господній стіл осквернений. І
та його їжа, що ставиться, була зневажена. 13 І ви сказали: Це є від терпіння. І Я їх видув, – говорить Господь
Вседержитель. І ти пізнаєш грабоване,
і кульгаве, і хворе. І ви їх привели на
жертву. Але не прийму їх з ваших рук,
– говорить Господь Вседержитель. 14 І
проклятий той, хто був сильний. І було
в його стаді: скотина чоловічого роду і
його молитва на ньому. І він жертвує
зіпсуте Господеві. Тому що Я є великий цар, – говорить Господь Вседержитель, – і моє ім’я славне в народах.

Глvа, в~”

Глава 2

нн~њ за'повњдь с^и к вамъ сщ~енїи.
*а^ще не ё^слы'шите, и^ а'ще не положите на срDцыхъ вашихъ да'ти сла'вђ и^мени мое^мђ, гл~етъ г~ь вседержи'тель.
и^ послю` на' вы кля'твђ, и^ прокленђ блsвенїе
ваше и^ ѓ^кленђ е&. и^ разорю блsвенїе ваше и^ не
бђдетъ въ васъ, зане` в^ы не влага'сте въ
срDца ваша. с^е а^зъ эTлђчю вамъ ра'мо, і^ и^ски'даю трибђхи (лютомыи)1 на лица ваша,
трибђхи (лю'томыи) пра'зDникъ вашихъ, и^
прїимђ в^ы въкђ'пњ” И$ разђмњете зане` а^зъ
г~ь посла'хъ к ва'мъ за'повњдь сїю, бы'ти завњтђ мое^мђ къ левљ=томъ, гл~етъ г~ь вседержи'тель. завњтъ мои б^њ с ниM жи'зни и^
ми'рђ. и^ дахъ е^мђ бо'ја^знїю боја%тися мене,
и^ эT лица и^мени мое^го сђмнњтися е^мђ. зако'нъ и%стинны б^њ въ ё^стXњ е^го, и^ непра'вда
не ѓ^брњте'ся въ ё^стнахъ е^го. въ ми'ръ и^справля'я и^детъ съ мно'ю, и^ мно'ги ѓ^братиT
эT непра'вды. ја%ко ё^стнњ і^е^реѓ^вњ съхраня'ете
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1 І тепер для вас ця заповідь, священики. 2 *Якщо не послухаєтеся і якщо
не поставите до ваших сердець дати
славу моєму імені, – говорить Господь
Вседержитель, – то пошлю на вас прокляття. І прокляну ваше благословення.
І прокляну його. І рознесу ваше благословення. І не буде у вас, тому що ви
не вкладали до вашого серця. 3 Ось Я
відлучу вам рамено і розсію требухи
люті у ваші лиця, требухи люті ваших
празників. І візьму вас разом. 4 І пізнаєте, що Я, Господь, послав до вас цю
заповідь, щоб мій завіт був до левітів, –
говорить Господь Вседержитель. 5 З
ним був мій завіт життя і миру. І Я дав
йому страхом боятися Мене і лиця мого імені, щоб він боявся. 6 Закон правди був у його устах, і неправди не знайдено в його губах. Випрямлюючись, в
мирі він іде зі мною і багатьох відверне
від неправедності. 7 Бо губи священика
хоронять пізнання. І шукатиму закон з
його уст, тому що він є ангелом Господа Вседержителя. 8 Ви ж відхилили______
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ся від доріг і багатьох зробили немічними від закону, знищили левіїн
завіт, – говорить Господь Вседержитель. 9 І Я дав вас на зневагу і
ослабленими до всіх народів, тому
що ви не зберегли моїх доріг, але
дивилися на лиця в законі. 10 *Чи
не один Бог вас створив? Чи не один Батько всім вам? Як то, що ви
залишили, кожний свого брата,
щоб опоганити завіт ваших батьків? 11 Покинутим був Юда і гидотою став Ізраїль і Єрусалим, тому
що Юда опоганив господні святощі, які Той полюбив, і почав ходити за чужими богами. 12 Господь
вигубить людину, що це чинить, аж
доки Яків не буде впокорений в
поселеннях, і від тих, що приносять
жертву Богові Вседержителеві. 13 І
ось те, що Я зненавидів, ви робили.
Ви покривали слізьми, і плачем, і
стогоном від трудів господній жертовник. *Чи ще годиться поглянути
на вашу жертву чи прийняти з ваших рук прийнятне? 14 І ви сказали: Задля чого Господь засвідчив
між тобою і між жінкою твоєї молодості, яку ти відпустив? І вона
твоя спільниця і жінка твого завіту.
15 І недобре зробив останок твого
духа. І ви сказали: Що іншого просить Бог? Хіба насіння? І ви збережетеся вашим духом. І не залишиш
жінку своєї молодості. 16 Але якщо, зненавидівши, її відішлеш, –
говорить Господь Бог ізраїльський,
– покриє Господь безбожністю ваші задуми. Говорить Господь Вседержитель: І оберігатиметеся своїм
духом, і не покинете раду, 17 прогнівуючи Бога вашими словами. І
ви сказали: В чому ми Його розгнівили? Тому що ви сказали: Кожний, що чинить зло, добрий перед
Господом. І Він сам зволив у них.
*І де є Бог праведності?

разђмъ, и^ зако'на възы'щђ эT ё^стъ е^го, ја^ко
а^гг~лъ г~а вседръжителя е^сть. вы же ё^клони'стеся эT пђтїи, і^ и^знемощьствисте мно'ги эT
зако'на, и^стлисте завњтъ левљ=и^нъ, гл~етъ г~ь
вседръжи'тель. и^ а'зъ да'хъ в^ы въ ё^ничижденїе
и^ ѓ^слаблены въ вся` ја^зы'ки, зане в^ы не съхрани'сте пђтїи моиX. н^о (лица` ѓ^бинђстеся)2 въ
зако'нњ. *не б~ъ ли е^ді'нъ създа васъ. не эTц~ъ
л^и е^ді'нъ всњмъ ва'мъ. чт^о а^ще ѓ^ста'висте
ко'ждо бра'та свое^го, ѓ^скверни'ти завњтъ эTц~ь
ва'шихъ” ѓ^ставленъ бы'сть і^ё'да, и^ ме'рзости
бы'сть і^и^л~ь и^ і^ерsли'мъ. зане ѓ^скверни і^ё'да ст~ая
гн~я ја%же възлюби, и^ (нача'токъ)3 бо'гомъ чю'ждиM. потреби'тъ г~ь чл~ка творя'щаго с^и, до'ндеже
(-)4 смирится эT се'лъ і^а'ковль, и^ эT принося'щихъ жрътвђ бг~ђ вседръжи'телю. и^ с^и и%хже
ненави'дњхъ творя'сте. покрывасте слеза'ми ѓ^лтарь гн~ь, и^ пла'чемъ и^ въздыха'нїемъ эT трђ'довъ. *е^ще` л^и достоино призрњти на жрътвђ
[ва'шђ]5, л^и прїя'ти прїя'тно и^з рђкъ ва'шихъ.
и^ рњсте, чесо ра'ди. ја%ко г~ь засвидњтельствова
междђ тобо'ю, и^ межDђ жено'ю ю%ности твое'я
ю^же пђсти`. и^ т^а ѓ^бњщница твоя`, и^ жена` завњтђ твое^мђ. и^ не [добрњ]6 сътвори` [-]7 ѓ^ста'нокъ дх~ђ твое^мђ. и^ рњсте, чесо и%наго [про'ситъ
б~ъ л^и сњмене]8. и^ съхрани'теся дх~омъ ва'шимъ, и^ жены` ю%ности свое'я не ѓ^ста'виши. н^о
а^ще възненавидњвъ эTпђстиши [ю&]9, гл~етъ г~ь
б~ъ і^и^л~евъ. [-]10 покры'ет# (г~ь) нече'стїя помышленїя ва'ша, гл~етъ г~ь вседръжи'тель. и^ съхранитеся дх~омъ свои^мъ, и^ не ѓ^ста'вите [совњта]11, прогнњва'юще б~а сло'весы ва'шими. и^ рњсте, ѓ^ чесомъ прогнњвахомъ [е^го]12. зане` рњсте,
вся'къ творя'и зл^о добръ преD гм~ь, и^ ѓ^ тњхъ
са'мъ и^зволи'лъ е^сть, *и^ гдњ` е^сть б~ъ пра'вдњ”

Глава 3

Глvа, г~”

1 Ось Я пошлю свого ангела, і
він погляне на дорогу перед моїм
лицем. І несподівано до своєї церкви прийде Господь, якого ви шукаєте, і ангел завіту, якого ви бажаєте. Ось приходить, – говорить Господь Вседержитель. 2 І хто стерпить день його приходу? І хто встоїть в його появі? Тому що він піднімається, як вогонь горнила і як мило тих, що перуть. 3 І сяде, наче
розпалюючи і очищаючи срібло і
золото. І Він очистить левіїних синів і перелиє їх, як золото і як срібло. І будуть приносити Господеві
жертву в праведності. 4 І вгодною
буде Господеві юдина жертва в
Єрусалимі, так як дні, віки і так як

е^ а^зъ послю` а^гг~ла своего и^ призритъ на
пђть предъ лицемъ мои^мъ. и^ внеза'пђ
прїидетъ въ цр~ковь [свою]1 г~ь е^гоже в^ы
и%щете, и^ а'гг~лъ завњта е^гоже в^ы хо'щете. с^е прїидетъ гл~етъ г~ь вседръжи'тель, и^
кт^о потръпи'тъ дн~ь прише'ствїа е^го, и^ кт^о
посто'итъ въ видњнїи е^го. зане сей въсхо'дитъ
ја%ко ѓ'гнь разваренїя, и^ ја%ко мы'ло перђщихъ. и^
ся'детъ (разваря'а и^ ѓ^цыщая)2 ја%ко сребро и^
ја%ко зла'то. и^ ѓ^цы'ститъ сн~ы левљ=и^ны, и^ прелїетъ я& ја%ко зла'то и^ ја%ко сребро`. и^ бђ'дђтъ
гв~и принося'ще жрътвђ въ пра'вдђ. и^ го'дњ бђдетъ гв~и жрътва і^ё'дова [въ]3 і^ерsлимњ ја%коже
дн~и вњка, и^ ја%коже лњта преDняа. и^ прїидђ к#
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вамъ на сђдъ, и^ бђдђ свњдитель ско'ръ на прокази'теля, и^ на прелюбодњ'ица, и^ на кленђщаяся и^менемъ моиM въ л#жђ, и^ на лиша'щая
м#зды нае^мника, и^ на насильствђ'ющая вдови'ца, и^ п#ха'ющая си'рыя, и^ на ё^кланя'ющая
сђдъ прише'лца, и^ на не боя'щаяся мене`,
гл~етъ вседръжи'тель” Зане` а^зъ гь б~ъ вамъ и^ не
и^змњня'юся. и^ в^ы сн~ы і^а'ковли (и^) не съдръза'етеся эT грњхъ эTц~ь вашихъ. ё^клони'сте
зако'ны моя и^ не съхрани'сте. *ѓ^брати'теся къ
мнњ` и^ ѓ^бращђся къ вамъ, гл~тъ г~ь вседръжи'тель. и^ рњ'сте, ѓ^ чесоM ѓ^брати'мся. е^да` ѓ^больща'етъ чл~къ б~а. зане` в^ы ѓ^больсти'сте
м^я. и^ рњ'сте, ѓ^ чесомъ ѓ^больсти'хомъ тя.
ја%ко десяти'ны и^ начат#цы с# вами сђть, и^
възира'юще в^ы възира'ете [на' ня]4, и^ мене (б^о)5
ѓ^больща'ете, [лњто]6 (с^е) и^скон#ча'ся. и^ внесо'сте
вс^я тяжа'нїя въ сокро'вища, и^ [расхище'нїе
ни'щаго въ домы ваша]7. ѓ^братите же ся ѓ^ сеM,
гл~етъ г~ь вседръжи'тель. а^ще не эTверзђ вамъ
хля'бїи нбsныхъ, і^ и^злїю вамъ блsве'нїе мое
до'ндеже ё^довлите'ся. и^ ра'зньствђ'ю вамъ въ
бра'шна, и^ не и^мамъ и^стли'ти ваM пло'дъ зе'мльныXX. и^ не и^мђть и^знемощи ва'мъ виногра'ди се'лнїи, гл~етъ г~ь вседръжи'тель. и^ ё^бла'жатъ в^ы вс^и ја^зы'цы, зане` бђдете в^ы земля` и^зволена, гл~етъ г~ь вседръжи'тель” ѓ^тяжчи'сте на' мя словеса ваша, гл~етъ г~ь [вседръжи'тель]8. и^ рњсте, ѓ^ чемъ ѓ^клевета'хомъ
на' тя. *рњсте сђетенъ работая'й б~ђ. и^
чт^о бо'лњ ја%ко съхрани'хомъ съхране'нїя е^го. и^
зане` поидо'хомъ мл~твеницы преD лицемъ г~а
вседръжи'теля. и^ нн~њ мы блажи'мъ чю'ждихъ, и^ възижда'ются [вс^и]9 творя'щеи безако'нїе. [-]10 противи'шася бв~и, и^ спаслися
сђть. с^е ѓ^клевета'ша боя'щаася г~а ко'ждо
къ и^скренемђ свое^мђ, и^ вня'тъ г~ь, и^ ё^слы'ша. и^ написа кни'ги па'мятїи преD собо'ю боя'щиMся г~а и^ говњ'ющимъ и^мени е^го. и^ бђдTђ м^и гл~етъ г~ь вседержи'тель, въ дн~ь ѓ%нъ
и^же а^зъ сътворю в# посђжде'нїе, і^ и^зво'лю я&
ја%коже и^зволя'етъ чл~къ сн~ъ свои [до'брњ]11 рабо'тающь е^мђ” И$ ѓ^брати'теся и^ ви'дите междђ
пра'веDнома, и^ междђ непра'веDникђ. и^ междђ
слђжа'щима бв~и, и^ [междђ]12 не рабо'тающая
[е^мђ]13”

Глава, д~”
ко с^е дн~ь грядетъ горя` ја%ко пе'щь и^
попа'литъ я&. и^ бђдђтъ вс^и и^ноплемен#ницы, и^ вс^и творя'щеи безако'нїя
ја%ко сте'блїе. и^ вож#жеть я& днь [гн~ь]1
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попередні роки. 5 І прийду до вас на
суд, і буду швидким свідком проти чародіїв, і проти перелюбників, і проти
тих, що клянуться моїм іменем в брехню, і проти тих, що позбувають найманця винагороди, і проти тих, що чинять насилля вдові і штовхають сиріт, і
проти тих, що ухиляють суд приходькові, і проти тих, що не бояться мене, –
говорить Вседержитель. 6 Тому що Я
вам Господь Бог і не міняюся, і ви сини
Якова і не стримуєтеся 7 від гріхів ваших батьків. Ви відхилили мої закони і
не зберегли. *Поверніться до Мене, і Я
повернуся до вас, – говорить Господь
Вседержитель. І ви сказали: В чому повернемося? 8 Чи обманює людина Бога? Тому що ви Мене обманули, і ви
сказали: В чому ми Тебе обманули?
Тому що з вами є десятини і первоплоди, 9 і ви дивлячись дивитеся на них.
Адже ви Мене обманюєте. Цей рік закінчився. 10 І ви внесли всі прибутки
до скарбів. І грабунок бідного у ваших
домах. Поверніться ж в цьому, – говорить Господь Вседержитель. Зважте,
чи Я не відкрию вам небесні отвори і
вилию вам моє благословення, доки матимете по достатку. 11 І заповім вам на
їжу, і не знищу вам плід землі, і не знеможе ваш виноградник у полі, – говорить Господь Вседержитель. 12 І блаженними назвуть вас всі народи, тому
що ви будете бажаною землею, – говорить Господь Вседержитель. 13 Тяжкими ви зробили проти Мене ваші слова,
– говорить Господь Вседержитель. І ви
сказали: В чому ми Тебе оскаржили?
14 *Ви сказали: Безумний той, хто служить Богові. І що, більше маємо, тому
що ми зберегли його закони і тому що
пішли як ті, що моляться перед лицем
Господа Вседержителя? 15 І тепер ми
блаженними називаємо чужинців. І всі,
що чинять беззаконня, будуються. Вони противилися Богові і спаслися. 16
Так сказали проти тих, що бояться Господа, кожний до свого ближнього. І
Господь сприйняв, і почув, і записав до
літописної книги перед собою тих, що
бояться Господа і почитають його ім’я.
17 І вони будуть мої, – говорить Господь Вседержитель, – на той день, який
Я зроблю на розсудження, і виберу їх,
так як чоловік вибирає свого сина, що
йому гарно служить. 18 І повернетеся, і
побачите між праведним і між неправедним, і між тим, що служить Богові, і
між тим, що Йому не служить.

Глава 4
1 Тому що ось приходить день, що
горить, як піч, і спалить їх. І всі чужинці, і всі, що чинять беззаконня, будуть наче стерня. І їх спалить господній день, що приходить, – говорить
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Господь Вседержитель. І він їм не
залишить кореня лози. 2 І вам, що
боїтеся мого ім’я, засяє сонце праведності і оздоровлення його крил.
І вийдете, і стрибатимете як телята,
звільнені від кайданів. 3 І потопчете беззаконних, і вони будуть попелом під вашими ногами в день, в якому Я зроблю, – говорить Господь
Вседержитель. 4 *Згадайте закон
Мойсея, мого раба, оскільки Я йому заповів в Хориві до всього Ізраїля приписи і оправдання. 5 *І ось Я
посилаю вам Ілію Тесвитянина раніше від приходу великого і славного господнього дня. 6 Який поверне серце батька до сина і серце
людини до ближнього, щоб, прийшовши, Я не побив землю вповні.

гряды'и, гл~етъ г~ь вседержи'тель. и не и^мать
ѓ^ста'вити и^мъ ко'рени (-)2 лоза” И$ въсїя'етъ
вамъ боя'щимся и^мени мое^го слн~~це пра'веDно, і^
и^сцњле'нїе кры'лђ е^го. і^ и^зы'идете и^ възыгра'етеся ја%ко тел#цы эT ё%зъ раздрњше'ни. и^ поперете` безакон#ники, [и^]8 бђ'дђтъ пе'пелъ поD нога'ма
вашима, въ дн~ь во'ньже а^зъ сътворю, гл~тъ г~ь
вседръжитель” *[Помяните зако'нъ мољ=сея раба`
моего, ја%коже повелњхъ е^мђ въ хоривњ къ всемђ
і^ил~ю, повелњ'нїя и ѓ^правда'нїя” *И$ с^е а^зъ посыла'ю вамъ і^лїю џезвитянина, прежде прише'ствїя дн~е гн~я великаго и^ просвњще'ннаго, и^же
ё^стро'итъ срDце эTц~ђ къ сн~ђ, и^ срDце чл~кђ къ
и^скренемђ, да не прише'дъ поражю зе'млю гро'бїю]3”

Кінець Книги Пророка малахії.
Має в собі 4 глави.

Коне'цъ пррoкђ малахїи
и%маT в себњ гла'въ д~”
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ПЕРША КНИГА
МАККАВЕЙСЬКА
Глvа, а~”
1

бы'сть внегда порази, а^лећаnдръ филиpпа
македо'ньска иже и^зы'иде эT земля` хет#тимъ. и^ порази дарїя цр~я пе'рьска и^
медьска” и^ црsтвова в него мњсто первње
во е^ла'ди” и^ съста'ви бра'ни мно'ги и^ въздержа
тверды'ни, и^ ё^би цр~~и зе'мъскїя” и^ про'иде да'же
до предњ'лъ земли`, и^ прїя'тъ користи мно'гихъ
ја^зы'къ, и^ ё^тњши'ся земля` преD ни'мъ. и^ възвышенъ бы'сть и^ възнесе'ся срDце е^го, и^ събра
си'лђ крњ'пкђ ѕњло`” и^ начальствова стра'нами [и^
ја^зы'ки]2 и^ мђчи'тельми, и^ бы'ша е^мђ в дан#ники” И$ по сиX паде на ло'же и^ позна и^же ё%мретъ,
и^ съзва ѓ%трококи своя добророDныя, и^же с ниM
бяхђ въскор#млени (эT ю%ности е^го)3” и^ раздњли
и^мъ црsтво свое, е^ще жи'вђ е^мђ сђщђ” И$$ црsтвова а^лећаnдръ лњтъ, в~і, и^ ё'мре” И$ въздержа'ша
ѓ%троки е^го ко'ждо в мњстњ свое^мъ, и^ възложи'ша вс^и дїаді'мы по смр~ти е^го. и^ сн~ове и^хъ по
ни'хъ лњта мно'га, и^ ё^мно'жиша ѕлая на земли`, і^ и^зы'иде эT ни'хъ ко'рень грњха” А$нтїѓ'хъ (е^пиџа'нъ)4 сн~ъ а^нтїѓ'ха цр~я, и^же бы'сть (-)5 в
ри'мњ. и^ црsтвова (лњтъ)6, рл~з, црsтва е^лли'ньска”
Въ дн~ехъ же тXњ и^зыидо'ша эT і^и^л~я сн~ове безако'ннїи, и^ поё^сти'ша мно'гихъ рекђщи. по'идемъ и^ завњща'емъ завњтъ съ ја^зы'ки и^же ѓ%крsтъ насъ. ја%ко эTнележе эTлђчи'хоMся эT ниX ѓ^брњто'ша наs [многа ѕла'а]7, и^ бл~го видњся сло'во
въ ѓ%чїю и^хъ, и^ преDпосла'ша нњ'кихъ эT людїи,
і^ и^до'ша къ цр~ю” и^ дасть и^мъ вла'сть твори'ти ѓ^правда'нїя ја^зы'ческа. и^ създа'ша (себњ) ё^чи'лище въ і^ерsли'мњ по (нечистота'хъ)8 ја^зы'ческихъ, и^ сътвори'ша себњ неѓ^брњза'нїе, и^ эTстђпи'ша эT завњ'та ст~а'го и^ съпряго'шаs ја%зы'комъ, и^ въда'шася твори'ти лђка'вая. и^ ё^готова'ся црsтво преD а^нтїѓ'хомъ, и^ нача црsтвова'ти въ земли` е^гљ=петьстњ, да црsтвђет# на
двњма црsтвома. и^ вни'де въ е^гљ=петъ въ наро'дњ тя'жцњ, на колесни'цахъ и^ сло'нњхъ [и^ вса'дники]9 и^ (съвокђпле'нїе корабле'и мно'жество)10. и^
въста'ви бра'нь на птоломе'я цр~я е^гљ=пеTска. и^
ё^боя'ся птоломњ'и эT лица е^го и^ побњже, и^
падо'ша ја^звени мно'ѕи. и^ взя'ша гра'ды тве'рды
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Глава 1
1 І сталося, що коли побив Александер, син Филиппа Македонського, який вийшов з землі Хеттим, і
він розбив Дарія, перського і медського царя, він зацарював замість
нього, скоріше в Еладі. 2 І він вчинив багато воєн, і захопив твердині,
і вбив земних царів. 3 І він пройшов аж до країв землі і взяв здобич
багатьох народів. І земля втихомирилася перед ним. І піднявся він, і
його серце піднялося. 4 І він зібрав
дуже велику силу. І він панував над
країнами, і народами, і тиранами. І
вони були йому за платників данини. 5 І після цього він упав на ліжко і пізнав, що помре. 6 І покликав
своїх шляхетних слуг, що були з
ним вигодовані від його молодості,
і розділив їм своє царство ще як він
був живим. 7 І Александер царював
12 літ і помер. 8 І до влади прийшли його слуги, кожний на своєму
місці, 9 і всі поклали на голову вінці по його смерті і їхні сини після
них багато літ. І вони намножили
зло на землі. 10 І з них вийшов корінь гріха – Антіох Епифан, син царя Антіоха, який був в Римі. І він
царював у 137-му році еллинського
царства. 11 В тих же днях вийшли з
Ізраїля беззаконні сини і переконали багатьох, кажучи: Підім і вчинім
завіт з народами, що довкруги нас,
бо відколи ми від них відлучилися,
надійшло на нас багато зла. 12 І
слово здавалося добрим в їхніх очах. 13 І вони вислали деяких з народу, і ті пішли до царя. І він дав
їм владу чинити поганські оправдання. 14 І збудували собі приміщення в Єрусалимі за поганськими
нечистотами, 15 і зробили собі необрізання. І відступили від святого
завіту, і запряглися з поганами, і
вдалися чинити зло. 16 І царство
готовим було перед Антіохом, і він
почав царювати в єгипетській землі, щоб царювати над двома царствами. 17 І він ввійшов до Єгипту з
великим народом на колісницях, і
слонах, і вершниках, і з великим
збором кораблів. 18 І він підняв
війну проти Птоломея, єгипетсько-
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го царя. І Птоломей злякався його лиця і втік, і впало багато ранених. 19 І
вони захопили сильні міста в єгипетській землі, і він взяв здобич єгипетської землі. 20 І Антіох повернувся,
після того як побив Єгипет, у 143-му
році. І він пішов проти Ізраїля і Єрусалиму з великим народом. 21 І він
ввійшов до святилища з гордістю і
взяв золотий жертовник, і світильник
для свічок, і ввесь його посуд, 22 і
стіл предложення, і збанки, і чашки, і
золоті кадильниці, і занавісу, і вінці, і
золоту прикрасу, що була на лиці
храму, і все розбив. 23 І він взяв срібло, і золото, і дорогоцінний посуд, і
взяв сховані скарби, які знайшов, 24 і
взяв і відійшов до своєї землі. І зробив вбивство, і промовляв з великою
гордістю. 25 І був великий плач в Ізраїлі і в усіх їхніх місцях. 26 І стогнали начальники, і старці, і хлопці. І
дівчата послабли, і жіноча краса змінилася. 27 Кожний жених взявся за
плач, і та, що сиділа на весільному
ліжку, була в жалобі. 28 І земля
стряслася задля тих, що на ній жили.
І кожний дім Якова зодягнувся соромом. 29 І по двох роках днів цар послав начальника над даниною до юдиних міст. І він прийшов до Єрусалиму з великим народом, 30 і він промовив до них мирні слова з обманою.
І йому повірили. І він нагло напав на
місто, і побив його раною великою, і
вигубив багато народу з Ізраїля. 31 І
він взяв здобич міста і його спалив
вогнем. І знищив його доми і його
стіни довкруги. 32 І взяли в полон
жінок і дітей, і поділили скотину. 33 І
розбудували Давидове місто, велику і
сильну твердиню і сильні башти. І
було їм за твериню. 34 І поклали туди грішний народ, мужів-беззаконників, і запанували в ній. 35 І поклали
зброю і їжу, і збирали єрусалимську
здобич і клали туди. І вони були на
велику сіть. 36 І це було на засідку
святині і на лукавого диявола Ізраїлеві постійно. 37 І вони пролили невинну кров довкруги святині і опоганили
святиню. 38 І втекли ті, що жили в Єрусалимі через них. І він став помешканням для чужинців, і чуже насіння
– його мешканці, і його діти покинули його. 39 І його святиня була знищена, мов пустиня, *його празники
були повернені в плач і його суботи в
погорду. Його пошану понижають.
40 Після його слави помножилося його безчестя і його вивищення було
повернено на плач. 41 І цар Антіох
написав всьому своєму царству, щоб
всі були одним народом. 42 І кожний
покинув свій закон, і всі погани
сприйняли слово царя Антіоха. 43 І
численні з Ізраїля зволили його слу-

в земли` е^гљ=пет#стњи, и^ взя коры'сти земли` е^гљ=пет#скїя” И$ ѓ^брати'ся а^нтїѓX внегда порази
егљ=пта, въ рм~г лњто. и^ взы'иде на і^и^л~я і^
и^е^рsлимъ въ наро'дњ тя'жцњ. и^ вни'де въ ст~илище съ горды'нею и^ взя ѓ^лтарь зла'тыи и^
свњти'лниk свњщныи, и^ вся съсђ'ды е^го и^
трапезђ преDложе'нїя и^ възлїя'лники и^ фїя'ла,
и^ кади'лницы златыа и^ катапетасмђ и^ вњн#цы, и^ ё^краше'нїе златое и^же на лицы цр~кви
бя'ше и^ съкрђши` вс^я. и^ взя` сребро и^ зла'то и^
съсђ'ды въжделњ'нїя, и^ взя сокро'вища та'иныя и%хже ѓ^брњте, и^ (взя` и^)11 эTи^де в зе'млю
свою” и^ сътвори ё^бїиство, и^ гл~а въ го'рдости
вели'цњ” И$ бы'сть пла'чь вели'к# въ і^и^л~и, (и^) въ
всњхъ мњстњхъ иX, и^ въздыха'ша нача'лницы
и^ ста'рцы, [и^ ю'ноша и^ дв~ы]12 и^знемо'гоша, и^
красота же'ньская и^змњни'ся, вся'къ жени'хъ
прїя'тъ пла'чь, [и^]13 сњдя'щїя на ѓ%дрњ бра'чнњ быs в# печа'ли” И$ потрясеся земля` ѓ^бита'ющихъ ради на не'и, и^ весь до'мъ і^а'ковль ѓ^блече'ся стђ'домъ” [И$]14 по дво'ю лњтђ дн~їи, посла
цр~ь нача'лника да'неM въ гра'ды і^ю'дины, и^ прїиде въ і^ерsлимъ съ наро'домъ вели'комъ. и^ гл~а
к ниM словеса ми'рная во льсти, и^ вњрова'ша е^мђ. и^ нападе на гра'дъ стремле'нїеM и^ порази е^го ја^звою вели'кою, и^ погђби лю'ди мно'ги эT
і^и^л~я. и^ взя кори'сти граDски, и^ пож#же е^го ѓ^гнемъ и^ разори` до'мы е^го, и^ стњ'ны [е^го]15 ѓ%крестъ. и^ плњни'ша жены и^ ча'да, и^ ско'ти
(раздњли'ша)16” И$ създа'ша гра'дъ дв~двъ стњнђ великђ и^ крњпкђ [и^]17 пи'ргы крњ'пки, и^ быs
иM въ крњпоs” и^ поста'виша т^ђ лю'ди грњшницы мђжи безако'нницы и^ възмого'ша в немъ” и^
поставиша ѓ^рђжїя и^ бра'шно, и^ (събира'ша)18
кори'сти і^ерsлиMскїя (и^) полага'ша т^ђ. и^ бы'ша
въ [сњть вели'кђ]19, и^ бы'сть на лая'тельство
ст~ыни, и^ въ дїя'вола лђка'ваго і^и^л~ю вы'нђ. и^
пролїя'ша кро'вь непови'ннђ ѓ%крsтъ ст~ыни, и^
ѓ^скверни'шA ст~ыню. и^ бњжа'ша ѓ^бита'ющїи і^ерsлимђ и^хъ ради, и^ бы'сть ѓ^бита'нїе чюждимъ. и^ (чюждђ сњмени роженїе е^го)20, и^ ча'да
е^го ѓ^ста'виша е^го, [и^]21 ст~ыня е^го разоре'на ја%ко пђсты'ня. *пра'здницы е^го ѓ^бращени сђть
въ пла'чь, (и^) сђбо'ты е^го в поноше'нїе. чести
е^го (ё^ничижаюT)22. по сла'вњ е^го ё^мно'жено е^сть
беZчестїе е^го, и^ высота е^го ѓ^бращена е^сть во
пла'чь” И$ писа цр~ь а^нтїѓ'хъ всемђ црsтвђ свое^мђ да бђ'дђтъ вс^и лю'дїе е^ді'но” И$ ѓ^ста'ви
ко'жDо зако'нъ свои і^ и^зво'лиша вси ја%зы'цы по
сло'вђ цр~я (а^нтїѓ'ха)” и^ мно'ѕи эT і^и^л~я и^зво'лиша слђже'нїю е^го, и^ пожро'ша и%доломъ и^ ѓ^скверни'ша сђбо'тђ” И$ посла цр~ь кни'ги рђко'ю вњс1442
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тникъ въ і^ерsлимъ, и^ въ [вся]23 гра'ды і^ё'дины да наслњдя'тъ зако'ны чю'ждиX зе'мъскихъ.
и^ въздержа'тъ всесъжиже'нїе и жертвы и^ възлїя'нїе эT ст~ыни” и^ ѓ^сквернити сђбо'ты и^
пра'зDники, и^ ѓ^скверни'ти (ст~ая ст~ых)24” [и^]25
съзида'ти ѓ^лтари и^ ка'пища і^ и'долы, и^ пожре'нїя мя'съ свинихъ и^ ско'ты ѓ%бщая. и^ ѓ^ста'вити сн~ы своя неѓ^брњзаны, [и^]26 ѓ^сквернити дш~а и^хъ въ всњхъ нечистота'хъ (-)27,
даже забђдђтъ зако'нъ, і^ и^змњнятъ вся
ѓ^правда'нїя (бж~їя). І$ и'же а^ще не сътво'рятъ
по гл~ђ цр~я, да ё^мрђтъ по (-)28 словесњхъ
сихъ. (и^) написа всемђ црsтвђ свое^мђ, и^ приста'ви нача'лники на вся лю'ди. (и^же)29 повеля'ше гра'домъ і^ё'динымъ пожрети по вся'къ
гра'дъ и^ граD” И$ събра'шася (мно'ѕи эT людїи)30
к ни'мъ вся'къ ѓ^ста'вивыи зако'нъ (гн~ь), и^ сътвори'ша лђка'во на земли`” И$ положи'шаs (лю'ди
і^и^л~вы)31 в та'иныхъ, [и^]32 въ вся'комъ ё^бњжищђ и^хъ, (-)33 е~і дн~е, [мsца]34 [хасле'ва]35, пя'томђ и^ четы'ресо'тномђ лњтђ. [създа'ша]36
скве'рнђ ѓпђстњ'нїя на ѓ^л#та'рь (бж~їи), (-)37 по
(всњмъ) гра'домъ и^ё'динымъ ѓ%крsтъ съзида
ка'пища” и^ преD две'рїю домо'въ и^ на сто'гнахъ
(и^) жря'хђ, и^ кни'ги зако'на (бж~їя) иXже ѓ^брњто'ша съжго'ша ѓ^гнеM, низдержа'вши (иX)38 и^деже
ѓ^брњтоша (-)39 кни'гђ завњта (гн~я)” И$ е^ли'цы
же въздръжа'ша зако'нъ (гн~ь), по повелњ'нїю
цр~я закла'хђ е^го. в си'лњ свое'и сътворя'хђ (сїя
людемъ і^и^л~евымъ)40, и^же ѓ^брњт#шимся въ
вся'комъ мsцњ и^ мsцњ въ гра'дњхъ” и^ (двадеся'тыи дн~ь)41 мsца жря'хђ въ ка'пищи, и^же
б^њ на прsтлњ. и^ жены ѓ^брњзающая сн~ы своа
закала'ша по повелњ'нїю [цр~я]42. і^ ѓ^бњша'хђ
дњтища за шїи (-)43 (по всњхъ)44 домохъ
и^хъ, і^ и^хъ и^же ѓ^брњзаша тњхъ [закала'хђ]45”
И$ мно'ѕи (эT людїи і^и^л~евыхъ)46 ё^держа'шася и^
ё^тверди'шася е^же не ја%сти скве'рныхъ. і^ и^збра'ша (на'ипаq) ё^мрети, неже ѓ^скверни'тися бра'шны, и^ не хотњша простђпи'ти зако'на (бж~їя)
ст~го. и^ закла'ни сђть, и^ бы'сть гнњ'въ ве'лїи
на і^и^л~я ѕњло`”

Глvа, в~”
ъ дн~ехъ тXњ въста [мат#фїя]1 [сн~ъ]2
і^ѓа'ннов##, (сн~а) симеѓ'ня сщ~енникъ эT
сн~овъ и^ѓ^а^ри'въ эT і^ерsлима, и^ сњде во
[моди'не]3. і^ (и^мя'ше)4 сн~овъ е~ і^ѓа'нна
и^же прои^менова'шеся гаDдиs, (и^) симо'на и^же прои^менова'шеся џасеи, (і^) и^ё'дђ и^же зва'шеся маkкавеи, (и^) е^леа^за'ръ и^же прои^менова'шеся (а^наран#)5,
и^ѓ^а^наџа'нъ и^же прои^менова'шеся (а^п#џђсъ)6” и^
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жінню, і принесли жертву ідолам, і опоганили суботу. 44 І цар послав
книги рукою посланців до Єрусалиму і до всіх юдиних міст, щоб вони
пішли за законами чужинців землі,
45 і спинили цілопалення, і жертви, і
поливання в святині, і опоганювали
суботи і празники, 46 і сквернили
святе святих, 47 і будувати вівтарі, і
святині, і ідоли. І різали свинське
м’ясо і спільний скот, 48 і залишали
своїх синів необрізаними, щоб опоганювали їхні душі в усіх нечистотах,
49 щоб забули закон і змінили всі божі оправдання. 50 І ті, що лиш не
зроблять за словом царя, хай помруть
51 за цими словами. І він написав
всьому своєму царству і настановив
начальників над всім народом, який
заповідав юдиним містам приносити
жертви у кожному місті і місті. 52 І
численні з народу зібралися до них,
кожний, що покинув господній закон, і зробили лукаве на землі. 53 І
зійшлися ізраїльські люди в таємних
місцях і в усякому їхньому сховищу
54 15-го дня місяця Хаслева чотирьохсотого і п’ятого року. Вони збудували гидоту запустіння на божому
жертовнику, довкруги в усіх юдиних
містах будуючи храми. 55 І вони приносили жертви перед дверима домів і
на вулицях. 56 І книги божого закону, які знайшли, спалили вогнем, заволодівши ними. 57 Де знайшли книгу господнього завіту. І тих, що держали господній закон, за наказом царя такого забивали. 58 У своїй силі
чинили це в кожному місяці і місяці
по містах ізраїльському народові, що
там знайшовся. 59 І двадцятого дня
місяця приносили жертву в храмі,
який був на жертовнику. 60 І за наказом царя вбивали жінок, що обрізували своїх дітей. 61 І вони вішали дітей
на шиї по всіх їхніх домах, і вбивали
тих, що їх обрізали. 62 І численні з
ізраїльського народу втрималися і
скріпилися, щоб не їсти нечисте. 63 І
вони радше вибрали вмерти, ніж опоганитися їжею. І не бажали переступити святого божого закону, і були
вбиті. 64 І був дуже великий гнів на
Ізраїлі.

Глава 2
1 В тих днях встав Матфія, син
Івана, Симеонового сина, священик з
Йоаривових синів з Єрусалиму, і осів
в Модині. 2 І вони мали 5-ть синів:
Івана, який прозваний Ґаддис, 3 і Симона, що прозваний Тасей, 4 і Юду,
який звався Маккавей, 5 і Елеазара,
який звався Анаран, Йоанатана, який
звався Аптус. 6 І вони побачили хули, що були в Юдеї і Єрусалимі. 7 І
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той сказав: Горе мені! Навіщо я народився, щоб бачити знищення мого
народу і знищення святого міста, і
сидіти там, щоб колись віддатися в
руки ворогів і святе в руки чужинців?
8 Його храм став наче чоловік без
честі, 9 посуд його слави є винесений
полоненим, його старці вигублені на
вулицях і його молодь впала від меча. 10 Який народ не успадкував царство і не заволодів його добиччю? 11
Вся ж його прикраса забрана. Замість
свободи настало рабство. 12 І ось наші святощі, і наша краса, і наша слава спустошена, і народи їх опоганили. 13 Отже, навіщо нам ще жити? 14
І Маттатія, і його сини роздерли
свою одіж, і зодягнулися в мішковину, і дуже плакали. 15 І прийшли до
міста Модин послані від царя, що
змушували втікачів, щоб принесли
жертву. 16 І численні з Ізраїля до них
приступили. Маттатія ж і його сини
сильно стали проти. 17 І відповіли ті,
що від царя, і промовили до Маттатії,
кажучи: Князем, і преславним, і великим є ти в цьому місті і скріплений
синами і братами. 18 Отже, тепер
першим приступи і виконай наказ царя, так як зробили всі народи і ті юдині мужі, що залишилися в Єрусалимі, і будеш ти і твій дім серед царських друзів. І ти, і твої сини прославитеся сріблом, і золотом, і багатьма
дарами. 19 І відповів Маттатія, і сказав великим голосом: Хоч і всі народи в домі царства слухаються царя,
щоб відступити кожному від служіння своїх батьків і сприйняти його заповіді, 20 я ж і мої сини і мої брати
підкоряємося законові наших батьків! 21 Бог буде нам милосердний!
Не може нам трапитися, щоб ми покинули закон і божі оправдання! 22
Не послухаємося слів царя, щоб переступити наше служіння направо чи
наліво! 23 І як він перестав говорити
ці слова, приступив чоловік-юдей перед очима всіх, щоб за царським наказом принести жертву в храмі, що в
Модині. 24 І побачив Маттатій, і заболів, і задрижали його нутрощі, і
розгорілася його лють за судом закону, і він наскочив і розрубав його при
храмі, 25 а чоловіка, якого послав
цар, що змушував приносити жертву,
він вбив у тому часі і знищив храм.
26 І він заревнував за законом, так як
зробив Финеес Замврієві, синові Саломи. 27 І закричав Маттатій в місті
великим голосом: Кожний, що ревнує за законом і стоїть в завіті, хай
вийде вслід за мною. 28 І втік він сам
і його сини в гори, і покинули те, що
мали в місті. 29 Тоді до пустині пішли численні, що шукали суду і справедливості, і там сиділи 30 вони самі,

[ви'дњша]7 хђле'нїя быва'ющая въ і^ё^де'и і^ и^ерsлимњ” И$ реq ё^вы мн^њ, почто` роженъ е^смь ви'дњти сътре'нїе людїи моиX, и^ сътре'нїе гра'да
ст~го. и^ сњдњти т^ђ въ е^же да'тися в рђцњ
врагъ, (и^) ст~ая в рђки чю'ждимъ” бы'сть
храмъ е^го ја%ко чл~къ без#честенъ, съсђды сла'вы
е^го пленени и^зведе'ни сђть. побїени сђть
(ста'рцы)8 е^го на сто'гнахъ [-]9 мече'мъ (-)10.
ко'и ја^зы'къ не наслњдова црsтва и^ не въздержа
коры'сти е^го, вся (же) ё^тва'ръ е^го взя'та
е^сть. вмњсто свободы бы'сть рабьство. и^ се
ст~ая наша и^ красота на'ша и^ сла'ва наша ѓ^пђстњ'на е^сть, и^ ѓ^скверниша е^я` ја^зы'цы. почто` ё^бо намъ е^ще жи'ти. и растерза (ри'зы
своя мат#таџїя и^ сн~ы е^го)11, и^ ѓ^блеко'шася
въ врњтища и^ плакаша ѕњ'ло. и^ прїидо'ша
(посла'нїи)12 эT цр~я, понђжда'юще эTбњгъшихъ
въ (граD [моди'нъ]13)14 да пожрђтъ” и^ мно'ѕи эT
і^и^л~я [пристђпи'ша к ниM]15” (-)16 МаTтаџїя (же)
и^ сн~ове е^го крњ'пко ста'ша. и^ эTвњща'ша (послаnнїи) эT цр~я” и^ рњша мат#таџїю гл~юще”
кн~ѕь и^ пресла'вныи и^ ве'лїи е^си въ гра'дњ сеM и^
ё^тверженъ въ сн~ехъ и^ бра'тїи” нн~њ (ё^бо)17
пристђпи преже и^ сътвори повелњ'нїе цр~я, ја%ко
сътвори'ша вси ја^зы'цы, и^ мђжи і^ё'дины, и^
ѓ^ста'вшїи въ і^ерsлимњ” и^ бђдеши т^ы и^
[до'мъ]18 твои посреди дрђгъ цр~евых#. и^ т^ы и^
сн~ове твои просла'витеся въ сребрњ и^ зла'тњ и^
в да'рњхъ мно'ѕXњ” И$ эTвњща мат#таџїя и^ рече гла'сомъ велїимъ. а^ще (и^) вси ја^зы'цы въ
домђ црsтвїя цр~я послђшаша (-)19 эTстђпи'ти ко'ждо эT слђже'нїя эTц~ъ своиX, і^ и^зво'лиша
въ за'повњдехъ е^го” (А$зъ же)20 и^ сн~ове мои и
бра'тїя моя, повинђемся зако'нђ эTц~ъ нашихъ”
милостивъ (бђдетъ) намъ (б~ъ). (нњсть намъ
ключи'мо) ѓ^ста'вити зако'нъ и^ ѓ^правда'нїя
(бж~їя)” (не послђшаеM словесъ цр~я)21 престђпи'ти слђже'нїе на'ше на десно и^ли на шђе” И$ ја%ко
преста гл~ати словеса сїя. пристђпи мђжъ и^ё^деани'нъ преD ѓ^чи'ма всњхъ жрњти въ ка'пищи и^же въ моди'не, по повелњ'нїю цр~евђ. и^ ви'дњ маTтаџїи и^ поболњ, и въстрепета'ша
(внђтреняя)22 е^го. и^ вож#жеся ја%рость (е^го) по
сђдђ (зако'на). и^ (наскочи и^)23 раз#сњче е^го въ
капищы, и^ мђжа (е^гоже цр~ь посла`)24 и^же принђжда'ше жрњти ё^би`, въ время ѓ'но и^ ка'пище разори” И$ възревнова зако'нъ ја%ко сътвори
финее'съ зам#врїи сн~ђ саломи. и^ възопи мат#таџїи въ гра'дњ гла'сомъ ве'лїиM [-]25 вся'къ
ревнђя'и зако'нђ, [и^]26 стоя'и въ завњтњ да
и^зы'идетъ въ слњдъ мене. и^ [эTбњжа]27 самъ
и^ сн~ове е^го в горы, и^ ѓ^ста'ви е^ли'каже и^мњ въ
1444

2,30 1Маккавеїв 2,52

а~ мо= к~з

гра'дњ” Тогда снидо'ша мно'ѕи и^щђще сђда и^
пра'вды въ пђсты'ни и^ сњдо'ша т^ђ сами, и^
сн~ове иX и^ жены и^хъ и^ ско'ты иX ја%ко ё^мно'жишася на нихъ ѕлая. и^ възвњщено е^сть мђжемъ цр~евымъ и^ си'лнымъ и^же бя'хђ въ і^ерsлимњ гра'дњ дв~двњ. ја%ко эTи^до'ша мђжи нњцыи, и^же разори'ша за'повњдь цр~ьскђ в (мњста)
та'ина въ пђсты'ню” И$ теко'ша по ни'хъ мно'ѕи
и^ ја%ша и^хъ (и^) ѓ^полчи'шася на ниX, и^ поста'виша проти'вђ (-)28 бра'нь въ дн~ь сђбо'тныи. и
реко'ша к ни'мъ, (противля'етеся и^) нн~њ е^ще,
(и^зыидњте и^)29 сътвори'те по сло'вђ цр~я и^
живете” И$ рњша не и^зы'идемъ ни сътво'римъ
по сло'вђ цр~евђ да с#кве'рнимъ дн~ь сђбо'ты” И
въскори'ша на нихъ бра'нь, и^ не эTвњща'ша иM ни
ка'мени верго'ша на ниX, ни загради'ша (мњста)
таина рекђщи. ё%мремъ вс^и въ простотњ на'шеи. (и^) свњдњтели бђдђтъ на на'съ нб~о и^
земля, и^же непра'во погђбите` наs” И$ воста'ша на
ниX въ бра'ни в# сђботы. и^ ё^мро'ша сїи` и^ же'ны
и^хъ и^ сн~ове и^хъ и^ скоты иX, да'же до тысящи
дш~ъ чл~къ” И$ позна` мат#таџїя и^ дрђѕи е^го, и^
въскорбњша ѓ^ нихъ ѕњло. и^ рече мђжъ и^скренемђ свое^мђ, а^ще вс^и сътворимъ ја%ко бра'тїя
на'ша сътвори'ша, и^ не ѓ^полчаеMся на ја^зы'цы ѓ^
дш~ахъ на'шиX, и^ ѓ^правда'нїи ради (-)30 нн~њ
(насъ скоро и^скореняT)31 эT земля`. и^ помысли'ша
въ дн~ь ѓ%нъ гл~ющи” всякъ чл~къ и^же а^ще прїидетъ к наM на' брань въ дн~ь сђботныи, ѓ^полчаеMся проти'вђ е^го и^ не ё%мреM вс^и, ја%коy ё^мро'ша бра'тїя на'ша въ та'иныX” Тогда` собраша
к нимъ сонмище [і^ё^де'иско]32 крњпцїи въ си'ле
эT і^и^л~я. всяk и^зволивыи зако'нђ и^ вс^и и^же бњжашA эT злыхъ приложи'шася иM. и^ быша иM въ
ё^твержDенїе и^ събра'ша вои`, и^ поби'ша грњшныхъ въ гнњве свое^мъ” и^ мђж'еи без#законныхъ
въ ја%рости свое'и, и^ прочїи бњжаша во ја^зы'цы
спастися. и^ ѓ^бы'иде мат#таџїя и^ дрђѕи е^го и^
разори'ша капища. и^ ѓ^брњзаша ѓ%троки неѓ^брњзанныя е^лицXXњ ѓ^брњтоша въ предњлех# і^и^л~я въ
крњпости. и^ погна'ша сн~овъ гордыня, и^ ё^спњ
дњло въ рђкђ иX. и^ въздержа'ша зако'нъ эT рђкђ
ја^зыкъ и^ эT рђкђ цр~евђ, и^ не да'ша рогъ грњшникђ” И приближи'шася дн~и мат#таџїю ё^мрњти, и^ рече сн~омъ свои^мъ. нн~њ ё^крњпися горды'ня и^ ѓ^бличенїе, и^ время низъвра'щенїю и^
гнњвъ ја%рости” [И$]33 нн~њ ча'да възревнђите законђ и^ дади'те дш~а ва'ша за завњт# эTц~ъ ва'шиX [и^]34 помните [дњла эTч~а]35 и^же сътвори'ша
въ родњхъ своиX, и^ прїимете сла'вђ ве'лїю і& и^мя
вњчное” *А$враа'мъ не въ и^скђшенїихъ л^и ѓ^брњтенъ е^сть вњренъ, и^ вмњни'ся е^мђ въ правдђ”
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і їхні сини, і їхні жінки, і їхня скотина, бо на них намножилося зло.
31 І сповіщено царським мужам і
сильним, які були в Єрусалимі, в
Давидовому місті, що пішли деякі
мужі, які переступили царську заповідь, до таємного місця в пустиню. 32 І за ними погналися численні, і їх захопили, і стали в лави проти них, і зробили проти них бій в
день суботній, 33 і сказали до них:
Чи ще і тепер опираєтеся? Вийдіть
і зробіть за словом царя – і житимете! 34 І вони сказали: Не вийдемо
ані не зробимо за словом царя, щоб
опоганити день суботній. 35 І ті
приспішили проти них бій. 36 І вони не відповіли їм, ані не кинули
проти них каменем, ані не загородили потаємних місць, 37 кажучи:
Всі помремо у нашій простоті. І
свідками будуть за нас небо і земля, бо несправедливо вигубите нас.
38 І ті повстали проти них в бою в
суботу, і померли вони, і їхні жінки, і їхні сини, і їхня скотина, аж до
тисячі людських душ. 39 І довідався Маттатія і його друзі і дуже засумували за ними. 40 І сказав чоловік своєму ближньому: Якщо всі
зробимо так, як вчинили наші брати, і не воюватимемо проти народів
за наші душі і задля оправдань, нас
тепер швидко викорінять з землі.
41 І вони подумали в тому дні, кажучи: Кожний чоловік, що лиш
прийде проти нас на війну в день
суботній, воюватимемо проти нього і не помремо всі, так як померли
наші брати в криївках. 42 Тоді зібрався до них юдейський збір, сильні в силі з Ізраїля. Кожний, що вибрав закон, 43 і всі, що втекли від
зла, додалися до них і стали їм на
скріплення. 44 І вони зібрали вояків і побили грішників у своєму
гніві і беззаконних мужів у своїй
люті. І позосталі втекли до народів,
щоб спастися. 45 І обійшов Маттатія і його друзі, і винищили храми,
46 і в кріпості обрізали необрізаних
хлопців, яких знайшли в околицях
Ізраїля. 47 І прогнали синів гордості, і успішним було діло їхніх в руках. 48 І вони забрали закон з рук
поган і з царських рук і не дали
рога грішникові. 49 І наблизилися
Маттатієві дні вмерти, і він сказав
своїм синам: Тепер скріпилася гордість, і погорда, і час знищення, і
гнів люті. 50 І тепер, діти, ревнуйте
за законом, і дайте ваші душі за завіт наших батьків, 51 і пам’ятайте
діла батьків, які ті зробили у своїх
родах! І одержите велику славу і
вічне ім’я. 52 *Чи Авраам не знайшовся вірним у випробуваннях і
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йому зараховано в справедливість.
53 *Йосиф в часі своєї тісноти зберіг заповідь – став паном Єгипту.
54 *Фінеес, наш батько, коли ревнував ревністю, одержав завіт вічного священства. 55 *Ісус, коли виповнив слово, став суддею в Ізраїлі.
56 *Халев, коли засвідчив в церкві,
одержав землі насліддя. 57 *Давид
у своєму милосерді успадкував престіл царства на віки віків. 58 *Ілія,
коли заревнував ревністю закону,
забраний був наче на небо. 59 *Ананія, Азарія, Мисаїл, повіривши,
спаслися від полум’я. 60 *Даниїл у
своїй простоті був вирваний з пащ
левів. 61 І так думайте про рід і рід,
бо всі, що надіються на Нього, не
ослабнуть. 62 І не бійтеся слів грішного чоловіка, бо його слава на гній
і на черв’як. 63 Сьогодні він підноситься і завтра не знайшовся, бо
повернувся у свою землю і згинув
через його задуми. 64 І ви, сини,
скріпіться і будьте мужні в законі,
бо в ньому ви прославилися. 65 І
ось Симеон, ваш брат, знаю, що чоловіком поради є. Того слухайтесь
всі дні і той буде вам за батька. 66
Юда Маккавей, він сильний в силі
від своєї молодості, він буде вам
начальником вояків і він вестиме
війну народові. 67 І ви приведіть до
себе всіх творців закону і помстіть
помсту вашого народу. 68 Віддайте
віддачу поганам і слухайтеся заповіді закону. 69 І він їх поблагословив і додався до своїх батьків. 70 І
помер в 146-му році. І його поховали його сини в гробівцях його батьків в Модині. І його оплакував ввесь
Ізраїль великим плачем.

Глава 3
1 І піднявся Юда, прозваний
Маккавей, його син замість нього.
2 І йому допомагали всі його брати
і всі, що пристали до його батька, і
з радістю воювали війною Ізраїля.
3 І він поширив славу своєму народові і зодягнувся в панцир, наче велетень, і підперезався своєю військовою зброєю в таборах, і охороняв
табори своїм мечем. 4 І він став подібним до лева у своїх ділах і наче
левеня, що ревіло за здобиччю. 5 І
він гнав беззаконників, випитуючи,
спалив вогнем тих, що наводили
жах на його народ. 6 І беззаконні
були впокорені через його страх, і
перелякалися всі, що чинили беззаконня. І спасіння поступало в його
руці. 7 І він засмутив численних
царів і розвеселив Якова своїми ділами. І навіки його пам’ять на благословення. 8 І він проходив юдині

*І$ѓ'сифъ въ время тњсноты свое'я съхрани
за'повњдь, (-)36 бы'сть господи'нъ е^гљ=птђ”
*финее^съ эTц~ъ на'шъ внегда` ревнова ревностїю
(и^) прїяT завњтъ сщ~еньства вњчнаh. *І$сђсъ е^гда`
и^сполни сло'во, (и^) бысть сђдїя въ і^и^л~и” *халевъ
е^гда` свњдњтельствова въ цр~ви, воспрїя'тъ
земли наслњдїе. *дв~дъ въ (свое'и ми'лости)37
наслњдова прsтлъ црsтвїя во [вњкъ вњка]38”
*И$лїя е^гда` възревнова ревностїю зако'на, взяся
ја%ко на' нб~о” *А$на'нїя, а^зарїя, мисаиl, вњрђю^ще
сп~сошася эT пла'мени. *данилъ въ простотњ
свое'и и^зя'тся эT ё^стъ львовъ” И$ та'ко помышля'ите по роD і^ роD, ја^ко вс^и ё^пова'ющїи на'нь
не и^знемогђтъ. и^ эT словесъ мђж'а грњшна не
ё^боитеся, и^же слава е^го въ мотыла и^ въ
червъ. дньs въздвигнеTся а^ ётре не ѓ^брњтеся,
ја%ко ѓ^братися въ пеrсть свою и^ помышленїи
е^го поги'бе” [И$ в^ы]39 сн~ве ё^крњпитеся и^ мђжа'итеся въ законњ, ја%ко в немъ прослави'теся. и^
с^е симеѓ^нъ братъ ва'шъ, вњмъ ја%ко мђжъ совњта е^сть, того послђша'ите вс^я дн~и (и^) то'и
бђдетъ вамъ въ эTц~а” (-)40 І$ё^да мак#каве'и
(сей) крњпокъ въ си'лњ эT ю%ности свое'я, се'и бђдетъ ва'мъ нача'лникъ во'и, и^ то'и сътворитъ
бра'нь лю'демъ. и^ в^ы приведњте къ себњ вс^я
творци зако'на, и^ м#стите м#щенїе людїи вашихъ” воздаите воздая'нїе ја^зы'комъ, и^ внемлњте въ за'повњди за'кона” И$ блsви иX и^ приложися къ эTц~емъ свои^м#, и^ ё'мре въ лњто,
рм~ѕ. и^ (погребо'ша е^го сн~ове е^го)41 во гробњхъ
эTц~ъ е^го въ модине. и^ пла'каша е^го весь і^и^л~ь
пла'чем# ве'лїимъ”

Глvа, г~”
въста і^ё'да нарица'емыи мак#каве'и сн~ъ
е^го в# него мњсто, и^ помагахђ е^мђ вс^и
братїя е^го, и^ вс^и е^лицы прилњпишася
къ эTц~ђ е^го. и^ ѓ^полчахђся ѓ^полченїемъ
і^и^л~ь съ веселїемъ. и^ распространи славђ лю'деM свои^мъ, и^ ѓ^блечеся въ броня ја%ко гигантъ. и^
препоа'сася ѓ^рђжїем# бра'ни свое'я (въ ѓ^полченїих#)1, (и^) (защищаше)2 ѓ^полченїя мечемъ (свои^мъ). и^ ё^подобися львђ въ дњлехъ свои^хъ и^
ја%ко скљ=менъ рыка'ющъ в ловитвњ. и^ погони
безаконныя и^спыта'яи (-)3 смђща'ющихъ лю'ди
е^го пож#же пла'менеM и възвращени сђть безаконїи
эT страха е^го, и^ вс^и дњ'латели безако'нїа смятошася. и^ ё^правлено е^сть спsенїе въ рђкђ е^го.
и^ ѓ^горчи цр~и мно'ги и^ възвесели і^а'кова въ дњлехъ своиX, и^ въ вњки па'мять е^го въ блsвенїе”
и^ прохожаше гра'ды і^ё'дины, и^ погђби нечьсти1446

а~ мо= м~г
д~ мо= к~е
сираX м~е
і^сsђ наv а~
д~ мо= д~і
і^сsђ наv д~і
в~ црs в~

д~ црs в~
даниl г~і
даниl ѕ~
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выхъ эT нихъ. и^ ѓ^брати гнњвъ эT і^и^л~я. і^ и^меновася даy до послњдниX земли, и^ собра погибаю^щихъ” И собра а^пол#лонъ ја^зы'ки (-)4 эT
самарїя силђ ве'лїю е^же ратова'ти на і^и^л~я” И$
позна і^ё'да (-)5 и^зыиде въ срњтенїе е^мђ. и^
порази е^го и^ ё^би [того]6, и^ падоша ја^звенїи,
но'ѕи и^ прочїи побњгоша. и^ взятъ користи
и^хъ. и^ мечъ а^пол#лоновъ эTја%тъ і^ё'да, и^
бысть вою^ющ
' и иM вс^я дн~и” И$ слы'ша серонъ
началникъ во'и сљ=ръскиX, ја%ко собра і^ё%да
съвокђпленїе и^ цр~ковъ вњрныX с ниM [-]7 изыиде
въ брань” и^ реq сътворю себњ и%мя и^ прославлюся въ црsтвїи, и^ поборю і^ё'дђ и^ сђщиX с ниM,
и^ ё^ничижа'ющиX слово цр~ево. (и^ ё^готовася) и^
приложися [е^же възы'ити]8. и^ взыиде с нимъ
полкъ нечестивыхъ крњпокъ по'мощи е^мђ [и^]9
сътворити эTм#щенїа на сн~ехъ і^и^л~евыхъ. и^
приближися даже до въсхода веџороnска. і^ и^зыиде і^ё'да въ сретенїе е^мђ въ малњ” ЈА/коже
ви'дњша полкъ грядђщїи въ срњтенїе и^мъ,
рњша і^ё'дњ како мо'жемъ в# мали сђще ѓ^полчатися противђ мно'жества сего толь крњпка, и^ м^ы ё^трђжени е^смы` постомъ днsь” И$
рече і^ё'да, ё^добъ е^сть ѓ^бъя'ти мно'гихъ въ
рђкђ малыхъ” И$ нњсть разньства преD [бм~ъ]10
нбsнымъ спsти въ мно'ѕњ и^ въ ма'ле. ја%ко не
въ мно'жествњ во'и ѓ^долњнїя брани е^сть, н^о
эT нб~си крњпость. сїи грядђтъ къ намъ въ
мно'жествњ клятвы (-)11 безаконїа. е^же расто'ргнђти насъ и^ же'ны на'ша и^ чада наша,
е^же скориствовати нами. м^ы бо ѓ^полча'емся
за дш~а наша и^ законы наша. и^ самъ [г~ь]12
съкрђшитъ и^хъ преD лицемъ на'шимъ, вы же
не ё^страша'итеся и^хъ” ЈА/коже преста гл~ати,
(и^) наскочи на нихъ въскорњ, и^ сътреся сиронъ и^ во'и его преD нимъ. и^ [погна`]13 е^го въ
нисхожденїе веџора, даже до поля. и^ падоша
эT нихъ ја%ко и~, сотъ мђжъ. прочїи же побњгоша въ землю филистима, и^ нападе страX
і^ё'дин#, и^ братїи е^го и^ бо'язнь [-]14 на вся` ја^зыки ѓ%крsтъ и^хъ. и^ прїиде до цр~я и^мя е^го,
и^ ѓ^ ѓ^полченїи і^ё'динњ повњда'хђ вс^и ја^зы'цы.
ја%коже слы'ша [цр~ь]15 а^нтїѓхъ словеса сїя. прогнњвася (дш~ею)16 и^ посла` и^ събра во'и всего црsтва свое^го полкъ крњпокъ ѕњло, (-)17 эTверзе сокровище свое и^ дасть ѓ^броки вои'номъ въ лњто. и^ заповњда [и^мъ в лњто быти]18 готовомъ на всякђ потребђ” И$ ви'дњ ја^ко ѓ^скђдњ
сребро` эT съкровища, и^ дани эT страn ма'ли.
ради расхожDенїя и^ ја%звы ја%же сътвори въ земли да возметъ законная и^же бяхђ эT пр'ьвыхъ дн~їи” и^ ё^страшися да не и^мње^т# (и^)19
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міста, і вигубив з них безбожних, і
відвернув гнів від Ізраїля. 9 І став
славним аж до кінців землі, і зібрав
тих, що погибали. 10 І зібрав Аполлон поган з Самарії, велику силу,
щоб воювати проти Ізраїля. 11 І довідався Юда, вийшов йому назустріч
і побив його, і вбив його. І впали
численні ранені, і позосталі втекли.
12 І взяли їхню здобич, і Юда взяв
Аполлонів меч і воював ним всі дні.
13 І почув Серон, начальник сирійських вояків, що Юда зібрав збір і
церкву вірних з ним, він вийшов на
бій. 14 І він сказав: Зроблю собі ім’я,
і прославлюся в царстві, і переможу
Юду і тих, що з ним і що гордять
царським словом. 15 І він приготувався і додав, щоб вийти, і пішов з
ним сильний табір безбожних, щоб
йому допомогти і вчинити помсту на
ізраїльських синах. 16 І він наблизився аж до веторонського підходу. І
вийшов Юда йому назустріч з малим
числом. 17 Як же побачили табір, що
йшов їм назустріч, сказали Юді: Як
зможемо ми, будучи малі числом,
воювати проти цього такого сильного
множества? І ми сьогодні є ослаблені
постом. 18 І сказав Юда: Однаково
легко є охопити багатьох в руках малого числа, і немає різниці перед небесним Богом спасти багатьма чи
малим числом. 19 Бо не в множестві
вояків є перемога бою, але сила з
неба. 20 Вони приходять проти нас в
множестві клятви беззаконня, щоб
роздерти нас, і наших жінок, і наших
дітей, щоб нас пограбувати. 21 Ми ж
воюємо за наші душі і наші закони.
22 І сам Господь їх розіб’є перед нашим лицем, ви ж не бійтеся їх. 23 Як
же він перестав говорити, то наскочив на них нагло. І знищеним був
Сирон і його вояки перед ним. 24 І
він його погнав по веторонському
підйомі аж до поля. І з них впало
якихось 8 сотень чоловік, позсталі ж
втекли до землі Филистима. 25 І напав страх Юди і його братів і жах на
всі народи, що довкруги них. 26 І
його ім’я прийшло аж до царя, і всі
народи розповідали про Юдині воєнні дії. 27 Як же почув цар Антіох ці
слова, розлютився душею, і послав, і
зібрав вояків всього свого царства,
дуже сильний полк; 28 відкрив свою
скарбницю і дав платню воякам на
рік; і заповів їм в році бути готовими
на всяку потребу. 29 І він побачив що
забракло срібла в скарбницях і дані з
країн малі через видатки і біди, які
він зробив в землі, щоб забрати законне, яке було від перших днів. 30 І
він побоявся, що не матиме і раз і два
на видатки і дари, які раніше давав
широкою рукою і видавав понад ца-
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рів, які були раніше. 31 Він дуже
піднявся душею, і задумав піти до
Персії, і взяти данину країн, і зібрати багато срібла. 32 І він залишив
над царськими ділами від ріки Євфрату аж до ріки Єгипту Лисію,
преславного чоловіка з царського
роду, 33 і щоб виховував Антіоха,
його сина, аж доки сам не повернеться. 34 І він йому передав половину сил і слонів і заповів йому про
все, що врадив, і про тих, що жили
в Юдеї і Єрусалимі. 35 Щоб послати проти них, щоб знищити і вирвати ізраїльську силу і останки Єрусалиму, і забрати їхню пам’ять з
місця, 36 і поселити синів чужинців
в усіх їхніх околицях, і за жеребом
розділити їхню землю. 37 І цар взяв
половину позосталої сили і пішов з
Антіохії, з міста свого царства, 147го року. І він перейшов ріку Євфрат і проходив горішні околиці.
38 І Лисія вибрав Птоломея, Доримеєвого сина, і Никанора, і Ґорґія –
сильних мужів з царських друзів 39
і послав з ними 40000 мужів і 7000
вершників, щоб пішли до юдиної
землі і знищили її за царським словом. 40 І вони, відійшовши з усією
своєю силою, і прийшли, і стали біля Еммаума, в землі рівнини. 41 І
почули купці тієї країни їхнє ім’я, і
взяли дуже багато золота і срібла, і
рабів, і прийшли до табору, щоб
взяти ізраїльських синів за рабів. І
до них додалися сирійські вояки і
ті з землі чужинців. 42 І побачив
Юда і його брати, що зло помножилося і що вояки наближалися до
їхніх границь. І довідалися про царські слова, які заповів: народові
зробити вигублення і викінчення.
43 І кожний сказав до свого ближнього: Підведімось за вигнання нашого народу і воюймо за наш народ і святощі. 44 І збір зібрався,
щоб бути готовим на війну і щоб
благати і просити милосердя і щедростей. 45 І Єрусалим був необжитим, наче пустка, і не було того,
хто входить і виходить з його роду,
і святиня була потоптана, і сини чужинців були в твердині, воно було
помешканням поган. І забрано радість у Якова, і не стало там сопілки і гуслі. 46 І вони зібралися і
прийшли до Масифи, напроти Єрусалиму, бо раніше місце для молитви Ізраїлеві було в Масифі. 47 І
того дня вони постили, і зодяглися
в мішковину, і посипали попіл на
свої голови, і роздерли свою одіж.
48 І вони розгорнули книгу закону,
в яких погани дошукувалися написати, на них, подоби своїх ідолів.
49 І вони принесли священичу о-

е^ді'ною и^ дважды въ расходы, и^ дая'нїя ја%же
дая' преже пространною рђкою” і^ и^зъбытъчествова паче цр~еи бывшихъ прежде (-)20 възнеся
дш~ею (-)21 ѕњло, и^ помысли и^ти` въ персидђ. и^
прїяти да'ни стра'нъ и^ събра'ти сребра` мно'го”
И$ ѓ^ста'ви лисїю чл~ка пресла'вна (-)22 эT ро'да
цр~ьствїя наD ве'щми црsкими, эT рњки` е^фра'та
да'же до (рњки`)23 е^гљ=пта. и^ пита'ти а^нтиѓ'ха
сн~а свое^го, до'ндеже ѓ^брати'тся са'мъ. и^ предаде`
е^мђ полъ си'лъ и^ сло'новъ” и^ заповњда е^мђ ѓ^
всXњ и^хже съвњща` и^ ѓ^ ѓ^бита'ющиX въ і^ё^деи і^
и^ерsлі'мњ” посла'ти на ни'хъ (-)24 е^же съкрђши'ти
і^ и^сто'ргнђти крњпость і^и^л~евђ, и^ ѓ^ста'нки і^ерsлима, и^ эTяти па'мять и^хъ эT мњста, и^
всели'ти сн~овъ и^норо'дныхъ въ всњхъ предњлехъ
и^хъ, и^ по жребїю раздњли'ти землю и^хъ” И$ цр~ь
въспрїятъ полъ си'лы ѓ^ста'вшихъ, і^ и^зы'иде
эT а^нтиѓ^хїи эT гра'да црsтва свое^го, (лњта)
рм~з” и^ пре'иде е^фра'тъ рњкђ` и^ прохожа'ше въ
вы'шняя стра'ны” І$ и^збра (лисїю)25 п#толоме'я
сн~а доримеѓ'ва, и^ никано'ра и^ горгїя мђжи си'лнїи эT дрђгъ цр~евыхъ, и^ посла` с ни'ми, Wм~ мђжїи, и^ Wз~. ко'н#никъ. е^же ити` в зе'млю і^ё'динђ и^
растли'ти [ю&]26 по словеси` цр~ьскђ” И$ эTше'дше съ
всею си'лою своею и^ прїидоша и^ ста'ша близъ
[е^м#маё'мA]27 в земли` польстњ” И$ слы'шаша кђп#цы` страны` (тоя) и^мя и^х#, и^ взя'шA зла'то и^
сребро` мно'го ѕњло и^ ѓ'троки и^ прїидо'ша въ
станы` да прїимђтъ сн~овъ і^и^л~евыхъ въ рабы`.
и^ приложи'шася к нимъ во'и сљ=ръскїя и^ земли`
и^ноплеменникъ” И$ ви'дњ і^ё^да и^ бра'тїя е^го ја%ко
ё^мно'жишася ѕла'я. и^ вои` приближа'шеся къ
предњломъ и^хъ, и^ позна'ша словеса` цр~ва и^же
повелњ (лю'демъ сътвори'ти)28 в погђбле'нїе и^
сконча'нїе” И$ рече ко'ждо къ и%скренемђ свое^мђ,
въста'нњмъ за и^згна'нїя людїи нашиX и^ ѓ^полча'е^мся за люди на'ша и^ ст~ыя” И$ собра'ся
сонмъ е^же бы'ти гото'вомъ къ ѓ^полъче'нїю. и^
е^же моли'ти и^ проси'ти млsти и^ щедро'тъ” І$ и^ерsли'м# б^њ безъѓ^би'теленъ а^ки пђстъ. (и^) не бњ
въходя' и и^сходя'и эT рода е^го и^ ст~ая попра'шася, и^ сн~ве и^нороDныX въ краю`. бы'сть ѓ^бита'нїе ја^зы'ком# и^ взя'ся веселїе эT і^а'кова, і^ ѓ^скђдњ
(тђ`) сопњль и^ гђсли” И$ собра'шася и^ прїидо'ша
въ (маси'фђ)29 проти'вђ і^ерsлі'мђ, ја%ко мњсто
мл~твы въ (масифе)30 прьвње і^и^л~ю” И$ пости'шаs
того дни` и^ ѓ^блеко'шася въ врњтища и^ пепелъ
[посы'паша]31 на главы своя, и^ растеръза'ша ѓ^дњя'нїя своя. и^ распростро'ша кни'гђ зако'нђ эT
ниXже и^спыта'хђ ја^зы'цы [написа'ти на ни'хъ]32
подо'бїя и%долъ свои^хъ. и^ принесо'ша ри'зы святи'тельскїя и^ прьворо'дныя и^ десяти'ны. и^
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въздви'гнђша назаре'я иже наплъниша дн~и, и^
възопи'ша гла'сомъ [ве'лїимъ]33 на нб~о рекђщи.
чт^о сътвори'мъ симъ и^ гдњ и^хъ въведе'мъ,
и^ ст~ая твоя попра'шася и^ ѓ^скврънишася, и^
сщ~енницы твои` въ ско'рби и^ смире'нїю. и^ се
ја^зы'цы събра'шася на' ны да расто'ргнђтъ
насъ, ты` вњси и^же помышля'ютъ на на'съ.
ка'ко мо'жеM потерпњти преD лицемъ ихъ, а^ще
не ты помо'жеши намъ” и^ въстрђби'ша (-)34 и^
възопи'ша гла'сомъ ве'лїимъ” И$ посе'м# поста'ви
і^ё^да вое^во'ды людїи, ты'сящники и^ со'тники,
пятьдеся'тники, и^ десятонача'лники и^ реq.
съѕида'ющиM домы`, и^ ѓ^брђча'ющиM же'ны и^ садя'щимъ виногра'ды, и^ ё^жасныM възврати'тися комђждо в доM свои по зако'нђ. и^ въздви'гнђша ѓ^плъче'нїя, и^ поста'виша на юh [е^м#маё'мA]35” И$ рече і^ё'да, препояши'теся и^ бђдњте
въ сн~ы си'лны, и^ бђдњте ё^гото'вани въ заё'трїе ѓ^полчи'тися на ја%зы'ки сїя и^же събра'шаs (-)36 растерза'ти насъ и^ ст~ая наша. ја%ко
лђче е^сть наM ё^мрњти въ бра'ни, неже' ви'дњти ѕла'я людїи нашихъ и^ ст~ыхъ. ја%коy (во'ля
бђдеT)37 въ нб~си та'ко сътвориT”

Глvа, д~”

в~ мо= д~і

поја%тъ горгїя, Wе~ мђжїи, и^ Wа~ ко'нникъ
и^збра'нныхъ и^ подвиго'ша плъкъ но'щїю
е^же наи^ти` на полкъ и^у^деиск# и^ поби'ти
иX внеза'пђ. и^ сн~ве и^же эT края бњ'хђ
(во'жди [иM]1)2. и^ слы'ша і^ё'да и^ въста` саM и^
си'лнїи, поби'ти си'лђ цр~евђ ја^же въ [е^м#маё'ме]3. да'же е^ще [силы расточе'ни бы'ша]4 ѓ^плъче'нїя” И$ прїиде горгїя въ ѓ^плъче'нїа і^ё'дина
но'щїю и^ ни е^ді'наh ѓ^брњте`. (-)5 и^ска'ше и^хъ въ
гора'хъ ја^ко рече бњжаT сїи эT насъ. и^ въкђпњ
дн~ю ја%вльшђся ја^ви'ся і^ё'да на' поли со трема`
ты'сящема мђжїи. токмо щи'тъ и^ мечь не
и^мя'хђ ја%коже хотя'хђ. и^ ви'дњшA плъкъ ја^зы'ческъ крњпокъ въѓ^рђжеn и^ коnницы ѓ^крsтъ
е^го, и^ сїи наё^чени ѓ^полче'нїю” И$ рече і^ё^да мђжемъ и^же с нимъ бя'хђ. не ё^бо'итеся мно'жества и^хъ, и^ стремле'нїя и^хъ не ёжаса'итеся”
*Помина'ите ка'ко сп~сени бы'ша эTц~ы на'ши в
мори чрьмнемъ, е^гда гоня'ше и^хъ фараѓ'нъ съ
вои` [мно'гими]6. (-)7 нн~њ възопїеM на' нб~о а^ще
како ё^млsрдиTся на' ны, и^ помянеT завTњ эTц~ъ,
и^ съкрђшиT плъкъ сїи преD лицеM нашиM днесь” и^
ё^вњдяT вси` ја%зы'цы ја%ко е^сть и^збавля'яи и^
сп~саяи і^и^л~я” И$ възведо'ша и^ноплемеnницы ѓ'чи
свои`, и^ ви'дњша и^хъ грядђщиX съпротивђ. і^
и^зыидо'ша эT плъка въ бра'нь, и^ въстрђби'ша
и^же съ і^ё'дою и^ постђпи'ша и^ сътре'ни сђть
1449

діж, і первоплоди, і десятини і підняли назореїв, які виповнили дні, 50 і
закликали великим голосом до неба,
кажучи: Що зробимо з цими і куди їх
відведемо? 51 І твої святощі потоптані і опоганені, і твої священики в
смутку і пригноблені. 52 І ось народи
зібралися проти нас, щоб вигубили
нас. Ти знаєш, що вони задумують
проти нас. 53 Як зможемо витерпіти
перед їхнім лицем, якщо Ти нам не
поможеш? 54 І вони затрубіли і закричали великим голосом. 55 І після
цього Юда наставив воєвод народові:
тисячників і сотників, п’ятдесятників
і десятників. 56 І за законом сказав
тим, що будували доми, і заручили
жінок, і насадили виноградники, і
лякливим, щоб повернувся кожний
до свого дому. 57 І вони підвели табір і поставили на південь Еммаума.
58 І сказав Юда: Підпережіться і
будьте синами сили! І будьте на
ранок готові воювати з цими поганами, що зібралися, щоб роздерти нас і
наші святощі. 59 Бо нам краще померти в бою, ніж бачити зло нашого
народу і святощів. 60 Яка ж буде
воля на небі, так вчинить!

Глава 4
1 І взяв Ґорґія 5000 мужів і 1000
вибраних вершників. І табір піднявся
вночі, 2 щоб напасти на юдейський
табір і нагло їх побити. І сини, що з
твердині, були їм проводирями. 3 І
Юда почув і встав сам і сильні, щоб
побити царську силу, що в Еммаумі,
4 поки ще сили були розпорошеними
з табору. 5 І прийшов Ґорґія до Юдиного табору вночі і не знайшов ні
одного. Він шукав їх в горах, бо сказав: Ці від нас втікають. 6 І, як лиш
настав день, Юда з’явився на полі з
трьома тисячами мужів, лише не мали щита і меча, як бажали. 7 І вони
побачили сильний, озброєний табір
поган і вершників довкруги нього. І
ті вишколені до війни. 8 І сказав Юда
мужам, що були з ним: Не бійтеся їхнього множества і не жахайтеся їхнього нападу. 9 *Згадайте як спаслися наші батьки в Червоному морі, бо
їх переслідував фараон з численними
вояками. 10 Тепер закличемо до неба,
може якось Він змилосердиться над
нами, і згадає завіт батьків, і знищить
цей табір перед нашим лицем сьогодні. 11 І всі погани впізнають, що є
той, що визволяє і спасає Ізраїля. 12 І
чужоземці підняли свої очі і побачили їх, як ідуть навпроти. 13 І вони
вийшли з табору на бій. І затрубіли
ті, що з Юдою, 14 і вони уступили. І
погани були знищені і втекли в поле.
15 Останні впали від меча. І гналися
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за ними аж до Асаримота і аж до
ідумейських, і азотських, і амниських
піль. І впало з них аж до трьох тисяч
мужів. 16 І повернувся Юда і його
вояки від погоні вслід за ним. 17 І він
сказав до народу: Не пожадайте здобичі, бо війна проти нас, 18 і Ґорґія, і
його вояки близько нас у горах. Але
стійте тепер проти наших ворогів і
воюйте з ними. І після цього візьмете
здобич без страху. 19 І ще як Юда
говорив це, і ось показалася якась
частина, виглядаючи з-поза гори, 20 і
побачила, що з вояками повернулися
в біг і табори є підпалені. Бо дим, який було видно, виявляв, що сталося,
21 а розвідка дуже перелякалася. Вони ж побачили Юдин полк готовий в
полі до бою 22 і всі втекли до землі
чужоземців. 23 І Юда повернувся на
здобич табору. І взяли багато золота,
і срібла, і синьої тканини, і морської
багряниці, і велике багатство. 24 І повертаючись, співали пісню і благословили небесного Бога, бо є добрим,
бо навіки його милосердя. 25 І було
велике спасіння на Ізраїлі в тому дні.
26 Ті ж чужоземців, які спаслися,
прийшли і сповістили Лисії про все,
що трапилося. 27 Він же, почувши,
підупав душею, бо в Ізраїлі сталося
не так, як він бажав, і не те, що цар
заповів, а це вийшло. 28 І в наступному році Лисія зібрав шістдесят тисяч
вибраних мужів і 5000 вершників,
щоб побити Єрусалим. 29 І вони
прийшли в Юдею і отаборилися в
Ветсорі. І їх зустрів Юда з десятьма
тисячами мужів. 30 І він побачив
сильний табір, і помолився, і сказав:
*Благословенним є Ти, Спасителю ізраїльський, що знищив напад сильного рукою Давида, твого раба, і Ти видав табір чужоземців в руки Йонатана, Саулового сина, і того, що носив
його зброю. 31 Ти, що оточив цей табір рукою твого народу Ізраїля, хай
завстидаються від сили і їхнього вершника. 32 Дай їм страх, і розтопи
сміливість їхнього сильного, і хай будуть розхитані своїм знищенням. 33
Скинь їх мечем тих, що Тебе люблять. І хай Тебе похвалять в піснях
всі, що знають твоє ім’я. 34 І вони
вчинили бій. І з полку Лисія впало
5000 чоловік, і вони впали перед ними. 35 Лисія ж, бачачи утечу своїх, а
сміливість юдеїв, і що вони є готові
або жити, або сильно вмерти, відійшов до Антіохії і вибрав більше вояків від тих, що були. Задумав знову
іти війною проти Юдеї. 36 Сказав же
Юда і його брати: Ось наші вороги є
знищені, підімо тепер очистити і обновити святощі. 37 І він зібрав ввесь
полк, і вони пішли на гору Сіон. 38 І
вони побачили святиню запустілою, і

ја^зы'цы и^ побњгоша в по'ле. послњднїиy (-)8 падо'ша мечемъ” и^ прогна'ша и^хъ даже до [а^саримо'џа]9 и^ даже до по'ль и^дђме'искъ и^ а^зоTскъ и^
(а^мнискъ)10 и^ падо'шA эT нихъ даже до трею
ты'сящю мђжїи” И$ ѓ^брати'ся і^ё'да и^ вои`
[е^го]11 эT гоне'нїя въ слњдъ е^го. и^ рече къ лю'демъ, не въжделњите коры'стїи, ја%ко бра'нь
противђ на'съ. и^ горгїя и^ вои` [е^го]12 (близъ
насъ на гора'хъ)13. н^о сто'ите нн~њ проти'вђ
вра'гъ на'шиX, и^ побо'рете и^хъ” и^ по сихъ прїимете коры'сти беZ бо'язни” (И$) еще гл~ющђ і^ё'де сїя, (и^ се`) ја^ви'ся ча'сть нњкая расмотря'щи з горы` и^ ви'дњ ја%ко въ бњгъ ѓ^брати'шася (со во'и). и^ заж#жени сђть ѓ^полче'нїя, ды'мъ
б^о зри'мыи ја^вля'ше бы'вшее” съѕира'ющїи же
(-)14 ё^боја%шася ѕњло” ви'дњша же [-]15 (ѓ^плъче'нїе і^ё'дино)16 в по'ли гото'во на' брань” [и^]17 бњжа'ша вси въ зе'млю и^ноплеме'нниk” И$ [ѓ^брати'ся
і^ё'да]18 на коры'сти ѓ^полченїи и^ взя` зла'то
мно'го и^ сребра` и^ ја%ки'нџа и^ поръфи'ры мо'рскїя
и^ бога'т#ства вели'ка. и^ воз#враща'ющися пњснь
поја%хђ и^ блsвя'хђ ([б~а нбsнаго]19)20 ја^ко бл~гъ
е^сть ја%ко въ вњкъ млsть е^го” И$ бы'сть сп~сенїе
вели'ко на і^и^л~и въ дн~ь ѓ^нъ. е^ли'цы же и^ноплемеnникъ ё^целњша, (прїидоша и^)21 възвњсти'ша лисїи вся` и^же слђчи'ся” ѓ%н# же слы'шавъ
ё^ни` (дш~ею) [-]22, ја%ко не ка'ко хотњ` такова`
бы'сть въ і^и^л~и, и^ не какова заповњда [-]23 цр~ь
(и^) [сїя]24 и^зы'иде” И$ въ грядђщее лњто събра`
[лисїя]25 мђжїи и^збранныX ше'стьдесятъ ты'сящъ и^ ко'нникъ, Wе~, да побїетъ (і^ерsлимъ)26”
И$ прїидо'ша въ [і^ё^де'ю]27, и^ ѓ^полчи'шася въ
(веџсо'ре)28 и^ срњте и^хъ і^ё'да со десятїю ты'сящъ мђже'и. и^ ви'дњ плъкъ крњпоk и^ помоли'ся и^ рече. *блsвенъ е^си сп~се і^и^л~евъ съкрђши'выи стремле'нїе си'лнаго рђко'ю раба` твое^го дв~да. и^ предалъ е^си плъкъ и^ноплеменныхъ в
рђкђ и^ѓ^наџа'нђ сн~ђ саё'лю, и нося'щаго ѓ^рђжїе
е^го. ѓ^бја%выи полк# сїи рђкою людїи твои^хъ і^и^л~я. и^ да постыдя'тся ѓ^ си'лњ и^ конникђ
и^хъ. даждь и^мъ бо'язнь и^ раста'и дръзоs си'лнаго и^хъ, и^ да поколњблются сътрњнїемъ
свои^мъ, низложи` и^хъ мечемъ любя'щихъ т^я.
и^ да похва'лятъ тебе вси видя'щїи и%мя
твое въ пњснехъ” И$ съста'виша бра'нь и^ падо'ша эT плъка ли'сїи, Wе~ мђжїи и^ падо'ша проти'вђ и^хъ. видя'ше же лисїя свои^хъ бњжа'нїе
(-)29, (і^ё^де'и)30 же дръзость и^ ја%ко гото'ви
сђть, и^л^и жи'ти и^л^и ё^мрњти крњпко. эTи'де
въ а^нтиѓ^хїю і^ и^збра` (-)31 боле бы'вшихъ во'и,
(ёмы'сли) па'ки ѓ^полчи'тися на і^ё^де'ю” Рече же
і^ё^да и^ бра'тїя е^го. се` сътврени сђть враѕи
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наши взы'идемъ (нн~њ) ѓ^чисти'ти ст~ая и^ ѓ^бнови'ти. и^ събра` (весь плъкъ)32 и^ взыидо'ша на
горђ` сїѓ'нъ, и^ ви'дњшA ст~ыню ѓ^пђстњнђ и^ прsтлъ ѓ^сквръненъ и^ вра'та съж#жены, и^ въ притво'рехъ възрасто'ша дре'вїя а^ки въ дђбравњ,
и^л^и а^ки въ е^ді'неи эT горъ. и^ пастофо'рїя разбїена. и^ разтерза'ша ри'зы своя, и^ пла'каша пла'чем# ве'лїимъ” и^ възложи'ша пе'пелъ [на главы
своя]33 и^ падо'ша лицеM на' зеMлю и^ въстрђби'ша
трђбнымъ зна'менїеM и^ возопи'ша на' нб~о” Тогда`
повелњ і^ё'да мђжемъ ратова'ти и^же въ краю,
дондеже ѓ^чи'стиT ст~ая” І$ и^збра` сщ~енники непоро'чны хотя'щихъ зако'на (бж~їя). и^ ѓ^чи'стиша
ст~ая и^ эTвръго'ша ка'менїе ѓ^сквръненїя въ
мњсто нечи'сто. и^ совњща'ша ѓ^ прsтлњ всесъжже'нїя ѓ^скверне'нњмъ чт^о е^мђ сътворятъ. и^
нападе` и^мъ совњтъ благъ разори'ти е^го. да не
когда бђдетъ и^мъ въ поноше'нїе ја%ко ѓ^скверни'ша [е^го ја^зы'цы]34 и^ разори'ша прsтлъ и^ положи'ша ка'менїе на горђ` хра'ма въ мњсто подо'бно
до'ндеже прїидетъ пррoкъ эTвњща'ти ѓ^ нихъ. и^
взя'ша ка'менїе цњлы по законђ, и^ създа'ша
прsтлъ но'въ по пре'жнемђ, и^ созда'ша ст~ая, и^
ја%же внђтръ хра'ма” и^ (притво'ры и^ вся`)35 и^ сътвориша сосђды ст~ыя но'вы и^ внесо'ша свњти'лникъ и^ прsтлъ, (вс^есоQже'нїи и^) џимїямовъ и^
трапе'зђ въ храM и^ жрњша на прsтлњ. и^ въжго'ша свњти'лники и^же на поDсвњщницеX сђть, и^
свњтя'хђ въ хра'мњ, и^ положи'ша на трапезњ
хлњбы. и^ простро'ша катапета'смы, и^ сконча'ша
вся` дњлA и^же творя'хђ. и^ (ѕњло рано воста'шA)36
въ е~ и^ к~ (дн~ь) мцsа девя'таго, си` е^сть мsць
[хаслевъ]37, рм~и лњта” И$ принесо'ша же'ртвђ по
зако'нђ на ѓ^л#та'рь всесожиже'нїа нова, и^же сътвори'ша по вре'мени и^ по дн~и въньже ѓ^скверниша
е^го ја%зы'цы” Во ѓ'нъ ѓ^бновися въ пњснехъ и^
гђслехъ и^ кини'рехъ и^ кљMва'лњхъ” и^ падо'ша вси`
лю'дїе на лицы` (и^хъ), и^ поклони'шася, и^ блsвиша
на нб~о поспњша'ющаго иM. и^ сътвори'ша ѓ^бновле'нїе прsтла дн~е ѓ'смаго. и^ принесо'ша всесъжже'нїя съ весе'лїемъ, и^ пожро'ша жрътвђ спsсенїя
и^ хвале'нїя. и^ ё^краси'ша преD лицеM хра'мђ вњнцы`
зла'тыми и^ а'спидьскими, и^ ѓ^бнови'ша вра'та и^
пастофо'рїя, и^ поста'виша двери. и^ бы'сть [весе'лїе в лю'дехъ вели'ко]38 ѕњло и^ ѓ^брати'ся поноше'нїе ја^зы'ковъ. *и^ поста'ви і^ё'да и^ бра'тїа е^го,
и^ весь съборъ і^и^л~евъ да дњ'ется дн~ь сщ~енїя
прsтла въ времена своя, эT лњта на лњто по
днїи и~, эT пя'того и^ двадесятого (дн~е) мsца
[хасле'въ]39 съ весе'лїем# и^ радостїю” И$ създа'ша
въ вре'мя ѓ'но горђ сїѓ'нъ (и^) ѓ^крђгъ стњ'ны
высо'ки и^ пи'ргы крњпки. да не когда прїидђтъ
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жертовник опоганеним, і двері спалені, і в притворах дерева виросли,
наче в лісі або наче на одній з гір, і
склади розбиті. 39 І вони роздерли
свою одіж і заплакали великим плачем. І поклали попіл на свої голови,
40 і припали лицем до землі, і затрубіли трубами на знак, і закричали до неба. 41 Тоді Юда наказав
мужам воювати проти тих, що в
твердині, аж доки не очистить святощі. 42 І він вибрав непорочних
священиків, що бажали божий закон, 43 і вони очистили святощі і
повідкидали опоганення, каміння
на нечисте місце. 44 І вчинили раду
про опоганений жертовник цілопалення, що з ним зробити. 45 І їм
випала добра рада його знищити,
щоб часом не було їм на погорду,
що його народи опоганили. І вони
знищили жертовник 46 і відклали
каміння в горі храму на належному
місці, доки не прийде пророк, що
про них відповість. 47 І взяли цілі
каміння за законом, і збудували новий жертовник, так як попередній,
48 і збудували святе, і те, що внутрі
храму, і притвори, і все. 49 І зробили новий святий посуд, і внесли
світильник, і жертовник всепалень,
і кадила, і трапезу до храму. 50 І
приносили жертву на жертовнику, і
запалили світла, що на свічниках, і
світили в храмі. 51 І поставили хліби на столі і повісили занавісу. І закінчили всі діла, які робили. 52 І
рано-вранці встали, в 5-му і 20-му
дні дев’ятого місяця, це є місяць
Хаслев, 148-го року. 53 І принесли
жертву за законом на новому жертовнику цілопалень, який зробили.
54 За часом і за днем, в якому його
опоганили погани, в тому він був
відновлений з піснями, і гуслями, і
сопілками, і цимбалами. 55 І ввесь
народ впав на своє лице, і поклонився, і поблагословив до неба Того, що їм помагав. 56 І восьмого
дня вони зробили оновлення жертовника, і принесли цілопалення з
радістю, і принесли жертву спасіння і похвали. 57 І поклали прикраси
перед лицем храму, золоті вінки і
малі щити, і обновили двері і склади, і поставили брами. 58 І була дуже велика радість в народі, і відвернуто погорду поган. 59 *І постановив Юда, і його брати, і ввесь ізраїльський збір, щоб святкувати день
освячення жертовника у своїх часах з року на рік 8 днів, від п’ятого
і двадцятого дня місяця Хаслев, з
веселістю і радістю. 60 І в тому часі забудували гору Сіон і довкруги
високі мури і сильні вежі, щоб часом не прийшли погани і їх не по-
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топтали, так як зробили передше.
61 І там вони посадили вояків, щоб
її охороняти. І він скріпив його,
щоб оберігати Ветсуран, щоб мати
народ в твердині перед ідумейським лицем.

Глава 5
1 І сталося, що коли почули погани, які довкруги, що збудовано
жертовник і обновлено святиню, як
і раніше, вони і дуже розгнівалися,
2 і вчинили раду, щоб вигубити рід
Якова, який був посеред них. І почали вбивати народ і виганяти. 3 І
Юда воював з Ісавовими синами в
Ідумеї і з тими, що в Акраватині,
тому що облягали Ізраїль. І побив
їх великою раною. Він вигнав їх, і
взяв їхню здобич, 4 і згадав лукавство Веанових синів, які були засідкою і згіршенням народові, щоб засідати на них в дорогах. 5 І вони
були замкнуті ним у вежах, і він
приступив до них і прокляв їх, і
вогнем запалив їхні вежі з усіма,
що були в них. 6 І він перейшов до
аммонових синів і знайшов сильну
руку, і численний народ, і Тимотея,
їхнього вождя. 7 І він зударився з
ними в численних боях, і вони були
розбиті перед його лицем. І він їх
побив. 8 І він взяв Язир і його дочерні і повернувся до Юдеї. 9 І зібралися погани, що в Ґалааді, проти
тих ізраїльтян, що були в їхніх околицях, щоб їх вигубити, і ті втекли
до твердині Діатема. 10 І послали
письма до Юди і його братів, кажучи: Проти нас зібралися народи, що
довкруги нас, щоб вигубити нас, 11
і приготовляються прийти і захопити твердиню, до якої втікаємо. І Тимотей є воєводою їхніх вояків. 12
Отже, тепер, прийшовши, спаси і
нас від їхніх рук, бо впало множество з нас. 13 І всі наші брати,
що є в місті Тувині, вигублені, і
взяли в полон їхніх жінок і їхніх
дітей, і здобич. І згинуло там біля
тисячі мужів. 14 І ще читалися
письма. І ось прийшли інші посли з
Галилеї в роздертих одежах, сповіщаючи за цими словами, 15 кажучи, що проти них зібралися від
Птолемаіди, і Тиру, і Сидону, і вся
Галилея є наповнена чужинцями,
щоб нас викорінити. 16 Як же почув Юда і народ ці слова, він і зібрав великий собор, щоб порадитися, що зроблять для своїх братів,
що є в біді, і як воюватимуть за
них. 17 І сказав Юда Симонові,
своєму братові: Вибери собі мужів,
піди і спаси твоїх братів в Галилеї.
Я ж і мій брат Йонатан підемо до

ја^зы'цы (и^) поперђтъ ея` ја%коже [преже
сътвори'ша]40. и^ посади` тђ` во'я храни'ти е^го, и^
ё^тверди` е^го хранити веџ#сђра'на. е^же и^мњти
лю'ди въ тверды'ни проти'вђ лица` и^дђме'иска”

Глvа, е~”
бы'сть ја%ко слы'шаша ја^зы'цы ѓ%крsтъ,
ја%ко създа'ся прsтлъ, и^ ѓ^бнови'ся ст~ыня ја%ко (и^) прежде, и^ разгнњвашася ѕњло. и^ совњща'шася эTја%ти ро'дъ і^а'ковль,
и^же бњхђ посреди и^хъ” и^ нача'ша ё^бива'ти въ
лю'дехъ і^ и^згоня'ти” И$ поборя'ше і^ё^да сн~ы и^са'вовы въ и^дђмеи` (і^) и^же въ а^краватинњ ја%ко
ѓ^бсњдя'хђ і^и^л~я” и^ порази` и^хъ ја%звою вели'кою.
(-)1 и^згна` и^хъ и^ взя`коры'сти иX, и^ помянђ лђкавъство сн~овъ веа'нь. и^же бњхђ лю'демъ в
сњть, и^ въ собла'знъ въ е'же лая'ти и^хъ въ
пђтехъ и^ затвори'шася эT него въ пи'ргехъ. и^
пристђпи` к ни'мъ, и^ прокля` и^хъ и^ заж#же
столпы` и^хъ ѓ^гнемъ, съ всњмъ и^же в нихъ
бя'хђ” И$ про'иде къ сн~омъ а^м#монимъ и^ ѓ^брњте
рђкђ крњпкђ и^ лю'ди мно'ги, и^ тимоџея во'жда
и^хъ” И$ поста'ви с ними брани мно'ги, и^ сътре'ни сђть пред# лицем# е^го, и^ поби` и^хъ и^ взя` ја^зира и^ дще'ри е^го. и^ ѓ^брати'ся въ і^ё^де'ю и^
събра'шася ја^зы'цы ја%же въ галаа'дњ проти'вђ
і^и^л~ьтяномъ сђщиM въ предњлеX и^хъ да и^збїютъ и^хъ. и^ побњгоша въ [дїаџе'мђ]2 тверды'ни. и^ посла'ша писа'нїя къ і^ё'дњ и^ бра'тїи е^го
рекђщи. събра'шася на' ны ја%зы'цы по ѓ'крsтъ
насъ и^зби'ти насъ. и^ готовятся прїити` и^
взя'ти твеrды'ню в неже въбњга'емъ, и^ тимоџе'и е^сть вое^во'да во'емъ и^хъ. нн~њ б^о пришедъ (і^) и^зба'ви насъ эT рђкђ (иX). ја%ко паде
(мно'жество эT насъ)3. и^ вси` бра'тїя наша
сђщїи в (мњстњ) тђви'не ё^бїени сђть, и^ плени'ша же'ны и^хъ и^ ча'да и^хъ и^ коры'сти. и^ погибоша т^ђ ја%ко ты'сяща мђжїи” (И$) е^ще писа'нїя чтя'хђся и^ се (и^нїи` вњстники)4 прїидо'ша эT галиле'я въ разъдраныхъ ри'захъ, възвњща'юще по словесемъ си'мъ рекђщи. съвокђпи'шася противђ себе эT птоломаи'дA и^ тљ'ра и^ сидо'на, і^ (и^сполнена е^сть) вся` галиле'я и^ноплеменникъ е^же и^скорени'ти насъ. ја^коже слы'ша і^ё'да
и^ людїе словеса` сїя. (и^) събра` собор# вели'къ совњща'тися, чт^о сътворяT бра'тїи своеи сђщимъ
въ скорби, и^ поборя'ющимъ ѓ^ нихъ. и^ рече і^ё'дA
си'монђ братђ своемђ и^збери себњ мђжи, (-)5
и^ди` і^ и^зба'ви братїю твою в галиле'и. а^з же и^
[бра'тъ мои и^ѓ^наџа'нъ]6 и^де'мъ в галаа^ди'тъ. и^
ѓ^ста'ви (си'фа)7 сн~а захарїина и^ (а^са'ню)8 воево'ды
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лю'дем#, съ прочими во'и въ і^ё^де'и на стреже'нїе. и^ заповњда иM рекђщи прилежи'те людемъ
симъ, и^ не сътвори'те брани на ја^зы'ки дондеже ѓ^брати'мся” И$ раздњли'ша си'монђ мђжїи
три ты'сящи да и^детъ въ галиле'ю. і^ё'дњ
же [-]9 ѓ^смь ты'сящъ въ галаа^ди'тъ. і^ и^де
си'монъ в галиле'ю, и^ съста'ви бра'ни мно'ги на
ја^зы'ки, и^ сътрошася ја%зы'цы эT лица` е^го. и^
гна въ слњдъ и^хъ даже до вра'тъ птоломаи'ды, и^ падо'ша эT ја^зы'къ ја^ко три ты'сящи
мђжїи” и^ взя` коры'сти и^хъ и^ поја^тъ и^хъ эT
галиле'и и^ въ а^рвати'съ съ жена'ми и^ чады и^
вся` е^ли'ка бя'ше и^мъ. и^ приведе` въ і^ё^дею съ
весе'лїемъ ве'лии^мъ. і^ и^ё'да мак#каве'и и^ ѓ^наџа'нъ бра'тъ е^го преидо'ша і^ѓр^ да'нъ. і^ и^до'ша
пђть три дн~и в пђсты'ни, и^ срњто'ша навате'я и^ прїяша и^хъ ми'рно, и^ повњда'ша иM
вся` и^же слђчи'шася братїи и^хъ въ галаа^дити” и^ ја%ко мноѕи эT ни'хъ ја%ти сђть, и^с восора, и^ восо'ре, [и^]10 въ [а^лими'се]11, [и^]12 [хаско'ре]13
[и^]14 македе и^ карнаи'не. (сїи вси` гра'ды)15 тверды и^ вели'ки. н^о и^ въ прочїиX градXњ галаа^ди'ти сђть затворени въё'трїе строятся ѓ^плъчи'ти на твердыня, и^ ја%ти і^ и^зби'ти
всњхъ сиX въ (е^ді'нъ дн~ь)16. и^ ѓ^брати і^ё'да и^
во'и е^го пђть въ пђсты'ню въ восоръ внеза'пђ,
и^ ѓ^бо'има градъ и^ ё^би всякъ мђжескъ полъ
ё^сты` меча`. и^ взя` вся коры'сти и^хъ и^ сож#же
е^го ѓ^гнемъ” И$ въста'ша эTтђде но'щїю і^ и^доша даже до тверды'ни, и^ бысть преD зарею
[и^]17 въздвиго'ша ѓ'чи свои`, и^ се люди мно'ѕи
и^мже нњсть числа`. нося'щи лњствицы и^ миханы взя'ти твердыню и^ ратова'хђ иX” И ви'дњ
і^ё'да ја%ко нача'ся брань и^ во'пль градныи взыиде до нб~си ја%ко трђба` и^ гласъ велїи. и^ рече
мђжеM си'лы бїитеся днесь за бра'тїю (вашђ)18.
(-)19 и^зы'иде трема нача'лы въ слњдъ и^ въстрђби'ша трђба'ми, и^ възопи'ша въ мл~твњ.
и^ позна` ѓ^полче'нїе тимоџе'ѓво ја%ко мак#кавеи
е^сть, (-)20 эTбњжа` эT лица` е^го, и^ поби'ша и^хъ
ја^звою ве'лїею. и^ падо'ша эT нихъ въ дн~ь ѓ'нъ
ја%ко ѓ^смь ты'сящъ мђжїи” И$ ѓ^брати'ся [і^ё'да]21 въ [мафђ]22 и^ побо'ре (-)23 и ја%тъ е^го, и^
ё^би` весь мђжескъ по'лъ е^го, и^ взя` коры'сти
е^го и^ сож#же` е^го ѓ^гнемъ” эTтђдђ пои^де и^ взя`
[хасфоn]24 и^ макеD и^ восоr, и^ прочая грады галади'тиди” по [сиX глаголXњ]25 събра` тимоџе'и
полкъ иn, и^ ѓ^полчи'ся ѓ^бонђ странђ потока. и^
посла` і^ё^да созрњти поlкъ, и^ възвњсти'ша е^мђ
рекђще собрани сTђ к немђ вси ја^зы'цы ја%же ѓ%крsтъ насъ си'ла велїя ѕњло” и^ а^равовъ ная'тъ въ по'мощъ себњ. и ѓ^полчаюTся ѓ^бо'нђ
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Ґалаадити. 18 І він залишив Сифа, Захаріїного сина, і Асаю воєводами народові з позосталими вояками на сторож в Юдеї. 19 І він заповів їм, кажучи: Дбайте про цей народ і не робіть
війни проти поган, доки ми не повернемося. 20 І відділили Симонові три
тисячі мужів, щоб пішли до Галилеї,
Юда ж вісьмома тисячами – в Ґалаадит. 21 І пішов Симон до Галилеї і
вчинив численні бої з поганами. І погани були знищені перед його лицем.
22 І той гнався вслід за ними аж до
брами Птоломаїди, і впало якихось
три тисячі мужів з поган, і він взяв
їхню здобич. 23 І він забрав їх з Галилеї і в Арватис з жінками і дітьми і
все, що було в них, і привів до Юдеї з
великою веселістю. 24 І Юда Маккавей і Йонатан, його брат, перейшли
Йордан і пішли дорогою три дні в
пустині. 25 І вони зустріли Наватеїв,
і ті прийняли їх мирно і розповіли їм
все, що сталося їхнім братам в Ґалаадиті 26 і що численні з них забрані з
Восора і Восора, і в Алимисі, і Хаскорі, і Македі, і Карнаїні – це всі
сильні і великі міста. 27 Але і вони є
замкнуті в позосталих містах Ґалаадити, а на завтра приготовляються
воювати проти твердинь, і захопити, і
вигубити цих всіх в одному дні. 28 І
нагло повернувся Юда і його табір
дорогою до пустині до Восора, і він
захопив місто і вбив кожного з чоловічого роду вістрям меча. І він взяв
всю їхню здобич і спалив його вогнем. 29 І вони піднялися звідти вночі
і пішли аж до твердині. 30 І сталося,
що перед світанком вони і підняли
свої очі – і ось багато народу, якому
немає числа, що несли драбини і бойові машини, щоб захопити твердиню. І ті воювали з ними. 31 І побачив
Юда, що бій почався, і крик міста
піднявся до небес, наче голос труби, і
великий крик. 32 І він сказав мужам
сили: Бийтеся сьогодні за ваших братів. 33 Він вийшов трьома началами
вслід за ними, і вони затрубили трубами і закричали в молитві. 34 І Тимотеїв полк пізнав, що це Маккавей, і
втік від його лиця. І вони побили їх
великою раною, і впало з них в тому
дні якихось вісім тисяч чоловік. 35 І
Юда повернувся до Мафи, і воював
проти неї, і захопив її, і вбив кожного
з чоловічого роду в ній, і взяв її
здобич, і спалив її вогнем. 36 Звідти
він пішов і забрав Хасфой, і Макед, і
Восор, і позосталі міста Ґалаадитиди.
37 Після цих слів Тимотей зібрав
інший полк і отаборився на другій
стороні потоку. 38 І Юда послав підстежити табір. І йому сповістили, кажучи: До нього зібрані всі погани,
що довкруги нас, дуже велика сила.
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39 І він найняв собі на підмогу аравів, і отаборюються на другій стороні
потоку. Вони готові іти проти тебе в
бій. І Юда пішов їм назустріч. 40 І
сказав Тимотей володарям своїх вояків: Коли наблизиться Юда і його вояки до потоку води: якщо він першим
перейде до нас – не зможемо встояти
перед ним, бо долаючи подолає нас,
41 якщо ж злякається і стане на другому боці ріки – перейдемо до них і
здолаємо його. 42 Як же Юда наблизився до потоку води, він поставив
писарів народу при потоці і заповів
їм, кажучи: Не давайте нікому стати,
але хай ідуть всі на бій. 43 І він першим прийшов проти них і ввесь народ вслід за ним. І всі погани були
розбиті перед його лицем. І вони вкинули свою зброю і втекли до томена,
що є в Карнаїні. 44 І вони взяли місто
і томен. І він спалив його з усіма, що
в ньому. І злякався Карнаїн, і не міг
встояти перед Юдиним лицем. 45 І
Юда зібрав всіх ізраїльтян, які були в
Ґалаадитиді, від малого аж до великого, і їхніх жінок, і їхніх дітей, і здобич, дуже великі полки, щоб піти до
юдиної землі. 46 І вони прийшли аж
до Ефрона, і це дуже сильне, велике
місто на виході, і не можна було відхилитися від нього направо і ліво, але
треба пройти посередині нього. 47 І
ті, що були в місті, замкнулися і загородили брами камінням. 48 І послав
до них Юда мирні слова, кажучи:
Пройдемо через вашу землю, щоб піти до нашої землі. І ніхто вас не образить, лише перейдемо ногами. І ті
не бажали їм відкрити. 49 І заповів
Юда проголосити в таборі, щоб кожний озброївся на тому місці, на якому
хто є. 50 І озброїлися сили мужі, і воювали проти того міста цілий день і
цілу ніч. І місто видано в його руки.
51 І він вигубив кожного з чоловічого роду вістрям меча і його знищив. І
він взяв його здобич і пройшов через
місто по вбитих. 52 І вони перейшли
Йордан до великого поля, напроти
лиця Ветсана. 53 І Юда збирав останніх і підбадьорував народ по всій
дорозі, аж доки не прийшли до юдиної землі. 54 І вони прийшли на гору
Сіон з веселістю і радістю і принесли
цілопалення, бо не впав ні один з
них, аж доки вони не повернулися в
мирі. 55 І в днях, в яких був Юда та
Йонатан в Ґалааді, і Симон, його
брат, в Ґалилеї проти лиця Птолемаїди, 56 почув Йосиф, Захаріїн син, і
Азарія, начальник сили, про хоробрі
вчинки, перемоги, і бій, який той
вчинив, 57 і сказав: Зробім і ми собі
ім’я і підім воювати проти народів,
що довкруги нас. 58 І він сповістив
тим, що з його сили, що з ними, і во-

странђ` потока готови прїити на' тя на'
брань” І$ и^де і^ё'да въ стрњтенїе и^хъ, и^ реq
тимоџе'и нача'лникомъ во'и свои^хъ, е^гда приближи'тся і^ё'да и^ во'и е^го на потокъ воDныи,
а^ще прїидетъ к наM прежDе. не мо'жемъ постоя'ти е^мђ ја^ко могђщи възможетъ противђ
насъ” а^ще же страшится и^ ста'нетъ ѓ^бо'нђ
странђ` рњки пре'идемъ к нимъ, и^ возможеM
противђ е^го. ЈА/коже приближися і^ё'да на потокъ водныи, поста'ви кни'жники людїи на
потоцњ, и^ повелњ и^мъ гл~я не ѓ^ставля'ите
всякого (-)26 ста'ти, н^о да гря'дђтъ вс^и на'
брань. и^ прїиде на нихъ прежде и^ вс^и лю'дїе
въ слњдъ е^го, и^ сотрени сђть ([вс^и]27 ја^зы'цы
эT лица е^го)28” И$ повръго'ша ѓ^рђжїя своа, и^
бњжаша в томенъ, и^же е^сть в карънаи^не. и^
взя'ша граD и^ томенъ (и^) [заж#же]29 (-)30 со
всњми и^же в немъ, и^ ё^боя'ся карнаи^мъ, и^ не
[возможе]31 [-]32 стати противђ лица і^ё'дина”
И$ собра` і^ё'дA всњхъ і^и^л~ьтянъ и^же бяхђ въ
галадитиде эT ма'ла даже до вели'ка” И$ жены
и^хъ, и^ чада и^хъ, и^ користь полка велїю ѕњло.
прїити в землю і^ёд
' инђ, и^ прїидоша даже до
е^фрона и^ сїи граD ве'лїи на и^сходњ твердъ ѕњло.
(и^) не бысть ё^клонитися эT него` на де'сно и^
шђе, н^о посредњ е^го преити. и^ запрошася и^же
бяхђ въ гра'дњ и^ заградиша врата ка'менїемъ. И$ посла` к ним# і^ё'да словеса мирная рекђщи. прои^демъ по земли` [вашеи]33 е^же эTи^ти
въ землю на'шђ. и^ никт^о (васъ ѓ^бидитъ)34,
токмо нога'ми прои^демъ” И$ не хотяхђ
([и^мъ]35 эTверсти)36 и^ повелњ і^ё'да проповњдати во ѓ^пол#ченїю, ѓ^полчитися кое^мђждо в неMже кт^о е^сть мњсте. и^ ѓ^полчишася мђжи
си'лы, и^ [ратова'ша]37 граD то'и весь дн~ь и^ вс^ю
но'щъ. и^ предася граD въ рђкђ е^го. и^ поби
всякъ мђжескъ поl ё^сты` меча` (і^) и^ раскопа
е^го. и^ взя` корысти е^го, и^ про'иде сквоѕњ градъ
по ё^бїенымъ. и^ преи^до'ша і^ѓ^рданъ въ поле
вели'кое противђ лицђ веџъса'ню. и^ б^њ і^ё'да
събира'ющи долнњишихъ” И$ помоля'шеся людемъ по всемђ пђти, до'нже прїидђт# въ
землю і^ё'динђ. и^ възыидоша на' горђ сїѓ'нъ
съ веселїемъ и^ ра'достїю. и^ принесоша вс^ясож#женїя ја%ко не паде эT нииX н^и е^ді'нъ, до'ндеже
ѓ^братишася въ ми'рњ, и^ въ дн~и в няже
бысть і^ё'да. (-)38 і^ѓ^наџа'нъ въ [-]39 галаа'дњ и^
симоn браT е^го въ галилеи, противђ лицђ птоломаи%да” Слыша і^ѓ^сифъ захарїинъ сн~ъ, и^ а^зарїя (началникъ)40 силы побњдђ вещи бл~гыхъ,
и^ бра'нь ю%же сътвори и^ [рече]41. сътвориM и^ м^ы
себњ` и^мя, і^ и^демъ ѓ^поlча'тися проти'вђ ја%зы'1454
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комъ и^же ѓ%крsтъ насъ. и^ [възвњсти]42 сђщимъ эT си'лы е^го и^же с ни'ми, і^ и^до'ша на
(а'мнїю)43” І$ и^зыиде горгїя эT гра'да, и^ мђжи
е^го въ срњтенїе и^мъ во бра'нь. і^ и^змњнися і^ѓ'сиf
и^ а^зарїя и^ гнани сђть даже до предlњ і^ё'диныхъ. и^ падо'ша въ дн~ь ѓ%нъ эT людїи і^и^л~евыхъ ја^ко двњ тысящи мђжїи” и^ бысть
ја%зва вели'ка въ людехъ и^же не послђша'ша і^у'ды
и^ братїи е^го, ча'юще крњпча'е сътвори'тися” Тїи же
не бяхђ эT сњмени мђжїи ѓ'нњхъ и^миже
дасться спасе'нїе і^и^л~ю рђкою иX. и^ мђж'ъ і^ё'да и^
бра'тїя е^го прослави'ша ѕњло, преD всњмъ і^и^л~емъ
и^ ја^зы'ки всњми и^дyњ слы'шашеся и^мя и^хъ. и^
съвокђпишася к нимъ бл~го гл~ющеи” І$ и^зыиде
і^ё'да и^ братїа е^го и^ поборя'хђ сн~ы и^савовы въ
земли и^же е^сть къ ю'гђ. и^ порази хевронъ и^
дще'ри е^го, и^ разори твердыня е^го и^ столпы е^го
пож#же ѓ%крsтъ. и^ воздви'жеся и^ти` въ зеMлю и^ноплеменникъ, и^ прохожDаше [самарїю]44. въ дн~ь
ѓ%нъ падо'ша сщ~енницы на брани, е^гда` хотяхђ
мђжатися бл~го, внегда` и^зыидђтъ на' брань
(безъ совњта е^го)45. и^ ё^клонися і^ё'дA во а^зотъ
въ зе'млю и^ноплеме'нникъ и^ разби` ка'пища иX (-)46
и^звая'нїа бо'гъ иX [и^]47 пож#же ѓ^гнемъ, и^ взя`
корысти граDски и^ ѓ^братиs въ зеMлю і^ё'динђ”

Глvа, ѕ~”
цр~ь а^нтїѓX прохожDаше вы'шняя страны`.
и^ слы'ша ја%%ко е^сть въ е^лимњхъ въ пеrси'дњ граD преславленъ (и^ ё^мно'женъ)1 сребромъ и^ зла'тоM (-)2 хра%мъ (же) в немъ богаT ѕњ'ло. и^ т^ђ запо'ны златы, и^ броня и^ ѓ^рђжїа ја%же ѓ^ста'ви [-]3 а^лећандръ филиппа, цр~ь
македоньскїи. иже црsтвова прьвыи въ е%ллинXњ, и^
прїиде и възыска'ше взяти граD и^ попленити
е^го, и^ не возмо'же ја^ко позна'ся слово сђщимъ во'
градњ” И$ воста'ша проти'вђ е^го въ бра'нь и^ побњже (эTтђдђ. і^ и^де)4 съ скоrбїю ве'лїею (и^ ѓ^братися)5 въ вављ=лонъ” И$ прїиде възвњща'яи
(е^мђ нњкто)6 въ перси'дђ, ја%ко эTбњго'ша ѓ^полченїя ходившїи въ і^ё^де'ю” И$ ходи` лисїя съ
си'лою крњпкою въпрьвыX, и^ погнанъ бысть эT
лица и^хъ. и^ возмогоша ѓ^рђжїи и^ си'лами и^ кори'стьми мно'гими, и^же взя'ша эT ѓ^полченїи
и%хже и^зби'ша. и^ разориша мерзость ю%же созда` на
прsтлњ въ і^ерsлимњ и^ ст~ыню” ја^ко преже ѓ^крђжиша зданїи` высокими, н^о и^ веџсђранъ граD е^го”
И$ бысть ја%ко ё^слы'ша цр~ь словеса та` ё^страшися и^ смђтися ѕњло. и^ паде на ло'же и^ въпаде в недђгъ за скорбъ, ја%ко не събысться
е^мђ и^же помышля'ше. и^ бњ т^ђ дн~и мно'ги,
ја%ко ѓ^бнови'ся нань скорбъ вели'ка, и^ мняше
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ни пішли проти Амнії. 59 І з міста
вийшов Ґорґія і його мужі їм назустріч, на бій. 60 І подався Йосиф
і Азарія, і були гнані аж до юдиних
границь. І в тому дні впало з ізраїльського народу якихось дві тисячі
чоловік. 61 І була велика рана в народі, тому що не послухалися Юди
і його братів, думаючи, що зроблять сильніше. 62 Ті ж не були з
насіння тих мужів, якими дано спасіння Ізраїлеві їхньою рукою. 63 І
чоловік Юда, і його брати дуже
прославилися перед всім Ізраїлем і
всіма народами, де було чути їхнє
ім’я. 64 І до них зібралися ті, що
говорили про добро. 65 І вийшов
Юда і його брати, і воювали проти
Ісавових синів в землі, що є до
півдня. І він побив Хеврон і його
дочерні, і знищив його твердині, і
його башти спалив довкруги. 66 І
він підвівся, щоб піти до землі чужинців, і проходив Самарію. 67 В
дні тому у бою впали священики,
коли бажали показатися дуже мужніми, коли вийшли в бій без його
ради. 68 І Юда відхилився до Азоту, до землі чужоземців, і знищив
їхні храми, різьблення їхніх богів, і
спалив вогнем, і забрав здобич
міст, і повернувся до юдиної землі.

Глава 6
1 І цар Антіох проходив горішні
околиці і почув, що в Елимах, в
Персіді, є преславне місто, і воно
багате сріблом і золотом. 2 Храм
же в ньому дуже багатий, і там золоті занавіси, і броня, і зброя, які
залишив Александер, син Филипа,
македонський цар, який першим
царював з-поміж елленів. 3 І він
прийшов і старався взяти місто, і
його пограбувати. І не зміг, бо відомим стало слово тим, що є в місті.
4 І вони повстали проти нього боєм, і він втік звідти і пішов з великим смутком, щоб повернутися до
Вавилону. 5 І хтось прийшов до
Персіди, сповіщаючи йому, що
втекли табори, які пішли до Юдеї.
6 І перший раз пішов Лисія з міцною силою і був прогнаний від їхнього лиця. І вони здобули зброю, і
силу, і велику здобич, яку взяли з
таборів, яких вибили. 7 І знищили
гидоту, яку він збудував на жертовнику в Єрусалимі, і оточили високими мурами святиню, так як передше, але і захопили Ветсуран, його місто. 8 І сталося, що як почув
цар ті слова, він перелякався, і дуже засмутився, і впав на ліжко. І зі
смутку впав у хворобу, бо не сталося йому так, як задумував. 9 І він
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був там багато днів, бо в ньому відновився великий смуток, і думав, що
вмирає. 10 І він скликав всіх своїх
друзів і сказав їм: Сон відійшов від
моїх очей, і я підупав серцем від журби. 11 І я сказав в серці: До якого болю я прийшов і великого замішання,
в якому я тепер є. Адже добрим і улюбленим був я у моїй владі. 12 Тепер же згадую зло, яке я зробив в
Єрусалимі. І я забрав ввесь золотий і
срібний посуд, що в ньому, і я даремно послав вигубити тих юдеїв, що
там жили. 13 Я пізнав, що через це
знайшло мене це зло. І ось я гину від
великого смутку у чужій землі. 14 І
він покликав Филипа, одного зі своїх
друзів, і наставив його над всім своїм
царством. 15 І він дав йому вінець, і
одіж, і перстень, щоб той провадив
його сина Антіоха і виховав його,
щоб той царював. 16 І цар Антіох помер там в 149-му році. 17 І довідався
Лисія, що цар помер, і поставив над
царством Антіоха, його молодого сина, якого вигодував. І назвав йому
ім’я Евпатор. 18 І ті, що були в замку, замкнули Ізраїль довкруги святого і постійно шукали їм зла і скріплення поган. 19 І Юда задумав їх вигнати, і скликав ввесь народ, щоб їх
оточили. 20 І вони зібралися разом і
обложили їх 158-го року. І він зробив
для них стояки для стріл і машини,
21 і ті вийшли з них, з оточення. І до
них пристали деякі з безбожних з Ізраїля, 22 вони пішли до царя і сказали: Чому не зробиш суд і не помстиш за наших братів? 23 Ми були
згідні служити твоєму батькові, і ходити в його заповідях, і послужити
його наказам. 24 І оскільки ми, по
правді, з їхнього народу, через це відчужуються від нас. Однак яких з нас
вони знаходили, ті вбиті були, і наші
насліддя були рознесені. 25 І не тільки на нас простягнули вони руку, але
і на всі наші околиці. 26 І ось сьогодні вони наблизилися до твердині в Єрусалимі, щоб її взяти, і він скріпив
Ветсуран. 27 І якщо ти їх швидко не
випередиш, зроблять більше від цього, і не зможеш ними володіти. 28 І
розгнівався цар, коли це почув, і
скликав своїх друзів, і начальників
своєї сили, і тих, що над вершниками. 29 Але і з інших царств і від
морських островів прийшли до нього
сили, щоб найнятися. 30 І число його
вояків було 100000 піших, і 20000
вершників, і 32 слони, що знають бій.
31 І вони пройшли крізь Ідумею і наблизилися до Ветсурана, і воювали
багато днів, і зробили машини. І ті
вийшли і спалили їх вогнем, і воювали мужньо. 32 І Юда відійшов від
твердині і став у Ветсахарії перед

ја%ко ё%мретъ. и^ съзва` вс^я дрђги своа и^ рече
и^м#. эTи^де со'нъ эT ѓ'чїю мое'ю, и^ спадохъ срDцемъ эT печа'ли, и^ рњхъ въ срDцы [-]7 в колики
скорби е^смь дошелъ и^ во'лнђ ве'лїю в не'иже нн~њ
е^смь. ја%ко бл~гъ и^ любиM (-)8 въ вла'сти мое'и.
нн~њ же помина'ю зла'я и%хже сътворихъ въ і^ерsлимњ, и^ взяхъ вс^я сосђды зла'та и^ сребрьна в
немъ” и^ послахъ и^зяти ѓ^бита'ющиXX і^ё^деѓ'въ
вотще. познахъ ја%ко сихъ ради ѓ^брњтоша
м^я зла'я сїя, и^ с^е гибнђ скорбїю ве'лїею в
земли чю'ждеи” И$ призва` филиппа е^^ді'ного эT
дрђгъ свои^хъ, и^ поста'ви е^го наD всњмъ црsтвомъ свои^мъ. и^ даде е^мђ дїа'димђ и^ ры'зђ
(-)9 и^ прьстень, водити а^нтиѓ'ха сн~а е^го и^
въскормити е^го е^же цр~ьствоват^и. и^ ё'мре т^ђ
а^нтїѓ'хъ цр~ь в лњто, рм~џ. и^ позна` лисїя
ја%ко ё%мре цр~ь, и^ поста'ви црsтвовати а^нтїѓ'ха
сн~а е^го [-]10, е^гоже въскорми ю%ношђ. и нарече
и^мя е^го е^впа'торъ. і^ и^же въ кра'ю бњша затвори'ша і^и^л~я ѓ%крsтъ ст~ыхъ. і^ и^скахђ и^мъ
зла'я всегда` и^ ё^тверженїе ја^зыкомъ. и^ помы'сли і^ё'да и^згнати иX и^ съзва` вс^я лю'ди да
ѓ^бъстоя'тъ и^хъ, и^ събрашаs въкђпњ и^ ѓ^бъсњдоша и^хъ лњта, рн~и, и^ сътвори` [ѓ^ ниX]11
стрњлостоателници и^ миханы, і^ и^зыидо'ша эT
ниX эT затвора. и^ съдрђжишAся тњмъ нњцїи
нечестивыхъ эT і^и^л~я (-)12 и^доша къ цр~ю и^
рњша доколњ не сътвориши сђда` и^ м#стиши
братїю на'шђ. м^ы бл~говолимъ слђжити эTц~ђ
твое^мђ [и^ ходити въ за'повњдехъ е^го, и^ послђжи'ти повеленїеM е^го]13” и^ (ја%ко сђщїи людїи
сиX)14, сего ради (-)15 эTчюждаю^тся эT насъ.
ѓ^баче е^лицы ѓ^брњтахђся эT насъ погђбля'хђся, и^ наслњдїя на'ша расточахђся” и^ не на
на'съ токмо простроша рђкђ, н^о и^ на вся` предњлы [на'ша]16” и^ с^е приближи'шася дньs къ
краю въ і^ерsлимъ взяти е^го, и^ [-]17 веџсђранъ
(ё^тверди)18. и^ а'ще не преDвариши и^хъ скорњише, болша сихъ сътворятъ, и^ не воZможеши
въздръжа'ти и^хъ” И$ прогнњвася цр~ь ја%ко (сїя)
слыша. и^ созва` (-)19 дрђ'ги своя` [и^]20 нача'лницы
си'лы свое'я і^ и^же наD конники. н^о и^ эT црsтвъ
и%ныX и^ эT ѓ^токъ мо'рьскихъ прїидо'ша к немђ
си'лы ная'тися” И$ бы'сть число` во'и е^го, Wр~, пњшець. и^ Wк~, ко'нниk. и^ слоновъ, л~в, въдя'щих#
бра'нь. и^ прїидоша по и^дђмеи, и^ приближишаs
къ веџ#сђранђ и^ ратовахђ дн~и мно'ги, и^ сътвори'ша миханы, і^ и^зыидо'ша и^ поQгоша иX
ѓ^гнеM, и^ бышаs межественњ” И$ эTи'де і^ё'да эT
кра'я и^ ста` въ веџ#сахарїя преD ѓ^полченїемъ
црsкиM” И$ въста` цр~ь ѕњло ра'но, и^ воздвигнђ ѓполченїе въ ё^стремленїе е^го по пђти` веџсаха1456
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рїя. и^ раZсња'шася си'лы въ бра'нь и^ въстрђби'ша трђба'ми, и^ слон#никоM показа'ша кро'вь
гроздовђ и^ морона, е^же преDста'ти иM во брань. и^
разлђчи'ша ѕвњрїя въ [дебрехъ]21. и^ преDсташа
кое^мђждо сло'нђ, Wа~, мђжїи, ѓ^блечены въ броня
плетены, и^ шле'мы мњдяны на глава'хъ и^хъ.
и^ е~ со'тъ ко'нникъ вчине'ныхъ кождо ѕвњрю и^збрани” сїи бњша преже вре'мени и^дњже а^ще б^њ
ѕвњрь. і^ и^дњже а^ще и^дяше и^дя'хђ въкђпњ
[и^]22 не эTстђпа'хђ эT него. н^о и^ пи'рги древя'ны на ни'хъ крњ'пки защища'ющи, на ко'ждо
ѕвњрђ ѓ^поя^са'ни (-)23 съ миханы и^ на коеMждо
мђжїи, [л~в]24, вою'ющїи с ни'хъ и^ (ё^прави'тель)25 е^го” и^ прочїи ко'нники сю'дђ и^ сю'дђ поста'ви на двњ ча'сти, ѓ^полче'нїя ѓ^крђжа'ющи и^
ѓ^гражда'ющи въ [де'брехъ]26” (и^) ја%ко (-)27 въсїа
слн~це на (щиты зла'ты)28, (и^) [ѓ^б#сїа'ша]29 го'ры
эT нихъ и^ ѓ^блиста'ша ја%ко лам#па'ды ѓ^гненыя. и^ разлђчи'ся ча'сть нњ'кая ѓ^полче'нїя
цр~ева на (горы высо'ки)30, и^ нњ'цыи на ни'жшаа,
и^ грядя'хђ крњпце и^ чи'нно. и^ поколњба'шася
вси слы'шащїи гла'съ мно'жества и^хъ и^ пђти
ше'ствїя мно'гихъ и^ сраже'нїа ѓ^рђжїи. бњ б^о
ѓ^полче'нїе вели'ко ѕњло и^ крњ'пко” И$ приближи'ся
і^ё'да и^ ѓ^полче'нїе е^го въ бра'нь, и^ падо'ша эT
ѓ^полче'нїя цр~ева, ѕ~ со'тъ мђжїи. и^ ви'дњ е^леа^за'ръ сн~ъ а^вара'нь е^ді'наго эT ѕвњрїи ѓ^блече'на
въ бро'ню цр~ьскђ” и^ бы'сть вы'ше (про'чїи^хъ)31
ѕвњрїи, и^ видњся [е^мђ]32 ја%ко в немъ е^сть
цр~ь” и^ дадеся самъ е^же и^зба'вити лю'ди своя,
и^ сътвори'ти се бњ и^мя вњчное и^ те'къ къ
немђ съ дерзостїю, посреd [дебри]33 (побива'ющи)34 ѓ^деснђю и^ ѓ^лњвђю и^ разделя'хђся эT
него сю'дђ и^ сю'дђ и^ вни'де поD сло'на и^ поDложи'ся е^мђ, и^ ё^би е^го, и^ паде на' землю на'нь
и^ ё'мре т^ђ” и^ видњша си'лђ цр~евђ и^ ё^стремле'нїе во'и, и^ възвратишася эT ниX” ѓ^полче'нїе
же цр~ево взы'иде проти'вђ и^хъ въ і^ерsлимъ” и^
приближи'ся цр~ь въ і^ё^дею и^ въ горђ сїѓ'нъ, и^
сътвори ми'ръ и^же бя'хђ въ веџсђре. і^ и^зыидо'ша и^з гра'да, ја%ко не бњ и^мъ [-]35 пи'ща е^же
затвори'тися в немъ, ја%ко сђбо'та бњше земли. и^ взя` цр~ь веџсђраM, и^ поста'ви т^ђ стра'жи
храни'ти е^го. и^ ѓ^брати ѓ^полче'нїя на мњсто
ст~ня дн~и мно'ги. и^ поста'ви т^ђ стрњлостоя'телницы и^ миханы, и^ ѓ^гнемеTницы и^ ка'менометницы и^ скорпїѓ'ны зане же въсхотњ мета'ти (съ пра'щею)36 сътвори'ша (же) и^ тїи
миха'ны проти'вђ миха'нъ и^хъ, и^ бра'шася
дн~и мно'ги пи'ща же не бя'ше въ (гра'дњ)37.
занеже сеDмое лњто бы'сть. (-)38 и^же ѓ^ста'виша
въ і^ё^де'и эT ја^зы'къ поја^до'ша (и^) ѓ^ста'въшее
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царським табором. 33 І цар піднявся
дуже рано і підняв табір, щоб йому
кинутися по дорозі Ветсахарії. І сили
розсіялися в бою, і затрубіли трубами, 34 і слонам показали кров винограду і шовковиці, щоб їх підготувати до бою. 35 І поділили звірів в нетрях, і приставили до кожного слона
1000 чоловік, зодягнених у плетену
броню і мідні шоломи на їхніх головах, і 5-ть сотень вибраних вершників приставлено до кожного звіра. 36
Ці були завчасу там, де лиш був звір.
І куди лиш він ішов, вони ішли разом, і не відступали від нього. 37 Але
і сильні дерев’яні вежі були на них,
що охороняли, прив’язані на кожному звіреві з приладдям, і на кожному
32 чоловік, що з них воювали, і його
керівник. 38 І інших вершників він
поставив звідси і звідти на дві частини табору, оточуючи і охороняючи в
нетрях. 39 І коли сонце засяяло на золоті щити, і гори засяяли від них і
засвітилися, наче вогняні лампади. 40
І якась частина царського табору відлучилася на високих горах і деякі на
нижніх, і йшли впевнено і впорядковано. 41 І тряслися всі, що чули голос
їхнього множества, і множество ходу, і звук зброї, бо табір був дуже великий і сильний. 42 І наблизився Юда і його табір до бою. І з царського
табору впало 6-ть сотень чоловік. 43
І побачив Елеазар, Аварановий син,
одного зі звірів, зодягненого в царську зброю, і він був вищий від інших
звірів. І йому здавалося що в ньому є
цар. 44 І сам віддав себе, щоб спасати
свій народ і зробити собі вічне ім’я.
45 І побігши до нього зі сміливістю,
вбиваючи посеред нетрів справа і
зліва, і від нього відділялися сюди і
туди. 46 І він поліз під слона, і поклався під ним, і його забив. І той
впав на землю, на нього. І він там
помер. 47 І вони побачили царську
силу і навалу вояків, і відвернулися
від них. 48 А царський полк пішов
назустріч їм до Єрусалиму. І наблизився цар до Юдеї і до гори Сіону. 49
І він зробив мир з тими, що були у
Ветсурі. І ті вийшли з міста, бо не
було в них поживи, щоб замкнутися в
ньому, бо була субота землі. 50 І цар
взяв Ветсурам і поставив там сторож,
його охороняти. 51 І він повернув
полки до місця святині на багато
днів, і поставив там стояки на стріли,
і машини, і вогнеметалки, і каменометалки, і скорпіони, тому що бажав
кидати з пращі. 52 Зробили же і ті
машини проти їхніх машин, і воювали багато днів. 53 Їжі ж в місті не
було, тому що був сьомий рік. Ті з
поган, що залишилися в Юдеї, спожили і позостале предложення. 54 І
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залишилося в святих мало чоловік,
бо ними заволодів голод і вони були розсіяні, кожен один на своєму
місці. 55 І почув Лисія, що Филип,
якого настановив цар Антіох ще як
він жив, щоб той вигодував Антіоха, його сина, щоб він царював, 56
повернувся з Персіди і Мидії, і
царські вояки, що з ним ходили, і
що шукає перебрати справи. 57 Стараючись відійти від твердині, він і
сказав до царя, і воєводів вояків, і
мужів: Ми слабшали з кожним
днем, і в нас мало їжі, і місце, де ми
оточили, сильне, і нам треба керувати царством. 58 Тепер, отже, даємо правицю тим людям, і зробимо
мир з ними і з усіма їхніми людьми, 59 і поставимо їм, щоб вони ходили за своїми законами, так як і
передше. Бо через їхній закон, якого нищать, вони розгнівалися і зробили це все. 60 І вгодне було слово
перед царем і начальники, і він послав до них, щоб зробити мир. І їх
прийняли. 61 І поклявся їм цар і
начальники про це, і ті вийшли з
твердині. 62 І цар ввійшов до гори
Сіону і побачив твердиню місця, і
відрікся клятви, якою поклявся, і
наказав знищити мур довкруги. 63 І
він відійшов з поспіхом, повернувся до Антіохії і знайшов Филипа,
що панував над містом. І воював
проти нього, і взяв місто силою.

Глава 7
1 151-го року з Риму вийшов Димитрій, Селевкіїв син, і прийшов з
малим числом людей до приморського міста. І там зацарював. 2 І сталося, що як він заходив до дому
царства своїх батьків, сили схопили
Антіоха і Лисія, щоб його привезти
до нього. 3 І діло йому стало відомим, і він сказав: Не покажіть мені
їхнього лиця. 4 І вояки їх убили. І
Димитрій сів на престолі свого царства. 5 І до нього прийшли беззаконні і безбожні мужі з Ізраїля. І
Алким керував ними, бажаючи бути священиком. 6 І вони оскаржили
народ перед царем, кажучи: Вигубив Юда і його брати всіх твоїх
друзів і нас розсіяв з нашої землі. 7
Отже, тепер пошли чоловіка, якому
довіряєш, хай іде і побачить все вигублення, яке він зробив нам і царській країні. І хай покарає їх і всіх,
що їм помагають. 8 І цар прикликав
Вакхида, царського друга, що панував на другому боці ріки. Він був
великим в царстві і вірний цареві. 9
І він послав його і безбожного Алкима і поставив йому священство. І
заповів йому зробити помсту на із-

предъложе'нїя” И$ ѓ^ста'ша въ ст~ыхъ мђжїи
ма'ло ја%ко ѓ^бъја%тъ и^хъ гла'дъ, и^ расточе'ни
сђть е^ді'нъ ко'ждо в мњсто свое И$ слы'ша лисїя, ја%ко фили'п#пъ егоже поста'ви цр~ь а^нтїѓ'хъ
е^ще жи'вђ е^мђ. да въско'рмитъ а^нтїѓ'ха сн~а
е^го въ е^же црsтвова'ти е^мђ. (и^) възъвратися эT
персљ'ды и^ медїи, и^ вои` (црsкїи) ходи'вшїи (-)39 с
нимъ. и^ ја%ко и%щеT прїяти съ ве'щьми, (-)40
т#ща'ся [-]41 пои^ти` [эT кра'я]42 и^ гл~ати къ
цр~ю и^ вое^во'дамъ во'и и^ мђжемъ, ѓ^скђдњхоM вся`
дн~и и^ пи'ща намъ ма'ла е^сть, и^ мњсто е^гоже
ѓ^бъстои^мъ ё^твержено. и^ прилежитъ намъ
(стро'ити) ѓ^ црsтвњ нн~њ ё^бо дае^мъ десни'цђ
чл~комъ тњмъ. и^ сътворимъ с тњми ми'ръ и^
съ всњми людми` и^хъ. и^ поста'вим# и^мъ да хо'дятъ в зако'нњхъ свои^хъ ја%ко и^ преже. ради б^о
законъ иX и^же раздрђша'емъ прогнњ'вашася, и^
сътвори'ша вс^я сїя” и^ ё^гоDно бы'сть сло'во преD
цр~емъ и^ нача'лники. и^ посла` к нимъ ми'ръ
сътвори'ти и^ прїя'ша (т^а). и^ кляся иM цр~ь и^
нача'лницы ѓ^ сихъ, [і^ и^зы'идоша]43 эT твердыни,
и^ вниде цр~ь въ го'рђ сїѓ'нъ, и^ ви'дњ твердыни
мњста, и^ эTвержеся кля'твы е^ю'же кляTся, и^
повелњ [разорити]44 стњнђ ѓ%крsтъ. и^ эTи^де
тща'тельно (-)45 ѓ^братися въ а^нтїѓхїю, и^ ѓ^брњте филип#па госпоDствђюща градомъ. и^ вое^ва
на'нь и^ взя` граD нђждею”

Глvа, з~”
њта, рн~а, и^зы'иде димитрїи селеё^кїевъ
сн~ъ эT ри'ма. и^ възыде съ малыми лю'дми въ градъ приморьскїи и^ црsтвова т^ђ”
И$ бысть ја%ко восходяше в# домъ цр~ьства
эTц~ъ свои^хъ. [-]1 ја%ша силы а^нтиѓ^ха и^ лисїя
привести е^го к немђ, и^ (вещь е^мђ ја^ви'ся)2 и^
рече. не (покажи'те м^и)3 лица и^хъ и^ ё^биша иX
вои`” И$ сњде димитрїи на прsтлњ црsтва свое^го,
и^ прїидоша к немђ [-]4 мђжи безаконїи и^ нечестивїи эT і^и^л~я. и^ а^лкима вожда'ше и^хъ, хотя'и жречествовати, и^ ѓ^клевета лю'ди преD
цр~емъ рекђщи” погђбилъ і^ё'да и^ бра'тїа е^го
всњхъ дрђгъ твои^хъ, и^ на'съ расточи эT земля` на'шея. нн~њ ё^бо посли` мђжа е^мђже вњрђеши, да (и%деT и^)5 видитъ и^стребленїя вс^я ја%же
сътвори наM и^ стра'нњ цр~ьскои. и^ да мђ'читъ
и^хъ и^ всњхъ помага'ющиX и^мъ. и^ призва цр~ь
вак#хи'да дрђга цр~ьска, и^же госпоDсвова'ше ѓ^бонђ
странђ рњки` [-]6 вели'кое въ црsтвњ и^ вњрна
цр~еви. и^ посла` е^го и^ а^лкима нечести'ваго и^ поста'ви е^мђ жречество” и^ повелњ` е^мђ сътвори'ти
м#ще'нїя въ сн~охъ і^и^л~евњхъ. и^ эTи^до'ста и^ прїидоша съ си'лою ве'лїею в зе'млю і^и^ё'динђ, и^ пос1458

7,9 1Маккавеїв 7,32

ла` вњстники къ і^ё^дњ и^ бра'тїи е^го словесы`
ми'рными съ ле'стїю, и^ не вня'ша словесем#
и^хъ. ви'дњша б^о ја%ко прїидо'ста съ си'лою ве'лїею. и^ събрашася къ а^лки'мђ и^ (вкахи'де)7
събра'нїя кни'жниk и^зыска'ти пра'ведная. и^ первїи (притяжа'тели)8 и^же бњхђ въ сн~њхъ і^и^л~евњхъ. и^ в#зыска'хђ эT нихъ миr реко'ша б^о,
чл~къ жрецъ эT сњмени а^а^ро'ня прїиде въ си'леX
не и^зобидиT (и^ не прельстиT) наs. и^ гл~а съ ни'ми
словеса` ми'рна и^ кляTся иM рекђщи, не воздаM
вамъ ѕла'я, ниже дрђгомъ ва'шиM, и^ вњроваша
е^мђ” И$ пои^ма` эT нихъ ћ~ мђжїи, и^ ё^би` и^хъ
въ е^ді'нъ дн~ь по словесеX ја%ко пи'сано е^сть” Плоти прпDбныхъ твои^хъ и^ крови и^хъ пролїяша
ѓ^крsтъ іерsлима, и^ не бњ (-)9 погрњба'яи” И$
нападе` [стра'хъ]10 и^ тре'петъ на вся` лю'ди.
ја%ко реко'ша нsњ иM и^стинны и^ сђда, престђпницы б^о повелњнїемъ, и^ кля'твою и^же кля'шася” И$ въздви'жеся вакхи'дъ эT і^ерsли'ма и^
приближи'ся въ (вїизе'џъ)11 и^ посла` и^ ја%тъ
мно'ги эT (ни'хъ)12, и^ нњкихъ эT людїи [закла`
и^]13 въ кладезь вели'къ (въверже). и^ преда'сть
странђ` а^л#ки'мђ, и^ ѓ^ста'ви (-)14 си'лђ въ по'мощь е^мђ” И$ эTи'де вакхи'дъ къ цр~ю. и^ понђжда'ше а^лкхи'мъ ѓ^ а^рхїере'иствњ и^ събрашаs
к немђ вси` възмђща'ющїи лю'ди своя. и^ ѓ^дръжа'ша землю і^ё'динђ, и^ сътвори'ша ја%зю
^ 'да вс^я ѕлаа и^же
вели'кђ въ і^и^л~и” И$ видњ і^ё
сътвори а%лкимъ, і^ и'же с ниM бяхђ сн~ве і^и^л~еви
на'ипаче ја^зыk, і^ и^зы'иде въ вся предњли і^ё'дины по ѓ'крsтъ и^ сътвори` м#ще'нїе на мђжеX
ё^трђжDьшихся, и^ преста'ша сходити страны`.
ја^коже ви'дњ а^лки'м#, ја%ко ё^крњпи'ся і^ё'да і^
и^же с ни'мъ” и^ позна` ја%ко не можа'ше потръпњти и^хъ, и^ ѓ^брати'ся къ цр~ю и^ ѓ^клевета
и^хъ лђка'ве” и^ посла` цр~ь никано'ра е^ді'наго эT
нача'лникъ свои^хъ добророднњиша, (-)15 ненави'дящаго и^ вражDђю^щаго на і^и^л~я, и^ повелњ е^мђ
и^зби'ти лю'ди. и^ прїиде никанор# въ і^ерsлиM со
во'емъ вели'кимъ. и^ посла` къ і^ё'дњ и^ бра'тїи
е^го со ле'стїю словесы` ми'рными рекђщи. не бђдетъ л^и бра'нь междђ (на'ми)16 и^ ва'ми, прїидђ съ мђжи ма'лы да ви'жђ лица` ва'ша с
ми'ром#, и^ прїиде къ і^ё'дњ и^ поздравля'хђся
дрђгъ дрђга ми'рно, и^ во'и ё^готовани бя'хђ
въсхити'ти і^ё'дђ. и^ позна'ся слово і^ё^дњ ја%ко
со ле'стїю прїиде к немђ, и^ ё^стра'шиs эT него.
и^ не хотњ` ктомђ ви'дњти лица` е^го, и^ позна`
никано'ръ, ја%ко эTкрове'нъ е^сть совњтъ е^го. і^
и^зы'иде въ срњте'нїе і^ё'дњ [-]17 близъ [кафарсара'ма]18” И$ падо'ша эT никано'ра (во'и) ја^ко [пять
ты'сящъ]19 мђжїи, и^ бњжа'ша во' градъ дв~1459

раїльських синах. 10 І вони відійшли
і прийшли з великою силою до Юдиної землі. І він послав послів до
Юди і його братів з мирними словами, з обманою. 11 І ті не послухалися
їхніх слів, бо побачили, що прийшли
з великою силою. 12 І зібрався до
Алкима і Вкахида збір писарів, щоб
шукати справедливе. 13 І перші зверхники, що були між ізраїльськими
синами і шукали в них миру, 14 бо
сказали: Прийшов чоловік-священик
з насіння Ааронового з силами, він
не скривдить і не обмане нас. 15 І той
говорив з ними мирними словами і
поклявся їм, кажучи: Не віддам злом
ні вам, ні вашим друзям. 16 І вони
йому повірили. І він схопив з них 60
мужів і вбив їх в одному дні, за словами, як є написано: 17 Трупи твоїх
праведних і їхню кров пролили довкруги Єрусалиму. І не було того, хто
ховає. 18 І напав страх і тремтіння на
ввесь народ, бо сказали: Немає в них
правди і суду, бо вони переступники
угод і клятви, якою поклялися. 19 І
підвівся Вакхид з Єрусалиму, і наблизився до Віізету, і послав, і схопив
багатьох з них, і деяких з народу зарізав та кинув їх до великого колодязя. 20 І він передав країну Алкимові і
залишив йому на підмогу силу. І Вакхид відійшов до царя. 21 І Алхим старався про архиєрейство, 22 і до нього
зібралися всі, що чинили клопіт своєму народові. І вони заволоділи юдиною землею і зробили велику рану в
Ізраїлі. 23 І Юда побачив все зло, яке
зробив Алким і ті ізраїльські сини,
що були з ним, особливо погани, 24 і
він вийшов в усі юдині околиці довкруги і вчинив помсту на чоловіках,
що нищили. І вони перестали обходити околиці. 25 Як Алким побачив,
що скріпився Юда і ті, що з ним, і
пізнав, що не зможе їх стерпіти, і повернувся до царя і їх лукаво оскаржив. 26 І цар послав Никанора, одного з своїх шляхетних начальників,
який ненавидів і ворогував проти Ізраїля, і наказав йому вигубити народ.
27 І Никанор прийшов до Єрусалиму
з великою силою. І він послав до Юди і його братів з обманою мирними
словами, кажучи: 28 Чи не буде війна
між нами і вами? Я прийду з нечисленними мужами, щоб побачив я
ваші лиця з миром. 29 І він прийшов
до Юди. І вони здоровили друг друга
мирно, і вояки були готові схопити
Юду. 30 І Юді стало відомим слово,
що він з обманою до нього прийшов.
І той його злякався і не побажав більше побачити його лиця. 31 І пізнав
Никанор, що виявлено його раду, і
вийшов назустріч Юді біля Кафарсарама. 32 І впало з вояків Никанора я-
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кихось п’ять тисяч мужів, і втекли до
Давидового міста. 33 І після цих слів
прийшов Никанор до гори Сіон. І
вийшли деякі з священиків, з святих і
з старців народу, щоб його поздоровити мирно і показати йому цілопалення, принесене за царя. 34 І він поглузувавши висміяв їх, і опоганив їх,
і заговорив гордо. 35 І він поклявся з
гнівом, кажучи: Якщо не буде виданий Юда і його вояки тепер до моїх
рук, коли повернуся в мирі, то спалю
цей храм. І він вийшов з великою люттю. 36 І священики ввійшли і стали
перед лицем престолу і храму, і плачучи сказали: 37 Ти, Господи, вибрав
цей храм, щоб в ньому називалося
твоє ім’я, щоб він був храмом молитви, і на прохання твоєму народові.
38 Зроби помсту на цій людині і на
його вояках. І хай впадуть під меч.
Згадай їхні проклони і не дай їм притулку. 39 І Никанор вийшов з Єрусалиму і прийшов у Веторон, і його зустріла сирійська сила. 40 Юда наблизився до Адаси з трьома тисячами чоловік. І помолився Юда, і сказав: 41
*Ті, що були послані від царя Сенахирима, Господи, коли Тебе похулили, то вийшов твій ангел і побив з
них 185-ть тисяч. 42 Так розбий цей
табір сьогодні перед нами. І хай позосталі пізнають, що зло промовив він
проти твоїх святощів. І суди його за
його злобою. 43 І вояки вчинили бій
13-го дня місяця Адара, і розбито Никанорове військо, і він першим впав
у битві. 44 Як його вояки побачили,
що Никанор впав, вони кинули свою
зброю і втекли. 45 І ті гналися за ними дорогою одного дня від Адаса, аж
до приходу до Ґасира. І трубами затрубіли за ними на знак. 46 І з усіх
сіл юдейських довкруги вийшли люди і розносили їх рогами, і поверталися знову до них. І всі впали від меча, і з них не залишився ні один. 47 *І
вони взяли їхню здобич і грабунок і
відрубали Никанорову голову і його
правицю, яку він гордо простягнув, і
принесли, і повісили напроти Єрусалиму. 48 І народ дуже зрадів, і того
дня робили велику веселість. 49 І постановили кожного року святкувати
той день 13-го дня місяця Адар. 50 І
юдина земля спочила на мало днів.

Глава 8
1 І Юда почув ім’я римлян. Що
вони сильні кріпостю і добре поводяться з усіма, що до них пристають,
і тим, хто прийшли до них, зробили з
ними дружбу, і що є сильні кріпостю.
2 І вони почули про їхні війни і добрі, мужні вчинки, які роблять в галатах, і що їх здолали і привели під
данину, 3 і скільки зробили в країні

двъ” И$ по словесехъ сиX възы'иде никано'ръ на
горђ сїѓнъ. і^ и^зыидошA эT і^ере'и эT ст~ыхъ и^
эT ста'рецъ люDскиX поздра'вити е^го ми'рно и^ показа'ти е^мђ всесож#же'нїе прине'сеное за цр~я” И$
посмњя'ся [-]20 (-)21 ё^ничижи` и^хъ и^ ѓ^скверни`
и^хъ, и^ гл~а го'рдо. и^ клятся съ ја%ростїю рекђщи, а^ще не предаsся і^ё'да и^ во'и е^го в рђкђ
моею нн~њ. (-)22 е^гда възвращенъ бђдђ въ
ми'ръ, (и^) пожгђ` хра'мъ сїи. і^ и^зы'иде сїи ја^ростїю ве'лїею. и^ внидо'ша жръцы` и^ ста'ша преD
лицемъ прsтла и^ хра'мђ. и^ пла'чюще рекоша”
Ты` [г~и]23 и^збра'лъ е^си хра'мъ сїи, нарещи'ся
и%мени твоемђ в нем, да бђдетъ хра'мъ
мл~твы и^ въ проше'нїе лю'демъ твоиM сътвори`
м#щенїе на чл~цњ семъ и^ во'ехъ е^го, и^ да падTђ
в ме'чь. помяни власфи'мїя и^хъ, и^ не даждь
и^мъ ѓ^би'тели” І$ и^зы'иде никано'ръ эT і^ерsлима,
и^ прїиде въ веџоро'нъ, и^ срњте` е^го си'ла сљ=р#ска”
(-)24 І$ё'да приближи'ся въ а^дасђ съ треми
ты'сящ#ми мђжїи. и^ помоли'ся і^ё'да и^ реq
*и^же (послани бя'хђ) эT цр~я [сенахири'мA]25 (г~и)
ја^ко хђли'ша (т^я). [і^]26 и^зы'иде а^гг~лъ твои и^
порази` эT нихъ, рп~е ты'сящь, та'ко съкрђши
ѓ^плъче'нїе сїе преD нами днесь. и^ да позна'юT
про'чїи ја^ко ѕло` гл~а на ст~ая твоя. и^ сђди е^мђ по ѕло'бњ е^го” И$ сътвори'шA во'и бра'нь г~і
(дн~ь) мцsа а^дара. и^ сътреся ѓ^плъче'нїе никано'рово, и^ паде саM прьвње въ бра'ни. ја%коже ви'дњша во'и е^го ја%ко паде никано'ръ. (поврьгоша)27 ѓ^рђжїа [своа]28 (и^) бњжа'ша, и^ гна'ша
и^хъ пђть дн~е е^ді'наго эT а^да'са, до'н#деже прїити` въ гаси'ръ. и^ (трђбами трђби'ша за
ни'ми)29 съ зна'менїи. і^ и^зыдо'ша эT всњхъ
селъ і^ё^де'искъ ѓ'крsтъ. и^ размета'ша и^хъ рога'ми и^ възвраща'хђся паки к нимъ, и^
падо'ша вси` мече'мъ, и^ не ѓ^ста` эT ниX ни
е^ді'нъ” *И$ взяша коры'сти [и^хъ]30 и^ плњнъ. и^
главђ` никано'рђ эTсњко'ша и^ десни'цђ е^го ю^же
простре го'рдо, и^ принесо'ша и^ повњсиша проти'вђ і^ерsлі'мђ и^ възвесели'шася лю'ди ѕњло. и^
твориша дн~и того [-]31 весе'лїе вели'ко. и^ ё^ста'виша твори'ти вся` лњта дн~ь тои, г~і мsца
а^да'ръ. и^ ё^млъча` земля` і^ё^дина дн~и ма'лы”

Глvа, и~”
слы'ша і^ё'да и^мя ри'мляn ја%ко си'лнїи
крњпостїю” и^ сїи бл~говоля'тъ всњмъ
прилож#шиMся и^мъ, и^ е^ли'циy прїидо'ша к
ниM соста'виша с ними дрђжбђ, и^ ја%ко
сђть си'лни крњпостїю. и^ (слы'шаша)1 бра'ни
и^хъ и^мђжества бл~га ја%же творятъ въ гала'техъ, и^ ја%ко въздержа'ша и^хъ и^ приведо'ша
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(-)2 поD да'нь. и^ коли'ка сътвори'ша въ странњ`
и^спанїи, (і^) и^же ё^держати рђды сребра` и^ зла'та ја^же та'мо, и^ въздержа'ша вся'ко мњсто
совњтомъ свои^мъ, и^ длъготръпе'нїемъ” И$
мњсто б^њ далече эTстоя` эT нихъ ѕњло, и^
цр~еи наше'дшихъ (-)3 эT края земли`, дондеже
сътро'ша (-)4 и^ поразиша и^хъ ја%звою вели'кою.
(-)5 прочїи же даютъ и^мъ да'ни по вся лњта” И$ фили'п#па [-]6 (персяни'на)7 ките'искаго цр~я,
и^ въста'вшихъ на ниX съкрђши'ша и^хъ въ
брани, и^ въздеrжа'ша и^хъ” И$ а^нтїѓ'ха вели'каго
цр~я а^сїи, шеDшаго противђ иXX ѓ^поlченїе на' брань
и^мњ'ющи, р~к, сло'ноv, и^ ко'нниk и^ колесницъ и^ во'и
вели'къ ѕњло (-)88 сътренъ эT нихъ, и^ ја%ша
е^го жи'ва. и^ поста'виша (и^мъ дая'ти) (да'нь
вели'кђ и^ црsтвђющимъ по немъ)9” И$ дая'ти
и^ ми'ра и^ ё^ставле'нїя, и^ странђ` и^ндњ'искђ, и^
медїискђ, и^ лиDскђ, и^ эT предо'брыхъ стра'нъ
и^хъ. и^ взя'ша и^хъ эT него даша [-]10 е^ё^ме'нїю
цр~ю” (-)11 ЈА/ко (совњща'ша и^же эT е^ла'ды)12 прїити`
и^ взя'ти и^хъ, и^ ја%ви'ся слово тњмъ и^ посла'ша к ниM вое^во'дђ е^ді'наго и^ ѓ^полчи'шася противђ иX. И$ падо'ша эT нихъ ја^ѕве'нїи мно'ѕи” и^
плњнени ведо'ша же'ны и^хъ и^ ча'да иXX и^ расточи'ша и^хъ. и^ (зе'млю и^хъ въздержа'ша)13, и^ разори'ша тверды'ня иX, (-)14 въ работђ` и^зведо'ша
и^хъ даже до сего дн~е, и^ прочая црsтва. и^ ѓ^то'ки и^же нњкогда проти'вишася тњмъ и^стреби'ша, и^ поработи'ша и^хъ. съ дрђги же
свои^ми и^ съ смиря'ющимися иM съхраняхђ
дрђжбђ, и^ въздержа'хђ црsтво ближняя и^ далняа. (-)15 е^ли'цыy слы'шахђ и^мя и^хъ ё^боя'шася эT нихъ, е^ли'цыM же аще хо'щђтъ помощи
и^ црsтвова'ти, црsтвђютъ. иXже а^ще хо'щђтъ
пременя'ютъ, и^ възнесо'шася ѕњло. и^ въ всњхъ
сихъ не възлага'ше ни е^ді'нъ и^хъ дїади'мы,
ни ѓ^блеча'шеся перфи'рою да възвели'чатся ѓ^
неи. и^ вђлевътїриѓ'нъ сътвори'ша себњ, и^ вся
дн~и совњтова'хђ (в немъ) т~ и^ к~ совњтниковъ
вы'нђ ѓ^ мно'жествњ е^же бл~гоё^твори'ти и^хъ. и^
ё^вњря'ютъ е^ді'номђ чл~кђ началъствовати по
лњтђ, и^ господъствова'ти всею землею свое^ю и^
вси` повинђ'ются е^ді'номђ. и^ нњсть за'висти ниже
рве'нїе в нихъ” І$ и^збра` і^ё'да е^ё^полемо'на сн~а і^ѓ^а'ннова сн~а а^ккосова и^ (а^со'на)16 сн~а е^лїаза'ра и^
посла и^хъ в риM съста'вити с ни'ми дрђжбђ, и^
споборе'нїе (-)17 е^же эTја%ти (эT ниX и^го и^хъ)18.
ја%ко ви'дњша црsтво е%ллиnско, порабоща'емыX і^и^л~я
въ работђ`. і^ и^до'ша в римъ (-)19 пђть ве'лїи
ѕњло, и^ внидо'ша въ вђлевтирїѓ'нъ и^ эTвњща'ша и^ рњша. і^ё'да мак#каве'и и^ братїя е^го, и^
лю'дїе і^ё^де'истїи посла'шA насъ к ва'мъ състав1461

Іспанії, і щоб заволодіти рудниками
срібла і золота, що є там. 4 І вони заволоділи всяким місцем своєю радою
і терпеливістю, і місце було дуже далеко віддалене від них, і царями, що
напали з кінця землі. Аж доки не
розбили і побили їх великою раною.
Позсталі ж дають їм данину на всі
роки. 5 І Филипа, персіянина, китейського царя, і тих, що повстали проти
них, вони їх розбили в бою і заволоділи ними. 6 І Антіох, великий цар
Азії, що пішов проти них з військом
у бій, маючи 120-ть слонів і дуже багато вершників, і колісниц, і вояків,
був ними розбитий. 7 І його схопили
живим і поставили їм і тим, що царювали по нім, давати велику данину, і щоб давали і мир, і приписане. 8
І індійську, і медійську, і лидську
країну, і найкраще з їхніх околиць, і
взявши їх в нього, дали цареві Евменеєві. 9 Тому що ті, що з Елади, раду
вчинили прийти і взяти їх. 10 І їм
слово стало відомим, і послали проти
них одного воєводу, і воювали проти
них. І численні з них впали раненими. І полоненими повели їхніх жінок
і їхніх дітей, і їх розсіяли, і захопили
їхню землю, і знищили їхні твердині,
вивели їх в рабство, аж до цього дня.
11 І вони знищили інші царства і острови, які колись тим протиставилися, і зробили їх рабами. Зі своїми ж
друзями і з тими, що примирюються
з ними, вони зберігали дружбу 12 і
володіли близькими і далекими царствами. Ті, які чули про їхнє ім’я, їх
лякалися. 13 Яким же бажають помогти і щоб царювали, ті царюють,
яких бажають, міняють. І дуже прославилися. 14 І в усьому цьому ні один з них не поклав діадему ані не
зодягнувся в багряницю, щоб звеличитися в ній. 15 І зробили собі булевтіріон. І кожного дня радилися в
ньому 300 і 20-ть радників постійно
про множество справ, щоб добре їх
впорядкувати. 16 І довіряють одному
чоловікові володіти на рік і панувати
всією своєю землею. І всі одного слухаються, і в них немає зависті ані
ревнощів. 17 І Юда вибрав Еуполемона, Іванового сина, Аккосового сина, і Асона, сина Еліазара. І послав їх
до Риму, щоб зробити з ними дружбу
і угоду. 18 І щоб забрати з них їхнє
ярмо, бо знали, що еллинське царство гнобило Ізраїль рабством. 19 І вони пішли до Риму, дорога дуже далека, і ввійшли до Вулевтиріона. І відповіли, і сказали: 20 Юда Маккавей, і
його брати, і юдейський народ послали нас до вас зробити з вами дружбу
і мир і записати нас як союзників і
ваших друзів. 21 І вгодним було слово перед ними. 22 І це відпис послан-
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ня, який вони написали на мідних
таблицях і послали до Єрусалиму,
щоб були в них там на пам’ять миру і союзу: 23 Хай буде добре римлянам і юдейському народові на
морі і на землі навіки! Зброя ж і
вороги хай будуть від них далеко!
24 І якщо ж є війна в римлян, раніше ніж всі їхні союзники в усім
їхньому володінні 25 хай помагає
юдейський народ повним серцем, в
тому часі, в якому до них напишуть. 26 І хай тим, що воюють, не
дають ані не послужать пшеницею,
і зброєю, і сріблом, і кораблями, як
угодно римлянам. І зберігають їхні
заповіді, не забираючи з них нічого. 27 Також, і якщо юдейському
народові скоріше трапиться війна,
римляни допоможуть від душі в
тому часі, коли підпишуть. 28 І
тим, що воюють, не дасться пшениці, і зброю, і срібло, і кораблів,
як є угодно римлянам. І зберігатимуть їхні заповіді без обмани. 29 За
цими словами римляни поставили
юдейському народові. 30 Якщо ж
після цих слів ці або вони зроблять
раду, щоб щось додати або відняти,
нанесуть собі прокляття над тим,
що лиш додадуть чи віднімуть. 31
Про зло, яке в них зробив цар
Димитрій, ми йому напишемо,
кажучи: Чому ти тяжким зробив
твоє ярмо на наших друзях і союзниках юдеях? 32 Отже, якщо знову
на тебе поскаржаться, ми зробимо
їм суд і воюватимемо з тобою морем і землею.

Глава 9
1 І Димитрій почув, що в бою
впав Никанор і його сила, і додав
вдруге послати Вакхида і Алкима
до Юдеї, і з ними правий ріг. 2 І
вони пішли дорогою, що веде до
Ґалґали. І прийшли до Месалота, що
є в Арвилах, і захопили його, і вбили багато людських душ. 3 І першого місяця 152-го року вояки приступили до Єрусалиму. 4 І вони піднялись і пішли до Вереї – 20000 чоловік і 2000 кінноти. 5 Юда був отаборений в Елаасі, і з ним 3000 вибраних мужів. 6 І побачили вони множество вояків, бо були численні, і
дуже перелякалися. І численні повтікали з табору, і не залишилося з
них, хіба 8 сотень мужів. 7 І Юда побачив, що його табір розлізся і війна його давила, і розбився серцем,
бо не мав часу їх зібрати, 8 і ослаб.
І він сказав позосталим: Встаньмо і
підім проти наших ворогів, бо може зможемо воювати проти них! 9 І

ля'ти с# вами дрђжбђ и^ ми'ръ, и^ писа'ти насъ
споборницы и^ дрђги ва'ша” И$ ё^годно быs сло'во преD
ними. и^ сїе въсписа'нїе посла'нїя е^же въсписа'ша
на дщи'цахъ мњдяныхъ. и^ посла'ша въ і^ерsлимъ
бы'ти в нихъ т^ђ въ па'мять ми'рђ и^ (съпоборники)20 (бл~гы бђдђтъ)21 ри'мляномъ, и^ ја^зы'кђ
і^ё^деи'скђ на' мори и^ на земли` въ вњкъ” (ѓ^рђжїе
же)22 и^ врази далече бђдђтъ эT ни'хъ. (і^ иy) а^ще
настои^тъ бра'нь ри'мляномъ, прьвње нежели всњ
съпобо'рницы и^хъ въ всемъ госпоDстве и^хъ. да съпоборя'етъ ја^зы'къ і^ё^деискїи, в кое время напи'шђтъ к нимъ срDцемъ плънымъ. и^ ратђ'ющимъ не даюT ни сосђжа'ютъ пшени'цы (и^) ѓ^рђжїя (и^) сребрьники (и^) корабли`. ја%ко ё^го'дно ри'мляномъ, и^ съхранятъ за'повњди и^хъ ничто эT
нихъ прїемлюще та'коже и^ а^ще ја^зы'кђ і^ё^деи'скђ
преже слђчится бра'нь помо'гђтъ ри'мляне эT дш~а
(в не'же время а^ще и поDпи'шђтъ)23. и^ съпоборя'ющимъ не дасться пшени'ца (и^) ѓ^рђжїя (и^) сребро`
(и^) корабли` ја%ко ё^го'дно бы'сть ри'мляномъ, и^
съхраня'ти заповњди [и^хъ]24 безъ лести” По
сихъ словесехъ [-]25 поста'виша ри'мляне лю'демъ
і^ё^деи'скимъ, а^ще же по словесехъ сихъ совњща'ются сїи и^ли ѓ^ни` приложи'ти и^л^и ё^ја%ти (нњчто),
сътворяT (прокля'тїе)26 и^хъ и^ е^же а^ще приложаT
и^л^и ё^имђтъ (-)27” (-)28 ѓ^ ѕло'бахъ и^же цр~ь дими'трїи сътвори` в ни'хъ (напи'шемъ)29 е^мђ рекђще” въскђю ѓ^тяготи` и%го твое на дрђги
наши (и^) сопобо'рники і^ё^де'и. а^ще ё^бо па'ки прїидђтъ на тя. сотвориM и^мъ сђдъ, и^ ѓ^плъча'емся с тобо'ю мо'ремъ и^ земле'ю”

Глvа, џ~”
слы'ша димитрїи ја%ко паде` ника'ноr и^ си'лы е^го во бра'ни, и^ приложи вакхида и^
а^кимA паки посла'ти въ і^ё^де'ю и^ десны'и
роh с ни'ми” І$ и^до'ша пђть и^же (ведетъ)
въ галга'лы. и^ прїидоша въ месалоџъ и^же е^сть
въ а^рьвилехъ и^ взя'ша е^го, и^ поби'ша дш~ъ
чл~ческь мно'го. (-)1 въ мsць пр'ьвыи лњта, рн~в.
пристђпиша (вои`) ко і^ерsли'мђ. и^ въста'ша і^
и^доша въ (верею)2, Wк~, мђжїи, и^ Wв~, ко'н#никъ. (-)3
і^ё'да бњ ѓ^полченъ во е^лаа'сњ, и^ Wг~, мђжїи [и^збран#ныхъ с ни'мъ]4” И$ ви'дњша мно'жество во'и
ја^ко мно'ги сђть, и^ ё^страшишася ѕњло, і^ и^збњго'шA мно'ѕи эT ѓ^полченїа [и^]5 не ѓ^стася эT
ниX токмо, и~, сотъ мђжїи” И$ ви'дњ і^ё'да ја^ко
расторжеся ѓ^полченїе е^го и^ брань ѓ^скор#бля'ше
е^го. и^ съкрђшися срDцемъ ја%ко не и^мњ'аше времени събрати и^хъ и^ ѓ^слабњ” И$ рече ѓ^ста'въшимъ, воста'нњмъ и^ възыидеM на сђпоста'ты
на'ша. а^ще мо'жемъ ѓ^плъчати противђ и^хъ. и^
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ѓ^бращахђ е^го рекђщи не мо'жемъ, н^о (сп~сеM
токмо дш~а своя)6, нн~њ [и^]7 [ѓ^братися]8 и^
братїя на'ша [расторгошася]9, и^ ѓ^плъчимъся
к нимъ мы' же ма'ли” И реq і^ё'да не бђди м^и
сътвори'ти ве'щи се'я бњжати эT них” (-)10
Приближися время наше, [-]11 ё'мремъ мђжества ради братїя нашея” И$ не ѓ^ставля'емъ
вины` славе на'шеи. и^ воздвижеся сила эT ѓ^полченїа и^ ста` во срњтенїе иM. и^ разлђчишася
ко'нницы на двњ части и^ пращницы и^ стрњл#цы преDи^дяхђ силе, и^ преDподвижници вс^и силнїи” ВакхиD же б^њ ѓ^деснђю ро'га и^ приближися
ѓ^полченїю эT дво'ю ча'сти и^ воZглашахђ трђба'ми, и^ вострђбиша и^же бїяхђ эT страны` і^ё'дины [-]12 трђбами. и^ подвижеся земля` эT
гласа ѓ^поlченїи. и^ бысть бра'нь смњшена эT
ё'тра даже до' вечера” и^ ви'дњ і^ё'да ја%же
(крњпча'иша е^сть часть во'и вакхидовыX)13 въ
десныX, и^ събрашася к немђ вс^и крњпцы срDцемъ, и^ сътреся десныи рогъ эT нихъ. и^
гнаше въ слDњ иX даже до (горы а^зота)14. и^ е^же
в лњвомъ розњ ви'дњша ја%ко сотреся де'сныи
ро'гъ” І$ э^братишаs по стопаM і^ё'дынымъ, і^
и^же с нимъ созади и^ ѓ^тягчися бра'нь. и^ падоша ја%звени мно'ѕи эT сихъ и^ эT тXњ. і^ и^ё'да паде` и^ прочїи бњжа'ша. и^ взяша і^ѓ^наџаn и^
си'монъ і^ё'дђ брата свое^го и^ погребо'ша е^го во'
гробњ эTц~ъ [свои^хъ]15 въ модинњ, и^ рыдаша
е^го (-)16 ве'сь і^ил~ь пла'чеM ве'лїимъ, и^ сњтовахђ
дн~и мно'ги и^ реко'ша како паде` си'лныи спаса'яи і^и^л~я. и^ проча'я словеs (бра'неи і^ё'динъ)17 и^
бл~гихъ (и^) мђж'ества и%хже сътвори, и^ вели'чьства е^го не сђть писана мно'га б^о бњхђ ѕњ'ло”
И$ бысть по преставленїи і^ё'динњ в#зыидо'ша
безако'н#ницы въ вся` предњлы і^и~ля и^ проѕябоша вси` дњла'ющїи безако'нїе” Въ дн~и ѓ%ны
бы'сть глаD велик# ѕњло, и^ ѓ^слабњ страна (с)
ними. і^ и^збра` вак#хидъ нечестивыхъ мђж'їи и^
поста'ви и^хъ господїи страны`, (-)18 и^зыска'хђ і^
и^спыта'хђ дрђгъ і^ё'диныхъ и^ приводяхђ и^хъ
къ вак#хиде и^ м#стяхђся и^хъ и^ посмевахђся
иM” И$ бы'сть скорбъ вели'ка въ і^и^л~и ја%же не
бысть эT дн~їи, в них же не ви'дњся прoркъ
(въ і^и^л~и)19” И$ събрашася вс^и дрђги і^ё'дины и^
рекоша і^ѓ^наџанђ, эTнелњже братъ тво'и і^ё'да
скончася, и^ мђжъ подобенъ е^мђ нњсть и^зыити противђ вра'гъ и^ вакхиды, и^ враждђ'ющихъ ја^зы'кђ на'шемђ” Нн~њ ё^бо тебе (дньs и^збрахомъ)20 быти въ е^го мњсто (-)21 начални'ка, и^ во'жда и^же ратовати бра'нь нашђ. и^ воспрїяT і^ѓ^наџанъ въ время т^о вожденїе (-)22 въ
і^ё^ды мњсто брата свое^го. и^ познA вакхидъ, і^
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відвертали його, кажучи: Не можемо,
але тільки спасемо свої душі. І тепер
відвернися. Та й наші брати розійшлися, і як воюватимемо проти них,
ми ж малі числом. 10 І сказав Юда:
Хай мені не буде, щоб зробив я це
діло, щоб від них втекти. Наш час наблизився, хоробро помремо задля наших братів і не оставимо закиду нашій славі. 11 І сила піднялася з табору, і встали їм назустріч. І поділено
кінноту на дві частини. І ті, що кидали з пращі, та стрільці ішли перед
силою, і передували всі сильні. Вакхид же був по правиці рога 12 і наблизився до відділу з двох частин. І
видавали звук з труб, і ті, що були з
юдиної сторони, затрубили трубами.
13 І земля задрижала від голосу полків, і був змішаний бій від ранку аж
до вечора. 14 І Юда побачив, що
сильнішою є частина Вакхидових вояків, які справа. І до нього зібралися
всі сильні серцем, 15 і ними розбито
правий ріг. І він гнався вслід за ними
аж до гори Азота. 16 А ті, що в лівому розі, побачили, що розбито правий ріг, і вони повернулися позаду, за
юдиними стопами і за тими, що з
ним. 17 І бій став тяжким, і впало багато раненими з цих і з тих. 18 І Юда
впав, і позосталі втекли. 19 І взяв Йонатан і Симон Юду, свого брата, і поховали його в гробниці своїх батьків
в Модині. 20 І оплакав його ввесь Ізраїль великим риданням. І плакали
днів багато, і сказали: 21 Як впав сильний, що спасав Ізраїль? 22 І позосталі розповіді про Юдині війни, і
славні дії і мужності, які він зробив, і
його величі не є записані, бо були дужечисленні. 23 І сталося, що після
Юдиної смерті беззаконні піднялися
в усіх околицях Ізраїля і підвелися
всі, що чинять беззаконня. 24 В тих
днях був дуже великий голод, і країна з ними послабла. 25 І Вакхид вибрав безбожних мужів і поставив їх
панами країни. 26 Вони шукали Юду,
і допитували Юдиних приятелів, і
приводили їх до Вакхида, і мстилися
на них, і глумилися з них. 27 І був великий смуток в Ізраїлі, якого не було
від днів, в яких не бачилося пророка
в Ізраїлі. 28 І зібралися всі Юдині
друзі і сказали Йонатанові: 29 Відколи твій брат Юда помер, і чоловіка
до нього подібного немає, щоб вийти
проти ворогів, і Вакхида, і тих, що
ворогують з нашим народом. 30 Тепер, отже, сьогодні ми тебе вибрали,
щоб ти був замість нього начальником і вождем, щоб ти воював нашою
війною. 31 І в тому часі Йонатан взяв
провідництво замість Юди, свого брата. 32 І довідався Вакхид і шукав його вбити. 33 І взнав Йонатан і Симон,
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його брат, і всі, що були з ним, і втекли до пустині Текує, і стали при воді озера Асфар. 34 І довідався Вакхид
в дні суботи, і прийшов сам і всі його
вояки на другий бік Йордану. 35 І він
послав свого брата, вождя народу, і
просив своїх друзів наватеїв поставити в них їхній численний маєток. 36 І
вийшли сини Амври з Мидава і схопили Івана і все, що він мав, і відійшли, маючи те. 37 Після ж цих слів
сповістили Йонатанові і Симонові,
його братові, що Амвріїні сини роблять велике весілля і провадять з великою пихою невістку з Надавата,
дочку одного з великих ханаанських
начальників. 38 І згадав він Івана, їхнього брата, і вони пішли і сховалися
під тінню гори. 39 І підняли вони
свої очі, і побачили. І ось крик і велике приготовлення. І вийшов жених, і
його друзі, і його брати їм назустріч з
тимпанами, і музиками, і великою
зброєю. 40 І на них повстали з засідки ті, що з Анатота, і їх вбили, і впало багато ранених. І позосталі втекли
на гору, і вони взяли всю їхню здобич. 41 І шлюб повернувся на плач, і
голос музиків – на ридання. 42 І вони
відімстили помсту крові їхнього брата і повернулися до Йорданського берега. 43 І почув Вакхід, і прийшов в
день суботи аж до Йорданських берегів з великою силою. 44 І Йонатан
сказав до своїх: Тепер встаньмо і повоюймо за наші душі, бо сьогодні не
є, як учора і третього дня. 45 Бо ось
війна напроти нас і позаду нас, вода
ж йорданська звідси і звідти, і берег, і
ліс, і немає місця, куди відійти. 46
Отже, тепер закричіть до неба, щоб
ви спаслися з рук наших ворогів. 47 І
настав бій, і Йонатан простягнув
свою руку, щоб вбити Вакхида, і той
відхилився від нього назад. 48 І перескочив Йонатан і ті, що були з ним,
Йордан, і переплили на другий бік, і
не переходили Йордан. 49 І зі сторони Вакхида впало того дня якихось
1000 чоловік. 50 І він повернувся до
Єрусалиму і збудував сильні міста в
Юдеї, і твердиню в Єрихоні, і ту
твердиню, що в Еммаумі, і Ветороні,
і Ветилі, і Танаті, і Фаратоні, і Тефоні, з високими стінами, і брамами,
і засувами. 51 І він поставив в них
охорону, щоб ворогували з Ізраїлем.
52 І він скріпив місто Ветсурам, і Ґазару, і Акру. І він поставив в них сили і склади їжі. 53 І він взяв синів володарів країни як заручників і поставив їх в твердині в Єрусалимі у в’язниці. 54 В 153-му році, другого місяця, Алким і наказав знищити внутрішню стіну двору святині і знищити
діла пророків. І він почав нищити. 55
В тому часі Алким був побитий хво-

и^скаше е^го ё^бити” И$ позна і^ѓ^наџа'нъ и^ симонъ братъ е^го, и^ вс^и и^же с ни'мъ бяхђ. и^
побњгоша въ пђсты'ню [џекђе]23. и^ ста'ша ё^
воды` р#ва а^сфара. и^ позна вакхидъ во дн~и сђботъ. и^ преиде самъ и вс^и вои` е^го ѓ^бонђ
странђ і^ѓ^рдана. и^ посла` брата свое^го во'жда
наро'дђ, и^ моли наватеѓ^въ дрђговъ своиX преDставити иM сосђды иX мно'гїя. і^ и^зыидоша
сн~ове [а^м#ври]24 эT мидава, и^ ја%ша і^ѓ^а'нна и^
вся` е^лико и^мњ, и^ эTи^доша и^мђщи (та)” По
словесехъ же сихъ възвњстиша і^ѓ^наџа'нђ и^ симонђ братђ е^го ја%ко сн~ве [а^м#врїины]25 творяT
бракъ великїи и^ ведђтъ невњстђ эT надаваџа дщерь е^ді'наго эT великихъ началникъ ханаа'нъскь съ честїю ве'лїею” И$ ѓ^брђчися і^ѓ^а'ннђ
братђ и^хъ и^ възыдо'ша, и^ съкрышася поD сњнїю горы`. и^ въздвигнђша ѓ%чи свои` и^ ви'дњша, и^ с^е во'пль и^ ё^готованїе мно'гое, и^ жениX
и^зы'де и^ дрђѕи е^го, и^ братїа е^го противђ иX
съ тљMпа'ны и^ мђсљ=кїами и^ ѓ^рђжїи мно'гими”
И$ восташа к ниM эT лая'тельства [иже эT
(а^^наџа'на)26]27 и^ ё^биша и^хъ. и^ падоша ја%звени
мно'ѕи. и^ прочїи бњгоша въ горы, и^ взяша
вс^я корысти и^хъ. и^ ѓ^братишаs бра'ки въ сњтова'нїе, и^ гласъ мђсљ=кїискїи [-]28 въ пла'чь. и^
эTм#стиша м#щенїе кро'ве брата свое^го, и^ ѓ^братишася на бреh і^ѓ^рда'ньскїи” И$ слы'ша вакхиD и^
прїиде в# дн~ь сђбоTныи даже до страны` і^ѓ^рда'ньскїя съ си'лою ве'лїею” И$ рече (къ свои^мъ
і^ѓ^наџаn)29 въстанњмъ нн~њ и^ ѓ^полча'емся за
дђша на'ша” нњсть б^о днесь ја^ко вчера и^ третїи дн~ь, се б^о бра'нь противђ наs и^ созади наs,
вода же і^ѓ^рдан#ская сюдђ и^ сюдђ и^ брегъ и^
лњсъ, [и^]30 нњсть мњста эTи^ти`” Нн~њ ё^бо
возъпїите на' нб~о, да и^зба'витеся эT рђкъ
врагъ на'шиX. и^ събрася бра'нь и^ простре і^ѓ^наџаn
рђкђ свою ё^бити вакхида, и^ ё^клонися эT него воспяT и^ прескочи і^ѓ^наџанъ і^ и^же с ниM бњхђ
і^ѓ^рдаn, и^ преплывахђ на ѓ^бонђ странђ и^ не
прехождахђ (-)31 і^ѓ^рдана, [и^ падоша]32 эT страны вакхидины дн~и ѓ'ного, ја%ко Wа~, мђжїи. и^
ѓ^братися въ і^ерsлиM, и^ сътвори гра'ды тверды
въ і^ё^деи`. (и^) тверды'ню въ е^ри'хонњ и^ ја%же въ
[е^м#маё^мњ]33 и^ веџоронњ, и^ веџиле, и^ (џанаџе)34, [и^]35 фараџоне, и^ тефоне, стњны высоки
и^ врата и^ заворы. и^ постави стражA в нихъ
е^же враждовати і^и^л~ю и^ ё^твеrди граD веџсђраM и^
газарђ и^ а^крђ” И$ постави в нихъ си'лы и^ преDложенїе бра'шенъ. и^ взя` сн~ы во'ждеи страны`
ѓ^миры, и^ поста'ви и^хъ въ кра'ю въ і^ерsли'мњ
въ стражбђ. (-)36 в лњто, рн~г, мsца втораго.
(и^) заповњ'да а^лкимъ разорити сњнђ двора
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ст~ыхъ внђтръняго, и^ разорити дњла прoркъ.
и^ нача разаряти, въ время ѓ%но пораженъ бысть
а^лкиM, и^ въспяти'шася дњла е^го. и^ заградишася ё^ста е^го и^ раслабњ и^ не можа'ше ктомђ гл~ти слова и^ заповњдати ѓ^ домђ своеM, и^
ё'мре а^лкима въ время ѓ%но съ мђкою ве'лїею”
И$ ви'дњ вакхиD ја%ко ё%мре а^лкимъ и^ ѓбратися
къ цр~ю, и^ ё^молча земля` (-)37 лњта дв^а. и^ совњщаша вс^и безаконицы рекђще. с^е і^ѓ^наџанъ і^
и^же с ни'мъ в покои` ѓ^бита'ютъ ё^пова'юще”
Нн~њ б^о и^зведеM вакхида, и^ пои^ма'етъ иX всXњ въ
е^ді'нђ но'щ#. и^ шеDше совњщаша с ниM. и^ въста` (-)38
съ силою мно'гою. и^ посла` е^пистолїю та'и всњмъ
споборителемъ е^го и^же въ і^ё^деи` да и%мђтъ
і^ѓ^наџана і^ и^же с ни'мъ” И$ не возмо'гоша ја^ко
познася [и^мъ]39 совњтъ иX, и^ ја%ша эT мђж'їи
страны началныхъ ѕло'бы н~, мђжїи, и^ ё^биша
иX” І$ и'де і^ѓ^наџаn и^ си'монъ і^ и^же с (ними)40 въ
веџ#васею в пђсты'ню, и^ созда разореная е^го и^
ё^би е^го” И$ позна` вакхиD и^ собра вс^е мно'жество
свое, і^ и^же эT і^ё^дея возвњсти и^ пришеD ѓ^полчися на веџвасъ и^ вое^ваше е^го дн~и мно'ги. и^
сътвори миханы, и^ ѓ^стави і^ѓ^наџанъ симона
брата свое^го въ градњ, і^ и^зыиде въ странђ. и^
прїиде в# числњ, и^ порази [ѓ^димира]41 и^ братїю е^го, и^ сн~ове (фасеронњ)43 въ жили'щихъ
и^хъ. и^ нача` бити и^ възыиде въ си'лы, (-)43
симонъ (же) і^ и^же с нимъ и^зшеDше эT града и^
пож#гоша миханы” и^ ратовахђ противђ ваkхида,
и^ сътреся эT них#, и^ ѓ^злобляхђ е^го ѕњло. ја%ко
б^њ совњT е^го и^ вохоD е^го т#ще. и^ прогнњвашеся
ја%ростїю мђжемъ безако'ннымъ совњщавши'мъ
е^мђ прїити во странђ и^ ё^би эT ниX мно'гихъ”
и^ совњщася эTи^ти в землю свою. и^ позна
і^ѓ^наџаn и^ посла` к немђ старњишиX съставити
[миръ с ни'мъ]44, и^ возда'ти и^мъ плњненїе. и^
прїя'тъ и^ сътвори по словесехъ е^го. и^ кляся
е^мђ не и^зыскати е^мђ зл^а вс^я дн~и живота
е^го. и^ воздасть е^мђ плњненїе е^же преже плњни
эT земля і^ё'дины” И$ ѓ^бращ#ся эTи^де въ землю
свою, и не приложи ктомђ прїити въ предњлы и^хъ” И$ преста мечъ эT і^и^л~я, и^ ѓбита і^ѓ^наџа'нъ в махъмасе. и^ нача` і^ѓ^наџаn сђдити
люди і^ и^стреби нечестивых# эT і^и^л~я”

Глvа, і~”
въ лњто, р~ћ, в#зы'иде а^лећан#дръ (сн~ъ)
антїѓ'ховъ прего'рдыи, и^ ё^держа птоломаи'дђ и^ прїя'ша е^го, и^ цр~ьствова т^ђ”
И$ слы'ша дими'трїи цр~ь и^ събра во'и
мно'го ѕњ'ло, і^ и^зы'иде проти'вђ е^мђ на' брань” И$
посла дими'трїи къ и^ѓ^наџа'нђ е^писто'лїя сло1465

робою, і перешкоджено його ділам, і
зімкнено його уста. І він ослаб і не
міг більше говорити ні слова ні заповісти про свій дім. 56 І Алким помер в тому часі у великій муці. 57 І
Вакхид побачив, що помер Алким, і
повернувся до царя. І земля спочила
два роки. 58 І всі беззаконні вчинили
раду, кажучи: Ось Йонатан і ті, що з
ним, живуть упевнено в спокою. Отже, тепер приведім Вакхида, і він їх
всіх схопить в одну ніч. 59 І, пішовши, вони вчинили з ним раду. 60
І він піднявся з численною силою і
потайки послав послання всім його
союзникам, що в Юдеї, щоб схопили
Йонатана і тих, що з ним. І не змогли, бо відомою їм стала їхня рада. 61
І вони схопили 50 мужів з мужів країни, проводирів злоби, і їх вбили. 62 І
пішов Йонатан, і Симон, і ті, що з
ними, до Ветвасії в пустиню, і він
відбудував її руїни і її скріпив. 63 І
довідався Вакхид, і зібрав все своє
множество, і сповістив тих, що з Юдеї, 64 і, прийшовши, отаборився
проти Ветвас, і воював проти неї багато днів, і зробив машини. 65 І Йонатан залишив Симона, свого брата,
в місті, і вийшов до околиці, і прийшов з групою, 66 і побив Одимира, і
його братів, і Фасеронових синів в
їхніх оселях. І він почав бити і підносився на силах. 67 Симон же і ті,
що з ним, вийшовши з міста, спалили
машини. 68 І вони воювали проти
Вакхида, і той був ними знищений, і
дуже робили йому зло, бо його рада і
його похід були даремними. 69 І він
гнівом розгнівався на безбожних чоловіків, що порадили йому прийти до
країни, і вбив численних з них. І він
вчинив раду відійти до своєї землі. 70
І довідався Йонатан, і послав до нього старшин, щоб зробити з ним мир і
віддати їм полон. 71 І той прийняв і
зробив за його словами. І поклявся
йому не шукати для нього зла всі дні
його життя, 72 і віддав йому полон,
який передше взяв з юдиної землі. І,
повернувшись, він відійшов до своєї
землі і більше не додав приходити в
їхні границі. 73 І спочив меч від Ізраїля. І мешкав Йонатан в Махмасі. І
Йонатан почав судити народ і вигубив безбожних з Ізраїля.

Глава 10
1 І в 160-му році прийшов Александер, Антіохів син, прегордий, і захопив Птолемаїду. І його прийняли, і
він там зацарював. 2 І почув цар Димитрій, і зібрав дуже багато вояків, і
вийшов проти нього на війну. 3 І Димитрій послав до Йонатана послання
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з мирними словами, величаючи його. 4 Бо він сказав: Будемо першими, щоб зробити з ним мир раніше
ніж він зробить мир з Александром
проти нас. 5 Адже він згадає всі
зла, які ми вчинили проти нього, і
проти його братів, і проти його народу. 6 І він дав їм владу збирати
вояків, і виготовляти зброю, і йому
бути його другом. І сказав йому
віддати закладників, які були в
твердині. 7 І прийшов Йонатан до
Єрусалиму, і прочитав послання до
вуха всього народу і тих, що в твердині. 8 І вони злякалися великим
страхом, коли почули, що цар дав
йому владу збирати вояків. 9 І ті,
що в твердині, передали Йонатанові заручників, і він не віддав їх їхнім рідним. 10 І Йонатан поселився
в Єрусалимі і почав будувати і відновляти місто. 11 І він сказав тим,
що робили роботи, будувати будови і гору Сіон довкруги з чотирикутного каміння на скріплення. І
так зробили. 12 І втекли чужоземці,
що були в твердинях, які збудував
Вакхид. 13 І кожний покинув своє
місце і відійшов до своєї землі. 14
Одначе ж у Ветсурі залишилися деякі з тих, що покинули закон і божі
заповіді, бо була їм криївкою. 15 І
цар Александер почув обітниці, які
Димитрій послав Йонатанові. І йому розповіли про війни і хоробрі
вчинки, які зробив цей і його брати,
і труднощі, які мали. 16 І він сказав: Чи ще знайдемо якогось такого
чоловіка? І тепер зробимо його другом і союзником проти них. 17 І він
написав листи і послав йому за цими словами, кажучи: 18 Цар Александер братові Йонатанові – радіти! 19 Ми почули про тебе, що ти є
муж сильний кріпостю і достойний
бути нашим другом. 20 І тепер ми
сьогодні ставимо тебе архиєреєм
твого народу і дозволяємо називатися царським другом. І він послав
йому багряницю і золотий вінець. І
прохаємо думати про те, що наше, і
зберігати до нас дружбу. 21 І Йонатан зодягнув святу одежу сьомого місяця 160-го року, в день празника шатер. І він зібрав силу і виготовив багато зброї. 22 І Димитрій
почув ці слова, і дуже засмутився, і
сказав: 23 Що це ми зробили? Бо
нас випередив Александер, щоб
встановити дружбу з юдеями на
скріплення. 24 І я їм напишу слова
потіхи, і вивищення, і дарів, щоб
були нам на поміч. 25 І він написав
їм за цими словами: Цар Димитрій
юдейському народові – радіти! 26
Оскільки ви зберегли з нами завіт, і
залишилися в нашій дружбі, і не

весы ми'рными велича'юще е^го. рече б^о, преDвари'мъ
сътвори'ти ми'ръ съ ни'ми, преже неже сътво'ритъ (-)1 съ а^лећан#дромъ проти'вђ насъ” Помянетъ б^о вся ѕла'я ја%же сътвори'хомъ на него,
и^ на бра'тїю е^го, и^ на ја^зы'къ (е^го)” И$ да'сть
и^мъ вла'сть събирати во'и, и^ ёготова'ти ѓ^рђж'їа, и^ быти е^го дрђга е^мђ, і^ ѓ^мїра и^же бя'хђ
въ краю повелњ да'ти е^мђ” И$ прїиде и^ѓ^наџа'нъ
въ і^ерsлимъ и^ почте е^писто'лїя въ ё^слыша'нїе
всњм# лю'демъ, і^ и'же эT кра'я” И$ ё^страши'шася
стра'хомъ ве'лїи^мъ, е^гда слы'шаша ја^ко да'сть
е^мђ цр~ь вла'сть събира'ти вои`” И$ преда'ша и^же
эT кра'ю и^ѓ^наџа'нђ ѓ^ми'ра, и^ (не) эTда иX сроDникомъ и^хъ. и^ ѓ^бита и^ѓ^наџан# въ і^ерsлимњ, и^
нача` съзида'ти и^ ѓ^бнови'ти гра'дъ” И$ рече къ
творя'щиM дњ'ла зда'ти зда'нїя и^ го'рђ сїѓ'нъ
ѓ%крsтъ эT ка'менїи четвероё^го'лныхъ къ ё^тверже'нїю, и^ сътвори'ша си'це” И$ побњго'ша и^ноплеме'нницы и^же бяхђ въ тверды'няхъ, иXже създа
вак#хи'дъ” И$ ѓ^ста'ви ко'ждо мњсто свое, и^ эTи^де
в зе'млю свою” ѓ^ба'че же въ веџсђрњ ѓ^ста'ша
нњцыи. эT ѓ^ста'вльшихъ зако'нъ и^ за'повњди
(бж~їа), б^њ бо [и^мъ]2 ё^бњжище” И$ слы'ша а^лећа'ндръ цр~ь ѓ^бњща'нїя и^же е^ли'ка посла` дими'трїи и^ѓ^наџа'нђ. и^ повњда'ша е^мђ бра'ни и^ мђжества ја%же сътвори сеи, и^ бра'тїа е^го, и^
трђды иXже и^мњхђ” И$ рече, е^да ли ѓ^бря'щемъ
кое^го мђж'а такова, и^ нн~њ сътво'римъ е^го въ
дрђ'га и^ събор#ника (на нихъ)3. и^ написа е^писто'лїя и^ посла е^мђ, по словесXњ сиX рекђщи” Цр~ь а^лећа'ндръ бра'тђ и^^ѓ^наџа'нђ радоватися” Слы'шахомъ ѓ^ тебњ ја%ко мђж'ъ си'ленъ е^си крњпостїю, и^ ё^го'денъ е^си бы'ти намъ дрђ'гъ” И$
нн~њ поставля'емъ т^я дне'сь а^рхїере'я ја^зы'ка
твое^го. и^ дрђ'га цр~ьска нарњца'тися” И$ посла` е^мђ перфи'рђ и^ вњнецъ зла'тъ” И$ мDђръствова'ти
ја%же на'ша, и^ снабдњва'ти дрђж'бђ къ намъ” И$
ѓ^блечеся и^ѓ^наџа'нъ въ ст~ђю ри'зђ сеDмаго мsца
лњта р~ћ, въ дн~ь пра'зDника кђщнаго” И$ събра
си'лы и^ ё^гото'ва ѓ^рђжїя многа” И$ слы'ша дими'трїи словеса сїя, и^ ѓ^скорби'ся (ѕњ'ло) и^ рече”
Чт^о с^е сътвори'хомъ ја%ко преDвари наs а^лећа'ндръ
поста'вити дрђжбђ і^ё^деѓмъ въ ё^тверже'нїе”
Напишђ и^ а'зъ и^мъ словеса моли'твена и^ възвыше'нїя и^ да'ры, въ е^же да бђ'дђтъ намъ въ
по'мощь” И$ написа и^мъ по словесе'хъ сихъ” Цр~ь
дими'трїи ја^зы'кђ і^ё^де'искђ радоватися. понеже
снабдњсте завњтъ к наM, и^ пребыва'сте въ
дрђжбњ на'шеи. и^ не пристђпи'сте къ врагомъ
на'шимъ, слы'шахомъ и^ радовахомся” и^ нн~њ
пребываите е^ще съхрани'ти к намъ вњрђ” и^
въздадемъ вамъ бл~гая и%хже ради творите съ
1466

10,26 1Маккавеїв 10,44

нами. и^ ѓ^ста'вимъ вамъ ѓ^ставле'нїя мно'га,
и^ дадиM вамъ да'ры. и^ нн~њ разрњшаю васъ и^
ѓ^ставляю ваM всњхъ і^ё^де'ѓвъ эT да'неи, и^
цњны со'ли, и^ эT вњнцевъ. и^ в мњсто трети'ны сњменїи, и^ в мњсто пол ча'сти пло'довъ дре'вныхъ, прилњжа'щее м^и взя'ти ѓ^ставля'ю эT дне'сь и^ потоM, е^же (не) в#зима'ти эT
земли` і^ё'дины. и^ эT трехъ предњлъ прилежа'щихъ е'и эT самарїя и^ галиле'я и^ эT дн~ешняго дн~е и^ въ вњкъ вњка” (-)4 І$ерsлимъ бђдеT
ст~ъ и^ свободенъ (съ)5 предњ'лы свои^ми. [и^]6
десяти'ны и^ да'ни ѓ^ставлю, и^ влаs кра'я и^же
въ і^ерsлимњ, и^ да'мъ а^рхїерею да е^же а^ще поста'витъ в неи, и^ мђжа и^хже а^ще (и^зберетъ
самъ)7 храни'ти ю&. и^ вся'кђ дш~ђ и^ё^де'искђю
и^же плњне'на е^сть эT земля` і^ё'дины, въ все
црsтво мое ѓ^ста'влю свобо'днђ тђ'не, и^ всњ да
ѓ^ставля'ются да'нїи и^ ско'тъ свои^хъ” И$ вся
пра'здники и^ сђбо'ты и^ новомњсячїя. и^ дн~и
въчине'нїи, и^ три дн~и прежDе празDника, и^ дн~и
по пра'здницњ бђ'дђтъ вс^и дн~и свобо'дни и^ эTпђщени всњмъ і^ё^деѓм# сђщимъ въ црsтвїи
мое^мъ” И$ (никто и^мњти бђ'детъ вла'сти)8
повелњти и^ ни стђжи'ти нњ'коего и^хъ ѓ^ вся'кои ве'щи” И$ да напи'шђтся эT і^ё^де'и въ вои`
цр~ьски до тридесятъ ты'сящъ мђжїи и^ дадђтся и^мъ ѓ^бро'ки ја%ко подоба'етъ всњмъ
во'емъ црsкиM” И$ да поста'вятся эT нихъ въ
тверды'няхъ црsкихъ велїи^хъ. и^ эT сихъ
поставля'ются на потребы цр~евы сђщїи въ
вњ'рђ. (-)9 и^ нача'лницы бђдђтъ эT ниX и^ да
хо'дятъ въ зако'нњхъ свои^хъ. [ја%же]10 повелњ
цр~ь въ земли і^ё'динњ” И$ трехъ предњлехъ
прило'жшихся і^ё^деи эT страны самарїя. да
приложатся і^ё^деи, да (бђ'дђтъ)11 въ е^ді'но
(ё^мале'нїя ра'ди), е^же не послђшати и^ныя
вла'сти н^о то'кмо а^рхїерея” Птоломаи'дђ и^ предњ'лы е^я` да'хъ да'ръ ст~ымъ и^^же сђть въ
і^ерsлимњ на потре'бная ст~ымъ” И$ а'зъ да'мъ
ко'ижDо лњтъ, е~і. ты'сящь си'кль сребра эT гл~емыхъ цр~ьскихъ эT мњстъ прилежа'щихъ” И$
вся'ко ё^множе'ное е^же не възда'ша эT потребъ
ја%ко въ прьвыхъ лњтехъ. эT нн~њ дадђтъ
въ дњ'ла хра'мђ” И$ въ сїа. Wе~, си'кля сребра и%хже
взимахђ эT потре'бъ [а^ки въ пре'жнихъ лњтехъ]12 ст~го эT сло'ва по лњтђ” и^ сїя ѓ^ставля'ются (-)13 жрьцемъ слђжа'щимъ” и^ е^ли'цы
же прибњга'ютъ къ цр~кви и^же въ і^ерsлимXњ и^
въ всњхъ предњлехъ е^го” длъжни сђщи цр~ьская и^ вся'ка ве'щь да эTрњши'тся” и^ вся` е^ли'ка е^сть и^хъ въ црsтвїи мое^мъ” и^ съзида'ти [-]14 и^же ѓбновля'ти дњ'ла ст~ыхъ” І$ и^зда'1467

приступили до наших ворогів, ми почули і ми зраділи. 27 І тепер залишайтеся ще, щоб до нас зберегти довір’я, і віддамо вам добро за те, що
чините з нами. 28 І вам відпустимо
багато з того, що можна відпустити,
і дамо вам дари. 29 І тепер відпускаю
вас, і відпускаю вам всіх Юдеїв від
податків, і ціни солі, і від вінців, 30 і
від третини з насіння, і від половини
частини плодів дерев, що мені припадає взяти, відпускаю від сьогодні і на
пізніше, щоб не брати з юдиної землі
і з трьох посілостей, що до неї належать, з Самарії і Галилеї. І від сьогоднішнього дня і на всі віки. 31
Єрусалим хай буде святим і вільним
зі своїми околицями. І відпускаю десятини, і данину, 32 і владу над твердинею, що в Єрусалимі, і даю архиєреєві, щоб що будь поставив у ній, і
мужів, яких лиш сам вибере, щоб її
охороняти. 33 І всяку юдейську душу, що є полоненою з юдиної землі в
усьому моєму царстві, відпускаю
вільною даром. І всі хай будуть звільнені від податків і від податків за
свою скотину. 34 І всі празники, і суботи, і новомісяці, і вказані дні, і три
дні перед празником, і дні після празника, хай всі дні будуть вільними і
відпущенням для всіх юдеїв, що є в
моєму царстві. 35 І ніхто не буде
мати влади наказувати і ані докучати
комусь з них в кожному ділі. 36 І хай
юдеї запишуться до царських вояків,
до тридцять тисяч чоловік. І хай буде
їм дана платня, так як годиться всім
царським військам. 37 І хай з них
поставлять у великих царських твердинях. І з цих поставлять на царські
потреби, з тих, які є вірні. І з них хай
будуть начальники. І вони хай ходять
за своїми законами, так як цар наказав в юдиній землі. 38 І три посілості,
що додані Юдеї з країни Самарії, хай
будуть додані Юдеї. Хай будуть під
одним задля поменшення, щоб не
слухалися іншої влади, але лиш архиєрея. 39 Птолемаїду і її околиці я
дав як дар святим, що є в Єрусалимі,
на потреби святим. 40 І я дам кожного року 15-ть тисяч сиклів срібла з
вказаних царських з місць, що прилягають. 41 І все що надмірне, що не
віддали з потрібних, так як в попередніх роках, віднині дадуть на діла
храму. 42 І над цими 5000 сиклів срібла, які брали з потреб, так як в попередніх роках, буде святині за словом кожного року. І це відпускається
священикам, що служать. 43 І ті, що
втікають до церкви, що в Єрусалимі і
в усіх околицях його, те, що належне
цареві, і всяке діло хай буде відпущене, і все, що є їхнє у моєму царстві. 44 І дозволяю будувати, обновля-
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ти діла святих – і видатки дані будуть
з царських діл, 45 і будувати стіни
Єрусалиму і скріплення довкруги –
видатки будуть дані з царського збору, і на будування стін в Юдеї. 46 Як
почув Йонатан і народ ці слова, вони
їм не повірили ані не сприйняли, бо
згадали велике зло, яке він зробив в
Ізраїлі і дуже їх пригнобив. 47 І вони
пристали до Александра, бо цей був
їм начальником мирних слів, і були з
ним в союзі всі дні. 48 І цар Александер зібрав велику силу і отаборився проти Димитрія. 49 І зударилися в бою оба царі, і втік Димитріїв табір, і Александер гнався за ним і
скріпився над ними. 50 І війна дуже
скріпилася, аж доки не зайшло сонце,
і Димитрій впав у тому дні. 51 І послав Александер старшин до Птоломея, єгипетського царя, за цими словами кажучи: 52 Оскільки я повернувся на моє царство, і я сів на престолі моїх батьків, і я втримав владу,
і знищив Димитрія, і запанував над
нашою країною, 53 і зробив проти
нього бій, і він сам, і його табір був
знищений нами, і я сів на престолі
його царства. 54 І тепер зроби між
нами дружбу, і тепер дай мені твою
дочку за жінку, і буду твоїм зятем, і
дам тобі дари. І то за твоєю гідністю.
55 І цар Птоломей відповів, кажучи:
Добрий той день, в якому ти повернувся до землі твоїх батьків і сів на
престолі їхнього царства. 56 І тепер
зроблю тобі те, що ти написав. Але
зустрінься в Птоломаїді, щоб ми побачили друг друга, і будеш мені зятем так як ти сказав. 57 І вийшов з
Єгипту сам Птоломей і Клеопатра,
його дочка, і прийшов до Птоломаїди
162-го року. 58 І його зустрів цар Александер і дав йому свою дочку
Клеопатру. І зробив його шлюб в
Птоломаїді, так як царі, з великою
славою. 59 І цар Александер написав
Йонатанові прийти йому назустріч.
60 І він пішов зі славою до Птоломаїди і зустрів обох царів. І дав їм срібло і золото і їхнім друзям дари, і
знайшов ласку перед ними. 61 І зібралися проти нього згубні мужі з Ізраїля, беззаконні мужі, щоб оскаржити його. І цар їх не послухався. 62 І
цар наказав зняти з Йонатана його
одіж і зодягнути його в багряницю. І
так зробили. 63 І цар посадив його з
собою і сказав своїм начальникам:
Вийдіть з ним посеред міста і проповідуйте, щоб жоден його не оскаржував в ніякій речі і ні один хай йому
не докучає усяким словом. 64 І сталося, що як побачили його славу ті, що
оскаржували, оскільки проповідували, і його, зодягненого в багряницю, і
всі втекли. 65 І цар його прославив, і

нїя да'сться эT ве'щи цр~ьскїя. и^ е^же съзида'ти стњ'ны і^ерsлима. и^ ё^тверже'нїе ѓ%крsтъ.
(-)15 и^зда'нїе да'сться эT събра'нїя цр~ьска, и^
на съзида'нїе стњ'нъ въ і^ё^де'и” ЈА/ко слы'ша
і^ѓ^наџа'нъ и^ лю'ди словесъ сихъ не вњроваша
и^мъ ниже въспрїя'ша. ја%ко помянђша зло'бђ
ве'лїю ю%же сътвори въ і^и^л~и и^ ѓ^скорби и^хъ
ѕњ'ло” И$ бл~говоли'ша съ а^лећа'ндромъ ја^ко се'и быs
и^мъ нача'лникъ словесемъ ми'рным# и^ съпоборя'хђ е^мђ вся дн~и” И$ събра` [цр~ь а^лећа'ндръ]16 си'лђ велїю и^ ѓ^плъчи'ся противђ дими'трїя” И$
сътвори'ша бра'нь дв^а цр~я, и^ побњже ѓ^поlче'нїе
[дими'трїево]17 и^ гна` е^го [а^лећа'ндр#]18 и^ ё^крњпи'ся на ни'хъ, и^ възмо'же бра'нь ѕњло, дондеже
за'иде слн~це. и^ паде дими'трїи въ дн~ь ѓ'нъ” И$
посла` а^лећа'дръ къ птоломњю цр~ю е^гљ=петъскђ
старњ'ишины по словесехъ си'хъ рекђщи” Понеже
ѓ^брати'хся въ црsтво мое и^ сњдоX на прsтлњ
эTц~ъ мои^хъ. и^ ё^дръжа'хъ нача'льство и^ съкрђшихъ дими'трїя. и^ въздержа'хъ странђ
нашђ, и^ съста'вихъ противђ е^го ра'ть и^ съкрђши'ся са(м) и^ ѓ^плъче'нїе е^го эT насъ, и^ сњдо'хъ на прsтлњ црsтва е^го” И$ н~нњ соста'ви
междђ нами дрђжбђ. и^ нн~њ дажDь мнњ дщерь
твою въ женђ` и^ бђдђ зя'ть твои, и^ дамъ
тебњ да'ры и^ сїе достоя'нїе твое” И$ эTвњща`
(цр~ь птоломеи)19 рекђщи, бл~гъ дн~ь въньже ѓ^брати'лся е^си в землю эTц~ъ твои^хъ и^ сњлъ е^си
на прsтлњ црsтва и^хъ” И$ нн~њ сътворю т^и
ја%же писа'лъ е^си. н^о сря'щися въ птоломаи'дњ.
ја%ко да ви'диM дрђгъ дрђга. и^ бђдеши м^и
зя'ть ја%коже ре'клъ е^си” І$ и^зы'иде птоломњи эT
е^гљ'пта са'м# и^ клеѓ^па'тра дщи` е^го, и^ прїиде
въ птоломаи'дђ, лњта рћ~в, и^ срњте е^го а^лећа'ндръ цр~ь, и^ даде е^мђ клеѓ^па'трђ дще'рь
свою, и^ сътвори` браk (е^го)20 въ птоломаи'дњ,
ја%ко цр~и въ сла'вњ вели'цњ” И$ написа` а^лећа'ндръ
цр~ь і^ѓ^наџа'нђ прїити` въ срњте'нїе е^мђ” І$ и^де
съ сла'вою въ птоломаи'дђ, и^ срњте` ѓ%ба цр~я,
и^ даде иM сребро` и^ зла'то и^ дрђгомъ и^хъ (да'ры)21, и^ ѓ^брњте` блгDть пред ни'ми. и^ собра'шася нань мђжи гђби'тели эT і^и^л~я, мђжи безако'ннїи ѓ^клевета'юще е^го и^ не вня'тъ и^мъ
цр~ь” И$ повелњ` цр~ь [съвлещи]22 і^ѓ^наџана съ ризъ
е^го, и^ [ѓ^блещи]23 е^го въ прьфи'рђ, и^ сътвори'шA
та'ко” И$ посади` е^го цр~ь съ собо'ю. и^ рече нача'лникомъ свои^мъ, и^зы'идњте с ни'мъ на средњ
града и^ проповњдњте ни е^дїномђ клевета'ти
на'нь, ни ѓ^ е^дїнои вещи. и^ ни е^дїнъ е^мђ да
стђжитъ ѓ^ вся'комъ гл~њ” И$ быs ја%ко ви'дњша клеве'тницы сла'вђ е^го ја%ко проповњда'ша, и^
ѓ^блече'нA е^го перфи'рою и^ бњжа'ша вси`” И$ просла'ви
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е^го цр~ь, и^ написа` е^го въ прьвыX дрђзњхъ и^ поста'ви е^го вое^во'дђ и^ ча'сти началника” И$ възврати'ся і^ѓ^наџа'нъ въ і^ерsлимъ съ миромъ и^
весе'лїемъ” И$ в лњто рћ~е, прїиде дими'трїи
сн~ъ димитрїевъ эT крљ'тA в зе'млю эTц~ъ свои^хъ” И$ слы'ша а^лећа'ндръ цр~ь и^ ѓ^скорби'ся ѕњло,
и^ ѓ^брати'ся въ а^нтїѓхїю” И$ поста'ви дими'трїи а^пол#лонїя сђщаго въ ё^до'лњ сљ=рїистњи, и^ събра` си'лђ ве'лїю и^ по'иде въ и^а^мнїю”
И$ посла` къ і^ѓ^наџа'нђ а^рхїере'ю гл~ющи. ты` е^ді'нъ възноси'шися на' ны, а^з# же бы'хъ в посмXњ и^ въ поноше'нїе тебе раd, и^ чт^о ради властельствђ'еши наD на'ми въ гора'хъ” Нн~њ ё^бо
а^ще надњешися в силахъ твои^хъ и^зыиди` к
на'м# на' поле. і^ и^скђсимся (т^ђ междђ собо'ю)24,
ја%ко со мно'ю е^сть си'ла гра'днаа въпроси и^ наё^чи'ся кт^о е^смь, и^ про'чїи помага'ющїи намъ,
и^ гл~ютъ нњсть (-)25 стоя'нїе ноги` преD лицемъ на'шимъ, ја%ко два'щи в бњгъ премени'шася эTц~ы твои` в зе'млю и^хъ” И$ нн~њ не мо'жеши потръпњти ко'нникA и^ си'лы таковыя
въ по'ли. и^дњже нњсть ка'мени ни стњны`, ни
мњста бњжа'нїю” ЈА/коже слы'ша і^ѓ^наџаn словеса`
а^пол#лонїя подви'жеся мы'слїю, і^ и^з#бра` Wі~ мђжїи, і^ и^зыиде эT і^ерsлима, и^ сни'деся с нимъ
симоn бра'тъ е^го въ по'мощъ е^мђ. и^ поста'виша ѓ^пол#че'нїя въ и^ѓ^п#пїи и^ заста'ша е^мђ
эT гра'да. ја%ко стража а^пол#лонїя въ и^ѓп#пїи
бы'сть и^ ратова` е^го” И$ ё^боя'вшеся эTвръзоша
и^же эT гра'да и^ въздержа` і^ѓ^наџа'нъ и^ѓ^п#пїю” И$
слы'ша а^пол#лонїи и^ събра` Wг~ ко'нникъ и^ си'лђ
ве'лїю, і^ и^де въ азо'тъ ја%ко пђтьствова'ше
(-)26 въкђпњ проиде въ по'ле зане и^мњя'ше
мно'жество ко'нникъ и^ надњ'ашеся на ниX” И$
гна` [і^ѓ^наџа'нъ]27 въ слDњ е^го во а^зоT, и съста'виша бра'ни [въ слњдъ е^го]28 въ ра'ть” И$ ѓ^ста'ви
а^пол#лонъ, Wа~. ко'нникъ (съза'ди и^хъ въ та'инњ)29” И$ позна` і^ѓ^наџа'нъ ја%ко е^сть лая'тели
съза'ди е^го. и^ ѓ^быидо'ша е^го ѓ^поlченїе и^ стреля'хђ на люди эT ё'тра даже до' вечера” Лю'ди
же ста'ша ја%ко заповњда і^ѓ^наџа'нъ, и^ ё^трђди'шася ко'нницы и^хъ. и^ эTлђчи'ся си'монъ съ
воеM свои^мъ. и^ сони'деся на ѓ^пол#ченїю. ко'нницы
б^о ё^трђжени бя'хђ. и^ съкрђши'шася эT него
и^ побњго'ша и^ конницы расточи'шася по' полю.
и^ бњго'ша въ а^зо'тъ, и^ внидо'ша въ виџъдагонъ и%дола и^хъ и^же ё^целњти” И$ пож#же` і^ѓ^наџанъ а^зоT и^ гра'ды и^же бњхђ ѓ%крsтъ е^го. и^
взя` коры'сти и^хъ и^ ка'пище даго'ново, и^ въбњгшихъ въ не` пож#же` ѓ^гнемъ” И$ бы'сть
падшихъ мече'мъ съ сож#же'ными ја%ко Wи~ мђжїи” И$ эTи'де эTђдђ і^ѓ^наџа'нъ и^ прїиде въ а^с1469

записав його між перших друзів, і
поставив його воєводою і начальником частці. 66 І Йонатан повернувся
до Єрусалиму з миром і веселістю. 67
І в 165-му році прийшов Димитрій,
Димитріїв син, з Криту до землі своїх
батьків. 68 І цар Александер почув, і
дуже засмутився, і повернувся до
Антіохії. 69 І Димитрій поставив Аполлонія, що був у Сирійській Долині, і зібрав велику силу, і пішов в Ямнію. І він послав до Йонатана архиєрея, кажучи: 70 Ти одинокий підносишся над нами, я ж став посміховиськом і погордою через тебе. І чому ти володієш над нами в горах? 71
Отже, тепер, якщо ти поклав надію
на твої сили, вийди до нас на поле, і
там випробуємося між собою, бо зі
мною є сила міст. 72 Запитайся і довідайся хто я і інші, що нам помагають, і вони кажуть: Немає як встояти
нозі перед нашим лицем, бо двічі до
втечі подалися твої батьки в їхній
землі. 73 І тепер не можеш стерпіти
вершника і такої сили в полі, де немає каменя ані стіни, ані місця для
втечі. 74 Як же почув Йонатан слова
Аполлонія, зрушився умом, і вибрав
10000 мужів, і вийшов з Єрусалиму. І
прийшов до нього Симон, його брат,
йому на допомогу. 75 І вони поставили полки при Йоппії, і його замкнули
ті, що з міста, бо залога Аполлонія
була в Йоппії, і він воював проти неї.
76 І, злякавшись, відкрили ті, що з
міста, і Йонатан заволодів Йоппією.
77 І почув Аполлоній, і зібрав 3000
вершників і велику силу, і пішов до
Азоту як подорожуючий. Разом перейшов на рівнину, тому що мав множество вершників і на них надіявся.
78 І Йонатан гнався вслід за ним до
Азоту, і зробили бій вслід за ним на
війні. 79 І Аполлон залишив 1000
вершників позаду них, в укритті. 80 І
пізнав Йонатан, що є засідка позаду
нього. І його табір оточили і стріляли
проти народу з ранку аж до вечора.
81 Народ же стояв, так як заповів Йонатан, і їхні вершники змучилися. 82
І відлучився Симон зі своїми вояками, і зударився з полком, бо кіннота
була змучена. І вони були ним розбиті і втекли. 83 І вершники розсипалася по полю. І ті втекли до Азоту і
ввійшли до Витдаґона, їхнього ідола,
щоб уціліти. 84 І Йонатан спалив Азот і міста, що були довкруги нього, і
взяв їхню здобич, і Даґонову святиню і тих, що до неї втекли, спалив
вогнем. 85 І було тих, що впало від
меча зі спаленими, якихось 8000 мужів. 86 І Йонатан відійшов звідти і
прийшов до Аскалону. І ті, що в місті, вийшли йому назустріч з великою
славою. 87 І Йонатан повернувся до
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Єрусалиму з тими, що з ним, маючи велику здобич. 88 І сталося,
що як цар Александер почув ці слова, він і додав прославляти Йонатана. 89 І він послав йому позолочену зброю, як звичай є давати
царським кревним, і дав йому в
насліддя Аккарон і всі його околиці.

калоn, і^ и^зыидо'ша эT гра'да въ стрњте'нїе е^мђ
въ сла'вњ вели'цњ” И$ ѓ^брати'ся і^ѓ^наџа'нъ въ і^ерsли'мъ съ сђщими с ни'мъ и^мђщи коры'сти
мно'ги” И$ бысть ја%ко ё^слы'ша а^лећа'ндръ цр~ь словеса` сїя и^ приложи` [-]30 просла'вити і^ѓ^наџа'на. и^
посла` е^мђ ѓ^рђжїе позла'щено, ја%ко ѓ^бы'чаи е^сть
дая'ти сроDникомъ цр~евымъ. и^ даде` е^мђ а^к#кароn
и^ вся предњлы е^го въ ѓ^дръжа'нїе”

Глава 11

Глvа, а~і”

1 І єгипетський цар зібрав численну силу, як пісок, що є при березі моря, і багато кораблів. І він
старався підступно захопити Александрове царство і додати до свого
царства. 2 І він вийшов до Сирії з
мирними словами. І відкривалися
йому ті, що по містах, і зустрічали
його, бо був наказ царя Александра
вийти йому назустріч, тому що був
його тестем. 3 Як же входив до міст
Птолемаїди, дав накази силам і
сторожі в кожному місті. 4 Як же
він наблизилися до Азота, йому показали спалений Даґоновий храм, і
Азот, і його знищені околичні міста, і покинуті тіла, і побитих, яких
той побив на війні, бо і їх скидали
на купи при його дорозі. 5 І вони
розповідали цареві, що зробив Йонатан, щоб зробити його зненавидженим. І цар змовчав. 6 І Йонатан
зустрів царя в Йоппії зі славою, і
поцілували друг друга, і там переночували. 7 І Йонатан пішов з царем аж до ріки, що звалася Елевтера, і повернувся до Єрусалиму. 8 А
цар Птоломей запанував прибережними містами, аж до приморської
Селевкії, і роздумував погані думки про Александра. 9 І він послав
старшин до Димитрія, кажучи: Ходи, складемо між нами завіт. І дам
тобі мою дочку, яку має Александер, і будеш царювати у царстві
твого батька. 10 Бо я розкаявся, що
дав йому мою дочку, адже він намагався мене вбити. 11 І він його
зненавидів через те, що він забажав
його царство. 12 І він забрав свою
дочку і дав її Димитрієві. І відчужився від Александра, і їхня ворожнеча стала явною. 13 І Птолемей ввійшов до Антіохії і поклав на
свою голову два вінці – азійський і
єгипетський. 14 А цар Александер
був в Киликії в тих часах, бо бунтувалися ті, що в тих місцях. 15 І почув Александер, і прийшов проти
нього війною. І Птоломей вивів йому назустріч військо сильною рукою і його прогнав. 16 І Александер втік до Аравії, щоб там себе
схоронити, а цар Птолемей просла-

цр~ь е^гљ=пет#скїи събра си'лђ мно'гђ а^ки
пњсокъ и^же еs въскра'и моря, и^ корабли
мно'ги” І$ и^скаше воздръжа'ти црsтво а^лећа'ндрово ле'стїю, и^ приложити (-)1 црsтвђ
свое^мђ. І$ и^зыиде въ сљ=рїю словесы мирными и^
ѓ^творяхђся е^мђ и^же эT граD, и^ срњтяхђ е^го
ја%ко заповњда'нїе б^њ а^лећа'ндра цр~я и^зыити е^мђ
въ срњтенїе зане быs тесть е^го” ЈА/коже въхожда'ше во' граD птоломаи'ды, повелњ си'ламъ [и^]2
стра'жы во кое^мъждо градњ. ја%коже приближи'ся
а^зо'тђ показаша е^мђ, ка'пище даго'ново соQжено, и^
а^зо'тъ и^ ѓ%крsтныя гра'ды е^го разорены, и^ телеса
повръжена. и^ побїеныX иXже поби` въ бра'ни [и^]3
смета'ше б^о я& в# кђпы (-)4 при пђти` е^го. и^
повњда'ша цр~ю ја%же сътвори і^ѓ^наџаn, въ е^же
възненави'дњти е^го, и^ ё^молча цр~ь” И$ срTњ
і^ѓ^наџа'нъ цр~я въ и^ѓ^ппе съ славою. и^ цњлова'ше
дрhђ дрђга, и^ ё^споша т^ђ” І$ и'де і^ѓ^наџа'нъ съ
цр~емъ да'же до рњки и^же зва'шеся е^левтера, и^
ѓ^братися въ і^ерsли'мъ” Цр~ь же п#толомњи госпоDствова гра'ды помо'рьскїя, да'же до селевкїя
приморьскїя, и^ размышля'ше на а^лећа'ндра совњты лђка'вы” И$ посла` старњишинъ къ дими'трїю (-)5 гл~ющи, прїиди сложиM ме'ждђ на'ми завњт#. и^ да'мъ тебњ дще'рь мою` ю%же и'мать
а^лећа'ндръ. и^ цр~ьствова'ти и%маши въ црsтвїи
эTц~а твое^го. раская'хъ бо ся да'вши е^мђ дще'рь
мою`, в#зыска бо м^я ё^бити. и^ возненавидњ е^го
ради похотњ'нїя црsтва е^го” И$ (эTја%тъ)6 дще'рь
свою (и^) да'сть ея` димитрїю. и^ ѓ^чюжди'ся эT
а^лећа'ндра, и^ ја^ви'ся вражда и^хъ. И$ вниде птоломњи въ а^нтїѓхїю (-)7, и^ возложи двњ дїадимњ на главђ свою`, [а^сїискђю і^ е^гљ=петъскђю]8” А$лећа'нъдръ же цр~ь бысть въ киликїи по временехъ ѓ^нњх#, ја%ко эTмњта'хђся и^же эT мњстъ
ѓ^ныхъ” И$ слы'ша а^лећаnдръ и^ прїиде на'нь бра'нїю. і^ и^зведе птоломњи въ срњтенїе е^мђ рђкою
крњпкою и^ погони е^го. и^ побњжа а^лећаnдръ въ
а^равїю защитити и^ себе т^ђ. цр~ь же п#толомњи
възнесеся. и^ ё^секнђ зав#дїиль а^равитинъ главђ
а^лећаnдровђ, и^ посла` п#толомїю, и^ цр~ь птоломеи
ё%мре въ третїи дн~ь. и^ сђщїи въ тверды'няX
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погыбоша, эT и^же бњхђ въ твердыняхъ (-)9
[-]10. и^ въцр~ися димитрїи лњта, (ро~з)11” Въ
дн~и ѓ%ны собра` і^ѓ^наџа'нъ и^же эT і^ё^де'и, да воююT кра'и и^же въ і^ерsли'мњ. и^ сътвори (-)12 миха'ны мно'ги, і^ и^до'ша нњцыи ненавидящи ја^зы'ка иX, мђжи безако'нницы къ цр~ю (дими'трїю)” И$ възвњстиша е^мђ ја^ко і^ѓ^наџаn ѓ^бъстоја%ше кра'и, и^ слы'шавъ раZгнњ'вася” ЈА/коже
слы'ша скоро (-)13 прїиде въ п#толомаи^дђ, и^
написа` къ і^ѓ^наџа'нђ да не ѓ^бъстои'тъ, н^о
срњсти е^го е^мђ на бесњдованїе въ п#толомаи^дђ тща'н#но” ЈА/коже слы'ша і^ѓ^наџа'нъ повелњ
ѓ^бъстоя'ти, і^ и^збра` эT старецъ і^и^л~евъ і^ и^е^ре'и, и да'сться въ бњдђ и^ взя` зла'то и^ сребро`
(-)14 і^ и'ны да'ры мно'ги” І$ и^де къ цр~ю въ п#толомаи^дђ, и^ ѓ^брњте блгDть преD нимъ. и^ ѓ^клеветахђ е^го нњцыи безакон#нїи эT ја^зы'ка (е^го)”
И$ сътвори е^мђ цр~ь, ја%ко сътвори'ша е^мђ и^же
преже е^го бы'ша и^ възвыси е^го преD [всњми дрђги свои'ми]15, и^ поста'ви е^го нача'лника сщ~е'н#ствђ, и^ е^ли'коже и%на и^мњ преже че'стна, и^ сътвори е^го въ пр'ьвыX дрђзXњ быти” И$ моли` і^ѓ^наџа'нъ цр~я сътворити і^ё^де'ю безъда'н#нђ и^
тритопар#хїи и^ самарїю. и^ ѓ^беща емђ, т~,
тала'нтъ, и^ годњ бысть цр~ю и^ написа` і^ѓ^наџа'нђ е^пистолїа ѓ^ всњхъ сиX и^мњ'юще ѓ%бразъ си'цевъ” Цр~ь димитрїи [бра'тђ і^ѓ^наџа'нђ]16
радова'тися, и^ ја%зы'кђ і^ё^де'искђ. въсписа'нїе же
е^пистолїи ю%же писа'хомъ ластенђ сроDникђ на'шемђ ѓ^ васъ, писа'хом# и^ к ва'мъ да вњсте”
Цр~ь димитрїи ластенђ эTц~ђ радова'тися, (и^)
ја%зы'кђ і^ё^де'искђ дрђгомъ на'шимъ, и^ съхраня'щимъ ја%же к намъ пра'веDная сђди'хомъ
бл~го сътвори'ти (иX), ради (-)17 бл~горазђмїя ја%же къ на'мъ. поставихомъ б^о и^мъ предњлы
і^ё^де'искїя и^ тремъ гра'домъ, (ли'дњ, и^ рамаџемђ, и^ а^џеремђ)18, и^же приложишася і^ё^деи` эT
самарїя. и^ вс^я послђшествђ'ющая и^мъ,
всњмъ жрђщим# въ і^ерsлимњ. въ мњсто цр~ьскихъ иXже прїемля'ше цр~ь эT ниX пр'ьвње в коежDо
лњто эT житъ земля`, и^ эT ѓ'вощь дре'вныхъ,
і^ и'на ја^же прилњжа'ше намъ [-]19 десятины и^
да'ни (-)20, и^ соли точила, и^ прилњжа'щиX (-)21
на вњнцевъ, вс^я ѓ^ста'вля'емъ и^мъ. и^ ничто'же иM ё^имеTся сихъ эT нн~њ (-)22 на вњчное вре'мя” Нн~њ ё^бо прилежи'те (сихъ сътворити)23
въписа'нїе. и^ да дасться і^ѓ^наџа'нђ, и^ да положится въ горњ ст~њи (и) въ мњстњ честнњ” И ви'дњ димитрїи цр~ь ја%ко ё^тњшися
земля` преD нимъ, и^ ничто` емђ проти'виTся и^
эTпђсти вс^я во'я своя` когожDо в мњсто свое.
ѓ^баче же тђждиX си'лъ иXже призва` эT ѓ'стро1471

вився. 17 І Завдіїл, аравит, відрубав
Александрові голову і послав Птоломеєві. 18 І цар Птоломей помер на
третій день. І ті, що були в твердинях, згинули від тих, що були в твердинях. 19 І 177-го року зацарював
Димитрій. 20 В тих днях Йонатан
зібрав тих, що з юдей, щоб воювали
проти твердині, що в Єрусалимі, і
зробив численні машини. 21 І пішли
деякі, що ненавиділи їхній народ,
беззаконні мужі, до царя Димитрія, і
сповістили йому, що Йонатан обложив твердиню. 22 І він, почувши,
розлютився. Як же він почув, зразу
пішов до Птолемаїди і написав до
Йонатана, щоб той не чинив облоги,
але щоб з поспіхом зустрівся з ним
на обговорення в Птолемаїді. 23 Як
же Йонатан почув, наказав облягати.
І вибрав ізраїльських старців і священиків, і дав себе в біду. 24 І він взяв
золото і срібло, і інші численні дари і
пішов до царя до Птолемаїди. І знайшов ласку перед ним. 25 І наговорювали на нього деякі беззаконні, що з
його народу. 26 І цар зробив йому
так, як зробили йому ті, що були перед ним. І підніс його перед всіма
своїми друзями, 27 і поставив його
начальником священства, і віддав
всю іншу пошану, яку мав передше. І
зробив його одним з перших друзів.
28 І Йонатан попросив царя зробити
звільненою з податку Юдею і три
посілості, і Самарію, і обіцяв йому
300 талантів. 29 І миле було цареві, і
він написав Йонатанові послання про
все це, що мало такий вид: 30 Цар
Димитрій братові Йонатанові і юдейському народові – радіти! 31 Відпис
листа, який ми про вас написали Ластенові, нашому кревному, написали
ми і до вас, щоб ви знали. 32 Цар Димитрій батькові Ластенові – радіти!
33 І юдейському народові, нашим
друзям, і тим, що бережуть те, що
відносно нас справедливе, ми судили
добро їм зробити задля зичливості,
що до нас. 34 Адже ми за ними затвердили юдейські околиці і три міста: Лиду, і Раматему, і Атерему, які
додані Юдеї від Самарії, і всі їм підвладні, всім, що приносять жертву в
Єрусалимі. Замість царського, що
цар раніше брав від них кожного року з жита землі і з овочів дерев, 35 і
інше, що нам належиться з десятин, і
податків, і солі, і точила, і що належаться за вінці – все ми їм відпускаємо. 36 І їм нічого з цих не відніметься відтепер, на вічний час. 37
Отже, тепер постарайтеся виконати
цей відпис. І хай буде дано Йонатанові. І хай буде поставлений в святій
горі і на шляхетному місці. 38 І цар
Димитрій побачив, що земля втихо-
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мирилася перед ним і що ніщо йому
не противиться, і він відпустив всіх
своїх вояків, кожного до свого місця,
за винятком чужих сил, яких прикликав з островів народів. І проти нього
ворогували всі сили, що від його батьків. 39 Трифон же був першим при
Александрі і побачив, що всі сили
бурмочуть проти Димитрія, і пішов
до Симакуя аравитського, який вигодував Антіоха, дитину Александра.
40 І він настоював на нього, щоб дав
йому його, щоб той царював замість
його батька. І він сповістив йому те,
що зробив Димитрій, і ворожнечу, якою ворогують його сили. І залишився там багато днів. 41 І Йонатан послав до царя Димитрія, щоб він викинув тих, що в твердині в Єрусалимі і
що в твердинях, бо вони воювали проти Ізраїля. 42 І Димитрій послав до
Йонатана, кажучи: Не лише зроблю
це тобі і твоєму народові, але і славою прославлю тебе і твій народ, коли настане догідний час. 43 Тепер,
отже, правильно вчиниш, коли мені
послеш мужів, що воюватимуть зі
мною, бо всі мої вояки відступили.
44 І Йонатан послав йому 3000 мужів
сильних кріпостю до Антіохії. І вони
прийшли до царя, і цар зрадів їхнім
приходом. 45 І зібралися ті, що в
місті, на середину міста – 120 тисяч
чоловік, і змовилися вбити царя. 46 І
цар втік до двору, і ті, що були в
місті, захопили міські дороги і почали битися. 47 І цар покликав юдеїв на
поміч. І всі зібралися до нього разом,
і всі розсипалися по місті. І вбили в
тому дні 100000 чоловік. 48 І вони
спалили місто і взяли велику здобич
в тому дні. І спасли царя. 49 І побачили ті, що були в місті, що юдеї заволоділи містом, і зробили нараду. І
послабли своїми умами, і закричали
до царя з благанням, кажучи: 50 Дай
нам правиці! І хай юдеї перестануть
воювати проти нас і проти міста! 51 І
вони кинули свою зброю і зробили
мир. І юдеї прославилися перед царем і перед всіма, що його в царстві, і
повернулися до Єрусалиму, маючи
велику здобич. 52 І цар Димитрій сів
на престолі свого царства, і земля заспокоїлася перед ним. 53 І він збрехав в усьому, що сказав, і відчужився
від Йонатана, і не віддав йому за добродійства, які той йому дав. І дуже
його образив. 54 Після цього ж повернувся Трифон і з ним Антіох, мала дитина. І він зробив його царем і
поставив йому діадему. 55 І до нього
зібралися всі вояки, яких розсіяв Димитрій, і воювали проти нього. І той
втік і відвернувся. 56 І Трифон взяв
звірів і заволодів Антіохією. 57 І Антіох-молодший написав Йонатанові,

вовъ ја^зыk, и^ вражDовахђ е^мђ вс^и си'лы ја%же эT
ѓц~ъ [его]24” Трифо'нъ же б^њ эT а^лећа'ндра перваго. и ви'дњ ја%ко вся си'лы ро'пщђтъ на дими'трїя, і^ и^де къ (симакђю)25 а^рави'тинђ и^же
въскорми а^нтїѓ'ха дњтище а^лећа'ндрово, и^
прилежа'ше е^мђ ја%ко да да'сть е^мђ е&, да
въцр~итъ в мњсто эTц~а е^го. и^ възвњсти е^мђ
е^ли'ка сътвори дими'трїи, и^ вра'ждђ е^ю'же
враждђю'тъ си'лы е^го, и^ пребы'сть т^ђ дн~и
мно'ги. и^ посла и^ѓнаџа'нъ къ дими'трїю цр~ю
да и^ждене'тъ и^же эT краю въ і^ерsлимњ, і^ и^же
въ тверды'няхъ, бњхђ б^о вою'ющи і^и^л~я. и^
посла дими'трїи къ і^ѓ^наџа'нђ рекђщи. не то'кмо сїя сътворю т^и и^ ја^зы'кђ твое^мђ, н^о (и^)
сла'вою прославлю т^я и^ ја^зы'къ твои а^ще бл~говреме'нїе полђчю” Нн~њ б^о пра'во сътво'риши а^ще
после'ши м^и мђжїи споборя'ющиX ја%ко эTстђпи'ша всњ во'и мои” и^ посла (е^мђ) и^ѓ^наџа'нъ, Wг~,
мђжїи сиlныX крњ'постїю (-)26, въ аnтїѓхїю, и^
прїидо'ша къ цр~ю” и^ възвесели'ся цр~ь ѓ^ прише'ствїи и^хъ” и^ събра'шася и^же эT гра'да въ
среD гра'да. р~к ты'сящъ мђжїи, и^ совњща'хђ
ё^би'ти цр~я, и^ бњжа цр~ь въ дво'ръ. и^ ѓ^бъя'ша и^же бњхђ эT гра'да пђти граDскїя, и^ нача'ша би'тися” И$ призва цр~ь і^ё^деѓ'в# на по'мощь и^ събра'шася (вси вкђпњ к немђ)27, и^
расточи'шася вси въ градњ и^ ё^би'ша (-)28 в
то'и дн~ь, Wр~, (мђжїи). и^ съж#го'ша гра'дъ и^
взя'ша коры'сти мно'ги въ ѓn дн~ь, і^ и^зба'виша
цр~я” И$ ви'дњша и^же бяхђ эT гра'да, ја%ко въздержа'ша і^ё^деи гра'дъ (и^)29 совњT і^ и^знемого'ша
мыслїю и^хъ, и^ възъпи'ша къ цр~ю съ моленїемъ рекђщи. даждь намъ десни'цђ и^ да
преста'нђтъ і^ё^де'и ратова'ти насъ и^ гра'дъ,
и^ эTвръго'ша ѓ^рђж'їя (своя) и^ сътвори'ша
ми'ръ. и^ просла'вишася і^ё^деи преD цр~емъ и^ преD
всњми и^же въ црsтвїи е^го” И$ възврати'шася
въ і^ерsлиM и^мњ'ющи коры'сти мно'ги” и^ сњ'де дими'трїи цр~ь на прsтлњ црsтва свое^го, и^ ё^покои'ся земля` преD ни'м#. и^ солга вся е^ли'ка рече, и^
ѓ^тђжди'ся і^ѓ^наџанђ и^ не възда е^мђ по бл~готворе'нїяхъ и^хже въздасть е^мђ, и^ ѓ^скорби е^го
ѕњло” По сихъ же ѓ^брати'ся трифо'нъ и^ а^нтїѓ'хъ с ни'мъ ѓ^тро'чищъ ю%ныи, и^ въцр~и е^го и^
възложи дїади'мђ. и^ събрашася к немђ вс^и
во'и и%хже расточи дими'трїи” и^ ратова проти'вђ е^го и^ побњже і^ и^змњни'ся” и^ взя` трифо'нъ
ѕвњ'ри, и^ въздръжа а^нтїѓ^хїю” и^ писа а^нтїѓX
ю%ныи и^ѓ^наџа'нђ рекђщи” Поста'влю тебе сщ~еньствђ, и^ поста'влю тебе над четы'рми предњ'лы и^ бђ'деши въ дрђзњхъ цр~ьскихъ” и^ посла е^мђ съсђ'ды зла'тыя (въ)30 слђже'нїе. и^ даs е^мђ
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вла'сть пити въ зла'тњ, и^ бы'ти в# перфи'рњ,
і^ и^мњти ѓ^рђ'жїя съ зла'томъ” и^ си'мона
бра'та е^го поста'ви вое^во'дою эT страны тљ'ра,
да'же до предњ'лъ е^гљ=пта” І$ и^зы'иде и^ѓ^наџа'нъ и^ прохожда'ше ѓ^бо'нђ стра'нђ рњки и^ въ
гра'дњхъ” и^ събра'шася к немђ вся си'лы
а^сљ=рьскїя въ по'мощь” и^ прїиде въ а^скало'нъ,
и^ срњто'ша е^го (че'стно эT гра'да)31” І$ и'де эTтђ'дђ въ га'зђ, и^ заключи'шася и^же въ га'зњ, и^ ѓ^бъстоя ю&. и^ пожже ѓ%крsтная гра'да
(-)32 ѓ^гнемъ и^ плњни я&” И$ моли'ша (и^ѓ^наџа'на и^же эT га'зы)33 и^ дасть и^мъ десни'цђ. и^
прїја%тъ сн~ы нача'лникъ и^хъ в зало'зњ, и^ посла` и^хъ і^ерsлиM и^ проиде странђ даже до дамаска” И$ слы'ша і^ѓ^наџа'нъ ја%ко сђть начаlницы дими'трїевы в# кадисе ја^же въ галиле'и съ
силою мно'гою” Хотя'щи и^зринђти е^го эT
[страны`]34, и^ срњте иX. бра'та же своего си'мона ѓ^ста'ви въ странњ, и^ прїиде си'монъ
къ веџ#сђрђ, и^ побороша его дн~и мно'ги, и^ заключи` [его]35 і^ и^спроси'ша ё^ него десни'цђ прїяти, и^ даде` и^мъ. і^ и^з#гна` и^хъ эTтђдђ и^
взя` градъ, и^ постави в немъ стражи” (-)36
І$ѓнаџа'н# и^ во'и его прїидо'ша къ водњ` (е^ниса'ръ)37 и^ ё^ранше ё'тро въ по'ли [насоръ]38.
и^ се ѓ^полче'нїе и^ноплеменниk (и^) срњте` иX въ
по'ли, и^ поста'виша (нань лаятельство)39 въ
гора'хъ, сїи же срњтоша эT сђпроти'вђ. лая'теле же въста'шA эT мњстъ своиX и^ соста'виша ра'ть” и^ побњго'ша и^же съ і^ѓ^наџа'номъ
вси` [и^]40 ни е^ді'нъ ѓ^ста'ся эT нихъ, токмо
маTтаџїя сн~ъ [а^весолома]41, і^ и^ё'да сн~ъ халфы нача'лника во'емъ” И$ растерза і^ѓ^наџаn ри'зы
своя, и^ наложи` землю на главђ` свою, и^ помоли'ся. и^ ѓ^брати'ся к нимъ въ бра'нь и^ възъврати` иX на бњгъ (-)42, и^ ви'дњша бњжа'ща (і^) и^же эT него, и^ ѓ^брати'шася к немђ и^ гна'ша с нимъ даже до кади'са [-]43
ѓ^полче'нїя иX, и^ прїидо'ша тђ`. и^ падо'ша эT
и^ноплеме'нникъ в дн~ь то'и Wг~, мђжїи” и^ ѓ^брати'ся і^ѓ^наџа'н# въ і^ерsли'мъ”

Глvа, в~і”
ви'дњ і^ѓ^наџа'нъ ја%ко время е^мђ съпоспњшествђ'етъ, і^ и^збра` мђжи и^ посла`
(и^хъ) в ри'мъ съста'вити и^ ѓ^бнови'ти
с ни'ми дрђжбђ, и^ къ спартїаномъ, и^
къ и^нымъ мњстоM посла` е^пистолїи, по семђ
ѓ%бразђ” І$ и^до'ша в риM, и^ внидо'ша въ совTњныи до'мъ и^ реко'ша” І$ѓнаџа'нъ а^рхие^ре'и и^ лю'ди і^ё^де'искїя посла'ша наs ѓ^бнови'ти дрђжбђ
[-]1 и^ съпоборе'нїе по пре'жнемђ. и^ да'ша е^пис1473

кажучи: Ставлю тебе на священство і
назначаю тебе над чотирма посілостями. І будеш між царськими друзями. 58
І він послав йому золотий посуд на
службу і дав йому владу пити з золота,
і бути в багряниці, і мати зброю з
золотом. 59 І Симона, його брата, поставив воєводою від сторони Тиру аж до
границь Єгипту. 60 І вийшов Йонатан і
проходив по другому боці ріки і через
міста, і до нього зібралися всі асирійські сили на поміч. І він прийшов до
Аскалона, і його зустріли славно з міста. 61 І він відійшов звідти до Ґази. І
замкнулися ті, що в Ґазі, і він її обложив. І він спалив довколішні міста
вогнем і пограбував їх. 62 І прохали
Йонатана ті, що з Ґази. І він дав їм правицю, і забрав синів їхніх начальників
як заложників, і відіслав їх до Єрусалиму. І пройшов країну аж до Дамаску.
63 І Йонатан почув, що начальники Димитрія є в Кидисі, що в Галилеї, з великою силою, що вони бажають його
викинути з країни, 64 і зустрів їх. А
свого брата Симона він залишив в країні. 65 І прибув Симон до Ветсури, і
воював проти неї багато днів, і замкнув
її. 66 І ті випросили у нього прийняти
правицю. І він їм дав, і вигнав їх звідти, і забрав місто, і поставив в ньому
охорону. 67 Йонатан і його вояки
прийшли до води Енисар. І коли вони
встали вранці в полі Насор, 68 і ось
табір чужинців. І він їх зустрів в полі, і
вони поклали проти нього засідку в
горах, а вони зустріли з протилежної
сторони. 69 Засідка ж піднялася зі
своїх місць, і вчинили бій. 70 І втекли
всі ті, що з Йонатаном, і ні один не
залишився з них, тільки Маттатія, син
Авесолома, і Юда, син Халфи, – начальники вояків. 71 І Йонатан роздер
свою одіж, і поклав землю на свою голову, і помолився. 72 І він повернувся
до них з боєм і повернув їх на втечу. 73
І побачили ті, що втекли і що були від
нього. І вони повернулися до нього і
гналися з ним аж до Кадиса, до їхнього
табору. І прийшли туди. 74 І в тому дні
впало 3000 чоловік з чужинців. І Йонатан повернувся до Єрусалиму.

Глава 12
1 І Йонатан побачив, що час йому
сприяє, і вибрав мужів, і послав їх до
Риму поставити і відновити з ними
дружбу. 2 I послав послання до спартіанів і до інших місць за цим образом. 3
І вони пішли до Риму. І ввійшли до
дому нарад, і сказали: Йонатан, священик, і юдейський народ послали нас
відновити дружбу і союз згідно з попереднім. 4 І вони дали письма їм і
тим, що на місці, щоб їх з миром про-
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вели до юдиної землі. 5 І це є зразок писем, які написав Йонатан до
спартіятів. 6 Йонатан, архиєрей, і
старці народу, і священики, і позосталий юдейський народ спартіятам,
братам, – радіти! 7 Тому що раніше
були послані письма до архиєрея
Оніяна від Дарія, що царював в вас,
бо ви є наші брати, так як і вказує
письмо. 8 Онія прийняв славного
посланого чоловіка і взяв письма, в
яких же говорилося про союз і
дружбу. 9 Ми, отже, не потребуючи потіху цих, маючи святі книги,
що в наших руках, 10 старалися послати до вас, щоб відновити братерство і дружбу, щоб не відчужитися від вас. Бо багато часу минуло
відколи ви до нас послали. 11 Отже, ми кожного часу безперервно в
днях великих празників та інших
відповідних днях згадуємо вас у
жертвах, які приносимо, і у молитвах, як належиться і годиться згадувати братів. 12 Радіємо ж вашою
славою. 13 Нас же оточили численні журби і численні війни, і проти
нас воювали царі, які довкруги нас.
14 І, отже, ми не бажали докучати
вам, і іншим союзникам, і нашим
друзям у цих війнах. 15 Адже ми
маємо з неба поміч, що нам помагає, і ми спаслися від наших ворогів, і наші вороги були впокорені.
16 І ми, отже, вибрали новомісяці
Антіохового сина і Антипатра Яссона, і ми послали до римлян, щоб
відновити з ними дружбу і попередній союз. 17 І заповіли ми їм,
отже, піти до вас і вас поздоровити,
і дати вам від нас листи про відновлення нашого братерства. 18 І
тепер добре зробите, коли нам на
це відповісьте. 19 І це відпис письма, які послав Онія. 20 Цар спартихтів Онія, Йонатанові, великому
священикові, – радіти! 21 Знайдено
в писанні про спартіятів і юдеїв, що
вони є братами і що є з Авраамового роду. 22 І тепер, відколи ми це
довідалися, добре робите, коли пишите нам про мир ваш. 23 І ми вам
написали, що ваша скотина і ваше
майно є наше, також і наше є ваше.
І ми, отже, послали, щоб сповістили вам і це. 24 І почув Йонатан, що
повернулися начальники Димитрія
з численними вояками, більше ніж
раніше, щоб воювати проти нього.
25 І він піднявся з Єрусалиму і зустрів їх в країні Аматит, бо не дав їм
часу, щоб ввійшли до його країни.
26 І він послав розвідників до їхнього табору. І ті повернулися і
сповістили йому, що так приготовлюються на них напасти вночі. 27
Як же зайшло сонце, Йонатан запо-

толїя и^м# і^ и^же по мњсте да и^зведђтъ и^хъ
в землю і^ё'динђ съ мироM. и^ с^е е^сть ѓ%бразъ е^писто'лїямъ и%хъже писа` і^ѓ^наџа'нъ, къ спартїатомъ” І$ѓ^наџа'нъ а^рхїереи, и^ ста'рцы людїи и^
жерцы, и^ про'чїи лю'ди і^ё^де'искїя спартїатомъ
бра'тїи ра'доватися понеже преже послани бяхђ
е^писто'лїя къ ѓ^нїанђ а^рхїере'ю, эT [да'рїя]2 црsтвова'вшаго въ ва'съ, ја%ко е^сте братїя наша,
ја%ко (и^) писа'нїе содръжи'тъ. [-]3 въспрїя ѓ^нїя
мђжа посланаго (сла'вна)4, и^ прїать е^пистолїа в
ни'х же завњща'но ѓ^ съпоборе'нїю и^ дрђжбњ. [мы`
ё^бо]5 не требђю^ще ѓ^ сихъ сђщихъ ё^тњшенїе
и^мђще (ст~ыхъ книгъ)6 в рђка'хъ нашиX. покђшахомся посла'ти к ва'мъ, (ѓ^бновити бра'тъство и^ дрђжбђ)7. е^же не эTчюжди'тися васъ.
мно'га б^о времена проидо'ша эTнелњже посла'сте к
намъ” Мы` ё^бо въ всяко время непреста'нно въ
дн~и вели'кихъ пра'з#дникъ и^ прочихъ подоба'ющихъ днеX въспомина'емъ васъ (въ жрътвахъ
и^же прино'симъ)8, и^ въ ѓ^бњтехъ ја^ко подо'ба
е^сть, и^ лњпо въспомина'ти братїю” Весели'мся
ё'бо ѓ^ славе вашеи. насъ же ѓ^быидо'ша многи
скорби и^ (многи брани)9, и^ ратоваша наs цр~и и^же
ѓ%крsтъ насъ. [и^]10 не хотњхоM ё^бо стђжи'ти
вамъ и^ прочїимъ съпобо'рникоM и^ дрђгомъ нашимъ, въ бранехъ си'хъ” И$мњемъ б^о эT нб~се
помощь помагающђ намъ, і^ и^зба'вихомся эT
врагъ нашихъ и^ смири'шася врази наши. (і^) и^збрахомъ ё^бо новомњсячїя а^нтїѓхова (сн~а) и^
а^нти'патра и^а^с#со'на” И$ посла'хоM к ри'мляномъ
ѓ^бнови'ти с ними дрђжбђ и^ съпоборе'нїе прежнее”
[И]11 заповњдахомъ ё^бо и^мъ (-)12 (пои^ти къ
ва'мъ)13, и поздрави'ти ваs и^ да'ти ва'мъ эT
насъ посла'нїе ѓ^ ѓ^бновленїи` (-)14 бра'тъства
на'шего” И$ нн~њ добро` сътвори'те эTвњщава'юще
намъ къ симъ. и^ с^е въсписа'нїе посла'нїи иXже
посла` ѓ^нїя” (-)15 Цр~ь спар#ти'хтоM ѓ^нїа, (і^ѓ^наџа'нђ) сщ~е'нникђ велїкомђ радова'тися, ѓ^брњтеся въ писа'нїих# ѓ^ спартїатоX і^ и^ё^деѓX ја^ко
сђть братїа, и^ ја^ко сђть эT ро'да а^враа'мля” И$
нн~њ эTнележе сїа познахоM добро творите пи'шђще наM ѓ^ ми'рњ ва'шеM. и^ мыy въсписа'хомъ ваM
ско'ты ва'ша и^ ѓ^дръжа'нїя ва'ша наша сђть,
та'коже и^ на'ша ваша есть” (И$) посла'хомъ ё^бо
ја%ко да възвњстяT ва'мъ (и^)16 сїя” и^ слы'ша
і^ѓ^наџа'нъ ја%ко ѓ^брати'шася нача'лницы димитрїевы съ вои` мно'гими, па'че пр'ьвње бра'тися
на'нь. і^ изыиде эT і^ерsли'ма, и^ срњте и^хъ во а^маџите странњ” Не бо` да'де и^мъ вре'мя да вни'дђтъ въ стра'нђ е^го” и^ посла` съзирателя въ
ѓ^полченїе [е^го]17 и^ ѓ^братишася и^ возвњстиша
е^мђ ја^ко си'це съчиня'ются” напа'сти на' ня
1474

12,27 1Маккавеїв 12,47

но'щїю” ЈА/коже за'иде слн~це, заповњ'да і^ѓ^наџа'нъ
свои^мъ бдњти, и^ бы'ти съ ѓ^рђжїями [и^]18 готовися въ бра'нь вс^ю но'щъ, и^ поста'ви стра'жы
по ѓ%%крsтъ ѓ^полченїя” И$ слы'шаша сђпоста'ти
ја%ко гото'въ е^сть і^ѓ^наџа'нъ (съ)19 свои^ми на'
брань. и^ ё^боа'шася и^ ё^жасо'шася срDцеM своиM и^
заж#гоша ѓ^гнемъ ѓ^полченїя своа`” І$ѓ^наџа'нъ же і^
и'же с ни'мъ бњша, непозна'ша да'же до ё%тра.
ви'дяхђ же светњнїя горя'щїя, и^ погна` і^ѓ^наџаn въ слDњ и^хъ и^ не ја%ть и^хъ, прои^до'шA б^о
(е^леџ#терђ)20 рњкђ, и^ ѓ^брати'ся і^ѓ^наџаn къ а^равоM
и^же нарица'хђся [завде'и]21, и^ пораѕи иX и^ взя`
кори'сти и^хъ” И$ (эTи^де и^)22 прїиде во дама'скъ,
и^ прохожа'ше всю` странђ` (т^ђ)” (-)23 Си'моn (же)
и^зыде и^ прїиде даже до а^сколона, и^ блиQниX
тверды'нь, и^ ё^клони'ся во и^ѓ^пїю и^ взяT ю&”
Слы'ша б^о ја%ко совњщашася твердыню преда'ти
странњ` димитрїевњ” И$ поста'ви т^ђ стражы,
да стрегTђт е^го. и^ ѓ^братися і^ѓ^наџаn и^ събра
ста'рца люDскїя. и^ совњща'ся с ни'ми соѕида'ти
твердыню въ і^ё^де'и, и^ соѕида'ти стњ'ны въ
і^ерsли'мњ и^ въздви'гнђти высотђ ве'лїю межDђ
(кра'я гра'да)24. (и^) во е^же эTлђчити ея` эT града
да бђдетъ сїя е^ді'на, ја%ко да ни кђпђю^тъ
ниже прода'ютъ. и^ собра'шася созда'ти граD. (-)25
паде` (б^о) стњна (точна) и^же эT востока, и^
ё^готова нарњца'емое хафенаџа” И$ си'монъ созда`
(а^дїадђ)26 въ сефеле и^ ё^тверди [-]27 враты и^
заво'рами” И возыска трифонъ црsтвова'ти а^зїею,
и^ воспрїя'ти дїади'мђ. и^ прострети рђкђ на
а^нтїѓ'ха цр~я. и^ ё^боа'ся да не когда` не
ѓ^ста'витъ е^го і^ѓ^наџа'нъ, и^ побо'ретъ противђ
е^го, и^ взыска пр'ьвње ја%ти [і^ѓ^наџа'на]28 [и^]29 ё^бити [е^го]30. и^ (воста и^)31 прїиде въ веџсаn, і^
и^зыиде і^ѓ^наџаn въ стрњтенїе е^мђ, съ Wм~,
мђжїи и^збранныхъ на ѓ^полченїе, и^ прїиде въ
веџсанъ” И$ ви'дњ трифонъ ја%ко прїиде [і^ѓ^наџа'нъ]32 со вои` мно'гими. и^ прострети (на'нь рђки`)33 ё^боа'ся, и^ воспрїятъ е^го честно, и^ поста'ви е^го въ всњми дрђги свои^ми и^ да'сть
е^мђ да'ры, и^ заповњ'да (всњмъ)34 во'емъ свои^мъ
послђша'ти е^го ја^ко себе” И$ рече і^ѓ^наџа'нђ, воскђю
ё^трђди` вс^я лю'ди (-)35 бра'ни не настоа'щи
намъ” И$ нн~њ эTпђсти и^хъ в домы и^хъ. и^збери
же себњ мђжїи ма'ло и^же бђдђтъ с тобо'ю и^
прїиди со мно'ю въ птоломаидђ, и^ предаM тебњ
ю&, и^ про'чая твердыни и^ си'лы (-)36 и^ всњхъ и^же
на потребы. и^ ѓ^бра'щся эTи^дђ” Сего б^о ради
прїидохъ и^ (вњрова)37 е^мђ. (и^) сътвори ја%коже реq
и^ эTпђсти си'лы, і^ и^до'ша въ землю і^ё'динђ.
ѓ^ста'ви же съ собо'ю, Wг~, мђжеи. и%хже, Wв~, ѓ^ста'ви
въ галилеи`. тысяща же и^зыидоша с нимъ”
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вів своїм чувати, і бути зі зброєю, і
бути готовими до битви усю ніч, і
поставив сторож довкруги табору.
28 І вороги почули, що Йонатан є
готовий зі своїми до бою, і перелякалися, і жахнулися своїм серцем, і
запалили вогні у своєму таборі. 29
Йонатан же і ті, що були з ним, не
дізналися аж до ранку, бо бачили
світила, що горіли. 30 І погнався
Йонатан вслід за ними і їх не
захопив, бо вони перейшли ріку Елеттеру. 31 І повернувся Йонатан
до аравів, що звалися завдеями, і
побив їх, і взяв їхню здобич. 32 І
він відійшов і прийшов до Дамаску.
І проходив усю ту країну. 33 Симон
же вийшов і прийшов аж до Асколона і до ближніх твердинь, і відхилився до Йоппії, і її забрав. 34 Бо
почув, що змовилися передати твердиню Димитрієвій стороні, і поставив там залогу, щоб її стерегли. 35 І
Йонатан повернувся і зібрав старців народу. І зробив з ними нараду,
щоб будувати твердиню в Юдеї 36 і
будувати стіни Єрусалиму, і дуже
підняти висоту між твердинею і
містом. І щоб відлучити її від міста,
щоб вона була самою, щоб ані не
купували, ані не продавали. 37 І
вони зібралися будувати місто, бо
впала стіна, що при потоці зі сходу.
І він приготував те, що звалося Хафената. 38 І Симон збудував Адіаду в Сефелі і закріпив брами і засуви. 39 І Трифон намагався зацарювати Азією, і взяти діадему, і простягнути руку проти царя Антіоха.
40 І він боявся, щоб часом його не
покинув Йонатан і не воював проти
нього, і перше намагався схопити
Йонатана і його убити. І він піднявся і прийшов до Ветсан. 41 І Йонатан вийшов йому назустріч з 40000
чоловік вибраних до бою і прийшов до Ветсан. 42 І Трифон побачив, що Йонатан є з численними
вояками, і побоявся простягнути на
нього руки. 43 І прийняв його славно, і поставив його з усіма своїми
друзями, і дав йому дари, і заповів
всім своїм воякам слухатися його,
як себе. 44 І він сказав Йонатанові:
Навіщо ти потрудив ввесь народ, як
війна на нас не налягає? 45 І тепер
відпусти їх до їхніх домів, вибери
ж собі кілька мужів, які будуть з
тобою, і ходи зі мною до Птолемаїди. І я тобі передам її та позосталі
твердині і сили, і все, що на потребу, і, повернувшись, відійду, бо
задля цього я прийшов. 46 І той
йому повірив. І він зробив, так як
сказав, і відпустив сили, і вони пішли до землі юдиної. 47 Він же залишив з собою 3000 мужів, з яких
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2000 залишив у Галилеї. Тисяча ж
вийшла з ним. 48 Коли ж Йонатан
ввійшов до Птолемаїди, в Птолемаїді
замкнули міські брами і схопили
його та всіх, що ввійшли з ним. І
вбили їх мечем. 49 І Трифон послав
вояків і вершників до Галилеї і до
великого поля, щоб вигубити всіх
Йонатанових друзів. 50 Ті довідалися, що Йонатан є схопленим і вбитим,
також всі, що з ним, і підбадьорили
самі себе, і пішли готові до бою. 51 І
побачили ті, що гналися, що це за
їхню душу, 52 і повернулися, і всі
прийшли з миром до юдиної землі. І
оплакували Йонатана і тих, що з ним,
і дуже налякалися. І ввесь Ізраїль
ридав великим плачем. 53 І всі
народи, що довкруги них, намагалися
їх вигубити, бо сказали: Не мають
володаря і помічника! Отже, тепер
воюватимемо проти них і вигубимо з
людей пам’ять про них.

Глава 13
1 І Симон почув, що Трифон зібрав велику силу, щоб прийти до юдиної землі і її знищити. 2 І він побачив, що народ є в страсі і тремтінні, і пішов до Єрусалиму, і зібрав
народ. 3 І підбадьорив їх, і сказав: Ви
знаєте скільки я, і мої брати, і дім
мого батька зробили за закони і за
святих, війни і скрути, які ми побачили. 4 Через це згинули всі мої
брати за Ізраїль, і я один залишився.
5 І тепер хай не буде, щоб я пощадив
мою душу в усьому часі скорботи, бо
я не є кращий за моїх братів. 6 Лиш
помщуся за мій народ, і за святих, і за
наших жінок і дітей. Бо всі народи
зібралися, щоб вигубити нас, через
ворожнечу. 7 І народ разом запалав
духом, як слухав ці слова, 8 і відповів
великим голосом, кажучи: Ти є нашим вождем замість Юди і Йонатана,
твого брата! 9 Воюй нашою війною! І
зробимо все, що лиш нам скажеш. 10
І він зібрав всіх мужів-вояків і поспішився завершити всі єрусалимські
стіни, і скріпив його довкруги. 11 І
він послав Йонатана, Авесаломового
сина, і з ним достатню силу до Йоппії. І той вигнав тих, що в ній були, і
там залишився. 12 І підвівся Трифон
з Птолемаїди з великою силою, щоб
прийти до юдиної землі, і Йонатан з
ним у в’язниці. 13 Симон же отаборився в Адидусі на лиці поля. 14 І коли Трифон довідався, що піднявся
Симон замість свого брата Йонатана
і що він має зустріти його війною,
послав до нього послів, кажучи: 15
Ми його держимо через срібло, яке
винен твій брат Йонатан цареві, яке
той потребував. 16 І тепер пошли сто

ЈА/коже вни'де і^ѓ^наџа'нъ въ птоломаи^дђ, заключи'ша (-)38 вра'та (гра'дъская въ птоломаи'де) и^ ја%ша е^го и^ всњхъ въшед#шихъ с
нимъ. (и^) ё^биша (и^хъ) мечемъ” И$ (и^) посла`
трифо'нъ во'и и^ ко'нницы въ галиле'ю и^ въ по'ле
вели'кое е^же погђби'ти всњхъ (дрђговъ)39 і^ѓ^наџа'новыхъ” (-)40 позна'ша ја%ко яT е^сть [і^ѓ^наџаn]41
и^ бїенъ и^ (вс^и) и^же с ним#. и^ моли'ша са'ми
себе і^ и^до'ша (-)42 ё^гото'вани на ѓ^по'лченїе” И$
ви'дњша гонимїи ја%ко ѓ^ дђши и^мъ е^сть. и^
ѓ^братишася и^ прїидо'ша вси` съ ми'ромъ въ
зе'млю і^ё'динђ. и^ пла'кашася і^ѓ^наџа'на і^ и^же с
ни'мъ. и^ ё^боа'шася ѕњло, и^ пла'каше ве'сь і^и^л~ь
пла'чемъ ве'лїимъ. и^ взыска'ша вс^и ја^зы'цы и^же
ѓ%крsтъ и^хъ съкрђшити и^хъ” Рњша б^о не
и^мњ'ютъ нача'лника и^ помага'ющаго, нн~њ ё^бо
ратђ'емъ и^хъ, и^ эTи^мемъ эT чл~къ па'мять
и^хъ”

Глvа, г~і”
слы'ша си'монъ ја%ко събра` трифо'нъ си'лђ
мно'гђ прїити в зе'млю і^ё'динђ и^ съкрђши'ти ю&, и^ ви'дњ лю'ди ја%ко сђть
въ стра'сњ и^ трепетњ, и^ взы'иде і^ерsлимъ и^ събра лю'ди и^ моли и^хъ и^ рече [-]1. в^ы
вњсте е^ли'ко а^зъ и^бра'тїя моя и^ до'мъ эTц~а
мое^го. сътвори'хомъ ѓ^ зако'нњхъ и^ ѓ^ ст~ыхъ
(-)2 бра'ни и^ тњсноты и%хже ви'дњхомъ” Сего
ра'ди погибо'ша бра'тїя моя вси ради іи^л~я и^
ѓ^ста'хъ а^зъ е^ді'нъ” И$ нн~њ не бђ'ди м^и пощадњти дш~а мое^я въ вся'ко вре'мя ско'рбїи,
не бо` лђчши е^смь бра'тїи мое^я” ѓ^ба'че м#ститися и%мамъ ѓ^ ја^зы'кђ мое^мъ и^ ѓ^ ст~ыX, и^ ѓ^
женахъ и^ ча'дњхъ на'шихъ” ЈА/ко събра'шася
вс^и ја^зы'цы сътръти наs вра'жды ра'ди” И$ възгорњшася дх~оM лю'дїе вкђпњ послђшати словеs
сихъ. и^ эTвњща'ша гла'сомъ ве'лїиM рекђщи” ты
е^си во'ждь на'шъ в#мњсто і^ё'дино (-)3 и^ѓнаџа'на
бра'та твоего” побори бра'нь на'шђ, и^ вся` е^ли'ка
же рече'ши намъ сътво'римъ” И$ събра вс^и мђжи бра'нницы, и^ ё^скори съверши'ти вся` стњ'ны і^ерsлим#скїя, и^ ё^тверди е^го ѓ%крsтъ” И$ посла
и^ѓ^наџа'на сн~а [а^весало'мова]3, и с ни'мъ си'лђ
дово'лнђ въ и^ѓ^п#пїю” і^ и^згна сђщихъ в неи и^
пребыs т^ђ (-)5” И$ въздвижеся трифонъ эT
птоломаиды съ си'лою ве'лїею (и^ прїиде)6 въ
зе'млю і^ё'динђ, і^ и^ѓ^наџа'нъ с ни'мъ въ стра'жDи” Си'мон# же ѓ^полчи'ся въ а^дидђсњ на лицы
по'ля” И$ ја^ко позна трифо'нъ ја%ко въста си'монъ вмњсто (бра'та свое^го и^ѓ^наџа'на)7, и^ ја%ко
срњсти е^мђ и^мать бра'нь” (-)8 Посла к немђ
(послы`)9 рекђщи, сребра ради и^же до'лженъ
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(бра'тъ твои и^ѓ^наџа'нъ)10 цр~ю и^хъже ради
и^мњ потре'бђ съдержимъ е^го” И$ нн~њ посли`
сребра тала'нтъ р~, и^ дв^а сн~а е^го в зало'гъ, да
не эTпђщенъ бњжитъ эT наs и^ эTпђстимъ
е^го” И$ позна си'монъ ја%ко ле'стїю (гл~аше)11 с
ни'мъ. и^ посла` (-)12 сребро и^ ѓ%троки. да не
ко'гда вра'жда (бђ'детъ)13 въ лю'дехъ рекђщи”
ја%ко не посла` е^мђ сребра и^ ѓ'трокъ [и^]14 поги'бе”
И$ посла` ѓ%троки, и^ р~, тала'нтъ. и^ солга и^ не
эTпђсти и^ѓ^наџа'на” И$ по си'хъ прїидетъ
трифо'нъ (-)15 въ странђ да сътре'тъ е^я`, и^
ѓ^быдо'ша по пђти и^же (веде'тъ) въ а^до'ръ. и^
си'монъ и^ ѓ^полче'нїе е^го въсхожа'хђ на вся'ко
мњсто и^дњже и^дя'ше” (І$) и'же эT кра'а посла'ша
къ трифо'нђ старњ'иших#, да потщится
прїити к ни'мъ по пђсты'ни, и^ посла'ти и^мъ
пи'ща” И$ ё^готова трифо'нъ вся` ко'нники е^го
е^же прїити” И въ ѓ'нђ но'щь б^њ снhњ ве'лїи
ѕњ'ло, и^ не прїиде снњ'га ради” и^ въста и^
эTи^де въ галаа^дити'дђ, (и^) е^гда (-)16 приближи'ся васка'ме. ё^би и^ѓ^наџа'на, и^ (погребе и&)17
т^ђ” И$ ѓ^братися трифоn, і^ и^де в зе'млю свою”
И$ пос^ла си'монъ и^ взя'тъ ко'сти и^ѓ^наџа'на
бра'та свое^го, и^ погребе и& въ моди'нњ гра'дњ
эTTц~ъ свои^хъ. и^ пла'каша е^го весь і^и^л~ь пла'чемъ
ве'лїимъ, и^ рыда'хђ е^го дн~и мно'ги” (-)18 Създа
си'монъ нагро'бъ эTц~а свое^го, и^ бра'тїи свои^хъ
и^ възнесе е^го видњ'нїемъ, ка'менїемъ теса'нымъ съза'ди и^ преd, и^ поста'ви [на' ня]19 сеDмь
пирамиD е^ді'нђ проти'вђ е^ді'ноя, эTц~ђ и^ мт~ри и^
четы'ремъ бра'тїям#, и^ симъ сътвори ѓ^гра'ды
(и^ ѓ^бложи)20 столпы вели'ки” и^ сътвори на
столпњхъ зна'менїя къ па'мяти вњ'чнњи, и^
бли'зъ зна'менїя корабли и^звая'ны. и^же ви'дяTся эT всњхъ плавающиX на мори. (и^) се'и гро'бъ
и^же сътвори в моди'нњ да'же до сего дн~е” Трифо'нъ же хожDаше ле'стїю съ а^нтїѓ'хомъ цр~емъ
ю%ныM и^ ё^би е^го и^ црsтвова в него мњсто, и^
възложи на ся дїади'мђ а^сїискђю, и^ сътвори
ја%звђ вели'кђ на земли`” И$ създа си'монъ тверды'ня і^ё^деискїа и^ ѓ^гради столпы высо'кими и^
стњна'ми ве'лїими и^ вра'ты и^ заво'рами, и^
положи пи'ща въ тверды'няхъ” І$ и^збра си'монъ
мђжи и^ посла къ дими'трїю цр~ю да сътво'ритъ ѓ^ставле'нїе странњ” ЈА/ко вс^и дњя'нїя трифо'новы бњша похище'нїя” И$ посла` е^мђ дими'трїи цр~ь по словесе'хъ сиX, (-)21 эTвњща е^мђ и^ написа (-)22 е^пито'лїю сицевђ” Цр~ь
дими'трїи, си'монђ а^рхїере'ю (-)23, и^ ста'рцемъ
(ја^зы'ка)24 і^ё^де'иска ра'доватися” Вњне'цъ зла'тыи и^ (прьстеn)25 ја%же (посла'лъ е^си)26 въспрїя'хоM” и^ гото'ви е^смы сътвори'ти съ вами
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талантів срібла і двох його синів як
заручників, щоб він від нас не втік,
як буде відпущений, і ми його відпустимо. 17 І знав Симон, що той з
обманою говорив з ним. Та він послав срібло і дітей, щоб часом не було
ворожнечі в народі, мовлячи: 18 Тому що я не послав йому срібло і дітей, він загине. 19 І він послав дітей і
100 талантів, і той збрехав і не відпустив Йонатана. 20 І після цього
Трифон прийшов до країни, щоб її
знищити, і йшли довкруги по дорозі,
що веде до Адори. І Симон і його табір також ішов на кожне місце, куди
той ішов. 21 А ті, що в твердині, послали до Трифона старшин, щоб поспішився прийти до них крізь пустиню і послати їм їжу. 22 І Трифон
підготував всіх своїх вершників, щоб
прийти. І в ту ніч було дуже багато
снігу, і він не прийшов через сніг, і
підвівся, і прийшов до Ґалаадитиди.
23 І коли він наблизився до Васками,
він вбив Йонатана і там його поховав. 24 І Трифон повернувся і пішов
до своєї землі. 25 І послав Симон, і
взяв кості свого брата Йонатана, і поховав його в Модині, місті своїх
батьків. 26 І ввесь Ізраїль оплакував
його великим плачем, і його оплакували багато днів. 27 Збудував Симон
гробовець своєму батькові і своїм
братам і підняв його високо на вид
тесаним камінням ззаду і спереду, 28
і поставив над ними сім пірамід, одну
напроти одної, батькові, і матері, і
чотирьом братам, 29 і зробив їм
огорожі, і оточив великими стовпами. І на стовпах зробив знаки на вічну пам’ять, і біля знаків вирізьблені
човни, щоб було видно всім, що плавають по морі. 30 І це гробниця, яку
він зробив в Модині, аж до цього
дня. 31 Трифон же ходив обманливо
з царем Антіохом-молодшим, і його
вбив, 32 і царював замість нього, і
поклав на себе азійський вінець. І
зробив велику рану на землі. 33 І
Симон розбудував юдейські твердині, і обгородив високими вежами, і
великими мурами, і брамами, і засувами, і поклав їжу в твердинях. 34 І
Симеон вибрав чоловіків і послав до
царя Димитрія, щоб зробити відпущення країні, бо всі Трифонові діла
були розбійничі. 35 І цар Димитрій
послав йому за цими словами, відповів йому і написав такого листа: 36
Цар Димитрій Симонові, архиєреєві,
і старцям, і юдейського народу – радіти! 37 Золотий вінець і перстень,
який ти послав, ми прийняли. І ми є
готові зробити з вами великий мир і
написати те, що на потребу, щоб відпустити вам відпускне. 38 І те, що ми
вам поставили, буде закріпленим. І
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твердині, які ви збудували, хай вам
будуть. 39 Відпускаємо ж те, що з
незнання, і проступки, аж до сьогоднішнього дня, і вінець, який ви
були винні. І якщо щось іншого
було дано в Єрусалимі, хай більше
не дається. 40 І якщо про щось потрібно вам до нас писати, хай записаним буде. І хай буде між нами
мир. 41 170-го року забрано ярмо
народів з Ізраїля. 42 І почав ізраїльский народ писати в письмах і в
виступах: Першого року Симона,
великого архиєрея, вояка і юдейського вождя. 43 В тих днях він
прийшов до Ґази і оточив її військами. І він зробив машини і приставив до міста, і розбив одну вежу, і
її захопив. 44 І ті, що були в машині, заскакували до міста, і був великий рух у місті. 45 І ті, що були в
місті, пішли з жінками і дітьми на
мури, маючи свою одіж роздертою,
і закричали великим голосом, прохаючи Симона дати їм правиці. 46 І
сказали: Не зроби нам за нашим лукавством, але за твоїм милосердям.
47 І Симон їх залишив, не воював з
ними, і вигнав їх з міста, і очистив
доми, в яких були ідоли. І так ввійшов до нього зі співами, благословляючи Господа. 48 І з нього була
викинена вся нечистота, і він поселив в ньому мужів, які чинять
закон. І його скріпив, і зробив собі
в ньому помешкання. 49 І тим, що в
твердині в Єрусалимі, перешкоджали їм виходити і входити до околиці, і купувати, і продавати. І вони
дуже голодували, і численні з них
згинули від голоду. 50 І вони закричали до Симона, щоб одержати
правицю, і він їм дав, і вигнав їх
звідти, і очистив твердиню від гидот. 51 І він ввійшов до неї в
третьому і двадцятому дні другого
місяця 101-го року з хвалою, і галуззям, і гуслями, і цимбалами, і
сопілками, і піснями, і співами. Бо
знищено великого ворога з Ізраїля.
52 І він постановив кожного року
проводити ті дні з радістю. І він
скріпив святу гору, що біля твердині, і він поселився там сам і ті,
що з ним. 53 І Симон побачив, що
Іван, його сина, є мужем, і поставив його вождем всіх сил, і поселився в Ґазарі.

ми'ръ велиk. и^ писати ја%же на потре'бы, ѓ^ста'вити вамъ ѓ^ставле'нїя” И$ е^ли'ка поста'вихомъ
вамъ ё^крњпяTся. и^ тверды'ня ја%же създасте
да бђ'дђтъ вамъ” эTпђща'емъ же невидњ'нїя
и^ съгрњше'нїя да'же до дне'шняго дн~е” И$ вњне'цъ е^гоже до'лжни бы'сте, и^ а'ще чт^о и%но
бы'сть да'нное въ і^ерsлимњ ктомђ да не бђдетъ да'нное” И$ а'ще нњцыи потре'бны ва'м# писа'ти ја%же ѓ^ насъ да пи'шђтся” и^ да бђ'детъ
междђ на'ми ми'ръ” Лњта, р~о, эTја^то е^сть и%го
ја^зы'къ эT і^и^л~я” И$ нача'ша лю'ди [і^и^л~евы]27 писа'ти въ писа'нїяхъ и^ въ гл~анїяX” Лњта перваго си'мона а^рхїерея вели'каго
(-)28 во'ина и^ во'жда і^ё^де'искаго” Въ дн~ехъ ѓ%нњхъ прїиде въ га'зђ, и ѓ^бы'иде е^я` бра'ньми” И$ сътвори миханы и^
приближи'ся къ гра'дђ і^ и&зби стлъпъ е^ді'нъ и^
взя` (е^го), и^ въскача'хђ (въ гра'дъ и^же бя'хђ въ
махи'нњ)29” И$ быs движе'нїе ве'лїе въ гра'дњ, и^
възыидо'ша и^же бњхђ въ градњ съ жена'мы и^
ча'ды на стњнђ растерза'ны и^мђще ри'зы своя,
и^ възопи'ша гла'сомъ ве'лїимъ моля'щи си'мона
десни'цђ и^мъ да'ти, и^ реко'ша. не (сътвори
намъ)30 по лђка'въствомъ на'шимъ, н^о по млsти твое'и” И$ ѓ^ста'ви я& си'монъ не вое^ва и^хъ, і^
и^згна и^хъ эT гра'да и^ ѓ^чи'сти до'мы въ ни'х#же
бя'хђ и%долы” И$ та'ко вни'де во'нь (с пњсньми)31
блsвящи [г~а]32. и^ и^звръжена эT него вся нечистота. и^ всели в немъ мђ'жи и^же зако'нъ тво'рятъ. и^ ё^тверди е^го и^ сътвори себњ в немъ
ѓ^бита'нїе” (І$) и'же эT кра'я въ і^ерsлмњ възбраня'хђ и^мъ и^сходи'ти и^ въходи'ти въ стра'нђ и^
кђпи'ти и^ пода'ти” и^ а^лка'хђ ѕњ'ло, и^ (мно'ѕи эT
ниX гла'домъ погибо'ша)33” И$ възопи'ша къ си'монђ десни'цђ прїяти и^ да'сть и^мъ, і^ и^згна` и^хъ
эTтђ'дђ. и^ ѓ^чи'сти кра'и эT ѓ^скверне'нїя” и^
вниде вонь въ тре'тїи и^ двадеся'тыи (дн~ь)
втораго мsца. лњта, ро~а, съ хваленїем# и^ ва'їями, и^ кинареX и^ кљ=мвалеX и^ сопњлехъ и^ пњ'сньми и^ пњньми, ја%ко сокрђшися вра'гъ ве'лїи
эT і^и^л~я” И$ поста'ви въ всяко лњто провожда'ти
дн~и тыя съ веселїем#. и^ ё^твръди го'рђ ст~ђю
ја%же блиZ кра'ю, и^ вселися т^ђ самъ і^ и^же с
нимъ. и^ ви'дњ си'монъ і^ѓ^а'нна сн~а свое^го, ја%ко
мђжъ е^сть. и^ поста'ви е^го во'жда си'лъ всXњ и^
всели'ся въ газа'рњ”

Глава 14

Глvа, д~і”

1 І в 102-му році цар Димитрій
зібрав своїх вояків і пішов до Медії, щоб придбати собі підмогу, щоб
воювати проти Трифона. 2 І почув
Арсакій, перський і медський цар,
що Димитрій прийшов до його око-

въ лњто, ро~в. събра` [цр~ь димитрїи]1 во'и
свои` і^ и^де въ медїю взя'ти по'мощъ
себњ, ја%ко да ратђе'тъ проти'вђ трифо'на” И$ слы'ша а^рсакїи цр~ь прьскїи и^ медьскїи, ја%ко прїиде дими'трїи въ предњлы
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е^го” И$ посла` е^ді'ного эT нача'лникъ своиX, јати
е^го жи'ва. і^ и'де и^ пораѕи ѓ^полченїе димитрїево, и^ ја%тъ е^го и^ приведе е^го къ а^рсакїю, и^
всади е^го в теMницђ” и^ ё^моlча земля` вс^я дн~и
си'моновы, и^ в#зыска бл~га ја^зы'кђ свое^мђ. і^ ё^годися и^мъ вла'сть е^го, и^ слава е^го вс^я дн~и.
и^ съ всею` сла'вою свое'ю взя` і^ѓ^п#пїю въ приста'нище. и^ сътвори` въхоD ѓ%токомъ мо'рьским#,
и^ распростре предњлы ја^зыкђ свое^мђ. и^ ё^дръжа странђ` и^ собра` плњненїе мно'го” и^ госпоDствова газары, и^ веџ#сђроны, и^ краеM, и^ эTја%тъ
нечистоты эT него, и^ не бысть противля'ющагося е^мђ. и^ ко'ждо дњла'ше зе'млю свою` с
миромъ, и^ земля` дая'ше жита своя и^ древеса польскїя плодъ сво'и” Ста'рци на стогнахъ
седя'хђ, [и^]2 вс^и ѓ^ бл~гыхъ бесњдовахђ, и^
ю'ноши ѓ^блача'хђся сла'вою и^ ризы ратны, гра'домъ дарова'хђ пи'ща и^ въчиня'хђ иX в# сосђды
ё^тверженїя донелњже и^меновано е^сть и^мя
сла'вы е^го даже до кра'я земли, [и^]3 сътвори
миръ на земли`. и^ възвесели'ся і^и^л~ь веселїемъ
ве'лїимъ, и^ сњде ко'ждо поD виноградоM своиM и^
смоко'вницею (-)4. и^ не быs ё^страша'ющаго и^хъ,
и^ ѓ^скђдњ ратђя'и иX на' земли. и^ цр~и сътрошася въ дн~и ѓ%ны. и^ ё^крњпи всњхъ смитеныхъ людїи свои^хъ, зако'на възыска, и^ эTја%тъ всяко безаконїе и^ лђка'въство. ст~ая
прослави, и^ ё^мно'жи сосђды ст~ыхъ” И$ слы'шася в ри'мњ ја%ко ё%мре і^ѓ^наџа'нъ, и^ да'же до
спар#тїи [слы'шася]5. и^ ѓ^скорбишаs ѕњло, ја%ко
слы'шаша и^же си'монъ бра'тъ е^го бысть [въ
мњсто е^го а^рхїере'и]6. и^ [-]7 дръжа (вс^ю) странђ
и^ гра'ды в не'и, писа'ша к немђ дщицы мњдяны, ѓ^бновити к немђ дрђжбђ и съпоборенїе ја^же сътвори'ша съ і^ё'дою (-)8 і^ѓ^наџа'номъ
(и^) братїею е^го. и^ почто'шася предъ цр~ковїю
въ і^ерsли'мњ” И$ с^е ѓ%бразъ посланїи и%хже посла'ша спартїа'ти” Спартїатъ нача'лницы и^ граD,
(-)9 жерцђ великђ и^ ста'рцемъ, [жерцемъ]10 и^
прочимъ лю'демъ і^^ё^де'искимъ братїи` радова'тися” Ста'рцы и^же по'слани сђть къ людемъ
на'шимъ возвњсти'ша намъ ѓ^ (ва'шеи сла'вњ)11
и^ чести” И$ възвесели'хомся ѓ^ прихо'дњ и^хъ, и^
писахомъ и^же эT ниX реченA въ совњтехъ людїи
си'це, н^оминїю а^нтїѓ'ховђ, и^ а^нтипатровђ
и^а^соновђ, старцы і^ё^де'истїи прїидо'ша къ
на'мъ поновля'ющи с на'ми дрђж#бђ. и^ ё^гоDно
лю'демъ въспрїя'ти мђж'и славно, и^ положи'ти
восписа'нїе словеs иX въ эTлђчныя люDскїя кни'ги.
да бђдетъ па'мять лю'деM спартїа'тоM ѓ%бразъ
же тњхъ писа'хомъ си'монђ архїерею” Посемъ
же посла` си'монъ нђминїѓ'на в ри'мъ и^мњ'ющи
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лиць, і післав одного зі своїх начальників, щоб схопити його живим. 3 І
той пішов і побив полк Димитрія, і
схопив його, і привів його до Арсака.
І він посадив його до в’язниці. 4 І
земля спочила всі дні Симона, і він
шукав добра своєму народові. І їм
вгодила його влада і його слава всі
дні. 5 І зі всією його славою він взяв
Йоппію на пристань і зробив вхід до
морських островів. 6 І поширив границі своєму народові, і захопив околицю, 7 і зібрав великий полон, і
заволодів Ґазарою, і Ветсуроном, і
замком. І забрав з нього нечистоти, і
не було того, хто противився б йому.
8 І кожний обробляв свою землю з
миром, і земля давала свої жита, і
польові дерева – свій плід. 9 Старці
сиділи на вулицях, і всі говорили про
добро, і молодь зодягалася славно і
одіжжю війни. 10 Містам дарували
їжу і наповняли їх посудом скріплення, аж доки не іменовано ім’я
його слави, аж до краю землі. 11 І він
зробив мир на землі. І зрадів Ізраїль
великою радістю, 12 і кожний сів під
своїм виноградником і фіґою. І не
було того, хто страшив би їх, 13 і не
було того, хто воював би проти них
на землі. І царі були побиті в тих
днях. 14 І він скріпив всіх пригнічених свого народу, шукав закону, і вигубив все беззаконня і лукавство. 15
Святе він прославив і помножив посуд святих. 16 І почулося в Римі, що
помер Йонатан, і почулося аж до
Спарти. І вони були дуже засмучені,
17 адже вони почули, що Симон, його брат, став замість нього архиєреєм
і панує всією країною і містами, що в
ній. 18 Вони написали до нього на мідних таблицях, щоб відновити з ним
дружбу і союз, який вклали з Юдою,
Йонатаном і його братами. 19 І вони
були прочитані перед церквою в Єрусалимі. 20 І ось зразок листів, які послали спартіяти: Начальники спатіятів і місто великому священикові і
старцям, священикам і позосталому
юдейському народові, братам – радіти! 21 Старці, що послані до нашого
народу, сповістили нам про вашу
славу і шану, і ми зраділи їхнім приходом. 22 І ми записали те, що ними
сказане в радах народу, так: Номинійові Антіоховому і Антипатрові Ясоновому! Старці юдейські прийшли до
нас, відновлюючи з нами дружбу. 23
І вгодним було народові прийняти
мужів славно і поставити відпис їхніх
слів в відлучених народних книгах.
Хай буде на пам’ять народові спартіятів. Взірець же того ми написали
Симонові, архиєреєві. 24 Після цього
Симон послав Нуминіона до Риму,
що мав великий золотий шит тягарем
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1000 мнис, щоб вкласти з ними дружбу. 25 Як же народ почув ці слова,
він сказав: Яку ласку віддамо Симонові і його синам? 26 Адже Ізраїль
скріпив він, і його брати, і дім його
батька, і побив у них ізраїльських ворогів, і поставили йому свободу. І
зробили запис на мідних таблицях, і
поставили на стовпі в горі Сіон. 27 І
це взірець написаного: У 18-у дні місяця елул, 102-го року, і це третій рік
Симонового архиєрейства в Єрусалимі. 28 При великому зборі священиків, і народу, і князів народів, і старців країни об’являємо вам: 29 Оскільки багато разів були війни в країні,
Симон же, Маттатіїв син, з Яривових
синів, і його брати віддали себе біді і
стали проти ворогів їхнього народу,
щоб встояли їхні святощі і закон. І
вони прославили свій народ великою
славою. 30 І Йонатан зібрав свій народ, і став їм архиєреєм, і переставився до свого народу. 31 І їхні вороги
бажали ввійти до їхньої країни, і знищити їхню країну, і простягнути руки
на їхні святощі. 32 Тоді встав Симон
і воював за свій народ. І видав багато
срібняків своїм, і на зброю сили свого народу, і дав їм платню, 33 і скріпив юдейські міста, і Ветсуран, і ті,
що в юдейських околицях, де раніше
була військова зброя, і поставив там
охорону з юдейських мужів. 34 І він
скріпив Йоппію, що на примор’ї, і
Ґазару, що була в околицях Азоту, в
якій раніше жили вороги. І він поставив там юдеїв. І поставив в них те,
що було потрібне для їхнього провадження. 35 І народ побачив Симонову вірність і славу, яку він задумав
зробити своєму народові, і задля цього поставив його своїм вождем і архиєреєм. Тому що він зробив це все, і
задля справедливості і віри, яку дотримав до свого народу, і постарався
всяким способом звеличити свій народ. 36 І в його днях щастило в його
руках, щоб вигубити народи з його
країни, і тих, що були в Давидовому
місті, в Єрусалимі. Які зробили собі
твердиню, з якої виходили і довкруги
опоганювали святощі і чинили велику рану в чистоті. 37 І він в ній поселив юдейських мужів, і скріпив її на
скріплення країни і міста, і підняв
вгору стіни в Єрусалимі. 38 І цар Димитрій після цього поставив йому верховне архиєрейство, 39 і зробив його своїм другом, і прославив його великою славою. 40 Бо почув, що римляни називаються юдеїв друзями і
союзниками, і що преславно зустріли
Симонових послів, 41 і що зволили
юдеї і священики, щоб Симон був
вождем єреїв на віки, аж доки не повстане вірний пророк. 42 І щоб був

щи'тъ злаT вели'къ, тя'гостїю мнаs, Wа~. на ё^ставленїе с ни'ми дрђж#бы” ЈА/коже слы'шаша лю'ди словеса сїя рњша. кђ'ю блгDть воздадиM си'монђ и^ сн~омъ е^го” Оу^твръди б^о саM и^ бра'тїя
е^го и^ до'мъ эTц~а е^го. и^ поби` враги і^и^л~евы эT
них#, и^ поста'виша е^мђ свободђ” И$ написа'ша во
дьски` мњдя'ны, и^ поста'виша въ столпњ въ
горњ сїѓнњ. и^ с^е е^сть ѓ%бразъ писанїя, въ и~і,
дн~ь (мsца), е^лђлъ. лњта, ро~в. и^ (-)12 третїего
лњта си'моновA а^рхъереиства [-]13 въ (і^ерsли'ме)14.
въ соборе вели'це жерцовъ, и^ людеи и^ кня'ѕеи ја^зы'къ и^ ста'рцеи страны` [и^звњствђе^мъ ва'мъ]15.
понеже мно'гащи бы'ша бра'ни въ странњ`. си'монъ же сн~ъ мат#таџїевъ (-)16 сн~въ [и^а^ри'вовъ]17, и^ бра'тїя е^го въда'ша себе бњдњ, и^
сташа съпостатомъ ја%зыкђ и^хъ, ја%ко да
стояT ст~ая и^хъ и^ законъ” И$ славою вели'кою
просла'виша лю'ди своя. и^ събра` і^ѓ^наџа'нъ лю'ди
своя, и^ бысть и^мъ а^рхїереи. и^ приложися къ
лю'деM своиM. и^ хотњша враѕи и^хъ вни'ти въ
странђ иX [и^]18 съкрђшити странђ иX, и^
простеръти рђкђ на ст~ая иX” Тогда` въста`
си'моn, и^ брася за лю'ди своя. и^ разда` сребрьниk
мно'го свои^м#, и^ въ ѓ^рђжїи силы ја^зы'ка свое^го.
и^ даs и^мъ ѓ^броки и^ ё^тверди грады і^ё^де'искїя. и^ веџсђран#, (і^) и^же въ предњлеX і^ё^де'искиX
и^деже бяхђ ѓ^рђжїя бра'нникъ преже, і^ постави т^ђ стра'жи мђж'и і^ё^де'искїа” І$ и^ѓ^п#пїю ё^тверди и^же на примо'рїю. и^ газара и^же быs въ
предњлеX а^зота, в неMже (врази преже ѓ^битахђ)19
[-]20. и^ постави т^ђ іё^де'и, и^ е^ли'каy потребна
бњхђ на ё^правленїе сиX положи в ниX” и^ ви'дњша лю'дїе вњрђ си'моновђ, и^ сла'вђ ю%же помышляше сътворити лю'демъ свои^м#” И$ поста'виша е^го во'жда свое^го и^ а^рхїере'я. сего ради зане
же сътвори сїя вся. и^ правдђ и^ вњрђ е^я'же
съдръжа лю'деM свои^мъ. и^ възыска всяко възнести лю'ди своя. и^ въ дн~и е^го ё^спњва'ше в#
рђкђ е^го. е^же и^зяти ја^зы'ки эT страны` е^го, і^
и^же въ г'радњ двд~вњ бњхђ въ і^ерsли'мњ. и^же
сътвори'ша себњ кра'и и^з негоy и^схожDахђ и^ скверняхђ ѓ%крsтъ ст~ыX. и^ творяхђ ја%звђ ве'лїю въ
чистотњ, и^ поста'ви в неM мђж'и і^ё^де'иски и^
ё^тверди е^го къ ё^крњпленїю страны и^ гра'да,
и^ въздви'же стњны въ і^ерsли'мњ” И$ цр~ь димитрїи поста'ви е^мђ нача'ло жречества. посихъ, и^
сътвори е^го дрђга свое^го, и^ просла'ви е^го сла'вою
вели'кою” Слыша б^о ся ја^ко прои^менђю'тся і^ё^деи` эT ри'мляn дрђѕи и^ съпобо'рники. и^ ја%ко въспрїя'ша посло'въ си'моновыX пресла'вно, и^ ја%ко
[бл~говоли'ша і^ё^деи и^ жеrцы]21 бы'ти си'мона
во'жда (і^ере'я)22 въ вkњ до'ндеже воста'нетъ прo1480
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ркъ вњренъ, и^ да бђдетъ наD ними вое^во'да” (-)23
ЈА/ко радити е^мђ ѓ^ ст~ыхъ (и^) поставля'ти и^хъ
на дњла и^хъ, и^ на странђ` и^ на ѓ^рђжїя и^ на
твердыняхъ, ја%ко да радити е^мђ ѓ^ ст~ыхъ. и^
да слы'шиTся эT всњхъ. и^ пишTђся въ и^мя е^го
вс^я поDписанїа въ странњ, и^ да ѓ^блачиTся в# порфи'рянђ и^ зла'тђ ры'зђ. и^ не лTњ бђдетъ никомђже эT людїи и^ эT жрецъ эTврещися таковыхъ и^
въпреки гл~ати эT него реченымъ. и^л^и съвокђпити сонмъ въ стра'нњ беZ него, и^ ѓ^блещи перфирђ, и^ носи'ти ѓ^рђжїе позлащено. и^же а^ще (сътворитъ внњ` сихъ)24, и^л^и эTвръжется сихъ пови'ненъ бђдетъ” И$ ё^годися всњмъ лю'демъ поста'вити си'мона, [и^]25 сътворити по словесехъ сихъ”
И$ въспрїя'ть си'монъ и^ бл~гоё^годи нача'ло жречествова'ти и^ бы'ти вое^во'да и^ нача'лниk ја^зы'ка і^ё^де'иска и^ жрецъ и^ преDстоа'ти всњмъ” И$ писа'нїе сїе
рњша въдрђѕити во дъщицахъ мњдя'ныхъ и^
поста'вити иX въ притворе ст~ыхъ, въ мњстњ
сла'внњ. ѓ%бразъ же сихъ поста'вити въ кни'гохранителницђ ја%ко да и%мать си'монъ и^ сн~ове е^го”

Глvа, е~і”
посла` (цр~ь) а^н#тїѓ'хъ сн~ъ дими'трїя цр~я
посланїя эT ѓ'стровъ морскиX. сі'монђ [а%рхиі^ерею]1 и^ нача'лникђ ја^зыка і^ё^де'иска и^
всемђ ја^зы'кђ” И$ бњхђ съдръжа'щи ѓ%бразъ сїи” Цр~ь антїѓ'хъ, си'монђ жръцђ вели'комђ
и^ ја^зыка нача'лникђ, и^ ја^зы'кђ і^ё^деискђ ра'доватися” Понеже [мђжи]2 гђбители ё^держа'ша црsтвїе эTц~ъ нашихъ” Хощђ же съзрњти црsтво
(и^) да ё^строю е& ја%ко бысть прежде” (И$ эT
стра'нъ) събрахъ мно'жество силъ, и^ сътвори'хъ
корабля` воискїя. хощђ же и^зыити` въ странђ
да эTм#щђ` растлившиM странђ` нашђ и^ ѓ^пђстившимъ грады мно'ги въ цр~ьствїи мое^мъ”
Нн~њ ё^бо ё^ставля'ю тебњ вся` приноше'нїя
ја%же ё^ста'виша тебњ предо мно'ю цр~и. и^ е^ли'кы
и%ны да'ры ѓ^ста'виша тебњ и^ ѓ^бращђ тебњ
творити странђ твою зако'ны страны твоея,
і^ерsлимђ же (-) ст~ђ быти (и^) свобо'днђ. и^ вся ѓ^рђжїя е^ли'ка ё^готовалъ е^си и^ твердыня и^хже
създа'лъ е^си и^хже дръжи'ши да бђдђтъ т^и. и^
весь длъгъ цр~евъ и^ ја%же подоба'ютъ цр~еви эT
нн~њ и^ въ всяко вре'мя ѓ^ста'вятся тебњ” ЈА/коже ё^строи^мъ црsтво наше просла'вимъ тебе и^
люd твоя, и^ цр~ковь сла'вою вели'кою” ЈА/коже ја%ви'тся сла'ва ваша по всеи земли`” Лњта ро~д, и^зы'иде а^нтіѓ%хъ в землю эTц~ъ свои^хъ, и^ събра'шася к немђ вси` во'и. ја%коже малоM бы'ти ѓ^ста'вшимъ съ трифо'номъ” И$ гна` е^го а^нтїѓхъ
цр~ь и^ прїиде [бњжа'щи въ дорђ]3 и^же при мори.
1481

над ними воєводою, щоб він радив
про святе і настановляв їх на їхні
діла, і над краєм, і над зброєю, і над
твердинями. 43 І щоб він радив про
святощі, і щоб його всі слухалися, і
щоб писали його іменем всі письма
в країні. І щоб він зодягався в багряницю і золоту одіж. 44 І не буде
дозволено нікому з народу і священиків відректися чогось з цих і
заперечити тому, що ним сказане,
або скликати збір в країні без
нього, і зодягатися в багряницю, і
носити позолочену зброю. 45 Хто
ж вчинить проти цього, або це відкине, буде винен. 46 І ввесь народ
зволив поставити Симона і зробити
за цими словами. 47 І Симон прийняв і зволив бути архиєреєм, і бути
воєводою і головою юдейського народу і священиків, і головувати над
всіма. 48 І сказали поставити це
письмо на мідних таблицях і поставити їх в притворі святині на знаменному місці. 49 А їхній зразок
поставити в архів, щоб мав Симон і
його сини.

Глава 15
1 І послав цар Антіох, син царя
Димитрія, листи з морських островів до Симона, архиєреєя і начальника юдейського народу, і до всього народу. 2 І мали такий вид: Цар
Антіох Симонові, великому священикові і начальникові народу, і юдейському народові – радіти! 3 Оскільки згубні чоловіки захопили
царство наших батьків, я ж бажаю
оглянути царство і впорядкувати
його, як було раніше. І я зібрав
множество сил з країн і зробив
воєнні кораблі, 4 бажаю ж вийти до
країни, щоб я помстив тим, що знищили нашу країну і спустошили багато міст у моєму царстві. 5 Отже,
тепер затверджую тобі всі приноси,
які тобі затвердили царі переді
мною, і інші дари, які тобі відступили. 6 І я тобі дозволяю провадити твою країну законами твоєї країни, 7 Єрусалим же має бути святим
і свобідним. І вся зброя, яку ти приготував, і твердині, які ти збудував,
якими володієш, хай тобі будуть. 8
І всякий царський довг і те, що належиться цареві, відтепер і на всякий час тобі відпущено. 9 Як поставимо наше царство, прославимо
тебе, і твій народ, і церкву великою
славою, щоб явною стала ваша слава по всій землі. 10 104-го року
вийшов Антіох до землі своїх батьків. І зібралися до нього всі вояки,
так що мало було тих, що залишилися з Трифоном. 11 І цар Антіох
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гнався за ним, і той, втікаючи, прийшов до Дори, що при морі, 12 бо він
побачив, що зібралося проти нього
зло і його покинули вояки. 13 І Антіох став в Дорі, і з ним 12-ть тисяч
військових чоловік і 8000 вершників.
14 І він оточив місто, і кораблі прийшли з моря. І він гнітив місто з землі
і моря, і не дав нікому одному вийти,
або ввійти. 15 Прийшов же Нуминій і
ті, що з ним, з Риму, маючи послання
для царів і країн. А в них написано
так: 16 Лукій, римський іпат, цареві
Птоломеєві – радіти! 17 До нас прийшли юдейські посли, наші друзі і
союзники, відновлюючи попередню
дружбу і союз, послані Симоном, архиєреєм юдейського народу. 18 Вони
ж принесли і золотий щит – 1000
мнис. 19 Вгодно було нам написати
царям і країнам, щоб не наносили їм
зла і не воювали з ними і їхніми
містами ані з їхніми околицями і щоб
не помагали тим, що воюють проти
них. 20 Добрим нам було прийняти
від них щит. 21 Якщо, отже, якісь
згубні втекли з їхньої країни до вас,
передайте їх Симонові, архиєреєві,
щоб помстився на них за своїм законом. 22 Це ж він написав цареві Димитрієві, і Атталові, і Аратові, і Аркасові, 23 і до всіх країн, і Сампсакові, і спартіатам, і до Ділона, і до
Мид, і Сікіона, і Карія, і Самона, і
Памфилії, і Ликії, і Алокарнасона, і
до Род, і Фаселида, і Коя, і Сидини, і
Гортинани, і Кніда, і Кипру, і Киринії. 24 А їх зразок написав він Симонові, архиєреєві. 25 А цар Антіох
отаборився вдруге проти Дори, постійно приводячи проти неї руки і
роблячи машини. І він замкнув Трифона, щоб той не входив ані не виходив. 26 І Симон йому послав 2000 сильних мужів, йому на поміч, і срібло,
і золото, і численний посуд, 27 та він
не схотів їх прийняти, але відрікся
від всього, що йому раніше завіщав, і
відчужився від нього. 28 І він послав
до нього Атиновія, одного зі своїх
друзів, щоб поговорив з ним, кажучи:
Ви держите Йоппію, і Ґадару, і твердиню, що є в Єрусалимі, місті мого
царства. 29 Їхні околиці ви спустошили, і зробили велику рану на землі, і заволоділи багатьма місцями в
моєму царстві. 30 Отже, тепер віддайте міста, які ви захопили, і дані з
місць, якими ви заволоділи поза юдейськими границями. 31 Якщо ж ні,
дайте замість цих 5-ть сотень талантів срібла і за спустошення, яким ви
спустошили, і данину міст – інших 5ть сотень талантів. Якщо ж ні, прийдемо і воюватимемо проти вас. 32 І
прийшов до Єрусалиму Атиновій,
царський друг. І він побачив Симоно-

вњдњ б^о ја%ко събра'шася (ѕла'я нань)4, и^ ѓ^ста'виша е^го во'и. и^ ста` а^нтїѓX во до'ре и^ с
нимъ в~і темъ мђжїи бра'нныX. и^ Wи~ ко'нникъ”
И$ ѓ^бы'иде гра'дъ, и^ корабли эT мо'ря прїидоша
и^ ѓ^скоръбляше градъ эT земля и^ моря. и^ не
ѓ^ста'ви ни е^ді'наго и^зыити и^л^и внити” (-)5
Прїиде (же) нђминїя і^ и^же с ним# эT ри'ма
и^мђще посланїе цр~емъ и^ странамъ в них же
напи'сана сїя” Лђкїи и^па'тъ ри'мъскїи, птоломе'ю цр~ю ра'доватися” Послы` і^ё^деистїи прїидо'ша к наM дрђги наша и^ спобо'рники, ѓ^бновля'ющи преQнюю дрђжбђ и^ съпоборе'нїе” Послани эT
^ е'искиX, принесо'ша
си'мона а^рхїере'я (-)6 людїи і^ёд
7
же [и^] щиT зла'тыи мнасъ Wа~, годњ бы'сть (-)8
намъ писа'ти цр~еM и странамъ, да не наносятъ и^мъ ѕла'я, да не ратђ'ютъ и^хъ ни
гра'доv и^хъ ни стра'нъ и^хъ, и да не съпоборяютъ ратђющимъ противђ иX” лњпо намъ
б^њ прїяти (эT ниX щиT)9. аще ё^бо нњцыи гђби'теле бњжа'ша эT страны и^хъ к# вамъ, преда'ите иX си'монђ а^рхїере'ю да м#сти'тъ на них#
по зако'нђ свое^мђ” (-)10 Сїа (же) писа` димитрїю цр~ю, и^ а^т#талђ, и^ [а^ра'џђ]11, и^ а^рса'кђ, и^
въ вся страны. и^ саMўа'кђ, и^ спартїа'томъ, и^
въ дњлонъ и^ [ми'дъ]12, и^ сикїѓнђ, и^ [карїю]13,
и^ самоn и^ пам#филїю, и^ ликїю, и^ а^ликарнасоn и^
въ родъ, и^ фасели'дђ, и^ кою, и^ сиди'нђ (-)14, и^
гортинанђ, и^ кни'дђ, и^ кљ=прђ, и^ киринїю”
ѓ%браз# же иX писа` си'монђ а^рхїере'ю” А$нтїѓ'х же
цр~ь ѓ^полчи'ся на доръ въ второ'е, приводя`
вы'нђ е^мђ рђки и^ миханы` творя`” И$ заключи
трифо'на е^же не входи'ти ниже и^сходи'ти” И$
посла` е^мђ симоn Wв~, мђжїи си'лныхъ в помощь
е^мђ, и сребро` и^ зла'то и^ сосђды мно'ги. и^ не
въсхотњ` и^хъ прїяти, н^о эTвръже вся е^ли'ка
завњща` е^мђ прежде, и^ ѓ^чюжди'ся эT него. и^
посла` к немђ а^џиновїя е^ді'ного эT дрђгъ свои^хъ, да побесњдђетъ с ни'мъ рекђщи” Вы`
дръжите` і^ѓ^п#пїю и^ [гада'рђ]15 и^ кра'и иже е^сть
въ і^ерsлимњ гра'дњ црsтва мое^го. предњлы и^хъ
ѓ^пђстњсте, и^ сътвори'сте ја%звђ вели'кђ на
земли`, и^ господьствовасте мњста мно'га въ
црsтвїи мое^мъ” Нн~њ ё^бо эTдади'те гра'ды и%хже взясте. и^ дани мњстъ и%хже ѓ^госпоDствова'сте внњ` предњлъ і^ё^де'искихъ а^ще же
ни`, да'ите въ мњсто сихъ е~ соT талаnт# сребра`,
и^ за ѓ^пђстњнїе е^же ѓ^пђстњсте, и^ дани
мњстъ и%на тала'н#тъ е~ соT. а^ще же ни`, (прїидемъ и^)16 ратђе^мъ васъ” И$ прїиде а^џиновїи
дрhђ црsкїи въ і^ерsлимъ” И$ ви'дњ сла'вђ си'моновђ
и^ свњтлость зла'та и^ сребра` и^ преDставле'нїя
дово'лна и^ ё^жасеся. и^ възвњсти е^мђ словеса`
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цр~ьска. и^ (эTвњща`)17 е^мђ си'монъ (и^) рече (-)18
ни (чю'жђ зе'млю)19 прїяхоM н^и и%ныя въздержиM, н^о наслњдїе эTц~ъ нашихъ. эT вра'гъ же
нашиX въ нњкое время нераZсђдне ё^дръжа'ся.
мы' же время и^мђщи въздержа'хомъ наслњдїе эTц~ъ нашихъ. а^ е'же и^ эT ѓ^п#пїи, и^ га'зора и%хже про'сиши сїи творя'хђ в лю'дехъ ја%звђ ве'лїю, и^ въ стране на'шеи” эTT сихъ дадемъ талан#тъ р~. и^ не эTвеща е^мђ [а^џиновїи]20 словесе`, възъврати' же ся съ ја%ростїю
къ цр~ю и^ възвњсти` е^мђ словеса` сїя и^ сла'вђ
си'моновђ и^ вся ја%же ви'дњ” И$ прогнњвася цр~ь
гнњвомъ ве'лїимъ. трифо'н же всњде въ кора'бль эTбњже въ ѓ^рџосїадђ” И$ поста'ви цр~ь
кен#девеа вое^во'дою примо'рьскимъ. и^ во'и пњшецъ и^ ко'нникъ даде` е^мђ, и^ повелњ е^мђ ѓ^плъчи'тися проти'вђ лица і^ё^де'иска” И$ заповњда е^мђ созда'ти кедро'нъ, и^ ё^тверди'ти
вра'та [-]21 ја%ко да ратђ'етъ лю'ди” Цр~ь же
гоня'ше трифо'на (-)22 прїиде кендеве'и въ
(а^мнїю)23. и^ нача` раздража'ти лю'ди и^ в#ходи'ти въ і^ё^де'ю и^ плњнити люди и^ ёбива'ти” И$ созда` кедро'нъ, и^ поста'ви тђ` ко'нники
и^ во'и. ја%ко да и^сходя'ще прохо'дятъ пђти`
і^ё^де'искїя ја%коже повелњ` е^мђ цр~ь”

ву славу і славу золота і срібла, і обслугу, що по достатку, і жахнувся. І він
йому сповістив царські слова. 33 І Симон відповів йому і сказав: Ми ані не
забрали чужу землю, ані не пануємо
чужими, але насліддям наших батьків,
що на якийсь час несправедливо затримане було нашими ворогами. 34 Ми
ж, маючи час, заволоділи насліддям
наших батьків. 35 А те, що відноситься
до Йоппії і Ґазари, про які питаєш, вони чинили велику рану в народі і в
нашій країні. За цих дамо 100 талантів.
36 І Атиновій не відповів йому ні слова, а повернувся з гнівом до царя і сповістив йому ці слова, і Симонову славу,
і все, що побачив. І цар розгнівався великим гнівом. 37 Трифон же сів до корабля і втік до Ортосіади. 38 І цар
поставив Кендевея воєводою приморського краю, дав йому і піших вояків, і
вершників 39 та наказав йому отаборитися проти юдейського лиця. І заповів
йому збудувати Кедрон і скріпити брами, щоб він воював з народом. Цар же
гнався за Трифоном. 40 Прийшов Кендевей до Амнії і почав дражнити народ,
і іти до Юдеї, і брати в полон народ, і
вбивати. 41 І він збудував Кедрон і
поставив там вершників і вояків, щоб
виходячи проходили юдейськими дорогами, так як йому заповів цар.

Глава`, ѕ~і”

Глава 16

възы'иде і^ѓ^а'нъ эT газо'ра” и^ възвњсти
си'монђ эTц~ђ свое^мђ. и^же сътвори` кен#деве'и” И$ призва` си'монъ дв^ђ сн~овъ свои^хъ старњ'ишихъ і^ё'дђ і^ и^ѓ^а'на, и^
рече и^мъ а'зъ и^ братїя моя и^ доM эTц~а мое^го поборя'хомъ враги` і^и^л~евы эT ю'ности даже
до сего дн~я. и^ ё^спњва'шеся в рђка'хъ нашихъ и^зба'вити і^и^л~я мно'гащи. нн~њ же съста'рњхся, и^ вы же въ млsти дово'лни е^сте
(бы'ти)1 въ мњсто мене` и^ бра'та мое^го, і^
иZше'дше поборя'итеся за ја^зы'къ на'ш# по'мощь б^о эT нб~се (с ва'ми да бђдет#)2” І$ и^збра
эT страны` Wк~ мђжїи бра'нныX и^ ко'нникъ, і^
и^до'ша на кендеве'на и^ ѓ^блего'ша в# модинњ” И$
въста'ша заё'тра і^ и^доша на' поле, и^ с^е во'и
ё^мно'женъ въ срњтенїе и^мъ пњше'цъ и^ ко'нникъ. и^ бњ пото'къ средњ' иX, и^ ста` проти'вђ лица` и^хъ саM и^ лю'дїе е^го. и^ ви'дњ лю'ди страшащася преити` пото'къ, и^ преиде
прьвње, и^ ви'дњша е^го мђжи, и^ поидо'ша въ
слњдъ е^го (-)3 и^ кон#ницы посредњ пњшеw
ко'нницы же (-)4 мно'ѕи ѕњло. и^ въстрђбиша
трђба'ми, и^ ё^сїя'ся кендеве'и и^ во'и е^го и^
падо'ша эT нихъ ја%звенїи мно'ѕи про'чїи же
бњгоша въ тверды'ню. тогда` ё^ја^зве'нъ е^сть
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1 І прийшов Іван з Ґазора, і сповістив Симонові, своєму батькові, що
зробив Кендевей. 2 І Симон покликав
двох своїх старших синів, Юду і Івана,
і сказав їм: Я, і мої брати, і дім мого
батька воювали проти ізраїльських ворогів від молодості аж до цього дня. І
щастило нашими руками спасти Ізраїля
багато разів. 3 Тепер же я постарівся, і
ви ж в милосерді є достатні, щоб бути
замість мене і мого брата. І вийшовши
воюйте за наш народ, адже поміч з
неба з вами хай буде. 4 І він вибрав з
країни 20000 мужів-вояків і кінноту, і
вони пішли проти Кендевея і спочили в
Модеїні. 5 І вони встали вранці і пішли
на поле. І ось їм назустріч численні
вояки піші і вершники, а між ними був
потік, 6 і він сам, і його народ став напроти їхнього лиця. І він побачив, що
народ боявся перейти потік, і першим
перейшов. І його мужі побачили і перейшли вслід за ним, 7 і вершники посеред піших, а вершників дуже багато.
8 І вони затрубили трубами, і відвернувся Кендевей і його вояки. І з них
впало багато ранених, позосталі ж втекли до твердині. 9 Тоді зраненим був
Юда, брат Івана. Іван же гнався за
ними, аж доки не прийшов до Кедрону,
який той збудував. 10 І вони втекли до
веж, що були на полях Азоту. І він
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спалив їх вогнем. І впало з них
2000 чоловік. І він повернувся до
юдейської землі з миром. 11 І Птолемей, Авувів син, був поставлений
вождем на єрихоновім полі і мав
багато срібла і золота, 12 бо був
архиєреєвим зятем. 13 І піднялося
його серце, і він забажав заволодіти
країною, і задумував обману проти
Симона і його синів, щоб їх убити.
14 Симон же проходив міста, що в
юдейській країні, погоджуючи їм
потрібне, і прийшов до Єрихона,
він сам, і Маттатей, і Юда, і його
сини, 107-го року, 11-го місяця, це
є місяць Сават. 15 І їх з обманою
прийняв Авувів син до твердині,
прозваної Докос, яку він збудував.
І зробив їм великий бенкет, і заховав там мужів. 16 І коли впився
Симон і сини його, то встав Птоломей і ті, що з ним, і взяли свою
зброю, і ввійшли до бенкету, і вбили його, і двох його синів, і деяких
з його слуг. 17 І він зробив велику
обману в Ізраїлі і віддав зло за добро. 18 І написав це Птоломей і послав цареві, щоб той йому послав
вояків на підмогу і щоб йому видати їхню країну і міста. 19 І він
послав інших до Ґазари вбити Івана
і тисячникам послав послання, щоб
прибули до нього, щоб дати їм
срібло, і золото, і дари. 20 І він послав інших захопити Єрусалим і гору церкви. 21 І якийсь, прибігши
наперед, сповістив Іванові в Ґазарі,
що згинув його батько і його брати
і що: Він послав і тебе вбити. 22 І,
почувши, він дуже злякався. І він
схопив мужів, які прийшли його
вбити, і вбив їх, бо пізнав, що намагаються його вбити. 23 І позосталі слова Івана, і його війни, і його
великі мужності, які мужньо вчинив, і будова стін, які збудував, і
його діла 24 – ось вони записані в
книзі днів його архиєрейства, відколи він став архиєреєм після свого
батька.

і^ё^дA братъ і^ѓ^а'новъ. і^ѓ^а'нъ же гна` и^хъ дондеже
прїиде въ кедро'нъ е^гоже созда`. и^ побњгоша къ
столпомъ и^же бњхђ во селњ` а^зо'та, и^ заж#же` и^хъ
ѓ^гнемъ. и^ падо'ша эT ни'хъ, Wв~ мђжїи. и^ ѓ^брати'ся въ землю і^ё'динђ въ мирњ” И$ птоломњи
сн~ъ а^вђвовъ поста'вленъ быs воево'дою въ по'лњ
и^ери'хона, і^ и^мяше сребра` и^ и^ злата много, бњ'
бо зя'ть а^рхїере'ѓv и^ възъдви'жеся срDце е^го, и^ въсхотњ` ё^дръжа'ти странђ`, и^ помышля'ше ле'стно
на си'мона и^ сн~овъ е^го ё^бити и^хъ” Си'мон же
прохожа'ше гра'ды е^же въ странњ` (і^ё^деистеи), (-)5
совњща'я ѓ^ прњлежа'нїю и^хъ и^ сниде въ е^ри'хонъ самъ и^ маTтаџеи і^ и^ё'да и^ сн~ове е^го” Лњта ро~з, мsца а~і, се` е^сть мsць сава'тъ” И$ въспрїяT
и^хъ сн~ъ а^вђвовъ въ тверды'ню нарица'емою до'косъ со ле'стїю ю^же созDа” И$ сътвори` и^мъ пи'ръ
вели'къ, и^ съкры` т^ђ мђжи. и^ е^гда` ё^пи'ся
си'моn и^ сн~ове е^го, [и^]6 въста` птоломе'и і^ и^же с
нимъ, и^ взя`ша ѓ^рђжїя своя. и^ внидо'ша в
пи'ръ и^ ё^биша е^го, и^ дв^а сн~а е^го, и^ нњцїи эT
ѓ'трокъ е^го. и^ сътвори` прелесть вели'кђ (въ
і^и^л~и), и^ възда` ѕла'я за блага'я” И$ писа` сїя
птоломњи и^ посла` цр~ю да по'слеT е^мђ во'и в#
по'мощь, и^ предасть [е^мђ странђ` и^хъ и^ гра'ды]7” И$ посла` и%ныа в газа'рђ ја%ти і^ѓ^а'нна, и^
ты'сящникомъ посла` посла'нїя да прїидђтъ к
немђ, да да'сть и^мъ сребро` и^ зла'то и^ да'ры” І$
и'ныя посла` ѓ^бъя'ти і^ерsлима и^ горђ цр~кви” И$
преDтекъ нњкїи възвњсти і^ѓа'ннђ въ газа'рђ
ја%ко поги'бе эTц~ъ е^го и^ бра'тїя е^го, и^ ја^ко посла`
и^ тебе ё^би'ти, и^ слы'шаv ё^страшися ѕњло” И$
я'ть мђжи и^же прїидо'ша погђби'ти е^го и^ ё^би`
и^хъ, позна` б^о ја%ко и^щђтъ е^го ё^бити, и^ прочая словесъ і^ѓ^а'нновых# и^ бранїи е^го, и^ бл~гаго
мђж'ества е^го иXже бл~гомђжествова`, и^ соѕида'нїя
стњнъ и^хже създа`, и^ дњя'нїи е^го” Се` сїя пи'сана сђть въ кни'ѕњ дн~еи а^рхїере'иства е^го, эTнелњже бысть а^рхїере'и по эTц~ы свое^мъ”
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ра'тїи и^же по е^гљ=птђ і^ё^де'ѓмъ, ра'доватися” Бра'тїа и^же въ і^ерsлимњ і^ё^деи, і^ и'же въ стра'нњ і^ё^де'истњи. ми'ръ
бл~гъ, и^ бл~го да сътво'ритъ вамъ б~ъ”
И$ да помяне'тъ завњтъ свои и^же къ авраа'мђ і^ и^саа'кђ і^ и^а'ковђ рабо'мъ свои^мъ вњрнимъ”
и^ да'сть вамъ срDце всMњ въ е^же чествова'ти е^го, и^ творите [хотњ'нїя е^го]2 срDцем вели'кимъ, и дш~евнымъ и^зволе'нїемъ” И$ да ѓ^тве'рзеT срDца ва'ша в зако'нъ свои, и^ въ повелњ'нїи” И$
ми'ръ да сътво'ритъ, и^ ё^слы'шиT (мл~твђ ва'шђ)3. и^ ё^мили'тся вамъ, и^ не [ѓ^ста'виT
васъ]4 въ вре'мя лђка'во” и^ нн~њ зде е^смы` моля'щи за ваs” Црsтвђющђ дими'трїю лњта рћ~џ”
Мы і^ё^де'и писа'хомъ вамъ въ ско'рби и^ въ
го'рести нашеDшима намъ, въ лњтеX сихъ
эTне'леже эTстђпи и^а^сонъ і^ и'же с нимъ эT
ст~ыя земля` и^ црsтва” И$ пож#го'ша вра'та и^
пролїя'ша кро'вь непови'ннђ” И$ моли'хом#ся къ
г~ђ и^ ё^слы'шани е^смы`” и^ принесо'хом# же'ртвђ и^
смида'лъ, и^ вож#го'хомъ свњти'лники и^ преDложи'хоM хлњбы” И$ нн~њ проважда'ите дн~и кђщныя,
[хаслева]5 мsца, лњта, рп~и” и^же въ і^ерsлимњ, і^
и'же въ і^ё'деи и ста'рцы (і^ё^де'искїи)6” А$ристоволђ дидаска'лђ птоломе'я цр~я, сђщемђ эT помаза'нникъ і^ере'иска ро'дђ” І$ и'же въ е^гљ=птњ
і^ё^де'ѓмъ ра'доватися и^ здрав#ствова'ти” эT вели'кихъ бњ'дъ бг~оM сп~сени ве'лма бл~годари'мъ
е^мђ, ја%ко ё^бо цр~ю ѓ^долњ'хомъ” Се'и б^о и^звари
въчине'ныхъ въ ст~омъ гра'дњ въ перси'дђ”
Бы'сть б^о во'ждь и^ ѓ^ немъ непостоя'наа мня'шеся бы'ти си'ла. посњко'ша въ (ка'пищи нане'и)7, СовњтоM прельще'нъ ѓ^ (жерцеX нанеи`)8” А$ки
б^о съпребыва'я е'й прїиде въ мњсто а^нтїѓ'хъ
і^ и'же с ни'мъ дрђѕи взя'тїа ра'ди сре'бръник#
[-]9 въ пре'лести сло'ва” (-)10 ПреDложи'ша (б^о) и^хъ
жерцы` нанеи`” (ѓ'номђ)11 пришеDшђ съ малы'ми
въ притво'ръ теме'новъ, заключа'ющїи же ка'пище ја%ко внїиде а^нтїѓ'хъ. ѓ^тве'рз#ше въ
д#скахъ съкровенђю две'ръ мета'юще ка'менїе
поби'ша и^гемона (і^ и'же с ни'мъ), и^ раздњли'ша
на ё'ды, и^ гла'вы посњче'ны и^змета'ша во'нъ”
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Глава 1
1 Братам юдеям, що в Єгипті, – радіти! Брати юдеї, що в Єрусалимі, і
ті, що в юдейській країні! Добрий
мир 2 і добро хай вам зробить Бог! І
хай згадає свій завіт, що до Авраама,
і Ісаака, і Якова – своїх вірних рабів.
3 І хай дасть усім вам серце, щоб Його почитати і щоб ви чинили його волю великим серцем і бажаючою душею. 4 І хай Він відкриє ваші серця
до свого закону і заповідей. І хай зробить мир, 5 і вислухає вашу молитву,
і змилосердиться над вами, і не покине вас у поганому часі. 6 І тепер
тут ми молимося за вас. 7 Як царював Димитрій в 169-му році, ми, юдеї,
написали вам в скорботі, і в горі, що
надійшов на нас в цих роках, відколи
відступив Ясон і ті, що з ним, від
святої землі і царства. 8 І вони спалили браму і пролили невинну кров. І
ми молилися до Господа, і ми були
вислухані. І ми принесли жертву і
пшеничну муку, і запалили світильники, і поклали хліби. 9 І тепер ви
проводіть дні шатер в місяця Хаселев, 188-го року. 10 Ті, що в Єрусалимі, і ті, що в юдеї, і юдейські старці,
вчителеві царя Птолемея, Аристоволові, що був з помазаних єрейського
роду, і тим юдеям, що в Єгипті, – радіти і бути здоровими! 11 Богом спасенні з великих клопотів, дуже складаємо Йому подяку, тому що ми перемогли царя! 12 Бо цей викинув поставлених у святому місті 13 до Персії, бо він був вождем. І вважалося,
що з ним непоборима сила. Нанеї порубали в храмі, змовою обманутого
нанеями-священиками. 14 Бо наче
посвоячений з нею прийшов до місця
Антіох і ті друзі, що з ним, щоб взяти
срібняки обманою слова. 15 Бо їх
підставили жерці нанеї, коли він
прийшов з небагатьма до Теменового
притвору. Як ввійшов Антіох, замкнувши ж храм, 16 відкривши в дошках сховані двері, кидаючи каміння,
побили вождя і тих, що з ним. І розділили на частини, і відрубані голови
повикидали геть. 17 В усьому благословенний наш Бог, який видав безбожних! 18 Бажаючи святкувати очищення церкви 25-го дня місяця Хас-
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лева, ми вважали за потрібне вам
сповістити, щоб і ви святкували аж
до празника шатер і вогню, коли Неемія збудував церкву і жертовник і
приніс жертви. 19 Бо і коли наших
батьків повели до Персії, тоді священики, які боялися Бога, взяли з
вогню жертовника *і потайки сховали в долині криниці, що була безводна, і в ньому запечатали, щоб
для всіх місце було невідомим. 20
Коли ж минуло досить років і Бог
зволив, щоб посланий був Неемія
від перського царя, він послав на пошуки за вогнем внуків священиків,
які сховали. І так нам вони розповіли, що не знайшли вогню, але масну воду. І той наказав їм зачерпнути і принести 21 до себе, і Неемія
наказав священикам покропити водою жертви, які були принесені,
дрова і те, що на них лежало. 22 Як
же це сталося, і перейшов час, і засяяло сонце, що раніше було за хмарами, запалав великий вогонь, так
що всі здивувалися. 23 Молитву ж
чинили всі священики, і коли жертва згоріла, як почав Йонатан, інші
ж, як Неемія, відповідали. 24 Була
ж молитва, що мала такий чин: Господи! Господи Боже, всіх Творче!
Страшний, і сильний, і справедливий, і милосердний, і одинокий Царю! І лагідний, 25 одинокий щедрий, єдиний! Справедливий, і Вседержитель, і вічний, що спасаєш Ізраїля з усякого зла! Ти, що вибраними зробив батьків і їх освятив!
26 Прийми жертву за ввесь народ
Ізраїля, і обережи твою частку, і освяти! 27 Збери розсіяння наше і помилуй тих, що в рабстві народів!
Поглянь на зневажених і зогиджених! І хай народи впізнають, що Ти
є нашим Богом! 28 Скарай тих, що
давлять силою і знущаються в гордості! 29 Влаштуй твій народ у твоєму святому місці, так як сказав
Мойсей! 30 *Священики ж співали
пісні. 31 Як же згоріла жертва і залишилася вода, Неемія наказав полити велике каміння. 32 Як же це
сталося, загорівся полумінь, що запалав від світла, що засяяло з жертовника. 33 Як же діло стало явним, було сповіщено перському цареві: що на місці, на якому переселені священики сховали вогонь, появилася вода, якою Неемія і ті, що з
ним, очистили жертви. 34 Обгородив же цар те місце, досліджуючи
діло, 35 а їм цар подарував багато
дарів. І те, що взяв, знову передав.
36 Прозвав же Неемія і ті, що з
ним, те місце – Етар, що тлумачиться очищення. Численні ж називають його Нетар.

По вся` блsвеn наш# б~ъ и^же преда` нечествова'вшиX”
хотя'ще празднова'ти, (к~е, (дн~е. мsца) хасле'ва)12
ѓ^чище'нїе цр~кви, потре'бно непщева'хомъ и^звњсти'ти вамъ, да и^ в^ы празDнђ'ете да'же до
кђщнаго пра'знDика, и^ ѓ^гня`, когда нее^мїя създа цр~ьковь и^ ѓ^лта'рь принесе же'ртвђ” Ибо е^гда`
въ перси'дђ ведя'хђся [эTц~ы на'ши]13, тогда`
(жер#цы` боя'щїися б~а)14 взя'ша эT ѓ^гня
ѓ^л#та'рнаго” *(И$) та'ино съкры'ша в доl кладяѕя
чи'нъ и^мњю'ще беZвоDныи. и^ в немъ заключи'ша,
ја^коже всњмъ невњ'домо бы'ти мњсто” Є$гда же
преминђша лњта мно'га, (и^)15 ё^годи'ся б~ђ да
по'слется нее^мїя эT цр~я прьсиDска, внђ'цы жерцовъ съкры'вшиX посла` къ (взыска'нїю) ѓ^гня`” (И)
та'ко повњда'ша намъ не ѓ^брњто'ша ѓ^гня` н^о
во'дђ тђ'чнђ, (и^) повелњ и^мъ (чръпати и^)16
принести (себњ), (и^ же'ртвы и^же напра'влени
бњхђ)17 повелњ` жръцем# нее^мїя покропити водо'ю
дрова` и належа'щая” ЈА/коже бы'сть и^ вре'мя
пре'иде е^гда` слн~це въсїя пе'рвїе на ѓ^блацњ
сђщи, въж#же'ся ѓ%гнь вели'къ ја%коже диви'тися
всњмъ, моли'твђ же творя'хђ (вс^и) жерцы`, и^
е^гда` съгорњ жрътва, (-)18 (і^ѓ^наџа'нђ начина'ющђ)19 про'чим# же эTвњща'ющиM ја%ко нее^мїю” Бњ
же мл~тва и^мњющи ѓ%бразъ сїи” Ги~ г~и б~е
всњхъ тво'рче, стра'шныи и^ крњ'пкїи, и^ пра'веDныи и^ млsтивыи, и^ е^ді'ныи цр~ю и^ бл~гїи,
е^ді'ныи да'телю” Є$ді'не пра'веDне и^ вседръжи'телю и^
вњ'чныи сп~асая'й і^и^л~я эT вся'кого ѕл^а” Сътвори'выи эTц~ы и^збра'нны, и^ ѓ^ст~ивыи и^хъ” Прїими жрътвђ за вся` лю'ди (-)20 і^и^л~я, и^ съхрани
ча'сть твою и^ ѓ^ст~и” Събери расточе'нїе на'ше.
(і^) и^зба'ви рабо'тающиX ја^зы'комъ” Оу^ничиже'ныхъ
и^ ме'рз#скиX при'зри, и да ё^вњ'дятъ ја^зы'цы ја^ко
т^ы е^си б~ъ нашъ” Помђ'чи наси'лђющихъ и^
досажда'ющимъ въ горды'ни. ё^стро'и лю'ди
твоя в мњсто ст~ое твое ја%ко рече мољ=сїи”
*Жерцы же поя'хђ пњ'нїя. ја%коже съгорњ жертва.
и^ ѓ^ста'вшеи воды` нее'мїя повелњ ка'менїе бо'льшее поли'ти. ја%коже сїе бысть пла'мень возгорњся, эT ѓ^лтаряy ѓ^блиста'вшаго свњта съгорњ.
ја%коже ја%влена бысть ве'щъ” [-]21 Возвњщено е^сть
цр~ю прьскђ, ја%ко въ мњстњ в немже ѓ%гнь съкры'ша преселенїи жерцы`, вода` ја^ви'ся эTнелњже
(нее^мїя і^ иже с ни'мъ)22 ѓ^чисти'ша жрътвы.
ѓ^гради' же цр~ь (мњсто т^о)23 и^скђша'яи ве'щи.
(-)24 и%мже дарова цр~ь мно'ги да'ры” (и^ ја%же) взя`
паки предаде, прозва же (нее^мїя і^ и^же с ниM
мњсто)25 т^о (е^џарь)26. е^же сказђ'ется ѓ^чищенїе”
нарњца'ет же ся эT мно'гиX (неџарь)27”
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брњте же ся в поDписа'нїихъ і^е^ремїи прoрка, ја^ко повелњ ѓ^гня` взяти и^же преселяю^щихъся, ја%ко знаменовася” И$ ја%ко
заповњ'даше селенымъ прoркъ да'яи и^мъ
законъ. да не забыва'ютъ повеленїи гн~ихъ” И$
*да не соблазня'тся ё%мы ви'дящи и%долы
зла'ты и^ сребрены и^ ѓ^нихъ ё^тваръ. і^ и'на
такова рекђщи, моля'ше не эTврещи` зако'на эT
срDца и^хъ” Бњ же въ писа'нїи ја%ко скљ=нїя и
кїѓT, повелњ прoркъ бжsтвенаго эTвњта бы'вшаго е^мђ съпослњдьствовати” *ЈА/коже взыиде в
горђ на ню'же мољ=сїи въшеD (и^) ви'дњ бж~їе наслњдїе. и^ грядђщи (т^ђ) і^е^ремїя ѓ^брњте пещерђ и^ жили'ще, и^ кїѓ'тъ і^ ѓ^лта'рь џимїяма
внесе т^ђ и^ двери загради” И$ пристђпиша
нњ'цїи эT послDњствђю^щихъ да знаменђ'ютъ
себњ пђть, и^ не мого'ша ѓ^брњсти`” ЈА/коy [позна`
і^е^ремїя]1 повинђ'ющи тњхъ рече да не вњдомо
(бђдетъ мњсто)2 до'ндеже соберетъ б~ъ събра'нїя лю'дїи (-)3 млsтивъ бђдетъ” И$ тогда` г~ь
пока'жетъ сїя и^ ја^ви'тся сла'ва гн~я, и^
ѓ^бла'къ (бђдеT) ја%ко и^ мољ=сїю ја^вля'шеся” *ЈА/ко
и^ соло'монъ моли да мњсто ѓ^ст~ится вельма.
бесњдова'ше же, и^ ја%ко премђдрость и^мњя възнесе жрътвђ ѓ^бновленїя, и^ съвръшенїе цр~кви”
*ЈА/коже и^ мољ=сїи моля'шеся къ г~ђ и^ сни'де
ѓ%гнь съ нб~се и^ поја%сть жрътвђ. *такоже и^
соло'монъ моли'ся и^ сни'де ѓ%гнь [съ нб~си]4 (и^)
пож#же вс^есож#женїе” И$ рече мољ=сїи *сего ради да
не ја%сться иy за грњхъ попалися” Та'коже и^
соло'монъ, и~, дн~їи празнова. но'сит же ся [-]5 в#
написанїих#, и^ въ па'мятописаса'нїю по нее^мїи
сїя. (-)6 ја%коже строа'щи кни'гоположницђ. собра`
ја%же ѓ^ цр~ех# [-]7 и^ прoрцеX, и^ ѓ^ дв~дњ, и^ е^пистолїя цр~еи ѓ^ възложенїи” Та'коже і^ и^ё'да пад#шая ја%же бра'нїю бысть намъ собра` вс^я, и^
сђть преD нами. и%хже ё^бо а%ще пребђ'ете сиX
приносящихъ ваM послите. хотя'ще ё^бо празнова'ти ѓ^чищенїе писа'хомъ вамъ. бл~го б^о
творите` празнђ'юще дн~и” Бг~ъ же сп~сыи вс^я
лю'ди своа и^ възда'сть наслњдїе всњмъ, и^
црsтвїе и^ сщ~еньство и^ ст~ыню, ја%коже ѓ^бњща
въ зако'нњ, ё^пова'емъ б^о на б~а ја%ко ско'рњ ва'съ
поми'лђетъ и^ съберетъ эT поDнбsныя въ мњсто ст~ое. и^зятъ б^о насъ эT великихъ бњдъ,
и^ мњсто ѓ^чисти. ја%же по і^ё'де маккаве'ю и^
братїи е^го, и^ цр~кви вели'кїа, ѓ^чищенїе и^ ѓ^бновленїе прsтла (не бысть)” Є$ще же и^ къ а^нтїѓ'ховђ (ја^вленїю)8 и^ сн~а е^го е^ё^па'тора бра'нїи. и^ съ нб~си бы'вшиX ја%вленїи бл~гимъ мђжес1487

Глава 2
1 Знайшлося ж в письмах пророка
Єремії, що він наказав переселенцям
взяти вогонь, як зазначено 2 і як пророк заповідав мешканцям, даючи їм
закон. Щоб не забували господніх заповідей і *щоб не згіршилися умами,
бачачи золотих і срібних ідолів та їхню прикрасу. 3 І таке інше кажучи,
благав не відкинути закон з їхнього
серця. 4 Було ж в писанні, що з божественної відповіді йому даної пророк наказав, щоб шатро і кивот ішли
з ним. *Як же він вийшов на гору, на
яку Мойсей вийшовши побачив боже
насліддя, 5 і Єремія, ідучи туди,
знайшов печеру, і вніс туди шатро, і
кивот, і жертовник кадила, і закрив
вхід. 6 І прийшли деякі з тих, що
слідкували, щоб зазначити собі дорогу, і не змогли знайти. 7 Як же Єремія пізнав, звинувативши їх він сказав: Хай місце буде невідомим, аж
доки Бог не збере збір народу і буде
милосердним. 8 І тоді Господь це покаже, і з’явиться господня слава і
хмара, і буде так, як з’являлися Мойсеєві, *так як і Соломон помолився,
щоб місце дуже освятилося. 9 Він же
говорив і як той, що має мудрість, та
приніс жертву обновлення і завершення церкви. 10 *Так як і Мойсей,
він молився до Господа. І зійшов вогонь з неба і пожер жертву. *Так само і Соломон помолився, і зійшов вогонь з неба, і спалив цілопалення. 11
І Мойсей сказав: *Задля цього хай не
їсться те, що було спалене за гріх. 12
Також і Соломон святкував 8 днів. 13
Існує ж в писаннях і в літописах по
Неемії це: що як він будував бібліотеку, він зібрав те, що про царів і
пророків, і про Давида, і листи царів
про жертви. 14 Так само і Юда тих,
що впали через війну, нам всіх зібрав, і є перед нами. 15 Отже, якщо це
потребуєте, пошліть тих, що вам принесуть. 16 Отож, ми вам написали,
бажаючи святкувати очищення, бо
добре зробите, коли будете святкувати дні. 17 А Бог, що спас ввесь свій
народ, і віддасть всім насліддя, і царство, і священство, і святощі. 18 Так
як обіцяв в законі, бо ми надіємося на
Бога, що скоро вас помилує і збере зпід неба до святого місця, бо Він вирвав нас з великих бід і очистив місце.
19 А відносно того, що про Юду
Маккавея, і братів його, і велику
церкву, очищення і обновлення жертовника ще не було. 20 Ще ж і відносно Антіохової появи і воєн Евпатора, його сина, 21 і появи з неба. Що
були задля добра юдейської мужності, щоб відважно мстили усю країну,
будучи нечисленними, і проганяли
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множество варварів, 22 і по всій вселенній прославлену церкву збудували, і місто спасли, і Господом виправляли тих, що бажали знищити
закони, їм з усією смиренністю було очищення. 23 Знову ж, Ясоном
Киренеєм викладене в п’ятьох книгах, ми і старалися до одного твору
скоротити. 24 Бо роздумуючи над
великою кількістю книг і існуючу
трудність через велике число матеріялу для тих, що бажають дійти до
розповіді історії, 25 ми постаралися
тим, що бажають читати, ведені душею, що люблять мудрість, до роздумування принести трудолюбство,
а користь всім, що читають. 26 І ми
ж, що взялися за тяжку роботу скорочення, з потом і чуванням чинимо нелегке діло. 27 Бо так як для того, що готує бенкет і шукає користь
інших, діло невдячне, подібно ми задля великої вдячності радо понесемо труд. 28 По-перше, дослідуючи
задля питань кожне письмо. Подруге ж, ідучи за правилами трудимось над скороченням. 29 Адже так
як будівничому нового дому треба
дбати за цілу будову, так само треба писати тому, хто починає, треба
шукати те, що потрібне для прикраси, так думаю, що і ми 30 маємо
ввійти і сладати всі події, і багато
говорити про все по порядку. Тому
ж, хто починає оповідання, належиться 31 тільки дбати про скорочення розповіді і досліджувати хід
подій, а тому, що пише, розповідь
скорочувати. 32 Отже, звідси почнемо розповіді, вступ такий зробивши. Адже зразу одну розповідь
будемо детально описувати, іншу ж
розповідь скорочувати.

Глава 3
1 Тому-то коли святе місто було
заселене з усяким миром, і закон
був дуже добре бережений через архиєрея Йонія, і панувала побожність і ненавидження зла, 2 то самі
царі вшановували місце і прославляли церкву великими дарами. 3
Так що і Селевкій, азійський цар, зі
своїх розходів давав потрібні видатки на службу жертви. 4 Симон
же з Веніяминового племені, що
був поставлений настоятелем церкви, сказав архиєреєві про проступок у місті. 5 Але коли він не міг
перемогти Онію, він прийшов до
Аполлонія Трасея, що в тому часі
був воєводою сирійської і финикійської країни, 6 і сповістив йому про
безчисленні багатства, що були в
єрусалимській скарбниці, що було
безчислене множество різного, яке
не належить до жертв, а це може

тваM і^ё^де'иства ради любочестно да всю` странђ
ма'ли сђще м#щахђ, и^ варва'ръ мно'жество погоня'хђ. и^ прои^менова'не во всю вселеннђю цр~квъ
созда'ша и^ граD и^зба'виша, и^ хотя'щихъ разори'ти закон# и^справля'хђ гм~ъ. со всњмъ смире'нїеM
ѓ^цищенїе быва'ше и^мъ” (Па'ки же) эT а^со'на
кирине'я и^звњщена пятьма кни'гами, (и^) покђша'хоMся е^ді'но съчинено съкратити” РаZмышля'ющи б^о мно'жество числомъ и^ сђщаго неможенїя хотящиM престђпити и^сторїи по'вњсть
мно'жества ради ве'щи настоа'хомъ” Хотя'щиM б^о
чести` дш~ею водими. любомђдрънымъ же в
раз#мышленїе взяти люботрђдїе всњм же чтђщимъ по'льза. и^ нам# же (прїя'вшимъ ѕл^острада'нїе)9 съкращенїе не ё^добъ с по'томъ и^ бдњнїемъ вещь (тво'риM)” ЈА/ко б^о ё^готова'ющемђ
пи'ръ і^ и^щђщемђ и%ныхъ ё^добїа небл~годарне.
та'коже многыхъ ради бл~годаренїи любовїю трDђ
потерпиM. е^ді'но въпроs ради ѓ^ кои^хждо писа'нїю
разлђча'юще. дрђго'е же послњдовати поDписанымъ, ради съкращенїя трђжда'ющеся” ЈА/коже
б^о новаго храма а^рхитектонђ всего ѓ^бложенїя
настоа'нїе е^сть. такоже поDписати начина'ющемђ ја^же подоба'етъ къ ё^крашенїю взыскаюTся, та'ко мню` и^ ѓ^ насъ. внити и^ [ѓ^ всXњ
словесехъ творити]10, и^ много веществовати ѓ^
всњхъ по ча'сти. начина'ющемђ же по'вњсть досто'итъ, е^ді'ного съкращенаго реченїя гони'ти,
и%ноже ве'щи съдњла'ное въпрашати творя'щемђ
же прогл~анїе съкращати” эTсюдђ ё^бо начина'емъ по'вњсти преDреченымъ толика'го заченше.
а^бїе б^о е^ді'но по'вњсть ё^множати, и%нђ же повsњ
съкраща'ти”

Глvа, г~”
его ради) е^гда` ст~ыи гра'дъ ѓ^бита'шеся
въ вся'комъ ми'рњ, и^ закон# ја%ко блажа'ише съхраняе^мыX. і^ѓ^нїа раd а^рхїерея бл~гочестїе же и^ ненавидњнїе лђка'въства. (-)1
и^ сами цр~и чествова'хђ мњсто, и^ цр~ковь (вели'кими да'ры)2 прославля'ше” ЈА/ко да и^ селевкїя а^сїискаго цр~я (эT расходъ свои^хъ, въздая'ше)3
(-)4 на слђжбђ жрътвы пристоја%щи расхо'ды”
(Си'мо)5 же (-)6 эT колњна [венїами'ня]7 преDста'теля цр~кви поста'вленъ, повњда а^рхие^ре'ю ѓ^ престђпле'нїи града” н^о е^гда премощи ѓ^нїи не
можа'ше, прїиде къ а^поlлонїю (фрасе'ю)8 и^же въ
ѓ'но вре'мя бысть (вое^во'да страны сљ=рїиски и^
финикїиски)9” И$ възвњсти (е^мђ) ѓ^ бога'тествњхъ неи^счисленыхъ бы'ти в# (храни'лищи і^ерsлимъскомъ)10” ЈА/коже мно'жество разниX безчи'слено
бы'ти (-)11 не подоба'етъ сїя къ сло'вђ жрътвъ
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бы'ти же мо'щно поD вла'стїю цр~евою па'сти
сїя” Є$гда` донесе (къ цр~ю а^пол#лонїи)12 (ѓ^ бога'тъстваX ѓ^ възвњще'нныхъ е^мђ)13 ја^ви`. ѓ%нже призва` и^лиѓ^дора и^же бы'сть наD богаTствы
(е^го), посла` съ заповњдми да преDрече'ное бога'тество принесетъ. скоро же и^лиѓ^доръ творя'ше ше'ствїе” Гл~аше ја%ко по (гра'дњхъ килїи и^
сирїи и^ финикїи)14 проходя`” Ве'щи же црsкои повелњнїе конча'я. прїиде же въ і^ерsліM и^ любомDђро
эT а^рхїере'я граDска прїяT повњда` ѓ^ бы'вшемъ
ја^вле'нїю, и^ чт^о ради прїиде сказа`” Въпраша'ше
же а^ще и%стинно сїя тако бђдђтъ” Тогда а^рхїе^рей показа` преDставле'на бы'ти (сїя къ прекръмле'нїю) вдовам# и^ сирота'мъ нњцїи б^о
(бы'ти) и^рка'на то'вїи ѕњло мђжа чsтна. не ја%коже б^њ знося нечести'выи си'монъ” Всего же
сребра` тала'нтъ у~, а^ злата с” ѓ^бидити же
(ст~ыни мњста вњровавшихъ)15, и^ чsтноа (цр~кви по всемђ ми'рђ)16 чести, и^ наси'лїе по всемђ
хотя'ше бы'ти. [и^лиѓ^до'ръ же]17 си'хъ ра'ди
и^мњяше црsкое повелњнїе, гл~аше всяко подоба'етъ бы'ти семђ въ црsко (повелњнїе)18. (въчини')19 же дн~ь (и^) вниде съзрњти хотя`, бњ же
не ма'ло (смятенїе по градђ)20 (сего ради)”
Сщ~енницы же преD ѓ^лтаре'мъ въ ст~ительскихъ ризахъ поврьго'ша себе призыва'хђ съ нб~си
ѓ^ (завњте възаконе'номъ свои^мъ)21 сїя съхрани'ти. бњ же зря лице` а^рхїере'ѓво смятеся
мы'слїю” зра'къ б^о и^ ви'дъ и^змњненъ ја^ви'ся по
дш~и понђжде'нїя” ѓ^блежа'ше б^о ѓ^ мђжи ё%жасъ (-)22, и^ страX теле'сныи, и%хже ради и^звњстно быs зря'щимъ срDца настоя'щая бо'лњзнь. и%нїи же (събрани эT домо'въ)23 сотњка'хђся на все`ро'днђю слђжбђ. зане` хотя'ше
(прїити мњсто въ порђга'нїе)24” [Же'ны же препояса'шася по прьсехъ]25 власени'цами на пђтехъ ё^множа'хђся. заключе'нїи же дв~цы, е^ді'ны ё^бо прибњга'хђ къ вра'томъ, і^ и'нїи же на
стњны. нњцїи же ѓ^коnцами приничахђ вси' же
въздњюще рђцњ на' нб~о моля'хђся поми'ловати мно'жество смяте'ное въ паде'нїи. чая'нїе
ждђще вели'каго а^рхїере'я. и^ сїи ё^бо възыва'хђ
вседръжи'теля г~а, да вовњре'ная вњрнымъ
свои^мъ съхранитъ съ всњмъ ё^тверже'нїемъ”
И$лиѓ^до'р же и^же смы'сли съвръша'ше. здњ же
е^мђ съ даноносцы въ газофилакїю пришеDшђ”
(Вседръжи'тель же г~ь)26 вся'коя вла'сти си'лныи,
ја^вле'нїе ве'лїе сътвори`” ЈА/коже всњмъ дръзнђвшиM събра'тися. и^ пришеDшим# бж~їю си'лђ въ
ё^клоне'нїе и^ въ ё'жасъ премњни'ти. (тако да
вси` и^же дръзи бњхђ”) ЈА/вися б^о [и^мъ ко'нь]27
стра'шенъ и^мњющи вса'дника (-)28 предобрыM по1489

перейти під царську владу. 7 Коли
Аполлоній це доніс до царя, він йому
об’явив про згадані багатства. Той же
прикликав Іліодора, що був над його
скарбами, послав з наказами, щоб він
приніс вище згадане багатство. 8 Іліодор же скоро пішов, він говорив, що
іде до міст Килії, і Сирії, і Финікії, а
на ділі виконував царський наказ. 9
Він прийшов до Єрусалиму і дружньо був прийнятий міським архиєреєм. Він розповів про зроблену об’яву
і сказав чому прийшов. Випитував же
чи справді це так є. 10 Тоді архиєрей
показав, що це було призначене на
кормлення вдовиць і сиріт, 11 дещо
ж було власністю Іркана Товії, дуже
шляхетного чоловіка, а не так як подав безбожний Симон. Всього ж –
400 талантів срібла, а 200 талантів
золота. 12 Кривда ж тим, що повірили в святість місця і чесність Церкви,
шанованої по всьому світу, і насилля
в усьому назрівали. 13 Іліодор же
відносно цього мав царський наказ.
Він говорив, що обов’язково це має
статися за царським наказом. 14 Він
же призначив день і ввійшов, бажаючи поглянути, а у місті був немалий
заколот задля цього. 15 Священики
ж, кинувши себе на землю перед жертовником в священичих одежах, кликали до неба, щоб це зберегти за своїм взаконеним завітом. 16 Сталося ж,
що той, хто бачив архиєреєве лице,
він жахнувся умом. Бо вигляд і вид
показався зміненим, згідно з мукою
душі. 17 Адже чоловіка оточував жах
і тілесний страх, через що явним ставав тим, що дивилися, справжній біль
серця. 18 Інші ж, зібрані з домів, збігалися на всенародне служіння, оскільки місце мало стати посміховиськом. 19 Жінки ж, підперезані по грудях мішковиною, перебували на дорогах, а замкнені дівчата самі прибігли до брам, інші ж до стін, а деякі
дивилися крізь вікна. 20 Всі ж, піднімаючи руки до неба, молилися, 21
щоб помилуване було множество, що
в замішанні через падіння, очікуючи
виповнення сподівання великого архієрея. 22 І, отже, ці прикликували Господа Вседержителя, щоби з усією певністю Він зберіг ввірене своїм вірним. 23 Іліодор же виконував те, що
задумав. 24 Тут же, як він прийшов
до скарбниці з прибічниками, Господь Вседержитель, що сильний всякою владою, зробив велике видіння,
так щоб всіх, що відважилися зібратися і прийшли, божою силою до переміни і до жаху схилилися з усіма,
що виявляли сміливість. 25 Бо їм з’явився страшний кінь, що мав вершника прикрашеного дуже гарною одіжжю, що ніс кінь, він потряс пер-
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ших вояків Іліодора. А здавалося,
що той, що сидів, мав золоту зброю.
26 Інші ж два юнаки з’явилися при
ньому гарні силою, прекрасні славою, зодягнені ж в гарну одіж, які
його оточували і постійно були з обох сторін, які завдавали йому(=Іліодорові) численні рани. 27 Нагло ж
Іліодор впав на землю, його обняла
велика темрява. Схопивши ж і несучи покладеним на лежаку 28 з великим поспіхом, грабіжники, що
ввійшли до вище згаданої скарбниці, несли самого, якого безпомічним поставив вояк, пізнали явну божу силу. 29 Він же божественною
дією лежав безмовним і позбавленим всякої надії і спасіння. 30 Ті ж
благословили Господа, що прославив своє місце і церкву. Вона, що раніше була сповнена страхом і жахом, сповнилася радості і веселості,
як з’явився Бог Вседержитель. 31
Адже тоді деякі з Іліодорових друзів благали з наполегливістю Онію
прикликати Всевишнього, щоб дарувати життя йому, що лежав при
останньому віддиху. 32 Архиєрей
же думав, щоб часом цар не задумав задля Іліодора зробити якесь лукавство проти юдеїв, і приніс жертву за спасіння чоловіка. 33 Коли же
архиєрей молився, і ці юнаки знову
з’явилися Іліодорові зодягнені в
тих же одежах. І ставши сказали:
Віддай хвалу священикові Йонії, бо
задля нього Господь тобі дарував
життя. 34 Ти ж, бувши побитим,
сповісти всім божу величність і силу. А сказавши це, вони стали невидимі. 35 Іліодор же, принісши
Господеві жертви, віддав і великі
обіти і молився Тому, що дарував
життя. І він прийняв Онію і повернувся до царя з вояками. 36 Свідчив же він усім, кого побачив очима, про діла великого Бога. 37 Коли
ж цар питав Іліодора, хто буде відповідним, щоб його ще раз послати
до Єрусалиму, він сказав: 38 Якщо
маєш якогось ворога або недруга
твого царства, пошли туди і одержиш його пораненим, якщо від цього спасеться. Тому що на тому місці є якась правдива божа сила. 39 Бо
Він, маючи помешкання на небесах, є відвідувачем і помічником
тому місцеві, і тих, що приходять
чинити зло, Він поб’є і вигубить.
40 І так мається те, що відноситься
до оглядин скарбниці Іліодором.

кро'воM ё^крашена. нося' же ко'рень въстрес елиѓ^до'рђ
прьвыхъ ѓ^рђжниk. сњдя'и же ја^вля'шеся злато
ѓ^рђжїе и^мњя. и%нїи же дв^а ја^ви'шася е^мђ ю%ноши си'лою кра'сни. предо'бри сла'вою ё^краше'ни же
ѓ^дњя'нїи. и^же (-)29 ѓ^бъстоя'ша е^го (и^) эT
ѓ^бњю же странђ бњхђ (-)30 беспреста'ни, мно'ги
налага'ю^ще е^мђ раны. внеза'пђ же (и^лиѓ^доr) паде`
на' землю, (-)31 е^гоже мно'га м#гла` ѓ^бъя'тъ,
въсхити'вше же и^ на ѓ^дрњ нося'ща положена
(съ мно'гимъ тече'нїемъ граби'тели)32 въ преDрече'нђю входя'ще газофилакїю, ноша'хђ беZпомощне
себњ ѓ^рђжникомъ поста'вленом, ја%вленђ бж~їю си'лђ позна'ша” Се'и же бжsтвенымъ дњя'нїеM безгла'сенъ (лежа'ше), и^ вся'кого ё^пова'нїя и^ спасенїя лише'нъ” Сїи же г~а блsвяхђ, ја%же възвели'чи мњсто свое (и^ цр~ковь). и^же [пре'жде]33 стра'ха и^ смяте'нїя и^спо'лнъ (-)34. ја^вля'ющђ вседержи'телю (б~ђ)35, ра'дости и^ весе'лїя и^сполни'ся”
(Тогда`)36 б^о эT дрђ'гъ и^лиѓ^доровыхъ нњ'цыи моля'хђ (съ тща'нїемъ) ѓ^нїю призва'ти вы'шняго, да живо'тъ пода'сть (е^мђ)37 въ послњ'днемъ и^здыха'нїи лежа'щемђ” Помышля'ше
же а^рхїере'и да не ко'гда цр~ь помы'слиT лђка'в#ство
нњ'кое и^лиѓдора ра'ди на і^ё^деи сътвори'ти.
принесе (за сп~сенїе мђ'жа же'ртвђ)38” Є$гда же а^рхїере'и моля'шеся, (и^) сїи ю%ноши паки ја^ви'шася
и^лиѓ^до'рђ в тњх' же ѓ^дњя'нїяX ѓ^блече'ни и^
ставше рњша (и^ѓ^нїи жеръцђ)39 хвалђ възда'и,
е^го б^о ради г~ь тебњ живо'тъ дарова. ты же
[-]40 бїенъ възвњсти всњмъ вели'чества бж~їя
(и^) держа'вы” (И$) сїя (-)41 ре'кше неви'дими быша.
и^лиѓдоръ же жертвы принеs гв~и и^ (възда ѓ^бњты вели'ки)42, (и^ моля'ся) живо'тъ дарова'вшемђ” И$ ѓ^нїя прїя'тъ. (и^) възврати'ся къ
цр~ю съ во'и. свњдњтельствова'ше же всњмъ ја%же
ви'дњ ѓ^чи'ма дњ'ла ве'лїя б~а” Є$гда же цр~ь въпраша'ше и^лиѓ^дора, кт^о бђдетъ ключимъ е^ще
е^ді'ною (въ і^ерsлимъ посла'ти)43 рече, а^ще кое^го и%маши вра'га и^ли (црsтвђ твое^мђ)44 лая'теля
пошли (-)45 тамо, и^ ја^зве'на е^го прїимеши. а^ще
и^ сп~сеTся сего ради зане въ мњстњ (то'мъ) и%стиннаа (бж~їя нњ'кая)46 си'ла” Сеи б^о ѓ^би'тель
на нб~си и^мњ'яи посњти'теl и^ помо'щникъ е^сть
(мњстђ томђ)47. и^ грядђщихъ къ ѕл^отворе'нїю (поразитъ и^)48 погђ'битъ” И$ ја%же и^лиѓ^дорђ (-)49 газофилакїи снабдњ'нїе си'це и^мњется”

Глvа, д~”

Глава 4
1 А Симон, що відносно вище
згаданих срібняків, і став зрадником батьківщини, лукаво говорив
про Онію, сам підбурював до цього
Іліодора. І він був розпалювачем

и'монъ же преDрече'ныя сребреники и^ эTч~ествђ разори'тель лђка'во гл~аше ѓ^ ѓ^нїи. ја%ко самъ и^лиѓ^дора поѓ^щря'ше к си'мъ, и^
(то'и) бя'ше ражъжигатель лђка'въствђ”
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Провиди'тель же гра'да и^ защити'тель лю'деM, и^
ревни'тель зако'нђ (бж~їю) (дръза'ше гл~ати на
совњтђющаго ѓ^ ве'щеX)1” Вра'жди же в# толи'ко
приходя'щи да'же нњ'кои^мъ эT си'мона и^скђше'нымъ ё^бїиствомъ сконча'тися” Помышля'ше и^ѓ^нїя лю'тое пре'нїе и а^пол#ло'нїя [неи^стовъствова'ти]2, ја%ко ё^доли сљ=рїи и^ финикїи
вое^во'ды, пришеDша къ лђка'въствђ си'моновђ,
къ цр~ю эTид
^ е” Не быва'яи граDскїи клеве'тникъ,
н^о ѓ%бщђю по'лзђ вс^е събою самњмъ всемђ
мно'жествђ помышля'ющи” Видяше б^о беZ
цр~ева провидњ'нїя не'мощно бы'ти (и^) полђчи'ти ми'ръ, е^ще (же и^) вещеи, ни си'мона мощи
ѓ^ста'вити эT бђ'ести (е^го)” н^о по селев#кїевњ
животњ, и^ въспрїя'тъ црsтва а^нтїѓ'хъ и^же
преи^менова'шеся е^пифа'нъ” Жела'ше и^а^со'нъ бра'тъ
ѓ^нїи а^рхїере'иства вни'де къ цр~ю, ѓ^бњщавающи е^мђ сребра талантъ, т~ћ” И$ эT прихоD и%ныхъ тала'нтъ, п~” Ксим# же ѓ^бњща'ше і^ и'ныхъ написа'ти р~н” А$ще пода'сться вла'стїю
е^го гимнасїя и^ е^фивїя е^мђ поста'вити” (-)3
И$же въ і^ерsлимњ а^нтїѓ^хїя'нъ преписа'ти” Повелњвшђ же цр~ю и^ нача'ло ё^дръжа. а%бїе же на
ја^зыческїи ѓ^бы'чаи поDро'дныя своа приводи'ти
нача” И$ поставленая і^ё^де'ѓмъ чл~колю'бїа цр~ьска і^ѓ^а'нномъ эTц~а е^в#поломїя посыла'вшаго послы дрђж'бы ради и^ съпоборе'нїя к ри'мляномъ
(и^) прїя'т#” И$ зако'ны (граDскихъ пра'вилъ ѓ^ставля'ющи)4, лђка'вая повелњ'нїя ё^твержа'ше”
дерзнђ б^о поD кра'емъ гра'да ё^чи'телницђ поста'вити, и^ держа'вныхъ е^фивовъ въ блDђство поставля'ти” Бњ же си'це нача'ло (-)5 и^ въхожDенїе
ја^зы'ческа жи'тельства, нечести'ваго ради и^ не
а^рхїере'искаго (насонова)6 неподо'бнаго бестђдїа
нанесе'наго, ја%ко не ктомђ ѓ%крsтъ ѓ^лтаря
жерцы` творя'хђ слђже'нїе” Но ѓ^бнища хра'мъ и^
жертвы не помня'хђся, тща'хђся прича'стницы бы'ти палестрамъ (и^ преда'нїи е^го стропти'выхъ)7” И$ (первыя)8 чести нивъчто'же въмњни'ша, е^л#линъскїя сла'вы предо'брње хотя'хђ”
И/хже (-)9 бл~годая'нїя (бњдъна въ прю имњя'ше, і^ и^хъ повелњ'нїя да възлю'бятся)10” И$
всњмъ сиM хотя'хђ подоби'тися. сихъ бра'нныхъ (-)11 гђби'тели и^мњхђ нечествова'ти въ
бжsтвеныхъ зако'нњхъ не ё^до'бъ” н^о симъ послњдђя время и^звњстиT. бывшђ же (празникђ
а^гоновђ)12 въ тљ=ре и^ цр~ь бысть т^ђ, посла`
и^а^сонъ (сра'мныа)13 (мђ'жи)14 нося'щи сребра` дидраhм# т~, въ жрътвђ и^раклеѓ^вђ. и%хже (-)15
вопраша'хђ принесшїи да не възлагаюT въ
жрътвђ ја^ко не достои^тъ. н^о въ и%ныя расходи (и^хъ) въмњнити, сїя ё^бо посла` послав1491

зла. 2 А провідник міста, і оборонець
народу, і ревнитель божого закону
наважувався говорити проти того,
хто радив у ділах. 3 Ворожнеча ж
прийшла до такої міри, що деякі випробувані Симоном вбивством померли. 4 Йонія думав про страшинй
спір і що діє безумно як воєвода Долини Сирії і Фінікії Аполлоній, який
пристав до Симонової злоби. 5 Він
пішов до царя, не стаючи оскаржувачем міста, але шукаючи спільну і особисту користь всьому множеству. 6
Бо він бачив, що неможна бути без
царського втручання і одержати мир,
ще ж і на ділі, ані не можна Симона
відсторонити від його безглуздя. 7
Але після життя Селевкія, царство
перебрав Антіох, що прозивався Епіфанієм. Ясон, брат Онії, бажав архиєрейство, 8 він ввійшов до царя, обіцяючи йому 360 талантів срібла і інших
80талантів з доходів. 9 До цього ж обіцяв і приписати інших 150, якщо
його владі буде передано йому поставити зал і ефивій, а тих, що в Єрусалимі, переписати на антіохіян. 10 Як
же цар наказав, то він і захопив владу
та зразу почав переводити свій народ
на поганські звичаї. 11 І юдеям даровані царські милості Іваном, батьком
Евполомія, що послав до римлян послів задля дружби і союзу – і одержав.
І усуваючи закони міських правил,
він закріплював лукаві накази. 12 Бо
він наважився під твердинею міста
збудувати зал і найшляхетніших ефевів приводити до розпусти. 13 Таким
же був початок і вхід поганського
способу життя через нанесену безбожну і не архиєрейську Насонову
неправедну безсоромність. 14 Так,
що священики більше не робили служіння довкруги жертовника, але храм
збіднів і жертви не згадувалися. Вони
спішили бути учасниками в залі і його поганих передань. 15 І за ніщо
вважали первісні честі, а надмірно
бажали еллинські слави. 16 Їхні ж нещасні добродійства за ворожнечу
мав, а їхні приписи хай будуть улюблені. І до всіх цих бажали уподібнитися, а тих мали за ворогів і месників. 17 Нелегка річ мати непошану до
божественних законів. Але це викаже
наступний час. 18 Як же був Аґоновий празник в Тирі, і там був цар,
19 Ясон послав сороміцьких мужів,
що несли 300 срібла драхмів на Іраклієву жертву, яких попросили ті, що
принесли, щоб не клали на жертву,
тому що не годиться, але їх ужити на
інші розходи. 20 Отже ці він послав
тим, що послали на Іраклієву жертву.
А заради тих, що принесли, їх дано
на діло тривітрильних кораблів. 21
Як же послано до Єгипту Аполлонія,
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Неетеового сина, задля шляхтичів
Птоломея царя, Филомитора. Коли
Антіох зрозумів, що він став чужим в
царських справах, він радився зі своїми сильними, ідучи звідти, він прийшов до Йоппії і звідти до Єрусалиму.
22 Він був величаво прийнятий Ясоном і містом, і він ввійшов з горіючими свічами і вигуками. І звідти він
повернув вояків до Фінікії. 23 І по
трьох роках Ясон послав до раніше
згаданого Симона свого брата Менелая, який ніс цареві срібняки і мав
принести звіт про конечні діла. 24
Він же став перед царем, звеличив
лице його влади і себе поставив на
архиєрейство, даючи 300 талантів
срібла, більше від Ясона. 25 Одержавши ж заповіді від царя, він прийшов не маючи нічого гідного священства, бо душею він жорстокий мучитель і мав гнів жорстокого звіра. 26
Ясон же, що свого брата пограбував,
сам через іншого став втікачем до аманитської країни. 27 Менелай же
знову взяв начальство і зовсім не
дбав про срібняки, обіцяні цареві. 28
Коли володів же Сострат, єпарх міської твердині, бо до нього він носив
діло податків, задля цієї причини оба
були прикликані до царя. 29 І Менелай був забраний зі священства. І той
передав його Лисимахові, його братові. Сострат же був переведений до
Кіпру. 30 І коли це ставалося, трапилося, що Тарсяни і Малоти збунтувалися задля цього, що даром дали
цареві Антіохові наложницю. 31 Адже ж цар поспішно прийшов, щоб їх
втихомирити, залишивши заступником Андроніка, одного зі своїх князів. 32 Менелай же думав, що одержав для себе сприятливий час. Він
вкрав з церкви якийсь золотий посуд
і подарував Андронікові, а інше він
продав в Тирі і в довколішних містах.
33 Коли Онія про це докладно дізнався, він сам його оскаржив у безпечному місці, що лежало поблизу
Дафній і Антіохії, 34 де Менелай
приступив до Андроніка, прохаючи,
щоб убити Онію. Він же пішов до
Онії і дав правицю з клятвою, радячи
йому з обманою. А як настав вечір,
коли вони лежали при столі, він на
нього напав, прийшовши потайки, і
його вбив. 35 Через ту причину не
тільки юдеї, але ще й численні інші
народи були розгнівані задля неправедного вбивства, яким він вбив чоловіка. 36 Коли ж цар повернувся з
киликійських місць, юдеї заразом і
еллени пішли до Антіохії, розповідаючи про Оніїнове вбивство. 37 Антіох засмутився душею задля Онії, і
бувши зворушеним до жалю, пролив
сльози, згадуючи про смерть тверезо

шимъ въ жрътвђ и^раклеѓ^вђ. ради принесеныX
же да'ны сђть въ дњ'ло кораблемъ тревњтрилнымъ” По'сланъ же въ е^гљ=петъ а^поллонїи (неетеѓ^въ сн~ъ прьвыX)16 ради [птоломе'я]17 филомитора цр~я” Є$гда` позна` а^нтїѓ'хъ чю'жда себе
потреб# цр~ьскыхъ сътворена, съ крњпкими свои^ми совњтова. (приходя'щи эTтђдђ прїиде
въ і^ѓп#пїю)18, (и^ эTтђдђ) въ і^ерsлиM. величествене эT а^сона и^ града воспрїяT, (и^) со свњщами
свњтлыми и^ хва'лами в#шелъ еs” (И$) эTтђдђ
въ фљ=никїю во'и воZврати. (и^) по (-)19 трїеX временеX посла` и^а^сонъ менела'я брата къ вышереченомђ сі'монђ нося'щи (цр~ю сребреники)20 и^ ѓ^
вещеX нђжныхъ эTвњтъ принести” Э/н же
преDста цр~ю (възвели'чи)21 лице вла'сти (е^го), (и^)
себе възврати къ а^рхїере'иствђ полага'ющи паче
и^а^со'на талантъ сребра, т~” ПрїяT же эT цр~я
за'повњди прїиде, ничтоже б^о и^мњ'ющи досто'ино сщ~енствђ. дш~ею б^о же'стокъ мђчитель
и^ ѕвњра лю'тA гнњвъ и^мњя. и^а^сонъ же свое^го
бра'та плњни, (самъ) эT и%наго бњглецъ въ
а^мани'тъскђю странђ` бысть. менела'и же
начальство (па'ки) воспрїа” (И$) ѓ^ (сребреницехъ
же цр~еви ѓ^бњщаныX)22 ничто'же радяше” Творя'щђ же състратђ кра'я граDска е^па'рхђ, къ семђ б^о бњ` нося'и дња'нїя прошенъ. е^я'же ради
вины ѓ%ба къ цр~ю призва'ни. и^ менела'и эTја^тъ
е^сть эT сщ~еньства, и^ предаде лисима'хђ бра'тђ
е^го” СъстраT же (преведенъ)23 бы'сть въ кљ=пръ”
(И$) е^гда сїя дња'хђся слђчися тарся'номъ и^
малотом# ра'спря въздвигнђти. сего ради и^же
а^нтїѓ'хђ цр~ю наложницђ тђ'не да'ша. тща'нно
же б^о цр~ь прїиде (ё^тњшити тњх#)24, ѓ^ставле'и (и^) намњстника е^ді'ного эT кня'ѕь своиXX а^ндроника. мня'ше же менела'и въспрїя'ти (себњ)
вре'мя бл~года'нно, зла'тыя нњ'кїя сосђды эT
цр~кве ё^краде дарова а^ндро'никђ” І$ и'на прода в#
тљ=ръ и^ въ ѓ'креsныа гра'ды. и^же е^гда и%стиннњише позна ѓ^нїя ѓ^блича'ше (е^го саM)25 въ
мњстњ небоя'знене бли'зђ дафнїи (и^) аnтиѓ^хїи
лежа'щем# и^деже менела'и пристђпи къ а^ндроникђ моля'щи, да ѓ^нїю ё^бїеT. ѓ%н же грядя'ше
къ ѓ^нїи, и^ (-)26 даде десни'цђ съ кля'твою
(-)27 совњтђя е^мђ ле'стїю (-)28” (Вечерђ же бы'вшђ лежа'щима и%ма, нападе наn ѓ^та'и прише'дъ, и^ ё^би е^го)29. е^я'же ради вины` не токмо і^ё^де'и, н^о е^ще` і^ и%нїи ја^зы'цы мно'ѕи прогнњва'хђся ё^бїиства ради неправеDнаго и%мже
ё^би мђж'а” Возвращ#шђ же ся цр~ю эTT киликїискиX мњстъ, и^до'ша і^ё^де'и (къ а^нтїѓхїи)30
въкђпњ и^ е'ллини, повњда'юще ѓ^ ё^бїиствњ
ѓ^нїинњ” ѓ^скорбися дш~ею а^нтїѓ'хъ (ѓ^нїи раd),
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и^ ё^клонься в# ми'лость сле'зы и^злїя. помина'я
ѓ^ скончанїи трезваго и^ ра'зђмнаго. разъја%ри же
ся дш~ею на а^ндроника, и^ перфирђ и^звлече, и^ хитонъ раздра, по всемђ градђ повелњ ѓ^бводи'ти, в неM же ѓ^нїю ё^би, тамоy и^ е^го ё^би. г~ь
въздаs е^мђ досто'инђю мђ'кђ. мно'гаy сщ~енно
грабительства въ (цр~кви)31 эT лисима'ха съдњла съ менелаѓ^вымъ совњтоM, и^зыиде же вњсть
внњ`, собрася мно'жество на лисимаха, мно'го
ё^же зла'то и^знесено. наро'дом же въста'ющимъ
и^ гнњ'ва и^сполненымъ. ё^готова лисима'хъ ѓ^рђжникъ, Wг~, (и^) начаT (безакоnными) рђка'ми ѓ^бидњти. приведе нњ'коего [гђби'теля]32 състарњвшася во'зрастоM и^ разђмоM безђ'мне. н^о ја%ко
въразђмњша насилїе лисима'хово, и^нїи ка'менїе,
и^нїи дреко'лїя ѕылная восхитиша, нњцыи б^о
(-)33 пепеl (на лисима'ха мета'шA)34 (и^)35 мно'ѕи
паки ё^ранени, нњцы'и же падо'ша (и^) всњх же
въ бhњ ѓ^братишA. сщ~енно же грабителя близъ
сњкро'вища ё^би'ша. ѓ^ сихъ б^о сђдъ на менела'я възDвиго'ша” (И$) е^гда` прїиде цр~ь въ тљ=ръ
на сїю потребђ, принесо'ша словеса` посланїи
тр^и мђжа эT ста'реw” (И$) е^гда` премога'шеся менелай, ѓ^бњща птоломею мно'ги сребреники дати на ё^тњшенїе цр~я” (-)36 Взя же птоломњи, и^ въ нњкїи притворъ эTведе, ја%ко прохлажDа'тися цр~я. и^ се'я ве'щи злы'я и^ вины менела'я свободи эT ѓ^клевета'ющихъ” Бњднїи же
и^же преD скифы гл~аша эTпђстишася ја%ко неразђмни, (і^) и^хъ смр~тїю ѓ^сђди. скоро ё^бо неправеDнђ тщетђ воспрїаша граждане и^ люди и^
сщ~енныя сосђды, прею прогнани сђть” Сея` раd
вины и^ тири прогнњ'вани на погребенїе тщивњиши бы'ша, менела'и же и^хъ ради дръжавнаго ё^множенїя пребыва'ше во вла'сти, ё^множа'ющися ѕлобњ. (и^) великъ бысть на лаја^тельство гража'номъ”

Глvа, е~”
огоже времени а^нтиѓ'хъ второ'е прехоже'нїе ё^гото'ва въ е^гљ=пет#. слђчи же ся
(всњмъ)1 по всемђ гра'дђ ви'дњти въ
% ихъ на ко'нехъ въ
дн~и м~, (-)2 риска'ющ
зла'тыхъ ри'заX и^ (въ полцехъ конницы) съ
копїи въчинени. (и^схоже'нїя сътвори'ти эT
бли'зђ)3, и^ щи'томъ въздвигне'нїя и^ (ѓме'мниковъ)4 мно'жество, (и^ мече'и совлече'нїе), и^
стрњлъ мета'нїя. и^ зла'тымъ ѓ^рђжїемъ
блиста'нїя, (-)5 вся'кихъ бро'неи. тњмже вси`
моля'хђся на бл~го ја^вле'нїе бы'ти” Быs же бесњда л#жи'ва, ја%ко живота` и^схожа'ше а^нтиѓ'хъ”
Взя'тъ и^а^со'нъ не ма'ло ты'сящъ (мђжїи)
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думаючого і розумного. 38 Він же
розлютився душею на Андроніка, і
стягнув порфиру, і роздер одіж,
наказав обводити по всьому місті, в
якому ж вбив Онію, там же і його він
вбив. Господь віддав йому належну
муку. 39 Багато святотацтв у церкві
через Лисимаха він зробив з Менелаєвою порадою. Вийшла ж вістка
назовні, проти Лисимаха зібралося
множество, як вже винесено багато
золотих речей. 40 Коли ж юрба бунтувалася і була сповнена гніву, Лисимах приготував 3000 вояків і почав
кривдити беззаконними руками. Він
привів якогось згубного, що постарівся віком і був безумний розумом.
41 Але коли вони зрозуміли Лисимахове насильство – одні схопили каміння, інші великі колоди, деякі ж
кидали попіл на Лисимаха. 42 І знову
численні були зранені, деякі же впали, а всіх повернули до втечі. А грабіжників священного вбили при скарбниці, 43 адже за це підняли суд на
Менелая. 44 І коли цар прийшов до
Тиру на цю справу, принесли слова
три чоловіки, послані від старців. 45 І
коли Менелай програвав, він обіцяв
дати Птоломеєві великі гроші, щоб
царя заспокоїти. 46 А Птоломей взяв
і відвів його до якогось притвору,
начебто прохолодитися цареві. 47 І
він звільнив Менелая від цієї злої речі і вини, від тих, що оскаржували, а
бідних, яких, якщо б вони перед скіфами говорили, були б відпущені як
невинні, він їх засудив на смерть. 48
Отже, швидко несправедливу втрату
одержали громадяни, і народ, і священний посуд. Вони були прогнані
судом 49 через цю причину. І розгнівані тирійці дбайливо прийшли на
похорон, 50 а Менелай через це і захланність держави залишився при владі, помножуючи зло. І великим був в
підступності до громадянам.

Глава 5
1 Того ж часу Антіох підготував
другий хід до Єгипту. 2 Трапилося ж,
що всі по всьому місті бачили впродовж 40-а днів тих, що гарцювали на
конях в золотих одежах. 3 І в полках
вишикованих вершників зі списами,
що зблизька чинили напади, і піднімання щитів, і множество списів, і
витягання мечів, і стріляння стріл, і
блеск золотої зброї, різних броней. 4
Тому всі молилися, щоб поява була
на добро. 5 Була ж неправдива чутка,
начебто Антіох відходив з життя. Яссон взяв немало тисяч мужів, нагло
ввійшов у місто, і громадяни збігалися на мури. І вкінці було забрання
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міста. Менелай же втік до твердині
міста. 6 Яссон не боронив, щоб падали його громадяни, ані не думав про
дуже поганий напад на кревних, очікуючи, що вороги, а не громадяни
будуть розгромлені. 7 І влади знову
він не захопив, бо з трудом одержав
виконання своїх підступів, і знову він
пішов втікачем до Аманити, 8 одержав кінець поганого життя. Оскаржений перед Аретаном, аравським тираном, втікаючи з міста до міста, всіма
зненавиджений як відступник закону
і зогиджений як ворог батьківщини і
громадян, він був вигнаний до Єгипту. 9 І той, що багатьох вигнав зі
своєї батьківщини, гинув чужинцем.
Він відійшов до лакедемонів, бажаючи мати пристановище, наче через
спорідненість. 10 Він, що численних
скрив непохованими, і сам залишився неоплаканим і непохованим, ані не
удостоївся належного похорону, ані
не удостоївся батьківського гробу. 11
Як же дійшло до царя те, що трапилося, цар засмутився. Щоб Юдея не
відступила, і задля того прийшов з Єгипту, сумуючи душею. Він захопив
вояків міста, 12 наказав же стратегам
вбивати, безпощадно нападаючи і
входячи по домах. 13 Адже було падіння молодих, і вигублення старців,
і жінок, і дітей, і смерть дівчатам і
хлопцям. 14 Було же тільки в трьох
днях 80000 вбитих, 40000 скованих, і
не менше проданих. 15 Але того їм
не було досить. Він знову наважився
ввійти до найсвятішої церкви на всій
землі, за провідника маючи Менелая.
І він був зрадником батьківського закону, 16 і опоганеними руками він
брав святий посуд, який іншими царями був поставлений для краси місця, і слави, і честі, і беручи нечистими руками, подавав. 17 Антіох змінився умом, незадумуючись, що Владика трохи прогнівався через гріхи
тих, що жили в місті. Тому над місцем сталася зневага. 18 Якщо ж не
трапилося б, що вони були охопленими багатьма гріхами, цей, прийшовши, так як Іліодор, посланий царем Селевкієм забрати скарб, нагло
був би побитий і відвернувся б від
сміливості. 19 Але не задля місця
народ, але народ для місця вибрав
Господь. 20 Тому, отже, і це місце,
що було спільником лукавого народу, пізніше ж стало спільником добродійств від Господа. Те, що покинуте в гніві Вседержителя, знову в
переміні великого Владики було випрямлене з усією славою. 21 Тому
Антіох з 1000 і 8 сотнями забраними
з церкви талантами швидко повернувся до Антіохії, думаючи в гордості, що він пливе по землі і по морі

вниде въ граD внеза'пђ. и^ гража'не на стњнђ
притњка'хђ и^ конецъ взя'тїю гра'да быs менелаи же побњже въ кра'и гра'да” И$а^сонъ (не праща'ше ё^паде'нїя)6 гража'номъ свои^мъ (-)7. ни
помышля'ше преспњва'нїя на ё^жи'ки лђка'во
выти вельми` ча'юще враго'мъ и^ не гража'ноM
себњ премњне'нїе прїяти. и^ нача'льства па'ки
не въздержа`, конецъ б^о лая'тельствъ (свои^хъ
съ трђдомъ)8 прїятъ. (и^) бњглецъ па'ки и^де
въ а^мани'ты. конецъ зла'го жи'тїя полђчи`,
заключенъ къ а^рета'нђ (а^раpскђ)9 мђчителю,
бњгающи эT града въ градъ (-)10 всњмъ
ненави'дњнъ. ја%ко эTстђпникъ зако'на и^ гнђша'емъ ја%ко эTч~ества и^ гража'номъ вра'гъ, въ
егљ=петъ и^згна'нъ е^сть, і^ и^же мно'ги эT ѓ^ч~ества свое^го и^згна`. страньствђя погиба'ше.
къ лакедемонїѓмъ эTи^де, ја%ко ё^жи'чества раd
прибњжище хотя` и^мњти. (-)11 и^же мно'гихъ
безъгро'бне съкры`, (и^ са'мъ) неѓ^плака'нъ (и^ непогребенъ) ѓ^ста'ся ни пђтняго погребенїя
сподоби'ся, ни эTч~ескомђ гробђ причасти'ся.
припаDшим же цр~ю ѓ^ бы'вшихъ ё^сђмнися цр~ь
да не і^ё^де'я эTстђпитъ (и^) того ради прїи'де эT е^гљ=пта скорбя` дш~ею. взя` града ѓ^рђжника (-)12 повелњ (же) страти'гомъ (неща'дно напада'ющихъ)13, и^ по домехъ въсходя'щи
закала'ти. бы'ша б^о паде'нїя ю%ношамъ и^
ста'рцемъ (и^) женам# и^ ча'домъ и^стребле'нїя,
дв~амъ же и^ ѓ'трокоM смр~ть. бњша же токмо
въ (-)14 трехъ дн~ехъ Wп~, ё^бїеныхъ. Wм~, свя'заныхъ, не ме'нши же проданыхъ. н^о ни та`
довлњша (и^мъ). дръзнђ па'ки вни'ти въ
цр~ковь всеа земля` ст~њишђ, и^мњяи менела'я
въди'теля, и^ зако'нъ (эTч~ь)15 быs преда'тель, и^
скверными рђка'ми прие^мляше ст~ыя съсђды,
и^же эT и'ныX цр~еи бњхђ поста'влена на красотђ
мњста и^ сла'вђ и^ честь, (и^) скверными рђка'ми
възима'я (подая'ше). (-)16 премњни'ся мы'слїю
а^нтїѓX не помышля'я ја%ко грњхъ ра'ди ѓ^бита'ющиX въ градњ мало прогнњвася влDка,
тњмже быs на мњсто презрњнїе а^щеy не слђчи'ся иM мно'гими грњхи быти ѓ^бъя'тыM. ја%ко
и^лиѓ^до'ръ по'сланыи эT селевкїа цр~я къ взятїю съкровища, сеи пришеD внезапђ бїенъ (и^)
премњниs дрьзостїю. н^о не ра'ди мњста ја^зыk
н^о ја^зы'ка ради мњсто г~ь и^збра`” Тњмже (ё^бо)
и^ сїе мњсто съприча'стно бы'сть люде'и лђка'выхъ. послњди же бл~годњя'нымъ [эT г~а]17 съѓ^бщи'ся, (-)18 и^же ѓ^ста'вленое во гнњвњ вседръжи'теля, паки въ примњре'нїю вели'каго
влDкы съ всею сла'вою и^справися” Тњмже а^нтїѓ'хъ Wа~, и^ и~ со'т#, эTја%тыX эT цр~кве тала'нтъ
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скорњ'ише въ а^нтїѓ^хїю възвратися чая'и эT
горды'ни земля` плыти, и^ пђчинђ` преше'дъ изы'иде разгордњнїя ра'ди срDца. ѓ^ста'ви же (-)19
преDста'тели къ ѓ^ѕлобле'нїю лю'демъ, въ і^ерsли'мњ
ё^бо фили'п#па родомъ фриге'нина, ѓ^бы'чаи жесточа'ишїи и^мњяй эT поста'вльшаго. въ [гаризи'не]20 же а^ндро'ника (и^)21 менела'я и^же злњ'ише и'ныхъ ѓ^ѕлобля'ше гража'нъ. прїиде къ гража'номъ і^ё^де'искимъ и^мњяй (ѕлобы) завњтъ” (И$)
посла` (-)22 (ненавидњна нача'лника)23 а^поллонїя с
во'и, Wк~в” повелњ (е^мђ) всњхъ съвръшеныхъ времены погђби'ти же'ны и^ ю'ноши продая'ти” Се'и
же пришедъ въ і^ерsлимъ и^ ми'рне поDсђди'ся даже
до дн~е ст~ыя сђбо'ты” И$ (тогда`) празднђющимъ і^ё^де'ѓмъ въѓ^рђжитися свои^мъ повелњ”
Вси же въкђпњ и^же на позо'ръ теча'хђ закла` и^
гра'дъ съ ѓ^рђжїи протњкающи (людїи) мно'жество погђби`” І$ё'да же (-)24 мак#каве'и и^же десятыи бы'сть, (-)25 эTи'де в пђсто мњсто ѕвњрїимъ ѓ%бразомъ живя'ше съ сђщими с ниM, и^
травђ` ја%ко пи'щђ ја^дя'щи пребыва'хђ, въ е^же не
причаститися къ ѓ^скверне'нїю”

Глvа, ѕ~”
о ма'лњ же вре'мени, посла` цр~ь ста'рца (нњкое^го) а^џинее^нина понђждати і^ё^де'я,
премњни'тися эTч~ескиX преда'нїи и^ бжsтвеныX закоn не придръжа'тися, ѓ^сквер#нити
1
же (-) въ і^ерsлимњ хра'мъ, и^ прои^меновати дїя
(и^ ѓ^лимъбїю)2. і^ и^же въ [гаризи'не]3 ја%коже ѓ^бита'ющїи и^мњхђ мњсто дїя стра'ннаго. стропти'во же и^ всMњ родомъ б^њ (-)4 нападе'нїя лђкавъства и^жецр~ковь любодњя'нїя и^ козлогласова'нїя б^њ полна` эT ја^зы'къ и^ живђщихъ со блђдницами, и^ въ сщ~енныX притворехъ женамъ приближа'ющиMся (и^)5 неподо'бная внђтрь вноша'хђ”
ѓ^лта'рь же (паки) полнъ бысть неподо'бныхъ
и^хже зако'нъ възбраня'ше ниже сђботъ храня'хђ, ни дн~и пра'здникъ эTч~ь въздержа'хђ” ни
просто себе нитоже і^ё^де'я и^менова'ше ведя'хђ
же ся з горкою нђждею (-)6 въ дн~ь рожденїя
цр~ева къ жрътвњ” Бы'вши же дїѓнисїѓвђ пра'зникђ, понђжда'хђся [і^ё^де'и]7 кисы и^мђще хвали'ти дїѓнисїѓна” шепта'нїе же и^зы'иде въ бли'жняя грады е%ллинъскїя” птоломњю поста'вившђ въ і^ё^деи празнова'ти сїи празникъ и^ пожирати. не и^зволя'ющихъ прїити` на (повелњнїя
ја%зы'ческа)8 да ё^бїюT бњ б^о ви'дњти бњдно” дв^њ
бо же'ны ѓ^клеветани сђть ѓ^брњзавшїя чада
[своя]9, и%мже къ со'сцамъ ѓ%троки повњсиша и^
преD наро'домъ проводя'хђ и^хъ по градђ и^ съ
стњны свергоша. и^нїи же къ ближниM съвокђп1495

ходить. Він пішов через гордість
серця. 22 Він же залишив наставників, щоб зло чинити людям в Єрусалимі. Отже, Филипа, родом фригенина, що мав жорстокішу поведінку від того, хто наставив. 23 В
Ґаризині ж – Андроніка і Менелая,
який гірше від інших зло чинив
громадянам. Він же прийшов до
юдейських громадян, маючи завіт
злоби. 24 І він послав зненавидженого начальника Аполлонія з
22000 вояків, наказав йому вигубити всіх дорослого віку, продати
жінок і молодих. 25 Цей же прийшовши до Єрусалиму і вдавав, що
мирний, аж до дня святої суботи. І
тоді, як юдеї святкували, він наказав своїм озброїтися. 26 Він же
зарізав всіх, що разом бігли на
видовище, і пробігаючи по місті зі
зброєю вигубив множество народу.
27 Юда ж Маккавей, що був десятим, відійшов в пустинне місце.
Він жив з тими, що з ним, наче звір
і їдячи траву як їжу. Там перебували, щоб не стати учасниками
нечистоти.

Глава 6
1 А після короткого часу цар послав якогось старшину, атинеєнина, щоб примушувати юдеїв відвертатися від батьківських передань і
не дотримуватися божих законів, 2
осквернювати ж храм в Єрусалимі і
зазивати Дія і Олимбію. І ті, що в
Ґаризині, так як місцеві, мали місце
Дія, чужинця. 3 Поганим же і на всі
роди був напад зла, 4 так що церква
була повна розпусти, і крику народів, і тих, що жили з блудницями, і
в священних притворах приставали
до жінок, і до середини вносили негідне. 5 Жертовник же знову був
повний безбожного, що закон забороняв. 6 Вони не зберігали суботи,
ані не зберігали дні батьківських
празників, ані просто себе ніхто не
називав юдеєм. 7 Проводили ж себе
гіркою силою до жертви в день
царських уродин. Як же настав Діонісів празник, юдеї старалися хвалити Діонісія, маючи плющ. 8 Пішла ж чутка до близьких еллинських
міст, що Птоломей вирішив, щоб в
Юдеї цей празник святкували і приносили жертви, 9 а тих, що не бажають перейти на поганські правила, хай уб’ють. Можна було бо бачити біду, 10 адже дві жінки були
оскаржені, що вони обрізали своїх
дітей. Повісивши їм на груди дітей,
вони перед народом водили їх по
місту і скинули зі стін. 11 Деякі ж,
сходячись до близьких печер, по-
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тайки святкувати суботній день. Коли сповіщено було Филипові, вони
були спалені, тому що зі страхом, в
пошані мали славу святкового дня.
12 Отже, благаю тих, що цю книгу
читають, не лякатися наведеним, а
вважати, що ці кари були не на вигублення, але на нагадування нашому
родові. 13 Бо і не багато часу дано
буде безбожним, але зразу віддана
буде помста. Це знак великого добродійства. 14 Бо довготерпеливий
Владика не чекає так, як з іншими
народами, але карає ще до сповнення
їхніх гріхів і до виповнення. Так і Він
судив, щоб було з нами, 15 щоб не
залишити наші гріхи до виповнення і
пізніше нам помстити. 16 Тому що
Він ніколи не забирає від нас свого
милосердя, бо, картаючи, Він не залишить свого народу в нещасті. 17
Однак же, для терпеливості і це хай
нам буде сказане, щоб вкоротці продовжити розповідь. 18 Елеазар, якийсь з давніх книжників, чоловік,
що пройшов віком і лицем гарний,
*як змушували його, відкривши уста
їсти свинне м’ясо, 19 він же радше
вибирав смерть з честю, ніж життя з
ненавистю, добровільно ішов на муку, 20 плюючи. І подавав іншим сміливість, показуючи яким чином треба
вмерти. І задля любові не опоганювався, щоб не зробити те, що не приналежне до життя. 21 Призначені ж
беззаконники змилосердилися, тому
що віддавна знали чоловіка, взявши
його, потайки переконували – принесли м’ясо, яке йому можна було їсти і яке задля нього приготоване –
зробити ж по-лицемірному, його їсти
наче м’ясо з жертви, наказане царем.
22 Щоб, зробивши це, він спасся від
смерті – і одержати чоловіколюб’я
задля давньої дружби. 23 Він же,
сприйнявши гідне віку добре розумування, і охоплений старістю, гідною
сивини, і з дитинства освітлений ділами прегарного життя, і також дотримуючись святого і Богом даного
закону, швидко відповів, кажучи, що
воліє зійти до аду. 24 Бо лицемірити
не є гідним нашого віку, щоб численні з молодих вважали, що 90-толітній
Елеазар перейшов до життя чужоземців, 25 і вони через моє лицемірство і
дочасне життя були обмануті. І через
це зроблю мою старість сплямленою.
26 Бо якщо спасуся від нинішньої
людської муки, то не втечу від руки
Вседержителя ані живий ані мертвий.
27 Отже, тому мужньо відлучаючись
від життя, покажу гідну старість, 28 а
молодим, отже, поставлю приклад,
якщо за чесні і святі закони понесу
належну смерть, кріпко і хороброю
душею. І сказавши це, з поспіхом

ля'ющеся пещерамъ, (и^) та'ино сђботныи дн~ь
празднђ'юще. е^гда` възвњщено бысть филиппђ
съж#жени сђть. зане боя'хђся бл~гоѓ^бразне и^мњти славы бл~гочестнаго дн~е. молю ё^бо чтђщихъ кни'гђ сїю не ё^страшатися нанесеныхъ ради. мнњти же мђченїя сїя не къ
погђбленїю н^о къ наказанїю ро'да на'шего быти. и^б^о не мно'го вре'мя ѓ^ста'вится нечествђю^щимъ, н^о скоро (мщенїе воздасться)10. вели'каго бл~годња'нїя е^сть знаменїе” не бо ја%ко
(-)11 на и%ных ја^зы'цеX ждетъ долготръпеливыи
влDка, да'же къ срњтенїю и^хъ грњховъ и^ къ
и^сполнеенїю мђ'читъ. тако и^ на наs сђди`
бы'ти, да не до конца ѓ^ставляеT грњхомъ на'шимъ бы'ти, послњди насъ м#ститъ, понеже
никогда эT насъ млsрдїе свое эTи'метъ. ѓ^блича'ющи б^о въ сђпротивныхъ не ѓ^ста'витъ
лю'дїи свои^хъ. ѓ^баче же къ потръпњнїю (и^)
сїя намъ да речется малыX ради внити въ
повsњ. е^леа^заръ нњкто эT прежнихъ кни'жникъ.
мQђ времены прешеD (-)12, (и^) ли'цемъ кра'сенъ.
*ѓ^творенымъ ё^стомъ насиляе^мъ мя'са
свинїя ја%сти” Э/н же съ честїю смр~ть наче
нежел^и животъ съ нена'вистїю и^зволяше, во'лею преDи^дя'ше на мђ'кђ плю'ющи. и%м#же ѓ%бразомъ подоба'ше (ё^битися и%ныM тръпенїе подая'ше. и^ не ѓ^скверняшеся сътворити неподо'бная)13 живота` ради любве. (безаконици же
ё^млsрді'шася)14 вчиненїи древняго ради к# мђжђ зна'нїя, взе'мше е^го та'ино моля'хђ принесо'ша мя'са ја%же ја%сти е^мђ подоба'шеся (и^) е^го
ради ё^гото'вана, лицемњрне же сътвори'ти сїе
ја%сти мя'са эT жрътвы цр~емъ повелњныя да
сїе съдњла'въ эT смр~ти и^зба'виTся и^ древняя
ради (-)15 дрђжбы полђчи'ти чл~колюбїя. ѓ^н же
размышле'нїе бл~го въспрїятъ (-)16 досто'ино
во'зраста и^ ста'ростїю ѓ^бдержи'мъ (-)17 лњпотныа сњдины. и^ эT ѓ^трочества предобраго жи'тїя (просвњща'емъ дњя'ньми). такоже и^
ст~омђ и^ бг~озда'нномђ зако'нђ послњдђя, эTвњща` скоро гл~я въврещи'ся волящи въ а'дъ. не
бо` во'зрастђ нашемђ досто'ино е^сть лицемњрити. да многи эT ю'ныхъ непщђ'юще е^леа^за'ра,
ч~ лTњ, преити къ жи'тїю и^ноплемен#ныхъ. и^
ѓ^ни` мое^го ради лицемњрїя и^ маловремеnнаго
живота` прельстя'тся (-)18. и^ (сего ради) порочнђ (-)19 ста'рость (мою) сътворю` а^ще б^о (-)20
н~нњшняя мђки чл~ческїя и^зба'влюся, н^о рђки
всемогђщаго ни живъ ни скончаn и^збњжђ. тMњже ё^бо мђжествене (-)21 разлђча'ющися живота`
ста'рость досто'инђ ја^влю, ю%ношаM же (ё^бо)
ѓ%бразъ (-)22 поста'влю. а^ще бо'дрою дш~ею и^
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крњпко за чsтныя и^ ст~ыя зако'ны подо'бная смр~ти възнесђ. (и^) симъ (-)23 реченнымъ. съ тщанїемъ на мђкђ влеча'шеся” И$мже ведђщимъ
е^го, мало прежде бл~гоживоTнаго въ бњдно (жи'тїе)
пременя'хђ преDреченыхъ ради слове'съ, ја%ко сїи
мня'хђ бестрђдїе бы'ти. хотя' же ра'нами
сконча'тися, въстена` (и^) реq” (Ги~ и^же и%маши)24
ст~ыи ра'зђмъ (-)25, ја^вле'но ты` вњси ја%ко эT
смр~ти можаX и^зба'витися, же'стоки теле'сныя
потръплю` бо'лњзни (-)26 по дш~и, стра'ха б^о ради
твое^го любовїю сїа страждђ И$ сеи ё^бо симъ
ѓ%%бразомъ живо'тъ сконча`. не то'кмо ю'ношамъ,
н^о и^ всњмъ ја^зы'комъ память смр~ти своея, и^
ѓ'бразъ си'лы и^ крњпости ѓ^ставля'ющи”

Глава`, з~”

е~ мо= л~г

лђчи' же ся седми бра'тїи въкђпњ съ
мт~рїю ја%тымъ, понђжда'тися эT цр~я
ја%сти проти'вђ правилъ мясъ свиныхъ,
бича'ми и^ жи'лами волђ'ями мђчими” Є$ді'нъ же эT нихъ и^же бњ прьвыи та'ко рече.
чт^о имаши въпраша'ти (эT насъ), и^ чт^о хо'щеши ё^чи'тися (-)1” готови б^о е^смы ё^мрњти,
нежели престђпи'ти эTч~ескїя законы” Разгнњва
же ся цр~ь и^ повелњ сковрады и^ коно'би разжещи.
и^мже скоро разжеже'ном# повелњ прьвомђ эT нихъ
и^же гл~а раз#сњщи ја^зы'къ, и^ кожђ главнђю съдрати, вы'ше же рђцњ и^ но'ѕњ (е^^мђ) эTсњщи. И$
прочїи е^го бра'тїа и^ мт~и сматря'щи. и^ е^гда
ё^же неключиM сътворенъ бы'сть, повелњ ѓ^гню`
преда'ти. (и^ е^ще) ды'шђщђ (повелњ`) пещи` на
сковрадњ на не'иже до'лго мђча'шеся” (Прочїи) въкђпњ съ мт~рїю междђ собо'ю ё^крњпля'хђся
ё^мрњти крњпко, рекђщи сице” Гь~ б~ъ ё^зритъ
(и%стиннђ. и^)2 ё^тњшится ѓ^ насъ” *І/мже ѓ^бразомъ преD лицем# въ свњдњтельство пњсни
просвњти мољ=сїя гл~я, и^ ѓ^ рабњхъ свои^хъ ё^тњшится. ё^мрьшђ ё^бо прьвомђ. симъ ѓ%бразомъ (и^) врота'го и^зводя'хђ на порђга'нїе. и^ ко'жђ съ главы` (е^го) съ вла'сы съдра'ша, въпраша'хђ, а^ще ја%сть преже неже ё^мђчится все тњло
по ё'даX” ѓn же эTвњща эTч~ескиM гла'сомъ реq, н^и.
тњмже и^ се'и порядђ прїја%ть мђче'нїе ја%ко (и^)
прьвыи” въ послњднеM же и^здыханїи быs, и^ реq” Ты
б^о ѓ^каа^н#нњиши эT настоја%щаго живота` наs погђбля'еши. цр~ь же мира сконча'ныX насъ свои^хъ
ради зако'нъ въздви'гнетъ въ воскрsенїе живота`
вњчнаго Посем# третїи порђга'шеся, и^ ја%зыk испрошенъ а^бїе възда'сть, и^ рђки дрьзостне простре, и^ мђжествене рече. эT нб~си сїя притяжа'хъ и^ е^го ради зако'на призира'ю сїя. и^ эT него
сїя паки ё^пова'ю въспрїяти” тако да цр~ь і^
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пішов на муку. 29 Як же вони його
вели, того, що трохи раніше мав
добре життя, і міняли на погане
життя задля вище сказаних слів, бо
ці вважали, що це марне, 30 він, бажаючи ж муками закінчитися, застогнав і сказав: Господи, що маєш
святий розум! Ти явно знаєш, що я
міг спастися від смерті. Я від душі
витерплю жорстокі тілесні болі, бо
через твій страх, з любові це терплю. 31 Отже, і цей таким способом закінчив життя, залишаючи
не тільки молодим, але і всім народам пам’ять своєї смерті і приклад
сили і мужності.

Глава 7
1 Трапилося ж, що сім братів разом з матір’ю були схоплені. Вони
були змушувані царем їсти свинне
м’ясо проти правил, вони були мучені бичами і воловими жилами. 2
Один же з них, що був першим, так
сказав: Що бажаєш запитати в нас і
що хочеш навчитися? Адже ми є
готові радше вмерти, ніж переступити батьківські закони. 3 Цар же
розгнівався і наказав розпекти пательні і котли. 4 Як же вони скоро
були розжарені, він наказав першому з них, що говорив, розрізати язик і здерти шкіру з голови, вгорі ж
йому відрубати руки і ноги. І інші
його брати, і матір дивилися. 5 І
коли вже його зробили неспосібним, він наказав передати вогню. І
як той ще дихав, він наказав пекти
на пательні, на якій він довго мучився. Інші разом з матір’ю між собою кріпилися мужньо вмерти, так
кажучи: 6 Господь Бог побачить
правду і нами втішиться. *Так як
перед лицем, за свідченням пісні,
він просвітив Мойсея, кажучи: І
Він розвеселиться у своїх рабах. 7
Отже, як перший помер, цим способом виводили і другого на висміюння. І вони здерли з його голови шкіру з волоссям та питали чи
їстиме, заки все тіло буде скатованим по членах? 8 Він же відповів
батьківським голосом і сказав: Ні.
Тому і цей за порядком прийняв
муку, так як і перший. 9 Він же був
при останньому віддиху і сказав:
Адже Ти дуже жорстоко нас вигублюєш з нинішнього життя, а Цар
світу нас, що вмираємо за його закони, підніме у воскресіння вічного
життя. 10 Після цього глумився
третій. І як попросили язик, він зразу виставив, і мужньо простягнув
руки, 11 і відважно сказав: Це я
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одержав з неба. І через його закон
вважаю їх за ніщо, і знову надіюся їх
від Нього одержати. 12 Так що цар і
ті, що з ним, дивувалися молодій душі, бо він мав муки за ніщо. 13 І як
він помер, мучителі також мучили і
четвертого. 14 І коли він вже був при
смерті, він так сказав: Хто вбивається
людьми, очікує надію від Бога, щоб
знову з ним воскреснути. Адже тобі
не буде воскресіння до життя. 15
Привівши ж і п’ятого, вони мучили.
16 І він, поглянувши на нього, сказав:
Ти, будучи тлінним, маєш владу над
людьми, твориш, що бажаєш. Не думай, що наш рід був Богом покинутий. 17 Ти ж терпи і гляди на його велику силу, як Він тебе і твоє насіння
мучитиме. 18 Після цього привели
шостого. І той, починаючи вмирати,
так сказав: Не обманюйся марно, бо
ми через себе це терпимо, бо грішимо проти нашого Бога. І було гідне
подиву. 19 Ти ж не думай, що будеш
невинним. Ти почав боротися з Богом. 20 Привівши подиву гідну і доброї пам’яті гідну матір, яка, бачачи,
як гинули сім синів в часі одного дня,
добродушно переносила через надію
в Господі. 21 А кожного з них мужньо потішала батьківським голосом,
сповнена мудрості, і, чоловічою душею підносячи жіночі думки, сказала
до них: 22 Я не знаю, як ви з’явилися
в моєму лоні, бо я не дала вам дух, і
душу, і життя, і кінцівки кожного я
не збудувала, 23 але Творець світу,
що створив людський рід і досліджує
народження і дух всіх, Він вам знову
з милосердям віддасть життя, оскільки тепер ви не зважаєте на себе самих через його закон. 24 Антіох же,
думаючи, що ним погорджають, почув зневажливий голос. Оскільки ж
він і дуже молодий був, не лише переконував словами, але і закріпляв
клятвою зробити його багатим, і щасливим, і відчуженим від батьківських
законів, і зробити другом, і віддати
йому потрібні речі. 25 Але коли молодий зовсім не приставав на це, цар
прикликав матір і радив їй, щоб хлопцеві зробила те, що на спасіння. 26
Коли ж він її вблагав своїми численними словами, вона обіцяла дати пораду своєму синові. 27 Схилившись
до нього, вона насміялася з жорстокого мучителя і так сказала батьківським голосом: Сину, помилуй мене,
що тебе носила в лоні 9-ть місяців і
годувала тебе 3 роки, і виховувала
тебе, і привела до цього росту. 28
Благаю тебе, дитино, поглянь на небо, і землю, і на все, що в них є, і
зрозумієш, що Бог створив це з небуття і що людський рід так само
повстав. 29 Не бійся цього, що розди-

и^же с ниM ё^ди'вля'хђся ю%ношестњ дш~и, ја%ко
нивъчто'же полага'ше мђки, и^ се'и (тако) скончася Такоy и^ четвертаго мђча'хђ мђчители. и
е^гда` (ё^же) бы'сть къ смр~ти, та'ко рече.
ё^бива'емыи эT чл~къ ё^пова'нїа ча'етъ эT б~а,
паки и^мъ въскреснђти” Тебњ б^о въскрsнїе въ
живо'тъ не бђдетъ” Привед#ше же (и^) пя'таго
мђчиша, и^ ѓнъ възрњвъ нань рече власть въ
чл~цехъ и%маши тлњненъ сыи е^же хо'щеши
твори'ши. не мниy родђ нашемђ эT б~а ѓ^ста'витися. ты же тръпи` и^ зри` велїю дръжа'вђ е^го. ка'ко тебе и^ сњмя твое ё^мђчитъ”
ПосеM приведо'ша шестаго и^ тои ё^мрњти начина'ющи (тако) реq, не прельщаися сђетно. мы
б^о себе ради сїя стражDемъ съгрњша'юще къ
б~ђ нашемђ, (и^) досто'ина ё^дивле'нїя бысть”
ты же не мнишися (пови'ненъ)3 бы'ти, бг~оборъствовати начаl е^си. приведшиy мт~рь ди'внђю и^ бл~ги памяти досто'инђ. ја^же погиба'ющихъ седмь сн~овъ е^ді'наго дн~е и^ вре'мени ви'дящи, бл~годш~не приноша'ше ё^пова'нїа г~а
ради. ко'жDо же и^хъ ё^тњша'ше эTч~ескимъ
гласом# крњпко, и^сполнена мђдрости. и^ женьская помышле'нїя мђжескою [дш~ею]4 възнося'щи рече к нимъ. не вњмъ како въ чрево мое
ја^ви'стеся, ниже б^о аZ дх~ъ (и^ дш~ђ) дахъ
вамъ и^ живо'тъ. и^ ко'ждо ё^ды не а^зъ созда'хъ, н^о мира творецъ създа'выи родъ чл~чь и^
всњх# и^спытђя роже'нїе и^ дх~ъ, ваM жи'зненъ паки съ млsтїю въздастъ ја%ко нн~њ сами себе
презира'ете ради зако'на е^го” А$нтїѓ'х же непщђяй ё^ничижи'ти (-)5 поно'сенъ ви'дњ гла'съ
е^ще же ю^нњ'ишђ сђща не то'кмо словесы` моля'шеся, н^о и^ съ клятвою ё^крњпля'ше богата и^ бл~жена сътвори'ти (и^) преведена, эT
ѓ^ч~ескихъ [закон#]6. и^ дрђга бы'ти и^ вещи
требђю^щая е^мђ възда'ти. н^о (на сїя) е^гда
ю'ноша никакоже ё^клоня'шеся възва` цр~ь мт~рь
(и^) совњтоваше (е'и) да (ю'ноши) сътворитъ на
сп~сенїе. е^гда же мно'гими е^го словесы` бысть ё^молена. ѓ^бњща` совњтова'ти сн~ђ (свое^мђ). приклони'вшися е^мђ посмњяся жестокђ мђчи'телю” сице рече эTч~ескимъ гласомъ, сн~е поми'лђи
мя носи'вшђю т^я въ чревњ џ~, мsць. и^ дои^вшђю т^я лњта г~, и^ въскорми'вшђю т^я и^
приведшђю въ во'зрастъ се'и [-]7. молю' тя
ча'до да зри'ши на' нб~о и^ зе'млю, и^ на вся` ја%же
в нихъ сђть, (и^) ё^разђмњ'еши ја%ко эT не сђщихъ сътвори` сїя б~ъ, и^ чл~чь роD та'коже
бы'ти. не ё^бо'ися плоторастерза'теля сего, н^о
досто'и^нъ бывъ бра'тїи [твоей]8 въспрїими`
смр~ть. да въ млsти съ бра'тїею твое'ю въс1498
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прїимђ т^я. е^ще же сїя е'й гл~ющи, ю%ноша реq.
кого потерпите не послђшаю повелњнїи цр~евыхъ. н^о повелњнїя зако'на слђшаю да'ннаго
эTц~емъ нашим#, мољ=сїѓмъ. тыy вся'коя ѕло'бы ѓ^брњта'тель бывый на і^ё^де'а, не ё^бњжи'ши рђкђ бж~їю. Мы' бо за грњхи` наша [сїя]9
стражDемъ а^ще же ради ја%зве'нїя и^ наказа'нїя
живы'и г~ь (-)10 мало прогнњвася. н^о па'ки
примњрится рабо'мъ свои^мъ ты же ЭO непрпDбныи и^ всњхъ чл~къ сквернавњ'ишїи, не въздвиѕа'ися сђе^тно кичася т#щетнымъ ё^пова'нїемъ, на бнsыя ѓ'троки възнося рђкђ. не ё^бо вседръжи'теля (и^) всевидца б~а сђда и^збњглъ е^си. бра'тїя б^о моя мало нн~њ болњзни
потръпњша по завњтђ бж~їю (вњчнаго живота` полђчи'ша)11. ты же сђдомъ бж~їимъ
пра'вымъ горды'ня (твоея мђки) въспрїимеши
възда'нїе. аZ же ја%ко [и^]12 бра'тїя [моя]13 дш~ђ
и^ тњло (мое) предаю за эTч~ескїя зако'ны, възыва'ющи б~а (і^и^л~ю) въско'рњ млsтива (-)14
бы'ти. тебе же смђще'нїемъ и^ бие^нїемъ и^сповњда'ти, зане е^ді'нъ то'кмо б~ъ е^сть. на
мнњ и^ братїи моеи престанетъ вседръжителя гнњвъ, нанесеныи праведно всемђ родђ
на'шемђ” (Тогда`) цр~ь разъја^ри'ся ја%ростїю нань
паче (всњхъ)15 горчае, (нанесенаго ради посмњха
горкаго)16. и^ се'и ё^бо чи'сто премњни'ся, по
всемђ на г~а ё^пова'я. послњди же сн~овъ и^
мт~и сконча'ся. тњмже ѓ^ (жрътвахъ)17 и^ ѓ^
находя'щиX ѕло'бахъ толи'ко и^звњстися”

Глvа, и~”
1

ё'да же (-) маккаве'и і^ и'же с ниM внидоша та'ино въ се'ла, (и^) призыва'хђ сроDники. и^ пребыва'ющихъ въ і^ё^де'иствњ
прїемляхђ. (и^) събра`ша Wѕ~ (мђж'їи), и^
призы`вахђ г~а призрити на' люди эT всњхъ попира'емыхъ. ѓ^чисти же и^ храмъ эT нечестивыхъ чл~къ ѓ^скверняемыи. помиловати же і^ ѓ^пђстњныи граD, и^ хотящїи ра'вно ѓ%трокомъ
бы'ти” и^ гласъ кро'ви вопїю'щихъ к тебњ ё^слы'ши. помяни же и^ зако'нопрестђпныхъ погђбленїя и%мже ѓ%троки непови'н#ныя погђби'ша,
и^ бы'вшиX хђленїи на и^мя твое, и^ възненави'дњ лђкавъства” Бысть же въ събра'нїю
маккаве'и, (и^) непостоа'ненъ ја^зы'комъ бысть.
гнњвъ б^о гн~ь въ ми'лость ѓ^братися, и^ напада'хђ на веси и^ грады безъвњстно и^ сожига'хђ.
и^ бл~говременна мњста възимающе, не ма'ла
паденїя чл~коM сътвори'ша. на'ипаче въ но'щи
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рає тіло, але, будучи гідним твоїх братів, прийми смерть, щоб я тебе прийняла в милосерді з твоїми братами.
30 Ще ж як вона це говорила, хлопець сказав: На кого чекаєте? Я не
послухаюся царських наказів, але
слухаю приписи закону, даного нашим батькам Мойсеєм. 31 Ти, що
став винахідником всякої злоби проти юдеїв, не втечеш від божих рук.
32 Адже ми це терпимо через наші
гріхи. 33 Якщо ж живий Господь трохи прогнівався, щоб навести муки і
кари, але Він знову примириться зі
своїми рабами. 34 Ти ж неправедний
і найбезбожніший з усіх людей не
підносься безглуздо, брикаючи марними надіями, підносячи руки проти
небесних слуг. 35 Отже, ти не уникнув суд Вседержителя і Бога всевидця. 36 Бо мої брати тепер трохи
біль перетерпіли за божий завіт, а вічне життя одержали. Ти ж справедливим божим судом за твою гордість одержиш муки в нагороду. 37 Я ж, так
я і мої брати, передаю душу і моє тіло за батьківські закони, прикликуючи Бога Ізраїля швидко стати милосердним, тебе ж замішаннями і побоями змусити визнати, що є тільки один Бог. 38 На мені і моїх братах спиниться справедливо всьому нашому
родові нанесений гнів Вседержителя.
39 А цар рознівався на нього жорстоко люттю, більше як на всіх задля нанесеного гіркого висміювання. 40 Отже, і цей переставився чистим, вповні
надіючись на Господа. 41 Вкінці ж,
після синів померла і мати. 42 Тому
стільки сповіщено про жертви і про
надходячі зла.

Глава 8
1 Юда ж Маккавей і ті, що з ним,
потайки ввійшли до сіл, і прикликали
кревних, і приймали тих, що залишились в юдействі. І вони зібрали 6000
чоловік 2 і прикликали Господа зглянутися на всіма топтаний народ, очистити ж і храм, споганений безбожними людьми, 3 помилувати ж і
запустіле місто, і тих, що бажають
стати зрівняними зі слугами. І вислухай голос крові, що до Тебе кличе!
4 Згадай же і вигублення, вчинені законопереступними, які вигубили невинних дітей, і ті хули, що були проти твого імені, і викажи ненависть до
зла! 5 Був же на зборах Маккавей, і
він став нестримним до народів. Бо
господній гнів повернувся на милосердя, 6 і вони неочікувано нападали
на села і міста і спалювали. І, захоплюючи вигідні місця, вони зробили
немале вигублення людям. 7 Такі дії
відбувалися особливо вночі. І чутка
______
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про його мужність розходилася всюди. 8 А Филип бачачи, що чоловік
помалу ішов вперед і щораз частіше
ж траплялося йому мати успіх в догідні дні, він написав про допомогу
для царських справ до Птоломея,
воєводи Долини Сирії і Фінікії. 9 Той
же швидко послав Никанора, Патроклового сина, з перших друзів, дав
йому 20000 озброєних вояків з памфилійських народів, щоб вони вигубили ввесь юдейський рід. Послав же
і Ґорґія, чоловіка-вождя і досвідченого в боях. 10 Ніканор же вирішив з
юдейського полону наповнити цареві
данину, яку давав римлянам – 2000
талантів. 11 Зараз же він послав до
приморських міст, скликаючи на закуп юдеїв-в’язнів, обіцяючи дати 90
в’язнів за талант. Не дивлячись на
помсту від Вседержителя, що йшла
за ним. 12 Юді ж було сповіщено про
Никаноровий прихід. Деякі, задля його приходу незважаючи на своє військо, налякавшись, не повірили божій помсті і втекли до іншого місця.
14 Інші ж все позостале продавали,
разом же благали Господа, щоб їх
спас від безбожного Никанора, який
продав раніше ніж одержав. 15 І якщо не через них, то через завіт, що
був до їхніх батьків, і задля прикликання його чесного і величного імені
на них. 16 Маккавей же зібрав 6000
тих, що довкруги нього, заохочував,
щоб не боялися ворогів ані не боялися множества ворогів, що беззаконно
ідуть проти них, але щоб сильно протиставилися, 17 маючи перед очима
кривди. Що святе місце ними повернене на зло, і поглумлення міста, і
обезчещення, до того ж і знищення
прадідівських заповідей. 18 Вони ж
бо надіються на зброю, сміливо сказали, ми ж надію поклали на Вседержителя Бога, що може знищити і тих,
що приходять проти нас, і ввесь світ
одним порухом. 19 Він нагадав же їм
про заступництва, що були до прадідів *і що за Сенахерима, як згинуло
185 тисяч, 20 і війна з галатами, що
була проти них у Вавилонії, як всі
прийшли на бій, а їх було 8000 з македонцями, з них же 4000 македонців
впали в розпач. Після цього ці 8000
розбили 120 тисяч через допомогу,
дану їм з неба. І взяли велику здобич.
21 Задля згадуваня цих діл він їх поставив мужніми і готовими вмерти за
закон і батьківщину. Він же розділив
військо на чотири частини, 22 а поставив своїх братів воєводами по боках частини, Симона, і Йосипа, і Йонатана. Віддав же кожному з них тисячу і п’ять сотень, 23 ще ж і Елеазара, щоб читав святу книгу і дав
знак помочі божої. І в першій зустрі-

сїе съдњла'нїе быва'ше. и^ бесњда мђж'ества е^го
прохожда'ше всюдђ” Ви'дя же филиппъ пома'лђ
грядђща мђжA въ кори'сть, ча'стње же въ
бл~годн~ьствїе слђчи'ся е^мђ преспњвати. къ
птоломею вое^во'дњ ё^до'ли сљ=рїи і^ финикїи,
писа` помощи` цр~ьскомђ повелњнїю. ѓ%н же скоро
посла никано'ра сн~а патроклова прьвњ'ишихъ
дрђгъ даде е^мђ эT пам#филїискыхъ ја^зы'къ
(ѓ^рђженыX во'инъ)2, Wк~, да весь і^ё^де'искїи роD
и^збїюT. посла' же (-)3 и^ горгїя мђжа стратига
и^ въ бранехъ преё^чена” Поста'ви же ника'норъ
да'нь цр~ю и^же ри'мляномъ даа'ше, Wв~, талантъ эT плњненїя і^ё^де'и испо'лнити” А/бїе
же въ помо'рьскїя гра'ды посла` созыва'ющи на
кђпленїе і^ё^де'ѓv связневъ, ѓ^бњща'ющися, ч~,
ё%зниковъ на талантъ да'ти. не зря'щи на
м#щенїе послњдђ'ющее е^мђ эT вседръжителя”
І$ё'дњ же възвњщено б^њ ѓ^ пришествїи никаноровњ, (-)4 презира'юще свое ѓ^полченїе пришествїа е^го ради, ё^жасшеся и^ не вњ'роваша бж~їю
эTм#щенїю, эTбњго'ша (во и^но мњсто)5. и^нїи
же ѓ^ста'вшая вс^я продая'хђ, въкђпњ же г~а
моля'хђ да и^зба'витъ иX эT нечести'ваго никанора, и^же преже неже полђчи прода'де, и^ а^ще
не и^хъ ради н^о ради завњта и^же бысть къ
эTц~емъ и^хъ. и^ призванїа ради честнаго и^
великолњпаго и^мени е^го на нихъ” Собра же
меккаве'и и^же ѓ%крsтъ его (-)6, Wѕ~. моля'ше да
не ё^жаснђтся эT сђпротивникъ. ниже да ё^страшаTся безако'нно грядђщиX на ся (враговъ)7
мно'жество. н^о крњп#ко проти'витися преD ѓ^чи'ма и^мњ'ющи досади'теlства, и^же мњсто ст~ое
и%ми въ зло ѓ^бращено. и^ посмњя'нїа града (и^)
ѓ^скверненїе е^ще же и^ прароди'тельскїя за'повњди попра'нїе. ѓ^ни б^о ѓ^рђжїемъ надњюTся,
(рњша дръзостне)8. мы же на вседръжи'теля
б~а могђщаго и^ грядђщихъ на на'съ и^ весь
ми'ръ е^ді'нымъ манове'нїемъ низложи'ти надњ'емся. наказа' же и^хъ (-)9 ѓ^ застђпленїи бы'вшихъ въ прародителехъ. *і^ е^же поD сенахеримом#, рп~е тысящь ја%ко погибо'ша. и^ въ вављ=лонњ к нимъ гала'товъ ѓ^полченїе быvшее,
ја%ко вс^и въ бра'нь прїидо'шA и%хже б^њ, Wи~, съ
македо'няны, эT ниX же, Wд~, македо'няn эTчая'шаs. по семъ сїи, Wи~. р~к. тисящъ поби'ша по'мощи ради да'нныя и^мъ эT нб~си, и^ ползђ
мно'гђ взя'ша” СиX ра'ди (въспомяновенїи) дръзостныX (-)10 поста'ви и^ готовыхъ ё^мрњти
зако'нъ раd и^ эTч~ества” Четверо ча'стне же во'и
поста'ви, в#чини же и^ бра'тїю свою вое^водами
по стране чі'на, сі'мона і^ и^ѓ^си'фа і^ и^ѓ^наџа'на.
поDда же комђждо (иX) ты'сящђ и^ пя'ть сотъ.
1500
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е^ще же и^ е^лїа^зара чести` ст~ђю кни'гђ, и^ дасть
зна'менїе по'мощи бж~їа, (и^) въ перво'м# стрњтенїи самъ вое^во'да срњтеся съ никаноромъ.
бысть же и^мъ всемогђщїи съпоборник#, (и^)
ё^би'ша воиn бо'ле, Wџ~. ја%звеныхъ же и^ безъё%дныX
бо'льшђю ча'сть сътвори'ша во'и никаноровыхъ,
всњх же в# бњгъство понђди'ша. сребреники ѓ^
бы'вшеM кђпленїю и^хъ взя'ша. гони'ша же и^хъ
ѕњлно (и^) поби'ша, (ё^ста' же и^хъ) эT времени
заключены” бњ б^о преже сђботы сея ради вины
не медлњша гоня'ще иX. ѓ^рђжїя же иX и^ коры'сти събира'ющи (-)11, сђботђ дњяхђ (-)12 блsвящи і^ и^сповњда'ю^щися гв~и сп~съшаго [иX]13 въ
дн~ь сїи, (и^) нача'ло млsти въчини'вшаго и^мъ. по
сђботњ же не'мощнымъ (и^ сиротаM и^ вдовамъ)14
(и^ ѓ^би'димымъ) раздњли'ша коры'сти, про'чая
(же съ ѓ%троки свои^ми)15 раздњли'ша. сїи и^ съдњја%вшїи ѓ^бщђю мл~твђ сътвори'ша, млрsдаго
г~а мл~ящи въ конецъ примњритися рабомъ
свои^мъ” И$ сђщихъ съ тимоџе'ѓмъ и^ вакхидомъ ја%ша и^ ё^би'ша боле Wк~. и^ тверды'ня
вы'шняя въздержа'ша, и^ многA плњне'нїя раздњли'ша равночастне себњ, и^ не'мощнымъ и^
сиротаM и^ вдоваM е^ще же и^ презви'теромъ сътвори'ша. събравше же ѓ^рђжїя и^хъ прилњжне
вся положи'ша в мњстехъ бл~говре'мен#ныхъ” Про'чая же коры'сти въ і^ерsлимъ принесо'ша. и^ (филархина)16 тимоџе'ѓва ё^би'ша мђжа непреподо'бнњиша, и^же мно'гихъ і^ё^де'ѓв# ѓ^ѕло'бльша. празнђю'щи же дн~и побњды въ эTч~ествњ, заже'гшаго сщ~енныя врата, (-)17 калистена ја^ша ёбњгшаго въ е^ді'нђ кђщицђ и^ досто'инђю м#здђ
нечестїю (е^го) възда'ша. преклятњ'ишїи же никано'ръ и^же ты'сђща кђпцовъ на прода'нїе і^ё^деѓвъ приведъ, смиренъ помощїю гн~ею эT мни'мыхъ е^мђ малыхъ быти. славы эTложъ ри'зы,
по' зеMли бњглъцевымъ ѓ%бразомъ пђста себе сътворъ, (е^ді'нъ) прїиде въ а^нътїѓхїю. велико
нечестїе ѓ^ погђбленїи свое^го во'ю наслњдова. і^
и^же ѓ^бњща ри'мляномъ да'нь възда'ти эT плњне'нїя і^ерsлимъска. проповњдаше (нн~њ) защитителя [б~а]18 и^мњти і^ё^де'ѓмъ. и^ сего ради неја^звеным# быти і^ё^деѓм#, зане послњдоваша закономъ эT того поста'вленымъ”

чі сам воєвода зустрівся з Никанором. 24 Всемогутній же був їм помічником, і вони убили більше ніж
9000 вояків. Раненими ж і скаліченими вони зробили більшу частину
Никанорових вояків, а всіх змусили
до втечі. 25 Срібняки ж тих, що
прибули на їхню купівлю, вони взяли. Гнали ж їх дуже і побили, уста
ж їхні на частину часу були замкнені. 26 Адже було перед суботою, через цю причину не барилися, женучись за ними. 27 Збираючи ж їхню
зброю і добич, святкували суботу,
благословляючи і визнаючись Господеві, що спас їх в цьому дні і
поклав їм початок милосердя. 28 А
після суботи розділили здобич немічним, і сиротам, і вдовам, і
скривдженим, позостале ж поділили зі своїми слугами. 29 Ці і ті, що
робили, зробили спільну молитву,
благаючи милосердного Господа,
щоб вповні примирився зі своїми
рабами. 30 І вони схопили і вбили
тих, що були з Тимотеєм і Вакхидом, понад 20000, і захопили високі
твердині, і розділили багато здобичі собі порівно, і немічним, і сиротам, і вдовицям, ще ж і дали старцям. 31 Зібравши ж їхню зброю, старанно все поклали до надійних
місць, позостале ж зі здобичі принесли до Єрусалиму. 32 І вони вбили Тимотеєвого филархина, дуже
безбожного чоловіка, що вчинив зло
численним юдеям. 33 Святкуючи ж
дні перемоги в батьківщині, схопили Калистена, того, що спалив святі
брами, який втік до однієї хатини, і
віддали належну винагороду його
безбожності. 34 А проклятий Никанор, що привів тисячу купців на
продаж юдеїв, 35 впокорений господньою поміччю тими, яких він
вважав за незначних, відклавши одіж слави, самітним себе зробивши
на землі, за образом втікача, сам
прийшов до Антіохії і успадкував
велике безчестя за вигублення його
вояків. 36 І він, що обіцяв римлянам віддати данину з єрусалимського полону, тепер проповідував,
що юдеї мають захисника – Бога. І
через це Юдеї є незранимими, тому
що вони пішли за Ним приписаним
законом.

Глvа, џ~”

Глава 9

огоже времени а^нтїѓ'хъ бещестїемъ ѓ^братися эT перси'ды (-)1, вшедъ б^о въ
гл~емыи персиполисъ, и^ нача` расхища'ти
храM и^ граD ѓ^бъдержа'тїи тњмже множество ё^стремляю^щиXся съ ѓ^рђжїи въ по'мощъ,
(в# бњгъ ѓ^брати'ша). и^ (тако) слђчи'ся а^нтиѓ1501

1 В тому ж часі Антіох повернувся з Персії з безчестям. 2 Бо
ввійшовши до названого Персиполя, він почав грабувати храм і захоплювати місто, тому, як множество
зі зброєю накинулося на підмогу,
повернули його у втечу. І так тра-
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пилося, що Антіох втік від мешканців і повернувся засоромленим. 3 Як
же він прийшов до Екватану, йому
сповіщено те, що сталося з Никанором і Тимотеєм. 4 Він же піднявся
люттю, думаючи нанести його злобу
на юдеїв задля тих, що втекли. Тому
він наказав арматилатові безперервно
гнати дорогою, як небесний суд його
спонукав. Бо в гордості він так сказав: Прийшовши, в ніщо оберну юдейську багатолюдність. 5 *А Вседержитель, Господь Бог ізраїльський,
побив його невиліковною і невидимою хворобою. Нагло ж, як він висказав слово, його схопила люта внутрішня хворба, і він гірко мучився. 6
Дуже справедливо мучився той, що
численними і жорстокими способами
мучив нутрощі інших. 7 Він же зовсім не відступив від своєї гордості, а
ще більше вихвалявся, дихаючи люттю, наче вогнем, проти юдеїв, і наказав приспішити хід. Трапилося йому,
що як він швидко їхав, він випав з
колісниці, і впавши тяжким падінням, він поломав всі частини тіла. 8
Він же, який через понад людську
гордість ще думав, що може наказувати морським хвилям, і гадав, що
може на мірках виміряти множество
великих гір, був на землі. Його носили на носилках, явно показуючи
всім божу силу, 9 так, що в його тілі
закишіли черв’яки. І як він ще жив у
болях, його тіло видавало сморід, а
всі вояки бридилися його смородом і
гноєм. 10 І того, що трохи раніше думав, що може доторкнутися небесних звізд, його ніхто не міг знести
задля незносного смороду. 11 Отже, з
цього він почав пізнавати тягар своєї
великої гордості, навчений духовною
раною в одну мить, сприймаючи дійсність своєї хвороби. 12 І коли ані він
сам не міг знести свого смороду, він
так сказав: Праведним є підкоритися
Богові і, будучи смертним, не задумувати гордо рівне Богові. 13 Безбожний же молився до того Владики,
що ніколи його не помилував, кажучи так: 14 Святе місто, до якого я спішив, щоб, прийшовши, перетворити
в порох і збудувати там гробівці, залишу свобідним. 15 Юдеїв, яких я бажав не удостоїти похороном, але передати з дітьми птахам і звірам на
пошматування, і всіх їх наказую зробити рівними атинеям. 16 А святий
храм, якого раніше я пограбував,
приказую його прикрасити прегарними дарами, і священний посуд віддати в дуже багато разів, і належне на
жертви дати з своїх розходів. 17 До
цього ж обіцяю юдеєм стати, проходити по всякому місці вселенної і
проповідувати божу силу. 18 Але хво-

хђ бњжати эT поселя'нъ (и^) ѓ^братися сраменъ. пришедшђ же е^мђ къ е^квата'нђ, възвњсти'ся (е^мђ) бы'вшаа ѓ^ никано'ре и^ тимоџе'ю” възнесе же ся ја%ростїю мня'ся ѕло'бђ е^го
нанести на і^ё^дея эTбњгшихъ ради” тњмже
повелњ а^рматилатђ беспреста'ни бњжа'ти ше'ствїе. нбsномђ сђдђ понђжда'ющђ е^го. сице б^о
гордели'ве реq, многомђжїе і^ё^де'иское (-)2 пришедъ сътворю (вът#ще)3. *(вседръжитель)4 же
г~ь б~ъ і^и^л~евъ порази` е^^го неи^сцњлною и^ незри'мою
ја%звою” Внезапђ же и^змњншђся е^го сло'вђ јать
е^^го внђтреняя лютая болњзнь, и^ (гръко мђча'шеся)5” ѕњло праведне многими и^ чю'ждими
различїи и^ныхъ ё^тробы мђчившаго. ѓ%н же
ника'коже гордыня своея` преста` е^щеy велича'нїа
и^сполня'шеs (более) ѓ'гнедышђще ја%ростїю на
і^ё^де'а. и^ заповњда ё^скори'ти шествїе, слђчися
е^мђ ё^стромлене и^дђщђ пасти эT колесница, и^
злымъ паде'нїеM паDша вся ё%ды плоти съкрђши. ѓ%н же е^ще мняи волна'мъ морскимъ
повелњвати горды'ня ради паче чл~къ” и^ (множество) великихъ горъ мняся въ мњри'лехъ
и^змњрити. на зеMли быs в носи'лњ ноша'шеся.
ја^вленђ бж~їю силђ всњмъ показђя. ја%коже (-)6
эT [телеси]7 (е^го)8 червемъ кипњти. и^ живђщђ
въ бо'лњзнехъ (-)9 плоти е^го (и^злїяхђ смра'дъ)10,
эT смрада же е^го (и^ гно'я) вси вои гнђша'хђся
(-)11” і^ и^же мало прежде нбsныX ѕвњздъ коснђтися мня'щаго, е^гоже никто можа'ше носи'ти
смрада ради лютаго. эTсюдђ ё^бо нача` тя'гость мно'гїя горды'ня своея познава'ти (дх~овною
наё^ченъ ја%ывою. м#гновенїемъ е^ді'нњмъ болњзни своея пребыва'нїе прїемлюще)12” И$ е^гда ниже
самъ смрада свое^го носи'ти можа'ше, тако реq.
пра'ведно е^сть повинђтися б~ђ. и^ не смр~тна
сђща (равне б~а) мђдръствова'ти го'рде. моля'ше же ся скверныи къ никогда поми'ловавшемђ е^го влDце, тако гл~я. ст~ыи граD е^гоже спњшахся пришеD въ пра'хъ ѓ^братити, и^ гробища созда'ти свободна ѓ^ста'влю і^ёд
^ еѓ'въ, и^хже
хотњхъ ниже погребенїю сподобити но пти'цамъ и^ звњремъ на растеръза'нїе предати съ
младенцы. (и^) всXњ и^хъ равно а^џине'ѓмъ сътвори'ти храм же ст~ыи е^гоже прежде плени предобрњ'ишими да'ры ё^краси'ти (и&), и^ сщ~е'нныя
сосђды мно'го множице'ю (-)13 возда'ти (и^) подоба'ющая (-)14 къ жертваM эT свои^хъ расхоD даровати. къ сиM же (-)15 і^ё^де'я бы'ти на вся'комъ мњстњ вселе'нныя, проходи'ти и^ проповњда'ти бж~їю дръжа'вђ. н^о ника'коже преста
бо'лњзнь, на'иде б^о на'нь пра'вым# бж~їимъ сђ'доM.
на себе же не ё^пова`. писа` къ і^ё^де'ѓмъ симъ
1502
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ѓ%бразомъ посланїе моли'твеныи чинъ мђще.
и^мњше же ся си'це” Предо'брыM гражаномъ і^ё^деѓ'мъ, ѕњло радова'тися и^ здравъствова'ти,
и^ бл~годњи^ствовати” Цр~ь и^ стратигъ а^нтїѓX.
А$ще бл~го можете и^ чада (ва'ша), и^ своя
познана ваM сђть, молюs б^о б~ђ величества раd на'
нб~о ё^пова'нїе и^мыи и^ аZ в немощи лежа` вашея
чести и^ бл~горазђмїя въспоминая любезне,
воз#вращаяся эT перси'д#скихъ мњстъ, и^ впадо'хъ в болезнь тяжкђ нђжно и^мњхъ радити
ѓ^бщаго ради всњх# ё^тверже'нїя. и^ не нерадя
ѓ^ сихъ ја^же ѓ^ мнњ, н^о ё^пова'нїе много
и^мњ'ющи ё^бњжа'ти недђга, зряy ја%ко и^ эTц~ъ
(мои) въ ѓ^нњхъ временех# въ вы'шнихъ мњстехъ вое^ва`, показа` и^же по немъ прїиметъ
нача'л#ство, да а^ще чт^о проти'вно слђчится,
и^л^и (-)16 възвњсти'тся чт^о бњ'дно, вњдђще
сїя и^же въ страна'хъ е^мђже ѓ^ста'вишася
ве'щи не смђтя'тся. къ си'м же помышля'а
прилежа'щихъ си'лныхъ. и^ съсњдъ црsтвїю
временемъ придръжа'щих#, и^ прїемлющихъ эTшедшее. прїях# сы'на а^нтїѓ'ха цр~я, е^гоже
мно'гащи въстњка'ющаго на вы'шняя е^пар#хїа
мно'гимъ вашимъ препорђчахъ и^ составля'хъ.
писа'х же к немђ ја%же подъпи'сана сђть” Молю
ё^бо ваs и^ прошђ, помяните бл~готворенїе
ѓ'бщее, да кождо же съдръжиT бл~горазђмїе къ
мнњ и^ сн~ђ. ё^пова'ю б^о е^го кротце и^ чл~колюбне
послњдђюща мое^мђ прои^зволе'нїю, ѓ^бще с вами
быти. мђже ё^бїица же ё^бо и^ хђлникъ
злњ'ишая пострада, јако сеи и^ныхъ преложи на
стра'н#нђю, на гора'хъ лю'тою смр~тїю и^счезе`”
Принесе же тњло (е^го) фили'п#пъ съвръстникъ
е^го. и^же (-)17 боя'щися сн~а а^нтїѓ'ха къ птоломе'ю филомиторђ въ е^гљ=петъ эTи^де”

Глvа, і~”
аккаве'и і^ и'же с ниM бњхђ гм~ъ себе
защища'ющи храM же и^ граD воспрїяT,
ка'пища и%хже и^ноплеме'нницы по тоrжищехъ ё^строи'ша, е^ще` же (и^) требища
раскопа`. и^ ѓ^чищше хра'м#, и%нъ ѓ'лтарь сътвори'ша. и раж#жегше ка'менїе и^ възеMше ѓ%гнь
принесо'ша жрътвђ по дво'ю лњтђ [и^ мsць, ѕ~]1”
и^ џимїамы и^ свњщницы и^ хлњбы пре'дъложенїя сътвори'ша ихже ради сътворенїи. моля'хђ г~а, паDше ниw, да не ктомђ си'цевыа ѕло'бы
слђча'тся (и^мъ). н^о а^ще когда` и^ съгрњшатъ
эT него съ кротостїю наказђ'ются, и^ не (варва'ромъ и^ хђлным#)2 ја^зы'комъ предадя'тся”
Во'нь же дн~ь храмъ эT и^ноплемен#никъ ѓ^сквръ1503

роба зовсім не відійшла, бо на нього
найшла справедливим божим судом.
На себе ж він не надіявся. Він написав до юдеїв послання такого виду, що
мав молитовний вид. А був таким: 19
Предобрим громадянам, юдеям – дуже радіти, і бути здоровими, і добре
діяти! Цар і володар Антіох. 20 Якщо
здорові ви і ваші діти і ваше вам є відоме – це добре. Бо я благаю Бога задля величності, маючи надію на небо
21 і лежачи в немочі, любезно пригадуючи вашу шану і благоразумність.
Повертаючись з перських місць, я і
впав у тяжку хворобу. Конечним вважав я думати про спільне скріплення
всіх. 22 І не занехаюючи те, що відносно мене, але маючи велику надію
вирватися з хвороби, 23 бачачи, що і
мій батько в тих часах, коли воював в
горішних місцях, показав, хто після
нього прийме панування. 24 Щоб коли щось противного трапиться чи буде сповіщено щось поганого, знаючи
це, не попали в замішання ті, що в
країнах, яким залишено справи. 25
До цього ж, думаючи про тих, що є
сильні і сусіди царства, що на час
держали і брали в минулому, я настановив сина Антіоха на царя, якого
численним вашим я поручав і ставив,
часто відходячи до горішніх володінь. Написав же я до нього те, що
нижче написане. 26 Отже, благаю вас
і прошу, згадайте про спільне добродійство, щоб кожний зберігав добру
думку до мене і сина. 27 Бо маю надію, що він лагідно і чоловіколюбно
ітиме за моїми вказівками, щоб спільно з вами бути. 28 Отже, чоловіковбивця і хульник дуже погано потерпів, бо він інших відчужив від життя, і він в горах пропав жорстокою
смертю. 29 А його тіло приніс Филип, його ровесник, який, боячись сина Антіоха, відійшов до Єгипту, до
Птоломея Філомитора.

Глава 10
1 Маккавей і ті, що були з ним,
маючи Господа собі за охорону, забрав храм і місто, 2 а храми, які чужинці збудували на торговицях, ще ж
і молитовницю, він знищив. 3 І, очистивши храм, зробили інший жертовник. І спаливши каміння, і взявши
вогонь, принесли жертву після двох
літ і 6-ти місяців. І вони зробили ладан, і світильники, і хліби предложення, 4 задля яких вони створені.
Впавши ниць, вони благали Господа,
щоб їм більше не трапилися такі зла.
Але, якщо коли і згрішать, вони були
Ним лагідно упімнені і не були передані варварам і хульним народам. 5
Трапилося, що в тому ж дні, в якому
храм був збещещений чужинцями, в
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тому ж дні було очищення храму, 25го дня місяця, що є Хаслев. 6 І з радістю вони святкували 8 днів, за правилом намету, згадуючи, як короткий
час перед празником шатер вони паслися в горах і в печерах на подобу
звірів. 7 Тому, маючи тирси, і зелені
галузки, а ще і пальми, приносили
пісні Тому, що дав очистити своє
місце. 8 І вони встановили спільне рішення і закон всьому юдейському
народові: кожного року святкувати ці
дні. 9 І отже, Антіох, що був прозваний Епіфанієм, мав таку смерть. 10
Тепер же скажемо те, що сталося від
Евпатора, сина безбожного Антіоха,
скорочуючи зло, що було зроблене в
боях. 11 Бо цей взяв царство і наставив над царськими ділами якогось
Лисію, вождя вояків Сирійської і
Финикійської Долини. 12 Птоломей
же, прозваний Макрон, прийшов до
Юдеї, щоб берегти те, що справедливе, задля тієї образи, що сталася, і намагався поводитися мирно з ними. 13
Через це він був оскаржений друзями
перед Евпатором і почув, що він зрадник в усьому. Задля цього він покинув Кіпр, довірений йому Филомитором, і відійшов до Антіоха Епіфанія
від Атимія з шляхетністю і владою, і
покінчив життя отрутою. 14 Коли ж
Ґорґія був воєводою догідних місць,
він в усьому воював з юдеями. 15 З
ним же ідумейці продовж певного часу забирали твердині, повчали приймати юдеїв, що втікали з Єрусалиму,
і починали воювати. 16 Ті, що були ж
з Маккавеєм, зробили молитву і, благаючи Бога, щоб став їм союзником,
накинулися на ідумейські твердині.
17 Хоч ті мужньо змагалися, місця
були захоплені. Вони ж вбили всіх,
що билися на стінах, більше ніж
двадцять тисяч, 18 Як ж деякі втекли,
більше ніж 9000, до двох сильних і з
запасами веж, що мали все потрібне
до облоги, 19 Маккавей залишив Симона і Йосифа, ще ж і Закхея і досить
тих, що з ним, щоб з ними боротися,
а сам відійшов. 20 Ті ж, що з Симоном, були обмануті деякими, що у вежах, задля срібла і, взявши 70000 дидрахм, дозволили деяким утекти. 21
А те, що сталося, було сповіщено
Маккавеєві, і він зібрав начальників
народу і оскаржив їх, що задля срібла
вони продали братів і відпустили їхніх ворогів. 22 Отже, тих, що були
зрадниками, він вбив і нагло знищив
обі вежі. 23 Зброєю ж усіх, що були в
двох твердинях, він успішно руками
вигубив більше ніж 20000. 24 А Тимотей, що раніше був розбитий юдеями, скликав множество чужих вояків, зібрав немало кіннотників з Азії і
прийшов, щоб зброєю захопити Ю-

нися. слђчися в то'и же дн~ь ѓ^чищенїю быти
храма. к~е го дн~е мsца, и^же е^сть [хаслевъ]3” И$
съ веселїемъ празнова'хђ дн~їи, и~. по ѓ%бразђ
сњни помина'ющи. ја%ко преже мала'го времени
празнDика сњн#наго въ горахъ и^ въ пещерахъ
ѕвњрїимъ ѓ%бразомъ бњша пасо'ми. џирса ради
и^ вњтвїи зеленыхъ е^ще же и^ фини'къ и^мњ'ющиX пњснь приноша'хђ да'вшемђ ѓ^чистити
мњсто свое” (И$) повелњша (-)4 ѓ%бъщђю за'повњдь и^ повелњнїя всемђ ја^зы'кђ і^ё^де'искђ по
вся` лњта празнова'ти дн~и сїа” И$ а^нтїѓ'хъ
ё^бо и^же прои^менова'шеся е^пифа'нъ скон#ча'нїе
та'ко и^мњ” Нн~њ же эT е^ё^паторA сн~а а^нтїѓ'ха
нечестива'го бы'в#шая речемъ, съкраща'ющи лђка'вая и^же въ бра'неX сътворена сђть. се'й б^о
воспрїя црsтвїе (и^) поста'ви наD дњтельми
(црsкими), лисїя нњ'коего ё^доли сљ=рїискїя и^
финикїискїя во'и протарха. п#толоме'и же нарица'емыи макронъ пра'веDное съблюда'ти и%де въ
і^ё^де'ю бы'вшея ради (-)5 ѓ^биды, (и^) покђша'шеся ја%же к ни'мъ ми'рно проводи'ти. эTнюдђже ѓ^клевета'нъ эT дрђгъ къ е^ё^паторђ. и^ по
всемђ преда'тель слы'ша, сего ради кљ=пра въвњренаго эT филомитора ѓ^стави, и^ къ а^нтїѓ'хђ
е^пифа'нђ эTи'де съ бл~горо'дъствомъ и^ вла'стїю
(эT а^џимїя), ја%доM животъ сконча`” Горгїя же
е^гда` быs вое^вода мњстомъ прїятымъ и^ по
всемђ і^ё^де'и ратова'ше” С ниM же и^дђме'ане
в#зима'хђ въ времена твеrдыня, наё^ча'хђ і^ё^деѓ'въ прибњга'ющихъ эT і^ерsлима прїима'ти, (и^)
ратова'ти начина'хђ” Сђщїи же съ маккавеѓ'мъ сътвори'ша мл~твђ и^ моля'щи б~а съпобо'рника иM бы'ти, на и^дђмеискїя твердыни
ё^стреми'шася. и%мже (-)6 прилњжа'щимъ мђжествене ё^дръжа'ни бы'ша мњста`” Всњхъ же
на стњнахъ ратђ'ющихъ (-)7 ё^би'ша боле нежели два`десять ти'сящъ. и^збњгшиX же нњкои^хъ бо'ле Wџ~, въ два' пирги тверды и^ запа'сны
и вс^я къ браненїю и^мђща” Мак#каве'и же къ
и^хъ поборенїю ѓ^ста'ви си'мона і^ и^ѓ'сифа, е^ще
же и^ закхе'я, і^ и'же с нимъ доволных# (-)8, саM
же эTи'де” Сђщїи же съ си'моноM прельсти'шася
эT нњ'кои^хъ и^же въ столпњхъ сребра` ради. (и^)
Wо~, дидра'гмъ воспрїимши ѓ^ста'виша нњ'кои^хъ
и^збњжа'ти” Възвњсти же ся мак#каве'ю ѓ^
бы'вшеM (и^) собра` нача'лники люде'и (и^) повњда на
ниX ја%ко сребра' ради прода'ша бра'тїю (и^) сђпоста'ти и^хъ эTпђстиша. бы'вшиX ё^бо преда'тель ё^би, и^ внезапђ два` столпы раздрђши.
ѓ^рђжїи же вс^я сђща'я въ двђ` твердыняхъ
рђка'ми ё^спњва'я погђби бо'ле, Wк~” Тимоџе'и же
и^же преy эT і^ё^де'и бысть пораженъ, созва` во'и
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странныхъ мно'жество, і^ и'же въ а^сїи ко'н#никъ
собра` не ма'ло прїиде, ја^ко ѓ^рђжїем# і^ё^де'ю прїя'ти” (Мак#кавеи же і^ и'же с ниM)9, приближа'ющися е^мђ къ мл~твњ бж~їи ѓ^братишася,
главы` земле'ю посыпа'юще и^ чресла` вретищами
препоясавше преD ѓ%лтарем# ниць паDше. моля'хђ
ми'лостива и^мъ бы'ти. враждова'ти же враждђю'щимъ на нихъ и^ сђпоста'томъ сђпроти'виTся, ја%ко зако'нъ реq” Бы'вши же по моли'твњ
воспрїя`ша ѓ^рђжїя далече эT гра'да и^зшеDше,
приблиQше же ся ра'тникоM в себњ бы'ша” Слн~цђ
же воZсїява'ющђ ѓ^бо'и же совокђпи'шася” Сїи же
и^мђще бл~гополђченїе и^ побњ'ды бла'гость прибњжи'ща ради ја%же къ г~ђ. ѓ^ни же вое^водђ бра'ни
(по'мощїю и^мња'хђ)10” Пребывающи же бра'ни
ја^ви'шAся сђпоста'томъ эT нб~си мђжїи, е~, на
ко'нехъ зла'ты ё%зды и^мђще бл~голњпне (-)11 правя'ще і^ё^де'ѓвъ. эT ниX же два` мак#каве'я средњ
и^мњ'ющи, ѓ^рђжїи свои'ми защища'ющи здрава
сохраня'хђ. на сђпостаты же стреляnми и кера'внами мета'хђ. и%мже смњсишася невњдњнїемъ
сњча'хђся мятежа и^сполнени. ё^би'ша же ся” Wк~
и^ пять сотъ (пњшець), кон#никъ же х~” (-)12
Тимоџе'и же ё^бо побњже въ газарђ гл~емђю
твердыню бл~голњпнђю стра'жђ, вое^вод#ствђ'ющђ
же т^ђ хереё`” (Мак#каве'и же і^ и^же с ниM)13 бњхђ
веселя'щеся, ѓ^быидоша стра'жђ дн~и д~. сђщїи
же внђтрь твердыни мњста ё^пова'юще паче
мњры хђляхђ и^ словеса` неподобна и^зноша'хђ”
ЈА/влъшђ же ся, (к~е)14 дн~и, (-)15 ю%ноши и^же съ
мак#каве'ѓмъ бњхђ, раз#жегшеся ја%ростїю власфимїи ради, приближишаs къ стњнњ, (-)16 ѕвњроѓ%бразною ја%ростїю в#паDшаго (иM) раз#сњкоша і^нїи
же сиM подобне въсходя'ще съ нђжDею къ и^же
внђтръ зажгоша столпы. и^ вожег#ше ѓ%гнь (и^)
злорекђщиX живыX сож#гоша, и^нїи же врата разсњко'ша, въспрїявшеy прочїи чинъ, взя'ша граD.
и^ тимоџе'а съкровеннаh в нњ'коеM р#вњ заклаша, и^
брата е^го хереа^на, и^ а^пол#лофана. сїяy сотворше
со пњсньми і^ и^сповњдан#ми блsвяхђ г~а бл~годњтеля ве'лїя и^ побњдода'теля і^и^л~еви”

Глvа, а~і”
о ма'лњ же вре'мени, лисїя приѓ^бразныи
цр~еви и^ сроDник# и^ дњтелемъ преDста'тель,
ѕњ'ло тя'жце помышля'я ѓ^ бы'вшихъ,
събра`, Wп~, и^ ко'нники всњ, прїиде въ і^ё^дею ча'ющи гра'дъ е^л#линомъ ѓ^бита'нїе сътвори'ти, хра'м# же сребро даненъ сътвори'ти ја%коже и^
про'чїихъ ја%зы'къ ка'пища, и^ по вся` лњта пременяти нача'ло жре'чества, ника'коже помышля'я
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дею. 25 Маккавей же і ті, що з ним,
подалися до божої молитви. Як він
наближався, посипаючи голови землею і підперезавши бедра мішковиною, 26 впавши ниць перед жертовником, благали, щоб Він був до них
милосердним, а ворогував з тими,
що ворогували проти них, і щоб
протиставився ворогам, так як сказав закон. 27 Коли ж було по молитві, вони взяли зброю, вийшовши
далеко від міста, а, наблизившись
до вояків, були самі. 28 Коли ж сонце засяяло, оба зударилися. Ці ж,
маючи щастя і красу побіди задля
захисту, що в Господі, ті ж на підмогу мали воєводу в бою. 29 А як
бій продовжувався, ворогам з неба
появилися 5-ть мужів на конях, що
мали золоті вуздечки, що гарно провадили юдеїв. 30 А два з них, взявши всередину Маккавея, охороняючи своєю зброєю, оберігали здоровими, на ворогів же кидали стріли і керавни (гр.=блискавки). Через
це вони замішалися в осліпленості,
рубали себе переповнені страхом.
31 Повбивалося ж до 20000, п’ятисот піших, а вершників – 600. 32
Отже ж, Тимотей втік до дуже сильної твердині, прозваної Ґазарою. Де
Херей був там володарем. 33
Маккавей же і ті, що з були ним,
радіючи, обсіли твердиню 4-и дні.
34 А ті, що були всередині, понад
міру надіючись на силу місця, хулили і виголошували непристійні
слова. 35 Як же наступив 25-ий
день, хлопці, що були з Маккавеєм,
розпалені люттю через хулу, наблизилися до стіни, і звірячою люттю розрубували того, хто їм попадався. 36 Інші ж, подібно до цих,
ідучи з бідою до тих, що всередині,
підпалили вежі; і запаливши вогонь, хульників спалили живими.
Ще інші, взявши остале військо,
розрубали брами і захопили місто.
37 І вони вбили Тимотея, схованого
в якійсь криниці, і його брата Хереана, і Аполлофана. 38 Зробивши це,
зі співами і визнаваннями вони благословляли Господа – великого Добродія і Побідодавця ізраїлевого.

Глава 11
1 По короткому ж часі Лисія,
славний у царя, і кревний, і наставник над ділами, з великою гіркотoю задумуючись над тим, що
сталося, 2 зібрав 80000 і всіх вершників, прибув до Юдеї, думаючи
зробити місто помешканням для
еллинів, 3 а храм змусити давати
срібло, так як і храми інших народів. І кожного року міняти голов-
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ного священика, 4 зовсім не думаючи
про божу силу, але надіючись на десятки тисяч піших, і на тисячі вершників, і на 80 слонів. 5 Ввійшовши до
Юдеї, він і наблизився до Ветсуси,
що була у вузькій околиці, а віддалена від Єрусалиму на якихось п’ять
стадій, і її гнобив. 6 Як довідався
Маккавей і ті, що з ним, що той воював проти твердині, з плачем і слізьми вони з усім народом благали
Господа послати доброго ангела на
спасіння Ізраїля. 7 Сам же Маккавей
першим взяв зброю, разом з собою
скріпив інших піднятися на біду, щоб
допомогти своїм братам. Вони ж разом, з ревністю, кинулися, 8 щоб вийти з Єрусалиму. З’явився їм вершник,
що їх провадив, в білій одежі, озброєний, в золоті, що діяв хробро. 9 Всі ж
разом поблагословили милосердного
Господа і скріпилися душами, будучи
готовими люто розбивати не лише
чоловіків, але і звірів, і залізні стіни.
10 Вони ішли озброєними, маючи з
неба господнє милосердя, що з ними
воювало. 11 Вони ж як леви, кинувшись проти ворогів, поклали з них
11000 піших і 1000 і 6-ть сотень вершників, а всіх змусили до втечі. 12
Численні ж з них зраненими і нагими
спаслися. Спасся же і сам Лисія,
втікаючи зі встидом. 13 Не будучи ж
безумним, він зрозумів ту поразку,
що йому сталася, і зрозумів, що євреї
є непереможними, коли з ними воює
всемогутня божа поміч. 14 Він послав до них, радячи погодитися в усьому, що справедливе, щоб і намовити царя, і спонукати його стати їхнім другом. 15 Маккавей же погодився на все, про що він просив, радячи
корисне. І цар погодився на все те,
що Маккавей віддав Лисії на письмі
відносно юдеїв. 16 Від Лисія були ж
послані письма до юдеїв, що мали
такий вид: Лисія юдейському множеству – радіти! 17 Іван і Авессалом,
що були послані від вас, даючи письмо, просили відповіді про те, що в
ньому зазначене. 18 Отже ж, я сповістив цареві те, що належалося принести, і те, що було сприйнятним, він
відпустив. 19 Адже, якщо збережете
добрий розум у ділах і відносно того,
що осталося, постараюся бути вам
виновним у добрі. 20 Про це ж в
частці заповідаю їм і тим, що від
мене послані поговорити з вами. 21
Будьте здорові. 148-го року, в місяці
Діоскора, в 24-му дні. 22 Царське ж
послання містило таке: Цар Антіох
братові Лисії – радіти! 23 Відколи
наш батько перемінився на бога, бажаючи, щоб ті, що є в царстві, були
без турбот відносно власного дбання,
24 ми почули, що юдеї не сприйма-

бж~їю держа'вђ, н^о ё^пова'я тма'мъ пњшецъ и^
в тисящахъ ко'нникъ, и^ въ п~, сло'новъ. въшеD
въ і^ё^де'ю и^ приближи'ся къ веџсђсђ сђщемђ в#
тњснњ стра'нњ, і^ерsлима же эTстоя'ше ја%ко
ста'дей пять, (и^) сїе ѓ^скорбля'ше. ја%коже позна (мак#кавеи і^ и'же с ни'мъ)1 ратђ'юща е^го
тверды'ня. съ пла'чеM и^ слеза'ми моля'хђ га съ
всњмъ наро'домъ бл~гаго а^гг~ла посла'ти къ
сп~сенїю і^и^л~я” Сам# же мак#кавеи взя` ѓ^рђж'їе
первње про'чиX ё^тверди вкђпњ съ собо'ю бњдђ
поDя'ти, помощи братїи свое'и. вкђпњ же съ
ё^се'рдїемъ ё^стреми'шася и^зы'ити (иZ ерsлима)2,
ја^ви'ся преDводя` иX ко'н#никъ въ ѓ^де'жDи бњ'лњ,
въѓ^рђженъ въ зла'то храбръствђя” Въкђпњ
же вс^и блsвиша млsрдаго (г~а)3. и^ воZмого'ша
дш~ами, не то'чїю чл~къ н^о и^ ѕвњреи лютњ'ише, и^ стњ'ны желњзны съкрђша'ти сђще гото'ви и^дя'хђ въ ё^тва'ре, съ нб~си и^мњ'ющи
гн~ю млsть съпоборствђ'ющђ и^мъ. л#воѓ%бразно
же ё^стремльшеся на сђпоста'ты. простро'ша
эT ни'хъ Wа~і, (пњшеw и^) ко'нникъ (-)4 Wа~ и^ ѕ~
со'тъ, всњхъ же понђди'ша бњжа'ти. мно'ѕи
же эT ниX ја%звенїи на'ѕи ё^цњлњша, и^ саM же
лисїя стђдно бњжащи ё^иде” Не безђма же
сы'и внятъ бы'вшее на'нь пораже'нїе. и^ ё^разђмњ непобњднымъ бы'ти е^вреѓ^мъ. вс^емогђщеи бж~їеи помощи съпоборъствђ'ющи и^мъ,
посла` к ни'мъ совњтђя смири'тися ѓ^ всњхъ
правеDныхъ, ја%ко и^ цр~я ё^вњща'ти и^ понђди'ти дрђ'га иM бы'ти” И$зво'ли же маккаве'и ѓ^
всњхъ ѓ^ ниX же моли полезная радя” Є$ли'ка б^о
мак#каве'и въздаде лисїю написђя ѓ^ і^ё^де'ѓхъ
ѓ^ста'ви цр~ь. бњша же писа'нїя і^ё^де'ѓмъ посла'нныя эT лисїя и^мђще ѓ%бразъ си'цев#” Лисїа,
мно'жествђ і^ё^де'искђ ра'доватися. і^ѓ^а'ннъ и^
а^вессало'мъ, и^же посла'ни сђть эT ваs да'ющи
писа'нїя проша'хђ эTвњта ѓ^ нихъ назнамена'ннаго” е^ли'ка же ё^бо подоба'ше (-)5 цр~ю принести
и^звњстиX. и^ ја%же б^њ въспрїята эTпђсти.
а^ще б^о (-)6 въ ве'щеX бл~горазђмїе съблюдете и^
въ про'чїе и^скђшђся пови'ненъ вамъ бл~гихъ
бы'ти. ѓ^ сиX же по ча'сти заповњдаю си'мъ, і^
и'же эT мене посла'ни сђть побесњдовати с ва'ми, здравъствђ'ите” Лњта рм~и, (мsца) [диѓ^скори]7 (дн~я) к~д” Црsка же посланїя съдержа'шеся си'це” Цр~ь а^нтїѓX, лисїи бра'тђ ра'доватися, эTц~ђ нашемђ въ боги премњншђся, хотящђ и^же въ цр~ьствїи сђщихъ несмяте'нныX бы'ти, къ своинстве'номђ прилњжа'нїю.
слы'шахомъ і^ё^де'и не бл~говолящихъ эTц~а (мое^го) повелњнїи е^же премњни'тися на е^л#лин#скїа
зако'ны. н^о и^зволяюT держа'ти своя за'повњди.
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(и^) моле'нїа ради дарђются и^мъ зако'ны
[и^хъ]8. хотящи же и^ сїя ја^зы'кђ бес мяте'нїа бы'ти, сђди'хомъ (тогда) и^мъ хра'м#
създа'ти, и держа'тися по прароди'тельскомђ
и^хъ зако'нђ” Бл~го ё^бо сътвори'ши аще послеши
к ни'мъ и^ десни'цђ даси. ја%ко да позна'вши
наше прои^золе'нїе бл~годђшни бђ'дђт#, и^ любе'зни
пребђ'дђтъ къ (на'шемђ)9 застђпле'нїю” Къ
[і^ё^де'ѓмъ]10 же црsка посланїя си'цева бњ” Цр~ь
а^нтїѓX ста'рцемъ і^ё^де'искимъ и^ про'чимъ
і^ё^де'ѓмъ ра'доватися. а^ще сдраvствђете да
бђ'детъ ја%коже хо'щемъ, и^ сами же здравствђемъ” и^з#ја^ви наM менелаи, хотњсте эTшеDши ваM бы'ти съ (нашими)11. эTходя'щимъ
ё^бо да'же до (дн~е), л~, (мsца) ћанџїя дади'м же
десни'цђ безбоязни бы'ти і^ё^де'ѓмъ свои^ми
расхо'ды и^ зако'ны ја%ко и^ преже. и^ ни е^ді'нъ
и^хъ ни пое^ді'номђ ѓ%бразђ стђжитъ ѓ^ неразђмњнихъ” Посла'хомъ же и^ менела'а ё^тњша'юща ваs зрдавъствђите” Лњта, рм~и. ћанџїа
(мsца) е~і (дн~я) посла'ша же и^ ри'мляне к ниM
посланїе и^мњющи си'це” Ки'ндъ меMмїискїи, (и^)
ти'тъ манїискїи, ста'рцы риMстїи лю'демъ
і^ё^де'искимъ ра'доватися” ѓ^ нихъ же лисїя
сроDникъ цр~евъ эTпђсти вамъ, и^ м^ы събл~говоля'емъ ја%же сђди цр~ю эTвњща'ти, скорње посли'те кого съзира'ти ѓ^ сихъ, да поста'вимъ
ја%коже подоба'етъ вамъ” Мы б^о и^демъ ко а^нтїѓхїи. сего ради ё^скори'те и^ посли'те нњ'кои^хъ да и^ мы ё^вњмы кое^я е^сте во'ля, здравъствђ'ите” Лњта рм~и, е~і (дн~я мsца) ћанџїя”

Глvа, в~і”
ы'вшимъ же завњтомъ сиM, лисїя эTи^де къ цр~ю” Іёде'и же ѓ^ земле тяжа'нїю
бы'ша” (ѓ^ста'вшимъ) же по мњстом#
вое^во'даM, тимоџеи и^ а^пол#лонїи сн~ъ генеѓ^в#, е^ще же и^е^рони'мъ и^ димофо'нъ, к си'м же
(и^) никано'ръ кљ=прїа'рхъ, не ѓ^ставля'хђ и^хъ
бл~гостояти и^ ја%же въ молча'нїю бы'ти” И$ѓ^п#пїане же толи'ко сътвори'ша нече'стїе. моли'ша
і^ё^де'и с ни'ми живђщих#, вни'ти въ прDеставленыя эT нихъ ладїи съ жена'ми и^ ча'ды, ја%ко
ни еді'нњи вра'ждњ межDђ и^ми настоя'щи, по
ѓ%бщђ б^о повеленїю грDаскђ. и^ сїя въспрїя'вши
и^мъ ја%ко въ ми'ръ хотя'ще, (-)1 ничтоже прозрњвше хотящихъ. эTве'зши и^хъ погрђзи'ша
бо'ле двђ соT” Позна же і^ё'да бы'вшђю на сроDники
своя поги'бель, възвњсти мђжемъ и^же с ниM, и^
призыва'я пра'веднаго сђдїю б~а. прїиде къ
скверноё^бїицаM бра'тїи еh. (и^) приста'нища но'1507

ють накази мого батька, щоб перейти
на еллинські закони, але бажають держати свої заповіді. І заради прохання
їм даруються їхні закони. 25 Бажаючи ж і це, щоб народ був без турбот,
ми тоді судили їм збудувати храм і
дотримуватися їхніх прабатьківських
законів. 26 Отже, добре зробиш, якщо до них пошлеш і даси правицю,
щоб, довідавшись про нашу думку,
вони були добродушними і люб’язно
пристали до нашого заступництва. 27
А такі були царські послання до юдеїв: Цар Антіох юдейським старцям та
іншим юдеям – радіти! 28 Якщо ви є
здорові, хай буде так як ми бажаємо.
І ми ж самі здорові. 29 Об’явив нам
Менелай, що ви, відійшовши, бажали
бути з нашими. 30 Отже, тим, що ідуть до дня 30-го місяця Ксантія, дамо ж правицю, щоб без страху 31 Юдеї мали свої розходи і закони, так як
і раніше, і ні один з них хай ніяким
способом не докучає за вчинене в недорозумінні. 32 Ми ж послали і Менелая, що вас потішає. 33 Будьте здорові. 148-го року, в місяці Ксантія, в
15-му дні. 34 Послали ж і римляни до
них листа, що містило таке: Кинд
Меммійський і Тит Манійський, римські старшини, юдейському народові
– радіти! 35 З тим, що Лисія, родич
царя, вам відпустив, і ми згідні. 36 А
відносно того, що він судив принести
цареві, швидко пошліть когось це
розглянути, щоб ми зробили так, як
вам належиться. Бо ми ідемо до Антіохії. 37 Через це поспішіться і пошліть когось, щоб і ми довідалися, якої
ви думки. 38 Будьте здорові. 148-го
року, 15-го дня, місяця Ксантія.

Глава 12
1 Як же сталися ці завіти, Лисія відійшов до царя, а юдеї зайнялися
працею з землею. 2 А ті воєводи, що
залишилися на місцях, Тимотей і
Аполлоній, син Ґенеїв, ще ж Єроним
і Димофон, до них же і Никанор,
Кипріярх, не давали їм бути в добрі, і
щоб було те, що для спокою. 3 Йоппійці ж вчинили таку безбожність.
Вони попросили юдеїв, що жили з
ними, ввійти до ними підготовлених
човнів з жінками і дітьми, наче б
ніякої ворожнечі між ними не було. 4
Бо це за спільним міським рішенням.
І коли ці посприяли їм, як тим, що
бажають мир, в нічому не підозривши тих, що їх бажали відвезти, ті втопили більше двохсот. 5 Юда ж довідався про ту загибіль, що сталася його кревним, він сповістив мужам, що
з ним, 6 і, прикликуючи праведного
Суддю – Бога, прийшов до ганебних
вбивців його братів. І вночі він запа-
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лив пристань, і спалив човни, і вибив
тих, що втекли від вогню. 7 А як околиця замкнулася, він відійшов. Коли
ж знову прийшов, він викорінив і
всіх йоппійців, і громаду. 8 Він же
довідався, що бажають тим самим
видом повестися з тими юдеям, що
живуть в Амнії, 9 вночі захопивши і
амнитів, він запалив і пристань з
баштою. Так що заграву від вогню
було видно до Єрусалиму, що є за
240 стадій. 10 Пішовши ж звідти, 9ть стадій вони йшли проти Тимотея.
З ним зустрілися арави, більше 5000
мужів і 5 сотень вершників. 11 Коли
ж була велика битва, і божа поміч
помагала тим, що з Юдою, інші араби, переможені, просили в Юди дати
їм правицю, обіцяючи дати стада і
надалі їм помагати. 12 Юда ж зрозумів, що вони по правді в багатьох
справах корисні, і пообіцяв дати їм
мир. Взявши ж правицю, вони відійшли до своєї країни. 13 Він же оточив і якесь сильне, і мурами огороджене ефирунське місто, що було
замешкане змішаними народами, якому ім’я Каспин. 14 А ті, що були
всередині, надіючись на силу стін і
приготовлену їжу, без страху чинили
Юді прокляття і хули, говорячи те,
що не годиться. 15 Ті ж, що були з
Юдою, прикликуючи великого Начальника миру, *що без баранів
(=машина) і воєнних машин в часах
Ісуса знищив Єрихон, по-звірячому
напали на мур. 16 І з божої волі захопили місто, вчинили безчисленні
вугублення, так що здавалося, що
поблизька пристань, яка мала ширину двох стадій, була повна крові вбитих. 17 Звідти вони відійшли на 7 сот
і 50 стадій і прийшли до Хараки, до
юдеїв, прозваних тувіїнами. 18 І Тимотея вони в місцях не схопили. Не
зробивши ні одне діло, повернувся,
залишивши залогу на якомусь дуже
сильному місці. 19 Доситей же і Сосипатр, що були воєводами з Маккавеєм, вийшовши, побили тих від Тимотея, що залишилися в твердині,
більше 10000 чоловік. 20 І Маккавей
вишикував своїх вояків і поставив їх
полк проти полку. І пішов проти Тимотея, маючи з собою 120000 піших
та 2000 і 5 сотень вершників. 21 Тимотей же довідався про прихід Юди і
наказав жінок, і дітей, і інше приготовлене ввести до твердині, що називалася Карнія, бо була не до здобуття, і неможливо було влізти через
вузькість місця. 22 Коли ж юдин
полк вперше появився, то був жах на
ворогів від всевидючого божого страху. І вони кинулися до втечі один від
одного, так що часто своїми були налаякані і слабли побиті своєю збро-

щїю пожже, и^ ла'дїа попали. і^ и^збњгшихъ же
(эT ѓ^гня`)2 закла`. стра'нњ же заклю'чшися эTи^де. ја%коже па'ки прїиде и^ всњхъ и^ѓpпїя'нъ
и^ско'рени (и^) гража'нъство” Съразђмњ же и^ ѓ^
и^же въ (а^мнїи)3 живђщимъ і^ё^де'ѓмъ симъ
ѓ%бразомъ сътвори'ти хотя'щихъ, и^ (а^мни'теn)4 но'щїю ја%тъ (и^) зажже приста'нище съ
столпомъ, ја%коже ја^ви'тися заряM ѓ^гня` въ
і^ерsлимњ ста'дїи сђщи, см~” эTтђ'дђ же эTшеDшимъ џ~ ста'дїи, пђть творя'хђ на тимоџея” Срњтошася с ниM аравя'не множае, Wе~
(мђжїи), (и^) конникъ (-)5, е~ сTо. е^гда же браn
ѕњло творя'шеся. и^ по'моu бж~їя преспњяше
ја%же ѓ^ і^ё^дњ. прочїи а^равя'не ѓ^долњни, проша'хђ эT і^ё'ды десницђ себњ да'ти, ѓ^бњща'юще (-)6 па'стве да'тися. и^ въ прочихъ пользевати иX” і^ё'да же съразђмњ ја%ко и%стинно въ
мно'гихъ иX ключи'мыхъ ѓ^бњща ми'ръ да'ти
иM. (-)7 взя'вши (же) десни'цђ эTи^доша въ
(странђ свою`)8” Э$бъя' же и^ нњ'кои гра'дъ
(е^фирђньскъ)9 твердъ и^ стњна'ми ѓ^гражден#,
(-)10 и^же эT все`смњшеныX ја%зы'къ ѓ^бита'шеся
(е^мђже) и^мя каспинъ” Сђщїи же внђтри надњ'ющеся на крњпость стnњ и^ ё^готова'нїе
бра'шенъ. беZбоя^знено творяхђ і^ё'де прокля'тїе
и^ хђленїе (-)11 гл~ющии ја%же не подоба'етъ” Сђщїи же съ і^ё'дою призыва'юще вели'каго нача'лника мира. *и^же безъ ѓ%вновъ и^ миха'ническихъ (а^рган#)12, въ времена і^сђса раздрђши е^рихо'нъ” Нападо'ша ѕвњроѓ%бразно стенњ (и^) взя'ша граD бж~їимъ хотњнїемъ без#числена закланїя сътвори'ша” ја%коже прилњжа'щемђ приста'нищђ широта и^мђщи ста'дїи дв^њ, (і^) ё^бїеныхъ кро'ви и^сполнена ја^ви'ся. эTтђдђ эTи^до'ша ста'дїи, з~ соT и^ н~, (и^) прїидо'ша в хара'кђ
къ гл~емымъ тђвїиномъ і^ёде'ѓмъ” И$ тимоџе'я же въ мњстехъ не ја%ша. н^и е^ді'но же
дњло съвръшивъ възвратися. ѓ^ставльше
стра'жђ въ нњкое^мъ мњсте (-)13 ѕњло твердњ. досиџе'и же и^ съсипа'тръ и^же бњхђ вое^воды съ мак#каве'ѓм#, и^зшедше погђби'ша эT
тимоџе'я ѓ^ста'вшихъ въ тверды'ни боле Wі~
мђжїи. (и^) мак#каве'и же въчини во'я своя и^
поста'ви и^хъ по'лкъ противђ поlка. и^ на тимоџе'я пои'де и^мњ'ющи съ собо'ю, р~к пњшецъ,
ко'нникъ же, Wв~ и е~ соT. позна' же тимоџе'и
прише'ствїе і^ё'дино, (повелњ)14 же'ны и^ дњти
и^ про'чая ё^готованїя (въвести`) въ тверды'ню
нарица'емђю карнїю. б^њ б^о непобори'мо и^
въсходђ невозмо'жно мњста ради тњсноты`”
Є$гда' же по'лкъ і^ё'дыn прьвыи ја^ви'ся, и^ бысть
ё%жасъ на сђпоста'ты эT вс^еви'дящаго страхA
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(бж~їя), (и^) въ бњгъство ё^стремишася е^ді'нъ
эT дрђга'го. ја%ко множицею эT своиX ё^стра'шатися, и^ ѓ^рђжїи свои^ми ё^да'рени ѓ^слабляхђся
Творя'ше же і^ё'да гоненїе прилњжно ё^бива'юще
иноплеме'нникъ, (и^) простре (эT нихъ) Wл~, мђжїи. сам же тимоџе'и впаде въ странђ` досиџе'я и^ сосипа'тра, (и^) многомъ моле'нїемъ
моля'ше да жи'въ эTпђ'стится. зане` мно'гихъ
ё^бо сро'дники и^ нњкоиX бра'тїю и^мњя'ше. и^
си'хъ ѓ%бесловесити слђчится, [а^ще ё^мретъ]15.
вњрђющим же и^мъ мно'гихъ проше'нїи (-)16
здра'ва е^го пђсти'ша бра'тїи раd сп~сенїя. и^зы'иде (мак#каве'и) въ карнїю и^ въ (таргатїю)17
(и^) ё^би`, Wк~е (-)18” ПосиX же (-)19 погђбле'нїю, ѓ^брати [і^ё^да]20 (во'и) (-)21 на е^фро'нъ граD твердъ,
в неMже [живя'ше лисїя и^]22 мно'жество ра'зныX
ја^зы'къ. ю%ноша же си'лнїи стоя'ще предъ
стњна'ми крњпко браня'хђ” в неM же бњхђ
(а^ргани)23, и^ прочїи во'искїи ѓ^рђжїя. призва'вше
же си'лнаго съ дръжа'вою съкрђша'ющаго ра'тныхъ си'лы, взяша же градъ поD рђкђ. (и^) ё^би'ша и^же внђтрь Wк~е. (и^) эTшеDше эTтђдђ (и^)
ё^стреми'шася на скиgск# градъ, эTстоящъ эT
і^ерsлима ста'деи х~” Свњдњтельствова'вшиM же
живђщимъ та'мо і^ё^деѓ^мъ ѓ^ скиgскихъ гража'нехъ, ја%ко и^мњ'ютъ бл~горазђмїе (-)24 и^ въ
вся дн~и и^ времена` неключимыя творя'хђ
бл~годаре'нїе (и^мъ) и^ ё^тњше'нїе. и въ прочїю
поlзђ родђ бњша съ помощни. (и^) прїидо'ша
въ і^ерsлимъ дн~е великаго праздника седми'цаM
настоја%%щи. (и^) по гл~емїи же пенди'костїи,
и^доша проти'вђ горгїа страти'га и^дђме'иска”
и^зы'иде же с пњшцы трема ты'сящами, (и^)
ко'нникъ (-)25, у~. (и^) сътвори'ша (-)26 бра'нь (и^)
слђчи'ся па'сти маломъ эT і^ё^де'и. досиџе'и же
нњкто эT вакино'ра ко'нниk мђжъ (-)27 крњпокъ
горгїю придержа'ше. (-)28 ја%ть е^го за хлами'дђ
(и^) ведя'ше (-)29 чsтно и^ хотя'ше нњкто эT
ко'нникъ џракїиских#, притекъ ја^ти жива проклято'го горгїю и^ рамо рас#сњче, ё^бњжа' же горгїя въ мари'сђ. во'и же [горъгїевы]30 на мно'ѕњ
браняхђся и^ ё^трђж#шеся. призва` і^ё^да г~а
помо'щникA и^ вое^во'дђ бра'ни быти. нача` гласоM
эTч~ескимъ съ пњсньми (и^) во'племъ въз#пи`, (и^)
нечая'нне на во'я горгїевы нападе. і^ё^да же
собра` во'и прїиде въ градъ ѓ^дола'мъ” И$ е^гда
седмыи дн~ь прїиде по ѓ^бы'чаю ѓ^чище'нїя” в
томъ мњсте сђбо'тђ сотвори'ша. наё^трїи же
прїиде (съ свои^ми і^ё'да)31 да телеса` простертыхъ возметъ и^ с роди'тели положитъ въ
гробњхъ эTч~ескихъ” ѓ^брњто'ша же поD ризами
(-)32 ё^бїеныX (эT даровъ и%дольскихъ)33, ѓ^ них
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єю. 23 Юда ж ревно чинив переслідування, вбиваючи поганців. І поклав з
них 30000 мужів. 24 Сам же Тимотей
попав на бік Доситея і Сосипатра і
благав великим благанням, щоб його
відпустити живим. Тому що він держав численних кревних і деяких братів, і ці стануть обезмовленими, якщо
він помре. 25 Як же вони повірили
великим проханням, вони відпустили
його здоровим задля спасіння братів.
26 Маккавей тоді вийшов до Карнія і
до Таргатії і вбив 25000. 27 А після
вигублення цих Юда повернув вояків
до міцного міста Ефрона, в якому
жив Лисія і множество різних народів, а сильні хлопці сильно боролися,
стоячи перед мурами. В ньому ж були воєнні машини та інша військова
зброя. 28 Прикликавши ж Сильного,
що з владою знищив сили вояків, вони захопили місто до рук і вбили
25000 тих, що всередині. 29 І відійшовши звідти, вони і кинулися на
скитське місто, що віддалене від Єрусалиму на 600 стадій. 30 Як же засвідчили ті юдеї, що там жили, про
скитських громадян, що і в усі дні і
часи нещастя вони мають добре настановлення, 31 зробили їм подяку і
потішання і побажали, щоб для загального добра були помічниками
родові. І вони прийшли до Єрусалиму в дні, як настав великий празник
тижнів. 32 І після названої п’ятдесятниці вони пішли проти Ґорґія, ідумейського вождя. 33 Він же вийшов з
трьома тисячами піших і 400 вершниками. 34 І вони зробили бій, і трапилося, що впало мале число юдеїв.
35 А якийсь Доситей з Вакинора,
сильний чоловік-вершник, притримував Ґорґія, схопив його за сорочку і
провадив чесно. І бажав хтось з тракійських вершників, прибігши, живим схопити проклятого Ґорґію, і
розрубав рамено, а Ґорґія втік до
Мариси. 36 Ґорґієві ж вояки довго
билися, і Юда, змучившись, закликав
до Господа, що є помічником і воєводою в битві. 37 Він почав підбадьорювати батьківським голосом з
піснями, і закликав криком, і несподівано напав на Ґорґієвих вояків.
38 Юда ж зібрав вояків і прийшов до
міста Одоллам. І коли прийшов сьомий день, за звичаєм очищення в тому місці зробили суботу. 39 A на
другий день прийшов Юда зі своїми,
щоб забрати тіла впавших і покласти
з батьками до батьківських гробниць.
40 Знайшли ж під одіжжю вбитих
ідольські дари, про які закон забороняв юдеям. Всім же стало явним,
що вони впали задля цієї причини. 41
Отже, всі поблагословили праведний
господній суд, що таємне зробив
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явним, 42 і, повернувшись до молитви, благали, щоб вчинений гріх
не був згаданим. Юда ж сильно
благав народ держати себе без гріха, бачачи наочно те, що сталося
задля гріхів. 43 І зробивши збір дорогоцінностей з мужів, якихось
2000 драхм срібла, він і послав до
Єрусалиму, щоб принести жертву
за гріхи померлих, предобре і належне чинячи, думаючи про воскресіння. 44 Бо хоч він не очікує
воскресіння впавших, отже, особливо за бувший сором потрібно за
мертвих молитися. 45 Після цього з
благочестям дивлячись на прегарну
відкладену подяку для померлих,
він подав преподобність, і побожність, і дари. Тому, як принесуть
молитву за померших, Він очистить гріхи.

Глава 13
1 149-го року Юда довідався, що
Антіох Евпатор приходить з множеством проти Юдеї, 2 і з ним
Лисія, який у нього славний і старший над ділами, кожний, маючи з
собою еллинську силу, – 120-ть
тисяч піших, і 5000, і 300 вершників, і 22 слони, 300 колісниць з
серпами. 3 Замішався же з ними і
Менелай і з великою підступністю
намовляв Антіоха, не задля спасіння батьківщини, а думаючи бути
поставленим в начальники. 4 Цар
же царів підняв гнів Антіоха на
безбожного. І Лисія побачив, що
він є причиною всього зла, наказав,
так як є звичай на місці, убити його, повівши до Верії. 5 Була же в
тому місці вежа на 50 ліктів, повна
попелу, вона мала звідусіль круглий прилад, що звисав у попіл. 6 І
туди у попіл він наказав кинути
грабіжника священних речей, коли
ті його гнали на загибель. 7 І такою
смертю трапилося вмерти законопереступникові. І дуже праведно
Менелай не одержав похорону, 8
тому що вчинив багато гріхів проти
божого жертовника. Вогонь і попіл
для нього був святим, і він на
смерть в попелі був засуджений. 9
Але цар, не-загнузданий умом, ішов, щоб юдеям показати себе злобнішим від свого батька. 10 Юда ж
це пізнав і наказав народові, щоб
день і ніч прикликали Господа, який, так як завжди, і тепер їм допоможе задля закону перед тими, що
бажають їх позбавити батьківщини
і святого храму. 11 І тепер, як народ трохи відпочив, не допустить,
щоб він попав під владу поганських

же закоn запреща'ше і^ё^деѓM” Всњмъ же ја%вњ бысть
ја%ко сея ради вины` падо'ша” Вс^и ё^бо блsвиша
правыи сђдъ гн~ь ја^ко та'ина сотвори` ја^влена. и^
къ моле'нїю ѓ^брати'вшеся моли'ша да сътворе'ныи грњхъ не воспомяне'тся” І$ё'да же крњпча'ише моля'ше люди снабдњти себе безъ грњха`, ѓ^чи'ма ви'дящи бы'в#шая грњхъ ради” И$ сътворъ эT мђжїи събра'нїе ё^тва'рїи ја%ко Wв~ дра'гмъ сребра`, (и^) посла` въ іерsлиM принести` за грњхи
(мрт~выхъ) жрътвђ. предобре и^ ё^годне творя`
ѓ^ воскр~сенїи помишля'я” А$ще б^о паDшихъ въста'нїя не ча'етъ, на'ипаq (ё^бо были`)34 срамоты`
ѓ^ мр~твыхъ моли'тися. посемъ зря'и съ бл~гочестїемъ ё^сопшимъ добрњ'ишее эTло'женое бл~годаре'нїе, прпDбїе и^ бл~гочестїе (и^ дары подаде`)35.
эTню'дђже за ё^мръшихъ моле'нїе сътворь грњхи`
ѓ^чисти'тъ”

Глава`, г~і”
њта рм~џ, позна і^ё'да а^н#тїѓ'ха е^ё^па'тора прїити съ мно'жеством# на і^ё^де'ю, и^ с ни'мъ лисїя приѓ^браZныи (е^мђ)
и^ наD вещъми (старњ'ишїи). кождо и^мђщи (съ собо'ю) си'лђ е%ллинъскђ пњшецъ р~і ти'сящъ, и^ ко'нникъ, Wе~ и^ т~, и^ слоновъ к~в, колесни'цъ с коса'ми т~” Смњси же ся тњмъ и^ менела'и, и^ съ вели'кою ле'стїю моля'ше а^нтїѓ'ха
не ради эTч~ествђ сп~сенїя, мня'ся въ нача'льство поста'витися” Цр~ь же цр~еи въздви'же ја%рость а^нтїѓховђ на нечестива. и^ ё^видњ лисїю
вино'ю бы'ти всњхъ злыхъ, повелњ ја%ко ѓ^быча'и
е^сть въ мњстњ ё^бити веDше е^го въ верїю, бњ
же в тоM мњсте стоlпъ н~ лакоT и^сполнъ пепелђ,
се'и сосђды и^мња'ше ѓ^бнося'щъ ѓ%крsтъ во пропа'сть пепала. (и^) здњ (въ пепелъ воврещи повелњ сщ~ен#ства граби'теля симъ его погоня'ющи)1 на погђбленїе” (И$) сицево'ю смр~тїю зако'нопрестђпъникђ слђчи'ся ё^мрњти. ниже погребенїа полђчи менела'и препра'веDне. понеy б^о мно'га
съгрњшенїя на ѓ^лтари (бж~їемъ) сътвори. е^мђже ѓ%гнь и^ пепелъ б^њ ст~ъ, (и^ ѓ'нъ) въ пепелъ смр~ти ѓ^сђжденъ бы'сть” Но цр~ь ё^моM не
ѓ^бђздаn, грядя'ше злобнњиша эTц~а свое^го себе
показа'ти і^ё^деѓ^мъ. иXже і^ё'да позна`, повелњ лю'демъ да дн~ь и^ но'щь г~а воZзовђтъ” И$же ја%ко
всегда и^ нн~њ поможетъ иM зако'на ради, (-)2
эTч~ества и^ ст~го хра'мA лишити хотя'щиX. и^
нн~њ ма'ло препочивши лю'ди не ѓ^ста'ви хђленїемъ ја^зы'ческимъ поDрђчны'хъ бы'ти. всњмъ та'коже вкђпњ сътворя'ющиM и^ прося'щимъ (эT г~а
млsрдїя)3, съ плачеM и^ постомъ по три дн~и
беZпреста'ни простерты, ё^крњпи и^хъ і^ё^да и^
1510

13,11 2Маккавеїв 14,4

повелњ ё^готоватися” Сам# же [і^ё'да]4 съ
старцы совњща первње нежели цр~ь пђсти во'и
въ і^ё^де'ю и^ бы'ти града ѓ^держа'нїю, и^зшеDшиX
сђдити ве'щи [гн~ею]5 по'мощїю. даде же
вла'сть во'и [гв~и]6 ми'ра, моли своиX мђ'жествене
бранитися даже до смр~ти закоn ра'ди (и^
сщ~енного)7 града (и^) эTч~ества (и^) гражаnства,
(и^) ѓ'крsтъ модина во'и поста'ви. даде же
сђщимъ с нимъ зна'менїе побњдђ бж~їю. съ
ю%ноши же крњпча'ишими и^зы'иде но'щїю на
црsкїи ста'нъ, (и^) ё^би въ ѓ^полченїи, [Wд~]8,
мђжїи. и^ большаго эT слоновъ съ сђщими
на немъ ё^би, и^ въ ко'нецъ (вс^е) ѓ^полче'нїе
стра'ха и^ възмђще'нїа и^сполниша, і^ и^зыидо'ша блаѕе” Посем же ја^вля'ющђся дн~и. (-)9
по'мощїю и^ покрове'нїемъ гн~имъ защища'еми”
Цр~ь же прїя'тъ вкђше'нїе хра'брости і^ё^де'искїа. (и^) покђша'шеся (вни'ти)10 въ мњста,
и^ въ веџ#сђрскїя тверды'ня стра'жи і^ё^де'искїя прїиде, (и^) ё^даря'я премњни'шася и^
ё^мали'шася” Сђщїи же внђтрњ і^ё'да потре'бная посла`. възвњстиy таинаа сђпоста'тоM родокоs (нњкто и^менемъ) эT і^ё^де'искиX во'и,
възыскаn же бы'сть и^ јатъ и^ ё^бїенъ” Повтори же цр~ь сло'во съ веџсђраны (и^) десни'цђ
даде, (и^) прїя'тъ (да'ры) эTи^де. и^ съста'ви
бра'нь съ і^ё'дою, и^ преможен# бы'сть. ја%коже
позна эTмещђщася фили'ппа въ а^нтїѓхїи
поставленаго наD дњтелми (и^) смяте'ся, (и^)
моли і^ё^де'ѓв#. повинђ же ся и^ кля'ся ѓ^
всњхъ пра'веDно, (и^) совњтова. и^ принесе жрътвђ, (и^) чествова хра'мъ и^ поми'лова мњсто.
и^ мак#кавея прїя'тъ, (и^) поста'ви страти'га
эT птоломаи'ды да'же до герри'нська кня'ѕьства” (И$) прїиде въ птоломаи'дђ, (и^) стђжа'хђ птоломаи'дяне (ѓ^ завњтехъ, зане` эTверго'шаs)11 завњти, и^ взыиде на сђдище лисїя, (и^) ё^ста'ви и^збра'нное, (-)12 (и^ лю'ди ё^тњши)13. (и^) эTи^де въ а^нтїѓ^хїю” (И$) си'це
бы'сть црsко и^схоже'нїе, и^ па'ки въз#враще'нїе”

Глvа, д~і”
о трїехъ же лњтехъ прїиде (въ і^ё^де'искђю стра'нђ)1. дими'трїи селев#кїев#,
съ мно'жествомъ ѕњ'лным#, треX ради
гра'довъ приста'нищныX (и^) ё^держа странђ” и^ ё^би` а^нтїѓ'ха и^ е^го приѓ^бра'знаго лисїю. а^лкиM же нњ'кто бы'выи пре'жде а^рхїере'и,
во'лею же ѓ^скверненъ въ времена` смњшенїя.
(и^) помышля'я ја%ко никимже ѓ%бразомъ
нњсть е^мђ сп~сенїа, ниже (-)2 прихоже'нїя къ
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хул. 12 Як всі так само разом чинили і
просили милосердя в Господа через
три дні, безперервно простягнуті з плачем і постом, Юда їх скріпив і наказав
приготуватися. 13 Сам же Юда зі старцями врадив, щоб раніше ніж цар пустить вояків до Юдеї і місто буде захоплене, вийшовши судити справу з господньою поміччю. 14 Він же дав владу
над вояками Господеві світу, мужньо
благав своїх боротися аж до смерті за
закони, і священне місто, і батьківщину, і громадян і поставив вояків довкруги Модина. 15 Він же дав тим, що
були з ним, кличку Божа Побіда. А
вночі з найсильнішими хлопцями він
вийшов проти царського обозу, і вбив в
таборі 4000 чоловік, і вбив найбільшого з слонів з тими, що були на ньому.
16 І вони дощенту переповнили ввесь
табір страхом і замішанням та вийшли
щасливо. 17 Після цього ж, як день світав, вони були збережені господньою
поміччю і покриттям. 18 Цар же, одержавши посмак юдейської хоробрості,
намагався ввійти до околиць, 19 і
прийшов до ветсурської твердині, до
юдейської сторожі. І, зударившись, вони повернулися і були впокорені. 20 А
тим, що були всередині, Юда послав
потрібне. 21 Таємницю ворогам сповістив якийсь з юдейських вояків на ім’я
Родокос. Вони ж його відшукали, і він
був схоплений і вбитий. 22 Цар же
вдруге мав справу з ветсуранами, і дав
правицю, і відійшов, одержавши дари.
І він зробив бій з Юдою і був переможений. 23 Як же він довідався, що в
Антіохії збунтувався Филип, який був
поставлений над справами, він і жахнувся, і просив юдеїв про мир, піддався
ж. І поклявся про все справедливо, і
зробив нараду, і приніс жертву, і пошанував храм, і змилосердився над
місцем, 24 і прийняв Маккавея, і поставив володарем від Птоломаїди аж до
Ґерринського князівства. 25 І він прийшов до Птоломаїди, і птоломаїдці змагалися задля завітів, тому що завіти були усунені. 26 І на судище вийшов Лисія і рішив те, що вибрали, і потішив
народ. І відійшов до Антіохії. І таким
був царський прихід і знову поворот.

Глава 14
1 А по трьох роках до юдейської
країни прийшов Димитрій Селевкійський з великим множеством задля
трьох міст-пристаней. 2 І він захопив
країну, і він вбив Антіоха і його шляхтича Лисія. 3 А якийсь Алкім, що раніше був архиєреєм, а добровільно осквернився в часах замішання і думаючи,
що зовсім йому немає спасіння ані доступу до святого жертовника, 4 він прийшов до царя Димитрія 151-го року,
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приносячи йому золотий вінець і
пальму, до цього ж і квіти, які видавалися церковними. І в тому дні
задержав мовчання. 5 Він вглядів же
час для свого безглуздя і був покликаний Димитрієм до збору. І його
запитали за якою угодою і рішенням
стоять юдеї. А на це він сказав: 6
Юдеї, прозвані асидеями, яких вождем є Юда і Маккавеї, чинять війни і
будять чвари, не думають про осягнення царської користі. 7 Через це я є
відлученим від прадідівської слави,
значить архиєрейства. Тепер, ідучи, я
прийшов. 8 Отже, по-перше, задля
корисного, держачи віру до царя, подруге ж, думаючи і про власних громадян. Бо нерозсудливість вище згаданих в усьому немало пригнічує
наш род. 9 А це все хай буде відоме
тобі, царю. Зрозумій про країну і про
становище роду, згідно тим уклінним
чоловіколюб’ям, яке ти маєш до всіх.
10 Адже доки є Юда, неможливо на
ділі мати мир. 11 Як же це було ним
сказане, і інші друзі, що мають ворожнечу до Юди, розпалили Димитрія. 12 Він же скоро прикликав Никанора, згаданого старшину над слонами, і поставив володарем для юдеів. І
послав, 13 давши наказ вбити самого
Юду, і розігнати тих, що з ним, поставити ж Алкіма архиєреєм храму великого. 14 Тоді народи, які втекли до
Юдеї, до Юди, нагло пристали до
Никанора, бажаючи користати з юдейського нещастя і щасливих обставин. 15 А юдеї, почувши про Никанорів прихід і підкорення народів, посипавши себе землею, благали Того,
що аж довіку поставив свій народ,
що завжди помагає з появою задля
своєї часті. 16 Як же воєвода наказав,
вони швидко звідти рушили і зударилися в десавлевій околиці. 17 А
Симон, брат Юди, звів бій з Никанором, трохи ж він настрашився задля нападу ворогів. 18 Як Никанор
почув про мужність тих, що є при
Юді, і про сміливість, якою змагаються за батьківщину, він і не відважувався чинити суд задля крові. 19
Через те він послав Посидона, і Теодота, і Маттатія дати і взяти правицю. 20 Як же про це була довга нарада, і воєвода виніс до множества. В
усіх була одна думка – прийняти
дружбу. 21 І вони назвали день, в
якому зійдуться на самоті. І він настав, і кожному поставили крісло. 22
Юда ж наказав озброєним бути готовими на відповіднону місці, щоб часом нагло не було погане діло від ворогів, і мали повні переговори. 23
Никанор же залишився в Єрусалимі і
не зробив нічого злого. Стада ж зібраних людей він відпустив. 24 Він же

ст~омђ ѓ^лтарю`” Прїиде къ цр~ю дими'трїю,
рн~а, лњта. принося е^мђ вњнецъ зла'т# и^ фини'ки, кси'м же и^ цвњти, и^же цр~ковнїи сђще
видяхђся. и^ въ дн~ь ѓ%нъ бысть въ млъча'нїи. ё^смотри' же вре'мя неразђмїю свое^мђ и^
призва'ся дими'трїемъ въ собо'ръ, и^ въпроше'нъ бысть. в кое^мъ раZлоѕе и^ совњтњ стоя'тъ і^ё^де'и, ксим же рече. гл~емїи і^ё^де'и а^сиде'и и^хъже во'ждъ і^ё^да, (и^) мак#каве'и брани
строи'тели и^ ра'спря въздвиза'ютъ не помышля'ютъ црsкаго бл~гостоја%нїя полђчи'ти. эTню'дђже эTлђчеn е^смь прародительскїя сла'вы. сирqњ
сщ~енонача'лъства. гряды'и нн~њ прїидо'хъ. прьвое ё^бо полезныхъ ради цр~еви вњрђ съдръжа'щи. второ'е же и^ свои^хъ гража'нъ созирая преDреченыхъ ё^бо безъсловесїе, по всемђ роD нашъ не
мало ѓ^жесточаеT” Ко'ждо же сихъ зна'но ти бђди ЭO цр~ю ѓ^ странњ` и^ ѓ^ стоя'нїю рода (-)3
проразђмњ'и. по е^мђже и%маши къ всњм# любочл~чїя бл~госрњте'нїе” донелиy б^о і^ё^да е^сть невозмо'жно ми'ра полђчи'ти дњтелеи. си'цевым же
рече'ннымъ эT него. и^ про'чїи дрђзи вра'ждђ и^мђщи на і^ё'дђ, разждего'ша дими'трїя. призва' же ско'ро никано'ра [гл~ема]4 старњ'ишинђ е^лефа'новъ и^ вое^водђ поста'ви (і^ё^деѓ'м#)5, (и^) посла`
да'въ за'повDњ, самаго і^ё'дђ ё^бити (і^) и^же с
ни'мъ расточи'ти” поста'вити же а^лки'ма а^рхїере'я вели'каго хра'ма” Тогда` ја^зы'цы ё^бњгшїя
въ і^ё^де'ю къ і^ё'де, смњси'шася внеза'пђ съ
никаноромъ. хотя'ща і^ё^де'искаго неполђче'нїя
и^ бл~говременїя гони'тели бы'ти” Слы'шавши
же [і^ё^де'и]6 никано'рово прише'ствїе, и^ повинове'нїе ја%зы'къ, поко'ивше зеMлю моля'хђ даже до'
вњка поста'вльшаго лю'ди своя прsно съ ја^вле'нїемъ въспомага'я свое^я ради ча'сти” Повелњвшђ же вое^во'дњ ско'ро эTтђдђ дви'гнђшася, (и^)
смњси'шася съ страно'ю деса'влею” Си'монъ же
братъ і^ё'динъ сътвори` съ никано'роM бра'нь мале же ё^страшися нахожде'нїя раd сђпоста'тъ,
ја%коже слыша никаноr мђжество и^же ѓ^ і^ё'де
сђщиX, и^ бл~годш~їе и^мже подвиза'ются за эTч~ество (и^) страша'шеся сђда крове ради сътвори'ти” Сего ради посла`, посидо'на, і џеѓ^до'та, и^
маTтаџїа, дати и^ взя'ти десни'цђ” На мно'ѕњ
же ѓ^ семъ бывшђ совњтђ, и^ вое^во'да къ мно'жествђ и^знесе. всњмъ е^ді'но бысть и^зволе'нїе
прїя'ти дрђжбђ. и^ нареко'ша дн~ь во'ньже на ё^е^дине'нїе сни'дђтся, и^ прїиде (-)7, (и^) поста'виша (комђждо) сњда'лище” Повелњ же і^ё'да
въѓ^рђженымъ быти гото'воM въ мњстњ подо'бнњ, да не когда эT сђпоста'тъ внеза'пђ
ѕлодњянїе бђдеT (и^) съвръше'нђ бесњдђ сътво1512
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ри'ша. пребысть же никано'ръ въ і^ерsлимњ, и^
никое^гоже ѕла` сътвори`. ста'да же народовъ събра'нныхъ эTпђсти`” [И$мњяше же]8 і^ё'дђ всегда` въ лицы` (и^) дш~евне прилежа'ше мђжђ. молиy е^го жени'тися и^ ча'да сътвори'ти. (и^) ѓ^женься бл~гостояше (и^) соѓ^бщися жи'тїю” А$лким же ви'дящи межDђ и^ма бл~горазђмїе и^
бы'вшая совњща'нїя” Прїиде къ дими'трїю и^
гл~аше, никанора вещемъ чюждим# мђдръствова'ти” і^ё^дђ же совњт#ника црsтва свое^го въспрїяти (-)9. цр~ь же възја^ри'ся, и^ стропти'выми ѓ^клевета'нїи (е^го) разъсверњпњ” писа` никано'рђ рекђщи. ѓ^ завњща'нїяхъ (сихъ) тя'жко
ми е^сть носити. повелњва'ю же т^и мак#кавея
связанA посла'ти (к на'мъ) въ а^нтїѓхїю (-)10”
Оу^вњдњ же ѓ^ си'хъ никано'ръ (и^) смятеся и^
бњдне пребыва'ше. не хотя эTврещися завњща'наго, зане` ничто'же видњ ѓ^би'дна въ мђжи. н^о понеже цр~ю съпротивитися не бњ бл~говре'мя снабдя'ше (воиnствоM)11 сїя съвершити”
Мак#каве'и же ви'дящи собою грознње дња'ти
никанора, ѓ^бычное срњтнїе ѕвњрско і^мђща. разђмњ не эT блажа'иша быти прещенїя с^и,
собра` нема'ло и^же ѓ%крsтъ себе, и^ съкрыся эT
никанора. позна' же дрђгъ е^го ја%ко роDнњише эT
мђжа ратђ'ется, прїиде къ вели'комђ и^ ст~омђ хра'мђ, и^ възнося'щиM подобныя жертвы
повелњ преда'ти мђжа” И$м#же е^гда` съ кля'твою рекшимъ не вњдњти ка'мо е^сть и^ще'мыи.
(и^) простеръ рђкђ на цр~ковъ кляTся (рекђщи)12,
а^ще не предасте ми свя'зана і^ё'дђ. т^о бж~їи
храM в равнинђ сътворђ и^ ѓ'лтарь раскопа'ю, и^
капище дїѓнисїю сътворю (зде`)13. (и^) сїя (-)14
рекъ эTи'де” Жръцы же въздњ'юще рђцњ на' нб~о
призывахђ (строи'теля и^)15 съпоборьника јазыка и^хъ, сђщаго всегда, сїя рекђщи” Ты г~и
всњхъ сы'и, не требђ'яи ничтоже бл~говолил# е^си
храмъ ѓ^бита'нїя твое^го быти в насъ” И$
нн~њ ЭO ст~е всякого ѓ^сщ~енїя (и^) г~и, съхрани
въ вњк# несквернеn храмъ твои секраты ѓ^чищеныи” [загради' же всяка ё^ста` неправеDна]16. разїи же нњ'кто ста`рецъ эT і^ерsли'ма ѓ^клеветаn
бысть никанорђ” Мђжъ любополитъ и^ ѕњло
добрњсло'выи. и^ по бл~горазђмїю эTц~ъ і^ё^деѓ^мъ
и^меновашеся” Бысть б^о въ прежниX временеX
смњшенїя сђдъ внося і^ё^де'иства ради си'цевъ, (ја%ко)17 тњло и^ дш~ђ (-)18 предаа'ше съ
всякимъ прилњжанїемъ” Хотя'ше же ника'норъ и^з#вњстно ја^вити не'нависть ю%же и^мњ на
і^ё^де'и, посла` во'инъ пять соT ја%ти е^го. мняше
б^о ѓ%наго ја%вши сиM съдњлати по'лезная. мно'жествђ же хотя'щђ столпъ раскопа'ти и^
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мав Юду постійно на виду і душевно
приставав до чоловіка. 25 Він просив
його женитися і мати дітей. І той,
оженившись, добре мався і брав участь у житті. 26 Алкім же, бачачи
між ними порозуміння і ті погодження, що були, прийшов до Димитрія і
сказав, що Никанор по-чужому думає
про справи, а Юду прийняв радником
у своєму пануванні. 27 Цар же розлютився і через його ганебні оскарження залютував. Він написав Никанорові, кажучи: Мені є тяжко переносити ці погодження. Наказую ж тобі
Маккавея зв’язаним послати до нас,
до Антіохії. 28 Довідався ж Никанор
про це, і жахнувся, і був пригнобленим, не бажаючи відректися від домовленостей. Тому що він не побачив ніякої обиди в чоловіку, 29 але
тому що не було як протиставитися
цареві, він шукав догідного часу,
щоб з військом це виконати. 30 А
Маккавей, бачачи, що Никанор з ним
діє грізніше, по-звірськи проводячи
звичайну зустріч, зрозумів, що це не
від добра погрози. Він зібрав немало
тих, що довкруги нього, і сховався
від Никанора. 31 Зрозумів же його
друг, що він справді вихитрений чоловіком. Він прийшов до великого і
святого храму і тим, що приносили
жертви належні, наказав видати чоловіка. 32 Коли ж вони з клятвою
сказали, що не знають де є той, якого
шукають, 33 він і, простягнувши руку проти церкви, поклявся, кажучи:
Якщо мені зв’язаним не видасьте Юду, то перетворю в поле божий храм і
рознесу жертовник, і тут збудую
храм Діонізієві. 34 І сказавши це, він
відійшов. Священики ж, піднявши
руки до неба, прикликували Сотворителя і Помічника їхнього народу, що
завжди є, кажучи це: 35 Ти, Господи
всіх, що є, що не потребуєш нічого!
Ти зволив, щоб у нас був храм твого
помешкання! 36 І тепер, Святий всього освячення і Господи, навіки неоскверненим збережи твій щойно очищений храм! Загороди ж усякі неправедні уста! 37 А Разій, якийсь старець з Єрусалиму, був оскаржений
перед Никанором, чоловік, що любив
народ і був дуже доброї слави, і за
розумність був прозваний батьком юдеїв. 38 Адже він в попередніх часах
замішання виносив суд відносно юдейства. Так що він віддавав тіло і
душу з усякою старанністю. 39 Никанор же бажав явно виказати ненависть, яку він мав до юдеїв. Він послав п’ятьсот вояків, щоб його схопити, 40 бо думав, схопивши того, цим
зробити миле. 41 Як же натовп намагався рознести вежу, і як розбивали
двері з двору, і як наказали принести
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вогонь і запалити двері, коли схоплювали його, він себе поранив мечем, 42 бажаючи радше вмерти,
ніж піддатися ворогам і збещестити
свою шляхетність. 43 Через поспіх
рана не була смертельною. Як же
народ розбивав двері, він, відважно
вибігши на мур, мужньо скинув самого себе між народ. 44 Вони ж
зразу розбіглися через його падіння, і він впав посеред них. 45 А ще
дихаючи, загорівшись душею встав,
хоч його кров сильно текла і він дуже був зранений тяжкими ранами, і
бігом він перейшов крізь народ. І
став на якомусь високому камені,
46 і вже був обезкровленим. Схопивши обома руками свої нутрощі,
він накинувся на народ, прикликуючи Того, що володіє життям і духом, його йому знову віддати. І цим
способом переставився від життя.

дворныи двери раздрђша'ющи, і^ повелњша ѓ%гнь
принести и^ двери зажещи” Є$гда` и^маше е^го мечемъ ся пораѕи. лђче хотя ё%мрети неже л^и
врагомъ поDрђчникъ быти, и^ свое` бл~гороDство ѓ^беZчестити. скоростиy ради не смр~тна ја%зва
бысть, (-)19 наро'доM (же)20 двери разбива'ющимъ,
ѓ%н# же притекъ дръзновенне на стњнђ сверже
самъ себе мђжествено (-)21 наро'ды, ѓ^ни же а%бїе
разбњгошася паденїя е^го ради. (и^) паде посредњ и^хъ. е^ще же дыхаше (-)22 разжеn (дш~ею)23
воста`, кро'виy е^го ѕњлне текђщи, и^ тяжча'ишими ранами бысть ја%звенъ. (и^) теча` нароD прои^де,
и^ ста` на нњ'коемъ ка'мени высоцњ, и^ ё^же беZ
кро'ви бысть” ѓ^бъя'тъ внђтренњя (своя`) ѓ^бњма рђка'ма врьжеся на наро'ды. (-)24 възыва'ю^щи
владђщаго животоM и^ дх~омъ. сїя е^мђ` па'ки
воздати, и^ сиM ѓ%бразоM живота` гонзе”

Глава 15

Глvа, е~і”

1 Як же Никанор довідався, що
Юда є в місцях Самарії, він задумав повним нападом в дні суботи
зробити бій. 2 А силою змушені іти
за ним юдеї і казали: Зовсім не
зробиш так по-звірськи і по-варварськи. Славу ж віддай святині і вшануй Того, що все бачить. 3 Безбожний же запитав, чи в небі є Сильний, що наказав святкувати суботній день. 4 А коли вони відповіли:
Є Господь! Сильний, що живе в небі! Який наказав святкувати сьомий
день. 5 Він сказав: І на землі сильним є я, що наказую взяти зброю і
для царя виконати потрібне. Одначе, він не зміг довершити злої ради.
6 Никанор же, роздутий великою
гордістю, задумав зробити загальний бій проти Юди. 7 Маккавей же
завжди надіявся усякою надією одержати заступництво від Господа
8 і потішав своїх, щоб не боялися
приходу поган, маючи ж в умі поміч з неба, яка раніше в них була. І
щоб тепер очікували, що надійде їм
побіда і поміч від Вседержителя. 9
І заохотив їх з закону і пророків,
згадуючи їм попердні подвиги, він
зробив їх сміливими. 10 І так він їх
підняв на душі і заразом показав їм
поганські обмани і переступлення
клятв. 11 Кожного з них він озброїв
не безпекою щитів і списів, а потішив добрими словами, і розповів
вірогідний сон, і розвеселив лона
всіх. 12 Таким же було його видіння: Він побачив Онію, бувшого архиєрея, милого і доброго чоловіка,
соромливого на вид, а лагідного образом і милого мовою, який з дитинства пристав до всього доброго,

икано'р же ја%ко (ви'дњ і^ё'дђ)1 бити въ
мњстехъ самарїи помысли съ всњмъ
ё^стремленїемъ дн~е сђботнаго сътворити бра'нь” По нђжди же последђ'юще е^мђ
і^ё^де'и (и) гл~юще, ника'коy сице ѕвњрьскы и^ варьвар#скы сътвориши” сла'вђ же возда'и (ст~ыни)2, и^
почти вс^я видящаго. нечестивыи же вопроси
а^ще е^сть си'лныи на' нб~си, и^же повелњ празнова'ти дн~ь сђбо'тныи” Э/нњм же эTвњщавшиM,
е^сть г~ь живъ се'и на' нб~си си'лен#, и^же повелњ
праZновати сеDмыи дн~ь” Э/н же рече и^ а'зъ (-)3
си'ленъ е^смь на земли`, повелњва'яи прїяти ѓ^рђжїя и^ потребная цр~еви и^спо'лнити. ѓ^баче же не
воздръжа сътвори'ти и^злїя'ннаго совњта” (-)4
Ника'норъ (же) вели'кою горды'нею воздвижеn, помысли ѓ%бщђю бра'нь състави'ти на і^ё^дђ”
Маккаве'и же всегда` надњя'шеся съ всњмъ ё^пова'нїемъ застђпленїе эT г~а полђчи'ти. и^ ё^тњшаше свои^хъ да не ё^боя'тся пришествїа
ја%зыкъ. и^мњ'ющи же въ ра'зђме преDбы'вшђю иM
эT нб~си по'мощъ” і^ нн~њ чаюT эT вседръжителя
быти себњ` побњде [и^ по'мощи]5. и^ наказа и^хъ
эT за'кона и^ прoркъ, въспомина'я иM предъбы'вшая поDвиги, (и^) ё^сердны и^хъ сътвори. и^ та'ко
(дш~ами)6 (иX) воздви'же въкђпњ показа и^мъ
ја%зы'ческа льщенїя, и^ кля'твамъ престђпленїя. кое^гождо и^хъ въѓ^рђжи не щи'томъ и^
ко'пїи ё^тверженїи, н^о словесы` благи'ми ё^тњши.
и^ сказа` со'нъ достовњренъ, (и^ ё^тробы)7 всXњ
възвесели” бы'сть же е^го си'цево видњнїе. ѓ^ни'ю
бывшаго а^рхїере'я мђжа добраго и^ бл~гаго, срамли'ва видњнїеM кротка же ѓ^бразом и^ бе'сњдою лњпа и^же эT дTњства прилежа'щаго всњмъ бл~гим#,
1514
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рђцњ въздњжђща моли'ти за вся` лю'ди і^ё^де'искїя” посемъ ја^ви'тися і^ (и'наго) мђжа сњдинами и^ сла'вою ди'вна (-)8, и^ вели'ко бл~голњпїе бы'ти ѓ'крsтъ е^го” эTвњща'вшаго же ѓ^нїю (и^) рекшаго, се'и е^сть братолюби'тель и^
мно'го мл~яся ѓ^ лю'дехъ и^ ѓ^ ст~њмъ гра'дњ,
і^еремїя бж~їи прoркъ” просте'ршђ же і^еремїи
десни'цђ да'ти і^ё'дњ ме'чь зла'тъ. да'вши же
въз#гласи` сїя, прїими ст~ыи мечь даръ эT б~а,
и^мже съкрђши'ши сђпоста'ты. ё^крњпльше же
ся і^ё'диными словесы` пребл~гими, (и^миy въѓрђжи'шася)9, и^ дш~а ю'ношъ и^спра'вишаs, (вое^ва'ти
и^ бра'тися крњпко да эT ве'щеи си'ла позна'ется)10. зане` сего раd храмъ ст~ыи и^ градъ
погиба'ше. бњ' бо ѓ^ жена'хъ и^ ча'дехъ, е^ще же
(и^) ѓ^ бра'тїи и^ ё'жикахъ въ бњдњ ё^мале'нїя
живђщимъ. ве'лїи же быs и^ прьвыи страX и^же
за ст~ыню хра'ма. такожDе и^ въ градњ сђщимъ бњдне възмђще'ныM гръдаго ради совњт'а. (ја^ко)11 всMњ ё^же` ча'ющимъ сђдђ пришеDшђ. и^ сђпоста'томъ ё^же` смњсившимся и^
во'и съчине'ни. и^ звњри и^ ко'нницы въ бл~говре'меннњ мњстњ на лњхи въчине'ни. съразђмњва'я же мак#каве'и мно'гих# прише'ствїе, и^ ѓ^рђжїи разли'кихъ ё^краше'нїе, и^ сверњп#ства звњреи. просте'рши рђцњ на' нб~о, призыва'ше чю'до
творя'щаh [и^ низђ ви'дящаго]12 г~а, и^же не по
ѓ^рђжїемъ си'лы, н^о ја%коже годњ е^мђ даs досто'инымъ ѓ^долњ'нїе” рече же призыва'ю симъ
ѓ^бразомъ” *Ты` влDко посла'лъ е^си а^гг~ла твое^го
при е^зекїи цр~и і^ё'динњ, и^ ё^би'лъ е^си эT во'евъ
сенахири'мовыхъ, р~п~Wе~” и^ нн~њ влDко силныи на
нб~сехъ посли` а'гг~ла твое^го бл~га пред# на'ми въ
стра'сњ и^ тре'петњ вели'чества мы'ш#ца твое^я,
да ё^боятся съ хђле'нїемъ пришеDшїи на (-)13
лю'ди твоя” и^ се'и же сице помоли'ся. (никано'ръ
і^ иже с нимъ)14 съ трђба'ми и^ пњсньми подвиза'хђся. (-)15 і^ё'да же съ призыва'нїемъ и^
мл~твами смњси'ся съ сђпостаты. рђка'ма б^о
бо'рющися, (г~а)16 же срDцемъ моля'щи. простроша боле л~Wе, ја%вле'нїемъ бж~їимъ ѕњло възра'довавшеся” Бы'сть же по пораже'нїю и^ съ ра'достїю възвраща'хђся, (и^) позна'ша никано'ра
паDша съ ѓрђжїи (свои^ми). бывшђ же во'плю и^
смяте'нїю блsвяхђ си'лнаго эTч~ескимъ гла'сомъ. и^ повелњ и^же за вся'кђ плоть и^ дш~ђ и^
граD свое^го ро'да, и^ во'зрастъ прьвоподви'жникъ и^
бл~горазђмїя снабди'тель (і^ё'да), никано'ровђ
главђ` и^ рђкђ съ рамоM эTсњщи, (и^) принести
въ і^ерsлимъ. (и^) пришеDше же та'мо и^ съзва`
вся колњна ја%зы'ка свое^го и^ жръцевъ і^ и^же въ
кра'ю сђщиX. и^ ста` преD ѓ^лтареM. и^ показа` и^мъ
1515

як той простягав руки, щоб молитися
за ввесь юдейський рід. 13 Після цього з’явився і інший чоловік, подиву
гідний сивиною і славою. І довкруги
нього була велика велич. 14 Як же
він відповів, Онія і сказав: Цей є любитель братів, і той, що багато молиться за народ і за святе місто –божий пророк Єремія. 15 Як же Єремія
простягнув правицю, щоб дати Юді
золотий меч, він, давши, проголосив
це: 16 Візьми святий меч – дар від
Бога, яким поб’єш ворогів. 17 А,
скріпившись юдиними предобрими
словами, вони ними озброїлися і виправили душі хлопців, щоб воювати і
сильно боротися, щоб на ділі було
пізнати силу. Тому що задля цього
гинув святий храм і місто. 18 Адже
був страх за жінок і дітей, ще й за
братів і рідних, що жили в великій
біді, а перший і великий страх був за
святиню храму. 19 Також і тим, що
були в місті сильно перейнятими через горду раду. 20 Адже всі вже очікували, що надійшов суд, і вороги
вже зударилися, і вояки були вишиковані, і звірі, і вершники були в догідному місці розташовані по частинах. 21 А Маккавей, збагнувши, що
прийшло багато, і підготовлена різна
зброя, і звірі розлючені, простягнувши руки до неба, прикликав Господа,
що творить чуда і бачить те, що вдолі. Який дасть перемогу гідним, як
Йому мило, а не через силу зброї. 22
Він же промовив: Прикликаю таким
чином. *Ти, Владико, послав твого
ангела за Езекії, юдиного царя, і вбив
185000 Сенахиримових вояків. 23 І
тепер, Владико, Сильний на небесах,
пошли твого доброго ангела перед
нами в страсі і тремтінні 24 перед величністю твоєї руки, щоб злякалися
ті, що прийшли з хулою проти твого
народу. І він же так помолився. 25
Никанор і ті, що з ним, піднімалися з
трубами і співами, 26 а Юда з прикликуванням і молитвами зударився
з ворогами. 27 Руками ж борючись, а
серцем благаючи Господа, вони поклали більше ніж 35000, дуже зрадівши божою появою. 28 Сталося ж, що
після розбиття вони з радістю поверталися і довідалися, що Никанор впав
зі своєю зброєю. 29 Як же був крик і
замішання, вони благословили Сильного батьківським голосом. 30 І той,
що за всяке тіло, і душу, і місто, і особу зі свого роду був первоподвижником і оберігачем розумності – Юда
наказав Никанорову голову і руку з
раменом відрубати і принести до Єрусалиму. 31 І прийшовши ж туди
він, і прикликав він всі племена свого
народу, і священиків, і тих, що були в
твердині. І став перед жертовником,

црс4. 19
іс. 37
тов. 1
сир. 48
мак1. 7
вищ. 8

15,32 2Маккавеїв-3Маккавеїв 1,3
32 і показав їм Никанорову голову і
руку хули, яку він, вихваляючись,
простягнув проти святого храму Вседержителя. 33 І, відрізавши язик безбожного Никанора, він наказав покришити для птахів, а руку безумного
повісити напроти церкви. 34 Всі ж до
неба благословили славного Господа,
кажучи: Благословенний Той, що неоскверненим оберіг своє місце! 35 А
голову Никанорову він повісив на
твердині, показуючи всім певний знак
господньої помочі. 36 І всі спільним
рішенням наказали ніколи не пропустити цей день без святкування, мати
ж цей празник в 13-му дні, 12-го місяця, він же сірійською мовою називається Адаром. Один день перед Мардохеєвим днем. 37 Адже так було з
тим, що відноситься до Никанора. І
від тих часів місто було втримане євреями. І тут я закінчую слово. 38 І
отже, якщо цей виклад гарний і належний – і я сам цього бажав. Якщо
ж досконалий і має міру – це мені
було дано. 39 Бо так, як є противним
пити вино після всього або завджи
воду, тим же видом мішати вино з
водою – веселить і завершує ласку.
Так же творення і прикраса слова
веселить слух тих, що слухають. На
цьому ж хай і буде кінець.

главђ` (-)17 никано'ровђ и^ рђкђ хђленїя ю'же
простре` на храм# ст~ыи вседръжи'теля възносяся” и^ ја^зы'къ нечести'ваго никано'ра эTсњчь
(и^) повелњ` раZдроби'ти птицаM, рђкђ же безђмнаго противђ цр~кви възвњ'сити” Вси' же на'
нб~о блsвиша г~а прја^вле'наго, рекђщи, блsвеn съхрани'выи мњсто свое нескве'рно. възвњси же
никаноровђ главђ` на кра'ю, и^звњстна всMњ и^
ја^вля'я гн~ея по'мощи зна'менїе” (И$) повелњша
(-)18 вс^и ѓ%бщиM совњтоM ника'коже ѓ^ста'вити беZ
празнDова'нїа дн~и сего, и^мњти же пра'зниk сей, г~і
(дн~я), в~і мsца. а^дар# же гл~ется сљ=рїискиM гласоM,
прDе е^ді'ныM днеM мардохе'ева дн~и” ја%же бо ѓ^ никано'рњ и^мњ'ются си'це. и^ эT тXњ вре'меn ё^дръжа'ся граD эT е^вре'и” И$ аZ здњ ѓ^ставлю сло'во. и^
а^ще ё^бо бл~го (и^) пра'во съчине'нїю семђ` и^ саM
хотXњ, а^ще же бл~госъврьше'не и^ въ мњрђ сїе
врђче'но м^и быs. ја%коже бо вино` по всемђ` пи'ти
и^ли` всегDа вода` съпроти'вно еs. иMже ѓ^бразоM вино` с
водо'ю смњшава'ти весели'тъ и^ блгDть скончава'етъ. такожDе (съчине'нїе и^) ё^краше'нїе сло'ва весели'тъ слђхи послђшаю^щихъ (-)19. в сем#
же бђди и^ скон#ча'нїе”

Кінець Другої книги Маккавеїв.
І має у собі 15 глав.

Конецъ вторы'хъ кни'гъ мак#каве'искихъ.
и^ ма'ють в себњ гла'въ, е~і”

ТРЕТЯ КНИГА
МАККАВЕЙСЬКА
ГЛАВА 1
1 Kоли ж Филопатор довідався від
тих, що поверталися, що відбулося
відібрання Антіохом ним утримуваних місць, і заповівши всім своїм пішим воякам і вершникам зібратися,
взявши ж і свою сестру Арсиною, він
швидко вийшов до рафійських місць,
де отаборилися вояки, що від Антіоха. 2 А якийсь Теодот задумав вчинити зраду. Взявши наперед йому даних сильних вояків, він і прийшов
вночі до Птолемеєвого табору, щоб
самому його вбити і так розв’язати
війну. 3 Але цього вивів Доситей,

илопатор же внегда ёвњдеv эT възвращ#шихся бы'вшее эTня'тїе дръжи'мыX
эT него мњстъ а^нтїѓ'хомъ, (и^) заповњда` всњмъ во'емъ (своиM) пњшцемъ и^
кон#никомъ (събра'тися). взя'т# же и^ сестрђ`
свою а^рсино'ю, (і^) и^зы'иде въско'рњ до рафїискихъ
мњстъ. и^дњже ѓ^полчи'шася (во'и) и^же эT а^нтїѓ'ха” Џеѓ^до'тъ же нњкто и^сполнити преда'тельство ё^мы'сли, поја%тъ преDврђчен#ныя е^мђ
крњпча'ишїя ѓ^рђжники, (и^) прїиде но'щїю къ
птоломњ'евђ станђ. ја%ко да самъ ё^бїетъ е^1516
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го, и^ в си'цевыхъ разрешиT бра'нь” Но^ сего и^зведе`
досиџе'и нарица'емыи (сн~ъ) дрими'ловъ, и^же бњше эT ро'да і^ё^де'иска” ПослњдQе и^змњни зако'ны
(эTч~ескїя, и^ догмаT)2 (и^хъ) эTчюжди'ся. и^ (в
него мњсто) незна'ема нњ'коего заключи` въ
ста'не томъ. е^мђже слђчи'ся поDја%ти ѓ^наh (болњзньнђю смр~ть)3” Съста'вленњ же бы'вши (-)4
бра'ни и^ (во'емъ)5 а^нтиѓ'ховымъ па'че мђжа'ющимся” А$рсино'а же беспреста'ни проходя'щи
вои, съ ё^миле'нїемъ и^ слеза'ми плете'нїе влsа
разрњши'вши моли` помощи` себњ мђжестве'нне,
и^ ча'да и^ же'ны своя (свободи'ти). (ксемђ же)
ѓ^бњща` да'ти побњди'вшимъ комђждо дв^њ
мна'сњ зла'та” И$ та'ко сђпоста'томъ слђчи'ся,
рђкосњче'нїемъ побњжде'номъ бы'ти, и^ мно'гимъ (-)6 копїедръжцемъ ја%тоM бы'ти. Оу^дръжавши же побњдђ (ѕл^о совњтїя)7, сђди бли'жняя страны` пришеD (наё^че'нїемъ) ё^тњшити”
сътвор же сїя, и^ хра'мы (и^хъ) да'ры (ё^краси`,
и^) дарова, (и^ сего ради) мђжествены поDрђчныя
поста'ви” И$ внегда же (ё^слы'шаша) і^ё^де'и (ѓ^
си'хъ)8 посла'ша эT прозви'теръ, и^ старецъ (къ
филопато'рђ) поздравля'ющиX е^го, и^ дары принося'щиX, и^ ѓ^ слђчившиXся бл~гополђче'нїяхъ съпраща'ющи” слђчися е^мђ паче провожделњти
да скорње к нимъ прїидет. (е^же и^ бы'сть). (и^)
пришеD (-)9 въ і^ерsли'мъ, и^ великомђ б~ђ пожре`, и^
блгDти възда`, и^ ја%же лњтъ б^њ мњстђ сътвори`, и^ вшеD (вне)10 и^ хђдожествђ и^ бл~голњпїю (е^го) ё^сђмнися. та'кожDе и^ бл~гочи'нїю храма ё^диви'ся. (и^) съ вожделњнїемъ ѕњлным#
въсхотњ вни'ти въ ст~ыню. ѓ^ни же (съпроти'вльшеся е^мђ и^) рњша, ника'коже подоба'етъ
бы'ти семђ. зане` ниже эT рода (на'шего) лњтъ
е^сть вни'ти та'мо, ниже всњмъ і^ере'ѓмъ, н^о
е^ді'номђ прои^гђменђ, и^ всњхъ а^рхїере'ѓви, и^ сїе
е^ді'ною лњта. ѓ^н# же [ника'коже вњсхотњ (гл~ъ
и^хъ) послђшати]11 к#семђ же и^ зако'нъ прочто'ша е^мђ и^ не ѓ^ста'вися похотњнїя (свое^го.
н^о) гл~аше, подоба'етъ рече вни'ти м^и. (-)12
а^ще (же) ѓ^ни лиша'ются си'цевыя че'сти, мнњ
же не подоба'етъ (рече). и^ въпроша'ше чт^о ради приходя'щемђ е^мђ въ всякъ хра'мъ ни
е^ді'нъ възбрани` сђщихъ” Нњкто же непрозори'телно рече ѕл^њ сїе (сътворим е^мђ)13. бы'вшђ
же рече'нїю ѓ^ семъ коея ради вины` (не подоба'етъ сїе, ѓ^н# же рече ника'коже бђди сего`” Но
подоба'етъ м^и)14 вни'ти и^ хотя'щимъ иM и^
не`” І$ереѓ'м же всњми чю'вствы припаDшимъ, и^
моля'щиM вели'каго б~а помощи` и^мъ в настоя'щеи (и^хъ) [нђжди]15, и^ ё^стремле'нїе ѕл^њ нашеDшее премњнити. и^ внегда во'плю съ слеза'ми
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прозваний Дримиловим сином, який
був з юдейського роду, – він пізніше
відкинув батьківські закони і відчужився їхнього навчання, – і на його
місці замкнув в тому таборі якогось
незнаного, якому припало перенести
болючу смерть того. 4 Як ж відбувався бій і Антіохові вояки були мужнішими, Арсиноя, безперестанно проходячи повз вояків з розчуленням і
слізьми, розпустивши плетінки волосся, благала собі мужньо допомогти і свобідними зберегти дітей і своїх
жінок. До цього ж обіцяла дати переможцям, кожному дві мниси золота.
5 І так трапилося, що вороги були переможеними в рукопашному бою і
схоплені були численні списоносці. 6
Одержавши ж перемогу над злою радою, він судив близькі країни, прийшовши потішити повчанням. 7 Зробивши ж це, він і їхні храми прикрасив дарами і обдарував, і задля
цього поставив мужніх підвладних. 8
І коли ж юдеї почули про це, вони
послали від священиків і старців до
Филопатора, вітаючи його, і приносячи дари, і випитуючи про ті добрі
події, що трапилися. Трапилося, що
він ще більше забажав якнайшвидше
прийти до них. Що і сталося. 9 І
прийшовши до Єрусалиму, він і великому Богові приніс жертву, і віддав подяку. І вчинив для місця те, що
було належне, і ввійшовши всередину, подивувався й його художності і
красі. 10 Він також і здивувався порядкові храму, і великим бажанням
побажав ввійти до святині. 11 Вони
ж, протиставлячись йому, сказали,
що взагалі не годиться, щоб таке сталося. Тому що ані тим, що з нашого
роду, не годиться туди ввійти, ані
всім священикам, але самому першому і архиєреєві всіх, і це раз у рік.
Він же аж ніяк не бажав слухатися
їхнього голосу відносно цього. 12
Вони ж і закон йому прочитали, та
він не відступив від свого бажання,
але говорив: Належиться, – сказав, –
мені ввійти. Якщо ж вони позбавлені
такої шани, зі мною ж не годиться
так чинити, – сказав. 13 І він випитував, чому, як він приходив до кожного храму, ані один з присутніх не
боронив. 14 Хтось же необдумано
сказав, що зле з ним поступили. 15
Як же була мова про це, з якої причини це не годиться, він же сказав: Зовсім хай це не буде. Однак мені належиться ввійти. І чи вони бажають,
чи ні? 16 А коли священики усіма почуваннями припали і благали великого Бога їм допомогти в їхній теперішній біді і змінити наглість, яка з
бідою надійшла, і коли вони наповнили храм криком зі слізьми, 17 тоді
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ті, що залишилися в місті, жахнулися цим і вискочили надвір, вважаючи, що невідомо що може статися. 18 Також і дівчата, замкнуті в
кімнатах, вибігши з тими, що родили, і вони посипали голови попелом і порохом. Ридання і стогін заповнили вулиці. 19 І ті, що раніше
були готові до зустрічі, брали хоругви і покривали встид, інші ж, забувши про це, безчинну біганину
вчинили у місті. 20 І новонароджених дітей лишаючи тут і там самими по домах, інших же по святинях, матері і годувальниці без порядку збиралися до найвищого храму. 21 Молитва ж зібраних була
різна в цьому його безбожному намаганні. 22 До цього ж і були громадяни, що насмілились зовсім не
дати йому туди ввійти, хоч він намагався виконати своє бажання, 23
а прикликали кожного озброїтися і
повчали мужньо вмерти за батьківський закон. І задля цього вони зробили велике замішання в місті. Заледве ж деякі зі священиків і старців відмовили від цього тих, що на
це благання прибули протиставлятися. 24 Множество ж народу, як і
раніше, в цьому перебувало на молитві. 25 І ті старці, що були при
царі, дуже старалися відхилити його прегордий ум від його бажання.
26 Він же, отже, з зарозумілістю
всіх відіслав і обережно ішов до
входу, думаючи довершити вищесказане. 27 Отже ж, ті, що були
при ньому, це бачили і повернулися, щоб з нашими прикликати
Того, що все держить, і не допустити прегордого до надходячого
беззаконня. 28 Тоді був крик через
різні голоси і болі народу і невимовний вереск, 29 так що їм здавалося, що не тільки шумлять люди, але і мури, і вся основа. І тоді
всі бажали радше вмерти, ніж побачити збещещення цього місця.

Глава 2
1 Отже, тоді архиєрей, що називався Симон, схиливши коліна до
храму і побожно простягнувши руки, чинив цю молитву: 2 Господи!
Господи, небесний Царю і Владико
всього творіння! Святий у святих!
Самоначальний
Вседержителю!
Зглянься над нами збідованими і
визволи від неправедного, і нечистого, і охопленого хворобою сміливості. 3 Адже Ти є Той, що все
створив і всіх держиш. Ти є сильний і кріпкий, і що судиш тих, що
чинять щось з клятви і гордості. 4
Ти знищив тих, що раніше вчинили

хра'мъ наплъниша” Тогда и^же по гра'де ѓ^ста'вшїи (ѓ^ семъ) смђти'шася, (і^) и^скочиша вн^њ,
беZвњстно сїе полага'юще быти. та'кожDе и^ заключе'ныя дњвы въ черто'зеX съ ражда'ющими
и^збњгша, и^ [пе'пеломъ и^]16 пра'хомъ гла'вы посы'пахђ” рида'нїя и стена'нїя стогны и^сполниша. (и^ проё^готова'нныя въ срњтенїе хорђгви`
възима'хђ и^ стђды покрыва'хђ. и'нїи же забы'вши сїя)17, рыска'нїе бесчи'нно въ' градњ съста'виша. и^ новорожде'ныя младе'нцы, к#оим же и^
матере и^ пита'телницы ѓ^ставля'ющи сњмо и^
ѓ^ва'мо, е^ді'ны по доме'хъ, дрђзїи же по ст~ыняхъ безъѓ^бра'зне въ превы'шнїи хра'мъ събира'хђся. бњше же разли'чна моли'тва събра'нныхъ
въ сїе непреподо'бное начина'нїе е^го” К си'мъ же и^
гражда'номъ дръзнђвшимъ не ѓ^ста'вити е^го
съвръше'нне вни'ти т^ђ. е^мђже прои^зволе'нїе свое
и^сполнити помышля'ющђ. (и^) пригласи'ша въѓ^рђжи'тися (комђждо), и^ мђжестве'нне (наё^ча'хђ)
по эTч~ескомъ зако'нњ ё^мрњти. (и^ сего ради) ве'лїе смяте'нїе сътвори'ша въ (граде)18. е^два же
эT [і^ере'и]19 и^ презви'теръ (нњцыи) премњни'ша
и^хъ на сїе моле'нїе пришеDше ста'ти. мно'жество
же людїи ја%ко и^ пре'жде в си'хъ пребыва'ше моля'щися. і^ и^же ѓ^ цр~и презви'тери мно'го покђша'хђся прегръдыи е^го ё'мъ премњни'ти, эT
вожделњнїя е^го. ѓ'н# же (ё^бо) дръзостне всњхъ
эTсла`, и^ къ вхожDенїю творя'ше ѓ^пасе'нїе, съвръшити непщђя преDрече'ное. сїя же ё^бо и^же ѓ^
немъ сђщїи зря'хђ. (і^) и^змњни'шаs е^же съ нашими призыва'ти вс^я съдръжа'щаго. и^ нашед#шемђ (безако'нїю прегръдаго не преда'ти)20” Тогда
эT разли'чныхъ гла'совъ, и^ бо'лњзни наро'да быs
во'пль, и^ непостоя'ненъ кли'чь. ја%ко непщева'ти
и^мъ, и^же не то'кмо бњше чл~комъ, н^о и^ стњна'мъ, и^ всемђ по'ждђ шђмњнїе” и^ прои^зволя'хђ
тогда вс^и ё^н#ше ё^мрњти, неже на мњсто сїе
ѓ^скверне'нїе ви'дњти”

Глvа, в~”
огда ё^бо а^рхїереи нарица'е^мыи си'монъ,
проти'вђ хра'мђ преклони колњна, и^ рђцњ
просте'ръ бл~гочиnно творя'ше мл~твђ сїю]1”
Ги~ г~и цр~ю нбsныи, и^ влDко вся'кого зда'нїя. ст~ыи въ ст~ыхъ само нача'лниче, вседръжи'телю, во'нми наM и^з#неможенным#, (і^ и^зба'ви) эT
непреподо'бнаго, и^ сквернаго и^ не'мощїю ѓ^гражде'ннаго, дръзости. ты бо създа'выи вс^я, и^ всњхъ
съдръжа'и, си'ленъ (и^ крњпокъ)2 е^си, и^ кля'твы,
и^ гръдости дњ'ющимъ чт^о сђдиши. ты` прежде безако'нїе сътворших#, в них же и^ гиган#ти
бы'ша (и^) силе и^ мђжествђ ё^пова'вшихъ рас1518
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тли`, наводя` и^мъ безмњрнђю во'дђ. т^ы прегръдая творя'щихъ содо'млянъ, (и^) въ безвњстныхъ ѕло'бахъ бы'вшиX ѓ^гнемъ и^ жю'пеломъ попали`, ѓ'браZ по нихъ быва'ющимъ ѓ^ста'ви. т^ы сверњпаго фараѓ'на поработи'вша
лю'ди твоя ст~ыя і^и^л~я, разли'чными и^ мно'гими и^скђси` мђ'ками. (и^) сказа'лъ е^си и^мъ си'лђ
твою, и^ въ ѓ'нњх# ве'лїю дръжа'вђ твою (ја^виl
е^си), и^ гоня'ща е^го (за люд#ми твои^ми)3 съ колесни'цами и^ наро'дъ мно'жествомъ заключи` въ
глђбинњ` мор#стњи. вњрђющихъ же ти^ вся'кого зда'нїя силнњ'ишемђ невре'дны преве'лъ е^си.
и^же ви'дњвше дњла твоея рђки`, въсхвали'ша
тебе вседръжи'теля. т^ы цр~ю създа'выи непроходи'мђю и^ неи^змњри мђ зе'млю, и^збра'лъ е^си
градъ сїи, и^ ѓ^ст~илъ е^си мњсто сїе и'мени
твое^мђ ничто'же требђющемђ, и^ просла'вилъ
е^си въ ја^вле'нїи великолњпїя съставле'нїе. сътвориy себњ (сїе) къ сла'вњ вели'це, и^ хвале'нїю
и'мени твое^го (ст~аго). и^ (ёбо) любя` домъ
і^и^л~евъ и^звњсти'лъ е^си, ја%ко а^ще бђдетъ
(вамъ)4 съвраще'нїе, и^ ѓ^бы'иметъ (васъ)5 тњснота`, тогда пришеDше въ мњсто сїе (помоли'теся, и^ ё^слы'шђ)6 мл~твђ (ва'шђ)7. и^ ё^бо вњренъ е^си і^ и'стиненъ. понеже мно'гащи ѓ^скорбленомъ бывшимъ эTц~емъ на'шимъ помо'же
и^мъ т^ы въ нищетњ`, і^ и^зба'вилъ е^си [-]8 эT
вели'кихъ бњдъ. (мы' же сїя)9 нн~њ ст~ыи цр~ю
мно'гихъ ра'ди и^ вели'кихъ нашиX грњховъ
страждеM, и^ повинђемся враго'мъ нашимъ, и^
есмы` в не'мощехъ (ја%ко) въ [дн~е]10 низпаде'нїя”
дръзости'выи же и^ скве'рныи се'и начинаеT похђли'ти на земли` възвыше'нное (-)11 мњсто и'мени (твое^мђ ст~омђ)12. а^щеy и^ жили'ще твое
нб~о нб~си непристђпно чл~комъ е^сть. н^о поне'же
бл~говоли'лъ е^си сла'вђ твою в лю'деX твоиX і^и^л~и
(и^) ѓ^ст~илъ е^си мњсто сїе. да не ѓ^сђдиши
на'съ в нечистотњ` сиX, ниже (да погрђзи'ши)
насъ въ сквернњ (сихъ). даже не похва'лятся
зако'нопрестђпнїи въ дђши и^хъ, (-)13 м^ы
попра'хомъ хра'мъ ст~ыни, ја%коже попираются
храмы мер#зостеи, (и^хже т^ы ѓ^мрази'лъ е^си)” ѓ^ста'ви грехи наша, и^ разрDђши непра'вости наша, и^ ја^ви млsть твою в ча'съ сїи. скоро да
варят# [н^ы]14 щедроты` твоя. и^ даи (же)
хва'лы въ ёста` стра'ждђщиX и^ съкрђше'нныхъ
дш~ами, сътвори'выи намъ миръ эTсю'дђ” Всеви'децъ же (-)15, и^ прежде всњхъ ст~ыи въ
ст~ых# ё^слы'ша мл~твђ смире'нїя. и^ хђло'ю и^
безстђдїем# вельма възнесеннаго ё^ја^зви` [-]16,
эTсю'дђ и^ эTѓ'нюдђ горды'ня е^го, ја%коже вњтромъ тро'сть. и^ на пожди ктомђ безъчи'нне
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беззаконня, навівши на них безмірну
воду, а між ними були і велетні, і що
надіялися на силу і мужність. 5 Содомлян, які діяли прегордо і перебували в невідомих злобах, Ти спалив
вогнем і сіркою і залишив образ тим,
що будуть після них. 6 Жорстокого
фараона, що уярмив твій святий народ Ізраїля, Ти випробував різними і
численними карами. І виказав їм
твою силу, і в них показав твою велику владу. 7 І як він гнався за твоїм
народом з колісницями і численним
народом, Ти його замкнув у морській
глибині. А тих, що повірили Тобі, що
сильніший від усякого сотворіння,
Ти перевів непошкодженими. 8 Вони,
побачивши діла твоєї руки, похвалили Тебе – Вседержителя. 9 Ти, Царю,
зробивши непрохідну і незміриму
землю, вибрав це місто і освятив це
місце твоєму імені. Ти, що нічого не
потребуєш, і Ти прославив сотворіння в появі величності. Ти Собі це зробив на велику славу і похвалу твого
святого імені. 10 І отже, люблячи ізраїльський дім, Ти повідомив, що коли у вас буде відвернення і вас огорне пригнічення, тоді, прийшовши до
цього місця, помоліться. І Я вислухаю вашу молитву. 11 І отже, Ти є
вірним і праведним. 12 Оскільки наші батьки були пригнічені багато разів, Ти їм допоміг в бідноті і спас від
великих бід. 13 А тепер, Святий царю, ми це терпимо через наші численні і великі гріхи, і є підкорені нашим ворогам, і є в немочах, 14 так як
у дні упадку. Цей же сміливий і нечистий зачинає хулити на землі прославлене місце твого святого імені. 15
Хоч і твоє помешкання – небо небес
є неприступне людям, 16 але оскільки ти зволив показати твою славу в
твоєму народі, Ізраїлі, і освятив це
місце, 17 хай не осудиш нас з нечистотою цих ані не покарай нас в оскверненні цих. Щоб законопереступні не похвалилися в їхній душі: 18
Ми потоптали храм святості, так як
топчуться храми мерзот, які Ти зогидив. 19 Відпусти наші гріхи і знищ
наші провини. І вияви твоє милосердя в цій годині, 20 хай нас швидко
випередять твої милосердя. І дай же
похвалу в уста тих, що терплять і
прибиті душами, зробивши нам мир
звідусіль. 21 А Всевидець і Той, що
перед всіма є Святим між святими,
вислухав молитву впокорення, і Він
зранив того, що дуже піднімався хулою і безвстидністю. 22 Звідси і звідти Він зніс його гордість, наче вітром
тростину, і той вже на долівці лежав
непорушно, спаралізований членами
і неспроможний говорити, бо був зранений справедливим судом. 23 Тоді
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його друзі і охоронці тіла, побачивши ту кару, що його нагло і швидко
схопила, забоялися, щоб він не відійшов з життя. Вони швидко винесли його геть, бо були зранені тим
страхом, що надійшов. 24 Пізніше
ж, хоч він прийшов до себе, та зовсім не прийшов до каяття. Він же
про це докорив і відійшов з гіркою
погрозою. 25 Прийшовши ж до Єгипту, охоплений злобою, з вищезгаданими спільниками та іншими
відлученими від всякої справедливості, 26 не тільки безчисленними
безбожними ділами не задовільнилися, але й прийшов до цієї безсоромності, що висказав погані слова
в усіх місцях. І численні друзі, дивлячись на царське побажання, і вони пішли за його бажанням. 27 І
цар задумав вчинити всенародну ненависть проти юдейського народу.
Він наказав на башті в дворі поставити ідола і прибив письмо, 28 щоб
ні один з тих, що не приносять жертву, не ввійшов до їхніх святощів.
А всіх, що принесли жертву, вписати до списку людей і внести до
службового чину. Тих же, що виступають проти, взявши силою, позбавити життя. 29 А тих, що визнали
свої імена, позначити на тілі плющевим листком, розпаливши в вогні, що є Діонізієвим знаком, і відлучити в рабство. 30 Але щоб той не
видався відкинутим всіма, він написав: Якщо ж після позначення деякі
з них побажають повернутися, щоб
принести жертву, цих зроблю рівними александрійського громадянства. 31 Тому, отже, деякі за ніщо вважаючи свою святість, з радістю віддали себе, думаючи, що вони стануть учасниками якоїсь великої почесті від дійсного царського співжиття. 32 А численні з роду, скріпившись душею, не відлучилися
від віри, але обіцяли дати гроші
взамін за життя, щоб тільки звільнити імена від записів. 33 Вони ж
були при добрій надії одержати допомогу. Але тих, що відлучилися
від них, вони гидилися, і вважали
за ворогів свого роду, і також позбавляли спільного співжиття і добродійства.

Глава 3
1 Це зрозумів злобний цар. І він
прийшов до такого гніву, що не
тільки на тих, що в Александрії,
показав свій гнів, але сильно розгнівався і спротивився й на тих, що
у тій країні. Так, що наставлені поспішили всіх разом зібрати і позбавити життя прегіркою смертю. 2
Як же це діялося, вийшла погана

лежа'ти (-)17 ё'дами расла'бленнђ, ниже прогласи'ти могђщи. пра'веднымъ (б^о) бњше ё^ја^зве'нъ
сђдоM. эTню'дђже дрђзи (е^го) и^ тњла стра'жїе
[внезапђ и^]18 въско'рњ ви'дњвше ѓ^бъе'мшђю е^го
бо'лњзнь. възбоя'шася да не живота гоньзнет#,
въско'рњ е^го и^з#влеко'ша вн^њ, и^бо нашеDшимъ
ё^ја^зве'ни стра'хомъ” Послњде же прише'дъ в
себњ, н^о никакоже в# покаа'нїе прїиде. запрети'
(же ѓ^ семъ, и^) съ преще'нїемъ го'ркимъ эTи'де.
пришеD же въ е^гљ=петъ (-)19 зло'бою ѓ^дръжимъ,
съ преDрече'нными прича'сники, і^ и'ными всея`
пра'вды эTлђчеnными. не то'кмо бесчи'сленными
стђдодњя'нїи довля'ше. н^о и^ на толи'ко
бестђдїе възы'иде, ја%коже бњдне вњща'нїе въ
мњстехъ (всњхъ) съста'вити. и^ мно'зи дрђзи
взира'юще на црsкое похотњнїе, и^ сїи послњдова'ша ѓ'наго зл^охотњнїю. (и^) преDста'ви [цр~ь]20
нароDнђ на ја%зы'къ і^ё^де'искїи и^здати ненависть.
(повелњ`) на столпњ` въ дворњ` поста'вити (и^дола), и^ пригвозди` писа'нїе, е^же ни е^ді'наго не
жрђщихъ въ ст~ая и^хъ вни'ти. всњх же (пожръшихъ)21 вписа'ти в лю'ди, и^ въ слђже'бныи
чи'нъ поста'вити. съпроти'в же гл~ющихъ нђждею ја%вши живота` лиши'ти. и^сповњда'вших же
своя и^мена, назнаменова'ти в тњло кїс#совымъ
ли'стомъ въ ѓ^гни` раже'гши. е^же е^сть зна'менїе
деѓ^ни'сово, и^ эTлђчи'ти (в рабъство)22. н^о да не
всMњ эTринове'нъ ја%вится поDписа`. а^ще же нњцыи
эT нихъ прои^зво'лятъ по назнаменова'нїю возврати'тися къ пожре'нїю, си'хъ ра'вныхъ гражDан#ства а^лећан#дрїискаго сътворю быти. Тњмже
ё^бо е^ді'ны бл~гочестїя (своя)23 нивъчто'же вмњня'ющи, съ радостїю себе вда'ша. мня'щи себњ
великоя нњкоя причасти'тися по'чести эT сђщаго съжи'тїя цр~ьска. мно'жаишїи же рода
дш~ею ё^крњпи'вшеся (-)24 не разлђчи'шася бл~гочестїя, н^о сребреники за живо'тъ ѓ^беща'ша въ
и^змњне'нїе дати. (даже то'кмо и^мена`)25 эT
написа'нїи свободя'тъ. въ бл~гоё^пова'нїи же
бы'ша помощъ полђчи'ти. а^ эTлђчи'вшихъ же
ся эT ниX гнђша'хђся и^ ја%ко ра'тниковъ ро'да
(свое^го) сђди'ша, такожDе и^ ѓ'бщаго съжи'тїя и^
бл~годњя'нїя лишахђ”

Глvа, г~”
же сразђмњ злоби'выи (цр~ь), и^ в# толи'ко
разгнњва'нїе прїиде. ја%ко не то'кмо на
ја^же въ а^лећан#дрїи гнњвъ сво'и показа. н^о
и^ на и^же въ странњ (то'и) тя'жце разгнњ'вася и^ съпротивися. (-)1 повели'телем (же)
потщав#шимся всXњ събра'ти в#кђпђ, и^ гор#ча'ишею смр~тїю живота` лиши'ти” Си'м же бы'в1520
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шимъ вњсть бњдна прои^зыиде на роD (і^ё^де'искїи. и^) чл~комъ зл^омђдръствђ'ющимъ ѓ'бразъ
и^ зда'нъ бы'сть въ злотворенїа закоn. зане`
мня'хђ и^хъ възбраня'ти эT зако'нъ” Но і^ё^де'и
бњхђ съхраня'юще къ цр~емъ неразвра'тно бл~горазђмїе и^ вњрђ, чествђ'юще б~а и^ зако'на е^го
съдръжа'щеся. (бесчи'ныя же эTлђча'хђ эT себе`)2, е^ја%же ради вины` в нњкои^хъ ја^вля'хђся
съпроти'вны” ПравеDных# же бл~годња'нїемъ всњмъ
чл~комъ съжи'тїе ё^краша'шеся, (и^) бл~говолен#ны
эT ни'хъ пребыва'хђ. и^ноплемен#ницы же ника'коже въменяхђ бл~годњанїя и^хъ похва'лнаго въ
всXњ (-)3, растоя'ни ра'ди въ поклоненїи и^ пи'щи. и^ ё^ничижа'хђ гл~юще, ја%ко (сїи) чл~цы ниже
цр~ю ниже воеM подобно жрътвђ творяT. зл^охитрены же быти нарицахђ, и^ великимъ ве'щемъ съпроти'вны, и^ несътерпи'мымъ ѓ^бъја%ша враждова'нїемъ” Є/л#лини же ничи'мже сђще
ѓ^биди'ми (эT них#) по гра'дњ, (-)4 ви'дњша
смяте'нїе нечаан#но (на ни'хъ, и^) съпоможенїя
непот#кновена бы'ша (иM. н^о) помощи` не възмого'ша. мђчи'тел#ско б^о бњше повеле'нїе, (и^) ё^теша'хђ (-)5 нђж'дђ и^мђщихъ и^ преити сїя
въскорњ гл~ахђ. не преDста'ти б^о сицевомђ
безђмномђ смятенїю въчто`” Та'коy и^ нњцїи
дрђѕи и^ сосњди съкђп#ствђю^щеи та'и нњ'кїя
по'мощи вњрны подаа'хђ съи^стерзати (и^хъ эTтђдђ). и^ е^ли'ко възмо'жно къ застђпленїю ѓ^беща'хђ” ѓ^н# же ё^бо по настоа'щемђ бл~годеньствїю разгордева'яся, и^ не зря вели'каго б~а
дръжа'вы. неп#щђя вы'нђ въ сицевомъ пребы'ти ѕл^осъвњтїи. написа` на' ня посла'нїе (-)6”
Цр~ь п#толомњи филопаторъ сђщимъ въ е^гљ=пте, и^ по мњстахъ страти'гомъ и^ стратила'томъ радоватиs, и^ здрав#ствова'ти. здраvствђ'ю
же и^ а'зъ са'мъ и^ ве'щи на'ши. ѓ^ и'же въ а^сїи
бы'вшїя намъ ра'ти ю^же да вњсте и^ в^ы ја^ко
бого'въ (-)7 съпоборенїемъ (и^ на'шею си'лою непобњди'ма бы'ша)8” (тњмже м^ы) хотя'щи на
бл~года'тныи конецъ привести (по да'рђ), не
нђждею копњи. н^о смиренїем# и^ мно'гимъ чл~колю'бїемъ. (и^) ё^строи^ти живђщая въ ё%доли
сљ=рїи, и^ финикїи ја%зы'ки. бл~го твори'ти же ра'достне і^ и'же по гра'дехъ [жерцемъ]9 раздњля'ющи (и^мъ) дары мно'ги” Провожделњхомъ и^ въ
і^ерsлиM (вни'ти, и)10 почести` хра'мъ сђемђдреныхъ. ѓ^ни' же никогда` хотя'щи преста'ти
свое^го неразђмїя. сло'вом# ё^бо прїа'ша на'ше
прише'ствїе, дњтелїю же лестне. (и^) провожделњвшимъ на'мъ внити въ храM и^хъ, и^ лњ'потными, и^ добрњ'ишими да'ры чествова'ти”
ѓ^ни' же дре'вними го'рдостьми носи'ми възбрани'1521

чутка проти юдейського роду. І людям, які задумували зло, даний був
приклад, щоб зло робити законам.
Тому що задумували не давати їм
зберігати закон. 3 Але юдеї зберігали
до царів неспотворений добрий розум і віру, 4 почитаючи Бога і дотримуючись його закону. А негідних
вони відлучали від себе, з цієї причини в дечому видавалися противниками. 5 Життя праведних прикрашалося доброю поведінкою до всіх людей. І вони залишалися для них милими. 6 Чужинці ж зовсім не вважали
в усьому похвальними їхні добрі діла
7 через різниці в поклонінні і їжі. І
зневажали, кажучи, що ці люди ані
цареві, ані воякам не чинять належно
жертву. Вони ж їх називали підступними і дуже противними на ділі і охопили нестерпною ворожнечею. 8
Еллини ж, нічим ними в місті не ображені, побачили нагле заворушення
проти них і були їм стійкою поміччю,
але не змогли допомогти. Бо був наказ від володаря, і вони потішали
тих, що мали біду, і говорили, що це
швидко мине, 9 бо такий безумний
заколот не приведе до нічого. 10 Також і деякі друзі і сусіди купці потайки вірно подавали деяку поміч, щоб
вирвати їх звідти, і обіцяли все, що
можливе для заступництва. 11 Отже
ж, він, гордіючи існуючим успіхом і
не дивлячись на владу великого Бога,
вважаючи, що назавжи залишиться в
такому злому рішенні, написав проти
них послання: 12 Цар Птоломей Філопатор тим вождям і воякам, що є в
Єгипті і по місцях, – радіти і бути
здоровими! 13 І я сам здоровий. І
наші діла 14 про ту війну, що нам була в Азії, про неї потрібно і вам знати, що поміччю богів і нашою силою
ми були нездоланними. Тому ми, бажаючи все привести до щасливого
кінця згідно з даром, 15 не силою
списа, але лагідністю і великим чоловіколюб’ям, і подбати про ті народи,
що живуть в долині Сирії і Фінікії,
зробити ж з радістю добро 16 і тим
жерцям, що по містах, розділяючи їм
численні дари, ми побажали ввійти і
до Єрусалиму і вшанувати храм суємудрих. А вони, що ніколи не бажають відступити від безумності, 17 вони, отже, словом прийняли наш прихід, на ділі ж – з обманою. І коли ми
побажали ввійти до їхнього храму і
вшанувати прегарними і прекрасними дарами, 18 вони ж, ведені дуже
старими гордощами, заборонили нам
увійти. І за ніщо мали нашу честь ті,
адже ми маємо до всіх людей чоловіколюб’я. 19 Вони і явно виказали
до нас ворожнечу, вважаючи, що тільки вони самі є з доброго роду, і про-
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тиставляючись царям і їхнім добродіям, не бажаючи нічого належного терпіти. 20 Ми ж, оточені їхньою безумністю, повернулися з
побідою, і всім народам в Єгипті,
що чоловіколюбно нас зустріли, ми
вчинили так, як їм належалося. 21
Так і всім, що з їхнього роду, ми
постійно не виказували злопам’ятності через союз і безчисленні давні речі, їм вручені, і насмілившись
з простотою. Тож ми побажали
відвернути їх від того і удостоїти їх
стати учасниками александрійського громадянства, також і одержати співлужіння вічного священства. 22 Вони ж прийняли протилежні задуми і властивою їм злобою відкинули добро. Вони, що постійно схильні до зла, 23 не тільки
нечесно відкинули громадянство, але і гидують словом і ділом. І тих
між ними нечисленних, що до нас
необманливо пристають і постійно
очікують, що ми скоро через труднощі життя відвернемося від поправляння. 24 Тому з таких причин і
ділами усяким способом нам противляться. І ми, наперед думаючи,
щоб часом часом не прийшла на
нас якась нагла біда, а після цього
замішання через цих, за спиною
безбожних зрадників ми ж маємо
вояків-варварів. 25 Отже, тому наказуємо, щоб, коли прийде до вас
цей лист, скоро, в одному дні, зібравши позначених з жінками і
дітьми, ви з хулою і соромом звідусіль відіслали до нас закованими в
залізних кайданах на гідну смерть і
страх тих, що задумують зло задля
заколоту. 26 Після ж їхнього замордування, в подальшому часі, ми
впорядкуємо діла для порядку. І
вони будуть виправлені дуже добрим приписом. 27 Але якщо хто
сховає якогось юдейця, від старого
аж до немовляти, що ссе, він буде
замучений без милосердя, дуже
жорстокими муками. 28 Якщо ж
хтось сповістить бажане, цей одержить багатство того, що впав, ще ж
і з царського срібла одержить дві
тисячі драхм і буде увінчаний свободою. 29 А кожне місце, де лиш
знайдеться юдей, що ховається, хай
буде пусткою і спалене вогнем. І
хай на вічний час стане часткою
всякого мертвого єства і всього
непридатного. 30 І таким був вид
написаного листа.

ша намъ вни'ти, и^ н^ивочтоже въмњни'ша на'шђ че'сть. и%мже и'мамы къ всњмъ чл~ком# чл~колю'бїе. и^же і^ и^звњстно показа'ша к на'мъ злоразђмїе, (точїю непщђ'ющи бы'ти са'ми роD бл~гъ,
и^)11 цр~емъ і^ и'хъ добродњ'лателемъ съпротивля'ющеся ничто'же пови'ннаго хотя'ще носи'ти.
мы' же сихъ безђмїемъ ѓ^бъја%ти бы'вше (-)12
съ побњ'дою възврати'хомся, и^ въ е^гљ=птњ всMњ
ја^зы'комъ любочл~чне срњтившимъ ја%коже лњтъ
б^њ сътвори'хомъ (и^мъ). та'ко и^ всњмъ и^же эT
ро'да и^хъ сђщимъ непамятозло'бїе сказахом# вы'нђ. ра'ди съпоборенїя (и^ древних# несчи'сленыхъ
ве'щеи врђченыхъ иM, и^ дер#знђвшихъ съ простостїю. н^о)13 и^змњнити въсхотњхомъ и^хъ
(эTтђ'дђ), и^ прича'стники (-)14 гражан#ства а^лећа'ндрїискаго сподоби'ти. та'коy и^ съслђженїя
вњчнаго жре'чества прїа'ти. ѓ^ни' же съпроти'вныа прїя'ша ра'змыслы, и^ сърасленымъ ѕл^онра'вїемъ до'брое эTринђша, и^же прsно въ зло'е ё^клоняющеся. не то'кмо эTврати'ша нече'стно гражан#ство, н^о и^ гнђшаюTся словоM и^ [дњ'ломъ]15 (і^)
и'же в ни'хъ малыX к на'мъ нелестне прилежащихъ. (и^) по вся'къ ча'съ ча'юще на'съ въско'ре
нестро'инымъ жи'тїем# съврати'тися съ и^справленїи. тњм#же си'хъ ради ви'нъ (и^ дња'нїи)16 по
всемђ ѓ%бразђ съпротивля'ются наM. и^ (м^ы) проразђмњва'ющи да не когда` вни'деT намъ нњ'кая
внезапость посеM смятенїе, си'хъ ради нечести'вых# по хреб#тђ предатель” мы' же и^мамы варва'ри во'и. тњм#же ё^бо повелњва'емъ внегда` прїидетъ к ва'мъ посла'нїе сїе, въскорњ (въ е^ді'нъ
дн~ь) назнаменова'нныхъ (събра'вши), съ жена'ми,
и^ ча'ды хђлне и^ сра'мне посли'те к на'мъ въ
ё%захъ желњзныX эT всюдђ ѓ^кова'нныхъ. въ
смр~ть досто'инђю и^ страX ѕломысля'щиX. нестрое'нїа раd” По замђченїю же сиX въ прочее время
ё^строиM намъ ве'щи въ бл~гочи'нїе, и^ лђчшиM
завњщанїеM и^спра'вятся” Но а^ще кт^о съкрыеT
нњ'коего і^ё^деа'нина, эT ста'ра да'же до младе'нца
с#сђщаго, прелютеишими мђ'ками ё^мђ'ченъ бђдетъ (беZ ми'лости)17. а^ще же и^звњстиT кт^о хотимое, сїи прїиметъ бога'т#ство въпаDшаго.
е^ще же и^ эT цр~ьска сребра` дра'хмъ дв^њ ты'сящи, и^ свобо'дою вњнчаеTся” Вся'ко же мњсто и^дњже а^ще ѓ^бря'щется крыющи і^ё^де'а пђсто и^
ѓ^гнемъ съж#жено да бђдетъ, и^ всякаго мр~тваго е%стества, (и^) всего неключи'маго прича'стно
да бђдетъ въ вњчное врњмя. и^ посла'нїя же
ѓ%бразъ си'це напи'санъ бы'сть”
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Глvа, д~”
(внегда` прїиде повеленїе сїе въ кђю любо
странђ`)1. (тогDа) ја^зы'цы нароDне составля'хђ пирова'нїя съ восклица'нїем# и^ ра'достїю. зане` древле ё^готова'шася мы'слїю
(на ѓ^жесточенїе си'хъ). нн~њ же съ де'рзостїю и^
ја^вленымъ эTриновенїемъ (начина'хђ)” І$ё^деѓM же
бњше несътерпи'мъ плаq, и^ ѕњ'ло рыда'телен# съ
слеза'ми во'пля и^ стена'нїемъ. ја^ко ѓ^жести'тися
срDцемъ и^хъ эT всю'дђ, вс^е смятенїа ради и^
нечаа'ннаго и^ внезапаго [ѓ^сђжDенїя]2 (црsка, въ
поги'бель)” И$ не бы'сть кои за'конъ, и^л^и граD, и^л^и
повсю'дђ вселе'нное мњсто, и^же ст~ыхъ плачA и^
рыда'нїя и^хъ не и^сполни'ся” Си'це б^о го'ркимъ
прилежа'нїемъ дш~и эT страти'говъ и^же по гра'дехъ в#кђпњ посила'хђся( къ цр~ю). ја%коже неи^зреченныхъ ради мђче'нїи и^ нњ'кто (и^мъ) эT вра'гъ
(и^хъ) взима'ющи преD ѓ^чи ѓ^б#щђю млsть, (-)3
помышля'ющи без#вњстныи (и^хъ) жи'тїя конецъ. (и^ даже когда` і^ и^мъ не слђчи'тся сїе).
слезаM трескор#бным# вда'ша себе`. ведя'ше бо ся
ста'рець мно'жество седи'нами ё^бњлени, и^ эT
ста'рости (-)4 слячены (-)5. ведђщїи же с нђждею бесра'мне на' ня гл~ахђ въско'рњ шествова'ти. (ѓ^ниy претыка'ющеся бњжати понђжда'хђся)” Та'коже и^ посяг#шїи секра'ты къ жи'тїю
съѓ^б#щенїа (-)6 ю%ноты, въ веселїя мњсто (и^ ё^тњшенїя) прїя'ша пла'чь. и^ пра'хомъ ми'роё^ха'н#ныя вла'сы посы'паша. (и^) эTкровены (-)7 ведо'ми бы'ша, рыда'нїе въ мњсто пњнїи весе'лыхъ
въкђпњ начина'хђ. ѓ^бъја%ти б^о бы'ша и^ноја%зы'чныхъ мђченїи`, (и^) связа'ни нароDне и^ влекоми
бы'ша съ нђж'дею даже къ кораблю всаже'нїя”
Та'коже и^ сђпрђги си'хъ въ ю'ношескоM во'зрасте
ё%жа въ венец# мњсто на шїяX и^мњша, и въ
мњсто веселїа и^ младе'нческа похвале'нїа въ про'чїи дн~и бра'ка рыданїемъ провождахђ. зане при
нога'хъ ё^же` ви'дяще а%дъ лежа'щь” Ведени же
бы'ша звњри'нымъ ѓ%бразомъ въ ё%захъ желњ'зных#, и^ ё'жахъ. и^ е^ді'ни ё^бо ја^рмомъ корабльнымъ пригвождени бы'ша шїями. и^нїи же за
но'ги нерастерза'ными пђтами ё^крњплени. е^ще
же на'ипаче ча'стыми дщица'ми ѓ^бложени, да'же
эTвсю'дђ помрачаTся и^ не ё^ви'дятъ свњта” Веденїе же въ всемъ плове'нїи ја%ко преда'телем#
твори'ша. сим# же на гл~емњи ладїи веденомъ
бы'вшимъ, и^ (повеленїю)8 съвершившђся по
вожDелњнїю црsкђ. повелњ же и^хъ прDе гра'домъ в#
конорыстателномъ мњсте поста'вити, просто
въ ѓ^б#меренїю. къ ѓ%бразђ всњмъ в#ходя'щимъ
въ граD, та'коже і^ и^сходя'щимъ въ странђ`, да
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Глава 4
1 І коли прийшов цей наказ до
будь якої країни, тоді народи творили вселюдне бенкетування з веселістю і радістю. Бо віддавна умом приготувалися до цієї жорстокості, тепер же зачинали зі сміливістю і явним відкиданням. 2 А для
юдеїв був нестерпний плач, і дуже
плачевний крик, і стогін зі слізьми,
бо їхнє серце звідусіль зазнало озлоблення. Все задля заколоту і несподіваного, і наглого царського засуду на вигублення. 3 І не було якогось закону чи міста або будь-де
замешканого місця, яке не наповнилося плачем святих і їхнім риданням. 4 Адже так гірким дбанням
душі ті, що по містах, вождями разом були вислані до царя. Так що
задля невимовних кар і дехто з них,
з їхніх ворогів, кладучи перед очі
загальне милосердя, думаючи про
їхній невідомий кінець життя, і
щоб часом і їм це не трапилося,
віддали себе прескорботним сльозам. 5 Бо вели множество старців з
білою сивиною і згорблених від
старості, проводирі ж з насиллям,
безсоромно їм говорили швидко іти, 6 а вони, спотикаючись, намагалися бігти. Також і ті молоді, які
щойно побралися до спільного життя, замість радості і потіхи одержали плач. І порохом посипали пахуче волосся, і їх вели непокритими.
Вони разом зачинали плач, замість
веселих пісень. Бо були охоплені
мученням чужоземців 7 і були привселюдно зв’язані і зі силою волочені аж до човна на посадку. 8 Також і їхні подружжя в молодім віці
на шиях мали шнури замість вінків
і замість веселості і молодечих похвал проводили з плачем осталі дні
шлюбу. Тому що бачили, що ад
вже лежав при ногах. 9 Ведені ж
були як худоба в залізних кайданах
і оковах. І, отже, одні були прив’язані за шию до корабельного ярма, інші ж прикріплені за ноги нерозривними путами. 10 Ще ж в додатку, вони були густо обложені
дошками, щоб звідусіль було темно
і вони не побачили світла. Поведінка ж до них під час усього плавання була як до зрадників. 11 Як
же ці були приведені до описаних
човнів і наказ виконаний був за
царським бажанням, він же наказав
їх поставити перед містом на місці
для кінських перегонів, просто в загороді, на видовище всім, що входили до міста, також і тим, що виходили до околиці. Щоб не наважувалися на зло. Отже, він їх ані не
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приставив до своїх вояків, ані зовсім не удостоїв якогось покриття.
12 Як же це сталося, цар почув, що
деякі з їхнього роду потайки часто
виходили з міста, щоб потішити
їхніх братів, що були в нужді і біді.
13 Він дуже розлютився і наказав і
з цими старанно чинити за тим же
образом. Щоб не зменшили ні однієї їхньої муки. 14 До цього ж він
наказав записати кожне плем’я по
імені, кажучи: Бо тих, що згрішили,
не приставлю до каторги тяжких
діл, згідно з раніше коротко сповіщеним, але тепер новопоставленими наказами велю вповні вигубити
всіх в один час. 15 Отже ж, їх перепис відбувався з великим поспіхом і з постійно ревним служінням
зі сходу сонця аж до заходу, і не
змогли довести до кінця в сорока
днях. 16 Цар же постійно дуже переповнювався радістю і зробив
бенкет всім ідолам. Тому що був
обманутий, далеким від правдивого
розуму, і нечистими устами вихваляв німе і те, що не може до них
говорити або порушитися. А на великого Бога негідну нечисть виговорював. 17 Після того ж, як вище
описаний час пройшов, писарі принесли цареві повідомлення, що ніяк
не можна зробити список юдеїв через їхнє безчисленне множество. 18
Тому що є, отже, дуже численні по
інших краях і деякі ж є по хатах,
інші ж у твердинях. Так що зовсім
неможливо це зробити всім вождям, що є в Єгипті. 19 Цар же їм
дуже жорстоко пригрозив, вважаючи, що вони є підкупленими. І задля цього дали їм змогу втекти до
твердинь, але їм вдалося достовірно його про це переконати, 20 кажучи з доказами, що вже забракло і
паперу, і тростини до писання, на
завершення цього. 21 Це було діло
передбачення недосяжного Бога з
неба, що їм допомагав.

Глава 5
1 Тоді цар наповнився великим
гнівом і люттю, в усьому непорушний, і прикликав Ермона, начальника над слонами, 2 і наказав на
наступний день достатньо накормити слонів пайками ливанського
плоду і всіх напоїти незмішаним
вином, яких було 500 числом. І розлютивши вином, безпощадно вивести на зустріч смерті юдеям. 3 А
наказавши це, він повернувся і зібрав дуже багато друзів на бенкетування. Вояки ж ненавиділи Юдеїв,
4 а слононачальник ревно викону______

не зл^омђдръствђ'ютъ, и%мже ни'же во'емъ свои^мъ приѓ^бщи`, ни'же эTнђдь иX сподоби'ти кое^го
покро'ва. ја%коже быs сїе слы'ша (цр~ь) ја^ко нњ'цїи эT
ро'да и^хъ и^з гра'да та'и и^схожда'хђ частње, е^же
ё^тњши'ти бра'тїю и^хъ въ нђжди, (и^ стра'сти сђщихъ). раз#гнњвася (ѕњло`), и^ повелњ съ
прилежа'нїеM и^ сим# ѓ%нњхъ ѓ%бразом# сътвори'ти,
да не ё'ймђтъ н^и е^ді'ноя же мђ'ки ѓ^нњхъ.
ксемђ же написа'ти вся'ко колњно по и^мени,
(гл~ющи), и^б^о не по преDвъзвњщен#нои краTко рабо'тњ дњл# тяжча'ишихъ съгрњши'вшимъ сътворю`” но нн~њ но'воповелен#ными совњты съвръшене
е^ді'наго ча'са всXњ повелњва'ю погђби'ти” Бы'сть
же ё^бо си'хъ пописа'нїе съ прилњжнымъ тща'нїемъ, и^ съ при'сно че'стнымъ сњда'нїемъ эT
восто'къ сл~нца да'же до за'падъ. и^ не възмого'ша кон#ца сътвори'ти въ дн~ех# четы'редеся'тиX”
Цр~ь же вы'нђ ѕњлне ра'достїю и^сполня'шеся, и^
пи'ръ всњмъ и%доломъ состави. зане прельщенъ
б^њ дале'че эT и%стиннаго ра'зђма, и^ скверныма
ё^стнама, нњмая и^ не могђщая гл~ати и^мъ,
и^л^и дви'гнђтися хваля'ше. вели'комђ же б~ђ неподобная скверны гл~а” По преDреченаго же вре'мени
прехожденїю, приноша'хђ книQницы цр~еви и^звњщенїя е^же ника'коy мощи` пописа'нїе і^ё^де'и сътвори'ти. несъчи'сленаго ради иX мно'жества. занеже ё^бо сђть по и^ныхъ странахъ множа'ишїи, і^ и'нымъ же по домохъ състоа'щимся, и%ным же
по твердыняхъ. ја%ко не возмощи эTнюD всњмъ
и^же въ е^гљ=птњ страти'гом# (сътвори'ти сего)”
(Цр~ь) же запрети и^мъ жесточа'е, мня` дарова'нныX
бы'ти иX, (и^ сего ради ѓ^стави'вшихъ) ё^бњщи иM
въ тверды'ня). (н^о) слђчися и^мъ извњсте е^го
ѓ^ семъ ё^вњрити. гл~ющи со ѓ^бъја^вленїемъ.
и^б^о хартїи ё^же` и^ писа'телнымъ тростемъ ѓ^скђдњвати и%миже съвершити сїе” Сїеy б^њ дњ'ло
промышленїя (неѓ^сяза'емаго и^) помага'ющаго
(и^мъ)9 съ нб~си (б~а)10”

Глvа, е~”
1

огда` [цр~ь] тяQце и^спол#нися гнњва, и^
крђчи'ны по всемђ` непремњнне, и^ призва`
е^рмона сло'номъ нача'лника, (и^) повелњ въ
грядђщїи дн~ь и^зобилне накорми'ти (-)2
слоны ѓ^броки плода ливан#ска, и^ виномъ несмњшенымъ всњх# напои^ти, и%хже б^њ числомъ, фE. и^
ѓ^сверњпњвши виноM нещаDно, въвести въ срњтенїе сме'рти і^ё^де'искїя” Сїя же повелњвъ възврати'ся, (и^) множа'е дрђговъ въ пирова'нїе събра`. (-)3 во'и (же) ненави'дяще бњша і^ё^де'ѓвъ” а^
слононача'лник# повеле'нное прилњжно [-]4 съвръша'_______
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ше. кси'м же слђги въ вече'ръ досто'ини дњ'ющеся связа'ша рђцњ стра'стныX, и^ прочїе ё%зъ
ѓ^нихъ ё^крњпля'хђ. мня'ще в но'щъ т^ђ прїя'ти и^мъ въкђпњ конечнђю поги'бель. ѓ^ни' же
вся'кого ѓ^сененїя ја%зы'ков# пђсти непщђ'ющеся
бы'ти (-)5, ради ѓ^бъе%мшїа и^хъ эTвсю'дђ (-)6
нђжды. призыва'хђ вседръжи'теля г~а, и^ вся'коя си'лы крњпльшаго млsтиваго б~а иX и^ эTц~а
непреста'ннымъ гла'сомъ вс^и съ слеза'ми моля'щи, ја%же на ни'хъ совTњ непреподо'бныи и^змњни'ти. і^ и^зба'вити и^хъ эT и^же преD нога'ма ё^готова'нныя смр~ти, съ ѕњлною ча'стїю проја%вленїя. си'хъ ё^бо прилњжна мл~тва възыиде на'
нб~о” Є$рмон# же нещаDно слоны напо'и виноM і^ и^сполни всякоя сверњпости, и^ ливан#скими плоды
напита`. ра'но въ дворъ прїиде ѓ^ си'х# възвњсти'ти цр~ю” Зда'нїе же бл~гое эT вњ'чнаго времени в но'щи, и^ въ дн~и мни'мое бы'ти. эT дарђ'ющаго всњмъ и%мже а^ще са'мъ въсхо'щетъ.
сна` ча'сть посла` въ цр~я, и^ слаDце и^ глђбо'це
ё^дръжа'ся в неM дња'нїемъ влDки. и^ повеленїя
преDё^ста'вленаго мно'го погрњши. и^ непремњ'нныи е^го совњт# ѕњлне солга`” І$ё^де'и же проназнаменова'ннаго вре'мени и^збњжа'ша ст~го б~а и^хъ
воспњва'хђ. и^ паки моля'хђ бл~гоизмњнна показа'ти е^го (и^) ве'лма немо'щна ја^зы'комъ прегорды'мъ рђкою дръжа'вы свое'я” Преполовя'щи же
ся ё^бо деся'томђ ча'сђ і^ и^же къ зва'нїю ё%чине'ныи видя` зва'н#ныхъ събра'вшиXся. (тогда`)
дръзнђ в#ни'де, (и^ пристђпль) къ цр~ю (-)7 е^два`
въз#дви'же (е^го`), (и^) показа` пи'ра врњмя прешеDше ё^же`. (і^) и^же ѓ^ сихъ словесеX въспомянђ.
е^же цр~ь в# себњ размы'сли. и^ ѓ^бращ#ся въ мњсто, повелњ пришеDшиX в# пирова'нїе кое^гожDо въ
свое^мъ мњсте, въсклони'ти. е^гда' же быs сїе в#
пирова'нїе вда'ша себе`, и^ в немъ сђщи ѓ'
мно'ѕњ че'сти гл~ахђ, е^же чаs въ веселїе поста'вити. въ мно'ѕе же бесњде бы'вши и^мъ, цр~ь
е^рмо'на призва`. и^ съ ве'лїем# преще'нїемъ въпрошаше. чт^о ради и^ ко'я вина е^же ѓ^ста'вишася
і^ё^де'и в сїи дн~ь жи'ви бы'ти. ѓ%номђ же показа'вшђ и^же но'щїю повеле'нное съвершене сътвори, ксемђ же и^ дрђгоM с#послђшествова'вшиM семђ` (бы'ти та'ко). и^ сего ра'ди лю'теише фалари'да сътвори'ша е^го. и^ пригл~а дне'шнемђ снђ`
блгDть да и%мђтъ” Ты' же непрело'жне въ грядђщїи дн~ь по прьвомђ ё^готђи сло'ны, въ (погђбленїе иX)8. [сїя]9 же рекшђ цр~ю, любезне вс^и
и^ съ ра'достїю (прїя'ша, и^)10 въспњвше въкђпњ, ко'ждо в до'мъ сво'и эTи^до'ша” и^ не проводи'ша в сїе вре'мя но'щное тако. н^о совњща'ша да'же прелю'тњише посмња'нїе нанесTђ стра'с1525

вав наказане. 5 До цього ж служили
ввечері, підлещуючись, зв’язали руки
нещасних і взагалі прикріпляли їхні
кайдани, думаючи, що в ту ніч вони
разом одержать остаточну загибель. 6
Вони ж, вважаючи себе позбавленими всякої помочі поган, через ту біду,
що їх охопила звідусіль, 7 прикликали Господа Вседержителя і сильнішого від всілякої сили їхнього милосердного Бога і Батька, всі, благаючи
безперервним голосом зі сльозами 8
змінити те неправедне проти них рішення і спасти їх від тієї смерті, що
наперед підготована перед ногами,
великою частиною запобігання. 9 Отже, їхня ревна молитва піднялася до
неба. 10 Ермон же безпощадно напоїв слонів вином, і наповнив всякою
розлюченістю, і нагодував ливанськими плодами. Вранці він прийшов
до двору, щоб сповістити про це цареві. 11 А те, що від вічного часу в
ночі і в дні вважається добрим творінням – частину сну від Того, що
його дарує всім, кому лиш сам захоче, Він наслав на царя. 12 І той солодко і глибоко був ним охоплений
діянням Владики, і наперед встановлений наказ був вповні порушений, і
його незмінне рішення стало вповні
недійсним. 13 Юдеї ж, уникнувши
наперед вказаний час, оспівували їхнього святого Бога і знову благали,
щоб Він себе показав рукою своєї
влади таким, що змінюється на добро, і прегордих поган робить дуже
немічними. 14 Отже ж, в половині
десятої години той, що поставлений
над гістьми, бачачи запрошених зібраними, тоді набрав сміливості, ввійшов, і приступивши до царя, 15 ледве
його розбудив, і вказав, що час бенкету вже минув. І він згадав про ці
слова, 16 над якими цар в собі подумав, і повернувшись на місце, він наказав тим, що прийшли на бенкет,
кожному сісти на своєму місці. 17
Коли ж це сталося, вони віддали себе
на бенкетування. І перебуваючи на
ньому, говорили про велику честь,
що вже час до веселості перейтити.
18 А як бесіда довго тяглася, цар
прикликав Ермона і з великою погрозою випитував задля чого і з якої
причини юдеї в цьому дні залишилися живими. 19 Як же той показав,
що він вночі виконав наказане, до
цього ж як і друзі посвідчили, що це
так було, 20 і задля цього зробили
його лютішим від Фаларида, він сказав: Хай складуть подяку сьогоднішньому снові. Ти ж неодмінно, так як
попередньо, приготов слонів на наступний день, їм на вигублення. 21 А
як цар це сказав, всі радо і з веселістю це прийняли, і разом заспівав-
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ши, кожний відійшов до свого дому.
22 І вони не переводили цей нічний
час так же звично, але змовилися,
щоб нанести на терплячих прежорстоке висміювання. 23 І отже, як раннішний півень заспівав, то Ермон
приготував звірів при великому побіленому стовпі. 24 І зібралося множество тих, що по містах, щоб глядіти на їхню муку, очікуючи ранок з
нетерпінням. 25 Юдеї ж безперервно
видаючи, зі стогоном від душі, багатослізну молитву з солодким співом,
простягаючи руки до неба, прохали
великого Бога знову їм скоро допомогти. 26 Коли ж сонце випустило
промені і цар прийняв друзів, Ермон
встав, кликав до виходу, показуючи,
що готовим є те, що цар бажав. 27
Він же, прийнявши його, перелякався
задля законопереступного наказу і
вповні був охоплений незнанням. Він
запитував, яка це річ, яку він швидко
для нього виконав. 28 Це ж було діло
всіх Владики Бога, що йому дав забути про наперед приготовані муки
проти юдеїв. 29 Ермон же і також всі
його друзі показували на звірів. Царю, і вояки підготовлені за твоїм невідкладним наказом. 30 Він же задля
їхніх слів дуже наповнився люті, бо
ввесь його помисл відносно цього боже провидіння знищило. І поглянувши, він сказав з погрозою: 31 Скільки
батьків є тут чи батьків дітей, яких
жорстоким і диким звірам підготували б на обильну пайку замість неоскаржених мені і моїм пращурам юдеїв, які постійно виявляли повну і явну
вірність. 32 Бо якщо б не любов до
вихованців і потреби, отже, кожний
задля цього позбувся б життя. 33 Так
Ермон відійшов з неочікуваною і небезпечною погрозою і змінився на
виду і на лиці. 34 По одному ж відійшли і всі зібрані друзі, охоплені смутком, кожний до власного безділля.
35 Юдеї ж, почувши таке від царя,
вихваляли Бога і Господа, і Царя царів, що об’являвся, тому що одержали його помочі. 36 Після цього ж за
їхніми звичаями цар знову зробив
бенкет і прохав друзів повернутися
до радості. 37 Ермона ж він прикликав і сказав з погрозою: Скільки разів, злощасний, тобі треба про це наказувати? 38 Ще і тепер підготуй
слонів на завтра, на вигублення юдеїв. 39 Кревні ж, що сиділи, дивуючись його нестійкому розумові, так
сказали: 40 Доки, о царю, випробовуватимеш нас як безсловесних? Ось
вже втретє, наказуючи погубити і
знову на ділі годячись на зміну того,
що тобою наказане. 41 Місто кипить
і вже наповнюється замішанням, і
сильно в небезпеці розлізтися через

тнымъ. и^ ё^бо пњтлђ воз#гласи'вшђ ё^трьнемђ, и^ ѕвњри ё^готова е^рмо'нъ, въ вели'цњмъ
столпњ повапленомъ, і^ и^же по гра'деX мно'жество събра'шеся, ко зрњнїю мђченїа (и^хъ),
ча'юще ё%тра съ тща'нїем#” І$ё^деи же бес#преста'но эT дш~а стеня'щи, мно'го слезнђ мл~твђ
съ слаDкимъ пњнїемъ простира'юще рђцњ на'
нб~о, моля'хђ вели'каго б~а. па'ки и^мъ помощи`
въскорњ” Внегда' же слн~це лђ'ча рас#сњя, и^ цр~ь
дрђговъ въспрїя. е^рмо'нъ преDста зва'ше къ и^схо'дђ. показђя провожделњное цр~еM готово бы'ти. ѓ%н же въспрїя'вши е^го ё^страшися зако'нопрестђпнаго ради повелњнїя. и^ по всемђ невњдњнїемъ ѓ^дръжи'мъ бы'сть. въпрошAше чт^о
ве'щь сїя ю%же въско'рњ е^мђ съверши” Сїе же б^њ
дња'нїе всњхъ влDки б~а, и^же проё^готова'ныя
на і^ё^де'и мђченїа въ забве'нїе е^мђ в#ложи” Є$рмо'н же показова'ше, та'коy и^ вс^и дрђѕи (е^го),
ѕвњры, и^ во'и ё^готованы цр~ю по твое^мђ непрело'жномђ повеле'нїю, ѓ%н же гл~ъ ради и^х# и^споlнися тяж#ча'е ја%рости, и^б^о разори` ѓ^ сихъ провидњнїе бж~їе вс^е е^го ё^мышленїе” (И$) възрњвъ
рече съ прещенїемъ. е^лицы роди'тели сђть здњ
и^л^и ѓ^трочатъ роди'тели, и^же сверњпымъ и^
дивїимъ ё^готова'ша и^зоби'ленъ ѓ^брокъ, вмњсто неѓ^клеветан#ныхъ мнњ` и^ прароди'телемъ
мои^мъ, (и^) ѓ^бъја^ви'вших# вс^ецњлђю і^ и^звњстнђю вњрђ вы'нђ (-)11. и^б^о а^ще не любви ра'ди
съвоспита'телныя, и^ потрребы, живота` ё^бо
си'хъ ра'ди ко'и^ждо гоньзнђлъ б^ы” Сице е^рмо'нъ
съ нечая'ннымъ, и^ пребњднымъ прещенїемъ
эTи^де, и^ зраком#, и^ лицем# измњни'ся” По е^ді'номђ же и^ вс^и дрђѕи събранїи сњтованїемъ
ѓ^дръжими бы'вше эTи^доша кождо въ свое беZвременїе” І$ё^де'и же ја%же эT цр~я слы'шавше проја^вля'ющаго б~а (и^) г~а, (и^ и^) цр~я цр~емъ хваля'хђ ѓ^ полђченїи по'мощи е^го” (Поси'х же предани иX цр~ь па'ки състави пи'ръ. и^ моли` дрђгов# въ весе'лїе премњни'тися)12. е^рмона же призва`, (и^) рече съ прещенїемъ, коли'ко т^и мнится страстныи ѓ^ сиX повелњти; е^ще` и^ нн~њ ё^готђи сло'ны въ ё'трїе на погђбленїе і^ё^деи'ско”
СроDницы же съвозлежа'щїи непостоа'нномђ е^го
смы'слђ дивя'щеся, прои^знесо'ша сїя. доколњ ѓ&
цр~ю а^ки беслове'сныX наs и^скђша'еши, повелњва'я
ё^же сиX третее погђби'ти, и^ па'ки ѓ^ вещаX разрDњша'я въ премененїе ја%же тобо'ю повелњнна.
иXже ради чая'нїя гра'дъ стђжа'етъ. і^ и^спо'лнися ё^же смете'нїя. и^ множицею нђ'дится
разыити'ся” Цр~ь же и^спо'лнися беслове'сїя по всемђ ја%ко фалари'дъ. и^ бы'вшимъ къ призре'нїю
і^ё^де'искђ (повелњ` т#щатися. а^) в# своеиy дш~и
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премњне'нїе нивъчто'же в#мени. и^ съврьше'ною і^
и^звњ'стною кля'твою кля'тся, сихъ неэTло'жно
посла'ти въ а'дъ, ногами и^ копы'ты ѕвњреи
сверњпыхъ съкрђши'ти и^хъ, и^ посеM вое^ва'ти
ѓ^гне'мъ на і^ё&дею, (и^ гро'бища в не'и сътвори'ти. и^ про'чая)13 ко'пїемъ низложи'ти въскорњ.
и^ непроходи'мыи на'ми хра'мъ и^хъ ѓ^гнеM съжещи`. и^ съвръшаю'щихъ та'мо жрътвђ въ
вњ'чное время поста'вити” Тогда дрђѕи съ ра'достїю эTи^до'ша, и^ сродницы съ вњрою. (и^) повелњша во'иномъ стрещи` бл~говре'мен#ныя мњста града. слононачалниk же звњремъ въско'рњ,
ја%ко (и^ прежде)14 въ поставле'нїе ѓ^бро'къ повелњ`
и^зоѓ^би'ленъ эT ливан#скихъ плоD ё^готова'ти, и^
пи'тїе эTT вина` несмњшеnнаго. и^хже ё^готова`
стра'шне на погђбле'нїе и^хъ. сего же дњлма
бесчи'сленни (чл~цы) и^же эT града в# конорыста'теlное мњсто събра'шася ви'дњти. ѓ^н# же вни'де въ дво'ръ преDлежи'маго ра'ди възбђди'ти
цр~я” (цр~ь)15 же гнњвомъ тя'жцемъ и^спо'лнися
(-)16 съ звњр#ми (сверњпыми) и^зы'иде, хотя` непремеnнымъ срDцемъ, и^ зњницею ѓ'ка ви'дњти
бо'лњзнь, и^ страсть проназнаменова'нныхъ въ
сме'рть болњзнђю. вънегда же сло'ны и^сходи'ша
и^зъ ѓ^гра'ды, и^ съпослњдова'ша и^мъ во'и въѓ^рђже'нны. и^ эT мно'гихъ ше'ствїя пра'хъ ви'дњша, и^ тя'жка гласа кли'чь слы'шаша і^ё^де'и.
(и^) мнњша бы'ти коне'цъ живота свое^го (въ
м#гновенїи)17, и^ стра'стнаго чая'нїя (и^хъ). въ
ё^миле'нїе и^ стена'нїе и^змени'шаs (и^) ѓ^блобыза'хђ
дрђгъ дрђга съплњта'ющеся сро'дникомъ, и^
на вы'я напада'юще (прародителемъ свои^м#.
такоже и^ эTц~ы сн~ом#)18 и^ матере ча'доM. но'во же
поро'ждьшїи ё^ со'сцъ и^мђще младе'нцы коне'чно
здоя'хђ мле'ко. въспомянђвши же ё^бо паки
преDбы'вшђю и^мъ съ нб~си по'мощь, въско'рњ и^
еді'нодђшне възвръгше себе на ню`. и^ младе'нца
эTлђчиша эT со'сцъ и^ възъпи'ша гласом# велїи'мъ ѕњло. и^ силнаго всњхъ нача'ша моли'ти,
ё^щедри'ти ихъ съ ја^вле'нїемъ, при вратехъ
(ё^же`) стоя'щихъ”

Глvа, ѕ~”
леа^за'ръ же нњкто мђжъ зна'емъ эT
і^ере'и страны` тоя`. въ ста'рости ё^же`
прешеD во'зрастомъ, и^ всею добродњтелїю
въ жи'тїи ё^кра'шенъ, и^же ё^стро'и ѓ'крsтъ себе презвитери призывати ст~аго б~а.
(такоже и^ сам#) моля'шеся си'це. ЭO цр~ю вы'шнїи всекрњпкїи вседръжи'телю бж~е, и^же създа'нїе все` строя'й въ щедрота'хъ. възри` (нн~њ) на
сњмя а^враа'мле, (и^) на сщ~енаа ча'да і^а'ковля,
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це очікування. 42 Цар же, сповнившись безмовності тим, що сталося, в
усьому, як Фаларид, наказав спішити
на юдейську зневагу, а в своїй душі
переміну вважав за ніщо. І він поклявся досконалою і певною клятвою
їх невідкладно послати до аду, розбити їх ногами і копитами розлючених
звірів. 43 І після цього вогнем воювати проти юдеї і зробити в ній гроби. І
позосталих швидко побити списом, і
їхній для нас невхідний храм вогнем
спалити, і тих, що там приносять
жертву, переставити до вічного часу.
44 Тоді друзі відійшли з радістю і
родичі з вірою, і наказали воякам
стерегти найдогідніші місця міста. 45
А слононачальник, як і раніше, наказав приготувати звірам і швидко
доставити дуже велику пайку ливанських плодів і напиток незмішаного з
вина. Він їх добре приготував на їхнє
вигублення. 46 А вже безчисленні
люди з міста зібралися до місця кінських перегонів, щоб це побачити.
Він же ввійшов до двору, щоб розбудити царя на те, що лежить попереду. 47 Цар же наповнився великим гнівом і вийшов з розлюченими
звірами, бажаючи незмінним серцем і
зіницею ока бачити біль і страждання
призначених до болючої смерті. 48
Коли ж слони виходили з огорожі, то
за ними ішли озброєні вояки, і юдеї
бачили порох ходи численних і чули
великий крик голосу. 49 І думали, що
за мить буде кінець їхнього життя і
їхнього болючого очікування. Вони
вдалися до розчулення і стогону, і
цілували один одного, обнімаючись з
кревними і падаючи своїм батькам на
шиї, також і батьки синам і матері
дітям. А ті, що мали новонароджених, тримаючи дітей при грудях,
востаннє годували молоком. 50 Отже
ж, знову згадавши з неба ранішу для
них поміч, швидко і однодушно кинувши себе до неї, вони відлучили
дітей від грудей 51 і закричали дуже
великим голосом. І Найсильнішого з
усіх почали благати, щоб Він з
появою змилосердився над ними, що
вже стоять при брамах аду.

Глава 6
1 А якийсь Елеазар, шанований
чоловік зі священиків тієї країни, що
вже досягнув вік в старості і прикрашений всякою чеснотою в житті, який поставив довкруг себе священиків, щоб прикликали святого Бога, також і сам так молився: 2 Високий Царю! Всекріпкий Вседержителю! Боже, що все сотворіння провадиш у
милосерді! 3 Нині поглянь на Авраамове насіння і на священних дітей
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Якова – священну частку твого
народу. Боже! Батьку! Що скитається
в чужій землі і несправедливо гине. 4
Адже Ти раніше в Єгипті морем
швидко вигубив сильного фараона,
що мав численні колісниці, і сміливістю підносився без милосердя, і вихвалявся язиком з гордими вояками.
А народові ізраїльському Ти світлом
показав милосердя. 5 Ти твердо вигубив з безчисленними вояками і того Сенахерима, асирійського царя, який величався, який списом підкорив
усю землю. І він розбитий був задля
твого святого міста, бо хульне і прегорде промовив він проти нього. Адже ти це зробив, щоб явно показати
поганам твою велику владу. 6 Ти і у
Вавилоні душі трьох хлопців, яких
віддали вогневі на вигублення, спас
росою від вогню печі аж до волосся
непошкодженими, щоб лиш не служили нечистим. А ввесь полумінь Ти
послав на противників. 7 Ти Даниїла,
дияволовою завистю кинутого в рів
на пожирання жорстоким звірам – левам, вивів здоровим на світло. 8 І з
черева кита, що охороняв море, Ти
всім своїм показав Йону, який у глибині безпощадно гинув. 9 І тепер, о
Батьку! Чи Ти не є Тим, що милосердно всіх відвідує? Швидко з’явися
тим, що є з ізраїльського роду, і спаси від хульних і нечистих поган. 10
Якщо наше життя в переселенні є охоплене безбожністю, Ти, що спас
нас від рук цих ворогів, як бажаєш,
Владико, вигуби. 11 Тільки хай суємудрі не благословлять марноти за
вигублення улюблених, кажучи: Ані
їхній Бог не спас їх. 12 Тому Ти, що
маєш всю кріпость і силу, що превічний над усіма, тепер поглянь і помилуй нас, яких безслівно, в беззаконних хулах позбавляють життя на
подобу зрадників. 13 Хай нині погани здивуються твоєю безмежною кріпостю і твоєю силою, яку маєш на
спасіння народу Якова. 14 Бо нині
Тебе благає все множество немовлят
і їхні батьки зі слізьми. 15 Покажи
нині, що Ти є з нами, Господи. І не
відверни від нас твого лиця, але так
як Ти сказав, що не знехтуєш своїми
у землі ворогів, нині це доверши,
Господи. 16 Як вже Елеазар закінчував цю молитву, цар зі звірами і
великою силою вояків наблизився до
іподрому. 17 Юдеї ж, побачивши, сильно закричали до неба, так, що і
близькі долини розривалися, і спричинили нестримний плач в усіх вояків. 18 Тоді всеславний Вседержитель, правдивий Бог показав своє святе лице і відкрив небесні двері, з яких
же з’явилися два гарні і страшні ангели. І вони на яву зійшли перед всі-

часть сщ~енђю людїи твоиXX (бж~е эTч~е). (и^же) в#
земли` чю'ждеи (страnствђющђю, и^) бес пра'вды
погиба'ю^щђю (-)1” Ты (бо) фараѓ'на прьвње въ
е^гљ=птњ силнаго, ё^мно'женаго в# колесни'цахъ,
(и^) възнося'щагося дръзостїю безъ млsти, и^
ја^зы'комъ велерњчђюща съ гръдыми во'и пон#тоM
въ ма'ле погђби`. ро'дђ же і^и^л~евђ свњтомъ проја^ви` млsть” Ты` (и^) възвели'чившагося сенахери'ма цр~я а^сљ=рїискаго в тя'гости погђби`, съ
бесчи'слен#ными во'и, и^же ко'пїемъ поDрђчнђ сътвори` всю зе'млю. и^ низложенъ бысть ст~аго
ради гра'да твоеh, хђлна б^о и^ прегръда на'нь
гл~а. сътвори'лъ б^о е^си сїя да и^звњстнђ пока'жеши ја%зы'комъ (многою)2 твою дръжа'вђ” Ты`
и^ въ вављ=ло'не трїех# ѓ^тро'къ ѓ^гню дш~а на
погђбле'нїе, въ е^же не слђжи'ти (то'кмо)
скве'рныM, ѓ^гня` пе'щнаго ѓ^броси'телне и^зба'вилъ
е^си даже до вла'съ невреди'мы, пла'мень же весь
посла'лъ е^си съпроти'внымъ” Ты` данїила за'вистїю дїаволею въвръжена в ро'въ на снњде'нїе
льво'мъ звњремъ сверњпымъ, на свњтъ и^зве'лъ
е^си здра'ва. и^ і^ѓ'нђ эT чре'ва кљ'та мор#скаго
храни'теля въ глђбинњ` та'емаго неща'дне, всMњ
свои^мъ показа'лъ е^си (-)3. и^ н~нњ (ѓ& эTч~е) не
ты ли е%си всњ'хъ млsтивыи присети'тель; въскорњ ја^вися сђщимъ эT ро'да і^и^л~ьска. (і^ и^зба'ви) эT ја^зы'къ хђлныхъ, и^ ѓ^скверне'ныхъ (-)4”
А$щеy нечестїемъ ѓ^бъја%то е^сть въ преселе'нїю
жи'тїе на'ше. т^ы и^зба'вивыи насъ эT рђкђ
вра'гъ си'хъ. ја%ко прои^зво'лиши влDко погђби (-)5.
то'кмо да не сђ'етныхъ сђемђдрїи блsвятъ ѓ^
погђбле'нїи възлю'бленныX, гл~щи, ниже б~ъ и^хъ
и^зба'ви и^хъ. тњмже т^ы и^же вся'кђ крњпость
и^ силђ и^мњя'й превњчныи вся'ческихъ, нн~њ
при'зри (и^) поми'лђи насъ въ хђле'нїи безако'нныхъ безсловесне преда'тель ѓ'бразы живота` лиша'емыхъ. да ё^дивятся (нн~њ) ја%зы'цы (несчи'сленои)6 крњпости твоеи (-)7. (и^) си'лњ твое'и
ю'же и^маши ѓ^ сп~сенїи ро'да і^а'ковля. (н~нњ б^о)
т^я мо'литъ вс^е мно'жество младе'нецъ, и^ роди'тели и^хъ съ слеза'ми. покажи (нн~њ)8 ја%ко с
на'ми е^си г~и. и^ не эTврати` лица` твое^го эT наs.
н^о ја%коже реклъ е^си, ниже въ земли` врагъ (-)9,
своя` презри'ши (-)10, сїе (нн~њ) съвръши г~и.
е^леа^за'рђ же (конча'ющђ)11 ё^же` мл~твђ (сїю)” Цр~ь
же съ звњ'рми и^ ве'лїею силою во'и прибли'жилъся еs къ и^подро'мђ. (-)12 ви'дњвши (же) і^ё^де'и
вельма въ нб~о възъпи'ша, ја%коже и^ прилежа'щимъ бра'здамъ растръза'тися. и^ не ё^дръжи'мъ пла'чь сътвори'ша всњмъ во'емъ” Тогда`
велесла'вныи вседръжитель, (-)13 и'стинныи б~ъ
јави ст~ое свое` лице. (и^) эTврьзе две'ри нбsныя,
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и^з ниX же ја^вишася дв^а лњпа и^ стра'шна а^гг~ла, и^ снидо'ша ја^вле'не всњмъ. ра'звњ і^ё^де'ѓ^мъ. и^же съпроти'въ ста'ша и^ си'лђ сђпоста'тъ и^сполниша смяте'нїя, и^ ё'жаса. и^ нерастерзаными пђты свя'заша неподви'жне.
та'коy и^ тњло цр~ьское. и^ дръзость е^го и^же
тя'жкимъ гнњвомъ ѓ^бъя'та бњ` разреши'ся.
звњри же на послњдђ'ющая въѓ^рђже'ныя во'и
ѓ^брати'шаs и^ попира'хђ и^хъ, и^ погђбля'хђ. и^
(внеза'пђ) ѓ^брати'ся гнњвъ цр~ьскїи въ ё^миле'нїе, и^ слезя'ше преDё^гото'ваныхъ ра'ди и^мъ
мђче'нїи. слы'ша б^о во'пль, и^ ви'дњ въскорњ (-)14
погиба'ю^щихъ, прослези`, (и^) съ гнњвомъ дрђгомъ преща'ше, гл~я, вы` прецрsтвђ'ете, и^ мђчи'тельско прехо'дите подо'бїе, и^ поси'хъ мене
ва'шего бл~года'теля низлагаете, и^ дђхъ премени'ти ловя'ще. ја%же неполезнA црsтвђ сътвори'ти. і^ и^же к на'мъ дръжа'внихъ въ вњре страны` твердыня. эT до'мђ эTлђчи'вши кое^гождо
бесловесне здњ` събра'сте. кто же (и^ныи ра'звње
ваs) си'це неподо'бными ѓ^бъя'тъ ја%звами. и^же
и^з нача'ла бл~горазђмїе к на'мъ показђ'ющиX, и^
по всемђ разня'щихъ эT всњхъ ја%зыk и^ эT
злњ'ишихъ чл~къ мно'жищею поDја%ша бњды.
(тњмже) рњша'щи раѕрњши'те непра'ведныя ё'зы, и^ въ своа и^хъ съ ми'ромъ посли'те” Но противле'нїя дњлма свое^го е^же к ним#, примири'теся прежде съ ни'ми. (и^ тогда) по'слете свобо'дны сн~ы вседръжи'теля бг~а жива'го на нб~си.
и^же эT начала роди'телеи нашихъ да'же до нн~њ
непрет#кнове'нно въ сла'вњ бл~го стоа'нїя съдръжитъ вещи на'ши. рекшђ же ё^бо е^мђ сїя,
(і^ё^деи`)15 въско'рњ разрњше'ни бы'ша. и^ вънегда
и^збњго'ша сме'рти, ст~аго б~а и^хъ блsвяхђ” Посемъ цр~ь въ' градъ възврати'ся, и^ призва и^же
наD росхо'ды старњ'ишаго, и^ повелњ дая'ти вино`, и^ про'чая къ пирова'нїю потре'бная, і^ё^де'ѓмъ на дн~їи з~. по повелњнїю же се'мъ сђди
и^мъ та'може в# веселїи дн~ь спsнїа провожDати, в
неMже мњсте мнњша поги'бель взя'ти” Тогда`
и^же прьвње въ поноше'нїи бы'ша бли'зъ а%да.
на'ипаче же (эT сосњд#)16 въ порђга'нїи за го'ркђю
и^ бњ'дно подъе%млемђю сме'рть. нн~њ же пирова'нїе сп~сенїя свое^го съста'виша, и^ мњсто ё^готова'нное въ паде'нїе гробъ и^хъ, въ весе'лїе сњда'нїя раздњли'ша, и ѓ^ста'виша рыда'нїе, и^
сњтова'нїе вс^е смятенїя эTвръго'ша, и^ въспрїе'м#ши пњсни эTч~ескимъ (гла'сомъ хвали'ша
чюдо творца б~а и^ сп~са и^хъ)17. и^ цр~ь же състави ради и^хъ порова'нїе ѕелное. (и^) беZпреста'ни
възира'ше на нб~о и^сповњда'ше вели'колњпне дръжа'вђ е^го, бы'вшаго ради пресла'внаго сп~сенїя”
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ма, за винятком юдеїв, 19 і стали напроти, і сповнили замішанням і жахом силу ворогів, і непорушно зв’язали нерозривними путами 20 також і
тіло царя. І його сміливість, що була
охоплена великим гнівом, зникла. 21
Звірі ж повернулися на тих озброєних вояків, які пішки ішли слідом. І
їх топтали і винищували. 22 І нагло
царський гнів повернувся на милосердя. І він сльозив задля їм наперед
приготовлених мук. 23 Адже він почув крик і побачив тих, що мали невдовзі загинути. Він заплакав і погрожував друзям з гнівом, кажучи: 24 Ви
зле пануєте, і перевищуєте образ тиранів, і до того мене, вашого добродія, позбуваєте влади, і підступно намагаєтеся змінити дух, щоб зробити
некорисне для царства. 25 І відлучивши від дому тих, що для нас з вірністю держали твердині країни, ви кожного сюди безумно зібрали. 26 Хто ж
інший, за винятком вас, наніс такі погані рани на тих, що від початку виказували до нас доброту, і в усьому
різняться від усіх народів, і багато
разів понесли біди від дуже поганих
людей? 27 Тому, звільняючи звільніть неправедні кайдани і з миром
пошліть їх до своїх. Але раніше примиріться з ними від свого протиставлення відносно них, 28 і тоді свобідними відішлете синів живого Бога
Вседержителя, що на небі. Який від
початку аж дотепер держить без перешкод добре перебування у славі
наших родичів і наші справи. 29 Як
він, отже, це сказав, юдеї швидко були звільнені. І коли уникнули смерті,
благословили їхнього святого Бога.
30 Після цього цар повернувся до
міста і прикликав того, що був старшим над розходами, і наказав давати
юдеям вино і інше потрібне для бенкетування впродовж 7-и днів. За цим
же наказом він судив, щоб вони у веселості проводили день спасіння на
тому місці, де гадали, що одержать
погибель. 31 Тоді ті, що раніше були
в зневазі, близькими до аду, а ще
більше зневажені сусідами задля гіркої і нещасно насланої смерті, нині
поставили бенкет свого спасіння, і
місце, приготоване на падіння, і їхній
гріб вони розділили на веселі сидіння. 32 І покинули ридання, і відкинули все замішання смутку та, підібравши пісню голосом батьків, хвалили
Бога Чудотворця і їхнього Спасителя.
33 І цар зробив для них великий бенкет і безперестанку задивлявся на небо – славно визнавав Його владу, задля того преславного спасіння, яке сталося. 34 Ті ж юдеї, що раніше вважали, що вони призначені на погибель і
для хижих птахів, і також ті, що з ра-
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дістю підписали, стогнали, охоплені сором, бо побачили, що ту їхню
сміливість, яка вогнем дише, безславно погашено. 35 Юдеї ж, так як
ми раніше сказали, зробили свято
свободи і проводили з благословенням, смиренно у визнаванні і з
псалмами. 36 І після цього вони
встановили спільне правило для
всього їхнього переселення в роди,
щоб вище згадані дні проводити в
веселості, не задля напитку і наїдання, але задля спасіння, що сталося їм від Бога. 37 Після цього ж
вони прийшли до царя, прохаючи
відпущення для своїх рідних. 38 А
списки, що були проти них, були з
п’ятого і 20-го дня місяця Пахона
аж до чоритнадцятого дня місяця
Епифа. А по сорока днях назначили
їм вигублення. І від п’ятого до сьомого дня місяця Епифа, в тих трьох
днях, 39 в них же Бог преславно
виявив своє від усього сильніше
милосердя, яким разом спас їх непошкодженими. 40 Вони ж в усьому одержали від царя догідний час
аж до чотирнадцятого дня того ж
місяця, в якому пішли просити царя про їхнє відпущення. 41 Цар же
їх похвалив і написав їм нижче написаний лист до володарів, що по
містах. Щоб вони мали великодушне дбання про ввесь юдейський рід.

Глава 7
1 Єгипетський цар Птолемей Філопатор тим вождям і воякам, що в
моєму царстві, і всім поставленим
над нашими справами – радіти і
бути здоровими! 2 Здоровими ж є і
ми і наші діти, і при сприянні нам у
справах великого Бога. Так як ми
раніше сказали. 3 Тоді деякі наші
друзі, часто пристаючи до нас своїми поганими звичаями, наштовхнули нас до цього, щоб з нашого царства зібрати всіх юдеїв до одного
місця, 4 і замучити їх як людейзрадників, доносячи до нас слова,
які ніколи не будуть на добре стояння нашого царства, якщо це звершиться. Тому що вони мають ворожнечу до всіх людей. 5 Вони і
зв’язаними їх привели до нас зі зневагою як полонених, радше ж як
зрадників, без всякого розслідування і досліджування бажали їх убити, озброєні дуже жорстоким методом, гіршим від скитського закону.
6 Отже ж, ми їм це строго заборонили, тому що маємо милосердя до
всіх людей, і заледве їм дарували
життя. Адже ми пізнали силу і небесного Бога, що заступається за
юдеїв і що постійно воює за них як
Батько за синів. 7 До цього ж і ми

Полага'вшїи же і^ё^де'и прьвње въ погибель ѓ^слоја^ди'телных# пти'ць, та'кожDе и^ съ радостїю пописа'вшїи. срамото'ю ѓ^бъја%ти бы'вше стеня'хђ.
ви'дњша б^о ѓ^гнедыха'тел#нђю и^хъ дръзость нестро'ине ё^га'шенђ” І$ё^де'и же ја%ко преDрекохомъ състави'ша (свобо'ды веселїя)18, (и^) съ блsве'нїемъ
въ и^сповњда'нїи смире'нне и^ ўа'лмехъ провожда'хђ. И$ посе'мъ ё^ста'виша ѓ^бщїи наро'къ, въ все`
преселе'нїе и^хъ въ ро'ды. е^же предъреченыа дн~и
празнDова'ти въ весе'лїи, не пи'тїя ради, и^
ја^денїя, н^о сп~се'нїя ра'ди бы'вшаго и^мъ эT бг~а”
Посе'м же прїидоша къ цр~ю просящи эTпђщенїа
въ своя` иX” А$ пописа'нїа же ја%же бы'ша на ниX эT
пя'таго и^ к~ го (дн~е мsца) па'хона, да'же до
(четвер#таго`надесяте)19 (дн~е мsца) е^пи'фа” Въ
дн~ех# же четыридесятиX съставиша и^мъ поги'бель. (и^) эT пя'таго (дн~е мsца) е^пи'фа да'же до
сеDмаго, въ тњх# трїех# дн~ехъ в ни'х же пресла'вне
ја^ви млsть свою всњхъ силнњ'ишђю е^ю'же и^збави
и^хъ безъвредныX въкђпњ. бл~говременїе же полђчи'ша въ всемъ эT цр~я да'же до четверта'гона'десять (дн~е тогоже мsца). воньже и^доша моли'ти цр~я ѓ^ эTрњшенїи и^хъ” похвали' же и^хъ
цр~ь, (и^) написа` и^мъ поDписа'телно посла'нїе къ
страти'гомъ и^же по гра'дехъ вели'кодђшне прилежа'нїе и^мњти (ѓ^ всемъ ро'де і^ё^де'искомъ)”

Глvа, з~”
р~ь (е^гљ=пет#скїи п#толомњи филопа'торъ.
сђщимъ въ (црsтвїи мое^мъ)1 страти'гом#
(и^ во'емъ), и^ всњмъ в#чиненыM наD ве'щьми
(на'шими) радоватися и^ здравъствова'ти. здра'въствђ'емъ же и^ м^ы, и^ ча'да на'ша. и^
внегда` и^спра'вльшђ намъ вели'комђ б~ђ ве'щи ја%коже предърњхомъ” (Тогда`) нњ'цїи дрђѕи (на'ши)
злонра'вїеM свои^мъ ча'стње нам# прилага'ющеся поё^сти'ша насъ въ сїе, е^же б^ы эT црsтвїя [на'шего]2 събра'ти всњхъ і^ё'деѓ'въ въ е^ді'но мњсто. и^ эTстђпниk мђченїи ё^мђ'чити иX, пронося'щи на'мъ гл~ы и^же нико'гдаже въ бл~го стоа'нїи
црsтва на'шего ве'щи бђдTђ а^ще не съвръши'тся
сїе. зане же и%мђть сїи къ всњмъ чл~комъ несъжи'тїе. и^же и^ свя'занныхъ и^хъ приведо'ша (к#
намъ) съ ё^коризною ја^ко плњн#никовъ” па'че же
ја%ко преда'теле'и безъ вся'кого разсђжденїя і^ и^спыта'нїя хотњша и^хъ ё^би'ти. сверепњ'имимъ
подобїемъ паче зако'на скљ=фска воѓ^рђжены” Мы'
же ё^бо иM ѓ^ сиX жесточа'е запрети'хоM, зане и%мамы
къ всњмъ чл~коM смиреномђдрїе, и^ е^два` животъ
и^мъ дарова'хомъ” и^б^о и^ нбsнаго б~а позна'хом#
крњ'пость, застђпа'ющђю і^ё^де'а, (и^) ја%ко эTц~а за
сн~ы вы'нђ съпобор#ствђ'ющђ” ксемђ же и^ любовь
1530
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юже и%мђть к намъ и^звњстнђ размы'слихомъ,
та'кожDе и^ къ прароди'телемъ на'шимъ бл~горазђмїе неразвра'тно, и^ си'хъ ра'ди ви'нъ пра'ведне
эTпђсти'хомъ вся'ко съпротивленїе по е^мђже
л^и ѓ%бразђ. и^ повелњхомъ комђждо въ своя`
и^хъ сђщества възврати'тися, и^дњже а^ще
сђть. ники'мъ же ѓ%бразомъ эTнђдь н^и е^ді'наго
иX не ё^тщета'юще. ни'же понося'щи ѓ^ бы'вшихъ свезани и^хъ надъ и^ми`. зна'емо б^о да'
есть вамъ ја%ко а^ще чт^о ѕл^о ё^хитримъ по
си'хъ на нихъ, и^л^и лђкаво, и^л^и в чемъ ѓ^скорбимъ и^хъ. т^о разгнњваемъ не чл~ка н^о всњхъ
си'лъ влDкђ и^ б~а вы'шняго. и^же намъ вы'нђ
эTм#ститъ ѓ^ вещехъ сихъ по всемђ` неи^збњжне. съ сиM и^мњите здра'вїе” Взя'вши же (і^ё^де'и
эT цр~я) посла'нїе не тща'шася въскорњ эTи^ти. н^о примоли'ша цр~я даже сђщїи эT рода
(и^хъ)3 полђчатъ и^ми до'лжное мђченїе, и^же
ст~го б~а и^ зако'нъ е^го во'лне эTстђпи'ша, пригл~аша б^о цр~ю ја%ко чрева ра'ди свое^го бжsтвеная
преда'нїя престђпи'ша, т^о ниже цр~ьскимъ повеле'нїемъ бл~горазђмни бђдђтъ. ѓ^н# же пои%стиннњ сїя гл~а та'ко бы'ти, и^ похваливъ даде и^мъ вла'сть (сїю) е^же ја%ти всњхъ престђпникъ зако'на бж~їя, по всњхъ мњстњхъ
црsтвїя е^го, съ дръзостїю безъ вся'коя цр~ьскїя вла'сти и^ съзренїа, ё^би'ти (і^ и^скорени'ти
и^хъ)” Тогда` (і^ё^де'и) бл~годари'ша (цр~ю)4 ја%ко подо'ба бњше, і^ере'и же и^хъ ѓ^ сихъ и^ вс^е мно'жество вкђпњ воZгласи'ша а^л#лилђі^а`, и^ съ ра'достїю эTи^до'ша” Си'це же приклю'чшагося престђпника мђча'хђ и^же бњше эT ро'да и^хъ, и^
ѓ'бразъ подава'хђ и%нњмъ, и^ въ мђченїи тоM
ё^би'ша дн~и ѓ%наго бо'леи триста мђжїи. ё^бива'ющи же и^хъ бл~гоё^мне веселя'хђся” А$ и'же
да'же до сме'рти съ (гм~ъ) бм~ъ пребы'ша, полђчи'вши съвръшенђю свобо'дђ вњнча'ша себе эT
разли'чных# цвњтъ сплет#ше вњн#цы. и^ эTи^доша
эT гра'да съ веселїем#, и^ въс#клица'нїемъ, въ
хваленїиX, и^ вс^е бл~гогла'сныхъ пњнїихъ бл~годаря'ще б~а эTц~ь (-)5, (и^)6 сп~са і^и^л~ева” ПришеDше же
въ мњсто п#толомаи^дђ нарица'емое родофорон#ское, в немже ѓ^жида'хђ иX (корабли мно'ѕи)7. и^ по
ѓ^бщемъ и^хъ совњте, и^ т^ђ сътвори'ша пиръ
спsнїя на дн~и сеDмь” Цр~ь б^о дарова кое^мђждо
и^хъ потреб#ная на пђти да'же до жили'ща
и^хъ. (-)8 сђщи же свобо'дни эTи^доша (е^ді'ни)
земле'ю, (дрђѕїи же)9 мо'ремъ, (и^нїи же)10 рњко'ю
(-)11 цр~ьскимъ повеле'нїемъ ко'ждо въ своя` с^и.
и^ ё^дръжа'ша вла'сть наD вра'ги бо'льшђю неже
прежде сла'вою, и^ стра'хоM, та'кожDе и^ сђщества
кое^гождо ё^целњша. въспрїяша б^о эT пописа'1531

роздумали про явну любов, яку вони
мають до нас, і також про добрий і
незмінний розум до наших пращурів.
І з цих причин ми справедливо відпустили всякий спротив за будь-яким
приводом. 8 І ми наказали кожному
повернутися до своїх маєтків, де б
лиш не були, ніяким видом більше ні
одного з них не кривдячи ані не гордуючи за те, що сталося з ними, коли
вони були ув’язнені. 9 Знаним бо хай
вам буде, що якщо після цього задумаємо проти них щось злого або лукавого, або в чомусь їх образимо, то
розгнівимо не людину, але всіх сил
Владику і Вишнього Бога, який нам
вповні, завжди, неминуче відімстить
за ці діла. З цим будьте здорові. 10
Юдеї ж, взявши листа від царя, не
спішили скоро відійти, але попросили царя, щоб ті, що є з їхнього роду,
які добровільно відступили від святого Бога і його закону, одержали їм
належну муку. 11 Бо вони сказали цареві, що ті, які задля свого черева переступили божественні передання, то
ані на царські накази не будуть зважати. 12 Він же сказав, що це по
правді так є, і похваливши дав їм цю
владу, щоб схопили всіх переступників божого закону по всіх місцях його царства зі сміливістю, без всякого
царського дозволу і нагляду, щоб убити і викорінити їх. 13 Тоді юдеї подякували цареві, так як належалося, а
їхні священики і все множество разом, за це виголосивши алилуя з радістю відійшли. 14 І так того переступника, який попався, мучили ті, що
були з їхнього роду, і подавали іншим приклад. 15 І в тому вигубленню вбили того дня понад триста мужів, вбиваючи ж їх, належно веселилися. 16 А ті, що аж до смерті держалися з Господом Богом, одержавши
повну свободу, уквітчали себе різними квітами, сплівши вінки, і відійшли
з міста з веселістю і криком, з похвалами і дуже мелодійними співами,
дякуючи Богові батьків і Спасителеві
Ізраїля. 17 Прийшовши ж до місця в
Птолемаїді, що називалося Родофронським, в якому їх очікували численні кораблі, за їхнім спільним рішенням 18 вони і там зробили бенкет
спасіння на сім днів. Адже цар дав
кожному з них потрібне на дорогу аж
до їхнього помешкання. 19 Як же
вони були звільнені, одні пішли землею, другі ж морем, інші ж рікою, за
царським наказом, кожний собі до
своїх. 21 І вони мали більшу ніж раніше владу над ворогами, зі славою і
страхом, і також збереглися маєтки
кожного. 22 Бо всі одержали згідно з
записами. Якщо ж хтось мав щось з
їхнього маєтку, з великим страхом їм
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віддавали задля величі і божої
сили, яку Він вчинив відносно
їхнього спасіння. 23 Вони Його
благословили на вічний час за
Ізраїля.

нїи ко'ждо. а^ще же кт^о и^мњ что` эT и^мњнїи
и^хъ стра'хомъ ве'лии^мъ эTдая'хђ и^м#. величїа же
ра'ди и^ силы бж~їя ю%же сътвори` ѓ^ сп~сенїю и^х#,
(бл~гословля'хђ е^го въ вњчное врњмя ѓ^ і^ил~и)12”

Кінець Третьої Маккавейської
книги.
Має в собі 7 глав.

Конецъ тре'тиX кни'гъ мак#каве'искиX
и^ ма'ють в себњ`, гла'въ, з~”

Ця Третя Книга Маккавеїв не знаходиться в інших бібліях, ані у самій слов’янській, ані в латинській,
ані в польській, тільки в грецькій та
в чеській. Але і ми її не відкинули.

Сїи` тре'тїи кни'ги мак#каве'искїи въ про'чїихъ
библїа'хъ не ѓ^брњта'ются ниже в само'и тои
слове'нъскои и^ ни в лати'нъскихъ а^ни в ляTскихъ, то'чїю въ гре'ческои и^ в че'скои н^о и^ мы`
и^хъ не ѓ^ста'вихомъ”
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преDсло'вїе,
е^же эT матъџеа, ст~аго е^љhа'лїа”

Передмова болгарського
архиєпископа Теофілакта на
Святе Євангеліє, що від
Матея.

же оу^бо преже зако'на, ѓ^ни` бжsтвенїи мђж'їе, не писа'нми и^ кни'гами просвњща'хђся. н^о чи'ст# и^мђще смы'слъ, дх~а сїанїемъ просвњщахђся. и^ та'ко бж~їа вњдяхђ хотњнїа. самомђ ѓ^номђ бесњдђющђ тMњ
оу^сты` къ оу^стомъ” Тако'въ б^њ, но'е, а^вра'мъ,
и^ і^саа'къ, и^ і^а'ковъ, мѓљ=сїи” понеже же и^знемого'шя чл~ци и^ недосто'ини бы'шя просвњща'тися, и^ оу^чи'тися эT ст~го дх~а. дастъ чл~колю'бецъ б~ъ писа'нїа. да понеси'ми въспомина'ютъ
то'го хотњнїа” Си'це и^ х~с, а^пsломъ оу^бо самоли'чнњ бесњдова. и^ дх~а блгDть оу^чи'теля тMњ
посла`. и^ понеже по си'хъ хотя'хђ е%реси проѕя'бнђти, и^ ѓ^бы'чая на'шя растли'ти. бл~говоли
написа'тися бла'говњстїамъ. да эT сихъ оу^чи`ми и^стиннњ, непрелще'ни бђ'демъ эT ло'жныX
е^ре'сей, ниже все коне'чнњ растля'тся ѓбы'чяе
на'ши. Четы'ре же бл~говњстїа да'стъ на'мъ
прикладно, зане събо'рнымъ и^ връхо'внымъ четы'реM добродњтелемъ эT сиX оу^чи'ми е^смы” мђж'ствђ, мђ'дрости, правд`њ, и^ цњломђдрїю”
Мђжьствђ оу^бо е^гда` гл~тъ. не бо'итеся эT оу^бива'ющих# тњ'ло, дш~ђ же не могђщиX оу^бити”
Мђ'дрости же, е^гда` пооу^ча'етъ. бђдњте мђдри ја^ко змїа, и^ цњли' ја%ко го'лђби” Правдњ же,
е^гда` оу^чи'т#. ја%коже хо'щета да творятъ ваM
чл~ци, и^ в^ы творите и^мъ такожде” цњломђдрїю, ја%коже е^гда` эTри'четъ. възрњвый на женђ
къ е^же въжделњти тђ, оу^же прелюбодња^ ю^
е^сть в# срDци свое'м#. И/накоже сђтT четыри бл~говњстїа. ја%ко да ја^ви'тъ ја^ко четы'ри сїа ѓ^бъдръжа'тъ. си'рњчъ, преданїа, за'повњди, преще'нїа, ѓбњтованїа” и^ вњ'ровавшимъ оу^бо преда'нїеM и^ за'повњди не храня'щим#. бђ'дђщими
претя'ще мђ'ками. храня'щимъ же, вњчнаа ѓ^бњщава'юще бл~га'я” Бл~говњстїе же гл~ется.
зане`, вњститъ наM ве'щи бл~го и^ до'брњ и^мђща. си'рњчь, ѓ^ставле'нїе грњхомъ. пра'вдђ.
въсходъ на нб~са. сн~оположенїе бж~їе. наслњдїе
вњ'чныхъ бл~гъ, и^ свобоженїе мђ'камъ. вњ'стит# же, ја%ко бл~гооу^до'бнњ сїа прїа'хомъ” е^да
б^о трђди'хомся м^ы ѓ^ стяжа'нїи сих# бла'гъ;
и^ли` эT своиX и`справле'нїи сїа прїа'хомъ; н^о блгDтїю и^ чл~колю'бїеM бж~иемъ, толи'кыхъ бл~гъ
сподо'бихомъся” Четыре оу^бо сђт# е^љhлиста. эT
си'х же оу^бо дв^а, матџе'и и^ і^ѓа'ннъ, бњхђ эT
ли'ка дв^анадесятихъ. дв^а же, ма'рко, и^ лђка,

Отже, ті божественні мужі, що були перед законом, просвічувалися не
писаннями і книгами, але, маючи
чистий помисл, просвічувалися сяянням Духа. І так вони знали божі бажання, коли Він сам до них говорив
устами до уст. Таким був Ной, Аврам, і Ісаак, і Яків, і Мойсей. А тому
що люди ослабли і стали негідними
просвічуватися і учитися від Святого
Духа, чоловіколюбець Бог дав Писання, щоб хоч цими вони згадували
його бажання. Так і Христос, отже,
особисто говорив апостолам і їм послав ласку Духа як учителя. І тому що
після цих мали прийти єресі і розкласти наші звичаї, Він зволив, щоб
були написані Благовістя, щоб з них
навчені правди ми не були обмануті
хибними єресями і щоб наші звичаї
не були остаточно зіпсовані. А Він
дав чотири Благовістя як взірець, тому що від цих ми навчаємося і чотирьох головних чеснот: мужності,
мудрості, правди і непорочності.
Мужності,отже, коли Він говорить:
Не бійтеся тих, що вбивають тіло, а
не можуть убити душу. А мудрості,
коли повчає: Будьте мудрі як змії і
цнотливі як голуби. Правди ж, коли
вчить:Так як хочите, щоб вам робили
люди, і ви їм робіть так само. Непорочності, так як тоді, коли виголошує: Той, що поглянув на жінку, щоб
її побажати, вже вчинив з нею перелюб у своєму серці. А ще для іншого
є чотири Благовістя, щоб показати,
що вони містять чотири речі, значить: передання, заповіді, погрози і
обітниці. Отже, і тим, що повірили
переданням і не зберігають заповіді,
погрожує майбутніми муками, а тим,
що зберігають, обіцяє вічні добра. А
називається воно благовістям, тому
що сповіщає нам речі, що мають у собі гарне і добре, значить: відпущення
гріхів, справедливість, піднесення до
неба, боже усиновлення, успадкування вічних дібр і звільнення від мук.
Сповіщає ж, що ми це без труда одержали. Адже чи ми трудилися, щоб
придбати ці добра? Або чи ми це одержали через свої подвиги? Лишень
божою ласкою і чоловіколюб’ям ми
удостоїлися таких великих дібр. Отже, є чотири євангелисти. З них два,
отже, Матей та Іван, були з групи
дванадцятьох, а два, Марко і Лука, –
з сімдесятьох. Марко, отже ж, був
послідовником і учнем Петра, а Лука
– Павла. Матей же найшвидше з усіх
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написав Євангеліє єврейською мовою до тих з євреїв, що повірили,
вісім років після господього вознесіння. А його, так як передають, переклав Іван з єврейської мови на
грецьку. Марко ж писав десять років по Христовім вознесінню, навчившись від Петра, Лука ж – по
п’ятнадцятьох роках, а Іван, найбільш богословський, – по тридцяти двох роках. Бо говорить, що, коли він по їхній смерті шукав, були
принесені три Благовістя, щоб він
їх побачив і розсудив, чи написані
згідно з правдою. А він, побачивши
їх, вказав, що ласка відповідає
правді. Те, що вони залишили, це
він доповнив. І те, що вони скорочено сказали, він розвинув у своїй
Благовісті. Тому він і від богословія почав. Оскільки другі не згадали предвічного буття Бога – Слова,
цей богословив це, щоб не вважалося, що Боже Слово є простою
людиною, значить без божества.
Матей говорить тільки про тілесне
буття Христа, бо він писав до євреїв, яким досить було навчитися,
що Христос народився від Авраама
і Давида, бо єврей задовольняється,
коли чує, що Христос є від Давида.
Але скажеш мені: Чи не вистачає
одного благовісника? Слушно, що
вистачало. Але, отже, щоб ще більше виказалася правда, через це допущено, щоб були чотири автори.
Бо коли бачиш, що ці чотири, які
не зійшлися ані не сіли один з одним, але кожний деінде був, і що
вони те саме написали про те саме,
наче з одних уст, отже, чи ти не
здивуєшся благовістю правди і не
скажеш, що вони говорили від Святого Духа? І не говори, що воне не
в усьому годяться. Отже, чи один
сказав, що Христос народився, а
другий говорить, що ні? Хай того
не буде! Адже в найконечнішім і в
найправдивішім вони не розходяться. І якщо вони в найконечнішім і
найпрадивішім не розходяться, чому ти дивуєшся, якщо здається, що
в менших речах розходяться? Адже
вони через це радше правду говорять! Бо якщо б вони в усьому годилися б, здавалося б, що вони зійшлися один з одним і написали те,
що вони написали. А нині те, що
цей залишив, той доповнив, і те, що
в цього бракує, інший написав. І
через це здається, що вони в дечому різняться. І це так є. А вже
почнім початок Книги так: Книга
родоводу Ісуса Христа...

эT седмьдесятихъ. бњ же оу^бо ма'рко послњдова'тель и^ оу^ченикъ петрђ. лђка' же па'влђ.
Матџе'и же пръвње всњхъ написа` е^љhлїе, е^љ#ре'искымъ ја%зыкомъ къ и^же эT е^љ#ре'и вњ'ровавшимъ,
по ѓ^смихъ лњтехъ гн~я възнєсе'нїа. преложи же
с^е і^ѓа'ннъ эT е^љ#ре'иска ја^зы'ка на е^ллинскїи, ја^коже гл~ютъ” Ма'ръко же по десятихъ лњтехъ
хв~а възнесе'нїа, эT петра наоу^чи'вся” Лђка же, по
пятинадеся'теX лњтеX” І$ѓа'н# же бг~ослове'снњишїи
по тридесятихъ и^ двњ” Гл~тъ б^о, ја%ко по смр~ти ѓ^нњхъ възыска'вшђ е^мђ принесена бы'ти
тр^и бл~говњстїа. да ви'дит# сїа и^ сђдиT, а^ще
и^стинњ спи'сана сђть” ѓ^н же ви'дњвъ т^а, и%стинны блгDть прњоу^каза`. е^лика ѓ^ни ѓ^ста'вишя, тъ= понапо'лни. и^ е^ли'ка съкраще'нњ рњшя,
сей распро'стретъ въ свое'мъ бл~говњстїи. тњм
же и^ эT бг~осло'вїа нача'т#” понеже б^о дрђѕїи не
въспомянђшя превњчное бы'тїе б~а сло'ва, то'и
бг~осло'ви сїа. да не въз#мнится бж~їе сло'во,
простъ чл~кь бы`ти, си'рњчь кромњ бжsтва” Матџеи, ѓ^ пло'тнњмъ то'чїю бы'тиїи хв~њ бесњдђе^тъ. къ ељ#ре'ѓмъ б^о писаше. и^мже дово'лно б^њ
навы'кнђти, ја%ко эT а^враа'ма и^ двDа роди'ся х~с.
почива'етъ оу^бо і^юдеи, егда слышитъ, ја%ко эT
двDа е^сть х~с” Но^ гл~еши ми`, ја^ко не довлњ л^и
е^ді'нъ бл~говњстникъ; слы'ши, ја%ко довлњше оу^бо
н^о да пока'жется па'че и'стина. сего ра'ди попђсти'шася четы'ре написа'ти” Е$гда б^о ви'диши сиX
четырех# несъшед#шиXся ни'же сњдшихъ дрђгъ
съ дрђгомъ. н^о и^ного и%ндњ сђща, та'же написа'въшихъ ѓ^ тњх же ја%ко эT е^ді'нњхъ оу^стъ.
не оу^бо л^и оу^диви'шися бл~говњстїю и%стины, и^
речеши ја%ко эT дх~а ст~а гл~ахђ” и^ не гл~и ја%ко не
е^ді'но гласђ'ютъ въ всемъ. ви'ждъ б^о в# кыихъ
не е^ді'ногласђютъ. е^да` ѓ^въ оу%бо рече ја%ко роди'ся
х~с, ѓ%в# же гл~етъ, ни`; и^л^и ја%ко ѓвъ оу^бо въскр~се
х~с, ѓ%в же, н^и; не бђди то. в# нђждънњи`шихъ
бо и^ і'стиннњишихъ, не разли'кђютъ” и^ а%ще в
нђжнњишихъ и^ и^стњи'шихъ, не разликђ'ютъ.
чт^о диви'шися, а%ще в ме'ншихъ мня'тся разли'ковати за се б^о па'че и%стиньствђютъ. јако
а^ще по всемђ е^ді'но гласова'ли быша, възнепщева'тися хотяше, ја%ко съсњдо'шася дрђгъ съ
дрђгомъ, и^ съвњтова'вшеся написа'шя, е^ли'ка
написа'шя. н~нњ же е^ли'ка ѓста'ви се'и, понапо'лни
ѓ^нъ. и^ е^ли'ка семђ и^збы'сть, написа` дрђгїи. и^
сего` ради мня'тся в нњкыхъ разли'ковати” и^
сїя оу^бо си'це” начнеM же оу^же почало кни'ги си'це”
Кни'га род#ства і^љ~ хв~а”
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Від Матея Святе
Благовіствування
Глvа, а~. заq, а~.
1

а~ мо= к~а

а~ мо= к~е
а~ мо= к~џ
а~ мо= л~и
а~ параl в~
рђфъ д~

а~ параl в~
рђфъ д~
а~ црs з~і
а~ параl в~
в~ црs в~і
г~ црs а~і
а~ параl г~

д~ црs к~
а~ параl г
д~ црs к~г
в~ параl
л~ѕ
д~ црs к~д
в~ параl
л~ѕ
а~ параl г~
а~ езрDа е~

лkђ а~

ни'га роDства і^љ~ хв~а, сн~а дввDа, сн~а а^враа'мля” *А$враа'мъ роди` і^саа'ка” *І$саак
же роди` і^а'кова” *і^а'ков же роди` і^оу'дђ и^
бра'тїю е^го” *І$оу'да же роди` фареса и^
за'ра, эT џама'ры” *фаре'с же роди` е^сро'ма” е^сро'м
же роди` а^ра'ма” а^ра'м же роди` а^минада'ва. а^минада'в же роди` наа^ссо'на. наа^ссо'н же роди`
салмо'на” *салмо'н же роди` [въѓ'за]2, эT раха'вы.
[воѓ'з]3 же роди` (ѓ^ви'да)4 эT рђџы” (ѓ^виD)5 же
роди` і^ессе'а. *і^е^ссеиy роди` дв~да цр~я” *двDъ же
[цр~ь]6 роди` соло'мона, эT ёрїины. *Соло'мон же
роди` ровоа'ма” ровоа'м же роd а^ві'а. а^вїа же роди`
[а%сса]7. [а%сса]8 же роди` і^ѓ^сафата. і^ѓ^сафа'т же
роди` і^ѓр^ а'ма” І$ѓ^ра'м же роди` ѓ^зі'ю. ѓ^зі'а же
роди` і^ѓ^аџа'ма” і^ѓ^а^џаM же роди` а^ха'за. а^хаз же
роди` е^зекію. *е^зекі'а же роди` манасїю” Манасїа
же роди` [а^мо'на]9” [а^мо'н]10 же роd і^ѓ^сїю. *і^ѓ^сїа
же роди` е^хонїю, и^ братїю е^го, въ преселе'нїе
вављ=ло'нское” По преселе'нїи же вављ=ло'нстњмъ,
*і^е^хонїа роди`, салаџїиля. *салаџїиль же роd зороваве'ля. зороваве'л же роди`, а^виоу'да” а^виоу'д
же роди` е^лїакі'ма” е^лиакі'м же роди а^зора. а^зо'р
же роди` садо'ка” садо'к# же роди` а^хі'ма. а^хи'м
же роди` е^лиоу'дђ. е^лиоу'д же роd е^леа^за'ра” е^леа^за'р
же роди` матџа'на. маTџа'н же роди` і^а'кова” і^а'ков же роди` і^ѓ'сифа, мђжа мр~їина, і^з неа'же
родис'я і^с~ гл~емыи х~с” Всњх# (же)11 родо'въ эT
а^враа'ма до дв~да, родове четы'ринадесяте” І$
эT дв~да до преселе'нїа вављ=ло'ньскаго, родове четы'рина'десяте” И$ эT преселе'нїа вављ=лоньскаго
до х~а, ро'дове четы'ринадесяте”
заq, в~”
І$љ~ (-)12 хв~о рожDество, си'це б^њ” *ѓ^брђченњ (оу^бо) бы'вши мт~ри е^го мр~їи, і^ѓ%сифови, пре'же
даже не сни'тися и'ма, ѓбрњтеся (и^мђ'щи
въ чревњ)13 эT дх~а ст~а” і^ѓ'сиф же мђжъ еа`
пра'веденъ сыи`, и^ не хотя еа` ѓ^бличи'ти,
1535

Глава 1, поч. 1
1 Книга родоводу Ісуса Христа, сина
Давида, сина Авраама. 2 *Авраам породив Ісаака. *Ісаак же породив Якова.
*Яків же породив Юду і його братів. 3
*Юда ж породив Фареса і Зара від Тамaри. *Фарес же породив Есрома. Есром
же породив Арама. 4 Арам же породив
Амінадава. Амінадав же породив Наассона. Наассон же породив Салмона. 5
*Салмон же породив Вооза від Рахави.
Вооз же породив Овида від Рути. Овид
же породив Єссея. 6 *Єссей же породив царя Давида. А цар *Давид породив Соломона від жінки Урія. 7 *Соломон же породив Ровоама. Ровоам же
породив Авію. Авія ж породив Асса. 8
Асса ж породив Йосафата. Йосафат же
породив Йорама. Йорам же породив
Озію. 9 Озія ж породив Йоатама. Йоатам же породив Ахаза. Ахаз же породив Езекію. 10 *Езекія ж породив Манасію. Манасія ж породив Амона. Амон же породив Йосію. 11 *Йосія ж породив Єхонію і його братів у вавилонському переселенні. 12 А після вавилонського переселення *Єхонія породив Салатиїла. *Салатиїл же породив
Зоровавеля. 13 Зоровавель же породив
Авиюда. Авиюд же породив Еліякима.
Еліяким же породив Азора. 14 Азор же
породив Садока. Садок же породив Ахима. Ахим же породив Еліюда. 15 Еліюд же породив Елеазара. Елеазар же
породив Маттана. Маттан же породив
Якова. 16 Яків же породив Йосифа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, названий Христос. 17 Усіх же поколінь, від
Авраама до Давида, – чотирнадцять поколінь. І від Давида до вавилонського
переселення – чотирнадцять поколінь. І
від вавилонського переселення до Христа – чотирнадцять поколінь. поч. 2
18 Народження Ісуса Христа так було. *Отже, коли його мати Марія була
заручена з Йосифом, перш ніж вони
зійшлися, було знайдено, що вона мала
в лоні від Святого Духа. 19 А Йосиф, її
чоловік, будучи праведним і не бажаю-
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чи її ославити, побажав потайки її від
пустити. 20 Як же він це подумав, то
господній ангел у сні йому з’явився, кажучи: Йосифе, сину Давидів, не бій ся
взяти твою жінку Марію, бо те, що зародилося в ній, є від Святого Духа.21
Вона ж народить Сина, *і назвеш його
ім’я Ісус, *бо Той спасе свій народ від
їхніх гріхів. 22 Це ж все сталося, щоб
збулося сказане від Господа пророком,
що говорить: 23 *Ось діва матиме в лоні і народить Сина. І назвуть Йому ім’я
Емануїл, що в перекладі – З нами Бог.
24 Йосиф же, вставши зі сну, зробив
так, як йому наказав господній ангел, і
він прийняв свою жінку, 25 і не знав її,
доки не породила свого первородного
сина. І він назвав його ім’я Ісус.

въсхотњ` та'и пђсти'ти ю&” Сіа' же е^мђ помы'слившђ, с^е а%гг~лъ гн~ь въ снњ` ја^ви'ся е^мђ`,
гл~я, і^ѓ'сифе сн~ђ двDвъ, не оу^бо'ися прїа'ти
мр~їа'мъ жены твоеа`” (РожDьшее б^о ся в не'и)14,
эT дх~а е^сть ст~а” родиT же сн~а, *и^ нарече'ши
и^мя е^мђ` і^с~. *то'и б^о сп~се'тъ лю'ди своя` эT
грњхъ иX. се' же вс^е бы'сть, да събђ'дется рече'ное эT г~а пррoкомъ гл~ющимъ” *с^е дв~аа въ
чревњ прїи'метъ, и^ роди'тъ сн~а, и^ нарекђтъ
и^мя е^мђ` е^мманђи^лъ, е^же е^сть сказа'емо с
на'ми б~ъ” въста'в# же і^ѓ'сифъ эT сна`, сътвори`
ја%коже повелњ` е^мђ` а%гг~лъ гн~ь. и^ прїаT женђ`
свою` и^ не знаа'ше ея`, до'ндеже роди` [сн~а свое^го
первенца`]15, и^ нарече` и^мя е^мђ і^с~”

Глава 2, поч. 3

Глvа, в~. заq, г~”

1 *Як же Ісус народився у Вифлеємі
юдейському в днях царя Ірода, ось зі
сходу прийшли до Єрусалиму мудреці,
2 кажучи: Де є юдейський цар, що народився? Адже ми побачили його звізду на сході і прийшли Йому поклонитися. 3 А цар Ірод, почувши, занепокоївся, і з ним ввесь Єрусалим. 4 І зібравши всіх первосвящеників і книжників народу, він випитував у них: Де
народжується Христос? 5 Вони ж йому
сказали: У Вифлеємі юдейському. Бо
так є написано пророком: 6 *І ти, Вифлеєме, земле юдина, нічим не є меншим між володарями юдиними, бо з
тебе вийде вождь, який пастиме мій
народ, Ізраїль. 7 Тоді Ірод потайки покликав мудреців і випитував їх про час,
коли з’явилася звізда. 8 І пославши їх
до Вифлеєму, сказав: Пішовши, пильно
випитайте про Дитину. Коли ж знайдете, сповістіть мені, щоб і я, пішовши,
Йому поклонився. 9 Вони ж, вислухавши царя, пішли. І ось звізда, яку вони
побачили на сході, йшла перед ними,
доки, прийшовши, не спинилась над
місцем, де було Дитя. 10 Побачивши ж
звізду, вони зраділи дуже великою
радістю. 11 І прийшовши до хати, побачили Дитя з Марією, його матір’ю. І
впавши, поклонилися Йому. І відкривши свої скарби, вони принесли Йому
дари: золото, і ладан, і миро. 12 І одержавши вість у сні не повертатися до
Ірода, іншою дорогою відійшли до своєї країни.
поч. 4
13 Як же вони відійшли, ось господній ангел у сні з’явився Йосифові,
кажучи: Вставай, візьми Дитя і його
матір і тікай до Єгипту; і будь там, доки тобі не скажу, бо Ірод хоче шукати
Дитя, щоб Його вигубити. 14 Він же,
вставши, взяв Дитя і його матір вночі і
відійшов до Єгипту. 15 І був там до

с~ђ* же ро'жDьшђся въ (џлее^мњ)1 и^ё^дњ'истњмъ, въ дн~и и%рода цр~я” Се^ влъ'сви
эT въсто'къ прїидо'шя въ і^е^рsли'м# гл~юще, гдњ` е^сть рожDеи`ся цр~ь и^ю^де'искы'и;
Видњ'хомъ б^о (ѕвњздђ е^го)2 на въсто'цњ, и^ прїидо'хомъ поклони'тися е^мђ” слы'шав# же (и'роD
цр~ь)3, смђтися, и^ вс^я і^е^рsли'ма с нимъ. и^ събравъ вс^я пръ'восщ~е'нникы, и^ кни'жникы люDскыя`, въпраша'ше эT ниX, гдњ` х~с ражDа'е^тся;
ѓ^ни же реко'ша е^мђ`, въ виџлее'мњ і^ё^дњ'истMњ. Та'ко б^о пи'сано е^сть пррoкомъ. *и^ т^ы виџлее'мъ земле і^ё'дова, ничи'мже менши е^си въ
влDкахъ і^о'у^довахъ” и^с тебе` б^о и^зы'дет# вожDь,
и^же ё^пасеT лю'ди моя` і^и~ля” Тогда` и^роD та'и
призва` влъхвы, (и^) і^спытоваше эT нихъ вре'мя ја%влъшаася ѕвњзды`. и^ посла'в# и^хъ въ
виџлееM, рече`. шеDше, и^спыта'ите и^звњ'стно ѓ^
ѓ^троча'ти” е^гда же ѓ^бря'щете, възвњсти'те
м^и. (ја%ко да) и^ а'зъ шеD поклонюся е^мђ” ѓ^ни
же послђшавше царя`, и^до'шя” и^ се ѕвњзда`
ю&же видњшя на въсто'цњ, и^дя'ше прDе ни'ми. до'ндеже пришеDши ста^ връхђ` и^дњже б^њ
ѓ^троча`. ви'дњв#ше же ѕвњзDђ, възра'довашяs
ра'достїю ве'лїею ѕњло`. И$ пришеDше въ хра'минђ видњшя ѓ^троча` с марїею ма'терїю его.
и^ падъше поклони'шася е^мђ” и^ эTвръзше съкро'вищя своя`, принесо'шя е^мђ да'ры. злато, и^
лива'нъ, и^ сми'рнђ, и^ вњ'сть прїемше въ снњ
не възврати'тися къ и'родђ” и^нњм# пђтеM эTи^до'ша въ странђ свою`”
заq д”
ЭtшеDшим же и%мъ, с^е а%гг~лъ гн~ь {въ снњ ја^ви'ся}4 і^ѓ'сифђ гл~я, въста'въ поими` ѓ^тро'ча и^
мт~ре е^го, и^ бњжи въ е^гљ=пет#. и^ бђ'ди та'мо, до'ндеже рекђ т^и. хощетъ б^о и^роD и^ска'ти
ѓ^троча'те да погђбиT е&” ѓ%н же въста'въ, поя^тъ ѓ^троча` и^ мт~ре е^го но'щїю, и^ эTи'де въ
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е^гљ=пеT. и^ бњ та'мо до ё^ме'ртїа и%родова” да събђ'дется рече'но'е эT г~а пррoкомъ гл~ющемъ, *эT
егљ=пта възваX сн~а мое^го” Тогда` и^роD видњвъ ја^ко порђга'нъ быs эT влъ'хвъ, разгнњвася ѕњло`” и^
посла'въ, и^зби` вс^я дњти, сђщая` въ виџлее'мњ, и^ въ всњх# предњ'лехъ е^го, эT двою` лњтђ
и^ нижа'иша, по' времени е^же и^звњстно и^спыта`
эT влъ'хвъ” Тогда` сбы'сться рече'ное и^е^ремїемъ пррoкомъ гл~ющемъ, *глsа в р'амњ слы'шанъ бысть,
[пла'чь и^]5 рыда'нїе и^ во'пль мно'гъ. рахи'ль пла'чющися чядъ свои^хъ, и^ не хотя'ше ётњшитися, ја%ко нњ сђт#” ё^мръшђ же и%родђ. с^е
а^гг~лъ гн~ь [въ снњ јави'ся]6 и^ѓ'сифђ въ е^гљ=птњ, гл~я. въста'въ поими` ѓ^троча` и^ мт~ре е^го, и^ и^ди` в землю і^и~левђ. и^з#мро'шя б^о и^щђщеи` дш~ђ ѓ^троча'те” ѓ%н же въставъ, поя'тъ
ѓ^троча` и^ мт~ре е^го, и^ прїиде в землю і^и~левђ”
Слы'шав# же ја%ко а^рхела'и црsтвђе^тъ въ і^ё^де'й
в мњсто [ирода эTц~а свое^го`]7, ё^боя'ся та'мо
и^ти. вњсть же прїе'мъ въ снњ` эTи'де въ
пре'дњлы галиле'искїа. и^ пришDе всели'ся въ' градњ нарица'емњмъ назеретъ ја%ко да сбђдется
рече'ное пррoкы, ја%ко назоре'и наречется”

Глаv, г~. Заq, е~”
ъ`* дн~и же ѓ%ны, прїиде і^ѓа'нн# крsти'тель проповњдаа в# пђсты'ни і^ё^де'истњи`, и^ гл~я. *пока'итеся, прибли'жи б^о
ся црsтвїе нбsное” Се'й б^о еs рече'ныи і^са'йемъ пррoкомъ, глющеM, *глsа въпїю'щаго в# пђсты'ни. ё^гото'ваите пђть гн~ь пра'вы творите
стеѕя` е^го`. *са'м же і^ѓа'ннъ и^мя'ше ри'зђ свою`
эT вла'съ вельбђжDь, и^ по'ясъ ё^смњнъ ѓ^ чреслњхъ свои^хъ. снњ'дь же (е^го` б^њ)1, прђжїе и мDе
дивїи” Тогда` и^схожда'ше к немђ і^е^рsли'ма, и^ вс^я
і^ё^деа, и^ вс^я страна` і^ѓ^рда'нскаа`. и^ кр~ща'хђся
въ і^ѓ^рда'ни [-]2 эT него`, и^сповњдающе грњхы`
своя`” Видњ'в же мно'гы фарисе'а и^ саDдђке'а грядђщ'а на кр~щенїе е^го, рече` и^мъ. *рожDенїа е^хи'днова, кт^о сказа вамъ бњжати эT бђ'дђщаго
гнњ'ва; сътвори'те ё%бо плDо достои'нъ покаа'нїа. и^ не начина'ите гл~ати в себњ, *эTц~а и%мамы а^враа'ма. гл~ю б^о вамъ, ја^ко мо'жетъ
б~ъ эT ка'менїа сего` възDви'гнђти чя'да а^враа'мђ” Оу^же б^о [и^]3 секі'ра при' корени древа лежи'тъ. всяко ё^бо древо и%же не твори'тъ плода добра`, посњка'емо быва'етъ, и^ въ ѓ^гнь вмњта'емо” *А/зъ ё^бо (кр~ща'ю в^ы)4 водо'ю, в# покаа'нїе. (гряды'и же по мн^њ)5, крњпли'и мене еs, е^мђже нњ'смь досто'инъ сапоги` понести`, то'й
в^ы крsтитъ дх~оM ст~ым# и^ ѓ^гнеM. *Є$мђж'е лопа'та в рђцњ е^го`, и^ потребитъ гђмно свое, и^
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смерті Ірода, щоб збулося сказане від
Господа пророком, що каже: *З Єгипту Я покликав Мого Сина. 16 Тоді
Ірод, побачивши, що був висміяний
мудрецями, дуже розгнівався і, пославши, повбивав всіх дітей, що були
у Вифлеємі і в усіх його околицях,
від двох років і менше, за часом, який пильно вивідав у мудреців. 17
Тоді збулося сказане пророком Єремією, який каже: 18 *Голос було чути
в Рамі, плач, і ридання, і великий
крик. Рахиль, яка оплакує своїх дітей
і не хотіла втішитися, тому що їх немає. 19 Як же Ірод помер, то господній ангел в сні з’явився Йосифові в
Єгипті, 20 кажучи: Вставай, візьми
Дитя і його матір і іди в Ізраїльську
землю, бо вимерли ті, що шукають
душу Дитяти. 21 Він же, вставши,
взяв Дитя і його матір і прийшов до
Ізраїльської землі. 22 Почувши ж, що
в Юдеї царює Архелай замість Ірода,
свого батька, побоявся туди іти, а одержавши вістку у сні, відійшов у Галилейські околиці. 23 І прийшовши,
поселився в місті, що називається Назарет, щоб збулося сказане пророками, що назветься Назореєм.

Глава 3, поч. 5
1 *В тих же днях прийшов Іван
Хреститель, проповідуючи в юдейській пустелі 2 і кажучи: *Покайтеся,
бо наблизилося Небесне Царство! 3
Адже цей є той, про кого говорив
пророк Ісая, що каже: *Голос того,
що кричить у пустелі: Підготуйте
господню дорогу, простими робіть
його стежки! 4 *Сам же Іван мав
свою одіж з верблюжого волосся і
шкіряний пояс навколо своїх бедр.
Їжею ж його була саранча і дикий
мед. 5 Тоді виходив до нього Єрусалим, і вся Юдея, і вся йорданська околиця. 6 І хрестилися в Йордані від
нього, визнаючи свої гріхи. 7 Побачивши ж численних фарисеїв і садукеїв, що йдуть на його хрещення, він
їм сказав: *Поріддя гадюче, хто вам
сказав втікати від будучого гніву? 8
Отже, зробіть плід, гідний каяття, 9 і
не починайте говорити в собі: *Маємо батька Авраама. Кажу бо вам, що
Бог може з цього каміння підняти
дітей Авраамові, 10 бо вже і сокира
лежить при корені дерева. Отже,
всяке дерево, яке не робить доброго
плоду, вирубаним буває і кидається у
вогонь. 11 *Я, отже, хрещу вас водою
в покаяння, а той, що приходить по
мені, є сильніший від мене, Йому я
не є гідний понести взуття. Той вас
хреститиме Духом Святим і вогнем.
12 *В Нього лопата в його руці, і Він
очистить свій тік і збере свою пше-
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ницю до клуні, полову ж спалить негаснучим вогнем.
поч. 6
13 Тоді Ісус приходить з Галилеї на
Йордан до Івана, щоб хреститися від
нього. 14 Іван же забороняв Йому, кажучи: Мені потрібно від Тебе хреститися і чому Ти ідеш до мене? 15 Відповівши ж, Ісус сказав до нього: Облиш нині, бо так належиться нам виконати всяку справедливість. Тоді він
Його залишив. 16 І охрестившись, Ісус вийшов відразу з води. І ось Йому відкрилися небеса, *і Він побачив
Божого Духа, що сходив як голуб, що
йшов на Нього. 17 *І ось голос з неба,
що каже: Цей є Моїм *Улюбленим
Сином, в якому моє вподобання.

Глава 4, поч. 7
1 *Тоді Ісус був виведений Духом
в пустиню, щоб Його спокушав диявол. 2 І попостивши сорок днів і сорок ночей, згодом зголоднів. 3 І приступивши до нього, спокусник сказав: Якщо Ти є Божим Сином, скажи,
щоб це каміння стало хлібами. 4 Він
же, відповівши, сказав: Написано є:
*Не самим хлібом житиме людина,
але кожним словом, що виходить з
божих уст. 5 Тоді диявол взяв Його
до святого міста і поставив Його на
церковнім наріжнику, 6 і сказав Йому: Якщо Ти є Божим Сином, кинься
вниз, бо є написано, *що своїм ангелам заповість про Тебе, щоб Тебе оберегти; і Тебе візьмуть на руки, щоб
часом Ти не вдарив об камінь твою
ногу. 7 Сказав же йому Ісус: Знову є
написано: *Не спокушатимеш свого
Господа Бога. 8 Знову взяв Його диявол на дуже високу гору і Йому показав всі царства світу і їхню славу, 9 і
сказав Йому: Це все тобі дам, якщо,
впавши, мені поклонишся. 10 Тоді
сказав Йому Ісус: Іди від мене, сатано! Написано бо є: *Господеві Богові
твоєму поклонишся і Йому одному
послужиш! 11 Тоді залишив Його диявол. І ось ангели приступили і Йому
служили.
поч. 8
12 *Почувши ж Ісус, що Іван був
виданий, відійшов до Галилеї 13 і, залишивши Назарет, прийшов, поселився в Капернаумі, в помор’ї, в Завулонових і Нефталимових границях. 14
Щоб збулося сказане Ісаєю, пророком, що каже: 15 *Земле Завулонова і
земле Нефталимова, дорога моря по
тому боці Йордану, Галилея поган!
16 *Народ, що сидів в темряві, побачив велике світло, і тим, що сиділи в
країні і тіні смерті, світло їм засяяло.
17 *Відтоді Ісус почав проповідувати
і говорити: Покайтеся, бо наблизилося Небесне Царство!
поч. 9
18 *Продячи ж при Галилейському
морі, Він побачив двох братів: Симо-

събере'тъ пшени'цђ свою в# жи'тницђ, плњвы
же съжжетъ ѓ^гнеM негаса'ющимъ” зачя'ло, ѕ~”
Тогда` прихо'диT і^с~ эT галиле'а на і^ѓ^рдаn къ і^ѓ^а'ннђ, крsтитися эT него`” І$ѓ&анн# же възбраня'ше е^мђ гл~я. а^зъ требђю тобою крsти'тися,
и^ ты л^и гряде'ши къ мнњ`; эTвњща'в же і^с~,
рече` к немђ`. ѓ^ста'ви н~нњ, та'ко б^о подобно
е^сть наM и^спо'лнити вся'кђ пра'вдђ. тогда ѓ^ста'ви е^го” (И$) крsти'вся (-)6 і^с~, [взы'де а%бїе]7 эT
воды`. и^ с^е эTвръзо'шася е^мђ` нб~са, *и^ видњ
дх~ъ бж~їи и^сходя'щь ја%ко го'лђбь, грядђщь
на'нь. и^ *с^е глsа съ нб~се гл~я” сей е^сть сн~ъ мо'и
*възлюбленыи, ѓ^ нем#же бл~говолиX”

Глаv, д~. зqа, з~”
огда`* і^с~ възведе'нъ бысть {дх~оM в пђсты'ню и^скђси'тися эT дїа'вола}1. и^ пости'вся дн~їи четы'ридесяте и^ но'щїи четы'ридесяте, послњди взалка`” и^ пристђпль [к немђ` и^скђси'тель, рече`]2. а%ще сн~ъ е^си
бж~їи, рц^и ја%ко да ка'менїе с^е хлњби бђ'дђтъ”
ѓ'н же эTвњщавъ, рече. пи'сано е^сть. *не ѓ^ хлњбњ
еді'номъ жив# бђ'детъ чл~къ, н^о ѓ^ всякомъ гл~њ
и^сходя'щимъ и^зъ ё'стъ бж~їихъ” Тогда` поя'тъ
е^го дїа'волъ, въ ст~ы'и граD, и^ постави е^го` на
крилњ цр~ковнеM. и^ гл~а е^мђ`. а%ще сн~ъ е^си бж~їи,
врьзися ни'зђ. пи'сано б^о е^сть, *ја%ко а%гг~лоM свои^мъ заповњсть ѓ^ тебњ (съхрани'ти т^я), и^
на рђка'хъ во'змђтъ т^я, да не когда` претъкнеши ѓ^ ка'мень но'гђ твою” Рече (же) е^мђ і^с~,
пакы пи'сано е^сть. *не и^скђсиши г~а б~а свое^го`”
пакы поя'тъ е^го` дїа'волъ на' горђ высокђ ѕњло`, и^ показа` е^мђ вс^њ црsтвїа мира, и^ сла'вђ и^хъ, и^
гл~а е^мђ. сїя` (вс^я тебњ)3 даM, аще паD покло'нишимися” Тогда` гл~а емђ` і^с~, и^ди` [за мно'ю]4
сатана`. пи'сано бо е^сть. *г~ђ б~ђ твое^мђ` покло'нишися, и^ томђ` е^ді'номђ послђж'иши” тогда`
(ѓ^ста'ви)5 е^го` дїа'волъ” и^ с^е а%гг~ли пристђпи'ша
и^ слђжа'хђ е^мђ`”
заq, и~”
6
*Слы'шав же [і^с~] , ја%ко і^ѓ^а'ннъ предан# бысть,
эTи'де в# галиле'ю, и^ ѓ^ста'вль наза'ретъ, пришDе
всели'ся в# [каперънаё^мъ]7, в# помо'рїе, в# предњлњхъ заё^ло'них# и^ нефџали'млиX да сбђдется реченное и^са'і^емъ пррoкомъ гл~ющеM” *земля завђло'ня, и^ земля нефџали'мля, пђть мо'ря ѓ^б онъ
полъ і^ѓ^рда'нњ, галиле'а ја^зы'к#. *лю'дїе сњдя'щеи`
въ тмњ`, (видњша свњтъ)8 ве'лїи. и^ сњдя'щиM въ странњ` и^ сњни см~ртнњи свњтъ восїа
и^мъ” *эTто'лњ начаT і^с~ проповњ'дати, и^ гл~ати
Пока'итеся, прибли'жи бо ся црsтво нбsное” заq, џ~”
*Ходя' же при' мори галиле'истњм#, видњ два`
бра'та. си'мона гл~емаго пеTра, и^ а^ндрњ'а бра'та
1538

маr а~
лkђ г~
маr а~
лkђ г~
і^э^аn а~
в~ пеTр# а~
і^э^аn е~

кол. 1
мар. 1
лук. 4

е~ мо= и~
лkђ д~

ўлоM ч~
лkђ д~

е~ мо= ѕ~
лkђ д~

е~ мо= ѕ~
и^ і~
лkђ д~

мr а~
лkђ д~
і^ѓаn д~

і^саі'а и~

і^саі'а џ~

мr а~

мr а~
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е^го, вмњта'юща мержю в мо'ре. бњ'ста б^о ры'баря” І$ гл~а и%ма грядњта по мнњ`, и^ сотворю`
в^ы ловця чл~комъ” ѓ^на же а%бїе ѓ^ста'вльшя
мре'жя, (по немъ и^до'ста)9” И$ прешеD эTтђ'дђ,
видњ` и%на два` бра'та, і^а'кова зеведе'ѓ^ва, и^ і^ѓ^а'нна бра'та е^го, в корабли` съ зеведе'ѓмъ эTц~ем#
ею`, завяза'юща мре'жю свою`, и^ възва` я&. ѓ^на
же а%бїе ѓ^ста'вльша кора'бль, и^ эTц~а своего`, (по
нем# и^до'ста)10” и^ прохожаDше [вс^ю галиле'ю і^с~]11.
ё^ча` на со'нмищиX и^х#, и^ проповњ'даа е^љhлїе цр~ьствїа, и^ исцњляа` всякъ недђ'гъ, и^ вся'кђ
ја%зю в лю'дехъ. І$ и^зы'де слђх# е^го по все'и сљ=рїи.
и^ приведо'шя е^мђ вс^я боля'щаа разли'чными
недђ'гы, и^ стра'стьми ѓ^дръжи'мы, и^ бњ'сны, и^
мњ'сячныа, и^ расла'блены жи'лами. и^ і'сцњли`
и^хъ”
заq, і~”
12
И$ (по немъ идо'шя) наро'ди мно'ѕи эT галилеа, и^ десятигра'дъ, і^ эT і^е^рsли'ма, і^ ю^де'а, и^
съ ѓ%ного по'лђ і^ѓ^рда'на”

Глvа, е~”

лkђ ѕ~
і^саїа ѕ~і
лkђ ѕ~
ўлMо л~ѕ

а~ пеTрь г~
лkђ ѕ~
а~ пеTрь д~

мr џ~
лkђ д~і

филиp в~
маr д~
лkђ и~
и^ а~і

пеTрь в~

лkђ ѕ~і

у^зрњ'в же наро'ды, в#зы'де на горђ. и^ сњд#шђ е^мђ, пристђпи'шя к не'мђ ё^ченицы` е^го`. и^ эTве'рзъ ё^ста своя`, ё^ча'ше
и^хъ гл~я” *Бл~же'ни ни'щїи дх~омъ, ја^ко
тњх# е^сть црsтвїе нбsное” *бл~же'ни пла'чющеи,
# їи, ја%ко
ја^ко тїи ё^тњшатся” *бл~жени кро'тц
тїи наслњдят# зе'млю” бл~же'ни а%лчющеи` и^
жа'ждђщеи` пра'вды, ја%ко тїи насы'тяTся” Бл~же'ни млsтивїи, ја%ко тїи поми'ловани бђ'дђтъ”
Блаyни чи'стїи срDцемъ, ја^ко тїи бг~а ё%зрятъ”
бл~же'ни ми'ротв'орцы, ја%ко тїи сн~ове бж~їи нарекђтся” *Бл~же'ни и^з#гна'ни пра'вды ра'ди, ја^ко
тњхъ єs црsтво нбsное” *Блаже'ни е^сте егда` поно'сятъ ваM, і^ и^жденђтъ, и^ рекTђ вся'къ ѕо'лъ
[гл~ъ]1 на' вы лжђще мене` ради. ра'дђитеся и^
весели'теся, ја%ко м#зда` ва'ша мно'га на нб~сњх#”
Та'ко б^о и^згна'шя пррoки и^же бњша пре'же ваs”
*Вы^ е^сте со'ль земли`. а%ще же со'ль ѓ^бђа'етъ,
чимъ ѓ^соли'тся; ни въ чтоже бђ'детъ ктомђ`, то'чїю да и^ссы'пана бђ'детъ во'нъ, (и^) попира'ема человњкы”
заq, аі~”
*Вы е^сте свњтъ ми'рђ. не мо'жетъ граD ё^кры'тися врьхђ` горы` стоа`, *ни вжига'ютъ свњти'лника, и^ поставля'ютъ е^го поD спђ'домъ, н^о на
свњщницњ, и^ свњтитъ всњмъ и%же въ храминњ
сђть” Та'ко да просвњти'тся свTњ ва'шь преD чл~кы, *ја%ко да видяT ва'ша до'браа дњ'ла, и^ прославяT эTц~а ва'шеh и%же на нб~сехъ” не мни'те ја%ко
прїидохъ разорити зако'на и^ли` пррoкы. не прїидо'хъ разори'ти, но испо'лнити” *А$минь б^о гл~ю
ва'мъ, до'ндеже пре'идетъ нб~о и^ земля`, і^ѓ'та
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на, що зветься Петром, і Андрія, його
брата, що кидали сіть в море, бо були
рибалками. 19 І Він їм сказав: Ідіть за
Мною, і зроблю вас ловцями людей.
20 Вони зразу ж, залишивши сіті, пішли за Ним. 21 І пішовши звідти, Він
побачив інших двох братів: Якова Зеведейового і Івана, його брата, в човні з Зеведеєм, їхнім батьком, що зав’язували свою сіть, і покликав їх. 22 Вони ж, відразу залишивши корабель і
свого батька, за Ним пішли. 23 І проходив Ісус всю Галилею, навчаючи у
їхніх зборах (=синаґоґах), і проповідуючи Євангеліє Царства, і оздоровляючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. 24 І про Нього пішла чутка по усій Сирії. І до Нього привели всіх хворих на різні недуги, і огорнутих болями, і біснуватих, і лунатиків, і спаралізованих. І Він їх оздоровив. п. 10
25 І за Ним пішли великі юрби з
Галилеї, і з Десятимістя, і з Єрусалиму, і Юдеї, і з другого боку Йордану.

Глава 5
1 Побачивши ж юрби, Він вийшов
на гору. І коли Він сів, до Нього приступили його учні, 2 і відкривши свої
уста, Він їх навчав, кажучи: 3 *Блаженні бідні духом, бо тих є Небесне
Царство. 4 *Блаженні ті, що плачуть,
бо ті будуть потішені. 5 *Блаженні лагідні, бо ті успадкують землю. 6 Блаженні ті, що голодують і спрагнені
справедливості, бо ті наситяться. 7
Блаженні милосердні, бо ті будуть помилувані. 8 Блаженні чисті серцем, бо
ті Бога побачать. 9 Блаженні миротворці, бо ті синами божими назвуться. 10 *Блаженні переслідувані задля
справедливості, бо тих є Небесне Царство. 11 *Блаженні є ви, коли вас зневажатимуть, і проженуть, і, брешучи,
скажуть всяке погане слово проти вас
задля мене. 12 Радійте і веселіться,
бо велика ваша винагорода на небесах! Адже так прогнали пророків, які
були перед вами. 13 *Ви є сіллю землі. Якщо ж сіль вивітриться, чим посолиться? Ні на що більше не буде
придатна, тільки щоб була висипана
геть і потоптана людьми.
поч. 11
14 *Ви є світлом для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на горі,
15 *ані не запалюють світильника і
не ставлять його під покриттям, але
на свічнику, і він світить всім, що є в
хаті. 16 Так хай ваше світло засяє перед людьми, *щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили вашого
Батька, що на небесах. 17 Не думайте, що Я прийшов знищити Закон або
Пророків. Я не прийшов знищити, але сповнити. 18 *Амінь. Бо кажу вам:
поки перейде небо і земля, з Закону

лук. 6
іс. 16
лук. 6
пс. 36

пет1. 3
лук. 6
пет1. 4

мар. 9
лук. 14

фил. 2
мар. 4
лук. 8
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пет1. 2

лук. 16
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мой2. 20
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лук. 18
ниж. 19

лук. 12

мой2. 20
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ниж. 18
мар. 9

ниж. 19
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мар. 10
лук. 16
кор1. 7

мой2. 20
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не перейде йота одна або одна риска, доки все збудеться. 19 Якщо хто
знищить одну з цих малих заповідей і так навчить людей, – він назветься найменшим в Небеснім Царстві; а хто зробить і навчить, цей
назветься великим у Небеснім Царстві.
поч. 12
20 Кажу бо вам, що якщо ваша
праведність не перевищить тієї
книжників і фарисеїв, не ввійдете до
Небесного Царства. 21 Ви чули, що
було сказано давнім: *Не вб’єш, бо
якщо хто вб’є, є винен судові. 22 Я ж
вам кажу, що всякий, хто гнівається на свого брата без причини, є винен судові. Бо якщо хто скаже своєму братові: рака, – є винен перед
збором, а хто скаже: дурню, – є
винний вогненній гієні. 23 Отже,
якщо принесеш до жертовника твій
дар і там згадаєш, що твій брат має
щось проти тебе, 24 залиш там, перед жертовником, твій дар і, пішовши, скоріше помирися зі своїм братом, а тоді, прийшовши, принеси
свій дар. 25 *Годися зі своїм суперником швидко, поки ти є з ним в
дорозі, щоб суперник не видав тебе
судді, а суддя не видав тебе слузі, і
ти не був кинутий до в’язниці. 26
Амінь, кажу тобі: не вийдеш звідти,
доки не віддаси останній кодрант.
КККККККККККККККККпоч. 13
27 *Ви чули, що було сказано
давнім: Не чинитимеш перелюб. 28
Я ж кажу вам, що кожний, хто погляне на жінку, щоб її пожадати, вже
вчинив з нею перелюб у своєму серці. 29 *Якщо ж твоє праве око згіршує тебе, – вибери його і кинь від
себе. Бо краще тобі є, щоб згинув один з твоїх членів, а не все твоє тіло було кинуте до вогненної гієни.
30 І якщо ж твоя права рука згіршує тебе, – відрубай її і кинь від себе. Бо краще є тобі, щоб згинув один з твоїх членів, а не все твоє тіло пішло до гієни. 31 Сказано ж було, *що хто лиш відпустить свою
жінку, хай дасть їй відпускну книгу.
32 Я ж кажу вам, що кожний, хто
відпускає свою жінку, за винятком
причини перелюбу, робить, щоб вона чинила перелюб. І хто візьме відпущену, чинить перелюб. поч. 14
33 Знову, ви чули, що було сказано давнім: *Не клястимешся на
брехню, віддаси ж Господеві твої
клятви. 34 Я ж кажу вам зовсім не
клястися: ні небом, бо воно є божим престолом; 35 ні землею, бо
вона є підніжжям його ніг; ні Єрусалимом, бо воно є містом великого Царя; 36 ні своєю головою не
клянися, бо не можеш одного волоска зробити білим або чорним.

е^ді'на и^ли е^ді'на чръта не пре'идеT эT зако'на, до'ндеже вс^я бђ'дђтъ” и^же а^ще (-)2 разори'тъ е^ді'нђ
заповњдїи си'хъ ма'лыX, и^ наё^чи'тъ та'ко чл~кы,
мнїй нарече'тся въ црsтвїи нбsнемъ. а^ и'же сотвори'тъ и^ наё^чи'тъ, се'и ве'лїи нарече'тся въ
црsтвїи нбsнемъ”
заq, ві~”
Гл~ю б^о вамъ, ја%ко а^ще не и^збђ'детъ (пра'вда
ва'шя)3 па'че кни'жникъ и^ фарисе'и, не вни'дете
въ црsтвїе нбsное” Слы'шасте ја^ко рече'но бы'сть
дре'вниM, *не ё^бїе'ши. и^же б^о а%ще ё^бїе'тъ, повинеn е^сть сђдђ`” А/з же гл~ю вам#, ја^ко вс^якъ
гнњ'ваи`ся на бра'та свое^го` [всђ'е]4, пови'ненъ е^сть
сђдђ, и%же б^о а^ще речетъ бра'тђ свое^мђ`, ра'ка,
повиненъ (е^сть)5 со'нмищђ. а^ и^же рече'тъ ю^ро'де,
пови'ненъ (е^сть)6 гее%ннњ ѓ%гненњи” а%ще ё%бо принесе'ши даръ тво'и къ ѓ^лтарю, и^ тђ помяне'ши, ја%ко бра'тъ твои и%мать нњ'что на' тя,
ѓ^стави т^ђ да'ръ тво'и прDе ѓ^лтаре'м#, и^ (шDе)7
преже смири'ся съ бра'томъ своиM, и^ тогда` пришDе принеси даръ сво'и” *Бђ'ди ё^вњщава'ася съ
сопе'рникомъ свои^мъ ско'ро, до'ндеже е^си [на пђти`
с нимъ]8, да не (преда'стъ тебе`)9 съпе'рниk сђдїи, и^ сђдїа [тя преда'стъ]10 слђѕњ, и^ в
темни'цђ в#ве'рженъ бђ'деши. а^миn гл~ю тебњ, не
и^зы'деши эTтђ'дђ до'ньдеже въздаси` послњ'днїи
кодрантъ”
заq, гі~”
11
Слы'шасте, ја%ко речено быs {пръ'выM } . *не прелюбы` сътвори'ши” А/з же гл~ю ваM ја%ко вся'къ и^же
възрит# на женђ` къ е^же въжDелњти е'и, ё^же любодњ'иствова с нею в# срDци свое'мъ” *а%ще же ѓ%ко
твое` десно'е съблажня'етъ т^я, и^зми` е&, и^ ве'рзи
эT себе`. о^у'не б^о т^и е^сть, да поги'бнетъ е^ді'нъ
эT ё'дъ твои^хъ, а^ не вс^е тњ'ло твое` в#вержено
бђ'детъ в гее'ннђ (ѓ%гненђю). и^ а^ще (же) десна'я
твоа рђка` съблажня'етъ т^я, ё^сњци ю&, и^
ве'ръзи эT себе`. о^у'не б^о ти е^сть, да поги'бнетъ
е^ді'нъ эT о^у'дъ твои^хъ, а^ не все` тњ'ло твое` (и'детъ в гее'ннђ)12” Рече'но же бы'сть, *(ја%ко) и^же
а%ще пђстиT женђ` свою, да дастъ е'й кні'гђ распђстнђю`. а%з же гл~ю вамъ. ја^ко всякъ эTпђщаяи` женђ` свою` ра'звњ словесе` любодњ'иннаго,
твори'тъ ю& прелюбодњ'иствовати. и^ і'же пђщени'цђ по'имет# прелюбы` дњи'ствђетъ” заq, ді~”
Па'кы слы'шясте, ја%ко рече'но бысть, дре'внимъ,
*не въ лжђ` клене'шися, въздаси же гв~и кля'твы твоа`” А/зъ же гл~ю ва'мъ, не кля'тися вся'ко, ни нб~омъ, ја%ко прsтлъ е^сть бж~їи. ни земле'ю, ја^ко поDножїе е^сть нога'ма е^го. ни` і^е^рsли'момъ, ја%ко граD е^сть вели'каго цр~я. ниже главо'ю
своею` клени'ся, ја%ко не мо'жеши (вла'са е^ді'ного бњла и^ли` черъна сътвори'ти)13” *Бђди же сло'во ва'ше. е'й, е'й. ни`, ни`, лихо е^же сею`, эT непрїа'зни
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в~ мо= к~
е~ мо= е~
мrа і~
лkђ и~і
ниQ џ~і

лkђ в~і

в~ мо= к~
е~ мо= е~

ниQ и~і
мr џ~

ниQ џ~і
е~ мо= к~д
мr і~
лkђ ѕ~і
а~ крgи з~

в~ мо= к~
г~ мо= џ~і
е~ мо= е~

і^а'коv е~

5,37 Святе Благовіствування від Матея 6,9
в~ мо= к~а
г~ мо= к~д
е~ мо= џ~і
лkђ ѕ~
криM в~і
а~ кориn ѕ~
в~ селnђ е~
і^а'коv г~

е~ мѓ= е~і
лkђ ѕ~
г~ мѓ= џ~і
маr в~і
галаT е~
криM г~і
і^а'коv в~
ниQ к~в
лkђ ѕ~
дњаn з~
а~ крnи д~
лkђ к~г
лkђ ѕ~
е~ мо= е~і

е^сть” слы'шасте ја^ко речено бысть” *ѓ%ко, за ѓ%ко. и^ зђ'бъ, за' зђбъ” А$зъ же гл~ю ва'мъ. *не
проти'витися ѕл^ђ. н^о а%ще т^я кто` ё^да'риT в#
{деснђ'ю твою лани'тђ}14, ѓ^брати е^мђ и^ дрђгђю'. и^ хотя'щемђ (сђди'тися с то'бою)15, и^
ри'зђ твою взяти, эTпђсти е^мђ` и^ срачи'цђ” и^
а^ще кто т^я по'имет# по си'лњ поприще е^ди'но,
и^ди` с нимъ двњ`”
заq, еі~”
*Прося'щемђ ё^ тебе`, да'и. и^ хотя'щаго эT
тебе` зая'ти, не эTврати`” слы'шасте, ја%ко рече'но е^сть. *възлю'биши и%скрьняго твое^го, и^
възненави'диши врага` свое^го`” а%з же гл~ю ваM.
*люби'те врагы` ва'ша, (-)16 [блsви'те кленђщая
в^ы, добро` творите ненави'дящиM ва'съ. *и^ моли'теся за творя'щихъ ваM напа'сть, и^]17 і^згоня'щая в^ы, *ја%ко да бђ'дете сн~ове эTц~а ва'шего и^же (е^сть) на нб~сехъ” ја%ко сл~нце свое` сїа'етъ на злы'а и бл~гыя, и^ дожDитъ на правDены и^ на непра'ведны” А/ще б^о лю'бите лю'бящихъ васъ, кђ'ю мздђ и'мате; не и^ мытаре
ли тожDе творятъ; и^ а'ще цњлђ'ете дрђгы
ва'шя то'кмо, что ли'ше творите`; не и^ ја^зы'чнїцы л^и та'кожDе творятъ; бђ'дњте ё^б^о
в^ы съвръше'ни, ја%коже эTц~ь ва'шь нбsныи съвръше'нъ е^сть”

Глаv, ѕ~. заq, ѕі~”

криM в~і

моl
лkђ а~і

ънемлњте [-]1 млsтыня ва'ша не твори'те преD чл~ки, да ви'дими бђ'дете и'ми” а^ще ли же, ни^ мз#ды не и^мате эT
ѓ^ц~а ва'шего, и^же (еs) на нб~сеX” *Є$гда` ё^бо
твори'ши млsтыню, не въстрђби прDе собою ја^коже лицемњ'ри творя'тъ в сонмищиX, и^ въ стъгна'х#, ја%ко да просла'вятся эT чл~къ” А$минь гл~ю
вамъ, въспрїе'млютъ м#здђ свою`” Тебњ же творя'щђ млsтыня, да не ё^вњсть шђ'ица твоа` что
твори'тъ десни'ца твоа`, ја^ко да бђ'детъ (млsтыни твоа`)2 в та'инњ” И$ ѓ^ц~ъ тво'и видяи` в
та'инњ, [тои']3 възда'сть тебњ [ја^вњ]4” И$ е^гда`
[мо'лишися, не бђ'ди]5 ја^коже лицемњри, ја^ко лю'бяT
в сонмищиX, и^ в# стогнах# пђтїи стоя^ще моли'тися, ја^ко да ја^вя'тся чл~ком#” А$ми'нь гл~ю
ваM, [ја%ко]6 въспрїимђть м#здђ свою`” Ты' же е^гда мо'лишися, вни'ди в# клњть свою`, и^ затворивъ две'ри твоа`, помоли'ся эTц~ђ твоемђ в
та'инњ. и^ эTц~ъ твои видяи` в та'инњ, възда'сть тебњ [ја^вњ]7” моля'ще же ся, не ли'ш#ше гл~ите ја^коже ја^зы'чницы. мня'т# бо ја^ко
въ мно'гогл~анїи свое^мъ ё^слы'шани бђдђтъ” не
подо'битеся ё^бо иM, вњсть б^о ѓ^ц~ъ ва'шъ и^хже
требђете, пре'жде (проше'нїя ва'шего)8” си'це ё^бо
мл~и'теся вы`” *Эtч~е на'шъ, и^же (е^си). на' нб~сеX,
1541

37 *Хай же ваше слово буде: так –
так, ні – ні. Що більше від цього, то є
від зла. 38 Ви чули, що було сказано:
*Око за око і зуб за зуб. 39 Я ж вам
кажу *не противитися злу. Але якщо
хтось тебе вдарить у твою праву щоку, поверни йому і другу, 40 і тому, що
хоче з тобою судитися і взяти твою
одіж, відпусти йому і сорочку. 41 І якщо хтось на силу тебе візьме одну
верству, іди з ним дві.
поч. 15
42 *Тому, що в тебе просить, дай; і
того, що хоче в тебе позичити, не відверни. 43 Ви чули, що було сказано:
*Полюбиш твого ближнього і зненавидиш свого ворога. 44 Я ж вам кажу: *Любіть ваших ворогів, благословіть тих, що вас проклинають, робіть
добро тим, що вас ненавидять, *і моліться за тих, що роблять вам пакість,
і тих, що вас проганяють, 45 *щоб ви
були синами вашого Батька, що є на
небесах, бо Він своє сонце світить на
злих і добрих і посилає дощ на праведних і на неправедних. 46 Адже, якщо ви любите тих, що вас люблять, яку маєте винагороду? Чи й митарі не
те саме роблять? 47 І якщо тільки ваших друзів вітаєте, то що особливого
робите? Чи і погани не так роблять?
48 Отже, ви будьте досконалі, так як
ваш Небесний Батько є досконалим.

як. 5
мой2. 21
мой3. 24
мой5. 19
лук. 6
рим. 12
кор1. 6
сол2. 5
як. 3

мой5. 15
лук. 6
мой3. 19
мар. 12
гал. 5
рим. 13
як. 2
ниж. 22
лук. 6
дія. 7
кор1. 4
лук. 23
лук. 6
мой5. 15

Глава 6, поч. 16
1 Вважайте, не робіть вашої милостині перед людьми, щоб вони вас
бачили. Якщо ж ні, – не маєте винагороди від вашого Батька, що є на небесах. 2 *Отже, коли ти робиш милостиню, не труби перед собою, так
як роблять лицеміри на зборах і на
вулицях, щоб були прославлені
людьми. Амінь, кажу вам: вони одержують свою винагороду. 3 Ти ж, як
робиш милостиню, хай твоя лівиця
не знає, що робить твоя правиця, 4
щоб твоя милостиня була в тайні. І
твій Батько, що бачить в тайні, Той
віддасть тобі явно. 5 І коли молишся,
не будь так, як лицеміри, бо люблять
молитися стоячи в зборах і на кутах
доріг, щоб показатися людям. Амінь,
кажу вам, що вони одержують свою
винагороду. 6 Ти ж, коли молишся,
ввійди в свою кімнату, і замкнувши
твої двері, помолися твоєму Батькові
в тайні. І твій Батько, що бачить таємне, віддасть тобі явно. 7 А молячись, не говоріть надмірно, так як погани, бо вони думають, що задля своєї багатомовності будуть вислухані. 8
Отже, не уподібнюйтеся до них, бо
ваш Батько раніше від вашого прохання знає, що потребуєте. 9 Отже,
ви моліться так: *Батьку наш, який є
на небесах, нехай святиться твоє ім’я,

рим. 12

молитва
лук. 11

6,10 Святе Благовіствування від Матея 6,30
10 нехай прийде твоє Царство, нехай буде твоя воля, як на небі, так
і на землі. 11 Хліб наш насущний
дай нам нині, 12 і відпусти нам наші довги, так як і ми відпускаємо
нашим довжникам, 13 і не введи
нас у напасть, але визволи нас від
лукавого. Бо твоє є Царство, і сила,
і слава навіки. Амінь.
поч. 17
мар. 11
сир. 28

лук. 12

лук. 11

лук. 16

лук. 12
пет1. 5
пс. 54

14 *Бо якщо ви людям відпускаєте їхні гріхи, і ваш Небесний Батько вам відпустить. 15 Якщо же не
відпускаєте людям їхні гріхи, ані
ваш Батько не відпустить вам ваші
гріхи. 16 Коли ж постите, не будьте
так, як лицеміри, сумними. Бо вони
хмурять свої лиця, щоб показати
людям, що постять. Амінь, кажу
вам, що одержують свою винагороду. 17 Ти ж, постячи, помаж
свою голову і умий твоє лице, 18
щоб ти не показував людям, що
постиш, але твоєму Батькові, що в
тайні. І твій Батько, що бачить в
тайні, віддасть тобі явно. 19 Не
збирайте собі скарбів на землі, де
черв’як і тля нищить і де злодії підкопують і крадуть. 20 *Збирайте ж
собі скарби на небі, де ані черв’як,
ні тля не нищить і де злодії не підкопують ні не крадуть. 21 Бо де є
ваш скарб, там буде і ваше серце.
xxxx
поч. 18
22 *Око є світильником для тіла. Отже, якщо твоє око буде простим, все твоє тіло буде світлим, 23
якщо ж твоє око буде лукавим, все
твоє тіло буде темним. Якщо, отже,
світло, що в тобі, є темрявою, то яка велика темрява! 24 *Ніхто не
може служити двом панам, бо або
одного полюбить, а другого зненавидить, або одного держатиметься,
за другого ж почне нехтувати. Не
можете служити Богові і мамоні. 25
Задля цього кажу вам: *Не журіться вашою душею, що будете їсти
або що будете пити, ані вашим тілом, в що зодягнетеся. Чи душа не
є більшою від їжі і тіло від одежі?
26 Погляньте на небесні птиці, бо
не сіють, ані не жнуть, ані не збирають в клуні, а ваш Небесний Батько їх годує. Чи ви радше не є кращими від них? 27 Хто ж з вас, журячись, може додати своєму ростові один лікоть? 28 І чому журитеся
за одіж? Глядіть на польові лелії,
як ростуть: не трудяться ані не прядуть. 29 Кажу ж вам, що ані Соломон в усій своїй славі не зодягнувся, як одна з цих. 30 Якщо ж польова трава, що сьогодні є, а ранком до печі кидається, Бог так зодягає, то чи не багато радше вас
зодягне, маловіри?
поч.19

да ст~и'тся и^мя твое`, да прїидетъ црsтвїе
твое`” да бђдеT воля твоа`, ја^ко на' нб~си и^ на
земли`” хлњ'бъ на'шъ насђщныи да'ждъ на'мъ
дне'сь. и^ ѓ^ста'ви на'мъ дол#гы на'ша, ја^ко и^ мы`
ѓ^ставля'емъ дол#жникомъ на'шиM” и^ не в#веди
на'съ в напа'сть. н^о и^зба'ви наs эT лђка'ваго” [ЈА/ко
твое` е^сть црsтвїе` и^ си'ла и^ сла'ва, въ вњки,
заq, зі~”
а^миn]9]”
*А/ще бо эTпђща'ете чл~коM съгрњшенїа` и%хъ, эTпђститъ и^ ва'мъ ѓ^ц~ъ вашъ нбsныи” А/ще ли`
не эTпђща'ете чл~коM [съгрњше'нїа и^хъ]10, ни ѓ^ц~ъ
{ва'шъ эTпђститъ ва'мъ}11 съгрњше'нїи ва'шихъ”
Є$г'даy постите'ся. не бђдњте ја^коже лицемњри,
сњтђюще, помрача'юT б^о лица своя`. ја^ко да ја%вя'тся чл~комъ постя'щеся. а^ми'нь гл~ю ва'мъ
[ја%ко]12 въспрїимђтъ м#здђ свою`” Ты' же постя'ся, пома'жи главђ` (свою`), и^ лице твое` ё^мы'и,
ја%ко да не ја^ви'шися чл~коM постя'ся, н^о ѓ^ц~ђ твое^мђ
и^же в та'йнњ. и^ ѓ^ц~ъ твои видя'и в та'инњ,
възда'сть тебњ {ја%вњ}13” Не съкрыва'ите себњ съкро'вищъ на земли`, и^дњже червь и^ тл^я тли'тъ. і^
и^дњже та'тїе поDко'поваютъ и^ кра'дђтъ” *Съкрыва'ите же себњ` съкро'вища на' нб~си, и^дњже ни
че'рвь ни тля` тлитъ, и^ і^дњже та'тїе не поDко'пова'ютъ, ни кра'дђт#. и^дњже б^о еs съкро'вище [ва'ше]14, т^ђ бђдеT и^ срDце [ва'ше]15”
заq, иі~”
*Свњти'лникъ тњлђ е^сть ѓ%ко. а^ще ё%бо бђдетъ ѓ%ко твое про'сто, вс^е тњло твое` свњтло
бђ'дет#” а%ще л^и ѓ'ко твое` лђка'во бђдетъ, вс^е
тњ'ло твое` темно бђ'детъ. а%ще ё^бо свњтъ
и^же в# тебњ`, тма` е^сть, т^о тма` ко'лми; *никто'же мо'жетъ двњма` господи'нома рабо'тати. либо е^ді'наго (възлю'битъ, а^ дрђга'го възненави'дитъ)16. и^ли е^ді'ного дръжи'тся, (-)17 ѓ^ дрђзњм# (же) неради'ти на'чнетъ. не мо'жете б~ђ рабо'тати и^ мамо'нњ” сего` ради гл~ю ва'мъ, *не
пецњтеся дш~ею вашею чт^о ја%сте, и^ли чт^о
пие'те. ни тњломъ ва'шиM, въ что` ѓ^блече'теся.
не дш~а ли болши е^сть пи'ща, и^ тњло ѓ^дежDа;
възри'те на пти'ця нб~сьныа, ја^ко не сњютъ ни
жнђтъ, ни събира'ютъ в# жи'тниця, и^ эTц~ъ
ваj нбsныи пита'етъ и^хъ. не вы` л^и паче лђ'чши
и^хъ е^сте; кто же эT ва'съ пекїися можетъ
приложити въз'растђ свое^мђ ла'котъ е^ді'нъ; и^ ѓ^
ѓ^де'жди чт^о пече'теся; смотри'те крины селныхъ,
ка'ко растђтъ, не трђжа'ются ни прядђт#.
гл~ю же ваM, ја%ко ни соло'монъ въ все'и сла'вњ своеи`
ѓ^блечеся ја^ко е^ді'нъ эT сихъ” А/ще же сњно се'л#ное, днsе сђще, и^ ё^трњ в пещь вмњта'емо, б~ъ
та'ко ѓ^дњетъ. не мно'го л^и паче васъ ма'ловњри;
заq, џі~”
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мrа а~і
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лkђ в~і
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лkђ ѕ~і

лkђ в~і
а~ пеTрь е~
ўлMо н~д
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Не пецњтеся ё%бо гл~юще чт^о ја'мы, и^ли чт^о
пїеM, и^ли чимъ ѓ^дежDимся; всњхъ б^о сихъ ја^зы'цы и'щђтъ. вњсть бо эTц~ъ ва'шъ нбsныи,
ја^ко требђе^те си'хъ всњхъ” и^щи'те же преже
црsтвїа бж~їа, и^ пра'вды е^гѓ`, и^ сїа вс^я приложа'тся ва'мъ” Не пецњтеся ё%бо на ё^трњи,
ё%тренїи б^о (собо'ю пече'тъся)18. до'влеть дн~еви
зло'ба е^го”
лkђ ѕ~
криM в~
а~ криf д~
мrа д~
лkђ ѕ~
лkђ ѕ~

лkђ ѕ~

ниQ к~а
мr а~і
лkђ а~і
і^ѓ^аn д~і
в~і и^ ѕ~і
і^а'коv а~
лkђ а~і

лkђ ѕ~
товїа д~

лkђ г~і

выj г

Глаv, з~. заq, к~”
е* сђди'те, да не сђди'ми бђдете” И$мже бо сђдомъ сђдите, сђдятъ ва'мъ.
*и^ в# ню'же мњ'рђ мњ'рите, възмњрится
ва'мъ” *Что' же ви'диши сђче'цъ, и^же во
ѓ^цњ бра'та твое^го, (бръвно' же е^же е^сть въ ѓ%цњ
твое^мъ)1 не чђ'еши; *и^ли ка'ко речеши бра'тђ твое^мђ, ѓ^ста'ви да и^змђ сђчецъ и^зъ ѓ^чесе твое^го, и^
се бръвно въ ѓ%цњ твоеM; лицемњ'ре, и^зми первње
[бръвно и^зъ ѓ^чесе твоего`]2, и^ тогда оу%зриши и^зя'ти сђчецъ и^зъ ѓ^чесе бра'та твоего” не дади'те ст~ая ўо'мъ, ниy помњта'йте би'серъ ва'шихъ
прDе свинїя'ми, да не поперђть и^хъ нога'ми свои'ми, и^ вра'щшеся расто'ргнђтъ вы`”
заq”
*Просите, и^ да'ст#ся ваM” и^щњте, и^ ѓ^бря'щете. толцњте, и^ эTве'рзется ва'мъ” всякъ бо
прося'и, прие%млетъ” і^ и^щаи`, ѓ^брњта'етъ. и^
толкђщемђ эTве'рзется” *И$ли кто е^сть эT
ва'съ чл~къ, е^гоже [а^ще въспро'сиT]3 сн~ъ е^го хлњба, е^да ка'мень пода'стъ е^мђ; или (-)4 {а^ще}5 рыбы
про'сиT, е^да` ѕмїю` подасть е^мђ; а^ще бо вы` лђка'ви
сђще, оу^мњ'ете даянїя` бл~га дая'ти ча'домъ
ва'шимъ. ко'лми па'че ѓ^ц~ъ ва'шъ нбsныи, да'стъ
бл~га прося'щиM оу^ него`;
заq, ка~”
*Вс^я` оу^бо е^ли'ка а^ще хо'щете да творяT вамъ
члц~ы, та'ко и^ вы^ творите и^м#. се^ бо е^сть зако'нъ и^ пррoцы” *вни'дњте оу^зскыми вра'ты, ја^ко
простра'нна врата и^ широ'къ пђть, в#водяи` в па'гђбђ, и^ мно'ѕи сђть входя'щеи` иM. чт^о оу^з#скаа
врата и^ тњсенъ пђть, в#водяи` в животъ, и^
ма'ло (и^хъ) е^сть и^же ѓ^брњта'ютъ е^го” заq, кв~”
Внемлњте же эT лжихъ пррoкъ, и^же прихо'дятъ к вамъ въ ѓ^де'жахъ ѓ'въчяхъ, внђтрь
же сђть влъ'цы хы'щ#ницы, эT плDо и^хъ позна'ете
и^хъ” е^да` ѓ^бъе%млютъ эT трь'нїа гро'зды, и^л^и
эT рњпїа смо'квы; та'ко вся'ко дрњво добро`, плоды`
добры` твориT. а^ зло` дрњ'во, плоды` злы творитъ.
не мо'жетъ дрњ'во добро`, плод# зо'лъ твори'ти. ни
дрњ'во зл^о. плодъ до'бръ твори'ти” *вся'ко {оу'бо}6
дрњ'во и^же не твориT плода` добра`, посњка'ютъ е&, и^
въ ѓ%гнь в#мњта'ютъ. тњ'мже оу%бо эT плDо и^хъ
позна'ете и^хъ”
заq, кг~”
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31 Не журіться, отже, кажучи: Що
їстимемо? Або: Що питимемо? Або:
Чим зодягнемося? 32 Бо це все шукають погани, бо знає ваш Небесний
Батько, що потребуєте цього всього.
33 Шукайте ж скоріше Царство Боже
і його справедливості. І це все вам
додасться. 34 Не журіться, отже, про
завтрішній, бо завтрішній журитиметься собою. Вистачає дневі його злободенності.

Глава 7, поч. 20
1 *Не судіть, щоб ви не були суджені. 2 Бо яким судом судите, вас
судитимуть, *і якою мірою міряєте,
такою вам відміряється. 3 *Чому ж
бачиш скалку, що в оці твого брата,
поліна ж, що є в твоєму оці, не чуєш?
4 *Або, як скажеш твоєму братові:
Дай, щоб я витягнув скалку з твого
ока, коли ось поліно у твоєму оці? 5
Лицеміре, скоріше вийми поліно з
твого ока, і тоді побачиш, як вийняти
скалку з ока твого брата. 6 Не дайте
святого псам ані не кидайте ваших
перлів перед свиньми, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не роздерли вас.
поч.
7 *Просіть – і дасться вам. Шукайте – і знайдете. Стукайте – і відкриється вам. 8 Бо кожний, що просить, – одержує, і той, що шукає, –
знаходить, і тому, що стукає, – відкриється. 9 *Або, хтось з вас є людиною, яку, якщо син попросить у нього хліба, чи подасть йому камінь? 10
Або, якщо попросить риби, чи подасть йому змію? 11 Бо якщо ви, будучи лукавими, вмієте давати вашим
дітям добрі дари, наскільки радше
ваш Небесний Батько дасть добра
тим, що у нього просять!
поч. 21
12 *Отже, все, що тільки хочете,
щоб вам люди робили, так і ви їм робіть. Бо це є Закон і Пророки. 13
*Ввійдіть вузькими воротами, бо широкі ті ворота і широка та дорога,
що веде до погибелі. І численними є
ті, що входять нею. 14 Які вузькі ворота і тісна дорога, що веде до життя.
І мало їх є, що її знаходять. поч. 22
15 Стережіться ж фальшивих пророків, які приходять до вас в овечих одежах, всередині ж є вовками-хижаками. 16 З їхніх плодів їх пізнаєте. Хіба
збирають виноград з терня або фіґи з
будяків? 17 Так всяке добре дерево
родить добрі плоди, а погане дерево
родить погані плоди. 18 Добре дерево не може родити поганий плід, ані
погане дерево родити добрий плід. 19
*Отже, кожне дерево, що не родить
доброго плоду, його рубають і у вогонь кидають. 20 Отже, тому їх пізнаєте з їхніх плодів.
поч. 23
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лук. 13
і 27
пс. 6
лук. 6

мар. 1
лук. 4

21 *Не кожний, що Мені каже:
Господи, Господи! – ввійде до Небесного Царства, але той, що чинить волю мого Батька, що є на небесах. 22
В тому дні численні мені скажуть:
Господи, Господи, чи ми не пророкували в твоє ім’я, і твоїм іменем виганяли бісів, і твоїм іменем зробили численні сили? 23 І тоді Я їм визнаю,
що: *Ніколи Я вас не знав! *Відійдіть
від Мене ви, що робите беззаконня!
KKKKKKKKKKKKKKKKKпоч.24
24 *Отже, кожного, що слухає ці
мої слова і їх виконує, уподібню Я
його до мудрого мужа, що збудував
свій дім на камені. 25 І зійшов дощ, і
прийшли ріки, і повіяли вітри, і напали на той дім – і він не впав, бо був
оснований на камені. 26 І кожний, що
слухає ці мої слова і їх не виконує,
буде подібним до дурного мужа, що
збудував свій дім на піску. 27 І зійшов дощ, і прийшли ріки, і повіяли
вітри, і обрушилися на той дім – і він
упав, і його знищення було велике.
28 *І сталося, що коли Ісус закінчив
ці слова, юрби дивувалися з його
навчання, 29 бо Він їх вчив, як Той,
що має владу, а не як книжники і
фарисеї.

Глава 8
мар. 1
лук. 5

мой3. 14
мар. 1
лук. 5
і 17
лук. 7

ниж. 22

1 Як же Він зійшов з гори, вслід за
ним ішли численні юрби. 2 *І ось
прокажений, прийшовши, кланявся
Йому, кажучи: Господи, якщо хочеш,
можеш мене очистити. 3 І простягнувши руку, Ісус доторкнувся до нього, кажучи: Хочу. Очисться. І відразу
в нього очистилася проказа. 4 І сказав йому Ісус: Дивись, не розповідай
нікому, але, пішовши, покажися священикові *і принеси дар, який в Законі їм наказав Мойсей на свідчення.
KKKKKKKKKKKKKKKKKпоч. 25
5 *Як же Він ввійшов до Капернауму, до Нього приступив сотник, благаючи Його 6 і кажучи: Господи, мій
слуга лежить спаралізованим в хаті,
страшно терплячи. 7 І сказав йому Ісус: Я, прийшовши, його оздоровлю.
8 І відповівши, сотник Йому сказав:
Господи, я не є гідний, щоб Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи
слово, і мій слуга виздоровіє. 9 Бо і я
є людиною під владою, що маю під
собою вояків, і кажу йому: Іди, – і він
іде; і другому: Прийди, – і приходить; і моєму рабові: Зроби це, – і робить. 10 Почувши ж, Ісус здивувався
і сказав тим, що йшли за Ним: Амінь,
кажу вам, що навіть в Ізраїлі Я не
знайшов стільки віри. 11 Кажу ж вам,
що численні прийдуть зі сходу і заходу і ляжуть при столі з Авраамом,
і Ісааком, і Яковом у Небесному Царстві, 12 *сини ж Царства будуть виг-

*Не вся'къ гл~яи` ми, г~и г~и, в#ни'дет# въ црsтво
нбsное, н^о творяи` во'лю эTц~а мое^го, и^же (е^сть)
на нб~сехъ” Мно'ѕи рекђтъ мнњ` въ ѓ'нъ дн~ь,
г~и г~и, не въ твое л^и и'мя пррoчьствовахом#, и^
твои'мъ и'менеM бњсы и^згони'хом#, и^ твоиM
и%менемъ си'лы мно'гы сътвори'хомъ; и^ тогда`
и^сповњмъ иM, *ја%ко николи'же знаX ва'съ.
*эTи^дњте эT мене` дњлающеи` безаконїе”
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKзаq, кд~”
*Вся'къ оу%бо и%же слы'шит# (словеса моа`)7 сїя`, и^
твори'тъ я&, [оу^по'доблю е^го]8 мђж'ђ мђ'дрђ, и^же
създа` (хра'минђ свою`)9 на ка'мени. и^ сниде до'ждь,
и^ прїдошя рњкы`, и^ възвњ'ашя вњтри, и^ нападо'шя на хра'минђ т^ђ, и^ не паде'ся, ѓ^снована`
б^о б^њ на ка'мени” и^ вся'къ слы'шаи` (словеса`
моя)10 с^и, и^ не творя` и^хъ, оу^подо'бится мђж'ђ оу^ро'дивђ, и^же създа` [хра'минђ свою`]11 на
пњсцњ`. и^ сниде до'ждь, и^ прїидо'ша рњкы, и^
възвњ'ашя вњтри, и^ ѓ^прњшася хра'минњ
то'и, и^ падеся, и^ бњ разрђшенїе еа` велїе” *и^
бы'сть е^гда` сконча` і^с~ словеса` сїа, дивля'хђся
нароd ѓ^ оу^че'нїи е^го. бњ б^о оу^ча иX ја%ко власть
и^мња, и^ не ја%ко книQницы [-]12 {и^ фарисе'е }13”

криM в~
і^а'коv а~
лkђ ѕ~

лkђ г~і
и^ к~з
ўлMо ѕ~

лkђ ѕ~

мrа а~
лkђ д~

Глаv, и~”
ъше'дшђ же е^мђ с горы`, въ слњдъ е^го`
и^дя'хђ наро'ди мно'ѕи. *и^ се` прокаженъ пришеD, кла'няшеся е^мђ гл~я, г~и. а%ще хо'щеши, мо'жеши мя ѓ^чи'стити. И$ просте'ръ рђ'кђ (і^с~), коснђся е^мъ, гл~я. хощђ, ѓ^чистися. и^ а'бїе ѓ^чи'стися е^мђ прока'за” и^
(гл~а)1 е^мђ і^с~. ви'жDь, никомђже повњжDь. н^о
(ше'дъ)2 покажися і^е^ре'ѓ^ви, *и^ принеси` да'ръ, и^же повелњ (в зако'нњ) мољ=сїи, въ свњдительство иM”
заq, ке~”
*ВшеDшђ же е^мђ в капернаоу^мъ, пристђпи` к
немђ со'тниk, моля е^го и^ гл~я г~и. ѓ^трокъ мои
лежи'тъ в домђ ѓ^слабленъ, лютњ стра'жDа. и^
(гл~а)3 емђ [і^с~]4, а^зъ прише'дъ и^сцњлю е^го`” И$
эTвњщаv со'тникъ, рече (е^мђ). г~и, нњсмь досто'и^нъ да под# кро'въ мои вни'деши. н^о то'кмо
рцы сло'во, і^ и^сцелњетъ ѓ^троk мо'и. и^бо а%зъ
чл~къ е^смь подъ вла'стїю, и^мы'и под# собо'ю
во'ины, и^ гл~ю е^мђ, и^і'ди, і^ и^детъ. и^ дрђго'мђ
прїиди, и^ прїидетъ. и^ рабђ моемђ сътвори
се`. и^ сътвори'тъ” Слы'шавъ же і^с~, оу^диви'ся,
и^ рече грядђщиM по не'мъ. а^ми'нь гл~ю ва'мъ;
[н^и въ і^и^л~и толико вњры]5 ѓ^брњтохъ” гл~ю же
ваM, ја%ко мно'ѕи эT въсто'къ и^ за'падъ прїидTђ
и^ възля'гђтъ съ а^враа'моM, і^ и^саа'коM, і^ и^ја^ковомъ, въ црsтвїи нбsнемъ. *сн~ве же црsтвїя`
и^згна'ни бђдђтъ въ тмђ кромњшнюю, т^ђ
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мr а
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маr а~
лkђ е~
и^ з~і

лkђ з~

ниQ к~в
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бђдетъ пла'чь и^ скре'жетъ ѕђбомъ. и^ рече і^с~
со'тникђ. и^ди`, и^ ја^коже вњрова бђди тебњ. і^
зqа, к~ѕ”
и^сцелњ ѓ%трокъ е^го в (то'и чаs)6”
мrа а~
лkђ д~

мrа а~
лkђ д~

і^саїа н~г
а~ петр#
в~

лkђ џ~

лkђ џ~

мrа д
лkђ и~

мrа е~
лkђ и~

*И/ прише'дъ і^с~ в до'мъ петро'въ, видњ те'щђ
е^го лежа'щђ и^ ѓ^гне'мъ жего'мђ. и^ прикоснђся
рђцњ еа`, и^ ѓ^ста'ви ю` ѓ^гнь и^ въста`, и^ слђжа'ше е^мђ” *По'здњ же бы'вшђ, приведо'ша к немђ
бњ'сны мно'ги, і^ и^згна` дђхи сло'вомъ. и^ вс^я боля'щая` и^сцњли`, да събђ'дется рече'ное і^са'йемъ
пррoкомъ, гл~ющем#. *то'й недђ'гы нашя прїа'тъ, и^ болњз#ни понесе`” Видњ'в же і^с~ [мно'гы
народы]7 ѓ%крестъ себе, повелњ` (оу^ченикоM) и^ти`
на ѓ%нъ пол#. *и^ пристђ'пль е^ді'нъ кни'жниk, рече
е^мђ`. оу^чи'телю, и^дђ` по тебњ ја%може а'ще и^деши” И$ (гл~а)8 е^мђ і^с~. ли'си ја%звины и^мђтъ, и^
пти'ця нбsныя гнњз'да. сн~ъ же чл~чьскїи не
и'мать гд^њ главы` поDклони'ти” дрђгїи же эT
оу^ченикъ е^го рече е^мђ`. г~и, повели` м^и пержDе
и'ти, и^ погреб#сти эTц~а мое^го. *і^с~ же [рече]9 е^мђ. гряди по мнњ, и^ ѓ^ста'ви мр~твыхъ погреб#сти своя` мр~твеця`”
заq, к~з”
(-)10 *Влњз'шђ (же) е^мђ в# кора'бль, по неM и^до'шя
оу^чн~ци е^го” и^ с^е трђсъ вели'къ бысть в мо'ри,
ја^коже кораблю` покрыва'тися влъна'ми, то'й же
спа'ше. и^ пришDеше {оу^ченицы е^го}11 възбђдишя
е^го гл~юще. г~и, сп~си [н^ы]12, погибаеM. и^ (гл~а)13
и^мъ, чт^о страшли'ви е^сте маловњри; тогда` въста'въ, запрњти` вњтромъ и^ мо'рю. и^ бысть ти'шина ве'лїа. чл~цы же чюди'шася гл~юще. кт^о
е^сть сей, ја%ко и^ вњтри и^ мо'ре (послђша'ютъ
заq, к~и”
е^го)14;
*И/ пришDешђ е^мђ на ѓ^нъ полъ, въ странђ
[гергеси'нскђю]15, срњто'ста е^го два` бњ'сна, эT
гробъ и^сходя'ща, люта ѕњло`, ја%ко не мож#ти
никомђ минђти пђтемъ тњм#. и^ с^е възъпи'ста гл~юще. чт^о наM и^ тебњ [і^с~е]16 сн~е бж~їи;
прише'лъ е^си сњмо преже вре'мене мђ'чити насъ”
бя'ше же далече эT нею` ста'до свинїи мно'го
пасо'мо” Бњ'си же моляхђ е^го, гл~юще. а^ще и^зго'ниши н^ы, [повели наM и^ти`]17 въ ста'до свино'е.
и^ рече` и^мъ, и^дњте” ѓ^ни же и^зшDеше и^дошя
въ [стадо свино'е]18. и^ с^е (а^бїе) оу^стремися
(ста'до вс^е)19 по' брегђ в# мо'ре, и^ оу^топо'шя въ
водахъ. пасђщїи же бњжа'шя, и^ шDеше въ
граD, възвњсти'ша вс^я, и^ ѓ^ бњсною” и^ с^е ве'сь
граD и^зы'де въ срњтенїе і^с~ови. и^ видњв#ше е^го
моли'шя, ја^ко дабы прешелъ эT предњлъ и^хъ”
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нані в темряву, що назовні; там буде
плач і скрегіт зубів. 13 І сказав Ісус
сотникові: Іди, і хай тобі станеться
так, як ти повірив. І його слуга виздоровів в тім часі.
поч. 26
14 *І прийшовши до хати Петра, Ісус побачив його тещу, що лежала і
була в гарячці. 15 І Він доторкнувся
до її руки – і гарячка покинула її, і
вона встала і служила Йому. 16 *А
коли стало пізно, до Нього привели
численних біснуватих. І Він вигнав
духів словом і оздоровив всіх хворих,
17 щоб збулося сказане пророком Ісаєю, що каже: *Той взяв наші недуги і поніс хвороби. 18 А Ісус, побачивши навколо Себе численні юрби,
наказав учням іти на той бік. 19 *І
приступивши, один книжник Йому
сказав: Учителю, ітиму за Тобою, куди тільки підеш. 20 І сказав йому Ісус: Лиси мають нори і небесні птахи
гнізда, а Людський Син не має де
прихилити голови. 21 Інший же з його учнів сказав Йому: Господи, спершу накажи мені іти і поховати мого
батька. 22 *Ісус же йому сказав: Ходи за мною і залиш мертвим ховати
своїх мерців.
поч. 27

мар. 1
лук. 4

мар. 1
лук. 4

іс. 53
пет1. 2

лук. 9

лук. 9

23 *Як же Він увійшов до човна,
за Ним пішли його учні. 24 І ось було
велике трясіння в морі, так що човен
покривався хвилями, Той же спав. 25
І прийшовши, його учні розбудили
Його, кажучи: Господи, спаси нас,
гинемо! 26 І Він сказав їм: Чому боїтеся, маловіри? Тоді, вставши, Він
погрозив вітрам і морю – і настала
велика тишина. 27 Люди ж здивувалися, кажучи: Хто є Той, що і вітри, і
море Його слухаються?
поч. 28

мар. 4
лук. 8

28 *І коли Він прийшов на той бік,
до Гергесинської країни, Його зустріли два біснуваті, виходячи з гробів,
дуже люті, так, що ніхто не міг перейти тією дорогою. 29 І ось вони закричали, кажучи: Що нам і Тобі, Ісусе, Сину Божий? Чи Ти прийшов сюди передчасно нас мучити? 30 Було ж
далеко від них велике стадо свиней,
що паслося. 31 Біси ж благали Його,
кажучи: Якщо нас виганяєш, накажи
нам іти в стадо свиней. 32 І Він сказав їм: Ідіть. Вони ж, вийшовши, увійшли в стадо свиней. І ось, зразу ж,
все стадо кинулося з берега в море. І
вони втопилися у водах. 33 А ті, що
пасли, втекли, і пішовши до міста,
сповістили все, і про біснуватих. 34 І
ось все місто вийшло назустріч Ісусові. І побачивши Його, вони благали, щоб він відійшов з їхніх околиць.

мар. 5
лук. 8
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Глава 9, поч. 29
мар. 2
лук. 5

мар. 2
лук. 5

мар. 2
лук. 5

йос. 6
ниж. 12
мар. 2
лук. 5
мар. 2
лук. 5

мар. 5
лук. 8

1 І увійшовши до човна, Він переплив і прийшов до свого міста. 2 *І
ось принесли Йому паралізованого,
що лежав на лежанці. І побачивши
їхню віру, Ісус сказав паралізованому: Кріпися, дитино! Тобі відпускаються твої гріхи! 3 І ось деякі з книжників сказали в собі: Цей хулить. 4 І
побачивши їхні думки, Ісус сказав:
Чому ви думаєте лукаве у своїх серцях? 5 *Адже що є легше сказати:
Відпускаються тобі гріхи, – чи сказати: Встань і ходи? 6 Але, щоб ви
знали, що Людський Син має владу
відпускати гріхи на землі. Тоді Він
сказав паралізованому: Встань, візьми свій лежак і йди до твого дому! 7
І вставши, він взяв свій лежак і пішов
до свого дому. 8 Побачивши ж, юрби
дивувалися і прославили Бога, що
дав таку владу людям.
поч. 30
9 *І переходячи звідти, Ісус побачив чоловіка, що сидів на митниці,
що звався Матеєм, і йому сказав: Ходи за мною. І вставши, він пішов за
ним. 10 І сталося, що коли Він лежав
при столі в хаті, і ось численні митарі і грішники, прийшовши, лежали
при столі з Ісусом і з його учнями. 11
І фарисеї, побачивши, говорили його
учням: Чому ваш учитель їсть і п’є з
митарями і грішниками? 12 Ісус же,
почувши, сказав їм: Не здорові потребують лікаря, але хворі. 13 Пішовши, навчіться, що значить: *хочу милосердя, а не жертви. Бо Я не прийшов закликати праведників, *але грішників до покаяння.
поч. 31
14 Тоді до Нього приступили Іванові учні, кажучи: *Чому ми і фарисеї багато постимо, а твої учні не
постять? 15 І сказав їм Ісус: Чи можуть ридати весільні сини так довго,
як з ними є жених? Прийдуть же дні,
коли жених буде забраний від них, і
тоді поститимуть. 16 Адже ніхто не
пришиває латки небіленої матерії до
старої одежі, бо вона забере свій кінець від одежі – і діра буде гіршою.
17 Ані не вливають нове вино до старих бурдюків. Якщо ж ні, то бурдюки
розсадяться – і вино пролиється, і
бурдюки пропадуть. Але нове вино
вливають до нових бурдюків, і оба
будуть збережені.
поч. 32
18 *Як Він це до них говорив, ось
якийсь князь, прийшовши, кланявся
Йому, кажучи що: Моя дочка тільки
що вмерла, але, прийшовши, поклади
на неї свою руку – і вона оживе. 19 І
вставши, Ісус і його учні пішли за
ним. 20 І ось жінка, що мала кровотечу дванадцять років, приступивши
ззаду, доторкнулася до краю його одежі, 21 бо вона в собі говорила: Як-

Глаv, џ~. заq, к~џ”
влњзъ в кора'бль, пре'иде и^ прїиде въ
сво'и гра'дъ” *И$ се` принесо'шя е^мђ ѓсла'блена жи'лами на ѓ^дрњ лежа'щъ” и^ видњвъ і^с~ вњрђ и^хъ, рече ѓ^сла'бленомђ, дерза'и чядо, эTпђща'ют# ти ся (грњси твои`)1” И$
се нњцыи` эT кни'жникъ, рњша в себњ, се'и хђлиT. и^ видњвъ і^с~ помышле'нїя и^хъ, рече. въскђю
[вы`]2 мы'слите лђка'вая въ срDцыX свои^хъ; *чт^о бо
е^сть оу^до'бње рещи, эTпђща'ют# ти ся грњси,
и^ли рещи` воста'ни и^ ходи`; н^о да оу^вњсте, ја^ко
вла'сть и'мать сн~ъ чл~чьскїи на земли эTпђща'ти грњхи`, тогда` (гл~а)3 расла'бленомђ, {въста'ни}4. възми` сво'и ѓ^дръ, и^ і^ди в доM твои” И$
въста'въ (взе'мъ ѓ^дръ сво'и, и^) і^де в до'мъ сво'и”
видњвше же наро'ди чюди'шася. и^ просла'вишя б~а,
да'вшаго вла'сть таковђю чл~комъ”
зqа, л~”
*И/ преходя` іс~ эTтђ'дђ, видњ чл~ка сњдя'ща
на мы'тници, маTџе'а гл~ема, и^ (гл~а)5 е^мђ, по
мнњ` гряди`, и^ въста'в# по неM и%де” и^ бы'сть
е^мђ възлежа'щђ в домђ`, и^ с^е мно'ѕи мытаре` и^
грњшницы пришDеше, възлежа'хђ съ і^с~омъ, и^
съ оу^ченикы е^го” и^ видњв#ше фарисе'е, гл~ахђ оу^ченико'мъ е^го. почт^о с мытари и^ грњшникы
(оу^чи'тель ваш# ја%стъ [и^ пїетъ]6)7; [і^с~]8 же
слы'шавъ, рече и^мъ. не требђ'ютъ здра'вїи врача` н^о боля'щїи. шDеше (-)9 наоу^чи'теся, чт^о
е^сть, *млsти хощђ, а^ не жрътвњ. не прїидохъ б^о призва'ти пра'веDники, *н^о грњшникы
заq, л~а”
[на покаа'нїе]10”
11
к# немђ оу^ченици
Тогда` (пристђпи'шя)
і^ѓ^а'ннови гл~юще. *почт^о м^ы, и^ фарисе'е постимся мно'го, оу^ченицы же твои не постя'тся; и^ рече и^мъ і^с~. е^да мо'гђтъ сн~ве брачнїи
пла'кати, донели'ко вре'мя с ними е^сть женихъ; прїидђт же дн~їе, е^гда` эTи^меTся эT ниX
жениX, и^ тогда` постяTся” Никто'же б^о приставляеT приставле'нїа пла'та небњ'лена, ри'зњ
ветсњ. во'змет б^о ко'нчинђ свою` эT ри'зы, и^
горши дира` бђдетъ” ниже влива'ют# вина` но'ва
в# мњхы ве'тхы. а^ще ли же н^и, т^о просадятся мњси, и вино` пролїе^тся, и^ мњ'си погы'бнђтъ” н^о влива'ютъ вино` но'во в мњхы но'вы,
и^ ѓ^бое съблюдется”
заq, л~в”
*Сїя е^мђ гл~ящђ к ним#, с^е княѕь нњкїи
пришDе кла'няшеся е^мђ гл~я, ја%ко дщи моа
нн~њ оу^мретъ. н^о пришDе възложи (на ню` рђ'кђ
свою`)12, и^ ѓ^живетъ” и^ въставъ і^с~, по немъ
и^де, и^ оу^ченицы е^го” и^ с^е жена` кровоточи'ва
два`надесяте лњтъ, пристђпльши съзади,
прикоснђ'ся въскри'лїи ри'зы е^го. гл~аше б^о в
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лkђ а~і

ниQ к~а
мr г~
лkђ а~і
мr ѕ~
лkђ г~і

мrа ѕ~

лkђ і~
і^ѓ^аn д~

мrа г~
лkђ џ~

лkђ џ~

себњ, а%ще то'кмо прикоснђся ри'зњ е^го, сп~се'на
бђ'дђ” і^с~ же ѓ^бра'щся, и^ видњвъ ю&, рече.
дръза'и дщи`, вњра твоа` сп~се т^я” и^ сп~сена
бысть жена` эT часа того” и^ пришDе і^с~ в до'мъ
кня'жь, и^ (видњ`)13 сопця, и^ нароD млъвящъ,
гл~а [и^мъ]14, эTи^дњте, не оу^мретъ бо дв~ца,
н^о спитъ. и^ рђгахђся е^мђ” е^гаD же и^згнанъ
бысть народъ, в#шDе, я'тъ ю& за' рђкђ, и^
въста` дв~ца. и^ и^зы'де вњсть с^и по все'и земли
то'и”
заq, л~г”
И/ преходя'щђ эTтђдђ і^с~ови, по немъ идоста
дв^а слњця, зовђща и^ гл~юща помилђи н^ы (і^с~е)
сн~е дввDъ” {ПришеDшђ же е^мђ}15 в# домъ, пристђпи'ста к# немђ слњпця. и^ гл~а има і^с~. вњрђ'ета л^и ја%ко могђ` с^е сътворити; (гл~аста)16
е^мђ е'й г~и” Тогда` прикоснђ'ся ѓ^чїю и^х#, гл~я.
по вњрњ ва'ю бђди ва'ма. и^ эTверзостася ѓ%чи
и'ма. и^ запрњти` и%ма і^с~, гл~я. блюдњта да
никтоже оу^вњ'сть. ѓ^на же и^зшедша просла'виста е^го по все'и земли той” *тњ'ма же и^сходя'щема, с^е приведо'шя к немђ чл~ка нњма,
бњснђе'ма. и^ и^згна'нђ бњс'ђ, прогл~а нњмы'и” и^
диви'шяся наро'ди, гл'юще, (ја^ко) николиже ја^вися та'ко въ і^и~ли” *фарисе'е же гл~ахђ, ѓ^
князи бњсо'вьстњмъ и^зго'нитъ бњсы” *и^ прохожDаше і^с~ гра'ды вс^я и^ ве'си оу^ча на сонмищихъ иX, и^ проповњдаа е^љhлїе црsтвїа, и^ цњля всякъ недђгъ и^ всякђ ја%ѕю {в# людехъ}17”
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKзаq, л~д”
*Видњв же наро'ды, млsрдова ѓ^ нихъ, ја^ко бњхђ
смяте'ни и^ эTвръжени, ја^ко ѓ^вця не и^мђща
па'стыря” Тогда` гл~а оу^че'никомъ свои^мъ. *жа'тва
оу^бо мно'га, дњ'лателїи же ма'ло. моли'теся оу^бо господинђ жа'твњ, ја%ко да и^зведеT дњ'лателя на жа'твђ свою`”

Глvа, і~. заq”
призвавъ* ѓ%бана'десяте оу^ченика своя`,
дастъ и^мъ власть на дђсњх# нечи'стыX,
ја^ко да и^зго'няT и^хъ, и^ сцњлити всякъ
недђгъ и^ всякђ болњзнь” дванадесятиM
же а^плsомъ и^мена` сђтъ сїа`. пе'рвыи си'монъ и^же нарица'ется петръ, и^ а^ндре'а брат# е^го. (-)1
и^а'ковъ зеведе'ѓ^въ, и^ і^ѓа'ннъ браT е^го. фили'ппъ,
и^ варџоломе'и. џома`, и^ матџе'и мытарь. і^а'ковъ
а^л#феѓ^въ, и^ [келеве'и нареченыи фаDде'и]2. сі'мон# [кананитъ]3, и^ і^оу'да и^скариѓ'тъскїи и^же и^ предастъ е^го Сїа` ѓ%бана'десяте посла` і^с~ заповњ'давъ и^мъ гл~я. на пђть я^зы'къ не и^дњте, и^ въ
градъ самаря'нскыи не внидњте. и^дњте же паче
къ ѓ^вцямъ поги'бшиM до'мђ і^ил~ева” *ходя'ще же
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що тільки доторкнуся до його одежі,
спасуся. 22 Ісус же, обернувшись і
побачивши її, сказав: Кріпися дочко!
Твоя віра тебе спасла. І жінка була
спасенна від тієї години. 23 І прийшовши до хати князя, Ісус побачив
сопілкарів і юрбу, що голосила, 24 і
сказав Він їм: Відійдіть, бо дівчина
не померла, але спить. І вони глузували з Нього. 25 Коли ж вигнано юрбу, ввійшовши, Він взяв її за руку – і
дівчина піднялася. 26 І ця вістка обійшла по всій тій землі.
поч. 33
27 І коли Ісус відходив звідти, за
Ним пішли два сліпці, що гукали і говорили: Помилуй нас, Ісусе, Сину Давидів! 28 Як же Він прийшов до хати,
до Нього приступили сліпці, і сказав
їм Ісус: Чи вірите, що можу це зробити? Сказали вони Йому: Так, Господи! 29 Тоді доторкнувся до їхніх очей, кажучи: Хай вам буде за вашою
вірою! 30 І їм відкрилися очі. І заборонив їм Ісус, кажучи: Вважайте, щоб
ніхто не довідався. 31 Вони ж, вийшовши, прославили Його по всій тій
землі. 32 *Як же ті виходили, ось до
Нього привели німого чоловіка, який
був біснуватий. 33 І коли вигнано біса, німий заговорив. І юрби дивувалися, кажучи що: Ніколи не з’являлося таке в Ізраїлі. 34 *Фарисеї ж говорили: Він виганяє бісів бісівським
князем. 35 *І проходив Ісус всі міста
і села, навчаючи на їхніх зборах, і
проповідуючи Євангеліє Царства, і
оздоровляючи всяку недугу і всяку
хворобу в народі.
поч. 34
36 *Побачивши ж юрби, Він змилосердився над ними, бо були змішані і відкинені, як вівці, що не мають
пастиря. 37 Тоді Він сказав своїм учням: *Отже, жнива великі, а робітників мало. 38 Моліться, отже, до Господа жнив, щоб вивів робітників на
свої жнива.

Глава 10, поч.
1 І *прикликавши своїх дванадцятьох учнів, Він дав їм владу над нечистими духами, щоб вони їх виганяли і оздоровляли всяку недугу і всяку
хворобу. 2 А це є імена дванадцятьох
апостолів: перший – Симон, який називається Петро, і Андрій, його брат;
Яків Зеведеїв і Іван, його брат; 3 Филип і Вартоломей; Тома і Матей, митар; Яків Алфеїв і Келевей, названий
Фаддеєм; 4 Симон Кананіт і Юда Іскаріотський, який і видав Його. 5
Цих дванадцятьох Ісус послав, заповівши їм, кажучи: На дорогу поган не
ідіть, і до самарянського міста не
входьте. 6 Ідіть же радше до загиблих овець з ізраїлевого дому. 7 *Ідучи ж, проповідуйте, кажучи, що: Наб-
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лизилося Небесне Царство. 8 Хворих оздоровляйте, прокажених очищуйте, мертвих воскрешайте, бісів
виганяйте. Даром ви одержали, даром дайте.
поч. 35
9 *Не беріть золота, ані срібла,
ані мідяків при ваших поясах, 10 ні
торбу на дорогу, ані дві одежі, ані
обуву, ані палиці, *бо робітник є
гідний своєї винагороди. 11 Коли
ввійдете в яке-будь місто або село,
випитайте, хто в ньому є гідним, і
тут перебудьте, доки не вийдете. 12
*Входячи ж в дім, вітайте його, кажучи: Мир цьому домові. 13 І якщо, отже, дім буде гідний, ваш мир
прийде на нього, якщо ж не буде
гідний, ваш мир повернеться до
вас. 14 *І як хтось вас не прийме, а
не послухається ваших слів, виходячи з дому або з того міста, обтрусіть порох ваших ніг. 15 Амінь, кажу вам: легше буде содомській і гоморській землі у судному дні, ніж
тому містові.
поч. 36
16 *Ось Я вас посилаю, як овець
серед вовків. Отже, будьте мудрі як
змії і невинні як голуби. 17 Стережіться ж людей, бо видадуть вас на
збори і на їхніх зібраннях битимуть
вас. 18 Перед володарів же й царів
вас поведуть задля Мене, на свідчення їм і поганам. 19 *Коли ж вас
видають, не журіться, як, або що
скажете, бо вам буде дано в тій годині, що скажете. 20 Бо не ви будете говорити, але Дух вашого Батька, що говорить у вас. 21 Видасть
же брат брата на смерть і батько
дитину, і діти повстануть проти
батьків і вб’ють їх. 22 І будете зненавиджені всіма, задля мого імені.
Хто ж перетерпить до кінця, той
спасеться.
поч. 37
23 Коли ж вас переслідують в
цьому місті, тікайте до іншого. Амінь бо кажу вам: не обійдете ізраїльських міст, поки прийде Людський Син. 24 *Учень не є понад свого учителя ані раб понад свого пана. 25 Досить учневі, щоб був як
його вчитель, і раб – як його пан.
Якщо господаря дому назвали веелзевулом, скільки радше його домашніх! 26 *Отже, не бійтеся їх. Бо
ніщо не є закритим, що не відкриється, і сховане, що не вийде на яв.
27 Те, що кажу вам в темряві, говоріть в світлі, і те, що чуєте до
вуха, проповідуйте на дахах. 28 *І
не бійтеся тих, що вбивають тіло, а
душу не можуть вбити, радше ж
бійтеся того, що може і душу і тіло
погубити в гієні. 29 *Чи не дві
пташки продаються за одного асарія? І ані одна з них не впаде на

проповњ'дђите, гл~юще, ја%ко прибли'жися црsтвїе
нбsное” боля'щаа и^сцњлите, {прокаже'ныа ѓ^чища'ите, мр~твыа в#скр~шаите, бњ'си и^згоните }4. тђ'не прїа'сте, тђ'не дади'те”
заq. л~е”
*Не стяжи'те зла'та, ни` сребра, ни` мњди при
поясњхь вашиX. ни пи'ры на пђти, ни двою ризђ, н^и сапогъ, н^и же'злъ. *досто'инъ б^о (е^сть)
дњ'латель м#зды своеа`” Во'нже а^ще коли'жDо грDа и^л^и
весь вни^дете, и^спыта'ите кт^о в немъ досто'инъ е^сть, и^ т^ђ пребђдњте дондеже и^зы'дете”
*входяще же в до'мъ, цњлђ'ите е^го. {гл~юще
ми'ръ до'мђ семђ}5. и^ а^ще оу^бо бђ'детъ до'мъ
досто'инъ, прїидеT ми'ръ ва'шъ нань. а^ще ли же
не бђ'детъ досто'инъ, мир# ва'шъ к вам# възврати'тся” *и^ і%же а^ще не прїимет# васъ, ниже послђшаетъ словесъ ва'шихъ, и^сходя'ще и^з# домђ,
и^ли` и^з града того, эTтрясњте пра'хъ но'гъ ва'шихъ” а^минь гл~ю ва'мъ, эTраDнње бђ'детъ земли содоMстњ и^ гоморстњи в# дн~ь сђдныи, неже
гра'дђ томђ”
заq, л~ѕ”
*Се^ а%зъ посыла'ю ваs ја%ко ѓ^вця посредњ влъ'ковъ.
бђдњте оу^бо мђдри ја%ко змїа, и^ цњли ја^ко голђбїе” Внемлњте же эT чл~къ. предадят# б^о в^ы
на со'нмы, и^ на собо'рищиX и^хъ бїю'тъ ваs. (-)6
предъ влDкы же и^ цр~я веде'ни бђ'дете, мене`
ради. въ свњдњтельство и^мъ, и^ я^зы'комъ.
*е^гда же предаю'тъ в^ы, не пецњтеся, како и^ли`
чт^о възгл~ете. дасть бо ся вамъ в то'и часъ,
чт^о въз#гл~ете. не вы б^о бђдете гл~ющеи`, н^о
дх~ь эTц~а ва'шего гл~яи` в# вас#. предастъ же
братъ бра'та на смр~ть, и^ эTц~ъ ча'до. и въста'нђтъ чяда на родителя, и^ оу^бїютъ и^хъ.
и^ бђдете ненави'дими всњми, и%мени мое^го раd.
претръпњвыи же до конца то'и сп~сенъ бђдетъ”
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKзаq, л~з”
Є/гда же го'нятъ в^ы въ' градњ семъ, бњгаите
в# дрђгїи. а^минь б^о гл~ю ваM, не и'мате скончати
гра'ды і^и~левы, дон#деже прїидетъ сн~ь члчsкїи”
*Нњсть оу^ченикъ над# оу^чи'телемъ {своимъ}7,
ниже рабъ, наD господиномъ свои^мъ. до'влетъ
оу^ченикђ, да бђ'детъ ја%ко оу^чи'тель его, и^ рабъ,
ја%ко г~ь е^го” А$ще господина до'мђ веелзевђла нареко'шя, ко'лми паче домашняа` е^го; *не оу^бо'итеся оу^бо и'хъ. ничт^оже бо е^сть покровено, е^же не
эTкры'ется. и^ та'ино, е^же не оу^вњ'дњно бђ'детъ”
Є$же гл~ю ва'мъ въ тмњ, рцњте въ свњтњ. и^
е^же въ оу%ши слы'шите, проповњ'дите въ кровњхъ. *и^ не оу^боитеся эT оу^бива'ющих тњ'ло,
дш~ђ же не могђщих# оу^бити. оу^бои'те же ся
паче могђщаго и^ дш~ђ и^ тњ'ло погђбїти в#
гее'ннњ” *не двњ' ли птици (цњни'тася е^ді'номђ
а^ссарїю)3; и^ ни еді'на эT нею падетъ на земли
1548

мr ѕ~
лkђ џ~
а~ тиM е~
лkђ і~

лkђ і~

дњаn г~
и^ і~
лkђ џ~
мr ѕ~

лkђ і~

мr г~і
лkђ в~і

лkђ ѕ~
і^ѓаn г~і
и^ е~і

мr д~
лkђ и~
и^ в~і

лkђ в~і

лkђ в~і

10,29 Святе Благовіствування від Матея 11,10

мr и~
лkђ џ~
и^ в~і
в~ тиM в~

лkђ в~і

михїа з~
лkђ д~і
мr и~
ниQ ѕ~і
мr и~
лkђ џ~
и^ д~і
лkђ џ~
и^ з~і
мr и~
і^ѓаn в~і
лkђ і~
і^ѓаn г~і

мr џ~

беZ эTц~а ва'шего. ва'м же и^ власи главнїи вс^и
и^зъчтени сђть. не оу^бо'итеs оу^бо, мно'ѕXњ
пти'цъ лђ'чши е^сте в^ы”
заq л~и”
*Всякъ оу^бо и^же и^сповњ'сть мя пред# чл~кы,
и^сповMњ (е^го и^ а^з#)4 преD эTц~ем# моиM, и^же на нб~сех#. а^ и^же эTвръжеTся мене преD чл~кы, эTвръгђся [е^го и^ а'зъ]5 прDе эTц~емъ моиM, и^же на
нб~сехъ” *Не мните ја^ко прїидох# въврещи ми'ръ
на землю. не прїидоX (бо) въврещи` мирь, н^о
мечь. прїидоX б^о разлђчити чл~ка на эTц~а свое^го,
и^ дще'ре на мт~ре свою`. и^ невњстђ на свекро'вь
свою`. *и^ вра'ѕи чл~кђ дома'шнїи е^го”
заq, л~џ”
*И/же лю'биT ѓ^ц~а и^ли мт~ре паче мене, нњ'сть
мене` досто'инъ. и^ і'же лю'биT сн~а и^ли дщере паче
мене`, нњсть мене досто'инъ. *и^ і'же не прїимеT
крsта свое^го, и^ в# слDњ мене гря'деT, нњсть мене
досто'и^нъ” *Э$брњтыи` дш~ђ свою`, погђбиT ю&.
*а^ и'же погђбииT дш~ђ свою` мене раd, ѓ^брящеT ю&.
*И$же (ва`съ прїе'млеT)11, мене` прїемлеT. и^ і'же прїемлет# мене, прїемлеT посла'вшаго м^я. прїемляи` пророка въ и^мя пррoче, м#здђ пррoчю прїимет#. и^ прїемляи` правDеника въ и^мя пра'веDниче, м#здђ пра'ведничю прїимет#” *І$ и'же а^ще напоиT е^ді'ного эT малыхъ сиX ча'шђ стђденђ` во'дђ, токмо въ и^мя оу^чн~ка. а^ми'нь гл~ю ваM, не
погђбиT м#здђ свою`”

Глаv, а~і”

лkђ з~

малаX г~
маr а~
лkђ з~

бы'сть е^гда съверши` і^с~, заповњ'дая ѓ^бњманадесяте оу^ченико'ма свои'ма, пре'иде эTтђ'дђ оу^чи'ти и^ проповњдати въ
градњхъ иX”
зqа, м~”
*І$ѓ^а'ннъ же слы'шав# въ оу^зылищи дњла хв~а,
посла'въ [два]1 эT оу^ченикъ своиX. рече е^мђ. ты'
ли е^си грядыи`, и^ли` и^ного чя'емъ; и^ эTвњщавъ і^с~ рече и^мъ. шеDша възвњстита і^ѓ^а'ннови, ја%же слы'шита и^ ви'дита. слњпїи прозира'ютъ и^ хро'мїи хо'дятъ, прокаже'нїи ѓ^чища'ются, и^ глђсїи слы'шят# (-)2 мр~твїи въста'ют#, и^ ни'щїи бл~говњствђють. и^ бл~же'нъ
е^сть и%же а^ще не събла'зниTся ѓ^ мнњ” тњма
же и^схо'дя'щема, начя'тъ і^с~ (наро'домъ гл~ати)3 ѓ^ і^ѓ^а'ннњ. чесо и^зыдо'сте в# пђсты'ню видњти; тро'сть ли` вњтром# колњблеM; но` чесо
и^зыдо'сте видњти; чл~ка ли` в# мяк#кы [ри'зы]4
ѓ^блъчена; с^е и^же мя'к#кая носящеи`, въ домохъ црsкыхъ сђтъ” но чесо и^зыдо'сте видњти; пррoка л^и; еи` гл~ю вамъ, и^ лише пррoка” се'и
[бо]5 е^сть, ѓ^ не'мже е^сть пи'сано” *Се` а%з# посыла'ю а^гг~ла мое^го прDе лицемъ твои^мъ, и%же
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землю без вашого Батька, 30 вам же і
все волосся голови почислене. 31 Отже, не бійтеся, ви є кращі від багатьох птиць.
поч. 38
32 *Отже, кожного, що визнає Мене перед людьми, визнаю його і Я перед моїм Батьком, що на небесах. 33
А хто відречеться Мене перед людьми, відречуся його і Я перед моїм
Батьком, що на небесах. 34 *Не думайте, що Я прийшов принести мир
на землю, бо Я не прийшов принести
мир, але меч. 35 Бо Я прийшов розлучити чоловіка проти свого батька, і
дочку проти своєї матері, і невістку
проти своєї свекрухи. 36 *І вороги
людині – його домашні.
поч. 39
37 *Хто любить батька або матір
більше від Мене, не є Мене гідний; і
хто любить сина або дочку більше від
Мене, не є Мене гідний; 38 *і хто не
бере свого хреста і не йде вслід за
Мною, не є Мене гідний. 39 *Хто
знайшов свою душу, він її втратить,
*а хто втратить свою душу задля Мене, її знайде. 40 *Хто вас приймає,
Мене приймає, і хто Мене приймає,
приймає Того, що Мене послав. 41
Хто приймає пророка в ім’я пророче,
одержить винагороду пророчу; і хто
приймає праведника в ім’я праведниче, одержить винагороду праведника.
42 *І хто лиш напоїть одного з цих
малих чашею холодної води тільки в
ім’я учня. Амінь, кажу вам: не втратить своєї винагороди.

мар. 8
лук. 9
і 12
тим2. 2

лук. 12

мих. 7
лук. 14
мар. 8
ниж. 16
мар. 8
лук. 9
і 14
лук. 9
і 17
мар. 8,
ів. 12
лук. 10
ів. 13

мар. 9

Глава 11
1 І сталося, що коли Ісус закінчив
заповідати дванадцятьом своїм учням, Він перейшов звідти, щоб навчати і проповідувати в їхніх містах.
KKKKKKKKKKKKKKKKKпоч. 40
2 *Іван же, почувши у в’язниці про
Христові діла, пославши двох своїх
учнів, 3 сказав Йому: Чи Ти є Той,
що йде, чи очікувати іншого? 4 І відповівши, Ісус сказав їм: Пішовши,
сповістіть Іванові те, що чуєте і бачите. 5 Сліпі відзискують зір і кульгаві ходять, прокажені стають чистими і глухі чують, мертві встають і бідні благовіщують, 6 і блаженним є той,
що не згіршиться Мною. 7 А як ті відходили, Ісус почав юрбам говорити
про Івана: Що вийшли ви в пустелю
побачити? Чи не тростину, колихану
вітром? 8 Але що вийшли ви бачити?
Чи не людину, зодягнену в м’яку одіж? Ось ті, що носять м’яке, є в царських домах. 9 Але що вийшли ви бачити? Чи не пророка? Так, – кажу
вам, – і більше, як пророка! 10 Бо цей
є той, про кого є написано: *Ось Я
посилаю мого ангела перед твоїм лицем, який підготує твою дорогу пе-
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ред Тобою. 11 Амінь, кажу вам: між
народженими від жінок не повстав
більший від Івана Хрестителя, а найменший у Небеснім Царстві є більший від нього. 12 *Від дня ж Івана
Хрестителя і дотепер Небесне Царство здобувається силою, і насильники його захоплюють. 13 Адже всі Пророки і Закон пророкували до Івана.
14 І якщо хочете прийняти, *той є Ілля, що має прийти. 15 Хто має вуха,
щоб слухати, нехай слухає. поч. 41
16 *До кого ж уподібню цей рід?
Він подібний до дітей, що сидять на
ярмарках і що кличуть до своїх друзів, 17 і кажуть: Ми вам грали на сопілці – ви не танцювали, ми вам голосили – і ви не ридали. 18 Бо прийшов Іван, що ні не їсть ні не п’є, і ви
кажете: Біса має. 19 Прийшов Людський Син, що їсть і п’є, і ви кажете:
Ось людина ненажера і п’яниця, друг
митарів і грішників. І оправдалася
премудрість своїми дітьми. поч. 42
20 Тоді Ісус почав докоряти містам, в яких сталося найбільше його
чудес, тому що вони не покаялися. 21
*Горе тобі, Хоразине! Горе тобі, Витсаїдо! Бо якщо б в Тирі і Сидоні сталися б чудеса, що сталися у вас, давно, отже, в волосінниці і попелі були
б покаялися. 22 Одначе кажу вам: Тирові і Сидонові відрадніше буде в
день судний, ніж вам. 23 І ти, Капернауме, що піднявся до небес, до аду
зійдеш. Тому що якщо б в Содомі
сталися сили, що сталися в тобі, існували б, отже, до нинішнього дня. 24
Одначе кажу вам, що содомській землі буде відрадніше в день судний,
ніж тобі. 25 *В тому часі Ісус відповів і сказав: Визнаюся Тобі, Батьку!
Господи неба і землі! Бо Ти втаїв це
від премудрих і розумних і відкрив
те немовлятам. 26 Так, Батьку, бо так
було до вподоби Тобі.
поч. 43
27 *Все мені передане моїм Батьком. І ніхто не знає Сина, тільки
Батько, *ані Батька ніхто не знає,
тільки Син і той, кому лиш хоче Син
відкрити. 28 Прийдіть до Мене всі
струджені і обтяжені – і Я заспокою
вас! 29 Візьміть ярмо моє на себе і
навчіться від Мене, бо Я лагідний є і
покірний серцем, – *і знайдете спочинок душам вашим. 30 *Ярмо бо
моє добре і тягар мій легкий є.

Глава 12 поч. 44
1 *В тім часі пішов Ісус у суботу
через засіяні поля. Учні ж його зголодніли і почали зривати колосся та
їсти. 2 Фарисеї ж, побачивши, сказали Йому: Ось твої учні роблять те,
чого не годиться робити в суботу. 3
*Він же їм сказав: Чи ви не читали,

оу^готовиT пђть твои пред# тобою” а^миn гл~ю
ва'мъ. не въста` в роженыX жена'ми болїи и^ѓ^а'нна крsтля. мнїи же, въ црsтвїи нбsнњмъ, болїи е^го е^сть” *эT дни же і^ѓа'нна крsтля досе'лњ, цр~ьствїе нбsное нђ'дится. и^ нђжници въсхища'ютъ е&. Вси` бо пррoци и^ зако'нъ до и^ѓ^а'нна
проре'кошя. и^ а%ще хо'щете прїја%ти, *то'и е^сть
и^лїа хотя'и прїити. и^мњяи оу^ши [слы'шазqа, м~а
ти]6, да слы'шитъ”
*Комђ же оу^подоблю` ро'дъ сеи. подо'бен# е^сть дњтеM,
сњдя'щим# на то'ржищих#, (и^)7 възглаша'ющимъ
{дрђгомъ}8 [свои'мъ]9, (и^ гл~ющимъ)10. писка'хомъ
ва'мъ, и^ не плясасте. плака'хомъ [ваM]11, и^ не
рыда'сте” Прїиде б^о і^ѓа'нъ ни ја%ды ни` пїя, и^
(гл~ете)12 бњ'съ и'маT. прїиде сн~ъ чл~ческїи ја%дый
и^ пїа, и^ (гл~ете)13, с^е чл~къ ја%дца и^ винопїиця,
мытаремъ дрђгъ и^ грњшникомъ. и^ ѓ^пра'вдися
зqа, м~в”
премђ'дрость. эT [чядъ]14 свои^хъ”
15
Тогда` начаT {і^с~} понаша'ти градовом#, в нихже бы'ша множа'ишая си'лы е^го, зане не пока'ашяся`”
*Го'ре тебњ` хорази'нъ, го'ре тебњ (вљ=џсаи'да)16. ја^ко
аще в тљ=рњ и сидо'нњ быша си'лы были` бы'вшая в ва'съ, древле оу%бо въ вре'тищи и^ пе'пелњ пока'ялися бы'шя, ѓ^ба'че гл~ю вамъ, ти'рђ и^
сидо'нђ эTра'днње бђ'детъ в# дн~ь сђдныи, неже
ва'мъ” И$ т^ы (капернаоу^мъ)17, (и^же до)18 нб~съ
възнесы'ися, до а'да съни'деши. зане` а%ще в содо'мњхъ бы'шя си'лы были`, бы'вшая в тебњ, пребы'ли оу%бо бышя до (дне'шняго дн~е)19. ѓ^баче гл~ю
ва'мъ, ја%ко земли содо'мъстњи эTраDнње бђ'деT в#
дн~ь сђдныи, неже тебњ” *в то` вре'мя эTвњща і^с~,
рече`. и^сповњда'ю ти ся ѓ^ч~е г~и нб~си и^ земли`,
ја%ко оу^таилъ е^си сїя эT премђдрыхъ и^ разђмныX, и^ эTкры'лъ е^си та` младенцMе. еи` ѓ^ч~е, ја%ко та'ко
зqа, м~г”
(бы'сть бл~говоле'нїе)20 предъ тобо'ю”
*Вс^я мнњ предана` сђть ѓ^ц~емъ моиM” и^ никто'же зна'ет# сн~а, токмо эTц~ъ, *ни ѓ^ц~а кт^о
зна'етъ, то'кмо сн~ъ, и^ е^мђже а^ще во'литъ
сн~ъ эTкры'ти” прїидњте ко мнњ вси` трђжDающеися и^ ѓ^бремененїи, и^ а'зъ поко'ю в^ы. Възмњте и%го мое на себе, и^ наоу^чи'теся эT мене`,
ја%ко кро'токъ е^смь, и^ смиреn срDцемъ, *и^ ѓ^бря'щете поко'и дш~амъ ва'шимъ” *и%го б^о мое
бл~го, и^ бремя мое ле'гко е^сть”

Глvа, в~і. зqа, м~д”
т^о* вре'мя и^де і^с~ в сђботы сквоѕњ сњянїа. оу^чн~цы же е^го възалка'шяся, и^
начя'ша въстерѕа'ти кла'сы и^ ја%сти.
фарисее же видњ'вше, рњша е^мђ. с^е оу^ченицы твои` творя'тъ, е^гоже не достоиT творити в сђботы. *ѓ^н же рече` и%мъ” нњ'сте ли чли`
1550

лkђ ѕ~і

малаX д~

лkђ з~

лkђ і~

лkђ і~

іѓаn г~
іѓаn в~

е^реMа а~
а~ і^ѓ'аn е~

е~ мо= к~г
мr в~
лkђ ѕ~

а~ црs к~а
лkђ ѕ~
мr в~

12,3 Святе Благовіствування від Матея 12,29
в~ мо= к~џ
г~ мо= и~
и^ к~д
мr в~
лkђ ѕ~
д~ мо= к~и

і^ѓсїа ѕ~
выj џ~

мr г~
лkђ ѕ~

і^саі'а м~в

лkђ а~і

выj џ~
мrа г~
лkђ а~і

мrа г~
лkђ а~і

чт^о сътвори двDъ, е^гда` възалка (са'мъ), и^ сђщїи с нимъ; ка'ко вни'де в' хра'мъ бж~їи, и^
хлњбы преDложенїя снњсть, и%хже не досто'ино
(емђ б^њ)1 ја%сти, ни сђщимъ с ниM, *то'кмо
и^е^ре'ѓ^мъ е^ди'нњмъ; *и^л^и нњ'сте чл^и в# зако'нњ,
ЈА/ко в# сђбо'ты сщ~е'ницы в# цр~кви сђботы сквернятъ, и^ непови'нни сђть; Гл~ю же ва'мъ, ја%ко
цр~кве бо'ле е^сть здњ`” А/ще ли бы'сте видњли
*чт^о е^сть млsти хо'щђ, а^ не же'ртвњ, нико'лиже оу%бо бы'сте ѓ^сђжDали непови'нныX. г~ь бо е%сть
(и^) сђбо'тњ сн~ъ чл~чскїи”
зqа, м~е”
*И/ пришеD эTтђдђ прїиде на соnмище иX. И$ с^е
чл~къ {б^њ т^ђ}2, рђкђ и^мы` сђхђ. и^ въпросишя
е^го гл~юще, а^ще досто'итъ въ сђбо'ты цњлити;
да (на'нь въз#гл~ютъ)3” ѓ%н же рече и%м#. кто` е^сть эT
ва'съ чл~къ, и%же и%мать ѓ^вчя е^ді'но, и^ а'ще впаде'тся {-}4 в сђбо'ты въ я'мђ, не и%метъ ли
(-)5, и^ и'змет#; ко'льми оу^бо лђ'чши е^сть чл~къ
ѓ^вча'те; Тњмже (оу^бо) досто'итъ в сђбо'ты
добро твори'ти” Тогда` (гл~а)6 чл~кђ, простри` (рђ'кђ твою)7. и^ простретъ, и^ оу^тверди'ся цњла`
ја^ко дрђга'а”
заq, м~ѕ”
8
{Фарисе'е же шедше} совњтъ сътвори'ша нань,
како да е^го погђбяT. і^с~ же разђмњвъ, эTи%де
эTтђ'дђ,
заq”
И/ по немъ и^до'шя наро'ди мно'ѕи, и^ і^сцњли`
и^хъ всњхъ” и^ запрњти и^мъ да не ја%вњ е^го
творятъ ЈА/ко да с#бђдется рече'ное и^саїемъ
пррoкомъ гл~ющемъ” *Се^ ѓ%трокъ мои е^гоже и^зво'лихъ, възлю'бленныи` мои, на'ньже бл~говоли
дш~а моя. положђ дх~ь мои на немъ, и^ сђдъ
ја%зы'комъ възвњститъ. не прерњчеT, ни възопїет#. ниже оу^слы'шитъ кт^о на распђтїих#
гла'са е^го. тро'сти съкрђше'ны не прело'митъ, и^
ле'на в#не'мшася не оу^гаситъ, до'ндеже и^зведетъ в# побњдђ сђдъ. и^ на и^мя е^го ја^зы'ци
оу^поваюT” *Тогда` приведо'ша к немђ бњснђ'ющася слњпа и^ нњма, и^ и^сцњли е^го, ја^ко [слњпомђ и^ нњмомђ]9 гл~ати и^ гля'дати” И$ дивля'хђся вси наро'ди (гл~юще)10. е^да се'и е^сть (х~с),
сн~ъ двDв#; фарїсе'е же слы'шавше, рњша. *се'и не
и^зго'нитъ бњсы, токмо ѓ^ вее^лзевђ'лњ кня'ѕи
бњсо'в#стњмъ” Вњдыи же [іс~]11 мы'сли иX, рече
и^мъ. *вся'ко црsтво раздњ'лшееся на ся, запђстње^тъ. и^ всякъ граD, и^ли домъ раздњли'выи`ся на' ся, не ста'нетъ. и^ а'ще сатана`, сатанђ` и^зго'нит#, на' ся раздњлился е^сть, ка'ко
оу^бо` ста'нетъ црsтво е^го; И$ а'ще а%зъ ѓ^ вее^льзевђ'лњ и^згоню` бњсы, сн~ове ва'ши ѓ' комь и^зго'нят#; Сего ра'ди [тїи вамъ бђ'дђть сђдїя`]12. а%ще ли же (а^зъ ѓ^ дс~њ бж~їи)13 и^згоню`
бњ'сы, оу^бо пости'же на васъ црsтвїе бж~їе” И$ли`
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що зробив Давид, коли сам зголоднів
і ті, що були з ним?4 Як він увійшов
до божого храму і з’їв хліби предложення, яких не годилося їсти ані йому, ані тим, що з ним, *тільки одним
священикам? 5 *Або хіба ви не читали в Законі: Що в церкві в суботу
священики безчестять суботу – і є невинними? 6 Кажу ж вам, що тут є
більше від церкви. 7 Коби ж ви знали
*що значить: хочу милосердя, а не
жертви, то ніколи б не осуджували невинних. 8 Бо Людський Син є і Господом суботи.
поч. 45
9 *І прийшовши звідти, Він прийшов до їхнього збору. 10 І ось був
там чоловік, що мав суху руку. І Його запитали, щоб Його оскаржити, кажучи: Чи годиться в суботу оздоровляти? 11 Він же сказав їм: Чи хто з
вас є людиною, що має одну вівцю, і
якщо впаде в яму у суботу, чи не візьме і не вийме? 12 А наскільки людина є кращою від вівці! Тому, отже,
годиться в суботу робити добро. 13
Тоді сказав чоловікові: Простягни
твою руку. І він простягнув – і вона
стала здоровою, так як і друга. поч.46
14 Фарисеї ж, пішовши, зробили
засідання проти Нього, як Його погубити. 15 Ісус же, довідавшись, відійшов звідти.
поч.
І за Ним пішли численні юрби, і Він
їх всіх оздоровив 16 і заборонив їм,
щоб Його не виявляли. 17 Щоб збулося сказане пророком Ісаєю, що говорить: 18 *Ось Мій Слуга, якого Я
побажав, Мій Улюблений, якого вподобала моя душа. Покладу на Нього
Мого Духа, і Він сповістить суд поганам. 19 Він не протиставиться, ані не
кричатиме, ані не почує ніхто на роздоріжжях його голосу. 20 Зломаної
тростини Він не переломить і не загасить гнота, що тліє, доки не виведе
суд у перемогу. 21 І на його ім’я надіятимуться погани. 22 *Тоді привели до Нього біснуватого: сліпого і
німого. І Він його оздоровив так, що
сліпий і німий говорив і бачив. 23 І
всі юрби дивувалися, говорячи: Чи
цей є Христос, Син Давидів? 24 Фарисеї ж, почувши, сказали: *Цей не
виганяє бісів, хіба веелзевулом, бісівським князем. 25 А Ісус, знаючи
їхні думки, сказав їм: *Кожне царство, що розділилося в собі, запустіє,
і кожне місто чи дім, що розділився в
собі, не встоїть. 26 І якщо сатана
виганяє сатану, він розділився у собі.
Як, отже, стоятиме його царство? 27 І
якщо Я виганяю бісів веелзевулом,
ваші сини ким виганяють? Задля
цього ті вам будуть суддями. 28
Якщо ж Я Божим Духом виганяю
бісів, отже, на вас надійшло Боже
Царство. 29 Або як може хто ввійти

мой2. 29
мой3. 8
і 24
мар. 2
лук. 6
мой4. 28

йос. 6
вищ. 9

мар. 3
лук. 6

іс. 42

лук. 11

вищ. 9
мар. 3
лук. 11
мар. 3
лук. 11

12,29 Святе Благовіствування від Матея 12,48

мар. 3
лук. 12
ів1. 5

лук. 6

ниж. 16
кор1. 1
лук. 11

йон. 2
лук. 11

йон. 3
лук. 11
црс3. 10
пар2. 9
лук. 11
лук. 11

мар. 3
лук. 8

до дому сильного і розграбувати його
посуд, якщо скоріше не зв’яже сильного? І тоді розграбує його дім.
ххх
поч. 47
30 Хто не є зі Мною, є проти
Мене, і хто не збирає зі Мною, – розкидає. 31 Задля цього говорю вам:
*Кожний гріх і хула будуть відпущені людям, а та хула, що проти Духа, не буде відпущена людям. 32 І
хто лиш скаже слово проти Людського Сина, йому відпуститься, а хто
скаже проти Святого Духа, йому не
відпуститься ані в цім віці, ані в
будучому. 33 Або виростіть добре
дерево – і його плід добрий, або
виростіть погане дерево – і його плід
поганий. Бо дерево пізнається від
плоду. 34 Роди гадючі, як можете
говорити добро, будучи злими? *Бо з
повноти серця говорять уста. 35 Добра людина з доброго скарбу виносить добрі речі, і зла людина зі злого
скарбу виносить злі речі. 36 Кажу ж
вам, що за кожне марне слово, яке
люди скажуть, дадуть за нього відповідь у день судний. 37 Бо від своїх
слів оправдаєшся і від своїх слів будеш засуджений.
поч. 48
38 Тоді деякі з книжників і фарисеїв відповіли, кажучи: Учителю, *хочемо бачити від Тебе знак. 39 Він же,
відповівши, сказав їм: *Поганий і
перелюбний рід шукає знак, і знаку
йому не дасться, тільки знак пророка
Йони. 40 *Бо так як Йона був у животі кита три дні і три ночі, так буде і
Людський Син три дні і три ночі в
серці землі. 41 Ніневійські мужі стануть на суд з цим родом і його осудять, бо вони покаялися на проповідь
*Йони. І ось тут більший від Йони.
42 Цариця полудня стане на суд з
цим родом і його засудить, *бо вона
прийшла з кінців землі, щоб послухати Соломонову премудрість. І ось
тут більший від Соломона. 43 *Коли
ж нечистий дух вийде з людини, він
переходить через безводні місця, шукаючи відпочинку. І не знаходить. 44
Тоді він каже: Повернуся до мого
дому, звідки я вийшов. І прийшовши,
знаходить його порожнім, заметеним
і прикрашеним. 45 Тоді іде і бере з
собою сім інших духів, гірших від
себе, і ввійшовши, вони живуть там. І
буде останнє тій людині гірше від попереднього. Так буде і цьому злому
родові.
поч. 49
46 *Як же Він ще говорив до людей, ось його мати і його брати стояли ззовні, намагаючись говорити з
Ним. 47 Сказав же хтось Йому: Ось
твоя мати і твої брати стоять назовні,
бажаючи з Тобою говорити. 48 Він
же, відповівши сказав до того, що го
ворив до Нього: Хто є моя мати і

ка'ко мо'жетъ кт^о вни'ти в домъ крњ'пкаго,
и^ съсђ'ды е^го расхи'тити, а%ще не пе'рвње свя'жетъ крњпкаго, и^ тогда` до'мъ е^го расхи'титъ;
заq, м~з”
И/же нњ'сть со мно'ю, на' мя е^сть, и^ і'же не събира'етъ съ мно'ю, растачаеT” Сего` ра'ди гл~ю вамъ,
*вся'къ грњхъ и^ хђла, эTпђ'стиTся чл~комъ, а^
ја%же на дх~ъ хђла`, не эTпђ'стится [чл~коM]14. и^ і^же
а^ще речетъ сло'во на' сн~а члчsкаго, эTпђ'стится
е^мђ. а^ и^же речетъ на' дх~а ст~го, не эTпђ'стится е^мђ, ни в сїи вњкъ, ни в бђ'дђщїи” И$л^и
сътвори'те дрњ'во добро, и^ пло'дъ е^го до'бръ.
и^л^и сътвори'те древо зл^о, и^ пло'дъ е^го зол#. эT
плода` бо древо познано бђ'детъ” ПорожDенїа е^хи'днова, ка'ко мо'жете добро гл~ати, зл^и сђще;
*эT и^збы'тка бо срDцђ, оу^ста гл~ютъ” Бл~гыи
чл~къ, эT бл~гаго съкро'вища и^зно'ситъ бл~га'а. и^
лђка'выи чл~к#, эT лђка'ваго съкро'вища, и^зно'ситъ лђка'вая” Гл~ю же ва'мъ, ја%ко вся'ко сло'во
пра'здно е^же [а^ще рекђтъ]15 чл~цы, въздадя'тъ
ѓ^ не'мъ сло'во въ дн~ь сђд#ныи” эT слове'съ б^о
свои^хъ ѓ^пра'вдишися, и^ эT слове'съ своиX ѓ^сђ'дишися”
зqа, м~и”
16
Тогда` эTвњща'ша [-] нњцїи эT кни'жник# и фарисе'и гл~юще. оу^чи'телю, *хо'щеM эT тебе знаменїе
видњти” ѓ%н же эTвњщавъ рече и^мъ. *родъ лђка'въ и^ прелюбодњ'и, зна'менїя и'щетъ. и^ зна'менїе не дасться е^мђ, то'кмо зна'менїе і^ѓ'ны
прoрка. *ја%коже б^о бњ` і^ѓ'на въ чревњ ки'товњ три
дн~и, и^ три но'щи. та'ко бђ'детъ и^ сн~ъ члчsкїи в# срDци зем#ли три дн~и, и^ три но'щи” Мђжїе ниневи'т#стїи в#ста'нђтъ на сђдъ с родоM
симъ, і^ ѓ^сђ'дятъ и&, ја%ко пока'ашяся про'повњдїю *іѓ'ниною. и^ с^е бо'ле і^ѓ'ны зд^њ” Цр~ца ю'ж#скаа в#ста'нетъ на сђдъ с родомъ сим#, и^ ѓ^сђдитъ и&, *ја%ко прїиде эT коне'цъ земля` слы'шати
премђ'дрость соло'моновђ. и^ се бо'ле соло'мона зд^њ”
*Є$гда же нечи'стыи дXђ и^зы'детъ эT чл~ка, прехо'дитъ сквозњ безвоDная мњста, ища` поко'я, и^
не ѓ^брњта'етъ. тогда рече'тъ, (въз#вращђ'ся в#
домъ мо'и)17 эTнђдђже и^зыдо'хъ. и^ пришеD ѓ^бря'щетъ пра'зденъ, помете'нъ и^ оу^краше'нъ. тогда`
и%дет, и^ по'иметъ с# собою сеDмь и^нњхъ дђховъ
лютњишиX себе`, и^ вшеDше (живђтъ)18 т^ђ. и^ бђдђтъ послњдняа чл~кђ томђ горша пе'рвых#. та'ко бђдетъ и^ ро'дђ семђ лђка'вомђ”
заq, м~џ”
19
[*Є/ще же е^мђ гл~ющђ] к# народомъ. с^е мати
е^го и^ братїа е^го стоя'хђ вн^њ, {и^щђще гл~ати
е^мђ}20. рече же нњ'кїи е^мђ. с^е мт~и твоа`, и^
бра'тїа твоя вн^њ стоя'тъ хотя'ще (гл~ати
тебњ)21. ѓ%нъ же эTвњща'въ рече къ гл~ющемђ
е^мђ. кто е^сть мт~и моа`, и^ кт^о сђть бра1552
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тїя моа`; и^ про'стеръ рђ'кђ свою на оу^чн~ки
своя, рече. с^е мт~и моа` и^ братїя моа`. и^же б^о
а^ще сътворитъ во'лю эTц~а мое^го и^же (е^сть) на
нб~сехъ, то'и (браT мои)22, и^ сестра`, и^ мт~и (м^и)
е^сть”
маr д~
лkђ и~

мrа и~
лkђ и~
и^ џ~і
ниQ к~е
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Глvа, г~і”
1

дн~ь* [же] то'и и^зшDе і^с~ и^з домђ сњдя'ше
при мори. и^ събра'шася к немђ наро'ди
мно'ѕи, ја%коже е^мђ в кора'бль влњ'сти (и^)
сњсти, и^ весь наро'дъ на помо'рїи стоа'ше.
и^ гл~а и^мъ (при'тчами мно'го)2, гл~я. заq, н~”
Се^ и^зы'де сњаи` да сњ'етъ. и^ сњющђ е^мђ. ѓ%ва
падошя при пђти`. [и^ прїидо'шя]3 пти'ця, [и^]4
позобашя я&. дрђга'я же падошя на ка'менныхъ, и^дњже не и^мњ'аше земля` мно'гы, и^ а'бїе
прозябо'шя, за'не не и^мњ'аше глђбины земля`.
сл~нцђ же въсїа'в#шђ, присвњнђшя, и^ зане не и^мњ'ахђ коренїя, и^схо'шя. дрђга'я же падошя
в# трьнїи, и^ взы'де трьнїе и^ подави иX” дрђга'я
же падошя на земли` до'брњи. и^ даа'хђ пло'дъ. ѓ%во
оу^бо сто`, ѓ%во же шестьдесяT. ѓ%во тридесять”
И$мњаи` оу%ши [слы'шати]5, да слы'шиT” заq, н~а”
И/ пристђпивше оу^чн~ци (е^го), рекоша е^мђ, почто` при'тчами гл~еши и^м#; ѓ%нъ же эTвњщавъ,
рече и^мъ. ја%ко ва'мъ дано е^сть разђмњти та'ины
црsтвїа нбsнаго. ѓ^нњмъ же не дано` е^сть” *И$же
б^о и%мать, дасться е^мђ, и^ преи^збђ'детъ (е^мђ). а^
и^же не и'мать, и^ е^же и'мать възмется эT
него” Сего ра'ди в# при'тчяхъ {гл~ю и^мъ}6, ја%ко
ви'дяще не ви'дятъ, и^ слы'шаще не слы'шятъ, ни разђмњютъ. и^ събыва'ется в ниX
прoрчество і^са'іно, гл~ющее. *слђ'хомъ оу^слы'шите,
и^ не и'мате разђмњти. и^ зря'ще оу%зрите, и^ не
и%мате ви'дњти. ѓ^тлъстњ б^о срDце людїи сиX,
и^ оу^ши'ма тяQко слы'шаша, и^ ѓ%чи свои смњжи'шя, да не когда` оу^зрятъ ѓ^чи'ма, и^ оу^ши'ма оу^слышятъ, и^ срDцеM разђмњютъ, и^ ѓ^братя'тся, и^ і^сцњлю` и^хъ” *Ва'ша же бл~же'наа` ѓ^чеса`, ја%ко ви'дятъ, и^ оу'ши ва'ши, ја^ко слы'шятъ” А$минь б^о гл~ю ва'м#, ја%ко мно'ѕи прoрцы
и^ пра'веDницы въжDелњшя ви'дњти ја%же ви'дите, и^ не видњшя. и^ слы'шяти ја%же слы'шите, и^ не слы'шаша” *Вы^ (же) оу^бо оу^слы'шите приTчю сњющаго” Вся'комђ слы'шащемђ сло'во црsтвїа, и^ не разђмњвающђ, прихо'дитъ лђка'выи,
и^ въсхищаетъ всњянное в# срDци е^го, с^е е^сть иже при пђти` сњ'анное” А$ на ка'мен#ныхъ сњ'анное,
се'и е^сть (слы'шаи` сло'во)7, и^ а'бїе с ра'достїю
прїе'млетъ е&, не и'мать же ко'рене в себњ, н^о
временеn е^сть” Бы'вши же печали и^л^и гоне'нїю
словесе` ра'ди, а%бїе съблажня'ется” А$ сњ'анное в#
1553

хто є мої брати? 49 І простягнувши
свою руку до своїх учнів, він сказав:
Ось моя мати і мої брати. 50 Бо хто
лиш виконає волю мого Батька, що є
на небесах, той мій брат і є Мені
сестрою і матір’ю.

Глава 13
1 *В тім же дні Ісус, вийшовши з
дому, сидів при морі, 2 і до Нього
зібралися численні юрби. Тоді Він увійшов і сів у човен, а вся юрба стояла на березі. 3 І Він багато говорив
до них притчами, кажучи: поч. 50
Ось вийшов сіяч сіяти. 4 І коли він
сіяв, одне впало при дорозі, і прийшли птахи і видзьобали його. 5 Інше
ж впало на камінний грунт, де не було багато землі, і зразу зійшло, тому
що не мало глибини землі. 6 Як же
зійшло сонце, воно прив’яло і, тому
що не мало коріння, всохло. 7 Інше ж
впало в терня, і виросло терня і його
задавило. 8 Інше ж впало на добру
землю і давало плід: одне, отже, в
сто, інше ж в шістдесять, ще інше в
тридцять. 9 Хто має вуха, щоб слухати, хай слухає!
поч. 51
10 І його учні, приступивши, сказали Йому: Чому говориш їм притчами? 11 Він же, відповівши, сказав їм:
Бо вам дано пізнати тайни Небесного
Царства, їм же не дано. 12 *Бо хто
має, йому дасться, і він матиме понад
міру, а хто не має, і те, що має, від
нього відбереться. 13 Задля цього говорю їм в притчах, бо, дивлячись, не
бачать і, слухаючи, не чують ані не
розуміють. 14 І збувається в них Ісаїне пророцтво, що говорить: *Слухом
почуєте – і не будете розуміти, і, дивлячись, побачите – і не будете бачити. 15 Бо затовстіло серце цього народу, і вухами вони тяжко чують, і
свої очі прижмурили, щоб часом не
побачити очима, і не почути вухами,
і не зрозуміти серцем, і не навернутися, і щоб Я їх не оздоровив. 16 *Ваші
ж очі блаженні, бо бачать, і ваші вуха, бо чують. 17 Амінь бо кажу вам,
що багато пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, – і не
бачили, і чути те, що ви чуєте, – і не
чули. 18 *Отже, ви ж послухайте
притчу про сівача. 19 До кожного,
що слухає слово Царства і не розуміє, приходить лукавий і забирає посіяне в його серці – це й є те, що
сіяне при дорозі. 20 А посіяне на кам’янистому грунті – це є той, що слухає слово і зараз з радістю його приймає. 21 Та він не має кореня в собі,
але є дочасним, коли настав же клопіт або переслідування через слово,
він зараз згіршується. 22 А посіяне в
тернях – це є той, що слухає слово, а
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клопоти цього віку і обмана багатства давить слово, і воно залишається
без плоду. 23 А посіяне на добрій землі – це є той, що слухає слово і розуміє, який, отже, приносить плід. І
один робить сто, інший же шістдесять, інший тридцять.
поч.52
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24 Іншу притчу Він запропунував
їм, кажучи: Небесне Царство уподібнилося до людини, яка посіяла добре
насіння на своєму полі. 25 Як же люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль серед пшениці і відійшов.
26 Коли ж зійшла трава і видала плід,
тоді з’явився і кукіль. 27 Прийшовши
ж, раби пана сказали йому: Пане чи
ти не сіяв добре насіння на своєму
полі? Звідки, отже, воно має кукіль?
28 Він же сказав їм: Людина-ворог це
зробила. Раби ж сказали йому: Чи хочеш, отже, щоб ми, пішовши, його
випололи? 29 Він же сказав їм: Ні,
щоб часом, вириваючи кукіль, ви не
вирвали разом з ним і пшеницю. 30
Залиште, щоб обоє росли разом до
жнив. І в час жнив скажу женцям:
Зберіть швидше кукіль і зв’яжіть його в снопи, щоб його спалити, а пшеницю зберіть до моєї клуні. поч. 53
31 *Іншу притчу Він запропонував
їм, кажучи: Небесне Царство є подібним до гірчичного зерна, яке людина,
взявши, посіяла на своєму полі. 32
Воно, отже, є меншим від всіх зерен,
коли ж виросте, є більшим від всього
зілля і стає деревом, так що приходять небесні птахи і поселяються на
його гілках. 33 *Іншу притчу Він їм
сказав: Небесне Царство є подібним
до квасу, якого жінка, взявши, сховала в трьох мірках муки, доки все не
викисне. 34 *Це все Ісус сказав юрбам в притчах. І без притчі нічого до
них не говорив, 35 щоб збулося сказане пророком, що говорить: *Відкрию мої уста в притчах, вимовлю
сховане від створення світу! 36 Тоді,
полишивши юрби, Ісус прийшов до
дому.
поч. 54
І до Нього приступили його учні,
кажучи: Роз’ясни нам притчу про польовий кукіль. 37 Він же, відповівши,
сказав їм: Той, що посіяв добре насіння, – це Людський Син, 38 а поле
– є світ, добре ж насіння – це є сини
Царства, а кукіль – є сини зла. 39 *А
ворог, що їх всіяв, – це диявол, а
жнива – є кінцем віку, а женці – це
ангели. 40 Отже, так як збирають
кукіль і палять вогнем, так буде в закінченні цього віку. 41 Людський
Син пошле Своїх ангелів, і вони зберуть з його Царства всі згіршення і
тих, що чинять беззаконня, 42 і кинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і
скрегіт зубів. 43 *Тоді праведники

тернїи, се'и е^сть слы'шаи` сло'во, и^ печа'ль вњка [сего`]8, и^ лесть бога'тъства, подавля'етъ сло'во, и^
бес плода` быва'етъ” А$ (сњ'анное на до'брњи зеMли`)9, се'и е^сть слы'шаи` сло'во, и^ разђмњва'а, и^же
оу^бо пло'дъ прино'ситъ, и^ твори'тъ, ѓ%въ сто,
ѓ%в# же шестьдесяT, ѓ%въ тридесять” заq, н~в”
И/нђ при'тчю преDложи и^мъ гл~я. оу^подобися црsтвїе нбsное чл~кђ сњ'авшђ до'брое сњмя на селњ`
своемъ. спя'щемъ же чл~комъ, прїиде (вра'гъ е^го)10, и^ всњ'а плњвелы посредњ пшени'ца, и^ эTи'де. е^гда же прозябе трава`, и^ плоD сътвори`,
тогда` ја^ви'шяся и^ плњ'велїе” ПришеDше же раби` господи'на, рњ'шя е^мђ. г~и, не до'брое ли сњмя сњ'алъ е^си на (селњ своемъ)11; эTкђ'дђ оу^бо
и%мать плњвелы; ѓ%нъ же рече и^мъ. врагъ чл~къ с^е
сътвори`” Раби же [рњшя е^мђ]12. хо'щеши ли оу^бо,
да шеDше и^сплевемъ я&; ѓ%нъ же {рече` и^м#}13, н^и. да
не когда` въстръга'юще плњвелы, въстръ'гнете
кђпно с ни'ми (и^) пшени'цђ. ѓ^ста'вите расти` ѓ^бое`
кђпно до жа'твы, и^ въ время жа'твы рекђ
жа'телеM. съберњте пе'рвње плњвелы, и^ свяжи'те
и^хъ в# снопы` ја%ко съжежти` я&” А$ пшени'цђ съберњте в# жи'тницђ мою”
заq, н~г”
*И/нђ при'тчђ преDложи и^мъ, гл~я. подобно е^сть
црsтвїе нбsное, зрьнђ горђшичнђ, е%же взе'мъ чл~къ,
всњ'а на селњ своем#, е^же ма'лњише оу^бо е^сть эT
всXњ сњменъ. е^гда же възрастетъ, бо'лее (всњхъ)
ѕе'лїи е^сть, и^ быва'етъ дрњво, ја%ко прїити`
пти'цямъ нбsным#, и^ вита'ти на вњтвњхъ
е^го” *И/нђ при'тчю гл~а и^мъ. подобно е^сть црsтвїе нбsное, ква'сђ, и^же вземши жена съкры` в#
мђ'чныхъ са'тњхъ тр^и, дондеже въскисо'шя
вс^я” *Сїа вс^я гл~а і^с~ в# при'тчяхъ народомъ,
и^ бес при'тча ничесо'же гл~аше к нимъ, ја%ко да
с#бђ'дется рече'ное пррoкомъ гл~ющимъ. *эTврьзђ
въ при'тчяхъ оу^ста моа, эTры'гнђ съкрове'ная
эT сложе'нїа ми'рђ” Тогда ѓ^ста'вль наро'ды, прїизаq. н~д”
де в доM [і^с~]14”
И/ пристђпи'шя к немђ оу^чн~цы е^го гл~юще. скажи`
намъ при'тчю плњвелъ се'лныхъ” ѓ%нъ же эTвњщавъ, рече` [и^мъ]15” Всњ'авыи до'брое сњмя, е^сть
сн~ь члчsкїи” а^ село, е^сть ми'ръ. до'брое же сњмя,
сїи сђть сн~ве црsтвїа” А$ плњвели сђть сн~ве непрїа'зниннїи” *а врагъ всњавыи и^хъ, е^сть дїавол#” а^ жа'тва, кончи'на вњка е^сть” а^ жа'теле,
а%гг~ли сђть” ја%коже оу^бо събира'ютъ плњвелъ,
и^ ѓ^гнемъ съжизаютъ, тако бђ'детъ в# скончанїе вњ'ка [сего]16” По'слет# сн~ь члчsкїи а%гг~лы
своа, и^ съберђтъ эT црsтвїа е^го вс^я съблазны,
и^ творя'щая безако'нїе, и^ в#ве'ргђть и^хъ в
пещь ѓ%гненђ” т^ђ бђдетъ плачь, и^ скре'жетъ
1554

маr д~
лkђ г~і

лkђ г~і

мrа д~

ўлMо м~и
и^ о~з

а^поk д~і
і^ѓ^иl г~

13,43 Святе Благовіствування від Матея 14,9
мђдроs г~
даниl в~і

мrа ѕ~
лkђ д~

і^ѓ^аn ѕ~

мrа ѕ~
лkђ д~
і^ѓ^аn д~

мrа ѕ~
лkђ е~

маr ѕ~
лkђ г~

зђбом#” *Тогда пра'веDницы просвњтятся ја^ко
слн~це в# црsтвїи эTц~а и^хъ. и^мњаи` оу^ши [слы'заq, н~е”
шати]17, да слы'шитъ”
18
[Па'кы] подобно е^сть црsтвїе нбsное съкро'вищђ
съкрове'нђ на селњ, е^же ѓ^брњт# чл~къ, съкры`, и^
эT ра'дости е^го и^деT, и^ (вс^я е^ли'ка и%мать, продаетъ)19, и^ кђпђ'етъ село` то`” заq” Па'кы подо'бно е^сть црsтвїе нбsное чл~кђ кђпцђ, и%щђщђ
до'брыа би'серы. [и^же ѓ^брњте]20 е^дінъ (мно'гоцњ'ненъ би'серъ)21, шедъ про'дасть вс^е е^ли'ко и^мяше, и^ кђпи` е^го” Па'кы подобно е^сть црsтвїе нбsное не'водђ в#ве'рженђ в море, и' эT вся'кого ро'да
събра'вшђ. и^же е^гда и^спол#нися, {и^з#влеко'ша и&}22
на кра'и, и сDњше и^збрашя до'брыа в сосђды, а^
злы'я и^зверго'шя вон#” Та'ко бђ'детъ въ сконча'нїе вњка. и^зы'дђтъ а%гг~ли, и^ эTлђчятъ ѕлыя
эT среды` пра'веDныхъ, и^ в#ве'ргђтъ иX в# пещь ѓ%гненђ. тђ бђдетъ плачь и^ скрежетъ зђбо'мъ”
[Гл~а и^мъ і^с~]23, разђмњ'сте ли сїа вс^я; гл~ашя
е^мђ, е^и` [г~и]24” ѓ%н же рече и^м#. сего ра'ди всякъ
кни'жникъ наоу^чи'вся црsтвїю нбsномђ, подо'бенъ
е^сть чл~кђ домови'тђ, и^же и^зно'ситъ эT съкро'вища свое^го но'вая и^ ветха'я”
заq, н~ѕ”
И/ бысть е^гда` сконча і^с~ при'тчђ сїю, преиде эTтђ'дђ. *и^ пришеD въ эTч~ьствїе свое`, оу^ча'ше
и^хъ на со'нмищыX и^хъ, ја%ко дивитися и^мъ, и^
гл~ати. эTкђдђ семђ премђ'дрость сїа и^ си'лы;
*не се'и л^и е^сть текто'новь сн~ъ; не мт~и л^и
е^го нарица'ется м~рїа'мь, и^ братїа е^го, і^аковъ,
и^ {і^ѓ^сїи}25, и^ си'монъ, и^ і^ю'да; и^ сестры е^го, не
вся` л^и в# нас# сђть; эTкђ'дђ оу^бо семђ сїа
вс^я; *и^ блажня'хђся ѓ^ нем#” І$с~ же рече` и^м#.
нњсть пррoкь бе'с чести, то'кмо въ [эTч~ьствїи
свое^мъ]26, и^ в домђ` свое^м#. и^ не сътвори т^ђ
си'лы мно'гы, за невњрство и^хъ”

Глvа, д~і” заq, н~з”
то* время оу^слы'шавъ и%род# четвертовла'стникъ слђх# і^с~овъ, и^ рече ѓ^трокомъ
свои^мъ, се'и е^сть і^ѓа'ннъ креститель,
то'и въскр~се эT мрътвыхъ, и^ сего ради
си'лы дњют#ся ѓ^ немъ” *И/родъ б^о е'мъ і^ѓ^а^нна, связа` е^го [и^ всади в тем#ницђ]1, и^родїя'ды
ради жены фили'ппа бра'та свое^го” Гл~аше бо {е^мђ і^ѓ^а'ннъ}2, не досто'итъ т^и и^мњти еа`. и^
хотяше е^го оу^би'ти, оу^боа'ся наро'да. зане ја%ко
пррoка е^го и^мњ'ахђ” дн~и же бывшђ рожDьства и%родова, пляса` дщ^и и^родїа'дина посредњ. и^ оу^годи` и%родови, тњмже (и^) с# кля'твою изрече е'й
да'ти е^гоже а^ще въспро'ситъ” ѓ^на же нава'жDена
матерїю своею`, да'жDь м^и рече зд^њ на блю'дњ
главђ і^ѓ^а'нна крsти'теля. и^ печа'ленъ бысть
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засяють, як сонце, в царстві їхнього
Батька. Хто має вуха, щоб слухати,
хай слухає!
поч. 55
44 Знову, Небесне Царство є подібне до скарбу, схованого на полі, який людина, знайшовши, сховала; і з
тієї радості іде і продає все, що має, і
купує те поле. 45 Знову, Небесне
Царство є подібним до людини-купця, що шукає гарних перлів. 46 Вона
знайшла одну дорогоцінну перлину,
пішовши, продала усе, що мала, і купила її. 47 Знову, Небесне Царство є
подібне до невода, кинутого в море,
що зібрав з усякого роду. 48 Його,
коли він наповнився, витягнули на
берег; і сівши, вибрали добре до посудини, а погане викинули геть. 49
Так буде в закінчення віку: вийдуть
ангели і відлучать злих з-посеред
праведних 50 і кинуть їх у вогняну
піч, там буде плач і скрегіт зубів. 51
Сказав їм Ісус: Чи ви зрозуміли це
все? Сказали Йому: Так, Господи. 52
Він же сказав їм: Задля цього кожний
книжник, що навчився про Небесне
Царство, є подібний до заможної людини, що виносить зі свого скарбу
нове і старе.
поч. 56
53 І сталося, що коли Ісус закінчив
цю притчу, Він перейшов звідти. 54
*І прийшовши до своєї батьківщини,
навчав їх на зборах їхніх так, що вони дивувалися і говорили: Звідки в
Цього ця премудрість і сили? 55 *Чи
Цей не є син теслі? Чи його мати не
називається Марія і його брати Яків,
і Йосій, і Симон, і Юда? 56 І чи не всі
його сестри є між нами? Отже, звідки
Цьому це все? 57 *І згіршувалися
Ним. Ісус же їм сказав: Пророк не
буває без пошани, хіба тільки у своїй
батьківщині і у своєму домі. 58 І Він
тут не зробив численних чудес через
їхнє невірство.

Глава 14, поч. 57
1 *В тому часі Ірод четвертовласник, почувши чутку про Ісуса, 2 сказав своїм слугам: Цей є Іван Хреститель, той воскрес з мертвих! І задля
цього чудеса діються через нього. 3
*Бо Ірод, схопивши Івана, зв’язав його і посадив до в’язниці через Іродіяду, жінку свого брата Филипа. 4 Бо Іван йому говорив: Не годиться тобі її
мати, – 5 і він бажав його вбити. Та
злякався людей, тому що його мали
за пророка. 6 Як же настав день Іродових уродин, Іродіядина дочка танцювала посередині – і догодила Іродові. 7 Тому з клятвою він обіцяв їй
дати те, чого попросить. 8 Вона ж,
під’юджена своєю матір’ю, сказала:
Дай мені тут на полумиску голову Івана Хрестителя. 9 І цар був засмуче-
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ним, та через клятву і через тих, що
лежали з ним при столі, наказав їй дати. 10 І пославши, він відрубав Іванові голову у в’язниці. 11 І принесли його голову на полумиску, і дали дівчині, і вона віднесла своїй матері. 12 І
його учні, приступивши, взяли його
тіло і його поховали. І прийшовши,
сповістили Ісусові. 13 *І почувши, Ісус відійшов звідти у човні до пустинного місця сам. І юрби, почувши, пішли за Ним пішки з міст.
поч. 58
14 І вийшовши, Ісус побачив численну юрбу, і змилосердився над ними, і оздоровив їхніх недужих. 15 Як
же стало пізно, до Нього приступили
його учні, кажучи: Місце є пустинним, і година вже минула, відпусти
юрби, щоб, пішовши в села, купили
собі їжу. 16 Ісус же сказав їм: Вони
не потребують відійти. Дайте ви їм
їсти. 17 Вони ж Йому сказали: *Не
маємо тут хіба, п’ять хлібів і дві риби. 18 Він же сказав: Принесіть Мені
їх сюди. 19 І Він наказав юрбам розлягтися на траві, і взявши п’ять хлібів і обі риби, поглянувши на небо,
поблагословив, і переломивши, дав
учням хліби, учні ж юрбам. 20 І їли
всі, і наситилися, і взяли повних дванадцять кошів, частину залишків. 21
А тих, що їли, було якихось п’ять тисяч мужів, опріч жінок і дітей. поч. 59
22 І зараз Ісус приневолив своїх
учнів влізти до човна і випередити
Його на тому боці, доки Він не відпустить юрби. 23 *І відпустивши юрбу, Він сам вийшов на гору, щоб помолитися. Як же стало пізно, Він був
там сам. 24 А човен був посеред моря
киданий хвилями, бо був супротивний вітер. 25 У четверту ж сторожу
ночі пішов до них Ісус, ідучи по морю. 26 І його учні, побачивши, що
Він ходив по морю, злякалися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. 27 Зараз же промовив до них Ісус,
кажучи: Кріпіться – це Я є, не бійтеся. 28 Відповівши ж, Петро сказав:
Господи! Якщо Ти є, накажи мені
прийти до Тебе по водах! 29 Він же
сказав: Ходи! І Петро, вийшовши з
човна, ходив по водах, щоб прийти
до Ісуса. 30 А бачачи сильний вітер,
він злякався і, почавши тонути, закричав, кажучи: Господи, спаси мене! 31 І відразу Ісус, простягнувши
руку, схопив його і сказав йому: Маловіре, чому ти засумнівався? 32 І як
вони ввійшли до човна, вітер припинився. 33 Ті ж, що були в човні, прийшовши, поклонилися Йому, кажучи:
По правді, Ти є Божим Сином! 34 І
перепливши, вони прийшли до Генезаретської землі.
поч. 60
35 І мужі того місця, упізнавши
Його, послали по всій тій околиці і

цр~ь. кля'твы (же) ради и^ за възлежа'щихъ с
ниM, повелњ` да'ти {е'й}3. и^ посла'въ оу^сњкнђ і^ѓ^а'нна в темни'ци. и^ принесо'ша главђ` е^го на
блю'дњ, и^ дашя дв~ци, и^ эTнесе` ма'тери свое'й”
И$ пристђпльше оу^ченицы е^го, взя'ша тњло {е^го}4, и^ погребо'ша е&, и^ пришеDше възвњсти'ша
і^сви” [*И$ слы'шавъ]5 і^с~, эTи'де эTтђ'дђ в# корабли
в# пђ'сто мњ'сто е^ді'нъ” и^ слы'шавше наро'ди, по
немъ и^до'ша, пњши эT градовъ”
заq, н~и”
6
І$ и^зшDе [і^с~] , видњ мно'гъ нароD, и^ млsрдова ѓ^
нихъ, і^ и^сцњли недђжныа иX” Поздњ же бы'вшђ, пристђпи'ша к немђ оу^ченицы` [е^го]7 гл~юще. пђ'сто е^сть мњ'сто, и^ часъ оу^же минђ`.
эTпђсти` наро'ды, да шеDше в# ве'си кђпятъ
брашна себњ” І$с~ же рече и^мъ, не требђютъ
эTи^ти. дади'те и^мъ в^ы ја%сти” ѓ^ни же (гл~ашя)8 е^мђ. *не и'мамы зд^њ то'кмо пять
хлњбъ, и^ двњ ры'бњ” ѓ%нъ же рече, принесњте
ми [иX сњмо]9. и^ повелњ наро'домъ възлежти на
травњ, {и^ прїемъ}10 пять хлњ'бы, и^ ѓ^бњ рыбњ, възрњвъ на нб~о, блsви, и^ преломивъ, дасть
оу^чн~комъ хлњбы, оу^ченицы же наро'домъ. и^ ја%до'шя вс^и и^ насы'тишяся. и^ взя'шя и^збы'т#кы оу^крђхъ, дванадесяте ко'шя и^спо'лнь. ја%дђщиX
же б^њ мђжїи ја%ко пять тысђщъ, ра'звњ женъ и^
дњтїи”
заq, н~џ”
11
І$ а'бїе понђди (і^с~) оу^ченикы {своа`} в#лњ'сти в
кора'бль, и^ вари'ти е^го на ѓ%номъ полђ, дондеже
эTпђсти'тъ наро'ды” *И эTпђсти'въ наро'ды,
в#зы'де на горђ е^ді'нъ помоли'тися” Поздњ же
бы'вшђ, е^ді'нъ б^њ т^ђ. корабль же (-)12 [б^њ посредњ мо'ря]13 вла'ася влънами. бњ б^о проти'венъ вњтръ” В четве'ртђю же стражђ нощи,
и%де к нимъ (і^с~), ходя по' морю. [и^ видњ'вше
е^го оу^ченицы]14 по' морю ходяща, смђти'шася,
гл~юще, ја%ко приѕракъ е^сть. и^ эT страха възъпиша” А/бие же рече [и^м# и^с~]15, г~ля. дръза'ите,
а^зъ е^смь, не бо'итеся” эTвњща'въ же {петръ,
рече`}16. г~и, а^ще т^ы е^си, повели ми прїити к
тебњ по водамъ. ѓ%н же реq, прїиди” І$ и^злњзъ
и^с корабля петръ, хожDаше по водам#, [прїити]17 къ і^с~о'ви. видя же вњтръ крњпокъ, оу^боа'ся” и^ наче'нъ оу^топати, възъпи` гл~я. г~и,
сп~си м^я” (И$) а'бїе (-)18 і^с~ про'стеръ рђкђ, я^тъ
е^го, и^ (гл~а)19 е^мђ. маловњре, почто ся оу^сомнњ`; и^
влњ'зшема и%ма в кора'бль, преста` вњтръ” Сђщїи же в# корабли` [пришеDше]20, поклони'шася е^мђ, гл~юще. въи'стинђ бж~їи сн~ъ е^си. и^ прешеDше, прїидо'ша в# зе'млю генисаретъскђ” заq, ћE”
И/ позна'вше е^го мђжїе мњ'ста того, посла'шя
въ всю` странђ т^ђ. и^ принесо'шя к# немђ вс^я
1556
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боля'щая, и^ моля'хђ е^го, да то'кмо прикоснTђся въскри'лїю ризъ е^го. и^ е^лици прикоснђшяся, сп~се'ни бы'шя”

Глvа, е~і”
мrа з~

в~ мѓ= к~
е~ мѓ= е~
е^феs ѕ~
мrа ѕ~
сираX г~
в~ мѓ= к~а
г~ мѓ= к~
приTчи к~
мr з~

ісаи^а к~џ
мrа з~

мrа з~

^ѓ^а'н# е~і

лkђ ѕ~

а~ мѓ= ѕ~
и^ и~
мrа з~

мrа з~

огда`* пристђпи'шя къ і^с~ови [и^же]1 эT
і^ерsли'ма [кни'жницы и^ фарисе'е]2, гл~юще.
почто` оу^ченицы` твои` престђпа'юT преда'нїа ста'рець; не оу^мыва'ютъ б^о рђк# своиX
е^гда` хлњбъ ја^дяT” ѓ%нъ же эTвњща'въ рече и^мъ.
почто` и^ в^ы престђпа'ете за'повњдь бж~їю за
преданїе ва'ше; б~ъ б^о [заповњда`, гл~я]3. *чти`
эTц~а и^ ма'тере, *і^ и^же злосло'витъ эTц~а и^ли
ма'тере, сме'ртїю да оу%мрет. вы же гл~ете, и^же а^ще рече'тъ эTц~ђ и^ли ма'тери, даръ. е^же а%ще эT мене пользова'лся е^си. [и^]4 да не почте'тъ эTц~а свое^го [и^л^и мт~ри]5. и^ разори'сте за'повњдь бж~їю, за преданїе ваше. лицемњ'ри,
до'брњ пррoчьствова ѓ^ васъ і^са'іа гл~я” [*Приближа'юTся мнњ` людїе сїи оу^сты` свои'ми, и^]6 оу^стнами (чтђтъ м^я)7, срDце же и^хъ дале'че
эTстоитъ эT мене. всђе же чтђтъ м^я, оу^ча'ще оу^ченїя за'повњди члчsкы” И$ призвавъ наро'ды, *рече и^мъ. слы'шите, и^ разђмњите” Не
входя'щее въ оу^ста скверниT чл~ка, но исходя'щее` и^зъ оу^стъ, т^о скверни'тъ чл~ка” заq, ћа~”
Тогда` пристђпльше оу^чн~цы [его]8, [рњшя]9 е^мђ.
вњ'си ли, ја^ко фарисе'е слы'ша'вше сло'во, съблазни'шяся; ѓ%н# же эTвњщавъ рече. *всякъ садъ е^гоже не насади эTц~ъ мо'и нбsныи, и^скорени'тся”
*ѓ^ста'вите и^хъ, [вожDи сђть слњпи слњпцем#]10”
Слњпець же слњп#ца а^ще во'дитъ, ѓ%ба въ я'мђ
в#паде'тася” эTвњщавь же петръ, рече е^мђ. скажи
намъ при'тчђ сїю. [і^с~]11 же рече (и^мъ). е^дина'че
ли и^ в^ы без# ра'зђма е^сте; [не ё& ли]12 разђмњвае^те, ја%ко всяко е^же в#ходитъ въ оу^ста`, въ
чрево вмњщается, и^ а^федрономъ и^схо'дитъ; и^сходя'щая же и^зъ оу^стъ, эT срDца и^схо'дятъ,
и^ т^а сквернятъ чл~ка” *эT срDца б^о и^схо'дятъ
помышле'нїя зла, оу^бїиства, прелюбодњя'нїя,
любодњ'анїя, татбы`, лжесвњдњтельства, хђлы`, сїя сђть скверня'щаа чл~ка. а е'же не оу^мывенами рђка'ми ја%сти, не скверниT чл~ка” заq, ћв~”
*И/ ізъшедъ эTтђдђ і^с~, эTи'де въ страны
тљ=рскїа и^ сидо'нскїа” И$ с^е жена ханане'иска эT
предњлъ тњхъ и^зшDеши, възъпи` [к# немђ]13,
гл~ющи. поми'лђи м^я г~и, сн~е дввDъ, дщи` моя`
злњ бњсђе^тся. ѓ%н же не эTвњща е'й словесе`. и^
пристђпльше оу^чн~цы` е^го, моля'хђ е^го, гл~юще.
эTпђсти ю&, ја%ко въпїеT в# слDњ насъ” ѓ%н же
эTвњщавъ, рече`. нњ'смь по'сланъ, то'кмо къ
ѓ^вцамъ поги'бшимъ до'мђ і^ил~ева” ѓ^на же при1557

принесли до Нього всіх хворих. 36 І
благали Його, щоб вони тільки до
торкнулися до рубця його одежі. І ті,
що доторкнулися, спаслися.

Глава 15
1 *Тоді приступили до Ісуса ті
книжники і фарисеї, що з Єрусалиму,
кажучи: 2 Чому твої учні передання
старців? Бо не вмивають своїх рук,
коли їдять хліб. 3 Він же, відповівши,
сказав їм: Чому і ви порушуєте божу
заповідь через ваше передання? 4 Адже Бог заповів, кажучи: *Почитай
батька і матір. *І хто лихословить
батька або матір, смертю хай помре.
5 Ви ж говорите: Хто лиш скаже
батькові або матері: Даром є те, чим
ти користувався б від мене. 6 То хай
не пошанує свого батька або матір. І
ви знищили божу заповідь через ваше передання. 7 Лицеміри, добре про
вас пророкував Ісая, кажучи: 8 *Цей
народ наближається до Мене своїми
устами і почитає Мене губами, серце
ж їхнє далеко віддалене від Мене. 9
Даремно ж Мене почитають, навчаючи наук, людські заповіді. 10 І покликавши юрби, *Він їм сказав: Слухайте і розумійте! 11 Не те, що входить в
уста, опоганює людину, але те, що
виходить з уст, те опоганює людину.
ххх
поч. 61
12 Тоді, приступивши, його учні
сказали Йому: Чи знаєш, що фарисеї,
почувши слово, згіршились? 13 Він
же, відповівши, сказав: *Кожний сад,
якого не насадив мій небесний Батько, буде викорінений. 14 *Лишіть їх,
вони є сліпими вождями для сліпців.
Якщо ж сліпець водить сліпця, обидва впадуть в яму. 15 Відповівши ж,
Петро сказав Йому: Поясни нам цю
притчу. 16 Ісус же сказав їм: Чи ще і
ви є без розуму? 17 Чи ще не розумієте, що все, що входить в уста, поміщається в животі і виходить відходом? 18 А те, що виходить з уст, виходить з серця, і те опоганює людину. 19 *Бо з серця виходять злі думки, вбивства, перелюби, розпуста,
крадежі, фальшиві свідчення, хули –
20 це є те, що опоганює людину. А
те, щоб їсти немитими руками, не опоганює людини.
поч. 62
21 *І вийшовши звідти, Ісус відійшов в околиці тирські і сидонські. 22
І ось хананейська жінка з тих околиць, вийшовши, закричала до Нього, говорячи: Змилосердься наді мною, Господи, Сину Давидів! Моя дочка буває дуже біснувата. 23 Він же не
відповів їй слова. І приступивши, його учні благали Його, кажучи: Відпусти її, бо кричить вслід за нами. 24
Він же, відповівши, сказав: Я не є посланий, хіба тільки до овець з дому
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Ізраїлевого, які згинули. 25 Вона ж,
прийшовши, поклонилася Йому, кажучи: Господи, допоможи мені! 26
Він же, відповівши, сказав: Не є добре відібрати хліб у дітей і кинути
псам. 27 Вона ж сказала: Так, Господи, адже і пси їдять з крихт, що падають зі стола їхніх панів. 28 Тоді, відповівши, Ісус сказав їй: О жінко, велика твоя віра! Хай буде тобі, як хочеш! І виздоровіла її дочка від тієї години.
поч. 63
29 І перейшовши звідти, Ісус прийшов до Галилейського моря, і вийшовши на гору, сів там. 30 *І до
Нього приступили численні юрби, маючи з собою кульгавих, сліпих, німих, калік та багатьох інших. І кинули їх до Ісусових ніг, і Він їх оздоровив. 31 Тож юрби дивувалися, бачачи, що німі говорять, каліки здорові,
кульгаві ходять і сліпі бачать, і прославляли ізраїльського Бога. поч. 64
32 *Ісус же, покликавши своїх учнів,
сказав їм: Співчуваю цій юрбі, бо
вже дні три перебувають зі Мною і
не мають що їсти. І не хочу відпустити їх голодними, щоб часом не ослабли в дорозі. 33 І говорили Йому учні
його: Звідки нам в пустелі взяти стільки хлібів, щоб наситилася така юрба? 34 І сказав їм Ісус: Скільки хлібів
маєте? Вони ж сказали: Сім і трохи
риб. 35 І Він звелів юрбам розлягтися
на землі, 36 і взявши сім хлібів і риби, віддавши хвалу, переломив і дав
своїм учням, учні ж – юрбам. 37 І всі
їли і наситилися, і взяли частину залишків – повних сім кошиків. 38 А
тих, що їли, було чотири тисячі мужів, опріч жінок і дітей. 39 І відпустивши юрби, Він сів до човна і прийшов у Магдалинські околиці.

шеDши [поклонися]14 е^мђ, гл~ющи. г~и, помози`
м^и” ѓ^н же эTвњщав#, рече. нњсть добро эTја%ти
хлњба чадомъ, и^ поврещи` ўомъ. ѓ^на же реq, е'й
г~и, и^бо и^ ўи ја^дя'тъ эT крђпи'цъ па'дающихъ эT трапе'зы господїи своиX” Тогда эTвњща'въ і^с~, рече е'й” ЭO же'но, ве'лїа (вњра твоа`)15,
бђди тебњ ја%коже хощеши” і^ и^сцњлњ дщи` еа`
заq. ћг~”
эT (того часа)16”
І$ прешDе эTтђдђ і^с~, прїиде на' море галиле'иское.
и^ въз#шеD на' горђ, сњдњ` т^ђ” *И$ пристђпи'шя
к немђ народи мно'ѕи, и^мђще с# собою {хро'мы,
слњпы, нњмы, бњдны}17, і^ и'ны мно'гы. и^ приверго'шя иX, к# нога'ма [і^с~овома]18, і^ и^сцњли и^хъ,
ја%коже наро'домъ дивитися, видя'ще нњмыя
гл~юща, бDњ'ныя здра'вы, хро'мыя ходя'ща, и^ слњпыя ви'дяща, и^ сла'вляхђ б~а і^ил~ева” заq, ћд~”
*І$с~ же призвавъ оу^чн~кы своя`, рече (иM). млsрдђю ѓ^
наро'дњ (семъ). ја^ко оу^же дн~и тр^и присњдятъ
мн^њ, и^ не имђтъ чесо ја%сти. и^ эTпђстити иX не
ја%дшя не хощђ`, да не ка'ко ѓ^слабњютъ на
пђти” І$ (гл~ашя)19 емђ оу^чн~цы` [е^го]20. эTкђдђ
намъ в пђстыни хлњ'би толи'цы ја%ко да насы'тится (толикъ наро'дъ)21; и^ (гл~а)22 и^мъ
і^с~. коли'ко хлњбъ и'мате; ѓ^ни' же рњша. сеDм#, и^
мало ры'биц#. и^ [повелњ]23 наро'домъ възлежти на
зем#ли`. [и^ прїемъ]24 сеDмь хлњ'бы, и^ ры'бы, [-]25
хвалђ възда'въ преломи`, и^ дасть оу^чн~комъ
[свои^мъ]26, оу^чн~цы же наро'доM. и^ ја^до'ша вс^и, и^
насытишася. и^ [взя'ша и^збы'ткы оу^крђхъ]27,
сеDмь ко'шницъ и^сполнь. ја^дшихъ же бяше, четы'ри тысђща мђжїи, развњ женъ и^ дњтїи”
И$ эTпђсти'въ наро'ды, влњзе в# корабль, и^ прїиде в# предњ'лы [магдалын#скы]28”

Глава 16, поч. 65

Глvа, ѕ~і” заq, ће~”

1 *І до Нього приступили фарисеї
і садукеї. Спокушаючи, *вони попросили Його показати їм знак з неба. 2
Він же, відповівши, сказав їм: Як настає вечір, кажете: злива, бо небо
червоніється. 3 І вранці: нині мороз,
бо небо, захмарюючись, червоніється. Лицеміри. Отже, лице неба вмієте
розсудити, а знаки часів не можете
розпізнати? 4 Лукавий і перелюбний
рід шукає знак, і знаку йому не дасться, *тільки знак пророка Йони. І полишивши їх, Він відійшов. 5 *І його
учні, прийшовши на той бік, забули
взяти хліби.
поч. 66
6 *Ісус же сказав їм: Зважайте і
стережіться фарисейського і садукейського квасу. 7 Вони ж в собі роздумували, кажучи, що вони не взяли
_______

пристђпи'ша* (к немђ) фарисе'е и^ саDдђкее`, и^скђша'юще, *въпроси'шя е^го, ѕна'менїа с нб~се показа'ти и^мъ. ѓ%нъ же
эTвњщавъ рече и^мъ. ве'черђ бы'вшђ, гл~ете, ве'дро, чрьмнђетъ бо ся нб~о. и^ оу^трђ, днеs
зима`, чрьмнђетъ бо ся дряселђ'а нб~о. (лицемњри), лице оу^бо нб~си оу^мњете раз#сђжати, ѕна'менїа же временемъ, не {мо'жете и^скђсити}1;
ро'дъ лђкавъ и^ прелюбодњ'иныи, ѕна'менїа и%щеT.
и^ ѕна'менїе не дастъся е^мђ, *то'кмо зна'менїе
і^ѓ'ны [пррoка]2. и^ ѓ^ста'вль и^х# эTи'де” *И$ прешеDше
оу^чн~цы [е^го]3 на ѓ^н# полъ, забы'шя хлњ'бы
взяти”
заq, ћѕ~”
*І$с~ же рече и^м#. внемлњте и^ блюдњтеся эT кваса
фарисе'иска и^ саDдђке'иска” ѓ^ни' же помышля'хђ
в себњ, гл~юще. ја%ко хлњ'бы не взяхомъ” Разђ1558
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мњвь же і^с~, рече (и^мъ). что мы'слите в себњ
маловњ'ри, ја%ко хлњ'бы не [взя'сте]4; не ё& ли
разђмњете, ниже помните, пять хлњбы пятимъ ты'сђщам#, и^ коли'ко, ко'шъ взя'сте;
ни` л^и сеDмь хлњбы четы'ремъ ты'сђщямъ, и^
коли'ко ко'шницъ взя'сте; ка'ко не разђмњете,
ја%ко не ѓ^ хлњбXњ рњхъ вам#, [внимати]5. н^о эT
кваса фарисе'иска и^ саDдђке'иска; тогда разђмњша, ја%ко не рече` храни'тися эT кваса хлњбнаго, но эT оу^че'нїа фарисе'иска и^ саDдђке'иска”
КККККККККККККККККККККККККККККзаq, ћз~”
*ПришеD же і^с~ въ страны кесарїа фили'п#повы, въпрашаше оу^чн~кы своа, гл~я. кого` [м^я]6 гл~ютъ
чл~цы сђща сн~а члчsкаго; ѓ^ни же рњшя. ѓ%ви оу^бо
і^ѓа'нна крsтля, и^нїи же и^лїю, дрђзїиy і^е^ремїю,
и^ли е^ді'ного эT прoркъ” (Гл~а)7 и^м# {і^с~}8. вы же кого` м^я гл~ете быти; эTвњщавъ же си'монъ
пе'тръ, рече. *т^ы е^си х~с, сн~ь б~а живаго” [И$
эTвњщавъ]9 і^с~, рече е^мђ” Блаже'нъ е^си си'моне,
варъ і^ѓ'на, ја%ко плоть и^ кровь не я^ви тебњ,
н^о эTц~ь мо'и и^же на нб~сехъ. *і а'зъ же тебњ
гл~ю, ја%ко т^ы е^си петр#, и^ на семъ ка'мени съзи'жDђ цр~квь (мою). и^ вра'та а^дова не оу^долњ'ютъ е'и” [И$ дам# ти]10 ключя црsтвїа нбsнаго.
*и^ е^же а^ще свя'жеши на земли, бђдетъ связано на' нб~сехъ” и^ е'же а^ще разрњшиши на земли, бђ'детъ разрњшено на нб~сехъ”
заq, ћи~”
11
Тогда {запрњти} (і^с~) оу^чн~комъ [свои'м#]12, да
никомђже рекђтъ, ја%ко {се'и}13 ([і^с~]14 е^сть)15 х~с”
эTтолњ начатъ і^с~ ска'зовати оу^чн~комъ свои^мъ, ја%ко подобаетъ е^мђ [и^ти` въ і^ерлsи'мъ]16,
и^ мно'го пострада'ти эT старецъ, и^ а^рхїере'и и^
книж#никъ, и^ оу^бїенђ быти, и^ тре'тїи дн~ь
въскрsнђти” (Пе'тръ же)17 начатъ прерњцати
е^мђ гл~я. млsрдъ ты г~и, не имать быти
тебњ с^е” ѓ%нъ же ѓ^бращ#ся рече петро'ви. и^ди`
за мною сатана`, съблазнъ {м^и е^си}18, ја%ко не
мы'слиши ја%же сђть бж~їа, н^о чл~чьскаа” заq, ћџ~”
*Тогда` і^с~, рече оу^ченикомъ свои^м#. а^ще кто` хо'щетъ по мнњ и^ти`, да эTврьжется себе`, и^
во'зметъ крsтъ сво'и, и^ по мнњ грядетъ” И/же
б^о а^ще хо'щетъ дш~ђ свою` спsти, погђбитъ ю&.
(и^) і^же а'ще погђбитъ дш~ђ свою` мене ради,
ѓ^бря'щетъ ю&. каа` б^о по'лза чл~кђ, а^ще ми'ръ
ве'сь приѓ^бря'щетъ, дш~ђ же свою эTтщетиT;
и^ли чт^о дасть чл~кь и^змњ'нђ за дш~ђ свою;
(*прїити` б^о и%мать сн~ъ чллsкїи)19 въ славњ
эTц~а свое^го, съ а^гг~лы свои'ми, *и тогда` възда'стъ комђжDо по дњанїеM е^го” *А$минь гл~ю
вамъ, ја^ко сђть нњцїи эT здњ` стоя'щихъ,
и^же не и'мђтъ вкђсити смерти, дондеже ви'дяT сн~а чл~чьскаго грядђща въ црsтвїи своеM”
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хлібів. 8 Зрозумівши ж, Ісус сказав їм:
Чому думаєте в собі, маловіри, що ви
не взяли хлібів? 9 Чи ще не розумієте
ані не пам’ятаєте: п’ять хлібів для
п’ятьох тисяч і скільки кошиків ви
взяли, 10 ані сімох хлібів для чотирьох тисяч і скільки кошиків ви взяли? 11 Як не розумієте, що Я сказав
вам зважати не на хліби, але на фарисейський і садукейський квас? 12
Тоді вони зрозуміли, що Він не сказав остерігатися хлібного квасу, але
фарисейського і садукейського навчання.
поч. 67
13 *Прийшовши ж в околиці Кесарії Филипової, Ісус запитував своїх
учнів, кажучи: Ким люди кажуть є
Людський Син? 14 Вони ж сказали:
Отож, одні – Іваном Хрестителем, інші ж – Іллею, інші ж – Єремією або
одним з пророків. 15 Сказав їм Ісус:
Ви ж ким кажете? Хто Я є? 16 Відповівши ж, Симон-Петро сказав: *Ти є
Христос, син Бога Живого. 17 І відповівши, Ісус сказав йому: Блаженним є
ти, Симоне, син Йони, бо не тіло і
кров тобі об’явили, але мій Батько,
що на небесах. 18 *І Я ж тобі кажу,
що ти є Петром, і на цім камені збудую мою церкву. І брами аду її не переможуть. 19 І дам тобі ключі Небесного Царства. *І те, що лиш зв’яжеш
на землі, буде зв’язаним на небесах, і
те, що лиш розв’яжеш на землі, буде
розв’язаним на небесах.
поч. 68
20 Тоді Ісус заборонив своїм учням, щоб нікому не сказали, що цей
Ісус є Христос. 21 Відтоді Ісус почав
говорити своїм учням, що Йому потрібно іти до Єрусалиму і багато терпіти від старців, і архиєреїв, і книжників, і бути вбитим, і третього дня
воскреснути. 22 Петро ж почав перечити Йому, кажучи: Змилосердися
над собою, Господи! Це не має Тобі
статися. 23 Він же, обернувшись, сказав Петрові: Іди від Мене, сатано. Ти
є згіршенням для мене, тому що не
думаєш про те, що боже, а про людське.
поч. 69
24 *Тоді Ісус сказав своїм учням:
Якщо хтось хоче іти за Мною, хай
відречеться себе, і візьме свій хрест, і
за Мною іде. 25 Бо хто лиш хоче
спасти свою душу, її стратить, і хто
лиш стратить свою душу задля мене,
її знайде. 26 Бо яка користь людині,
якщо здобуде ввесь світ, а свою душу
стратить? Або що дасть людина взамін за свою душу? 27 *Бо Людський
Син прийде в славі свого Батька зі
своїми ангелами. *І тоді віддасть
кожному за його ділами. 28 *Амінь,
кажу вам, що є деякі з тих, що тут
стоять, які не зазнають смерті, доки
не побачать Людського Сина, що йде
у своєму Царстві.
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Глава 17, поч 70
1 *І по шістьох днях Ісус взяв Петра, і Якова, і Івана, його брата, і вивів
їх самих на високу гору. 2 І переобразився перед ними, і його лице освітилося, як сонце, а його одежа стала
білою, як світло. 3 І ось їм з’явилися
Мойсей і Ілля, що говорили з ним. 4
Відповівши же, Петро сказав до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Якщо хочеш, зробимо тут три шатра:
одне – Тобі, і одне – Мойсейові, і
одне – Іллі. 5 А коли він ще говорив,
то світла хмара їх отінила. І ось голос
з хмари, що говорив: Цей є моїм Улюбленим Сином, в якому Моє вподобання! Того слухайте! 6 І почувши,
учні впали ниць і дуже злякалися. 7 І
приступивши, Ісус доторкнувся до
них і сказав: Встаньте і не бійтеся. 8
Піднявши ж свої очі, вони нікого не
бачили, тільки одного Ісуса. 9 Коли
вони сходили з гори, Ісус заповів їм,
кажучи: Нікому не розповідайте про
видіння, доки Син Людський не воскресне з мертвих.
поч. 71
10 І Його запитали його учні, кажучи: *Чому, отже, книжники кажуть, що треба, щоб Ілля скоріше
прийшов? 11 Ісус же, відповівши,
сказав їм: Ілля, отже, скоріше прийде
і все підготує. 12 Кажу ж вам, що
Ілля вже прийшов. І його не пізнали,
але зробили з ним те, що побажали.
Так і Людський Син має від них потерпіти. 13 Тоді учні зрозуміли, що
Він їм сказав про Івана Хрестителя.
ККККККККККККККККККпоч. 72
14 *І коли вони прийшли до юрби,
приступив до Нього чоковік, кланяючись Йому 15 і кажучи: Господи,
помилуй мого сина, бо на нові місяці
біснується і погано терпить, бо багато разів падає у вогонь і багато разів
у воду. 16 І я його привів до твоїх учнів, і вони не змогли його оздоровити. 17 Відповівши ж, Ісус сказав: О
роде невірний і розбещений, доки буду з вами, доки вас терпітиму? Приведіть Мені його сюди. 18 І заборонив йому Ісус, і біс вийшов з нього, і
юнак виздоровів від тієї години. 19
Тоді учні, приступивши до Ісуса на
самоті, сказали: Чому ми не змогли
його вигнати? 20 Ісус же сказав їм:
*Через ваше невірство. Амінь бо кажу вам: якщо маєте віру як гірчичне
зерно, скажете цій горі: Перейди
звідси туди, – і перейде. І ніщо не
буде вам неможливим. 21 Цей же рід
не виходить, хіба молитвою і постом.
22 *Як же жили вони в Галилеї, сказав їм Ісус: Людський Син буде виданий в руки людям, 23 і Його вб’ють, і
третього дня Він встане. І вони були
дуже засмученими.
поч. 73

Глvа, з~і” заq, о~”
по'* дн~ехъ шестихъ, (поа'тъ)1 і^с~ петра
и^ і^а'кова, и^ і^ѓ^а'нна брата е^го, и^ (възведе)2 и^хъ на' горђ высокђ е^ди'ны. и^ преѓ^брази'ся преD ними, и^ просвњти'ся лице
е^го ја%ко сл~нце, ри'зы же е^го быша бњлы ја^ко
свњтъ” И$ с^е ја^ви'стася и^мъ мољ=сїи і^ и^лїа, [с
нимъ гл~юща]3” эTвњщавь же пе'тръ, реq къ і^с~ови. г~и, добро е^сть намъ зд^њ быти. а^ще хо'щеши,
[сътворимъ]4 зд^њ тр^и сњни, тебњ е^ді'нђ, и^
мољ=се'ѓ^ви е^ді'нђ, і^ {е^ді'нђ и^лїи}5. е^ще (же) е^мђ
гл~ющђ, с^е ѓ%блакъ свњтелъ ѓ^сњни иX” и^ с^е гласъ
и^зъ ѓ%блака гл~я. се'и е^сть сн~ъ мо'и възлю'бленныи,
ѓ^ не'мже бл~говолиX, [того послђшаите]6” И$ слы'шавше оу^чн~цы, падоша ни'цы, и^ оу^боа'шася
ѕњло. и^ (пристђ'пль)7 і^с~, (-)8 (прикоснђ'ся)9 иX, (и^)
рече. в#ста'нњте, и не бо'итеся” ВъзвеDше же ѓ%чи
свои`, никогоже видњшя, то'кмо [і^с~а]10 е^ді'ного”
(-)11 И$сходя'щемъ и^мъ съ горы`, заповњда имъ і^с~,
гл~я. никомђже повњдите видњнїя, до'ндеже сн~ъ
члчsкїи и^з# мр~твыX въскрsнетъ”
заq, о~а”
12
И/ въпроси'ша е^го оу^чн~цы [е^го] , гл~юще. *что
оу^бо кни'жницы гл~ютъ, ја%ко и^лїи подоба'етъ
прїити прежDе, [і^с~]13 же эTвњщавъ рече (и^мъ).
и^лїа оу^бо прїи'детъ [пре'жDе]14, и^ оу^стро'итъ
вс^я” Гл~ю же вамъ, ја%ко и^лїа оу^же прїиде, и^ не
позна'шя е^го. но сътвори'шя ѓ^ немъ, е^лика
въсхотњшя” Та'ко и^ сн~ь члчsкїи и%маT пострадати эT ниX” Тогда разђмњшя оу^чн~цы, ја%ко ѓ^
і^ѓ^а'ннњ крsтли рече и^мъ”
заq, о~в”
15
И/ *пришеDшемъ [и^мъ] к# наро'дђ, пристђпи к
немђ чл~къ, кла'няася е^мђ и^ гл~я. г~и, поми'лђи
(сн~а мое^го)16, ја%ко на новы мцsя бњсђе'тся, и^ зл^њ
стражDетъ. мно'жицею б^о па'дае^тъ въ ѓ%гнь, и^
мно'жицею в# во'дђ. и^ приведоX е^го къ оу^чн~комъ
твои^м#, и^ не възмого'ша е^го и^сцњлити” эTвњща'въ же і^с~, рече. ЭO ро'де невњ'ренъ, и^ раз#враще'нъ,
доко'лњ [бђ'дђ с вами]17, доко'лњ трьплю васъ;
приведњте м^и е^го сњмо. и^ запрњти е^мђ і^с~, і^
и^зы'де и^з него бњсъ, і^ и^сцњлњ ѓ%трокъ эT часа`
того” Тогда` пристђпльше оу^чн~цы і^с~ови е^ді'номђ
рњшя. почто м^ы не въз#мого'хомъ и^з#гнати е^го;
[і^с~]18 же рече и^мъ. *за невњ'рствїе ваше” А$минь
б^о гл~ю вамъ. а^ще и%мате вњрђ ја%ко зе'рно горђшно,
рече'те горњ се'и, преиди эTсю'дђ тамо, и^ пре'идетъ. и^ ничтоже не невъзможно бђ'детъ вам#.
[се'и же родъ не и^сходитъ, то'кмо моли'твою и^
постомъ]19” *Живђщем# же и^мъ в# галиле'и. рече
и^мъ і^с~. (предан# и%мать бы'ти сн~ь члчsкїи)20, в
рђцњ человњкомъ, и^ оу^бїютъ е^го, и^ третїи дн~ь
в#станетъ” И$ ско'рбни бышя ѕњло`”
заq, о~г”
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ПришеDшимъ же и^мъ в# капернаоу^м#, пристђпи'ша прїе^млющеи` дидрахма к# петрови, и^ рњша.
оу^чи'тель ваш# не дасть ли дидрахма; гл~а, е'й.
и^ е^гда` в#ни'де в домъ, прDевари` е^го і^с~, гл~я. что
ти ся мнитъ си'моне; цр~їе земъстїи эT кыиX
прїемлютъ да'ни, и^ли ки'нсонъ, эT (свои^хъ л^и
сн~ов)21, и^л^и эT чђжDихъ; [гл~а е^мђ петръ]22, эT
чђжDихъ” Рече е^мђ і^с~. оу^бо свобод#ни сђть сн~ове.
н^о да не събла'знимъ и^хъ. шеD в# море, в#верзи
оу%дицђ, и^ ја%же пре'жде и^меши рыбђ возми. и^
эTверзъ оу^ста` е'й ѓ^брящеши статир#” то'и
вземъ дажDь и^мъ за' м^я и^ за ся”

Глvа, и~і” заq, о~д”

а~ криf д~і

мrа џ~
лkђ з~і

мrа џ~

выj е~

лkђ і~

лkђ е~і

г~ мо= џ~і
лkђ з~і
і^а'коv е~

то'и часъ пристђпишя оу^чн~цы къ і^с~ђ
гл~юще. кто оу^бо бо'лїи е^сть в# црsтвїи
нбsнњмъ; и^ призвавъ [і^с~]1 ѓ^троча`, поста'ви е& посредњ иX, и^ рече” А$минь гл~ю
вамъ, а^ще не ѓ^братите'ся, и^ бђ'дете ја%ко дњти, не вни'дете в# црsтво нбsное. *и^же б^о ся смњритъ ја^ко ѓ^троча с^е, то'и е^сть болїи в# црsтвїи нбsнњмъ” І$ и^же а'ще прїиметъ (-)2 ѓ^троча
таково` въ и^мя мое`, мене` прїе'млет#. *а^ и^же
а^ще събла'знитъ е^диного малыхъ сихъ вњ'рђющихъ в м^я, оу%не е^мђ е^сть, да ѓ^бњ'сится жръновъ ѓ^се'льскыи на выи` е^го, и^ пото'нетъ в пђчи'нњ
морстњи. го'ре ми'рђ эT събла'знъ. нђж'да бо
[е^сть]3 прїити събла'зном#. ѓ^ба'че го'ре чл~кђ [томђ`]4, и%мже събла'знъ прихо'дит” *Аще л^и рђка
твоа` и^ли` нога твоа` съблажня'етъ тя. эTсњци ю&, и^ врьзи эT себе`. добрњише т^и е^сть вни'ти в живоT хро'мђ, и^ли` бњ'днђ. не'жели двњ рђцњ (и^)5 двњ ноѕњ и^мђщђ, в#верженђ бы'ти въ
ѓ%гнь вњ'чныи” *И$ а'ще ѓ%ко твое` съблажня'етъ
тя, и^зми е&, и^ врьзи эT себе`. добрњ'ише ти е^сть
съ е^ді'нњмъ ѓ%комъ в живо'тъ вни'ти, не'же двњ
ѓ%цњ и^мђщђ в#ве'рженђ бы'ти в гее'нђ ѓ%гненђю”
КККККККККККККККККККККККККККККзаq, о~е”
Блюдњте, да не пре'зрите е^ді'ного эT ма'лыхъ сиX”
Гл~ю б^о ва'мъ ја%ко а%гг~ли и^хъ на нб~сњхъ вы'нђ
ви'дятъ лице` эTц~а мое^го нбsнаго” [*Прїиде б^о
сн~ь чл~чьскїи {взыска'ти и^}6 спsти погы'бшаго]7”
*Что ся вамъ мнитъ; а^ще бђ'детъ нњ'кое^мђ
чл~кђ, сто` ѓ^ве'цъ, и^ заблђдитъ е^ді'на эT нихъ. не
ѓ^ста'виT л^и девятьдесятъ и^ девять въ гораX, и^
ше'дъ и%щетъ заблђжDьшее`; и^ а'ще бђ'детъ ѓ^брњсти ю&. а^ми'нь гл~ю ваM. ја%ко радђется ѓ^ не'и,
па'че, неже ѓ^ девятьдеся'тихъ и^ девять не
заблђж#шихъ” Та'ко нњсть во'ля преD эTц~ем# вашимъ нбsнымъ, да погы'бнетъ е^ді'нъ эT ма'лыхъ сихъ” *А/ще (-)8 съгрњшитъ к тебњ браT
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24 Як же вони прийшли до Капернауму, до Петра приступили ті, що беруть дідрахму, і сказали: Чи не дасть
ваш Учитель дидрахми? 25 Він сказав: Так. І коли він ввійшов до дому,
Ісус його випередив, кажучи: Як тобі
здається, Симоне? Земні царі від кого
беруть данину або кинсон: чи від
своїх синів, чи від чужих? 26 Сказав
йому Петро: Від чужих. Сказав йому
Ісус: Отже, сини є вільними. 27 Але,
щоб ми їх не згіршили, пішовши до
моря, закинь вудку і візьми рибу, яку
найперше схопиш, і відкривши їй уста, знайдеш статир. Взявши його, дай
їм за Мене і за себе.

Глава 18, поч. 74
1 В тій годині підступили до Ісуса
учні, кажучи: Отже, хто є найбільшим у Небеснім Царстві? 2 І покликавши дитину, Ісус поставив її серед
них 3 і сказав: Амінь, кажу вам: якщо
не змінитеся і не станете як діти, не
ввійдете в Небесне Царство. 4 *Бо
хто упокорить себе як ця дитина, той
є найбільшим в Небеснім Царстві. 5 І
хто лиш прийме таку дитину в моє
ім’я, мене приймає. 6 *А хто лиш
згіршить одного з цих малих, що вірять в Мене, краще йому є, щоб повісили ослячі жорна на його шиї і щоб
він потонув у морській глибині. 7 Горе світові від згіршень. Адже потрібно, щоб згіршення прийшли, однак
горе тій людині, через яку приходить
згіршення. *8 Якщо ж твоя рука або
твоя нога тебе згіршує, відрубай її і
кинь від себе. Краще тобі є ввійти
кульгавим або упослідженим в життя, ніж маючи дві руки і дві ноги,
бути кинутим у вічний вогонь. 9 *І
якщо твоє око тебе згіршує, вибери
його і кинь від себе. Краще тобі є з
одним оком ввійти в життя, ніж, маючи два ока, бути кинутим у вогняну
гієну.
поч. 75
10 Стережіться, щоб ви не нехтували одним з цих малих. Кажу бо
вам, що їхні ангели на небесах завжди бачать лице мого небесного Батька. 11 *Бо Людський Син прийшов
знайти і спасти того, що згинув. 12
*Що вам здається? Якщо в якогось
чоловіка буде сто овець, і одна з них
заблукає, – чи не залишить дев’яносто і дев’ять в горах і, пішовши, не
шукатиме заблудлої? 13 І якщо станеться, що її знайде? Амінь, кажу
вам, що радіє нею більше, ніж дев’яносто і дев’ятьма, що не заблукали.
14 Так немає бажання перед вашим
Небесним Батьком, щоб згинуло одне
з цих малих. 15 *Якщо твій брат згрішить проти тебе, іди і оскарж його
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між собою і ним одним. Якщо тебе
послухає, ти придбав твого брата.
16 Якщо ж тебе не послухає, візьми
з собою знову одного або двох,
*щоб при устах двох або трьох свідків стало кожне слово. 17 Якщо ж
не послухає їх, скажи церкві, якщо
ж і церкву не послухає, хай тобі буде як поганин і митар.
поч. 76
18 *Амінь, бо кажу вам: все те,
що зв’яжете на землі, буде зв’язане
на небі; і все те, що розв’яжете на
землі, буде розв’язане на небесах.
19 Амінь, знову кажу вам, що якщо
двоє з вас погодяться на землі про
будь-яку річ, яку лиш просите, буде їм від мого Батька, що на небесах. 20 Бо де є два або три, зібрані в
моє ім’я, там Я є серед них. 21 Тоді
Петро, приступивши до Нього, сказав: Господи, скільки разів, якщо
згрішить проти мене мій брат, і
відпущу йому? Чи до семи разів?
22 Сказав йому Ісус: Не кажу тобі
до сімох разів, але до сімдесятьох
разів по сім.
поч. 77
23 Через це Небесне Царство уподібнилося до чоловіка-царя, що
побажав звести порахунки зі своїми рабами. 24 Як же він почав розраховуватися, привели йому одного
заборгованого десятьма тисячами
талантів. 25 Як же він не мав як
віддати, його пан наказав продати
його, і його жінку, і дітей, і все, що
він мав, і віддати. 26 Отже, той раб,
впавши кланявся йому, кажучи: Пане, потерпи мені, і тобі все віддам.
27 А пан того раба, змилосердившись, простив йому і відпустив йому борг. 28 Вийшовши ж, той раб
знайшов одного зі своїх співрабів,
що був заборгований в нього на сто
пінязів, і схопивши його, давив, кажучи: Віддай мені те, що ти мені
винен. 29 Отже, його співраб, впавши йому до ніг, благав його, кажучи: Потерпи мені, і все тобі віддам.
30 Він же не хотів, але, повівши,
посадив його до в’язниці, доки не
віддасть борг. 31 Його співраби, побачивши ж те, що сталося, дуже
засмутилися і, прийшовши, сказали
своєму панові все, що сталося. 32
Тоді його пан, прикликавши його,
сказав йому: Лукавий рабе, увесь
той борг я тобі простив, тому що ти
мене ублагав. 33 Чи не належалося
і тобі змилосердитися над своїм
співрабом, так як і я змилосердився
над тобою? 34 І його пан, розгнівавшись, передав його катам, аж доки не віддасть увесь свій борг. 35
Так і мій небесний Батько зробить
вам, якщо не відпустите, кожний
своєму братові, їхніх прогріхів від
ваших сердець.

твои, и^ди` (і^) ѓ^бличи` е^го межDђ собо'ю и^ тњмъ
е^ді'нњмъ” А/ще тебе` послђшаетъ, приѓ^брњ'лъ е^си
бра'та твое^го. а%ще ли (тебе`) не послђшаетъ,
пои^ми с# собо'ю па'кы е^ді'ного и^ли дв^а, *да при
оу^стXњ {двою` и^ли трїехъ свњдњтелїи}9 ста'неT
всякъ гл~ъ” А$ще же не послђшаетъ и^хъ, повњжDь цр~кви” а^ще же и^ цр~ковь преслђшаетъ, бђди т^и ја%ко ја%зы'чникъ и^ мыта'рь”
заq, о~ѕ”
*А/минь (б^о) гл~ю вамъ, е^ли'ка а%ще свя'жете на
земли, бђ'дђтъ свя'зана на нб~си. и^ е^ли'ка а^ще
разрњшите` на земли, бђдTђ разрњше'на на нб~сеX”
Па'кы а^ми'нь гл~ю вамъ. ја%ко а^ще два {эT васъ
совњща'ета} на земли, ѓ^ вся'кои вещи е^же а^ще
про'сита, бђдетъ и%ма эT ѓ^ц~а мое^го и^же на нб~сеX” И$дњже бо е^ста дв^а и^ли трїе со'брани въ (и^мя мое`)10, т^ђ е^смь посредњ и^хъ” Тогда` пристђ'пль [к немђ петръ, рече]11. г~и, коль краты
(а^ще) съгрњшитъ в# м^я браT мои, и^ эTпђщђ
е^мђ; до сеDмь кратъ ли; (гл~а)12 е^мђ і^с~, не гл~ю
тебњ до сеDмь кратъ. н^о до сеDмьдесятъ кратъ
сеDми'цею”
заq, о~з”
Сего ради оу^подобися црsтвїе нбsное чл~кђ цр~ю, и^же въсхотњ` стяза'ти ся ѓ^ словеси` с рабы` свои'ми. наче'ншђ же е^мђ стяза'тися, приведоша
е^мђ е^ді'ного длъжника тмою тала'нтъ. не и^мђщђ же е^мђ въздати, повелњ и& [г~ь е^го]13 продати, и^ женђ [е^го]14 и^ чя'да, и^ вс^я е^ли'ка и^мя'ше, и^ эTдати” ПаD оу^бо рабъ {то'и}15 кла'няшеся е^мђ гл~я. [г~и]16, потрьпи на мнњ, [и^ вс^я
т^и въздамъ]17” Млsрдовавь же г~ь раба того,
прости` е^го, и^ длъгъ эTпђсти` е^мђ” И$зшеD же
рабъ то'и, ѓ^брњте е^ді'ного клеврњтъ свои^хъ,
и^же б^њ длъженъ е^мђ ст^о пњняѕь. и^ е^мъ е^го
давля'ше гл~я. эTдажDь [м^и]18 и^мьже м^и е^си
длъженъ. па'дъ оу^бо клеврњтъ е^го [на ноѕњ е^го]19, моляше е^го гл~я. потрьпи на мнњ, и^
(вс^я) въздам# т^и. ѓ^нъ же не хотяше, н^о ведъ
всади е^го в темни'цђ, дондеже въздасть длъжно'е” Видњвше [же]20 клевре'ти е^го бывшая, съжа'лиша с^и ѕњло, и^ пришеDше сказа'шя господинђ свое^мђ вс^я бывшая” Тогда` призвавъ е^го господинъ е^го, (гл~а)21 е^мђ” Ра'бе лђка'выи, весь длъгъ ѓ^нъ эTпђстихъ тебњ, понеже оу^моли` м^я.
не подоба'ше л^и и^ тебњ поми'ловати клеврњта
свое^го, ја%коже и^ а^зъ т^я поми'ловахъ; и^ прогнњвавъся г~ь е^го, предасть е^го мђчи'телемъ,
дондеже въздасть весь длъгъ свои” Тако и^ эTц~ь
мои нбsныи сътворитъ вамъ, а^ще не эTпђстите` кождо братђ свое^мђ эT срDцъ ваших# [прегрњшенїа и%хъ]22”
1562

е~ мѓ= з~і
и^ џ~і
і^ѓ^н# и~
в~ криf џ~і
е^вреѓM і~

і^ѓ^ан# к~
выj ѕ~і

19,1 Святе Благовіствування від Матея 19,21

Глvа, џ~і”
мrа і~

а~ мѓ= а~
мrа і~
а~ мо= в~
мrа і~
а~ криf ѕ~
е^феs е~
а~ криf ѕ~
е~ мо= к~д
выj е~
мrа і~
лkђ ѕ~і
а~ криf з~

мrа і~
лkђ и~і

мrа і~
лkђ и~і

в~ мѓ= к~
е~ мѓ= е~
мrа і~
лkђ и~і
і^а'коv в~
выj е~

бы'сть* е^гда сконча і^с~ словеса` сїя, пре'иде эT галиле'я. и^ прїиде в# предњлы і^ю^де'искїа, ѓ^б онъ полъ і^ѓ^рда'на. и^ по
немъ и^доша наро'ди мно'ѕи, і^ и^сцњли
и^хъ т^ђ”
заq, о~и”
И/ пристђпиша к немђ фарисе'е, и^скђша'юще е^го, и^ (гл~аша)1 {е^мђ}2. а^ще достои^тъ чл~кђ пђсти'ти женђ свою по вся'кои винњ; ѓ%нъже эTвњщавъ реq [и^мъ]3. нњ'сте ли чл^и, *ја^ко сътвори'выи и^скони, мђжескїи полъ и^ женьскїи сътворилъ я& е^сть; и^ рече, *сего ради ѓ^ставитъ
чл~кь эTц~а (свое^го) и^ матере, и^ прилњпи'тся к#
женњ своеи`, *и^ бђдета ѓ%ба в# плоть е^ді'нђ. ја%коже ктомђ нњ'ста два`, но плоть е^ді'на. е^же
оу^бо б~ъ съчета`, чл~кь да не разлђчае^тъ” Гл~аша е^мђ. *что` оу^бо мољ=сїи заповњда дати
кни'гђ распђстнђю, и^ эTпђсти'ти ю&; (гл~а)4
и^мъ, ја%ко мољ=сїи по жестосрьдїю ва'шемђ повелњ вамъ пђстити жены ваша. и^з начала
же не бысть тако” Гл~ю же вамъ, ја%ко и^же а^ще пђститъ женђ свою`, {развњ словесе прелюбодњина}5, и^ ѓ^женится и^ною, прелюбы творить. [и^ (женяи`ся пђщени'цею)6, прелюбы дњ'етъ]7” (Гл~ашя)8 е^мђ оу^ченицы` е^го. а^ще та'ко
е^сть вина` чл~кђ съ женою, оу^не е^сть не жени'тися” ѓ^нъ же рече и^мъ. не вси` в#мњща'ютъ
словесе сего`, но и^мъже дано` е%сть” сђть б^о скопцы`, и^же и^з# чре'ва ма'тер#ня родишяся та'ко. и^
сђ'ть скопцы`, и^же скопи'шася эT чл~къ” И$ сђ'ть
скопцы`, и^же и^сказі'ша са'ми себе црsтвїа ради нбsнаго. могїи в#мњ'стити, да в#мњ'ститъ” *Тогда`
приведо'ша к немђ дњти, да рђцњ възложиT
на ниX, и^ помо'лится, оу^чн~цы же запрњти'шя
и^мъ. і^с~ же рече {и^мъ}9. ѓ^ста'вите дњтїи, и^
не възбраня'ите и^мъ прїити къ мнњ. таковы'хъ б^о е^сть црsтво нбsное. и^ възло'жъ (на
заq, о~џ”
ниX рђцњ)10, эTи'де эTтђдђ”
И/ с^е е^ді'нъ (нњкїи) пристђпль, [рече емђ]11. оу^чи'телю [б~лгїи]12, что бл~го сътворю`, да и'маM
живо'тъ вњ'чныи; ѓ%нъ же рече е^мђ. [*что м^я
гл~еши бла'га; никто'же бл~гъ, то'кмо е^ді'нъ
б~ъ]13. а^ще ли хо'щеши [внити в живоT]14, съблюd за'повњди” (Гл~а)15 е^мђ, кы'а; і^с~ же рече.
*е^же не оу^бїеши, не прелюбы сътвори'ши, не
оу^кра'деши, не лжесвњдњтельствђеши. чти` эTц~а и^ мт~ре. и^ възлю'биши и'скреняго свое^го ја%ко
самъ себе`” (Гл~а)16 е^мђ ю%ноша, вс^я сїа съхранихъ [эT ю'ности моеа`]17. что` е^смь и^ е^ще не
докончал#; рече е^мђ і^с~. а^ще хо'щеши съврьшенъ
быти, и^ди, продаждь (и^мњнїе твое`)18, и^ даждь
1563

Глава 19
1 *І сталося, що коли Ісус закінчив
ці слова, Він перейшов з Галилеї і
прийшов у юдейські околиці, на той
бік Йордану. 2 І за Ним пішли численні юрби, і Він їх там оздоровив.
поч. 78
3 І приступили до Нього фарисеї,
спокушаючи Його, і сказали Йому:
Чи годиться чоловікові відпустити
свою жінку з будь-якої причини? 4
Він же, відповівши, сказав їм: *Чи ви
не читали, що Той, хто сотворив на
початку, створив їх чоловічим і жіночим родом? 5 І Він сказав: *Через це
чоловік залишить свого батька і матір і пристане до своєї жінки, *і оба
будуть одним тілом. 6 Так що вже
більше не є два, але одне тіло. Отже,
те, що Бог злучив, людина хай не
розлучує. 7 Сказали Йому: *Чому,
отже, Мойсей заповів дати книгу відпуску і її відпустити? 8 Він сказав їм,
що: Мойсей через ваше тверде серце
наказав вам відпускати ваших жінок,
а від початку так не було. 9 Кажу ж
вам, що хто лиш відпустить свою
жінку, за винятком причини перелюбу, і ожениться з іншою, чинить перелюб. І хто жениться з відпущеною,
чинить перелюб. 10 Сказали Йому
його учні: Якщо таким є стан чоловіка з жінкою, краще не женитися. 11
Він же сказав їм: Не всі розуміють це
слово, але ті, кому дано. 12 Бо є скопці, що такими народилися з лона матері, і є скопці, що були оскоплені
людьми, і є скопці, що самих себе оскопили задля Небесного Царства. Хто
може збагнути, хай збагне. 13 *Тоді
привели до Нього дітей, щоб поклав
на них руки і помолився, учні ж їм
заборонили. 14 Ісус же сказав їм: Облиште дітей і не забороняйте їм до
Мене прийти, бо таких є Небесне
Царство. 15 І поклавши на них руки,
відійшов звідти.
поч. 79
16 І ось якийсь один, приступивши, сказав йому: Учителю добрий,
що доброго робитиму, щоб мав я вічне життя? 17 Він же йому сказав:
*Чому мене називаєш добрим? Ніхто
не є добрий, тільки один Бог. Якщо ж
хочеш ввійти до життя, зберігай заповіді. 18 Той сказав Йому: Які? Ісус
же сказав: *Не уб’єш, не вчиниш перелюб, не крастимеш, не свідчитимеш фальшиво, 19 шануй батька і
матір, і любитимеш свого ближнього,
як самого себе. 20 Сказав Йому юнак: Я це все зберіг від моєї молодості. То що ще я не довершив? 21
Сказав йому Ісус: Якщо хочеш бути
досконалим, іди, продай твоє майно і
дай бідним – і матимеш скарб на
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небі, і йди слідом за мною. 22 А
юнак, почувши слово, відійшов сумуючи, бо був таким, що мав великі маєтки. 23 Ісус же сказав Своїм
учням: Амінь, кажу вам, що нелегко багатий ввійде в Небесне Царство. 24 Знову ж кажу вам, що є легше верблюдові перейти через вушко голки, ніж богатому ввійти в Боже Царство. 25 Почувши ж, його
учні дуже дивувалися, кажучи: Отже, хто може спастися? 26 А Ісус,
поглянувши, сказав їм: Для людей
це є неможливим, а для Бога все
можливе. 27 *Тоді Петро, відповівши, сказав Йому: Ось ми залишили
все і пішли слідом за Тобою. Отже,
що нам буде? 28 Ісус же сказав їм:
Амінь, кажу вам, що ви, що пішли
за Мною, в другім бутті, коли Людський Син сяде на престолі своєї
слави, *сядете і ви на дванадцятьох
престолах, судячи дванадцять ізраїльських племен. 29 І кожний, що
залишить дім, або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або поля задля мого
імені, одержить в сто разів і успадкує вічне життя. 30 *Численні ж
перші будуть останніми, і останні –
першими.

Глава 20, поч. 80
1 Небесне Царство є подібне до
чоловіка – господаря, що вийшов
разом вранці найняти робітників до
свого виноградника. 2 І погодившись з робітниками по пінязю на
день, послав їх до свого виноградника. 3 І вийшовши о третій годині,
побачив інших, що стояли бездіяльними на торговиці, 4 і тим сказав: Ідіть і ви до мого виноградника, і дам вам те, що буде справедливим. 5 Вони ж пішли. А вийшовши знову о шостій і дев’ятій годині, зробив так само. 6 Вийшовши ж
об одинадцятій годині, знайшов інших, що стояли бездіяльними, і
сказав їм: Чому тут ввесь день стоїте бездіяльними? 7 Вони йому сказали: Тому що нас ніхто не найняв.
І той сказав їм: Ідіть і ви до мого
виноградника і одержите те, що
буде справедливим. 8 Як же настав
вечір, пан виноградника сказав до
свого наглядача: Поклич робітників
і дай їм платню, почавши від останніх до перших. 9 І прийшовши ті,
що прийшли об одинадцятій годині,
одержали по пінязю. 10 А перші,
прийшовши, думали, що одержать
більше. І ті одержали по пінязю. 11
Одержавши ж, вони нарікали на пана, 12 кажучи, що ці останні попрацювали одну годину, а ти їх зробив

ни'щымъ, и^ і^мњти и'маши съкро'вище на нб~си,
и^ гряди в# слњдъ мене” Слы'шав# же ю'ноша сло'во, эTи'де скорбя`. бњ б^о и^мњ'а стяжанїа мно'га. і^с~ же рече оу^чн~комъ свои^мъ. а^ми'нь гл~ю
вамъ, ја%ко (не оу^добъ бога'тыи)19 вни'детъ в#
црsтво нбsное” Пакы же гл~ю вамъ. {ја^ко}20 оу^добње е^сть вельбђ'дђ сквозњ (и^глњны оу^ши)21 проити, неже бога'тђ [в# црsтвїе бж~їе вни'ти]22”
Слы'шавше же оу^чн~цы [е^го]23, дивля'хђся ѕњло,
гл~юще. кто` оу^бо можеT сп~сенъ быти; възрњвь
же і^с~, рече и^мъ. эT чл~къ с^е невъзмо'жно е^сть, эT
бг~а же вс^я възмо'жна” *Тогда` эTвњща'въ
петръ, рече` е^мђ. с^е м^ы ѓ^ста'вихомъ вс^я, и^ в#
слњ'дъ тебе и^до'хомъ. что` оу^бо бђ'детъ намъ;
і^с~ же рече` и^мъ. а^ми'нь гл~ю вамъ. ја%ко вы` шеDшеи` по мнњ, в# па'кы бытїе, е^гда` ся'детъ сн~ь
члчsкїи на престо'лњ сла'вы своеа`, *ся'дете и^ в^ы
на двоюна'десяте престо'лђ, сђдя'ще ѓ^бњмана'десяте колњнома і^ил~евома” И$ вся'къ и^же (ѓ^ста'витъ домъ)24, и^ли бра'тїю, и^ли сестры`, и^ли
эTца, и^ли ма'тере, (и^ли женђ), и^ли чяда, или се'ла, и%мени мое^го ради, стори'цею прїиметъ, и^
животъ вњ'чныи наслњдитъ” *Мно'ѕи же бђ'дђтъ прьви, пслDњнїи. и^ послDњни, прьвїи”

Глvа, к~” заq, п~”
1

одо'бно (-) е^сть црsтвїе нбsное, чл~кђ домови'тђ, и^же и^зы'иде кђ'пно оу^тро ная'ти
дњ'лателя в# виноградъ свои. (и^) совњща'въ (-)2 съ дњ'латели по пњнязю на
дн~ь, посла` и^хъ в# виноградъ свои” І$ и^зшедъ в#
третїи часъ, видњ и'ны стоа'ща на тръжищи
пра'зд#ны, и^ тњмъ рече. и^дњте и^ вы в виноградъ {мои}3. и^ еже бђдетъ правда, дамъ
вамъ. ѓ^ни же и^до'ша” Пакы же и^з#шеD в# шестыи, и^ девя'тыи чаs, сътвори` та'кожDе” Въ е^ді'ныи же надеся'те [часъ]4 и^зшедъ, ѓ^брњте дрђгы'я стоа'ща [пра'знDы]5. и^ (гл~а)6 и^мъ, что` зд^њ
стоите` ве'сь дн~ь пра'знDы; (гл~аша)7 е^мђ, ја%ко
никтоже наs наяT” (И$ гл~а)8 и^мъ, и^дњте и^ в^ы в#
виноградъ {мо'и}9. [и^ е^же бђ'детъ пра'ведно, прїимете]10” Ве'черђ же бы'вшђ, (гл~а)11 господинъ
виногра'да къ приста'вникђ свое^мђ, призови дњ'лателя, и^ дажDь иM м#здђ, наченъ эT послDњниX до
пе'рвыX. и^ пришеDше и^же въ е^ді'ныи надеся'те час,
прїа'ша по пњняѕю” [ПришеDше же]12 пе'рвїи,
мнњ'хђ вя'ще прїати. (-)13 прїа'шя (и^ тїи по
пњнязю)14. прїем#ше же роптахђ на господи'на,
гл~юще, (ја%ко) сїи послњ'днїи, е^ді'нъ часъ сътвори'ша, и^ ра'вны намъ сътворилъ и^хъ е^си, поне'сшиM тяготђ` дн~е и^ ва'ръ” ѓ%нъ же эTвњщавъ,
[рече е^ді'номђ иX]15. дрђ'же, не ѓ^би'жђ тебе`. не по
1564
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пњ'нязю л^и совњща` со мно'ю; возми свое`, і^
и^ди`. хощђ же (и^) семђ послDњнемђ дати, ја%коже и^ тебњ. и^л^и нњсть м^и лњть [сътвори'ти е^же хощђ]16 въ свои^х# м^и; А$ще ѓ%ко твое`
лђка'во е^сть, ја%ко а^зъ бл~гъ е^смь; та'ко бђ'дђтъ послњднїи, прьви. и^ пе'рвїи, послDњни”
[Мно'ѕи б^о сђть зва'ни, ма'ло же и^збра'нныхъ]17”
ККККККККККККККККККККККККККК Кзаq, п~а”
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И/ въсходя і^с~ въ і^ерsли'мъ, поя'тъ ѓ%банадесяте оу^чн~ка е^ді'ны [на пђти. и^]18 рече и^мъ.
*с^е въсхо'димъ въ і^ерsлиM, и^ сн~ъ члчsкыи пре'данъ
бђдеT а^рхїе^ре'ѓ^м# и^ кни'жникомъ, и^ ѓ^сђдятъ
е^го на смр~ть, и^ предадятъ е^го ја%ѕы'ком#, на
порђга'нїе и^ бїе'нїе и^ пропятїе, и^ в# тре'тїи
дн~ь въскрsнетъ” *Тогда` пристђпи` к# немђ
м~ти сн~ђ зеведеѓ^вђ съ сыно'ма свои'ма, кла'няющися, и^ прося'щи нњ'что эT него. ѓ%нъ же реq
е'й, чесо хо'щеши; (гл~а)19 е^мђ. рц^и, да ся'дета
сїа ѓ%ба сн~а моя, е^ді'нъ ѓ^деснђ'ю тебе, и^ е^ді'нъ ѓ^шђю тебе`, въ цр~ьствїи твое^мъ” эTвњщавъ же і^с~, рече. не вњ'стася чесо про'сита.
мо'жета ли пити ча'шђ, ю^же а^зъ и%мам# пити” [И$ли крsщенїемъ, и^м#же а^з# крsща'юся,
крsти'тися]20; (гл~аста)21 е^мђ, мо'жевњ. [и^]22
(гл~а)23 и%ма, чашђ оу^бо мою` и^спїе'та, [и^ крsщенїемъ, и%м#же а^зъ крsща'юся, крsти'тася]24” А$ е^же сњ'сти ѓ^деснђ'ю мене, и^ ѓ^шђю мене,
нњсть мое` дати, но и%мъже оу^гото'вася эT
ѓ^ц~а мое^го” *И$ слы'шав#ше де'сять, негодовашя
ѓ^ ѓ^бою бра'тђ” *І$с~ же призвавъ и^хъ, рече. вњсте ја%ко кня'ѕи ја^ѕы'къ, господьствђютъ и%ми,
и^ вели'цїи, ѓ^бладаю^тъ и%ми. не та'коже бђ'детъ в# ваs. н^о и^же а^ще хо'щетъ в# васъ вя'щшїи быти, да бђ'детъ вамъ слђга. и^ і^же
а^ще хо'щетъ в# васъ быти прьвыи, бђди
вамъ рабъ” *ЈА/коже сн~ъ члчsкїи не прїиде да
послђжатъ е^мђ, н^о послђжити, и^ дати дш~ю
свою` и^збавленїе за мно'гыхъ”
заq, п~в”
И/ *исходя'щђ е^мђ эT і^е^рихо'на, по нем# и'де
наро'дъ мно'гъ” И$ с^е два` слњпця сњдя'ща при
пђти, слы'шав#ша ја%ко і^с~ мимо хо'дитъ, възъпи'ста гл~юща, поми'лђи н^ы г~и сн~е дввDъ.
нароD же запрњти` и'ма да оу^млъчита. ѓ^на же
паче въпїа'ста гл~юща. поми'лђи н^ы г~и сн~е
дввDъ” И$ ставъ і^с~, възгласи я&, и^ рече. чт^о хо'щета, да сотворю вама; (гл~аста)25 е^мђ. г~и,
да эTверзетася ѓ'чи на'ю. млsрдовавь же і^с~, прикоснђ'ся ѓ'чїю и%ма. и^ а'бїе прозрњ'ста [и%ма ѓ%чи]26, и^ по немъ и^до'ста”
1565

рівними нам, що понесли тягар дня і
спеку. 13 Він же, відповівши, сказав
одному з них: Друже, не кривджу тебе. Чи ти зі мною не згодився по пінязеві? 14 Візьми своє і йди. Хочу ж і
цьому останньому дати, так як і тобі.
15 Хіба мені не можна зробити зі
своїм те, що хочу? Чи твоє око лукаве, тому що я добрий? 16 Так останні
будуть першими, і перші – останніми. Бо численні є покликані, мало ж
вибраних.
поч. 81
17 І йдучи до Єрусалиму, Ісус взяв
дванадцятьох учнів окремо в дорогу і
сказав їм: 18 *Ось ми ідемо до Єрусалиму, і Людський Син буде виданий
архиєреям і книжникам. І Його засудять на смерть, 19 і Його видадуть
поганам на висміювання, і бичування, і розіп’яття. І в третій день Він
воскресне. 20 *Тоді приступила до
нього мати Зеведеєвих синів зі своїми синами, кланяючись і просячи
щось у Нього. 21 Він же сказав їй:
Що хочеш? Вона Йому сказала: Скажи, щоб ці два мої сини сіли: один
праворуч Тебе і один ліворуч Тебе –
у твоєму Царстві. 22 Відповівши ж,
Ісус сказав: Не знаєте, чого просите.
Чи можете пити чашу, яку Я буду
пити, або хреститися хрещенням, яким Я хрещуся? Вони Йому сказали:
Можемо. 23 І Він сказав їм: Отже,
питимете мою чашу і хреститиметесь
хрещенням, яким Я хрещуся. А щоб
сісти по правиці моїй і лівиці моїй,
не моє є дати, але кому приготовано
від мого Батька. 24 *І десять, почувши, виявляли незадоволення до двох
братів. 25 *Ісус же, покликавши їх,
сказав: Знаєте, що князі народів володіють ними і великі панують ними.
26 У вас не буде так. Але хто у вас
хоче стати найбільшим, хай буде вам
слугою, 27 і хто лиш у вас хоче бути
першим, хай буде вам рабом. 28 *Так
як Людський Син не прийшов, щоб
Йому послужили, але щоб послужити
і дати свою душу як визволення за
багатьох.
поч. 82
29 І *як Він виходив з Єрихону, за
ним пішла численна юрба. 30 І ось
два сліпці, що сиділи при дорозі, почувши, що Ісус переходить мимо, закричали, кажучи: Змилосердься над
нами, Господи, Сину Давидів! 31
Юрба ж заборонила їм, щоб замовчали. Вони ж ще більше кричали, кажучи: Змилосердься над нами, Господи,
Сину Давидів! 32 І ставши, Ісус закликав їх і сказав: Що хочете, щоб Я
вам зробив? 33 Вони Йому сказали:
Господи, щоб відкрилися наші очі. 34
Ісус же, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей – і їхні очі одразу
стали видючими. І вони пішли за
Ним.
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Глава 21, поч. 83
1 *І коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Витсфагії, до
Оливної гори, тоді Ісус послав двох
учнів, 2 кажучи їм: Ідіть в село, що
напроти вас, і відразу знайдете прив’язане осля і з ним ослятко. І відв’язавши, приведіть мені. 3 І якщо
хтось вам щось скаже, скажете, що
Господь їх потребує, відразу ж пішле
їх. 4 А все це сталося, щоб збулося
сказане пророком, що говорить: 5
*Скажіть сіонській дочці: Ось до
тебе іде твій Цар, лагідний, сівши на
осля і ослятко, сина під’яремної! 6 А
учні, пішовши і зробивши так, як звелів їм Ісус, 7 *привели осля і ослятко.
І поклали на них свої одежі, і Він сів
на них. 8 Численні ж юрби стелили
свої одежі по дорозі, другі ж різали
гілля з дерев і стелили по дорозі. 9
Юрби ж, що були перед Ним і вслід
за Ним, кликали, кажучи: Осанна
Давидовому Синові! *Благословенний Той, Хто йде в ім’я господнє! Осанна на висотах! 10 І як Він ввійшов
до Єрусалиму, ціле місто захвилювалося, кажучи: Хто є Цей? 11 Юрби ж
говорили: Це є Ісус, Пророк, що з
Назарету галилейського.
поч. 83
12 І *Він ввійшов до божої церкви
і вигнав всіх, що продавали і купували в церкві, і перекинув столи міняйлів і сидіння тих, що продавали голубів, 13 і сказав їм: *Написано є: Мій
храм назветься храмом молитви, *ви
ж його зробили печерою розбійників.
14 І до Нього приступили кульгаві і
сліпі в церкві, і Він їх оздоровив. 15
Архиєреї ж і книжники, побачивши
чуда, які Він зробив, і дітей, що в
церкві закликали і говорили: Осанна
Давидовому Синові! – 16 обурилися і
сказали Йому: Чи чуєш, що ці говорять? Ісус же їм сказав: Так! Чи ви
ніколи не читали, *що з уст немовлят
і тих, що ссуть, Ти доконав хвалу? 17
І залишивши їх, Він вийшов геть з
міста до Витаніїм і там замешкав.
ККККККККККККККККККпоч. 84
18 Вранці ж, повертаючись до
міста, Він зголоднів. 19 *І побачивши
одну фігу при дорозі, прийшов до
неї, і на ній не знайшов нічого, тільки
одне листя, і сказав їй: Хай ніколи не
буде з тебе плоду, навіки. І фіґа враз
зісохла. 20 І учні, побачивши, здивувалися, кажучи: Як враз фіґа зісохла?
21 Відповівши ж, Ісус сказав їм:
Амінь, кажу вам: якщо маєте віру і не
будете сумніватися, не тільки зробите те, що з фіґою, але якщо і цій
горі скажете: Піднесися і кинься в
море! – воно станеться. 22 *І все, що
лиш, віруючи, попросите в молитві,
одержите.
поч. 85

Глаv, к~а” заq, п~г”
егда* прибли'жишася въ і^е^рлsи'мъ, и^ прїидошя въ (вљ=џ#сфагїю)1 к# горњ елеѓ^н#стњи” Тогда і^с~ посла` два оу^чн~ка, гл~я
и^ма. и^дњта в# весь ја^же прямо ва'ма.
и^ абїе ѓ^бря'щете ѓ^сля привя'зано, и^ жрњбя с
нимъ, (и^) эTрњшивше приведњта м^и. и^ а^ще
(вама кто`)2 речетъ чт^о, рече`та, ја^ко г~ь е^ю`
требђ'етъ, а'бїе же по'слетъ я&” Се^ же вс^е
бысть, да с#бђ'дется реченое пррoкомъ гл~ющимъ.
*рцњте дще'ри сїѓ'новњ. с^е цр~ь твои грядетъ
тебњ кро'тоk, (-)3 всњдъ на ѓ^сля и^ жрњбя, сн~а
ја^ре'мнича” шDеша же оу^чн~ка, и^ сътворша ја%коже
повелњ и^ма і^с~. *приведо'ста ѓ^сля` и^ жрњбя, и^
възложи'шя врьхђ ею` ри'ѕы [своа`]4, и^ всњде врьхђ иX” Мно'жаишїи же народи постила'хђ (ри'ѕы
своа)5 по пђти” дрђѕїи же рњзахђ вњтви эT
дре'въ, и^ постилахђ по пђти” Наро'ди же прDеходя'щеи` е^мђ, и^ въслњдъствђющеи зва'хђ
гл~юще, ѓ^са'нна сн~ђ дввDђ. *блsвенъ грядыи въ
и^мя гн~е, ѓ^са'нна в# вышниX” И$ в#шеDшђ е^мђ въ
і^ерsлимъ, потрясе'ся весь гра'дъ гл~я, кто` е^сть
се'й; наро'ди же гл~ахђ, се'й е^сть [і^с~ пррoкъ]6, и^же
эT назарета галиле'иска”
заq, п~г”
7
8
И/ *вни'де (-) в# цр~ковь [бж~їю] , і^ и^з#гна` вс^я продаю'щая и^ кђпђ'ющая в# цр~кви, и^ трапе'зы
тръжнїкомъ и^спровръже, и^ сњда'лищя продаю'щихъ го'лђбы. и^ (гл~а)9 и^мъ. *пи'сано е^сть, храM
мои, храмъ мл~твы нарече'тся. *в^ы же ([сътвори'сте]10 и&)11 врьтепъ разбо'иником#” И$ пристђпи'ша к# немђ [хро'ми и^ слњпи]12 в# цр~кви, і^ и^сцњли
и^хъ” Видњ'вшеy а^рхїере'е и^ книжницы чюдеса` јаже
сътвори, и^ ѓ'троки зовђща в# цр~кви, и^ гл~ющя,
ѓ^са'нна сн~ђ двDвђ. негодова'ша, и^ рњша е^мђ.
слы'шиши л^и, чт^о сїи гл~ютъ; і^с~ же (рече)13 и^м#,
е'й. нњ'сте ли чл^и николи'же; *ја^ко и^зъ оу^стъ
младе'нецъ, и^ с#сђщихъ съврьши'лъ е^си` хвалђ; и^
ѓ^ставль и^хъ, и^зы'де во'нъ и^з# гра'да в# (вљ=џа'нїю)14,
и^ водвори'ся тђ`”
заq, п~д”
Оу'трђ же въз#вра'щ#ся въ градъ, в#залка. *и^ оу^зрњв#
смоковницђ е^ді'нђ при пђти`, прїиде к не'й, и^
ничто'же ѓ^брњте на неи, то'кмо ли'ствїе е^ді'но.
и^ (гл~а)15 е'й. да николиже эT тебе` плода` бђ'детъ
въ вњки. і^ (а'бїе и%сше)16 смоко'вница. и^ видњвше
оу^чн~цы диви'шася гл~юще, како а^бїе и'сше смоко'вница; эTвњщавь же і^с~, рече и^мъ. а^ми'нь гл~ю
вамъ. а^ще и%мате вњрђ, и^ не оу^сђмните'ся,
не то'кмо смоко'вничное сътворите`. н^о а^ще и^
горњ се'й речете, дви'гнися, и^ врьзися в# мо'ре,
бђ'детъ. *И$ вс^я е^ли'ка а^ще въспро'сите въ
мл~твњ, вњрђюще, прїимете”
заq, п~е”
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мrа а~і
лkђ џ~і

і^саи^а ћв~
захарїа џ~
і^ѓ^а'н# в~і

мrа а~і
і^ѓ^аn в~і

ўлMо рз~і
мrа а~і
лkђ џ~і

мrа а~і
лkђ џ~і
і^ѓ^аn в~
і^саи^а н~ѕ
мrа а~і
лkђ џ~і
е^реMа з~
мrа і~
лkђ џ~і

ўлMо и~

мrа а~і

выj з~
мrа а~і
і^ѓ^аn д~і

21,23 Святе Благовіствування від Матея 21,42
мrа і~
лkђ к~

і^саі'а е~
е^реMя в~
мrа в~і
лkђ к~

і^ѓ^аn а~і

ўлMо рз~і
дњаn д~
мrа в~і
лkђ к~
і^саі^а к~и

И/ *пришеDшђ е^мђ въ цр~ковь, пристђпи'ша к
немђ оу^чащђ, а^рхїере'е и^ ста'рцы люд#стїи гл~юще. коею` властїю сїа твориши; и^ кто` т^и
дастъ ѓ%бласть сїю; эTвњщавь же і^с~, рече и^м#.
въпрошђ в^ы и^ а^зъ слово е^ді'но, е^же а^ще рече'те
мн^њ, и^ а^зъ вамъ рекђ, коею` властїю сїа
творю. крsщенїе і^ѓа'нново эTкђ'дђ б^њ, с# нб~се ли,
и^л^и эT человњкъ; ѓ^ни' же помышляхђ в себњ
гл~юще. а^ще речемъ с# нб~се, речетъ наM, почто`
оу^бо не вњровасте е^мђ; а^ще ли речемъ эT
чл~къ. бои'мся наро'да. вс^и б^о [и^мђтъ і^ѓ^а'нна
ја^ко пррoка]17. и^ эTвњщавше і^с~ови, рњшя, не
вњмы. рече и^мъ и^ то'и, ни а^зъ (вамъ гл~ю)18,
коею` вла'стїю сїа творю”
заq, п~ѕ”
Что' же ся вамъ мнитъ; чл~къ {нњкїи}19 и^мяше {дв^а сн~а}20, и^ пришеD к пе'рвомђ рече`.
ча'до, и^ди`, днесь дњ'лаи в# виногра'дњ {мое'мъ}21. ѓ%н# же эTвњщаv, рече`. не хощђ. послњди
же раска'ав#ся, и%де. [и^ пристђпль]22 къ дрђгомђ, рече` та'кожDе. ѓ%нъ же эTвњщавъ, рече`. а%зъ
г~и (и^дђ), и^ не' иде. кы'и эT ѓ^бою` сотвори` во'лю
эTч~ю; (гл~аша)23 [е^мђ]24, пе'рвый. (Гл~а)25 и^мъ і^с~.
а^ми'нь, гл~ю ва'мъ. ја%ко мытаре и^ любодњиця
варя'ютъ вы` в# црsтвїи бж~їи. прїиде б^о [к
ва'мъ і^ѓа'ннъ]26 (крsтль) пђтемъ пра'веDнымъ,
и^ не вњ'ровасте е^мђ. мытаре же и^ любодњ'иця
вњ'ровашя е^мђ” Вы же видњ'вше не раска'астеся послњди` вњ'роватї е^мђ”
заq, п~з”
И/нђ притчђ слы'шите. *чл~кь (нњкїи) бњ домови'тъ, и^же насади` винограD, и^ ѓ^пло'томъ (ѓ^гради е^го)27, и^ і^скопа` в неM точи'ло, и^ създа`
столпъ, и^ вдаст# (-)28 дњ'лателемъ, и^ эTи'де”
Є$гда же прибли'жися время плодо'мъ, посла` рабы своя к# дњ'лателемъ, прїя'ти плоды е^го” И$
е'мше дњ'лателе рабы е^го, ѓ^вого оу^бо би'ша, ѓ^вого же оу^би'шя, ѓ^вого же ка'менїе^мъ поби'ша”
Па'ки посла` и%ны рабы мно'жаишя пе'рвыхъ. и^
сътвори'шя и^мъ та'кожDе” Послњди же посла` к
ниM сн~а свое^го гл~я, оу^срамя'тся сн~а мое^го. дњлателе же ви'дњвше сн~а, рњшя в себњ, *се'и
е^сть наслњ'дникь, прїидњте оу^бїе^м# е^го, и^ оу^дръжимъ достоа'нїе е^го. и^ е'мше е^го, и^зведо'шя вонъ и^з виногра'да, и^ оу^би'шя” Є$гда оу^бо
прїидетъ господинъ винограда, что` сътворитъ дњ'лателемъ тњм#; (гл~ашя)29 е^мђ,
злыхъ ѕл^њ погђби'тъ иX, и^ винограD предастъ
и^нњмъ дњлателемъ, и^же въздадятъ е^мђ
плоды въ времена` своя” (Гл~а)30 и^мъ і^с~, нњсте
ли чл^и николиже в# писанихъ; *ка'мень, е^гоже не
в рядђ` сътвори'ша ѕи'жDђщеи`, се'й бысть въ
главђ оу^глђ. эT г~а бысть с^и. и^ е^сть ди'вна
заq, п~и”
въ ѓ^чїю {ва'шею}31”
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23 І *коли Він прийшов до церкви,
до Нього, що вчив, приступили архиєреї і старці народу, кажучи: Якою
владою Ти це чиниш? І хто Тобі дав
цю владу? 24 Відповівши ж, Ісус сказав їм: Запитаю і Я вас одне слово.
Якщо мені його скажете, і Я вам скажу, якою владою це чиню. 25 Іванове
хрещення звідки було? З неба чи від
людей? Вони ж думали в собі, говорячи: Якщо скажемо: З неба – скаже
нам: Отже, чому ви йому не повірили? 26 Якщо ж скажемо: Від людей –
боїмося юрби, бо всі мають Івана за
пророка. 27 І відповівши, сказали Ісусові: Не знаємо. Сказав їм і Той: Ані
Я вам не скажу, якою владою Я це
чиню.
поч. 86
28 Що ж вам здається? Якийсь чоловік мав двох синів, і прийшовши
до першого, сказав: Дитино, нині іди,
працюй у моєму винограднику. 29
Він же, відповівши, сказав: Не хочу.
А пізніше, розкаявшись, пішов. 30 І
приступивши до другого, Він сказав
так само. Той же, відповівши, сказав:
Пане, я іду. І не пішов. 31 Котрий з
двох виконав батьківську волю? Сказали Йому: Перший! Сказав їм Ісус:
Амінь, кажу вам, що митарі і розпусниці випереджають вас у Божому
Царстві. 32 Бо до вас прийшов Іван
Хреститель дорогою справедливості,
і ви йому не повірили, митарі ж і розпусниці йому повірили, ви ж, побачивши, не розкаялися, щоб пізніше
йому повірити.
поч. 87
33 Слухайте іншу притчу. *Якийсь
чоловік був господарем, що насадив
виноградник, і обгородив його огорожею, і викопав в ньому виноток, і
збудував башту, і найняв робітників,
і відійшов. 34 Коли ж наблизився час
плодів, він послав своїх рабів до робітників, щоб взяти його плоди. 35 І
робітники, схопивши його рабів, одного, отже, побили, другого убили,
іншого ж побили камінням. 36 Він
знову послав інших рабів, численніших від перших. І зробили їм так само. 37 Вкінці ж послав до них свого
сина, кажучи: Посоромляться мого
сина. 38 Робітники ж, побачивши сина, сказали в собі: *Цей є спадкоємцем, ходімо уб’ємо його і одержимо
його спадок. 39 І схопивши, його вивели геть з виноградника і вбили. 40
Отже, коли прийде пан виноградника, що зробить тим робітникам? 41
Сказали Йому: Злих люто вигубить, і
виноградник передасть іншим робітникам, які віддадуть йому плоди в
свої пори. 42 Сказав їм Ісус: Чи ви ніколи не читали в Писаннях: *Камінь,
який не в ряд поклали будівничі, цей
став наріжним. Від Господа це сталося, і є дивним у ваших очах. поч. 88
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43 Через це кажу вам, що Боже
Царство відбереться від вас і дасться
народові, що приносить його плоди.
44 *І хто впаде на цім камені, розіб’ється, а на кого він впаде, його розчавить. 45 І архиєреї та фарисеї, почувши його притчу, зрозуміли, що
Він про них говорить. 46 І намагаючись його схопити, злякалися юрби,
тому що Його мали за пророка.

Глава 22, поч. 89
лук. 14
апо. 19

лук. 20

рим. 13
мар. 12

1 І відповівши, Ісус знову сказав
їм у притчах, кажучи: 2 *Небесне
Царство уподібнилося до чоловіка –
царя, що справляв весілля своєму синові, 3 і послав своїх рабів, щоб закликати запрошених на весілля, і вони не хотіли прийти. 4 Знову він послав інших рабів, кажучи: Скажіть
запрошеним: Ось я приготував мої
страви, мої телята і годованці зарізані, і все готове. Прийдіть на весілля.
5 Вони ж, знехтувавши, відійшли:
отже, один – на своє поле, а другий –
на своє купно. 6 Інші ж, схопивши
його рабів, їх зневажили і їх убили. 7
І той цар, почувши, розгнівався і, пославши своїх вояків, вигубив тих
вбивць, і підпалив їхнє місто. 8 Тоді
він сказав своїм рабам: Отже, весілля
готове, запрошені ж не були гідними.
9 Отже, ідіть на виходи доріг, і кого
лише знайдете, покличте на весілля.
10 І ті раби, вийшовши на роздоріжжя, зібрали всіх, кого знайшли, злих
же і добрих. І весілля наповнилося
тими, що лежали при столах, 11 а
цар, ввійшовши подивитися на тих,
що лежали, побачив там людину не
зодягнену у весільний одяг. 12 І сказав йому: Друже, як ти сюди ввійшов, не маючи весільного одягу? Він
же змовчав. 13 Тоді цар сказав слугам: Зв’язавши йому руки і ноги,
візьміть його і киньте до зовнішньої
темряви, там буде плач і скрегіт зубів. 14 Бо численні запрошені, мало
ж вибраних.
поч. 90
15 *Тоді фарисеї, пішовши, зробили раду, щоб схопити Його на слові.
16 І вони до Нього посилають своїх
учнів з іродіянами, кажучи: Учителю,
знаємо, що Ти є правдомовним, і по
правді навчаєш божої дороги, і не
зглядаєшся ні на кого, бо не дивишся
на лице людей. 17 Скажи, отже, нам,
як Тобі здається, чи належиться дати
податок цісареві чи ні? 18 Зрозумівши ж Ісус їхнє лукавство, сказав: Чому Мене спокушуєте, лицеміри? 19
Покажіть Мені податкового золотого.
Вони ж принесли Йому пінязь. 20 І
Він сказав їм: Чий це образ і напис?
21 Вони Йому сказали: Цісаря. Тоді
Він їм сказав: *Отже, віддайте цісаре-

Сего` ради гл~ю вамъ, ја%ко эTи'мется эT васъ
црsтвїе бж~їе, и^ дастъся ја^ѕы'кђ творящемђ
плоды е^го. *и^ падыи` на ка'мени сем#, съкрђшится. а^ на немьже падетъ, сътрые^тъ и&”
И$ слы'шавше а^рхїере'е и^ фарїсе'е прит#ча е^го, разђмњшя ја^ко ѓ^ нихъ гл~етъ. и^ і'щђще е^го
ја%ти, оу^боя'шяся наро'да. понеже ја%ко пррoка
е^го и^мња'хђ”

і^саи^а и~
криM џ~
пеTрь в~
лkђ в~

Глvа, к~в” заq, п~џ”
эTвњщавъ і^с~, пакы реq и^мъ в# при'тчахъ
(-)1 гл~я. *оу^подобися црsтвїе нбsное чл~кђ
цр~ђ, и^же сътвори бракы сн~ђ свое^мђ. и^
посла` рабы своя призвати зва'ныя на'
бракы, и^ не хотяхђ прїити” Па'кы посла` и%ны
рабы гл~я. рцњте зва'нымъ” Се^ ѓ^бњды мои
оу^гото'вахъ. ю'нцы мои` и^ оу^питанная и^сколе'на, и^ вс^я гото'ва, прїидњте на' бракы” ѓ^ни
же небре'гше эTи^до'ша, ѓ%въ оу^бо на (село свое`)2,
ѓ%в# же на кђпля своя. про'чїи же е%мше рабы
е^го, досади'шя (и^мъ), и^ оу^би'шя (и^хъ). [и^
слы'шавъ цр~ь то'й]3, разгнњвася. и^ пославъ
воя своя, погђби` оу^бїица ѓ'ны, и^ гра'дъ и^хъ
заж#же” Тогда (гл~а)4 рабомъ свои^мъ, бракъ оу^бо
гото'въ е^сть. ѕва'нїи же не бы'ша досто'ини”
И$дњте оу^бо на и^схо'дищя пђтїи, и^ е^ли'цњхъ
а^ще ѓ^брящете, призовњте на' бракы” І$ и^з#шеDше раби ѓ^ни на распђтїя, събра'шя всњхъ,
е^ли'цњхъ ѓ^брњто'шя злы'я (же) и^ до'брыя. і
и^сполнися бра'къ възлежа'щихъ” ВшDе же цр~ь ви'дњти възлежа'щихъ. видњ т^ђ чл~ка не ѓ^болчена въ ѓ^дња'нїе бра'чное” И$ гл~а е^мђ, дрђ'же,
ка'ко вни'де сњмо, не и^мы` ѓ^дња'нїа бра'чна; ѓ%н
же оу^мол#че” Тогда` [рече цр~ь]5 слђгамъ. связа'вше е^мђ (рђцњ и^ ноѕњ)6, [възмњте е^го и^ в#ве'рѕњте]7, въ тмђ` кромњшнђю. т^ђ бђ'детъ
плачь и^ скрежетъ зђбомъ. мно'ѕи б^о сђть звани, мало же и^збра'нныхъ”
заq,ч~”
*Тогда шDеше фарїсе'е, совњтъ прїе'м#ше, ја%ко
да (ѓ^больстять е^го)8 словом#. и^ посылаютъ к
немђ оу^чн~кы своа` съ и^родїя'ны, гл~юще. оу^чи'телю, вњмы ја^ко и'стиненъ е^си, и^ пђти
бж~їю въи'стинђ оу^чи'ши, и^ не ради'ши ни ѓ^
ком#же. не бо` зри'ши на лице чл~ком#. рц^и оу^бо
намъ, что` ти ся мни'тъ; досто'ино ли е^сть
дати кинсо'нь кесаре'ви, и^ли н^и; разђмњвь же і^с~
лђка'в#ство и^хъ, рече. что м^я и^скђшя'ете
лицемњ'ри; покажи'те м^и злати'цђ кинсо'ннђю.
ѓ^ни' же принесо'ша е^мђ пњнязь. и^ (гл~а)9 и^мъ,
чїи ѓ%бразъ се'й и^ написа'нїе; (гл~аша)10 е^мђ,
кесарев#” Тогда` (гл~а)11 и^мъ. *въздади'те оу^бо
кесаре'ва кесаре'ви. и^ бж~їа бв~и” И$ слы'шавше, ди1568
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ви'шася. і^ ѓ^ста'вльше е^го эTи^до'ша”
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заq, ч~а”

*В то'й дн~ь пристђпи'шя к немђ сад#дђке'е,
*и^же гл~юT не бы'ти въскр~се'нїю. и^ въпроси'ша
е^го, гл~юще. оу^чи'телю, *мољ=сїи рече. а^ще кт^о
оу%мретъ не и^мы` чя'дъ, да по'иметъ братъ
е^го женђ его, и^ въскр~ситъ сњмя бра'та свое^го.
бњше же в насъ сеDмь братїа, и^ пе'рвыи ѓ^женься оу^мре, и^ не и^мы` сњмене, ѓ^стави женђ
свою бра'тђ свое^мђ. та'кожDе (же) и^ вторыи, и^
тре'тїи, даже до седмаго” Послњди же всњхъ
оу^мре и^ жена. в# въскр~шенїе оу^бо, кото'раго эT
сеDмихъ бђ'детъ жена; вси б^о и^мњша ю&” эTвњщавь же і^с~, рече и^мъ. прельща'етеся, не вњ'дяще писа'нїа, ни си'лы бж~їа. в# въскр~се'нїе б^о
ни же'нятся ни посага'ютъ. н^о ја%ко а%гг~ли
бж~їи на нб~си сђть. ѓ^ въскр~сенїи же мр~твыхъ, нњсте ли чл^и рече'наго вамъ бг~ом#, гл~ющемъ. *а^зъ е^смь б~ъ а^враа'мовъ, и^ б~ъ и^саа'ковъ, и^ б~ъ і^а'ковль; нњсть б~ъ, [б~ъ]12 мр~твыхъ, н^о (б~ъ) живыX” И$ слы'шавше народи, дивля'хђся ѓ^ оу^ченїи е^го”
заq, ч~в”
*Фарисе'е же слы'шавше ја^ко (посрами)13 саDдђке'я. събра'шяся в# кђ'пњ” И$ въпроси е^ді'нъ эT
ниX зако'нооу^чи'тель, и^скђша'я е^го, [и^ гл~я]14. оу^чи'телю, каа` за'повњдь болши (е^сть) в# зако'нњ;
[і^с~ же рече е^мђ]15. *възлю'биши г~а б~а твое^го
всњмъ срDцемъ твои^мъ. и^ всею дш~ею твоею,
и^ всею мы'слїю твоею`” Си^ е^сть (прьваа и^ болшаа)16 за'повњдь” Втора'а же подобна е'й. *възлю'биши и'скреняго твое^го ја%ко самъ себе. в
сїю ѓ^бою` за'повњдїю весь законъ (и^ пррoцы ви'сятъ)17” *Събраном# же фарїсеѓM, въпроси и^хъ
і^с~, гл~я. что ся вамъ мнитъ ѓ^ х~њ, чїи
(е^сть сн~ъ)18; (гл~аша)19 е^мђ, дввDъ” (Гл~а)20
и^мъ. како оу^бо дв~дъ дх~омъ [г~а е^го нарицаетъ]21 гл~я. *рече г~ь гв~и мое^мђ, сњди ѓ^деснђю мене, до'ндеже положђ врагы твоя [поDно'жїе]22 нога'ма твои'ма” а^ще оу^бо дв~дъ нарицаеT
е^го г~а, (и^) ка'ко сн~ь е^мђ е^сть; и^ никтоже можа'ше эTвњщати е^мђ словесе`, ниже смњ'аше
кт^о эT того дн~е въпроси'ти е^го ктомђ”

Глvа, к~г” заq, ч~г”

лkђ а~і
дњаn е~і

огда і^с~ гл~а к наро'домъ, и^ оу^чн~комъ
свои^мъ, гл~я. на мољ=се'ѓвњ сњда'лищи
сњдо'шя кни'жницы и^ фарїсе'е” вс^я оу^бо
е^ли'ка а^ще рекђ'тъ ваM [блюсти]1, [съблюда`йте и творите]2” по дњ'лом же и^хъ не твори'те” гл~ютъ б^о, и^ не творя'тъ” *Связђ'ют#
б^о бремена тя'жка и^ бњ'днњ носи'ма, и^ възла1569

ве цісареві, а боже – Богові. 22 І почувши, вони здивувалися і, залишивши Його, відійшли.
поч. 91
23 *В тім дні до нього приступили
садукеї, *які кажуть, що немає воскресіння, і запитали Його, 24 кажучи:
Учителю, *Мойсей сказав: Якщо хто
помре не маючи дітей, хай його брат
візьме його жінку і воскресить насіння свого брата. 25 Було ж у нас сім
братів, і перший, оженившись, помер
і, не маючи насіння, залишив свою
жінку своєму братові. 26 Так само ж і
другий, і третій, аж до сьомого. 27 А
після всіх померла й жінка. 28 Отже,
у воскресіння котрому з сімох вона
буде жінкою? Адже всі її мали. 29
Відповівши ж, Ісус сказав їм: Ви обманюєтеся не знаючи писання ані божої сили. 30 Бо у воскресінні ані не
женяться, ані не виходять заміж, але
є як божі ангели на небі. 31 Чи ж ви
не читали про воскресіння мертвих,
сказаного вам Богом, що говорить: 32
*Я є Бог Авраама, і Бог Ісаака, і Бог
Якова? Не є Бог Богом мертвих, але
Богом живих. 33 І почувши, юрби дивувалися його наукою.
поч. 92
34 *Фарисеї ж, почувши, що Він
засоромив садукеїв, зібралися разом.
35 І один з них, законовчитель, запитав, спокушаючи Його і кажучи: 36
Учителю, яка заповідь є найбільшою
в законі? 37 Ісус же йому сказав: *Полюбиш твого Господа Бога всім твоїм серцем, і всією твоєю душею, і всією твоєю думкою! 38 Це є перша і
найбільша заповідь. 39 Друга ж подібна до неї: *Полюбиш твого ближнього, як самого себе. 40 На цих двох заповідях тримається увесь Закон і Пророки. 41 *Як же були зібрані фарисеї,
Ісус їх запитав, 42 кажучи: Що вам
здається про Христа? Чий Він Син?
Сказали Йому: Давидів. 43 Він їм
сказав: Отже, як Давид духом називає Його Господом, кажучи: 44 *Сказав Господь моєму Господеві: Сядь
праворуч Мене, доки не покладу
твоїх ворогів підніжкою твоїм ногам.
45 Отже, якщо Давид називає Його
Господом, то як Він є йому сином?
46 І ніхто не міг Йому відповісти ні
слова, ані ніхто не насмілився від того дня більше Його запитувати.
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Глава 23, поч. 93
1 Тоді Ісус промовив до юрби і
своїх учнів, 2 кажучи: На Мойсейовім кріслі сіли книжники і фарисеї. 3
Отже, все, що вам скажуть зберігати,
зберігайте і робіть, а за їхніми ділами
не робіть, бо кажуть і не роблять. 4
*Бо вони в’яжуть тяжкі тягарі і тяжкі
до носіння та кладуть на плечі людей, а своїм пальцем не хочуть їх по-
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ворухнути. 5 Всі ж свої діла роблять, щоб їх люди бачили. *Поширюють же свої скарбнички і побільшують рубці своїх одеж, 6 *люблять перші лежанки на вечерях і
перші місця на зборах, 7 і привітання на торговицях, і щоб їх люди
кликали: Учителю, учителю! 8 *Ви
ж не називайтеся учителями, *бо є
один ваш учитель – Христос, всі ж
ви є братами. 9 І отцем не називайте собі на землі нікого, бо один ваш
Отець, що на небі. 10 Ані не називайтеся наставниками, бо один ваш
наставник – Христос. 11 Найбільший між вами хай вам буде слугою.
12 *Адже хто піднесеться, буде
впокорений, і той, що упокоряється, буде піднесений.
поч. 94
13 *Горе ж вам, книжники і фарисеї, лицеміри! Тому що замикаєте Небесне Царство перед людьми,
бо ви не входите ані не даєте ввійти
тим, що входять. 14 *Горе вам,
книжники і фарисеї, лицеміри! Тому що ви з’їдаєте доми вдовиць і
навмисно довго мовите молитви.
Через це ви одержите дуже великий
засуд. 15 Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри! Бо ви переходите
море і сушу, щоб зробити одного
прозеліта. І коли буде, робите його
сином гієни, подвійно гіршим від
вас. 16 Горе вам, сліпі вожді, що
говорите: Якщо хтось клянеться
церквою – це ніщо, а хто клянеться
церковним золотом, є винуватим.
17 Дурні, сліпі! Бо котре є більшим: золото чи церква, що освячує
золото? 18 І якщо хто клянеться
жертовником – це ніщо, а хто клянеться даром, що на ньому, є винуватим. 19 Дурні і сліпі! Бо що є
більшим: дар чи жертовник, що освячує дар? 20 Отже, хто клянеться
жертовником, клянеться ним і тим,
що є на ньому. 21 І хто клянеться
церквою, клянеться нею і Тим, що
в ній живе. 22 І хто клянеться небом, клянеться божим престолом і
Тим, що сидить на ньому. поч. 95
23 *Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри! Тому що даєте десятину з м’ятки, і кропу, і кмину, і
полишили найбільше в Законі –
суд, і милосердя, і віру. Це ж належалося робити, і тих не залишати.
24 Сліпі вожді, що відціджуєте комарів, а верблюда пожираєте. 25
Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри! Тому що очищаєте зовнішнє склянки і полумиска, всередині
ж є повні здирства і неправедності.
26 Фарисею сліпий, скоріше очисть
нутро склянки і полумиска, щоб і
їхнє зовнішнє було чистим! 27 *Горе вам, книжники і фарисеї, лице-

га'ютъ на плеща члчsка. [прьстом же]3 свои^мъ
не хотятъ дви'гнђти и^хъ. вся же дњла своя
творят#, да видими бђдђтъ чл~кы. *раширя'юT
же храни'лищя своя, и^ велича'ютъ въскрилїа
[ри'ѕъ свои^хъ]4. *лю'бят же прежевъзлега'нїа на
вечерњхъ, и^ прежесњданїа на со'нмищихъ, и^ цњлова'нїя на тръжищихъ, и^ зва'тися эT чл~къ
оу^чи'телю [оу^чи'телю]5. *вы же не нарица'итеся
оу^чи'теле. *е^ді'нъ б^о е^сть (оу^читель вашъ)6 [х~с]7,
вси же в^ы братїя е^сте. и^ эTц~а не зовњте себњ
на земли`. е^ді'нъ б^о [эTц~ъ вашъ]8 и^же на нб~сехъ. ниже нарица'итеся наста'вници. [е^ді'нъ б^о
(е^сть наста'вникъ вашъ)9]10 х~с. болїи же в#
васъ, да бђ'детъ вам# слђга” *И$же б^о възнесеTся,
смири'тся. и^ смњря'аи`ся, възнесе'тся” заq, ч~д”
*Горе же вамъ кни'жници и^ фарисе'е лицемњ'ри, ја%ко затворя'ете црsтвїе нбsное предъ чл~кы. вы б^о
не вхо'дите, ни входя'щихъ ѓ^ставля'ете в#нити” {*горе вамъ кни'жницы и^ фарисее лицемњри,
ја%ко снњда'ете до'мы вдовицъ и^ виною далече
мл~твы творяще. сего ради (ли'шшее прїимете)11 ѓ^сђже'нїе}12” Горе вамъ книжници и^ фарїсе'е
лицемњри, ја^ко преходите мо'ре и^ сђшђ, сътворити е^ді'ного пришельца, и^ е^гDа бђдетъ, творите е^го сы'на геенны, сђгђ'бњиша васъ” Горе
вамъ вожди слњпїи, гл~ющеи`, и^же а^ще кленеTся
цр~квїю, ничесоже е^сть. а^ и^же кленется зла'томъ
цр~ковнымъ, дл'ъженъ еs. бђ'и слњпїи, кое` б^о б^оле
е^сть, зла'то ли, и^л^и цр~кви, ст~я'щїа зла'то; і^ и^же а^ще кленется ѓ^лтареM, ничесоже еs. а^ и^же кленеTся да'ромъ и^же врьхђ` е^го, дл'ъженъ еs. [бђи
и^]13 слњпїи что б^о бо'ле, даръ л^и, и^ли ѓ^лта'рь
ст~яи` даръ; и^же оу^бо кленеTся ѓ^лтаре'мъ, кленется и^м#, и^ сђщиM връхђ е^го`. і^ и^же клене'тся
цр~ковїю, клене'тся ею`, и^ живђщиM в неи. и^ кленыи`ся нб~се'мъ, кленется прsтолоM бж~їиM, и^ сњдя'щиM на немъ.
заq, ч~е”
*Горе вамъ книжници и^ фарїсе'е лицемњри, ја%ко
ѓ^десяTствђете мятвђ, и^ копръ, и^ кљ=минъ. и^
ѓ^стависте вящьшая законђ, сђдъ и^ млsть и^
вњрђ. сїа же подоба'ше твори'ти, и^ ѓ^нњхъ не
ѓ^ставляти” ВожDи слњпїи ѓ^цњжа'юще`и комары`,
велбђ'да же пожира'юще” Горе вамъ книжницы и^
фарисе'е лицемњ'ри, ја%ко ѓ^чищяете внњшнее
с#ткляници и^ блю'дђ, в#нђтръю^дђ же сђть
по'лни хищенїа и^ {непра'вды}14. фарисе'ю слњпыи,
ѓ^чисти преже в#нђтренее с#ткляници [и^ блю'дђ]15, да бђдетъ и^ внњшнее и^ма чи'сто” *горе
ваM книжници и^ фарисе'е лицемњри, ја^ко подо'битеся гробо'мъ пова'пленоM, и^же внњю'дђ оу^бо ја%в1570
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ля'ются красни, в^нђтръю^дђже плъ'ни сђтъ
костїи мр~твыхъ, и^ вся'коа нечи'стоты” Тако
и^ вы, внњю^дђ оу^бо ја^вля'етеся чл~комъ праведни, внђтръю^дђ же е^сте плъни лицемњ'рїа
и^ безаконїя”
заq, ч~ѕ”
Горе вамъ книжници и^ фарисе'е лицемњ'ри, ја%ко
ѕи'жDете гро'бы пррoчьскїа, и^ кра'сите ра'кы праведныX, и^ гл~ете, а^ще бы'хомъ были въ дн~и
эTц~ъ на'шиX, не быхомъ оу^бо [ѓ^бещници и^мъ]16
были в# крови пррoкъ” Тњмже сами свњдњтельствђете себњ ја%ко сн~ве е^сте и^зби'вшихъ пррoкы.
и^ в^ы и^спо'лните мњрђ эTц~ъ вашихъ” ѕмїа порожденїа е^хи'днова, како оу^бњжите` эT сђда
(ѓ^гня) гее'нскаго; сего ради с^е а^зъ послю` к
вамъ пррoкы, и^ премђдры, и^ кни'жникы, [и^]17
эT них# оу^бїете и^ ра'спнете, и^ эT нихъ бїете
на со'нмищихъ вашиX, и^ и^ждене'те эT града въ
граD, ја%ко прїидеT на в^ы всяка кровь пра'веDна пролива'ема на земли, эT крове *авеля пра'веднаго,
до' крове *заха'рїа сн~а варахі'ина, е^гоже оу^бисте
междђ цр~ковїю і^ ѓ^лтаре'мъ” А$ми'нь гл~ю ва'мъ,
(ја%ко) прїидђтъ {вся сїа}18 на родъ се'й” *Іерsли'мъ, і^ерsли'м#, и^зби'выи пррoкы, и^ ка'менїемъ
побива'а по'сланныя к {тебњ}19, колькра'ты въсхотњхъ събрати чя'да твоя, *ја%коже [събира'етъ ко'кошъ]20 птенця своя подъ крилњ, и^
не въсхотњсте; *с^е ѓ^ставля'ется вамъ домъ
вашъ пђстъ” Гл~ю б^о вамъ, (ја%ко) не и%мате
мене ви'дњти эTселњ, до'ндеже речете, блsвенъ
грядыи` въ и^мя гн~е”

Глvа, к~д. заq, ч~з”
изшеD* і^с~, [и^дяше эT цр~кве]1. и^ пристђпи'шя (к немђ) оу^ченицы е^го, показати
е^мђ зданїа цр~ко'внаа. (і^с~) же (-)2 рече
и^мъ. видите ли вс^я сїа; а^ми'нь гл~ю
вамъ, *не и%мать ѓ^стати здњ ка'мень на ка'мени, е^же не разори'тся”
заq, ч~и”
Сњдя'щђ же е^мђ на горњ е^леѓ'н#стњи, пристђпи'ша к немђ оу^ченицы на е^ді'нњ гл~юще. рц^и
намъ, когда сїа бђ'дђтъ; и^ что е^сть зна'менїе твоего прише'ствїа и^ кончи'на вњкђ; и^ эTвњща'въ і^с~, рече и^мъ. *блюдњте, да никтоже
васъ прельсти'тъ. мно'ѕи б^о прїидђтъ въ и^мя мое`, гл~юще, а%зъ е^смь х~с, и^ мно'гы прельстятъ” (Оу%слы'шати же и^мате)3 брани, и^ слы'шанїа бра'немъ. зри'те, не оу^жаса'итеся. подоба'етъ б^о {всњмъ си'мъ}4 быти. н^о не тогда
е^сть кончи'на. въста'нетъ б^о я^зы'къ на я^ѕы'къ, и^ црsтво на црsтво” И$ бђ'дђтъ глади и
па'гђбы и трђ'си по мњста. вся же сїа нача'ло
болњзнемъ” *Тогда` предадятъ вы^ в# ско'рби, и^
1571

міри! Бо ви подібні до побілених гробів, які, отже, ззовні видаються гарними, всередині ж є повні мертвих костей і всякої нечистоти. 28 Так і ви,
отже, ззовні видаєтеся людям справедливими, всередині ж є повними лицемірства і беззаконня.
поч 96
29 Горе вам, книжники і фарисеї,
лицеміри! Бо будуєте пророчі гроби
та прикрашаєте труни праведників 30
і кажете: Якщо б ми були в днях наших батьків, ми, отже, не були б їхніми спільниками в крові пророків.
31 Тому ви самі собі свідчите, що ви
є синами тих, що повбивали пророків. 32 І ви виповните міру ваших
батьків. 33 Змії, гадюче поріддя! Як
ви втечете від суду гієнського вогню? 34 Через це ось Я до вас пошлю
пророків, і мудреців, і книжників. І з
них ви деяких уб’єте і розіпнете, і з
них деяких бичуватимете на ваших
зборах і проженете з міста в місто. 35
Щоб прийшла на вас уся праведна
кров, що проливається на землі: від
крові праведного *Авеля до крові *Захарії, Варахіїного сина, якого ви вбили між церквою і жертовником. 36 Амінь, кажу вам, що це все прийде на
цей рід. 37 *Єрусалиме! Єрусалиме,
що вибив пророків і побиваєш камінням до тебе посланих! Скільки разів
Я бажав зібрати твоїх дітей, *так як
квочка збирає своїх ціплят під крила,
і ви не захотіли!.. 38 *Ось вам залишається ваш дім порожнім. 39 Бо кажу вам, що відтепер не побачите Мене, доки не скажете: Благословенний,
хто йде в ім’я господнє!

Глава 24, поч. 97
1 *І вийшовши Ісус пішов від церкви. І до Нього приступили його учні, щоб показати Йому церковні будови. 2 Ісус же сказав їм: Чи бачите
це все? Амінь, кажу вам: *не залишиться тут камінь на камені, який не
буде зруйнований.
поч. 98
3 Як же Він сидів на Оливній горі,
приступили до Нього учні на самоті,
кажучи: Скажи нам, коли це буде? І
який є знак твого приходу і кінця віку? 4 І відповівши Ісус сказав їм:
*Стережіться, щоб ніхто вас не обманув. 5 Бо прийдуть численні в моє
ім’я, кажучи: Я є Христос! – і багатьох обманять. 6 Почуєте ж про війни і чутки воєн. Глядіть, не лякайтеся, бо треба, щоб це все сталося. Але
ще не тоді кінець. 7 Бо повстане народ проти народу і царство проти
царства, і будуть голод, і пошесті, і
землетруси по місцях. 8 А все це –
початок страждань. 9 *Тоді вас видадуть на терпіння, і вас вбиватимуть, і
будете зненавиджені всіма народами
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задля мого імені. 10 І тоді численні
згіршаться і видадуть один одного,
і зненавидить друг друга. 11 І повстануть численні лжепророки, і обмануть численних, 12 і через розмноження беззаконня любов багатьох пригасне.
поч. 99
13 Хто ж перетерпить до кінця,
той спасеться. 14 І це Євангеліє
Царства буде проповідуване по всій
вселенній на свідчення всім народам. І тоді прийде кінець. 15 Отже,
коли побачите мерзоту запустіння,
про яку сказав пророк *Даниїл, що
вона стоїть на святому місці, – той,
хто читає, хай розуміє, – 16 тоді ті,
що є в Юдеї, хай втікають у гори;
17 і хто на даху, хай не сходить
взяти те, що в його домі; 18 і хто на
полі, хай не повертається назад,
щоб взяти свою одежу. 19 Горе ж
вагітним і тим, що годують грудьми, у ті дні. 20 Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. 21 Бо тоді буде велике терпіння, таке, якого ж не було від початку світу дотепер, ані не буде. 22
І якщо б ті дні не були вкорочені,
отже, не спаслося б ніяке тіло. А
через вибраних будуть вкорочені ті
дні. 23 *Тоді, якщо хтось вам скаже: Ось тут Христос! або: Там, – не
вірте. 24 Бо повстануть лжехристи і
лжепророки і дадуть великі знаки і
чуда, щоб обманути, якщо можливо, і вибраних. 25 Ось Я вам сказав
наперед. 26 Отже, якщо вам скажуть: Ось Він є в пустині! – не виходьте: Ось у сховках! – не вірте.
ККККККККККККККККпоч. 100
27 Бо так, як блискавка виходить зі сходу і з’являється до заходу, таким буде і прихід Людського
Сина. 28 *Бо де буде труп, там зберуться орли. 29 *А відразу після
терпіння тих днів сонце померкне, і
місяць не дасть свого світла, і звізди впадуть з неба, і небесні сили порушаться. 30 *І тоді з’явиться знак
Людського Сина на небі, і тоді заголосять всі племена землі і побачать Людського Сина, що йде на
небесних хмарах з великою силою і
славою. 31 *І Він пошле Своїх ангелів з великим трубним голосом, і
зберуть його вибраних з чотирьох
вітрів, з кінців небес до їхніх кінців. 32 Навчіться ж притчі від фіґи:
коли її галузки вже стануть м’якими і появиться листя, – знаєте, що
жнива близько. 33 Так і ви, коли
бачите це все, – знайте, що є близько, при дверях.
поч. 101
34 *Амінь, кажу вам: не мине
цей рід, доки все це станеться. 35
Небо і земля мине – мої ж слова не
минуть.
поч. 102

оу^бїю'тъ в^ы, и^ бђ'дете ненави'дими всњми я^зы'кы, и^мени мое^го ради” И$ тогда` събла'знятъся
мно'ѕи, и^ дрђгъ дрђга предадятъ, и^ възненавидиT дрђгъ дрђга” И$ мно'ѕи л#же пррoцы в#ста'нђт#, и^ прельстятъ многыа, и^ за оу^мно'женїе
беза'конїа, и^зся'кнетъ любы` мно'гыхъ” заq, ч~џ”
Претръпњ'выи же до конца`, то'и сп~сется” и^ проповњ'сться сїе е^љhлїе цр~ьствїа, по все'и вселе'ннњи, въ свњдњтельство всњмъ я^ѕы'комъ, и^
тогда` прїидеT кончи'на” Є$гда оу^бо оу%зрите мр'ьзость запђстњ'нїа, рече'нђю *дани'иломъ пррoкомъ, стоащђ на мњ'стњ ст~њ, и^же чте'тъ
да разђмњ'етъ” Тогда` сђщїи въ и^юде'и, да бњжа'тъ на горы. (і^) и^же на кровњ, да не схо'диT
взяти ја^же в домђ е^го. і^ и^же на селњ, да не
възврати'тся в#спяT взяти ри'зъ свои^хъ” Горе же
непразDныM, и^ доя'щимъ в тыи` дн~и” Моли'те же
ся, да не бђ'детъ бњжъство ваше зимњ, ни в
сђбо'тђ” бђ'детъ б^о тогда ско'рбъ ве'лїа, ја^кова
(же') нњ'сть была эT начя'ла ми'рђ, доселњ, ниже
и%мать быти” и^ а'ще не бышя прекрати'лися
дн~їе тїи, не бы` (оу^бо) спасла'ся вся'ка плоть.
и^збра'нныхъ же ради прекратяT ся дн~їе тїи”
*Тогда а^ще кт^о (речетъ вамъ)5. с^е здњ х~с, и^ли
ѓ%ндњ, не и^мњте вњры” в#ста'нђтъ б^о лжехристи и^ л#же пррoцы, и^ дадя'тъ знаменїя ве'лїа и^
чюдеса, ја%коже прельстити а^ще възможно і^ и^з#бранныа” с^е преже рњхъ вамъ” а^ще оу^бо рекђтъ
ваM. с^е в# пђсты'ни еs, не и^зыдњте. с^е въ скро'вищыхъ, не и^мњте вњры”
заq, р~”
ЈА/коже б^о мо'лнїи и^схо'дитъ эT въсто'къ, и^ ја^вля'ется до западъ, та'ко бђ'детъ (и^) прише'ствїе
сн~а чл~чьскаго” *идеже [б^о]6 а^ще бђ'детъ трђпъ,
та'мо съберђтся ѓ^рли`” *А$бїе же по скорби дн~їи
тњхъ, слн~це поме'р#кнетъ и^ лђна` не да'стъ свњта
свое^го, и^ ѕвњзды спа'днђтъ с# нб~се, и^ си'лы нбsныя подвигнђтся” *И$ тогда ја%вится зна'менїе сн~а члчsкаго на нб~си” И$ тогда` въспла'чются
вс^я колњна земная. и^ оу%ѕрятъ сн~а члчsкаго грядђща на ѓ^блацњхъ нб~сныхъ, съ си'лою и^ сла'вою
мно'гою. *и^ по'слетъ а'гг~лы своа, съ трђ'бнымъ
[гла'сомъ]7 ве'лїемъ, и^ съберђтъ и^збра'нныя е^го эT
четы'рех# вњтръ, эT конецъ нб~съ, до коне'цъ и^хъ.
эT смоко'вница же наоу^чи'теся при'тчи” е^гда оу^же вњйа еа` бђдђтъ мла'да, и^ листвїе прозя'бнетъ” вњ'дите ја^ко бли'зъ е^сть жа'тва” та'ко и^
в^ы, е^гда ви'дите {сїа вс^я}8, вњдите ја%ко близъ
е^сть при две'рехъ”
заq, р~а”
9
*А/ми'нь гл~ю вамъ, [-] не мимои%детъ роD сей,
до'ндеже вс^я сїа бђ'дђтъ. н~бо и^ земля ми'мои%детъ, словеса же моя не ми'мои^дђтъ” заq, р~в”
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Э$ дн~и же томъ, и^ часњ, никто'же вњсть. ни
а'гг~ли нбsнїи, [-]10 то'кмо эTц~ъ {мои}11 е^ді'нъ”
*ЈА/коже б^о (бысть) въ дн~и но'евы, та'ко бђдеT
[и^]12 пришествїе сн~а члчsкаго” ЈА/коже б^о бњхђ въ
дн~и (-)13 преже пото'па, ја^дђще (же) и^ пїюще.
женя'щеся и^ посага'юще, до негоже дн~е вни'де
но'е в ковчеh, и^ не оу^вњ'дњша, дон#деже прїиде
вода`, и^ взяT вс^я, та'ко бђ'деT и^ пришествїе сн~а
члчsкаго” Тогда` дв^а бђдета на селњ, е^ді'нъ поемлеTся а^ дрђгі'и ѓ^ставляеTся. дв^њ мелющи в#
же'рноваX, е^ді'на пое'млеTся, и^ е^ді'на ѓ^ставля'ется”
ККККККККККККККККККККККККККККККзаq, р~г”
*Бди'те оу^бо, ја^ко не вњсте в# кі'и [часъ]14 г~ь
вашъ прїидетъ” Се же вњдите ја%ко а^ще б^ы
вњдалъ до'мђ влDка, в# кђю страждђ тать прїидетъ, бдњлъ оу^бо б^ы, и^ не бы далъ поDкопа'ти хра'ма свое^го, сего ради и^ в^ы бђдњте гото'ви, ја^ко в о'ньже (часъ не мните`)15, сн~ъ члчsкїи
прїидетъ” *Кт^о оу^бо е^сть вњрныи рабъ и^ мђ'дрыи. е^гоже (поста'виT)16 господи'нъ [е^го]17 наD {до'момъ}18 свои'м#. е^же даа'ти и^мъ пи'щђ въ время (и^хъ); блаже'нъ рабъ то'и, е^гоy пришеD господинъ е^го, ѓ^бря'щетъ та'ко творяща. а^ми'нь
гл~ю вамъ, ја^ко наD всњмъ и^мњнїемъ свои^мъ
поста'витъ е^го” А$ще ли же речеT злы'и ра'бъ то'и
в# срDци своем#, коснитъ [господинъ мои прїити`]19, и^ начнетъ би'ти клеврњты своя, ја%сти
же и^ пи'ти съ пїа'ницами. прїидетъ господи'нъ раба того, в# дн~ь в оньже не чае^тъ, и^ в
часъ въ ньже не вњсть, и^ проте'шетъ е^го
по'лъма, и^ часть е^го с невњ'рными положитъ.
т^ђ бђд'етъ плачъ и^ скрежет# зђбомъ.

Глvа, к~е. заq, р~д”
огDа оу^подо'биTся црsтвїе нбsное десяти'мъ
дв~амъ ја%же прїа'шя свњти'лникы своя`,
(і^) и^зыдо'шя въ срњтенїе женихђ. пя'ть
же бњ эT нихъ (-)1 (мђдры, и^ пять ю^ро'дивы)2. ю^ро'дивыяy прие'мше свњти'лники своа`,
не взя'шя с# собо'ю е^ле'а. мђ'дрыя же прїа'шя
е^ле'й въ сосђ'дњхъ съ свњти'лникы свои'ми. косня'щђ же женихђ`, възрDњма'шяся вс^њ, и^ спа'хђ.
полђнощи же во'пль бысть. с^е женихъ (грядет#),
и^сходи'те въ срњтенїе е^го” Тогда` в#ста'вше вс^њ
дв~ы т^ы, и^ оу^краси'ша свњти'лникы своя. ю^ро'дивыя же мђдрымъ рњшя, дадите намъ эT
ма'сла ва'шего, ја^ко свњти'лницы наши оу^гаса'ютъ” эTвњща'шя же мђдрыя гл~юще, е^да ка'ко
недостанетъ намъ и^ вамъ. и^дњте (же) паче
к# продаю'щиM, и^ кђпи'те себњ, и^дђщим же и^мъ
кђпи'ти прїиде женихъ, и^ гото'выа внидоша с
ниM на бракы, и^ затворени быша две'ри” Послњди'
1573

36 Ніхто ж не знає про той день і
годину, навіть небесні ангели, тільки одиноко мій Батько. 37 *Бо так,
як було в днях Ноя, таким буде і
прихід Людського Сина. 38 Бо так,
як в днях перед потопом їли ж і пили, женились і віддавалися – аж до
того дня, в якомy Ной ввійшов до
корабля. 39 І не взнали, доки не
прийшла вода і все не взяла. Таким
буде і прихід Людського Сина. 40
Тоді: два будуть на полі – один буде забраний, а другий залишиться;
41 дві, що мелять на жорнах – одна
буде забрана, а друга залишиться.
ККККККККККККККККпоч. 103
42 *Чувайте, отже, бо не знаєте в
якій годині прийде ваш Господь! 43
Знайте ж це, що якщо б пан дому
знав, в яку сторожу прийде злодій,
отже, чував би і не дав би підкопати свого дому. 44 Через це і ви
будьте готові, бо Людський Син
прийде в ту годину, про яку не думаєте. 45 *Отже, хто є вірним і
мудрим рабом, якого його пан поставить над своїм домом, щоб давати їм їжу в їхній час? 46 Блаженний
той раб, якого пан, прийшовши,
знайде його, що він так робить. 47
Амінь, кажу вам, що поставить його над всім своїм маєтком. 48 Якщо
ж той злий раб скаже у своєму серці: Мій пан бариться прийти, – 49 і
почне бити своїх співрабів, їсти ж і
пити з п’яницями, 50 пан того раба
прийде в день, в якому він не очікує, і в годину, про яку не знає, 51 і
розітне його навпіл, і його частку
визначить з невірними. Там буде
плач і скрегіт зубів.

Глава 25, поч. 104
1 Тоді Небесне Царство уподібниться до десятьох дівчат, які взяли
свої світильники і вийшли назустріч женихові. 2 П’ять же з них були
мудрі, а п’ять – дурними. 3 Дурні
ж, взявши свої світильники, не взяли з собою оливи, 4 мудрі ж взяли
оливу в посудинах зі своїми світильниками. 5 А коли забарився жених, всі задрімали і спали. 6 Опівночі же був крик: Ось іде жених,
виходіть йому назустріч! 7 Тоді всі
ті дівчата, вставши, прикрасили свої
світильники. 8 Дурні ж мудрим
сказали: Дайте нам вашої оливи, бо
наші світильники гаснуть. 9 Відповіли ж мудрі, кажучи: Щоб часом
не забракло нам і вам, ідіть же радше до продавців і собі купіть. 10 Як
же вони пішли купити, прийшов
жених, – і готові ввійшли з ним на
весілля, і замкнено двері. 11 Пізніше ж прийшли й інші дівчата, кажу-
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чи: Пане, пане, відчини нам! 12 Він
же, відповівши, сказав: Амінь, кажу
вам: не знаю вас. 13 *Отже, чувайте,
бо не знаєте ні дня, ні години, в якому прийде Людський Син. поч. 105
14 *Бо так, як коли якийсь чоловік, відходячи, закликав своїх рабів і
передав їм свій маєток; 15 і, отже, одному дав п’ять талантів, другому ж –
два, іншому ж – один, кожному згідно з його силою, і зразу відійшов. 16
Пішовши ж, той, що одержав п’ять
талантів, орудував ними і заробив
других п’ять талантів. 17 Так само ж
і той, що мав два, придбав і він других два. 18 А той, що одержав один,
пішовши, закопав його в землю і заховав срібло свого пана. 19 А по довгому часі прийшов пан тих рабів і
розглянув з ними справу. 20 І приступивши той, що одержав п’ять талантів, приніс других п’ять талантів,
кажучи: Пане, ти мені передав п’ять
талантів – і ось я ними придбав других п’ять талантів. 21 Сказав же йому
його пан: Гарний рабе, добрий і вірний. В малім ти був вірним, поставлю тебе над численними, ввійди в радість свого пана. 22 Приступивши ж і
той, що одержав два таланти, сказав:
Пане, ти мені передав два таланти –
ось я ними придбав другі два таланти. 23 Сказав же йому його пан: Гарний рабе, добрий і вірний. В малім ти
був вірним, поставлю тебе над численними. Ввійди в радість свого пана. 24 Приступивши ж і той, що одержав один талант, сказав: Пане, я
знав тебе, що ти є жорстокою людиною, жнеш, де ти не сіяв, і збираєш,
де ти не розсипав, 25 і злякавшись, я,
пішовши, сховав твій талант в землі –
і ось маєш твоє. 26 Відповівши ж, його пан йому сказав: Злий і лінивий
рабе. Ти знав, що я жну, де я не сіяв, і
збираю, де я не розсипав. 27 Отже,
належалось тобі дати моє срібло торговцям, і я, прийшовши, взяв би своє
з відсотком. 28 Отже, візьміть від
нього талант і дайте тому, що має десять талантів. 29 *Бо тому, хто має
багато, буде дано, і він матиме надто,
а від того, що не має, і те, що йому
здається, що він має, буде забране від
нього. 30 І непридатного раба киньте
у зовнішню темряву. Там буде плач і
скрегіт зубів. Кажучи це, Він закликав: Хто має вуха, щоб слухати, хай
слухає!
поч. 106
31 Коли ж Людський Син прийде
у своїй славі, і всі святі ангели з Ним,
тоді Він сяде на престолі своєї слави.
32 І перед Ним зберуться всі народи,
і Він їх розлучить, одного від другого, так як пастух розлучує овець від
баранів. 33 І Він поставить овець по

же (прїидо'шя)3 и^ про'чаа дв~ы, гл~юще, г~и г~и, эTвеrзи наM. ѓ^нже эTвњщавъ рече. а^миn гл~ю ваM, не
вњмъ ваs” *бди'те оу^бо, ја^ко не вњсте дн~е ни
часа`, [в оньже сн~ъ члчsкїи прїидетъ]4” заq, р~е”
*ЈА/коже б^о чл~кь (нњкїи) эTходя, призва` своя
рабы`, и^ преда'стъ и^мъ и^мњ'нїе свое`, и^ ѓ^вомђ
оу^бо дастъ пять тала'нтъ, ѓ^вомђ же дв^а,
ѓ^вомђ же е^ді'нъ, комђжDо проти'вђ (силњ е^го)5,
и^ эTи'де [а^бїе. шеD же]6 прїе'мыи` пять талантъ, дњл'а в нихъ, и^ сътвори` дрђгы'а
пять [талантъ]7” Такожде (же) [і^]8 и^же дв^а,
[приѓ^брњте и^ то'и]9 дрђгая дв^а” Прїе'мыи же
е^ді'нъ, шедъ вкопа (е^го) в# землю, и^ съкры`
сребро госпоdна свое^го. по мно'ѕњ же времени, прїиде господинъ рабъ тњх#, и^ стяза'ся с ни'ми
ѓ^ словеси`” И$ пристђ'пль пяT тала'нтъ прїе'мыи, принесе дрђгы'а пять тала'нтъ, гл~я.
г~и, пять талантъ ми е^си предалъ, (и^) с^е
дрђгы'а пять тала'нт# приѓ^брњтохъ [и%ми]10”
Рече {же}11 е^мђ г~ь е^го, (добрыи)12 рабе бл~гі'и и
вњрныи, ѓ^ малњ бысть вњренъ, наD мно'гыми
т^я поста'влю, вни'ди в радость г~а свое^го” Пристђпль же і^ и^же дв^а таланта [прїемыи]13, рече. г~и, дв^а таланта ми е^си предалъ, с^е дрђгая дв^а тала'нта приѓ^брњтох# [и%ма]14. рече
(же) е^мђ г~ь е^го, (добрыи)15 рабе, бл~гїи и^ вњрныи, ѓ^ ма'лњ бысть вњреn, наD многыми т^я
поста'влю. вни'ди в ра'дость г~а свое^го” Пристђпль же и^ прїемыи` е^ді'нъ талантъ, рече.
г~и, вњдњх# т^я ја%ко жестокъ е^си чл~къ. жнеши, оу^дђже не сњя'лъ е^си. и^ събира'еши, оу%дђже не расточилъ е^си” и^ оу^боа'вся шеD съкрыхъ
тала'нт тво'и в# земли, (и^) с^е и%маши твое`.
эTвњща'в же г~ь е^го рече е^мђ. лђка'выи ра'бе и^
лњни'выи, вњ'дяше ја^ко жнђ и^дњже не сњя'хъ,
и^ събира'ю оу^дђже не расточи'хъ” Подоба'ше [оу^бо тебњ]16 вда'ти сребро` мое тръжникомъ, и^
прише'дъ а^зъ, взя'лъ быхъ свое` с лихвою. възмњте оу^бо эT него тала'нт#, и^ дади'те и^мђщемђ десятъ тала'нтъ” *Имђщемђ б^о вездњ дано бђ'дет# и^ преи^збђдеT. эT неи^мђщаго
же, и^ е^же {мниTся и^мњ'а}17 взято бђ'детъ эT
него” И$ неключи'маго раба в#връз'њте въ т#мђ`
кромњшнюю, т^ђ бђдетъ плачъ и^ скрежеT зђбо'мъ” (Сїа гл~я въз#гласи`. и^мњаи` оу^ши слы'шати, да слы'шиT)”
заq, р~ѕ”
Є/гда же прїидеT сн~ъ члчsкїи в# сла'вњ своей, и^
вс^и [ст~їи]18 а^гг~ли с ним#, тогда` ся'детъ на
прsтолњ сла'вы своеа`. и^ съберђтся преD нимъ
вс^и ја%ѕы'цы, и^ раз#лђчитъ и^хъ дрђгъ эT дрђга, ја%коже па'стырь разлђча'етъ ѓ^вця` эT ко'злищь. и^ поста'витъ ѓ^вця` ѓ^деснђ'ю себе, а^ ко'з1574
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і^саі^а н~и
е^зекеиl и~і

ўлMо ѕ~
лkђ г~і

даниl в~і
і^э^аn е~

лища ѓ^шђюю`” Тогда речеT цр~ь сђщимъ ѓ^деснђю
е^го. прїидњте блsвенїи эTц~а мое^го, наслњ'дђите оу^гото'ванное вамъ црsтвїе, эT сложенїя
мирђ. *възалкахъ бо ся, и^ да'сте м^и ја%сти.
възжадахъся, и^ напои'сте м^я” Стра'ненъ
бњхъ, и^ в#ведо'сте мене. на'гъ, и^ ѓ^дња'сте
м^я” боленъ, и^ посњти'сте мене” в темници
бњхъ, и^ прїидо'сте къ мнњ” тогда эTвњща'ютъ е^мђ пра'ведници гл~юще. г~и, когда т^я
видњхомъ а'лчюща, и^ напита'хомъ; и^л^и жа'ждђща, и^ напои'хомъ; когда же тя видњ'хомъ
стра'нна, и^ в#ведохомъ; и^л^и на'га, и^ ѓ^дња'хомъ; когда же т^я видњхомъ боляща, и^л^и
в темни'ци, и^ прїидохоM к тебњ; и^ эTвњща'въ
цр~ь, речетъ и^мъ. а^ми'нь гл~ю вам#. понеже сътвори'сте е^ді'номђ сихъ бра'тїи мои'хъ меншихъ, мн^њ сътвори'сте” Тогда` речетъ и^ сђщимъ ѓ^шђю е^го. *и^дњте эT мене проклятїи въ ѓ%гнь вњчныи, оу^гото'ванныи дїаволђ
и^ а'гг~ломъ е^го” в#залкахъ бо ся, и^ не дасте
м^и ја%сти. възжадахъся, и^ не напои'сте мене”
Страненъ бњх# и^ не в#ведо'сте мене`. нагъ, и^ не
ѓ^дњасте мене`” Бо'ленъ, и^ в# темни'ци, и^ не
посњти'сте мене” Тогда эTвњща'ютъ (е^мђ) и^
тїи гл~юще. г~и, когда т^я видњхомъ а^лчюща, и^л^и жа'ждђща, и^л^и стра'нна, и^л^и на'га, и^л^и бо'лна, и^л^и в темни'ци, и^ не послђжи'хомъ
тебњ; тогда эTвњщае^тъ и^мъ, гл~я. а^ми'нь
гл~ю вамъ. понеже не сътвори'сте е^ді'номђ сихъ
меншихъ, ни мнњ сътвори'сте” *і и^дђтъ сїи
в# мђ'кђ вњчнђю. пра'веDници же в# животъ вњчныи”

Глvа, к~ѕ”
мrа д~і
лkђ к~в

і^ѓ^аn а~і
и^ в~і
мrа д~і

е~ мо= е~і

бысть е^гда сконча` і^с~ (словеса` сїа вс^я)1,
рече оу^чн~комъ свои^мъ”
заq, р~з”
*Вњсте ја%ко по двою` дн~ю па'сха бђдетъ, и^ сн~ъ члчsкїи преданъ бђдетъ
на пропя'тїе” Тогда` събра'шася а^рхїере'е [и^ кни'жницы]2 и^ ста'рцы людъстїи, в# дворъ а^рхїере'ѓвъ,
гл~емаго каіа'фа, и^ съвњщашя, да і^с~а лестїю
и^мђтъ, и^ оу^бїютъ. гл~ахђ же, н^о не в# пра'зник#,
да не мо'лъва бђдетъ в лю'дехъ”
заq, р~и”
І$с~ђ *же бы'вшђ въ виџанїи, в домђ симона прокаженаго, пристђпи` к немђ жена, [сткляницђ
мљ=ра и^мђщи]3 многоцњ'ннаго, и^ възлива'ше на
главђ е^го възлежа'щђ. видњвше же оу^чн~ицы [е^го]4, негодова'шя гл~юще, чосо раd ги'бель сїа
(бысть); можа'ше б^о с^е {мљ=ро}5 продано` быти
на мно'ѕњ, и^ датися ни'щимъ. разђмњв же і^с,
рече и^мъ что трђжае^те женђ`; дњ'ло б^о добро`
съдњ'ла ѓ^ мнњ. *всегда` б^о ни'щиX и%мате с#
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своїй правиці, а баранів – по лівиці.
34 Тоді Цар скаже тим, що є по Його
правиці: Прийдіть, благословенні мого Батька, успадкуйте Царство вам
приготоване від створення світу! 35
*Бо Я зголоднів, і ви дали Мені їсти;
був спраглим, і ви Мене напоїли; чужинцем був Я, і ви Мене ввели; 36
нагим, і ви Мене зодягнули; хворим, і
ви Мене відвідали; Я був у в’язниці, і
ви до Мене прийшли. 37 Тоді Йому
відповідатимуть праведники, кажучи:
Господи, коли ми Тебе бачили голодним і нагодували або спраглим і напоїли? 38 Коли ж ми Тебе бачили чужинцем і ввели або нагим і зодягнули? 39 Коли ж ми Тебе бачили хворим або у в’язниці і прийшли до тебе? 40 І відповівши Цар скаже їм: Амінь, кажу вам: тому що ви зробили
одному з цих моїх найменших братів,
ви мені зробили. 41 Тоді Він скаже і
тим, що є по його лівиці: *Ідіть від
Мене, прокляті, у вічний вогонь, приготований дияволові і його ангелам.
42 Бо Я зголоднів, і ви не дали Мені
їсти; Я був спраглим, і ви Мене не
напоїли; 43 Я був чужинцем, і ви Мене не ввели, нагим, і ви Мене не зодягнули, хворим і у в’язниці, і ви Мене не відвідали. 44 Тоді Йому відповідатимуть і ті, кажучи: Господи, коли ми Тебе бачили голодним, або
спраглим, або чужинцем, або нагим,
або хворим, або у в’язниці і Тобі не
послужили? 45 Тоді Він їм відповість, кажучи: Амінь, кажу вам: тому
що ви не зробили одному з цих найменших, ви і мені не зробили. 46 *І ці
підуть на вічну муку, праведники ж –
у вічне життя.
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Глава 26
1 І сталося, що коли Ісус закінчив
слова всі ці, сказав своїм учням:
ккккккккккккккккккккккккпоч. 107
2 *Знаєте, що по двох днях буде
Пасха і Людський Син буде виданий
на розп’яття. 3 Тоді зібралися архиєреї, і книжники, і старці народу у
двір архиєрея, який називається Каяфа, 4 і змовилися, щоб Ісуса обманою
схопити і вбити. 5 Говорили ж: Але
не в празник, щоб не було заколоту в
народі.
поч. 108
6 Як *же Ісус був у Витанії, у домі
Симона прокаженого, 7 до Нього приступила жінка, що мала посудину дорогоцінного мира, і злила на голову
Йому, що лежав. 8 Побачивши ж, його учні обурилися, кажучи: Через що
сталася ця втрата? 9 Бо це миро могло бути проданим дорого і роздане
бідним. 10 А Ісус, зрозумівши, сказав
їм: Чому докучаєте жінці? Адже вона
зробила добре діло відносно Мене,
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11 *бо бідних завжди маєте з собою,
Мене ж не завжди маєте. 12 Бо ця,
виливши це миро на моє тіло, підготувала Мене на похорон. 13 Амінь,
кажу вам: де тільки буде проповідуваним це Євангеліє в усьому світі,
скажеться і те, що ця зробила, в її пам’ять. 14 *Тоді один з дванадцятьох,
що називається Юда Іскаріотський,
пішовши до архиєреїв, 15 сказав: Що
мені хочете дати? Я Його вам видам.
Вони ж йому поставили тридцять срібняків. 16 І відтоді він шукав догідного часу, щоб Його видати. 17 *В
першому ж дні опрісноків приступили Ісусові учні, кажучи Йому: Де хочеш, щоб ми приготували Тобі їсти
пасху? 18 Він же сказав: Ідіть до міста до того-то, і скажіть йому: Учитель каже: Мій час близько, у тебе
зроблю пасху з моїми учнями. 19 І
учні зробили так, як Ісус їм наказав, і
приготовили пасху. 20 *Як же настав
вечір, Він лежав при столі з дванадцятьма учнями. 21 І коли вони їли,
Він сказав: Амінь, кажу вам, що один
з вас Мене видасть. 22 І дуже засмутившись, вони почали говорити Йому, кожний з них: Чи це я, Господи?
23 *Він же, відповівши, сказав: Той,
що замочив зі Мною руку в солилі,
той Мене видасть. 24 Та Людський
Син іде, так як є написано про Нього.
Горе ж тій людині, через яку Людський Син буде виданий, краще б було їй, якщо б та людина не народилася! 25 Відповівши ж, Юда, що Його
видавав, сказав: Чи це я, равві? Він
сказав йому: Ти сказав. 26 *Як же вони їли, Ісус, взявши хліб і поблагословивши переломив, давав учням і
сказав: Візьміть і їжте – це є моє тіло.
27 І взявши чашу, віддавши хвалу,
дав їм, кажучи: Пийте з неї всі, 28 бо
це є моя кров Нового Завіту, яка проливається за численних на відпущення гріхів. 29 Кажу ж вам, що віднині
не питиму з цього плоду лози до того
дня, коли його питиму з вами новим
в Царстві мого Батька. 30 І заспівавши, вони вийшли до Оливної гори. 31
*Тоді Ісус сказав їм: Всі ви Мною
згіршитеся цієї ночі. Бо є написано:
*Вдарю пастиря – і вівці стада розійдуться. 32 *А по моєму воскресінні Я
випереджу вас в Галилеї. 33 Відповівши ж, Петро Йому сказав: Якщо і
всі Тобою згіршаться, я ніколи не
згіршуся. 34 Сказав йому Ісус: *Амінь, кажу тобі, що в цій ночі, скоріше, ніж півень запіє, ти мене відречешся три рази. 35 Сказав Йому
Петро: Якщо мені прийдеться і вмерти з Тобою, не відречуся Тебе. Так
само сказали і всі учні. 36 *Тоді Ісус
прийшов з ними до села, що називається Гетсиманія, і сказав учням:

собою`, мене же не всегда и%мате. възлїа'вши б^о
сїа мљ=ро с^е на тњло мое`, на погребенїе м^я
сътвори. а^ми'нь гл~ю вамъ. и^дњже а^ще проповњ'дано бђ'детъ е^љhлїе се` въ всемъ ми'рњ, рече'тся, і^ е^же сътвори сїа в# па'мять е^я`.
*Тогда шеD е^дінъ эT ѓ^боюна'десяте, гл~емыи`
і^ю'да и^скарїѓ'тъскїи къ а^рхїе^ре'ѓмъ рече. что`
(м^и хо'щете)6 да'ти, и^ а^зъ вамъ предамъ
е^го`” ѓ^ни же поста'виша е^мђ тридесяте сре'брениk. и^ эTтолњ и^ска'ше подобна времене, да е^го
предасть” *В пе'рвыи же (дн~ь) ѓ^прњ'сночныи,
пристђпи'ша оу^чн~цы і^с~ови гл~юще (е^мђ). гд^њ
хо'щеши оу^гото'ва^емъ т^и ја%сти пасхђ; ѓ%н же
реq. и^дњте въ' градъ къ ѓ'нсїци, и^ рцњте е^мђ, оу^читель гл~етъ, врњмя мое` бли'зъ е^сть,
оу^ тебе сътворю па'схђ съ оу^чн~кы мои'ми. и^
сътвори'ша оу^ченицы, ја%коже повелњ и^мъ і^с~, и^
оу^гото'вашя па'схђ” *Вечерђ же бы'вшђ, възлежа'ше съ ѓ^бњманадесяте {оу^ченико'ма}7” І$ ја%дђ'щемъ и^мъ, рече. а^ми'нь гл~ю вамъ, ја%ко е^ді'нъ эT васъ предасть м^я” И$ скорбя'ще ѕњло,
начашя гл~ати е^мђ {е^ді'нъ кожDо и^хъ}8. е^да
а^зъ е^смъ г~и; *ѓ%н же эTвњщавъ рече. ѓ^мочи'выи` [съ мною в соли'ло рђ'кђ]9, тои м^я предасть. сн~ъ же члчsкїи и%детъ, ја^коже е^сть пи'сано ѓ^ немъ. го'ре же чл~кђ томђ, и%мже сн~ъ
члчsкїи предастъся, добро` б^ы бы'ло е^мђ, а^ще
ся не бы ро'дилъ чл~къ то'и” эTвњщав же і^оу'да
предааи` е^го, рече. е^да а^зъ е^смъ, рав#ви; гл~а
е^мђ, т^ы рече” *ЈА/дђщемъ же и^мъ, прїемъ і^с~
хлњбъ, и^ блsви'въ, преломи, [дая'ше оу^чн~комъ,
и^]10 рече. прїимњте, (і^) ја^ди'те, с^е е^сть тњ'ло
мое`. и^ прїем# ча'шђ, {-}11 хвалђ` въздавъ,
дастъ и^м# гл~я. пїите эT неа` вс^и. се` бо е^сть
кроv моа` [но'ваго]12 завњта, ја%же за мно'гыя` и^злива'ема, въ ѓ^ставле'нїе грњховъ” Гл~ю же
вамъ, [ја%ко]13 не и%мамъ пи'ти эT нн~њ эT сего
плода` ло'знаго, до' дн~е того, е^гда и& пїю с вами но'во въ црsтвїи эTц~а мое^го” И$ въспњв#ше,
изидо'шя в# го'рђ е^леѓ'нскђю” *Тогда гл~а и^мъ
і^с~. вс^и в^ы събла'знитеся ѓ^ мнњ в но'щъ сїю`.
пи'сано б^о е^сть” *Поражђ па'стыря, и^ разы'дђтся ѓ^вця ста'да *по въскр~се'нїи же мое^мъ, варя'ю в^ы в# галиле'и`. эTвњщав же петръ, рече е^мђ. а^ще (и^) вс^и събла'знятся ѓ^ тебњ а^зъ
николиже съблажнюся” Рече е^мђ і^с~. *а^ми'нь гл~ю
тебњ, ја^ко в сїю нощь прежDе да'же а^лекто'ръ
не възгласи'тъ, тр^икра'ты эTве'ржешися мене”
Гл~а е^мђ петръ. а^ще м^и е^сть (и^) (оу^мрети с
тобою)14, не эTвр'ъгђся тебе`” такоже и^ вс^и
оу^ченицы рњша” *Тогда` прїиде с ними і^с~ в#
весь, нарица'емђю геџсїмани” И$ (гл~а)15 оу^чн~комъ.
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сњди'те т^ђ, дондеже шDе {помолю'ся тамо}16.
и^ пое^мъ петра и^ ѓ'ба сн~а зеведе'ѓва, начятъ
скорбњти и^ тђжи'ти” Тогда (гл~а)17 иM (і^с~), приско'рбна е^сть дш~а моа` до см~ръти. пожDи'те
зд^њ, и^ бди'те съ мно'ю” И$ прешедъ ма'ло, паде` на лици свое^мъ моляся и^ гл~я. эTч~е мо'и.
а'ще възможно е^сть, да ми'мои%детъ эT мене
чаша сїа. ѓ^баче не ја^коже а^зъ хощђ, н^о ја%коже
т^ы” И$ (пришDе)18 къ оу^чн~комъ, и^ (ѓ^брњте)19
и^хъ спя'щя. и^ (гл~а)20 петро'ви. та'ко ли, не
възмого'сте е^ді'наго часа` побдњти со мною;
бди'те и^ моли'теся, да не вни'дете в напасть. дх~ь б^о бо'дръ, пло'ть же немощ#на” паки втори'цею шDе, помоли'ся, гл~я. ѓ^ч~е мои, а^ще не мо'жетъ [сїа ча'ша]21 ми'мои^ти [эT мене]22, а^ще не пїю еа`, бђди во'ля твоа`” и^ пришDе {ѓ^брњте и^хъ па'ки}23 спя'щя, бњ'ста б^о
и^мъ ѓ%чи ѓ^тяготњнњ. и^ ѓ^ста'вль и^хъ,
{шедъ паки, помоли'ся}24 трети'цею, тожDе сло'во ре'къ” Тогда (прїиде)25 къ оу^чн~комъ [свои^мъ]26, и^ (гл~а)27 и^мъ. спи'те про'чее и^ почиваите. с^е прибли'жися часъ, и^ сн~ъ члчsкїи предае^тся в рђкы грњшникомъ. в#ста'нњте, и'деM.
с^е прибли'жися предааи` м^я” *И$ е^ще е^мђ гл~ющђ, с^е і^оу'да е^ді'нъ эT ѓ^боюнадесяте прїиде,
и^ с нимъ нароD мно'гъ, съ (ѓ^рђжїемъ)28, и^ дреко'льми, эT а^рхїере'и и^ ста'рецъ люDскыхъ” Предааи` же е^го, дасть и^мъ зна'менїе, гл~я. е^гоже а^ще лобжђ`, то'и е^сть, и^мњте е^го” І$ а'бїе пристђпль къ і^с~ови, рече. радђися равви, и^ ѓ^блобыза е^го” І$с~ же рече е^мђ. дрђже (твори) на неже
е^си прише'лъ; тогда` пристђ'пльше, възложи'ша
рђцњ на і^с~а, и^ я'ша е^го” И$ с^е е^ді'нъ эT сђщыхъ съ і^с~омъ, простеръ рђкђ`, и^звлече` ноQ
сво'и, и^ (оу^да'ри)29 раба а^рхїере'ѓ^ва, (и^) оу^рњ'за е^мђ оу^хо” тогда (гл~а)30 е^мђ і^с~, възврати ножъ
свои в мњсто е^го. *вс^и б^о прїе'мшеи` ножъ, ножеM поги'бнђт#” И$л^и мниттися ја%ко не могђ
(нн~њ) оу^моли'ти эTц~а мое^го, и^ преDставитъ м^и
вя'ще и'ли дв^анадесяте легеѓ'на а^гг~лъ; ка'коже
оу^бо сбђ'дёTся писа'нїа, *ја%ко та'ко подобаеT быти; в# то'и часъ рече і^с~ наро'доM. ја%ко на разбо'иника ли и^зыдо'сте съ (ѓ^рђжїеM)31 и^ дреколми ја^ти м^я. по вся дн~и [при ваs]32 {сњдњхъ в# цр~къви оу^ча}33, и^ не ја^сте мене” Се же вс^е быs
да с#бђ'дђт#ся писанїа пррoчьская” Тогда оу^ченицы вс^и ѓ^ставльше е^го бњжа'шя”
заq, р~џ”
(*Воини) же е'мше і^с~а, ведоша к# каі^а^фњ а^рхїере'ѓ^ви, и^дњже книжницы и^ ста'рци събра^шася.
петръ же и^дяше по немъ и^здале'че до двора
а^рхїере'ѓ^ва, и^ вшеD внђтръ, сњдя'ше съ слђга'ми, ви'дњти кончі'нђ. *а^рхїере'е же [и^ ста'рцы]34,
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Сидіть тут, доки, пішовши, помолюся там. 37 І взявши Петра і обох Зеведеєвих синів, почав сумувати і тужити. 38 Тоді сказав їм Ісус: Моя душа сумна до смерті, залиштеся тут і
чувайте зі Мною. 39 І пішовши трохи
далі, Він впав на своє лице, молячись
і кажучи: Мій Батьку, якщо можливо,
хай Мене обмине ця чаша; однак не
як Я хочу, але як Ти. 40 І прийшовши
до учнів, Він знайшов, що вони спали, і сказав Петрові: Так чи ви не
змогли і однієї години чувати зі
Мною? 41 Чувайте і моліться, щоб ви
не ввійшли в спокусу, бо дух хоробрий, тіло ж немічне. 42 Знову, пішовши вдруге, Він помолився, кажучи:
мій Батьку, якщо Мене ця чаша не
може обминути, щоб Я її не пив, хай
буде твоя воля. 43 І прийшовши, Він
знайшов, що вони знову спали, бо їхні очі були отяжілі. 44 І залишивши
їх, пішовши, знову помолився втретє,
сказавши те саме слово. 45 Тоді Він
прийшов до своїх учнів і сказав їм:
Спіть далі і спочивайте! Ось наблизилась година і Людський Син видається в руки грішників! 46 Встаньте,
ідім! Ось наблизився той, що Мене
видає! 47 *І як Він ще говорив, ось
Юда, один з дванадцятьох, прийшов,
і з ним велика юрба зі зброєю і колами від архиєреїв і старців народу. 48
Той же, що Його видавав, дав їм
знак, кажучи: Той, якого лиш поцілую, Той є. Схопіть Його! 49 І відразу, приступивши до Ісуса, він сказав: Радій, равві! – і Його поцілував.
50 Ісус же сказав Йому: Друже, роби
те, на що ти прийшов. Тоді, приступивши, вони наклали руки на Ісуса і
Його схопили. 51 І ось один з тих, що
були з Ісусом, простягнувши руку,
вихопив свій меч і вдарив архиєреєвого раба і відтяв йому вухо. 52
Тоді Ісус сказав йому: Поверни свій
меч на його місце, *бо всі, що взяли
меч, мечем згинуть. 53 Хіба тобі здається, що не можу нині ублагати мого Батька? І Він поставить переді
Мною більше ніж дванадцять леґіонів ангелів. 54 Отже, як же збудуться
Писання, *що так повинно статися?
55 В тому часі Ісус сказав юрбам: Чи
ви вийшли зі зброєю і полінами, наче
проти розбійника, щоб Мене схопити? Всі дні Я сидів при вас, навчаючи
в церкві, і ви Мене не схопили. 56 А
це все сталося, щоб збулися пророчі
Писання. Тоді всі учні, полишивши
Його, втекли.
поч. 109
57 *Вояки ж, схопивши Ісуса, повели до архиєрея Каяфи, де зібралися
книжники і старці. 58 Петро ж ішов
за Ним на відстані до архиєреєвого
двору; і ввійшовши всередину, сидів
зі слугами, щоб побачити кінець.
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59 *Архиєреї ж, і старці, і ввесь собор шукали фальшивого свідчення
проти Ісуса, щоб Його убити, 60 і не
знаходили. І хоч приступило багато
фальшивих свідків, не знайшли. Вкінці ж два фальшиві свідки, приступивши, 61 сказали: *Цей сказав: Можу
знищити божу церкву і в трьох днях
її збудувати. 62 І архиєрей, вставши,
сказав Йому: Чи не відповідаєш нічого на те, що ці проти Тебе свідчать?
63 Ісус же мовчав. І відповівши, архиєрей сказав Йому: Заклинаю Тебе
Живим Богом, щоб Ти нам сказав, чи
Ти є Христос – Божий Син? 64 Сказав йому Ісус: Ти сказав. Одначе кажу вам: *відтепер побачите Людського Сина, що сидить по правиці Сили і
що йде на небесних хмарах! 65 Тоді
архиєрей роздер свою одіж, кажучи,
що: Він сказав хулу! Навіщо ще потребуємо свідків? Ось нині ви чули
Його хулу! 66 Як вам здається? Вони,
відповівши, сказали: Він завинив на
смерть! 67 *Тоді заплювали Його лице і робили Йому пакості. Деякі ж
вдарили в обличчя, 68 кажучи: Пророкуй нам, Христе! Хто є Той, що Тебе вдарив? 69 *Петро ж сидів назовні, в дворі. І до нього приступила одна рабиня, кажучи: І ти був з Ісусом
галилейським. 70 Він же відрікся
перед всіма, кажучи: Не знаю, що говориш! 71 Як же він відійшов до брами, побачила його друга і сказала
тим, що були там: І цей був з Ісусом
Назореєм! 72 І він знову відрікся з
клятвою, що: Не знаю Чоловіка! 73 А
по короткім часі, приступивши, ті,
що стояли, сказали Петрові: По правді, і ти є з них, бо і твоя беcіда тебе
явним робить! 74 Тоді він почав божитися і клястися, що: Не знаю Чоловіка! *І враз запіяв півень. 75 І згадав Петро Ісусове слово, сказане йому, що: Скоріше ніж півень запіє,
тричі мене відречешся. І вийшовши
геть, заплакав гірко.
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мар. 15
лук. 22

дія. 1

1 Як же настав ранок, всі архиєреї
і старці народу скликали раду проти
Ісуса, щоб Його убити. 2 *І зв’язавши, Його повели і видали Його понтійському Пилатові, ігемонові.
ккккккккккккккккккккккккпоч. 111
3 Тоді Юда, який видав Його, побачивши, що Його засудили, розкаявшись, повернув тридцять срібняків
архиєреям і старцям, 4 кажучи: Я
згрішив, видавши невинну кров. Вони ж сказали: Що нам до того? Ти
побачиш. 5 *І кинувши срібняки в
церкві, він відійшов і, пішовши, повісився. 6 Архиєреї ж, взявши срібняки, сказали: Не годиться вкласти їх в

и^ со'нмъ весь, и^скахђ лж#е свњдњтельства на
і^с~а, ја^ко да {оу^бїюT е^го}35, и^ не ѓ^брњтахђ. (и^)
мно'гомъ [лже свњдњтелемъ пристђ'пльшемъ]36,
(не ѓ^брњто'шя)” Послњди же пристђпи'вша дв^а
[лже свњдњтеля]37, рњ'ста. *сей рече. могђ` разори'ти цр~ков# бж~їю, и^ треми дн~ьми [създа'тї
ю&]38. и^ въстаv а^рхїере'и, рече е^мђ. ничесоже ли
эTвњщавае^ши, чт^о сїи на тя свњдњтельствђютъ; і^с~ же млъча'ше” и^ [эTвњща'въ]39 а^рхїере'и, рече е^мђ. заклина'ю т^я бг~омъ живы'мъ, да (рече'ши наM)40, а^ще т^ы е^си х~с, сн~ъ
бж~їи” (Гл~а)41 е^мђ і^с~. т^ы рече. ѓ^ба'че гл~ю ваM.
*эTсе'лњ оу'зрите сн~а члчsкаго сњдя'ща ѓ^деснђю
си'лы, и^ грядђща на ѓ^блацњхъ нбsныхъ” Тогда` а^рхїере'й растръза ри'ѕы своа` гл~я. [јако]42 хђлђ гл~а. чт^о (и^) е^ще требђе^мъ свњдњтелїи; с^е
нн~њ слы'шасте хђлђ [е^го]43. что` ся вамъ
мнитъ; ѓ^ниже эTвњща'вше рњшя, пови'ненъ
е^сть смръти” *Тогда` заплева'шя лице е^го, и^
па'кости е^мђ дњя'хђ” э%ви же за лани'тђ оу^дари'шя гл~юще, прорци` намъ х~е кт^о е^сть
оу^дареи` т^я; *пе'тръ же [внњ сњдяше]44 в#
дворњ” И$ пристђпи к немђ еді'на рабы'ни гл~ющи. и^ ты` б^њ съ і^с~омъ галиле'искымъ” э%нже
эTвръж'еся преD всњми гл~я. не вњмъ чт^о
гл~еши. и^зшеDшђ же е^мђ къ вратомъ, оу^зрњ
е^го дрђга'а, и^ (гл~а)45 сђщиM т^ђ. [и]46 сей б^њ съ
і^с~омъ назореѓ^мъ. и^ па'кы эTвръжеся с клятвою, ја^ко не зна'ю чл~ка. по малњ же пристђпи'вше стоя'щеи`. рњшя петро'ви, въи^стинђ и^
ты эT нихъ е^си. и^б^о бесњда твоа` ја^вњ т^я
творитъ” Тогда начатъ роти'тися и^ клятися, ја%ко не зна'ю чл~ка” *і^ а^бїе пњтелъ въз#гласи`” И$ помянђ` петръ гл~ъ і^с~овъ, рече'ныи [е^мђ]47. ја%ко преже да'же пњтел# не възгласитъ,
тр^и кра'ты эTвръжешися мене. і^ и^зшеD вонъ
пла'кася го'рко”

мrа д~і
и^ е~і
і^ѓ^аn в~
ниQ к~з

мrа д~і
выj ѕ~і

і^саи^а н~

мrа д~і
лkђ к~в
і^ѓ^аn и~і

мrа д~і
і^ѓ^аn г~і
лkђ к~в

Глvа, к~з. заq, р~і”
у^трђ же бы'вшђ, совњтъ {сътвори'шя}1 вс^и а^рхїере'е, и^ ста'рцы людстїи
на і^с~а, ја%ко оу^бити е^го” *И$ связавше
е^го ведоша, и^ предаша [его]2 понтїискомђ пилатђ и^ге'монђ”
заq, ра~і”
Тогда` видњвъ і^ю'да преда'выи е'го ја%ко ѓ'сђдишя е^го, раска'ався, възврати` тридесяте сре'бреникы а^рхїереѓM и^ старцемъ, гл~я. съгрњшихъ,
предавъ кровъ непови'ннђ” э%ни же рњшя. что
е^сть намъ; т^ы оу^зриши. *и^ повръ'гъ сребреникы в# цр~кви, эTи^де, и^ шеD оу^давися” А$рхие^рее же
прїе'мше сре'бреникы, рњшя. недосто'ино е^сть
вложити и^хъ в# корва'нђ, понеже цњна крове
1578
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е^сть” Совњт# же сътво'рше, кђпи'шя и%ми село`
скђделниче, в# погреба'нїе стра'ннымъ. тњмже
нарече'ся село` т^о, село` кро'ве, до сего дн~е” Тогда
с#бысться рече'ное і^е^ремїемъ пррoкомъ гл~ющемъ.
*Иe прїа'шя тридесяте сребреникъ цњнђ цњне'наго, е^гоже цњни'ша эT сн~въ і^ил~евъ, и^ даша
я& на селњ скђделничи, ја%коже сказа` мн^њ г~ь. І$с~
же ст^а преD и^гњмоноM” *И$ въпроси е^го и^гњмонъ
гл~я. ты` л^и е^си цр~ъ і^ю^де'скыи; І$с~ же рече [е^мђ]3, т^ы гл~еши. І$ е^гда нанъ гл~ахђ а^рхїерее' и^
ста'рцы, ничесоже не эTвњщава'ше. Тогда (гл~а)4
е^мђ пилатъ. не слы'шиши л^и, колико на т^я
свњдительствђю^тъ; и^ не эTвњща`` е^мђ, ни
къ е^ді'номђ гл~ђ, ја%ко диви'тися и^гњмонђ ѕњло`” *На всяк же пра'здникъ ѓ^бы'чаи б^њ и^гњмонђ эTпђщати е^ді'ного наро'дђ свя'зана, е^гоже
хотя'хђ” и^мяхђ же тогда связана нарочита,
гл~емаго [-]5 варавва” Събраном {же}6 и^мъ, рече
и^мъ пилаT. кого хощете (эT ѓ^бою) эTпђщђ
вамъ, [вара'ввђ]7 л^и, и^ли і^с~а гл~емаго х~а; вњ'дяше б^о ја%ко за'висти ради преда'шя е^го” Сњдя'щђ же е^мђ на сђдищи, посла` к немђ жена`
е^го, гл~ющи. ничтоже тебњ, и^ пра'веDникђ
томђ. много б^о пострадахъ дн~есь въ снњ е^го
ради” *А/рхїере'е же и^ ста'рцы наоу^сти'шя наро'ды да и^спро'сятъ вара'ввђ, і^с~а же погђбятъ”
эTвњщав же и^гњмонъ рече и^мъ. кого хо'щете
эT ѓ^бою эTпђщђ вамъ; ѓ^ниy рњшя, вара'ввђ.
(гл~а)8 и^мъ пилат#. чт^о оу^бо сътворю і^с~ђ, гл~емомђ х~ђ; (гл~ашя)9 [е^мђ]10 вс^и, да распятъ
бђдеT” [И$гњмон]11 же рече. *кое` оу^бо зл^о сътвори`;
ѓ^ни же и^зли'ха въпїа'хђ гл~юще, да про'пятъ
бђ'детъ” Видњв же пилаT, ја%ко ничтоже оу^спњваеT, н^о паче млъва бываеT, прїе'мъ во'дђ, оу^мы`
рђцњ преD наро`доM, гл~я. неповинnе е^смь эT крове
[правеDнаго сего]12, в^ы оу%зрите” и^ эTвњщавше
вс^и людїе, рњшя. кроv е^го на наs, и^ на чя'дњхъ нашиX” ТогDа эTпђсти иM вараввђ, *і^с~а же
бив# предастъ {и^мъ}13, да е^го пропнђтъ”
ккккккккккккккккккккккккккккккккзаq, рв~і”
Тогда во'ини и^гњ'монови, прїе'мше і^с~а на сђдищи, събра'шя на'нь вс^е множество во'инъ. и^
съвлекше е^го, (ѓ^дња'шя е^го хлами'дою чръвле'ною)14, и^ с#плетше вњнецъ эT тръ'нїа, възложи'шя на главђ` е^го, и^ трость в десні'цђ е^го.
и^ покло'ншеся на колњнђ преD нимъ, рђгахђся
е^мђ гл~юще. радђися цр~ю і^юде'искыи” И$ плю'нђвше нань, прїашя трость, и^ бїа'хђ по главњ` е^го. и^ е^гда порђга'шяся е^мђ, съвлеко'шя с
него багря'ницђ, и^ ѓ^блеко'шя е^го в ри'зы е^го, и^
ведо'шя е^го на пропятїе” *и^сходяще же, ѓ^б1579

скарбничку, тому що це ціна крові. 7
А зробивши нараду, купили ними гончарське поле на захоронення чужинців. 8 Тому те поле зветься Полем
Крові до цього дня. 9 Тоді збулося
сказане пророком Єремією, що говорить: *І взяли тридцять срібняків –
ціну Оціненого, Якого оцінили з ізраїльських синів, 10 і дали їх за гончарське поле, так як мені сказав Господь. 11 Ісус же став перед ігемоном.
*І запитав Його ігемон, кажучи: Чи
Ти є юдейським Царем? Ісус же йому
сказав: Ти кажеш! 12 І коли архиєреї
і старці свідчили проти Нього, Він нічого не відповідав. 13 Тоді сказав Йому Пилат: Чи не чуєш скільки проти
Тебе свідчать? 14 І Він не відповів йому ані на одне слово, так що ігемон
дуже дивувався. 15 *А на кожний
празник ігемон мав звичай відпускати юрбі одного в’язня, якого бажали.
16 Мали ж тоді славного в’язня, що
називається Варавва. 17 Як же вони
були зібрані, Пилат їм сказав: Кого з
двох хочете, щоб я вам відпустив, чи
Варавву, або Ісуса, що називається
Христос? 18 Бо він знав, що Його видали через заздрість. 19 Як же він сидів на судовім кріслі, до нього послала його жінка, кажучи: Нічого тобі і
тому Праведникові, бо я нині в сні багато потерпіла через Нього. 20 *Архиєреї ж і старці під’юдили юрби,
щоб випросили Варавву, а Ісуса вбили. 21 Відповівши ж, ігемон сказав
їм: Кого з двох хочете, щоб я вам відпустив? Вони ж сказали: Варавву. 22
Сказав їм Пилат: Отже, що зроблю Ісусові, що називається Христос? Всі
йому сказали: Нехай буде розіп’ятий!
23 Ігемон же сказав: *Отже, яке зло
Він вчинив? Вони ж ще більше кричали, кажучи: Хай буде розп’ятий! 24
А Пилат, побачивши, що нічого не
досягає, але радше стається заколот,
взявши воду, умив руки перед юрбою, кажучи: Я є невинний в крові
цього Праведника! Ви побачите! 25 І
відповівши, ввесь народ сказав: Кров
його на нас і на наших дітях! 26 Тоді
він їм відпустив Варавву, *Ісуса ж,
бичувавши, видав їм, щоб Його розіп’яли.
поч. 112
27 Тоді ігемонові вояки, взявши Ісуса
на судище, зібрали проти Нього все
множество вояків; 28 і роздягнувши
його, зодягнули Його в червоний
одяг, 29 і сплівши вінець з тернини,
поклали на його голову і тростину в
його правицю; і поклонившись на колінах перед Ним, висміювали Його,
кажучи: Радій, юдейський Царю! 30 І
плюнувши на Нього, взяли тростину і
били по його голові. 31 І коли насміялися з Нього, стягнули з Нього багряницю, і Його зодягнули в його одіж, і
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повели Його на розіп’яття. 32 *Виходячи ж, знайшли киренейського чоловіка на ім’я Симона. І цього приневолили понести його хрест. поч. 113
33 І *прийшовши на місце, що називається Голгота, що в перекладі означає Череп-місце, 34 дали Йому пити оцет, змішаний з жовчю. І Він, покуштувавши, не хотів пити. 35 А розіп’явши Його, *поділили його одіж,
кинувши жереб, 36 і сидячи, стерегли
Його там. 37 І поклали над його головою написану його вину: Цей є Ісус –
юдейський Цар. 38 Тоді з ним розіп’яли двох розбійників: одного праворуч і одного ліворуч. 39 *А ті, що
переходили, хулили Його, киваючи
своїми головами 40 і кажучи: *Ти,
що нищиш церкву і в трьох днях будуєш, спаси Себе Самого! Якщо Ти є
Божим Сином, зійди з хреста! 41 Так
само і говорили архиєреї, насміхаючись, з книжниками, і старцями, і фарисеями: 42 Інших спас, чи Себе не
може спасти? Якщо Він є ізраїльським Царем, хай нині зійде з хреста – і
ми повіримо в Нього! 43 *Він надіявся на Бога, хай нині Його визволить,
якщо Його хоче! Бо Він сказав, що: Я
є Божим Сином! 44 Те саме ж і розбійники з Ним розіп’яті Йому докоряли. 45 А від шостої години була
темрява по всій землі до дев’ятої години. 46 А в дев’ятій годині закликав
Ісус великим голосом, кажучи: Елі,
Елі, ліма савахтані? Що значить: *Боже мій, Боже мій, навіщо Ти Мене
покинув? 47 Деякі ж з тих, що там
стояли, почувши, говорили, що Цей
кличе Іллю. 48 І зараз один з них, побігши і взявши губку, *наповнивши
ж оцтом і піднявши на тростині, Його
напоював. 49 Інші ж говорили: Облиш, щоб ми побачили, чи прийде
Ілля Його спасти. 50 Ісус же знову
крикнувши великим голосом, віддав
духа. 51 *І ось церковна завіса роздерлася надвоє – з верхнього краю до
долішнього, і земля затряслася, і каміння розпалося, 52 і гроби повідкривалися, і встало багато тілес померлих святих, 53 і, вийшовши з гробів
по його воскресінні, ввійшли до святого міста, і показалися багатьом. 54
А сотник і ті, що з ним стерегли Ісуса, побачивши трясіння і те, що сталося, дуже злякалися, кажучи: По
правді, Цей був Божим Сином! 55
Були ж там і численні жінки, що дивились здалека, які ішли за Ісусом з
Галилеї, служачи Йому. 56 Між ними
ж була Марія Магдалина, і Марія Якова, і мати Йосії, і мати Зеведеєвих
синів. 57 *Як же стало пізно, прийшов багатий чоловік з Ариматеї, на
ім’я Йосиф, який і сам учився в Ісуса.
58 Цей, приступивши до Пилата, по-

рњто'шя чл~ка киринеиска, и^менемъ сі'мона. (и^)
семђ задњшя понести крsтъ е^го`”
заq, рг~і”
И/ *прише'дше на мњ'сто нарица'емое` голгоџа.
е^же е^сть [гл~емо, кра'нїево мњсто]15” дашя е^мђ
пити [ѓ^цетъ]16 съ же'лчїю смњшенъ. и^
вкђшь, не хотя'ше пи'ти” Распе'нше же е^го,
*раздњли'ша ри'зы е^го, врь'гше жрњбїа, и^ сњдя'ще стрежахђ е^го т^ђ” И$ възложишя връхђ
главы е^го винђ` е^го написанђ. се'и есть і^с~, цр~ь
і^юдеискыи” Тогда` (распя'шя)17 с нимъ дв^а разбо'иника, е^ді'ного ѓ^деснђю, і^ е^ді'ного ѓ^шђ'юю”
*Ми'мо ходя'щеи же хђ'ляхђ е^го, покива'юще
гла'вами свои'ми, и^ гл~юще. *разаряаи` цр~ковъ, и^
трими дн~ьми съѕида'а, сп~си'ся самъ. а^ще
сн~ъ е^си бж~їи, [-]18 сниди съ крsта” Та'кожDеже и^
а^рхїе^ре'е рђга'ющеся съ кни'жникы [и^ ста'рцы, и^
фарисе'и]19 гл~ахђ. и^ны'я сп~се`, себе л^и не мо'жетъ сп~съти`. [а^ще]20 цр~ь і^ил~евъ е^сть, да
сни'детъ нн~њ съ крsта, и^ вњрђемъ в него.
*оу^пова` на' б~а, да и^зба'витъ [нн~њ е^го]21, а^ще
хо'щетъ е^мђ. рече б^о ја%ко бж~їи е^смь сн~ъ” ТожDе
же и^ разбо'иника распятая с нимъ, поношя'ста е^мђ” эT шестаго же часа`, тм^а бысть по
все'и земли`, до часа девя'таго. э^ девя'темъ
же часњ, възопи` і^с~ гла'сомъ ве'лие^мъ, гл~я. и^ли
и^ли, [лима]22 саваXџани; е^же е^сть, *б~е мои б~е
мои, в#скђ'ю м^я е^си ѓ^ста'вилъ; нњ'цїи же эT
т^ђ стоя'щиX слы'шавше, гл~ахђ, ја%ко и^лїю глаша'етъ се'и” И$ а^бїе текъ е^ді'нъ эT нихъ, и^
прїемъ гђ'бђ, *и^спол#нив же ѓ^цта, и^ възнез# на
трость напаа'ше е^го. про`чі'и' же гл~ахђ, ѓ^ста'ви,
да ви'димъ а^ще прїидетъ и^лїа спsти е^го” І$с~
же пакы въз#пи'въ гла'сомъ велїемъ, и^спђсти`
дх~ъ” *И$ с^е завњса цр~ко'внаа` раздра'ся [на' двое, с
вы'шняго кра'а до ни'жняго]23” И$ земля потрясе'ся, и^ ка'менїе распаде'ся, и^ гро'би эTврьзо'шяся, и^ мно'га тњлеса оу^со'пшихъ ст~ыхъ
въста'шя. і^ и^зшеDше и^з# гробъ по въск~рсе'нїи
е^го, внидоша в# ст~ыи градъ, і^ ја%ви'шася мно'зњмъ” Со'тник же и^ і'же с нимъ стрегђщеи`
і^с~а, видњвше трђ'съ, и^ бы'вшая, оу^боа'шяся
ѕњло, гл~юще, въи'стиннђ бж~їи сн~ъ б^њ, се'и”
Бњхђ же т^ђ (и^) жены` мно'гы и^здале'че зряще,
и^же и^доша по і^с~њ эT галиле'а, слђжя'ще е^мђ. в
ниX же б^њ ма'рїа магдалы'ни, и^ марїа і^а'ковля
і^ [и^ѓсїи]24 ма'ти. и^ мати сн~ђ зеведе'ѓ^вђ” *Поздњ же бы'в#шђ, прїиде чл~къ богатъ, эT а^римаџе'а, и%менемъ і^ѓ'сїфъ, и^же и^ то'и оу^чися оу^
і^с~а. се'и пристђпль к# пила'тђ, проси` тњлесе і^с~ова” Тогда пилатъ повелњ дати [тњло]25. и^
прїемъ тњло і^ѓ'сифъ, ѓ^бвитъ е& плаща'ницею
1580
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чи'стою, и^ положї е& в но'вњмъ свое^мъ гро'бњ,
и^же и^с#сњче в ка'мени. и^ (възвали`)26 ка'мень ве'лїи надъ дверїи гроба, (и^) эTид
' е” Бњ же т^ђ
ма'рїа магдалы'ни, и^ дрђга'а ма'рїа, сњдя'щи
пря'мо гро'бђ”
заq, рд~і”
Въ оу'трњи же дн~ь, и^же е^сть по пятцњ, събра'шася а^рхїере'е и^ фарисе'е к# пила'тђ гл~юще,
господи, помянђхомъ, ја%ко (льсте'цъ ѓ^нъ)27
рече е^ще сыи жи'въ, по трїехъ дн~ехъ в#ста'нђ.
повели` оу^бо оу^твердити гробъ до третїаго
дн~е. да не како пришеDше оу^ченицы е^го, {но'щїю
оу^кра'дђтъ е^го}28, и^ рекђтъ лю'демъ в#ста` эT
мр~твыхъ. и^ бђ'детъ послDњняа ле'сть горша
пе'р#выа. реq {же}29 и^мъ пилатъ, и%мате кђстодїю, и^дњте оу^тверди'те ја%коже вњсте” Э$ни'
же шеDше, оу^тверди'ша гробъ, зна'менавше камень с кђстодїею”

мrа ѕ~і
і^ѓ^а'н# к~

мrа ѕ~і
дњаn г~і

Глvа, к~и. заq. ре~і”
ъ *вечер же сђбо'тныи, свитающи въ е^ді'нђ эT сђботъ, прїиде ма'рїа магдалы'ни, и^ дрђга'а ма'рїа, ви'дњти гробъ.
и^ се трђсъ бысть ве'лїи. а^гг~лъ б^о гн~ь
съшеD с нб~се, [-]1 пристђ'пль эTвали` ка'мень {эT
дверїи гро'ба}2, и^ сњдя'ше на немъ. бњ же
зра'къ е^го ја'ко мл'ънїи, и^ ѓ^дња'нїе е^го бњло ја%ко
снњгъ” эT страха же е^го сътрясо'шася стрегђщеи`, и^ бы'шя ја%ко мерътви. эTвњщав же
а^гг~лъ, рече женамъ. *не бо'итеся в^ы. вњмъ б^о,
ја%ко і^с~а распятаго и%щете. нњсть зд^њ. в#ста`
б^о, ја%коже рече. прїидњте. ви'дите мњ'сто, и^деже
лежа` [г~ь]3. и^ скоро шеDше, рцњте ёчн~комъ е^го,
ја%ко въста` эT мр~твых#, и^ с^е варяе^тъ в^ы в#
галиле'и`, та'мо е^го оу^зрите. с^е рњхъ вамъ” І$ и^зшеDше ско'ро эT гроба съ страхомъ, и^ радостїю
ве'лїею, теко'стњ възвњсти'те оу^чн~ком# е^го. [ја%коже и^дясте възвњстити оу^чн~коM е^го]4 и^ с^е і^с~
срњте я&, гл~я, радђитеся” ѓ^нњже пристђ'пльши, ја^стњся за (ноѕњ е^го)5, и^ поклони'стњся
е^мђ” Тогда (гл~а)6 и^мъ і^с~, не бо'итеся. и^дњте,
възвњсти'те бра'тїи моеи`, да и'дђтъ в# галиле'ю, и^ т^ђ м^я ви'дятъ. и^дђщема же и'ма, с^е
нњ'цїи эT кђстодїа пришеDше въ' градъ, възвњсти'шя а^рхїере'ѓмъ вс^я бы'вшая. и^ събравшеся съ ста'рцы, совњтъ (сътвори'шя)7, сребреникы дово'лны дашя во'иномъ, гл~юще. рцњте,
ја%ко оу^чн~цы е^го но'щїю пришедъше оу^крадоша
е^го, намъ спящемъ. и^ а'ще (с^е оу^слы'шано бђдетъ)8 оу^ и^гњ'мона, м^ы оу^толимъ е^го, и^ васъ
беспеча'лны сътвори'мъ. ѓ^ни' же прїе'мше сре'бре1581

просив Ісусове тіло. Тоді Пилат наказав дати тіло. 59 І Йосиф, взявши
тіло, обвив Його чистим полотном 60
і поклав Його до свого нового гробу,
що його висік в камені; і привалив
великий камінь на двері гробу, і відійшов. 61 Була ж там Марія Магдалина і друга Марія, що сиділи напроти гробу.
поч. 114
62 На другий же день, який є по
п’ятниці, зібралися архиєреї і фарисеї
до Пилата, 63 кажучи: Пане, ми згадали, що Той обманець ще за життя
сказав: По трьох днях встану! 64 Отже, накажи забезпечити гріб до третього дня, щоб часом його учні, прийшовши вночі, не викрали Його і не
сказали народові: Він встав з мертвих! І остання обмана буде гірша від
першої. 65 Сказав же їм Пилат: Ви
маєте сторож, ідіть забезпечте, як знаєте. 66 Вони ж, пішовши, забезпечили гріб, запечатавши камінь, зі сторожею.

Глава 28, поч. 115
1 А *у вечір суботи, як світало, в
першім дні по суботі прийшла Марія
Магдалина і друга Марія, щоб побачити гріб. 2 І ось було велике трясіння, бо господній ангел, зійшовши
з неба, приступивши, відвалив камінь
від дверей гробу і сидів на ньому. 3
Його ж вигляд був наче блискавка, і
його одіж біла, як сніг. 4 А від його
страху сторожі затряслися і були наче мертві. 5 Відповівши ж, ангел сказав жінкам: *Не бійтеся ви, бо знаю,
що шукаєте Ісуса розіп’ятого. 6 Немає Його тут, бо Він встав, так як
сказав. Підіть, подивіться на місце,
де Господь лежав, 7 і, швидко пішовши, скажіть Його учням, що Він
встав з мертвих і ось випереджує вас
в Галилеї. Там Його побачите. Ось я
вам сказав! 8 І вони, швидко вийшовши з гробу, зі страхом і великою радістю бігли, щоб сповістити його учням. 9 А коли вони ішли сповістити
його учням, і ось Ісус зустрів їх, кажучи: Радійте! Вони ж, приступивши, схопили Його за ноги і поклонилися Йому. 10 Тоді Ісус сказав їм: Не
бійтеся, ідіть, сповістіть моїм братам,
щоб ішли до Галилеї. І там Мене побачать. 11 А коли вони ішли, ось деякі зі сторожі, прийшовши до міста,
сповістили архиєреям все, що сталося. 12 І вони, зібравшись з старцями,
зробили раду, дали досить срібняків
воякам, 13 кажучи: Говоріть, що його
учні, прийшовши вночі, Його викрали, коли ми спали. 14 І якщо ігемон
це почує, ми його заспокоїмо і зробимо вас без турбот. 15 Вони ж, взявши
срібняки, зробили так, як були нав-
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чені. І це слово розійшлося між юдеями, аж до цього дня. поч. 116

ів. 17
єв. 2
мар. 16

16 А одинадцять учнів пішли до
Галилеї на гору, куди їм наказав
Ісус, 17 і, побачивши Його, поклонилися Йому, деякі ж засумнівалися. 18 І приступивши, Ісус сказав
їм, кажучи: *Мені дано всяку владу
на небі і на землі. 19 Отже, пішовши, навчайте всі народи, *хрестячи
їх в ім’я Батька, і Сина, і Святого
Духа, 20 навчаючи їх зберігати все,
що Я вам заповів. І ось Я є з вами
всі дні до закінчення віку! Амінь.

никы, сътвори'шя ја^коже наоу^чени бы'шя. и^
промче'ся сло'во с^е въ и^оу^де'е^хъ, да'же до сего дн~е”
ккккккккккккккккккккккккккккккккккзаq, рѕ~і
Є/ді'нии^ же надесяте оу^чн~цы, и^до'ша в галиле'ю,
в# го'рђ, ја%може повелњ` и'мъ і^с~. и^ видњвше е^го,
поклони'шася [е^мђ]9. ѓ^ви же оу^съмнњшяся” И$
пристђ'пль і^с~, рече` и'мъ, гл~я. *дастъ м^и ся
вся'ка власть, на' нб~си и^ на земли” шеDше оу^бо
наоу^чи'те вс^я ја%ѕы'кы, *крsтя'ще и^хъ, въ и^мя
эTц~а и^ сн~а и^ ст~аго дх~а, оу^ча'ще и^хъ блюсти`
вс^я е^ли'ка заповњдаX вамъ. и^ с^е а'зъ с ва'ми
е^смь вс^я дн~и до сконча'нїя вњ'ка, [а^ми'нь]10”

Kінець Святого Євангелія від
Матея.
Має в собі 28 глав,

Конецъ, е^же эT матъџеа ст~аго ељhлїа.
и^мать в себњ, Глvа, к~и”
а^ заqлъ. цр~ковныхъ, рѕ~і”

Передмова святого
Євангелія, що від Марка.

ПреDсло'вїе,
е^же эT ма'рка ст~го е^љhлїа”

Святе Євангеліє від Марка було
написане по десятьох роках після
Христового вознесіння в Римі. Бо,
отже, цей Марко був учнем же і послідовником Петра, якого Петро і
називає своїм сином, звісно, що духовним, бо він називався Іваном і
був небожем Варнави, але і Павлові
слугував. Однак, отже, він більше
перебував з Петром і був з ним у
Римі. Отже, вірні, що в Римі, попросили його не тільки проповідувати без Писання, але і на письмі викласти їм про відкуплення в Христі. Він, з трудом погодившись, написав. А Петрові від Бога було об’явлено, що Марко написав Благовістя. Він, отже, побачивши, засвідчив, що воно відповідає правді. Той
також його послав єпископом до Єгипту, де він і проповідував. Він в
Александрії заснував церкву і просвітив усіх, що в південній країні.
Розповідь Євангелія ясна, і немає
нічого скритого. Найближче ж в усьому до Матея наближений цей євангелист, хіба що Матей ширше описує і Матей на початку згадує
народження в тілі Господа. Він же
почав від пророка Івана. Послухай,
отже, що він сказав: Початок Євангелія Ісуса Христа...

же эT ма'рка ст~о'е е^љhлїе, по десятихъ
лњтехъ хв~а възнесе'нїа спи'сано бысть в
ри'мњ” б^њ оу^бо се'и ма'рко петрђ` оу^чн~къ
же и^ послњ'дователь. егоже и^ сн~а свое^го и^
менђ'етъ петръ, дх~овнаго ја%вњ. ја%ко, нарица'шеся і^ѓ^аннъ. а^ неўе'и же варнавњ. н^о и^ павлђ съи^сходенъ. ѓ^баче оу^бо с петромъ пребываше мно'жае, и^ в ри'мњ с нимъ сыи” Моли'шя оу^бо е^го
и^же в ри'мњ вњ'рнїи, не точїю бес писанїа проповњдати, н^о и^ писанїемъ и^зложити тњмъ ја%же ѓ^ х~њ кђ'пля. е^два оу^бо повинђ'вся списа`. петрђ же эTкрове'но бысть эT б~а. ја%ко ма'рко списа`
бл~говњ'стїе. видњвъ оу^бо і^ и^звњствовавъ, ја%ко
и'стинно. таже е^пsпа е^го посла` въ е^гі'петъ.
и^дњже и^ провњдавъ. въ а^лећандрїи же цр~ковь
съста'ви. к полђдньнњи странњ всњхъ просвњти`” Є$сть же начрътанїе е^љhлїа ја^вествено, и^
ничтоже и^мы покровено” Приблиз же по всем#
матџе'ѓви сти'четъ се'и е^љhлі'стъ. развњ ја^ко
матџе'и простра'ннњиши. и^ ја%ко оу^бо матџе'и
е^же по плоти рожDенїе гн~е помина'етъ в# нача'лњ”
Се'и же эT пррoка начаT і^ѓ^а'нна” слыши оу^бо что
рече; зача'ло е^љhлїа і^љ~ хв~а”

1582

і^ѓ^а'н# з~і
е^вреM в~

мrа ѕ~і

Від Марка Святе
Благовіствування
Глvа, а~. заq, а~”
1

малаX г~
мgа а~і
лkђ з~
і^саїа м~
мgа г~
лkђ г~
і^э^аn а~
мgа г~
лkђ г~
і^э^аn а~
дњаn г~і

г~ мѓ= а~і

мgа г~
лkђ г~
і^э^аn а~
дњаn а~
а~і и^ џ~і

мgа г~
лkђ г~

мgа г~
лkђ г~
і^э^аn а~

мgа д~
лkђ д~

мgа д~
лkђ д~
і^э^аn д~
мgа д~

мgа д~

ача'ло е^љhлїа і^љ~ хв~а, сн~а бж~їа, ја%коже
е^сть пи'сано [въ пррoцњхъ]2. *с^е [а^зъ]3 посыла'ю а^гг~ла мое^го преD лицемъ твои^мъ,
и^же оу^гото'виT пђть тво'и [преD тобою]4”
*Гласа въпїю'щаго в# пђсты'ни. оу^гото'ваите
пђть гн~ь, правы твори'те стеѕя е^го” *Бысть
і^ѓ^а'ннъ крsтя в# пђсты'ни и^ проповњдая кр~ще'нїе покаа'нїа въ эTпђщенїе грњхо'въ. и^ и^схождаше к немђ` вс^я і^оу^де'скаа` страна, і^ и^ерsлі'мляне (-)5, и^ кр~щахђся (вс^и) {въ і^ѓ^рда'ни рњцњ эT него}6, и^сповњда'юще грњхы своя`” [*Бњ
же і^ѓ^а'ннъ]7 ѓ^блъче'нъ власы вльбђ'жды, и^ по'ясъ оу^смњнъ ѓ^ чреслњхъ его, и^ ја^ды` а^криды
и^ меD дивїи. *и^ проповњ'даше гл~я. грядетъ
крњплїи мене въ слњдъ мене, е^мђ же нњсмь
досто'инъ прекло'нся разрњшити ре'мень сапо'гъ
его” а^зъ (оу^бо) крsтихъ в^ы [в#]8 водњ, то'и же
крsтиT в^ы дх~омъ ст~ыM”
заq, в~”
*И/ бысть въ ѓ^нњхъ дн~ехъ, прїиде і^с~ эT назар'ета галиле'икаго. и^ крsти'ся (эT і^ѓ^а'нна въ
і^е^рда'ни)9. и^ а'бїе въсходя эT воды, *видњ разводя'щася нб~са, и^ дх~ъ ја%ко го'лђбь сходящъ
нань. и^ гласъ бысть с нб~се, т^ы еси сн~ъ мо'и
възлю'бленныи, ѓ^ (не'мже)10 бл~говолиX” *И а'бїе
дх~ъ (и^зведе его)11 в# пђстыню. и^ бњ [т^ђ в#
пђсты'ни]12 (дн~їи четыридесяте)13 и^скђша'емъ сатаною. и^ б^њ съ звњрми`, и^ а^гг~ли слђжа'хђ е^мђ” *По преда'нїи же і^ѓ^а'нновњ, прїиде і^с~
в# галиле'ю, проповњдаа е^љhлїе [црsтвїа]14 бж~їа, и^
гл~я” *ја^ко и^сплънися вре'мя, и^ прибли'жися
црsтвїе бж~їе” пока'итеся, и^ вњ'рђите въ е^љhлїе”
кккккккккккккккк
ккзаq, г~
15
(-) *Ходя (же) при мори галиле'истњмъ, видњ` си'мона, и^ а^ндрњ'а, бра'та {того си'мона}16,
в#мњта'юща мре'жа в# мо'ре, бњ'ста б^о рыбарњ.
и^ рече и'ма і^с~, прїидњта в# слњ'дъ мене, и^ сътворю ваs бы'ти ловця чл~комъ. и^ а^бїе ѓ^ста'вльше мрежя [своа`]17, по немъ и^до'ста” И$ пре1583

Глава 1, поч. 1
1 Початок Євангелії Ісуса Христа,
Сина Божого, 2 так як є написано в
пророків: *Ось Я посилаю мого ангела перед твоїм лицем, який підготує
твою дорогу перед Тобою. 3 *Голос
того, що кричить у пустині: Підготуйте господню дорогу, простими робіть його стежки. 4 *Іван хрестив в
пустині і проповідував хрещення, покаяння на відпущення гріхів. 5 І до
нього виходила вся юдейська околиця і єрусалимляни, і всі хрестилися
в ріці Йордані від нього, визнаючи
свої гріхи. 6 *А був Іван зодягнений
верблюджим волоссям, і шкіряний
пояс на його бедрах, і він їв саранчу і
дикий мед, 7 *і проповідував, кажучи: Вслід за мною іде сильніший від
мене, якому ж я не є гідний, схилившись, розв’язати ремінь його обуви. 8 Отже, я вас охрестив у воді, той
же хреститиме вас Святим Духом.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxпоч. 2
9 *І сталося, що в тих днях прийшов Ісус з Назарету галилейського і
охрестився в Івана в Йордані. 10 І
враз, як Він виходив з води, *побачив, що розкривалися небеса, і Духа, що як голуб сходив на Нього. 11 І
з неба був голос: Ти є Моїм улюбленим Сином, в якому моє уподобання. 12 *І відразу Дух вивів Його в
пустелю. 13 І Він був там, в пустелі,
сорок днів, спокушуваний сатаною; і
був зі звірами, і ангели Йому служили. 14 *А після того, як Іван був виданий, прийшов Ісус до Галилеї, проповідуючи євангеліє божого царства
15 і кажучи, *що: Сповнився час і наблизилося боже царство. Покайтеся і
вірте в євангеліє!
поч. 3
16 *Ходячи ж при Галилейському
морі, Він побачив Симона і Андрія,
брата того Симона, що закидали сіті
в море, бо були рибалками. 17 І сказав їм Ісус: Ходіть вслід за Мною, і
зроблю вас ловцями людей. 18 І відразу, залишивши свої сіті, вони пішли за Ним. 19 І пройшовши трохи

мал. 3
мат. 11
лук. 7
іс. 40
мат. 3
лук. 3
ів. 1
мат. 3
лук. 3
ів. 1
дія. 13

мой3. 11
мат. 3
лук. 3
ів. 1
дія. 1
11 і 19

мат. 3
лук. 3
мат. 3
лук. 3
ів. 1

мат. 4
лук. 4

мат. 4
лук. 4
ів. 4
мат. 4

мат. 4
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мат. 4
лук. 4
мат. 7
лук. 4

лук. 4

мат. 8
лук. 4

мат. 8
лук. 4

лук. 4

мат. 8
лук. 5

мат. 8
лук. 5
і 17
мой3. 14

звідти, Він побачив Якова Зеведеєвого і Івана, його брата. І вони в човні
лагодили сіті. 20 І Він відразу їх покликав. І вони, залишивши свого батька Зеведея в човні з наймитами, пішли за Ним. 21 *І вони ввійшли до Капернауму, і зараз в суботу, ввійшовши до зборів, Він навчав. 22 *І вони
дивувалися з його навчання, бо Він
навчав їх, як той, що має владу, і не
як книжники.
поч. 4
23 І *був у їхньому зборі чоловік в
нечистім дусі, і він закричав, 24 кажучи: Облиш, що нам і Тобі, Ісусе
Назарянине? Чи Ти прийшов вигубити нас? Знаю Тебе, хто Ти є, божий
святий. 25 І заборонив йому Ісус, кажучи: Замовчи і вийди з нього. 26 І
ним потряс нечистий дух – і він закричав великим голосом і вийшов з
нього. 27 І жахнулися всі, так що допитувалися вони між собою, кажучи:
Що є це? Що це за нове навчання, що
з владою? І він наказує нечистим духам, і Його слухаються. 28 І відразу
вийшла чутка про Нього по всій Галилейській околиці.
поч. 5
29 І *відразу, виходячи зі збору,
вони прийшли до Симонового і Андрієвого дому з Яковом і Іваном. 30
А Симонова теща лежала палена гарячкою, і негайно заговорили Йому
про неї. 31 І Він, приступивши, підняв її, взявши її за руку, – і зразу гарячка її покинула. І вона їм служила.
32 *Як же стало пізно, коли сонце заходило, до Нього приносили всіх недужих і біснуватих. 33 І все місто зібралося до дверей. 34 *І Він оздоровив багатьох, що дуже терпіли від різних недуг, і вигнав численних бісів, і
не давав говорити бісам, що Його
знали, що Він є Христос.
поч. 6
35 І вранці, як ще було дуже темно, вставши, Він вийшов і пішов у
пустинне місце. І там молився. 36 І
гналися за Ним Симон і ті, що з ним,
37 і знайшовши Його, говорили Йому,
що всі Тебе шукають. 38 І Він сказав
їм: Ідім до ближніх сіл і міст, щоб і
там ми проповідували, бо Я на це вийшов. 39 І Він проповідував на їхніх
зборах по всій Галилеї і виганяв бісів. 40 *І прийшов до Нього прокажений, благаючи Його, і падаючи на
коліна перед Ним, і кажучи Йому, що,
якщо хочеш, можеш мене очистити.
41 Ісус же, змилосердившись, простягнувши руку, доторкнувся до нього
і сказав йому: Хочу. Стань чистим. 42
І як Він промовив, відразу від нього
відійшла проказа, і він став чистим.
43 І погрозивши йому, Він відразу ж
його вигнав 44 і сказав йому: Вважай, нікому не кажи нічого, *але, пішовши, покажися священикові; і принеси їм на свідчення за твоє очищен-

шедъ ма'ло (эTтђ'дђ), оу^зрњ і^а'кова зеведе'ѓ^ва, і^
и^ѓ^а'нна бра'та е^го, и^ т^а в# корабли` стро'яща
мре'жя, і^ а'бїе възва я&. и^ ѓ^ста'вльше эTц~а
свое^го зеведеа в# корабли` с нае'мникы, по немъ
и^до'ста” *и^ (внидошя)18 в [капернаоу^мъ]19. і^
а'бїе в сђбо'ты вшDе в со'нмище, оу^чяше. *и^
дивля'хђся ѓ^ оу^че'нїи е^го. б^њ б^о оу^ча и^хъ ја%ко
вла'сть и^мы`, и^ не ја%ко кни'жницы”
заq, д~”
И/ [-]20 *бњ в# со'нмищи и^хъ чл~къ в дђ'сњ
нечи'стњ, и^ възва` гл~я. [ѓ^ста'ви]21, чт^о намъ
и^ тебњ і^с~е назаряни'не; прише'лъ е^си погђби'ти насъ; вњм т^я кт^о е^си ст~ыи` бж~їи. и^
запрњти е^мђ і^с~, гл~я. оу^млъчи`, і^ и^зыди и^з
него. и^ сътрясе` е^го дђхъ нечи'стыи. и^ възъпи` гласомъ великомъ, (і^) и^зы'де и^з него. и^ оу^жасо'шяся вс^и, ја%ко стяза'тися (и^мъ) к# себњ
гл~ющемъ. чт^о есть с^е; (что`) оу^ченїе но'вое (с^е”
ја^ко) по ѓ'бласти и^ дђховомъ нечи'стыM
вели'тъ, и^ послђшаютъ е^го; і^ и^зы'де слђхъ
е^го а%бїе въ всю` странђ галиле'искђ.
заq, е~”
І$ *абїе и^з со'нмища и^сходя'ще, прїидо'шя в#
домъ сїмоновъ, и^ а^ндре'ѓвъ, съ і^а'ковомъ і^
и^ѓ^а'нномъ” Те'ща же сі'монова лежа'ше ѓ^гне'мъ
жего'ма. і^ а'бїе (гл~аша)22 е^мђ ѓ^ не'и. и^ пристђ'пль възDви'же ю&, е%мь за рђ'кђ [еа`]23. и^ ѓ^ста'вї ю& ѓ%гнь [а%бїе]24, и^ слђжа'ше и'мъ” *По'здњ
же бы'вшђ, е^гDа захожа'ше сл~нце. приношахђ к
немђ вс^я недђжныя, и^ бњсныа, и^ б^њ весь
градъ събрася к# две'ремъ, *І$ и^сцњли` многы
злњ страждђщая разли'чными недђ'гы” И$ бњсы
мно'гы и^згна`, и^ не ѓ^ставляше гл~ати бњсы,
заq, ѕ~”
ја%ко вњдяхђ {е^го х~а сђща}25”
І$ оу^тро но'щи сђщи ѕњло, въставъ и^зы'де, і^
и^де в пђ'сто мњсто, и^ т^ђ мл~твђ дња'ше” И$
гна'шя е^го си'монъ, і^ и'же с нимъ. и^ [ѓ^брњтше е^го]26 (гл~ашя)27 е^мђ, ја^ко вс^и {тебе и'щђтъ}28. и^ гл~а и^мъ. и^демъ (-)29 в# {ближняа
ве'си, и^ грады}30. да и^ т^ђ (проповњдае^мъ)31,
на се` б^о и^зыдохъ. и^ [бњ]32 проповњ'даа на со'нмищихъ и^хъ, въ все'и галиле'и, и^ бњсы и^згоня” *И$ (прїиде)33 к немђ прокаженъ моля е^го,
и^ на колњнђ па'даа` [преD нимъ]34, и^ гл~я е^мђ,
ја%ко а%ще хо'щеши, мо'жеши мя ѓ^чи'стити” [І$с~
же]35 млsрдовавъ, про'стеръ рђ'кђ [коснђ е^го]36, и^
(гл~а)37 е^мђ. хощђ`, ѓ^чи'стися. и^ [ре'кшђ е^мђ]38.
а^бїе эTи'де эT него прокаже'нїе, и^ чи'стъ
бысть. и^ запрњщъ е^мђ, (и^) а^бїе и^згна` е^го. и^
(гл~а)39 е^мђ, блюди`, никомђже ничесоже рц^и. *н^о
(шеD)40 покажися і^е^ре'ѓви, и^ принеси за ѓ^чище'нїе
твое, ја%же повелњ` мољ=сїи, въ свDњтельство иM”
1584

мgа д~
лkђ д~
мgа з~
лkђ д~

лkђ д~

мgа и~
лkђ д~

мgа и~
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лkђ д~

мgа и~
лkђ е~

мgа и~
лkђ е~
и^ з~і
г~ мѓ= д~і
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ѓ%н же и^зшеD, начя'тъ проповњдати много, и^
проносити сло'во, ја^коже ктомђ не мож#ти е^мђ
ја^вњ въ' граD внити, н^о вн^њ в пђстњхъ мњстњхъ б^њ, и^ прихождахђ к немђ эT всю'дђ”

Глvа, в~. заq, з~”
1

мgа џ~
лkђ е~

мgа џ~
лkђ е~

мgа ѕ~
лkђ е~

а~ тиM а~
мgа џ~
мgа џ~
лkђ е~

(вни'де) па'ки в# (капернаоу^мъ)2 по' дн~ехъ,
(и^) слы'шано бысть, ја^ко в# домђ е^сть. і^
[а^бїе]3 събра'шяся мно'ѕи, ја%коже ктомђ неvмњщатися ни при две'рехъ. и^
гл~аше иM сло'во” *И$ (прїидошя)4 [к немђ нося'ще
расла'блена жи'лами, носи'ма четырми]5. и^ не могђщMе {прибли'житися}6 к немђ наро'да ради, эTкры'шя покровъ, и^дњже б^њ, и^ прокопавше,
(свњ'сишя)7 ѓ%дръ, [на нем#же]8 расла'бленыи лежа'ше” [Видњв же]9 і%сс~ вњрђ и^хъ, (гл~а)10 расла'бленомђ. ча'до, эTпђща'ютъ ти ся грњси (твои`)” бњхђ же нњцїи эT кни'жникъ, т^ђ сњдя'ще, и^ помышля'юще в# срDцыхъ свои^хъ. чт^о се'и
та'ко гл~етъ [хђлы]11; кт^о можетъ ѓ^ставляти грњхы`, то'кмо е^ді'нъ бг~ъ; и^ а^бїе разђмњв#
і^с~ дх~омъ свои^мъ, ја%ко та'ко [ті'и]12 помышля'ютъ в# себњ`. (рече`)13 и^мъ: что` сїа помышля'ете в# срDцыхъ вашихъ *чт^о еs оу^добње рещи расла'бленомђ, эTпђщают# ти ся грњси, и^ли рещи`, въста'ни, и^ възми ѓ%дръ твои, и^ ходи.
н^о да оу^вњ'сте, ја^ко власть и'маT сн~ъ члчsкїи
{на земли эTпђщати грњхы}14, (гл~а)15 расла'бленомђ. тебњ` гл~ю, въстани (и^) възми` ѓ^дръ
твой, и^ и^ди` в# домъ твои. и^ въста` (а^бїе, и^)16
взем# ѓ%дръ, и^зы'де преD всњми, ја%ко диви'тися
всњмъ, и^ сла'вити б~а, гл~ющемъ. ја^ко [николиже
заq, и~”
та'ко]17 видњхоM”
И$ і^зыде пакы к# мо'рю, и^ весь народъ и^дяше к#
немђ, и^ оу^чаше иX” *и^ ми'могряды, видњ левїю
а^лфе'ѓва, сњдя'ща на мытници, и^ (гл~а)18 е^мђ,
по мнњ гряди. и^ в#ставъ, в# слњдъ е^го и^де” И$
бысть възлежа'щђ е^мђ в домђ е^го, и^ мно'ѕи
мытаре и^ грњшницы възлежахђ съ і^с~омъ, и^
съ оу^ченикы е^го. бњхђ б^о мно'ѕи, и^ по немъ
и^доша” И$ книжницы (и^ фарїсе'е)19 видњвше [е^го
ја%дђща]20 с мытари и^ грњшникы, гл~ахђ оу^ченикомъ е^го. [что` ја^ко]21 с мытари и^ грњшникы [ја%сть и^ пїетъ]22; и^ слы'шавъ і^с~, (гл~а)23
и%мъ. {-}24 не требђю^тъ здра'вїи врача, н^о боля'щїи. *не прїидохъ приѕва'ти пра'веDникы, н^о
грњшникы (на покаа'нїе)”
заq, џ~”
И/ *бњхђ оу^чн~цы і^ѓ^а'ннови и^ [фарїсе'истїи]25 постящеся, и^ (прїидошя и^ гл~ашя)26 е^мђ. почто оу^ченицы і^ѓ^а'ннови и^ фарїсе'истїи постятся, а^ твои` оу^чн~цы не постя'тся; и^ рече и%мъ
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ня те, що наказав Мойсей. 45 Він же,
вийшовши, почав багато проповідувати і розповсюджувати слово. Так що
Він більше не міг явно ввійти до міста, але був поза, в пустинних місцях.
І до Нього приходили звідусюди.

Глава 2, поч. 7
1 І по днях Він знову ввійшов до
Капернауму, і пішла чутка, що Він є
в домі. 2 І зразу зібралися численні,
так що більше не поміщалися навіть
при дверях, і Він говорив їм слово. 3
*І прийшли до Нього, несучи спаралізованого, якого несло чотирьох. 4 І
коли не змогли наблизитися до Нього
через натовп, відкрили дах там, де
Він був, і зробивши діру, звісили
лежак, на якому лежав спаралізований. 5 А Ісус, побачивши їхню віру,
сказав спаралізованому: Дитино, відпускаються тобі твої гріхи! 6 Були ж
деякі з книжників, які там сиділи і
думали у своїх серцях: 7 Що цей так
говорить хулуи? Хто може відпускати гріхи, хіба тільки один Бог? 8 І
відразу Ісус, зрозумівши своїм духом, що ті так у собі думають, сказав
їм: Що це думаєте у ваших серцях? 9
*Що є легше: сказати спаралізованому: Відпускаються тобі гріхи, – чи
сказати: Встань, і візьми твій лежак, і
ходи? 10 Але, щоб знали ви, що
Людський Син має владу на землі
відпускати гріхи. Сказав спаралізованому: 11 Тобі кажу: Встань, і візьми
твій лежак, і йди до твого дому! 12 І
він зараз встав, і взявши лежак, вийшов перед всіма, так що всі дивувалися і прославляли Бога, кажучи,
що ніколи ми такого не бачили.
кккккккккккккккккк
поч. 8
13 І Він знову вийшов до моря, і
ввесь народ ішов до Нього. І Він їх
навчав. 14 *І проходячи, Він побачив
Левію Алфеєвого, що сидів на митниці, і сказав йому: Іди за мною. І
вставши, він пішов вслід за Ним. 15 І
сталося, що як Він лежав при столі в
його домі, і багато митарів і грішників лежало з Ісусом і з його учнями,
бо були численні і за ним ішли, 16 і
книжники, і фарисеї, побачивши Його, що Він їсть з митарями і грішниками, говорили його учням: Як це,
що Він їсть і п’є з митарями і грішниками? 17 І почувши, Ісус сказав їм:
Не здорові потребують лікаря, але
хворі. *Я не прийшов покликати праведників, але грішників до каяття.
хххххххххххххххххххххххххпоч. 9
18 І *фарисейські та Іванові учні
постили. І прийшли, і сказали Йому:
Чому Іванові і фарисейські учні постять, а твої учні не постять? 19 І сказав їм Ісус: Чи можуть весільні сини

мат. 9
лук. 5

мат. 9
лук. 5

мат. 6
лук. 5

тим1. 1
мат. 9
мат. 9
лук. 5
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постити доки з ними є жених? Так
довго, як мають з собою жениха, не
можуть постити. 20 А прийдуть
дні, коли від них відбереться жениха, і тоді поститимуть, в ті дні. 21 І
ніхто не пришиває латку небіленого полотна до старої одежі, якщо ж
ні, – нове візьме свій кінець від
старого, і діра гіршою буде. 22 І
ніхто не вливає нового вина до старих міхів, якщо ж ні, – нове вино
розсадить міхи, і вино вилиється, і
міхи пропадуть; але нове вино треба вливати в міхи нові. кпоч. 10
мат. 12
лук. 6
мой5. 23

црс1. 21
мат. 12
лук. 6

мой2. 29
мой3. ?
і 24
мат. 12
лук. 6

мат. 12
лук. 6

23 І *сталося, що як Він в суботу
переходив через засіви, і його учні
почали іти, зриваючи колосся. 24 І
фарисеї говорили Йому: Дивись,
що роблять в суботу. Те, що не годиться! 25 І Той їм говорив: *Чи ви
ніколи не читали, що зробив Давид,
коли мав потребу і сам зголоднів, і
ті, що з ним? 26 Коли він увійшов
до божого дому за архиєрея Авітаара і з’їв хліби предложення, яких
не годилося їсти, *хіба священикам, і дав і тим, що були з ним. 27 І
Він говорив їм: Субота повстала
задля людини, а не людина задля
суботи. 28 Тому Людський Син є
паном і суботи.

Глава 3
1 І Він *знову ввійшов до збору.
І був там чоловік, що мав суху руку. 2 І підглядали Його, чи оздоровить його в суботу, щоб Його оскаржити. 3 І Він сказав чоловікові,
що мав суху руку: Стань посередині. 4 І Він сказав їм: Чи годиться в
суботу добро робити чи зло робити,
душу спасти чи погубити? Вони ж
мовчали. 5 І глянувши на них з гнівом, сумуючи через закаменілість
їхніх сердець, сказав чоловікові:
Простягни твою руку. І той простягнув – і його рука стала сильною,
здоровою, як друга.
поч. 11
6 І відразу, вийшовши, фарисеї з
іродіянами робили нараду проти
Нього, як Його погубити. 7 А Ісус
зі своїми учнями відійшов до моря,
і за ним пішла велика юрба з Галилеї, і з Юдеї, 8 і з Єрусалиму, і з
Ідумеї, і з другого берега Йордану,
і з Тиру, і Сидону. Велике множество, почувши, що Він робив, прийшли до Нього. 9 І Він сказав своїм
учням, щоб був для Нього човен,
задля народу, щоб Йому не надокучали. 10 Бо Він численних оздоровив, так що ті, що мали рани, нападали, щоб до Нього доторкнутися.
11 І нечисті духи, коли Його бачили, припадали до Нього і кликали,

і^с~, е^да мо'гђтъ сн~ове бра'чнїи дондеже жениX с ними е^сть, пости'тися; ели'ко вре'мя (с# собо'ю и^мђтъ жениха)27, не мо'гђтъ пости'тися. прїидђтъ же дн~їе, е^гда` эTи'мется эT нихъ жениX, и^
тогда` постя'тся в# ты'и дн~и” (И$) никто'же
приложенїа пла'та небњлена пришива'етъ к ри'зњ
ветсњ. а%ще лиy н^и, во'зметъ конецъ е^го но'вое эT
ветхаго, и^ го'рши дира бђ'детъ” И$ никтоже влива'етъ вина но'ва в мњхы ве'тхы. а^ще ли же н^и,
просадитъ вино [но'вое]28 мњхы, и^ вино [пролие'тся, и^ мњ'си погы'бнђтъ]29. н^о вино но'во в# мњзаq, і~”
хи новы [в#лїа'ти]30”
31
И/ *бысть (мимоходити е^мђ в сђбо'ты) сквозњ
сњ'анїа, и^ (нача'шя оу^ченицы е^го)32 пђть творити, въстръза'юще кла'сы” І$ фарїсе'е гл~ахђ е^мђ.
ви'ждь чт^о творятъ в сђбо'ты, е^же не достоитъ; и^ [то'и гл~аше]33 и%мъ” *Нњсте л^и николиже чл^и, чт^о сътвори двDъ, е^гда` требованїе и^мњ`, и^ взалка саM, і^ и^же с ни'мъ; ка'ко вни'де в
доM бж~їи, прї а^вїџаа'рњ а'рхїере'и`, и^ хлњбы преDложе'нїа снњсть, и%хже не достоаше ја%сти, *токмо і^е^ре'ѓ^мъ, и^ дастъ и^ сђщимъ с нимъ, и^
гл~аше и^мъ. сђбо'та чл~ка ради бысть, а^ не
чл~къ сђбо'ты ради” тњмже г~ь е^сть сн~ъ чл~ческїи и^ сђбо'тњ”

Глvа, г~”
вни'де *па'ки в# со'нмище, и^ б^њ та'мо чл~къ, сђхђ и^мы` рђкђ, и^ назира'хђ е^го, а^ще
в# сђботы и^сцњлитъ е^го, да (нань въз#гл~ют#)1. и^ (гл~а)2 чл~кђ, сђ'хђ (и^мђще рђ'кђ)3, стани посредњ” и^ (гл~а)4 и^мъ. достои^тъ л^и
в сђбо'ты добро` тво'рити, и^л^и зл^о твори'ти;
дш~ђ спsти, и^ли погђби'ти; ѓ^ни' же млъчяхђ”
И$ възрњ'въ на нихъ съ гнњ'вомъ, скорбя` ѓ^
ѓ^ка'мененїи (сръдецъ)5 и^хъ. (гл~а)6 чл~кђ, простри`
рђкђ {твою`}7. и^ про'стре`, и^ оу^тверди'ся рђка е^го
(цњла ја^ко дрђга'а)”
заq, а~і”
І$ и^зшеDше фарисе'е а^бїе съ и^родиа'ны, съвњтъ
творяхђ на'нь, ка'ко е^го погђбятъ” (-)8 І$с~ (же)
(эTи'де съ оу^чн~кы свои^ми)9 к# мо'рю. и^ мно'гъ народъ, эT галиле'а {по немъ и^де, и^ эT і^юде'я, и^
эT і^ерsли'ма}10, и^ эT и^дђме'а, и^ съ ѓ%ного полђ
и^ѓ^рда'нњ, и^ эT тљ=ра и^ сидо'на, множество мно'го, слы'шавше е^ли'ка творя'ше, прїи^до'шя к немђ. и^ реq оу^чн~комъ свои^мъ, да корабль бђдетъ
оу^ него наро'да ради, да не стђжа'ю^тъ е^мђ.
мно'гы б^о и^сцњли, ја^коже напа'дати е^мъ, да
е^мђ прикоснђт#ся, е^ли'цы и^мя'хђ ра'ны” И$ дђ'си
нечистїи е^гда (видяхђ е^го)11, припа'дахђ к#
немђ, и^ зва'хђ гл~юще. ја%ко т^ы еси сн~ь бж~їи” И$
1586

мgа в~і
лkђ ѕ~
е~ мѓ= к~г

а~ црs к~а
мgа в~і
лkђ ѕ~

в~ мѓ= к~џ
г~ мѓ= ~
и^ к~д
мgа в~і
лkђ ѕ~

мgа в~і
лkђ ѕ~
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мgа і~
лkђ џ~

мgа џ~
лkђ а~і

мgа в~і
лkђ а~і

мgа в~і
лkђ в~і

мgа в~і
лkђ и~

мgа г~і
лkђ и~

много прњща'ше и^мъ, да не [ја%влена е^го]12
сътворя'тъ”
заq, в~і”
13
14
И/ (*взы'де) на горђ, и^ (призва`) и^хже хотя'ше са'мъ, и^ прїидо'шя к немђ. и^ сътвори
дв^анадесяте [-]15, да бђ'дђтъ съ нимъ, и^ да
посыла'етъ иX проповњдати, и^ и^мњти власть
[цњлити недђгы, и^]16 і^зъгони'ти бњсы” [-]17 И$
нарече (сі'монђ и^мя)18 петръ. и^ і^а'кова зеведеѓ^ва, и^ і^ѓ^а'нна брата і^а'ковля, и^ нарече` (и%ма и^мена`)19, въа^нергесъ, е^же е^сть сн~а гро'мова, и^
а^ндрњ'а, и^ фїли'ппа, и^ варџоломе'а, и^ матџе'а,
и^ џомђ, и^ і^а'кова а^лџе'ѓ^ва, и^ џаDде'а, и^ си'мона
[канани'та]20, и^ і^ю'дђ и^скариѓ'тскаго, и^же и^
предастъ е^го”
заq, г~і”
21
22
И/ [прїидо'шя] в# домъ, и^ (събрася) пакы народъ, ја^ко не можти и^мъ ни хлњба ја%сти” И$
слы'шавше и^же бњхђ оу^ него`, и^зыдо'шя да и^мђтъ е^го. гл~ахђ б^о, ја%ко неи'стовъ е^сть” И$
кни'жницы и^же эT і^ерsли'ма низшед#шеи`, гл~ахђ,
*ја%ко вее^лзевђлъ и%мать, и^ ја%ко ѓ^ князи бњсо'встњмъ и^зго'нитъ бњсы” И$ призвавъ и^хъ, в#
при'тчях# гл~аше и^мъ. ка'ко можетъ сатана
сатанђ и^згонити; *и^ а'ще црsтво на ся раздњлится, не мо'жетъ стати црsтво т^о” И$
а'ще домъ на' ся раздњлится, не мо'жетъ
[стати доM то'и]23” и^ а'ще сатана въста` на'
ся самъ, и^ раздњлися, не мо'жетъ ста'ти,
н^о конецъ и%мать” {Никтоже мо'жетъ}24 [съсђ'ды крњпкаго в#шеD в доM]25 его расхи'тити, а^ще
не пе'рвње крњпкаго свя'жеT, и^ тогда` домъ его
расхи'титъ”
кккккккккккзаq, д~і”
*А/ми'нь гл~ю вамъ, ја^ко вс^я эTпђстятся (съгрњшенїя сн~омъ члчsкымъ)26, и^ хђле'нїа е^ли'ка
а^ще въсхђ'лятъ” А$ иже въсхђ'литъ на' дх~ь
ст~ыи, не и%мать эTпђщенїа въ вњкы, н^о пови'ненъ е^сть вњ'чномђ [сђдђ]27. зане гл~ахђ, дђхъ
нечистъ и%мать” [*Прїидоша оу^бо]28 ма'ти и^
братїя е^го. и^ вн^њ стоа'ще послашя к немђ
зовђще е^го” и^ сњдя'ше (нароD ѓ^ немъ)29 (рњша
же)30 е^мђ. с^е ма'ти твоа` и^ братїя твоя, и^
сестры твоя вн^њ и%щђтъ тебе” и^ эTвњща
и^мъ [гл~я]31. кт^о е^сть ма'ти моа` и^ братїя
моя`; и^ съгля'давъ ѓ%крестъ себе сњдя'щая,
(гл~а)32, с^е ма'ти моа` и^ братїа моя, и^же б^о
а%ще сътвори'тъ во'лю бж~їю, се'и братъ мои и^
сестра` моа`, и^ ма'ти (м^и) е^сть”

Глава`, д~” заq, е~і”

кажучи, що: Ти є Божим Сином. 12 І
Він багато погрожував їм, щоб Його
не виявляли.
поч. 12
13 І *Він вийшов на гору та прикликав тих, кого Сам хотів. І вони
прийшли до Нього. 14 І Він настановив дванадцятьох, щоб були з Ним, і
щоб посилати їх проповідувати, 15 і
щоб мали владу оздоровляти хвороби
і виганяти бісів. 16 І Він назвав Симонові ім’я Петро, 17 і покликав Якова Зеведеєвого і Івана, брата Якова, і
назвав їм імена Воанергес, що означає Сини грому, 18 і Андрія, і Филипа, і Вартоломея, і Матея, і Тому, і Якова Алфеєвого, і Таддея, і Симона
Кананіта, 19 і Юду Іскаріотського, який і видав Його.
поч. 13
20 І вони прийшли додому. І знову
зібралася юрба, так що вони не могли
ані хліба з’їсти. 21 І почувши, ті, що
були у Нього, вийшли, щоб Його схопити, бо говорили, що Він є безумним. 22 І книжники, що зійшли з Єрусалиму, говорили, *що має веелзевула і що виганяє бісів князем бісівським. 23 І прикликавши їх, Він їм
говорив в притчах: Як може сатана
виганяти сатану? 24 *І якщо царство
розділиться проти себе, те царство не
може встояти. 25 І якщо дім розділиться проти себе, той дім не може
встояти. 26 І якщо сатана повстав
проти себе самого і розділився, він не
може встояти, але це кінець. 27 Ніхто
не може розграбувати посуд сильного, ввійшовши до його дому, якщо
спершу не зв’яже сильного, – і лише
тоді розграбує його дім.
поч. 14
28 *Амінь. Кажу вам, що людським синам відпустяться всі гріхи і
хули, які тільки хулитимуть. 29 А хто
хулитиме проти Святого Духа – не
має відпущення навіки, але він є винен вічному суду. 30 Тому що вони
говорили: Він має нечистого духа! 31
*Отже, прийшли Його мати і брати, і
стоячи ззовні, послали до Нього, кличучи Його. 32 А навколо Нього сидів
натовп. Сказали ж Йому: Ось твоя
мати, і твої брати, і твої сестри назовні шукають Тебе. 33 І Він їм відповів, кажучи: Хто є моя мати і мої
брати? 34 І поглянувши навколо Себе
на тих, що сиділи, Він сказав: Ось
моя мати і мої брати. 35 Бо хто лиш
виконає божу волю, цей – мій брат і
моя сестра, і є мені матір’ю.

Глава 4, поч. 15

па'кы* нача'тъ оу^чити при' мори, и^ (събра'ся)1 к немђ нароD многъ, ја%коже самомђ [влњзшђ в# корабль]2, сњдњти в#
мо'ри, и^ ве'сь нароD при' мори на земли` бя'1587

1 І *Він знову почав навчати при
морі. І до Нього зібралася велика юрба, так що Він сам, увійшовши до
човна, сидів на морі, а весь натовп
був на землі при морі. 2 І Він багато
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і 25
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навчав їх притчами і говорив їм у
своєму навчанні: 3 Слухайте! Ось
вийшов сіяч сіяти. 4 І сталося, що
коли сіяв, одне впало на дорогу, і
прийшли птахи і його видзьобали.
5 Інше ж впало на камінне, де не було багато землі, і відразу зійшло, тому що не мало глибокої землі; 6 а
як сонце засяяло, прив’яло і, тому
що не мало кореня, зісохло. 7 І інше
впало між терня – і піднялося терня
і його заглушило, і воно плоду не
дало. 8 І інше впало на добру землю і давало плід, що підносився, і
ріс, і приносив плід в З0, і в 60, і в
сто. 9 І говорив: Хто має вуха, щоб
слухати, нехай слухає!
поч. 16
10 Коли ж Він був на самоті, запитали Його про притчу ті, що були з ним з дванадцятьма. 11 І Він
говорив їм: Вам є дано знати таємниці божого царства, а тим, що назовні, все відбувається в притчах.
12 *Щоб бачачи бачили – і не побачили, і слухаючи слухали – і не розуміли; щоб часом не навернулися і
гріхи не були їм відпущені. 13 І Він
їм сказав: Чи не знаєте цієї притчі?
І як зрозумієте усі притчі? 14 *Сіяч
сіє слово. 15 Це ж є ті, що на дорозі, де сіється слово. І коли почують, враз приходить сатана і забирає слово, посіяне в їхніх серцях.
16 І це є також ті, що посіяні на кам’янім. Вони, коли почують слово,
зараз з радістю його приймають; 17
і не мають в собі кореня, але є дочасними. І як настав утиск або переслідування задля слова, вони відразу згіршуються. 18 А це є ті, що
сіяні в тернях, що чують слово; 19 і
журби цього віку, *і обмана богатства та інших похотей, входячи, подавляють слово – і воно є безплідним. 20 І це є ті, що сіяні на гарній
землі, що чують слово і приймають, і приносять плід у З0, і у 60, і
в сто. 21 І говорив їм: *Чи приходить світильник, щоб поклали його
під посуд або під ліжком? Хіба не
на те, щоб його покласти на свічнику? 22 *Бо немає таємного, що
не виявиться, ані не було затаєним,
хіба щоб вийшло на яв. 23 Якщо
хто має вуха, щоб слухати, хай слухає. ккккккккккккккккккпоч. 17
24 І Він говорив їм: Зважайте на
те, що чуєте. *Якою мірою міряєте,
такою вам буде відміряно! І додасться вам, що слухаєте. 25 *Бо якщо
хтось має, йому дасться, а хто не
має, і те, що має, відніметься в нього! 26 І Він говорив: Таким є і царство боже. Так як чоловік кидає насіння в землю, 27 і спить, і встає,
вночі і вдень, і насіння сходить і
росте, а як, він не знає. 28 Бо земля

ше. и^ оу^чаше и^хъ при'тчями мно'го, и% гл~аше
и^мъ въ оу^ченїи своемъ” Слы'шите. с^е и^зы'де сња'и` сњ'ати” И$ бысть егда сњаше, ѓ%во паде на пђти`, и^ прїидо'ша пти'ця и^ позоба'шя е&” (-)3 дрђгое (же) паде` на ка'мени, и^дњже не и^мя'ше земля мно'ги, и^ а%бїе прозябе`, зане не и^мя'ше глђбины земныа. (слн~цђ же въсїа'вшђ)4, присвя'де, и^
зане не имя'ше корене, и%сше” И$ дрђго'е паде` въ
тръннїи, и^ взы'де тр'ънїе, и^ подави е&, и^ плода`
не дастъ” И$ дрђго'е паде на земли` до'брњ, и^ даа'ше плоD, въсходящъ, и^ растђщъ. и^ приплодоваше (на)5, л~, и^ (на)6, ћE, и^ (на')7 сто. и^ гл~аше,
и^мњ'аи` оу^ши слы'шати да слы'шитъ” заq, ѕ~і”
(-)8 Є/гда (же) бысть е^ді'нъ, въпроси'шя его и^же
бњхђ с нимъ съ ѓ^бњманадесяте, ѓ^ притчи” И$
гл~аше и^мъ, ваM (е^сть дано вњдати та'ины)9 црsтвїя бж~їа, ѓ^нњм же в#нњшнимъ в# прит#чяхъ
вс^я быва'ютъ. *да ви'дяще ви'дятъ, и^ не оу'зрятъ. и^ слы'шаще слы'шятъ, и^ не разђмњютъ. да не когда ѓ^брятятся, и^ ѓ^ста'вят#ся и^мъ [грњси`]10. и^ (гл~а)11 и^мъ. не вњ'сте ли
при'тча сеа`; и^ ка'ко вс^я притчя разђмњ'ете;
*сњ'аи`, сло'во сњ'етъ. сїи же сђть и^же на пђти`,
и^дњже сњ'ется сло'во, и^ е^гда` оу^слы'шят#, а%бїе
прїидетъ сатана, и^ эTи'метъ сло'во сњ'анное в#
[срDцихъ и^хъ]12” И$ сїи сђть та'кожDе и^же на ка'менныхъ сњ'емїи. и^же е^гда оу^слы'шитъ сло'во,
а%бїе с ра'достїю прие'млютъ е&, и^ не и^мђтъ коре'нїа в себњ, н^о време'нни сђть” Таже бы'вши печали, и^л^и гоне'нїю словесе` ради, а%бїе съблажняют#ся” А$ [сїи сђть]13 и^же в# трънїи сњ'емїи.
[-]14 (слы'шащеи` сло'во)15, и^ печали вњка (сего), *и
лесть богатьства, и^ ѓ^ про'чихъ похотїи в#ходя'ще,
подавляюT слово, и^ беспло'дъно быва'етъ” и^ сїи сђть
и^же на земли до'брњи сњ'емїи, и^же слы'шятъ сло'во,
и^ прїе'млютъ, и^ плоDствђютъ, (на)16, л~, и^
(на)17, ћE, и^ (на)18 сто” И$ гл~аше и^мъ” *е^да (свњти'лникъ приходитъ)19, да поD спђ'дом# положатъ
е^го, и^л^и поD ѓ^дромъ; не да ли на свњщницњ положенъ бђдет#; *нњсть бо та'ино, е^же не ја^ви'тся. ни бысть потае^но, н^о да прїидетъ въ
ја^вле'нїе” А$ще кто и%мать оу^ши слы'шати, да
слы'шитъ”
заq, з~і”
И/ гл~аше и^мъ, блюдњте чт^о слы'шите. *в нюже мњрђ мњ'рите, възмњрится вамъ, и^ приложится вамъ [слы'шящым#]20” *И$же б^о а^ще и%мать, дасться е^мђ. а^ и^же не и%мать, и^ е^же
и'мать, эTи'мется эT него” И$ гл~аше, та'ко е^сть
и^ црsтвїе бж~їе, ја%коже чл~къ в#мњта'етъ сњмя
в# зем#лю, и^ спитъ, и^ въста'етъ но'щїю и^
дн~їю, и^ сњмя прозяба'етъ и^ растетъ, ја^коже
не вњсть ѓ'нъ. в себњ (б^о) земля пло'дитъ преже
1588

і^саїа ѕ~
мgа г~і
лkђ и~
і^э^аn в~і
дњаn к~и
криM а~і

мgа в~і
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а~ тиM з~
лkђ в~і

мgа е~
лkђ и~

мgа і~
лkђ и~
и^ в~і

мgа з~
лkђ ѕ~
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мgа г~і
лkђ г~і

мgа г~і

мgа и~
лkђ и~

мgа е~
лkђ и~

травђ, потоM класъ. таже [и^сполняетъ]21 пшени'цђ в# кла'сњ. е^гда же съзрњ'етъ плодъ, а%бїе
по'слетъ ср'ъпъ, ја%ко наста` жа'тва” И$ гл~аше,
*чесомђ оу^подо'биM црsтвїе бж~їе; и^ли кое'й [притчи приложимъ е&]22; ја^ко зе'рно горђшично, е^же
е^гда всњ'ано бђ'детъ в земли, мнње всњхъ сњменъ е^сть земных#, и^ е^гда` всњано бђ'детъ
възрастетъ, и^ бђдетъ бо'ле всњхъ зелїи, и^
сътворит# вњтви ве'лїа, ја%ко мощи поD сњнїю
е^го пти'цямъ нбsнымъ вїтати” *И$ таковњми притчями мно'гами гл~аше иM сло'во, ја%коже
можахђ слы'шати” Бес при'тча же не гл~аше
и^мъ (словесе)” ѓ^со'б# же (оу^чн~комъ свои^мъ)23 сказаа'ше вся”
заq, и~і”
24
и^мъ в# то'и дн~ь, вечерђ бывшђ,
*И/ (гл~а)
пре'идемъ на ѓ^нъ полъ. и^ эTпђщ#ше наро'ды,
поя'ша е^го, ја%коже бњ в корабли. и^ і'нїи корабли бњхђ с ни'мъ” И$ бысть бђ'ря вњтрена
вели'ка, (-)25 влъны (же) влива'хђся в корабль,
ја%коже оу^же погрђжатися (е^мђ)26. и^ [б^њ
самъ]27 на кормњ на възглавници, сп^я, и^ (възбђди'шя)28 е^го, и^ (гл~ашя)29 е^мђ. оу^чи'телю,
нерадиши ли ја%ко погиба'ем#; и^ в#ставъ, запрњти вњтрђ, и^ рече мо'рю, млъчи`, преста'ни.
и^ оу^ле'же вњтръ, и^ бысть ти'шина ве'лїа. и^
рече и^мъ, что {та'ко страшли'ви е^сте; ка'ко}30
не и'мате вњ'рђ; и^ оу^боа'шяся страхомъ ве'лїемъ, и^ гл~ахђ дрђгъ къ дрђгђ, кто оу^бо се'и
е^сть, ја%ко и^ вњтръ и^ мо'ре, послђшаюT е^го;

Глvа, е~” заq, џ~і”
прїидо'ша* на ѓ^нъ полъ мо'рю, въ странђ [гадари'нскђю]1” І$ и^злњз#шђ е^мђ и^с
корабля, а%бїе срњте е^го эT гробъ чл~къ,
в# дђ'сњ нечи'стњ, и^же жили'ще и^мяше
въ гробњхъ. и^ ни вери'гами никтоже можа'ше
е^го связа'ти. зане е^мђ мно'гажDы пђты и^ ю'жи
желњзны свя'занђ сђщђ, и^ растръза'тися эT
него ю'жемъ желњзномъ и^ пђтоM съкрђша'тися, и^ никтоже можаше е^го оу^мђ'чити. и^ вы'нђ нощь и^ дн~ь въ гробњхъ и^ в горахъ б^њ, вопїа и^ тлъкыися ка'менїемъ” (-)2 Оу^зрњв# (же)
і^с~а и^здале'че, тече`, и^ поклони'ся е^мђ, и^ възъпи
гл~сомъ ве'лїемъ, (рече)3. что` мнњ и^ тебњ і^с~е
сн~е б~а вышняго; заклина'ю т^я бг~ом#, не мђ'чи мене. гл~аше б^о е^мђ. и^зыди дђше нечи'стыи эT чл~ка” И$ въпрашаше е^го, что` (т^и
е^сть и^мя)4; и^ {эTвњща гл~я}5, легеѓ^нъ и'мя
мнњ, ја%ко мно'ѕи е^смы, и^ моли'шя его мно'го,
да не {по'слетъ иX}6 вн^њ страны” Бњ же т^ђ
при горњ стадо сви'но ве'лїе пасо'мо. и^ моли'шя
[е^го вс^и бњ'си гл~юще]7. посли' н^ы в# свинїа, да в
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з себе видає швидше траву, потім колос, тоді наповнює пшеницею колос.
29 Коли ж дозріє плід, він відразу посилає серп, бо настали жнива. 30 І Він
говорив: *До чого уподібнимо боже
царство? Або до якої притчі його прирівняємо? 31 Воно таке, як гірчичне
зерно, що, коли буде засіяне в землю,
є найменше з усіх земських насінь,
32 а коли буде посіяне, виростає, і
буде більшим від всього зілля, і дасть
велике галуззя, так що під його тінню
можна поселитись небесним птицям.
33 *І такими численними притчами
Він говорив їм слово, так як могли
слухати, 34 а без притчі Він їм не
говорив слово. Осібно ж пояснював
усе своїм учням. ххххххххх поч. 18
35 *І сказав їм в той день, як настав вечір: Перейдімо на той бік. 36 І
відпустивши юрбу, вони Його взяли.
Як же Він був у човні і інші човни
були з ним, 37 то була велика вітряна
буря, а хвилі вливалися до човна, так
що вже він тонув. 38 І Він сам був на
кормі на подушці, сплячи. І Його розбудили, і сказали Йому: Учителю, чи
ти не дбаєш, що ми гинемо? 39 І
вставши, Він погрозив вітрові і сказав морю: Мовчи, перестань! І улігся
вітер, і була велика тиша. 40 І Він
сказав їм: Чому ви є такими лякливими? Як, не маєте віри? 41 І вони
злякалися великим страхом і говорили один до одного: Отже, хто є
цей, що і вітер, і море Його слухаються?

Глава 5, поч. 19
1 І *вони прийшли на другий бік
моря, до Гадаринської околиці. 2 І як
Він зійшов з човна, відразу зустрів
Його чоловік з гробів в нечистому
дусі, 3 що мав житло у гробах. І ніхто
не міг його скувати кайданами. 4 Так
як він часто був зв’язаний путами і
залізними кайданами, він і розривав
залізні кайдани і трощив пута, і ніхто
не міг його опанувати. 5 І він постійно був, ніч і день, в гробах і в горах,
кричачи і товчучи камінням. 6 А побачивши Ісуса здалека, він побіг і поклонився Йому, 7 і закричав великим
голосом, і сказав: Що мені і Тобі, Ісусе, Сину Бога Вишнього? Заклинаю
Тебе Богом, не муч мене! 8 Бо Він
йому говорив: Нечистий душе, вийди
з чоловіка! 9 І Він запитав його: Яке
тобі ім’я? І той відповів, кажучи: Леґіон – мені ім’я, бо ми є численні. 10
І вони дуже благали Його, щоб не
послав їх геть з околицi. 11 Було ж
там при горі велике стадо свиней, що
паслося, 12 і всі біси благали Його,
кажучи: Пошли нас у свиней, щоб ми
ввійшли у них. 13 І відразу Ісус їм
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наказав. І нечисті духи, вийшовши,
ввійшли в свиней. І стадо кинулося
по березі в море, було ж якихось дві
тисячі, і вони потопилися в морі. 14
А ті, що пасли свиней, втекли і сповістили в місті і в селах. І ті вийшли
побачити, що те, що сталося. 15 І вони прийшли до Ісуса і побачили біснуватого, що сидів, і був зодягнений,
і при умі, той, що мав леґіон, – і злякалися. 16 А ті, що бачили, розповіли
їм, що сталося з біснуватим, і про
свиней. 17 І вони почали Його благати відійти від їхніх околиць. 18 І як
Він сів у човен, біснуватий благав
Його, щоб бути з Ним. 19 Ісус же йому не дозволив, але сказав йому: Іди
до твого дому, до твоїх, і сповісти їм,
що тобі зробив Господь і як змилосердився над тобою. 20 І той пішов і
почав проповідувати в десятьох містах, що зробив йому Ісус. І всі дивувалися.
поч. 20
21 І коли Ісус знову прийшов в човні на другий бік, зібралася навколо
Нього численна юрба, і Він був при
морі. 22 *І ось прийшов один з архисинагогів, на ім’я Яір, і побачивши
Його, впав при його ногах 23 і дуже
Його благав, кажучи, що: Моя дочка
є при кінці життя. Щоб, прийшовши, Ти поклав на неї руки, щоб спаслася і була живою. 24 І Він пішов з
ним.
поч. 21
І за Ним ішов великий натовп і
Його тиснув. 25 І якась жінка, що
дванадцять років мала вилив крові 26
і багато перетерпіла від численних лікарів, і видавши все своє майно – і не
знайшовши ніякої користі, але радше
прийшовши до гіршого, 27 почувши
про Ісуса, прийшовши в натовпі ззаду, вона доторкнулася до його одежі.
28 Бо говорила, що: Якщо доторкнуся до Його одежі, спасуся. 29 І відразу висохло джерело її крові, і вона
зрозуміла тілом, що виздоровіла від
рани. 30 І зразу Ісус у собі зрозумів,
що сила з Нього вийшла; і обернувшись, в натовпі говорив: Хто доторкнувся до моєї одежі? 31 І його учні
говорили Йому: Ти бачиш натовп, що
Тебе тисне, і говориш: Хто доторкнувся до Мене? 32 І Він оглядався,
щоб побачити ту, що це зробила. 33
А жінка, злякавшись і тремтячи, знаючи те, що їй сталося, прийшла і припала до Нього, і сказала Йому всю
правду. 34 Він же їй сказав: Дочко,
твоя віра тебе спасла! Іди в мирі і
будь здоровою від твоєї рани. 35 Як
Він ще говорив, прийшли від архисинагога, кажучи, що: Твоя дочка вмерла, чому ще турбуєш Учителя? 36 А
Ісус, відразу, почувши промовлене
слово, сказав архисинагогові: Не бійся, тільки віруй! 37 І Він не дав, щоб

н^я вни'демъ. и^ [повелњ и^мъ а^бїе і^с~]8” И$ і^зшеDше
дђ'си нечи'стїи, в#нидошя в# свинїя. и^ оу^стреми'ся ста'до по' брегђ в# море, (бњхђ же) ја^ко
двњ ты'сђщи, и^ оу^топа'хђ в мо'ри. (-)9 пасђщїи
(же свинїя)10, бњжашя, и^ възвњсти'шя въ
градњ и^ в се'лех#” И$ і^зыдо'ша ви'дњти что е^сть
бы'вшее. и^ (прїидо'шя)11 къ іс~ови, и^ (видњша)12
бњснова'вшагося, сњдяща, (и^) ѓ^блъче'на, и^ смы'сляща, и^мњвшаго легеѓ^нъ, и^ оу^боа'шяся. (-)13
повњдашя (же) и^мъ видњвшеи`, ка'ко бысть
бњсномђ, и^ ѓ^ свинїяхъ” И$ нача'шя молити его.
эTи^ти эT предњ'лъ и^хъ” И$ влњзшђ е^мђ в# корабль, моля'ше е^го бњснова'выися, дабы (бы'лъ
с нимъ)14” (І$с~ же)15 не дастъ е^мђ, н^о (рече)16 емђ. и^ди` в доM твои к# твои^мъ, и^ възвњсти
и^м#, е^ли'ка [т^и г~ь]17 сотвори`, и^ поми'лова т^я”
И$ і'де, и^ нача проповњ'дати в# десятигра'дњ, е^ли'ка сътвори е^мђ і^с~, и^ вс^и дивля'хђся” заq, к~”
И$ прешеDшђ і^с~ђ в# корабли па'ки на ѓ^нъ полъ.
събрася наро'дъ многъ ѓ^ неM, и^ бњ при' мори”
*И$ [с^е]18 (прїиде)19 е^ді'нъ эT а^рхїсинагогъ, и'менемъ и^а^и'ръ, и^ видњвъ е^го, паде` при ногђ е^го.
и^ (моляше)20 е^го много гл~я, ја%ко дщ^и моа` на
кончи'нњ е^сть, да пришеD възложи'ши (на ню
рђ'цњ)21, ја%ко да сп~се'тся и^ жива бђ'детъ. и^
і'де с ни'мъ, ккккккккккк
кккккзаq, к~а”
И/ по немъ и^дяхђ народи мно'зи, и^ оу^гнњта'хђ е^го” И$ [жена`]22 нњ'каа сђщи в точе'нїи кро'ве,
(лTњ дванадесяте)23, и^ мно'го пострада'вши эT
многъ врачеv, і^ и^зда'вши своя вс^я, и^ ни е^ді'ноа
пользы ѓ^брњтши, н^о паче в# горше пришеDши,
слы'шавши ѓ^ і^с~њ, пришеDши в^ наро'дњ съзади`,
прикоснђся ри'зњ е^го, гл~аше б^о, ја%ко а^ще
прикоснђ'ся (-)24 ри'замъ е^го, сп~се'на бђ'дђ. и^ а'бїе и^з#ся'кнђ и^сточникъ кро'ве еа`. и^ разђмњ
тњломъ, ја^ко и^сцњлњ эT ра'ны. и^ а'бїе і^с~, разђмњ` в себњ си'лђ (и^зшеDшђю эT него)25, (и^)
ѓ^бра'щся в# наро'дњ, гл~аше. кто (прикоснђся
ри'ѕахъ моиX)26; и^ гл~ахђ е^мђ оу^чн~цы е^го. видиши народъ оу^гнњта'ющь т^я, и^ гл~еши
кто ся прикоснђ` мн^њ; и^ ѓ^бъгля'даше ви'дњти (сътворшђю с^е)27 ” Жена' же оу^боа'вшися и^
трепе'щђщи, вњдящи е^же бысть е'й, прїиде,
и^ припаде к немђ, и^ рече е^мђ вс^ю и'стинђ. ѓ%н
же рече е'й, дщ^и. вњ'ра твоа сп~се т^я. и^ди` в#
ми'ръ, и^ бђ'ди цњла` эT раны твоеа`” Є$ще е^мђ
гл~ющђ, прїидо'шя эT а^рхїсинаго'га гл~юще, ја%ко
дщ^и твоа оу'мре, что` е^ще дви'жеши оу^чи'теля; і^с~ же а'бїе слы'шавъ сло'во гл~емое, гл~а а^рхїсинаго'гови. не бо'ися, то'кмо вњрђи. и^ не ѓ^ста'ви (по себњ ни е^ді'ного)28 и^ти, то'кмо пеTра,
и^ і^а'кова, и^ і^ѓ^а'нна брата и^а'ковля” И$ (прїиде)29
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лkђ и~
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в# домъ а^рхїсинаго'говъ, и^ видњ млъвђ, {плачђщеи`ся и^ крича'ще}30 много, и^ вшеD, (гл~а)31
и^мъ. чт^о млъвите, и^ пла'четеся; ѓ^трокови'ца нњ'сть оу^мръла`, н^о спитъ. и^ рђга'хђся е^мђ” ѓ%н же и^згнавъ вс^я, (поя'тъ)32 эTц~а ѓ^троковица и^ мт~ре, и^ і^же бњхђ с нимъ, (вни'де)33
и^дњже бњ ѓ^троковица [лежащи]34. и^ е^мъ за'
рђкђ ѓ^троковицђ, гл~а е'й, талиџа [кђми]35,
е^же е^сть сказа'емо, дв~це тебњ гл~ю, в#ста'ни. и^
а'бїе въста дв~ца, и^ хожDаше. б^њ б^о лњтъ
два^надесяте. и^ оу^жасо'шяся (-)36 оу^жасомъ ве'лїемъ. и^ запрњти и^мъ мно'го, да никтоже
оу^вњсть сего. и^ рече дати е'й ја%сти”

мgа г~і
лkђ д~

і^ѓ^аn д~
мgа г~і
лkђ д~

мgа џ~
лkђ г~і
мgа і~
выj г~
лkђ џ~
мgа і~
лkђ џ~

мgа і~
лkђ џ~
дњаn г~і
и^ и~і

і^а'коv е~
мgа д~і
лkђ џ~

Глvа, ѕ~” заq, к~в”
ізыде* эTтђ'дђ, и^ прїиде въ эTч~ьствїе
свое, и^ по нем# и^дошя оу^чн~цы е^го” И$
бы'вши сђбо'тњ, начатъ {на со'нмищи
оу^чити}1, и^ мно'ѕи слы'шаще дивля'хђся гл~юще. эTкђ'дђ семђ сїа; и^ что премђ'дрость да'наа е^мђ, и^ си'лы таковы` рђкама е^го
быва'ют#; не се'и л^и е^сть тектонъ, сн~ь мр~їин#.
[братъ же]2 и^а'ковђ, и^ і^ѓ^сїи, и^ і^оу'дњ, и^ си'монђ; и^
не (сестры л^и е^го зд^њ сђть)3 в насъ; и^ блажня'хђся ѓ^ немъ” (-)4 Гл~аше (же) и^мъ і^с~, *ја%ко нњсть
пррoкъ без# чьсти, то'кмо въ эTч~ьствїи своеM, и^ в#
сро'д#ствњ (-)5, и^ в домђ своемъ. и^ не можа'ше
т^ђ [ни е^ді'ноа си'лы сътворити]6, токмо ма'ло
недђж'ныхъ възлоQ рђцњ, и^сцњли`. и^ дивля'шеся
за невњрствїе ихъ” *И$ ѓ^бхожа'ше ве'си ѓ%крsтъ
оу^ча”
заq, к~г”
И/ (*призва`) ѓ%бана'десяте, и^ начатъ и^хъ посыла'ти, два^ два^, и^ даа'ше и^мъ власть наD дђхи нечи'стыми” *И заповњда и^мъ, да ничесоже
во'змTђ на пђть, то'кмо же'злъ е^ді'нъ. н^и пи'ры,
ни^ хлњб'а, ни^ при поясњ мdњ, н^о ѓ^бђвени в#
санда'лїа, и^ не ѓ^блачи'тися в# двњ ри'зњ” И$
гл~аше и^мъ, и^дњже а%ще в#ни'дете в домъ, т^ђ
пребыва'ите, доnдеже и^зы'дете эTтђ'дђ. *и [е^лицы а^ще не прїимђтъ]7 в^ы, ниже послђшаютъ
васъ, и^сходя'ще эTтђдђ, эTтрясњте прахъ и^же поD ногами ва'шими, въ свњдњтельство иM.
[а^ми'нь гл~ю вамъ, эTраDнње бђ'детъ содо'момъ
и^ гомо'роM в дн~ь сђдныи, неже гра'дђ томђ]8” И$
і^зшеDше [проповњдахђ]9 да пока'ются. и^ бњ'сы
мно'гы и^згоняхђ, *и^ ма'захђ ма'сломъ мно'гы
недђжны, и^ сцњлњва'хђ”
заq, к~д”
И/ *оу^слы'шавъ цр~ь и%родъ, ја%вњ б^о бысть и'мя
е^го. и гл~аше, ја%ко і^ѓ^а'ннъ крsтяи` {эT мр~твыX
в#ъста`}10, и^ сего раd (си'лы дњ'ются)11 ѓ^ немъ”
И$нїи (-)12 гл~ахђ, ја^ко и^лїа е^сть. и^нїи же гл~а1591

за ним ішов ні один, тільки Петро, і
Яків, і Іван, брат Якова. 38 І Він прийшов до дому архисинагога і побачив
натовп, що плакав і дуже кричав. 39 І
ввійшовши, сказав їм: Чому метушитеся і плачите? Дівчина не умерла, але спить. 40 І вони сміялися з Нього.
Він же, вигнавши всіх, взявши батька
дівчини, і матір, і тих, що були з Ним,
ввійшов туди, де була дівчина, що лежала. 41 І взявши дівчину за руку, сказав їй: Таліта кумі, – що в перекладі
значить: Дівчино, кажу тобі, встань!
42 І дівчина враз встала і ходила, бо
мала дванадцять років. І вони жахнулися великим жахом. 43 І Він їм дуже
пригрозив, щоб ніхто про це не дізнався, і сказав дати їй їсти.

Глава 6, поч. 22
1 І *Він вийшов звідти і прийшов
до своєї батьківщини. І за Ним пішли
його учні. 2 І коли була субота, Він
почав на зборі навчати. І численні,
слухаючи, дивувалися, кажучи: Звідки Цьому це? І що це за премудрість
Йому дана і такі сили стаються його
руками? 3 Чи Цей не є тесля, син Марії, а брат Якова, і Йосії, і Юди, і Симона? І чи не Його сестри є тут у
нас? І вони гіршилися Ним. 4 Говорив же їм Ісус, *що пророк не є без
пошани, хіба тільки у своїй батьківщині, і в роді, і в своєму домі. 5 І Він
не міг там зробити ні однієї сили, тільки оздоровив кількох недужих, поклавши на них руки. 6 І Він дивувався
їхньому невірству *і обходив навколішні села, навчаючи.
поч. 23
7 І *Він покликав двандцятьох. І
почав їх посилати по два, і давав їм
владу над нечистими духами. 8 *І Він
їм заповів, щоб нічого не взяли на дорогу, тільки жезл один, ані торбу, ані
хліба, ані мідяки при поясі, 9 але щоб
були взуті в сандалі і не зодягалися в
дві одежі. 10 І Він говорив їм: Де
тільки ввійдете до дому, там перебувайте, аж доки не вийдете звідти. 11
*І якщо якісь не приймуть вас ані не
послухають вас, виходячи звідти, обтрясіть порох, що під вашими ногами, на свідчення їм. Амінь. Кажу
вам: Содомі і Гоморрі буде відрадніше в судному дні, ніж тому містові.
12 І вийшовши, вони проповідували,
щоб покаялися, 13 і виганяли численних бісів, *і олією помазували багатьох недужих – і вони виздоровляли.
хх
поч. 24
14 І *цар Ірод, почувши, бо Його
ім’я стало явним, говорив, що Іван
Хреститель встав з мертвих, і через
це сили діються через нього. 15 Інші
говорили, що це Ілля, інші ж говори-

мат. 13
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ів. 4
мат. 13
лук. 4

мат. 9
лук. 13
мат. 10
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мат. 10
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мат. 10
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лук. 9

6,15 Святе Благовіствування від Марка 6,37

мат. 14
лук. 3

мой3. 18

лук. 19

мат. 14
лук. 9

мат. 9

ли, що це пророк або один з пророків. 16 А Ірод, почувши, сказав,
що: Той Іван, якому я відрубав голову, той є, той встав з мертвих. 17 *Бо
той Ірод, пославши, схопив Івана і
зв’язав його у в’язниці через Іродіяду, жінку свого брата Филипа, тому
що одружився з нею. 18 Бо Іван говорив Іродові: *Не годиться тобі мати жінку твого брата Филипа. 19 Іродіяда ж гнівалася на нього і хотіла
його вбити. І не могла, 20 бо Ірод боявся Івана, знаючи, що він праведний
і святий муж, і беріг його, і послухавши його, багато робив, і він слухав його з насолодою. 21 І як настав
догідний день, коли Ірод з нагоди
своїх уродин робив вечерю своїм
князям, і тисячникам, і галилейським
старшинам, 22 і коли ввійшла дочка
тієї Іродіяди і танцювала, і догодила
Іродові і тим, що лежали з ним, цар
сказав дівчині: Проси в мене, що
тільки хочеш, і дам тобі. 23 І він поклявся їй, що якщо попросиш мене,
дам тобі і до половини мого царства.
24 Вона ж, вийшовши, сказала своїй
матері: Що проситиму? Та ж сказала:
Голову Івана Хрестителя. 25 І ввійшовши відразу, з поспіхом, до царя,
попросила, кажучи: Хочу, щоб ти мені дав від нього на полумиску голову
Івана Хрестителя. 26 І цар був засмученим, але через клятву і через тих,
що лежали з ним, він не захотів їй
відмовити. 27 І цар, зараз пославши
прибічника, наказав принести його
голову. Він же, пішовши, відрубав
йому голову у в’язниці, 28 і приніс
його голову на полумиску, і дав її
дівчині, і дівчина дала її своїй матері.
29 І його учні, почувши, прийшли, і
взяли його труп, і поклали його до
гробу.
поч. 25
30 І *апостоли зібралися до Ісуса і
сповістили Йому про все: і що зробили, і що навчили. 31 І Він сказав
їм: Ходіть ви самі до пустинного місця, на самоту, і відпочиньте трохи.
Бо були численні, що приходили і
відходили, і їм не було коли з’їсти.
32 *І вони одні пішли до пустинного
місця човном. 33 І юрби побачили їх,
як вони ішли, і численні пізнали їх, і
пішки з усіх міст збігалися туди. І випередили їх, і зійшлися до Нього. 34
*І вийшовши, Ісус побачив численний натовп і змилосердився над ними, тому що були наче вівці, що не
мають пастуха. І Він почав їх багато
навчати. 35 І як вже минуло багато
часу, його учні, приступивши до
Нього, говорили, що місце є пустинним і час уже пізній. 36 Відпусти їх,
щоб, пішовши в довколішні околиці і
села, купили собі хліби, бо не мають
що їсти. 37 Він же, відповівши, ска-

хђ, ја^ко пррoкъ (е^сть), (и^ли) ја%ко е^ді'нъ эT пррoкъ” Слы'шав же и%роD, рече, [ја^ко]13 е^гоже а^з# оу^сњкнђхъ [і^ѓ^а'нна, то'и е^сть, то'и въста` эT
мр~твых#]14” *То'и б^о и'родъ пославъ, ја%тъ і^ѓа'нна, и^ связа` е^го в темници, и^родїя'ды ради
жены фїли'ппа бра'та свое^го, ја%ко (ѓ^женися ею`)15”
Гл~аше б^о і^ѓ^а'ннъ и'родови. (-)16 *не достоитъ
тебњ и^мњти женђ` (фїли'ппа) бра'та твое^го”
И/родїа же гнњвашеся нань, и^ хотяше е^го оу^бити, и^ не можа'ше. и%роD б^о боа'шеся і^ѓ^а'нна,
вњды е^го мђж'а пра'веDна и^ ст~а, и^ съблюда'ше
е^го, и^ послђшав# е^го мно'га {творяше}17, и^ в# сла'дость е^го послђшаше. и^ приклю'чшђся дн~и потребнђ, е^гда и%роD рожDьствђ свое^мђ ве'черю творяше, княѕе'мъ своимъ и^ ты'сђщникомъ, и^
старњ'ишинам# галиле'искамъ. и^ вшеDши дще'ри
тоа` и^родїя'ды, и^ пляса'вши, [и^ оу^гожDьши]18
и%родови, и^ възлежа'щимъ (с ниM). рече цр~ь дв~ци,
проси` оу^ мене` е^же а^ще хо'щеши, и^ дамъ т^и.
и^ кля'тся ей [-]19 [-]20, ја%ко а^ще {попро'сиши
м^и}21 дамь т^и, (и^) до полъ црsтвїа моего, (ѓ^на же)22 и^зшеDши реq мт~ри свое'й, чесо` прошђ`;
ѓ^на же рече, главђ` і^ѓ^а'нна крsтля. и^ вшеDши
а%бїе съ тща'нїемъ к# цр~ю, проси` гл~ющи. хощђ`, да (м^и даси` эT него)23 на блю'дњ главђ
і^ѓ^а'нна крsтля. и^ приско'рбенъ бысть цр~ь, кля'твы же раd, и^ за възлежа'щихъ (с нимъ), не
въсхотњ эTрещися еа`. и^ а'бїе пославъ цр~ь спекђлатора, повелњ принести` главђ его. [ѓ'н же]24
шедъ оу^сњкнђ его в темни'ци. и^ принесе` главђ
его на блю'дњ, и^ дастъ ю& дв~ци, и^ дв~ца дастъ
ю& матери свое'й” И$ слы'шавше оу^чн~цы е^го, прїидо'шя и^ взя'шя трђпъ его, и^ положи'шя его въ гробњ”
заq, к~е”
25
И/ (*събра'шяся) а^плsи къ і^с~ђ, и^ възвњсти'шя емђ вс^я, (и^) ели'ка сотвориша и^ {-}26 наоу^чи'шя” И$ (рече)27 и^мъ. прїидњте вы сами (в
пђ'сто мњсто, еді'ни)28, и^ почїите ма'ло. бњхђ
б^о приходя'щеи` и^ эTходя'щеи` мно'ѕи, и^ ни ја%сти и^мъ б^њ коли” *И$ [і^до'шя в# пђ'сто мњсто
кораблемъ]29 еді'ни. и^ видњшя иX и^дђща (нароd), и^ позна'шя {иX мно'ѕи}30, и^ пњши эT всњхъ
градовъ стицяхђся та'мо. и^ предвари'шя
и^хъ, [и^ снидо'шася к немђ]31. *и і^зшеD, видњ`
(і^с~) (нароD мно'гъ)32, и^ млsрдова ѓ^ нихъ, зане бњхђ ја^ко ѓ^вця` не и^мђще па'стыря” И начатъ
(и^хъ оу^чити)33 мно'го” И$ оу^же часђ многђ бы'вшђ” Пристђ'пльше к# немђ оу^чн~цы его, гл~ашя.
ја^ко пђ'сто есть мњсто, и^ (чаs оу^же)34 мног#,
эTпђсти и^хъ, да шеDше въ ѓ^крsтныX се'лехъ и^
ве'сехъ, кђ'пятъ себњ (хлњбы)35. (не и^мђтъ
б^о чесо ја^сти). ѓ^н же эTвњщавъ, рече и^мъ.
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дади'те и^м# в^ы ја^сти. и^ (гл~ашя)36 е^мђ. да
шеDше кђ'пимъ двњма стома пњняѕь хлњбы,
и^ дамы и^мъ ја^сти” ѓ%н же (рече)37 и^мъ, коли'ко хлњбы и%мате; и^дњте [и^]38 ви'дите. и^ оу^вњдњвше (гл~аша)39, *пять {хлњ'бъ}40, и^ двњ
рыбњ. и^ повелњ и^мъ посади'ти вся на спо'ды
на спо'ды на (травњ зеленњ)41. и^ възлегошя
на' лњхы на лњхы, по сто и^ по пятьдесяT. и
прїемъ пять хлњ'бъ и^ дв^њ ры'бњ, възрњвъ
на нб~о, блsви, и^ преломи хлњ'бы, и^ даа'ше оу^чн~комъ свои^м#, да преDлага'ютъ преD ними, и^ ѓ^бњ
рыбњ раздњли всњмъ. и^ ја%доша вс^и, и^ насы'тишяся. и^ взя'шя оу^крђ'хы дванадесяте ко'ша и^сполнь, и^ эT ры'бђ” (-)42 Бя'ше (же) ја%дшиX
хлњбы ја%ко пять ты'сящь мђ'жїи” заq, к~ѕ”
И/ а'бїе понђди оу^чн~кы своя вни'ти в# кора'бль, и^
вари'ти (е^го) на ѓ%номъ полђ к# виџсаи^дњ, до'ндеже самъ эTпђсти наро'ды” *И$ эTрек#ся и^мъ,
и%де в# го'рђ помоли'тися” *И$ ве'черђ бы'вшђ, б^њ
кора'бль посредњ моря, и^ саM е^ді'нъ на земли`” И$
видњ и^хъ стра'жђща в# пла'ванїи, бњ б^о вњтръ
проти'венъ и^мъ. (и^) ѓ^ четве'ртњи стражи
нощънњи, (прїиде)43 к ни'мъ (по' морю ходя`)44.
и^ хотя'ше минђти и^хъ. ѓ^ни же видњ'вше е^го (ходяща по морю)45, [мнњхђ при'зракъ бы'ти]46, и^ възъпи'шя. вс^и б^о е^го ви'дњшя, и^
смђти'шася. [и^ а'бїе]47 гл~а с ними. и^ (рече)48
и^мъ, дръза'и^те, а^зъ е^смь, не бо'итеся” И$ въни'де к нимъ в кора'бль, и^ оу^ле'же вњтръ. и^
ѕњло и^зли'ха в себњ оу^жаса'хђся [и^ дивля'хђся]49. не разђмњшя б^о ѓ^ хлњбњхъ. бњ` б^о (срDце иX)50 ѓ^ка'менено. *и прешеDше, (прїидо'шя в зе'мзаq, к~з”
лю)51 генисаретъскђ, и^ приста'шя”
И/ і^зшеDшемъ и^мъ и^с корабля`. а%бїе позна'вше
е^го, ѓ^бте'кше вс^ю странђ т^ђ, (-)52 нача'шя на
ѓ^дрњхъ (приносити боля'щая)53, и^дњже слы'шахђ (ја%ко т^ђ е^сть)54. и^ ја%може а%ще вхожDаше
в# ве'си, и^л^и въ грады, и^л^и се'ла, на распђтїиX
полага'хђ недђж'ныа, и^ моляхђ е^го, да по'не
въскри'лїю ри'зы е^го прико'снђт#ся. и^ е^лицы а%ще
прикасахђся е^мъ, сп~са'хђся”

зав їм: Дайте ви їм їсти. І вони сказали Йому: Хіба, пішовши, маємо купити хліба за двісті пінязів і дати їм
їсти? 38 Він же їм сказав: Скільки
хлібів маєте? Ідіть і подивіться. І довідавшись, вони сказали: *П’ять хлібів і дві риби. 39 І Він наказав їм посадити всіх на групи, на групи на зеленій траві. 40 І вони розляглися на
групи, на групи по сто і по п’ятдесят.
41 І Він, взявши п’ять хлібів і дві риби, поглянувши на небо, поблагословив і розломив хліби, і давав своїм
учням, щоб вони клали перед ними, і
обі риби розділив усім. 42 І всі їли і
наситилися. 43 І зібрали дванадцять
повних кошиків кусків, і з риби. 44 А
тих, що їли хліби, було якихось п’ять
тисяч чоловік.
поч. 26
45 І відразу Він спонукав своїх учнів ввійти до човна і випередити Його на другому боці при Витсаїді, поки Він сам відпустить юрби. 46 *І відпустивши їх, Він пішов на гору помолитися. 47 *І як настав вечір, човен
був посеред моря, і Він сам один на
землі. 48 І Він побачив, що вони мучаться з плавбою, бо вітер був їм супротивний. І близько четвертої сторожі ночі Він прийшов до них, ідучи
по морю, і хотів їх обминути. 49 А вони, побачивши Його, як Він ходив по
морі, думали що це є привид, і закричали. 50 Бо всі Його побачили і розгубилися. І Він відразу заговорив до
них. сказав їм: Кріпіться, Я є, не бійтеся! 51 І Він ввійшов до них до човна – і вітер вщух. 52 І дуже надмірно
в собі вони жахалися і дивувалися, бо
не розуміли про хліби, бо їхнє серце
було закам’янілим. 53 *І перейшовши, вони прийшли до Генезаретської
землі і причалили.
поч. 27
54 І як вони зіййшли з човна, відразу, пізнавши Його, 55 оббігши всю
ту околицю, почали приносити на лежаках хворих туди, де чули, що Він
там є. 56 І куди тільки Він входив, до
сіл, або до міст, або поселення, вони
клали на роздоріжжях недужих і благали Його, щоб доторкнулися хоч до
рубця його одежі. І які тільки доторкалися до Нього, спасалися.

Глvа, з~”

Глава 7

събрашася* к# немђ фарїсе'е, и^ нњ'цїи эT
кни'жникъ пришеDшеи` эT і^ерsли'ма. и^ видњвше нњ'кыа эT оу^чн~къ е^го нечи'стыми рђками, си^рњчь, не оу^м#ве'нами ја%дђщ'е хлњбы, {рђга'хђся}1. фарисе'е б^о и^ вс^и і^юде'е,
а^ще не трыюще оу^мыютъ рђкъ, не ја^дятъ,
дръжа'ще преданїа старець. и^ эT тръжища а^ще
не покђплются, не ја%дятъ. і^ и'на мно'га сђть
ја%же прїя'шя дръжати. погрђженїа сткля'ни1593

1 І *до Нього зібралися фарисеї і
деякі з книжників, що прийшли з Єрусалиму. 2 І побачивши, як деякі з
його учнів нечистими руками, значить не вмитими, їли хліби, 3 сміялися. Бо фарисеї і всі юдеї, якщо тричі не
вмиють рук, не їдять, дотримуючись
передання старців, 4 і якщо не викупаються, прийшовши з торговиці, не їдять. І багато іншого такого прийняли
дотримуватися: миття склянок, і збан-

мат. 14
лук. 19
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мат. 14
ів. 6

мат. 14

мат. 15
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ків, і котлів, і лежаків. хххххпоч. 28

іс. 29
мат. 15

мой2. 20
мой5. 5
еф. 6
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сир. 3
мой2. 21
мой3. 20
при. 20
мат. 15

мат. 15

мой1. 6
і 8
мат. 15

мат. 15

5 А потім фарисеї і книжники запитували Його: Чому твої учні не
ходять за переданням старців, але їдять хліб невмитими руками? 6 Він
же, відповівши, сказав їм, що добре
про вас лицемірів пророкував Ісая,
так як є написано: *Цей народ Мене
почитає устами, а його серце далеко
віддалене від Мене. 7 Даремно ж почитають Мене, навчаючи вчення
людської заповіді. 8 Бо полишивши
божу заповідь, ви держите людські
передання: миття збанків і склянок, і
робите багато іншого такого подібного. 9 І Він говорив їм: Ви добре
відкидаєте – божу заповідь, щоб
зберегти ваше передання. 10 *Бо
Мойсей сказав: Шануй твого батька і
твою матір. І хто злословить батька
або матір, смертю хай помре. 11 Ви ж
кажете: Якщо чоловік скаже батькові
або матері: *Корван, що означає: дар
те, що ти одержав би від мене. 12 І
більше не даєте йому робити нічого
для свого батька або своєї матері, 13
переступаючи боже слово вашим переданням, яке ви передали. І ви робите багато такого подібного. поч. 29
14 І *прикликавши всю юрбу, Він
говорив до них: Послухайте мене всі
і розумійте. 15 Немає нічого, що поза
людиною, що входить до неї, що може її занечистити, але те, що з неї виходить, це є те, що занечищує людину. 16 Якщо хто має вуха, щоб слухати, хай слухає. 17 І коли Він ввійшов
до дому від юрби, його учні запитали
Його про притчу. 18 І Він сказав їм:
То чи і ви є нерозумними? Чи не розумієте, що все, що ззовні входить в
людину, не може її занечистити? 19
Тому що не входить до її серця, але в
живіт, і виходить відходом, вичищуючи всю їжу. 20 Говорив же, що те,
що виходить з людини, те занечищує
людину. 21 *Бо з середини людського серця виходять погані думки, перелюби, розпуста, вбивства, 22 крадіжки, захланності, образи, лукавства, обмана, безсоромні діла, лукаве око, хула, гордість, безумство. 23 Все
це зло виходить зсередини і занечищує людину.
поч. 30
24 І *вставши, пішов звідти в околиці
Тирські і Сидонські. І ввійшовши в
дім, не хотів, щоб хтось про Нього
чув. І не зміг утаїтися, 25 бо жінка,
якої дочка мала нечистого духа, почувши про Нього, прийшовши, припала до Його ніг. 26 Жінка ж була
грекинею, сирофінікійка родом. Вона
благала Його, щоб Він вигнав біса з її
дочки. 27 Ісус же сказав їй: Облиш.
Нехай скоріше наситяться діти, бо не

цяM и^ чва'номъ, и^ котломъ и^ ѓ^дро'мъ” заq, к~и”
[Пото'мъ же]2 въпрашяхђ е^го фарисе'е и^ кни'жницы, почто` (оу^чн~цы твои` не хо'дятъ)3 по преда'нїю ста'рецъ, н^о не оу^мвенами рђками ја%дятъ хлњбъ; ѓ%нже [эTвњщавъ]4, рече и^мъ.
[ја%ко]5 добрњ пррoчьствова и^са'іа ѓ^ васъ лицемњрехъ. ја%коже е^сть пи'сано. *сїи людїе оу^стна'ми
мя чтђтъ, срDце же и^хъ дале'че эTстои'тъ эT
мене`. сђ'е же чтђтъ мя^, оу^чя'ще оу^че'нїа ѕа'повњди члчsкы, ѓ^ставл#ьше [б^о]6 за'повDњ бж~їю,
дръжите` преда'нїа члчsкаа” [Креще'нїа чваномъ,
и^ сткляницямъ, и^ і'на подобна такова` мно'га творите`]7. и^ гл~аше и^мъ, до'брњ эTмњта'ете за'повDњ бж~їю, да преданїе ва'ше съблюде'те” *Мољ=сїи б^о рече, чти` эTц~а твое^го и^ мт~ре
твою. и і'же злосло'витъ эTц~а и^л^и мт~ре, смр~тїю да оу'мрет#. вы` же гл~ете, а^ще речетъ
чл~къ эTц~ђ и^ли мт~ри, *корва'нъ, е^же е^сть
да'ръ, и^же а^ще эT мене пл'ьзевалъ е^си. [и^ не
ктомђ ѓ^ставля'ете]8. е^го ничесо'же сътвори'ти
эTц~ђ (свое^мђ) и^ли ма'тери (свое'й), престђпа'юще
сло'во бж~їе преданїе^мъ ва'шимъ, е^же преда'сте.
и^ подо'бна такова` мно'га творите`”
заq, к~џ”
И$ *призвавъ весь наро'дъ, гл~аше и^м#. послђшаите мене вс^и, и^ разђмњите. ничесо'же е^сть вн^њоу^дђ чл~ка, входи'мо во'нь, е^же мо'жетъ ѓ^скверъни'ти е^го. н^о (и^сходя'щая эT него)9, т^а сђть
скверня'щаа чл~ка. [а^ще кто и%мать оу^ши
слы'шати, да слышиT]10” И$ е^гда` вни'де в до'мъ
эT наро'да, въпрашяхђ е^го оу^чн~цы е^го ѓ^ при'тчи” И$ (гл~а)11 и^мъ, тако ли и^ в^ы неразђ'мливи
е^сте; не разђмњ'ете ли, ја%ко вс^е е^же и^з внђ
входи'мое в# чл~ка, не мо'жетъ (ѓ^сквернити е^го)12, ја%ко не вхо'дитъ е^мђ в# срDце, н^о въ' чрево,
и^ а^федро'номъ и^схо'дитъ, и^стребля'а вс^я бра'шна; гл~аше же, ја^ко и^схо'дящее` эT чл~ка, т^о
скверни'тъ чл~ка. *изъ ю'тръоу^дђ б^о срDца члчsка
помышленїя ѕла^ и^схо'дятъ, прелюбодњя'нїа,
любодњянїа, (оу^бі'иства, татбы)13, лихои%мъства, ѓ^би'ды, лђка'в#ствїа, лесть, стђдодњянїа, ѓ%ко лђка'во, хђла`, гръды'ни, безђмьство.
вс^я сїа ѕла'я и^зъ оу^тръ и^схо'дятъ, и^ скверня'тъ чл~ка”
заq, л~”
14
[И$ *эTтђ'дђ в#ставъ] и%де в# предњ'лы тљ=рскы
[и^ сидо'нскы]15” И$ вшедъ в до'мъ, никогоже хотя'ше (дабы е^го чюлъ)16, и^ не мо'же оу^таи^тися” [слы'шавши б^о жена`]17 ѓ^ немъ, (е^я'же
дщ^и и^мя'ше)18 дђхъ нечи'стъ, прише'дши припаде к# нога'ма е^го” Жена же б^њ е%ллинска, сљ=рофљ=ни'сса ро'домъ” (-)19 моля'ше е^го, да бњ'са и^жденетъ и^з дще'ре еа`” (Іс~ же)20 рече е'й, ѓ^ста'ви,
да пр'ьвње насытятся чя'да. нњсть б^о добро
1594

і^саі^а к~џ
мgа е~і

в~ мѓ= к~
е~ мѓ= е~
е^феs ѕ~
мgа е~і
сираX г~
в~ мѓ= к~а
г~ мѓ= к~
приTчи к~
мgа е~і

мgа е~і

а~ мѓ= ѕ~
и^ и~
мgа е~і

мgа е~і
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эTя'ти хлњба чя'домъ, и^ (поврещи` ўомъ)21”
ѓ^на же (эTвњщавши)22, (гл~а)23 емђ, [е'й г~и.
и^бо]24 (и^) ўи` поD трапе'зою ја%дятъ эT крђпи'цъ дњте'и” И$ рече е'и`, ѕа сїе сло'во и^ди`, и^зы'де (бњсъ и^з# дще'ре твоеа`)25” И$ шеDши в домъ
свои, ѓ^брњте [бњ'съ и^зшеDшъ, и^ дщере лежа'щђ
заq. л~а”
на ѓ^дрњ]26”
И/ пакы и^зшеD і^с~ эT предњлъ тљ=рскъ, [и сидо'нскъ. прїиде]27 на' море галиле'йско, межDђ предњ'лы декапо'льскы” И$ (приведо'ша)28 к# немђ
глђ'ха [-]29 гђгни'ва, и (моля'хђ)30 е^го да възложиT нань рђ'кђ. и^ пое'мъ е^го эT народа е^ді'ного,
вложи` пръ'сты своа` въ оу^ши е^го, и^ плю'нђвъ
коснђ` (е^го въ ја^зы'къ)31, и^ възрњвъ на' нб~о,
въздохнђ`, и^ (гл~а)32 е^мђ, е^ффа'џа. е^же е^сть,
развръзися. и^ а'бїе разврьзо'стася (слђ'ха е^го)33,
и^ разрњши'ся ю%за ја^зы'ка е^го, и^ гл~аше пра'во, и^
запрети` и^мъ, да никомђже повњдятъ. е^ли'коже и^мъ то'и запрњщаше, паче и^зли'ха проповњ'дахђ. и^ преи^зли'ха дивля'хђся гл~юще, до'брњ
вс^е творитъ, и^ глђхыа твориT слы'шати, и^
нњмы'я гл~ати”

Глvа, и~” заq, л~в”
мgа е~і

мgа ѕ~і

мgа ѕ~і

ты'а* дн~и (ѕњло)1 мно'гђ наро'дђ сђщђ,
и^ не и^мђщимъ чесо` ја%сти, призва'въ
(і^с~), оу^ченикы [своа]2, (гл~а)3 иM. млsрдђю ѓ^
наро'дњ, ја^ко (оу^же) тр^и дн~и присњдятъ
мн^њ, и^ не и^мђть чесо` ја%сти. и^ а'ще эTпђщђ
и^хъ не ја^дшя в# до'мы своя, ѓ^слабњютъ на пђти`. (мно'ѕи б^о эT нихъ)4 и^здале'че пришли` сђть”
И$ эTвњща'ша е^мђ оу^чн~цы е^го. (-)5 эTкђ'дђ сихъ
възможетъ кт^о зд^њ насы'тити хлњба в# пђсты'ни; и^ въпроси` и^хъ, коли'ко и%мате хлњ'бы;
ѓ^ни же рњша, сеDмь. и^ (повелњ)6 наро'дђ възлежти на земли. и^ прїемъ сеDмь хлњбы, хвалђ въздавъ преломи, и^ даа'ше оу^чн~комъ свои^мъ, да
преDлага'юT. и^ преDложи'шя преD наро'домъ. и^ і^мя'хђ
ры'бицъ ма'ло, и^ {сїа блsвивъ}7, [рече преDложи'ти
и^ тыа`]8, [ја%до'шя же]9 и^ насы'тишяся. и^ взя'шя и^збы'ткы оу^крXђ, сеDмь ко'шницъ” бњхђ же
ја%дшеи` ја%ко четы'ри ты'сђщя, и эTпђсти
и^хъ. и^ а'бїе влњзъ в# кора'бль съ оу^чн~кы свои'ми,
прїиде въ страны далманђџа'н#скы”
заq, л~г”
И/ *ізыдо'шя фарисе'е, и^ нача'шя стяза'тися с
нимъ, и%щђще эT него зна'менїа с# нб~се, и^скђша'юще е^го. и^ въздохнђвъ дх~омъ своимъ, (гл~а)10.
чесо` родъ се'и [зна'менїа и%щетъ]11; а^ми'нь гл~ю
вамъ, а^ще да'сться ро'дђ семђ зна'менїе. и^ ѓ^ставль и^хъ, влњзъ па'кы [в кора'бль]12, и%де на
ѓ^нъ полъ. *и^ забы'шя (оу^чн~цы е^го) взяти хлњ'бы, и^ ра'звњ е^діного хлњб'а не и^мяхђ с# собо'ю в#
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є добрим відібрати дітям хліб і кинути псам. 28 Вона ж, відповівши, сказала Йому: Так, Господи, бо і пси їдять
під столом крихти дітей. 29 І Він сказав їй: За це слово – іди, вийшов біс з
твоєї дочки. 30 І пішовши до свого
дому, вона знайшла, що біс вийшов, і
дочка лежала на ліжку.
поч. 31
31 І знову, вийшовши з Тирських і
Сидонських околиць, Ісус прийшов
над море Галилейське, між декапольськими границями. 32 І привели до
Нього глухонімого, і благали Його,
щоб Він поклав на нього руку. 33 І
взявши його з юрби на самоту, Він
вклав свої пальці у його вуха і, плюнувши, доторкнувся до його язика. 34
І поглянувши на небо, зідхнув і сказав йому: Еффата! – що значить: Відкрийся! 35 І відразу відкрилися його
вуха і розв’язалася зав’язь його язика, і він говорив правильно. 36 І Він
заборонив їм, щоб нікому не говорили. Чим більше Той їм забороняв,
тим більше вони проповідували 37 і
надміру дивувалися, кажучи: Він все
добре робить: і дає слух глухим і
мову німим.

Глава 8, поч. 32
1 В *тих днях, як було дуже багато
народу і не мали що їсти, Ісус, покликавши своїх учнів, сказав їм: 2 Змилосерджуся над юрбою, тому що вже
три дні перебувають зі Мною і не мають що їсти; 3 і якщо відпущу їх без
їжі до своїх домів, вони ослабнуть в
дорозі, бо численні з них прийшли
здалека. 4 І Йому відповіли його учні: Звідки зможе хтось тут цих наситити хлібом в пустині? 5 І Він запитав їх: Скільки хлібів маєте? Вони
ж сказали: Сім. 6 І Він наказав юрбі
розлягтися на землі і, взявши сім хлібів, віддавши хвалу, переломав та давав своїм учням, щоб подавали. І ті
поставили перед юрбою. 7 І вони мали трохи риб. І, поблагословивши їх,
Він сказав подати і їх. 8 Їли ж і наситилися. І взяли сім кошів з залишків-кусків. 9 А тих, що їли, було якихось чотири тисячі. І Він їх відпустив. 10 І відразу, ввійшовши до човна
зі своїми учнями, Він прийшов в
Далманутанські околиці.
поч. 33

мат. 15

11 І *вийшли фарисеї, і почали змагатися з ними, шукаючи від Нього
знаку з неба, спокушаючи Його. 12 І
зідхнувши своїм духом, Він сказав:
Чому цей рід шукає знака? Амінь.
Кажу вам: чи дасться знак цьому родові! 13 І полишивши їх, знову ввійшовши до човна, Він пішов на другий бік. 14 *І його учні забули взяти
хліби, і, за винятком одного хліба, не

мат. 16

мат. 16
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мат. 16
лук. 12

ів. 6

мат. 16
лук. 19

мат. 16
лук. 9
ів. 6

мат. 10
і 16
лук. 9
і 14

мат. 10
лук. 9

мат. 10
лук. 9
і 12
тим2. 2

мали з собою нічого в човні. 15 *І Він
застерігав їх, кажучи: Глядіть, стережіться фарисейського квасу та Іродового квасу. 16 І вони думали один з
одним, кажучи, що: Не маємо хлібів.
17 І зрозумівши, Ісус сказав їм: Чому
думаєте, що не маєте хлібів? Чи ще
не чуєте ані не розумієте? Чи ще
маєте ваше серце закам’янілим? 18
Маючи очі – не бачите і маючи вуха
– не чуєте? *І чи не пам’ятаєте, 19
що коли Я переломав п’ять хлібів на
п’ять тисяч, скільки повних кошиків
ви взяли кусків? Сказали Йому: Дванадцять. 20 Коли ж сім на чотири тисячі, скільки повних кошиків взяли
ви кусків? Вони ж сказали: Сім. 21 І
Він сказав їм: Як не розумієте?
хх
поч. 34
22 І Він прийшов до Витсаїди. І
привели до Нього сліпого, і благали
Його, щоб його доторкнувся. 23 І
взявши за руку сліпого, Він вивів його геть з села, і плюнувши на його очі, поклавши на нього руки, запитав
його, чи що бачить. 24 І поглянувши,
той говорив: Бачу людей, що ходять
як дерева. 25 Потім же знову поклав
руки на його очі і зробив так, щоб він
прозрів, – і відкрився, і побачив все
ясно. 26 І Він послав його до його
дому, кажучи: До села не входь ані
не розповідай нікому в селі. поч. 35
27 І *вийшов Ісус і його учні до сіл
Филипової Кесарії. І в дорозі Він запитував своїх учнів, кажучи їм: За кого люди Мене мають? 28 Вони ж відповіли: За Івана Хрестителя, – і інші:
За Іллю, – інші ж: За одного з пророків. 29 І Той їм сказав: Ви ж за кого
Мене маєте? Відповівши ж, Петро
Йому сказав: *Ти є Христос. поч. 36
30 І Він заборонив їм, щоб нікому
не говорили про Нього; 31 і почав їх
навчати, що треба, щоб Людський
Син багато витерпів, і був випробуваний старцями, і архиєреями, і книжниками; і був вбитим, і в третім дні
воскрес. 32 І Він явно говорив слово.
І Петро, взявши Його вбік, почав Йому забороняти. 33 Він же, обернувшись і поглянувши на своїх учнів,
заборонив Петрові, кажучи: Іди від
Мене, сатано, бо не думаєш про те,
що є боже, але те, що людське! 34 *І
прикликавши юрби з своїми учнями,
сказав їм:
поч. 37
Хто хоче іти за Мною, нехай себе
відречеться, і візьме свій хрест, і йде
за Мною. 35 *Бо хто лиш хоче спасти
свою душу, її погубить, а хто погубить свою душу задля Мене і євангелії, той її спасе. 36 Бо яка користь
людині, якщо придбає ввесь світ і
занапастить свою душу? 37 Або що
дасть людина взамін за свою душу?
38 *Бо якщо хтось завстидається Ме-

корабли. *и^ прњщаше и^мъ гл~я. ѕри'те, блюдњтеся эT кваса фарисе'иска, и^ эT кваса и%родова. и^ помыш#ля'хђ дрђгъ къ дрђгђ [гл~юще]13,
ја%ко хлњбы не {и%мамы}14. и^ разђмњвъ [і^с~]15,
(гл~а)16 и^мъ. что помышля'ете, ја^ко хлњбы не
и'мате; не оу& л^и чђе'те, (ниже разђмњ'ете);
[е^ще]17 ли ѓ^ка'менено срDце ваше и%мате; ѓ%чи и^мђщ'е не ви'дите, и^ оу^ши и^мђще не слы'шите; *и не по'мните ли е^гда пять хлњбы преломихъ в пять ты'сящь, коли`ко, ко'шь (и^спо'лнь оу^крђхъ)18 прїа'сте; гл~ашя е^мђ, дв^ана'десяте” Є$гда же сеDмь в четы'ри ты'сяща,
коли'ко ко'шницъ и^сполненїа оу^крђхъ прїа'сте;
(ѓ^ни же рњшя)19, сеDмь” И$ гл~а и^мъ, ка'ко не
разђмњ'ете;
заq, л~д”
20
И/ (прїиде) въ виџсаид'ђ, и^ (приведо'ша)21 к н#емђ слњ'па. и^ (моля'хђ)22 е^го, да е^го ко'снетъ. и^
ем'ъ за' рђкђ слњпа'го, и^зведе` е^го вонъ и^з веси.
и^ плю'нђвъ на' ѓ%чи е^го, възложъ рђцњ на`нь, въпрашаше е^го, а^ще чт^о ви'дитъ. и^ възрњвъ,
гл~аше. ви'жђ чл~кы (-)23 ја^ко дре'вїе (-)24 ходя'ще. пото'м (же) пакы възложи рђцњ на' ѓчи е^го,
и^ (сотвори е^го прозрњти)25, и^ оу^творися, и^ оу^зрњ свњтло вс^е. и^ посла` е^го в доM е^го гл~я. ни^ в
ве'сь вниди, [ни повњжDь комђ в# ве'си]26” заq, л~е”
И/ *ізы'де і^с~, и^ оу^чн~цы е^го в# ве'си кесарїа' фили'пповы. и^ на пђти' въпраша'ше оу^чн~кы своа,
гл^я и^мъ. кого` м^я гл~ютъ чл~цы бы'ти; ѓ^ни
же [эTвњща'ша]27. [-]28 і^ѓ^а'нна крsтля, и^ і^нїи
і^лїю, дрђѕїи' же е^ді'ного эT пррoкъ. и^ то'и гл~а
и^мъ. вы же кого` м^я гл~ете быти; [эTвњща'в#
заq, л~ѕ”
же]29 пеTръ гл~а е^мђ, *т^ы е^си х~с”
И/ запрњти и^мъ, да никомђже гл~юT ѓ^ немъ” И$
начатъ оу^чи'ти и^хъ, ја%ко подоба'етъ сн~ђ
члчsкомђ мно'го пострада'ти, и^ і^скђше'нђ бы'ти
эT ста'рецъ, и^ а^рхїере'й, и^ кни'жник#, и^ оу^бїенђ
бы'ти, и^ тре'тїи дн~ь въскрsнђти” И$ не ѓ^бинђ'ася сло'во гл~аше. и^ прїемь [е^го петръ]30, начатъ прњтити е^мђ” ѓ%н же ѓ^бра'щься, и^
въз#рњ'въ на оу^чн~кы своя, запрњти петро'ви
(гл~я)31. и^ди` за мно'ю сатана. ја^ко не мы'слиши ја^же сђть бж~їа, н^о ја^же члчsка” *И$ призвавъ наро'ды съ оу^ченикы свои'ми, рече и^мъ”
ккккккккккккк
заq, л~з”
32
[И/же] хощетъ по мнњ и^ти, да эTвр'ъжется
себе`, и^ возметъ крsтъ свои, и^ по мнњ` грядетъ” *И$же б^о а^ще хо'щетъ дш~ђ свою спsти,
погђбиT ю&” а и^же погђбитъ дш~ђ свою мене
ради, і^ е^љhлїа, (то'и) сп~сетъ ю&” Каа` б^о пол#за
чл~кђ, а%ще приѓ^брящетъ ми'ръ весь, и^ эTщети'тъ дш~ђ свою`; и^ли что^ дастъ чл~кь и^змњ'нђ на дш~и свое'й; *и^же б^о а^ще постыдит1596

мgа ѕ~і
лkђ в~і

і^ѓnа' ѕ~

мgа ѕ~і
лkђ џ~і

мgа ѕ~і
лkђ џ~
і^ѓnа' ѕ~

мgа і~
и^ ѕ~і
лkђ џ~
и^ д~і

мgа і~
лkђ џ~

мgа і~
лkђ џ~
и^ в~і
в~ тиM в~
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ся мене`, и^ мои^хъ слове'съ, в ро'дњ' семъ прелюбодњ'инемъ и^ грњшнемъ, и^ сн~ь члчsкїи постыдится е^го, е^гда прїидетъ въ сла'вњ эTц~а свое^го, съ а%гг~лы ст~ыми”
мgа ѕ~і
лkђ џ~

мgа џ~
мgа з~і

мgа з~і

і^саїа н~г

мgа з~і
лkђ џ~

Глvа, џ~” заq, л~з”
гл~аше* и^мъ. а^ми'нь гл~ю вамъ, ја%ко сђть
нњ'цїи эT здњ стоя'щихъ, и^же не и^мђт# в#кђсити смр~ти, до'ндеже ви'дятъ
црsтвїе бж~їе пришедшее в си'лњ”кзаq, л~и”
И/ по (*шесть дн~їи)1 поя'тъ і^с~ петра`, и^ і^а'кова, и^ і^ѓа'нна, и^ възведе и^хъ на' горђ высокђ
ѓ^собь е^ді'ны, и^ преѓ^брази'ся преD ни'ми. и^ ри'зы
е^го быша блеща'щеся, бњлы ѕњло` (ја%ко снњ'гъ),
ја%цњх же (не мо'жетъ бњли'лникь (-)2 оу^бњлити
на земли`)3. и^ ја%вися и^мъ, и^лїа с мољ=се'ѓмъ.
и^ бњ'ста съ і^с~омъ гл~юща” И$ эTвњщавъ петръ,
(гл~а)4 і^с~ови. ра'вви, добро` е^сть намъ зд^њ быти, и^ сътворимъ [кро'вы тр^и]5, тебњ е^ді'нъ,
и^ мољ=се'ѓви е^ді'нъ, и^ і^лїи е^ді'нъ. не вњдяше
б^о чт^о рещи`, [бњхђ б^о пристра'шни]6. и^ бысть
ѓ^б'лакъ ѓ^сњня'а иX. и^ [прїиде]7 глsа и^зъ ѓ%блака, (гл~я) се'й е^сть сн~ъ мо'и възлю'бленыи, (того
посл'ђшаите)8” И$ внеза'пђ възрњ'вше, ктомђ
никогоже видњша, {то'кмо}9 і^с~а е^ді'ного с# собою”
[сходя'щем же]10 и^мъ с# горы`, запрњти и^мъ,
да никомђже (повњдятъ ја%же видњша)11, то'кмо е^гда сн~ъ члчsкїи и^з мр~твыхъ въскрsнетъ”
кк
заq, л~џ”
І$ сло'во оу^дръжа'шя в себњ, стязающеся, чт^о
е^сть е^же и^з мр~твыхъ въскрsнђт'и” И въпрашя'хђ е^го гл~юще, *ја%ко гл~ютъ кни'жницы,
ја%ко и^лїи подоба'етъ прїити` преже; ѓ%н же
(эTвњщавъ), рече и^мъ. и^лїа оу^бо пришеD преже,
оу^стро'итъ вс^я. *и^ како е^сть пи'сано ѓ^ сн~њ
члчsтњмъ, да мно'го постра'жетъ, и^ оу^ничиженъ бђдетъ. н^о гл~ю вамъ, ја%ко (-)12 и^лїа
прїиде, и^ сътвори'шя е^мђ е^ли'ка хотњш'я, ја%коже е^сть пи'сано ѓ^ немъ” И пришеD къ оу^чн~комъ. видњ народъ мно'гъ ѓ^ нихъ, и^ кни'жникы стяза'ющася с ни'ми. і^ а'бїе весь нароD
видњвъ е^го оу^жасе'ся. и^ прирі'щђще цњлова'хђ
е^го, и^ въпроси` (кни'жникы)13, что` стяза'е^теся
к себњ;
заq, м~”
14
[І$ *эTвњщавъ е^ді'нъ эT наро'да, рече] ” оу^чт~лю,
приведохъ сн~а мое^го к тебњ, и^мђщь дђхъ
нњмъ. и^ і^дњже коли'ждо (им'етъ е^го)15, (-)16
разбива'етъ (е^го), (и^ пњ'ны тњщ'итъ), и^ скрежещетъ зђбы` (свои'ми), и^ ѓ^цњпњнњвае^тъ. и^
рњхъ оу^чн~комъ твои^мъ, да (и^жDенђтъ е^го)17,
и^ не възмого'шя” ѓ%н же эTвњщавъ (-)18 (гл~а е^мђ)19. эO ро'де невњ'ренъ, доко'лњ в# ваs бђд'ђ;
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не і моїх слів у цім перелюбнім і
грішнім роді – і Людський Син завстидається його, коли прийде у славі
свого Батька зі святими ангелами!

Глава 9, поч. 37
1 І *Він говорив їм: Амінь. Кажу
вам, що є деякі з тих, що тут стоять,
які не зазнають смерті, аж поки не
побачать боже царство, що прийшло
в силі.
поч. 38
2 І по *шістьох днях Ісус взяв Петра, і Якова, і Івана, і вивів їх одних на
високу гору, на самоту, і переобразився перед ними. 3 І Його одіж стала
блискучою, дуже білою, наче сніг,
так же не може вибілити білильник
на землі. 4 І їм з’явився Ілля з Мойсеєм. І вони говорили з Ісусом. 5 І
відповівши, Петро сказав Ісусові:
Равві, добре нам тут бути. І зробім
три шатра: Тобі – одне, і Мойсеєві –
одне, і Іллі – одне. 6 Бо не знав, що
сказати, бо вони були перелякані. 7 І
була хмара, що їх отінила, і з хмари
вийшов голос, що говорив: Цей є моїм улюбленим Сином! Того слухайте!
8 І відразу поглянувши, не бачили з
собою більше нікого, тільки одного
Ісуса. 9 Як же вони сходили з гори,
Він заборонив їм, щоб нікому не розповіли, що бачили тільки, коли Людський Син воскресне з мертвих.
поч. 39
10 І вони в собі стримали слово,
допитуючись, що значить те: З мертвих воскреснути. 11 І вони Його запитували, кажучи: *Чому книжники
говорять, що треба Іллі спершу прийти? 12 Він же, відповівши, сказав їм:
Отже, Ілля, скоріше прийшовши,
впорядкує все, *і так як є написано
про Людського Сина, щоб Він багато
витерпів і був зневаженим. 13 Але
кажу вам, що Ілля прийшов, і зробили йому, що забажали. Так як є написано про нього. 14 І прийшовши до
учнів, Він побачив навколо них численну юрбу і книжників, що змагалися з ними. 15 І відразу вся юрба,
побачивши Його, жахнулася і, прибігаючи, вітала Його. 16 І Він запитав
книжників: Чому змагаєтеся між собою?
поч. 40
17 І *відповівши, один з юрби сказав: Учителю, я привів до Тебе мого
сина, що має німого духа. 18 І як де
його схопить, розбиває його, і він піну точить, і скрегоче своїми зубами, і
ціпеніє. І я сказав твоїм учням, щоб
вигнали його – і вони не змогли. 19
Він же, відповівши, сказав йому: О
роде невірний, доки буду між вами?
Доки терпітиму вас? Приведіть його
до Мене. 20 І привели його до Нього.

мат. 16
лук. 9

мат. 9
мат. 17

мат. 17

іс. 53

мат. 17
лук. 9

9,20 Святе Благовіствування від Марка 9,42

мат. 17
лук. 9
і 24

лук. 9

кор1. 12

мат. 10
мат. 18
лук. 17

І побачивши Його, дух віразу затряс ним. І впавши на землю, він качався, точачи піну. 21 І Він запитав
його батька: Скільки є літ, відколи
це йому сталося? Той же сказав: Від
дитинства. 22 І часто кидало його у
вогонь і у воду, щоб його погубити.
Але, якщо щось можеш, поможи
нам, змилосердившись над нами. 23
Ісус же йому сказав: Якщо щось можеш вірити, все можливе віруючому. 24 І батько дитини зразу закричав і говорив зі сльозами: Вірю, Господи! Допоможи моєму невірству!
25 А Ісус, побачивши, що юрба збігається, погрозив нечистому духові, кажучи йому: Німий і глухий душе. Я тобі наказую: вийди з нього і
більше до нього не входь! 26 І він
вийшов, закричавши і дуже напружившись. І той був наче мертвий,
так що численні говорили, що він
помер. 27 Ісус же, взявши його за
руку, підняв його, і він встав. 28 І
як Він ввійшов до дому, його учні
запитували його на самоті: Як ми
не змогли його вигнати? 29 І Він
сказав їм: Цей рід нічим не може
вийти, тільки молитвою і постом. 30
І вийшовши звідти, вони ішли через Галилею. І Він не хотів, щоб
хто дізнався, 31 *бо навчав своїх учнів і говорив їм, що Людський Син
буде виданий в людські руки, і Його вб’ють, і вбитий в третім дні воскресне. 32 Вони ж не розуміли слова і боялися Його запитати. поч. 41
33 І Він прийшов до Капернауму. І будучи в домі, запитував їх:
Що в дорозі в собі ви думали? 34
Вони ж мовчали, бо один з одним
змагалися в дорозі, хто є більшим.
35 І сівши, Він покликав дванадцятьох і сказав їм: Якщо хто хоче бути старшим, хай буде найменшим з
усіх і всім слугою. 36 І взявши дитину, поставив її посеред них, і обнявши її, сказав їм: 37 Якщо хтось
прийме одну таку дитину в моє
ім’я, Мене приймає. І хто Мене
приймає, не Мене приймає, але Того, що Мене послав. 38 *Відповів
же Йому Іван, кажучи: Учителю,
ми бачили якогось, що твоїм іменем виганяв бісів, який з нами не
ходить. І ми йому заборонили, тому
що він не йде за нами. 39 Ісус же
сказав: Не бороніть йому. *Бо немає нікого, що зробить силу в моє
ім’я і зможе скоро Мене злословити. 40 Бо хто не є проти вас, є з вами. 41 Бо якщо хтось напоїть вас чашею води в моє ім’я, бо ви є Христові, – амінь. *Кажу вам: він не
втратить своєї нагороди. поч. 42
42 І *якщо хтось згіршить одного з цих малих, що вірять в Мене,

доко'лњ трьплю в^ы; приведњте е^го ко мнњ” И
приведо'ша е^го к# немђ. и^ видњвъ е^го, (а%бїе
дђхъ)20 сътрясе` е^го. и^ падъ на земли` валя'шеся, пњны тњщ'а” и^ въпроси` эTц~а е^го, коли'ко
лTњ е^сть, эTнелиже с^е бысть е^мђ; ѓ%н же рече,
и^здњтска. и^ мно'гажDы (-)21 въ ѓ%гнь (въве'рже
е^го)22, и^ в# во'ды, да погђбиT е^го. н^о а'ще что
мо'жеши, помози` намъ млsрдовавъ ѓ^ насъ” І$с~ же
рече е^мђ. [е^же а^ще чт^о мо'жеши вњ'ровати]23,
вс^я възможна вњрђю^щемђ” [І$]24 а%бїе (възъпи)25
эTц~ь ѓ^трочате, [съ слезами]26 гл~аше. вњрђю
(г~и), помоѕи` мое^мђ невњрїю” Видњв же і^с~, ја%ко
сри'щется народъ, запрњти` дђ'хђ нечи'стомђ,
гл~я е^мђ. (дђше нњм'ыи и^ глђхї'и)27, а^зъ (т^и
повелњва'ю)28, и^зы'ди и^з него, и^ ктомђ не в#ни'ди
в него” И$ възъпи'въ, и^ мно'го прђжа'вся, и^зы'де”
И$ бысть ја%ко мр~твъ, ја%коже мно'зњмъ гл~ати,
ја%ко оу^мреT” І$с~ же% е'мъ (е^го за' рђкђ)29, възDви'же
е^го, и^ в#ста`” И$ вшеDшђ е^мђ в домъ, оу^чн~цы е^го
(въпрашахђ е^го е^ді'ного)30, ја%ко м^ы не възмогохомъ и^згна'ти е^го; и^ рече и^мъ. се'и роD ничи'мже
мо'жетъ и^зы'ти, то'кмо мл~твою [и^ постоM]31. и^
эTтђ'дђ и^з#шеDше, и^дя'хђ сквозњ галиле'ю, и^ не
хотяше да кто` оу^вњсть. *оу^чаше б^о оу^чн~кы
своя, и гл~аше и^мъ. ја%ко сн~ь члчsкїи пре'данъ
бђдетъ в# рђц'њ чл~чьстњ, и^ оу^бїютъ е^го, и^
оу^бїенъ бывъ, в# тре'тїи дн~ь въскрsнетъ. ѓ^ни
же не разђмњва'хђ гл~а, и^ боа'хђся е^го въпросити” ккккккк
ккзаq, м~а”
32
И/ прїиде в (капернаоу^мъ) , и^ в домђ бывъ,
въпраша'ше и^хъ, что на пђти в себњ помышля'сте; ѓ^ни' же молча'хђ. дрђгъ къ дрђгђ б^о
стяза'шася на пђти, кто` е^сть болїи” И$ сњд#
пригласи` ѓ%бана'десяте, и^ (гл~а)33 и^м#” А$ще кто^
хо'щетъ ста'рњи быти, да бђ'детъ всњхъ
ме'ншїи, и^ всњмъ слђга`” И$ прїимъ ѓ^троча, поста'ви е& посредњ и^хъ. и^ ѓ^бьем'ъ е&, рече иM. и^же
а'ще е^діно таковыхъ ѓ^троча'тъ прїиметъ въ
и^мя мое`, мене прїе'м#летъ. и^ і^же мене прїе'млетъ, не мене` прїе'млеT, н^о посла'вшаго м^я” [*эTвњща же е^мђ і^ѓ^а'ннъ, гл~я]34” оу^чителю, видњхомъ нњ'коего и%менемъ твои^мъ и^згоня'ща бњсы, [и^же не хо'дитъ по насъ, и^ възбрани'хоM е^мђ,
ја%ко не послњдђетъ намъ]35” І$с~ же реq, не брани'те е^мђ. *никтоже б^о е^сть и^же сътворитъ си'лђ ѓ% и'мени моемъ, и^ възмо'жеT в#ско'рњ зло'словити м^я. и^же б^о нњсть на в^ы, по васъ е^сть”
*И$же б^о а^ще напои'тъ в^ы ча'шђ во'дђ въ [и^мя
мое]36, ја%ко хв~и е^сте. а^ми'нь гл~ю вамъ, (-)37 не
погђби'тъ мзды` своеа`”
заq, м~в
И/ *іже а'ще събла'знитъ е^ді'ного эT малыхъ сихъ
вњ'рђющиX в м^я. добрње е^сть е^мђ паче, а^ще ѓ^б1598

мgа з~і
лkђ џ~
и^ к~д

лkђ џ~

а~ криg в~і

мgа і~

мgа и~і
лkђ з~і

9,42 Святе Благовіствування від Марка 10,15

мgа и~і

і^саїа ћѕ~

мgа е~
и^ и~і

г~ мѓ= в~
мfа е~
лkђ д~і

лежитъ (ка'мень жръ'новныи`)38 ѓ^ вы'и` е^го, и^
в#врьжен# бђ'детъ в мо'ре” *И$ а'ще съблажня'еT т^я
рђка твоа`, эTсњци ю&. добрњ (т^и есть)39 бњдникђ (в# живо'тъ вни'ти)40, неже ѓ'бњ рђцњ и^мђщђ вни'ти в# гее'ннђ, въ ѓ^гнь неоу^гаса'ющїи,
[*и^деже че'рвь и^хъ не оу^мираеT и^ ѓ'гнь не оу^гаса'ет]41” И$ а'ще нога твоа` съблажня'ет# т^я, эTсњци` ю&. добрњ (т^и е^сть)42 вни'ти в# жївотъ
хро'мђ. неже дв^њ ноѕњ и^мђщђ в#верженђ быти в
гее'ннђ, [въ ѓ'гнь неоу^гаса'ющїи]43, [и^деже червь иX
не оу^мира'етъ, и^ ѓ%гнь не оу^гаса'етъ]44” *И$ а'ще
ѓ%ко твое съблажня'ет# т^я, и^ст#кни` е&. добрњ
(т^и е^сть)45 съ е^ді'нњмъ ѓ%коM в#ни'ти в# црsтвїе
бж~їе. неже дв^њ ѓ%цњ и^мђщђ в#ве'рженђ быти в#
гее'ннђ [ѓ%гненђю]46, и^деже червь и^хъ не оу^мира'ет#, и^ ѓ^гнь не оу^гаса'ет#” Всякъ б^о ѓ^гнеM ѓ^соли'тся. [*и^ вся'ка жертва со'лїю ѓ^соли'тся]47.
добро` соль. *а^ще же соль не слана` бђ'детъ, чимъ
ѓ^соли'тся; и^мњите (соль в себњ)48. и^ ми'ръ и^мњите межDђ собою”

Глvа, і~”
мfа џ~і

е~ мѓ= к~д
мgа е~
и^ џ~і
лkђ ѕ~і
а~ криg з~
а~ мѓ= а~
мgа џ~і
а~ мѓ= в~
а~ криg ѕ~
е^феs е~
мgа џ~і

а~ криf з~

мgа е~
и^ џ~і
лkђ ѕ~і
мо= к~д

мgа џ~
лkђ и~і

эTтђ'дђ* в#ставъ, (пре'иде)1 въ предњлы
и^ю^деискыа, {-}2 ѓ^б онъ полъ и^ѓ^рда'на. и^
(снидо'шяся)3 пакы наро'ди к немђ. и^ ја%ко
ѓ^бы'чаи и^мњ`, па'кы оу^ча'ше и^хъ” заq. м~г”
И/ пристђ'пльше фарїсе'е, въпроси'шя е^го, а^ще
достоитъ мђжђ женђ` пђсти'ти; и^скђшающе
е^го” ѓ^нъ же эTвњщавъ рече и^мъ. что вамъ заповњ'да мољ=сїи; ѓ^ни же рњш'я, [*моисїи повелњ]4 кни'гђ распђстнђю написати, и^ пђстити.
[и^ эTвњщавъ]5 і^с~, рече и^мъ. по жестосрьдїю ва`шемђ написа` вамъ за'повњдь сїю. *эT зача'ла же
създанїа, мђж'а и^ жен'ђ сътвориl я& е^сть [б~ъ]6”
*Сего ради ѓ^ста'витъ чл~кь эTц~а свое^го и^ мт~ре,
и^ прилњпи'т#ся к# женњ свое'й, и^ бђдђтъ ѓ^ба в#
плоть е^ді'нђ” Тњмже оу^же нњ'ста дв^а, н^о
(плоть е^ді'на)7. *е^же оу^бо б~ъ съчета, чл~кь да не
разлђча'етъ” И$ в домђ пакы оу^чн~цы е^го ѓ^ семъ
заq, м~д”
въпроси'ша е^го, и^ (гл~а)8 и^мъ”
*И/же а^ще пђститъ женђ` свою`, и^ ѓ^женится
и^ною, прелюбы` твори'тъ на ню” И$ а'ще [жена`]9
[пђститъ м'ђжа, и^ поса'гнетъ за и^но'го]10, прелюбы твори'тъ” *И$ приношя'хђ к# немђ дњти,
да [ко'снется и^хъ]11. оу^чн~цы же [прњща'хђ принося'щимъ]12” Видњвъ же і^с~, негодова. и^ рече
и^мъ, ѓ^ста'вите дњтїи приходити ко мнњ,
(и^) не брани'те и^мъ. тацXњ б^о е^сть црsтвїе
бж~їе. а^ми'нь гл~ю вамъ. и^же а'ще не прїимеT црsтвїа бж~їа ја%ко ѓтроча`, не и%мать вни'ти в н^е.
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йому є скоріше краще, якщо зав’яже жорновий камінь навколо його
шиї, і буде кинутим в море. 43 *І
якщо тебе згіршує твоя рука, відрубай її. Краще тобі є калікою ввійти
до життя, ніж, маючи обидві руки,
ввійти в гієну, в незгасимий вогонь,
44 *де їх черв’як не вмирає і вогонь
не гасне. 45 І якщо твоя нога тебе
згіршує, відрубай її. Краще тобі є
ввійти до життя кульгавим, ніж,
маючи дві ноги, бути кинутим до
гієни, 46 у незгасимий вогонь, де їх
черв’як не вмирає і вогонь не гасне.
47 *І якщо твоє око згіршує тебе,
вибери його. Краще тобі є з одним
оком ввійти до божого царства,
ніж, маючи обидва ока, бути кинутим у вогненну гієну, 48 де їх черв’як не вмирає і вогонь не гасне. 49
Бо кожний вогнем осолиться, *і
всяка жертва сіллю посолиться. 50
Сіль – добра. *Якщо ж сіль стане
несолоною, чим посолиться? Майте
в собі сіль і майте між собою мир!

мат. 18

іс. 66

мат. 5
і в 18

мой3. 2
мат. 5
лук. 14

Глава 10
1 І *звідти, вставши, Він перейшов до Юдейських околиць, на другому боці Йордану. І знову до Нього зійшлися юрби. І, як мав звичай,
знову Він їх навчав.
пс. 43
2 І фарисеї, приступивши, запитали Його, спокушаючи Його: Чи
годиться чоловікові відпустити жінку? 3 Він же, відповівши, сказав їм:
Що вам заповів Мойсей? 4 Вони ж
сказали: *Мойсей наказав написати
відпускну книжку і відпустити. 5 І
відповівши, Ісус сказав їм: Він вам
написав цю заповідь через ваше
жорстокосердя. 6 *А від початку
створення Бог створив їх мужем і
жінкою. 7 *Через це чоловік залишить свого батька і матір і приєднається до своєї жінки. 8 І оба будуть одним тілом. Тому вже не є
два, але одне тіло. 9 *Те, отже, що
Бог злучив, людина хай не розлучує. 10 І в домі його учні знову про
це Його запитали. 11 І Він сказав
їм:
поч. 44
*Якщо хтось відпустить свою
жінку і ожениться з іншою, робить
перелюб проти неї. 12 І якщо жінка
відпустить мужа і вийде заміж за
іншого, робить перелюб. 13 *І приносили до Нього дітей, щоб Він до
них доторкнувся, учні ж забороняли тим, що приносили. 14 А Ісус, побачивши, обурювався і сказав їм:
Облиште дітей, щоб до Мене приходили, і не забороняйте їм, бо таких є боже царство. 15 Амінь. Кажу
вам: якщо хтось не прийме божого

мат. 19

мой5. 24
мат. 5
і 19
лук. 16
кор1. 7
мой1. 1
мат. 19
мой1. 2
кор1. 6
еф. 5
мат. 19
кор1. 7

мат. 5
і 19
лук. 16
мой5. 24

мат. 9
лук. 18
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мат. 19
лук. 19
мой2. 20
мой5. 5
мат. 5
і 19
лук. 18

мат. 19
лук. 18

мат. 19
лук. 13

мат. 20
лук. 18

мат. 20

царства, як дитина, не ввійде до нього! 16 І обнявши їх, поклавши на них
руки, Він благословив їх.
поч.45
17 І як Він виходив в дорогу, якийсь, прибігши і поклонившись до
колін Йому, запитував Його: Учителю добрий, що зробити, щоб я успадкував вічне життя? 18 А Ісус йому
сказав: *Чому Мене називаєш добрим? Ніхто не є добрим, тільки один
Бог. 19 Заповіді знаєш? *Не роби перелюбу, не вбий, не кради, не свідчи
ложно, не кривди, шануй твого батька і матір. 20 Він же, відповівши, сказав Йому: Учителю, я зберіг це все
від моєї молодості. 21 Ісус же, поглянувши на нього, полюбив його і сказав йому: Одного ти не довершив. Іди, продай, що лиш маєш, і дай бідним – і будеш мати скарб на небі. І
прийди, і ходи вслід за Мною, взявши хрест. 22 Він же, засмутившись
через слово, відійшов сумуючи, бо
мав великі маєтки. 23 І поглянувши,
Ісус сказав своїм учням:
поч. 46
Як нелегко тим, що мають багатство, ввійдуть в боже царство! 24 Учні
ж жахалися через Його слова. Ісус же
знову, відповівши, сказав їм: Діти, як
нелегко тим, що надіються на багатство, ввійти до божого царства! 25 Бо
легше є верблюдові пройти через
вушко голки, ніж багатому ввійти до
божого царства. 26 Вони ж ще більше дивувалися, кажучи до себе: То
хто може спастися? 27 А Ісус, поглянувши на них, сказав: В людей це неможливо, але не у Бога, бо у Бога все
можливе. 28 *Петро ж почав Йому
говорити: Ось ми залишили все і
пішли вслід за Тобою. 29 Відповівши
ж, Ісус сказав: Амінь. Кажу вам: немає нікого, хто полишив дім, або братів, або сестер, або батька, або матір,
або жінку, або дітей, або поля задля
Мене і Євангелія, 30 що не одержить
в сто разів нині, в цьому часі: домів, і
братів, і сестер, і батьків, і матерів, і
дітей, і піль по вигнанні, і в будучому
віці – вічне життя. 31 *Численні ж
перші будуть останніми, і останні –
першими. 32 А вони були в дорозі,
ідучи до Єрусалиму, і випереджував
їх Ісус. І вони жахалися, і ідучи слідом, боялися.
поч. 47
І знову, взявши дванадцятьох, Він
почав їм говорити про те, що мало
Йому статися. 33 *Бо ось ідемо до
Єрусалиму, і Людський Син буде виданий архиєреям і книжникам. І Його
засудять на смерть, і видадуть Його
поганам, 34 і кпитимуть з Нього, і
зранять Його, і обплюють Його, і уб’ють Його, і третього дня Він воскресне. 35 *І перед Нього прийшли
Яків і Іван – Зеєведеєві сини, кажучи:
______

и^ ѓ^бье'мъ и^хъ, [възло'жь рђцњ на нихъ блsвязаq, м~е”
ше и^хъ]13”
И/ і^сходя'щђ е^мђ на пђть, притекъ нњ'кїи и^
покло'нся на колњнђ е^мђ, въпраша'ше е^го. оу^чт~лю бл~гыи, чт^о сотворю`, да животъ вњчныи
наслDњствђю; і^с~ же рече е^мђ. *что м^я гл~еши
бл~га; никтоже бл~гъ, то'кмо е^ді'нъ б~ъ. заповњди вњси`; [*не прелюбы сотвори'ши, не оу^б'їи]14, не оу^кради, не лжесвњ'дњтельствђи, не
ѓ^би'ди. чти` эTц~а твое^го и^ мт~ре” ѓ%н же [эTвњщавъ рече]15 е^мђ. оу^чт~лю, сїа вс^я съхранихъ эT ю'ности моеа`” І$с~ же възрњвъ нань,
возлюби` е^го, и^ рече е^мђ. е^ді'ного е^си не докончалъ. и^ди, е^ли'ка и%маши прода'ждь, и^ да'ждь
ни'щимъ, и^ і^мњти и%маши съкро'вище на нб~си.
и^ прїиди` и^ ходи в# слDњ мене` [вземъ крестъ]16”
ѓ%н же дряхлъ быв# ѓ^ словеси`, эTи^де скорбя`,
бњ б^о и^мњ'а стяжанїя мно'га. и^ възрњвъ і^с~.
заq, м~ѕ”
(гл~а)17 оу^чн~комъ своимъ”
Ка'ко неоу^до'бь и^мђщеи` богатьство в црsтвїе
бж~їе вни'дђтъ. оу^чн~цы же оу^жаса'хђся ѓ^ словесњхъ е^го” І$с~ же па'кы эTвњщавъ (гл~а)18 и^мъ.
чя'да, ка'ко неоу^до'бь [оу^пова'ющимъ на богатьство]19, в# црsтвїе бж~їе вни'ти. оу^до'бње (б^о)
е^сть вльбђ'дђ сквозњ и^глинњ оу^ши проити`,
неже богатђ в# црsтвїе бж~їе вни'ти” ѓ^ни же
и^зли'ха дивля'хђся, гл~юще к# себњ, т^о кт^о
мо'жеT сп~се'нъ бы'ти; възрњв [же]20 на ниX і^с~,
(гл~а)21. эT чл~къ невъзможно, н^о не эT б~а. вся
б^о възможна сђть эT б~а” *Нача'т (же) (петръ
гл~ати)22 е^мђ. се^ м^ы ѓ^ста'вихомъ вс^я, и^ в#
слDњ тебе и^до'хомъ” {эTвњщав же і^с~, рече}23. а^ми'нь гл~ю вамъ. никтоже е^сть и^же ѓ^ста'вилъ
е^сть домъ, и^ли братїю, и^ли сестры`, и^ли (эTц~а,
и^ли мт~ре)24, [и^ли женђ`]25, и^ли чяда, и^ли се'ла,
мене ради, и^ е^љhлїа, а^ще не прїиметъ стори'цею, нн~њ' въ время с^е, домоv, и^ братїя и^
сестръ, (и^ эTц~я) и^ мт~ре и^ чядъ, и^ селъ, по
и^згна'нїи. и въ вњкъ гряд'ђщїи животъ вњчныи” *Мно'ѕи же бђ'дђт# прьвїи, послDњ'ни, и^
послDњнїи, прь'ви” Бњхђ же на пђти въсходя'ще въ і^е^рлsи'мъ, и^ б^њ варяа и^хъ і^с~. и^ оу^жаса'хђся, (и^) в# слDњ (-)26 и^дђще боа'хђся” заq, м~з”
И/ пое^мъ па'кы ѓ^банадесяте, начаT и^мъ гл~ати ја%же хотяхђ е^мђ быти. *ја%ко с^е въсхо'димъ въ і^е^рлsи'мъ, и^ сн~ь члчsкїи пре'данъ бђ'детъ а^рхїереѓ^мъ и^ кни'жникомъ, и^ ѓ^сђ'дятъ
е^го на смр~ть, и^ предадятъ е^го ја%ѕы'ком#, и^
порђгаются е^мђ, (и^ оу^я'звятъ е^го, и^ ѓ^плю'ютъ е^го)27, и^ оу^бїюT (е^го). и^ [третїи дн~ь]28
въскрsнетъ” *И$ преD ниM прїидо'ста, и^і^а'ковъ и^
і^ѓ^а'нъ, сн~а зеведе'ѓва, гл~юща (-)29. оу^чт~лю, хо'1600
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щевњ, да е^же а^ще про'сивњ (-)30, сътвори'ши на'ма” ѓ%н же рече и%ма, чт^о хо'щета да сътворю`
ва'ма; ѓ^на же рњ'ста е^мђ. дажDь намъ да е^ді'нъ [ѓ^деснђю тебе]31 и^ е^ді'нъ [ѓ^шђюю тебе`]32 ся'девњ в# сла'вњ твое'й” І$с~ же реq и^ма, не
вњ'ста чесо про'сита. мо'жета ли пи'ти чашђ
ю&же а^зъ пїю, и^ кр~ще'нїеM и'мже а^зъ крsща'юся
крsти'тися; ѓ^на же рњста е^мђ, мо'жевњ” І$с~ же
рече и'ма. чашђ (оу^бо) ю&же а'зъ пїю и^спїе'та. и^
кр~щенїемъ, и'мже а^зъ креща'юся крsти'тася. а^
е^же сњ'сти ѓ^деснђю' мене, (и^)33 ѓ^шђю'ю, нњсть
мн^њ дати, н^о и%мже оу^гото'вано е^сть” *И слы'шавше де'сять, нача'шя негодовати ѓ^ і^а'ковњ и^ і^ѓ^а'ннњ” (-)34 (І$с~ (же) призва'въ и^хъ)35, (гл~а)36 и^мъ”
*Вњ'сте, ја^ко мня'щеи`ся владати ја%ѕы'кы, съѓ^долњва'ютъ и^мъ. и^ вели'цїи и^хъ, ѓ^бладаютъ и'ми” Не та'коже [бђ'деT]37 в# васъ. н^о и^же
а^ще хо'щетъ (в# васъ вящшїи быти)38, да
бђд'етъ ваM слђга`. и^ і^же а'ще хо'щеT в# васъ
быти старњи, да бђ'детъ всњмъ рабъ” И$бо
и^ сн~ъ чл~чь не прїиде да послђж'атъ е^мђ, но
да послђж'итъ, и^ дати дш~ђ свою и^з#бавленїе
за мно'гы”
заq. м~и”
39
*И$ (прїидо'шя) въ і^ер^ їхо'нъ. и^ і^сходя'щђ е^мђ
эT і^е^рїхо'на, и^ оу^чн~комъ е^го, и^ наро'дђ многђ.
сн~ь тимеѓ^въ, вартиме'и слњпыи, [сњдя'ше
при пђти` прося]40. и^ слы'шавъ ја%ко і^с~ назаряни'нъ е^сть, начатъ зва'ти и^ гл~ати. сн~е
дввDъ і^с~е поми'лђи м^я. и^ прњщахђ е^мђ мно'ѕи,
да оу^млъчи'тъ” ѓ^нъ же мно'жае паче зваше,
сн~ђ дввDъ, поми'лђи м^я” И$ ставъ і^с~, рече [е^го
възгласи'ти]41. и^ (въз#гласи'шя)42 слњп#ца, гл~юще е^мђ. дръза'й, в#ъстани, зоветь т^я” ѓ%н же
эTвр'ьгъ ри'ѕы своя в#ътавъ прїиде къ і^с~ови” И$
эTвњщавъ (гл~а е^мђ і^с~)43, чт^о (хо'щеши да
сътворю тебњ)44; слњпы'и же гл~а е^мђ. оу^чи'телю, да прозрю” [І$с~ же]45 рече е^мђ. и^ди`, вњра твоа` сп~се т^я. и^ а'бїе зпрорZњ, и^ по [і^с~њ]46
и^де в# пђть”

Глvа, а~і” заq, м~џ”
е^гда` {*прибли'жишяся}1 въ і^ер' лsи'мъ, въ
(виџсфагі'ю)2 и^ виџанїю к# горњ е^леѓ'ньстњи, (посла`)3 дв^а эT оу^чн~къ свои^х#, и^
гл~а и^мъ. и^дњта в# весь јаже есть прямо ва'ма, и^ а'бїе входя'ща в н^ю, ѓ^бря'щете
жрњ'бя привя'зано, на не'же никтоже эT чл~къ
всњде, (эTрњш#ша е&)4, приведњта. и^ а'ще кт^о
ва'ма речетъ, чт^о твори'та с^е; рцњта, [ја%ко]5
г~ь (требђе'тъ е&)6, и^ {а'бїе по'слетъ е&}7 сњмо”
(-)8 И$до'ста (же), и^ ѓ^брњто'ста жрњбя привя'зано при дверехъ вн^њ на распђтїи. и^ (эTрњ1601

Учителю, ми хочемо, щоб Ти нам
зробив те, що просимо. 36 Він же їм
сказав: Що хочете, щоб Я вам зробив? 37 Вони ж сказали Йому: Дай
нам, щоб, один праворуч Тебе і один
ловоруч Тебе, сиділи ми у твоїй славі. 38 Ісус же сказав їм: Не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку Я п’ю, і хреститись хрещенням, яким Я хрещуся? 39 Вони ж Йому сказали: Можемо. Ісус же сказав їм: Отже, питимете чашу, яку Я п’ю, і будете хреститися хрещенням, яким Я
хрещуся. 40 А щоб сісти праворуч
Мене і ліворуч, не дано Мені дати,
але кому приготоване. 41 *І десять,
почувши, почали обурюватися на Якова і Івана. 42 Ісус же, прикликавши
їх, сказав їм: *Ви знаєте, що ті, що
видаються, що володіють народами,
над ними панують, і їхні знатні ними
володіють. 43 У вас так не буде. Але
якщо хтось у вас хоче бути вищим,
хай буде вам слугою, 44 і якщо у вас
хтось хоче бути старшим, хай буде
всім рабом. 45 Бо і Людський Син не
прийшов, щоб Йому послужили, але
щоб послужити і дати свою душу як
визволення за численних. поч. 48
46 *І вони прийшли до Єрихону, і
як Він виходив з Єрихону, і його учні, і численна юрба, Тимеїв син, Вартимей сліпий, сидів при дорозі, жебракуючи. 47 І почувши, що це Ісус Назарянин, він почав кричати і говорити. Сину Давидів, Ісусе, помилуй мене! 48 І численні йому погрожували,
щоб він замовк, а він ще більше кричав: Сину Давидів, помилуй мене! 49
І ставши, Ісус сказав його покликати.
І покликали сліпця, кажучи йому: Бадьорся, встань, Він тебе кличе! 50 Той
же, відкинувши свою одіж, вставши,
прийшов до Ісуса. 51 І відповівши, Ісус йому сказав: Що хочеш, щоб Я
тобі зробив? Сліпий же Йому сказав:
Учителю, щоб я прозрів. 52 Ісус же
йому сказав: Іди. Твоя віра тебе спасла. І він відразу прозрів і пішов в дорогу за Ісусом.

Глава 11, поч. 49
1 І *коли вони наблизилися до Єрусалиму, до Витсфагії і Витанії, до Оливної гори, Він послав двох зі своїх
учнів 2 і сказав їм: Ідіть до села, яке є
перед вами; і входячи до нього, відразу знайдете осля прив’язане, на яке
ніхто з людей не сів. Відв’язавши його, приведіть. 3 І якщо вам хтось скаже: Що це робите? Скажіть, що Господь його потребує. І Він відразу його відішле сюди. 4 Вони ж пішли, і
знайшли жереб’я, прив’язане при дверях ззовні, на роздоріжжі, і відв’язали його. 5 І деякі з тих, що там сто-
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яли, говорили їм: Що робите, відв’язуючи жереб’я? 6 Вони ж їм
сказали так, як Ісус їм заповів, і ті
лишили їх. 7 *І привели жереб’я до
Ісуса, і поклали на нього свою одіж, і Він сів на нього. 8 Численні
ж постелили свою одіж на дорозі,
інші ж різали гілля з дерев і стелили по дорозі. 9 І ті, що йшли попереду та ішли ззаду, кричали, кажучи: Осанна! *Благословенний Той,
хто йде в ім’я господнє! 10 Благословенне те царство нашого батька
Давида, що приходить в ім’я господнє! Осанна на висотах! х поч. 50
11 І *ввійшов Ісус до Єрусалиму
і до церкви, і оглянувши все, коли
вже була пізня година, вийшов до
Витанії з дванадцятьма. 12 І на другий день, коли вони вийшли з Витанії, Він зголоднів. 13 *І побачивши здалека фіґу, що мала листя, підійшов, чи, отже, щось на ній знайде. І прийшовши до неї, Він нічого
не знайшов, тільки листя, бо ще не
був час на фіґи. 14 І відповівши, Ісус сказав їй: Хай більше з тебе навіки ніхто не з’їсть плоду. І чули
Його учні. 15 І вони знову прийшли до Єрусалиму. І ввійшовши до
церкви, Ісус почав виганяти тих, що
продавали і купували в церкві, і перекинув столи продавцям і крісла
тих, що продавали голуби, 16 і не
давав, щоб хтось ніс посуд через
церкву. 17 І навчав, кажучи їм: Чи
не є написано, *що Мій храм назветься храмом молитви для всіх народів? *Ви ж його зробили печерою розбійників! 18 І почули книжники і архиєреї, і шукали, як Його
погубити. Адже вони Його боялися, бо весь натовп дивувався його
навчанню. 19 І коли було пізно, Він
виходив геть з міста. 20 *І вранці,
проходячи, побачили фіґу, що всохла з кореня. 21 І Петро, згадавши,
сказав Йому: Равві, глянь на фіґу,
яку Ти прокляв, вона всохла! 22 І
відповівши, Ісус сказав їм: поч. 51
Майте божу віру! 23 Амінь. Бо
кажу вам, що хто лиш скаже цій горі: Зрушся і кинься в море, – і не
сумніватиметься у своєму серці, але має віру, що станеться те, що каже, буде йому те, що лиш скаже. 24
Через це кажу вам: *Все, що тільки
просите, молячись, вірте, що одержите, – і буде вам. 25 *І коли
стоїте, молячись, відпускайте, якщо
маєте щось проти когось, щоб і ваш
Батько, що є на небесах, відпустив
вам ваші гріхи. 26 Якщо ж ви не
відпускаєте, ані ваш Батько, що є
на небесах, не відпустить вам ваших гріхів.
поч. 52

ши'ста)9 е&” И$ нњцїи эT (стоя'щихъ т^ђ)10, гл~ахђ и^мъ. чт^о дњ'ета эTрњшающа жрњбя; ѓ^на
же рњста и^мъ, ја%коже заповњ'да (и^ма) і^с~, и^ ѓ^ста'виша я&” *И$ [приведо'ста]11 жрњбя къ і^с~ови,
и^ (възложи'шя)12 на не ри'ѕы своя`, и^ всњ'де на
не” (-)13 Мно'ѕи (же) ри'ѕы своя постла'шя по пђти. дрђѕїи же ва'іе [рњзахђ эT дре'вїа, и^ постила'хђ по пђти]14” И$ предходящеи`, и^ в# слњдъ
грядђщеи`, въпїа'хђ, [гл~юще]15. ѓ^са'нна, *блsвенъ
грядыи` въ и^мя гн~е, блsвено грядђщее црsтво
(въ и^мя гн~е), эTц~а нашего дв~да. ѓ^са'нна в#
вы'шънихъ”
заq, н~”
І$ *вни'де въ і^ерsлимъ (і^с~, и^) в# цр~ковъ. и^ съгля'давъ вс^я, поздњ оу^же сђщђ часђ, и^зыде в#ъ
виџанїю, съ ѓ^бњмана'десяте” И$ на оу^трїа и^зшеDшемъ и^мъ эT виџанїа, взал#ка. *и^ видњвъ
смоковницђ и^здалече и^мђщђ листъвїе, прїиде,
а^ще оу^бо что ѓ^бря'щеT на неи. и^ пришеD к неи,
(и^) ничесоже ѓ^брњте, токмо листвїе. не оуO бо^
б^њ вре'мя смоквамъ” и^ эTвњщавъ (і^с~), рече е'й.
да не ктомђ (эT тебе въ' вњкы)16 никтоже
плода снњсть” И$ слы'шахђ оу^чн~цы е^го” И$ (пр^їидо'шя пакы)17 въ і^ерлsи'мъ” И вшедъ (і^с~) в#
цр~ковь, начаT и^згони'ти продаю'щая и^ кђпђ'ющая в#ъ цр~кви, и^ трапе'ѕы тръжником#, и^ сњдалищя продаю`щихъ го'лђби, и^спроврьже. и^ не
даа'ше да кт^о мимонесетъ сосђдъ сквозњ
цр~ковь” И$ оу^чаше (гл~я)18 и^мъ. нњ'сть л^и пи'сано,
*ја%ко хра'мъ мои, хра'мъ мл~твњ наречется
всњмъ ја^ѕыкомъ; *вы же сътвори'сте е^го врьте'пъ разбо'иникоM” И$ слы'шашя [кни'жницы і^ а^рхїере'е]19, и^ и^ска'хђ, како е^го погђбятъ. боя'хђ
бо ся е^го. ја^ко весь нароD дивляшеся ѓ^ оу^че'нїи
е'го” И$ ја%ко по'здњ бысть, [и^схожDаше]20 вонъ и^з
града” *И (оу^тро мимоходя'ще)21, видњша смоковницђ, и^с#со'хшђ и^с коренїа” И$ в#спомянђвъ
петръ, (гл~а)22 е^мђ. ра'вви, ви'ждь смоко'вницђ
ю^же проклятъ, оу%сше” И$ эTвњщавъ і^с~ (гл~а)23
и^мъ”
заq, н~а”
24
гл~ю вамъ,
І$мњ'ите вњрђ бж~їю. а^ми'нь [б^о]
ја%ко и^же а^ще речетъ горњ се'и, дви'гнися и^ в#ве'рзися в# море, и^ не раз#мы'слитъ в# срDцы свое^мъ,
н^о вњрђ и^метъ, ја%ко е^же гл~етъ, быва'етъ. бђ'детъ е^мђ (е^же а'ще реqтъ)” Сего ради гл~ю
вамъ, *вс^я е^ли'ка а^ще (моля'щеся)25 про'сите,
вњрђите ја%ко [прїе'млете]26, и^ бђ'детъ вамъ”
*И$ е^гда стоите` моля'щеся, эTпђща'ите а^ще
чт^о и%мате на кого, да и^ эTц~ь ва'ш# и^же е^сть
на нб~сехъ, эTпђ'ститъ ваM съгрњше'нїя ва'шя”
[Аще ли же в^ы не эTпђщя'ете, ни эTц~ь вашъ
и^же е^сть на нб~сехъ, эTпђститъ (вамъ) съгрњзаq, н~в”
ше'нїи вашихъ]27”
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І$ (*прїдо'шя)28 паки въ і^ерsли'мъ, и^ в# цр~ькви
ходя'щђ е^мђ, (прїидо'ша)29 к немђ, а^рхїере'е и^
кни'жницы и^ ста'рцы. и^ гл~ашя е^мђ, коею` ѓ%бластїю сїа твори'ши; (и^)30 кт^о т^и [ѓ%бласть
сїю даст#]31, да сїа твори'ши; і^с~ же (эTвњщавъ), рече и^мъ. въпрошђ` в^ы [и^ а^зъ]32 (сло'во
е^ді'но)33, и^ эTвњщаите м^и, и^ рекђ` вамъ коею`
ѓ%бластїю сїа творю`” Кр~ще'нїе і^ѓ^а'нново, с# нб~се ли
б^њ, и^ли эT чл~къ; эTвњща'ите м^и” И$ мы'шляхђ
к# себњ гл~юще. а%ще речемъ, с# нб~се, речеT, почто
оу^бо не вњ'ровасте е^мђ; н^о а^ще речемъ, эT чл~къ, боя'хђся людїи. вси` б^о и^мњ'ахђ і^ѓ^а'нна
[ја%ко въи'стинђ]34 пррoкъ б^њ” И эTвњща'вше
[(гл~ашя)35]36, не вњмы” И$ {эTвњщавъ}37 і^с~, гл~а
и^мъ. ни^ а^зъ гл~ю вамъ коею` ѓ%бластїю сїа
творю`”

Глvа, в~і” заq, н~г”
нача'тъ* и^мъ в# при'тчяхъ гл~ати. виногра'дъ [насади чл~къ]1, и^ ѓ^гради ѓ^пло'том#, і^ и^скопа` точи'ло, и^ създа` сто'лпъ,
и^ предастъ е^го тяжа'телемъ, и^ эTи^де. и^ посла` к тяжа'те лемъ въ' время, раба`,
да эT тяжа'тель прїиметъ эT плода виногра'да” [ѓ^ни же]2 еMше е^го, би'ша, и^ посла'шя
тощь” И$ пакы посла` к нимъ дрђгїи рабъ, и^
того` [ка'менїеM би'вше]3, проби'шя главђ` е^мђ`, и^
[послашя бесче'стенъ]4. и^ (па'кы) и^но'го посла`, и^
того оу^би'ша, и^ мно'гы и%ны, ѓ%вы оу^бо бїюще,
ѓ%вы же оу^бива'юще” Є$ще [оу^бо]5 е^ді'ного (сн~а и^мњ)6 възлю'бленнаго [свое^го]7, посла` [и^ того]8 [к
ниM послDњ]9 гл~я. ја^ко оу^срамя'тся сн~а мое^го”
ѓ^ни же тяжа'теле [рњшя к# себњ, ја^ко]10 се'и
е^сть наслњдник#, прїидњте оу^бїемъ е^го, и^ на'ше бђдетъ наслDњ'ствїе. и^ е'мше [е^го оу^би'шя]11, и^ и^зверъг'ошя вонъ и^з виногра'да” Что
оу^бо сътвори'тъ г~ь виногра'да; прїидетъ и^
погђбитъ тяжа'теля, и^ дастъ винограD и^нњмъ” н^и писа'нїа ли сего чл^и е^сте; ка'мень,
е^гоже не в рядђ сътвори'шя ѕи'жDђщеи`, се'й
бысть въ главђ` ю%глђ, эT г~а быs с^и, и^ е^сть
ди'вна въ ѓ^чїю на'шею” І$ и^ска'хђ е^го ја%ти, и^
оу^боа'шяся наро'да” Разђмњшя б^о, ја^ко к
нимъ при'тчю рече. и^ ѓ^ста'вльше е^го эTи^до'шя”
заq, н~д”
12
І$ (*посла'шя) к# немђ нњ'кїа эT фарисе'и, и і^родїя'нъ, да е^го ѓ^бльстятъ сло'вомъ. [ѓ^ни
же]13 пришеDше, (гл~ашя)14 е^мђ. оу^чт~лю, вњмы
ја%ко и'стинен# е^си, и^ не ради'ши ни ѓ^ ко'мже. не
зри'ши б^о на лице` чл~комъ, н^о въи'стинђ пђти
бж~їю оу^чиши. досто'итъ л^и [кинсо'нъ кесареви
дати]15, и^ли н^и; да'мы ли, и^ли не да'мы; ѓ%н
1603

27 І *вони знову прийшли до Єрусалиму. І як ходив Він в церкві,
прийшли до Нього архиєреї, і книжники, і старці 28 і говорили Йому:
Якою владою Ти це робиш? І хто Тобі дав цю владу, щоб Ти це творив?
29 А Ісус, відповівши, сказав їм: Запитаю і Я вас одне слово, і відповісьте Мені, то скажу вам, якою владою Я це роблю. 30 Чи Іванове хрещення було з неба, чи від людей?
Відповідайте мені. 31 І вони думали
в собі, кажучи: Якщо скажемо: З неба, – скаже: Отже, чому ви Йому не
повірили? 32 Але якщо скажемо: Від
людей, – боялися людей, бо всі мали
Івана за правдивого пророка. 33 І
відповівши, сказали Ісусові: Не знаємо. І відповівши, Ісус сказав їм: І Я
не скажу вам, якою владою це роблю.

Глава 12, поч. 53
1 І *Він почав їм говорити в притчах: Чоловік насадив виноградник, і
обгородив плотом, і викопав винотік,
і збудував башту. І передав його робітникам, і відійшов. 2 І на час послав раба до робітників, щоб взяв від
робітників з плоду виноградника. 3
Вони ж, схопивши його, побили і
послали з нічим. 4 І він знову послав
до них іншого раба. І побивши і того
камінням, розбили йому голову і послали збещещеним. 5 І знову послав
іншого. І вони того вбили і багатьох
інших. Одних, отже, побивали, а інших убивали. 6 Отже, він ще мав одного свого улюбленого сина. І нарешті послав того до них, кажучи, що
посоромляться мого сина. 7 А ті робітники сказали до себе, що цей є
спадкоємцем. Ходіть, убиймо його – і
насліддя буде наше! 8 І схопивши
його, вони вбили і викинули геть з
виноградника. 9 Отже, що зробить
пан виноградника? Він прийде і вигубить робітників, а виноградник
дасть іншим. 10 Чи ви не читали цього писання: Камінь, якого не в ряд
поклали будівничі, цей став наріжним каменем. 11 Від Господа це сталося, і є дивним в наших очах. 12 І
вони шукали Його схопити і злякалися юрби, бо зрозуміли, що Він до
них сказав притчу. 13 І залишивши
Його, вони відійшли.
поч. 54
І *послали до Нього деяких з фарисеїв і іродіян, щоб Його підманули
словом. 14 Вони ж, прийшовши, сказали Йому: Учителю, знаємо, що Ти є
правдомовним і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на лице людей, але
по правді навчаєш божої дороги. Чи
годиться дати цісареві данину, чи ні?
Чи нам дати, чи не дати? 15 Він же,
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знаючи їхнє лицемірство, сказав їм:
Чому Мене спокушаєте? Принесіть
Мені пінязь, щоб Я побачив. 16 Вони
ж принесли. І Він сказав їм: Чий цей
образ і напис? Вони ж Йому сказали:
Цісарський. 17 І відповівши, Ісус сказав їм: *Віддайте цісареве цісареві і
боже – Богові! І чудувалися Ним.
ххх
ххпоч. 55
18 І *прийшли до Нього садукеї, які говорять, що немає воскресіння, і
запитали Його, кажучи: 19 Учителю,
Мойсей нам написав, *що якщо кому
помре брат і залишить жінку, а не залишить дітей, хай його брат візьме
його жінку і воскресить насіння своєму братові. 20 Було сім братів. І перший взяв жінку, і вмираючи, не залишив насіння, 21 і другий взяв її і помер, і ані той не залишив насіння. І
третій також. 22 І взяли її сім – і не
залишили насіння. А після всіх померла і жінка. 23 Отже, у воскресіння, коли воскреснуть, якому з них вона буде жінкою? Бо сім мали її за
жінку. 24 І відповівши, Ісус сказав
їм: Чи не через це обманюєтесь, не
знаючи Писання ані божої сили? 25
Адже коли воскреснуть з мертвих,
ані не женять ся, ані не віддаються,
але є як ангели на небесах. 26 А про
мертвих, що вони встають, чи ви не
читали в Мойсеєвих книгах, що сказав йому Бог при кущі, говорячи: *Я
– Бог Авраама, і Бог Ісаака, і Бог
Якова? 27 Він не є Богом мертвих,
але Богом живих! Отже, ви дуже помиляєтеся.
поч. 56
28 І *один з книжників, приступивши, почувши, як вони змагаються, і побачивши, що Він їм добре відповів, запитав Його: Котра є перша з
усіх заповідей? 29 Ісус же відповів
йому, що найперша з усіх заповідей:
*Слухай, Ізраїлю! Господь Бог ваш –
одинокий Господь є! 30 І полюбиш
твого Господа Бога всім твоїм серцем, і всією твоєю душею, і всім твоїм умом, і всією твоєю силою. Це є
перша заповідь. 31 І друга, подібна
до неї: *Полюбиш свого ближнього,
як самого себе. Іншої заповіді, більшої від цих, немає. 32 І сказав Йому
книжник: Учителю, по правді добре
ти сказав, що є один Бог, і немає іншого, за винятком Нього; 33 і що любити Його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і всією силою; і
що любити ближнього, як себе, – є
більшим від всіх всепалень і жертв.
34 Ісус же, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому: Ти є недалеко від божого царства. І більше
ніхто не смів Його запитувати. 35 *І
відповівши, Ісус казав, навчаючи в
церкві: Як говорять книжники, що

же вњды иX лицемњ'рїе, рече и^мъ. что` мя и^скђшя'ете; принесњте м^и пњнязь да ви'жDђ.
ѓ^ни же принесо'шя. и^ (гл~а)16 иM, чїи ѓ%бразъ
сїи, и^ наDписа'нїе; ѓ^ни' же рњшя е^мђ, кесаре'въ.
[и^ эTвњщав# і^с~, рече]17 и^мъ. (*възDади'те
кесаре'ва)18, кесаре'ви, и^ бж~їа бв~и. и^ чюди'шяся
ѓ^ немъ”
заq, н~е”
19
И$ (*прїидо'ша) саDдђке'е к нем'ђ, и^же гл~юT въскрsнїю не быти, и^ въпроси'шя е^го гл~юще. оу^чт~лю, мољ=сїи написа` намъ, *ја^ко а^ще комђ
братъ оу^мреT, и^ ѓ^ста'витъ жен'ђ, а^ [чядъ не
ѓ^ста'витъ]20. да по'иметъ братъ е^го женђ
[е^го]21, и^ въскрsсиT сњмя бра'тђ свое^мђ. сеDмь
бра'тїи б^њ, и^ пе'рвыи поя'тъ женђ, и^ оу^мира'а
не ѓ^ста'ви сњмене” И$ вторыи поя'тъ ю&, и^ оу^мре, [и^ ни то'и ѓ^ста'ви]22 сњмене” И$ [тре'тїи
такоже. и^ поя'шя ю& сеDмь, и^]23 не ѓ^ста'вишя
сњмене. {послDњ же всњхъ}24 [оу%мре и^ жена]25. в#
въскр~се'нїе (оу^бо) е^гDа въскрsнTђ, кото'ромђ и^хъ
бђдетъ жена`; сеDмь б^о и^мњша ю& женђ`” [И$
эTвњщавъ і^с~, рече и^мъ]26. не сего ли ради прелща'етеся, не вњдяще писа'нїя, ни си'лы бж~їа;
е^гда б^о и^з мр~твыхъ въскре'снђтъ, ни же'няTся, ни посага'юT” н^о сђть ја%ко а'гг~ли на нб~сехъ”
ѓ^ мрътвых же ја^ко въста'ютъ, нњ'сте ли
чл^и в кни'гахъ мољ=се'ѓ^вњхъ, при кђпинњ ја%ко
рече емђ б~ъ гл~я; *а^зъ б~ъ а^враа'мовъ, и^ б~ъ
и^саа'ковъ, и^ б~ъ і^а'ковль, нњсть б~ъ мр~твыхъ,
н^о {б~ъ}27 живыхъ; [Вы^ оу^бо]28 мно'ѕи прелща'етеся”
заq, н~ѕ”
І$ *пристђп'ль е^ді'нъ эT книжникъ, слы'шавъ
и^хъ стяза'ющяся, (и^) видњвъ ја%ко до'брњ эTвњща` и^м#, въпроси` е^го, каа` е^сть (пр'ьваа всњхъ
за'повњдїи)29; [і^с~ же эTвњща е^мђ]30. ја%ко
{пр'ьвњиши всXњ за'повњдїи}31, *слы'ши і^ил~ю. г~ь
бг~ъ (вашъ)32, г~ь е^ді'нъ е^сть” И$ възлю'биши г~а
б~а твое^го всњмъ срDцемъ твоиM, и^ всею дш~ею`
твоею`, и^ всњмъ оу^мо'мъ твои^мъ, и^ всею`
крњ'постїю твоею`. [сїа е^сть пр'ьваа за'повњдь]33” [И$ втора'а подобна е'й]34. *възлю'биши
бли'жняго свое^го ја^ко самъ себе`” Бо'лши сею` и'на
за'повњдь нњсть” И$ рече е^мђ кни'ж#никъ. до'брњ
оу^чи'телю въи'стинђ рече, ја%ко е^ді'нъ е^сть (б~ъ)
и^ нњсть иn ра'звњ е^го. и^ е^же любити е^го всMњ
срDцем#, и^ всњмъ ра'зђмомъ, и^ всею [дш~ею, и^
всею крњ'постїю]35. и^ е^же люби'ти бли'жняго
ја%ко себе. бо'ле е^сть всњхъ вс^есъжже'нїи и^ жрътвъ” (-)36 І$с~ (же) видњв# {-}37, ја%ко смыслено эTвњща`, рече е^мђ, не дале'че е^си эT црsтвїа бж~їа”
И$ никто'же (смњ'аше ктомђ)38 е^го въпроси'ти”
*И эTвњща'въ і^с~, гл~аше, оу^ча` въ цр~ькви” Ка'ко
гл~ютъ кни'жницы, ја^ко х~с сн~ь [е^сть дввDъ]39;
1604
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то'и [бо^]40 дв~дъ рече дх~омъ ст~ымъ. *гл~а г~ь
гв~и мое^мђ, сњди ѓ^деснђю мене`, дондеже
положђ врагы` твоя поDножїе нога'ма твои'ма”
Са'мъ [оу^бо]41 дввDъ гл~етъ е^го г~а, и^ эTкђдђ
(сн~ь е^мђ е^сть)42; и^ мно'гъ нароD послђшаше е^го
в# сла'дость”
заq, н~з”
43
І$ (гл~аше (и^мъ) въ оу^че'нїи свое'мъ) . блюдњтеся эT кни'жникъ хотя'щихъ въ ѓ^дњя'нихъ ходити. и^ цњлова'нїа на тр'ъжищыхъ,
*и^ пр'еже сњда'нїа на со'нмищыхъ, и^ прьво възлеженїа на вечерXњ, *поя^да'юще до'мы в#довицъ,
и^ непщеванїемъ далече моля'щеся. сїи прїимђтъ ли'шше ѓ^сђжDенїе” И$ [сњ'дъ і^с~]44 пря'мо
съкро'вищномђ храни'лищђ, зря'ше ка'ко народъ
мещет мњдь въ съкро'вищное храни'лище. *и
мно'ѕи бога'тїи вмњтахђ многа. и^ пришеDши
е^ді'на в#дови'ца оу^бо'га, въве'рже лњптњ дв^њ, е^же
е^сть кодра'н#тъ” И$ призвавъ оу^чн~кы своя, рече
и^мъ. а^ми'нь гл~ю вамъ, ја%ко вдови'ца сїа оу^бо'гаа мно'жае всњхъ в#ве'рже в#мњта'ющыX въ скро'вищное храни'лище. вси` б^о эT и^збы'тка свое^го
в#врьго'шя. сїа' же эT лише'нїа свое^го, вс^я е^ли'ка
и^мя'ше в#ве'рже вс^е житїе свое`”

Глvа, г~і” заq, н~и”
1

исходящђ* е^мђ эT цр~кве, (гл~а) е^мђ е^ді'нъ эT оу^чн~къ е^го. оу^чи'телю, ви'жDь каково` каменїе, и^ какова` зда'нїя” И$ [(эTвњща'въ і^с~)2, рече е^мђ]3. ви'диши ли сїа
вели'ка зданїа; *не и%мать ѓ^ста'ти зд^њ ка'мень на ка'мени, и^же не разори'тся” И$ сњдя'щђ
е^мђ на горњ е^леѓ'нстњи прямо цр~ькви, въпрашя'хђ е^го е^ді'ного, петръ, і^ и^а'ковъ, і^ и^ѓа'ннъ,
и^ а^ндре'я, рци` намъ, когда` сїа бђдђтъ; и^ кое
(бђ'детъ) зна'менїе, е^гда` и^мђт# (вс^я сїа сконча'тися)4; [і^с~ же эTвњщав# и^мъ, нача'тъ гл~ати]5. *блюдњтеся, да не кто` васъ прельсти'тъ.
мно'ѕи [б^о]6 прїидђтъ въ и^мя мое` гл~юще,
ја^ко а^зъ е^смь, и^ мно'гы прельстя'тъ. е^гда же
оу^слы'шите брани, и^ слы'шанїа бра'немъ, не оу^жаса'итеся. подоба'етъ [б^о]7 быти, н^о не ёO
кончи'на. в#ста'нетъ б^о ја%ѕыкъ на ја^ѕыкъ, и^
црsтво на црsтво, [и^]8 бђ'дђтъ трђси по мњ'ста, (и^) бђ'дђтъ гла'ди [и^ мяте'жи]9. нача'ло
болњѕнемъ с^и”
заq, н~џ”
*Блюдњте же ся в^ы сами. [предадя'т# б^о
в^ы]10 в со'нмищя, и^ на съборищихъ бїени бђдете. и^ преD воево'дами и^ цр~и ведени бђ'дете
мене ради, въ свDњтельство и^мъ. и^ въ всњхъ
ја%ѕы'цехъ [подоба'етъ прежDе]11 проповњдатися
е^љhлїю” (-)12 *е^гда (же) поведђтъ в^ы предаю'ще,
не пре'же пецњтеся, чт^о въз#гл~ете. (ни пооу^ча'и1605

Христос є Давидовим сином? 36 Бо
той Давид сказав Святим Духом:
*Сказав Господь Господеві моєму:
Сядь праворуч мене, доки не покладу
твоїх ворогів підніжкою твоїх ніг. 37
Отже, сам Давид говорить, що Він
Господь, то як Йому є сином? І численна юрба слухала Його з насолодою.
поч. 57
38 І Він говорив їм у своєму навчанні: Бережіться книжників, що хочуть ходити в шатах, і приймати
привітання на ринках, 39 *і перші
місця на зборах, і перші лежанки на
вечерях, 40 *що поїдають доми вдовиць, і для ока здалека моляться – ці
одержать надмірний осуд! 41 І сівши
навпроти скарбового місця, Ісус дивився, як юрба кидає мідяки до скарбниці. *І численні багачі кидали багато. 42 І одна бідна вдовиця, прийшовши, кинула дві лепти, тобто кодрант. 43 І прикликавши своїх учнів,
Він їм сказав: Амінь. Кажу вам, що
ця бідна вдовиця кинула більше від
всіх тих, що кидали до скарбниці. 44
Бо всі кинули зі свого надлишку, ця
ж зі своєї убогості кинула все, що
мала, ввесь свій прожиток.

Глава 13, поч. 58
1 І *коли Він виходив з церкви,
сказав Йому один з його учнів: Учителю, поглянь яке каміння і які будови! 2 І відповівши, Ісус сказав йому:
Чи бачиш ці великі будови? *Не залишиться тут камінь на камені, який
не буде знищений. 3 І як Він сидів на
Оливній горі навпроти церкви, запитували Його на самоті Петро, і Яків, і
Іван, і Андрій: 4 Скажи нам, коли це
буде? І який буде знак, коли це все
має статися? 5 Ісус же, відповівши
їм, почав говорити: *Стережіться,
щоб хтось вас не обманув, 6 бо
прийдуть численні в моє ім’я, кажучи, що це Я, і численних обмануть. 7
Коли ж почуєте про війни і чутки про
війни, не жахайтеся. Бо треба, щоб
сталося. Але ще не кінець. 8 Адже
повстане народ проти народу і
царство проти царства, і будуть
землетруси по місцях, і будуть голод
і розрухи. Це початок страждань.
xx
поч. 59
9 *Стережіться ж ви самі, бо видадуть вас на збори, і на зборах будете биті, і перед воєвод і царів поведуть вас задля Мене, їм на свідчення.
10 І належиться, щоб найперш між
всіма народами проповіданим було
євангеліє. 11 *Коли ж вас поведуть,
видаючи, не журіться наперед , що
скажете, ані не повчайтеся, але те, що
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буде вам дано в тій годині, це говоріть. Бо не ви будете говорити, але
Святий Дух. 12 Видасть же брат
брата на смерть і батько дитину, і
повстануть діти проти батьків, і
вб’ють їх. 13 І будете зненавиджені
всіма задля мого імені. А той, що
витерпить до кінця, цей спасеться.
xx
поч. 60
14 *Коли ж побачите мерзоту
спустошення, передсказану Даниїлом-пророком, що стоїть де не слід,
– хто читає, нехай розуміє, – тоді
ті, що є в Юдеї, нехай втікають в
гори, 15 і той, що на даху, нехай не
спускається в дім ані хай не входить взяти щось зі свого дому. 16 І
хто є на полі, нехай не повертається назад взяти свою одіж. 17 Горе
ж вагітним і тим,що кормлять грудьми в тих днях. 18 Моліться ж, щоб
ваша втеча не була зимою. 19 Бо ті
дні будуть скорботою такою, якої
не було від початку сотворення, що
створив Бог, аж донині, і не буде!
20 І якщо б Господь не вкоротив
днів, отже, не спаслося б ніяке тіло.
Але задля вибраних, яких Він вибрав, Він вкоротить дні. 21 *І тоді,
якщо хтось вам скаже: Ось тут Христос! – або: Ось там! – не вірте. 22
Бо повстануть лжехристи і лжепророки і даватимуть знаки і чудеса,
щоб обманути, якщо можливо, і вибраних. 23 Ви ж стережіться! Ось Я
вам все сказав наперед.
поч. 61
24 Але *в ті дні, по тій скорботі,
сонце померкне, і місяць не дасть
свого світла, 25 і звізди будуть падати з неба, і зрушаться сили, що
на небі. 26 *І тоді побачать Людського Сина, що йде на хмарах з
силою і великою славою. 27 І тоді
Він пошле своїх ангелів і збере своїх вибраних з чотирьох вітрів, від
кінця землі – до кінця неба. 28 Від
фіґи ж навчіться притчі. Коли її
галуззя вже буде м’яким і випускає
листя, знаєте, що жнива близько.
29 Так і ви, коли бачите, що це стається, знайте, що є близько, при
дверях. 30 Амінь. Кажу вам, що не
минеться цей рід, поки це все станеться.
поч. 62
31 Небо і земля промине, а мої
слова не минуться. 32 А про той
день або про годину ніхто не знає:
ані ангели, що є на небесах, ані
Син, тільки Батько. 33 *Стережіться, чувайте і моліться, бо не знаєте,
коли буде час. 34 Так як чоловік,
відходячи, залишив свій дім, і давши своїм рабам владу, і кожному
своє діло, і воротареві наказав, щоб
чував, 35 чувайте, отже. Бо не знаєте, коли прийде пан дому: увечері,
чи опівночі, чи як заспіває півень,

теся). н^о е^же а^ще дасться вамъ в# то'и часъ,
с^е гл~ите. не (вы` б^о бђ'дете)13 гл~ющеи', н^о дх~ъ
ст~ыи” (-)14 Предасть (же) браT бра'та на смр~ть,
и^ эTц~ь чядо. и^ в#ста'нђт# чяда на роди'теля, и^
оу^бїютъ и^х#” и^ бђ'дете ненавидими всњми
и'мени мое'го ради” претръпњвыи же до конца,
се'и сп~сенъ бђ'детъ”
заq, ћE”
*Є/гда же оу^зрите мерзость запђстњнїа,
(реченнђю данїи'ломъ пррoкомъ), стоя'щђ и^дњже
не подоба етъ, чтыи` да разђмњ'етъ” Тогда`
сђщїи въ і^юдеи, да бњжятъ на' горы, {і^
и'же}15 на кровњ, да не сла'зитъ [в# домъ]16, ни
да вни'детъ взя'ти чесо эT домђ свое^го. и^ и'же
на селњ` сыи, да не въз#врати'тся в#спять, взяти ри'зђ свою” горе же непразDнымъ и^ доя'щиM в
тыи` дн~и” Моли'те же ся, да не [бђ'детъ бњжьство ваше зимњ]17” Бђдђтъ б^о дн~їе тїи
ско'рбь, ја%кова не бысть такова эT нача'ла създа'нїю, е^же създа б~ъ до нн~њ, и^ не бђ'детъ” И$
а^ще не бы` г~ь прекратилъ дн~їи, не бы` оу^бо спsлася всяка плоть” н^о и^з#бранныX ради и^хже и^з#бра`, прекратиT дн~и” *И тогда а^ще кто (речетъ
вамъ)18. с^е здњ х~с, {и^ли}19 с^е ѓ%нде, не и^мњт'е
вњры” в#ста'нђтъ б^о лже христи, и^ лже пррoцы, и^
дадђтъ ѕна'менїя и^ чюдеса, къ е^же прельсти'ти а^ще възмо'жно (і^) и^збра'нныа. вы же блюдњзаq, ћEа”
теся, [с^е]20 прежDе рњхъ вамъ вс^я”
Но *в ты'и дн~и по скорби то'й, сл~нце поме'р#кнетъ, и^ лђна` не дасть свњта свое^го. и^ ѕвњзды бђ'дђтъ с# нб~се спа'дающе, и^ си'лы ја%же на
нб~сехъ подви'жђтся” *И$ тогда` оу^ѕряT сн~а члчsкаго грядђща на ѓ'блацњхъ съ си'лою (и^ сла'вою
многою)21. и^ тогда по'слетъ а^гг~лы [своа`]22, и^
съберетъ и^з#бра'нныя своя эT четы'рехъ вњтръ,
эT конца земли` до конца нб~ђ. эT смоковница же
наоу^читеся при'тчи. е^гда оу^же вњтвїе еа` (бђ'детъ мла'до)23, і^ и^зраща'е^тъ листвїе, вњдите
ја%ко близь (е^сть жатва)24. та'ко и в^ы е^гда [сїа
ви'дите]25 быва'юща, вњ'дите ја^ко близъ е^сть
при дверехъ. а^ми'нь гл~ю вамъ, ја%ко не и'мать
преити` родъ се'й, до'н#деже вс^я сїа бђдђтъ”
mm
заq, ћEв”
Нб~о и^ земля пре'идетъ, словеса же моя не пре'идђтъ” ѓ^ дн~и же томъ и^л^и ѓ^ часњ, никтоже
вњсть, ни а'гг~ели (и^же сђть) на нб~сехъ, ни сн~ъ,
то'кмо эTц~ь. *блюдњте, бди'те, [и^ моли'теся]26.
не вњсте б^о когда вре'мя (бђдетъ)27” ја%коже
чл~къ эTходя, ѓ^ставль домъ сво'и, и^ вдавъ рабомъ своиM власть, (и^) комђжDо дњло свое`, и^ вратарю повелњ, да бди'тъ” бди'те оу^бо, не вњ'сте
б^о когда г~ь до'мђ прїидетъ, [-]28 вечеръ, и^ли по1606

мgа к~д
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лkђ к~а

мgа к~д
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і^ѓ^иl ѕ~
мgа к~д
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мgа к~е
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лђ'нощи, и^ли в пятлоглаше'нїе, и^ли оу%тро, да
не пришеD в#незапђ, ѓ^брящет# в^ы спящя. а^
ја%же вамъ гл~ю, всњмъ гл~ю, бди'те”
мgа к~ѕ
лkђ к~в

мgа к~ѕ
і^ѓnа а~і
и^ в~і

мgа к~ѕ
лkђ к~в

мgа к~ѕ
лkђ к~в

мgа к~ѕ
лkђ к~в
і^ѓ'аn г~і

ўлMо м~а

Глvа, д~і”
њ *же па'сха и^ ѓ^прњсноцы по двою дн~їю”
И$ і^ска'хђ а^рхїере'е и^ кни'жницы, ка'ко е^го
лестїю е%м#ше оу^бїютъ. гл~ахђ же, н^о не
в# празDник#, е^да како [млъва бђдетъ]1
людъска”
заq, ћEг”
І$ *сђщђ е^мђ въ виџанїи, в домђ си'мона прокаженаго, възлежащђ е^мђ” Пр#їиде жена` и^мђщи
а^лава'стръ мљ=ра нар#днаго пистикїа мно'гоцњнны. (и^ съкрђши)2 а^лава'стръ, възливаше [е^мђ
на главђ]3” Бњхђ же нњцїи негодђ'юще в# себњ,
[и^ гл~юще]4. въ что` ги'бель сїа мљ=рнаа бысть;
можа'ше бо с^е (-)5 продано` бы'ти вя'ще [трїи
сотъ пњняѕь]6, и^ да'тися ни'щимъ. и^ прњща'хђ е'й” І$с~ же рече, ѓ^ста'вите еа`, что` е'й
трђды` даете`; добро` дњло съдњла ѓ^ мнњ.
всегда б^о ни'щая и%мате с# собою, и^ е^гда хо'щете, мо'жете и^мъ добро творити. мене же
не всегда и%мате. е^же (и^мњ) [сїа]7, сътвори`.
преDвари пома'зати [м^и тњло]8 на погребе'нїе”
А$ми'нь (-)9 гл~ю вамъ. и^деже а^ще проповњсться е^љhлїе [с^е]10 въ всемъ ми'рњ, и^ е^же
сътвори' сїа, гл~ано бђ'детъ в# па'мять еа`”
mm
заq, ћEд”
И$ *іоу'да и^скарїѓ'т#скїи е^ді'нъ эT ѓ^боюна'десяте, и%де къ а^рхїер'еѓмъ да {предасть е^го}11
и^мъ” Э$ни же слы'шавше възра'довашася, и^
ѓ^бњща'шя е^мђ сре'бреникы дати, и^ и^ска'ше
ка'ко е^го в# подо'бно вре'мя предастъ” *И$ в# пр'ъвы дн~ь ѓ^прњ'снокъ, е^гда па'схђ жря'хђ, (гл~аша)12 е%мђ оу^чн~цы е^го” Гд^њ хо'щеши, шеDше оу^гото'вае^мъ да ја%си па'схђ; и^ (посла`)13 дв^а эT
оу^чн~къ своиX, и^ (гл~а)14 и^мъ. и^дњта въ' граD, и^
сря'щеT в^ы чл~къ в# скђделницњ во'дђ нося, по
немъ и^дњта. и^ и^дњже а'ще вни'деT, рцњта
господи'нђ до'мђ, ја%ко оу^чт~ль гл~етъ, гдњ
е^сть вита'лница (-)15, и^деже пасхђ съ оу^чн~кы
мои'ми снњм'ъ; и^ то'и ва'ма пока'жетъ го'рницђ ве'лїю по'стланђ гото'вђ. (-)16 т^ђ оу^гото'ваита намъ” І$ и^зыдоста оу^чн~ка [е^го]17, и^ прїдо'ста въ' градъ, и^ ѓ^брњто'ста ја%коже рече
и'ма. и^ оу^гото'васта па'схђ” И$ вече'рђ бывшђ,
(прїиде)18 съ ѓ^бњманадесяте” *и^ възлежа'щемъ и#мъ и^ ја%дђщ'емъ, (рече і^с~)19, а^ми'нь гл~ю
вамъ, ја^ко е^ді'нъ эT васъ предастъ м^я ја%дыи` съ мною” [ѓ^ни же]20 нача'шя скорбњти, и^
гл~ати е^мђ е^ді'нъ по е^ді'номђ. е^да а^зъ; [и^
дрђги'и, е^да а^зъ]21; *ѓ%н же (эTвњщавъ), рече иM.
1607

36 чи вранці. Щоб несподівано прийшовши, не знайшов вас сплячими. 37
А що вам говорю, говорю всім: Чувайте!

Глава 14
1 *Була ж Пасха і Опрісноки по
двох днях. І архиєреї та книжники
шукали, як Його вбити, схопивши обманою. 2 Говорили ж: Але не в празник, щоб часом не було заколоту в
народі. ххххххххх
хххпоч. 63
3 І *коли Він був у Витанії в домі
Симона прокаженого, як Він лежав
при столі, прийшла жінка, що мала алебастрову посудину мира нардового, пистикійського, дорогоцінного. І
розбила алебастрову посудину та
зливала Йому на голову. 4 Були ж
деякі, що обурювалися в собі і говорили: Навіщо сталась ця втрата мира? 5 Бо це могло бути проданим за
більше як триста пінязів і розданим
бідним. І вони погрожували їй. 6 Ісус
же сказав: Лишіть її. Чому їй завдаєте клопіт? Вона зробила Мені добре
діло. 7 Бо бідних завжди маєте з собою і, коли хочете, можете їм робити
добро, Мене ж не завжди маєте. 8 Що
ця мала, зробила, вона випередила помазати моє тіло на похорон. 9 Амінь.
Кажу вам: де тільки буде проповідуваним це євангеліє в усьому світі, і
це, що ця зробила, скажеться в її пам’ять!
поч. 64
10 І *Юда Іскаріотський, один з
дванадцятьох, пішов до архиєреїв,
щоб Його їм видати. 11 Вони ж, почувши, зраділи і обіцяли йому дати
срібняків. І він шукав як Його видати
в слушний час. 12 *І в перший день
прісного, коли жертвували пасху, Йому говорили його учні: Де хочеш,
щоб, пішовши, ми приготували, щоб
Ти їв пасху? 13 І Він послав двох
своїх учнів і сказав їм: Ідіть до міста,
і зустріне вас чоловік, що несе воду в
глечику. Ідіть за ним. 14 І куди він
тільки ввійде, скажіть панові дому,
що Учитель каже: Де є вітальня, де
з’їм пасху з моїми учнями? 15 І той
вам покаже велику, прибрану, готову
світлицю. Там приготуйте нам. 16 І
вийшли його учні, і прийшли до міста, і знайшли так, як їм сказав, і приготували пасху. 17 І як настав вечір,
Він прийшов з дванадцятьма. 18 *І
коли вони лежали і їли, Ісус сказав:
Амінь. Кажу вам, що Мене видасть
один з вас, що їсть зі мною. 19 Вони
ж почали сумувати і говорити Йому
один по однім: Чи я? І другий: Чи я?
20 *Він же, відповівши, сказав їм:
Один з дванадцятьох, що замочив зі
Мною в солило. 21 Отже, Людський
Син іде, так як є написано про Нього.
Горе ж тій людині, якою видається

мат. 26
лук. 22

мат. 26
ів. 11
і 12

мат. 26
лук. 22

мат. 26
лук. 22

мат. 26
лук. 22
ів. 13

пс. 41

14,21 Святе Благовіствування від Марка 14,45

мат. 26
лук. 22
кор1. 11

мат. 26
ів. 16
зах. 13
мат. 26
ниж. 16
мат. 26

мат. 26
лук. 22

лук. 22

мат. 26
лук. 22
ів. 18

Людський Син! Краще було б їй, якщо б та людина не народилася. 22
*І коли вони їли, Ісус, взявши хліб і
поблагословивши, переломав і дав
їм. І сказав: Візьміть, їжте. Це є моє
тіло! 23 І взявши чашу, віддавши
хвалу, дав їм. І пили з неї всі. 24 І
сказав їм: Це є моя кров Нового Завіту, що проливається за багатьох!
25 Амінь же. Кажу вам, що більше
не буду пити з плоду лози до того
дня, коли його питиму новим у божому царстві! 26 І заспівавши, вони вийшли на Оливну гору. 27 *І
сказав їм Ісус, що: Ви всі згіршитеся Мною цієї ночі. Бо написано є:
*Вдарю пастиря – і вівці розійдуться. 28 *Але потім, коли воскресну,
випереджу вас у Галилеї. 29 Петро
ж сказав Йому: Якщо й усі згіршаться, та не я! 30 І сказав йому
Ісус: Амінь. Кажу тобі, що ти нині,
цієї ночі, перш ніж півень двічі запіє, три рази відречешся від Мене!
31 Він же ще більше твердив: Якщо
мені прийдеться з Тобою вмерти, я
Тебе не відречуся! Так же і всі говорили. 32 *І вони прийшли до саду, якому ім’я Гетсиманія. І Він
сказав своїм учням: Сидіть тут, доки не помолюся. 33 І Він взяв Петра, і Якова, і Івана з Собою. І почав
жахатися і тужити, 34 і сказав їм:
Моя душа смутна до смерті. Будьте
тут і чувайте. 35 І трохи відійшовши, Він впав на землю і молився,
щоб, якщо це можливо, Його обминула ця година. 36 І говорив: Авва,
Батьку! Все Тобі можливе! Зроби,
щоб Мене обминула ця чаша! Але
не те, що Я хочу, але те, що Ти! 37
І Він прийшов і знайшов їх сплячими. І сказав Петрові: Симоне, чи ти
спиш? Ти не зміг чувати і одну годину? 38 *Чувайте і моліться, щоб
ви не ввійшли в спокусу, бо дух бадьорий, тіло ж немічне! 39 І знову,
пішовши, помолився, сказавши те
саме слово. 40 І повернувшись, знову знайшов їх сплячими, бо їхні очі
були важкими. І вони не мали що
Йому відповісти. 41 І прийшов утретє, і сказав їм: Спіть далі і відпочивайте. Кінець настав. Прийшла
година. Ось Людський Син видається в руки грішників. 42 Встаньте,
ідім! Ось наблизився той, що Мене
видає!
поч. 65
43 І *відразу, як Він ще говорив,
прийшов Юда, один з дванадцятьох, і з ним велика юрба зі зброєю
і колами від архиєреїв, і книжників,
і старців. 44 А той, що Його видавав, дав їм знак, кажучи: Той, кого
лиш я поцілую, той є. Схопіть Його
і провадьте Його обережно! 45 І
він, прийшовши, відразу до Нього

е^ді'нъ эT ѓ^боюнадесяте, ѓ^мочеи` со мною в соли'ло. (-)22 сн~ъ оу^бо члчsкыи и'деT ја%коже е^сть пи'сано
ѓ^ немъ. горе же чл~кђ томђ, и^мже сн~ъ члчsкыи
предасться. добрње [бы'ло бы^]23 е^мђ, а^ще не бы`
родилъся чл~къ то'и” *И$ ја%дђщ'емъ и^мъ, прїе'мъ [і^с~]24 хлњбъ, и^ блsвивъ преломи`, и^ дастъ
и^мъ, (-)25 рече, прїимњте [ја^ди'те]26. с^е еs тњл'о
мое” И$ прїимъ ча'шђ, хвалђ въздавъ, дастъ и^мъ.
и^ пи'ша эT неа` вс^и. и^ реq и^мъ. с^е е^сть кро'въ
моа` [но'ваго завњта]27, {за мно'гы и^злива'ема}28”
А$ми'нь (же) гл~ю вамъ, ја^ко ктомђ не и^мамъ
пи'ти эT плода ло'знаго до' дн~е того, е^гда е&
пїю но'во в# црsтвїи бж~їи” и^ въспњ'вше и^зыдо'шя
в горђ е^леѓ'нскђю” *И (гл~а)29 и^мъ і^с~, ја%ко вс^и съблазнитеся {ѓ^ мнњ в но'щъ сїю}30. пи'сано бо
е^сть, *поражђ па'стыря, и^ [разы'дђтся ѓ^вца]31.
*но по томъ е^гда въскрsнђ варя'ю в^ы в# галиле'и`”
Петръ же рече е^мђ. и^ а^ще вс^и събла'зняTся, н^о
не а'зъ” И$ (гл~а)32 е^мђ і^с~, а^ми'нь гл~ю тебњ, ја^ко
т^ы днsе [в нощъ сїю]33, прежде даже втори'цею
пњтель не въз#гласиT, тр^и кра'ты (эTвр'ьжешися
мене`)34. ѓ^н же мно'жае гл~аше паче. а^ще [м^и е^сть]35
с тобою оу^мрети, не (эTвр'ьгђся тебе)36. тако же
и^ вс^и гл~ахђ” *И$ прїид^оша в# весь, е^йже и^мя геџсїманїи” И$ гл~а оу^чн~коM свои'мъ. сњди'те здњ до'ндеже помолюся” и^ поя'тъ петра, і^ и^а'кова, и^ і^ѓ^а'нна с# собою. и^ начатъ оу^жаса'тися и^ тђжи'ти. и^ (гл~а)37 и^мъ, приско'рбна е^сть дш~а моа до
смр~ти. бђд'њте зд^њ и^ бди'те. и^ прешедъ ма'ло, паде на земли, и^ моля'шеся, да а'ще възможно е^сть, да ми'мои^дет# эT него часъ” и^ гл~аше,
а%вва эTч~е, вс^я възмо'жна тебњ, ми'монеси` (эT мене чашђ сїю)38. н^о не е^же а^зъ хощђ, н^о е^же т^ы.
и^ прїиде и^ ѓ^брњте иX спя'ща. и^ (гл~а)39 петрови, си'моне спи'ши ли; не възможе е^ді'ного часа
побдњти; *бди'те и^ моли'теся, да не вни'дете
в# напасть” дх~ъ бо бо'дръ, пло'ть же немощна” И$
па'кы шеD помоли'ся, тоже сло'во рекъ. и^ [въз#вра'щся, ѓ^брњте и^хъ па'кы]40 спя'щя” Бњхђ б^о
(ѓ^чеса' и^мъ)41 тя'готна. и^ не и^мња'хђ что бышя эTвњщали е^мђ” И$ (прїиде)42 трети'цею, и^
(гл~а)43 и^мъ. спи'те про'чее и^ почиваите. {приспњ
к'онеw, прїиде}44 часъ. с^е преда'ется сн~ъ чл~ческїи
в# рђкы грњшникомъ. в#ста'нњте и'демъ, с^е предааи` м^я прибли'жися”
заq, ћEе”
45
И/ *абїе е^ще е^мђ гл~ющђ, (прїиде) і^оу'да е^ді'нъ
сыи эT ѓ^боюна'десяте, и^ с ниM нароD (многъ), съ
(ѓ^рђжїемъ)46 и^ дреко'льми, эT а^рхїере'и и^ кни'жникъ и^ ста'рецъ” да'сть же предааи` е^го зна'менїе
и^мъ, гл~я. е^гоже а^ще лобжђ, то'и е^сть, и^мњте
е^го, и^ ведњте (е^го) съхра'нно” И$ пришеD, а^бїе пристђ'пль к немђ гл~а (е^мђ). [ра'вви]47 ра'вви, и^ ѓ^б1608
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лобыза е^го” ѓ^ни' же възложи'ша рђцњ (свои`) на'нь
и^ ја%ша е^го” Є$ді'н же нњкто эT стоя'щихъ и^звлекъ ножъ, оу^да'ри раба` а^рхїере'ѓва, и^ оу^рњз'а
е^мђ оу^хо” И$ эTвњща'въ і^с~, рече и^мъ. ја%ко на
разбо'иника ли и^зыдосте съ (ѓ^рђжїемъ)48 и^ дреколми ја%ти м^я; по вся` дн~и бњхъ при васъ
в# цр~кви оу^ча`, и^ не я'сте мене. н^о да сбђдђтся писа'нїа. и^ ѓ^ста'вльше е^го, [вс^и бњжа'шя]49”
И$ [е^ді'нъ нњ'кто ю%ноша]50 и'де по не'мъ, ѓ^дњ'ан# в# плаща'ницђ по' нагђ, и^ (я'ша)51 того
(ю'ношђ)” ѓ^н же ѓ^ста'вль плащаницђ, нагъ
бњжа` [эT них#]52. *И ведошя і^с~а къ (а^рхїере'ѓмъ)53. и^ (снидошася)54 [к немђ]55 вс^и а^рхїере'е, и^ кни'жницы и^ старцы” И$ петръ и^здале'че въ слњдъ е^го и^де до внђтръ въ дво'ръ
а^рхїе^ре'ѓвъ, и^ б^њ сњдя съ слђгами и^ грњяся
при свњщи” *А$рхїере'е же и^ весь со'нмъ, и^ска'хђ
на і^с~а свњдительства, да оу^мрьтвятъ е^го, и^
не ѓ^брњтахђ. мноѕи б^о лжесвDњтельствовахђ
нань, и^ равна свDњтельствїа не бњхђ” И$ нњцїи
в#ста'вше лже свњдњтельствовахђ нань, гл~юще.
ја%ко м^ы слы'шахоM е^го гл~юща, *ја%ко а^зъ разорю`
цр~ков# сїю рђкотворе'нђю, и^ трими дн~ьми и%нђ
нерђкотворе'нђ съзи'ждђ, и^ ни та'ко равно б^њ
свDњтельство иX” и^ въстаv а^рхїере'и посредњ, въпроси` і^с~а гл~я. не эTвњщава'еши л^и ничесоже,
чт^о сїи на тя свњдњтельствђютъ; ѓ^н же
млъча'ше, и^ ничесоже эTвњщава'ше” пакы а^рхїере'и въпроси` е^го, и^ гл~а е^мђ. ты ли е^си х~с, сн~ь
блsве'наго; *і^с~ же реq, а^зъ е^смь. и^ оу%зрите сн~а
чкчsкаго ѓ^деснђ'ю сњдяща си'лы, и^ грядђщ'а
съ ѓ^блакы нбsными” А$рхїерей же растръѕа ри'зы
своя (гл~я)56, что` е^ще требђемъ свDњтелїи;
слы'шясте хђлђ. чт^о вам ся мнитъ; ѓ^ни
же вс^и ѓ^сђди'шя е^го, [быти пови'нна смр~ти]57”
И$ нача'шя нњ'цїи плювати на'нь, и^ прикрывати (лице` е^го)58, и^ мђ'чити е^го, и^ гл~ати
е^мђ, прорци`, и^ слђгы` по лани'тома е^го бїа'хђ”
*И$ сђщђ петрови (въ дворњ низђ)59, (прїиде)60
е^ді'на эT рабы'нь а^рхїере'ѓвњхъ, и^ видњвши
петра грњющася, възрњ'вши нань (гл~а)61. и^
т^ы с# назаряниноM (і^с~омъ б^њ)62; ѓ^н же эTвр'ьжеся гл~я. не вњ'дњ ни свMњ чт^о т^ы гл~еши. і^
и^зы'де вон'ъ на преDдво'рїе, и^ а^лекто'ръ въз#гласи`.
*и^ рабы'ни ви'дњвши е^го [па'ки, начатъ гл~ати]63 преDстоя'щимъ, ја%ко се'и эT ниX е^сть. ѓ^н
же па'кы эTмњта'шеся. и^ по ма'лњ пакы стоя'щїи` гл~ахђ петро'ви, въис'тинђ эT нихъ е^си.
иб^о галиле'анинъ е^си, [и^ бесњда твоа` подо'бится]64” ѓ^н же начатъ роти'тися и^ кляти'ся,
ја%ко не вњм'ъ чл~ка сего`, е^гоже в^ы гл~ете. *и^
[-]65 второ'е алекто'ръ въз#гласи`” И$ помянђв#
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приступивши, сказав Йому: Равві!
Равві! І поцілував Його. 46 Вони ж
наклали на Нього свої руки і схопили
Його. 47 А хтось один з тих, що стояли, витягнувши меча, вдарив архиєреєвого раба і відтяв йому вухо. 48 І
відповівши, Ісус сказав їм: Чи ви вийшли зі зброєю і колами, наче проти
розбійника, щоб Мене схопити? 49
Кожного дня Я був при вас, навчаючи в церкві, і ви Мене не схопили. Але хай збудуться Писання! 50 І всі, покинувши Його, втекли. 51 І якийсь один хлопець пішов за ним, зодягнений в простирадло по нагому. І того
хлопця схопили. 52 Він же, залишивши простирадло, нагим втік від них.
53 *І повели Ісуса до архиєреїв. І зійшлись до Нього всі архиєреї, і книжники, і старці. 54 І Петро здалека пішов вслід за ним, до середини, в двір
архиєреїв. І сидів зі слугами і грівся
при вогні. 55 *Архиєреї ж і ввесь збір
шукали свідчення проти Ісуса, щоб
Його убити. І не знаходили. 56 Адже
численні лжесвідчили проти Нього –
і свідчення не згоджувалося. 57 І деякі, вставши, фальшиво свідчили проти Нього, кажучи, 58 що: Ми чули, як
Він говорив, *що: Я знищу цю рукотворну церкву і за три дні збудую іншу, нерукотворну. 59 І ані так їх свідчення не підтверджувалося. 60 І архиєрей, вставши посередині, запитав Ісуса, кажучи: Чи не відповідаєш нічого на те, що ці проти Тебе свідчать? 61
Він же мовчав і нічого не відповідав.
Знову архиєрей Його запитав і сказав
Йому: Чи ти є Христос, Син Благословенного? 62 *Ісус же сказав: Я є. І
побачите Людського Сина, що сидить
по правиці сили і що йде з небесними
хмарами! 63 Архиєрей же роздер свою одіж, кажучи: Навіщо нам ще потрібно свідків? 64 Ви чули хулу! Що
вам здається? Вони ж всі засудили Його, що Він винен смерті. 65 І деякі почали плювати на Нього, і прикривати
його лице, і мучити Його, і говорити
Йому: Пророкуй! І слуги били Його
по обличчі. 66 *І коли Петро був у
дворі, внизу, прийшла одна з архиєреєвих рабинь, 67 і побачивши Петра,
що грівся, поглянувши на нього, сказала: І ти був з Ісусом Назарянином!
68 Він же відрікся, кажучи: Не знаю
ані не разумію, що ти говориш! І він
вийшов геть на переддвір’я. І півень
запіяв. 69 *І знову рабиня, побачивши його, почала говорити тим, що
стояли, що цей є з них. 70 Він же знову заперечував. І знову, невдовзі, ті,
що стояли, говорили Петрові: По правді, ти є з них, бо ти є галилейцем, і
твоя мова подібна. 71 Він же почав
божитися і клястися, що: Не знаю
цього чоловіка, про якого ви говори-
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те. 72 *І вдруге півень запіяв. І згадав
Петро слово, яке сказав йому Ісус,
що: Перш ніж півень двічі запіє,
тричі мене відречешся! І почавши,
він плакав.

Глава 15, поч. 66
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1 І відразу вранці архиєреї зі старцями і книжниками та ввесь збір зробили раду, *зв’язавши Ісуса, повели і
видали Його Пилатові. 2 І запитав
Його Пилат: Чи Ти є юдейським Царем? Він же, відповівши, сказав йому: Ти кажеш. 3 І архиєреї дуже Його
оскаржували. 4 Пилат же знову запитав Його, кажучи: Чому не відповідаєш нічого? Дивись скільки проти Тебе свідчать? 5 Ісус же більше нічого
не відповів, так що Пилат дивувався.
6 *А на кожний празник він відпускав їм одного в’язня, якого просили.
7 Був же в’язень, прозваний Варавва,
ув’язнений зі своїми змовниками, які
в змові вчинили вбивство. 8 І юрба, закричавши, почала просити, щоб зробив їм, як завжди. 9 Пилат же їм відповів, кажучи: Чи хочете, щоб я вам
відпустив юдейського Царя? 10 Бо він
знав, що архиєреї видали Його через
заздрість. 11 *Архиєреї ж під’юдили
юрбу, щоб радше відпустив їм Варавву. 12 А Пилат, відповівши, знову сказав їм: Отже, що хочете, щоб я зробив з тим, якого називаєте юдейським
Царем? 13 Вони ж знову закричали,
кажучи: Розіпни Його! 14 *Пилат же
говорив їм: Але ж що злого Він зробив? Вони ж ще більше кричали: Розіпни Його! 15 *Пилат же, бажаючи
виконати волю юрби, відпустив їм
Варавву і видав, бичувавши, Ісуса,
щоб Його розіп’яли.
поч. 67
16 Вояки ж повели Його до середини двору, що є претор, і скликали
всю спіру. 17 І зодягли Його в порфіру, і, сплівши, поклали на Нього терновий вінець. 18 І вони почали вітати
Його і говорити: Радій, юдейський
Царю! 19 І били Його по голові тростиною, і плювали на Нього, і, схиляючи коліна, поклонялися Йому. 20 І,
коли наглумилися з Нього, скинули з
Нього порфіру, і Його зодягнули в його одіж. І повели Його, щоб Його розіп’яти. 21 *І наклали на якогось перехожого Симона Киринейського, що
йшов з поля, батька Александра і Руфа, щоб взяв його хрест.
поч. 68
22 І *привели Його на місце Голгофту, що в перекладі значить: Черепне
місце. 23 І давали Йому пити вино з
миррою. Він же не взяв. 24 І ті, що Його розіп’яли, *розділили його одіж,
кидаючи за неї жереб, хто що візьме.
25 Була ж година третя, як Його розі-

петръ гл~ъ е^же рече е^мђ і^с~, ја%ко преже даже
пњтель не въз#гласитъ два краты, (эTврьжешися мене тр^и кра'ты)66. и^ наченъ пла'кашеся”

Глvа, е~і. заq, ћEѕ
а'бїе на оу^трїа, съвњтъ {сътворишя}1
а^рхїере'е съ ста'ръцы и^ кни'жникы, и^ весь
со'нмъ, *связа'вше і^с~а ведоша, и^ преда'ша (е^го) пилатђ” и^ въпроси` е^го пилатъ,
т^ы ли е^си цр~ь і^оу^д'еискъ; ѓ%н же эTвњщавъ (рече е^мђ)2, т^ы гл~еши” И$ гл~ахђ нань а^ръхїере'е
мно'го” Пилат же па'кы въпроси е^го гл~я, не
эTвњщава'еши ли ничесоже; ви'жDь коли'ко на тя
свњдњтельствђютъ; і^с~ же ктомђ ничесоже
эTвњща`, ја^ко диви'тися пила'тђ” *На вся'къ
же пра'з#дникъ эTпђща'ше иM е^ді'наго свя'зна,
е^гоже проша'хђ” Бњ же нарица'емыи` вара'в#ва с
ко'вникы (свои'ми) связанъ, и^же в# кровњ оу^би'йство сътвори'ша” И$ възъпи'въ народъ, начатъ проси'ти ја%коже [всегда творяше и^мъ]3”
Пилат же эTвњща и^мъ, гл~я. хо'щете ли пђщђ вамъ цр~я і^юде'йска; вњдяше б^о ја%ко за'висти ра'ди преда'ша е^го а^рхїере'е” *Архие^ре'е же
поманђша наро'дђ, да паче вара'в#вђ пђ'ститъ
иM” ПилаT же эTвњщавъ пакы рече и^мъ. что'
оу^бо хо'щете сътворю, е^гоже гл~ете цр~я і^юде'иска; ѓ^ни' же пакы въз#пи'шя гл~юще, пропни'
е^го” *пила'т же гл~аше и^мъ. что` б^о (зл^о сътвори`)4; ѓ^ни' же и^зли'ха въпїа'хђ, пропни' е^го”
*Пила'т же хотя наро'дђ хотњнїе сътворити,
пђсти` и^мъ вара'в#вђ, и^ предасть і^с~а би'въ, да
про'пнђтъ е^го”
заq, ћEз”
Во'и^ни же ведо'шя е^го в#нђтрь двора, еже еs преторъ и^ (съзва'шя)5 вс^ю спи'рђ, и^ (ѓ^блеко'ша)6
е^го в# прњпрђ'дђ, и^ възложи'шя нань съпле'тше
тръ'новъ вњнец#. и^ нача'шя цњловати е^го, (и^
^ е'искыи. и^ бїа'хђ е^го
гл~ати), радђися цр~ю і^юд
по главњ тростью, и^ плюва'хђ нань, и^ прегибаю'ще колњна покланя'хђся е^мђ” и^ е^гда порђга'шася е^мђ, съвлеко'шя с него препрђ'дђ, и^
ѓ^блеко'шя е^го в ри'зы своя. и^ і^зведо'ша е^го да
про'пнђтъ е^го” *и^ (задњша)7 ми'моходя'щђ нњк'ое^мђ си'монђ кљ=рине'ю, грядђщђ с# села`, эTц~ђ
а^лећандровђ и^ рђџовђ, да во'зметъ крsтъ е^го”
mm
заq, ћEи”
8
І$ (*приведо'шя) е^го на голго'џђ мњсто, еже
е^сть сказа'емо ло'бное мњ'сто. и^ даа'хђ е^мђ [пити]9, е^сми'рнисмено вино. ѓ%н же не прїа'тъ” и^
[распе'ншеи`]10. е^го, (*раздњли'шя)11 ри'ѕы его,
мњта'юще жDрњбїа ѓ^ ня кто` чт^о во'змет#”
Бњ же часъ третїи, и^ пропя'ша его” И$ б^њ
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написанїе вины его напи'сано. цр~ь і^юде'искъ” И$ с
нимъ распяшя дв^а разбо'иника, е^дїного ѓ^деснђю, и^ е^дїного ѓ^шђюю е^го” [И$ збысться писа'нїе, е^же гл~етъ. *и^ съ безакон#ными в#мњнися]12” И$ мимоходя'щеи` хђляхђ его покыва'юще
глава'ми своими, и^ гл~юще. *оу%а`. разаря'аи`
цр~ковь, и^ [треми дн~ьми съзида'а]13, сп~си'ся
самъ, (и^ сни'ди)14 съ крsта” Такоже и^ а^рхїере'е
рђга'ющеся дрђгъ къ' дрђгђ съ книжники
гл~ахђ и%ны сп~се`, себе не мо'жетъ спsти. х~с, цр~ь
і^и^л~евъ, да сни'детъ нн~њ съ креста, да ви'димъ, и^ вњрђ и^меM {е^мђ}15” И$ пропятая с ниM
понашя'ста емђ” (-)16 Бы'вшђ (же) часђ шестомђ, тма` бысть по все'и земли` до часа' девя'таго. и^ в [часъ девя'тыи]17, въз#пи і^с~ гла'сом# ве'лїемъ, (гл~я), е^лои, е^лои, лима саваXџа'ни;
е^же е^сть сказа'емо. б~е {-}18 бж~е мои, въ что`
[м^я ѓ^ста'ви]19; и^ нњцїи эT стоя'щихъ слы'шавше гл~ахђ, с^е и^лїю гласитъ” Тек же е^дїнъ,
и^ наполнивъ гђ'бђ ѓ^цта, (и^) възложь на
трость, напаа'ше е^го гл~я. ѓ^ста'вите, да ви'димъ, а^ще прїидетъ и^лїа сняти е^го” і^с~ же
пђщь гласъ ве'лїи, и^зд#ше” и^ завњса цр~ко'внаа`
раZдра'ся на' двое, свыше до ни'же” Видњв же
сътникъ стоа` пря'мо емђ, [ја%ко та'ко въз#пивъ и%зд#ше]20. рече, въи'стинђ (чл~къ се'й)21
[сн~ъ б^њ бж~їи]22” Бњхђ же и^ жены, и^здале'че
ѕря'ще, въ них (же б^њ)23 ма'рїа магдалы'ни, и^
ма'рїа і^а'кова ма'лаго, и^ і^ѓ^сїи мт~и, и^ саломїи.
ја^же (и^) е^гда б^њ в# галиле'и, хожDахђ по неM и^
слђжа'хђ е^мђ, і^ и'ны мно'гыа, ја%же взыдо'шя с
нимъ въ і^е^рлsи'мъ” *И$ оу^же по'здњ бы'вшђ,
понеже б^њ пятокъ, е^же е^сть к# сђбо'тњ”
mm
заq, ћEџ”
Прїиде і^ѓ'сифъ, и^же эT а^римаџе'а. бл~гоѓ^бразенъ
съвњтникъ. и^же и^ то'и б^њ ча'а црsтвїа бж~їа.
дръзнђвъ в#ни'де к# пилатђ, и^ проси` тњло і^с~ово. пилат же дивися, а^ще оу^же оу%мре” и^ призвавъ со'тника въпроси` е^го, а^ще {оу^же}24 оу%мре.
и^ оу^вњдњвъ эT сотъника, дасть тњло і^ѓ'сифови” И$ кђпи'въ плащани'цђ, (и^) снемъ е^го ѓ^бвиT плащани'цею, и^ вложи е^го въ' гробъ, и^же б^њ
и^зсњченъ эT ка'мене” И$ привали ка'мень нDа двери гро'бђ” ма'рїя же магдалыни и^ ма'рїа [и^ѓ^сі'ева]25, зря'ста гдњ е^го полагахђ”

Глvа, ѕ~і” заq, ѓ~”
*минђвши сђбо'тњ, ма'рїя магдалы'ни,
и^ марїа і^а'ковля, и^ саломи, кђпи'шя а^рома'ты, да пришеDше {пома'жђтъ і^с~а}1”
И$ ѕњло заоу%тра въ е^ді'нђ эT сђбо'тъ,
1611

п’яли. 26 І був написаний напис Його
вини: Юдейський Цар. 27 І з ним розіп’яли двox розбійників: одного праворуч і одного ліворуч Нього. 28 І збулося Писання, що каже: *І зачислено до
беззаконних. 29 І перехожі Його хулили, киваючи своїми головами і кажучи: *Овва, той, що нищить церкву
і в трьох днях будує! 30 Спаси Себе
сам і зійди з хреста! 31 Так само і архиєреї, висміюючи, один до одного, з
книжниками говорили: Інших спас,
Себе не може спасти! 32 Христос, ізраїльський Цар, хай зійде нині з хреста, щоб ми побачили і повірили Йому! І розіп’яті з ним зневажали Його.
33 Як же настала шоста година, була
темрява по всій землі до дев’ятої години. 34 І о дев’ятій годині Ісус закричав великим голосом, кажучи: Елої,
Елої, ліма савахтані? Що в перекладі
означає: Боже, Боже мій, чому ти Мене покинув? 35 І деякі з тих, що стояли, почувши, говорили: Ось Він кличе Іллю! 36 А один, побігши і наповнивши губку оцтом та поставивши на
тростину, напоював Його, кажучи:
Облиште, щоб побачили ми, чи прийде Ілля зняти Його. 37 Ісус же, видавши великий голос, віддав духа. 38 І
церковна завіса роздерлася надвоє –
згори додолу. 39 Побачивши ж, сотник, що стояв навпроти Нього, що так,
крикнувши, Він віддав духа, сказав:
По правді, ця Людина була Божим
Сином. 40 Були ж і жінки, що дивилися здалека, між ними ж була Марія
Магдалина, і Марія Якова молодшого, і мати Йосії і Соломії. 41 Які, і коли Він був у Галилеї, ішли за Ним і
Йому служили. І численні інші, які пішли з Ним до Єрусалиму. 42 *І вже
коли було пізно, тому що була п’ятниця, яка є перед суботою, поч. 69
43 прийшов Йосиф, що з Ариматеї, – шляхетний радник, який і сам
очікував божого царства, – насмілившись, він ввійшов до Пилата і попросив тіло Ісусове. 44 Пилат же здивувався, що Він вже помер. І прикликавши сотника, запитав його, чи Він
вже помер? 45 І довідавшись від сотника, дав Йосифові тіло. 46 І той, купивши полотно і знявши Його, обгорнув полотном і поклав Його до гробу,
що був висічений з каменя, і привалив камінь на двері гробу. 47 Марія
ж Магдалина і Марія Йосієва дивились, де Його клали.

Глава 16, поч. 70
1 І *коли минула субота, Марія Магдалина, і Марія Якова, і Соломія купили пахощів, щоб, прийшовши, помазати Ісуса. 2 І дуже рано в першім
дні по суботі вони прийшли на гріб,
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як засяяло сонце, 3 і говорили до себе: Хто нам відвалить камінь від дверей гробу? 4 І поглянувши, вони побачили, що камінь був відвалений, хоча він був дуже великий. 5 *І ввійшовши до гробу, вони побачили юнака, що сидів по правиці зодягнений в
білу одіж, і жахнулися. 6 Він же сказав їм: *Не жахайтеся! Ви шукаєте
Ісуса Назарянина, розп’ятого? Він
встав – немає Його тут! Ось місце, де
Його поклали! 7 Але ідіть, скажіть його учням і Петрові, що Він випередить вас у Галилеї. Там Його побачите, *так як вам сказав. 8 Вийшовши,
вони втекли від гробу, бо їх схопило
тремтіння і жах, і нікому нічого не
сказали, бо боялися.
поч. 71
9 *А Ісус, воскреснувши вранці в
першім дні по суботі, найперш з’явився Марії Магдалині, *з якої вигнав сім бісів. 10 Вона ж, пішовши,
сповістила тим, що були з Ним, що
плакали і ридали. 11 І вони, почувши,
що Він є живим і що вона Його бачила, не повірили. 12 *Після цього ж
з’явився двом з тих, що йшли, в іншому виді, як ішли в село. 13 І ті,
пішовши, сповістили іншим. І навіть
тим не повірили. 14 *Вкінці ж, як лежали одинадцять, Він з’явився і картав їхнє невірство і твердосердя, що
не повірили тим, що Його побачили
воскреслим. 15 І сказав їм: *Пішовши по всьому світі, проповідуйте євангеліє усьому творінню. 16 Хто повірить і охреститься, спасеться, *а
хто не повірить, буде засудженим. 17
Такі ж знаки супроводжуватимуть
тих, що повірили: моїм іменем бісів
виженуть; заговорять новими мовами; 18 *братимуть змій; *якщо і щось
смертне вип’ють, їм не пошкодить;
*покладуть руки на недужих, і вони
стануть здоровими. 19 *Отже ж, Господь, по його словах до них, вознісся
на небо і сів по правиці Бога. 20 Вони
ж, вийшовши, проповідували всюди,
а *Господь помагав і скріплював слова знаками, що слідували. Амінь.

(прїидо'ша)2 на' гробъ въсїа'вшђ сл~нцђ, и^ гл~ахђ
к# себњ. кт^о эTвалитъ намъ ка'мень эT дверїи гро'ба; и^ възрњвше видњша ја%ко эTваленъ
бњ ка'мень. б`њ б^о ве'лїи ѕњло” *И$ влњзше въ'
гробъ, видњша ю'ношђ сњдя'ща в десныхъ,
ѓ^дњ'анъ въ ѓ^де'жDђ бњ'лђ, и^ оу^жасо'шася” ѓ%н
же гл~а и^мъ, *не оу^жаса'итеся. і^с~а и%щете назаряни'на, пропята'го” Въста`, нњсть зд^њ. с^е
мњ'сто и^дњже положи'ша е^го. н^о и^дњте, рцњте оу^чн~коM е^го и^ петрови, ја%ко варяеT в^ы в# галиле'и`. та'мо е^го ви'дите, *ја%коже рече ваM” (-)3
и^з#шеDше, бњжа'ша эT гроба. и^мяше же иX тре'пеT и^
оу'жаs, и^ никомђже ничесо'же рњша, боя'хђ бо ся”
mm
заq, о~а”
4
*Въскр~съ же {і^с~} заоу'тра в# первђю сђбо'тђ, ја^вися прежDе мр~їи магдалы'ни, *из неа'же и^з#гна сеDмь
бњсовъ” ѓ^наже шеDши възвњсти` с нимъ бы'вшимъ, пла'чющимся и^ рыда'ющимъ” И$ ѓ^ни
слы'шавше ја^ко жи'въ е^сть, и^ видњнъ бысть эT
неа`, не ја%шя вњры” *По сих же двњма эT нихъ
грядђщема, ја^ви'ся и^нњмъ ѓ%бразомъ, идђщема
на село`. и^ т^а шедъша възвњсти'та про'чимъ,
(и^) ни тњма вњры ја%шя” *Послњди же възлежа'щиM и^мъ, е^ді'номђнадесяте. ја^ви'ся, и^ поноси` невњ'рьствїю и'хъ и^ жестосръдїю, ја%ко видњвшиM его въста'вша, не ја%шя вњ'ры” И$ рече
и^мъ. *шеDше в# ми'ръ весь, проповњдите е^љhлїе
все'и тва'ри. и^же вњрђ и^метъ и^ крsтиTся, сп~се'нъ
бђ'детъ. *а^ и^же не и^метъ вњрђ, ѓ^сђже'нъ бђдетъ” зна'менїа же вњ'ровавшимъ сїа послњ'дђютъ” И/менемъ мои'мъ бњ'сы и^жDенђтъ. ја^ѕы'кы възгл~ютъ но'вы. [-]5 *змїя` во'змђтъ. *а%ще
и^ (чт^о смр~тно)6 и^спїютъ, не (врњди'тъ и^хъ)7.
*на недђж'ныа рђ'кы възложатъ, и^ здра'ви бђдђтъ” *ГEь же оу^бо {-}8 по гл~анїи его к нимъ,
възнесеся на' нб~о, и^ сњде ѓ^деснђ'ю б~а” ѓ^ни' же
и^зшеDше, проповњ'дашя всю'дђ. *г~ђ поспњшествђю'щђ, и^ сло'во оу^тверъжа'ющђ послDњствђющими зна'менми, [а^ми'нь]9”

Kінець Святого Євангелія від Марка.
Має в собі 16 глав,
а церковних початків – 71.

Конецъ, е^же эT марка ст~го ељhлїста,
и'мать в себњ. глvа, ѕ~і”
а^ заq цр~ковныX, ѓ~а”

Передмова Святого
Євангелія від Луки.

Предисло'вїе,
е^же эT лђки ст~аго е^љhа'лїа”

Отже, божественний Лука родом
був антіохієць, а лікарем за фахом і
великим у зовнішній мудрості, і не
тільки. Але він і досконало вивчив
єврейське навчання, прийшовши до
Єрусалиму. Коли навчав наш Господь, як декотрі кажуть, і він був з

ђка` бжsтвеныи, а^нтиѓ^хи'а^нинъ оу^бо б^њ
ро'домъ. враq же хи'тростїю, и^ внњшнеи
премђ'дрости мно'гъ. не точїю же, н^о і^
е^љ=ре'иское наказа'нїе извыкъ до конца`. въ
і^ерsли'мъ пришедъ. егда` г~ь нашъ оу^ча'ше. ја^коже нњцыи рекошя, и^ того бы'ти эT сед#мьде1612
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сятихъ а^пsлъ. и^ эT мр~твыхъ въста'вшђ хв~и,
срњ'сти с клеѓ^пою” Възнес#шђ же ся гв~и. и^ па'влђ вњ'ровавшђ, бы'ти съшествена и^ послњдователя томђ гл~ю павлђ. и^ оу^бо списавъ е^љhлїе
съ всякымъ и^звњствоM. ја%коже и^ самое то` нача'ло его ѓ^бьја%въля'етъ. по пятинадесятихъ
лњтњхъ хв~а възнесе'нїа. пи'шетъ же к# џеѓ'филђ, сиг#кли'тикђ сђщђ и^ к#нязю. е^же б^о дръжа'вныи, на княѕњхъ и^ и^гњмонњхъ гл~ашеся”
И$ па'велъ рече къ и^ге'монђ фљ=стђ, дръжа'вныи
фљ=сте. И$ всякъ чл~къ бг~олюбивыи, дръжа'вђ
надъ страстми въспрїемъ, џеѓ^филъ е^сть дръжа'вныи. сирњчь, бг~олю'бецъ. и^же и^ досто'инъ
есть пои'стинњ слы'шати ст~го ељhлїа”

сімдесятьох апостолів, і як Христос
встав з мертвих, він Його зустрів з
Клеоповою. А коли Господь вознісся
і Павло повірив, він подорожував разом з названим Павлом, і він написав
Євангеліє з повною достовірністю,
так як і сам той його початок свідчить. По п’ятнадцятьох роках після
Христового вознесіння він же пише
до Теофіла, що був сенатором та князем, бо шляхетний, говорилося до
князів і володарів. І Павло сказав до
володаря Фиста: Шляхетний Фисте. І
всяка боголюбива людина, що заволоділа над пристрастями, є шляхетним Теофілом, значить – боголюбивим, який і, по правді, є гідним слухати Святе Євангеліє.

Від Луки Святe
Благовіствування
Глvа, а~” зqа, а~”
1

оне'же оу^бо мно'ѕи нача'шя чини'ти по'вњсть ѓ^ и^звњстованыхъ в насъ ве'щехъ, ја%коже преда'ша намъ иже и^спе'рва самовиDцы и^ слђгы` бы'вшеи` словеси`. и^зво'лися и^ мнњ послњдовавшђ вы'ше всњхъ и^спы'тно, по' рядђ (писа'ти тебњ)2, дръжа'вныи
џеѓ^фїле, да разђмњ'еши ѓ^ них#же наоу^чилъся
е^си словесехъ оу^тверже'нїе”
заq, в~”
Бысть въ' дн~и и%рода цр~я і^оу^деиска, ие^ре'и нњ'кїи, и^менемъ заха'рїа, эT дн~евны'а чреды а^вїа'ня, и^ жена` е^го эT дще'рїи а^а^ро'новњхъ, і^ и'мя
еи` е^лїсавеџь” Бњста же пра'ведна ѓ'ба преD бм~ъ,
ходя'ща въ всњхъ за'повњдехъ и^ ѓ^правда'нї1613

Глава 1, поч. 1
1 Отже, тому що численні почали
творити розповідь про ті речі, що
сталися в нас, 2 так як нам передали
ті, що від початку були очевидцями і
слугами слова, 3 зволив і я, дослідивши пильно, понад усіх, за порядком
написати тобі, шляхетний Теофіле, 4
щоб ти зрозумів певність тих слів,
яких ти навчився.
поч. 2
5 У днях Ірода, юдейського царя,
був якийсь священик, на ім’я Захарія,
з Авіїної денної черги, і його жінка з
Ааронових дочок, і її ім’я Єлизавета.
6 Були ж оба праведні перед Богом,
що непорочно ходили в усіх господ-
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ніх заповідях і оправданнях. 7 І вони
не мали дитини, тому що Єлизавета
була неплідною. І обоє постарілися у
днях своїх. 8 Сталося ж, що як він
служив в чині своєї черги перед Богом, 9 *за звичаєм священства трапилось йому покадити, ввійшовши до
господньої церкви, 10 *і все множество народу молилося назовні в годині
кадила. 11 З’явився ж йому господній
ангел, що стояв по правиці кадильного вівтаря. 12 І Захарія, побачивши,
жахнувся, і на нього напав страх. 13
Сказав же до нього ангел: Не бійся,
Захаріє, тому що твоя молитва була
вислухана, і твоя жінка Єлизавета народить тобі сина. І назвеш йому ім’я
Іван. 14 І буде тобі радість і веселість, і численні зрадіють його народженням, 15 бо він буде великий перед Господом. І вина, і п’янкого напою він не буде пити, і наповниться
святим духом ще з лона своєї матері,
16 і наверне численних ізраїльських
синів до їхнього Господа Бога. 17 І
той ітиме перед Ним духом і силою
Іллі, щоб навернути серця батьків до
дітей і противних до мудрості праведних, щоб підготувати Господеві
досконалий народ. 18 І сказав Захарія
до ангела: По чому я це зрозумію?
Адже я є старий, і моя жінка постарілася у своїх днях. 19 І ангел, відповівши, сказав йому: Я є Гавриїл, що
стоїть перед Богом, і я посланий говорити до тебе і благовістити тобі це.
20 І ось будеш мовчати і не зможеш
промовити до того дня, коли це збудеться, тому що ти не повірив моїм
словам, які збудуться у свій час. 21 І
народ чекав на Захарію, і чудувалися,
як він забарився в церкві. 22 А вийшовши, він не міг до них говорити. І
вони зрозуміли, що він побачив видіння у церкві. І той говорив їм знаками і залишався німим. 23 І сталося,
що сповнилися дні його служби, і він
пішов до свого дому.
поч. 3
24 А після цих днів зачала Єлизавета,
його жінка. І таїлася п’ять місяців,
кажучи, 25 що так мені зробив
Господь у днях, в яких зглянувся, щоб
зняти мою ганьбу перед людьми. 26
В шостому ж місяці посланий був ангел Гавриїл від Бога до галилейського міста, якому ім’я Назарет, 27 *до
дівчини зарученої мужеві, якому ім’я
Йосиф, з дому Давидового. І ім’я дівчини Марія. 28 І ввійшовши до неї,
ангел сказав: Радій благодатна! Господь з тобою, ти благословенна між
жінками. 29 Вона ж, побачивши, зажурилась його словом і думала, яким
буде цей привіт. 30 І сказав їй ангел:
Не бійся, Маріє, бо ти знайшла ласку у
Бога. 31 *І ось зачнеш у лоні, і породиш сина, *і назвеш йому ім’я Ісус.

ихъ гн~ихъ беспоро'чна. и^ не бњ и%ма чада, понеже (е^лисавеџь б^њ)3 непло'ды, и^ ѓ'ба зама'торњвша въ' дн~ехъ свои^хъ бњ'ста” Бысть же
слђжа'щђ е^мђ в чинђ чреды` своеа` преD бм~ъ *по
ѓ^бы'чаю сщ~е'нничества, ключи'ся (е^мђ) покади'ти в#шеD в# цр~квь гн~ю. *и^ все` мно'жество (людїи
б^њ)4 мл~итвђ дњя' вн^њ в# годъ џимїа'ма” ЈА/ви' же ся е^мђ а^гг~лъ гн~ь, стоа` ѓ^деснђ'ю ѓ^лтаря кади`лнаго. и^ смђти'ся захарїа видњвъ,
и^ страхъ нападе` нань. рече же к немђ а^гг~лъ.
не бо'ися заха'рїа, зане оу^слы'шана бысть
мл~тва твоа`. и^ жена` твоа` е^лїсавеџ# родитъ
сн~а тебњ, и^ нарече'ши и%мя е^мђ і^ѓ^а'ннъ. и^
бђдетъ (тебњ ра'дость)5 и^ весе'лїе, и^ мно'ѕи ѓ^
рожествњ е^го възрадђ'ются. бђ'детъ б^о ве'лїи
предъ гм~ь. и^ вина` и^ сике'ра не и%мать пити”
и^ дх~а ст~а и^спо'лнится е^ще и^з# чрева мт~ре
своеа`. и^ мно'гы эT сн~о'въ і^ил~евъ ѓ^брати'тъ къ
г~ђ б~ђ и^хъ” И$ то'и преDи'детъ преD нимъ,
дх~омъ, и^ си'лою и^лїиною. ѓ^брати'ти срDца эTц~емъ на чя'да, и^ проти'вныа в# мђ'дрости пра'веDныхъ, оу^гото'вати гв~и лю'ди съвръшены” и^
рече заха'рїа къ а^гг~лђ. по чесомђ разђмњ'ю с^е;
а^зъ б^о е^смь старъ, и^ жена` моа` зама'торњвши
въ' дн~ехъ своиX” И$ эTвњщавъ а^гг~лъ рече е^мђ.
а^зъ е^смь гаврїилъ предъстоаи` преD бм~ъ, и^
по'сланъ е^смь гл~ати к тебњ, и^ бл~говњстити
тебњ сїа. и^ с^е бђ'деши млъ'ча и^ не могы`
прогл~ати, до негоже дн~е бђ'дђтъ сїа, зане не
вњ'рова словесемъ мои'мъ, ја%же с#бђдђтся въ'
время свое`” И$ бњшя лю'дїе ждђ'ще заха'рїю, и^
чюждахђся косня'щђ (е^мђ в цр~кви)6” И$зшеD же
не можа'ше гл~ати к ни'мъ. и^ разђмњшя ја'ко
видњнїе видњ в# цр~кви. и^ то'й б^њ помава'а
и^мъ, и^ пребыва'ше нњмъ” И$ бысть, ја^ко
и^спл'ънишяся дн~їе слђж'бы е^го, и%де в домъ
свои” кк
заq, г~”
По си'хъ же дн~ехъ зачатъ е^лисавеџъ жена е^го,
и^ тая'шеся мцsя пять гл~ющи, ја%ко та'ко
мн^њ сътвори` г~ь въ' дн~и, в няже призрњ` эTя'ти поноше'нїе мое` в# чл~цехъ” Въ мцsь же
шестыи, по'сланъ бысть а^гг~лъ гаврїилъ эT
б~а, въ' граD галїле'искыи, е^мyђ и^мя назаре'џъ,
*к# дв~њи ѓ^брђче'нњи мђжеви е^мђже и^мя і^ѓ%сифъ, эT домђ двDва, і^ и'мя дв~њи марїа'мъ.
и^ вшеD к неи (а^гг~лъ), рече. радђися ѓ^бра'дованнаа, г~ь с тобо'ю, [блsвена ты в# женахъ]7.
ѓ^на же [ви'дњвши]8, (смђтися ѓ^ словеси` (е^го))9,
и^ помышляше каково бђ'деT цњлова'нїе с^е” И$ рече`
а^гг~лъ е'й. не бо'ися марїа'мъ, ѓ^брњте б^о
блгDть эT б~а. *и^ с^е зачнеши въ' чревњ, и^ ро'диши сн~а, *и^ нарече'ши и%мя е^мђ і^с~. се'й бђ'1614
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детъ ве'лїи, и^ сн~ъ вы^шняго нарече'тъся. и^
дастъ е^мђ г~ь б~ъ прsтлъ двDа эTц~а е^го, и^
въцр~ится в домђ і^а'ковли въ' вњкы, *и^ црsтвїю е^го не бђ'детъ конца`” Рече же марїаM
къ а^гг~лђ. како бђ'детъ с^е, и^дњже мђж'а не
зна'ю; и^ эTвњщавъ а^гг~лъ, рече е'й, дх~ъ ст~ыи
на'идетъ на т^я, и^ си'ла вы'шняго ѓ^сњнитъ т^я” Тњмже и^ ражда'емое ст~о, наречется сн~ъ бж~їи” И$ с^е е^лисавеџь ю%жника твоа`, и^
т^а зачатъ сн~а в# ста'рости своеи`. и^ сїи мцsь
шестыи е^сть е'й, нарица'е^мњи непло'ды. ја%ко
не и^знеможетъ эT б~а всякъ гл~ъ” Рече же
марїямъ. с^е раба` гн~я, бђ'ди мн^њ по гл~ђ
твое^мђ. и^ эTі'де эT неа` а^гг~лъ”
заq, д~”
Въста'вши же марїаM въ' дн~и т^ы, и%де в го'рняа съ тща'нїеM, въ' граD і^оу'довъ, и^ в#ниде в
доM заха'рїинъ, и^ цњлова` е^лисавеџь” И$ бысть
ја%ко оу^слы'ша [е^лисавеџь цњлованїе мр~їино]10, възыгра'ся младе'нецъ, въ чревњ еа`. и^ и'спл'ънися дх^а ст~а е^лисавеџь, и^ възъпи` гла'сомъ ве'лїемъ, и^ рече. блsве'на т^ы в# женахъ, и^ блsвенъ плоD чре'ва твое^го. и^ эTкђ'дђ мн^њ с^е, да
прїиде мати г~а мое^го къ мнњ`; се` б^о ја%ко
быs глаs цњлованїа твое^го въ оу^шїю моею`,
възыграся (младе'нецъ радощами)11 въ' чревњ
мое^мъ” И$ бл~же'на вњровавшїа, ја%ко бђ'детъ
съвръшенїе гл~анымъ е'й эT г~а” И$ рече марїа'мъ. вели'читъ дш~а моа г~а, и^ възра'довася
дх~ъ мои ѓ^ бѕ~њ сп~сњ моемъ” ЈА$ко призрњ на
смире'нїе рабы своеа`. се б^о эT нн~њ блажатъ
м^я вс^и ро'ди. ЈА/ко сътвори` мн^њ вели'чїе си'лныи, и^ ст~ое и^мя е^го” И$ млsть е^го в роD и^ роD
на боя'щїимся е^го” Сътвори дръжа'вђ мы'шцею своею`, расточи` гръдыа мысли срцDа и^хъ”
Низложи си'лныа съ престолъ, и^ възнесе` смире'ныа. *алчющая и^сп'лъни бл~гъ, и^ бога'тящаася эTпђсти тща” Въспрїа'тъ і^и^л~я ѓ%трока свое^го, помянђти милости. *ја^коже гл~а
къ эTц~емъ на'шиM, а^враа'мђ и^ сњмени е^го до
вњка” Пребыстъ же марїаM с нею ја%ко (три
мцsа)12, и^ възврати'ся в# домъ сво'и” Є$лисавети же и^спо'лнися вре'мя родити е'й, и^ роди
сн~а. и^ слы'шашя ѓ^крsтъ живђщеи` и^ оу^жикы
еа`, ја%ко възвели'чилъ е^сть г~ь млsть свою с
нею, и^ радовахђся с нею” И$ бысть въ [ѓ^смыи дн~ь]13, прїидо'шя ѓ^брњзати ѓ^троча` и^
нарица'хђ е& и^менемъ эTц~а е^го заха'рїю. и^ эTвњщавши ма'ти е^го, рече. ни`, н^о да нарече'тся і^ѓ^а'ннъ, и^ рњшя к# неи, ја%ко никтоже
е^сть в# сроDствњ твое'мъ, и^же нарица'ется и%менемъ тњмъ” (И$) помава'хђ (-)14 эTц~ђ е^го,
е^же ка'ко б^ы хотњлъ нарещи е&” І$ и^спрошъ
1615

32 Цей буде великим і назветься сином
Вишнього. І Господь Бог дасть Йому
престол Давида, його батька. 33 І Він
зацарює в домі Якова навіки. *І Його
царству не буде кінця. 34 Сказала ж
Марія до ангела: Як це буде, коли я
мужа не знаю? 35 І ангел, відповівши,
сказав їй: На тебе зійде Святий Дух, і
тебе огорне сила Всевишнього. Тому і
те святе, що народиться, назветься Божим Сином. 36 І ось Єлизавета, твоя
родичка, і та зачала сина у своїй старості. І це їй шостий місяць, що називається неплідною. 37 Бо у Бога ніяке
слово не буде безсильним. 38 Сказала ж
Марія: Ось я господня рабиня, хай буде
мені за твоїм словом! І ангел відійшов
від неї.
поч. 4
39 А Марія в днях тих, вставши, пішла з поспіхом в гірські околиці до
Юдиного міста. 40 І ввійшла до Захаріїного дому, і привітала Єлизавету. 41 І
сталося, що як почула Єлизавета
Маріїне привітання, заворушилося немовля в її лоні. І Єлизавета сповнилася
Святим Духом, 42 і закликала ве ликим
голосом, і сказала: Ти благословенна
між жінками і благословенний плід
твого лона! 43 І звідки мені це, щоб до
мене прийшла мати мого Господа? 44
Бо ось як в моїх вухах був голос твого
привітання, немовля з радощів заворушилось в моєму лоні. 45 І блаженна
та, що повірила, що здійсниться сказане їй від Господа. 46 І сказала Марія:
Величає моя душа Господа, 47 і мій
дух зрадів в Бозі, моєму Спасителі, 48
бо Він зглянувся на покору своєї рабині. Ось бо віднині блаженною мене зватимуть всі роди, 49 бо величне зробив
мені Сильний! І святе Його ім’я. 50 І
його милосердя з роду і в рід на тих,
що Його бояться. 51 Він зробив владу
своєю рукою, розсіяв гордих думками
їхнього серця. 52 Він скинув сильних з
престолів і підняв покірних, 53 *голодних наповнив добрами і багатих відпустив з нічим. 54 Прийняв Ізраїля, свого
слугу, щоб згадати милосердя, 55 *так
як сказав до наших батьків – Авраама і
його насіння довіку! 56 Перебула ж
Марія з нею якихось три місяці і повернулася до свого дому. 57 Єлизаветі
ж виповнився час родити. І вона породила сина. 58 І почули ті, що жили
довкруги, і її родина, що Господь з нею
возвеличив своє милосердя. І вони
раділи з нею. 59 І сталося, що в восьмому дні прийшли обрізати дитину. І
називали її Захарією, іменем його батька. 60 І відповівши, його мати сказала:
Ні, але хай назветься Іваном! 61 І сказали їй, що немає нікого в твоїй родині,
який називається тим іменем. 62 І говорили його батькові знаками, як би
він хотів його назвати. 63 І попросивши дощещку, він написав, кажучи:
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зах. 3

Іван – буде йому ім’я! І всі дивувалися. 64 Зразу ж відкрились його
уста і його язик. І він говорив, благословяючи Бога. 65 І страх був на
всіх, що жили довкруж них, і в усій
Юдейській околиці розповідалося про
всі ці слова. 66 І всі, що чули, поклали у своєму серці, кажучи: Ким, отже, буде ця дитина? І господня рука
була з ним. 67 І Захарія, його батько,
наповнився святим духом і пророкував, кажучи: 68 *Благословенний Господь Бог ізраїльський, бо відвідав і
зробив визволення своєму народові.
69 І Він підняв нам ріг спасіння в домі Давида, свого слуги, 70 *як заповідав устами святих його пророків,
що є відвіку, 71 спасіння від наших
ворогів і з руки всіх, що нас ненавидять, 72 щоб зробити милосердя з
нашими батьками і згадати свій святий завіт, 73 *клятву, якою клявся до
Авраама, нашого батька, дати нам 74
без страху, що визволилися з руки
наших ворогів, 75 щоб Йому служити
преподобністю і праведністю перед
Ним всі дні нашого життя. 76 І ти,
дитино, назвешся пророком Вишнього, бо ітимеш перед господнім лицем,
щоб підготувати його дороги, 77 дати
розум спасіння його народові на відпущення їхніх гріхів, 78 задля милосердя, милосердя нашого Бога, в
якому нас відвідав *Схід з висоти, 79
щоб просвітити тих, що сидять в темряві і смертній тіні, спрямувати наші
ноги на мирну дорогу! 80 Дитина ж
росла і кріпилася духом. І Він був в
пустелях до дня своєї появи Ізраїлеві.

Глава 2, поч. 5

ів. 7

мат. 2

1 Сталося ж, що в тих днях вийшов наказ від цісаря Августа переписати всю вселенну. 2 Цей перепис
вперше був, коли Сирією володів Кириній. 3 І всі йшли записатися, кожний до свого міста. 4 Пішов же Йосиф з Галилеї, з міста Назарет, *до
Юдеї, до Давидового міста, що зветься Вифлеєм, тому що він був з Давидового дому і роду, 5 записатися з
Марією, зарученою йому жінкою, що
була вагітною. 6 Сталося ж, що коли
вони були там, сповнилися дні, щоб
їй родити. 7 *І вона породила свого
первородного – Сина, і обвила Його,
і поклала Його в яслах, тому що не
було для них місця в будинку. 8 І пастухи в тій околиці чували і стерегли
нічну сторожу над своїм стадом. 9 І
ось господній ангел став між ними, і
господня слава осяяла їх. І вони злякалися великим страхом. 10 І сказав
їм ангел: Не бійтеся, бо ось я благовіщу вам велику радість, яка буде
всьому народові, 11 що вам сьогодні
в Давидовому місті народився Спаси-

д#счицђ, написа гл~я. і^ѓ^а'ннъ бђ'детъ и'мя е^мђ. и^ чюждахђся вс^и” эTвръзо'шя же ся оу^ста
е^го а^бїе, и^ ја%зы'къ е^го, и^ гл~аше блsвя б~а” И$
бысть на всњхъ страхъ живђщихъ ѓ%крsтъ и^хъ,
и^ въ всеи (странњ)15 і^ёдеистњй повњ'даеми бњхђ вс^и гл~и сїи” И$ положи'шя вс^и слы'шав#шеи` в#
срDци своемъ гл~юще. что оу^бо ѓ^троча` с^е бђ'детъ; и^ [-]16 рђка` гн~я б^њ с ни'мъ” И$ заха'рїа
эTц~ъ е^го и^спо'лънися дх~а ст~а. и^ пррoчествова
гл~я” *Блsве'нъ г~ь б~ъ і^ил~евъ. ја%ко посњти, и^ сътвори` и^збавле'нїе лю'демъ своиM” И$ въз#дви'же рогъ
сп~се'нїа наM в# домђ двд~вњ ѓ^трока свое^го, *ја%коже гл~а оу^сты` [ст~ыхъ сђщихъ эT вњка
пррoкъ е^го]17, сп~се'нїе эT врагъ на'шихъ, і^ и^з# рђкы` всњхъ ненави'дящихъ насъ. сътвори'ти
млsть съ эTц~ы на'шими, и^ помянђти завњтъ ст~ыи свой. *кля'твђ е^ю'же кля'тся къ
а^враа'мђ эTц~ђ на'шемђ, да'ти намъ бе страха
и^з рђкы [врагъ на'шихъ]18 и^збавльшемся. слђжи'ти е^мђ прпDбїемъ, и^ пра'вдою преD нимъ вс^я
дн~и {живота}19 на'шего” И$ т^ы (-)20 ѓ^троча пррoкъ вы'шняго наречешися, преDидеши б^о [предъ
лицемъ]21 гн~имъ оу^гото'вати пђти е^го” да'ти
ра'зђмъ сп~се'нїа лю'демъ е^го, въ ѓ^ставленїе
грњхъ иX. млsрдїа ради млsти б~а на'шего, в нихже посњти насъ *въстокъ съвы'ше. просвњти'ти въ тмњ и^ сњн'и смр~тнњи сњдя'щая, напра'вити но'гы на'ша на пђть ми'ренъ Э$троча же растя'ше и^ крњпля'шеся дх~омъ. и^ б^њ
в# пђсты'няхъ, до' дн~е ја%вле'нїа свое^го къ і^ил~ю”

мgа а~

е^реMа к~г

а~ мо= к~ѕ
е^реMа ѕ~
ўлMо р~д

захарїа г~

Глава`, в~. заq, е~”
ы'сть же въ' дн~и т^ы, и^зыде повелњ'нїе
эT кесаря а%вгђста, написа'ти вс^ю вселе'ннђю” с^е написа'нїе пе'рвое быст#” владђщ'ђ сирїею, кирини'ю`. і^ и^дя'хђ вси написа'тися кождо въ сво'и градъ” Взы'де же (-)1 и^ѓ'сифъ эT галиле'а, и^з# града назаре'џа. *въ і^оу^де'ю въ' градъ дввDъ, и^же нарица'етъся (виџлеѓ^мъ)2, зане быти е^мђ эT домђ и^ ѓ^ч~ьства
двDва, написа'тися с марїею` [ѓ^брђченою е^мђ женою]3 сђщею непра'з#дною” бы'сть же е^гда бы'ста
т^ђ, и^спо'лнишяся дн~їе родити е'й. *и роди
сн~а свое^го пе'рвенца, и^ повитъ е^го. и^ положи е^го
въ я'слехъ, зане не б^њ и%ма мњста въ ѓ^би'тели” И$ па'стырїе бњхђ в (то'иже странњ)4 бдя'ще, и^ стрегђще стра'ждђ нощнђю ѓ^ ста'дњ
свое^мъ. и^ [с^е]5 а^гг~лъ гн~ь ст^а в нихъ, и^ сла'ва
гн~я ѓ^сїа и^хъ. и^ оу^боа'шася стра'хомъ ве'лїемъ. и^ рече и^мъ а%гг~лъ, не бо'итеся. се` б^о бл~говњствђю вамъ ра'дость ве'лїю, ја%же бђ'детъ
всњмъ лю'демъ. ја%ко родися вамъ днsе сп~съ,
1616

і^ѓ^аn з~

мgа в~
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мо= з~і
г~ мо= в~і
і^ѓ^аn з~

в~ мо= г~і
к~в и^ л~д
д~ мо= и~

і^саи^а н~
криM џ~
а~ петр# в~
мgа к~а

и^же е^сть х~с г~ь, въ градњ двDвњ. и^ с^е вамъ
зна'менїе, ѓ^бря'щете младе'нець повитъ {лежащь}6 въ я'слехъ. и^ внеза'пђ бысть съ а%гг~ломъ множество во'й нбsных#, хваля'щих# бг~а, и^
гл~ющиX. слава въ вы'шнихъ б~ђ, и^ на земли`
миr, [въ чл~вецњхъ бл~говоле'нїе]7” И$ бысть ја%ко
эTи^до'шя эT нихъ на' нб~о а^гг~ли. [и^ чл~вецы]8
па'стырїе рњша дрђгъ къ' дрђгђ, пре'идеM до
виџлее'ма, и^ ви'диM гл~ъ се'й бы'вшїи, и^же г~ь сказа` намъ” И$ прїидо'шя поспњш#шеся, и^ ѓ^брњто'шя марїа'мь же і^ и^ѓ'сифа, и^ младе'нець лежа'щь въ я'слехъ” Видњвша же, сказа'шя ѓ^
гл~њ гл~аннњмъ и^мъ ѓ^ ѓ^троча'ти семъ” и^ вс^и
слы'шавшеи`, диви'шася ѓ^ гл~анныхъ эT па'стырїи к нимъ” Марїа'мь же съблюда'ше (вс^я)
гл~ы сїа, слага'ющи в# срDцы своеM”
заq, ѕ~”
И/ въз#врати'шяся па'стырїе, славяще и^ хваля'ще б~а ѓ^ всњхъ ја^же слы'шяша и видњшя, ја^коже гл~ано бысть к нимъ” *И$ е^гда и^сполнишяся (ѓ^смь дн~їи)9, да ѓ^брњжђтъ е^го, и^ нареко'шя и^мя е^мђ і^с~, нареченное а^гг~еломъ прежDе даже не зачаTся въ' чревњ” И$ е^гда и^сполнишася дн~їе'
ѓ^чище'нїа ею` по законђ мољ=се'ѓвђ.
заq, з~”
Възнесо'ста е^го въ і^ерsли'мъ, поставити (е^го) преD
гм~ъ, ја%коже е^сть пи'сано в зако'нњ гн~и, *ја%ко
всякъ младе'нець, мђжеска по'лђ, разверза'а ложесна`, ст~о гв~и наречется” И$ е'же дати жрътвђ,
по реченномђ в зако'нњ гн~и, дв^а го'рличища, и^ли
дв^а птенца голђбина”
заq, и~”
10
И/ се^ [б^њ чл~къ] въ і^ерsли'мњ, е^мђже и^мя симеѓ'нъ, и^ чл~къ се'й пра'веденъ и^ бл~гочести'въ, ча'а
оу^тњхы і^и^л~евы, и^ дх~ъ б^њ ст~ъ в немъ. и^
бњ е^мђ ѓ^бњща'нно дх~омъ ст~ымъ, не ви'дњти смр~ти, преже даже не ви'дитъ х~а гн~я” И$
прїиде дх~омъ в# цр~ковь, И е^гда в#ведо'ста роди'теля ѓ^троча і^с~а, сътворити и%ма по ѓ^бы'чаю
зако'нномђ ѓ^ немъ. и^ то'й прїе'мъ е^го на рђкђ
[свою`]11, и^ блsви б~а, и^ реq. нн~њ эTпђща'еши раба`
твое^го влDко, по гл~ђ твое^мђ с ми'ромъ. ја^ко
видњ'стњ ѓ%чи мои сп~се'нїе твое, е^же е^си оу^гото'валъ преD лицемъ всњхъ людїи. свTњ въ эTкрове'нїе ја%ѕы'комъ, и^ сла'вђ людїи твои^хъ і^и^л~я” И$ б^њ [и^ѓ'сифъ]12, и^ мт~и [е^го]13, чюдя'щася ѓ^ гл~емыхъ ѓ^ немъ” И$ блsви я& симеѓ'нъ, и^
рече к# марїи ма'тери е^го. *с^е (лежитъ се'й)14 на
паденїе и^ на въста'нїе мно'гымъ въ і^и^л~и, и^
въ зна'менїе прерњка'емо. и^ тебњ же само'и
дш~ђ про'идеT (ѓ^рђжїе)15, ја%ко оу^бо да эTкры'ются эT мно'гъ срDцъ помышле'нїя” И$ б^њ а%нна
пррoчица, дщ^и фанђ'илева, эT колњна а^сљ=рова. с^и
заматорњвши въ' дн~ех# мно'ѕњх#, живши с# мђж'емъ (сед#мь лњтъ)16 эT дв~ьства свое^го, и^ т^а
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тель, що є Христос Господь. 12 І ось
вам знак: знайдете повите немовля,
що лежить в яслах. 13 І раптом з ангелом з’явилося множество небесних
вояків, що хвалили Бога і говорили:
14 Слава на висотах Богові і на землі
– мир в людях доброї волі! 15 І сталося, що коли відійшли від них ангели на небо і люди-пастухи сказали один до одного: Перейдімо до Вифлеєму і подивімося на це слово, що сталося, яке сказав нам Господь! 16 І поспішившись, вони прийшли і знайшли
Марію ж, і Йосифа, і Немовля, що лежало в яслах. 17 А побачивши, вони
розповіли про слово, сказане їм про
цю Дитину. 18 І всі, що почули, дивувалися зі сказаного до них пастухами. 19 Марія ж зберігала всі ці слова,
укладаючи у своєму серці.
поч. 6
20 І пастухи повернулися, славлячи і хвалячи Бога за все, що чули і
бачили, як було до них сказано. 21 *І
коли виповнилося вісім днів, щоб
Його обрізати, вони й назвали його
ім’я Ісус, сказане ангелом скоріше
ніж Він зачався в лоні. 22 І коли
сповнилися дні їхнього очищення за
законом Мойсея,
поч. 7
Його понесли до Єрусалиму, щоб
поставити Його перед Господом. 23
Так як є написано в господнім законі,
*що кожне немовля чоловічого роду,
що відкриває лоно, назветься святе
Господеві. 24 І щоб дати жертву згідно з сказаним в господнім законі: дві
горлиці або два птахи голуби. поч. 8
25 І ось в Єрусалимі був чоловік,
якому ім’я Симеон. І цей чоловік
праведний і шляхетний, що очікував
ізраїльської утіхи; і в ньому був святий дух. 26 І йому було обіцяно Святим Духом, що не побачить смерті,
поки не побачить Господнього Христа. 27 І він прийшов духом до церкви. І коли батьки ввели дитину Ісуса,
щоб їм зробити з Ним згідно з законним звичаєм, 28 і той взяв Його на
руки свої і поблагословив Бога, і сказав: 29 Нині відпускаєш твого раба,
Владико, згідно з твоїм словом, з миром, 30 бо мої очі побачили твоє спасіння, 31 яке Ти підготував перед лицем всіх народів. 32 Світло на відкриття поганам і славу твого народу
Ізраїля! 33 І Йосиф, і його мати дивувалися тим, що було сказане про
Нього. 34 І поблагословив їх Симеон,
і сказав до Марії, його матері: *Ось
цей лежить на упадок і на піднесення
багатьох в Ізраїлі, і на знак суперечливості. 35 І тобі ж самій зброя прошиє душу, щоб, отже, відкрилися
думки численних сердець. 36 І була
пророчиця Анна, Фануїлова дочка, з
Асирового племені. Вона, постарівши в численних днях, поживши з му-

мой1. 17
мой3. 12
ів. 7

мой2. 13
22 і 34
мой4. 8

іс. 50
рим. 9
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мат. 21
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мар. 1
ів. 1
іс. 40
мат. 3
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жем сім років від свого дівоцтва, 37 і
вона вдова, якихось вісімдесяти чотирьох років, яка не відходила від
церкви, служачи день і ніч постом і
молитвами. 38 І та, прийшовши в тій
годині, визнавалася Господеві і говорила про Нього всім, що очікували
визволення в Єрусалимі. 39 І як все
скінчилося за господнім законом, повернулися до Галилеї, до свого міста
Назарет. 40 Дитина ж росла і міцніла
духом, наповнюючись премудрістю, і
божа ласка була на Ньому. 41 І ходили його батьки кожного року до Єрусалиму на празник Пасхи. 42 І коли
Йому було дванадцять літ, як вони
ішли до Єрусалиму за звичаєм празника, 43 і коли скінчилися дні, і вони
поверталися, хлопець Ісус залишився
в Єрусалимі. І не знав Йосиф і його
мати. 44 А думаючи, що ж Він є у
натовпі, вони пройшли день дороги. І
шукали Його між родиною і між знайомими, 45 і не знайшовши Його, вони повернулися до Єрусалиму, шукаючи Його. 46 І сталося, що по трьох
днях знайшли Його в церкві, коли
Він сидів серед учителів, і слухав їх, і
запитував їх. 47Дивувалися ж всі, що
Його слухали, його розумом і відповідями. 48 І побачивши Його, вони
здивувалися. І до Нього сказала його
мати: Дитино, чому ти нам так зробив? Ось твій батько і я, вболіваючи,
тебе шукали. 49 І Він сказав до них:
Чому ви Мене шукали? Чи ви не знаєте, що Мені треба бути в тому, що
мого Батька? 50 І ті не зрозуміли
слова, яке Він їм сказав. 51 І Він
пішов з ними, і прийшов до Назарету, і підпорядковувся їм. А його мати
зберігала всі ці слова у своєму серці.
52 І Ісус поступав в премудрості, і
рості, і ласці в Бога і людей.

вдова ја%ко лњтъ ѓ%смъдесятъ четы'ри, ја%же не
эTхождаше эT цр~кви, посто'мъ и^ мл~твами слђжа'щи (дн~ь и^ нощь)17” И$ т^а в то'й часъ
приста'вши. и^сповњдавшеся (гв~и)18, и^ гл~аше ѓ^
немъ всњмъ ча'ющиM и^збавленїа [въ і^ерsли'мњ]19”
И$ ја%ко скон#чашася вс^я по зако'нђ гн~ю, въз#врати'шася в# галиле'ю, въ' градъ свои назареџъ”
ѓ^троча же растя'ше и^ крњпля'шеся [дх~омъ]20,
и^сплъня'ася премђ'дрости, и^ блгDть бж~їа б^њ
на немъ. И$ хожDа'ста роди'теля е^го на вся'ко лњто въ і^е^рлsимъ, в# пра'знDик# па'схы” И$ е^гда бысть
(двоюнадесяте лњтђ)21, въсходя'щемъ и^мъ [въ
і^е^рлsимъ]22 по ѓ^бычаю пра'знDика, и^ скончя'вшемъ
дн~и, (и^) възвращя'ющимся и^мъ. ѓ^ста` {ѓ^трокъ і^с~}23 въ і^е^рлsимњ, и^ не [разђмњ і^ѓ'сифъ, и^
мати]24 е^го, мнњвша же е^го в# дрђжинњ сђща, преидо'ша дн~е пђть, и^ і^скаста е^го в# сроDницњхъ и^ в# зна'емыхъ. и^ не ѓ^брњтша (е^го),
въз#вратистася въ і^ер^ лsимъ в#зыска'юща е^го. и^
бысть по (трїехъ дн^ехъ)25, ѓ^брњто'ста е^го в#
цр~к#ви, сњдя'ща посредњ оу^чи'телїи, и^ послђшающа и^хъ, и^ въпраша'юща и^хъ” Оу^жаса'хђ же
ся вс^и послђшающеи` е^го, ѓ^ разђмњ и^ ѓ^ эTвњтехъ е^го” И$ (видњвша)26 е^го, дивистася, и^
(к немђ мт~и е^го рече)27. ча'до, чт^о сътвори
на'ма тако; с^е эTц~ъ тво'и и^ а'зъ боля'ща и^ска'ховњ тебе`” И$ рече к ни'ма. чт^о ја%ко и^ска'сте
мене`; не вњ'ста ли ја%ко в# тњхъ ја%же эTц~а
мое^го досто'итъ быти м^и; и^ т^а не разђмњста гл~а, и^же гл~а и%ма” И$ сни'де с ни'ма, и^ прїиде в# назареџъ, и^ б^њ повинђася и'ма. (-)28
мт~и (же) е^го съблюда'ше [вс^я гл~ы сїа]29 в#
срцDи своеM” И$ і^с~, преспњва'ше премђ'дростїю и^ възрастоM и^ блгDтїю эT б~а и^ чл~къ”

Глава 3, поч. 9

Глаv, г~. заq, џ~”

1 А в п’ятнадцятім році володіння
цісаря Тиверія, як Юдеєю володів
Понтійський Пилат, і Ірод був четвертовладним Галилеї, а Филип, його
брат, був четвертовладним Ітуреї і
Трахонітської країни, і Лисаній був
четвертовладним Авілинії, 2 при архиєреї Анни і Каяфи було боже слово
до Івана, Захаріїного сина, в пустині.
3 *І він пройшов усю Йорданську околицю, проповідаючи хрещення покаяння на відпущення гріхів, 4 так як
є написано в книзі слів пророка Ісаї,
що говорить: *Голос того, що кличе в
пустині: Підготуйте господню дорогу, простими робіть Його стежки! 5
Всяка дебря наповниться і всяка гора
і вершок знизиться! І погане буде
добрим і гостре – гладкими дорогами, 6 і всяке тіло побачить боже спа-

(пя'тое же надесять лњто)1 влDчества
тиверїа кесаря, ѓ^блада'ющђ понтїискомђ пила'тђ і^оу^де'ею. и^ четвертовластвђющђ галиле'ею и'родђ” Фили'ппђ же бра'тђ е^го четвертовластвђющђ и^тири'ею и^ трахонитъскою страною, и^ лисанїю, авилинїею четвертовластвђющђ. прї архїере'и` а%ннњ и^ каи^а'фњ, бы'сть гл~ъ бж~їи къ і^ѓ^а'ннђ заха'рїинђ сн~ђ
в# пђсты'ни. *и^ прїиде въ вс^ю странђ и^ѓ^рда'нскђю, проповњдаа кр~щенїе покаа'нїа въ ѓ^ставленїе грњхо'въ, ја%коже е^сть пи'сано в# книзњ словесъ і^са'йа пррoка (гл~юща). *глsа въпїю'щаго в# пђсты'ни. оу^гото'ваите пђть гн~ь, пра'вы творите
стеѕя е^го вся'ка де'брь и^спо'лнится, и^ вся'ка
гора и^ холмъ смњри'тся” И$ бђ'дђтъ стропо'тная въ пра'вая. и^ ѓ^стрїи в# пђти` глаDкы” И$
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мgа г~

і^а'коv в~
і^ѓ^аn в~

мgа ~
маr а~
і^ѓ^аn а~
дњаn а~
а~і и^ џ~і

мgа г~

мgа д~і
маr ѕ~

мgа г~
маr а~
і^ѓ^а'н# а~

оу^зритъ вся'ка плоть сп~се'нїе бж~їе” гл~аше (же)2
и^сходя'щиM наро'домъ крsти'тися эT него. *порожDенїа е^хи'днова, кт^о сказа` вамъ бњжа'ти эT грядђщаго гнњва; сътвори'те оу^бо плоды досто'ины покаа'нїа, и^ не начина'ите гл~ати в себњ, эTц~а и%мамы а^враа'ма. гл~ю б^о вамъ, ја%ко мо'жетъ б~ъ эT ка'менїа сего въздви'гнђти чя'да
а^враа'мђ. оу^же б^о и^ сњки'ра при корени (дре'ва)3 лежи'тъ. вся'ко оу^бо дре'во не творя'щее` плода
добра, посњка'ется и^ въ ѓ^гнь в#мњтаеTся” И$ въпраша'хђ е^го народи гл~юще. что оу^бо сътворимъ” эTвњщв же гл~а и^мъ. *и^мњ'ай двњ ри'ѕњ, да подасть не и^мђщемђ. і^ и^мњаи` бра'шна, такоже да твори'тъ” Прїидо'шя же и^ мытаре крsти'тися (эT него), и^ рњшя к немђ. оу^чи'телю, что^ сътвориM; ѓ%нже рече к ниM, ничтоже боле эT повелњннаго вамъ твори'те” Въпрашахђ же е^го и^ воини гл~юще. [и^ мы' чт^о сътворимъ]4; и^ рече к нимъ. никогоже ѓ^би'дите,
ни ѓ^клеветава'ите. и^ дово'лни бђ'дњте ѓ^бро'кы
ва'шими” Чя'ющем же лю'демъ, и^ помышля'ющемъ всњмъ в# срDцыхъ свои^хъ ѓ^ і^ѓ^а'ннњ, е^да
то'и е^сть х~с, эTвњщава'ше (і^ѓ^а'ннъ всњмъ,
гл~я)5” *А$зъ оу^бо водою кр~ща'ю в^ы, гряде'т же
крњплїи мене, е^мђже нњсмь досто'и^нъ эTрњши'ти реме'нь сапо'гђ е^го, то'й в^ы крsти'тъ
дх~омъ ст~ыM, и^ ѓ^гнеM” *Ємђже лопа'та в рђкђ
е^го, [и^ ѓ^требиT]6 гђмно свое`, [и^ събере'тъ]7 пшени'цђ в житницђ свою. плњвы же съжежеT ѓ^гнемъ
негаса'ющиM. мно'га же оу^бо і^ и^на оу^тњшаа,
бл~говњствова'ше лю'демъ”
заq, і~”
*І$роD же четвертовластникъ ѓ^бличаеM эT него, ѓ^
і^родия'дњ женњ бра'та свое^го, и^ ѓ^ всњхъ ја%же
сътвори` зла'я и%родъ. (и^) приложи и^ с^е надъ
всњми, и^ затвори` і^ѓ^а'нна в# темни'ци” Бы'сть
же е^гда крsти'шяся вс^и людїе. (-)8 і^и^с~ђ кр~щъшђся и^ моля'щђся, эTвръзеся нб~о, *и^ сни'де
дх~ъ ст~ыи теле'снымъ ѓ%бразомъ ја%ко го'лђбь
нань” И$ гласъ с# нб~се бысть (гл~я). ты е^си сн~ъ
мои възлюбленныи, ѓ^ тебњ бл~говолихъ”
ккк
заq, а~і”
И$ то'й б^њ і^с~, (ја^ко лњтомъ тридесяте. начина'а)9, сыи [ја%ко мнимъ сн~ъ]10 і^ѓ'сифовъ, и^лїевъ. (матџа'новъ)11, левїи'нъ. мельхі'и^нъ, и^а^нна'евъ. и^ѓ^сїфовъ, маттаџїе'въ. а^мо'сов#, наоу'мовъ. е^сли'мовъ, нагге'ѓвъ. маа'џовъ, маттаџи'евъ. семїеv, (і^ѓ'сифовъ)12. (і^оу^динъ)13, и^ѓ^а^нна'новъ. риси'евъ, зороваве'левъ. салаџі'илеv, нирїевъ.
мелхїевъ, а^ддїевъ. коса'мовъ, (е^лмо'дамовъ)14.
и^ровъ, (і^ѓ^сїе'въ)15. е^лїезеровъ, і^ѓ^ри'мовъ, (матџа'товъ)16, левїинъ. симеѓ'новъ, і^оу^динъ. і^ѓ'сифовъ, (і^ѓ^а^на'мовъ)17. е^лиаки'мовъ, мелеа'евъ.
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сіння! 7 Він же говорив тим юрбам,
що виходили, щоб хреститися від
нього: *Роде гадючий, хто вам сказав
тікати від надходячого гніву? 8 Отже,
зробіть плоди, гідні каяття, і не починайте говорити в собі: Маємо батька
Авраама! Кажу бо вам, що Бог може
з цього каміння підняти дітей Авраамові. 9 Бо вже і сокира лежить при
корені дерева. Отже, кожне дерево,
що не робить доброго плоду, зрубується і кидається до вогню. 10 І запитували його юрби, кажучи: Отже,
що робити? 11 Відповівши ж, він сказав їм: *Хто має дві одежі, хай дасть
тому, що не має, і хто має їжу, хай
так само робить! 12 Прийшли ж і митарі хреститися від нього і сказали до
нього: Учителю, що нам робити? 13
Він же сказав до них: Не робіть нічого більше від наказаного вам! 14 Запитували ж його і вояки, кажучи: І
ми, що нам робити? І він сказав до
них: Нікого не кривдіть ані не обмовляйте і задовольняйтесь вашею платнею. 15 Як же народ чекав і всі думали у своїх серцях про Івана, чи той є
Христос, 16 Іван відповідав всім, кажучи: *Отже, я вас хрещу водою, іде
ж сильніший від мене, якому я не є
гідний розв’язати ремінь його обуви.
Той вас охрестить святим духом і
вогнем. 17 *Йому лопата в його руках, і Він очистить свій тік і збере
пшеницю до своєї житниці, полову ж
спалить невгасимим вогнем. 18 Багато ж, отже, і іншого, потішаючи, він
благовістив народові.
поч. 10
19 *Ірод же четвертовладний, картаний ним за Іродіяду, жінку свого
брата, і за все зло, яке зробив Ірод, 20
і додав і це до всього, і замкнув Івана
до в’язниці. 21 Сталося ж, що коли
хрестилися всі люди, як Ісус охрестився і молився, – небо відкрилося,
22 і на нього *Святий Дух зійшов тілесним видом як голуб. І був голос з
неба, що промовляв: Ти є мій улюблений Син, у Тобі моє вподобання.
xxx
поч. 11
23 І був Той Ісус, якихось років
тридцяти, коли розпочинав, будучи
нібито сином Йосифовим, Ілієвим, 24
Маттановим, Левіїним, Мельхіїним,
Яннаєвим, Йосифовим, 25 Маттатієвим, Амосовим, Наумовим, Єслимовим, Наггеєвим, 26 Маатовим, Маттатієвим, Семієвим, Йосифовим, Юдиним, 27 Йоаннановим, Рисієвим, Зоровавелевим, Салатіїлевим, Нирієвим, 28 Мелхієвим, Аддієвим, Косамовим, Елмодамовим, Іровим, 29 Йосієвим, Елієзеровим, Йоримовим,
Маттатовим, Левіїним, 30 Симеоновим, Юдиним, Йосифовим, Йоанамовим, Елиякимовим, 31 Мелеаєвим,
Меннановим, Маттатаєвим, Натано-

мат. 3

як. 2
ів. 2

мат. 3
мар. 1
ів. 1
дія. 1
11 і 19

мат. 3

мат. 14
мар. 6

мат. 3
мар. 1
ів. 1
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вим, Давидовим, 32 Єсеєвим, Овидовим, Воозовим, Салмоновим, Наассоновим, 33 Аминодавовим, Арамовим,
Йорамовим, Есромовим, Фаресовим,
Юдиним, 34 Якововим, Іссаковим,
Авраамовим, Таррановим, Нахоровим, 35 Серуховим, Раґавовим, Фалековим, Еверовим, Салановим, 36 Кайнановим, Арфаксадовим, Симоновим,
Ноєвим, Ламеховим, 37 Матусалевим,
Еноховим, Яредовим, Малелеілевим,
Кайнановим, 38 Еносовим, Ситовим,
Адамовим – Божим.

мат. 4
мар. 1
мат. 4
мар. 1

мой5. 8
мат. 4

мой5. 6
і 10
мат. 4

пс. 90
мат. 4

мой5. 6
мат. 4

дія. 10

мат. 13
мар. 6

іс. 6

Глава 4
1 *Ісус же, сповнений Святого Духа, повернувся від Йордану, і був ведений Духом до пустині, 2 *днів сорок був спокушуваний дияволом, і не
їв нічого в дні ті. І коли вони закінчилися, пізніше Він зголоднів. 3 І сказав Йому диявол: Якщо Ти є Божим
Сином, скажи цьому каменеві, щоб
став хлібом! 4 І відповів йому Ісус,
кажучи: Написано є, *що не одним
хлібом житиме людина, але всяким
божим словом. 5 І диявол, повівши
Його на високу гору, показав Йому
всі царства вселенної в дочаснім часі.
6 І сказав Йому диявол: Тобі дам владу всю цю і їхню славу, бо вона мені
дана, і кому тільки хочу, її дам. 7 Отже, якщо ти поклонишся переді
мною, тобі буде все. 8 І відповівши,
Ісус йому сказав: Іди від мене, сатано! Написано є: *Поклонишся твоєму
Господеві Богові і тому одному послужиш! 9 І він повів Його до Єрусалиму, і поставив Його на церковному
крилі, і сказав Йому: Якщо Ти є Божим Сином, кинься звідси додолу. 10
Бо написано є, *що своїм ангелам заповість про Тебе, щоб Тебе оберегти,
11 і на руки Тебе візьмуть, щоб часом Ти не вдарив об камінь твою ногу. 12 І відповівши, Ісус йому сказав,
що є сказано: *Не спокушатимеш
твого Господа Бога! 13 І диявол, закінчивши все спокушування, відійшов від Нього на час. 14 *І вернувся
Ісус у духовній силі до Галилеї, і про
Нього чутка пішла по всій околиці,
15 і Той навчав на зборах їхніх прославлюваний всіма. ххххх поч. 13
16 І *прийшов до Назарету, де був
вихований, і ввійшов за своїм звичаєм в день суботній до збору, і почав
читати. 17 І дали Йому книгу пророка Ісаї, і відкривши книгу, Він знайшов місце, де було написано: 18
*Господній Дух на Мені, через що
помазав Мене, послав Мене благовістити бідним, оздоровляти розбитих
серцем, проповідувати відпущення
полоненим, і сліпим – відновлення зору, відпустити побитих у відпущення, 19 проповідувати рік господнього

менна'нов#, маттаџа'евъ. наџа'новъ, двDвъ. и^е^се'ѓвъ, ѓ^ви'довъ. въѓ^зовъ, [салмо'новъ]18. наа^ссо'новъ. (а^минода'вовъ)19. {а^ра'мовъ, и^ѓ^а^ра'мовъ}20. е^сро'моv, фаре'совъ. і^оу'динъ, и^а'ковль. и^саа'ковъ, а^враа'мовъ. (џарра'новъ)21, нахо'ровъ. серђ'ховъ, рагавовъ. фале'ковъ, е^веровъ. сала'новъ,
кайна'новъ. а^рфаћа'довъ, си'моновъ. но'евъ, ламеховъ. маџђса'левъ, е^но'ховъ. [и^а^редовъ]22, малеле'илевъ. кайнановъ, е^но'совъ. си'џовъ, а^да'мовъ.
бж~їи”

Глvа, д~. заq, в~і
с~* же и^спо'лнь дх~а ст~а въз#врати'ся эT
и^ѓ^рдана, и^ ведя'шеся дх~омъ в# пђсты'ня, *дн~їи четы'ридесяте и^скђша'емъ
эT дїа'вола. и^ не ја%сть ничесоже въ дн~и
т^ы. и^ сконча'вшемся иM, (послњди) възалка (и^)
рече (-)1 е^мђ дїа'вол#. а^ще сн~ъ е^си бж~їи, рци ка'меневи семђ да бђ'детъ хлњбъ. и^ эTвњща (і^с~
к немђ)2 (гл~я). пи'сано е^сть, *ја^ко не ѓ^ хлњбњ
е^ді'номъ живъ бђдетъ чл~къ, [н^о ѓ^ вся'комъ
гл~њ бж~їи]3” И$ възведъ е^го [дїа'волъ на' горђ
высокђ]4, показа е^мђ вс^я црsтвїа вселе'нныя, в
часњ` време'ннњ. и^ рече е^мђ дїа'волъ. тебњ дам#
власть сїю вс^ю и^ сла'вђ и^хъ, ја%ко мн^њ дана`
е^сть, и^ е^мђже а^ще хощђ, (дамъ)5 ю&. т^ы оу^бо
а^ще покло'нишися предо мною, бђ'дђтъ тебњ
вс^я” И эTвњщавъ (рече е^мђ і^с~)6. [и^ди` за мною
сатана`]7. писано е^сть. [*покло'нишися г~ђ б~ђ
твое^мђ]8, и^ томђ е^ді'номђ послђжиши” (И$) веде (-)9 е^го въ і^е^рлsимъ, и^ поста'ви (е^го) на крилњ цр~ко'внњмъ, и^ рече е^мђ. а^ще сн~ъ е^си бж~їи,
врь'зися эTсю'дђ до'лђ. пи'сано б^о е^сть, *ја^ко а^гг~ломъ свои'мъ заповњ'сть ѓ^ тебњ съхрани'ти
т^я, и^ [-]10 на рђкахъ възмTђ т^я, да не когда прит#кнеши ѓ^ ка'мень но'гђ твою`” И$ эTвњща'въ рече е^мђ і^с~. ја%ко рече'но е^сть, *не и^скђ'сиши г~а б~а твое^го. и^ скончавъ вс^е и^скђше'нїе дїа'волъ, эTи'де эT него до времене” *И въз#врати'ся і^с~, в си'лњ дх~о'внњи в галиле'ю, и^ вњсть и^зы'де по все'и странњ ѓ^ немъ. и^ то'и оу^ча'ше
на сон#мищихъ и^хъ, сла'вимъ всњми” заq, г~і”
И/ *прїиде в# {назареџъ}11, и^дњже б^њ въспитанъ, и^ вни'де по ѓ^бы'чаю свое^мђ в# дн~ь сђбо'тныи в# со'нмище, и^ в#ста` чести`. и^ да'шя
е^мђ [кни'гђ и^са'і"а пррoка]12. и^ раз#гнђвъ кни'гђ,
ѓ^брњте мњсто, и^дњже б^њ напи'сано. *дх~ь гн~ь
на мнњ, е^гоже ради пома'за м^я, бл~говњ'сти'ти
ни'щимъ посла` м^я, [и^сцњли'ти съкрђше'ныа
срDцемъ]13, проповњ'дати плњне'нымъ эTпђще'нїе, и^ слњпымъ прозрњнїе, эTпђсти'ти съкрђше'ныа въ эTра'дђ, проповњ'дати лњто гн~е
1620
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прїа'тно” И$ съгнђв'ъ кни'гђ, эTдавъ слђзњ, сњ'де. и^ всMњ (в со'нмищи ѓ%чи)14 бњхђ зря'ще
нань” (И$) начатъ (-)15 гл~ати к ни'мъ, ја^ко
днесь сбысться писа'нїе с^е въ оу^шїю ва'шею. и^
вс^и свњдњтельствовахђ е^мђ”
заq, д~і”
І$ дивля'хђся ѓ^ словесехъ блгDти, и^сходящихъ
и^зъ оу'стъ е^го” И$ гл~ахђ. не (се'и ли е^сть сн~ъ
і^ѓ'сїфовъ)16; и^ рече к нимъ. вся'ко речете м^и
при'т#чђ сїю, врачю` и^сцњлися самъ. е^ли'ка слы'шяхоM бы'вшаа` в# [капернаоу%мњ]17, сътвори и^
здњ въ эTч~ьствїи своеM” рече же. *а^ми'нь гл~ю
вамъ. ја%ко никото'рыи пррoкъ прїа'тенъ е^сть
въ эTч~ьствїи свое^мъ. *по и'стинњ же гл~ю ваM.
мно'гы вдови'ця бњшя въ дн~и и^лїины въ і^ил~и, е^гда заключи'ся нб~о (три лњта)18, и^ мsця
шесть, ја^ко бысть гладъ вели'къ по все'и земли`, и^ ни къ е^ді'нои и^хъ по'сланъ бысть и^лїа,
то'кмо в саре'птђ сидо'нскђю, к# женњ вдови'ци”
*И мно'ѕи прокаже'ни бњхђ (прї е^лисе'и пррoцњ въ
і^ил~и)19, и^ ние^ді'нже эT нихъ ѓ^чи'стися, то'кмо
нее^ма'нъ, сирїанинъ” И$ і^спо'лнишяся вс^и ја%рости в со'нмищи, слы'шавше сїа. и^ в#ста'вше и^згнашя е^го вонъ и^з# гра'да, и^ ведошя е^го до
врьхђ горы`, на не'иже граD (и^хъ създанъ бяше)20, да бы'шя е^го низри'нђли. ѓ%н же прошедъ посрDњ и^хъ и^дяше”
заq, е~і”
21
И/ *сни'де в# [капернаоу^мъ] , града галиле'иска, и^
бњ оу^ча и^хъ в сђбо'ты. *и^ оу^жасахђся ѓ^ оу^ченїи е^го, ја%ко съ властїю б^њ сло'во е^го” *И$ в
со'нмищи б^њ чл~къ, и^мы` дђхъ бњ'са нечи'ста,
и^ възъпи` гласомъ ве'лїемъ (гл~я). ѓ^ста'ви,
чт^о намъ и^ тебњ, і^с~е назаря'нине. пришелъ
е^си погђбити наs; вњмъ т^я кт^о е^си, ст~ыи
бж~їи” И$ запрњти` е^мђ і^с~, гл~я. премлъчи`, и^
і^зыди и^з него” И$ поврьгь е^го бњсъ посредњ, и^зы'де и^з него, ника'коже вредивъ е^го” И$ бысть
оу'жасъ на всњхъ, и^ стяза'хђся дрђгъ къ
дрђгђ гл~ще. чт^о слово с^е; ја^ко властїю и^ си'лою велитъ нечистымъ дђховом# и^ і^сходятъ;
ккк
заq, ѕ~і”
І$ и^схожDаше глаs ѓ^ немъ въ всяко мњсто
страны” *в#ставъ же и^з со'нмища, вни'де в
домъ си'моновъ” Теща же симонова б^њ ѓ^дръжима ѓ^гнем# велїемъ, и^ молиша е^го ѓ^ неи. и^
став# наD нею, запрети ѓ^гню`, и^ ѓ^ста'ви ю&. а^бїе же в#ста'вши, слђжа'ше иM. *заходя'щђ же
слн~цђ, вс^и е^ли'цы и^мя'хђ боля'щїа недђ'гы разли'чными, привожахђ и^хъ к немђ” ѓ%н же на
е^ді'номъ кожDо ихъ рђцњ възложь, и^сцњля'ше
и^хъ” *И$схожDахђ же и^ бњси эT мно'гъ, въпїю'ще
и^ гл~юще, ја%ко т^ы е^си [хс~]22, сн~ь бж~їи” И$ запрњща'а не дадяше и^мъ гл~ати, ја%ко вњдя1621

сприйняття! 20 І замкнувши книгу,
віддавши слузі, Він сів. І очі всіх в
зборі дивилися на Нього. 21 І Він почав говорити до них, що сьогодні
збулося це Писання у ваших вухах.
22 І всі Йому свідчили.
поч. 14
І вони дивувалися словам ласки,
що виходили з його уст, і говорили:
Чи цей не є сином Йосифа? 23 І сказав до них: Напевно, скажете мені цю
притчу: Лікарю, вилікуйся сам! Що
ми чули, що сталося в Капернаумі,
зроби і тут, у своїй батьківщині. 24
Він же казав: *Амінь, кажу вам, що
ніякий пророк не є прийнятим у своїй
батьківщині. 25 *По правді ж, кажу
вам: численними були вдовиці в днях
Іллі в Ізраїлі, коли небо замкнулося
на три роки і шість місяців, так що
був великий голод по всій землі, 26 і
ані до однієї з них не був посланим
Ілля, тільки до Сарепти Сидонської,
до жінки-вдовиці. 27 *І були численні прокажені в Ізраїлі за пророка
Єлисея, і ні один же з них не очистився, тільки сирієць Нееман. 28 І всі
наповнилися люттю на зборі, почувши це, 29 і вставши, вигнали Його
геть з міста, і повели Його до верху
гори, на якій їх місто було збудоване,
щоб Його скинути. 30 Він же, перейшовши поміж них, пішов. поч. 15
31 І *Він зійшов до Капернауму,
галилейського міста, і навчав їх у суботи. 32 *І вони дивувалися його
навчанню, бо його слово було з
владою. 33 *І в зборі був чоловік, що
мав духа нечистого – біса. І він закликав великим голосом, кажучи: 34
Облиш, що нам і Тобі, Ісусе Назарянине! Чи Ти прийшов нас погубити?
Знаю Тебе, хто Ти є, – Божий Святий! 35 І заборонив йому Ісус, кажучи: Замовчи і вийди з нього! І біс,
кинувши його посередині, вийшов з
нього, зовсім йому не пошкодивши.
36 І на всіх був жах, і вони запитували один одного, кажучи: Що це за
слово, що владою і силою наказує
нечистим духам – і вони виходять?
ххх
поч. 16
37 І чутка про Нього розходилась
до всякого місця околиці. 38 *А вставши зі збору, Він ввійшов до Симонового дому. Теща ж Симонова була охоплена великою гарячкою, і Його
благали про неї. 39 І Він, ставши над
нею, наказав гарячці – і вона її полишила. Зараз же, вставши, вона їм служила. 40 *Як заходило ж сонце, всі,
що мали хворих на різні недуги, приводили їх до Нього. Він же, поклавши руки на кожного з них, оздоровляв їх. 41 *А з багатьох і виходили
біси, кричачи і кажучи, що: Ти є Христос, Син Божий! І забороняючи, Він
не давав їм говорити, що знали, що
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Він сам є Христос. 42 Як настав же
день, вийшовши, Він пішов до пустинного місця сам. І юрби Його шукали, і прийшли до Нього, і трималися Його, щоб Він не відійшов від
них. 43 Він же до них сказав, що: Й
іншим містам Мені належиться благовістити боже царство, бо на це Я є
посланий. 44 І Він проповідував на
галилейських зборах.

Глава 5, поч. 17
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1 Сталося же, що як на Нього налягала юрба, щоб слухати боже слово, а Той стояв при Генезаретському
озері, 2 і Він побачив два човни, що
стояли при озері. Рибалки ж, відійшовши від них, мили сіті. 3 Ввійшовши ж до одного з човнів, який був
Симонів, просив його трохи відчалити від землі, і сівши, навчав юрби з
човна. 4 Коли Він перестав говорити,
сказав до Симона: Відпливи в глибінь, і закиньте ваші сіті на лов. 5 І
відповівши, Симон сказав Йому: Наставнику, трудившись через всю ніч,
ми нічого не зловили, на твоє ж слово закину сіть! 6 І зробивши це, вони
зловили дуже багато риби, аж їх сіть
рвалася. 7 І вони помахали спільникам, які були в другому човні, щоб,
прийшовши, допомогли їм. І вони
прийшли і наповнили оба човни так,
що вони тонули. 8 Побачивши ж, Симон-Петро припав до Ісусових колін,
кажучи: Відійди від мене, бо я є
грішним чоловіком, Господи! 9 Бо
жах охопив його і всіх, що були з
ним, через лов риб, яку зловили, 10
також і Якова, і Івана, Зеведеєвих
синів, які були Симоновими спільниками. І сказав Ісус до Симона: Не
бійся, відтепер будеш людей ловити!
11 І вони, витягнувши оба човни на
землю, полишивши все, пішли вслід
за Ним.
поч. 18
12 І *сталося, що коли Ісус був в
одному з міст, – і ось чоловік, повний
прокази. І він, побачивши Ісуса, впавши ниць, благав Його, кажучи: Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити! 13 І простягнувши руку, Він доторкнувся до нього, сказавши: Хочу,
стань чистим! І відразу від нього відійшла проказа. 14 І Той йому заповів нікому не розповідати, але, пішовши, покажися священикові *і принеси за твоє очищення так, як наказав
Мойсей, їм на свідчення. 15 А розголос про Нього дуже розходився. І сходилися численні юрби, щоб послухати і оздоровитися в Нього від своїх
недуг. 16 Той же відходив до пустелі
і молився.
поч. 19
17 І сталося, що в одному з днів, і
Той навчав. І сиділи фарисеї і зако-

хђ х~а самого сђща. Бывшђ же дн~и, из#шеD и^де
в# пђсто мњсто (е^ді'н#), и^ нароd и^скахђ е^го, и^
прїидо'шя до него, и^ дръжа'хђся е^го, да не
бы эTшелъ эT нихъ. ѓ%н же рече к ни'мъ. ја%ко
и^ дрђгымъ градовомъ бл~говњстити м^и подоба'етъ црsтвїе бж~їе, ја%ко на с^е по'сланъ е^смь. и^
б^њ проповњдаа` [на со'нмищыхъ галилеискыхъ]23”

Глvа, е~” заq, з~і”
ысть же (належащђ е^мъ наро'дђ)1, да
бышя слы'шали сло'во бж~їе, И$ то'и бњ
стоя (прї е'зерњ генисаре'тстњ)2” Рыбарїе
же (эTшед#ше эT нею)3, плака'хђ мрњжя”
Влњз же въ е^ді'нъ эT кораблю и%же бњ си'моновъ, моли е^го эT земля эTстђпи'ти ма'ло. [и^
сњдъ оу^ча'ше и^с корабля`]4 наро'ды” ја%коже преста` гл~я, рече к си'монђ, постђпи` въ глђбинђ,
и^ въвръзњте мре'жя вашя в лови'твђ. и^ эTвњща'в# си'монъ, рече [е^мђ]5. наста'вниче, ѓ^бнощъ вс^ю трђжDьшеся ничесоже ја%хоM, по гл~ђ же
твое^мђ в#ве'ргђ мре'жђ, и^ с^е сътво'рше, я'шя
множество ры'бъ мно'го, протръза'ше же ся
мрежа иX, и^ поманђшя прича'стникомъ [и^же
бя'хђ]6 въ дрђземъ корабли`, да прише'дше помо'гђтъ и^мъ. и^ прїидо'ша, і^ и^спо'лниша ѓ%ба
корабля`, ја^ко погрђжа'тися и%ма” Видњв же
си'монъ пе'тръ, припаде` к# колњ'нома і^с~овома,
гл~я” и^зы'ди эT мене`, ја%ко мђжъ грњшеn е%смь
г~и. о'у"жасъ бо ѓ^дръжа'ше е^го, и^ вс^я сђщая с
нимъ, ѓ^ лови'твњ ры'бъ ја%же я'ша. та'кожDе
же і^ и^а'кова і^ и^ѓ^а'нна, сн~а зеведе'ѓва, ја^же
бњс'та ѓ^бещника си'монови” и^ рече` к си'монђ і^с~,
не бо'ися. эTсе'лњ (бђдеши чл~кы)7 ловя`. і^ и^з#влекъше (ѓ%ба) корабля` на' землю, ѓ^ста'вльше
вс^я, въ слњдъ е^го и^до'шя”
заq, и~і”
И/ *бысть е^гда б^њ (і^с~)8 въ е^ді'номъ эT градо'въ, и^ с^е мђжъ и^спо'лнь прокаже'нїа, [и^ видњвъ]9 і^с~а, паD ни'ць моляся е^мђ гл~я. г~и,
а%ще хо'щеши, мо'жеши м^я ѓ^чи'стити” и^ просте'ръ рђкђ коснђ` е^го, ре'къ. хощђ`, ѓ^чи'стися. і^
а'бїе прока'за эTи'де эT него`” И$ то'и заповњ'да
е^мђ` никомђже повњд'ати, н^о шеD покажися і^е^ре'ѓви, *и^ принеси` ѓ^ ѓ^чищенїи твое^мъ, ја%коже
повелњ` мољ=сїи, въ свњдњтельство и^мъ. прохожа'ше же паче сло'во ѓ^ немъ, и^ схожа'хђся народи мно'зи слы'шати, и^ цњли'тися [эT него`]10,
эT недђ'гъ своиX. то'й же б^њ эTходя в пђстыню и^ мл~яся”
заq, џ~і”
И/ бысть въ е^ді'нъ эT дн~їи, и^ то'и б^њ оу^ча`, и^
бњхђ сњдя'ще фарисе'е, и^ зако'нооу^чи'телїе, и^же
1622
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бяхђ пришли` эT вся'кїа ве'си галиле'искїа, і^
и^оу^де'искїа`, і^ и^ерsли'м#скїа, и^ си'ла гн~я б^њ и^сцњля'ющи [и^хъ]11” *И$ с^е мђж'їе нося'ще на ѓ^дрњ`
чл~ка, и^же б^њ расла'бленъ, і^ и^ска'хђ внести` (е^го)
и^ положи'ти [-]12 пред нимъ. и^ не ѓ^брњтше
кђдњ` внести` е^го наро'да раd. възлњ'зше на'
храмъ, сквозњ скђде'лы низвњ'сиша е^го съ ѓ^дромъ на средђ` преD і^с~а. и^ ви'дњвъ вњ'рђ и^хъ, рече (е^мђ). чл~че ѓ^ставля'ют# ти ся грњси` твои`.
и^ нача'шя помышля'ти кни'жницы и^ фарисе'е,
гл~юще. кт^о е^сть се'и, и^же гл~етъ хђлы`; кт^о
мо'жетъ [ѓ^ставля'ти грњхы`]13, то'кмо е^ді'нъ
б~ъ; разђмњ'в же і^с~ помышле'нїа и^хъ, эTвњща'въ рече` к нимъ. чт^о помышля'ете въ срDцыхъ ва'шиX; *чт^о е^сть оу^до'бње рещи`” ѓ^ставля'ютъ ти ся грњси` твои`. и^ли рещи`, въста'ни и^ ходи; н^о да оу^вњ'сте, ја%ко (вла'сть и%мать
сн~ъ члчsкыи)14 на земли` эTпђща'ти грњхы, рече`
расла'бленомђ. тебњ` гл~ю, въста'ни, (-)15 {възми`}16 ѓ%дръ твои`, и^ди` в до'мъ свои. і^ а'бїе
въстаv пред ни'ми, Вземъ на не'мже лежа'ше,
и%де в доM свои, сла'вя б~а. и^ оу%жасъ прїа'тъ
вс^я, и^ славля'хђ б~а, І$ и^спо'лнишяся стра'ха
гл~юще, ја%ко видњхоM пресла'вная днsе”
заq, к~”
И/ *по се'мъ и^зы'де, и^ оу^зрњ` мытаря`, и%менемъ
левїю, сњдя'ща на мы'тници. и^ рече е^мђ, и^ди`
по мнњ. и^ ѓ^ста'вль вс^я, въста'въ, въ слњдъ е^го
и%де” И$ сътвори` чреже'нїе ве'лїе левїи е^мђ въ домђ
своемъ. и^ б^њ наро'дъ (мытаре'и мно'гъ)17, і^ и^нњхъ, и^же бњхђ с ниM възлежа'ще. и^ ропта'хђ (кни'жницы нань, и^ фарисе'е)18 къ оу^чн~комъ е^го гл~юще.
почт^о с мытари` и^ грњш'никы ја%сте и^ пїе'те; и^
эTвњщавъ і^с~, рече` к ни'мъ. не требђю'тъ здра'вїи врача, н^о боля'щїи. не прїидохъ призвати
пра'ведъныхъ, н^о грњшныа в# покаа'нїе” заq, к~а”
*Эни' же рњша к немђ. [почт^о]19 оу^чн~цы і^ѓ^а'ннови постятся ча'сто, и^ мл~итвы творятъ,
такоже и^ фарїсе'истїи, а^ твои` ја%дя'тъ и^ пїютъ; ѓ^н же [-]20 рече к нимъ. е^да мо'жете сн~ы
бра'чныа дондеже женихъ с ни'ми е^сть, сътворити пости'тися; прїидђт же дн~їе, (-)21 е^гда
эTя'тъ бђ'детъ эT ни'хъ женихъ, (и^) тогда` постятся в ты^ дн~и” Гл~аше же и^ при'тчю к
ні'мъ. ја%ко никтоже приставле'нїа (-)22 ри'зы но'вы
(-)23 приставля'етъ на ри'зђ в'ет#хђ. а^ще ли же, н^и.
и^ новђю раздере'тъ, и^ ветсњи не съгласђ'ет (-)24
е^же эT но'ваго” И$ никтоже влива'етъ вина` но'ва в
мњ'хы ве'тхы, а^ще ли же н^и, растръгнетъ (но'вое
вино)25 мњ'хы, и^ са'мо и^злїется, и^ мњ'си поги'бнTђ, н^о вино` но'вое в# мњхы но'вы вливати, [и^ ѓ^бое
съблюде'тся]26. и^ никтоже пи'въ ветхое, [а^бїе]27
хо'щетъ но'вомђ. гл~етъ бо, ветхое лђ'чше е^сть”
1623

новчителі, які прийшли з усякого галилейського, і юдейського, і єрусалимського села, – і сила господня їх
оздоровляла. 18 *І ось мужі, що
несли на лежаку чоловіка, який був
спаралізований, і шукали, як його
внести і покласти перед Ним. 19 І не
знайшовши, як внести його через
юрбу, вилізши на дім, через черепину
звісили його з лежаком на середину
перед Ісусом. 20 І побачивши їхню
віру, Він сказав йому: Чоловіче, тобі
відпускаються твої гріхи! 21 І книжники, і фарисеї почали думати, кажучи: Хто є Цей, що говорить хулу?
Хто може відпускати гріхи, хіба тільки один Бог? 22 Ісус, зрозумівши ж
їхні думки, відповівши, сказав до
них: Що думаєте у ваших серцях? 23
*Що є легше, сказати: Відпускаються
тобі твої гріхи, – чи сказати: Встань і
ходи? 24 Але щоб ви знали, що Син
Людський має владу на землі відпускати гріхи. Він сказав спаралізованому: Тобі кажу, встань, візьми твій лежак та іди до свого дому! 25 І враз
вставши перед ними, взявши те, на
чому лежав, пішов до свого дому,
прославляючи Бога. 26 І жах охопив
всіх, і вони прославляли Бога і сповнились страхом, кажучи, що: Ми нині побачили преславне!
поч. 20
27 І *після цього Він вийшов і побачив митаря на ім’я Левія, що сидів
на митниці. І сказав йому: Іди за
мною. 28 І той, залишивши все, вставши, пішов слідом за Ним. 29 І Левій
зробив Йому велику гостину у своєму домі; і була велика юрба митарів і
інших, які з Ним лежали при столі. 30
І нарікали на Нього книжники і фарисеї до його учнів, кажучи: Чому їсте і
п’єте з митарями і грішниками? 31 І
відповівши, Ісус сказав до них: Не
здорові потребують лікаря, але хворі.
32 Я не прийшов закликати праведних, але грішних до покаяття. поч. 21
33 *Вони ж сказали до Нього: Чому
Іванові учні часто постять і моляться,
також і фарисейські, а Твої їдять і
п’ють? 34 Він же сказав до них: Чи
можете змусити до посту весільних
синів, поки з ними є жених? 35
Прийдуть же дні, коли відбереться
від них жениха, і тоді поститимуть, в
ті дні. 36 Він же і до них говорив
притчу, що ніхто не пришиває латки
з нової одежі до старої одежі. Якщо
ж ні – і нову розідре, і зі старою не
годиться та, що з нової. 37 І ніхто не
вливає нового вина до старих міхів.
Якщо ж ні, нове вино розірве міхи – і
само вилиється та міхи пропадуть. 38
Але нове вино треба вливати до
нових міхів – і оба збережуться. 39 І
ніхто, пивши старе, зараз не хоче
нового, бо каже: Старе є краще.
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Глава 6, поч, 22
1 *Сталося ж, що в друго-першу
суботу Він ішов через засіяне, і зривали його учні колосся, і їли, розтираючи руками. 2 Деякі ж з фарисеїв
їм сказали: Чому ви робите те, чого
не годиться робити в суботи? 3 І відповівши, Ісус сказав до них: *Чи ви
цього ані не читали, що зробив Давид, коли зголоднів він сам і ті, що з
ним були, 4 як він увійшов до божого
дому, і взявши, і їв, *і дав і тим, що
були з ним хліби передложення, яких
не годилося їсти, хіба тільки одним
священикам? 5 І говорив до них, що
Людський Син є Господом і суботи.
6 *Сталося ж і в другу суботу, що
Він ввійшов в збір і учив. І був там
чоловік, і його права рука була суха.
7 Підглядали ж книжники і фарисеї,
чи Він у суботу оздоровить, щоб
знайти вину проти Нього. 8 Він же
знав їхні думки і сказав чоловікові,
що мав суху руку: Піднімись і стань
посередині. Той же,підвівшись, став.
9 Сказав же Ісус до них: Запитаю вас,
що в суботу годиться – добро робити
чи зло робити, душу спасти чи погубити? 10 І поглянувши на всіх них,
сказав йому: Простягни твою руку.
Він же зробив так, і його рука стала
сильною, здоровою, як і друга. 11
Вони ж сповнилися безумністю і говорили один до одного, що зроблять
Ісусові.
поч. 23
12 Сталося ж в тих днях, що Він
вийшов на гору помолитися і був
усю ніч на божій молитві. 13 І коли
настав день, Він покликав своїх учнів
і вибрав з них дванадцятьох, яких і
назвав апостолами: 14 Симона, якого
назвав Петром, і Андрія, його брата,
Якова і Івана, Филиппа і Вартоломея,
15 Маттея і Тому, Якова Алфейового
і Симона, що називається Зилот, 16
Юду, сина Якова, і Юду Іскаріотського, який і став зрадником. поч. 24

мат. 5

іс. 61
мат. 5
мар. 5

17 І зійшовши, Він став з ними на
рівному місці, і юрба його учнів, і
дуже багато народу з всієї Юдеї, і Єрусалиму, і помор’я тирського і сидонського, 18 які прийшли послухати
Його і оздоровитися від своїх недуг,
ті, що терпіли від нечистих духів. І
оздоровлялись. 19 І вся юрба шукала
доторкнутися до Нього, бо сила з
Нього виходила і оздоровляла всіх.
20 *І Той, піднявши свої очі на своїх
учнів, говорив: Блаженні бідні, бо ваше є боже царство. 21 Блаженні голодні нині, бо насититеся. *Блаженні
ви, що нині плачите, бо засмієтеся.
22 *Блаженні будете, коли вас зненавидять люди і коли розлучать вас, і

Глvа, ѕ~. заq, к~в”
ысть* же [в сђбо'тђ второпе'ръвђю]1, и^ти` е^мђ сквозњ сњянїа, и^ въстръга'хђ
оу^ченицы е^го [кла'сы, и^ ја%дя'хђ стира'юще рђка'ми]2” Нњцїи же эT фарїсе'и рњша
(и^мъ). чт^о творите`, е^гоже не досто'иT [творити]3 в сђбо'ты; и^ эTвњщавъ {і^с~, рече к нимъ}4.
*ни л^и сего` чл^и е^сте, е^же сътвори дв~дъ, е^гда`
взалка'ся самъ, и^ і'же с нимъ сђщїи, ка'ко
вни'де в# домъ бж~їи, и^ хлњбы преDложенїя вземъ,
(и^) ја%стъ, *и дастъ [и^]5 сђщимъ с нимъ,
и^хже не, достоаше ја%сти, то'кмо е^ді'нњмъ е^ре'ѓмъ; и^ гл~аше и^мъ, [ја^ко]6 г~ь е^сть [сн~ъ члчsкїи и^ сђботњ]7” *Бы'сть же и^ въ дрђгђ'ю сђботђ, внити е^мђ в соnмище, и^ оу^чTи=” И$ б^њ (т^ђ
чл~къ)8. и^ рђка` е^мђ десна'а б^њ сђха`. назира'хђ же
[-]9 кни'жъницы и^ фарїсе'е, а^ще в сђбо'тђ [и^сцњли'тъ]10, да ѓ^бря'щђтъ рњчь нань” ѓ%н же вњ'дяше помышленїа и^хъ, (и^) рече (-)11 чл~кђ (и^мђщемђ сђхђ)12 рђкђ. въстани, и^ стани посредњ”
[ѓ%н же]13 въставъ, ста`” Рече же і^с~ к ни'мъ. въпрошђ в^ы, [что^]14 достоитъ в сђбо'ты, добро
твори'ти, и^ли ѕл^о творити, дш~ђ спsти` и^ли
погђби'ти; и^ възрњвъ на вс^я и^хъ, рече е^мђ.
простри` рђ'кђ твою`. ѓ%н же сътвори (тако). и^
оу^твердися рђка е^го [здра'ва ја%ко дрђга'а]15” ѓ^ни
же и^сполнишяся безђм'їя, и^ гл~ахђ дрђгъ къ'
дрђгђ, чт^о бышя сътворили і^с~ови”
заq, к~г”
Бысть же въ' дн~и т^ы, и^зы'де в го'рђ помоли'тися, и^ б^њ ѓ%бнощь в# мл~твњ бж~їи” И$ е^гда
бысть дн~ь, призва` оу^чн~кы своя. и^ (і^збра`)16 эT
нихъ дв^анадесяте, и^х#же и^ а^пsлы нарече. си'мона, е^гоже (-)17 и^менова петра, и^ а^ндре'я брата
е^го. [-]18 і^а'кова, и^ і^ѓ^а'нна. [-]19 фили'ппа, и^ варџоломе'а. [-]20 матџе'а, и^ џомђ. [-]21 і^а'кова а^лџе'ѓ^ва, и^ си'мона нарица'емаго ѕилота. [-]22 и^оу^дђ і^а^ковля, и^ і^ђдђ и^скарїѓ'т#скаго, и^же (и^)
бысть преда'тель.
заq, к~д”
І$ сшеD с ними ст^а на мњ'стњ ра'внњ, и^ нароD
(-)23 оу^чн~къ е^го, и^ множество мно'го людїи эT
всея` і^ю^де'а, и^ і^е^рлsи'ма, и^ помо'рїа тљ=р#ска и^
сидо'ньска, и^же прїидошя послђшяти е^го, и^
і^сцњли'тися эT недђ'гъ свои^хъ, (-)24 стражDђщеи`
эT дђхъ нечи'стыхъ, (и^) і^сцњляхђся. и^ весь
наро'дъ искаше прикаса'тися е^мъ, ја%ко си'ла эT
него и^схожDаше и^ і^сцњля'ше вс^я” *И$ то'и възвеD
ѓ%чи свои` на оу^чн~кы своя, гл~аше” Бл~жени ни'щїи, ја^ко ваше е^сть црsтвїе бж~їе” Бл~жени а%лчђщеи` нн~њ, ја%ко насы'титеся. *Бл~жени пла'чющеи` нн~њ, ја^ко въсмњетеся” *Бл~жени бђ'дете
е^гда` възненави'дятъ васъ чл~цы. и^ е^гда` раз1624
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лђчятъ в^ы, и^ поно'сятъ, и^ пронесђтъ и'мя
ваше ја^ко зл^о, сн~а члчsкаго ради. вьзрадђитеся
в# то'и дн~ь и^ взыгра'ите, сс` б^о м#зDа` вашя
мно'га на нб~си`” По сиM б^о творя'хђ пррoкомъ эTц~ы иX”
заq, к~е”
*ѓбаче го'ре вамъ бога'тымъ, ја%ко эTстоите`
оу^тњше'нїя ва'шего” Го'ре вамъ насыще'нїи
нн~њ, ја%ко в#за'лчете” Го'ре [вамъ]25 смњю'щимся
нн~њ, ја%ко възрыда'ете и^ въспла'чете” Го'ре е^гда
{до'брњ рекђтъ вамъ}26 вс^и члц~ы” По симъ б^о
творяхђ лжепррoкомъ эTц~ы ихъ” *Но^ вамъ гл~ю
слы'шащимъ. люби'те врагы` ваша. добро` твори'те ненави'дящимъ васъ. блsви'те кленђщая
в^ы. моли'теся за творя'щихъ вамъ ѓ^би'дђ”
*Бїю'щемђ т^я в лани'тђ, пода'жDь и^ дрђ'гђю.
и^ эT взима'ющаго т^и ри'зђ, и^ срачи'цђ не
въз#брани`. вся'комђ [же]27 прося'щемђ оу^ тебе`,
да'й. и^ эT възимающаго твоя, не и^стяза'й”
ккк
заq, к~ѕ”
І$ *ја%коже хо'щете да творятъ вамъ чл~цы, [и^
в^ы]28 твори'те и^мъ та'кожDе. и^ а'ще лю'бите
лю'бящая в^ы, каа` ваM блгDть е^сть; и^бо и^
грњшницы лю'бящая и^хъ лю'бятъ. и^ [-]29
а^ще бл~готворите` бл~готворя'щимъ вамъ, каа`
вамъ блгDть е^сть; [и^бо и^]30 грњшницы то'жDе
творятъ” И$ а'ще взаи'мъ дае'те эT ни'х#же ча'ете въспрїа'ти, каа` вамъ блгDть е^сть; [и^бо
и^]31 грњшницы грњшникомъ взаимъ дава'ют#,
да въспрїимђтъ ра'вная” ѓ^ба'че люби'те врагы`
вашя, и^ бл~го твори'те. *и^ в заи'мъ да'йте,
ничесоже ча'юще, и^ бђ'детъ м#зда` ва'шя мно'га,
и^ бђ'дете сн~ове вы'шняго, ја%ко то'и бл~гь е^сть,
на без#блгDтныа и^ ѕлы'а. *бђ'дњте (оу^бо) милосръди, ја%коже и^ эTц~ь вашъ млsрдъ еs” заq, к~з”
(-)32 *Не сђди'те, и^ не сђ'дятъ вамъ. и^ не
ѓ^сђжайте, да не ѓ^сђжени бђ'дете” эTпђща'ите, и^ эTпђстятъ вамъ. да'ите, и^ дастъся вамъ. мњрђ добрђ на'тканђ (и^) потрђ'снђ
(и^) прелива'ющђся, дадђтъ на лоно` ва'ше.
*тою б^о мњ'рою, е^ю'же мњ'рите, възмњрится
вамъ” Рече же (-)33 при'тчю и^мъ. *е^да мо'жетъ
слњпе'цъ слњпца води'ти; не ѓ^ба ли въ я'мђ
в#паде'тася; *нњсть оу^чени'къ наD оу^чи'телем#
[свои'мъ]34. съврьше'н же всякъ бђдеT, ја%коже
оу^чи'тель е^го” *Что же ви'диши сђч'ецъ и^же
е^сть въ ѓ^чеси бра'та твое^го, бр'ьвна же е^же
е^сть въ (ѓ^чеси` твоемъ)35 не чђе'ши; [и^ли ка'ко]36 мо'жеши рещи бра'тђ твое^мђ. бра'те ѓ^ста'ви, да и^змђ` сђчецъ, и^же е^сть въ ѓ^чеси`
твоемъ, самъ сђщаго въ ѓ^чеси` своемъ бр'ъвна
не видя; лицемњре, и^зми` прьв'ње бръвно` и^зъ
ѓ^чесе` твое^го, и^ тогда` про'зриши (и^зяти сђ1625

погордять, і рознесуть ваше ім’я як
зло через Людського Сина. 23 Зрадійте в тім дні і розвеселіться, бо ось
ваша винагорода велика на небі. За
таким бо робили пророкам їхні батьки.
поч. 25
24 *Одначе горе вам, багатим, тому що ви віддалені від вашої потіхи.
25 Горе вам, насиченим нині, бо зголоднієте. Горе вам, що нині смієтеся,
бо заридаєте і заплачите. 26 Горе, коли про вас добре говоритимуть всі
люди. За цим бо робили лжепророкам їхні батьки. 27 *Але кажу вам,
що слухаєте: Любіть ваших ворогів,
добро робіть тим, що вас ненавидять,
28 благословіть тих, що вас проклинають, моліться за тих, що роблять
вам кривду. 29 *Тому, що тебе б’є по
щоці, підстав і другу; і від того, що в
тебе забирає одіж, не борони і сорочки. 30 Кожному ж, що просить у
тебе, дай; і від того, що твоє забирає,
не домагайся.
поч. 26
31 І *так, як хочете, щоб вам робили люди, і ви їм робіть так само. 32 І
якщо любите тих, що вас люблять, яка вам ласка? Бо і грішники люблять
тих, що їх люблять. 33 І якщо добро
робите тим, що вам добро роблять, яка вам ласка? Бо і грішники те саме
роблять. 34 І якщо позичаєте тим,
що очікуєте одержати від них, яка
вам ласка? Бо і грішники позичають
грішникам, щоб одержати однакове.
35 Однак любіть ваших ворогів, і
добро робіть, *і позичайте, нічого не
очікуючи, – і ваша винагорода буде
велика, і будете синами Вишнього.
Бо Той є добрий і до невдячних, і до
злих. 36 *Будьте, отже, милосердними, так як і ваш Батько є милосердний.
поч. 27
37 *Не судіть – і не судитимуть
вас, і не осуджуйте, щоб ви не були
осудженими. Відпускайте – і відпустять вам; 38 дайте – і дасться вам,
мірку добру, наповнену, і втрясену, і
що переливається дадуть на ваше лоно. *Бо тою міркою, якою міряєте,
відміряється вам. 39 Сказав же їм
притчу: *Чи може сліпець водити
сліпця? Чи не впадуть оба в яму? 40
*Немає учня понад свого учителя,
але досконалий же буде кожний, якщо буде як його учитель. 41 *Чому ж
бачиш скалку, що є в оці твого брата,
поліна ж, що є в твоєму оці, не відчуваєш? 42 Або як можеш сказати
твоєму братові: Брате, залиш, щоб я
вийняв скалку, що є в твоєму оці, –
сам не бачачи того поліна, що є в
твоєму оці? Лицеміре, спочатку вийми поліно з твого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока твого
брата. 43 *Бо немає доброго дерева,
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що родить поганий плід, ані поганого дерева, що родить добрий
плід. 44 *Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду. Бо з терня не
збирають фіґи, а з куща не збирають винограду. 45 *Добрий чоловік з доброго скарбу свого серця
виносить добро, і поганий чоловік
зі злого скарбу свого серця виносить зло. Бо від повноти серця говорять його уста.
поч. 28
46 *Чому ж Мене кличете: Господи! Господи! – і не робите те, що
Я кажу? 47 *Кожний, що приходить до Мене, і слухає мої слова, і
їх виконує, скажу вам до кого є подібний. 48 Він подібний до людини, що будує дім, який викопав, і
поглибив, і заклав основу на камені. Як же була повінь, ріка припала
до того дому – і не могла його зрушити, бо був заснований на камені.
49 Хто ж почув і не зробив, є подібний до людини, що збудувала
дім на землі без основи, до якого
припала ріка – і він відрузу впав. І
знищення того дому було велике.

Глава 7
мат. 8

1 Коли ж Він закінчив всі свої
слова на слух людям,
поч. 29
Він *ввійшов до Капернауму. 2 Раб
же якогось сотника, який йому був
дорогим, дуже хворіючи, мав умерти. 3 Почувши ж про Ісуса, він послав до нього юдейських старців,
благаючи Його, щоб, прийшовши,
спас його раба. 4 Вони ж, прийшовши до Ісуса, ревно Його благали,
кажучи, що він є гідний, щоб Ти
йому це дав, 5 бо він любить наш
народ і той збудував нам собор. 6
Ісус же ішов з ними. Ще ж як той
був недалеко від дому, послав до
Нього сотник друзів, йому кажучи:
Господи, не турбуйся, бо я не є гідний, щоб Ти ввійшов під мій дах, 7
тому я ані себе не вважав гідним
прийти до Тебе, але скажи слово – і
мій слуга одужає. 8 Бо і я є людиною, поставленою під володарем,
маю під собою вояків, і цьому кажу: Іди, – і він іде, і іншому:
Прийди, – і він приходить, і моєму
рабові: Зроби це, – і робить. 9 А
Ісус, почувши це, чудувався йому і,
обернувшись до юрби, що йшла за
ним, сказав: Кажу вам: ані в Ізраїлі
Я не знайшов стільки віри! 10 І послані, повернувшись, знайшли хворого раба здоровим. поч. 30
11 І сталося по цьому, що Він пішов до міста, що називається Наїн,
і з Ним ішли численні його учні і
юрба велика. 12 Коли Він наблизився до брами міста, – і ось виносили

ч'ецъ и^з# ѓ^чесе` бра'та твое^го)37” *Нњсть б^о дре'во добро`, творя плода ѕл^а. ниже [-]38 дре'во ѕл^о, творя плода добра`. *всяко б^о дре'во эT (плода` свое^го)39
позна'ется” Не эT трь'нїа б^о че'шђть смо'квы,
ни эT кђпи'ны (е'млютъ гро'здїа)40” *Бл~гїи чл~къ
эT бл~гаго съкро'вища срDца [свое^го]41 и^зно'ситъ блго'е” И$ злыи (чл~къ) эT зла'го [съкро'вища срDца свое^го]42 и^зно'ситъ ѕло'е. эT и^збы'тка б^о срDца,
гл~ютъ оу^ста е^го”
заq, к~и”
*Что же м^я зове'те, г~и г~и, и^ не творите` ја%же
гл~ю; *всякъ грядыи` ко м#нњ, и^ слышаи` (словеса` моя)43, и^ творя я&, скажђ ва`мъ комђ`
е^сть подо'бенъ. подо'бенъ е^сть чл~кђ ѕи'жDђщђ
хра'минђ, и^же и^скопа` и^ оу^глђби`, и^ положи` ѓ^снова'нїе на камени” НавоDне'нїю же бы'вшђ, припаде`
рњка` хра'минњ то'й, и^ не мо'же поколњбати еа`.
[ѓ^снована б^о б^њ на ка'мени]44” Слы'шавыи же, и^
не сътвори'выи` подо'бенъ е^сть чл~кђ созDа'вшђ хра'минђ на земли без# ѓ^снова'нїа, е^иже припаде рњка`, и^ а'бїе падеся. и^ бысть разрђше'нїе хра'мины тоа` велїе”

мgа з~
мgа в~і
маr з~

мgа в~і

мgа з~
криM в~
і^а^коv а~
мgа ѕ~

Глvа, з~”
1

гда же] сконча` вс^я гл~ы своя в# слђх'ы
лю'демъ,
заq, к~џ”
2
*Вни'де в# (капернаоу^мъ) ” Со'тникђ же нњ'коемђ рабъ (боля ѕл^њ)3 хотя'ше оу^мрети, и^же б^њ е^мђ че'стенъ” Слы'шав же ѓ^ і^с~њ,
посла` к# немђ` ста'рця і^ю^де'йскыа, моля е^го, ја^ко
да пришеD сп~сеT раба` е^го” ѓ^ни' же пришеDше къ і^с~ови, моля'хђ е^го то'щно, гл~юще. ја%ко досто'инъ
е^сть е^же а^ще даси` е^мђ, лю'битъ б^о ја^ѕы'къ
нашъ, и^ со'нмище то'и създа` намъ. і^с~ же и^дя'ше с ни'ми” Є$ще же е^мђ недале'че сђщђ эT хра'мины, посла` [к# немђ]4 (со'тникъ дрђ'гы)5, гл~я
е^мђ. г~и не дви'жися. нњсмь б^о досто'инъ, да
подъ кровъ мо'и в#ни'деши. тњмже ни себе` досто'ина сътворихъ (прїити' к тебњ)6. н^о рци`
сло'во, и^ і^сцњлњетъ ѓ^трокъ мой. и^бо и^ а^з# чл~кь
е^смь подъ влDкою оу^чиненъ, (и^мњю')7 поD собо'ю во'ины, и^ гл~ю семђ, и^ди`, и^ і'детъ. и^ дрђго'мђ
прїиди`, и^ прїидетъ. и^ рабђ мое^мђ, сътвори` с^е,
и^ сътвори'тъ” Слы'шав же сїа і^с~, чюдися е^мђ.
и^ ѓ^бра'щься и^дђщемђ по немъ наро'дђ, рече.
гл~ю вамъ, ни` въ і^ил~и толи'кы вњ'ры ѓ^брњтохъ. и^ въз#вра'щшеся (-)8 по'сланїи, ѓ^брњто'шя
заq, л~”
[боля'щаго]9 раба` и^сцњлњв#ша”
И/ бысть по семъ, и^дяше въ градъ, нарица'емый наи'нъ, и^ с ни'мъ и^дя'хђ оу^чн~цы е^го [мно'ѕи]10, и^ наро'дъ мно'г#” ЈА/коже прибли'жися къ
вратоM града. и^ с^е и^зношя'хђ оу^мрьш'а, [сн~а
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е^ді'нороDна]11 ма'тери свое'й. и^ та` б^њ вдова`, и^
наро'дъ эT града многъ (-)12 с нею” И$ видњвъ
ю^ г~ь, млsрдова ѓ^ не'й, и^ реq ей, не пла'чи” И$
пристђ'пль коснђся въ ѓ%дръ” нося'щїи же
ста'шя. и^ реq, ю%ноше, тебњ гл~ю, в#стани. и^
сњде мр~твыи, и^ начатъ гл~ати, и^ дастъ е^го
ма'тери свое'й” Прїатъ же страхъ вс^я, и^
сла'вляхђ б~а гл~юще. ја^ко пррoкъ ве'лїи въста` в
насъ. и^ ја%ко посњти` б~ъ людїи свои^хъ”
ккк
заq, л~а”
мgа а~і

малаX г~
мgа а~і
маr а~

мgа а~і

И/ і^зы'де сло'во с^е по все'и і^юд
' е'и` ѓ^ немъ, и по
все'и странњ” *И$ възвњсти'шя і^ѓ^а'ннђ оу^чн~цы
е^го ѓ^ всњхъ сихъ. и^ призвавъ дв^а нњ'каа эT
оу^чн~къ свои^х# і^ѓ^а'ннъ, посла` къ [і^с~ђ]13 гл~я. ты
л^и е^си гряды'и`, и^ли и^но'го чя'емъ; пришеDша
же к немђ' мђжа рњста. і^ѓ^а'нн# крsтль посла`
насъ к тебњ гл~я. ты л^и е^си гряды'и`, и^ли^ и^ного чя'емъ; в# [тои же]14 часъ и^сцњли` многы
эT недђгъ и^ раn, и^ дђхъ ѕлыхъ, и^ (мно'гымъ
слњпыM)15 дарова` прозрњн'їе” И$ эTвњщавъ (і^с~) рече
и'ма. (шеDша) възвњсти'та і^ѓ^а'ннђ, ја%же видњ'ста и^ слы'шяста. [ја^ко]16 слњпїи прозира'ютъ, хро'мїи хо'дятъ, прокаже'нїи ѓ^чища'ются, [-]17 глђсїи слы'шятъ, мр~твїи въста'ютъ, ни'щїи бл~говњствђютъ. и^ бл~же'нъ е^сть
и^же а^ще не събла'знит#ся ѓ^ мнњ” эTшеDшама
же (оу^чн~кома)18 і^ѓ^а'нновома. начатъ гл~ати к
наро'домъ ѓ^ і^ѓ^а'ннњ. чесо` и^зыдо'сте в# пђсты'ню
ви'дњти. трость ли вњтроM колњблемъ; н^о чесо`
и^зыдо'сте ви'дњти; чл~ка ли в# мя'к#ки ри'ѕы
ѓ^дњ'ана; с^е и^же въ ѓ^дежи сла'внњи, и^ пи'щи
сђщеи`, в# црsтвїи сђть. н^о чесо и^зыдо'сте ви'дњти, пррoка ли; е'й гл~ю ваM, и^ ли'ше пррoка” Се'и
{б^о}19 е^сть, ѓ^ не'м#же пи'сано е^сть” *Се^ а^зъ послю` а%гг~ла мое^го преD лицемъ твои'мъ, и^же оу^стро'итъ пђть твой преD тобо'ю” Гл~ю [б^о]20
вамъ, бо'лїи в роженыхъ женами [пррoкъ і^ѓ^а'нна
крsтля]21 никтоже е^сть. мнїи же, в# црsтвїи
бж~їи болїи е^го е^сть” И$ вси` лю'дїе слы'шавше, и^
мытарїе, ѓ^пра'вдишя б~а, кр~щьшеся кр~ще'нїемъ і^ѓ^а'нновомъ” Фарїсе'е же и^ зако'нницы совњтъ бж~їи эTврьго'ша в себњ, не крsщьшеся
эT него” (рече же г~ь).
заq, л~в”
*Комђ оу^бо оу^подоблю чл~кы ро'да сего. и^ комђ
сђть подо'бни; подо'бни сђть ѓ^тро'чищемъ сњдя'щимъ на тръжищы'хъ, и^ приглашя'ющимъ дрђгъ дрђга, и^ гл~ющимъ. пи'скахомъ
вамъ, и^ не пляса'сте. рыдахомъ [вамъ]22, и^
не пла'касте” Прїиде б^о і^ѓ^а'ннъ крsтль, ни` [хлњб'а ја^ды`, ни` вина` пїа]23, и^ гл~ете, бњсъ и%мать” Прїиде сн~ь члчsкїи ја%ды` и^ пїа, и^ гл~ете,
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мертвого, єдинородного сина своєї
матері, і та була вдовою, і з нею велика юрба з міста. 13 І Господь, побачивши її, змилосердився над нею і
сказав їй: Не плач. 14 І Він, приступивши, доторкнувся до мар. Ті, що
несли ж, зупинились, і Він сказав: Молодче, тобі кажу, встань! 15 І мертвий сів і почав говорити. І Він повернув його своїй матері. 16 Всіх же охопив страх, і вони прославляли Бога,
кажучи, що великий пророк появився
у нас і що Бог відвідав свій народ.
ххх
поч. 31
17 І це слово вийшло про Нього по
всій Юдеї і по всій околиці. 18 *І учні Івана сповістили Його про це все. І
Іван, прикликавши якихось двох із
своїх учнів, 19 послав до Ісуса, кажучи: Чи Ти є той, що приходить, чи іншого чекатимемо? 20 Прийшовши ж
до Нього, мужі сказали: Іван Хреститель послав нас до Тебе, кажучи: Чи
Ти є той, що приходить, чи іншого чекатимемо? 21 В тім же часі Він оздоровив численних від недуг, і ран, і
злих духів, і багатьом сліпим дарував
повернення зору. 22 І відповівши,
Ісус сказав їм: Пішовши, сповістіть
Іванові, що ви бачили і чули, що сліпі відзискують зір, кульгаві ходять,
прокажені очищуються, глухі чують,
мертві встають, бідні благовістять, 23
і блаженним є той, хто лиш не згіршиться Мною! 24 Як же відійшли Іванові учні, почав говорити до юрби
про Івана: Що побачити вийшли ви в
пустиню? Чи вітром колихану тростину? 25 Що ж бо вийшли ви побачити? Чи людину, зодягнену в м’яку одіж? Ось ті, що є в славній одежі і
їжі, є в царстві. 26 Але що вийшли ви
побачити? Чи пророка? Так, кажу
вам, і більше від пророка! 27 Бо цей є
той, про кого є написано: *Ось Я пошлю мого ангела перед твоїм обличчям, який підготує твою дорогу перед Тобою! 28 Кажу бо вам, що ніхто
не є більшим пророком, в народжених жінками, від Івана Хрестителя, а
найменший в божому царстві є більшим від нього! 29 І всі люди і митарі,
почувши, оправдали Бога, охрестившись Івановим хрещенням. 30 Фарисеї же і законники відкинули в собі
божий промисел, не охрестившись від
нього. 31 Сказав же Господь: поч. 32
*Отже, до кого уподібню людей цього роду? І до кого вони подібні? 32
Вони є подібні до дітей, що сидять на
ринках і гукають один до одного, і
говорять: Ми вам грали, і ви не танцювали, ми вам плакали, і ви не плакали. 33 Бо прийшов Іван Хреститель, що не їсть хліба ані вина не п’є,
і кажете: Біса має. 34 Прийшов Людський Син, що їсть і п’є, і кажете:

мат. 11

мал. 3
мат. 11
мар. 1

мат. 11
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мат. 16

мат. 13
мар. 4

Ось людина ненажера і п’яниця, друг
митарям і грішникам. 35 І премудрість виправдалась від всіх своїх дітей.
поч. 33
36 Просив же Його якийсь з фарисеїв, щоб їв з Ним. І Він, ввійшовши
до дому фарисея, ліг. 37 І ось жінка в
місті, яка була грішницею, довідавшись, що Він лежить при столі в хаті
фарисея, принісши алебастрову посудину мира 38 і ставши при його ногах позаду, з плачем почала мити його ноги слізьми, і обтирала волоссям
своєї голови, і цілувала його ноги та
мастила миром. 39 Побачивши ж, фарисей, що Його запросив, сказав в собі, мовлячи: Якщо б цей був пророком, Він знав би, хто і яка жінка до
Нього доторкається, що вона є грішницею. 40 І відповівши, Ісус сказав до
нього: Симоне, маю тобі щось сказати. Він же сказав: Учителю, говори.
41 І сказав: Два боржники були в якогось лихваря: один був винен п’ятсот
динаріїв, а другий – п’ятдесят. 42 Оскільки не могли віддати, він обом подарував. Отже, котрий з них, скажи,
більше його полюбить? 43 Відповівши ж, Симон сказав: Думаю, що той,
якому він більше подарував. Він же
сказав йому: Ти правильно розсудив.
44 І повернувшись до жінки, сказав
Симонові: Чи бачиш цю жінку? Я
ввійшов до твого дому, та води на
мої ноги ти не дав, а ця слізьми облила Мені ноги і обтерла волоссям своєї голови. 45 Поцілунку ти Мені не
дав, ця ж, відколи Я ввійшов, не перестала цілувати мої ноги. 46 Олією
ти не помазав моєї голови, ця ж миром помазала Мені ноги. 47 Через це
кажу тобі: Відпускаються її численні
гріхи, бо вона дуже полюбила. А кому мало відпускається, менше любить. 48 Він же їй сказав: Відпускаються тобі гріхи! 49 І почали ті, що з
ним лежали при столі, говорити в
собі: Хто є цей, що й гріхи відпускає?
50 Він же сказав до жінки: Твоя віра
тебе спасла. Іди в мирі!

с^е чл~къ ја%дъца и^ винопїица, дрђгъ мытаре'мъ и^ грњшникомъ. и^ ѓ^пра'вдися премђдзаq, л~г”
рость эT [чяD своиX всњх#]24”
25
эT фарїсеи, дабы`
Моля'ше же (е^го нњ'кїи)
ја%лъ с ни'мъ” И$ вшеD в домъ фарїсе'ѓвъ, възлеже” И$ с^е жена` [въ' градњ ја%же б^њ]26 грњшница, и^ оу^вњдњвши ја^ко възлежитъ въ хра'минњ фарисе'ѓвњ, прине'сши а^лава'стръ мљ=ра, и^
ста'вши (при но'гђ е^го съзади)27, пла'чђщися
(начатъ оу^мывати нозњ е^го слезами)28, и^
власы` главы` своеа` ѓ^тира'ше, и^ ѓ^блобыза'ше
но'ѕњ е^го, и^ ма'заше мљ=ромъ” Видњ'в же фарїсе'й
възва'выи` е^го, рече в себњ гл~я” се'й а^ще б^ы
былъ пррoкъ, вњдњлъ б^ы кт^о и^ какова` жена`
(-)29 прикаса'ется е^м#, ја^ко грњшница е^сть” И$
эTвњщавъ і^с~, рече к немђ. си'моне, и%маM т^и
нњчто рещи`” ѓ%н же (рече), оу^чт~лю рц^и ” (И$)
рече. дв^а длъжника` бњ'ста заимода'вцђ нњ'коемђ. е^ді'нъ б^њ длъженъ (пятїю сотъ дина'рїи)30, дрђгїи же пятїюдесятъ. не и^мђщема [же]31 въздати. ѓ^бњма эTда`. кото'рыи
оу^бо ею` [рц^ы]32 паче възлю'битъ е^го; эTвњщав
[же]33 си'монъ, рече. мн^ю ја%ко е^мђже вя'ще
эTда`” ѓ%н же рече е^мђ, пра'во сђдилъ е^си” И$
ѓ^бра'щ#ся к# женњ, (рече си'монови)34. ви'диши ли
сїю женђ; внидо'хъ в домъ тво'и, воды` [на'
нозњ мои`]35 не дастъ. сїа же слезами ѓ^блїа
м^и но'ѕњ, и^ власы` (главы`) своеа` ѓ^тры. лобза'нїа
м^и не дастъ, сїа же эTнелиже внидохъ, не
преста` ѓ^блобыза'ющи ми^ но'ѕњ. ма'сломъ главы`
моеа` не пома'за, сїа же мљ=ромъ пома'за {м^и
но'ѕњ}36. е^гоже ради гл~ю т^и, эTпђща'ются
грњси` еа` мно'ѕи, ја%ко възлюби` мно'го” А$ е^мђже
ма'ло ѓ^ставля'ется, ме'нше лю'битъ. реq же е'й,
эTпђща'ются тебњ грњси`” И$ нача'шя възлежа'щеи` с ни'мъ гл~ати в себњ. кт^о се'и е^сть,
и^же и^ грњхы эTпђща'етъ; рече же к# женњ,
вњра твоа сп~се т^я, и^ди` в# ми'ръ”

Глава 8, поч. 34

Глvа, и~” заq, л~д”

1 І по цьому сталося, що Той проходив через міста і села, проповідуючи і благовіствуючи боже царство, і
дванадцять з ним, 2 і деякі жінки, які
були оздоровлені від злих духів і недуг: Марія, прозвана Магдалина, *із
якої вийшло сім бісів, 3 й Іванна,
жінка Хузи, Іродового прибічника, і
Сузанна, і численні інші, які Йому
служили зі своїх маєтків. 4 *Як же
велика юрба збагнула і до Нього ішли з усіх міст, Він розповів притчу:
xxxx
поч. 35

бысть по семъ, и^ то'и прохожа'ше сквозњ гра'ды и^ ве'си, проповњ'дђа и^ бл~говњствђя црsтвїе бж~їе, и^ ѓ'банадесяте с
нимъ. и^ жены` нњкыа, и^же бњхђ и^сцњле'ны эT дђховъ злыхъ и^ недђгъ. ма'рїа' нарица'емаа магдалы'ни, *и^з неа'же бњсов# сеDмъ и^зы'де, і^ и^ѓа'нна, жена` хђзаня приста'вника и%родо=ва,
и^ сђса'нна, і^ и'ны мно'гы, ја%же слђжа'хђ {е^мђ}1 эT
и^мњнїи свои'хъ” *Разђмњва'ющђ же наро'дђ мно'гђ. и^ эT всњхъ гра'довъ грядђщ'иM к немђ, рече
притчђ”
заq, л~е”
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мgа ѕ~і

мgа г~і
маr д~
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і^саі'а ѕ~
мgа г~і
маr д~
і^ѓ^аn в~і
дњаn к~и
криM а~і
мgа г~і
маr д~

ниQ в~і
мgа е~
маr д~

мgа г~і
и^ к~е
маr д~
ниQ џ~і
мgа в~і
маr г~

мgа и~
маr д~

И/зы'де сња'и` сњяти сњмене свое^го. и е^гда сњ'аше, ѓ^в'о паде при пђти`, и^ попрано бысть, и^
пти'ця нбsныа позоба'ша е&” А$ дрђго'е паде на
ка'мени, и^ прозябъ оу%сше, зане не и^мяше вла'ги” и^ дрђго'е паде посредњ те'рнїа, и^ възрастъ
те'рнїе, (и^) подави` е&” дрђго'е же паде` на земли`
бла'зњ, и^ прозябъ сътвори` плоD стори'цею. сїя
гл~я въз#гласи`. и^мњ'аи` оу%ши слы'шати, да
слы'шитъ. Въпраша'хђ же е^го оу^чн~цы е^го,
[гл~юще]2. что (е^сть при'тча сїа)3” ѓ%н же рече,
вамъ е^сть дано` вњ'дати та'йны црsтвїа
бж~їа” про'чимъ же в# при'тчяхъ, *да ви'дяще,
не ви'дятъ. и^ слы'шаще, не разђмњю'тъ”
*Є/сть же сїа при'тча” сњ'мя е^сть сло'во бж~їе.
а^ и^же при пђти, сђть слы'шащеи`. потомже
прихо'дитъ дїа'волъ, и^ взе'млетъ сло'во эT срDца
и^хъ, да не вњ'ровавше, сп~сђтся” а^ иже на ка'мени, и^же е^гDа оу^слы'шятъ, с ра'достїю прїе'млют# сло'во. и^ сїи ко'рене не и'мђт#. и^же въ время вњ'рђютъ, и^ въ' время напасти эTпа'даютъ” а^ и^же в те'рнїи паDшее, сїи сђть слы'шавшеи`, и^ эT печа'ли и^ богатьства и^ сла'стьми жите'искими ходяще подавля'ются, и^
не съврьшя'ютъ плода” А$ и^же на до'брњи земли`, сїи сђть, и^же (до'брым# срDцемъ)4 и^ бл~гомъ
слы'шавше сло'во, дръжатъ, и^ плодъ творятъ в# трьпњнїи” (Сїа гл~я въз#гласи`. и^мњ'аи` оу^ши слы'шати, да слы'шитъ)”
заq, л~ѕ”
*Никто же (оу^бо) свњти'лника в#жегъ, покрива'етъ е^го съсђ'домъ, и^л^и поD ѓ'дръ поDлага'етъ, н^о
на свњщникъ възлага'етъ, да входя'щеи` ви'дят#
свњтъ” нњсть б^о та'йно, е^же не ја%вле'но бђ'детъ. ниже оу^тае'но, е^же не позна'ется, и^ въ
ја%вле'нїе прїидетъ” Блюдњте оу^бо ка'ко слы'шите. *и^же б^о и%мать, дасться е^мђ. і^ и'же а'ще
не и'мать, и^ е^же мни'тся и^мњ'а, во'змется эT
него” *Прїидошя же к немђ ма'ти и^ бра'тїя
е^го, и^ не можа'хђ бесњдовати к немђ наро'да ради. [и^ възвњсти'шя]5 е^мђ [гл~юще]6. ма'ти
твоа` и^ братїя твоа` (в#н^њ стоятъ)7, [ви'дњти т^я хотяще]8” ѓ%нъ же эTвњщавъ рече к
ни'мъ. ма'ти моа` и^ бра'тїя моа` сїи сђть, слы'шащеи` слово' бж~їе, и^ творя'ще (е&)”
заq, л~з”
9
(І$) *бысть (-) въ е^ді'нъ эT дн~їи, и^ то'и влњзе
в# кора'бль, и^ оу^чн~цы е^го, и^ рече к нимъ. пре'идемъ на ѓ'нъ полъ (е%зера)10, и^ поидошя. и^дђщ'имъ же иM, оу^спе. и^ сни'де бђря вњтренаа`
въ (е%зеро)11, и^ скончава'хђся и^ в бњдњ` бњх'ђ.
(и^) пристђп'льше (-)12 въздвиго'шя е^го, гл~юще.
наста'вниче, наста'вниче, погыба'емъ” ѓ%н же
в#ставъ запрњти` вњтрђ, и^ вълне'нїю въдно'мђ. и^ оу^лего'ста, и^ бысть ти'шина” Рече же
1629

5 Вийшов сіяч сіяти своє насіння. І
коли він сіяв, одне впало при дорозі і
було потоптане, і небесні птахи його
видзьобали. 6 А інше впало на каміння і, зійшовши, всохло, тому що не
мало вологості. 7 Й інше впало серед
терня, і терня виросло та його задавило. 8 Інше ж упало на добру землю
і, зійшовши, зродило плід у сто разів.
Кажучи це, Він закликав: Хто має вуха, щоб слухати, хай слухає! 9 Питали ж його учні Його, кажучи: Що
значить ця притча? 10 Він же сказав:
Вам дано знати тайни божого царства. Іншим же – в притчах, *щоб, бачачи, не бачили і, чуючи, не розуміли. 11 *Ця ж притча означає таке:
Насіння – це боже слово. 12 А те, що
при дорозі, це ті, що слухають, а потім приходить диявол і забирає слово
з їхнього серця, щоб не спаслися, повіривши. 13 А ті, що на камені, це ті,
що, коли почують, з радістю приймають слово; і ці кореня не мають, вони
вірять до часу і в час спокуси відпадають. 14 А ті, що впали у терня, це є
ті, що почули, і, ходячи, є обтяжені
клопотами і багатства, і життєвих
насолод – і не приносять плоду. 15 А
ті, що на добрій землі, це є ті, що гарним і добрим серцем почувши слово,
дотримуються – і приносять плід у
терпінні. Кажучи це, Він закликав:
Хто має вуха, щоб слухати, хай слухає!
поч. 36
16 *Отже ж, ніхто, запаливши світильник, не закриває його посудиною
або кладе під ліжко, але ставить на
свічнику, щоб ті, що входять, бачили
світло. 17 Адже немає таємного, яке
не виявиться, ані затаєного, яке не
пізнається і не вийде на яв. 18 Вважайте, отже, як слухаєте, *бо хто має
– дасться йому і хто лиш не має – і
те, що здається, що має, забереться
від нього! 19 *Прийшли ж до Нього
мати і його брати і не могли говорити
до Нього через юрбу. 20 І сповістили
Йому, кажучи: Твоя мати і твої брати
стоять назовні, бажаючи Тебе бачити. 21 Він же, відповівши, сказав до
них: Моя мати і мої брати є ці, що
слухають боже слово і його виконують. ххх
поч. 37
22 І *сталося, що в одному з днів і
Той ввійшов до човна, і його учні. І
Він сказав до них: Перепливімо на
другий бік озера! І вони відпливли.
23 Як же вони пливли, Він заснув. І
на озеро надійшла вітряна буря, і вони гинули і були в небезпеці. 24 І
приступивши, розбудили Його, кажучи: Наставнику, наставнику, гинемо!
Він же, вставши, погрозив вітру і хвилюванню води – і вляглися, і була ти-

іс. 6
мат. 13
мар. 4
ів. 12
дія. 28
рим. 11
мат. 13
мар. 4

ниж. 12
мат. 5
мар. 4

мат. 13
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мар. 4
ниж. 19
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мар. 3

мат. 8
мар. 4
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мат. 8
мар. 5

мат. 9
мар. 5

ша. 25 Він же їм сказав: Де є ваша віра? А злякавшись, вони чудувалися,
кажучи один до одного: Отже, хто є
цей, що і вітрам і воді наказує, і вони
Його слухаються?
поч. 38
26 І *вони перейшли до Гадаринської околиці, яка є на другому боці
Галилеї. 27 Як же Він вийшов на землю, зустрів Його якийсь чоловік з
міста, який мав бісів від багатьох
років, і не зодягався в одіж, і не жив
у хаті, але в гробах. 28 Побачивши ж
Ісуса і крикнувши, він припав до
Нього і великим голосом сказав: Що
мені і Тобі, Ісусе, Сину Бога Вишнього? Благаю Тебе, не муч мене! 29 Отже, Він наказав нечистому духові
вийти з чоловіка, бо від багатьох літ
його хапав, і його в’язали залізними
кайданами і путами, стережачи його.
І розриваючи кайдани, він був гнаний бісом крізь пустелі. 30 Запитав
же його Ісус, кажучи: Яке тобі ім’я?
Він же сказав: Леґіон! Бо багато бісів
ввійшло в нього. 31 І вони благали
Його, щоб не наказав їм іти до безодні. 32 Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі, і Його благали, щоб наказав їм увійти у тих. І Він
їм наказав. 33 А біси, вийшовши з чоловіка, ввійшли в свиней. І стадо кинулося по березі в озеро і втопилося.
34 А пастухи, побачивши те, що сталося, втекли і сповістили в місті і в
селах. 35 Вийшли ж люди побачити
те, що сталося, і прийшли до Ісуса, і
знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, що він сидів зодягненим і при умі
при Ісусових ногах – і злякалися. 36
Сповістили ж їм і ті, що бачили, як
біснуватий спасся. 37 І благали Його
всі люди Гадаринської околиці відійти від них, бо були охоплені великим
страхом. Він же, ввійшовши в човен,
повернувся. 38 Благав же Його чоловік, з якого вийшли біси, щоб бути
з ним. Ісус же його відпустив, кажучи: 39 Повернися до свого дому і розповідай, скільки тобі зробив Бог. І
той пішов, по всьому місту проповідуючи, скільки йому зробив Ісус.
xxxx
поч. 39
40 Сталося ж, що коли Ісус повернувся, юрба Його прийняла, бо всі Його чекали. 41 *І ось прийшов чоловік,
якому ім’я Яір, і той був князем збору. І впавши при Ісусових ногах, благав Його ввійти до свого дому, 42 бо
в нього була єдинородна дочка, якихось дванадцяти років, і та вмирала.
Коли ж Він ішов, юрби на Нього тиснули. 43 І жінка, що мала тік крові
від дванадцятьох років, яка лікарям
видала все майно і не могла ні від одного одержати оздоровлення, 44 приступивши ззаду, доторкнулася до краю його одежі – і відразу спинився тік

и^мъ. гд^њ [е^сть]13 вњра ва'шя; оу^боа'вше же ся,
чюди'шяся, гл~юще дрђгъ къ' дрђгђ. кто` оу^бо
се'й е^сть, ја^ко и^ вњтромъ повелњва'етъ. и^ водњ`,
и^ послђшаютъ е^го;
заq, л~и”
И/ *преидо'шя въ странђ [гадари'нскђ]14, јаже
е^сть ѓ^б онъ полъ галиле'а” и^з#шед#шђ же е^мђ на'
землю, срњте (е^го) мђжь нњк'їи эT града, и^же
и^мяше бњсы [эT лњтъ мно'гыхъ, и^]15 [в ри'зђ
не ѓ^блача'шеся]16, и^ въ храмњ не живяше, н^о
въ гробњхъ” Оу^зрњв же і^с~а, (и^) възъпивъ припаде к немђ, и^ гла'сомъ ве'лїемъ рече. что` мн^њ
и^ тебњ і^с~е сн~е б~а вы'шняго; молю' ти ся, не
(мђч'и мене`)17” Повелњ оу^бо дђ'хђ нечи'стомђ, и^зы'ти эT чл~ка, эT мно'г# б^о лњтъ въсхища'ше
е^го, и^ вяза'хђ е^го ю%жи желњ'зны, и^ пђт'ы стрегђще е^го, и^ растръзая ю%зы, гони'мъ бываше
бњс'омъ сквозњ пђсты'ня” Въпроси' же е^го і^с~
[гл~я]18. что` т^и (е^сть и%мя)19; ѓ%н же рече, легеѓ^нъ. ја%ко (бњ'си мно'ѕи в#нидо'шя)20 во'нь. и^ моля'хђ е^го, да не повели'тъ и^мъ в# бе'з#днђ и^ти`” Бњ же т^ђ ста'до свинїи мно'го, пасо'мо в#
горњ`, и^ моля'хђ е^го, да повели'тъ и^мъ в т^ы
внити. и^ повелњ и^мъ” и^зшедше же бњ'си эT
чл~ка, внидо'ша въ свинїа. и^ оу^стремися стадо
по' брегђ въ (е^зеро)21, и^ і^стопе`” Видњвше же пасђщ'їи бы'вшее. бњжа'шя, и^ възвњсти'шя въ'
градњ и^ в се'лехъ” И$зыдо'шя же ви'дњти бы'вшее, и^ прїидо'шя къ і^с~ови, и^ ѓ^брњто'шя (чл~ка
сњдя'ща)22, и^з негоже бњ'си и^зыдо'ша, ѓ^блъчена
и^ смы'сляща, при ногђ і^с~овђ, и^ оу^боа'шася” Възвњстишя же и^мъ и^ видњвшеи`, ка'ко сп~се'ся
бњснова'выи`” И$ моли е^го весь нароD страны [гадари'нскыа]23, эTи'ти эT нихъ, ја%ко стра'хомъ ве'лїеM
ѓ^дръжи'ми бњ'хђ” ѓ%н же влњзъ в кора'бль, възвратися” Моля'ше же ся е^мђ мђжъ, и^з негоже
и^зыдо'шя бњ'си, дабы^ с нимъ былъ” эTпђсти
же е^го (і^с~), гл~я. въз#вратися в домъ свои. и^ повњдаи, е^ли'ка т^и сътвори` б~ъ” И$ і^де по всемђ градђ проповњ'даа, е^ли'ка сътвори емђ іс~” заq, л~џ”
[Бы'сть же егда]24 възвратися іс~, прїа'тъ его
нароD. бњхђ б^о вс^и чя'юще его” *И$ с^е прїиде мQђ,
емђже и'мя и^аи'ръ, и^ то'и князь со'нмищђ
б^њ, и^ паD при ногђ іс~овђ, моля'ше его вни'ти в
домъ свой. ја%ко дщи еді'нороDна б^њ емђ, ја^ко
лњтъ двоена'десяте, и^ т^а оу^мира'ше” Є$гда
же и^дя'ше, наро'ди оу^гнњта'хђ его” И$ жена`, сђщи в точе'нїи кро'ве эT (двоюнадесяте лњтђ)25, ја%же врачемъ и^зда'вши вс^е и^мњнїе, (и^)
не възмо'же ни эT еді'ного и^сцњлњти. (и^) пристђ'пльши съзади коснђ'ся кра'а ри'зъ е^го. и^
а^бїе ст^а то'къ кро'ве еа`” И$ рече і^с~, кто` е^сть
1630
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коснђв'ыи`ся мнњ; эTмњта'ющим# же ся
всњмъ. рече петръ, [и^ і'же с нимъ]26. наста'вниче, наро'ди ѓ^дръжятъ т^я и^ гнетђтъ, [и^ гл~еши кт^о е^сть коснђ'выися`
мн^њ]27; і^с~ же рече, прикоснђся мн^њ нњ'кто.
а^зъ б^о чюX си'лђ и^з#шеDшђю и^з мене” Видњвши
же жена` ја^ко не оу^таи'ся, трепе'щђщи прїиде,
и^ паDши преD ниM, за нюже винђ прикоснђ'ся е^мђ,
повњда е^мђ преD всњми люDми`, и^ ја^ко и^сцњлњ
а%бїе” ѓ%н же рече е'и, [дръзай]28 дщ^и, вњра твоа
сп~се` т^я, и^ди` в# ми'ръ” Є$ще е^мђ гл~ющђ,
(прїиде)29 нњкто эT а^рхїсинаго'га, гл~я [е^мђ]30,
ја%ко оу^мре дщи^ твоа`, не дви'жи оу^чи'теля” І$с~
же слы'шавъ, эTвњща` е^мђ [гл~я]31. не бо'ися,
то'кмо вњ'рђй, и^ сп~се'на бђд'етъ” ПришеD же в
домъ, не ѓ^ста'ви (ни` е^ді'ного внити)32 (-)33,
то'кмо петра и^ і^ѓа'нна и^ і^а'кова, и^ эTц~а ѓ^трокови'ца и^ ма'тере” Пла'кахђ же ся вс^и, и^ рыда'хђ еа`” ѓ%н же рече, не пла'читеся, не оу%мре
б^о, н^о спиT” И$ рђга'хђся е^мђ, вњ'дяще ја%ко
оу%мре” ѓ%н же и^з#гнавъ вонъ всњхъ, (и^)34 е^мъ
за' рђкђ еа`, въз#гласи` гл~я. ѓ^трокови'це в#ста'ни”
И$ въз#вратися дх~ъ еа`, и^ въскр~се а%бїе. и^ повелњ (да'ти е'й)35 ја^сти. и^ диви'стася роди'теля еа`” ѓ%н же повелњ` и'ма, никомђже повњдати бы'вшее”
мgа і~
маr г~
и^ ѕ~
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Глvа, џ~” заq, м~”
озва'в* же ѓ^банадесяте, дастъ и%мъ
силђ и^ вла'сть на вс^я бњс'ы, и^ недђг'ы
цњли'ти. *и^ посла` и^хъ проповњдати црsтвїе бж~їе, и^ и^сцњли'ти боля'щая” *И$
рече к нимъ, ничесоже възмњте на пђть, ни
жезла` ни^ пи'ры, ни^ хлњба, н^и сребра`. ни по
двњма ри'зома и^мњти” И$ во' иже домъ вни'дете, тђ пребыва'ите, и^ эTтђдђ и^сходи'те. *И$
ели'цы а^ще не прїе'млютъ васъ, и^сходя'ще эT
града того, [и^]1 пра'хъ эT ногъ ва'шихъ, эTтрясњте, въ свњдњтелство на ня” И$сходяще же прохожа'хђ сквозњ ве'си бл~говњствђюще,
и^ і^сцњля'юще всю'дђ”
заq, м~а”
*Слы'шав же и^роD четвертовластникъ быва'ющая
[эT него]2 вс^я, и^ недооу^мњвашеся, зане гл~емо
б^њ эT нњ'кыхъ, ја^ко і^ѓ^а'ннъ въста` эT мр~твыхъ. эT и^нњх# же, ја%ко і^лїа ја%ви'ся” эT дрђгыX
же, ја^ко пррoкъ е^ді'нъ эT дре'внихъ въскр~се” (И$)
рече (-)3 и%родъ. і^ѓ^а'нна а^зъ оу^сњкнђхъ. кто же
е^сть се'и, ѓ^ немже [а^зъ]4 слы'шђ такова'я; и^
і^ска'ше ви'дњти е^го” *И$ въз#вращъшеся а^пsли,
повњ'даша е^мђ е^ли'ка сътвори'шя” *И$ пои'мъ
и^хъ эTи'де е^ді'нъ [на мњ'сто пђ'сто гра'да на
рица'емаго виџсаі'да]5” Наро'ди же разђмњ'вше, по
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її крові. 45 І сказав Ісус: Хто до Мене
доторкнувся? Як же всі відказували,
сказав Петро і ті, що з ним: Наставнику, Тебе оточує юрба і натискає, а
Ти говориш: Хто до Мене доторкнувся? 46 Ісус же сказав: Хтось до Мене
доторкнувся, бо Я відчув силу, що
вийшла з Мене. 47 Жінка ж, побачивши, що не втаїлася, прийшла, тремтячи і впавши перед Ним, розповіла Йому перед всім народом з якої причини до Нього доторкнулася і що зразу
виздоровіла. 48 Він же їй сказав: Кріпися, дочко, твоя віра тебе спасла! Іди
в мирі. 49 Як він ще говорив, прийшов хтось від архисинагога, кажучи
до нього, що: Вмерла твоя дочка, не
турбуй Учителя. 50 Ісус же, почувши, відповів йому, кажучи: Не бійся,
тільки вір – і спасеться! 51 Прийшовши ж додому, не дав ні одному
ввійти, тільки Петрові, і Іванові, і Яковові, і батькові, і матері дівчини. 52
Всі ж плакали і ридали за нею. Він же
сказав: Не плачте, бо вона не померла, але спить. 53 І вони насміхалися з
Нього, знаючи, що вона померла. 54
Він же, вигнавши геть всіх і взявши її
за руку, закликав кажучи: Дівчино,
встань! 55 І повернувся її дух і вона
враз воскресла. І Він наказав дати їй
їсти. 56 І дивувалися її батьки, Він же
наказав їм нікому не розповідати про
те, що сталося.

Глава 9, поч. 40
1 *Покликавши ж дванадцятьох,
Він дав їм силу і владу над всіма бісами і оздоровляти недуги. 2 *І послав їх проповідувати про боже царство і оздоровляти недужих. 3 *І сказав
до них: Не беріть нічого на дорогу: ані палиці, ані торби, ані хліба, ані срібла, ані не майте по дві одежі. 4 І в який дім ввійдете, там залишайтесь і
звідти виходьте. 5 *І як які вас не
приймають, виходячи з того міста, обтрусіть і порох з ваших ніг на свідчення проти них. 6 Вони ж, виходячи, переходили через села, благовіствуючи і оздоровляючи всюди.
xxxххххх
поч. 41
7 *Почувши ж Ірод, четвертовласник, те все, що стається через Нього,
і збентеженим був, тому що деякі говорили, що Іван встав з мертвих, 8 а
інші ж – що з’явився Ілля, інші ж –
що воскрес один з давніх пророків. 9
І сказав Ірод: Я Іванові відрубав голову. Хто ж є цей, про кого я таке
чую? І шукав побачити Його. 10 *І
повернувшись, апостоли розповіли
Йому, що зробили. *І взявши їх, Він
сам відійшов на пустинне місце міста, що називається Витсаїда. 11 Юрби ж, зрозумівши, пішли за Ним. І
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прийнявши їх, Він їм говорив про боже царство і оздоровляв тих, що потребували оздоровлення. 12 День же
почав хилитися.
поч. 42
Приступивши ж, дванадцять сказали Йому: Відпусти юрбу, щоб, пішовши в довколішні села і хутори,
розійшлися і знайшли їжу, бо тут ми
є в пустинному місці. 13 Сказав же
Він до них: Дайте ви їм їсти! Вони ж
сказали: *Немає у нас більше, хіба
тільки п’ять хлібів і дві риби. Отже,
хіба, пішовши, ми купимо їжу для
всього цього народу. 14 Адже було якихось п’ять тисяч чоловіків. Він же
сказав до своїх учнів: Розсадіть їх на
групи по п’ятдесят! 15 І так зробили,
і розсадили їх всіх. 16 Взявши ж
п’ять хлібів і обі риби, поглянувши
на небо, Він поблагословив їх і переломав, і давав учням, щоб поклали
перед юрбу. 17 І всі їли і наситилися,
і взяли дванадцять кошиків залишених з них кусків.
поч. 43
18 *І сталося, що коли Він молився на самоті, то з ним були учні. І
Він їх запитав, кажучи: Ким кажуть
люди, що Я є? 19 Вони ж, відповівши, сказали: Іваном Хрестителем. Інші ж: Іллею. Інші ж: Що один з давніх пророків воскрес. 20 Сказав же
Він їм: Ви ж ким кажете, що Я є? А
Петро, відповівши, сказав: *Христом
Божим. 21 Він же, погрозивши їм, наказав нікому цього не говорити, 22
сказавши, *що належиться, щоб
Людський Син багато перетерпів; і
був випробуваним старцями, і архиєреями, і книжниками; і був вбитим; і
на третій день воскрес.
поч. 44
23 *Говорив же до всіх: Якщо хтось
хоче іти за Мною, хай відречеться себе, і бере свій хрест кожного дня, і
йде вслід за Мною. 24 *Бо якщо
хтось хоче спасти свою душу, погубить її, бо хто погубить свою душу
задля Мене, цей її спасе. 25 Адже, що
скористає людина, коли придбає
ввесь світ, а себе погубить або відкине? 26 *Бо хто лиш завстидається
Мене і слів моїх, цього завстидається
Людський Син, коли прийде у славі
своїй, і Батька, і святих ангелів. 27
*Кажу ж вам, по правді, що є деякі з
тих, що тут стоять, які не зазнають
смерті, доки не побачать боже царство.
поч. 45
28 *Сталося ж, що якихось вісім
днів по цих словах, і Він, взявши Петра, і Івана, і Якова, вийшов на гору
помолитися. 29 І сталося, що коли
Він молився, вид його обличчя став
іншим, і його одежа стала білою, що
блистіла. 30 І ось два мужі говорили
з Ним, які були Мойсеєм і Іллею, 31
що з’явилися у славі, а говорили про

немъ и^до'шя” и^ прїемъ и^хъ, гл~аше и^мъ ѓ^
црsтвїи бж~їи. и^ требђющая и^сцњленїя цњляше” дн~ь же начатъ прекланя'тися” заq, м~в”
Пристђ'пльше же ѓ%банадесяте, реко'шя е^мђ.
эTпђсти нароD, да шеDше въ ѓ^крестныа ве'си и^
се'ла, вита'юT, и^ ѓ^бря'щђтъ бра'шно, ја^ко зд^њ
в пђстњ мњстњ е^смы” Рече же к ним#, дади'те и^мъ в^ы ја%сти” ѓ^ни же рњша, *нњсть оу^
насъ вя'ще, то'кмо [пять хлњбъ]6, и^ ры'бњ
дв^њ. а^ще оу^бо не шеDше м^ы кђп'имъ въ вс^я
люди сїа бра'шна. бњхђ б^о (мђжїи ја%ко)7 пять
ты'сђщь” Рече же къ оу^чн~комъ свои'мъ, посади'те и^хъ на кђ'пы по пятидесятъ. и^ сътвори'шя та'ко, и^ посади'шя и^хъ вс^я” Прїим же
пять хлњбъ и^ ѓ'бњ ры'бњ, возрњ'въ на' нб~о,
блsви и^хъ, и^ сломи`, и^ даа'ше оу^чн~комъ, преDложи'ти наро'дђ. и^ ја^до'шя и^ насы'тишяся вс^и.
и взя'шя и^збы'вшаа и^м# оу^крђхы, ко'шя дв^анадесяте”
заq, м~г”
*И/ бысть е^гда моля'шеся е^ді'нъ, с ниM бњхђ
оу^чн~цы” И$ въпроси иX гл~я. кого м^я гл~ютъ наро'ди быти; ѓ^ни же эTвњща'вше, рњша. і^ѓ^а'нна крести'теля. и^нїи же, и^лїю. дрђѕїи же, ја%ко пррoкъ нњ'кїи эT дре'внихъ въскр~се. Рече же
и^мъ. вы же кого м^я гл~ете быти; (эTвњщав
же петръ)8, рече. *х~а бж~їа” ѓ%н же запрњщь иM,
повелњ` никомђже гл~ати сего, рекъ, *ја%ко подоба'етъ сн~ђ члчsкомђ мно'го пострадати, и^ і^скђше'нђ быти эT ста'рецъ, и^ а^рхїере'й и^ кни'жникъ, и^ оу^бїенђ бы'ти, и^ третїи дн~ь в#ста'ти”
заq, м~д”
*Гл~аше же къ всњмъ. а%ще кто хо'щеT по мнњ`
и^ти`, да эTврьж'ется себе, и^ возметъ крsтъ
свой на кїижDо дн~ь, и^ послњ'дђет# м^и” *И$же б^о
а^ще хо'щеT дш~ђ свою` спsти`, погђбиT ю&. иже бо
погђбитъ дш~ђ свою мене ради, се'и сп~сеT ю&”
Что` б^о по'льзђетъ чл~къ, приѓ^брњтъ ми'ръ
ве'сь, себе же погђбивъ, и^ли эTтщети'въ; *и^же
б^о а^ще посты'дится мене`, и^ мои'хъ словеs, сего
сн~ъ члчsкїи постыди'тся, е^гда прїидетъ въ
сла'вњ свое'й, и^ эTч~їи, и^ ст~ыхъ а^гг~лъ” *Гл~ю же
вамъ въи'стинђ, сђть нњцїи эT здњ
стоя'щиX, и^же не и%мђтъ вкђсити смр~ти,
до'ндеже ви'дяT црsтвїе бж~їе”
заq, м~е”
*Бысть же по словесњхъ сиX ја%ко дн~їи ѓ%смъ” И$
пое'мъ петра, і^ и^ѓа'нна, і^ и^а'кова. взы'де на' горђ помоли'тися. и^ бысть е^гда моля'шеся, видњнїе лица е^го и'но. и^ ѓ^дњя'нїе е^го бњло блиста'ася” И$ с^е мђж'я дв^а с нимъ гл~юща, ја^же
бњ'ста мољ=сїи і^ и^лїа, ја%вльшася в# сла'вњ.
гл~аста (же) и^сход# е^го, и^же хотя'ше скончати
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въ і^ерsли'мњ” Пе'тръ же и^ сђщая с нимъ бњхђ
ѓ^тягчени сномъ” Оу^бђж'д#ше же ся видњша
сла'вђ е^го, и^ ѓ'ба мђжа стоя'ща с нимъ” И$
бысть е^гда раз#лђчистася эT него, рече пе'тръ
къ і^с~ђ, наста'вниче, добро` е^сть намъ зд^њ быти. и^ сътвориM сњни тр^и, е^ді'нђ тебњ, і^ е^ді'нђ мољ=се'ѓви, и^ е^ді'нђ и^лїи, не вњды е^же (гл~аше)9” с^е же е^мђ гл~ющђ, бысть ѓ%блакъ (свњтеl) и^ ѓ^сњни` иX. оу^боя'ша же ся в#шеDшеM и^мъ
въ ѓ%блакъ, и^ глsа бысть и^зъ ѓ%блака, гл~я.
се'й е^сть сн~ъ мои възлюбленыи, того послђшаите. и^ егда бысть глsа, ѓ^брњтеся іс~ е^ді'н#. и^
тїи оу^млъча'ша, и^ никомђже въз#вњсти'ша в#
т^ы дн^и ничесоже (эT тњх#) ја%же видњша”
кк
заq, м~ѕ”
*Бысть же в# про'чїи дн~ь, съшеDшемъ иM съ горы`, срњте его народъ мно'гъ” и с^е мђжь и^з наро'да възъпи` гл~я. оу^чт~лю, молю` ти ся, при'ѕри на сн~а моего, ја%ко еді'нороденъ м^и есть, и^
с^е дђхъ е%млетъ е^го, и^ внеза'пђ вопиетъ, и^
прђжа'ется с пњнами, и^ е'два эTходитъ эT
него съкрђша'а его. и^ моли'хся оу^ченикомъ твои'мъ, да и^жденђтъ е^го, и^ не възмого'ша” эTвњщав же і^с~, рече. ЭO ро'де невњрный и^ раз#вращеn,
доко'лњ бђ'дђ в# ваs, и^ трьплю в^ы; приведи (м^и)
[сн~а твое^го сњм'о]10, е^ще же грядђщ'ђ е^мђ, повр'ьже е^го бњсъ, и^ сътрясе`. запрњти же і^с~ дђ'хови нечи'стомђ, і^ и^сцњли` ѓ^трока, и^ вдастъ
е^го эTц~ђ е^го” дивля'хђ же ся вс^и ѓ^ вели'чїи
бж~їи”
заq, м~з”
Всњм# же чђдя'щемъся ѓ^ всњхъ ја%же {творяше і^с~}11, рече къ оу^чеником# свои^мъ. *вложи'те
в^ы въ оу^ши ваши словеса` сїа. сн~ъ б^о члчsкїи
и%мать преда'тися в рђцњ члчsтњ” ѓ'ни' же не
разђмњшя гл~а сего, б^њ б^о прикровенъ эT ни'хъ,
да не ѓ^щђтятъ е^го. и^ боя'хђся въпроси'ти
е^го ѓ^ гл~њ семъ” *Вни'де же помышле'нїе в нихъ,
кт^о (и^хъ вя'щшїи б^ы былъ)12” І$с~ же вњды
помышле'нїе срDца и^хъ, прї'емъ ѓ^троча`, поста'вї е& оу^ себе`, и^ рече и^мъ. и^же а^ще прїиметъ
{ѓ^тороча' с^е}13 въ и^мя мое`, мене` прїе'млетъ. і^
и'же а'ще мене` прїе'млетъ, прїе'млетъ посла'вшаго м^я. и^же б^о ме'ншїи е^сть в# (-)14 ваs, се'й
е^сть вели'къ”
заq, м~и”
*Эtвњща'в же і^ѓ^а'ннъ, рече, наста'вниче, видњхомъ нњ'кое^го ѓ^ и^мени твое'мъ и^згоня'ща бњсы, и^ въз#брани'хомъ е^мђ, ја%ко в# слњдъ не хо'дит# с нами” (И$) рече (-)15 к немђ і^с~, не брани'те.
и^же б^о нњсть на вы`, по васъ е^сть” зачало”
Бы'сть же е^гда скончава'хђся дн~їе' въсхоженїю е"го,
и^ то'й {оу^тверди` лице` свое`}16 и^ти` въ і^ер^ sли'мъ.
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Його відхід, який мав завершитися в
Єрусалимі. 32 Петро ж і ті, що були з
Ним, були зморені сном. Збудившись
же, побачили його славу і обох мужів, що стояли з Ним. 33 І сталося,
коли вони відлучилися від Нього,
Петро сказав до Ісуса: Наставнику,
нам добре тут бути. І зробім три
шатра: одне – Тобі, і одне – Мойсеєві, і одне – Іллі, – не знаючи, що Він
говорив. 34 А як він це говорив, була
світла хмара і їх отінила. Вони ж
злякалися, як ввійшли в хмару. 35 І з
хмари був голос, що казав: Цей є Моїм улюбленим Сином! Того слухайте!
36 І після того, як був голос, Ісус
знаходився сам. І ті замовчали і нікому в ті дні не сповістили нічого з того, що побачили.
поч. 46
37 *Сталось ж, що в іншому дні,
коли вони зійшли з гори, Його зустріла велика юрба. 38 І ось чоловік
закликав з юрби, кажучи: Учителю,
благаю Тебе, поглянь на мого сина,
бо мені є єдинородним! 39 І ось дух
його хапає, і він нагло кричить і пручається з піною, і той ледве відходить від нього, ломлячи його. 40 І я
благав твоїх учнів, щоб вони його
вигнали, – і не змогли. 41 Відповівши
ж, Ісус сказав: О роде невірний і розбещений! Доки буду у вас і терпітиму вас? Приведи Мені сюди твого сина. 42 Як же він ще йшов, біс ним
кинув і затряс. Погрозив же Ісус нечистому духові – і оздоровив хлопця,
і його віддав його батькові. 43 Дивувалися ж всі з божої величі. поч. 47
А коли всі чудувалися всім, що Ісус
робив, Він сказав до своїх учнів: 44
*Ви вкладіть до ваших вух ці слова:
Бо Людський Син має бути виданим
в людські руки! 45 Вони же не розуміли цього слова, бо воно було
скрите від них, щоб його не
збагнули. І вони боялися запитати
Його про це слово. 46 *Ввійшов же в
них помисл: хто з них був би
більшим? 47 Ісус же, знаючи думки
їхнього серця, взявши дитину,
поставив її біля Себе 48 і сказав їм:
Хто лиш прийме цю дитину в моє
ім’я, Мене приймає! І хто лиш Мене
приймає, приймає того, що Мене
послав. Бо хто у вас є найменшим,
цей є великим.
поч. 48
49 *Відповівши ж, Іван сказав: Наставнику, ми бачили когось, що твоїм
іменем виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо не ходить вслід за нами.
50 І сказав до нього Ісус: Не бороніть, бо хто не є проти вас, є за вами!
51 Сталося ж, що коли виповнювалися дні його відходу, і той скріпив
своє лице, щоб іти до Єрусалиму, 52 і
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црс4. 1

мат. 8

мат. 8

послав послів перед своїм лицем, і
вийшовши, вони ввійшли до самарянського села, щоб Йому підготувати. 53 І Його не прийняли, бо його
лице ішло до Єрусалиму. 54 Побачивши ж, його учні Яків та Іван сказали: Господи, якщо хочеш, скажемо,
щоб з неба зійшов вогонь і знищив
їх, *так як зробив Ілля? 55 Ісус же,
обернувшись, заборонив їм і сказав:
Ви не знаєте якого ви є духа, бо Людський Син не прийшов погубити
людські душі, але спасти. 56 І вони
пішли до іншого села.
поч. 49
57 *Сталося ж, що коли вони ішли
по дорозі, сказав якийсь до Нього: Піду за Тобою, куди тільки підеш, Господи! 58 І сказав йому Ісус: Лиси мають нори і небесні птиці гнізда, а
Людський Син не має де прихилити
голову. 59 Він же сказав до іншого:
Ходи вслід за мною. Той же сказав:
Господи, накажи мені спочатку, пішовши, поховати мого батька. 60
*Сказав же йому Ісус: Залиш мертвих поховати своїх мерців, ти ж, пішовши, сповіщай боже царство! 61
Сказав же й інший: Піду за Тобою,
Господи! Спочатку ж накажи мені попрощатися з тими, що є в моєму домі.
62 Сказав же до нього Ісус: Ніхто,
хто поклав свою руку на плуг і дивиться назад, не надається до божого
царства!

Глава 10, поч. 50

мат. 9
ів. 4

мат. 10
црс4. 4
мат. 10

тим1. 5
мат. 10

1 Після цього ж показав Господь і
інших сімдесятьох і послав їх по два
перед своїм лицем до кожного міста і
місця, куди хотів сам іти. 2 *Говорив
же до них: Отже, жнива великі, а робітників мало. Благайте, отже, пана
жнив, щоб вивів робітників на свої
жнива. 3 Ідіть, *ось Я вас посилаю як
ягнят серед вовків. 4 Не несіть торби,
ані палиці, ані обуви, і *нікого в дорозі не вітайте. 5 *До якого ж тільки
дому ввійдете, скоріше кажіть: Мир
цьому домові! 6 І якщо, отже, там буде син миру, ваш мир спочине на
ньому, якщо ж ні, – повернеться до
вас. 7 В тому же домі перебувайте, їдячи і п’ючи те, що є в них, *бо робітник є гідний своєї винагороди. Не
переходіть з дому в дім. 8 І в яке
тільки місто входите і вас приймають, їжте те, що кладуть перед вами,
9 і оздоровляйте недужих, які є в ньому, і говоріть їм: Наблизилося до вас
боже царство! 10 В яке ж тільки місто входите, а вас не приймають, вийшовши на його роздоріжжя, скажіть:
11 І порох від вашого міста, що приліпився до нас, вам струшуємо. Одначе знайте це, що до вас наблизи_______

и^ посла` вњ'ст#никы преD лицемъ свои'мъ. і^ и^з#шедъше внидо'ша в# ве'сь самарянскђ, ја^ко да
оу^гото'вятъ е^мђ. и^ не прїа'шя е^го, ја%ко лице
е^го б^њ гряды` въ і^е^рsли'мъ” Видњвша же оу^ченика [е^го]17, і^а'ковъ (-)18 і^ѓ^а'ннъ, рњста. г~и, хо'щеши л^и рече'вњ да ѓ%гнь сни'деT с# нб~се, и^ потребитъ и^хъ, [*ја%коже і^лїа сътвори`]19; ѓ^бра'щь же ся (і^с~) запрњти` и'ма, {и^ рече. не вњ'ста ко'его дх~а е^ста {в^ы}20. сн~ъ (б^о) члчsкыи не
прїиде дш~ъ члчsкых# погђбити, н^о спsти`}21. і^
и^до'шя въ и'нђ весь”
заq. м~џ”
22
[*Бысть же и^дђщ'емъ] и^мъ по пђти, рече
нњкїи к# немђ, и^дђ` по тебњ ја%може а%ще
и'деши [г~и]23” И$ рече е^мђ і^с~. ли'си ја%звины
и'мђть, и^ птиця нбsныя гнњзда, сн~ъ же
члчsкїи не и%мать гд^њ главђ` поDклони'ти” Рече
же къ дрђгомђ. ходи в# слњдъ мене” ѓ^н же
рече, г~и, повели` м^и шеDше прежде погреб#сти`
эTц~а мое^го” *Рече же е^мђ (і^с~). ѓ^ста'ви мр~твыя`
погребъсти` своя мр~твеця, ты же шеD
възвњщай црsтвїе бж~їе” Рече же и^ дрђгїи. и^дђ`
по тебњ г~и. пре'жDе же повели` м^и эTвњща'ти
м^и ся, и^же сђть в# домђ моеM” Рече же к# немђ
і^с~. никтоже възложъ рђ'кђ (свою) на ра'ло, и^
зря^ в#спять, оу^пра'вленъ е^сть въ црsтвїи
бж~їи”

д~ црs а~

мgа и~

мgа и~

Глvа, і~” заq, н~”
о си'х же ја%ви` г~ь [і^]1 и^нњхъ сеDмъдесятъ [-]2, и^ посла` и^хъ по двњма [-]3
предъ лицемъ свои'мъ, въ всякъ грDа и^
мњсто, ја%може хотяше самъ и^ти`”
*Гл~аше же к нимъ. жатва оу^бо мно'га, дњл'ателїи же ма'ло” Моли'теся оу^бо господи'нђ жа'твњ, да [и^зведетъ дњлателя]4 на жа'твђ свою`”
И$дњте, *с^е [а^зъ]5 посыла'ю в^ы ја%ко а^гньця, посредњ влъко'въ” Не носи'те влага'лищя, ни пи'ры, ни сапоги. и *никогоже на пђти цњлђите”
*Во'нь же ащ'е (домъ вни'дете)6, пе'рвње гл~ите,
ми'ръ до'мђ семђ. и^ а^ще (оу^бо) [бђ'детъ т^ђ]7
сн~ъ ми'ра, почи'етъ на немъ ми'ръ вашь. а%ще
ли же, н^и, к вамъ въз#врати'тся” В то'м же
домђ пребыва'ите, ја%дђщ'е и^ пїю'ще ја%же сђть
оу^ нихъ. *досто'инъ б^о е^сть дњ'латель м#зды`
своеа`” Не преходи'те и^з' домђ в# домъ” И$ вонже
а^ще граD входите, и^ прїе'млютъ вы^. ја%ди'те
преDлага'емаа вамъ, и^ і^сцњли'те недђж'ныа и^же
сђть в немъ, и^ гл~ите и^мъ. прибли'жися на
в^ы црsтвїе божїе” Во'нже а%ще граD входите, и^ не
прїе'млютъ васъ, и^з#шеDше на распђтїя е^го
рцњте, и^ прахъ прилњпшїи насъ эT града
1634
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ва'шего [-]8 эTтряса'емъ ваM. ѓ^баче с^е вњдите,
ја^ко прибли'жися [на вы`]9 црsтвїе бж~їе” Гл~ю вамъ,
ја%ко содомляномъ в# дн~ь то'и эTраDнње бђ'детъ,
неже гра'дђ томђ” *Го'ре тебњ хоразинъ. го'ре тебњ виџсаи'да. ја%ко а'ще в# тљ=рњ и^ сидо'нњ бышя си'лы были бы'вшая в# ва'ю, дре'вле оу^бо въ
вре'тищи и^ пе'пелњ сњдя'ще пока'ялися быша.
ѓ^ба'че тљ=рђ и^ сидо'нђ эTраDнње бђ'детъ на сђдњ,
неже ва'ма” И$ т^ы (капернаоу^ме)10, [и^же до нб~съ
възнесыися]11, до а'да низведе'шися” заq, н~а”
*Слђшааи` васъ, мене` слђш'аетъ. и эTмњтааи`ся васъ, мене эTмњта'ется. эTмњта'аи` же
ся мене, эTмњта'ется посла'вшаго м^я” Въз#врати'шя же ся сеDмьдесятъ [-]12 с ра'достїю
гл~юще, г~и, и^ бњ'си повинђются наM ѓ^ и'мени
твоемъ” Рече же и^мъ. видњхъ сатанђ ја%ко
молнїю с# нб~се спаDша”
заq”
13
Се^ [даю`] вамъ власть настђпати на змїю`
и^ на скорпїю', и^ на всю` си'лђ вражїю. (-)14 ничесоже васъ вреди'тъ” ѓ^баче ѓ^ семъ не радђитеся,
ја%ко дђ'си ваM повинђю'тся. радђите же ся ја%ко
и^мена` вашя напи'сана сђть на нб~сеX” *В то'и
часъ [възра'довася дх~омъ]15 [і^с~]16, и^ рече. и^сповњдаю ти ся эTч~е, г~и нб~си и^ земли`, ја%ко оу^таи'лъ е^си сїа эT премђ'дрђхъ и^ разђм'ныхъ, и^
эTкрылъ е^си т^а младе'нцемъ. е'й эTч~е, ја%ко та'ко [бысть бл~говоле'нїе]17 преD тобо'ю” заq, н~в”
[И/ ѓ^бра'щся къ оу^чн~икомъ, рече]18. вся` мн^њ преда'на бы'ша эT ѓ^ц~а мое^го. и^ никтоже вњсть
кт^о е^сть сн~ь, то'кмо эTц~ь. и^ кт^о е^сть эTц~ь,
то'кмо сн~ь; и^ е^мђже а^ще хо'щетъ сн~ь эTкры'ти. и^ ѓ^бра'щся къ оу^чн~комъ е^ді'нъ рече” *Блаже'нњ ѓ%чи ви'дящеи` ја%же ви'дите. гл~ю б^о вамъ,
ја%ко мно'ѕи пррoцы и^ цр~їе въсхотњшя ви'дњти,
ја%же в^ы ви'дите, и^ не ви'дњша. и^ слы'шати,
ја%же слы'шите, и^ не слы'шашя”
заq, н~г”
И/ *се зако'нникъ нњк'їи въста`, и^скђша'а е^го (и^)
гл~я. оу^чт~лю, чт^о сътвори'въ животъ вњчныи
наслњдђю; ѓ%н же рече к немђ. в# зако'нњ чт^о
пи'сано е^сть; ка'ко чтеши; ѓ%н же эTвњщавъ
рече. *възлю'биши г~а б~а твое^го эT всего срDца
твое^го, и^ эT всеа` дш~а твоеа`, и^ всею` крњпостїю твоею`, и^ всMњ помышле'нїемъ твои'мъ.
*и^ бли'жняго свое^го ја%ко самъ себе`” Рече же
е^мђ. пра'во эTвњща`, с^е сътвори`, и^ жи'въ бђ'деши” ѓ%н же хотя ѓ^пра'вдитися самъ, рече
къ і^с~ђ. и^ кто` е^сть (бли'жнїи мой)19; эTвњщав
[же]20 і^с~, рече” Чл~къ нњ'кїи схожDа'ше эT і^е^рлsи'ма
въ і^е^рихонъ, и^ в разбо'йникы впаде, и^же (-)21
съвле'кше е^го, и^ ја%звы възложи'вше эTи^до'шя,
ѓ^ста'вльше е^лњ жи'ва сђща” по слђ'чаю же
сщ~е'нникъ нњкїи схожда'ше пђте'мъ тњмъ,
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лося боже царство. 12 Кажу вам, що
содомлянам в тому дні буде
відрадніше, ніж тому містові. 13
*Горе тобі, Хоразине! Горе тобі,
Витсаїдо! Бо якщо б в Тирі і Сидоні
сталися сили, що сталися в вас,
давно, отже, сидячи в мішковині і
попелі, покаялися б. 14 Одначе
Тирові і Сидонові відрадніше буде на
суді, ніж вам. 15 І ти, Капернауме,
що піднявся до неба, до аду зійдеш!
хххххх
поч. 51
16 *Хто вас слухає, Мене слухає! І
хто вас відрікається, Мене відрікається! Хто ж Мене відрікається, відрікається того, що Мене послав! 17 Повернулися ж сімдесят з радістю, кажучи: Господи, і біси нам підкоряються твоїм іменем! 18 Він же сказав
їм: Я бачив сатану, що впав як блискавка з неба.
поч.
19 Ось даю вам владу наступати
на змія, і на скорпіона, і на всю ворожу силу. Ніщо вам не пошкодить.
20 Одначе не радійте цим, що духи
вам підкоряються. Радійте ж, що
ваші імена є записані на небесах! 21
*В тій годині Ісус зрадів духом і сказав: Визнаюся Тобі, Батьку, Господи
неба і землі, бо Ти це затаїв від
премудрих і розумних і відкрив те
дітям! Так, Батьку, бо так було до
вподоби перед Тобою.
поч. 52
22 І повернувшись до учнів, Він
сказав: Все мені було передано моїм
Батьком. І ніхто не знає, хто є син, –
тільки Батько, і хто є Батько, – тільки
син, і кому лиш син хоче відкрити. 23
І повернувшись до учнів, сам сказав:
*Блаженні очі, що бачать те, що ви
бачите! 24 Бо кажу вам, що численні
пророки і царі бажали бачити те, що
ви бачите, – і не бачили, і чути те, що
чуєте, – і не чули.
поч. 53
25 І *ось якийсь законник піднявся,
спокушаючи Його і кажучи: Учителю, що зробивши, успадкую вічне
життя? 26 Він же сказав до нього:
Що в законі є написано? Як читаєш?
27 Він же, відповівши, сказав: *Полюбиш Господа Бога твого всім твоїм серцем, і всією твоєю душею, і
всією твоєю силою, і всією твоєю
думкою, *і свого ближнього, як самого себе. 28 Сказав же йому: Ти правильно відповів. Зроби це – і будеш
живим! 29 Він же, бажаючи оправдати себе самого, сказав до Ісуса: І хто
є моїм ближнім? 30 Відповівши ж,
Ісус сказав: Якийсь чоловік сходив з
Єрусалиму до Єрихону і попав між
розбійників, які, обдерши його і завдавши ран, відійшли, залишивши заледве живим. 31 Припадком же якийсь священик сходив тією доро-
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гою, і побачивши його, обминув. 32
Так само ж і левіт, бувши на тому
місці, прийшовши і побачивши, обминув. 33 Самарянин же якийсь, ідучи,
прийшов до нього, і побачивши його,
змилосердився, 34 і приступивши, обв’язав його рани, зливаючи олію і
вино. Посадивши ж його на скотину
свою, привів його до гостинниці і
дбав за нього. 35 І на завтра, виходячи, вийнявши два срібняки, дав гостинникові і сказав йому: Дбай за нього, і те, що лиш більше видаси, коли
повернуся, я тобі віддам. 36 Хто, отже, з тих трьох тобі здається є ближнім тому, що попав між розбійників?
37 Він же сказав: Той, що зробив з
ним милосердя. Сказав же йому Ісус:
Іди і ти роби так само.
поч. 54
38 Сталося ж, що як вони ішли, і
сам Він увійшов до якогось села,
жінка ж якась, на ім’я Марта, прийняла його до свого дому. 39 І її сестра називалася Марія, яка, і сівши
при Ісусових ногах, слухала його слово. 40 Марта ж клопоталась великою
службою, а ставши, сказала: Господи, чи не дбаєш, що моя сестра мене
одну залишила служити? Отже, скажи їй, щоб мені допомогла! 41 Відповівши ж, Ісус сказав їй: Марто, Марто, ти журишся і клопочешся про багато – 42 одне ж є на потребу. Марія
ж вибрала добру частку, яка не відбереться від неї!

и^ видњв# е^го, мимои'де” Та'кожDе же и^ леввиT
бывъ на томъ мњ'стњ, пришеD и^ видњвъ,
ми'мои'де” Самаряни'нъ же нњ'кто гряды'и`
прїиде наD него, и^ видњ'въ [е^го]22 млsрдова. и^
пристђ'пль ѓ^бяза` стрђ'пы е^го, възлива'я ма'сло
и^ вино`. всади'в# же е^го на свой скотъ, приведе
е^го в# гости'нницђ, и^ прилежа` е^мъ” И/ наоу'трїа
[и^з#шедъ]23, и^зем# [дв^а сре'бреника дастъ]24 гости'нникђ. и^ рече (е^мђ), прилежи` е^мъ. и^ е^же
а'ще прїиждиве'ши, а^зъ е^гда въз#вращђся
въздамъ т^и” Кт^о (оу^бо) эT тXњ трїехъ
бли'жнїи мни'тъ ти ся бы'ти в#паDшемђ в
разбо'иникы; ѓ%н же рече, сътвори'выи` млsть с
нимъ” Рече же е^мђ і^с~. и^ди` и^ т^ы твори` та'кожDе”
заq, н~д”
25
[Бы'сть же] ходя'щемъ [и'мъ, и^ самъ вни'де]26 в# ве'сь нњ'кђю. жена же нњ'каа` и'менемъ
марџа прїа'тъ е^го [в# домъ свой]27. и^ (сестра`
е'й б^њ)28 нарицаемаа ма'рїа, ја^же и^ сњдъши
при' ногђ [і^с~овђ]29, слы'шаше сло'во е^го” Ма'рџа же
млъвяше ѓ^ мно'ѕњ слђж'бњ. ста'вши же рече.
г~и, небреже'ши ли, ја%ко сестра` моа` е^ді'нђ м^я
ѓ^ста'ви слђжи'ти; рци` оу^бо е'й, да м^и помо'жетъ” эTвњща'в же (і^с~), рече` е'й (-)30. ма'рџа
ма'рџа пече'шися, и^ млъ'виши ѓ^ мно'зњ. е^ді'но
же е^сть на потре'бђ. ма'рїа же бл~гђю часть
и^збра^, ја%же не эTи'мет#ся эT нея`”

Глава 11, поч. 55

Глvа, а~і” заq, н~е”

1 І сталося, що коли Він був на якомусь місці, молячись, і коли закінчив, сказав котрийсь з його учнів до
Нього: Господи, навчи нас молитися,
так як й Іван навчив своїх учнів. 2
Він же сказав їм: Коли молитеся, кажіть: *Батьку наш, що на небесах, нехай святиться твоє ім’я, нехай прийде
твоє царство, нехай буде твоя воля,
як на небі, так і на землі. 3 Хліб наш
насушний давай нам кожного дня, 4 і
відпусти нам наші гріхи, бо і ми самі
відпускаємо кожному нашому довжникові. І не введи нас у спокусу, але
визволи нас від лукавого. 5 І сказав
до них: Хто з вас має друга і прийде
до нього опівночі та скаже йому: Друже, позич мені три хліби, 6 тому що
приятель прийшов до мене з дороги і
не маю що покласти перед ним. 7 І
той, зсередини відповівши, скаже: Не
завдавай мені труда, двері вже є замкнені і мої діти зі мною є на ліжку, не
можу, вставши, тобі дати. 8 Кажу ж
вам, якщо і не дасть йому, вставши,
тому що є його другом, але за його
настирність, вставши, дасть йому,
скільки потребує.
поч. 56

бысть в#негда` быти е^мђ на мњ'стњ нњ'кое^мъ моля'щђся, (и^) ја%ко преста`, рече` нњкїи эT оу^чн~къ е^го к немђ. г~и, наоу^чи`
н^ы моли'тися, ја%коже і^ и^ѓа'ннъ наоу^чи`
оу^ченикы своя`” Рече же и^мъ. е^гда мо'литеся, гл~ите. *ѓ%³ч~е [нашъ, и^же на нб~сехъ]1, да ст~и'тся
и%мя твое`. да прїидетъ црsтвїе твое. [да бђ'детъ воля твоа`, ја%ко на' нб~си и^ на земли]2.
хлњбъ нашъ насђщныи подава'й наM на всякъ
дн~ь. и^ ѓ^ста'ви намъ грњхы на'ша. и^бо и^ са'ми
ѓ^ставля'е^мъ вся'комђ длъжникђ на'шемђ. и^ не
в#веди насъ въ и^скђше'нїе, [н^о и^зба'ви наs эT лђка'ваго]3” И$ рече к нимъ. кт^о эT васъ и^мать дрђ'га, і^ и'детъ к немђ полђ'нощи, и^ речетъ е^мђ,
дрђже, даждъ м^и в#заи'мъ тр^и хлњбы. понеже
дрђгъ (-)4 прїиде с пђти къ мнњ, и^ не и^мамъ
чесо прDеложити е^мђ” И$ то'й и^зъ оу'трьоу'дђ эTвњщавъ речетъ. не твори` м^и трђды`, ёже двери`
затворены сђть, и^ дњти моя со мною на ло'жи
сђть, не могђ в#ста'въ да'ти тебњ” Гл~ю (же)
вамъ, а^ще и^ не дастъ е^мђ в#ставъ, зане (дрђгъ
е^мђ е^сть)5, н^о за безъѓ'чьство е^го в#ста'въ дастъ
е^мђ е^ли'ка требђ'етъ”
заq, н~ѕ”
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мgа в~і
і^ѓ^на в~

И/ а'зъ (гл~ю вамъ)6. *проси'те, и^ дастъся
вамъ. и^ща'те, и^ ѓ^бря'щете. тлъцњте, и^ эTвр'ьзется вамъ” Всякъ б^о просяи`, прїе'млетъ. і^
и^щаи`, ѓ^брњта'етъ. и^ тлъкђщемђ эTвр'ьзется”
*Кото'раго же ваs эTц~а въпроситъ сн~ъ [хлњба,
е^да ка'мень подастъ е^мђ; и^л^и (-)7]8 ры'бы,
[е^да]9 в# ры'бы мњсто змїю [подастъ е^мђ]10;
и^л^и (-)11 [а^ще]12 про'ситъ ја%ица`, [е^да]13 подастъ
е^мђ скорпїю; а^ще оу^бо в^ы зл^и сђще, оу^мњ'ете
даанїа бл~га даа^ти ча'домъ ва'шимъ. ко'лми
паче эTц~ъ и^же с# нб~се дастъ дх~ъ ст~ъ прося'щиM
оу^ него;
заq, н~з”
*И$ бњ и^згоня бњ'са`, и^ то'й б^њ нњмъ. бы'сть
же бњсђ и^з#шеDшђ, прогл~а нњмыи, и^ диви'шася
наро'ды” *Нњцыи ж эT нихъ рњшя, ѓ^ веелзевђ'лњ
княѕи бњсовстњмъ и^згонитъ бњ'сы” дрђѕїи же
и^скђша'юще, зна'менїя (эT него и^ска'хђ с нб~се)14”
ѓ%н же вњ'ды (помышленїя и^хъ)15, рече и^мъ.
*вся'ко црsтво са'мо в себњ раздњля'ася, запђстњ'етъ. и^ домъ на домъ, па'даетъ. а^ще же
и^ сатана` самъ в себњ раздњли'ся. ка'ко ста'нетъ црsтво е^го; ја%ко гл~ете, ѓ^ веелзевђ'лњ и^згоня'ща м^я бњ'сы; а^ще же а^зъ ѓ^ веельзевђ'лњ и^згоню бњсы, сн~ве ваши ѓ^ коM и^зго'нятъ; сего ради {тїи бђ'дђтъ вамъ сђдїя}16” и^згоню` бњс'ы, оу^бо пости'же на васъ црsтвїе бж~їе” Є$гда
крњпъкїи въѓ^рђжи'вся хранитъ свой двоr, въ
смиренїи сђть имњнїа е^го” Є$гDаже крњплїи {-}18
нашедъ побњдитъ е^го, вс^е ѓ^рђжїе е^го во'зметъ
на неже оу^поваше, и^ корысть е^го раздаетъ”
кккк
заq, н~и”
И/же нњсть со мно'ю, на' мя е^сть. и і'же не събира'етъ со мно'ю, растача'етъ” *Є$гда {же}19 нечи'стыи дђхъ и^зы'детъ эT чл~ка, прехо'дитъ
сквозњ безвоDная мњ'ста, и^ща` поко'а, и^ не ѓ^брњта'а, [-]20 гл~етъ. въз#вращђся в# доM мой эTнђ'дђже и^зы'дохъ. и^ пришеD ѓ^бря'щетъ (и&) помете'нъ и^ оу^крашен#. тогда и%детъ и^ пои'метъ
(сеDмь дрђгыX дђховъ, горшихъ себе)21, и^ вшеDше
живђтъ т^ђ. *и^ быва'ютъ послDњняа чл~кђ
томђ го'рша прь'выX” Бы'сть же е^гда гл~аше сїа.
[възвDи'гши нњ'каа жена` гласъ эT наро'да]22, рече
е^мђ. блаже'но чре'во носи'вшее т^я, и^ сосця`, ја%же
е^си ссалъ” ѓ%н же рече. тњмже оу^бо бл~жени слы'шящеи` сло'во бж~їе, и^ храня'ще (е&)” КККзаq, н~џ”
Наро'дом же събира'ющимся, начат# гл~ати.
*ро'дъ се'и {-}23 лђкавъ е^сть, зна'менїа и%щетъ и^
зна'менїе не дастъся е^мђ, *то'кмо зна'менїе
и^ѓ'ны [пррoка]24” ЈА/коже б^о бы'сть и^ѓ'на (зна'менїе
ниневи'томъ)25, та'ко бђ'детъ и^ сн~ъ члчsкїи
1637

9 І Я вам кажу: *Просіть – і дасться вам, шукайте – і знайдете, стукайте – і відкриється вам. 10 Бо
кожний, що просить, – одержує, і
хто шукає – знаходить, і тому, що
стукає, – відкриється. 11 *Когось з
вас, батька, як попросить син хліба,
хіба камінь йому подасть? Або риби – хіба замість риби подасть йому змію? 12 Або, якщо попросить
яйце, хіба подасть йому скорпіона?
13 Якщо, отже, ви, будучи злими,
вмієте давати добрі дари вашим
дітям, то наскільки більше Батько,
що з неба, дасть Святого Духа тим,
що у нього просять?
поч. 57
14 *І Він виганяв біса, і той був
німим. Сталося ж, що як біс вийшов, то німий заговорив – і юрби
дивувалися. 15 *Деякі ж з них сказали: Він виганяє бісів веелзевулом, бісівським князем. 16 Інші ж,
спокушаючи, шукали від Нього знаку з неба. 17 Він же, знаючи їхні
думки, сказав їм: *Кожне царство,
що ділиться саме в собі, запустіє, і
дім проти дому впаде. 18 Якщо ж і
сатана сам в собі розділився, як стоятиме його царство? Бо кажете, що
Я веелзевулом виганяю бісів. 19 Якщо ж я веелзевулом виганяю бісів,
ваші сини ким виганяють? Через це
ті будуть вам суддями. 20 Якщо ж
Я божим перстом виганяю бісів, отже, прийшло до вас боже царство.
21 Коли сильний, озброївшись, береже свій двір – його майно є в безпеці. 22 Коли ж сильніший, напавши, переможе його, він забере всю
його зброю, на яку той надіявся, і
роздасть його добич.
поч. 58
23 Хто є не зі Мною, є проти Мене, і хто зі Мною не збирає – розкидає. 24 *Коли ж нечистий дух вийде з людини, він переходить через
безводні місця, шукаючи спокою і
не знаходячи, говорить: Повернуся
до мого дому, звідки я вийшов. 25 І
прийшовши, знаходить його заметеним і прибраним. 26 Тоді він іде і
бере сім інших духів, гірших від себе, і ввійшовши, вони там живуть.
*І останнє тій людині буває гіршим
від попереднього. 27 Сталося ж, що
коли Він це говорив, якась жінка,
піднявши голос з юрби, сказала йому: Блаженне лоно, яке Тебе носило, і груди, які ти ссав! 28 Він же
сказав: Тому, отже, блаженні ті, що
слухають боже слово і його зберігають.
поч. 59
29 Як же збиралися юрби, Він почав говорити: *Цей рід є лукавий,
він знак шукає, і знак йому не дасться, *тільки знак Йони, пророка.
30 Бо так, як Йона був знаком для
ніневітян, так і Людський Син буде
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для цього роду. 31 *Цариця півдня
встане на суд з чоловіками цього
роду і їх засудить, бо вона прийшла
з кінців землі, щоб послухати премудрість Соломона. І ось тут більше від Соломона. 32 *Ніневітські
чоловіки стануть на суд з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони. І ось тут
більше від Йони. 33 *Отже, ніхто,
запаливши світильник, не кладе в
сховок ані під посуд, але на свічник, щоб ті, що входять, бачили
світло.
поч. 60
34 *Світильником тіла є око. Отже, коли твоє око буде простим,
все твоє тіло буде світлим, коли ж
буде лукавим, і твоє тіло буде темним. 35 Пильнуй, отже, щоб світло,
що в тобі, не було темрявою. 36 Бо
якщо все твоє тіло світле, не маючи
будь якої частини темряви, все буде світлим, так як ось, коли світильник тебе освічує сяйвом. 37
Коли ж Він говорив, якийсь фарисей просив Його, щоб обідав у нього. Ввійшовши ж, Він ліг при столі. 38 Фарисей же, побачивши, здивувався, що спершу не обмився перед обідом. 39 *А Господь сказав
до нього: Нині ви, фарисеї, вичищаєте зовнішнє склянки і полумиска,
ваше ж нутро є повне грабежу і
лукавства. 40 Безумні! Чи не той,
хто створив зовнішнє, сотворив і
внутрішнє? 41 Одначе дайте милостиню з того, що є, – і ось все вам
буде чистим. хххххх
поч. 61
42 *Але горе вам, фарисеям, тому
що даєте десятину з м’ятки, і рути,
і всякого зілля, але обминаєте суд і
божу любов. Це ж належалося робити і того не залишати! 43 *Горе
вам, фарисеям, тому що любите
перші сидіння на зборах і привітання на торговицях. 44 *Горе вам,
книжники і фарисеї – лицеміри, бо
ви є як невідомі гроби, і люди, що
поверху ходять, не знають. 45 Відповівши ж, якийсь з законників сказав Йому: Учителю, кажучи це, нам
докоряєш. 46 Він же сказав: І вам,
законникам, горе, *тому що накладаєте на людей тягарі, які нелегко
носити, а самі й одним вашим пальцем не доторкнетеся до тягарів.
ххх
поч. 62
47 Горе вам, тому що будуєте
гробівці пророкам, ваші ж батьки
повбивали їх. 48 Отже, свідчите і
годитеся ділами ваших батьків, бо
ті, отже, повбивали їх, ви ж будуєте
їхні надгробки. 49 Задля цього і божа премудрість сказала: Пошлю до
них пророків і апостолів, і декого з
них уб’ють і проженуть, 50 щоб від
цього роду домагатися крові всіх
пророків, що пролита від сотворен-

ро'дђ семђ” *цр~ца ю%ж#скаа в#станетъ на сђдъ с
мђжи ро'да сего, и^ ѓ^сђди'тъ и^хъ. ја%ко прїиде
эT конецъ земля слы'шати премђ'дрость соло'моновђ. и^ с^е мно'жае соло'мона зд^њ” *Мђжїе ниневи'тьстїи в#ста'нђтъ на сђдъ с ро'дом# симъ, и^
ѓ^сђ'дятъ и&, ја^ко пока'ашася про'повњдїю и^ѓ'ниною. и^ с^е мно'жае и^ѓ'ны зд^њ” *Никтоже (оу^бо)
свњти'л#ника вжегъ, въ скро'вњ полага'етъ, ни
поD спђдомъ, н^о на свњти'лницњ, да входя'щеи`
свњтъ ви'дятъ”
заq, ћE”

г~ црs і~
а~ параl џ~
мgа в~і

*Свњти'лникъ тњлђ е^сть ѓ%ко (-)26. е^гда [у^бо]27
ѓ%ко твое` про'сто бђ'детъ, (-)28 все тњло твое
свњтло бђ'детъ. е^гда же лђка'во бђ'детъ, и^ тњ'ло твое` те'мно. блюди оу^бо, е^да свњтъ и^же в
тебњ, тм^а е^сть. а^ще б^о тњ'ло твое` вс^е свњтло, не и^мы` [нњк'їа части]29 те'мны, бђ'детъ
свњтло вс^е, ја%ко с^е е^гда свњти'лникъ блиста'нїемъ просвњща'етъ т^я” Є$гда же гл~аше, моляше е^го фарїсе'й [нњ'кїи]30, да ѓ^бњдђетъ оу^
него. в#шеD же, възле'же” фарїсе'й же видњвъ диви'ся, ја%ко не пре'жде крsти'ся прь'вње ѓ^бњда” *Рече же г~ь к# немђ. нн~њ в^ы фарїсе'е внњшнее
сткляни'ци и^ блюдђ ѓ^чища'ете, внђтренее же
ва'ше, полно грабленїа е^сть и^ лђкав#ства” Безђ'мнїи, не и'же ли сътвори` в#нњшнее, и^ внђтренее
сътворилъ е^сть; ѓ'ба'че в сђщихъ дади'те
млsтыня, и^ с^е вс^я чи'ста вамъ бђдђтъ”
ккккк
заq, ћEа”
*Но го'ре вамъ фарїсе'ѓM, ја%ко ѓ^деся'тьствђете эT
мя'твы и^ пига'на, и^ вся'кого зе'лїа, и^ ми'мохо'дите сђдъ и^ любве бж~їа. сїа же подоба'ше
твори'ти, и^ ѓ^нњхъ не ѓ^ставля'ти” *Го'ре вам#
фарїсеѓ'мъ, ја%ко лю'бите преDсњданїа на со'нмищыхъ. и^ цњлованїя на тръжищыхъ” *Го'ре
вамъ [кни'жницы и^ фарїсе'е лицемњ'ри]31, ја%ко
е^сте ја%ко гро'би невњ'доми. и^ чл~цы ходя'щеи` врьхђ не вњ'дятъ” эTвњщав же нњкїи эT зако'нникъ, (рече)32 е^мђ. оу^чт~лю, сїа гл~я, и^ намъ
досажDа'еши” ѓ%н же рече, и^ вамъ зако'нникомъ
го'ре, *ја%ко наклада'ете на чл~кы бремена` неоу^добь
носи'ма, и^ са'ми е^ді'нњмъ пръ'стомъ ва'шимъ не
прикаса'етеся бременеM”
заq, ћEв”

мgа ѕ~

Го'ре вамъ, ја^ко ѕи'жDете гро'бы пррoк#. эTц~ы же ваши и^зби'шя и^хъ, оу^бо свњдњтельствђете и^
събл~говолите дњломъ эTц~ь ва'шиX. ја%ко тїи оу^бо
и^зби'шя и^хъ, вы же ѕи'жDете [и^хъ гро'бы]33” Сего
ради и^ премђ'дрость бж~їа рече. послю` в ни'хъ
пррoкы, и^ а^пsлы, и^ эT ниX оу^бїютъ и і^жDенђтъ,
да взы'щетъся кро'вь всњхъ пррoкъ, пролива'емаа`
эT сложенїя ми'рђ, эT рода сего, *эT крове а%веля,
1638
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*до кро'ве заха'рїа, поги'бшаго межDђ ѓ^лтаремъ
и^ хра'момъ. е'й гл~ю вамъ, в#зы'щется эT рода
сего” *Го'ре вамъ зако'нникомъ. ја%ко взя'сте
ключь разђмњнїа. сами не внидо'сте, и^ входя'щымъ възбрани'сте” [Гл~ющђ же е^мђ сїа к
нимъ]34, нача'шя кни'ж#ницы и^ фарїсе'е бDњ'нњ
гнњватися (на'нь), и^ преста'ати е^го ѓ^ мно'ѕњ,
ла'юще е^го, [и%щђще]35 оу^лови'ти нњ'что эT
оу^стъ е^го, [да (на'нь въз#гл~ютъ)36]37”
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мgа ѕ~і
маr и~

мgа і~
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выj и~

мgа і~
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нихже събра'вшемся тмаM наро'да, ја^ко попира'ти дрђгъ дрђга, начатъ гл~ати
оу^ченикомъ своиM пр'ъвње. *внемлњте себњ
эT кваса [фарисейска, е^же е^сть лицемњ'рїе]1”
ккк
заq, ћEг”
*Ничтоже б^о покрове'но е^сть, е^же не эTкры'ется.
и^ та'йно, е^же не разђмњется. зане е^ли'ка въ
тмњ рњ'сте въ свњтњ оу^слы'шится. и^ е^же къ
оу%хђ гл~асте въ храмњхъ, проповњсться на
кровњхъ” *Гл~ю же вамъ дрђгомъ свои'мъ, не
оу^бо'йтеся эT оу^бива'ющихъ тњ'ло, и^ потомъ
не могђщихъ ли'шше чт^о сътворити. сказа'ю
же вамъ, кого` оу^боите'ся, оу^бо'йтеся (и^мђщ'аго власть по оу^бїе'нїи)2 въврещи` в# (де'бръ ѓ%гненђю)3. е'й гл~ю вамъ, того оу^бо'йтеся” *Не
пяT ли пти'цъ цњнится пњ'нязема двњма,
и^ ни е^ді'на эT нихъ нњсть забве'на преD бм~ъ.
н^о и^ власи` главы` ва'шея` вси и^зъчте'ни сђть.
не оу^боитеся (оу^бо), мно'ѕњхъ пти'цъ оу%н#ши
заq, ћEд”
е^сте {в^ы}4”
*Гл~ю же вамъ. всякъ и^же а^ще и^сповњсть
м^я предъ чл~кы, и^ сн~ъ члчsкїи и^сповњсть е^го
преD а^гг~лы бж~їими. а^ эTвръгїи'ся мене пр`еD
чл~кы, эTвръженъ бђ'детъ преD а^гг~лы бж~їими”
*И всякъ и^же речетъ сло'во на' сн~а чл~ческаго,
ѓ^ста'вится е^мђ. а^ на ст~го дх~а хђли'вшемђ,
не ѓ^ста'вится” *Єгда же приведђтъ в^ы на
собо'рища, и^ власти и^ влDчьства, не пецњтеся,
ка'ко, и^ли чт^о эTвњща'ете, и^ли чт^о речете.
ст~ыи б^о дх~ъ наоу^читъ в^ы в то'й часъ, ја%же
подобаеT рещи`”
заq, ћEе”
5
Рече же (е^мђ нњ'кїи эT наро'да) , оу^чителю, рц^и
братђ моемђ раздњли'ти со мно'ю достоа'нїе”
ѓ^н же рече е^мђ. чл~че, кто` м^я поста'ви сђдїю,
и^ли дњли'теля наD вами; рече же к ниM” блюдњте и^ храни'теся эT лихои'мъства. ја^ко не
эT и^збы'тка комђ живоT е^го е^сть эT и^мњ'нїя
е^го”
заq, ћEѕ”
Рече же при'тчђ к ни'мъ гл~я. чл~кђ нњкое^мђ
бога'тђ оу^гобзися ни'ва, и^ мы'шляше в себњ
гл~я. что` сътворю`, ја%ко не и'мамъ гд^њ съб1639

ня світу; 51 *від крові Авеля, *до
крові Захарії, що загинув між жертовником і храмом. Так, кажу вам,
домагатимуться від цього роду! 52
*Горе вам, законникам, бо ви взяли
ключ розуміння. Самі ви не ввійшли,
і заборонили тим, що входять. 53 Як
же Він це до них говорив, книжники і
фарисеї почали дуже гніватися на
Нього і дуже Його злословити, 54 лаючи Його, шукаючи зловити щось з
Його уст, щоб Його оскаржити.

мой1. 4
мат. 23
пар2. 24
мат. 23

Глава 12
1 Як же навколо них зібралися
тьми людей, так що один одного тиснули, Він передусім почав говорити
своїм учням: *Стережіться самі фарисейського квасу, яким є лицемірство.
поч. 63
2 *Бо ніщо не є прихованим, що не
відкриється, і тайним, що не пізнається. 3 Тому все, що в темряві ви
сказали, – почується при світлі і, що
до вуха ви сказали в кімнатах, – буде
проповідуване на дахах. 4 *Кажу ж
вам, своїм друзям: Не бійтеся тих, що
вбивають тіло і потім не можуть зробити більше нічого. 5 Кажу ж вам кого боятися: бійтеся того, що має владу по убитті кинути у вогняну прірву. Так, кажу вам: того бійтеся! 6 *Чи
не п’ять птахів цінять двома пінязями? І ані один з них не є забутий перед Богом. 7 Адже й все волосся вашої голови є почислене. Не бійтеся.
Отже, ви є кращі від дуже численних
птахів.
поч. 64
8 *Кажу ж вам: кожний, хто лиш
визнає Мене перед людьми, і Людський Син визнає його перед божими
ангелами, 9 а хто відречеться Мене
перед людьми, того Я відречуся перед божими ангелами. 10 *І кожному, хто скаже слово проти Людського Сина, відпуститься йому, а тому,
що хулив проти Святого Духа, не відпуститься. 11 *Коли ж вас приведуть
на збори, і до властей, і до влади, не
журіться як або що відповісте, або
що скажете, 12 бо Святий Дух навчить вас в тій годині, що треба сказати.
поч. 65
13 Сказав же Йому якийсь з юрби:
Учителю, скажи моєму братові розділити зі мною спадок. 14 Він же сказав йому: Чоловіче, хто Мене поставив суддею або розподілювачем над
вами? 15 Сказав же до них: Вважайте
і стережіться захланності, бо не від
надміру його маєтку в когось є його
життя!
поч. 66
16 Він же сказав притчу до них, кажучи: Якомусь богатому чоловікові
дуже вродила нива. 17 І він думав у
собі, кажучи: Що зроблю, бо не маю
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куди зібрати моїх плодів? 18 І сказав: Це зроблю: знищу мої клуні і
збудую більші, і зберу туди все моє
збіжжя і мої добра. 19 *І скажу моїй душі: Душе, маєш багато дібр, що
лежать на численні роки. Спочивай, їж, пий, веселися. 20 Сказав же
йому Бог: Безумний, в цю ніч від
тебе вимагатимуть твою душу, а те,
що ти приготував, кому буде? 21
Так той, що собі збирає, а не багатіє в Бога. 22 Сказав же Він до своїх учнів: *Задля цього кажу вам: Не
журіться вашою душею, що їстимете, ні тілом, у що зодягнетеся. 23
Душа є більша від їжі і тіло від
одежі. 24 Дивіться на ворон, бо ані
не сіють, ані не жнуть, які не мають
схронів ані клунь, – і Бог їх годує.
Наскільки радше ви є кращі від
птахів! 25 Хто ж з вас, журячись,
може додати до свого росту один
лікоть? 26 Якщо, отже, навіть щось
мале не можете, чому журитесь про
інше? 27 Глядіть на лілеї, як ростуть: не трудяться ані не прядуть.
Кажу ж вам, що ані Соломон в усій
своїй славі не зодягнувся так, як одна з цих. 28 Якщо ж траву на полі,
що сьогодні є і завтра в піч кидають, Бог так зодягає, то скільки
більше вас, маловіри? 29 І ви не шукайте, що будете їсти або що будете пити, і не вивищуйтеся, 30 бо
цього всього шукають народи цього світу. Ваш же Батько знає, що
цього потребуєте. 31 Одначе шукайте божого царства, і це все вам
додасться.
поч. 67
32 Не бійся, стадо мале, бо ваш
Батько зволив дати вам царство. 33
Продайте ваші маєтки і дайте милостиню. *Зробіть собі гаманці, що
не старіють, – скарб, що не маліє на
небесах, де злодій не наближається
ані міль не точить. 34 Бо де є ваш
скарб, там і буде ваше серце. 35
*Хай ваші бедра будуть підперезані
і світильники хай горять. 36 І ви уподібнитесь до людей, що очікують
свого пана, коли повернеться з весілля, щоб, як прийде і застукає,
зразу йому відчинили. 37 Блаженні
ті раби, яких пан, прийшовши,
знайде, що чувають. Амінь, кажу
вам, що підпережеться, і посадить
їх, і, перейшовши, послужить їм. 38
І якщо прийде в другу сторожу або
прийде в третю сторожу, і знайде їх
так – блаженні є ті раби. 39 *Це ж
знайте, що якщо б знав пан дому, в
який час прийде злодій, отже, чував би і не дав би підкопати свого
дому. 40 І ви, отже, будьте готові!
В яку ж годину не сподіваєтесь –
Людський Син прийде! 41 Сказав
же Йому Петро: Господи, чи до нас

рати плодо'въ мои^хъ; и^ рече, с^е сътворю. разорю
(житниця моя`)6, и^ болшя съзи'ждђ. и' съберђ
т^ђ вс^я [жи'та моя и^ бл~га'я моя]7. *и^ рекђ
дш~и мое'й. дш~е, им'аши мно'га бл~га, лежа'ща
на лњта мно'га. почива'й, ја%ждъ, пїи', веселися”
Рече же е^мђ б~ъ. безђм'не, в сїю нощ# дш~ђ твою
и^стя'жђтъ эT тебе. а^ ја^же оу^гото'ва, комђ
бђ'детъ; тако събира'ай себњ, а^ не в# б~а бога'тња” рече же къ оу^чн~коM свои'мъ” *Сего ради
гл~ю вамъ, не пецњтеся дш~ею [ва'шею]8, что`
ја^сте. н^и тњ'ломъ, въ что` ѓ^блече'теся, дш~а
{-}9, бо'лши е^сть пи'ща. и^ тњло ѓ#дежда” Смотри'те вра'нъ, ја%ко н^и сњютъ н^и жнђтъ, и%мже
нњсть съкро'вища, н^и житница, и^ б~ъ пита'етъ и^хъ. ко'лми паче в^ы е^сте лђчши пти'цъ;
кто же эT ва'съ пекїися мо'жетъ [приложити
въ'зрастђ свое^мђ]10 ла'коть [е^ді'нъ]11; а^ще оу^бо
ни^ ма'ло чесо` мо'жете, чт^о ѓ^ про'чихъ пече'теся;
смотри'те кри'ны, ка'ко растђтъ, не трђжда'ются, ни прядђтъ. гл~ю же вамъ, {ја%ко}12 ни
соло'монъ въ все'й сла'вњ свое'й ѓ^блечеся ја%ко е^ді'нъ
эT сихъ” А$ще же (травђ на селњ` днsе сђщђ)13, и^
оу%трњ в пещъ в#ме'щђщемђ, б~ъ та'ко ѓ^дњ'етъ, ко'льми паче васъ маловњ'ри; и^ в^ы не и^щи'те чт^о ја%сте, [и^ли]14 чт^о пїе'те и^ не възноси'теся. (всXњ б^о сиX)15 ја%зы'цы мира сего и^щTђ.
ва'шъ же эTц~ъ вњсть, ја%ко требђе'те сихъ.
ѓ^баче и^щите црsтвїа [бж~їа]16, и^ сїа {вс^я}17 приложатся вамъ”
заq, ћEз”
Не бо'йся ма'лое ста'до, ја%ко бл~гои^зволи эTц~ъ
вашъ дати ваM црsтво” Продади'те и^мњнїа ва'шя, и^ дадите млsтыня” *Сътвори'те себњ
влага'лища неветша'ющя, съкро'вище не ѓ^скђ'дње'мо на нб~сехъ, и^дњже таT не приближа'ется, н^и
мо'ль растлњва'етъ. и^дњже б^о е^сть съкро'вище
ваше, т^ђ и^ срDце ваше бђ'детъ” *да бђ'дђтъ
(чресла` ва'ша)18 препоя'сана, и^ свњти'лници горя'ще, и в^ы подо'бни чл~комъ чя'ющимъ г~а свое^го,
когда въз#врати'тся эT бра'къ, да пришеDшђ и^
тлъкнђвшђ, а^б'їе эTвр'ъзђтъ е^мђ” Бл~же'ни раби`
тїи, и%х#же пришеD г~ь ѓ^брящеT бдя'ща. а^минь
гл~ю вамъ, ја%ко препоя'шется, и^ посадитъ иX,
и^ минђвъ послђж'итъ иM. и^ а^ще (прїидетъ) въ
вторђю' (стражђ), любо в# третїю стражђ прїидетъ, и^ ѓ^бря'щетъ (иX) та'ко, блажени сђть
[раби` тїи]19” *Се^ же вњ'дите, ја%ко а^ще б^ы вњдалъ господинъ хра'мины, в кїй часъ та'ть
прїидеT, [бдњлъ оу^бо б^ы, и^ не бы`]20 далъ поDкопати домђ свое^го. и^ вы [оу^бо]21 бђ'дњте гото'ви. ја%ко во'ньже часъ не мните`, сн~ъ чл~чъ
прїидеT” Рече же [е^мђ]22 петръ. г~и, к намъ ли
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при'тчю сїю гл~еши. и^ли къ всњмъ; (-)23 рече
(же) г~ь”
заq, ћEи”
*Кто оу^бо е^сть вњ'рныи строи'тель (и^) мђдрыи,
е^гоже поста'витъ г~ь наD челядїю свое'ю, дая'ти
въ время житомњренїе; блаже'нъ рабъ то'и е^гоже пришеD г~ь е^го, ѓ^бря'щетъ творя'ща та'ко.
въи^стинђ гл~ю ваM, ја^ко наD всњм# и^мњнїемъ свои'мъ поста'витъ е^го” А$ще ли же речетъ рабъ
то'и в# срDцы своеM коснитъ господи'нъ мои прїити`, и^ начнетъ би'ти рабы` и^ рабы'ня, ја%сти же
и^ пи'ти, и^ оу^пива'тися. прїидеT господинъ раба`
того, в# дн~ь во'ньже не ча'етъ, и^ в часъ во'ньже
не вњсть, и проте'шетъ е^го, и^ часть е^го с невњрными положитъ” То'и же рабъ вњдњвыи` во'лю
господина свое^го, и^ не оу'гото'вавъ, ниже сътворивъ по во'ли е^го, бїе'нъ бђ'детъ мно'го” Не вњдњвыи же, сътвори'в# же досто'иная ра'намъ, бїе'нъ
бђ'детъ ма'лы”
заq, ћEџ”
Вся'комђ же е^мђже дано` бђдетъ мно'го, мно'го
взы'щется эT него. и^ е^мђже преда'шя
мно'жаише, мно'жаише про'сятъ эT него” ѓ^гня
прїидох# въврещи` на' землю, и^ что` хощђ, а^ще
оу%же възгорњ'ся; крsще'нїе же и%мамъ крsти'тися,
и^ ка'ко оу^дръжђся дондеже сконча'ются;
*мните ли ја%ко ми'ра прїидохъ дати на'
землю; ни^ гл~ю вамъ, но^ раздњле'нїа. бђдTђ б^о
эTсе'лњ пять въ е^ді'номъ домђ раз#дњле'ны,
трїе на' дв^а, и^ дв^а на' три. раздњлится эTц~ь
на' сн~а, и^ сн~ъ на эTц~а, мт~и на дще'ре, и^ дщ^и
на ма'тере, свекры` на невњстђ свою`, и^ невњ'ста
на свекро'вь [свою`]24” *Гл~аше же (-)25 наро'домъ, е^гда оу%ѕрите ѓ%блакъ въсходящь эT запа'да, а%бїе
гл~ете, [-]26 тђ'чя гря'де'тъ, и^ быва'етъ та'ко”
и^ е^гда ю%гъ вњющь, гл~ете, {-}27 зно'й бђдетъ,
и^ быва'етъ” Лицемњри, лице {нб~ђ и^ земли}28
вњсте и^скђшати. вре'мени же сего [ка'ко не
и^скђша'ете]29; что (-)30 и^ ѓ^ себњ не сђдите
пра'ведное; *егда б^о грядеши с# сопе'рником#
свои'мъ къ' князю, на пђти дажDь дњланїе
и^збы'ти эT него” да не ка'ко привлечеT тебе` к#
сђдїи, и^ сђдїа т^я предастъ слђзњ, и^ слђга`
(всади'тъ т^я)31 в темъни'цђ” Гл~ю тебњ, не
эTтђдђ,
до'ндеже
и^
послDњнюю
и^зы'деши
мњдницђ въздаси”

Глvа, г~і” заq, о~”
рїидо'шя же нњцїи в т^о врњмя повњ'дающе е^мђ ѓ^ галиле'ихъ, и%хже кро'вь пилатъ смњси` съ жрътвами и^хъ” и^ эTвњщавъ [і^с~]1, рече и^мъ. мните ли ја%ко галиле'ане сїи грњшнњиши паче всњхъ галиле'ан# бя1641

говориш цю притчу, чи до всіх? 42
Сказав же Господь:
поч. 68
*Хто, отже, є вірним і мудрим управителем, якого пан поставить
над своєю челяддю, щоб давати в
час мірку зерна? 43 Блаженний той
раб, якого пан, прийшовши, його
знайде, що він так робить. 44 По
правді, кажу вам, що поставить його над усім своїм маєтком. 45 Якщо
ж той раб скаже у своєму серці:
Мій пан бариться прийти! – і почне
бити слуг і служниць, їсти ж, і пити, і впиватись. 46 Прийде пан того
раба в день, в який не сподівається,
і в годину, про яку не знає, і розітне
його, і покладе його частку з невірними. 47 Той же раб, що знав
волю свого пана і не приготував ані
не зробив за його волею, буде дуже
битий; 48 а той, що не знав, а
зробив гідне ран, буде мало битий.
ххх
поч. 69
Кожному ж, кому буде дано багато, багато вимагатиметься від нього, і кому передали дуже багато, дуже багато вимагатимуть від нього.
49 Я прийшов кинути вогонь на землю! І що хочу, хіба щоб вже розгорівся! 50 Хрещенням же маю хреститися, і як втримаюся, доки не
сповниться? 51* Чи думаєте, що Я
прийшов дати мир на землю? Ні, кажу вам, але поділ. 52 Бо відтепер будуть п’ять поділених в однім домі:
три проти двох і два проти трьох.
53 Розділиться батько проти сина і
син проти батька, мати – проти дочки і дочка – проти матері, свекруха
– проти своєї невістки і невістка –
проти своєї свекрухи. 54 *Говорив
же Він юрбам: Коли побачите хмару, що сходить зі заходу, відразу кажете: Туча йде. І стається так. 55 І
коли віє південний, кажете: Буде
спека. І стається. 56 Лицеміри, лице неба і землі знаєте випробовувати, часу ж цього чому не випробовуєте? 57 І чому не судите про себе
по-справедливому? 58 *Бо, коли ідеш зі своїм супротивником до князя, в дорозі завдай собі труда вирватись від нього, щоб часом він не
притягнув тебе до судді, і суддя тебе не видав слузі, і слуга не посадив тебе до в’язниці. 59 Кажу тобі:
Не вийдеш звідти, доки не віддаси
й останнього мідяка.

Глава 13, поч. 70
1 Прийшли ж деякі в тім часі, розповідаючи Йому про галилейців, яких кров змішав Пилат з їхніми жертвами. 2 І відповівши, Ісус сказав їм:
Чи думаєте, що ці галилейці грішніші були від всіх галилейців, що
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вони так потерпіли? 3 Ні, кажу вам,
але якщо не покаєтеся, то всі так само згинете. 4 Або ті вісімнадцять, на
яких впала силоамська башта і їх побила, чи думаєте, що ті були більш
винні від всіх, що жили в Єрусалимі?
5 Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, то всі так само згинете. 6 Говорив же цю притчу: Хтось мав фіґу
посаджену у своєму винограднику, і
прийшов, шукаючи плоду на ній, і не
знайшов. 7 Сказав же до виноградаря: Ось третій рік, відколи ж приходжу, шукаючи плоду на цій фідзі, і не
знаходжу. Зрубай її, отже, чому й
землю займає? 8 Він же, відповівши,
сказав йому: Пане, залиши її і цього
року, доки не обкопаю довкола неї і
підсиплю гноєм, 9 і може, отже, зродить плід. Якщо ж ні, в наступному
році її зрубаєш.
поч. 71
10 Він же навчав на одному зі зборів в суботу. 11 І ось була жінка, що
мала духа недуги вісімнадцять років,
і була схилена, і зовсім не могла випростатися. 12 Побачивши ж її, Ісус
прикликав і сказав їй: Жінко, ти звільнена від твоєї недуги! 13 І поклав
на неї руки – і вона відразу випросталася і прославляла Бога. 14 Відповів
же, старшина збору, обурюючись, тому що її Ісус оздоровив в суботу, говорив до юрби: Є шість днів, в яких
належить працювати, отже, приходячи в ті, оздоровляйтесь, а не в день
суботній. 15 Відповівши ж, отже,
Господь йому і сказав: Лицеміре, чи
кожний з вас в суботу не відв’язує
свого вола або осла від ясел і, повівши, напуває? 16 Цю ж, що є дочкою
Авраама, яку сатана зв’язав ось вісімнадцятий рік, чи не годилося, щоб
вона звільнилась від цього пута в
день суботи? 17 І як Він це говорив,
встидалися всі, що Йому противилися, і ввесь народ радів всім славним,
що ставалося через Нього. поч. 72
18 *Говорив же: До кого подібним є
боже царство і до кого його уподібню? 19 Він є подібним до зерна гірчиці, яке, взявши, людина кинула у
свій виноградник. І воно виросло, і
стало великим деревом, і небесні птахи поселилися у його галуззях. 20 *І
знову сказав: До кого уподібню боже
царство? 21 Воно є подібним до квасу, якого, взявши, жінка сховала в
трьох сатах муки, доки все не викисне. 22 *І Він переходив через міста і
села, навчаючи і йдучи до Єрусалиму. 23 Сказав же якийсь Йому: Господи, чи є мало тих, що спасаються? Він
же сказав до них: 24 *Намагайтеся
ввійти через тісні ворота, бо, кажу
вам, численні шукатимуть ввійти, і
не зможуть. 25 Коли ж встане пан до-

хђ, ја^ко тако пострада'шя; ни^ гл~ю вамъ, н^о
а'ще не пока'етеся, вс^и та'коже погы'бнете” И$ли
ѓ^ни` ѓ^см#надесяте на ни'хже паде` сто'лпъ силоа'мъскїи, и^ поби` и^х#. мните ли ја%ко тїи длъжнњиши бњхђ паче всњхъ (-)2 живђщихъ въ
і^ерsли'мњ; ни^ гл~ю вам#, н^о а^ще не пока'етеся,
вс^и та'кожде погы'бнете” Гл~аше же сїю при'тчю” Смоко'вницђ и^мяше нњкїи (въ виноградњ
своемъ в#сажденђ)3. и^ прїиде и^ща` плода` на не'й,
и^ не ѓ^брњте” Рече же к винаре'ви, с^е (третїе лњто)4 эTнелиже прихожDђ и^ща` плода на смоко'вници се'й, и^ не ѓ^брњта'ю. посњци (ю& оу^бо)5, въскђ'ю и^ зе'млю оу^пражня'е'тъ; ѓ%н же эTвњщавъ,
(рече)6 е^мђ. г~и, ѓ^ста'ви ю& и^ се^ лњто, до'нъдеже ѓ^копа'ю ѓ%крsтъ еа`, и^ ѓ^сы'плю гно'емъ, и^
а'ще оу^бо сътворитъ пло'дъ, [а%ще ли же ни^,
заq, о~а”
въ грядђщее]7 посњче'ши ю&”
Бяше же оу^ча` на е^ді'ноM эT со'нмищъ в сђботы”
И$ с^е жена` (б^њ) (и^мђщ'и дXђ)8 недђж'енъ, лњтъ
ѓ^см#надесять, и^ б^њ сля'ка. и^ не могђщ'ися
въсклони'ти эTнђдь” Ви'дњв же ю& і^с~, пригласи`,
и^ рече е'й, же'но эTпђще'на е^си эT недђ'га твое^го.
и^ възложи на ню рђцњ, и^ а'бїе про'стреся, и^
сла'вляше б~а” эTвњщав же старњишина събо'рђ,
недђгђ'а, зане в сђбо'тђ и^сцњли (ю&) і^с~, гл~аше
наро'дђ. (-)9 шесть дн~їи еs, в няже досто'итъ
дњ'лати, в# ты оу^бо приходяще цњли'теся, а^
не въ дн~ь сђботныи” эTвњщав же ё"бо е^мђ г~ь,
и^ рече. лицемњ'ре, кождо васъ в сђботђ не эTрњша'етъ ли (свое^го вола)10 и^ли ѓ^сла эT ја%слїи.
и^ ве'дъ напаа'ет#; сїю же дще'ре а^враа'млю сђщ'ђ, ю&же связа` сатана`, с^е ѓ^смоенадесяте лњто, не достоа'ше ли разрњши'тися е'й эT ю'зы
сеа` в# дн~ь сђботныи; и^ си` (е^мђ гл~ющђ)11,
стыдя'хђся вс^и противляющеи`ся е^мђ. и^ вс^и
лю'дїе ра'довахђся, ѓ^ всњхъ сла'вныхъ быва'ющихъ эT него`”
заq, о~в”
12
*Гл~аше (же) , комђ подо'бно е^сть цр~твїе бж~їе.
и^ комђ оу^подоблю е&; подобно е^сть зернђ горђшнђ, е^же прїеM чл~къ, в#верже в# винограD свой, и^
възрасте`, и^ бысть дре'во [ве'лїе]13, и^ птица нбsны'а всели'шася в# вњтвїе е^го” *И$ па'кы рече.
комђ оу^подо'блю црsтвїе бж~їе; подо'бно е^сть
ква'сђ, е^же прїе'мши жена, съкры` в мђцњ са'та
тр^и, до'ндеже въски'се вс^е” *И$ прохождаше скво'зњ грады и^ веси, оу^ча, и^ ше'ствїе творя въ
і^е^рsлимъ” Рече же нњкїи е^мђ. г~и, а^ще ма'ло
е^сть сп~са'ющих#ся; ѓ^н# же рече к нимъ. *подвизайтеся вни`ти сквозњ тњ'снаа вра'та. ја%ко мно'ѕи гл~ю вамъ в#зы'щђт# внити, и^ не възмо'гђтъ” эTнелиy въста'нетъ домђ влDка, и^
затвориT двери`, и^ на'чнете` вн^њ стоа'ти и^ оу^да1642
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мgа к~г

мgа к~г

приTчи к~е

ряти в# двери` гл~юще. г~и, [г~и]14 эTвр'ъзи
намъ. и^ эTвњщавъ речетъ вамъ. *не вњ'дњ
васъ эTкђ'дђ е^сте” Тогда` на'чнете гл~ати. ја%дохомъ преD тобою и^ пи'хомъ, и^ на распђтїиX на'шихъ оу^чилъ е^си” *И$ речетъ, [гл~ю]15 вамъ, не
вњмъ ваs эTкђд'ђ е^сте, эTстђпи'те эT мене
вс^и дњлателїе непра'вдњ. т^ђ бђд'етъ плач'ъ
и^ скрежеT зђбомъ” Є$гда оу^зрите а^враа'ма, і^ и^саа'ка, і^ и^а'кова, и^ вся` пррoкы въ црsтвїи бж~їи,
ваs же и^згони'мыхъ во'н#. и^ прїидђтъ эT въстокъ и^ запаD, и^ сњвера и^ ю'га, и^ възля'гђтъ
въ црsтвїи бж~їи” *И$ с^е сђть послDњнїи, и^же
бђдђтъ п'ерви. и^ сђть пе'рвїи, и^же бђдђтъ
послњ'дъни”
заq, о~г”
16
В то'и [дн~ъ] пристђпи'шя нњцїи эT фарїсе'й,
гл~юще е^мђ. и^зыди і^ и^ди эTсю'дђ, ја%ко и%родъ
хо'щетъ т^я оу^би'ти” И$ рече и^мъ. шDеше рцњте ли'сђ томђ. с^е и^згоню бњ'сы, і^ и^сцњле'нїа
творю днsе и^ оу'трњ, и^ в# тре'тїи сконча'ю” ѓ^баче подоба'етъ м^и днsе, и^ оу^трњ и^ въ бли'жнїи и^ти`, ја%ко не възмо'жно е^сть пррoкђ погы'бнђти кромњ і^е^рsли'ма” *И$е^рsли'мъ, и^е^рsлїм#, и^зби'выи` пррoкы, и^ ка'менїемъ побиваа' посланыа к#
немђ. ко'ль кра'ты въсхотњхъ събрати чя'да
твоя, ја^коже ко'кошъ гнњ'ѕдо` свое` поD крилњ, и^
не въсхотњ'сте; *се ѓ^ставля'ется вамъ доM
вашъ {пsђ}17” Гл~ю же ваM, [ја%ко]18 не и'мате мене ви'дњти, дондеже прїидеT, е^гDа реч'ете, блsвеn
грядыи` въ и^мя гн~е”

му і замкне двері, і будете назовні
стояти і стукати в двері, кажучи: Господи! Господи, відкрий нам! І Він,
відповівши, скаже вам: *Не знаю вас,
звідки ви є! 26 Тоді почнете говорити: Ми їли і пили перед Тобою, і ти
навчав на наших роздоріжжях. 27 *І
Він скаже: Кажу вам, не знаю вас,
звідки ви є! Відступіть від Мене всі,
що чините неправедність! 28 Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите
Авраама, і Ісаака, і Якова, і всіх пророків в божому царстві, а вас – вигнаними геть. 29 І прийдуть зі сходу, і
заходу, і півночі, і півдня, і ляжуть в
царстві божому. 30 *І ось – це останні, які будуть першими, і перші, які
будуть останніми!
поч. 73
31 В тім дні приступили деякі з фарисеїв, кажучи Йому: Вийди і йди
звідси, бо Ірод хоче Тебе убити. 32 І
Він сказав їм: Пішовши, скажіть тому лисові: Ось Я виганяю бісів і оздоровляю нині і завтра, і в третій день
закінчу. 33 Одначе мені треба іти нині, і завтра, і в наступний, бо є неможливо, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. 34 *Єрусалиме, Єрусалиме,
що вибив пророків і камінням побиваєш посланих до нього! Скільки разів Я бажав зібрати твоїх дітей, так як
квочка своє гніздо під крила, – і ви не
бажали! 35 *Ось ваш дім залишається вам пустим. Кажу ж вам, що не побачите Мене, доки не прийде час, коли скажете: Благословенний той, хто
йде в господнє ім’я!

Глаv, д~і. заq, о~д”

Глава 14, поч. 74

бы'сть е^гда вни'ти е^мђ в доM нњкое^го
кня'зя фарїсе'йска в сђбо'тђ (хлњбъ ја%сти)1, и^ тїи бњхђ назира'юще е^го” И$ с^е
чл~къ нњк'їи (и^мыи воDныи трDђ, б^њ)2 преD
ни'мъ” И$ эTвњщавъ і^с~, рече к# зако'нникомъ, и^
фарїсе'ѓM гл~я. [а^ще]3 досто'итъ в сђбо'тђ цњли'ти [-]4; ѓ^ни же оу^млъча'шя. и^ прїе'м# и^сцњли` е^го, и^ эTпђсти`” И$ [эTвњщаv]5 к нимъ рече.
кото'раго эT васъ {ѓ^се'л#}6, и^ли волъ, в# стђденецъ в#падетъ. (-)7 не а^б'їе ли^ и^стръгнетъ
е^го в# дн~ъ сђо'тныи; и^ не възмого'ша эTвњща'ти е^мђ к симъ” Гл~аше же к^ зва'ннымъ при'тчю. ѓ^бдръжа` ка'ко преDњда'нїа и^збира'хђ гл~я к
нимъ. е^гда` зва'нъ бђеши кимъ на' бракъ, не
сяди на преDнемъ мњс'њ, е^да^ кт^о чsтнње тебе
{бђдетъ зва'ныхъ}8. и^ приеD и^же тебе (зва'выи и^
ѓ%ного)9, речетъ. (т^ы)10 даждъ семђ мњс'то, и^
тогда` начне'ши съ стђдо'мъ послDњнее мњсто
дръжа'ти” *н^о е^гда званъ бђд'еши, шеD сяди
на послDњнемъ мњ'стњ, да е^гда` прїидетъ зва'выи` т^я, речетъ ти^, дрђже, посяди вы'ше.
1643

1 І сталося, коли Він увійшов в дім
якогось фарисейського князя в суботу їсти хліб, і ті Його підглядали. 2 І
ось якийсь чоловік, що мав водяну
недугу, був перед Ним. 3 І відповівши, Ісус сказав до законників і фари
сеїв, кажучи: Чи годиться в суботу оздоровляти? 4 Вони ж замовкли. І взявши, Він його оздоровив і відпустив.5
І відповівши, промовив до них: Коли
осел або віл когось з вас впаде в криницю, чи не відразу витягне його в
день суботній? 6 І вони не змогли Йому на це відповісти. 7 Говорив же притчу до запрошених, дивлячись, як вибирали перші лежання, кажучи до
них: 8 Коли будеш запрошений кимось на весілля, не сідай на перше місце, щоб часом хтось шляхетніший від
тебе не був між запрошеними, 9 і
прийшовши, той, що запросив тебе і
того, скаже: Ти дай цьому місце. І тоді почнеш зі встидом займати останнє місце. 10 *Але коли будеш запрошеним, пішовши сядь на останнє місце, щоб, коли прийде той, що тебе запросив, сказав тобі: Друже, сядь ви-
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ще. Тоді буде тобі слава перед запрошеними з тобою. 11 *Бо кожний, що
підноситься, буде впокорений, і хто
впокоряється, буде вивищений! по. 75
12 *Говорив же й до того, що його
запросив: Коли зробиш обід або вечерю, не клич своїх друзів, ані твоїх
братів, ані твоїх кревних, ані багатих
сусідів, щоб часом і ті також тебе
запросили, – і буде тобі винагорода.
13 Але коли робиш гостину, клич
бідних, слабких, кульгавих, сліпих –
14 і будеш блаженним, бо вони не
мають чим тобі віддати. Віддасться ж
тобі у воскресіння праведних! 15 Почувши ж це якийсь з тих, що лежали
з Ним, сказав Йому: Блаженний той,
хто їстиме обід у божому царстві!
хххх
поч. 76
16 *Він же сказав йому: Якийсь чоловік зробив велику вечерю, і запросив багатьох, 17 і послав свого раба в
час вечері, щоб сказати запрошеним:
Ходіть, бо все вже готове! 18 І всі почали разом відмовлятися. Перший йому сказав: Я купив поле, і мені потрібно вийти і його побачити; благаю
тебе, май мене за виправданого. 19 І
другий сказав: Я купив п’ять пар волів і йду їх випробувати; благаю тебе, май мене за виправданого. 20 І інший сказав: Я взяв жінку і задля цього не можу прийти. 21 І прийшовши,
той раб розповів це своєму панові.
Тоді пан дому, розгнівавшись, сказав
своєму рабові: Мерщій вийди на роздоріжжя і вулиці міста і введи сюди
бідних, і слабких, і сліпих, і кульгавих! 22 І сказав раб: Пане, сталося
так, як ти наказав, і ще є місце. 23 І
сказав пан до раба: Вийди на шляхи і
загорожі і спонукай увійти, щоб мій
дім наповнився. 24 Кажу бо вам, що
ні один з тих запрошених чоловіків
не скуштує моєї вечері. Бо багато
є запрошених, мало ж вибраних.
хххххх
поч. 77
25 Ішли ж з ним численні юрби, і
обернувшись, Він сказав до них: 26
Якщо хто іде до мене і не зненавидить свого батька, і матір, і жінку, і
дітей, і братів, і сестер, ще ж і свою
душу, той не може бути моїм учнем.
27 *І хто не несе свого хреста і не іде
вслід за Мною, не може бути моїм
учнем. 28 Бо хто з вас, бажаючи збудувати башту, найперш, сівши, не почислить маєток, чи має те, що потрібно, щоб докінчити? 29 Щоб, коли покладе основу і не зможе докінчити,
всі, що бачать, не почали його висміювати, 30 кажучи, що цей чоловік почав будувати і не може закінчити. 31
Або який цар, ідучи проти іншого царя, щоб зійтися з ним у бою, найперш, сівши, не порадиться, чи має
силу зустріти з десятьма тисячами

тогдо` бђдетъ т^и сла'ва предъ [-]11 зва'нными
с тобою” *ЈА/ко всякъ възносяи`ся, смњрится.
и^ смиряаи`ся. възнесеTся”
за, о~е”
*Гл~аше же и^ къ зва'вшемђ е^го. е^гда сътвориши ѓ^бњдъ и^ли вече'рђ, не зови` дрђгъ свои^хъ
ни братїя твоя, н^и сроDникъ твои^хъ, ни^ съсњдъ бога'тыхъ. е^да коли и^ тїи (т^я та'коже
въз#зовђтъ)12, и^ бђ'деT (т^и въздаа'нїе)13 н^о е^гда [твориши пи'ръ]14 зови` ни'щая, маломо'щи,
хро'мыа, слњпы'а, и^ бл~женъ бђ'деши. ја%ко не
и^мђтъ (т^и (чт^о) въздати)15. въздастъ же
ти ся в# въскр~се'нїе праведныхъ” Слы'шав же
нњкїи эT възлежа'щиX с нимъ сїа, рече е^мђ.
бл~женъ и^же снњсть [ѓ^бњд#]16 в# црsтвїи бж~їи”
ккк
заq, о~ѕ”
*ѓн же рече е^мђ” Чл~къ нњкїи сътвори` вечерђ
ве'лїю, и^ зва` мно'гы. и^ посла` рабъ свой в гоD вече'ря, рещи` зва'ннымъ, грядњт'е, ја^ко оу^же готова [сђтъ вс^я]17” и^ нача'ша вкђпњ (эTрица'тися вс^и)18” Пе'рвыи рече е^мђ. село` кђпихъ, і^
и'мамъ нђждђ (и^зыити и^)19 ви'дњти е&. молю'
ти ся и^мњй м^я эTрече'на” И$ дрђгїи рече, сђпрђгъ въло'вныхъ кђпих# пять, и^ грядђ` и^скђсити и^хъ. молю` т^я и^мњи м^я эTрече'на” И$
дрђгїи рече. женђ` пояX, и^ сего ради не могђ`
прїити`” И$ пришеD рабъ (то'й), повњ'да господинђ свое^мђ сїа” Тогда разгнњ'вав#ся домђ влDка,
рече рабђ` свое^мђ. и^зыди скоро на распђтїя, и^
сто'гны гра'да и^ ни'щая, и^ бњдныа и^ слњ'пыа
и^ хромыа в#веди сњмо. и^ рече рабъ. г~и, бысть
ја^коже повелњ`, и^ е^ще мњ'сто еs. и^ рече господи'нъ к# рабђ`. и^зы'ди на пђти` и^ ха'лђ'гы, и^
оу^бњди вни'ти, да наполнится (домъ мой)20”
Гл~ю б^о ваM, ја^ко ни е^ді'нъ мђжїи тњхъ зва'ныхъ в#кђ'ситъ моя вечеря. {мно'ѕи б^о сTђ звазаq, о~з”
ни, ма'ло же и^збра'нныхъ}21”
И$дя'хђ же с нимъ наро'ди мно'ѕи. и^ ѓ^бра'щъся
рече к нимъ. а^ще кт^о грядетъ къ мнњ, и^ не
възненави'дитъ эTц~а свое^го и^ ма'тере, и^ женђ
и^ чяD, и^ братїя и^ се'стръ, е^ще же и^ дш~ђ
свою, не мо'жетъ {мой бы'ти оу^чн~къ}22” [*І$]23 иже
не но'ситъ крsта свое^го и^ (в# слњдъ мене грядетъ)24, не мо'жетъ (мой бы'ти)25 оу^ченикъ”
Кто` б^о эT ваs хотяи` сто'лпъ создати, не прежде л^и сњдъ разъчтетъ и^мњ'нїе, а^ще и%мать
е^же е^сть на съвръше'нїе; да не когDа положитъ
ѓ^снованїе, и^ не възмо'жеT съвръши'ти. вс^и видящеи` начнђт# (рђга'тися е^мђ)26 гл~юще, ја^ко
се'й чл~къ начатъ здати, и^ не мо'жетъ съвръшити; и^л^и кїи цр~ъ и^ды` къ и^номђ цр~ю, снитися с ниM на' брань, не сњдъ л^и преже совњщава'етъ, а^ще си'ленъ еs (срњ'стися съ деся1644
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тїю ты'сящъ)27, грядђщ'аго съ двњма десятьма тысящама нань; а^ще ли же н^и, е^ще
(дале'че е^мђ)28 сђщђ, моленїе пославъ, мо'лится
ѓ^ смире'нїи” Тако оу^бо в#сякъ эT васъ. и'же не
эTречется всего свое^го и^мњ'нїа. не мо'жетъ быти мой оу^ченикъ” *добро` [-]29 е^сть со'ль. а^ще
же [-]30 со'ль ѓ^бђа'етъ, в чемъ ѓ^соли'тся; н^и в
земли` н^и в# гно'и требђ'етъ. во'нъ и^з#сы'пятъ
ю&” И$мњ'аи` оу'ши слы'шати, да слы'шитъ”

того, що іде з двадцятьма тисячами
проти нього? 32 Якщо ж ні, ще як він
є далеко, пославши послів, просить
про примирення. 33 Так, отже, кожний з вас, хто не відречеться всього
свого майна, не може бути моїм учнем. 34 *Сіль є добра. Якщо ж сіль
звітріє, чим посолиться? 35 Вона ні
на землю, ні на гній не корисна – її
геть висиплять. Хто має вуха, щоб
слухати, хай слухає!

Глава. е~і” заq, о~и”

Глава 15, поч. 78

1

њхђ же (приближа'ющеся е^мђ) вс^и мытарїе и^ грњшницы посл'ђшати е^го” И$
ропта'хђ фарїсе'е и^ кни'жницы гл~юще.
јако се'й грњшникы прїе'млеT, и^ с ни'ми
ја^стъ” Рече же к нимъ приTчю сїю гл~я. кїи
чл~къ эT васъ и^мы` ст^о ѓ'вецъ, и^ погђбль (е^ді'нђ эT нихъ)2. не ѓ^ста'витъ ли^ девятьдесятъ и^ девяT в# пђсты'ни, і^ и'детъ в# слњдъ
поги'бъшаа до'ндеже ѓ^брящетъ ю&; и^ ѓ^брњтъ
възлага'етъ на рамњ свои` радђяся” И$ пришеD
в домъ съзываеT др'ђгы и^ съсњды гл~я и^мъ. радђитеся со мною`, ја%ко ѓ^брњтохъ ѓ^вцђ мою
поги'бшђю” Гл~ю вамъ, ја%ко та'ко ра'дость [бђ'детъ на нб~си]3. ѓ^ е^ді'ноM грњшницњ ка'ющемся, нежели^ ѓ^ девятьдесятихъ и^ девять пра'ведъникъ, и^же не требђюT покаа'нїа” И$ли^ каа` жена` (и^мђщи десяT драXмъ)4, а^ще погђбитъ (е^ді'нђ дра'хмђ)5. не в#жиза'етъ л^и свњти'лника, и^
помететъ хра'минђ, і^ и'щетъ прилњжъно, до'ндеже ѓ^бря'щетъ; и^ ѓ^брњтши съзыва'етъ дрђгы'ня и^ със'њды гл~ющи. радђитеся со мно'ю,
ја%ко ѓ^брњтохъ драхъмђ (поги'бшђю)6” Тако гл~ю
вамъ, [радость быва'етъ]7 преD а^гг~лы бж~їи, ѓ^
е^ді'номъ грњшницњ ка'ющимъся”
заq, о~џ”
Рече же. чл~къ нњкїи и^мњ` дв^а сн~а. и^ рече ю^нњишїи е^ю` эTц~ђ. ѓ^ч~е, дажDь м^и досто'йнђю часть
и^м'њнїа. [и]8 раздњли и%ма и^мњ'нїе. и^ не по
мно'ѕXњ дн~еX събравъ вс^е мнїи сн~ъ, эTи^де на
странђ дале'че, и^ т^ђ расточи и^мњнїе свое, живы` блђ'дно. и^жди'вшђ же е^мђ вс^е, бысть глаD
крњ'покъ на странњ то'й, и^ то'й начатъ лиша'тися. и^ шеD прилњпися е^ді'номђ эT жи'тель тоа` страны. и^ посла` е^го на се'ла своя`
пасти` свинїя. и^ жела'ше [насы'тити чре'во
свое`]9 эT рожецъ, ја%же ја^дя'хђ свинїя. и^ никтоже даа'ше е^мђ” в# себе же пришеD, рече. колико
нае'мникомъ эTц~а мое^го и^збываютъ хлњбы, а^з
же гла'домъ [-]10 ги'блю; в#ставъ и^дђ къ эTц~ђ
мое^мђ, и^ рекђ е^мђ. ѓ^ч~е, съгрњшиX на' нб~о и^
преD тобо'ю, (и^) оу^же нњсмь досто'инъ нарещися
сн~ъ твой, сътвори` м^я ја%ко е^ді'ного эT нае'м1645

1 До Нього ж наближалися всі митарі і грішники, щоб Його послухати.
2 І нарікали фарисеї і книжники, кажучи, що Цей приймає грішників і з
ними їсть. 3 Сказав же до них цю
притчу, кажучи: 4 Який з вас чоловік,
маючи сто овець і загубивши одну з
них, не залишить дев’яносто і дев’ять
в пустелі і не піде вслід за тою, що
пропала, доки не знайде її? 5 І знайшовши, кладе на свої рамена, радіючи. 6 І прийшовши додому, скликає
друзів і сусідів, кажучи їм: Радійте зі
мною, бо я знайшов мою вівцю, що
пропала! 7 Кажу вам, що така буде
радість на небі над одним грішником,
що кається, ніж над дев’яносто і дев’ятьма праведниками, які не потребують покаяння. 8 Або яка жінка, маючи десять драхм, якщо згубить одну
драхму, не запалює світильника, і не
замітає хату, і не шукає пильно, доки
не знайде? 9 І знайшовши, скликає
подруг і сусідів, кажучи: Радійте зі
мною, бо я знайшла драхму, що пропала! 10 Такою, кажу вам, буває радість перед божими ангелами над одним грішником, що кається. поч. 79
11 Сказав же: Якийсь чоловік мав
двох синів. 12 І молодший з них сказав до батька: Батьку, дай мені належну частину маєтку. І він розділив
їм маєток. 13 І по не багатьох днях,
зібравши все, молодший син відійшов в країну далеко і там розтратив
своє майно, живучи розпусно. 14 Як
же він видав все, був сильний голод у
тій країні, і той почав бути в нестатках. 15 І пішовши, пристав до одного
з мешканців тієї країни, і той послав
його на свої поля пасти свиней. 16 І
він бажав наситити свій живіт жолудями, які їли свині, і ніхто йому не
давав. 17 Прийшовши ж до себе, він
сказав: Скільки хліба залишається
наймитам мого батька, я ж гину з
голоду. 18 Вставши, піду до мого
батька і скажу йому: Батьку, я згрішив проти неба і перед тобою 19 і я
вже не є гідний називатися твоїм
сином, зроби мене як одного з твоїх
наймитів! 20 І вставши, він пішов до

мат. 10
мар. 9
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свого батька. Ще ж як він був далеко, його побачив його батько і
змилосердився, і побігши, впав на
його шию і поцілував його. 21 Сказав же йому син: Батьку, я згрішив
проти неба і перед тобою і вже не є
гідним назватися твоїм сином! 22
Сказав же батько до своїх рабів:
Винесіть найкращу одіж і зодягніть
його, і дайте перстень на його руку
і обуву на ноги; 23 і привівши годоване теля, заколіть, і ївши, веселімося, 24 бо цей мій син був мертвим – і ожив і згинув був – і знайшовся! І вони почали веселитися.
25 А його старший син був у полі. І
як, ідучи, наблизився до хати, почув співи і хороводи 26 і, прикликавши одного зі слуг, запитав: Отже, що це є? 27 Він же сказав йому,
що: Твій брат прийшов, і твій батько заколов годоване теля, бо прийняв його здоровим. 28 Він же розгнівався і не хотів увійти. А його
батько, вийшовши, благав його. 29
Він же, відповівши, сказав батькові: Ось стільки літ я тобі служу, і
ніколи я не переступив твоєї заповіді, і ти мені ніколи не дав козеняти, щоб я повеселився зі своїми
друзями. 30 Коли ж прийшов цей
твій син, що з’їв твоє майно з розпусницями, ти йому заколов годоване теля. 31 Він же йому сказав:
Дитино, ти завжди є зі мною, і все
моє є твоє. 32 Та належалось розвеселитись і зрадіти, бо цей твій брат
був мертвим – і ожив і згинув був –
і знайшовся!

Глава 16, поч. 80
1 Говорив же і до своїх учнів:
Був якийсь багатий чоловік, який
мав наглядача, і той був оскаржений перед ним, що розтрачує його
майно. 2 І покликавши його, сказав
до нього: Що це я про тебе чую?
Дай звіт за урядування домом, бо
не зможеш більше домом провадити. 3 Сказав же в собі наглядач дому: Що зроблю, бо мій пан забирає
від мене урядування домом? Копати не можу, жебрати встидаюся. 4
Знаю, що зроблю, щоб, коли буду
відстороненим від урядування дому, мене прийняли до своїх домів.
5 І прикликавши кожного боржника
свого пана, запитав першого: Скільки ти винен моєму панові? 6 Він же
сказав: Сто мір оливи. І той сказав
йому: Візьми твій записник і, сівши,
швидко напиши п’ятдесят. 7 Потім
же сказав другому: Ти ж скільки винен? Він же сказав: Сто мір пшениці. І сказав йому: Візьми твій записник і напиши вісімдесят. 8 І пан дому похвалив неправедного урядни-

никъ твоиX. и^ в#ставъ и%де къ эTц~ђ свое^мђ” Є$ще же е^мђ далече сђщђ, оу^зрњ е^го эTц~ъ е^го, и^
милъ е^мђ бысть. и^ текъ нападе` на вы'ю е^го,
и^ ѓ^блобыза` е^го” [Рече же е^мђ сн~ъ]11. ѓ^ч~е, съгрњшихъ на' нб~о и^ преD тобо'ю, (и^) оу^же нњсмь досто'инъ нарещися сн~ъ твой” Речеy эTц~ъ к# рабомъ
свои'мъ. [-]12 и^знесњте ѓ^де'ждђ пе'рвђю, и^ ѓ^блецњте е^го, и^ дади'те пр'ъстень на' рђкђ е^го, и^
сапогы на' ноѕњ. и^ [приведъше]13 теле'цъ оу^пита'нныи, заколи'те, и^ ја%дъше весели'мся, ја%ко
(сн~ъ мой се'й)14 мр~твъ б^њ, и^ ѓ^живе. (і^) {и^зги'блъ б^њ}15, и^ ѓ^брњтеся. и^ нача'шя весели'тися” Бњ же сн~ъ е^го ста'рњи на селњ`. и^ ја%ко
гряды` прибли'жися к# до'мђ, слы'ша пњнїа и^
ли'кы. и^ призвавъ е^ді'ного эT ѓ^трокъ, въпраша'ше, чт^о оу^бо (сїя сђтъ)16. ѓ%н же рече е^мђ. ја^ко братъ твой прїиде, и^ закла эTц~ъ твой телецъ оу^пита'нны=, ја^ко здра'ва е^го прїа'тъ” Раз#гнњ'вав же ся, и^ не хотяше вни'ти” эTц~ъ же
е^го и^з#шед# моля'ше е^го” ѓ^н же эTвњщавъ, рече
эTц~ђ [-]17. с^е толи'ко лњтъ рабо'таю тебњ, и^
николиже за'повњди твоя престђпихъ, и^ мн^њ
николиже далъ е^си козляте, да съ дрђгы свои'ми възвесели'лъся быхъ” Є$гда же сн~ъ твой се'й.
и^зњдыи твое и^мњнїе с# любодњйцами, прїиде,
закла` е^мђ [телецъ пито'мыи]18” ѓ^н же рече е^мђ,
чядо, т^ы всегда со мною е^си, и^ вся моя,
твоя сђть. възвесели'ти же ся и^ възрадовати
подоба'ше, ја%ко браT твой се'й мр~твъ б^њ, и^ ѓ^живе. [і^ и^зги'блъ б^њ]19 и^ ѓ^брњтеся”

Глvа, ѕ~і. заq, п~”
л~аше же и^ къ оу^чн~комъ {своиM}1. чл~къ
нњ'кїи б^њ бога'тъ, и^же и^мяше приста'вника, и^ то'й ѓ^клеветанъ бысть к# немђ,
ја%ко расточа'етъ и^мњ'нїе е^го, и^ пригласивъ е^го, рече е^мђ. что` с^е слы'шђ ѓ^ тебњ; възDаждъ эTвњтъ ѓ^ приставленїи домо'в#нњмъ
(-)2. не възмо'жеши б^о ктомђ до'мђ стро'ити”
Рече же в себњ приста'вник до'мђ. что` сътворю, ја%ко
г~ь мой эTе'млетъ строе'нїе домђ эT мене`; копа'ти не могђ`, просити стыждђся. разђмњхъ
чт^о сътворю. да е^гда эTста'вленъ бђдђ эT строе'нїа до'мђ, прїимђтъ м^я в до'мы своя” И$ призвавъ е^ді'ного когождо длъжникъ господи'на свое^го.
гл~аше пе'рвомђ, коли'цњмъ длъженъ е^си господинђ мое^мђ; ѓ%н же рече. ст^о мњръ ма'сла” (И$)3
рече е^мђ, прїими (пи'санїе твое)4, и^ сњдъ ско'ро,
напиши, пятьдесятъ” Пото'мже (рече дрђго'мђ)5. ты же коли'цњмъ дл'ъженъ е^си; ѓ^н же рече,
ст^о мњръ пшени'ца” (И$ гл~а)6 е^мђ. прїими (писа'нїе
твое)7, и напиши`, ѓ^смъдесятъ” И$ похвали г~ь до'1646
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мђ строи'теля непра'веднаго, ја^ко мђдрњ сътвори`.
ја%ко сн~ове вњка сего мђдрњиши па'че сн~въ свњта в
родњ свое'мъ сђть” И$ а^зъ вамъ гл~ю, [сътвори'те
себњ]8 дрђгы` эT мамо'ны непра'вды, да е^гда ѓ^скђдње'те, прїимTђ в^ы в# вњчныа кро'в^ы” заq, п~а”
Вњ'рныи в# ма'лњ, и^ въ мно'ѕњ вњренъ е^сть. и^
(непра'ведныи в# ма'лњ)9, и^ въ мно'ѕњ непра'веденъ
е^сть” А$ще оу^бо в# непра'веднњмъ и^мњнїи вњ'рни
не бы'сте, (въ и^стиннњмъ)10 кто` вамъ вњ'рђ
и^метъ; и^ а^ще в# чюжемъ вњрни не бысте, ва'ше
кто` ваM дастъ; *н^икїиже рабъ мо'жетъ двњма
господи'нома рабо'тати. либо е^ди'ного възненави'дитъ, а^ дрђга'го възлю'биT” И$л^и е^ді'ного дръжи'тся, (-)11 ѓ^ дрђѕњм# (же) неради'ти начнет. не
мо'жете б~ђ рабо'тати и^ мамо'нњ” Слы'шахђ же
сїа вс^я и^ фарїсе'е, сребролюбцы сђще, и^ рђгахђся
е^мђ” І$ рече иM”
заq, п~в”
Вы^ е^сте ѓ^правдающеи` себе` преD чл~кы, б~ъ же
вњсть срDца ваша`. ја%ко е^же е^сть в'ъ чл~цехъ высоко, мр'ъзость е^сть предъ бм~ъ. *Законъ и^
пррoцы до і^ѓ^а'нна, эTто'лњ црsтвїе бж~їе бл~говњствђе^тся, и^ всякъ в н^е нђдится” *Оу^до'бње
же е^сть нб~ђ и^ земли преити`, неже эT зако'на
е^ді'ной чертњ поги'бнђти” *Всякъ пђщааи` женђ
свою, и^ приводя и%нђ, прелюбы дњ'етъ. и^ женяи`ся пђще'ною эT мђжа, прелюбы` творитъ”
ккк
заq, п~г”
Чл~къ же нњкїи б^њ богатъ, и^ ѓ^блача'шеся в#
порфљ=рђ и^ вљ=ссонь, веселяся на вс^я дн~и свњтло”
Ни'щъ же ([б^њ]12 нњкт^о)13 и^менемъ ла'заръ,
[и^же]14 лежа'ше преD враты е^го гно'инъ, и^ жела'ше
насытитися эT [крђпи'цъ]15 па'дающиX эT трапе'зы бога'таго. н^о и^ ўи приходяще ѓ^близахђ
(гной)16 е^го” Бы'сть же оу^мрети ни'щемђ, и^
несе'нђ быти а^гг~лы на лоно а^враа'мле” Оу%мреT же и^
бога'тыи, и^ погребо'шя е^го” И$ въ а'дњ възвеD
ѓ%чи свои` сыи в# мђк'ахъ, оу^зрњ а^враа'ма и^здалече,
и^ лазаря на лонњ е^го” И$ то'й въз#глашъ, реq эTч~е
а^враа'ме, поми'лђи мя, и^ посли` ла'заря, да ѓ^мо'читъ конецъ пе'рста свое^го в# водњ, и^ оу^стђдитъ ја%зы'къ мой, ја%ко стра'ждђ в# пла'мени сеM”
Рече же а^враа'мъ. ча'до помяни ја^ко въспрїа'лъ
е^си бл~га'я твоя в# животњ` твое'мъ, и^ ла'заръ
такоже зла'я. нн~њ же зд^њ оу^тњша'ется, ты
же стра'ждеши” И$ наD всњми сими, междђ на'ми
и^ вами про'пасть вели'ка ђтвердися, ја^ко да хотя'щеи` преи^ти эTсю'дђ к вамъ, не възмогђтъ ни'же эTтђдђ к намъ прехо'дятъ, Рече
же, молю т^я оу^бо эTч~е, до по'слеши е^го в домъ
эTц~а мое^го. и^мам б^о пять братїя, ја%ко да
засвњдњтельствђетъ и^мъ, да не и^ тїи прїи
дђт# на мњсто с^е мђчное” (Гл~а)17 [е^мђ]18 а^врааM,
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ка, бо мудро зробив, бо сини цього
віку є мудріші від синів світла у своєму роді. 9 І Я вам кажу: Зробіть
собі друзів з мамони неправедності, щоб, коли збіднієте, вас прийняли у вічні помешкання. поч. 81
10 Вірний у малому – і у великому є вірний. І неправедний у малому – і у великому є неправедним.
11 Якщо, отже, в неправеднім майні ви не були вірні, хто вам повірить в правдивім? 12 І якщо ви не
були вірні в чужому, ваше хто вам
дасть? 13 *Ніякий же раб не може
служити двом панам, бо: або одного зненавидить, а другого полюбить; або одного триматиметься, а
другим стане нехувати. Не можете
служити Богові і мамоні! 14 Чули
ж це все і фарисеї, що були грошолюбами, – і сміялися з Нього. 15 І
Він сказав їм:
поч. 82
Ви оправдуєте себе перед людьми, Бог же знає ваші серця, бо те,
що в людей є високе, є мерзенне перед Богом. 16 *Закон і пророки були
до Івана, відтоді благовіститься боже царство, і кожний його здобуває
силою. 17 *Легше ж є, щоб минули
небо і земля, ніж щоб пропала одна
риска з Закону. 18 *Кожний, хто відпускає свою жінку і жениться з іншою, чинить перелюб, і хто жениться з відпущеною від чоловіка, чинить перелюб. хххх
поч. 83
19 Якийсь же чоловік був багатим і зодягався в порфіру і висон,
гарно веселячись кожного дня. 20
Був же якийсь бідний, на ім’я Лазар, який лежав у струпах перед його воротами 21 і бажав насититись
крихтами, що падали зі столу багатого, і пси, приходячи, облизували
його гній. 22 Сталося ж, що помер
бідний, і ангели понесли його на Авраамове лоно, помер же й багатий, і
його поховали. 23 І в аді, піднявши
свої очі, будучи в муках, він побачив здалека Авраама і Лазаря на його лоні. 24 І той, закричавши, сказав: Батьку Аврааме, помилуй мене
і пошли Лазаря, щоб змочив кінець
свого пальця в воді і охолодив мій
язик, бо терплю в цьому полум’ї! 25
Сказав же Авраам: Дитино, згадай,
що ти одержав твої добра у твоєму
житті, а Лазар так само, тільки зло.
Нині ж тут він втішається, ти ж терпиш. 26 І понад це все, між нами і
вами закріпилась велика прірва,
щоб ті, що звідси хочуть перейти до
вас, не змогли ані звідти до нас не
переходили. 27 Сказав же він: Благаю тебе, отже, батьку, щоб ти його
послав до хати мого батька, 28 бо
маю п’ять братів, щоб їм засвідчив,
щоб і ті не прийшли на це місце мук.
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29 Сказав йому Авраам: Мають Мойсея і пророків, хай їх слухають! 30
Він же сказав: Ні, батьку Аврааме,
але якщо до них прийде хтось з мертвих, вони покаються. 31 Сказав же
йому той: Якщо не слухають Мойсея
і пророків, не повірять, якщо хтось з
мертвих воскресне.

мат. 18
мар. 9

мат. 18
як. 5
мой5. 19

мат. 17

мой3. 14
мат. 8
мар. 1
вищ. 5

Глава 17
1 *Сказав же Він до своїх учнів:
Не є можливо, щоб не прийшли згіршення. Горе ж тому, через кого воно
приходить. 2 Краще йому було б, якщо наклав би на його шию ослячі
жорна і кинутим був у море, ніж щоб
згіршив одного з цих малих. поч. 84
3 *Зважайте на себе! Якщо твій
брат згрішить проти тебе, – скартай
його, і якщо покається, – відпусти
йому. 4 І якщо сім разів на день згрішить проти тебе і сім разів на день
повернеться, кажучи: Каюся! – відпусти йому. 5 І сказали апостоли Господеві: Додай нам віри! 6 Сказав же
Господь: *Якщо б ви мали віру як
гірчичне зерно, сказали б цьому дереву: Вирвися і посадися в морі! – і
воно вас послухало б. 7 Хто ж з вас,
маючи раба, що оре або пасе, який,
як він прийде з поля, відразу скаже:
Прийшовши, лягай? 8 Але чи не скаже йому: Приготуй щось, щоб я повечеряв, і підперезавшись, мені служи,
доки не з’їм і вип’ю, і потім ти їстимеш і питимеш? 9 Хіба має похвалу той раб, тому що зробив наказане? Не думаю. 10 Так і ви, коли
зробите все вам наказане, говоріть,
що ми є непотрібні раби, бо зробили
те, що мали зробити. 11 І сталося, що
як ішов до Єрусалиму, і Той переходив через Самарію і Галилею.
ххххх
поч. 85
12 Як же Він входив до якогось
села, зустріли Його десять прокажених чоловіків, які стали здалека. 13 І
ті підняли голос, кажучи: Ісусе, наставнику, помилуй нас! 14 І побачивши, Він сказав їм: *Пішовши, покажіться священикам! І сталося, що як
вони ішли, очистились. 15 Один же з
них, побачивши, що виздоровів, повернувся, прославляючи Бога великим голосом. 16 І він впав ниць при
його ногах, віддаючи Йому хвалу. І
той був самарянином. 17 Відповівши
ж, Ісус сказав: Чи не десять очистились, та дев’ять де? 18 Як, не знайшли в собі, повернувшись, віддати
славу Богові, тільки цей чужинець?
19 І сказав йому: Вставши, іди, твоя
віра тебе спасла. поч. 86
20 Як же фарисеї запитали: Коли
прийде боже царство? Відповівши їм,
Він сказав: Боже царство не приходить з розголосом 21 ані не скажуть:

и^мђт# мољ=се'а и^ пррoкы, да послђш'аюT и^хъ” ѓ%н
же рече, н^и эTч~е а^враа'ме, н^о а^ще кт^о эT
мр~твыхъ и'детъ к^ ниM, пока'ются” Рече же
е^мђ, а^ще мољ=се'а и^ пррoкы не послђша'ютъ, ни
а^ще кт^о эT мр~твыхъ въскрsнетъ, не и^мTђ
вњ'ры”

Глvа, з~і”
ече* же къ оу^чн~комъ свои^м#. не възмо'жно е^сть [не прїити` събла'ѕномъ]1. [го'ре
же]2, е^гоже ради прихо'дитъ. оу^не е^мђ
бы'ло б^ы, а^ще жр'ъно ѓ^сельскїи ѓ^блежалъ
бы ѓ^ вы'и е%го, и^ в#верженъ в# мо'ре, неже да събла'зниT ма'лыхъ сиX е^ді'ного”
заq, п~д”
*Внемлњте себњ. а^ще съгрњшитъ [тебњ]3
бра'тъ твой, запрњти` е^мђ. и^ а%ще пока'ется,
ѓ^ста'ви е^мђ” И$ а^ще сеDми'щи на' дн~ь съгрњшитъ к тебњ, и^ седми'щи [на' дн~ь]4 ѓ^брати'тся [-]5 гл~я ка'юся, ѓ^ста'ви е^мђ” И$ рекоша а^пsли гв~и. приложи` намъ вњрђ” Ре же г~ь.
*а%ще бы'сте и^мњ'ли вњ'рђ ја%ко зе'рно горђшно,
гл~али бысте ја%годичинњ се'й, въстръгнися и^
всади'ся в# мо'ре, и^ послђш'ала б^ы васъ” Которыи же эT васъ рабъ и^мњ'а, ѓ^рђщь, и^ли пасђщь, и^же пришеDшђ е^мђ с# села`, речетъ (-)6
а'бїе, минђв# възля'зи, н^о не речет ли е^мђ, оу^гото'ваи чт^о вечеря'ю, и^ препоясався слђжи
м^и, до'ндеже ја%мъ и^ пїю, и^ потоM ја%си` и^ пїе'ши т^ы; е^да и%мать хвалђ` рабђ` (томђ`), ја%ко
сътвори повелњная; [не мню`]7. та'ко и^ в^ы,
е^гда сътворите` вс^я повелњ'ннаа вам#, гл~ите,
ја%ко раби` непотребни е^смы, ја^ко е^же дл'ъжни
б^њхомъ сътворити, сътвори'хом#” И$ бысть и^дђщђ [е^мђ]8 въ і^ерsли'мъ, и^ то'и прохожDаше
межDђ самари'ею и^ галиле'ею`”
заq, п~е”
9
(-) Входящђ (же) е^мђ в нњкђю весь, срњто'ша
е^го десять прокаже'нњхъ мђжїи, и^же ста'ша
и^здале'че, и^ тїи възнесо'ша глsа гл~юще. і^с~е наста'в#ниче поми'лђи н^ы” И$ видњвъ, рече и^мъ.
*шеDше покажи'теся сщ~е'нникомъ” И$ бысть и^дђщ'емъ и^мъ, ѓ^чsтишяся. е^ді'н же эT нихъ
видњв# ја%ко и^сцњлњ, въз#врати'ся съ гласоM ве'лїемъ сла'вя б~а, и^ паде` ни'ць при ногђ е^го
хвалђ` е^мђ въздаа`, и^ то'и б^њ самарянинъ” эTвњща'в же і^с~, реq. не де'сять л^и ѓ^чsтишася.
да де'вять гд^њ; (ка'ко) не ѓ^брњто'шася въз#вра'щьшеся дати сла'вђ б~ђ, то'кмо и^ноплеме'нникъ се'й. и^ рече е^мђ, в#стаv и^ди`, вњ'ра твоа`
сп~се` т^я”
заq, п~ѕ”
Въпроше'н же бывъ эT фарисе'й, когда прїидетъ црsтвїе бж~їе” (эTвњщавъ)10 и^мъ (-)11 рече” не прїидетъ црsтвїе бж~їе съ съблюде'нї1648
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емъ. ниже рекђтъ, с^е зд^њ [и^ли с^е ѓ%нде]12. с^е
б^о црsтвїе бж~їе внђтръ васъ е^сть” Рече же къ
оу^ченикомъ (свои'мъ). прїидђтъ дн~і'е, е^гда въжDелњете е^ді'ного дн~е сн~а члчsкаго ви'дњти, и^ не
оу%ѕрите. *и^ рекђт# вамъ, с^е {зд^њ, с^е ѓ%нде}13. не
и^зы'дњте, н^и поженњте” ЈА/ко б^о мл'ънїи блиста'ющися эT поDнбsныа, на подънбsнњй свњтится, та'ко бђ'детъ сн~ъ члчsкїи в# дн~ь свои”
ПрежDе же подоба'етъ е^мђ мно'го пострадати, і^
и^скђше'нђ быти эT рода сего”
заq, п~з”
И$ *ја^коже бысть въ дн~и но'евы, та'ко бђд'етъ и^
въ дн~е сн~а члчsка, ја%дя'хђ, пїа'хђ, женя'хђся, посяга'хђ, до негоже дн~е вни'де но'е в# ковчегъ, и прїиде пото'пъ, и^ погђби` вс^я” *Та'коже [и^ ја%коже]14 бысть въ' дн~и ло'товы, ја%дя'хђ, пїа'хђ, кђпова'хђ, продаа'хђ, сажDахђ зда'хђ. во'нь же дн~ь и^зы'де лоT эT содо'млянъ, ѓ^дожди {ка'мыкъ горящь,
и^ ѓ%гнь}15 с# нб~се, и^ погђби` вс^я. по томђже бђ'детъ (и^) в# дн~ь, во'нь же сн~ъ члчsкїи ја%ви'тся” в#
то'й дн~ь и^же бђ'детъ на' кровњ, и^ съсђды е^го
в домђ, да не сла'зитъ взяти и^хъ. і^ и^же на селњ, та'кожде да не въз#врати'тся в#спя'ть. *помина'ите женђ` ло'товђ” И$же а^ще взы'щетъ дш~ђ
свою` спsти`, погђбит# ю&. а^ и^же а%ще погђбитъ
(ю&), живитъ ю&” Гл~ю вамъ, в т^ђ нощь бђде'та дв^а на ѓ^дрњ е^ді'номъ, е^дїнъ пое'млется,
а^ дрђгїи ѓ^ставля'ется” Бђдетњ дв^њ (вкђпњ
ме'лющи)16, е^ді'на пое^млется, а^ дрђгаа ѓ^ставля'ется. {дв^а бђдета на селњ`, е^ді'нъ пое'млется, а^ дрђгїи ѓ^ставля'ется}17” *И$ эTвњща'вше
(гл~ашя)18 е^мђ, гд^е г~и; ѓ%н же рече и^мъ, и^дњже тњло, та'мо [съберђтся (и^) ѓ^рли]19”

Глvа, и~і”
л~аше* же и^ при'тчю к нимъ, како подоба'етъ всегда моли'тися {-}1, и^ не
стђжати с^и, гл~я”
заq, п~и”
2
Сђдїа (б^њ нњ'кїи) в# нњ'коемъ гра'дњ,
б~а не боа'ся, и^ чл~къ не сраMля'ася” Вдова же (нњ'каа) б^њ въ градњ том#, и^ прихожDаше к немђ
гл~ющи, эTм#сти` мене эT съпр'ъника мое^го. и^ не
хотя'ше на (до'лзњ)3 времени” Послњди же рече в
себњ. а^ще и^ б~а не боюся, [и^ чл~къ не]4 срамля'юся, н^о зане твориT м^и трђды вдови'ца сїа, эTмщђ еа` да не доконца` приходящи застоитъ
мене`” Рече же г~ь. слы'шите, что` сђдїи неправдњ гл~ет#. б~ъ же не и'мать ли сътвори'ти эTмщенїе и^з#бра'нъныхъ свои'хъ, въпїющихъ к
немђ дн~ь и^ нощь, и^ длъготрьпитъ ѓ% ниX; гл~ю
вамъ. ја%ко сътворитъ эTм#щенїе и^хъ в#ско'рњ” ѓ^ба'че сн~ъ члчsкїи пришеD, оу^бо ѓ^брящетъ л^и с^и
вњрђ на земли; рече же и^ къ дрђгым# оу^пова'ю1649

Ось тут або ось там! Бо ось боже царство є у вас всередині! 22 Сказав же
Він до своїх учнів: Прийдуть дні, коли забажаєте бачити один день Людського Сина, – і не побачите. 23 *І
скажуть вам: Ось тут! Ось там! Не
виходіть ані не ганяйтесь. 24 Бо так,
як блискавка, що блисне від піднебесної і світить на піднебесній, так
буде Людський Син у свій день. 25
Спершу ж треба, щоб Він багато перетерпів і був спокушений цим родом.
поч. 87
26 І *так як було в днях Ноя, так
буде і в день Людського Сина: 27 їли,
пили, женилися, виходили заміж – до
дня, в якому Ной ввійшов до корабля, і прийшов потоп, і вигубив усіх.
28 *Так само, як було і в днях Лота:
їли, пили, купували, продавали, садили, будували – 29 в тому ж дні, в якому вийшов Лот від содомлян, впала горіюча сірка і вогонь з неба, і вигубили всіх. 30 За цим же буде і в
дні, в якому з’явиться Людський
Син. 31 В тому дні, хто буде на даху і
його посуд в хаті, хай не сходить їх
взяти. І хто на полі, також хай не повернеться назад. 32 *Згадайте Лотову
жінку. 33 Хто лиш шукатиме спасти
свою душу, – втратить її, а хто лиш
втратить її, – оживить її. 34 Кажу
вам: В тій ночі будуть два на одному
ліжку – одного візьметься, а другого
залишиться. 35 Будуть дві разом, що
мелять, – одну візьметься, а друга залишиться. 36 Будуть два на полі – одного візьметься, а другий залишиться. 37 *І відповівши, говорили Йому:
Де, Господи? Він же сказав їм: Де тіло, там зберуться й орли.

Глава 18
1 *Говорив же і притчу до них, як
треба завжди молитися, і не піддаватися, 2 кажучи:
поч. 88
Був якийсь суддя в якомусь місті,
що не боявся Бога і не соромився людей. 3 А якась вдова була в тому місті і приходила до нього, кажучи: Захисти мене від мого противника.4 І
через довгий час не хотів, пізніше ж
сказав в собі: Хоч і Бога не боюся і
людей не встидаюся, 5 але тому що
мені ця вдовиця докучає, відомщу її,
щоб не надокучавала мені, постійно
приходячи. 6 Сказав же Господь:
Слухайте, що говорить неправедний
суддя! 7 Чи ж Бог не відомстить своїх вибраних, що до Нього кличуть
день і ніч, і є довготерпеливим за
них? 8 Кажу вам, що відомстить їх
скоро, одначе Людський Син, прийшовши, отже, чи знайде віру на
землі? 9 Сказав же і цю притчу до
інших, що надіються на себе, що во-
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ни є праведні, і принижують інших:
хххххх
поч. 89
10 Два чоловіки ввійшли до церкви помолитися: один фарисей, а другий митар. 11 Фарисей же, ставши,
так в собі молився: Боже, віддаю тобі
хвалу, що я не є таким як інші люди –
грабіжники, неправедні, перелюбники, або так як цей митар, 12 пощу два
рази в тиждень, даю десятину з усього, що придбаю. 13 А митар, стоячи
здалека, не сміючи ні очей підняти до
неба, але бився у свої груди, кажучи:
Боже, будь милосердний мені грішному! 14 Кажу вам, що цей зійшов до
свого дому більше оправданим від того. *Бо кожний, що вивищується, –
буде пониженим, хто ж себе понижує,
– буде вивищений!
поч. 90
15 *Приносили ж до Нього і немовлят, щоб до них доторкнувся, побачивши ж, учні заборонили їм. 16 Ісус
же, прикликавши їх, сказав: Залиште,
щоб діти до Мене приходили, і не бороніть їм, бо таких є боже царство!
17 Амінь бо, кажу вам: якщо хтось не
прийме боже царство як дитина, до
нього не ввійде!
поч. 91
18 *І запитав Його якийсь князь,
кажучи: Учителю добрий, що зробивши, успадкую вічне життя? 19 *Сказав же до нього Ісус: Чому Мене кличеш добрим? Ніхто не є добрий, тільки один Бог! 20 Заповіді знаєш: *не
чини перелюбу, не убий, не кради, не
свідчи ложно, шануй твого батька і
твою матір? 21 Він же сказав: Я зберіг це все від моєї молодості. 22 Почувши ж це, Ісус сказав йому: Ти ще
одного не доконав: все, що маєш,
продай і роздай бідним – і будеш мати скарб на небі, і ходи в слід за
Мною. 23 Він же, почувши це, став
сумним, бо був дуже багатим. 24 Побачивши ж його, що він став сумним,
Ісус сказав: Як нелегко ті, що мають
богатство, ввійдуть до божого царства! 25 Адже є легше верблюдові перейти через вушко голки, ніж багатому ввійти до божого царства. 26
Сказали ж ті, що слухали: То хто
може спастися? 27 Він же сказав: Що
неможливе людям, можливе є у Бога.
28 *Сказав же Петро: Ось ми залишили все і пішли за Тобою. 29 Він же
їм сказав: Амінь, кажу вам, що немає
нікого, хто залишить дім, або батьків,
або братів, або сестер, або жінку, або
дітей задля божого царства, 30 хто не
одержить багато більше в цьому часі,
а в майбутньому віці – вічне життя!
xxx
поч. 92
31 *Взявши ж дванадцятьох, сказав
до них: Ось ідемо до Єрусалиму, і довершиться все, написане пророками
про Людського Сина. 32 Бо Його видадуть поганам, і Його висміють, і

щимъ събо'ю, ја%ко сђть правеDници, и^ оу^ничижа'ющихъ про'чихъ, при'тчю сїю”
заq, п~џ”
Чл~ка дв^а внидо'ста въ цр~ковь помоли'тися. е^ді'нъ фарисе'й, а^ дрђгїи мытарь. фарисе'й (же)
ста'въ, {си'це в себњ}5 моля'шеся, бж~е хвалђ`
тебњ въздаю`, ја%ко нњсмь ја%коже про'чїи чл~цы.
хи'щницы непра'ведъницы, прелюбодњ'е, и^л^и (-)6
ја^коже се'й мытаръ. пощђся дв^а кра'ты в
сђбо'тђ, десяти'нђ даю всего е^ли'ка притяжђ”
Мытаr же и'здале'че стоя`, не хотя` н^и ѓ^чїю
възвести на' нб~о, н^о біа'ше пе'р#си своа` гл~я, б~е
млsтивъ бђди мн^њ грњшномђ” Гл~ю вамъ,
(ја^ко) сни'де се'й ѓ^пра'вданъ в домъ свой, паче
ѓ^ного” *ЈА/ко всякъ възносяи`ся смири'тся. смиряаи` же себе, възнесеTся”
заq, ч~”
*Приношахђ же к немђ и^ младенця, да и^хъ
ко'снется. видњвше же оу%чн~цы запрњтиша иM.
і^с~ же призвавъ иX, [гл~а]7. ѓ^ста'вите дњтїи приходи'ти къ мнњ, и^ не брани'те иM. та'ковыхъ
б^о е^сть црsтвїе бж~їе” А$ми'нь {б^о}8 гл~ю вамъ.
и%же а^ще не прїиметъ црsтвїя бж~їа ја%ко ѓ^троча`, не и%мать вни`ти в н^е”
заq, ч~а”
9
И/ *въпроси` (е^го нњ'кїи) княѕь, гл~я. оу^чи'телю
бл~гі'и, что` сътворивъ животъ вњ'чный наслњдъствђю; *Рече же е^мђ і^с~. что` м^я гл~еши бл~га;
никтоже бл~гъ, токмо е^ді'нъ б~ъ. за'повњди вњси`; *не прелюбы` твори. не оу^бїи. не оу^кради. не
лжесвњдњтельствђи. чти` эTц~а твое^го и^ мт~ере
[твою]10” ѓ^н же рече, (вс^я сїа)11 съхранихъ эT ю'ности [моеа`]12” Слы'шав же [сїа]13 і^с~, рече е^мђ.
е^ще е^ді'ного не докоnчалъ е^си. вся е^ли'ка и%маши
прода'ждь, и^ разда'и ни'щимъ, і^ и^мњти и'маши
съкровище на нб~си. и^ гряди в# слDњ мене. ѓ%н же
слы'шавъ с^е, приско'рбенъ бысть, бњ` б^о бога'тъ
ѕњло`. видњв# же е^го і^с~ приско'рбна бывша, рече.
ка'ко неоу^добь и^мђщеи` богаTство, в# црsтвїе бж~їе
вни'дђтъ” Оу^до'бње б^о е^сть велбђ'дђ сквоѕњ (и^глинњ оу^ши)14 проити`, неже бога'тђ в# црsтвїе бж~їе
вни'ти” Рњшя же слы'шавшеи`, т^о кт^о мо'жетъ
сп~сенъ бы'ти; ѓ%н# же рече. невъзмо'жная эT чл~къ,
възможна [сђтъ эT б~а]15” *Рече же петр#. с^е
м^ы [ѓ^ста'вихомъ вс^я, и^]16 по тебњ и^до'хомъ”
ѓ%н же рече и^мъ. а^ми'нь гл~ю вамъ, ја%ко никтоже е^сть и^же (ѓ^ста'витъ)17 домъ, и^л^и [родителя, и^ли братїю, и^ли сестры, и^лї женђ`]18,
и^ли чя'да, црsтвїа ради бж~їа, и^же не прїиметъ мно'жицею въ вре'мя с^е, и^ в# вњкъ
грядђщїи живоT вњ'чныи”
заq, ч~в”
*Пое'м же ѓ'банадесяте, рече к ниM. с^е въсходимъ въ і^е^рsли'мъ, и сконча'ются вс^я пи'саннаа пррoкы {ѓ% сн~њ чл~честњ}19. предадятъ бо
е^го ја%ѕы'комъ, и^ порђга'ются е^мђ, и^ оу^ко1650
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рятъ е^го, и^ ѓ^плю'ютъ е^го, и^ би'вше оу^бїю'тъ е^го, и^ в# (третїи дн~ь)20 въскрsнетъ” И$
тїи ничесоже эT сихъ разђмњшя. и^ б^њ гл~ъ
се'й съкровенъ эT ни'хъ, и^ не разђмњвахђ гл~емыхъ”
заq, ч~г”
мgа к~
маr і~

*Бы'сть же е^гда (прибли'жишася)21 въ і^ер^ и'хонъ,
слњпецъ нњкїи сњдя'ше при пђти, прося`.
слы'шав же наро'дъ ми'моходящъ, въпрашаше
что` {оу^бо}22 е^сть с^е” Повњ'даша же е^мђ, ја^ко і^с~
назарянинъ ми'мохо'диT” И$ въз'пи` гл~я. і^с~е сн~е
двDвъ пом~лђи^ м^я” И$ преDи^дђщеи` преща'хђ е^мђ,
да оу^млъчи'тъ” ѓ%н же паче мно'жае въпїаше,
сн~е двDвъ, поми'лђй м^я” Став же і^с~, повелњ
(привести е^го)23 к# себњ” Прибли'ж#шђ же ся е^мђ
к немђ. въпроси` е^го [гл~я]24. чт^о (хо'щеши да
ти)25 сътворю; ѓ^н же' рече. г~и, да прозрю. (-)26
і^с~ (же) рече е^мђ прозри`, вњра твоа сп~се' т^я. и^
а'бїе прозрњ. и^ в# слњдъ е^го и^дяше, сла'вля б~а”
И$ вс^и лю'дїе ви'дњвше, възда'шя хвалђ` бв~и”

Глvа, џ~і. заq, ч~д”

мgа и~і

мgа к~г

вшеD прохождаше въ і^ер^ ихоn. и^ с^е мђжъ,
(-)1 нарица'емыи закхей, и^ се'й б^њ ста'рњи мытаре'мъ, [и^ то`й б^њ богаT]2, і^ и^скаше ви'дњти і^с~а, кт^о е^сть, и^ не можаше эT наро'да, ја%ко възрастомъ малъ б^њ” И$
(преди тек#)3, възлњзе на ја%годичинђ, да ви'дитъ е^го, ја^ко тђдњ хотяше минђти” и^
ја%ко прїиде на мњ'сто, възрњвъ і^с~, [видњ е^го,
и^]4 рече к немђ, закхе'е, потща'вся слњзи. днsе
б^о в домђ твоеM подоба'етъ м^и быти” И$ потща'в#ся слњзе, и^ прїатъ е^го радђася” И$ ви'дњвше вс^и, ропта'хђ гл~юще, ја%ко къ грњшномђ мђж'ђ вни'де витати” Ста'в же закхе'й
рече къ г~ђ. с^е полъ (и^мњнїа мое^го)5 г~и [дам#
ни'щиM]6. и^ а^ще кого` чимъ ѓ^бидњхъ, въз#вращђ`
четвери'цею” Рече же к немђ і^с~” ја^ко днsе сп~се'нїе
до'мђ семђ бысть, зане и^ се'й сн~ъ а^враа'мль
е^сть. *прїиде б^о сн~ъ чл~чь взыскати и^ спsти
поги'бшаго” Слы'шащим же и^мъ сїа, приложи
(-)7 при'тчю, зане близъ [е^мђ бы'ти і^ерsли'ма]8,
и^ мня'хђ ја%ко а^бїе (црsтво бж~їе хо'щетъ)9 ја%ви'тися, (и^) рече оу^бо”
заq, ч~е”
*Чл~къ нњкїи добра` ро'да, и%де на странђ дале'че,
прїати себњ црsтво, и^ въз#врати'тися” Призвав
же десять рабъ свои'хъ, дасть и^мъ де'сять
мнасъ, и^ рече к нимъ. кђ'плю дњите дондеже
прїидђ” И$ гражане е^го ненави'дяхђ е^го, и^ посла'шя мл~твђ въ слњдъ е^го гл~юще, не хо'щемъ
семђ да црsтвђет# над нами” И$ бы'сть е^гда`
въз#врати'ся прїи'мъ црsтво, (-)10 рече пригласи'1651

Його зневажать, і Його оплюють, 33 і,
бивши, Його вб’ють. І в третій день
Він воскресне! 34 І ті нічого з цього не
розуміли, і це слово було закрите від
них, і не розуміли сказаного. поч. 93
35 *Сталося ж, що коли вони наблизилися до Єрихону, якийсь сліпець
сидів при дорозі, жебраючи. 36 Почувши ж юрбу, що проходила, запитував: Отже, що це є? 37 Сказали ж
йому, що проходить Ісус Назарянин.
38 І він закричав, кажучи: Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене! 39 І ті, що
йшли попереду, погрожували йому,
щоб замовчав. Він же ще більше кликав: Сину Давидів, помилуй мене! 40
Ставши ж, Ісус наказав його привести до себе. Як же він наблизився до
Нього, запитав його, кажучи: 41 Що
хочеш, щоб Я для тебе зробив? Він
же сказав: Господи, щоб я одержав
зір! 42 Ісус же сказав йому: Будь видючим, твоя віра тебе спасла! 43 І він
враз одержав зір і йшов вслід за Ним,
прославляючи Бога. І ввесь народ,
побачивши, віддав хвалу Богові.

мат. 20
мар. 10

Глава 19, поч. 94
1 І ввійшовши, Він переходив до
Єрихону. 2 І ось муж, що називався
Закхей, і цей був старший над митарями, і той був багатим. 3 І він шукав
побачити Ісуса, хто Він, і не міг через
юрбу, бо був малий ростом. 4 І побігши наперед, він виліз на дерево, щоб
Його побачити, бо мав там пройти. 5
І коли він прийшов на місце, Ісус, поглянувши, побачив його і сказав до
нього: Закхеє, поспішившись, злізь,
бо сьогодні Мені належиться бути в
твоєму домі! 6 І поспішившись, він
зліз і прийняв Його радіючи. 7 І всі,
побачивши, обурювалися, кажучи, що
ввійшов завітати до грішного чоловіка. 8 Ставши ж, Закхей сказав до Господа: Ось, Господи, половину мого
майна дам бідним, і якщо я когось
чим скривдив, поверну вчетверо! 9
Сказав же до нього Ісус, що сьогодні
сталося спасення цьому домові, тому
що і цей є Авраамовим сином. 10 *Бо
Людський Син прийшов віднайти і
спасти того, що загинув! 11 Як же вони це слухали, Він додав притчу, тому що був близько Єрусалиму, і думали, що зараз має з’явитися боже царство. 12 І сказав: Отже,
поч. 95
*якийсь чоловік шляхетного роду
пішов далеко в країну, щоб одержати
собі царство і повернутися. 13 Прикликавши ж десятьох своїх рабів, дав
їм десять мін і сказав до них: Торгуйте, доки не прийду! 14 І його громадяни ненавиділи його, і послали прохання вслід за ним, кажучи: Не хочемо, щоб цей над нами царював! 15 І
сталося, що коли він повернувся, о-
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державши царство, сказав покликати
тих рабів, яким дав срібло, щоб довідатися, який торг зробили. 16 Прийшов же перший, кажучи: Пане, твоя
мина придбала десять мин. 17 І він
сказав йому: Добрий і хороший рабе,
тому що ти був вірним в малому, май
владу над десятьма містами. 18 І
прийшов другий, кажучи: Пане, твоя
мина придбала п’ять мин. 19 Сказав
же він і тому: І ти будь над п’ятьма
містами. 20 І прийшов інший, кажучи: Пане, ось твоя мина, яку я мав покладеною в обрусі, 21 бо я тебе боявся, бо ти є жорстокою людиною: береш те, що не поклав, і жнеш те, що
не посіяв. 22 Сказав же він йому: З
твоїх уст суджу тебе, лукавий рабе.
Ти знав, що я є жорстокий чоловік:
беру те, що не поклав, і жну те, що не
сіяв. 23 І чому ти не дав мого срібла
купцям? І я, прийшовши, вимагав би
його з прибутком. 24 І тим, що прислуговували, він сказав: Візьміть від
нього мину і дайте тому, що має десять мин! 25 І сказали йому: Пане, він
має десять мин! 26 *Кажу бо вам, що
кожному, хто має, дасться, а від того,
що не має, і те, що має, відбереться від
нього. 27 Однак тих моїх ворогів, що
не хотіли, щоб я був над ними царем,
приведіть сюди, і вбийте переді мною.
28 І сказавши це, пішов попереду,
прямуючи до Єрусалиму. хпоч. 96
29 *І сталося, що коли Він наблизився до Витсфагії і Витанії, до гори, що
називається Оливна, послав двох
своїх учнів, 30 кажучи: Ідіть до села,
що попереду, входячи до нього, знайдете прив’язане осля, на яке ніхто з
людей ніколи не сів. Відв’язавши його, приведіть. 31 І якщо хтось вас запитає: Чому відв’язуєте? Так йому
скажіть: Тому що Господь його потребує. 32 Пішовши ж, послані
знайшли так, як Він їм сказав. 33 Як
же вони відв’язували осля, його
господарі сказали до них: Чому
відв’язуєте осля? 34 Вони ж сказали:
Тому що Господь його потребує. 35
*І вони привели його до Ісуса, і
накинувши свою одіж на осля,
посадили Ісуса. 36 Як же Він їхав,
вони стелили свою одіж по дорозі.
ххх
поч. 97
37 Коли ж Він уже наближався до
підніжжя Оливної гори, відразу все
множество учнів, радіючи, почало
хвалити Бога великим голосом за всі
сили, які побачили, 38 кажучи: *Благословенний Цар, що іде в ім’я господнє! Мир на небі і слава на висотах! 39 І деякі з фарисеїв з юрби сказали до Нього: Учителю, заборони
своїм учням! 40 І відповівши, Він
сказав їм: Кажу вам, що якщо ці замовкнуть, закричить каміння. 41 І ко-

ти {-}11 рабы` тїи, и%мже дасть сребро`, да оу^вњсть
каковђ` кђплю` сђть сътворили” Прїиде же пе'рвыи гл~я. г~и, мнасъ твоа` (придњла де'сять)12
мнасъ” И$ рече е^мђ. [благїи]13 (рабе, (и^) до'брыи)14.
ја%ко ѓ^ ма'лњ вњреn бысть, бђди ѓ%бласть и^мњ'а
наD десятїю градо'въ” И$ прїиде вторыи гл~я. [г~и,
мна'съ твоа`]15 сътвори` пять мнасъ” Рече же и^
томђ`, [и^ т^ы бђди]16 наD пятїю градо'въ” И$
дрђгїи прїиде гл~я. г~и, с^е мна'съ твоа`, ю&же и^мњхъ положе'нђ въ оу^брђ'сњ, боя'хъ б^о ся тебе,
ја%ко чл~къ ја%ръ е^си. взе'млеши е^гоже не положи. и^
жнеши е^гоже не сњя'въ” (Гл~а)17 (же) е^мђ, эT
оу^стъ твои^хъ сђжDђ ти лђка'выи ра'бе. вњ'дяше ја%ко а^зъ чл~къ ја%ръ е^смь, {в#зе'млю}18 е^гоже
не положивъ, и^ {жнђ`}19 е^гоже не сња'въ. и^ почто
не вдасть мое^го сребра` кђпцемъ. и^ а'зъ пришед# с ли'хвою [и^стязалъ быхъ е&]20. и^ прDестоа'щимъ рече. възмњте эT него мнаs, и^ дади'те
и%мђщемђ де'сять мна'съ. и^ рњша е^мђ. г~и,
и%мать десять мна'съ. *гл~ю (б^о) вамъ, ја%ко
вся'комђ и^мђщемђ дасться, а^ эT неи^мђщаго, и^ е^же и'мать эTи'мется [эT него]21” ѓ^баче
врагы` моя ѓ^ны`, не хотњвшая мн^њ да цр~ь
бых# быl над ними, приведњте сњм'о, і^ и^с#сњцњте (-)22 предо мно'ю” И$ (сїа рекъ)23, и^дяше
преди въсходя` въ і^ерsли'мъ”
заq, ч~ѕ”
*И/ бысть ја%ко прибл'ижися въ виџсфаги'ю и^
виџанїю, к# горњ нарица'емњй е^леѓ'н#, посла` дв^а
оу^чн~къ (свои^х#) гл~я, и^дњте в# пря'мнђю весь, в
нюже входя'ща ѓ^бря'щета жребя` привя'зано
на не'же никтоже николи'же эT чл~к# всњде. [-]24
эTрњшша е& приведњта. и^ а%ще кт^о в^ы
въпроша'етъ, почто` эTрњшае'та, си'це рцњта
[емђ]25, ја%ко г~ь е^го требђет#” шеDша же
по'сланная, ѓ^брњто'ста ја%коже рече и%ма”
эTрњшающема же и%ма жрњбя`, реко'шя господїе е^го к ни'ма. что эTрњшя'ета жрњбя;
ѓ^на же реко'ста, ја%ко г~ь е^го треб'ђет#. *и^
приведоста е& къ і^с~ови” И$ въз#врьгше (ри'ѕы
своя)26 на жрњбя, всадишя і^с~а. и^д'ђщђ же
е^мђ, постила'хђ ри'ѕы своя по пђти”
mmmm
заq, ч~з”
Приближа'ющђ же ся е^мђ оу^же (а^бїе) къ нисхоженїю горњ` е^леѓ'ньстњй, нача'шя вс^е множество оу^чн~къ, радђющеся хвалити б~а гла'сомъ
ве'лїемъ, ѓ^ всњхъ (си'лахъ ја^же видњшя)27,
гл~юще. *блsвен# грядыи` цр~ь въ и^мя гн~е.
[ми'ръ на нб~си]28, и^ сла'ва в# вы'шнихъ” И$ нњ'цїи фарисе'е эT наро'да рњшя к# немђ. оу^чт~лю,
запрњти` оу^чн~комъ свои'мъ” и^ эTвњщавъ, рече
(и^мъ). гл~ю вамъ, [ја%ко]29 а^ще сїи оу^млъчят#,
ка'менїе възопїе'тъ” И$ ја^ко прибли'жися, ви1652
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дњвъ граD, пла'кася ѓ^ нем# гл~я. ја%ко а^ще б^ы
разђмњлъ и^ {т^ы в# дн~ь се'й}30 (твой), е^же къ
смире'нїю [твое^мђ]31. нн~њ же съкры'ся эT ѓ^чїю
твоею`. ја%ко прїидђтъ дн~їе на' т^я. и^ ѓ^бложяT
вра'ѕи твой ѓ^стро'гъ ѓ^ тебњ, и^ ѓ^бы'дђтъ
т^я, и^ ѓ^бъи^мђтъ т^я всю'дђ, и^ разбїю'тъ
т^я, и^ чя'да твоя в тебњ. *и^ не ѓ^ста'вятъ
ка'мень на ка'мени в# тебњ, понеже не разђмњ`
вре'мене посњще'нїя твое^го”
заq, ч~и”
И/ *вшеD в# цр~ковь, начатъ и^згони'ти продаю'щая
[в не'й, и^ кђпђю'щая]32, гл~я и^мъ. пи'сано е^сть.
[-]33 *домъ мой домъ мл~твы е^сть. *вы же (сътвори'сте е^го)34 пеще'рђ разбо'йникомъ. и^ бњ оу`ча
по вся дн~и в# цр~кви” А$рхїере'е же и^ кни'жницы
и^ска'хђ е^го погђби'ти, и^ старњишины людемъ.
и^ не ѓ^брњта'хђ чт^о сътворятъ {е^мђ}35. лю'дїе
б^о вс^и дръжа'хђся е^го послђша'юще (е^го)”

Глvа, к~. заq, ч~џ”
бы'сть* въ е^ді'нъ эT дн~їи [ѓ^нXњ]1 оу^чя'щђ е^мђ люди в# цр~кви, и^ бл~говњствђющђ” Прїидо'шя сщ~е'нницы и^ кни'жницы
съ ста'рцы, и^ рњшя (к немђ гл~юще)2.
рцы намъ коею` ѓ'бластїю сїа твори'ши; и^ли
кт^о е^сть давыи тебњ вла'сть сїю; эTвњща'в
же реq к ниM. въпрошђ вы и^ а^зъ [е^ді'ного словесе`]3,
и^ рцњте м^и, кр~ще'нїе і^ѓ^а'нново. съ нб~се л^и б^њ;
и^ли эT чл~къ” ѓ^ни' же помышляхђ к себњ
гл~юще. ја%ко а^ще реqмъ съ нб~се. речеT, почт'о {ђбо}4 не вњровасте е^мђ; а^ще ли же речеM эT чл~къ,
[вс^и лю'дїе]5 ка'менїемъ побїют н^ы” И$звњстно
бо еs ѓ^ і^ѓа'ннњ, ја%ко пррoкъ бњ” И$ эTвњща'шя,
не вњмы эTкђ'дђ” (-)6 І$с~ же рече и%мъ. ни а^зъ
гл~ю ва'мъ, коею ѓ^бластїю
сїа творю”
кккк
заq, р~”
НачяT же к людеM гл~ати при'тчю сїю. *чл~къ нњкы= насади виногра'дъ, и^ вда'стъ е^го дњ'лателемъ, и^ эTи^де на лњта мно'га” И$ въ время
посла` к дњ'лателемъ, ра'бъ, да эT плода виногра'да дадя'ть е^мђ” дњлателе же (би'вше е^го,
посла'шя)7 то'щь. и^ приложи (посла'ти дрђгїи)8
ра'бъ” ѓ^ни же и^ того би'вше, и^ доса'жDьше е^мђ,
посла'шя то'щь” И$ приложи (посла'ти тре'тїи)9.
ѓ^ни' же и^ того оу^ја^звльше, и^згна'ша” Рече же господи'нъ виногра'да. чт^о сътворю; послю` сн~а мое^го възлюбленнаго, е^да ка'ко сего [видњ'вше]10, оу^срамл'яются” Видњвше же е^го дњлателе, мы'шляхђ к себњ гл~юще, се'и е^сть наслњдникъ, [прїидњте]11 оу^бїемъ е^го, да на'ше бђдетъ достоя'нїе” И$ і^звеDше е^го вонъ и^з виногра'да, оу^би'шя.
чт^о оу^бо сътвори'т# и%мъ господи'нъ виногра'да;
1653

ли Він наблизився, побачивши місто, заплакав над ним, 42 кажучи:
Ох, коби і ти в цей твій день зрозуміло, що для миру для тебе! Нині ж
воно сховане від твоїх очей. 43 Бо
на тебе прийдуть дні – і твої вороги
обкладуть валом тебе, і оточать тебе, і обхоплять тебе звідусюди, 44 і
розіб’ють тебе і твоїх дітей у тобі,
*і не залишать в тобі камінь на камені, тому що ти не зрозумів часу
твоїх відвідин!
поч. 98
45 І *ввійшовши до церкви, Він
почав виганяти тих, що в ній продавали і купували, 46 кажучи їм: Написано є: *Мій дім є домом молитви! *Ви ж його зробили печерою
розбійників. 47 І Він навчав кожного дня в церкві. Архиєреї ж, і книжники, і старшини народу шукали
Його вигубити, 48 і не знаходили,
що з Ним зробити, бо ввесь народ
Його тримався, слухаючи Його.

Глава 20, поч. 99
1 *І сталося в однім з тих днів, як
Він навчав народ в церкві і благовістив, прийшли священики і книжники зі старцями 2 і сказали до нього, кажучи: Скажи нам, якою владою це робиш? Або хто є той, що
дав Тобі цю владу? 3 Відповівши ж,
Він сказав до них: Запитаю і я вас
одне слово, і скажіть Мені: 4 Чи Іванове хрещення було з неба чи від
людей? 5 Вони ж думали в собі, кажучи: Адже, якщо скажемо: З неба,
– скаже: Чому, отже, ви йому не повірили? 6 Якщо ж скажемо: Від людей, – ввесь народ нас поб’є камінням, бо відомо є про Івана, що він
був пророком. 7 І вони відповіли:
Не знаємо звідки. 8 Ісус же сказав
їм: То і Я не скажу вам, якою владою Я це роблю!
поч. 100
9 Він же почав до народу говорити
цю притчу: *Якийсь чоловік насадив виноградник, і віддав його робітникам, і відійшов на багато років. 10 І в час послав до робітників
раба, щоб дали йому з виноградного плоду. Робітники ж, побивши його, послали з нічим. 11 І він додав
послати іншого раба. Вони ж і того,
побивши і зневаживши його, послали з нічим. 12 І додав послати третього. Вони ж і того, поранивши,
вигнали. 13 Сказав пан виноградника: Що зроблю? Пошлю мого улюбленого сина, може, часом, засоромляться, побачивши його? 14 Побачивши ж його, робітники думали
в собі, кажучи: Цей є спадкоємцем.
Ходіть, убиймо його, щоб нашим
було насліддя! 15 І вивівши його
геть з виноградника, убили. Що, отже, зробить їм пан виноградника?
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16 Прийде і вигубить цих робітників,
і виноградник віддасть іншим. Почувши ж, вони сказали: Хай не станеться! 17 Він же, поглянувши на них,
сказав: Що, отже, є це писання? *Камінь, яким знехтували будівничі, цей
став наріжним. 18 Кожний, що впаде
на той камінь, розіб’ється, а на кого
він упаде, розчавить його. поч. 101
19 І шукали архиєреї і книжники
накласти на Нього руки в тому часі, і
злякалися юрби, бо зрозуміли, що до
них Він сказав цю притчу. 20 І підглядаючи, *послали підглядачів, що видавали себе за праведних, щоб схопити Його на слові, щоб видати Його начальству і владі ігемона. 21 І запитали
Його, кажучи: Учителю, знаємо, що
правильно говориш і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але, по правді, навчаєш божої дороги. 22 Чи належиться
нам давати данину кесареві, чи ні? 23
Зрозумівши ж їх лукавство, Він сказав до них: Чому Мене спокушуєте?
24 Покажіть Мені монету. Чий має
образ і напис? Відповівши ж, вони
сказали: Цісарів. 25 Він же сказав їм:
Віддайте, отже, те, що цісареве, цісареві і те, що боже, Богові! 26 І вони
не могли закинути Йому слова перед
людьми, і здивувавшись його відповіддю, замовкли.
поч. 102
27 *Приступили ж деякі з садукеїв,
що говорять, що немає воскресіння,
запитували Його, 28 кажучи: Учителю, Мойсей написав нам: *Якщо кому помер брат, що має жінку, і той помре бездітним, хай його брат візьме
жінку і воскресить насіння своєму
братові. 29 Отже, було сім братів. І
перший, взявши жінку, помер бездітним. 30 І другий, взявши жінку, і той
помер бездітним. 31 І третій, взявши
її. Так же і всі сім. І не залишили дітей, і померли. 32 А після усіх померла й жінка. 33 Отже, у воскресіння,
котрого з них буде жінкою? Бо сім
мали її за жінку. 34 І відповівши, Ісус
сказав їм: Сини цього віку женяться і
виходять заміж, 35 а ті, що удостояться одержати той вік і воскресіння,
що з мертвих, ані не женяться, ані не
виходять заміж, 36 бо більше не можуть вмерти, бо є рівними ангелам і є
божими синами, будучи синами воскресіння. 37 А що мертві встають, *і
Мойсей сказав при кущі, коли говорив про Господа Бога Авраама, і Бога
Ісаака, і Бога Якова. 38 Він же не є
Бог мертвих, а живих, бо всі для Нього є живими! 39 Відповівши ж, деякі з
книжників сказали: Учителю, Ти добре сказав! 40 Більше ж вони не сміли
його нічого запитати. 41 *Сказав же
Він до них: Як же кажуть, що Христос є Давидовим сином? 42 *Бо сам
Давид говорить в книзі Псалмів: Сказав Господь Господеві моєму сядь

прїидет# и^ погђби'тъ дњл'ателя сїа, и^ вда'сть
винограD и^нњмъ” Слы'шавше же, реко'шя, да не
бђ'детъ” ѓ%н же възрњвъ на ни'хъ, рече. чт^о
оу^бо (-)12 пи'саное с^е; *Ка'мень, е^гоже небрего'шя
ѕи'жDђщеи`, се'и бысть въ главђ ю#глђ” Всякъ
падыи` на (ка'мени томъ)13, съкрђши'тся. а^
на не'мже падетъ, сътрыетъ е^го”
заq, р~а”
14
И/ взыска'шя [а^рхїере'е и^ кни'жницы] . възложити на'нь рђцњ в то'и чаs, и^ оу^боя'шася народа. разђмњша бо, ја^ко к ниM [при'тчю сїю рече]15” И$ съблюDше, *посла'шя ла'ятеля. творяще себе пра'веDники быти, да и^мђтъ е^го въ
словеси, въ е^же преда'ти е^го начя'льствђ и^ ѓ%бласти и^ге'монови” И$ въпроси'шя е^го` гл~юще. оу^чи'телю. вњм'ы ја%ко пра'во гл~еши и^ оу^чи'ши, и^
не (на лица зри'ши)16, н^о въ и%стинђ пђти
бж~їю оу^чи'ши. досто'ит ли на'мъ кесаре'ви да'нъ
даяти, и^ли ни`; Разђмњв# же и^хъ лђка'вство,
рече к ни'мъ. [что` м^я и^скђшя'ете]17; покажи'те м^и ца'тђ. чїи' и%мать ѓ^браZ и^ наDписа'нїе; [эTвњща'вше же]18 реко'шя, кесаревъ” ѓ%н же
рече и^м#. въздади'те оу^б^о, ја%же кесаре'ва, кесаре'ви. и^ ја%же бж~їа, бв~и” И$ не мого'ша зазрњти
{гл~а е^го}19 преD людми. и^ диви'вшеся ѓ^ эTвњтњ е^го, оу^молчя'шя”
заq, р~в”
*Пристђпи'шя же нњ'цыи` эT саDдђке'и, гл~ющеи`
въскр~се'нїю не бы'ти. въпраша'хђ е^го гл~юще.
оу^чи'телю, мољ=си написа на'мъ. *а^ще комђ
бра'тъ оу%мретъ. и^мы` женђ. и^ то'и бесчя'денъ
[оу^мретъ]20, да (бра'тъ е^го, пои'меT)21 женђ`, и^
въста'витъ сњмя бра'тђ своемђ” СеDмь оу^бо
бра'тїя б^њ, и^ первыи поя'тъ женђ, оу^мре
бесчя'денъ. [и^ поя'тъ вт'орыи женђ`, и^ то'и
оу^мре бесчя'денъ]22. и^ тре'тїи поя'тъ ю&.
та'кожDе же и^ (вс^и) сеDмь (І$) не ѓ^ста'виша
чядъ, и^ оу^мро'шя. [послњжDе же всњх#, оу^мре и^
жена`]23. [въ воскреше'нїе оу^бо]24, кото'раго и^хъ
бђ'детъ жена`; сеDмь бо и^мњшя ю& женђ” И$
[эTвњща'въ]25 рече и^мъ і^с~. сн~ове вњ'ка сего,
же'нятся и^ посага'юT. а^ сподо'бльшеи`ся вњкъ
ѓ^нъ оу^лђчити, и^ въскресе'нїе е^же эT мр~твыхъ,
н^и же'нятся н^и посага'ютъ, ни оу^мрети бо
ктомђ мо'гђть. ра'вни б^о сTђ а%гг~лоM, и^ сн~ове
сђть бж~їи, въскр~се'нїя сн~ове сђще” А$ ја%коже
въста'юT мр~твїи, *и мољ=си ска'за при кђпи'нњ,
ја%коже гл~етъ г~а б~а а^враа'мля, и^ б~а і^са'акова,
и^ б~а і^а'ковля. б~ъ же нњсть мр~твыхъ, н^о живыхъ. вси` б^о томђ жи'ви сђть” эTвњща'вше
же нњцыи эT кни'жникъ, реко'ша. оу^чителю,
добрњ рече” Ктомђ же не смњ'ахђ (е^го въпроси'ти)26 ничесоже” *Рече же к нимъ. ка'ко
гл~ютъ х~а [сн~а двDва быти]27” *самъ б^о двDъ
гл~етъ в# кні'ѕњ ўало'мъстњй. рече г~ь гв~и
1654

ўлMо рз~і
і^саїа и~
дњаn д~
криM џ~
а~ пеTр в~
мgа к~а
маr в~і

мgа к~в
маr в~і

мgа к~а
маr в~і
е~ мѓ= к~е
мfа к~в
маr в~і

в~ мо= г~
мgа к~в
маr в~і

мgа к~в
маr в~і
ўлMо р~џ
мgа к~в

20,42 Святе Благовіствування від Луки 21,20

мgа к~г
маr в~і
выj а~і

мgа к~г
маr в~і

мое^мђ, сњди ѓ^деснђю мене, до'ндеy положђ врагы`
твоя подножїе нога'ма твои'ма; двDъ оу^бо г~а
е^го нарицаеT, и^ ка'ко {сн~ь е^мђ}28 е^сть;
кккк
заq, р~г”
Слы'шащим же всњм'ъ лю'деM, рече оу^чн~комъ свои'мъ. *внемлњте себњ эT кни'жникъ, хотя'щихъ
ходи'ти въ ѓ^деждахъ, и^ любя'щихъ цњлованїя на тръжищыхъ, и^ преDсњданїя на со'нмищихъ, и преждезванїя на вечерях#” *И$же снњда'ютъ до'мы в#дови'цъ, и^ виною далече мо'лятся.
сїи прїимђтъ ли'шше ѓ^сђжде'нїе”

Глvа, к~а”
маr в~і

мgа к~д
маr г~і
выj џ~і

мgа к~д
маr г~і
е^џsе е~
в~ селуn в~

мgа к~д
маr г~і

мgа і~
маg к~д
даниl џ~
маr г~і

ъзрњв* же видњ` в#мњта'ющая, въ храм#
на бдя'щїи и^мњнїа, да'ры своя бога'тыа” Видњв же и^ нњ'кђю вдови'цђ оу^бо'гђ
в#мњта'ющђ т^ђ (дв^њ лњп'тњ)1. и^ рече,
въи'стиннђ гл~ю ваM, ја^ко вдови'ца сїа оу^бо'гаа`
мно'жае всњхь в#ве'рже. вси` б^о сїи эT и^збытка
свое^го въвръгошя в да'ры [бв~и]2. сїа же эT лише'нїа свое^го, вс^е житїе е^же и^мњ` в#вр'ъже” заq, р~д”
И/ *нњ'коимъ гл~ющемъ ѓ^ цр~кви. ја^ко ка'менїемь
до'брымь и^ сосђды оу^краше'на, реq. сїја% (же) {-}3
ви'дњте, прїидђтъ дн~їе, в няже не ѓ^ста'нетъ ка'мень на ка'мени, и^же не разорится” Въпроси'ша же е^го гл~юще. оу^чителю, когDа оу^бо сїа
бђдђть. и^ что` е^сть знаменїе е^гда хотятъ
сїа быти;
заq, р~е”
ѓ%н же рече, *блюдњте, да не прельщени бђ'дете.
мно'ѕи б^о прїидђтъ въ и^мя мое` гл~юще, [ја%ко]4
а^зъ е^смь. и^ время прибли'жися. не и^зы'дњте
[оу^бо]5 в# слDњ и^хъ” Є$гда же ё"слы'шите брани и^
нестрое'нїа, не оу^бо'итеся. подоба'етъ б^о си'мъ
быти прежде, н^о не ё& а%бїе кончи'на” Тогда`
гл~аше и^м#. въста'нет# {б^о}6 ја%ѕы'къ на ја^ѕыk, и^
црsтво на црsтво. трђ'си же вели'ци [по мњ'ста,
и^]7 глади и^ па'гђбы бђдTђ, страхова'нїа же {и^
заq, р~ѕ”
зна'менїя ве'лїа съ нб~се бђ'дђтъ}8”
*Пре'жде же сиX всњхъ, възложятъ на вы` рђ'кы
своя, і^ и'жDенђтъ, предаю'ще на со'нмищя и^
темни'ця, ведо'ми къ цр~емъ, и^ влDкамъ, и%мени
мое^го ради” Прилђчи'т [же]9 ся вамъ въ свњдњтельство” Положи'те оу^бо на срDцњхъ ва'шихъ, не
преже пооу^чатися эTвњщавати. а^зъ б^о (вамъ
дамъ)10 оу^ста` и^ премђ'дрость, е'йже не възмо'гђтъ противитися, и^л^и эTвњщати вс^и противля'ющеи`ся вамъ” Предани же бђ'дете и^ роди'тели и^ братїею` и^ ро'домъ и^ дрђ'гы, и^ оу^мр~твятъ эT васъ. и^ бђ'дете ненави'дими эT
всњхъ и'мени мое^го ради. и^ власъ главы` ва'шеа`
не поги'бнетъ. *в трьпњ'нїи& ва'шем#, стяжи'те
дш~а ва'шя” *Є$гда же оу^ѕрите ѓ^бъстоиM (і^ерs1655

праворуч Мене, 43 доки не покладу
твоїх ворогів підніжжям твоїх ніг!
44 Отже, Давид його називає Господом, і як він є йому сином?
ххх
поч. 103
45 Як же ввесь народ слухав, Він
сказав своїм учням: 46 *Стережіться книжників, що бажають ходити
в шатах і що люблять поздоровлення на торгах, і перші сидіння на
зборах, і перші запрошення на вечерях, 47 *які з’їдають доми вдовиць, і напоказ здалека моляться.
Ці одержать превеликий засуд!

мат. 23
мар. 12
вищ. 11

мат. 23
мар. 12

Глава 21
1 *Поглянувши ж, Він побачив
тих, що кидали в храм на тривалий
маєток свої багаті дари. 2 Побачивши ж і якусь бідну вдову, що кидала
туди дві лепти, 3 Він і сказав: По
правді, кажу вам, що ця бідна вдова
кинула більше від усіх. 4 Бо ці всі
кинули в дари Богові зі свого достатку, ця ж зі свого нестатку, кинула
все, що мала на прожиття. поч. 104
5 І *як деякі говорили про церкву, що вона прикрашена гарним камінням і посудом, Він сказав: 6 Це
ж бачите. Прийдуть дні, в яких не
залишиться камінь на камені, який
не буде знищений. 7 Запитали ж
Його, кажучи: Учителю, коли,
отже, це буде і який є знак, коли це
має статися?
поч. 105
8 Він же сказав: *Чувайте, щоб ви
не були обманутими. Бо численні
прийдуть в моє ім’я, кажучи, що: Я
є і час наблизився! Отже, не виходьте вслід за ними! 9 Коли ж почуєте
про війни і розрухи, не бійтеся, бо
треба, щоб це скоріше сталося. Але
ще не зараз кінець. 10 Тоді говорив
їм: Бо повстане народ проти народу
і царство проти царства. 11 Будуть
же великі землетруси місцями, і голод, і пошесті, жахи, і будуть великі знаки з неба.
поч. 106
12 *А перед цим всім, накладуть
на вас свої руки і проженуть, видаючи на збори і у в’язниці, поведуть
вас до царів і володарів задля мого
імені. 13 Станеться ж вам на свідчення. 14 Покладіть, отже, у ваших
серцях, щоб наперед не повчатися,
що відповідати, 15 бо Я вам дам уста і премудрість, якій не зможуть
протиставитись, щоб відповісти,
всі, що вам противляться. 16 Видані ж будете і батьками, і братами, і
родиною, і друзями, і уб’ють декого
з вас, 17 і будете зненавиджені всіма
через моє ім’я. 18 Але й волосина з
вашої голови не згине. 19 *У вашій
терпеливості здобудете ваші душі.
20 *Коли ж побачите Єрусалим, об-

мар. 12

мат. 24
мар. 13
вищ. 19

мат. 24
мар. 13
еф. 5
сол2. 2

мат. 24
мар. 13

мат. 10
мат. 24
дан. 9
мар. 13
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іс. 13
єз. 32
мат. 24
мар. 13
йоі. 2
i 3

рим. 13

мат. 26
мар. 14

мат. 26
мар. 14

мат. 26
мар. 14

ложений вояками, тоді знатимете,
що наблизилося його запустіння. 21
Тоді ті, що є в Юдеї, хай тікають в
гори, і ті, що посеред нього, хай виходять, і ті, що в околицях, хай до
нього не входять. 22 Бо це є дні помсти, щоб сповнилося все написане.
23 Горе ж тим, що мають в лоні і годують грудьми в ті дні. Бо буде велика біда на землі і гнів на цьому народі. 24 І вони впадуть від гострого
меча і будуть полонені в усіх народах, і Єрусалим буде потоптаний
поганами, доки не закінчаться часи
поган. 25 *І будуть знаки в сонці, і
місяці, і звіздах, і на землі туга народам від наглого морського шуму
і розбурхання, 26 коли люди вмиратимуть зі страху і очікування того,
що находить на всесвіт, бо небесні
сили зрушаться. 27 І тоді побачать
Людського Сина, що іде на хмарах з
великою силою і славою. поч. 107
28 Як же це почне ставатись, випростуйтеся і підніміть ваші голови, тому що наближається ваше визволення! 29 І Він сказав їм притчу:
Дивіться на фіґу і на всі дерева. 30
Коли вони пускають листя, вже самі, бачачи, знаєте, що близько жнива. 31 Так і ви, коли побачите, що
це стається, знайте, що близько є
боже царство. 32 Амінь, кажу вам,
що не мине цей рід, поки все це
станеться. 33 Небо і земля мине, а
мої слова не минуть. 34 *Стережіться ж, щоб часом не отяжіли ваші серця обжиранням, і пияцством,
і життєвими клопотами, і той день
не надійшов на вас нагло. 35 Бо
прийде як сіть на все, що живе на
лиці всієї землі. 36 Отже, чувайте,
постійно молячись, щоб ви удостоїлися уникнути цього всього, що
має статися, і стати перед Людським Сином.
поч. 108
37 Він же під час дня був у
церкві, навчаючи, вночі ж, виходячи, перебував на горі, що називається Оливною. 38 І всі люди від
ранку приходили до Нього до церкви, щоб Його слухати.

Глава 22
1 *Наближався ж празник Опрісноків, що називається Пасха. 2 І архиєреї, і книжники шукали, як би
Його вбити, та боялися народу. 3
*Ввійшов же сатана у Юду, що називається Скаріот, що був з числа
дванадцятьох. 4 І пішовши, він сказав архиєреям і воєводам, як Його
їм видасть. 5 І вони зраділи і погодилися йому дати срібняки. 6 І він
визнав і шукав догідного часу, щоб
Його їм видати без юрби. 7 *Прийшов же день Опрісноків, в якому ж

ли'мъ во'и)11, тогда` разђмњ'ете ја%ко прибли'жися
запђстњ'нїе е^мђ” Тогда сђщїи въ і^оу^де'и`, да
бњгают# в го'ры. і^ и'же посредњ е^го, да и^схо'дяT і^
и'же въ странахъ, да не вхо'дятъ во'нь, ја%ко
дн~їе эTмщенїю сїи сђть, ја^ко и^спо'лнитися
всемђ пи'саномђ” Горе же (и^мђщимъ въ оу^тробњ)12, и^ доя'щимъ в тыи` дн~и” Бђ'детъ б^о
бњда` ве'лїа на земли`, и^ гнњвъ на' людех# сихъ.
и^ па'дђтъ въ ѓ%стрїи меча, и^ пленени бђдђтъ въ (вся ја%ѕы'кы)13, і^ и^ерsлимъ бђ'детъ
попира'емъ ја%ѕыкы. до'ндеже сконча'ются времена`
ја%ѕы'къ” *И$ бђ'дђтъ ѕна'менїя въ сл~нци и^ лђнњ
и^ ѕвњздахъ, и^ на зеMли` тђга` ја%ѕы'комъ, эT нечаа'ніа шђ'ма морскаго и^ възмђще'нїя, и^здыха'ющем# чл~комъ эT страха и^ чаанїа грядђщихъ на вселеннђю” си'лы б^о нбsъныа подви'гнђтся” И$ тогда оу^ѕрять сн~а члчsка грядђща
на ѓ^блацXњ, съ си'лою и^ сла'вою мно'гою”
заq, р~з”
Начина'ющим же си'м бывати, въсъклони'теся и^
въздви'гнњте главы` ва'шя, зане приближа'ется
и^збавленїе ва'ше” И$ рече при'тчђ и^мъ. ви'дите
смоко'вницђ, и^ вс^я дре'ва, е^гда прошибаю'тся,
оу'же ви'дяще са'ми вњ'сте, ја%ко близъ жа'тва
е^сть. та'ко и^ в^ы, Є$гда оу^зрите сїа быва'юща,
вњдите ја%ко бли'зъ е^сть црsтвїе бж~їе” а^ми'нь
гл~ю ваM, ја^ко не и'мать преити` роD се'й, дондеже
{вс^я сїа}14 бђ'дђтъ” Нб~о и^ земля ми'мои%дет. а^
словеса моя не и^мђть преити`” *Внемлњте же
себњ, да не когда ѓ^тягчя'ютъ {срDця вашя}15
ѓ^бьяде'нїемъ и^ пїа'нствомъ, и^ печя'льми
жите'йскыми, и^ на'йдетъ на вы` внеза'пђ дн~ь
то'и. ја%ко сњть б^о прїидетъ на вс^я живђщая
на лици всеа` земля`” Бди'те [оу^бо]16 на вяко
вре'мя моля'щеся, да сподо'битеся оу^бњжати
(всњхъ сиX)17 хотя'щиX быти, и^ ста'ти преD
сн~омъ члчsкыM”
заq, р~и”
Бњ же въ дн~е в# цр~кви оу^ча`, нощїю же и^сходя`
въдворяшеся в# го'рњ нарица'емњй е^леѓ'нъ” И$ вс^и
людїе и^зъ оу^тра прихождахђ к немђ в# цр~ковъ,
послђшати е^го”

Глvа, к~в”
риближаше* же ся пра'зникъ ѓ^прњ'снокъ,
гл~емыи па'сха” І$ и^скахђ а^рхїере'е и^ кни'жницы, како бышя оу^би'ли е^го, боя'хђбося
людїи” *Вниде же сатана` въ і^оу'дђ, нарица'емаго скарїѓT, сђщђ эT числа ѓ^боюнадесяте” І$
шеD гл~а а^рхїере'ѓM и^ вое^во'даM ка'ко (е^го предастъ
иM)1. и^ възрадовашася, и^ совњща'ша е^мђ сре'бреникы дати, і^ и^сповњ'да. і^ и^скаше подо'бна вре'мени, да предастъ е^го [и%мъ без# наро'да]2” *Прїде же дн~ь ѓ^прњ'снокъ, вонь же под'обно б^њ вре'1656
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мя жрњти па'схђ” и^ посла` петра і^ и^ѓа'нна,
рекъ. шеDше оу^гото'ваите намъ па'схђ, да ја%ми” ѓ^на же реко'ста е^мђ. гдњ хо'щеши оу^гото'вае^мъ; ѓ^н же рече и%мъ. се въсходя'щема ва'ма
въ' граD, сря'щетъ вы чл~къ в# скђде'лъницњ во'дђ нося`, по немъ и^дњта в# доM вонже вхо'дитъ. и^ рцњта (до'мђ влады'цњ)3. гл~етъ тебњ оу^читеl, гд~њ е^сть ѓ^би'тель, и^дњже па'схђ
съ оу^чн~кы мои'ми снњмъ; и^ той ва'ма пока'жетъ го'рницђ ве'лїю по'стланђ, т^ђ оу^гото'ваи'та” шеDша же ѓ^брњто'ста ја%коже рече и'ма, и^
оу^гото'васта па'схђ” *И$ е^гда бысть часъ, възлеже, и^ [ѓ%банадесяте а^пsла]4 с ниM. и^ рече к
нимъ, жела'нїемъ въжDелњх# сїю па'схђ ја%сти с#
ва'ми, прежDе да'же не прїимђ мђ'къ. Гл~ю б^о
вамъ, ја%ко (эTсе'лњ) не и'мамъ ја^сти эT него,
до'ндеже сконча'ются в# црsтвїи бж~їи” И$ прїи'мъ ча'шђ, хвалђ` въздавъ рече. прїимњте с^е
и^ раздњли'те себњ. гл~ю б^о вамъ, ја%ко не и'мамъ пи'ти [-]5 эT плода` ло'знаго, до'ндеже
црsтвїе бж~їе прїидетъ” *И$ прїи'мъ хлњбъ,
хвалђ въздавъ преломи`, и^ дастъ имъ, гл~я.
с^е е^сть тњ'ло мое`, е^же за в^ы дае'мо, с^е твори'те в# мое въспомина'нїе” [Та'кожде (же) и^ ча'шђ]6 по' вечери гл~я. сїа ча'шя но'выи завњтъ
(моею` кро'вїю)7, ја%же за вы` проливаеTся” *ѓбаче с^е
рђка` предаю'щаго м^я, съ мно'ю (е^сть) на трапе'ѕњ” {И$ сн~ь оу^бо}8 члчsкїи [и%детъ по реченномђ]9. ѓ^баче го'ре чл~кђ томђ, и^мже предастъся” И$ тїи нача'шя и^скати в себњ, которыи
оу^бо эT нихъ (хотяи` с^е)10 сътвори'ти” Бы'сть
же и^ пря` в ниX, кїи (мни'тся и^хъ)11 бы'ти
бо'лїи” ѓ^н же рече и^мъ. цр~їе ја%ѕы'къ, госпоDствђютъ и^мъ, и^ ѓ^блада'ющеи` и'ми, бл~годатели нарица'ются. *вы же не тако. н^о бо'лїи
васъ, да бђ'детъ ја%ко мнїи. и^ ста'рњи` ја%ко
слђжаи`. кто` б^о бо'лїи, възлежаи` ли, и^л^и слђжаи` не възлежаи` л^и; а^з же посредњ ваs е^смь,
ја%ко слђжа'и`. вы же е^сте пребы'вше со мн'ою в#
напа'стехъ мои'хъ. и^ а'зъ завњщава'ю вамъ,
ја%коже завњща` мн^њ эTц~ъ мой црsтво, *да ја^сте и^ пїете на трапе'ѕњ моей в# црsтвїи мое'мъ, и^ ся'дете на престо'лњхъ, [сђдя'ще ѓ^бњманадесяте колњнома]12 і^ил~евома” [Рече же г~ь]13,
*си'моне си'моне, с^е сатана` про'ситъ васъ, дабы`
сњя'лъ ја%ко пшени'цђ. а^з# же молихъся ѓ^ тебњ, да не ѓ^скђдњеT вњра твоа. и^ т^ы нњ'когда ѓ^бра'щся, оу^тверди` братїю твою” ѓ^н же
рече е^мђ. г~и с тобою готовъ е^смь и^ в темни'цђ и^ в# смр~ть и^ти`” *ѓ%н же рече. гл~ю т^и
пе'тре, не въз#гласиT (пњтелъ днsе)14, до'ндеже,
три кр'аты (эTвр'ъжешися мене)15 не вњ'дњти”
1657

був належний час жертвувати пасху,
8 і Він послав Петра і Івана, сказавши: Пішовши, приготуйте нам пасху,
щоб ми їли. 9 Вони ж Йому сказали:
Де хочеш, щоб ми приготували? 10
Він же їм сказав: Ось як будете іти до
міста, вас зустріне чоловік, що в глечику несе воду, ідіть за ним до дому,
до якого входить, 11 і скажіть панові
дому: Учитель тобі говорить: Де є
світлиця, де з’їм пасху з моїми учнями? 12 І той вам покаже велику прибрану світлицю, там приготуйте. 13
Пішовши ж, вони знайшли все, так як
Він їм сказав, і приготували пасху. 14
*І коли настав час, Він ліг, і дванадцять апостолів з Ним. 15 І Він сказав
до них: Бажанням забажав Я їсти цю
пасху з вами, перш ніж прийму муки.
16 Кажу бо вам, що відтепер не буду
їсти з неї, доки не сповниться у божому царстві. 17 І взявши чашу, віддавши хвалу, сказав: Візьміть це і
розділіть між собою. 18 Кажу бо вам,
що не питиму з плоду лози, доки не
прийде боже царство. 19 *І взявши
хліб, віддавши хвалу, переломав і дав
їм, кажучи: Це є моє тіло, що за вас
дається. Це робіть в мою пам’ять. 20
Також же і чашу по вечері, кажучи:
Ця чаша – Новий Завіт моєю кров’ю,
що проливається за вас. 21 *Одначе
ось рука того, що мене видає, є зі
мною на столі. 22 І отже, Людський
Син іде, згідно зі сказаним, одначе
горе тій людині, якою Він буде виданий. 23 І ті почали дошукуватись
між собою, котрий, отже, з них є тим,
що має це зробити. 24 Був же і спір
між ними, хто надається з них бути
більшим. 25 Він же сказав їм: Царі
поган панують над ними, і ті, що ними володіють, називаються добродіями. 26 *Ви ж не так, але більший між
вами, хай буде як менший, і старший,
як той, що служить. 27 Бо хто більший, чи той, що лежить, чи той, що
служить? Чи не той, що лежить? Я ж
є серед вас як той, що служить, 28 ви
ж є ті, що залишилися зі Мною у моїх випробуваннях. 29 І Я вам завіщаю
царство, так як завіщав Мені мій
Батько, 30 *щоб ви їли і пили при моєму столі в моєму царстві, і сядете на
престолах, судячи дванадцять ізраїльських племен. 31 Сказав же Господь: *Симоне, Симоне, ось сатана
просить вас, щоб пересіяти, як пшеницю! 32 Я ж молився за тебе, щоб
твоя віра не змаліла, і ти, колись навернувшись, підкріпи твоїх братів! 33
Він же йому сказав: Господи, з Тобою є я готовий іти і до в’язниці, і на
смерть. 34 *Він же сказав: Кажу тобі,
Петре, ще нині півень не запіє, поки
ти три рази відречешся, що Мене не
знаєш! 35 І Він сказав їм: Коли Я вас
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послав без калитки, і без торби, і без
обуви, чи вам чогось забракло? Вони
ж сказали: Нічого. 36 Сказав же Він
їм: Але нині, хто має гаманець, хай
візьме також і торбу, а хто не має,
хай продасть свою одіж і купить меч.
37 Кажу бо вам, що ще належиться,
щоб це, написане про Мене, збулося,
*і що до беззаконних Його причислено. Бо воно в Мені звершується. 38
Вони ж сказали: Господи, ось тут два
мечі. Він же їм сказав: Достатньо.
хххх
поч. 109
39 І *вийшовши, Він пішов за звичаєм на Оливну гору, за Ним же пішли його учні. 40 *Як же Він був на
місці, сказав їм: Моліться, щоб ви не
ввійшли у спокусу. 41 І сам Він відступив від них, як на кидання каменя,
і схиливши коліна, молився, 42 кажучи: Батьку, якщо хочеш, зроби, щоб
ця чаша минула Мене, однак не Моя
воля, але Твоя хай буде! 43 З’явився
ж Йому ангел з неба, що Його підкріплював. 44 І бувши в захваті, Він ревніше молився, а його піт став, як краплі крові, що капали на землю. 45 І
вставши від молитви, Він, прийшовши до учнів, знайшов їх, що вони поснули від смутку, 46 і сказав їм: Чому спите? Вставши, моліться, щоб ви
не ввійшли в спокусу. 47 *Як же Він
ще говорив, – ось юрба і той, що називається Юда, один з дванадцятьох, ішов перед ними і приступив до Ісуса,
щоб Його поцілувати. Бо цей знак він
дав їм: Кого лиш поцілую, той є. 48
Ісус же йому сказав: Юдо, чи поцілунком видаєш Людського Сина? 49 А ті,
що були з ним, побачивши те, що стається, сказали Йому: Господи, чи нам
вдарити мечем? 50 І якийсь один з них
вдарив архиєреєвого раба і відтяв йому праве вухо. 51 Відповівши ж, Ісус
сказав: Залишіть на цьому. І доторкнувшись до його вуха, оздоровив його. 52 Сказав же Ісус до тих, архиєреїв, і воєвод церковних, і старців, що
прийшли проти нього: Чи ви вийшли,
наче проти розбійника, зі зброєю і полінами, щоб Мене схопити? 53 Кожного дня, як Я був з вами в церкві, ви
не простягнули рук проти Мене, але
це є ваша година і влада темряви. 54
*Схопивши ж, вони Його повели і
завели Його в двір архиєрея. Петро ж
здалека ішов слідом. 55 *А як вони
запалили вогонь серед двору і вони
разом сиділи, то Петро сидів серед
них. 56 Якась рабиня, побачивши ж
його, як він сидів при світлі, і поглянувши на нього, сказала: І цей був з
Ним! 57 Він же відрікся від Нього,
кажучи: Жінко, не знаю Його! 58 І
невдовзі інший, побачивши його, сказав: І ти є з них! Петро же сказав: Чоловіче, я не є! 59 І як минула приб-

И$ рече и^мъ, е^гда послахъ в^ы без# влагали'ща, и^
бе'зъ мњха, и^ без# сапогъ. е^да чт^о лишени бы'сте; ѓ^ни' же рњша ничесоже. реq же иM, н^о нн~њ
и^же и^маT влага'лище, да во'зметъ, такожде (же)
и^ мњхъ. а^ и'же не и%мать, да продастъ ри'зђ
свою, и^ кђпитъ ножъ. гл~ю бо ваM, ја%ко [е^ще]16
пи'саное с^е подоба'етъ да сконча'ется ѓ^ мнњ`,
*е^же и^ съ безако'нными вмњни'ся. и^бо е^же ѓ^
мнњ кончи'нђ и%мать” ѓ^ни' же рњшя. г~и, с^е
ножа` зд^њ два`” ѓ^н же рече и^мъ, доволно е^сть”
ккк
заq, р~џ”
І *из#шедь и'де по ѓ^бы'чаю в# го'рђ е^леѓ'нъскђю,
по не'м же и^до'ша оу^чн~цы (е^го)” *Быв же на
мњ'стњ, рече и^мъ. моли'теся, да не вни'дете
в напасть” И$ самъ эTстђпи` эT нихъ ја%ко
(вр'ъженїеM ка'мени)17. и^ покло'нь колњ'нњ, моля'шеся гл~я. эTч~е а^ще во'лиши, [ми'монести]18
(ча'шђ сїю)19 эT мене`” ѓ^баче не (моа` во'ля)20, н^о
твоа` да бђ'детъ” ЈА/ви' же ся е^мђ а^гг~лъ, с#
нб~се, оу^крњпля'а е^го. и^ бывъ в# по'двиѕњ, прилњжнње' моля'шеся. [бысть же]21 потъ его ја%ко ка'пля кро'ве ка'плющи на' землю. и^ в#ставъ
эT моли'твы” {и^}22 пришеD къ оу^чн~комъ, ѓ^брњте (и^хъ спя'ща)23 эT печали, и^ рече и^мъ,
чт^о спите`; в#ста'вше моли'теся, да не в#ни'дете в# напасть” *Є$ще [же]24 е^мђ гл~ющђ, с^е
наро'дъ и^ нарица'емыи І$оу^да, е^ді'нъ эT ѓ^боюнадесяте, и^дяше преD ними, и^ пристђпи` къ
і^с~ови цњ'ловати е^го. {се бо б^њ зна'менїе далъ
и^мъ. е^гоже а^ще лобжђ` то'и еs}25” І$с~ же рече е^мђ. и^оу'до, лобза'нїемъ сн~а члчsкаго предае'ши;
видњв#ше же и^же бњхђ ѓ^ немъ быва'емое`
рњшя {емђ}26. г~и, а^ще оу^да'римъ ноже'мъ; и^
оу^да'ри е^ді'нъ нњкїи эT нихъ а^рхїере'ѓва раба`, и^
оу^рњза [е^мђ оу^хо]27 десно'е” эTвњща'в же і^с~, рече,
ѓста'вите до сего, И$ коснђв# въ оу%хо (е^го), и^сцњли` е^го” Рече же і^с~ къ пришеDшиM нань а^рхїере'ѓM,
и^ воево'дамъ цр~ков#нымъ, и^ ста'рцемъ. ја%ко на
разбо'йника ли и^зыдо'сте съ ѓ^рђжїемъ и^ дрекольми (ја%ти м^я). по вся` дн~и с'ђщђ м^и с
ва'ми въ цр~кви, не простросте рђкъ на мя. н^о
се` е^сть ваша годи'на и^ ѓ'бласть те'мънаа”
*Є/мше' же е^го ведо'шя, и^ в#ведоша е^го въ
дворъ а^рхїере'ѓv” Пе'тръ же в# слDњ и^дяше и^зда'лече” *Въз#гнњщшемъ же ѓ^гнь посредњ двора, и^
вкђпњ сњдя'щимъ (иM), сњдяще петръ посредњ и^хъ” Оу^зрњвши же е^го рабы'ни нњ'кая сњдящ# при свњтњ, и^ възрњвши нань рече. и^
се'й с нимъ б^њ” ѓ^н# же эTвр'ъжеся [е^го]28, гл~я
[же'но, не знаю е^го]29” И$ по ма'лњ дрђгїи видњвъ е^го, рече'. и^ т^ы эT нихъ е^си” пе'тръ же
рече, чл~че нњсмь” И мимошеDшђ ја%ко часђ е^ді'но1658
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мђ, и^нъ нњкїи крњпля'шеся гл~я. въи'стинђ
и^ се'й с нимъ б^њ, и^бо галиле'анинъ е^сть” Рече
же пе'тръ, чл~че, не вњмъ е^же гл~еши” И$ а'бїе
е^ще гл~ющђ е^мђ, въз#гласи` пњтелъ” *И$ ѓ^бращъся г~ь възрњ на петра. и^ помянђ` петръ
сло'во гн~е, ја%коже рече е^мђ, ја%ко прежDе {да'же}30
пњтелъ не въз#гласи'тъ, [-]31 эTвр'ъжешися
мене тр^икраты. і^ и^зшедъ во'нъ, пла'кася
го'р#ко” И$ мђжїе дръжа'щеи` (і^с~а)32, рђга'хђся е^мђ
бїю'ще. и^ закры'вше [е^го, бїа'хђ е^го по лицђ`,
и^]33 [въпраша'хђ е^го гл~ще]34. прорци, кт^о е^сть
оу^дареи` т^я; і^ и'на мно'га хђ'ляще гл~ахђ наn”
*И$ ја%ко бысть дн~ь, събра'шася ста'рцы люDстїи', и^ а^рхїере'е и^ кни'жницы, и^ ведо'шя е^го на
со'нмъ свой гл~юще, а^ще т^ы е^си х~с; рци` намъ”
Рече же иM. а^ще вамъ рекђ, не и^мете вњры.
[а^ще же и^]35 въпрошђ` (в^ы), не эTвњща'ете [м^и,
ни эTпђстите`]36” эTсе'лњ (-)37, бђ'дет# сн~ъ чл~ческыи сњдяи' ѓ^деснђю' си'лы бж~їа. Рњшя же
вс^и, ты ли оу^бо е^си сн~ъ бж~їи; ѓ%н же к нимъ
рече, в^ы гл~ете, ја%ко а^зъ е^смъ” ѓ^ни же рњшя,
чт^о е^ще требђ'емъ свњдњтельства; са'ми б^о
слы'шахомъ эT оу^стъ е^го”

Глvа, к~г”
{въста'вше*}1 вс^е мно'жество и^хъ” заq, р~і”
Ведо'шя е^го къ пилатђ” Нача'ша же
нань ва'дити гл~юще. сего` ѓ^брњто'хомъ
раз#враща'юща ја%ѕы'къ нашъ, и^ възбраня'юща [кесаре'ви дань даа'ти]2, (-)3 гл~юща себе
х~а цр~я быти” *Пилат же въпроси` е^го гл~я.
ты^ ли е^си цр~ь и^оу^де'ѓM; ѓ%н же эTвњщавъ (рече
е^мђ)4, т^ы гл~еши” Пила'т же рече къ а^рхїере'ѓM и^
наро'дђ. никое'а же ѓ^брњтаю вины` в# чл~цњ
семъ” ѓ^ни же крњпля'хђся гл~юще, ја%ко раз#враща'етъ лю'ди, оу^ча по все'й и^оу^де'и” [-]5 наченъ
эT галиле'а, до здњ`” Пила'т же слы'шавъ [галиле'ю]6, въпроси`, а^ще чл~къ галиле'анинъ е^сть.
(-)7 разђмњвъ ја%ко эT ѓ'бласти и%родовы е^сть,
посла` е^го къ и'родђ, сђщђ и^ томђ въ і^ерsли'мњ
в тыи` дн~и” И/род же видњвъ і^с~а, радъ бысть
ѕњло. бњ б^о (жела'а эT мно'га вре'мене)8 ви'дњти
е^го, зане слы'шаше [мно'га]9 ѓ^ немъ, и^ надњ'ашеся (знаменїе н'њкое)10 ви'дњти эT него быва'емо. въпраша'ше же е^го словесы` мно'гы, ѓ%нъ
же ничесоже эTвњщава'ше е^мђ” Стоа'хђ же а^рхїере'е и^ кни'жницы прилњжно ва'дяще нань” Оу^кори'в же е^го [-]11 и%родъ с во'и` свои'ми, и^ порђга'вся, ѓ^бл'ък# (е^го) в ри'зђ свњтлђ, въз#врати е^го
к# пила'тђ” Бы'ста же с^и дрђ'га и%роD же и^ пила'тъ в# то'й дн~ь съ собо'ю, прежDе б^о (бњста)
вра'ждђ и^мђща междђ собо'ю” Пила'т же (съз1659

лизно одна година, якийсь інший твердив, кажучи: По правді, і цей був з
Ним, бо є галилеянином. 60 Сказав же
Петро: Чоловіче, не знаю, що говориш! І зараз, ще як він говорив, півень
заспівав. 61 *І Господь, обернувшись,
поглянув на Петра. І згадав Петро господнє слово, як Він сказав до нього,
що швидше ніж запіє півень, тричі
Мене відречешся! 62 І вийшовши
геть, заплакав гірко. 63 І мужі, що держали Ісуса, насміхалися з Нього, б’ючи, 64 і закривши Його, били Його по
лиці, і запитували Його, кажучи: Пророкуй, хто є той, хто Тебе вдарив? 65
І багато іншого, хулячи, наговорювали на Нього. 66 *І як настав день, зібралися старці народу, і архиєреї, і
книжники і повели Його на свої збори, 67 кажучи: Якщо ти є Христос,
скажи нам! Сказав же Він їм: Якщо
вам скажу, не повірите, 68 якщо ж і
запитаю вас, мені не відповісте ані не
відпустите. 69 Відтепер Людський
Син буде сидіти по правиці божої сили. 70 Сказали ж всі: Отже, чи Ти є Божим Сином? Він же до них сказав: Ви
кажете, що Я є. 71 Вони ж сказали:
Навіщо ще потрібно нам свідчення?
Адже ми самі чули з Його уст!

Глава 23
1 І *вставши, все їх множество,
ххх
поч. 110
повели Його до Пилата. 2 Почали ж
Його оскаржувати, кажучи: Mи знайшли цього, як Він зводив наш народ і
забороняв цісареві давати данину, що
говорив, що Він є Христом – Царем.
3 *Пилат же запитав Його, кажучи:
Чи Ти є Царем юдеїв? Він же, відповівши, сказав йому: Ти кажеш! 4
Пилат же сказав до архиєреїв і юрби:
Не знаходжу ніякої вини в Цій Людині. 5 Вони ж ще більше твердили,
кажучи, що зводить народ, навчаючи
по всій Юдеї, почавши від Галилеї,
аж доси. 6 Пилат же, почувши про
Галилею, запитав: Чи Чоловік є галилейцем? 7 Зрозумівши, що Він є з
влади Іродової, послав Його до Ірода,
який і був у Єрусалимі в тих днях. 8
Ірод же, побачивши Ісуса, дуже зрадів, бо він бажав від довгого часу Його побачити, тому що багато чув про
Нього і надіявся якийсь знак побачити, що від Нього стається. 9 Він же
Його запитував багатьма словами, а
той нічого йому не відповідав. 10
Стояли ж архиєреї і книжники, запопадливо Його оскаржуючи. 11 Ірод зі
своїми вояками, зневаживши ж Його
і покпивши, зодягнувши Його в світлу одіж, повернув Його до Пилата. 12
Стали ж собі друзями зі собою Ірод
же і Пилат в тому дні, бо раніше ворогували між собою. 13 Пилат же по-
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кликав архиєреїв, і князів, і народ 14
і *сказав до них: Ви мені привели
Цього Чоловіка, як того, що підбурює
народ. І ось я, допитавши перед вами,
в цьому Чоловіці не знаходжу ані однієї вини, з того, в чому Його оскаржуєте. 15 Але ні Ірод, бо я Його послав до нього. І ось Він не зробив нічого, гідного смерті. 16 Покаравши, отже, Його відпущу. 17 *Потребу ж мав
він кожного празника відпускати їм
одного. 18 *Закричала ж вся юрба, кажучи: Візьми Цього, відпусти ж нам
Варавву, 19 який був кинутий до в’язниці за якусь змову, що сталася в місті, і вбивство. 20 Знову ж Пилат закликав, бажаючи відпустити Ісуса. 21
Вони ж кричали, кажучи: Розіпни! Розіпни Його! 22 Він же втретє сказав
до них: Адже яке зло зробив Цей? Я
в Ньому не знайшов нічого, гідного
смерті. Покаравши Його, отже, відпущу. 23 Вони ж настоювали великими
голосами, просячи його на розіп’яття, – і перемогли їхні голоси і архиєреїв. 24 Пилат же судив, щоб сталося
за їхнім проханням. 25 Він же відпустив того, що за змову і вбивство був
посаджений до в’язниці, якого просили, Ісуса ж видав їхній волі. 26 І як
Його повели, *взявши якогось Симона, киринейця, що ішов з поля, поклали на нього хрест, щоб нести за
Ісусом. 27 Ішла ж вслід за Ним велика юрба народу і жінки, які і плакали, і Його оплакували. 28 Повернувшись же до них, Ісус сказав: Єрусалимські дочки, не плачте наді
Мною, радше оплакуйте себе і ваших
дітей, 29 бо ось ідуть дні, в яких скажуть: *Блаженні неплідні і лона, що
не родили, і груди, які не годували.
30 Тоді почнуть говорити горам:
*Впадьте на нас! – і шпилям: Покрийте нас! 31 Тому що, якщо з сирим
деревом це роблять, що станеться з
сухим?
поч. 111
32 Вели ж і інших двох злодіїв з
Ним, щоб убити. 33 *І коли прийшли
на місце, що називається Черепне, там
розіп’яли Його і злодіїв: одного, отже, праворуч, а другого ліворуч. 34
Ісус же говорив: *Батьку, відпусти їм,
бо не знають, що роблять! *А ті, що
розділяли його одіж, кидали жереб. 35
І стояв народ, дивлячись. Насміхалися ж і князі з ними, кажучи: Інших
спас, хай спасе й Себе, якщо Він є
Христос, Божий Обранець! 36 Насміхалися ж з Нього і вояки, приступаючи і даючи Йому оцет, 37 і говорили:
Якщо Ти є юдейським Царем, спаси
Себе самого. 38 Був же і напис, написаний над ним письмом грецьким, і
римським, і єврейським: Цей є юдейським Царем. 39 Один же з повішених
злодіїв хулив Його, кажучи: Якщо Ти

ва`)12 а^рхїере'я и^ кня'ѕя и^ люди, *рече к нимъ.
приведо'сте м^и чл~ка сего, ја^ко раз#враща'юща люди. и^ с^е а^зъ пред вами и^стязавъ, ни е^ді'ноа
(ѓ^брњта'ю)13 в# чл~цњ сем# вины`, ја^же (на'нь ва'дите)14. н^о ни и%родъ. (посла'хъ б^о е^го к немђ)15, и^ с^е ничтоже (смр~ти досто'йно)16 сътворе'но е^сть ѓ^ неM” Показавъ оу^бо е^го эTпђщђ”
[*Нђждђ же и^мя'ше (на вся` пра'зникы эTпђщати и^мъ)17 е^ді'ного]18” *Възъпи'шя же вс^и
наро'ди, гл~юще. возми` сего, эTпђсти же намъ
вара'в#вђ. и^же б^њ за (нњкђю крамолђ)19 бы'вшђю
въ' градњ и^ оу^бїиство, в#ве'рженъ в темни'цђ”
Па'ки же пилатъ въз#гласи` [-]20 хотя эTпђстити і^с~а” ѓ^ни же въз#глашя'хђ гл~юще, распни`
распни` е^го” ѓ%нъ же третицею рече к ни'мъ,
что` б^о зл^о сътвори се'й; (ничесоже досто'йна)21
смр~ти ѓ^брњтохъ ѓ^ немъ. показа'въ оу^бо е^го
эTпђщђ” ѓ^ни же прилежа'хђ гла'сы вели'кими,
прося'ще е^го на распя'тїе. и^ оу^стоа'хђ гла'си иX,
[и^ а^рхїере'йстїи]22” (-)23 Пила'т (же) посђди быти проше'нїю и^хъ. эTпђсти же и^же за крамолђ и^ оу^бїиство всажDе'наго в темни'цђ, е^гоже
прошя'хђ, і^с~а же (предав#)24 воли и^х#. и^ ја^ко
поведо'ша е^го, *емше си'мона нњ'кое^го кирине'а
грядђща с# села`, възложишя нань крsтъ носи'ти по і^с~њ” И$дя'ше же в# слњдъ е^го (нароD
мно'гъ)25 людїи, и^ жены`, ја%же (и^) пла'кахђся и^
рыда'хђ е^го” ѓ^бращь же ся к нимъ і^с~, рече.
дщеря і^ерsли'мъскы, не пла'чите ѓ^ мнњ, ѓ^баче
себе пла'чите, и^ чядъ ва'шихъ. ја%ко с^е {дн~їе'
гря'дђт#}26, в ня'же рекђт#. *блаже'ны непло'ды,
и^ оу^тро'бы ја%же не родишя, и^ съсци`, и^же не
дои'шя” тогда на'чнђтъ гл~ати горамъ,
*падњте на' ны. и^ хлъмо'мъ, покры'ите н^ы.
зане а^ще в сђ'ровњ дре'вњ сїа творятъ, в сђ'сњ
заq, р~аі”
что` {б'ђдетъ}27; ккк
28
Ведя'хђ же і^ и'на [дв^а ѕлодњя'] с ни'мъ оу^би'ти. *и^ е^гда прїидо'ша на мњсто, нарица'емое ло'бное, т^ђ распя'шя е^го, и^ злодњя'. ѓ%вого оу^бо ѓ^дес'нђю, а^ дрђга'го ѓ^шђю” І$с~ же гл~аше, *ѓч~е эTпђсти` и^мъ, не вњдятъ б^о что`
творятъ” *Раздњля'ющеи` же риѕы е^го, мета'хђ жр'ебїа. и^ стоя'хђ лю'дїе зряще” Рђгахђ же
ся [и^ кн~ѕи с ни'ми]29 гл~юще, и^ныя сп~се`, да
сп~се'тъ (и^) себе`. а^ще то'й е^сть х~с бж~їи
и^з#бра'нныи” Рђга'хђ же ся е^мђ и^ во'ини пристђпа'юще, [и^ ѓ^цеT придњюще е^мђ]30, и^ (гл~ахђ)31.
а^ще ты е^си цр~ь и^оу^де'йскъ, сп~си'ся самъ” Бњ
же и^ написа'нїе [напи'сано над ни'мъ, пи'смены
е%ллин#скыми, и^ ри'м#скыми, и^ е^вре'йскыми]32. [се'й
е^сть цр~ь и^оу^де'йскъ]33” Є$ді'н же эT ѓ^бњше'ною
ѕлодњ'ю хђля'ше е^го, гл~я. а^ще т^ы е^си х~с,
1660
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сп~си себе и^ на'ю” эTвњща'в же дрђгїи, прњща'ше е^мђ, гл~я. ни ли (т^ы бои'шися)34 б~а, ја%ко
в# то'мже ѓ^сђженъ е^си; и^ м^ы оу^бо въ пра'вдђ.
досто'йная б^о (по дњло'мъ на'ю)35 въспрїе'млевњ, се'й же ни е^ді'ного зл^а сътвори`” и^ [гл~аше
і^с~ови. помяни` м^я г~и, е^гда прїидеши въ
црsтвїи с^и” И$ рече е^мђ і^с~. а^ми'нь гл~ю тебњ]36,
днsе со мно'ю бђ'деши в раи`” [Бњ же]37 [-]38
(часъ ја%ко)39 шестыи, и^ тм^а бысть по все'й
земли`, до часа` девя'таго. [и^ помр'ьче сл~нце]40,
(и^) (завњса цр~ко'внаа раZдра'ся (-)41)42 посредњ” И$
въз#глашь гла'соM ве'лїем# і^с~, рече. эTч~е, *в рђцњ
твои` предаю дх~ъ мой, (и^) сїа (-)43 рекъ,
и^з#дъше” Видњв же со'тникъ бы'вшее, [просла'ви]44 б~а гл~я. въи'стинђ чл~к# се'й пра'веденъ б^њ”
И$ вс^и пришеDшеи` наро'ди на позо'ръ се'й, ви'дяще
быва'ющая, бїю'ще пр'ъси (своа), въз#враща'хђся”
Стоя'хђ же вс^и ѕна'емїи е^го и^здале'че, и^ жены`
спослњдъствова'въшая е^мђ эT галиле'а, зря'ще
сихъ” И$ *се мђжъ, и%менемъ и^ѓ'сифъ, совњтникъ сы'й, [мђжъ]45 бл~гъ и^ пра'ведеn, се'й не б^њ
пристаl совњтђ и^ дњ'лђ иX, эT а^римаџе'а гра'да
и^оу^де'йска, и^же {ча'яше и^ то'й}46 црsтвїа бж~їа.
се'й пристђ'пль к пила'тђ проси` тњло і^с~ово. и^
сне'мъ {е& ѓ^бвитъ}47 плащаницею, и^ положи е&
въ' г'робњ и^з#сњченњ, в немъже не бњ` никтоже
нико'гдаже положеn” И$ дн~ь б^њ пято'къ, и^ сђбо'та свита'ше. въ слDњ же шеDшая жены`, ја%же
бњхђ пришли (с нимъ эT галиле'а)48, видњшя
гробъ, и^ ја%ко положено бысть тњло е^го”
Въз#вращьше же ся оу^гото'ваша а^рома'ты и^
мљ=ро, и^ в сђбо'тђ оу^бо оу^млъча'шя по' заповњди”

Глvа, к~д” заq, рв~і”
ъ *еді'нђ же эT сђботъ, (ѕњло` ра'но,
прїидо'шя на' гробъ)1” нося'ще ја%же оу^гото'ваша а^рома'ты” [И$ дрђгыа с ни'ми]2.
ѓ^брњтошя же ка'мень эTвале'нъ эT гроба. (и^) вшеDше (-)3 не ѓ^брњто'ша телесе г~а і^с~а” И$
бысть недомыслящимся и^мъ ѓ^ семъ” И$ с^е
мђж'а дв^а ста'ста в нихъ, в [ри'захъ бли'щащиXся]4” Пристра'шнамъ же бы'вшамъ и^мъ, и^
покло'ншимъ лиця` на' зеMлю. реко'ста к ни'мъ”
Чт^о и%щете жива'го с мр~твыми; нњсть зд^њ,
н^о въста. *помянњте ја%коже гл~а вамъ е^ще`
сыи` в галиле'и`, гл~я. [ја%ко подоба'ет# сн~ђ чл~чьскомђ]5 пре'данђ бы'ти. в рђцњ чл~къ грњш'ник#,
и^ про'пятђ бы'ти, и^ тре'тїи дн~ь въскрsнђти.
и^ помянђшя гл~ы е^го” И$ възвра'щшеся эT гроба, възвњсти'шя {вс^я сїа}6 е^ді'номђнадесяте,
и^ всњмъ про'чиM” Бњша же магдалы'ни ма'рїа, и^
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є Христос, спаси Себе і нас! 40 Відповівши ж, інший докоряв Йому, кажучи: Чи Ти не боїшся Бога, бо Ти на те
саме є засуджений? 41 І ми, отже, посправедливості, бо ми одержуємо гідне за нашими ділами, цей же не зробив нічого злого! 42 І він говорив Ісусові: Згадай мене, Господи, коли прийдеш у твоєму царстві! 43 І сказав йому Ісус: Амінь, кажу тобі: сьогодні будеш зі мною в раю! 44 Була ж якась
шоста година, і була темрява по всій
землі до дев’ятої години, 45 і сонце
померкло, і церковна завіса роздерлася посередині. 46 І крикнувши великим голосом, Ісус сказав: Батьку, *в
твої руки передаю мій дух! І сказавши це, віддав духа. 47 А сотник, побачивши те, що сталося, прославив
Бога, кажучи: По правді, Цей Чоловік
був праведним. 48 І всі юрби, що
прийшли на це видовище, бачачи те,
що ставалося, б’ючи свої груди, поверталися. 49 Стояли ж всі Його знайомі здалека і жінки, що ішли вслід
за Ним з Галилеї, що на це дивилися.
50 І *ось чоловік на ім’я Йосиф, що
був радником, добрий і праведний чоловік, 51 цей не пристав до ради і їхнього діла, з юдейського міста Ариматея. І той, який очікував боже царство, 52 цей, приступивши до Пилата,
попросив Ісусове тіло. 53 І знявши
Його, обгорнув полотном, і поклав
Його у висіченому гробі, в якому ніхто ніколи не був покладений. 54 І
день був п’ятниця, і надходила субота. 55 А ті жінки, що пішли слідом, які були прийшли з Ним з Галилеї, побачили гріб і як покладено було його
тіло. 56 Повернувшись же, вони приготували аромати і миро, і в суботу,
отже, спочивали за заповіддю.

Глава 24, поч. 112
1 А *в першому дні по суботі дуже
рано вони прийшли на гріб, несучи аромати, які підготували. І інші з ними. 2 Знайшли ж вони камінь, відвалений від гробу, 3 і ввійшовши, не
знайшли тіла Господа Ісуса. 4 І сталося, що як вони нездогадувалися
про це, і ось два мужі стали між ними
в одежах, що блистіли. 5 Як же вони
налякались і схилили лиця до землі,
ті сказали до них: Чому шукаєте живого з мертвими? 6 Немає Його тут,
але Він встав. *Згадайте, як Він вам
сказав, ще як був у Галилеї, 7 кажучи, що треба, щоб Людський Син
був виданий в руки людей-грішників,
і був розіп’ятим, і в третій день воскрес. 8 І згадали Його слова, 9 і повернувшись від гробу, вони сповістили це все одинадцятьом і всім іншим. 10 Були ж Марія Магдалина, і
Іванна, і Марія Яковова, і інші з ни-
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ми, які це говорили до апостолів. 11 І
їхні слова видавалися перед ними –
наче брехня, і їм не вірили. поч. 113
12 *Петро ж, вставши, побіг до гробу
і, схилившись, побачив ризи, що самі
лежали. Він відійшов в собі дивуючись тому, що сталося. 13 *І ось
два з них ішли в тім дні до села, що
віддалене на шістьдесят стадій від
Єрусалиму, якому ім’я Емаус. 14 І ті
говорили між собою про все це, що
трапилось. 15 І сталося, що як вони
розмовляли і допитувались, і сам Ісус
наблизився і йшов з ними, 16 а їх очі
були стримані, щоб Його не впізнали.
17 Сказав же до них: Що це є за слова, над якими допитуєтесь між собою, ідучи, і є похмурі? 18 Відповівши ж, один, якому ім’я Клеопа,
сказав до Нього: Ти хіба є одинокий
чужинець в Єрусалимі, який не
довідався про те, що сталося в ньому
в ці дні. 19 І сказав їм: Про що? Вони
ж Йому сказали: Те, що про Ісуса Назарянина, що був мужем-пророком,
сильний ділом і словом перед Богом і
всім народом, 20 як Його видали архиєреї і наші князі на засуд смерті і
Його розіп’яли. 21 Ми ж надіялися,
що Цей є тим, що має визволити Ізраїль. Але і над це все, це сьогодні є
третій день, відколи це сталося. 22
Але й деякі жінки від нас налякали
нас, побувавши рано при гробі 23 і не
знайшовши його тіла, прийшли, кажучи, що бачили появу ангелів, які
кажуть, що Він живий. 24 І деякі з
нас пішли до гробу – і знайшли, так
як і жінки сказали. Самого ж не побачили! 25 І той сказав до них: О нерозумні і повільні серцем, щоб повірити в усе, що говорили пророки! 26
Чи не це належалось перетерпіти
Христові і ввійти у свою славу? 27 І
почавши від Мойсея і від всіх пророків, Він їм роз’яснював з усього
Писання те, що про Нього. 28 І вони
наблизилися до села, до якого ішли, і
Той вдавав, що іде далі. 29 І спонукали Його, кажучи: Залишся з нами,
бо вечоріє і день схилився! І Він
ввійшов, щоб з ними залишитись. 30
І сталося, що коли Він ліг з ними,
взявши хліб, Він поблагословив, і переломивши, давав їм. 31 Їм же очі
відкрилися, і вони Його впізнали – і
Той став їм невидимим. 32 І сказали
вони до себе: Чи не палало в нас наше серце, коли Він нам говорив в дорозі і як пояснював нам Писання? 33
І вставши в тій годині, вони повернулися до Єрусалиму, і знайшли зібраними одинадцятьох і тих, що були
з ними, 34 які говорили, що, по правді, Господь встав і з’явився Симонові. 35 І ті розповіли те, що сталося в
дорозі, і як Він їм об’явився в пере-

і^ѓа'нна, и^ ма'рїа і^а'ковля, и^ про'чая с ни'ми, {ја%же}7
гл~ахђ къ а^пsломъ сїа. и^ ја%ви'шася преD ни'ми ја%ко
лж^а гл~и [и^хъ]8, и^ не вњр'овахђ имъ” заq, рг~і”
*Петръ же въста'въ тече` къ' гробђ. и^ прини'кь, (видњ`)9 ри'зы {е^ді'ны лежа'ща}10. (-)11 эTи'де в себњ` дивяся бы'вшемђ. *И$ с^е дв^а эT ниX
[бњ'ста и^дђщ'я в то'иже дн~ь]12, в# ве'сь, эTстоа'щђ стадїи шестьдесяT эT і^е^рsли'ма, е^иже и^м'я
е^ммаоу^съ. и^ т^а бесњ'доваста к себњ` ѓ^ всњхъ
(сихъ приклю'чшихся)13. и^ бысть бесњд'ђющема
и%ма и^ съвопрашаю^щимася” И$ саM і^с~ (прибли'жися)14 и^дя'ше с ни'ма, ѓ%чиy ею` дръжа'стася да
(е^го не позна'ета)15. реq же к ни'ма. чт^о (сђть)
словеса` сїа, ѓ^ ниXже стязаетася к себњ` и^дђща, [и^ е'ста]16 дряXл'а; эTвњща'в же е^діn, [е^мyђ
и%мя]17 клеѓ%па, рече` к немђ`. т^ы ли е^діn прише'леw е^си въ е^рsлиM, и^ не оу^вњ'дњ бы'вшиX в неM въ'
дн~и сїа; и^ реq и%ма. кыиX; ѓ^на же рњ'ста е^мђ,
ја%же ѓ^ і^с~њ назаряни'нњ, и^же бысть мђж'ъ пррoкъ,
си'ленъ дњ'ломъ и^ сло'вомъ, преD бг~омъ, и^ всњ'ми люDми” Ка'ко преда'шя е^го а^рхїе^ре'е и^ кня'ѕи
на'ши на ѓ^сђжденїе сме'рти, и^ распя'ша е^го”
Мы^ же надња'хомся, ја%ко се'и е^сть хотя` и^зба'вити і^и^л~я” Но^ и^ наD всњ'ми си'ми, тре'тїи с^е
дн~ь и%мать [днесь]18, эTнелиже сїа бы'ша” Но^ и^
жены` нњ'кыя эT наs оу^жаси'шя н^ы, бы'вшая`
ра'но оу% гроба, и^ не ѓ^брњтше телесе`, е^го, прїидо'шя гл~юще. и^ ја%вле'нїе а^гг~лъ видњвша, и^же
гл~ютъ е^го жи'ва. и^ і^до'ша нњ'цїи эT насъ къ'
гробђ, и^ ѓ^брњто'ша та'ко, ја%коже и^ жены` рњшя, самого же не видњш'я. и^ то'й рече к
ни'мъ: ЭO несмы'сленая, и^ косная` срDцемъ, е^же
вњ'ровати ѓ^ всњхъ, ја%же гл~ашя проро'цы” не
сїа ли подоба'ше пострадати х~ђ, и^ вни'ти въ
сла'вђ свою; и^ наче'нъ эT мољ=се'а, и^ эT всњхъ
пррoкъ, сказаа'ше и%ма, эT всњхъ писа'нїи ја%же
ѓ^ не'мъ. и^ приближишяся в# ве'сь, в нюже и^дя'ста. и^ то'и творя'шеся далеча'ише и^ти. и^
нђ'жаста е^го гл~юще. ѓ^бля'зи с на'ма. ја%ко к
ве'черђ е^сть, и^ приклони'лся [-]19 е^сть дн~ь. и^
въни'де (с ни'ма ѓ^блежти)20. и^ бы'сть ја%ко възлеже' с ни'ма. прїиM хлњбъ, блsви, и^ преломи'въ
дая'ше и%ма” ѓ^нњ'ма же эTвръзо'стася ѓ%чи, и^
позна'ста е^го. и^ то'й неви'димъ бысть и'ма. и^
реко'ста к себњ, не срDце ли на'ю горя б^њ в на'ю.
е^гDа гл~аше на'ма на пђти`, [и^]21 ја%ко ска'зоваше
на'ма писа'нїа; и^ въста'вшя в то'и часъ, възврати'стася въ і^е^рsли'мъ. и^ ѓ^брњто'ста съвокђ'плены е^ді'ногона'десяте, и^ и^же бя'хђ с ни'ми. гл~ющихъ, ја^ко въи%стиннђ въста` г~ь, и^
ја^вися сљ=монђ. и^ т^а повњ'даста ја%же бы'ша
на пђти`, и^ ја%ко позна'ся и%ма въ преломленїи
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22
*Сіа же и^мъ гл~ющемъ, самъ [і^с~] ста` посредњ` и^хъ, и^ (гл~а)23 и^мъ, ми'ръ ваM” оу^боя'вше же
ся и^ пристра'шни бы'вше, мня'хђ дх~ъ ви'дяще” И$ рече и^мъ, чт^о смђще'ни е^сте, и^ почто`
помышле'нїа вхо'дятъ в# [срDця]24 ва'шя; Ви'дите
рђцњ мои` и^ но'ѕњ мои`, ја^ко [самъ а%зъ е%смь]25.
ѓ^сяжи'те м^я и^ ви'дите, ја%ко дх~ъ пло'ти и^
кости не и'мать, ја%коже мене` ви'дите и^мђща”
И$ с^е рекъ, показа` и^мъ рђцњ и^ но'ѕњ” е^ще же невњрђю'щемъ и^мъ, эT ра'дости и^ чюдя'щемся,
рече иM и%мате ли чт^о снњ'дно зд^њ. ѓ^ни же
да'шя е^мђ` ры'бы печены ча'сть, [и^ эT пчелъ
сот#]26. и^ вземъ преD ни'ми ја%сть” Рече же иM. с^и
(сђтъ) словеса` (-)27, ја%же гл~ахъ вамъ е^ще сыи
с ва'ми. ја%ко подобаетъ скон#ча'тися всњмъ напи'санымъ, в зако'нњ мољ=се'ѓ^вњ, и^ пррoцњхъ, и^
ўалмXњ ѓ^ мнњ`” *Тогда` эTврьзе иM, оу^мъ, разђмњти писа'нїа. и^ рече и^мъ. ја%ко [та'ко пи'сано
е^сть. и та'ко подоба'ше]28 пострада'ти х~ђ. и^
въскрsнђти эT мр~твыхъ тре'тїи дн~ь. и^ пропов'њдатися въ и^мя е^го покаа'нїю. [и^]29 эTпђщенїю грњхомъ, въ всњхъ ја%зы'цеX, наче'нше эT
ие^рsли'ма. [вы же е^сте]30 свњдњтелїе симъ *И$
с^е а^зъ послю` ѓ^бњтованїе эTц~а мое^го на в^ы.
вы же ся'дњте въ' градњ [і^е^рsли'м#стњ]31, до'ндеже ѓ^бле'четеся [си'лою свы'ше]32” И$звеD же и^хъ
во'нъ, до виџанїа. и^ въз#двигъ рђцњ свои`, блsви
и^хъ. *и^ бысть е^гда блsвяше и^хъ, эTстђпи`
эT ниX, и^ възноша'шеся на' нб~о. и^ тїи поклониvшяся е^мђ, (и^) въз#врати'шяся въ і^е^рsли'мъ
с ра'достїю вели'кою. и^ бњхђ вынђ в# цр~кви,
[хваля'ще и^ блsвя'ще]33 бг~а. [а^ми'нь]34”

ломленні хліба.
поч. 114
36 *Як же вони це говорили, сам
Ісус став серед них і сказав їм: Мир
вам! 37 А злякавшись і перестрашившись, вони думали, що бачать духа.
38 І Він сказав їм: Чому ви є в замішанні і чому такі думки входять
до ваших сердець? 39 Гляньте на мої
руки і мої ноги! Що це є Я сам! Доторкніться до Мене і подивіться, що
дух тіла і костей не має, та Я, як бачите, що маю! 40 І сказавши це, Він
показав їм руки і ноги. 41 А як вони
ще не вірили з радості і чудувалися,
Він сказав їм: Чи маєте тут щось з
їжі? 42 Вони ж Йому дали частину
печеної риби і крижку від бджіл. 43 І
взявши, Він їв перед ними. 44 Він же
їм сказав: Це є слова, які Я вам сказав, ще як Я був з вами, що треба,
щоб збулося все, написане в законі
Мойсея, і Пророках, і Псалмах про
Мене. 45 *Тоді Він відкрив їм розум,
щоб зрозуміли Писання. 46 І сказав
їм, що так є написано, і так треба
було перетерпіти Христові і воскреснути з мертвих в третій день, 47 і
щоб в його ім’я проповідувалось покаяння і відпущення гріхів між всіма
народами, починаючи від Єрусалиму.
48 Ви ж є свідками цього. 49 *І ось Я
пошлю на вас обітницю мого Батька,
ви ж сидіть в місті Єрусалимі, доки
не зодягнетеся силою згори. 50 Вивівши ж їх геть до Витанії і піднявши
свої руки, Він їх поблагословив. 51 *І
сталося, що, коли Він їх благословив,
Він відступив від них і підносився на
небо. 52 І ті, поклонившись Йому,
повернулися до Єрусали му з великою радістю 53 і постійно були в
церкві, хвалячи і благословячи Бога.
Амінь.

Є/же эT лђки ст~аго е^љhлиста,
и%мать в себњ, к~д, глvа,
а^ зачалъ цр~ковныхъ, рд~і”

Від Святого євангелиста Луки.
Має в собі 24 глави,
а 114 церковних початків.

Предисло'вїе,
е^же эT і^ѓа'нна, ст~а'го е^љhа'лїа”

Передмова Святого
Євангелія, що від Івана.

же дх~а си'ла, в# немощи съверша'ется.
ја%коже пи'сано е^сть, и^ вњ'рђемъ. В не'мощи же не телесе` точїю, н^о оу^бо и^ сло'ва
и^ премђ'дрости, на јазыцњ лежа'ща. и^ с^е
ја%вњ эT мно'гыхъ оу^бо и^ныхъ. паче же эT и'же
ѓ^ вели'комъ бг~осло'вњ и^ братњ хв~њ бл~годатїю
зри'мњмъ” Се'и бо ры'баря эTц~а б^њ. тђ же хи'трость эTч~ьскђю проходя. не точїю ненаоу^ченъ б^њ і^ю^де'йскаго, и^ е^ллиньскаго наказа'нїа.
н^о и^ эTнђдь без#кни'женъ, ја%коже и^ бжsтвеныи лђка в# дњя'нихъ свњдњтельствђетъ ѓ^ немъ.
и^бо эTч~ьство е^го хђдо и^ ненаро'чито. ја%коже село`

Сила Духа звершується в немочі,
так як є написано і ми віримо. Не
тільки ж в немочі тіла, але і слова і
премудрості, що лежить на язику. І
це явне, отже, з багатьох інших речей, а особливо з того, що видно у великому богослові і Христовому браті. Бо він був від батька рибалки і
займався з батьком тією самою роботою. Він не тільки не був обізнаний з
юдейською і грецькою наукою, але й
був зовсім неписьменним, так як і божественний Лука в Діяннях свідчить
про нього, бо його рід невидатний і
нешляхетний. Адже місцевість була
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придатна не для наукової, а рибальської діяльності, бо його видала Витсаїда. Але, однак, подивись, якого духа він одержав, як ні один з інших
трьох євангелистів. Такий невидатний, неписьменний чоловік, який не
мав ніякої красномовності, він першим нас навчив. Цей так загримів,
тому що ті займалися тілесними Христовими ділами і нічого дуже ясно і
дуже явно не сказали про Його превічне буття. Потрібно було, щоб часом деякі, що низом снують і нічого
високого не є спроможні зрозуміти,
не вважали, що Христос вперше тоді
прийшов до буття, коли Він народився від Марії, а не народився предвічно від Батька, чим впевнено занедужав і Павло Самосатський. Задля
цього великий Іван говорить про
вишнє народження. І, отже, і також
втілення Слова він не залишив незгаданим, адже він сказав: І Слово
стало тілом! Так як деякі сказали, що
його попросили православні написати їм про вишнє народження, тому
що в тих днях з’явилися деякі єретики, які передавали, що Ісус був простою людиною. А говориться, що святий, прочитавши те, що від інших євангелистів, був у подиві від правдивого оповідання, що там про все. Він
же судив, що все правильно мають і
що апостоли нічого про благодать не
сказали. Це, що неясно, вони сказали
або вповні залишили, це ж він розтягнув, і пояснив, і додав своїм благовістям, яке він написав, будучи на засланні на острові Патма тридцять і
два роки після Христового вознесіння. Розпочнемо вже і подавання слова: На початку було Слово...

быти неслове'сныа, н^о ры'бар#скыа хи'трости.
виџсаи'да б^о сего и^знесе`. н^о ѓба'че си'цевыи некнигочїи ненаро'читыи, и^же ничтоже и^мыи` словя'щее. ви'жDь кое^го оу^лђчи` дх~а. ја%коже ја%же ние^ді'нъ эT и^ныхъ трїехъ е^љhли'стъ, пр'ьвое насъ
наоу^чи`. сїа се'и въз#грњмњ. понеже ѓ^нњмъ оу^пражня'ющемся ѓ^ тњле'сныX хв~њх#. и^ ничтоже
ѓ^ превњчнемъ е^го бытїи ја^снњише и^ ѓ^бь ја^вле'ннњише рекшиM. потре'ба б^њ, да не когда`
нњ'цъи до'лњ плњжђщеи`, и^ ничтоже высоко разђмњти могђщеи`, възнепщђютъ х~а тогDа
пе'рвње в# бытїе прїити е^гда эT ма'рїа роди'ся.
а^ не превњчно эT ѓ^ц~а роди'тися. е^же всяко пострада' и^ павелъ самосат#скыи” Сего ради вели'кїи і^ѓа'ннъ, ѓ^ го'рнемъ роженїи въспрїе'млетъ.
и^ оу'бо, ниже въплоще'нїе сло'ва невъспомян'ђто
ѓ^ста'ви. рече б^о, и^ сло'во плоть бысть” ЈА/коже
нњц'їи рњшя, ја%ко моли'шя е^го правосла'внїи,
написати тњмъ ѓ^ го'рнемъ рожDенїи. ја%коже
ја%вльшимся нњкыимъ е^ретикоM въ дн~ехъ ѓ^нњх#, предаю%щиM чл~ка про'ста быти і^с~а. е^гда
же гл~ется ст~ыи, ја%же и^ныхъ е^љhли'стъ прочетъ, подиви'тися та'мо е^же ѓ^ всеM и%стинныа
по'вњсти. посђди'ти же, ја%ко здра'во и^мђщиM, и^
ничтоже къ блгDти ре'кшимъ а^пsлоM. ја%же неја^сно рњшя ѓ^ни`, и^ли съврьше'нњ ѓ^ста'вишя. сїа
же семђ распрострети, и^ і^зъја^сни'ти. и^ приложити свои'мъ бл~говњ'стїемъ, е^же списа` в#
па'тмњ ѓ%стровњ, заточе'нъ пребыва'а, по тридесять и^ двою` лњтњхъ хв~а възнесе'нїа” да
на'чнемъ оу^же и^ гл~омъ раз#гн'ђтїе” В нача'лњ
б^њ сло'во”
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Від Івана Святе
Благовіствування
Глvа, а~. заq, а~”
1

колsа а~

ниQ г~
ниQ и~
и^ џ~
мgа г~
мrа а~
луk г~

ниQ г~

колsа а~

а~ і^ѓ^аn д~
а~ тиM ѕ~

ниQ г~

нача'лњ б^њ сло'во, и^ сло'во б^њ оу^ б~а, и^
бг~ъ б^њ сло'во” с^е б^њ и^скони` оу^ б~а” *Вс^я
тMњ бы'ша. и^ без него ({ничтоже }2
бысть)3 е^же бысть” В то'м# живо'тъ
б^њ, *и^ живо'тъ б^њ свњтъ чл~комъ” *И$
свњтъ въ тмњ свњтится, и^ тма` е^го не
ѓ^бъя'тъ” *Бысть чл~къ по'сланъ эT б~а, и%мя
е^мђ і^ѓа'ннъ” Се'й прїиде въ свњдњтельство,
да свњдњтельствђетъ ѓ% свњтњ, да вс^и вњрђ и^мђть е^мђ” Не б^њ то'й свњтъ, н^о да
свњдњтельствђетъ ѓ% свњтњ” Бњ свњт# и'стинныи, и^же просвњща'етъ вся'каго чл~ка грядђщ'аго въ миръ” В ми'рњ б^њ, и^ миръ тњмъ
бысть, и^ ми'ръ е^го не позна`” Въ своа` прїиде. и^
свои` е^го не прїа'шя” Є$лици же прїа'шя е^го,
дасть и^мъ ѓ^бласть чядомъ бж~їимъ быти,
вњ'рђющимъ въ и^мя е^го” И$же не эT крови, ни
эT похо'ти плотъскыя`, ни эT похоти мђжьскы'а, н^о эT б~а родишася” И$ сло'во плоть
бы'сть, и^ всели'ся в н^ы” И$ видњхом# сла'вђ е^го,
сла'вђ ја%ко е^дїнороднаго эT ѓ^ц~а, и^спо'лнь блгDти
і^ и^стинны” І$ѓа'ннъ свњдњтельствђе^тъ ѓ^
немъ, и^ възва` гл~я. *се'й б^њ е^гоже рњхъ, и^же
по мнњ грядыи, предо мною бысть, ја%ко первње мене б^њ” [*И$]4 эT и^сполне'нїа е^го м^ы вс^и
прїа'хомъ, и^ блгDть въз# блгDть” ЈА/ко зако'нъ
мољ=се'ѓM данъ бысть. блгDть {же}5 і^ и^стина і^с~
хм~ъ бысть”
заq, в~”
*Бг~а никтоже видњ нигдњже. [е^дїноро'дныи
сн~ъ]5, сы'й в ло'нњ эTч~и, то'й и^сповњда” И$ с^е
е^сть свњдњтельство і^ѓа'нново. е^гда посла'шя
[-]6 жидове эT і^ерsли'ма и^е^ре'я и^ левљ=ты, да въпросят# е^го, т^ы кто` е^си; і^ и^сповњда, и^ не
эTве'ржеся. *і^ и^сповњда, ја%ко нњсмь а^зъ х~с” И$
въпроси'шя е^го. [чт^о оу^бо, и^лїа л^и е^си т^ы]7; и^
(гл~а)8, нњсмъ. пррoкъ л^и е^си (-)9; и^ эTвњща`,
н^и. рњша (же)10 е^мђ, кто` е^си, да эTвњтъ
1665

Глава 1, поч. 1
1 На початку було Слово, і Слово
було у Бога, і Бог був Слово. 2 Це
було на початку у Бога. 3 *Все Ним
сталося, і без Нього нічого не сталося, що сталося. 4 В тому було життя,
*і життя було світлом для людей. 5 *І
світло в темряві світить, і темрява його не обійняла. 6 *Був чоловік, посланий від Бога, ім’я йому Іван. 7 Цей
прийшов на свідчення, щоб свідчити
про світло, щоб йому всі повірили. 8
Не був той світлом, але щоб свідчити
про світло. 9 Він був правдивим світлом, що освічує кожну людину, яка
приходить у світ. 10 У світі був, і світ
Ним повстав, і світ Його не пізнав. 11
Прийшов до своїх, і свої Його не
прийняли. 12 Які ж Його прийняли,
Він дав їм владу стати божими дітьми, тими, що вірять в його ім’я. 13 Які не народилися з крові, ані з тілесної похоті, ані з чоловічої похоті, але
від Бога. 14 І Слово стало тілом і замешкало між нами. І ми бачили його
славу, як славу єдинородного від
Батька, повного ласки і правди. 15
Іван про Нього свідчить і закликав,
кажучи: *Цей був Той, про кого я
сказав, який по мені йде, переді
мною був, бо раніше від мене був. 16
*І ми всі одержали з його повноти і
ласку за ласкою. 17 Бо закон був даний Мойсеєм, ласка ж і правда сталася через Ісуса Христа.
поч. 2
18 *Бога ніхто ніде не бачив. Єдинородний син, що є в батьківському
лоні, той визнав. 19 І це є свідчення
Іванове, коли жиди послали з Єрусалиму священиків і левітів, щоб його
запитати: 20 Ти хто є? І він визнав і
не відрікся. *І визнав, що: Не я є
Христос. 21 І запитали його: Що, отже, чи є ти Ілля? – І сказав: Я не є. –
Чи ти є пророком? – І він відповів:
Ні. 22 Сказали ж йому: Хто є ти, щоб
_____
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відповідь дали ми тим, що послали
нас, що скажеш про себе самого? 23
Він сказав: *Я голос того, хто кличе в
пустині: Рівняйте господню дорогу! –
так як сказав Ісая, пророк. 24 І послані були від фарисеїв, 25 і запитали
його, і сказали йому: Чому, отже,
хрестиш, якщо ти не є Христос, ані
Ілля, ані пророк? 26 Відповів їм Іван,
кажучи: Я хрещу водою, а серед вас
стоїть Той, кого ви не знаєте, 27 *Той
є тим, що іде по мені, який переді
мною був, якому я не є гідний відв’язати ремінь обуви його. 28 Це сталося у Витаварі, на другому боці
Йордану, де Іван хрестив.
поч. 3
29 На другий же день Іван побачив Ісуса, що приходить до нього, і
сказав: Ось боже ягня, що бере гріхи
світу! 30 Цей є Той, про кого я сказав: По мені іде муж, який був переді
мною, бо був раніше від мене. 31 І я
не знав Його, але щоб Він з’явився
Ізраїлеві, задля цього я прийшов, хрестячи водою. 32 І Іван свідчив, кажучи, *що: Я бачив Духа, що сходив з
неба як голуб і на Ньому перебував.
33 І я не знав Його, але Той, хто мене
послав хрестити водою, Той мені сказав: Над ким побачиш Духа, що сходить і перебуває на Ньому, Той є
тим, що хрестить Святим Духом. 34 І
я побачив і засвідчив, що Цей є Божим Сином.
поч. 4
35 На другий же день знову стояв
Іван і двоє з його учнів. 36 І побачивши Ісуса, що ішов, він сказав: Ось
боже ягня! 37 І почули обидва його
учні, як він говорив, і пішли за Ісусом. 38 Обернувшись же, Ісус, і побачивши їх, що за Ним ішли, сказав їм:
Що шукаєте? Вони ж сказали Йому:
Равві, – що в перекладі означає Учителю, – де живеш? 39 І Він сказав їм:
Прийдіть і подивіться. Вони ж прийшли і побачили, де Він жив, і перебули в Нього той день. 40 Година ж
була яка десята. Андрій же, брат Симона-Петра, був одним з двох, що почули від Івана і що за ним пішли. 41
Цей спершу знайшов свого брата Симона і сказав йому: Ми знайшли Месію, – що в перекладі є Христос. 42 *І
привів його до Ісуса. Поглянувши ж
на нього, Ісус сказав: Ти є Симон,
син Йони, ти назвешся Кифа, – що в
перекладі є Петро.
поч. 5
43 На другий же день Він побажав
вийти в Галилею. І знайшов Филипа,
і сказав йому: Іди за Мною. 44 А Филип був з Витсаїди, з Андрієвого і
Петрового міста. 45 Филип знайшов
Натанаїла і сказав йому: Ми знайшли
Ісуса, сина Йосифового, що з Назарету, *про кого написав Мойсей в Законі *і пророки. 46 І сказав йому Натанаїл: Чи з Назарету може бути що

да'мы посла'вшимъ н^ы. чт^о гл~еши ѓ^ тебњ
самомъ; рече. *а^зъ гла'съ вопїю'щаго в пђсты'ни, и^спра'вите пђть гн~ь, ја%коже рече и^са'іа
пррoкъ” И$ по'сланїи, бњ'хђ эT фарисе'и. и^ въпроси'шя е^го и^ рњшя е^мђ. чт^о оу^бо кр~ща'еши, а^ще т^ы нњ'си х~с. н^и и^лїа, н^и пррoкъ; эTвњща
и^мъ і^ѓа'ннъ, гл~я. а^зъ кр~ща'ю водо'ю, посредњ
[же]11 васъ {стои'тъ}12, е^гоже в^ы не вњсте.
*то'й е^сть (гряды'и` по мнњ`)13, [и^же предо
мно'ю бысть]14. емђже нњ'смь а^зъ досто'инъ,
да эTрњшђ` (реме'нь сапогђ е^го)15” сїа въ {виџава'рњ}16 бышя, ѓ^б онъ полъ і^ѓрда'на. и^дњже
б^њ і^ѓа'ннъ крsтя”
заq, г~”
17
Въ оу%трњи` (же), (видњ) і^ѓа'нн# і^с~а грядђща
к# себњ. и^ (гл~а)18, с^е а^гнец# бж~їи, вземляи` грњхы` ми'рђ. се'й е^сть ѓ^ не'мже а^зъ рњхъ. по
мнњ грядетъ мђжъ, и^же предо мно'ю бысть,
ја%ко пе'рвње мене` б^њ” І$ а'з# не вњ'дяхъ е^го, н^о
да ја^ви'тся і^и^л~еви, сего ради прїидохъ а^зъ в#
водњ` крsтя” И$ свњдњтеlствова і^ѓа'ннъ, гл~я.
*ја%ко видњхъ дх~ъ сходящъ ја%ко го'лђбъ с#
нб~се, и^ пребысть на не'мъ. и^ а^зъ не вњдњхъ
е^го. но посла'выи` м^я крsти'ти водою`, то'й мн^њ
рече. наD негоже оу%зриши дх~ъ сходящь, и^ пребыва'ющь на немъ, то'й е^сть крsтяи` дх~ом#
ст~ы'мъ” И$ а'зъ видњхъ, и^ свњдњтельствовахъ, јако се'и е^сть сн~ъ бж~їи”
заq, д~”
Въ оу^трњи (же) па'ки стоа'ше і^ѓа'ннъ, и^ эT оу^чн~къ е^го дв^а. и^ оу^зрњв# і^с~а грядђща, (гл~а)19.
с^е а'гнець бж~їи” И$ слы'шаста [е^го ѓ'ба оу^чн~ка]20
гл~юща, и^ по і^с~њ и^до'ста” ѓ^бращь же ся і^с~, и^
видњвъ я& по {себњ}21 и^дђща, гл~а и%ма, чесо`
и%щета; ѓ^на же рњ'ста е^мђ. ра'вви, е^же гл~ется сказа'емо, оу^чи'телю, гд^њ живеши; (и^ гл~а)22
и^ма, прїидњта и^ ви'дњта” Прїидо'ста (же)23 и^
видњ'ста гдњ живя'ше, и^ оу' него пребы'ста
дн~ь то'и. (бњ` (же) часъ)24 ја%ко деся'тыи” Бњ
же а^ндре'а братъ си'мона петра`, е^ді'нъ эT ѓ^бою
слы'шавшою эT і^ѓа'нна, и^ по немъ шеDшею”
(ѓ^брњте)25 се'и прежDе бра'та свое^го си'мона, и^
гл~а е^мђ. ѓ^брњто'хоM месїю, е^же е^сть сказа'емо
х~с. [*и^]26 приведе` е^го къ і^с~ови” {Възрњв же}27
нань і^с~, реq. т^ы е^си си'монъ сн~ь [і^ѓ'нинъ]28, т^ы
нарече'шися ки'фа, е^же сказа'ется петръ” заq. е~”
Въ оу%трњи` (же) въсхотњ и^зыти в# галиле'ю, и^
(ѓ^брњте)29 фили'ппа. и^ (гл~а)30 е^мђ (-)31, гряди`
по мнњ. бњ` же фили'пп# эT виџсаи'ды, эT града а^ндре'ѓ^ва и^ петро'ва” (ѓ^брњте)32 фили'ппъ
наџана'и^ла, и^ (гл~а)33 е^мђ. *е^гоже писа` мољ=сїи в#
зако'нњ, *и^ пррoцы, ѓ^брњто'хоM і^с~а, сн~а і^ѓ'сифова
и^же эT (назаре'џа)34” И$ гл~а е^мђ наџана'илъ, эT
назаре'џа мо'жеT ли чт^о добро` быти; (гл~а)35 е^мђ
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мgа г~
луk г~
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мgа г~
мrа а~
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ниQ ѕ~

мgа ѕ~і

а~ мѓ= м~џ
е~ мѓ= и~і
ниQ е~
і^саїа д~
езkе л~д
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фили'ппъ. прїиди` и^ ви'жDь” (Видњв же)36 і^с~ наџана'и^ла грядђща к# себњ, и^ (гл~а)37 ѓ^ немъ. с^е
въи^стинђ і^ил~ьтянин#, в нем#же льсти` нњсть”
(Гл~а)38 е^мђ наџана'илъ. ка'ко м^я зна'еши; эTвњща` і^с~, и^ рече е^мђ. прежде да'же (не въз#гласи`
тебе фили'ппъ)39, сђща поD смоко'вницею видњхъ тя” эTвњща` {наџана'илъ, и^ гл~а}40 [е^мђ]41. ра'вви. ты е^си сн~ь бж~їи, т^ы [е^си цр~ь]42
і^ил~евъ” эTвњща` і^с~, и^ рече` е^мђ. зане рњх# т^и,
ја%ко видњхъ тя поD смоко'вницею, вњрђеши.
бо'лшя сиX оу^зриши” И$ (гл~а)43 е^мђ. а^минь а^минь гл~ю вамъ. [эTселњ]44 оу^зрите нб~о эTвръ'сто, и^ а%гг~лы бж~їа въсходя'ща, и^ низходя'ща
наD сн~а члчsкаго”

доброго? Сказав йому Филип: Прийди і подивися. 47 Побачивши ж Ісус
Натанаїла, що до Нього йде, і сказав
про нього: Ось, по правді, ізраїльтянин, в якому немає обмани. 48 Сказав йому Натанаїл: Звідки мене знаєш? Ісус відповів і сказав йому: Скоріше ніж тебе покликав Филип, Я тебе бачив, як ти був під фіґою. 49 Відповів Натанаїл і сказав йому: Равві,
Ти є Божий Син! Ти є ізраїльський
Цар! 50 Відповів Ісус і сказав йому:
Тому що Я тобі сказав, що Я тебе
побачив під фіґою, віриш? Більше від
цього побачиш! 51 І сказав йому: Амінь, амінь, кажу вам: відтепер побачите відкрите небо і божих ангелів,
що підносяться і сходять над Людським Сином!

Глvа, в~” заq, ѕ~”

Глава 2, поч. 6

1

мgа к~а
мrа а~і
луk џ~і

ўлMо ћи~

въ {тре'тїи дн~ь} , бракъ бысть в ка'нњ галиле'йстњи. и^ б^њ мт~и і^с~ова т^ђ”
Зваn же бысть и^ і^с~, и^ оу^чн~цы е^го на'
бракъ. и^ не доста'вшђ винђ. (гл~а)2 мт~и
і^с~ова к немђ`, вина не и'мђть” [-]3 (Гл~а)4 е'й і^с~.
что` (е^сть) мн^њ и^ тебњ же'но; не ё& прїиде час#ъ
мой” Гл~а мт~и е^го слђгамъ. е^же аще гл~етъ
вамъ, сътвори'те. бњ'хђ же т^ђ (водоно'си ка'мени)5 ше'сть, (лежа'ще по ѓ^чищенїю и^оу^де'йскђ)6,
вмњстящемъ по (двњма и^ли трїемъ мњрамъ)7” (Гл~а)8 и^мъ і^с~, наполните водоно'сы воды`.
и^ напо'лниша и^хъ до верха`. и^ (гл~а)9 и^мъ, почръпњте нн~њ, и^ принесњте а^рхїтрикли'нови.
(и^)10 принесо'ша” (И$ ја%коже)11 вкђси` а^рхїтриклиn (вина бы'вшаго эT воды`)12, и^ не вњ'дяше эTкђд'ђ
е^сть, слђгы же вњдяхђ поче'рьпшеи` во'дђ” (пригласи`)13 жениха а^ръхитриклин#, и^ (гл~а)14 е^мђ.
всяк# чл~къ, прежDе до'брое вино` полага'етъ, і^ е^гда
оу^пїю'тся, [тогда]15 хђжDъшее. ты (же) съблюде` до'брое вино` досе'лњ” с^е сътвори` нача'токъ
ѕна'менїемъ і^с~, в# ка'нњ галиле'йстњй, и^ ја%ви`
сла'вђ свою`, и^ вњ'ровашя во'нь оу^чн~цы е^го” заq, з~”
По семъ сни'де в (капернаоу'мъ)16, самъ и^ мт~и
е^го, и^ братїа е^го и^ оу^чн~цы е^го, и^ т^ђ (не мно'гы дн~и пребышя)17” И$ блиZ б^њ па'сха і^оу^де'йска,
и^ взы'де въ і^е^рлsи'мъ і^с~, *и^ ѓ^брњте в# цр~кви
продаю'щая (ѓ^в#ця` и^ волы)18, и^ голђби, и^ пњняжникы сњдя'щая, и^ (сътвори`)19 биq эT вр'ьвїи, вс^я и^з#гна и^з# цр~кве ѓ^вця` и^ волы`. и^ тр'ъжникомъ рас#сы'па пњняѕя, и^ д#скы ѓ^провр'ьже.
и^ прода'ю'щимъ го'лђбы рече, възмњте сїя эTсю'дђ, {и^}20 не твори'те до'мђ эTц~а мое^го, до'мђ
кђ'пленаго” [Помянђшя же]21 оу^чн~цы е^го, ја%ко
пи'сано е^сть” *жа'лость до'мђ твое^го (снњсть)22
м^я” эTвњщашя (же)23 і^юд
^ е'е, и^ рњшя е^мђ.
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1 І в третьому дні було весілля в
Кані Галилейській. І там була мати
Ісуса. 2 Запрошеним же на весілля
був і Ісус, і його учні. 3 І як забракло
вина, Ісусова мати сказала до Нього:
Не мають вина. 4 Сказав їй Ісус: Що
це Мені і тобі, жінко? Моя година ще
не прийшла. 5 Його мати сказала слугам: Зробіть те, що лиш вам скаже. 6
Було ж там шість кам’яних посудин
на воду, що лежали для юдейського
очищення, що вміщали по дві або три
міри. 7 Сказав їм Ісус: Наповніть посудини водою. І їх наповнили до верху. 8 І Він сказав їм: Тепер зачерпніть і занесіть старості. І принесли.
9 І як староста покуштував вина, що
повстало з води, і не знав звідки є, –
слуги ж, що зачерпнули воду, знали,
– староста покликав молодого 10 і
сказав йому: Кожна людина спершу
подає добре вино, і коли уп’ються,
тоді гірше. Ти ж добре вино зберіг
дотепер. 11 Такий початок знаків
зробив Ісус в Кані Галилейській і показав свою славу. І його учні повірили в Нього.
поч. 7
12 Після цього Він зійшов до Капернауму, Він сам, і його мати, і його
брати, і його учні; і тут перебули
небагато днів. 13 І близько була юдейська Пасха, й Ісус пішов до Єрусалиму. 14 *І Він знайшов в церкві
тих, що продавали овець, і волів, і
голубів, і міняйл, що сиділи. 15 І Він
зробив бич з мотузок, вигнав з церкви всіх овець і волів, і міняйлам розсипав гроші, і поперекидав столи. 16
І тим, що продавали голубів, Він сказав: Заберіть їх звідси і не робіть дому мого Батька домом торгівлі! 17
Згадали ж його учні, що це написано:
*Ревність твого дому мене з’їла! 18
Відповіли ж юдеї і сказали Йому:

мат. 21
мар. 11
лук. 19

пс. 68
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мат. 26
і 27
мар. 14
і 15

ниж. 7
і 19

ниж. 6
мой4. 21
ниж. 12

ів. 4
іс. 9

Який знак показуєш, що це робиш?
19 Відповів Ісус і сказав їм: *Знищите цю церкву – і в трьох днях Я
її збудую. 20 Сказали ж юдеї: Ця
церква була збудована за сорок і
шість років, то чи Ти за три дні її
збудуєш? 21 Він же говорив про
церкву свого тіла. 22 Отже, коли
Він встав з мертвих, учні згадали,
що Він це говорив – і повірили в
Писання і слово, яке Ісус сказав. 23
Коли ж Він був в Єрусалимі в
празник Пасхи, численні повірили
в його ім’я, бачачи його знаки, які
робив. 24 Сам же Ісус не звірявся
їм, тому що сам знав усе 25 і тому
що не потребував, щоб хто свідчив
про людину, бо сам знав, що було в
людині.

Глава 3, поч. 8
1 Був *же чоловік з фарисеїв, Нікодим – йому ім’я, жидівський
князь. 2 Цей прийшов до Ісуса вночі і сказав Йому: Равві, знаю, що
Ти прийшов від Бога як Учитель,
бо ніхто не зможе робити цих знаків, які Ти робиш, якщо Бог не буде
з ним. 3 Відповів Ісус і сказав йому: Амінь, амінь, кажу тобі: якщо
хтось не народиться згори, не може
побачити божого царства! 4 Сказав
до Нього Нікодим: Як може чоловік народитися, будучи старим? Чи
може вдруге ввійти в лоно своєї матері і народитися? 5 Ісус відповів:
Амінь, амінь, кажу тобі: якщо хтось
не народиться водою і Духом, не
може ввійти до божого царства! 6
Народжене від тіла є тілом, і народжене від Духа є духом. 7 Не дивуйся, що Я тобі сказав: Вам треба
народитися згори. 8 Дух дме, куди
хоче, і чуєш його голос, але не
знаєш звідки приходить і куди іде.
Так є з кожною людиною, що народжена від Духа. 9 Відповів Нікодим
і сказав до Нього: Як це може статися? 10 Відповів Ісус і сказав йому: Ти є ізраїльським учителем і чи
цього не знаєш? 11 Амінь, амінь, кажу тобі, що говоримо те, що знаємо,
і свідчимо про те, що бачили, – і
нашого свідчення ви не приймаєте.
12 Якщо Я вам сказав про земське
– і ви не вірите, якщо скажу вам
про небесне, як повірите? поч. 9
13 І *ніхто не вийшов на небо,
тільки Той, що зійшов з неба, Людський Син, що є на небі. 14 *І так
як Мойсей підняв змію в пустині,
так треба, щоб піднявся Син Людський, 15 щоб кожний, що вірить в
Нього, не згинув, але мав вічне
життя.
поч. 10
16 *Бо так Бог полюбив світ, що

кое` зна'менїе ја%вля'еши {-}24, ја%ко сїа твори'ши;
эTвњща і^с~, и^ рече иM. *разори'те цр~ковь сїю, и^
^ е'е.
трїми дн~ьми въздви'гнђ ю&. рњшя (же)25 і^юд
четыридесятъ и^ шестїю лњтъ създана
бысть цр~ковь сїа, и^ ты ли трими дн~ьми въздви'гнеши ю&; ѓ%н# же гл~аше ѓ^ цр~кви тњла свое^го” Є$гда оу^бо в#ста` эT мр~твыхъ, помянђша
оу^ченицы (-)26, ја%ко с^е гл~аше, и^ вњ'роваша писанїю, и^ словеси е^же рече і^с~” Є$гDаже б^њ въ і^ерsли'мXњ,
в# (пра'здникъ па'схы)27, мно'ѕи вњроваша въ и^мя е^го, видяще (ѕнаменїа е^го)28 ја%же творяше”
Са'м# же і^с~, не вдааше себе в# вњ'рђ иX, и%мже
самъ вњдяше вс^я. и^ ја%ко не требоваше да
кт^о свњдњтельствуеT ѓ^ чл~цњ. самъ б^о вњдяше что` б^њ в# чл~цњ”

Гла, г” заq, и~.

мgа к~ѕ
и^ к~з
мrа д~і
и^ е~і

њ *же чл~къ эT фарїсе'й, никоди'мъ и^мя
е^мђ, кн~зь жидов#скыи, се'и прїиде къ
(і^с~ђ)1 но'щїю, и^ реq е^мђ. ра'вви, вњмъ, ја%ко
эT б~а пришелъ е^си оу^чи'тель. никтоже бо
мо'жетъ ѕна'менїи (сихъ) твори'ти, иXже т^ы
твориши, а^ще не бђдетъ б~гь с ниM” эTвњща` і^с~,
и^ реq е^мђ. а^ми'нь а^ми'нь гл~ю тебњ. а^ще не кто
роди'тся свы'ше, не мо'жеT ви'дњти црsтвїа бж~їа”
(Гл~а)2 к немђ никоди'мъ. ка'ко мо'жет# чл~кь
роди'тися ста'ръ сы'и; е^да мо'жетъ (второ'е
внити въ оу^тро'бђ матере своеа`)3, и^ роди'тися;
эTвњща` і^с~. а^ми'нь а^ми'нь гл~ю тебњ, а^ще (кт^о
не)4 роди'тся водо'ю и^ дх~ом#, не мо'жетъ вни'ти
в# црsтвїе бж~їе” РожDе'нное эT плоти, плоть е^сть.
и^ роже'нное эT дх~а, дх~ь е^сть” Не диви'ся, ја%ко
рњхъ т^и, подоба'етъ вамъ роди'тися свы'ше”
дх~ъ, и^дњже хо'щетъ, ды'шетъ, и^ глsа е^го слы'шиши, н^о не вњ'си эTкђ'дђ прихо'дитъ, и^ ка'мо
и%детъ” Та'ко е^сть всякъ (чл~кь) рожDенны эT дх~а”
эTвњща` никоди'мъ, и^ рече е^мђ. како мо'гђтъ
сїа быти; эTвњща і^с~, и^ реq е^мђ. т^ы е^си
оу^чи'тель і^ил~евъ, и^ сихъ л^и не вњси`; а^ми'нь
а^ми'нь гл~ю тебњ, ја%ко е^же вњ'мы, гл~емъ. и^ е^же
видњхоM, свњдњтельствђемъ, и^ свњдњтельства
на'шего не прїе'млете” А$ще земная рекохъ вамъ,
и^ не вњ'рђете. како а^ще рекђ ваM нбsнаа, вњ'рђете”
кк
заq, џ~”

ниQ з~
и^ џ~і

И/ *никтоже взы'де на' нб~о, то'кмо съше'дыи` с#
нб~се, сн~ь члчsкїи, [сы'и на нб~си]5. *и^ ја%коже мољ=сїи възнесе` змїю в# пђсты'ни, тако (подоба'етъ
възнестися)6 сн~ђ члчsкомђ, да всякъ вњ'рђаи`
во'нь [не поги'бнетъ, н^о]7 и'мать животъ вњ'чныи”
заq, і~”
*Тако б^о възлюби` б~ъ миръ, ја%ко (и^) сн~а [свое^го]8

ниQ ѕ~
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і^ѓ^аn д~
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выj а~

выj а~

выj а~
дњаn г~і

криM г~

мgа а~і
а~ і^ѓ^аn е~

е^ді'нороDнаго далъ е^сть, да всяk вњрђаи` во'нь не
поги'бнеT, н^о и'мать живо'тъ вњчныи” Не посла` б^о
б~ъ сн~а [свое^го]9 в# ми'ръ, да сђ'дитъ ми'рови, н^о
да сп~се'тся (и^мъ ми'ръ)10” Вњрђаи` во'нь, не бђдетъ ѓ^сђженъ. а^ невњрђаи` {-}11, оу^же ѓ^сђженъ
е^сть, ја%ко не вњ'рова въ и^мя е^ді'нороDнаго сн~а
бж~їа” Се'и же е^сть сђд#, *ја^ко свњтъ прїиде в#
ми'ръ, и^ възлюби'шя чл~цы па'че тм^ђ, неже
свњтъ. бњшя бо и^хъ (дњла ѕл^а)12” Всякь б^о
(дњлааи` ѕлаа)13, ненави'дитъ свњта, и^ не прихо'диT къ свњтђ, да не ѓ^бличатся {дњла е^го
ја%ко лђка'ва сђть}14” Творяи` же и'стинђ, грядетъ къ' свњтђ, да ја%вяTся (дњла е^го)15 ја^ко
ѓ' бз~њ сђть съдњ'лана”
заq, а~і”
По си'хже прїиде іс~ и^ оу^чн~цы е^го в# жидо'вскђю
зеMлю, и^ т^ђ живяше с ними, и^ креща'ше” Бњ же
(-)16 і^ѓа'ннъ крsтя въ е^но'нњ, бли'зъ сали'ма, ја%ко
во'ды мно'гы бњх'ђ т^ђ. и^ прихождахђ, и^ кр~щахђся” Не ё& б^о б^њ в#саженъ въ темни'цђ і^ѓ^а'ннъ” Бы'сть (же)17 стяза'нїе эT оу^чн~къ і^ѓа'нно^ е'и` ѓ^ ѓ^чище'нїи. и^ прїидо'ша къ
вњхъ съ і^юд
і^ѓа'ннђ, и^ реко'шя е^мђ. ра'вви, и^же б^њ с тобо'ю
ѓ^б о'нъ полъ і^ѓ^рда'на, *е^мђже т^ы свDњтельствова, с^е се'и кр~ща'етъ, и^ вс^и грядђтъ к немђ”
эTвњща` і^ѓа'ннъ, и^ рече. не мо'жетъ чл~къ прїимати [ничесоже]18, а^ще не бђ'детъ дано` е^мђ с#
нб~се`” (в^ы сами)19 мн^њ свњдњтельствђете, *ја%ко
рњхъ, [-]20 нњ'смь а^зъ х~с, н^о ја%ко посланъ есмь
преD ниM” И$мњаи` невњ'стђ, женихъ е^сть. а^ дрђгъ
жениховъ стоя и^ послђшая е^го, радостїю радђется за' глsа жениховъ” Сїа оу^бо ра'дость моа`
и^спол#нися. ѓ^номђ подоба'етъ расти`, мнњ же
ма'литися” Грядыи` свы'ше, наD всњми е^сть, сы'и
эT земля, эT земля е^сть, и^ эT земля` гл~етъ”
Грядыи` с# нб~се`, наD всњми е^сть. [и^]21 е^же видњ
и^ слы'ша, с^е свњдњтельствђетъ, и^ свњдњтельства е^го никтоже прїе'млетъ” *Прїе'мыи` е^го
свњдњтельство, (вњ'рова)22, ја%ко б~ъ и'стиненъ
е^сть” Є$гоже б^о посла` б~ъ, гл~ы бж~їа гл~етъ. не в
мњ'рђ бо ([б~ъ]23 даетъ)24 дх~а. *эTц~ь (бо) лю'битъ сн~а, и^ вся` дасть в рђцњ е^го” Вњрђаи` в#
сн~а, и'мать живоT въчныи. а^ и^же не вњрђетъ в#
сн~а, не оу'зритъ живота`, н^о гнњвъ бж~їи пребываеT на неM”

Глvа, д~”
гда оу^бо разђмњ і^с~, ја%ко оу^слы'шашя фарисе'е, ја%ко і^с~ множаиша оу^чн~кы творитъ
и^ кр~ща'етъ, неже і^ѓ^а'ннъ. і^с~ же самъ не
кр~ща'ше, н^о ё^чн~цы е^го. ѓ^ста'ви і^оу^де'ю, і^
и^де пакы в# галиле'ю” подобаше же е^мђ проити`
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і свого єдинородного Сина дав, щоб
кожний, хто вірить у Нього, не згинув, але мав вічне життя. 17 Бо не
послав Бог свого Сина у світ, щоб
судити світ, але щоб Ним спасся
світ. 18 Хто у Нього вірить – не буде засуджений, а хто не вірить – уже є засуджений, бо не повірив в
ім’я єдинородного Божого Сина. 19
Це ж є суд, *що світло прийшло у
світ, і люди радше полюбили темряву, ніж світло, бо їхні діла були погані. 20 Бо кожний, що робить зло,
ненавидить світло і не приходить
до світла, щоб його діла не були оскарженими, що вони є лукаві. 21
Хто ж чинить правду, іде до світла,
щоб виявились його діла, що є зроблені в Бозі.
поч. 11
22 Після цього прийшов Ісус і
його учні до жидівської землі. І там
Він жив з ними і хрестив. 23 Іван
же хрестив в Еноні, біля Салима, бо
там було багато води; і приходили,
і хрестилися. 24 Адже ще Іван не
був посаджений до в’язниці. 25 Був
же спір між Івановими учнями з юдеями про очищення, 26 і вони
прийшли до Івана і сказали йому:
Равві, той, що був з тобою по другому боці Йордану, *якому ти свідчив, ось цей хрестить і всі ідуть до
Нього! 27 Відповів Іван і сказав:
Людина не може приймати нічого,
якщо не буде їй дано з неба. 28 Ви
самі мені свідчите, *що я сказав: Я
не є Христос, але що я є посланий
перед ним. 29 Хто має молоду, є
женихом, а друг молодого, стоячи і
слухаючи його, радістю радіє від
голосу жениха. Отже, це моя радість, вона сповнилась. 30 Йому належиться рости, мені ж – маліти. 31
Хто згори приходить, є над всіма.
Хто є з землі, є з землі і з землі говорить. Хто іде з неба, є над всіма.
32 І про те, що побачив і почув, про
це свідчить, і його свідчення ніхто
не приймає. 33 *Хто прийняв його
свідчення, повірив, що Бог є правдивим. 34 Бо Той, кого Бог послав,
Він говорить божі слова, бо без міри Бог дає Духа. 35 *Адже Батько
любить Сина і все дав Йому в руки.
36 Хто вірить в Сина, – має вічне
життя, а хто не вірить в Сина, – не
побачить життя, але на ньому перебуває божий гнів.

Глава 4
1 Коли, отже, Ісус зрозумів, що
фарисеї почули, що Ісус робить
більше учнів і хрестить, ніж Іван, –
2 Ісус же сам не хрестив, але його
учні, – 3 Він залишив Юдею і пішов знову до Галилеї. 4 Треба ж
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було Йому перейти через Самарію.
xxxx
поч. 12
5 Прийшов Він, отже, до самарянського міста, що називається Сихар,
*близько села, яке Яків дав Йосифові, своєму синові. 6 Було ж тут джерело Якова. Ісус же, змучившись з дороги, сидів там при джерелі. Була ж
десь шоста година. 7 Прийшла жінка
з Самарії, щоб зачерпнути води. Сказав їй Ісус: Дай Мені пити. 8 Адже
його учні відійшли були до міста, щоб
купити їжу. 9 Сказала Йому жінкасамарянка: *Як Ти, будучи жидом,
просиш пити в мене, що є жінкоюсамарянкою? Бо жиди не пристають
до самарян. 10 Відповів Ісус і сказав
їй: Якщо б ти знала божий дар і хто є
Той, що тобі говорить: Дай Мені пити! – ти просила б у Нього, і Він дав
би тобі живої води. 11 Сказала Йому
жінка: Господи, ані черпака не маєш,
і криниця глибока, звідки, отже, маєш живу воду? 12 Чи Ти є більшим
від нашого батька Якова, який дав
нам цю криницю, і той з неї пив, і його сини, і його скотина? 13 Відповів
Ісус і сказав їй: Кожний, хто п’є цю
воду, знову буде спраглий, 14 а хто
п’є воду, яку Я йому дам, не буде
спраглим навіки, а вода, яку Я йому
дам, буде в ньому джерелом води, що
тече до вічного життя. 15 Сказала до
Нього жінка: Господи, дай мені цієї
води, щоб ані я не була спраглою, ані
не приходила сюди черпати! 16 Сказав їй Ісус: Іди, поклич свого чоловіка і прийди сюди. 17 Відповіла жінка і сказала Йому: Не маю чоловіка.
Сказав їй Ісус: Ти добре сказала, що
не маєш чоловіка. 18 Бо ти мала п’ятьох чоловіків, і той, якого нині маєш, не є тобі чоловіком. Це ти правду
сказала. 19 Сказала Йому жінка: Господи, бачу, що Ти є Пророком. 20
*Наші батьки поклонялися на цій горі, і ви кажете, що в Єрусалимі є місце, де треба поклонятися. 21 Сказав
їй Ісус: Жінко, вір Мені, що йде час,
коли ані на цій горі, ані в Єрусалимі
не поклонитесь Батькові. 22 Ви поклоняєтеся тому, якого не знаєте, ми
поклоняємося тому, кого знаємо, бо
спасіння є від юдеїв. 23 Але йде година, і нині є, коли правдиві поклонники поклоняться Батькові духом і
правдою, бо Батько шукає собі таких
поклонників. 24 *Бог є Духом, і хто
Йому поклоняється, повинен поклонятися духом і правдою. 25 Сказала
Йому жінка: Знаємо, що прийде Месія, який називається Христос, коли
Той прийде, Він нам усе сповістить.
26 Сказав їй Ісус: Я є, що з тобою говорю! 27 І тоді прийшли його учні і
чудувалися, що Він говорив з жінкою.
Однак ніхто не сказав: Що шукаєш?

сквозњ самарїю”

заq, в~і”

(Прїиде)1 оу^бо въ' граD самарїи'скїи, гл~емыи сљ=харь, *близъ ве'си ю&же дастъ і^а`ковъ іѓ'сифђ
сн~ђ свое^мђ” Бњ же т^ђ и^сточникъ і^а^ковль. і^с~
(же)2 трђжDъся эT пђти, сњдя'ше та'ко на
и^сто'чницњ, (бњ (же) ја%ко чаs)3 шестыи” (Прїиде)4 жена` эT самарї'а почръпа'ти во'дђ” (Гл~а)5
е'й і^с~, да'жDъ м^и пи'ти. оу^чн~цы б^о е^го эTшли
бњхђ въ' градъ, да бр'ашна кђ'пять” (Гл~а)6
е^мђ жена` самаряныни. *ка'ко т^ы жидови'нъ
сыи, эT мене пити про'сиши жены` самаряныни
сђщей; не прикаса'юT бо ся жидове самаря'нњхъ”
эTвњща` і^с~, (-)7 рече е'й. а^ще б^ы вњ'дала да'ръ
бж~їи, и^ кт^о е^сть гл~яи` т^и, да'жDь м^и пити,
т^ы бы проси'ла оу^ него, и^ далъ т^и бы` во'дђ
жи'вђ” (Гл~а)8 е^мђ жена`, г~и ни почръпа'ла и^маши, и^ стђденецъ е^сть глђбо'къ. эTкђдђ оу^бо
и'маши во'дђ жи'вђ; е^да т^ы болїи е^си эTц~а
нашего і^а'кова, и^же дастъ наM стђденецъ (се'й).
и^ то'й и^з# него пиT, и^ сн~ове е^го, и^ скоти` е^го;
эTвњща` і^с~, и^ рече е'й. вся'къ пїаи` эT воды` сеа`,
вжа'жDется па'кы. а^ и^же пїе'тъ эT воды` ю&же
а^зъ дамъ е^мђ, не вжа'жDется въ' вњкы. н^о вода` ю&же {а^зъ}9 дамъ е^мђ, бђ'дет# в немъ и^сто'чникъ воды` текђща в# жївотъ вњчныи”
(Гл~а)10 к немђ жена`. г~и, да'жDь м^и сїю во'дђ,
да ни жа'жDђ, нї прихожDђ сњмо почръпати”
(гл~а)11 е'й [і^с~]12, и^ди` пригласи` мђж'а свое^го, и^
прїиди` сњмо” эTвњща` жена`, и^ рече е^мђ. не и'мамъ мђж'а” (Гл~а)13 е'й і^с~. до'брњ реq ја%ко мђжа
не и'мамъ. пять б^о мђжїи и^мњ'ла е^си, и^
нн~њ е^гоже и'маши, нњсть т^и мђжъ. с^е въи%стинђ рекла` е^си” (Гл~а)14 е^мђ жена. г~и, ви'жђ ја%ко пррoкъ е^си т^ы. *эTц~ы на'ши в го'рњ се'й поклони'шася. и^ в^ы гл~ете, ја^ко въ і^ер^ sли'мњхъ
е^сть мњ'сто, и^дњже кла'нњтися подоба'етъ”
(Гл~а)15 е'й і^с~, (же'но, вњрђ м^и и^ми`)16, ја%ко грядетъ часъ, е^гда ни` в# горњ` се'й, ни въ і^ерsлі'мXњ
покло'нитеся эTц~ђ” в^ы кла'няе^теся. е^гоже не
вњ'сте. м^ы кла'няемся е^гоже вњ'мы. ја%ко сп~се'нїе эT і^оу^де'й е^сть” н^о грядетъ часъ, и^ нн~њ
е^сть, е^гда и^стиннїи поклонницы покло'нятся
эTц~ђ дх~омъ і^ и^стиною. и^б^о эTц~ъ, таковњхъ
и^щеT поклоня'ющихъся е"мђ” *дх~ъ е^сть б~ъ, і^
и^же кла'няется е^мђ, дх~омъ і^ и'стиною достои'тъ кла'нятися” (Гл~а)17 е^мђ жена`, {вњм'ы}18,
ја%ко месїа прїидеT гл~емыи` х~с, е^гда (то'й прїидетъ)19, възвњститъ наM вс^я” (Гл~а)20 е'й і^с~.
а'зъ е^смь гл~яи` с тобою” И$ тогда` прїидо'шя
оу^ченицы е^го, и^ чюжDахђся ја%ко съ жено'ю гл~аше. никтоже б^о рече чесо' и%щеши, и^ли чт^о гл~е1670
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ши с нею'; ѓ^стави (же)21 водоно'съ свой жена`, і^
и'де въ г'раD, и^ (гл~а)22 чл~комъ. прїдњте, (и^) видите чл~ка, и^же рече м^и вс^я е^ли'ка сътворихъ.
е^да то'й еs х~с; и^зыдоша (же) и%з града, и^ грядя'хђ к немђ” МежDђ же симъ, моля'хђ е^го оу^чн~цы (е^го), гл~юще, ра'вви, ја%жDъ” ѓ%н же рече
и^мъ. а^зъ бра'ш#но и%маM ја%сти, е^гоже в^ы не вњ'сте” Гл~ахђ (же)23 оу^чн~цы к# себњ. е^да кт^о принесе е^мђ ја%сти; (гл~а)24 и^мъ і^с~. мое` бра'шно
е^сть, да сътворю во'лю пославшаго м^я, и^ съвершђ (дњ'ло е^го)25” не вы` л^и гл~ете, ја%ко е^ще
четы'ри мњсяци сђть, и^ жатва прїидетъ;
*с^е гл~ю вамъ, възведњте ѓ%чи ваши, и^ ви'дите ни'вы, ја%ко пла'вы сђть к# жа'твњ оу^же.
[и^]26 жняи`, м#здђ` прїе'млетъ. и^ събира'етъ
плоD в# животъ вњ'чныи, да сњаи` в#кђпњ радђется и' жняи`. ѓ^ семъ б^о сло'во е^сть и^стинное, ја^ко и%нъ еs сњ'аи`, і^ и'нъ (е^сть) жняи`. а^зъ
послахъ в^ы жати, и^дњже в^ы не трђди'стеся.
и^нїи трђди'шася, и^ в^ы в# трђдъ иX в#нидо'сте”
эT града же того мно'ѕи вњ'роваша во'нь эT самарянъ, за' слово женњ свњдњтельствђющи.
ја%ко рече` м^и вс^я е^ли'ка сътворихъ” Є$гда (же)27
прїидо'ша к немђ самаря'не, моля'хђ е^го дабы`
пребылъ оу^ ниX. и^ пребысть т^ђ два` дн~и. и^
мно'го па'че вњ'роваша за' слово е^го” Женњ ж'е гл~ахђ, ја%ко не ктомђ за твою бесњ'дђ вњ'рђемъ.
сами б^о слы'шахомъ. и^ вњмы, ја%ко се'й е^сть
въи%стинђ сп~съ мирђ [х~с]28” По двоюy дн~ю и^зыде эTтђдђ, [і^ иде]29 в# галилею. самъ б^о і^с~
свњдњтельствоваше, *ја%ко пррoкъ въ свое^мъ
эTч~ьстви чьсти не и%мат#. е^гда (же)30 прїиде в
галиле'ю, прїа'шя е^го галиле'ане, вс^я видњв#ше,
ја%же сътвори` въ і^ер^ sли'мњхъ в# пра'зDникъ. и^
тїи б^о прїидо'шя в# пра'зDникъ” Прїиде (же)31
пакы [і^с~]32 в# ка'нђ галилеи^скђ, и^дњже сътвори`
во'дђ в# вино`” кккккк
заq, г~і”
И/ б^њ нњ'кїи цр~евъ мђж'ъ, е^гоже сн~ъ боляше в#
капернаоу^мњ се'й слы'шавъ ја%ко і^с~ прїиде эT
і^оу^де'а в# галиле'ю, и%де к немђ, и^ моля'ше
[е^го]33, да снидетъ і^ и'сцњлитъ (сн~а е^го)34. хотяше б^о оу^мрети” Рече оу^бо і^с~ к# немђ. а^ще
зна'менїи и^ чюдесъ не ви'дите, не и'мате вњ'ровати” (Гл~а)35 к# немђ цр~ев# мђжъ. г~и, сни'ди
прежDе даже не оу%мретъ ѓ^троча мое`” (Гл~а)36 е^мђ і^с~. и^ди`, сн~ъ твой жи'въ еs. [и^ вњ'рова]37
чл~къ словеси` е^же рече е^мђ і^с~, і^ и^дя'ше” А$бїе же
(в#ходя'щђ е^мђ)38, (с^е) раби` е^го срњто'ша е^го. {и^
възвњсти'ша е^мђ гл~юще}39, ја%ко [сн~ъ твой]40
живъ еs” Въпрашаше оу^бо [эT нихъ часъ]41, в
кото'ры= бо'ле е^мђ бысть, [и^ рњшя]42 е^мђ. ја%ко
вчера` в# чаs сеDмыи, ѓ^стави е^го ѓ%гнь” Разђмњ
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– або: Чого говориш з нею? 28 Жінка
ж залишила свою посудину, і пішла
до міста, і сказала людям: 29 Прийдіть і подивіться на Чоловіка, який
сказав мені все, що я зробила! Чи
Той не є Христос? 30 Вони ж вийшли
з міста і йшли до Нього. 31 Тим часом його учні просили Його, кажучи:
Равві, їж. 32 Він же їм сказав: Я маю
їсти страву, якої ви не знаєте. 33 Говорили ж учні між собою: Чи хто
приніс Йому їсти? 34 Сказав їм Ісус:
Моя страва є, щоб Я чинив волю Того, хто Мене послав, і довершив його
діло. 35 Чи ви не кажете, що ще є чотири місяці, і прийдуть жнива? *Ось
кажу вам: Підведіть ваші очі і погляньте на ниви, що вже є спілими до
жнив. 36 І хто жне, одержує винагороду, і хто збирає плід на вічне життя, щоб разом раділи, хто сіє і хто
жне. 37 В цьому бо слово є правдивим, що інший є, хто сіє, і інший є,
хто жне. 38 Я послав вас жати, де ви
не трудилися, інші трудилися, а ви
ввійшли в їхній труд. 39 З того ж
міста багато самарян повірило в Нього через слово, яке свідчила жінка,
що: Сказав мені все, що я зробила. 40
Коли ж самаряни прийшли до Нього,
вони благали Його, щоб Він залишився в них. І Він там залишився два
дні. 41 І багато більше повірило через його слово. 42 Жінці ж говорили,
що: Більше не віримо через твою мову, бо ми самі чули і знаємо, що Цей,
по правді, є Спаситель світу, Христос. 43 А по двох днях Він вийшов
звідти і пішов до Галилеї, 44 бо сам
Ісус свідчив, *що пророк не має пошани у своїй батьківщині. 45 Коли ж
прийшов у Галилею, прийняли Його
галилеяни, побачивши все, що Він
зробив в Єрусалимі на празник, бо і
ті прийшли на празник. 46 Прийшов
же знову Ісус до Кани Галилейської,
де перетворив був воду в вино. поч. 13
І був якийсь царський муж, якого
син нездужав в Капернаумі. 47 Цей,
почувши, що Ісус прийшов з Юдеї до
Галилеї, пішов до Нього і благав Його, щоб зійшов і оздоровив його сина, бо мав умерти. 48 Сказав, отже,
Ісус до нього: Якщо не бачите знаків
і чудес, не повірите. 49 Сказав до
Нього царський чоловік: Господи,
зійди скоріше ніж помре моя дитина!
50 Сказав йому Ісус: Іди, твій син є
живий! І чоловік повірив у слово, яке
йому сказав Ісус, і пішов. 51 Зараз
же, як він входив, ось його зустріли
його раби і сповістили йому, кажучи,
що твій син є живий. 52 Отже, він випитував в них про годину, в якій йому покращало, і йому сказали, що
вчора о сьомій годині його полишила
гарячка. 53 Зрозумів же батько, що то
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була година, в якій Ісус йому сказав,
що: Твій син є живий. І він сам повірив, і ввесь його дім. 54 Знову цей
другий знак зробив Ісус, прийшовши
з Юдеї в Галилею.

(же)43 эTц~ъ, ја%ко то'й б^њ часъ, во'ньже рече е^мђ
і^с~, (ја^ко) сн~ъ твой живъ е^сть. и^ вњ'рова самъ.
и^ (ве'сь домъ е^го)44” Се^ [-]45 пакы в#то'рое зна'менїе сътвори` і^с~, пришедъ эT і^оу^де'а въ галиле'ю”

Глава 5, поч. 14

Глvа, е~” заq, д~і”

1 Після цього був юдейський празник, й Ісус пішов до Єрусалиму. 2 Є
ж в Єрусалимі на Овечій купіль, що
називається по-єврейськи Ветезда, яка має п’ять притворів. 3 В них лежало багато недужих, сліпих, кульгавих, сухих, що очікували зрушення
води. 4 Бо господній ангел кожного
року сходив в купіль і зрушував воду. І хто перший входив по зрушенні
води, ставав здоровим, хоч же б якою
недугою був скований. 5 Був же тут
якийсь чоловік, що мав тридцять і вісім років у своїй недузі. 6 Ісус, побачивши цього, як він лежав, і зрозумівши, що уже мав багато років в недузі, сказав йому: Чи хочеш видужати? 7 Відповів йому недужий: Так,
Господи! Не маю людини, щоб, коли
зрушиться вода, кинула мене в купіль. Коли ж я приходжу, інший входить переді мною. 8 Сказав йому Ісус: Встань, візьми твого лежака і ходи! 9 І відразу чоловік став здоровим,
і взяв свого лежака, і ходив. 10 Була
ж субота в тому дні. Говорили ж жиди до того, що виздоровів: Субота є,
*і не годиться тобі брати твого лежака. 11 Він же відповів їм: Той, хто
мене зробив здоровим, Той мені сказав: Візьми твого лежака і ходи! 12
Запитали ж його: Хто є Той Чоловік,
що тобі сказав: Візьми твого лежака і
ходи? 13 Оздоровлений же не знав,
хто Він є, бо Ісус відійшов від юрби,
що була на місці. 14 Пізніше Ісус
його знайшов у церкві і сказав йому:
Ось ти став здоровим, більше не гріши, щоб тобі що гіршого не сталося.
15 Пішов же чоловік і розповів юдеям, що Ісус є Той, хто мене зробив
здоровим. 16 І задля цього юдеї переслідували Ісуса і шукали Його вбити,
тому що це робив у суботу. 17 Ісус
же їм відповідав:
поч. 15
Мій Батько дотепер творить, і Я
творю. 18 *Задля цього ж ще більше
юдеї шукали Його вбити, бо не тільки порушував суботу, але й своїм
Батьком називав Бога, роблячи Себе
рівним Богові. 19 Відповівши ж, Ісус
і сказав їм: Амінь, амінь, кажу вам:
син не може робити від себе нічого,
хіба те, що бачить, що робить Батько.
Бо що Він робить – це і син також робить. 20 Бо Батько любить Сина і показує Йому все, що сам робить, і
більші діла від цього Йому покаже,
щоб ви чудувались. 21 Бо так як

о си'х б^њ пра'зDникъ і^оу^де'искый, и^ взы'де
і^с~ в#ъ і^ерsли'м#” е%сть же въ і^ерsли'мњхъ на
ѓ%вчїи кђпели. ја%же гл~ется е^љр= е'искы,
{виџе'зда}1. пять притво'ръ и^мђщи” В
тњ'хъ слежа'ше множество боля'щихъ, слњпыX,
хро'мыхъ, сђхихъ,
[чя'ющихъ (движе'нїа во23
дњ) ] ” [А/гг~лъ б^о гн~ь на вся'ко лњто схожDа'ше
в кђпњ'ль и^ възмђща'ше во'дђ” (І$) и'же (-)4 пр'ъвње вла'жаше по возмђще'нїи водњ`, здра'в# быва'ше, ја%цњ'м же (недђгомъ ѓ"дръжимъ быва'ше)5]6”
Бњ же (т^ђ нњ'кїи чл~къ)7, тридесяте и^ ѓ^смь лTњ
и%мыи` в недђ'зњ свое^мъ” Сего видњвъ і^с~ лежа'ща. и^ разђмњв# ја%ко {мно'га лњта оу^же и^мяше}8 (в недђ'зњ), (гл~а)9 е^мђ. хо'щеши л^и цњлъ
бы'ти; эTвњща е^мђ недђж'ъный. (е%й) г~и, чл~ка
не и^мамъ да е^гда възмђтится вода`, в#ве'ржет м^я в кђпњлъ” Є$гда же прихождђ` а%зъ,
и%нъ прежде мене сла'зитъ” (Гл~а)10 е^мђ і^с~, въста'ни, възми` ѓ^дръ твои, и^ ходи” И$ а%бїе
(здра'въ бы'сть)11 чл~къ. и^ (взе'м#)12 ѓ^дръ сво'и, и^
хожда'ше. б^њ же сђбо'та в то'й дн~ь” Гл~ахђ
(же)13 жидове и^сцњлњвшемђ. сђбота е^сть, *и не
досто'ит# ти взя'ти ѓ^дра` свое^го” Э/н же эTвњща` и^мъ. и^же (м^я сътвори`)14 цњла`, то'й мн^њ
рече. възми ѓ%дръ твои и^ ходи” Въпроси'ша (же)
е^го, кт^о е^сть чл~къ рекїи' т^и възми` [ѓ^дръ
твои]15 и^ ходи” И$сцњлњвыи же не вњдяше кт^о
е^сть. і^с~ б^о оу^клони'ся народђ сђщђ на мњстњ”
Потомже (ѓ^брњте)16 е^го і^с~ въ цр~кви и^ рече е^мђ. с^е здравъ бы'сть, ктомђ` не съгрњша'и, да
не го'ре ти чт^о бђ'детъ” И/де же чл~къ, и^ повњда и^оу^де'ѓмъ, ја%ко і^с~ е^сть и%же (м^я сътвори`)17 цњла`” И$ сего ради гоня'хђ [і^с~а и^оу^де'е,
і^ и^ска'хђ е^го оу^би'ти]18, зане сїа творя'ше в сђбо'тђ. і^с~ же эTвњщава'ше и'мъ” кккк заq, е~і”
Эtц~ъ мо'и досе'лњ дњ'лаетъ, и^ а%зъ дњ'лаю”
*Сего'же ради {-}19 па'че и^ска'хђ е^го и^оу^де'е оу^би'ти, ја%ко не то'кмо разаря'ше сђбо'тђ, н^о и^ эTц~а свое^го гл~аше б~а, ра'вен ся творя б~ђ” (эTвњща'в же)20 і^с~ и^ рече и%мъ. а^ми'нь а^ми'нь гл~ю
ва'мъ, не мо'жетъ сн~ъ твори'ти ѓ^ себњ ничесо'же, а^ще не е%же ви'дитъ эTц~а творя'ща. ја%же
б^о ѓ%нъ твориT сїа и^ сн~ъ та'кожDе твори'тъ”
эTц~ъ бо любитъ сн~а. и^ вс^я показђ'етъ е^мђ
ја%же са'мъ твори'тъ, и^ бо'лша си'хъ пока'жетъ
е^мђ дњ'ла,_ да вы` чђ'дитеся” ЈА/коже б^о эTц~ъ
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въскр~ша'етъ мертвыа и^ живи'тъ, та'ко и^
сн~ъ и%хже хо'щетъ живитъ” эTц~ъ б^о не сђ'диT
никомђже, н^о сђд# ве'сь да'сть сн~ови, да вс^и
чтђть сн~а, ја%коже чтђть ѓ^ц~а” И/же не
чте'ть сн~а, не чте'ть ѓ^ц~а посла'вшаго е^го”
mmm
заq, ѕ~і”
А/ми'нь а^ми'нь гл~ю ва'мъ, ја^ко сл'ђшаяи` словесе`
мое^го. и^ вњрђаи` посла'вшемђ м^я, и%мать живо'тъ вњчныи” И$ на сђдъ не прїидеть, н^о пре'идеть эT смр~ти в животъ” А$ми'нь а^ми'нь гл~ю
вамъ, ја%ко грядетъ чаs, и' нн~њ есть, е^гда
мр~твїи оу^слы'шятъ глsа сн~а бж~їа. и^ оу^слы'шавшеи`, ѓ^живђтъ” ЈА/коже б^о эTц~ъ и%мать живо'т# в себњ, та'ко [да'сть и^ сн~ови живо'тъ]21 и^мњти в себњ, и^ ѓ%бласть дасть е^мђ [и^]22 сђ'дъ
творити ја^ко сн~ъ чл~чь е^сть, не диви'теся семђ” ЈА/ко грядетъ ча'съ, во'нже вс^и с'ђщїи въ гробњхъ, оу^слы'шятъ гла'съ (сн~а бж~їа)23” *І$ и^зы'дђть сътво'ршеи` бл~га'я, въ воскрешенїе животђ” А$ сътво'ршеи` зла'а, въ воскрешенїе сђдђ” Не
могђ а%з# (ѓ^ себњ` творити)24 ничесо'же” заq, з~і”
ЈА/коже слы'шђ, сђждђ, и^ сђдъ мо'и пра'веденъ
е^сть. ја%ко не и'щђ во'лю мою`, н^о во'лю посла'вшаго м^я [ѓ^ц~а]25” А$ще а%зъ свњдњтельствђю
ѓ^ мнњ, свњдњтельство мое нњсть и%стино.
и%нъ е^сть свњдњтельствђаи` ѓ^ мнњ” И$ вњмъ
ја%ко и%стинно е^сть свњдњтел#ство, е%же свњдњтельствђетъ ѓ^ мнњ” Вы^ посла'сте къ і^ѓа'ннђ, и^ свњдњтельствова ѓ^ и%стиннњ” А$з# же не
эT чл~ка свњдњтельства прїе'млю н^о сїа гл~ю,
да в^ы сп~се'ни бђ'дете” ѓn бњ` свњти'лникъ, горя и^ свњтя, вы' же хотњ'сте възрадоватися
в ча'съ (свњтњнїа)26 е^го” А$з же и%мамъ свњдњтельство боле і^ѓ^а'ннова. дњ'ла б^о ја%же дастъ
мн^њ эTц~ъ да съвръшђ я&, т^а дњ'ла, ја%же
а^зъ творю`, свњдњтельствђютъ ѓ^ мнњ, ја%ко
эTц~ъ м^я посла`. и^ посла'выи` м^я эTц~ъ, *то'й
свњдњтельствова ѓ^ мнњ`, Ни гла'са е^го нигдњже слы'шасте” *ни видњ'нїа е^го видњ'сте, и^
словесе` е^го не и'мате (пребыва'юща в# васъ)27. зане е^гоже (то'й посла`)28, семђ` в^ы вњ'рђ не е'млете” И$спыта'ите писа'нїа, ја^ко в^ы мните` в
нихъ (и^мњти животъ вњ'чныи)29, и^ т^а сђть
свњдњтельствђюща ѓ^ м`нњ, и^ не хо'щете прїити` къ мнњ, да живоT и'мате” Сла'вы эT чл~къ
не прїе'млю, н^о разђмњхъ в^ы, ја^ко любве бж~їа
не и'мате в себњ” А$зъ прїидоX въ и^мя эTц~а
мое^го, и^ не прїе'млете мене`” А$ще и^нъ прїидетъ въ и^мя свое`, того` прїе'млете” Ка'ко (в^ы
мо'жете)30 вњровати. сла'вы дрђгъ эT дрђга
прїе'м#люще. *и^ сла'вђ ю%же эT е^ді'ного б~а не и'щете; не мни'те, ја^ко а^зъ (на в^ы рекђ`)31 къ
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Батько воскрешає мертвих і оживляє,
так і Син тих, що хоче, оживляє. 22
Адже Батько не судить нікого, але
ввесь суд дав Синові, 23 щоб всі почитали Сина, так як почитають Батька. Хто не почитає Сина, не почитає
Батька, що Його послав.
поч. 16
24 Амінь, амінь, кажу вам, що хто
слухає моє слово і вірить в Того, що
Мене послав, має вічне життя! І на
суд він не прийде, але перейшов від
смерті до життя. 25 Амінь, амінь, кажу вам, що приходить година і нині
є, коли мертві почують голос Божого
Сина, і ті, що почують оживуть! 26
Бо так як Батько має життя в Собі,
так дав і Синові мати життя в Собі.
27 І дав Йому владу і суд чинити, бо
Він є Людським Сином. 28 Не дивуйтеся цьому, бо приходить година,
в якій всі, що є в гробах, почують
голос Божого Сина. 29 *І вийдуть ті,
що зробили добро, на воскресіння
життя, а ті, що зробили зло, на воскресіння суду. 30 Я не можу від Себе
нічого робити.
поч. 17
Так як чую, суджу, і мій суд є
справедливим, бо не шукаю моєї
волі, але волі Того, що Мене послав,
– Батька. 31 Якщо Я про Себе свідчу,
моє свідчення не є правдиве. 32 Є
інший, хто свідчить про Мене; і
знаю, що правдивим є свідчення, яким Він свідчить про Мене. 33 Ви
послали до Івана, і він свідчив про
правду. 34 Я ж не приймаю свідчення
від людини, але це говорю, щоб ви
спаслися. 35 Він був світильником,
що горів і світив, ви ж хотіли зрадіти
на годину його світлом. 36 Я ж маю
свідчення більше від Іванового, бо
діла, які дав Мені Батько, щоб Я їх
довершив, ті діла, які Я роблю, вони
свідчать про Мене, бо Батько Мене
послав. 37 І Той, що Мене послав, –
Батько, *Той свідчив про Мене. Ані
його голосу ви ніколи не чули, *ані
його виду ви не бачили, 38 і не маєте
його слова, що у вас перебуває, тому
що Тому, кого Той послав, цьому ви
не вірите. 39 Дослідіть Писання, бо
ви думаєте, що в них маєте вічне
життя, – і вони свідчать про Мене. 40
І ви не хочете прийти до Мене, щоб
мати життя. 41 Я не приймаю слави
від людей, 42 але Я вас пізнав, що
божої любові ви не маєте в собі. 43 Я
прийшов в ім’я мого Батька – і ви не
приймаєте мене. Якщо інший прийде
у своє ім’я, ви того приймаєте. 44 Як
ви можете вірити, приймаючи славу
один від одного, *і не шукаєте слави,
що від одного Бога? 45 Не думайте,
що Я проти вас говоритиму до Батька. Є, хто проти вас говорить, –
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Мойсей, на якого ж ви надієтеся. 46
Бо якщо б ви повірили Мойсеєві, повірили б, отже, і Мені, *бо той написав про Мене. 47 Якщо не вірите
його Писанням, як повірите моїм
словам?

Глава 6
1 Після цього Ісус пішов на другий
бік моря Тиверіядської Галилеї. 2 І за
ним ішла велика юрба, бо бачили його знаки, які Він робив над недужими. 3 Ісус же вийшов на гору і там
сидів зі своїми учнями. 4 Була ж
близько Пасха – жидівський празник.
хххх
поч. 18

мат. 14
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мат. 14
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5 Отже, Ісус, піднявши очі і побачивши, що велика юрба іде до Нього,
сказав до Филипа: Чим купимо хліби,
щоб ці їли? 6 Це Він говорив, випробовуючи його, бо сам знав, що хотів
зробити. 7 Відповів Йому Филип: За
двісті пінязів їм не вистачить хліба,
щоб кожний з них трохи щось одержав. 8 Сказаз Йому один з його
учнів, Андрій, брат Симона-Петра: 9
Є тут один хлопець, *який має п’ять
ячмінних хлібів і дві риби, але що це
є на стільки? 10 Сказав же Ісус: Зробіть, щоб люди розляглися. Було ж
багато трави на місці. Розляглося,
отже, чоловік числом якихось п’ять
тисяч. 11 Взявши ж хліби і хвалу
віддавши, Ісус подав учням, учні ж
тим, що лежали, також і з риби,
скільки бажали. 12 *І як вони наситилися, Він сказав своїм учням: Зберіть залишки кусків, щоб нічого не
пропало. 13 Зібрали ж і наповнили
дванадцять кошів кусками з п’ятьох
ячмінних хлібів, що запишилося тим,
що їли.
поч. 19
14 Люди ж, побачивши знак, який
зробив Ісус, говорили, що Цей є дійсно Пророк, що приходить у світ. 15
Ісус же, зрозумівши, що хочуть прийти, щоб Його схопити і зробити Його
Царем, знову Сам відійшов на гору.
16 Як стало пізно, його учні зійшли
до моря, 17 *і ввійшли до човна, і ішли на другий бік моря, до Капернауму. І враз настала темрява, а Ісус
ще не прийшов до них. 18 Море ж
хвилювалось, тому що подув великий
вітер. 19 Провеслувавши ж якихось
двадцять і п’ять або тридцять стадій,
побачили Ісуса, що ходив по морю; і
як Він був близько човна, – злякалися. 20 Він же сказав їм: Я є, не
бійтеся! 21 Хотіли ж взяти Його до
човна, та зараз човен був на землі, до
якої ішли. 22 На другий же день
юрба, що стояла з другого боку моря,
побачивши, що там не було іншого

эTц~ђ. е^сть и^же на в^ы гл~етъ мољ=сїи, на'нь
(же) в^ы оу^пова'ете” А$ще б^о бы'сте вњ'ровали
мољ=се'ѓви, вњ'ровали бысте оу^бо (и^) мнњ. *ѓ^
мнњ` б^о то'и писа`. а^ще ли того писа'нїѓм# не
вњ'рђете, ка'ко мои'мъ гл~омъ вњрђ и^мете;

а~ мо= г~і
е~ мо= и~і
выj а~

Глvа, ѕ~”
о сихъ и'де і^с~ на ѓ'нъ полъ мо'ря галиле'а тиверїа'дъскы, [и^ по неM и^дяше]1
наро'дъ мно'г#, ја%ко видяхђ зна'менїа (е^го), ја^же творя'ше на недђж'ныX” Взы'де
же на' горђ і^с~, и^ т^ђ сњдяше съ оу^чн~кы свои'ми” Бњ же бли'зъ па'сха, пра'знDикъ жидо'вскыи”
ккк
заq, и~і”
2
ВъзвеD оу^бо (і^с~ ѓ%чи) , и^ видњ ја%ко мно'гъ народъ грядетъ к# немђ, (гл~а)3 к# фїли'п#пђ чимъ
кђ'пимъ хлњ'бы, да ја%дяT сїи; се'же гл~аше и^скђша'а е^го. сам# б^о вњ'дяше, чт^о хо'щетъ сътвори'ти” эTвњща` е^мђ фили'ппъ. двњма сто'ма пњ'няѕь хлњбы не довлњюT и^мъ, да ко'жDо иX
ма'ло чт^о прїимеT” (Гл~а)4 е^мђ е^ді'нъ эT оу^чн~къ
е^го, а^ндрња' братъ симона петра. е^сть ѓ^трочищъ (зд^њ [е^ді'нъ]5)6, *и^же и'мать пять хлњбъ
ја%чме'ннњхъ, и^ дв^њ ры'бњ. но сїи что сђть в
сели'ко; рече {же}7 і^с~, сътвори'те чл~кы възлежти” Бњ же трава` мно'га на мњ'стњ. възлеже
оу^бо мђжїи числомъ ја%ко пять ты'сящь” Прїа'тъ (же)8 хлњбы і^с~. и^ хвалђ` въздавъ, подастъ [оу^чн~комъ, оу^чн~цы же]9 възлежа'щимъ”
Та'кожде и^ эT ры'бђ, е^лико хотя'хђ. (*и^) ја%ко (-)10
насы'тишася, (гл~а)11 оу^чн~комъ своиM. съберњте
и^збыткы оу^крђ'хъ, да не поги'бнетъ ничтоже.
събра'ша (же)12, и^ і^сполнишя дв^анадесяте
ко'шя оу^крђхъ, эT пяти хлњбъ ја%чме'ннXњ,
и^же и^збы'ша ја%дъшимъ”
заq, џ~і”
13
Чл~цы (же) видњвше (зна'менїе, е^же сътвори`)14 і^с~,
гл~ахђ, ја%ко се'и е^сть въи%стинђ пррoкъ. грядыи`
в# миръ” І$с~ (же)15 разђмњвъ, ја%ко хотятъ прїити`, да въсхи'тятъ е^го, {и^}16 сътворяT (е^го)
цр~я, эTи'де паки в# го'рђ (-)17 е^ді'н#” ЈА/ко (-)18 поздњ бысть, снидошя оу^ченицы е^го на' море. *і^
(влњѕо'шя)19 в корабль, (и^) і^дя'хђ на ѓ'нъ полъ
моря в# (капернаоу'мъ)20. и^ тм^а а%бїе бысть, и^
не ё& б^њ пришелъ к нимъ і^с~” Мо'ре же вњтрђ
ве'лїю ды'хающђ, въз#двиза'шеся. гребше (же)21
ја%ко стадїи двадесятъ и^ пять, и^л^и тридесяте, (оу^зрњша)22 і^с~а ходяща по' морю, и^ блиZ
корабля` бывша, (-)23 оу^боа'шяся” ѓ%н# же (гл~а)24
и^мъ, а^зъ е^смь, не бо'йтеся. хотя'хђ (же)25 прїа'ти е^го в# кора'бль, и^ абїе [корабль бысть]26 на
земли, в нюже и^дя'хђ” Въ оу^трњи (же) нароD и^же стоя'ше ѓ^б онъ полъ мо'ря, [видњвъ]27
1674

мgа д~і
мrа ѕ~
луk џ~

мrа и~

мgа д~і
мrа џ~

6,22 Святе Благовіствування від Івана 6,44

выj а~
мgа г~
а~ і^ѓ^аn г~
ниQ з~і

в~ мо= ѕ~і
д~ мо= а~і
ўлMо ѓ~з
мђдрsо ѕ~і
а~ крgи і~

ниQ а~і

мgа г~і

і^саїа н~д
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ја%ко корабля` и^ного` не бњ` т^ђ, то'кмо е^ді'нъ [то'и,
во'ньже внидо'ша оу^чн~цы е^го]28, и^ ја%ко не вни'де
съ оу^чн~кы свои'ми і^с~ в кора'бль, н^о е^ді'ни оу^чн~цы
е^го и^до'ша” (И$) і'ни прїидо'ша корабли` эT тиверїа'ды, бли'зъ мњста, и^дњже ја^до'ша (хлњ'бы)29, хвалђ` въздавше гв~и” Є$гда (же)30 видњша наро'ди,
ја^ко і^с~а не бысть т^ђ, ни оу^чн~кы е^го, влњзо'шя
сами в корабля, и^ прїидо'шя в# (капернаоу^мъ)31,
и%щђще і^с~а. и^ ѓ^брњтше е^го ѓ^б онъ полъ мо'ря,
рњш'а е^мђ. ра'вви, когда зд^њ бысть; эTвњща`
и^мъ і^с~, и^ рече. а^ми'нь а^ми'нь гл~ю вамъ. и%щете
мене, не ја%ко видњсте зна'менїе, н^о ја%ко ја^до'сте
хлњ'бы, и насы'тистеся”
заq, к~”
Дњ'лаите не бра'шно ги'блющее, н^о бра'шно пребыва'ющее въ животњ вњчнемъ, е^же сн~ь члчsкїи
вамъ дасть. *сего б^о эTц~ь зна'мена б~ъ” Рњша
(же)32 к# немђ. чт^о сътворимъ, да дњ'лаемъ
дњ'ла бж~їа; эTвњща` і^с~, и^ рече и^мъ. *с^е е^сть
дњло бж~їе, да вњрђете в# то'и, е^гоже посла` ѓ%нъ”
Рњша (же)33 е^мђ. ко'е оу^бо (т^ы твориши)34
зна'менїе, да ви'димъ и^ вњрђ и^меM тебњ; чт^о
дњ'лаеши; эTц~ы наши (ја%дошя ма'ннђ)35 в# пђсты'ни, ја^коже е^сть пи'сано *хлњбъ с# нб~се` дастъ
и^мъ ја%сти” Рече оу^бо и^мъ і^с~. а^ми'нь а^ми'нь гл~ю
вамъ” не мољ=сїи дастъ вамъ хлњб# с# нб~се`, но
эTц~ь мой дастъ вамъ хлњба (и'стиннаго с
нб~се`)36” Хлњбъ бо бж~їи е^сть сходяи` с# нб~се`, и^
(дааи` живоT)37 ми'рђ” Рњшя оу^бо к немђ. г~и,
всегда` да'ждь намъ хлњбъ се'и” Реq [же]38 и^мъ і^с~”
кккк
заq, к~а”
А/зъ е^смь хлњбъ животныи. грядыи` къ мнњ,
не и'мать в#залка'тися. *и^ вњрђаи` в м^я, не
и'мать в#жада'тися никогдаже. н^о рњхъ ваM, ја%ко
и^ видњ'сте м^я, и^ не вњ'рђете” Все е^же дастъ
ми эTц~ь, къ мнњ прїидеT. и^ грядђщаго къ
мнњ не и^жDенђ во'нъ” ЈА/ко снидохъ с нб~се, не да
творю во'лю мою`, н^о во'лю посла'вшаго мя
{эTц~а}39” Се же е^сть во'ля посла'в#шаго м^я
[эTц~а]40, да вс^е е^же дастъ м^и, не погђблю эT
него, н^о въскрешђ е& в# послDњнїи дн~ь” ккзаq, к~в”
Се' же е^сть воля (посла'вшаго м^я)41, да всякъ
видяи` сн~а, и^ вњрђа в него, и%мать животъ
вњчныи, и^ въскрешђ е^го а^зъ в# послњднїи дн~ь”
Роптахђ оу^бо і^оу^де'е ѓ^ немъ, ја%ко рече, а%зъ е^смъ
хлњбъ съшедыи` с# нб~се`. *и^ гл~ахђ, не се'й л^и
е^сть і^с~ сн~ъ і^ѓ'сифовъ. е^мђже м^ы зна'емъ эTц~а и^
мт~ре; ка'ко оу^бо гл~етъ [се'й]42. ја^ко с нб~се
снидоX; эTвњща` {оу^бо}43 і^с~, и^ рече и^мъ. не роп#щи'те междђ собою. Никтоже можетъ прїи`ти
къ мнњ`, а^ще не эTц~ъ посла'выи` м^я привлечеT
е^го, и^ а^зъ въскрешђ е^го в# послDњнїи дн~ъ” *Є$сть
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човна, тільки той один, до якого
ввійшли його учні, 23 і що Ісус не
ввійшов зі своїми учнями до човна,
але його учні самі пішли і інші човнами прибули з Тиверіяди, близько
місця, де з’їли хліби, віддавши хвалу Господеві, 24 коли ж юрба побачила, що Ісуса там не було ані його
учнів, ввійшли самі до човнів і
прийшли до Капернауму, шукаючи
Ісуса. 25 І знайшовши Його на другому боці моря, сказали Йому: Равві, коли Ти сюди прибув? 26 Відповів їм Ісус і сказав: Амінь, амінь,
кажу вам: ви шукаєте Мене не тому
що ви побачили знак, але тому що
ви їли хліби і наситилися. поч. 20
27 Працюйте не на їжу, що гине,
але на їжу, що перебуває у вічному
житті, яку вам дасть Людський
Син, *бо назначив Цього Батько –
Бог! 28 Сказали ж до Нього: Що
нам робити, щоб чинити божі діла?
29 Відповів Ісус і сказав їм: *Це є
боже діло, щоб ви повірили в Того,
кого Він послав. 30 Сказали ж до
Нього: Отже, який знак Ти робиш,
щоб ми побачили і Тобі повірили?
Що робиш? 31 Наші батьки їли
манну в пустині, так як є написано:
*Хліб з неба дав їм їсти! 32 Сказав,
отже, їм Ісус: Амінь, амінь, кажу
вам: не Мойсей дав вам хліб з неба,
але мій Батько дав вам правдивий
хліб з неба. 33 Бо божим хлібом є
Той, що сходить з неба і дає життя
світові. 34 Сказали, отже, до Нього:
Господи, завжди давай нам цей
хліб! 35 Сказав же їм Ісус: поч. 21
Я є хліб життя! Хто до Мене
приходить, – не зголодніє, *і хто
вірить в Мене, – ніколи не матиме
спраги. 36 Але Я вам сказав, що ви
і бачили Мене, і не вірите. 37 Все,
що Мені дав Батько, до Мене прийде, і того, що приходить до Мене,
не вижену геть. 38 Бо Я зійшов з неба не щоб робити мою волю, але волю Того, що Мене послав, – Батька.
39 Це ж є воля Того, що Мене послав, – Батька, щоб все, що Він мені
дав, Я з нього не втратив, але воскресив його в останій день. поч. 22
40 Це ж є воля Того, що Мене
послав, щоб кожний, хто бачить
Сина і вірить в Нього, мав вічне
життя, – і Я його воскрешу в останній день. 41 Обурювалися, отже,
юдеї на Нього, бо сказав: Я є хліб,
що зійшов з неба, – 42 *і говорили:
Чи цей не є Ісус, син Йосифа, якого
батька і матір ми знаємо? Як, отже,
Цей каже, що: Я зійшов з неба? 43
Відповів, отже, Ісус і сказав їм: Не
ремствуйте між собою. 44 Ніхто не
може прийти до Мене, якщо Батько, що Мене послав, не притягне
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його, – і Я його воскрешу в останній
день. 45 *Є написано в пророків: І всі
будуть навчені Богом! Кожний, хто
чув від Батька і навчився, приходить
до Мене, 46 *не тому що хтось побачив Батька, тільки той, що є від Бога,
цей побачив Батька. 47 Амінь, амінь,
кажу вам: хто вірить в Мене, має вічне життя.
поч. 23
48 Я є хліб життя! 49 *Ваші батьки
їли манну в пустині – і померли. 50
Цей є хлібом, що сходить з неба,
щоб, коли хто з нього з’їсть, не помер. 51 Я є хліб життя, що зійшов з
неба. Якщо хто з’їсть з цього хліба,
житиме вічно, і хліб, який Я дам, є
моє тіло, яке Я дав за життя світу. 52
Сперечалися ж між собою жиди,
кажучи: Як Цей може нам дати їсти
своє тіло? 53 Сказав же їм Ісус: Амінь, амінь, кажу вам: якщо не їстимете тіла Людського Сина і не питимете його крові, не маєте життя в
собі! 54 Хто їсть моє тіло і п’є мою
кров, має вічне життя, і Я його воскрешу в останній день. 55 Бо моє тіло
є правдивою їжею і моя кров є правдивим напитком.
поч. 24
56 Хто їсть моє тіло і п’є мою
кров, перебуває в Мені і Я в ньому.
57 Так як Мене послав Той, що живе,
– Батько, і Я живу задля Батька. І хто
Мене їсть, і той буде живим задля
Мене. 58 Цей є хлібом, що зійшов з
неба. Не як ваші батьки їли манну і
померли, хто їсть цей хліб, житиме
вічно! 59 Це Він сказав на зборі, навчаючи в Капернаумі. 60 Отже, численні з його учнів, почувши, сказали:
Жорстоким є це слово. І хто може
його слухати? 61 Ісус, знаючи ж в собі, що про це обурюються його учні,
Він сказав їм: Чи це вас згіршує? 62
*Отже, що буде, коли побачите Людського Сина, що підноситься туди, де
був передше? 63 Дух є той, що оживляє, тіло не приносить ніякої користі.
Слова, які Я вам сказав, є духом і є
життям. 64 Але є з вас деякі, що не
вірять! Бо від початку Ісус знав, хто є
ті, що не вірять, і хто є той, що Його
видасть. 65 І Він говорив: Задля цього Я вам сказав, що до Мене ніхто не
може прийти, якщо йому не буде
дано від мого Батька. 66 Від цього
багато з його учнів відійшли і більше
не ходили з ним. 67 Сказав же Ісус
дванадцятьом: Чи і ви хочете іти? 68
Відповів Йому Симон-Петро: Господи, до кого підемо? Ти маєш слова
вічного життя, 69 і ми повірили і
пізнали, *що Ти є Христос – Син
Бога живого! 70 Він їм відповів: Чи
не Я вибрав вас дванадцятьох? І один
з вас є дияволом. 71 Говорив же Він
про Юду Симонового, Іскаріота, бо

пи'сано въ пррoцњхъ. и^ бђ'дђтъ вси оу^че'ни б~ђ”
Всякъ слы'шавыи` эT ѓ^ц~а и^ навы'къ, прїидетъ къ мнњ. *не ја%ко эTц~а видњлъ еs кто`,
то'кмо сыи эT б~а, сїй видњ эTц~а” А$ми'нь а^миn
гл~ю вамъ. вњрђаи` [в м^я]44, и%мать живота
вњ'чнаго”
заq, к~г”
А/зъ е^смь хлњбъ живо'тныи. *эTц~ы ваши ја^до'шя [ма'ннђ в# пђстыни]45, и^ оу^мро'ша” Се'й
е^сть хлњбъ сходяи` с нб~се`, да а'ще кто` эT него ја%сть, (-)46 не оу^мретъ” А$зъ е^смь хлњбъ
живот#ныи, и^же съше'дыи с# нб~се. а^ще кто`
снњсть эT {хлњба сего}47, живъ бђ'детъ въ вњкы. и^ хлњбъ е^гоже а^зъ дамъ, плоть моа
е^сть. [ю^же а^зъ (дахъ)48]49 за живо'тъ ми'ра”
пря'хђ (же)50 ся межDђ собою жи'дове гл~юще.
ка'ко мо'жетъ се'й намъ дати плоть свою ја%сти; рече (же)51 и^мъ і^с~, а^ми'нь а^ми'нь гл~ю вамъ.
а^ще не снњсте плоти сн~а чл~ческаго, и^ {пїе'те
кро'вь е^го}52, (живота не и^мате)53 в# себњ” ЈА/дыи`
мою` пло'ть, и^ пїаи` мою кро'въ, и%мать животъ
вњ'чныи. и^ а^зъ въскр~шђ е^го в# послDњнїи дн~ь”
Плоть б^о моа` и%стинно еs бра'шно, и^ кровь моа`
и%стинно еs пи'во”
заq, к~д”
ЈА/дыи` мою плоть, и^ пїаи` мою кроv, въ мнњ
пребыва'етъ, и^ а^зъ в неM” ЈА/коже посла` м^я живы'и эTц~ъ. и^ а^зъ жи'вђ эTц~а ради. и' ја%дыи` м^я,
и^ то'й, живъ бђ'детъ мене ради. се'й е^сть
хлњбъ (съше'дыи` с нб~се`)54. не ја^коже ја%дошя
эTц~ы [ваши ма'ннђ]55, и^ оу^мро'ша. ја%дыи` хлњбъ
се'й, {жи'въ бђ'детъ}56 въ вњкы” Сїа рече на
с'онмищи оу^ча в (капернаоу^мњ)57” Мно'ѕи оу^бо
слы'шав#ше эT оу^чн~къ е^го, рњшя. жестоко е^сть
сло'во с^е, (и^) кто мо'жетъ е^го послђшати; вњдыи же і^с~ в себњ ја%ко ро'пщђтъ ѓ^ семъ оу^чн~цы е^го, рече иM. се` ли в^ы бла'знитъ; *а^ще оу^бо оу^ѕрите сн~а члчsкаго въсходя'ща и^дњже б^њ
пре'жде; дх~ь е^сть и^же ѓ^живля'етъ, плоть не
по'лзђетъ ничтоже. гл~ы ја%же а^зъ гл~ахъ вамъ,
дх~ь сђть и^ животъ сђть. н^о сђть эT васъ
нњцїи, и^же не вњ'рђютъ” Вњдяше б^о и^скони
і^с~. кт^о сђть невњрђющеи`, и^ кт^о е^сть предааи` е^го” И$ гл~аше, сего ради рњхъ вамъ, ја%ко
никтоже мо'жетъ прїити` ко мнњ, а^ще не бђ'деT (е^мђ дано)58 эT ѓ^ц~а [мое^го]59” эT сего мно'ѕи
эT оу^чн~къ е^го и^до'шя в#спять, и^ ктомђ не
хожDах'ђ с нимъ” Рече же і^с~ ѓ^бњманадесяте.
е^д^а и^ в^ы хо'щете и^ти`; эTвњща` е^мђ симонъ
петръ. г~и, к# къмђ` и%демъ; гл~ы живота` вњчнаго и%маши. и^ м^ы вњровахом#, и^ позна'хомъ,
*ја^ко т^ы е^си [х~с, сн~ь б~а живаго]60” эTвњща`
{и^мъ}61. не а^з# л^и васъ дванадесяте и^збрахъ,
і^ (е^ді'нъ эT васъ)62 дїа'волъ е^сть; гл~аше же
1676

мgа а~і

в~ мо= ѕ~і

выj г~

мgа ѕ~і
мrа и~
луk џ~

6,71 Святе Благовіствування від Івана 7,26

і^оу^дђ си'монова и^скарїѓ'та. се'и б^о хотяше
предати е^го, е^ді'нъ [сы'и]63 эT ѓ^боюнадесяте”

Глvа, з~” заq, к~е”

г~ мо= к~г

в~ мо= к~д
выj е~

г~ мо= в~і
луk в~

е~ мо= а~

хожда'ше і^с~ по си'хъ)1 в галиле'и`. не хотя'ше б^о въ и^оу^де'и` ходи'ти. ја%ко и^ска'хђ е^го и^оу^де'е оу^би'ти” *Бњ же близ# пра'здникъ и^оу^де'искыи, потъче'нїе сњни” Рњшя (же)2 к немђ бра'тїа е^го. преиди эTсю'дђ, і^
и^ди` въ и^оу^де'ю, да и^ оу^чн~цы твои` ви'дятъ
[дњ'ла твоа ја%же]3 твори'ши” Никто'же б^о [в та'инњ ничесо'же]4 творит#, і^ и'щет# са'мъ ја^вњ бы'ти” А$ще с^и твори'ши, ја^ви` себе ми'рови” Ни братїа б^о е^го вњ'ровахђ в него`. (гл~а)5 оу^бо и^мъ і^с~”
вре'мя мое не ё& прїиде, вре'мя же ва'ше всегда`
(гото'во е%сть)6” не мо'жеT ми'ръ ненави'дњти васъ,
мене же ненави'дитъ” ЈА/ко а%зъ свњдњтелsтвђю`
ѓ^ не'мъ ја%ко дњ'ла е^го ѕл^а сђтъ. в^ы взы'дњте
в пра'зникъ (се'й), а%з# не взы'дђ в пра'здникъ се'й,
ја%ко вре'мя мое` не ё& и^спо'лнися. сїа {-}7 ре'къ
[и^мъ]8, ѓ^ста` в# галиле'и” е^гда же взыдо'ша братїа е^го в пра'зDниk, тогда` и^ саM взы'де, не ја%вњ,
н^о ја%ко та'и” жи'дове (же)9 и^ска'хђ е^го в пра'зник#.
и^ гл~ахђ, гд^њ е^сть ѓ%нъ” И$ ро'потъ {мно'гъ б^њ
ѓ^ неM}10 в наро'дњхъ, ѓ^ви` гл~ахђ, ја^ко бл~гъ е%сть”
и^нїи же гл~ахђ, ни` н^о льстиT наро'ды” никото'рыи же оу^бо ја%вњ гл~аше ѓ^ немъ, стра'ха ради
и^оу^де'искаго”
заq, к~ѕ”
А@бїе же въ преполовле'нїе праZни'ка, възы'де і^с~ въ
цр~ковъ, и^ оу^ча'ше. (и^) дивля'хђся (-)11 і^оу^де'е гл~юще. ка'ко се'й кни'гы вњсть не оу^чи'вся, эTвњща оу^бо иM і^с~, и^ рече`. мое` оу^че'нїе нњ'сть мое` н^о
посла'вшаго м^я” а^ще кт^о хо'щетъ во'лю е^го
твори'ти, разђмњ'етъ ѓ^ оу^че'нїи, кое` эT бг~а
е%сть, и^ли` а%зъ ѓ^ себњ` гл~ю. гл~яи` ѓ^ себњ`, сла'вы своеа` и%щетъ. а^ и^ща'и` сла'вы посла'вшаго е^го, се'й и%стиненъ е%сть, и^ (нњ'сть непра'вды в
не'мъ)12” *Не мољ=сїи л^и да'сть вамъ зако'нъ, и^
никто'же эT ваs творитъ зако'на; *чт^о мене`
и%щете оу^би'ти; эTвњща` народ# [и^ рече`]13, бsњ
ли и%маши; кт^о тебе и%щетъ оу^би'ти; эTвњща` і^с~, и^ рече и^мъ. е^ді'но дњло сътворихъ, и^
вс^и дивите'ся” *Сего ради (не) мољ=сїи дастъ
вамъ ѓ^брњзанїе. не ја%ко эT мољ=се'а е^сть, н^о эT
ѓ^ц~ъ. и^ в сђбо'тђ ѓ^брњ'заете чл~ка. а^ще ѓ^брњ'занїе прїе'млетъ чл~къ в сђбо'тђ, да не разори'т#ся зако'нъ мољ=се'ѓвъ, на мя л^и гнњ'ваетеся, ја%ко всего чл~ка зрDа'ва сътвориX в сђбо'тђ;
*не сђди'те на лиця, н^о пра'веDныи сђд# сђди'те”
Гл~ахђ оу^бо нњцїи эT і^ерsли'млянъ, не се'и ли
е^сть е^гоже и^щђт# оу^би'ти; и^ с^е не ѓ^бинђ'ася
гл~етъ, и^ ничесоже е^мђ не гл~ютъ, е^да ка'ко (-)14
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цей мав Його видати, будучи одним з
дванадцятьох.

Глава 7, поч. 25
1 Після цього Ісус сходив до Галилеї, бо не хотів ходити в Юдеї, бо юдеї шукали Його вбити. 2 *Був же
близько юдейський празник кучок. 3
Сказали ж до Нього його брати: Вийди звідси і йди до Юдеї, щоб і твої
учні побачили твої діла, які робиш. 4
Адже ніхто нічого потайки не робить
і сам шукає явним бути. Якщо це робиш, об’яви Себе світові. 5 Бо навіть
його брати не вірили в Нього. 6 Сказав, отже, їм Ісус: Мій час ще не
прийшов, а ваш час завжди готовий.
7 Світ не може вас ненавидіти, Мене
ж ненавидить, бо Я свідчу про нього,
що його діла є злі. 8 Ви ідіть на цей
празник, Я не піду на цей празник, бо
мій час ще не сповнився. 9 Сказавши
їм це, Він залишився в Галилеї. 10
Коли ж пішли його брати на празник,
тоді і Він сам пішов, не явно, але
наче потайки. 11 Жиди ж шукали за
Ним в празник, і говорили: Де Він є?
12 І була велика незгода про Нього в
юрбах: одні говорили, що є добрий,
інші ж говорили, що ні, але обманює
юрби. 13 Отже ж, ніхто явно не говорив про Нього через страх перед
юдеями.
поч. 26
14 Зараз же в половині празника
ввійшов Ісус до церкви і навчав, 15 і
юдеї дивувалися, кажучи: Як Цей
знає книги, не вчившись? 16 Відповів, отже, їм Ісус і сказав: Моя наука
не є Моя, але Того, що Мене послав.
17 Якщо хто хоче чинити його волю,
розуміє науку, чи вона є від Бога, чи
Я від Себе говорю. 18 Хто говорить
від себе, шукає своєї слави, а хто
шукає славу Того, що Його послав,
Цей є правдивий і в Ньому немає неправди. 19 *Чи не Мойсей дав вам закон? І ніхто з вас не чинить закону?
*Чому Мене шукаєте вбити? 20 Відповіла юрба і сказала: Чи біса маєш?
Хто Тебе шукає вбити? 21 Відповів
Ісус і сказав їм: Я зробив одне діло –
і ви всі дивуєтеся. 22 *Через це чи не
Мойсей дав вам обрізання? Не тому
що є від Мойсея, але від батьків, і в
суботу ви обрізаєте чоловіка. 23 Якщо чоловік в суботу одержує обрізання, щоб не зломати закон Мойсея, чому гніваєтесь на Мене, що Я зробив
усю людину здоровою в суботу? 24
*Не судіть за лицем, але судіть справедливим судом. 25 Говорили, отже,
деякі з єрусалимлян: Чи не є Цей
Тим, якого шукають вбити? 26 І ось
Він явно говорить, і Йому нічого не
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кажуть. Чи часом князі не пізнали,
що Цей є Христос? 27 Але про Цього
знаємо, звідки Він є, а коли Христос
прийде, ніхто не знатиме, звідки буде! 28 Закликав, отже, Ісус в церкві,
навчаючи і кажучи: І Мене знаєте, і
знаєте, звідки є Я. І Я не прийшов від
Себе, але правдивим є Той, що Мене
послав, якого ви не знаєте. 29 Я Його
знаю, бо Я є від Нього і Той Мене
послав! 30 Шукали ж, щоб Його схопити, – і ніхто не наклав на Нього
рук, бо ще не прийшов був його час.
31 Численні ж з юрби повірили в
Нього і говорили, що коли Христос
прийде, чи робитиме більші знаки від
цих, які Цей робить? 32 Почули фарисеї, що юрба гомоніла це про Нього, і фарисеї, і архиєреї послали слуг,
щоб Його схопили. 33 Сказав же Ісус: Ще короткий час Я є з вами і іду
до Того, що Мене послав. 34 *Шукатимете Мене – і не знайдете, і де Я є
– ви не зможете прийти. 35 Сказали
ж юдеї до себе: Куди Цей хоче іти,
що ми Його не знайдемо? Чи хоче іти
до розсіяних між греками і навчати
греків? 36 Що є це слово, яке Він
сказав: Шукатимете Мене – і не знайдете, і де Я є ви не можете прийти.
ххх
поч. 27
37 А в останній великий день празника Ісус стояв і кликав, кажучи:
Якщо хто спрагнений, хай прийде до
Мене і п’є. 38 Хто в Мене вірить, як
сказало Писання, з його нутра потечуть ріки живої води. 39 *Це ж Він
сказав про духа, якого мали одержати
ті, що вірять в його ім’я. Отже, ще не
було Святого Духа, бо ще Ісус не був
прославлений. 40 Численні ж з юрби,
почувши слово, говорили: Цей, по
правді, є Пророком! 41 Інші говорили: Цей є Христос! Інші ж говорили:
Чи Христос приходить з Галилеї? 42
*Чи Писання не сказало, що з Давидового насіння *і з села Вифлеєм, де
був Давид, приходить Христос? 43
Була ж незгода в юрбі через Нього.
44 Деякі ж з них хотіли Його схопити, але ніхто не наклав на Нього рук.
45 Прийшли ж слуги до архиєреїв і
фарисеїв, і ті їм сказали: Чому ви Його не привели? 46 Відповіли слуги:
Ніколи так не говорив чоловік, як
Цей Чоловік. 47 Відповіли, отже, їм
фарисеї: Хіба і ви обмануті? 48 Чи
хто з князів повірив в Нього або з фарисеїв? 49 Але ця юрба, що не знає
Закону, – прокляті є вони! 50 *Сказав
до них Нікодим, який прийшов до
Нього вночі, що був один з них: 51
*Чи наш закон судить людину, якщо
її скоріше не вислухає і пізнає, що
робить? 52 Відповіли і сказали йому:
Чи і ти є з Галилеї? Досліди і поглянь, що пророк не приходить з Га-

разђмњша кня'ѕи, ја%ко се'и е^сть х~с; н^о сего
вњмы эTкђ'дђ е^сть. х~с же е^гда прїидетъ, никтоже вњсть эTкђ'дђ бђ'детъ” Възва оу^бо в#
цр~кви оу^ча і^с~, и^ гл~я. и^ мене` вњ'сте, и^ вњсте
эTкђдђ е^смь. и^ ѓ^ себњ не прїидохъ, н^о е^сть
и'стиненъ посла'выи м^я, е^гоже в^ы не вњ'сте.
а^зъ вњм# е^го, ја'ко эT него е^смь, и^ то'и мя
посла`” {И$ска'хђ же}15 да (и'мђть е^го)16, и^ никтоже възложи нань рђкы, ја%ко не ё& б^њ пришелъ часъ е^го” [Мно'зи же эT наро'да вњ'роваша]17 в него, и^ гл~ахђ, (ја%ко) х~с е^гда прїидетъ,
е^да бо'лшя зна'менїа сътворитъ, ја^же се'и {творитъ}18; слы'шашя фарїсе'е нароD ро'п#щђщъ ѓ^
немъ сїа” И$ посла'шя [фарїсе'е и^ а^рхїере'е]19 слђгы`, да и^мђть е^го” Рече (же)20 і^с~. е^ще [ма'ло вре'мя]21 с ва'ми е^смь, и^ і^дђ к# посла'вшемђ м^я”
*Пои'щете мене и^ не ѓ^бря'щете [-]22” и^ і^деже
е^смь а^зъ, в^ы не мо'жете прїити” Рњшя (же)23
і^ю^де'е к# себњ. ка'мо се'и хощетъ и^ти`, ја%ко м^ы
не ѓ'бря'щеM е^го; е^да в раз#сњянїе е^ллиньское
хощетъ и^ти`; и^ оу^чи'ти е^ллины; чт^о е'сть (с^е
сло'во)24, е^же рече, взы'щете мене, и^ не ѓ^брящете [-]25, и^ і^дњже е^смь а^зъ, в^ы не мо'жете прїити”
заq, к~з”
В послњднїи же дн~ь вели'кїи пра'зDника, стоа'ше
і^с~, и^ зва'ше гл~я. а^ще кт^о жа'жDетъ, да прїидетъ къ мнњ, и^ пїетъ” Вњ'рђаи` в м^я, ја%коже рече писа'нїе, рњкы эT чрева е^го и^стекђтъ
воды` жи'вы” *Се же рече ѓ% дс~њ, е^гоже хотяхђ
прїимати вњрђющеи въ (и^мя е^го)26” Не ё&бо
бњ [дх~ь ст~ыи]27, ја%ко і^с~ не ё& б^њ просла'вленъ”
[Мно'зїи]28 (же) эT народа (-)29 слы'шавше сло'во
(-)30, гл~ахђ. се'и е^сть въи'стинђ пррoкъ” дрђѕїи
гл~ахђ, се'и е^сть х~с. ѓ%ви же гл~ахђ, е^да эT
галиле'а х~с прихо'дитъ; *не писа'нїе л^и реq, ја%ко
эT сњмене дввDа, *и эT виџлее'мьскыа ве'си, и^дњже бњ двDъ, [х~с прїидетъ]31; распря (же)32
бысть в наро'дњ е^го ради. нњцїи же (эT ниX
хотяхђ)33 ја^ти е^го, н^о никтоже възложи нань
рђцњ`” Прїидо'шя (же)34 слђгы` къ а^рхїере'ѓмъ и^
фарїсе'ѓмъ. и^ рњшя и^мъ тїи, почто` не приведо'сте е^го” эTвњща'шя слђгы`. николиже [та'ко гл~алъ чловекъ, ја%ко се'и чл~къ]35” эTвњща'шя
оу^бо и^мъ фарисе'е, е^да и^ в^бі прельще'ни бысте;
е^д^а кт^о эT кн~ѕь вњрова во'нь, и^ли эT фарїсе'й;
но нароD се'и и^же не вњсть зако'на, прокляти
сђть” {*Гл~а}36 никоди'мъ к ниM, {и^же пришедыи`
к немђ но'щїю}37 (-)38, е^ді'нъ сыи эT нихъ. *е^д^а законъ наш# сђдитъ чл~кђ, а^ще не слы'шитъ (эT него прежDе)39, и^ разђмњетъ что
творитъ; эTвњща'ша, и^ реко'ша е^мђ, е^да и^
т^ы эT галиле'а е^си; и^спита'й и^ ви'жDь, ја%ко [пррoкь
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ниQ г~і

і^саїа м~д
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е~ мо= з~і
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эT галиле'а]40 не приходитъ” И$ і^де кождо в#
до'мъ свой, і^с~ же и^де в# го'рђ е^леѓ'ньскђ, заоу'тра
же па'кы {прїиде}41 в# цр~ковь, и^ вс^и людїе и^дяхђ к немђ, и^ сњдъ оу^чаше иX”

Глvа, и~” заq, к~и”

г~ мо= к~
е~ мо= к~в

е~ мо= з~і

выj а~
ниQ џ~
а~ і^ѓ^аn а~

выj е~

е~ мо= з~і
и^ џ~і
мgа и~і
а~ крgи г~і
е^вреѓM і~

риведо'ша)1 же книжиицы и^ фарисе'е {к немђ женђ` въ прелюбодња'нїи}2 ја%тђ, и^
(поста'виша)3 ю& посредњ, (и^) {гл~аша}4 к
немђ, оу^чи'телю. сїа жена` ја%та е%сть
5
(нн~њ) въ прелюбодња'нїи” *в зако'нњ же намъ
мољ=сїи повелњ` таковыа` ка'менїемъ побива'ти.
ты' {же}6 чт^о гл~еши; се' же рњша и^скђша'юще
е^го, да бы'ша и^мњ'ли чт^о гл~ати на'нь. і^с~ же
до'лђ прекло'нься, пр'ьстоM писа'ше на земли`. {не
слага'а и^мъ}7. ја%коже прилежа'хђ въпраша'юще
е^го. {въскло'нься}8 рече к ни'мъ. *и^же е%сть без
грњха` в# васъ, преже (вр'ьзи ка'меn на' ню)9” И$
па'кы до'лђ прекло'нься писа'ше на земли`. ѓ^ни'
же слы'шавше, {и^ со'вњстїю ѓ^блича'еми, и^схожа'хђ е^ді'нъ по е^ді'номђ}10” Наче'нше эT старецъ,
{до послњднихъ}11” и^ ѓ^ста` [е^ді'нъ і^с~]12, и^ жена`
посредњ сђщи. въскло'нь же ся і^с~, {и^ ни` е^ді'ного
ви'дњвъ, то'чїю женђ`}13” Рече` {е'й}14, [гд`њ сђть
и%же важда'хђ на' тя]15, ни`кы'иже ли тебе ѓ^сђди`;
ѓ^на' же рече никто'же г~и, {реq же е'й і^с~}16. ни` а%зъ
тебе ѓ^сђжда'ю. и^ди`, и^ эTсе'лњ ктомђ` не съгрњша'и”
заq, к~џ”
17
18
Па'кы (же) и^мъ (і^с~ рече) , гл~я” *азъ е%смъ свњтъ
ми'рђ. ходяи` по мнњ`, не и%мать ходи'ти въ
тмњ`, н^о и'мать свњтъ живо'тныи” Рњша (же)19
е^мђ фарисе'е. ты ѓ^ себњ` са'мъ свњдњтеlствђеши. свњдњтельство твое` нњсть и%стинно” эTвњща` і^с~ и^ рече иM. (*аще)20 а'зъ свњдњтельствђю ѓ^ себњ`, и%стинно е%сть свњдњтельство
мое`” ја%ко вњмъ эTкђ'дђ прїидо'хъ, и^ ка'мо и^дђ`. вы же не вњсте эTкђ'дђ прихо'ждђ [и^]21 ка'мо грядђ” Вы по' плоти сђдите. а%зъ не сђждђ` нико'мђже и^ а%ще сђждђ (-)22 а%зъ, сђдъ мо'и
и'стинен# е%сть” ЈА/ко е^ді'нъ н'њсмь, но а'зъ и^
посла'выи` м^я эTц~ь. *и^ в зако'нњ же ва'шемъ
пи'сано е%сть. ја^ко дв^ою чл~кђ свњдњтельство и%стинно е%сть” а%з# е%смь свњдњтельствђаи` ѓ^ мнњ
самомъ, и^ свњдњтельствђетъ ѓ^ мнњ посла'вы= м^я эTц~ь. гл~ахђ (же)23 е^мђ гд`њ е%сть эTц~ъ
тво'и; эTвњща і^с~. ни мене` вњсте ни эTц~а мое^го. а^ще м^я бы'сте вњдњли, и^ эTц~а мое^го вњдали бы'сте. сїа гл~ы гл~а (і^с~), в газоџилакїи,
оу^ча въ цр~кви. и^ никто'же не аT е^го, ја^ко не ё&
бњ прише'лъ ча'съ е^го”
заq, л~”
24
25
26
Рече (же) (и^мъ паки) [і^с~] . а^зъ и^дђ, и^ в#зы^щете мене, и^ въ грњсњ ва'шемъ оу%мрете” ЈА/1679

лилеї! 53 І кожний пішов до свого
дому. 8,1 Ісус же пішов на Оливну
гору. 2 Вдосвіта ж знову прийшов до
церкви, і ввесь народ ішов до Нього, і
сівши, Він їх навчав.

Глава 8, поч. 28
3 Привели ж книжники і фарисеї
до нього жінку, схоплену в перелюбі,
і поставили її посередині, 4 і сказали
до Нього: Учителю, ця жінка була
нині схоплена в перелюбі. 5 *В законі ж нам Мойсей наказав таких побивати камінням. Ти ж що кажеш? 6 Це
ж вони сказали, спокушаючи Його,
щоб мали в чому Його оскаржити.
Ісус же, схилившись додолу, пальцем
писав по землі, 7 не зважаючи на
них. Як настоювали, запитуючи Його, підвівшись, Він сказав до них:
*Хто у вас є без гріха, хай першим
кине на неї каменем! 8 І знову, схилившись додолу, писав по землі. 9
Вони ж, почувши, і оскаржувані совістю, виходили один по одному, почавши від старців до останніх. І залишився сам Ісус і жінка, що була
посередині. 10 Ісус же, підвівшись і
не побачивши ані одного, тільки жінку, сказав їй: Де є ті, що тебе оскаржували, чи ніхто тебе не засудив? 11
Вона ж сказала: Ніхто, Господи. Сказав же їй Ісус: Ані Я тебе не засуджую. Іди і відтепер більше не гріши.
ххх
поч. 29
12 Знову ж сказав їм Ісус, кажучи:
*Я є світло для світу! Хто ходить за
Мною, не буде ходити в темряві, але
має світло життя. 13 Сказали ж Йому
фарисеї: Ти сам про Себе свідчиш,
Твоє свідчення не є правдиве. 14 Відповів Ісус і сказав їм: *Якщо Я про
Себе свідчу, моє свідчення є правдивим, бо Я знаю звідки Я прийшов, і
куди іду. 15 Ви ж не знаєте звідки
приходжу і куди іду. Ви судите за
тілом, – Я не суджу нікого. 16 І якщо
Я суджу, – мій суд є правдивим, бо Я
не є сам, але Я і Той, що Мене послав, – Батько. 17 *І у вашому ж законі є написано, що свідчення двох
людей є правдивим. 18 Я є той, що
свідчу про Себе самого, і про Мене
свідчить Той, що Мене послав, –
Батько! 19 Говорили ж Йому: Де є
твій Батько? Відповів Ісус: Ви ані
Мене не знаєте, ані мого Батька. Якщо б ви Мене знали, ви і знали б мого Батька. 20 Ці слова сказав Ісус в
скарбниці, навчаючи в церкві. І ніхто
Його не схопив, бо ще не прийшла
його година.
поч. 30
21 Сказав же їм знову Ісус: Я іду, і
будете Мене шукати, і помрете у вашому грісі. Куди Я іду, ви не можете
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прийти. 22 Говорили, отже, юдеї: Хіба сам Себе вб’є, що каже: Куди Я
іду, ви не можете прийти? 23 І Він
сказав їм: Ви є здолу, Я є згори, ви є
від цього світу, 24 Я не є від цього
світу. Отже, Я вам сказав, що помрете у ваших гріхах. Бо якщо не повірите, що Я є, то помрете у ваших
гріхах. 25 Говорили ж Йому: Ти хто
є? І сказав їм Ісус: Початок, – як і вам
кажу. 26 Багато маю про вас говорити і судити, але Той, хто Мене послав, є правдивий, і те, що Я почув від
Нього, це говорю в світі. 27 Не збагнули, отже, що Він їм говорив про
Батька. 28 Сказав же до них Ісус: Коли піднесете Людського Сина, тоді
збагнете, що Я є і що від себе нічого
не роблю, але як мене навчив мій
Батько, – це говорю. 29 І Той, хто
Мене послав, є зі Мною. Батько не
залишив Мене самим, бо Я завжди
роблю те, що Йому до вподоби. 30
Як Він це говорив, багато повірило в
Нього.
поч. 31

рим. 6
пет2. 2

31 Говорив же Ісус до тих юдеїв,
що повірили в Нього: Якщо ви будете перебувати у моєму слові, по правді, будете моїми учнями, 32 і пізнаєте
правду, і правда вас визволить! 33
Відповіли і сказали Йому: Ми є насіння Авраама, і нікому ніколи не
служили. Як Ти говориш, що станемо
вільними? 34 Відповів їм Ісус: Амінь,
амінь, кажу вам, *що кожний, хто чинить гріх, є рабом гріха. 35 Раб же не
залишається в хаті навіки, Син залишається навіки. 36 Отже, якщо Син
вас визволить, по правді, будете вільними. 37 Знаю, що ви є Авраамове
насіння, але шукаєте Мене вбити, бо
моє слово не вміщається у вас. 38 Я
говорю те, що бачив у мого Батька, і
ви, отже, чините те, що бачили у
вашого батька. 39 Відповіли і сказали
йому: Батько наш є Авраам. Сказав
їм Ісус: Якщо б ви були Авраамовими дітьми, ви чинили б Авраамові
діла. 40 Нині ж шукаєте вбити Мене
– Чоловіка, що вам сказав правду, те,
що Я чув від Бога. Цього Авраам не
зробив. 41 Ви робите діла вашого
батька! Сказали ж Йому: Ми не народилися від розпусти, маємо одного
батька – Бога!
поч. 32
42 Сказав же їм Ісус: Якщо Бог
був би вашим батьком, ви б, отже,
Мене любили, бо Я від Бога вийшов і
прийшов. Бо не від Себе Я прийшов,
але Той Мене послав. 43 Чому моєї
мови не розумієте? Адже ви не можете слухати мого слова. 44 Ви є від
вашого батька – диявола і хочете чинити похоті вашого батька. Він був
душогубцем від початку і не стоїть в
правді, бо в ньому немає правди. Ко-

може а^зъ и^дђ, в^ы не мо'жете прїити`” Гл~ахђ
оу^бо і^ђде'е, е^да ся (самъ оу^бїетъ)27, ја%ко гл~еT
ја%може а^зъ и^дђ`, в^ы не мо'жете прїити`; и^ рече
и'мъ, в^ы эT ни'жнихъ е^сте, а^зъ эT вы'шнихъ
е^смь. в^ы эT [ми'ра сего`]28 е^сте. а^зъ нњсмь эT
мира сего. рњхъ оу^бо вамъ, ја^ко оу^мрете въ
грњсњхъ ва'шиX. а^ще б^о не и^мете вњры ја%ко
а^зъ е^смь, оу^мрете въ грњсњхъ ва'шихъ” Гл~ахђ
(же)29 е^мђ, т^ы кт^о е^си; (и^) рече и^мъ і^с~, начя'токъ, {ја^ко}30 и^ гл~ю ваM. мно'га и'маM ѓ^ вsа
гл~ати и^ сђди'ти, н^о посла'выи` м^я и^стиненъ
е^сть. и^ а^зъ ја%же слы'шахъ эT него, сїа гл~ю в#
ми'рњ” Не разђмњшя (оу^бо) ја%ко эTц~а и^мъ гл~аше” Рече (же)31 и^мъ і^с~. е^гда възнесете сн~а чл~веческаго, тогда` разђмњ'ете, ја%ко а^зъ е^смь, и^ ѓ^
себњ (ничесоже не творю)32, н^о ја%коже наоу^чи` м^я
эTц~ъ [мой]33 сїа гл~ю. и^ посла'выи` м^я со мною
еs” Не ѓ^ста'ви мене е^ді'ного [эTц~ъ]34, ја%ко а^з# оу^гоDная е^мђ (всегда творю`)35. с^и е^мђ гл~ющђ,
мно'ѕи вњ'ровашя в него”
заq, л~а”
36
Гл^аше (же) і^с~, к# вњ'ровавшимъ к немђ і^оу^де'ѓмъ. а^ще в^ы пребђ'дете в# словеси` мое'мъ, въи'стинђ оу^чн~цы мои` бђ'дете, и^ разђмњ'ете и'стинђ, і^ и'стина свободи'тъ в^ы” эTвњща'ша (и^
рњшя) е^мђ, сњмя а^враа'мле е^смы, и никомђже
рабо'тахомъ николиже. ка'ко ты гл~еши ја%ко свобоDни бђ'дете; эTвњща` и^мъ і^с~. а^ми'нь а^ми'нь
гл~ю вамъ, *ја%ко всякъ творяи` грњхъ, рабъ
е^сть грњхђ. ра`бъ же не пребываеT в домђ въ
вњкы. сн~ъ пребыва'ет# въ' вњкы. а^ще оу^бо сн~ъ в^ы
свободи'тъ, въи'стинђ свободни бђдете” Вњмъ
ја%ко сњмя а^враа'мле е^сте, н^о и'щете мене оу^бити, ја%ко сло'во мое` не вмњща'ется въ вы^” [А$зъ
е^же]37 видњхъ оу^ ѓ^ц~а [мое^го]38, гл~ю. и^ вы` оу^бо
е^же [видњсте]39 оу^ {эTц~а вашего, творите`}40” эTвњща'шя, и^ рњша е^мђ. эTц~ъ нашъ а^враа'мъ
еs” (Гл~а)41 и^мъ і^с~. а^ще чяда а^враа'мля бы'сте
были, дњла а^враа'мля бысте творили. нн~њ же
и'щете мене` оу^бити чл~ка и^же и%стинђ вамъ
гл~ахъ, ја%же слы'шахъ эT б~а” Сего а^враа'мъ
нњсть сътворилъ. в^ы творите` дњла эTц~а ва'шего” Рњша (же)42 е^мђ. м^ы эT любодђ'анїа нњсмы рождени, е^ді'ного эTц~а и%мамы б~а” заq, л~в”
Рече (же) и^мъ і^с~, а^ще б~ъ эTц~ъ вашъ бы^
былъ, любили бы'сте оу^бо мене. а^зъ б^о эT б~а
и^зыдохъ, и^ прїидохъ” Не ѓ^ себњ б^о прїидохъ,
но то'й м^я посла`. почто` бесњ'ды моеа` не разђмње^те; ја^ко не мо'жете слы'шяти словесе` мое^го” Вы^ эTц~а ва'шего дїа'вола е^сте, и^ по`хоти
эTц~а ва'шего хо'щете творити. ѓ%нъ чл~кооу^бїи'ца бњ и^скони`, и^ въ и'стинњ не (стои'тъ)43,
ја%ко нњсть и'стины в немъ. е^гда гл~етъ лж^ђ,
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эT свои^хъ гл~етъ, ја%ко лоQ е^сть, и^ эTц~ъ (л#жи)44”
А/з же зане и'стинђ гл~ю, не вњрђете м^нњ” Кт^о
эT ваs ѓ^блича'етъ м^я ѓ^ грњсњ; а^ще ли и'стинђ гл~ю, почто` в^ы не вњ'рђете мн^њ; *и^же е^сть
эT б~а, гл~ы бж~їа послђшае^тъ. сего ради в^ы не
послђшаете, ја%ко эT б~а нњ'сте” эTвњща'ша і^оу^де'е, и^ рњшя е^мђ. не до'брњ ли {м^ы гл~емъ}45.
ја%ко самаряниn е^си т^ы, и^ бњсъ и%маши; эTвњща` і^с~. а^зъ бњса не и^мамъ, н^о чт^ђ эTц~а мое^го, и^ в^ы не чтете мене. а^з же не и^щђ` сла'вы
моеа`, е^сть и^ща` и^ сђдя”
заq, л~г”
А/ми'нь а^ми'нь гл~ю вамъ. а%ще кт^о [сло'во мое`]46
съблюдеT, смр~ти не и%мать ви'дњти въ вњкы”
Рњша оу^бо е^мђ жи'дове. нн~њ разђмњхоM, ја%ко
бњсъ и%маши. а^враа'мъ оу%мретъ, и^ пророцы. и^
т^ы гл~еши, а^ще кт^о сло'во мое съблюдетъ,
(смрти не и%мать в#кђсити)47 въ' вњкы” Є$д^а
т^ы болїи е^си эTц~а на'шего а^враа'ма, и^же оу'мреT;
и^ пррoцы оу^мро'шя. кого ся самъ т^ы твори'ши; эTвеща` і^с~, а^ще а^зъ сла'влюся самъ, сла'ва
моа ничесоже е^сть. е^сть эTц~ъ мои` сла'вляи`
м^я, е^гоже в^ы гл~ете, ја^ко б~ъ нашъ е^сть, и^
не позна'сте е^го. а^з же вњмъ е^го” и^ а'ще рекђ
ја%ко не вњмъ е^го, бђдђ подобенъ вамъ ло'жъ.
н^о вњмъ е^го, и^ слов'о е^го съблюдаю” А$враа'м#
эTц~ъ вашъ раD б^ы бы'лъ, даб^ы видњлъ дн~ь
мой. и^ видњ и^ възра'довася” Рњша (же)48 і^оу^де'е
к немђ, пятидесят# лњт# не ё& и%маши, и^ а^враа'ма ли е^си ви'дњлъ; рече (же) и^мъ і^с~. а^ми'нь
а^миn гл~ю вамъ, прежDе да'же а^враа'мъ не бысть,
а^зъ е^смь” Взяшя (же)49 ка'менїе, да вр'ъгђтъ
на'нь, і^с~ же съкры'ся, і^ и^зы'де и^з# цр~кве, [прошедъ посредњ и^хъ, и^ мимохожDаше тако]50”

Глvа, џ~” заq, л~д”

выj а~
и^ и~
ниQ а~і

ми'мои^ды`, видњ чл~ка слњпа эT рожDьства. и^ въпроси'шя е^го оу^чн~цы е^го гл~юще,
ра'вви, кт^о съгрњши, се'и л^и и^ли родителя его, да слњпъ родися; эTвњща`
і^с~, ни се'и съгрњши, ни родителя е^го, н^о да
ја%вяTся дњла бж~їа на немъ” [Мн^њ]1 подоб'аеT
дњ'лати дњ'ла посла'вшаго м^я, до'нъдеже дн~ь
е^сть. прїидеT нощъ, е^гда никтоже мо'жетъ
дњ'лати. *е^гда в# ми'рњ е^смь, свњтъ е^смь ми'рђ” *Сї'а ре'къ, плю'нђ на' землю, и^ сътвори
бренїе эT плюнове'нїа, и^ пома'за (ѓ%чи бре'нїемъ)2
[слњпо'мђ]3, и^ рече е^мђ, и^ди` оу^мы'ися в# кђпњ'ли силоаMстњ. е^же сказа'ется по'сланъ. и^д^е (же)4
и^ оу^мы'ся, и^ прїиде видя`” Съсњ'ди (же)5, и^
и'же бњхђ ви'дњли е^го прежде, ја%ко [слњпъ
б^њ]6, гл~ахђ. не се'и ли е^сть сњдяи` и^ прося`;
ѓ%ви гл~ахђ, ја%ко се'й еs, и^нїи (же) гл~ахђ, (ја%ко)7
1681

ли говорить неправду, від свого говорить, бо брехуном є і батьком брехні.
45 А тому що Я говорю правду, ви
Мені не вірите. 46 Хто з вас Мене оскаржує в грісі? Якщо говорю правду,
чому ви Мені не вірите? 47 *Хто є
від Бога – слухає божі слова, ви задля
цього не слухаєте, бо ви не є від Бога! 48 Відповіли юдеї і сказали Йому:
Чи недобре ми говоримо, що Ти є самарянином і маєш біса? 49 Відповів
Ісус: Я біса не маю, але шаную мого
Батька, а ви Мене не шануєте. 50 Я ж
не шукаю моєї слави, є Той, хто шукає і судить.
поч. 33
51 Амінь, амінь, кажу вам: якщо
хто збереже моє слово, не побачить
смерті навіки! 52 Сказали, отже, Йому жиди: Нині ми пізнали, що маєш
біса. Авраам помер і пророки, а Ти говориш: Якщо хто слово збереже моє,
не скуштує смерті навіки. 53 Чи Ти є
більший від нашого батька Авраама,
який помер? І пророки померли. Ким
Ти Себе самого робиш? 54 Відповів
Ісус: Якщо Я прославляю Себе самого, моя слава є нічим, є мій Батько,
що Мене прославляє, про якого ви кажете, що є нашим Богом. 55 І ви Його не пізнали, Я ж Його знаю. І якщо
скажу, що Його не знаю, буду подібним до вас брехуном, але знаю Його і
зберігаю його слово. 56 Авраам, ваш
батько, був би радий, щоб побачити
мій день, – і побачив, і зрадів! 57
Сказали ж до Нього юдеї: П’ятдесят
літ ще не маєш, то чи Ти бачив Авраама? 58 Сказав же до них Ісус: Амінь, амінь, кажу вам: скоріше ніж
Авраам був, Я є! 59 Взяли ж каміння,
щоб на Нього кинути, Ісус же сховався і вийшов з церкви, пройшовши посеред них. І так переходив.

ів1. 4

Глава 9, поч. 34
1 І переходячи, Він побачив чоловіка, сліпого від народження. 2 І Його запитали його учні, кажучи: Равві,
хто згрішив, чи цей або його батьки,
що він народився сліпим? 3 Відповів
Ісус: Ані цей не згрішив, ані його
батьки, але щоб на ньому виявилися
божі діла. 4 Мені треба робити діла
Того, хто Мене послав, поки є день.
Прийде ніч, коли ніхто не зможе робити. 5 *Коли Я є в світі, Я є світло
для світу. 6 *Сказавши це, плюнув на
землю, і зробив болото зі слини, і помазав болотом очі сліпому, 7 і сказав
йому: Іди вмийся в Силоамській купелі! – що в перекладі означає посланий. Пішов же він і вмився, і прийшов видючим. 8 Сусіди ж і ті, що його раніше бачили, що він був сліпим,
говорили: Чи цей не є тим, що сидів і
жебрав? 9 Одні говорили, що є цим,
інші ж говорили, що є подібним до
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нього. Він же говорив, що: Я є! 10
Говорили ж йому: Як тобі відкрилися
очі? 11 Він відповів і сказав: Чоловік,
що називається Ісус, зробив болото і
помазав мої очі, і сказав мені: Іди до
Силоамської купелі і вмийся. Пішовши ж і вмившись, я одержав зір. 12
Сказали ж йому: Хто Він є? Він сказав: Не знаю. 13 Повели ж його до
фарисеїв, того, що колись був сліпим. 14 Була ж субота, коли Ісус зробив болото і відкрив йому очі. 15
Знову ж запитували його і фарисеї,
як він одержав зір. Він же їм сказав:
Він поклав болото мені на очі, і я умився і бачу. 16 Говорили ж деякі з
фарисеїв: Цей чоловік не є від Бога,
бо не зберігає суботу. Інші говорили:
Як може грішний чоловік робити такі
знаки? І між ними була незгода. 17
Говорили, отже, знову сліпцеві: Ти
що скажеш про Нього, адже Він відкрив твої очі? Він же сказав, що Той
є Пророком. 18 Отже, юдеї не повірили про нього, що був сліпим і одержав зір, доки не покликали батьків того, що одержав зір. 19 І запитали їх, кажучи: Чи цей є вашим сином,
про якого ви кажете, що він народився сліпим? Отже, як нині бачить? 20
Відповіли ж їм його батьки і сказали:
Знаємо, що цей є нашим сином і що
народився сліпим. 21 Як же нині
бачить, – не знаємо, або хто йому
відкрив очі, ми не знаємо. Сам є дорослим, самого запитайте. Хай сам за
себе говорить. 22 Це сказали його
батьки, бо боялися жидів, бо жиди
вже змовилися, щоб, якщо хто визнає
Його за Христа, був відлученим від
збору. 23 Задля цього його батьки
сказали, що є дорослим, самого запитайте. 24 Покликали ж вдруге чоловіка, що був сліпим, і сказали йому:
Дай славу Богові! Ми знаємо, що цей
Чоловік є грішним. 25 Відповів же
він і сказав: Чи Він грішником є – не
знаю, одне знаю, що я був сліпим, а
нині бачу. 26 Сказали ж йому знову:
Що він тобі зробив? Як відкрив твої
очі? 27 Він їм відповів: Я вже вам
сказав – і ви не чули. Що знову хочете чути? Чи і ви хочете стати його
учнями? 28 Вони ж йому докорили і
йому сказали: Ти є учнем того, ми ж
є Мойсеєвими учнями. 29 Ми знаємо,
що Бог говорив до Мойсея, про цього
ж не знаємо, звідки Він є. 30 Відповів
чоловік і сказав їм: От це бо є дивним, що ви не знаєте, звідки Він є, а
Він відкрив мої очі. 31 Знаємо ж, що
Бог грішників не вислуховує, але якщо хто Бога шанує і чинить його волю, того Він вислуховує. 32 Споконвіку не чувано, щоб хтось відкрив очі
тому, що народився сліпим. 33 Якщо
би цей не був від Бога, не міг би нічо-

подо'бенъ е^мђ еs, ѓ%н {же}8 гл~аше, ја%ко а^зъ
е^смь” Гл~ахђ (же)9 е^мђ, како [-]10 (ти ся эTвръз'остњ)11 ѓ%чи; эTвњща' ѓ^нъ [и^ рече. чл~къ]12 нарицаемыи і^с~, бре'нїе сътвори`, и^ пома'за (ѓ%чи
мои`)13, и^ рече` м^и, [-]14 и^ди` в# [кђпњ'ль силоа'млю]15,
и^ оу^мы'йся. шеD (же)16 и^ оу^мы'вся прозрXњ” (-)17
Рњшя (же) е^мђ, (кт^о е^сть)18; гл~а, не вњмъ”
(Ведоша же)19 е^го к# фарїсе'ѓM, и^же б^њ и^ногда
слњпъ. бњ же сђбо'та [е^гда`]20 (сътвори` бре'нїе)21
і^с~, и^ эTвръзе е^мђ ѓ%чи. паки (же)22 въпраша'хђ
е^го и^ фарі'се'е, како прозрњ, ѓ^н же реq иM. бренїе`
положи` мнњ на ѓ%чи. и^ оу^мыXся, и^ ви'жђ” Гл~ахђ (же)23 эT фарїсе'й нњ'цыи, нњсть сї'и эT б~а
чл~къ, ја%ко сђбо'тђ не храниT. ѓ%ви [-]24 гл~ахђ,
ка'ко мо'жеT чл~къ грњшеn си'цева зна'менїа твори'ти; и^ распря` б^њ в# нихъ” (Гл~ахђ)25 оу^бо слњпцђ па'ки. т^ы чт^о гл~еши ѓ^ немъ, ја%ко эTвр'ьзе
(ѓ%чи твои`)26; ѓ%н же рече ја%ко пррoкъ еs” Не ја%ша
оу^бо вњ'ры і^оу^де'е ѓ^ неM, ја%ко (слњпъ б^њ)27 и^ прозрњ, до'ндеже въз#гласи'ша родителя того прозрњ'вшаго” И$ въпросиша я& гл~юще, се'й л^и еs сн~ъ
ва'ю” е^гоже в^ы гл~ете ја%ко слњпъ роди'ся, како
оу^бо [нн~њ ви'дитъ]28; эTвњща'ста [же и'ма]29
роди'теля е^го, и^ рњста. вњмы ја%ко се'й е^сть
сн~ъ на'ю, и^ ја%ко слњпъ родися. ка'ко же нн~њ
ви'дитъ, не вњмы. и^ли кт^о эTвр'ъзе е^мђ ѓ%чи,
м^ы не вњмы. [самъ въз'растъ и%мать, самого
въпроси'те, саM]30 ѓ^ себњ` да гл~етъ” Си^ рекоста
роди'теля е^го, ја%ко боя'стася жи'довъ. оу^же б^о
ся бњ'хђ сложили жи'дове. да а^ще кт^о е^го и^сповњсть х~а, эTлђченъ со'нмищя да бђ'детъ”
Сего раd роди'теля е^го реко'ста, ја%ко въз'растъ
и%мать, самого въпроси'те” Въз#гласи'шя (же)31
(втори'цею чл~ка)32 и^же б^њ слњ'пъ, и^ рњша е^мђ,
дажDъ сла'вђ бв~и. м^ы вњмы, ја%ко [чл~къ се'й]33
грњшенъ е^сть. эTвњща (же)34 ѓ%нъ, (и^ рече). а^ще грњшникъ еs, не вњ'де. е^ді'но вњмъ, ја^ко
слњпъ (бњх#)35, нн~њ ви'жђ” Рњшя (же)36 е^мђ
[паки]37. чт^о сътвори` тебњ” ка'ко эTверзе (ѓ%чи
твои`)38; эTвњща` и^мъ, рекохъ ваM оу^же, и^ не
слы'шасте; чт^о пакы хо'щете слы'шяти; е^д^а
и^ в^ы (оу^чн~цы е^го хо'щете)39 бы'ти; {ѓ%ни же
оу^кори'ша}40 е^го, и^ рњшя (е^мђ). т^ы оу^чн~къ е^си
того. мы же мољ"се'ѓви е^смы оу^чн~цы. м^ы вњмы ја%ко мољ=се'ѓви гл~а б~ъ. сего же не вњмы
эTкђдђ е^сть” эTвњща' чл~къ, и^ рече и^мъ. ѓ^
се'мъ б^о ди'вно е^сть, ја%ко в^ы не вњ'сте эTкђ'дђ
е^сть, и^ эTвр'ъзе (ѓ%чи мои`)41. вњмы [же]42, ја%ко
грњшникы б~ъ не послђш'ае^тъ, н^о а^ще кт^о
бг~очтецъ е^сть, и^ во'лю е^го твориT, того послђ'шае^тъ. эT вњка нњсть слы'шано, ја%ко (кт^о
эTвр'ъзе)43 ѓ%чи слњпђрожDе'нђ. а^ще не бы` быl се'й
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го робити. 34 Вони відповіли і йому
сказали: Ти ввесь народився в гріхах,
і ти ще нас навчаєш? І вигнали його
геть. 35 Почув Ісус, що його вигнали
геть, і знайшовши його, сказав йому:
Чи ти віриш у Божого Сина? 36 Він
відповів і сказав: І хто Він є, Господи, щоб я в Нього повірив? 37 Сказав
же йому Ісус: Ти і бачив Його, і Він –
Той, хто говорить з тобою, Той є. 38
Він же сказав: Вірю, Господи. – і
поклонився Йому.
поч. 35

эT б~а, не мо'глъ бы творити ничесоже” эTвњща'шя и^ рњшя е^мђ. въ грњсњхъ т^ы родился е^си ве'сь, и^ т^ы ли (н^ы оу^чиши)44; і^ и^з#гна'ша е^го вонъ” Оу^слы'шя і^с~, ја%ко и^з#гна'шя е^го
во'нъ. и^ ѓ^брњтъ е^го рече [е^мђ]45. т^ы вњрђеши
ли в# сн~а [бж~їа]46; эTвњща` ѓ%нъ, и^ рече. и^ кт^о
е^сть г~и, да вњ'рђю в него; [рече же]47 е^мђ і^с~. и^
ви'дњлъ е^го е^си, и^ гл~яи` с тобою, то'й еs” ѓ%н
же реq, вњрђю г~и. и^ поклонися е^мђ”
заq, л~е”
И/ рече і^с~. на сђ'дъ а^зъ в# миръ се'й прїидохъ,
да неви'дящеи`, ви'дяT. и^ ви'дящеи`, слњпи бђдTђ. [и^]48 слы'шашя эT фарїсе'й сїа сђщїи с ниM,
и^ рњша е^мђ, е^д^а и^ м^ы слњпы е^смы; рече (же)
иM і^с~. а^ще бы'сте слњ'пи были, не бы'сте и^мњли
грњха`. нн~њ же гл~ете ја^ко ви'димъ, и^ грњхъ
вашъ пребываеT”

39 І сказав Ісус: Я на суд прийшов
у цей світ, щоб сліпі бачили і видючі
стали сліпими! 40 І почули це деякі з
фарисеїв, які були з Ним, і сказали
Йому: Чи і ми є сліпі? 41 Сказав же
їм Ісус: Якщо ви були б сліпими, не
мали б ви гріха. Нині ж кажете, що
бачимо, і ваш гріх залишається.

Глvа, і~” заq”

Глава 10, поч.

ми'нь а^ми'нь гл~ю вамъ. не входяи` дв'ерми въ дворъ ѓ^в#чїи, н^о прелазя и^нђдњ,
то'и тать е^сть и^ разбо'иниk” а^ входяи`
две'рми, па'стыр# е^сть ѓ^вцямъ. семђ
две'рник# эTвръза'етъ, и^ ѓ^вця глsа е^го слы'шатъ. и^
своя ѓ^вця глаша'етъ по' имени, и^ и^зго'нитъ
и^хъ” (И$) е^гда` своя` [ѓ^вця]1 и^ждене'тъ, пред ними
хо'дитъ, и^ ѓ^вця` по немъ и%дђтъ, ја^ко вњдятъ глsа е^го. по чђжемђ же не' йдђтъ, но^
бњжатъ эT него', ја%ко не зна'ютъ чђжаго гла'са”
Сїю при'тчђ рече и^мъ і^с~, ѓ^ни же не разђмњша,
чт^о бњше ја%же гл~аше и^мъ” рече (же)2 {пакы и^мъ}3
і^с~. а^ми'нь а^ми'нь гл~ю вамъ, ја%ко а^з# е^смь дверъ ѓ^вцямъ. вс^и е^ли'ко иX прїиде прежDе мене, та'тїе
сђть и^ разбо'йницы, но^ не послђ'шаша иX ѓ^вця”
ккк
заq, л~ѕ”
А/зъ е^смь две'ръ. мно'ю а^ще кт^о вни'детъ, сп~сется, и^ вни'детъ, і^ и^зыдетъ, и^ па'жить ѓ^бря'щет#” Та'ть не прихо'дитъ, развњ да оу^крадетъ, и^ оу^бїе'тъ и^ погђбитъ” а^зъ прїидо'хъ,
да животъ и%мђт#, и^ лиш#ше и%мђть” *а^зъ е^смь
па'стырь до'брыи. па'стырь до'брыи дш~ђ свою полага'етъ за ѓ^вця`” (а^) нае'мникъ і^ и^же нњсть
па'стырь, е^мђже нњ' сђть ѓ^вця` своя, ви'дитъ
во'лка грядђща, и^ ѓ^ставля'етъ ѓ^вця` и^ бњга'етъ, и^ во'лкъ расхи'титъ и^хъ, и^ распђ'дитъ
[ѓ^вця]4. [а^ нае'мникъ бњжитъ]5, ја%ко нае'мникъ
е^сть, и^ нерадиT ѓ^ ѓ^вцяX. а^з# е^смь па'стырь до'брыи, и^ зна'ю моа, и^ зна'ютъ м^я моя, ја%коже
зна'етъ м^я эTцъ, и^ а'з# зна'ю эTц~а, и^ дш~ђ мою
полага'ю за ѓ^вця`” І$ и'ны ѓ^вця и%мамъ, ја%же нњ'
сђтъ эT двора` сего. и^ тыя (м^и подоба'етъ)6
привести`. и^ глsа мой оу^слы'шатъ, *и бђ'детъ
е^ді'но ста'до, (и^) е^ді'нъ па'стырь”
заq, л~з”
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1 Амінь, амінь, кажу вам: хто дверима не входить до овечої кошари, але перелазить деінде, той є злодій і
розбійник, 2 а хто входить дверима, є
пастухом для овець. 3 Цьому дверник
відкриває, і вівці слухають його голос, і він кличе своїх овець по імені і
їх виганяє. 4 І коли вижене своїх овець, ходить перед ними, і вівці за
ним ідуть, бо знають його голос. 5 За
чужим же не ідуть, але втікають від
нього, бо не знають чужого голосу. 6
Цю притчу сказав їм Ісус, вони ж не
зрозуміли, що було те, про що Він їм
говорив. 7 Сказав же знову їм Ісус:
Амінь, амінь, кажу вам, що Я є двері
для овець. 8 Всі, скільки їх прийшло
переді мною, є злодії і розбійники, але вівці їх не послухали.
поч. 36

9 Я є двері! Якщо хто Мною ввійде, спасеться, і ввійде, і вийде, і знайде пашу. 10 Злодій не приходить, хіба щоб украсти, і вбити, і вигубити.
Я прийшов, щоб мали життя і мали
по достатку. 11 *Я є дорим пастухом!
Добрий пастух кладе свою душу за
овець. 12 А найманий і той, що не є
пастухом, якому вівці не є його власними, бачить вовка, що іде, і покидає
овець, і втікає, і вовк їх хапає і розполохує овець. 13 А найманий втікає,
бо він є найманим, і не дбає про овець. 14 Я є добрим пастухом, і знаю
моїх, і Мене мої знають, 15 так як
Мене знає Батько, і Я знаю Батька, і
кладу мою душу за овець. 16 Маю й
інші вівці, які не є з цього двору, і
тих мені треба привести, і вони почують мій голос, *і буде одне стадо і
один пастух.
поч. 37

іс. 40
єз. 34

єз. 37
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17 Задля цього мене Батько любить, бо Я кладу мою душу, щоб її
знову взяти. 18 Ніхто не візьме її від
мене, але Я її кладу від себе. *Маю
владу її покласти і маю владу знову її
взяти. Цю заповідь Я одержав від
мого Батька. 19 Знову ж виникла незгода між юдеями за ці слова. 20 Численні ж з них говорили: Він біса має і
є безумним, чому Його слухаєте? 21
Інші говорили: Ці слова не є словами
біснуватого. Чи може біс відкрити
очі сліпому?
поч.
22 *Було ж тоді обновлення в Єрусалимі і була зима. 23 І ходив Ісус
у церкві – у Соломоновому притворі.
24 Оточили ж Його юдеї і говорили
Йому: Доки держатимеш наші душі?
Якщо ти є Христом, – скажи нам, не
відтягуючи! 25 Відповів їм Ісус: Я
вам сказав – і ви не вірите. Діла, які
Я чиню в ім’я мого Батька, ті свідчать про Мене. 26 Але ви не вірите,
бо ви не є з моїх овець, 27 так як Я
вам сказав.
поч. 38
Мої вівці слухають мій голос, і Я
їх знаю, і вони ідуть за Мною, 28 і Я
дам їм вічне життя, і не згинуть повік, і ніхто їх не вихопить з моїх рук.
29 Мій Батько, який Мені їх дав, є
найбільшим від всіх, і ніхто не може
їх вихопити з руки мого Батька. 30 Я
і Батько – Ми є одне! 31 Взяли ж
знову юдеї каміння, щоб Його побити. 32 Відповів їм Ісус: Я вам показав
багато добрих діл від мого Батька, за
яке з цих діл кидаєте на Мене камінням? 33 Відповіли Йому юдеї, кажучи: За добре діло камінням не кидаємо на Тебе, але за хулу, що Ти, будучи людиною, робиш Себе Богом!
34 Відповів їм Ісус: Чи не є написано
у вашому законі: *Я сказав – ви є
богами! 35 Якщо богами Він назвав
тих, до яких було боже слово, – а Писання не можна знищити, 36 – то до
Того, кого Батько освятив і послав у
світ, ви говорите, що: Хулу говориш,
– тому що Я сказав, що Я є Божим
Сином? 37 Якщо Я не роблю діла
мого Батька, не вірте Мені. 38 Якщо
ж роблю, хоч і Мені не вірите, вірте
моїм ділам, щоб ви зрозуміли і повірили, що в Мені Батько, а Я – в
Ньому.
поч.
39 І шукали, отже, знову Його схопити, і Він вийшов з їхніх рук 40 і
знову пішов на другий бік Йордану,
на місце, де Іван скоріше хрестив, і
там залишився. 41 І численні прийшли до Нього і говорили, що Іван,
отже, не зробив ані одного знака, все
ж, що Іван сказав про Цього, було
правдою. 42 І там багато повірило в
Нього.

Сего ради м^я эTц~ъ любитъ. ја%ко аZ (дш~ђ
мою полага'ю)7, да па'кы прїимђ ю&” Никтоже
(во'зметъ)8 ю% эT мене, н^о а^зъ полага'ю ю& ѓ^
себњ. *ѓ%бласть и%мамъ положити ю&, и^ ѓ%бласть и%мамъ пакы прїати ю&” Сїю за'повњдь
прїахъ эT ѓ^ц~а мое^го” Распря (же) па'кы бысть
въ і^оу^де'ехъ за словеса` сїа” Гл~ахђ же мно'ѕи эT
нихъ, бњс# и%мать, и неи'стовъ е^сть, чт^о е^го
послђшаете; и%нїи гл~ахђ. сїи гл~и нњ' сђть
бњснђ'ющагося. е^да (мо'жет# бњсъ)9 слњпо'мђ
ѓ%чи эTврњсти”
заq.
10
*Бышя [же] тогда ѓ^бновле'нїа въ і^ерsли'мњх#,
[и^ зима`]11 б^њ. и^ хожаше і^с~ в# цр~ъкви, въ притворњ соло'мони” ѓ^быдошя (же)12 е^го и^оу^де'е, и^
гл~ахђ е^мђ. док'олњ (дш~а)13 нашя взе'млеши; а^ще
т^ы е^си х~с, рц^и намъ не ѓ^бинђ'ася” эTвњща
и^мъ і^с~, рњхъ вам#, и^ не вњрђете. дњла ја^же а^зъ
творю ѓ^ и^мени эTц~а мое^го, т^а свњдњтельствђютъ ѓ^ мн^њ. н^о вы не вњ'рђете, нњсте
заq, л~и”
б^о эT ѓ^вецъ моиX, [ја%коже рXњ ваM]14”
ѓ^вця моя` гла'са мое^го слђшяютъ, и^ а^зъ
зна'ю и^х#, и^ по мн^њ грядђт#, и^ а^зъ [животъ
вњчныи дамъ и^мъ]15, и^ не погы'бнђтъ въ'
вњки, и^ не въсхи'титъ (и^хъ никтоже)16 эT
рђкы мое'а`” эTц~ъ мой и^же дасть мн^њ, (болїи
всњхъ)17 е^сть, и^ никтоже мо'жетъ въсхи'тити (и^хъ) эT рђкы` эTц~а [мое^го]18” А$зъ и^ эTц~ъ
е^ді'но е^свњ” Взя'шя (же) (ка'менїе пакы)19 и^оу^де'е, да побїютъ е^го” эTвњща` и^мъ і^с~. мно'га
[добра` дњ'ла ја^вихъ вамъ]20 эT ѓ^ц~а [моего]21,
за кое` и^х# дњло [ка'менїе ме'щете на' мя]22;
эTвњщашя е^мђ и^оу^де'е [гл~юще]23. ѓ^ добрњ дњлњ ка'менїе не ме'щемъ на тя, н^о ѓ^ хђлњ.
ја^ко т^ы чл~къ сы'й, твори'ши себе б~а” эTвњща`
и^мъ і^с~, нњсть л^и пи'сано в зако'нњ ва'шемъ.
(-)24 *а^зъ рњх#, бо'ѕи е^сте; а^ще ѓ^ны` рече богы,
к ни'мъже сло'во бж~їе бысть, и^ не мо'жетъ разори'тися писанїе, е^гоже эTц~ъ ст~и, и^ посла` в#
ми'ръ. в^ы гл~ете, ја%ко хђлђ гл~еши, зане рњх#
(ја%ко) сн~ъ бж~їи е^смь; а^ще не творю дњ'ла эTц~а
мое^го, не и^мњте м^и вњ'ры. а^ще л^и творю, а^ще и^ мн^њ не вњ'рђете, дњ'ломъ (мои'мъ) вњ'рђите, да разђмњете и^ вњ'рђете, ја%ко въ
заq,
мн^њ эTц~ъ, и^ а'зъ в [немъ]25”
26
{І$ и'ска'хђ} оу^бо па'кы ја%ти е^го. і^ и^зыде эT
рђкъ и^хъ, і^ и'де паки на ѓ'нъ поl і^ѓ^рда'на, на
мњ'сто и^дњже б^њ і^ѓ^а'н# прежде крsтя, и^ пребысть т^ђ” И$ мно'ѕи прїидо'шя к немђ, и^
гл~ахђ, ја%ко і^ѓ^а'ннъ оу^бо ѕна'менїа не сътвори
ни е^ді'ного. вся же е^ли'ка рече і^ѓ^а'н# ѓ^ семъ,
и'стина б^њ. и^ мно'ѕи вњ'роваша в него т^ђ”
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њ же нњ'кто боля` ла'заr эT виџанїя, эT
веси марїины и^ ма'р#џы сестры` е^а`” *Бњ
же марїа пома'завшїа г~а мїромъ, и^ ѓ^те'рши но'ѕњ е^го власы свои'ми, е^ја%же
бра'тъ ла'зарь боля'ше” Посла'стњ оу^бо сестрњ к
немђ гл~ющи. г~и, с^е е^гоже лю'биши, боли'тъ”
Слы'шав же і^с~, рече. сїа болњзнь, нњсть къ
смр~ти, н^о ѓ^ сла'вњ бж~їи да просла'виTся сн~ъ
бж~їи е^я` ради” Любляше же і^с~ ма'рџђ, и^ сестрђ
е^я`. и^ ла'заря” Є$гда (же)1 оу^слы'ша ја^ко болитъ. тогда` пребы'сть на немже бњ мњ'стњ,
дв^а дн~и” Пото'м же (гл~а)2 оу^чн~комъ. и%демъ
въ і^ю^де'ю па'ки” (Гл~ашя)3 е^мђ оу^чн~цы`. ра'вви,
нн~њ и^ска'хђ тебе` ка'менїеM побити і^ю^де'е, и^ паки ли и%деши та'мо; эTвњща і^с~, не дв^а л^и на'десяте часа` е^ста во' дн~е; а^ще кт^о хо'дитъ
во' дн~е, не поткнется, ја%ко свњтъ ми'ра сего
ви'диT” А$ще же кт^о хо'дитъ в нощи, потъкнется, ја^ко (нњ'сть свњта)4 в немъ” Сїа
рече, и^ по семъ (гл~а)5 и%мъ, ла'зарь дрђ'гъ нашь
оу^спе. но и^дђ` да возбђжDђ е^го” Рњшя (же)6 оу^чн~цы е^го. г~и, а^ще оу^спе, сп~сенъ бђдетъ” Рече
же і^с~. ѓ^ смр~ти е^го” ѓ^ни же мнњшя, ја%ко ѓ^
оу^спе'нїи сн~а гл~етъ” Тогда (-)7 рече и%мъ і^с~ не
ѓ^бинђяся, ла'зарь оу%мреT, и^ радђюся васъ, ради, да вњ'рђете, ја^ко не бњхъ тамо, н^о и'демъ к немђ” Рече (же)8 џома, гл~емыи близне'цъ, оу^чн~комъ. и^демъ и^ м^ы, да оу%мремъ с
ни'мъ” Пришедъ (же)9 і^с~, ѓ^брњте е^го [четы'ри
дн~и оу^же]10 и^мђща въ гробњ” Бњ же виџанїа
близъ і^ерsли'ма. ја%ко стадїи пятьнадесяT. (и^)
мно'ѕи (-)11 эT і^ю^деи бяхђ пришли` к ма'рџњ и^
марїи, да оу^тњшятъ и%хъ ѓ^ бра'тњ [е^ю`]12”
Ма'рџа (же)13 е^гда оу^слыша ја%ко і^с~ грядетъ,
срњте е^го. марїа же до'ма сњдяше” Рече (же)14
ма'рџа къ і^с~ђ. г~и, а^ще бы зд^њ былъ, {не бы
бра'тъ мо'и оу^мерлъ}15. н^о и^ нн~њ вMњ, ја%ко е^ли'ка а%ще про'сиши эT б~а. да'ст# тебњ б~ъ. (гл~а)16
е'й і^с~, воскрsнетъ браT тво'й” (Гл~а)17 е^мђ ма'рџа.
вњ'мъ ја^ко воскрsнетъ въ воскресенїе в послDњнїи
дн~ь” Рече {же}18 е'й і^с~. а%зъ е^смь воскресе'нїе и^ живо'тъ” вњрђаи` в м^я, а^ще и^ оу^мретъ, ѓ^живетъ. *и^ всяk живыи`, и^ вњрђя в м^я, не оу^мреT въ вњкы” Є/млеши ли вњрђ семђ; (гл~а)19
е^мђ, е%й г~и. а^зъ вњровахъ, ја^ко ты е^си х~с сн~ъ
бж~їи, и%же в ми'ръ грядыи” И$ сїа ре'кши, и%де,
и^ пригласи` марїю сестрђ свою тай ре'кши. оу^чи'тель прише'лъ е^сть, и^ глашаеT т^я” ѓ^на'же
ја%ко оу^слы'ша, въста` ско'ро и^ і^де к немђ. не ё&же б^о бњ пришелъ і^с~ в# ве'сь, н^о бњ [-]20 на
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Глава 11, поч. 39
1 Був же якийсь хворий Лазар з
Витанії, з села Марії і Марти, її сестри. 2 *Марія ж була та, що помазала
Господа миром і обтерла його ноги
своїм волоссям, якої брат Лазар нездужав. 3 Отже, сестри послали до
Нього, кажучи: Господи, ось той, кого ти любиш, хворіє. 4 Почувши ж, Ісус сказав: Ця недуга не є на смерть,
але на божу славу, щоб Божий Син
прославився через неї! 5 Любив же
Ісус Марту, і її сестру, і Лазаря. 6 Коли ж почув, що він хворіє, тоді залишився на місці, в якому був, два дні.
7 Потім же сказав учням: Ідім знову в
Юдею! 8 Сказали Йому учні: Равві,
нині юдеї шукали Тебе побити камінням, і чи знову туди підеш? 9 Відповів Ісус: Чи не дванадцять години є в
дні? Якщо хто ходить вдень, не спотикнеться, бо бачить світло цього світу, 10 якщо ж хто ходить уночі, спотикнеться, бо в ньому немає світла!
11 Це Він сказав. І після цього сказав
їм: Лазар, наш друг, заснув, але іду,
щоб його збудити. 12 Сказали ж його
учні: Господи, якщо він заснув, спасеться. 13 Сказав же Ісус про його
смерть, вони ж думали, що Він говорить про спання сну. 14 Тоді Ісус їм
явно сказав: Лазар помер. 15 І радію
задля вас, щоб ви повірили, бо Я не
був там, але ідім до нього. 16 Сказав
же учням Тома, що називається Близнюк: Ідім і ми, щоб умерти з Ним! 17
Прийшоши ж, Ісус знайшов, що він
вже був у гробі дні чотири. 18 Витанія ж була близько Єрусалиму, якихось п’ятнадцять стадій, 19 і багато з
юдеїв були прийшли до Марти і Марії, щоб їх потішити по їх братові. 20
Марта ж, коли почула, що іде Ісус,
Його зустріла, а Марія сиділа вдома.
21 Сказала ж Марта до Ісуса: Господи, якщо б Ти був тут, мій брат не
помер би, 22 але і нині знаю, що те,
що тільки попросиш в Бога, Бог тобі
дасть. 23 Сказав їй Ісус: Твій брат
воскресне! 24 Сказала Йому Марта:
Знаю, що воскресне в воскресінні, в
останньому дні. 25 Сказав же їй Ісус:
Я є воскресіння і життя. Хто вірить в
Мене, хоч і помре, оживе. 26 *І кожний, хто живе і вірить в Мене, не
помре повік. Чи ти в це віриш? 27
Сказала Йому: Так, Господи, я повірила, що Ти є Христос, Син Божий,
що приходить у світ. 28 І сказавши
це, пішла і покликала свою сестру
Марію, потайки сказавши: Учитель
прийшов і тебе кличе. 29 Вона ж, як
почула, швидко встала і пішла до
Нього. 30 Адже Ісус ще не прийшов
був до села, але був на місці, де Його
зустріла Марта 31 Юдеї ж, отже, які
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були з нею в хаті і її потішали, побачивши Марію, що вона швидко встала і вийшла, пішли за нею, кажучи,
що іде на гріб, щоб там поплакати. 32
Марія ж, як прийшла, де був Ісус, побачивши Його, впала Йому до ніг, кажучи Йому: Господи, якщо б Ти тут
був, мій брат не помер би! 33 Ісус же,
як побачив її, що плакала, і що плакали ті юдеї, що з нею прийшли, розжалобився духом і Сам зворушився. 34
І сказав: Де ви його поклали? Вони
йому сказали: Господи, прийди і поглянь. 35 Просльозився Ісус. 36 Отже, жиди говорили: Дивись, як Він
його любив! 37 *Деякі ж з них сказали: Чи не міг Цей, що відкрив очі
сліпому, зробити так, щоб і цей не
помер? 38 Ісус же, знову розжалоблюючись в собі, прийшов до гробу.
Була ж печера, і на ній лежав камінь.
39 Сказав Ісус: Заберіть камінь. Сказала йому сестра померлого Марта:
Господи, вже смердить, бо йому є
чотири дні. 40 Сказав їй Ісус: Чи Я не
сказав тобі, що, якщо віриш, побачиш божу славу? 41 Взяли ж камінь з
місця, де лежав померлий. Ісус же,
підвівши вгору очі, сказав: Батьку,
віддаю Тобі хвалу, тому що Ти Мене
вислухав. 42 Я ж знав, що Ти завжди
Мене вислухуєш, але задля юрби, що
стоїть довкола, Я сказав, щоб вони
повірили, що Ти мене послав. 43 І
сказавши це, Він закликав великим
голосом: Лазаре, виходи! 44 І вийшов
померлий з обв’язаними руками і
ногами крайкою, і своїм лицем, обв’язаним хусткою. Сказав їм Ісус:
Розв’яжіть його і пустіть, щоб ішов.
45 Численні, отже, з юдеїв, що прийшли до Марії і побачили, що зробив
Ісус, повірили в Нього. 46 Деякі ж з
них пішли до фарисеїв і сказали їм,
що Ісус зробив. ххх
поч. 40
47 Отже, архиєреї і фарисеї зібрали раду і говорили: Що нам зробити,
бо цей чоловік робить багато знаків?
48 Якщо Його так залишимо, всі в
Нього повірять; і прийдуть римляни,
і візьмуть місце і наш народ. 49 Якийсь же один з них, Каяфа, що того
року був архиєреєм, сказав їм: Ви нічого не знаєте 50 *ані не думаєте, що
нам є краще, щоб одна людина померла за народ, а не ввесь народ згинув. 51 Цього ж він від себе не сказав,
але будучи архиєреєм того року, пророкував, що Ісус мав умерти за народ, 52 і не тільки за народ, але щоб і
розсіяних божих дітей зібрати в одне.
53 *Від того ж дня вони змовилися,
щоб Його вбити. 54 Ісус же більше
явно не ходив між юдеями, але пішов
звідти в околицю біля пустині, до
міста, що називається Єфрем, і там
ходив зі своїми учнями. 55 Була ж

мњ'стњ и^дњже срњте е^го ма'рџа” І$ю^де'е (же) оу^бо сђщїи с нею в домђ и^ оу^тњша'юще ю&. видњвше ма'рїю ја%ко ско'ро въста` и^ і^зы'де, по неи
и^до'шя, [гл~юще]21, ја%ко и%детъ на' гроб# да пла'четъ та'мо” Ма'рїя (же)22 ја%ко прїиде и^дњже
бњ і^с~, видњ'вши е^го, паде` е^мђ на' ногђ, гл~ющи
е^мђ. г~и, а^ще бы бы'лъ зд^њ, не бы` (оу^мерлъ
мо'и)23 бра'тъ” І$с~ (же)24 ја%ко видњ ю& пла'чющђся, и^ пришеDшая с не'ю і^ю^дея пла'чющђся, запрњти дх~ђ, и^ возмђти'ся са'мъ, и^ реq, гдњ положи`сте е^го” Гл~ашя е^мђ. г~и, прїиди и^ ви'жDь.
прослези'ся і^с~” Гл~ахђ оу%бо жи'дове, ви'жDь ка'ко
любля'ше е^го” *Нњцыи же эT нихъ рњша, не
можа'ше ли се'и эTве'рзыи ѓ%чи слњпо'мђ, сътворити да и^ се'й не оу%мретъ; і^с~ (же)25 па'ки
прњтя в себњ (прїиде)26 къ' гробђ” Бњ же
пещера, и^ ка'мень лежа'ше на не'и” (Гл~а)27 і^с~, возмњте ка'мень” (Гл~а)28 е^мђ сестра оу^ме'ршаго ма'рџа. г~и, оу^же смерди'т#, четверодне'вен# бо е^сть.
(Гл~а)29 е'й і^с~, не рXњ л^и ти ја^ко а^ще вњ'рђеши,
оу%зриши сла'вђ бж~їю; взя'шя (же)30 ка'мень [и^дњже бњ оу^мерыи лежа`]31” І$с~ же (возве'дъ)32 ѓ%чи
горњ, (-)33 реq, эTч~е. хвалђ` тебњ въздаю`, ја%ко оу^слы'ша м^я. а^з же ви'дњхъ ја%ко всегDа м^я послђ'шяеши, н^о наро'да ради стоа'щаго ѓ%крестъ
рњхъ, да вњ'рђ и%мђть ја%ко т^ы мя посла`” И$
сїа реk, гла'сомъ вели'коM възва`. ла'заре гряди` вонъ.
[и^]34 и^зы'де оу^мерыи` ѓ^бя'зан# (рђка'ма и^ ногама)35 оу^кро'емъ, и^ лице е^го оу^брђ'сомъ ѓ^бя'зано.
(гл~а)36 иM і^с~. разрњши'те е^го, и^ ѓ^ста'вите [-]37
и^ти`” Мно'ѕи оу^бо эT і^оу^де'й пришеDшеи` к# ма'рїи,
и^ видњ'вше ја^же сътвори` (і^с~), вњровашя во'нь”
Нњцїи же эT нихъ и^дошя к# фарїсе'ѓмъ, и^ рекоша и^мъ ја^же сътвори` і^с~”
заq, м~”
Събра'шя оу^бо а^рхїере'е и^ фарїсе'е со'н#мъ, и^
гл~ахђ, что сътворимъ. ја%ко (чл~къ се'й)38 [мно'га зна'менїя творитъ]39; а^ще ѓ^ста'виM е^го
та'ко, вс^и вњрђютъ в него. и^ прїидђтъ римляне, и^ възмђтъ (-)40 мњ'сто и^ я^ѕы'къ
(на'шъ)” Є$ди'нъ же нњ'кто эT нихъ, кайа'фа,
а^рхїере'й сыи лњтђ томђ, рече иM. в^ы не вњ'сте
ничесоже *ни помышля'ете, ја%ко оу'не е^сть
[наM]41, да е^ді'нъ чл~къ оу%мрет# за' люди, а^ не
ве'сь ја^зыk поги'бнетъ. сего же ѓ^ себњ не рече, н^о
а^рхїере'й сыи лњтђ томђ, прореq, ја%ко хотяше
і^с~ оу^мрети за' люди. и^ не (то'кмо за' люd)42. н^о
да и^ чя'да бж~їа расточеная съберетъ въ е^ді'но” *эT того (же)43 дн~е съвњща'ша да оу^бїю'тъ е^го” І$с~ (же)44 ктомђ` не ја%вњ хожDаше въ
і^оу^де'ехъ, но и^де эTтђ'дђ въ странђ близъ
пђсты'ня, въ е^фремъ нарица'емыи граD, и^ т^ђ
[хожDаше]45 съ [оу^ченикы свои'ми]46” Бњ же близъ
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па'сха і'оу^де'иска, и^ взыдо'шя мно'ѕи въ і^ерsлиM эT
стра'нъ прежDе па'схы да ѓ^чи'стят#ся” И$скахђ
оу^бо і^с~а, и^ гл~ахђ к# себњ в# цр~кви стоа'ще. чт^о
мнится ваM, ја^ко не и%мать ли прїити` в#
празDникъ; да'шя (оу^бо)47 а^рхїере'е и^ фарїсе'е за'повњдь. да а^ще кто` ѓ^щђти'тъ е^го гд^њ бђдеT, повњ'сть, ја^ко да и^мTђ е^го”
мgа к~ѕ
мrа д~і
выj а~і
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мrа а~і

лkђ џ~і
захаr џ~
і^саїа ћв~
мgа к~а

Глvа, в~і” заq, м~а”
1

с~ (*же) прежDе шестихъ дн~їи па'схы, прїиде въ виџанїю`, и^дњже бњ ла'заръ [оу^ме'рыи`]2, е^гоже въскр~си` эT мр~твыX” Сътвори'шя (же)3 е^мђ вече'рю т^ђ. и^ ма'рџа
слђжа'ше. лазаръ же е^ді'нъ б^њ эT възлежа'щихъ
с нимъ” Ма'рїа (же)4 прїе'мши ли'трђ мљ=ра, нарда писти'кы, мно'гоцњнны, пома'за но'ѕњ і^с~овњ,
и^ ѓ^тре` власы` свои'ми ноѕњ е^го, хра'мина же и^спл'ънися эT воня масти (бл~гово'нныа)” (Гл~а)5 же
[е^ді'нъ эT оу^чн~къ е^го, і^оу^да сі'моновъ и^скарїѓ'тъскїи]6, и^же хотяше е^го преда'ти. чесо ради (мљ=ро
с^е)7 не продано бысть на трихъ стњхъ пњняѕь, и^ дано` ни'щимъ; (Се же рече)8, не ја%ко ѓ^
ни'щихъ печа'шеся, н^о ја%ко таT б^њ. и^ ковчежецъ
(и^мња'ше. и^)9 вмњта'емая ноша'ше” Рече (же)10
і^с~, (не дњите)11 еа`, да в# дн~ь погре'бенїа мое^го
съблюде'тъ е&” Ни'щая б^о всегда` и%мате с# собо'ю, мене же не всегда и%мате” Разђмњ (же)12
нароD мно'гъ эT і^оу^де'й ја^ко т^ђ еs. и^ прїидо'шя,
не і^с~а ради токмо, н^о да и^ лазаря ви'дятъ,
е^гоy въскр~си` эT мрт~выхъ” Съвњща'ша же а^рхїере'е, да и^ ла'заря оу^бїютъ, ја^ко мноѕи е^го ради
и^дяхђ эT і^оу^де'й, и^ вњровахђ въ і^с~а” Въ оу^трњи
(же) дн~ь, нароD мно'гъ прише'дыи` в# празнDикъ,
слы'шавше ја%ко (і^с~ грядетъ)13 въ і^е^рsли'мъ, *прїа'ша ва'йе эT фљ=никъ, і^ и^зыдо'шя въ срњтенїе
е^мђ, и^ зва'хђ {гл~юще}14. ѓ^са'нна, блsвенъ гряды=
въ и^мя гн~е, [-]15 цр~ъ і^ил~евъ” *ѓ^брњтъ же і^с~
ѓ^сля`, всњ'де на не. ја%коже е^сть пи'сано. *не бо'йся дщ~и сїѓ'ня, с^е цр~ь твой грядетъ, сњдя` на
жребяти ѓ^сли” сих [же]16 не разђмњшя [оу^ченицы е^го]17 преже, н^о е^гда просла'вися і^с~. тогда`
помянђшя, ја%ко сїа бњшя ѓ^ немъ пи'сана,
и^ сїа сътвори'шя е^мђ” Свњдњтельствоваше
(же)18 наро'дъ и^же б^њ преже с нимъ е^гда ла'заря въз#гласи` эT г'роба, и^ въскр~си е^го эT мр~твыхъ” Сего ради и^ срњте е^го народъ, ја^ко слы'шашя {е^го сїе}19 сътворша зна'менїе” заq, м~в”
Фарісе'е (же)20 рњша к# себњ. ви'дите, ја^ко никая же по'л#за е^сть; с^е ми'ръ по немъ и'детъ”
Бњ'хђ же (нњ'цїи е%ллини)21 эT вшеDшихъ да покло'нятся въ пра'знDикъ” Сїи оу^бо пристђпиша к# фили'ппђ, и^же б^њ эT виџсайды галилей1687

близько юдейська Пасха, і численні
пішли до Єрусалиму з околиць перед
Пасхою, щоб очиститись. 56 Шукали,
отже, Ісуса і говорили до себе, стоячи
в церкві: Як вам здається, чи не
прийде на празник? 57 Отже, архиєреї і фарисеї дали наказ, щоб якщо
хто довідається про Нього, де він є,
щоб сказав, щоб Його схопити.

Глава 12, поч. 41
1 Ісус *же шість днів перед Пасхою прийшов до Витанії, де був померлий Лазар, якого Він воскресив з
мертвих. 2 Зробили ж Йому там вечерю, і Марта служила, а Лазар був
одним з тих, що лежали з Ним. 3 Марія ж, взявши літру мира зі щирого
дорогоцінного нарду, помазала ноги
Ісуса і обтерла своїм волоссям Його
ноги, дім же наповнився запахом запашної мазі. 4 Сказав же один з його
учнів, Юда Симонів, Іскаріотський,
який мав Його видати: 5 Задля чого
не продано це миро за триста пінязів
і не дано бідним? 6 Це ж він сказав,
не тому, що журився про бідних, але
тому що був злодієм, і мав калитку, і
носив те, що кидали. 7 Сказав же
Ісус: Облиште її, щоб його зберегла
на день мого похорону. 8 Адже бідних завжди маєте з собою, Мене ж не
завжди маєте. 9 Довідалась же велика
юрба юдеїв, що Він тут є, і прийшли
не тільки задля Ісуса, але щоб побачити і Лазаря, якого Він воскресив з
мертвих. 10 Змовились же архиєреї,
щоб і Лазаря вбити, 11 бо численні
через нього відходили від юдеїв і
вірили в Ісуса. 12 На другий же день
велика юрба, що прийшла на празник, почувши, що Ісус іде до Єрусалиму, 13 *взяла віття з пальм і вийшла Йому назустріч. І вони кликали,
кажучи: Осанна! Благословенний, хто
іде в господнє ім’я! Цар Ізраїлю! 14
*Знайшовши ж осля, Ісус сів на нього, так як є написано: 15 *Не бійся сіонська дочко! Ось іде твій Цар, сидячи на жереб’яті ослиці. 16 Цього ж
раніше не зрозуміли його учні, але
коли Ісус прославився, тоді згадали,
що це було написане про Нього, і це
йому зробили. 17 Свідчила ж юрба,
яка раніше була з Ним, коли Він викликав Лазаря з гробу і воскресив
його з мертвих. 18 Задля цього і зустріла Його юрба, бо почули, що Він
зробив цей знак.
поч. 42
19 Фарисеї ж сказали до себе: Дивіться, що ніякої користі немає. Ось
світ за Ним іде. 20 Були ж греками
деякі з тих, що прийшли, щоб поклонитися на празник. 21 Ці, отже, приступили до Филипа, що був з Витсаїди
Галилейської, і благали його, кажучи:
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вищ. 5

Пане, хочемо бачити Ісуса. 22 Прийшов Филип і сказав Андрієві, і знову
Андрій і Филип сказали Ісусові: 23
Ісус же відповів їм, кажучи: Прийшов час, щоб Людський Син прославився. хххх
поч.
24 Амінь, амінь, кажу вам: якщо
пшеничне зерно, впавши на землю,
не вмре, воно саме залишається, якщо
ж умре, зробить великий плід. поч.
25 *Хто любить свою душу, погубить її, і хто ненавидить свою душу в
цьому світі, збереже її на вічне життя. 26 *Якщо хто Мені служить, хай
іде вслід за Мною, і де Я є, там і мій
слуга буде. І якщо хто Мені служить,
його пошанує мій Батько. 27 Нині моя
душа розхвилювалась. І що скажу?
Батьку, спаси Мене від цієї години.
Але задля цього Я прийшов на цю годину.
поч.
28 Батьку, прослав твоє ім’я!
Прийшов же голос з неба: І Я прославив і знову прославлю! 29 Юрба
ж, що стояла, почувши, говорила:
Грім був. Інші казали: Ангел до Нього говорив. 30 Відповів Ісус і сказав:
Не задля Мене був цей голос, але задля юрби. 31 Нині є суд цьому світові, нині князь цього світу буде вигнаний геть. 32 *І якщо Я буду піднесений з землі, все притягну до Себе.
33 Це ж Він говорив, зазначуючи, якою смертю хотів умерти. 34 Відповіла Йому юрба: *Ми чули з Закону,
що Христос перебуває навіки. І як Ти
говориш: Треба, щоб Людський Син
піднявся? Хто є цей Людський Син?
35 Сказав же їм Ісус: Ще трохи часу
у вас є світло. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас не огорнула темрява. І
хто ходить в темряві, не знає куди
іде. х
поч. 43
36 Поки маєте світло, вірте в світло, щоб ви були синами світла! Це
сказав Ісус і, відійшовши, сховався
від них. 37 Хоч Він перед ними зробив стільки знаків, вони не вірили в
Нього, 38 щоб збулося слово пророка
Ісаї, яке він сказав: *Господи, хто повірив нашому слухові? І господня
правиця кому відкрилася? 39 Задля
цього не могли вірити, бо знову сказав Ісая: 40 *Він засліпив їхні очі і
скам’янив їх серця, щоб вони не бачили очима ані не розуміли серцем, і
не навернулись, і Я їх не оздоровив!
41 Це сказав Ісая, коли побачив його
славу і заговорив про нього. 42 Одначе, отже, і багато з князів повірили в
Нього, але через фарисеїв не признавались, щоб не були вигнані зі зборів,
43 *бо полюбили радше людську славу, ніж божу славу. 44 Ісус же закликав і сказав: Хто вірить в Мене, не вірить в Мене, але в Того, хто Мене
послав! 45 І хто Мене бачить, бачить

скїа, и^ моля'хђ е^го гл~юща. г~и, хо'щемъ і^с~а
ви'дњти” (Прїиде)22 фили'ппъ, и^ (гл~а)23 а^ндре'ѓви. [и^ пакы а^ндре'а и^ фили'ппъ]24 (гл~аста)25
і^с~ови. і^с~ же [эTвњща`]26 и'ма гл~я. прїиде часъ,
да просла'виTся сн~ъ члчsкїи”
заq”
А$ми'нь а^ми'нь гл~ю вамъ. а^ще зерно пшени'чно
паD на земли` не оу%мретъ, то е^ді'но пребываеT,
а^ще л^и оу%мреT, мно'гъ плоD сътвориT”
заq”
27
*Любяи` дш~ђ свою, [погђбиT] ю&, и^ ненавидяи`
дш~ђ свою в# ми'рњ семъ, в# животњ` вњчнем#
съхранитъ ю&” *а^ще {кт^о мн^њ слђ'житъ}28,
мн^њ да послDњствђетъ. і^ и^деже е^смь а^зъ, т^ђ
и^ слђга мой бђ'детъ” И$ а'ще кт^о мн^њ слђжиT,
почтеT е^го эTц~ъ {мой}29” Нн~њ дш~а моа` възмђтися. и^ что` рекђ; эTч~е сп~си' м^я эT часа`
сего н^о сего ради прїидохъ на часъ се'й”
заq”
30
Эtч~е, просла'ви и%мя твое” Прїиде (же) гла'съ с#
нб~се, и^ просла'виX, и^ паки просла'влю” НароD {же}31
стоаи` {-}32 слы'шаv гл~ахђ, гр'омъ бысть” И/нїи
гл~ахђ а^гг~лъ (гл~а е^мђ)33. эTвњща` і^с~, и^ реq. не
мене ради глsа се'й бысть, н^о (наро'да ради)34”
Нн~њ сђдъ еs ми'рђ семђ. нн~њ княѕь ми'ра сего
и^з#гнанъ бђдеT во'нъ” *И$ а'ще а^зъ възнесе'нъ
бђ'дђ эT земля, вс^я привлекђ к# себњ” Се' же
гл~аше, назна'менђа коею` смр~тїю хотяше оу%мрети” эTвњща` [-]35 е^мђ наро'дъ, *м^ы слы'шахомъ эT зако'на, ја%ко х~с пребыва'етъ въ' вњкы.
и^ ка'ко [т^ы гл~еши]36, {-}37 възнестися подоба'ет# сн~ђ члчsкомђ; кт^о е^сть се'й сн~ъ чл~ческїи;
рече (же)38 и^мъ і^с~. е^ще ма'ло вре'мя свњтъ в#
васъ е^сть. ходи'те [до'ндеже]39 свњтъ и%мате,
да тм^а васъ не и^метъ. и^ ходяи` въ тмњ,
не вњ'сть ка'мо и'детъ”
заq, м~г”
40
[До'ндеже] свњтъ и%мате, вњ'рђйте въ' свњтъ,
да сн~ове свњта бђ'дете” Сїа гл~а і^с~, и^ эTшеD
съкрыся эT ниX” Толи'ка (-)41 (зна'менїа сътво'ршђ е^мђ)42 преD ни'ми, не вњровахђ в него да
(събђ'деTся сло'во и^са'і"а пррoка)43, е^же рече. *г~и,
кт^о вњ'рова слђ'хђ на'шемђ; и^ мы'ш#ца гн~я
комђ` эTкры'ся; сего ради не можа'хђ вњ'ровати,
ја%ко па'ки реq и^са'і"а. *ѓ^слњпи (ѓ%чи и^хъ)44, и^ ѓ^ка'менилъ е^сть (срDця и^хъ)45, да не ви'дятъ
ѓ^чи'ма, ни разђмњютъ срDцемъ, и^ ѓ^братя'тся, і^ и^сцњлю иX” Сїа рече и^са'і"а, е^гда видњ`
сла'вђ е^го, и^ гл~а ѓ^ немъ” ѓ^баче оу^бо и^ эT
кня'ѕь мно'ѕи вњ'ровашя в него. н^о фарїсе'й
ради не и^сповњдовахђ, да не и^з соnмищъ и^згнани бђ'дђтъ. *възлюби'ша бо (па'че сла'вђ
члчsкђю)46 неQ славђ бж~їю” І$с~ же възва` и^ рече.
вњ'рђаи` в# м^я, не вњ'рђет# в# м^я, н^о в# посла'вшаго м^я” И$ видяи` м^я, ви'дитъ посла'в1688

мgа і~
мrа и~
лkђ џ~
и^ з~і
ниQ з~і

выj г~

ўлMо п~и
і^саїа м~

і^саїа н~г
криM і~
і^саїа ѕ~
мgа г~і
мrа д~
луk и~
дњаn к~и
криM а~і

выj е~

12,45 Святе Благовіствування від Івана 13,18
выj г~
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шаго м^я” *а^зъ свњтъ в# ми'ръ прїидоX, да
всякъ вњ'рђаи` в м^я, въ тм^њ не пребђ'детъ”
И$ а'ще кто` (оу"слы'шиT гл~ы моя)47, [и^ не вњ'рђетъ]48. а^зъ не сђжDђ е^мђ. не прїидохъ б^о да
сђжDђ ми'рови, н^о да сп~сђ ми'ръ” *эTмњта'аи`ся
мене, и^ не прїе'мляи` гл~ъ мои^хъ, и%мать
сђдя'щаго е^мђ” Сло'во еже гл~ахъ, т^о сђдитъ
е^мђ в# послDњнїи дн~ь” ЈА/ко а^зъ ѓ^ себњ не
гл~ахъ, н^о посла'выи` мя эTц~ъ, то'й мн^њ за'повњдь дасть, чт^о рекђ, и^ чт^о въз#гл~ю. и^
вњмъ ја^ко за'повњдь е^го животъ вњчныи
е^сть. ја%же оу^бо а^зъ гл~ю, ја%коже рече мн^њ
эTц~ъ, та'ко (творю)49”

Глvа, г~і” заq, м~д”

ниQ е~і

а~ крgи и~
и^ в~і
филиp в~

мgа і~
луk ѕ~
ниQ е~і

дњаn а~
ўлMо м~
луk к~в

режде же пра'здника па'сцњ, вњды` і^с~, ја%ко прїиде е^мђ чаs да пре'йдетъ эT мира
сего къ эTц~ђ, възлю'бль своа сђщаа в#
ми'рњ, до конца` възлюби я” и^ вече'ри бы'вши, дїа'волђ оу^же вложи'вшђ въ срDце (і^оу'дњ си'моновђ и^скариѓ'т#скомђ, да е^го предастъ)1” Вњды`
[і^с~]2, ја^ко вс^я дасть е^мђ эTц~ъ в рђцњ, и^ ја%ко
эT б~а и^зы'де, и^ къ б~ђ грядетъ” (Въста'въ)3 с
вечеря, и^ (положи)4 ри'ѕы. и^ прїе'мъ ле'нътиѓ^нъ
препоя'сася, потом же (в#лїа)5 во'дђ въ оу^мыва'лницђ, и^ нача'т# оу^мыва'ти но'гы оу^чн~ком#, и^ ѓ^тира'ти ленти'емъ, и%мже б^њ препоя'санъ” Прїиде (же)6 к си'монђ петрђ. [и^]7 (гл~а)8 е^мђ тои.
г~и, т^ы л^и мои` ѓ^мы'еши но'ѕњ; эTвњща і^с~, и^
рече е^мђ. е^же а^зъ творю, т^ы не вњси нн~њ,
разђмњ'еши же по сихъ” (Гл~а)9 е^мђ петръ, не
оу^мы'еши (ногђ моею`)10 въ' вњкы” эTвњща` [е^мђ
і^с~]11. а^ще не оу^мы'ю тебе, не и'маши части съ
мно'ю” (Гл~а)12 е^мђ си'монъ пе'тръ, г~и, не но'ѕњ
мои` то'к#мо, н^о и^ рђцњ и^ главђ`” (Гл~а)13 е^мђ і^с~.
и^змове'ныи не требђ'етъ. то'кмо но'ѕњ оу^мыти, *е^сть б^о весь чистъ. и^ в^ы чисти е"сте,
н^о не вси`, вњдяше б^о предаю'щаго е^го, сего ради рече, ја%ко не вси` чисти е^сте”
заq, м~е”
14
15
Є/гда (же) оу^мы но'гы и^хъ, {-} прїа'тъ ри'ѕы
своя, и^ възле'гъ па'кы, рече иM. вњ'сте л^и чт^о
сътворихъ вамъ; *вы глаша'ете м^я оу^чт~ля
и^ г~а, и^ до'брњ гл~ете, е%смь б^о” А/ще оу^бо а^зъ
оу^мыхъ ваши но'ѕњ, г~ь и^ оу^чт~ель, и^ в^ы дл'ъжни е^сте дрђгъ дрђгђ оу^мыва'ти но'ѕњ. ѓ%бразъ б^о дахъ вам#. да ја%коже а^зъ сътвори'хъ
вамъ, и^ в^ы творите`” *А$ми'нь а^ми'нь гл~ю вамъ,
нњсть рабъ болїи г~а свое^го, ни посла'нникъ бо'лїи посла'вшаго е^го. а^ще сїа вњ'сте, бл~же'ни е^сте а^ще творите` я&” Не ѓ^ всњхъ васъ гл~ю.
а^зъ (б^о) вњмъ и%хже и^збраX. н^о да писа'нїе събђ'дется. *ја%дыи` со мною хлњбъ, въздви'же
1689

Того, хто Мене послав! 46 *Я – світло! Я прийшов у світ, щоб кожний,
хто вірить в Мене, не перебував у
темряві. 47 І якщо хто почує мої слова, і не вірить, Я його не суджу, бо Я
не прийшов, щоб судити світ, але
щоб спасти світ. 48 *Хто Мене відрікається і не приймає моїх слів, має
Того, що його судить. Слово, яке Я
сказав, те його судитиме в останнім
дні. 49 Бо Я від Себе не заговорив,
але Той, що Мене послав, – Батько,
Той Мені дав заповідь, те,що скажу і
що говоритиму. 50 І знаю, що його
заповідь є вічним життям. Що, отже,
Я кажу, так як Мені сказав Батько,
так роблю!

вищ. 3

мар. 16

Глава 13, поч. 44
1 А перед празником Пасхи Ісус,
знаючи, що прийшла його година,
щоб Він перейшов з цього світу до
Батька, полюбивши своїх, що були в
світі, Він полюбив їх до кінця. 2 І як
була вечеря, як диявол уже вклав у
серце Юди Симонового, Іскаріотського, щоб Його видати, 3 Ісус, знаючи, що Батько Йому все дав в руки і
що від Бога вийшов і до Бога іде, 4
вставши від вечері, Він поклав одіж, і
взявши рушник, підперезався. 5 Потім же влив води до умивальниці і
почав вмивати учням ноги і обтирати
рушником, яким був підперезаний. 6
Приходить же до Симона-Петра, і
той Йому сказав: Господи, чи Ти обмиєш мої ноги? 7 Відповів Ісус і
сказав йому: Що Я роблю, ти нині не
знаєш, зрозумієш же по цьому. 8
Сказав Йому Петро: Не вмиєш моїх
ніг повіки! Відповів йому Ісус: Якщо
тебе не вмию, не маєш частки зі
Мною. 9 Сказав Йому Симон-Петро:
Господи, не тільки мої ноги, але і
руки, і голову. 10 Сказав йому Ісус:
Умитий не потребує, хіба тільки ноги
вмити, *бо є ввесь чистий. І ви є чисті, але не всі, 11 бо знав того, що Його видавав, задля цього Він сказав,
що не всі ви є чисті. ххх
поч. 45
12 Коли ж умив їхні ноги, взяв
свою одіж і, знову лігши, сказав їм:
Чи знаєте, що Я вам зробив? 13 *Ви
Мене кличите Учителем і Господом,
і добре кажете, бо Я є. 14 Отже, якщо
Я, Господь і Учитель, умив ваші ноги, і ви повинні один одному вмивати
ноги. 15 Бо Я вам дав приклад, щоб,
як Я вам зробив, і ви робили. 16 *Амінь, амінь, кажу вам: раб не є більший від свого пана ані посланець не
більший від того, що його послав. 17
Якщо це знаєте, ви є блаженні, коли
це робите. 18 Не про всіх вас говорю,
бо Я знаю, кого вибрав, але щоб збулося Писання. *Той, хто їсть зі Мною
хліб, підняв проти Мене свою п’яту.
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19 Відтепер кажу вам: скоріше ніж
станеться, щоб, коли станеться, ви
повірили, що Я є. 20 *Амінь, амінь,
кажу вам: хто лиш приймає того, кого пошлю, – Мене приймає; а хто
Мене приймає, – приймає Того, що
Мене послав! 21 *Сказавши це, Ісус
стривожився духом, і свідчив, і
сказав: Амінь, амінь, кажу вам, що один з вас Мене видасть. 22 Оглядалися ж між собою учні, не здогадуючись, про кого Він говорить. 23 *Був
же один з його учнів, що лежав на
лоні Ісуса, якого Ісус любив. 24 Кивнув же до цього Симон-Петро, щоб
запитав, хто, отже, є той, про кого
Він говорить. 25 А той, нахилившись
до грудей Ісуса, сказав Йому: Господи, хто є? 26 Відповів Ісус: *Той є,
якому Я, вмочивши хліб, подам. І
вмочивши хліб, Він дав Юді Симоновому, Іскаріотському. 27 І тоді по
хлібі до нього ввійшов сатана. Сказав, отже, йому Ісус: Що робиш, –
зроби швидко! 28 Цього ж ніхто не
зрозумів з тих, що лежали, до чого
Він йому сказав. 29 Деякі ж думали,
що, тому що Юда мав калитку, йому
Ісус каже: Купи те, що потребуємо на
празник. Або хай щось дасть бідним.
30 А він, взявши хліб, відразу вийшов. Була ж ніч, коли вийшов. 31
Сказав Ісус:
поч. 46
Нині Людський Син прославився, і
Бог прославився в Ньому! 32 Якщо
Бог прославився в Ньому, і Бог Його
прославить в Собі і зараз Його прославить. 33 Дітоньки, ще трохи Я є з
вами. Будете Мене шукати, *так як
сказав Я юдеям, що куди Я іду, ви не
можете прийти, і вам нині кажу. 34
Даю вам нову заповідь, *щоб ви любили один одного. Так як Я вас полюбив, щоб і ви себе любили. 35 З
цього всі пізнають, що ви є моїми учнями, якщо маєте між собою любов.
36 Сказав йому Симон-Петро: Господи, куди ідеш? Відповів йому Ісус:
Куди Я іду, не нині можеш за Мною
іти, пізніше ж за мною підеш. 37 Сказав Йому Петро: Господи, чому я
нині не можу за Тобою піти? Нині за
Тебе покладу мою душу. 38 Відповів
йому Ісус: За Мене покладеш твою
душу? *Амінь, амінь, кажу тобі: півень не запіє, як тричі Мене відречешся.

Глава 14, поч. 47
1 Хай ваше серце не тривожиться.
Вірте в Бога і в Мене вірте. 2 В домі
мого Батька є багато помешкань. Якщо б же ні, Я сказав би вам: іду приготувати вам місце. 3 І коли приготую вам місце, знову прийду і візьму
вас до Себе, щоб де є Я, і ви були, 4 і

на' мя пя'тђ свою” эTсе'лњ гл~ю вамъ, прежде даже не бђдетъ, да [е^гда` бђ'детъ, вњрђ и^мете]16 ја^ко а^зъ е^смь” *А$ми'нь а^ми'нь гл~ю вамъ.
прїемляи` а^ще кого` послю, мене` прїе'млетъ. а^
(прїе'мляи` мене`)17, прїе'млетъ посла'вшаго м^я”
*сїа рек# і^с~, възмђтися дх~омъ, и^ свњдњтельствова и^ рече. а^ми'нь а^ми'нь гл~ю вамъ, ја%ко
е^ді'нъ эT васъ предастъ м^я” Съзира'хђ же ся
междђ собою оу^чн~цы, недооу^мњющеся ѓ^ коM
гл~етъ” *Бњ [же]18 (е^ді'нъ эT оу^чн~къ е^го възлежа)19 на лонњ і^с~овњ, е^гоже любляше і^с~. (поманђ же)20 семђ си'моn петръ, въпроси'ти. кт^о
оу^бо е^сть ѓ^ не'мже гл~етъ; [напад же]21 то'й
на пр'ъси і^с~ови, (гл~а)22 е^мђ. г~и, кт^о е^сть; (эTвњща`)23 і^с~, *то'й е^сть, е^мђже а^зъ {ѓ^мочивъ
хлњбъ подамъ}24” [и^ ѓ^мо'чь хлњбъ]25, (дасть)26
і^оу'дњ си'моновђ и^скариѓ'т#скомђ. и^ по хлњбњ
тогда` вни'де во'нь сатана`” (Гл~а)27 оу^бо е^мђ і^с~,
е^же твори'ши сътвори` ско'ро. сего же никтоже
разђмњ эT възлежа'щихъ к# чесомђ рече е^мђ” Нњцїи же мня'хђ, понеже ковче'жець и^мњаше и^оу'да, ја%ко гл~еть е^мђ і^с~, кђпи` е^же требђ'ем# на
пра'здникъ, и^ли ни'щимъ да нњчто дасть.
прїим (же)28 (ѓ'нъ хлњбъ)29, [а%бїе и^зыде]30. бњ
же нощь, е^гда (-)31 и^зыде” (Гл~а)32 і^с~. заq, м~ѕ”
Нн~њ просла'вися сн~ъ члчsкїи, и^ б~ъ просла'вися ѓ^
немъ. а^ще б~ъ просла'вися ѓ^ немъ, и^ б~ъ просла'витъ е^го в себњ, и^ а'бїе просла'витъ е^го”
чяDца, е^ще (с вами ма'ло)33 е^смь. взы'щете
мене. (-)34 ја%коже рњхъ и^ёде'ѓмъ. *ја%ко ја%може
а^зъ и^дђ`, в^ы не мо'жете прїити`, и^ вамъ гл~ю
нн~њ. за'повњдь но'вђю даю` вамъ, *да лю'бите
дрђгъ дрђга, ја%коже възлюбихъ в^ы, да и^ в^ы
лю'бите себе” ѓ^ семъ разђмњюT вс^и ја%ко мои`
оу^чн~цы е^сте, а^ще любоv и'мате междђ собою”
(Гл~а)35 е^мђ` си'моn пе'тръ. г~и, ка'мо и%деши; эTвњща` е^мђ і^с`. ја^може {а^з#}36 и^дђ`, не мо'жеши
(нн~њ по мнњ)37 и^ти`, [послDњ же по мнњ и%деши]38” (гл~а)39 е^мђ пе'тръ. г~и, почто` не могђ
(нн~њ по тебњ и^ти`)40; (нн~њ) дш~ђ мою за
тя положђ” (эTвњща`)41 (е^мђ) і^с~. дш~ђ ли
твою за' мя положи'ши; *а^ми'нь а^ми'нь гл~ю
тебњ, не (възгласи'тъ а^лекто'ръ)42, дондеже эTве'ржешися мене три'щи”

Глvа, д~і” заq, м~з”
а не смђща'е^тся (срDце ва'ше)1, вњ'рђите
в# б~а, и^ в м^я вњрђите. в домђ эTц~а
мое^го ѓ^бители мно'ги сђть” А$ще ли же
н^и, реклъ быхъ ваM, [-]2 и^дђ` оу^готовати мњ'сто ва'мъ, и^ а%ще (оу^готоваю)3 мњ'сто
ва'мъ, па'ки прїидђ, и^ поимђ в^ы к себњ, да
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мgа з~
мrа а~і
ниQ е~і
луk а~і
і^а^коv а~

ниQ е~і

и^дњже е^смь а%зъ, и^ вы` бђдете, и^ ја%може а%зъ
и^дђ, вњ'сте, [и^ пђть вњ'сте]4” (Гл~а)5 е^мђ џома`.
г~и, не вњмы камо и%деши, [и^]6 ка'ко мо'жемъ
пђть вњдњти; (Гл~а)7 е^мђ і^с~, а%зъ е^смь пђть,
и^ і%стинна, и^ живо'тъ” Никто'же прїидетъ къ
эTц~ђ, то'кмо мно'ю” А$ще м^я бысте зна'ли, и^
эTц~а мое^го зна'ли бы'сте (оу^бо), и^ эTсе'лњ (позна'сте)8 е^го, и^ ви'дњ'сте е^го” (Гл~а)9 е^мђ фили'ппъ,
г~и, покажи на'мъ эTц~а, и довлетъ на'мъ”
(Гл~а)10 е^мђ і^с~. толи'ко время с ва'ми е^смъ, и^ не
позна` мене` фили'ппе; видњвыи мене, видњ эTц~а.
[и^]11 како т^ы гл~еши покажи наM эTц~а; не вњ'рђе^ши ли ја^ко а%з# въ эTц~и, и^ эTц~ъ въ мнњ`
е^сть”
заq, м~и”
Гл~ы ја%же а%зъ гл~ю вамъ, ѓ^ себњ не гл~ю. эTц~ъ
же въ мнњ пребыва'яи`, (то'и) твори'тъ дњ'ла
(-)12. вњрђите мн^њ ја%ко а%зъ въ эTц~ы, и^ эTц~ъ
въ мнњ” А$ще ли же н^и, за (т^а дњ'ла)13 вњ'рђи^те [м^и]14. а^ми'нь а^ми'нь гл~ю ва'мъ, вњрђяи` в
м^я, дњ'ла ја%же а^зъ творю, и^ то'и сътвори'тъ,
и^ бо'лшя сихъ сътворитъ, ја^ко а^зъ къ эTц~ђ
(моемђ) грядђ” *И$ е^же а^ще чт^о про'сите {ѓ^ц~а}15
ѓ^ и'мени моемъ, т^о сътворю, да просла'вится
эTц~ъ въ сн~њ” (І$) а^ще чесо` про'сите {-}16 въ и^мя
мое, а^зъ сътворю`” А$ще лю'бите м^я, за'повњди
моя съблюдњте. и^ а%зъ оу^молю эTц~а, и^ і^ного
оу^тњшителя даs вам#, да [бђ'детъ с ва'ми въ'
вњки]17, дх~ъ и%стинныи, е^гоже ми'ръ не мо'жетъ прїя'ти, ја^ко не ви'дитъ е^го, ниже знаеT
[е^го]18” Вы' [же]19 зна'ете е^го, ја^ко в# ва'съ пребыва'етъ, и^ в# васъ бђдетъ” Не ѓ^ста'влю васъ
си'ры, прїидђ к ваM. е^ще ма'ло. и^ ми'ръ (ктомђ
не ви'дитъ мене`)20. вы же ви'дите м^я. ја^ко
а^зъ живђ, и^ в^ы жи'ви бђ'дете” В то'и дн~ь разђмње^те в^ы, ја^ко а^зъ въ эTц~ы мое^мъ, и^ в^ы
въ мнњ`, и^ а^зъ в# ваs”
заq”
И/мњяи` за'повњди моя и^ съблюда'я и^хъ, то'и
е^сть любяи м^я. а^ любяи` м^я, възлюбленъ бђ'детъ эTц~емъ моиM, и^ а%зъ възлюблю` е^го, и^ ја^влю'ся е^мђ самъ” (Гл~а) е^мђ і^оу^да не скариѓ'тскыи. г~и, и^ чт^о бысть, ја^ко наM хо'щеши ја%ви'тися, а^ не ми'рови; эTвњща` і^с~ и^ рече е^мђ. а^ще
кто лю'биT м^я, сло'во мое съблюдетъ, И$ эTц~ь
мо'и възлю'битъ е^го. и^ к немђ прїидевњ, и^ ѓ^би'тель оу^ него сътворивњ” Не любяи` м^я, слове'съ мои^хъ не съблюда'ет#” И$ сло'во е^же (слы'шасте)21, нњсть мое`, н^о посла'вшаго м^я эTц~а” Сїа
гл~ахъ вамъ, в# васъ сы'и. *оу^тњшитель же
дх~ъ ст~ыи, е^гоже по'слет# эTц~ъ въ и^мя мое,
то'и в^ы наоу^чи'тъ всемђ`. и^ въспомянетъ
вамъ вс^я ја%же рњхъ вамъ [-]22” Ми'ръ ѓ^ставля'ю вамъ. ми'ръ мо'и даю` вамъ. не ја^коже
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куди Я іду, знаєте, і дорогу знаєте. 5
Сказав Йому Тома: Господи, не знаємо, куди ідеш, і як можемо дорогу
знати? 6 Сказав йому Ісус: Я є дорога, і правда, і життя! Ніхто не приходить до Батька, хіба тільки через
Мене. 7 Якщо б ви Мене знали, і, отже, знали б мого Батька. І відтепер
ви Його пізнали і Його побачили. 8
Сказав Йому Филип: Господи, покажи нам Батька – і нам вистачить.
9 Сказав йому Ісус: Стільки часу Я
є з вами, і ти Мене не пізнав, Филипе? Хто Мене бачив, побачив Батька. І як ти говориш: Покажи нам Батька? 10 Чи не віриш, що Я в Батьку і Батько є в Мені?
поч. 48
Слова, які Я вам кажу, не говорю
від Себе. Батько ж, що в Мені перебуває, Той робить діла. 11 Вірте
Мені, що Я в Батьку і Батько в
Мені. Якщо ж ні, вірте Мені за ті
діла. 12 Амінь, амінь, кажу вам: хто
вірить в Мене, і той зробить діла,
які Я роблю, і зробить більші від
цих, бо Я іду до мого Батька. 13 *І
що тільки попросите Батька в моє
ім’я, те зроблю, щоб Батько
прославився в Сині. 14 І якщо
будете щось просити в моє ім’я, Я
зроблю. 15 Якщо любите Мене,
зберігайте мої заповіді. 16 І Я вблагаю Батька – і вам дасть іншого
Утішителя, щоб був з вами навіки
17 Дух Правди, якого світ не може
прийняти, бо Його не бачить ані
Його не знає. Ви ж Його знаєте, бо
у вас перебуває і у вас буде. 18 Не
залишу вас сиротами, прийду до
вас. 19 Ще трохи, і світ більше
Мене не побачить. Ви ж бачите
Мене, що Я живу, і ви будете
живими. 20 В тому дні ви пізнаєте,
що Я в моєму Батьку, і ви в Мені, і
Я у вас.
поч.
21 Хто має мої заповіді і їх зберігає, той Мене любить. А хто Мене любить, буде полюблений моїм
Батьком, і Я його полюблю, і об’явлюся йому сам. 22 Сказав Йому Юда, не Іскаріотський: Господи, і що
сталося, що нам хочеш з’явитися, а
не світові? 23 Відповів Ісус і сказав
йому: Якщо хто Мене любить, моє
слово збереже. І мій Батько його полюбить, і прийдемо до нього, і зробимо у ньому помешкання. 24 Хто
не любить Мене, не зберігає моїх
слів. І слово, яке ви чули, не є Моє,
але Того, що Мене послав, – Батька.
25 Це Я вам говорив, будучи між вами. 26 *А Утішитель, Святий Дух, якого пошле Батько в моє ім’я, той
вас навчить всього і пригадає вам
все, що Я вам сказав. 27 Мир лишаю вам, мій мир даю вам. Не так,
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як світ дає, Я даю вам.
поч. 49
Хай не тривожиться ваше серце
ані не жахається. 28 Ви чули, що Я
вам сказав: Іду і прийду до вас. Якщо б ви Мене любили, ви зраділи б,
отже, що Я сказав: Іду до Батька. Бо
мій Батько є більший від Мене! 29 І
нині Я вам сказав, раніше ніж станеться, щоб, коли станеться, ви повірили. 30 Більше не говоритиму багато з вами, бо йде князь цього світу, і в Мені він не має нічого. 31 Але щоб світ зрозумів, що Я люблю
Батька і, так як Мені Батько заповів,
так роблю. Встаньте, ідім звідси!

миръ дае^тъ, а^зъ даю вамъ”
заq, м~џ”
23
Да не смђщаеTся (срDце ва'ше) ни оу^страша'етъ”
Слы'шасте ја^ко (-)24 рњхъ вамъ, и^дђ и^ прїидђ
к вамъ” А$ще бысте люби'ли м^я, възрадовалися
бысте оу^бо. ја^ко [рњхъ]25 и^дђ къ эTц~ђ. ја%ко
эTц~ъ [мо'и]26 болїи мене е^сть” И$ нн~њ рњхъ
вамъ, преже да'же не бђ'дет#. да егда` бђ'детъ,
вњрђ и^ме'те” Ктомђ не мно'го гл~ю с ва'ми” ГрядеT б^о (сего) ми'ра княѕь, и^ въ мнњ не и%мать
ничесоже. н^о да разђмње'тъ миr, ја^ко люблю` эTц~а. и^ ја%коже заповњда мнњ эTц~ъ, та'ко творю.
въста'нњте и%демъ эTсю'дђ”

Глава 15, поч. 50

Глvа, е~і” заq, н~”

1 Я є правдива лоза, і мій Батько
є робітником. 2 *Всяку парость, що
в Мені не родить плоду, Він її забере, і всяку, що робить плід, обітне її, щоб принесла більший плід. 3
*Уже ви є чисті за слово, яке Я вам
сказав. 4 Будьте в Мені, і Я в вас.
Так як парость не може зробити
плоду від себе, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не перебуватимете
в Мені. 5 Я є лоза, ви ж парості. І
хто буде в Мені і Я в ньому, той
зробить великий плід, бо без Мене
не можете робити нічого. 6 *Якщо
хто в Мені не перебуває, буде кинутим геть, так як парость, і всохне. І її збирають і кидають у вогонь, і вона згоряє. 7 Якщо будете
перебувати в Мені, і мої слова у вас
перебуватимуть, *просіть, що тільки хочете, – і вам буде. 8 В цьому
прославився мій Батько, щоб ви
зробили великий плід, – і будете
моїми учнями.
поч. 51
9 Так як Мене полюбив Батько, і
Я вас полюбив. Перебувайте в моїй
любові. 10 Якщо збережете мої заповіді, перебуватимете в моїй любові, так як Я зберіг заповіді мого
Батька і перебуваю в його любові.
11 Це Я вам сказав, щоб моя радість була у вас і ваша радість стала повною. 12 *Це є моя заповідь,
щоб ви любили один одного так, як
я вас полюбив. 13 Більшої любові
ніхто не має від цієї, щоб хто душу
свою поклав за своїх друзів. 14 Ви
є мої друзі, якщо робите те, що Я
вам заповідаю. 15 Більше не називаю вас рабами, бо раб не знає, що
робить його пан. Вас же Я назвав
друзями, бо все, що чув Я від мого
Батька, Я вам сказав. 16 Не ви Мене вибрали, але Я вас вибрав і настановив вас, щоб ви ішли і плід принесли, і плід ваш зостанеться, щоб
те, що тільки попросите від Батька
в моє ім’я, Він дав вам.
поч. 52

зъ е^смь лоза` и^стинная, и^ эTц~ъ мо'и
дњ'латель е^сть. *вся'кђ ро'згђ ѓ^ мнњ не
творящђю плода, и^зметъ ю&. и^ всякђ
(творя'щђю пло'дъ)1, ѓ^требитъ ю&. да
[мно'жа'ишїи пло'дъ]2 принесетъ” *Оу^же в^ы чи'сти
е^сте, за' слово е^же гл~ахъ вам#. бђ'дњте въ мнњ`,
и^ а^зъ в# васъ” ЈА/коже розга` не мо'жетъ плода сътвори'ти ѓ^ себњ, а^ще не бђдетъ на лозњ,
та'ко (и^)3 в^ы, а^ще въ мнњ` (не) пребђ'дете” А/зъ
е^смь лоза`, вы (же) ро'ждїе. (и^) і%же бђ'детъ въ
мнњ, и^ а^зъ в не'мъ, то'и сътворитъ пло'дъ
мно'гъ. ја%ко без мене` не мо'жете твори'ти ничесо'же” *А$ще кт^о въ мнњ не пребђ'детъ, и^звержется во'нъ. ја%коже розга`, и^ і^ссы'шет#. и' събира'ютъ
{ю&}4, и^ въ ѓ^гнь влага'юT, и' с#гара'етъ” А$ще пребђ'дете въ мнњ. и^ гл~и мои` в# ва'съ пребђдђть.
*емђже а^ще хо'щете проси'те, и^ бђ'деT ва'мъ” ѓ
сеM просла'вися эTц~ъ мо'и, да пло'дъ мно'гъ сътворите`. и^ бђ'дете мои` оу'ченицы”
заq, н~а”
ЈА/коже възлюби` м^я эTц~ъ, и^ а'зъ [възлюби'хъ
васъ]5. бђ'дњте в любви мо'ей” А$ще за'повњди
моя` съблюде'те, пребђ'дете в любви мо'ей, ја%коже а^зъ за'повњди эTц~а мое^го съблюдоX, и^ пребыва'ю в# него любви`” Сїя гл~ахъ вамъ, да радость моа` в# васъ бђдетъ, и^ радость ва'шя
и^сплънится” *Си^ е^сть за'повDњ моа`, да лю'бите
дрђгъ дрђга, ја%коже възлюбиX в^ы” Бо'лша сеа`
любве` никтоже и%маT, да кто` дш~ђ свою положиT
за' дрђгы своя. в^ы дрђѕи мои` е^сте, а^ще творите` е^ли'ка а^зъ заповњдаю вамъ. не ктомђ
[васъ гл~ю]6 рабы. ја^ко ра'бъ не вњсть чт^о творитъ (г~ь е^го)7. ва'съ же рекохъ дрђ'гы, ја^ко вс^я
ја^же слы'шаX эT ѓ^ц~а мое^го, сказахъ ваM” Не в^ы
мене` избра'сте, н^о а^зъ и^збра'хъ ваs и^ положи'хъ
ваs, да в^ы и%дете, и^ пло'дъ принесе'те, и^ плоD
вашъ пребђдет#” да е^гоже а^ще про'сите эT ѓ^ц~а
въ и^мя мое`, дастъ вамъ”
заq, н~в”
1692

мgа е~і

выj г~і
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выj г~і
мgа і~
лkђ ѕ~
мgа к~д

ниQ ѕ~і

ўлMо л~д
луk к~д
дњаn а~
выj д~і

Си^ заповњ'даю вамъ, да лю'бите дрђгъ дрђга”
а^ще миръ васъ ненави'диT, ви'дите, ја%ко мене
прежDе ваs възненавидњ`. а^ще эT мира бысте были, миръ оу^бо свое` любилъ б^ы” ЈА/коже эT мира
нњ'сте, н^о а^зъ и^збраX в^ы эT мира, сего ради
ненави'диT васъ миръ” Поминайте сло'во, е^же а^з#
рњхъ вамъ” *Нњсть рабъ болїи г~а свое^го” *а^ще
мене и^з#гна'шя, и^ ваs и^жденђтъ. а^ще сло'во мое`
съблюдо'шя, и^ ваше съблюдђтъ” Но^ сїа вс^я
творяT вамъ за и^мя мое`, *ја^ко не вњ'дятъ
посла'вшаго м^я” А$ще не быX пришелъ и^ гл~алъ
и^мъ, грњха не бы'шя и^мњ'ли” Нн~њ же вины`
не и%мђть ѓ^ грњсњ свое^мъ” Ненави'дяи` мене, и^
эTц~а мое^го ненавидиT” а^ще дњлъ не быX сътворилъ в ниX, и%хже и^нъ никтоже сътвори`, грњха
не бы'шя и^мњ'ли” Нн~њ же и^ ви'дњшя, и^ възненавидњша {-}8 мене и^ эTц~а мое^го. н^о да с#бђ'дется сло'во, пи'саное в# законњ и^хъ, *ја%ко възненавидњша м^я тђне” Є$гда [же]9 прїидетъ
оу^тњшитель, *е^гоже а^зъ послю` ваM эT ѓ^ц~а.
дх~ъ и%стинны, и^же эT ѓ^ц~а и^сходиT, то'й свњдњтельствђе^тъ ѓ^ мнњ. и^ вы же свDњтельствђе^те, ја^ко и^скони` со мною е^сте”

Глvа, ѕ~і”

выj е~і

їа гл~ахъ вамъ, да не събла'знитеся,
эT со'нмищ# и^жDенђтъ в^ы”
заq, н~г”
Но^ прїидетъ часъ, да всяk и^же оу^бїетъ в^ы, мнитъся слђжбђ приносити
б~ђ” *И$ сїа сътворятъ, ја^ко не позна'шя ѓ^ц~а,
ни мене. н^о сїа гл~ахъ вам#, да е^гда прїид^ет#
часъ [-]1, помина'ите с^е, ја%ко а^зъ рњхъ вамъ”
Си'х же ваM и^спе'ръва не рњхъ, ја%ко с вами
бњхъ” Нн~њ же и^дђ` к посла'вшемђ м^я. и^ никто'же эT васъ въпраша'етъ мене ка'мо и%деши;
н^о ја%ко сїа гл~ахъ вамъ, ско'рбь и^сполни (срDця
ва'шя)2. н^о а^з# и'стинђ (вамъ гл~ю)3. оу%не е^сть
вамъ да а^з# и^дђ`, а^ще б^о не и^дђ (а^зъ), оу^тњшитель не прїидетъ к вамъ” а^ще ли же и^дђ, послю` е^го к вамъ. и^ пришеD ѓ'нъ, ѓ^бличитъ мира, ѓ^ грњсњ, и^ ѓ^ пра'вдњ, и^ ѓ^ сђдњ`.
ѓ^ грњсњ оу^бо, ја%ко не вњ'рђютъ в м^я. ѓ^
пра'вдњ же, ја%ко къ эTц~ђ [моемђ]4 и^дђ`, и^ ктомђ не ви'дите мене” ѓ^ сђдњ же, ја%ко кня'зь
ми'ра сего ѓ^сђженъ бысть” е^ще много и'мамъ
[гл~ати вамъ]5, н^о не мо'жете носи'ти нн~њ.
Є$гда же прїидеT ѓ'нъ дх~ъ и'стинны, наста'витъ в^ы на (вся'кђ и'стиннђ)6” не (ѓ^ себњ б^о
гл~ати и%мать)7, н^о е^ли'ка [а^ще]8 оу^слы'шитъ,
гл~ати и'мать, и^ грядђщая възвњстит#
вамъ” ѓ^н# м^я просла'витъ, ја%ко эT мое^го прїимет#, и^ възвњститъ вамъ”
заq, н~д”
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17 Це Я вам заповідаю, щоб ви
любили один одного. 18 Якщо вас
ненавидить світ, знайте, що він Мене
раніше від вас зненавидів. 19 Якщо б
від світу ви були, отже, світ своє любив би. А що ви не є від світу, але Я
вибрав вас від світу, задля цього ненавидить вас світ. 20 Згадуйте слово,
яке Я вам сказав: *Раб не є більший
від свого пана. *Якщо Мене прогнали, і вас проженуть; якщо слово моє
зберегли, і ваше збережуть. 21 Але це
все вам роблять за моє ім’я, *бо не
знають того, хто Мене послав. 22 Якщо б Я був не прийшов і їм не говорив, гріха були б не мали. Нині ж
не мають оправдання за свій гріх. 23
Хто ненавидить Мене, і мого Батька
ненавидить. 24 Якщо б Я не зробив
між ними діла, яких ніхто інший не
зробив, гріха були б не мали. Нині ж
і бачили, і зненавиділи Мене і мого
Батька. 25 Але, щоб збулося слово,
написане в їхньому Законі, *бо зненавиділи Мене даремно. 26 Коли ж
прийде Утішитель, *якого Я вам пошлю від Батька, Дух правди, який ви
ходить від Батька, той свідчитиме
про Мене! 27 І ви ж свідчите, бо ви
від початку є зі Мною.

вищ. 13
мат. 10
лук. 6
мат. 24

ниж. 16

пс. 34
лук. 24
дія. 1
вищ. 14

Глава 16
1 Це Я вам сказав, щоб ви не згіршилися. 2 Вас виженуть зі зборів,
хххх п
поч. 53
але прийде година, що кожний, хто
вас уб’є, вважатиме, що приносить
службу Богові. 3 *І це зроблять, бо не
пізнали Батька ані Мене. 4 Але Я вам
це сказав, щоб, коли година прийде,
ви згадували це, що Я вам сказав.
Цього ж вам від початку Я не сказав,
бо Я був з вами. 5 Нині ж іду до Того, хто Мене послав, і ніхто з вас Мене не запитує: Куди ідеш? 6 Але, тому що Я вам це сказав, смуток наповнив ваші серця. 7 Але Я вам кажу
правду: краще є вам, щоб Я пішов, бо
якщо Я не піду, Утішитель не прийде
до вас. Якщо ж піду, – пошлю Його
до вас. 8 І прийшовши, Він оскаржить світ за гріх, і за справедливість,
і за суд. 9 За гріх, отже, бо не вірять в
Мене. 10 За справедливість же, бо іду
до мого Батька, і більше не побачите
Мене. 11 За суд же, бо князь цього
світу є засуджений. 12 Ще багато
маю вам говорити, але ви нині не можете знести. 13 Коли ж Він прийде,
Дух правди, Він вас настановить на
всяку правду, бо не буде від себе
говорити, але що тільки почує, те
буде говорити, і сповістить вам, що
має настати. 14 Він Мене прославить,
бо від Мого одержить і вам сповістить.
поч. 54

вищ. 15
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ниж. 17
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15 Все, що має Батько, є Моїм.
Задля цього Я сказав, що від Мене одержить і вам сповістить. 16 Незабаром – і більше не побачите Мене, і
знову незабаром – і побачите Мене,
бо Я іду до Батька. 17 Сказали ж, дехто з його учнів до себе: Що є це, що
нам говорить:Незабаром – і не побачите Мене, і знову незабаром – і Мене побачите, і що Я іду до Батька? 18
Говорили, отже: Що є це незабаром,
що Він говорить? Не знаємо, що говорить. 19 Зрозумів же Ісус, що хотіли Його запитати, і сказав їм: Чи
допитуєтеся між собою про це, що Я
сказав: Незабаром – і не побачите
Мене, і знову, незабаром – і Мене побачите? 20 Амінь, амінь, кажу вам,
що ви заплачете і заридаєте, а світ
зрадіє; ви ж будете сумувати, але ваш
смуток обернеться в радість. 21 Коли
жінка родить, має смуток, що прийшла її година. Коли ж народить дитину, більше не пам’ятає смутку через радість, що народилася людина
на світ. 22 І ви ж, отже, нині маєте
смуток, та знову вас побачу, і ваше
серце зрадіє, і вашої радості ніхто від
вас не забере. 23 І в той день Мене не
проситимете нічого.
поч. 55
*Амінь, амінь, кажу вам, що все,
що тільки попросите від Батька в моє
ім’я, Він дасть вам. 24 Дотепер ви не
просили нічого в моє ім’я. Просіть – і
одержите, щоб ваша радість була повною. 25 Це Я вам сказав в притчах, але прийде година, коли більше не говоритиму вам в притчах, але явно сповіщу вам про батька. 26 В той день
попросите в моє ім’я, – і не кажу вам,
що Я ублагаю Батька за вас, 27 бо
сам Батько любить вас, бо ви Мене
полюбили *і повірили, що Я вийшов
від Бога. 28 Я вийшов від Батька і
прийшов у світ, і знову залишаю світ
і іду до Батька! 29 Сказали Йому його учні: Ось нині явно говориш, а ніякої притчі не говориш. 30 Нині знаємо, що знаєш усе, і не потребуєш,
щоб хтось Тебе запитував. З цього віримо, що Ти вийшов від Бога. 31 Відповів їм Ісус: Чи нині вірите? 32
*Ось іде година, і нині прийшла, щоб
кожний розійшовся до свого, і залишите Мене самого. Та Я не є сам, бо
Батько є зі Мною. 33 Це Я вам сказав, щоб в Мені ви мали мир. В світі
будете в смутку, але бадьортесь, бо Я
переміг світ!

Вс^я е^ли'ка и%мать эTц~ъ, моя` сђтъ. сего ради
рњхъ, ја%ко эT мене прїимеT, и^ възвњститъ
вамъ” в# ма'лњ, и^ ктомђ не ви'дите мене, и^
пакы в ма'лњ, и^ оу^зрите м^я, [ја^ко и^дђ` къ эTц~ђ]9” Рњша (же)10 эT оу^чн~къ е^го к себњ. что`
е^сть с^е е^же гл~етъ намъ, в# малњ и^ не ви'дите мене`, и^ пакы в# малњ и^ оу^зрите м^я, и^ ја%ко
[а^зъ]11 и^дђ` къ эTц~ђ; гл~ахђ оу^бо, что` (с^е е^сть)12,
е^же гл~етъ, в# ма'лњ; не вњмы чт^о гл~етъ” Разђмњ (же) і^с~, ја%ко хотяхђ е^го въпрашяти, и^
рече и^мъ. ѓ^ семъ л^и стяза'етеся межDђ собою,
ја%ко рњхъ, в# ма'лњ и^ не ви'дите мене`, и^ паки
в ма'лњ и^ оу%зрите мя” а^миn а^ми'нь гл~ю вамъ,
ја%ко въспла'четеся и^ възрыда'ете в^ы, а^ ми'ръ
възрадђется. вы [же]13 печал#ни бђ'дете. но печаль ва'шя в ра'дость бђ'деть, Жена` е^гда ражDаетъ, ско'рбь и%мать, ја%ко прїиде годъ еа`. е^гда
же родитъ ѓ^троча`. ктомђ не по'мнитъ ско'рби за ра'дость, ја%ко роди'ся чл~къ в# ми'р#” и^ вы
(же печаль и%мате оу^бо нн~њ)14. па'кы же оу^зрю`
в^ы, и^ възрадђется (срDц ва'ше)15, и^ радости ва'шеа` никтоже възметъ эT васъ” И$ в# то'й дн~ь
мене` не въпро'сите ничесоже”
заq, н~е”
*А/ми'нь а^ми'нь гл~ю вамъ. [ја^ко е^ли'ка а^ще]16 чесо
про'сите эT ѓ^ц~а въ и^мя мое. дастъ вамъ”
доселњ не проси'сте ничесоже въ и'мя мое`. проси'те, и^ прїимете, да радость вашя и^спо'лънена бђ'детъ” Сїа в# при'тчахъ гл~ахъ ваM.
[но]17 прїидетъ чаs, е^гда ктомђ в# притчяX не
гл~ю ваM, н^о ја%вњ ѓ^ эTц~и възвњщђ вамъ” в#
то'й дн~ь въ и'мя мое` въпро'сите. и^ не гл~ю
ваM, ја%ко а^з# оу^молю эTц~а ѓ^ васъ. саM б^о эTц~ъ
лю'биT в^ы, ја%ко в^ы мене възлюби'сте, *и вњровасте, ја^ко а^зъ эT б~а и^зыдоX и^зыдоX эT ѓ^ц~а и^
прїидоX в# миr, (й) па'кы ѓ^ставляю ми'ръ и^ и'дђ
къ эTц~ђ” (Гл~ашя)18 [е^мђ]19 оу^чн~цы е^го. с^е нн~њ
не ѓ^бинђ'ася гл~еши, а^ при'тча никое'аже не гл~еши. нн~њ вњмы ја^ко вњси вс^я, и^ не требђ'еши
да кто т^я въпрашаеT. ѓ^ семъ вњ'рђемъ, ја%ко
эT б~а и^зшелъ е^си. эTвњща' и%мъ і^с~, нн~њ л^и
вњрђе^те; *с^е грядетъ часъ, и^ [нн~њ прїиде]20,
да разы'детеся ко'ждо въ своя, и^ мене е^ді'ного
ѓ^ста'вите. и^ нњ'смь е^ді'нъ, ја%ко эTц~ъ со мною`
е^сть” Сїа гл~ахъ ваM, да въ мнњ ми'ръ и%мате”
В мирњ ско'рбни {бђ'дете}21. н^о дръза'йте, (ја%ко)
а^зъ побњдиX ми'ръ”

мат. 28
єв. 2

ниQ з~і

мgа к~ѕ
мrа д~і

Глvа, з~і” заq, н~ѕ”

Глава 17, поч. 56
1 Це сказав Ісус і підняв свої очі
до неба, і промовив: Батьку, прийшов
час. Прослав свого Сина, щоб і твій
Син Тебе прославив. 2 *Так як Ти
дав Йому владу над всяким тілом,

мgа з~
мrа а~і
луk а~і
выj д~і
и^ е~і
і^а'коv а~

їа гл~а і^с~. и^ възведе ѓ%чи свои` на' нб~о и^
рече. эTч~е, прїиде ча'съ, просла'ви (сн~а свое^го)1. да [и^ сн~ъ твои]2 просла'виT т^я”
*ЈА/коже да'лъ е^си е^мђ вла'сть вся'коя
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мgа к~и
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ўлMо р~и

выj в~і

пло'ти” да вся'ко е^же да'лъ е^си е^мђ, дастъ
и%мъ живоT вњ'чныи. *се же е^сть (живо'тъ вњ'чныи)3, да зна'юT тебе е^ді'ного и%стиннаго б~а. и^
е^гоже посла` і^с~ х~а. а%зъ (просла'виX т^я)4 на зеMли`.
[дњло съвершихъ]5 е^же да'лъ е^си мнњ да сътворю” И$ нн~њ просла'ви м^я т^ы эTч~е оу^ тебе
самого, сла'вою ю&же и^мњхъ {оу^ тебе пре'жDе ми'ръ
не бы'сть}6” ЈА/вихъ (и%мя твое`)7 чл~комъ, и%хже
да'л# е^си мнњ эT мира. твои` бњша, и^ мнњ и^хъ
да'лъ е^си, и^ сло'во твое` съхрани'шя” Нн~њ разђмњша ја%ко вс^я е^ли'ка да'лъ е^си мн^њ, эT тебе
сђть. ја%ко гл~ы и%хже да'лъ е^си мн^њ, дах# и%мъ.
и^ тїи прїяша. *и^ разђмњша въи%стинђ, ја%ко
эT тебе и^зыдо'хъ. и^ вњ'ровашя ја%ко т^ы мя
посла`” А$зъ ѓ^ си'хъ молю. не ѓ^ все'мъ ми'рњ
молю. н^о ѓ^ тњхъ и%хже да'лъ е^си мн^њ, ја%ко
твои` сђть” И$ моя` вс^я, твоя сђть, и^ твоя
моя`, и^ просла'вихся в ни'хъ. и^ ктомђ нњсмь в
ми'рњ, и^ сїи в ми'рњ сђть, и^ а%зъ к тебњ грядђ” эTч~е ст~ыи, съблюди` и^хъ въ и^мя твое`,
{И/хже}8 да'лъ е^си мн^њ, да бђдђть е^ді'но ја%коже
{и^}9 м^ы” е^гда бњхъ с ни'ми [в ми'рњ]10, а%зъ съблюдахъ иX въ и^мя твое`. [*ихже да'лъ е^си
мнњ]11 съхрани'хъ, и^ никтоже эT ни'хъ погы'бе,
то'кмо сн~ъ поги'белныи” *да (сбђдеTся писа'нїе)12”
Нн~њ же к тебњ грядђ`, и^ сїа гл~ю в ми'рњ, да
и^мђть радость мою и^сполненђ в себњ” А/зъ даX
и%мъ сло'во твое`. и^ ми'ръ възненавидњ и%хъ, ја%ко
нњ' сђть эT мира, ја%коже и^ а%зъ (эT мира
нњсмь)13” Не молю да възмеши и^хъ эT мира, н^о
да съблюдеши иX эT непрїа'зни” эT мира нњ' сђть,
ја%ко (и^) а^зъ [эT мира нњ'смь]14” Ст~и иX въи%стинђ [твою]15, сло'во твое` и%стина е^сть” заq, н~з”
ЈА/коже мене посла` в ми'ръ, и^ а%зъ посла'хъ и%хъ в
ми'ръ. и^ за ниX а%зъ сщ~ђ себе, да {и^ тїи бђдђть}16 сщ~е'ни въи%стинђ” Не ѓ^ си'хже молю
то'кмо, н^о и^ ѓ^ вњ'рђющїиX словесе` иX ради в м^я.
да вси` е^ді'но сђть. ја^коже т^ы эTч~е въ мнњ, и^
а^зъ в тебњ. да и^ тїи в на'съ [е^ді'но]17 бђдTђ”
да (и^) ми'ръ вњрђ и^меT, ја^ко т^ы м^я посла`. и^
а%зъ сла'вђ ю%же да'лъ е^си мн^њ, да'хъ и^мъ. да
бђдTђ е^ді'но, ја%коже (и^) м^ы е^ді'но [е^смы]18” а^зъ в
ни'хъ, и^ т^ы въ мнњ, да бђдђт# съверше'ни въ
е^ді'но, [и^ да]19 разђмњет# ми'ръ ја%ко т^ы м^я
посла`, И$ възлюбилъ и%хъ е^си, ја%коже мене възлюбиl е^си” *эTч~е, [и%хже]20 да'лъ е^си мн^њ, хощђ
да и^дњже е^смь а%зъ, и^ тїи бђдђт# съ мно'ю.
да ви'дятъ сла'вђ мою, ю^же далъ е^си мн^њ.
ја^ко възлюби'лъ м^я е^си прежде сложенїя ми'ра”
эTч~е пра'веDныи, и^ ми'ръ тебе не позна`” а^з же т^я
познаX, и^ сїи позна'шя, ја%ко т^ы м^я посла`” И$
сказаX и^мъ и^м^я твое`, и^ скажђ` да любы` е^ю^же
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щоб всьому, кого Ти Йому дав, Він
дав їм вічне життя. 3 *Це ж є вічне
життя, щоб пізнали Тебе, єдиного
правдивого Бога, і Того, кого Ти
послав, – Ісуса Христа. 4 Я Тебе
прославив на землі, довершив діло,
яке Ти мені дав, щоб Я довершив. 5
І тепер прослав Мене Ти, Батьку, у
Тебе самого славою, яку Я мав у
Тебе скоріше ніж світ повстав. 6 Я
об’явив твоє ім’я людям, яких Ти
Мені дав зі світу. Твої були, і Ти їх
Мені дав, і твоє слово вони зберегли. 7 Нині вони зрозуміли, що все,
що Ти Мені дав, від Тебе є. 8 Бо
слова, які Ти Мені дав, Я їм дав, і ті
прийняли *і, по правді, зрозуміли,
що Я від Тебе вийшов, і повірили,
що Ти Мене послав. 9 Я за цих благаю, не благаю за ввесь світ, але за
тих, яких Ти Мені дав, бо вони є
Твої. 10 І все Моє є Твоє, і Твоє –
Моє. І Я прославився в них. 11 І Я
більше не є в світі, а ці є в світі, і Я
іду до Тебе! Батьку Святий, збережи їх у твоє ім’я, – тих, що Ти
Мені дав, – щоб були одне, так як і
Ми. 12 Коли Я був з ними в світі, Я
їх зберігав в твоє ім’я, – *тих, що
Ти Мені дав, – Я зберіг, і ніхто з
них не загинув, тільки син погибелі, *щоб збулося Писання. 13 Нині ж до Тебе іду і говорю це в світі,
щоб мали мою радість, сповнену в
собі. 14 Я дав їм твоє слово, але
світ їх зненавидів, бо вони не є від
світу, так як і Я не є від світу. 15 Не
благаю, щоб Ти їх забрав від світу,
але щоб зберіг їх від лиха. 16 Вони
не є від світу, так як і Я не є від
світу. 17 Святи їх твоєю правдою.
Твоє слово є правда.
поч. 57
18 Так як Ти Мене послав у світ,
і Я їх послав у світ. 19 І за них Я
себе освячую, щоб і ті були по
правді освячені. 20 Не тільки же за
цих благаю, але і за тих, що повірять в Мене задля їх слова, 21 щоб
всі були одне, – так як Ти, Батьку, в
Мені а Я в Тобі, – щоб і ті в нас
були одне, щоб і світ повірив, що
Ти Мене послав. 22 І Я дав їм славу, яку Ти Мені дав, щоб були одне, так як і Ми є одне. 23 Я в них, а
Ти в Мені, хай будуть досконалі в
єдності і хай світ пізнає, що Ти Мене послав. І Ти їх полюбив, так як
Ти Мене полюбив. 24 *Батьку, тих,
що Ти Мені дав, хочу, щоб, де є Я, і
ті були зі Мною, щоб побачили
мою славу, яку Ти Мені дав, бо Ти
Мене полюбив раніше від створення світу. 25 Батьку справедливий!
Світ Тебе не пізнав, Я ж Тебе пізнав, і ці пізнали, що Ти Мене послав. 26 І Я їм сказав твоє ім’я, і
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скажу, щоб любов, якою Ти Мене
полюбив, була в них і Я – в них.
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1 І сказавши це, Ісус вийшов зі
своїми учнями на другий бік потоку
Кедрону, де був сад, до якого ввійшов сам і його учні. 2 Знав же місце
Юда, який Його видавав, бо часто Ісус збирався тут зі своїми учнями. 3
*Юда ж, взявши чоту, і слуг від архиєреїв, і фарисеїв, прийшов туди зі
смолоскипами, і свічами, і зброєю. 4
Ісус же, знаючи все, що надходить на
Нього, вийшовши, сказав їм: Кого
шукаєте? 5 Відповіли Йому: Ісуса
Назарянина. Сказав їм Ісус: Я є. Стояв же з ними і Юда, який Його видавав. 6 Як Він сказав їм: Я є! – вони
подалися назад і попадали на землю.
7 Знову ж запитав їх Ісус: Кого шукаєте? Вони ж сказали: Ісуса Назарянина. 8 Відповів Ісус: Я сказав
вам, що Я є! Якщо, отже, Мене шукаєте, залиште цих, щоб ішли. 9 Щоб
збулося слово, яке Він сказав, *що
тих, кого Ти Мені дав, Я не втратив
нікого з них. 10 А Симон-Петро, маючи меч, витягнув його і вдарив архиєреєвого раба, і відтяв йому праве
вухо, ім’я ж раба було Малх. 11 Сказав же Ісус Петрові: Вложи меч до
піхви. Чашу, яку Мені дав Батько, чи
Я не маю її пити? 12 Чота ж, і тисяцький, і юдейські слуги, схопили
Ісуса і зв’язали Його. 13 *І спочатку
повели Його до Анни, був бо тестем
Каяфи, який був архиєреєм того
року. 14 Каяфа ж був тим, що дав пораду юдеям, що є краще одній людині вмерти за народ. 15 А за Ісусом
ішов Симон-Петро та інший учень. А
той учень був знаний архиєреєві і
ввійшов з Ісусом до двору архиєрея.
16 Петро ж стояв при дверях ззовні.
Вийшов, отже, той учень, який був
знайомий архиєреєві, і сказав придверниці, і ввів Петра. 17 *Сказала ж
рабиня-придверниця Петрові: Чи і ти
є з учнів цього Чоловіка? Він сказав:
Я не є. 18 Стояли ж раби і слуги, запаливши вогонь, бо був мороз, і
грілися. Був же з ними Петро, що
стояв і грівся. 19 Архиєрей же запитав Ісуса про його учнів і про його
навчання. 20 Відповів йому Ісус: Я
явно говорив світові. Я завжди навчав у синагогах і в церкві, куди сходиться ввесь народ, і потайки Я нічого не говорив. 21 Чому Мене запитуєш? Запитай тих, що слухали, про
що Я їм говорив. Ось ці знають те,
що Я сказав. 22 Як же Він це сказав,
один з присутніх слуг вдарив Ісуса в
лице, сказавши: Чи так Ти відпові-

(м^я е^си възлюбилъ)21, в нихъ бђдетъ, и^ а^зъ
в нихъ”

Глvа, и~і” заq, н~и”
1

(сїа) рекъ і^с~, и^зы'де съ оу^ченикы свои'ми
на ѓ'нъ полъ пото'ка ке'дръска, и^дњже
б^њ врьтоградъ, во'ньже вни'де самъ, и^
оу^чн~цы е^го” Вњдяше же (-)2 и^оу'да предаа'и е^го мњ'сто, ја^ко множи'цею събира'шеся і^с~
т^ђ съ оу^чн~кы своими” *И$оу'да (же)3 прїе'мъ спи'рђ, и^ эT а^рхїере'й и^ [-]4 фарїсе'й слђгы`, прїиде
та'мо съ свњти'лы и^ свњща'ми и^ ѓ^рђжїи” І$с~
{же}5 вњды вс^я грядђщаа на'нь. [и^зшеD рече]6
и^мъ, кого` и%щете; эTвњща'шя е^мђ, і^с~а назарянина. (гл~а)7 и^мъ [і^с~]8, а^зъ е^смь” Стоа'ше же і^
и^оу'да и^же предаа'ше е^го, с ними. да ја%коже рече и^мъ, а^зъ е^смь, и^дошя в#спять, и^ падошя
на земли`” Па'кы (же)9 въпроси` и^хъ (і^с~), кого` и%щете; ѓ^ни' же рњшя, і^с~а назаре'а” эTвњща і^с~,
рњхъ вамъ, ја%ко а^зъ е^смь. а^ще оу^бо мене` и^щете, ѓ^ста'вите сихъ и^ти`. да събђ'дется сло'во е^же рече. *ја%ко и^хже далъ е^си мн^њ, не погђбихъ эT нихъ никогоже” Си'мон (же)10 петръ
и^мы` ножъ, и^звлече` е^го, и^ оу^да'ри а^рхїере'ѓва раба`, и^ оу^рњ'за е^мђ оу^хо десно'е. бњ же и%мя рабђ
ма'л#хъ” Рече (же)11 (петрови і^с~)12, вънзи` но'жъ в
н'ожницђ” Ча'шђ ю'же дастъ м^и эTц~ъ, не и'мамъ л^и пи'ти еа`; спи'ра (же)13, и^ ты'сђщникъ, и^ слђгы` и^оу^де'йскыа ја%ша і^с~а, и^ связа'ша е^го, *и^ ведо'ша (е^го) къ а'ннњ пе'рвње. б^њ
б^о те'сть каі"а'фњ, и^же б^њ а^рхїере'й лњтђ томђ” Бњ же каі"а'фа да'выи съвњтъ и^оу^де'ѓмъ,
ја%ко оу%не е^сть е^ді'номђ чл~кђ оу^мрети за' люди”
По і"с~њ же и^дяше си'монъ пе'тръ, и^ дрђгїи оу^чн~къ” Оу^чн~къ же то'й б^њ зна'емъ а^рхїере'ѓви, и^
вни'де съ і^с~ом# въ дво'ръ а^рхїере'ѓвъ” Пе'тръ же
стоа'ше при дверехъ вн^њ” И$зыде оу^бо оу^чн~къ
{то'й}14 иже б^њ зна'емъ архїере'ѓви, и^ рече две'рници, и^ в#веде петра`” (*гл~а же)15 (раба` дверница
петро'ви)16, е^д^а и^ т^ы эT оу^чн~къ е^си чл~ка сего;
(гл~а)17 ѓ'н#, нњ'смь” Стоя'хђ же раби` и^ слђгы` ѓ%гнь
сътворше” ЈА/ко зима` б^њ и^ грњахђся. бњ ж'е [с
ними петръ]18 стоа и^ грњ'ася” а^рхїере'й (же)19 въпроси` і^с~а ѓ^ оу^чн~цњх# е^го, и^ ѓ^ оу^ченїи е^го. эTвњща` е^мђ і^с~. а^зъ не ѓ^бинђася гл~ахъ мирђ.
а^зъ всегда` оу^чих# на со'нмищиX, и^ въ цр~кви,
и^дњже вс^и (людїе)20 сн'емлются, и^ та'й не
гл~ахъ ничесоже. что м^я въпраша'еши; въпроси`
слы'шавшиX, что` гл~ахъ и^мъ. с^е сїи вњдяT ја%же
рњхъ а^зъ” Сїа же (ре'кшђ е^мђ)21, е^ді'нъ эT преDстоа'щихъ слђ'гъ, оу^да'ри в# лани'тђ і^с~а, рекъ,
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та'ко л^и эTвњщава'еши а^рхїере'ѓви; эTвњща е^мђ
і^с~, а^ще зл^њ гл~ахъ, свDњтельствђй ѓ^ злњ. а%ще ли
до'брњ, что` м^я бїе'ши; *посла {же}22 е^го а^нна свя'зана к# каі"а'фњ а^рхїере'ѓви” *Бњ же си'монъ петръ
стоа` и^ грњ'ася. рњшя (-)23 емђ. е^д^а и^ т^ы эT
оу^ченикъ е^го е^си; (ѓ%н же эTвр'ьжеся)24 и^ рече, нњ'смь”
(Гл~а)25 еді'нъ эT рабъ а%рхїере'ѓвъ, оу%жика сы'и, емђже (петръ оу^рњ'за)26 оу%хо. не а'зъ ли т^я видњхъ в врьтогра'дњ с нимъ; паки оу^бо (петръ
эTвр'ьжеся)27, и^ а'бїе пњтель въз#гласи” заq, н~џ”
' ы в# прето'ръ” бњ
(*Ведо'ша же)28 іс~а эT каи^аф
же оу^тро, и% тїи не внидо'шя в# прето'ръ, да не
ѓ^сквернятся, н^о да ја%дяT пасхђ” И$зы'де (же)29
{пилатъ к ниM вонъ}30, и^ (рече)31. кђ'ю рњч# прино'сите на чл~ка сего; эTвњщаша и^ рњшя е^мђ.
а^ще не бы былъ се'и злодњ'и, не быхоM (предали
е^го тебњ)32” Рече (же)33 и^мъ пилатъ. пои^мњте е^го в^ы, и^ по зако'нђ ва'шемђ сђди'те е^мђ”
Рњша {же}34 е^мђ і^оу%де'е. намъ не досто'итъ
оу^бити никогоже. да сло'во іс~ово с#бђдет#ся е^же
рече, назна'менђа коею` смерътїю хотя'ше оу^мрети” *в#ниде (же)35 паки (пилат# в# прето'ръ)36, и^
гласи` іс~а, и^ рече е^мђ. т^ы ли еси цр~ъ і^оу^де'йск#;
эTвњща` [емђ]37 і^с~. ѓ^ себњ ли ты с^е гл~еши,
и%ли и^нїи [тебњ реко'шя]38 ѓ^ мн^њ; эTвњща`
пилаT, е^да а^зъ жидовинъ е^смь; ро'дъ твой, и^
а^рхїере'е предаша т^я мн^њ. что` е^си сътворил#;
эTвњща і^с~. црsтво мое нњсть эT ми'ра сего. а%ще эT мира сего бы'ло б^ы црsтво мое`, слђгы
моя` оу^бо подвиза'лися бы'ша, да не преданъ
быX былъ і%оу^де'ѓмъ. нн~њ же црsтво мое` нњсть
эTсю'дђ” Реq (же)39 е^мђ пилаT. оу%бо цр~ъ ли е^си
т^ы эTвњща і^с~ т^ы гл~еши, ја%ко цр~ь е^смь [аZ]40”
А$зъ на се` родихся, и^ на се` прїидоX в# ми'ръ, да
свњдњтельствђю исти'нђ (и^) всякъ и^же еs эT
и%стины, послђша'етъ (гла'са моего)41” (Гл~а)42
е^мђ пилаT, что` еs и'стина; и^ с^е рекъ, паки и^зы'де къ і^оу^де'ѓмъ, и^ (гл~а)43 и^мъ. а^зъ ни еді'ноа` [вины ѓ^брњта'ю в немъ]44” *Єсть же ѓ^бы'чаи ваM, да е^ді'ного [вамъ эTпђщђ]45 на па'схђ.
хощете ли оу%бо, да эTпђщђ ваM цр~я і^оу'де'йска;
*възъпи'ша (же)46 {вс^и}47 гл~юще, не сего, н^о
(вара'вђ)48” Бњ же вара'вва разбо'йникъ”

Глvа, џ~і”
огда* оу^бо {пилатъ поятъ і^с~а}1, и^ би`
(е^го). и^ во'и^ни съпле'тше вњне'цъ эT
те'рнїа, възложи'шя е^мђ на главђ. и^ в
ри'зђ багрянђ ѓ^блеко'шя е^го. и^ [-]2 гл~ахђ ра'дђися цр~ю і^ђде'искїи. и^ бїя'хђ е^го по ланитома” (И$зы'де же)3 па'ки вонъ Пила'тъ. и^ (гл~а)4
и^мъ, се^ и^звожDђ (е^го вамъ)5 во'нъ. да разђмње^1697

даєш архиєреєві? 23 Відповів йому
Ісус: Якщо Я зле сказав, свідчи про
зло, якщо ж добре, чому Мене б’єш?
24 *Послав же Його Анна зв’язаним
до Каяфи, архиєрея. 25 *А СимонПетро стояв і грівся. Сказали йому:
Чи і ти є з його учнів? Він же відрікся і сказав: Я не є. 26 Сказав один
з архиєреєвих рабів, що був кревним
тому, якому Петро відтяв вухо: Чи я
тебе не бачив в саду з Ним? 27 Знову,
отже, Петро відрікся. І тут запіяв півень.
поч. 59
28 *Повели ж Ісуса від Каяфи у
претор. Був же ранок, і ті не ввійшли
до претору, щоб не занечиститися,
але щоб могли їсти пасху. 29 Вийшов
же Пилат до них надвір і сказав: Яку
скаргу приносите проти цього Чоловіка? 30 Вони відповіли і сказали йому: Якщо б цей не був злочинцем, ми
б Його тобі не видали. 31 Сказав же
їм Пилат: Візьміть Його ви і судіть
Його за вашим законом. Сказали ж
йому юдеї: Нам не вільно нікого убити, – 32 щоб сповнилося слово Ісуса,
яке Він сказав, зазначаючи, якою
смертю мав умерти. 33 *Ввійшов же
знову Пилат у претор і покликав Ісуса, і сказав Йому: Чи Ти є юдейським
Царем? 34 Відповів йому Ісус: Чи ти
від себе це говориш, чи інші тобі про
Мене сказали? 35 Відповів Пилат: Чи
я є жидом? Твій рід і архиєреї Тебе
мені видали. Що Ти зробив? 36 Відповів Ісус: Моє царство не є з цього
світу. Якщо б з цього світу було моє
царство, мої слуги, отже, змагалися
б, щоб Мене не видано юдеям. Нині
ж моє царство не є звідси. 37 Сказав
же Йому Пилат: Отже, чи є Ти Царем? Відповів Ісус: Ти кажеш, що Я є
Царем. Я на це народився і на це
прийшов у світ, щоб свідчити про
правду. І кожний, хто є від правди,
слухає мій голос. 38 Сказав Йому
Пилат: Що є правда? І сказавши це,
знову вийшов до юдеїв і сказав їм: Я
ані однієї вини не знаходжу в Ньому.
39 *Є ж у вас звичай, щоб вам я
відпустив одного на Пасху. Чи хочете, отже, щоб я вам відпустив юдейського Царя? 40 *Закричали ж усі, кажучи: Не цього, але Варавву! А
Варавва був розбійником.

Глава 19
1 *Отже, тоді Пилат взяв Ісуса і
бив Його. 2 І вояки, сплівши вінець з
терну, поклали Йому на голову, і зодягли Його в багряну одіж, 3 і говорили: Радій, юдейський Царю! – і били Його по обличчі. 4 Вийшов же
Пилат знову у двір і сказав їм: Ось я
Його виводжу вам у двір, щоб ви
зрозуміли, що я в Ньому не знаходжу
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ніякої провини. 5 Вийшов же у двір
Ісус, несучи терновий вінок і багряну
одіж. І Пилат сказав їм: Ось Чоловік.
6 *Коли ж архиєреї і слуги побачили
Його, закричали, кажучи: поч. 60
Розіпни, розіпни Його! Сказав їм
Пилат: Візьміть Його ви і розіпніть,
бо я не знаходжу в Ньому провини. 7
Відповіли Йому юдеї: Ми маємо Закон, і за нашим Законом належиться
Йому вмерти, бо Він Себе зробив Божим Сином! 8 Коли ж Пилат почув
це слово, ще більше злякався, 9 і
ввійшов знову до претору, і сказав
Ісусові: Звідки є Ти? Ісус же не дав
йому відповіді. 10 Сказав же Йому
Пилат: Чи Ти до мене не говориш?
Чи не знаєш, що маю владу Тебе розіп’яти і маю владу Тебе відпустити?
11 Відповів Ісус: Не маєш наді Мною
ніякої влади, якщо б не була тобі
дана згори. Задля цього Той, хто тобі
Мене видав, має більший гріх. 12 Від
цього часу Пилат шукав Його відпустити. Юдеї ж кричали, кажучи: Якщо
Цього відпустиш, ти не є другом цісаря! Кожний, хто себе робить царем,
противиться цісареві! 13 Пилат же,
почувши це слово, вивів Ісуса у двір і
сів на судовім кріслі на місці, що називається літостратон, – по-єврейськи ж гаввата. 14 Була ж п’ятниця
Пасхи, година ж яка шоста. І він сказав юдеям: Ось ваш Цар! 15 Вони ж
кричали: Візьми, візьми, розіпни Його! Сказав їм Пилат: Чи розіпну вашого Царя? Відповіли архиєреї: Не
маємо царя, тільки цісаря. 16 Тоді ж
той видав Його їм, щоб був розп’ятим. Взявши ж Ісуса, вони повели. 17
*І носячи свій хрест, Він вийшов на
те місце, що називається Черепним,
яке по-єврейськи називається Голгота. 18 Де Його розіпяли, і з ним двох
інших: звідси і звідси, посередині ж –
Ісуса. 19 Написав же й надпис Пилат
і поклав на хресті. Було ж написано:
Ісус Назарянин, Цар юдейський! 20
Цей же надпис читало багато з юдеїв,
бо місце було близько до міста, де
розіп’яли Ісуса. І було написано поєврейськи, по-грецьки, по-римськи.
21 Говорили ж Пилатові юдейські архиєреї: Не пиши: Цар юдейський, але
що сам сказав: Я є юдейським Царем.
22 Відповів Пилат: Що я написав, я
написав. 23 *Вояки ж, коли розіп’яли
Ісуса, взяли його одіж і розділили на
чотири частини, кожному воякові
частину, і хитон. А хитон був не шитий, ввесь витканий згори. 24 Сказали ж до себе: Не роздираймо його,
але кинемо жереб за нього, кому припаде. Щоб збулося Писання, що говорить: *Розділили собі мою одіж, і
за мою одежину кинули жереб. Вояки ж, отже, це зробили.
п. 61

те, ја%ко [в не'мъ ни е^ді'ноя вины` ѓ^брњтаю]6”
И$зыде (же)7 (во'нъ і'с~)8. нося терновъ вњне'цъ. и^
багрянђ ризђ. и^ (гл~а)9 и^мъ. с^е чл~къ” *Є$гда
(же)10 видњшя е^го а^рхїе^ре'е и^ слђги`, възъпиша
гл~юще”
заq, ћE”
11
12
Распни` распни` [е^го] . (гл~а) и%мъ пилаT. пои^мњте е^го в^ы и^ распнњте. а^зъ б^о не ѓ^брњтаю в
немъ вины`” эTвњщаша е^мђ і^ђде'е. м^ы зако'нъ
и'мамы, и^ по зако'нђ [нашемђ]13, до'лженъ е^сть
оу^мрњти, ја^ко [себе сн~а бж~їа]14 сътвори” Є$гда
(же)15 слы'ша пила'тъ с^е сло'во, паче оу^боа'ся, и^
вни'де въ преторъ паки, и^ (гл~а)16 і^с~ови, эTкђдђ е^си т^ы” І$с~ же, эTвњта не дастъ е^мђ”
(Гл~а же)17 е^мђ пилаT, мнњ` л^и не гл~еши; не
вњ'си ли ја%ко вла'сть и^мамъ [распяти т^я, и^
вла'сть и%мамM пђсти'ти]18 т^я; [эTвњща]19 і^с~,
не и'маши вла'сти (ни е^ді'ноя на мнњ)20, а^ще
не бы` (ти дано`)21 свы'ше” Сего ради преда'выи`
м^я тебњ, бо'лїи грњхъ и%мать” эT сего (и^ска'ше пила'тъ)22 пђсти'ти е^го” І$оу^де'е же въпїя'хђ гл~юще, а^ще сего пђсти'ши, нњ'си дрђгъ кесаре'въ, вся'къ и^же цр~я себе творя'и, противится кесарю” Пила'т (же)23 слы'шавъ (с^е сло'во)24, и^зведе во'нъ і^с~а, и^ сњде на сђди'щи на
мњстњ гл~емMњ лиџо'стротон#, е^вре'иски же гав#ва'џа” Бњ же пято'к# па'сцњ, чаs [же ја%ко]25 шесты'и” И$ (гл~а)26 і^ђде'ѓмъ, с^е цр~ь ва'шь” [ѓ^ни' же
въпїя'хђ]27, възми` възми` распни е^го” (Гл~а)28
и^мъ пилатъ, цр~я ли ва'шего распнђ`; эTвњща'шя а^рхїере'е, не и%мамы цр~я то'кмо ке'саря”
Тогда (же)29 преда'стъ е^го и^мъ да распнется”
Пое'мше (же)30 і^с~а, [и^ ведо'шя]31, *и^ нося [крsтъ
свои']32, и^зы'де въ гл~емое ло'бное мњсто, е^же
гл~ется е^вреискы, голго'џа, и^дњже (пропя'шя
е^го)33, и^ с ниM и'на дв^а, сю'дђ и^ сю'дђ, посредњ
же і^с~а” написа' же и^ ти'тла пилатъ, и^ положи`
на крsтъ” Бњ же напи'сано, і^с~ назарянин#, цр~ь
и^оу^де'искыи” Сего (же)34 ти'тла мноѕи что'ша
эT и^оу^де'и, ја%ко близъ б^њ мњсто града, и^дњже пропя'ша і^с~а” [И$ б^њ напи'сано, е^вре'искы, гре'ческы, риMскы]35” Гл~ахђ (же) пила'тђ а^рхїе^ре'е і^оу^де'истїи не пиши, цр~ь і^оу^деискыи, н^о ја%ко саM
рече, цр~ь е^смь іоу^де'искыи” эTвњща` пилатъ. е^же
писа'хъ, писаX” *во'ини (же)36, е^гда пропяшя і^с~а,
прїа'шя ри'зы е^го, и^ сътвори'шя четы'ри чясти, комђждо во'инђ ча'сть, и^ хитонь. бњ же
хитонь не швенъ, свы'ше и^стка'нъ ве'сь” Рњша
(же)37 к# себњ, не предере'мъ е^го, н^о ме'тнемъ жребїа ѓ^ немъ, къмђ` бђ'детъ. да (събђ'дется
писа'нїе)38 гл~ющее. *раздњли'ша ри'ѕы моя` себњ, и^ ѓ^ мати'смњ мое'и мета'шя жребїа” Во'и^заq, ћа~”
ни же оу^бо сїа сътвори'шя”
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мgа к~з
ўлMо ћи~

в~ мо= в~і
д~ мо= џ~

захаr в~і

мgа к~з
мrа е~і
лkђ к~г

выj г~

мrа ѕ~і
лkђ к~д

Стоя'хђ же при крsтњ і^с~овњ, ма'ти е^го, и^ сестра` ма'тере е^го, ма'рїа (клеѓ^пова)39, и^ ма'рїа
магдалы'ни” І$с~ (же)40 видњвъ матере, и^ оу^чн~ка
стоа'ща, е^гоже любляше. (гл~а)41 ма'тери [свое'й]42.
жено, [с^е]43 сн~ь твой” ПотоMже (гл~а)44 оу^чн~кђ, [с^е]45
ма'ти твоа`. и^ эT того` часа поя'тъ {ю& оу^чн~къ}46 въ своа с^и” По сем# вњ'ды і^с~, ја%ко [вс^я
оу^же]47 съвр'ьшишася, да с#бђ'дется писанїе,
(гл~а)48, жа'ждђ” *Съсђд {же}49 стоа'ше (полнъ
ѓ%цта)50. [ѓ^ни же и^спо'лнивше гђ'бђ ѓ'цъта, и^
на трость възнъзше]51, придњша къ (оу^стомъ
его)52. е^гда (же)53 прїа'т# ѓ%цетъ і^с~, рече. съврьши'шася” И$ прекло'нь главђ`, преда'сть дх~ь”
И$оу^де'е (же)54, понеже пя'токъ б^њ, да не ѓ^ста'нђтъ на крsтњ тњлеса` в сђботђ, б^њ б^о
вели'къ дн~ь тоа` сђботы, моли'шя пила'та, да
пребїюT (го'лени и^хъ)55, и^ во'змђтъ” прїидошя
(же)56 воини, и^ пр'ьвомђ оу^бо преби'шя го'лени, и^
дрђго'мђ распя'томђ с ни'мъ” на і^с~а же пришедше, ја%ко видњшя [его оу^же]57 оу^ме'рша, не
преби'шя емђ голенїи, н^о еді'нъ эT во'иn ко'пїе'мъ
(ре'бра емђ)58 прободе. и^ [а'бїе и^зы'де]59 кро'въ и^
вода`. и^ видњвыи`, свњдњтельствова, і^ и'стинно
(е^сть свњдњтельство е^го)60” и^ то'и вњсть ја%ко
и'стинђ гл~етъ, да [-]61 в^ы вњ'рђ и^ме'те” Быша
б^о сїа, да (с#бђдется писа'нїе)62, *кость не
съкрђши'тся эT него” И$ па'кы дрђго'е писа'нїе
гл~етъ. *възрятъ нань е^гоже прободо'шя”
кккк
заq, ћв~”
*По сих же моли пилата і^ѓ'сифъ и^же эT
а^римаџе'а, сы'й оу^ченикъ і^с~овъ, пота'е^н же страха
ради і^оу^де'йска, да въ'зметъ тњ'ло і^с~ово. и^
повелњ пилатъ” Прїиде (же)63, и^ взятъ [тњло
і^с~ово]64” *прїиде же и^ никоди'мъ пришедыи [къ
і^с~ови но'щїю]65 прежде, нося` смњшенїе змљ=рнено
и^ а^ло'ино, ја%ко ли'тръ ст^о” Прїя'ста (же)66 тњ'ло
і^с~ово, и^ ѓ^бви'ста е& ри'зами съ а^рома'ты, ја%коже
ѓ^бы'чай е^сть і^оу^де'ѓм# погрњба'ти” Бњ же` на
мњстњ и%дњже распятся, вр'ътъ. и^ в# вр'ьтњ
гробъ но'въ в немже николи'же никтоже положе'нъ
бњ” т^ђ оу^бо пятка` ради і^оу^де'йска, ја%ко близъ
бяше гробъ, положиста і^с~а”

Глvа, к~” заq, ћг~”
ъ *е^ді'нђ же эT сђбо'тъ, ма'рїа магдалыни (прїиде)1 заоу^тра, (е^ще сђщи т^мњ)2,
на' гробъ, и^ видњ` ка'мень взяT эT гроба”
(Тече`)3 оу^бо, и^ прїиде к# си'монђ петрђ, и^
к# дрђго'мђ оу^ченикђ, е^гоже любля'ше і^с~, и^ (гл~а)4
и%ма. в#зя'ша г~а эT гро'ба, и^ не (вњмъ)5 гд^њ
положишя е^го” И$зы'де (же)6 петръ, и^ дрђгїи
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25 Стояли ж при Ісусовому хресті його мати, і сестра його матері,
Марія Клеопова, і Марія Магдалина. 26 Ісус же, побачивши матір і учня, що стояв, якого любив, сказав
своїй матері: Жінко, ось твій син!
27 Потім же сказав учневі: Ось
твоя мати! І від тієї години учень
взяв її до себе. 28 Після цього Ісус,
знаючи, що вже все сповнилося,
щоб збулося Писання, сказав: Я
спраглий. 29 *Стояла ж посудина,
повна оцту. Вони ж, наповнивши
губку оцтом і настромивши на тростину, піднесли до його уст. 30 Коли
ж Ісус взяв оцет, сказав: Звершилося! І схиливши голову, Він віддав
духа. 31 Юдеї ж, тому що була п’ятниця, щоб тіла не залишилися на
хресті в суботу, був бо великий
день тієї суботи, просили Пилата,
щоб перебили їхні голінки і забрали. 32 Прийшли ж вояки і, отже,
першому перебили голінки, і другому, розіп’ятому з ним. 33 А прийшовши до Ісуса, як побачили, що
Він вже помер, не перебили Йому
голінок, 34 але один з вояків списом пробив йому ребра, і відразу
вийшла кров і вода. 35 І той, що бачив, засвідчив, і його свідчення є
правдивим. І той знає, що говорить
правду, щоб ви повірили. 36 Бо це
сталося, щоб збулося Писання:
*Кістка у Нього не буде зломана.
37 І знову інше Писання говорить:
*Поглянуть на Того, кого прокололи.
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38 *Після цього ж Йосиф, що з Ариматеї, що був учнем Ісуса, таємним же, задля юдейського страху,
попросив Пилата, щоб взяти тіло Ісуса. І Пилат дозволив. Прийшов же
він і взяв Ісусове тіло. 39 *Прийшов
же і Нікодим, який раніше вночі
прийшов до Ісуса, несучи суміш
смирни і алоє, якихось сто літрів.
40 Взяли ж вони Ісусове тіло і обгорнули його полотном з пахощами, так як є звичай ховати в юдеїв.
41 Був же сад на місці, де Він був
розп’ятий, і в саду новий гріб, в якому ніколи ніхто не був похований. 42 Отже, там поклали Ісуса
задля юдейської п’ятниці, тому що
гріб був близько.

Глава 20, поч. 63
1 В *першому ж дні по суботі
Марія Магдалина прийшла на гріб
вдосвіта, ще як була темрява, і побачила камінь, відсунутий від гробу. 2 Вона, отже, побігла і приходить до Симона-Петра і до другого
учня, якого Ісус любив, і сказала
їм. Взяли Господа з гробу, і не
знаю, де Його поклали. 3 Вийшов
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же Петро і другий учень і пішли до
гробу. 4 Бігли ж оба разом; і другий
учень побіг швидше від Петра і
прийшов скоріше до гробу. 5 І нахилившись, він побачив полотно, що
лежало, одначе не ввійшов. 6 *Прийшов же Симон-Петро вслід за ним, і
ввійшов до гробу, і побачив полотно,
що одне лежало, 7 а судар, який був
на його голові, не лежав з полотном,
але окремо згорнутий на одному місці. 8 Тоді, отже, ввійшов і другий учень, що прийшов швидше до гробу,
– і побачив, і повірив. 9 Бо вони ще
не знали Писання, що треба, щоб Він
воскрес з мертвих. 10 Учні ж знову
пішли до себе.
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11 *Марія ж стояла біля гробу
ззовні, плачучи. Коли вона плакала,
вона нахилилась до гробу 12 і побачила двох ангелів у білих одежах, що
сиділи: одного – у головах і одного –
у ногах, де лежало Ісусове тіло. 13 І
вони їй сказали: Жінко, чому плачеш? Вона їм сказала: Бо взяли мого
Господа, і не знаю, де Його поклали.
14 *І сказавши це, вона обернулася
назад і побачила Ісуса, що стояв, і не
впізнала, що це Ісус. 15 Сказав їй
Ісус: Жінко, чого плачеш? Кого шукаєш? Вона ж, думаючи, що Він є садівником, сказала Йому: Пане, якщо
Ти Його взяв, скажи мені, де Ти Його
поклав, і я Його візьму. 16 Сказав їй
Ісус: Маріє! Вона ж, обернувшись,
сказала Йому: Раввуні! – що означає
Учителю. 17 Сказав їй Ісус: Не доторкайся до Мене, бо Я ще не пішов
до мого Батька. *Іди ж до моїх братів
і скажи їм: Іду до мого Батька і вашого Батька, і мого Бога і вашого
Бога! 18 Прийшла ж Марія Магдалина, розповідаючи учням, що побачила Господа і що Він це їй сказав.
ххх
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19 *Як же було пізно в тому дні, в
першому по суботі, і замкнуті були
двері, де його учні були зібрані зі
страху перед юдеями, прийшов Ісус, і
став посередині, і сказав їм: Мир
вам! 20 І сказавши це, показав їм руки, і ноги, і свої ребра. Зраділи ж учні, побачивши Господа. 21 Сказав же
їм Ісус знову: Мир вам! Так як Мене
послав Батько, і Я вас посилаю! 22 І
сказавши це, дихнув і сказав їм:
Прийміть Святого Духа! 23 *Кому
відпустите гріхи, – відпустяться їм, і
кому затримаєте, – затримаються. 24
Тома ж, що називається Близнюк, один з дванадцятьох, не був там з ними, коли прийшов Ісус. 25 Говорили
ж йому інші учні: Ми побачили Господа! Він же сказав їм: Якщо не побачу на його руках ран від цвяхів і не
вкладу мого пальця в рани від цвяхів,
і не вкладу мою руку в його ребра, –

оу^ченикъ, і^ и^дяста къ' гробђ. теча'ста же
ѓ%ба в# кђ'пњ, и^ дрђгыи оу^ченикъ тече ско'рње
петра, и^ прїиде прежде къ' гробђ. и^ приникъ,
(видњ)7 {ри'ѕы лежащя}8, ѓ^баче не вни'де” (*Прїиде же)9 [-]10 си'монъ петръ, в# слњдъ е^го, и^
вниде въ' гробъ, и^ (видњ)11 ри'зы (е^ді'ны) лежа'щя, и^ сђда'ръ и^же б^њ на главњ` е^го, не с
ри'зами лежащь, н^о ѓ^собь свитъ на е^ді'номъ
мњ'стњ” Тогда оу^бо вниде и^ дрђгїи оу^ченикъ,
прише'дыи` прежде къ' гробђ, и^ видњ, и^ вњ'рова”
Не ё& б^о вњдяхђ писанїа, ја%ко подобаетъ е^мђ
и^з мр~твыхъ въскреснђти” И$до'ста (же)12 па'ки
к себњ оу^чн~ка”
заq, ћд~”
*Мар'їа же стоя'ше оу^ гроба вн^њ пла'чющи.
ја%коже (-)13 пла'кашеся, прини'че въ' гробъ, и^
(видњ`)14 дв^а а%гг~ла в# бњлахъ (ризахъ) сњдя'ща, е^ді'ного оу^ главы`, и^ е^ді'ного оу^ ногђ, и^дњже б^њ лежа'ло тњло і^с~ово” и^ (гл~аста)15 е'й ѓ^на`.
же'но, чт^о пла'чешися; (гл~а)16 и%ма, ја%ко взя'шя г~а мое^го, и^ не вњмъ гд^њ положишя е^го,
[*и^]17 сїа ре'кши, ѓ^братися в#спять, и^ (видњ)18 і^с~а стоа'ща, и^ не вњ'дяше ја^ко і^с~ е^сть”
(Гл~а)19 е'й і^с~, же'но, чт^о пла'чеши; кого` и%щеши;
ѓ^наже мнящи ја%ко врьтогра'даръ е^сть, (гл~а)20
е^мђ, г~и, а^ще т^ы е^си взялъ е^го, повњжDь м^и,
гдњ е^си положилъ е^го, и^ а^зъ (възм`ђ е^го)21”
(Гл~а)22 е'й і^с~, ма'рїе. (ѓ^наже ѓ^бра'щшися)23,
(гл~а)24 е^мђ (-)25, раввђни, е^же гл~ется, оу^чителю” (Гл~а)26 е'й і^с~, не (прикасайся мн^њ)27. не оу^
б^о взыдох# къ эTц~ђ [мое^мђ]28, *и^ди же къ бра'тїи мое'й, и^ рци` и%мъ, въсхожђ` къ эTц~ђ мое^мђ, и^ эTц~ђ ва'шемђ. и^ бг~ђ мое^мђ. и^ б~ђ ва'шемђ” (Прїиде)29 (же) ма'рїа магдалы'ни, повњ'дђющи оу^ченикоM, ја%ко видњ г~а, и^ сїа реq е'й”
ккк
заq, ће~”
*Сђщђ же поздњ въ дн~ь то'й, въ еди'нђ эT
сђботъ, и^ две'ремъ затворе'ном#, и^деже бњхђ
оу^чн~цы {е^го съ'брани}30 стра'ха ради і^оу^де'йска”
Прїиде і^с~, и^ ста посредњ, и^ гл~а и^мъ, ми'ръ
вамъ. и^ с^е рекъ, показа` (и^мъ) рђцњ, (и^ но'ѕњ),
и^ ре'бра [своа]31” Възрадоваша (же)32 ся оу^чн~цы,
видњвше г~а. рече (же)33 и^мъ і^с~ па'кы, ми'ръ
вамъ” ја%коже посла` м^я эTц~ъ, и^ а'зъ посыла'ю
в^ы. и^ с^е рекъ дђ'нђ, и^ гл~а и^мъ. прїимњте
дх~ъ ст~ъ” *И/мже эTпђстите` грњхы, эTпђ'стятся и^мъ. і^ и'мже дръжите`. дръжатся”
џома же е^ді'нъ эT ѓ^боюнадесяте гл~емыи близнецъ, не б^њ (т^ђ) с ни'ми е^гда` прїиде і^с~” Гл~ахђ (же)34 е^мђ дрђѕїи' оу^чн~цы, видњхоM г~а” ѓ%н
же рече и^мъ. а^ще не ви'жђ на' рђкђ е^го ја%звы
гвоѕди'нныа, и^ вложђ пръ'ста мое^го въ ја%звы
гвозди'нъныа, и^ вложђ [рђ'кђ мою`]35 в ре'бра е^го,
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не и^мђ вњ'ры” И$ по' дн~ехъ ѓ^смихъ, пакы бњхђ
внђтръ оу^чн~цы е^го, и^ џома с ними. (прїиде)36
і^с~, две'ремъ затвореномъ. и^ ста` посредњ (и^хъ),
и^ рече, ми'ръ вамъ” Пото'мъ (гл~а)37 џомњ. принеси` пр'ъстъ _твои сњмо, и^ ви'ждъ рђцњ мои`,
и^ принеси` рђ'кђ твою, и^ вложи` в ре'бра моа. и^
не бђди невњ'ренъ, н^о вњренъ” эTвњща џома`, и^
рече е^мђ. г~ь мои, и^ б~ъ мой” (Гл~а)38 е^мђ і^с~,
ја%ко видњвъ м^я, вњ'рова” Бл~же'ни не видњвшеи`, и^ вњровавше” *Мно'га же (-)39 і^ и'на знаменїа сотвори` і^с~, предъ оу^чн~кы свои'ми. ја%же
нњ' сђть пи'сана в# (кни'гахъ сих#)40” сїа же пи'сана бы'ша, да вњрђете ја%ко і^с~ е^сть х~с сн~ъ
бж~їи” И$ да вњ'рђюще, живота и%мате въ и^мя
е^го”

Глvа, к~а” заq, ћѕ~”
о семъ ја%вися пакы і^с~ оу^ченикомъ {свои'мъ въставъ эT мр~твыхъ}1, на' мори
тиверїа'д#стњмъ” ЈА/ви же ся си'це” Бњхђ в# кђпњ си'мон# петръ, и^ џома` нарица'емыи` близ#нецъ, и^ наџана'илъ, и^же (б^њ) эT
ка'ны галиле'йскїа, и^ сн~а зеведе'ѓва, и^ і'на эT оу^чн~къ е^го дв^а” (Гл~а)2 и^мъ си'монъ петръ, и^дђ
рыбъ лови'ти. (гл~ашя)3 е^мђ, и%демъ и^ мы^ с
тобо'ю” И$зыдо'ша (же) и^ всњдо'ша (а%бїе) в кора'бль. и^ в т^ђ но'щь не ја%шя ничесоже. оу^трђ
же (-)4 бы'вшђ, ст^а і^с~, при' брезњ, не позна'шя
же оу^чн~ицы ја%ко і^с~ е^сть” (Гл~а же)5 и^мъ і^с~, дњти, е^да` чт^о снњдно и%мате. эTвњща'ша е^мђ,
н^и. ѓ^н# же рече и^мъ, в#ве'рзњте (мре'жђ ѓ^деснђ'ю
странђ` корабля`)6 и^ ѓ^бря'щете. в#врьго'ша (же)7,
и^ ктомђ не (можа'хђ привлещи` е^я`)8 эT мно'жества ры'бъ” (Гл~а же)9 оу^чени'къ то'и, е^гоже
любля'ше і^с~, петро'ви, г~ь е^сть. си'монъ (же)10
пе'тръ слы'шавъ, ја%ко г~ь е^сть, е^пенди'тоM препоя'сася, б^њ б^о на'гъ, и^ в#вр'ьжеся в мо'ре. а^
дрђѕїи` оу^ченицы корабице'мъ прїидо'шя. не бњшя б^о далече эT земля, н^о ја%ко двњстњ лактїи. влекђще мре'жђ ры'б#” ЈА/коже (-)11 и^злњзо'ша на' землю, (видњшя)12 ѓ%гнь лежа'щь, и^ ры'бђ на немъ лежа'щђ, и^ хлњ'бъ. (И$ гл~а)13 и^мъ
і^с~. принесњте эT ры'бъ ја%же ја%сте нн~њ” Влњ'зъ
(же)14 си'монъ пе'тръ, (-)15 и^звлече` мрежђ на' землю, по'лнђ, (вели'кыX ры'бъ)16, р~ (и^) н~ (и^) тр^и. и^
толи'кђ сђщђ, не прото'ржеся мре'жа” (Гл~а)17
и%мъ і^с~, прїидњте ѓ^бњдђите” Ни е^ді'нъ же
смњ'аше эT оу^ченикъ и^стяза'ти е^го, т^ы кто`
е^си, вњ'дяще ја^ко г~ь е^сть” (Прїиде же)18 і^с~, і^
(прїаT)19 хлњбъ, и^ {дастъ}20 иM. и^ ры'бђ та'кожде” Се^ оу^же тре'тїе ја%ви'ся і^с~ оу^ченикомъ [свозаq, ћз~”
и'мъ]21, въставъ эT мр~твыхъ”
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не повірю! 26 І по вісьмох днях знову
його учні були всередині, і Тома з
ними. Прийшов Ісус, хоч двері були
замкнені, і став серед них, і сказав:
Мир вам! 27 Потім сказав Томі: Принеси сюди твій палець і поглянь на
мої руки, і принеси твою руку і вложи в мої ребра, – і не будь невіруючим, але віруючим. 28 Відповів Тома
і сказав йому: Господь мій і Бог мій!
29 Сказав йому Ісус: Тому що ти Мене побачив, ти повірив! Блаженні ті,
що не бачили і повірили! 30 *Багато
ж й інших знаків зробив Ісус перед
своїми учнями, які не є записані у
цих книгах. 31 Це ж було написане,
щоб ви повірили, що Ісус є Христос,
Божий Син, і щоб віруючи, ви мали
життя в його ім’я.

Глава 21, поч. 66
1 Після цього Ісус знову з’явився
своїм учням на Тиверіядському морі,
після того, як встав з мертвих. З’явився ж так: 2 разом були СимонПетро і Тома, що називається Близнюк, і Натанаїл, що був з Кани
Галилейської, і Зеведеєві сини, й інші
два з його учнів. 3 Сказав їм СимонПетро: Іду ловити рибу. Сказали йому: Ідемо і ми з тобою. Вийшли ж і
сіли відразу до човна, і тієї ночі не
зловили нічого. 4 Як же настав ранок,
Ісус став при березі, а учні не пізнали, що це Ісус. 5 Сказав же їм Ісус:
Діти, чи маєте щось їстивного? Відповіли Йому: Ні. 6 Він же їм сказав:
Закиньте сіті по правій стороні човна
– і знайдете. Вони ж закинули, і вже
не могли її витягнути від великого
числа риб. 7 Сказав же Петрові той
учень, якого Ісус любив: Це Господь!
А Симон-Петро, почувши, що це
Господь, підперезався перев’язкою,
бо був нагий, і кинувся в море. 8 А
інші учні прийшли човном, бо не
були далеко від землі, але якихось
двісті ліктів, тягнучи сіті з рибою. 9
Як вони вийшли на землю, побачили
вогонь, що лежав, і на ньому рибу,
що лежала, і хліб. 10 І сказав їм Ісус:
Принесіть з риби, яку ви нині
зловили. 11 А Симон-Петро, влізши,
витягнув на землю сіть, повну великих риб, – 100, і 50, і три. І хоч було
стільки, сіть не роздерлася. 12 Сказав
їм Ісус: Прийдіть, обідайте. Ані один
же з учнів не смів запитати Його: Ти
хто є? – знаючи, що це Господь. 13
Прийшов же Ісус і взяв хліб та дав
їм, і рибу також. 14 Це уже втретє
з’явився Ісус своїм учням, після того,
як встав з мертвих.
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15 Коли ж вони обідали, сказав
Ісус Симонові-Петрові: Симоне Йонин, чи любиш Мене більше від цих?
Він Йому сказав: Так, Господи, Ти
знаєш, що люблю Тебе! Сказав йому:
Паси мої ягнята! 16 Сказав йому знову, вдруге: Симоне Йонин, чи любиш
Мене? Він Йому сказав: Так, Господи, Ти знаєш, що Тебе люблю! Сказав йому: Паси мої вівці! 17 Сказав
йому втретє: Симоне Йонин, чи любиш Мене? Засмутився ж Петро, тому що йому втретє сказав: Чи любиш
Мене? І він Йому сказав: Господи, Ти
все знаєш, Ти знаєш, що люблю Тебе! Сказав йому Ісус: Паси мої вівці!
18 Амінь, амінь, кажу тобі: коли ти
був молодим, сам підперезувався і
ходив, куди хотів; коли ж постарієшся, піднімеш твої руки, і інший тебе
підпереже, і поведе, куди не захочеш.
19 *Це ж Він сказав, зазначуючи, якою смертю прославить Бога. І сказавши це, промовив до нього: Іди за
Мною! 20 А Петро, обернувшись, побачив учня, якого Ісус любив, що ішов вслід, *який і на вечері ліг на його груди і сказав: Господи, хто є той,
що Тебе видає? 21 Петро, побачивши
цього, сказав Ісусові: Господи, цей
же що? 22 Сказав йому Ісус: Якщо
хочу, щоб той залишився, доки не
прийду, що тобі? Ти іди за Мною! 23
Вийшло ж це слово між братів, що
той учень не помре. І не сказав йому
Ісус, що він не помре, але: Якщо хочу, щоб той залишився, доки не
прийду, що тобі? 24 Це є учень, що
свідчить про це, який і написав це. І
знаю, що його свідчення є правдивим. 25 *Є ж і багато іншого, що Ісус
зробив, що якщо було б в подробицях написаним, то думаю, що ані
сам ввесь світ не міг би помістити написаних книг. Амінь.

Є/гда же ѓ^бњ'довашя. (гл~а)22 си'монђ петрђ і^с~.
си'моне [и^ѓ'нинъ]23, лю'биши ли м^я па'че сихъ;
(гл~а)24 е^мђ, е'й г~и, т^ы вњ'си ја%ко люблю` т^я”
(Гл~а)25 е^мђ, паси` а%гньця моа” (Гл~а)26 е^мђ па'кы в#торо'е. си'моне [и^ѓ'нинъ]27, лю'биши л^и м^я;
(гл~а)28 е^мђ, е'й г~и, т^ы вњси ја^ко люблю` т^я”
(Гл~а)29 е^мђ, паси` ѓ%вця` моя`” (Гл~а)30 е^мђ тре'тїе, сі'моне [і^ѓ'нинъ]31, лю'биши ли м^я; ѓ^скръбњ (же) пе'тръ, ја^ко рече е^мђ тре'тїе, лю'биши
л^и м^я” И$ (гл~а)32 е^мђ. г~и, (т^ы вс^я)33 вњси`,
т^ы вњси, ја^ко люблю` т^я” (Гл~а)34 е^мђ і^с~, паси`
ѓ^вца` моя`” А$ми'нь а^ми'нь гл~ю тебњ, е^гда б^њ
ю%нъ, поя'сашеся самъ, и^ хожаше ја%може хотяше. е^гда же съста'рњешися, възде'жеши
рђцњ твои`, и^ і'нъ т^я поя'шетъ, и^ веде'тъ,
ја%може не хо'щеши. *се' же рече, назна'менђа коею` смр~тїю просла'витъ бг~а” И$ сїя рекъ,
(гл~а)35 е^мђ, и^ди` по мнњ`” ѓ^бра'щъ [же]36 ся
пе'тръ, (видњ)37 оу^ченика, е^гоже любля'ше і^с~,
въ слњдъ и^дђща, *и^же и^ възле'же на' вечери на
пр'ьси е^го, и^ реq. г~и, кто` е^сть предааи` т^я;
сего` (-)38 видњв# петръ, (гл~а)39 і^с~ови. г~и, се'й же
чт^о; (гла)40 е^мђ і^с~. а^ще хощђ да то'й пребыва'етъ, до'ндеже прїидђ, чт^о к# тебњ; т^ы по
мнњ` гряди” И$зы'де (же)41 (сло'во с^е)42 в# бра'тїю,
ја%ко оу^чени'къ то'й не оу'мретъ” [И$ не рече]43
е^мђ і^с~, ја%ко не оу^мреT. н^о а^ще хощђ` томђ пребывати до'ндеже прїидђ`, чт^о к# тебњ; Се'и
е^сть оу^чн~къ свњдњтельствђаи` ѓ^ сихъ, {и^же
и^}44 написа` сїа. и^ (вњм#)45 ја%ко и'стинно [е^сть
свњдњтельство е^го]46” *Сђть же и^ і'на мно'га,
ја%же сътвори` і^с~, ја^же а^ще (пое^ди'номђ пи'сана
быва'ютъ)47, ни самомђ` мн^ю всемђ ми'рђ
вмњ'стити пи'шемыX кни'гъ, [а^ми'нь]48”

Від святого Івана, євангелиста.
Має в собі 21-у главу,
а 67 церковних початків.

Є/же эT і^ѓа'нна ст~го е^љhлиста,
и%мать в себњ, глvа, к~а”
А$ зачалъ цр~ковныхъ, ћз~”
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в~ пеTрь а~

выj г~і

выj к~

Апостольські Діяння

Розповідь про aпостольські діяння, написані
ст~ы'мъ а^пsломъ і^ е^љhли'стомъ
лђко'ю. по лњтехъ мно'зњхъ стрsти гн~я.

святим апостолом і євангелистом
Лукою багато років після
господніх страстей.

їя кни'гы дњя%нїя а^пsльска нари'чются.
е^льма же дња%нїя а^пsльска съдержа'тъ”
повњ'даяи е%сть лђка` е^љhли'стъ. а^нтиѓ^хїя^ни'нъ ђбо сы'и ро'домъ, вра'чь же хи'тростїю. хожда'ше съ а^пsлы, па'че же с па'влоM. и^ вњдыи въ и%стинђ пи'шетъ” Повњ'дае^тъ же, ка'ко
ѓ%блако'мъ поDем#шемъ възнесе'ся г~ь. и^ бы'вше
проли'тїе ст~а'го дх~а в пентико'стїю, на а^пsлы
же, и^ на вся` бы'вшая тогда` т^ђ. оу^строе'нїе
же матџїино, въ і^ю%ды мњ'сто преда'теля. и^
оу^строе%нїе седми` дїя'ко'нъ. И$ и^збранїе па'влово, и^
е^ли'ка пострада`. и^ е^ли'ка сътвори'ша чюдеса` а^пsли, мл~твою и^ вњ'рою хsвою” А$пsломъ же имена
сђть си`. си'монъ, реко'мыи пе'тръ. и^ а^н#дре'я
бра'тъ е^го. і^а'ковъ, і^ и^ѓа'ннъ. фили'ппъ, и^ варџоломе'и. џома`, и^ матџе'и мыта'рь. і^а'ков# а^лфе'ѓ^въ.
и^ си'монъ канани'тъ. і^ и^ђда і^а'ковль, и^ матџїа
причте'ныи съ е^ді'нњми на'десяте. въ і^ђды
мњсто преда'теля” оу^стро'еныхъ же дїа%коn и^мена`
сђть си`. стефа'нъ, фили'ппъ. про'хоръ, никано'ръ.
ти'моn, парме'на. и^ никола'и. посе'мъ прїя%тъ
бы'сть и^ па'велъ и^збра'нныи сосђ'дъ. си'х же а^пsлъ
зна'менїя и^ чюдеса`. ја%же сътвори'ша сђть сїя`”

Ця книга називається Діяння
Апостолів, тому що містить апостольські діяння. Той, хто розповідає – це євангелист Лука. Він же,
родом будучи антіохійцем, а лікарем за фахом, ходив з апостолами,
найбільше ж з Павлом. Він розповідає, як Господь вознісся, піднятий
хмарою, і про злиття Святого Духа
на апостолів і на всіх, що тоді там
були, яке відбулося в П’ятдесятницю. Розповідає про наставлення
Маттія на місце Юди-зрадника, і
наставлення сімох дияконів, і вибір
Павла, і скільки той потерпів, і які
чуда апостоли зробили молитвою і
христовою вірою. А імена апостолів є ці: Симон, прозваний Петром,
і Андрій, його брат, Яків та Іван,
Филип і Вартоломей, Тома і Матеймитар, Яків Алфеїв і Симон Кананіт, і Юда Яковів, і Маттій, причислений до одинадцятьох, на місце
Юди-зрадника. А імена наставлених дияконів є ці: Стефан, Филип,
Прохор, Никанор, Тимон, Пармен і
Миколай. Після цього прийнятим
був і Павло – вибрана посудина. Це
є знаки і чуда цих апостолів, які вони зробили.
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ДІЯННЯ СВЯТИХ
АПОСТОЛІВ,
написане святим апостолом і євангелистом
Лукою.
Глава 1, поч. 1

лук. 24
ів. 15
мат. 3
мар. 1
лук. 3
ів. 1
ниж. 2
10 і 19

ниж. 2

лук. 24
мар. 16

1 Отже, перше слово, о Теофіле, я
написав про все, що Ісус почав робити та навчати 2 до того дня, в якому
вознісся, заповівши Святим Духом апостолам, яких вибрав. 3 Перед ними
ж Він і поставив Себе живим по своєму терпінні, в численних знаках з’являючись їм впродовж сорока днів і
говорячи про боже царство. 4 І як їв з
ними, наказував їм не відлучатися від
Єрусалиму, але очікувати батьківської обітниці, *про яку ви чули від мене. 5 *Бо Іван, отже, хрестив водою,
ви ж маєте хреститися Святим Духом
по небагатьох цих днях. 6 Отже, вони, зійшовшись, запитували Його, кажучи: Господи, чи в цьому часі встановиш ізраїльське царство? 7 Сказав
же Він до них: Не є вашим знати часи
і роки, які Батько поклав своєю владою. 8 *Але одержите силу, як на вас
зійде, – Святий Дух, і будете Мені
свідками в Єрусалимі ж і в усій Юдеї
та Самарії, і аж до країв землі. 9 *І
сказавши це, як вони дивились, Він
був взятий, і хмара Його взяла з їхніх
очей. 10 І коли вони дивилися на небо, як Він ішов, і ось два мужі повстали перед ними у білій одежі, 11 які
й сказали: Мужі галилейські, чому
стоїте, дивлячись на небо? Ось Ісус,
який від вас вознісся на небо, так
само прийде, тим же видом, яким ви
бачили, як Він ішов на небо. поч. 2
12 Тоді вони повернулися до Єрусалиму з гори, що називається Оливна, яка є близько Єрусалиму, маючи
відстань дороги в суботу. 13 І коли
вони ввійшли, ввійшли до кімнати,
де перебували Петро ж, і Яків, і Іван,
і Андрій, Филип, і Тома, Вартоломей,
і Матей, і Яків Алфеїв, і Симон Зилот, і Юда Якова. 14 Ці всі однодуш_____

Глvа, а~” заq, а~”
1

е'рвое оу%бо сло'во сътвори'хъ ѓ^ всњхъ, ѓ&
џеѓ^филе, ѓ^ ни'хже начатъ і^с~, твори'ти
же и^ оу^чи'ти, до него'же дн~е, заповњ'давъ а^пsломъ дхомъ ст~ымъ, и%хже и^збра`, възнесе'ся. преD ни'ми же и^ поста'ви себе жи'ва, по страда'нїи свое^мъ, въ мно'зехъ зна'менїи^хъ, дн~ьми четы'редеся'тьми ја%вля'я^ся иM, и^
гл~я ја^же ѓ^ црsтвїи бж~їи, и^ с ни'ми ја%ды',
(повелњва'ше)2 и^мъ эT і^ерsли'ма не эTлђча'тися, Но^
жда'ти ѓ^бњтова'нїе эTч~ее, *е%же слы'шасте эT мене`” *ЈА/ко і^ѓа'ннъ оу%бо крsти'лъ е^сть водо'ю, в^ы же
[и%мате крsти'тися д~хоM ст~ыM]3, не по мно'зњхъ
сихъ дн~ехъ” ѓ^ни'же оу%бо съшеDшеся, въпраша'хђ
е^го, гл~юще. г~и, а^ще въ (лњто)4 се^ оу^страя'еши
црsтвїе (і^и^л~ево)5; рече' же к ни'мъ. нњ'сть ва'ше
разђмњти времена` и^ лњта, ја%же эTц~ъ положи`
своею` ѓ%бластїю” *Но^ прїимете си'лђ нашеDшђ ст~о'мђ дх~ђ на' в^ы. и^ бђ'дете ми свидњтеле, въ
і^ерsли'мњ же, и^ въ все'и і^ђде'и и^ самарїи, и^ да'же
до послњ'днихъ земли” *И$ сїа ре'къ. зря'щемъ
и%мъ, взя'тся, и^ ѓ%блакъ поDятъ е^го эT ѓ%чїю
иX. и^ ја%ко взира'юще бя'хђ на' нб~о и^дђщђ е^мђ`.
и^ с^е мђ'жа дв^а ста'ста преD ни'ми въ ѓ^де'жDи
бњлњ`, ја%же и^ реко'ста. мђ'жїе галиле'истїи, чт^о
(стои^те`)6 зря'ще на' нб~о; (с^е)7 і^с~, възнесы'ися эT
ва'съ н'а нб~о, та'кожде прїидеT, и%мже ѓ%бразомъ
видњ'сте е^го и^дђща на нб~о”
заq, в~”
Тогда` въз#врати'шася въ і^ерsлиM, эT горы` нарица'емыя е^леѓ%нъ. ја%же е^сть бли'зъ і^ерsли'ма, сђбо'тњ и^мђщи пђть” И$ е^гда` внидо'ша, (възыдо'ша на го'рницђ)8, и^дњ'же бя'хђ пребыва'юще.
пе'тръ же, [і^ и^а'ковъ. і^ и^ѓа'ннъ, и^ а^ндре'я]9.
фили'ппъ, и^ џома`. варџоломе'и, и^ матџе'и. (і^)
и^а'ковъ а^лфе'ѓ^въ, и^ си'монъ зилотъ. і^ и^ю%да і^а'1704
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ўлMо м~
і^ѓnа г~і
і^ѓnа и~і

мgа к~ѕ

ўлMо ћи~
ўлMо р~и

ковль. сїи вс^и бя'хђ, тер#пя'ще е^ді'нодђшно
мл~твою [и^ моле'нїемъ]10. съ жена'ми, и^ мр~їею
мт~рїю і^с~овою, и^ бра'тїею е^го” И$ въ дн~и сїя,
въста'въ пе'тръ, посредњ` оу^ченикъ, рече`. бњ' же
наро'дъ и^ме'нъ вкђ'пњ ја%ко ст^о (и^) дв^адесяте,
мђжїе бра'тїя, подоба'ше сконча'тися писа'нїю
[семђ`]11, *е^же пре'же реq д~хъ ст~ы'и оу^сты` двDвы,
*ѓ^ і^юд
% њ бы'вшемъ вожди е%мшимъ і^с~а. ја%ко
причте'нъ б^њ с на'ми, и^ прїяT жребїи слђ'жбы
сея`” *Сеи оу^бо стяжа` село` эT мъзды` непра'ведныя. и^ ни'цъ бы'въ, просњ'деся посредњ`, і^
и^злїа^ся вс^я оу^троба е^го и^ разђ'мно бы'сть
всњмъ живђщимъ въ і^ерsли'мњ. ја%ко нарещи'ся
селђ` томђ` свои^мъ (и^хъ ја^зы'комъ)12, а^келда'ма. еже е^сть село` кро'ве” (Пи'шеT)13 бо въ кни'зњ
ўало'мьстњи. *да бђ'детъ дво'ръ е^го пђст#, и^
не бђдетъ живя'и в немъ. *і^ е^пкsпьство е^го
пре'иметъ и%нъ” Подобаетъ оу^бо эT съшеDшиXся
с на'ми мђжеи, въ вся'ко лњто в не'же вниде і^
и^зы'де в насъ г~ь і^с~. наченъ эT кр~ще'нїа і^ѓа'ннова, до негоже дн~е възнесе'ся (на нб~о) эT насъ,
свидњтеля въскрsнїю е^го (бы'ти с нами)14 е^ді'номђ эT си'хъ” И$ поста'виша дв^а. и^ѓ'сифа нарица'емаго варса'вђ. и^же нарече'нъ бысть
и^оу%стъ, и^ (матџе'я)15, и^ помоли'вшеся рњша”
Ты^ г~и срDцевњ'дче всњхъ, покажи`, е^гоже и^збра` эT
сею ѓ^бою` е^ді'ного прїя^ти, [жребїи]16 слђже'нїя
% а, и^ти`
сего и^ апsлъства. и^з него'же и^спаде` і^юд
въ мњ'сто свое`. и^ да'ша жре'бїя и%ма. и^ паде`
жре'бїи на матџе'я. и^ причте'нъ бы'сть къ
е^ді'номђна'десяте а^пsлђ”

Глvа, в~” заq, г~”
выj а~
ниQ а~і
и^ џ~і

мgа ѕ~і

е^гда` скончава'шася дн~ь пятьдеся'тницы, бњша {вс^и а^пsли}1 [е^дїнодђ'шно]2 вкђ'пњ. *и бы'сть внеза'пђ с нб~се шђмъ,
ја%ко носи'мђ дыха'нїю бђрнђ, і^ и^спо'лни
весь до'мъ и^дњ'же бя'хђ сњдя'ще” І$ ја%ви'шася
и%мъ раздњле'ни ја%зы'цы ја%ко ѓ%гнени. [сњ'де же]3
на е^ді'номъ кого'ждо и^хъ. і^ и^спо'л#нишася вс^и дх~а
ст~а” *И$ нача'ша гл~ати и^нњми ја%зы'ки, ја%коже
дх~ъ даяше (и^мъ провњщева'ти)4. бяхђ же [въ]5
і^ерsли'мњ живђщеи` і^оу^де'е мђж'їе бл~гоговњ'ини, эT
всего` ја^зы'ка и^же поD нб~се'мъ. бы'вшђ же гла'сђ
сем`ђ, сни'деся нароD, и^ і^зђмњ'ся. ја%ко слы'шахђ
е^диного кого'ждо свои%м# ја%зы'комъ гл~ющемъ и^мъ”
дивля'хђ же ся {вс^и}6 и^ чђжа'хђся гл~юще [дрђгъ
къ' дрђгђ]7, Не се` л^и вси сїи сђ'ть гл~ющеи` галиле'яне; и^ ка'ко м^ы слы'шимъ ко'ждо своиM ја%зыкомъ на'шимъ, в не'мже родихом#ся; па'рџяне, и^
ми'дяне, і^ е^лами'те, и^ живђ'щеи` междђ рњка'ма.
въ і^оу^де'и же, и^ каппадокїи. въ по'нтњ, и^ въ
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но перебували на молитві й благанні
з жінками і Марією, Ісусовою матір’ю, і його братами. 15 І в ці дні Петро, вставши серед учнів, сказав, було
ж людей разом якихось сто і двадцять імен: 16 Мужі, брати! Треба було, щоб сповнилося це Писання, *яке
раніше сказав Святий Дух Давидовими устами *про Юду, що був провідником тих, що схопили Ісуса, 17 бо
він був причислений до нас і одержав
жереб цієї служби. 18 *Отже, цей
придбав поле від неправедної винагороди і, впавши ниць, розтріснувся посередині, і все його нутро вилилось.
19 І явним стало всім, що жили в Єрусалимі, так, що поле ж названим
було їхньою мовою Акелдама, – що є
Поле крові. 20 Бо пише в книзі Псалмів: *Хай його двір стане пустим, і
не буде нікого, що жив би в ньому, *і
його єпископство хай візьме інший!
21 Отже, треба, щоб з-поміж мужів,
що з нами зійшлися впродовж усього
часу, в якому ввійшов і вийшов в нас
Господь Ісус, 22 почавши від Іванового хрещення до того дня, в якому
Він вознісся від нас на небо, один з
цих був з нами свідком Його воскресіння. 23 І поставили двох: Йосифа,
прозваного Варсавою, який був прозваний Юстом, і Маттія. 24 І помолившись, вони сказали: Ти, Господи, серцезнавче всіх, покажи одного, якого з
цих двох Ти вибрав, 25 щоб взяти жереб цієї служби та апостольства, з якого відпав Юда, щоб піти на своє
місце! 26 І кинули їм жереб, і жереб
впав на Маттія. І його причислено до
одинадцятьох апостолів.

пс. 40
ів. 13
ів. 18

мат. 26

пс. 68
пс. 108

Глава 2, поч. 3
1 І коли закінчалися дні П’ятдесятниці, всі апостоли були однодушно
разом. 2 *І раптом був з неба шум,
наче подув буйного вітру, і наповнив
ввесь дім, де вони сиділи. 3 І з’явилися їм, наче поділені, вогняні язики,
сіли ж на кожному з них. 4 І всі наповнилися Святим Духом *і почали
говорити іншими мовами, так як Дух
давав їм говорити. 5 А в Єрусалимі
жили юдеї, побожні мужі з кожного
народу, що під небом. 6 Як же був
цей шум, зійшлася юрба і збентежилася, бо чули, що кожний говорив до
них їх власною мовою. 7 Дивувалися
ж усі і чудувалися, кажучи один до
одного: Ось чи не всі ці, що говорять,
є галилеянами? 8 І як же ми, кожний,
чуємо у нашій власній мові, в якій ми
народилися? 9 Партяни, і мідяни, і
еламіти, і ті, що живуть між ріками, в
Юдеї ж і Кападокії, в Понті, і в Азії,
10 у Фригії ж, і Памфілії, в Єгипті, і
лівійських околицях, ті, що біля Ки-

вищ. 1
ниж. 11
і 19

мат. 16
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іс. 44
йоі. 2
ів. 7

йоі. 2
рим. 10

ів. 10

пс. 15

црс3. 2
ниж. 13

црс1. 7
пс. 131

пс. 16
ниж. 17

ренеї, і римляни, що прийшли, 11
юдеї ж і прозеліти, критяни і араби,
чуємо, як вони говорять нашими
мовами про божі величі! 12 Дивувалися ж всі і були збентежені,
кажучи один до одного: Що, отже,
це має бути? 13 Інші ж, насміхаючись, говорили, що вони є повні
вина. хххххх
поч. 4
14 Ставши ж, Петро з одинадцятьма підняв свій голос і сказав
їм: Юдейські мужі, всі що живете в
Єрусалимі! Це хай вам буде знаним
і вислухайте мої слова! 15 Адже ці
не є п’яні, так як ви думаєте, бо є
третя година дня, 16 але це є сказане пророком Йоілом: 17 *І буде в
останніх днях, – говорить Господь,
– що виллю мого Духа на всяке
тіло; і ваші сини, і ваші дочки пророкуватимуть, і ваші юнаки побачать видіння, і ваші старці побачать
сни. 18 Бо в ті дні на моїх рабів і на
моїх рабинь виллю мого Духа – і
пророкуватимуть 19 і дам чуда на
небі вгорі і знаки на землі внизу:
кров, і вогонь, і куряву диму. 20
Сонце перетвориться в темряву, і
місяць у кров раніше ніж прийде
великий і просвічений господній
день. 21 *І буде, що кожний, хто
лиш прикличе господнє ім’я, спасеться.
поч. 5
22 Ізраїльські мужі, слухайте ці
слова Ісуса Назарянина, мужа засвідченого між вами Богом, силами,
і чудами, і знаками, які Бог Ним
зробив посеред вас, так як і ви самі
знаєте, 23 Цього, одержавши виданим визначеною постановою і божим провидінням, прибивши руками беззаконних, ви вбили. 24 *Його ж Бог воскресив, розв’язавши болі смерті, бо не було можливим,
щоб вона Його вдержала. 25 Бо Давид говорить про Нього: *Я завжди
бачив Господа переді мною, бо Він
є по моїй правиці, щоб я не захитався. 26 Задля цього звеселилося
моє серце і мій язик зрадів, ще ж і
моє тіло поселиться в надії, 27 бо
не залишиш мою душу в аду ані не
даси своєму преподобному побачити зітління. 28 Ти мені об’явив дороги життя і наповниш мене веселістю з твоїм лицем. 29 Мужі-брати! Треба сміливо говорити до вас
про патріярха Давида, *що помер і
був похований, і його гріб є у нас
аж до цього дня. 30 Отже, будучи
пророком і знаючи, що Бог йому
клятвою поклявся *з плоду його
лона за тілом підняти Христа і Його посадити на його престолі, 31
передбачивши, сказав про Христове воскресіння, *що його душа не
залишилася в аду ані його тіло не

а^сїи. въ фригїи же, и^ памфилїи. въ е^ги'птњ,
и^ страна'хъ ливїискаX. и^же по киринїи'. и^ приходя'щеи` риMляне і^оу^де'и же и^ пришелъцы кри'тяне, і^ а^ра'вляне слы'шимъ гл~ющемъ и^мъ на'шими ја%зы'ки вели'чїа бж~їа” дивля'хђ же ся вс^и и^
недомышля'хђ, е^ді'нъ къ дрђгомђ гл~юще. что`
(оу^бо) хо'щетъ с^е бы'ти; и^нїи же рђга'ющеся
гл~ахђ, ја%ко вино'мъ и^спо'лнени сђть”
заq, д~”
Ста'в же петръ, съ е^ді'нњмъна'десяте, Въз#дви'же глsа' свои и^ рече иM” Мђ'жїе і^оу^де'истїи, (-)8
живђ'щеи въ і^ерлsи'мњ вс^и. с^е ва'мъ разђмно да
бђдетъ, и^ внђши'те гл~ы моя. не б^о ја%коже в^ы
мните` сїи пья'ни сђть, е^сть б^о часъ тре'тїи
дн~е. н^о се е^сть рече'нное прoро'комъ і^ѓ^и^лем#” *И$ бђдеT въ послњ'дняа дн~и гл~етъ {г~ь}9. и^злњ'ю эT
д'х~а мое^го на вся'кђ пло'ть. и^ прорекђтъ сн~ове
ва'ши, и^ дще'ря ва'ша. і^ ю%ноша ва'ша видњ'нїа
оу%зрятъ, и^ ста'рцы ваши со'нїа ви'дятъ. и%б^о
на рабы` моа и^ на рабы'ня моа` въ дн~и ѓ%ны и^злњю' эT д'х~а мое^го`, и^ прорекђтъ. й да'мъ чюдеса` на нб~си го'рњ, и^ зна'менїя на земли` ни'зђ.
кро'вь і^ ѓ%гнь, и^ кђре'нїе ды'ма. слн~це преложи'тся
въ тмђ, и^ лђна` въ кро'вь” Пре'жDе [да'же]10 не прїити` дн~ю гн~ю вели'комђ и^ просвњще'нномђ, *и^
бђдетъ, вся'къ и%же а^ще призовеT и%мя гн~е,
сп~се'тся.
заq, е~”
Мђ'жїе і^и^л~ьтестїи слы'шите словеса` сїа. і^с~а назаре'а, мђ'жа (эT б'г~а и^звњствова'нна)11 въ ва'съ,
си'лами и^ чюдесы` и^ зна'менїи, и^же сътвори
тњмъ б~ъ посредњ ваs. ја%коже (и^) са'ми вњ'сте.
сего` нарекова'ннымъ совњтом# и^ проразђмњ'нїемъ
бж~їимъ, продана` [прие^мше]12, рђка'ма без#зако'нныхъ пригво'ждьше оу^би'сте. *е^го'же бг~ъ въскр~си`,
раZдрњшь болњзни сме'ртныа. ја^коже не бя'ше
мо'щно держа'нђ быти е^мђ` эT нея`. двDъ б^о
гл~етъ ѓ^ не'мъ. *преDзрњ'хъ г~а предо мною вы'нђ,
ја%ко ѓ^деснђ'ю мене` е^сть, да ся неподви'жђ. сего
ради възвесели'ся срDце мое` и^ възра'довася ја^зы'къ
мо'и. е^ще же и^ пло'ть моя` всели'тися на оу^пова'нїе. ја%ко не ѓ^ста'виши дш~ђ мою` въ а%дњ, ни
даси (же) прпDбномђ свое^мђ ви'дњти и^стлњнїа.
сказа'лъ м^и е^си пђти` живота`. (і^) и^спо'лниши
м^я весе'лїа съ лицемъ твои^мъ” Мђ'жїе братїе,
досто'итъ рещи` съ дерзнове'нїем# къ ваM ѓ^ патрїа^рсњ двDњ, *ја^ко (-)13 оу%мре и^ погребеn бы'сть,
и^ гро'бъ е^го е^сть в насъ да'же до' дн~е сего. прoро'къ оу^бо сыи и^ вњ'дыи ја%ко клятвою кля'тся
е^мђ б~ъ, *эT плода` чре'слъ е^го, {по' плоти въз#дви'гнђти х~а, и^}14 посади'ти (е^го) на престо'лњ
е^го, преDви'дњвъ, гл~а ѓ^ въскресе'нїи хв~њ. *ја^ко не
ѓ^ста'вися [дш~а е^го]15 въ а%дњ, ни пло'ть е^го
видњ` и^стлњнїа” сего і^с~а въскр~си б~ъ. е^мђ'же вс^и
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і^саїа м~д
и^ѓ^иl в~
і^ѓ^аn з~

и^ѓ^иl в~
криM і~
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ўлMо е~і
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ўлMо рл~а
ўлMо ѕ~і
ниQ з~і
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ўлMо р~џ

ниQ к~

м^ы е^смы свидњ'теле. десни'цею оу^бо бж~їею възнесе'ся, ѓ^бњтова'нїе же ст~а'го дх~а прїемъ эT
ѓ^ц~а и^злїа, с^е [е^же (в^ы нн~њ)16]17 ви'дите и^ слы'шите. не бо` дв~дъ възы'де на нб~са`. гл~етъ б^о
са'мъ. *рече г~ь гв~и мое^мђ сњди` ѓ^деснђ'ю мене`,
до'ндеже положђ враги` твоя подно'жїе нога'ма
твои'ма” тве'рдо оу^бо да разђмњ'етъ весь домъ
і^и^л~евъ. ја%ко и^ г~а (и^ х~а е^го)18 [б~ъ сътвори'лъ
е^сть]19 сего і^с~а, е^гоже в^ы распя'сте” Слы'шавше
же оу^мили'шася срDцем#, рњша же къ петрђ, и^
про'чиM а^пsлом#. чт^о сътвори'мъ мђ'жїе братїе;
кккк
заq, ѕ~”
20
Пе'тръ же [рече к ни'мъ, пока'итеся] и^ да крsтится ко'жDо васъ въ и^мя і^с~а х~а, въ ѓ^ставле'нїе грњхомъ [-]21. и^ прїимете да'ръ ст~го
дх~а. ва'м# бо е^ть ѓ^бњтованїе, и^ ча'домъ ва'шимъ. и^ всњмъ да'лнимъ, е^ли'ко а^ще призоветъ г~ь б~ъ нашь” И$ны'ми же словесы` мно'жаишими свњдњтельствова'ше, и^ моля'ше я&
гл~я. сп~си'теся эT рода стропти'ваго сего” ѓ^ни
же оу^бо [любе'зно]22 (прїя'ша)23 сло'во е^го, (и^) крsти'шася. и^ приложи'шася въ дн~ь то'й, дш~а
ја%ко тр^и ты'сяща” Бя'хђ же терпя'ще въ оу^че'нїи а^пsлъ, и^ въ ѓ^бще'нїи, [и^]24 преломленїи
хлњба, и^ въ мл~твахъ” Бы'сть же на вся'кои
дш~и стра'хъ. мно'га б^о чюдеса` и^ зна'менїя. эT
а^пsлъ бы'ша {въ і^ерsли'мњ” Стра'х же ве'лїи бя'ше на всњ'хъ и^хъ}25” Вси же вњ'ровавшеи`, бя'хђ
въ кђ'пњ, і^ и^мя'хђ вс^я ѓ^бща. и^ стяжа'нїя
і^ и^мњ'нїа продаа'хђ. и^ раздаа'хђ (-)26 всњмъ е^же
а^ще кт^о требова'ше” по вся' же дн~и терьпя'ще и^дя'хђ е^ді'нодђшно въ цр~ковъ. *и^ ломя'ще (по домохъ хлњ'бы)27, прїима'хђ пищђ въ
радости, и^ въ простотњ срDца хваля'ще б~а. і^
и^мђще блгDть къ всњмъ лю'демъ. г~ь же прилага'ше (по вс^я дн~и сп~аса'ющаяся)28 [цр~кви]29”

Глvа, г~” заq, з~”
[ъкђ'пњ же, пе'тръ]1 і^ и^ѓnа' въсхожа'ста
въ ст~и'лище (на мл~твђ въ часъ)2 девя'тыи” и^ нњ'кїи мђ'жь хро'мъ эT чрева
ма'тере свое^я` сыи носи'мъ бываше. е^го'же пола'гахђ по вся` дн~и преD дверми цр~ковными
реко'мыми кра'сными, просити милостыня эT
входя'щихъ въ цр~ковь” И/же видњ'въ петра` і^
и^ѓа'нна хотящихъ внити въ цр~ковь, проша'ше ми'лостыня [-]3. възрњ'в же петръ на'нь съ
і^ѓа'нном#, рече`. възри` на' ны. ѓ%н же прилежа'ше
и^ма, мня нњ'что эT ниX прїя^ти. рече' же
пе'тр#. сребра` и^ зла'та нњ'сть оу^ мене`, н^о е^же
и%мамъ, с^е т^и (даM)4. въ и^мя і^с~а х~а назаре'я
въста'ни и^ ходи`. и^ е^мъ е^го за деснђ'ю рђкђ
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побачило зітління. 32 Цього Ісуса воскресив Бог, якому всі ми є свідками.
33 Отже, Він був вивищений божою
правицею, а одержавши обітницю
Святого Духа від Батька, вилив це,
що ви нині бачите і чуєте. 34 Адже
Давид не піднявся на небо, бо сам говорить: *Сказав Господь моєму Господеві: Сядь по правиці моїй, 35 доки
не покладу твоїх ворогів підніжжям
твоїм ногам. 36 Отже, хай впевнено
знає ввесь ізраїльський дім, що цього
Ісуса Бог зробив і Господом і Христом, Того, якого ви розіп’яли. 37 Почувши ж, вони розчулились серцем,
сказали ж до Петра та інших апостолів: Що нам робити, мужі-брати?
хххх
поч. 6
38 Петро ж сказав до них: Покайтеся, і хай кожний з вас охреститься
в ім’я Ісуса Христа на відпущення
гріхів, і одержите дар Святого Духа.
39 Бо для вас є обітниця, і для ваших
дітей, і для всіх, що далеко, яких
тільки покличе наш Господь Бог. 40
Іншими ж багатьма словами він свідчив і заохочував їх, кажучи: Спасіться від цього поганого роду! 41 Вони
ж, отже, з любов’ю прийняли його
слово і охрестилися. І в тому дні пристало якихось три тисячі душ. 42 Вони ж були постійно в навчанні апостолів, і в спільності, і ламанні хліба, і
в молитвах. 43 А на кожній душі був
страх, бо багато чудес і знаків сталося від апостолів в Єрусалимі. Великий же страх був на всіх них. 44 Всі
ж, що повірили, були разом, і мали
все спільним, 45 і продавали, і роздавали всім добра і маєтки, що тільки
хто потребував. 46 Кожного ж дня
пильно ішли однодушно до церкви
*і, ламаючи по хатах хліби, приймали їжу в радості і в простоті серця, 47
хвалячи Бога і маючи ласку в усіх
людей. Господь же кожного дня додавав до Церкви тих, що спасалися.

Глава 3, поч. 7
1 А Петро та Іван разом ішли до
храму на молитву о девятій годині. 2
І несли якогось чоловіка, кульгавого
від лона своєї матері, якого клали
кожного дня перед дверима церкви,
що називаються гарними, аби просити милостиню від тих, що входять до
церкви. 3 Він, побачивши Петра та
Івана, що хотіли ввійти до церкви,
просив милостиню. 4 А Петро, поглянувши на нього з Іваном, сказав:
Поглянь на нас. 5 Він же пильно дивився на них, думаючи щось від них
одержати. 6 Сказав же Петро: Срібла
і золота у мене немає, але те, що
маю, це тобі дам. В ім’я Ісуса Христа
Назарянина встань і ходи! 7 І взявши
його за руку праву, він підвів. Від-
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разу ж скріпилися його стопи і суглоби. І підскочивши, він став і ходив,
8 і ввійшов з ними до церкви, ходячи,
і скачучи, і хвалячи Бога. 9 І його побачив ввесь народ, як він ходив і
хвалив Бога. 10 Знали ж його, що цей
був тим, що задля милостині сидів
при гарних церковних дверях, і наповнилися подивом і страхом за те,
що йому сталося.
поч. 8

ниж. 5
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11 Оскільки ж виздоровлений
кульгавий держався Петра та Івана,
до них здивованим збігся ввесь народ
у притвор, що називається Соломоновим. 12 Побачивши ж, Петро відповів народові: Мужі ізраїльські! Чому ви цим чудуєтеся? Або чому на
нас зглядаєтеся, наче б ми своєю силою або побожністю зробили, щоб
він ходив? 13 *Бог Авраама, й Ісаака,
і Якова, Бог наших батьків прославив
свого слугу Ісуса, якого, отже, ви видали і відреклися Його перед Пилатовим обличчям, коли він судив відпустити. 14 *Ви ж відреклися святого
і праведного і випросили дати вам
мужа-вбивцю, 15 а вбили проводиря
життя, якого Бог воскресив з мертвих, якому ми є свідками. 16 І вірою
його імені цього, якого бачите і знаєте, скріпило його ім’я. І віра, що
задля Нього, дала йому все це оздоровлення перед всіма вами. 17 І
нині, мужі-брати, знаю, що ви це зробили з незнання, так як і ваші князі.
18 А Бог, так як наперед звістив устами всіх своїх пророків, що Христос
має потерпіти, так виконав. поч. 9
19 Отже, покайтеся і наверніться,
щоб ви очистились від ваших гріхів,
20 щоб прийшли часи прохолоди від
господнього обличчя і Він послав раніше вам названого Ісуса Христа, 21
якого треба, отже, щоб небо прийняло аж до часів впорядкування, про
які сказав Бог устами всіх від віку
своїх святих пророків. 22 Отже, Мойсей сказав до батьків, *що ваш Господь Бог вам підніме пророка з ваших братів, так як мене. Того слухайтеся в усьому, що тільки до вас
скаже. 23 Буде ж, що кожна душа,
яка тільки не послухається того пророка, буде викорінена з народу. 24 І
всі ж пророки, які говорили, від Самуїла і інших, і сповістили про ці дні.
25 Ви є синами пророків і Завіту, через яких же заповів Бог вашим батькам, кажучи до Авраама: І в твоєму
насінню поблагословиться всі земні
сім’ї. 26 Вам найперше Бог, піднявши свого слугу Ісуса, послав Його,
що вас благословить, щоб кожний з
вас відвертався від своїх злоб.

въз#дви'же [-]5” А/бїе же оу^тверди'стњся (е^мђ
плеснњ)6 и^ глезнњ. и^ въскочи'въ, ст^а и^ хожа'ше. и^ вни'де с ни'ма въ цр~ковь, ходя и^ скача,
и^ хваля` б~а” И$ видњша (е^го вс^и лю'дїе)7 ходя'ща и^ хваля'ща б~а. знаа'хђ же е^го, ја%ко сеи
бя'ше ми'лостыня ради сњдяи` при кра'сныхъ
две'реX цр~ко'вныхъ. і^ и^спо'лнишася чю'да и^ оу%жаса
ѓ^ приключи'вшеMся е^мђ`” ккккк
заq, и~”
Держа'щђ же ся (и^сцњлњ'вшемђ хр'омомђ)8 петра` і^ и^ѓа'нна. притеко'ша (к нимъ вс^и людїе)9
въ притвоr нарица'емыи соло'моновъ, оу^жа'сни” Видњ'в же пе'тръ. эTвњщева'ше къ людемъ” Мђ'жїе і^и^л~ьтяне, чт^о чю'дитеся ѓ^ се'мъ; и^л^и на'
ны чт^о взира'ете, ја%ко своею л^и си'лою и^л^и бл~гоче'стїеM сътвори'хомъ (е^го ходи'ти)10; *Бг~ъ а^враа'мовъ, і^ [-]11 и^саа'ковъ, і^ [-]12 и^а'ковль, бг~ъ
эTц~ъ на'шихъ, просла'ви ѓ%трока свое^го і^с~а, е^гоже
(оу%бо в^ы)13 преда'сте, и^ эTверго'стеся (е^го) преD
лицемъ пила'товњмъ, Сђди'вшђ ѓ%номђ пђсти'ти, *вы' же ст~а'го и^ пра'веднаго эTверго'стеся,
І$ и^спроси'сте мђ'жа оу^бїицђ да'ти ва'мъ, нача'лника же жи'зни оу^би'сте, е^гоже бг~ъ въскр~си` эT
ме'рътвыX, е^мђ'же м^ы свидњтеле е^смы, і^ ѓ^ вњ'рњ и%мени е^го, сего е^гоже видите и^ вњ'сте, оу^тверди` и%мя е^го, и^ вњра ја^же е^го ра'ди, да'сть
е^мђ вс^ю цњлость сїю, преD всњми ва'ми” И$ нн~њ
мђ'жїе бра'тїа вњмъ. ја%ко по невњдњнїю (с^е)
сътвори'сте, ја^коже и^ княѕи ва'ши. бг~ъ же,
ја%коже провозвњсти оу^сты всњхъ прoрокъ (свои^хъ) пострада'ти х~ђ (-)14 сконча` та'ко” заq, џ~”
Пока'итеся оу%бо и^ ѓ^брати'теся да ѓ^цы'ститеся эT ва'шихъ грњх#, ја%ко да прїидђтъ времена` прохла'дна эT лица гн~я, и^ послетъ преже
нарече'ннаго ваM, {іс~а х~а}15, е^гоже подоба'етъ нб~си
оу^бо прїа'ти, да'же до лTњ оу^строе^нїа. (-)16 и^хъже гл~а бг~ъ оу^сты` [всњхъ]17 ст~ыхъ [свои^хъ
пррoокъ, эT в'њка]18” Мои^се'и оу^бо [къ эTц~емъ рече`]19, *ја%ко проро'ка вамъ въздви'гнетъ г~ь бг~ъ
ва'шъ эT братїя ва'шея, ја^коже мене`, того
послђ'шаите ѓ^ всемъ, е^ли'ка а^ще речетъ къ
вамъ” Бђ'детъ же вся'ка дш~а, ја%же а^ще не
послђ'шае^тъ прoро'ка того, потреби'тся эT людїи. и^ вс^и же прoро'цы эT самђи^ла и^ про'чих#, е^ли'цы гл~аша и^ възвњсти'ша дн~и сїа`” в^ы е^сте
сн~ове прoро'къ, и^ завњта, и^ми же завњща бг~ъ
къ эTц~емъ ва'шиM, гл~я къ а^враа'мђ. и^ ѓ^ сњмени твоеM блsвя'тся вс^я эTчествїя земна'я.
ва'мъ пе'рвње [бг~ъ възвDи'гъ]20 ѓ%трока свое^го
(і^с~а), посла` е^го блsвя'ща васъ, эTвраща'тися къмђ'ждо эT ѕло'бъ ва'шихъ”
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Глvа, д~” заq, і~”

ўлMо рз~і
і^саїа к~и
мgа к~а
лkђ к~
крMи џ~
а~ петр# в~
мrа в~і

л~ющем же и^мъ къ лю'демъ, наидо"ша
на ни'хъ сщ~е'нницы и^ воево'да цр~ко'вныи,
и^ саDдђке'е, стђжа'юще с^и за е^же оу^чи'ти
и^мъ лю'ди, и^ въз#вњща'ти ѓ^ і^с~њ въскр~се'нїе мр~твых#. и^ възложи'ша на ни'хъ рђцњ, и^
положи'ша (и^хъ) въ соблюде'нїе до оу^трњя, бњ
б^о ве'черъ оу^же. мно'зи же эT слы'шавшихъ сло'во, вњ'роваша, и^ бы'сть число` мђжїи ја%ко ты'сящь пя'ть” Бы'сть же наоу^трњи` събра'тися
(князе'мъ иX)1, и^ ста'рцемъ и^ кни'жником# въ
і^ерsлиM і^ а'нна а^рхїере'й, и^ каі"а'фа. і^ и^ѓ^а'ннъ, і^
а^лећа'н#дрь. и^ е^ли'цы бњша эT р'ода а^рхїереи'ска. и^
поста'вльше иX посредњ, въпраша'хђ. коею` си'лою,
и^л^и кои'мъ и%менемъ сътвори'сте с^е в^ы; тогда`
пе'тръ и^спо'лнив#ся дх~а ст~а, рече` к ни'мъ. кня'ѕи людьстїи, и^ ста'рцы [і^и^л~евы]2. а^ще м^ы дне'сь
и^стяза'еми е^смы, ѓ^ бл~годњянїи чл~ка не'мощна, ѓ^ чесо'мъ се'й сп~сеся, разђ'мно бђ'ди всњмъ
вам#, и^ всMњ лю'демъ і^и^л~евомъ, ја%ко въ и^мя і^с~а
х~а назаре'а, е^го'же в^ы распя'сте, е^гоy бг~ъ въскр~си
эT мр~твыхъ, ѓ^ се'мъ се'й (стоиT)3 преD ва'ми
здра'въ” *Се'й е%сть ка'мень оу^коре'нныи эT ваs
зи'ждђщиX, бы'выи въ главђ` оу^глђ`, и^ нњсть ѓ^
и^но'мъ н^и ѓ^ е^ді'номже сп~се'нїа. нњ'сть б^о (и^ного
и%мени)4 поD нб~семъ, да'наго въ чл~цњхъ, ѓ^ не'мже подоба'етъ спsтися на'мъ”
заq, а~і”
Видяще же петро'во дерзнове'нїе і^ и^ѓа'нново. и^
разђмњвше ја%ко чл~ка некни'жна е^ста и^ про'ста,
дивля'хђся, знаа'хђ же иX, ја%ко съ і^с~омъ бњста. чл~ка же видя'ще с ни'ми стоя^ща и^сцњлњ'вшаго, ничтоже и^мя'хђ проти'вђ рещи`” Повелњ'вше же и%ма во'нъ и^з# сонмища и^зыти, стяза'хђся к себњ` гл~юще. чт^о сътворимъ чл~кома
си'ма; ја%ко оу^бо разђмно зна'менїе бы'сть и%ма,
всњмъ живђ'щимъ въ і^ерsли'мњ ја%вњ, и^ не мо'жемъ эTврещи'ся. н^о да не бо'лњ про'стрется въ
лю'дехъ, [преще'нїемъ]5 да запрњти'мъ и^ма, ктомђ` не гл~ати ѓ^ и%мени се'мъ ни е^ді'номђ эT
чл~къ. и^ призва'вше и^хъ, заповњ'даша (и^ма) эTнђдъ не провњщева'ти, ни оу^чи'ти ѓ^ и%мени і^с~овњ” Пе'тръ же і^ и^ѓ^а'ннъ, эTвњща'вше (к нима
рњ'ста)6, а^ще праведно е^сть преD бг~омъ, ва'съ
послђшати па'че, неже л^и б~а; сђ'дите. не мо'жемъ б^о м^ы ја%же ви'дњхомъ и^ слы'шахомъ, не
гл~ати. ѓ^ни' же призапрњщьше (и%ма), пђсти'ша и^хъ. ничто'же ѓ^брњт#ше како мђ'чити и%х#
людїи ради. ја%ко вс^и прославля'хђ бг~а ѓ^ бы'вшеM. лњты б^о бяше мно'жае четы'редеся'те чл~къ,
ѓ^ не'мже бы'сть чю'до сїе и^сцњле'нїя” заq, в~і”
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Глава 4, поч. 10
1 Як же вони говорили до народу,
до них надійшли священики, і церковний воєвода, і садукеї, 2 засмучені
тим, що вони навчали народ, і звіщали в Ісусі воскресіння з мертвих, 3 і
наклали на них руки, і поклали їх під
нагляд до ранку, бо вже був вечір. 4
Численні ж з тих, що чули слово, повірили, і число мужів було якихось
п’ять тисяч. 5 Сталося ж, що на другий день зібралися їхні князі, і старці,
і книжники в Єрусалимі, 6 і Анна, архиєрей, і Каяфа та Іван, і Александер,
і які були з архиєрейського роду; 7 і
поставивши їх посередині, випитували: Якою силою або яким іменем ви
це зробили? 8 Тоді Петро, сповнившись Святим Духом, сказав до них:
Князі народу й ізраїльські старці! 9
Оскільки нас сьогоді допитують про
добрий вчинок над недужим чоловіком, як цей спасся, 10 хай знаним буде вам усім і всьому народові Ізраїля,
що в ім’я Ісуса Христа Назорея, якого ви розіп’яли. Його ж Бог воскресив з мертвих. Цим цей стоїть здоровим перед вами. 11 *Цей є камінь,
знехтуваний вами, будівничими, що
став наріжним каменем. 12 І в нікому
іншому немає спасіння, бо немає іншого імені під небом, даного людям,
яким належиться нам спастися.
хххххххх
поч. 11
13 Бачачи ж відвагу Петра та Івана, і пізнавши, що вони є невчені і
прості люди, дивувалися. Знали ж їх,
що вони були з Ісусом. 14 А бачачи з
ними оздоровленого чоловіка, який
стояв, нічого не мали, чим закинути
проти. 15 Наказавши ж їм вийти геть
зі збору, сперечалися між собою, 16
кажучи: Що зробимо цим людям?
Адже ж через них стався явний знак,
явно всім, що живуть в Єрусалимі, і
ми не можемо заперечити. 17 Але,
щоб більше не поширювалося між
народом, заборонімо їм з погрозою
більше не говорити в це ім’я нікому з
людей. 18 І покликавши їх, заповіли
їм більше не говорити ані не навчати
в Ісусове ім’я. 19 Петро ж та Іван,
відповівши їм, сказали: Чи є справедливо перед Богом радше вас послухати, ніж Бога? Розсудіть. 20 Адже
ми не можемо не розповідати про те,
що побачили й почули. 21 Вони ж,
погрозивши їм, відпустили їх, нічого
не знайшовши, як би їх покарати через народ, бо всі прославляли Бога за
те, що сталося. 22 Бо чоловік, над яким сталося це чудо оздоровлення,
мав більше ніж сорок років. поч. 12
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23 Як же були відпущені, вони
прийшли до своїх і сповістили те, що
до них сказали архиєреї і старці. 24
Вони ж, почувши, однодушно підняли голос до Бога і сказали: Владико!
Ти, Боже, що створив небо, і землю, і
море, і все, що в них, 25 який Святим
Духом, устами нашого батька Давида, твого слуги, сказав: *Чому заметушились погани і народи навчилися
марного? 26 Зійшлися царі землі і
князі зібралися разом проти Господа
і проти його Христа. 27 Бо, по правді,
в цьому місті зібралися проти твого
святого слуги Ісуса, якого Ти помазав, Ірод же й Понтійський Пилат з
поганами та ізраїльським народом, 28
щоб зробити те, що твоя рука і твоя
рада раніше сказала, що має статися.
29 І нині, Господи, поглянь на їхні погрози і дай твоїм рабам з усією сміливістю говорити твоє слово, 30 коли
простягнеш твою руку на оздоровлення, і знаки, і чуда, щоб ставалися
святим ім’ям твого слуги Ісуса. 31 І
коли вони помолилися, сколихнулося
місце, де вони були зібрані, і всі наповнились Святим Духом і зі сміливістю говорили боже слово. 32 В юрбі ж тих, що повірили, було одне серце і душа, і ніхто ж не казав, що щось
з маєтку є його власним, але все для
них було спільним. 33 І апостоли великою силою давали свідчення воскресінню Господа Ісуса, а на всіх них
була велика ласка. 34 Тож не було ні
одного опущеного між ними, бо ті,
що були панами піль або хат, продаючи, приносили гроші з проданого 35
і клали при ногах апостолів. Давалося ж кожному те, що тільки хто
потребував. 36 Йосиф же, прозваний
Варнавою, що з апостолів, – що в перекладі означає син потіхи, – левіт,
кіприянин родом, 37 маючи поле, коли продав, приніс ціну і поклав перед
ногами апостолів.

Глава 5, поч. 13
1 А якийсь чоловік на ім’я Ананій
зі своєю жінкою Сапфірою продали
поле, 2 і він затаїв частину грошей, –
про що знала і його жінка, – і він,
принісши якусь частину, поклав перед ногами апостолів. 3 Сказав же
Петро: Ананіє, чому сатана наповнив
твоє серце, щоб обманути Святого
Духа і затаїти частину ціни поля? 4
Чи воно не твоїм було і чи продане не
було у твоїй владі? Чому ти цю річ
поклав у своє серце? Ти не збрехав
людям, але Богові. 5 Ананія ж, почувши ці слова, впавши, віддав духа.
І був великий страх на всіх, що це чули. 6 Вставши ж, хлопці його спорядили і, винісши, поховали. 7 Сталося
ж, що, коли минуло якихось три го-

Эtпђще'на же бы'вша, прїидо'ста къ свои^мъ,
и^ възвњсти'ста е^ли'ка к ниM а^рхїере'и` и^ ста'рцы
рњша” ѓ^ни же слы'шавше, е^ді'нодђ'шно въз#двиго'ша глаs къ б~ђ, и^ рекоша” влDко т^ы [б~е]7 сътвори'выи нб~о и^ зе'млю и^ мо'ре, и^ вс^я ја%же в
ни'х#. {и^же дх~омъ ст~ыM оу^сты` эTц~а на'шего дв~да ѓ^трока твое^го рекїи}8” *Вскђ'ю шата'шася
ја%зы'цы, и^ лю'дїе пооу^чи'шася тще'тныM приста'ша царїе зем#стїи. и^ кня'ѕи събра'шася
вкђ'пњ, на' г~а и^ на х~а е^го” Събра'ша б^о ся въи%стинђ въ градњ се'мъ, на ст~ого ѓ%трока
твое^го і^с~а, е^го'же пома'за, И/роD же и^ по'нтеискїи
пилатъ, съ ја^зыкы и^ людми` і^ил~евыми, сътвори'ти е^ли'ка рђка твоя` и^ съвњтъ твои
прежDе нарече` быти” И$ нн~њ г~и, призри` на преще'нїя и^хъ, и^ да'ждь рабо'мъ твои^мъ съ
(всњмъ дер#знове'нїемъ)9 гл~ати сло'во твое`, внегда` рђ'кђ твою прострњти, въ и^сцњленїя, и^
зна'менїа и^ чюдеса` бывати и^менеM ст~ыM ѓ'трока
твое^го і^с~а. и^ помоли'вшемся и%мъ, подви'жеся
мњ'сто и^дњ'же бяхђ съ'брани, і^ и^спо'лнишася
вс^и (дх~а ст~а)10. и^ гл~ахђ сло'во бж~їе съ дръзнове'нїемъ” Наро'дђ же вњ'ровавшимъ, б^њ срDце и^
дш~а е^ді'на, И$ ни е^ді'нъ (же) что` эT имњ'нїя
{свое^го}11 гл~аше свое` бы'ти, н^о бя'хђ и^мъ вс^я
ѓ^бща, и^ (ве'лїею силою)12 въздаа'хђ свњдњтеlство а^плsи въскрsнїю г~а і^с~а” Бл~годать же (б^њ
ве'лїя)13 на всњхъ и^хъ. не (бя'ше б^о лишенъ
ни е^ді'нъ)14 в нихъ. е^ли'цы бо господїе се'ломъ
и^л^и домовомъ бя'хђ, прода'юще приноша'хђ цњ'ны прода'емыхъ и^ полага'хђ при ногаX а^пsлъ” даа'ше же ся комђ'ждо е^же а^ще кт^о требова'ше”
(І$ѓ^сїџьy)15 нарече'нныи варна'ва, эT а^пsлъ, е^же еs
сказа'емо сн~ъ оу^тњше'нїя, леввиT, ки'прянинъ
ро'домъ, и^мњя' село`, прода'въ принесе` цњ'нђ, и^
положи` преD нога'ма а^пsлъ”

Глvа, е~” заq, г~і”
ђ'жъ же нњ'кїи, а^на'нїя и%менемъ, съ
сапфи'рою жено'ю свое^ю` (прода'ста)1 село`, и^
оу'таи` эT цњны` свњ'дђщи и^ женњ` (е^го),
и^ (принесњ)2 ча'сть нњкђю преD нога'ма
а^пsлъ положи`” Рече' же петръ, а^на'нїе, почто` и^спо'лъни сатана` срDце твое`, сълга'ти дх~ђ ст~о'мђ, И$ оу^таи'ти эT цњны` села`; не сђ'щее ли
твое` б^њ, и^ продано` въ твое^и ѓ%бласти бя'ше;
чт^о ја^ко положи` (ве'щь сїю` въ срDцы свое^мъ)3; не
солга` чл~комъ, н^о б~ђ” Слы'шав же а^на'нїа словеса`
сїя`, па'дъ и%зDше. и^ бы'сть стра'хъ вели'къ на
всњ'хъ слы'шащих# сїя. въста'вше же ю%ноша,
стреби'ша е^го” І$ и^знес#ше погребо'ша” Быs же ја%ко
(тре'мъ часо'мъ)4 минђ'вшемъ, и^ жена` е^го не
1710
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вњдђщи бы'вшаго, вни'де эTвњща'в же е^и
петръ” Рцы` м^и а^ще на толи'цњ село` эTда'ста;
ѓ^на' же реq, е'и^, на толи'цњ. пе'тръ же рече` к
не'и, Чт^о ја%ко съгласи'стася и^скђси'ти дх~ь
гн~ь; с^е но'ги погр'ебшихъ мђжа твое^го при дверехъ, і^ и^зне'сђтъ т^я. паде' же а%бїе преD нога'ма е^го, і^ и'здъше. вшеDше же ю%ноша, ѓ^брњто'ша ю% ме'ртвђ” І$ изне'сше погребо'ша (ю&) оу^ мђ'жа е^я`. и^ бы'сть стра'хъ вели'къ на все'й цр~кви
и^ на всXњ слы'шащиX сїа”
заq, д~і”
Рђка'ма же а^пsлъскама бы'ша зна'менїя и^ чюдеса` (въ людехъ мно'га)5. и^ бяхђ е^дїнодђшно
вс^и въ притворњ соломони” эT про'чиX же никтоже смњя'ше прилњпля'тися и%мъ, н^о велича'хђ
и^хъ лю'дїе. па'че же прилага'хђся вњрђ'ющїи
гв~и мно'жество мђже'и и^ же'нъ, ЈА/ко и^ на распђтїяхъ и^зноси'ти недђ'жныя, и^ полага'ти
на посте'ляхъ и^ на ѓ^дрњ'хъ, да грядђ'щђ
петрђ`, поне сњ'нь ѓ^сњ'нитъ нњ'кое^го эT нихъ.
схожа'ше же ся мно'жество, эT ѓ^кре'стныхъ
градо'въ въ і^е^рsли'мъ, принося'ще недђ'жныя, и^
стражђщаа эT дђ'хъ нечи'стыхъ, и^же и^сцњлева'хђся вс^и” Въста'в же а^рхїере'и, и^ вс^и и^же с
нимъ, сђ'щая е^ресь сад#дђкеиская`, и^спо'лнишася за'висти. и^ възложи'ша рђ'ки [своя`]6 на а^пsлы, и^ послаша иX въ съблюде'нїе ѓ%бщее” А$гг~лъ
же гн~ь, но'щїю [эTвр'ьзе]7 две'ри темни'ци. и^звDе
же и^хъ, рече`. и^дњте, и^ ста'вше гл~ите въ
цр~кви лю'деM вс^я гл~ы жи'зни сея`”
заq, е~і”
Слы'шавше же внидо'ша по оу%треници въ
цр~ковь, и^ оу^ча'хђ” ПришеD же архїере'и, і^ и^же с нимъ,
съзваша съборъ, и^ вся` ста'рца сн~овъ і^ил~евъ, и^
посла'ша въ оу^зи'лище привести` иX. [слђги' же
шеDше]8, не ѓ^брњто'ша и^хъ въ темни'цы. въз#врати'в#ше же ся възвњстиша гл~юще, ЈА/ко [оу^бо]9 темни'цђ ѓ^брњтохомъ заключе'нђ съ вся'цњмъ оу^тверже'нїем#, и^ блю'стителя стоя'ща
преD две'рми, эTве'рзъше же внђтрь ни е^ді'ного ѓ^брњто'хоM” ЈА/коже слы'шяша словеса` сїа`, [сщ~е'нникъ
же и^]10 вое^во'да цр~ко'вныи, и а^рхїере'и, недооу^мњ'вахђся ѓ^ ни'хъ, чт^о оу^бо бђдетъ с^е” ПришеD
же нњ'кто възвњсти и^мъ, ја%ко се` мђжїе иXже
всадисте в темни'цђ, сђть въ цр~кви стоя^ще,
и^ оу^чаще лю'ди” Тогда` шеD вое^во'да съ слђгами,
и^ приведе` и^хъ, н^о не с нђжею. боя'хђ б^о ся
людїи, да не побїю'тъ (и^хъ) ка'менїемъ. привеDше же и^хъ поста'виша на со'нмищи” И$ въпроси` иX а^рхїе^ре'и, гл~я. не запрњще'нїемъ ли запрњти'хомъ вамъ, не оу^чи'ти ѓ^ и%мени семъ; и^
с^е и^спо'лнисте і^е^рsли'мъ оу^че'нїемъ ва'шимъ, и^
хо'щете навести` на' н^ы кро'вь чл~ка сего; эTвњ1711

дини, ввійшла і його жінка, не знаючи того, що сталося. 8 Відповів же їй
Петро: Скажи мені, чи за стільки ви
віддали поле? Вона ж сказала: Так, за
стільки. 9 Петро ж сказав до неї: Як
це, що ви змовилися випробувати Господнього Духа? Ось при дверях ноги
тих, що поховали твого чоловіка, вони і тебе винесуть. 10 Вона ж одразу
впала перед його ногами і віддала
духа. А хлопці, ввійшовши, знайшли
її мертвою і, винісши, поховали її
біля її мужа. 11 І був великий страх
на всій церкві і на всіх, що це чули.
хххх
поч. 14
12 Руками ж апостолів сталося багато знаків і чудес в народі, і всі були
однодушно в Соломоновому притворі. 13 А ніхто з інших не смів до них
приставати, але народ їх величав. 14
Радше ж приставало багато мужів і
жінок, що повірили в Господа, 15
так, що й на роздоріжжя виносили
недужих і клали на постелях і на лежаках, щоб, як Петро йшов, хоч тінь
декого з них отінила. 16 Сходилося ж
до Єрусалиму велике число з довколішних міст, приносячи недужих і
тих, що терпіли від нечистих духів.
Всі вони видужували. 17 Вставши ж,
архиєрей і всі, що з ним, що є саддукейської єресі, вони наповнилися заздрості 18 та наклали свої руки на апостолів і послали їх до громадської
в’язниці. 19 Ангел же господній вночі відкрив двері в’язниці і, вивівши ж
їх, сказав: 20 Ідіть, і ставши, говоріть
в церкві народові всі слова цього
життя.
поч. 15
21 Почувши ж, вони вдосвіта ввійшли до церкви і навчали. Прийшовши ж, архиєрей і ті, що з ним, скликали собор і всіх старців ізраїльських
синів і послали до в’язниці, щоб їх
привести. 22 Слуги ж, пішовши, не
знайшли їх у в’язниці, а, повернувшись, сповістили, 23 кажучи, що в’язницю, отже, ми знайшли замкненою
з усім обезпеченням, і сторожів, що
стояли перед дверима. А відкривши,
всередині ми не знайшли нікого. 24
Як же почули слова ці священик, і
церковний воєвода, і архиєреї, вони
були ними збентежені, що, отже, це
було. 25 А хтось, прийшовши, сповістив їм, що ось мужі, яких ви посадили до в’язниці, є в церкві, стоячи
і навчаючи народ. 26 Тоді, пішовши,
воєвода зі слугами їх привів, але не з
силою, бо боялися народу, щоб не
побив їх камінням. 27 Привівши ж, їх
поставили на соборі. І запитав їх архиєрей, 28 кажучи: Чи не забороною
ми вам заборонили навчати в це ім’я?
І ось ви наповнили Єрусалим вашим
навчанням і хочете навести на нас
кров цього чоловіка? 29 Відповівши
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ниж. 21

рим. 5

ниж. 21

ж, Петро й апостоли сказали: Треба
радше вірити Богові, ніж людям! 30
*Бог наших батьків підняв Ісуса,
якого ви вбили, повісивши на дереві.
31 Цього Бог своєю правицею підняв
на начальника і спасителя, щоб дати
покаяння Ізраїлеві і відпущення гріхів. 32 І ми є свідками того цим словом, і Святий Дух, якого Бог дав тим,
що повірили в Нього. 33 Вони ж, почувши, лютували і змовилися їх вбити. 34 Вставши ж, на зборі якийсь фарисей на ім’я Гамалиїл, законовчитель, шанований всім народом, наказав, щоб апостоли на трохи вийшли
надвір. 35 Сказав же він до них: Мужі-ізраїльтяни, самі зважайте на цих
людей, що хочете зробити. 36 *Адже
перед цими днями повстав Тевда, кажучи, що він є чимось, до якого пристало якихось чотириста мужів числом. Він був вбитий, і всі, що в нього
вірили, розійшлися і стали нічим. 37
Після цього повстав Юда, галилеєць,
в днях перепису і потягнув досить
народу вслід за собою. І той згинув, і
всі, що його слухалися, розсипалися.
38 І нині вам кажу: Відступіть від
цих людей і залишіть їх, бо якщо від
людей буде рада або це діло, воно
розлетиться, 39 якщо ж є від Бога, не
можете його знищити, щоб часом ви і
богоборцями не стали. Вони ж його
послухали 40 і, покликавши апостолів, побивши, пригрозили їм не говорити в Ісусове ім’я, і відпустили їх.
41 Вони ж, отже, ішли від лиця собору радіючи, *що удостоїлися прийняти зневагу за Його ім’я. 42 Кожного
ж дня в церкві і в домах не переставали, навчаючи і благовіствуючи
Ісуса Христа.

ща'в же пе'тръ и^ а^пsли рњша. вњ'ровати подоба'етъ бв~и, паq, неже л^и чл~комъ. *б~ъ эTц~ъ
на'шиX въздви'же і^с~а, е^гоже в^ы оу^би'сте повњшьше на' древњ. сего б~ъ нача'лника и^ сп~са (възне'съ)11 десни'цею свое^ю`, да'ти покаа'нїе і^ил~еви и^
ѓ^ставле'нїе грњхоM. и^ м^ы е^смы (того) свњдњтеле гл~омъ симъ, и^ дх~ъ же ст~ы'и, е^гоже дастъ
б~ъ вњ'ровавшимъ е^мђ” ѓ^ни же слы'шавше надыма'хђся. и^ съвњща'ша оу^би'ти и%х#” Въста'в
же нњ'кїи на со'нмищи фарисе'и и%менемъ гамалїи^лъ, зако'нооу^чи'тел#, что'мъ всњми люDми`, повелњ, вн^њ ма'ло чт^о а^пsлоM оу^стђпи'ти. рече' же
к ни'мъ, мђжїе і^и^л~ьтяне, внима'ите себњ ѓ^
чл~цXњ си'хъ, чт^о хо'щете сътвори'ти. *предъ си'ми б^о дн~ьми въста` џе'вда, гл~я бы'ти нњ'что
себе`, е^мђ'же прилњпи'шася (число'мъ мђ'жїи)12
ја%ко четы'рист^а, и%же оу^бїе'нъ бы'сть, и^ вс^и е^ли'цы вњ'роваша е^мђ, разы'до'шася, и^ бы'ша нивочто'же” Посе'мъ въста` і^ю%да галїле'янинъ въ
дн~и написа'нїя, и^ эTвлече` люди [дово'льны]13 въ
слDњ себе`. и^ то'й поги'бе и^ вс^и е^ли'цы послђшаша
е^го, разсы'пашася, и^ нн~њ гл~ю ваM, эTстђпи'те
эT чл~къ сиX, і^ ѓ^ста'вите и%хъ. ја%ко а%ще бђ'детъ эT чл~къ съвTњ (-)14, и^ли дњло с^е, разори'тся. а%ще ли же эT б~а е%сть, не мо'жете разори'ти [т^о]15, е^д^а ка'ко и^ бг~обо'рцы ѓ^бря'щетеся” послђшашаy е^го, и^ призва'вше а^пsлы, би'вше запрњти'ша (и%мъ), не гл~ати ѓ^ и%мени і^с~овњ, и^
эTпђсти'ша [и^хъ]16. ѓ^ни' же оу%бо и^дя'хђ ра'дђю^щеся эT лица` събо'рђ, *ја%ко (за' имя {е^го}17
сподо'бишася)18 бесче'стїе прїя%ти. въ вся' же
дн~и въ цр~кви, и^ в (домњх#)19 не престаа'хђ
оу^ча'ще, и^ бл~говњствђюще (і^с~а х~а)20”

Глава 6, поч. 16

Глvа, ѕ~” заq, ѕ~і”

1 В цих же днях, як помножилися
учні, було нарікання греків на євреїв,
що їхні вдовиці були занедбувані у
щоденному служінні. 2 Дванадцять
же, скликавши множество учнів, сказали: Не годиться нам, покинувши
боже слово, служити столам. 3 Отже,
придгляньте, брати, сімох засвідчених з-поміж вас мужів, повних Святого Духа і премудрості, яких ми
поставимо над цією службою. 4 Ми
ж залишимося в молитві і служінні
слова. 5 І до вподоби було це слово
перед всією громадою. І вибрали
Стефана – мужа повного віри і Святого Духа, *і Филипа, і Прохора, і
Никанора, і Тимона, і Пармена, і Миколая, прозеліта з Антіохії. 6 Цих
поставили перед апостолами. І вони,
помолившись, поклали на них руки. 7
І боже слово роcло, і дуже множилося число учнів в Єрусалимі. І ве-

ъ дн~еX же си'хъ, оу^мно'жившемся оу^чн~комъ, бысть ропта'нїе е%ллиномъ къ е^вр'еѓM, ја%ко презри'ми быва'хђ въ слђже'нїи
повседн~е'внњмъ вдови'ца ихъ” Призва'вше
же дв^анадесятїи мно'жество оу^чени'къ, рњша.
не оу^го'дно е^сть на'мъ ѓ^ста'вльшемъ сло'во бж~їе,
слђжи'ти трапе'замъ” оу^смотри'те [оу^бо]1 бра'тїе
мђ'жа эT ва'с# свидњтельствованы сеDмь, и^спо'лнены дх~а [ст~а]2 и^ премђ'дрости, и%хже поста'вимъ
наD слђжбою сею`. м^ы же въ мл~твњ и^ слђже'нїи
сло'ва пребђ'демъ. и^ оу^го'дно бы'сть сло'во (с^е) предъ
всњмъ наро'домъ” И$ и^збра'ша стефа'на, мђжа и^спо'лнена вњ'ры и^ дх~а ст~а, *и^ фїли'ппа и^ про'хора, и^ никоно'ра, и^ ти'мона, и^ парме'на, и^ никола'я` прише'лца а^нтиѓ^хїискаго, и^хже поста'виша предъ а^пsлы, и^ помоли'вшеся, възложиша
на' ня рђцњ`. и^ сло'во бж~їе растя'ше, и^ мно'жа1712
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шеся число` оу^чн~къ въ і^ерsли'мњ ѕњло`. и^ мно'г#
нароD сщ~е'нникъ, послђшахђ вњ'рою”
заq, з~і”
Стефа'нъ же и^спо'лнь вњ'ры и^ си'лы, творя'ше
зна'менїя и^ чюдеса`, ве'лїа въ людехъ. въста'ша же нњ'цыи эT со'н#ма гл~емаго ливерти'н#ска,
и^ кирине'иска, и^ а^лећа'ндрьска, і^ иже эT киликїя
и^ а^сїя, състяза'ющеся съ стефа'номъ, и^ не
можа'хђ противђ ста'ти премђдрости, и^ дх~ђ
и^мже гл~аше” Тогда` и`зведо'ша мђ'жа, гл~юща ја^ко слы'шахомъ е^го гл~юща гл~ы хђ'лны на мољ=се'я и на б~а” сподвиго'ша же лю'ди и^ ста'рца и^
книжники, и^ въста'вше въсхи'тиша е^го, и^
приведо'ша на со'нмиище. поста'виша же свњдњтеля ло'жны, гл~юща” (ЈА/ко) чл~къ се'й не преста'етъ [глаго'лы хђлныя гл~я]3, на мњ'сто
ст~ое сїе и^ зако'нъ” Слы'шахоM бо е^го гл~юща,
ја%ко і^с~ назаре'и се'й разори'т# мњ'сто сїе, і^ и^змњни'т# ѓ^бы'чая, ја%же предаде намъ мољ=се'и” И$
възрњ'вше на'нь вс^и сњдя'щеи` въ со'нмищи, видњша лице` е^го ја%ко лице` а^гг~лђ”

Глvа, з~”

а~ мо= в~і

а~ мо= е~і

а~ мо= з~і
а~ мо= к~а
а~ мо= к~е
а~ мо= к~џ
и^ л~
а~ мо= л~з
а~ мо= м~а
ўлMо р~д

ече' же а^рхїере'й. а^ще [оу^бо]1 сїа та'ко
сђть; ѓ%н же рече, Мђ'жїе бра'тїя и^ эTц~ы послђшайте. б~ъ сла'вы ја%ви'ся эTц~ђ
на'шемђ а^враа'мђ. сђщђ въ междорњчїи,
Пре'жде да'же не всели'тися е^мђ в харра'нь, И$ рече к немђ, *изы'ди эT земля` твоя и^ эT рода
твое^го, (и^ эT до'мђ эTц~а твое^го), и^ прїиди` въ
зе'млю, е^я^же а^ще т^и покажђ, тогда и^зы'де
эT земля` халдњ'искїя, вселися въ харра'нь” И$
эTтђдђ по оу^ме'р#тїи эTц~а е^го, пресели е^го въ
землю сїю, на не'иже в^ы нн~њ живете`. и^ не
да'стъ е^мђ наслњ'дїа в не'и, ни стопы нозњ” И$
ѓ^бњща` да'ти е^мђ въ ѓ^дер#жа'нїе ея`, и^ сњмени е^го по не'мъ. нњ сђщђ е^мђ ча'дђ. гл~а же
си'це б~ъ, *ја^ко бђдетъ сњмя е^го прише'лцы
въ зеMли` чюждеи, и^ поработятъ е&, и^ ѓ^ѕло'бяT
лњтъ четы'риста. и^ ја^зы'кђ е^мђ'же порабо'таютъ, сђжђ` а%зъ, [реq б~ъ]2. и^ по си'хъ и^зы'дђтъ и^ послђ'жат# ми на мњ'стњ се'мъ. *и^
да'стъ е^мђ` завњт# ѓ^брњзанїя. *и^ та'ко роди`
і^саа'ка, и^ ѓ^брњ'за е^го въ дн~ь ѓ^смы'и” *І$ и^саа'къ
і^ја%кова. і^ *и^ја%ковъ ѓ%бана'десяте патрїа'рха. и^
патрїа'рси. позави'дњвше і^ѓ%сифђ, *прода'ша (е^го)
въ е^ги'пеT. и^ б^њ б~ъ с ни'мъ. і^ и^зятъ е^го эT
всњх# скорбе'и е^го, *и^ да'сть е^мђ блгDть и^ премђдрость преD фараѓ%номъ царемъ е^гљ=петьскимъ, и^ поста'ви е^го вожда наD е^гљ=птомъ и^
надо всњмъ до'момъ свои^мъ. прїиде же глаD
[на всю` зе'млю е^гљ=пет#скђю]3, и^ ханаа%ню, и^
ско'рбь ве'лїа, и^ не ѓ^брњта'хђ сы'тости эTц~ы
1713

лика юрба священиків була послушна вірі.
поч. 17
8 Стефан же, повний віри і сили,
робив великі знаки і чуда в народі. 9
Піднялися ж деякі зі збору, що називається Ливертинським, і Киринейським, і Александрійським, і ті, що з
Килікії і Азії, що сперичалися зі Стефаном 10 і не могли протиставитись
премудрості і Духові, яким говорив.
11 Тоді вивели мужів, що говорили,
що чули, як він говорив хульні слова
проти Мойсея і проти Бога. 12 Вони
ж підбурили народ, і старців, і книжників і, вставши, схопили його та
привели на збір. 13 Поставили ж
фальшивих свідків, що говорили, що
цей чоловік не перестає говорити
хульні слова проти цього святого
місця і закону. 14 Адже ми чули, як
він говорив, що цей Ісус Назорей
знищить це місце і змінить звичаї, які
нам передав Мойсей. 15 І поглянувши на нього, всі, що сиділи на зборі,
побачили його обличчя, наче обличчя
ангела.

Глава 7
1 Сказав же архиєрей: Чи, отже, це
так є? 2 Він же сказав: Мужі, брати, і
батьки, послухайте! Бог слави з’явився нашому батькові Авраамові,
коли він був у Месопотамії перед
тим, як він поселився у Харрані, 3 і
сказав до нього: *Вийди з твоєї землі,
і від твого роду, і від дому твого
батька і прийди в землю, яку Я тобі
покажу. 4 Тоді він вийшов з Халдейської землі, поселився в Харрані. І
звідти, по смерті його батька, Бог його переселив в цю землю, на якій ви
сьогодні живете. 5 І Він не дав йому
насліддя в ній ані на стопу ноги і
обіцяв дати її в посідання йому і його
насінню по ньому. Як у нього не
було дитини, 6 сказав же так Бог,
*що його насіння буде захожим у чужій землі і його поневолять, і гнобитимуть чотириста літ. 7 І народ, якому служитимуть, буду Я судити, –
сказав Бог. І після цього вони вийдуть і послужать Мені на цьому місці. 8 *І Він дав йому завіт обрізання.
*І так той породив Ісаака і обрізав
його в восьмому дні, *й Ісаак – Якова, і *Яків – дванадцятьох патріярхів. 9 І патріярхи, позаздрівши Йосифові, *продали його в Єгипет. І Бог
був з ним, 10 і визволив його від усіх
його скорбот, *і дав йому ласку і премудрість перед фараоном, єгипетським царем, і він поставив його вождем над Єгиптом і над всім своїм домом. 11 Прийшов же голод на всю Єгипетську і Ханаанську землю і велике горе. І наші батьки не знаходили
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поживи. 12 *А Яків, почувши, що є
пшениця в Єгипті, послав найперш
наших батьків, 13 *і коли вдруге
вони прийшли, Йосиф дав себе пізнати своїм братам – і явним став
фараонові рід Йосифа. 14 Йосиф же,
пославши, прикликав свого батька
Якова і ввесь рід – сімдесят і п’ять
душ. 15 *Зійшов же Яків до Єгипту,
де *і помер він сам і наші батьки. 16
*І були перенесені до Сихему і покладені в гробі, *який Авраам купив
ціною срібла від Сихема, від Емморових синів. 17 І коли наблизився час
обітниці, якою клявся Бог Авраамові,
*народ розрісся і розмножився в Єгипті, 18 доки не настав інший цар,
який не знав Йосифа. 19 Цей, задумавши зло проти нашого роду, і
гнобив наших батьків, щоб заморити
їхніх немовлят і не дати їм жити. 20
*В цьому часі народився Мойсей. І
він був угодний Богові, він був годований три місяці в домі свого батька. 21 Як же його викинули, *взяла
його фараонова дочка і вигодувала
його собі за сина. 22 І Мойсей був
навчений всієї єгипетської мудрості,
а був сильний в ділах і словах. 23 І як
йому виповнялося сорок літ часу,
ввійшло йому на серце відвідати своїх братів – ізраїльських синів. 24 *І
побачивши, як якогось кривдили, він
допоміг і відомстив покривдженого,
убивши єгиптянина. 25 Він же думав,
що його брати розуміють, що Бог його рукою дасть їм спасіння. Вони ж
не зрозуміли. 26 *На другий же день
він з’явився їм, що билися, і притягав
їх до примирення, сказавши: Мужі,
ви є братами, чому кривдите один
одного? 27 А той, що кривдив ближнього, відкинув його, сказавши: Хто
тебе поставив князем і суддею над
нами? 28 Чи ти мене хочеш вбити
тим самим способом, яким ти вчора
убив єгиптянина? 29 Мойсей же втік
через це слово і був приходьком у
Мадіамській землі, де породив двох
синів. 30 І коли закінчилося сорок
років, *йому зявився в пустині Синайської гори господній ангел в вогняному полум’ї, в кущі. 31 Мойсей
же, побачивши, дивувався видінню.
Як же він приступав, щоб подивитись, був до нього господній голос:
32 Я Бог твоїх батьків, Бог Авраама,
Бог Ісаака, і Бог Якова! Мойсей же,
затремтівши, не смів дивитися. 33
Сказав же йому Господь: Розв’яжи
обуву твоїх ніг, бо місце, на якому ти
стоїш, є свята земля! 34 Побачивши,
Я побачив гноблення мого народу,
що в Єгипті, і Я почув їхній стогін і
зійшов їх визволити. І нині іди, і
пошлю тебе до Єгипту. 35 Цього
Мойсея, якого відкинули, сказавши:

на'ши. *слы'шав# же і^аковъ сђщђю пшени'цђ [въ
е^гљ=птњ]4, посла` эTц~а на'ша пе'рвње, *и внегда
второ'е (прїидо'ша) позна'нъ бы'сть і^ѓ%сифъ бра'тїи свое'й, и^ я%вњ бы'сть фараѓ^нови ро'дъ і^ѓ%сифовъ” Посла'в же і^ѓ%сифъ, призва (эTц~а свое^го і^ја%кова)5, и^ ве'сь родъ дш~ъ сеDмьдесяT (и^) пя'ть.
[*сни'де же]6 і^ја%ковъ въ е^гљ=пеT, *и сконча'ся
самъ и^ эTц~ы на'ши. *и^ пренесе'ни бы'ша въ сихемъ. и^ положе'ни бы'ша въ' гробњ, *еже кђпи`
а^враа'мъ цњно'ю сребра`, эT сн~овъ е^м#моровъ сихе'ма. (и^) ја%коже приближа'шеся вре'мя ѓ^бњтованїя, и^же кля'тся б~ъ а^враа'мђ, *възрасто'ша
лю'дїе, и^ оу^мно'жишася въ е^гљ=птњ, до'ндеже
наста` ца'рь и%нъ [-]7 и%же не знаа'ше і^ѓ%сифа. се'и
ѕлњ` оу^мы'сливъ э^ ро'дњ на'шемъ, (и^) ѓ^ѕло'би
эTц~а на'ша оу^морити младе'нца и^хъ и^ не ѓ^живити. *в не'же вре'мя родися мољ=се'и, и^ бњ`
оу^годенъ бг~ови, и^же въспита'нъ бы'сть мцsа
три в# домђ` эTц~а (свое^го). эTве'рженђ же е^мђ`,
*взя'тъ е^го дщи` фараѓ%нова, и^ въспита` е^го
себњ` въ сн~а, и^ нака'занъ бы'сть мољ=сеи все'и
премђ'дрости е^гљ=пеTстњи. бњ же си'ленъ въ
(дњлехъ и^ словесњхъ)8 (-)9. (и^) ја^коже наполня'шеся е^мђ` четы'редесятъ лTњ вре'мя, взы'де на'
срDце е^мђ посњтити бра'тїю свою сн~ы і^ил~евы.
*и^ видњ'въ нњ'кое^го ѓ^би'дима, посо'бьствова, и^
сътвори` эTмще'нїе ѓ^би'димомђ оу^бивъ е^гип#тянина. мня'ше же разђмњти бра'тїямъ
свои^м#, ја%ко б~ъ рђко'ю е^го да'стъ (и^мъ сп~се'нїе)10. ѓ^ни же не разђмњша” *въ оу^трњи^ же
дн~ь, ја%вися иM тя'жђщемся, и^ привлача'ше
и^хъ въ смире'нїе, ре'къ, мђ'жїе бра'тїа е^сте
в^ы, въскђю ѓ^би'дите дрђгъ дрђга; ѓ^би'дяи
же бли'жняго эTри'нђ и& ре'к#, кто` т^я поста'ви
кня'ѕя и^ сђдїю наD нами; е^да оу^би'ти мя
т^ы хо'щеши, и%мже ѓ%бразомъ оу^би'лъ е^си вчера
е^гљ=птянина; Бњжа же мољ=се'и ѓ^ словеси` се'мъ,
и^ бы'сть пришле'цъ въ зеMли` мадїам#стњи, и^дњ'же роди сн~а дв^а. и^ і^спо'лньшемся лњтомъ
четы'редеся'те, *ја^ви'ся е^мђ въ пђсты'ни горы`
сина'искїа а%гг~лъ [гн~ь]11, въ пламени ѓ%гненњ въ
кђпи'нњ мољ=се'и же видњвъ. дивля'шеся видњ'нїю. пристђпающђ же е^мђ разђмњти, бы'сть
гласъ гн~ь (к немђ`), а^зъ б~ъ эTц~ъ твои'хъ”
Бг~ъ авраа'мовъ. (-)12 [бг~ъ]13 і'саа'ковъ. и' [б~ъ]14
і^а'ковль” тре'петенъ же бы'въ мољ=се'и, не смњя^ше смотрити. рече же е^мђ г~ь, разрњши сапо'гъ но'гђ твоею`, мњсто бо на неMже (стои^ши)15, земля` ст~а е^сть” Видя` ви'дњхъ ѓ^злобле'нїе людїи моих#, и^же въ е^гљ'птњ, и^ стенанїе и^хъ оу^слы'шахъ, и^ снидо'хъ и^зяти` и^х#, и^
нн~њ гряди (и^) [послю]16 тя въ е^гљ'петъ. сего
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в~ мо= з~
и^ џ~
и^ ѕ~і

в~ мо= и~і
выj г~

в~ мо= џ~і

в~ мо= л~в

а^моs е~

в~ мо= к~е
е^врMе и~
і^с~ наv г~

г~ црs ѕ~
ниQ з~і
і^саїа ћѕ~

е^реMа ѕ~
е^зехlе м~џ

в~ мо= џ~і

мољ=се'а, е^гоже эTринђша, рекше, кто` т^я поста'ви княѕя и сђдїю; сего б~ъ [-]17 кн~зя і^
и^зба'вителя посла` рђко'ю а%гг~ла ја%вльшагося е^мђ въ кђпи'нњ” *Се'и и^зведе` и^хъ, сътвори'въ
чюдеса` и^ зна'менїа въ земли` е^гљ'петьстњи, и^
въ че'рм#номъ мо'ри. и^ въ пђсты'ни, лњтъ
четы'редесять” Се'и е^сть мољ=се'и, рекїи сн~омъ
іи^л~евомъ. *пррoо'ка ва'мъ въз#дви'гнетъ г~ь б~ъ
(вашъ) эT братїа ва'шеа, ја%ко мене` {того послђшаите}18” *Сеи е^сть бы'выи` въ цр~кви въ
пђсты'ни съ а%гг~ломъ гл~авшемъ е^мђ` въ горњ
сина'истеи, и^ эTц~емъ на'шимъ, и^же прїя^тъ
словеса` жи'ва дати наM, е^гоже не въсхотњша
послђшати эTц~ы на'ши, н^о эTри'нђша (и&), и^
ѓ^брати'шася [срDцемъ свои^мъ]19 въ е^гљ'петъ,
*ре'кше а^а^ро'нђ, сътвори` намъ бо'ги и^же преDи^дђтъ преD на'ми. мољ=се'и б^о се'и и^же и^зведе`
на'съ эT земля` е^ги'пеTскїя, не вњмы чт^о
бы'сть е^мђ. и^ теле'цъ сътвори'ша въ дн~и ѓ%ны и^ принесо'ша же'ртвђ и%долђ. и^ веселя'хђся
въ дњ'лехъ рђ'кђ своею. эTврати' же ся б~ъ и^
предаде` и^хъ слђжити во'ем# нбsнымъ. ја%коже
пи'шетъ въ кни'зњ пррoкъ. *е^да заколе'нїя и^
же'ртвы принесо'сте м^и лњтъ четы'редесяте,
въ пђстыни, до'ме і^и^л~ев; и^ въспрїа^сте (кро'вь)20
моло'ховъ, и^ звњ'здђ бо'га ва'шего {ремфа'на}21,
ѓ%бразы ја%же сътвори'сте поклоня'тися и^мъ. и^
преселю` в^ы да'лее вавило'на. сњ'нь свидњ'нїя бњя^ше эTц~емъ на'шиM въ пђсты'ни, ја^коже повелњ гл~яи` *мољ=се'ѓ^ви, сътвори'ти ю& по ѓ%бразђ
е^гоже видњ`. *ея^же и^ внесо'ша прїеMше эTц~ы на'ши съ і^сђсоM, въ ѓ^держа'нїе ја%зы'комъ. е^я^же и^зри'нђ б~ъ эT лица` эTц~ъ на'шиX даже до дн~їи
дв~да, и^же ѓ^брњте блгDть преD бг~ом#, і^ и^спроси`
ѓ^брњ'сти селе'нїе [б~ђ]22 і^а'ковлю” *Соло'мон же създа` е^мђ хра'мъ. *н^о вы'шнїи не въ рђкотворе'нахъ цр~квахъ живе'тъ, ЈА/коже пррoкъ гл~етъ.
нб~о мн^њ прsто'лъ (е^сть), земля же поDно'жїе нога'ма мои^ма. кїи хра'мъ съзи'ждете м^и гл~етъ
г~ь, и^ли ко'е мњсто поко'ищђ мое^мђ; не рђка
ли моя` сътвори` сїя вс^я; *жестоковы'ини, и^ неѓ^брњ'зани срDцы и^ оу^шесы`, в^ы присно дх~ђ ст~омђ проти'витеся, ја%коже эTцы ва'ши, тако и^
в^ы. кого эT проро'къ не и^згна'ша эTц~ы ва'ши; и^
оу^би'ша провъзвњсти'вшая ѓ^ пришествїи пра'веDнаго, е^мђ'же (в^ы нн~њ)23 преда'теле и^ оу^бїи'ца
бы'сте” *И$же прїя^сте зако'нъ по велњ'нїемъ а%гг~лъ, и^ не съхрани'сте” Слы'шаще же сїа, распыха'хђся срDцы свои^ми, и^ скрежета'хђ зђбы` на'нь”
(Стефа'н#) же сы'и и^сполнь дх~а ст~а, възрњвъ
на' нб~о, видњ` славђ бж~їю, і^ и^с~а стоя^ща ѓ^деснђю б~а. и^ реq, с^е ви'жђ нб~са эTвр'ьста, и^ сн~а
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Хто тебе поставив князем і суддею? –
цього Бог рукою ангела, що йому з’явився в кущі, послав князем і визволителем. 36 *Цей їх вивів, зробивши
чуда і знаки в Єгипетській землі, і в
Червоному морі, і в пустині, впродовж сорока років. 37 Цей є Мойсей,
що сказав ізраїльським синам: *Ваш
Господь Бог підніме вам пророка з
ваших братів, так як мене, того слухайте! 38 *Цей є той, що був в церкві
в пустині з ангелом, що говорив до
нього на Синайській горі і нашим
батькам, який одержав живі слова,
щоб нам дати; 39 якого не схотіли
послухатися наші батьки, але його
відкинули і повернулися своїм серцем до Єгипту, 40 *сказавши Ааронові: Зроби нам богів, які ітимуть перед нами, бо цей Мойсей, який нас
вивів з Єгипетської землі, не знаємо,
що йому сталося. 41 І зробили в днях
тих теля, і принесли жертву ідолові, і
веселилися у ділах своїх рук. 42 А
Бог відвернувся і передав їх служити
небесним воякам, так як пише в книзі
Пророків: *Чи ви Мені сорок років у
пустелі приносили заколення і жертви, ізраїльський доме? 43 Та ви взяли
молохове шатро і ремфанову звізду
вашого бога – образи, які ви зробили,
щоб їм поклонятися. І переселю вас
подалі від Вавилону. 44 Наші батьки
мали шатро свідчення в пустині, так
як наказав Той, що говорив до *Мойсея, щоб зробити його за образом, який бачив. 45 *Яке, взявши, і внесли
наші батьки з Ісусом в посідання народів, яких Бог відкинув від лиця наших батьків аж до днів Давида, 46 який знайшов ласку перед Богом і випросив знайти помешкання Богові Якова. 47 *Соломон же збудував Йому
храм. 48 *Але Всевишній не живе в
рукотворних церквах, так як каже
пророк: 49 Небо Мені є престолом,
земля ж – підніжжям моїх ніг. Який
храм Мені збудуєте, – каже Господь,
– або яке місце мого спочинку? 50 Чи
не моя рука зробила це все? 51 *Твердошиї і необрізані серцями і вухами,
ви завжди противитеся святому духові, так як ваші батьки, так і ви! 52 Кого з пророків не прогнали ваші батьки? І вони убили тих, що наперед звістили про прихід праведника, якого
ви нині стали зрадниками і вбивцями.
53 *Ви, що одержали закон з наказу
ангелів і не зберегли! 54 Слухаючи ж
це, вони лютували своїми серцями і
скреготали на нього зубами. 55 Стефан же, будучи повний Святого Духа, поглянувши на небо, побачив божу славу й Ісуса, що стояв по правиці
Бога, 56 і сказав: Ось бачу відкриті
небеса і Людського Сина, що стоїть
по правиці Бога! 57 Закричавши ж
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великим голосом, вони затулили свої
вуха і кинулися однодушно на нього.
58 І вивівши поза місто, били його
камінням. І свідки поклали одіж при
ногах хлопця, що називався Савло.
59 І вони камінням били Стефана, що
молився і говорив: Господи Ісусе,
прийми мого духа! 60 Схиливши ж
коліна, він крикнув великим голосом:
*Господи не постав їм цього гріха! І
сказавши це, він заснув.

чл~ча ѓ^деснђ'ю стоя'ща б~а. възопи'вше же гла'сомъ ве'лїемъ, затыка'хђ оу%ши свои`, и^ оу^стреми'шася е^дїнодђшно на'нь” И$ і^звеDше вн^њ града, ка'менїемъ побива'хђ е^го. и^ свњдњтелїе положиша ризы при ногђ ю%ноша нарица'емаго са'вла. и^ ка'менїемъ побивахђ стефана мо'лящася и^ гл~юща. г~и і^с~е, прїими дх~ъ мои” Преклонь
же колњни, и^ възопи гла'сомъ ве'лїемъ, *г~и, не
поста'ви и^мъ (грњха` сего)24. и^ сїя рекъ оу^спе”

Глава 8

Глvа, и~”

1 Савло ж схвалював його вбивство. Було ж в тому дні велике переслідування проти Єрусалимської церкви, всі ж, за винятком апостолів, розсіялися по юдейських і самарійських
околицях. 2 А побожні мужі спорядили Стефана і зробили над ним
велике голосіння. 3 Савло ж нищив
церкву, входячи до домів, виволікаючи ж чоловіків і жінок, він передавав до в’язниці. 4 Отже ж, вони,
розсіявшись, пішли благовіствуючи
слово.
поч. 18
5 Филип же, зійшовши до Самарійського міста, проповідував їм
Христа. 6 А юрби однодушно слухали те, що Филип говорив, слухаючи і
бачачи знаки, які він чинив, 7 бо з
численних, що мали нечистих духів,
кричучи великим голосом, вони виходили, багато ж спаралізованих і
кульгавих оздоровилося. 8 І була велика радість в тому місті. 9 А якийсь
муж на ім’я Симон перед тим у місті
був чародієм і дивував самарійський
народ, кажучи, що є він щось великого. 10 Його слухали від малого аж
до великого, кажучи: Це є велика божа сила. 11 Слухали ж його, тому що
досить часу він їх захоплював чарами. 12 Коли ж вони повірили Филипові, що благовістив про боже царство і в імені Ісуса Христа, хрестилися
ж мужі і жінки. 13 І той же Симон
повірив і, охрестившись, перебував з
Филипом. Бачачи ж великі сили і
знаки, що ставалися, дивувався. 14 А
ті апостоли, що в Єрусалимі, почувши, що Самарія прийняла боже слово, послали до них Петра та Івана, 15
які, зійшовши, помолилися над ними,
щоб вони одержали Святого Духа. 16
Бо Він ще не зійшов ні на одного,
тільки ж були хрещені в ім’я Господа
Ісуса. 17 Тоді вони поклали на них
руки, і ті одержали Святого Духа.
хххх
поч. 19
18 А Симон, побачивши, що накладанням рук апостолів дається Святий Дух, приніс їм срібло, 19 кажучи:
Дайте і мені цю владу, щоб, на кого
тільки покладу руки, він одержав Святого Духа. 20 Петро ж сказав до ньо-

а'влъ же б^њ, съи^зволяа` оу^бїиствђ е^го”
Бы'сть же в то'й дн~ь гоне'нїе велїе на
цр~ковъ і^е^рsли'мъскђю, вси же разъсњя'шася по стра'нахъ і^оу^деискаX, и^ самарїи'скаX, кромњ а^пsлъ” Стреби'ша же стефа'на мђ'жїе бл~гоговњ'ини, и^ сътвори'ша пла'чь вели'къ
над нимъ” Са'влъ же ѓ^злобля'ше цр~ковь, по домоX въходя`, влача же мђ'жа и^ жены`, предая'ше
в темницђ. ѓ^ни' же оу^бо разсњя^вшеся, прои^до'ша бл~говњствђю^ще сло'во”
заq, и~і”
Фили'ппъ же съшеD въ' градъ самарї'искїи, проповњ'даше и^мъ х~а” Вънимахђ же народи гл~емымъ эT фїли'ппа е^ді'нодђнjо” слы'шаще и^ видя'ще зна'менїя ја%же творя'ше. мно'гимъ б^о
и^мђщимъ дђ'хи нечи'сти, въпїюще гла'сомъ
ве'лїемъ и^схожа'хђ. мно'ѕи же расла'бленїи и^ хро'мїи и^сцњлишася. (и^) бысть (-)1 (радость ве'лїя)2 въ градњ тоM” Мђ'жь же нњ'кїи и'менеM
си'монъ, пре'же б^њ въ' градњ вол#хвђя', и^ оу^дивля'а ја^зы'къ самарїискїи, гл~я бы'ти нњ'кое^го
себе вели'ка, е^мђ'же внима'хђ (-)3 эT ма'ла да'же
до вели'ка гл~юще, (с^е)4 есть си'ла бж~їя вели'кая” Внима'хђ же е^мђ, за е^же дово'лно вре'мя
вол#хвова'нїи оу^дивля'ти и^хъ” Є$гда же вњроваша фїли'ппђ бл~говњствђю'щђ ја%же ѓ^ црsтвїи
бж~їи, і^ ѓ^ и%мени і^с~ хв~њ, кр~ща'хђся мђ'жїе же
и^ жены`” Си'моn же, и^ то'й вњ'рова, и^ кр~щъся,
бњ (ж'е) пребыва'я оу^ фїли'ппа” видя' же си'лы
и^ зна'менїя ве'лїя быва'ема, дивля'шеся” Слы'шавше же и^же въ і^е^рsли'мњхъ а^пsли ја^ко прїяT
самарїя сло'во бж~їе, посла'ша к нимъ петра` і^
и^ѓа'нна, и^же съшеDше, помоли'шася ѓ^ ни'хъ,
ја%ко да прїимђтъ дх~ъ ст~ы'и. не ё& б^о б^њ ни
на е^ді'нагоже сни'де, то'чїю же кр~ще'ни бя'хђ въ
и^мя г~а і^с~а” Тогда` възложи'ша рђцњ` на' ня и^
заq, џ~і”
(прїя'ша)5 дх~ъ ст~ъ”
Видњ'в же си'монъ ја^ко възложе'нїемъ рђ'къ
а^пsлъ дае^тся дх~ъ [ст~ы'и]6, принесе` и^мъ (сребро)7 гл~я, дади'те и^ мн^њ вла'сть сїю`, да на
негоже а^ще положђ` рђцњ, прїиметъ дх~ъ ст~ъ”
Пе'тръ же рече к немђ, сребро` твое с тобо'ю да
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бђ'детъ въ поги'бель, ја%ко дар# бж~їи непщева'лъ е^си (сребро'мъ)8 стяжа'ти” Нњсть ти
чясти ни жребїа въ словеси` семъ. и^бо срDце
твое нњ'сть право прDе бг~омъ. пока'ися оу^бо ѓ^
зло'бњ твое'й се'й, и^ моли'ся (бг~ђ)9, а^ще оу^бо
эTпђститъ ти ся помышле'нїе срцDа твое^го”
Въ же'лчи бо го'рести, и^ съоу^ѕњ непра'вды зрю`
т^я сђ'ща. эTвњща'в же си'монъ, реq. помоли'теся в^ы ѓ^ мн^њ къ г~ђ, ја%ко да ничто'же на'идеT
на' мя, и%хже ре'косте” ѓ^ни` же оу^бо засвњдњтельствоваvше и^ гл~авше сло'во гн~е, въз#врати'шася въ і^е^рsли'м#, мно'гимъ же ве'семъ самарїиским# бл~говњсти'шя”
заq, к~”
А$гг~лъ же гн~ь рече` къ фїли'ппђ, гл~я, въста'ни
і^ и'ди` на полђдн~е, на пђть, сходя'щїи эT і^е^рsли'ма въ га'зђ, (и^) то'й е^сть пђстъ” И$ въста'въ по'иде, и^ с^е мђ'жъ мђринъ, е^внђхъ си'ленъ, кан#дакїа царицы мђръскїя, и^же б^њ надо все'ю газы тоя`. и^же прїиде поклони'тися
въ і^е^рsли'мњ, Бњ же въз#враща'яся и^ сњдя` на
колесни'цы свое^и, и^ чтя'ше пррoка і^са'їю” Рече' же
дх~ъ къ фїли'ппђ пристђпи`, и^ прилњпися колесни'цы с'ей” При'текъ же фїли'ппъ, оу^слы'ша
е^го чтђ'ща проро'ка і^са'їю” И$ рече`, оу%бо разђмњ'еши ли ја%же чтеши; ѓ'н же рече`, ка'ко оу^бо могђ, а^ще не кт^о наста'виT м^я; оу^моли' же фїли'ппа въз#шеDша сњсти с ниM” Сло'во же писа'нїа`
е^же чтя'ше, б^њ с^е” *ЈА/ко ѓ^вчя` на заколенїе
веде'ся, и^ ја^ко а^гнецъ пря'мо стригђщемђ е^го
без#гла'сенъ та'ко не эTверза'етъ оу^стъ свои'хъ”
Въ смире'нїи е^го, сђ'дъ е^го взя'тся” РоD [же]10 е^го кт^о и^сповњ'сть; ја%ко взе'млется эT земля`
животъ е^го” эTвњща'в же ка'женик# къ фїли'ппђ рече. молю т^я, ѓ^ ко'мъ пррoкъ гл~етъ с^е.
ѓ^ себњ л^и, и^ли` ѓ^ и^номъ нњ'кое^мъ” эTвр'ъзъ же
фїли'ппъ оу^ста своя`, и^ начаT эT писанїа сего,
бл~говњсти'ти е^мђ і^с~а. (и^) ја%коже и^дяхђ пђтемъ, прїидо'ша на нњкђю во'дђ” И$ (рече)11 ка'женикъ. с^е вода`, чт^о въз#браня'етъ ми крsти'тися; {Рече же е^мђ фїли'ппъ, а^ще вњрђеши
эT всего` срDца свое^го, мо'щно ти е^сть” эTвњща'в
же рече вњ'рђю сн~а бж~їя бы'ти і^с~а х~а}12” И$ повелњ` ста'ти колесни'цы. и^ слњзо'ста ѓ%ба на' водђ, фїли'ппъ же и^ ка'женикъ, и^ крsти` е^го. е^гда же взыдо'ша эT воды`, дх~ъ {ст~ы'и нападе`
на ка'женика. а^гг~лъ же}13 гн~ь въсхити` фїли'ппа, и^ не видњ` е^го ктомђ ка'женикъ” и^дя'ше
бо въ пђть свои ра'дђя^ся” кккккк заq, к~а”
Фили'ппъ же ѓ^брњтеся въ а^зо'тњ. и^ проходя
бл~говњствова'ше градомъ всњмъ, до'ндеже прїити` е^мђ въ кеса'рїю”
1717

го: Твоє срібло з тобою хай буде на
погибель, бо ти думав сріблом придбати божий дар. 21 Немає тобі частки ані жеребу у цьому слові, бо твоє
серце не є просте перед Богом. 22
Покайся, отже, за цю твою злобу і молися до Бога, може, отже, відпуститься тобі задум твого серця. 23 Бо бачу,
що ти є в гіркоті жовчі і оковах неправди. 24 Відповівши ж, Симон сказав: Помоліться ви за мене до Господа, щоб на мене не найшло нічого з
того, що ви сказали. 25 Вони ж, отже,
засвідчивши і мовивши господнє слово, повернулися до Єрусалиму, благовістили ж численним самарійським
селам. хххх
поч. 20
26 Ангел же господній промовив
до Филипа, кажучи: Встань і йди на
південь, на шлях, що сходить з Єрусалиму до Гази, і той є порожній. 27 І
вставши, він пішов. І ось муж-мурин,
– євнух, вельможа Кандакії, муринської цариці, який був над всім її скарбом, – він прийшов поклонитися в Єрусалимі. 28 Він же повертався і сидів на своїй колісниці та читав пророка Ісаю. 29 Сказав же дух до Филипа:
Приступи і пристань до цієї колісниці. 30 Филип же, прибігши, почув, що
він читав пророка Ісаю. І він сказав:
Отже, чи розумієш те, що читаєш? 31
Він же сказав: Як, отже, можу, якщо
хтось мене не настановить? Попросив же він Филипа, щоб той, ввійшовши, сів з ним. 32 Слово ж Писання, яке він читав, було це: *Як вівця,
він був ведений на заріз, і як ягня
безголосе перед тим, що його стриже,
так не відкриває своїх уст. 33 В його
приниженні йому відмовлено суд. А
його рід хто визнає? Адже забирається з землі його життя. 34 Відповівши
ж, скопець сказав Филипові: Благаю
тебе, про кого це пророк говорить?
Чи про себе, чи про когось іншого?
35 Филип же, відкривши свої уста,
почав від цього Писання благовістити йому Ісуса. 36 І як вони ішли дорогою, прийшли до якоїсь води, і сказав скопець: Ось вода, що забороняє
мені охреститися? 37 Сказав же йому
Филип: Якщо віриш з усього свого
серця, тобі можна. Відповівши ж, він
сказав: Вірю, що Ісус Христос є Божим Сином. 38 І він наказав колісниці спинитись. І оба зійшли до води –
Филип же і скопець, і той охрестив
його. 39 Коли ж вони вийшли з води,
Святий Дух напав на скопця, а господній ангел схопив Филипа. І скопець більше його не побачив, а йшов
своєю дорогою, радіючи. поч. 21
40 А Филип знайшовся в Азоті. І
проходячи, він благовістив всім містам, доки не прийшов до Кесарії.
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Глава 9
гал. 1

христовій
ниж. 22
кор1. 15
кор2. 12
рим. 9

ниж. 27

1 *Савло ж, ще дихаючи погрозою
і вбивством проти господніх учнів,
приступивши до архиєрея, 2 випросив у нього листів до Дамаску, до
зборів, щоб, якщо знайде якихось чоловіків і жінок, що є *на дорозі, зв’язаними привести до Єрусалиму. 3
Коли ж він ішов, він наближався до
Дамаску. *І нагло його осяяло світло
з неба, 4 і, впавши на землю, він
почув голос, що йому говорив: Савле, Савле, чому Мене переслідуєш? 5
Він же сказав: Хто є Ти, Господи?
Господь же сказав: Я є Ісус, якого ти
переслідуєш. 6 Тяжко тобі є іти
проти бодця. Тремтячи ж, і збентежений він сказав: Господи, що хочеш, щоб я зробив? Господь же сказав до нього: Але встань і ввійди до
міста, і тобі скажеться, що тобі треба
робити. 7 Чоловіки ж, що ішли з ним,
стояли, чудуючись, отже, чуючи голос, а нікого не бачачи. 8 Встав же
Савло з землі, хоч мав свої очі відкритими, він нікого не бачив. Ведучи
ж його за руку, ввели до Дамаску. 9 І
був три дні, не бачачи, і ані не їв, ані
не пив.
поч.
10 Був же якийсь головний учень в
Дамаску на ім’я Ананій. І сказав до
нього Господь у видінні: Ананіє! Він
же сказав: Ось я, Господи! 11 Господь же до нього: Вставши, піди на
вулицю, що зветься Рівна, і шукай в
юдиній хаті Савла, на ім’я Тарсянин,
бо ось він молиться. 12 І той побачив
у видінні чоловіка на ім’я Ананій, що
ввійшов і поклав на нього руки, щоб
він відзискав зір. 13 Відповів же Ананій: Господи, я від багатьох чув про
цього чоловіка, скільки зла він зробив твоїм святим у Єрусалимі. 14 І тут
він має владу від архиєреїв зв’язати
всіх, що називають твоє ім’я. 15 Сказав же до нього Господь: Іди, бо цей
є для Мене вибраною посудиною, щоб
понести моє ім’я перед народи і царів
та ізраїльських синів. 16 Бо Я йому
скажу, скільки йому треба потерпіти
за моє ім’я. 17 Пішов же Ананій, і
ввійшов до дому, і поклавши на нього руки, сказав: Савле, брате, мене
послав Господь Ісус, що з’явився тобі на дорозі, якою ти ішов, щоб ти
відзискав зір і сповнився Святим Духом. 18 І відразу відпали з його очей
наче луски, а він враз відзискав зір і,
вставши, охрестився. 19 І прийнявши
їжу, він підкріпився.
поч. 22
Був же Савло з тими учнями, що є
в Дамаску, декілька днів. 20 *І одразу
він у синагогах проповідував Ісуса,
що цей є Божим Сином. 21 Дивувалися ж всі, що слухали, і говорили:

Глvа, џ~”
а'влъ* же е^ще ды'хаа преще'нїеM, и^ оу^бїиствоM на оу^чн~ки гн~я, пристђ'пль къ а^рхїере'ю, и^спроси` эT него посла'нїа въ дама'скъ, къ собо'рищем#, ја%ко да а^ще нњ'кїа ѓ^бря'щетъ *на пђти сђща мђ'жа и^ жены`, свя'заны приведетъ въ і^ерsли'мъ” внегда` же
и^дђ'щђ, бы'сть е^мђ прибли'житися къ дама'скђ, *И$ внеза'пђ (ѓ^блиста` е^го)1 свњтъ эT нб~се,
и^ паD на' землю, слы'ша глsа гл~ющь е^мђ. са'вле
са'вле что м^я го'ниши; рече же, кт^о е^си г~и;
(г~ь)2 же (рече). а^зъ е^смь і^с~, е^гоже т^ы гониши.
{жестоко т^и е^сть противђ рожнђ пра'ти. тре'петен# же и^ недооу^мњяся реq. г~и, чт^о хо'щеши
да сътворю; г~ь же (рече) к немђ}3. н^о въста'ни
и^ вниди въ' граD, и^ речетъ ти ся чт^о т^и
подобает# твори'ти. мђжїе же и^дђщеи с ни'м#,
стоя'хђ чюдя'щеся, слы'шаще оу^бо гла'съ, никого'же видя'ще. (въставъ)4 же са'влъ эT земля эTверъ'стома {-}5 ѓ^чи'ма е^го, ни е^ді'наго видя'ше. водя'ще же е^го` за' рђкђ, введо'ша въ
дама'скъ. и^ б^њ дн~и тр^и не видя`. и^ ни
я^'сть ни пи'тъ”
заq”
Бњ же нњ'кто оу^чн~къ (первыи) въ дама'сцњ, и%менемъ а^на'нїя. и^ рече к немђ (г~ь въ видњ'нїи)6, а^на'нїе. ѓ%н же рече, с^е а^зъ г~и” г~ь же к
немђ`. въста'въ пои^ди` на сто'гнђ нарица'емђю
пра'вђ, и^ взыщи` въ домђ` і^оу%довњ, савла и%менемъ тарсяни'на. се б^о мл~твђ дњ'етъ. и^ видњ {въ видњ'нїи мђ'жа}7 (и%менемъ а^на'нїю)8
вшеDша и^ възлож#ша на'нь (рђ'кђ)9, ја^ко да про'зритъ. эTвњща'в же а^на'нїа, г~и, слы'шахъ эT
мноh ѓ^ мђжи сеM коли'ка, ѕл^а (сътвори` ст~ыM
твои%мъ)10 въ і^е^рлsи'мњ. и^ зд^њ и%мать вла'сть
эT а^рхїере'й, связа'ти вс^я нарица'ющая и^мя
твое. рече' же к немђ` г~ь. и^ди`, ја%ко съсђдъ
и^збра'нъ (м^и еs)11 се'й, пронести и%мя мое` прDе
ја%зы'ки и^ царьми, и^ сн~ьми і^и^л~евыми. а^з# б^о
скажђ е^мђ, е^ли`ка подоба'етъ е^мђ ѓ^ и%мени
мое^мъ пострада'ти. по'иде же а^на'нїа, и^ вни'де
въ храминђ, и^ възлоQ на'нь рђцњ, рече. са'вле
брате, г~ь посла' мя і^с~, ја%вле'и ти ся на
пђти`, и%м#же и^дя'ше, ја^ко да про'зриши, і^ и^спо'лнишися дх~а ст~а. і^ абїе эTпадо'ша [эT ѓ%чїю е^го]12. ја%ко чешђя`, прозрњ же {а%бїе}13, и^
въста'въ крsти'ся. и^ прїе'мъ пи'щђ оу^крњпи'ся”
кккккккккк
заq к~в”
Бы'сть же (са'влъ) съ сђщими въ дама'сцњ оу^чн~кы дн~и нњ'кїа. *и^ а%бїе на со'нмищихъ проповњ'даше і^с~а, ја%ко се'й е^сть сн~ъ бж~їи. дивля'хђ же ся вс^и слы'шащеи`, и^ гл~ахђ, не се'й л^и
1718
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в~ крgи а~і

е^сть гони'выи въ і^ерsли'мњ нарицающая и%мя
сїе, и^ зд^њ на се` прїи^де, да свя'заны тњхъ
приведетъ къ а^рхїере'ѓM; са'влъ же паче крњпля'шеся, и смђща'ше і^оу^де'я живђщая въ дама'сцњ, препира'я, ја%ко с^е е^сть х~с. ја%коже и^спо'лнишася дн~їе дово'лни, съвњща'ша і^оу^де'е оу^би'ти е^го. *оу^вњ'ден же быs са'влђ съвњтъ и'хъ.
стрњжа'хђ же (-)14 врата дн~ь и^ нощь, ја%ко да
(оу^бію^тъ того)15. поеMше же [е^го оу^чн~цы]16 но'щїю [свњси'ша по стенњ`]17 въ кошницы. пришеD же (са'влъ) въ і^ерsли'мъ, покђша'шеся прилњпля'тися оу^чн~цњхъ. и^ вс^и боя^хђся е^го, не
вњ'рђюще ја%ко еs оу^чени'къ. варна'ва же прїе'мъ
е^го приведе къ а^пsломъ, и^ повњ'да иM, ка'ко на
пђти` видњ г~а, и^ ја%ко гл~а е^мђ, и^ ка'ко въ
дамасцњ деrза'аше ѓ^ и^мене і^с~овњ. и^ бња'ше с
ни'ми входя і^ и^сходя` въ і^ерsли'мњ, (и^) дерза'а ѓ^
и%мени г~а (і^с~а). гл~аше же и^ стяза'шеся съ
е%ллины. ѓ^ни' же и^ска'хђ е^го оу^би'ти. разђмњвше
же бра'тїа, сведоша е^го въ кесарїю. и^ эTпђсти'ша {-}18 въ та'рсъ” цръ~кви же оу^бо по все'и
і^оу^де'и` и^ галилеи и^ самарїи и^мяхђ мир#, съѕида'ющеся и^ ходя'ще въ' страсњ гн~и, и^ оу^тњше'нїемъ ст~а'го дх~а оу^мно'жахђся.
заq к~г”
19
(И/) бы'сть (-) петрђ` посњщаю'щђ всњхъ, сни'ти и^ къ ст~ымъ живђщимъ въ (ли'дњ)20.
ѓ^брњте же тђ чл~ка нњ'коего, (е^неа и%менеM)21, эT
(ѓ^сми лTњ)22 лежа'ща на ѓ^дрњ`, и^же б^њ раз#сла'бленъ” И$ рече е^мђ пе'тръ” е^не'я, и^сцњляетъ
тя і^с~ х~с” въста'ни (с посте'ля твое'я)23. и^
а%бїе въста`” и^ видњша е^го вс^и живђщеи` въ
(ли'дњ)24 и^ въ (а^ссаро'нњ)25 и^же ѓ^брати'шася
къ г~ђ” Въ і^ѓ'пїи же (б^њ нњ'каа)26 оу^чн~ца
и^менеM тави'џа, ја%же сказа'ема гл~ется се'рна.
сїя бя'ше и^спо'лнена [бл~гиX дњлъ]27 и^ млsтыня и^хже творя'ше, бы'сть же въ дн~и т^ы,
болњ'вши е'й оу^мрети. ѓ^мы'вше же [ю&, положи'ша]28 въ го'рницы. бли'з# же сђщи (ли'дњ
и^ѓ^пїи)29, оу^чн~цы' (же) слы'шавше, ја%ко пе'тръ
е^сть в неи, посла'ша дв^а мђ'жа к немђ, моля'ще, не ѓ^блени'тися прїити до (ниX)30. въста'в же пе'тръ, и%де с ни'ми е^гоже пришеDша
възведо'ша въ го'рницђ, и^ преDста'ша е^мђ вс^я
вдови'ца пла'чюще, и^ показђюще ри'зы и^ ѓ^де'жа
е^ли'ка творяше с ними сђщи се'рна. и^згнав же
воn вс^я петръ, и^ прекло'нь колњ'нњ помоли'ся, и^
ѓ^бращься к тњ'лђ рече, тави'џа въста'ни. ѓ^на
же эTве'рзе ѓ%чи свои, и^ видњ'вши петра, сњде
подав же е'й рђ'кђ, въставї ю& призва'в же
ст~ыя и^ вдови'ца, поста'вї ю& живђ оу^вњ'дано
же бысть (с^е) по всеи і^ѓ^пїи, и^ (мно'ѕи вњ'роваша)31 въ г~а” бы'сть же дн~и доволны пре1719

Чи це не той, що переслідував в Єрусалимі тих, що називали це ім’я, і
сюди прийшов на це, щоб зв’язаними
їх привести до архиєреїв? 22 Савло ж
ще більше кріпився і бентежив жидів, що жили в Дамаску, доводячи,
що Цей є Христос. 23 Як сповнилося
досить днів, юдеї змовилися його
убити. 24 *Відомою же Савлові стала
їхня змова. Стерегли ж брами день і
ніч, щоб його вбити, 25 а учні, взявши його, вночі спустили в кошику по
стіні. 26 Савло ж, прийшовши до Єрусалиму, намагався пристати до учнів, і всі його боялися, не вірячи, що
він є учнем. 27 Варнава ж, взявши
його, привів до апостолів і розповів
їм, як він в дорозі побачив Господа, і
як йому говорив, і як в Дамаску відважно виголошував в Ісусове ім’я. 28
І він був з ними в Єрусалимі, входячи
і виходячи, і відважно голосячи в
ім’я Господа Ісуса. 29 Він же говорив
і змагався з елленами, вони ж шукали
його вбити. 30 Брати ж, зрозумівши,
повели його до Кесарії і відпустили
до Тарсу. 31 Отже ж, церкви по всій
Юдеї, і Галилеї, і Самарії мали мир,
будуючись і ходячи в господньому
страсі, і множились втіхою Святого
Духа.
поч. 23
32 І сталося, що як Петро відвідував всіх, він зійшов і до святих, що
жили в Лиді. 33 Знайшов же він там
якогось чоловіка на ім’я Еней, що від
вісімох років лежав на ліжку, який
був спаралізованим. 34 І сказав йому
Петро: Енеє, тебе оздоровляє Ісус
Христос! Встань з твоєї постелі! І він
відразу встав. 35 І його побачили всі,
що жили в Лиді і в Ассароні, які навернулися до Господа. 36 В Йопії ж
була якась учениця на ім’я Тавита, –
що в перекладі означає Сарна. Ця була повна добрих діл і милостинь, які
вона робила. 37 Сталося ж в тих
днях, що як вона хворіла, вона померла. Обмивши ж її, вони поклали у
світлиці. 38 А оскільки Ліда була
близько до Йопії, учні ж, почувши,
що Петро є в ній, послали до нього
двох чоловіків, благаючи, не полінуватися прийти до них. 39 Петро ж,
вставши, пішов з ними. Як він прийшов, його повели у світлицю і його
оточили всі вдови, плачучи і показуючи одіж і покриття, які робила Серна, як була з ними. А Петро, вигнавши всіх геть і схиливши коліна, помолився. І повернувшись до тіла, він
сказав: Тавито, встань. Вона ж відкрила свої очі і, побачивши Петра, сіла. 41 Подавши ж їй руку, її він підвів, а прикликавши святих і вдовиць,
поставив її живою. 42 Відомим же
стало це по всій Йопії, і численні повірили в Господа. 43 Сталося ж, що
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він багато днів перебував в Йопії в
якогось Симона, гарбаря.

Глава 10, поч. 24

ниж. 15

1 У Кесарії ж був якийсь чоловік
на ім’я Корнилій – сотник з полку,
що зветься Італійським, 2 побожний і
богобоязливий з усім своїм домом,
що робив численні милостині людям
і завжди молився до Бога. 3 Він явно
побачив у видінні біля дев’ятої години дня божого ангела, що зійшов до
нього і сказав йому: Корниліє! 4 Він
же, поглянувши на нього і перелякавшись, сказав: Що є, Господи? Сказав
же Він йому: Твої молитви і твої милостині прийшли на пам’ять перед
Богом. 5 І нині пошли до Йопії чоловіків і приклич Симона, що називається Петром. 6 Цей гостює в якогось
Симона, гарбаря, який має дім при
морі. Той тобі скаже слова, якими
спасешся ти і ввесь твій дім. 7 І як відійшов ангел, що говорив до Корнилія, прикликавши двох зі своїх рабів і
побожного воїна з тих, що йому служили, 8 і розповівши їм все, послав їх
до Йопії. 9 А на другий день, як вони
ішли дорогою і наблизилися до міста,
Петро вийшов на гору помолитися о
шостій годині. 10 Був же він голодний і хотів їсти. Як же вони готували,
на нього найшло захоплення. 11 І він
побачив відкрите небо і якийсь посуд, що сходив до нього як велика
скатертина, прив’язана за чотири
краї, яка спускалася вниз на землю.
12 В ній були всі чотироногі землі, і
звірі, і гади, і небесні птахи. 13 І був
до нього голос: Петре, вставши,
заріж і їж! 14 Петро ж сказав: Ніколи,
Господи, бо я ніколи не їв нічого поганого або нечистого. 15 І ось знову
голос до нього вдруге: Що Бог очистив, ти не погань! 16 Це ж було
тричі, і знову посуд піднявся на небо.
17 Коли Петро в собі дивувався, що,
отже, було б видіння, яке він побачив, – і ось мужі, послані від Корнилія, запитавшись і розвідавши про
дім Симона, стали перед дверима 18
і, крикнувши, запитали, чи тут мешкає Симон, що називається Петром.
19 Як же Петро думав про видіння,
сказав йому Дух: Ось тебе шукають
чоловіки, 20 *тож, вставши, зійди і
іди з ними, зовсім не вагаючись, тому
що Я їх послав.
поч. 25
21 Зійшовши ж, Петро до чоловіків
сказав: Ось я є той, кого шукаєте. Яка
є причина, задля якої ви прийшли? 22
Вони ж сказали: Корнилій – сотник,
муж праведний і який боїться Бога,
засвідчений всім юдейським народом.

быти (е^мђ) въ и^ѓ^пїи, оу^ нњ'кое^го си'мона оу^смаря`”

Глvа, і~” заq к~д”
ђ'жъ же нњ'кїи [б^њ]1 въ кесарїи, и^менемъ корни'лїе, со'тниk. эT спи'ры нарицающаяся италїйскїа. бл~гоговњи^нъ, и^
боя^ся б~а съ всњмъ до'моM своиM. творя
(же) млsтыня мно'гы лю'демъ, и^ моля'ся б~ђ
всегда`. видњ` въ видњнїи ја%вњ, ја%ко в ча'съ девя'тыи дн~е, а^гг~ла бж~їа съшеDша к немђ, и^
рекша е^мђ. корни'лїе. ѓ%н же възрњв# нань, и^
пристра'шенъ бы'въ, рече`. что еs г~и; рече же е^мђ.
мл~твы твоа и^ ми'лостыня твоя`, възыдо'ша
на па'мять прDе бг~омъ. и^ нн~њ посли` (въ і^ѓ^пїю
мђ'жа)2 и^ призови` си'мона [-]3 [нарица'емаго петра`]4.
се'й страничьствђет# оу^ нњ'коего си'мона оу^смаря`. е^мђже е^сть хра'мъ при' мори. (то'и речетъ
тебњ гл~ы, в ниXже сп~си'шися` ты` и^ веs доM
твои`. и^) ја%коже эTи'де а^гг~лъ гл~яи (корнилїю)5,
пригласи'въ дв^а эT ра'бъ (своиX), и^ во'и^на бл~гочьсти'ва эT слђжа'щих# е^мђ`. и^ сказа'въ (и'мъ вс^я)6,
посла` и'хъ въ і^ѓ^пїю” Въ оу^трњи же и^дђщемъ
иM по пђти`, и^ къ' градђ приближа'ющиMся, взы'де пе'тръ на го'рницђ помоли'тися, въ ча'съ шестыи. бы'сть же приа%лченъ, и^ хотяше вкђсити, гото'вящем же ѓ^нњмъ нападе` нань оу%жасъ, и^ (видњ)7 нб~о эTвр'ьсто, и^ сходя'щь [нань]8
съсђд# нњ'кїи ја%ко плащени'цђ вели'кђ, эT четыри кра'я [привя'занъ]9, и^ ни'зђ вися'щь на' землю, въ не'мже бя'хђ вс^я четвероно'га [зеMли`, и^
ѕвњ'рїе, и^ га'ди]10, и^ пти'ца нбsныа и^ быs гла'съ
к немђ`, въста'въ петре заколи`, и^ ја%ждь. пе'тръ
же рече, ника'коже г~и. ја%ко николи'же ја^до'хъ вся'ко скве'рно (и^л^и)11 нечи'сто” И (с^е) гла'съ па'ки (к
немђ` втори'цею)12 ја%же б~ъ ѓ^чи'стилъ е^сть, ты
не скверны`. се' же бы'сть трищи. и^ [па'кы]13 взяTся съсђд# на' нб~о” ЈА/коже в себњ дивля'шеся
петръ, что` оу^бо бђдет# видњнїе е^же видњ, [и^]14
с^е мђжїе по'сланїи эT корни'лїа въпро'ш#ше, (и^ оу^вњ'дњвше) до'мђ си'монова, ста'ша преD враты`,
и^ въз#гла'ш#ше въпроша'хђ, а^ще си'монъ, нарица'емыи петръ зд^њ ѓ^бита'етъ. петрђ' же помышля'ющђ ѓ^ видњ'нїи, рече` е^мђ дх~ъ, с^е мђжїе
[-]15 [и%щђтъ]16 тебе`, *н^о въставъ сни'ди, і^ и^ди` с
ними, ничто'же раз#сђжа'я, зане` а%зъ посла'хъ
и^хъ”
заq к~е”
СъшеD же петръ к мђже'мъ (и^) рече`. с^е а^зъ
е^ссмь е^гоже и^щете” Чт^о еs вина`, е^я^же ра'ди прїидо'сте; ѓ^ни' же реко'ша, Корни'лїе со'тникъ, мђж#
пра'веденъ и^ боя'ся б~а, Свњдњтеlствованъ эT
всего` ја^зы^ка і^оу^де'ска” Гл~ано бы'сть е^мђ эT а%г1720

ниQ е~і
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г~ла ст~а, призва'ти т^я в домъ свои, И$ слы'шати гл~ы эT тебе`, призвав# (же)17 иX оу^чреди`”
На оу^трњи^ же (пе'тръ) въстаv и^де с ни'ми. и^
нњцыи эT бра'тїа е^же эT і^ѓ^пїи и^до'ша с
нимъ” И$ на оу^трњи [внидо'ша]18 въ кесарїю.
корни'лїе же б^њ чая и^хъ съзва'въ сроDники своя,
и^ любеZныа дрђги” ЈА$коже бы'сть вни'ти петрђ,
срњте е^го корни'лїе, падъ на' ногђ (е^го) поклони'ся” Пе'тръ же (е^го въз#дви'же)19 гл~я, Въста'ни, и^ а^зъ са'мъ чл~къ е^смь” и^ с нимъ бесњ'дђя' вни'де, и^ (ѓ^брњте)20 събра'вшася мно'ги,
Рече' же к ни'мъ, в^ы вњ'сте, *ја^ко не лњпо е^сть
мђжђ і^оу^де'янинђ, Прилњпля'тися и^л^и приходи'ти и%ноплеме'нникђ” И$ мн^њ б~ъ показа`, ни
е^ді'ного (же) скве'рна и^л^и нечи'ста гл~ати чл~ка,
тњмже и^ без# сђмнњнїя прїидо'хъ призва'нъ.
въпроша'ю (в^ы), оу^бо ко'иM словоM посла'сте по мене; И$ корнилїе рече. эT четве'ртаго дн~е да'же до
сего часа` бњхъ [постя'ся, и^ в девя'тыи часъ]21
(моляхъся)22 въ домђ` мое^мъ. и^ с^е мђжъ
ст^а предо мно'ю въ ѓ^де'жи свњтлњ” И$ рече`,
корни'лїе, оу^слы'шана бы'сть (мл~тва твоя')23 и^
млsты'ня твоя`. помянђшася преD бг~оM, Посли`
оу%бо въ і^ѓ^пїю, и^ призови` си'мона, и^же нарица'ется пе'тръ, се'й ѓ^бита'етъ в домђ` си'мона
оу^смаря`, блиZ моря, [и^же пришеD гл~етъ теб'њ]24. а^бїе оу^бо послаX к тебњ`. ты же добрњ
сътвори` пришеD” Нн~њ оу^бо вс^и м^ы преD бг~омъ
прїидо'хомъ, слы'шати вс^я повелњная тебњ
эT бг~а”
заq к~ѕ”
Эtве'рзъ же пе'тръ оу^ста` рече, по и'стинњ разђмњваю, *ЈА/ко не на лица зритъ б~ъ. н^о въ
вся'комъ ја%зы'цњ боя'ися е^го и^ дњ'лаяи` правDђ,
прїя'теn е^мђ` е^сть” Сло'во е^же посла` сн~омъ
і^ил~евомъ, бл~говњствђя ми'ръ і^с~ хм~ъ, се'й е^сть
всњмъ г~ь” в^ы вњсте (гл~ъ бы'вшїи)25 по все'и
і^оу^де'и, *Наче'нъ эT галиле'а, по кр~щенїи е^же проповњ'да і^ѓ^а'ннъ, І$с~а и^же эT назаре'та, ја^ко
пома'за е^го б~ъ дх~омъ ст~ым# и^ си'лою, и^же
прїиде бл~годњтельствђя, і^ и^сцњля'я вс^я наси'лованныя эT дїя'вола, ЈА/ко бг~ъ бя'ше с
нимъ. и^ м^ы (е^смы) свњдњтеле всњмъ, и%хже
сътвори` въ странњ і^оу^де'истњи, и^ въ і^е^рsли'мњ, Є$гоже и^ оу^би'ша повњш#ше на' древњ.
сего б~ъ възDвиже тре'тїи дн~ь, И$ даде е^мђ
ја%вњ бы'ти не всњмъ лю'демъ, н^о свњдњтелемъ прежде нареченныM эT б~а намъ, И$же ја%дохомъ с нимъ и^ пихомъ по въскр~се'нїи е^го эT
мр~твыX. и^ повелњ намъ проповњ'дати лю'деM, и^
засвњдњтельствовати, ЈА/ко то'и е^сть нарече'нныи эT б~а сђдїя живы'мъ и^ ме'рътвымъ” ѓ^
семъ вс^и пррoцы свњдњтельствђють, *ѓ^став1721

Сказано йому було святим ангелом
тебе покликати до свого дому і послухати від тебе слова. 23 Покликавши ж, він їх погостив. А на другий день Петро, вставши, пішов з ними, і деякі з братів, що з Йопії, пішли
з ним. 24 І наступного дня вони ввійшли до Кесарії. Корнилій же їх очікував, покликавши своїх кревних і любих друзів. 25 Як Петро ввійшов, його зустрів Корнилій, впавши до його
ніг, він поклонився. 26 Петро ж підвів його, кажучи: Встань, бо я сам є
людиною! 27 І розмовляючи з ним,
ввійшов і знайшов багатьох зібраних.
28 Сказав же він до них: Ви знаєте,
*що не годиться чоловікові-юдеєві
приставати або приходити до чужинця. І мені Бог показав, щоб ні одну
людину не називати брудною або нечистою, 29 тому покликаний я і без
вагання прийшов. Запитую вас, отже,
з якої причини ви по мене послали?
30 І Корнилій сказав: Четвертого дня
в цій годині я постив і о дев’ятий годині молився у моєму домі. І ось чоловік став переді мною у світлій одежі 31 і сказав: Корниліє, твоя молитва вислухана і твої милостині згадані
перед Богом. 32 Отже, пошли до Йопії і поклич Симона, що називається
Петро. Цей мешкає в домі Симона,
гарбаря, біля моря. Він, прийшовши,
говоритиме до тебе. 33 Отже, я відразу послав до тебе. Ти ж добре зробив,
що прийшов. Отже, сьогодні ми всі
прийшли перед Богом слухати все
тобі Богом наказане.
поч. 26
34 А Петро, відкривши уста, сказав:
По правді, розумію, *що Бог не дивиться на обличчя, 35 але в кожнім
народі той, хто Його боїться і чинить
справедливість, є ним сприйнятий. 36
Слово, яке Він послав ізраїльським
синам, благовіствуючи мир Ісусом
Христом. Цей є Господом для всіх. 37
Ви знаєте слово, що сталося по всій
юдеї, *почавши з Галилеї, по хрещенні, яке проповідував Іван, 38 про
Ісуса, який з Назарету, якого помазав
Бог Святим Духом і силою, який
прийшов, роблячи добро і оздоровляючи всіх поневолених дияволом, бо
Бог був з Ним. 39 І ми є свідками
всього, що Він зробив у юдейській
околиці і в Єрусалимі, якого і вбили,
повісивши на дереві. 40 Цього Бог
підняв у третій день, і Він дав Йому
з’явитися 41 не всім людям, але нам,
свідкам раніше назначеним від Бога,
які з Ним їли і пили по Його воскресінні з мертвих. 42 І Він наказав
нам проповідувати людям і засвідчити, що Той є Богом, призначений суддя живих і мертвих. 43 Про Цього
свідчать всі пророки, *що його іме-
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нем відпущення гріхів одержує кожний, хто вірить в Нього. хх поч. 27
44 Ще ж як Петро говорив ці
слова, Святий Дух зійшов на всіх, що
слухали слово. 45 І жахнулися ті вірні, що з обрізання, які прийшли з
Петром, що й на поган вилитий був
дар Святого Духа. 46 Бо чули їх, як
говорили мовами і величали Бога.
Тоді відповів Петро: 47 Чи хтось може заборонити воду, щоб не хрестилися ці, що одержали Святого Духа,
так як і ми? 48 Він же наказав їм
хреститися в господнє ім’я. Тоді його
благали побути декілька днів.

Глава 11

ниж. 15

вищ. 2
ниж. 13
мат. 3
мар. 1
лук. 3
ів. 1
вищ. 1
ниж. 19

1 Почули ж апостоли і брати, що
були в Юдеї, що й погани прийняли
боже слово. 2 І коли Петро пішов до
Єрусалиму, ті, що з обрізання, змагалися з ним, 3 кажучи: Що ти ввійшов
до чоловіків, що не мають обрізання і
ти з ними їв. 4 Петро, почавши ж, він
розповів їм за порядком, кажучи: 5 Я
був у місті Йопії, молячись. І я в захваті побачив видіння, що спускався
якийсь посуд, неначе велика скатертина з чотирьох країв, що звисала з
небес, і наблизилася аж до мене. 6
Поглянувши до неї, я роздивився і
побачив чотироногих, і земних звірів,
і гадів, і небесних птахів. 7 І я почув
голос, що говорив мені: Вставши, Петре, заріж і їж! 8 Я ж сказав: Ніколи,
Господи, бо нічого брудного або нечистого ніколи не ввійшло до моїх
уст! 9 Відповів же мені вдруге голос
з неба, що казав: Що Бог очистив, ти
не погань! 10 Це ж сталося тричі, і
знову все піднялося до неба. 11 І ось
одразу перед домом, в якому я був,
спинились три чоловіки, послані до
мене з Кесарії. 12 Мені ж Дух сказав
іти з ними, зовсім не вагаючись.
Прийшли ж зі мною і цих шість
братів, і ми ввійшли у дім чоловіка.
13 *Він же нам розповів, як побачив
святого ангела у своєму домі, який
став і йому сказав: Пошли чоловіків
до Йопії і поклич Симона, що називається Петро, 14 який скаже до тебе
слова, якими спасешся ти і ввесь твій
дім. 15 *Коли ж я почав говорити, на
них спав Святий Дух, так як і на нас
на початку. 16 Згадав же я господнє
слово, що говорило: *Іван, отже, хрестив водою, ви ж будете хреститися
Святим Духом. 17 Отже, якщо Бог
дав їм однаковий дар, як і нам, що
повірили в Господа Ісуса Христа, я ж
хто був, щоб міг перешкодити Богові? 18 Почувши ж це, вони замовкли і
прославляли Бога, кажучи: Отже, і
поганам Бог дав покаяння на життя.
ххх
поч. 28

ленїе грњхомъ прїя'ти и%менемъ е^го вся'комђ
вњрђю^щемђ во'нь”
заq к~з”
Є/ще' (же) гл~ющђ петрђ` гл~ы сїя, нападе` дх~ъ
ст~ыи на вся` слы'шащая` сло'во, И$ оу^жасо'шася
и%же эT ѓ^брњзанїа вњрнїи, е^ли'цы прїидо'ша с
петроM, ја%ко и^ въ ја%зы'цњхъ да'ръ ст~аго дх~а
и^злїя'ся. слы'шахђ бо и^хъ гл~юща ја^зы'кы и^
велича'юща б~а” Тогда эTвњща петръ. е^да во'дђ
[възбрани'ти мо'жетъ кт^о]26, е^же не крsти'тися сим# и^же дх~ъ ст~ыи прїа^ша ја^коже и^ м^ы;
повелњ же и^мъ (крsти'тися. въ и'мя {гsдне}27)28
тогда` моли'ша е^го пребы'ти дн~и нњ'кыя”

Глvа, а~і”
лы'шашя же апsли, и^ братїя сђ'щїи
въ і^оу^де'и, ја^ко и^ ја%зы'цы прїя'ша сло'во
бж~їе” (и^) е^гда (-)1 взы'де пе'тръ въ і^е^рsлиM, препира'хђся с нимъ и^же эT ѓбрњзанїя, гл~юще, ЈА/ко (к мђже'мъ ѓ^брњ'занїя не
и^мђ'щимъ вни'де)2 и^ я^де` с ни'ми`” Наче'н же
пе'тръ, сказаше и^мъ по' рядђ, гл~я” А$зъ бњхъ
въ' градњ и^ѓ^пїистемъ моля'ся, И$ видњхъ въ
оу^жасњ видњнїе, съходя'щъ съсђ'дъ нњ'кїи ја%ко плащани'цђ ве'лїю эT четы'ри края ви'сящђ
с н~бс#, и^ прїиде даже до мене`, в ню'же възрњвъ
сматря'хъ, и^ видњхъ (четвероно'гая, и^ звњ'ря
земныя)3 и га'ды и^ пти'ца нбsныа” (И$) слы'шахъ
(-)4 глаs гл~ющь мн^њ, въставъ пе'тре заколи`, и^
ја%жDь, Рњ'хъ же, ника'коже г~и, ја%ко (вся'ко)
скве'рно л^и нечи'сто николи'же вни'де въ оу^ста
моа`” [эTвњща' же ми гла'съ втори'цею с нб~се]5
(гл~ющь), ја^же б~ъ ѓ^чисти`, т^ы не скверни`. с^е
же бы'сть трети'цею, и^ (па'кы взя'шася)6 вс^я
на' нб~о” И$ с^е а%бїе трїе мђжие ста'ша преD хра'миною, въ не'иже бњхъ, посла'ни эT кесарїя къ
мн^њ. реq же [ми дх~ъ]7 и^ти` с ни'ми, ничто'же
разсђжа'а” Прїидо'шя же съ мною и^ ше'сть братїа сїи`, и^ внидо'хомъ в домъ мђ'жа. *сказа
же намъ, како видњ` а%гг~ла (ст~а) в домђ своемъ, ста'вша и^ ре'кша [е^мђ]8, посли` въ і^ѓ^пъ
(мђжа), и^ призови` си'мона нарица'е^маго петра`,
и^же речетъ гл~ы к тебњ, в ниXже сп~се'шися
т^ы и^ весь до'мъ твои” *внегда же начаX гл~ати, нападе` дх~ъ ст~ыи на нихъ, ја%коже и^ на
н^ы въ началњ” помянђх' же гл~ъ гн~ь, ја%коже
гл~аше” *і^ѓа'нн# оу^бо крsти въдою, в^ы же и%мате
крsтитися дх~ом# ст~ыM” да а%ще оу%бо равен# даръ
даде и'м# б~ъ, ја%коже и^ нам# вњровавшимъ въ
г~а і^с~а х~а, а%з (же) кт^о бњхъ си'ленъ въз#бранити бг~а; Слы'шавше же сїя` оу^молкоша, и^
сла'вляхђ б~а, гл~юще, оу^бо і^ ја^зы'комъ б~ъ позаq к~и”
каа^нїе (дасть въ животъ)9”
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ниQ в~і

ѓ^ви же оу^бо разсњяни быша эT с'корби бы'вшая
при стефа'нњ, прои^доша до фљ=никїя, и^ кљ=пра,
и^ а^нтиѓ^хїа, ни е^ді'номђ же гл~юще сло'ва, токмо е^ді'нњмъ і^оу^де'ѓмъ” Бя'хђ же нњцыи эT ни'хъ
мђжїе кљ=прьстїи, и^ кљ=рине'йстїи, и^же вшеDше
въ а^нтїѓ^хїю, гл~ахђ (-)10 къ е%ллином#, бл~говњствђюще г~а і^с~а. и^ б^њ рђка` гн~я с ними,
Мно'го же число` вњ'ровавше, ѓ^брати'шася къ г~ђ.
слы'шано же бы'сть сло'во въ оу^шїю цр~кве, сђщей же въ і^ерsли'мњхъ ѓ^ нихъ, и^ посла'ша варна'вђ преити до антїѓ^хїя'. и^же пришедъ, и^
видњвъ блгDть бж~їю, възра'довася, и^ моля'ше
всњхъ и^зволе'нїе^мъ срDца терпњти ѓ^ г~њ, ја%ко
б^њ мђжъ бл~гъ, і^ и^споlнь дх~а ст~а и^ вњ'ры. и^
приложи'ся наро'дъ многъ гв~и” И$зы'де же въ
та'рсъ (варна'ва), възыскати са'вла. и^ ѓ^брњтъ
(е^го), приведе (и&) въ аnтїѓ^хїю. бы'сть же и^мъ
лњто цњ'ло събра'тися въ цр~кви, и^ оу^чи'ти
народ# мно'гъ, нарещи' же прежDе въ а^нтїѓ^хїи`
оу^чн~кы хрїстїа%ны” Въ ты'я^ же дн~и снидо'шася эT і^ерsли'ма прoро'цы въ а^нтїѓ^хїю. въста'в
же е^ді'нъ эT них# и%менеM а^га'въ, назна'менаше
дх~омъ, глад# вели'къ хотя'щъ бы'ти по все'и
вселе'ннњи. и^же (и^) бысть при клавдїи` (ке'сари)”
{*Оу^чн~кы' же, а^ще и^мњ'аше}11 кт^о. повелњша
ко'ждо иX на слђжбђ посла'ти живђ'щимъ въ
і^оу'деи` бра'тїя^мъ, е^же и^ сътвори'ша, посла'вше
къ ста'рцеM рђкою варна'влею и^ са'влею”

19 Отже ж, деякі були розсіяні через скорботу, що сталася через Стефана, вони прийшли до Фінікії, і Кіпру, і Антіохії, нікому ж не говорячи
слова, тільки одним юдеям. 20 Були
ж деякі з них мужі кіпрські і киринейські, які, ввійшовши до Антіохії,
говорили до елленів, благовіствуючи
Господа Ісуса. 21 І господня рука була з ними. Велике ж число, повіривши, навернулося до Господа. 22 Дійшло ж про них слово до вух церкви,
що була ж в Єрусалимі, і послали
Варнаву, щоб він пішов до Антіохії.
23 Він, прийшовши і побачивши ласку божу, зрадів і заохочував всіх рішучістю серця триматися Господа,
24 бо був добрим чоловіком, і повним Святого Духа і віри. І пристало
багато людей до Господа. 25 Вийшов
же Варнава до Тарсу, відшукати Савла. 26 І знайшовши його, привів його
до Антіохії. Вони ж цілий рік збиралися в церкві і навчали велику громаду. Вперше ж в Антіохії учнів названо християнами. 27 В ті ж дні пророки зійшли з Єрусалиму до Антіохії.
28 Вставши ж, один з них, іменем Агав, Духом провістив великий голод,
що мав статися по всій вселенній, який і настав за цісаря Клавдія. 29
*Учні ж, наскільки хто мав, постановили, кожний з них, послати на службу тим братам, що жили в Юдеї. 30
Що й зробили, пославши до старців
рукою Варнави і Савла.

Глvа, в~і” заq к~џ”
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ъ ѓ%но же вре'мя, възложи` и%род ц~ръ рђцњ, ѓ^зло'бити нњкїя и^же эT цр~кве” Оу^би` же і^а'кова брата і^ѓ^а'ннова мечемъ” (И$)
видњвъ (-)1 ја%ко го'дњ е^сть і^оу^де'ѓмъ
приложи` ја%ти и^ петра`” Бњхђ же дн~їе ѓ^прњсночнїи, е^гоже и^ е'мъ, всади` въ темни'цђ. предавъ четы'ремъ четвери'цамъ во'и^номъ стрещи`
е^го, Хотя по па'сцњ и^звести е^го к лю'демъ.
(и^) оу^бо петра` стрежа'хђ въ темни'цы. молитва же б^њ прилњ'жна быва'ема эT цр~кве къ б~ђ
ѓ^ немъ” Є$гда же хотя'ше (е^го и^звести`)2 и%родъ, в нощи той б^њ петръ сп^я междђ`
дв^њма во'и^нома, Свя'занъ оу%жема желњ'знома
двњма`, стра'жїе преD две'рми стрежа'хђ темни'цђ” И$ с^е а%гг~лъ гн~ь прїиде, и^ свњтъ въсїя
въ хра'минњ” Тлъкнђв же въ ре'бра петра` въздвиже е^го гл~я, въстани въскорњ” и^ спадоша
е^мђ оу%жа желњзнаа с рђ'кђ. реq же а^гг~лъ к немђ, препоя%шися, и^ въстђпи` въ плесни'цы своя`.
Сътвори же тако. и^ гл~а е^мђ, ѓ^блецыся въ
ри'зђ свою и^ послDњствђй м^и” І$ и^зшеD въ слDњ и^дяше е^го, и^ не вњ'дяше ја^ко и'стинна еs бы'в1723

1 В тому ж часі цар Ірод наклав
руки, щоб заподіяти зло деяким, що з
церкви. 2 Убив же мечем Якова, брата Івана, 3 і побачивши, що це подобається юдеям, додав схопити і Петра. Були ж дні Опрісноків. 4 І схопивши його, він посадив до в’язниці,
передавши чотирьом четвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи його вивести до народу після Пасхи. 5 І,
отже, Петра стерегли у в’язниці, була
ж ревна молитва від церкви до Бога
за нього. 6 Коли ж Ірод мав його вивести, тієї ночі Петро спав між двома
вояками, зв’язаний двома залізними
кайданами, сторожі перед дверима
стерегли в’язницю. 7 І ось прийшов
господній ангел, і світло засяяло в
кімнаті. Штовнувши ж Петра в ребра,
підвів його кажучи: Скоро встань! І
спали йому залізні кайдани з рук. 8
Сказав же до нього ангел: Підпережися і надінь твою обуву. Він же так
зробив. І сказав йому: Зодягнися у
свою одіж і йди за мною. 9 І вийшовши, він ішов вслід за ним і не знав,
що дійсністю є те, що сталося через
ангела, а думав, що бачить сон.

ниж. 12
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10 Пройшовши ж першу і другу сторож, вони прийшли до залізних брам,
що провадили до міста, які самі від
себе їм відкрилися. І вийшовши, вони
пройшли одну вулицю, і відразу ангел відступив від нього. 11 І Петро,
прийшовши до себе, сказав: Нині, по
правді, знаю, що Бог послав свого ангела і вирвав мене з Іродової руки і
всього сподівання юдейського народу.
поч. 30
12 Роздумавши ж, він прийшов до
дому Марії, матері Івана, прозваного
Марком, де були зібрані і молилися
численні. 13 Як же Петро застукав у
двері двору, приступила рабиня на
ім’я Рода, щоб послухати, 14 і пізнавши голос Петра, з радості не відкрила
дверей, а, прибігши, сказала, що Петро стоїть перед дверима. 15 Вони ж
до неї сказали: Чи ти біснуєшся? Вона ж твердила, що так є. Вони ж говорили: Це його ангел. 16 Петро ж
далі стукав. Відкривши ж, вони його
побачили і жахнулися. 17 Він же рукою дав їм знак, щоб вони мовчали,
розповів їм, як Господь його вивів з
в’язниці, та сказав: Сповістіть це
Якову і братам. І вийшовши, пішов в
інше місце. 18 Як же настав день,
було немале замішання між вояками,
що, отже, з Петром сталося. 19 Ірод
же, пошукавши його і не знайшовши,
і допитавши сторож, наказав їх відвести. Він, вийшовши з Юдеї до Кесарії, там жив. 20 Ірод же гнівався
на тирян і сидонян. Однодушно ж
вони прийшли до нього і, ублагавши
Власта, царського постельника, просили миру, щоб їхні околиці живилися з його царства. 21 В назначений
же день Ірод, зодягнувшись у царську одіж і сівши на судилищі перед
юрбою, з гордістю до них промовляв.
22 Юрба ж кричала: Голос божий, а
не людський! 23 Нагло ж вдарив його
господній ангел, тому що він не
віддав славу Богові. І після того, як
був з’їджений червами, він помер. 24
І боже слово росло і множилось.
ххх
поч. 31
25 *Варнава ж і Савло повернулися до Єрусалиму, закінчивши службу, взявши ж з собою й Івана, що
прозваний Марком.

Глава 13

рим. 1
ниж. 14

1 Були ж деякі пророки і учителі в
церкві, що була в Антіохії: Варнава ж
і Симеон, прозваний Ніґер, і Лукій,
киринеєць, Манаїн же, друг Ірода, четвертовласника, і Савло. 2 Як же вони служили Господеві і постили,
Святий Дух сказав: *Відділіть мені
Варнаву і Савла на діло, на яке Я їх
покликав. 3 Тоді, попостивши, і по-

шее эT а'гг~ла, Мня'ше же со'нъ зрњти. прошеDше же пр'ъвђю стра'жђ и^ вторђ'ю, прїидо'ста
въ врата желњ'зная въводя'щая въ грDа, ја%же
ѓ^ себњ эTверзо'шася и'ма” І$ и^зшеDше преи^доша
стогнђ е^ді'нђ. и^ а'бїе эTстђпи` а%гг~лъ эT него”
И$ пе'тръ (бы'въ въ себњ)3, рече. нн~њ вњмъ
въи%стиннђ, ја%ко посла` {б~ъ}4 а^гг~ла свое^го і^ и^зя'тъ м^я и^з рђки и%родовы, и^ всего чая'нїя
людїи і^оу^де'йскыхъ”
заq л~”
Смо'трь же, прїиде в домъ ма'рїинъ, ма'тере
і^ѓ^а'нновы, нарица'емаго ма'рка, И$дњже бњхђ мно'ѕи събрани, и^ моля'щеся. тлъкнђ'вшђ же (петрђ)5 въ врата` дворђ. пристђпи` рабы'ни слы'шати, и%менемъ родїи. и^ позна'вши гласъ петро'въ, эT ра'дости не эTвр'ьзе вратъ, Прите'кши
же сказа` (петра преD враты стоя^ща)6. ѓ^ни же
к неи рњша, Бњснђе^ши ли ся; ѓ^на же крепля'шеся тако быти” ѓ^ни же гл~ахђ, а^гг~лъ
[е^го е^сть]7. петръ же пребываше тлъкїи. эTвр'ьзше же видњша е^го, и^ оу^жасо'шася” Помаа'въ же иM рђкою', молча'ти, сказа` иM, како г~ь е^го
и^зведе и^с темни'цы. рече же, възвњсти'те
і^а'ковђ, и^ бра'тїямъ сїя`. і^ и^зшедъ и%де въ
и'но мњсто” Бы'вшђ же дн~и, б^њ мо'лва не ма'ла
въ во'и^нњхъ, Чт^о оу^бо петрђ бы'сть. и%род же
пои^скавъ е^го, и^ не ѓ^брњтъ, (и^) і^стяза'въ
стра'жїи, повелњ эTвести (и^хъ). (-)8 и^зшеD эT
и^оу^де'а в кесарїю' живя'ше” Бњ же (і%родъ) гнњ'ваяся на ти'ряны и^ сидо'няны” е^ді'нодђшно
же прїидо'шя к немђ`, и^ оу^моли'вше вла'ста посте'лника царева, проша'хђ ми'ръ да быша пита'лися {страны иX}9 эT (црsтва е^го)10. (въ нарочиT)11 же дн~ь (ѓ^блъкъся і^родъ)12 въ ѓ^дежђ
ца'рьскђ, И$ сDњ на сђдищи преD народоM съ гордостию гл~аше к ниM. наро'дъ же възглашаше,
(гласъ бж~їи)13 (а^)14 не чл~чь. внеза'пђ же порази`
е^го а^гг~лъ гн~ь, зане не даде` сла'вђ б~ђ. и^ бывъ
чер#вми и^зъя^денъ, и^здъше. (и^) сло'во (-)15 бж~їе
растяше и^ мно'жашеся”
заq л~а”
*Варна'ва же и^ са'влъ въз#врати'стася въ і^ерsли'мъ сконча'вше слђ'жбђ” Пое^мше (же) съ собою
і^ и^ѓ^а'нна нарица'емаго ма'рка”

выj а~і

Глvа, г~і”
я'хђ же [нњ'цыи]1 въ а^нтїѓ^хїи сђщей
цр~кви, проро'цы и^ оу^чи'теле, Варнава' же и^
симеѓn нарица'емыи ни'геръ, и^ (лђкїе)2
киринеанинъ, манаи^нъ же и^родђ четвертовла'стникђ дрђгъ, І$ с'авлъ. слђжа'щим же
и%мъ гв~и, и^ постя'щимъся, рече дх~ъ ст~ыи,
*эTдњлите м^и варнавђ и^ савла на дњло, на
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мgа г~
мrа а~

неже призвахъ и^хъ. Тогда пости'вшеся и^ помолившеся, и^ възлоQше рђ'ки на' ня, (послаша
иX)3” Сїа оу%бо по'слана бывша эT (дх~а ст~а)4,
снидо'ша въ селевкі'ю” эTтђ'дђ же эTплы'ша въ
ки'пръ. и^ бывше въ салами'нњ, възвњща'хђ
сло'во бж~їе на со'нъмищихъ і^оу^де'искихъ. И$мњ'ста же (-)5 і^ѓ^а'нна слђгђ. прошеDша же (-)6 ѓ%строv да'же до па'фа, ѓ^брњто'ста (же) (нњ'кое^го
мђжа)7 вол#хва л#жепророка і^оу^де'анина е^мђже и^мя
вар и'и^сђсъ, и^же бњ съ а^нџипа'томъ се'ргїе^мъ
па'вломъ мђжемъ разђ'мныM” Се'и' призвав# варна'вђ и^ са'вла, взыска` оу^слы'шати сло'во бж~їе” Противля'ше же ся иM (е^лли'ма)8 влъ'хвъ, тако б^о
сказаеTся и%мя е^го. и^скїи раZврати'ти а^нџипа'та
эT вњры” Са'влъ же, и^же и^ па'велъ и^спо'лънися
дх~а ст~а, (и^) възрњвъ нань, рече” эO и^спо'лънене
вся'коя` льсти и^ всякоя` зло'бы, сы'не дїаволовъ, вра'же вся'коа пра'вды, не преста'е^ши ли
раZвраща'я пђти` гн~я пра'выя; и^ нн~њ с^е рђка
гн~я на' тя, и^ бђдеши слњпъ, не видя сл~нца
до' времене, и^ вънеза'пђ нападе нань мра'къ и^
т^ма, и^ ѓ^сяза'я и^скаше (вожда)9” Тогда` видњвъ
а^нџљ=патъ бы'вшее, вњ'рова, дивя'ся ѓ^ оу^че'нїи
гн~и”
заq л~в”
ЭtвеZше же ся эT па'фа сђщїи` съ па'влоM, прїидо'ша въ пергїю памфилїискђю” *І$ѓ^аннъ же эTлђчи'вся эT нею, възъврати'ся въ і^ерsли'мъ. ѓ^на
же прошеDша эT пергїи, прїидо'ста въ а^нтїѓ^хі'ю писидїискђю, И$ вшеDше въ со'нмище въ дн~ь
сђбо'тныи, сњдо'ста” По чте'нїи же зако'на и^
пррoкъ, посла'ша нача'лницы со'нмища к ниM, гл~юще, Мђ'жїе бра'тїа, а^ще (-)10 е^сть (сло'во въ васъ)11
оу^тњшенїя къ лю'демъ, гл~ита” Въста'в же
па'велъ, и^ помаа'въ рђкою, рече” мђ'жїе і^ил~ьтяне, и^ боя'щеи`ся б~а, оу^слы'шите. б~ъ людїи сихъ
(-)12, и^збра` эTц~а на'шя, *и лю'ди възнесе` въ
прише'льствїи въ земли е^гљ'пеTстњи” *И$ съ мы'шцею высо'кою и^зведе и^хъ и^з нея`, *и^ до четы'ридесять лњт# препита и^хъ въ пђсты'ни” И$
низложи'въ ја%зыкъ седмь, въ земли ханаа'ньстњи, даде иM въ наслњ'дїе землю и^хъ” [И$ по
си'хъ ја%ко лњтъ четы'рист^а и^ пяTдесять]13,
даде` (и^мъ) сђдїя до самђ'ила пррoка” *И$ эTтђдђ проси'ша цр~я, *и даде` и^мъ б~ъ саоу%ла сн~а
ки'ссова, мђжа эT колњна вениа^ми'нова, лњт# четы'ридеся'ть” И$ преста'вль е^го, въздви'же [иM дв~да]14
въ цр~я. е^мђже и^ рече свњдњтельствовавъ” *ѓ^брњтоX дв~да і^е^се'ѓ^ва, мђ'жа по' срDцђ мое^мђ, И$же сътвориT вс^я хотњ'нїа моя`. (эT сего` сњмени бг~ъ)15
по ѓ^бњтова'нїю, въз#дви'же і^ил~ю сп~се'нїе і^с~а, *Проповњ'давшђ і^ѓ^а'ннђ преD лицеM внитїа е^го, кр~ще'нїе покаа'нїя всњмъ лю'деM і^ил~евымъ” заq л~г”
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молившись, і поклавши на них руки,
вони їх послали. 4 Отже, вони, послані Святим Духом, зійшли до Селевкії. Звідти ж відпливли до Кіпру. 5 І
бувши в Саламіні, звіщали боже слово на юдейських зборах. Мали ж Івана як слугу. 6 Пройшовши ж острів
аж до Пафу, вони знайшли якогось
чоловіка-ворожбита, лжепророка, юдея, якому ім’я Вар-Ісус, 7 який був з
антипатом Сергієм-Павлом, розумним чоловіком. Цей, покликавши
Варнаву і Савла, шукав почути боже
слово. 8 Противився же їм Еллимаворожбит, – так перекладається його
ім’я, – шукаючи відвернути антипата
від віри. 9 Савло ж, який і є Павло,
сповнившись Святим Духом і поглянувши на нього, 10 сказав: О, повний
всякої обмани і всякої злоби, сину
диявола, вороже всякої правди! Чи не
перестанеш перекручувати прості господні дороги? 11 І нині ось на тобі
господня рука, і будеш сліпим, до часу не бачачи сонця. І нагло на нього
напала мряка і темрява, і, обертаючись, він шукав провідника. 12 Тоді
антипат, побачивши, що сталося, повірив, дивуючись господньому навчанню.
поч. 32
13 Відпливши ж з Пафу, ті, що були з Павлом, прийшли до Пергії Памфилійської. *Іван же, відлучившись
від них, повернувся до Єрусалиму. 14
Вони ж, пройшовши, прийшли з Пергії до Пісидійської Антіохії і, ввійшовши до збору в день суботній, сіли. 15 А після читання Закону і Пророків начальники збору послали до
них, кажучи: Мужі-брати, якщо є у
вас слово потіхи для народу, говоріть! 16 Павло, вставши ж і давши
знак рукою, сказав: Мужі-ізраїльтяни
і ті, що боїтеся Бога, послухайте! 17
Бог цього народу вибрав наших батьків *і підняв народ у скитанні в єгипетській землі. *І високою рукою Він
вивів їх з неї 18 *і до сорок років годував їх у пустині. 19 І підкоривши
сім народів у Ханаанській землі, дав
їм в насліддя їхню землю. 20 І після
цього, якихось чотириста і п’ятдесят
років, дав їм суддів до пророка Самуїла. 21 *І відтоді вони просили царя,
*і Бог дав їм Саула, Киссового сина,
мужа з племені Веніямина, – сорок
років. 22 І відставивши його, підняв
їм на царя Давида, якому і сказав, засвідчивши: *Я знайшов Єсеєвого Давида, чоловіка за моїм серцем, який
виконає всі мої бажання. 23 З цього
насіння Бог за обітницею підняв Ізраїлеві спасіння – Ісуса. 24 *Як Іван
проповідував перед лицем його входу хрещення покаяння всьому ізраїльському народові
поч. 33
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25 і як Іван закінчував біг, говорив: *За кого мене маєте? Я не є, але
ось після мене іде той, якому я не є
гідний розв’язати ремінь його обуви.
26 Мужі-брати, сини Авраамового
роду, і ті між вами, що бояться Бога,
вам послано слово цього спасіння. 27
Бо ті, що живуть в Єрусалимі, і їхні
князі, не зрозумівши цього і засудивши, сповнили пророчі голоси, що читаються кожної суботи, 28 і не знайшовши ніякої смертельної вини, *попросили у Пилата вбити Його. 29 Коли ж виконали все, що про Нього написане, знявши з дерева, покалали в
гробі. 30 Бог же воскресив Його з
мертвих. 31 *Він з’являвся через численні дні тим, що пішли з ним з Галилеї до Єрусалиму, які нині є його
свідками перед народом. 32 І ми вам
свідчимо про ту обітницю, зроблену
до батьків, 33 що Бог це завершив
нам, їхнім дітям, піднявши Ісуса. Так
як і в другому псалмі пише: *Ти є моїм Сином, Я нині Тебе породив. 34 А
що воскресив Його з мертвих так,
що більше не повернеться в зітління,
так сказав: *Дам вам Давидове вірне,
преподобне. 35 Тому і в іншому псалмі говорить: *Не даси своєму преподобному побачити зітління. 36 Адже
Давид, отже, послуживши своєму родові, з божої волі *заснув і переставився до своїх батьків – і бачив зітління. 37 А той, якого Бог підняв, не
побачив зітління. 38 Отже, хай буде
вам відомим, мужі-брати, що через
це вам проповідується відпущення
гріхів, і від всього, від чого ви не
могли оправдатися в Мойсеєвому законі, 39 у цьому оправдується кожний, що вірить. 40 Стережіться, отже,
щоб на вас не прийшло сказане в
пророків: 41 *Дивіться, глумителі, і
дивуйтеся, і побачите – і пропадете,
бо Я зроблю діло у ваших днях, якому не повірите, коли хтось вам розкаже. 42 Як же вони виходили з юдейського збору, погани просили в наступну суботу до них говорити ці слова. 43 Як же розійшлися зі збору, багато з юдеїв і шляхетних прозелітів
пішло за Павлом і Варнавою. Вони,
говорячи їм, переконували їх перебувати у божій ласці. 44 В наступну ж
суботу зібралося мало не все місто,
щоб послухати боже слово. 45 Юдеї
ж, побачивши юрби, сповнилися заздрості і перечили тому, що Павло говорив, протиставляючись і хулячи.
46 А Павло і Варнава, набравшись
сміливості, сказали: Належалось скоріше до вас говорити боже слово, а
оскільки ви його відкинули і робите
самих себе негідними вічного життя,
то повертаємося до поган. 47 Бо так
нам заповів Господь: *Я тебе поклав

(И/) ја%коже скоnчава'ше і^ѓ^а'ннъ тече'нїе, гл~аше” *Кого м^я непщђ'ете бы'ти; нњ'смь а^зъ, н^о се` грядеT по мнњ, е^мђже нњ'смь досто'и^нъ (разрњшити реме'нь сапогђ е^го)16” Мђ'жїе бра'тїа, сн~ове
ро'да а^враа'мля, і^ и'же въ васъ боя'щейся б~а,
Ва'мъ сло'во сп~се'нїа сего посла'ся. живђщїи` б^о
въ і^ерsли'мњ и^ кня'ѕи и%хъ сего не разђмњ'вше,
и^ гласъ пррoческиX и^же по вся сђбо'ты что'мыX,
Сђди'вше сконча'ша, и^ ни е^ді'ноя` вины` смр~тны
ѓ^брњтше, *проси'шя оу^ пила'та оу^би'ти е^го.
ја^коже сконча'шя вс^я ја%же ѓ^ не'мъ пи'санаа`,
снемше съ' древа. положи'ша въ гробњ, Бг~ъ же
въскрsси е^го эT ме'рътвыхъ, *И$же ја%ви'ся на'
дн~и мно'ги, възшеDшим# с ниM эT галиле'я въ
і^ерsлиM, и^же нн~њ сђть свњ'дњтеле е^го к лю'деM. и^
мы ваM бл~говњствђе^мъ е^же къ эTц~еM ѓ^бњтова'нїе бы'вшее, ЈА/ко сїе бг~ъ сконча` чя'домъ и^хъ,
наM въздви'гъ і^с~а” ЈА/коже и^ [въ ўалмњ второмъ пи'шетъ]17, *сн~ъ мо'и е^си т^ы, а^зъ днеs
родихъ т^я” (А$) ја%коже въскр~си` е^го эT мр~твыхъ, не ктомђ` хотя'ща въз#врати'тися въ
и^стлњнїе, си'це реq, ја%ко *да'мъ ваM преподо'бная
дв~дова вњрная” Тњмже и^ въ дрђгоM гл~етъ,
*не даси` прпDбномђ свое^мђ ви'дњти и^стлњ'нїя`”
дв~дъ б^о оу%бо свое^мђ ро'дђ послђжи'въ, бж~їи^мъ
съвњтоM *оу%спе, И$ приложи'ся къ эTц~емъ своиM,
и^ видњ и^стлњ'нїе. а^ е^гоже б~ъ възDви'же, не видњ и^стлњнїя” Вњ'домо оу%бо да бђ'детъ ваM мђ'жїе бра'тїя, ја%ко ради сего` вамъ ѓ^ставленїе
грњхоv проповњ'дае^тся, и^ эT всњхъ, и^хже не
мого'сте в зако'нњ мољ=се'ѓвњ ѓ^правDитися, ѓ^
семъ вся'къ вњ'рђяи` ѓ^правд'ается” Блюдњте
оу^бо, да не прїидетъ [на васъ]18 рече'нное въ
пррoцњхъ” *Видите неради'вїи, и^ чюди'теся, (и^
оу^зрите) і^ и'сче'знете. ја%ко дњло (а^зъ съдњлаю)19 въ дн~и ваша, [-]20 е^мђже не и%мате вњ'ровати, а^ще кт^о повњсть ваM” И$сходя'щим же иM
[эT со'нмища і^оу^де'иска]21, моля'хђ (ја^зы'цы) въ
дрђгђю сђбо'тђ гл~атися и^мъ гл~омъ сиM” Раз#шеDшђ же ся съборђ, послњ'доваша мно'ѕи эT
і^оу^де'и и^ чьсти'выX пришле'ць, па'влђ и^ варнавњ,
И$же гл~юще иM, оу^вњря'хђ иX пребы'вати въ бл~годати бж~їи” Въ грядђщђю же сђботђ мало
ся не ве'сь граD събра` послђшати [слово бж~їе]22”
Видњвше же і^у^де'е народы, и^сплънишася за'висти, И$ въпреки гл~ахђ гл~емыM эT павла, [Съпроти'въ гл~юще, и^]23 хђ'ляще” дръзнђв#ша же па'велъ и^ варна'ва, рекоста. ваM б^њ лњ'по пр'ьвње
гл~ати слово бж~їе” {а^ понеже}24 эTврьго'сте е&. и^
недосто'ины творите сами себе вњчномђ животђ, с^е ѓ^браща'емся въ ја^зы'ки. тако б^о заповњда намъ г~ь, *Положихъ т^я въ свњтъ ја%1726
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зы'комъ, еже бы'ти ти въ сп~се'нїе даже до
послњдъниX земли`” Слы'шаще же ја%зы'цы радовахђся. и^ славляхђ слово гн~е” И$ вњровашя е^лицы оу^чинени бњхђ въ жизнь вњчьнђю” проношаше же ся слово гн~е по всеи странњ” І$оу^де'е
же наоу^стиша бл~гочестивыя жены, [и^]25 бл~гоѓбраZныя и^ пръвыхъ гражданъ. и^ въздвигоша
гоненїе (велико) на па'вла и^ ваrнавђ, і^ и^з#гнашя
и%хъ эT предњлъ своиX” *ѓ^на же эTрясше прахъ
эT но'гъ (свои^хъ) на нихъ, прїидо'шя въ и^ко'нїю`” оу^ченицы же и^сплъня'хђся радости и^ дх~а
ст~а”

Глvа, д~і”

мrа ѕ~і

а~ мо= а~
ўлMо рм~е
и^ рл~е
а^покаl д~і
і^с~ сиr и~і
ўлMо п~

ы'сть же въ и^конїи' въкђпњ внити иM
въ со'нмище і^оу^де'иское, и^ гл~ати тако,
ја^ко вњ'ровати і^оу^де'ѓмъ же и^ е'ллиноM
мно'жество много” Невњрђю^щїи же і^оу^де'е, въздвигоша и ѓ^злобиша дш~а ја%зыкоM на
братїю” дово'лно же оу^бо вре'мя пребышя дръза'юще, ѓ^ г~њ *свњдњтельствђю^щимъ сло'вђ бл~годати свое^я`, {и^ да'ющђ}1 зна'менїя и^ чюдеса`
быти рђками и^хъ” Раздњлишя же ся мно'жество града. и ѓ'ви оу^б^о бяхђ съ і^оу^де'и, ѓ^ви же
съ а^пsлы” (и^) ја%коже бысть стромленїе ја%зыкомъ
же і^ и^оу^де'ѓмъ съ начялники и^хъ, досадити и^
ка'менїе^мъ побити и^хъ, оу^вњдњвше (же)” заq л~д”
Прибњгоста въ' грады лљ=каѓ%нскїя, въ лљ=стрђ
и^ дервїи, і^ и^же въ ѓ^крестныX, и^ т^ђ бњста
бл~говњствђю^ще” И$ нњкто мђжъ [въ лљ=стрњхъ не'мощенъ]2 нога'ма сњдяше хро'мъ эT чрева матери свое^я (сыи), И$же николиже б^њ ходиl.
се'й слы'шаше па'вла гл~юща” Иже възрњвъ нань,
и^ видњвъ ја%ко (вњрђ и%мать)3 спsтися, рече
велїиM гласоM {тебњ гл~ю, во и^мя (-)4 і^с~а х~а}5,
въста'ни на ногђ свою правъ” (ѓ^н же) {а%бїе}6
(въскочивъ)7 и^ хожDаше” Народи же видњв#ше е^же
сътвори па'велъ, възDвигоша гласъ свои лљ=каѓ'ньски, гл~юще. Бо'ѕи оу^подо'бльшеся чл~ком# снидоша к намъ” Нарицахђ же (оу^бо) варна'вђ ді'я, павла же е^рмїю, понеже то'й бяше началникъ
словђ” Жре'цъ же дїе'въ, сђщаго преD градомъ (иX),
((приведе)8 преD враты ю%нца и^ вњнца)9, съ народы хотяше жрети” Слы'шавшеy а^пsли, варнава
и^ па'велъ, растръзавше ризы своя въско'чиша
въ нарDо, зовђще и^ гл~юще, Мђжїе чт^о сїя творите`; и^ м^ы подобострастна е^свњ` вамъ чл~ка,
Бл~говњствђю^ща вамъ, эT сих# сђетныX ѓ^бращатися къ бг~ђ жи'вђ, *И$же сътвори` нб~о и^
землю, и^ мо'ре, и^ вс^я яy в ниX” иy въ мимошеDшая ро'ды *ѓ^ставиl б^њ вс^я ја%зыки ходити
въ пђти своа, и^де оу%бо не несвњдњтельство1727

на світло для поган, щоб бути тобі на
спасіння аж до кінців землі. 48 А
погани, чуючи, раділи і прославляли
господнє слово. І повірили ті, що були
призначені до вічного життя. 49 Слово ж господнє розходилося по всій
околиці. 50 Юдеї ж підбурили побожних жінок і шляхетних та визначних горожан, і підняли велике переслідування проти Павла і Варнави, і
вигнали їх зі своїх околиць. 51 *Вони
ж, обтрусивши проти них порох зі
своїх ніг, прийшли до Іконії. 52 Учні
ж сповнювалися радістю і Святим
Духом.

мат. 10
мар. 6
лук. 9

Глава 14
1 Сталося ж, що в Іконії вони разом ввійшли до юдейського збору і
говорили так, що повірило дуже велике число юдеїв же і греків. 2 А ті
юдеї, що не повірили, підбурили і
роз’ятрили душі поган проти братів.
3 Отже ж, вони перебули досить часу, будучи відважними в Господі,
*що свідчив про слово своєї ласки і
давав, щоб їхніми руками ставалися
знаки і чуда. 4 А народ міста розділився: і одні, отже, були з юдеями,
другі ж – з апостолами. 5 І коли напали погани і юдеї з їхніми провідниками, щоб їх зневажити і побити
камінням, 6 довідавшись, поч. 34
вони втекли до лікаонських міст: у
Лістру, і Дервію, і в довколішні околиці. 7 І там благовіствували. 8 І якийсь муж сидів в Лістрі, хворий на
ноги, що був кульгавим від лона своєї матері, який ніколи не ходив. 9
Цей слухав Павла, що говорив. Він,
поглянувши на нього і побачивши,
що має віру, щоб спастися, 10 сказав
великим голосом: Тобі кажу! В ім’я
Ісуса Христа встань просто на свої
ноги! Він же зараз вскочив і ходив.
11 Юрби ж, побачивши, що зробив
Павло, підняли свій голос, кажучи
по-лікаоньському: До нас зійшли Боги, уподібнившись до людей! 12 Називали ж, отже, Варнаву Зевсом, Павла ж – Гермієм, тому що той мав провід слова. 13 А жрець Зевса, що був
перед їхнім містом, привів перед брами бичків і вінці, він хотів з юрбою
принести жертву. 14 Почувши ж, апостоли Варнава і Павло роздерли
свою одіж і скочили між юрбу, кричучи 15 і кажучи: Люди! Чому це робите? І ми є до вас подібні люди, що
вам благовіствуємо відвертатися від
цих марнот до живого Бога, *що
створив небо, і землю, і море, і все,
що в них. 16 Який в минулих родах
*залишив, щоб всі погани ходили
своїми дорогами, 17 який, отже, не
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залишив Себе незасвідченим, творячи добро, даючи з неба вам дощі і
плідні часи, насичуючи наші серця їжею і веселістю. 18 І говорячи це, заледве заспокоїли юрби, щоб їм не
приносили жертву, 19 але кожний
відійшов до себе. Як же вони там перебували і навчали, прийшли ж деякі
юдеї з Антіохії і Іконії. І коли вони з
ними відважно змагалися, ті підбурили юрби відступити від них, кажучи,
що не говорять нічого правдивого, але про все брешуть. І підбуривши
юрби, *і побивши Павла камінням,
виволікли поза місто, думаючи, що
він помер. 20 Як же його оточили
учні, вставши, він ввійшов до міста.
хх
поч. 35
І на другий день він вийшов з Варнавою до Дервії. 21 Благовістивши ж
тому містові і навчивши багатьох, вони повернулися в Лістру й Іконію та
Антіохію, 22 підкріплюючи душі учнів, благаючи залишитися у вірі, кажучи, що: Через численні терпіння
нам треба ввійти до божого царства.
23 Висвятивши ж їм пресвітерів для
всіх церков і помолившись з постом,
вони їх передали Господеві, в якого
повірили. 24 І пройшовши Писідію,
вони прийшли до Памфилії, 25 і говоривши в Пергії господнє слово,
зійшли до Італії. 26 І звідти відпливли до Антіохії, *звідки були передані
божій ласці на діло, яке довершили.
27 Як же прийшли і зібрали церкву,
розповіли, скільки зробив Бог з ними,
що відкрив поганам двері віри. 28
Перебули ж тут не короткий час з
учнями.

Глава 15
гал. 5

1 І *деякі, зійшовши з Юдеї, навчали братів, що якщо не обріжетеся
за Мойсеєвим звичаєм, не можете
спастися. 2 Як, отже, була суперечка
і немале змагання з ними для Павла і
Варнави, постановили, щоб Павло і
Варнава та деякі інші з них пішли до
апостолів і старців в Єрусалим з цим
питанням. 3 Послані ж церквою, вони переходили Фінікію і Самарію,
розповідаючи про навернення поган,
і чинили велику радість всім братам.
4 Прийшовши ж до Єрусалиму, вони
були прийняті церквою й апостолами
та старцями, розповіли ж, скільки Бог
зробив з ними і як відкрив поганам
двері віри.
поч. 36
5 Встали ж деякі, що з фарисейської єресі, які повірили, кажучи, що
треба їх обрізати і заповісти зберігати Мойсеїв закон. 6 Зібралися ж апостоли і старці, щоб розглянути цю
справу. 7 Коли був же великий до-

вана себе` ѓ^стави бл~готворя`, съ нб~се вамъ
дождевы дая`, и^ вре'мена плодоносна, насыщая
пи'ща и^ веселїя срDца наша” И$ сїя гл~юще, е%два
оу^ста'виста народы не жрети и%ма. {н^о эTи^ти
комђ'ждо въ своа с^и}10” {Пребыва'ющема же и%ма
и^ оу^чя'щема}11. прїидоша же эT а^нтїѓ^хїя і^
и^конїа, {нњцыи}12 і^оу^де'е, {и^ стязаю^щемася и%ма съ дръзновенїе^мъ” Наоу^сти'ша народи эTстђпи'ти эT нею, гл~юще, ја^ко ничтоже (гл~ета
и%стинно)13, н^о вс^е лже'та}14” И$ наоу^сти'вше народы, *и^ ка'менїеM поби'вше па'вла, и^звлеко'ша
внњ гра'да, мняще е^го оу^мерша. ѓ%крестъ же
ставшеM (его оу^чн~коM)15, въстаv вниде въ' граD”
кккк
заq, л~е”
И/ наоу^трњи и^зыде съ варна'вою въ дервїю.
бл~говњствова'вше же градђ томђ, и^ наоу^чи'вше
мно'ги, възврати'стася въ ли'стрђ і^ и^конїю' и^
а^нътиѓ^хїю, оу^твержа'юще дш~а оу^ченикомъ,
моля'ще пребыти въ вњрњ, И$ ја%ко мно'гими
скорбъми подоба'етъ намъ внити въ црsтвїе
бж~їе” ѓ^сщ~ьше же и^мъ (попы на вс^я цр~кви)16,
(И$) помоли'вшеся съ постомъ, преда'ша иX гв~и,
в негоже вњ'роваша” и^ прошеDше писидїю', прои^доста в# паMфилїю. и^ гл~авше в пергїи сло'во
{гн~е}17 снїдо'ста въ (и^талїю)18” И$ эTтђ'дђ эTплышя въ (а^нтїѓ^нїю')19, *эTнђ'дђже бњста
предана` блгDти бж~їи въ дњло е^же скончаста”
ПришеDшаy и^ събра'вшя цр~ковь, сказаста е^ли'ка
сътвори б~ъ с ни'ма, и^ ја%ко эTвр'ьзе ја%зы'комъ
дверь вњ'ры” Пребыста же (т^ђ) вре'мя не ма'ло
съ оу^ченикы”

в~ крgи а~і
ниQ ѕ~і

выj г~і

Глvа, е~і”
нњ'цыи* съшеDше эT и^оу^де'а оу^ча'хђ бра'тїю, ја%ко а^ще не ѓ^брњ'жетеся по ѓ^бы'чаю мољ=се'ѓ^вђ, не мо'жете спsти`ся. бы'вши же (оу^бо) распри`, и^ стяза'нїю не ма'лђ па'влђ и^ варна'вњ к нимъ, оу^чиниша взы'ти
па'влђ и^ варна'вњ и^ нњ'кымъ дрђги'мъ эT ниX,
къ а^пsломъ и^ ста'рцемъ въ і^ерsли'мъ, ѓ^ въпроше'нїи се'мъ. преDпо'сланїи же эT цр~кве, прохожа'хђ финикїю и^ самарїю, повњ'дающе ѓ^браще'нїе
ја%зыкоM, и^ творя'хђ радость вели'кђ всеи бра'тїи” Пришедъше же въ і^ерsли'мъ, прїа'та быста эT цр~кве и^ а^пsлъ и^ ста'рецъ, сказа'ста же
е^ли'ка б~ъ сътвори` с ни'ма. (и^ ја^ко эTве'рзе ја^зы'комъ две'ръ вњ'ры)”
заq, л~ѕ”
Въста'ша же нњ'цыи и^же эT е%реси фарїсе'искїа
вњ'ровавшеи`, гл~юще, ја^ко подоба'етъ ѓ^брњ'зати
и^хъ, завњщава'ти же и^ блюсти` зако'нъ мољ=се'ѓвъ. събра'ша же ся а^пsли и^ ста'рцы вњ'дњти
ѓ^ словеси` семъ. мно'гђ же взыска'нїю бывшђ,
1728
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въста'въ петръ рече` к ни'мъ” *Мђ'жїе братїе,
в^ы вњсте, ја^ко эT дн~їи пе'рвыхъ [б~ъ въ на'съ
и^збра]1, оу^сты` мои'мы оу^слы'шати ја^зы'комъ сло'во
бл~говњ'стїа, и^ вњ'ровати. и^ срDцевњ'децъ б~ъ свњдњтельствова и^мъ, давъ [и^мъ]2 дх~ъ ст~ыи,
ја%коже и^ на'мъ, и^ ничто'же разсђди` междђ на'ми же и^ ѓ^нњми, *вњ'рою ѓ^чи'щь срDца и'хъ. *нн~њ
оу^бо что` и^скђша'ете б~а възложи'ти и%го на
вы'а оу^чн~комъ, е^гоже ни эTц~ы на'ши, ни м^ы
възмого'хомъ понести`; Н$о блгDтїю г~а і^с~а {х~а}3
вњ'рђемъ спsти'ся, ја^коже и^ ѓ^ни`. оу^молча' же
вс^е мно'жество, и^ послђшлхђ варнавђ и^ па'вла
повњда'ющиX е^ли'ка сътвори` б~ъ зна'менїа и^ чюдеса` въ ја^зы'цњхъ с ни'ма. по оу^молча'нїи же
и%х#, эTвњща` і^ја%ковъ, гл~я. мђ'жїе братїе послђ'шаите мене. сљ=меѓ%нъ повњда, ја^ко пре'жде б~ъ
посњти` прїа'ти эT ја^зы'къ лю'ди ѓ^ и%мени
своем#. и^ семђ съгласђ'ютъ словеса` прoро'къ, ја^коже пи'шетъ, *По си'хъ ѓ^бращђ`ся, и^ съзи'ждђ
кро'въ двDвъ па'дшїи. и^ раско'паная е^го съзи'ждђ, і^ и^спра'влю е^го, ја^ко да взы'щђтъ про'чїи
чл~цы г~а, и^ вс^и ја^зы'цы в ни'хъже нарица'ется
и%мя мое на ниX, гл~етъ г~ь творя'и сїа [вс^я]4.
[разђмна эT в'њка сђть бв~и вс^я дњла е^го]5.
тњмже а^зъ сђжDђ не стђжа'ти и^же эT ја%зы'къ
ѓ^браща'ющиMся къ б~ђ, н^о заповњ'дати, и^м#
ѓ^грњба'тися эT тре'бъ и%дольскиX, и^ эT блђда,
и^ оу^да'вленины, и^ эT к'рове. {(-)6 е^ли'ка не оу^гDона
себњ быти и^нMњ не твори'ти}7, мољ=се'и б^о эT
родовъ дре'вниX, по вс^я гра'ды проповњдающая
е^го и%мать, въ сон#мищихъ по вся` сђботы
что'мыхъ” Тогда` и^зво'лися а^пsломъ и^ ста'рцем#,
съ всею цр~ковїю, и^збра'вше мђ'жа эT нихъ, посла'ти въ а^нтїѓ^хїю, съ па'вломъ и^ варна'вою,
і^оу^дђ нарица'емаго (варса'вђ)8, И$ си'лђ мђ'жа наро'читы въ бра'тїи, писа'вше [рђко'ю свое'ю` сїа]9
А$пsли и^ ста'рцы [и^]10 бра'тїа, сђщимъ въ аnтїѓ^хїи, и^ сирїи' и^ киликїи бра'тїи и^же эT
ја%зы'къ, (ѓ% г~њ) ра'доватися” Поне'же оу^бо слы'шахоM, ја^ко нњ'цыи эT насъ и^зшед#ше възмђти'ша васъ словесы`, раз#враща'юще дш~а ва'ша,
[Гл~юще ѓ^брњ'затися и^ блюсти` закоn]11, и%мже
не сложи'хомся. и^зво'лися наM бы'вшиM е^дїнодђшно и^збра'вше мђ'жа послати к вамъ, съ возлю'бленными нашими варна'вою и^ па'вломъ, Чл~кома и^же преда'вшема дш~а своя ѓ^ и^мени г~а нашего і^с~а х~а” Посла'хоM оу^бо и^оу^дђ и^ си'лђ, и^ тњхъ
сло'вомъ сказа'ю^щихъ та'яжде. и^зво'ли бо ся
(ст~омђ дх~ђ)12 и^ нам#, ничто'же множа'е възложити вамъ тяготђ`, ра'звњ (нђжныхъ сихъ)13,
ѓ^грњба'тися эT и'доложе'ртвенныхъ, и^ кро'ве, и^
оу^да'вленины и^ блђда`. {и^ е^лика не хощете ваM
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пит, вставши, Петро до них сказав:
*Мужі-брати, ви знаєте, що від перших днів Бог в нас вибрав, щоб моїми устами погани почули слово благовістя і повірили. 8 І серцезнавець
Бог засвідчив їм, давши їм Святого
Духа, так як і нам, 9 і не зробив же
між нами і ними ніякої різниці, *вірою очистивши їхні серця. 10 *Отже,
чому нині спокушаєте Бога, щоб покласти учням на шиї ярмо, якого ані
наші батьки, ані ми не змогли понести? 11 Але віримо, що спасемося
ласкою Господа Ісуса Христа, так як
і вони. 12 Замовкли ж всі люди і
слухали Варнаву і Павла, які розповідали, скільки знаків і чудес зробив
Бог між поганами через них. 13 Як
же вони замовкли, Яків відповів, кажучи: Мужі-брати, послухайте мене.
14 Симон розповів, що раніше Бог
відвідав, щоб взяти з поган народ для
свого імені, 15 і з цим годяться слова
пророків, оскільки пишеться: 16 *Після цього повернуся і збудую Давидів
намет, що впав, і збудую його знищене, і його поставлю, 17 щоб решта
людей шукали Господа і всі погани, в
яких називається на них моє ім’я, говорить Господь, що це все робить. 18
Знаними від віку є Богові всі його
діла. 19 Тому я суджу не дошкуляти
тим з поган, що навертаються до Бога, 20 але заповісти їм остерігатися
ідольських жертов, і від розпусти, і
задушеного, і від крові. Те, що не є
миле для тебе, не робити іншим. 21
Адже Мойсей від давніх родів в усіх
містах має своїх проповідників у зборах, що читані кожної суботи. 22 Тоді сподобалось апостолам і старцям з
усією церквою, вибравши мужів зпоміж них, послати в Антіохію з Павлом і Варнавою: Юду, прозваного
Варсавою, і Силу – мужів славних
між братами, 23 написавши своєю
рукою це: Апостоли, і старці, і брати
тим, що є в Антіохії, і Сирії, і Килікії,
братам, що з поган, – в Господі радіти! 24 Тому що, отже, ми почули,
що деякі, вийшовши від нас, збентежили вас словами, хвилюючи ваші
душі, кажучи обрізатися і зберігати
закон, до яких ми не пристали, 25
сподобалося нам, однодушно зібраним, вибравши мужів, послати до вас
з нашими улюбленими Варнавою і
Павлом – 26 людьми, які віддали свої
душі в ім’я нашого Господа Ісуса
Христа. 27 Отже, ми послали Юду і
Силу, і вони словом розкажуть те саме. 28 Бо подобалося Святому Духові
і нам не накладати на вас ніякого
більшого тягаря, за винятком цього
конечного: 29 стримуватись від ідоложертвенного, і крові, і задушеного,
і розпусти. І те, що не хочете, щоб
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вам ставалося, не чиніть іншим. Остерігаючи себе від цього, добре зробите. Вітайте! 30 Вони ж, отже, бувши посланими, прийшли до Антіохії
і, зібравши людей, передали послання. 31 Прочитавши ж, вони зраділи
потіхою. 32 Юда ж і Сила та ті, будучи пророками, численними словами потішили братів і підкріпили. 33
Перебувши ж рік, відпущені були з
миром братами до апостолів. 34 Сподобалось же Силі залишитись там,
Юда ж повернувся до Єрусалиму.
хххх
поч. 37

вищ. 12

35 Павло ж і Варнава жили в Антіохії, навчаючи і благовіствуючи з
багатьма іншими господнє слово. 36
По якихось же днях сказав Павло до
Варнави: Повернувшись, треба відвідати наших братів в усіх містах, в яких ми проповідували господнє слово, як вони маються. 37 Варнава ж
побажав взяти з собою Івана, прозваного Марком, 38 Павло ж казав: Tого, *що відступив від нас з Памфілії і
не пішов з ними на діло, на яке вони
були покликані, його не брати з собою! 39 Була ж, отже, незгода, так
що вони розділилися між собою. І
Варнава, отже, взявши Марка, відплив до Кіпру. 40 Павло ж, вибравши
Силу, вийшов, братами переданий
божій ласці. 41 Він переходив Сирію
і Килікію, зміцнюючи церкви.

Глава 16
рим. 16
фил. 2
сол1. 3

1 Прийшов же він до Дервії і Лістри. І ось там був якийсь учень на
ім’я *Тимотей, син якоїсь вірної жінки-юдейки, а від батька грека. 2 Якому свідчили ті брати, що були в Лістрах і Іконії. 3 Павло забажав, щоб
цей з ним ішов. І взявши, він його
обрізав через юдеїв, що були в тих
місцевостях, бо всі знали його батька, що він був греком. 4 І як переходили міста, він передавав їм зберігати звичаї, рішені апостолами і старцями, що в Єрусалимі. 5 Церкви ж
скріплювалися вірою і прибували
числом кожного дня. 6 Пройшовши
ж Фригію і Галатійську околицю,
Святий Дух заборонив їм говорити
слово в Азії. 7 Прийшовши ж до Мисії, вони намагалися піти до Витинії,
і Дух їм не дозволив. 8 Перейшовши
ж Мисію, вони зійшли до Троади. 9 І
вночі з’явилося Павлові видіння: якийсь чоловік, македонець, стояв,
благаючи його і кажучи: Прийшовши
до Македонії, допоможи нам! 10 Коли він побачив видіння, ми відразу
постаралися піти до Македонії, пізнавши, що Господь покликав нас їм
____

быти, и^нMњ не творите}14. эT ниXже съблюда'юще себе, бл~го сътворите`. здраvствђите” ѓ^ни' же
оу^бо по'слани бывше, прїидоша въ а^нтїѓ^хїю',
и^ събра'вше народъ, въдаша посла'нїе, Прочетъше же възра'довашася ѓ^ оу^тњшенїи і^оу^да же
и^ си'ла и^ т^а прoро'ка сђща. словомъ мно'зњмъ
оу^тњшиста братїю и^ оу^твердиста. пребыв#ше же (лњто)15, эTпђщена быста с ми'ромъ
эT братїа къ (а^пsломъ)16. {и^зво'ли же ся си'лњ
пребыти т^ђ}17. {і^ю'да же възврати'ся въ і^ерsзаq, л~з”
лимъ}18”
Па'велъ же и^ варна'ва живяста въ а^нътїѓ^нїи',
оу^чаще и^ бл~говњствђюще съ и'нњми мно'гыми, слово гн~е” По нњ'ких же дн~ехъ, рече` (па'велъ
къ варна'вњ)19. възвра'щьшеся (подоба'етъ посњти'ти)20 братїю (на'шђ) въ всњхъ градњхъ в
ни'хже проповњ'дахомъ сло'во гн~е, ка'ко пребыва'ютъ” варна'ва же въсхотњ поя'ти съ собою^
(-)21 і^ѓ^а'нна нарица'емаго ма'рка” па'вел же веляше *эTс'тђпльшаго эT (наю)22 эT памъфилїя,
и^ не шедша с ни'ми на дњ'ло въ неже положени быша не поя'ти сего съ собою” бысть оу^бо
распря`, ја%ко эTлђчи'тися и^мъ эT себе`. и^ варна'ва (оу^бо) пое^мъ ма'рка, эTплы` въ кљ=пръ”
па'велъ же и^збравъ силђ, и^зы'де предаn блгDти
[бж~їи]23 эT братїа” прохожаDше сирїю и^ киликїю
оу^твержа'а цр~кви”

выj в~і

Глvа, ѕ~і”
1

риспњ же [-] въ де'рвь и^ листрђ, и^ с^е
оу^чн~къ нњ'кїи б^њ т^ђ и%менем# *тимоџе'и, сн~ъ жены` (нњ'кїя) і^оу^де'аныня вњ'рны, эT ѓ^ц~а же е'ллина” и^же свњдњтельствованъ б^њ эT сђщих# въ лљ=стрњхъ і^ и^конїи
братїи, сего въсхотњ` па'велъ с нимъ и^зы'ти”
и^ прїем# ѓ^брњ'за е^го, за і^оу^деи сђщихъ на мњстњхъ ѓ^нњхъ” вњдахђ б^о [вс^и эTц~а е^го, ја%ко
е%ллинъ]2 бяше” (и^) ја%коже прохожDахђ гра'ды,
(предаа'ше)3 и^мъ хранити н#равы сђжденыа эT
а^пsлъ и^ ста'рецъ и^же въ і^ерsлимњ” цр~кви же (-)4
оу^твержа'хђся вњ'рою, и^ прибыва'хђ в число` по
вся` дн~и. прошедше же фрљ=гїю' и^ галатїи'скђю
стра'нђ, възбранени быша эT ст~аго дх~а гл~ати
сло'во въ а^сїи'. пришедше же въ мисїю', покђша'стася въ виџїнїю' пои^ти, и^ не ѓ^ста'ви и^хъ
дх~ъ [-]5. прешедше же мисїю', снидо'ша въ тро'а^дђ. и^ видњнїе въ нощи (ја%вися па'влђ)6. мђ'жъ
(нњкїи б^њ македо'нянинъ)7 стоя`, (-)8 моля` е^го,
и^ гл~я. пришедъ въ македо'нїю помози намъ.
ја%коже видњнїе видњ, а%бїе възыска'хомъ и^зыти въ македо'нїю, разђмњвше, ја%ко приZва' н^ы
______
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в~ крgи а~і
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[г~ь]9 бл~говњсти'ти и^мъ. эTвезше же ся эT
троа'ды, прїидо'хомъ въ самофра'къ, въ оу^трњи же въ неа^по'ль. (эTтђ'дђ же)10 въ фїлиппђсы, и^же е^сть первая` часть македо'нїи градъ
колонїа'. бњхом же в то'мъ градњ пребыва'юще
дн~и нњ'кїа. въ дн~ь же сђбо'тъныи, и^зыдо'хомъ вн^њ (гра'да)11 при рњцњ, и^дњ'же мня'шеся
молитвеница быти, и^ сњдше гл~ахомъ събра'в#шимся женамъ. и^ нњ'каа жена`, и%менем# лљ#дїа', порфљ=ропродалница, града џїа^ти'рскаго чтђщи б~а, слы'шаше. е'йже г~ь эTве'рзе срDце, внимати
гл~емымъ эT па'вла. ја^коже крsти'ся (т^а) и^
домъ еа`, оу^моли гл~ющи, а^ще смотр'исте м^я
вњ'рнђ гв~и быти, вшедше в домъ мои пребђдите. и^ принђди насъ”
заq, л~и”
Бы'сть же и^дђщимъ наM на мл~твђ, рабыни
нњ'кая` и^мђщи дђхъ пытлиv срњте насъ,
ја%же дњ'ланїе мно'го даа'ше господемъ свои^м# въл#хвђ'ющи. т^а послњ'довавши па'влђ и^ намъ, взыва'ше гл~ющи. сїи` чл~цы раби` бг~а вы'шняго
сђть, и^же възвњща'ютъ намъ пђть сп~се'нїа.
с^е же творя'ше на мно'гы дн~и, стђжив же с^и
павел#, и^ ѓ^бращься, дђ'хови реq. запрњща'ю т^и
именемъ і^с~ х~а, и^зыди` и^з неа`. і^ и^зы'де томъ
ча'сњ. ви'дњвше же господїе еа`, ја%ко и^зы'де наде'жDа дњ'ланїа и^хъ, пое'мше па'вла и^ си'лђ, привлекоша на то'ргъ къ' княѕем#, и^ ведше иX къ
вое^во'дамъ, рњша, сїи чл~цы възмђща'ютъ нашъ
градъ і^оу^де'е сђще, и^ завњщаваюT ѓ^бы'чаа`, ја%же
не досто'итъ намъ прїима'ти, ни творити
ри'мляномъ сђщем#. и^ сни'деся народъ на нихъ
и^ вое^во'ды растерза'вше и^мъ ри'ѕы, *веля'хђ па'лицами бити (и^хъ). мно'гы же да'вше и^м#
ра'ны, въсадиша въ темни'цђ. завњща'вше темни'чномђ стражђ твердо стре'щи` и^хъ” {ѓ%н же}12
завњща'нїе таково прїе'мъ, всади` и^хъ въ внђтренюю темни'цђ, И$ ногы [и^хъ заби`]13 въ кладњ. въ полђнощи же па'вел# и^ си'ла моля'щеся
пояста б~а” послђшахђ же и^хъ ю%жни'цы. внеза'пђ же трђсъ бысть ве'лїи, ја^ко поколњбатися
ѓ^снова'нїю темни'чномђ. эTверзо'ша же ся а^бїе
двери вс^я, и^ всњм# ю%зы ѓ^сла'бњша” Възбђждь
же ся темничныи стра'жъ, и^ видњвъ эTве'рсты две'ри темници, и^звлекъ но'жъ хотяше
себе` оу^бити, мн^я и^збњгша ю%жникы” въз#гласи
же [гласомъ вели'кымъ па'велъ]14, гл~я” ничто'же сътвори` себњ ѕла`, вси` б^о е^смы зд^њ” проси'в
же свњща, въскочи`, и^ трепетенъ бывъ, припаде` къ па'влђ и^ си'лњ” і^ и^зведъ и^хъ вонъ реq,
господїе, чт^о м^и подобаеT творити, да сп~сђся; ѓ^на же реко'ста, вњрђи въ г~а і^с~ [х~а]15, (-)16
_______
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благовістити. 11 Відпливши ж з Троади, ми прийшли до Самотракії, а на
другий день – до Неаполя, 12 звідти
ж до Филиппус, який є першою частиною Македонії, місто-колонія. А в
тому місті ми перебували декілька
днів. 13 А в день суботній ми вийшли
поза місто до ріки, де вважалося, що
є молитовне місце, і сівши, ми говорили до збору жінок. 14 І слухала якась жінка на ім’я Лідія, продавець
порфіри з міста Тіатиру, що почитала
Бога. Їй Господь відкрив серце, щоб
сприймати те, що Павло говорив. 15
Так що охрестилася та і її дім. Вона
ублагала нас, кажучи: Якщо ви мене
вважали за вірну Господеві, ввійшовши до мого дому, перебувайте. І змусила нас. ххх
поч. 38
16 Сталося ж, що як ми ішли на
молитву, якась рабиня, що мала дух
віщуна, зустріла нас. Яка, віщуючи,
давала великий прибуток своїм панам. 17 Та, ідучи вслід за Павлом і
нами, викликала, кажучи: Ці люди є
рабами Всевишнього Бога, які нам
провіщають дорогу спасіння! 18 Це ж
вона робила впродовж багато днів. А
це надокучило Павлові, і він, обернувшись, сказав духові: Наказую тобі
іменем Ісуса Христа – вийди з неї! І
він вийшов в тому часі. 19 Побачивши ж її пани, що пропала надія їхнього заробітку, взявши Павла і Силу,
приволокли на торговицю до князів,
20 і повівши їх до воєвод, сказали: Ці
люди, будучи юдеями, колотять наше
місто 21 і завіщають звичаї, які нам,
що є римлянами, не годиться приймати ані чинити. 22 І збіглася проти
них юрба і воєводи, роздерши їм одіж, *веліли бити їх палицями. 23
Завдавши ж їм багато ран, посадили
до в’язниці, заповівши в’язничному
сторожеві пильно їх стерегти. 24 Він
же, одержавши такий наказ, посадив
їх до внутрішньої в’язниці і забив
їхні ноги в колодки. 25 Опівночі ж
Павло і Сила, молячись, оспівували
Бога. Слухали ж їх в’язні. 26 Нагло ж
стався великий землетрус, так, що затряслася основа в’язниці, враз всі
двері відчинились, і всім послабли
кайдани. 27 А сторож темниці, збудившись і побачивши двері в’язниці
відкриті, витягнувши меч, бажав себе
убити, думаючи, що в’язні повтікали.
28 Павло ж закричав великим голосом, кажучи: Не роби собі ніякого
зла, бо всі ми є тут! 29 Попросивши
ж світла, він вскочив і, тремтячи,
припав до Павла і Сили, 30 і вивівши
їх геть, сказав: Пани, що мені треба
робити, щоб я спасся? 31 Вони ж
сказали: Вір у Господа Ісуса Христа
– і спасешся ти і ввесь твій дім. 32 І
_____
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вони говорили господнє слово йому і
всім, що в його домі. 33 І взявши їх в
тому часі вночі, обмив від ран і відразу охрестився сам і вся його родина. 34 Ввівши ж їх до свого дому, поставив гостину і зрадів з усім своїм
домом, повіривши Богові. 35 Як же
настав день, воєводи послали паличників, кажучи: Відпусти тих людей.
36 Сказав же темничний сторож ці
слова Павлові, що воєводи послали,
щоб вас відпустити. Нині, отже, вийшовши, ідіть з миром. 37 Павло ж
сказав до них: Бивши перед людьми
нас, незасуджених людей, що є римлянами, посадили до в’язниці, а нині
потайки нас виводять? Отже, ні. Але
хай виведуть, самі прийшовши. 38
Сказали ж паличники ці слова воєводам. І вони налякалися, почувши,
що вони є римлянами, 39 і прийшовши, вони їх ублагали, і вивівши, просили, щоб вийшли з міста. 40 І вийшовши ж з в’язниці, прийшли до Лідії. І побачивши братів, потішили їх і
вийшли.

Глава 17, поч. 39
1 Пройшовши ж Амфиполь і Аполонію, вони ввійшли в Солунь, де
був юдейський збір. 2 А за своїм звичаєм Павло ввійшов до них і змагався через три суботи з ними з писання,
3 вияснюючи і доводячи їм, що
Христові треба було потерпіти і воскреснути з мертвих і що Христом є
цей Ісус, якого я вам проповідую. 4 І
деякі з них повірили і пристали до
Павла і Сили, і дуже багато з побожних елленів, а й немало шляхетних
жінок. 5 А ті юдеї, що не підкорилися, ставши заздрісними і взявши
торговців, деяких поганих мужів, і
вчинивши заколот, робили розруху
по місті. Прийшовши ж до Ясонового
дому, намагалися їх вивести до юрби,
6 а не знайшовши їх, поволокли Ясона і деяких з братів до начальників
міста, кричачи, що ті, що підбурили
вселенну, ці сюди прийшли. 7 Їх
прийняв Ясон, і всі ці чинять всупереч наказам цісаря, кажучи, що царем є інший – Ісус. 8 Підбурили ж
вони юрбу і начальників міста, що це
слухали, 9 і взявши мито від Ясона і
від інших, їх відпустили. 10 Брати ж
відразу вночі відіслали Павла і Силу
до Берії. Вони, прийшовши, пішли до
юдейського собору. 11 Ці ж були
шляхетнішими від тих, що в Солуні.
Вони прийняли слово з усією ревністю, кожного дня досліджуючи Писання, чи це так є. 12 Отже, багато з
них повірили, і немало з шляхетних
грецьких жінок і мужів. 13 І як довідалися ті юдеї, що з Солуня, що і в
_____

сп~сешися т^ы и^ (веs) дом# твои” И$ гл~аста е^мђ
сло'во гн~е и^ всњмъ и^же въ домђ е^го. и^ пое'мъ
иX въ то'и часъ но'щїю и^змы` эT ра'нъ. и^ крsтися самъ, и^ свои` е^мђ вс^и а%бїе” въвед же и^хъ
въ домъ (свои), поста'ви трапе'зђ. и^ възрадовася съ всMњ до'момъ (свои^мъ), вњ'ровавъ б~ђ” дн~и
же бывшђ послаша въе^во'ды паличники, гл~юще,
эTпђсти` чл~ка ѓ'на. сказа же темни'чныи стражъ
словеса` сїа па'влђ, ја%ко посла'ша вое^во'ды да эTпђщени бђдете” нн~њ оу^бо и^зшедше и^дњта с
ми'роM; па'велъ же рече` к ниM. би'вше насъ прDе
людми`, неѓ^сђждена чл~ка ри'млянина сђща, въсадиша въ темницђ, и^ нн~њ ѓ%таи (и^зво'дяT
насъ)17; н^и оу^бо. н^о да пришедша са'ми и^зведђт#. сказаша же (па'личницы въе^водамъ)18 гл~ы
сїа. (и^) оу^боя'шася (-)19 слы'шавше ја%ко ри'млянина е^ста. и^ пришедше оу^молиша и^хъ, і^ и^звDеше моля'хђ и^зыти и^з града” (і^) и^зъшеDше же
и^с темни'цы, прїидоша къ лидїи'” и^ ви'дњвше
[братїю оу^тњшиша и^хъ]20 і^ и^зыдо'ша”

Глvа, з~і” заq, л~џ”
решеDше же а^мфипо'ль и^ а^пол#лонїю, вънидо'ста въ селђнь и^дњже' б^њ со'нмище
і^оу^де'йское. по ѓ^бы'чаю же (свое^мђ) {павеl}1
въни'де к нимъ, И$ по сђбо'тахъ трехъ
стяза'шеся с ними эT писа'нїи, сказа'я` и^ преDлага'я` (иM), ја%ко х~ђ подоба'ше пострада'ти, и^
въскреснђти эT мр~твыхъ, и^ ја%ко се'й е^сть х~с
і^с~, е^гоже а^зъ проповњ'даю вамъ. и нњ'цыи эT
нихъ вњ'роваша, и^ приложи'шася къ павлђ и^
си'лњ” {И$}2 эT бл~гочестивыX же е^ллинъ мно'жество же мно'го, же'н же бл~горDоныхъ не ма'ло” Възревнова'вше же (непоко'ршеися) і^оу^де'е, и^ прїеMше
то'ржники (нњ'кїа мђ'жа)3 ѕл^ы, и^ крамолђ сътвоrше моlвяхђ по' градђ. (-)4 пришеDше (же) въ
до'мъ и^а^ссо'нов#, и^ска'хђ и^хъ и^звести` къ наро'дђ.
не ѓ^брњтше же и^х#, влеча'хђ и^а^ссо'на и^ нњкїа
эT братїа къ градона'чалникомъ, въпїюще, ЈА/ко и^же вселе'ннђю разврати'вше, сїи (зд^њ прїидо'ша)5, и%хже прїаT и^а^ссо'нъ. и^ сїи вс^и проти'вно
велњ'нїеM кесаре'вомъ творя'тъ, цр~я (гл~юще и^ного)6 быти і^с~а” смђти'ша же нароD и^ градонача'лникы слы'шащихъ сїа. и^ прїе'мше мыто` эT
и^а^ссо'на и^ эT про'чиX эTпђсти'ша и^хъ” Братїа же
а^бїе въ нощи эTсла'ша па'вла и^ си'лђ въ бе'рь.
и^же пришеDше (и^до'ша въ собо'ръ і^оу^де'искїи)7” сїи
же бя'хђ бл~гороDнњиши въ солђ'ни, и^же прїяша
сло'во съ всMњ оу^се'рдїемъ, по вс^я дн~и разсђжа'юще писа'нїа, а^ще сђть сїа та'ко” Мно'ѕи оу^бо
эT нихъ вњ'роваша, и^ эT е'ллин#скихъ же'нъ бл~гоѓ%бразныхъ, и^ мђже'и не ма'ло” (И$) ја%ко (-)8 оу^1732

17,13 Апостольські Діяння 17,31

ўлMо и~
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вњ'даша и^же эT солђ'ня і^оу^де'е, ја%ко и^ въ бе'рњ
проповњ'дася эT па'вла сло'во бж~їе, прїидо'ша и^
тамо дви'жђще [-]9 народы” А$бїеy тогда` па'вла
эTпђсти'ша братїа и^ти` на помо'рїе” ѓ^ста'ша
же си'ла и^ тимоџе'и т^ђ. провожа'ющеи же павла, ведо'ша (е^го) до а^џљ=нъ” И$ прїе'мше за'повњдь къ си'лњ и^ тимоџе'ю, да ја%ко въско'рњ
прїидђтъ к немђ, (і^) и^зыдо'ша”
заq, м~”
Въ а^џи'нњх же ждђщђ и^хъ па'влђ, раздража'шеся дх~ъ е^го в немъ зря'щђ и%долы по'лнъ
сђщъ градъ” Стяза'ше же ся оу^бо на со'нмищи съ і^оу^де'и, и^ съ честивыми, И$ на (то'ржищихъ)10 по вся` дн~и съ приключа'ющимися”
Нњцыи же (-)11 эT е^пикђрїи и^ эT сто'икъ филосо'фъ, стяза'хђся с нимъ” И$ нњцыи гл~ахђ,
чт^о оу^бо хо'щетъ бляди'выи сеи гл~ати; и^нїи
же, чюжи'м# бњсомъ мни'тся проповњ'дникъ
быти, ја%коже і^с~а и^ въскр~шеніе бл~говњствоваше
заq”
[и^мъ]12”
Пое^мше же е^го, на а'рїевъ леD ведошя гл~юще”
(не) мо'жемъ разђмњти, чт^о но'вое сїе оу^че'нїе
тобою гл~емое; странна б^о нњ'кая влага'еши въ
оу'шеса наша” хощемъ оу^бо разђмњти чт^о хотяT сїя быти. а^џљ=не'е же вс^и и^ приходя'щеи`
страннїи, ни въ чтоже и%но оу^пражнњхђся, развњ гл~ати чт^о и^л^и слы'шати новое” Став же
па'вел# посредњ а^рїева ле'да, рече” Мђ'жїе а^џинейстїи, по всемђ (зрю` ја%ко въ вњрњ блђдя'ще е^сте)13” Проходяи б^о и^ съгля'дая бо'ги вашя,
ѓбрњтохъ и^ кђмиръ на не'мже б^њ напи'сано
(и^мя) невњ'домомђ б~ђ. е^гоже оу^бо не вњ'дђще
бл~голњпнњ чтете, Сего а^зъ проповњ'дђю вамъ.
б~ъ сътворивыи миr и^ вс^я ја%же в немъ, се'й
нб~ђ и^ земли` (г~ь сыи)14, *Не въ рђкотворе'ныхъ
храмXњ живеT, ни эT рђкъ члчsкыхъ оу^гоженїа
прїе'млетъ требђя что. самъ дая всњмъ
живоT, и^ дыханїе (по всњческиX)15” Сътворилъ же
е^сть эT е^ді'ноа [кро'ве]16 веs ја%зыкъ чл~чь, жити
по всемђ лицђ земномђ, оу^ста'вивъ преDоу^чиненая времена`, и^ предњ'лы селенїя и%хъ, възыскати [г~а]17, А$ще оу^бо възы'щђт# е^го, и^ ѓ^брящђтъ. ја%ко не дале'че еs эT е^ді'ного кождо
насъ сђща. ѓ^ немъ б^о живемъ и^ дви'жемся и^
е%смы`” ЈА/коже и^ нњ'цыи эT вашихъ кни'жникъ
реко'шя, сего б^о и^ ро'дъ е^смы. *роD оу^бо сђще
бж~їи, не должни е^смы` непщевати, (подобнђ
быти бжsтвђ златђ и^л^и сребрђ и^л^и ка'менїю
начертанїю хђдоQнђ и^ смы'шленїю чл~ка)18,
Лњта оу^бо невњдњнїя презрњвъ б~ъ, ја^же нн~њ
повелњва'етъ чл~комъ всњмъ, всюдђ пока'ятися, зане оу^ста'вилъ е^сть дн~ь вонже хощетъ
сђдити вселе'ннњи въ пра'вдђ, ѓ^ мђжи ѓ^ нем
1733

Берії слово боже є проповідуване
Павлом, то прийшли і туди, підбурюючи юрби. 14 Зараз же тоді брати
відпустили Павла, щоб він ішов на
побережжя, а Сила і Тимотей залишилися там. 15 Ті ж, що супроводжували Павла, провели його до Атен і,
одержавши наказ для Сили і Тимотея, щоб швидко до нього прийшли,
вони і вийшли.
поч. 40
16 А коли їх Павло очікував в Атенах, в ньому палав його дух, коли
бачили, що місто переповнене ідолами. 17 Він, отже ж, змагався в зборі з
юдеями і з побожними і кожного дня
на торговицях з тими, що траплялися.
18 Деякі ж з епікурейців і з стоїківфілософів змагалися з ним. І деякі
говорили: Що, отже, хоче цей балакун сказати? Інші ж говорили: Він,
здається, є проповідником чужих бісів, бо їм благовістив Ісуса і воскресіння.
поч.
19 Взявши ж його, вони повели в
Ареопаг, кажучи: Не можемо зрозуміти, що це за нове навчання, про яке
ти говориш, 20 бо вкладаєш щось чужого до наших вух. Хочемо, отже,
знати, що це має бути. 21 Атенці ж і
всі ті чужинці, що приходять, не займалися нічим іншим, хіба щоби щось
говорити або почути нове. 22 А Павло, ставши посеред Ареопагу, сказав:
Атенські мужі, з усього бачу, що ви
блудите у вірі. 23 Бо переходячи і оглядаючи ваших богів, я знайшов і
престол, на якому було написано: Невідомому Богові. Отже, не знаючи
Його, ви побожно шануєте, і Цього я
вам проповідую. 24 Бог, що сотворив
світ і все, що в ньому, цей, будучи
Господом неба і землі, *не живе в рукотворних храмах 25 ані не приймає
служби з людських рук, нічого не потребуючи, сам даючи всім життя і
дихання в усьому. 26 Він же створив
з однієї крові ввесь людський рід,
щоб він жив по всьому лиці землі,
наперед опреділивши визначені часи
і межі їхнього проживання, 27 щоб
шукали Господа, чи може, отже, шукатимуть Його, і знайдуть, бо Він не
є далеко від кожного з нас. 28 Адже в
Ньому ми живемо, і рухаємося, і є.
Так як і деякі з ваших поетів сказали:
Бо і ми є з Його роду. 29 *Отже, будучи з божого роду, ми не повинні
вважати, що божество є подібним до
золота, або срібла, або каміння – мистецького витвору і вигадок людини.
30 Отже, Бог, незважаючи на часи
незнання, нині наказує всім людям
всюди покаятися, 31 тому що Він
настановив день, в якому має судити
вселенну в справедливості Чолові-
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ком, яким наказав, подаючи всім віру, воскресивши Його з мертвих. 32
А почувши про воскресіння з мертвих, одні, отже, висміювали, другі ж
сказали: Послухаємо тебе про це знову. 33 І так Павло вийшов з-посеред
них. 34 Деякі ж мужі, приставши до
нього, повірили. Між ними був і Діонисій Ареопагіт і жінка, на ім’я Дамар, і з ними багато інших.

Глава 18
рим. 16

мат. 10
вищ. 13

кор1. 1

мой4. 6
ниж. 21

1 Після цього ж Павло відійшов з
Атен і прийшов до Коринту. 2 І він
знайшов якогось жида, *на ім’я Акилу, понтійця родом, що недавно прибув з Італії, і його жінку Прискилу,
тому що Клавдій наказав всім юдеям
відійти з Риму, і він прийшов до них.
3 І оскільки вони були того самого
ремесла, він залишився в них і працював, бо за ремеслом були виробниками шатер. 4 Змагався же він на
зборах кожної суботи, вони ж переконували юдеїв і елленів. 5 І коли з
Македонії прийшли Сила ж і Тимотей, Павло тужив духом, свідчачи юдеям про Ісуса Христа. 6 Як же вони
опиралися і хулили, *обтрусивши
свою одіж, він до них сказав: Ваша
кров на ваших головах, я чистий.
Віднині піду до поган. 7 І пішовши
звідти, він прийшов до дому якогось,
на ім’я Юст, що почитав Бога, якого
дім був на краю збору. 8 *Крисп же,
голова збору, повірив Господеві з усім своїм домом, і багато з коринтян,
почувши, повірили і хрестилися. 9
Сказав же Господь у нічнім видінні
Павлові: Не бійся, але говори, і не замовкни, 10 тому що Я є з тобою. І
ніхто тобі не зробить зла, тому що в
цьому місті мій народ є численним.
11 Він же сидів рік і шість місяців,
навчаючи в них боже слово. 12 А як
Галіон був антипатом в Ахаї, юдеї
однодушно напали на Павла і привели його на суд, 13 кажучи, що цей
проти закону підбурює людей почитати Бога. 14 Як же Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав до юдеїв:
Якщо б була яка неправедність або
зла образа, о юдеї, отже, я послухав
би вас за словом. 15 Якщо ж є змагання про слово, і про імена, і про
ваш закон, глядіть самі, бо я не хочу
бути суддею цього. 16 І він вигнав їх
із суду. 17 А всі еллени, схопивши
Состена, голову збору, били перед
судом, і Галіон про це зовсім не дбав.
18 Павло ж, ще перебувши досить
днів і поцілувавши братів, відплив до
Сирії, і з ним Акила, і Прискила.
*Остригши голову в Кенхреях, бо дав
був обітницю, 19 він причалив в Ефесі, і їх там залишив. Сам же, ввій-

же повелњ, вњрђ подая всњмъ, въскресивъ е^го
эT мер#твыхъ, Слы'шавше же въскресенїе мр~твыхъ, ѓ%ви оу^бо рђга'хђся, ѓ%ви же рњшя, да
слы'шимъ т^я (паки ѓ^ семъ. и^)19 тако па'велъ и^зыде эT среды` и%хъ” Нњ'цыи же мђжїе
прилњпи'вшася е^мђ, вњ'роваша. в нихже (б^њ) и^
диѓ^ни'сїе а^реѓ^паги'Tс'кїи, и^ жена` и^менеM дама'рь,
и^ дрђѕїи (мноѕи) с ними”

Глvа, и~і”
[о сихъ же эTлђчи'вся па'велъ эT]1 а^џи'нъ, (и^) прїиде въ кориnџъ. и^ ѓ^брњте
нњ'кое^го жидови'на *именемъ а^килђ, По'нтянина родомъ, но'вопришед#ша эT и^та'лїя, и^ приски'лђ женђ` е^го, зане повелњ` клавдїе' эTлђчитися всMњ і"оу^де'ѓмъ эT ри'ма, (И$)
прїиде к ниM. и^ зане е^ді'нохђдожникомъ быти
(иM), пребысть оу^ нихъ, и^ дњла'ше. бя'хђ б^о
оу^смаре хитростїю” стяза'ше же ся на со'нм#ищихъ по вся` сђботы, препираша же і^оу^де'а і^
е'ллины” (И$) ја%коже снидоста эT македо'нїа си'ла
же и^ тимоџе'и, тђжа'ше [дх~омъ]2 па'вель, свњдњтельствђя і^оу^де'ѓмъ (х~а)3 і^с~а” противя'щим же ся и%мъ и^ хђлящиM, *эTтрясъ ри'зы
{своя}4, реq к нимъ, кроv ва'ша на главахъ ва'шихъ, чи'стъ аз. эT нн~њ въ ја%зыки и^дђ`” и^
прешеD эTтђдђ, прїиде въ домъ нњ'кое^го, и%менем# [-]5 и^оу^стъ, чтђща б~а, е^мђже хра'мина
б^њ въскраи` со'нмища” *Криспъ же начя'лникъ
съборђ вњрова гв~и съ всњмъ домомъ свои^мъ.
и^ мноѕи эT коринъџянъ слы'шавше вњ'ровахђ, и^
кр~ща'хђся” Рече же г~ь въ видњнїи нощъномъ
па'влђ, не бо'ися, н^о гл~и, и^ да не оу^млъкнеши,
зане а^зъ е^смь с тобою” И$ никтоже приложит#
ѓ^злобити т^я, Зане лю'дїе сђть ми мно'ѕи въ'
градњ семъ” сњде же лњто и^ мњсяца шесть,
оу^ча в ниX словђ бж~їю” (Галиѓ'нђ)6 же а^нџипатђ
сђщђ въ а^ха'і^и`, нападо'ша е^ді'нодђшно і^оу^де'е
на па'вла, и^ приведо'ша е^го на сђдилище, гл~юще, ја%ко кро'мњ зако'на (се'й развњщава'етъ)7 чл~ки
чтити бг~а” Хотя'щђ же па'влђ эTврести` оу^ста, рече (галиѓ'нъ)8 къ і^оу^де'ѓмъ” А$ще бы^ (неправда была)9 кая` и^л^и ѓ^би'да зл^а эO і^оу^де'е, по
сло'вђ оу^бо послђшалъ бых# васъ” А$ще л^и же стяза'нїя сђть ѓ^ словеси, и^ ѓ и'менеX, и^ ѓ^ зако'нњ
вашеM, вњдите са'ми. сђдїя [б^о]10 а^зъ симъ не
хощђ бы'ти” І$ и^згна и^хъ эT сђди'лища. е'мше
же вс^и [е^ллини]11 сосџе'на начя'лника собо'рђ, бїя'хђ
преD сђдищеM, и^ ничтоже ѓ^ сих# (галиѓ'нђ)12 радњнїе бысть” Па'велъ же е^ще пребывъ дн~и довлъны, (и^) (цњловавъ бра'тїю)13 эTпли` въ сирїю, и^
с ниM (а^ки'ла и^ приски'ла)14 *ѓстри'гъ (главђ`, въ
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кег#хреи^хъ)15, (ѓ^брекъся бо б^њ)16. [приста]17 же
въ е^фе'сњ, и^ тњхъ ѓ^стави т^ђ” Сам же вшеD
въ со'нмище стяза'шеся съ і^оу^де'и`. моля'щиM же
и^мъ е^го, ѓ^ мно'ѕњ вре'мени пребы'ти [оу^ ниX]18, не
ѓ^бњщася, н^о (эTреqся иM)19, рекъ, (ја%ко) [подоба'етъ м^и всяко пра'зDникъ грядђщїи сътвори'ти
въ і^ерsли'мњ]20, *паки (же) въз#вращђся къ вамъ
бг~ђ хотя'щђ. (и^) эTвезеся эT е^фе'са” {А$ки'ла же
заq, м~а”
(и^ прискила) ѓ^ста'ша въ е^фе'сњ}21”
И/ съшеD въ кесарїю', възшеD и^ цњловаv цр~ковь,
сни'де въ а^нтиѓ^нїю'. и^ сътворь вре'мя нњ'кое,
и^зы'де, (И$) проходя по' рядђ галатїи'скђю странђ
и^ фригїю', оу^твержа'я вс^я оу^ченикы” І$оу^де'анинъ
же нњ'кто а^поллосъ и%менемъ, а^лећа'ндрянинъ ро'домъ, мђ'жъ словесенъ, приключися въ е^фе'сњ,
си'ленъ сы'и въ книгахъ. се'й б^њ ѓ^глашенъ пђти` гн~ю, и горя` дх~оM, гл~аше и^ оу^ча'ше и^звњстно, ја%же ѓ^ г~њ, вњ'дыи то'кмо кр~щенїе і^ѓ^а'нново. (и^) се'й же начяT дръзати на со'нмищиX”
Слы'шавше же е^го [а^кљ=ла и^ приски'ла]22 прїя'ша
е^го, і^ и^звњ'стнње томђ сказа'шя ({гн~ь}23
пђть)24” хотящђ же е^мђ преи'ти` въ а^ха'и^ю
преDпославше бра'тїя. написа'шя оу^чн~комъ прїя'ти е^го” И$же (и^) пришеD (тамо) пособ#ствова
мно'го вњ'ровавшиM блгDтїю. твр'ьдо б^о і^оу^де'я не
престая ѓ^блича'ше преD лю'дъми, сказа'я писа'нми быти х~а і^с~а”

Глvа, џ~і” заq, м~в”

шовши до збору, змагався з юдеями.
20 Як же вони його благали довгий
час залишитися в них, не обіцяв, 21
але, попрощавшись з ними, сказавши, що: Треба, щоб я конечно наступаючий празник провів у Єрусалимі; *знову ж повернуся до вас, як
Бог захоче. І він відплив від Ефесу.
Акила ж і Прискила залишилися в
Ефесі.
поч. 41
22 І зійшовши до Кесарії, пішовши
і поздоровивши церкву, він зійшов до
Антіохії. 23 І перебувши якийсь час,
вийшов. І він за порядком переходив
Галатську околицю і Фригію, підкріплюючи всіх учнів. 24 А якийсь юдей
на ім’я Аполлос, александрієць родом, промовистий чоловік, притрапився в Ефесі, будучи сильним в
Писаннях. 25 Цей був наставлений на
господню дорогу і, горіючи духом,
впевнено говорив і навчав про Господа, знаючи тільки хрещення Івана.
26 І цей почав відважно виступати на
зборі. Почувши ж його, Акила і Прискила прийняли його і точніше йому
виклали дорогу господню. 27 Як же
він хотів піти до Ахаї, брати поручивши, написали учням, щоб його
прийняли. І він, прийшовши туди, багато допоміг тим, що повірили ласкою, 28 бо сильно не перестаючи, оскаржував юдеїв перед народом, доводячи Писаннями, що Ісус є Христос.

Глава 19, поч. 42

ы'сть же внегда` а^пполо'сђ быти въ кори'нџњ, павлђ (же) прошедшђ вы'шняя
страны, прїити въ е^фе'съ. и^ ѓ^брњтъ
нњ'кыа оу^чн~кы`, реq к нимъ, а^ще (оу^бо)
дх~ъ ст~ъ прїа'ли е^сте вњ'ровавше; ѓ^ни' же (рњша) к немђ. н^о ниже а^ще дх~ъ ст~ъ е^сть слы'шахомъ, рече' же [к нимъ]1, въ что` оу^бо крsти'стеся; ѓ^ни' же реко'ша, въ і^ѓа'нново кр~щенїе. рече' же па'велъ, і^ѓ^а'ннъ (оу^бо) крsти` кр~щенїемъ покаа'нїа, лю'демъ гл~я, въ грядђ'щаго
по не'мъ да вњ'рђютъ, с^ирњчь въ [х~а і^с~а]2.
слы'шавше же крsти'шася въ и%мя г~а і^с~а. и^
възло'жьшђ на ня паvлђ рђцњ, прїиде дх~ъ
ст~ыи на' ня. гл~ахђ же въ ја%зы'кы, и^ прoро'чествовахђ. бњше же всњхъ мђже'и ја%ко дв^анадесяте. вшеD же въ со'нмище, (дръза'ше) не ѓ^бинђ'яся оу^чаше по (три мsца)3, бесњдђа и^ оу^вњряа ја%же ѓ^ црsтвїи бж~їи” (И$) ја^коже нњ'цыи
ѓ^жесточа'хђся и^ пряхђ ѕлосло'вяще пђть (гн~ь)
преD народоM, эTстђпль эT нихъ, эTлђчи` оу^чн~кы,
по вся дн~и стяза'ася въ оу^чи'лищи мђчи'теля [нњ'кое^го]4” Се'же бысть по (дв^њ лњтњ)5,
ја%коже всњмъ живђщиM въ а^сїи' слы'шати слово
1735

1 Сталося ж, що коли Аполлос був
в Коринті, Павло ж, обійшовши горішні околиці, прийшов до Ефесу і,
знайшовши деяких учнів, 2 він сказав
до них: Отже, чи ви, повіривши, одержали Святого Духа? Вони ж сказали до нього: Але ми ані не чули, що
є Святий Дух. 3 Сказав же він до них:
Отже, в що ви хрестилися? Вони ж
сказали; В Іванове хрещення. 4 Сказав же Павло: Отже, Іван хрестив
хрещенням покаяння, кажучи народові, щоб повірили в Того, що іде по
ньому, значить в Ісуса Христа. 5 Почувши ж, вони охрестилися в ім’я
Господа Ісуса. 6 І як Павло поклав на
них руки, на них зійшов Святий Дух,
вони ж говорили мовами і пророкували. 7 Було ж усіх якихось дванадцять мужів. 8 Ввійшовши ж до збору,
він сміливо, не вагаючись, навчав три
місяці, говорячи і доказуючи те, що
про боже царство. 9 І коли деякі опиралися і змагалися, злословлячи господню дорогу перед юрбою, відступивши від них, він відлучив учнів,
кожного дня змагаючись в школі якогось тирана. 10 Це ж було впродовж
двох років, так що всі, що жили в
_______

кор1. 4
як. 4

19,10 Апостольські Діяння 19,31
Азії, почули слово Господа Ісуса,
жиди ж і еллени. 11 А Бог руками
Павла чинив непрості сили, 12 так
що і на недужих клали хустини і
полотна з поту його тіла, і вони
оздоровлялися від недуг, і з них виходили злі духи. 13 Почали ж деякі
з мандрівних юдеїв-чарівників закликати ім’я Господа Ісуса на тих,
що мали злих духів, кажучи: Заклинаємо вас Ісусом, якого проповідує
Павло. 14 Було ж якихось сім синів
Скеви, юдея, архиєрея, які це робили. 15 Відповівши ж, злий дух
сказав: Знаю Ісуса і знаю Павла, а
ви хто є? 16 І накинувся на них чоловік, в якому був злий дух, і здолавши їх, поборов їх так, що вони
втекли нагими і зраненими з хати
того. 17 Це ж стало відоме всім, що
жили в Ефесі, юдеям же і елленам.
І напав страх на них всіх, і величалося ім’я Господа Ісуса. 18 Численні ж з тих, що повірили, приходили, визнаючи і розповідаючи про
свої діла. 19 Численні ж з тих, що
робили чари, зібравши свої книги,
спалили перед усіма. І почислили
їхню ціну, і знайшли срібла п’ять
разів по десять тисяч. 20 Так сильно росло і кріпилося господне слово. 21 І коли це скінчилося, Дух
вклав Павлові, пройшовши Македонію і Ахаю, іти до Єрусалиму,
сказавши: Що побувавши мені там,
треба мені і Рим побачити. 22 Пославши ж до Македонії двох з тих,
що йому служили, Тимотея і Ераста, сам же залишився до часу в
Азії. 23 Було ж в тому часі немале
замішання про господню дорогу, 24
бо якийсь Дмитро, на ім’я Золотник, що робив срібні Артемідині
храми, давав митцям немало роботи. 25 А зібравши їх і тих, що таке
робили, сказав: Мужі, ви знаєте, що
від цієї роботи є прибуток для нашого життя. 26 І бачите, і чуєте, що
не тільки Ефес, але й майже всю Азію цей Павло переконав, і він навернув велику юрбу, кажучи, що не
є богами ті, що зроблені людськими руками. 27 Не тільки ж це, наша
частка може прийти в занепад, але і
храм великої богині Артеміди вважитимуть за ніщо. І буде ж знищена велич тієї, яку почитає вся Азія і
вселенна. 28 Почувши ж і наповнившись люті, вони кричали, кажучи: Велика ефеська Артеміда! 29 І
все місто наповнилося заворушенням. Кинулись же однодушно до
стадіону, схопивши Гая і Аристарха – македонців, друзів Павла.
30 Як же Павло хотів ввійти в юрбу, учні йому не давали. 31 Деякі,
що з азійських начальників, які бу-

г~а (і^с~а), жи'довомъ же и^ е%ллиномъ. си'лы же не
просты (творяше бг~ъ)6 рђка'ма па'вловома, ја^коже и^ на недђ'жныа наноси'ти эT (по'та тњла)7
е^го главотя'жа и^ оу^брђсца, і^ и^сцњли'тися и^мъ
эT недђгъ, и^ дђхово'мъ лђка'вымъ и^сходити (эT
нихъ)” Начаша же нњ'цыи эT скита'ю^щихся і^оу^де'и ѓ^ба'янникъ и^менова'ти на и^мђщая дђхи
лђка'выа, и%мя г~а і^с~а, гл~юще, [заклина'емъ]8 в^ы
і^с~омъ е^гоже па'веl проповњ'дђетъ” бя'хђ же нњ'цыи (сн~ове ске'вы і^оу^де'анина а^рхїере'а седмь)9, [и^же]10 с^е творя'ще. эTвњща'в же дђхъ лђка'выи,
рече` (-)11. і^с~а [-]12 зна'ю и^ па'вла свњмъ, вы же
кт^о е^сте; и^ скача` (на нихъ чл~къ)13 в не'мже б^њ
дђх# лђка'выи, {и^ ѓ^долњвъ}14 [и^мъ]15 оу^крњпи'ся
на нихъ, ја%коже на'гомъ и^ оу^ра'неномъ и^збњжа'ти эT храма ѓ%ного. с^е же бысть разђмно всњмъ
(живђщим# въ е^фе'сњ і^оу^де'ѓм же и^ е%ллиномъ)16,
и^ нападе стра'хъ на всњхъ и^хъ, и^ велича'шеся
и%мя г^а і^с~а. мно'ѕи же эT вњ'ровавшихъ прихожа'хђ и^сповњ'даю^ще и^ сказђ'юще дњ'ла своа. дово'лни
же эT (сътворшихъ чародња'нїя)17, събра'вше кни'ги (своя), съжига'хђ пред# всњми. и^ съложи'ша
цњ'ны и^хъ, и^ ѓ^брњто'ша сребра` (пять те'мъ)18.
си'це крњ'пко сло'во гн~е растяше и^ крњпляшеся”(И$) ја^коже сконча'шася сїа, вложи` павлови
дх~ъ, прошедъ македонїю и^ а^ха'и^ю, и^ти` въ і^ерsли'мъ, рек#, ја%ко бы'вшђ м^и та'мо, подоба'е^тъ
м^и и^ ри'мъ ви'дњти” Посла'в же въ македо'нїю
дв^а эT слђжа'щихъ е^мђ, тимоџе'я и^ е^ра'ста,
са'м же пребы'сть вре'мя въ а^сїи” Бы'сть же въ
время ѓ^но моlва не ма'ла ѓ^ пђти` (гн~и). дїми'трїе б^о нњ'кто и%менемъ, сребросњ'чецъ, творя` хра'мы сре'бряны а^ртеми'дњ, даа'ше хитръцемъ (дњ'ланїе не ма'ло)19, и^хже събравъ, и^ ја%же
ѓ^ си'цевыX дњ'лателя, рече, мђ'жїе, вњсте ја%ко эT
сего` дњ'ланїя дово'льство житїю на'шемђ е^сть”
И$ ви'дите и^ слы'шите, ја%ко не то'кмо е^фес#, н^о
эTнђ'дъ и^ всю а^сїю' па'велъ се'й препрњ'въ (і^) ѓ^брати` мноh нароD, гл~я, ја%ко нњ' сђть бо'ѕи и^же
рђка'ми (члчsкама) быва'е^мїи. не то'кмо же с^е,
бњдђ` прїе'млетъ наша ча'сть въ ѓ^бличе'нїе прїити, н^о и^ вели'кїя боги'ня {хра'мъ а^ртеми'динъ}20 нивъчто'же вмњни'тся, хо'щетъ же и^
разори'тися вели'чество е^я`, е^ја%же вс^я асїа' и^ вселе'ннаа почита'ет#” Слы'шавше же, и^ бы'вше и^спо'лнени ја%рости, въпїа'ше гл~юще, вели'ка а^ртеми'да е^фе'ськая, і^ и^спо'лнися градъ (ве'сь) мятежа. оу^стреми'ша же ся е^дїнодђшно въ позо'рище, въсхи'щьше га'і"а и^ а^риста'рха македо'няны,
дрђги па'вловы. па'влђ же хотя'щђ внити въ
наро'дъ, не ѓ^ставля'хђ е^го оу^чн~цы. нњ'цы и^же і^
эT а^сїи'скихъ нача'лникъ, сђще е^мђ любе'зни, пос1736
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ла'вше к немђ моляхђ не вдати себе` въ позоръ” дрђѕїи же оу^бо, и%но нњчто въпїа'хђ, б^њ
б^о собр'анїе смђще^нно и^ множа'ишїи не вњ'дяхђ
чесо` ради събра'шася. эT наро'да же и^збраша
а^лећа'ндра, и^зведшимъ е^го і^оу^де'ѓмъ алећа'ндръ
же помаа'въ рђкою, хотяше эTвњщати народђ” разђмњвше же ја%ко і^оу^де'янинъ е^сть, гласъ
быs е^ді'нъ эT всњх# ја^ко въ (дв^а часа`)21 въпїю'щиM, вели'ка а^рте'мида е^фе'ськая. оу^ста'вль же
кни'жникъ нароD, рече, мђ'жїе е^фе'сьтїи, кто б^о
е^сть чл~къ и^же не вњсть ја%ко е^фе'ськїи градъ
слђжи'тель е^сть вели'цеи (боги'ни) а^рътеми'ди,
и^ диѓ^пе'тови; без# всякого эTвњта оу^бо сђщемъ си'мъ, потребно е^сть вамъ безмо'лвы
быти, и^ ничтоже безчи'нно творити” приведосте б^о мђ'жа сїа, ни хра'мъ (а^ртемидинъ) ѓ^крадша н^и хђляще {боги'ня}22 ва'шея. а^ще оу^бо дими'треи се'и и^же с ни'мъ хђдожницы и%мђть къ комђ` слово, сђдїи сђть и^ а^нџљ=пати сђть, да пое'млютъ дрђгъ на' дрђга, а^ще ли что` ѓ^ и^ныхъ и%щете” по зако'нђ цр~кви
да разрњшится” и^бо бњд#ствђемъ ѓ^клевета'е^ми быти ѓ^ крамолњ ѓ^ дне'шнњи, ни е^ді'нњи
винњ сђщи, ѓ^ не'иже възмо'жемъ въздати сло'во ѓ^ крамолњ` се'й, и^ сїа рекъ, распђсти` събравшися народъ”
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о оу^ста'вленїи же мо'лвы, призвавъ па'велъ оу^чн~кы (оу^тњши)1. (и^) цњловавъ
(и^хъ), и^зыде и^ти` въ македо'нїю” прошеD
же стра'ны тыя`, и^ оу^тњшивъ и^хъ
сло'воM мно'ѕњмъ, прїиде въ е^лладђ. сътвор же
мцsа тр^и, бы'вшђ (же) (нань навњтђ)2 эT і^оу^де'и, хотящђ эTвести'ся въ сирі'ю бысть хотњнїе въз#врати'тися сквозњ македо'нїю” Послњдова же е^мђ [даже до а^сїи]3 сосипа'тръ (берянинъ пи'ровъ)4. Селђ'нянь же, а^риста'рхъ и^ секђндъ, и^ га'і"я дервянинъ, и^ тимоџе'и. а^сия^не же ти'хикъ и^ трофимъ. сі'и (-)5 прежде шеDше жда'хђ насъ въ троа^дњ. мы же эTвезо'хоMся
по днеX ѓ^прњсночныX эT фили'ппъ, и^ прїидохомъ к
нимъ въ троа'дђ до дн~їи пять, и^дњже пребы'хомъ дн~и се'дмъ”
заq, м~г”
Въ е^ді'нђ же эT сђбо'тъ, събраномъ (оу^ченикомъ)6 *преломити хлњбъ, павеl (же) бесњдоваше к нимъ хотя и^зы'ти на оу^треи и^ простре слово до полђнощи. бяхђ же свњща мно'ги
въ горни'цы и^дњже бњхомъ събрани” Сњдя' же
нњ'кто ю^ноша и%менемъ е^втљ=хъ при ѓ^концы,
ѓ^тягченъ сномъ глђбокоM, гл~ющђ па'влђ ѓ^
мно'ѕњ, Прекло'нъся эT сна`, паде эT трикровни1737

ли його приятелями, пославши до
нього, благали, щоб він не ішов до
стадіону. 32 Інші ж, отже, щось іншого кричали, бо зібрання було в замішанні, і багато не знало задля чого
зібралися. 33 З юрби ж вибрали Александра, як його випровадили юдеї, Александер же дав знак рукою,
хотів відповісти юрбі. 34 Зрозумівши
ж, що він є юдеєм, був один голос від
усіх через якихось дві години, що
кричали: Велика ефеська Артеміда!
35 А писар, втихомиривши юрбу, сказав: Ефеські мужі, адже, яка є людина, яка не знає, що місто Ефес є служителем великої богині Артеміди і
Діопета? 36 Отже, оскільки це є без
будь якого заперечення, вам треба
бути погамованими і не робити нічого нерозумного. 37 Бо ви привели
цих мужів, що ані не обікрали храму
Артеміди, ані не хулили вашої богині. 38 Отже, якщо цей Дмитро і ті
митці, що з ним, мають справу до когось, є судді і є антипати. Хай позивають один одного. 39 Якщо ж шукаєте чогось іншого, хай буде розв’язаним за законом зборів, 40 бо нам загрожує небезпека бути оскарженими
в бунті за сьогоднішнє, бо не маємо
жодної причини, якою зможемо виправдати цей заколот. І сказавши це,
він розпустив зібрані юрби.

Глава 20
1 По вгамуванні ж заколоту Павло,
покликавши учнів, потішив і, поцілувавши їх, вийшов, щоб іти до Македонії. 2 Пройшовши ж ті околиці і
потішивши їх багатьма словами, він
прийшов до Еллади. 3 Перебувши ж
три місяці, як же була проти нього
змова від юдеїв, бажаючи відплисти
до Сирії, він мав бажання повернутися через Македонію. 4 Ішов же за
ним аж до Азії Сосипатер, верянин,
пирієць, солуняни ж Аристарх і Секунд, і Гай, дервієць, і Тимотей, азійці ж Тихік і Трофим. 5 Ці, пішовши
вперед, очікували нас в Троаді. 6 Ми
ж відпливли по днях Опрісноків з
Филиппів і прийшли до них до Троади до п’ятьох днів, де ми були сім
днів.
поч. 43
7 В першім же дні по суботі, як
зібралися учні, *щоб розломати хліб,
Павло ж говорив до них, бажаючи
відбути на другий день, і розтягнув
слово до півночі. 8 Було ж багато свічок у світлиці, де ми були зібрані. 9
Як же якийсь юнак, на ім’я Євтих
сидів при вікні, обтяжений глибоким
сном, бо Павло довго говорив, він,
нахилившись від сну, впав з третього
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поверху додолу, і взяли його мертвим. 10 Зійшовши ж, Павло припав
до нього і, обнявши його, сказав: Не
тривожтеся, бо його душа є в ньому. 11 Ввійшовши ж і переломавши
хліб та поївши, а говоривши довго,
аж до зорі, він так і відбув. 12 Привели ж юнака живим, і втішились
немало. 13 Ми ж, прийшовши до
корабля, відпливли до Ассону, звідти, бажаючи взяти Павла, бо так нам
наказав, сам бажаючи іти пішки. 14
І як він до нас пристав в Ассоні,
взявши його, ми прийшли до Мітилин. 15 І відпливши звідти, ми на
другий день причалили до Антикрихій, в наступний же день відпливли
до Самона. І прибувши до Тронгилії, в наступнім же дні ми прийшли
до Мілету,
поч. 44
16 бо Павло вирішив обминути
Ефес, щоб він не забарився в Азії.
Бо поспішав, щоб, якщо буде можливим, в день П’ятидесятниці він
був в Єрусалимі. 17 З Мілету ж, пославши до Ефесу, він закликав церковних презвітерів. 18 І як до нього
прийшли, він до них сказав: Ви знаєте, що від першого дня, відколи я
прийшов до Азії, коли я був з вами
ввесь час, 19 служачи Господеві з
усією покірністю, і багатьма сльозами, і в напастях, що мені трапилися від юдейських засідок, 20 я нічого не проминув з корисного, щоб не
сказати вам і навчати вас привселюдно і по домах, 21 засвідчуючи
юдеям же і елленам перед Богом
каяття і віру в нашого Господа Ісуса Христа. 22 І ось тепер я, зв’язаний Духом, іду до Єрусалиму, не
знаючи те, що в ньому має мені
трапитися, 23 однак Святий Дух по
всіх містах мені свідчить, кажучи,
що мене очікують кайдани і терпіння. 24 Але я не маю ні однієї журби
ані не маю мою душу собі за дорогоцінну, щоб з радістю закінчити
мій біг і службу, яку я одержав від
Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангеліє божої ласки. 25 І ось нині
я знаю, що ви всі, між якими я
пройшов, проповідуючи боже царство, більше не побачите мого обличчя. 26 Тому свідчу вам в сьогоднішньому дні, що я чистий від крові всіх, 27 бо я не ухилявся від того,
щоб вам сказати всю божу волю. 28
Отже, пильнуйте себе і все стадо, в
якому Святий Дух поставив вас єпископами, щоб пасти церкву Господа і Бога, яку Він відкупив своєю
кров’ю. 29 Бо я знаю це, що по
моєму відході до вас ввійдуть хижі
вовки, не щадячи стада. 30 І з вас
самих повстануть мужі, що говорять згубне, щоб відтягати учнів

ка до'лђ, и^ взя'ша е^го мер#тва” СъшDе же павелъ
нападе на'нь, и^ ѓ^бье^мъ (е^го) реq, не молвите, и^бо
дш~а е^го в немъ еs. въшDе же и^ преломль хлњбъ
и^ въкђшь. доволно же бесњдоваv даже до зореи,
(и^) тако и^зы'де” приведоша же ѓ^трока жи'ва, и^
оу^тњшишася не ма'ло” Мы' же пришDеше въ
кора'бль, эTвезо'хоMся въ а^ссо'нъ, эTтђ'дђ хотя'ще
поя^ти па'вла. та'ко бо (б^њ (наM) повелњл#)7 хотя
самъ пњшъ и^ти`. (и^) ја^коже съвъкђпися с
нами въ а^сс'онњ, (и^) взеMше е^го при^до'хомъ въ
митилинъ” И$ эTтђдђ эTве'зшеся въ оу^треи`
приста'хомъ в (а^нтикрихїи)8. въ дрђгїи же
эTвезо'хомся въ самонъ. [и пребы'вше въ троггилїи`]9, въ настоя^щїи же дн~ь прїидо'хомъ въ
ми'литъ”
заq, м~д”
Сђди бо па'велъ ми'мои^ти` е^фе'съ, ја%ко да не бђ'детъ е^мђ закоснњти въ а^сїи” т#ща'ше бо ся
а^ще възмо'жно бђ'детъ е^мђ въ дн~ь пятьдесяTныи, быти въ і^ерsли'мњ” эT ми'лита же посла'въ
въ е^фе'съ, призвати попы` цр~ько'вныа” (и^) ја%коже
прїидо'ша к# немђ, рече к# ни'мъ” Вы^ вњ'сте ја^ко
эT пе'рваго дн~е эTне'лиже прїидо'хъ въ а^сїю' како
с ва'ми вс^е время быхъ работая гв~и съ всњмъ
смиреномђ'дрїемъ, и^ (мно'гими) слеза'ми, и^ напа'стьми, прилђчи'вшиX ми ся эT (і^оу^де'искихъ
навњтъ)10, ја%ко ничтоже ѓ^бинђ'хся эT поле'зныхъ, е^же не сказа'ти вамъ, и^ наоу^чити васъ
преD людми и^ по домоM, засвњдњтельствђя і^оу^де'ѓ^м же и^ е'ллиномъ, е^же къ бг~ђ покая'нїе, и^
вњ'рђ ја^же {къ г~ђ на'шемђ і^с~ђ х~ђ}11” И$ нн~њ с^е
(а^зъ свя'занъ)12 дх~омъ, грядђ` въ і^ерsлиM, ја%же в
не'мъ хотя'щая приключи'тися мн^њ, не вњ'дыи, ѓ^ба'че ја%ко д~хъ ст~ыи по вся гра'ды свњдњтельствђеT м^и гл~я, ја%ко оу%зы (мене и^ ско'рби)13 ждђть. [н^о нњ'сть ми' попече'нїе ни е^ді'но,
н^и и%мамъ дш~ђ мою]14 че'стнђ себњ, ја%ко е^же
сконча'ти тече'нїе мое [съ ра'достїю]15, и^ слђ'жбђ
ю%же прїяX эT г~а і^с~а. засвњдњтельствовати е^љhлїе бл~года'ти бж~їа. И$ нн~њ с^е а^зъ вњмъ, ја%ко
ктомђ не оу%зрите лица` мое^го в^ы вс^и, в ни'хже
проидо'хъ проповњ'дђа [црsтвїе бжїе]16” Тњмже
свњдњтельствђю ваM въ дне'шнїи дн~ь, ја%ко
чи'стъ а^зъ эT крове всњхъ. не ѓ^бинђ'хъ бо ся
е^же не сказа'ти (вамъ вс^ю во'лю бж~їю)17” Внима'ите (оу^бо) себњ, и^ всемђ ста'дђ, в немже ваs
дх~ъ ст~ыи поста'ви е^пsкопы, па'сти цр~ковь [г~а и^
бг~а]18, е^яже снабдњ` кро'вїю свое^ю`” А$зъ [б^о вњмъ
с^е]19, ја%ко (по эTше'ствїи` мое^мъ въни'дђтъ)20
во'лцы тя'жцы въ ва'съ, не щадя'ще ста'да” И$
эT васъ самњхъ въста'нђтъ мђ'жїе гл~юще развраще'нная, е^же эTторгати оу^чн~кы въ слњдъ
себе” Сего ра'ди бди'те помина'юще, ја%ко тр^и
1738
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лњта но'щь и^ дн~ь не преста'ахъ (ёча` съ
слеза'ми)21 е^ді'ного когождо {васъ}22” И$ нн~њ
предаю` васъ (бра'тїе) бг~ови, и^ словђ бл~года'ти
е^го, могђщемђ назда'ти и^ да'ти (вамъ) наслњ'дїе въ ѓ^сщ~е'нныхъ всXњ. сребрђ и^ли зла'тђ
и^л^и ри'замъ, ни е^ді'номђ въжделњхъ. са'ми
вњ'сте, *ЈА/ко требова'нїю мое^мђ и^ сђщимъ съ
мно'ю послђжисте рђцњ (мои) сїи`. вс^я сказа'хъ
вамъ ја^ко та'ко трђжа'ющимся подоба'е^тъ
застђпа'ти немо'щныя” Помина'ите же сло'во
г~а і^с~а, ја^ко са'м# рече`. бл~же'нње е^сть па'че даа^ти, не'жел^и прїима'ти. и^ сїа ре'къ, прекло'нь
колњ'нњ свои` съ всњми и%ми помоли'ся” Мно'гъ
же (бысть плаq)23 всњмъ. и^ напаDше на вы'ю
па'влђ ѓ^блобыза'хђ е^го. скорбя'ще наипа'че ѓ^
словеси е^же рече, ја%ко ктомђ не и%мTђ лице е^го
оу^зрњти. провожа'хђ е^го въ кора'бль”
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(ја^коже) бы'сть эTвести'ся намъ эTто'ргъшеся эT ниX, пря'мо ходи'вше прїидо'хом# въ ко'нъ. въ дрђгїи же дн~ь въ
родонъ, и^ эTтђ'дђ въ пата'рђ. и^ ѓ^брњтше кора'бль преходя'щь въ финикїю, възшеDше эTвезо'хомся” Възни'кшђ же кљ=прђ, и^ ѓ^ста'вльше е^го ѓ^шђ'ю, пла'вахомъ въ сирїю', и^ приста'хомъ въ тљ=рњ. т^ђ б^о бя'ше кораблю` и^зложи'ти бре'мя. (І$) и^зъѓ^брњтше (-)2 оу^чн~ки, пребы'хомъ т^ђ дн~їи сеDмь, и^же па'влови гл~ахђ дх~оM не
въсходи'ти въ і^ерsли'м#” Є$гда же бы'сть намъ
сконча'ти дн~и, и^зшеDше и^дя'хомъ, провожда'ющимъ насъ всMњ съ жена'ми и^ дњтми, до внњ`
гра'да” И$ покло'нше колњ'нњ при' мори помоли'хомся. (и^ лобыза'вше)3 дрђгъ дрђга, (-)4 внидо'хоM
въ кора'бль (и^ эTвезо'хомся)” ѓ^ни' же възврати'шася въ своя с^и. м^ы же пла'ванїе наче'нше эT тљ=ра, приста'хомъ въ птолемаи^дњ, и^ цњлова'вше
бра'тїю, пребы'хомъ дн~ь е^дінъ оу^ ни'хъ” заq, м~е”
Въ оу^трњи же и^зшеDше [и^же ѓ^ па'влњ]5, прїидо'хомъ въ кесарі'ю. и^ вшеDше въ до'мъ *филиппа
бл~говњ'стника, сђща эT сеDми'хъ (дїа'конъ), пребы'хомъ оу^ него. сегоже бя'хђ дще'ря (дв~ца четы'ри)6 прорица'юще. пребыва'ющиM же [намъ]7 на'
дн~и мно'ги” Сни'де нњ'кто эT і^оу^де'я пррoкъ и%менемъ а^га'въ. и^ пришеD к на'мъ, и^ възеM по'я^съ па'вловъ, (и^) связа'в (же) свои` рђцњ и^ но'зњ, рече, та'ко гл~еT дх~ъ ст~ыи, мђ'жа е^гоже
е^сть по'я^съ се'и, тако свя'жTђ (е^го) въ і^е^рsли'мњ
і^оу^де'е и^ предадятъ в рђцњ ја%зы'комъ. (и^)
ја^коже слы'шахомъ сїа, моля'хомъ м^ы же и^
намњстнїи`, не въсходи'ти е^мђ въ і^ерsли'мъ”
{(эTвњщав)8 же па'велъ и^ рече}9. чт^о творите`
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вслід за собою. 31 Задля цього чувайте, згадуючи, що три роки день і
ніч я не переставав, зі сльозами навчаючи кожного з вас. 32 І тепер передаю вас, брати, Богові і слову Його
ласки, що може збудувати і дати вам
насліддя між всіма освяченими. 33
Срібла, або золота, або одежі я від
нікого не жадав. 34 Самі знаєте, *що
моїй потребі і тим, що є зі мною, послужили ці руки мої. 35 Я вам все
сказав, бо трудячись так, треба заступатися за немічних. Згадуйте ж слово
Господа Ісуса, що сам сказав: Блаженнішим є радше давати, ніж одержувати! 36 І сказавши це, схиливши свої
коліна, він помолився з ними всіма. 37
Був же великий плач всім. І впавши на
шию Павлові, його цілували, 38 сумуючи найбільше за слово, яке сказав,
що більше не зможуть побачити його
лице. Його проводили до корабля.

кор1. 4
сол1. 2
сол2. 3

Глава 21
1 І коли ми відчалили, відірвавшись від них, пливучи прямо, ми
прийшли до Кон, а на другий день –
до Роди, і звідти – до Патари. 2 І
знайшовши корабель, що ішов до Финікії, ввійшовши, ми відпливли. 3 Як
же виринув Кіпр, ми його і залишили
по правиці, ми попливли до Сирії і
пристали в Тирі, бо тут корабель мав
виладувати вантаж. 4 І знайшовши
учнів, ми тут пробули сім днів, вони
Павлові Духом говорили не іти до
Єрусалиму. 5 Коли ж нам закінчилися дні, вийшовши, ми ішли, як нас
проводили всі з жінками і дітьми
поза місто. І схиливши при морі коліна, ми помолилися, 6 і поцілувавши
один одного, ми ввійшли до корабля і
відпливли. Вони ж повернулися до
себе. 7 Ми ж, розпочавши плавбу з
Тиру, пристали до Птолемаїди, і братів поцілувавши, пробули в них один
день.
поч. 45
8 А на другий день ті, що з Павлом, вийшовши, прийшли до Кесарії,
і ввійшовши до хати *Филипа-благовісника, що був з сімох дияконів, ми
перебули в нього. 9 В цього ж були
чотири дочки-дівиці, що пророкували. 10 Як же ми перебували через
численні дні, зійшов хтось з Юдеї,
пророк на ім’я Агав, 11 і прийшовши
до нас, і взявши пояс Павла та зв’язавши свої руки і ноги, сказав: Так
говорить Святий Дух. Чоловіка, якого є цей пояс, так його зв’яжуть в Єрусалимі юдеї і видадуть в руки поган. 12 І коли ми це почули, ми ж і ті,
що на місці, то благали, щоб він не
ішов до Єрусалиму. 13 Відповівши
ж, Павло і сказав: Що робите, плачучи і розбиваючи мені серце? Адже
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я не тільки хочу бути зв’язаним, але я
є готовий і вмерти в Єрусалимі в ім’я
Господа Ісуса. 14 Як же він не піддавався, ми замовкли, сказавши: Хай
буде господня воля. 15 А по цих
днях, приготувавшись, ми пішли до
Єрусалиму. 16 Прийшли ж з нами і
деякі з учнів з Кесарії, знаючи того
Мнасона, у якого замешкаємо, якогось, кіприянина, давнього учня. 17
Як же ми були в Єрусалимі, нас брати прийняли з любов’ю. 18 А на другий день Павло ввійшов з нами до Якова. Прийшли ж всі старці, 19 і поздоровивши їх, він в подробицях розповідав все, що Бог зробив між поганами його служінням. 20 Вони ж,
почувши, славили Бога. І вони сказали йому: Брате, чи бачиш скільки
десятків тисяч є юдеїв, що повірили?
І всі є ревнителями Закону. 21 А про
тебе вони є навчені, що навчаєш всіх
юдеїв, що живуть між поганами, відступати від Мойсейового закону, кажучи їм не обрізувати дітей ані не
ходити за звичаями. 22 Отже, що є?
Напевно, збіжиться юрба, бо почують що ти прийшов. 23 Отже, зроби
це, що тобі говоримо. У нас є чотири
чоловіки, що себе обіцяли Богові. 24
Взявши цих, очисться з ними і видай
на них, *щоб обстригли собі голови. І
всі пізнають, що те, що навчені є про
тебе, не є нічим, але що і сам перебуваєш в зберіганні Закону. 25 А про
тих поган, що повірили, ми послали,
розсудивши, щоб вони нічого такого
не дотримувались, *тільки щоб оберігали себе від ідоложертовного, і
крові, і задушеного, і розпусти.
xxxxxx
поч. 46
26 *Тоді Павло на другий день,
взявши мужів, з ними, очистившись,
ввійшов до святилища, сповіщаючи
закінчення днів очищення, коли за
кожного з них принесеться жертва.
27 І коли ті сім днів мали закінчитися, юдеї, що з Азії, побачивши його в
святині, підбурили всю юрбу і наклали на нього руки, 28 кричачи: Ізраїльські мужі, допоможіть! Це є чоловік, що всюди навчаючи всіх проти
народу і Закону та проти цього міста,
ще ж і елленів ввів до церкви і збещестив це святе місце. 29 Бо вони побачили з ним в місті Трофима, ефесянина, про якого думали, що його Павло ввів до церкви. 30 Все місто заметушилось, і було збіговисько людей.
І схопивши Павла, вони волокли його
геть з церкви, і відразу двері замкнулися. 31 Як же вони намагалися його
убити, вийшла вістка до тисяцького
чоти, що ввесь Єрусалим заворушився. 32 Він негайно, взявши вояків і
сотників, прибув до них. Вони ж, побачивши тисяцького і вояків, перес-

пла'чюще, и^ съкрђша'юще м^и срDце; А$зъ б^о не
то'чїю свя'занъ бы'ти {хощђ`}10, н^о и^ оу%мрети
въ і^ерsли'мњ гото'въ е%смь ѓ^ имени г~а і^с~а” не
повинђ'ющђ же ся е^мђ, оу^молча'хоM ре'кше, (во'ля
гн~я)11 да бђ'детъ” По' дн~ехъ же сиX, оу^гото'вльшеся, взыдо'хомъ въ і^ерsлиM” Прїи^до'ша же (с
на'ми и^ нњ'цыи эT оу^чениk эT кесарїа)12, (Вњ'дђще)13 оу^ негоже ѓ^бита'е^мъ мнасо'на нњ'кое^го
кљ=прянина дре'вня оу^чн~ка” Бы'вшем же на'мъ
въ і^ерsли'мњ, любе'зно прїя^ша насъ бра'тїя” На
оу%трњи^ же вни'де па'велъ с на'ми къ і^а'ковђ.
вс^и же прїидо'ша ста'рцы. и^ цњлова'въ и^хъ,
сказаа'ше по е^ді'номђ ко'жDо и^хже сътвори` б~ъ въ
ја%зы'цњхъ слђже'нїемъ е^го” ѓ^ни же слы'шавше
сла'вляхђ б~а” (И$) [ре'кше]14 е^мђ. ви'диши ли бра'те, коли'ко те'мъ е^сть і^оу^де'и вњ'ровавшихъ; и^
вс^и ревни'теле зако'нђ сђть. наоу^чени же сђть
эT тебе. ја%ко эTстђпле'нїю оу^чи'ши эT (зако'на)
мољ=се'ѓ^ва живђщаа въ ја^зы'цњхъ вс^я і^оу^де'я.
гл~я не ѓ^брњ'зовати и^мъ ча'дъ, ни по ѓ^бы'чаеM
ходити” Чт^о оу^бо е^сть, вся'ко [подоба'етъ наро'дђ снитися. оу^слы'шаT бо]15, ја%ко прише'лъ
е^си” Сїе оу^бо твори` е^же т^и гл~ем#. сђть оу^
насъ мђ'жїе четы'ре ѓ^бњща'вше себе (б~ђ). сиX
поиM. ѓ^чи'стися с ни'ми і^ и^ждиви` на ниX, *да
ѓ^стри'жђтъ с^и главы`, и^ разђмњюT вс^и ја%ко
и^мже наоу^че'ни сђть эT тебе, ничтоже е^сть,
н^о пребыва'еши и^ саM (зако'нъ храня)16” ѓ^ вњ'ровавшихъ же ја%зы'цњхъ, м^ы посла'хомъ [сђжDьше, ничто'же таково'е съблюда'ти и^мъ, *токмо]17 да храни'ти себе` эT и%доложер#тв# и^ крове и^
ёда'вленины и^ блђда”
заq, м~ѕ”
*Тогда` па'велъ поиM мђ'жа на оу^трњи, с ни'ми
ѓ^чи'щься, вни'де въ ст~и'лище завњща'я сконча'нїе д~неM ѓ^чище'нїа, до'ндеже принесе'но бы'сть за
е^ді'ного когождо и^хъ приноше'нїе” (И$) ја%коже хотя'хђ сеDмь дн~їи сконча'тися, И$же эT а^сїа і^оу^де'е видњ'вше е^го въ ст~и'лищи, нава'диша ве'сь
нарDо, и^ възложи'ша на'нь рђ'цњ, въпїю^ще, мђ'жїе і^ил~ьтьстїи, помози'те. се'и е^сть чл~къ и^же
на' люди и^ закоn, и^ на мњ'сто сїе, всњх# всю'дђ
оу^ча`” Є$ще же и^ е%ллины въведе` въ цр~ковь, и^ ѓ^скверни` ст~ое мњсто сїе” Бя'хђ бо ви'дњли трофи'ма е^фе'сянина въ градњ с нимъ, е^гоже мня'хђ ја%ко въ цр~ковь въве'лъ е^сть па'велъ. поDви'же
же ся грDа ве'сь, и^ бы'сть стеченїе лю'демъ” И$ е'мше па'вла влеча'хђ е^го во'нъ и^з# цр~кве, и^ а'бїе затворишася две`ри. и%щђщимъ же иM (оу^би'ти е^го)18, Взы'де вњ'сть къ ты'сящникђ спи'рњ, ја%ко
ве'сь възмђти'ся і^ерsли'мъ. и^же а^бїе пои^мъ во'и^ны
и^ со'тники, причте на' ня. ѓ^ни же видњ'вше
ты'сящника и^ во'и^ны, преста'ша бїю'ще па'вла”
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(-)19 Пристђпль (же) ты'сящниk ја%тъ е^го, и^
повелњ` связа'ти е^го вери'гама желњ'знома двњма, И$ въпраша'ше кт^о (оу^бо) е^сть, и^ чт^о сътвори'лъ е^сть. дрђзїи же и%но нњчто въпїя^хђ
въ наро'дњ. не могїи же разђмњти и^звњ'стное
мо'лвы ра'ди, повелњ` эTвести` е^го въ по'лкъ”
е^гда же бы'сть на степе'нехъ, прилђчи'ся
въздви'женђ бы'ти е^мђ эT во'и^нъ, нђж#ды ра'ди
наро'да” Послњ'доваше бо мно'жество людїи зовђще (взяти)20 е^го. хотя' же вни'ти въ по'лкъ
па'велъ, (гл~а)21 ты'сящникђ. а%ще лњть м^и
е^сть гл~ати (-)22 тебњ; ѓ%нъ же рече, (т^о) гре'чески оу^мњ'еши л^и; *не т^ы ли е^си е^гљ=п#тянинъ и^же прежDе сиX дн~їи превњщаv. И$ і^звеD въ
пђсты'ню четы'ре ты'сяща мђ'жїи сикаре'и; Рече же па'велъ. *азъ чл~къ оу^бо е^смь жидовиn, эT
та'рса киликїискаго, (славнаго)23 гра'да житель”
Молю' же т^я повели м^и гл~ати къ лю'дем#.
повелњ'вшђ же е^мђ. Па'велъ стоя` на степе'нехъ, {пома'аv}24 рђко'ю къ лю'демъ. мно'гђ же
безмо'л#вїю бывшђ, въз#гласи` е^врњ'искимъ ја%зы'комъ гл~я”

Глvа, к~в”

выj џ~

ђ'жїе братїе и^ эTц~ы, оу^слы'шите мои
къ вамъ нн~њ эTвњтъ” слы'шавше же
ја%ко е^вре'искимъ ја%зыкомъ въз#гласи` к
нимъ, паче приложиша без#молвїе” и^ рече,
а^зъ [оу^бо]1 е^смь мђ'жъ і^оу^деянинъ, роди'вся в
та'рсњ киликїистњмъ, въспитаn же въ градњ
се'мъ, при ногђ гамали'и^ловђ, нака'занъ и^звњстно ѓ^те'ческомђ законђ, ревни'тель сыи бж~їи ја%коже вси` в^ы е^сте днесь, и^же се'и пђть гони'хъ даже до см~рти, вяжа` и^ предая` в темнїцђ, мђжа
же и^ жены`, ја^коже (-)2 а^рхїе^ре'и свидњтельствђет# ми, и^ вси` ста'рцы, эT нихже и^ посла'нїа прие^мъ къ живђщимъ бра'тїам# в дама'сцњ, и^дя'хъ привести` (-)3 та'мо сђщаа свя'заны въ
і^ерsлиM, да мђ'чатся. бы'сть же м^и и^дђщђ и^
приближа'ющђся къ дама'скђ, въ полђдн~е” *внеза'пђ съ нб~се ѓ^блиста` свњт# мноh ѓ^ мнњ`, падох же на' землю, и^ слы'шаX глsа гл~ющь м^и, са'вле
са'вле чт^о мя го'ниши; а^з же эTвњща'хъ, кт^о
е^си г~и; рече же къ мнњ`. а^зъ е^смь і^с~ назоре'и е^гоже т^ы го'ниши. а^ и^же съ мною сђщїи` свњтъ
оу^бо видњша, [и^ пристра'шни бы'ша]4, гла'са же
не слы'шаша гл~ющаго къ мн^њ. рекоX же чт^о сътворю` г~и; г~ь же реq къ мн^њ, въста'въ и^ди`
въ дама'скъ, и^ т^ђ (речеT ти)5 ся ѓ^ всњх#, и%хже
повелњ'но т^и е^сть творити” (і^) ја^коже не видњхъ эT сла'вы свњта ѓ%ного, за' рђкђ води'мъ
эT сђщихъ съ мно'ю, внидохъ в дама'скъ”
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тали бити Павла. 33 А тисяцький,
приступивши, схопив його і наказав
його зв’язати двома залізними кайданами, і випитував, отже, хто він є і
що він зробив, 34 інші ж що іншого
кричали в юрбі. А не можучи докладно зрозуміти через заколот, наказав його відвести у полк. 35 Коли ж
він був на сходах, трапилося, що вояки його піднесли, з конечності, перед
юрбою. 36 Бо за ним ішов численний
народ, що кричав: Забери його! 37 Як
же Павло мав увійти до полку, сказав
тисяцькому: Чи можна мені до тебе
говорити? Він же сказав: То чи ти
вмієш по-грецьки? 38 *Чи ти не є єгиптянином, що перед цими днями
вчинив заколот і вивів в пустиню чотири тисячі мужів-сикаріїв? 39 Сказав же Павло: *Отже, я є чоловікомжидом з киликійського Тарсу, громадянин славного міста. Прошу ж тебе,
дозволь мені говорити до народу. 40
Як же він йому дозволив, Павло, стоячи на сходах, махнув рукою до народу. А як настала велика мовчанка,
він крикнув єврейською мовою,
кажучи:

вищ. 5

ниж. 22

Глава 22
1 Мужі-брати і батьки! Вислухайте нині мою відповідь до вас. 2 Почувши ж, що він заговорив до них єврейською мовою, ще більше замовкли. І він сказав: 3 Отже, я є чоловіком-юдеєм, народився в килікійському Тарсі, вихований же в цьому місті
при Гамалиїлових ногах, докладно
навчений батьківського закону, будучи божим ревнителем, так як всі ви
нині є, 4 що цю дорогу переслідував
аж до смерті, в’яжучи і передаючи до
в’язниці мужів же і жінок. 5 Так як
мені свідчить архиєрей і всі старці,
від яких і, одержавши листи до тих
братів, що жили в Дамаску, я йшов,
щоб привести тих, що там були зв’язаними, до Єрусалиму на муки. 6
Сталося ж, що як я ішов і наближався
до Дамаску, в полудень *нагло з неба
засяяло велике світло навколо мене.
7 Я ж впав на землю і почув голос,
що мені говорив: Савле, Савле, чому
Мене переслідуєш? 8 Я ж відповів:
Хто Ти, Господи? Він же сказав до
мене: Я є Ісус Назорей, якого ти переслідуєш. 9 А ті, що були зі мною,
отже, побачили світло і перелякалися, а не чули голосу, що говорив до
мене. 10 Я ж сказав: Що маю робити,
Господи? Господь же сказав до мене:
Вставши, іди до Дамаску, і там тобі
скажеться про все, що треба тобі робити. 11 І оскільки я не бачив від слави того світла, за руку ведений тими,
що були зі мною, я ввійшов до Да-
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маску. 12 Ананія ж якийсь, побожний
чоловік за законом, засвідчений всіма
юдеями, що жили в Дамаску, 13
прийшовши до мене і ставши, сказав
мені: Савле, брате, відзискай зір! І я в
тому часі поглянув на нього. 14 Він
же мені сказав: Бог наших батьків
зволив, щоб ти півнав його волю і
побачив праведника та почув голос з
його уст, 15 бо будеш йому свідком
перед всіма людьми про те, що ти побачив і почув. 16 І нині чому зволікаєш? Вставши, охрестися і обмий
свої гріхи, прикликавши ім’я Господа
Ісуса. 17 Сталося ж, що коли я повертався до Єрусалиму і молився в церкві, я був у захваті 18 і побачив Його,
що до мене говорив: Поспішися і
скоро вийди з Єрусалиму, тому що не
приймуть твого свідчення про Мене.
19 І я сказав: Господи, самі знають,
що я садив до в’язниці і бив по зборах тих, що вірять в Тебе. 20 І коли
проливалася кров Стефана – твого
свідка, я сам стояв і погоджувався з
його вбивством та стеріг одіж тих,
що його вбивали. 21 І Він сказав до
мене: Іди, бо я тебе пошлю до народів далеко. 22 Слухали ж його аж до
цього слова, і підняли свій голос, кажучи: Забери такого з землі, бо не належиться йому жити! 23 Як же вони
кричали, і кидали одіж, і кидали порох в повітря, 24 тисяцький наказав
відвести його до полку, сказавши побиттям його випитати, щоб зрозуміти, з якої причини так кричали проти
нього. 25 І коли його розтягнули
шнурами, Павло сказав до того сотника, що стояв,: Чи можна вам бити
чоловіка-римлянина і не засудженого? 26 Почувши ж, сотник приступив
до тисяцького, промовив, кажучи:
Гляди, що хочеш зробити, бо цей
чоловік є римлянином! 27 А тисяцький, приступивши, сказав йому:
Скажи мені, чи ти є римлянином? Він
же сказав: Так. 28 Відповів же
тисяцький: Я за велику ціну придбав
цю назву і громадянство. Павло ж
сказав: Я ж і народився в ньому. 29
Зараз же, отже, відступили від нього
ті, що мали його допитати. І тисяцький налякався, зрозумівши, що
він є римлянином і що його взяв. 30
На другий же день, бажаючи пізнати
правду, задля чого він оскаржений
юдеями, звільнив його від кайдан і
наказав, щоб прийшли архиєреї і
ввесь їхній собор. І привівши Павла,
поставив його перед ними.

А$на'нїя же нњ'кїи мђ'жь бл~гоговњ'инъ по законђ, свDњтельствова'нъ эT всњхъ живђщихъ
[в дама'сцњ]6 і^оу^де'и, пришеD къ мнњ, и^ ста'въ
рече м^и. са'вле брате прозри`. и^ а^з# в то'й часъ
възрњ'хъ на'нь. ѓ%н же рече {м^и}7. бг~ъ эTц~ъ
на'шихъ и^зволи т^я разђмњти хотњ'нїе е^го, и^
ви'дњти пра'веDника, и^ слы'шати гласъ эT
оу^стъ е^го. ја%ко бђ'деши (е^мђ свњдњтель)8 къ
всњм# чл~коM, и%хже ви'дњ и^ слы'ша” И$ нн~њ чт^о
ме'длиши; въста'въ крsти'ся и^ ѓ^мыи грњхи
своя, призва'въ и%мя (г~а і^с~а)9” Бы'сть же м^и
вZъвраща'ющђся въ і^ерsлимъ, и^ моля'щђ ми
ся въ цр~ькви, бы'ти (-)10 въ оу%жасњ, и^ ви'дњти е^го гл~юща м^и. потщи'ся, і^ и^зы'ди
ско'ро эT і^еsрлима. зане не прїимђтъ (свњдњтельства твое^го)11 е^же ѓ^ мнњ`, и^ а^зъ рXњ,
г~и са'ми вњ'дяT ја%ко а^зъ бXњ всажа'яи` в
темни'цђ и^ бїя` по со'нмищихъ вњ'рђющая в
т^я” И$ е^гда и^злива'шеся кро'вь стефа'на свњдњтеля твое^го, (-)12 са'мъ бњхъ стоя` и^
пооу^ща'я [ѓ^ оу^бїиствњ е^го]13, и^ стрегїи ри'зы
оу^бива'ющиX е^го” И$ рече къ мнњ, и^ди`, ја^ко а^з#
въ ја%зы'ки далече послю` т^я” послђшахђ же е^го
да'же до сего словесе`, и^ въздвиго'ша глаs сво'й
гл~юще, възми` эT земля` такова'го, не подоба'етъ б^о е^мђ жи'ти. въпїющемъ же и^мъ и^
помета'ющимъ ри'зы, и^ пра'хъ въз#мњта'ющимъ на въздђ'хъ. повелњ` ты'сящникъ эTвести` е^го въ по'лкъ, реk ра'нами и^стяза'ти е^го,
да разђмњетъ за кђ'ю винђ` та'ко въпїа'хђ
на'нь. (и^) ја%коже протяго'ша е^го ве'рвьми. реq къ
стоя'щемђ со'тникђ па'вел#. а^ще чл~ка ри'млянина и^ не ѓ^сђжде'на лњтъ е^сть вамъ би'ти;
Слы'шав же со'тникъ, пристђпи` къ ты'сящникђ сказа' гл~я. [ви'жDь]14 чт^о хо'щеши сътвори'ти” чл~къ б^о се'й ри'млянинъ е^сть. пристђ'пль же ты'сящникъ реq е^мђ, гл~и м^и (а^ще)
т^ы ри'млянинъ е^си; ѓ^н# же рече, е'й. эTвњща'
же ты'сящниk, а^зъ мно'гою цњно'ю (нарече'нїе сїе
и^ жи'тельство)15 стяжахъ” Па'велъ же рече`,
а^зъ же и^ роди'хся (в немъ). а^бїе (же) оу^бо
эTстђпи'ша эT него хотя'щеи е^го и^стязати”
И$ ты'сящникъ же оу^боя'ся, разђмњвъ ја%ко
ри'млянинъ е^сть, и^ ја%ко (б^њ е^го)16 вдал#. на
оу%трњи же хотя разђмњти и^стинђ чт^о
ради ѓ^клевета'ется эT і^оу^де'и, разрњши` е^го [эT
оу^зъ]17, и^ повелњ` прїити` а^рхїере'ѓM и^ всемђ
събо'рђ и^хъ. и^ све'дъ па'вла поста'ви (е^го преD
ни'ми)18”
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ъзрњ'в же па'велъ на сонм#, рече. мђ'жїе
бра'тїе, а^зъ всею со'вњстїю бл~гою живђ
бв~и да'же до сего дн~е” А$рхїере'и же а^на'нїя повелњ` предъстоя^щимъ е^мђ би'ти е^мђ оу^ста`” Тогда` па'велъ рече к немђ, би'ти т^я имать б~ъ стњ'но пова'пленаа. и^ т^ы
сњди'ши сђдя' м^и по зако'нђ, и^ престђпа'я
зако'нъ вели'ши (да бїю'тъ м^я)1; преDстоя'щїи
же рњша, а^рхїере'ю л^и бж~їю досажа'еши; рече же
па'велъ, не вњ'дахъ бра'тїе ја^ко (а^рхїере'и е^сть)2.
пи'сано бо е^сть, (-)3 *кн~ѕю людїи свои^хъ да не
речеши ѕл^а” Разђмњ'в же па'велъ, ја%ко е^ді'на
ча'сть есть саDдђке'и, а^ дрђга'я фарїсеи, възва`
въ со'нмищи, мђ'жїе братїе, *а^зъ фарїсе'и е^смь,
сн~ъ фарисе'ѓ^въ. ѓ^ оу^пова'нїи и^ ѓ^ въскр~се'нїи
ме'ртвыхъ, а^зъ сђ'дъ прїе'млю” с^е же е^мђ рекшђ, бы'сть распря` фарїсе'ѓ^мъ и^ саDдђке'ѓ^мъ. и^
раздњли'ся наро'дъ. *саDдђке'и б^о гл~юT не бы'ти
въскр~се'нїю, н^и а^гг~ла н^и дх~а. фарїсе'е же и^сповњ'дђютъ ѓ^бо'я” Бы'сть же кли'чь великъ. и^
въста'вше (-)4 кни'жницы сђщїи ча'сти фарисе'искїа, пря'хђся (межи собо'ю) гл~юще, ни е^ді'но
ѕл^о ѓ^брњта'емъ въ чл~цњ се'мъ” А$ще ли же
дх~ъ гл~а е^мђ и^л^и а%гг~лъ, [не проти'вимся б~ђ]5”
Мно'зњ же бы'вши распри, оу^сђмнњвся ты'сящникъ да не расте'рзанъ бђ'деT па'велъ эT ниX,
повелњ` во'иномъ сни'ти (и^) въсхи'тити е^го эT
среды иX, и^ вести (е^го) въ по'лкъ. Въ наста'вшђю же но'щь предъста'въ е^мђ г~ь рече, дерза'и
[па'вле]6. ја%коже бо свњдњтельствова ја%же ѓ^
мнњ въ і^ерsли'мњ, си'це т^и подоба'етъ и^ въ
ри'мњ свњдњтельствова'ти” Бы'вшђ же дн~и, [сътво'рше нњ'цыи эT і^оу^де'и съвњтъ]7, закля'ша
себе` гл~юще, не я^сти ни пи'ти до'ндеже оу^бїютъ па'вла” Бя'ше же мно'жае четы'редесяте
(мђжїи), и^же сїю кля'твђ сътворшеи`, и^же
пристђ'пльше къ а^рхїере'ѓ^мъ и^ ста'рцемъ, рњша, кля'твою прокля'хомъ себе ничт^оже вкђси'ти, доnдеже оу^бїемъ па'вла. нн~њ оу^бо в^ы скажи'те ты'сящникђ съборомъ, ја^ко да [оу^трњ]8
сведе'тъ е^го къ ва'мъ, ја%ко хотя'щеM разђмњти и^звњ'стнње ја%же ѓ^ не'мъ” м^ы же пре'же да'же не прибли'житися е^мђ, гото'ви е^смы оу^би'ти е^го” Слы'шав же сн~ъ сестры па'вловы, ко'въ,
пришеD и^ влњ'зъ въ по'лкъ, сказа` па'влђ” Призва'в
же па'велъ е^ді'ного эT со'тникъ рече`. ю%ношђ сего
приведи` къ ты'сяшникђ, и%мать бо (е^мђ нњ'что сказати)9” ѓ%н же оу^бо пои^мъ е^го приведе`
къ ты'сящникђ, и^ (реq)10. оу%жникъ па'велъ призва'въ м^я оу^моли, сего ю%ношђ привести к тебњ,
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Глава 23, поч. 47
1 А Павло, поглянувши на збір,
сказав: Мужі-брати, я всією доброю
совістю живу перед Богом аж до цього дня! 2 Архиєрей же Ананія наказав своїм прислужникам бити його в
уста. 3 Тоді Павло сказав до нього:
Би ти тебе буде Бог, побілена стіно. І
ти сидиш, судячи мене за законом і
переступаючи закон, велиш мене бити? 4 Прислужники ж сказали: Чи докоряєш божому архиєреєві? 5 Сказав
же Павло: Я не знав, брати, що це архиєрей, бо є написано: *Князеві свого народу не скажеш злого. 6 А Павло, зрозумівши, що одна частина є
садукеї, а друга – фарисеї, закликав
на зборі: Мужі-брати, *я є фарисеєм,
син фарисея! За надію і за воскресіння мертвих я приймаю суд! 7 Як
же він це сказав, була незгода між
фарисеями і садукеями, і юрба поділилася. 8 *Адже садукеї кажуть, що
немає воскресіння, ані ангела, ані
духа, фарисеї же визнають обa. 9 Був
же великий крик, і вставши, книжники, що були з фарисейської частини,
змагалися між собою, кажучи: Не
знаходимо нічого злого в цій людині.
Якщо ж до нього заговорив Дух або
ангел, – не противмося Богові! 10 Як
же була велика незгода, тисяцький
налякавшись, щоб ними Павло не був
роздертим, наказав воякам зійти і
схопити його з-посеред них і повести
його до полку. 11 В наступній же
ночі, ставши перед ним, Господь
сказав: Бадьорся, Павле! Бо так як ти
свідчив про Мене в Єрусалимі, так
тобі треба і в Римі свідчити. 12 Як же
настав день, деякі з юдеїв, зробивши
змову, закляли себе, кажучи, що не
їстимуть ані не питимуть, доки не
вб’ють Павла. 13 Було ж більше ніж
сорок чоловік, які склали цю клятву.
14 Вони, приступивши до архиєреїв і
старців, сказали: Клятвою ми себе закляли нічого не їсти, доки не уб’ємо
Павла. 15 Отже, нині ви скажіть тисяцькому зі собором, щоб завтра його
привів до вас, наче бажаючи докладніше зрозуміти те, що про нього. Ми
ж скоріше ніж він наблизиться, є готовими його убити. 16 Почувши ж,
син сестри Павла про змову, прийшовши і ввійшовши до полку, сказав
Павлові. 17 Павло, покликавши ж одного з сотників, сказав: Приведи цього юнака до тисяцького, бо він має
щось йому сказати. 18 Він же, отже,
взявши його, привів до тисяцького і
сказав: В’язень Павло, покликавши
мене, попросив до тебе привести цього юнака, що має щось тобі сказати.
19 А тисяцький, взявши його за руку
і відійшовши на бік, запитував його,
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що є те, що маєш мені сповістити.
20 Він же сказав, що юдеї змовилися попросити тебе, щоб завтра ти
привів Павла до них на собор, ніби
вони бажають докладніше випитати про нього. 21 Ти, отже, не вислухай їх, бо на нього засідають
більше ніж сорок чоловік з них, які
закляли себе ані не їсти, ані не
пити, доки не уб’ють його. І тепер
вони є готові, очікуючи від тебе обіцянки. 22 Тисяцький же, отже,
відпустив юнака, наказавши: Нікому не розповіси, що ти це мені об’явив. 23 І покликавши якихось
двох сотників, сказав: Приготуйте
мені двісті озброєних вояків, щоб
пішли до Кесарії, а сімдесят кіннотників і двісті стрільців, від третьої
години ночі. 24 Приведіть же скотину, щоб, посадивши Павла, вони
і провели до ігемона Филіка. 25 Він
же написав і листа, що мав цей вид:
26 Клавдій Лисія – шановному ігемонові Филикові. Радіти! 27 Цього
чоловіка, схопленого юдеями, і що
мав бути ними вбитий, я, приступивши з вояками, вирвав його, довідавшись, що він є римлянином.
28 А бажаючи пізнати причину, через яку його оскаржували, я його
повів в їхній збір. 29 Я знайшов, що
його оскаржували за питання їхнього закону і що він не мав ніякого проступку, гідного смерті або
кайдан. 30 Як же мені було сказано
про засідку проти чоловіка, що мала бути від юдеїв, відразу я його
послав до тебе, наказавши і оскаржувачам перед тобою говорити те,
що мають проти нього. Будь здоровим! 31 Отже, вояки, взявши Павла, за їм наказаним повели вночі до
Антипатриди. 32 А на другий день,
залишивши, щоб вершники ішли з
ним, вони повернулися до полку.
33 Вони ж, прийшовши до Кесарії і
давши ігемонові листа, поставили
перед ним і Павла. 34 А ігемон,
прочитавши послання, і запитавши
з якої околиці він є, і довідавшись,
що з Киликії, 35 сказав: Вислухаю
про тебе, коли й твої оскаржувачі
прийдуть. Наказав же його стерегти в Іродовому преторі.

Глава 24
1 А по п’ятьох днях прийшов архиєрей Ананія зі старцями і з якимсь промовцем Тертилом, які
сказали ігемонові про Павла. 2 Як
же його покликано, Тертил почав
оскаржувати, кажучи: Маємо великий мир завдяки тобі, і як цей народ справляється твоїм промислом
– 3 всяким видом і всюди хвалимо,

и^мђща нњ'что гл~ати тебњ” ПоиM же (е^го за'
рђкђ)11 ты'сящниk, и^ эTшеD на е^дїнњ въпраша'ше (е^го), чт^о е^сть е^же и%маши възвњсти'ти
м^и” Реq же, ја%ко і^оу^де'е съвњща'ша оу^моли'ти
т^я, ја^ко да оу%трњ па'вла сведе'ши (к ни'мъ)
въ собо'ръ, ја^ко хотя'щемъ (-)12 и^звњ'ст#нње и^стяза'ти ја%же ѓ^ не'м#. т^ы оу^бо не послђшаи
и^хъ, ловя'тъ б^о е^го эT ниX мђ'жїе мно'жае четы'ридесяте, и^же закля'ша себе ни ја%сти ни
пи'ти до'ндеже оу^бїютъ е^го” И$ нн~њ (гото'ви
сђть)13, ча'юще е^же эT тебе ѓ^бњща'нїя. ты'сящникъ же оу^бо эTпђсти` ю%ношђ, завњща'въ
ни е^ді'номђ же повњ'дати ја%ко сїя ја^ви'лъ е^си
мн^њ” И$ призва'в# дв^а нњ'кїя эT со'тникъ, рече.
оу^гото'вите (м^и) во'ины (въѓ^рђже'ны) дв^њст^њ,
ја%ко да и%дђтъ до кесарїа, а^ ко'нникъ, сеDмьдесят#, и^ стрњле'цъ, дв^њст^њ, эT третїя'го
часа` но'щи, ско'тъ же привести да всади'вше
па'вла (и^) прово'дятъ до фили'ка и^ге'мона, (написа же и^)14 посла'нїе, и^мђще ѓ%браZ се'й” Клавдїе
лисі'я держа'вномђ и^ге'монђ фили'кђ ра'доватися.
мђ'жа сего ја%та эT і^оу^д'ей, и^ хотя'щђ оу^бїену
бы'ти эT ни'хъ, пристђ'пль с во'и^ны эTя^хъ (е^го),
оу^вњдњвъ ја%ко ри'млянинъ е^сть. хотя' же
разђмњти винђ е^я^же ра'ди пои^ма'хђ на'нь, сведоX
[е^го]15 в соnмище иX, е^гоже ѓ^брњтохъ пое'млема ѓ^
взыска'нїи зако'на и^х#, н^и е^ді'но же досто'йно
сме'рти и^л^и оу'замъ (съгрњшенїе и^мђща)16 ”
Сказанђ же бы'вшђ м^и ко'вђ на' мђжа [хотя'щђ
быти эT і^оу^де'й, а%бїе]17 послахъ (е^го) к тебњ,
завњща'въ и^ клеветникоM гл~ати (преD тобо'ю, ја^же
и%мђть на'нь)18, [зрDавъ бђ'ди]19” Во'и^ни оу^бо по
повелњнномђ и^мъ, вземше па'вла ведо'ша ѓ%бнощь въ а^нтипатри'дђ” Въ оу%трњи же ѓ^ста'вльше ко'н#ники и^ти` с ни'мъ, възврати'шася въ
по'лкъ” ѓ^ни (же) пришеDше въ кесарїю', и^ давше
посланїе и^ге'монђ, прDеставиша и^ па'вла е^мђ. проче'тъ же (и^ге'монъ) {посла'нїе}20, и^ въпро'шь, эT
кое^я` ѓ%бласти е^сть, и^ оу^вњ'дњвъ ја%ко эT киликі'я, да оу^слы'шђ ѓ^ тебњ рече е^гда и^ клеветницы` твои` прїи^дђтъ. (повелњ же)21 (е^го въ
прето'рњ и%родовњ стрещи)22”

Глvа, к~д”
о пяти'х же дн~ехъ, сниде а^рхїере'и а^на'нїя съ [ста'рцы]1, и^ съ ри'торомъ (терти'ломъ)2 нњ'кои^мъ, и^же сказаша и^ге'монђ ѓ^ па'влњ” Призва'нђ же бы'вшђ е^мђ,
начатъ понашати (терти'лъ)3, гл~я. мно'гъ
ми'ръ оу^лђча'юще тобо'ю, і^ и^справле'нїемъ быва'емымъ ја%зыкђ семђ твои^мъ промышле'нїемъ.
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выj к~а

выj к~г

вся'кимъ ѓ"бразоM и^ вездњ`, хва'лимъ преславне фили'ће, съ вся'кымъ бл~годаре'нїеM. н^о да не мно'жае
(стђжа'ю тебњ`)4, молю' тя^ послђ'шати на'съ
въ кра'тцњ твое'ю кро'тостїю. ѓ^брњтше б^о
мђжа сего гђби'теля, и^ дви'жђща противле'нїе
всњмъ і^оу^де'ѓ^мъ, (живђщимъ)5 по вселе'ннњи, и^
преDста'теля сђща назоре'истеи е'реси, и^же и^
цр~ковъ покђси'ся ѓ^сквернити” е^гоже и^ ја^хомъ, {и^
по за'конђ на'шемђ хотњ'хомъ сђди'ти (е^мђ`)”
пришеD же лиси'я тысящъникъ, мно'гою си'лою
эT рђкъ на'ших# и^схити, (и^ к тебњ посла`)” повелњв# (и^ намъ) гл~ющимъ на'нь прїити к тебњ`}6, ѓ^ не'мже възмо'жеши самъ (раз#сђдити,
и^)7 ѓ^ всњхъ сихъ познати, ѓ^ ни'хже м^ы пое'млемъ на'нь. сложи'ша же ся і^оу^де'е гл~юще, симъ
та'ко быти. эTвњща' же па'велъ, поманђвшђ е^мђ и^ге'монђ гл~ати” эT мно'гъ лњтъ сђща т^я
сђдїю` {пра'ведна}8 ја%зы'кђ семђ свњ'ды, бл~годђшнее ја%же ѓ^ мн^њ эTвњща'ю, могђщђ т^и разђмњти. ја^ко не мно'жае е^сть м^и дн~їи дв^анадесятихъ, эTне'лиже възыдохъ поклони'тися въ
і^ерsли'мњ. и^ ни въ цр~кви ѓ^брњто'ша мя къ нњ'кое^мђ, гл~юща и^л^и развњтъ творя'ща на'родђ,
н^и въ со'нмищихъ н^и въ' градњ, н^иже довести
(м^и могђтъ)9 е^лика (тебњ`) нн~њ (на м^я
гл~ютъ)10. и^сповњдђю же (тебњ с^е)11, ја%ко въ
пђть е^гоже (сїи) гл~ютъ е'ресь, тако слђжђ`
ѓ^те'ческомђ бг~ђ, вњ'рђя всњмъ сђщимъ въ зако'нњ и^ прoро'цњхъ пи'санымъ, оу^пованїе и^мы'и на
б~а, е^гоже и^ са'ми сїи ча'ютъ, въскрsнїе хотя'щее
быти ме'ртвымъ. пра'ведником же и^ грњшникомъ. ѓ^ се'м (же) і^ а^зъ подвиза'юся, непоро'чнђ
съвњсть и^мњ'а къ б~ђ и^ чл~коM всегда`. по лњтех
же мно'ѕњхъ (прїидо'хъ млsтыня сътворити въ
ја%зы'к# мои)12 и^ приноше'нїа, *в нихже ѓ^брњто'ша
м^я (пости'вшеся)13 въ цр~кви, н^и съ народоM, н^и
съ мл'ъвою. нњ'цыи же эT а^сї'а і^оу^де'е, и%мже подоба'етъ предъ тя прїити и^ гл~ати, а^ще (и%мђтъ чт^о14) на м^я. и^л^и сами тїи да
гл~ютъ, кђю` ѓ^брњто'ша [въ мнњ]15 непра'вдђ,
ставшђ м^и въ со'нмищи. и^л^и ѓ^ е^ді'номъ семъ
гла'сњ и^же, възопиX (стоя` в ниX)16, *ја%ко ѓ^ въскрsнїи мертвыхъ а^зъ сђдъ прїе'млю дне'сь эT
васъ” [Слы'шав же сїя фили'ћъ, эTвњщева'ше
имъ]17, и^звњ'стнње свњ'дыи ја%же ѓ% (проповњ'ди
е^љhльстеи)18, гл~я, е^гда лиси'а ты'сящникъ прїидетъ, разсђждђ ја%же ѓ^ васъ. повелњв (же) со'тникђ стрещи` (па'вла)19, и^мњти же ѓ^сла'бђ, и^ ни
е^ді'номђ (же) възбраня'ти свои'мъ е^мђ слђжи'ти
[и^л^и приходи'ти]20 к немђ. по' днех же нњ'ких#
пришеD фили'ћъ съ дрђси'лїею женою свое'ю сђщею
і^оу^де'я^нынею, приZва` па'вла, (да слы'шTи)21 эT него`
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преславний Филіксе, з усякою подякою. 4 Але щоб я тобі більше не
надокучав, благаю тебе твоєю лагідністю коротко нас вислухати. 5
Адже знайшовши цього згубного
чоловіка, що й підбурював до спротиву всіх юдеїв, що живуть по вселенній і що є провідником назорейської єресі, 6 який намірявся і церкву збещестити, його ми і схопили,
і бажали його судити за нашим законом. 7 А Лисія, тисяцький, прийшовши з великою силою, вирвав
його з наших рук і послав до тебе,
наказавши і нам, що його оскаржуємо, прийти до тебе. 8 Про це зможеш сам розсудити і про все це дізнатися, про що ми його оскаржуємо. 9 Долучилися ж юдеї, кажучи,
що це так є. 10 Відповів же Павло,
як ігемон дав йому знак, щоб він
говорив: Знаючи, що від багатьох
років ти є справедливим суддею для
цього народу, сміливіше про себе
відповідаю, 11 бо ти можеш зрозуміти, що не є мені більше ніж дванадцять днів, відколи я пішов поклонитися до Єрусалиму. 12 І вони
не знайшли, щоб я в церкві до когось говорив або робив розрух в юрбі ані в зборах, ані в місті; 13 ані не
можуть мені доказати те, що тобі
нині супроти мене говорять. 14 Визнаю ж тобі це, що в дорозі, яку ці
називають єрессю, так служу батьківському Богові, вірячи всьому, що
є написане в Законі і Пророках, 15
маючи надію на Бога, якого і вони
самі очікують, воскресіння з мертвих, що має бути для праведних же
і грішників. 16 В цьому ж і я подвизаюся, маючи завжди непорочну совість до Бога і людей. 17 А по
багатьох роках я прийшов до мого
народу зробити милостиню і жертву, 18 *в чому вони мене знайшли в
церкві, як я постив, не з юрбою ані
не з заколотом. 19 А деякі юдеї з Азії, яким належиться прийти перед
тебе і говорити, якщо мають щось
проти мене. 20 Або хай ті самі говорять, яку знайшли в мені неправедність, коли я став в зборі, 21 хіба за цей одинокий виголос, яким я
закликав, стоячи між ними, *що я
сьогодні приймаю від вас суд за воскресіння мертвих. 22 Почувши ж
це, Фелікс відповідав їм, з певністю
знаючи те, що про євангельську
проповідь, кажучи: Коли прийде
Лисія, тисяцький, розсуджу про вас,
– 23 наказавши ж сотникові стерегти Павла, дати полегшення і не забороняти ані одному з близьких йому служити або до нього приходити. 24 А по деяких днях, прийшовши, Фелікс зі своєю жінкою Друси-

вищ. 21

вищ. 23

24,24 Апостольські Діяння 25,15
лією, що була юдейкою, покликав
Павла, щоб почути від нього про віру, що в Христа Ісуса. 25 Як же він
говорив про правду, і про стриманість, і про суд, що має бути, Фелікс,
перелякавшись, відповів: Отже, нині
іди, а знайшовши час, тебе покличу.
26 Заразом же і надіявся, що йому
Павлом буде дана винагорода, щоб
він його відпустив, тому і часто його
кличучи, говорив з ним. 27 А як закінчилися два роки, Фелікс одержав
на заміну Поркія Фиста. Фелікс же,
бажаючи зробити юдеям вгодне, залишив Павла ув’язненим.

Глава 25
1 Фест, отже ж, взявши владу, по
трьох днях пішов до Єрусалиму з Кесарії. 2 Промовили ж йому архиєреї і
провідники юдеїв проти Павла, і благали його, 3 просячи ласку супроти
нього, щоб він його послав до Єрусалиму, роблячи засідку, щоб його убити в дорозі. 4 А Фест наказав стерегти Павла в Кесарії, сам же бажаючи скоро піти. 5 Отже, – сказав, – ті
з вас, що можуть, пішовши зі мною,
хай говорять проти нього, якщо є якась неправда в цьому мужі. 6 Перебувши ж у них не більше як десять
днів, він зійшов до Кесарії. На другий день, сівши на суді, наказав привести Павла. 7 Як же його привели,
навколо стали ті юдеї, що прийшли з
Єрусалиму, приносячи проти Павла
численні і тяжкі обвинувачення, яких
не могли доказати. 8 Коли він відповідав, що: Ані проти юдейського закону, ані проти церкви, ані проти
цісаря я нічого не згрішив, – 9 Фест
же, бажаючи зробити вгодне юдеям,
відповівши, сказав Павлові: Чи хочеш, пішовши до Єрусалиму, там про
це суд від мене прийняти? 10 Сказав
же Павло: Я стою на суді цісаря, де
мені належиться суд прийняти. Юдеїв я нічим не скривдив, так як і ти
добре знаєш. 11 Отже, якщо я вчинив
несправедливість або щось гідне смерті, не відрікаюся вмерти. Якщо ж в
мені немає нічого з того, в чому ці
мене оскаржують, ніхто не може їм
видати мене, що покликаюся на цісаря. 12 Тоді Фест, порадившись з
радниками, відповів: Ти покликався
на цісаря, підеш до цісаря. 13 А як
минули деякі дні,
поч. 48
цар Агриппа і Вернікія прийшли
до Кесарії поздоровити Феста. 14 Коли ж вони там перебули багато днів,
Фест сказав цареві те, що про Павла,
кажучи: Є якийсь чоловік-в’язень, залишений Феліксом, 15 про якого, як
я був в Єрусалимі, об’явили архиєреї
_____

вњ'рђ ја^же въ х~а і^с~а. гл~ющђ же е^мђ` ѓ^ пра'вдњ
и^ ѓ^ въздержа'нїи, и^ ѓ^ сђдњ хотящемъ быти, пристра'шенъ быv фили'ћъ эTвњща`, нн~њ
оу^бо и^ди`, вре'мя же полђчивъ призовђ т^я.
въкђпњ (же) и^ надњя^ся ја%ко м#зда` дасться
е^мђ эT па'вла, ја%ко [да эTпђститъ е^го]22.
тњмже и^ ча'сто (призыва'я е^го)23 бесњ'доваше с
нимъ” двњма же лњтома сконча'вшемася,
прїа'тъ и^з#мњненїе фили'ћъ, поркїа фи'ста. хотя же оу^го'дное сътвори'ти і^оу^де'ѓмъ фили'ћъ,
ѓ^ста'ви па'вла свя'зана”

Глvа, к~е”
и'стъ (же) оу^бо прїем# власть, по трехъ
дн~ехъ възы'де въ і^ерsли'мъ эT кесарїя.
сказа'ша же е^мђ а^рхїере'е и^ пе'рвїи і^оу^де'ѓ^мъ на па'вла, и^ моляхђ е^го просяще блгDть нань, ја%ко да по'слетъ е^го въ і^ерsли'м#, лови'твђ творяще ја%ко да оу^бїютъ е^го
на пђти`. фи'стъ же (-)1 повелњ стрещи` павла
въ кесарїи', са'м же хотя` въско'рњ и^зы'ти. и^же
оу^бо (си'лни въ ва'съ, рече)2, съ мно'ю шедше
а^ще е^сть кая (непра'вда въ мђжи`)3 (се'мъ), да
гл~ютъ нань. пребыв же оу^ нихъ (не мно'жае
десяти дн~їи, сни'де)4 въ кесарїю'” на оу^трњи`
сњдъ на сђдищи, повелњ па'вла привести`. приведе'нђ же бывшђ е^мђ, ѓ%крsтъ ста'ша и^же эT
і^е^рлsи'ма съшедъшии` і^оу^де'е, мно'ги и^ тя'жки
вины` приносяще (на па'вла), и^хже не можа'хђ
и^зъя^ви'ти, (эTвњщава'ющђ е^мђ)5, ја^ко ни въ
за'конњ і^оу^де'истњ н^и въ цр~кви н^и на кесаря
что` съгрњшихъ. фи'стъ же хотя (оу^годное
і^оу^деѓ^мъ)6 сътворити, эTвњща'въ па'влови рече`.
хо'щеши л^и въ і^ерsли'мъ възшеD та'мо ѓ^ си'хъ
сђдъ прїа'ти эT мене`; рече же па'велъ, на сђдищи кесаре'вњ стоа` е^смь, и^дњже м^и достои^тъ
сђдъ прїа'ти. і^оу^де'а ничи'мже ѓ^бидиl е^смь, ја%коже
и^ т^ы добрњ вњ'си. а^ще оу^бо (непра'вдђа и^л^и)7
досто'иное сме'рти сътвориX чт^о, не эTме'щђся
оу%мрети. а^ще ли же ничтоже е^сть (ѓ^ мн^њ) е^же
сїи (на мя клеве'щђтъ)8, никтоже м^я мо'жетъ
тњмъ вы'дати, кесаря` нарица'ющђ. тогда
фи'стъ състяза'вся съ совњтникы, эTвњща`,
кесаря` л^и наре'клъ е^си; къ кесарю да и'деши.
дн~ем же минђ'вшимъ нњ'кои^мъ”
заq, м~и”
А$гри'па цр~ь и^ верникїи снидо'ша в кесарїю цњловати фи'ста. ја^коже мно'ги дн~и пребы'ста т^ђ,
фи'ст# (сказа` цр~ю)9 ја^же ѓ^ па'влњ, гл~я, мђж#
нњ'кїи е^сть ѓ^ста'вленъ эT фили'ћа оу%жникъ, ѓ^
не'мже бывшђ м^и въ і^ерsли'мњ, ја^ви'ша а^рхїере'е
и^ старцы і^оу^де'истїи, прося'ще нань пря`. к
1746
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ни'мже эTвњщах#, ја^ко нњ'сть ѓ^бычаи ри'мляномъ выдати кое^го чл~ка [на поги'бель]10, пре'же
даже ѓ^клевета'емыи предъ лицемъ не и%мать
клеве'щђщихъ (е^го), и^ мњсто эTвњта прїи'мет# ѓ^ (свое^мъ) съгрњше'нїи. съшеDшим (же)11
ся и'мъ зд^њ, закоснњнїа ни е^ді'наго (же) сътворихъ, на оу^трњи` сњдъ на сђдищи, повелXњ
привести мђжа. ѓ^крsтъ е^го стаvше клевеTницы`,
ни е^ді'нђ винђ нанесо'ша и^хже (непщева'хъ а^з#)12
[-]13. стяза'нїа же нњ'каа ѓ^ свое'и разли'чнњй
вњрњ и^мя'хђ к немђ, и^ ѓ^ нњ'кое^мъ і^с~њ оу^ме'ршемъ, е^гоже (па'велъ гл~аше)14 жи'ва сђща” Недооу^мњя же ся а^зъ е^же ѓ^ семъ възыска'нїи,
(і^ и^стяза'нїи). гл~аX а^ще хо'щетъ и^ти въ
і^ерsли'мъ, и^ та'мо сђдъ прїима'ти ѓ^ сих#. па'влђ же и^спроси'вшђ блюде'нђ быти е^мђ до разсђженїя а^вгђста, Повелњхъ блюсти` е^го дондеже послю` е^го къ кесарю`” А$гри'ппа же къ фи'стђ
[рече]15, хотњх# а^зъ и^ са'мъ чл~ка (сего) слы'шати. [ѓ%нже]16 (рече, оу^трњ)17 оу^слы'шиши е^го” На
оу'трњи (же)18 пришеDшђ а^гри'ппњ и^ верникїю'
съ мно'гою го'рдостїю, и^ вшедшиM в сђде'бнњи
полатњ, съ ты'сящникы, и^ с наро'читыми
мђжи гра'да, и^ повелњ'вшђ фи'стђ, приведоша
па'вла. и^ (рече)19 фи'стъ, а^гри'ппо царю, и^ вс^и
пришеDшеи` с нами мђжїе, ви'дите сего`, ѓ^
немже вс^е мно'жество і^оу^де'и сђжа'хђ м^и, въ і^ерsли'мњ же и^ зд^њ, въпїю'ще, (ја^ко) не подоба'етъ (жи'ти е^мђ)20 ктомђ. а^з же разђмњвъ
ничтоже досто'ино е^мђ сме'рти сътво'рша, [и^]21
самомђ же семђ нарица'ющђ сева'ста сђдиX посла'ти е^го. ѓ^ неMже и^звњстнње чт^о писа'ти господи'нђ не и%мамъ, тњмже (и^) приведохъ е^го
преD вами, (-)22 наипа'че преD тя (а^гри'ппо царю)23,
ја%ко да разсђжDенїю бывшђ, и%мам# чт^о писа'ти. без#слове'сно б^о мни'т ми ся посыла'ющђ
ю'жника. ((а^)24 ја%же на'нь вины` не)25 сказати”

Глvа, к~ѕ” заq, м~џ”
гри'ппа же къ па'влђ рече`, повелњва'етъ
ти ся ѓ^ себњ самомђ гл~ати” Тогда
павелъ (эTвњщева'ше просте'ръ рђ'кђ)1. ѓ^
всњхъ ѓ^ ни'хже ѓ^клевета'емъ е'смь эT
і^оу^де'и цр~ю а^гри'ппо, непщђ'ю себе бл~же'на (прїити` к тебњ), (хотя'ща преD тобою' эTвњща'ти
днsе)2, паче вњ'дца {т^я сђща}3 всњм# і^оу^де'искимъ ѓ^бычае^м же и^ възыска'нїемъ. тњмже
молю'тися, долготерпњли'вно послђ'шати мене`”
Житїе оу^б^о мое е^же эT ю'ности и^спе'рва бывъшее въ ја^зы'цњ мое^мъ въ і^ерsли'мњ, вњ'дять
вс^и і^оу^де'е, вњ'дяще мя и^спе'рва, а^ще хотя'т#
свњдњтельствовати, ја%ко по и^звњстнњи е'реси
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і юдейські старці, просячи проти нього засуду. 16 До них я відповів, що
немає у римлян звичаю видати якогось чоловіка на загибель скоріше ніж
оскаржений не має перед лицем його
оскаржувачів, і не матиме змоги відповісти за свій злочин. 17 Як же вони
тут зійшлися, я зовсім не забарився, а
на другий день, сівши на суді, я наказав привести чоловіка. 18 Оскаржувачі, ставши довкруги нього, не принесли ані одне оскарження з того, про що
я підозрівав. 19 Вони ж з ним мали якісь суперечки про свою різну віру і
про якогось Ісуса, що помер, про якого Павло говорив, що є живим. 20 А
я, розгубившись в цьому розгляді і суперечці, говорив, чи він не хоче іти
до Єрусалиму і там прийняти суд відносно цього. 21 А як Павло попросив, щоб його стерегти до вирішення
Августа, я наказав його стерегти, доки не пошлю його до цісаря. 22 Агриппа ж сказав до Феста: І я сам бажав чути цього чоловіка. Він же сказав: Завтра його почуєш. 23 А на другий день, коли прийшов Агриппа і
Вернікія з великою гордістю і коли увійшли до судової палати з тисяцькими і з шляхетними мужами міста, і коли Фист наказав, привели Павла. 24 І
сказав Фист: Агриппо, царю, і всі мужі, що прийшли з нами, бачите цього, про якого мені в Єрусалимі і тут
докучало все множество юдей, кричучи, що йому більше не належиться
жити. 25 Я ж, зрозумівши, що він не
зробив нічого гідного смерті, і як же
він сам відкликався до севаста, я судив його послати. 26 Про нього ж
щось докладнішого написати панові
не маю, тому і я привів його перед вас,
особливо перед тебе, Агриппо, царю,
щоб, дослідивши, я мав щось писати.
27 Бо мені здається недоречним, як
посилаю в’язня, не зазначити те обвинувачення, що проти нього.

Глава 26, поч. 49
1 Агриппа ж сказав до Павла: Наказується тобі про себе самого говорити. Тоді Павло відповідав, простягнувши руку: 2 Про все, про що оскаржений я є юдеями, царю Агриппо,
вважаю себе блаженним, що я прийшов до тебе, бажаючи перед тобою
сьогодні відповісти, 3 особливо тому
що ти є обізнаний зі всіма юдейськими звичаями і питаннями. Тому прошу тебе терпеливо мене вислухати. 4
Отже, моє життя, що від молодості,
що від початку було в моєму народі в
Єрусалимі, знають всі юдеї, 5 які
мене знають від початку, аби хотіли
свідчити. Бо по відомій єресі нашої
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вищ. 8

вищ. 9

вищ. 21

віри я жив як фарисей. 6 І нині я
стою суджений за надію обіцянки,
що була від Бога нашим батькам, 7
до якої надіються дійти наших дванадцять племен, безперервно служачи ніч і день. За цю надію я є
оскаржений юдеями, царю Агриппо. 8 Хіба ви вважаєте неймовірним, що Бог воскрешає мертвих? 9
Бо я, отже, вважав себе противником імені Ісуса Назорея, і що належиться зробити багато противного,
10 *що я і зробив в Єрусалимі, і
багатьох зі святих я замикав у в’язницях, одержавши владу від архиєреїв. Як же вони були вбивані, я давав згоду. 11 І багато разів, мучаючи їх на всіх зборах, я примушував
хулити, дуже ворогуючи проти них.
Я їх переслідував і аж до зовнішних
міст. 12 Ідучи ж до них до Дамаску
з владою і наказом, що від архиєреїв, 13 в полудень в дорозі я побачив, царю, з небес сяйво більше від
сонячного, світло, що осяяло мене і
тих, що йшли зі мною. 14 А як ми
всі впали на землю, я почув голос,
що говорив до мене і казав єврейською мовою: Савле, Савле, чого мене переслідуєш? Тяжко тобі є змагатись проти бодця. 15 Я ж сказав:
Хто ти є, Господи? Він же сказав: Я
є Ісус, якого ти переслідуєш. 16 Але встань і стань на свої ноги, бо на
це я тобі з’явився, щоб зробити тебе слугою і свідком того, що ти бачив, і того, що тобі об’явлю, 17 вибираючи тебе з юдейського народу
і з поган, до яких Я тебе пошлю, 18
щоб відкрити їхні очі, щоб вони
відвернулися від темряви до світла,
і від влади сатани до Бога, щоб
вони одержали відпущення гріхів і
насліддя між святими вірою в Мене. 19 Тому, царю Агриппо, я не
противився небесному видінню, 20
*але скоріше тим, що були в Дамаску, і в Єрусалимі, в кожній юдейській околиці, і поганам, я проповідую покаятися і навернутися до Бога, роблячи діла, гідні покаяння. 21
*Задля цього юдеї, схопивши мене
в святилищі, хотіли роздерти. 22
Отже, одержавши поміч від Бога,
стоячи аж до цього дня, свідчу малому ж і великому, не говорячи нічого, за винятком того, що пророки
і Мойсей говорили, що має статися.
23 Чи то муку приймає Христос, чи
то перший з воскресіння мертвих,
світло має проповідувати юдейському народові і поганам. 24 Як же він
це відповідав, Фест великим голосом сказав: Чи біснуєшся, Павле!
Багато книг тебе заводять до безумності! 25 Він же сказав: Не біснуюся, шляхетний Фесте, але говорю

нашеа вњ'ры, жихъ фарисе'и” И$ нн~њ ѓ^ оу^пова'нїи
ѓ^бњтова'нїа, (бывшаго эT б~а къ эTц~емъ нашимъ)4, стою сђди'м#, в не'мже ѓ%бњнадесяте
колњ'нњ наши бес#преста'ни нощъ и^ дн~ь слђжа'ще, надњ'ются дои^ти`. ѓ^ немже оу^пова'нїи ѓ^клевета'емъ е^смь ({царю а^гри'ппо}5 эT і^оу^де'и)6. чт^о
невњ'рно сђдится ва'ми, а^ще б~ъ мр~твыа въз#ставляеT; а^зъ б^о оу^бо мнњх# себе проти'вђ и%мени
і^с~а назоре'а, ја^ко подобае^тъ мно'га (сътвори'ти
съпроти'вна)7, *е^же и^ сътвориX въ і^ерsли'мњхъ. и^
мно'ги эT ст~ыхъ а^зъ въ темни'цахъ затворяX,
е^же эT а^рхїере'и ѓ^бласть прїе'м#. оу^бива'емом же
и^мъ прилага'хъ съвњтъ, и^ на всњхъ сонмищахъ множи'цею мђча` и^хъ принђжDахъ хђлити,
преи^зли'ха же враждђ'а на ниX, гоня'хъ даже и^ до
внњшниX градовъ” въ ниXже иды` въ дама'скъ,
съ ѓ%бластїю и^ повелњ'нїемъ е^же эT а^рхїере'й, в
полђдн~е на пђти` видњ'хъ царю, съ нб~се` па'че
сїя^нїя слн~чнаго ѓ^сїя^вши м^я свњтъ, і^ и^же
съ мно'ю и^дђщихъ. всњм же паDшимъ намъ на'
землю, слы'шахъ гла'съ [гл~ющь къ мнњ, и^ вњща'ющъ]8 е^вреи'скимъ ја%зы'комъ. са'вле са'вле, чт^о
м^я го'ниши; жесто'ко т^и е^сть проти'вђ ражнђ`
пра'ти” А$зъ же рњхъ, кт^о е^си г~и; ѓ%н же [-]9 реq,
а%зъ е^смь і^с~ е^гоже т^ы го'ниши. н^о въста'ни, и^
ста'ни на' ногђ свое^ю`. на се б^о ја%ви'х ти ся, сътвори'ти тя слђгђ` и^ свњдњтеля, и^хже ви'дњлъ е^си [-]10 і^ и^хже ја^влю` тебњ, и^зима'а т^я
эT людїи (і^оу^де'искихъ) и^ эT ја^зыk, к ни'мже а%зъ
(т^я послю`)11, эTве'рсти ѓ%чи иX, да ѓ^братя'тся
эT тмы` въ свњтъ, и^ эT ѓ%бласти сатанины
къ бг~ђ, е^же прїа'ти и^мъ ѓ^ставле'нїе грњхо'мъ,
и^ достоя'нїе въ ст~ыX вњ'рою и^же въ м^я” Тњмже царю а^гри'ппо, не быX проти'венъ нбsномђ видњ'нїю. *н^о сђщимъ въ дама'сцњ пре'жDе, и^ въ
і^ерsли'мњхъ, въ вся'кђ же стра'нђ і^оу^де'искђ и^ ја^зы'коM проповњ'даю пока'атися, и^ ѓ^браща'тися
къ бг~ђ, досто'ина покая'нїю дњ'ла творя'ще”
*Си'хъ ра'ди м^я і^оу^де'е е^мше [-]12 въ ст~и'лищи
хотя'хђ растерза'ти” По'мощь оу^бо оу^лђчи'въ ја%же
эT бг~а, да'же до' дн~е сего (стоя`, свњдњтельствђю)13 ма'лђ же и^ вели'кђ, ничт^оже кромњ вњща'я, и^хже пррoцы реко'ша хотя'щиX бы'ти, и^
мољ=се'и” А$ще мђ'кђ прїемлеT х~с, а^ще пе'рвыи эT
въскрешенїя ме'ртвыхъ, свњтъ хо'щетъ проповњ'дати лю'демъ (і^оу^де'йскимъ) и^ ја%зы'ком#” Сїя
же е^мђ эTвњщава'ющђ, фи'стъ ве'лїемъ гла'сомъ
(рече`)14, бњснђеши ли ся па'вле. мно'гїя т^я
кни'ги въ неи^стовьство прелага'ютъ” (ѓ%н)15 же,
не бњснђ'юся рече` держа'вныи фи'сте, н^о и^стинны
и^ цњломђ'дрїя гл~ы вњща'ю. вњсть б^о ѓ^ си'хь
ца'рь, к немђже и^ съ дерзнове'нїемъ гл~ю. оу^таи^1748

выj и~

выj џ~

выj к~а
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ти б^о ся е^мђ чт^о эT си'хъ не вњ'рђю ни
е^ді'но” Нњ'сть б^о въ оу%глњ сътворе'но с^е” Вњрђеши ли^ царю а^гри'ппо пррoкомъ; вњмъ ја^ко
вњ'рђеши” А$гри'ппа же къ па'влђ реq. въ ма'лњ
м^я препира'еши христїя^нина бы'ти” Па'велъ
же (рече`). моли'лъ оу^бо бы'хъ бг~а и^ въ ма'лњ и^
въ мно'ѕњ, не то'кмо тебе, н^о и^ всXњ слы'шащиX м^я дне'сь, бы'ти (и^мъ) тацњмъ, ја^коже
и^ а^зъ е^смь, кромњ оу^зъ си'хъ. [и^ сїа ре'кшђ
е^мђ, Въста`]16 ца'рь, і^ и^ге'мон#, и^ верникїя и^
сњдя'щеи` с ними. и^ эTшеDше бесњ'довахђ
дрђгъ къ дрђгђ гл~ще, ја%ко ничт^оже сме'рти
(досто'ино и^ли оу^замъ)17 [-]18 твори'т# чл~къ се'и”
А$гри'ппа же фљ=стђ рече`, эTпђщенъ можа'ше
чл~къ се'и быти, а^ще не бы' нарицаl кесаря” {И$
та'ко сђди е^мђ и^гњмон#, посла'ти (е^го) къ кесарю`}19”

Глvа, к~з” заq, н~”
1

в~ крgи а~і

(ја^коже) сђжено бы'сть эTплы'ти намъ
въ и^талїю, пре'даа'хђ павла же, і^ (и'ны
нњкїя)2 ю'жники сотникђ и%менеM і^оу^лїю',
спи'ры севастїискїа” *ВъшDеше же въ кора'бль а^драмиTскыи, въсхотњ'вше плы'ти въ а^сі'иская мњста, эTвезо'хомся, Сђщђ с нами а^риста'рхђ македо'нянинђ эT солђня” Въ дрђгїи
же пристахомъ въ сидонњ. чл~колю'бїе же і^оу^лї'е
па'влови дњя', повелњ къ дрђгомъ шDешаM
прилњжа'нїе оу^лђчити” И$ эTтђдђ эTве'зшеся,
прїидо'хомъ въ кљ=пръ, Зане вњтри бњхђ проти'вни. пђчинђ же кљ=лїкїи'скђю и^ памфљ=лїискђю преплывше, Прїидохомъ въ мљ=рђ ликїискђ. и^ т^ђ ѓ^брњтъ со'тникъ корабль а^лећа'ндрьскыи пловђщь въ и'талїю, всади' н^ы вонь”
Въ мно'ги же дн~и косно пла'вающе, и^ е'два бывше въ кни'дњ, не ѓ^ставля'ющђ насъ вњтрђ,
Преплыхомъ въ криT и^же въ салмонъ. е%два` же
и^збира'юще (кра'и)3, Прїидо'хомъ на мњсто нњ'кое нарица'емое до'брое приста'нище, и^дњже (б^њ
близъ граD)4 ласе'и. мно'гђ же вре'мени минђ'вшђ”
И$ сђщђ оу^же събла'зненђ пла'ванїю, занеже и^
постъ оу^же б^њ прише'лъ, съвњтоваше па'велъ
гл~я иM, Мђжїе вижDђ ја%ко съ досаженїемъ, и^
мно'гою тщето'ю, не токмо бременю и^ кораблю, н^о и^ дш~амъ на'шиM хо'щет# бы`ти пла'ванїе” Со'тникъ же ко'рмъчїю и^ нав#кли'ра послђшаше паче, неже л^и павломъ гл~емыхъ” Не
добрђ же пристанищђ сђщђ къ ѓзимњнїю,
корабницы съвњща'шя эTвестися эTтђдђ, А$ще како възмо'гђтъ достигше въ фљ=никїю
ѓ^зимњти, въ пристанищи криTстњмъ, Зрящимъ на ли'вђ и^ къ хо'рђ. дъхнђ'вшђ же ю^гђ,
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правдиві і розумні слова, 26 бо про це
знає цар, до якого і говорю з відвагою, бо не вірю, щоб йому щось одне з
цього затаїлося, адже це не є зроблене в закутку. 27 Чи віриш, царю Агриппо, в пророків? Знаю, що віриш. 28
Агриппа ж сказав до Павла: Вкоротці
мене переконаєш стати християнином. 29 Павло ж сказав: Отже, я благав Бога і в короткому, і в довгому,
щоб не тільки ти, але і всі, що мене
сьогодні чують, стали такими, яким і
я є, за винятком цих кайдан. 30 І як він
це сказав, встав цар, і ігемон, і Вернікія, і ті, що сиділи з ними, 31 і відійшовши, говорили один до одного, кажучи, що цей чоловік не робить нічого, гідного смерті або кайдан. 32 Агриппа же сказав Фестові: Цей чоловік міг би бути відпущеним, якщо б
не покликався на цісаря. І так ігемон
вирішив послати його до цісаря.

Глава 27, поч. 50
1 І коли було вирішено нам відплисти до Італії, передали ж Павла та
деяких інших в’язнів сотникові на
ім’я Юлій з севастійського полку. 2
*Ввійшовши ж до адрамитського корабля, що мав пливти до азійських
місць, ми відпливли, коли з нами був
Аристарх, македонець з Солуня. 3 В
наступному ж дні ми причалили до
Сидону. А Юлій, виказуючи Павлові
чоловіколюб’я, дозволив, пішовши
до друзів, скористатись послугою. 4 І
відпливши звідти, ми прийшли до
Кіпру, тому що вітри були супротивні. 5 А перепливши килікійське і памфилійське море, ми прийшли до Мири ликійської. 6 І сотник, знайшовши
там александрійський корабель, що
плив до Італії, посадив нас на нього.
7 А повільно пливучи через багато
днів і заледве допливши до Кніду, бо
нам не давав вітер, ми перепливли до
Криту, що в Салмоні. 8 Ледве ж минувши край, ми прийшли на якесь
місце, що називається Добра Пристань, де близько було місто Ласей. 9
А як минуло багато часу і плавба вже
була небезпечною, тому що ж і піст
вже був прийшов, Павло радив, 10
кажучи їм: Мужі, бачу що плавба може бути з небезпекою і великою втратою не тільки для товару і корабля,
але й для наших душ. 11 А сотник
більше слухав керманича і власника
судна, ніж те, що говорив Павло. 12
Оскільки ж пристань не була доброю
для зимівлі, моряки змовилися звідти
відплисти, якщо якось зможуть, дійшовши до Финікії, перезимувати в
критській пристані, що звернена до
півдня і до північного заходу. 13 Як
же подув південний вітер, думаючи
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осягнути своє бажання, піднявши
вітрила, пливучи попри берег, вони
прийшли до Криту. 14 А по недовгому часі повіяв йому супротивний
бурний вітер, що називається евроклидон. 15 Як же схопило корабель, і він не міг протистояти вітрові, піддавшись хвилям, ми були
несені. 16 А минувши якийсь острів, що називається Клавдій, ми заледве змогли втримати корабель, 17
витягнувши його, всяким способом
ми помагали, підкріплюючи корабель, боячись, щоб не попасти в
Сирт. Спустивши вітрило, так ми
були несені. 18 А на другий день,
як буря нас дуже кидала, ми викидали вантаж, 19 і на третій день
своїми руками ми викинули знаряддя корабля. 20 Та оскільки ані сонце, ані звізди не з’явилися через багато днів, а немала буря налягала,
вповні пропадала вся надія, щоб нам
спастися. 21 А поскільки довго не
їли, тоді Павло, ставши серед них,
сказав: Треба було, отже, о мужі, послухавши мене, не відпливати з
Криту – і оминути це нещастя і
втрату. 22 І ось нині благаю вас
бути бадьорими, бо не буде погибелі ні однієї душі з вас, хіба корабля.
23 Бо переді мною в цій ночі став
божий ангел той, кого я є, якому ж
і служу, 24 кажучи: Не бійся, Павле! Тобі треба стати перед цісарем,
і ось тобі Бог подарував всіх, що з
тобою пливуть. 25 Тому бадьортеся
мужі, бо вірю Богові, що буде так,
як мені було сказано. 26 Нам же
треба дійти до якогось острова. 27
Коли була чотирнадцята ніч, як нас
несло в Адріатичній глибині, опівночі моряки здогадувалися, що вони наближаються до якоїсь країни.
28 І вимірявши глибину, знайшли
двадцять сажнів. А трохи пройшовши і знову вимірявши, знайшли
п’ятнадцять сажнів. 29 А боячись,
щоб якось не попасти в скелясті місця, кинувши з носа корабля чотири
якорі, ми молилися, щоб настав
день. 30 А як моряки шукали втекти з корабля і спустили човен в море під вимовкою, наче хочуть з носа спустити якорі, 31 Павло сказав
до сотника і до вояків: Якщо ці не
залишаться на кораблі, ви не зможете спастися. 32 Тоді вояки відрізали
шнури човна і залишили, щоб він упав. 33 Поки мав настати день, Павло просив всіх прийняти їжу, кажучи: Нині, чекаючи, залишаєтесь чотирнадцятий день без їжі, не ївши
нічого. 34 Тому вас благаю взяти їжу, бо це є на ваше спасіння, адже
ані одному з вас не впаде волос з
голови. 35 Сказавши ж це і взявши

мнњ'вше во'лю (свою) оу^лђчи'ти, (Въземше вњтрила, везђщеся въскра'и)5, прїидоша въ криT. не
по мно'ѕњ же възвњя проти'венъ е^мђ вњтръ
бђ'рен#, нарица'емыи [е^вроклидонъ]6” Въсхище'нђ же
бы'вшђ кораблю`, и^ не могђщђ съпроти'витися
вњтрђ, въдавшеся (волнамъ) носи'ми бњхоM. ѓ%стров# же нњ'кїи ми'мотекше, нарица'ющься [клавдїи']7, (е^два възмогохоM)8 оу^дръжа'ти кора'бль, е^гоже вземше (всякиM ѓ%бразоM) помага'хђ поDоу^твръжаю^ще корабль, боја^ще же ся да не в
си'рть въпадTђ. низпђстивше па'рђсъ, си'це {носи'ми бњхом#}9, велми же ѓ^бђрева'емоM намъ, на
оу^трњи и^змњта'нїе творя'хђ бре'менемъ” и^ въ
тре'тїи (дн~ь) свои'ма рђка'ма ја^дрило кора'бленое
[вер#гохомъ]10” Ни сл~нцђ же ни звњзда'м# ја%вльшемся на мно'ги дн^и, зимњ же не ма'лњ належа'щи” Прочее эTи^ма'шеся наде'жда вс^я е^же спsти'ся намъ. мно'гђ же неја^денїю сђщђ” Тогда`
ставъ па'велъ посредњ и%хъ, рече. подоба'ше оу%бо
эO мђжїе послђшав#ше мене, не эTвестися эT
кри'та” и^збыти же досаженїя сего и^ тщеты.
и^ (с^е) нн~њ молю` в^ы бл~годђшъствовати, Поги'бель б^о дш~и ни е^ді'ного бђдеT эT васъ, развњ корабля. преDста` б^о ми в сїю нощь, (-)11 е^гоже
(а^зъ е^смь)12 е^мђже и^ слђжђ`, а^гг~лъ (бж~їи) гл~я.
не бо'ися па'вле, кесарю' т^и подоба'ет# преDстати”
и^ с^е дарова тебњ б~ъ вс^я пла'вающая с тобою.
тњмже дръза'ите мђжїе, Вњрђю б^о бг~ови ја%ко
та'ко бђдеT, и%мже ѓ%бразомъ реqно м^и бы'сть” Въ
ѓ%стров же нњ'кїи подоба'етъ наM эTпа'сти. ја%коже четве'ртаянадесять нощь бы'сть, носи'момъ наM въ а^дрїи'скои пђчи'нњ въ полђнощи,
непщева'хђ кора'бленицы прибли'житися (иM) къ
нњ'кое^и странњ” І$ и^змњривше глђбинђ, ѓ^брњтоша саже'неи двадесять” Ма'ло же прешеDше, и^
паки и^змњ'ривше, ѓ^брњто'ша саже'неи, пя'тьнадесять” Боя'ще же ся да не како въ прђдная`
мњста {въпадђтъ}13” эT н'оса (кораблю`) вр'ьгше
котвы четы'ре, (моля'хомся)14 да дн~ь бђдеT” Кора'бленикоM же и^щђщемъ бњжати и^с корабля, и^
ниZвњсившемъ ладїю въ мо'ре, и^звњтом# ја%ко эT
но'са (хотящеM котвы)15 прострњти” Рече па'велъ
к# со'тникђ и^ во'иноM, а^ще не сїи пребђдђтъ въ
корабли`, в^ы сптsи'ся не мо'жете” Тогда` (во'ини
эTрњ'заша)16 оу^жа ладїи'цы, и^ ѓ^ставишAся эTпасти” до'ндеже (хотя'ше дн~ь)17 бы'ти, моля'ше
па'велъ всXњ прїа'ти пищђ гл~я” Четы'ренадесятыи днесь дн~ь ча'юще не ја%д#ше пребываете ничтоже вкђсивше” Тњмже молю` ваs прїя'ти пи'щђ, се' бо къ ва'шемђ спасе'нїю е^сть” Ни е^ді'номђ б^о эT васъ власъ эT главы` эTпадеT. рекъ же
сїя, и^ приеM хлњбъ, бл~годари` б~а предъ всњми,
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(-)18 преломль, начаT ја%сти. бл~гонадежни же быvше вс^и, и^ тїи прїя'шя пи'щђ. бњ же (въ корабли всњхъ дђшъ)19 двњстњ сеDмьдесятъ
шесть” Насы'щше же ся брjана, ѓ^блегчи'ша кора'бль, и^змета'юще пшени'цђ в мо'ре. е^гда же
дн~ь бы'сть, земля не познавахђ, нњдро же нњ'кое сматряхђ и^мђще пњсокъ, въ неже съвњща'ша а^ще мо'щно е^сть иZвлещи кора'бль” и^
а^нъкљ=ры събраvше везяхђся` по морю, (и^) кpђпно
ѓ^слабиvше оу^же кормилоM, и^ вZъдвигше малое
вњтрило, (и^ дыха'ющђ вњтрецђ везо'хомся на
кра'и)20. въпаDше же въ мњсто и^со'пно, ѓ^ставиша кора'бль, и^ но'сђ оу^бо ѓ^прњ'вшђся, пребы'сть недви'жиM. корми'ло же разъбива'шеся эT
нђжа во'лнъ. вои'ноM же съвњтъ бысть, да
оу'жники' поби'юT, да не кто` поплывъ и^збњгнеT”
Со'т#никъ же хотяше съблюсти` па'вла, възбрани (съвњтђ и%хъ)21. повелњ же могђщиM
пла'вати въскочьшеи пр'ъвње (и^зы'ти на
кра'и)22” (А$)23 прочїи ѓ^ви оу^бо на дщи'цахъ, ѓ%ви
же на нњчемъ эT карабля. и^ та'ко бы'сть
всњмъ спsти'ся на' землю”

Глvа, к~и” заq, н~а”

мrа ѕ~і

мrа ѕ~і

п~се'ни же)1 бы'вше (и^же ѓ^ павлњ эT корабля), тогда' (разђмњша)2 ја^ко (мелетїи)3 ѓ^строv нарица'ется. варвари же творяхђ не ма'ло млsрдїе на'мъ” Възгнњщьше б^о ѓ%гнь, прїа'ша всњхъ насъ, за (настоя'щїи до'ждь)4 и^ зи'мђ” Съграма'ждьшђ же па'влђ (мно'жество ро'ждїя)5, и^ възлоQшђ на ѓ^гнь”
*Є$хи'дна эT тепло'ты и^зшеDши, сњкнђ въ рђ'кђ
е^го. (й) ја%коже видњша ва'рвари ви'сящђ ѕмїю
эT рђки е^го, (гл~ахђ дрђгъ къ дрђгђ)6, всяко
оу^бїи'ца е^сть чл~къ се'и^, е^гоже спасе^на эT моря,
сђд# (бж~їи) жити не э^ста'ви” То'й же оу%бо эTтря'съ змїю въ ѓ%гнь, не пострада` ничтоже
зл^а. ѓ%ни же ча'яхђ е^го хотяща възгорњтися, и^л^и па'сти внеза'пђ ме'ртва” ѓ^ мно'ѕњ же
того ча'ющеM и^ зря'щемъ ничтоже ѕл^а в немъ
бы'вша, претворшеся гл~ахђ (б~а того бы'ти)7”
ѓ%крестъ же мњ'ста ѓ%ного бња'хђ се'ла пр'ьваго
въ ѓ^стровњ и^менеM поплі'я, и^же прїимъ насъ,
тр^и дн~и любезнњ и^ срDчнњ оу^чреди” *бы'сть же
эTц~ђ поплїе^вђ ѓ^гнеM и^ водныM трђдоM ѓ^дръжи'мђ
лежати. к немђ (же) па'велъ вшеD и^ помоли'вся,
(и^) възло'жъ рђцњ (свои`) нань, и^сцњли е^го” Семђ
же бы'в#шђ, и^ прочїи (и%мђщеи недђги въ ѓ%стровњ)8, прихожа'хђ, і^ и^сцњлева'хђся, И$же (-)9
мно'гими честьми почто'ша наs, и^ эTвозящиMся
(намъ дарованїа мно'га възнесше), полага'хђ
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хліб, він подякував Богові перед всіма, і переломивши, почав їсти. 36 А
всі, підбадьорившись, прийняли їжу.
37 Було ж всіх душ на кораблі двісті
сімдесят шість. 38 А наситившись
їжею, вони облегшили корабель, викидаючи пшеницю в море. 39 Коли ж
настав день, вони не пізнавали землі,
а бачили якусь затоку, що мала пісок,
до якої змовилися витягнути корабель, якщо це можливо. 40 І піднявши
якорі, вони пливли по морі, і заразом
розв’язавши мотузки корми і піднявши мале вітрило, оскільки дув вітрець, ми пустилися до берега. 41 А
наскочивши на мілке місце, вони залишили корабель, і коли ніс, отже,
запоровся, він став непорушним, корму ж трощила сила хвиль. 42 А порада вояків була, щоб повбивати в’язнів, щоб хтось не втік, попливши. 43
Сотник же бажав зберегти Павла, він
заборонив їхньому наміру, а наказав
тим, що можуть плавати, вскочивши,
першими вийти на берег. 44 А інші,
отже, – одні на дошках, інші ж на
дечому з корабля. І так сталося, що
всі спаслися на землю.

Глава 28, поч. 51
1 Як же врятувалися з корабля ті,
що з Павлом, тоді пізнали, що острів
називається Мальта. 2 Варвари ж робили нам немале милосердя, бо, запаливши вогонь, прийняли всіх нас задля тривалого дощу і морозу. 3 А коли
Павло нагромадив багато хмизу і поклав на вогонь, *гадина, виповзши з
теплоти, вкусила його в руку. 4 І коли варвари побачили, що змія звисала з його руки, говорили один до одного: Цей чоловік напевно є вбивцею; йому, що спасся з моря, божий
суд не дав жити. 5 Отже ж, той, стрясши змію у вогонь, не потерпів нічого злого. 6 Вони ж чекали, що він загориться або нагло впаде мертвим.
Як же довго того очікували і бачили,
що нічого злого в ньому не було, змінившись, говорили, що він був богом. 7 Навколо ж того місця були посілості першого на острові на ім’я
Поплій, який нас прийнявши, три дні
він любязно і сердечно угостив. 8
*Сталося ж, що батько Поплія був охоплений гарячкою і водною хворобою, а Павло, ввійшовши до нього, і
помолившись, і поклавши на нього
свої руки, оздоровив його. 9 А як це
сталося, і інші на острові, що мали
недуги, приходили і оздоровлялися.
10 Вони нас вшанували багатьма почестями, і як ми відпливали, приніс
ши багато дарів, давали те, що на
потребу. 11 А по трьох місяцях ми
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мат. 13
мар. 4
лук. 8
ів. 12
рим. 11

відпливли в александрійському кораблі, присвяченому Діоскурам, що
перезимував на острові, 12 і допливши до Сиракуз, ми перебули дні три,
13 а відпливши звідти, ми прийшли
до Ригії, і по одному дні, як повіяв
південний вітер, в другому дні ми
прийшли до Потиол, 14 де, знайшовши братів, ми далися ними намовити
перебути сім днів. І так ми прийшли
до Риму. 15 І там брати, почувши про
нас, вийшли нам назустріч аж до Апієвого торгу і трьох корчм. Павло,
побачивши їх і подякувавши Богові,
набрав сміливості. 16 Коли ж ми
прийшли до Риму, сотник передав
в’язнів воєводі, а Павлові дозволив
перебувати самим зі своїм воякомсторожем. 17 А сталося, що по трьох
днях Павло скликав тих, що були
першими в юдеїв. Як же вони зійшлися, він до них говорив: Мужібрати, я не зробив нічого противного
проти народу або батьківських звичаїв. Я був переданий в’язнем єрусалимлянами в руки римлян, 18 які, розсудивши мою справу, хотіли відпустити, тому що ані однієї смертельної
провини не було в мені. 19 А як юдеї
говорили проти, мені конечним було
відкликатись до цісаря, не-начебто я
мав якусь скаргу проти мого народу.
20 Отже, з цієї причини я попросив
вас побачити і говорити, бо я є обкладений цими кайданами задля ізраїлевої надії. 21 Вони ж до нього сказали:
Ми про тебе ані не одержали письмо
від юдеїв, ані ніхто з братів, прийшовши, не сповістив або сказав щось
злого про тебе. 22 Просимо ж від тебе почути, що ти думаєш, бо про цю
єресь нам є відомо, що всюди їй протиставляться. 23 Як же призначили
йому день, численні прийшли до нього в гостинницю, яким він говорив,
свідчачи про боже царство, переконуючи ж їх з закону Мойсеєвого і
пророків в тому, що про Ісуса, від
ранку і аж до вечера. 24 І отже, одні
повірили в те, що говорилося, інші ж
не вірили. 25 А не годячись одні з одними, відходили, як Павло сказав одне слово, що Святий Дух добре сказав пророком Ісаєю до ваших батьків,
26 кажучи: *Іди до цього народу і
скажи: Слухом почуєте, та не зрозумієте, і бачачи побачите, і не будете
бачити. 27 Бо серце цього народу
стало тяжким, і вухами тяжко чули, і
прижмурили свої очі, щоб часом не
побачили очима, і не почули вухами,
і не зрозуміли серцем, і не навернулися – і Я їх оздоровив. 28 Отже, хай
буде вам відомим, що боже спасіння
послано до поган, і самі слухайте. 29
І як він це сказав, юдеї відійшли, маючи між собою велику суперечку. 30 А

ја%же на потре'бђ” По трехъ же мцsехъ эTвезо'хомъся въ корабли, презимњвшиM въ ѓ^стровњ
а^лећа'ндрьстеM поDпи'саномъ диѓ^скоры, и^ доплыvше
в сиракђсы, пребыхоM дн~и тр^и, эTтђдђ (же) эTплывше” ПрїидохоM въ ригі'ю и^ по е^ді'ноM дн~и,
възвњя^вшђ ю%гђ, въ вто'рыи дн~ь прїидохомъ
въ потиѓ^лъ, и^дњже ѓ^брњт#ше бра'тїю, оу^молени бы'хомъ эT ни'хъ пребыти дн~їи сеDмь, и^
тако въ риM прїидохомъ” И$ т^ђ братїя слы'шавше ја%же ѓ^ наs. и^зыдо'ша въ срњтенїе наше, даже до (а^пїева)10 торга` и^ трїехъ корчемницъ. и%хже видњв# па'веl, (и^) бл~годаривъ б~а, прїяT
дръз#новенїе” Є$гда же прїидохомъ в риM, [со'тникъ предаs оу^жники вое^во'дњ. па'влђ же повелњ]11 пребыва'ти ѓ^ себњ`, съблюда'ющимъ е^го
во'и^номъ” Бы'сть же по дн~ехъ трехъ, съзвати
(па'влђ)12 сђщаа і^оу^деѓмъ пр'ьвыя” СъшеDшем
же ся и%мъ, гл~аше к ниM. (мђ'жїе братїе а%зъ)13
ничтоже съпроті'вно (сътвориX)14 лю'демъ, и^л^и
ѓ^бы'чаеM ѓ^теческымъ, оу'жникъ эT і^ерsли'млянъ
преданъ быхъ въ рђцњ ри'мляноM, и^же разсђди'вше ја%же ѓ^ мнњ` хотя'хђ пђстити, зане ни
е^ді'нњи винњ смр~тнњи бы'ти въ мн^њ” съпроти'в же гл~ющемъ і^оу^де'ѓмъ, нђ'жа м^и бы'сть
нарица'ти кесаря, Не ја%ко на ја^зы'къ мои и^мњя чт^о ѓ^клевета'ти” Сея` ради оу^бо вины`
оу^молиX васъ ви'дњти и^ бесњдовати. наде'жда
же ради і^ил~евы вери'гами си'ми ѓ^блжоенъ е^смь.
ѓ^ни же к немђ рњша, м^ы ни писа'нїа ѓ^ тебњ прїа'хоM эT і^оу^де'и, ни пришеD кт^о эT бра'тїя
възвњсти и^л^и гл~а чт^о ѓ^ тебњ зл^о. Мо'лим
же ся эT тебе слы'шати, ја%же мђдръствђеши.
ѓ^ е^реси же се'й вњдомо (еs наM)15, ја%ко всю'дђ съпротивъ гл~ема еs. оу^ста'вивше же е^мђ дн~ь, прїидоша к немђ въ страннопрїе'мницђ мно'жаи^шїи, И$мже сказа'ше свњдњтельствђя црsтвїе
бж~їе, оу^вњряа же и^хъ ја%же ѓ^ і^с~њ, эT зако'на
мољ=се'ѓва и^ пророкъ, эT оу^тра да'же (и^) до' вечера. и^ ѓ'ви оу^бо вњ'ровахђ гл~емыM, ѓ%ви же не вњровахђ. не съгла'сни же сђще дрђгъ къ дрђгђ,
эTхожа'хђ. рекшђ па'влђ гл~ь е^ді'нъ” ЈА/ко до'брњ
дх~ъ ст~ыи гл~а і^саїе^мъ пррoкомъ къ эTц~емъ вашим# гл~я, *И$ди` к лю'демъ сиM и^ рцы`, слђ'хомъ
оу^слы'шите, и^ не и%мате разђмњти. и^ ви'дяще
оу%зрите, и^ не и%мате ви'дњти. ѓ^дебелњ б^о срDце
людїи сихъ, и^ оу^ши'ма тя'жко слы'шаша, и^
ѓ%чи свои смњжи'ша, да не ка'ко ви'дяT ѓ^чи'ма,
и^ оу^ши'ма оу^слы'шаT, и^ срDцеM оу^разђмњ'ютъ, и^
ѓ^братятся, і^ исцњлю` и^хъ” Вњ'домо оу^бо да
бђ'деT вамъ, ја%ко ја^зы'комъ посла'ся (-)16 сп~се'нїе
бж~їе, Са'ми и^ да слы'шатъ. [и^ сїа томђ` ре'кшђ, эTи^до'ша і^оу^де'е, мно'го и^мђще въ себњ` взы1752
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ска'нїе]17” Пребы'сть же па'велъ дв^њ лњтњ и^спо'лнь свое^ю` мъздо'ю, и^ прїима'ше вс^я приходя'щая к немђ` проповњ'дђя` црsтвїе бж~їе, И$
оу^ча` ја%же ѓ% г~њ (на'шемъ) і^с~њ х~њ, съ вся'кимъ дерзнове'нїеM невъзбра'нно”

Павло перебув два роки вповні на
своєму утриманні і приймав всіх, що
до нього приходили, 31 проповідуючи боже царство і навчаючи те, що
про нашого Господа Ісуса Христа, з
усякою сміливістю, без заборони.

Коне'цъ дњя'нїемъ ст~ыхъ а^пsлъ”
И$мать в себњ, глvа, к~и”
А$ зача'лъ цр~ко'вныхъ, н~а”

Кінець Діянь Святих Апостолів.
Має в собі 28 глав,
а 51 – церковних початків.

Сказа'ніе събо'рнаго посла'ніа, і^а'ковля”

Розповідь про Соборне
Послання Якова.

онеже са'мъ і^ја%ковъ сїе пи'шеT сђщимъ эT
ѓ^вою` на'десяте колњ'нђ, раз#сњя'вшимся, и^ вњ'ровавшимъ въ г~а на'шего і^с~ х~а.
пи'шет же оу^чи'телно посла'нїе, оу^ча` ѓ^
разли'чныхъ и^скђше'нїи^хъ, кое` оу^бо е^сть эT б'г~а,
кое^ же эT своего` срDца чл~комъ. и^ ја^ко не сло'вомъ
то'кмо, н^о и^ дњ'ломъ показа'ти вњ'рђ подоба'етъ, и^ ја%ко не слы'шателїе за'конђ, н^о творцы`
ѓ^правъда'ются. ѓ^ бога'тых же завњщава'е^тъ,
да не лђчши творятся ни'щихъ бога'тїи въ
цр~квахъ, н^о па'че и^ оу^ја%звля'ются ја%ко презори'ви.
и^ коне'цъ оу^тњша'я ѓ^би'димыя, и^ преDповелњва'я
иM долготерпњти до прише'ствїа хв~а. и^ наоу^чи'въ
ѓ^ тръпњ'нїи, эT и'ѓвова бл~гаго тръпњ'нїа. повелњва'ет# призва'ти попы` цр~ко'вныя над боля'щими, и^ тща'тися ѓ^браща'ти заблђж'дьшая къ
и'стинњ. бы'ти б^о ѓ^ семъ възмездїе эT г~а, ѓ^ставле'нїю грњхомъ, и^ си'це скончава'етъ посла'нїе”

Оскільки сам Яків його пише тим,
що в розсіянні з дванадцятьох поколінь і які повірили в Господа нашого
Ісуса Христа, він пише повчальне послання, навчаючи про різні спокуси:
отже, які є від Бога, а які в людей від
власного серця. І що не тільки словом, але й ділом треба показати віру,
і що не слухачі закону, але виконавці
будуть оправдані. А відносно багатих
він заповідає, щоб багаті не вважалися кращими від бідних в церквах, але
радше хай їх картають, бо вони горді.
І вкінці він потішає покривджених і
наказує їм бути довготерпеливими до
Христового приходу. І повчивши про
терпіння від доброго терпіння Йова,
він наказує покликати церковних попів до хворих і дбати про повернення
заблудлих до правди, бо за це є
винагорода від Господа – відпущення
гріхів. І так він закінчує послання.
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СОБОРНЕ
ПОСЛАННЯ ЯКОВА
Глава 1, поч. 50

рим. 5
дія. 5

мат. 7
мар. 11
лук. 11
ів. 14
i 16

сир. 14
іс. 40
пет1. 1

йов. 5
при. 3
єв. 12
апо. 3

при. 17

1 Яків, раб Бога і Господа Ісуса
Христа – дванадцятьом племенам,
що в розсіянні. Вітаю! 2 Майте всяку
радість, мої брати, коли впадаєте в
різні спокуси, 3 *знаючи, що випробування вашої віри виробляє витривалість, 4 а витривалість хай має досконале діло, щоб ви були досконалі і
бездоганні і щоб вам нічого не бракувало. 5 Якщо кому з вас бракує
премудрості, хай просить в того, що
дає всім разом і не докоряє – в Бога. І
йому буде дано. 6 *Хай же просить з
вірою, зовсім не сумніваючись. Бо
хто сумнівається, є подібним до морського хвилювання, що колихане і
розвіюване вітрами. 7 Хай та людина
не думає, що одержить щось від Бога.
8 Він, чоловік двоєдушний, непостійний в усіх своїх дорогах. 9 Хай же
хвалиться покірний брат у своїм
вивищенні, 10 а багатий – у своєму
приниженні, *тому що мине так як
цвіт трави. 11 Бо засяяло сонце зі
спекою і висушило траву, і її цвіт
відпав, і пропала краса її лиця. Так і
багатий в’яне у своїй ході. 12 *Блаженний чоловік, що перетерпить спокусу, тому що, бувши спокушеним,
одержить вінець життя, якого Бог
обіцяв тим, що Його люблять. 13
Ніхто спокушуваний хай не каже, що
я є спокушуваний Богом, адже Бог не
є спокусником до злого, Він же
нікого не спокушує. 14 Кожний же
спокушається своєю похоттю, що
затягує і обманює, 15 тоді похоть,
зачавши, родить гріх, а вчинений гріх
родить смерть. 16 Не обманюйтесь,
мої улюблені брати. 17 Кожний
добрий дар і кожний досконалий дар
є згори, що сходить від Батька світла,
у якого немає зміни або тіні переміни. 18 Бо забажавши, Він породив нас словом правди, щоб ми
були якимось початком його сотворінь.
поч. 51
19 Тому, мої улюблені брати, *хай
всяка людина буде швидкою слухати
і повільною говорити, повільною до
гніву, 20 бо гнів чоловіка не чинить
божої справедливості. 21 Задля цього, відклавши всяку нечистоту і надмір злоби, в лагідності приймайте посаджене слово, що може спасти ваші

Глvа, а~” заq, н~”
1

а'ковъ б~ђ и^ г~ђ і^с~ х~ђ ра'бъ, ѓ^бњ'манадесяте колњ'нома и^же въ разсњ'анїи ра'доватися. всякђ ра'дость и^мњите братїе моя`, е^гда` въ и^скђше'нїа въпадае^те разли'чна. *вњдяще ја^ко и^скђше'нїе ва'шеа
вњ'ры, съдњлова'етъ тръпе'нїе. терпе'нїе^ же дњ'ло съвръше'но да и%мать, ја%ко да бђ'дете съверше'ни и^ всецњ'ли, и^ ничи'мже лише'ни. а^ще (-)2
кт^о эT ва'съ лише'нъ е^сть премђ'дрости. да
про'сит# эT даю'щаго б~а всњмъ вкђ'пњ, и^ не
поноша'юща, и^ да'сться е^мђ. *да про'сит же
вњ'рою, ничто'же сђмня'ся. сђмня'и б^о ся оу^подо'бися волъне'нїю морско'мђ вњтры възмњта'емђ и^ развњва'емђ. да не (-)3 мни'тъ чл~къ ѓ%нъ
ја%ко прїиметъ чт^о эT‡ (бг~а)4” Мђжъ дв^оедђшенъ, неоу^стро'енъ въ всњх# пђтехъ свои^хъ. да
хва'лит же ся братъ смире'ныи, въ высотњ`
свое'и` бога'тыи же, въ смире'нїи свое^мъ, *зане`
ја%коже цвњтъ тра'вны'и ми'мои'детъ. въсїя' б^о
слн~це съ зно'емъ, і^ и^ссђши травђ`, и^ цвњтъ еа`
эTпаде`, и^ бл~голњпїе лица ея` поги'бе. си'це и^
бога'тыи въ хоже'нїи свое^мъ (оу^вяда'етъ)5”
*Бл~женъ мђжъ и^же претръпитъ и^скђше'нїе,
зане` и^скђсенъ бывъ, прїиметъ вњнецъ жи'зни,
е^гоже ѓ^бњща` {б~ъ}6 любящимъ е^го” Никтоже
и^скђша'емъ да гл~етъ ја%ко эT‡ бг~а и^скђша'емъ
е^смь. б~ъ б^о нњсть и^скђси'тель ѕлы'мъ, не
и^скђша'е^тъ же той никогоже” Ко'ждо же и^скђша'ется эT своея` по'хоти влекомъ и^ прельща'емъ.
т^аже по'хоть заче'н#ши ража'етъ грњхъ, грњ'х же
съдњя'нъ ража'етъ смерть. не льсти'теся
братїе моя възлю'бленая. вся'ко дая%нїе бл~го,
и^ вся'къ даръ съвръше'нъ свы'ше е%сть, сходя
эT ѓ^ц~а свњтомъ, оу^ негоже {нњсть}7 премене'нїя и^ли преложенїю стњ'нь. въсхотњ'въ {б^о породи}8 наs сло'вомъ и%стины въ е^же быти намъ,
нача'токъ нњ'кїи създа'нїѓ^мъ е^го”
заq, н~а”
9
[Тњмже] братїе моя` възлю'бленая`, *да бђ'детъ всякъ чл~къ ско'ръ оу^слы'шати, (и^)
ко'сенъ гл~ати, ко'сенъ въ гнњ'въ. гнњ'въ б^о
мђжђ, правдђ бж~їю не съдњва'етъ. сего ради
эTло'жьше всякђ сквернђ і^ и^збы'ток# ѕло'бы, въ
кротости прїи^ми'те всажде'нное сло'во, могђще
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лkђ г~
а~ і^ѓ^аn г~

спsти дш~а ваша, *быва'ите же творцы сло'вђ,
а не точїю слы'шателе, прельща'юще себе` самXњ.
зане а^ще кт^о (е^сть слы'шатель словђ)10 а^ не
творець, таковыи оу^подо'бися мђ'жђ смотряющђ лице бытїа свое^го въ зерца'лњ. оу^смотри б^о
себе`, и^ эTи'де, и^ а'бїе забы` каковъ б^њ” Приникїи же в законъ съвръшеn свобо'дњ, и^ пребывъ,
[се'и]11 не слы'шатель забы'тливъ бывъ, н^о творець дњлђ, се'и бл~же'нъ въ дњ'ланїи своемъ бђ'детъ” А$ще то` мнится добродњтеленъ бы'ти [въ ва'съ]12, (и^) не (ѓ^бђздава'етъ)13 ја%зыка
свое^го, н^о (льсти'тъ)14 срDце свое`, сего сђетна
е^сть добродњтель. (вњ'ра)15 {б^о}16 чи'ста и^ нескве'рна преD бг~омъ и^ эTц~емъ сїа е'сть, е^же посњщати сљ=рыхъ и^ вдови'цъ въ ско'рбњх# и^хъ,
(и^) нескве'рна себе съблюсти эT ми'ра”

Глvа, в~” заq, н~в”
ратїе моя` *не на лица зряще и^мњ'ите
вњрђ г~а нашего і^с~ х~а сла'вы. а^ще б^о
вни'деT въ соnмище ва'ше мђж#, злаT пе'рстень нося (и^) в ри'зњ свњтлњ. вни'дет
же и^ нищъ въ хђ'дњ ѓ^де'жDи, [и^ възрите`]1 на
нося'щего ри'зђ свњтлђ, и^ речете [е^мђ]2, т^ы
ся'ди зд^њ добрњ. и^ ни'щемђ речете, т^ы ста'ни [тамо, и^ли ся'ди зд^њ]3 на поDно'жїи` мое^мъ,
[и^ не]4 расмотри'сте в себњ и^ бы'сте сђдїя помышле'нїемъ ѕлыM. слы'шите братїе моа възлю'бленаа, не б~ъ л^и иZбра` ни'щаа {мира сего}5,
богатыX въ вњрњ, и^ наслњ'дники црsтвїю, е^же
ѓ^бњща любя'щимъ е^го; вы же оу^кори'сте ни'щаго. не бога'тїи л^и наси'лђютъ вамъ, и^ тїи`
влекђтъ в^ы на сђдища; не тїи` л^и хђ'лятъ
до'брое и%мя нарече'нное на васъ; а^ще оу^бо зако'нъ
съвръша'ете црsкїи по писа'нїю, *възлю'биши и^скреняго свое^го ја%коже самого себе`, до'брњ творите`.
а^ще л^и на лица зрите`, (т^о) грњхъ съдњва'ете,
*ѓ^бличае^ми эT зако'на ја%коy престђпницы” И$же б^о
весь зако'нъ съблюдетъ, съгрњши'т же въ е^ді'номъ, бысть всњмъ пови'ненъ. *рекїи` б^о не прелюбы сътвори'ши, ре'клъ е%сть, и^ не оу^бїеши. а^ще
л^и не прелюбы сътвори'ши, оу^бива'еши же. бысть
престђ'пникъ зако'нђ. та'ко гл~ете и^ тако твори'те, ја%ко зако'номъ свободномъ хотяще сђдъ
прїя'ти. сђдъ б^о без ми'лости не сътворшемђ
ми'лости. хва'лится милость на сђдњ” заq, н~г”
Ка'я по'льза братїе моя`, а^ще вњрђ гл~етъ кт^о
и^мњ'ти, дњ'ла же не и%мать, е^да мо'жетъ вњ'ра
спsти` е^го; *аще [же]6 братъ и^л^и сестра` нага`
бђдета, и^ лише'ни бђ'дета дневныа пища, речет
же кт^о и%ма эT васъ, и^дњта с ми'ромъ, грњ'итася и^ насыща'и^тася, не да'сть же и'ма тре1755

душі. 22 *Будьте же творцями слова,
а не тільки слухачами, обманючи
себе самих. 23 Тому що, якщо хтось є
слухачем слова, а не виконавцем,
такий став подібним до чоловіка, що
оглядає обличчя свого буття в
дзеркалі. 24 Бо він побачив себе і
відійшов та відразу забув яким був.
25 Хто ж вдивляється у досконалий
закон свободи і перебуває в ньому,
цей став не слухачем-забудьком, але
творцем діла, цей буде блаженний у
своїх ділах. 26 Якщо хто з вас думає,
що є чеснотливим і не приборкує
свого язика, але обманює своє серце,
його чеснотливість є марна. 27 Адже
чиста і непорочна віра перед Богом і
Батьком є ця, щоб відвідувати сиріт і
вдовиць в їхньому горі і зберегти
себе від світу непорочним.

Глава 2, поч. 52
1 Мої брати, *майте віру Господа
нашого слави – Ісуса Христа, не дивлячись на обличчя! 2 Бо якщо до вашого збору ввійде муж, що носить
золотий перстень і в світлій одежі, а
ввійде і бідний в бідній одежі, 3 і ви
поглянете на того, що носить світлу
одіж, і йому скажете: Ти сядь тут вигідно; а бідному скажете: Ти стань
там або сядь тут на моєму підніжжі, –
4 і ви не розсудили в собі і стали суддями поганих задумів. 5 Слухайте,
мої улюблені брати: чи не Бог вибрав
бідних цього світу, багатих у вірі і
спадкоємців царства, яке обіцяв тим,
що Його люблять? 6 Ви ж зневажили
бідного. Чи не багаті вам чинять насильство і ті тягнуть вас на суди? 7
Чи не ті хулять гарне ім’я, яким вас
названо? 8 Отже, якщо виконуєте
царський закон згідно з Писанням:
*Полюбиш свого ближнього, як самого себе, – добре робите. 9 Якщо ж
дивитесь на обличчя, то робите гріх,
*засуджувані законом як переступники. 10 Бо хто збереже ввесь закон, а
згрішить в одному, – став винуватий
в усьому. 11 *Бо Той, хто сказав: Не
чинитимеш перелюб, – сказав і: Не
уб’єш! Якщо ж не робиш перелюб, а
вбиваєш, – ти став переступником
закону. 12 Так говоріть і так робіть,
бо одержите суд законом свободи. 13
Адже суд є без милосердя тому, що
не зробив милосердя. Милосердя хвалиться на суді.
поч. 53
14 Яка користь, мої брати, якщо
хтось каже, що віру має, а не має діл?
Чи віра може його спасти? 15 *Якщо
ж брат або сестра будуть нагі і
будуть позбавлені щоденної їжі, 16 а
хтось з вас їм скаже: Ідіть з миром,
грійтеся і насичуйтеся, а не дасть їм

мат. 7
рим. 2

мой3. 19
мой5. 1
i 16
при. 24
сир. 44

мой3. 19
мат. 5
мар. 12
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мой1. 15
рим. 4
гал. 3

іс нав. 2

потрібне для тіла, – яка користь? 17
Так і віра, якщо немає діл, є в собі
мертва. 18 Але хтось скаже: Ти
маєш віру, я ж маю діла. Покажи
мені твою віру з твоїх діл, і я тобі
покажу мою віру з моїх діл. 19 Ти
віриш, що є один Бог? Добре робиш. І біси вірять і тремтять. 20 Чи
ж хочеш зрозуміти, о марний чоловіче, що віра без діл є мертва? 21
Чи наш батько Авраам не оправдався з діл, *принісши свого сина
Ісаака на жертовник? 22 Чи бачиш,
що віра співдіяла його ділам і віра
вдосконалилася з діл? 23 І сповнилося Писання, що говорить: *Авраам же повірив Богові, і йому зачислено в праведність, і він був
названий божим другом. 24 Чи
бачите, отже, що людина оправдується з діл, а не з самої віри? 25
Так само ж і *Раав, блудниця, чи не
оправдалась з діл, прийнявши розвідників і вивівши їх іншою дорогою? 26 Бо так як і тіло без духа
є мертве, так і віра без діл є мертва.

Глава 3, поч. 54
мат. 23

сир. 14
і 15 і 19

1 *Мої брати, не ставайте численними учителями, знаючи, що одержимо більший осуд, 2 бо всі багато грішимо. *Якщо хто не грішить словом, цей досконалий чоловік, спроможний приборкати і все
тіло. 3 Бо ось і коням вкладаємо
вуздечки в уста, щоб нам корилися,
і повертаємо все їхнє тіло. 4 Ось і
кораблі, будучи великими і гнаними бурхливими вітрами, повертаються малим стерном, куди тільки
хоче бажання керманича. 5 Так само ж і язик: є малим членом і дуже
хвалиться. Ось вогонь малий, і які
великі речі він спалює. 6 І язик –
вогонь, прикраса неправди. Так і
язик співіснує між нашими членами, занечищаючи все тіло і палячи
коло нашого буття, і є палений гієною. 7 Адже ж всякий рід звірів і
птахів, гадів же і риб приборкується і є приборканим людською природою, 8 а язика ніхто з людей не
може приборкати, бо він необмежене зло, повний смертоносної їді. 9
Ним ми благословимо Бога і Батька
і ним проклинаємо людей, які створені за божою подобою. 10 З тих
же уст виходить благословення і
клятва. Не годиться, мої улюблені
брати, щоб це так було.
поч. 55
11 Бо чи джерело з одного потоку видає солодкість і гіркоту? 12 Чи
може, мої брати, фіґа родити оливки або виноградна лоза фіґи? Так
само ані одне джерело не може давати солону і солодку воду. 13 Хто
премудрий і досвідчений між вами?

бованїе теле'сное, каа по'льза; тако и^ вњ'ра а^ще
(дњлъ не и%мать)7, ме'ртва е^сть ѓ^ себњ`” Но^ речетъ кт^о, ты вњ'рђ и%маши, (а^зъ же)8 дњла и%мамъ. покажи м^и вњ'рђ твою [эT]9 дњлъ [твои^х#]10, и^ а%зъ [покажђ тебњ]11 эT дњ'лъ мои%хъ вњрђ
[мою]12. т^ы вњ'рђеши ја%ко [бг~ъ е^ді'нъ е'сть]13; до'брњ твори'ши. и^ бњ'си вњ'рђютъ и^ трепе'щђтъ.
хо'щеши же л^и разђмњти ѓO чл~че сђ'етне, ја%ко вњ'ра
без дњ'лъ ме'ртва е%сть; а^враа'мъ эTц~ъ на'шъ, не
эT дњ'лъ л^и ѓ^правдася. *възнесъ і^саа'ка сн~а свое^го
на ѓ^л#та'рь; ви'диши л^и, ја%ко вњ'ра поспњшествоваше дњломъ е^го и^ эT дњ'лъ вњ'ра съвершися;
и^ съверши'ся писа'нїе гл~ющее, *вњ'рова же а^врааM
бг~ови, и^ вмњнися е^мђ въ правдђ, и^ дрђгъ бж~їи
наречется. зри'те л^и [оу^бо]14 ја%ко эT дњ'лъ ѓ^правдается чл~къ, а^ не эT вњ'ры е^дїныя; та'кожде
же и^ *раа'вь блђдни'ца не эT дњ'лъ л^и ѓ^правда'ся, прїемше {схо'дники}15, і^ и'нымъ пђтеM и^звеDше (и%хъ)” ЈА/коже б^о (и^) тњ'ло без# дђха ме'ртво
е^сть, та'ко и^ вњ'ра без# дњлъ ме'ртва е^сть”

а~ мо= к~в

а~ мо= е~і
крMи д~
кгаl г~

і^с~ наv в~

Глvа, г~” заq, н~д”
е* мно'зи оу^чители быва'ите братїе моя,
вњ'дяще ја^ко вяuшее ѓ^сђжде'нїе прїимем#,
мно'го б^о съгрњшае^мъ вс^и. *аще кт^о въ
сло'вњ не съгрњша'етъ, се'и съверше'нъ
мђ'жъ, си'ленъ ѓ^бђзда'ти и^ вс^е тњ'ло. {с^е}1 б^о
(и^) ко'немъ оу^зды` въ оу^ста` влага'емъ, да повинђ'ются на'мъ и^ вс^е тњло и%хъ ѓ^бращаеM. с^е и^
корабли` вели'цы сђще, и эT [жестокиX вњтровъ]2
затача'еми, ѓ^браща'ются ма'лымъ корми'лцеM, ја%може а%ще стремле'нїе правящаго хо'щетъ. такожде (же) и^ ја%зы'къ ма'лъ оу%дъ е%сть, и^ велми
хва'лится. с^е [ма'лъ]3 ѓ%гнь (и^) ко'ль вели'цы ве'щи
съжига'етъ. и^ ја%зы'къ ѓ%гнь, лњпота непра'вдњ.
{си'це и^}4 ја%зы'къ въдворя'ет#ся въ оу^десњхъ на'шиX, скверня вс^е тњ'ло, и^ паля ѓ^ко'ло тва'ри
{нашеа}5, и^ ѓ^паля'я^ся эT ге^е%ны. вся'ко б^о е^стество звњреи же и^ пти'цъ, га'дъ же и^ ры'бъ, оу^мђ'чается и^ оу^мђ'чится е^стествомъ чл~ческимъ. ја%зы'къ же никто'же [можеT эT чл~къ оу^мђ'чити]6, неѓ^держи'мо (б^о) ѕл^о, и^спо'лнь ја%да смертоно'сна. тњмъ бл~гословляе^мъ [б~а]7 и^ эTц~а, и^
тњмъ кленемъ чл~ки, и^же по подо'бїю бж~їю
бы'вшая. эT тњх же оу^стъ и^схо'дитъ бл~гослове'нїе и^ кля'тва. не подоба'етъ братїе моя
(възлю'бленая) си'мъ тако быва'ти”
заq, н~е”
Є/д^а оу^бо и^сточник# эT е^ді'ного оу^стїа и^стача'етъ слад#кое и^ го'ркое; е^д^а мо'жетъ братїе моа,
смоко'вница ма'слины твори'ти, и^л^и винограDнаа
лоза смо'квы; [такожDе]8 [ни е^ді'нъ и^сто'чникъ сла'нђ и^]9 сла'дкђ творити во'дђ” Кт^о премђдръ и^
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хђдогъ въ ваs; да покажеT эT до'браго житїя
дњ'ла своя въ кротостнњй премђ'дрости. а^ще
л^и за'висть го'ркђ и%мате и^ рве'нїе въ {срDцыхъ}10 ва'шихъ, не хвали'теся ни лжи'те на
и%стиннђ” Нњ'сть сїя премђ'дость свы'ше низ#ходя'щи, н^о зе'мна, дш~е'вна, бњсо'въска” И$дњже
б^о за'висть и^ рве'нїя, т^ђ нестрое'нїе, и^ вся'ка
зл^а ве'щь” А$ ја%же свы'ше премђдрость, пр'ьвње
оу'бо чи'ста еs, потоM же ми'рна, кротка, бл~гопоко'рлива, и^спо'лнь млsти и^ плодо'въ бла'гыхъ. несђмњ'нна. [и^]11 нелицемњ'ръна” ПлоD же пра'вды
(съмире'нїемъ)12 сње'тся творящиM ми'ръ”

Глvа, д~”
1

прqи г~
а~ петр# е~
е^феs д~

а~ петр# е~

крMи д~і

дњаn џ~і
а~ крgи д~

t ђ'дђ брани [и^ сва'ры въ ваs] ; не эTсю'дђ
к
ли эT сластеи ва'шиX вою'ющихъ въ оу^десњхъ ва'шиX; жела'ете, и^ не и%мате”
Оу^бива'ете и^ зави'дите, и^ не мо'жете
оу^лђчи'ти. сваря'е^теся и^ бо'рете, {и^ не и%мате}2, зане не про'сите” Про'сите, и^ не прие^м#лете, зане зл^њ про'сите, да въ сла'стехъ ва'шиX
и^ждиве'те” [Прелюбодњ'ицы и^]3 прелюбодњ'ица, не
вњсте ли ја%ко любы ми'ра {сего}4, вра'жда бг~ђ
еs. и^же б^о въсхо'щеT дрђгъ быти ми'рђ, вра'гъ
бж~їи быва'етъ” И$л^и мните` ја^ко всђе писа'нїе
гл~етъ, къ за'висти жела'етъ дх~ъ, и^же всели'ся в н^ы; болшђю же дае'тъ блгDть” Тњмже
гл~етъ, *г~ь го'рдыM проти'вится, смире'ным же
дае^тъ бл~годать”
заq, н~ѕ”
Повини'теся оу^бо б~ђ *проти'вите же ся дїа'волђ, и^ бњжиT эT ваs. прибли'житеся б~ђ, и^ прибли'жится ва'мъ” ѓ^чи'стите рђцњ грњ'шницы,
(-)5 и^справите срDца (ва'ша) дв^оедђшнїи” Постражи'те и^ слеѕи'те и^ пла'читеся, смњх# вашъ въ
пла'чь да ѓ^брати'тся, и^ ра'дость в сњтова'нїе.
*смири'теся преD {бг~омъ}6, и^ възнесеT в^ы” Не
ѓ^клевета'ите дрђгъ дрђга бра'тїе. ѓ^клевета'яи` {б^о}7 бра'та, и^л^и ѓ^сђжа'яи` бра'та свое^го,
ѓ^клеветае^тъ закоn, и^ ѓ^сђжа'етъ зако'нъ. а^ще
л^и закон# ѓ^сђжа'еши, нњ'си творецъ зако'нђ, н^о
сђдїи” Є$ді'нъ е^сть законополо'жникъ, и^ сђдїи,
могїи сп~сти` и^ погђби'ти” *Ты' же кт^о е^си ѓ^сђжа'яи` дрђ'га; слы'шите нн~њ гл~ющеи, днеs
[и^]8 оу^трњ по'идемъ в се'й граD, и^ сътвори'мъ
т^ђ лњто [е^ді'но]9, и^ кђ'плю дњеM и^ приѓ^брњтенїе. и^же не вњ'сте чт^о оу^трњ (слђчи'тся)”
Ка'я [б^о]10 жи'знь ва'ша; па'ра оу^бо е^сть, и^же
въма'лњ ја%вля'ется, пото'м {же}11 и^счезаеT.
вмњ'сто е^же б^ы гл~ати ваM, *а%ще г~ь въсхощеT, и^
жи'ви бђдемъ и^ сътвориM сїе и^л^и ѓ%но. нн~њ же
хва'литеся въ горды'няхъ ва'шихъ” вся'ка хва'ла` такова`, зл^а е^сть. вњ'дящемђ (же) оу%бо
1757

Хай покаже свої діла з доброго життя
в лагідній премудрості. 14 Якщо ж
маєте гірку заздрість і сварливість у
ваших серцях, не хваліться ані не говоріть брехні на правду. 15 Це не є
премудрість, що сходить згори, але
земна, душевна, бісівська. 16 Бо де є
заздрість і чвари, там безладдя і всяка річ зла. 17 А та премудрість, що
згори, отже, найперше є чистою, потім же мирною, лагідною, поблажливою, повною милосердя і добрих
плодів, нелицемірна і без вагання. 18
А плід праведності примиренням сіється тим, що чинять мир.

Глава 4
1 Звідки між вами бійки і чвари?
Чи не з цього – з ваших пристрастей,
що воюють у ваших членах? 2 Ви пожадаєте – і не маєте, вбиваєте і заздрите – і не можете осягнути, сваритеся і воюєте – і не маєте, тому що не
просите. 3 Просите – і не одержуєте,
тому що зле просите, щоб розтратити
у ваших пристрастях. 4 Перелюбники
і перелюбниці, чи не знаєте, що любов цього світу – це ворожнеча проти
Бога? Бо хто побажає бути другом
світу, стає божим ворогом. 5 Або чи
думаєте, що даремно Писання говорить: До заздрості прагне дух, що поселився у нас. 6 Більшу ж ласку Він
дає, тому говорить: *Господь гордим
противиться, а покірним дає ласку.
хххх
поч. 56
7 Отже, підкоріться Богові, а *протиставтеся дияволові, і він втече від
вас. 8 Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки, грішники, випряміть ваші серця, двоєдушні. 9 Терпіть, і сльозіть, і плачте.
Хай ваш сміх обернеться в плач, а радість – у смуток. 10 *Упокоріть себе
перед Богом, і Він вас вивищить. 11
Не обмовляйте один одного, брати.
Бо той, хто обмовляє брата або засуджує свого брата, обмовляє Закон і
засуджує Закон. Якщо ж ти засуджуєш закон, ти не є виконавцем закону,
але суддя. 12 Є один законодавець і
суддя, що може спасти і погубити.
*Ти ж хто є, що засуджуєш друга? 13
Слухайте нині ви, що кажете: Сьогодні і завтра підемо до цього міста й
перебудемо там один рік, і торгуватимемо, і зароблятимемо. 14 Ви, що
не знаєте, що станеться завтра, – яке
ваше життя? Воно, отже, є пара, що
на мить з’являється, а потім пропадає. 15 Замість того, щоб вам сказати: *Якщо Господь схоче і будемо
живими, то зробимо це чи інше. 16
Нині ж ви хвалитеся у ваших гордощах. Кожна така хвала є поганою.

при. 3
пет1. 5

еф. 4
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рим. 2

мат. 5

мар. 6

црс1. 17
і 3
лук. 4

мат. 18
лук. 17
мой3. 19

17 А той, отже, що вміє робити
добро і не робить, гріх йому є.

добро` твори'ти, и^ не творя'щђ, грњхъ е^мђ
е^сть”

Глава 5

Глvа, е~”

1 Прийдіть нині, багаті, плачте і
ридайте над вашими жахливими
злиднями, що на вас находять. 2 Ваше багатство зігнило, і вашу одіж
молі поїли. 3 Ваше золото і срібло,
*яке ви назбирали в останні дні, поржавіло, і їхня іржа буде на свідчення проти вас і з’їсть ваше тіло, як
вогонь. 4 Ось платня робітників, що
обробляли ваші ниви, вами затримана, кричить, і крики тих, що жали,
ввійшли до вух Господа Саваота. 5
Ви повеселилися на землі і насолодилися, ви вигодували ваші серця,
немов на день зарізу. 6 Ви засудили, вбили Праведного. Він вам не
протиставиться. 7 Будьте терпеливими, отже, мої брати, до господнього приходу. Ось рільник очікує
дорогоцінний плід від землі, маючи
над ним терпеливість, доки не одержить ранній і пізний дощ. 8 Отже, і
ви будьте терпеливими. Скріпіть ваші серця, бо наблизився Господній
прихід. 9 Не нарікайте один на одного, брати, щоб ви не були засудженими. Ось суддя стоїть перед
дверима. ххх
поч. 57
10 Мої брати, майте образ терпіння і терпеливості пророків, які
говорили господнім іменем. 11 Ось
щасливими називаємо тих, що терпіли. Ви чули про терпіння Йова і
знаєте Господній кінець, що Господь є дуже милосердний і щедрий.
12 Понад усе, мої брати, *не кляніться ані небом, ні землею, ані іншою якоюсь клятвою. Хай буде ж
вам те, що так, – так, і те, що ні, – ні,
щоб ви не впали в лицемірство. 13
Якщо хтось між вами терпить зло,
хай молиться. Якщо хтось радіє, хай
співає. 14 Якщо хтось між вами хворіє, хай покличе церковних презвитерів і хай помоляться над ним, *помазавши його олією в господнє ім’я. 15 І молитва віри cпаcе хворого, і Господь його підніме, і коли він
вчинив гріхи, йому відпустяться. 16
Отже, визнавайте один одному гріхи і моліться один за одного, щоб ви
виздоровіли, бо багато може ревна
молитва праведного. 17 *Ілля був
людиною, подібний до нас нахилами. І він помолився молитвою, щоб
не було дощу, і на землі не падав
дощ три роки і шість місяців. 18 І
він знову помолився – і небо дало
дощ, і земля видала свій плід. 19
*Браття, якщо хтось з вас заблукає
з дороги правди, а хтось його на-

рїидњте нн~њ бога'тїи` пла'читеся (и^ рыда'ите)1 ѓ^ лю'тыX ско'рбехъ ва'шиX грядђщих# {на в^ы}2” Бога'тьство ва'ше и^з#гни`, и^ ри'зы ва'ша мо'лїе поядошя, зла'то ва'ше и^ сребро` и^зоржа'вњ, и^ ржа` и^хъ в
послђшество` на васъ бђ'детъ, и^ снњ'сть плоти
ва'ша а%ки ѓ%гнь (*егоже) сниска'сте въ послњ'дняа дн~и” Се^ м#зда` дњ'лателїи, дњ'лавшиX
ни'вы ва'ша лише'ни эT ва'съ, въпїет#, и^
въпїенїя жа'вшиX въ оу'ши г~а саваѓ^џа внидо'ша”
Възвесели'стеся на земли`, и^ наслади'стеся,
оу^пита'сте срDца ва'ша [а%ки]3 въ дн~ь заколе'нїя”
ѓсђди'сте, оу^би'сте пра'веDнаго, не проти'вится
ваM. длъготръпи'те оу^бо братїе (моа) до прише'ствия гн~я. с^е земледњлец# ждетъ чтsный
плоD эT земля` долготерпя ѓ^ немъ, до'ндеже
прїиметъ [дождь]4 ранъ и^ по'зденъ” до'лготерпи'те {оу^бо}5 и^ в^ы. оу^тверди'те срDца ва'ша,
ја%ко прише'ствїе гн~е прибли'жися” Не въздыха'ите [дрђгъ на' дрђга братїе]6, да не ѓ^сђжDени бђдете” с^е сђдїя преD две'рми стои'тъ”
кккк
заq, н~з”
7
Э/браZ прїимњте [братїе моа] , ѕл^остра'стїю и^
длъготерпњ'нїю, проро'кы, и^же гл~ашя и%менеM
гн~имъ” с^е блажиM терпњ'щаа. Терпњ'нїе і^ѓ%вово
слы'шасте, и^ кончи'нђ гн~ю видњ'сте, ја%ко мно'гомлsтивъ еs г~ь, и^ ще'дръ” Пре'жде всњхъ (-)8
братїе моа, *не кленњтеся, н^и нб~ом# ни землею, н^иже {и^но'ю кля'твою ко'ею}9” Бђ'ди же
вамъ, е^же е'й, е'й. и^ е'же н^и, н^и. да не [в ли'цемњрїе]10 впадете” Зл^о стра'жетъ л^и кт^о въ
васъ; да мл~твђ дњ'етъ. бл~годђшьствђетъ
ли кт^о; да поеT. боли'тъ л^и кт^о въ ва'съ; да
призовеT попы` цр~ко'вныя, и^ да мл~твђ сътворя'тъ наD ни'мъ, *пома'завше е^го ма'сломъ въ
и%мя гн~е” И$ молитва вњры, сп~сетъ боля'щаго,
и^ въз#дви'гнетъ е^го, г~ь” И$ а%ще грњхи бђдеT
сътворилъ, {эTпђстя'тся}11 е^мђ” И$сповњ'даите
оу%бо дрђгъ дрђгђ съгрњше'нїа, и^ моли'теся
дрђгъ за' дрђга, ја%ко да и^сцњлњ'ете” мно'го
{б^о}12 мо'жеT мл~тва пра'веDнаго поспњшествђе^ма”
*Илїя чл~къ б^њ подобостра'стенъ наM, и^ мл~твою
помоли'ся, да не бђ'деT до'жDь, и^ не ѓ^дожди по
земли` лњта тр^и, и^ мsць ше'сть. и^ па'ки помоли'ся, и^ нб~о до'ждь да'сть, и^ земля` прозябе
плоD свой” *Бра'тїе а%ще кт^о въ васъ заблђ'дитъ
эT {пђти` и%стинны}13, и^ ѓ^брати'тъ кт^о е^го, да
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вњ'сть, ја%ко ѓ^брати'выи` грњшника эT заблђже'нїя пђти` е^го, (и^) сп~се'тъ дш~ђ [эT сме'рти]14, и^ покры'е^тъ мно'жество грњховъ”

верне, 20 хай знає, що той, хто навернув грішника з блудної його дороги, він і спасе душу від смерті, і
покриє велике число гріхів.

Коне'цъ і^а'ковлю събо'рномђ посла'нїю.
Имать в себњ, глvа, е~”
а^ зача'лъ цр~ко'вныхъ, и~”

Кінець Соборного Послання Якова.
Має в собі 5 глав,
а 8 церковних початків.

Сказа'нїе собо'ръномђ петро'вђ посла'нїю
пе'рвомђ”

Розповідь про Перше
Соборне Послання Петра

їе пи'шетъ бл~женыи пе'тръ посла'нїе оу^чи'телно въ раZсњя'нїи сђщимъ і^оу^де'ѓ^мъ,
и^ бывшимъ хрsтїя%номъ, понеже б^о эT
і^оуде'и вњ'роваша, оу^твержа'етъ и^хъ. и^ пе'рвње оу^бо повњ'дђетъ, и^ сказђетъ ја^ко ја^же въ х~а
вњ'ра, эT прoрокъ възвњсти'ся, и^ тњми и^зъја^сни'ся е^же кровїю е^го и^збавле'нїе, ја%ко тњмиже и^
ја^зы'ком# бл~говњсти'шася вс^я, в ня'же жела'ютъ
а^гг~ли прини'кнђти. таже съвњща'въ досто'ино
зва'вшаго жи'тел#ствовати. повелњва'етъ и^ цря
почитати. жена'м же и^ мђже'мъ е^дїномы'слїе завњщава'етъ” и^ ѓ^ нравњх# наказавъ ма'ло, повњ'дђетъ ја^ко и въ а'дњ бы'сть эT г~а про'повњдь
сп~сенїа и^ въскр~се'нїа. да и^ прежде оу^ме'ршеи въскрsнђтъ, и^ сђдятся оу^бо съ пло'тїю, блгDтїю
же въскр~се'нїа пребђ'дђтъ. и^ ја^ко кончи'на всњхъ
оу^же прибли'жися. и^ подоба'етъ всњмъ гото'вымъ
быти ја%ко сло'во эTда'ти сђдїи`. и^ та'ко скончева'етъ посла'нїе”

Блаженний Петро пише це повчальне послання тим юдеям, що є в
розсіянні і стали християнами. Він
їх підкріплює, бо вони повірили від
юдеїв. І по-перше, отже, розповідає
і говорить, що віра в Христа була
сповіщена пророками і ними подано пояснення про Його спасіння
кров’ю, бо ними і народам сповіщено все, про що бажають знати
ангели. І закликавши гідно жити,
відповідно до Того, хто покликав,
наказує і царя шанувати. Жінкам
же і мужам заповідає однодумність
і, трохи повчивши про звичаї, говорить, що і в аду була від Господа
проповідь про спасіння і воскресіння, щоб і ті, що раніше померли,
воскресли і були суджені з тілом та
встояли благодаттю воскресіння.
Також всім треба бути готовими,
щоб віддати слово судді. І так він
закінчує послання.

СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ ПЕТРА
Глvа, а~” заq, н~и”
1

а~ крgи а~
е^феs а~

е'тръ а^пsлъ і^с~ хв~ъ, и^збра'ннымъ прише'лцемъ разсњя'нїа. по'нтђ, галаті'и, каппадокі'и, а^сі'и, и^ виџині'и” По презрњ'нїю б~а
(и^) эTц~а, въ ст~ы'ню дх~а, въ послђшанїе и^ кропле'нїе кро'ви і^с~ хв~ы. блгDть ваM и^ ми'ръ
да оу^мно'жится” заq” *Блвsе'нъ б~ъ (-)2 эTц~ъ г~а
на'шего і^с~ х~а, и^же по мно'ѕњи свое'й млsти, порожDеи` на'съ въ оу^пованїе жи'во въскрsсенїемъ і^с~
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Глава 1, поч. 58
1 Петро, апостол Ісуса Христа, –
вибраним розсіяним переселенцям
Понту, Галатії, Каппадокії, Азії і
Вітинії. 2 За передбаченням Бога і
Батька, на святість Духа, в послух і
окроплення крові Ісуса Христа, хай
вам ласка і мир помножаться! 3
*Благословенний Бог, Батько нашого Господа Ісуса Христа, який зі
свого великого милосердя породив

кор1. 1
еф. 1
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нас до живої надії воскресінням Ісуса
Христа з мертвих, 4 до нетлінного, і
непорочного, і нев’янучого насліддя,
що на небесах збережене для нас, 5
які божою силою збережені вірою на
спасіння, що готове з’явитися в останні часи. 6 Цим трохи нині радійте,
якщо можна, засмучені в різних напастях, 7 щоб випробування вашої віри, яка багато цінніша від золота, що
гине, та випробовувана вогнем, знайшлася на похвалу, і славу, і честь у
відкриття Ісуса Христа, 8 якого, не
бачивши, любите, на якого нині, не
споглядаючи, а вірячи, радійте непогамовною і прославленою радістю, 9
одержуючи повноту вашої віри – спасіння душ. 10 Про це спасіння розвідували і досліджували пророки, які
провістили вашу ласку, 11 досліджуючи, в котрий або в який час в них
об’являв Христовий дух, раніше свідчачи про Христове терпіння і славу,
що після цього. 12 Яким відкрите було, що не їм самим, але ж і нам
служили ці, що нині сповіщені вам
тими, що благовістили вам Святим
Духом, посланим з неба, на що ангели бажають поглянути.
поч.
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13 Тому, улюблені, *підперезавши
бедра вашого ума, будучи тверезими,
досконало надійтеся на ту ласку, що
вам приноситься об’явленням Ісуса
Христа. 14 Як діти послуху, не зображaючись попередніми похотями вашого незнання, 15 але Тому святому,
що вас покликав, і самі *будьте святими в усьому житті. 16 Тому що є
написано: *Будьте святими, так як Я
є святим. 17 І якщо *нелицемірно називаєте Батьком Того, який судить
кожного за ділом, живіть зі страхом
час вашого життя, 18 знаючи, що ви
були відкуплені від марного вашого
життя, переданого батьками не тлінним сріблом або золотом, 19 *але дорогоцінною кров’ю непорочного і неоскверненого ягняти – Христа. 20 *Який, отже, передбачений був перед
заснуванням світу, а з’явився в останніх часах задля вас, 21 які через
Нього повірили в Бога, який підняв
*Його з мертвих і дав Йому славу,
щоб ваша віра і надія була на Бога.
22 Очистивши ваші душі духом на
послух правди *в нелицемірне братолюб’я, ревно любіть один одного з
чистого серця, 23 відроджені не з
тлінного насіння, але з нетлінного,
словом живого Бога, і який перебуває
навічно. 24 *Бо кожне тіло – як трава, і кожна слава людини – як цвіт
трави. Висохла трава – і її цвіт відпав. 25 А господнє слово перебуває
вічно. Це ж є слово благовіствуване у
вас.

хв~ымъ эT ме'ртвыхъ, въ наслњдїе нетлњ'нно
и^ нескверно и^ неоу^вяда'емо, съблюде'но на нб~сехъ въ васъ, и^же си'лою бж~їею съблюденыX вњ'рою, въ спsсе'нїе гото'во ја^ви'тися въ' время
послњ'днее. ѓ^ не'мже ра'дђитеся ма'ло нн~њ, а^ще
лњ'по е^сть, приско'рбъни бывше въ разли'чныхъ
напа'стеX, да и^скђшенїе ва'шея` вњ'ры, мн'ого
чтsнњ'ише зла'та ги'бнђща, ѓ^гне'м# же и^скђше'на, ѓ^бря'щется въ похвалђ` и^ славђ и^
че'сть, въ эTкрове'нїи і^с~ хв~њ. е^гоже не [видњ'вше]3 любити, на негоже нн~њ не зряще, вњ'рђюще же, ра'дђитеся ра'достїю неи^згл~ан#ною и^
просла'вленною, прїемлюще коnчи'нђ вњрњ ва'шеи,
спsнїе дш~амъ” ѓ^ неMже сп~сенїи взыска'ша і^ и^спыта'ша пррoроцы, и^же ѓ^ ва'шеи блгDти проре'кшеи`, и^спыта'юще въ каково и^ли въ кое вре'мя
ја^вля'ше в них# дх~ъ хв~ъ прежде свњдњтельствђя ѓ хв~ыхъ стра'стехъ, и^ ја%же по сихъ
сла'вах#, и^мже эTкры'ся ја%ко не и%мъ самњмъ,
(н^о и^) наM же слђжа'хђ сїа, ја%же нн~њ въз#вњсти'шася вамъ, бл~говњствоваvшими вамъ дх~омъ ст~ымъ по'сланным# с нб~се, в ня'же жела'ють а^гг~лы прини'кнђти”
заq”
Тњ'мже (възлю'бленїи), *препоа'савше чресла` помышленїа ва'шего, трезвя'щеся, съвръшенњ оу^пова'ите на приноси'мђю вамъ блгDть, эTкрове'нїемъ і^с~ хв~ымъ, ја%ко ча'да послђша'нїю, не
преѓ^бразђ'ющеся пе'рвыми невњдњнїа ва'шего
похотњ'нїи, н^о по зва'вшемђ в^ы ст~о'мђ, и^ сами ст~и *въ всемъ житїи бђ'дите. зане пи'сано е^сть, [-]4 *ст~и бђ'дњте, ја%ко а^зъ ст~ъ
е^смь. и^ а'ще эTц~а называ'ете *нелицемњ'рно сђдя'ща комђждо по дњлђ, съ страхомъ житїа ва'шего вре'мя жительствђе^те, вњ'дяще
ја%ко не и^стлњ'нным# сребромъ и^л^и зла'тоM и^зба'вистеся эT сђе^тнаго ва'шего житїа эTц~ы преда'ннаго *н^о честно'ю кровїю ја%ко а^гньца непоро'чна и^ нескве'рна х~а” *Предъоу^вњ'дњна оу^бо прежDе сложе'нїа ми'ра ја%вльша же ся въ послњдняа лњта васъ ради, и^же е^го ради [вњ'ровавшихъ]5 въ б~а, въздви'гъшаго *его и^з ме'ртвыхъ, и^ сла'вђ е^мђ да'вша, ја%ко да вњ'ра ваша,
и^ оу^пова'нїе бђ'детъ на' б~а. дш~а ва'ша ѓ^чи'стивше въ послђша'нїе и^стинњ [дх~омъ]6, *въ
братолю'бїе нелицемњ'рно, эT чи'ста срDца дрђгъ
дрђга люби'те прилњж'но, порожде'ни не эT сњмене и^стлњ'нна, н^о неи^стлњ'нна, сло'воM жива'го
б~а, и^ пребыва'ющаго [въ' вњки]7” *Зане вся'ка
плоть ја%ко трава`, и^ вся'ка сла'ва [чл~кђ]8 ја%ко
цвњтъ травны'и. и%сше трава` и^ цвњтъ [ея`]9
эTпаде`, гл~ъ же гн~ь пребыва'етъ въ вњки. се'й
же е^сть гл~ъ бл~говњствова'ныи въ ва'съ”
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лkђ а~
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крMи ѕ~
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мђдрsо ѕ~
тиT г~

выj а~
крMи в~і
е^феs ѕ~
колаs г~
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Глvа, в~”
ло'жьше* оу^бо вся'кђ ѕло'бђ, и^ вся'кђ
лесть, и^ лицемњ'рїе и^ за'висть, и^ вс^я
клеветы, ја%ко но'ворожени младенцы, слове'сное {и^}1 неле'стное млеко възлюби'те,
да ѓ^ не'мъ върастете въ сп~сенїе” [Понеже]2
вкђси'сте ја%ко бл~гъ г~ь, к немђ (же) приходя'ще, ка'мени жи'вђ, эT чл~къ оу^бо оу^ничиже'нђ,
эT‡ бг~а же и^збра'нђ че'стнђ, и^ са'ми ја%ко ка'менїе жи'во ѕи'ждњтеся въ хра'мъ дх~овенъ,
*сщ~енъство ст~о, възнести {же'ртвы дх~овны}3,
бл~гоприа'тны бв~и і^с~ хм~ъ” Зане пи'сано еs въ
писа'нїи`, *се полагаю въ сїѓ'нњ ка'мень краеоу^голенъ и^збраn, че'стеn. и^ вњ'рђяи` во'нь, не постыди'тся” Ва'мъ оу^бо че'сть вњ'рђющимъ, а^
противя'щимся, *ка'мень, е^гоже небрего'ша ѕи'ждђщеи, се'й бысть въ главђ оу'глђ. и^ ка'мень
претыка'нїю, и^ ка'мень събла'знђ, (ѓ^ немже и^)
претыка'ются сло'вђ противля'ющеи`ся, ѓ^ немже и^ положе'ни быша” Вы же роD и^збра'нъ, *црsкое
сщ~е'нїе, ја%зы'къ ст~ъ, людїе ѓ^бновле'нїа, ја%ко
да добродњтели възвњсти'те, и^же и^с т#мы`
ва'съ призва'вшемђ въ чю'дныи е^го свњтъ.
*и^же и%ногда не лю'дїе, нн~њ же лю'дїе бж~їи.
и^же не поми'ловани, нн~њ же поми'ловани бы'сте”
кккк
заq”
Възлюбленїи, молю ја^ко пришелца и^ странники,
*ѓ^гребатися эT плотьскиX похотїи, ја%же въю%ют# на' дш~ђ, *житїе ва'ше (и^мђще добро` въ
ја%зы'цXњ)4, да ѓ^ немже клеве'щђтъ васъ ја%ко
ѕло'дњя, эT до'брыхъ дњлъ видњ'вше, просла'вятъ б~а въ дн~ь посњще'нїа. *повини'теся
[оу^бо]5 вся'комђ чл~чю създа'нїю г~а ради” А$ще
же цр~ю, ја%ко преѓ^блада'ющђ. а^ще ли же князеM,
ја^ко эT него по'сланомъ, въ эTмще'нїе {оу^бо}6
ѕлодњ'емъ, въ похвалђ же бл~готво'рцемъ” ЈА/ко
та'ко е^сть во'ля бж~їа, бл~готворя'щемъ ѓ^бђздова'ти безђ'мныхъ чл~къ невњж'дьство. ја%ко
свобо'дни, а^ не ја^ко прикрове'нїе и^мђще ѕло'бњ
свободђ, н^о ја^ко [раби` бж~їи]7, всXњ почита'ите,
*брат#ство възлюби'те” Бг~а бо'итеся, цр~я
чтњте” *раби` повинђ'итеся въ всяком стра'сњ влDкамъ” Не то'кмо бл~гимъ и^ кроткимъ,
н^о и^ стропти'вымъ. *се` б^о (е^сть) оу^го'дно {преD
бг~омъ}8, а^ще со'вњсти ради бж~їя тръпи'тъ
кт^о скорби стражда` бес пра'вды`” Кая` б^о хвала,
а^ще съгрњша'юще и^ мђ'чими терпите`; н^о а^ще
добро` творяще и^ стра'ждђще терпите`, сїе
оу^го'дно преD бг~омъ. на сїе` б^о {и^}9 зва'ни бысте”
кккк
заq, н~џ”
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Глава 2
1 *Отже, відклавши всяку злобу, і
всяку обману, і лицемірство, і заздрість, і всі обмови, 2 як новонароджені немовлята полюбіть словесне і необманливе молоко, щоб в ньому ви
виросли на спасіння. 3 Оскільки ж ви
закуштували, що Господь добрий, отже, приходячи до Нього, – живого каменя, знехтуваного людьми, а Богом
вибраного, чесного, 5 і самі будуйтеся в духовний дім як живе каміння,
– *святе священство, щоб Ісусом
Христом піднести духовні жертви,
добре сприйнятні Богові. 6 Тому що
написано в Писанні: *Ось кладу в Сіоні наріжний, вибраний, дорогоцінний камінь, і хто в нього вірить, не
завстидається. 7 Отже, вам, що вірите, честь, а тим, що протиставляться, *камінь, яким знехтували будівничі. Цей став наріжним, 8 і каменем
спотикання, і каменем згіршення, об
який і спотикаються ті, що протиставляться слову, і на це були поставлені. 9 Ви ж – вибраний рід, *царське
священство, святий народ, обновлений народ, щоб звіщати чесноти Того, що з темряви вас покликав до Його подиву гідного світла. 10 *Ви, що
колись були не народом, нині ж є божим народом, ви що непомилувані,
нині ж були помилувані.
поч.
11 Улюблені, благаю вас, як приходьків і мандрівників, *стримуватися від тілесних похотей, які воюють
проти душі. 12 *Проводьте ваше
життя гарно між народами, щоб за те,
за що вас обмовляють, як злочинців,
побачивши добрі діла, прославили
Бога в день відвідин. 13 *Отже, підкоріться всякому людському сотворінню задля Господа, – чи цареві, як
тому, що володіє, 14 чи ж князям, як
Ним, отже, посланим на помсту злочинцям, а на похвалу доброчинцям.
15 Бо такою є божа воля, щоб, роблячи добро, приборкувати неуцтво
безумних людей, 16 як свобідні, а не
як ті, що мають покривало свободи
для злоби, але як божі раби. 17 Шануйте всіх, *любіть братів, бійтесь
Бога, шануйте царя. 18 *Раби, в усякому страсі коріться панам, не
тільки добрим і лагідним, але і прикрим. 19 *Бо це є миле перед Богом,
якщо хтось задля божої совісті терпить злидні, несправедливо терплячи. 20 Бо яка похвала, якщо грішачи,
також терпите кару? Але якщо роблячи добро, переносите, терплячи, –
це миле перед Богом, 21 бо на це ви і
були покликані.
поч. 59
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Тому що і Христос потерпів за
нас, залишивши нам приклад, щоб ми
ішли за стопами Його, 22 *що не вчинив гріха ані не знайдено обмани в
його устах. 23 Він принижуваний не
принижував, терплячи, не погрожував, а передавав Тому, що справедливо судить. 24 *Він сам підняв на своєму тілі на дерево наші гріхи, щоб,
визволившись від гріхів, ви справедливістю жили. Ви ж його раною оздоровлені. 25 Бо ви були як блукаючі
вівці, що не мають пастуха. Але ви
нині повернулися до пастиря і наставника ваших душ.

Глава 3
1 *А також і жінки хай підкоряються своїм чоловікам, щоб, хоч і деякі не підкоряються Слову, були полоненими без Слова життям жінок, 2
побачивши ваше чисте життя, що зі
страхом. 3 *Хай вам буде не зовнішнє плетіння волосся і обкладання золота або краса від вбирання одежі, 4
але схована людина серця в нетлінність лагідного і мовчазного духа, що
є дорогоцінним перед Богом. 5 Бо так
колись і святі жінки, що надіялися на
Бога, себе прикрашали, підкоряючись своїм мужам, 6 так як Сарра
слухала Авраама, *називаючи його
паном. Роблячи добро і не боячись ні
одного страху, ви стали її дітьми. 7
*Також мужі: разом живучи зі своїми
жінками, по-розумному віддаючи
честь жіночій посудині як немічнішій, як і спадкоємці ласки життя,
щоб не було перешкоди вашим молитвам. 8 Нарешті ж, всі будьте однієї думки, милостиві, братолюбні,
милосердні, ласкаві, мудролюбні, покірні, 9 *не віддаючи злом за зло або
дошкуляння за дошкуляння, навпаки
ж, благословячи, знаючи, що ви на це
були покликані, щоб успадкувати
благословення.х
поч. 60
10 *Бо хто хоче любити життя і
бачити добрі дні, хай стримає свій язик від зла і свої уста, щоб не говорити обмани. 11 *Хай ухиляється від
зла і хай зробить добро, хай шукає
покору і хай її дотртмується. 12 Тому
що господні очі – на праведних, і його вуха звернені до їхньої молитви. А
господнє лице проти тих, що роблять
зло, щоб знищити їх з землі. 13 І хто
зробить вам зло, якщо будете наслідувачами добра? 14 Але якщо і терпите
задля правди, – ви блаженні. *Не лякайтеся ж їхнього страху ані не тривожтесь. 15 А Господа Бога освячуйте у ваших серцях, будьте завжди ж
готові до всякої відповіді тому, хто
запитає вас слово про вашу надію, 16
*з лагідністю і страхом, маючи добру

Зане и^ х~с пострада` по на'съ, намъ ѓ^ста'вль
ѓ%бразъ, да (послњ'дђемъ)10 стопамъ е^го, *и^же
грњха не сътвори, ни ѓ^брњтеся ле'сть въ
оу^стњхъ е^го. и^же оу^каря'емъ проти'вђ не
оу^каряше, стражда, не прњща'ше, предаяше
же сђдящемђ пра'ведно, *иже грњхи наша
са'мъ възнесе` на' тњлњ сво'емъ на' древо, да эT
грњх# и^збы'вше, правдою поживе'мъ, е^гоже ја%звою
и^сцњлњ'сте” Бњсте б^о ја^ко ѓ%вца заблђ'жшая,
(не и^мђще па'ствыря). н^о възврати'стеся нн~њ
къ па'стырю, и^ посњти'телю дш~ъ ва'шиX”

Глvа, г~”
акожDе* же и^ жены` повинђ'ющеся свои'мъ
мђжемъ, да и^ а^ще нњ'цыи не повинђ'ются сло'вђ, же'ньскимъ жи'тїеM, без слова плњнени бђ'дђт#, видњвше е^же съ'
страхомъ чи'сто житїе ваше” *И$мже да есть
не внњш'нее плетенїе влаs, и^ ѓ^бложенїе зла'та,
и^л^и ѓ^дња'нїемъ ризъ лњ'пота, н^о потае'ныи` срDца
чл~къ, въ неи^стлњнїе кроткаго и^ моlчали'ваго
дх~а, е^же е^сть преD бг~омъ мно'гоцњ'нно” Тако б^о
и^ногда и^ ст~ы'а жены` оу^пова'ющая на' б~а, оу^кра'шахђ себе, повинђ'ющеся свои^мъ мђже'мъ. ја%коже са'рра послђш'аше а^враа'ма, *господина того
зовђщ'и” Є$а'же бысте ча'да бл~готворя'ще, и^ не
боя'щеся ни е^дїного стра'ха” *Мђж'їе та'кожде
въ кђ'пњ живђще (съ свои'ми жена'ми) по ра'зђмђ ја%ко немощнњ'ишђ съсђ'дђ жеnскомђ, въздаю'ще честь, ја%ко и^ снаслDњ'ницы бл~годатнњи жи'зни, въ е'же не прекраща'тися мл~твамъ ва'шимъ” Коне'цъ же, вс^и е^дїномђ'дрени, ми'лостиви, братолю'бцы, (милосе'рди) бл~гооу^тро'бни, {мђдролю'бцы, смиреномђ'дри}1, *не въздаю'ще ѕл^а за
ѕло` и^л^и досажде'нїе за досажде'нїе, сђпроти'вно
же, блsвя'ще. [вњ'дяще]2 ја%ко на се` звани бы'сте, да блsве'нїе наслњдите”
заq, ћE”
*Хотяи` б^о живоT люби'ти, и^ ви'дњти дн~и
бл~ги, да оу^дръжиT ја%зы'къ [свои]3 эT зла`, и^ оу^стнњ` [свои`]4 не гл~ати льсти. *да оу^кло'нится
[-]5 эT зла` и^ да сътвори'т# бл~го” да възы'щетъ смире'нїе, и^ да держиTся е^го, зане ѓ%чи
гн~и на пра'веDныя, и^ оу'ши е^го въ мл~твђ и^хъ.
лице' же гн~е на творя'щая злаа. {е^же потреби'ти иX эT земля`}6” И$ кт^о ѓ^зло'битъ ваs а%ще
бл~го'мђ подо'бницы бђдете; н^о а^ще и^ стра'жете пра'вDы раd бл~жени. *стра'ха же и^хъ не оу^бои'теся, ни'же смђща'итеся” ГEа же [б~а]7 ст~и'те въ срDцыхъ ва'шихъ. гото'вы [же присно]8
къ эTвњтђ вся'комђ въпраша'ющемђ в^ы сло'во, ѓ^ ва'шемъ оу^пова'нїи, [-]9 *съ кро'тостїю и^
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і^саїа н~г
а~ і^ѓ^аn г~

і^саїа н~г
мgа и~

колаs г~
е^феs е~
а~ крgи а~і

а~ тиM в~

в~ мо= и~і

а~ крgи з~

прqи е~і
и^ к~
мgа е~
крMи в~і
а~ кселnђ е~

ўлMо л~г

і^саїа а~

мgа е~

выj в~
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крMи е~
е^врMе џ~

а~ мо= з~
мgа к~д
лkђ з~і

стра'хомъ, со'вњсть и^мђ'ще бл~гђ, да ѓ^ не'мже
[клевещђтъ ваs ја%ко злодњя]10, постыдяTся
злосло'вящеи` ваше бл~го'е ѓ^ х~њ житїе” Лђче б^о
(еs) бл~готворящиM, а^ще хощеT во'ля бж~їя, пострадати, нежел^и зло творя'щиM” *Зане и^ х~с
е^ді'ною ѓ^ грњсњ'хъ пострада`, пра'веDникъ за непра'веDники, да (приведеT {ны}11)12 бг~ови, оу^мрьщве'нъ оу^бо пло'тїю, ѓ^жи'в же дх~омъ” ѓ^ немже
и^ сђ'щиM въ темни'цы дх~о'мъ съшеD проповњда,
проти'вльшимся и^ногда, *е^гDа ѓ'жидаше бж~їе
длъготерпњ'нїе, въ дн~и но'евы дњла'емђ ковче'гђ, в неMже ма'ло, сирњ'чь, ѓ%смь дш~ъ сп~со'шяся
эT воды`. е^гоже [въѓ^браже'нїе нн~њ и^ насъ]13
сп~са'етъ кр~ще'нїе, не плотьскїя' эTложенїе
скве'рны, н^о со'вњсти бл~ги въпроше'нїе оу^ б~а,
въскрsнїемъ і^с~ хв~ымъ, и^же е^сть ѓ^деснђю б~а,
възшеD на' нб~о, поко'ршеMся е^мђ а%гг~еломъ и^
вла'стемъ и^ си'ламъ”

Глvа, д~” заq, ћа~”

е^феs д~

прqи і~
е^врMе г~і
крMи в~і
филиp в~

оу~ оу^бо [пострада'вшђ за н^ы пло'тїю]1,
и^ в^ы в# тђже мы'сль въѓ^рђжи'теся, зане пострадавы` пло'тїю преста` эT грњха`, въ е^же не ктомђ` в# члчsкїя по'хоти,
н^о въ во'лю бж~їю прочее въ плоти жи'ти вре'мя. *довлњ'ет# бо {ваM}2 мимошеDшее вре'мя [житїя]3 во'лю ја%зы'ческђю твори'ти, хожDьшеM въ
нечи'стотаX, въ по'хотех#, (в мђжеложъствњ, въ
скотоло'жъствњ)4, въ по'мыслохъ, въ пїа'нъствњ, въ козлогласова'нїихъ, (в лихои^ма'нїихъ),
и^ бг~оме'рьскихъ и^долослђже'нии^хъ, ѓ^ немже дивя'тся не и^сходя'щимся ваM въ то'же блђда`
разлїянїе, хђля'ще, и^же въздадяT сло'во готовђ
сђщемђ сђдити живымъ и^ мр~твыM” На се` б^о
и^ мр~твымъ бл~говњсти'ся, да сђ'дъ оу^бо прїимђтъ (пло'тїю по чл~кђ)5, поживђтъ же по' бѕ~њ
дх~омъ. всњм же кончи'на прибли'жися” Оу^цњломђ'дритеся оу^бо, и трезви'теся въ мл~твахъ,
прежде [же]6 всњхъ ја%же к себњ любовъ прилњжнђ и^мђще. *зане любовь покрыва'етъ мно'жество
грњховъ” *Страннолю'бцы дрђгъ къ дрђгђ безъ
ропта'нїи, ко'ждо ја^коже прия'тъ дарова'нїе междђ себе сїе слђжа'ще, ја^ко добрїи строи'телїе разли'чънњи бл~года'ти бж~їи” А$ще кт^о гл~еT, ја%ко
словеса` бж~їя. а^ще кт^о слђ'жиT, ја%ко эT крњ'пости, ја%коже пода'стъ б~ъ, да ѓ^ всемъ сла'вится бг~ъ і^с~ хм~ъ, е^мђже е^сть сла'ва и^ держа'ва
въ вњки вњкомъ, а^ми'нь”
заq, ћв~”
Възлю'бленїи не диви'теся и^же въ васъ ражDеженїю, къ и^скђшенїю ваM быва'емђ, ја%ко чю'ждђ
вамъ слђча'ющђся, н^о понеже приѓ^бща'етеся
хв~ымъ стрsтемъ, ра'дђитеся, ја%ко да и^ въ
1763

совість, щоб в тому, в чому вас обмовляють як злочинців, завстидалися
ті, що говорять наклепи на ваше добре життя в Христі. 17 Бо краще є, якщо хоче воля божа, щоб ми потерпіли,
чинячи добро, ніж чинячи зло. 18 *Тому що і Христос раз потерпів за гріхи,
праведник за неправедників. Щоб
привести нас до Бога, Він, отже, убитий тілом, а оживлений духом. 19 Який і тим, що були у в’язниці, зійшовши духом, Він проповідував. 20 Тим,
що колись противилися, *коли їх очікувала і божа довготерпеливість в
днях Ноя, як він робив корабель, в якому мало – значить вісім душ – спаслося від води. 21 Нині і нас спасає його зображення – хрещення. Не відкладання тілесної нечистоти, але допитування доброї совісті в Бога воскресінням Ісуса Христа, 22 який, зійшовши
на небо, є по правиці Бога. Йому підкорилися ангели, і влада, і сили.

рим. 5
єв. 9

мой1. 7
мат. 24
лук. 17

Глава 4, поч. 61
1 Отже, коли Христос потерпів за
нас тілом, і ви озбройтеся тією думкою, тому що Той, що потерпів тілом, перестав грішити, 2 щоб більше
не за людською похоттю, але за божою волею в тілі жити позосталий
час. 3 *Бо вам досить того, що в минулому часі життя ви виконували волю поган, ходячи в нечистотах, в похотях, в гомосексуалізмі, в розпусті з
тваринами, в поганих задумах, в пияцстві, в пристрастях, в розгульності
і Богові мерзенних службах ідолам. 4
Дивуються тим, що ви не сходитеся
на те багно розпусти, хулячи. 5 Вони
дадуть слово Тому, що є готовий
судити живих і мертвих. 6 Бо на це і
мертвим благовістилося, щоб, отже,
по-людському прийняли суд – тілом,
а пожили по-божому – духом. 7
Всьому ж кінець близький. Отже,
будьте мудрі і тверезі в молитвах, 8
перш за все, маючи до себе ревну
любов, *тому що любов покриває велике число гріхів. 9 *Гостинні один
до одного, без нарікань, 10 кожний –
за одержаним даром, між собою ним
служачи, як добрі управителі різноманітної божої ласки. 11 Якщо хто
говорить, – наче божі слова, якщо
хто служить, – наче в силі, так як
подав Бог. Щоб в усьому славився
Бог через Ісуса Христа, якому є слава
і влада на віки віків! Амінь. поч. 62
12 Улюблені! Не дивуйтеся тому
розпалові, що у вас стається вам на
спокушування, наче вам трапляється
щось чуже, 13 але тому, що ви є учасниками Христового терпіння, радійте, щоб і в появі його слави ви зраділи, веселячись. 14 *Якщо вас гань-

еф. 4

при. 10
єв. 13
рим. 12
фил. 2

мат. 5
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єре. 25

при. 11

блять за Христове ім’я, – ви є блаженними, бо божий дух слави спочине на вас. 15 Ними ж Він хулиться,
а вами прославляється. Отже, хай
хтось з вас не потерпить як убивця,
або як злодій, або як злочинець, або
як той, що встряває в чужі справи. 16
Якщо ж як християнин, хай не
встидається, але хай прославляє ж
Бога в цій частці. 17 *Бо час розпочати суд від божого дому. Якщо ж
він скоріше починається від вас, то
який кінець тих, що противляться
Божій Євангелії? 18 *І якщо праведник заледве спасається, безбожний і
грішний де виявиться? 19 Тому і ті,
що терплять згідно з божою волею,
як вірному Сотворителеві хай передадуть свої душі на добродійство.

Глава 5

рим. 2
як. 4

як. 4
пс. 54
муд. 12
мат. 6
лук. 12
лук. 22

рим. 16
кор1. 16
кор2. 13

1 Благаю старців, які у вас, будучи
старцем і свідком Христових терпінь,
який і є спільником слави, що має
з’явитися: 2 пасіть те боже стадо, що
у вас, відвідуючи не з примусу, але
радо і по-божому, і не задля неправедного доходу, але ревно, 3 не як ті,
що панують над клиром, але ставайте
прикладом для стада. 4 І коли з’явиться голова пастирів, одержите нев’янучий вінець слави. 5 Також ви, молоді, коріться старцям. Всі ж, корячись одні одним, придбайте покірність, *тому що Бог гордим противиться, а покірним дає ласку. поч. 63
6 *Отже, впокоріться під сильну
божу руку, щоб вас підняв в час, 7
*поклавши на Нього всю вашу журбу, бо Він про вас дбає. 8 Будьте
тверезі, будьте мужні, *бо ваш ворог
– диявол ходить як лев, рикаючи,
шукаючи, кого проковтнути. 9 Йому
ж противтеся тверді вірою, знаючи,
що ті ж терпіння трапляються вашим
братам, що в світі. 10 А Бог всякої
ласки, що вас покликав до своєї
вічної слави в Христі Ісусі, як трохи
потерпите, Той хай вас удосконалить,
хай укріпить, хай зміцнить, хай твердо поставить. 11 Тому слава і влада
на віки віків! Амінь. 12 Через Силуана, вам вірного брата, як думаю,
коротко я написав, благаючи і засвідчуючи, що це є правдива божа ласка,
в якій ви стоїте. 13 Здоровлять вас ті
співвибрані, що у Вавилоні, і мій син
Марко. 14 *Цілуйте один одного поцілунком любові. Мир всім вам в
Христі Ісусі. Амінь.
Кінець Першого Соборного Послання святого апостола Петра.
Має в собі 5 глав,
а 6 церковних початків.

ја%вле'нїе сла'вы е^го възра'дђе^теся веселя'щеся.
*а^ще оу^каря'еми быва'ете ѓ^ и'мени хв~њ, блаже'ни (е^сте)” ЈА/ко сла'вы и^ бж~їи дх~ъ, на васъ
почїетъ. [ѓ^нњми оу^бо хђ'лит#ся. а^ ва'ми прославля'ется]7. да не кт^о оу^бо эT ва'съ постра'жетъ ја%ко оу^бі'ица, и^л^и ја%ко та'ть, и^л^и ја%ко
ѕлодњи, и^л^и ја^ко чю'жь посњти'тель” А$ще ли же
ја%кы хрsтїа'нинъ, да не стыдится. н^о да прославля'ет же б~а в ча'сти се'й. *ја^ко время начати сђда эT домђ бж~їя” А$ще ли преже эT
{ваs}8, чт^о кончи'на проти'вящимся бж~їю е^љhлїю;
*и^ а'ще пра'веDникъ е%два сп~са'е^тся, нечести'выи
и^ грњшныи гдњ ја%ви'тся; тњмже и^ стра'жђщеи` по во'ли бж~їи, ја%ко вњрнђ ѕижи'телю да
предадятъ дш~а своя, въ бла'готворе'нїе”

мgа е~

е^реMа к~е

прqи а~і

Глvа, е~”
1

та'рца (ја%же) въ ва'съ молю`, {ја^ко}2 ста'рецъ (сы'и), и^ свњдњтель хв~ымъ стрsтемъ, и^же и^ хотя'щей ја%ви'тися сла'вњ ѓ^бњщникъ, паси'те е^же въ васъ ста'до
бж~їе, посњща'юще не нђжDею н^о волею, (и^) по' бѕ~њ,
ни'же непра'веDными прибы'тки, н^о оу^серъдно. ни ја^ко ѓ^блада'юще рядђ, н^о ѓ%брази (быва'ите)3 ста'дђ. и^ ја%влъшђся пастыреи начя'лникђ, прїимете неоу^вњда'емыи славы вњнец#” Та'коже ю^нїи,
повини'теся ста'рцеM, вси же дрђгъ дрђгђ (повинђ'ющеся), смиреномђдрїе стяжи'те. *зане
б~ъ гр'ъдымъ проти'вится, смире'ным# же дае^тъ блгDть” заq, ћг~”
*Смири'теся оу^бо поD крњ'пкђю рђ'кђ бж~їю, да в^ы
възнесе'тъ въ время, *всю печя'ль вашђ възвр'ьгше нань, ја%ко то'й пече'тся ѓ^ ва'съ” Трезви'теся, бо'дръствђите, {*зане}4 сђпостатъ ва'шъ
дїа'волъ ја%ко ле'въ рыкая хо'дитъ и^скы` кого
поглоти'ти. е^мђже проти'витеся тве'рди вњ'рою,
вњдяще {ја%ко}5 тњже стра'сти ({слђчя'ю^тся}6
ва'шемђ брат#ствђ е^же въ ми'рњ)7” Бг~ъ же вся'кїя блгDти призва'выи` васъ въ вњ'чнђю свою сла'вђ
ѓ^ х~њ і^с~њ, ма'ло пострадавшемъ, то'й [да съвр'ьшитъ в^ы]8, да оу^твръдиT, да оу^крњпиT, да
ѓ^сноветъ. томђ (сла'ва и^) дръжа'ва въ вњки
[вњкомъ]9, а^ми'нь” Сїлђа'номъ вамъ вњрныM братом, ја%ко непщђю, въ ма'лњ написаX, моля и^
засвњдњтельствђя, се'й быти и%стиннњи блгDти
бж~їи въ не'иже стоите`. цњлђ'етъ в^ы ја%же въ
вављ=ло'нњ съи^збра'нная, и^ марко сн~ъ мо'и. *цњлђите дрђгъ дрђга лобза'нїемъ любви” Ми'ръ
всњмъ ваM ѓ х~њ [і^с~њ]10. [а`ми'нь]11”
Конецъ, събо'рномђ посланїю пе'рвомђ
ст~а'го а^пsла петра”
И/мать в# себњ глvа, е~.
зqа цр~ковныX, ѕ~.
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крMи в~
і^якvо д~

і^ја%кvо д~
ўлMо н~д
мђдрsо в~і
мgа ѕ~
лkђ в~і
лkђ к~в

крMи ѕ~і
а~ крgи ѕ~і
в~ крgи г~і
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Сказа'нїе соборномђ посла'нїю петровђ,
в~ мђ”

Розповідь про Друге Соборне
Послання Петра

сїе па'ки тоиже пе'тръ посыла'етъ, оу^же
вњр'овшимъ і^оу^де'емъ и^ ја^зы'ком#, е^сть
же посла'нїе. въспомина'нїе прьвыхъ. вњ'дыи б^о ско'рое свое^го бы'ти е^же эT плоти
распряже'нїе, потща'шеся всњмъ въспомянђти, ѓ^ нихже наоу^чи'шася оу^чени и^хъ” И$ пр'ьвње
оу^бо сказђе^тъ ѓ^ вњре, ја%вля'я эT пррoкъ е'я
преDвъзвњще'нђ бы'вшђ” И$ ја%ко пррoчества ја%же ѓ^
сп~сњ, не сђть члчsка, н^о эT б~а гл~ашася” Потом же завњщава'етъ, не внима'ти прелща'ющимъ, гл~я ја^ко бђдетъ и^ тњмъ поги'бель,
ја%коже и^ приэTстђ'пльшиX а^гг~лехъ быs” ПреDвъзвњща'етъ же въ посла'нїи ја%ко бђ'дђтъ дн~їе, в
ни'хже лестьцы` ходи'ти и%мђтъ, прельща'юще нњ'ких# гл~юще ја^ко всђе гл~ется эT наs, второе
прише'ствїе хв~о быти. за е^же в#сегда гл~ется, а^
не бы'сть е^ще, эT си'х# оу^бо ѕњ'лне завњщева'етъ эTмета'тися, оу^ча` не пренемага'ти въ временехъ, все б^о въкђ'пњ вре'мя ја%ко ничто'же
е^сть преD гм~ь” За е^же и^е^ді'нъ дн~ъ ја%ко ты'сяща лњтъ бы'ти, и^ ты'сяща лњтъ ја%ко дн~ъ
е^ді'нъ. бы'ти же въскорњ дн~ю гн~ю и^звњствђе^тъ и^ показђетъ” И$ повелњва'ет# готовымъ бы'ти всњмъ, в той дњлы бл~гыми. и^ люби'ти ја%же
эT павла а^пsла пи'саннаа, и^ не внима'ти клевещђщиM сїя&, зане и^ вс^я бжsтвеная писанїя клеве'щђтъ” Въспомянђв# оу^бо и^ наоу^чи'въ всњхъ
преDвњ'дњти вещи, завњщаваетъ не эTпадати
и%стинныя бњры” И$ тако скончавает# посланїе”

І це послання знову посилає той же
Петро тим юдеям і поганам, що повірили. А це послання – нагадування
попереднього. Бо знаючи, що швидким є його відхід від тіла, він подбав
всім пригадати те, чого вони навчилися їхнім навчанням. І отже, скоріше розповідає про віру, виказуючи,
що вона передбачена пророками, і
що пророцтва відносно Спасителя, не
є людські, але сказані Богом. Потім
же завіщає не зважати на тих, що
обманюють, кажучи, що і для них
буде така погибель, яка була для ангелів, які переступили. Наперед же в
посланні звіщає, що будуть дні, в
яких будуть ходити обманці, обманюючи декого, кажучи, що ми даремно говоримо, що буде другий прихід
Христа, тому що завжди про нього
говориться, а його ще не було. Отже,
він каже сильно таких цуратися, навчаючи не підупадати в часі, бо ввесь
час разом є як ніщо перед Господом.
Тому що один день є як тисяча літ, а
тисяча літ – як один день. Він сповіщає і показує, що скоро буде господній день, і наказує всім бути готовими до нього добрими ділами і любити апостолом Павлом написані послання та не звертати уваги на тих,
що про них зле говорять, тому що вони зле говорять і про всі божественні
писання. Отже, згадавши і навчивши
всіх прередбачати речі, заповідає не
відступати від правдивої віри. І так
він закінчує послання.

СОБОРНЕ
ПОСЛАННЯ ПЕТРА
друге.

вто'рое”
Глvа, а, заq, ћд~1”
{і'монъ}2 петръ, рабъ и^ посла'нникъ і^с~
хв~ъ, въ равночестнђю намъ полђчившиM
вњ'рђ, пра'вдою б~а на'шего и^ сп~са і^с~ х~а”
БлгDть вамъ и^ ми'ръ да оу^мно'жится
въ познанїе бж~їе, и^ {х~а і^с~а}3 г~а на'шего, ја%ко
вс^я намъ бжsтвеныя си'лы свое^я`, ја%же къ животђ и^ бл~гоче'стїю подана, разђмомъ призва'вшаго наs, [сла'вою и^ добродњтелїю]4, и^мже [чес1765

Глава 1, поч. 64
1 Симон-Петро, раб і посланець
Ісуса Христа, – до тих, що одержали
рівноцінну до нас віру правдою нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа.
2 Ласка і мир хай вам помножиться у
пізнання Бога і нашого Господа Ісуса
Христа! 3 Бо нам все подане від Його
божественної сили, те що для життя і
побожності, розумом Того, що нас
покликав, славою і чеснотливістю.
______
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ів. 22

кор1. 2

мат. 17

4 Яким нам були подаровані дорогоцінні і великі обітниці, щоб через
них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши те зітління похоті, що в світі. 5 І саме ж,
доклавши все це дбання, подайте у
вашій вірі чесноту, в чесноті ж – пізнання, 6 в пізнанні ж – стриманість, а в стриманості – терпеливість, а в терпеливості – побожність, 7 в побожності ж – братолюбіє, а в братолюбії – любов. 8 Бо як
це є у вас і примножується, не зробить вас бездіяльними чи безплідними в пізнання нашого Господа Ісуса Христа. 9 Бо хто цих не має, є
сліпим, маючи зажмурені очі, такий забув про очищення своїх давніх гріхів.
поч. 65
10 Тому, брати, радше постарайтеся впевнено чинити ваше покликання і вибрання, бо роблячи це, ніколи не згрішите. 11 Бо так щедро
подасться вам вхід до вічного царства нашого Господа і Спасителя –
Ісуса Христа. 12 Задля цього не буду лінивим вам постійно про це нагадувати, хоч ви й знаєте і є впевнені в теперішній правді. 13 Бо вважаю праведним, доки я є в цьому
тілі, пробуджувати вас нагадуванням, 14 знаючи, що невдовзі є відхід мого тіла, так як і Господь наш
Ісус Христос *мені сказав. 15 А
дбатиму і завжди, щоб ви по моєму
відході про це пам’ятали. 16 Бо ми
вам *об’явили силу і прихід Господа нашого – Ісуса Христа, не ідучи
за хитрими байками, але бувши очевидцями його величі. 17 Бо одержавши честь і славу від Бога Батька, коли до Нього прийшов такий
голос від величної слави: *Цей є
Мій улюблений Син, якого Я вподобав! 18 І ми чули, як цей голос
зійшов з неба, будучи з ним на святій горі. 19 І маємо певне пророче
слово. Добре робите, сприймаючи
його як світло, що сяє в темному
місці, і доки не засяє день, і рання
зоря не засяє у ваших серцях.
ххххх
поч. 66
20 Знаючи найперш це, що кожне пророцтво Письма не буває за
своїм поясненням, 21 бо ніколи з
власної волі не було пророцтво для
людей, але святі божі люди говорили, просвічені Святим Духом.

Глава 2
1 У народі ж були і фальшиві пророки, так як і між вами будуть
фальшиві учителі, які внесуть єресі
погибелі і будуть відрікатися Владики, що їх викупив, наводячи на
себе швидку погибель. 2 І численні

тная нам# и^ вели'кая ѓ^бњтованїя]5 дарова'шася, ја%ко да сихъ ради бђ'дете бжsтвенаго
причя'стницы е^стества, эTбњгше и%же въ мирњ
похотныя тл^я” И$ самое^ же сїе тща'нїе вс^е
привне'сше, подадите въ вњ'ре ва'шеи добродњтеl,
въ добродњт'ели же, ра'зђмъ, въ ра'зђмњ же,
въздръжа'нїе, въ воздер#жа'нїи же, терпњ'нїе, въ
терпњ'нїи же, бл~гоче'стїе, въ бл~гоче'стїи же,
братолю'бїе, въ братолю'бїи же, любо'вь” Си'мъ
б^о въ ваs сђщиM и^ множа'щеMся, непраZдныхъ ни'же
бесплоDных# сътворит# въ г~а на'шего і^с~ х~а
позна'нїе” Є$мђ'же б^о нњсть си^хъ, слњпъ е^сть.
мжа, забве'нїе прїемъ чище'нїя древнихъ своиX
грњхо'въ”
заq, ће~”
Тњмже па'че братїе, потщи'теся и^звњстно
ваше зва'нїе і^ и^збра'нїе твори'ти” Сїя' бо творя'ще. не и%мате съгрњши'ти никогда'же” си'це
б^о ѓ^би'лно припода'стъся ваM въходъ въ вњчное
црsтво г~а на'шего и^ спаса і^с~ х~а. [сего ради не
ѓ^блњнюся]6 (въспомина'ти вамъ при'сно)7 ѓ^ сиX,
а%ще и^ вњ'дите и^ оу^тверже'ни е^сте` въ настоя%щеи и%стинњ. пра'веDно бо мн^ю, доне'лњже
е^смь въ сеM тњлеси`, въставля'ти ваs въспомина'нїе^мъ вњ'дыи ја%ко ско'ро е^сть эTложе'нїе
тњлеси` мое^мђ, ја%коже и^ г~ь нашъ і^с~ х~с *сказа`
мн^њ” Потщђ' же ся и^ всегда и^мњти васъ по
мое^мъ и^схо'дњ ја%же ѓ^ сихъ память твори'ти.
не оу^хищре'нымъ б^о ба'снемъ послњ'довавше *сказа'хом# вамъ си'лђ (и^ прише'ствїе г~а на'шего і^с~
х~а)8. н^о самовиDцы быvше вели'чествїю ѓ%ного. прїемъ б^о эT б~а эTц~а честь и^ сла'вђ, гла'сђ
пришеDшђ к немђ таковђ` эT велелњ'пныя сла'вы,
[*се'й еs сн~ъ мои възлю'бленыи]9, ѓ^ неMже а%зъ
бл~гои^зволиX. и^ се'й гласъ м^ы слы'шахом# съ нб~се
съшеDшъ с ни'мъ сђ'ще на [горњ ст~њи]10” І$
и'мамы и^звњстнње пророческое сло'во, е^же до'брњ
творите в#нима'юще ја^коже свњти'лникђ сїя'ющђ
въ те'мнњ мњсте, (и^) до'ндеже дн~ь ѓ^заритъ, и^
денни'ца въсїя'етъ въ срDцыхъ ва'шихъ”
кккккк
заq, ћѕ~”
Сїе пре'жде вњ'дђще, ја%ко вся'ко прoрочество кни'жное по своемђ сказа'нїю не быва'етъ. ни б^о во'лею
бысть [когда` (чл~комъ) прoрочество]11, н^о эT
ст~аго дх~а просвњщаеми, гл~аша [ст~їи]12 бж~їи
чл~цы”

Глvа, в~”
ы'ша же и^ лъжи'ви прoроцы въ лю'дехъ, ја^коже и^ въ ва'съ бђ'дђтъ лъжи'ви оу^чи'тели и^же внесђт# е'реси поги'бели, і^ и^скђ'пльшаго иX влDки эTмета'ющеся, приводя'ще себњ` ско'рђ поги'бель. и^ мно'ѕи послњд#1766

і^ѓ^аn к~в

а~ крgи в~

мgа з~і
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и^эv д~
нюD ѕ~

а~ мо= џ~і

д~ мо= к~в
июD а~

июD а~

і^ѓ^аn и~
крMи ѕ~

лkђ а~

ствђ'ютъ и^хъ нечистотамъ, и^миже пђть и%стинныи похђ'лится, и^ въ преоу^множе'нїи льсти'выхъ словесъ вас# оу^ловя'т#. и^хже сђдъ и^скони
не косниT, и^ поги'бель ихъ не [въздрњмлетъ]1.
*а^ще бо б~ъ а^гг~ловъ съгрњши'вшиX не пощадњ`,
н^о плени'цами мра'ка связаv, преда'сть на сђдъ
мђ'чимы блюсти`, и^ перваго ми'ра не пощадњ`,
н^о ѓ^смаго но'я` пра'вдњ проповDњника съхрани` пото'пъ ми'рђ нечьствова'вшихъ наведъ, *и^ гра'ды съдомъскїя и^ гомо'рьскїа съже'гъ, разоре'нїемъ ѓ^сђди`, ѓ%бразъ хотя'щимъ нечествова'ти
положи'въ. и^ пра'ведника ло'та ѓ^бидима эT без#зако'нныхъ (и^ живђщихъ) въ нечистотњ жите'истеи и^збави” видњ'нїемъ б^о и^ слђх'омъ
пра'ведныи живыи` в нихъ, дн~ь эT дне дш~ђ
пра'веднђ беZзаконными дњ'лы мђча'ше” заq, ћз~”
Вњ'сть г~ь бл~гочтsи'выя эT напа'сти и^збавля'ти, непра'ведники же въ дн~ь сђ'дныи мђчи'мы
блюсти`” (Ни) па'че же въ слњдъ (по'хоти плотьскїа)2 сквръне'нїа ходя'щихъ, и^ ѓ^ госпо'дьствњ
нерадя'щихъ. продръза'телехъ, себњ оу^го'дныхъ,
сла'вы не трепе'щђтъ хђля'ще. и^дњже а^гг~ли
крњпостїю и^ си'лою болши сђще, не тръпя'тъ
на' ся эT г~а оу^кори'зненъ сђдъ. сїи же ја%ко
(ско'ти)3 [животни е^стествоM]4 бывше въ поги'бель и^ тлю`, в ни'хже не разђмњю'тъ хђля'ще,
въ и^стлњнїи свое^мъ и^стлњютъ, прїемлюще
м#здђ` неправеднђ, сласть мня'ще вседне'вное насыще'нїе, скверни'тели и^ поро'чницы, пита'ющеся ле'стьми свои'ми, ја%дђще с ва'ми, ѓ%чи и^мђще и^спо'лнь блђдодња'нїя и^ непреста'емаго грњха, прельща'юще дш~а неоу^тверже'ны, срDце наоу^че'но лихои'мъствђ и^мђще, клятвы чада, ѓ^ста'вльше правыи пђть, заблђди'ша, *послњ'довавше пђти` валаа'мовђ восо'рова, и^же м#здђ` непра'веднђ възлюби`, ѓ^бличе'нїе же и^мњ` свое^го беZзако'нїа. поDя^ремникъ без#гла'сеn, члчsкым# гла'сомъ
провњща'вша, въз#брани` прoрокђ безђмїе” *Сїи`
сђть и^сто'чницы безво'дни, и^ ѓ^блацы и^ м#глы`
эT вњтръ преноси'ми, и^мже мра'къ те'мныи
{въ вњкы}5 блюде'тся” прего'рдая` б^о сђ^еты
вњща'юще прельща'ютъ въ (скве'рны плотьскїя
похоти)6, (-)7 [эTбњга'юще]8 (ѓ^ти'нDђ) живђщиX
въ льсти, свободђ` иM ѓ^бњщава'юще, *сами раби`
сђще тлњ'нїю. и^мже б^о кт^о побњже'нъ быва'етъ, семђ` (и^) рабо'тенъ е^сть. А$ще б^о эTбњгше скве'рнъ ми'ра въ разђмъ г~а на'шего и^ сп~са
і^с~ х~а, си'миже пакы съплетшеся побњжDа'еми
быва'ютъ, *бы'ша (же) и^мъ послњдняа` го'рша
пе'ръвыX” лђчше б^о бњ` и^мъ не позна'ти пђти`
пра'вды, нежел^и позна'вшем# възврати'тися эT
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підуть за їхніми нечистотами, якими
буде хулитися дорога правди. 3 І вас
ловитимуть в розмноженні обманливих слів, бо їхній суд від початку не
бариться і їхня погибель не дрімає. 4
*Бо якщо Бог не пощадив ангелів, що
згрішили, але зв’язавши кайданами
мороку, передав мученими зберігати
на суд, 5 і не пощадив першого світу,
але восьмого, Ноя, проповідника
правди зберіг, навівши світові потоп
на безбожних, 6 *і спаливши міста
Содому і Гомору, засудив знищенням, поклавши на приклад тим, що
будуть безбожними. 7 І Він визволив
праведника Лота, що був пригнічений беззаконними і тими, що жили в
нечистоті життя. 8 Бо праведник, живучи між ними, видінням і слухом з
дня на день мучив праведну душу беззаконними ділами.
поч. 67
9 Господь знає, як побожних визволяти від напасті, а неправедних
зберігати мученими на день суду, 10
особливо ж тих, що ходять вслід за
похоттю тілесної нечистоти і не дбають про панування над собою, що
зухвалі, собі догоджають, хулячи, не
бояться слави, 11 де ангели, будучи
більшими силою і міццю, не терплять
проти себе від Господа зневажливого
суду. 12 Ці ж як нерозумна скотина,
що з природи є на погибель і зітління, хулячи в тому, чого не розуміють,
зітліють у своїм зітлінні, 13 одержуючи винагороду неправедності, вважаючи пристрасть щоденною насолодою. Брудні і нечисті, що годуються
своїми обманами, що з вами їдять, 14
маючи очі, повні розпусти і безперервного гріха, що обманюють нестійкі
душі, маючи серце, навчене захланністю, діти прокляття, 15 які заблукали, покинувши правильну дорогу,
*ідучи за дорогою Валаама Восорового, який полюбив неправедну
винагороду, 16 а мав докір за своє
беззаконня. Німий звір, заговоривши
людським голосом, спинив безумство
пророка. 17 *Такі є безводними джерелами і хмарами та імлою, що переноситься вітром, для яких зберігається темна мряка навік. 18 Бо говорячи прегорді марноти, вони обманюють до нечистоти тілесної похоті
тих, що ледве утікають від тих, що
живуть в обмані, 19 обіцяючи їм свободу, *самі будучи рабами зітлління.
Бо чим хто є переможений, він є і
рабом цього. 20 Бо якщо, втікши від
нечистот світу в розум нашого Господа і Спасителя – Ісуса Христа, цим
же знову оплутані, вони є переможені, *останнє ж їм стало гіршим від
першого. 21 Бо їм було краще не пізнати дороги правди, ніж, пізнавши,
______
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при. 26

відвернутися від їм переданої святої заповіді. 22 Бо з ними сталася
правдива притча: *Пес повернувся
до своєї блювотини, а свиня, обмившись, – в багно калу.

Глава 3, поч. 68

тим1. 4
тим2. 3
юда 1

пс. 89

єз. 18
і 33
тим1. 2
мат. 24
сол1. 5
апо. 3
і 16

іс. 65
і 66
апо. 21

рим. 5

1 Це вже, улюблені, пишу вам
друге послання, в яких вас пробуджую нагадуванням чистого мислення 2 згадати раніше сказані слова святими пророками і вашими апостолами, і заповіді Господа і Спасителя, 3 *знаючи насамперед це,
що в останні дні прийдуть кепкуни,
які ходять за своїми похотями 4 і говорять: Де є обітниця його приходу?
Адже відколи упокоїлись батьки,
все залишається так, як від початку
створення. 5 Скриється бо від тих,
що це хочуть, що небо було від початку і земля від води і сотворена
водою божим словом. 6 Через що
тодішній світ, потоплений водою,
згинув. 7 А сьогоднішнє небо і земля тим же словом є збережені для
вогню, бережені на день суду і на
погибель безбожних людей. 8 Це ж
одне хай не затаїться від вас, улюблені, *що перед Господом один день
– як тисяча років, і тисяча років –
як один день. 9 Господь обітниці не
бариться, так як деякі вважають за
зволікання, але є довготерпеливим
над нами, *не бажаючи, щоб хтось
згинув, але щоб всі прийшли до каяття. 10 *А господній день прийде
як злодій вночі. В ньому, отже, небо минеться зі шумом, а розпалені
первні знищаться, земля ж і ті діла,
що на ній, згорять. 11 Отже, як це
все знищиться, якими треба бути у
святих перебуваннях і побожностях
нам, 12 що очікуємо і бажаємо щоб
скоро збувся прихід божого дня, через який розпалене небо знищиться
і розпалені первні розтопляться? 13
*А за його обітницею очікуємо нове небо і нову землю, в яких живе
справедливість. 14 Тому, улюблені,
очікуючи цього, постарайтеся перед
Ним знайтися чистими і непорочними в мирі. 15 І *довготерпеливість
нашого Господа вважайте спасінням, так як і улюблений наш брат
Павло за йому даною премудрістю
вам написав, 16 так як і в усіх своїх
посланнях він говорить, в них, про
це. В них є дещо нелегко зрозуміле,
що ненавчені і нестійкі перекручують, так як і інші писання, собі на
власну погибель. 17 Ви ж, отже, улюблені, раніше знаючи, бережіться, щоб ви не відпали від своєї стійкості, зведені обманою беззаконних, 18 але ж ростіть в ласці і розу-

преда'ныа иM ст~ы'а за'повњди, слђчи` [б^о]9 ся и^м#
и%стиnнаа при'тча, *пе'съ въз#вра'щся на свою`
блево'тинђ, и^ свинїа` ѓ^мы'вшися въ ка'лњ ти'ннњ”

прqи к~ѕ

Глvа, г~” заq, ћи~”
їе оу^же възлю'бленїи` второ'е вамъ пиш`Ђ
посланїе, в нихже възбђжа'ю васъ въспомина'нїеM чи'стаго смы'сла, помянђти пре'жерече'нныа гл~ы эT ст~ыX пррoокъ, і^ а^пsлъ
ва'шиX, (и^) за'повњдеи г~а и^ сп~са, *сїе пре'жDе вњдяще, ја%ко прїидђт# въ послњдняа дн~и [-]1
рђга'теле, по свои^хъ по'хотехъ ходя'ще, и^ гл~юще, гд^њ е^сть ѓ^бњтова'нїе прише'ствїа е^го; эTнелиже б^о эTц~ы оу^спо'ша, вс^я та'ко пребыва'юT эT
нача'ла създанїю. оу^таи'тъ б^о ся и^мъ сїе хотя'щимъ, ја^ко нб~са бњша и^сперва и^ земля` эT
воды` и^ въдо'ю съста'влена бж~їимъ сло'вомъ, и^миже тогда'шнїи ми'ръ въдо'ю потоплеn бывъ
поги'бе” А$ нн~њшняа` нб~са и^ земля` тњмже сло'вом# съкрове'на сђть, ѓ%гнемъ блюдо'ма въ дн~ь
сђда и^ въ поги'бель нечьсти'вымъ человњкомъ”
Є$ді'но же сїе да не оу^таи'тся вамъ възлю'бленїи. *ја%ко е^ді'нъ дн~ъ преD гм~ъ јако ты'сяща
лњтъ, и^ ты'сяща лTњ ја%ко дн~ь е^ді'нъ, не косни'тъ г~ь ѓ^бњтова'нїя, ја%коже нњ'цыи коснњ'нїе
мня'ть, н^о длъготръпитъ на наs, *не хотя`
да никтоже поги'бнетъ, н^о да вс^и въ покаа'нїе
прїидђтъ” *Прїидетъ же дн~ь гн~ь, ја%ко та'ть
[в нощи]2, во'ньже нб~са (оу^бо) съ шђмомъ ми'мои^дђтъ, стљ=хїя же съжега'емы разоря'тся,
{-}3 земля' (же) и^ ја%же на не'и дњла [съгорятъ]4”
си'мъ [оу^бо]5 всњмъ разоря'е^момъ, кацњмъ подобае^тъ быти намъ въ ст~ых# пребыва'нїиX и^
бл~говњрїихъ, ча'ющемъ и^ скорње быти жела'ющемъ прише'ствїа бж~їаго дн~е е^гоже ради нб~са
жего'ма разоря'тся, и^ стихїа ѓ^паля'еми раста'ются; *нова же нб~са и^ зе'млю новђ по ѓ^бњтова'нїю е^го ча'емъ, в нихже правда живетъ”
Тњмже възлю'бленїи, сих# чающе, потщи'теся
нескверни и^ непорочни томђ ѓ^брњ'стися въ
ми'рњ” И *г~а на'шего долготерпњнїе, сп~сенїе непщђите. ја%коже и^ възлю'бленыи нашъ братъ
па'велъ, по да'нњи е^мђ премђ'дрости написа`
вамъ, ја^коже и^ въ всњхъ (свои^хъ) посла'нїихъ
гл~я в нихъ ѓ^ сихъ, в ни'хже сђть неоу^добъ
разђ'мна нњ'кая, ја%же не наоу^ченїи и^ неоу^тверженїи развращаютъ. ја%коже и^ про'чая писанїа,
къ свое'й (поги'бели и^мъ)6” Вы (же) оу^бо възлюбленїи прежDе вњдяще, храни'теся, да не (лестїю
беZзаконныхъ)7 сведени бывше, эTпадете свое^го
оу^тверже'нїа (н^о) да растњте же въ блгDти и^
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ра'зђмњ г~а нашего и^ сп~са і^с~ х~а” Томђ сла'ва и^
нн~њ и^ въ дн~ь вњка а^минь”

мі нашого Господа і Спасителя –
Ісуса Христа. Йому слава і нині, і в
день віку. Амінь.

Конець, посланїю второмђ ст~аго а^пsла петра`”
И$мать в себњ глvа, г~
а^ зачалъ церковныX, е~”

Кінець Другого Послання святого
апостола Петра.
Має в собі 3 глави,
а 5 церковних початків.

Сказа'нїе, събо'рномђ, посла'нїю, і^ѓ^а'нновђ
пе'рвомђ”

Розповідь про Перше
Соборне Послання Івана

їе посыла'етъ бл~же'ныи і^ѓ^а'нн пъиса'выи
ст~о'е е^љhлїе оу^твержа'я и^ въспоминая
вњровавшимъ оу^же въ г~а. и^ пе'рвње оу%бо
ја^коже въ е^љhлїи, си'це и^ в семъ посланїи
бг~осло'в#ствђет# ѓ% бз~њ сло'ве. сказђя того` при'сно въ бз~њ. и^ оу^читъ эTц~а свњтъ бы'ти. да
и^ си'це оу^разђмњ'емъ сло'ва. ја%коже сїя%нїе эT него бы'ти” Бг~ословьствђя^ же, повњ'даетъ, не
но'во быти е%же по наs таи%н#ство, н^о и^з начала
оу%бо и^ при'сно быти е^мђ, нн~њ же ја%вльшеся
гдsемъ, и^же е^сть жи'знь вњ'чнаа`, и^ б~ъ и%стиненъ” И$ виновно е^же прише'ствїю е^го и^ ја^вле'нїю
полага'етъ, гл~я, на разоре'нїе дњ'ломъ дїя'волъскимъ бы'вше сїе, и^ да на'съ свободиT эT дїя'вола и^ сме'рти” И$ вњ'дати наM эTц~а и^ того самого сн~а г~а на'шего і^с~ х~а” Пи'шетъ оу%бо къ
вся'комђ възрастђ” Къ дњтем#, къ ю%ношаM,
къ ста'рымъ, ја%ко б~ъ оу%бо позна'нъ бы'сть” А$
дїа'воле дњ'иство побњди'ся, про'чее оу^пра'зDни'вшися сме'рти. та'же про'чее въ все'мъ посла'нїи
ѓ^ любви` оу^чи'тъ, хотя` наs да дрђгъ дрђга
лю'бимъ, поне'же и^ х~с възлюби'лъ е%сть насъ.
та'же по' рядђ сказђетъ ѓ^ разли'чїи стра'ха и^
любве`, и^ чаD бж~їи^хъ, и^ ча'дъ дїя%волихъ. и^ ѓ^
грњс`њ сме'ртнњ и^ ѓ^ несме'ртнњ” И$ ѓ^ разли'чїи
дх~о'въ. и^ про'чихъ раздњля'етъ, которыи оу%бо
дх~ъ эT б'г~а е^сть. которыи же лесте'чь” И$ когда оу^бо познава'емся чада бж~їя, когда' же дїя'воля, и^ ѓ^ кое^мъ грњсњ до'лжни е^смы моли'тися ѓ^ съгрњша'ющихъ, и^ ѓ^ ко'емъ не подоба'етъ моли'тися. и^ ја^ко не любяи` бли'жняго,
нњсть досто'и^нъ зва'нїю, ни мо'жетъ гл~атися хв~ъ” И$ е^дїне'нїе сн~а къ эTц~ђ сказђетъ, и^
ја^ко эTмњта'яися сн~а, ни эTц~а и%мать” Разсђжа'етъ же въ посла'нїи семъ гл~я. чт^о е^сть
свои^ствено а^нти'христђ, бы'ти же сїе, е^же гл~ати, не бы'ти і^с~а самого х~а, си'це сказђ'ю ја^ко

Його посилає блаженний Іван, який
написав Святе Євангеліє, згадуючи
вірним і вже підкріплюючи в Господі. І отже, найперше, так як у Євангелії, так і в цьому посланні богословить про Бога Слово, говорячи,
що Він завжди у Бозі, і навчає, що
Батько є світлом, щоб ми так зрозуміли Слово, як сяяння від Нього. А
богословлячи, розповідає, що це не
нове таїнство відносно нас, але, отже,
від початку і завжди Він є, а нині
появився Господом Він, що є вічним
життям і правдивим Богом. І говорячи, причиною Його приходу і появи
він називає це знищення, що сталося
через диявольське діло, і щоб нас
визволити від диявола і смерті, і щоб
ми пізнали Батька і самого його Сина, нашого Господа Ісуса Христа.
Він, отже, пише до людей різного віку: до дітей, до юнаків, до старих, бо
Бог дав Себе пізнати. А диявольська
дія переможена, між іншим і смерть
знищена. І опріч того в усьому посланні він навчає про любов, бажаючи, щоб ми любили один одного,
тому що і Христос нас полюбив. І він
детально розповідає про різницю між
страхом і любов’ю і між божими
дітьми і диявольськими дітьми, і про
смертельний гріх, і про несмертельний, і про різновидності духів. І він
далі розділяє: який, отже, дух є від
Бога, а котрий обманливий, і коли
нас можна визнати за божих дітей, а
коли за диявольських, і відносно якого гріха ми повинні молитися за тих,
що грішать, а в якому не належиться
молитися, і що той, що не любить
ближнього, не є гідний назви ані не
може називатися Христовим. І він говорить про злуку Сина з Батьком, а
хто відрікається Сина, і Батька не
має. Говорячи в цьому посланні, він
розглядає, що є властивим антихристові. А це те, коли говориться, що
сам Ісус не є Христом. Так кажу, що
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коли Він не є, Його називається неправдивим. Навчає ж в усьому посланні, щоб вірні не підупадали в
Господі, коли є зненавиджені в світі, але щоб радше раділи. Бо ненависть світу виявляє, що віруючі перейшли з цього світу і вже є небесними жителями. І вкінці ж послання знову згадує, кажучи, що Божий
Син є вічним життям, правдивим
Богом, і щоб, працюючи для Нього,
ми себе оберігали від ідолів.

не сђщђ ѓ%номђ, того рещи лъжи'ва. оу^чи'тъ же
въ все'мъ посла'нїи, не пренемога'ти вњ'рђющиM въ
г~а, а%ще ненави'дими быва'ютъ въ ми'рњ, н^о па'че
радоватися” ЈА/ко не'нависть ми'ра ја%вля'етъ вњ'рђющаа преи^ти эT сего ми'ра, и^ быти про'чее
нбsныя жи'теля” И$ на концы же посланїя па'ки
въспомина'етъ гл~я, ја^ко сн~ъ бж~їи жи'знь вњ'чная е^сть, б~ъ и%стиненъ. и^ ја%ко да семђ` рабо'тающе, хранимъ себе эT и%долъ”

СОБОРНЕ
ПОСЛАННЯ ІВАНА
Глава 1, поч. 68

ів. 8

єв. 6
пет1. 1
апо. 1
црс3. 8
пар2. 6
при. 20
екл. 7

1 Те, що було від початку, що ми
почули, що ми побачили нашими очима, що ми побачили і чого наші
руки доторкнулися, – про Слово
життя. 2 І життя з’явилося, і ми по
бачили, і свідчимо, і сповіщаємо
вам вічне життя, яке було в Батька і
нам з’явилося. 3 Яке ми побачили і
почули, ми вам сповіщаємо, щоб і
ви мали спільність з нами. І наша ж
спільність – з Батьком і з його Сином – Ісусом Христом. 4 І це ми
пишемо вам, щоб і ваша радість була повна. 5 І це є обітниця, яку ми
від Нього почули і сповіщаємо вам,
*що Бог є світло, і в Ньому немає
ніякої темряви. 6 Якщо скажемо,
що маємо спільність з Ним, а ходимо в темряві, – брешемо і не чинимо
правди. 7 Якщо ж ходимо у світлі,
так як Він сам є у світлі, маємо
спільність один з одним, *і кров
його Сина – Ісуса Христа, очистить
нас від усякого гріха.
поч. 69
8 *Якщо скажемо, що не маємо
гріха, ми себе обманюємо, і в нас
немає правди. 9 Якщо визнаємо наші гріхи, Він є вірним і праведним,
щоб відпустити нам гріхи і очистити нас від усякої неправди. 10
Якщо скажемо, що ми не згрішили,
ми робимо Його неправдомовним і
в нас немає його слова.

Глvа, а~” заq, ћи~”
1

же б^њ и^спе'рва, е^же слы'шахомъ, е^же видњ'хомъ ѓ^чи'ма на'шима, е^же оу^зрњхоM, и^
рђ'ки на'ша ѓ^сяза'ша ѓ^ словеси` живо'тнњмъ, и^ живоT ја^ви'ся, и^ видњ'хомъ, и^
свњдњтельствђемъ, и^ възвњща'емъ ва'мъ живо'тъ вњ'чныи, и^же б^њ оу^ эTц~а, и^ ја%ви'ся намъ”
Є$же видњхомъ и^ слы'шахомъ, повњ'дае^мъ [-]2
вамъ, да и^ в^ы ѓ^бще'нїе и%мате с нами” И$ прїѓ^бще'нїе же наше съ эTц~емъ и^ съ сн~омъ е^го і^с~
хм~ъ” И$ сїя пи'шемъ [вамъ]3, да (и^) ра'дость
ва'ша бђ'детъ и^спо'лнена” И$ {сїе е^сть}4 ѓ^бњтованїе, е^же слы'шахоM эT него, и^ повњ'даемъ ва'мъ,
*ја%ко б~ъ свњтъ е^сть, и^ тм^ы в немъ нњ'сть
ни е^ді'ноя” А/ще речемъ, ја%ко прича'стїе и%мамы с
ни'мъ, и^ въ тмњ` хо'димъ. лъже'мъ, и^ не твори'мъ и%стины” А@ще л^и же въ свњтњ хо'диM, ја^ко
са'мъ е^сть въ свњтњ, прича'стїе и%мамы дрђгъ
къ' дрђгђ, *и^ кро'вь [і^с~ х~а сн~а е^го]5 ѓ^чи'ститъ
насъ эT вся'кого грњха`”
заq, ћџ~”
*А$ще речемъ, ја%ко грњха` не и%мамы, себе` прельща'емъ і^ и%стины нњ'сть въ на'съ. а%ще и^сповњ'даемъ грњхи на'ша, вњ'ренъ е^сть и^ пра'веденъ,
да ѓ^ста'витъ намъ грњхи`, и^ ѓ^чи'стит# насъ
эT вся'кїя непра'вды. а%ще речем# ја%ко не съгрњши'хомъ, лъжа твориM е^го, и^ сло'во е^го нњ'сть въ
насъ”
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Глvа, в~”
а'дца моя, сїя пишђ ва'м#, да не съгрњша'ите. и^ а%ще кт^о съгрњши'т#, хода'таа и%мамы къ эTц~ђ, і^с~ х~а пра'ведника. и^ то'й ѓ^цњще'нїе е^сть ѓ^ грњсњхъ
на'шихъ. не ѓ^ на'шиX же то'чїю, н^о и^ ѓ^ все'мъ
ми'рњ. и^ ѓ^ сеM разђмњ'емъ, ја%ко познахомъ е^го,
а%ще за'повњди е^го съблюда'ем#. гл~яи` ја^ко позна'хъ е^го, и^ за'повњди е^го не съблюда'етъ, ло'жъ
е^сть, и^ в се'м# и%стины нњ'сть. и^же бо а%ще съблюдеT (сло'во е^го)1, пои%стинњ в семъ любы` бж~їа
съвершена е^сть. ѓ^ сеM разђмње^мъ, ја%ко в не'мъ
е^смы. гл~яи` в немъ пребыва'ти, до'лъженъ е^сть,
ја%коже ѓ%нъ ходи'лъ е^сть, и^ се'и та'коже да ходиT” кккк
заq, о~”
Възлю'бленїи`, не за'повњдь но'вђ пишђ ва'мъ, н^о
за'повњдь ве'тхђ, е^я^же и%мате и^спе'рва. за'повњдь
веTха, е^сть сло'во е^же слы'шасте [и^сперва]2” Паки
за'повњдь но'вђ пишђ ва'м#, е^же есть пои%стинњ
в не'мъ и^ въ вас#, ја^ко тм^а ми'моходитъ, и^
свњтъ и%стинныи (се'й)3 сїяетъ” Гл~яи` въ
свњтњ быти, а^ брата свое^го ненави'дит#, въ
тмњ е^сть досе'лњ. любяи` бра'та свое^го, въ свњтњ пребыва'етъ, и^ съблазна в нем# нњсть” А$
ненави'дяи` бра'та свое^го, въ тмњ` е^сть, и^ въ
тмњ` хо'дит#, и^ не вњсть ка'мо и%деT, ја%ко тм^а
ѓ^слњпи` ѓ%чи е^мђ” Пишђ вамъ ча'дца, ја%ко ѓ^ставля'ются ваM грњси` и%менемъ е^го. пишђ вMа
эTц~ы, ја^ко позна'сте безнача'лнаго. пишђ вамъ
ю%ноша, ја%ко побњди'сте лђка'ваго. пишђ вамъ
дњти, ја%ко позна'сте эTц~а. писа'хъ вамъ эTц~ы, ја%ко позна'сте и^ско'ннаго. писа'хъ вамъ ю%ноша, ја%ко крњ'пцы е^сте, и^ сло'во бж~їе въ васъ
пребыва'етъ, и^ побњдисте лђка'ваго” Не люби'те ми'ра, ни я^же въ ми'рњ. а^ще кт^о лю'битъ миръ, нњ'сть любве эTч~а в нем#. ја^ко вс^е
е^же (е^сть) въ мирњ, по'хоть плотьска'я, и^ по'хоть ѓ^чи'ма, и^ го'рдость жите'искаа, нњ'сть эT
ѓ^ц~а. н^о эT ми'ра (сего) е^сть. и^ ми'ръ (се'и) преходитъ и^ по'хоть е^го. а^ творяи` во'лю бж~їю
пребыва'етъ въ вњки”
заq, оа~”
Дњти, послњдняя годи'на е^сть. и^ ја^коже слы'шасте, ја%ко а^нти'христъ гряде'тъ, и^ нн~њ а^нти'христи мно'ѕи быша. (и^) эT сего разђмњва'емъ ја%ко послњднїи ча'съ е^сть” эT насъ и^зыдоша, н^о не бњша эT на'съ. а^ще б^о [быша эT
насъ]4, пребыли оу^бо быша с на'ми. н^о да ја%вя'тся ја^ко не {бњша}5 вс^и эT насъ. и^ в^ы
пома'занїе и%мате эT ст~аго, [и^ вњ'сте вс^я]6. не
писаX вам#, ја^ко не вњ'сте и%стинђ, н^о ја^ко вњ'сте ея`” И$ ја%ко вся'ка лъжа` эT и'стины нњсть.
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Глава 2
1 Мої дітоньки, пишу це вам, щоб
ви не грішили. І якщо хто згрішить,
маємо заступника перед Батьком –
праведника Ісуса Христа. 2 І Той є очищенням за наші гріхи, не тільки ж
за наші, але і за ввесь світ. 3 І з цього
пізнаємо, що ми Його пізнали, якщо
зберігаємо його заповіді. 4 Хто каже,
що я Його пізнав, а не зберігає його
заповіді, є неправдомовним, і в цьому немає правди. 5 Бо хто збереже
його слово, то, по правді, в цьому божа любов є досконалою, з цього пізнаємо, що ми є у Ньому. 6 Хто говорить, що в Ньому перебуває, має ходити, так як він ходив, і цей так само
хай ходить.
поч. 70
7 Улюблені, не пишу вам нову заповідь, але стару заповідь, яку маєте
від початку. Слово, яке чули ви від
початку, – це стара заповідь. 8 Знову
пишу вам нову заповідь, що є, по
правді, в Ньому і у вас, що темрява
минає, і правдиве Світло – Воно сяє.
9 Хто говорить, що він є у світлі, а
ненавидить свого брата, дотепер є у
темряві. 10 Хто любить свого брата,
перебуває у світлі, і згіршення в ньому немає. 11 А хто ненавидить свого
брата, є у темряві, і ходить у темряві,
і не знає куди іде, бо темрява осліпила йому очі. 12 Пишу вам, дітоньки, бо відпускаються вам гріхи його
іменем. 13 Пишу вам, батьки, бо ви
пізнали Безначального. Пишу вам,
юнаки, бо ви перемогли лукавого.
Пишу вам, діти, 14 бо ви пізнали
Батька. Написав я вам, батьки, бо ви
пізнали Того, що від початку. Написав я вам, юнаки, бо ви є сильними, і
боже слово у вас перебуває, і ви перемогли лукавого. 15 Не любіть світу
ані те, що в світі. Якщо хто любить
світ, в ньому немає любові Батька, 16
бо все, що є в світі, тілесна похоть, і
похоть очей, і життєва гордість, не є
від Батька, але є від цього світу. 17 І
цей світ, і його похоть минає, а хто
чинить божу волю, той залишається
навіки.
поч. 71
18 Діти, це остання година, і так як
ви чули, що приходить антихрист, і
нині повстало багато антихристів. І з
цього пізнаємо, що це остання година. 19 Вони від нас вийшли, але не
були від нас, бо якщо були б від нас,
отже, були б залишилися з нами, але
щоб виявилося, що всі не були від
нас. 20 І ви маєте помазання від Святого і знаєте все. 21 Я не написав
вам, що не знаєте правди, але що її
знаєте і що всяка брехня не є від
правди. 22 Хто є неправдомовець?
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Тільки той, хто відрікається, що Ісус
не є Христос. Цей є антихрист, що
відрікається Батька і Сина. 23 Кожний, що відрікається Сина, і Батька
не має, а хто визнає Сина, має і Батька. 24 Отже, те, що ви почули від початку, хай перебуває у вас. І якщо у
вас перебуватиме те, що ви почули
від початку, і ви перебуватимете в
Сині і Батькові. 25 І це є обітниця,
яку Він сам обіцяв нам, – вічне життя. 26 Я це вам написав про тих, що
вас обманюють. 27 А помазання, яке
ви одержали від Нього, у вас перебуває; і не потребуєте, щоб хто навчав
вас, але те помазання навчає вас в усьому, і є правдивим, і не є неправдивим. І так як вас навчило, перебувайте в ньому. 28 І нині, дітоньки, перебувайте в Ньому, щоб, коли Він з’явиться, ми мали сміливість і не засоромилися перед Ним в його прихід.
29 Якщо знаєте, що Він є праведним,
знайте, що кожний, хто чинить правду, народився від Нього.

Глава 3

іс. 55
пет1. 2

ів. 8

ів. 13
і 15
ниж. 4
мой1. 4

1 Глядіть, яку любов дав нам Батько, щоб ми назвалися божими дітьми! І ми є. Задля цього світ не знає
вас, тому що не пізнав Його. 2 Улюблені, нині ми є божими дітьми, і ще
не виявилося чим будемо. Знаємо ж,
що як з’явиться, ми будемо подібними до Нього і побачимо Його таким, яким Він є. 3 І кожний, хто має
свою надію в Ньому, очищує себе
так, як Він є чистим. 4 Кожний, хто
чинить гріх, чинить і беззаконня, і
гріх є беззаконня. 5 *І ви знаєте, що
Він з’явився, щоб взяти наші гріхи, і
в Ньому немає гріха. 6 Кожний, хто
перебуває в Ньому, не грішить, кожний, хто грішить, не бачив Його ані
не пізнав Його. 7 Дітоньки, хай ніхто
не обманює вас. Хто чинить правду, є
праведним, так як Він є праведним. 8
*Хто чинить гріх, він є диявола, бо
диявол грішить від початку. Задля
цього Божий Син з’явився, щоб знищити діла диявола. 9 Кожний, хто народився від Бога, не чинить гріха, бо
його насіння перебуває в ньому, і не
може грішити, бо він народився від
Бога. 10 Задля цього явними є божі
діти і діти диявола.
поч. 72
Кожний, хто не чинить правди і
хто не любить свого брата, не є від
Бога. 11 Бо це є обітниця, яку ви чули
від початку, *щоб ми любили один
одного. 12 *Не так, як Каїн, що був
від злого і вбив свого брата. І з якої
причини він його вбив? Тому що
його діла були лукаві, а його брата
праведні. 13 Не дивуйтеся, мої брати,

кт^о е^сть лъжи'выи, точїю эTмњтаяи`ся, ја%ко
і^с~, нњ'сть х~с. се`й е^сть а^нти'христъ, эTмњтаяи`ся эTц~а и^ сн~а. вся'къ эTмњтаяи`ся сн~а,
ни эTц~а и%мать. (а^) и^сповњдая^и` сн~а, и^ эTц~а
и%мать” Вы^ [оу^бо]7 е^же слы'шасте и^спе'рва, въ
ва'съ да пребываеT. (и^) а^ще въ ва'съ пребђ'детъ
е^же (слы'шасте и^спе'рва)8, и^ в^ы въ сн~њ и^ эTц~ы
пребђ'дете. и^ сїе е^сть ѓ^бњтованїе, е^же са'мъ
ѓ^бњща` намъ животъ вњч#ныи” Сїя писаX
вамъ ѓ^ льстящиX васъ. и^ в^ы пома'занїе е^же
прїя'сте эT него, (въ васъ пребывае^тъ)9. и^ не
требђе^те да кт^о оу^чи'тъ в^ы, н^о ја^ко т^о пома'занїе оу^чи'тъ в^ы ѓ^ всемъ, и^ і%стино е^сть,
и^ нњсть ло'жно” И$ ја^коже наоу^чи` васъ, пребываите въ не'мъ” И$ нн~њ ча'дца пребыва'ите ѓ^
не'мъ, да е^гда ја%ви'тся, и%мамы дерзнове'нїе, и^
не посрамимся эT него въ прише'ствїе е^го” А/ще
вњ'сте јако пра'ведникъ е^сть, разђмњ'ите, ја%ко
[-]10 вся'къ творяи` пра'вдђ, эT него родися”

Глvа, г~”
и'дите, каковђ любо'вь дал# е^сть (эTц~ъ
намъ)1 да чада бж~їа нарече'мся, и^ е^смы. сего ради ми'ръ не вњсть васъ, зане` не позна` е^го” възлю'бленїи, нн~њ ча'да
бж~їя е^смы, и^ не о^у` ја%ви'ся чт^о бђ'дем#. вњ'мы
[же]2 ја^ко а^ще ја^ви'тся, подобни е^мђ бђ'демъ,
(и^)3 оу^зримъ е^го ја%коже е^сть” И$ вся'къ и^мњя^и`
надеждђ свою на'нь, ѓ^чищаеT себе, ја%коже ѓ%нъ
чи'стъ е^сть. вся'к# творяи` грњх#, и^ беззако'нїе
твориT, и^ грњхъ е^сть беззако'нїе” *И$ вњсте, ја^ко
ѓ%нъ ја^ви'ся, да грњхи [наша]4 въз#метъ. и^ грњха` в немъ нњсть” Всяk и^же ѓ^ немъ пребываяи`, не съгрњша'е^тъ. вся'къ съгрњшаяи` не видњ`
е^го, ни разђм`њ е^го” Ча'дца, никто'же да льститъ
васъ. творяи` пра'вдђ, пра'ведникъ е^сть. ја%коже
ѓ%нъ пра'веденъ е^сть. *творяи` грXњ, эT непрїя'зни е^сть, ја%ко эT и^спе'рва неприя'знь съгрњша'е^тъ. сего ради ја^ви'ся сн~ъ бж~їи, да разрђ'шитъ дњ'ла непрїя'знина” Вся'къ роже'ныи эT
б~а, грњха` не творитъ. ја%ко сњмя е^го въ
немъ пребыва'етъ, и^ не мо'жетъ съгрњшати,
ја^ко эT б~а родися” Сего` ради ја^вле'на сђть ча'да бж~їа, и^ ча'да непрїя'знена”
заq, ов~”
Вся'къ не творяи` пра'вдђ, нњ'сть эT бг~а, и^ не
любяи` брата свое^го. ја^ко с^е е^сть ѓ^бњтова'нїе
е^же слы'шасте и^спе'рва, *да лю'бимъ дрђгъ дрђга” *Не ја%коже ка'и^нъ, эT непрїя'зни б^њ, и^ закла` брата свое^го. и^ за кђ'ю вин`ђ закла` е^го;
ја%ко дњ'ла е^го лђка'ва бњша, а^ бра'та е^го пра'ведна” [-]5 Не чюди'теся братїя [моя]6, а^ще
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і^саїа н~е
а~ петр# в~

і^ѓ^аn и~

і^ѓ^аn г~і
и^ е~і
ниQ д~
а~ мо= д~

3,13 1Соборне Послання Івана 4,10

г~ мо= џ~і

і^ѓ^аn е~і
е^феs е~
лkђ г~
і^якоv в~

мgа к~в
і^ѓ^аn е~і
и^ ѕ~і

ниQ е~
і^ѓ^аn ѕ~
и^ з~і
і^ѓ^аn г~і
и^ е~і

ненави'дитъ васъ миръ. м^ы вњ'мы ја^ко преи^дохомъ эT смерти въ живот#, ја^ко лю'бимъ братїю. *не любяи` (б^о) [бра'та]7, пребываеT въ
смер#ть. вся'къ ненавидяи` брата свое^го, чл~кооу^бїи'ца е^сть” И$ вњсте ја%ко вся'къ чл~кооу^бїи'ца
не и%мать живота` вњ'чнаго въ себњ` пребываю^ща. *ѓ семъ позна'хомъ любовь, ја%ко ѓ%нъ по насъ
дш~ђ свою положи`. и^ м^ы до'лъжни е^смы по бра'тїи дш~а полагати” *Иже оу^бо и%мать (бога'тьство)8 ми'ра (сего), и^ ви'дитъ бра'та свое^го требђ'юща и^ затвориT оу^тробђ свою эT него, ка'ко
любы бж~їа пребываетъ в не'м#; ча'дца [моа]9,
не лю'бимъ сло'вомъ {и^}10 ја%зы'комъ, н^о дњ'ломъ і^
и%стиною. и^ ѓ^ сеM разђмњ'емъ ја^ко эT и'стины
е^смы, и^ пред нимъ смиря'емъ срDца на'ша. зане`
а^ще зазираетъ (намъ) на'ше срDце ја%ко бо'лїи е^сть
б~ъ срDца нашего и^ вњсть вс^я”
заq. ог~”
Възлю'бленїи, а^ще срDце наше не за'зритъ [намъ]11.
дер#знове'нїе и%мамы къ бг~ђ. (-)12 *е^гоже а^ще
про'симъ, прїе'м#лемъ эT него, а^ще за'повњди е^го
съблюда'емъ, и^ оу^го'дная предъ нимъ творимъ. *и^ сїя е%сть за'повњдь е^го да вњ'рђемъ въ
и'мя сн~а е^го і^с~ х~а, и^ лю'бимъ дрђгъ дрђга, ја%коже далъ е^сть за'повњдь на'мъ” *И$ съблюдааи`
за'повњди е^го, в не'мъ пребываетъ, и^ то'и в
немъ. и^ ѓ^ се'мъ разђмње^мъ ја^ко пребывае^тъ
въ насъ эT дх~а, е^гоже {да'лъ е^сть намъ}13”

Глvа, д~”

і^ѓ^аn и~

і^ѓ^аn г~
і^саїа џ~

ъзлю'бленїи не всякомђ дђхђ вњ'рђите,
н^о и^скђшаите дђ'хи а^ще эT б~а сђть”
ЈА/ко мно'зи лъжи'ви пррoоцы и^зыдоша въ
ми'ръ. ѓ^ се'мъ разђмњите дх~ъ бж~їи, (и^
дђхъ льстечь)” Вся'къ дх~ъ и^же и^сповњ'дђетъ і^с~
х~а въ плоть пришеDша, эT бг~а е^сть. и^ всякъ
дђх'ъ и^же не и^сповњ'дђетъ [і^с~ х~а]1 [въ пло'ть
пришеDша]2, бж~їи нњсть. и се'и е^сть а^нти'христовъ е^гоже слы'шасте ја%ко грядет#. и^ нн~њ въ
ми'рњ е^сть оу^же” Вы^ эT б~а е^сте чадца, и^ побњди'сте тњхъ, ја%ко бо'лїи е^сть и^же въ васъ, не'жел^и и^же въ ми'рњ. ѓ^ни` эT мира сђть, сего ради
эT мира гл~ютъ, и^ ми'ръ тњхъ послђш'аеT. м^ы эT
б~а е^смы. *разђмњва'яи` бг~а, послђш'аетъ наs. и^же
нњ'сть эT б~а, не послђш'ае^тъ насъ” ѓ^ се'мъ разђмњвае^мъ дх~ъ и^стинныи, и^ дђ'хъ льстечь” заq”
Възлюбленїи, възлюбимъ дрђгъ дрђга, ја%ко любы` эT б~а е^сть. и^ всяк# любяи`, эT б~а рожDенъ
е^сть, и^ разђмњ'етъ бг~а. (а^) не любяи`, не позна` бг~а, ја%ко бг~ъ любы е^сть. *ѓ^ семъ ја%ви'ся
любы` бж~їя въ насъ, ја%ко сн~а свое^го е^дїнороDнаго
посла` бг~ъ въ мир#, да жи'ви бђдемъ и%мъ, ѓ^
се'мъ е^сть любы. не ја%ко м^ы възлюби'хомъ б~а,
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якщо вас ненавидить світ. 14 Ми
знаємо, що ми перейшли від смерті
до життя, бо любимо братів. *Бо хто
не любить брата, перебуває в смерті.
15 Кожний, хто ненавидить свого
брата, є душогубом. І знаєте, що всякий душогуб не має в собі вічного
життя, що перебуває в ньому. 16 *З
цього ми пізнали любов, що Він за
нас поклав свою душу, і ми повинні
класти душі за братів. 17 *Отже, хто
має багатство цього світу і бачить,
що його брат потребуючий, а замкне
від нього своє лоно, як же божа
любов перебуває в ньому? 18 Мої
дітоньки, не любімо словом і язиком,
але ділом і правдою. 19 І з цього
пізнаємо, що ми є від правди, і перед
Ним заспокоюємо наші серця. 20
Тому що якщо нас оскаржує наше
серце, та Бог є більшим від нашого
серця і все знає.
поч. 73
21 Улюблені, якщо наше серце не
оскаржує нас, маємо сміливість до
Бога, 22 що *те, що тільки попросимо, одержимо від Нього, якщо зберігаємо його заповіді і чинимо миле
перед Ним. 23 *І це є його заповідь,
щоб ми повірили в ім’я його Сина –
Ісуса Христа і ми полюбили один одного, так як Він дав нам заповідь. 24
*І хто зберігає його заповіді, перебуває в Ньому і той в Ньому. І з цього пізнаємо, що Він у нас перебуває,
від Духа, якого Він нам дав.

мой3. 19

ів. 15
еф. 5

лук. 3
як. 2

мат. 22
ів. 15
і 16
ниж. 5
ів. 6
і 17

ів. 13
і 15

Глава 4
1 Улюблені, не вірте кожному духові, але випробовуйте духів, чи є від
Бога, бо багато лжепророків вийшло
в світ. 2 З цього пізнавайте божого
духа і духа обмани. Кожний дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, є від Бога, 3 і кожний дух,
який не визнає, що Ісус Христос
прийшов у тілі, не є божим, і цей є
антихрист, про якого ви чули, що йде
і нині вже є у світі. 4 Ви є від Бога,
дітоньки, і ви перемогли тих, бо більшим є Той, що у вас, ніж той, що у
світі. 5 Вони є зі світу, задля цього
говорять від світу, і їх слухає світ. 6
Ми є від Бога. *Хто пізнав Бога, –
слухає нас, хто не є від Бога, – не
слухає нас. З цього пізнаємо духа
правди і духа обмани.
поч.
7 Улюблені, полюбім один одного,
бо любов є від Бога, і кожний, хто
любить, народився від Бога і знає
Бога. 8 А хто не любить, не пізнав
Бога, бо Бог є любов. 9 *З цього в нас
виявилася божа любов, що Бог послав у світ свого єдинородного Сина,
щоб ми були живими через Нього. 10
В цьому є любов. Не тому що ми полюбили Бога, але тому що Той полю-

ів. 8

ів. 3
іс. 9
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бив нас і послав свого Сина як очищення за наші гріхи.
поч.
11 Улюблені, якщо Бог нас так
полюбив, і ми повинні любити один
одного.
поч.
ів. 1
тим1. 6

ів. 13
вищ. 3

12 *Бога ніхто ніде не бачив. Якщо любимо один одного, Бог у нас
перебуває і його любов у нас є досконала. 13 З цього пізнаємо, що ми перебуваємо в Ньому і Той у нас, бо
Він дав нам свого Духа. 14 І ми побачили і свідчимо, що Батько послав
Сина як спасителя світу. 15 Хто визнає, що Ісус є Божий Син, – Бог перебуває в ньому, а той – у Бозі. 16 І
ми пізнали і повірили в любов, яку
Бог має у нас. Бог є любов. І хто перебуває в любові, перебуває у Бозі, і
Бог в ньому перебуває. 17 В цьому є
повнота любові з нами, щоб ми мали
сміливість в день суду, тому що так
як він є, і ми є в цьому світі. В любові немає страху, 18 але досконала
любов геть виганяє страх, бо страх
має муку. Хто ж боїться, – не є досконалий в любові. 19 Ми Його любимо, бо Той скоріше нас полюбив.
ххххх
поч. 74
20 Якщо хто скаже, що: Я люблю
Бога, – а ненавидить свого брата, є
брехуном. Бо хто не любить свого
брата, якого побачив, як може любити Бога, якого не побачив? 21 *І ми
маємо від Нього цю заповідь, щоб
той, хто любить Бога, любив і свого
брата.

Глава 5

мат. 11

кор1. 15

ів. 3

1 Кожний, хто вірить, що Ісус є
божим сином, народився від Бога, і
кожний, хто любить Того, що породив, любить і Того, що народився від
Нього. 2 З цього знаємо, що любимо
божих дітей, коли любимо Бога і зберігаємо його заповіді. 3 Бо це є божа
любов, щоб ми зберегли його заповіді. *І його заповіді не є тяжкими. 4
Бо кожний, хто народився від Бога,
перемагає світ. І це є перемога, що
перемогла світ, – наша віра. 5 *Хто є
той, що перемагає світ, як не той, що
вірить, що Ісус є Божим Сином? 6
Цей є Той, що прийшов водою, і кров’ю, і духом, – Ісус Христос. Не лише
водою, але водою і кров’ю. І Дух є
тим, що свідчить, бо Дух є правдою.
7 Бо є ті три, що свідчать, – 8 Дух, і
вода, і кров, і три є в одному. 9 Коли
ми приймаємо людське свідчення, то
боже свідчення є більшим. Бо це є
боже свідчення, яке Він засвідчив
про свого Сина. 10 *Хто вірить у Божого Сина, – має в собі свідчення,
хто не вірить Богові, – зробив Його
неправдомовним, бо не повірив в
свідчення, яке Бог засвідчив про сво-

н^о ја^ко то'й възлюби` насъ, и^ посла` сн~а свое^го
ѓ^цыще'нїе ѓ^ грњсњхъ на'шихъ”
заq”
Възлюбленїи, а%ще си'це (възлюбил# е^сть насъ
бг~ъ)3. и^ м^ы длъжни е^смы дрђгъ дрђга люби'ти”
заq”
*Бг~а никто'же нигдњже видњ`. а%ще лю'бимъ
дрђгъ дрђга, б~ъ въ насъ пребыва'етъ, и^ любы`
е^го [съвръшена е^сть въ насъ]4, ѓ^ се'мъ разђмње^м# ја%ко в немъ пребываемъ, и^ то'й в наs, ја%ко
эT дх~а свое^го далъ е^сть намъ. и^ м^ы видњ'хоM и^
свњдњтельствђе^мъ, ја%ко эTц~ъ посла` сн~а сп~си'теля ми'рђ. и^же а^ще и^сповњсть ја^ко і^с~ е^сть сн~ъ
бж~їи, б~ъ в немъ пребыва'ет#, и^ то'й въ бѕ~њ. и^
м^ы позна'хомъ и^ вњ'ровахомъ, любо'вь ю^же и%мать
б~ъ в наs. б~ъ любы е^сть” И$ пребыва'яи` въ любви`,
въ бз~њ пребыва'етъ, и^ б~ъ в нем# пребыва'етъ” ѓ^
семъ съвръшаеTся любы` с нами, да дрьзнове'нїе
и%мамы въ дн~ь сђ'дныи, зане ја%коже ѓ^нъ еs, и^
м^ы е^смы въ ми'рњ семъ” Стра'ха нњсть въ
любви`, н^о съврьше'на любы`, вонъ и^згоняе^тъ
стра'хъ. ја%ко стра'хъ мђкђ и%мать” Боя'и же ся
не съврьша'ется въ любви. м^ы лю'бимъ [е^го]5, ја%ко
той пр'ьвње възлюбилъ е^сть насъ”
заq, од~”
А/ще кт^о речет# ја^ко люблю б~а, а^ бра'та свое^го
ненави'дитъ, ло'жъ е^сть и^бо не любяи` брата
свое^го е^гоже видњ, б~а, е^гоже не видњ, [ка'ко]6
мо'жет# любити; *и сїю за'повњдь и'мамы эT
него. да любяи` б~а, лю'битъ и^ бра'та свое^го”

і^ѓ^аn а~
а~ тиM ѕ~

і^ѓ^аn г~і
выj г~

Глvа, е~”
ся'къ вњ'рђяи`, ја%ко і^с~ е^сть (сн~ъ бж~їи)1,
эT‡ бг~а рожде'нъ еs и^ вся'къ любяи` ро'ждьшаго, лю'битъ и^ рожде'ннаго эT него
ѓ^ се'мъ вњмы ја%ко лю'бимъ ча'да бж~їа,
е^гда б~а лю'бимъ, и^ за'повњди е^го [съблюдаемъ]2”
сїа б^о е^сть любы бж~їа`, да за'повњди е^го съблюдемъ, *и^ за'повњди е^го тя'жки не сђть.
ја%ко всякъ рожде'нный эT‡ бг~а, побњжDаетъ
ми'ръ. и^ сїа` е^сть побњда побњждьшїя ми'ръ,
вњ'ра наша. *кт^о [-]3 е^сть побњжда'аи` ми'ра то'кмо вњ'рђяи`, ја%ко і^с~ е^сть сн~ъ бж~їи; Сеи е^сть
прише'дыи` водо'ю и^ {кро'вїю, и^ дх~о`мъ}4, і^с~ х~с,
не водо'ю точїю, н^о водою и^ кро'вїю. и^ дх~ъ е^сть
свњдњтельствђаи`, ја%ко дх~ъ е^сть и^стина” ЈА/ко
трїе сђть свњдњтельствђющеи` дх~ъ и^ вода`
и^ кро'вь, и^ трїе въ е^ді'но сђть. а^ще свњдњтельство члчsко прїе^млемъ, свњдњтельство бж~їе
бо'ле е^сть. ја%ко сїе е^сть свњдњтельство бж~їе
е^же свњдњтельствова ѓ% сн~њ своеM. *вњрђяи` въ
сн~а бж~їа, и%мать свњдњтельство ѓ^ немъ. не
вњ'рђяи` бв~и. лъжа` сътворилъ е^сть е^го, ја%ко не
вњрова въ свњдњтельство, е^же свњдњтельство1774

мgа а~і

а~ крgи е~і

і^э^аn г~
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выj г~

мgа в~і
лkђ в~і

ва б~ъ ѓ^ сн~њ свое^мъ” и^ сїе е^сть свњдњтельство, ја%ко живо'тъ вњ'чныи да'лъ е^сть намъ
б~ъ, и^ се'й живо'т# въ сн~њ е^го е^сть, и^мњаи` сн~а
(бж~їа), и%мать живо'тъ. (а^) не и^мы'и сн~а бж~їа,
живота` не и%мать” Сїа писа'хъ ваM [вњ'рђющимъ
въ и'мя сн~а бж~їа]5, да вњ'сте ја^ко живо'т#
(вњчныи и%мате)6, [и^ да вњ'рђете]7 въ и'мя
сн~а бж~їя. и^ с^е еs дрьзнове'нїе е^же и%мамы к немђ” *ЈА/ко а^ще чесо` про'сиM по воли е^го, послђшаеT
наs” И$ а'ще вњ'мы ја%ко оу^слы'шитъ наs, е^гоже а^ще про'сиM. вњ'мы ја^ко и'мамы прошенїа и^хже
проси'хомъ эT него” А$ще кт^о оу%зрит# бра'та (-)8
съгрњша'юща грњхъ не къ смерти, да про'ситъ, и^ дастъ е^мђ живо'тъ съгрњша'ющиM не
къ сме'рти. *есть грњхъ къ смр~ти, не ѓ^ томъ
гл~ю да помо'лится. всяка непра'вда грњхъ
е^сть, и^ е^сть грњхъ не къ сме'рти” Вњ'мы (же)
ја%ко всякъ рожDеныи эT б~а, не съгрњша'етъ, н^о
рожDе'ныи эT б~а блюде'тъ себе, и^ лђка'выи не
прикаса'еTся е^мђ. вњ'мы ја^ко эT б~а е^смы, и^
ми'ръ весь въ ѕлњ` лежи'тъ” Вњмы же ја%ко сн~ъ
бж~їи прїиде, (-)9 далъ е^сть намъ (свњтъ и^)
разђмъ, да позна'емъ (б~а) и%стиннаго. и^ да
бђ'демъ въ и%стинњмъ сн~њ е^го і^с~ х~њ” Се'й еs
и%стинныи б~ъ, и^ живо'тъ вњ'чныи. Ча'дца храни'те себе` эT требъ и%дольскыхъ. [а^ми'нь]10”

го Сина. 11 І це є свідчення, що Бог
дав нам вічне життя, і це є життя в
його Сині. 12 Хто має Божого Сина,
– має життя, а хто не має Божого
Сина, – не має життя. 13 Це я написав вам, які вірите в ім’я Божого
Сина, щоб ви знали, що маєте вічне
життя, і щоб ви повірили в ім’я
Божого Сина. 14 І це є сміливість,
яку маємо до Нього. *Бо якщо попросимо щось по його волі, Він нас
вислухає. 15 І якщо знаємо, що вислухає нас, в чому тільки попросимо,
знаємо, що маємо прошення, які ми
просили в Нього. 16 Якщо хто побачить брата, що грішить гріхом не на
смерть, хай просить, – і Він дасть
йому життя, тим, що грішать не на
смерть. *Є гріх на смерть. Не говорю,
щоб молився про той. 17 Кожна неправда є гріхом, і є гріх не на смерть.
18 Знаємо ж, що кожний, що народився від Бога, не грішить, але
той, хто народився від Бога, береже
себе, і лукавий не доторкається до
нього. 19 Знаємо, що ми є від Бога і
що ввесь світ перебуває у злі. 20
Знаємо ж, що Божий Син прийшов,
дав нам світло і розум, щоб ми пізнали правдивого Бога і щоб ми були
в правдивому його Сині – Ісусі
Христі. Цей є правдивий Бог і вічне
життя. 21 Діти, стережіться від ідольських жертв. Амінь.

Коне'цъ, соборномђ посла'нїю і^ѓ^а'нновђ пе'рьвомђ”
И/мать в себњ глvа е~.
А$ цр~ковныхъ зачя'лъ з~,

Кінець Першого Соборного
Послання Івана.
Має в собі 5 глав,
а 7 церковних початків.

Сказа'нїе събо'рномђ посланїю і^ѓ^а'н#новђ
второмђ”

Розповідь про Друге
Соборне Послання Івана.

е ја%ко ста'рецъ пи'шеT, госпо'ды'ни и^ чя'домъ е^я`. непщеванїе же посла'нїю с^е е^сть.
видя` ча'да е^я` добрњ живђща въ вњре” И$
мно'ги лестьца ѓ^бходя'щихъ, и^ гл~ющихъ
не быти прише'ствїю хв~ђ въ плоти” Пи'шетъ посла'нїе сі'е. и^ пр'ьвње оу^бо хва'литъ чя'да е^я`. та'же
оу^ча` не но'вђ быти е^же ѓ^ насъ таи'нствђ” Пи'шеT
па'ки ѓ^ любви. и^ да пребыва'ютъ въ оу^че'нїи преданњмъ и%мъ эT него. и^ прочее оу^чи'тъ а^нти'христђ быти гл~ющемђ въ плоти не пришеDша х~ђ.
завњщева'ет же ја%ко та'ковыхъ ни е^ді'ного прїима'ти въ домъ, ниже гл~ати таковымъ ра'доватися, и^ та'ко скончаваеT посла'нїе”

Це він пише як старець пані і її
дітям. Причина цього послання така. Бачачи, що її діти добре живуть
у вірі і що численні обманці ходять
і говорять, що Христовий прихід не
є у тілі, він пише це послання. І
швидше, отже, хвалить її дітей,
навчаючи, що це не нове таїнство
відносно нас. Знову пише про любов, і щоб вони пребували у ним їм
переданому навчанні, і далі навчає,
що від антихриста є той, хто навчає, що Христос не прийшов у тілі.
Завіщає ж, щоб ні одного з таких не
приймати до хати ані не вітати. І
так він закінчує послання.

1775
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СОБОРНЕ
ПОСЛАННЯ ІВАНА
друге.
Глава 1, поч. 75

рим. 16

вто'рое”

Глvа, а~” заq, ое~”
1

1 Старець – вибраній пані і її
дітям, яких я по правді люблю. І не
тільки я, але і всі, що пізнали правду 2 через правду, що в нас перебуває і буде з нами навіки. 3 Хай
буде з вами ласка, милосердя, мир
від Бога Батька і Господа Ісуса
Христа, Сина Батька, в правді і любові! 4 Я дуже зрадів, що знайшов,
що твої діти ходять у правді, так як
ми одержали заповідь від Батька. 5
І нині тебе благаю, пані, не тому,
що пишу тобі нову заповідь, але ту,
що маємо від початку, щоб ми любили один одного. 6 І це є любов,
щоб ми ходили у Його заповідях.
Це є заповідь, так як ви чули від
початку, щоб в ній ви ходили. 7 Бо
ввійшли численні обманці у світ,
які не визнають, що Ісус Христос
прийшов у тілі. Такий є обманцем і
антихристом. 8 Стережіться, щоб
те не втратили добро, яке ми зробили, але щоб ви одержали досконалу
винагороду. Кожний, що переступає і не залишається в навчанні Христа, не має Бога. Хто ж перебуває у
навчанні Христа, цей має і Батька, і
Сина. 10 Якщо хтось приходить до
вас і не приносить цього навчання,
*не приймайте його до хати і не говоріть йому: Радіти! 11 Бо хто говорить йому: Радіти! – стає спільником його злих діл. 12 Я мав написати вам багато, але не бажав папером і чорнилом, але надіюся
прийти до вас і говорити устами до
уст, щоб наша радість була повна.
13 Здоровлять тебе діти твоєї вибраної сестри. Амінь.

та'рецъ иZбра'ннњи господы'ни и^ чя'домъ
е^я`, и%хже а^з# люблю` въи%стиннђ” И$ не а%зъ
точїю, н^о и^ вс^и разђмњ'вшеи` и%стинђ, за
и%стинђ пребываю^щђю в насъ, и^ с на'ми
бђд'ет# въ' вњкы” да бђ'детъ с ва'ми блгDть
млsть ми'ръ, эT б~а эTц~а, и^ [г~а]2 і^с~ х~а сн~а эTч~а,
въ и%стиннњ, и^ любви`” Вьзра'довахъся ѕњл^о, ја%ко
ѓ^брњтохъ эT ча'дъ твоиX ходя'ща въ и%стиннњ, ја%коже за'повњдь прїя'хомъ эT ѓ^ц~а” И$ нн~њ
молю` т^я госпоже. не ја%ко за'повњдь ({пишђ}3
тебњ` но'вђ)4, н^о е^я'же (и%мамы)5 и^с пр'ьва да лю'бимъ дрђгъ дрђга. и^ сїя` е^сть любы`, да ходимъ по' заповњдемъ е^го” Сїа [е^сть за'повњдь]6,
ја%коже слы'шасте и^с пр'ьва, да в ней хо'дите.
зане мно'ѕи лестцы` [внидоша]7 въ ми'ръ, и^же не
и^сповњ'дђю^ще і^с~ х~а пришеDша въ плоти. се'й
е^сть льстецъ и^ а^нтихри'стъ” Блюдњте себе`,
да не [погђби'мъ]8 ја^же дњлахомъ (до'брая), н^о
да м#здђ съвръше'нђ въспрїимете” Вся'къ престђпаяи` и^ не пребываяи` въ оу^че'нїи х~вњ, б~а не
и%мать. пребыва'яи` (же) въ оу^че'нїи [хв~њ]9, се'й и^
эTц~а и^ сн~а и%мать. А$ще кт^о прихо'дитъ къ
вамъ, и^ сего оу^че'нїя не прино'ситъ. *не прїе^млите е^го въ домъ, и^ радоватися е^мђ не гл~ите. гл~яи` б^о е^мђ ра'доватися, съѓ^бщае^тся
дњ'ломъ е^го злымъ” Мно'га (и^мњхъ)10 (писа'ти
вамъ)11, (н^о) не въсхотњхъ хартїею и^ черни'ломъ. н^о надњ'юся прїити` къ вамъ и^ оу^сты`
къ оу^стоM гл~ати. да радость на'ша (бђ'детъ
и^спл'ънена)12. цњлђ'ютъ т^я ча'да, сетры` твое^я` и^збра'нныа, [а^ми'нь]13”

Кінець Другого Соборного
Послання Івана.
Має в собі 1 главу
та 1 церковний початок.

Коне'цъ, събо'рномђ посла'ю і^ѓ^а'нновомђ второ'мђ”
И$мать в себњ глvа, а~.
а^ зача'ло цр~ковное, а~”

1776
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Сказа'нїе
і^ѓ^а'ннова тре'тїя'го посла'нїя”

Розповідь про Третє
Послання Івана

сть посла'нїе сїе ѓ^ страннолю'бїи. и^ пе'рвње оу^бо хва'лит# га'и^я свњдњтельствђе^ма эT всњх'ъ ѓ^ страннолю'бїи. и^ мо'литъ
е^го въ таковомъ и^зволе'нїи пребывати, и^
прїимати и^ провожа'ти братїю. па'ки же приноs
е^го хва'литъ” Оу^каря'етъ же диѓ^тре'фея, ја^ко н^и
са'мъ дае^тъ ни'щимъ, н^о і^ и^нымъ възбраня'ет#, и^
мно'го блђдяща. таковы'я же гл~етъ чюжи'мъ быти эT и%стины, и^ невњ'дњти бг~а. дими'трїя^ же
прїимати, свњдњтельствђя е^го до'брая дњ'ла”

Це послання є про гостинність. І
найперше, отже, він хвалить Гая,
якому всі свідчать про гостинність,
і просить його перебувати в такому
настрою і приймати, і проводжати
братів. Знову ж хвалить його дар.
Докоряє ж Диотрефеєві, який ані
сам не дає бідним, але й іншим забороняє і каже, що він дуже блудить. Він каже, що такі є відчуженими від правди і не знають Бога.
Димитрія ж каже приймати, свідчачи про його добрі діла.

СОБОРНЕ
ПОСЛАННЯ ІВАНА
третє

г~е`.
Глvа, а~” заq, о~ѕ”
1

та'рецъ , га'і^е^ви възлю'бленномђ, е^гоже а^зъ
люблю` въи%стинђ” Възлю'бленне, па'че всXњ
Молю'ся ѓ^ тебњ, спњя^ти, и^ здравъствовати, ја%коже спњ'етъ ти ся дш~а.
радовася {-}2 ѕњло, грядђщимъ братїяM, и^
свњдњтельствђю^щимъ твою и%сти'нђ, ја%коже
т^ы въ и%стинњ хо'диши. бо'лша сеа` не и%мамъ
радости, да слы'шђ моя чада въ и%стинњ хо'дяща” Възлю'блене, вњ'рно твориши, е^же аще
дњ'лаеши въ братїю и^ [въ]3 стра'н#ныхъ, и^же
свњдњтельствоваша твое'й любви` преD цр~ковїю,
и^хже до'брњ (твориши)4 преDпосла'въ достоино бг~ђ.
ѓ^ и%мени б^о {е^го}5 и^зыдо'ша, ничтоже прїе^млюще
эT ја%зы'къ. м^ы оу^бо до'л#жни е^смы прїи^мати
таковы'хъ, да поспњшницы бђ'демъ и%стинњ”
писаX цр~кви, н^о первьстволю'бецъ иX, диѓ^трефесъ
не прїе^млетъ насъ. сего ради а^ще прїидђ, въспомян`ђ е^мђ дњ'ла ја%же творитъ, словесы` лђка'выми оу^каря'я насъ. и^ недово'ленъ бывая ѓ^
сихъ. ни са'мъ прїе'млетъ братїю, и^ хотя'щимъ възбраняеT. и^ эT цр~кви изго'нитъ” Възлю'блене, не оу^подобляися ѕло'мђ, н^о бл~го'мђ. бл~готворя'и`, эT бг~а е^сть. {а^}6 зло'е творяи`, не видњ` бг~а. дими'трїе^ви свњдњтельствовася эT
всXњ, и^ эT са'мыя и%стины, и^ м^ы же свњдњ1777

Глава 1, поч. 76
1 Старець – улюбленому Ґаєві ,
якого я по правді люблю. 2 Улюблений, понад усіх благаю за тебе,
щоб добре тобі велося і ти був здоровим, так як добре ведеться твоїй
душі. 3 Я дуже зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою
правду, що ти ходиш у правді. 4 Не
маю більшої радості від цієї, ніж
почути, що мої діти ходять у правді. 5 Улюблений, вірно робиш в тому, що робиш для братів і для чужинців, 6 які перед Церквою засвідчили про твою любов, добре
зробиш, коли їх належно вирядиш з
Богом. 7 Бо в його імені вони вийшли, нічого не беручи від поган. 8
Отже, ми повинні таких примати,
щоб ми стали співробітниками правди. 9 Я писав до Церкви, але той,
що в них любить бути першим, Діотрефес, нас не приймає. 10 Задля
цього, коли прийду, згадаю йому
діла, які він робить, докоряючи нам
поганими словами. І будучи цим
незадоволений, ані сам не приймає
братів і забороняє та з церкви виганяє тих, що хочуть приймати. 11 Улюблений, не наслідуй зло, але добро. Хто робить добро, є від Бога, а
хто робить зло, не бачив Бога. 12
Димитрієві свідчать всі – і сама
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правда. І ми ж свідчимо, і знаєте, що
наше свідчення є правдивим. 13 Я
мав багато писати, але не хочу тобі
писати чорнилом і тростиною. 14
Надіюся ж зараз тебе побачити і говорити устами до уст. 15 Мир тобі!
Тебе цілують друзі. Цілуй друзів
поіменно. Амінь.

тельствђе^мъ” И$ [вњ'сте]7 ја^ко свњдњтельство
на'ше и%стинно е^сть” Мно'га и^мњх# [писа'ти]8 н^о
не хощђ черни'лоM и^ тростїю тебњ` писа'ти. оу^пова'ю же а%бїе [ви'дњти т^я]9, и^ оу^сты` къ оу^сто'мъ {гл~ати}10. ми'ръ тебњ. цњлђ'ютъ т^я
дрђ'зи. цњлђ'и дрђги по' и^мени {а^ми'нь}11”

Кінець Третього Послання Івана.
Воно має в собі 1 главу
та 1 церковний початок.

Конеw посла'нїю і^ѓ^а'нновђ тре'тїемђ.
А$ и%мать в себњ, глvа, а~.
а^ цр~ковное заq, а~”

Розповідь про Соборне
Послання Юди

Сказа'нїе
събо'рномђ посла'нїю і^ю%динђ”

Це послання він пише тим юдеям а також поганам, які вже повірили. А причина цього послання така.
Оскільки появилися деякі обманці і
навчали, що гріх без провини, і відрікалися Господа, йому потрібно
було написати і укріпити братів. І
отже, найперше, просить їх боротися і перебувати у переданій їм вірі,
і оскаржує, і проганяє їх як обманців, і наказує віруючим нічого спільного не мати з такими, і щоб
знали, що для спасіння не вистачає
тільки бути покликаним, якщо не
ходять достойно за покликанням.
Адже і Господь вдавнину, вивівши
народ із Єгипту, погубив його, коли
він не залишився в божественному
законі. І Він не пощадив ангелів,
що не зберегли свій чин. Треба, отже, від таких відлучатися, тому що
і архангел Михаїл не стерпів диявольської хули. Він каже ж, що їхня погибель буде як погибель содомлян і нагадує про звичаї. І помолившись за них, щоб їм від Господа була дарована стійкість у вірі,
він закінчує послання.

Сїе посла'нїе пи'шетъ, вњ'ровавшимъ оу^же і^оу^де'ѓм же и^ ја%зы'комъ. вина же посла'нїю е^сть сїя. лестьцемъ нњ'кым#, ја%вльшимся и^ оу^ча'щемъ непови'ннђ быти грњхђ, и^ эTмњта'ющимся г~а. нђж'дђ и^мњ писати, и^ оу^крњпи'ти братїю. и^ пе'рвње оу^бо мо'литъ и^хъ, подвиза'тися и^ пребывати въ преданнњи иM вњре” Таже ѓ^бличае^тъ и^ эTгоняет#
и^хъ ја%коже лестьца. и^ повелњва'ет# вњрнымъ н^и
е^ді'но и^мњти съѓ^бще'нїе съ таковыми” и^ да
вњ'дят# ја%ко не довлње^тъ къ спsнїю, е^же призва'номъ быти точїю, а^ще недосто'инњ ходимъ
зва'нїю. и^бо и^ дре'внїя лю'ди и^звед# эT е^ги'пта
г~ь, и^ не пребывшихъ въ бжsтвенномъ зако'нњ,
погђби`. і^ а^гг~лов же не съхраншимъ свой чи'нъ,
не пощад`њ. подоба'етъ оу^бо эT таковыхъ эTлђча'тися. зане` и^ миха'илъ а^рхаа'гг~лъ не претр#пњ
хђлы` дїа'воля. бы'ти же гл~етъ поги'бели и^хъ
ја%коже и^ съдо'мляномъ, таже наказђ'етъ ѓ^
нра'вњхъ. и^ помоли'вся ѓ^ нихъ ѓ^ оу^твръже'нїи
въ вњрњ даровати иM эT г~а. скончава'етъ посла'нїе”

СОБОРНЕ
ПОСЛАННЯ ЮДИ.
Глава 1, поч. 77
1 Юда, раб Ісуса Христа, а брат
Якова, – тим, що освячені в Бозі
Батьку Ісусом Христом, збереженим, покликаним. 2 Милосердя вам
та мир і хай любов помножиться!

Глvа, а~” заq, о~з”
1

оу%да і^с~ х~ђ ра'бъ, бра'тъ же і^а'ковђ” Сђщимъ ѓ^ бз~њ эTц~и [ѓ^с#щ~е'ннымъ]2, {-}3 і^с~
хм~ъ съблюде'нымъ, зва'нымъ млsть ва'мъ
и^ ми'ръ и^ любы` да оу^мно'жится” Въз1778

1,3 Соборне Послання Юди 1,19

в~ петр# в~
и^ѓv д~

а~ мо= џ~і

а~ мо= д~
д~ мо= к~в
д~ мо= ѕ~і
в~ петр# в~
в~ петр# в~

а^покаl а~

ўлMо ѕ~і

а~ тиM д~
в~ тиM а~
в~ петр# г~

лю'бленїи, всяко тща'нїе творя` писа'ти ва'мъ,
ѓ^ э%бщемъ (спsнїи {ва'шемъ}4)5, нђж'да м^и
бысть писати вамъ, моля подвиза'тися ѓ^
(преда'ннњи вњ'рњ ст~ыM е^ді'ною)6, привнидо'ша б^о
нњ'цыи чл~цы и^же дре'вле преDоу^ста'влени на сїе
ѓ^сђжде'нїе нечестїа. б~а на'шего блгDть прелагающе въ сквернђ. и^ еді'ного влDки [б~а]7 и^ г~а на'шего і^с~ х~а эTмњта'ющеся” Въспомянђти же
вамъ хощђ`, вњ'дђщимъ (и^) вамъ [е^ді'ною с^е,
ја%ко г~ь]8 лю'ди эT земля е^гљ=петъскїя (сп~се)9,
послњди невњ'ровавшихъ погђби`” *А/гг~лех же не
съблюдшиX своего нача'льства, н^о ѓ^ста'вльшихъ
свое жили'ще, на сђдъ вели'каго дн~е оу%зами вњ'чными поD мра'комъ съблюде” *ЈА/коже съдо'ма и^
гомо'ра, и^ ѓ^кре'стъныя и^хъ грады подобнимъ
[иX ѓ%бразоM]10 преблђдивше, и^ ходи'вше въ слњдъ
плоти и^ны'я. преDлежатъ в показанїе ѓ^гню вњ'чномђ, сђдъ прїе^мше. такожде оу^бо и^ сїи, со'нїа ви'дяще, плоть оу^бо скверняT. господьства
же эTмњта'ются. сла'вы же (хђ'ляще не трепещђтъ)11” Михаи^л же а^рха'гг~лъ, е^гда со дїа'воломъ разсђжая гл~аше ѓ^ мољ=се'ѓ^вњ телеси, не
(смњя)12 сђда навести` хђлна, н^о рече, да запрњтитъ тебњ г~ь. сїи же е^ли'ка оу^бо не вњ'дятъ хђ'лятъ, е^ли'ка же по е^стествђ` ја%ко
безслове'сная живоTнаа вњ'дятъ в сихъ скверня'тся”
заq, о~и”
*Горе и^мъ, ја%ко въ пђть ка'иновъ ходиша, и^
въ ле'сть *валаа'мовы м#зды` пролїя'шася, и^ въ
прерњка'нїи (*корре'ѓ^вњ)13 погибо'ша” Сїи сђть
въ любваX ва'шихъ скверни'теле с вами ја^дђще,
без боя'зни себе пасђще. *ѓ%блацы беZводни эT
вњт'ръ преносими, древеса` е^се'нна беZплодна, дв^ажды оу^ме'рша и^скорене'на” волны` сверњ'пыа моря
въспњня'ющи своя стрђя`, звњзды преле'стныя, и^мже мра'къ тм^ы въ вњки блюдется”
Прoрочествова же и^ ѓ^ си'хъ седмыи эT а^да'ма
е^нох# гл~я, *се прїидетъ г~ь въ {ст~ыхъ тмахъ
а%гг~лъ}14 {свои^хъ}15, сътворити сђ'дъ ѓ^ всXњ і^
и^зъѓ^бличити {всњхъ нечести'вых#}16 ѓ^ всњхъ
дњлехъ нечестїя иX, и^миже нечествова'ша, и^ ѓ^
всњхъ жестокыхъ, {словесехъ}17 (и^хъ), и^хже гл~аша на'нь грњшницы нечести'вїи, сїи сђть ропотницы, оу^кори'теле часть порочна, въ по'хотXњ своиX ходяще, {нече'стїемъ и^ законопрестђпле'нїеM}18, *и оу^ста` и^хъ гл~ютъ прего'рдая, чюдя'щеся лицемъ по'лзы рады” Вы же възлю'бленїи, поминаите гл~ы преже рече'нныа эT а^пsлъ
г~а на'шего і^с~ х~а, зане` гл~ахђ вамъ, *ја%ко въ
послњднее вре'мя бђдђтъ рђга'теле, по свои'хъ
по'хотехъ ходяще (и^ нече'стїихъ)19. сїи сђть
эTдњля'юще {себе}20 (эT е^ді'ности вњры, и^ сђть)
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3 Улюблені, роблячи всяке старання
писати вам про ваше спільне спасіння, мені було конечним написати
вам, благаючи, щоб ви подвизалися в
раз переданій вірі святим. 4 Бо ввійшли деякі люди, які від-давна призначені на це засудження безбожності,
що ласку нашого Бога переносять на
нечистоту і відрікаються єдиного Володаря – Бога і Господа нашого Ісуса
Христа. 5 Хочу ж вам нагадати, воч і
вже це знаєте, що Господь спас народ
з Єгипецької землі, а пізніше вигубив
тих, що не повірили. 6 *Та ангелів, які не зберегли свого начальства, але
покинули своє помешкання, Він зберіг на суд великого дня під темрявою
вічними кайданами. 7 *Так як Содома і Гомора та довколишні їх міста,
що розпустували подібним способом
до них і ходили вслід іншого тіла,
підпадають на приклад вічному вогню, одержавши засуд. 8 Так само, отже, і ці. Отже, бачачи сни, опоганюють тіло, а відкидають владарювання, хулячи славу, не бояться. 9 А Михаїл, архангел, коли, змагаючись з
дияволом, говорив про Мойсеєве тіло, не сміючи вивести хульного суду,
сказав: Хай тобі заборонить Господь.
10 Ці ж, отже, хулять те, чого не знають, а в тому, в чому за природою, як
безсловесні звірі знають, в цьому
брудняться.
поч. 78
11 *Горе їм, бо вони пішли дорогою Каїна і розтеклися обманою *Валаамової винагороди, і згинули в
бунті *Корри. 12 Ці є бруднителі у
вашій любові, що з вами їдять, без
страху себе пасучи, *безводні хмари,
гнані вітрами, безплідні осінні дерева, що два рази вмерли, викорінені,
13 бурхливі хвилі моря, що пінять
свої струмені, обманливі звізди, яким
навіки зберігається морок темряви.
14 Пророкував же і про цих сьомий
від Адама, Енох, кажучи: *Ось Господь прийде у десятках тисяч своїх
святих ангелів, 15 щоб вчинити суд
над всіма і виявити всіх безбожних в
усіх ділах їхньої безбожності, якими
безбожно поступили, і в усіх їхніх
жорстоких словах, які безбожні грішники говорили проти Нього. 16 Це є
ті, що нарікають, ремствують, – нечиста частка, що ходять у своїх похотях безбожністю і переступанням закону, *і їхні уста говорять горде, вони підлещуються задля користі. Ви
ж, улюблені, згадуйте слова, раніше
сказані апостолами нашого Господа
Ісуса Христа, 18 тому що вони вам
говорили, *що в останнім часі будуть
кепкуни, що ходитимуть за своїми
похотями і безбожностями. 19 Ці є ті,
що відділяють себе від єдності у вірі
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і є тілесні, не маючи духа. 20 Ви ж, улюблені, будуючи себе вашою святою вірою, святим духом, молячись,
21 зберігайте самих себе в божій любові, очікуючи милосердя нашого
Господа Ісуса Христа на вічне життя.
22 І над усім, отже, розсуджуючи,
милосердіться, 23 а інших спасайте,
страхом вириваючи від вогню. Оскаржуйте ж зі страхом, ненавидячи і
ту одіж, що забруднена тілом. 24, А
Тому, хто може вас зберегти без гріха і без нечистоти і поставити непорочними на радість перед своєю славою, 25 єдиному премудрому Богові і
нашому Спасителеві Ісусом Христом
– нашим Господом, слава і велич,
влада і могутність перед усім віком, і
нині, і на всі віки! Амінь.

теле'сни, дх~а не и^мђще” Вы же възлю'бленїи,
[ст~ою ва'шею вњ'рою назида'юще себе`]21, дх~омъ
ст~ымъ (и^) молящеся, са'ми себе` въ любви
бж~їи съблюда'ите, ждђще млsти г~а на'шего і^с~
х~а въ жи'знь вњчнђю” І$ (ѓ^ всњхъ)22 оу^бо ми'лђите разъсђжа'юще, ѓ^вњх же (стра'хомъ) сп~са'йте эT ѓ^гня` въсхища'юще” (-)23 {ѓ^блича'ите}24 же съ боязнїю. ненавидя'ще и^ ја%же эT‡
плоти ѓ^скверненђю ри'зђ” Могђщемђ же (в^ы
съхрани'ти)25 без# грњха и^ {без# скверны и^}26, поста'вити пред# сла'вою своею` непоро'чны въ радость, е^дїномђ [премђдромђ]27 б~ђ, (и^) сп~сђ на'шемђ, і^с~ хм~ъ гм~ъ на'шим#. сла'ва, (и^) вели'чїе,
дръжава и^ ѓ%бласть, прежDе всего вњка и^ нн~њ и^
въ вся` вњки а^ми'нь”

Кінець Послання Юди.
Має в собі 1 главу
та 2 церковні початки.

Конецъ посла'нїю і^ю%динђ”
И$мать в себњ глvа, а~,
а^ заq, цр~ковныхъ, в~.

Розповідь про Послання до
Римлян святого апостола Павла.

Сказа'нїе, и^же к ри'мляномъ посла'нїю ст~а'го
а^пsла па'вла”

Це послання він посилає з Коринту, ще не бачивши римлян, але про
них він почув і бажав ïх побачити. І
найперше, отже, хвалить ïхню віру,
бачачи, що про неï всюди звіщають,
потім каже, що він багато разів бажав
піти до Риму, через бажання, яке має
до них. І отже, не зміг прийти. І так
він далі чинить повчальне послання:
про покликання поган, і що обрізання
було до часу і нині усунене, і що
Христом надолужено гріхопадіння
Адама, і що минула тінь Закону. І так
подає, що покликання поган є гарним, так сказавши всім людям, що з
природою є даний Закон і для всіх
навчання з природи, і з самого створіння можна пізнавати Бога. Тому і
добре винними робить еллинів, тому
що Бог об’явив ïм сотворіннями світу
пізнання Себе і своєï, завжди присутньоï сили, якою є його Слово, в
якому ж і яким Він все створив. А
вони ж, що зі створінь не пізнали, що
Він є Богом Творцем цього, обоготворили його створіння і послужили
створінню радше ніж Йому. Винними
ж робить він юдеïв, бо вони не
зберели закон, але радше переступом
закону обещестили Бога. І так обом
юдеям же і еллинам авторитетно робить висновок і робить закид про
беззаконня, щоб показати, що всі

їе посылаетъ эT коринџа, не оу& е^ще ви'дњвъ ри'мляны. слы'ша же ѓ^ нихъ, и^
жела'я тњхъ ви'дњти. и^ пе'рвње оу^бо
хвалитъ вњ'рђ и^хъ, възвњща'емђ видя
всю'дђ. потоMже сказђе^тъ мно'гажды себе въсхотњв#ша и^ти в рим#, жела'нїемъ е^же к ниM, и^
оу^бо не възмо'же и^ти, и^ тако про'чее оу^чи'телно
посланїе творитъ ѓ^ зва'нїи ја^зы'къ. и^ ја%ко
ѓ^брњз'анїе даже до' времене бысть, и^ нн~њ
преста`” И$ ја%ко хм~ъ разрњшися грњхопаде'нїе
а^да'мово” И$ сњнь зако'на преи^де. и^ оу^бо зва'нїе
јазы'ковъ лњпотно быти оу^стоя'ет#” Си'це сказа'въ всњмъ чл~коM, е^стествомъ всажDенђ быти
зако'нђ, и^ всњмъ безъ оу^че'нїя е^стества” И$ эT
самого създа'нїя мощи` познава'ти бг~а” Тњмже
и^ в лњп'отђ вино'в#ны творитъ е%ллины. ја%ко
оу^бо бг~ђ ѓ^бъя%вльшђ и^мъ эT сътворе'нїи ми'ра, е^же ѓ^ себњ ра'зђмъ, и^ присносђщныа си'лы
своея`, е^же е^сть сло'во е^го, ѓ' неM же і^ и^мже вс^я
сътворилъ” ѓ^нњ'х же непозна'вшихъ е^го эT
тва'реи быти б~а си'мъ съдњтеля. творенїя
же е^го ѓ^боготвори'вша. и^ твари паче не'жели
томђ послђжи'вша” Виновны же творитъ и^оу^дея, ја%ко не съхраниша зако'на, н^о и^ паче престђпле'нїеM закона, бг~а безчествовавшихъ. и тако ѓ^бои^мъ и^оу^де'ѓ^м же и^ е%ллином# болшема за1780

Послання апостола Павла

ключаетъ, и^ ѓ^блича'ет# ѓ^ без#зако'нїи. да пока'жеT ја%ко равни бы'ша вс^и грњшницы, ра'внњ вс^и
ја%ко пови'нни и^збави'телю мо'лятся. блгDти же
и^ і^збавле'нїю ра'вно, и^оу^де'ѓ^мъ бы'вши и^ на ја^зыцњхъ, в лњ'потђ и^ зва'нїе бысть ја^зы'комъ.
зва'нїю же бы'вшђ ја%зы'комъ, эT нђжDа преста`
ѓ^брњ'занїе, и^ законная сњнь. а^вра'мъ бо рече не
въ ѓ^брњ'занїи, н^о преже ѓ^брњз'анїя ѓ^правдася
преи^меновася и%менемъ а^враа'мъ, ја%ко эTцъ
мно'гимъ ја%зы'комъ хотя'ше быти, по вњрњ
ја%же в неѓ^брњзанїи. прїя'т же по ѓ^правда'нїи,
и^ ѓ^брњ'занїе пло'ти, да зна'менїе бђ'детъ по'
плоти ражDаемымъ эT него. престати же ѓ^брњ'занїю, е^гда ја%зы'цы бђдTђ чада а^враа'мля,
начина'ющемъ ходи'ти по вњрњ а^враа'мовњ, в неиже ѓ^пра'вдася, е^гда б^њ в неѓ^брњзанїи. си'хъ
бо ради преи^меновася а^враа'м#. по нђжди же пришедшимъ зна'менанымъ, престати зна'менаномђ. а^ще оу^бо ја%зыцы нђ'дятся ѓ^брњз'атися,
да престанTђ и^ эT и%мене а^враа'мова, и^ да и^менђется а^вра'мъ” А$ще ли же а^враа'мъ эT бг~а
преи^меновася, не подобае^тъ ѓ^брњ'затися ја^зы'комъ” Но ниже тњмъ и^же е^ще` по' плоти и^оу^де'ѓ^м#. да бђ'детъ и%мя и^звњстно, и^ эTцъ мно'гимъ ја%зыкоM зовется. и%бо не тре'бњ и%мать
кт^о прочее ѓ^брњзатися дово'ленъ вњрою а^враа'млею, ниже и^ныя зако'нныя сњни. не эT си'хъ бо,
н^о эT вњ'ры ѓ^правDа'е^тся всякъ, ја^коже и^ а^враа'мъ” Сїя си'це оу^строи^въ. сказђе^тъ паки, ја%ко и%нако не бђ'детъ и^збавле'ніе и^ бл~года'ть і^ил~еви,
и^ ја%зы'комъ. а^ще не разрњшится грњхъ а^да'мовъ дре'внїи, и^же на всњхъ бывшїи, и^нњмже
сеи не мощи` ѓ^цњ'ститися реq, точїю і^с~ хм~ъ
сн~омъ бж~їи^мъ, и^мже і^ и^знача'ла кля'тва
бысть. не бо` мо'щно бя'ше и^номђ раздрњшити прегрњше'нїе. таже пи'шетъ, ја^ко и%нако
сїе не бђ'детъ, а^ще не в тњ'ло ѓ^блечеTся сн~ъ
бж~їи, и^ бђ'дет# чл~къ. да сїе привне'съ за всњхъ,
вс^я свободитъ эT сме'рти. и^ ја%коже е^ді'нњмъ
чл~ком# грњхъ в ми'ръ вниде. такоже е^ді'нMњ чл~комъ і^с~ хм~ъ бл~годать бђ'детъ. и^ прочее ја^ко
до'бръ строи'тель, и^оу^^де'а оу^бо оу^тњшае^тъ, ја%ко
не престђп#ницы бђдете зако'нђ, а^ще въ х~а
вњрђе^те. сђщимъ же эT ја%зы'къ повелњва'етъ,
не възвыша'тися на і^ил~я. н^о вњ'дњти, зане
ја%ко вњтви на корени`, си'це на ѓ^нњхъ
присади'шася” Поси'х же оу^тњшительна словеса`
въ ѓ^бы'чао^хъ наказа'въ. скон#чава'етъ посла'нїе”
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грішники є рівні, однаково всі як
винні моляться до Спасителя. А
ласка і спасіння, що було для юдеïв,
однаково є і для поган, справді і покликання є для поган. А раз було
покликання поган, з конечності закінчилося обрізання і тінь Закону.
Адже він сказав: Аврам не в обрізанні, але, бувши оправданим перед обрізанням, одержав зміну імені на Авраам, бо він мав стати за вірою батьком багатьох народів, що в необрізанні. А після оправдання він же одержав обрізання тіла, що мали як
знак ті, що за тілом народжуються
від нього. А обрізання закінчується,
коли погани стануть дітьми Авраама,
які починають ходити за Авраамовою вірою, в якій він був оправданий, коли був у необрізанні. Адже
задля цього він був переіменований
Авраамом. А з конечності, коли приходить вказане, силу тратить те, що
вказує. Якщо, отже, поган змушують
обрізатися, хай вони і полишать ім’я
Авраама і хай він називається Аврамом. Оскільки ж Авраам був переіменований Богом, не належиться поганам обрізуватися, але й ані тим, що
за тілом є юдеями. Хай ім’я буде
відомим, він назветься батьком багатьом народам. Бо ніхто не потребує
надалі обрізуватися, йому вистачає
Авраамової віри, ані не потрібне
інше з тіні Закону, бо не з цього, але
з віри оправдається кожний, так як і
Авраам. Це так подавши, знову говорить, що інакше не буде спасіння і
благодать Ізраïлеві і поганам, якщо
не буде прощений давній Адамів
гріх, що є на всіх. Він каже, що в
іншому неможливо очиститися, хіба
Ісусом Христом, Божим Сином, через якого і від початку була клятва,
бо не було можливо іншому звільнити від гріха. Тоді він пише, що це
не станеться, хіба що Божий Син зодягнеться в тіло і стане людиною,
щоб, принісши це за всіх, визволити
всіх від смерті. І так як через одну
людину гріх увійшов у світ, так само
і однією людиною, Ісусом Христом,
буде ласка. І далі, як добрий будівничий, він, отже, юдеïв потішає,
що вони не стануть переступниками
Закону, якщо повірять у Христа. А
тим, що з поган, наказує не підніматися над Ізраïль, тому що так як
галузки на корені, так вони насаджені на них. А після цього, подавши
слова потіхи, повчивши про звичаï,
він закінчує послання.
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До Римлян Послання
святого апостола Павла
Глава 1, поч. 79
дія. 13

кор1. 1
еф. 1
тим2. 1

сол1. 3

кор1. 1

ниж. 3
авв. 2
гал. 3
єв. 5

1 Павло, раб Ісуса Христа, *покликаний апостол, вибраний на божу
благовість, 2 яку Він раніше обіцяв
Своїми пророками у Святих Писаннях, 3 через свого Сина, що був з Давидового насіння за тілом, 4 названий Божим Сином в силі, за Духом
освячення, через воскресіння з мертвих – про Ісуса Христа, нашого Господа, 5 яким ми одержали ласку і
послання в послух віри для всіх народів в його імені, 6 між якими є і ви,
покликані Ісуса Христа! 7 Всім, що є
в Римі, Богові улюбленим, *покликаним святим, – ласка вам і мир від Бога нашого Батька і Господа Ісуса
Христа!
поч.
8 Перш за все, отже, дякую моєму
Богові через Ісуса Христа за всіх вас,
що ваша віра розголошується по
всьому світі. 9 Бо свідком мені є Бог,
якому я служу моїм духом в благовісті його Сина, що я безперервно
*пам’ятаю про вас, 10 завжди молячись у моїх молитвах. Може, отже,
колись пощастить з божої волі прийти до вас. 11 Адже бажаю бачити вас,
щоб вам подати якийсь духовний дар
на ваше підкріплення, 12 тобто з
вами потішитись спільною вірою –
вашою ж і моєю. 13 Не хочу ж, щоб
ви, брати, не знали того, що я бажав
багато разів до вас прийти і мав перешкоди дотепер, щоб мав я і в вас
якийсь плід, так як і в інших народах,
14 греках же і варварах. І мудрим, і
нерозумним я є боржником, 15 наскільки залежить від моєї ревності, і
вам, що є в Римі, благовістити. 16 Бо
я не встидаюся Христового благовістя, бо це є *божа сила на спасіння
кожному, що вірить, юдеєві ж перше,
і грекові. 17 Бо в ньому виявляється
*божа правда з віри у віру, так як є
написано: А *праведний з віри буде
жити.
поч. 80
18 Адже божий гнів з неба відкривається на всяку людську безбожність і неправду, що держать правду
в неправді, 19 тому що ж боже розумне є явним у них, бо Бог їм об’явив. 20 Бо його невидиме від створення світу через створіння є видиме
_____

па'вла1” Глvа, а~, заq, о~џ”
а'велъ1 рабъ [і^с~ хв~ъ]2, зва'нъ а^пsлъ, *и^з#бранъ въ бл~говњстїе бж~їе, е^же преже ѓ^бњща` пррoоки свои^ми въ писа'нїи^хъ
ст~ыхъ, ѓ% сн~њ свое^м#, бы'вшемъ эT сњмени двDва по' плоти. нареченњмъ сн~њ бж~їи в
си'лњ, по дх~ђ ст~ы'ня, и^з въскреше'нїа мр~твыхъ і^с~ х~а г~а на'шего. и^мже прїахомъ бл~годать и^ посла'нїе въ послђша'нїе вњ'ры въ вся
ја^зы'ки, ѓ^ и^мени е^го, въ ни'хже е^сте и^ в^ы зва'ни і^с~ х~ђ. всњм# сђщимъ в ри'мњ, възлю'бленымъ б~ђ, *зва'нымъ ст~ымъ, блгDть ваM и^
ми'ръ эT‡ бг~а эTц~а на'шего и^ г~а і^с~ х~а”
заq”
Пр'ъвое оу^бо бл~годарю` б~а мое^го і^с~ х~м# ѓ^ всњхъ
васъ, ја^ко вњра ва'ша възвњща'ется въ всемъ
ми'рњ. свњдњтель б^о м^и е^сть б~ъ, е^мђже слђжђ дх~омъ мои^мъ, въ бл~говњствова'нїи сн~а е^го, ја^ко беZпрестани *па'мять ѓ^ васъ творю
всегда въ мл~твахъ мои^хъ моля'ся, а^ще оу^бо
когда` поспњшенъ бђдђ во'лею бж~їею прїити
къ вамъ. жела'ю б^о ви'дњти васъ, да нњ'кое
подамъ (вамъ дарова'нїе)3 дх~о'вное къ оу^тверже'нїю ва'шемђ, сїе же е^сть съоу^тњшитися
въ васъ, ѓ^бъщею вњ'рою, ва'шею же и^ моею`” Не
хощђ же ваs не вњ'дњти братїе, ја%ко мно'жицею въсхотњхъ прїити` къ ваM и^ възбраненъ
быX доселњ, да нњ'кїи плодъ и^мњ'ю и^ въ ва'съ,
ја^коже и^ въ про'чихъ ја^зы'цњхъ, е%ллинњх же и^
ва'рварехъ, мђдрым же и^ неразђ'мным# долженъ
е^смь, (толи'ко е^сть)4 е^же по мое^мђ оу^сръдїю, и^
вамъ сђщимъ в ри'мњ бл~говњстити. не
стыжђ бо ся бл~говњствова'нїемъ [хв~ымъ]5,
*си'ла б^о бж~їа е^сть въ сп~снїе вся'комђ вњрђющемђ, і^оу^де'ѓ^ви же прежDе і^ е'ллинђ, *пра'вда б^о
бж~їа в неM ја^вля'е^тся, эT вњры въ вњрђ. ја%коже е^сть пи'сано, *пра'ведныи же эT вњры
живъ бђдет#”
заq, п~”
Эtкрыва'етъ б^о ся гнњ'въ бж~їи с нб~се, на
вся'ко нечестїе и^ непра'вдђ чл~чскђ, съдержа'щихъ
и%стинђ въ непра'вдњ. занеже разђ'мное бж~їе
ја%вњ е^сть в ниX. б~ъ бо (ја%ви'лъ е^сть и^мъ)6. неви'димая б^о е^го эT създанїя ми'ра творе'нм^и
помышля'ема ви'дима сђть, и^ прsносђщная же
1782

дњаn г~і

а~ крgи а~
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е^феs г~

мgа з~
а~ крgи д~
лkђ ѕ~

в~ петр# г~
а~ петр# г~

і^я^коv е~
ўлMо ћа~
мgа ѕ~і
ниQ џ~

(си'ла е^го)7 и^ бжsтво, въ е^же быти и^мъ безъэTвњтномъ. зане же разђмњ'вше бг~а, не ја^ко
бг~а просла'виша и^ли бл~годариша. *н^о ѓ^сђе^тишася помышле'нїи свои^ми, и^ ѓ^мрачися неразђмное и^хъ срDце. гл~ющеся быти мђ'дры, и^ ѓ^бъю^родњша. і^ и^змњни'ша сла'вђ нетлњ'ннаго бг~а,
въ подобїе ѓ%браза тлњ'нна чл~ка, и^ пти'цъ, и^
четвероно'гъ, и^ га'дъ. тњмже и^ предастъ и^хъ
бг~ъ в по'хоть срDцъ иX, въ нечистотђ, въ е^же
скверни'тися телесемъ и^хъ въ себњ` самњхъ.
и^же премњни'ша и%стинђ бж~їю въ лъжђ`, и^
почто'ша и^ послђжиша тва'ри, паq творца, и^же
е^сть бл~гословенъ въ' вњки, а^ми'нь” Сего ради
предастъ и^хъ бг~ъ въ стра'сти безчестїя. и^
жены бо и^хъ и^змњни'ша е^стественђю подо'бђ
въ презъе^стественђю” ТакожDе и^ мђжи, ѓ^ста'вльше е^стественђю (подобђ)8 же'ньска полђ, раZжего'шася по'хотїю свое^ю` дрђгъ на' дрђга, мђжи
на' мђжњхъ стђдъ съдњва'юще, и^ възмњ'здїе
е^же подобя'ще прелести и^хъ, въ себњ въспрїе'млюще”
заq, п~а”
И$ ја%коже не и^скђси'ша б~а и^мњти въ ра'зђмњ,
(сего ради) предасть иX б~ъ въ неи^скђсенъ оу%мъ,
творити неподобная`, и^спо'лненыхъ вся'коя непра'вDы, [блђже'нїа, лђка'вьства, лихои^ма'нїа, ѕло'бы]9, и^сполненыхъ за'висти, оу^бїиства, рве'нїя,
льсти, ѕлонра'вїя. шепо'тники, клеве'тники, бг~оме'рзки, досадителя, велича'вы, го'рды, ѓ^брњтателя ѕлым#, родителемъ непокори'вы, неразђм#ны, непримири'теле, нелюбо'вны, (неклятвохранители), немилостиви” Нњ'цыи же (и^) ѓ^правданїе
бж~їе разђмњвше, ја%ко и^же таковая творящеи`
достоини сме'рти сђть, не то'чїю (же) сїя
творятъ, н^о и^ во'лю дњюT творя'щимъ”

роздумом, і Його ж завжди присутня
сила і божество, так що вони є без
оправдання. 21 Тому що, пізнавши
Бога, не як Бога прославили або дякували, *але вони стали марними
своїми думками, і їхнє нерозумне
серце затьмарилося. 22 Кажучи, що
вони є мудрі, вони стали дурними 23
і змінили славу нетлінного Бога на
вид образу тлінної людини, і птахів, і
чотироногих, і гадин. 24 Тому і Бог
передав їх у похоть їхніх сердець, в
нечистоту, щоб вони робили нечисте
їхніми тілами в собі самих. 25 Вони
замінили божу правду на брехню, і
віддали честь, і послужили створінню радше ніж Творцеві, який є благословенний навіки. Амінь. 26 Задля
цього Бог їх видав на ганебні пристрасті: бо і їхні жінки замінили природне єднання в протиприродне, 27
також і чоловіки, полишивши природне використання жіночого роду,
розгорілися своєю пристрастю один
до одного, чоловіки на чоловіках, чинячи постидне і в собі одержуючи належну винагороду їхнього блуду.
ххххх
поч. 81
28 І оскільки вважали непотрібним
мати Бога в умі, задля цього Бог їх
видав невправному розуму чинити
ганебне, їх, що 29 повні всякої неправди, розпусти, лукавства, захланності, злоби, повні заздрості, вбивства, колотнечі, обмани, лихих звичаїв, обмовники, 30 наклепники, мерзенні Богові, зухвалі, хвальки, горді,
винахідники зла, батькам непокірні,
31 нерозумні, немирні, безсердечні,
які не зберігають клятву, немилосердні. 32 Деякі ж і пізнавши божий суд,
що ті, які таке коять, є гідні смерті,
не тільки ж це роблять, але й погоджуються з тими, що так чинять.

Глvа, в~”

Глава 2

его ради безъэTвњтенъ е^си эO чл~че,
*вся'къ сђдяи`” И$мже б^о {сђдомъ}1 сђ'диши дрђгђ, себе` ѓ^сђждае^ши, тажде
б^о твори'ши сђдяи`. вњмы же ја^ко сђдъ
бж~їи е^сть по и%стинњ на творя'щихъ таковая” Помышля'еши же л^и сїе эO чл~че, сђдяи`
таковая творящимъ, и^ творя` (самъ) та'жде, ја%ко т^ы и^збњжи'ши ли сђда бж~їя; и^ли ѓ^
бога'тьствњ бл~гости е^го, *и^ кро'тости и^ долготерпњнїя нерадиши, не невњ'дыи ја%ко
блгsть бж~їа въ покая'нїе т^я въво'дитъ; по
жестокомђ (же), (и^ твое^м`ђ)2 непокая'нномђ
срDцђ, *събира'еши себњ гнњ'въ въ дн~ь гнњва,
и^ эTкрове'нїя [и^]3 пра'веDнаго сђда бж~їя, *и^же
въздаст# кое^мђж'до по дњломъ е^го. ѓ^вњмъ
оу^бо по терпњ'нїю дњ'ла бл~га'го, *сла'вђ и^ чеsть
1783

1 Задля цього без оправдання є ти,
о чоловіче, *кожний, що судиш. Бо яким судом судиш другого, себе осуджуєш, бо чиниш те саме, що ти засуджуєш. 2 Знаємо ж, що божий суд
є згідно з правдою проти тих, що таке чинять. 3 Чи ж думаєш про це, о чоловіче, який судиш тих, що таке чинять, і сам чиниш те саме, що ти уникнеш божий суд? 4 Або чи не дбаєш за багатство його доброти, *і лагідності, і довготерпеливості, знаючи,
що божа ласка провадить тебе до покаяння? 5 А за твоїм твердим і нерозкаяним серцем *ти собі збираєш гнів
в день гніву, і викриття, і справедливий божий суд, 6 *який кожному віддасть за його ділами. 7 Отже, одним
за терпеливістю доброго діла – *славу, і честь, і нетлінність, тим, що

еф. 3

мат. 7
кор1. 4
лук. 6

пет2. 3
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як. 1

іс. 52
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кол. 2

шукають вічне життя; 8 а які ішли за
потягами і які, отже, противилися
правді, що корилися ж неправді, –
лють, і гнів. 9 І горе, і лихо, на всяку
душу людини, що чинить зло, насамперед же юдеєві і гелленові, поч. 81
10 слава ж, і честь, і мир кожному,
що чинить добро, насамперед же юдеєві і гелленові. 11 *Бо у Бога немає зглядання на обличчя. 12 Адже які без Закону згрішили, без Закону і
згинуть, а які згрішили в Законі, будуть суджені Законом. 13 *Бо не слухачі Закону праведні перед Богом, але виконавці Закону, ці оправдаються.
поч. 82
14 Бо коли народи, не маючи Закону, природно чинять законне, ці, не
маючи Закону, є самі собі Законом.
15 Вони виявляють діло Закону, написане в своїх серцях, про що свідчить їм їхня совість: як думки між собою засуджують або оправдують. 16
В день, коли Бог судитиме таємне
людей, судитиме Ісусом Христом за
моїм благовістям. 17 Ось ти називаєшся юдеєм, і спочиваєш на Законі, і
хвалишся Богом, 18 і знаєш Божу
волю, і розрізняєш те, що краще, навчений Законом, 19 а надієшся, що ти
вождем є для сліпих, світлом для тих,
що є в темряві, 20 вихователем безумних, учителем дітей, що маєш образ пізнання і правди в Законі. 21
Отже, чому, навчаючи іншого, себе
не навчаєш? Чому, проповідуючи не
красти, крадеш? 22 Чому, говорячи
не чинити перелюб, чиниш перелюб?
Чому, бридуючи ідолами, крадеш святе? 23 Чому ти, що хвалишся Законом, збещещуєш Бога порушенням
Закону? 24 *Адже боже ім’я хулиться вами між народами, так як є написано. 25 Отже, обрізання дає користь,
якщо чиниш Закон, якщо ж ти є переступником Закону, твоє обрізання
стало необрізанням. 26 Якщо, отже,
необрізання збереже оправдання Закону, чи його необрізання не вважатиметься обрізанням? 27 І чи те, що з
природи є необрізанням, що довершує Закон, не осудить тебе, що з Писанням і обрізанням є переступником
Закону?
поч. 83
28 Бо не той є юдеєм, що ним є
явно, ні не те є обрізання, що явне у
тілі, 29 але той, що таємно є юдеєм,
цей є юдеєм, *і обрізання духом серця, а не Писанням, якому похвала не
від людей, але від Бога.

Глава 3

ниж. 9
тим2. 2

1 Що, отже, є більше юдеєві? Або
яка користь обрізання? 2 Багато під
кожним оглядом. По-перше, отже, тому що їм були повірені божі слова. 3
Що ж, якщо деякі не увірували. *Чи,

и^ нетлњ'нїе и%щђщимъ живота вњ'чнаго, а^ и%же по
рвенїю и^ противляющимся [оу^бо]4 и%стинњ, повинђющиM же ся непра'вдњ, ја^рость и^ гнњвъ, (и^)
ско'рбь и^ тњснота, на вся'кђ дш~ђ чл~ка творящаго ѕло'е, и^оу^де'еви же преже и^ е^ллинђ” заq, п~а”
Сла'ва же и^ честь и^ ми'ръ вся'комђ дњлающемђ бл~го'е, и^оу^де'еви же преже и^ е'ллинђ” *Нњсть б^о
на лица зрњнїя оу^ б~а. е^лицы б^о без#зако'нно съгрњшиша, без#законно и^ поги'бнђтъ и^ е^лицы въ
зако'нњ съгрњшиша, зако'номъ сђ'дъ прїимђтъ”
*Не слы'шателїе б^о зако'нђ пра'веDни преD бг~омъ,
н^о творцы законђ, сїи ѓ^пра'вдяTся”
заq, п~в”
Є/гда б^о ја^зы'цы не и^мђще зако'на, естествомъ
зако'нная творятъ, сїи зако'на не и^мђще, са'ми себњ сђть законъ, и^же ја^вля'ютъ дњло
зако'н#ное напи'сано въ срDцыхъ свои^хъ, спослђшествђющи и^мъ со'вњстї (иX), и^ межDђ собою помысломъ ѓ^сђжDа'ющиM, и^ли` (-)5 эTвњща'ющимъ
въ дн~ь, е^гда сђдитъ бг~ъ таи^ная чл~комъ,
по бл~говњ'стїю мое^мђ [і^с~ хм~ъ]6” [Се^]7 ты` і^оу^де'и и^менђе'шися, и^ почивае^ши на зако'нњ, и^
хва'лишися ѓ% бз~њ, и^ разђмње^ши во'лю и^ разсђжа'еши лђ'чшая, наоу^ча'еM эT зако'на, оу^пова'я
же себе вожа быти слњпыM, свњтъ сђщимъ
въ тмњ`, наказа'теля безђ'мныM, оу^чи'теля
младе'нцеM, и^мђща ѓ%бразъ ра'зђма і^ и%стинны
въ зако'нњ. наоу^ча'яи` оу^бо и^ного, себе л^и не оу^чи'ши; проповњ'дая^и` не красти, кра'деши;
гл~яи` не прелюбы твори'ти, прелюбы твориши.
гнђша'яся и%долъ, ст~а'а` кра'деши; и^же въ
зако'нњ хвалишися, престђпле'нїемъ зако'на б~а
безче'ствђе^ши; *и%мя б^о бж~їе вами хђлится
въ ја%зыцXњ, ја%коже е^сть пи'сано. ѓ^брњзанїе оу^бо
по'льзђе^тъ, а^ще зако'нъ твори'ши. а%ще же (зако'на престђ'пниk)8 е^си, ѓ^брњ'занїе твое, неѓ^брњ'занїе бысть” А/ще оу^бо неѓ^брњ'занїе ѓ^правда'нїе
закона съхранитъ, не неѓ^брњ'занїе л^и е^го въ
ѓ^брњзанїе въмњни'тся; и^ ѓ^сђ'дитъ, ја%же эT
е^стества неѓ^брњ'занїе, закоn съверша'ющи, тебе
и^же писа'нїемъ и^ ѓ^брњ'занїемъ (сђща) престђпника зако'нђ;
заq, п~г”
Не б^о и^же ја^вњ и^оу^де'и еs, н^и е^же ја%вњ въ плоти ѓ^брњзанїе” Но^ и^же въ та'и^нњ і^оу^де'и, (се'и
і^оу^де'и е^сть) *и ѓ^брњзанїе срDца дх~омъ, (а^) не
писа'нїемъ. е^мђже похвала`, не эT чл~къ, н^о эT
б~а”

Глvа, г~”
т^о оу^бо ли'шьшее і^оу'де'ю; и^ли кая` по'льза ѓ^брњзанїю; мно'го по всякомђ ѓ%бразђ. пе'рвње оу^бо ја%ко вњ'рована быша (и^мъ)
словеса` бж~їя. что` бо, а^ще не вњ'роваша
1784
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і^ѓ^аn г~
ўлMо ре~і
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и~ н~г
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ўлMо рл~џ
ўлMо џ~
і^саїа н~џ
прqи а~
ўлMо л~е

галаT в~

выj а~

нњ'цыи. *е^да (оу^бо) невњ'рьствїе и^хъ вњрђ бж~їю
оу^пра'знитъ; да не бђдетъ. *да бђдет# же б~ъ
и%стиненъ, *вся'къ же чл~къ лоQ, ја%коже е^сть пи'сано, *ја^ко да ѓ^пра'вдишися въ словесњхъ свои^хъ, и^ побњдиши внегда сђ'дитъ ти ся. а^ще
ли непра'вда на'ша, бж~їю пра'вдђ съставляеT, что`
речеM; е^д^а непра'ведеn б~ъ, наносяи` гнњвъ; по чл~кђ
гл~ю, да не бђ'дет#. понеже како сђдити и%мать
б~ъ (всемђ) ми'рђ. а^ще (оу^бо)1 и%стина бж~їя въ
мое'и лъжи` и^збыточьствова въ сла'вђ е^го, чт^о
е^ще` и^ а'зъ ја%ко грњшникъ ѓ^сђжа'юся; и^ не ја%коже хђлимся, {-}2 ја%коже гл~ютъ нњцыи насъ
гл~ати, ја%ко сътворимъ ѕла'я`, да прїидђтъ
{на ны}3 бл~га'я. и%хже сђдъ пра'веденъ е^сть” Чт^о
оу^бо; пови'нни л^и е^сме; ника'коже. преDоу^корихомъ
бо (оу^бо) и^оу^де'ехъ и^ е^ллинњхъ всњмъ поD грњхоM
быти. ја%коже е^сть пи'сано, *ја%ко нњсть пра'веденъ никтоже. нњсть разђмњвая, (и^) нњсть
взыска'яи` б~а. вс^и оу^клонишася, вкђпњ непотре'бни быша” Нњсть творяи` бл~госты'ню,
нњсть даже до е^ді'наго. *гроb эTве'рстъ горта'нь
и^хъ, ја^зы'ки свои^ми льща'хђ, *ја%дъ а%спидовъ
поD оу^стнами и^хъ. *ихже оу^ста` кля'твы и^ го'рести по'лна сђть, *ско'ры но'ги иX пролияти
кровь. съкрђшенїе и^ ѓ^ѕлобле'нїе на пђтехъ и^хъ.
и^ пђти ми'рна не познаша. *нњсть страха
бж~їа прDе ѓ^чи'ма и^хъ.
заq, п~д”
*Вњмы же ја%ко е^ли'ка законъ гл~етъ, сђщимъ
въ зако'нњ гл~етъ. да вся'ка оу^ста заградя'тся, и^ пови'ненъ бђдетъ весь миръ бг~ови” Зане
эT дњлъ зако'на не ѓ^пра'вдится вся'ка пло'ть
преD нимъ. закономъ б^о позна'нїе грњха” Нн~њ
же кромњ зако'на правда бж~їя ја%вися, свњдњтельствђема эT зако'на и^ пррoкъ. *пра'вда же
бж~їя вњ'рою і^с~ хв~ою [въ вся` и^ на всXњ]4 вњ'рђю^щиX” Нњсть бо ра'зньствїа. вси` б^о съгрњшиша, и^ лише'ни сђть сла'вы бж~їа. ѓ^правда'еми
тђ'не бл~годатїю е^го, (і^)5 и^збавле'нїемъ е^же ѓ^
х~њ і^с~њ, е^гоже преDположи б~ъ ѓ^цњщенїе вњрою
въ крови е^го, въ я^вле'нїе пра'вDы свое^я, за эTпђщенїе прежDе бы'вших# грњховъ, въ долготерпњнїи бж~їи, (и^) въ сказанїе пра'вды е^го, въ
нн~њшнее вре'мя, въ е^же быти е^мђ правеDнђ, и^
ѓ^правда'ющђ` сђщаго эT вњ'ры і^с~овы. гдњ` оу^бо
похвала`; эTгнася” Кото'рымъ за'кономъ; дњ'лы
л^и; н^и. н^о закономъ вњры”
заq, п~е”
6
Мы'слиM бо (вњрою ѓ^правдатися) чл~кђ без дњлъ
зако'на. и^ли і^оу^де'емъ б~ъ то'кмо; (а^) не и^ ја%зы'комъ; е'й и^ ја%зы'комъ. понеже е^ді'нъ б~ъ, и^же
ѓ^пра'вдиT (и^) ѓ^брњзанїе эT вњ'ры, и^ неѓ^брњзанїе
вњ'рою” Закон# ли оу^бо разоряемъ вњрою; да не
бђ'детъ. н^о закон# оу^твержа'емъ”
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отже, їхнє невірство знищить божу віру? 4 Хай не буде! *Хай же буде Бог
правдивий, *а кожна людина є брехлива. Так як є написано: *Щоб Ти оправдався у своїх словах, і переможеш,
коли судитимешся. 5 Якщо ж наша неправедність підкріплює божу праведність, що скажемо? Чи несправедливий Бог, коли виявляє гнів? По-людському говорю. 6 Хай не буде! Тому
що як Бог буде судити ввесь світ, 7
якщо, отже, божа правда помножилась в моїй неправді на його славу, чому ще і я засуджуюся як грішник? 8 І
не так ніби хулимо, як деякі говорять,
що ми говоримо: Зробімо зло, щоб на
нас прийшло добро. Їхній суд є справедливий. 9 Що отже? Чи ми є винні?
Зовсім ні! Адже ми наперед обвинуватили юдеїв і гелленів, отже, що всі є
під гріхом, 10 так як є написано, *що
немає ніякого праведного, 11 немає
того, що розуміє, і немає того, що шукає Бога. 12 Всі разом ухилилися, стали непотрібними. Немає того, що чинить добро, немає ні одного. 13 *Їхня
гортань є відкритим гробом, своїми язиками вони обманювали, *їдь гаспида під їхніми губами, 14 *їхні ж уста
повні є прокляття і гіркоти, 15 *їхні
ноги швидкі проливати кров. 16 Знищення і кривда є на їхніх дорогах, 17
і дороги миру вони не пізнали. 18
*Немає божого страху перед їхніми
очима.
поч. 84
19 *Знаємо ж, що те, що говорить
Закон, він говорить тим, що є під Законом. Хай всі уста будуть закриті і
хай буде підкореним ввесь світ Богові, 20 тому що від діл Закону не оправдається ніяке тіло перед Ним, бо
Законом пізнається гріх. 21 Нині ж
Божа правда з’явилася поза Законом,
засвідчена Законом і Пророками, 22
*а божа правда – вірою Ісуса Христа
в усіх і на всіх, що вірять. Бо немає
різниці, 23 бо всі згрішили і є позбавлені божої слави, 24 але оправдані даром – його ласкою і визволенням, що
в Ісусі Христі, 25 якого наперед Бог
поклав як очищення вірою в його крові на виявлення своєї праведності, на
відпущення раніше зроблених гріхів
26 в божій довготерпеливості, і на виявлення його правди в нинішньому
часі. Щоб Він був праведний і оправдував того, що з віри Ісуса. 27 Отже,
де похвала? Виключена. Яким законом? Чи ділами? Ні, але законом віри!
поч. 81
28 Бо ми думаємо, що людина оправдується вірою без діл Закону. 29
Чи Бог тільки для юдеїв, а не і для
народів? Так, і для народів. 30 Тому
що один Бог, який оправдає і обрізання з віри і необрізання вірою. 31
Чи, отже, руйнуємо Закон вірою?
Хай не буде! Підсилюємо Закон.

ів. 3
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1 Отже, що скажемо, що знайшов
наш батько Авраам за тілом? 2 Бо якщо Авраам оправдався від діл, він
має похвалу, але не від Бога. 3 Бо що
говорить Писання? *Авраам же повірив Богові – і це йому зачислено за
праведність.
поч. 86
4 Адже тому, хто робить, винагорода не зачислюється за ласкою, але
як належне, 5 а тому, хто не робить, а
вірить в Того, що оправдує безбожного, його віра зачислюється в праведність. 6 Так як і Давид говорить,
що блаженна людина, якій Бог зачислює праведність без діл Закону. 7
*Блаженні ті, яким відпущено беззаконня і яким покрито гріхи. 8 Блаженний чоловік, якому Господь не
зарахує за гріх. 9 Отже, це блаженство чи на обрізання, чи на необрізання? Бо говоримо, що Авраамові
зараховано віру в праведність. 10 Як,
отже, йому зараховано? Чи як він був
в обрізанні, чи в необрізанні? Не в
обрізанні, але в необрізанні! 11 *І він
одержав знак обрізання як печать
праведності віри, яка в необрізанні,
щоб він був батьком всіх, що вірять в
необрізанні, щоб і тим зараховано за
праведність, 12 і батьком обрізання
не тільки тим, що є з обрізання, але і
тим, що ходять в стопах віри, що в
необрізанні нашого батька Авраама.
хххх
поч. 87
13 Бо не Законом обітниця Авраамові або його насінню, що він стане
спадкоємцем світу, але праведністю
віри. 14 Бо якщо ті, що з Закону є
спадкоємцями, – віра втратила силу і
обітниця знищена. 15 Адже Закон
спричиняє гнів, бо де немає Закону,
тут немає переступу. 16 Задля цього
обітниця з віри, щоб була за ласкою,
щоб обітниця стала відомою всьому
насінню, не тільки тим, що є з Закону, але і тим, що є з Авраамової віри,
який є батьком всіх нас, 17 як є написано, *що: Я тебе настановив батьком багатьох народів, – перед Богом,
якому повірив, що оживляє мертвих і
кличе те, що не є, як те, що є. 18
Який понад надію повірив в надію,
що він стане батьком багатьох народів, згідно зі сказаним: *Таким буде
твоє насіння. 19 І він не знеміг вірою,
будучи майже столітнім, а глянув на
своє тіло, що вже змертвіло і змертвілість лона Сарри, 20 та божій обітниці не засумнівався невірством, але
підкріпився вірою, віддавши славу
Богові 21 і будучи певним, що те, що
Він обіцяв, Він і є спроможний зробити. 22 Тому і зараховано йому за
праведність. 23 А це не було написано тільки задля того одного, що

Глvа, д~”
то` оу^бо речеM ѓ^брњсти а^враа'ма (эTц~а)1
на'шего по' плоти; а^ще б^о а^враа'мъ эT
дњлъ ѓ^пра'вдася, и%мать похвалђ, н^о не
къ бг~ђ. чт^о бо писа'нїе гл~етъ; *вњ'рова
же а^враа'мъ бв~и, и^ вмњнися е^мђ въ пра'вдђ”
ккк
заq, п~ѕ”
Дњ'лающемђ же м#зда` не вмњня'ется по бл~годати, н^о по' долгђ. а^ не дњ'лающемђ, вњ'рђющђ же на ѓ^правDающаго нечестива, причитае^тся вњра е^го въ пра'вдђ. ја^коже и^ двDъ
гл~етъ бл~женъство чл~кђ, е^мђже б~ъ причита'е^тъ пра'вдђ без дњ'лъ закона. *бл~жени и^мже
эTпђстишася беZзаконїа, і^ и'мже прикры'шася
грњси`. бл~женъ мђжъ, е^мђже не вмњнитъ г~ь
грњха`. бл~женъство оу^бо сїе, на ѓ^брњз'анїе л^и,
и^ли (-)2 на неѓ^брњз'анїе; гл~ем# б^о, ја%ко вмњнися а^враа'мђ вњра въ пра'вдђ. ка'ко оу^бо въмњни'ся (е^мђ); въ ѓ^брњзанїи ли сђщђ, и^л^и не во
ѓ^брњ'занїи; не во ѓ^брњ'занїи н^о в неѓ^брњзанїи.
*и^ зна'менїе прїяT ѓ^брњ'занїа, печа'ть пра'вды
вњ'ре, ја%же в неѓ^брњз'анїи. е^же быти е^мђ эTц~ђ
всњмъ вњ'рђющимъ в неѓ^брњз'анїе, въ е^же въмњни'тися и^ тњмъ въ пра'вдђ. и^ эTц~а ѓ^брњ'занїю, не и^же эT ѓ^брњзанїа, (сђщимъ) точїю, н^о и^ ходя'щимъ в# стопа'хъ (вњры ја%же в
заq, п~з”
неѓбрњзанїи)3 эTц~а нашего а^враа'ма”
Не зако'ном# б^о ѓ^бњтованїе а^враа'мђ, и^л^и сњ'мени е^го, ја^ко наслњдникђ (быти е^мђ)4 ми'рђ, н^о
пра'вдою вњры” а%ще б^о сђщїи эT зако'на наслњ'дницы, и^спразнися вњ'ра, и^ разорися ѓ^бњтованїе” Зако'нъ б^о гнњвъ содњлова'етъ. и^дњже
б^о нњсть зако'на, т^ђ ни престђпле'нїе” Сего
ради эT вњры, да по бл~года'ти, во е^же быти
и^звњстнђ ѓ^бњтованїю всемђ сњмени, не е^же
(точїю (сђщим#) эT зако'на)5, н^о и^ сђщим# эT
вњры а^враа'мовы, и^же е^сть эTц~ь всњмъ намъ,
ја%же е^сть пи'сано, *ја%ко эTц~а мно'гимъ ја^зы'ком#
положихъ т^я, пря'мо е^мђже вњ'рова б~ђ животворя'щемђ мер#твыа, и^ нарица'ющђ не сђща
ја^ко сђщїя” И$же паче оу^пованїа на оу^пованїе
вњ'рова. во е^же быти е^мђ эTц~ђ мно'гимъ ја%зы'комъ, по реченномђ, *тако бђдетъ сњмя
твое. и^ не и^знемогъ вњ'рою, (н^о) оу^смотри свою
плоть оу^же оу^меrщве'нђ столњтенъ нњ'где сы'й,
и^ мертвость ложе'снъ са'рринъ” Въ ѓ^бњтованїи
же бж~їи не оу^сђмнњся невњ'рованїемъ, н^о възмо'же вњ'рою давъ сла'вђ бв~и. і^ и^звњстенъ быв#,
ја^ко е^же ѓ^бњща, си'ленъ е^сть и^ сътворити”
Тњмже и^ вмњнися е^мђ въ пра'вдђ. не пи'сано
же бысть за того (е^дїного) точїю, ја%ко вмњ1786
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нися е^мђ, н^о и^ за' ны, и^мже хо'щетъ вмњни'тися, вњ'рђющим# на въскреси'вшаго і^с~ (х~а) г~а
нашего и^з ме'ртвыхъ, и^же преданъ бысть за
прегрњшенїя на'ша, и^ в#ста` за ѓ^правDа'нїе на'ше”

Глvа, е~” заq, п~и”
е^феs в~

і^якоv а~

ефеs џ~
а~ петр# г~

правдившеся оу^бо вњ'рою, ми'ръ и^мамы
къ б~ђ, г~мъ нашимъ і^с~ хм~ъ, *и^мже и^
приведенїе ѓ^брњто'хомъ вњрою въ бл~года'ть сїю, в неиже стоимъ и^ хва'лимся
оу^пованїем# сла'вы бж~їа. *не то'чїю же, н^о и^
хвалимся въ ско'рбњхъ, вњ'дяще ја^ко ско'рбь
терпенїе съдњлова'етъ, тер#пњнїе же и^скђс#ство, и^скђ'сство же оу^пова'нїе. оу^пова'нїе же не посрамиT, ја^ко любы бж~їа и^злїја%ся в# срDца на'ша,
дх~омъ ст~ымъ да'ннымъ наM”
заq”
1
*Єще б^о х~с, сђщемъ намъ немощноM [-] на вре'мя, за нечестивыхъ оу^мре, е^два б^о (кт^о оу^мрет# за пра'ведника)2, за бл~га'го же негли кт^о и^
дрьзнетъ оу^мрњти. съставля'етъ свою любовь
в насъ б~ъ, ја^ко (и^) е^ще грњшникомъ сђщемъ
намъ, х~с за ны оу^мре. ко'льми (же) оу^бо паче
ѓ^правдани бывше нн~њ кро'вїю е^го, спsемся иM эT
гнњва”
заq. п~џ”
А/ще б^о вра'зи бывше, примири'хоMся къ б~ђ смертїю сн~а е^го, мно'жае паче примири'вшися сп~семся
въ животњ е^го” Не то'чїю же, н^о и^ хва'лимся
ѓ% бѕ~њ гм~ъ на'шимъ і^с~ хм~ъ, и%мже нн~њ примире'нїе прїја%хомъ” Сего ра'ди, ја^коже е^дї'нњмъ
чл~комъ грњхъ в ми'ръ вни'де, и^ грњхомъ
смерть, и^ та'ко въ вся` чл~кы смерть вниде, ѓ^
немже вс^и съгрњши'ша. до зако'на б^о грњхъ
б^њ в ми'рњ. грњх же не вмњня'шеся, не сђщђ
зако'нђ. н^о цр~ьствова смерть эT а^да'ма даже
до мољ=се'я, и^ на не съгрњш'ъшихъ, по подобїю престђпле'нїа а^да'мова, и^же е^сть ѓ%бразъ
бђ'дђщаго. н^о не ја%коже прегрњше'нїе, такоже и^
да'ръ” А$ще б^о е^дїного прегрњше'нїемъ мно'ѕи
оу^мро'ша, ко'лми паче блгDть бж~їа, и^ да'ръ
блгDтїю е^дїного чл~ка і^с~ х~а въ мно'гихъ преи^зли'шъствова. и^ не ја%коже е^дїнњмъ съгрњш#шимъ, дарованїе, (грXњ)3 бо и^зь е^ді'ного въ ѓ^сђженїе. дар же эT мно'гихъ прегрњше'нїи въ ѓ^правда'нїе”
заq, ч~”
А/ще б^о е^ді'ного прегрњше'нїемъ, смерть царьствова е^ді'нњмъ” Мно'жае паче и^збы'токъ блгDти
и^ да'ръ правDы прїе'млюще, въ жи'зни въцр~ятся е^ді'нњмъ і^с~ хм~ъ” Тњмже оу^бо ја%коже е^ді'ного прегрњше'нїем# въ вся чл~кы (вни'де ѓ^сђжденїе)4” ТакожDе и^ е^ді'ного ѓ^правда'нїемъ въ вся`
чл~кы (вни'де ѓ^правданїе)5 жиZни. ја^коже б^о ѓ^слђ1787

йому зараховано, 24 але і задля нас,
яким буде зараховано, тим, що вірять
у Того, що воскресив з мертвих Ісуса
Христа – нашого Господа, 25 який
був виданий за наші гріхи і піднявся
задля нашого оправдання.

Глава 5, поч. 88
1 Отже, оправдавшись вірою, маємо мир до Бога нашим Господом Ісусом Христом, 2 *яким ми і знайшли
доступ вірою до цієї ласки, в якій
стоїмо і хвалимося надією божої слави. 3 *Не тільки ж, але і хвалимося в
терпіннях, знаючи, що терпіння чинить терпеливість, 4 а терпеливість –
досвід, а досвід – надію. 5 Надія же
не засоромить, бо божа любов вилилася у наших серцях Святим Духом,
що нам даний.
поч.
6 *Бо Христос умер на час, ще як
ми були немічні, за безбожних. 7 Бо
навряд чи хто помре за праведника,
за доброго ж може хто і відважиться
умерти, 8 а Бог виявляє свою любов
до нас, коли ще ми були грішниками,
Христос за нас умер. 9 Тим більше ж
тепер, оправдані його кров’ю, спасемося Ним від гніву.
поч. 89
10 Бо якщо, будучи ворогами, ми
примирилися з Богом смертю його
Сина, тим більше, примирившись,
спасемося в його житті. 11 Не тільки
ж, але і хвалимося в Бозі нашим Господом Ісусом Христом, яким нині ми
одержали примирення. 12 Задля цього, так як одною людиною, в якій всі
згрішили, ввійшов гріх у світ, і гріхом – смерть. І так в усіх людей
увійшла смерть. 13 Бо до Закону гріх
був у світі, а гріх не вважався гріхом,
як не було Закону, 14 але царювала
смерть від Адама аж до Мойсея, і на
тих, що не згрішили за подобою Адамового переступлення, який є прообразом майбутнього. 15 Але і дар не
такий як гріх. Бо якщо гріхом одного
численні померли, оскільки більше
щедро вилилась божа ласка і дар на
багатьох ласкою однієї людини – Ісуса Христа. 16 І дар не такий, як з одним, що згрішив, бо гріх з одного –
на засуд, а дар на оправдання – з багатьох гріхів.
поч. 90
17 Бо якщо гріхом одного зацарювала смерть через одного, тим більше
надмір ласки і дар праведності одержують ті, що в житті запанують одним Ісусом Христом. 18 Тому, отже,
так як гріхом одного на всіх людей
прийшов осуд, так і оправданням Одного для усіх людей прийшло оправдання життя. 19 Бо так як непослу-

еф. 2
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хом однієї людини численні стали
грішними, так і послухом однієї численні стануть праведними. 20 Закон
же ввійшов, щоб гріх помножився, бо
де помножився гріх, там надмірно
вилилася ласка, 21 щоб так як гріх
царював смертю, так і ласка зацарювала праведністю на вічне життя
Ісусом Христом, нашим Господом.

Глава 6

гал. 3
кол. 2
еф. 4
кол. 3
єв. 12
пет1. 2
кор1. 6
тим2. 2

ів. 8
пет2. 2

1 Отже, що скажемо? Чи залишимося в грісі, щоб помножилася ласка? 2 Хай не буде! Бо якщо ми померли для гріха, як знову в ньому
оживемо?
поч. 91
3 Або чи не розумієте, що ті з нас,
що *хрестилися в Христа Ісуса, охрестилися в його смерть? 4 Отже, ми
з Ним *поховані хрещенням в смерть,
щоб так як Христос устав з мертвих
славою Батька, *так і ми почали ходити в обновленні життя. 5 *Бо якщо
ми стали однакові з Ним подобою
його смерті, то і будемо співучасниками воскресіння. 6 Знаючи це, що
стара наша людина розіп’ята з Ним,
щоб знищити гріховне тіло, щоб ми
більше не служили гріхові. 7 Бо той,
хто вмер, оправдався від гріха. 8 Якщо ми вмерли з Христом, віримо, що
й будемо живими з Ним, 9 знаючи,
що Христос, вставши з мертвих, вже
більше не вмирає, смерть над Ним
більше не володіє. 10 Бо як помер
для гріха, – раз помер, а як живе, –
для Бога живе.
поч. 92
11 Так само і ви думайте в собі,
що ви, отже, є мертвими для гріха, а
живими для Бога в Христі Ісусі, нашому Господі. 12 Отже, хай гріх не
царює у вашому смертному тілі, щоб
його слухати в його похотях, 13 ані
не давайте ваших членів як зброю неправедності гріхові, але віддавайте
себе Богові, як живі з мертвих, і ваші
члени – як зброю праведності Богові.
14 Адже хай вами гріх не володіє, бо
ви не є під Законом, але під ласкою.
15 Що, отже, чи будемо грішити, тому що ми не є під Законом, але під
ласкою? Хай не буде! 16 *Чи ви не
знаєте, що кому ви себе віддаєте як
раба на послух, ви є рабами того, кого слухаєте, або гріха на смерть, або
послуху на праведність? 17 Дякуймо,
отже, Богові, бо ви були рабами гріха, ви ж послухали від серця і ви віддалися в той образ навчання. поч. 93
18 А звільнившись від гріха, ви
стали рабами праведності. 19 По-людському говорю, з огляду на неміч вашого тіла. Бо отже, так як ви віддали
ваші члени в рабство нечистоті і беззаконню на беззаконня, так і нині ви
віддали ваші члени в рабство правед-

ша'нїемъ е^дїного чл~ка, грњшни бы'ша мно'ѕи.
тако и^ послђша'нїемъ е^дїного, пра'ведни бђ'дђтъ
мно'ѕи. закон же привниде, да оу^мно'жится
прегрњшенїе. и#дњ'же б^о оу^множися грXњ, преи^збы'точьствова блгDть. да ја%коже црsтвова грњхъ
смертїю такожDе и^ блгDть въцр~и'тся пра'вдою”
въ жи'знь вњчнђю і^с~ хм~ъ гм~ъ на'шимъ”

Глава, ѕ~”
т^о оу%бо речемъ; пребђ'деM ли въ грњсњ`,
да блгDть оу^мно'жится; да не бђ'детъ. (а^ще б^о)1 оу^мро'хомъ грњхоM, како
паки ѓ^живем# в не'мъ”
заq, ч~а”
И/л^и не разђмњ'ете ја%ко е^лицы (въ х~а і^с~а *крsти'хомъся)2, въ смр~ть е^го крsти'хомся; *съпогребо'хомся оу^бо с ни'мъ кр~ще'нїемъ въ съмр~ть,
да ја^коy въста` х~с эT мр~твыхъ, сла'вою эTч~ею.
*та'ко и^ м^ы въ ѓ^бновле'нїи жи'зни ходити на'чнемъ” *А/ще б^о съѓ^бра'зны быхом# подо'бїю смр~ти
е^го, н^о и^ въскрsнїю бђ'деM (причя'стницы)” Сїе
вњ'дяще ја^ко ветхїи нашъ чл~къ с нимъ сраспятся, да оу^пра'знит#ся тњ'ло грњхо'вное, ја%ко
ктомђ не рабо'тати намъ грњхђ. оу^ме'рыи бо
ѓ^пра'вдися эT грњха” А$ще ли оу^мрохомъ съ
хм~ъ, вњ'рђемъ, ја^ко и^ жи'ви бђдемъ с ни'мъ,
вњ'дяще ја%ко х~с въста` эT мр~твыхъ, ктомђ
(оу^же) не оу%мретъ, смр~ть на'нь ктомђ не ѓ^блада'ет#. е^же б^о оу%мре, грњхђ оу^мре е^ді'ною, а^
заq, ч~в”
е'же живе'тъ, (бг~ови живетъ)3”
Та'коже и^ в^ы помышля'ите себњ, (ме'ртвымъ
оу%бо бы'ти)4 грњхђ, живыM же бв~и ѓ^ х~њ і^с~њ
[гдsњ на'шемъ]5” да не царьствђе^ть оу^бо грXњ
въ мр~твенMњ вашемъ тњ'лњ, въ е^же послђш'ати е^мђ въ по'хотњхъ е^го. ниже предъставляите оу%ды ваша ѓ^рђжїа непра'вды грњхђ, н^о преDставля'ите себе бв~и, ја%ко эT мр~твыхъ жи'вы, і^ оу^ды ва'ша ѓ^рђ'жїя правды
бв~и. грњх# б^о ва'ми да не ѓ^блада'етъ. нњ'сте
бо поD закономъ, н^о поD блгDтїю. чт^о оу%бо съгрњши'мъ л^и, зане нњ'смы поD зако'номъ, н^о поD
блгDтїю; да не бђ'детъ. *не вњ'сте л^и, ја^ко
е^мђже преDставля'е^те себе рабы въ послђша'нїе,
рабы е^сте е^гоже послђшаете, и^л^и грњха въ
смр~ть, и^л^и послђша'нїя въ пра'вдђ; (бл~годариM
оу^бо)6 б~а, ја%ко бњсте рабы грњхђ, послђшасте
же эT‡ срDца, вънже (и^) преда'стеся ѓ%бразъ оу^че'нїя”
заq, ч~г”
Свобо'жDьше же ся эT грњха, порабо'тистеся
пра'вдњ. чл~ческо гл~ю, за' немощь плоти ва'шеа.
ја%коже б^о (оу%бо) преDста'висте оу%ды ва'ша рабы
нечи'стотњ, и^ беZзако'нїю въ беZзако'нїе. тако
(и^) нн~њ преDста'вите оу%ды ва'ша рабы` пра'вдњ
1788
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въ ст~ы'ню” Є$гда бо рабы бњсте грњхђ, свобоDни бњ'сте эT пра'вды. кі'и оу^бо плоD и^мњсте
тогда, ѓ^ нихже нн~њ стыдитеся; кончи'на б^о
ѓ^нњмъ смерть” Нн~њ же свобождьшеся эT грњха, порабо'тив#ше же ся бв~и, и%мате плод#
ва'шъ въ ст~ы'ню, кончи'нђ же жиZнь вњ'чнђю”
ѓ^броцы б^о грњхђ сме'рть. дарова'нїе же бж~їе
живот# вњчныи, ѓ^ х~њ і^с~њ гдsњ на'шемъ”

Глvа, з~” заq, ч~д”

в~ мо= к~
е~ мо= е~

а~ тиM а~

л^и не разђмње'те братїе, вњ'дђщимъ
б^о законъ гл~ю. ја%ко законъ ѓ^блада'етъ
наD чл~комъ въ е^ли'ко время живетъ; и^бо мђжа'тая жена` живђ мђжђ, привя'зана е^сть зако'номъ” А/ще ли же оу%мретъ мђж#
(е^я`), разрњшиTся эT закона мђжескаго. тњмже
оу^бо живђ сђщђ мђжђ. преблђдодњи'ца быва'етъ, а^ще бђдетъ мђж'еви и^но'мђ. а^ще ли оу^мреT мђжъ (е^я`), свобоDна е^сть эT закона, не бы'ти е'й преблђдодњи'цы, бывши мђжђ и^номђ”
Тњмже братїа моа`, и^ в^ы оу^мросте зако'нђ
тњ'ломъ хв~ыM, въ е^же быти вам# и^номђ въста'вшемђ и^з ме'ртвыхъ, да плодъ принесеM
бв~и. е^гда` б^о бњхомъ въ плоти, стра'сти грњховныа, ја^же зако'ном# дњиствовахђ въ оу^дњхъ
на'шихъ, въ е^же плод# твори'ти смр~ти” Нн~њ
же оу^праZднихомъся эT зако'на, оу^мерше и^мже
дрьжими бњхомъ, ја^ко рабо'тати намъ (бв~и)
въ ѓ^бновле'нїи дх~а, а^ не въ ве'тхости пи'смени. чт^о оу^бо речемъ; законъ л^и грњх#; да не
бђ'детъ. н^о грњха не знахъ, точїю зако'ноM. по'хоти же невњдаX, а^ще не закоn гл~аше, *не похо'щеши. винђ же прїемъ грњхъ за'повњдїю, съдњ'ла въ мн^њ вся'кђ по'хоть. беZ зако'на б^о грXњ
мр'ьтвъ (е^сть). а^зъ же живяхъ кромњ зако'на
и%ногда. пришеDши же за'повњди, грњхъ (оу^бо)
ѓ^живе`, а^з же оу^мрохъ. и^ ѓ^брњт'е ми ся за'повњдь ја%же въ животъ, сїя въ сме'рть” Грњхъ
б^о винђ прїеM за'повњдїю, прельсти м^я, и^ тою
оу^мер#тви (м^я). *тњмже оу^бо законъ ст~ъ, и^
за'повњдь ст~а, и^ правеDна и^ бл~га. бл~го'е ли оу^бо,
(бысть м^нњ)1 смер#ть; да не бђ'детъ, н^о грњхъ,
да ја%вится грњ'хъ бл~гомъ м^и съдњвая смр~ть,
да бђ'детъ по премно'гђ грњшенъ грњ'хъ за'повњдїю”
заq, ч~е”
Вњ'мы б^о ја%ко зако'нъ дх~овенъ е^сть, а^з же плотенъ е^смь, проданъ поD грњхомъ” Є$же б^о съдњваю, не разђмњ'ю. не бо е^же хощђ, сїе творю`, н^о е^же ненави'ждђ, т^о съдњловаю. а^ще ли е^же не хощђ, сїе творю. хвалю зако'нъ ја%ко до'бръ”
Нн~њ же не а^з# (сїе съдњваю)2, н^о живыи` въ мн^њ
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ності на святість. 20 Адже коли ви
були рабами гріха, ви були вільними
від праведності. 21 Який, отже, ви тоді плід мали? Те, чим нині встидаєтеся, бо їх кінець – смерть. 22 Нині ж,
звільнившись від гріха, ставши ж рабами Бога, ви маєте ваш плід на святість, а кінець – вічне життя. 23 Бо
заплата гріха – смерть, а божий дар –
вічне життя в Христі Ісусі, нашому
Господі.

Глава 7, поч. 94
1 Або чи ви не розумієте, брати,
бо говорю тим, що знають Закон, що
Закон панує над людиною стільки,
скільки часу вона живе? 2 Бо і заміжня жінка, коли чоловік живий, є пов’язана законом. Якщо ж помре її чоловік, вона звільнена від закону чоловіка. 3 Отже, тому, коли чоловік є живий, вона стає перелюбницею, якщо
буде іншому чоловікові. Якщо ж помре її чоловік, вона є вільною від Закону, щоб вона не була перелюбницею, як стане жінкою іншому чоловікові. 4 Тому, мої брати, і ви померли
для Закону тілом Христовим, щоб ви
стали іншому, що встав з мертвих,
щоб ми принесли плід Богові. 5 Бо
коли ми були в тілі, гріховні пристрасті, які Законом діяли в наших
членах, чинили плід смерті, 6 нині ж
ми звільнилися від Закону, померши
для того, ким були втримувані, щоб
ми були рабами Богові в оновленні
духа, а не в стародавності письма. 7
Отже, що скажемо? Чи Закон – гріх?
Хай не буде! Але я не знав гріха,
тільки через Закон. Я ж не знав би
похоті, якщо б Закон не казав: *Не
пожадатимеш. 8 А гріх, взявши привід від заповіді, викликав в мені всяку похоть, бо гріх без Закону є мертвим. 9 Я ж колись жив без Закону. Як
же прийшла заповідь, отже, гріх ожив, 10 а я умер, і заповідь, що на
життя, вона стала мені на смерть. 11
Бо гріх, взявши привід заповіддю, обманув мене і нею мене убив. 12 *Але,
отже, Закон – святий і заповідь – свята, і праведна, і добра. 13 Чи отже,
добро стало мені на смерть? Хай не
буде! Але гріх, щоб виявитися гріхом, завдав мені добром смерть, щоб
гріх став дуже грішним заповіддю.
хххх
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14 Бо знаємо, що Закон є духовний, я ж є тілесний, проданий під
гріх, 15 бо чиню те, чого не розумію.
Бо не те, що хочу, це роблю, але те,
що ненавиджу, те роблю. 16 Якщо ж
роблю не те, що хочу, – хвалю Закон,
що він добрий. 17 Нині ж не я це роблю, але той гріх, що живе в мені.

мой2. 20
мой5. 5

тим1. 1

7,18 Послання до Римлян 8,16
18 Адже знаю, що в мені, значить в
моєму тілі, не живе добро. Бо в мені є
бажання, а не знаходжу можливості
виконати добро, 19 бо не роблю те
добро, яке хочу, але те зло, яке не
хочу, це роблю. 20 Якщо ж я роблю
те, що не хочу, уже не я це роблю, але той гріх, що живе в мені. 21 Отже,
я відкриваю закон, що як хочу робити добро, мені зло накидається. 22
Бо я насолоджуюся Божим Законом
за внутрішньою людиною, 23 а бачу
інший закон у моїх членах, що воює
проти закону мого ума і полонить мене законом гріха, що є в моїх членах.
24 Я нещасна людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті? 25 Дякую
моєму Богові Ісусом Христом, нашим Господом. Тому, отже, я сам
моїм умом служу Божому Законові, а
тілом – гріховному законові.

грXњ. вњмъ б^о ја%ко не живетъ въ мнњ`, сирњчь, въ плоти мое^и, добро. е^же б^о хотњти
прилежи'тъ м^и, а^ е^же съдњ'ати до'брое, [не ѓ^брњта'ю]3. не е^же бо` хощђ` (доброе творю)4, н^о е^же
не хощђ зло'е сїе съдњва'ю. а^ще ли е^гоже не хощђ
а%зъ, сїе творю`, оу^же не а^зъ (сїе творю`)5, н^о живыи` въ мнњ грњхъ. ѓ^брњтаю оу%бо закоn, хотя'щђ м^и творити до'брое, ја^ко мнњ` зло'е прилежTи. съслажа'ю бо ся законђ бж~їю по внђтренемђ чл~кђ. ви'ждђ же и%нъ законъ въ оу^дњхъ
мои^хъ, проти'вђ вою'ющъ зако'нђ оу^ма мое^го, и^
плњня'ющъ м^я зако'ноM грњхо'внымъ сђщиM въ
оу^дњхъ моиX. ѓ^каа'ненъ а^зъ чл~къ. кто` м^я и^збавитъ эT тњ'ла смр~ти сея`; [бл~годарђ б~а]6
(мое^го) і^с~ хм~ъ гм~ъ на'шимъ” Тњмже оу^бо
самъ а^зъ {-}7 оу^момъ (моиM) работаю законђ
бж~їю, плотїю же зако'нђ грњхо'вномђ”

Глава 8

Глvа, и~”

1 Отже, нині немає ніякого засуду
для тих, що є в Христі Ісусі, що ходять не за тілом, але за Духом. поч.
96
2 Бо Закон Духа – життя в Христі
Ісусі звільнив мене від закону гріха і
смерті.
поч.
3 Бо немічне Закону, в якому він
був немічний тілом, Бог послав свого
Сина в подобі тіла гріха і в грісі засудив гріх тілом, 4 щоб здійснилося оправдання Закону в нас, які ходимо не
за тілом, але за Духом. 5 Бо ті, що ходять за тілом, думають про тілесне, а
ті, що ходять за Духом, – духовне. 6
Бо тілесне мудрування є смертю, а духовне мудрування – життям і миром.
7 Тому що тілесне мудрування – ворожнеча проти Бога, бо не кориться Божому Законові та й не може. поч.
8 А ті, що є в тілі, не можуть догодити Богові. 9 Ви ж не є в тілі, але
в дусі, тому що у вас живе божий
дух. Якщо ж хто не має Христового
духа, цей не є Його. 10 Якщо ж Христос у вас, отже, тіло мертве через
гріх, а дух живе через праведність. 11
Якщо ж у вас живе Дух Того, що воскресив Ісуса з мертвих, Той, що підняв Христа з мертвих, оживить і ваші
мертві тіла тим його Духом, що живе
у вас. 12 Тому, отже, брати, ми не є
боржниками тіла, щоб жити за тілом.
13 Бо якщо живете за тілом, помрете,
якщо ж духом умертвляєте тілесні
діла, будете жити.
поч. 97
14 Бо ті, що керуються божим Духом, ці є божі сини. 15 Адже ви не одержали духа рабства знову на страх,
але ви одержали духа усиновлення, в
якому кличемо: Авва, Батько! 16 Сам

ичтоже оу^бо нн~њ ѓ^сђженїе сђщимъ ѓ^
х~њ і^с~њ [не по' плоти ходя'щимъ, н^о по'
заq, ч~ѕ”
дх~ђ]1”
Зако'нъ бо дх~а жизни ѓ^ х~њ і^с~њ, свободи'лъ [м^я]2 е^сть эT закона грњхо'внаго и^
смр~ти”
заq”
Не'мощное б^о законђ, ѓ^ немже немощьствоваше
плотїю, б~ъ (сн~а свое^го)3 (посла`)4, въ подобїи
плоти грњха`, и^ ѓ^ грњсњ ѓ^сђди грњхъ плотїю,
да ѓ^правданїе закона и^сплъниTся въ наs, и^же
не по' плоти ходя'щиX, но по дх~ђ. ходящеи б^о
по' плоти, плоTскаа` мDръствђюT. а^ (ходя'щеи) по'
дх~ђ, дх~овнаа. мђдрованїе б^о плоTское смр~ть (е^сть).
А$ мђдрованїе дх~овное, живоT и^ миr, зане мђдрованїе плотьское вражда` на' б~а. зако'нђ б^о бж~їю
не покаря'етъся, ни мо'жетъ б^о”
заq”
5
А$ (сђ'щїи въ плоти) , б~ђ оу^годити не мо'гђтъ.
вы' же нњсте въ плоти, н^о въ дс~њ, понеже дх~ъ
бж~їи живет# въ васъ” А$ще л^и кт^о дх~а хв~а не
и%мать, се'й нњсть е^говъ. а^ще л^и х~с въ васъ,
плоть оу^бо мр~тва грњха ради, дх~ъ же живетъ
пра'вды ради. а^ще ли же дх~ъ въскр~си'вшаго і^с~а
эT меrтвыхъ живе'тъ въ васъ, въздви'гїи х~а
и^з мр~твыхъ, ѓ^животвориT и^ мр~твеная тњлеса`
ваша, живђщимъ (дх~омъ е^го)6 въ васъ. тњмже
оу^бо братїе, до'лъжни е^смы` не пло'ти, е^же по' плоти жити. а%ще б^о по' плоти живете`, и%мате
оу^мрети. а^ще ли дх~омъ дња'нїя плотьская` оу^мрьщвля'ете, жи'ви бђдете”
заq, ч~з”
Є/ли'ци б^о дх~омъ бж~їи^мъ во'дяTся, сїи [сђть
сн~ве бж~їи]7” не прїя'сте б^о дх~ъ рабо'ты паки
въ боя^знь, н^о прїа'сте дх~ъ сн~оположе'нїя, ѓ^
не'мже въпиеM а%вва эTц~ъ, са'мыи дх~ъ послђшес1790
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і^саїа н~

ўлMо м~г

твђетъ дх~ови на'шемђ, ја%ко е^смы ча'да бж~їя.
а%ще же чя'да, и^ наслњ'дницы. наслњ'дницы оу^бо б~ђ, снаслњдницыy х~ђ. понеже с нимъ стра'жемъ, да и^ с нимъ просла'вимся” Непщђю б^о
ја^ко недосто'ины страсти нн~њшняго вре'мене,
къ хотя'щеи сла'вњ ја%ви'тися въ насъ. чаа'нїе
б^о тва'ри, эTкровенїе сн~овъ бж~їи^хъ ча'етъ” Сђ'етњ б^о тварь повинђ'ся, не во'лею, н^о за повинђв#шаго (ю&) на оу^пованїе. ја^ко и^ сама тва'рь
свободиTся эT работы и^стлњ'нїа, въ свободђ`
сла'вы чя'дъ бж~їихъ”
заq, ч~и”
Вњмы б^о ја%ко вс^я тваръ с на'ми съвъздыха'етъ и^ съболњз'нђетъ даже до нн~њ. не точїю же, н^о и^ са'ми нача'токь дх~а и^мђще, [и^
м^ы са'ми`]8 въ себњ въздыха'емъ въсн~енїа ча'юще и^збавле'нїя тњ'лђ на'шемђ. оу^пова'нїе^м# б^о
сп~со'хоMся. оу^пова'нїе же ви'димо, нњсть оу^пованїе” Є$же б^о ви'дитъ [кт^о, чт^о и^]9 оу^пова'етъ;
а^ще л^и е^гоy не ви'димъ, надњ'емся, тръпњнїеM
ждемъ. си'це (-)10 и^ дх~ъ съпособствђет# (намъ)
[въ немощехъ]11 нашихъ. что` б^о помо'лимся ја%коже подоба'етъ, не вњмы, н^о саM дх~ъ ходатаи^ствђеT [ѓ^ насъ]12, въздыха'нїи неи^згл~анными.
и^спыта'яй же срDца, вњ'сть чт^о е^сть мђ'дрованїе дх~а, ја%ко по' бѕ~њ мо'лится по ст~ыхъ”
ккккккк
заq, ч~џ”
Вњ'мы же ја%ко любящимъ б~а, вс^я поспњшьствђ'ютъ въ бл~го'е, (сђщиM по преDоу^вњденїю
зва'нымъ)13. и^хже бо преDоу^вњ'де, (тњхъ) и^ преDоу^ста'ви, съѓ^бра'знымъ быти ѓ^бразђ сн~а свое^го, ја%ко быти е^мђ пр'ьворо'днђ въ мно'гихъ бра'тїи” А$ и'хже преDоу^ста'ви, тњ'хъ и^ призва`. (а^)14
и'хже призва, сихъ и ѓ^правда`. а^ и'хже ѓ^правда`,
сихъ и^ просла'ви” Чт^о оу^бо речемъ к симъ; а%ще
б~ъ по насъ, кт^о на ны; и^же оу^бо (сн~а свое^го)15
не пощадњ, н^о за ны вс^я предаl е^сть е^го. како
(оу^бо) не и^ с ним# вс^я наM даръствђетъ; кт^о
пое'млетъ на и^збра'нныа бж~їя; *б~ъ ѓ^правдаяи`, кт^о ѓ^сђждаяи` х~с і^с~, оу^мерыи` паче же и^
въск~рсъ, и^же и^ е^сть ѓ^деснђю б~а, и^же и^ приповњдђе^тъ ѓ^ насъ” Кт^о н^ы разлђчитъ эT любве {бж~їя}16; ско'рбъ ли, и^ли тњснота, и^л^и гоне'нїе и^л^и глаD, и^ли нагота, и^л^и бњда, и^ли
мечъ; ја^коже е^сть пи'сано. *ја%ко тебе ради оу^мер#щвя'еми е^смы весь дн~ь, вмњни'хомся ја%коже
ѓ^вця` законїю” н^о ѓ^ сихъ всњхъ препобњждаеM
за възлю'бльшаго ны`. и^звњстихъ б^о ся, ја%ко
ни смерть ни животъ, ни а%гг~ли ни {начя'ла
ни си'лы}17 ни настоя'щая ни грядђщ'аа, (-)18
ни высота` ни глђбина`, ни и%на тварь кая
възмо'жетъ наs разлђчити эT любве бж~їа, ја%же
ѓ^ х~њ і^с~њ гдsњ на'шемъ”
1791

Дух свідчить нашому духові, що ми є
божими дітьми. 17 Якщо ж ми діти,
то й співспадкоємці, отже, божі спадкоємці, а співспадкоємці Христа, тому що з Ним ми терпимо, щоб і з ним
прославитися. 18 Бо вважаю, що терпіння нинішнього часу не варті майбутньої слави, що має з’явитися нам.
19 Бо очікування сотворіння, воно очікує відкриття божих синів. 20 Адже
сотворіння не волею підкорилося марноті, але через того, що підкорив її в
надії, 21 що і саме сотворіння звільниться від рабства зітління в свободу
слави божих дітей.
поч. 98
22 Бо знаємо, що все сотворіння з
нами разом стогне і співстраждає аж
донині. 23 Не тільки ж, але й самі,
маючи початок Духа, і ми самі в собі
стогнемо, очікуючи воскресіння, відкуплення нашого тіла, 24 бо ми спаслися надією. Надія ж, яку бачиться,
не є надія. Бо хіба хтось і надіється
на те, що бачить? 25 Якщо ж надіємось на те, чого не бачимо, очікуємо
з терпеливістю. 26 Так і Дух нам допомагає в наших немочах, бо як не
знаємо помолитися так як належиться, але сам Дух за нас заступається
невимовними зітханнями. 27 А Той,
що досліджує ж серця, знає, яке є бажання Духа, що по-божому молиться
за святих.
поч. 99
28 Знаємо ж, що тим, що люблять
Бога, все виходить на добро, тим, що
є покликані за передбаченням. 29 Бо
яких Він передбачив, тих і наперед
призначив, щоб були подібні до образу його Сина, щоб Він був первородним серед багатьох братів. 30 А
яких Він наперед призначив, тих і покликав; а яких покликав, цих і оправдав; а яких оправдав, цих і прославив. 31 Що, отже, скажемо на це? Якщо Бог з нами, хто проти нас? 32 Отже, Той, що не пощадив свого Сина,
але видав Його за нас усіх, як, отже, з
Ним і не подарує нам усе? 33 Хто оскаржуватиме божих вибраних? *Бог
оправдує, а 34 хто засуджує? Христос Ісус, що помер, радше ж і воскрес, який і є по правиці Бога, який і
заступається за нас. 35 Хто нас відлучить від божої любові? Чи терпіння, або утиски, або переслідування,
або голод, або нагота, або небезпека,
або меч? 36 Так як є написано, що
*задля Тебе нас убивають ввесь день,
ми стали як вівці на заріз. 37 Але це
все перемагаємо задля Того, що нас
полюбив. 38 Адже я впевнився, що
ані смерть, ані життя, ані ангели, ані
власті, ані сили, ані теперішнє, ані
майбутнє, 39 ані висота, ані глибина,
ані інше яке сотворіння не зможе нас
відлучити від божої любові, що в
Христі Ісусі, нашому Господі.

іс. 50

пс. 43
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Глава 9, поч. 100
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муд. 15
іс. 45
єре. 18

йос. 2
пет1. 2

1 Правду говорю в Христі, не обманюю, як мені свідчить моя совість
Святим Духом, 2 що в мені є великий
смуток і безнастанний біль мого серця. 3 *Бо я благав би, щоб я сам був
відлучений від Христа задля моїх
братів, моїх кревних за тілом, 4 якими є ізраїльтяни, яких є усиновлення,
*і слава, і завіти, і *законодавство, і
служіння, і обітниця, 5 яких є батьки,
і з них Христос за тілом, який є над
всіма благословенним Богом навіки.
Амінь.
поч. 101
6 *Не є ж так, що відпало боже
слово, бо не всі, що є з Ізраїля, вони –
Ізраїль. 7 Ані тіому, що вони є насінням Авраамовим, всі є дітьми Авраама, але Він сказав: *В Ісааку назветься насіння. 8 Значить, не тілесні діти
є божими дітьми, *але діти обітниці
причислюються до насіння. 9 Бо слово *обітниці таке: У цьому часі прийду – і буде в Сарри син. 10 Не тільки
ж, *але й Ревека, маючи з однієї постелі нашого батька Ісаака. 11 Отже,
ще як не народилися ані не зробила
щось доброго, або злого, щоб за вибранням була Божа постанова, 12 не від
діл, але від Того, що кличе, їй сказано, *що більший послужить меншому. 13 Так як є написано: *Якова Я полюбив, а Ісава Я зненавидів. 14 Отже,
що скажемо? Чи у Бога неправедність? Хай не буде! 15 *Адже Він
Мойсеєві говорить: Помилую, кого
лиш помилую, і змилосерджуся, над
ким лиш змилосерджуся. 16 Тому, отже, ані того, що хоче, ані того, що біжить, але Того, що милосердиться, –
Бога. 17 Бо Писання говорить фараонові, що: *Власне на це Я тебе підняв, щоб на тобі показати мою силу і
щоб моє ім’я сповістилося по всій
землі.
поч. 102
18 Тому, отже, кого хоче, милує, *і
кого хоче, робить зачерствілим. 19
Отже ж, мені кажеш: Задля чого, отже, Він докоряє? Бо хто може противитися його волі? 20 Тому, отже, о
чоловіче, хто ти є, що сперечаєшся з
Богом? *Хіба творіння каже Тому, що
його створив: Чому Ти мене таким
зробив? 21 Або чи гончар не має влади над глиною, з того самого місива
зробити, отже, одну посудину на
честь, другу ж не на честь? 22 Що ж,
Бог, бажаючи показати свій гнів і виявити свою силу, у великій терпеливості приніс посудини гніву, готові на
погибель, 23 щоб виказати багатство
своєї слави на посудинах милосердя,
які й раніше приготував на славу 24
нас, яких і прикликав, не тільки з юдеїв, але і з народів. 25 Так як і Осія
каже: *Назву не мій народ моїм наро-

Глvа, џ~” заq, р~”
стинђ гл~ю ѓ% х~њ, не лжђ`, послђшествђю'щи м^и со'вњсти мое^и дх~омъ
ст~ымъ. ја%ко ско'рбъ м^и е^сть ве'лїа, и^
не преста'ющїя бо'лњзнь срьDцђ мое^мђ.
*моли'лъ быхъ бо ся (самъ а^зъ эTлђченъ быти)1 эT х~а по бра'тїи мое^й сродникъ моиX по'
плоти, и^же сђть і^ил~ьте, иXже сн~овле'нїе *и сла'ва, и^ завњти и^ *законоположенїе и^ слђженїе и^
ѓ^бњтова'нїе, иXже эTц~ы, и^ эT ниXже х~с по' плоти, и^же еs наD всњми бг~ъ, блsвенъ въ вњки,
а^ми'нь”
заq, р~а”
*Не та'ко же ја%ко эTпаде сло'во бж~їе. не вси` б^о
сђ'щїи эT і^и~ля, сїи і^и~ль. ни зане сђть сњмя
а^врааMле, вс^и ча'да, *но ѓ^ і^саа'цњ рече наречется
сњ'мя. сирњчь, не чада плотьская, сїя чя'да
бж~їя” *Но^ ча'да ѓ^бњтованїя причита'ются в
сњмя. *ѓ^бњтованїю б^о сло'во си'це” На (се` вре'мя)2 прїидђ, и^ бђ'детъ са'ррњ сн~ъ. не точїю
же, *н^о и^ реве'ка эT е^ді'ного ло'жа и^мђщи і^саа'ка
эTц~а нашего. не оу^бо ро'жDьшиMся, ниже сътворшиM чесо` бл~го и^ли зл^о, да по и^збранїю преDложе'нїе бж~їе пребђдетъ, не эT дњлъ, н^о эT призыва'ющаго, речеся ей” *ЈА/ко болїи порабо'таетъ меншемђ. ја%коже е^сть пи'сано, *іа'кова възлюбихъ, и^са'ва же възненавидњхъ. что` оу^бо
речемъ; е^д^а неправда оу^ б~а; да не бђ'детъ”
*Мољ=се'ѓви б^о гл~етъ, поми'лђю, е^гоy а^ще поми'лђю. и^ оу^ще'дрю, е^гоже а%ще оу^ще'дрю” Тњмже
оу^бо ни хотя'щемђ, ни текђ'щемђ, н^о ми'лђю^щемђ б~ђ” Гл~етъ б^о писа'нїе фараѓ'нови, *ја%ко
на и^стое с^е въздвигоX т^я, да покажђ тобою
си'лђ мою, и^ ја%ко да възвњстится и'мя мое`
по все'и земли” кккккк
заq, р~в”
Тњмже оу^бо е^гоже хощеT, ми'лђеT. *а^ егоже хо'щетъ ѓ^жесточитъ. рече'ши (же) м^и оу^бо, чесо`
ради оу^бо оу^каря'етъ; во'ли бо е^го кт^о проти'витися мо'жеT” Тњмже оу^бо эO чл~че, ты` кт^о
е^си протиv эTвњщаяи` бв~и; *еда речетъ зданїе
създавшемђ (е&), почто` м^я сътворилъ е^си` тако; и^л^и не и%мать власти скђделник# бренїа, эT
тогоже смњшенїя сътворити, ѓ^въ оу^бо (съсђдъ въ честь)3, ѓ%в же не въ честь; а^ще ли
же хотя б~ъ показати гнvњ (свои), і^ ја%вити
си'лђ свою, пренесе` въ мно'ѕњ длъготръпњ'нїи
съсђ'ды гнњва съвръшены въ поги'бель. и^ да
ска'жетъ богатьство сла'вы сво^ея` на сосђ'дехъ
млsти, ја%же преже оу^готова въ сла'вђ, и%хже и^
призва` наs, не то'чїю эT і^оу^де'и, н^о и^ эT ја%зыk”
ЈА/коже і^ ѓ^сїя гл~етъ. *нарекђ` не лю'ди моа,
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9,25 Послання до Римлян 10,15

і^ѓ^сїа а~

і^саїа е~

і^саїа л~

мgа к~а
мrа е~і
лkђ к~
дњаn д~
ўлMо рз~і
і^саїа и~
и^ к~д
а~ петр# в~

лю'ди моа. и^ не възлю'бленђю, възлюбленђ. и^
бђ'детъ на мњ'стњ, и^дњже рече'ся и^мъ, *не
лю'дїе мои` (е^сте) в^ы, т^ђ нарекTђ'ся сн~ве б~а
жи'ваго” *І$саїя же въпїетъ ѓ^ і^ил~и, а%ще и^
бђдеT число` сн~о'въ і^и^л~евъ ја^ко пњсо'къ мор#скїи,
ѓ^ста'нокъ сп~се'тся. сло'во б^о скончава'я и^
ѓ^браща'я [въ пра'вдђ, ја^ко сло'во съкраще'но]4
сътворитъ г~ь на земли. и^ ја%коже прорече` і^са'ія”
кккк
зачя'ло”
*А/ще не бы` г~ь саваѓ^џъ ѓ^ставилъ наM сњ'мене,
ја^коже содом# оу^бо бы'ли быхоM и^ ја%ко гомо'рђ оу^подобилися бы'хомъ. что` оу^бо речемъ; ја%ко ја^зы'ци не гонящеи` пра'вдђ, постиго'ша пра'вдђ,
пра'вдђ же ја^же эT вњ'ры. і^ил~ь же гоня законъ
пра'вды, въ [законъ пра'вды]5 не пости'же” Чесо` ради; зане` не эT вњ'ры, н^о эT дњ'лъ [зако'на]6.
преткоша (бо) ся ѓ^ ка'мень претыканїа. ја%коже е^сть пи'сано, *с^е полага'ю въ сїѓ'нњ ка'мень
претыка'нїя, и^ ка'мень събла'знђ. и^ [вся'къ]7 вњ'рђяи` во'нь, не постыди'тся”

Глvа, і~” заq, р~г.

галаT г~
г~ мо= и~і
е^зеXа к~
галаT г~
е~ мо= а~

е~ мо= г~

дњаn в~
і^эиl в~

ратїе, бл~говоле'нїе мое^го срDца, и^ мл~тва
ја%же къ бг~ђ по [і^ил~и е^сть]1 въ сп~се'нїе”
Свњдњтельствђю б^о и^м#, ја%ко ре'вность
бж~їю и%мђт#, н^о не по ра'зђмђ” Не разђмњ'юще бо бж~їю правдђ, и^ свою пра'вдђ и%щђще
поста'вити, пра'вдњ бж~їи не повинђша ся.
*кончи'на бо законђ х~с, въ пра'вдђ вся'комђ вњ'рђющемђ. мољ=сїи бо пи'шетъ правдђ ја%же эT
зако'на, *ја%ко сътворивыи т^а чл~къ, жи'въ бђдетъ в ни'хъ. а^ ја%же эT вњры пра'вда, си'це
гл~етъ. *да не речеши въ срDцы свое^мъ, кт^о взы'детъ на' нб~о; сирqњ, х~а свести`. и^ли кт^о сни'детъ въ бе'зднђ; сирњ'чь, х~а эT мр~твыхъ възвести`. н^о что` гл~етъ {писа'нїе}2; *близъ т^и
гл~ъ е^сть въ оу^стXњ твоиX, и^ въ срDцы твое^м#.
сирњчь гл~ъ вњ'ры, е^гоже проповњ'дае^мъ. ја^ко а^ще
и^сповњси оу^сты` свои^ми г~а і^с~а, и^ вњ'рђеши въ
срDцы свое^мъ, ја%ко б~ъ того въздви'же и^з мр~твыхъ, сп~се'шися” СрDцемъ б^о вњрђется въ пра'вдђ, оу^сты же и^сповњдђе^тся въ сп~се'нїе” заq, р~д”
Гл~етъ б^о писа'нїе, всякъ вњрђя^и` во'нь, не постыди'тся. нњсть б^о ра'зньствїя, и^оу^де'еви же
и^ е%ллинђ. то'и б^о (б~ъ)3 всњмъ, богатя` въ
всњхъ призыва'ющихъ е^го” *Вся'къ бо и^же а'ще
призовеT и%мя гн~е, сп~се'тся” Ка'ко оу^бо призовђтъ, в негоже не вњ'роваша; ка'ко же вњ'рђютъ, е^гоже не оу^слы'шаша; ка'ко же оу^слы'шатъ, без# проповњ'дающаго; ка'ко же проповњ'дятъ, а%ще не по'слани бђ'дђтъ; ја^коже
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дом, і не улюблену – улюбленою. 26 І
буде на місці, де скажеться їм: *Ви
не є моïм народом, – там назвуться
синами живого Бога. 27 *Ісая ж виголошує про Ізраїль: Якщо й число
ізраїльських синів буде як пісок моря, останок спасеться. 28 Ото ж, довершуючи слово і повертаючи в праведність, вже скоро Господь виконає
слово на землі. 29 І так як провіщав
Ісая:
поч.
*Якщо б Господь Саваот не залишив нам насіння, отже, ми були б так,
як Содома і ми були б уподібнилися
до Гомори. 30 Отже, що скажемо? Що
народи, які не шукали за праведністю, осягнули праведність, праведність же, що з віри, 31 а Ізраїль, що
шукав за законом праведності, не дійшов до Закону праведності? 32 Задля
чого? Тому що не з віри, але з діл Закону. Бо вони спотикнулися об камінь спотикання, 33 так як є написано: *Ось кладу в Сіоні камінь спотикання і камінь згіршення. І кожний,
хто вірить в Нього, не завстидається.
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Глава 10, поч. 103
1 Брати, добре бажання мого серця
і молитва, що до Бога, є за Ізраїль на
спасіння. 2 Бо свідчу їм, що мають божу ревність, але не за розумом. 3 Бо
не розуміючи божу праведність і шукаючи поставити свою праведність,
не підкорилися божій праведності. 4
*Бо завершення Закону – Христос в
праведність кожному, що вірить. 5
Адже Мойсей пише про праведність,
що з Закону, *що та людина, яка те
зробить, житиме в них. 6 А про ту
праведність, що з віри, так говорить:
*Не скажеш у своєму серці: Хто вийде на небо? – значить – Христа звести. 7 Або: Хто зійде в безодню? Значить – Христа з мертвих підняти. 8
Але що говорить Писання? – *Близько до тебе є слово, в твоїх устах і в
твоєму серці, – значить слово віри,
яке ми проповідуємо. 9 Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і віриш у своєму серці, що Бог Того підняв з мертвих, спасешся. 10 Бо серцем віриться на праведність, устами
ж визнається на спасіння. поч. 104
Адже Писання говорить: Кожний,
хто вірить в Нього, не завстидається.
Бо немає різниці між юдеєм же і гелленом, бо той самий Бог усіх, що збагачує в усьому тих, що Його прикликують, 13 *Бо кожний, хто тільки прикличе господнє ім’я, спасеться. 14 Отже, як прикличуть Того, в якого не
повірили? Як же повірять в Того, кого не почули? Як же почують без проповідника? 15 Як же будуть проповідувати, якщо не будуть послані? Так
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як є написано: *Які гарні ноги тих,
що благовіствують мир, що благовіствують добро. 16 Але не всі послухали благовість, бо Ісая каже: *Господи, хто повірив нашому слухові? 17
Тому, отже, віра – від слухання, а
слухання – через боже слово. 18 Але
кажу: Чи вони не чули? Радше, отже,
*по всій землі вийшло їхнє віщування, і в кінці вселенної – їхні слова. 19
Але кажу: Чи Ізраїль не пізнав? Перший Мойсей говорить: *І я роздражню вас не народами, але нерозумним
народом розгніваю вас. 20 Ісая ж осмілюється і говорить: *Я був знайдений тими, що мене не шукали, явним
став я тим, що про мене не розпитували. 21 До Ізраїля ж говорить: *Ввесь
день я піднімав мої руки до непокірного народу і такого, що нарікає.

е^сть пи'сано” *Коль красны` но'ги [бл~говњствђющихъ ми'ръ]4, бл~говњствђющихъ бл~га'а. н^о не
вс^и послђшаша бл~говњствова'нїя” І$са'і^я б^о
гл~етъ, *г~и, кт^о вњрова слђ'хђ на'шемђ;
тњ'мже оу^бо вњ'ра эT слђ'ха. слђ'х же гл~омъ
бж~їиM” Но^ гл~ю, е^да не слы'шаша; паче оу^бо *въ
всю` зе'млю и^зыде вњща'нїе и^хъ, и^ въ конца
вселе'ныя гл~ы и^хъ, н^о гл~ю е^д^а (не разђмњ
і^ил~ь)5; пе'рвыи мољ=се'и гл~етъ. (*и^) а%зъ раздражђ
в^ы не ѓ^ ја^зы'цњхъ, (н^о) ѓ^ ја^зы'цњ неразђмнњ
прогнњваю ва'съ” І$саі^я же дерзаетъ, и^ гл~етъ,
*ѓ^брњто'хся [-]6 не и%щђщимъ мене, ја^вле'нъ
быхъ (не въпраша'ющиM ѓ^ мнњ`)7. къ і^ил~ю же
гл~етъ. *весь дн~ь въздњхъ рђцњ мои` къ лю'демъ непокори'вымъ и^ прерњка'ющимъ”

Глава 11

Глvа, а~і”

1 Кажу, отже, чи Бог відкинув свій
народ? Хай не буде! Бо і я є ізраїльтянином, з насіння Авраамового, Веніяминового племені. 2 Бог не відкинув свій народ, якого раніше пізнав.
хххх
поч. 105
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Або чи не знаєте про Іллю? Що
говорить Писання, коли він скаржиться Богові на Ізраїль: 3 *Господи,
твоїх пророків повбивали і розбили
твої жертовники, і я один залишився,
і шукають моєї душі, щоб її взяти. 4
Але що говорить йому божественна
відповідь? – *Я собі залишив сім
тисяч чоловік, які не схилили коліна
перед Ваалом. 5 Так, отже, і в теперішньому часі останок був за вибором ласки. 6 Якщо ж за ласкою, то не
з діл, тому що ласка вже не буває
ласкою. Якщо ж вона з діл, вона
більше не є ласкою, а діло вже не є
ділом. 7 І що ж? Того, що Ізраїль шукав, цього не одержав, а одержали
вибрані, інші ж осліпли, 8 так як є
написано: *Бог дав їм духа приголомшення: очі, щоб не бачили, і вуха,
щоб не чули, аж до нинішнього дня.
9 І Давид говорить: *Хай їхній стіл
буде сильцем, і пасткою, і згіршенням, і їм на відплату! 10 Хай потемніють їхні очі, щоб не бачили, і повністю зігни їхній хребет. 11 Кажу, отже, чи вони згрішили, щоб відпасти?
Хай не буде! Але їхнім падінням є
спасіння поганам, на те, щоб їх роздратувати. 12 Якщо ж їхній гріх –
багатство для світу, а їхнє відлучення
– багатство для поган, то наскільки
більше їхня повнота?
поч. 106
13 Адже говорю вам, народам, тому що, отже, я є апостолом народів,
прославляю мою службу, – 14 може
якось роздратую своїх за тілом і

л~ю оу^бо, е^да эTри'нђ б~ъ лю'ди своя; да
не бђ'детъ. и^бо и^ а'зъ і^и^л~ьтянинъ е^см#,
эT сњ'мене а^враа'мля, колњна венна^ми'нова. не эTри'нђ б~ъ людїи' свои^хъ, и^хже
прежDе разђмњ”
заq, р~е”
И/л^и не вњ'сте, ѓ^ и^лїи` что` гл~етъ писа'нїе; ја%коже приповњ'дђетъ бв~и на і^и^л~я, *г~и, прoрокы
твоя` и^зби'ша, (и^) ѓ^лтаря` твоя раскопа'ша.
и^ а'зъ ѓ^стахъ е^дїнъ, і^ и^щђтъ дш~ђ мою (и^зятї ю&). н^о что` гл~етъ е^мђ бжsтвеныи эTвњтъ; *ѓ^ста'вихъ себњ сеDмь ты'сящъ мђжїи, и^же не преклони'ша колњна преD ваа'ломъ”
Тако оу^бо и^ въ нынњшнее время, ѓ^ста'нокъ
по и^збра'нїю блгDти бысть. а^ще л^и по блгDти,
т^о не эT дњлъ. зане бл~годать, оу^же не быва^етъ бл~годать” [а^ще л^и эT дњлъ, ктомђ
нњсть бл~годать. а^ дњ'ло, оу^же нњсть дњло]1.
что оу^бо; е^гоже и^ска'ше і^и^л~ь, сего не полђчи`. а^
и^збра'нїе полђчи`, про'чїи же ѓ^слњпи'шася. ја%коже
е^сть пи'сано, *дасть и^мъ б~ъ дђхъ оу^миле'нїя, ѓ%чи не ви'дњти, и^ оу^ши не слы'шати,
даже до дн~е'шняго дн~е. и^ двDъ гл~етъ, *да
бђдетъ трапе'за и^хъ въ сњть и^ въ ло'въ, и^
в събла'знъ, и^ въ въздая'нїе и^хъ. да помрача'тся ѓ%чи и^хъ не ви'дњти, и^ хребетъ и^хъ
эTнюдъ преклони” Гл~ю оу^бо, е^да съгрњшиша,
да эTпадђтъ; да не бђ'детъ. н^о тXњ паденїе^мъ, спsнїе ја%зы'ком#, въ е^же раздражити
и^хъ. а^ще ли же прегрњше'нїе и^хъ, богатъство
мирђ, и^ эTпаденїе и^хъ, богат#ство ја%зы'ком#
ко'льми паче и^сполне'нїе и^хъ;
заq, р~ѕ”
Вамъ б^о гл~ю ја^зы'комъ. понеже оу^бо е^смь а'зъ
ја^зы'ком# а^пsлъ, слђж'бђ мою прославля'ю, а^ще
како раZдражђ с^и плоть, и^ сп~сђ нњкїа эT нихъ.
1794
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і^саїа н~џ
і^саїа к~з
е^реMа к~д
и^ л~а
е^врMе и~

і^саїа м~
а~ крgи в~
мђдрsо џ~
сираX а~

е^феs а~
а~ селnђ д~

а^ще б^о эTложе'нїе и^хъ, примиренїе мирђ, что`
прїя'тїе, развњ жи'знь и^з мертвыхъ; а^ще л^и
нача'тоk ст~ъ, (т^о) и^ примњше'нїе. и^ а^ще ко'рень ст~ъ (т^о) и^ вњтви. а^ще л^и нњ'цыи эT
вњтвеи эTломи'шася. ты же ді'вия ма'слина
сыи прицњпилъся е^си в нихъ, и^ причастникъ
коренїю (и^) ма'сти ма'слинныя былъ е^си, не
хвали'ся на вњтви а^ще ли же хва'лишися, не
т^ы корень но'сиши, н^о корень тебе`. речеши оу^бо,
эTломи'шася вњтви, да а'зъ прицњплюся, добро`. невњ'рїем# эTломишася, ты же вњрою стои^ши. не высоко мђ'дръствђи, н^о бо'йся” А$ще
бо б~ъ е^стес#твеныа вњтви не пощадњ, е^д^а
како и^ тебе не пощадиT. ви'ждь оу^бо бл~гость и^
непощадњнїе бж~їе. на эTпаDшихъ оу^бо непощадњнїе, а^ на тебњ бл~гость бж~їа, а^ще пребђ'деши въ блгsти. (а^ще ли же н^и, т^о)2 и^ ты эTсњченъ бђ'деши” И$ ѓ^ни'же а^ще не пребђдђт#
въ невњр#ствїи, прицњпя'тся” Си'ленъ б^о е^сть
б~ъ паки прицњпити и^хъ” А$ще б^о т^ы эT е^стес#твенныя эTсњченъ дивїа ма'слины, (-)3 чрZе
е^стество` прицњпилъся е^си къ добрњи ма'слинњ. ко'льми паче сїи, и^же по е^стествђ` прицњ'пятся свое'й ма'слинњ;
заq, р~з”
Не бо` хощ`ђ васъ не вњ'дњти (та'инђ сїю' братїе)4, да не бђ'дете ѓ^ себњ мђдри. ја%ко недооу^мњнїе эT ча'сти і^и^л~еви бы'сть, дондеже и^сполне'нїе ја%зыкомъ вни'деT, и^ тако весь і^и^л~ь сп~сет#ся. ја%коже е^сть пи'сано, *прїидетъ эT сїѓ%на и^збавля'яи`, (и^) эTвратитъ нече'стїе эT і^ја%кова. и^ с^е и^мъ эT мене завњтъ, *е^гда эTи^мђ`
грњхи и^хъ” По бл~говњствова'нїю оу^бо врази васъ
ради. по и^збра'нїю же, възлю'блени эTц~ъ ради.
нераска'ана б^о дарова'нїа (и^збавле'нїе)5 бж~їе. ја%коже бо [и^]6 в^ы и^ногда проти'вистеся бв~и, нн~њ же
поми'ловани бысте сиX противленіеM. такоже и^ сїи
нн~њ проти'вишася ва'шеи млsти, да и^ ті'и [-]7
поми'ловани бђдTђ. затвори б^о б~ъ всњх# въ противле'нїе, да всњхъ поми'лђе^тъ” эO глђбина бога'тества и^ премђ'дрости и^ ра'зђма бж~їа. ја%ко
неи^спы'тани сђ'дове е^го, и^ неиZслњдовани пђтїе
е^го. *кт^о б^о разђмњ оу^мъ гн~ь; и^ли кт^о съвњтникъ е^мђ бысть. и^ли кт^о прежDе дасть е^мђ, и^
въздасться е^мђ; ја%ко и^с того, и^ тњмъ, и^ в
немъ всяческая. томђ сла'ва въ вњки а^ми'нь”
кккк
заq, р~и”
Молю` оу^бо вас братїе щедротами бж~їими,
преDста'вите тњлеса ва'ша жертвђ жи'вђ, ст~ђ,
бл~гооу^го'днђ бв~и, слове'сное слђженїе ваше. и^ не
съѓ^бразђ'итеся вњ'кђ семђ, н^о преѓ^бразђ'итеся
*ѓбновле'нїемъ оу^ма [ва'шего]8, въ е^же и^скђшати вамъ, чт^о (е^сть) в'оля бж~їа, бл~га'я и^ оу^1795

спасу деяких з них. 15 Бо якщо їхнє
відкинення є примиренням світу, то
що прийняття, чи не життя з мертвих? 16 Якщо ж початок святий, то і
щіпка, і якщо корінь святий, то й галуззя. 17 Якщо ж деякі з галузок відломалися, ти ж, будучи дикою оливкою, прищепився до них і став спільником кореня і оливкового соку, 18
то не хвалися перед галуззям. Якщо
ж хвалишся, то не ти носиш корінь,
але корінь тебе. 19 Скажеш, отже: Галузки відломалися, щоб я прищепився. 20 Добре, бо вони відломалися невірою, ти ж стоїш вірою. Не гордися,
але бійся, 21 бо якщо Бог не пощадив
природні галузки, щоб часом і тебе
не пощадив. 22 Гляди, отже, на ласку
і божу безпощадність. Отже, на тих,
що відпали, – безпощадність, а на
тобі – божу ласку, якщо ти залишишся в ласці. Якщо ж ні, то і ти будеш
відрубаним. 23 І вони ж, якщо не залишаться в невірстві, будуть прищеплені, бо Бог має силу їх знову прищепити. 24 Адже якщо ти відрубаний
від природної дикої оливки, понад
природу прищепився до шляхетної
оливки, – наскільки більше ці, які є
такими з природи, прищепляться до
своєї оливки?
поч. 107
25 Бо не хочу, брати, щоб ви не
знали цієї таємниці, щоб не були мудрими в собі, бо засліплення частково сталось на Ізраїлеві, доки не
ввійде повнота поган. 26 І так ввесь
Ізраїль спасеться, так як є написано:
Визволитель *прийде від Сіону і відверне від Якова безбожність. 27 І ось
їм завіт від Мене, *коли відніму їхні
гріхи. 28 Отже, за благовістям вони
вороги задля вас, а за вибором – улюблені задля батьків, 29 бо невідкличні дарування і боже спасіння. 30
Бо так як і ви колись противилися
Богові, а нині були помилувані ïхнім
супротивом, 31 так і ці нині спротивилися вашому милосердю, щоб і ті
були помилувані, 32 бо замкнув Бог
усіх у спротив, щоб всіх помилувати.
33 О глибина багатства, і премудрості, і божого розуму! Бо незбагненні
його суди і недослідимі його дороги.
34 *Бо хто пізнав господній ум? Або
хто йому став радником? 35 Або хто
раніше дав йому і йому віддасться?
36 Бо з Того, і Тим, і в Ньому все. Тому слава навіки! Амінь. ххпоч. 108
12,1 Благаю, отже, вас, брати, божими щедростями! Принесіть ваші
тіла як живу, святу, добревгодну Богові жертву, розумове ваше служіння, 2 і не пристосовуйтеся до цього
віку, але перетворюйтеся *відновленням вашого розуму, щоб ви випробовували, яка є добра, і угодна, і дос-
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конала божа воля. 3 Кажу, отже, ласкою, мені даною, кожному, що є між
вами, не роздумувати понад те, що
належиться роздумувати, але роздумувати в скромності, *так як кожному Бог розділив міру віри. поч. 109
4 Бо так як в одному тілі маємо багато членів, а не всі члени мають ту
саму роботу, 5 так само і ми численні
є одним тілом в Христі, а по одному
– один одному членами. поч. 110
6 *Маємо ж різноманітні дари за
ласкою нам даною: якщо пророцтво,
– по мірі віри, 7 якщо ж служіння, – в
служінні, якщо той, що навчає, – в
навчанні, 8 якщо той, що потішає, – в
потішанні, хто подає, – *в щедрості,
а хто служить, – в простоті, з ревністю, хто милосердиться, – *з доброю
волею. 9 Любов – нелицемірна, *ненавидить зло, пристає до добра. 10
*Братолюб’ям будьте любі один до
одного, пошаною один одного роблячи більшим, 11 ревністю не лінуйтеся, палаючи духом, служіть Господеві, 12 радіючи надією, *терплячи горе, перебуваючи в молитві, 13 *дбаючи в потребах святих, *дотримуючись гостинності. 14 *Благословіть
тих, що вас переслідують, благословіть, а не проклинайте. 15 Треба радіти з тими, що радіють, і плакати з
тими, що плачуть. 16 Те саме один з
одним думайте, не роздумуючи про
високе, але керуючись покірністю.
*Не ставайте зарозумілими в собі, 17
*нікому ж злом за зло не віддавайте,
*дбаючи про добро перед всіма
людьми. 18 Якщо можливо, коли залежить від вас, з усіма людьми майте мир, 19 *не мстіть за себе, улюблені, але дайте місце гніву. Бо є написано: Моя помста, Я віддам, – говорить Господь. 20 *Отже, якщо твій
ворог голодує, – нагодуй його хлібом, якщо спрагнений, – дай йому
пити, бо роблячи це, збираєш на його
голову розпечене вугілля. 21 Не будь
переможений злом, але перемагай
зло добром.

Глава 13, поч.111
1 *Всяка душа хай кориться пануючій владі, бо немає влади, якщо не є
від Бога, ті влади є поставлені від
Бога. 2 Тому, хто противиться владі,
противиться божому наказові. А ті,
що противляться, беруть собі гріх, 3
бо князі не є страхом для добрих діл,
але злих. Чи ж хочеш не боятися
влади? Роби добро – і будеш мати
похвалу від неї, 4 бо вона є божим
слугою тобі на добро. Якщо ж зло робиш, – бійся, бо не без ума носить
меч, бо є божим слугою, що мстить
на гнів тому, що робить зло. 5 Тому

годна и^ съвръше'на” Гл~ю оу^бо бл~годатїю да'вшею ми ся, всякомђ сђщемђ въ вас, не мђдръствовати паче, е^же подоба'етъ мђ'дръствова'ти, н^о мђдръствовати в цњломђдрїи, *комђж'до ја%коже б~ъ раздњлилъ е^сть мњ'рђ вњры”
ккккк
заq, р~џ”
ЈА/коже б^о въ е^ді'номъ тњлеси, мно'ги оу^ды и%мамы, оу^ды же вс^и не то'жде и%мђть дњ'ланїе. такожде (и^) мно'ѕи е^ді'но тњло е^смы ѓ^
х~њ, а^ по е^ді'номђ дрђгъ дрђгђ оу^ди” заq, р~і”
*И$мђщђ же дарованїа по блгDти даnнњй намъ
разли'чна. а^ще прoрочьство по мњрњ вњ'ры. а^ще
л^и слђже'нїе, въ слђже'нїи, а^ще оу^чаи`, въ оу^че'нїи, а^ще оу^тњшаяи` въ оу^тњше'нїи. подава'яи` *в щедроTствњ, (и^) в# простотњ преDстоя'и
со тща'нїемъ, ми'лђяи` *съ добрымъ и^зволенїемъ. любы` н'е лицемњ'рна, *ненавидящи ѕлое,
прилњпля'ющеся бл~гомђ. *братолю'бїемъ дрђгъ
къ' дрђгђ любе'зни, честїю дрђгъ дрђга бо'лша
творя'ще. тщанїемъ не лњ'ниви, дх~омъ горя'ще, гв~и рабо'тающе, ёпова'нїемъ радђющеся,
*скорби терпя'ще, въ мл~твњ пребыва'юще,
*въ требованїи^хъ ст~ымъ прилежа'ще, *страннолю'бїа дръжащеся. *блsвля'ите гоня'щая
в^ы. блsвите, (а^)9 не кленњте” Радоватися с радђющимися, [и^]10 пла'кати съ пла'чющими,
то'жде дрђгь, къ дрђгђ мђ'дръствђюще, *не
высо'кая мђ'дръствђюще, н^о смире'ными ведђщеся” Не быва'ите мђ'дри ѓ^ себњ, *ни е^ді'номђ
(же) ѕл^о за ѕло` въздаю'ще, *промышля'юще до'брая преD всњми чл~кы” А$ще възмо'жно е^же эT
ва'съ съ всњми чл~кы ми'ръ и^мњйте. *н^е себе
эTмща'юще възлю'бленїи н^о дади'те мњсто
гнњ'вђ” Пи'сано б^о е^сть, мн^њ эTмще'нїе, а^зъ
въз#дамъ, гл~етъ г~ь” [*А$ще оу^бо]11 а^лчеT врагъ
твои, оу^хлњ'би е^го. а^ще ли жа'жDетъ, напои
е^го, сїе` б^о творя` оу^глїе ѓ%гнено собира'еши на
главђ` е^го непобњжденъ быва'и эT ѕла`, н^о побњжда'и бл~гимъ ѕло'е”

Глvа, г~і” заq, ра~і”
ся'ка* дш~а властемъ предержа'щимъ да
повинђется. нњсть бо вла'сть а^ще не
эT б~а сђщи ја^же [вла'сти]1 эT б~а оу^чинены сђтъ. Тњмже противля'аи'ся власти, бж~їю повелњнїю противля'ется. противля'ющеи же ся, себњ (грњхъ)2 прїе'млютъ. кня'ѕи б^о не' сђтъ боја%знь добрым# дњломъ, н^о
ѕлымъ. хо'щеши же ли не боја%тися вла'сти;
бл~гое твори`, і^ и^мњти бђдеши похвалђ эT него. бж~їи б^о слђга` е^сть тебњ въ бл~го'е. а^ще
ли ѕло'е твориши, бо'ися. не бо` без ђма` мечь но'1796

а~ крgи в~і

а~ петр# д~

мgа ѕ~
а~ крgи џ~
а^моs е~
ўлMо ч~ѕ
е^феs д~
а~ петр# а~
и^ в~

лkђ и~і
а~ крgи ѕ~і
е^врMе г~і
мgа е~
прqи г~
і^саїа е~
прqи к~
в~ крgи и~
мgа е~
лkђ ѕ~
а~ крgи ѕ~

прqи к~е

мђдрsо ѕ~
тиM г~
а~ петр# в~

13,5 Послання до Римлян 14,10

мgа к~в
мrа е~і

в~ мо= к~
е~ мо= е~
г~ мо= џ~і
мgа е~
и^ к~в
мrа в~і
галаT е~
і^якvо в~
а~ тиM а~

лkђ к~а

галаT е~
а~ петр# в~

ситъ. бж~їи б^о слђга е^сть, эTм#сти'тель въ
гнњвъ ѕло'е творя'щемђ” тњмже потре'ба повинова'тися, не токмо за гнњвъ, н^о и^ за съвњсть. сего
б^о ради и^ да'ни дае^те. слђжи'тели б^о бж~їи сђть
въ и'стое с^е пребыва'юще. въздади'те (оу^бо) всњмъ
длъж'ная. *е^мђже (оу^бо) оу^ро'къ, оу^ро'къ. а^ е^мђже
да'нь, дань. (а^) е^мђже страхъ, страхъ” И$ е^мђже
честь, честь. ни е^дїномђ (же) ничи'мже должни
быва'ите. точію е^же люби'ти дрђгъ дрђга” Любяи` б^о дрђга, законъ сконча`. *е^же б^о не прелюбы`
сътвориши, не оу^бі'еши, не оу^кра'деши, {не лжесвњдњтельстъвђеши}3, не похо'щеши, и^ а%ще (-)4
и^на заповњдь, в семъ словеси съвръшае^т#ся, *въ
е^же възлюбиши и^скреняго свое^го ја%коже самъ себе.
любы` и^скренемђ ѕл^о не твори'тъ, *и^сполненіе оу^бо
зако'нђ. любы е^сть” И$ сїе вњдяще вре'мя, ја%ко ча'съ
заq, рв~і”
оу^же [намъ]5 эT сна` въстати”
Нн~њ оу^бо ближа'ишее намъ сп~се'нїе, не'жели е^гда`
вњ'ровахомъ” Нощъ оу^бо пре'иде, а^ дн~ь прибли'жися. эTложи'мъ оу^бо дњла темная, [и^ ѓ^блечемся]6 въ ѓ^рђ'жїе свњта. *ја%ко въ дн~е бл~гоѓ^бразно да ходимъ, не къзлогласованїи и^ пїа'ньствы, не любодњ'анїи, и^ стђдодњ'анїи не рве'нїемъ
и^ за^вистїю. *но ѓ^блецњтеся гм~ъ (нашимъ) і^с~
хм~ъ. и^ плоти оу^годїя не твори'те въ похоти”

Глvа, д~і”

і^якоv д~

в~ крgи е~
і^саїа м~е
филиp в~

знемога'ющаго же ѓ^ вњ'рњ оу^твръжа'ите,
не въ съмнњнїе помышле'нїи. ѓ^въ бо
вњрђетъ ја%сти вс^я, а^ и^знемага'яи`, ѕе'лїе
да ја%сть. ЈА/ды'и, не ја^дђщ'аго да не оу^коряеT. [и^]1 не ја%ды'и, ја%дђщ'аго да не ѓ^сђжDаеT.
б~ъ б^о е^го прїя'т#, *т^ы кто` е^си сђдя'и чюждемђ рабђ; свое^мђ гв~и стоиT, и^ли па'дае^тъ
ста'неT же. си'ленъ б^о е^сть (б~ъ) поста'вити е^го”
ѓ^въ оу^бо [-]2 расђжда'етъ дн~ь чрезъ дн~ь, ѓ%въ
же сђ'дитъ на всякъ дн~ь. ко'ждо свое^ю` мы'слїю
да и^звњствђ'ется”
заq, рг~і”
Мђ'дръствђя^и` дн~ь, гв~и мђ'дръствђетъ. [и^ не
мђдръствђя^и` дн~ь, гв~и не мђ'дръствђетъ]3. и^
ја%дыи`, гв~и ја^сть, (и^)4 бл~годаритъ б~а. и^ не
ја^ды'и гв~и, не ја%сть, и^ бл~годариT б~а. никтоже б^о
насъ себњ живетъ, и^ никтоже себњ оу^мира'етъ. а%ще оу^бо живемъ, гв~и живемъ. а%ще оу^мира'емъ, гв~и оу^мира'емъ” А/ще оу^бо живеM, а%ще
ли оу^мираеM гв~и е^смы”
заq, рд~і”
На се б^о х~с
мр'ътвыми
ѓ^сђжда'еши
ничижа'еши

[и^]5 оу'мре и^ въскр^се и^ ѓ^живе, да (-)6
и^ живыми ѓ^бладаеT” Ты же почто`
брата свое^го” И$ли` (-)7 т^ы что` оу^брата свое^го; *вси` б^о преDста'немъ
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треба коритися, не тільки через
гнів, але й через совість. 6 Адже
задля цього і даєте податки, бо вони є божими слугами, саме на це,
що є. 7 Отже, дайте всім належне:
*кому, отже, податок, – податок, а
кому данину, – данину, а кому
страх, – страх, і кому пошану, –
пошану. 8 Ні одному ж в нічому не
будьте винними, тільки любіть один одного, бо хто любить друга,
виконав Закон. 9 *Бо ти не чинитимеш перелюб, не уб’єш, не вкрадеш, не свідчитимеш ложно, не пожадатимеш… та будь-яка інша заповідь завершується в цьому слові,
що: *Полюбиш свого ближнього,
як самого себе. 10 Любов ближньому не робить зла, отже, *любов є
повнотою Закону. 11 І знаючи цей
час, що вже нам година піднятися
зі сну,
поч. 112
отже, нині нам ближче спасіння,
ніж тоді, коли ми повірили. 12 Отже, ніч минула, а день наблизився.
Відкладімо, отже, діла темряви і зодягнімося у зброю світла, 13 *щоб
ми чесно ходили в дні: не в криках
і пияцтві, не в розпусті і розгнузданості, не в сварні і заздрості, 14
*але зодягніться Господом нашим
Ісусом Христом і не догоджайте тілові в похотях.

мат. 22
мар. 15

мой2. 20
мой5. 5
мой3. 19
мат. 5
і 22
мар. 12
гал. 5
як. 2
тим1. 1

лук. 21

гал. 5
пет1. 2

Глава 14
1 Підкріпляйте ж того, що знемагає у вірі, не в непевності думок. 2
Бо один вірить, що можна все їсти,
а хто знемагає, хай їсть зілля. 3 Хто
їсть, хай не понижує того, що не
їсть. А хто не їсть, хай не засуджує
того, що їсть, бо Бог його прийняв. 4
*Ти ким є, що судиш чужого раба?
Перед своїм паном він стоїть або
впаде. Стоятиме ж, бо сильним є Бог
його втримати. 5 Отже, один судить день від дня, інший же судить
кожний день. Кожний хай впевнюється своєю думкою.
поч. 113
6 Хто розрізняє день, – розрізняє Господеві, а хто не розрізняє
день, – не розрізняє Господеві. І хто
їсть, – Господеві їсть і дякує Богові,
а хто не їсть, – Господеві не їсть і дякує Богові. 7 Адже ніхто з нас не живе для себе і ніхто для себе не вмирає. 8 Якщо, отже, живемо, живемо
для Господа, якщо умираємо, умираємо для Господа. Чи, отже, живемо, чи вмираємо – ми є господніми.
хххх
поч. 114
9 Бо на це Христос і помер, і
воскрес, і ожив, щоб володіти мертвими і живими. 10 Ти ж чому засуджуєш свого брата або ти чому
гордуєш своїм братом? *Бо ми всі

як. 4

кор2. 5
іс. 45
фил. 2

14,10 Послання до Римлян 15,7
станемо перед Христовим судом. 11
Бо є написано, що: Я живу, – говорить
Господь, – Мені поклониться кожне
коліно, і всякий язик визнаватиметься Господеві. 12 Тому, отже, кожний
з нас віддасть за себе слово Господеві. 13 Отже, більше не засуджуймо один одного, але радше судіть це, щоб
не класти братові спотикання на згіршення. 14 Я знаю і я є певним в Христі Ісусі, що ніщо не є нечистим задля Нього. Тільки тому, що вважає, що
щось є нечистим, тому воно є нечистим. 15 Отже, якщо твій брат терпить
через їжу, вже не ходиш за любов’ю.
Не губи своєю їжею того, за кого помер Христос, 16 щоб, отже, ваше добро не хулилося. 17 Бо царство Боже
не є їжа і напиток, але праведність, і
мир, і радість у Святому Дусі. 18 Хто
ж в цьому служить Христові, – є добревгодний Богові і досвідчений перед
людьми.
поч. 115
19 Тому, отже, полюбім мир і те,
що на збудування один одному. 20 Не
нищ через їжу боже діло. Бо все чисте, але зло для людини, що їсть, для
спотикання. 21 Добре не їсти м’яса ані не пити вина, ані те, через що твій
брат спотикається, або гіршиться, або
знемагає. 22 Ти маєш віру, май для самого себе перед Богом. Блаженний,
хто себе не засуджує в тому, що випробовується. 23 А хто сумнівається,
якщо їсть, засуджується, тому що не
з віри, а все, що не з віри, є гріхом.
16,25 А Тому, що може вас скріпити
за моїм благовістям і проповіддю Ісуса Христа, по об’явленні тайни, що
від вічних літ в мовчанні. 16,26 Об’явилось же нині через пророчі Писання, за наказом вічного Бога, об’явилося на послух віри в усіх народах
16,27 одним премудрим Богом – Ісусом Христом, якому слава навіки!
Амінь.

Глава 15, поч. 116

пс. 68

кор1. 1
фил. 3

1 Треба ж, щоб ми сильні носили
немочі немічних і собі не догоджали.
2 Хай же кожний з вас догоджає
ближньому на добро, на збудування.
3 Бо й Христос собі не догодив, але,
так як є написано: *Зневаги тих, що
Тебе зневажали, впали на Мене. 4 Бо
те, що раніше було написане, раніше
було написане на наше повчання,
щоб терпеливістю і потіхою Писань
ми мали надію. 5 *А Бог терпеливості і потіхи хай вам дасть те саме думати один з одним в Христі Ісусі, 6
щоб ви однодушно, одними устами
славили Бога і Батька нашого – Господа Ісуса Христа.
поч. 117
7 Тому приймайте один одного,
так як і Христос прийняв вас до бо-

сђдищђ хв~ђ. пи'сано бо е^сть, живђ а%зъ глетъ
г~ь, ја%ко мнњ покло'нится в#ся'ко колњно, и^
вся'къ ја%зы'къ и^сповњсться гв~и” Тњмже оу^бо
ко'ждо насъ ѓ^ себњ слово дастъ (гв~и)8. не
ктомђ оу^бо дрђгъ дрђга ѓ^сђжда'емъ, н^о сїе
(паче сђдите)9, е^же не полагати приты'канїе
братђ (в собла^знъ)10” Вњмъ, і^ и^звњщенъ е^смь
ѓ^ х~њ і^с~њ, ја%ко ничтоже скве'рно е^го ради.
точїю помышля'ющемђ чт^о скве'рно быти,
ѓ%номђ скве'рно е^сть. а%ще оу^бо брашна ради браT
твои скръбиT. оу%же не по любви` хо'диши. не
бра'шноM свои^мъ того погђбля'и, за негоже х~с
оу^мре. да не хђлиTся оу^бо ваше благо'е” Нњсть
бо црsтво бж~їе, браш#но и^ питїе, но^ правда и^
ми'ръ, и^ радость ѓ^ дс~њ ст~њ. и^же б^о сими
слђжиT хв~и, бл~гооу^го'денъ е^сть бг~ови, і^ и^скђ'сенъ” чл~комъ”
заq, ре~і”
Тњмже оу%бо ми'ръ възлю'бимъ, и^ ја^же къ соZданїю дрђгъ къ дрђгђ. не браjна ради, разаря'и дњ'ло бж~їе” Вся` б^о чи'ста, н^о зло` чл~кђ
притыканїеM ја^дђщ'емђ” добро` не ја%сти мясъ,
ни пити вина`, ни ѓ^ немъже братъ твои
притыка'ется, [и^л^и съблажъня'ется, и^л^и и^знемога'етъ]11. т^ы вњ'рђ [-]12 и%маши. ѓ^ себњ
самъ и^мњи прDе бг~омъ. бл~женъ не ѓ^сђжда'яи`
себе, ѓ^ не'мже и^скђшаеTся. а^ съмня'йся а%ще
ја%стъ, ѓ^сђжда'ется, зане` не эT вњры, вся'ко
же е^же не эT вњры, грњхъ е^сть. [могђщ'емђ
же васъ оу^твердити, по бл~говњствованїю мое^мђ, и^ проповњданїю і^с~ хв~ђ, по эTкрове'нїю
та'ины, лњт'ы вњчными оу^ млъча'нњ, ја%вльши
же ся нн~њ писа'нїи пррoческими, по повелњнїю
вњчнаго б~а, въ послђшанїе вњ'ры, въ всњхъ
ја%зы'цњхъ позна'вшися, е^ді'нњмъ премђ'дрыM
бг~омъ і^с~ хм~ъ, е^мђже сла'ва въ вњки а^ми'нь]13”

Глvа, е~і” заq, рѕ~і”
л'ъжни же е^смы м^ы си'лнїи, не'мощи немощныX носити, и^ не себњ оу^гажати,
ко'жDо (же) {ваs}1 бли'жнемђ да оу^гажаеT въ
бл~гое къ създа'нїю” и^бо и^ х~с не себњ оу^годи. н^о ја^коже е^сть пи'сано, *поноше'нїя поносящих# тебњ нападоша на' мя. е^ли'ка б^о преDнаписана бы'шя, въ на'ше наказа'нїе прDенаписа'шася. да тръпњнїеM и^ оу^тњше'нїемъ, писа'нїи, оу^пованїе и%мамы. *б~ъ же тръпњ'нїя и^
оу^тњше'нїа да да'стъ ваM то'жде мђ'дръствовати дрђгъ къ дрђгђ, ѓ^ х~њ і^с~њ. да е^ді'нодђш'но, е^ді'ными оу^сты` сла'вите б~а и^ ѓ^ц~а г~а
на'шего і^с~ х~а”
заq, рз~і”
Тњ'мже прїемлите дрђгъ дрђга, ја%коже і^ х~с
прїяT ваs въ сла'вђ бж~їю” Гл~ю же х~а (і^с~а) слђжи1798
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ўлMо з~і

ўлMо рѕ~і
і^саїа а~і

і^саїа н~в

а~ селnђ г~

а~ крgи џ~

теля бывша ѓ^брњзанїю по и'стинњ бж~їи, въ
е^же оу^твръдити ѓ^бњ'тованїя (бж~їа) ѓ^ц~еM. а^
ја^зы'комъ по млsти просла'вити б~а. ја^коже е^сть
пи'сано, *сего ради и^сповњмся тебњ въ ја^зы'цњхъ {г~и}2, і^ и'мени твое^мђ пою`” И$ паки
гл~етъ, възвесели'теся ја%зыцы, съ людми е^го”
*И$ паки, хвали'те (г~а вс^и ја%зыцы)3, (-)4 похвали'те е^го вс^и людїе” И$ па'ки і^са'їа гл~етъ, *бђдетъ ко'рень і^е^ссеѓ^въ, и^ въста'яи` владњти наD
ја^зы'ки, на того ја^зыцы' оу^пова'юT. б~ъ же оу^пованїя, да и^сплънит# васъ вся'коя радости и^
ми'ра, въ вњрњ и^збыточьствовати вамъ въ
оу^пова'нїи, си'лою дх~а ст~го” И$звњщенъ е^смь братїе моа и^ самъ а^зъ ѓ^ васъ, ја%ко и^ сами в^ы
полни е^сте бл~гости, (і^) и^споlнени вся'кого ра'зђма, могђ'ще і^ [и'нXњ]5 наоу^чити” др'ъзње же писахъ ваM [братїе]6 (моа) эT‡ части, ја%ко въспомина'я вамъ, за бл~годать да'ннђю м^и эT‡
бг~а, въ е^же быти м^и слђжи'телю (і^с~ хв~ђ)7 въ
ја%зыцXњ, сщ~е'ннодњи^ствђю^ща бл~говњствова'нїе
бж~їе. да бђдеT приношенїе, е^же эT ја%зыкъ бл~гопрїа'тно, (и^) ѓ^сщ~енно дх~омъ ст~ымъ” заq, ри~і”
И/мамъ оу^бо похвалђ ѓ^ х~њ і^с~њ ја^же къ б~ђ. не
смњ'ю бо [гл~ати чт^о]8, иXже не съдњ'а х~с мною,
въ послђшанїе ја^зы'комъ, словоM и^ дњломъ, въ
си'лњ (и^) зна'менїихъ и^ чюдесњхъ, си'лою дх~а
бж~їя” ЈА/коже м^и эT і^ерsли'ма и^ ѓ^крsтъ даже до
и^ллири'ка и^сплънити бл~говњствова'нїе хв~о. сице
же пот#ща'вся бл~говњстити, не и^дњже и^меновася х~с, да не на чюжеM ѓ`снова'нїи съѕи'ждђ” Н$о
ја%коже еs пи'сано, *и^мyъ не възвњстися ѓ^ неM,
(тїи) оу^зряT. і^ и^же не оу^слы'шаша, оу^разђмњюT”
*Тњмже и^ възбраненъ быX многажды прїити
къ вам#. нн~њ же ктомђ мњста не и'мыи въ
странахъ сихъ, жела'нїе же и^мыи` прїити` къ
вамъ эT мноh лњтъ, ја%ко а%ще пои^д`ђ въ и^спанїю. [прїид`ђ къ вамъ]9. оу^пова'ю б^о ми'могрядыи ви'дњти васъ, и^ вами проводитися та'мо, а^ще васъ прежде эT части насы'щђся. нн~њ
же грядђ` въ і^ерsлиM во слђ'женїе, ст~ыM бл~говоли'шя б^о македо'нїя і^ а^ха'і^а, ѓ^бще'нїе нњ'кое сътвори'ти, къ нищиM ст~ымъ (живђщиM)10 въ і^ерsли'мњ” Бл~говоли'ша б^о, и^ длъжни (и%мъ сђть)11.
*а^ще б^о въ дх~овныX иX причастникы быша ја^зы'цы, длъжни сђть и^ въ пло'тьскиX послђжити и%мъ. сїе оу^бо скончавъ и^ запечатлњвъ иM
плоD се'й, пои^д`ђ вами въ и^спанїю. вњм же ја^ко
грядыи къ ваM, въ и^сплъне'нїе блsвенїя, [бл~гозаq, рџ~і”
вњстїа]12 хв~а прїидђ`”
Молю же в^ы братїе, гм~ъ нашимъ і^с~ хм~ъ, и^
любо'вїю дх~а, съпоспњшествђ'ите м^и въ мл~твахъ ѓ^ мнњ къ б~ђ, да и^зба'влюся эT (про1799

жої слави. 8 Кажу ж, що Ісус Христос
став служителем обрізання за божою
правдою, щоб закріпити божі обітниці до батьків, 9 а народи – за милосердям, щоб прославляли Бога, так як
є написано: *Задля цього визнаватимуся Тобі між народами, Господи, і
твоєму імені співатиму! 10 І знову
каже: Розвеселіться, народи з його
народом! 11 *І знову: Хваліть Господа всі народи, похваліть Його всі люди! 12 І знову говорить Ісая: *Буде
Єссеїв корінь і той, що встає панувати над народами, – на того народи
надіються. 13 А Бог надії, хай наповнить вас усякою радістю і миром у
вірі, щоб ви розбагатіли в надії силою Святого Духа. 14 Я сам є певний, мої брати, і про вас, що і ви самі
є повні доброти і повні всякого розуму, що можете й інших навчити. 15
Я ж вам сміливіше написав, мої брати, частково пригадуючи вам, за ласкою мені даною від Бога, 16 щоб я
був служителем Ісуса Христа між народами, священнодіючи боже благовіствування, щоб принос, що від поган, став добросприйнятним і освячений Святим Духом. хххх поч. 118
17 Отже, маю похвалу в Христі Ісусі щодо Бога. 18 Бо я не смію говорити щось, чого Христос не вчинив
через мене на послух народів словом
і ділом, 19 в силі, і знаках, і чудах,
силою Божого Духа. Так, що я від
Єрусалиму і околиць аж до Ілірика
виконав Христове благовістя, 20 так
же постаравшись благовістити, не де
іменувався Христос, щоб я не будував на чужій основі, 21 але так як є
написано: *Кому про Нього не сповіщено, ті побачать, і які не почули,
зрозуміють! 22 *Тому і перешкоджено мені багато разів до вас прийти.
23 Нині ж, не маючи більше місця в
цих околицях, а маючи бажання прийти до вас від багатьох літ, 24 надіюся,
що прийду до вас, якщо піду до Іспанії, бо надіюся, переходячи, побачити вас і вами супроводитися туди,
якщо вами скоріше частково насичуся. 25 Нині ж іду до Єрусалиму на
службу святим, 26 бо Македонія і Ахая зволили зробити якусь збірку для
бідних святих, що живуть в Єрусалимі. 27 Зволили ж і є їхніми боржниками. *Бо якщо народи стали співучасниками в їхніх духовних, повинні є
їм і в тілесних послужити. 28 Отже,
закінчивши це і запечатавши їм цей
плід, піду через вас до Іспанії. 29
Знаю ж, що, ідучи до вас, прийду на
повноту благословення Христового
благовістя. ххххх
поч. 119
30 Благаю ж вас, брати, нашим
Господом Ісусом Христом і любов’ю
Духа, – помагайте мені в молитвах за
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мене до Бога, 31 щоб я визволився від
тих, що мені протиставляться в Юдеї,
щоб моя служба, що в Єрусалимі, була мила святим, 32 щоб я до вас прийшов з радістю, з божоï волі, і спочив з
вами. 33 Бог миру – з усіма вами!
Амінь.

Глава 16, поч. 120
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Поручаю ж вам Тивею, нашу сестру, що є служницею церкви, що в
Кенхреях, 2 щоб ви її прийняли в
Господі, як належиться святим, і помогли їй в тій речі, яку від вас потребує. Бо і вона була заступницею за
багатьох і мені самому. 3 *Здоровіть
Прискилу і Акиллу – моїх помічників
в Христі Ісусі, 4 які за мою душу поклали свої шиї, яким дякую не я один, але і всі церкви народів, 5 і їхню
домашню церкву. Здоровіть мого улюбленого Епенета, який є початком
Ахаї в Христі. 6 Здоровіть Марію,
яка багато за нас потрудилася. 7 Здоровіть Андроніка і Юнію – моїх кревних і моїх співполонених, які є славні
між апостолами, які і раніше від мене
повірили в Христа. 8 Здоровіть Амплія мого улюбленого в Господі. 9
Здоровіть Урвана, нашого помічника
в Христі, і Стахія, мого улюбленого в
Господі. 10 Здоровіть Апелея, досвідченого в Христі. Здоровіть тих, що є
від Аристовула. 11 Здоровіть Іродіона, мого кревного. В Господі здоровіть тих, що є від Наркисса. 12 Здоровіть Трифена і Трифосу, що трудяться в Господі. Здоровіть улюблену
Персиду, яка багато потрудилася в
Господі. 13 Здоровіть вибраного Руфа в Господі, і його і мою матір. 14
Здоровіть Асинкрита, Флегонта, Ерма та Патрова, Ермина і тих братів,
що є з ними. 15 Здоровіть Филолога і
Юлію, Нирея і його сестру, і Олимпана, і тих, що є з ними, всіх святих.
16 *Здоровіть один одного святим поцілунком. Вас здоровлять всі Христові церкви.
поч. 121
17 Благаю ж вас, брати, стережіться тих, що роблять сварку і роздори через навчання, яке ви навчилися, *і ухиляйтеся від них. 18 Бо такі
не служать нашому Господеві Ісусові
Христові, *але своєму животові, вони
добрими словами і благословенням
обманюють серця невинних. 19 Адже
ваш послух усюди дійшов. Радію ж
вами, хочу ж, отже, щоб ви були мудрими на добро та лагідними на зло,
20 а Бог миру хай швидко знищить
сатану під вашими ногами! Ласка нашого Господа Ісуса Христа з вами!
21 *Здоровить вас Тимотей, мій помічник, і Лукій, і Яссон, і Сосипатер,
мій кревний. 22 Здоровлю вас і я,

ти'влящих ми ся)13
слђж'ба моа ја^же въ
(бђдеT ст~ымъ)15, да {съ
вамъ, во'лею бж~їею, [и^
бг~ъ же ми'ра съ всњми

въ і^оу^де'и. (-)14 да
і^ерsли'мњ бл~гопрїя'тна
радостїю прїид`ђ}16 къ
оу^покоюся съ вами]17.
ва'ми. а^ми'нь”

Глvа, ѕ~і” заq, р~к”
рђча'ю же вамъ (џиве'ю)1 сестрђ на'шђ,
сђщ'ђ [-]2 слђжи'телницђ цр~кви ја^же въ
кег#хре'их#, да {прїимете ю&}3 ѓ^ гд~њ достои^нњ ст~ыM, и^ поспњшествђ'ите е'и, ѓ^
не'иже а%ще эT васъ потребђ'етъ вещи. И$бо и^ сїя
застђпница мно'гим# бысть, и^ (самомђ мн^њ)4”
*цњлђите {приски'лђ}5 и^ а^ки'ллђ, споспњшника
моя ѓ^ х~њ і^с~њ, и^же по дш~и мое'и своя вы'я положиша, и%хже не аZ е%ді'нъ бл~годарю`, н^о и^ вся`
цр~кви ја%зы'ческїя, и^ дома'шнюю и^хъ цр~квь” цњлђ'ите е^пене'та възлю'бленаго м^и и^же е^сть нача'токъ [а^хаі"и`]6 въ х~а” цњлђите [марїа'мъ]7, ја%же
мно'го трђдися [ѓ^ насъ]8” цњлђ'ите а^ндро'ника
і^ и^ё^нїю, съроDники моа и^ съплњ'нники моя, и^же
сђть наро'читы въ а^пsлњхъ, и^же и^ прежде мене
вњ'роваша въ х~а. цњлђ'ите а^м#плі'я възлю'бленнаго м^и ѓ^ г~њ” цњлђ'ите ё^рвана, споспњшника
на'шего ѓ^ х~њ, и^ стахі'а възлю'бленаго м^и (ѓ^
г~њ)” цњлђите (а^пелеа)9 и^скђсна ѓ^ х~њ. цњлђ'ите
сђщихъ эT а^ристовђла” цњлђ'ите и^родїѓ'на съроDника мое^го. цњлђ'ите и^же эT нарки'сса сђщ'аа
ѓ^ г~њ. цњлђ'ите трифе'на и^ трифо'са, трђжа'ющихся ѓ^ г~њ” цњлђ'ите перси'дђ възлюбленђю,
ја%же мно'го трђдися ѓ^ г~њ. цњлђ'ите рђфа,
и^збра'ннаго ѓ^ г~њ, и^ мт~рь е^го и^ мою. Цњлђ'ите а^сиг#кри'та, флего'нта, е^рма, (и^) патро'ва,
(е^рми'на)10, и^ сђщђю с ними бра'тїю. цњлђ'ите
филоло'га, і^ и^ё^лі'ю нире'я, и^ сестр`ђ е^го, і^ ѓ^лим#па'на, и^ сђща с ними вс^я ст~ыя *цњлђ'ите дрђгъ дрђга лобза'нїеM ст~ыM” цњлђю'тъ в^ы
заq, рк~а”
(вс^я цр~кви)11 хв~ы.
Молю же в^ы братїе блюди'теся эT (творя'щихъ распря` и^ раздо'ры, чреZ ё^че'нїа е^мђже в^ы
наё^чистеся)12, *и^ ё^клони'теся эT нихъ” таковїи б^о гв~и на'шемђ (і^с~) х~ђ не работаютъ,
*но свое^мђ чре'вђ, и^же бл~гими словесы` и^ блsвенїемъ прельща'ютъ срDца незлобивыхъ” ва'ше б^о
послђшанїе, къ всњмъ дости'же” {ра'дђю же ся
е^же ѓ^ васъ}13” хощђ ж'е васъ мђдрымъ [ё^бо]14
быти въ бл~гое, кроткоM же въ злое” б~ъ же
ми'ра, {да съкрђшиT}15 сатанђ` поD ноги ва'ша
въско'рњ; БлгDть г~а на'шего і^с~ [х~а]16 с вами.
*цњлђ'етъ в^ы тимоџе'и съпоспњш'никъ мои, и^
лђкїе, і^ и^а^ссо'нъ, и^ сосипа'тръ (сроDник# мои)17.
1800
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цњлђю в^ы (-)18 и^ а^зъ тертїе, написа'выи` посла'нїе (сїе) ѓ^ г~њ. цњлђ'ет# в^ы га'їе страннопрїимецъ мо'и, и^ (цр~кве всея`)19” цњлђе'тъ в^ы е^ра'стъ строи'тель граDскїи, и^ кђа'ртъ браT”
[блгDть г~а на'шего і^с~ х~а съ всњми ва'ми, а^ми'нь]20. [-]21

Терцій, що написав це послання в
Господі. 23 Здоровить вас Гай, гостинний для мене і всієї Церкви.
Здоровить вас Ераст, міський економ, і брат Куарт. 24 Ласка Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами! Амінь.

Конеw посланїю к рі'мляноM.
и%маT в себњ глvа ѕ~і.
а^ заq цр~квныX, м~д”

Кінець Послання до Римлян.
Має в собі 16 глав
та 44 церковних початки.

Сказа'нїе е^же к# кори'нџомъ, посла'нїе. ст~аго
а^пsла па'вла. а~ е,

Розповідь про Перше
Послання святого апостол
Павла до Коринтян.

їе посыла'ет# эT ефе'са а^сі'искаго. ви'дњвъ
и^хъ оу^же и наоу^чи'въ, и^ въспомина'етъ
и^мъ посланїемъ симъ. и^ и^звTњ же посланїю се'й е^сть. кори'нџяне эT любопрњнїа води'ми. раздњля'хђся ра'зђмы. и^ бњша
прочая в нихъ расколы, и^ сђщимъ раско'лом#,
презира'хђ пои^мшаго мачехђ свою. и^нїи же хотяхђ ѓ^ставля'ти своя жены, и^звњтомъ въздержа'нїя. нњцыи же въ тре'бищихъ и^дольскихъ ја%дя'хђ, ја%ко неразномъ сђщиM и^доложе'ртвенымъ” И$ ниже и^ныхъ оу^бо оу^ничижа'хђ” А$ гл~ющихъ раZличными ја^зы'ки хваляхђ. и^ конечнњ,
прельща'хђся, и^ ѓ^ та'иньствњ въскр~се'нїя, гл~юще, не въста'ти плоти се'й” Си'мъ всњмъ въ
кори'нџњ дви'жимымъ. пи'шђтъ лю'дїе къ а^плsђ. и^ про'чее проти'вђ всњхъ тњ'хъ въсписђ'етъ”
И$ пр'ьвње оу^бо свњдњтельствђетъ и^мъ, ја%ко и^
мђдри и^ рзсђмни сђть, не хва'лит же и^хъ
творя'щихъ раско'лы. н^о и^ съвњтђетъ не въ
словњ н^о въ дњлњ и^ си'лњ добродњтель мнњти
бы'ти. та'же запрњти'въ, пои^мшемђ мачехђ. и^
пооу^чивъ не и^мњти тяжбы` дрђгъ къ дрђгђ.
про'чее эTвњщава'етъ ѓ^ ниX же писа'ша, ѓ^ жени'твњ оу^бо оу^ча` нераспряженђ быти спряже'нїю, и^ на' время то'чїю въздержа'тися мл~итвы ради, а^ за е^же любити и^мъ въздержа'нїе”
Пишетъ ѓ^ дњв#ствњ, ја%ко не по нђжи, н^о по
и^зволе'нїю семђ` быти подоба'етъ” Таже ѓ^ и^доложе'ртвеныхъ завњщава'етъ, да не надыма'ются ра'зђмомъ, н^о любо'вїю и^ смиреномђдрїеM
да жительствђюT. възбраня'ет же въ требищехъ и^дольскихъ пирова'ти, да не съблажня'ются малїи. таже ѓ^ дх~овныхъ дарова'нїихъ
пи'шетъ, да не разньствђю^тъ въ дарова'нїихъ,
ниже да пред#почита'ютъ и^мђщаго дарова'нїе сїе
эT и^мђщаго ѓ%но. всMњ б^о тогоже дх~а быти
гл~ет#” И$ про'чее ѓ^ въскресе'нїи оу^чи'тъ, ја%ко
пло'ть въстанетъ, оу^мира'ющи оу^бо тлњнна.

Це послання він посилає з Ефесу
азійсько вже після того, як він ïх
бачив та навчив, і цим посланням ïх
нагадує. І причина ж послання є ця.
Коринтяни, супроводжувані суперечками, розходилися умами, і надалі були у них розколи. І як повстали розколи, вони не зважали на
того, що взяв свою мачуху, інші ж
бажали покидати своïх жінок, подаючи як причину стриманність. Деякі ж ïли в ідольських храмах, тому
що ідоложертвенне не є нічим. Інші
ж, отже, іншими погорджували, а
хвалили тих, що говорили різними
мовами. І вкінці вони обманювалися і відносно таïнства воскресіння,
кажучи, що це тіло не воскресає. Як
це все в Коринті колотиться, люди
пишуть до апостола. І далі він на те
все відповідає. І найперше, отже,
свідчить ïм, що вони є і мудрими, і
розумними, а не хвалить ïх, що чинять розколи, але й радить вважати,
що чеснотливість не є в слові, але в
ділі і силі. І погрозивши тому, що
взяв мачуху, та повчивши не мати
суперечки один з одним, далі відповідає на те, про що писали. Отже,
відносно шлюбу навчає, що злука є
нерозривною і щоб тільки стримувалися на час задля молитви. А тому що вони люблять стриманість,
він пише про дівоцтво, що це має
бути не з примусу, але за згодою.
Також про ідоложертвенне він заповідає, щоб вони не бундючилися
розумом, але щоб жили любов’ю та
покірністю, забороняє ж в ідолських храмах бенкетувати, щоб не
згіршувалися слабкі. Він також пише про духовні дари, щоб не було
незгоди про дари і щоб не вивищували того, що має такий дар, понад
того, що має інший, бо каже, що
вони всі від того ж Духа. І далі
навчає про воскресіння, що тіло
підніметься, вмираючи як тлінне, а
встаючи як нетлінне, – за господ-
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ньою ласкою. Воскресіння ж підтверджує тим, що і Христос воскрес. І
вкінці пише повчальні слова для виправлення звичаïв і дає завіщання
про милостиню святим. І так закінчує
послання.

дія. 15
сол1. 4
рим. 1
еф. 1
кол. 1
тим2. 1
тим2. 2

кол. 1

тит. 2
фил. 3
сол1. 3
сол1. 5

рим. 15
фил. 3

дія. 18

въста'ющи же нетлњнна по блгDти гн~и” Въскр~се'нїе же съставля'етъ. тњм# ја%ко и^ х~с въскр~се. и^ конець оу^чи'теlна словеса ко и^справле'нїю
нравовъ пи'шеT и^ ѓ^ ми'лостыни е^же къ ст~ымъ
завњщава'етъ. и^ си'це скончава'етъ посла'нїе”

До Коринтян 1-е
Послання святого
апостола Павла

па'вла. а~ е”

Глава 1, поч. 122

Глvа, а~” заq, рк~в”

1 Павло, з божоï волі покликаний апостол Ісуса Христа і брат Состен, – 2
божій церкві, що є в Коринті, *освяченим в Ісусі Христі, *покликаним
святим з усіма, що прикликають ім’я
нашого Господа Ісуса Христа на кожному місці, їхнього і вашого. 3 Ласка
вам і мир Бога, нашого Батька, і Господа Ісуса Христа.
поч. 123
4 Завжди за вас дякую моєму Богові в божій ласці, даній вам в Ісусі
Христі, 5 *що в усьому ви збагатилися в Ньому, в усякому слові і всякому
розумі, 6 так як свідчення Христа закріпилося у вас. 7 Так що ви не маєте
браку ані в одному дарі, *очікуючи
об’явлення нашого Господа Ісуса
Христа, 8 *який і закріпить вас аж до
кінця невинними в день нашого Господа Ісуса Христа. 9 *Вірний Бог, яким ви були покликані до спільності
його Сина, Ісуса Христа, – нашого
Господа.
п. 124
10 Благаю ж вас, брати, іменем
нашого Господа Ісуса Христа, *щоб
ви всі говорили те саме і щоб не було
в вас розколів, щоб ви були закріплені в тій самій думці і в тому самому звичаї. 11 Бо мені сповіщено
про вас, мої брати, посланими від
Хлоїса, що у вас є чвари. 12 Кажу ж
це, що кожний з вас говорить: Я, отже, є Павла, я ж – Аполоса, я ж – Кифи, я ж – Христа. 13 Чи Христос розділився? Чи Павло розіп’явся за вас
або чи ви хрестилися в ім’я Павла?
14 Дякую Богові, що я не хрестив нікого з вас, *тільки Криспа і Гая, 15
щоб ніхто не сказав, що я хрестив в
моє ім’я. 16 Я ж охрестив і Стефанів
дім. Більше не знаю, чи кого іншого я

а'велъ зва'нъ а^пsлъ [і^с~ хв~ъ]1, во'лею бж~їе^ю, и^ състенъ бра'тъ, цр~кви бж~їи сђщеи въ кори'нџњ, *ѓ^сщ~е'ннымъ ѓ^ х~њ
і^с~њ, *зва'нымъ ст~ыM, съ всњми призива'ющими и%мя г~а на'шего і^с~ х~а, въ вся'комъ
мњ'стњ, тњхже и^ вашемъ”
заq, рк~г”
Бл~годать вамъ и^ ми'ръ, б~а эTц~а нашего, и^ г~а і^с~
х~а. бл~годарю б~а мое^го всегда` ѓ^ васъ, ѓ^ бл~годати бж~їи, да'ннњи вамъ ѓ% х~њ і^с~њ, *ја^ко въ
всемъ ѓ^бога'тистеся ѓ^ немъ, въ вся'комъ сло'вњ, и^ вся'комъ ра'зђмњ, ја%коже свњдњтельство
хв~о и^звњстися въ ва'съ, ја%коy вамъ не лиши'тися ни въ е^ді'номъ дарованїи, *ча'ющимъ эTкровенїе г~а на'шего і^с~ х~а, *и^же и^ оу^твер#дитъ
васъ даже до конца`, непови'н#ныхъ въ дн~ь г~а на'шего і^с~ х~а. *вњреn б~ъ, и%мже зва'ни бысте въ ѓ^бщенїе сн~а е^го і^с~ х~а г~а на'шего”
заq, рк~д”
Молю же в^ы братїе, и%менемъ г~а нашего і^с~ х~а.
*да то'жде гл~ете вс^и, и^ да не сђть в васъ
распря`, да е^сте же оу^тверже'ни в тоиже мы'сли, и^ в томже нра'вњ. възвњсти б^о ми ся ѓ^
ваs братїе моя (посла'нными) эT хлои'са, ја%ко
рвенїя въ васъ сђть. гл~ю же с^е, ја%ко ко'ждо
васъ гл~ет#, а%зъ оу^бо е^смь па'вловъ, а%з же а^поллосовъ, а^з же ки'финъ, а%з же хв~ъ. {е^д^а}2 раздњлися х~с; е^д^а па'велъ распяся по васъ; и^л^и
въ и'мя па'влово крsти'стеся” бл~годарю` б~а, ја%ко
ни е^дїнаго эT васъ крsти'хъ *точїю кри'спа и^
га'йя, да никтоже речетъ ја%ко въ мое` и%мя
[крестихъ]3. крsти'хъ же и^ стефаниновъ домъ.
про'чее не вњмъ, а^ще кого и^но'го крестихъ. не
1802

дњаn е~і
а~ селnђ д~
крMи а~
е^феs а~
колаs а~
в~ тиM а~
в~ тиM в~

колаs а~

тиM в~
филиp г~
а~ селnђ г~

а~ селnђ е~

крMи е~і
филиp г~

дњаn и~і
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крMи а~
і^саїа к~џ

і^саїа л~г

мgа в~і
и^ ѕ~і

крMи а~

е^реMа к~г
е^реMа џ~
в~ крgи і~

б^о посла` м^я х~с крsтити. н^о бл~говњстити. не
въ премђдрости сло'ва, да не и^зпразднится
крsтъ хв~ъ”
заq, рк~е”
Сло'во б^о крsтное, погиба'ющимъ оу^бо, ю^ро'д#ство
е^сть, а^ спаса'ющемъ же ся намъ, *си'ла бж~їя
е^сть” Пи'сано б^о е^сть, *погђблю` премђ'дрость
премђ'дрыхъ, и^ ра'зђма разђ'мныхь эTве'ргђся.
*гд^њ премђ'дръ. гд^њ кни'жникъ. гд^њ съвопро'сникъ вњ'ка сего” не ѓ^бђи' ли б~ъ премђ'дрость
ми'ра [сего]4” понеже б^о въ премђ'дрости бж~їи,
не разђмњ ми'ръ премђ'дростїю б~а, бл~гои^зволи
б~ъ бђ'иствомъ проповњ'данїя спасти` вњрђющая” *Понеже (бо)5 і^и^оу^де'е знаменїя про'сятъ,
и^ е'ллїни премђдрости и%щђт#. мы же проповњ'дђемъ х~а ра'спята, і^оу^де'ѓ^мъ оу^бо съблазнъ,
[е^ллиномъ]6 же безђ'мїе. самњ'м же зва'ннымъ,
*и^оу^де'ѓ^мъ же и^ е'ллиномъ, х~а бж~їю си'лђ, и^
бж~їю премђ'дрость” Зане` бђе'е бж~їе, премђ'дрње
чл~къ е^сть. и^ немощно'е б~ђ крњпча'е чл~къ
(е^сть)”
заq, рк~е”
Ви'дите бо званїе ваше братїе, ја^ко не мно'зи
ли премђ'дрїи по' плоти, не мно'зи л^и си'лни, не
мно'зи ли бл~город#ни. н^о бђ'яя ми'ра и^збра` б~ъ,
да (премђ'дрыя посрами'тъ)7. и^ не'мощная ми'ра и^збра` б~ъ, да посрамитъ крњпкая. и^
хђдородная ми'ра и^ оу^ничиже'нная и^збра` б~ъ,
[и^]8 не сђщая, да сђщая оу^празнит#, ја%ко да
не похва'лится вся'ка плоть предъ бг~омъ” И$з
негоже в^ы е^сте, ѓ^ х~њ і^с~њ и^же бысть (намъ
*премђ'дрость)9 эT б~а, пра'вда же и^ ѓ^сщ~енїе и^
і^збавленїе, да ја^коже пи'шется, *хваляи`ся ѓ%
г~њ да хва'лится”

Глvа, в~”

дњаn и~і

в~ петр# а~

а%зъ пришедъ къ вамъ братїе, прїидоX,
не по превосхо'дномђ словеси` и^л^и премђдрости, възвњща'я вамъ [свњдњтельство бж~їе]1. не сђдиX б^о [вњдњти чт^о]2
в ва'съ, точїю і^с~ х~а, и^ сего` ра'спята” *И$ а'зъ в
не'мощи и^ страсњ, и^ тре'петњ мно'зњ быX к ваM.
и^ сло'во мое`, и^ про'повњдь, моя *не по препрњ'нїю
[члчsкїя]3 премђ'дрости словесњ'хъ, н^о въ ја^вле'нїи
дх~а и^ си'лы, да вњ'ра ва'ша не (в мђ'дрости
чл~чьстеи, н^о в си'лњ бж~їи бђ'детъ)4” заq, рк~ѕ”
Премђ'дрость же гл~емъ в соверше'ныX, премђ'дрость же не вњ'ка сего, ни кн~зь вњка сего престаю'щђю, н^о гл~емъ (премђ'дрость бж~їю)5 въ
та'инњ, съкрове'нђю, ю%же преDоу^стави б~ъ прежDе
вњкъ въ сла'вђ на'шђ, ю^же никтоже эT кн~зь
вњ'ка сего разђмњ`. а^ще бо быша разђмњ'ли, не
быша г~а сла'вњ ра'спяли” Но^ јакоже е^сть пи'сано”
заq, рк~з”
1803

хрестив. 17 Адже Христос не послав
мене хрестити, але благовістити, і то
не в премудрості слова, щоб Христовий хрест не втратив силу. поч. 125
18 Бо слово хреста, отже, для тих,
що гинуть, є глупотою, а для нас,
тих, що спасаємося, *є божою силою.
19 Бо написано: *Знищу премудрість
премудрих і відкину розум розумних.
20 *Де премудрий, де книжник, де
дослідник цього віку? Чи Бог не обезумив премудрість цього світу? 21 Бо
тому що світ премудрістю не пізнав
Бога в божій премудрості, Бог зволив
глупотою проповіді спасти тих, що
вірять. 22 *Бо оскільки юдеї просять
знак, а греки шукають премудрість,
23 ми ж проповідуємо розіп’ятого
Христа, отже, згіршення – для юдеїв,
а для гелленів – безумність, 24 а для
самих покликаних *юдеїв же і гелленів – Христа, божу силу і божу
премудрість. 25 Тому що безумне у
Бога є премудрішим від людей і немічне у Бога є сильнішим від людей.
ххх
поч. 125
26 Адже гляньте на ваше покликання, брати, що небагато ж премудрих за
тілом, небагато ж сильних, небагато
ж шляхетних. 27 Але безумне світу
Бог вибрав, щоб засоромити премудрих; і немічне світу Бог вибрав, щоб
засоромити сильних; 28 і нешляхетне, і понижене світу, і те, що неіснує,
Бог вибрав, щоб обезсилити те, що
існує, 29 щоб ніяке тіло не похвалилося перед Богом. 30 Від Нього ви є в
Христі Ісусі, який став для нас *премудрістю від Бога, праведністю ж, і
освяченням, і відкупленням, 31 щоб,
так як написано: *Хто хвалиться, хай
хвалиться в Господі!

рим. 1
іс. 29
іс. 33

мат. 12
і 16

рим. 1

єре. 23

єре. 9
кор2. 10

Глава 2
1 І я, прийшовши до вас, брати,
прийшов не з вишуканими словами
або премудрістю, звіщаючи вам боже
свідчення. 2 Бо я не судив знати щось
між вами, тільки Ісуса Христа, і Цього розіп’ятого. 3 *І я був між вами в
немочі, і страсі, і великому тремтінні.
4 І моє слово, і моя проповідь *не була за переконливістю слів людської
премудрості, але в об’яві духа і сили,
5 щоб ваша віра не була в людській
мудрості, але в божій силі. поч. 126
6 А говоримо про премудрість в
досконалих, а не про премудрість
цього віку чи князів цього віку, яка
минає, 7 але говоримо про божу премудрість, сховану в тайні, яку призначив Бог перед віками на нашу славу, 8 яку ніхто з князів цього віку не
зрозумів. Бо якщо були б зрозуміли,
не були б розіп’яли Господа слави. 9
Але так, як є написано:
поч. 127

дія. 18
пет2. 1
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іс. 40
рим. 11

*Те, чого око не побачило, і вухо не
почуло, і на серце людині не зійшло,
те приготовив Бог тим, що Його люблять. 10 Нам же Бог відкрив своїм
Духом, бо Дух все досліджує, і божі
глибини. 11 Бо хто з людей знає те,
що в людині? Лише дух людини, що
живе в ньому. Так само ж і боже
ніхто не знає, тільки Божий Дух. 12
Ми ж не одержали духа цього світу,
але Духа, що від Бога, щоб ми знали
те, що нам дароване від Бога. 13 Що
й говоримо не в учених словах людської премудрості, але в учених словах Святого Духа, духовними розсу
джуючи духовне. 14 Душевна ж
людина не приймає те, що від Божого
Духа, бо для неї воно є безумністю, і
не може розуміти, тому що це
розсуджується духовно. 15 *Духовна
ж, отже, розсуджує все, а вона сама
ніким не розсуджується. 16 *Хто бо
пізнав господній ум, хто його роз’яснить? Ми ж маємо Христовий ум.

Глава 3
1 І я, брати, не міг вам говорити
так як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят в Христі. 2 Я вас
напоїв молоком, а не їжею, ви ж не
могли сприйняти, та ще і тепер не можете, 3 бо ви ще є тілесними. Бо
звідки у вас заздрість, і суперечки, і
поділи? Чи ви не є тілесними і не ходите за людськістю? 4 Бо коли хтось
говорить: Я, отже, є Павла, інший же:
Я Аполлосів, я ж Кифин, інший: Я ж
Христовий, – чи ви не є тілесними? 5
Хто, отже, є Павло? Хто ж Аполлос?
Хіба тільки служителі, якими ви повірили. І кожному, так як Господь
дав. 6 Я насадив, Аполлос напоїв, а
Бог виростив. 7 Тому, ані той, що садить, не є чимось, ані той, що напоює, але той, що вирощує, – Бог. 8 А
той, що насаджує і що зрошує, є одним. Кожний же одержить свою винагороду за своєю працею. поч. 128
9 Адже ми є помічниками Бога, ви
є божа посілість, божа будова. 10 За
божою ласкою, даною мені, як премудрий архитект, я поклав підвалину,
інший же будує. Кожний же хай вважає, як будує, 11 бо іншої підвалини
ніхто не може покласти замість тієї,
що лежить, якою є Ісус Христос. 12
Якщо ж хто будує на цій підвалині
золотом, сріблом, дорогоцінним камінням, деревом, сіном, тростиною,
13 кожного діло стане явним, бо день
об’явить, тому що об’являється вогнем, і кожного діло, яке ж воно є, випробує вогонь. 14 І чиє діло, яке він
збудував, зостане, – він одержить винагороду, 15 а чиє діло згорить, – воно буде відкинутим: він сам же спа-

*И$хже ѓ^ко не видњ`, и^ оу'хо не слы'ша, и^ на'
срDце чл~кђ не взыде, ја^же оу^готова б~ъ любящимъ е^го” Нам же (б~ъ эTкрылъ е^сть)6 дх~омъ
[свои'мъ]7” дх~ъ б^о вс^я и^спытђет#, и^ глђбины
бж~їа. кто б^о вњсть эT чл~къ ја^же въ чл~цњ,
точїю дх~ъ чл~ка (живђщїи)8 в немъ; такожде
(же) и^ бж~їя никтоже вњсть, точїю дх~ъ
бж~їи” мы же не дх~ъ ми'ра {сего}9 прїа'хомъ, н^о
дх~ъ и%же эT б~а, да вњмы дарова'нныX намъ эT
б~а, иXже и^ гл~емъ, не в наоу^че'ныхъ чл~ческїя
премђ'дрости словесехъ. н^о в наоу^че'ныхъ дх~а
[ст~аго]10, дх~овная дх~овными сразсђжDа'юще” дђше'вен же чл~къ не прїемлетъ ја^же эT дх~а
бж~їя. ю^родъство б^о е^мђ е^сть, и^ не можетъ
разђмњти, зане дх~овнњ въстязђется, *дх~оvныи же въстяз'ђеT (оу^бо) вс^я а^ саM то'й ни эT
е^ді'наго въстязђется” *Кто б^о разђмњ` оу^мъ
гн~ь, и^же и^зъја^сни'тъ и& мы же оу^мъ хв~ъ и%мамы”

Глvа, г~”
а^зъ братїе, не могохъ (ваM гл~ати)1 ја%коже дх~овнымъ, н^о ја%коже пло'тяномъ,
ја%ко младенцемъ ѓ^ х~њ. млекоM в^ы напоиX
(а^) не брашномъ” не ёбо можа'сте, н^о
ни е^ще (можете нн~њ)2. е^ще бо плоTстїи е^сте.
и^дњже б^о въ васъ за'висти, и^ рве'нїя, [и^ распря`]3. не плотъстїи л^и е^сте, и^ по чл~чествђ
хо'дите; е^гд^а бо гл~етъ кт^о, а^зъ оу^бо е^смь
па'вловъ” дрђгі'и же а^зъ а^поллосовъ, (аZ же ки'фин#. и%нъ, а^з же хв~ъ)” [Не плотъстїи]4 ли е^сте;
кто оу^бо е^сть [па'велъ; кто же л^и а^полло'съ]5;
[н^о то'чїю]6 слђжителе. и%миже вњ'ровасте, и^ комђж#до ја%коже г~ь дастъ” А$зъ насадиX, а^поллосъ
напои`, б~ъ же възрасти`. тњмже ни насажDаяи`
е^сть чт^о, ни напаа'яй, н^о възраста'яи б~ъ. насажда'яи^ же и^ напаа'яй, е^ді'но е^ста. ко'ждо же свою`
мздђ` прїи'метъ по свое^мђ трђдђ`” заq, рк~и”
Бг~ђ б^о е^сме поспњшники, бж~їе тяжанїе, бж~їе
зданїе е^сте`” По бл~годати бж~їи даннњи мн^њ,
ја%коже премђ'дръ а^рхитекто'нъ ѓ^снованїе положихъ, и^н же назида'етъ. ко'ждо же да блюдетъ како назида'етъ. ѓ^снованїя б^о и^ного никтоже можетъ положити паче лежа'щаго, и^же
е^сть і^с~ х~с” А$ще ли кт^о назида'етъ на ѓ^снованїи [семъ]7, зла'то, сребро`, каменїи честныX, дрова`
сњ'но, тростїе. кого'ждо дњ'ло ја^влено бђдет#, дн~ь
б^о ја%витъ, зане ѓ^гнемъ эTкрыва'ется. и^ кого'ждо дњ'ло ја%ково же еs, ѓ^гнь [-]8 и^скђ'ситъ.
(и^) е^гоже дњ'ло а^ще пребђ'детъ е^гоже назда,
м#здђ прїи'метъ” (А$)9 е^гоже дњло сгоритъ, ѓ^тщетиTся, сам же сп~сется” Такожде ја%коже ѓ^г1804

і^саїа ћд~

прq к~з
мђдрsо џ~
і^саїа м~
крMи а~і

3,15 1Послання до Коринтян 4,14

в~ крgи ѕ~
ниQ ѕ~

і^эv е~
ўлMо ч~г

немъ. не вњ'сте л^и ја^ко храмъ бж~їи е^сте, и^
дх~ъ бж~їи живетъ въ ваs; а^ще ли кто храмъ
бж~їи растлитъ, растлиT сего б~ъ. *храM б^о бж~їи
ст~ъ еs, и^же е^сте в^ы”
заq, рк~џ”
Никто же себе да прелща'етъ. а^ще кт^о
мнится мђ'дръ быти в# васъ, в# вњцњ се'м#,
бђй да быва'етъ, ја%ко да бђдетъ премђдръ.
премђ'дрость б^о мира сего, бђйство оу^ б~а е^сть”
Пи'сано б^о е^сть, *запинаяи` премђ'дрымъ въ
кова'ръствњ иX” И$ паки, *г~ь вњ'сть помышленїя {члчsка}10, ја%ко сђть сђ'етна. тњмже никтоже да хва'лится въ чл~цњхъ. вся` б^о ваша
сђть, а^ще па'велъ, а^ще а^полло'съ, а^ще ки'фа,
и^ли ми'ръ, и^ли живоT. и^л^и смр~ть, и^ли настоа'щая, и^ли бђ'дђщая, вс^я ва'ша (сђть), вы же
хв~и, х~с же бж~їи”

Глvа, д~” заq, р~л”
в~ крgи ѕ~

мf з~

крMи в~
мrа з~
лkђ ѕ~

дњаn к~
а~ селnђ в~
в~ селnђ г~
мgа е~
лkђ к~г
дњаn з~

ако насъ да непщђет# чл~къ, *ја^коже
слђгы` хв~ы, и^ строи'теля та'инамъ
бж~їамъ. а^ е^гоже про'чее и^щете въ строи^телехъ, да вњренъ кто ѓ^бря'щется.
*мнњ же не въ велико е^сть, да эT васъ
и^стяжђся, и^л^и эT члч~ескаго дн~е. н^о ни самъ
себе въстязаю” Ничто'же бо себе` съвњмъ, н^о
ни ѓ^ семъ ѓ^правда'юся. въстяза'яи^ же м^я
г~ь е^сть” ккк
заq, р~л”
*Тњмже прежде времени ничтоже сђдите, до'ндеже прїидетъ г~ь, и^же (-)1 въ свњтњ приведетъ та'иная тем#ная, и^ ѓ^бъја%вит# съвњты срчDныа. и^ тогда` похва'ла бђдетъ комђждо эT б~а” Сїа же братїе (моя`) преѓ^бразиX на
себе, и^ а^поллоса васъ ради, да эT на'ю наоу^чите'ся не паче ([мђдръствовати]2. напи'саныX)3
да не е^дїнъ по е^дїномђ гоrдите'ся на' дрђга.
кто' б^о т^я рZасђжDае^тъ; что' же и%маши е^гоже
нњси прия'лъ; а^ще л^и (-)4 прїялъ е^си, что ся
хва'лиши ја%ко не прїемъ; с^е сыти е^сте`, с^е ѓ^богатистеся, без насъ црsтвовасте. и^ еще оу^бо да въц~ритеся, да и^ м^ы быхоM с вами црsтвовали.
заq, рл~а”
5
Мню` б^о [ја%ко] б~ъ н^ы посла'нникы послњдняа
ја%ви` ја%ко насмертникы. зане позоръ быхомъ
ми'рђ, и^ а^гг~ломъ и^ чл~комъ. м^ы (оу^бо) бђи` х~а
ради, выy мђдри ѓ^ х~њ. м^ы не'мощни, вы же
крњпцы. в^ы сла'вни, мы же безчестни. до нн~њшняго часа` и^ а'лчемъ и^ жажDемъ, и^ наготђ'ем#
и^ стра'жDем#, и^ скита'емся, *и^ трђжа'емся,
дњлающе свои^ми рђками. *оу^каря'еми блsвляемъ. гоними, тръпимъ. хђлими, оу^тњша'емъ. ја^коже ѓ^тре'бы ми'рђ быхомъ всњмъ попранїе доселњ. не срамля'а васъ пиш`ђ сїа, н^о
1805

сеться, так наче через вогонь. 16 Чи
ви не знаєте, що ви є божим храмом і
божий дух живе у вас? 17 Якщо ж
хтось знищить божий храм, цього
знищить Бог, *бо божий храм є святий, ним є ви.
поч. 129
18 Ніхто ж хай себе не обманює.
Якщо хто вважає, що він є мудрий
між вами у цьому віку, хай стає дурним, щоб став премудрим. 19 Бо премудрість цього світу є безумністю в
Бога. Бо є написано: *Він той, хто ловить премудрих в їхніх хитрощах. 20
І знову: *Господь знає людські думки, що вони є марні. 21 Тому хай ніхто не хвалиться в людях, бо все є ваше, 22 чи Павло, чи Аполлос, чи Кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи
теперішнє, чи будуче – все є ваше. 23
Ви ж – Христові, а Христос – Божий.

кор2. 6
ниж. 6

ів. 5
пс. 93

Глава 4, поч. 130
1 Так хай нас вважає людина, *як
христових слуг і управителів божими
тайнами. 2 А те, що вподальшому вимагаєте у управителів, щоб хтось
знайшовся вірним. 3 *Мені ж не є
важливим, щоб я був суджений вами
або людським днем, але й сам себе не
суджу, 4 бо ні в чому не почуваю себе винним, але і цим не оправдуюся.
Той же, хто мене судить, є Господь.
хххх
поч. 130
5 *Тому не судіть нічого перед часом, доки не прийде Господь, який у
світло виведе таємне і темне та виявить задуми сердець. І тоді кожному
буде похвала від Бога. 6 Це ж, мої
брати, я відніс до себе і Аполлоса
задля вас, щоб ви від нас навчилися
не надто мудрувати написаним, щоб
ви не гордилися один проти одного,
проти друга. 7 Бо хто тебе судить?
Що ж ти маєш, чого не одержав?
Якщо ж ти одержав, чому хвалишся,
як той, що не одержав? 8 Ось ви є
ситими, ось ви збагатилися, ви без
нас зацарювали; і хоча б, отже, ви
зацарювали, щоб і ми зацарювали з
вами.
поч. 131
9 Бо думаю, що Бог нас, посланців,
показав останніми, як приречених на
смерть, тому що ми стали видовищем
для світу, і ангелів, і людей. 10 Отже,
ми дурні задля Христа, ви ж мудрі у
Христі, ми немічні, ви ж сильні, ви
славні, ми ж без честі. 11 До нинішньої години ми і голодуємо, і є спрагнені, і є нагі, і терпимо, і скитаємося,
12 *і трудимося, працюючи руками
своїми. *Ображувані ми благословимо, переслідувані терпимо, 13 як нас
хулять, потішаємо. Ми стали наче покидьки світу для всіх, потолоч досі. 14
Не пишу це, щоб вас засоромити, але
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дія. 19
як. 4

повчаю як моїх улюблених дітей. 15
Бо якщо і маєте численних учителів у
Христі, та не-багато батьків. Адже я
вас породив в Христі Ісусі благовіствуванням 16 і благаю ж вас: ставайте
подібними до мене, так як я – до
Христа.
поч. 132
17 Задля цього я до вас послав Тимотея, який, для мене є улюбленою і
вірною дитиною в Господі, який вам
пригадає мої дороги, що в Христі
Ісусі, так як і всюди, і в кожній церкві навчаю. 18 Бо, як я не іду до вас,
деякі загорділи. 19 Прийду ж скоро
до вас, *якщо Господь схоче, і пізнаю не слово тих, що загорділи, але
силу. 20 Бо царство боже не у слові,
але в силі. 21 Що хочете? Чи маю
прийти до вас з палицею, чи з любов’ю і духом лагідності?

Глава 5
мой3. 18

кол. 2

тим1. 1

1 Чи звідти, що у вас чути про розпусту і то таку розпусту, якої ж і немає між поганами, *що хтось має
жінку батька. 2 І ви загорділи і радше
не плакали, щоб видалити з-посеред
вас того, що зробив це діло. 3 *Отже
я, будучи, наче відсутнім від вас
тілом, а там живучи духом, я вже
розсудив як той, що там є, того, що
так вчинив. 4 Це іменем Господа
нашого Ісуса Христа, коли зберетеся
ви і мій дух зі силою нашого Господа
Ісуса Христа, 5 *передати такого
сатані на муки тіла, щоб його дух
спасся в день нашого Господа Ісуса
Христа. 6 Не є добра ваша похвала.
хххх
поч. 133
Чи не знаєте, що трохи квасу заквашує все тісто? 7 Очистьте, отже,
старий квас, щоб ви були новим тістом, тому що є ви прісні, бо наша
Пасха за нас пожертвувалася – Христос. 8 Тому святкуймо не в старому
квасі ані в квасі злоби і лукавства,
але в прісності чистоти і правди.
ххххххх
поч. 134
9 Я вам написав в посланні не
приставати до розпусників, 10 і не
тільки до розпусників цього світу, або зажерливих, або загарбників, або
ідолослужителів, тому що ви, отже,
маєте вийти з цього світу. 11 Нині ж
я вам написав не приставати, якщо
хтось, що називається братом, є розпусником, або зажерливим, або ідолослужителем, або наклепник, або
п’яниця, або загарбником, – з такими
навіть не їсти. 12 Тож чому я маю і
зовнішніх судити? Чи ви не судите
внутрішнє? 13 Зовнішнім же судитиме Бог. І заберіть злого з-поміж вас
самих.

ја%ко чада моя възлю'бленая наказђю” а^ще б^о
(и^) многих# пњстnђ и%мате ѓ^ х~њ, н^о не мно'гы
эTц~а. ѓ^ х~њ б^о і^с~њ бл~говњствованїемъ а^з# в^ы
родихъ. (и^) молю` же ваs, подобни мн^њ быва'ите. {ја%коже а^зъ х~ђ}6”
заq, рл~в”
Сего ради послах# к вамъ тимоџеа, и^же (м^и
е^сть)7 чадо възлю'блено и^ вњрно ѓ% г~њ, и^же
вамъ въспомянетъ пђти моа, ја%же ѓ^ х~њ
і^с~њ, ја%коже (и^) везд`њ (и^) въ вся'кои цр~кви оу^чю. ја%ко не грядђщђ (-)8 м^и къ вамъ, (нњцыи разъгордњш'ася)9. прїидђ же ско'ро къ ваM,
*аще г~ь въсхо'щетъ, и^ оу^разђмњю не слово
разгордњ'вшихся, н^о си'лђ. не во словеси` б^о црsтво бж~їе, н^о въ си'лњ. что` хо'щете; па'лицею
л^и прїидђ к вамъ, и^л^и любо'вїю и^ дх~омъ кро'тости”

дњаn џ~і
і^якvо д~

Глvа, е~”
нђдђ л^и слы'шится въ васъ блђже'нїе,
и^ таково блђже'нїе ја%ково (же) ни въ
ја^зы'цњх# [и^менђется]1, *ја%ко (нњ'коемђ
и^мњти женђ эTч~юю)2. и^ в^ы разгордњсте, и^ не паче пла'касте, да и^змется эT среды`
ва'шеа, съдњявыи дњло сїе, *азъ оу^бо [а^ки]3 не
(оу^ ваs) сы'и тњломъ, тђ же живы'и дх~омъ,
оу^же сђди'хъ ја%ко т^ђ сыи. (съдњя'въшего си'це,
сїе)4 ѓ^ и%мени г~а на'шего і^с~ [х~а]5, събравшимся
вамъ, и^ мое^мђ дх~ђ, съ си'лою г~а нашего і^с~ (х~а),
*предати такова'го сатанњ` въ изможде'нїе пло'ти, да дх~ъ е^го сп~се'тся въ дн~ь г~а {на'шего
і^с~ х~а}6” Не добра` похвала` ваша”
заq, рл~г”
Не вњ'сте л^и, ја%ко ма'лъ квасъ вс^е смњшенїе
кваситъ; ѓ^чи'стите [оу^бо]7 веTхїи квасъ да
бђдете но'во смњше'нїе ја^коже е^сте безъква'сни.
и^бо па'сха наша за ны` пожренъ бысть х~с.
тњмже да пра'знђем# не въ ква'сњ ветсњ, ни
въ квасњ ѕлобы и^ лђкав#ствњ, н^о в бесква'сїиX,
чи'стоты і^ и^стины”
заq, рл~д”
Писахъ вамъ въ посла'нїи, не примњша'тися
блђ'дникомъ, [и^]8 не то'чїю блђднико'мъ ми'ра
сего, и^л^и лихоиMцемъ, [и^ли]9 хи'щникомъ, и^ли и^долослђжителемъ. понеже должни е^сте оу^бо эT
мира (сего) и^зы'ити” Нн~њ же писахъ вамъ, не
примњша'тися, а^ще нњкїи братъ и^менђемъ
бђдеT, блђдни'къ, и^ли лихои^мецъ, и^ли и%долослђжи'тель, и^ли досади'тель, и^ли пїја%ница, и^ли
хи'щник#, с таковыми ниже ја%сти” Чт^о бо м^и
[и^]10 внњшнXи ѓ^сђжда'ти. не внђтренимъ л^и
в^ы сђдите; внњшним же б~ъ сђдит#. [і^ и^змњте]11 ѕлаго эT васъ самњхъ”
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Глава 6

мњ'ет ли кт^о эT васъ, вещ# и^мња къ
и^но'мђ, сђдитися эT непра'ведныхъ, а^
не эT ст~ыхъ; *не вњ'сте ли, ја%ко ст~їи
ми'рови хотятъ сђди'ти; и^ а'ще вами
сђдъ прїимеT миръ, недосто'ини е^сте сђдищемъ
хђдыM; не вњсте ли ја%ко а^гг~лом# сђдити хо'щеM
а^ не точїю житеискимъ; житеиска б^о (-)1 сђди'ща а^ще и%мате, оу^ничиже'ныхъ въ цр~кви. си'хъ
посажDа'ете, къ сра'мђ вамъ гл~ю. тако л^и нњсть
ни е^дїнъ въ васъ мђдръ, и^же можеT разсђдити междђ (бра'тїи)2 своихъ; н^о братъ съ
бра'томъ сђдится, да е^ще преD невњрными. сїе
оу^бо эTнюдъ срамъ вамъ е^сть, ја%ко тяжбы`
и^мате межи себе`. *почто` не паче ѓ^би'дими е^сте; почто не паче лишени быва'ете; н^о вы
са'ми ѓ^би'дите и^ лишае^те, да е^ще братїе и^ли
не вњсте, ја^ко неправедницы (црsтва бж~їа)3 не
наслњ'дят#; не льсти'те себе, ни блђдницы, ни
и^долослђжи'теле, ни прелюбодњ'е, ни сквернителе,
ни малакїя. ни мђжело'жницы, ни лихоиMцы ни
татїе, ни пїја%ницы, ни досадителе, ни хи'щницы, црsтвїа бж~їа [не]4 наслњдятъ. *и^ тогда что бњ'сте” н^о ѓ^мы'стеся, н^о ѓ^ст~и'стеся,
н^о ѓ^пра'вдистеся и%менемъ г~а {нашего і^с~ х~а}5,
и^ дх~омъ б~а на'шего”
заq, рл~е”
*Вся` м^и лњть сђть, н^о не вся на по'лзђ. (и^)
вся м^и лњть сђть, н^о не а^зъ ѓ^блада'нъ бђдђ эT кого`” бра'шна чре'вђ, и^ чре'во бра'шномъ.
б~ъ же (-)6 и^ сїя да оу^пра'знит#. тњло же не
блђже'нїю, н^о гв~и, и^ г~ь тњ'лђ. б~ъ же и^ г~а
възъдви'же, и^ насъ (с ни'мъ) въздви'гнет# си'лою своею” Не вњсте л^и, ја%ко тњлеса ваша,
оу%дове хв~и сђть; взеM ли оу^бо оу^ды хв~ы, сътворю оу^ды блђдни'чи; да не бђдетъ. и^ли не
вњ'сте ја%ко прилњпляаи`ся сквернодњ'ицы, е^дїно
тњло е^сть; (съ блђдодњ'ицею). *бђдета б^о
рече ѓ%ба въ плоть е^дїнђ. прилњпляаи` же ся
гв~и, е^дїнъ дх~ъ еs (съ гм~ъ). бњ'гаите блђдодњя'нїя, всякъ (б^о) грњхъ, и^же а^ще сътвориT чл~къ, кромњ` тњла е^сть” А$ блђдяи`, въ
свое тњло съгрњшаетъ. *или не вњ'сте, ја%ко
{тњлеса}7 ваша храM (живђщемђ) въ васъ ст~омђ дх~ђ сђть е^гоже и%мате эT б~а, *и^ нњсте
себњ; кђ'плени б^о е^сте цњно'ю” кккк заq, рл~ѕ”
Просла'вите оу^бо б~а, въ (тњлесехъ)8 ва'шихъ, [и^
въ (дш~ахъ)9 ва'шихъ, ја%же сђть бж~їа]10”

1 Чи сміє хто з вас, маючи справу
з іншим, судитися в безбожних, а не
в святих? 2 *Чи не знаєте, що святі
мають судити світ? І якщо від вас
світ має прийняти суд, чи ви є негідні
малих судів? 3 Чи не знаєте, що маємо судити ангелів, а не тільки життєве? 4 Адже якщо маєте життєві суди, упосліджених у Церкві, цих садіть. 5 На сором вам говорю. То чи
немає між вами ні одного мудрого,
що може розсудити між своїми братами? 6 Але брат судиться з братом,
та й ще перед невірними. 7 Отже, це
вповні є вам соромом, що маєте між
собою розправи. *Чому радше не
терпите образу? Чому радше не терпите кривду? 8 Але ви самі кривдите
і обдираєте, та ще й братів. 9 Або чи
не знаєте, що неправедні не успадкують божого царства? Не обманюйте себе, ані розпусники, ані ідолослужителі, ані перелюбники, ані брудні,
ані нечисті, ані мужоложники, 10 ані
грабіжники, ані злодії, ані п’яниці,
ані наклепники, ані розбійники божого царства не успадкують. 11 *І
тоді чим ви були? Але ви обмилися,
але освятилися, але ви оправдалися
іменем нашого Господа Ісуса Христа
і Духом нашого Бога.
поч. 135
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12 *Все мені можна, але не все на
користь. І все мені можна, але я не
буду кимось опанований. 13 Їжа для
живота, і живіт для їжі, а Бог хай
знищить і це. Тіло ж не для розпусти,
але для Господа, і Господь для тіла.
14 Бог же і Господа воскресив, і нас з
Ним воскресить своєю силою. 15 Чи
не знаєте, що ваші тіла є Христовими
членами? Чи, отже, взявши Христові
члени, зроблю ïх членами розпусниці? Хай не буде! 16 Або чи не знаєте,
що той, що пристає до розпусниці, є
одним тілом з розпусницею? *Бо сказав: Оба будуть одним тілом. 17 Хто
ж пристає до Господа, є з Господом
одним духом. 18 Втікайте від розпусти. Бо кожний гріх, який тільки людина зробить, є поза тілом, а хто робить розпусту, грішить проти свого
тіла. 19 *Або чи не знаєте, що ваші
тіла є храмом того Святого Духа, що
у вас живе, якого маєте від Бога. *І
ви не є для себе? 20 Адже ви є
куплені ціною.
поч. 136
Отже, прославте Бога у ваших тілах і у ваших душах, які є божими.
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Глава 7
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1 А про те, що ви мені написали,
добре чоловікові не доторкатися до
жінки. 2 Але через розпусту, хай
кожний має свою жінку, і кожна
жінка хай має свого чоловіка. 3
*Жінці чоловік хай віддає належну
любов, так само і жінка чоловікові.
4 Жінка не володіє своїм тілом, але
чоловік, так само і чоловік не володіє своїм тілом, але жінка. 5 Не позбавляйте один одного, хіба тільки за
згодою до часу, щоб ви перебували
в пості і молитві, – і знову збирайтеся разом, щоб вас не спокушував сатана вашою нестриманістю. 6 Це ж
кажу як пораду, а не як наказ. 7 Адже хочу, щоб всі люди були так, як і
я, але кожний має свій дар від Бога:
один, отже, такий, інший же такий.
8 Кажу ж незаміжнім і вдовицям,
добре їм є, якщо залишаться так, як
і я. 9 Якщо ж не можуть стриматися, хай виходять заміж, бо краще є
виходити заміж, ніж розпалюватися. 10 А тим, що одружилися, заповідаю не я, але Господь, *щоб жінка
не відлучалася від чоловіка. 11 Якщо ж і розлучиться, хай залишається неодружена або хай помириться
зі своїм чоловіком. І чоловік хай не
відпускає жінки. 12 Іншим же кажу
я, а не Господь:
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якщо якийсь брат має невірну
жінку, і та погоджується з ним жити, хай її не покидає. 13 І жінка, якщо має невірного мужа, і той погоджується жити з нею, хай його не
покидає. 14 Бо невірний чоловік через вірну жінку, а невірна жінка святиться через вірного чоловіка. Інакше, отже, ваші діти нечисті, а тепер
є святими. 15 Якщо ж невірний відлучається, хай розлучається, бо брат
або сестра не підчинятиметься в такому. Адже Господь Бог прикликав
нас до миру. 16 Бо звідки знаєш жінко, чи спасеш чоловіка? Або чи знаєш, чоловіче, чи спасеш жінку? 17
Тільки кожному – як Бог розділив,
*кожний – як був покликаний Господом, так хай ходить. І так наказую в усіх церквах. 18 Як хтось був
покликаний в обрізанні, хай не відрікається. Як хтось був покликаний
в необразінні, хай не обрізується. 19
Обрізання не є нічим і необрізання
не є нічим, але зберігання божих заповідей. 20 Кожний хай залишається в тому покликанні, в якому був
покликаний. 21 Чи ти був покликаний рабом? Не журися, але якщо і
можеш стати вільним, ще більше себе підпорядкуй. 22 Бо раб, покликаний Господом, є вільним в Господі.
Так само і покликаний вільним є

Глvа, з~”
ѓ^ нихже писа'сте [м^и]1, добро` чл~кђ женњ`
не прикаса'тися н^о блђдодњя'нїа ра'ди,
ко'ждо свою женђ` да и%мать, и^ ка'аждо
(жена`) сво'и мђжъ да имать. *жен`њ
мђжъ_ [дол#жнђю любоv]2 да въздаетъ, такожде
и^ жена` мђжђ. жена свои^мъ тњломъ не владњетъ, н^о мђжъ. такоже и^ мђжъ свои^мъ тњломъ не владњ'етъ, н^о жена`” Не лиша'ите
дрђгъ дрђга, точїю по съгла'сїю ко' времени, да
пребыва'ете въ [постњ и^]3 мл~твњ, и^ паки
вкђпњ събира'итеся. да не и^скђшаеT ваs сатана`
невъздержанїеM вашиM. сїе же гл~ю по совњтђ, (а^)
не по повелњнїю” хощђ б^о да вси` чл~цы
бђдђтъ, ја%коже и^ а'зъ. н^о ко'ждо свое` (дарованїе
и%мать)4 эT б~а, ѓ%въ оу^бо си'це, ѓ%в же си'це” Гл~ю
же без#бра'чнымъ и^ вдови'цамъ, добро и^мъ
(е^сть), а^ще пребђдђтъ ја%коже и^ а'зъ. а^ще ли не
оу^дръжа'тся, да посага'ютъ. лђчше б^о еs
жени'тися, нежел^и ражDизатися” А$ ѓ^жени'вшимся завњщава'ю, не аZ н^о г~ь, *женњ` эT мђжа не
раZлђча'тися а^ще ли же и^ разлђчится, да
пребыва'е^тъ безъбрачна. и^ли (да смири'тся с
(свои^мъ).
и^
мђжђ
жены
не
мђжемъ)5
6
эTпђщати” Про'чиM же (аZ гл~ю) (а^) не г~ь”
кккккк
заq, рл~з”
А/ще которыи братъ женђ и%мать невњрнђ, и^
т^а бл~говоли'т# жити с ниM, да не ѓ^ставляетъ
е^я`” И$ жена а^ще (-)7 и%мать мђжа невњ'рна, и^
тои бл~говолитъ жити с нею, да не ѓ^ставляе^тъ [е^го]8. ст~итъ бо ся мђжъ невњреn ѓ^
женњ` {вњрне}9, и^ ст~ится жена` невњрна, ѓ% {мђжи вњрне}10. понеже оу^бо чада ваша нечи'стая
сђть, нн~њ же ст~а сђть. а^ще л^и невњрныи
эTлђча'е^тся, да разлђчится. не поработитъ бо
ся братъ и^ли сестра в таковыхъ” Въ миръ бо
призва [насъ]11 (г~ь) б~ъ. что` б^о вњси жено, а^ще
мђжа сп~сеши, и^ли что` вњси мђжђ, а^ще женђ
сп~сеши; точїю коемђждо ја%коже раздњлиl е^сть
[б~ъ]12. *ко'ижDо ја%коже призванъ бы'сть [гм~ъ]13,
тако да ходитъ. и^ тако въ (всњхъ цр~квахъ)14
повелњваю. во ѓ^брњзанїи ли кт^о призванъ
бысть; да не эTто'ргнется. в неѓ^брњ'занїи ли
[кт^о призванъ быs]15; да не ѓ^брњзђется. ѓ^брњ'занїе ничтоже е^сть, и^ неѓ^брњзанїе ничтоже
е^сть, н^о съблюде'нїе за'повњдеи` бж~їихъ” кожDо въ
зва'нїи в неMже призванъ бысть, в тоM да
пребывает#” Ра'бъ ли призванъ былъ е^си; да не
нерадиши. н^о а^ще и^ мо'жеши свободъ быти,
бо'льши порабо'ти себе. (призва'ныи б^о гм~ъ)16
рабъ, свободниk гн~ь е^сть” ТакожDе [и^]17 призва'нныи
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свобоD, рабъ е^сть хв~ъ. *цњно'ю кђплени бысте,
не быва'ите раби` чл~комъ”
заq, рл~и”
Ко'жDо в немже призванъ бысть, братїе, в
томъ да пребыва'етъ предъ бг~омъ” ѓ^ (ю^нотах же и^) дњвахъ повелњ'нїа эT (б~а)18 не
и%мамъ. совњтъ же даю`, ја%ко помилованъ эT
г~а вњ'ренъ быти. мню` оу^бо сїе добро` быти за
настоя'щђю нђ'ждђ, ја%ко добро` чл~кђ е^же тако
быти” Привяза'еши ли ся женњ; не и^щи` разрњше'нїя. эTрњша'еши ли ся жены`; не и^щи
жены`. а^ще ли и^ ѓ^же'нишися, не съгрњшил# е^си.
и^ а^ще посягнетъ дњва, не съгрњшила` е^сть”
Скорбь же плоти и^мњти бђ'дђтъ таковїи” Аz
же в^ы щадя. сїе же гл~ю братїе, {ја%ко}19 время прекращено еs про'чее, да і^ и^мђщеи^ жены`
ја%ко не и^мђще бђдђтъ. и^ пла'чющеи`ся ја^коже
не плачђще. и^ ра'дђю^щеся, ја%ко не ра'дђю^щеся
и^ кђпђ'ющеи`. ја%ко не съдръжа'ще. и^ требђ'ющеи` мира {сего}20 ја^ко не требђюще. прехо'диT б^о
ѓ^браZ мира сего” Хощђ же васъ безъпечалномъ
быти. не ѓ^жени'выи'ся, печется ѓ^ гн~ихъ,
како оу^годи'ти гв~и” А$ ѓ^жени'выйся, печется
ѓ^ мирскихъ, како оу^годи'ти женњ. [раздњлися
и^]21 жена` [и^ дњва. не посягъшїя]22 печется
ѓ^ гн~ихъ, (како оу^годити гв~и), да е^сть ст~а и^
тњломъ и^ дђхомъ. а^ посягшїя, печется ѓ^
миръскихъ, како оу^годити мђжђ”
заq, рл~џ”
Сїе же на пльзђ вамъ самњмъ гл~ю, не да
силђ ваM наложђ, н^о къ бл~гоѓ^разїю и^ бл~гопристђпа'нїю гв~и безмол#вно” А/ще ли же кт^о безъѓ^бразити ѓ^ дњвњ свое^й непщђ'етъ, а^ще е^сть
превъ'зрастна, и^ та'ко длъж#на` е^сть быти,
е^же хощетъ да твориT. не съгрњша'етъ {да
(а^ще) посягнетъ}23. а^ и^же стои'тъ [твръдо
срDцем#]24, не и^мыи` нђжDа, вла`сть же и%мать ѓ^
свое^и воли, и^ с^е разсђдилъ е^сть въ (срDцы
свое^мъ)25 блюсти (дњвђ свою`)26, доб'рњ твориT”
Тњмже и^ вдая'й бра'кђ свою дњвђ, до'брњ твориT. и^ не в#дая'й, лђчше твори'тъ. жена привя'зана е^сть [зако'номъ]27 в нели'ко вре'мя живетъ
мђж'ъ е^я`” А/ще ли оу^мреT мђжъ (е^я), свободна
е^сть за негоже хо'щеT посягнђти, точїю ѓ^ г~њ.
бл~женњи^ша же еs, а^ще та'ко пребђдеT по мое^мђ
съвњтђ. мню б^о ся и^ аZ дх~ъ бж~їи и^мњя”

Глvа, и~”
и^доложрътвеных же вњ'мы ја%ко вс^и
ра'зђмъ и'мамы. ра'зђмъ (оу^бо) кичи'тъ.
а^ любы же съзида'етъ. а%ще ли кт^о
мниTся вњ'дњти чт^о, не ё& ничто'же
разђмњ` ја%коже подоба'етъ разђмњти. а%ще же
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христовим рабом. 23 *Ви були куплені ціною, не ставайте рабами людей. ххххх
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24 Кожний, брати, в тому, в чому
був покликаний, в тому хай перебуває перед Богом. 25 А про хлопців і
дівчат не маю наказу від Бога. Пораду ж даю як той, що помилуваний Господом, що є вірний. 26 Думаю, отже,
що це є добре через налягаючі клопоти, що добре людині, щоб була такою. 27 Чи прив’язуєшся до жінки?
Не шукай розв’язання. Чи звільняєшся від жінки? Не шукай жінки. 28 Якщо ж і оженишся, ти не згрішив, і якщо дівчина вийде заміж, вона не згрішила. Такі ж будуть мати терпіння
для тіла, я ж, вас щадячи, 29 це говорю, брати, бо час, що залишився, є короткий. Хай і ті, що мають жінок, будуть як ті, що не мають; 30 і ті, що
плачуть, так як ті, що не плачуть; і ті,
що радіють, так як ті, що не радіють;
і ті, що купують, як ті, що не посідають; 31 і ті, що потребують цей світ,
так як ті, що не потребують; бо минає образ цього світу. 32 Хочу ж, щоб
ви були безжурними. Хто не оженився, дбає про господнє, як догодити
Господеві, 33 а хто оженився, журиться про світське, як догодити жінці.
34 Поділилася і жінка, дівчина. Та що
не вийшла заміж, журиться про те, що
господнє, як догодити Господеві, щоб
бути святою і тілом, і духом. А та, що
вийшла заміж, журиться про світське,
як догодити чоловікові.
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35 Це ж вам самим на користь говорю, не щоб накласти на вас сильце,
але для гідності і ревності Господеві
без клопотів. 36 Якщо ж хто вважає,
що чинить погане для своєї дівчини,
якщо вона старіє – і такою має бути;
хай робить те, що хоче, не грішить,
якщо вона вийде заміж. 37 А хто стоїть твердо серцем, не маючи примусу,
а має владу над своєю волею і це розсудив у своєму серці, щоб берегти
свою дівчину, добре робить. 38 Отже,
і хто віддає свою дівчину, добре робить, і хто не віддає, краще робить. 39
Жінка є зв’язана законом, скільки часу живе її чоловік. Якщо ж помре її
чоловік, вона є вільною віддатися, за
кого хоче, тільки в Господі. 40 Блаженнішою ж є, якщо так залишиться,
за моєю порадою. Бо думаю, що і я
маю Божого Духа.

Глава 8
1 Про ідоложертвоване ж знаємо,
що всі маємо розум. Отже, розум роздуває, а любов будує. 2 Якщо ж хто
вважає, що щось знає, ще нічого не
зрозумів, так як належиться зрозуміти. 3 Якщо ж хто любить Бога, цей

вищ. 6
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був Ним пізнаний. 4 Про їду ж ідоложертвованого знаємо, що немає
ідола в світі і що немає іншого
Бога, тільки один. 5 Бо якщо і є так
звані боги або на небі, або на землі,
оскільки є багато богів і багато
панів, 6 але для нас є один Бог
Батько, з якого все, і ми в Ньому, і
один Господь Ісус Христос, через
якого все, і ми через Нього, 7 *і
один Святий Дух, в якому все, і ми
в Ньому. Але не в усіх розум. Одні
ж ідольською совістю аж дотепер
їдять, так як ідоложертовне, і їхня
совість, будучи немічною, занечищується.
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8 Їжа ж нас не поставить перед
Богом, бо як їмо, не маємо користі,
9 і якщо не їмо, не тратимо. Вважайте ж, щоб якось ця ваша влада
не стала спотиканням для немічних
братів. 10 Бо якщо хтось бачить,
що ти, що маєш розум, лежиш при
столі у святині, чи його совість,
будучи немічною, не буде заохочена їсти ідоложертовне? 11 *І в
твоєму розумі згине немічний брат,
за якого Христос помер. 12 А так
грішачи проти братів і б’ючи їхню
совість, що є немічною, грішите
проти Христа. 13 Тому, якщо їжа
гіршить мого брата, не буду їсти
м’яса навіки, щоб я не згіршив
мого брата.

кт^о лю'биT б~а, се'й познанъ бысть эT него. ѓ^
ја^де'нїи же и^доложрътвенњмъ, вњ'мы ја%ко ни
е^ді'нъ и^долъ в ми'рњ. и^ ја^ко никтоже б~ъ
[и%нъ]1, токмо е^діn. и^бо а^ще и^ сђть гл~емїи
бо'зи, и^ли на нб~си, и^ли на земли. ја%коже сђть
бо'зи мно'ѕи, и^ господїе мно'зи” Но^ намъ е^ді'нъ
б~ъ эTц~ъ, и^з негоже вс^я и^ м^ы оу^ него. и^ е^ді'нъ
г~ь і^с~ х~с, и^мже вс^я и^ м^ы тњмъ” {*И$ е^ді'нъ
дх~ъ ст~ъ, в нем#же вся'ческая, и^ мы` в немъ}2.
н^о не въ всXњ ра'зђмъ. нњ'цыи же съвњстїю
(и^долъскою даже досе'лњ)3 ја^коже и^доложрътвеное
ја^дятъ. и^ со'вњсть и^хъ немощна сђщи скверниTся”
заq, рм~”
Бра'шно же насъ не поста'витъ предъ бг~омъ,
[ни'же б^о а%ще ја%мы, и^збы'точьствђем#” Ниже а^ще
не ја%мы, лишиMся]4. блю'дњте же ся, да не
како власть ва'ша сїа, преткнове'нїе бђдетъ
не'мощнымъ (бра'тїи). а%ще б^о кто ви'дит# т^я
и^мђ'ща разђмъ, въ требищи възлежаща, не
со'вњсть ли е^го е^мђ немо'щна сђщи, сози'жется
и^доложр'ътвеная ја^сти; {*и^ поги'бнетъ}5 немощныи [(братъ) въ твоеM ра'зђмњ]6, е^гоже ради х~с
оу^мре” ТакоQде съгрњша'ющи въ бра'тїю, и бью'ще иX со'вњсть не'мощнђ сђщђ, въ х~а съгрњша'ете” Тњмже а^ще брашно съблажняе^тъ брата мое^го, не и'мамъ ја%сти мяса въ' вњки, да
не (съблажню брата мое^го)7”

Глава 9

Глvа, џ~”

1 Чи я не є апостолом? Чи я не є
вільним? Чи ми не побачили Ісуса
Христа, нашого Господа? Чи не ви
є моє діло в Господі? 2 Якщо, отже,
іншим я не є апостолом, але, отже,
я є для вас.
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Бо ви є печаттю мого апостольства в Господі. 3 Адже моя відповідь тим, що мене запитують, є ця:
4 Чи не маємо влади їсти і пити? 5
Чи не маємо влади водити сестружінку, так як і інші апостоли, і господні брати, і Кифа? 6 Або чи один
я і Варнава не маємо влади не працювати? 7 Хто коли воює своїм
коштом? Або хто садить виноград,
і не їсть з його плоду? Або хто пасе
стадо, і не їсть з молока стада? 8 Чи
по-людському це говорю? Чи не
Закон це говорить? 9 *Бо в Мойсейовому законі написано: Не заступи уст вола, що молотить. Чи Бог
журиться про волів? 10 Чи не говорить все задля нас? Бо задля нас
написано: Що в надії орач повинен
орати, і хто молотить з надією, хай
посмакує своєї надії. 11 *Якщо ми
вам посіяли духовне, чи є великим,
якщо ми пожнем ваше тілесне?

њ'смь ли [а^пsлъ; нњ'смь ли свободъ]1;
(х~а) л^и г~а на'шего (видњхомъ)2; не
ли мое в^ы е^сте ѓ% г~њ; а%ще (оу^бо)
нњсмь а^пsлъ, н^о оу^бо вамъ е^смь” заq,

крMи д~і

не і^с~
дњло
и^ныM
рм~а”

Печа'ть бо мое^мђ а^пsльствђ в^ы е^сте ѓ% г~њ” Мо'и
(бо) эTвњтъ въстязаю^щимъ мене` (се'й е^сть)3,
е^да не и%мамы власть ја^сти и^ пити; е^да не и%мамы власть сестрђ женђ` водити, ја%коже и^
про'чїи а^пsли, и^ братїя гн~я, и^ ки'фа; и^ли е^ді'нъ
а^зъ и^ варна'ва, не и%мамы власть е^же не
дњлати; кт^о вои%нствђе^тъ свои^ми ѓ^бро'ки когда`; (и^ли) кт^о насажда'етъ виноградъ, и^ эT
плода` е^го не ја%сть; и^ли кт^о пасе'т# стадо, и^ эT
млека стадђ не ја%сть; е^д^а по чл~кђ сїя гл~ю;
не и^ законъ л^и сїа гл~етъ; *въ мољ=се'ѓ^вњ б^о зако'нњ пи'шетъ, да не заградиши оу^ста вола`
молотяща. е^д^а ѓ^ воло'вњхъ радиT б~ъ; н^о насъ
ради всяко гл~етъ; наs б^о ради въписа'ся” ЈА/ко
(ѓ^ наде'жди долженъ е^сть)4 ѓ^раи` ѓ^рати, и^
молотя'и [с надеждею да свое^го оу^пова'нїя причасти'тся]5” *А$ще м^ы (дх~овная сњяхомъ вамъ)6,
вели'ко ли а%ще м^ы ва'ша теле'сная по'жнем#; а%ще
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і^ѓ^аn г~і

е~ мо= к~е
а~ тиM е~

крMи е~і
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е~ мо= и~і

в~ мо= г~і
д~ мо= д~і

в~ мо= д~і
в~ мо= ѕ~і
ўлMо ѓ~з
д~ мо= а~і
мђдрsо ѕ~і
і^ѓ^аn ѕ~
в~ мо= з~і
д~ мо= к~
ўлMо ѓ~з
и^ р~д
д~ мо= ѕ~

и^нїи власти ва'шеи причаща'ются, не па'че ли
м^ы; н^о не сътвори'хомъ по' ѓ^бласти сеи, н^о
вся терпи'мъ, да не (прекраще'нїе кое`)7 дамы
бл~говњствованїю хв~ђ”
заq, рм~в”
*Не вњсте ли ја%ко дњ'лаю^щїи` сщ~еннаа, эT ст~илища ја^дя'тъ; (и^) (слђжащїи` ѓ^лтарю`)8, съ
ѓ^лтаремъ съдњляют#ся; тако и^ г~ь, повелњ,
(проповњ'дђю^щимъ бл~говњстїе)9, эT бл~говњстїя
питатися. а%з же ни (е^дїно сътвориX)10 эT
сихъ. не писах же сїя, да тако бђдетъ ѓ^
мнњ`. добрње бо мн^њ паче оу^мрети, нежели похвалђ мою кт^о да и^спра'зDнитъ. а%ще б^о бл~говњствђю, нњсть м^и похвалы, нђжда б^о м^и
належитъ. го'ре же мнњ (-)11 а^ще не бл~говњствђю, а%ще оу^б^о во'лею сїе творю`, м#здђ` и%мамъ.
а^ще ли нево'лею, строе'нїе м^и е^сть предано” Ка'я
ли оу^бо ми е^сть мзда`; да бл~говњствђю^щђ
м^и без# мзDы положђ бл~говњстїе [хв~о]12, въ е^же
не творити м^и по ѓ%бласти мое'й въ бл~говњствованїи”
заq, рм~г”
Свободенъ б^о сыи эT всњхъ, всњмъ себе порабо'тихъ, да мно'жаи^шихъ приѓ^брящђ. (-)13 быX
и^оу^деѓ^мъ, ја%коже и^оу^де'й, да и^оу^де'я приѓ^брящђ. поDзаконнымъ ја%коже поDзаконенъ, [-]14 да
поDзаконныя приѓ^брящђ. без#зако'ннымъ, ја^ко
беззако'ненъ. нњ сыи беззаконникъ бг~ђ, н^о законникъ хв~ъ, да приѓ^брящђ беZзаконныя” Быхъ
не'мощнымъ [ја%ко]15 не'мощенъ, да не'мощныя
приѓ^брящђ. всњмъ быхъ вс^я, да всяко нњ'кїя спас`ђ. [сїе]16 же творю` за бл~говњстїе, да
съѓ^бњщникъ е^мђ бђ'дђ” Не вњ'сте ли, ја%ко
текђщїи` въ позорищи (-)17, вс^и оу^бо текђтъ,
е^ді'нъ же прїе^млетъ по'честь; тако тецњте
да пости'гнете” Вся'къ же подвиза'яися, эT
всњхъ въздержится. и^ ѓ^ни` оу^бо да и^стлњ'неn
вњнецъ прїимђтъ, мы же не и^стлњненъ. а%зъ
оу^бо тако текђ, не а^ки безвњстно. та'ко подвизаюся, не а^ки въздђ'хъ бїя. н^о оу^мершвляю (тњ'ло свое)18 и^ порабо'щђ (е&). да не како
и^нымъ проповњдђя, самъ неключиM бђдђ”

12 Якщо інші учащають у вашій владі, чи не радше ми? Але ми не зробили за цією владою, але все терпимо,
щоб у чомусь не применшити Христового благовіствування. поч. 142
13 *Чи не знаєте, що ті, що працюють у священних, їдять із святилища,
і ті, що служать жертовникові, мають
частку із жертовника? 14 Так і Господь наказав тим, що проповідують
благовістя, жити з благовістя. 15 Я ж
нічого з цього не зробив. Я ж це не
написав, щоб так було зі мною. Бо
мені краще вмерти, ніж щоб хто знищив мою похвалу. 16 Бо якщо благовіствую, мені немає похвали, бо на
мене налягає конечність. Горе ж
мені, якщо не буду благовістити. 17
Якщо, отже, добровільно це чиню,
маю винагороду; якщо ж примусом,
мені передано завідування. 18 Яка,
отже, для мене винагорода? Щоб я,
благовіствуючи, без-корисно поклав
Христове благовістя, щоб я не чинив
за своєю владою в благовіствуванні.
ххххх
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19 Бо будучи вільним від всіх, я
себе всім підкорив, щоб здобути багатьох. 20 Я став юдеям як юдей,
щоб здобути юдеїв. Тим, що під Законом, як той, що під Законом, щоб
здобути тих, що під Законом. 21 Тим,
що без Закону, як той, що без Закону,
не будучи без божого закону, але під
Христовим законом, щоб я здобув
тих, що без Закону. 22 Я став немічним, як немічний, щоб здобути немічних. Я став всім усе, щоб конче
деяких спасти. 23 Це ж я чиню за
благовістя, щоб я був спільником з
ним. 24 Хіба не знаєте, що ті, що в
стадіоні біжать, отже, всі біжать, а
один одержує славу? Так біжіть, щоб
ви осягнули. 25 А кожний, що змагається, стримується від усього. І отже:
вони, – щоб одержати тлінний вінець, а ми – нетлінний. 26 Отже, я
так біжу, так змагаюся, не як навмання, не наче б’ючи повітря, 27 але умертвляю своє тіло і його приборкую, щоб часом, проповідуючи іншим, я сам не став непридатним.

Глvа, і~” заq”

Глава 10, поч.

е хощђ же ваs невњ'дњти братїе, *ја%ко
эTц~ы наши вс^и под# ѓ%блокомъ бњша,
*и^ вс^и сквозњ мо'ре прои^доша, и^ вс^и оу^
мољ=се'я крsти'шася въ ѓ%блацњ и^ въ
мо'рњ. *и^ вс^и то'жде (бра'шно дх~о'вно)1 ја^до'ша,
*и^ вс^и то'жде (пи'во дх~о'вно пи'ша)2. пїя'хђ б^о
эT дх~овнаго послњ'дђю^щаго ка'мени. ка'мень же
б^њ х~с”
заq, рм~д”
Но^ не въ мно'жаи^шихъ иX бл~говоли б~ъ. *поражени б^о быша въ пђстыни. сїя же ѓ%бразы
1811

1 Не хочу ж, щоб ви не знали, брати, *що всі наші батьки були під хмарою, *і всі перейшли через море, 2 і
всі хрестилися в Мойсея – у хмарі і в
морі, 3 *і всі їли ту саму духовну їжу,
4 *і всі пили той самий духовний напиток. Бо пили з духовного каменя,
що слідував, а каменем був Христос.
хххх
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5 Але Бог не благоволив їх, що у
великому числі, *бо були побиті в
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пустині. 6 Ці ж були прикладом для
нас, щоб ми не були пожадливі злого,
*так як і вони пожадали. 7 І не ставайте ідолослужителями, так як деякі
з них, *так як є написано: Народ сів
їсти і пити і встав, щоб танцювати. 8
І не розпутствуймо, так як деякі з них
розпутствували, *і впали в однім дні
двадцять і три тисячі. 9 І не спокушаймо Бога, так як деякі з них
спокусили *і загинули від гадюк. 10
*І не нарікайте, так як деякі з них нарікали і загинули від всегубителя. 11
А всі ці приклади їм траплялися, написані ж були для нашого навчання,
хххх
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до яких дійшли кінці віків. 12 Тому той, хто вважає, що він стоїть, хай
стережеться, щоб не впав. 13 На вас
не найшла спокуса, хіба людська, а
сильним є Бог, який не допустить вам
бути спокушеними понад те, що можете, але зі спокусою дасть і вихід,
щоб ви могли знести. 14 Тому, мої улюблені брати, втікайте від ідолослужіння. 15 Говорю к мудрим: ви судіть те, що говорю. 16 Чаша благословення, якою благословимо, – чи не
є участь в Христовій крові? Хліб, який ломимо, – чи не є участь в Христовому тілі? 17 Бо одним хлібом ми
численні є, одним тілом, бо всі причащаємося з одного хліба. 18 Глядіть
на Ізраїль за тілом: чи не тоді, коли
їдять жертви, вони є учасниками
жертовника? 19 Отже, що кажу? Що
ідол чимось є або жертвуване ідолам
чимось є? 20 Але тому що те, що народи жертвують, жертвують бісам, а
не Богові. Не хочу ж, щоб ви були
спільниками бісів. 21 Не можете
пити господню чашу і бісівську чашу. Не можете бути спільниками господнього столу і бісівського столу.
22 Чи будемо викликати лють Господа? Чи ми є сильнішими від Нього?
хххх
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23 *Все мені є дозволено, але не
все на користь. Все мені можна, але
не все будує. 24 Ніхто хай собі не
шукає свого, але кожний те, що для
ближнього. 25 Їжте все, що продається на торговиці, зовсім не сумніваючись задля совісті, 26 бо господня
земля і її повнота. 27 Якщо ж хтось з
невірних вас просить, і хочете іти,
їжте все, що кладуть перед вами, зовсім не сумніваючись задля совісті. 28
Якщо ж хто вам скаже: Це є жертвуване ідолам, не їжте через того,
що сказав і совість, *бо господня
земля і її повнота. 29 Не кажу ж за
свою совість, але другого. Адже чому
моя воля судиться совістю іншого?
30 Якщо я з ласкою учащаю, чому
маю хулу за те, за що я дякую? 31
*Отже, якщо їсьте, якщо ж п’єте,

намъ быша, ја^ко не быти намъ похотникомъ
ѕлыхъ, *ја%коже и^ ѓ^ни похотњша” Ни^ и%долослђжи'тели бываите, ја%коже нњцыи эT ниX, *ја%коже е^сть пи'сано, сњдо'ша людїе ја%сти и^ пити,
и^ въста'ша и^грати. ниже съблђдимъ, ја%коже
нњ'цыи эT ниX съблђди'ша, *и^ падоша въ е^ді'нъ дн~ь, двадесяте (и^) тр^и тысђща” Ни да
и^скђша'имъ {б~а}3, ја%коже нњцыи эT ниX и^скђси'ша, *и^ эT ѕмїи погибо'ша. *ни ропщи'те, ја^коже нњ'цыи эT нихъ поропта'ша, и^ погибо'ша эT
всегђби'теля. {сїя же вс^я}4 ѓ%брази прилђча'хђся
ѓ^нњмъ, пи'сана же бы'ша в наоу^че'нїе наше, в
нихже концы вњ'къ достиго'ша”
заq, рм~е”
Тњ'мже мняи`ся стоя'ти, да блюдется, да
не паде'тъ” Напасть васъ не достиже, точїю
члsчека. силенъ же б~ъ, и^же не ѓ^ста'витъ ваs
и^скђси'тися, паче е^же мо'жете. н^о сътворитъ
съ и^скђшенїемъ и^ і^збытїе, ја^ко възмощи
[вамъ]5 понести” Тњмже (бра'тїа) (моя възлю'бленая)6, бњ'гаите эT и%долослђженїя” ЈА/ко
мђ'дрымъ гл~ю, сђдите в^ы е^же гл~ю, чаша
бл~гослове'нїа, е^я'же бл~гословляемъ, не ѓ^бщенїе
л^и [кро'ви хв~њ е^сть]7; хлњбъ е^гоже ло'мимъ, не
ѓ^бще'нїе л^и тњ'лђ хв~ђ е^сть; ја%ко е^дїнъ
хлњбъ, е^ді'но тњ'ло (е^смы мнози)8. вс^и бо эT
е^ді'ного хлњ'ба причаща'емся. ви'дите і^и^л~я по'
плоти. не ја^дђщей ли жер#твы, ѓ^бњщницы
ѓ^лтаре'ви сђть; чт^о оу^бо гл~ю; ја%ко (и%долъ
чт^о е^сть, и^ли и%доложертвено чт^о е^сть)9; н^о
зане` ја%же жрђтъ [ја^зы'цы]10, бњсоM [жрђт#, а^ не
бв~и]11” Не хощђ же васъ ѓ^бњщникомъ (быти
бњсомъ)12. не мо'жете ча'шђ гн~ю пити, и^ ча'шђ бњсов#скђ” Не мо'жете трапе'зњ гн~и
причаща'тися, и^ трапе'зњ бњсов#стњи. и^ли
раз#дража'емъ г~а, е^д^а крњпча'иши е^го е^смы”
ккккккк
заq, рм~ѕ”
13
*Вся` [м^и] лњть е^сть, н^о не вся` на по'льзђ.
вся` [ми]14 лњть сђть, н^о не вся назидаюT,
никтоже свое^го си да и%щеT, н^о ја%же бли'жняго
[ко'жDо]15. вс^е е^же на то'ржищи продае^мое ја^дите, ничтоже сђмнящеся за' совњсть” Гн~я б^о
земля, и^ і^сполне'нїе е^я`. а%ще л^и кт^о (эT невњрныхъ призыва'етъ в^ы)16, и^ хо'щете и^ти`. вс^е
преDлага'емое вамъ ја^дите, ничтоже сђмня'щеся за' совњсть” заq, рм~з” А$ще ли кт^о вамъ речетъ, с^е и%доложертвено е^сть, не ја^ди'те, за ѓ%ного повњ'давшаго, и^ со'вњсть, [*гн~я б^о земля
и^ і^сполненїе е^я`]17” Со'вњсть же гл~ю, не свою` н^о
дрђга'го. в#скђю бо` свобода` моя` сђ'дится эT и^ноя со'вњсти; а%ще а%зъ бл~годатїю причаща'юся, почто` хђлђ прїемлю, ѓ^ немже а%зъ бл~годарю`, *а%ще оу^бо ја%сте, а%ще ли пїете, а%ще ли
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и%но чт^о творите, вс^я въ славђ бж~їю твори'те. без#преTкнове'ни (быва'ите и^оу^деемъ)18 и^ е'ллиномъ и^ цр~кви бж~їи. ја%коже и^ а%зъ въ всемъ
всњмъ оу^гажDаю, не и^скїи` свою по'льзђ, н^о
мно'гихъ да спасђтся. подража'тели мнњ бываите, ја%коже и^ а%зъ х~ђ”

Глvа, а~і”
е^феs е~
а~ петр# г~
колаs г~

а~ мо= а~
колаs г~

а~ мо= в~

валю же в^ы [бра'тїе]1, ја%ко вс^я моя по'мните” И$ ја%коже предахъ вамъ, преданїя держите`. *хощђ же васъ вњдњти,
ја%ко всякомђ мђ'жђ глава` х~с е^сть” Главаy женњ`, мђж'ъ” Глава же х~ђ, б~ъ. всякъ мQђ
мл~твђ дњя', и^л^и проро'чествђя,покрытою главо'ю, срамля'етъ главђ` свою. (и^) всяка (-)2 жена` молитвђ дњющи, и^ли пррoчествђющи, эTкровен#ною главо'ю, срамля'етъ главђ свою. е^дїно
бо е^сть и^ тожде ѓ^стрђга'нњй. а%ще оу^бо не
покрыва'ется жена`, да стриже'тся” А/ще ли же
срамъ женњ стри'щися и^ли бри'тися, да покрыва'ется” Мђжъ б^о не долженъ е^сть покрывати главђ`, *ѓ%бразъ и^ сла'ва бж~їа сы'и. жена
же сла'ва мђжђ е^сть” ккккккк
заq. рм~и”
*Нњсть б^о мђжъ эT жены` н^о жена` эT мђж'а.
и%бо не созданъ бысть мђжъ жены` ради, н^о
жена` мђж'а ради” Сего ради должна е^сть жена
власть и^мњти на главњ а%гг~лъ ради” ѓ^баче
(ни мђжъ без жены`, ни жена` без мђжа)3 ѓ%
г~и. ја%коже б^о жена` эT мђжа, си'це и^ мђжъ эT
жены, вс^я же эT бг~а” Въ васъ самњхъ сђди'те” Лњ'по ли е^сть женњ эTкровенњ б~ђ молитися; [и^ли]4 (и^) не (самое е^стество)5 оу^чи'тъ в^ы,
ја%ко мђж'ъ оу^б^о, а^ще власы` растиT, безче'стїе
е^мђ е^сть. жена же а^ще власы` расти'тъ, сла'ва
е'й е^сть; зане` растњ'нїе власомъ, вмњ'сто ѓ^дњя'нїя дано` бы'сть е'й, а^ще ли кт^о мниTся
спо'рливъ быти, м^ы таковаго ѓ^бы'чаа не и%мамы, н^иже цр~кви бж~їа. сїе же завњщавая не
хвалю`. ја^ко не на лђ'чьшее, н^о на хђждьшее събира'етеся” Пе'рвое оу^бо сходя'щимся вамъ въ
цр~кви, слы'шђ (в# васъ распря)6 сђщђ, и^ ча'сть
нњ'кђю сихъ вњ'рђю. подоба'етъ б^о и^ е^ресемъ в#
ва'съ бы'ти, да [-]7 и^скђснїи ја%влени бываютъ
в# ва'съ” Сходя'щимся оу^бо вамъ въкђ'пњ,
нњсть господьскђю вечерю ја%сти. ко'ждо б^о свою`
вечерю преDваряетъ в# снњденїе, и^ ѓ^въ оу^бо а^лчетъ, ѓ%въ же оу^пивается. е^д^а б^о домовъ не
и%мате въ е^же ја%сти и^ пи'ти; и^ли ѓ^ цр~кви
бж~їи нерадите`, и^ срамляете не и^мђщая;
чт^о вамъ рекђ; похвлю л^и в^ы; ѓ^ се'мъ не похвалю`.
заq, рм~џ”
А/зъ бо прїя'хъ эT г~а, е^же и^ предахъ вамъ”
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якщо ж іншого що робите, – все робіть на божу славу. 32 Будьте без
спотикання для юдеїв, і греків, і божій церкві, 33 так як і я в усьому всім
догоджаю, не шукаючи своєї користі,
але багатьох, щоб вони спаслися.
11,1 Будьте моїми послідовниками,
так як і я – Христа.

Глава 11
2 Хвалю ж вас, брати, що про все
моє пам’ятаєте і дотримуєтеся передань так, як я вам передав. 3 *Хочу
ж, щоб ви знали, що головою кожного чоловіка є Христос. Головою ж
жінки – чоловік. Головою ж Христа
– Бог. 4 Кожний чоловік, що молиться або пророкує з покритою головою,
соромить свою голову. 5 І кожна жінка, що молиться або пророкує з відкритою головою, соромить свою голову, бо це одне і те саме, якби була
обстрижена. 6 Отже, якщо жінка не
покривається, хай стрижеться. Якщо
ж жінці сором стригтися або голитися, хай покривається. 7 Адже чоловік
не повинен покривати голову, *будучи божим образом і славою, а жінка є
слава чоловіка.
поч. 148
8 *Бо чоловік не є від жінки, але
жінка від чоловіка, 9 адже чоловік не
був створений задля жінки, але жінка
задля чоловіка. 10 Через це жінка повинна мати владу на голові задля ангелів. 11 Однак ані чоловік без жінки,
ані жінка без чоловіка – в Господі. 12
Бо так як жінка від чоловіка, так і
чоловік від жінки – все ж від Бога. 13
У вас самих судіть: чи годиться жінці
непокритою помолитися Богові? 14
Або чи і не сама природа вас учить,
отже, що якщо чоловік вирощує волосся, це для нього безчестя, 15 а якщо жінка вирощує волосся, це для неї
слава. Тому що вирощування волосся
було їй дане замість одягу. 16 Якщо
ж хто бажає сперечатись, то ані ми
не маємо такого звичаю, ані божі
церкви. 17 Це ж завіщаючи, не хвалю, бо не збираєтеся на краще, але на
гірше. 18 Отже, найперше, чую, що
як ви сходитеся в церкві, то між вами є роздори, і в якусь частину цих
вірю. 19 Бо треба, щоб і єресі були
між вами, щоб досвідчені у вас об’явилися. 20 Отже, коли ви разом сходитесь, не сходитеся їсти господню
вечерю, 21 бо кожний приносить їсти
свою вечерю. І отже, один голодує, а
інший впивається. 22 Та чи не маєте
домів, щоб їсти і пити? Або чи не
зважаєте на Божу церкву та соромите
тих, що не мають? Що вам скажу? Чи
похвалю вас? За це не похвалю.
хххххх
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23 Бо я від Господа одержав те, що
я і вам передав, що Господь Ісус тієї
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ночі, в якій був виданий, *взявши
хліб 24 і поблагословивши, переломив і сказав: Візьміть, їжте – це є моє
тіло, яке за вас ламається. Це робіть в
мою пам’ять. 25 Так само і чашу по
вечері, кажучи: Ця чаша є новим завітом в моїй крові. Це робіть кожного
разу, як тільки п’єте в мою пам’ять.
26 Бо кожного разу, як тільки їсьте
цей хліб і п’єте цю чашу, звіщаєте
господню смерть, доки, отже, не
прийде. 27 *Отже, тому той, хто тільки їсть цей хліб або п’є господню
чашу негідно, буде винен за господнє тіло і кров. 28 *Хай же людина
себе випробовує і так хай їсть хліб та
хай п’є з чаші. 29 Бо хто негідно їсть
і п’є, – суд собі їсть і п’є, нерозсуджуючи господнього тіла. 30 Через
це між вами багато хворих і недужих,
і численні упокоїлися.
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31 Бо якщо ми себе судили б, отже, ми не були б засудженими. 32 А
суджені Господом картаємося, щоб
ми не були засуджені зі світом. 33
Тому, мої брати, коли сходитеся їсти,
чекайте один на одного. 34 Якщо ж
хто голодує, хай їсть удома, щоб ви
не сходилися на гріх. Коли ж прийду,
розпоряджуся про інше.

Глава 12

мат. 9
мар. 9
ів. 13
фил. 2

рим. 12
еф. 4

1 А про духовне, брати, не хочу,
щоб ви не знали. 2 Знаєте, що коли
ви були невірними, ви ішли до німих
ідолів, наче ведені. 3 Тому кажу вам,
*що ніхто, говорячи Божим Духом,
не каже: Анатема Ісус. І ніхто не може сказати: Господь Ісус, – хіба Святим Духом. 4 Є ж розподіл дарів, а
той самий Дух. 5 І є розподіл служб,
а той самий Господь. 6 І є розподіл
діянь, а той самий Бог, що і робить
все в усіх.
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7 Кожному ж дається об’явлення
Духа на користь. 8 Адже одному дається Духом слово премудрості, іншому ж – слово пізнання в тому ж
Дусі, 9 іншому ж – віра тим самим
Духом, іншому ж – дар оздоровлень
в тому ж Дусі, 10 іншому ж – дія сил,
іншому ж – пророцтво, іншому ж –
розсуджування духів, іншому ж – роди мов, іншому ж – пояснення мов.
11 Все же це робить один і той самий
Дух, розділяючи владою кожному,
так як хоче.
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12 Бо так є як одне тіло, і воно має
багато членів, всі ж є членами одного
тіла, будучи численними, є одним
тілом. Так і Христос. 13 *Бо одним
Духом ми всі охрестились в одне
тіло, чи юдеї, чи греки, чи раби, чи
вільні, – і всі Духом були напоєні

ЈА/ко г~ь і^с~, в нощъ в нюже преданъ бываше,
*прїемъ хлњ'бъ, и^ бл~годари'въ преломи, и^ рече.
[прїимите, ја%ди'те]8. с^е (е^сть тњло мое)9 е^же за
вы` [ломи'мое]10. с^е твори'те в мое въспомина'нїе” Такожде и^ чашђ по вечери гл~я. сїя ча'ша
но'выи завњт# е^сть ѓ^ мое^и крови” Сїе твори'те,
е^ли'жды а^ще пїете, в мое въспомина'нїе. е^ли'жды б^о а^ще ја%сте хлњ'бъ се'й, и^ ча'шђ [сїю]11
пїете, смр~ть гн~ю възвњща'ете, дондеже оу^бо
прїидетъ” *Тњмже (оу^бо) и^же а^ще ја%стъ хлњбъ
[се'й]12, и^ли пїетъ чашђ гн~ю недосто'ине, пови'ненъ бђд'етъ тњ'лђ и^ кро'ви гн~и” *да и^скђша'ет же чл~къ себе, и^ тако эT хлњ'ба да ја^стъ,
и^ эT ча'ши да пїетъ” ЈА/дыи` б^о и^ пїя [недостои'нњ]13, сђдъ себњ` ја^стъ, и^ пїеT, неразсђжDая
тњла [гн~я]14. сего ради в# васъ мно'ѕи немощни и^ недђж#ливи, и^ спя'тъ дово'лни. заq, р~н”
А/ще б^о бы'хомъ себе` разсђжа'ли, не быхомъ оу^бо ѓ^сђжде'ни были, сђди'ми же эT г~а наказђемся, да не с ми'роM ѓ^сђдимся” Тњмже братїя
моя, сходящеся ја%сти, дрђгъ дрђга жDите.
а^ще ли кт^о а^лчетъ, в домђ да ја^стъ, да не
въ грњ'хъ сходитеся. ѓ^ прочих же е^гда прїидђ оу^стро'ю”

мgа к~ѕ
мrа д~і
лkђ к~в

і^ѓ^аn ѕ~

в~ крgи г~і

Глvа, в~і”
дх~овныX же братїе не велю ваM не вњ'дњти. вњсте ја^ко е^гда невњрни бњсте, ко
и'доломъ беZгласнымъ, ја^ко ведо'ми ведо'стеся. тњмъже сказђю вамъ, *ја%ко никтоже дх~омъ бж~їимъ гл~я, речетъ а^наџема і^с~а.
и^ никтоже мо'жет# рещи` г~а і^с~а, точїю дх~ом#
ст~ым#. раздњленїа же дарова'нїемъ сђть, а^ тоижDе дх~ъ. и^ раздњленїя слђже'нїи сђть, а^ тоижде г~ь” И$ раздњленїя дњ'иствомъ сђть, а^ тоижде
б~ъ, (и^) дњиствђя вс^я въ всњхъ” заq, рн~а”
Комђждо же дается ја^вле'нїе дх~а, на ползђ. ѓ%вомђ б^о дх~омъ дается слово премђдрости, и^но'мђ же сло'во ра'зђма, ѓ^ то'мже дс~њ. дрђгомђ [же]1
вњра, тњмже дх~омъ. и^номђ же дарованія и^сцњле'нїемъ ѓ^ томже дс~њ дрђгомђ же дњиствїа си'ламъ. и^номђ же пррoчество. дрђгомђ же
разсђжденїа дх~овом#. и^номђ [же]2 роди ја^зы'вомъ,
дрђгомђ же сказа'нїа ја%зы'коM вся же сїа дњ'иствђетъ е^ді'ныи (-)3 то'ижде дх~ъ, раздњляа
(вла'стїю) коемђждо ја%коже хо'щетъ” заq, рн~в”
ЈА/коже б^о тњло е^ді'но е^сть, и^ оу'ды (имать
мно'ги)4 вси же оу^ды ([е^ді'наго]5 тњла)6, мноѕи
сђще, е^ді'но сђть тњло тако і^ х~с. *и^бо е^дїнњмъ дх~омъ м^ы вси` въ е^дїно тњло крsти'хомся, а^ще і^оу^де'е, а^ще е%ллини. и^ли раби и^ли
свобо'дни, и^ вс^и е^ді'нњм# {пивоM}7 дх~оM напои'хом1814
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е~феs д~

ся. и^бо тњло нњсть е^дїн# оу^дъ, н^о мноѕи. а^ще речетъ нога ја^ко нњсмь рђка, нњсмь эT
тњла, не сего ради нњсть эT тњла; и^ а'ще
речет# оу^хо, (-)8 нњсмь ѓ%ко, нњсмь эT тњла. не
сего ради нњсть эT тњла; (и^) а'ще вс^е тњло
ѓ%ко, гд^њ слђхъ; а^ще (же) вс^е слђхъ, гд^њ оу^ха'нїе; нн~њ же (положи б~ъ)9 оу^ды е^дїного кое^гождо и^хъ в телеси`, ја^коже и^зво'ли” А$ще ли быша вс^и е^дїнъ оу^дъ, гд^њ тњло; нн~њ же мно'ѕи оу^бо оу^дове, е^дїно же тњло” Не можетъy ѓ'ко рещи` рђцњ, не требњ м^и е^си, и^ли па'ки
глава нога'ма, не требњ м^и е^сте. н^о мно'го паче мня'щїися оу^ди тњла немощънњиши быти, нђжDнњиши сђть. і^ и'хже мнимъ без#честнњишихъ быти тњлђ, си'мъ честь мно'жаишђ прилага'емъ. и^ не бл~гоѓ^бразнїи на'ши, бл~гоѓ^бра'зїе мно'жаише и%мђт# а^ бл~гоѓ^бразнїи наши,
не требњ и^мTђ н^о б~ъ раствори` тњ'ло, хђдњишемђ бо'лшђ давъ честь, да не бђдетъ распря` в телеси`, н^о да то'жде в себњ пекђтся
оу^ди” И$ а'ще стражетъ е^діn оу^дъ, с нимъ стражђтъ вс^и оу^ди. а^ще ли же сла'вится е^дїнъ
оу^дь, с ниM срадђются вс^и оу^ди.
заq, рн~г”
*Вы же е^сте тњло хв~о, і^ оу^ди эT‡ части і (ѓ^
всњхъ)10 оу^бо положи` б~ъ въ цр~кви, пр'ьвње а^пsлы, второ'е пррoкы, третїе оу^чи'теля, потом
(же) си'лы, таже дарованїа и^сцњленїемъ. застђпле'нїа, и^справле'нїе, ро'ди ја%зы'комъ. е^д^а вс^и
а^пsли; е^д^а вс^и пррoцы. е^д^а вс^и оу^чт~лы; е^д^а вс^и
си'лы; е^д^а вс^и дарова'нїа и%мђть и^сцњле'нїем#;
е^д^а вс^и ја%зы'кы гл~ютъ; е^д^а вс^и сказђютъ;
ревнђите же дарованїи болшихъ. и^ е^ще по превосхоже'нїю пђть вамъ показђю”

Глvа, г~і”
ще ја^зы'кы члчsкыми гл~ю, и^ а'гг~льскыми,
любве же не и%мамъ, быхъ мњдь звенящи и^ли киMва'лъ звяцая и^ а'ще и^маM
пррoчество, и^ вњм# та'ины вс^я, и^ весь
разђмъ, и^ а'ще и%мамъ всю вњрђ, ја^ко (и^) го'ры
преставля'ти, любве же не и%мамъ, ничтоже
е^смь. и^ а'ще раздамъ вся` и^мњнїя моя, и^ а'ще
предамъ тњло мое въ е^же съжещи е&, любве же
не и%мам# никое^я пользы м^и е^сть”
заq, рн~д”
Любы` долготерпитъ, млрsдьствђе^тъ. любы не
зави'дитъ, любы не превъзносится, не гордитъ,
ни безчи'ньствђетъ, не и^щетъ свои^хъ с^и, не
раздража'ется, не вмњняе^т# ѕло'е, не ра'дђется
ѓ^ неправдњ, ра'дђет же ся ѓ^ и'стинњ, вс^я лю'биT, всемђ вњ'рђ е^млетъ, вс^е оу^пова'ет# вс^я терпитъ. любы, николиже эTпа'даетъ” А$ще же пррoчествїя, оу^празнятся, а^ще ли ја%зы'цы оу^мо'лъ1815

одним напитком, 14 бо тіло не є одним членом, але багатьма. 15 Якщо
нога скаже, що я не є рука, я не є від
тіла, – чи задля цього не є від тіла? 16
І якщо вухо скаже, що я не є око, я не
є від тіла, – чи задля цього не є від
тіла? 17 І якщо все тіло оком, – де
слух? Якщо ж все слухом, – де нюх?
18 Тепер же Бог поклав члени кожного одного з них в тіло, як захотів.
19 Якщо ж усі були б одним членом,
– де тіло? 20 Нині ж, отже, є численні
члени, а одне тіло. 21 Не може ж око
сказати руці: Не ти мені є потрібна.
Або знову голова ногам: Ви мені є
непотрібні. 22 Але багато більше конечними є ті члени тіла, що вважаються за немічніші, 23 а ті, які вважаємо менш шляхетними для тіла,
цим даємо більшу почесть. І наші негарні члени мають більшу повагу, 24
а наші гарні цього не потребують. Але Бог розділив тіло, давши слабшому більшу шану, 25 щоб не було поділу в тілі, але щоб так само про себе
члени дбали. 26 І якщо терпить один
член, з ним терплять всі члени, якщо
ж величається один член, з ним радіють всі члени.
поч. 153
27 *Ви ж є Христовим тілом, і
членами в частинах. 28 І між всіма,
отже, Бог поставив у церкві: найперше – апостолів, по-друге – пророків,
по-третє – учителів, а потім – сили,
тоді – дари оздоровлення, заступництво, провідництво, роди мов. 29 Чи
всі апостоли? Чи всі пророки? Чи всі
учителі? Чи всі сили? 30 Чи всі мають дари оздоровлень? Чи всі говорять мовами? Чи всі пояснюють? 31
Змагайтеся ж за більші дари. І показую вам ще вищу дорогу.

Глава 13
1 Якщо я говорю людськими і ангельськими мовами, а не маю любові,
я став дзвенящою міддю або гучним
цимбалом. 2 І якщо маю пророцтво,
то знаю всі тайни і все пізнання, і
якщо маю всю віру, так що і гори
переставляю, а не маю любові, – я є
нічим. 3 І якщо роздам все моє майно, і якщо передам моє тіло, щоб його спалити, а не маю любові, я не
маю ніякої користі.
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4 Любов довготерпелива, милосердна, любов не заздрить, любов не
величається, не гордиться, 5 і не надимається, не шукає свого власного,
не злоститься, не вважає за зле, 6 не
радіє неправедністю, радіє ж правдою, 7 все любить, кожному вірить,
на все надіється, все терпить. 8 Любов ніколи не минає. Якщо ж є пророцтва, – скінчаться, чи є мови, – за-

еф. 4
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мовкнуть, чи є розум, – пропаде. 9
Адже ми частково розуміємо і частково пророкуємо. 10 Коли ж прийде
досконале, тоді часткове пропаде.
хххххх
поч.
11 Брати, коли я був дитиною, я
говорив як дитина, мудрував як дитина, думав як дитина. Коли ж став
мужем, я відкинув дитяче. 12 Отже,
тепер в думках бачимо, як у дзеркалі,
тоді ж – лицем до лиця. Тепер частково розумію, тоді ж пізнаю так, як і
я був пізнаний. 13 Тепер же є віра,
надія, любов, цих три, а найбільшою
з цих – любов.

Глава 14
1 Держіться любові, прагніть же
до духовного, особливо, щоб пророкувати. 2 Бо хто говорить мовами, не
говорить до людей, але до Бога, бо
ніхто не чує, а він духом говорить таємне. 3 А хто пророкує, говорить людям про збудування, і потіху, і підкріплення. 4 Бо хто говорить мовами,
себе будує, а хто пророкує, будує Церкву. 5 Хочу ж, щоб ви всі говорили
мовами, але радше ж, щоб пророкували, бо більшим є той, що пророкує,
ніж той, хто говорить мовами, хіба
що хтось пояснює, щоб і Церква мала
збудування.
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6 А тепер, брати, якщо прийду до
вас, говорячи мовами, яку вам користь принесу, якщо не говоритиму
до вас або за об’явленням, або в розумі, або в пророцтві, або в навчанні?
7 Однак бездушне, що видає голос,
чи сопілка, чи гуслі, якщо не видадуть різноманітний звук, як буде зрозумілим гра, або звук? 8 Бо якщо труба видасть невідомий звук, хто підготується до бою? 9 Так і ви, якщо не
дасьте язиком добре зрозуміле слово,
як зрозуміється сказане? Адже будете говорити на вітер. 10 Отже, стільки лиш трапляється родів мов, що є у
світі, і ані одна з них не є безголоса.
11 Отже, якщо не знатиму силу голосу, буду подібний до того, що слухає
чужинця, і до того, що говорить мені
чужою мовою. 12 Так само і ви, тому
що ви є ревнителями духовного, просіть те, що для збудування Церкви,
щоб щедро мати. 13 Тому той, хто
говорить мовами, хай молиться, хай
пояснює. 14 Бо якщо помолюся мовою, мій дух молиться, а мій ум є без
плоду. 15 Отже, що є? Помолюся духом, помолюся ж і умом, заспіваю
духом, заспіваю ж і умом. 16 Тому,
якщо ти благословиш духом, той, хто
займає місце невігласа, як скаже амінь після твоєї подяки? Адже не

кнђтъ, а^ще разђм# и^спразнится эT части б^о
разђмњвае^мъ, и^ эT части пррoчествђем#, е^гда
же прїидетъ съверше'ное, тогда е^же эT части
оу^пра'знится”
заq”
Бра'тїе, е^гда` бњхъ младенецъ, (ја%ко младенецъ
гл~ахъ)1, (ја^ко младенеw мђдръствоваX)2 (ја%ко младенецъ смышляхъ)3. е^гда [же]4 быхъ мђжъ,
эTвергохъ младенческая. ви'димъ оу^бо нн~њ ја%коже
зеръца'ломъ въ гада'нїихъ, тогда же лицемъ
къ лицђ” Нн~њ разђмњю эT части, тогда же позна'ю ја%коже и^ познанъ быхъ. нн~њ же пребыва'ютъ, вњ'ра, надежа, любы`, тро'е сїе. больши
же сихъ, любы`”

Глvа, д~і”
ержи'теся любве, ревнђ'ите же дх~овнаа,
паче же да пррoчествђете. гл~яи` б^о ја^зы'кы, не чл~комъ гл~етъ, н^о б~ђ. никтоже б^о слы'шит#, дх~ом же гл~ет# та'ины.
а^ пррoочествђаи` чл~комъ гл~етъ създа'нїе і^ оу^тњше'нїе і^ оу^тверже'нїе. гл~яи (б^о) ја%зы'ки, себе`
зи'жDетъ, а^ пррoочествђаи`, цр~ьковь зи'жDетъ” хощђ же всњхъ васъ гл~ати ја%зы'ки, паче же да
прорица'ете. болїи бо пррoчествђаи`, нежели гл~яи`
ја%зы'ки, ра'звњ а^ще кт^о не сказђетъ, да и^
цр~ковь съзиданїе прие^млетъ”
заq, рн~е”
Нн~њ же братїе, а^ще прїидђ къ вам# ја^зы'ки
гл~я, кђю вамъ пользђ сътврю; а^ще вамъ не
гл~ю, и^ли по эTкрове'нїи, и^ли в ра'зђмњ, и^ли въ
пррoочествїи, и^ли въ наоу^че'нїи; ѓ^баче бездђшная гласъ даю'ща, а%ще сопњль, а%ще гђ'сли,
а%ще ра'зньствїа писканїемъ не дадятъ, ка'ко
разђмно бђ'детъ писка'нїе, и^ли гђденїе; и%бо
а%ще безвњстенъ [гласъ трђба]1 дастъ, кто
оу^готовится на' брань; тако и^ в^ы, (а%ще не
бл~горазђмно сло'во дадите ја^зы'комъ)2, ка'ко оу^разђмњется гл~емое; бђ'дете б^о въ воздђхъ
гл~юще. толико (оу^бо) а%ще ся ключиT роды гл~совъ сђть въ мирњ, и^ ни е^ді'н# [и^хъ]3 безъгла'сенъ. А$ще оу^бо не оу^вњмъ си'лђ гла'сђ, бђ'дђ (подобенъ слышащемђ)4 и^ноја%зычника, и^ гл~ющаго мн^њ и^ноја^зычески. такожде и^ в^ы, понеже
ревни'тели е^сте дх~о'внымъ, ја%же къ създанїю
цр~кви про'сите, да и^збыточьствђете” Тњмже
гл~яи` ја%зы'ки, да молиTся, да сказђетъ. а%ще
б^о помолюся ја^зы'ком#, дх~ъ мои мо'лится, а^
ёM мои без# плода` е^сть. чт^о оу^бо е^сть; помолюся д~хомъ, помолю же ся и^ оу^мом#. въспою`
дх~о`м, въспою же и^ оу^мом#. понеже а^ще бл~гословиши д~хоM, и^сполняяи` мњсто. невњжда како
речеT а^ми'нь по твое^мђ бл~годаренїю, понеже (не
1816
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вњсть чт^о гл~еши)5. т^ы оу^бо добрњ бл~агодариши, н^о дрђгїи не съзида'ется” Бл~годарю` б~а
{мое^го}6, паче всњхъ васъ ја%зы'ки [гл~я]7. н^о въ
цр~кви хощђ пять словес# оу^момъ мои^мъ гл~ати, да и^ і%ны пользђю, не'жели тм^ы словесъ
ја%зыкоM”
заq, рн~ѕ”
*Братїе, не дњти бываите оу^мы`, н^о ѕлобою
младеньствђите, оу^мы же съвершени бываите” Въ зако'нњ пи'шетъ. *ја^ко и^ноја^зычными и^
оу^стны и^нњми въз#гл~ю лю'демъ сим#, и^ ни
такоже послђшаюT мене, гл~етъ г~ь” Тњмже ја^зыцы въ зна'менїе сђть не вњрђющимъ, н^о не
вњрнымъ. а^ пррoочество, не невњ'рныM, н^о вњрђю^щим#” А/ще оу^бо сни'дется цр~кви вс^я вкђ'пњ, и^
вс^и (ја^зыцы гл~ютъ)8. вни'дђтъ же и^ неразђмивїи, и^ли невњ'рнїи, не рекђт л^и, ја^ко бњснђе'теся; а%ще же вс^и пррoочествђю^тъ, въни'детъ
же нњ'кїи невњ'ренъ, и^ли невњжа, (и^) ѓ^блича'ется всњми, (и^) і^стязђется эT всXњ. [и^ си'це]9 та'иная срDца е^го ја%влена быва'ютъ. и^ тако паD ницъ, поклониTся бв~и, възвњща'я ја^ко
въи%стинђ б~ъ с вами е^сть”
заq, рн~з”
10
Чт^о ё^бо (-) бра'тїе; е^гда схо'дитеся, ко'ждо
{васъ}11 ўаломъ и%мать, оу^че'нїе и%мать, (ја%зыкъ и%мать, эTкровенїе и%мать)12, сказанїе и%мать. вся (же) къ създанїю да быва'ютъ.
а%ще ја^зыкомъ кто гл~етъ, по двњма, и^ли
мно'жае по тремъ, и^ по' части, и^ е^дїнъ да
сказђетъ. а^ще ли не бђдет# сказатель, да
молчитъ въ цр~кви, себњ же да гл~етъ и^ бг~ови” Пррoцы же два и^ли трїе да гл~ютъ, и^
дрђзїи да разсђжDаютъ” А/ще ли и^но'мђ эTкрыется сњдящђ, пе'рвыи да молчит#. мо'жете
бо (вси по е^диномђ)13 пррoочество'вати, да вси`
оу^чатся, и^ вси оу^тњшаю^тся. и^ д~си пррoчестїи, пррoком# повинђ'ются. нњсть бо нестрое^нїю б~ъ. но ми'рђ, ја^коже въ всњхъ цр~кваX
ст~ыхъ. *жены' [ваша]14 въ (цр~кви)15 да молчатъ. не повелњ` б^о ся и^мъ гл~ати, н^о повинова'тися, *ја%коже и^ законъ гл~етъ. а%ще ли
чесомђ наоу^чи'тися хотятъ, в домXњ своя
мђжа да въпроша'ютъ. срамно б^о е^сть женњ
(въ цр~кви гл~ати)16. и^ли эT васъ сло'во бж~їе
и^зыде; и^ли въ васъ е^дїнњхъ дости'же; а%ще
кт^о мни'тся пррoкъ быти, и^ли дх~овенъ, да
разђмњетъ ја%же пиш`ђ ваM, зане гн~я сђть за'повњди. а%ще ли кт^о не разђмњ'етъ, да не
разђмњва'етъ. тњмже братїа моя`, ревнђите
е^же пррoчествовати, и^ е^же гл~ати [ја%зыки не
възбраня'ите]17. вся же бл~гоѓ%бразно, и^ по' чинђ да быва'ютъ”
1817

знає, що ти говориш. 17 Отже, ти
добре дякуєш, але інший не будується. 18 Дякую моєму Богові, що більше від вас всіх говорю мовами. 19
Але в Церкві хочу моїм умом говорити п’ять слів, щоб і іншим дати
користь, ніж десятки тисяч слів мовою.
поч. 156
20 *Брати, не будьте дітьми умами, але будьте немовлятами злобою,
умами ж ставайте досконалими. 21 В
Законі пишеться, *що: Чужими мовами й іншими устами заговорю до
цього народу, і навіть так не послухаються мене, – говорить Господь. 22
Тому мови є на знак для невірних,
але не для вірних, а пророцтво не для
невірних, але для вірних. 23 Якщо,
отже, зійдеться вся церква разом, і
всі говорять мовами, а ввійдуть і невігласи або невірні, чи не скажуть,
що біснуєтеся? 24 Якщо ж усі пророкують, а ввійде якийсь невірний або невіглас, і є оскаржений всіма, і є
осуджений всіма. 25 І так тайне його
серця стає явним. І так, впавши
додолу, поклониться Богові, звіщаючи, що по правді Бог є з вами.
ххххх
поч. 157
26 Що, отже, брати? Коли сходитеся, кожний з вас має псалом, має
навчання, має мову, має об’явлення,
має пояснення. Все ж хай буде на
збудування. 27 Якщо хто говорить
мовою, по двоє або найбільше по
троє, і по порядку, то один хай пояснює. 28 Якщо ж не буде того, що пояснює, хай мовчить в церкві, хай же
говорить собі і Богові. 29 А два або
три пророки хай говорять, і інші хай
розсуджують. 30 Якщо ж іншому, що
сидить, дано буде об’явлення, хай
перший мовчить. 31 Бо всі можете по
одному пророкувати, щоб всі навчалися і всі потішалися. 32 І духи пророків коряться пророкам, 33 Бог адже
не є Богом безладу, але миру, 34 так
як в усіх святих церквах. *Ваші жінки у церкві хай мовчать, бо їм не дозволено говорити, але підкорятися,
*так як і Закон говорить. 35 Якщо ж
хочуть чогось навчитися, у своїх домах хай запитують чоловіків, бо є соромно жінці говорити в церкві. 36 Або чи боже слово вийшло від вас? Або чи до вас одних дійшло? 37 Якщо
хто вважається за пророка або духовного, хай розуміє, що вам пишу, тому
що це є господні заповіді. 38 Якщо ж
хто не розуміє, хай не розуміє. 39
Тому, мої брати, ревнуйте, щоб пророкувати, і не забороняйте говорити
мовами. 40 Все ж хай відбувається
гарно і організовано.
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єв. 1
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1 *Кажу ж вам, брати, благовіствування, яке я вам благовістив, яке
ви і прийняли, в якому й стоїте, 2
ним і спасаєтеся, якщо держите це
слово, яким я вам благовістив, хіба
що ви надаремно повірили. 3 Бо я вам
від початку передав те, що і я одержав, що Христос помер задля наших
гріхів, *згідно з Писаннями, 4 *і що
був похований, і що встав в третьому
дні, згідно з Писаннями, 5 *і що з’явився Кифі і також одинадцятьом, 6 а
потім з’явився більше як п’ятистам
братам разом, з яких численні перебувають дотепер, деякі ж і упокоїлися. 7 Потім же з’явився Яковові і всім
апостолам. 8 *А після всіх, як якомусь покидькові, з’явився і мені. 9
*Бо я є найменший з апостолів, який
не є гідним назватися апостолом, тому що я переслідував Божу церкву.
10 А божою ласкою я є те, що є, і Його ласка, що в мені, не була намарно,
але я потрудився понад їх усіх. Не я
ж, але божа ласка, що зі мною. 11 Отже, чи я, чи вони, – так ми проповідуємо і так ви повірили.
поч. 159
12 Якщо ж проповідується, що
Христос встав з мертвих, як деякі в
вас кажуть, що немає воскресіння
мертвих? 13 Якщо ж немає воскресіння мертвих, то й Христос не встав.
14 Якщо ж Христос не встав, отже,
марна наша проповідь, марна ж і ваша віра. 15 Й стаємо фальшивими божими свідками, тому що ми свідчили
проти Бога, що Він воскресив Христа, якого Він не воскресив, тому що,
отже, мертві не встають. 16 Отже,
якщо мертві не встають, то й Христос
не встав. 17 Якщо ж Христос не
встав, марна ваша віра, ви ще є у
ваших гріхах. 18 То, отже, і ті, що
померли в Христі, загинули. 19 І
якщо тільки в цьому житті надіємося
на Христа, ми є найнещаснішими з
усіх людей.
поч. 160
20 *А тепер Христос встав з мертвих, Він був первістком мертвих. 21
Адже тому що через людину сталася
смерть, і через людину воскресіння
мертвих. 22 Бо так як всі в Адамі умирають, так само і в Христі всі оживуть, 23 *кожний же у своєму порядку. Початок – Христос, а потім ті, що
Христові, – в його прихід, 24 а потім
– кінець, коли Він передасть царство
Богові і Батькові, коли знищить всяку владу і всяке панування та силу.
25 *Бо належиться Йому царювати,
доки не покладе всіх ворогів під свої
ноги. 26 Останній же ворог – смерть
буде знищений, 27 *бо Він усе підкорив під його ноги. Коли ж каже, що

Глvа, е~і” заq, рн~и”
казђю* же вамъ братїе бл~говњствованїе, е^же бл~говњстихъ вамъ, е^же и^ прїя^сте, в не'мже и^ стои^те`, и%мже и^ сп~са'етеся кацMњ сло'вомъ бл~говњстихъ ва'мъ,
а%ще съдержите`, развњ а%ще не всђе' вњ'ровасте.
предахъ бо вамъ и^спе'рва, е^же и^ прїя^хъ, ја%ко
х~с оу^мре грњхъ ради на'шихъ *по писа'нїи^хъ, *и^
ја%ко погребенъ бысть и^ ја^ко въста` въ (третїи дн~ь)1, по писа'нїи^хъ, *и^ ја^ко ја%вися ки'фњ, таже {е^дїномђнадесяте}2, пото'м (же) ја%вися боле пятїи со'тъ братїя^мъ е^дїною, эT
ниXже мно'жаи^ши пребыва'ютъ досе'лњ, нњ'цыи же
[и^]3 почи'ша. потом (же) ја%вися і^а'ковђ, таже а^пsломъ всњмъ. *послњди же всXњ, ја%ко (нњ'коемђ)
иZве'ргђ ја%вися и^ мнњ. *азъ б^о е^смь мнїи а^пsловъ, и^же нњ'см# досто'инъ нарещися а^пsлъ, зане
гонихъ цр~ковь бж~їю. блгDтїю же бж~їею е^смь, еже
е^смь. и^ бл~годать е^го ја%же въ мнњ, не тъща`
бысть, н^о паче (всњхъ и^хъ)4 потрђдихся. не
а%з же, н^о бл~годать бж~їя, ја^же съ мно'ю” А/ще
оу^бо а^зъ, а^ще ли ѓ^ни`, тако проповњ'даемъ, и^
тако вњ'ровасте”
заq, рн~џ”
А$ще же х~с проповњ'дђется, ја%ко и^з мертвыхъ
въста`, ка'ко гл~ютъ (нњцыи въ васъ)5, ја%ко
въскр~сенїа мрътвымъ нњсть, а^ще же въскр~сенїя мрътвыM нњсть, т^о ни х~с въста`” А$ще же
х~с не въста`, тще оу^бо [-]6 проповњ'данїе наше,
тща (же) и^ вњ'ра ваша. ѓ^брњта'емъ же ся и^
лжесвњдњтеле бж~їи, ја^ко послђшествова'хомъ
на' б~а, ја^ко въскр~си х~а, е^гоже не въскр~си`. поне'же оу^бо мрътвїи не въста'ютъ. а^ще оу^бо мрътвїи не въста'ютъ, т^о ни х~с въста`. а^ще
л^и х~с не въста, сђетна вњра ваша, е^ще е^сте
въ грњсњхъ ва'шихъ. т^о оу^бо и^ оу^мершїи ѓ^
х~њ, погибоша. (и^) а^ще въ живот`њ семъ (оу^пова'ю^ще е^сме въ х~а)7 точїю, ѓ^каја^ннњиши
всњхъ чл~къ е^сме”
заq, р~ћ”
*Нн~њ же х~с въста` эT мр~твыхъ, на'чатокъ
оу^ме'ршим# бысть. поне'же б^о чл~ка ради смерть
(бысть), и^ чл~ка ради въскр~се'нїе мр~твымъ. ја%коже б^о ѓ^ а^да'мњ вси оу^мираютъ, такожде и^
ѓ^ х~њ вс^и ѓ^живђтъ. *ко'ждо же въ свое^мъ
чинђ, нача'токъ х~с, потом (же) хрsтовїи, въ
пришествїе е^го” ПотоM (же) кончи'на, е^гда` предастъ црsтво б~ђ и^ эTц~ђ, е^гда` и^спразнитъ
вся'кђ власть и^ всяко влDчьство и^ си'лђ. *подобаетъ бо е^мђ црsтвовати, дон#деже положитъ
вс^я враги под нога'ма свои%ма. послњднїи (же)
врагъ и^спраз#ни'тся смерть, *вся` б^о покори
под ноѕњ` е^го. внегда же речетъ ја%ко вс^я поко1818
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ре'на сђть е^мђ`, ја%вњ ја%ко ра'звњ покоршаго е^мђ
вся. е^гда же покориT е^мђ всяческая, тогда` и^
самъ сн~ъ покорится поко'ршемђ е^мђ всяческая, да бђ'детъ б~ъ всяческая въ всњхъ”
кккк
заq, рћEа”
Понеже, что творятъ крsтящеися мр~твыX ради, а^ще эTнђ'дъ мр~твїи не въста'ютъ; что`
и^ крsща'ются мертвыхъ ради; почто (же) и^
мы бњды прїемлемъ на всякъ чаs; по вся` дн~и
(оу^мира'юще)8, та'ко м^и ва'ша похвала бра'тїе,
ю%же и'мамы ѓ^ х~њ і^с~њ г~њ на'шемъ” А$ще (бо)
по чл~кђ съ звњремъ боряхся въ е^фе'сњ, ка'я м^и
по'льза, а^ще мр~твїи не въстают#; *да я'мы и^
пїе'мъ, оу^трњ б^о оу%мремъ” Не л#сти'теся. тляT
ѓ^бы'чая благи, бесњды ѕл^ы. и^стрезви'теся пра'ведно, и^ не съгрњшаите. невњ'денїе б^о бж~їе
нњ'цыи и%мђтъ. къ сра'мђ ваM гл~ю. н^о речетъ
нњ'кт^о, како (въстанђтъ)9 мр~твїи; ко'и^м же
тњ'ломъ прїидђтъ; безђм'не, т^ы е^же сњ'еши,
(ѓ^живетъ ли)10 а^ще не оу'мретъ. и^ е^же ты
сњ'еши, не тњло сђщее сњ'еши, н^о голо` зерно. а^ще слђчится пшени'цы, и^ли и^но'го эT про'чихъ.
б~ъ же дае^тъ е^мђ тњ'ло ја^коже въсхощеT, и^
кое^мђжDо сњмени свое тњ'ло”
заq, рћEв”
Не всяка плоть, таже плоть, н^о и^на оу^бо чл~комъ, и%на же плоть ско'томъ, (и%на же ры'бамъ,
и%на же (-)11 пти'цамъ)12. и^ тњлеса` нбsная, и^
тњлеса зе'мнаа. н^о и%на оу^бо нбsнымъ сла'ва, и%на же
зе'мнымъ, и%на сла'ва слн~цђ, і^ и%на сла'ва лђн`њ, і^
и%на сла'ва звњздамъ. звњзда` б^о звњзды` и^зоѓ^билђ'етъ въ сла'вњ. такожде и^ въскр~сенїе ме'ртвыX. сњ'ется въ тлњ'нїе, въста'етъ въ нетлњ'нїе. сњ'ется не' в честь, въста'етъ въ
сла'вђ. сњ'ется в# не'мощи, въста'етъ въ си'лђ.
сњ'ется тњ'ло дш~е'вно, въста'етъ тњ'ло д~хо'вно. (-)13 е^сть тњ'ло дш~е'вно, (и^ е^сть)14 (тњ'ло)
д~хо'вно. Тако и^ е^сть пи'сано. *бы'сть пе'рвыи чл~къ
а^да'мъ въ дш~ђ жи'вђ, послњ'днїи а^да'мъ, въ
дх~ъ животворя'щъ” Но^ не прежDе дх~о'вныи, но
дш~е'вныи, пото'м же дх~о'вныи”
заq, рћEг”
Пе'рвыи чл~къ эT земли`, пе'рстенъ. вторыи [чл~къ, г~ь]15 съ нб~се” ЈА/ко'въ пе'рстныи, тако'вїи`
пе'рстнїи. и^ ја^ко'въ нбsныи, та'цы (же) и^ нбsнїи.
и^ ја^коже ѓ^блеко'хомся въ ѓ%бразъ перст#наго,
да ѓ^блечеMся и^ въ ѓ%браZ нбsнаго” Сїе же гл~ю братїе, ја%ко пло'ть и^ кро'вь црsтвїа бж~їа наслњ'дити не мо'гђт#. ни тлњ'нїе нетлњ'нїя наслDњствђеT” Се^ та'инђ ваM гл~ю, вси [бо]16 не оу^спнеM,
вси же и^змњни'мся, въско'рњ, въ мъгнове'нїи
ѓ%ка, *въ послњднеи трђбњ`. въстрђ'битъ б^о,
и^ мртвїи въста'нђтъ нетлњ'нни, и^ мы и^змњнимся” ПодобаеT бо тлњ'емомђ семђ ѓ^блещи1819

все є Йому підкореним, явно, що за
винятком Того, що підкорив Йому
все. 28 Коли ж підкорить Йому все,
тоді і сам Син підкориться Тому, що
підкорив Йому все, щоб Бог був усім
в усьому.
поч. 161
29 Тому-то, що роблять ті, що
хрестятся через мертвих, якщо мертві
зовсім не встають? Чому і хрестяться
задля мертвих? 30 Чому ж і ми кожної години приймаємо нещастя, 31
вмираючи кожного дня? Така мені
ваша похвала, брати, яку маємо в
Христі Ісусі, нашому Господі. 32 Бо
якщо по-людському я в Ефесі боровся зі звірем, яка мені користь, якщо
мертві не встають? *Їжмо і пиймо, бо
завтра помремо. 33 Не обманюйтеся.
Добрі звичаї нищать погані розмови.
34 Отверезіться праведно і не грішіть. Адже деякі мають боже незнання, – на сором вам говорю. 35 Але
хтось скаже: Як встануть мертві? В
якім же тілі прийдуть? 36 Безумний,
чи оживе те, що ти сієш, якщо не умре? 37 І те, що ти сієш, не сієш будуче тіло, але голе зерно, – чи як трапиться пшениці, чи чогось іншого. 38
А Бог дає йому тіло так як схоче, і
кожному насінню своє тіло. поч. 162
39 Не кожне тіло має те саме тіло,
але, отже: інше – в людини, інше ж
тіло – в скотини, інше ж – в риб, інше
ж – в птиць. 40 І є небесні тіла і земні
тіла. Але, отже, інша слава небесних,
інша ж – земних. 41 Інша слава сонця, і інша слава місяця, і інша слава
звізд. Адже звізда звізду перевищує у
славі. 42 Так само і воскресіння мертвих. Сіється в тлінні, встає в нетлінні. 43 Сіється не в честь, встає у
славі. Сіється в немочі, встає у силі.
44 Сіється душевне тіло, встає духовне тіло. Є душевне тіло, і є духовне
тіло. 45 Так і є написано: *Адам був
першим чоловіком з живою душею, а
останній Адам – з Духом, що оживляє. 46 Однак не спочатку духовний,
але душевний, а потім духовний.
хххххх
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47 Перший чоловік з землі – земний, другий чоловік – Господь з неба.
48 Який земний, – такі земні, і який
небесний, – такі ж і небесні. 49 І так
як ми зодягнулися в образ земного,
зодягнімся і в образ небесного. 50 Це
ж говорю, брати, що тіло і кров не
можуть успадкувати боже царство ні
тлінне не успадкує нетлінне. 51 Ось
говорю вам таємницю, бо не всі упокоїмося, а перемінимося всі 52 скоро,
в мить ока, *по останній сурмі. Бо
вона затрубить – і мертві встануть
нетлінними, і ми перемінимося. 53 Бо
потрібно, щоб це тлінне зодягнулося

іс. 22
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мой1. 2

мат. 24
сол1. 4
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йос. 3

вищ. 4
як. 4

в нетлінне, і це смертне зодягнулося
в безсмертя. 54 Коли ж це тлінне
*зодягнеться в нетлінність і це смертне зодягнеться в безсмертя, тоді збудеться написане слово: Пожерта була
смерть перемогою. 55 Де твоє жало,
смерте? Де твоя перемога, аде? 56
Жало ж смерті – гріх, а сила гріха –
Закон. 57 Богові ж подяка, що дав
нам перемогу нашим Господом Ісусом Христом.
поч. 164
58 Тому, мої улюблені брати,
будьте непохитими і непоступними,
завжди маючи надмір в господньому
ділі, знаючи, що ваш труд не є даремний перед Господом.

ся въ нетлњ'нїе и^ ме'ртвеномђ семђ, ѓ^блещися въ безъсме'ртїе. е^гда же тлњ'нное сїе *ѓблечет#ся въ нетлњнїе, и^ смертное сїе ѓ^блечется въ бесмертїе, тогда бђ'дет# сло'во напи'санное, поже'рта бысть смерть побњдою. гдњ` т^и
смерти [жало; гдњ` т^и а%де побњ'да]17; жало же
смерти, грњхъ. си'ла же грњхђ, законъ. б~ђ же
бл~годаренїе давшемђ намъ побњдђ. гм~ъ
на'шиM і^с~ х~мъ”
заq, рћEд”
Тњмже братїя моя възлюбленая, тве'рди
бываите, непостђп'ни, и^збы'точьствђюще въ
дњлњ гн~и всегда`, вњ'дяще ја^ко трђдъ вашъ
нњсть тощъ (преD)18 гм~ъ”

Глава 16

Глvа, ѕ~і”

1 Відносно ж милостині, що для
святих, так як я постановив галатійським цервам, так само і ви робіть. 2
Кожної суботи кожний з вас хай кладе, зберігаючи у себе, що тільки дане, щоб збору не було тоді, коли
прийду. 3 Коли ж прийду, пошлю
цих, яким тільки довірите посланням,
щоб понесли вашу ласку до Єрусалиму. хххх
поч. 165
4 Якщо ж достойним буде і мені
іти, вони підуть зі мною. 5 Прийду ж
до вас, коли перейду Македонію, бо
проходжу Македонію. 6 А якщо мені
трапиться, то перебуду у вас або перезимую, щоб ви мене провели, куди
тільки піду. 7 Бо не хочу вас нині в
переході бачити, маю ж надію якийсь
час перебути у вас, *якщо Господь
дозволить. 8 Перебуду ж у Ефесі до
П’ятдесятниці, 9 бо мені відкрилися
великі і успішні двері, і противників
багато. 10 Якщо ж прийде Тимотей,
вважайте, щоб у вас був без страху,
бо він чинить господнє діло, так як і
я. 11 Хай ніхто, отже, ним не гордує.
Проведіть же його з миром, щоб він
прийшов до мене, бо очікую його з
братами. 12 А відносно брата Аполоса, я його дуже благав, щоб прийшов
до вас з братами, і він ніяк не мав бажання тепер прийти, прийде ж, коли
звільниться.
поч. 166
13 Бадьортеся, стійте у вірі, будьте
мужні, кріпіться. 14 Все між вами
хай буде з любов’ю. 15 Благаю ж вас,
брати: знаєте Стефанів і Фортунатів
дім, що вони є початком Ахаї і віддали себе на службу святим. 16 І ви таким коріться, і кожному, що співслужить і трудиться. 17 Я ж зрадів Стефановим, і Фортунатовим, і Ахаїковим приходом, бо ці заповнили вашу
відсутність, 18 бо заспокоїли мій і
ваш дух. Пізнавайте, отже, таких. 19
Здоровлять вас східні церкви, дуже
здоровлять вас в Господі Акилла і

млsтыни же, ја%же къ ст~ыM, ја%коже оу^строи^хъ цр~кваM, галатїискамъ, та'кожде
и^ в^ы сътворяите. по е^ди'нњи эT сђботъ ко'ждо васъ (да полага'етъ оу^ се1
бе) съхраняя, е^же а%ще поспњшиTся, да не е^гда`
прїидђ, тогда събранїя быва'ютъ. е^гда же прїидђ, и%хже а%ще и^скђс'ите посланїемъ, сихъ послю`
принести блгDть ва'шђ въ і^ерsли'мъ”
заq, рћEе”
А/ще ли же достоино бђ'детъ и^ мнњ и^ти`, съ
мно'ю поидђтъ. прїидђ же к вамъ е^гда македонїю преи^д`ђ. македонїю б^о прохожђ. оу^ васъ
же а%ще слђчитъ ми ся, пребђ'дђ, и^ли {-}2 ѓ^зимњ'ю. да вы` м^я прово'дите, а%може а%ще пои^дђ. не хощђ б^о васъ нн~њ въ мимохоженїи ви'дњти, оу^пова'ю же вре'мя нњ'кое пребы'ти оу^
васъ, *а%ще г~ь повелитъ. пребђ'дђ же въ е^фе'сњ
до пентико'стїя. дверь б^о ми ся эTве'рзе вели'ка и^
поспњшна, и^ съпротивнїи мно'ѕи” А/ще же прїидеT тимоџе'и, блюди'те да без# страха бђдетъ
оу^ васъ” дњло б^о гн~е дњ'лаетъ, ја^коже и^ а^зъ.
да никтоже оу^бо е^го оу^ничижитъ. проводите
же е^го с ми'ромъ, да прїидетъ къ мнњ. жд`ђ
б^о е^го съ братїею. ѓ^ а^поло'сњ же бра'те, мно'го
молихъ е^го, да прїидетъ къ вам# съ братїею, и^ всяко не б^њ во'ля, да нн~њ прїидетъ,
прїидетъ же е^гда оу^пра'знится”
заq, рћEѕ”
Бо'дръствђите, стоите въ вњрњ, мђжа'итеся,
оу^твержаитеся. вс^я вамъ любовїю да быва'ютъ. молю же в^ы братїе, вњ'сте домъ стефаниновъ, {и^ фђртђна'товъ}3, ја^ко е^ста начатокъ а^ха'їи, и^ въ слђженїе ст~ыM оу^чиниша себе`. да и^ в^ы повинђитеся таковымъ, и^ всякомђ споспњшествђю^щђ и^ трђжающђся” (Възра'довах)4 же ся ѓ^ пришествїи стефаниновњ, и^
фђртђна'товњ, и^ а^хаиковњ. ја^ко ва'ше лишенїе
сїи и^спо'лниша. поко'иша б^о мо'и дх~ъ и^ ва'шъ.
познава'ите оу^бо таковыя. цњлђюT в^ы цр~кви
1820
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крMи ѕ~і
в~ крgи г~і
а~ петр# е~

(въсточныя)5. цњлђюT в^ы ѓ^ г~њ мно'го (а^ки'лла)6
и^ [приски'лла]7, съ дома'шнею иX цр~ко'вїю. цњлђютъ в^ы братїя вс^я. *цњлђ'ите дрђгъ
дрђга лобза'нїеM ст~ыM. цњлова'нїе моею` рђко'ю
па'влею. и^же не лю'битъ г~а (і^с~а), да бђ'детъ
про'клятъ. марана'џа. блгDть г~а (на'шего) і^с~
[х~а]8 с ва'ми, (и^) любы` моя` съ всњми ва'ми, ѓ^
х~њ і^с~њ [а^ми'нь]9”

Прискилла з їхною домашньою церквою. 20 Вас здоровлять всі брати.
*Здоровіть один одного святим поцілунком. 21 Поздоровлення моєю,
Павловою рукою. 22 Хто не любить
Господа Ісуса, хай буде проклятий.
Марана та! 23 Ласка нашого Господа
Ісуса Христа з вами 24 і моя любов з
усіма вами в Христі Ісусі. Амінь.

Коне'цъ коринџскомђ пе'рвомђ посла'нїю.
И/мать в себњ глvа, ѕ~і,
а^ зачаl цр~ковных, м~з”

Кінець Першого Послання до
Коринтян.
Має в собі 16 глав
та 47 церковних початки.

Сказа'нїе е^же къ кори'нџомъ посла'нїе
ст~го а^пsла па'вла, в~ е”

Розповідь про 2-е Послання
святого апостола Павла до
Коринтян.

їе посыла'етъ эT македо'нїи. вина же
посланїю сїе есть. прїемше коринџяне
первое посланїе, оумилишася ѓ грњсњ
прїи'мшаго ма'чехђ свою, и ѓ^скорби'шася
ја%ко презрњвше си'цевое прегрњшенїе” ТакожDе прелща'хђся эT нњкихъ, творящихъ и^звњты на
ја%ко присњдњти писмени закоnномђ. и^ неполезнђ мнњти ја%же эT х~а блгDть. и^ паче внима'хђ
в лице хваля'щимся” Бњяхђ же и^ ја%же къ
ст~ымъ млsтыни добрњ пекђщеся. къ си'мъ
оу^бо пишетъ. и^ первњ'е оу^бо хва'литъ и^хъ эTри'нђвши безакон#новавшего. таже оу^тњшивъ
иX, и^ оу^чи'тъ, раска'явшагося ѓ%ного прїима'ти. оу^чи'т же и^ ѓ^ законњ, раздњля'я пи'смя,
и^ сказђетъ, ја^ко не подоба'етъ прїима'ти точїю писмя законное. н^о в само'мъ писмени
скрытыи и^спытова'ти ра'зђмъ, не точїю б^о
гл~ы е^сть законъ, н^о въ гл~емыхъ и^ оу'мъ дх~а
е^сть. таже оу^чи'тъ. ја^ко х~ђ пришеDшђ, но'въ
зако'нъ бысть, и^ не подоба'етъ по веTхомђ жи'ти, н^о ја'коже в но'вњи твари по всемђ ѓ^бновля'тися. и^ пра'знDђ про'чее быти ѓ^брњ'занїю.
хва'лит же и^хъ и^ ѓ^ слђженїи къ ст~ымъ, и^
повелњва'етъ иM наипаче оу^мно'жити е&. оу^каря'яи же в лице` хваля'щихся, и^счита'етъ вс^я
е^лика пострада` х~а ради. и^ видњнїя же сказђетъ ја%же вид`њ, и^ е^же в раи и^ до тре'тїаго
нбsи въсхищенїе. таже завњщава'етъ не съгрњшати, и съгрњша'ющимъ ка'ятися. и^
си'це съ бл~годаре'нїеM скончаваеT посла'нїе”

Це послання він посилає з Македоніï. Причина ж послання є така. Коринтяни, одержавши перше послання, покаялися за гріх того, що взяв
свою мачуху, і були засмучені, тому
що не звернули увагу на такий гріх.
Також вони були обмануті деякими,
щоб віддатися писанню Закону і некорисною вважати ласку, що від
Христа, і вони радше зважали на тих,
що хвалилися в обличчя. Були ж і
такі, які добре дбали про милостиню
для святих. До цих він пише, і найперше, отже, ïх хвалить за те, що
вони відкинули того, що вчинив беззаконня, і потішивши ïх, і навчає
прийняти того, що покявся. Навчає ж
і про Закон, розділяючи писання, і
вказує, що не лише треба приймати
письмо Закону, але і в самому письмі
досліджувати скрите розуміння, бо
Закон не тільки у словах, але в тому,
що говориться, є і розум Духа. Тоді
навчає, що як Христос прийшов, настав новий Закон. І не годится жити
по-старому, але в усьому обновлятися, так як у новому творінні, і що вже
безсильним є обрізання. Він же ïх
хвалить і про службу відносно святих
і наказує ïм ще більше її помножити.
А докоряючи тим, що хваляться в лице, перечислює все, що він потерпів
задля Христа. І він розказує про видіння, які він побачив, і піднесення
до раю, і до третього неба. Тоді завіщає не грішити, і тим, що грішать,
каятися. І так з подякою закінчує
послання.
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Інша розповідь.

И$но'е сказа'нїе.

Все слово в цьому посланні є про
себе і про коринтян та про фальшивих апостолів. І з цієï причини він переходить говорити про те, що відноситься до божоï ласки, і про добре
життя, за доброю совістю і духовними подвигами, а не за грошолюбством, і чесноту давання, і про лукавство та гордість фальшивих апостолів.

Вс^е сло'во е^сть в посла'нїи се'мъ ѓ^ себњ, и^ ѓ^ кори'нџянњхъ, и^ ѓ^ лжи'хъ а^постолњхъ. и^ эT
сея вины` прехо'дитъ въ ја%же ѓ^ блгDти бж~їи.
и^ ѓ^ до'бромъ жи'тельствњ, по добрњи съв'њсти. и^ подвизњхъ дх~овныхъ” И$ не сребролю'бїю.
и^ ѓ^ пода'телнњи добродњтели. и^ ѓ^ лђка'в#ствњ и^ го'рдости лжи'х# а^пsловъ”

До Коринтян 2-е
Послання святого
апостола Павла

па'вла в~ е

Глава 1, поч. 167

Глvа, а~” заq, рћEз”

1 Павло, з божої волі посланець
Ісуса Христа, і брат Тимотей – Божій
церкві, що є в Коринті, з усіма святими, що є в усій Ахаї. 2 Вам ласка і
мир від нашого Бога-Батька і Господа Ісуса Христа.
поч.
еф. 2
пет1. 1

3 *Благословенний Бог і Батько
нашого Господа Ісуса Христа, Батько
милосердя і Бог усякої потіхи, 4 що
нас потішає в усякій нашій скорботі,
щоб ми могли потішити тих, що є в
усякій скорботі, потіхою, якою самі
потішаємося від Бога. 5 Тому що так
як надмірними є в нас Христові терпіння, так і Христом надмірною є і
наша потіха, 6 коли ж журимося про
вашу потіху і спасіння, що діються в
терпеливості його терпінь, якими ми
і терпимо. 7 І наша надія про вас певна, коли ж потішаємося вашою утіхою і спасінням, знаючи, що тому що
так як ви є спільниками у наших терпіннях, так і в потісі.
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8 Брати, не хочемо, щоб ви не
знали про наш смуток, що стався нам
в Азії, бо ми дуже обтяжилися, і понад силу, так що ми не надіялися й
жити. 9 Але ми самі в собі мали засуд
смерті, щоб ми не надіялися на себе,
але на Бога, який підносить мертвих,
10 який визволив нас і визволяє від
такої великої смерті. На Нього ми й
поклали надію, що ще визволить, 11
як і ви помагаєте молитвою за нас,
щоб той дар, що у нас, від багатьох
осіб, численними приносилася за вас
подяка.
поч. 169
12 Бо ця наша похвала є: свідчення
нашої совісті, що в простоті і бо_______

а'велъ посла'нник# (і^с~ хв~ъ)1, во'лею бж~їею,
и^ тимоџе'и братъ, цр~кви бж~їи, сђщеи
въ кори'нџњ, съ ст~ы'ми всњми сђщими
въ все'и ахаїи. блгDть ваM и^ ми'ръ эT б~а
эTц~а на'шего, и^ г~а і^с~ х~а”
заq”
*Блsвенъ б~ъ, и^ эTц~ъ г~а на'шего і^с~ х~а эTц~ъ щедротамъ, и^ б~ъ вся'коя оу^тњхи, оу^тњша'яи
на'съ ѓ^ вся'кои ско'рби нашеи, ја%ко възмощи` намъ
оу^тњшити сђщаа въ вся'кои ско'рби, оу^тњше'нїем#, и%мже оу^тњша'емся сами эT б~а. зане`
ја%коже и^збыточьствђ'ютъ страда'нїа хв~а в наs,
та'ко (и^) хм~ъ и^збыточьствђетъ и^ оу^тњше'нїе наше, а^ще ли же скорби'мъ ѓ^ вашемъ оу^тњше'нїи и^ сп~се'нїи, [дњ'иствђющиMся въ терпњнїи того` страда'нїи, и%миже и^ мы` стра'жемъ” И$ оу^пова'нїе на'ше и^звњстно ѓ^ ва'съ. а^ще
ли оу^тњша'емся ѓ^ ва'шеM оу^тњше'нїи и^ сп~се'нїи]2. вњдяще зане` ја%коy ѓ^бњщницы е^сте` стра'стемъ (нашиM), та'коже и^ оу^тњше'нїю” заq, рћEи”
Не (-)3 хо'щемъ васъ (братїе невњ'дњти)4 ѓ ско'рби
на'шеи, бы'вшеи [намъ]5 въ а^сїи, ја^ко по премно'гђ (и^) паче си'лы ѓ^тяготи'хомся, ја%ко не надњ'атися намъ и^ жи'ти. н^о са'ми в себ`њ ѓ^сђже'нїе смр~ти и^мњхоM, да не надњ'ющеся бђдемъ
на' ся, н^о на' б~а въставляю^щаго мр~твыа, и^же
эT толь вели'кїа смр~ти и^зба'вил ны еs і^ и^збавляеT. во'ньже (и^) оу^пова'хом#, ја^ко и^ е^ще` и^зба'витъ, поспњша'ющимъ и^ ва'мъ по насъ мл~твою, да эT мно'гъ ли'ць, е^же в на'съ дарова'нїе,
мно'гими бл~агодари'тся ѓ^ ва'съ”
заq, рћEџ”
Похвале'нїе бо наше, сїе е^сть, свњдњтельство
со'вњсти на'шея, ја^ко въ простотњ` и^ чисто1822

е^феs в~
а~ петр# а~
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а~ петр# в~

тњ` бж~їи а^ не въ мђдрости пло'тьстњи, н^о
блгDтїю бж~їею жи'хомъ въ ми'рњ, множа'е же
оу^ васъ” Не и^ная б^о пи'шемъ вам#, н^о ја%же
чте'те и^ разђмњва'ете, оу^пова'ю же ја%ко (и^) до
конца` оу^разђмње^те ја%коже и^ разђмњсте на'съ
эT ча'сти, ја%ко похвале'нїе ва'мъ е^смы`, ја%коже и^
вы` намъ, въ дн~ь г~а на'шего і^с~ (х~а). и^ си'мъ
оу^пова'нїемъ хотњ'хъ (къ ваM прїити` прежDе)6
да вторђ'ю блгDть и%мате, и^ ва'ми проити` въ
македо'нїю, и^ па'ки эT македо'нїи прїити к
ва'мъ, и^ ва'ми проводи'тися въ і^оу^де'ю. сїеy (хотя` е^д^а что` оу^бо)7 лег#кото'ю дњаX; и^ли` ја^же
съвњщава'ю, по' плоти съвњщава'ю; да бђдет#
оу^ мене`, е^же, е'й, е'й. и^ е'же, ни`, ни`. вњр'енъ же
б~ъ, ја%ко сло'во наше е^же къ ва'мъ, не [бы'сть]8
е'й, и^ ни`, и^бо бж~їи сн~ъ і^с~ х~с, и^же оу^ ваs на'ми
проповњданыи. мно'ю и^ силђа'номъ, и^ тимоџе'ѓ^мъ, не бы'сть е'й, и^ ни`, н^о (в немъ самоM,
е^й)9 бысть. е^ли'ка б^о ѓ^бњтова'нїя бж~їа, въ
томъ е'й, [и^ въ тоM]10 а^ми'нь, къ б~ђ сла'вњ
на'ми”
заq, ро~”
И/звњствђ'аи` же насъ с ва'ми въ х~а, и пома'завыи насъ б~ъ, и^же и^ запечатлњвыи насъ, и^
да'выи ѓ^брђче'нїе дх~а въ срDца на'ша. аZ же свњдњтеля б~а призыва'ю. на мою` дш~ђ, ја%ко щадя`
васъ ктомђ` не прїидо'хъ въ кориnџ# не ја%ко ѓ^блада'емъ (вњ'рњ вашеи)11, н^о (ја^ко) споспњшницы е^смы` (вашеи радости)12. вњ'рою бо стоите`”

жій чистоті, а не в тілесній мудрості,
що божою ласкою ми жили в світі,
особливо ж у вас. 13 Бо не пишемо
вам інше, але те, що ви читаєте і пізнали. Надіюся ж, що і вповні зрозумієте, 14 так як і ви нас частково зрозуміли, бо ми є вам похвалою, так як
і ви нам в день нашого Господа Ісуса
Христа. 15 І цією надією я бажав раніше до вас прийти, щоб ви мали
другу ласку, 16 і через вас перейти до
Македонії, і знову з Македонії прийти до вас, і вами супроводитися до
Юдеї. 17 Чи ж, бажаючи це, отже, я
зробив щось легкодушно? Або, що
задумую, чи за тілом задумую? Щоб
у мене було те, що так, – так і те, що
ні, – ні. 18 Вірний Бог, що те наше
слово, щодо вас, не було так і ні, 19
бо Божий Син Ісус Христос, що між
вами і нами проповідуваний мною, і
Силуаном, і Тимотеєм, не був так і
ні, але в ньому самому було – так. 20
Адже скільки божих обітниць в тому
так і в тому амінь для Бога нами на
славу.
поч. 170

Глvа, в~”

Глава 2

ђдиX же въ се'бњ сїе, не паки ско'р#бїю
къ вамъ прїити`. а^ще бо а^зъ ско'рбь
творю` ваM т^о кто` [е^сть]1 веселя'аи мя,
точїю прїемля`аи ско'рбь эT мене`; {и^бо}2
[писа'хъ вамъ сїе и%стое]3, да не пришеD ско'рбь
{на ско'рбь}4 прїим`ђ, эT нихже подоба'ет# ми ся
ра'довати. надњяся на вся в^ы”
заq, ро~а”
ЈА/ко моя` радость всњмъ вамъ е^сть. эT (печа'ли бо мно'гїя)5 и^ тђги` срDца, написа'хъ
вамъ, мно'гими слеза'ми, не ја^ко да ѓ^скор#би'теся, н^о любо'вь да позна'ете, е^я'же и^мамъ и^зоѓ^биlно къ вамъ” А$ще ли же кто` ѓ^скор#би'лъ
(мене`), не мене` ѓ^скорби`, н^о эT ча'сти да не ѓ^тягчю` всXњ ваs. дово'лно (б^о) таково'мђ запрњще'нїе сїе е^же эT мно'гиX, тњмже сђпроти'вное
паче вамъ дарова'ти и^ оу^тњшити, да не ка'ко мно'гою ско'рбїю поже'ртъ бђдетъ таковы'и.
тњмже молю` в^ы, оу^тверди'те к немђ любо'вь.
на се' бо и^ писа'хъ, да разђмњ'ю и^скђс#ство ва'ше, а^ще въ всемъ послђшли'ви е^сте`. *е^мђже
(а^ще) чт^о дарђете, и^ а'зъ. и^бо (и^) а^з# а^ще чт^о
пода'хъ, е^мђже пода'хъ, ва'съ ради ѓ^ лицњ (і^с~)
1823

21 Хто ж нас запевняє з вами в
Христі, і нас помазав Бог, 22 який і
поклав печать на нас і дав запоруку
Духа у наших серцях. 23 Я ж як свідка прикликаю Бога на мою душу, що
вас щадячи, я більше не прийшов до
Коринту, 24 не наче пануючи над вашою вірою, але тому що ми є помічниками вашої радості, бо стоїте вірою.

1 Я ж у собі це рішив, щоб знову не
прийти до вас з прикрістю. 2 Бо якщо
я роблю вам прикрість, то хто є той,
що мене веселить, хіба тільки той одержує від мене прикрість? 3 Бо я вам
написав саме це, щоб, прийшовши, я
не одержав смуток за смутком від
тих, від яких мені належиться радіти,
надіючись на всіх вас,
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бо моя радість є для вас усіх. 4 Адже я вам написав від великого смутку
і туги серця, з багатьма слізьми, не
щоб ви засмутилися, але щоб ви пізнали любов, яку маю до вас понад міру. 5 Якщо ж хтось мене засмутив,
він засмутив не мене, але частково,
щоб я не переборщив, – вас усіх. 6
Досить же такому ця кара, що від
багатьох. 7 Тому навпаки вам радше
потрібно вибачати і потішати, щоб
часом такий не був охоплений великим смутком. 8 Тому благаю вас,
скріпіть до нього любов. 9 Бо на це я
і написав, щоб пізнати вашу досвідченість, чи ви в усьому є послушні.
10 *Кому лиш щось даруєте, і я, бо і
якщо я щось подарував, кому подарував, – задля вас перед лицем Ісуса

пет1. 2
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Христа, 11 щоб ми не були оскаржені
сатаною, бо нам не є невідомі його
задуми. 12 Прийшовши ж до Троади
на Христове благовістя, і хоч мені
були відкриті великі двері в Господі,
13 я не мав спокою для мого духа, як
я не знайшов Тита, мого брата, але
попрощавшись з ними, я вийшов до
Македонії.
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14 Подяка ж Богові, який завжди
виявляє нас в Христі Ісусі і нами виявляє на кожному місці пахощі його
розуму, 15 Бо ми є Бога милим запахом Христові і між тими, що спасаються, і між тими, що гинуть. 16 Отже, для одних запахом смерті – на
смерть, а для інших запахом життя –
на життя. І до цього хто здатний? 17
Адже ми не є такими як ті численні,
що нечисто проповідують боже слово, але наче від чистоти, але наче від
Бога говоримо перед Богом в Христі.

Глава 3

мой4. 34

1 Починаємо ж знову говорити вам
те, що про нас самих. Але чи потребуємо, так як деякі, рекомендаційних послань до вас або від вас рекомендацій? 2 Адже ви є нашим посланням, написаним в наших серцях,
що пізнається і читається всіма людьми, 3 що виявляєтеся такими, якими
ви є, посланням Христовим, обслуженим нами, написаним не чорнилом, але Духом живого Бога не на камінних таблицях, але на тілесних таблицях сердець.
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4 Маємо ж таку надію через Христа до Бога 5 не тому що ми є самодостатніми, щоб від себе щось подумати, наче від себе, але наша спроможність від Бога, 6 який і дав нам стати
служителями Нового Завіту, – не письмом, але духом; бо письмо вбиває,
а дух оживляє. 7 Якщо ж служіння
смерті, зображене письмом в камені,
було на славу, так що ізраїльські сини не могли дивитися на Мойсеєве лице через славу його лиця, яка минає,
8 хіба не набагато більше служіння
Духа буде у славі? 9 Бо якщо служба
осуду є славою, то набагато більше
служба справедливості виявиться в
славі. 10 Бо прославлене в цій частині не прославилося через надмірну
славу. 11 Бо якщо те, що минає, є
славою, набагато більше те, що залишається в славі.
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12 Отже, маючи таку надію, діємо
великою відвагою. 13 *І не як Мойсей, кладучи покривало на своє лице,
тому що ізраїльські сини не могли дивитися на кінець того, що минає. 14 Але їхні думки осліпли, бо аж до цього
дня те саме покривало залишається,
не відкриваючись в читанні Старого
Завіту, бо завершуються в Христі.

хв~њ, да не ѓ^би'дими бђдемъ эT сатаны`, не
(неразђмњва'емъ бо оу^мышле'нїа е^го)6” ПришеD же
въ троа'дђ, въ бл~говњстїе хв~о и^ две'ри эTвр'ьзенњ м^и бы'вши (вели'цњи) ѓ^ г~њ, не и^мњхъ
поко'я дх~ђ моем`ђ, не ѓ^брњтшђ ми ти'та
брата мое^го`, н^о эTре'кся и^мъ. и^зыдо'хъ въ
македо'нїю”
заq, ро~в”
Бг~ђ же бл~годаре'нїе, и^же всегда` ја^вля'ющђ насъ
ѓ^ х~њ (і^с~њ), и^ воню` разђма е^го ја^вля'ющђ на'ми
въ вся'ком# мњ'сте. ја^ко х~ђ бл~гооу^ха'нїе е^смы`
бв~и, и^ въ сп~са'емыхъ и^ в погиба'ющиXся.
ѓ^вњмъ оу^бо воня смр~тная, въ смр~ть. ѓ^вњм
же воня живо'т#наа въ живоT. и^ къ си'мъ кт^о
дово'ленъ; нњ'смы бо ја%коже мно'ѕїи нечи'сто
проповњ'дђюще сло'во бж~їе, н^о ја^ко эT чистоты`,
н^о ја%коже эT‡ бг~а, пря'мо б~ђ ѓ^ х~њ гл~емъ”

Глvа, г~”
ачина'ем (же) па'ки (ја%же ѓ^) насъ самњхъ и^звњщава'ти (ваM), и^л^и требђем#
ја%коже нњцыи и^звњщава'телныхъ посла'нїи къ ва'мъ, и^ли эT ва'съ [и^звњсти'1
телныX] ; посла'нїе (бо) на'ше в^ы е^сте`, напи'сано
въ срDцыхъ нашихъ, зна'емо и^ прочита'емо эT
всњхъ чл~къ, ја^вля'еми ја%ко е^сте` посла'нїе хв~о,
слђжено на'ми, напи'сано не черни'ломъ, н^о дх~омъ
б~а жи'ва, не на скрижа'лњх# ка'меныхъ, н^о на
скрижа'лехъ срDцъ пло'тянъ”
заq, ро~г”
Надњя'нїе же таково` и%мамы хм~ъ къ б~ђ, не
ја%ко (дово'лни е^смы` эT себе`)2 помы'слити чт^о
ја^ко эT себе`, н^о дово'льство на'ше эT‡ бг~а” И$же
и^ оу^дово'ли наs слђжи'теле (быти) но'вђ завњтђ;
не писме'не, н^о дх~ђ. писмя' бо оу^бива'е^тъ, а^
дх~ъ живи'т#. а^ще ли слђже'нїе смр~ти писмены`
ѓ^бразова'но [въ]3 ка'мени бысть въ сла'вђ, ја%ко
не мощи` взирати сн~омъ і^и^л~евомъ на лице`
мољ=се'ѓ^во, сла'вы ради лица` е^го преста'ю^щїя”
ка'ко не множа'е паче слђже'нїе дх~а бђдетъ въ
сла'вњ; а^ще бо слђже'нїе ѓ^сђже'нїя, сла'ва” Мно'го
паче и^збы'точьствитъ слђже'нїе пра'вды [въ]4
сла'вњ. и^бо не просла'вися просла'вленое въ (ча'сти
се'й)5, за превосходя'щђю сла'вђ. а^ще бо преста'юще сла'вою” Мно'го па'че пребыва'юще въ
сла'вњ”
заq, ро~д”
И/мђще оу^бо таково` оу^пова'нїе, мно'гиM дерзнове'нїемъ дњ'иствђем#, *и не ја%коже мољ=се'и полага'ше покрыва'ло на лицы` свое^мъ, за е^же не мощи` възира'ти сн~омъ і^и^л~евомъ на коне'ц# преста'ющаго. н^о ѓ^слњпи'шася помышле'нїя и^хъ.
да'же бо до сего дн~е то'же покрыва'ло въ чте'нїи вет#хаго завњта пребыва'ет# не эTкрыва'я1824

д~ мо= л~д
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і^ѓ^аn д~

ся, зане` ѓ^ х~њ преста'етъ. н^о да'же до дн~есь
внегда` чтеTся мољ=се'й, покрыва'ло на срDцы и^хъ
лежи'т#. внегда' же ѓ^братя'тся къ г~ђ, взима'ется покрыва'ло. *г~ь же дх~ъ е^сть. а^ и^дњже
дх~ъ гн~ь, [т^ђ]6 свобода`. мы же вси` эTкрове'номъ лицемъ сла'вђ гн~ю взира'ю^ще, въ то'иже
ѓ%бразъ преѓ^бразђе^мся эT славы въ славђ, ја%коже эT гн~я дх~а”

Глvа, д~” заq, ро~е”

а~ мо= а~

ўлMо ре~і

его` ра'ди и^мђщ'е слђженїе с^е ја%коже поми'ловани бы'хомъ да не стђжа'емъ си,
н^о эTреко'хомся дњлесъ та'иныхъ срамныX. не (въ лђка'вьствїи ходя'ще)7, ни
льстя'ще словесе` б~жїа, н^о ја%вленїемъ и%стины
преDставля'юще себе къ вся'кои со'вњсти чл~честеи преD бг~омъ” А/ще ли же (-)1 е^сть покрове'нно
бл~говњствова'нїе наше, въ ги'бнђщихъ е^сть
покрове'но, в нихъже б~ъ вњ'ка сего ѓ^слњпи` ра'зђмы невњръныхъ, въ е^же не въсїяти [и'мъ]2
свњтђ бл~говњствова'нїя сла'вы хв~ы, и^же е^сть
ѓ^бразъ б~а (неви'димаго). не себе б^о проповњда'емъ, н^о [х~а і^с~а]3 г~а, себе' же самњхъ, рабы`
вамъ, і^с~а (г~а) ради” к
заq, ро~ѕ”
*ЈА/коже б~ъ рекїи ис тмы` свњтђ въсїа'ти,
и^же въсїя въ срDцыхъ наших#, къ просвњще'нїю
ра'зђма сла'вы бж~їа, ѓ^ лицы` і^с~ хв~њ” И/мамы же
съкро'вище сїе въ скђделныхъ съсђ'дњхъ, да премно'жество си'лы бђ'детъ бж~їя, а^ не эT на'съ”
Въ всемъ скорбя'ще, н^о не стђжа'юще си`. неча'еми, н^о не эTчава'еми. гони'ми, н^о не ѓ^ставляеми. низлага'еми н^о не погиба'юще. всегда` ме'ртвость (г~а) і^с~а въ тњ'лњ носяще, да и^ животъ і^с~овъ въ тњлњ на'шемъ ја%ви'тся” При'сно бо мы` жи'вїи въ смр~ть предаеMся і^с~а ради,
да и^ живоT і^с~овъ ја%вит#ся въ мертвенњи пло'ти нашеи” Тњмже смр~ть (оу^бо) въ насъ дњ'иствђется, а^ животъ въ ваs”
заq, ро~з”
И$мђще же то'иже дх~ъ вњры, по пи'саномђ,
*вњроваX, тњмже {и^}4 възг~лаX, и^ м^ы вњ'рђемъ,
тњмже и^ гл~емъ” Вњ'дяще ја%ко въздви'гїи г~а
і^с~а, и^ насъ съ і^с~омъ въздви'гнеT, и^ преDпоста'виT
съ ва'ми” Вся б^о васъ ради, да бл~годати оу^мно'жившися, множа'ишими бл~годаренїе и^збы'точьствитъ въ сла'вђ бж~їю” Тњмже не стђжа'емъ си`. н^о а^ще и^ внњшнїи нашъ чл~къ тлњеT, н^о внђтреныи нашъ ѓ^бновля'ется по вся
дн~и” Є$же б^о нн~њ леhкое печа'ли нашея. по преоу^множе'нїю въ преспњя'нїе, (тягот`ђ вњ'чныя
сла'вы)5 съдњлова'етъ намъ, не сматря'ющимъ наM ви'димыX, н^о неви'димыX. видимаа б^о
време'нна, неви'димая^ же вњ'чна”
1825

15 Адже ж до сьогодні, коли читається Мойсей, покривало лежить на їхньому серці. 16 Коли ж вони навернуться до Господа, покривало забереться. 17 *Господь же є Духом, а де
Господній Дух, там свобода. 18 Ми ж
всі, дивлячись на господню славу з
відкритим лицем, перетворюємося в
той самий образ від слави в славу,
наче від Господнього Духа.

ів. 4

Глава 4, поч. 175
1 Задля цього, маючи цю службу,
ми були так як помилувані, щоб ми
собі не дорікали, 2 але відреклися таємних ганебних діл, не ходячи в лукавстві і не обманюючи боже слово,
але появою правди, що ставить себе
перед всякою людською совістю перед Богом. 3 Якщо ж наше благовістя
є закритим, воно є закритим для тих,
що гинуть, 4 в яких бог цього віку засліпив розуми невірних, щоб їм не
засяяло світло благовістя Христової
слави, що є образом невидимого Бога. 5 Бо ми не проповідуємо себе, але
Христа Ісуса – Господа, себе ж самих
як ваших рабів задля Господа Ісуса.
ххххх
поч. 176
6 *Оскільки Бог, що сказав, щоб з
темряви засяяло світло, Він засяяв у
наших серцях на просвічення пізнання Божої слави в особі Ісуса Христа.
7 А цей скарб ми маємо в череп’яних
посудинах, щоб надмір був божої сили, а не від нас. 8 В усьому терплячи,
але не дорікаючи собі, прибиті, але
не без надії, 9 переслідувані, але не
покинуті, повалені, але не гинучи, 10
завжди мертвість Господа Ісуса носячи в тілі, щоб і життя Ісусове об’явилося у нашому тілі. 11 Бо ми, живі,
завжди видаємо себе на смерть задля
Ісуса, щоб і життя Ісуса з’явилося у
нашому смертному тілі. 12 Тому, отже, смерть діє в нас, а життя – у вас.
хххх
поч. 177
13 А маючи той самий дух віри,
згідно з написаним: *Я повірив і тому заговорив, – і ми віримо, тому й
говоримо, 14 знаючи, що Той, що
підняв Господа Ісуса, і нас підніме з
Ісусом та поставить з вами. 15 Бо все
задля вас, щоб коли помножиться
ласка, вона щедро принесла подяку
багатьма на Божу славу. 16 Тому не
дорікаймо собі. Хоча і наша зовнішня
людина тліє, але наша внутрішня людина обновлюється кожного дня. 17
Бо теперішній наш легкий смуток, з
надміру в надмір, робить вагому вічну славу нам, 18 адже не дивимося на
видиме, але на невидиме, бо видиме
– дочасне, а невидиме – вічне.

мой1. 1

пс. 115

5,1 2Послання до Коринтян 5,21

Глава 5

Глvа, е~” заq, ро~и”

1 Бо знаємо, що коли зруйнується
наш земний дім тіла, маємо будову
від Бога, нерукотворний дім, вічний
на небі. 2 Бо задля цього зітхаємо, бажаючи зодягнутися в наше небесне
помешкання, 3 щоб, хоч і зодягнувшись, ми не знайшлися нагими. 4 Бо
ми, що є в цьому тілі, обтяжені зітхаємо, тому що ми не хочемо роздягнутися, але зодягнутися, щоб мертве
було охоплене життям. 5 А Той, що
нас створив саме на це, – Бог. Він і
дав нам запоруку Духа. 6 Отже, завжди маючи сміливість і знаючи, що
живучи в тілі, відходимо від Бога, 7
бо ходимо вірою, а не образом, 8 маємо ж сміливість і маємо добру волю
радше відійти від тіла і піти до Бога.
9 Тому і стараймося чесною любов’ю
– чи входячи чи відходячи – Йому
бути добревгодними,
поч. 179

њмы б^о ја%ко а^ще земна'а наша хра'мина
тњла разорится, създанїе эT‡ бг~а и%мамы, хра'минђ нерђкотворе'нђ, вњчнђ
на нб~сњхъ. И$бо ѓ^ семъ въз#дыха'емь,
въ жили'ще наше нбsное ѓ^блещи'ся жела'юще, а^ще
и^ ѓ^бле'кшеся, не на'зи ѓ^бря'щеMся. и^бо сђщїи
въ тњ'ле {семъ}1 въздыха'емъ ѓ^тягъча'еми”
Понеже не хо'щеM съвлещи'ся н^о поѓ^блещи'ся, да
пожер#то бђдет# ме'ртвеное живото'мъ” Сътвори'выи же насъ в сїе` с^е и^стое, б~ъ, и^же [и^]2
дастъ намъ ѓ^брђче'нїе дх~а” дерза'юще оу^бо всегда`, и^ вњ'дяще ја%ко живђще в тњ'лњ. эTхо'димъ эT (б~а)3. вњрою бо хо'диM, а^ не ѓ%бразомъ.
дерза'емъ же, и^ бл~говоли'мъ па'че эTи^ти` эT
тњла, и^ вни'ти къ (б~ђ)4” Тњмже и^ чsтною любовїю т#щимся, а%ще входя'ще, а^ще ли эTходя'ще, бл~гооу^го'дни е^мђ бы'ти” ккк заq, ро~џ”

10 бо нам усім треба з’явитися перед Христовим судом, щоб кожний
одержав те, що зробив з тілом: або
добро, або зло. 11 Знаючи, отже, господній страх, переконуємо людей, а
виявляємо себе Богові, надіємося ж,
що й у вашому сумлінні ми є явними.
12 Бо знову ми себе не хвалимо перед вами, але даємо вам нагоду похвалитися нами, щоб ви мали для тих,
що хваляться лицем, а не серцем. 13
Бо якщо ми стали безумними, – то
для Бога; якщо добре думаємо, – то
для вас. 14 Адже нас держить божа
любов, що це судили: що коли один
помер за всіх, то, отже, всі померли.
ххххх
поч.180

Всњмъ б^о (ја^ви'тися намъ)5 подоба'ет# преD сђдищемъ хв~ымъ” да прїимеT кожDо ја%же с
тњломъ, (-)6 съдњла, и^л^и бл~га, и^ли зл^а” Вњ'дяще оу^бо страX гн~ь. чл~кы оу^вњщава'емъ, бг~ови же ја%влени бы'хомъ” Оу^пова'ем же и^ в со'вњстехъ вашихъ ја%вле'ни е^сме. не па'ки [б^о]7
себе` хва'лимъ преD ва'ми, н^о вин`ђ да'емъ вамъ
похва'ленїю по наs, да и%мате къ хваля'щимся
в лице` а^ не в# срDцы. а^ще бо и^зђми'хомся, бв~и.
а^ще ли до'брњ мы'слимъ, вамъ. и^бо любы
(бж~їя)8 съдержи'тъ нас, сђжDьшихъ сїе, ја%ко
{а^ще}9 е^ді'нъ по всњх# оу%мре, т^о оу^бо вси` оу^мро'ша” ккк
заq, р~п”

15 Бо і Христос помер за всіх, щоб
ті, що живуть, більше не жили для себе, але для Того, що помер за них і
воскрес. 16 Тому і ми відтепер не знаємо ні одного за тілом, хоч же і пізнали Христа за тілом, але тепер більше
не пізнаємо. 17 Тому, якщо щось у
Христі, воно нове творіння, давнє минуло, – ось все стало новим. 18 Все ж
від Бога, що примирив нас Собі через
Ісуса Христа і що дав нам службу примирення. 19 Тому що Бог був у Христі, примирюючи з Собою ввесь світ,
незважаючи ради Нього на їхні гріхи
і поклавши в нас слово примирення.
20 Отже, через Христа благаємо, наче благає Бог через нас. Благаємо, отже, через Христа: примиріться з Богом! 21 Бо Той гріхом зробив Того, що
не пізнав за нас гріха, щоб ми в Ньому стали божою справедливістю.

(И/бо) и^ (х~с) за вся` оу^мре, да живђщ'еи не ктом`ђ себњ живђт#. н^о оу^ме'ршемђ за ниX и^ въскре'шемђ” Тњмже (и^) м^ы эT нн~њ ни е^ді'наго
вњмы по' плоти. [а%ще ли же и^]10 разђмњ'хом#
по' плоти х~а, н^о нн~њ ктомђ не разђмњемъ.
тњмже а%ще кая` ѓ^ х~њ, нова` тва'рь. древня'а
ми'мои^доша, с^е бы'ша {вс^я нова}11” Вся'ческа же
эT‡ бг~а, примириvшаго наs себњ` (і^с~) хм~ъ, и^ давшаго наM слђженїе примире'нїя. зане (б~ъ б`њ)12
ѓ^ х~њ (весь) ми'ръ примиря'а себњ. не в#мњни'въ
тњмъ съгрњше'нїя и%хъ, и^ положи'въ в насъ
сло'во примире'нїа. по х~њ оу%бо молимъ, ја%ко б~ђ
моля'щђ нами. молимъся (оу%бо) по х~њ, примири'теся съ бг~омъ. и^же бо не вњдњвшаго
грњха. по насъ грњхъ сътвори, да м^ы бђ'демъ правда бж~їя ѓ^ немъ”

1826
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Глvа, ѕ~” заq, рп~а”
и^саїа м~џ

а~ крgи д~

сираX г~і

а~ крgи г~
и^ ѕ~
г~ мо= к~ѕ
і^саїа н~в

і^е^реMа л~а

оспњшествђ'юще же (-)1 молиM, не вотще`
бл~годать бж~їю прїя'ти вамъ” Гл~етъ
б^о, *въ время прїа'тно послђшаX тебе,
и^ въ дн~ь спsенїя помогохъ ти” Се^ нн~њ
время бл~гопрїя'тно, с^е нн~њ дн~ь сп~се'нїя. ни е^ді'но ни в чемже да'юще претыканїе, да (слђже'нїе беспорочно бђ'детъ)2, *н^о въ всеM преDставля'юще себе` ја%коже бж~їя слђги`, в терпњ'нїи мно'ѕњ, въ скор#бњхъ, въ бњда'хъ, въ тњснотаX, въ
ра'нахъ, въ темни'цахъ, въ нестрое'нїихъ, въ
трђдњхъ, въ бдњнїихъ, въ поще'нїихъ, въ
ѓ^чище'нїихъ, въ ра'зђмњ, въ долготерпњнїи, въ
бл~гости, въ дс~њ ст~њ, въ любви` нелицемњ'рне
въ словеси и%стинњ, въ си'лњ бж~їи, ѓ^рђжїи пра'вды десны'ми и^ шђи'ми, сла'вою и^ бесче'стїемъ,
гажде'нїемъ, и^ бл~гохвале'нїемъ, ја%ко лестьцы і^
и'стинни, ја%ко незна'еми, и^ познава'еми, ја%ко оу^мира'юще, и^ с^е жи'ви е^сми, ја%ко наказа'еми, а^ не
оу^мерщвя'еми” ЈА/ко скорбя'ще, прsно же ра'дђющеся. ја%ко ни'щи, а^ мно'гихъ богатя'ще. ја^ко
ничесоже и^мђщ'е, а^ вся` съдръжа'ще” заq, рп~в”
Оу^ста` наша эTверзошася къ вамъ, кори'нџяне.
срDце наше распространи'ся” Не тњ'сно въмњща'ется въ насъ, оу^тњсня'ете же ся въ оу^тро'бахъ ва'шихъ” Тожде възмњздїе ја%коже ча'домъ гл~ю. распространи'теся и^ в^ы. (*и^) не быва'ите оу^до'бъ прело'жени къ и^номђ ја%рмђ, ја%коже невњрнїи. кое^ бо прича'стїе пра'вдњ къ безако'нїю; и^л^и кое ѓ^бще'нїе свњтђ къ тмњ`; ко'е
же съгла'сїе хв~и, съ велїя'ромъ; и^л^и кая` ча'сть
вњ'рнђ съ невњрными; (и^ли`)3 кое сложе'нїе цр~кви
бж~їи съ и'долы;
заq, рп~в”
4
[*Вы бо е^сте цр~кви б~а] жи'ва, ја%коже реq б~ъ,
*ја%ко вселю'ся в нихъ, и^ похож`ђ, и^ бђдђ и%мъ
б~ъ, и^ тїи бђд'ђтъ мн^њ лю'дїе” *Тњмже
и^зы'дњте эT среды` и^хъ, и^ эTлђчи'теся, гл~етъ
г~ь, *и^ нечистотњ` не прикаса'итеся, и^ а'зъ
прїимђ в^ы, и^ бђдђ ваM въ эTц~ъ, и^ в^ы бђ'дете
мн^њ въ сн~ы и^ дще'ри, гл~етъ г~ь вседержитель”

Глvа, з~”
ицева оу%бо и^мђщ'е ѓ^бњтова'нїа эO възлю'бленїи”
заq, рп~г”
ѓ^чи'стимъ себе эT вся'кия скве'рны плоти и^ дх~а, творя'ще ст~ыню въ страсњ
бж~їи” въмњсти'те ны`. ни е^ді'ного ѓ^бидњхоM,
ни е^ді'ного и^стли'хоM, ни е^ді'ного лихои'мъствовахоM. не на ѓ^сђже'нїе гл~ю. прежDе бо рњхъ, ја%ко
въ срDцыхъ нашиX е^сте, въ е^же оу^мрети с вами
1827

Глава 6, поч. 181
1 Співпрацюючи ж, благаємо, щоб
ви не надармо одержали божу ласку.
2 Бо говорить: *У догідний час Я тебе вислухав, і в день спасіння Я тобі
допоміг. Ось тепер – догідний час.
Ось тепер – день спасіння. 3 Хай служіння буде непорочним, не даючи
ніякого спотикання в нічому, 4 *але в
усьому виявляючи себе як божих
слуг: у великій терпеливості, в смутках, в бідах, в пригніченнях, 5 в ранах, у в’язницях, в заколотах, в труднощах, в чуваннях, в постах, 6 в очищеннях, в знанні, в терпеливості, в
доброті, у Святім Дусі, в нелицемірній любові, 7 у слові правди, у божій
силі, зброєю справедливості в правицях і лівицях, 8 славою і безчестям,
неславою і вихвалянням; як обманці і
правдиві, 9 як незнані і знані; як ті,
що вмирають, – і ось ми є живими; як
карані, а не вбиті, 10 як ті, що сумують, завжди ж радіють; як бідні,
але ті, що багатьох збагачують; як ті,
що нічого не мають, а все посідають.
ххх
поч. 182
11 Наші уста відкрилися до вас,
коринтяни, наше серце розширилося.
12 Не тісно поміщається у нас, ви ж
тіснитеся у ваших лонах. 13 Винагорода та сама. Говорю як дітям: розширтеся і ви 14 *і не ставайте тими,
що легко віддаються в інше ярмо, так
як невірні. Бо яка спільність справедливості з беззаконням? Або яка
спільність світла з темрявою? 15 Яка
ж спільність Христа з веліяром? Або
яка частка вірного з невірними? 16
Або яка згода Божої церкви з ідолами?
поч. 182
*Адже ви є церквою живого Бога,
так як Бог сказав, *що: Поселюся в
них і ходитиму, і буду для них Богом,
і ті будуть для Мене народом! 17
*Тому вийдіть з-посеред них і відлучіться, – говорить Господь, – *і не
доторкайтеся до нечистоти. І Я вас
прийму 18 і буду для вас як батько, і
ви будете для мене як сини і дочки, –
говорить Господь Вседержитель.

Глава 7
1 Отже, маючи такі обітниці, о улюблені,
поч. 183
очистьмо себе від усякої нечистоти тіла і духа, чинячи святість у божому страсі. 2 Помістіть нас. Ми ані
одного не скривдили, ані одного ми
не зіпсували, ані одного ми не використали. 3 Не на засуд говорю. Адже
раніше я сказав, що ви є в наших серцях на те, щоб померти з вами і спів-
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жити. 4 В мене велика сміливість до
вас, маю велику похвалу у вас. Я
наповнився потіхою, я переповнений
радістю в усякому нашому смутку. 5
Адже коли ми прийшли до Македонії, наше тіло не мало ніякого спочинку, але сумуючи в усьому: зовні –
боротьба, всередині – страх. 6 Та
Той, що потішає покірних, – Бог потішив нас приходом Тита. 7 Не тільки ж його приходом, але і потіхою,
якою ми потішилися вами, розповідаючи нам ваше бажання, ваше ридання, вашу ревність відносно мене, так
що я ще більше зрадів. 8 Бо хоч і я
вас засмутив посланням, не розкаюся, хоч і каявся б, бо бачу, що те послання, хоч і на час, воно вас засмутило. 9 Нині радію, не тому що ви
були засмучені, але тому що засмутилися на покаяння. Бо ви засмутилися
по-божому, щоб в нічому від нас не
потерпіти лиха.
поч. 184
пет1. 2

10 *Бо смуток, що в Бозі, чинить
стійке покаяння на спасіння, а біль
цього світу чинить смерть. 11 Бо ось
саме ваше засмучення по-божому яку
викликало у вас старанність, яку відповідь, яке обурення, який страх, яке
бажання, яку ревність, яку помсту. В
усьому ви себе поставили чистими в
справі. 12 Бо якщо і я вам написав,
то не задля того, що образив, ані
задля того, що ображений, але щоб
виявилося ваше старання, що за вас,
для вас перед Богом. 13 Задля цього
ми потішилися вашою втіхою, найбільше ж ми зраділи радістю Тита,
що його дух був заспокоєний всіма
вами. 14 Так що, якщо я чимось йому
похвалився про вас, я не засоромився. Але так як все по правді ми вам
говорили, так і правдивою була та
наша похвала, що перед Титом. 15 І
його лоно дуже до вас прихильне,
згадуючи послух вас усіх, що зі
страхом і тремтінням ви його прийняли. 16 Радію, що в усьому я маю до
вас сміливість.

Глава 8, поч. 185
1 Говорю ж вам, мої брати, про божу ласку, дану в Македонських церквах, 2 що надмір їхньої ласки в великому досвіді болів, і та їхня бідність, що до глибини, помножилася
на багатство їхньої простоти. 3 Бо я
свідчу, проти своєї сили і понад силу,
добровільно, 4 з великим проханням
вони нас благали, щоб ми прийняли
ласку і спільність служби між святими. 5 І не так, як ми надіялися, але
спочатку вони себе віддали Господеві і нам з Божої волі, 6 щоб ми
ублагали Тита, щоб, так як раніше

и^ съжи'ти” Мно'го ми дерзнове'нїе къ ваM, мно'га
ми похва'ла по васъ. и^спо'лниXся оу^тњхи. преи^збы'точьствђю ра'достїю, ѓ^ вся'кои печа'ли нашеи” И$бо пришеDшимъ наM въ македо'нїю, ни е^ді'ного и^мњ покоя пло'ть наша, н^о въ всемъ
скорбя'ще, внњю%дђ браn, внђтръю^дђ боя'знь” Но^
у^отњша'яи смире'нныя, оу^тњши наs б~ъ прише'ствїемъ ти'товымъ” Не то'кмо же прише'ствїеM е^го, н^о и^ оу^тњше'нїемъ и%мже оу^тњшишася ѓ^ ваs, повњ'дая намъ ва'ше жела'нїе, ваше рыда'нїе, ва'шђ ревность по мн`њ. ја^коже
ми паче възра'доватися. ја^ко а%ще и^ ѓ^скорбиX
васъ посла'нїемъ, не раска'юся, а%ще и^ раска'яхъся ви'жђ б^о ја^ко посла'нїе ѓ%но, а%ще и^ въ
ча'съ ѓ^скорби ваs. нн~њ ра'дђюся, не ја%ко скорбни
бы'сте н^о ја%ко ѓ^скорбистеся въ покаа'нїе. ѓ^скорбњ'сте бо по' бз~њ, да ни ѓ^ е^ді'номъ эTщети'теся эT наs”
заq, рп~д”
1
(*Печаl бо ја^же по' бз~њ) пока'анїе (нераска'яно въ
сп~сенїе)2 съдњловае`тъ” А$ сего ми'ра печа'ль смр~ть
съдњловаетъ, се бо са'мо е^же по' бз~њ ѓ^скорбњти [ваM]3, коли'ко съдњла [въ]4 васъ тща'нїе, н^о
эTвњтъ, н^о негодова'нїе, но стра'хъ н^о въжделњ'нїе, н^о ре'вность, н^о эTмще'нїе” Въ всемъ преDста'висте себе чи'стомъ бы'ти въ вещи. а^ще
бо и^ писа'хъ вамъ, не ѓ^би'дњвшаго ради, ниже
ѓ^би'димаго ради, н^о за е^же ја^ви'тися тща'нїю
вашемђ е^же по васъ къ ваM преD бг~омъ” Сего
ради оу^тњшихомся ѓ^ оу^тњше'нїи ва'шемъ”
Ли'ше (же) паче възра'довахом#ся ѓ^ ра'дости ти'товњ, ја%ко поко'ися дх~ъ е^го эT всњхъ васъ”
ЈА/ко а%ще чт^о е^мђ ѓ^ васъ похвали'хъся, не посрами'хся. н^о ја%ко вся` въи%стинђ гл~ахомъ
вамъ, та'ко и^ похвале'нїе наше е^же къ ти'тђ,
и^стинно бы'сть” И$ оу^тро'ба е^го и^злиха въ ваs
е^сть, въспомина'ющђ всњхъ васъ послђша'нїе,
ја%ко страхомъ и^ тре'петомъ прїя'сте е^го. радђ'юся, ја%ко въ всемъ дръза'ю въ васъ”

Глvа, и~” заq, рп~е”
казђ'ю же ваM бра'тїа (моа`), блгDть бж~їю,
даннђю въ цр~квахъ македо'нскахъ, ја^ко
въ мно'зњмъ и^скђствњ печа'леи, и^збы'токъ бл~годати и%хъ, и^ ја^же въ глђбинњ нищета иX, и^збы'точьствова въ богатъство простоты` и%хъ. ја^ко проти'вђ си'лњ (и%хъ),
свњдњтельствђю, и^ паq си'лы, самово'лны. съ
мно'гимъ моленїемъ моля'щеM насъ, блгDть и^ ѓ^б#ще'нїе слђже'нїя е^же въ ст~ыхъ {прїя'ти намъ}1.
и^ не ја%коже надња'хомся, н^о себе вда'ша пр'ьвње
гв~и, и^ намъ во'лею бж~їею, въ е^же оу^молити
1828
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нам# ти'та” да ја^коже прежде нача'тъ, та'коже
и^ скончаеT въ ваs блгDть сїю”
заq, рп~ѕ”
Но^ ја%коже въ всемъ и^збы'точьствђете, вњрою, и^
сло'вомъ и^ ра'зђмом#, и^ вся'цњмъ тща'нїемъ, и^
любовїю ја%же эT [ваs къ наM]2, да и^ в се'и блгDти и^з#бы'точьствђете” Не по повелњнїю гл~ю, н^о
за и^нњх# тща'нїе, и^ ва'шеа любве и%стинное и^скђша'я” Вњ'сте бо блгDть г~а на'шего і^с~ х~а, ја%ко
васъ ради ѓ^бнища` богатъ сы'и, да вы` нището'ю е^го ѓ^бога'титеся” И$ съвњтъ (даю` ѓ^
семъ)3. се бо ва'мъ е^сть на ползђ, (в^ы) и^же не
точїю е^же твори'ти, н^о и^ е^же хотњти пржде
нача'сте эT прошеDшаго лњта, нн~њ же и^ е^же
твори'ти сконча'ите, да ја%коже оу^сердїе хотњнїю,
та'кожDе и^ сконча'ти эT е^же и^мњти. а%ще бо оу^сердїе преDлежи'тъ, по е^ли'ко а^ще кто и%мать,
бл~гопрїа'тенъ еs, (а^) не по е^ли'ко не и%маT. не бо` да
и^нњмъ (оу^бо) эTра'да ваM [же]4 ско'р#бь, н^о эT и^зравне'нїя въ нн~њшнее вре'мя, ва'ше и^збы'точьствїе,
въ ѓ%нXњ лишенїе, да и^ ѓ^нњхъ и^збы'токъ бђдеT
въ вашеM лишенїи. ја%ко да бђдеT равеньство,
ја%коже еs пи'сано” *Иже мно'гое, не преоу^мно'жилъ
еs, і^ и'же ма'лое не оу^ма'лилъ”
заq, рп~з”
Бл~годаренїе же бв~и, давшемђ тожDе тща'нїе ѓ^
васъ въ срDце ти'тово, ја%ко моленїе оу^бо прїя'тъ, тщи'вњ и^же сы'и, свое'ю волею и^зы'де къ
вамъ” Посла'хом же с ни'мъ (и^) бра'та, е^гоже
похвала` въ бл~говњстїи по всMњ цр~кваM, не то'чїю же, н^о и^ ѓ^сщ~ься эT (цр~кви)5 с на'ми ходи'ти, въ бл~года'ти сей слђжи'мњи на'ми, къ
самого г~а сла'вњ, и^ и^спњ'хђ ва'шемђ посыла'еми”
Блюдђщеся того. да не кто` насъ поречеT въ
вели'чьствїи сеM слђжи'мњмъ на'ми, [*промышляюще]6 до'брая, не то'кмо преD бг~ом#, н^о и^ преD
чл~ки, посла'хоM же с ни'ми (и^) брата нашего.
е^гоже и^скђси'хомъ въ мно'гихъ мно'гащи въстан#ли'ва сђща, нн~њ же ѕњло` въстанивњ'иша,
надњя'нїемъ мно'гимъ е^же въ васъ, а%ще (же)
по ти'тњ, ѓ^бњщ#никъ мнњ, и^ въ ваs поспњшникъ, а%ще ли эT братїа наша” Посла'нницы цр~кваM, сла'ва х~ђ. показа'нїе оу^бо любви` вашеи, и нашемђ хвале'нїю е^же ѓ^ ваs, в ниX [покажи'те]7 (и^) в лице` цр~кваM”

розпочав, так і закінчив у вас цю
ласку.
поч. 186
7 Але так як в усьому достатньо
маєте: вірою, і словом, і знанням, і
всяким дбанням, і любов’ю, що від
вас до нас, щоб і в цій ласці достатньо ви мали. 8 Не говорю як наказ, але як турботу за інших, і випробовуючи вашу правдиву любов. 9
Бо ви знаєте ласку нашого Господа
Ісуса Христа, що задля вас Він
збіднів, будучи багатим, щоб ви збагатилися його бідністю. 10 І в цьому
даю пораду, бо це вам на користь,
вам, що скоріше почали, від минулого року, не тільки творити, але і
бажати, 11 нині ж і закінчіть чинити.
Щоб так як є ревне бажання, так і
доконати з того, що маєте. 12 Бо якщо ревність є за тим, що хтось має, а
не за тим, що не має, вона є милою.
13 Бо, отже, це не на те, щоб іншим
була відрада, а вам – смуток, але з
рівності. 14 В нинішньому часі ваш
надмір – в них брак, щоб і їхній
надмір був у вашому браку, щоб була
рівність. 15 Так як є написано: *Той,
що мав багато, не примножив, і хто
мав мало, не мав браку.
поч. 187
16 Подяка ж Богові, що дав таке
саме дбання за вас у серце Тита, 17
бо, отже, одержавши прохання, будучи дбайливим, зі своєї волі пішов до
вас. 18 Ми ж послали з ним і брата, якого похвала в Благовісті по всіх церквах, 19 і не тільки, але він і був посвячений Церквою з нами ходити в цій
ласці, обслужуваній нами для слави
самого Господа і послані для вашого
успіху, 20 остерігаючись того, щоб
хтось нас не зганьбив за цю величність, якій ми служимо, 21 *задумуючи добро не тільки перед Богом, але
і перед людьми. 22 Ми ж послали з
ними і нашого брата, якого ми випробували в багатьох обставинах багато
разів, що він є ревним, нині ж дуже
ревним, з великої надії щодо вас. 23
Відносно ж Тита, то він мені спільник і для вас помічник. Відносно наших братів, то вони посланці Церков
– слава Христові. 24 Отже, їм покажіть і обличчю Церков доказ вашої
любові і нашої похвали щодо вас.

Глvа, џ~”
слђжбњ бо ја%же къ ст~ымъ, ли'ше ми
е^сть писа'ти к ваM. вњм# б^о оу^сеrдїе ваше, е^же ѓ^ васъ хвалюся македо'няноM,
ја%ко а^хаі'я пригото'вися эT мимошеDшаго лњта, и^ ја%же эT васъ ре'вность раз#дражи`
множа'ишихъ” Посла'х же братїю, да не похвале'нїе наше еже ѓ^ ваs и^спразнится въ ча'сти
1829

Глава 9
1 Адже про службу, щодо святих,
мені є зайво до вас писати, 2 бо знаю
вашу ревність, якою про вас хвалюся
македонцям, що Ахая підготувалася
від минулого року, і та ревність, що у
вас, заохотила багатьох. 3 Я ж послав
братів, щоб та наша похвала, що про
вас, не виявилася даремною щодо
________

мой2. 6
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рим. 12
сир. 35

пс. 111

цього, але щоб так, як я сказав, ви
були підготовані. 4 Щоб часом, коли зі мною прийдуть македонці і
знайдуть вас неготовими, і завстидаємося ми, щоб ми не сказали, що
ви, в цій частці похвали. 5 Отже, я
вважав потрібним упросити братів,
щоб швидше прийшли до вас і підготували раніше сповіщене ваше
благословення, щоб це було готовим, так як благословення, а не як
захланність.
поч. 188
6 Це ж кажу: хто скупо сіє, скупо і пожне, а хто сіє з благословенням, з благословенням і пожне. 7
Кожний, коли має бажання серцем,
*не зі смутку ані з конечності, *бо
любить Бог того, що радо дає. 8 А
Бог сильний у вас помножити всяку ласку, щоб в усьому завжди, маючи всякий достаток, ви мали по
достатку на всяке добре діло, 9 так
як є написано: *Розсипав, дав бідним; його праведність перебуває на
віки. 10 А Той, що дає насіння сіячеві і хліб в їжу, хай дасть і помножить ваше насіння і хай виростить жита вашої праведності, 11
збагачуючись в усьому на всяку
простоту, що чинить нами подяку
Богові.
поч. 189
12 Бо виконання цього служіння
не тільки доповнює брак святих, але
сповнена багатьма подяками Богові,
13 випробуванням цієї служби славлячи Бога в покірності вашого визнавання, в благовіствуванні Христа
і простоті тієї спільності, що з ним
і в усьому, 14 і їх молитвою за вас,
що вас бажають, через превелику
божу ласку, що у вас. 15 Подяка ж
Богові за його невимовний дар!

Глава 10
1 Я сам, Павло, благаю вас Христовою лагідністю і покірністю. Який, отже, на лице покірний у вас,
не будучи ж у вас, насмілююся у
вас. 2 Благаю ж, не будучи там, бути сміливими в надії, якою думаю
бути сміливим проти деяких, що
вважають, що ми ходимо за тілом,
3 бо ходячи в тілі, не воюємо за тілом. 4 Бо зброя нашої боротьби не
тілесна, але сильна завдяки Богові
на знищення твердинь; що нищить
думки 5 і всяку гордість, що підноситься проти божого знання, і
полонить всякий ум на Христовий
послух, 6 і є готовою помстити всякий непослух, коли ваш послух
сповниться. 7 Чи ви дивитеся на
лиця?
поч. 190
Якщо хто надіється, що він є
Христовим, хай це знову думає у

се'й, н^о да ја%коже гл~ахъ, пригото'вани бђ'дњте,
е^да` како а%ще прїи'дTђ съ мною македо'няне, и^
ѓ^бря'щђтъ в^ы неприготованыхъ, (и^) постыди'м#ся м^ы, да не гл~емъ, вы` въ ча'сти се'й
[похвале'нїя]1” Потребно оу^бо оу^мы'слих# оу^моли'ти
братїю, да прежDе прі'идђтъ к вамъ, и^ предъоу^готовятъ прежDе възвњще'нное бл~гословенїе ва'ше, сїе готово бы'ти, тако ја%коже блsвенїе, (а^)2
не ја%ко лихоиMство”
заq, рп~и”
Се^ же (гл~ю), сњя'и скђ'достїю, скђ'достию` и^
по'жнеT. (а^)3 сњя'и ѓ^ бл~гослове'нїи, ѓ^ бл~гослове'нїи
и^ по'жнетъ. ко'ждо ја%коже и^зволе'нїе и%мать срDцемъ. *не эT ско'рби ни эT нђжDы. *доброхо'тна
бо да'теля лю'битъ б~ъ” Силенъ же б~ъ вся'кђ
бл~года'ть и^зъѓ^билова'ти въ ваs, да ѓ^ все'мъ
всегда` вся'ко дово'льство и^мђще, и^збыточьствђ'ите въ вся'ко дњ'ло бл~го” ЈА/коже е^сть пи'сано,
*расточи` даде оу^бо'гимъ, пра'вда е^го пребыва'етъ
въ вњки. дая^и же сњмя сњ'ющемђ, и^ хлњ'бъ
въ снњ'дь, да пода'стъ и^ оу^мно'житъ сњмя
ва'ше, и^ да възрасти'тъ жи'та пра'вды ва'шея,
ѓ^ все'мъ богатя'щеся въ вся'кђ простотђ.
ја^же съдњва'етъ на'ми бл~годаре'нїе къ б~ђ”
ххххх
заq, рп~џ”
4
ЈА/ко рабо'та (семђ слђже'нїю) , нњ'сть то'чїю и^сполня'ющи лише'нїя ст~ыM. н^о и^збыточьствђ'ющи мно'гими бл~годаре'ньми бг~ови, и^скђше'нїемъ
слђже'нїю семђ, сла'вяще б~а въ покоре'нїи и^сповњ'данїя ва'шего, въ бл~говњствова'нїи хв~њ и^ простотњ съѓ^бще'нїа (е^же) к ни'мъ, и^ въ всњ'хъ, и^
тњ'хъ молитвою по васъ, въжделњ'ющемъ ваs,
за премно'гђю бл~года'ть бж~їю на ваs. бл~годаре'нїе
(же) бг~ови ѓ^ неи^сповњ'димеM е^го да'рњ”

Глvа, і~”
амъ же а%зъ па'велъ молю` в^ы кро'тостїю
и^ ти'хостїю хв~ою, и^же на лицы` оу^бо
смиренъ въ васъ, не сыи же (оу^ васъ)
дер#за'ю въ васъ. молю' же е^же не сыи
(т^ђ) дерза'ти надњя'нїемъ, и^мже помишля'ю,
смњти на нњ'кїя непщђ'ющая насъ ја^ко по'
плоти ходя'щихъ. въ плоти бо ходя'ще, не по'
плоти вои^ньствђемъ. ѓ^рђж'їя бо вои%ньства на'шего, не плотьска'а, н^о си'лна бв~и, на разоре'нїе
тве'рдемъ, помышле'нїя низлага'юще. и^ вся'ко
възноше'нїе възима'ющеся на ра'зMђ бж~їи, и^ плњня'юща всякъ ра'зђмъ въ послђша'нїе хв~о, и^
гото'во и^мђще эTм#сти'ти всяко преслђша'нїе, е^гда` и^спо'лнится ваше послђша'нїе. ја%же на лица
ли зрите`;
заq, р~ч”
А/ще кт^о надњ'ется себе` хв~ъ быти, с^е да помышля'етъ па'ки эT себе`, зане` ја%коже ѓ%нъ хв~ъ,
1830

крMи в~і
сираX л~е

ўлоM ра~і
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е^реMа џ~
а~ крgи а~

та'кожде и^ мы (хв~и). А/ще бо и^ ли'ше чт^о похвалюся, ѓ^ власти нашеи, ю^же да'стъ {намъ
г~ь}1 въ създа'нїе, (а^)2 не на разоре'нїе ваше, не
постыжђся. н^о да не ја%влюся ја%ко страша ваs
посла'ньми” ја%ко посла'нїя оу^бо (рече)3 тя'жки и^
крњпки, а^ прише'ствїе тњ'ла, не'мощ#но и^ сло'во
оу^ничиже'но” Сїе да помышля'етъ таковыи,
ја%ко ја^цы (же) е^смы` сло'вомъ посла'нїи эTстоя^ще, таковїи (т^ђ)4 сђще (е^смы`) дњ'ломъ. не
смњ'емъ бо сђди'ти и^ли прикла'довати себе` и^нымъ хваля'щимъ себе` самXњ. н^о сами в себњ`
себе` и^змњря'юще. и^ прилага'юще себе`, себњ`, не
разђмњва'ютъ” Мы же не безмњ'рная похва'лимся, н^о по мњ'рњ пра'вила, егоже раздњли
намъ б~ъ мњ'рђ достиза'ти даже и^ до васъ.
не ја%ко бо не дося'жђще до васъ, па'че простира'емъ себе`, да'же бо и^ до ваs достиго'хомъ бл~говњ'стїемъ хв~ымъ, не в безмњ'рная хваля'щеся, ниже в чюжиX трђдњх#, оу^пова'нїе (-)5 и^мђще растящи вњ'рњ вашеи въ васъ, велича'тися по пра'вилђ на'шемђ, и^зоѓ^би'лно, въ превы'ш#шая намъ бл~говњсти'ти, не чюжимъ
пра'виломъ в гото'вая похвали'тися. *хваля'и
же ся, ѓ% г~њ да хва'лится. не хваля'и бо себе`
се'и и^скђсенъ, н^о е^гоже (б~ъ)6 въсхваля'етъ”

Глvа, а~і” заq, рч~а.

а~ мо= г~

ще бысте прїя'ли малое безђмїе мое,
н^о и^ прїе'млете (-)1 ревнђ'ю бо ѓ^ васъ
бж~їею ре'вностїю. ѓ^брђчиX бо васъ е^ді'номђ мђжђ, дв~ђ чи'стђ преDста'вити хв~и.
бою' же ся, да не ка'ко *ја%коже ѕмїа` (е^ввђ
прельсти)2 лђкаvствоM свои^мъ, [тако]3 и^стлњю'т#
(и^) ра'зђмы ваша эT простоты` [-]4 ја^же ѓ^ х~њ.
а^ще бо грядыи и^но'го і^с~а проповњ'даетъ, е^гоже
не проповњ'дахом#, и^ли дх~ъ и^нъ прїе'млеT, е^гоже
не прїя'сте, и^ли бл~говњствова'нїе и^но, е^же не
прїа'сте до'брњ бысте прїа'ли.
заq, рч~в”
Непщђ'ю бо ничиMже лиши'тися пре'дниX а^пsлъ.
а^ще бо и^ невњ'жа словоM. н^о не ра'зђмоM. н^о вездњ`
ја^вльшеся ѓ^ всеM въ васъ” И$ли грњхъ сътворихъ себе` смиря'а да вы` възнесе'теся; јако
тђне бж~їе бл~говњствова'нїе бл~говњстиX вамъ;
эT и^ныхъ цр~квеи оу^и'мъ (и^) прии'мъ ѓ^брокъ
вашемђ слђже'нїю. и^ пришеD къ вамъ, и^ въ
скђ'дости быv, не стђжихъ ни е^ді'номђ. скђдость бо мою` и^спо'лниша братїя пришеDше эT
македо'нїи. и^ ѓ^ все'мъ без# стђже'нїа (вамъ себе)5 съблюдохъ, и^ съблюдђ`. е%сть и^стинна хв~а
въ мнњ`, ја%ко похвале'нїе се не загради'тся ѓ^
мнњ` въ страна'хъ а^хаистњхъ. почто' ли; зане`
не люблю' ли васъ; б~ъ вњсть е^же творю`, и^ съ1831

собі, тому що так як він Христовий,
також і ми Христові. 8 Бо якщо і
чимось більше похвалюся про нашу
владу, яку нам дав Господь на збудування, а не на ваше знищення, не завстидаюся. 9 Але щоб я себе не показував, що лякаю вас посланнями, 10
бо сказав, отже, послання тяжкі і сильні, а прихід в тілі немічний і слово
жалюгідне. 11 Хай такий думає про
це, що якими ж ми є відсутні, словом
в посланнях, такими, будучи там, ми
є ділом. 12 Адже ми не сміємо судити або порівнювати себе до інших,
що хвалять себе самих, але самі в собі, міряючи себе і порівнюючи себе
собі, не розуміють. 13 Ми ж не безмірно хвалимося, але за мірою правила, якого вділив нам Бог, мірою, що
досягає аж і до вас. 14 Бо не так як ті,
що до вас не досягають, ми більше осягаємо, бо ми дійшли і аж до вас
Христовим благовістям; 15 не хвалячись безмірно ані чужими трудами,
маючи надію щедро величатися за
правилом нашим, як ростиме у вас
ваша віра, 16 щоб ми благовістили
превисоке, а не похвалилися чужим
правилом в готовому. 17 *Хто ж
хвалиться, хай хвалиться у Господі,
18 бо досвідченим не є цей, що себе
хвалить, але кого хвалить Бог.

єре. 9
кор1. 1

Глава 11, поч. 191
1 Коли б ви прийняли були моє мале безумство. Але й приймаєте, 2 бо я
ревную за вами божою ревністю. Бо я
вас заручив одному мужеві, щоб поставити перед Христом як чисту діву.
3 Боюся ж, щоб часом змій не обманув своїм лукавством, *як Еву, так не
зітліли і ваші розуми від простоти,
що в Христі. 4 Бо якщо той, що приходить, проповідує іншого Ісуса, якого
ми не проповідували, або іншого духа
приймаєте, якого не прийняли, або
іншу благовість, якої ви не одержали,
ви були б гарно прийняли. поч. 192
5 Адже я вважаю, що я нічим не є
меншим від перших апостолів. 6 Бо
якщо я і невіжа словом, але не розумом, але всюди я показався, в усьому
у вас. 7 Або чи я зробив гріх, впокоряючи себе, щоб ви піднеслися? Адже даром я вам благовістив божу
благовість. 8 Взявши від інших церков, і одержавши плату за ваше служіння, 9 і прийшовши до вас, і бувши
в нестатках, я не надокучив ні одному, бо мій нестаток поповнили брати,
прийшовши з Македонії. І в усьому
без надокучання вам я себе зберіг і
збережу. 10 В мені є Христова правда, що ця похвала мені не заборониться в ахайських країнах. 11 Чому
ж? Чи тому що не люблю вас? 12 Бог

мой1. 3

11,12 2Послання до Коринтян 11,32
знає те, що чиню, і зроблю, щоб уникнути закиду. Ті, що хочуть причини,
хай в тому, в чому хваляться, знайдуться такими, як і ми. 13 Бо такі –
фальшиві апостоли, обманливі діячі,
що прикидаються Христовими апостолами, 14 і не дивно, бо сам сатана
перетворюється на ангела світла. 15
Отже, не надзвичайне, коли і його
слуги видають себе за слуг праведності. Та їхній кінець буде за їхними
ділами. 16 Знову кажу: Хай ніхто мене не вважає за безумного, якщо ж ні,
прийміть мене хоч як безумного, щоб
і я чимось трохи похвалився. 17 А те,
що кажу, не кажу за Господом, але наче в безумності в цій частці похвали.
18 Тому що численні хваляться за тілом, і я похвалюся, 19 бо ви радо
приймаєте безумних, будучи мудрими. 20 Адже ви приймаєте, якщо хто
вас уярмлює, якщо хто виїдає, якщо
хто приймає не на добро, якщо хто
вас б’є по обличчі, якщо хто величається. 21 На догану говорю, тому що
ми стали наче немічні.
поч. 193

фил. 3

мой5. 25
дія. 14
і 16

Якщо хтось в чомусь насмілюється, – безумно говорю, – і я насмілююся. 22 *Чи вони є євреями? – І я. Чи
є ізраїльтянами? – І я. Чи є насіння
Авраама? – І я. 23 Чи є Христовими
слугами? – Не в мудрості говорю: я –
ще більше. Більше – в подвигах, дуже багато – в ранах, понад міру – у
в’язницях, часто – в смерті. 24 Від
юдеїв я п’ять разів одержав сорок без
одного. 25 *Три рази я був битий палицями. Один раз я був каменований.
Три рази корабель зі мною розбився
– ніч і день я був у глибині. 26 Часто
в подорожах: небезпеки в ріках, небезпеки від розбійників, небезпеки
від рідних, небезпеки від поган, небезпеки в містах, небезпеки в пустині, небезпеки на морі, небезпеки
від фальшивих братів; 27 в клопоті і
подвизі; часто в чуваннях, в голоді і в
спразі; дуже часто в постах, в морозі
і наготі. 28 Опріч зовнішніх випадків,
що є кожного дня, і дбання за всі
церкви. 29 Хто знемагає, чи я не
знемагаю? Хто гіршиться, чи я не
розпалююся? 30 Якщо мені треба
хвалитися, похвалюся тим, що відноситься до немочі моєї.

Глава 12, поч. 194

дія. 9

31 Бог і Батько нашого Господа Ісуса Христа знає, – Він, що є благословенний навіки, – що я не говорю
неправди. 32 *В Дамаску поганський
князь царя Арети стеріг місто Дамаск, бажаючи мене схопити, але мене спустили крізь віконце в кошику
_____

творю`, да эTсњкђ вин`ђ. хотя'щемъ вин`њ, да
ѓ^ неMже хва'лятся, ѓ^бря'щђтся ја%коже и^ м^ы.
такові'и бо. лжи'ви а^пsли, дњлатели льсти'вїи,
преѓ^бразђю'щеся въ а^пsлы хв~ы. и^ не ди'вно.
са'м (бњ)6 сатана` преѓ^бразђется въ а^гг~ла
свњта. не велїе оу^бо а^ще и^ слђжи'телїе е^го
преѓ^бразђю'тся ја^ко слђжи'тели правды, и^хже
кончи'на бђдетъ по дњломъ и^хъ. пакы гл~ю,
да никтоy (мни'т мя)7 безђмна быти, а^ще
ли н^и, поне` ја%ко безђмна прїимите мя да и^
а'зъ мало что` похвалю'ся, (а^) еже гл~ю, не (гл~ю
по г~њ)8, н^о ја^ко въ безђмїи в се'и части
похвалы. понеже мно'ѕи хвалятся по' плоти, і^
а'зъ похвалюся. любе'зно бо прїемлете безђмныа мђдры сђще. прїемлете бо а^ще кт^о васъ
порабоща'етъ, а^ще кт^о поја^дае^тъ, (-)9 а^ще
кт^о не въ лњпотђ проторитъ. а^ще кт^о по
лиц`ђ (бїетъ вы`)10, (а^ще кт^о велича'ется), по
досаже'нїю гл~ю, зане ја%ко м^ы и^знемого'хомъ”
ккккк
заq, рч~г”
11
ѓ^ немже а^ще (дерза'етъ кт^о) , несмы'слено гл~ю,
дерзаю, и^ а'зъ. *евре'и ли сђть и^ аZ. і^и^л~ьте ли
сђть, и^ а'зъ. сњмя а^враа'мле ли сђть, и^ а'зъ.
слђжи'тели хв~и ли сђть, не въ мђ'дрости гл~ю,
паче а^зъ въ трђдњ'хъ множа'е въ [ра'нахъ пребо'лњ, въ темни'цахъ и^зли'ха]12, въ смр~техъ мно'гощи. эT іоу^деехъ пятькра'ты четыридесять
ра'звњ е^ді'ныя прїја%хъ, *три'щи палицами бїенъ
быхъ, е^ді'ною каменьми наме'танъ быхъ, трикра'ты кора'бль ѓ^прове'ржеся съ мно'ю, нощь и^ дн~ь
въ глђбинњ` сътворихъ. въ пђтныхъ шествїихъ множицею бњды` в рњкахъ, бњды эT
разбо'иниk, бњды` эT сродникъ, бњды` эT ја%зы'къ,
бњды` въ градњхъ, бњды` въ пђстыни, бњды въ мо'ри, бњды` въ лжебра'тїи, [въ трђдњ]13 и^ подвизњ, въ бдњнїихъ мно'жицею, въ
а'лчьбњ и^ въ жа'жди, въ поще'нїихъ мно'гощи,
в зим`њ и^ наготњ, кромњ внњшнихъ (нападе'нїи)14 ја^же по вся дн~и, и^ попече'нїе всњмъ
цр~квамъ. кт^о и^знемагаеT, и^ не и^знемога'ю; кт^о
съблажня'ется и^ а'зъ не раз#жиза'юся; а^ще
хвали'ти ми ся подоба'ет#, ја^же ѓ^ не'мощи мое'й похвалюся”

филиp г~

е~ мо= к~е
дњаn д~і
и^ ѕ~і

Глvа, в~і” заq, рч~д”
г~ъ и^ эTц~ъ г~а (нашего) і^с~ (х~а), вњсть,
сыи блsвенъ въ вњки, ја%ко не лжђ. *въ
дама'сцњ ја%зы'ческїи кня'зь а^ре'џы царя`,
стрежа'ше (дама'скъ градъ)1, ја%ти мя
[хотя`]2, и^ ѓ^ко'нцем# въ ко'шницы свњшенъ
быхъ по стенњ і^ и^збњгохъ и^з рђкђ е^го. {по1832

дњаn џ~
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дњаn џ~

хвали'тиy}3 ся не пользђет# ми, *прїидђ бо въ
вњдњнїя и^ эTкрове'нїя гн~я. вњмъ чл~ка ѓ^
х~њ, прежде лњтъ четыринадесяте, а^ще въ
тњлњ, не вњмъ, а^ще ли кромњ тњла не вњм#,
б~ъ вњсть, въсхище'на бывша такова'го до третїаго нб~се. и^ вњмъ такова` чл~ка, а^ще въ тњ'лњ,
и^ли кромњ тњ'ла, не вњм#, б~ъ вњ'сть, ја%ко
въсхищенъ бысть в ра'и, и^ слы'ша неи^зреченны
гл~ы, и^хже не лњть е^сть чл~кђ гл~ати ѓ^ таковњмъ похвалюся, ѓ^ себњ ж'е не похвалюся, токмо
ѓ^ не'мощехъ [моиX]4. аще бо въсхощђ похвали'тися, не бђдђ безђменъ, и^стинђ бо рекђ. щаждђ
же е^да не ка'ко кт^о (възнепщђет# ѓ^ мнњ)5 паче
е^же ви'дитъ мя и^ли слы'шитъ чт^о эT мене.
и^ за премно'гая эTкрове'нїа [-]6 да не превозношђся,
дасть ми ся пакостникъ пло'ти, а^гг~лъ сатанинъ, да ми пакости дњ'етъ, да не превозношђся. ѓ^ семъ трикра'ты г~а моли'хъ, да эTстђпитъ эT мене`, и^ рече ми, довлњтъ ти
блгDть моя. сила бо [моя]7 в не'мощи съверша'е^тся сла'дцњ оу^бо похвалюся паче в немощехъ
мои^хъ, да всели'тся в мя` си'ла хв~а” заq, рч~е”
Тњмже бл~говолю в не'мощехъ, в досажденїихъ
въ бњ'дахъ, (и^) въ и^згна'нїи^хъ, (въ)8 тњсно'тахъ по х~њ. е^гда б^о немощьствђю, тогда`
силен# е%смь. быхъ несмы'сленъ [хваля'ся]9, вы
м^я понђ'дисте. а^зъ б^о до'лженъ бњхъ эT васъ
хвали'мъ быва'ти. ничимже бо лиши'хся прежнихъ а^пsлъ, а^ще и^ ничтоже е^смь” Зна'менїя бо
а^пsлова съдња'шася в васъ, въ вся'комъ терпњнїи, и^ в# знаменїих# и^ чюдесњхъ и^ си'лахъ”
что` б^о е^сть, е^гоже лиши'стеся паче прочиX цр~квей, а^ще точїю ја%ко (а^зъ самъ)10 не стђжих# ваM;
дади'те ми неправDђ сїю`. с^е тре'тїе гото'въ
е^смь прїити` к ваM, и^ не стђж`ђ (вамъ). не
и^щђ б^о вашихъ, н^о васъ” Не до'лжна б^о сђть
ча'да роди'телемъ снискати и^мњнїя, н^о роди'телїе ча'домъ” А/зъ же въ сладость и^з#ждивђ, і^
и^з#ждивенъ бђдђ по дш~ахъ вашихъ, а^ще и^
па'че ваs люблю` менши люби'мъ е^смь. бђ'ди же,
а^зъ не ѓ^тягчи'хъ ваM, н^о кова'ренъ сы'и, лестїю
васъ прїя'хъ” Є$да е^гоже послахъ к вамъ, тњмъ
лихои%м#ствовахъ ли ваs; оу^молиX ти'та, и^ с нимъ
послаX брата. е^да лихои'мствова ли чимъ ваs
тиT; не тњмже ли дх~омъ ходи'ховњ, не тњмиже ли стопами; па'ки ли мните, ја%ко эTвњтъ
вамъ твори'мъ; преD бг~омъ ѓ^ х~њ гл~емъ, все
же възлюбле'нїи ѓ^ вашемъ създа'нїи (и^ оу^тверже'нїи)”
заq, рч~ѕ”
Бою' же ся, е^да ка'ко пришеD, не я'цњх# (же).
хощђ ѓ^бря'щђ васъ, и^ аZ ѓ^бря'щђся вамъ,
ја%кова не хо'щете. да не како рвенїя, за'висти,
1833
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Похвалитися ж мені не корисно, *бо
прийду до господніх видінь і об’явлень. 2 Знаю людину в Христі понад
чотирнадцять років, – чи в тілі, не
знаю, чи без тіла, не знаю: Бог знає, –
що була підхоплена до третього неба.
3 І знаю таку людину, – чи в тілі, або
без тіла: не знаю, Бог знає, – 4 що була підхоплена в рай і почула невимовні слова, яких не можна людині
говорити. 5 Таким похвалюся, собою
ж не похвалюся, лише в моїх немочах. 6 Адже, якщо захочу похвалитися, не буду безумним, бо скажу правду, стримаюся ж, щоб часом хто не
вважав мене більшим ніж бачить в
мені або щось чує від мене. 7 І через
пребагато об’явлень, щоб я не загордів, мені дано пакосника тіла – ангела сатани, щоб мені чинив пакості,
щоб я не загордів. 8 За це я тричі
Господа благав, щоб він відступив від
мене, 9 і Він мені сказав: Досить тобі
моєї ласки, бо моя сила довершується
в немочі. Отже, радо похвалюся радше в моїх немочах, щоб в мені поселилася Христова сила.
поч. 195
10 Тому радію в немочах, в клопотах, в бідах і в вигнаннях, в утисках за Христа. Бо коли я є немічним,
тоді я є сильним. 11 Став я нерозумним, хвалячись, ви мене змусили. Адже належалося вами мене хвалити, бо
я нічим не є менший від перших апостолів, якщо і є нічим. 12 Бо у вас
виявилися знаки апостола в усякому
терпінні, і в ознаках, і чудах, і силах.
13 Бо що є, чого ви були позбавлені
більше від інших церков, хіба тільки,
що я сам вам не надокучив? Подаруйте мені цю несправедливість. 14
Ось я втретє готовий прийти до вас, і
не дошкулятиму вам, бо не шукаю
вашого, але вас. Бо не діти родичам
повинні придбати маєток, але родичі
дітям. 15 Я ж з насолодою видам і
видам себе за ваші душі, – хоч і
більше вас люблю, а є менше люблений. 16 Хай же буде, що я вас не обтяжив, але, будучи хитрим, здобув
вас обманою. 17 Чи я пограбував вас
тим, кого я до вас посилав? 18 Я
впросив Тита і з ним послав брата.
Чи Тит вас в чомусь пограбував? Чи
ми не ходили тим самим духом, не
тими самими стопами? 19 Чи знову
думаєте, що ми виправдовуємося перед вами? Перед Богом в Христі говоримо. А все, улюблені, на ваше збудування і закріплення.
поч. 196
20 Боюся ж, чи часом, прийшовши, не знайду вас такими, як хочу, і я
для вас знайдуся таким, яким не хочете. Щоб часом не було сварок, заздрощів, люті, чвар, обмов, намов-

дія. 9
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лянь, задиркуватостей, безладів. 21
Щоб знову, коли прийду, мене не
впокорив мій Бог перед вами; і заплачу над багатьма, що раніше згрішили і не покаялися за нечистоту, і
розпусту, і безсоромність, які вчинили.

мой5. 17
і 19
мат. 18
ів. 8
єв. 10

кор1. 11

рим. 16
кор1. 16
пет1. 5

Глава 13
1 Ось втретє іду до вас, *щоб при
устах двох або трьох свідків стало
кожне слово. 2 Я раніше сказав і наперед кажу, що, будучи вдруге і тепер відсутній, пишу тим, що раніше
згрішили, і всім іншим, що коли знову прийду, то не помилую, поч. 197
3 тому що шукаєте випробовувати
того Христа, що говорить в мені, який в вас не є немічним, але сильним
у вас. 4 Бо якщо і був розп’ятий з
немочі, то є живим з божої сили. Бо і
ми є немічні в Ньому, але будемо живі з Ним від божої сили у вас. 5 *Випробовуйте себе, чи ви є у вірі, випробовуйте себе. Хіба не знаєте себе,
що Ісус Христос є у вас? Хіба чим
тільки ви є недосвідчиними? 6 Надіюся ж, що зрозумієте, що ми не є
недосвідчені. 7 Благаємо ж Бога, щоб
ви не зробили ніякого зла: не, щоб ми
виявилися досвідченими, але щоб і
ви зробили добро, а ми щоб були як
недосвідчені. 8 Бо ми не можемо нічого проти правди, але згідно з правдою. 9 Радіємо ж, коли ми є немічні,
а ви стаєте сильними. Ось же і ми молимося за вашу досконалість. 10 Задля цього, не будучи у вас, пишу це,
щоб, прийшовши, я не повівся нещадно за владою, яку Господь дав
мені на збудування, а не на знищення. 11 Тому, брати, радійте, удосконалюйтеся, потішайтеся, думайте те
саме, майте мир – і Бог любові та
миру буде з вами. 12 *Вітайте один
одного святим поцілунком. Вітають
вас усі святі. 13 Ласка нашого Господа Ісуса Христа і любов Бога і Батька
та спільність Святого Духа – з усіма
вами. Амінь.
Кінець Другого Послання до
Коринтян.
Має в собі 1З глав,
а З2 церковні початки.

ја%рости, ре'ти, клеветы`, шепта'нїя, киче'нїя,
нестрое'нїа” Є$да` паки пришеDша мя смириT (-)11
б~ъ мо'и к вамъ, и^ въспла'чюся мно'гихъ прежDе
съгрњш#шихъ, и^ не покаа'вшихся ѓ^ нечистотњ и^ блђже'нїи и^ стђдолоQствїи ја%же съдњя'ша”

Глvа, г~і”
рети'цею се` грядђ къ вамъ. *да при оу^стXњ двою` (и^л^и)1 трїеX (свњдњтелехъ) ста'неT всяк# гл~ъ. преже рњхъ, и^ предъгл~ю,
ја^ко бы'въ второе, и^ не сы'и нн~њ [пишђ]2,
прежде съгрњшъшимъ, и^ прочимъ всњмъ. ја%ко
а^ще прїидђ паки, не пощажђ”
заq, рч~з”
Понеже и^скђшенїе и^щете гл~ющаго въ мнњ х~а.
и^же въ ваs неи^знемогаеT, н^о мо'жетъ въ ваs. и^бо
[а%ще]3 и^ распяT бысть эT немощи, н^о жи'въ
е^сть эT си'лы бж~їя” И$бо м^ы немощьствђе^м# ѓ^
немъ, н^о жи'ви бђдемъ с ниM эT силы бж~їя
въ васъ. *себе и^скђша'ите. а%ще е^сте въ вњрњ,
себе и^скђша'ите. и^л^и не зна'ете себе, ја%ко і^с~ х~с
въ ваs [е^сть]4; а%ще точїю (чиM) неи^скђсни е^сте.
оу^пова'ю же, ја^ко разђмњти и'мате ја%ко м^ы
нњ'смы неи^скђсни” МолиM же ся къ б~ђ, не сътвори'ти ваM ни е^ді'наго зл^а. не ја%ко да м^ы
и^скђсни ја%виMся, н^о да и^ вы` доброе сътвори'те,
мы' же ја^ко неи^скђсни бђ'демъ. ничто'же б^о
мо'жемъ на и%стинђ, н^о по и'стинњ. радђ'ем же
ся е^гда м^ы немоществђеM, вы же си'лни быва'ете” Се же и^ мо'лиMся ѓ^ вашемъ съвръше'нїи.
сего ради (не сы'и оу^ ваs сїя)5 пишђ, да не
пришеD, бесщадно сътворю, по' власти, ю^же г~ь
даl ми е^сть въ созданїе. а^ не на разоренїе”
Тњмже братїе, радђ'итеся. съверша'итеся, оу^тњша'итеся, тожDе мђдръствђите, миr и^мњи'те, и^ б~ъ любве и^ ми'ра бђдет# с вами”
*Цњлђ'ите дрђгъ дрђга (лоbза'нїемъ ст~ымъ)6”
цњлђ'ютъ в^ы ст~їи вс^и” БлгDть г~а (нашого) і^с~
х~а, и^ любы` бг~а и^ эTц~а, и^ ѓ^бщенїе ст~аго дх~а,
съ всњми ва'ми. [а^ми'нь]7”
Конеw, посла'нїю к кори'нџоM второмђ.
и%мать в себњ глvа г~і.
а^ заq, цр~квныX л~в”
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е~ мо= з~і
и^ џ~і
мrа и~і
і^ѓ^аn и~
е^врMе і~

а~ крgи а~і

криM ѕ~і
а~ крgи ѕ~і
а~ петр# е~
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Сказа'нїе и^же къ гала'том# посла'нїе ст~го
а^пsла па'вла”
їе посыла'етъ эT ри'ма, ви'дњвъ и^х# оу^же
и^ наоу^чивъ. вина' же посла'нїю сїя. наоу^че'ни быvше добрњ гала'те эT апsла, и^
вњ'ровавше и^скрено въ х~а” По эTше'ствїи
а^пsловњ, прельсти'шася эT нњкихъ ја%ко ѓ^брњзатися. сїя оу^бо оу^вњдњвъ а^пsлъ, пи'шетъ к
ни'мъ. и^ пе^рвње оу^бо свњдњтельствђетъ иM,
ѓ^не и^же и^мња'хђ вњрњ, і^ и'скреноM ѓ^ х~њ и^зволе'нїи. оу^каря'ет же, ја%ко несмы'слено съдњя'вшимъ, и^ преложи'вшемся” Та'же повњствђетъ
ѓ^ зако'нњ, и^ вњрњ ја%же по а^враа'мђ. и^ показђ'етъ эT закона же, и^ эT же'нъ а^враа'мовыхъ,
и^носказателне толкђя иX, до времене даноM бы'вшимъ и^ сњни, и^ ѓ^брњ'занїю і^ и^спразни'тися
и^мъ прочее хв~ымъ прише'ствїемъ. и^ сице и^зъја^снив#, завњщава'етъ прочее и^мъ ктомђ не
внима'ти прельща'ющихъ я&, н^о паq держа'тися
вњ'ры ја%же въ х~а. и^ вњдњти ја%ко ја^же ѓ^ х~њ
блгDть, оу^праyняе^тъ е^же по' плоти ѓ^брњза'нїе”
И$ си'це пакы ѓ^ э^бычаехъ наоу^чи'въ и^ наказа'въ скончава'етъ посла'нїе”

Це послання він посилає з Риму
після того, як він їх побачив і навчив.
Причина ж послання така. Після того, як галати були добре навчені апостолом і ревно повірили у Христа, після відходу апостола вони були
обмануті деякими, щоб обрізатися.
Отже, апостол, довідавшись про це,
пише до них. І найперше, отже,
свідчить їм про віру, яку вони мали, і
ревну настанову до Христа. Картає ж
як тих, що нерозумно вчинили і
змінилися. Тоді він говорить про
Закон і віру, що за Авраамом, і
показує ж з Закону і від Авраамових
жінок, даючи їх пояснення, що до
часу були дані, і тінь, і обрізання; і
що далі вони втратили силу через
Христовий прихід. І так, пояснивши,
заповідає надалі їм більше не
слухатися тих, що їх обманюють, але
радше дотримуватися віри, що в Христі, і знати, що ласку, що в Христі,
нівечить обрізання в тілі. І так, знову
повчивши про звичаї та нагадавши,
він закінчує послання.

До Галатів Послання
святого апостола
Павла

па`вла

Глvа, а~” заq, рч~и”

лkђ а~

Розповідь про Послання
святого Апостола Павла до
Галатів.

а'велъ а^пsлъ, ни эT чл~къ, ни чл~комъ. н^о і^с~
хм~ъ, и^ бм~ъ (и^) эTц~емъ, въскреси'вшемъ
е^го и^з м~ртвыхъ, і^ и^же съ мно'ю вся бра'тїя, цр~квамъ галатїискамъ” заq, рч~џ”
БлгDть вамъ и^ ми'ръ эT б~а эTц~а, [и^ г~а нашего]1 і^с~
х~а, давшаго себе` по грњсњхъ на'шихъ, *ја%ко да
и^зба'вит# н^ы эT [настоја%щаго вњка]2 лђка'ваго, по
во'ли б~а и^ эTц~а нашего, е^мђже сла'ва въ вњкы
вњком#, а^ми'нь” Чюждђся, ја%ко тако скоро прелага'етеся эT звавъшаго в^ы блгDтїю хв~ою, въ и^но
бл~говњствова'нїе. е^же нњ'сть и^но, точїю нњ'цыи
сђть смђща'юще в^ы, и^ хотяще преврати'ти
бл~говњствова'нїе хв~о. н^о и^ а^ще м^ы, и^ли а^гг~лъ
с н~бсе бл~говњсти'тъ вамъ, паче, е^же бл~говњсти'хомъ вамъ, а^наџе'ма да е^сть. ја%коже
преDрекохомъ, и^ нн~њ паки гл~ю, а^ще кт^о вамъ
1835

Глава 1, поч. 198
1 Павло, апостол не від людей ані
через людину, але через Ісуса Христа,
і Бога, і Батька, що воскресив Його з
мертвих, 2 і всі ті брати, що зі мною,
– галатійським церквам. поч. 199
3 Ласка вам і мир від Бога-Батька і
нашого Господа Ісуса Христа, 4 що
дав себе за наші гріхи, *щоб визволити нас від теперішнього лукавого віку, за волею Бога і нашого Батька, 5 якому слава на віки віків. Амінь. 6 Чудуюся, що ви так скоро залишаєте Того, що вас покликав Христовою ласкою, на іншу благовість, 7 яка не є інша, тільки є деякі, що вас баламутять
і хочуть змінити Христову благовість.
8 Але якщо і ми чи ангел з неба благовіститиме вам більше, понад те, що
ми вам благовістили, – хай буде анафема! 9 Так як раніше ми сказали, і тепер знову кажу: якщо хтось вам бла-

лук. 1

1,9 Послання до Галатів 2,7

кор1. 15

дія. 9

еф. 3

говістить понад те, що ви одержали,
хай буде анафема! 10 Бо чи тепер
змагаюся з людьми, чи з Богом або
чи шукаю догодити людям? І якщо б
я ще людям догоджав, отже, я не був
би рабом Христа.
поч. 200
11 *Сповіщаю ж вам, брати, благовіствування, сповіщене мною, що воно не є людським, 12 бо я його ані не
одержав від людей, ані не навчився, але через появу Ісуса Христа. 13 *Адже ви чули про моє колишнє життя в
жидівстві, що я дуже переслідував Божу церкву і її нищив; 14 і досягав в
жидівстві понад багатьох моїх ровесників в моєму роді, будучи дуже сильним ревнителем моїх батьківських передань. 15 Коли ж Бог, що мене вибрав з лона моєї матері і приликав своєю ласкою, зволив 16 *об’явити в мені свого Сина, щоб я Його благовістив між поганами, – я відразу не радився в тіла і крові 17 ані не пішов до
Єрусалиму до тих, що раніше від мене були апостолами, але я пішов до Аравії і знову повернувся до Дамаску.
18 Потім, по трьох роках, я пішов до
Єрусалиму, щоб побачити Петра, і перебував у нього п’ятнадцять днів. 19
Іншого ж з апостолів я не бачив, хіба
Якова, господнього брата. 20 А те, що
вам пишу, – ось перед Богом, що не
говорю неправду. 21 Потім я прийшов в сирійські і килікійські околиці,
22 а був незнаний з обличчя юдейським церквам, що в Христі. 23 Тільки
ж вони чули, що той, що колись нас
переслідував, нині благовістить віру,
яку колись нищив. 24 І прославляли
за мене Бога.

Глава 2
1 Потім, по чотирнадцятьох роках,
я знову пішов до Єрусалиму з Варнавою, взявши з собою і Тита. 2 Я ж
пішов по об’явленню і виклав їм благовість, яку проповідую між поганами, насамоті ж тим, що слідкували,
щоб часом я тепер не біг намарно або
давніше біг. 3 Але ані Тит, що зі
мною, будучи греком, не був примушений обрізатися. 4 Через тих лжебратів, що прийшли, які прийшли,
щоб підглянути нашу свободу, яку маємо в Христі Ісусі, щоб нас поневолити, 5 їм ані на мить ми не віддалися в підданство, щоб у нас збереглася правда благовістя.
поч. 201
мой5. 10
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6 А від тих, що вважаються великими, якими б, отже, вони були, я нічим не відрізняюся, *бо Бог не приймає обличчя людини. Адже мені ті,
що вважаються чимось, нічого не додали, 7 але навпаки, пізнавши ж, що
мені довіреною була та благовість,
що між поганами, так як і Петрові

бл~говњсти'тъ паче е^же прїя'сте, а^наџема да
е^сть. нн~њ бо чл~ки препира'ю, и^ли б~а. и^ли и^щђ`
чл~коM оу^гажа'ти; и^ а^ще быхъ е^ще чл~комъ оу^гажа'лъ, х~ђ рабъ не быхъ оу^бо былъ”
заq, с~”
*Сказђ'ю же ваM бра'тїе, бл~говњствова'нїе
бл~говњще'нное эT мене, ја%ко нsњ по чл~кђ. ни бо
а^зъ эT чл~ка прїя'хъ е&, ни наоу^чи'хся, н^о
ја^вле'нїемъ і^с~ хв~ыM *слы'шасте бо мое жи'тїе
и^ногда въ жидо'вьствњ, ја%ко по премно'гђ
гонихъ цр~ковь бж~їю, и^ раздрђшахъ ю&, и^
преспњвахъ въ жидовьствњ паче мно'гихъ
све'рьстникъ (мои^хъ) в ро'дњ моеM и^зли'ха ревнитель сыи ѓ^теческимъ мои^мъ преда'нїемъ.
е^гда же бл~говоли` б~ъ, и^збра'выи м^я эT чрева
мт~ре моея`, и^ призва'въ бл~годатїю своею
*ја^ви'ти сн~а свое^го въ мнњ`, да бл~говњствђ'ю
е^го въ ја%зыцXњ. а^бїе не приложиXся пло'ти и^
крови, ни възыдо'хъ въ і^ерsли'мъ къ прDениM мене`
а^пsломъ, н^о и^доX въ а^равїю, и^ паки
възвратиXся в дамаскъ. пото'мже по {трїехъ
лњтехъ}3 възыдоX въ і^ерsли'мъ, съгляда'ти [петра`]4, и^ пребых# оу^ него` дн~їи пятьнадесять,
и^ но'го же эT а^пsлъ не видXњ, токмо і^ја%кова
брата гн~я А$ ја^же пиш`ђ вам#, с^е преD бм~ъ,
ја%ко не лж`ђ. потомже прїидохъ въ страны`
си'рьскїя, и^ кљ=ликїискїя, бXњ же незна'емъ
лицђ` цр~квамъ і^оу^де'искиM, ја%же ѓ^ х~њ. то'чїю же
слы'шаще бяхђ ја%ко гоняи насъ и^ногда`, нн~њ
бл~говњствђетъ вњ'рђ, е^я'же и^ногда` раZдрђша'ше, и^ сла'вляхђ ѓ^ мн^њ б~а”

а~ крgи е~і

дњаn џ~

е^феs г~

Глvа, в~”
ото'мже по четы'рихъна'десяте лњтњхъ
па'ки възыдо'хъ въ і^ерsли'м# съ варна'вою
пои'мъ съ собою и^ ти'та. възыдо'х же по
эTкрове'нїю, и^ възложи'хъ и^мъ бл~говњствова'нїе е^же проповњ'дђю въ ја%зы'цњх#. на е^ді'нњ
же мни'мымъ. да не како въ тще тек`ђ и^ли
теко'хъ. н^о ни ти'тъ и^же съ мно'ю, е%ллинъ
сыи, нђженъ быs ѓ^брњ'затися, и^ за пришеDшђю
лжебра'тїю, и^же привнидо'ша съгля'дати свободы`
на'шея, ю^же и%мамы ѓ^ х~њ і^с~њ, да насъ порабо'тятъ. иMже ни к час`ђ повинђхомся въ покоре'нїе, да и^стина бл~говњстїя пребђ'детъ въ
заq, с~а”
(насъ)1”
Эt мни'мыхъ же быти великых# ја%кови` оу^бо бњша, ничто'же ми ра'зньствђетъ. *лице` б~ъ чл~кђ
не прїемлеT. мн^њ бо мни'мїи, ничтоже ми привозложи'ша, н^о съпроти'вное, оу^разђмњвше (же) ја%ко
оу^вњрено ми бысть бл~говњ'стїе е^же въ ја^зы'цњх#. ја%коже (и^) петр`ђ въ ѓ^брњза'нїи. и^бо съ1836
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поспњшьствова'выи петр`ђ въ посла'нїе ѓ^брњзанїя, поспњшьствова и^ мн^њ въ ја%зы'ки. и^ позна'вше блгDть да'нђю ми, (і^) и^ја^ковъ, и^ ки'фа, і^
и^ѓ^а'ннъ, мни'мїи сто'лпи быти, десна'я да'ша
мн^њ и^ варна'вњ ѓ^бще'нїа. да мы` въ ја^зы'ки,
ѓ^ни' же въ ѓ^брњ'занїе, точїю ни'щихъ да по'мнивњ, е^же и^ потща'хся сїе и%стое сътвори'ти”
кккк
заq, с~в”
2
Є/гда' же прїиде [пе'тръ] въ а^нтиѓ^хїю, въ
лице` е^мђ проти'вђ ста'хъ, ја%ко зазореn ми б^њ.
прежде бо да'же не прїити` нњ'киM эT і^ја%кова, съ
ја%зы'ки ја%дя'ше. е^гда' же прїидо'ша, ѓ^пря'ташеся и^ эTлђча'шеся, боя'ся сђщихъ эT ѓ^брњ'занїя. и^ лицемњ'ришася съ нимъ и^ про'чїи
і^оу^де'е, ја%ко и^ варна'вњ приста'ти (лицемњ'рьствђ
и^хъ)3” Но^ е^гда видњхъ ја%ко непра'во хо'дятъ къ
и^стинњ бл~говњствова'нїя, реко'хъ [петрђ`]4 преD
всњми, а^ще т^ы і^оу^де'и сыи, ја%зы'чески, (а^)5 не
і^оу^де'иски живе'ши, почто` ја%зы'ки нђ'диши і^оу^де'иски жи'тельствовати; м^ы е^стествоM і^оу^де'е,
заq, с~г”
(а^)6 не эT ја%зы'къ грњшницы”
Оу^вњ'дњвше же, ја%ко не ѓ^пра'вдится чл~къ эT
дњ'лъ зако'на, н^о токмо вњрою і^с~ хв~ою, и^ м^ы
въ х~а і^с~а вњ'ровахоM да ѓ^пра'вдимся эT вњры
хв~ы, (а^)7 не эT дњлъ зако'на” зане (не ѓ^пра'вдится эT дњлъ зако'на)8 всяка пло'ть” *А$ще
ли и^щђще ѓ^пра'вдитися ѓ^ х~њ, ѓ^брњтохомся
и^ са'ми грњшницы, х~с оу^бо грњхђ ли слђжи'тель; да не бђдетъ. а^ще бо ја^же разори'хъ,
сїа па'ки съзида'ю, престђ'пника себе преDставля'ю. а^зъ бо зако'номъ зако'нђ оу^мро'хъ, да бв~и
жи'въ бђдђ, хв~и съраспя'хся. живђ ж'е не ктом`ђ а^з# н^о живе'тъ въ мн^њ х~с. а^ е^же нн~њ жив`ђ въ плоти, вњрою жив`ђ сн~а бж~їа, възлюби'вшаго мене` и^ преда'вшаго себе` по мнњ`” заq, с~д”
Не эTмњта'юся блгDти бж~їа. а^ще бо зако'ноM
правDа, оу^бо х~с тђ'не оу^мре.

Глvа, г~”
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несмы'сленїи гала'те, кт^о в^ы прельсти'лъ
е^сть [не покори'тися и^сти'ннњ]1; и^мже
преD ѓ^чи'ма і^с~ х~с прежDе напи'санъ бысть
[въ васъ]2 ра'спяT. сїе точїю хощ`ђ оу^вњ'дњти эT васъ, эT дњ'лъ ли зако'на дх~ъ прїасте, и^ли эT слђ'ха вњры; Тако несмы'слени е^сте`
наче'нше дх~ом#, нн~њ пло'тїю скончава'ете; толи'ка пострада'сте без ђма`, а^ще же и^ без ђма`.
подая'и оу^бо вамъ дх~ъ, и^ дњиствђаи си'лы
въ ваs эT дlњ ли зако'на, и^ли эT слђха вњ'ры;
*ја%коже а^враа'мъ вњ'рова б~ђ, и^ вмњнися е^мђ
въ пра'вдђ. разђмњите оу^бо ја%ко сђщїи эT вњры,
заq, с~е”
сїи [сђть сн~ове]3 а^враа'мли”
1837

між обрізаними, – 8 бо той, що допоміг Петрові в посланні обрізання, допоміг і мені між поганами, – 9 і пізнавши ласку, мені дану, і Яків, і Кифа, і Іван, що вважаються стовпами,
дали мені і Варнаві правиці спільності, щоб ми ішли до поган, вони ж до
обрізання, 10 аби тільки ми пам’ятали про бідних, що власне я і постарався зробити.
поч. 202
11 Коли ж Петро прийшов до Антіохії, я йому протиставився в лице,
бо він заслужив на докір. 12 Бо скоріше ніж прийшли деякі від Якова, він
їв з поганами, коли ж вони прийшли,
він сторонився і відмежовувався, боячись тих, що є з обрізання. 13 І з
ним лицемірили і інші юдеї, так що й
Варнава пристав до їхнього лицемірства. 14 Але коли я побачив, що неправильно ходять в правді благовістя, я сказав Петрові перед усіма:
Якщо ти, будучи жидом, живеш попоганському, а не по-юдейському,
чому змушуєш поган жити по-юдейському? 15 Ми з природи юдеї, а не
грішники з поган.
поч. 203
16 А пізнавши, що людина не оправдається з діл Закону, але тільки вірою в Ісуса Христа, і ми повірили в
Христа Ісуса, щоб ми оправдалися з
Христової віри, а не з діл Закону, тому
що з діл Закону не оправдається ніяке тіло. 17 *Якщо ж, шукаючи оправдатися в Христі, і ми самі знайшлися
грішниками, чи, отже, Христос – служитель гріха? Хай не буде! 18 Бо якщо
те, що я знищив, це знову будую, роблю себе переступником. 19 Бо я за Законом помер Законові, щоб для Бога
жити. Я розіп’явся з Христом. 20 Живу ж вже не я, але в мені живе Христос. А те, що нині живу в тілі, живу вірою Божого Сина, що мене полюбив
і видав себе за мене.
поч. 204
21 Не відрікаюся божої ласки. Адже якщо праведність через Закон, отже, Христос даремно помер.

рим. 3

Глава 3
1 О нерозумні галати! Хто вас підманув не підкорятися правді? Вас, у
яких перед очима раніше зображений
був розіп’ятий Ісус Христос. 2 Тільки
це хочу довідатися від вас: чи ви одержали Духа від діл Закону, чи від слухання віри? 3 Ви є такими нерозумними! Зачавши Духом, тепер закінчите
тілом? 4 Стільки ви безумно потерпіли, якби ж і безумно. 5 Отже, Той,
що вам дає Духа і робить сили між
вами, чи є від діл Закону чи від слуху
віри? 6 *Коли Авраам повірив Богові,
і йому зараховано в праведність. 7
Отже, розумійте, що ті, що є від віри,
ці є Аврамовими синами.х поч. 205
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8 Бо передбачивши Писання, що
Бог з віри оправдає поган, скоріше
Він благовістив Авраамові, *що: В
тобі будуть благословенні всі народи.
9 Тому ті, що з віри, благословляться
з вірним Авраамом. 10 Бо ті, що є від
діл Закону, є під клятвою. Адже є написано: *Проклятий кожний, хто не
зостанеться в усіх приписах в книзі
Закону, щоб це чинити. 11 А що в
Законі ніхто не оправдується в Бога,
явно ж, *що праведний з віри буде
жити. 12 А Закон не є з віри, *але та
людина, що це чинить, буде жити в
них.
поч. 206
13 Христос нас відкупив від клятви Закону, ставши за нас клятвою. Бо
є написано: *Проклятий кожний, хто
висить на дереві, – 14 щоб в поганах
було Авраамове благословення в
Христі Ісусі, щоб ми вірою одержали
обітницю духа.
поч. 207
15 Брати, говорю по-людському:
*однак людиною затвердженого заповіту ніхто не відкидає або до нього не
додає. 16 *Авраамові ж сказані були
обітниці, і його насінню. Не говорить
же: і насінням, – наче про численних,
але наче про одного: І твоєму насінню, – яким є Христос. 17 Це ж кажу:
завіт, наперед затверджений Богом в
Христі, який – Закон, що прийшов по
чотириста і тридцятьох роках, не відкидає, щоб знищити обітницю. 18 Бо
якщо б насліддя було від Закону, вже
більше не було б від обітниці. Авраамові ж Бог подарував обітницею. 19
Отже, чим є Закон? Він доданий через переступ, доки не прийде насіння, якому обіцяно, *якому наказано
ангелами рукою посередника. 20 А
для одного немає посередника, та Бог
є один. 21 Отже, чи Закон проти божих обітниць? Хай не буде! Бо якщо
б був даний Закон, що може оживити, отже, по правді, від Закону була б
праведність. 22 *Але Писання замкнуло все під гріхом, щоб обітниця від
віри Ісуса Христа була дана тим, що
вірять.
поч. 208
23 А перед приходом віри ми були
бережені під Законом, замкнені від
тієї віри, що мала відкритися. 24 *Тому Закон нам був вихователем до
Христа, щоб ми оправдалися від віри.
25 Як же прийшла віра, вже ми не є
під вихователем, 26 бо ви всі є божими синами вірою в Христа Ісуса.
27 *Бо ви, що хрестилися в Христа,
зодягнулися в Христа. 28 Немає юдея
ані грека, немає раба ані вільного,
немає чоловічого роду ані жіночого;
бо ви всі є одним в Христі Ісусі. 29
Якщо ж ви Христові, то, отже, ви є
Авраамове насіння і спадкоємці за обітницею.

Прежде видњ'вше бо писа'нїе, ја%ко эT вњры ѓ^правда'етъ ја^зы'ки б~ъ, прежDе бл~говњствова а^враа'мђ, *ја%ко бл~гословятся ѓ^ тебњ вси ја%зы'ци”
Тњмже сђщїи эT вњ'ры блsвятся с вњрныM а^враа'момъ. е^ли'цы бо эT дњлъ зако'на сђть, поD
кля'твою сђть. пи'сано бо е^сть, (-)4 *про'клятъ
всякъ, и^же не пребђ'детъ въ всњхъ пи'саныX
въ кни'ѕњ зако'ннњи, ја%ко твори'ти я&. а^ ја%ко
в зако'нњ никтоже ѓ^правда'ется эT‡ бг~а, ја^вњ
(же), *ја%ко пра'ведныи эT вњры жи'въ бђдетъ.
зако'н же нњсть эT вњры, *н^о сътвори'выи т^а
заq, с~ѕ”
[чл~къ]5, жи'въ бђдетъ в ни'хъ”
Хс~ н^ы и^скђпи'лъ е^сть эT кля'твы зако'нныя,
бы'въ по насъ кля'тва. пи'сано бо е^сть, *про'клятъ всякъ вися'и на' древњ, да въ ја^зы'цњхъ блsве'нїе а^враа'мле бђдетъ ѓ^ х~њ і^с~њ, да
ѓ^бњтова'нїе дх~а прїимемъ вњрою”
заq, с~з”
Бра'тїе по чл~кђ гл~ю, *ѓ^ба'че чл~кђ оу^тверже'на
завњта никто'же эTмњта'ет#, и^ли приповелњва'ет#. *а^враа'мђ же рече'ни быша ѓ^бњты, и^ сњмени е^го. не гл~ет (же) и^ сњменемъ, ја%ко ѓ^
мно'ѕњхъ, н^о ја%ко ѓ^ е^ді'номъ, и^ сњмени твоем`ђ” И$же е^сть х~с. сїе же гл~ю, завњтъ прежDе
оу^тверже'ныи эT‡ бг~а, [въ х~а]6, и^же по (лњтXњ
четы'риста` и^ тридесяте)7 бы'выи зако'нъ, не
эTмњта'етъ, въ е^же разори'ти ѓ^бњтова'нїе”
А$ще бо эT зако'на наслњдїе, не ктом`ђ (оу^же)
эT ѓ^бњтова'нїа. а^враа'мђ же ѓ^бњтова'нїеM дарова` б~ъ. чт^о оу^бо зако'нъ; престђпле'нїа л^и ради
приложи'ся, до'ндеже прїидетъ сњмя, е^мђже
ѓ^бњтова'ся, *повелњнъ а^гг~лы рђкою хода'тая.
хода'таи же е^ді'номђ нњсть, б~ъ же е^ді'нъ
е^сть. зако'н ли оу^бо на ѓ^бњтова'нїиX бж~їихъ;
да не бђдетъ. а^ще бо (закоn данъ бысть)8
мо'гїи ѓ^живи'ти, въи^стинђ (оу^бо) эT зако'на
бы была` пра'вда *но затвори` писа'нїе вс^я поD
грњхомъ, да ѓ^бњтова'нїе эT вњры і^с~ хв~ы дасться вњ'рђющимъ” кккккк
заq, с~и”
Прежде же прише'ствїя вњ'ры, поD закономъ
стрего'ми бњ'хомъ, затворени въ хотя'щђю
вњрђ эTкры'тися” *Тњмже законъ пњстђнъ
наM бы'сть въ х~а, да эT вњры ѓ^пра'вдимся”
пришеDши же вњрњ, оу^же не поD пњстђноM е^смы.
вс^и бо в^ы сн~ове бж~їи е^сте, вњрою ѓ^ х~њ і^с~њ”
*Є$лицы б^о въ х~а крsти'стеся, въ х~а
ѓ^блеко'стеся. (нњсть)9 і^оу^де'и, ни е^ллинъ.
(нњсть)10 ра'бъ, ни свобоD. (нњсть)11 мђж'ескїи
полъ, ни же'ньскїи. вси' бо в^ы е^ді'но е^сте ѓ^ х~њ
і^с~њ” А/ще ли же в^ы хв~и, т^о оу^бо а^враа'мле
сњмя е^сте, (и^) по ѓ^бњтова'нїю наслњ'дницы”
1838
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Глvа, д~”

крMи и~

а~ мо= ѕ~і

а~ мо= к~а

і^саїа н~д
лkђ к~г

л~ю же, в нели'ко время наслњ'дникъ млаD
е^сть, ничиMже лђчши е^сть раба`, г~ь (сыи
всњмъ)1, н^о поD повели'тели (и^ приста'вники е^сть)2, до наро'ка эTч~а” Такоже и^
м^ы, е^гда` бњхомъ мла'ди, поD стихїями (бњзаq, с~џ”
хом# мира)3 порабоще'ни,
Є/гда же прїиде кончи'на лњтђ, посла` б~ъ сн~а
свое^го, е^ді'нороDнаго, раждае^маго эT же'ны, быва'ема поD зако'номъ, да поDзако'нныя и^скђпиT, *да
въ оу^сн~енїе въспрїимеM” да ја%коже е^сте сн~ове,
посла` б~ъ дх~а сн~а свое^го, въ срDца наша, въпїюща, а%вва эTц~ъ. тњмже оу%же нњси ра'бъ,
н^о сн~ъ. а%ще ли же сн~ъ, и^ наслњдъникъ [бж~їи
заq, с~і”
(і^с~) хм~ъ]4”
Но^ тогда` оу^бо невњ'дђще б~а, слђжи'сте не по
е^стествђ сђщимъ бого'мъ. нн~њ же позна'вше
б~а, паq же позна'ни бы'вше эT б~а, ка'ко възвраща'етеся па'ки, на немощныя и^ хђды'я стихїя, и^мже (свы'ше паки)5 слђжи'ти хо'щете;
дн~їи сматря'юще, и^ мsца и^ времена и^ лњта”
Бою'ся ѓ^ васъ, е^да ка'ко всђе трђди'хся оу^
васъ. бђди'те ја^коже а^зъ, зане и^ а^зъ ја^коже
(и^) в^ы. Бра'тїе, молю в^ы, ничиMже мене ѓ^би'дњсте. вњ'сте же, ја%ко за немощь пло'ти бл~говњстиX вамъ пр'ьвње” І$ и^скђшенїе [мое е^же]6
въ пло'ти мое^и не оу^ничижи'сте, ни ѓ^плева'сте
н^о ја%коже а^гг~ла бж~їя прїя'сте м^я, ја%коже (и^)
х~а і^с~а” [Кое`]7 оу^бо [бя'ше]8 бл~женъство ва'ше;
свњ'дњтельствђю б^о ваM, ја^ко а%ще бы бы'ло
мо'щно, ѓ^чеса` ваша и^звертњ'вше, (оу^бо) да'ли
ми бы'сте” Тњмже врагъ ваM быхъ и%стинђ вамъ
гл~я; ревнђю^тъ по ваs не до'брњ, н^о эTлђчи'ти
васъ хотяT, да и'мъ ревнђ'ете. добро е^же
ревнова'ти (всегда` до'брое)9, и^ не точїю внегда`
приходи'ти ми к ваM” ЧаDца моя ѓ^ ниXже паки
болњзнђю, дондеже въѓ^бразиTся х~с въ васъ”
Хотњх же прїити` к вамъ нн~њ, і^ и^змњни'ти
глаs мои, ја^ко недомышля'юся ѓ^ васъ. гл~ите
ми и^же поD зако'ноM хотя'щеи бы'ти, зако'на ли
не слы'шасте; пи'сано бо е^сть. ја%ко,
заq, с~і”
*А/враа'мъ дв^а сн~а и^мњ, е^ді'наго эT рабы, (а^)10
дрђга'го эT свобоDныя. н^о и^же эT рабы`, по' плоти родися, *а^ и^же эT свобоDныя по ѓ^бњтова'нїю, ја%же е^ста` и%носказа'ема, сїя бо е^ста дв^а
завњта, е^ді'нъ оу^бо эT горы` сина'искїя, въ
работђ ража'я, е^же е^сть а^гарь, а^гарь бо, сина
гора` е^сть въ а^равїи, прилагаеT же ся нн~њшнемђ і^ерsли'мђ. работаеT же с чады свои'ми” А$
вы'шнїи і^ерsлимъ, свобоD е^сть, и^же еs мт~и
[в#сњмъ]11 намъ” Пи'сано бо е^сть, *възвесели'ся
1839

Глава 4
1 Кажу ж, що доки спадкоємець є
малим, нічим він не є кращим від раба, будучи паном всього. 2 Але є під
опікунами і управителями до часу,
призначеного батьком. 3 Так само і
ми, коли були малими, були поневолені під первнями світу. поч. 209
4 Коли ж прийшла повнота часу,
Бог послав свого єдинородного Сина,
що народжується від жінки, що є під
Законом, 5 щоб Він відкупив тих, що
під Законом, *щоб ми одержали усиновлення. 6 Тому що ви є синами, Бог
послав Духа свого Сина в наші серця,
що кличе: Авва, Батьку! 7 Тому ти уже не є рабом, але сином. Якщо ж сином, то і божим спадкоємцем через
Ісуса Христа.
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8 Але тоді, отже, не знаючи Бога,
ви служили тим, що по природі не є
богами. 9 А тепер, півнавши Бога, –
радше ж пізнані Богом – чому знову
ви повертаєтеся до немічних і слабких первнів, яким згори знову хочете
служити, 10 дивлячись на дні, і місяці, і часи, і роки? 11 Боюся за вас, чи
часом я марно не трудився у вас. 12
Будьте так як я, тому що і я, так як і
ви. Брати, благаю вас, нічим ви мене
не образили, 13 знаєте ж, що через
неміч тіла я вам раніше благовістив.
14 І моєю спокусою, що в моєму тілі,
ви не погордували ані не обплювали,
але ви мене прийняли як божого ангела, як і Христа Ісуса. 15 Отже, яке
було ваше блаженство? Бо свідчу вам,
що якщо було б можливим, вирвавши ваші очі, ви, отже, мені дали б. 16
Чи тому я вам став ворогом, кажучи
вам правду? 17 Не на добро за вас
ревнують, але хочуть вас відлучити,
щоб ви їм ревнували. 18 Добре завжди за добрим ревнувати, і не тільки,
коли я до вас приходжу. 19 Мої дітоньки, за яких знову терплю, доки у
вас не відобразиться Христос. 20 Хотів же б я до вас сьогодні прийти і
змінити мій голос, тому що не знаю,
що з вами робити. 21 Скажіть мені ви,
що хочете бути під Законом, чи ви не
чули Закон? 22 Адже є написано, що
ххх
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*Авраам мав двох синів – одного
від рабині, а другого від вільної. 23
Але той, що від рабині, народився за
тілом, *а той, що від вільної, – за обітницею. 24 Це має інше значення,
бо це є два завіти. Отже, один з Синайської гори, що родить у рабство,
яким є Агар. 25 Бо Агар є гора Синай
в Аравії, що відповідає теперішньому
Єрусалимові, – служить же зі своїми
дітьми. 26 А вільним є горішній Єрусалим, що є матір’ю всіх нас. 27 Бо є
написано: *Розвеселися неплідна, що
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не родиш, вибухни і заклич ти, що не
боліла, бо багато дітей в опущеної,
більше ніж в тої, що має мужа!
хххх
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28 *Ми ж, брати, за Іссааком є діти
обітниці. 29 Але так як тоді той, що
народився за тілом, переслідував духовного, так і тепер. 30 Але що говорить Писання? – *Прожени рабиню і
її сина, бо син рабині не успадкує з
сином вільної. 31 Тому, брати, ми не
є дітьми рабині, але вільної!

Глава 5

мой3. 19
мат. 5
мар. 12
рим. 13
як. 2
і 4

пет1. 2

1 Отже, ви стоїте свободою, якою
Христос нас визволив, і знову не піддавайтеся під ярмо рабства. 2 Ось я,
Павло, кажу вам, що якщо обріжетеся, Христос вам нічим не допоможе.
3 Свідчу ж знову кожній людині, що
обрізується, що вона мусить зберігати ввесь Закон. 4 Ви, що оправдуєтеся Законом, ви відпали від Христа,
ви відпадаєте від ласки, 5 бо ми духом з віри очікуємо надію праведності. 6 Бо в Христі Ісусі ані обрізання
нічого не може, ані необрізання, але
віра, що діє через любов. 7 Ви добре
бігли. Хто вам заборонив коритися
правді? 8 Переконання не від Того,
що вас покликав. 9 Мало квасу робить, щоб все тісто скисло. 10 Я надіюся щодо вас в Господі, що нічого
іншого не думаєте. Той, що вносить у
вас замішання, понесе гріх, хто б
тільки він не був.
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11 Брати, якщо ж я ще проповідую
обрізання, чому мене ще переслідують? Отже, ударемнилося згіршення
хреста. 12 Хай будуть відкинутими
ті, що вас псують. 13 Адже ви, брати,
були прикликані до свободи. Тільки
щоб ваша свобода не стала причиною
жити за тілом, але любов’ю служіть
один одному. 14 Бо ввесь Закон збувається в одному слові, *в тому, що
полюбиш свого ближнього так, як
себе. 15 Якщо ж один одного гризете
і їсьте, стережіться, щоб ви не були
з’їджені один одним. 16 Кажу ж: ходіть духом і не виконуйте тілесних
похотей. 17 *Бо тіло має похоть проти духа, а дух – проти тіла. Ці ж противляться один одному, щоб ви чинили не те, що хочете. 18 Якщо ж ви
є ведені Духом, ви не є під Законом.
19 Явними ж є тілесні діла, якими є:
перелюб, розпуста, нечистота, безсоромність, 20 ідолослужіння, чародійство, ворожнечі, сварки, заздрощі,
лють, гнів, суперечки, згіршення, єресі, 21 злоба, вбивство, п’янство,
гульня, крики і подібне до цих. Про
що вас попереджаю і раніше я сказав,
що ті, що таке чинять, царства божого не успадкують.
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непло'ды неража'ющїа, расто'ръгни и^ възопи неболњ'вшїя, ја^ко мно'га чада пђсты'я паче, нежели и^мђщ'їя мђжа”
заq, са~і”
*Мы же братїе, по і^саа'кђ ѓ^бњтованїя чада
е^смы. н^о ја%коже тогда иy по' плоти роди'выися,
гоня'ше дх~о'внаго та'ко и^ нн~њ. н^о что` гл~етъ
писа'нїе; *и^зжени` рабђ`, и^ сн~а е^я” Не и%мать бо
наслњ'довати сн~ъ рабы'ниn, съ сн~омъ свобоDныя”
Тњмже бра'тїе, нњ'смы рабы'нина ча'да, н^о свободъныя”

крMи џ~

а~ мо= к~а

Глvа, е~”
[вобо'дою оу%бо е^ю^же х~с насъ свободи`, стои'те]1 и^ не па'ки подъ и%гомъ рабо'тњ держи'теся, с^е а%зъ па'велъ гл~ю ваM, ја%ко а%ще
ѓ^брњза'етеся х~с васъ ничтоже пользђетъ”
Свњдњтельствђю^ же паки, вся'комђ человњкђ
ѓ^брњза'ющемђся, ја^ко до'лъженъ е^сть весь законъ твори'ти. оу^праздни'стеся эT х~а, и^же законоM ѓ^правда'етеся, эT блгDти эTпада'ете. мы б^о
дх~омъ эT вњ'ры оу^пованїа правDы ждемъ. ѓ^ х~њ
бо і^с~њ. ни ѓ^брњзанїе чт^о мо'жеT, ни неѓ^брњзанїе, н^о вњра любовїю споспњшествђема. теча'сте
до'брњ, кт^о вамъ възбрани (не покаря'тися
и^стиннњ)2; препрњнїе не эT призва'вшаго в^ы,
маl квасъ все` смњшенїе квасиT. а^зъ надњюся
ѓ^ васъ ѓ% г~њ, ја%ко и^ного ничтоже мы'слите.
смђща'я и^же васъ понесе'тъ (грњхъ)3 и^же а^ще
е^сть”
ккккк
заq, св~і”
А$з же бра'тїе а%ще ѓ^брњ'занїе е^ще проповњ'дђю,
почт^о е^ще гониM е^смь; оу^бо оу^пра'зднися собла'знъ крsта. дабы эTсњчени были развраща'ющеи`
васъ” Вы^ бо на свобод`ђ зва'ни бысте братїе,
точїю да не свобода` (ва'ша) въ вин`ђ плоти н^о
любовїю работаи^те дрhђ дрђгђ. и^бо весь законъ
въ е^ді'номъ словеси` съвръшается, *въ е^же възлю'биши бли'жняго свое^го ја^коже себе`. а%ще же дрђгъ
дрђга грыза'ете и^ снњда'ете, блюдњтеся, да не
дрђгъ эT‡ дрђга и^стребле'ни бђ'дете” Гл~ю же,
дх~омъ ходи'те, и^ по'хоти плоTскїя не съвръша'ите” *Плоть б^о похотьствђетъ на' дђхъ, дђх же
на плоть. сїа же (противи'стася дрђгъ дрђгђ)4.
да не я'же хо'щете сїя творите`. а^ще ли дх~омъ
води'ми е^сте`, нњсте поD зако'номъ. ја%влена же
сђть дњ'ла плотьска'а, ја%же сђть, [прелюбодњя'нїе]5, блђ'дъ, нечистота`, стђдодњя'нїе, и^долослђже'нїе, чародњя'нїе, вражды`. рве'нїа, зави'ды ја%рости, разжеженїа, распря`, собла'зны. е%реси, за'висти, оу^бїиства пїя'нъства, безчи'нны кличи`, и^
подо'бная си'мъ, ја%же преDрица'ю ва'м# [и^]6 прежде
рекохъ, ја%ко такова'я творя'щеи, црsтвїа бж~їа
не наслњ'дяT”
заq, сг~і
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г~ мо= џ~і
мgа е~
мrа в~і
крMи г~і
і^ја%коv в~
и^ д~

а~ петр# в~

5,22 Послання до Галатів 6,18

Пло'дъ же дх~овныи е^сть, любы`, ра'дость, ми'ръ.
долготерпњ'нїе, бл~гость, млsрдїе. вњра, кро'тость
въздержа'нїе. на таковы'хъ нњ'сть зако'на. а^
и'же х~ђ, і^с~ђ плоть распя'ша съ страстьми` и^
по'хотьми. а^ще живе'мъ дх~омъ, дх~омъ и^ да
хо'дим# не быва'имъ тщеславни, дрђгъ дрђга
раZдража'юще, дрђгъ дрђгђ завидяще” __

Глvа, ѕ~”
ра'тїе, а^ще (-)1 въпаде'т# чл~къ в нњ'кое
прегрњше'нїе, в^ы дх~овнїи и^справля'ите
таковаго дх~омъ кро'тости, блюды'и себе`,
да не и^ ты` и^скђшенъ бђдеши” заq, сд~і”
Дрђг# дрђгђ тяготы` носи'те, и^ та'ко и^сполните зако'нъ хв~ъ” А$ще бо (кт^о мни'тъ)2 себе
бы'ти чт^о, ничтоy сыи, (себе` льсти'тъ)3. дњло
же свое да и^скђша'етъ ко'ждо” И$ тогда` в себњ
точїю хвале'нїе да и%мать, а^ не ко и^но'мђ.
ко'ждо бо свое бре'мя понесеT. да ѓ^бща'ет же оу^ча'ися словеси` оу^ча'щемђ, ѓ^ всњхъ бл~гихъ. не
льсти'теся, б~ъ порђга'емъ не быва'етъ. е^же бо
а^ще сњетъ чл~къ. тожде и^ пожнетъ. ја%ко сњя'и въ пло'ть свою, эT плоти по'жнет# и^стлњнїе. а^ сњаи въ дх~ъ, эT д~ха по'жнетъ живот#
вњчныи. до'брое же творя'ще да не стђжа'емъ
с^и, въ время бо свое по'жнем# не ѓ^слабњ'юще.
тњмже оу^бо доnдеже время и%мамы, да дњлаи^м#
бл~гое къ всњмъ, па'че же при'сныM въ вњре” заq, се~і”
Ви'дите коли'цњми (книгами писа'хъ вамъ)4
моею рђко'ю. е^ли'цы хотятъ хвали'тися по'
плоти, сїи нђдяT в^ы ѓ^брњ'затися, то'чїю да
не крsтомъ хв~ыM го'нятся. ни бо ѓ^брњза'ющїися са'ми зако'нъ храня'т#, н^о хотяT в^ы ѓ^брњзова'ти. да во ва'шеи пло'ти похва'лятся”
ккккк
заq”
Мнњ же да не бђдетъ хвали'тися, точїю ѓ^
крsтњ г~а нашего і^с~ х~а, иMже мн^њ (весь) ми'ръ
распяся, и^ аZ (всемђ) ми'рђ. [ѓ^ х~њ бо і^с~њ, ни]5
ѓ^брњза'нїе чт^о [мо'жетъ]6, ни неѓ^брњзанїе, н^о
но'ва тва'ръ. и^ е^ли'цы правиломъ сиM {жительствђютъ}7, ми'ръ на нихъ и^ млsть, на і^и^л~и
бж~їи. про'чее же трђды` да (никто'же дает
ми)8” А$зъ бо ја^звы [г~а і^с~а]9 на тњле мое^мъ
нош`ђ” БлгDть г~а нашего і^с~ х~а съ д~хом# ва'шимъ братїе. а^ми'нь”
Коне'ць посла'нїю к# гала'томъ”
И/мать в себњ`. глvа, ѕ~,
а^ зачаl, цр~ковныхъ, џ~і”
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22 А духовний плід є любов, радість, мир, терпеливість, доброта, ми
лосердя, віра, 23 лагідність, стриманість. На таких немає Закону. 24 А ті,
що є Христа, Ісусові, розіп’яли тіло з
пристрастями і похотями. 25 Якщо
живемо духом, духом і ходімо. 26 Не
ставаймо марнославними, один одного дратуючи, один одному заздрячи.

Глава 6
1 Брати, якщо людина впаде в якийсь прогріх, ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, пильнуючи себе, щоб і ти не був спокушеним.
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2 Носіть тягарі один одного – і так
виконаєте Христовий закон. 3 Бо якщо хто думає, що він є чимось, будучи нічим, він себе обманює. 4 Хай же
кожний випробовує своє діло, і
тільки тоді в собі хай має похвалу, а
не перед іншим. 5 Бо кожний понесе
свій тягар. 6 Хай же той, що навчається слова, ділиться з тим, що навчає, в усьому доброму. 7 Не обманюйтеся – Бога не можна висміювати. Бо що лиш сіє людина, те і пожне.
8 Бо той, що сіє у своєму тілі, – з тіла
пожне зітління, а той, що сіє в дусі, –
з духа пожне вічне життя. 9 Не надокучаймо собі, роблячи добро, бо в
свій час пожнемо без підупадання. 10
Отже, тому, поки маємо час, чинімо
добро для всіх, радше ж для тих, що
рідні у вірі.
хххх
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11 Дивіться, якими буквами я вам
написав моєю рукою! 12 Ті, що хочуть
хвалитися за тілом, ці вас змушують
обрізатися, тільки щоб не були переслідувані хрестом Христовим. 13 Бо
ті, що обрізуються, самі не зберігають
Закон, але хочуть вас обрізати, щоб
похвалитися у вашому тілі.
поч.
14 Мені ж хай не буде похвали, хіба тільки в хресті нашого Господа Ісуса Христа, яким мені ввесь світ розіп’явся і я всьому світові. 15 Адже в
Христі Ісусі ані обрізання нічого не
може, ані необрізання, але нове творіння. 16 І на тих, що живуть за цим
правилом, на них мир і милосердя, і
на божому Ізраїлі. 17 Надалі ж хай
ніхто мені не надокучає, бо я на тілі
моєму ношу рани Господа Ісуса. 18
Ласка нашого Господа Ісуса Христа з
вашим духом, брати! Амінь.
Кінець Послання до Галатів.
Має в собі 6 глав,
а 19 церковних початків.

1,1 Послання до Еесян 1,5

кор1. 2
пет1. 1
кор1. 1

Розповідь про Послання
святого Апостола Павла до
Ефесян.

Сказа'нїе и^же къ е^фе'сеѓ^мъ посла'нїю
ст~а'го а^пsла па'вла”

Це послання він посилає з Риму.
Отже, ще не побачивши їх, а почувши про них. Причина ж цього послання є така. Ефесяни, повіривши в
нашого Господа Ісуса Христа, мали
до Нього правдиву віру і любов до
всіх святих та бажали бути підкріпленими Павлом. Отже, апостол, довідавшись про це, пише до них це повчальне послання. І найперше каже,
що тайна відносно нас не є новою, але вона є від початку і раніше, від
створення світу, щоб Христос за нас
терпів і ми спаслися через Нього. Тоді говорить про покликання поган,
щоб показати їм гідність тих, що
повірили, і об’явити, що наше покликання було не людиною, але Ісусом
Христом, який є Божим Сином; щоб
від Того вони навчилися, що повіривши в Христа, вони не стали слугами
людини, але, по правді, прихильниками Бога. Він каже, що і він задля цього був посланий, щоб проповідувати
благовістя; і що він і за них дбає. У
посланні він подає повчальні слова
чоловікам і жінкам, батькам і дітям,
панам і рабам. Заразом він озброює
всіх проти диявола і його бісів, кажучи, що наша війна є проти них. І
наче добрий подвижник, озброївши
всіх словами проти бісівської злобної
хитрості, він закінчує послання.

е посыла'етъ эT ри'ма, не оу&ви'дњвъ оу^бо
и^хъ, слыша же ѓ^ нихъ. вина' же посла'нїю
сїа е^сть. е^фе'сяне вњровавше въ г~а на'шего і^с~ х~а, и^скреню и^мњя'хђ в него вњ'рђ, и^
въ вся ст~ыя любовь” И$ хотяхђ эT па'вла оу^тверди'тися. оу^вњ'дњвъ оу^бо сїе а^пsлъ, пи'шетъ к
ни'мъ сїе посла'нїе оу^чи'телно” И$ пе'рвње оу^бо сказђетъ не но'вђ быти е^же по насъ таи%ньствђ.
н^о и^знача'ла и^ пре'жде сложе'нїя ми'рђ. бывше сїе
бл~говоле'нїе бж~їе” ЈА/коже х~ђ по насъ страда'ти, и^
намъ тњмъ спsти'ся” Та'же ѓ^ призва'нїи ја%зы'къ
бесњдђетъ, да пока'жетъ и^хъ досто'ино вњ'ровавшихъ, и^ ја^вля'етъ ја%ко призва'нїе на'ше бысть
не чл~комъ, н^о і^с~ хм~ъ, и^же е^сть сн~ъ бж~їи. да
и^ эT того навы'кнђтъ, ја%ко не чл~ко слђжи'теле
бы'ша вњ'ровавше въ х~а, н^о и%стиннїи бг~очsти'ви. сказђетъ же и^ себе` сего ради по'слана
бы'вша, да проповњ'дђетъ бл~говњстїе, и^ ја%ко
и^ ѓ^ ни'хъ печа'шеся, пото'мъ оу^чи'телна словеса`, мђже'мъ, и^ жена'мъ эTц~е'м#, и^ ча'домъ,
господе'мъ и^ рабо'мъ, полага'етъ въ посла'нїи.
въкђ'пњ всXњ ѓ^полчава'етъ на дїя'вола, и^ бњсо'въ е^го, гл~я, проти'вђ и^хъ бы'ти на'шеи брани. и^ ја%коже нњ'кїи до'бръ подви'жникъ, въѓ^рђжилъ всXњ словесы` на бњсо'в#ское ѕлохи'трїе. Си'це
скончава'етъ посла'нїе”

Послання святого
Апостола Павла до
Ефесян

па'вла

Глава 1, поч. 216

Глvа, а~. заq, сѕ~і”

1 *Павло, з божої волі посланець
Ісуса Христа, – святим, що є в Ефесі,
і вірним в Христі Ісусі. 2 *Вам ласка
і мир від Бога, нашого Батька, і Господа Ісуса Христа! 3 Благословенний
Бог і Батько нашого Господа Ісуса
Христа, що поблагословив нас всяким
духовним благословенням в небесних
у Христі, 4 так як вибрав нас в Ньому
раніше від створення світу, щоб ми
були святими і непорочними перед
ним в любові. 5 Він, раніше призначивши нас до усиновлення Ісусом
Христом в Ньому, за благоволінням

авелъ* посла'нникъ [і^с~ хв~ъ]1, во'лею бж~їею.
ст~ымъ сђщиM въ е^фе'сњ, и^ вњ'рнымъ ѓ^ х~њ
і^с~њ” *БлгDть вамъ и^ мир#, эT б~а эTц~а на'шего и^ г~а і^с~ х~а. блгsвенъ б~ъ и^ эTц~ъ г~а
на'шего і^с~ х~а, бл~гослови'выи насъ вся'цњмъ бл~гослове'нїемъ дх~о'внымъ, въ нбsныX ѓ^ х~њ. ја%коже и^збра` насъ ѓ^ немъ пре'же сложе'нїя ми'ра, бы'ти
намъ ст~ымъ и^ непоро'чнымъ пред ни'мъ въ
любви, пре'жде наре'къ насъ въ оу^сн~енїе і^с~ хм~ъ
оу^ него, по бл~говоле'нїю хотњ'нїя е^го, в похвалђ
сла'вы бл~годати е^го, в не'иже ѓ^бл~агода'ти насъ ѓ^
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1,5 Послання до Еесян 2,6

възлюбле'неM” ѓ^ немже,
заq, сз~і”
И/мамы и^збавленїе кро'вїю е^го, (и^) ѓ^ставле'нїе
прегрњше'нїемъ, по бога'тьствђ бл~года'ти е^го,
ю^же преоу^мно'жилъ е^сть в насъ, въ вся'кои
премђ'дрости и^ ра'зђмњ, сказа'въ нам# та'инђ
во'ли своея`, по бл~говоле'нїю е^го. ю^же пре'жде положи` ѓ^ немъ, въ смотре'нїе и^сполне'нїя вре'менъ,
възглави'ти вся'ческая ѓ^ х~њ, ја%же на нб~сњхъ
и^ ја%же на земли им#, ѓ^ не'мже и^ наслњ'дницы
бы'хомъ, пре'жде нарече'ни бы'вше, по прозрњнїю
{бж~їю}2, вся дњ'иствђющаго по совњтђ во'ли
своея, ја^ко бы'ти намъ въ похвале'нїе сла'вы
е^го, преже оу^пова'вшимъ въ х~а. ѓ^ не'мже и^ в^ы
слы'шавше сло'во и%стины. бл~аговњствова'нїе сп~се'нїа на'шего, въ не'мже и^ вњ'ровавше зна'менастеся (ѓ^бњтова'нїя дх~омъ)3 ст~ыM, и^же е^сть ѓ^брђченїе наслњ'дїю на'шемђ, въ и^збавле'нїе снабдњ'нїю, въ похвалђ сла'вы е^го” Сего ради и^ а%зъ
слышавъ ва'шђ вњ'рђ ѓ^ (х~њ)4 і^с~њ, и^ любо'вь ја^же къ
всњмъ ст~ымъ”
заq, си~і”
Не престаю бл~годаря ѓ^ васъ, помина'нїе [ѓ^
васъ]5 творя` въ мл~твахъ мои^хъ. да б~ъ, (и^
эTц~ъ) г~а на'шего і^с~ х~а, эTц~ъ сла'вы, да'стъ
вамъ дх~ъ премђдрости и^ эTкрове'нїя, въ
позна'нїе е^го, просвњще'нымъ ѓ^чеса` срDца ва'шего,
ја%ко оу^вњ'дњти вамъ, чт^о е^сть оу^пова'нїе
зва'нїя е^го, [и^]6 чт^о бога'тьство сла'вы достоя'нїя е^го въ ст~ыхъ. и^ чт^о преспњ'ющее вели'чьство си'лы е^го в насъ вњ'рђющихъ по дњиствђ держа'вы крњ'пости е^го, ю^же съдњя ѓ^
х~њ, въскр~сивъ е^го эT мерътвыхъ, и^ поса'ждь
ѓ^деснђ'ю себе` на нбsныхъ, превы'ше вся'кого
нача'льства и^ вла'сти, и^ си'лы и^ гдsьства, и^
вся'каго и%мени и^менђемаго, не то'чїю въ
вњ'цњ сем#, н^о и^ въ грядђщеM”
заq, сџ~і”
И/ вся покори` под нозњ` е^го. и^ того да'стъ
главђ вы'ше всњхъ цр~кви, ја%же е^сть тњ'ло е^го,
и^сполне'нїе и^сполня'ющаго всяческая въ всњхъ”

Глvа, в~”

колаs в~

васъ сђщихъ мертвыхъ прегрњше'нми (-)1
грњхи ва'шими, в ни'хже и^ногда` ходи'сте,
по вњкђ ми'ра сего, (*и) по княѕю вла'сти
въздђшныя, дђ'ха, и^же нн~њ дњиствђеT
въ сынох# противле'нїа, в нихже и^ м^ы вс^и жихоM
и^ногда` въ по'хотњхъ плоти на'шеа, творя'ще
волю плоти и^ помышле'нїи и^ бњ'хомъ (е^стествомъ ча'да)2 гнњ'вђ, ја%коже и про'чїи” заq, с~к”
Бг~ъ же бога'тъ сыи въ млsти, за премно'гђю
любо'вь свою, е^юже възлюби` насъ, и^ сђщихъ
насъ мертвыхъ прегрњше'нми, съѓ^живи` хм~ъ.
бл~года'тїю е^сте сп~се'ни, и^ с ни'мъ въскреси, и^
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його бажання, 6 в похвалу слави його
ласки, в якій обдарував нас в улюбленому. 7 В Ньому
поч. 217
ми маємо відкуплення його кров’ю
і відпущення прогріхів за багатством
його ласки, 8 яку Він щедро помножив у нас, в усякій премудрості і розумі, 9 об’явивши нам тайну своєї волі за його благоволінням, яку раніше
поклав в Ньому 10 в осягнення повноти часів, щоб у Христі зібрати все,
що на небі і що на землі. Ним, 11 в якому і ми стали спадкоємцями, скоріше бувши призначені, за божим передбаченням, що чинить усе за радою
своєї волі; 12 щоб ми були на похвалу
його слави, ми, що раніше надіялися
на Христа. 13 В Ньому і ви, почувши
слово правди, благовіствування нашого спасіння, в якого і повіривши, ви
були позначені Святим Духом обітниці; 14 який є запорукою нашого насліддя, в відкуплення придбаного, в
похвалу його слави. 15 Задля цього і я,
почувши про вашу віру в Христі Ісусі
і любов відносно всіх святих, поч. 218
16 не перестаю дякувати за вас,
згадуючи вас у моїх молитвах; 17
щоб Бог і Батько нашого Господа
Ісуса Христа, що є Батьком слави,
дав вам Духа премудрості і об’явлення на його пізнання, 18 просвітивши
очі вашого серця; щоб ви пізнали, яка
є надія його покликання, і яке багатство слави його насліддя між святими, 19 і яка надмірна велич його сили
в нас, що віримо за діянням влади його сили, 20 яку Він вчинив у Христі,
воскресивши Його з мертвих і посадивши по правиці Себе на небесах, –
21 вище від усякого начальства, і
влади, і сили, і паньства, і всякого
імені, що іменується не тільки в цьому віці, але й у майбутньому.
ххххххх
поч. 219
22 І Він все підкорив під його ноги.
І Того Він дав вище від усіх – як голову Церкви, 23 яка є його тілом, повнотою того, що виповнює все в усьому.

Глава 2
1 І вас, що були мертві прогрішеннями, вашими гріхами, 2 в яких колись ви ходили за віком цього світу *і
за князем влади повітря, духа, що нині діє в синах непокори, 3 в яких і ми
всі колись жили в похотях нашого тіла, чинячи волю тіла і задумів, і з
природи були дітьми гніву, так як і
інші.
поч. 220
4 A Бог, будучи багатим в милосерді, з превеликої своєї любові, якою нас полюбив, 5 і Христом оживив нас, що були мертвими прогрішеннями. Ви спаслися ласкою. 6 І з
Ним Він воскресив і посадив на небе-

кол. 2

2,6 Послання до Еесян 3,9

рим. 9

рим. 5

сах в Христі Ісусі, 7 щоб виявити в
майбутніх віках превелике багатство
своєї слави добротою на нас в Христі
Ісусі. 8 Адже ви спаслися ласкою і вірою. І це не від вас, а божий дар, 9 не
від справ, щоб ніхто не похвалився.
10 Бо ми є його творіння, і створені в
Христі Ісусі на добрі діла, які наперед приготував Бог, щоб ми ходили в
них.
поч. 220
11 Тому згадуйте, що ви, які колись були поганами в тілі, що називалися необрізанням, тим що називалося рукотворним обрізанням в тілі, 12
ви, що були в тому часі без Христа,
відчужені від життя Ізраїля *і чужі
завітові обіцянки, не маючи надії, і
безбожні в світі. 13 Нині ж в Христі
Ісусі ви, що колись були далеко,
стали близькими Христовою кров’ю.
хххх
поч. 221
14 Бо Той є наш мир, що зробив
оба одним, і знищивши тілом своїм
стіну загорожі – ворожнечу, 15 усунувши навчаннями заповіді Закону,
щоб обох збудувати собою в одну нову людину, роблячи мир, 16 і обох
примирити одним тілом Богові через
хрест, убивши на ньому ворожнечу.
17 І прийшовши, Він благовістив мир
вам, далеким і близьким, 18 *тому
що через Того ми маємо доступ, обоє
в одному Дусі, до Батька. поч. 222
19 Тому, отже, ви більше не є чужинцями-приходьками, але співгромадянами святих і близькі Богові, 20
збудовані на основі апостолів і пророків, а наріжним каменем є сам Ісус
Христос, 21 в якому всяке сотворіння
твориться, росте у святу церкву Господеві. 22 В ньому і ви будуєтеся на
боже помешкання Духом.

Глава 3

кор1. 15
гал. 1

1 Задля цього і я, Павло, в’язень
Ісуса Христа, похвалюся вами, поганами. 2 Отже, якщо ви чули про служіння божої ласки, даної мені у вас, 3
що за об’явленням виявлено мені
тайну, так як я раніше коротко напи
сав; 4 з чого і можете, читаючи, зрозуміти моє розуміння щодо Христової тайни, 5 яка не була виявлена іншим родам – людським синам, так як
нині Святим Духом відкрилася його
святим апостолам і пророкам; 6 що
погани є співспадкоємцями, і співтілесними, і співучасниками Його обітниці в Христі Ісусі – 7 благовіствування, якому я став служителем за
даром божої ласки, мені даної, за дією його сили.
поч. 223
8 *Мені, найменшому з усіх святих, дана ця ласка: благовістити *між
поганами недослідиме Христове багатство 9 і просвітити всіх, що є слу-

съпосади на нбsныхъ ѓ^ х~њ і^с~њ, да ја%ви'тъ въ
вњцњхъ грядђщихъ, преѕњ'лное бога'тьство
бл~года'ти своея, бл~госты'нею на насъ ѓ^ х~њ
і^с~њ” бл~года'тїю бо е^сте сп~се'ни и^ вњ'рою. и^ се
не эT васъ, бж~їи да'ръ, не эT дњл#, да никтоже
похва'лится. того бо е^смы творе'нїе, (и^) създа'ни
ѓ^ х~њ і^с~њ. на дњла' бл~гая, ја^же прежде оу^гото'ва б~ъ, да в нихъ хо'димъ”
заq, с~к”
Тњмже помина'ите ја^ко вы`, и^же и^ногда` ја^зы'цы въ плоти, гл~емїи неѓ^брњзанїе. эT реко'маго
ѓ^брњзанїя въ плоти рђкотворе'наго, ја%ко бњ'сте въ время ѓ%но без# х~а, ѓ^тђждени житїя
і^и^л~ева, *и^ чю'жи эT завњтъ ѓ^бњтова'нїя, оу^пова'нїя не и^мђще, и^ безбо'жни въ ми'рњ” Нн~њ
же ѓ^ х~њ і^с~њ, в^ы, бы'вше и^ногда` дале'че, (бли'зъ
заq, ск~а”
бысте)3 кро'вїю хв~ою”
То'и бо е^сть ми'ръ на'шъ, сътвори'выи ѓ^боя е^ді'но, и^ срњдостњ'нїе ѓ^гра'ды разори'въ, вражDђ пло'тїю свое^ю, зако'на за'повњдемъ, оу^че'нїи оу^праз#дни'въ, да ѓ%ба съзи'ждетъ собо'ю въ е^ді'ного но'ваго
чл~ка. творя` ми'ръ, и^ примиритъ ѓ^бои^хъ е^ді'нњмъ тњломъ бв~и крsтомъ, оу^би'въ враждђ` на
немъ. и^ пришеD бл~говњсти` ми'ръ вамъ, да'лнимъ
и^ [-]4 бли'жним#. *зане тњмъ и^мамы приведе'нїе. ѓ^бои въ е^ді'нъ дх~ъ къ эTц~ђ”
заq, ск~в”
Тњмже оу^бо ктомђ` нњсте стра'нни прише'лцы,
н^о (-)5 съжи'теле ст~ымъ, и^ при'снїи б~ђ, назда'ни бы'вше на ѓ^снова'нїи а^пsлъ и^ прoрокъ, сђщђ краеоу^го'лнђ самомђ (і^с~ хђ)6, ѓ^ не'мже вся'ко
създа'нїе съставля'емо, раститъ въ цр~ковь
ст~ђю гв~и. ѓ^ немже и^ в^ы съзида'етеся въ
жили'ще бж~їе д~хомъ”

крMи џ~

крMи е~

Глvа, г~”
его ради (и^) а^зъ па'велъ оу^зниk (і^с~ хв~ъ)1
ѓ^ васъ ја^зыцXњ {похвалюся}2” А$ще оу^бо
слышасте смотре'нїе блгDти бж~їи да'нныя мнњ` въ васъ, ја%ко по эTкрове'нїю
сказа ми ся та'ина, ја%коже преDнаписахъ вма'лњ, ѓ^ немже (и^) мо'жете чтђще разђмњти ра'зђмъ мои ѓ^ та'инњ хв~њ, ја^же и^ны'мъ родоM не
сказа'ся сн~омъ чл~ческимь, ја%коже нн~њ эTкры'ся
ст~ымъ (е^го а^пsломъ)3, и^ пррoокомъ д~хомъ (ст~ым#).
ја^ко бы'ти ја%зы'комъ сънаслњ'дникомъ, и^ сътњле'сникомъ, и^ съприча'стникомъ ѓ^бњтова'нїю
[е^го]4 ѓ^ х~њ і^с~њ, бл~говњствова'нїемъ е^мђже бы'хъ
слђжитель по' дарђ бл~года'ти бж~їа да'ныа мнњ`,
по дњ'иствђ си'лы е^го”
заq, ск~г”
*Мнњ ме'ншемђ всњхъ ст~ыхъ, дана бысть
бл~года'ть сїя, [*въ]5 ја^зы'цXњ бл~говњсти'ти неи^з#слњ'дованное бога'тьство хв~о, и^ просвњти'ти
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а~ крgи е~і
глеаT а

3,9 Послання до Еесян 4,14
крMи ѕ~і
колаs а~
в~ тиM а~
титъ а~
а~ петр# а~

крMи ѕ~і

филиp а~
колsа а~
а~ селnђ в~
а~ крgи з~

а~ петр# а~

малаX в~

крMи в~
а~ крgи в~і
в~ крgи і~
ўлMо ћз~

а~ крgи в~і

вся`, чт^о е^сть смотре'нїе *та'ины съкрове'нныя
эT вњкъ въ бѕ~њ, (създа'вшим# всяческа'я)6 [і^с~
хм~ъ]7, да ска'жется нынњ нача'ломъ и вла'стемъ на нбsных#, цр~ковїю, много разли'чная
премђдрость бж~їя, по преDложе'нїю вњкъ, ја^же
сътвори ѓ^ х~њ і^с~њ гд~њ нашемъ. ѓ^ немже
и^мамы дерзнове'нїе, и^ приведе'нїе въ надњя'нїе.
вњрою е^го. тњмже молю` (в^ы), не стђжа'ти си`
въ ско'рњбхъ мои^хъ ја^же ѓ^ васъ. е^же еs сла'ва
ваша” Сего ради прекланя'ю колњ'нњ мои къ
эTц~ђ [г~а нашего і^с~ х~а]8, и^з него'же всяко ѓ^те'чество на нб~сњх# и^ на земли` и^менђется, да
да'сть ваM по бога`тъствђ сла'вы своея, си'лою
оу^тверди'тися, дх~ом# е^го, въ внђтренимъ чл~цњ,
всели'тися х~ђ вњрою въ срDца ва'ша, въ любви`
въкорене'ни и^ ѓ^снова'ни, да възмо'жете разђмњти съ всњми ст~ыми, чт^о широта` и^ долгота`, и^ [глђбина` и^ высота`]9. разђмњти же преспњ'ющїи ра'зђмъ любве` хв~ы, да и^спо'лнитеся
въ всяко и^сполне'нїе бж~їе. *могђщемђ же вся`
твори'ти по преи^збыточьствїю и^хже про'симъ
и^ли` разђмњемъ, по си'лњ дњ'иствђемњи въ
насъ, томђ` сла'ва въ цр~кви (-)10 ѓ^ х~њ і^с~њ, въ
вся ро'ды вњ'ка вњкомъ а^ми'нь”

Глvа, д~. заq, ск~д”
олю`* оу^бо в^ы а^зъ оу^зникъ ѓ% г~њ, досто'ино ходи'ти званїю, в неже звани
бы'сте, съ вся'кимъ смиреномђдрїеM и^
кро'тостїю, съ долготрьпњнїемъ, *терпяще дрђгъ дрђга любо'вїю, тщащеся блюсти` е^ді'ненїе дх~а, в сооу^зњ ми'ра. е^ді'но тњло и^
е^ді'нъ дх~ъ, ја%коже и^ зва'ни бысте въ е^ді'ноM
оу^пова'нїи зва'нїя вашего. е^ді'нъ г~ь, е^ді'на вњра, е^діно кр~щенїе *еді'нъ б~ъ и^ эTц~ъ всњмъ,
и^же надо в#сњми, и^ ѓ^ всњхъ, и^ въ всњхъ
зача'ло”
[наs]1”
*Є/ді'номђ же комђждо насъ дасться блгDть
по мњре дарованїя хв~а” Тњмже гл~етъ, *възшеD на высотђ, плњнилъ е^си плњнъ, прїя'лъ
е^си даа'нїе въ чл~цњхъ” А$ е^же взы'де, чт^о еs,
а^ще не точїю ја%коже и^ сниде {прежDе}2 в долнњишаа страны земли; съшедыи, то'й еs и^
въсшедыи превы'ше всXњ нб~съ, да и^сплънитъ
вся'чьская” И$ то'и^ далъ е^сть, *ѓ^вы оу^бо а^пsлы, ѓ^вы же пррoкы, ѓ^вы же бл~говњстники,
ѓ^выy па'стыря и^ оу^чи'теля, къ съверше'нїю
ст~ымъ, въ дњло слђженїа, въ созданїе тњла
хв~а, дондеже дости'гнемъ вс^и въ е^ді'ненїе вњры, и^ в разђмъ сн~а бж~їа, въ мђжа съверше'на,
въ мњрђ въ'зраста и^сполне'нїя хв~а” заq, ск~е”
Да не быва'емъ ктомђ` младенцы оу^момъ,
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жінням *таємниці, схованої відвіку в
Бозі, що створив усе Ісусом Христом;
10 щоб нині виявити церквою
началам і властям на небесах дуже
різноманітну божу премудрість 11 за
постановою віків, яка зроблена в
Христі Ісусі, нашому Господі, 12 в
якому маємо сміливість і приступання в надії його вірою. 13 Тому благаю вас не клопотатися моїми терпіннями, що за вас, що є вашою
славою. 14 Задля цього схиляю мої
коліна до Батька нашого – Господа
Ісуса Христа, 15 від якого все батьківство на небесах і на землі бере
назву; 16 щоб Він дав вам за багатством своєї слави підкріпитися силою, його Духом, у внутрішній людині; 17 щоб Христос поселився у ваших серцях вірою, вкоріненою і заснованою в любові; 18 щоб ви змогли
пізнати зі всіма святими, яка ширина,
і довжина, і глибина, і висота, 19 пізнати ж Христову любов, що перевищує розум; щоб ви сповнилися всякою божою повнотою. 20 *Тому ж,
що може все чинити понад те, що
просимо або розуміємо, за силою, що
діє в нас, 21 – Тому слава в Церкві в
Христі Ісусі на всі роди віку віків.
Амінь.

Глава 4, поч. 224
1 *Отже, благаю вас я, в’язень в
Господі, гідно ходити за покликанням, в якому ви були покликані, 2 з
усякою покірністю і лагідністю, з
терпеливістю *терплячи один одного
любов’ю, 3 стараючись берегти єдність духа у союзі миру. 4 Одне тіло і
один дух, так як і ви були покликані
в одній надії вашого покликання. 5
Один Господь, одна віра, одне хрещення, 6 *один Бог і Батько всіх,
який над усіма, і через усіх, і в нас
усіх.
поч.
7 *Кожному ж з нас дана ласка за
мірою Христового дару. 8 Тому говорить: *Піднявшись на висоту, Ти полонив полон, Ти взяв дар в людей. 9
А те вийшов, що є, як не тільки, що й
скоріше зійшов в долішні частини
землі? 10 Той, що зійшов, є тим самим, як і Той, що піднявся понад усі
небеса, щоб все наповнити. 11 І Той,
отже, дав *одних апостолами, а інших пророками, інших же благовісниками, а інших – пастирями і учителями12 на досконалість святим, на
діло служіння, на будування Христового тіла, 13 доки всі не дійдемо до
єдності віри і до пізнання Божого
Сина, до досконалого мужа, до міри
росту Христової повноти.
поч. 225
14 Не будьмо ми більше немовлятами умом, що хвилюються і носять-
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ся на всякому вітрі навчання, в людській обмані, в хитрості підступу, 15
будучи ж правдомовними в любові,
щоб ми зросли в Ньому в усьому, хто
є головою, – Христос. 16 З якого все
тіло скаладається і належно сполучене різними з’єднаннями подачі, за мірою дії кожної частини, дає зростання тілу собі на збудування любов’ю.
поч. 226
17 Отже, говорю це і свідчу в Господі, щоб ви більше не ходили так як
і інші *погани ходять в марноті їхнього ума, 18 затемнені совістю, будучи відчуженими від божого життя
через незнання, що є в них, через закам’янілість їхніх сердець; 19 що,
ввійшовши в безнадійність, передали
себе на розпусту, і на роблення всякої нечистоти, і на захланність. 20 Ви
ж не так пізнали Христа. 21 Отже, якщо ви Його почули і в Ньому навчилися, що є правда в Ісусі, 22 треба
щоб ви *відкинули за попереднім
життям стару людину, що тліє в
обманливих похотях, 23 щоб ваш ум
обновлювався духом 24 *і ви
зодягалися в нову людину, збудовану
за божою правдою і в преподібність
правди.
поч. 227
25 Тому, відклавши обману, *говоріть правду, кожний до свого ближнього, тому що ми є один одному
членами. 26 *Гнівайтеся – і не грішіть. Хай сонце не зайде у вашому
гніві, 27 *і не дайте місце дияволові.
28 Хто ж краде, хай більше не краде,
але радше хай трудиться, роблячи
добро своїми руками, щоб мав що подати тому, хто потребує. 29 *Всяке
погане слово хай не виходить з ваших уст, але тільки те, що є добрим,
на збудування віри, щоб дати ласку
тим, що слухають. 30 І не засмучуйте
Святого Божого Духа, в якому ви
назначені на день відкуплення. 31
Всяка гіркота, і гнів, і лють, і крик, і
хула хай буде забрана від вас зі
всякою злобою. 32 Будьте ж добрими
один до одного, милосердні, догоджаючи один одному, так як і Бог в
Христі вам догодив.

Глава 5, поч. 228
ів. 3
ів1. 3

вищ. 4
сол2. 3

1 Отже, ставайте наслідувачами
Бога, як улюблені діти, 2 *і ходіть в
любові, так як і Христос нас полюбив
і видав себе за нас як принос і жертву
Богові на милий запах. 3 *Розпуста ж
і всяка нечистота та захланність хай
зовсім не згадуються між вами, як належиться святим; 4 і безсоромність, і
дурні балачки, і масні жарти, і те, що
негідне, але радше подяка. 5 Адже
знайте це, що ніякий розпусник, або
нечистий, або захланний, що є ідоло-

вла'ющеся и^ скита'ющеся въ всякоM вњтре оу^ченїа, во лжи` чл~честеи, в коварствњ ко'знеи лщенїа, и^стиньствђю^ще же в любви`, да възрастимъ
в него всячьскаа и^же е^сть глава` х~с, и^з негоже
все тњло съставля'емо и^ счинњва'емо прили'чнњ,
вся'цњмъ ѓ^сяза'нїемъ подаа'нїя, по дњиствђ
в мњрђ е^ді'нои кое'ижDо части, възраще'нїе тњлђ
твори'тъ, въ созда'нїе себњ любовїю” заq, ск~ѕ”
Се^ оу^бо гл~ю, и^ послђшествђю ѓ^ г~и, ктомђ не
(ходити ваM)3, ја^коже и^ [прочїи]4 *ја^зы'цы ходятъ в сђетњ оу^ма ихъ, помраче'ни совњстїю, сђще эTчюжDени эT жи'зни бж~їя, за невњжьство сђщее в нихъ, за ѓ^камене'нїе срDцъ
иX, и^же в нечаа'нїе вло'жшеся, (преда'ша себе)5
стђдодња'нїю, (и^) в дњ'ланїе (всякїя нечисто'ты)6 {и^ лихои^ма'нїя}7” Вы' же не тако позна'сте х~а, а^ще оу^бо (слы'шасте е^го)8, и^ ѓ^ немъ
наоу^чи'стеся, ја%коже е^сть и%стина ѓ^ і^с~њ *эTложити вамъ по пе'рвомђ житїю веTхаго чл~ка,
тлњю'щаго въ похотњхъ преле'стныX, ѓ^бновля'ти же ся дх~оM оу^мђ вашемђ, *и^ ѓ^блещися
в но'ваго чл~ка, създа'ннаго (въ бж~їю прлвдђ)9 и^
въ прпDбїе и^стины”
заq, ск~з”
Тњмже эTло'жше лжђ`, *гл~ите и%стинђ коQдо къ
и^скренемђ свое^мђ, зане е^смы` дрђгъ дрђгђ оу'дове. *гнњ'ваитеся, и^ не съгрњша'ите” Слн~це
да не за'идеT въ гнњвњ вашемъ, *ни дади'те
мњсто дїа'волђ” Крадыи (же), ктомђ да не
кра'детъ. но^ паче да трђжа'еться дњ'лая свои'ма рђка'ма благое, да и%мать подаа'ти требђ'ющемђ” *Вся'ко слово гнило (да не и^схо'диT
и^зъ оу^стъ вашихъ)10. н^о точїю е^же (еs) бл~го,
къ създа'нїю {вњры}11, да да'стъ блгDть слы'шащимъ” И$ не ѓ^скорбля'ите дх~ъ (бж~їи ст~ыи)12,
ѓ^ немже зна'менастеся въ дн~ь и^збавле'нїя.
вся'ка го'ресть и^ гнњвъ, и^ ја%рость и^ клиq и^
хђла`, да възмется эT васъ съ вся'кою зло'бою”
Быва'итеy дрђгъ къ дрђгђ бла'зи, млрsди, оу^гажа'юще дрђгъ дрђгђ, ја%коже и^ бг~ъ ѓ^ х~њ
оу^годилъ е^сть ва'мъ”

крMи а~

колsа г~

крMи ѕ~
колsа г~
е^врMе в~і
а~ петр# в~

захаr и~

ўлMо д~
і^ја%коv д~

ниQ е~

Глvа, е~. заq, ск~и”
ыва'ите оу^бо подража'тели б~ђ, ја%коy чада
възлю'блена *и ходи'те въ любви, ја%коже
и^ х~с възлюби насъ и^ предастъ себе за'
ны. приноше'нїе и^ жертвђ б~ђ въ воню
бл~гооу^ха'нїа” *Блђд же, и^ (вся'ка нечистота`)1
(и^)2 лихои^мъство, ника'коже да и^менђется въ
васъ, ја^коже подоба'етъ ст~ым#, и^ скверносло'вїе
и^ бђесло'вїе, и^ кощђны, и^ ја^же неподо'бнаа, н^о
паче бл~годаре'нїе. сїе бо да есте` вњ'дђще, ја%ко
всякъ блђ'дникъ, и^ли нечи'стъ, и^ли лихои%мецъ,
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и^же е^сть и^долослђжи'тель, не и%мать достоя'нїя въ црsтвїи х~а и^ б~а” *Никто'же ваs да не
льститъ сђ'етными словесы`. си'х бо ра'ди грядетъ гнњвъ бж~їи на' сн~ы непокори'выя, не
быва'ите оу^бо съприча'стницы си'мъ. бњ'сте бо
и^ногда` тма`, нн~њ же свњтъ ѓ% г~њ” заq, ск~џ”
ЈА/коже ча'да свњта ходи'те. плоD бо [дх~овныи]3
(е^сть) въ всякои бл~гостыни и^ пра'вдњ і^ и'стиннњ, и^скђша'юще чт^о е^сть бл~гооу^го'дно бв~и.
и^ не приѓ^бща'итеся къ дњ'ломъ неподо'бныM (и^
темнымъ)4, паче же и^ ѓ^блича'ите. быва'емая
б^о ѓ%таи эT нихъ, сра'мно е^сть и^ гл~ати. вся
же ѓ^блича'е^ма эT‡ свњта ја%вля'ются. все бо
ја%вля'е^мо, свњтъ е^сть. сего ра'ди гл~етъ въста'ни спя'и, и^ въскрsни` эT мр~твыX и^ ѓ^свњтиT
тя х~с. блюди'те оу^бо ѓ^па'сно, како ходите,
*не ја%коже немђдри, н^о ја^коже премђдри, и^скђпђю^ще вре'мя, ја%ко дн~їе лђка'ви сђть. *сего
ради не быва'ите несмы'слени, н^о [разђмњва'юще]5, чт^о (е^сть) во'ля бж~їа и^ не оу^пива'итеся
виномъ, в немже е^сть блђ'дъ. н^о (паче) и^сполня'итеся д~хомъ, гл~юще себњ въ ўал#мњхъ,
и^ пњнїихъ и^ пњснехъ дх~овныхъ, въсвњва'юще
и^ пою'ще въ срDцыхъ ва'ших# гв~и”
заq, с~л”
Бл~годаря'ще въсегда` ѓ^ всњхъ ѓ% и%мени г~а
на'шего і^с~ х~а, (и^) б~а и^ эTц~а. повинђ'ющеся
дрђгъ дрђгђ въ страсњ бж~їи” *Жены` свои^мъ
мђже'мъ [повинђ'итеся]6, ја%коже (и^) г~ђ. *зане`
мђ'жъ е^сть глава` женњ, ја^коже и^ х~с глава`
цр~кви, [и^ то'и е^сть]7 сп~си'тель тњлђ. н^о ја%коже цр~кви повинђе^тся х~ђ, та'кожде и^ жены` (свои^мъ) мђже'мъ въ все'мъ”
заq, сл~а”
8
*Мђжїе люби'те {своя жены`} , ја%коже и^ х~с възлюби цр~ковь, и^ себе` преда'стъ за ню`, да (ѓ^ст~итъ ю&)9, ѓ^чисти'въ ба'нею водно'ю гл~омъ,
да преDста'виT (ю& себњ)10 сла'внђ цр~ковь, не и^мђщђ скве'рны и^ли поро'ка, и^ли нњ'кое эT таковыX,
н^о да е^сть ст~а и^ непоро'чна” Та'ко до'лъжни
сђть (-)11 мђж'їе люби'ти своя жены`, ја%ко
своя тњлеса`, любя'и (бо) свою жен`ђ, себе` лю'битъ. никтоже бо когда` свою пло'ть възненавид`њ, н^о пита'етъ и^ грњ'етъ ю&, ја^коже и^
г~ь цр~ковь” ЈА/ко оу^ди е^смы` тњ'ла е^го, [эT
плоти е^го и^ эT косте'и е^го]12” *Сего рdа (ре'че)
ѓ^ста'витъ чл~къ эTц~а (свое^го) и^ мт~рь, и^
прилњпится женњ свое'й, и^ бђ'дета ѓ%ба въ
пло'ть е^ді'нђ. та'ина сїя вели'ка е^сть, а^з же
гл~ю въ х~а и^ цр~ковь.
заq, сл~в”
Э/ба'че и^ вы по е^ді'номђ ко'ждо свою женђ си'це
да лю'битъ, ја%коже (и^) себе`” А$ жена` да бои'тся (свое^го) мђжа”
1847

служителем, не має насліддя в
царстві Христа і Бога. 6 *Хай ніхто
вас не обманює марними словами, бо
через це приходить божий гнів на непокірних синів. 7 Отже, не ставайте
їм спільниками. 8 Бо ви колись були
темрявою, нині ж є світлом в Господі.
поч. 229
Ходіть, як діти світла. 9 Бо духовний плід є в усякій доброті, і справедливості, і правді, 10 випробовуючи те, що є добровгодне Богові. 11 І
не ставайте спільниками в негідних і
темних ділах, радше ж і оскаржуйте.
12 Бо що вони потайки роблять, є соромно і говорити. 13 А все, що оскаржується, виявляється у світлі, 14 бо
все, що виявляється, є світлом. Задля
цього говорить: Встань ти, що спиш,
і воскресни з мертвих, – і тебе освітить Христос. 15 Отже, пильно стережіться, як ходите: *не як немудрі,
але як мудрі, 16 використовуючи час,
бо дні є погані. 17 *Задля цього не
ставайте нерозумними, але пізнайте,
якою є божа воля. 18 І не упивайтеся
вином, в якому є розпуста, але радше
наповняйтеся Духом, 19 говорячи собі в псалмах, і співах, і духовних
піснях, виспівуючи і співаючи у ваших серцях Господеві,
поч. 230
20 завжди дякуючи за все в ім’я
нашого Господа Ісуса Христа, і Бога,
і Батька, 21 підкоряючись один одному у божому страсі. 22 *Жінки, коріться своїм чоловікам, так як і Господеві, 23 *тому що чоловік є головою жінки, так як і Христос – голова
Церкви, і Той є Спасителем тіла. 24
Але так як Церква кориться Христові, так і жінки – своїм чоловікам в усьому.
поч. 231
25 *Чоловіки, любіть своїх жінок,
так як і Христос полюбив Церкву і
віддав себе за неї, 26 щоб її освятити,
очистивши купіллю води, словом, 27
щоб поставити її собі славною церквою, що не має нечистоти або плями,
або щось такого, але щоб була святою і непорочною. 28 Чоловіки повинні любити своїх жінок так, як свої
тіла. Бо хто любить свою жінку, себе
любить. 29 Адже ніхто ніколи не зненавидів свого тіла, але годує і гріє
його, так як і Господь Церкву; 30 бо
ми є членами його тіла, з його тіла і з
його костей. 31 *Задля цього сказав:
Чоловік залишить свого батька і матір і пристане до своєї жінки, і оба
будуть одним тілом. 32 Ця тайна є
велика, я ж говорю про Христа і
Церкву.
поч. 232
33 Тож і ви, кожний хай так любить свою жінку, як і себе, а жінка
хай боїться свого чоловіка.
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Глава 6
1 *Діти, слухайте своїх родичів в
Господі, бо це є праведним. 2 *Шануй свого батька і матір – така є
перша заповідь в обітниці, 3 щоб тобі
було добре і будеш довголітнім на
землі. 4 І ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, але виховуйте їх в послусі і
господньому навчанні. 5 *Раби, слухайте своїх панів за тілом зі страхом і
тремтінням, в простоті вашого серця,
так як і Христа, 6 не служачи тільки
задля ока, як ті, що догоджають людям, але як Христові раби; і чиніть
божу волю з душі, 7 з розсудливістю
служачи, як Господеві, а не як людям, 8 знаючи, що кожний, яке тільки
зробить добро, це одержить від Господа, – чи раб чи вільний. 9 І ви,
пани, так само робіть з ними, полишаючи погрози їм, знаючи, що і ви
самі, і ті мають Господа на небесах,
*а у Нього немає зважання на лице.
хххххх
поч. 233
10 Дальше ж, мої брати, кріпіться
в Господі і у владі його сили. 11
Зодягніться в усю божу зброю, щоб
ви змогли стати проти диявольських
засідок, 12 бо наша боротьба не є з
тілом і кров’ю, але з началами, і з
владою, і з правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. 13 Задля цього візьміть всю божу
зброю, щоб ви змогли протиставитися у поганий день, і зробивши все,
встояти. 14 Отже, станьте, підперезавши ваші бедра правдою, і зодягнувшись в панцир праведності, 15 і
обувши ноги в готовність благовіствування миру. 16 Понад усе ж,
взявши щит віри, в якому зможете
погасити всі розжарені стріли лукавого; 17 *і візьміть шолом спасіння і
духовний меч, яким є боже слово.
ххххх
поч. 234
18 Молячись всякою молитвою і
благанням кожного часу духом *і чуваючи власне на це в усякій терпеливості і молитві за всіх святих 19 *і
за мене, щоб мені було дано слово на
відкривання моїх уст, аби з відвагою
говорити тайну благовіствування, 20
за яку я є зв’язаний залізними кайданами, щоб в Ньому я смів говорити,
як мені належиться. 21 Отже, щоб якось і ви довідалися щодо мене, що
роблю, все ж вам скаже Тихік, улюблений брат і вірний служитель в Господі, 22 якого я послав до вас саме на
це, щоб ви довідалися те, що про нас,
і щоб він потішив ваші серця. 23 Мир
братам і любов з вірою від БогаБатька і нашого Господа Ісуса Хрис-

Глvа, ѕ~”
ада* послђшаите (свои^хъ родите'леи)1 ѓ^
г~њ, сїе б^о е^сть пра'ведно” *Чти` эTц~а
свое^го и^ мт~рь, ја%же е^сть (пе'рвая за'повњдь)2 въ ѓ^бњтова'нїи, да бл~го ти
бђ'детъ, и^ бђ'деши долголњтенъ на' земли`” И$ эTц~ы, не раздража'ите ча'дъ свои^хъ, н^о въспитава'ите и^хъ, въ наказа'нїи и^ оу^че'нїи гн~и” *Раби`,
послђшаите [госпо'дїи (свои^хъ) по' плоти]3, съ
стра'хомъ и^ трепе'томъ, въ простотњ срDца ва'шего, ја%коже (и^) х~а. не преD ѓ^чима (то'чїю) рабо'тающе ја%ко чл~кооу^го'дницы” н^о ја%коже раби` хв~и
(и^) творя'ще во'лю бж~їю эT дш~а, съ бл~горазђм'їемъ слђжа'ще ја%коже г~ђ, (а^)4 не (ја^ко) чл~ком#”
Вњ'дђще ја%ко {ко'ждо е^же а^ще}5 сътвориT бл~го,
сїе прїиметъ эT г~а, а^ще ра'бъ а^ще сво'бодь” И$
госпо'дїе та'кожде твори'те къ нимъ, послабля'ю^ще (иM) преще'нїя” Вњ'дђще ја^ко и^ вамъ самњмъ и^ тњм#, г~ь е^сть на нб~сњхъ, *и ѓ^бинове'нїя лицђ нњсть оу^ него”
заq, сл~г”
6
Про'чее (же) [бра'тїе моа] , възмага'ите ѓ% гњ, и^
в держа'вњ крњ'пости е^го. ѓ^блецњтеся въ вся
ѓ^рђжїа бж~їа, ја%ко възмощи` вамъ ста'ти проти'вђ ко'знемъ дїя'вольским#, ја%ко нњ'сть на'ша
бра'нь къ пло'ти и^ кро'ви. н^о к нача'ломъ, (и^) къ
вла'стемъ, (и^) къ миродержи'телемъ тмњ [вњ'ка]7 сего, къ дђхово'мъ ѕло'бњ поDнбsнымъ” Сего
ра'ди прїимњте вся ѓ^рђж'їя бж~їя, да возмо'жете
проти'витися въ дн~ь люT, и^ вс^я съдњя'вше
ста'ти” ста'нете оу^бо препоя'сани чре'сла ва'ша
и%стиною, и^ ѓ^бо'лъкшеся в# бро'ня пра'вды, и^ ѓ^бђвше но'ѕњ въ оу^гото'ванїе бл~говњствова'нїя
ми'рђ. надо всњми (же) въспрїи^мше щи'тъ вњ'ры,
в не'мже възможете вся` стрњ'лы лђка'ваго ражDеженыя оу^гаси'ти, *и^ шле'мъ сп~се'нїа въспрїи^ми'те, и^ ме'чь д~хо'вныи, е^же е^сть гл~ъ бж~їи”
кккккк
заq, сл~д”
Вся'кою мл~твою и^ моле'нїеM моля'щеся на вся'ко вре'мя дх~омъ, *и^ в сїе и%стое бдя'ще въ
вся'коM терпњ'нїи и^ мл~твњ, ѓ^ всњхъ ст~ыхъ,
*и^ ѓ^ мнњ, да да'ст# ми ся сло'во въ эTверзе'нїе
оу^сто'мъ мои^мъ, съ дерзнове'нїемъ сказа'ти
та'инђ бл~говњствова'нїя, ѓ^ немже свя'занъ
е^смь оу%зы желњз'ными, да в немъ дерза'ю ја^коже подоба'етъ ми гл~ати. да ја%ко (оу^бо)8 оу^вњ'сте и^ в^ы ја%же ѓ^ мнњ`, чт^о дњ'лаю, вся
(же) {ва'м# ска'жетъ}9 тихи'къ възлю'бленыи браT
и^ вњ'ренъ слђжи'тель ѓ% г~њ, е^гоже посла'хъ к
вам# на се` и%стое, да оу^вњ'сте ја%же ѓ^ насъ, и^
оу^тњшитъ срDца ваша. ми'ръ братїи, и^ любо'въ съ вњрою, эT б~а эTц~а и^ г~а (нашего) і^с~
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х~а. блгDть съ всњми любя'щими г~а нашего і^с~
х~а, в неи^стлњнїи [а^ми'нь]10”

та. 24 Ласка з усіма, що люблять нашого Господа Ісуса Христа в нетлінності. Амінь.

Коне'цъ посла'нїю и^же къ е^фесе'ѓ^мъ”
И/мать в себњ, глvа, ѕ~,
А$ заq, церко'вныхъ, к~а”

Кінець Послання до Ефесян.
Має в собі 6 глав,
а 21 – церковних початків.

Сказ^а'нїе, и^же къ филипписе'ѓ^мъ.
посла'нїю ст~ого а^пsла па'вла”

Розповідь про Послання
святого апостола Павла до
Филип’ян.

їе посыла'етъ эT ри'ма, видњвъ и^хъ вкђпњ же и^ наоу^чи'въ. вина' же посла'нїю сїа
посла'вшимъ филипписеѓM слђже'нїе па'влђ.
и^ нњ'кимъ ѓ^бходя'щимъ, и^ растлњва'ющимъ слђхи незло'бивњишихъ, вино'ю сњни зако'нныа и^ ѓ^брњ'занїа, и^ гл~ющиX кромњ сихъ не мощи` ѓ^правда'тися. оу^вњ'дњвъ а^пsлъ, пи'шетъ
къ филипписе'ѓмъ” И$ пе'рвње оу^бо хва'лит# вњ'рђ
и^хъ, и^ сказђетъ себе` помина'ти и^хъ. таже
повњдђетъ ја%ко яT бысть в ри'мњ. эTвњща`, и^
јако нњцыи тяжцы е^мђ быша въ ю%захъ, за'висть нань дви'жђще. потом# же повелњва'етъ
и^м# дрђгъ дрђга люби'ти, сказђ'а сп~сово чл~колю'бїе, ја^ко б~ъ сыи, чл~къ бысть на'съ ради,
та'же ѓ^ ѓ^брњ'занїи” И$ ѓ^ ветхомъ зако'нњ сказа'въ, ја%вля'етъ про'чее праз#дно бы'вше ѓ^брњ'занїе” Своею при'тчею и^звњствђя и^хъ, и^ гл~я,
ја%ко сїя вся вмњнихъ х~а ради тщетђ тњмже и^ оу^ча'щихъ е^ще ѓ^ ѓ^брњз'анїи и^ хотя'щихъ прел#сти'ти и^хъ оу^кори'въ и^ рекъ враги`
хв~ы бы'ти и^мъ, бл~годари'тъ филипписе'ѓх# ѓ^
е'же к немђ` даја^нїи ѓ^бще'нїя. и^ наоу^чи'въ паки и^хъ въ ѓ^бычаехъ, скоnчаваеT посла'нїе”

Це послання він посилає з Риму,
побачивши їх і заразом повчивши.
Причина ж послання ця, що филип’яни послали на служіння Павлові; і
що деякі обходили і нищили незлобних приводом тіні Закону і обрізання; і що говорили, що без цих неможливо оправдатися. Апостол, дізнавшись, пише до филип’ян. І найперше, отже, хвалить їхню віру і
каже, що він їх згадує, тоді каже, що
його схопили в Римі. Сказав, що і
деякі тяжкими були до нього, що в
кайданах, піднімаючи проти нього
заздрість. Потім наказує їм любити
один одного, розповідаючи про чоловіколюб’я Спасителя, що Він, будучи
Богом, став людиною задля нас, та
про обрізання. І розповівши про старий Закон, об’являє, що надалі обрізання нечинне, своїм прикладом показуючи їм і кажучи, що: Це все я
вважаю за марноту задля Христа. Тоді, докоривши і тих, що навчають ще
про обрізання і бажають їх обманути,
і сказавши, що вони Христові вороги,
дякує филип’янам за дар спільності
для нього. І знову, повчивши їх про
звичаї, закінчує послання.

До Филип’ян
Послання святого
апостола Павла

па'вла

Глvа, а~. çаq, сл~е”

а~ селnђ а~

а'велъ и^ тимоџе'и, раби (і^с~ хв~и)1, всњмъ
ст~ымъ ѓ^ х~њ і^с~њ, сђщимъ въ фїлїпписїихъ съ е^пsкопы и^ дїа'коны. бл~года'ть вамъ и^ ми'ръ, эT б~а эTц~а на'шего, и^ г~а і^с~ х~а. *бл~годарю б~а мое^го ѓ^ все'и
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Глава 1, поч. 235
1 Павло і Тимотей, раби Ісуса Христа, – всім святим в Христі Ісусі, що
є у Филипах, з єпископами і дияконами. 2 Ласка вам і мир від нашого
Бога-Батька і Господа Ісуса Христа. 3
*Дякую моєму Богові за всю вашу

сол1. 1

1,3 Послання до Филип’ян 1,27

еф. 4
кол. 1
сол1. 2

пам’ять 4 завжди, в кожній моїй
молитві за вас всіх. З радістю я молюся 5 за вашу спільність в благовіствуванні – від першого дня і аж
дотепер, 6 надіючись власне на те,
що Той, що у вас почав добре діло і
його завершить аж до дня Ісуса
Христа. 7 Як мені справедливо це
думати про вас усіх, тому що я вас
маю в серці в моїх кайданах, і в
обороні, і утвердженні благовістя.
Ви всі є мені спільниками ласки.
хххххх
поч. 236
8 Бо свідок мені є Бог, що
люблю вас усіх за милосердям Ісуса Христа 9 і молюся за це, щоб ваша любов ще більше і більше зростала в пізнанні і в усякому почуванні, 10 щоб ви краще досліджували, щоб ви були чистими і без
спотикання в день Христовий, 11
сповнені плодів праведності Ісусом
Христом – на божу славу і похвалу.
ххх
поч. 237
12 Хочу ж, щоб ви, брати, пізнали, що те, що до мене, радше вийшло на користь благовіствування.
13 Бо мої кайдани за Христа стали
явними в усьому суді, і в усіх інших, 14 і численним братам в Господі, які мали надію в моїх кайданах радше бути сміливими, без страху говорити боже слово. 15 Деякі,
отже, з заздрості і ревнощів проповідують Христа, а інші – з доброї
волі. 17 Одні, отже, з ревнощів сповіщають Христа нечисто, думаючи
нанести біль моїм кайданам, 16 інші ж – з любові, знаючи, що стою в
обороні благовістя. 18 Що ж? Однак всяким видом, – чи навмисно,
чи по правді, – Христос проповідується, і я цим радію. 19 Але й зрадію, бо знаю, що це мені буде на
спасіння вашою молитвою і за подачею Духа Ісуса Христа, 20 за очікуванням і моєю надією. поч. 238
Бо ні в чому не завстидаюся, але
з усією сміливістю, так як завжди, і
нині звеличиться Христос в моєму
тілі: чи життям, чи смертю. 21 Бо
для мене життя – Христос, і смерть
є здобутком. 22 Якщо ж моє життя
в тілі – це для мене плід діла, але
не знаю, що вибрати. 23 Я ж є охоплений обома, маючи бажання розв’язатися, бо набагато краще бути з
Христом, 24 а перебувати в тілі є
конечнішим задля вас. 25 І це знаю
з певністю, що буду і залишуся з
усіма вами для вашого успіху і радості віри, 26 щоб ваша похвала
збільшувалась в Христі Ісусі в мені
з моїм повторним приходом до вас.
хххх
поч. 239
27 *Тільки гідно живіть за Христовим благовіствуванням, щоб, як-

па'мяти ва'шеи, всегда` въ вся'кои мл~твњ моеи
за всXњ васъ. с ра'достїю мл~твђ мою (творю`)2 ѓ^
ѓ^бще'нїи вашемъ въ бл~говњствонанїе, эT пе'рваго дн~е да'же (и^) до нн~њ, надњявся сїе и%стое,
ја%ко начныи в# васъ дњло бл~го, (и^) съвершиT е&
да'же до дн~е {і^с~ хв~а}3, ја%коже е^сть пра'веDно мн^њ
сїе мђдръствовати ѓ^ всњхъ васъ, за е^же и^мњти ми въ срDцы ваs въ оу^захъ моиX и^ въ эTвњте, и^ і^звњщенїи бл~говњстїа, съѓ^бњщники
ми бл~года'ти всњхъ васъ сђщихъ”
çаq, сл~ѕ”
4
Свњдњтель бо ми [е^сть] б~ъ, ја%ко люблю`
всњхъ васъ по млsти (і^с~ хв~њ)5, и^ ѓ^ семъ молюся, да любо'вь ва'ша е^ще па'че и^ паче и^збы'точьствђетъ, въ ра'зђмњ, и^ въ всякомъ чю'вьствїи, въ е^же и^скђша'ти вамъ лђ'чьшая, да
бђ'дете чи'сти и^ непреткнове'ни въ дн~ь хв~ъ, и^спо'лнени пло'довъ пра'вды і^с~ хм~ъ, въ сла'вђ и^
похвалђ` бж~їю”
çаq, сл~з”
Разђмњти же ваs хощ`ђ братїе, ја^ко ја^же ѓ^
мн`њ, паче въ спњхъ бл~говњствова'нїю прїидоша. ја^коже оу%зам# мои^мъ ја%вленњмъ ѓ^ х~њ бывшим# въ всемъ сђдищи, и^ въ про'чихъ всњхъ и^
мно'жаишимъ бра'тїамъ ѓ^ г~њ, надњја%вшимся
ѓ^ оу^зах# мои^хъ паче дерза'ти беZ страха` слово
{бж~їе}6 гл~ати” Нњ'цыи оу^бо (-)7 по за'висти и^
ре'вности. дрђзїи же и^ за бл~говоле'нїе х~а проповњдђютъ. [ѓ^вы (оу^бо)8 эT рве'нїа х~а возвњща'ютъ нечи'стњ, мня'ще печа'ль нанести` оу%замъ
мои^мъ. ѓ%вы же эT любве`, вњ'дяще ја^ко въ
эTвњтњ бл~говњствова'нїа леж`ђ]9. чт^о оу^бо; [ѓ^баq]10 вся'цњмъ ѓ%бразомъ, а^ще вино'ю, а^ще и^стинною, х~с проповњд'ае^мъ еs и^ ѓ^ семъ ра'дђюся,
н^о и^ възра'дђюся вњ'мъ б^о ја%ко сїе ми събђдеTся въ спsнїе ва'шею мл~твою, и^ по пода'нїю
дх~а і^с~ хв~а, по чая'нїю і^ оу^пова'нїю мое^мђ”
кккккккк
çаq, сл~и”
ЈА/ко ни ѓ^ е^ді'номъ постыжђся, н^о въ вся'коM
деръзнове'нїи, ја%коже всегда`” И$ нн~њ възвели'чится х~с въ тњ'лњ мое^мъ, а^ще животомъ, а^ще ли
смер#тїю. мнњ б^о е^же жити, х~с. и^ е^же оу%мрети,
приѓ^брњтенїе (е^сть). а^ще ли е^же жи'ти (ми)
тњ'ломъ, сїе ми пло'дъ дњ'лђ, н^о чт^о и^зво'лю не
вњм#. ѓ^бдержи'м же е^смь эT ѓ^бою” жела'нїе и^мыи
разрњши'тися, и^ съ хм~ъ быти [мно'го па'че]11
лђчше. а^ е^же пребыва'ти въ пло'ти, нђж'нњи^ше
(е^сть) васъ ради. и^ сїе и^звњстнњ вњмъ ја%ко
бђдђ и^ съпребђ'дђ всњмъ вамъ въ ва'шъ оу^спњхъ и^ ра'дость вњ'рњ, ја%ко да похвала` ваша
и^збыточьствђетъ ѓ^ х~њ і^с~њ въ мнњ, мои^мъ
прише'ствїемъ па'ки къ вамъ”
çаq, сл~џ”
*Точїю досто'инњ бл~говњствова'нїю хв~ђ живњте,
да а%ще пришеD и^ видњв# васъ, а^ще л^и кромњ
1850

е^феs д~
колаs а~
а~ селnђ в~
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сыи, оу^слы'шђ ја%же ѓ^ васъ, ја%ко (и%стиною)
стои^те` въ е^ді'номъ дс~њ, (и^) е^ді'нодђшнњ,
сподвиза'ющеся по вњ'рњ бл~говњствова'нїя (во'лею), и^ не колњбя'щеся ни ѓ^ е^ді'ном (же) эT
съпроти'вныхъ, ја%же [тњм# оу^бо е^сть]12 ја%вле'нїе поги'бели. вам же сп~се'нїю. и^ сїе эT б~а, ја^ко
ваM дарова'ся е^же ѓ^ х~њ, не то'кмо е^же въ него
вњ'ровати, н^о и^ е^же по немъ страда'ти, то'иже по'двигъ и^мђще, ја^ковъ (же) видњ'сте въ
мнњ`, и^ нн~њ слы'шите ѓ^ мнњ`”

Глvа, в~”

мgа к~

е^врMе в~

крMи д~і
і^саїа м~е
і^ѓ^аn г~
а~ крgи и~

а~ петр# д~

мgа е~

дњаn ѕ~і

ще оу^бо кое` оу^тњше'нїе (и^ оу^моле'нїе) ѓ^
х~њ, и^ли а%ще кое` оу^тверже'нїе любве`, а^ще
нњ'кое ѓ^бще'нїе дх~ђ, а^ще кое` млsрдїе и^
щедро'ты, и^спо'лните мою ра'дость, да
тоже мђдръствђите, тђже любо'въ и^мђще,
е^ді'нодђшни, е^ді'номђ'дрени” Ни е^ді'ноже чт^о по
рве'нїю, и^ли по тщесла'вїю н^о смиреномђдрїемъ
дрђгъ дрђга непщђ'юще преи^мњюща себе`, не
свои^хъ си ко'ждо блюдђще, н^о {-}1 дрђжняго
çаq, с~м”
[кото'рыиждо]2 (сматря'ите)”
3
Сїе [же] да мђдръствђется въ васъ, е^же (-)4
ѓ^ х~њ і^с~њ, и^же въ ѓ%бразњ бж~їи сыи, не въсхище'нїемъ непщева` бы'ти ра'венъ б~ђ, н^о себе` оу^мали'лъ, *зра'къ раба` прїимъ, въ подо'бїи чл~честњм# быv, и^ ѓ%бразомъ ѓ^брњтеся ја%коже
чл~къ. *смири'лъ себе`, бы'въ послђшли'въ даже
до смр~ти, смр~тиy крsтнњи. тMњже и^ б~ъ е^го
превъзнесе` и^ дарова` е^мђ и^мя, е^же паче всякого
и%мени. *да ѓ^ и'мени і^с~овњ всяко колњно покло'нится, нб~сных#, и^ земныX и^ преи^спо'днихъ, и^
вся'къ ја^зы'къ и^сповњ'сть, *ја%ко г~ь і^с~ х~с, въ
сла'вђ б~ђ эTц~ђ”
çаq, см~а”
5
Тњмже (бра'тїа) моя, ја%коже всегда` послђшасте мене`. не ја^коже въ прише'ствїи моеM то'чїю,
н^о (и^) нн~њ мно'го паче въ эTше'ствїи мое^м#, съ
страхоM и^ тре'петоM свое сп~се'нїе съдњва'ите. б~ъ
бо е^сть дњ'иствђя^и въ ваs, и^ еже хотњти и^
е^же дњ'яти ѓ^ бл~говоленїи” *Вся твори'те без
ропта'нїя и^ размышле'нїя, да бђ'дете непорочни и^ цњли, (и^) чада бж~їя непоро'чна, посредњ`
рода строп#ти'ва и^ развраще'на, *в ниXже ја%вля'етеся ја%коже свњти'ла въ ми'рњ, слово живо'тно предръжа'ще, въ похвалђ мн^њ въ дн~ь хв~ъ”
ккккккк
çаq, см~в”
ЈА/ко не вътще` текохъ, ни вътще` трђдиXся.
н^о а^ще и^ жре'нъ быва'ю, ѓ^ же'ртвњ и^ слђж'бњ
вњры ва'шея, ра'дђю^ся, и^ срадђ'юся всњми
вами” Такожде и^ в^ы ра'дђитеся, и^ срадђите
ми ся” Оу^пова'ю же ѓ^ г~њ і^с~њ, *тимоџе'я въскорњ послати къ вамъ. да и^ а^зъ веселђ'ю, оу^1851

що прийду і вас побачу або, будучи
відсутнім, почую щось про вас, що
стоїте правдою в одному дусі й однодушності, добровільно змагаючись за
віру благовістя 28 і не сумніваючись
в ні одному ж з супротивів, які тим,
отже, є причиною загибелі, а вам –
спасіння. І це від Бога 29 Бо вам дарувалося в Христі не тільки в Нього
вірити, але і за Нього терпіти, 30 маючи той самий подвиг, який ви побачили в мені, і нині чуєте про мене.

Глава 2
1 Якщо, отже, є якась втіха і відрада в Христі або якщо яке підкріплення любові, якщо яка єдність духа,
якщо яке милосердя і щедрість, 2 доповніть мою радість, щоб ви думали
те саме, маючи ту саму любов, були
однодушні, однієї думки. 3 Нічого не
робіть за суперечливістю або за марною славою, але в покорі, вважаючи
один одного більшим від себе, 4 кожний маючи на увазі не своє собі, але
кожний зважайте на те, що ближнього.
поч. 240
5 Це ж думайте в собі, що в Христі
Ісусі, 6 який, будучи в божому образі, не вважав посяганням бути рівним
Богові, 7 але впокоривши Себе,
*прийняв вид раба, будучи в людській подобі, і образом знайшовся як
людина, 8 *впокорив Себе, ставши
послушним аж до смерті, смерті ж
хресної. 9 Тому і Бог Його підняв і
дав Йому ім’я, що понад усяке ім’я,
10 *щоб в Ісусовому імені кожне коліно поклонилося – небесних, і земних, і підземних; 11 і кожний язик
визнав, *що Господь Ісус Христос –
на славу Бога-Батька.
поч. 241
12 Тому, мої брати, так як ви завжди мене слухали, не тільки в моїй
присутності, але й значно більше тепер, в моїй відсутності, зі страхом і
тремтінням звершуйте своє спасіння.
13 Бо Бог є Той, що діє в вас і спонукає бажати і діяти в добрій волі. 14
*Все чиніть без нарікання і вагання,
15 щоб ви були непорочними і простими та непорочними божими дітьми
серед лукавого і розбещеного роду, *в
яких ви являєтеся як світила в світі,
16 держачи слово життя, на похвалу
мені в день Христовий,
поч. 242
що я недаремно біг ані недаремно
трудився. 17 Але якщо і жертвованим
стаю за жертву і службу вашої віри,
радію і співрадію з усіма вами. 18
Так само і ви радійте і співрадійте зі
мною. 19 Надіюся ж в Господі Ісусі
скоро послати до вас *Тимотея, щоб і
я звеселився, впевнившись щодо вас.
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кор2. 10

20 Бо не маю ні одного рівного душею, який ревно за вас клопочеться,
21 *бо всі собі шукають свого, а не
того, що Христа Ісуса. 22 А його досвідченість ви знаєте, тому що, як
батькові дитина, він зі мною послужив у благовісті. 23 Цього ж, отже,
надіюся послати відразу, коли довідаюся щодо мене.
поч. 243
24 Надіюся ж в Господі, що і сам
скоро прийду до вас. 25 Конечним же
вважав я послати до вас Епафродита
– брата, і помічника, і мого співвоїна,
вашого ж посланця і служителя моїй
потребі. 26 Адже бажанням він бажав
побачити вас усіх і він тужив, так як
ви чули, що він хворів. 27 Бо він був
хворим до смерті, але Бог його помилував, не тільки ж його, але й мене,
щоб я не одержав смуток на смуток.
28 Отже, я його дуже скоро послав,
щоб, побачивши його, ви знову зраділи і я був без смутку. 29 Отже, прийміть його в Господі з усякою радістю
і майте таких в пошані, 30 тому що
він наблизився до смерті за Христове
діло, віддавши себе вседушно, щоб
доповнити ваш брак в моїй службі.

Глава 3, поч. 244

кор2. 11
дія. 13

1 Далі ж, мої брати, радійте в Господі. Бо, отже, вам писати саме те
мені не тяжко, а вам потрібно. 2 Стережіться псів, стережіться поганих
робітників, стережіться відкинення
невірних. 3 Бо обрізанням є ми, які
духом служимо Богові і хвалимося в
Христі Ісусі, а не надіємося на тіло. 4
Бо і я маю надію на тілі, якщо хтось
інший думає, що надіється на тіло, я
ще більше. 5 Обрізаний восьмого
дня, з ізраїльського роду, Веніяминового племені, єврей від євреїв, *за Законом – фарисей, 6 за ревністю – я
переслідував Божу церкву, будучи
непорочним за законною праведністю. 7 Але те, що мені було здобутком, це я вважав втратою задля Христа. 8 Але, отже, і все вважаю втратою за високе пізнання Христа Ісуса
– нашого Господа.
поч. 245
Задля Нього я всього позбувся і
вважаю все за сміття, щоб здобути
Христа 9 і знайтися в Ньому, не маючи своєї праведності, що від Закону,
але вірою Ісуса Христа, що праведність є від Бога, що над вірою; 10 щоб
пізнати Його, і силу його воскресіння,
і спільність його терпінь, стаючи подібним до його смерті; 11 щоб якось
дійти до воскресіння мертвих. 12 Не
тому що я вже осягнув або вже вдосконалився, змагаюся ж, щоб і осягнути, – в чому і я був охоплений
Христом Ісусом. 13 Брати, я про себе
ще не вважаю, що осягнув. Одне ж те,

вњдњвъ разђмно ја%же ѓ^ васъ” Ни е^ді'наго бо
и'маM равнодђшна, и^же прилњ'жнњ ѓ^ ваs пече'тся. *вси` б^о свои^хъ с^и и'щђт#, а^ не ја%же х~а і^с~а.
и^скђство же е^го зна'ете, зане ја^коже эTц~ђ ча'до,
съ мною порабо'талъ въ бл~говњстїи” Сего же
оу^бо оу^пова'ю посла'ти, (а^бїе пов#негда оу^вњмъ
çаq, см~г”
ја^же ѓ^ мнњ`)6”
Надњ'ю же ся ѓ^ г~њ, ја%ко и самъ скоро прїидђ
{къ вамъ}7. потре'бнње же въз#мнихъ, е^пафроди'та брата и^ споспњшника и^ своистве'на
мнњ вашего же посла'нника и^ слђжителя потребњ мое^и, посла'ти къ ваM” Поне'же (желанїеM
желаше ви'дњти)8 всXњ ваs и^ тђжа`, зане слы'шасте ја%ко болњ. и^б^о болњ` блиZ смер#ти, н^о б~ъ
поми'лова е^го не е^гоy тоkмо, н^о и^ мене, да не
ско'рбь на ско'рбь прїимђ. скорњ'е оу^бо послахъ
е^го, да видњ'вше е^го па'ки възра'дђетеся, и^ а^з#
безпечаленъ пребђдђ” Прїимњте оу^бо е^го ѓ^ г~њ
съ вся'кою ра'достїю, и^ таковыя чsтныX и^мњи^те, зане за дњло хв~о до смр~ти прибли'жися, понђдиv себе вседђшно, да и^сплънитъ ваше лише'нїе, е^же къ мое^и слђ'жбњ”

в~ крgи і~

Глvа, г~. çаq, см~д”
рочее (же) братїа моя, ра'дђи^теся ѓ^
г~њ. та'яже (бо) писа'ти вамъ, мн^њ
оу^бо нелњ'ностно, ваM же тве'рдо. блюдњтеся эT псо'въ, блюдњтеся эT злыхъ
дњ'лателеи, блюдњтеся эTсњче'нїя (невњ'рныX)”
Мы б^о е^смы` ѓ^брњ'занїе, и^же (б~ђ дх~омъ)1 слђжимъ. и^ хва'лимся ѓ^ х~њ і^с~њ, а^ не въ плоть
надњ'емся, и^бо и^ а^зъ (надња'нїе и^мњю)2 въ плоти, а^ще кт^о и%нъ мниT надњ'атися въ плоти,
а%зъ паче, ѓ^брњ'занїе ѓ^смодне'вное, эT рода і^ил~ева,
колњ'на венїаминова, е^вреи'нъ эT е^вреехъ. *по зако'нђ фариссе'и, по ре'вности (гониX)3 цр~ковь {бж~їю}4, по
пра'вдњ законнњи бывъ непоро'чеn. н^о ја%же {ми бя'хђ}5 приѓ^брњте'нїа, сїа вмњнихъ х~а ради тщет`ђ. н^о оу^бо и^ мню` вс^я тщет`ђ быти, за превъсходя'щее разђма х~а і^с~а г~а (нш~его)6” çаq, см~е”
Є/гоже ради всXњ эTщетиXся, и^ мню` (вс^я) оу^меты [быти]7 да х~а приѓ^бря'щђ. и^ ѓ^бря'щђся ѓ^ немъ не и^мыи мое^я правды ја%же эT
зако'на. н^о вњ'рою (і^с~) хв~ою, сђщђю эT‡ бг~а
правдђ, наD вњрою ја%ко разђмњти е^го, и^ силђ
въскресенїа е^го, и^ съѓ^бщенїе стрsтеи е^го, съѓ^бразђа'ся смр~ти е^го, а%ще како дои^дђ въ
воскр~сенїе мр~твыхъ. не зане` оу^же достигоX, и^л^и
оу^же съвершиXся. гоню' же, а^ще и^ пости'гнђ, ѓ^
немже и^ пости'женъ быхъ эT х~а і^с~а” Бра'тїе,
а^зъ себе` {не ё&}8 помышляю дости'гнђти. е^ді'но же, за'днихъ оу^бо забывая въ преDняя^ же
1852
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крMи е~і
а~ крgи а~

крMи ѕ~і

а~ крgи а~
титъ в~

простира'яся, съ оу^сердїемъ гоню`, къ почести
вы'шняго зва'нїя бж~їя ѓ^ х~њ і^с~њ” Є$ли'цы оу^бо
съверше'ни, сїе да мђдръствђиM. и^ е^же а^ще и%но
чт^о мы'слите, и^ сїе б~ъ вамъ эTкры'етъ” ѓ^баче в неже достиго'хомъ, [тоже мђдрствовати,
*и^ тњмже пра'виломъ жи'тельствовати]9, подо'бни ми быва'ите братїе, и^ сматря'ите не
тако ходя'щая, ја%коже и%мате ѓ%бразъ насъ.
*мно'ѕи б^о хо'дятъ, и^хже мно'гажды гл~ахъ
вамъ, нн~њ же и^ пла'ча гл~ю, враги` крsта хв~а,
и^мже кончи'на, поги'бель, и%мже б~ъ чре'во, и^ сла'ва въ стђ'дъ и^хъ, и^же земна'я мђдрђствђю^ще”
çаq, см~ѕ”
На'ше бо жи'тїе на нб~сехъ е^сть, эTнђдђже *и^
сп~си'теля ждемъ г~а (нашего) і^с~ х~а, и^же преѓ^брази'тъ тњло смире'нїя нашего, [ја^ко бы'ти
семђ]10 съѓ^бра'знђ тњ'лђ сла'вњ е^го, по дњ'иствђ е^же възмога'ти е^мђ, и^ покори'ти себњ
вся'ческая”

Глvа, д~”

а^покаl г~
и^ к~ и^ к~а

њмже братїя моа възлю'бленная, и^ въжделњ'нная, ра'дость и^ вњнецъ мо'и, тако
сто'ите ѓ^ г~њ възлю'бленїи. е^в#водїю молю`, и^ синътихїю молю, тоже мђ'дръствовати ѓ^ г~њ” Є/и молю и^ тебе` (сђпрђж#ниче
при'сныи)1, споспњшьствђи и^мъ ја^же въ бл~говњствова'нїи сподвиза'шася со мною, и^ съ кли'ментом#, и^ съ про'чими споспњшники мои'ми,
*иXже и^мена въ (кни'гахъ живо'тныхъ)2” çаq, см~з”
Ра'дђитеся (всегда` ѓ^ г~њ)3, (и^) па'ки рекђ радђитеся. кро'тость ваша разђмна да еs всњмъ
чл~комъ. г~ь бли'зъ, ничтоже пече'теся, н^о въ
всемъ моли'твою и^ моле'нїемъ съ бл~годаре'нїем#
проше'нїя ваша да сказђюTся къ б~ђ. и^ миръ
бж~їи превъсходя'и вся'каго оу^ма`, да съблюда'етъ срDца ваша и^ разђмњ'нїа ваша ѓ% х~њ і^с~њ”
Про'чее (же) братїе (моа), е^лика сTђ и'стиnна, е^ли'ка чsтна, е^ли'ка пра'веDна, е^ли'ка пречsта (и^) е^ли'ка
прелюб'езна, е^лика доброхваlна, а%ще кая добродњтеl, и^ а^ще кая похвала`, сїя помышля'ите, ја%же и^ наоу^чи'стеся, и^ прїя'сте, и^ слы'шасте, и^ ви'дњсте въ мнњ`, сїа твори'те, и^
б~ъ ми'ра да е^сть с ва'ми”
çаq, см~и”
Възра'довах же ся ѓ^ г~њ ве'лми, ја%ко оу^же когда`
въспомянђсте пещи'ся ѓ^ мнњ`, понеже и^ печа'стеся, н^о непогоDнымъ вре'менемъ, ѓ^бдержистеся” Не ја%ко по скђ'дости гл~ю. а^зъ б^о навико'хъ в ни'хже е^смь, дово'ленъ быти” Вњмъ и^
смиритися, вњм# і^ и^збы'точествовати. въ всеM
и^ въ в#сњхъ. навыко'хъ, и^ насыща'тися и^ а^лка'ти, і^ и^збы'точьствовати, и^ лиша'тися.
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що позаду, отже, забуваючи, а прямуючи до того, що попереду, 14 з ревністю змагаюся до почесті – вишнього божого покликання в Христі Ісусі.
15 Отже, ми, що досконалі, думаймо
про це. І якщо щось інше думаєте, і
це Бог вам об’явить. 16 Однак, що ми
осягнули, те треба думати *і тим правилом жити. 17 Наслідуйте мене,
брати, і вважайте на тих, що так не
ходять, як маєте нас за приклад. 18
*Бо численні ходять, про яких часто
я вам говорив, нині ж і з плачем
говорю, що є ворогами Христового
хреста, 19 яких кінець – погибель,
яких Бог – черево, і слава їм на встид,
які думають земне. х
поч. 246
20 Бо наше життя є на небесах,
звідки *й очікуємо Спасителя – нашого Господа Ісуса Христа, 21 який
перевтілить тіло нашої покори так,
щоб воно було подібним до тіла його
слави, за Йому можливою дією, і підкорить Собі все.

рим. 15
кор1. 1

рим. 16

кор1. 1
тит. 2

Глава 4
1 Тому, мої улюблені і милі брати,
моя радість і вінець, так, улюблені,
стійте в Господі. 2 Благаю Еводію і
благаю Синтихію те саме думати в
Господі. 3 Так благаю і тебе, вірний
друже, помагай їм, що співпрацювали зі мною в благовісті, і з Климентом, і з іншими моїми помічниками, *яких імена в книгах життя.
xxxxx
поч. 247
4 Радійте завжди в Господі. І знову
кажу: радійте! 5 Ваша лагідність хай
буде відома всім людям. Господь
близько. 6 Нічим не журіться, але в
усьому молитвою і благаннями з подякою хай ваші прохання будуть висловлені до Бога. 7 І божий мир, що
перевищує всякий ум, хай береже
ваші серця і ваше розуміння в Христі
Ісусі. 8 Далі ж, мої брати, що є правдиве, що чесне, що праведне, що пречисте, і що дуже любе, що похвальне,
якщо яка чеснота і якщо яка похвала,
– це роздумуйте, 9 що й навчилися, і
одержали, і почули, і побачили в мені
– це чиніть. І Бог миру хай буде з
вами.
поч. 248
10 Я ж дуже зрадів у Господі, що
вже колись ви згадали про мене дбати, тому що ви і дбали, але через недогідний час стрималися. 11 Не говорю, наче з браку, бо я звик бути задоволений тим, в чому є. 12 Знаю і бути
покірним, знаю і бути в достатку. В
усьому і в усіх я звик: і насичуватися,
і голодувати, і бути в достатку і в
нестатку. 13 Все можу в Тому, хто

апо. 3
1 20 і 21
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мене зміцнює, – Ісусі Христі. 14 Однак ви добре зробили, ставши учасниками мого болю. 15 Знайте ж і ви,
филип’яни, що на початку благовіствування, коли я вийшов з Македонії,
ані одна церква мені не була спільницею в слові давання і приймання, –
тільки ви одні; 16 так що і в Солуні і
раз і два ви мені послали на мою потребу. 17 Не тому, що шукаю дару,
але шукаю плоду, що множиться на
вашу славу. 18 Я ж одержав все і є в
достатках. І я наповнився, одержавши від Епафродита ваше послання –
приємний запах, милу жертву, добревгодну Богові. 19 А мій Бог хай задовольнить всяку вашу потребу, за своїм багатством, славою в Христі Ісусі.
20 Богові ж і нашому Батькові – слава на віки віків! Амінь. 21 Здоровіть
кожного святого в Христі Ісусі. Вас
здоровлять ті брати, що є зі мною. 22
Здоровлять вас всі святі, найбільше ж
ті, що з цісаревого дому. 23 Ласка
нашого Господа Ісуса Христа з усіма
вами. Амінь.

вс^я могђ ѓ^ оу^крњпля'ющемъ м^я (і^с~) [х~њ]4.
ѓ^баче добрњ сътвори'сте сприѓ^бщи'вшеся (печа'ли мое'и)5 вњ'сте же и^ в^ы фїлипписїане, ја%ко в
нача'лњ бл~говњствова'нїа е^гда` и^зыдоX эT македонїи, ни е^ді'на (же) ми цр~ковь ѓ^бщева'ся в#
слово даа'нїя и^ прїа'тїя, точїю в^ы е^ді'ни. ја%ко и^ в селђ'ни, и^ е^ді'ною и^ два'щи въ требова'нїе мое посла'сте (ми). не ја^ко и^щђ даа'нїя,
н^о и^щђ плода` множа'щагося въ (славђ)6 вашђ.
(прїаX)7 же вс^я і^ и^збыточьствђю. (і^) и^спо'лнихся прїемъ эT е^пафроди'та (посла'нїя)8 эT ваs,
во'ню бл~гооу^ханїа, жертвђ прїа'тнђ бл~гооу^гоDнђ
бг~ђ. б~ъ же мо'и да и^сплънитъ всяко требова'нїе ваше, по богаTствђ свое^мђ сла'вою, ѓ^ х~њ
і^с~њ. б~ђ же и^ ѓ^ц~ђ нашемђ сла'ва, въ вњки вњкомъ а^ми'нь” Цњлђ'ите вся'каго ст~а ѓ^ х~њ і^с~њ.
цњлђюT вы сђщая съ мною братїа. цњлђ'ютъ
в^ы вс^и ст~їи, паче же и^же эT кесаре'ва домђ.
БлгDть г~а (нашего) і^с~ х~а съ [всњми]9 ва'ми
[а^ми'нь]10”

Кінець Послання до Филип’ян.
Має в собі 4 глави,
а 14 церковних початків.

Конецъ, посла'нїю фїлиписїискомђ
И@мать в себњ гла'въ, д~.
А$ зачалъ цр~ковныхъ д~і”

Розповідь про Послання
святого апостола Павла до
Колосян.

Сказа'нїе колоса'искомђ посла'нїю ст~а'го
а^пsла па'вла”

Це послання він посилає з Риму, не
побачивши їх, отже, але почувши про
них. А причина послання така. Деякі
бажали колосян обманути еллинськими хитрощами, і законними їжами, і
обрізанням від віри, що в Христа.
Отже, довідавшись про це, апостол
пише це повчальне послання до них.
І найперше, отже, дякуючи Богові. І
каже, що вони прийшли з темряви до
світла правди і що Христос, в якого
вони повірили, є божим Образом і
його Словом, яким усе сталося. І що
потрібно було Йому, що був Сотворителем, бути первородженим з творіння і первістком з мертвих; щоб
обох злучити і все оживити. Наказує
ж їм залишатися у вірі, кажучи, що
сам Павло є слугою благовіствування, якого ті навчилися. Також і про
Закон, і про їжу, що в ньому, говорить, і про дні, і про роки. І доказує,
що давнє і обрізання є безсилі. І ра-

їе посыла'етъ эT ри'ма. не ви'дњвъ оу%бо
и^хъ, слы'шав# же ѓ^ нихъ” Вина' же посла'нїю сїа. коласа'яны хотњша нњцыи
прельсти'ти хи'трословіи еллин#скими, эT
вњры ја^же въ х~а, и^ ѓ^ зако'нныхъ бра'шнњхъ, и^
ѓ^брњза'нїа” Сїа оу^бо оу^вњ'дњвъ а^пsлъ, пи'шетъ
посла'нїе сїе к ниM а^ки оу^чи'телно. и^ пе'рвње оу^бо
бл~годаря б~а, и^ сказђетъ эT тмы` пришеDшим#
къ свњтђ и^стины. и^ ја^ко х~с, в негоy вњ'роваша,
ѓ%бразъ е^сть бж~їи и^ сло'во е^го, и^мже вся` бы'ша” И$ ја%ко подоба'ше е^мђ съдњтелю сђщђ, бы'ти е^мђ первороже'нђ твари, и^ пе'рвенцђ эT мр~твыхъ. да ѓ^боя съвокђпитъ и^ ѓ^животвори'тъ
вся'ческая. повелњва'ет же и%мъ пребыва'ти въ
вњрњ, сказђя ја%ко саM па'велъ слђжи'тель еs бл~говњствованїю, е^мђже тїи наоу^чи'шася” Таже и^
ѓ^ зако'нњ и^ ја%же по немъ брашнњх#, повњствђетъ и^ ѓ^ дн~ехъ и^ ѓ^ лњтњхъ” И$ показђетъ
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оу^праз#дни'вшимся дре'внимъ, и^ ѓ^брњзанїемъ. и^
съвњтђетъ иM непрельща'тися эT оу^хищря'ющих#,
и^ съблажня'ющихъ и^хъ. и^ про'чее завњща'въ в
томъ роди'телемъ и^ ча'дом#, мђжеM же и^ женаM,
господеM же и^ рабоM. и^ къ прочимъ ѓ^бы'чаемъ наказа'въ иX наоу^чи'въ ја^же къ эTц~ђ приведенїемъ
хм~ъ бы'ти, а^ не эT а^гг~лъ ја^коже сїи мня'хђ”
Скончава'етъ посла'нїе, завњщаваеT же и^мъ да е^гда
прочте'но бђдеT оу^ нихъ посла'нїе, створя'тъ да
прочте'но бђдетъ и^ въ цр~кви лаѓ^дикїистњи, и^
е^же эT лаѓ^дикїи оу^ нихъ да прочте'нно бђ'детъ”

дить їм не датися обманути хитрунам і тим, що їх згіршують. І
далі, заповівши в ньому батькам і
дітям, чоловікам і жінкам, панам і
рабам, і повчивши їх про інші звичаї, навчивши, що прихід до Батька
через Христа, а не ангелів, – так як
вони думали, – він закінчує послання. Завіщає ж їм, щоб, коли
послання буде прочитане у них,
вони зробили так, щоб було прочитаним і в Лаодикійській церкві. І
те, що з Лаодикії, хай буде прочитане у них.

па'вла

До Колосян
Послання святого
апостола Павла

Глvа, а~, çаq, см~џ”
1

е^феs д~
филиp а~
а~ селnђ в~
а~ крgи а~

а'велъ посла'нникъ (і^с~ хв~ъ)2, во'лею бж~їею,
и тимоџе'и брTа сђщимъ въ (каласа'ехъ)3,
ст~ымъ (-)4 вњрнымъ бра'тїамъ ѓ^ х~њ
і^с~њ”
çаq”
БлгDть вамъ и^ миръ, эT б~а эTц~а нашего, [и^ г~а
і^с~ х~а]5” Бл~годариM бг~а [и^]6 эTц~а г~ђ на'шемђ і^с~ х~ђ,
всегда` ѓ^ ваs моля'щеся, слы'шавше вњ'рђ ва'шђ
ја^же ѓ^ х~њ і^с~њ, и^ любо'въ ю^же и'мате къ всњмъ
ст~ымъ” За оу^пова'нїе лежа'щее вамъ на нб~сехъ,
е^гоже преже слы'шасте в# словеси` и%стиннњ бл~говњствованїя сђщ'аго въ васъ, ја^коже (е^сть и^
въ всемъ ми'рњ)7, плодоноси'мо и^ расти'мо, ја%коже и^ въ ваs. эT негоже дн~е слы'шасте и^ разђмњ'сте блгDть бж~їю въи%стиннђ” ЈА/коже (слы'шасте. и^ оу^вњдњсте)8 эT е^пафра'са възлю'бленаго
срабо'тника нашего, и^же е^сть (ѓ^ васъ вњренъ)9
слђжи'тель хв~ъ, и^же и^ ја^ви наM вашђ любоv (ѓ%
бѕ~њ)10. сего` ради и^ м^ы эT негоже дн~е слы'шахоM,
не престаеM ѓ^ ваs моля'щеся, и^ просяще да и^сплъни'теся в разђмњ во'ля е^го, въ вся'кои премђдрости и^ ра'зђмњ дх~овнеM, *ја%ко ходити
[вам#]11 досто'инњ б~ђ, въ вся'комъ оу^гоже'нїи, и^
вся'комъ дњлњ бла'зњ. плодоно'сни, и^ възраста'1855

Глава 1, поч. 249
1 Павло, з божої волі посланець
Ісуса Христа, і брат Тимотей – 2
тим святим, що є в Колосах, вірним
братам в Христі Ісусі.
поч.
Ласка вам і мир від Бога, нашого
Батька, і Господа Ісуса Христа. 3
Дякуємо Богові і Батькові нашого
Господа Ісуса Христа, завжди молячись за вас, 4 почувши про вашу
віру, що в Христі Ісусі, і любов, яку
маєте до всіх святих. 5 Через надію,
що вам покладена на небі, яку ви раніше почули в слові правди благовістя, 6 що було у вас, як є, і в усьому світі; що приносить плід і росте,
так як і у вас, від того ж дня, в якому ви почули і по правді пізнали
божу ласку. 7 Так як ви почули і
навчилися від Епафраса, нашого улюбленого співробітника, який для
вас є вірним Христовим служителем, 8 який і виявив нам вашу любов у Бозі. 9 Задля цього і ми від
того дня, в якому почули, не перестаємо молитися за вас і просити,
щоб ви наповнилися розумом його
волі в усякій премудрості і духовному розумі, 10 *щоб ви ходили
гідно за Богом в усякому догоджан-
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ні і всякім добрім ділі, приносячи
плід і зростаючи в божому розумі, 11
підкріплюючись всякою силою, – за
владою його слави, в усякій терпеливості і лагідності з радістю. поч. 250
12 Дякуючи Богові і Батькові, що
вас покликав до участі в наслідді святих у світлі. 13 Який нас визволив від
влади темряви і переніс до царства
Сина Своєї любові, 14 в якому маємо
відкуплення його кров’ю і відпущення гріхів. 15 Який є образом невидимого Бога, первородним з усього
створіння. 16 *Бо в Ньому було створене все, що на небі і що на землі,
видиме і невидиме, – чи престоли, чи
панування, чи начала, чи влади, – все
*було створене через Нього і в Ньому. 17 І Той є перед усіма, і все
стоїть у Ньому.
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18 І *Той є головою тіла – Церкви.
Він є початком, первородним з мертвих, щоб Він був першим в усьому,
19 бо в Ньому зволила поселитися
вся повнота. 20 І через Нього примирити з Собою все, Собою примиривши, кров’ю свого хреста, – чи земне,
чи небесне. 21 І вас, що колись були
відчуженими і думками вороги в лукавих ділах, 22 нині ж Він примирив
в тілі свого тіла його смертю, *щоб
поставити вас святими і непорочними та невинними перед собою. 23 Отже, якщо перебуваєте основані у вірі,
і тверді, і непорушні в надії благовіствування, яке ви почули, яке було
проповідуване між усім піднебесним
створінням, якому я, Павло, був служителем.
поч. 252
24 Нині в моїх терпіннях радію за
вас, тому що в моєму тілі доповнюю
те, що бракує Христовим терпінням
за його тіло, яким є Церква, 25 якої я
став служителем за божим передбаченням, даним мені у вас, щоб виконати боже слово, – 26 *таємницю,
сховану від віків і від родів. Нині ж
вона з’явилася його святим, 27 яким
Бог побажав виявити, яке багатство
слави цієї таємниці між поганами,
яким у вас є Христос, – надія слави,
28 якого ми проповідуємо, переконуючи кожну людину і навчаючи кожну людину в усій премудрості, щоб
поставити кожну людину досконалою в Христі Ісусі. 29 В тому і труджуся і змагаюся за його дією, що в
мені діє зі силою.

Глава 2, поч. 253
1 Отже, хочу, щоб ви знали, який
подвиг я маю за вас і за тих, що є в
Лаодикії і в Єраполі, тих, що не побачили мого лиця в тілі. 2 Хай їхні
серця потішаться, загорівшись в любові і в усякому багатстві повноти

юще въ разђмъ бж~їи, въся'кою си'лою възмага'юще, по державњ сла'вы е^го, въ вся'коM трьпњ'нїи и^ кро'тости, с ра'достїю”
çаq, сн~”
12
Бл~годаря'ще {б~а и^} эTц~а, {призва'вшаh}13 васъ
въ прича'стїе наслњ'дїя ст~ыX въ свњте, и^же
и^зба'вы наs эT вла'сти темныя, и^ преста'ви въ
црsтво сн~а любве свое^я, ѓ^ немже и%мамы и^збавле'нїе {кро'вїю е^го}14, (и^) ѓ^ставле'нїе грњхомъ, и^же е^сть ѓ%бразъ б~а неви'димаго пръвороже'нъ
всея твари” *ЈА/ко ѓ^ немъ създана` быша вся'ческая, ја%же на нб~си и^ [ја%же]15 на зеMли, ви'димаа и^ неви'димая, а^ще прsтоли, а^ще г~ьствїя,
а%ще нача'ла, а^ще вла'сти, вся'ческая *тњмъ и^
ѓ^ неM създа'шася. и^ то'й е^сть прежDе всњхъ, и^
вся'ческая ѓ^ немъ състоя'тся”
çаq, сн~а”
И/ *то'й е^сть глава` тњлђ цр~кве, и^же е^сть нача'токъ, прьвороже'нъ и^зъ мр~твыхъ, ја%ко да
бђ'детъ въ всњхъ то'й пр'ьвен#ствђя, ја^ко в
не'мъ бл~гои^зво'ли все` и^сполъненїе всели'тися, и^
тњмъ примири'ти вся'ческаа къ себњ, оу^мири'въ кро'вїю крsта свое^го, собо'ю, а%ще земна'а, а%ще
ли нбsнаа” И$ васъ и^ногда` сђщихъ эTчюжде'ныхъ
и^ враго'въ помышле'нми въ дњ'лњхъ лђка'выхъ”
Нн~њ же примири` въ тњлњ плоти свое^я` см~ртїю {е^го}16, *преDста'вити васъ ст~ы и^ непороqны
и^ неповиnны преD собою” А$ще оу^бо пребыва'ете въ
вњрњ ѓ^снова'ни, и^ тве'рди, и^ неподви'жими эT
оу^пова'нїя бл~говњствованїя, е^же слы'шасте,
проповњ'дано бы'вше по все'и твари поDнбsнњи,
е^мђже быX а^зъ павелъ слђжи'тель”
çаq, сн~в”
Нн~њ ра'дђю^ся въ страда'нїихъ {мои^х#}17 ѓ ваs,
(ја^ко) и^сполъня'ю лише'нїе скорб'еи хв~ыхъ въ
плоти мое'и, за тњло е^го, е^же есть цр~кви, е^и'же бы'хъ а^зъ слђжи'тель, по смотре'нїю бж~їю
да'нномђ мн^њ въ васъ, и^спол'ънити слово бж~їе,
*та'инђ съкрове'нђю эT вњкъ и^ эT родо'въ” Нн~њ
же ја%ви'ся ст~ыM е^го, и^мже въсхотњ б~ъ сказа'ти, чт^о бога'тьство сла'вы та'ины сея` въ ја^зы'цњхъ и^же е^сть х~с въ васъ оу^пова'нїе сла'вы,
е^гоже м^ы проповњдђеM, наказђ'юще вся'кого чл~ка,
и^ оу^чаще всякого чл~ка въ вся'кђю премђдрость. да преDставимъ всякого чл~ка съвръше'на
ѓ^ х~њ [і^с~њ]18, в неже и^ трђжа'юся, (и^ подвиза'юся)19 по дњ'иствђ е^го, дњ'иствђемомђ въ
мн^њ си'лою”

Глvа, в~. çаq, сн~г”
ощђ оу^бо васъ вњ'дњти, коли'къ подвигъ и%мамъ ѓ^ ваs, и^ ѓ^ сђщиX въ лаѓ^дикїи, {и^ въ і^е^ропо'лїи}1” (-)2 Є$ли'цы не видњша лица` мое^го въ плоти, да оу^тњшатся срDца иX съне'м#шиXся въ любви, и^ въ
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крMи ѕ~
е^феs а~

е^феs в~

вся'комъ богаTствњ и^звњще'нїя разђма, въ позна'нїе та'ины [б~а (-)3 эTц~а и^ х~а]4, въ неMже сђть
вс^я съкро'вища премђ'дрости и^ разђма съкровени”
Сїе [же]5 гл~ю, да никтоже васъ прельсти'тъ словопрњнїи. *а^ще б^о и^ плотїю эTстою, н^о дх~омъ
съ (всњми) вами е^смь, радђя'ся, и^ видя ва'шъ
чи'нъ, и^ оу^твръже'нїе (ва'шея вњры ја%же въ
х~а)6. ја^коже оу^бо прїя'сте х~а і^с~а г~а, (такоже) въ
немъ ходи'те оу^корене'ни, и^ назDани ѓ^ нем#, і^ и^звњствова'ни вњрою, ја^коже наоу^чи'стеся, *и^збыточьствђю'ще [въ не'и бл~годаренїемъ]7” çаq, сн~д”

розуму на пізнання таємниці БогаБатька і Христа, 3 в якому сховані
всі скарби премудрості і пізнання.
4 Це ж говорю, щоб ніхто вас не
обманув доводами. 5 *Бо хоч і тілом я віддалений, але духом я є з
усіма вами, радіючи і бачачи ваш
порядок і твердість вашої віри, що
в Христі. 6 Отже, так як ви прийняли Христа Ісуса, Господа, так в
Ньому ходіть, 7 вкорінені і збудовані в Ньому, і закріплені вірою,
так як ви навчилися, *ростучи в ній
з подякою.
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(Братїе) блюдњтеся да никто'же васъ бђдетъ
прельща'я, хи'тростїю и^ т#щетною ле'стїю, по
преда'нїю чл~ческомђ, по стихїя'мъ ми'ра (сего),
(а^)8 не по х~њ (і^с~њ). ја%ко в# томъ живетъ вся'ко
и^сполъне'нїе бжsтва теле'снњ, и^ да бђ'дете в
немъ и^сполъне'ни, и^же е^сть гла'ва вся'комђ началђ и^ вла'сти, ѓ^ неMже і^ ѓ^брњзани бы'сте *ѓбрњз'анїеM нерђкотворенымъ, въ съвлече'нїи тњла
[грњхо'внаго]9 пло'ти, въ ѓ^брњ'занїи хв~њ, спогребшеся е^мђ кр~щенїемъ, ѓ^ не'мже и^ съвъста'сте
вњрою, дњ'иствомъ бг~а, въскреси'вша е^го и^зъ
ме'ртвыхъ”
çаq, сн~е”

8 Брати, стережіться, щоб вас
ніхто не обманув філософією і марною обманою за людським переказами, за стихіями цього світу, а не
за Христом Ісусом. 9 Адже в Тому
– тілесно живе, всяка повнота божества, 10 щоб і ви були в Ньому
виповнені. Він є голова всякого начала і влади, 11 в якому і ви були
обрізані *нерукотворним обрізанням, в скиненні гріховного тіла –
плоті в обрізанні Христа, 12 поховавшись з Ним хрещенням, в якому
ви і піднялися вірою – дією Бога,
що Його воскресив з мертвих.
ххх
поч. 255

И/ *васъ мр~твыхъ сђща въ прегрњшенїихъ, и^
въ неѓ^брњзанїи пло'ти ва'шеи, съѓ^живилъ е^сть
[-]10, с нимъ, дарова'въ вамъ, вс^я прегрњше'нїя,
и^стребивъ е^же на наs рђкописа'нїе, оу^ченїи, е^же
б^њ съпроти'вно намъ, и^ т^о взя'тъ эT среды.
пригвозди'въ е& на крsтњ, съвлеkся начаl и^
вла'стеи, посрами' дръзнове'нїемъ ѓ^бличивъ иX въ
немъ” да никто'же оу^бо ваs ѓ^сђжа'етъ ѓ^ ја^де'нїи
[и^л^и]11 ѓ^ питїи, и^л^и ѓ^ части пра'здника, и^л^и
ѓ^ новомњсячии^хъ, и^л^и ѓ^ сђбо'тахъ, ја%же
(бњша)12 стњ'нь грядђщиX, тњла же хв~а
никтоже васъ да не небрежеT, и^зволе'ныM е^мђ
смиреномђдрїеM, и^ въ слQђбњ а^гг~льстњи, ја^же не
оу^вњдњ оу^ча, без ђма` дмя'ся эT мы'сли пло'ти
свое^я, и^ не дръжа` главы`. и^з нея'же все тњло
съста'вы и^ съоу%зы пода'емо. и^ съне'млемо,
раститъ възраще'нїе бж~їе”
çаq, сн~ѕ”

13 І *вас, що були мертвими в
гріхах і в необрізанні вашого тіла,
Він оживив з Ним, простивши вам
всі гріхи, 14 знищивши той рукопис, що проти нас, що суперечив
нам навчанням, забравши його зпосеред нас, прибивши його на
хресті. 15 Скинувши начала і власті, Він сміло засоромив, оскарживши їх в Ньому. 16 Отже, хай ніхто
вас не судить в їжі, або в напитку,
або про участь празника, або про
нові місяці, або про суботи, 17 які
були тінню майбутнього, а Христового тіла. 18 Хай ніхто з вас не зневажає самовільною покорою і в ангельській службі, навчаючи те, що
не побачив, безумно надимаючись
розумом свого тіла 19 і не держачись голови, з якої все тіло, об’єднане і зміцнене суглобами і зв’язками, росте божим ростом. поч. 256

А/ще {оу^бо}13 оу^мро'сте съ хм~ъ эT стихїи мира.
почто` а%ки живђщ'е въ ми'рњ стяза'етеся; не
косни`, ни'же вкђси`, ни прикосни'ся, ја%же сђть
вс^я въ и^стлњ'нїе (і^ и^стощенїе)14, за'повњд#ми и^
оу^ченми чл~ческими, ја^же сђть слово оу%бо и^мђщ'е
премђ'дрости, в# самово'лнњи слђжбњ и^ смиреномђ'дрїи, и^ непощадњ'нїи тњла, не въ ч'ести
нњ'кое^и къ сы'тости плоти”

20 Отже, якщо ви померли з
Христом для первнів світу, чому
змагаєтеся, наче живучи у світі? 21
Не рухай, і не їж, і не дотикайся. 22
Це все є на зітління і на вживання за
людськими заповідями і навчаннями. 23 Вони, отже, мають слово премудрості в самовільній службі, і покорі, і умертвінні тіла, не в якійсь
вартості, хіба для ситості тіла.
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1 Отже, якщо ви воскресли з Христом, шукайте горішнього, де Христос
сидить по правиці Бога. 2 Думайте
про горішнє, а не земне. 3 Адже ви
померли і ваше життя є поховане з
Христом у Бозі.
поч. 257
4 Коли ж з’явиться Христос –
ваше життя, тоді і ви з’явитеся у славі. 5 *Отже, умертвіть ваші члени, що
на землі: розпусту, нечистоту, пристрасть, погане пожадання і захланність, що є ідолослужінням. 6 Через
що приходить божий гнів на синів
спротиву, 7 між яким і ви колись ходили, коли жили у них. 8 *Нині ж
відкиньте і ви все: гнів, лють, злобу,
хулу і сороміцькі слова з ваших уст.
9 Не говоріть неправди один до одного, скинувши з себе стару людину з її
ділами 10 і зодягнувшись в нову, що
оновлюється в пізнання *за образом
Того, що її створив; 11 де немає грека ані юдея, обрізання і необрізання,
варвара і скита, раба і вільного, але
все і в усіх – Христос.
поч. 258

еф. 6

12 *Отже, як святі і улюблені божі
вибранці зодягніться в милосердя
ласкавості і доброту, в покірність, лагідність і довготерпеливість, 13 приймаючи один одного і догоджаючи
собі, якщо хтось проти кого має скаргу. Так як і Христос догодив вам, так
само і ви. 14 А понад це все, придбайте любов, яка є зв’язком досконалості. 15 І хай у ваших серцях перебуває божий мир, в якому ви і покликані були в одне тіло. Будьте
вдячними. 16 Хай Христове слово перебуває у вас щедро. В усякій премудрості, навчаючи і врозумляючи
себе самих, в псалмах, і співах, і духовних піснях, у ласці співаючи у ваших серцях Господеві.
поч. 259

кор1. 10

17 І *все, що тільки робите словом
або ділом, все в ім’я Господа Ісуса
Христа, дякуючи Богові і Батькові за
Нього. 18 *Жінки, підпорядковуйтеся
своїм чоловікам, так як належиться в
Господі. 19 *Чоловіки, любіть ваших
жінок і не гнівайтеся на них. 20 *Діти, слухайте своїх батьків у всьому,
бо це вгодне Господеві. 21 Батьки, не
дратуйте ваших дітей, щоб вони не
занепадали духом. 22 *Раби, будьте
послушні у всьому вашим тілесним
панам, служачи не тільки перед очима, як ті, що людям догоджають, але
в простоті серця, боячись Бога. 23 І
все, що робите, робіть з душі, як для
Бога, а не для людей, 24 *знаючи, що
одержите винагороду від Бога за вашим насліддям, бо служите Господеві, Христові. 25 А хто кривдить, о-
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Глvа, г~”
ще оу^бо въскрsнђсте съ хм~ъ, вы'шнихъ
и^щи'те, и^дњже х~с е^сть ѓ^деснђ'ю б~а сњдя`” Го'рняа мђ'дръствђи^те, а^ не зеMна'а.
оу^мро'сте б^о, и^ живоT вашъ съкровенъ
е^сть съ хм~ъ въ бо'ѕњ”
çаq, сн~з”
Є/гда (же) х~с ја^ви'тся живо'тъ вашъ, тогда` и^
в^ы с ниM ја%витеся въ сла'вњ. *оу^мертви'те оу^бо
оу%ды [ваша]1 ја%же на земли`, блђ'дъ, нечистот`ђ, стра'сть, по'хоть злђю, и^ лихои^ма'нїе е^же
е^сть и^долослђже'нїе, и^хже ради гряде'тъ гнњ'въ
бж~їи на' сыны противле'нїя, в ни'хже и^ в^ы (и^ногда` ходи'сте)2, е^гда живя'сте в ниX” *нн~њ же
эTве'рзите и^ в^ы вся'ческая, гнњвъ, ја%рость, ѕло'бђ, хђле'нїе, (и^) срамосло'вїе эT оу^стъ ва'шихъ”
Не лжи'те дрђгъ дрђгђ, съвле'кшеся ветха'го чл~ка
съ дња'нми е^го, и^ ѓ^бл'ъкшеся в но'ваго ѓ^бновля'емаго въ разђм# *по ѓ%бразђ създаvшаго е^го, и^дњже (нњсть)3 е'ллинъ, ни і^оу^де'и. ѓ^брњзанїе, и^
неѓ^брњз'анїе, ва'рваръ, (и^) ски'фъ, рабъ {и^}4 свобоD
н^о вся'ческая и^ въ всњхъ х~с”
çаq, сн~и”
*эблецњтеся оу^бо ја^коже и^збра'ннїи б~ђ, ст~и и^
возлю'блени, въ млsть щедро'тъ, (и^) бл~гость, въ
смиреномђ'дрїе, кро'тость, (и^) долготерпњнїе, прїе'млюще дрђгъ дрђга, и^ оу^гажа'юще себњ`, а^ще
кт^о на кого и%мать порече'нїе, ја^коже и^ [х~с]5 оу^годи'лъ е^сть вамъ, та'коже и^ в^ы. надо всњми
же си'ми, (стяжи'те) любо'вь, ја%же е^сть сооу'зъ
съверше'ньства, и^ ми'р# [бж~їи]6 да въдваря'ется
въ срDцыхъ ва'шихъ, в не'мже и^ зва'ни бы'сте
въ е^ді'но тњ'ло, (-)7 бл~года'рни быва'ите. сло'во
хв~о да вселя'ется въ ваs бога'тно, въ вся'кои
премђ'дрости, оу^ча'ще и^ вразђмля'юще себе самњ'хъ, въ ўа'лмњхъ, (и^) пњ'нїи^хъ, и^ пњ'снехъ
дх~о'вныхъ, ѓ^ бл~годати пою^ще въ срDцыX ва'шихъ гв~и”
çаq, сн~џ”
И$ *все` е^же а^ще творите` сло'вомъ и^ли дњ'ломъ,
вся въ и^мя {г~а і^с~ х~а}8. бл~годаря'ще б~а (и^)
эTц~а ѓ^ немъ” *Жены` повинђ'итеся {свои^мъ мђжемъ}9, ја%коже подоба'етъ ѓ% г~њ” *Мђж'їе любите жены` {ваша}10, и^ не гнњ'ваитеся на ниX”
*Чада послђшаите роди'тель (своиX) въ все'м#, сїе
бо оу^гоDно е^сть гв~и” эTц~ы не раздража'ите ча'дъ
вашихъ, да не оу^ныва'ютъ” *Раби` послђшаите
по всем`ђ пло'тьскихъ господїи' (вашиX). не преD
ѓ^чи'ма точїю рабо'тающе а^ки чл~кооу^го'дницы,
н^о въ простотњ срDца, боя'щеся [б~а]11. {и^
вся'ко е^же}12 творите`, эT дш~а дњ'лаите,
ја%коже (бг~ђ а^)13 не чл~комъ, *вњ'дяще ја^ко эT
(б~а)14 прїимете въздая'нїе по достоя'нїю (ва'шемђ). г~ђ [бо]15 х~ђ рабо'таете. а^ ѓ^бидя'и,
1858

е^феs е~

крMи ѕ~
е^феs д~
е^врMе в~і
а~ петр# в~
и^ д~

а~ мо= в~
и^ е~ и^ џ~
а~ крgи а~і

е^феs ѕ~

а~ крgи і~

е^феs е~
а~ петр# г~

е^феs ѕ~
е^феs ѕ~
титъ в~
а~ петр# в~

е~ мо= і~
мђдрs ѕ~
сираX л~е

3,25 Послання до Колосян 4,18
крMи в~
галаT в~
е^феs ѕ~

въспрїиметъ е^же ѓ^бидњ. *и^ нњсть лицђ ѓ^биновенїе.

Глvа, д~”

лkђ и~і
в~ селnђ е~
е^феs ѕ~
в~ селnђ г~

е^феs е~

филиM а~

держить те, як кривдив, *і немає огляду на лице.

Глава 4

оспо'дїе, пра'вдђ и^ оу^раvненїе рабо'мъ да'ите, вњ'дяще ја%ко и^ вы и%мате г~а на
çаq, с~ћ”
[н~бсXњ]1”
Въ *мл~твњ терпи'те, пребыва'юще в не'й
съ бл~годаре'нїе^мъ, *моля'щеся вкђ'пњ и^ ѓ^ насъ,
да б~ъ эTве'рзетъ намъ двери` сло'вђ, прогл~ати
та'инђ хв~ђ, е^я'же ради и^ свя'зан# е^смь, да ја^вля'ю е^я ја%коже подоба'ет# ми гл~ати”
çаq”
Въ *премђ'дрости ходи'те къ внњшниM, врњмя
и^скђпђюще. сло'во ваше (да быва'ет#) всегда` въ
блгDти со'лїю растворе'но, вњ'дњти ка'ко подоба'етъ ваM е^ді'номђ комђж'до эTвњщава'ти. а^ ја%же
ѓ^ мн`њ, вс^я ска'жетъ вамъ, тихи'къ, възлю'бленыи бра'тъ, и^ вњренъ слђжи'тель, и^ срабо'тникъ ѓ% г~њ. е^гоже (и^) посла'хъ къ вамъ на се` и%стое,
ја%ко да разђмњ'ете, ја^же ѓ^ насъ, и^ оу^тњшитъ
срDца ва'ша. *съ ѓ^ни'симомъ вњ'рнимъ и^ възлюбле'ныM бра'томъ (нашимъ), и^же е^сть эT ваs, (и^)
вс^я вамъ ска'жђтъ ја%же зд`њ”
çаq, сћEа”
Цњлђетъ в^ы а^риста'рхъ съплњ'нник# мои, и^ ма'рко
а^неўе'и варнавинъ, е^гоже ради прїя^сте (за'повњдь)2, а%ще (же) прїидетъ къ вамъ, прїимњте е^го. и^ і^сђсъ нарече'ныи и^оу^стъ, сђщїи эT
ѓ^брњз'анїя, сїи` е^ді'ни споспњшницы въ црsтво
бж~їе, и^же бы'ша ми оу^тњше'нїе” цњлђетъ в^ы
е^пафраs и^же эT васъ рабъ {і^с~ х~ђ}3, всегда` подвиза'яся ѓ^ васъ въ мл~твахъ, да бђдете съверше'ни и^ і^спо'лнени въ вся'кои во'ли бж~їи” Свњдњтельствђю бо ѓ^ нем#, ја%ко и%мать [ре'вность]4, (и^ болњ'знь) ѓ^ васъ, и^ ѓ^ сђщихъ в лаѓ^дикїи, и^ въ и^е^рапо'ли” Цњлђетъ в^ы лђка вра'чь
възлю'бленыи, и^ дима'съ” Цњлђ'ите (бра'тїю сђщђю въ лаѓ^дикїи)5, и^ нимфа'на, и^ дома'ш#нюю
(и^)6 цр~ковь. и^ е^гда` прочте`тся эT ваs посла'нїе
(сїе), сътвори'те да и^ в лаѓ^дикїистеи цр~кви
прочте'но бђ'детъ. и^ (напи'санное)7 эT лаѓ^дикїи,
да и^ в^ы прочте'те. и^ рцњте а^рхи'ппђ, блюди` слђже'нїе, е^гоже прїя^тъ эT г~а, да (-)8 доверши'ши. Цњлова'нїе мое^ю рђко'ю па'влею, помина'ите
моя оу^зы. бл~года'ть съ (всњми) ва'ми [а^ми'нь]9”

1 Пани, дайте справедливе і належне рабам, знаючи, що і ви маєте
пана на небесах.
поч. 260
2 В *молитві будьте терпеливі, перебуваючи в ній з подякою, 3 також
*молячись і за нас, щоб Бог нам відкрив двері слова, щоб розголосити
Христову тайну, задля якої я і є зв’язаним, 4 щоб я її так об’явив, як мені
належиться говорити.
поч.
5 Відносно зовнішніх, ходіть в
*премудрості, викуповуючи час. 6
Хай ваше слово завжди буде з ласкою, розбавлене сіллю, щоб вам знати, як належиться кожному відповідати. 7 А щодо мене, все вам скаже
Тихік, улюблений брат, і вірний служитель, і співробітник в Господі, 8
якого я і послав до вас саме на це,
щоб ви пізнали те, що про нас, і щоб
він потішив ваші серця 9 *з Онисимом, нашим вірним і улюбленим братом, який є від вас. І вони вам скажуть про все, що є тут.
поч. 261

Конецъ коласа'искомђ посла'нїю”
И/мать в себњ, Глvа, д~.
А$ зачалъ цр~ковныхъ, г~і”

Кінець Послання до Колосян.
Має в собі 4 глави,
а 13 церковних початків.

1859

рим. 2
гал. 2
еф. 6

10 Вас здоровить Аристарх, мій
співполонений, і Марко, небіж Варнави, про якого ви одержали заповідь; якщо ж прийде до вас, прийміть
його; 11 і Ісус, прозваний Юст, що є з
обрізання. Ці одні є помічники в божому царстві, які були мені потіхою.
12 Вас здоровить Епафрас, який з
вас, раб Ісуса Христа, що завжди турбувався про вас в молитвах, щоб ви
були досконалі і довершені в усякій
божій волі. 13 Адже свідчу про нього, що має велику ревність і біль за
вас і за тих, що є в Лаодикії і в Єраполі. 14 Здоровить вас улюблений лікар Лука і Димас. 15 Здоровіть братів, що є в Лаодикії, і Нимфана, і його домашню церкву. 16 І коли це послання буде вами прочитане, зробіть
так, щоб було прочитаним і в Лаодикійській церкві; і прочитайте і ви,
написане з Лаодикій. 17 І скажіть Архипові: Бережи службу, яку ти одержав від Господа, щоб ти довершив.
18 Поздоровлення моєю, Павловою,
рукою! Пам’ятайте про мої кайдани.
Ласка з усіма вами. Амінь.

лук. 18
сол2. 5
еф. 6
сол2. 3

еф. 5

фил. 1

1,1 1Послання до Солунян 1,1

Розповідь про Першe
Послання святого апостола
Павла до Солунян.

Сказа'нїе е^же к солђняномъ, пе'рвомђ
посла'нїю, ст~а'го а^пsла па'вла”

Це послання він посилає з Атен,
раніше побачивши їх і поживши у
них. Причина ж послання така. Апостол перетерпів багато скорбот у
Вирії і Филіпах Македонських, і в
Коринті. А знаючи, скільки він потерпів і в Солуні, і боячись, щоб
часом солуняни, почувши, скільки
він потерпів у вищезгаданих містах, не були спокушені спокусником-сатаною і не згіршилися, та
ще довідавшись, що й безмірно сумують за померлими, він посилає
до них Тимотея з цим посаланням.
Отже, найперше, він скріплює їх у
вірі, щоб вони не похитнулися задля скорбот і нічим чужим не вважали те, що потерпіли від юдеїв,
які і Господа вбили. Бо говорить,
що для християн є властивим терпіти скорботи в цьому житті. Багато
ж, завіщавши так жити, як вони,
прийняли від нього. Пише далі про
тих, що вмирають, потішаючи їх і
навчаючи не дуже сумувати, бо
смерть не є загибеллю, але дорогою
до воскресіння. Тоді їх навчає і про
роки, щоб знаючи, що день є невідомим, постійно були готовими, і
хай не сприймають нічого з того,
що про це говориться. Бо каже, що
прихід такий, що ті, що залишилися і є живими в тому дні, не випередять тих, що встають з мертвих. Бо навчає, що переміна всіх
буде одночасною. До цього ж, завіщаючи їм, щоб ставали кращими в
звичаях, наказує їм завжди радіти в
надії і завжди їм молитися і
дякувати Господеві. І він заклинає
їх прочитати це послання перед
всіма братами і так його закінчує.

їе посыла'етъ эT а^џи'нъ ви'дњвъ и^хъ
пре'жде и^ пожи'въ оу^ ни'хъ. вина' же посла'нїю сїя. а^пsлъ мно'ги ско'рби претерпњ'въ въ вњрїи. и^ въ фїлїппњхъ македо'нїи, и^ въ кори'нџњ, вњ'дыи же е^ли'ка пострада` и^ в солђни, и^ боя'ся да не ка'ко слы'шавше солђ'няне, е^ли'ка пострада`, въ преDреченныX
градњхъ, и^скђше'ни бђ'дђтъ эT и^скђша'ющаго
сатаны` и^ съблазнятся. е^ще и^ оу^вњ'дњвъ ја%ко
и^ ѓ^ оу^мира'ющиX безмњ'рно скорбя'тъ, посыла'етъ
тимоџе'я къ ниM съ посла'нїемъ сиM” Пе'рвње оу^бо
оу^твержа'етъ и^хъ въ вњрњ, ја%ко не поколњба'тися иM скорбе'и дњля`, и^ ничтоже стра'нно пострада'вшимъ мнњти и^мъ эT и^оу^де'и, и^же и^
г~а оу^биша. хрsтїя^ноM бо сво'иствено е^сть е^же
ско'рби терпњти въ житїи семъ гл~етъ. мно'го
же завњщавъ иM си'це, ја%коже прїя'ша эT него,
та'ко жи'тельствовати” Пи'шетъ про'чее ѓ^ оу^мира'ющихъ, оу^тњша'я иX, и^ оу^ча`, не велми скорбњти, нњ'сть б^о сме'рть поги'бель, н^о пђть къ
въскрsнїю” Та'же и^ ѓ^ лњтехъ иX оу^чиT, да безвњстенъ дн~ь вњ'дяще, вы'нђ гото'ви быва'ютъ, и
да ни е^ді'номђ внима'ютъ вњща'ющемђ ѓ^
немъ. бы'ти бо ре'че прише'ствїю та'ко. ја%ко ѓ^ста'вшимъ и^ ѓ^брњта'емымъ в# дн~ь ѓ%нъ, живы'мъ не предвари'ти въста'ющая эT мертвыхъ. въкђ'пњ бо бы'ти всњхъ премњне'нїю оу^чи'тъ. къ си'мъ же завњщава'я и^мъ лђчшимъ
быва'ти въ ѓ^бы'чаехъ, повелњва'ет# и^мъ всегда`
ра'доватися ѓ^ оу^пова'нїи, и^ моли'тися и^ бл~годарити и^мъ всегда` гв~и. и^ заклина'етъ и^хъ
прочита'ти посла'нїе с^е предо всњми бра'тїи, и^
си'це скончава'етъ е”

До Солунян 1-е
Послання святого
апостола Павла
Глава 1, поч. 262
1 Павло, і Силуан, і Тимотей –
Солунській церкві в Бозі, нашому
Батькові, і Господі Ісусі Христі.
Ласка вам і мир від Бога, нашого
Батька, і Господа Ісуса Христа.

па'вла. а~е”

Глvа, а~, çаq, сћEв”
1

а'велъ , и^ силђанъ и^ тимоџе'и, цр~кви солђ'нстњи, ѓ^ бѕ~њ эTц~ы {на'шемъ}2 и^ г~њ
і^с~ х~њ. блгDть вамъ и^ ми'ръ [эT бг~а эTц~а
нашего, и^ г~а і^с~ х~а]3. *бл~годаримъ б~а все1860

в~ селnђ а~
филиp а~

1,2 1Послання до Солунян 2,12

гда` ѓ^ всњхъ васъ, помина'нїе [ва'ше]4 творя'ще въ мл~твахъ свои^хъ. непреста'нно помина'юще ваше дњло (и^ вњрђ)5, и^ трђд# любве' (же)
и^ терпњнїю, (и^) оу^пова'нїе на г~а нашего і^с~ х~а,
преD бм~ъ и^ эTц~емъ на'шимъ. вњ'дяще братїе
възлю'бленая, эT б'г~а и^збра'нїе ва'ше, ја%ко бл~говњствова'нїе на'ше не бы'сть къ вамъ въ сло'вњ то'чїю, н^о и^ си'лою, и^ дх~омъ ст~ыM, и^ въ
и^звњще'нїи мноѕњ, ја^коже и^ вњ'сте, какови` быхом# въ ваs, ради васъ”
çаq, сћEг”
6
И/ в^ы подо'бницы намъ бы'сте, (-) гн~е прїи^мше сло'во въ ско'рби мно'ѕњ, (и^) съ ра'достїю
дх~а ст~ого. ја%ко бы'ти ваM ѓ%бразъ всњмъ вњ'рђющимъ, въ македо'нїи, и^ а^ха'їи. эT васъ б^о
промча'ся слово гн~е не то'кмо въ македо'нїи и^
{-}7 а^ха'їи, [н^о и^]8 въ вся'комъ мњсте вњ'ра ваша, ја%же къ б~ђ и^зы'де, ја%ко не требова'ти
намъ гл~ати чт^о, тїи б^о ѓ^ насъ възвњща'ютъ како'въ въхо'дъ и^мњ'хомъ къ ва'мъ, и^
како ѓ^брати'стеся къ б~ђ эT и'долъ, рабо'тати б~ђ жи'вђ и^ и'стиннђ, и^ жда'ти сн~а е^го съ
нб~съ, е^гоже въскр~си` и^з мр~твыX, і^с~а и^збавля'ющаго насъ эT‡ гнњва грядђщаго”

Глvа, в~, çаq, сћEд”

дњаn ѕ~і

дњаn і~
а~ крgи д~
в~ селnђ г~

а'ми б^о вњ'сте братїе, въхо'дъ нашъ
и^же къ вамъ, ја%ко не въ тще быs, н^о
прежде пострада'вше и^ досажде'нїе бывше, ја^коже вњ'сте, *въ фили'ппњхъ, дерзнђхомъ ѓ% бѕ~њ на'шемъ, гл~ати къ ва'мъ бл~говњствованїе бж~їе, съ мно'гимъ по'двигомъ, оу^тњше'нїе б^о наше, не эT прелести, ни эT нечистоты`, ни ле'стїю н^о ја%коже и^скђси'хомся
эT‡ бг~а вњ'рни быти прїя'ти бл~говњствова'нїе,
тако гл~емъ, не а%ки чл~комъ оу^гажа'юще, н^о б~ђ
и^скђси'вшемђ срDца наша никогдаже б^о въ словеси` ласка'нїа быхомъ (къ вамъ) ја^коже вњ'сте,
ниже вино'ю лихои^ма'нїя, б~ъ свњдњтель, ни и'щђще эT чл~къ сла'вы, ни эT васъ, ни эT и^нњхъ, могђще въ тягот`њ быти, ја^коже хв~и
а^пsли. н^о быхом# [ти'си]1 посредњ васъ, ја%коже
дои%лица грњетъ своя ча'да, та'кожде жела'юще
васъ, бл~говоли'хомъ пода'ти ваM не то'чїю бл~говњствова'нїе бж~їе, н^о и^ дш~а своя, зане же
çаq, сћEе”
възлю'блени (бы'сте намъ)2”
По'мните б^о братїе трђдъ нашъ, и^ по'двигъ.
но'щъ б^о и^ дн~ь *дњла'юще, ја^ко не ѓ^тяготити ние^ді'ного эT ваs. проповњ'дахоM вамъ бл~говњствова'нїе бж~їе. в^ы свњдњтеле, и^ б~ъ, ја%ко
прпDбно и^ пра'ведно и^ непоро'чно ва'мъ вњ'рђющимъ бы'хомъ, ја%коже вњсте зане е^ді'наго кого'ждо васъ, ја%коже эTц~ъ ча'да своа, моля'ще (и^
1861

2 *Завжди дякуємо Богові за всіх вас,
чинячи згадку про вас в своїх молитвах, безперервно 3 згадуючи ваше
діло, і віру, і труд любові, і терпеливість, і надію на нашого Господа
Ісуса Христа перед Богом і нашим
Батьком. 4 Знаючи, улюблені брати,
ваш вибір від Бога, 5 що наше
благовіствування у вас не було тільки
в слові, але і з силою, і Святим Духом, і у великому переконанні, як і ви
знаєте, якими ми були у вас і задля
вас.
поч. 263

сол2. 1
фил. 1

6 І ви наслідували нас, прийнявши
господнє слово у великій скорботі і з
радістю Святого Духа, 7 так що ви
стали взірцем для всіх віруючих в
Македонії і Ахаї. 8 Бо від вас поширилося господнє слово не тільки в
Македонії і Ахаї, але і на всяке місце
вийшла ваша віра в Бога, так що нам
не потрібно ще щось говорити. 9 Бо
ті про нас звіщають, який ми мали
вхід у вас і як ви навернулися до Бога
від ідолів, щоб служити живому і
правдивому Богові 10 і очікувати його Сина з небес, якого Він воскресив
з мертвих, Ісуса, що визволяє нас від
гніву, що надходить.

Глава 2, поч. 264
1 Бо самі знаєте, брати, про наш
вхід, що до вас, що не був надаремно,
2 але, як ми раніше потерпіли і були
зневажені *у Филипах, як ви знаєте,
ми насмілились у нашому Бозі говорити до вас Боже благовіствування з
великим подвигом. 3 Бо наша потіха
не з обмани і не з нечистоти, ані обманою, 4 але, оскільки ми були випробувані Богом, що ми є вірні одержати благовіствування, так говоримо,
не наче догоджаючи людям, але Богові, що випробував наші серця. 5
Адже ми ніколи не звернулися до вас
зі словом обмани, як знаєте, ані по
причині поганого зиску – Бог свідок,
6 ані не шукаючи від людей слави,
ані від вас, ані від інших, 7 можучи
бути тягарем, як Христові апостоли.
Але ми посеред вас були тихі, так як
годувальниця, що гріє своїх дітей, 8
так само бажаючи вас, ми зволили
вам подати не тільки Божу благовість, але й свої душі, тому що ж ви
були нам улюблені.
поч. 265
9 Адже згадайте, брати, наш труд і
подвиг. Бо *працюючи і день і ніч,
щоб не обтяжити нікого з вас, ми вам
проповідували Божу благовість. 10
Ви і Бог свідки, що ми були преподобні, і праведні, і непорочні для вас,
що вірите, 11 як знаєте. Тому що
кожного з вас, як батько своїх дітей,
12 благаючи і потішаючи вас та свід-
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чачи вам *ходити гідно за Богом,
що покликав вас у своє царство і
славу. 13 Задля цього і ми безперервно дякуємо Богові, що, одержавши слово божого слухання від
нас, ви прийняли не як людське
слово, але як воно по правді є, боже
слово, що діє у вас, що вірите.
ххххх
поч. 266
14 Бо ви, брати, стали подібними
до божих церков, що є в Юдеї в
Христі Ісусі, нашому Господі. Тому що і ви те саме потерпіли від
своїх земляків, так як і ті від юдеїв,
15 що вбили Господа Ісуса і його
пророків, і нас вигнали, і Богові не
вгодили, і противляться всім людям, 16 і забороняють нам говорити
поганам, щоб спаслися, щоб вони
завжди поповнювали свої гріхи. На
них же вповні надійшов гнів. 17
Ми ж, брати, осиротівши від вас на
час і годину, лицем, а не серцем,
*дуже постаралися великим бажанням побачити ваше лице. 18 Тому
що ми побажали прийти до вас, я
ж, Павло, один раз і двічі, але нам
не дав сатана. 19 Бо хто для нас надія, або радість, або вінець похвали, якщо не ви перед нашим Господом Ісусом Христом в його прихід.

оу^тњша'юще васъ)3, и^ свњдњтельствђ'юще (ваM
*ходи'ти)4 досто'ино б~ђ, {призвавшемђ}5 в^ы въ
свое црsтво и^ сла'вђ. [-]6 сего раd и^ м^ы бл~годаримъ
б~а непреста'нно, ја%ко прїемше сло'во слы'шанїа
(бж~їя эT насъ)7, прїя'сте не а%ки сло'во члчsко, н^о
ја%коже е^сть въи^стинђ сло'во бж~їе, е^же (-)8 дњиствђется въ ваs вњ'рђющиX”
çаq, сћEѕ”
Вы' б^о подо'бни бысте бра'тїе цр~квам# бж~їа^мъ,
сђщимъ въ і^оу^де'и ѓ^ х~њ і^с~њ. (г~њ нашемъ)” Зане` та'яжде (и^ в^ы пострада'сте)9 эT свои^хъ съплеме'нникъ, ја%коже и^ тїи эT і^оу^де'и, (-)10 (оу^би'вшихъ г~а)11 і^с~а, и^ [е^го]12 прoрки, и^ насъ и^згна'вшихъ, и^ б~ђ не оу^годи'вшиX. и^ всњмъ чл~комъ противя'щиXся, (и^) възбраня'ющихъ намъ (гл~ати
ја^зы'комъ)13, да сп~сђтся, въ е^же и^спо'лнити и^мъ
грњхи (своя) всегда`. постиy же на ни'хъ гнњвъ до
конца`” Мы' же братїе ѓ^сирњ'вше эT васъ къ вре'мени
(и^) час`ђ, лице'мъ, а^ не срDцемъ, *ли'ш#ше потща'хомся лица` ва'шего ви'дњти мно'гимъ жела'нїемъ. зане` въсхотњхомъ прїити` къ вамъ, а^з
же па'велъ (-)14 е^ді'ною и^ дв^ажды, и^ възбрани` намъ
сатана`. кто' бо намъ оу^пова'нїе и^л^и ра'дость,
и^л^и вњне'цъ похвале'нїю; а^ще не (-)15 в^ы`, преD
гм~ъ на'шимъ і^с~ (хм~ъ), въ прише'ствїи е^го”

Глава 3, поч. 267

Глvа, г~, çаq, сћEз”

20 Бо ви є наша слава і радість.
3,1 Тому вже не терплячи, ми зволили залишитися в Атенах самі 2 і
послали нашого брата *Тимотея, і
божого служителя, і нашого помічника в Христовій благовісті, щоб
вас підкріпити і потішити у вашій
вірі, 3 щоб ані одного смутку ви не
мали в цих скорботах, бо самі знаєте, що ми поставлені саме на це. 4
Бо коли ми були у вас, ми вам
наперед сказали, що маємо терпіти,
що й сталося і ви побачили. 5 Задля
цього і я, більше не терплячи, послав пізнати вашу віру, щоб часом
вас не спокусив спокусник і даремним не був наш труд. 6 Тепер же,
як до нас прийшов Тимотей від вас
і благовістив нам вашу віру і любов, і що маєте про нас добру пам’ять, завжди бажаючи нас бачити,
так як і ми вас, 7 задля цього ми,
брати, потішилися вами в усій біді і
нашому горі, задля вашої віри. 8 Бо
ми тепер є живі, якщо ви стоїте в
Господі.
поч. 268
9 Бо яку подяку можемо віддати
Богові за вас, понад всю радість, якою радіємо задля вас перед нашим
Богом? 10 Дуже молячись, *ніч і
день, щоб побачити ваше лице і поповнити брак вашої віри. 11 А сам
Бог і наш Батько та наш Господь –

ы' бо е^сте сла'ва наша и^ ра'дость. тњмже оу^же не тръпя'ще, бл~говоли'хомъ ѓ^ста'тися въ а^џи'нњхъ е^ді'ни, и^ посла'хомъ *тимоџе'а бра'та на'шего, [и^ слђжи'теля бж~їа, и^ споспњшника на'шего]1, въ бл~аговњстїи хв~њ, оу^тверди'ти ваs и^ оу^тњшити ѓ^
вњре ва'шеи, ја^ко ни е^ді'наго смђще'нїя и^мњти
въ скорбњхъ сиX. са'ми б^о вњ'сте, ја%ко на се` и%стое лежиM и^б^о е^гда оу^ васъ бњхомъ, преже рекохомъ вамъ, ја%ко и%мамы скорбњти, е^же и^
бысть, и^ ви'дњсте. сего` ради и^ а'зъ ктом`ђ не
терпя`, послаX разђмњти вњ'рђ ва'шђ, да не
како и^скђси'лъ вы` бђдет# и^скђша'аи, и^ вътще
бђдетъ трђдъ нашъ. нн~њ же прише'дшђ
тимоџе'ю къ намъ эT ваs, и^ бл~говњсти'вшђ
намъ вњрђ (вашђ и^ любо'вь)2, и^ ја%ко и%мате
память ѓ^ наs бл~гђ, всегда`, жела'юще насъ
ви'дњти, ја^коже и^ м^ы васъ. сего` ради оу^тњшихомся братїе ѓ^ васъ, въ всеи бњд`њ и^
ско'рби на'шеи, вашея ра'ди вњры`. ја%ко м^ы нн~њ
жи'ви е^смы, а^ще в^ы стои^те ѓ% г~њ”
çаq, сћEи”
3
Ко'е б^о бл~годаре'нїе (б~ђ можемъ) възда'ти ѓ^
васъ, наD всею радостїю е^юже радђемся, васъ
ради преD бм~ъ нашиM, *нощь и^ дн~ь преи^злиха
молящеся ви'дњти (лице` ваше)4, и^ съверши'ти
лише'нїе вњры ва'шея” Сам же б~ъ и^ эTц~ъ
1862
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нашъ, и^ г~ь нашъ і^с~ (х~с) да и^спра'витъ пђть
нашъ къ ва'мъ. ва'съ же г~ь да оу^мно'житъ, и^
да и^збы'точьствитъ любо'вїю дрђга къ дрђгђ,
и^ къ всњм, ја%коже и^ м^ы ѓ^ васъ, оу^тверди'те
ваша срDца непоро'чна въ ст~ыни, преD бм~ъ и^
эTц~емъ нашим#, въ прише'ствїе г~а нашего і^с~
х~а, съ всњми ст~ыми е^го а^ми'нь”

Глvа, д~. çаq, сћEџ”

крMи в~і
е^феs е~

а~ крgи ѕ~

а~ крgи а~

і^ѓ^аn г~і
и^ е~і
а~ і^ѓ^аn в~

в~ селn г~
а~ крgи е~і

мgа к~д
а~ крgи е~і
в~ селn а~

њмже оу^бо бра'тїе праша'ем# вы` и^ мо'лимъ ѓ^ (х~њ)1 і^с~њ, да ја%коже прїя'сте эT
насъ, ка'ко подоба'етъ ваM ходи'ти, и^ оу^гожа'ти бг~ови, так'ожде и^ ходи'те, да
и^збыточьствђете па'че” Вњ'сте б^о какова` повелњ'нїя да'хомъ вам#, ѓ% г~њ і^с~њ. *сїя б^о е^сть во'ля
бж~їя, святьба` ва'ша, храни'те себе самњхъ эT
блђда`, (и^) вњдњти комђжDо эT васъ свои сосђдъ
стяжава'ти въ ст~ыни и^ че'сти, (а^) не въ
стра'сти по'хотнњи, ја%коже и^ ја%зы'цы не вњ'дящїи б~а” (*И$) е^же не престђпа'ти и^ лихои%мъствовати въ ве'щи бра'та свое^го, зане` мьсти'тель (е^сть) г~ь ѓ^ всXњ си'хъ, ја%коже и^ пре'жDе реко'хомъ к ваM, и^ засвњдњтельствова'хомъ. *не призва б^о насъ б~ъ на нечистот`ђ н^о въ святьбђ”
Тњмже оу^бо эTмњта'яи^ся, не чл~ка эTмњта'ется, н^о б~а, {-}2 да'вшаго дх~ъ свои ст~ыи въ
васъ” ѓ^ братолю'бїи же не требђете да пи'шется къ вамъ. *са'ми бо в^ы бг~омъ оу^че'ни е^сте,
е^же люби'ти дрђгъ дрђга, и^бо твори'те т^о къ
все'и бра'тїи сђщеи въ все'и македо'нїи” МолиM же
в^ы бра'тїе, и^збыточьствова'ти па'че, и^ любе'зно
прилежа'ти. безмол#вьствова'ти (же, и^ эT свои^хъ
даяти простра'нно)” И$ дњя'ти своя, *и^ дњлати (свои'ма рђка'ма)3 ја%коже (повелњхоM вамъ)4,
да хо'дите бл~гоѓ^бра'зно къ внњшнимъ. и^ ни е^ді'наго же требова'ти”
çаq, с~о”
5
Не хощђ же васъ (бра'тїе не вњ'дњти) ѓ^ оу'мершихъ, да не скорби'те, ја^коже и^ про'чїи не и^мђщеи оу^пова'нїя. а^ще б^о вњ'рђемъ ја%ко і^с~ оу^мре и^ въскр~се” Та'ко и^ б~ъ оу^ме'ршая ѓ^ і^с~њ приведе'т#
с ни'мъ. сїе б^о вамъ гл~емъ словесем# гн~имъ,
ја%ко м^ы живђщїи ѓ^ста'влени въ прише'ствїе
гн~е, не и%мамы преDварити оу^ме'ршихъ” ЈА/ко
самъ г~ь въ повелњ'нїи, въ гла'сњ а^рхагг~ловњ, *и
въ трђбњ бж~їи сни'детъ с нб~се, и^ мер#твїи ѓ^
х~њ въскрsнђтъ преже. пото'мже м^ы живђщїи
ѓ^ста'вшеи, кђпно с ни'ми въсхище'ни бђ'деM на
ѓ%блацњх#, въ срњтенїе гн~е на въздђсњ. и та'ко
всегда` съ гм~ъ бђдемъ”
çаq, со~а”
Тњмже оу^тњша'ите дрђгъ дрђга въ словесњхъ
си'хъ”
1863

Ісус Христос хай випрямить нашу
дорогу до вас. 12 Господь же хай
вас помножить і хай наповнить
любов’ю один до одного та до всіх,
так як і ми до вас. 13 Скріпіть ваші
непорочні серця у святості перед
Богом і нашим Батьком у прихід
нашого Господа Ісуса Христа з
усіма його святими. Амінь.

Глава 4, поч. 269
1 Отже, далі, брати, просимо вас
і благаємо в Христі Ісусі, щоб так
як ви від нас одержали, як вам належиться ходити і догоджати Богові, так і ви ходили, щоб ви ще більше наповнялись. 2 Бо знаєте, які
накази ми вам дали в Господі Ісусі.
3 *Бо це є божа воля – ваше освячення. Бережіть самих себе від розпусти, 4 і хай кожний з вас знає
тримати свою посудину в святості і
шані, 5 а не в пристрасті похоті, так
як і погани, що не знають Бога. 6 *І
не переступайте, і не кривдіть в речі свого брата, тому що Господь є
месником в усьому цьому, так як і
раніше ми сказали до вас і засвідчили. 7 *Бо Бог нас не прикликав
на нечистоту, але до освячення. 8
Отже, тому той, хто відкидає, не
людину відкидає, але Бога, що дав
свого Святого Духа в вас. 9 А про
братолюбство не потребуєте, щоб
до вас писати. *Бо ви самі є навчені
Богом, щоб любити один одного,
10 бо робите те до всіх братів, що є
в усій Македонії. Благаємо ж вас,
брати, щоб ви ще більше просувалися вперед 11 і дбали з любов’ю,
були ж тихі, і щедро давали зі свого, і робили своє, *і працювали своїми руками, так як ми вам звеліли;
12 щоб ви гідно ходили відносно
зовнішніх і ні одного ж не потребували.
поч. 270
13 Не хочу ж, брати, щоб ви не
знали про мертвих, щоб не сумували, так як і інші, що не мають надії.
14 Бо якщо віримо, що Ісус помер і
воскрес, так і Бог померлих в Ісусі
приведе з Ним. 15 Бо це говоримо
вам господнім словом, що ми, що
живемо, що залишимося до господнього приходу, не випередимо померлих. 16 Бо сам Господь з наказом, з голосом архангела *і з божою трубою зійде з неба – і мертві
в Христі найперше воскреснуть. 17
Потім ми, що живемо, що зосталися, разом з ними будемо підхоплені
на хмари, на зустріч Господеві в
повітрі, – і так завжди з Господом
будемо.
поч. 271
18 Тому потішайте один одного
цими словами.
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Глvа, е~.

1 А про роки і про часи, брати,
вам не потрібно писати, 2 бо ви самі напевно знаєте, *що господній
день так приходить, як злодій вночі. 3 Бо коли скажуть: Мир і безпека, – тоді нагло на них надійде
знищення, так як і біль тієї, що має
в лоні, і вони не втечуть. 4 Ви ж,
брати, не є в темряві, щоб вас день
застав, як злодій. 5 Бо ви всі є синами світла і синами дня, ми не є
синами ночі ані темряви. 6 Отже,
тому не спім, так як і інші, але чуваймо і будьмо тверезі. 7 Бо ті, що
сплять, сплять вночі, і ті, що впиваються, впиваються вночі. 8 Ми ж,
будучи синами дня, будьмо тверезі,
*зодягнувшись в броню віри і любові, і шолом надії – спасіння.
xxxxx
поч. 272
9 Бо не поставив нас Бог на гнів,
але на придбання спасіння нашим
Господом Ісусом Христом, 10 що
помер за нас, щоб ми, – чи чуваємо,
чи спимо, – разом з Ним і ожили.
11 Задля цього потішайте один одного і будуйте кожний ближнього,
так як і робите. 12 Благаємо вас,
брати, щоб ви знали тих, що трудяться у вас, і ваших настоятелів в
Господі, і тих, що вас напоумлюють, 13 і вважайте їх за великих в
любові за їхнє діло. Майте мир у
собі.
поч. 273
14 Благаємо ж вас, брати, врозумляйте неробів, потішайте малодушних, заступайтесь за немічних, будьте терпеливі до всіх. 15 *Стережіться, щоб ніхто не віддав комусь зло
за зло, але завжди думайте про добро один для одного і для всіх. 16
Завжди радійте, 17 *безперервно
моліться, 18 дякуйте за все, бо це є
божа воля в Христі Ісусі у вас. 19
Не гасіть Духа, 20 не понижуйте
пророцтва, 21 а випробовуючи усе,
держіть добро, 22 віддаляйтеся від
всякої злої речі. 23 Сам же Бог миру *хай освятить вас досконалими
в усьому. І ваш вседосконалий дух,
і душа, і тіло хай збережуться непорочними до приходу нашого Господа Ісуса Христа. 24 Вірний Той, що
вас покликав, що і зробить. 25 Брати, моліться і за нас. 26 Здоровіть
всіх братів святим поцілунком. 27
Заклинаю вас Господом прочитати
це послання перед всіма братами. 28
Ласка нашого Господа Ісуса Христа з вами. Амінь.

ѓ^ лњтеX и^ ѓ^ времене'хъ бра'тїе, не тре'бњ
е^сть вамъ писа'ти. са'ми б^о в^ы и^звњстно вњ'сте, *ја%ко дн~ь гн~ь ја%коже та'ть
въ нощи` та'ко прїидетъ” Є$гда` [б^о]1 рекђтъ ми'ръ и^ оу^тверже'нїе, тогда` внеза'пђ (нападетъ на ни'хъ)2 всегђби'тельство. ја%коже (и^)
бо'лњзнь имђщеи въ чре'вњ, и^ не и%мђть и^збњжа'ти” Вы^ же бра'тїе, нњ'сте въ тмњ`, да дн~ь
васъ ја^коже та'ть пости'гнетъ” Вс^и бо в^ы сн~ове
свњтђ е^сте и^ сн~ове дн~е, нњсмы но'щи ни'же
тмы`” Тњмже оу%бо да не спи'мъ ја%коже и^ про'чїи, н^о да бо'дръствђи^мъ и^ трезви'мся” Спя'щїи б^о, въ нощи` спя'тъ, и^ оу^пива'ющїися, въ
нощи` оу^пива'ются” Мы же (сн~ове) (сђще дн~ю)3,
да трезви'м#ся, *ѓ^бо'лкшеся въ броня вњ'ры и^
любве`, и^ шле'мъ оу^пова'нїю сп~се'нїя”
çаq, со~в”
ЈА/ко не положи` насъ б~ъ въ гнњв#, н^о въ снабдњ'нїе сп~се'нїю гм~ъ на'шим# і^с~ хм~ъ, оу^ме'ршимъ
за насъ, да а^ще бди'мъ, а^ще л^и спи'мъ, кђ'пно
с ни'мъ и^ ѓ^живе'мъ” Сего ради оу^тњша'ите
дрђ'гъ дрђ'га, и^ съзидаите (ко'ждо бли'жняго)4
ја%коже и^ творите`” Моли'мъ же в^ы бра'тїе, (зна'ите)5 трђжа'ющихся оу^ васъ, и^ настоя'телеX
вашихъ ѓ% г~њ, и^ наказђющая в^ы, и^ мни'те
и^хъ по преи^зли'ха въ любви`, за дњ'ло иX, ми'рствђите въ себњ”
çаq, со~г”
Мо'лим же в^ы бра'тїе, вразђмля'ите бесчи'нныя,
ма'лодђшныя,
застђпа'ите
оу^тњша'ите
немощныа, долготерпи'те къ всMњ. *блюди'те,
да никтоже ѕл^а за ѕл^о комђ въздаs н^о всегда`
до'брая мыслите {-}6 дрђгъ къ дрђгђ, и^ къ
всњмъ.
всегда`
ра'дђи^теся,
*непреста'нно
моли'теся ѓ^ все'мъ бл~годари'те. сїа б^о (е^сть)
во'ля бж~їя ѓ^ х~њ і^с~њ въ васъ” дх~а не
оу^гаша'ите. пррoчествїя не ё^ничижа'ите вся же
(и^скђша'юще)7, до'брое держи'те. эT вся'кїя ве'щи
ѕлыя эTгрњба'итеся” Са'мъ же б~ъ ми'ра *да
ѓ^ст~иT в^ы съверше'ныхъ ѓ^ все'мъ. и^ вс^есъверше'нъ
вашъ дх~ъ, и^ дш~а, и^ тњ'ло непоро'чно въ
прише'ствїе г~а на'шего і^с~ х~а да съхрани'тся”
Вњ'ренъ призва'выи васъ, и^же и^ сътвори'тъ”
Бра'тїе, моли'теся и^ ѓ^ насъ. цњлђ'ите бра'тїю
вс^ю лобза'нїемъ ст~ымъ. Заклина'ю в^ы гд~емъ
прочести посла'нїе (сїе) прDе всею бра'тїею”
Бл~года'ть г~а на'шего і^с~ х~а съ ва'ми. [а^ми'нь]8”

Кінець Першого Послання до
Солунян.
Має в собі 5 глав,
а 12 церковних початків.

Коне'цъ пе'рвомђ посла'нїю, и^же къ џесалоникомъ”
И/мать в себњ глvа е~,
а^ зача'лъ цр~ковныX, в~і”
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Сказа'нїе и^же к солђ'няномъ второ'мђ
посланїю ст~го а^пsла па'вла”

Розповідь про Друге
Послання святого апостола
Павла до Солунян.

Сїе посыла'етъ эT ри'ма. вина же посла'нїю сїя. нњ'цыи эT селђ'нянъ пра'здни
и^ бесчи'н#ни, ѓ^бходя'ще бра'тїю прельща'хђ, ја%ко оу^же прише'ствїю гн~ю наста'вшђ,
прельща'хђ же слы'шащихъ, ја%ко а^пsлђ сказђю'щђ,
сїе и^ эT дха слы'шавше. сїа оу^бо оу^вњ'дњвъ а^пsлъ,
пи'шетъ посланїе сїе” И$ первње оу^бо хва'литъ вњ'рђ
и^хъ растя'щђ. и^ ја%ко ѓ^ нихъ хваля'шеся доблественњ терпя'щихъ ско'рби за х~а” Оу^тњша'етъ же и^хъ, ја%ко эTмще'нїю хотя'щђ бы'ти
имъ эT б~а на ѓ^бидя'щая и^хъ” Та'же ѓ^ прише'ствїи гн~и оу^читъ, не послђшати и^мъ ни
е^ді'номђ ни'же смђща'тися, ни'же дх~оM, ни'же аки
самомђ списа'вшђ, ни'же эTню'дъ мнњти наста'вшее прише'ствїе е^го” Не пре'же бо бы'ти е^мђ а^ще не
эTстђпле'нїе прежде прїидетъ и^ потоM а^нти'христъ сы'нъ поги'белныи, е^гоже прише'ствїю въ
зна'менїихъ и^ чюдесњ'хъ лживыX, по дњ'иствђ
сатанинђ` бы'ти сказђе^тъ” Таже завњща'въ и^мъ
стоя'ти доблественњ и^ держа'ти преда'нїя, и^мже наоу^че'ни быша эT него, повелњва'етъ ни е^ді'но
съѓ^бще'нїе и^мњти съ ходя'щими безчинно. н^о
и^ эTгна'ти и^хъ, быти б^о рече лђкавым# и^
льсти'вымъ” Сказа` си'цевыхъ эTнюDже повелњваеT
не послђша'ющего слове'съ е^го. сего и^з цр~кви и^згнати. и^ про'чее помолься ѓ^ мирњ и^хъ сконча'ваетъ посланїе” Цњлова'нїе свое^ю рђкою написаv, е^же
зна'менїю бы'ти вся'комђ посла'нїю сказђе^тъ”

Це послання він посилає з Риму.
Причина ж послання така. Деякі з солунян, бездіяльні і нероби, обходячи
братів, обманювали, що вже настав
господній прихід. Обманювали ж слухачів, як розповідає апостол, що вони
і це почули від Духа. Отже, апостол,
дізнавшись про це, пише це послання. І отже, найперше, хвалить їхню
віру, що зростає, і каже, що він ними
хвалиться, як про тих, що мужньо
терплять скорботи за Христа. Він потішає їх, що їм буде помста від Бога
проти тих, що їх кривдять. Також
навчає про господній прихід, щоб вони нікого не слухали ані не переймалися ні духом, ні, наче він сам написав, ні зовсім не вважати, що настав
Його прихід, бо Він скоріше не прийде, якщо раніше не прийде відступлення, а потім антихрист – син погибелі. І каже, що його прихід буде зі
знаками і фальшивими чудами, за дією сатани. Також, завіщавши їм стояти відважно і дотримуватись передання, якого вони навчилися від нього, наказує не мати нічого спільного з
тими, що ходять без діла, але й проганяти їх, бо каже, що це погане і обманливе. Розповівши про таке, взагалі наказує виганяти з церкви того, що
не слухає його слів. І відтак, помолившись про їхній мир, закінчує послання. Написавши привітання своєю
рукою, вказує, що це знак на всякому
його посланню.

па'вла. в~ е”

До Солунян 2-е
Послання святого
апостола Павла

Глvа, а~, çаq, со~д”
1

а~ селnђ а~

а'велъ , и^ сїлђа'нъ, и^ тимоџе'и, цр~кви
солђ'ньстњи, ѓ% бѕ~њ эTц~ы нашемъ и^ г~њ
і^с~ х~њ. блгDть вамъ и^ ми'ръ, эT‡ бг~а
эTц~а нашего, и^ г~а і^с~ х~а” *Бл~годари'ти
до'лжни е^смы` б~а всегда` ѓ^ васъ братїе, ја%коже
досто'ино е^сть, ја%ко превъзраста'етъ вњ'ра ва1865

Глава 1, поч. 274
1 Павло, і Силуан, і Тимотей – Солунській церкві в Бозі, нашому Батькові, і Господеві Ісусові Христові. 2
Ласка вам і мир від Бога, нашого
Батька, і Господа Ісуса Христа. 3 *Ми
повинні завжди за вас дякувати Богові, брати, як належиться, бо ваша віра
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іс. 11

дуже зростає і множиться любов –
кожного з усіх вас – один до одного.
4 Так що ми самі вами хвалимося у
божих церквах, про вашу терпеливість і віру в усіх ваших переслідуваннях і скорботах, які одержуєте, –
5 знак справедливого божого суду,
щоб ви удостоїлися божого царства,
задля якого і терпите, 6 оскільки, отже, праведним є перед Богом відплатити скорботою тим, що вас пригноблюють. 7 А вам, що терпите утиски, –
відлигу з нами *в об’явленні нашого
Господа Ісуса Христа з неба з ангелами своєї сили 8 у полумї вогню, що
дає помсту тим, які не знають Бога і
не слухають благовісті нашого Господа Ісуса Христа, 9 які одержать муку, вічну погибель від господнього
обличчя і від слави його сили, 10 коли Він прийде прославитися між своїми святими і стати подиву гідним
між всіма віруючими.
поч. 274
Бо ви в тому дні повірили нашому
свідченню у вас. 11 Про це і молимося завжди за вас, щоб наш Бог вас
удостоїв покликання і наповнив всякою доброю волею та добротою і ділом віри в силу, 12 щоб прославилося ім’я нашого Господа Ісуса Христа
у вас, а ви в Ньому, за ласкою нашого Бога і Господа Ісуса Христа.

ша. и^ мно'жится любо'вь е^ді'наго кого'ждо всXњ
васъ дрђгъ къ дрђгђ, ја%ко самњмъ намъ (хвалятися ѓ^ ваs)2 въ цр~квахъ бж~їахъ, ѓ^ терпњ'нїи ва'шемъ, и^ вњре, въ всњхъ гоне'нїи^хъ
вашихъ, и^ ско'рбехъ, и^хже прїе'млете, показа'нїе
праведномђ сђдђ бж~їю, въ е^же сподо'битися
вамъ црsтвїю бж~їю, е^гоже ради и^ стра'жете.
а^ще оу^бо пра'ведно эT‡ бг~а възDати (ско'рбь,
ѓ^скорбля'ющимъ васъ)3, и^ ва'мъ ѓ^скорбля'емым#. эTра'дђ с на'ми, *въ эTкрове'нїи г~а (нашего) і^с~ (х~а) съ нб~се съ а^гг~лы си'лы своея, въ
ѓгни` пла'меннњ, даю'щемђ эTмще'нїе невњ'дђщимъ б~а, и^ не послђш'ающим# бл~говњствова'нїа г~а нашего і^с~ (х~а), и^же мђкђ прїимђтъ,
поги'белнђ вњчнђю, эT лица` гн~я, и^ эT сла'вы
крњ'пости е^го, е^гда` прїи'детъ просла'витися
въ ст~ыхъ свои^хъ, и^ ди'венъ бы'ти въ всњхъ
вњ'ровавшихъ”
çаq, со~д”
ЈА/ко оу^вњ'рися свњдњтельство наше (въ дн~ь
ѓ%нъ въ васъ)4” Въ не'мже и^ мо'лимся всегда ѓ^
васъ, ја^ко да в^ы сподобитъ зва'нїю б~ъ нашъ,
і^ и^спо'лнитъ всякаго бл~говоле'нїа (и^ бл~гости)5,
и^ дњло вњры въ си'лђ. ја%ко да просла'вится и%мя г~а нашего і^с~ {х~а}6 въ васъ, и^ в^ы ѓ^ немъ,
по блгDти б~а нашего и^ г~а і^с~ х~а”

Глава 2, поч. 275

Глvа, в~, çаq, со~е”

1 Благаємо ж вас, брати, відносно
приходу нашого Господа Ісуса Христа і нашого відходу до Нього, 2 щоб
ви не скоро зводилися розумом ані не
жахалися, ні духом, ні словом, ні
посланням, наче нами посланим, що,
отже, Христовий день настає. 3 *Хай
ніхто вас не обманить жодним способом. Бо не буде, якщо раніше не
прийде відступлення і не відкриється
людина беззаконня, син погибелі – 4
противник і той, що возноситься понад кожного так званого бога або
святощів; так, щоб він сів у божій
церкві наче бог, показуючи себе, що
він є богом. 5 Чи не пам’ятаєте, що,
ще живучи між вами, я вам це говорив? 6 І нині знаєте про те, що стримує, щоб він з’явився у свій час. 7 Бо
вже діє таємниця беззаконня. Tільки
є Той, що нині стримує, доки не буде
усунений з-посеред нас. 8 І тоді з’явиться беззаконний, *якого Господь
Ісус уб’є духом своїх уст і знищить
появою свого приходу. 9 Його прихід
є за дією сатани, в усякій силі: і знаках, і фальшивих чудах, 10 і в усякій
обмані, і неправедності для тих, що
гинуть, тому що не прийняли правдиву любов, щоб вони спаслися. 11 І
задля цього Бог їм пошле дію обмани, щоб вони повірили обмані, 12 аби

о'лим же в^ы братїе, ѓ^ прише'ствїи г~а
нашего і^с~ х~а, и^ нашемъ сни'тїи ѓ^
немъ, ја%ко не ско'ро подвиза'тися вамъ
эT оу^ма`, ни оу^жаса'тися, ниже дх~омъ,
ниже сло'вомъ ни посла'нїемъ ја%ко эT на'съ (по'сланњм#), ја^ко оу^бо настои^тъ дн~ь [хв~ъ]1” *да
никто'же васъ прельсти'тъ ни по е^ді'номђ (же)
ѓ%бра'зђ. ја%ко а^ще не прїидеT эTстђпле'нїе преже,
и^ эTкры'ется чл~къ без#зако'нїю, сы'нъ поги'бели,
проти'вникъ, и^ превъзнося'ися па'че всякаго гл~емаго б~а, и^ли` чти'лища ја%коже е^мђ (сњ'сти въ
цр~кви бж~їи [а%ки б~ђ]2, показђ'а себе` ја^ко бо'гъ
е^сть. не по'мните ли ја%ко е^ще` живы'и оу^ васъ
сїя гл~ахъ вамъ; и^ нн~њ ѓ^держа'щее вњ'сте, ја%ви'тися е^мђ въ свое е^мђ вре'мя та'ина б^о оу^же дње'тся беZзако'нїю. то'чїю держа'яи нн~њ, до'ндеже эT среды` бђдетъ, и^ тогда` ја%ви'тся беZзако'нныи, *е^гоже г~ь і^с~ оу^бїетъ дх~омъ оу^стъ свои^хъ, и^
оу^праз#дни'тъ ја^вле'нїемъ прише'ствїа своего, е^гоже е^сть прише'ствїе по дњ'иствђ сатанинђ, въ
всякои си'лњ и^ зна'менїихъ и^ чђдесњхъ ло'жныхъ, и^ всякои льсти` (и^) непра'вдњ, въ погиба'ющихъ, зане любве` и'стинныа не прїя'ша
въ е^же сп~стися и^мъ. и^ сего ради по'слеT и^мъ
б~ъ дњ'иство льсти`, въ е^же вњровати и^мъ
1866
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лжи`, да сђдъ прїимђт# вс^и невњ'ровавшеи и^стинњ, н^о бл~говоли'ша ѓ^ непра'вдњ” çаq, со~ѕ”
Мы' же до'лжни е^смы` бл~годари'ти б~а всегда` ѓ^
васъ братїе възлю'бненная эT г~а, ја%ко и^збралъ
е^сть васъ б~ъ нача'токъ въ сп~се'нїе, въ ст~ыни
дх~а и^ вњры (і^ и'стиннњ)3, в не'же призва` васъ
бл~говњствова'нїемъ нашимъ, въ снабдњнїе
сла'вы г~а на'шего і^с~ х~а” Тњмже оу^бо братїе, сто'ите
и^ дръжите преда'нїе и^мже наоу^чи'стеся, и^л^и словомъ, и^л^и посла'нїеM нашиM” Сам же г~ь нашъ і^с~
х~с, и^ б~ъ и^ эTц~ъ нашъ, възлюби'выи насъ, и^
да'выи оу^тњшенїе вњ'чно, и^ оу^пова'нїе бл~го въ
блгDти, да оу^тњшиT срDца ваша. и^ да оу^тверди'тъ васъ въ вся'ком# словњ и^ дњлњ бла'зњ”

Глvа, г~.
е^феs ѕ~

колаs д~

а~ крgи а~і
а~ селnђ д~
дњаn к~
а~ крgи д~
а~ селnђ в~

а~ крgи а~і

когаl ѕ~

а~ крgи е~

роче'е* (же) моли'теся (ѓ^ наs братїе)1, да
слово гн~е течетъ, и^ сла'вится, ја%коже
и^ въ ваs, (-)2 *да и^зба'вимся эT злы'хъ
и^ лђкавыхъ человњкъ” Не всњмъ б^о (еs)
вњра, вњреn е^сть г~ь, и^же оу^твердиT в^ы, и^ съхраниT эT лђкаваго” Оу^пова'ем же на' г~а ѓ^ васъ,
ја%ко ја%же повелњва'емъ [вамъ]3 и^ твори'те и^
сътворите” ГEь же да и^спра'витъ (срDца ваша)4
въ любовъ бж~їю и^ въ терпњнїе хв~о”
ккккк
çаq, со~з”
Повелњва'ем же вамъ братїе ѓ^ и'мени г~а
нашего і^с~ х~а, эTлђчи'тися вамъ эT вся'каго
брата, бесчи'нно ходяща, (а^)5 не по преда'нїю,
е^же прїя'ша эT наs. сами б^о вњсте *како лњп'о
е^сть ва'мъ подобитися наM, *ја^ко не бесчи'новахоM оу^ васъ, *ни тђ'не хлњба ја^дохомъ оу^
кого, н^о въ трђдњ и^ по'двизњ, въ нощъ и^
дн~ь дњла'юще, да не (ѓ^тягчиM)6 нико'егоже эT
ваs. не ја%ко не и'мамы вла'сти, *н^о ја^ко да себе
ѓ^браZ да'мы ваM, въ е^же оу^подобитися намъ.
и^бо е^гда` бњхомъ оу^ васъ, сїе завњщава'хомъ
(запрњща'юще)7, ја%ко а^ще (не хо'щетъ кт^о)8
дњ'лати, да не ја^стъ. слы'шиM б^о нњ'кїя
(бесчи'нно ходя'ща оу^ ваs)9. ничтоy дњла'ющиX, н^о
лђкавно ѓбходящаа” таковыM запрњщаеM и^ молиM
[ѓ% г~њ нашеM і^с~ х~њ]10, да съ безмоlвїеM дњла'юще
сво'и хлњбъ ја%дяT” *Вы' же братїе, не стђжа'ите с^и до'брое творя'ще” А/ще ли же кт^о не
послђшаеT словесе` нашего, посла'нїемъ е^го сказђите, [*и^]11 не [премњша'итеся]12 с ним#, да
посрами'тся, и^ не а'ки врага` и^мњите (е^го), н^о
наказђи'те ја%коy брата” Сам же г~ь ми'ра, да
дастъ вамъ миr всегда`, въ вся'комъ ѓ%бразњ.
г~ь съ всњми вами” Цњлова'нїе моею рђкою па'влею е^же е^сть зна'менїе, въ вся'комъ посла'нїи
си'це пишђ” БлгDть г~а нашего і^с~ х~а съ всњми
1867

суд прийняли всі, що не повірили
правді, але воліли неправду. поч. 276
13 Ми ж повинні завжди дякувати
Богові за вас, брати, улюблені Господом, бо вас вибрав Бог як початок
на спасіння в святості духа, і віри, і
правди, 14 до якої вас покликав нашим благовіствуванням в придбання
слави нашого Господа Ісуса Христа.
15 Отже, тому, брати, стійте і тримайтеся передання, якого ви навчилися чи то словом, чи то нашим посланням. 16 А сам наш Господь Ісус
Христос і Бог та наш Батько, що нас
полюбив і дав вічну потіху та добру
надію в ласці, 17 хай потішить ваші
серця і хай вас закріпить в усякому
слові і доброму ділі.

Глава 3
1 *Надалі ж моліться за нас, брати,
щоб господнє слово ширилося і славилося, так як і у вас; 2 *щоб ми визволилися від злих і поганих людей,
бо віра не є для всіх. 3 Вірний є Господь, який вас зміцнить і збереже від
лукавого. 4 Надіємося ж на Господа
за вас, що те, що вам наказуємо, ви і
робите та робитимете. 5 А Господь
хай спрямує ваші серця до божої
любові і до Христової терпеливості.
хххххххххх
поч. 277
6 Наказуємо ж вам, брати, іменем
нашого Господа Ісуса Христа, щоб
ви відлучилися від усякого брата, який ходить безчинно, а не за переданням, яке ви одержали від нас. 7 Бо
самі знаєте, *як вам належиться нас
наслідувати, *адже ми у вас не були
без діла 8 *ні даром ми у нікого не
їли хліб, але в труді і подвизі, в ночі і
в дні працюючи, щоб не обтяжити
нікого з вас. 9 Не тому що ми не
маємо влади, *але щоб ми себе вам
дали як приклад, щоб ви уподібнилися до нас. 10 Бо коли ми були у
вас, ми це завіщали, погрожуючи, що
якщо хтось не хоче працювати, хай
не їсть. 11 Бо чуємо, що деякі між
вами ходять без діла, що нічого не
роблять, але лукаво ходять по людях.
12 Таким забороняємо і благаємо в
нашому Господі Ісусі Христі, щоб
вони, мовчки працюючи, їли свій
хліб. 13 *Ви ж, брати, не втомлюйтеся, чинячи добро. 14 Якщо ж хто не
послухається нашого слова, затавруйте його посланням *і не приставайте з ним, хай засоромиться. 15 І
не майте його за ворога, але картайте,
як брата. 16 А сам Господь миру хай
завжди дасть вам мир в усякому виді.
Господь з усіма вами. 17 Поздоровлення моєю, Павловою рукою, що є
знаком, в усякому посланні. Ятак пишу. 18 Ласка нашого Господа Ісуса
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3,18 2Послання до Солунян 3,18
Христа з усіма вами. Амінь.

вами, [а^ми'нь]13”

Кінець Другого Послання до
Солунян.
Має в собі 3 глави,
а 5 церковних початків.

Конецъ, посла'нїю втором`ђ, и^же к фесалоникомъ.
И/мать в себњ гла'въ, г~.
а^ заq цр~ковъныX, е~”

Розповідь про Перше
Послання святого апостола
Павла до Тимотея.

Сказа'нїе е^же к тимоџе'ю перваго посла'нїа
ст~го а^пsла па'вла”

Це послання він посилає з Лаодикії. Причина ж послання є така.
Деякі в Ефесі, живучи по-юдейському, починали по-іншому навчати
і обманювати простих вимовкою Закону. Почувши це, апостол наказує
Тимотеєві там перебувати їм на
виправлення. Пише ж це послання і
отже, найперше, згадує Тимотеєві
про віру в Христа, про яку він знає,
навчаючи його про Закон: стримувати тих, що не говорять за правильним навчанням, і їм забороняти, бо і він сам передав сатані
Іменея та Александра, які переступили у вірі, щоб вони навчилися не
хулити. Згадавши це, далі подає
йому церковні правила про молитву, як і де та про кого потрібно
молитися. І щоб у церкві жінки
мовчали і радше навчалися, а не
навчали. Про єпископів, і презвітерів, і дияконів: як і якими мають
бути ті, що їх ставлять. Про тих, що
у церкві є вдовами: від скільки літ
належиться їх причисляти, і якими
вони мають бути, і як вони мають
поводитися. І про цнотливість молодих вдів: і наказувати їм радше
виходити заміж, а не жити в нечистоті. І навчає багатих не возноситися ані не надіятися на багатство, що пропадає. Виклавши це,
велить йому так навчати і більше
не пити води, дбати про себе і навчання, знаючи, що будуть часи, в
яких деякі відступлять від віри. А
навчивши, що їжа чиста, і заповівши йому відвертатися від спірних
досліджень, тому що вони погані, а
деякі, хвалячись ними відступили
від правдивої віри. Так він закінчує
послання.

їе посыла'етъ эT лаѓ^дикїи. вина' же посла'нїю сїя е^сть. въ е^фе'сњ нњцыи і^оу^де'иски живђще, начина'хђ и%нако оу^чи'ти, и^
прельща'ти простњишихъ и^звњтомъ зако'на” Сїе же оу^слы'шавъ а^пsлъ, вели'тъ тимоџе'ю
та'мо пребывати на и^справле'нїе и^мъ. пи'шет
же посла'нїе сїе, и^ пе'рвње оу^бо въспомина'етъ
тимоџе'ю вњдђщемђ ю^же въ х~а вњрђ, оу^ча` е^го
ѓ^ зако'нњ възбраня'ти гл~ющиM не по пра'вомђ
оу^че'нїю, и^ запрњща'ти и^мъ. и^бо и^ са'мъ и^мене'я и^ а^лећа'ндра, погрњши'вшихъ ѓ^ вњре преда'лъ е^сть сатанњ`, да нака'жђтся не хђли'ти.
сїя въспомянђвъ, про'чее оу^ставляеT е^мђ прави'ла цр~ко'вная, ѓ^ мл~твњ, како и^ гдњ` і^ ѓ коиX
подоба'етъ моли'тися. і^ ѓ^ е'же моlча'ти въ
цр~кви жена'мъ, и^ па'че оу^чи'тися а^ не оу^чи'ти
и^мъ” ѓ^ е^пsкопњх# и^ презви'терњхъ и^ дїя'конњхъ,
ка'ко и^ ка'цњмъ бы'ти подоба'етъ поставля'емымъ” ѓ^ сђщих# въ цр~кви вдови'цахъ, эT коли'къ лњтъ подоба'ет# и^мъ съчита'тися, и^
ка'ковњмъ лњпо иM быти подоба'етъ и^ ка'ко иM
подоба'ет# внима'ти, ѓ^ е'же цњломђ'дрити ю^нњ'ишихъ, и^ велњти паче посяга'ти, а^ не скве'рно
жи'ти. і^ ѓ^ е^же оу^чи'ти бога'тыхъ не высо'ко
мђдръствова'ти, ниже оу^пова'ти на богаTство
ги'блющее” Сїя расчини'въ велитъ е^мђ сїя оу^чи'ти. и^ ктомђ` воды` не пи'ти. внима'ти же
себњ` и^ оу^че'нїю. вњ'дђще ја%ко бђдђтъ времена`,
въ ниXже эTстђпятъ нњ'цыи эT вњры. наоу^чи'в
же чи'стымъ быти бра'шноM” И$звњща'въ е^мђ,
эTвраща'тися спо'рливых# взыска'нїи, а^ки скверныX
ѓ^ них же нњцыи хваля'щеся престђпи'ша вњрђ
пра'вђ, си'це скончава'етъ посла'нїе”
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1,1 1Послання до Тимотея 1,16

До Тимотея 1-е
Послання святого
апостола Павла

па'вла, а~ е”

Глvа, а~. заq, со~и”
колаs а~
дњаn ѕ~і
покаl а~

ниQ д~
титъ а~
ниQ ѕ~

крMи г~і

крMи з~

ниQ ѕ~

мgа џ~
мrа в~

а'велъ посла'нникъ (і^с~ хв~ъ)1, по повелњ'нїю
б~а, сп~са на'шего, и^ (г~а) (і^с~ х~а)2. *оу^пова'нїя на'шего” Тимоџе'ю при'сномђ ча'дђ въ
вњ'рњ. бл~года'ть, млsть, (и^) ми'ръ, эT б~а
эTц~а [на'шего]3, (-)4 (і^с~ х~а)5 г~а на'шего. ја%коже
оу^молихъ тя пребы'ти въ е^фе'сњ, и^ды'и въ
македо'нїю, да запрњти'ши нњ'кои^мъ, не ходи'ти къ и^нымъ оу^чи'телемъ, *ниже внима'ти
ба'снемъ и^ родосло'вїемъ бесконе'чным#, ја%же стяза'нїя па'че творятъ, (а^ не)6 (бж~їе строе^нїе)7
е^же въ вњ'рњ” *Главизна же бл~говњ'стїю е^сть,
любы` эT чи'ста срDца и^ со'вњсти бл~ги и^ вњ'ры
нелицемњ'рныя. и^хже нњ'цыи погрњши'вше, оу^клони'шася въ безђм'ная словеса`. хотя'ще бы'ти
законооу^чи'тели, не разђмњюще ни я^же гл~ютъ,
ни ѓ^ ни'хже оу^твержа'ются”
заq, со~џ”
*Вњмы же ја%ко добръ зако'нъ (е^сть), а^ще кт^о
е^го зако'ннњ твори'тъ. вњ'дыи с^е, ја%ко пра'веDникђ зако'нъ не лежиT” Но^ без#зако'ннымъ и^ непокори'вымъ,
нечести'вым (же) и^ грњшникомъ. (и^) непра'веднымъ, и^ скве'рнымъ. хђлникомъ эTц~а и^ мт~ре досади'телемъ, мђжеоу^бїицамъ, блђ'дникомъ, мђжело'жникомъ. разбо'иникомъ. клеветнико'мъ. (скотоло'жникомъ). лжи'вымъ. клятвопрестђ'пникоM.
и^ а^ще чт^о и%но зрDа'вомђ оу^че'нїю проти'вится”
*По бл~говњ'стїю сла'вы бл~же'наго ба~, е^же мнњ оу^вњ'рено бы'сть.
заq, с~п”
8
[И$] бл~годарю оу^крњпля'ющаго м^я х~а і^с~а г~а на'шего. ја%ко вњ'рна м^я непщева, положи'въ (м^я)
въ слђж'бђ, (бы'в#ша {м^я}9 и^ногда`)10 хђ'лника, и^
гонителя, и^ досади'теля, н^о поми'лованъ быX,
ја^ко не вњ'дыи сътвори'хъ въ невњрьствїи. оу^преоу^мно'жи же ся бл~годаT г~а на'шего (і^с~ х~а), съ
вњ'рою и^ любо'вїю ја%же ѓ^ хњ і^с~њ”
заq”
Вњ'рно сло'во, и^ вся'комђ прїя'тїю досто'ино, *ја^ко хс~ і^с~ прїиде въ ми'ръ грњшники спsти, эT
нихже пе'рвыи е^смь а%зъ” Но^ сего` ради поми'лованъ
быX, да ѓ^ мн`њ пе'рвомъ пока'жетъ [і^с~ х~с]11
вс^е долготерпњ'нїе, за ѓ%бразъ хотя'щиX вњ'ровати е^мђ въ жи'знь вњ'чнђю. царю же вњ'комъ,
1869

Глава 1, поч. 278
1 Павло, посланець Ісуса Христа, за наказом Бога, нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, *нашої надії, 2 – Тимотеєві, правдивому синові в вірі. Ласка, милосердя і
мир від Бога, нашого Батька, Ісуса
Христа, нашого Господа. 3 Я, ідучи
до Македонії, тебе вблагав залишитися в Ефесі, щоб ти заборонив деяким ходити до інших учителів 4 *ані не слухати байок і безконечних
родоводів, які радше спричиняють
чвари, а не боже збудування у вірі.
5 *Ціллю ж благовістя є любов з
чистого серця і доброї совісті та нелицемірної віри, 6 від яких деякі відступивши, попали в безумні слова, 7
бажаючи бути законовчителями, не
розуміючи ані те, що говорять, ані
те, що стверджують. ххх поч. 279
8 *Знаємо ж, що Закон є добрий,
якщо хто його законно виконує. 9
Знаючи це, що Закон покладено не
для праведника, але для беззаконних і непокірливих, безбожних же
й грішників, і неправедних, і нечистих, хулителів батька і матері, тим,
що дошкуляють, для вбивць, 10 розпусників, мужоложців, розбійників,
обмовників, скотоложців, обманців,
клятвопорушників, і якщо щось іншого противиться здоровому вченню, 11 *за благовістям слави блаженного Бога, яке мені було довірене.
поч. 280
12 І дякую тому, що мене скріплює, – Ісусові Христові, нашому
Господеві, що вважав мене вірним,
який настановив мене на службу,
13 мене, що колись був хулителем,
і переслідувачем, і насильником, але я був помилуваний, бо я це зробив в невірстві незнання. 14 А ласка нашого Господа Ісуса Христа дуже помножилась з вірою і любов’ю, що в Христі Ісусі.
поч.
15 Вірне слово і гідне всякого сприйняття, *що Христос Ісус прийшов у
світ, щоб грішників спасти, з яких
першим є я. 16 Але задля цього я
був помилуваний, щоб у мені першому Ісус Христос показав всю довготерпеливість, як приклад тим, що
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мають повірити в Нього на вічне життя. 17 Цареві ж віків, – нетлінному,
невидимому, єдиному, премудрому
Богові, – честь і слава на віки віків!
Амінь.
поч. 281
18 Це ж веління передаю тобі, дитино Тимотеє, за пророцтвами, які
про тебе були раніше, щоб ти в них
боровся доброю боротьбою, 19 *маючи віру і добру совість, яку деякі
відкинувши, відпали від віри. 20 З
них є Іменей і Александер, *яких я і
передав сатані, щоб вони навчилися
не хулити.

нетлњ'нномђ. неви'димомђ е^ді'номђ [премђ'дрђ]12
б~ђ, чтsь и^ сла'ва въ вњки вњко'мъ а^ми'нь”
ккккк
заq, сп~а”

Глава 2, поч. 282

Глvа, в~. заq, сп~в”

Сїе^ (же) завњща'нїе предаю ти ча'до тимоџе'е,
по бы'вшихъ на' тя пре'жде пррoчествїихъ, да
вои^нствђе^ши въ нихъ до'брымъ вои%ньством#,
*и^мњя вњрђ и^ бл~гђ со'вњсть, е^я^же нњ'цыи
эTри'нђвше, эT вњ'ры эTпадо'ша, эT ниXже е^сть
и^мене'и и^ а^лекса'ндръ, *иXже (и^) предахъ сатанњ`, ја^ко да нака'жTђся не хђлити”

1 Благаю, отже, передусім звершувати молитви, благання, прохання,
подяки за всіх людей, 2 за царя і за
всіх, що при владі є, щоб ми тихо і
без заколоту прожили життя – в усякій побожності і чистоті. 3 Бо це добре і миле перед нашим Спасителем
Богом, 4 *який хоче, щоб усі люди
спаслися і прийшли до правдивого
пізнання. 5 Бо є один Бог і один посередник між Богом та людьми –
Людина Ісус Христос, 6 що дав Себе
як відкуплення за всіх, – свідчення у
свої часи; 7 *на що я був поставлений проповідником і апостолом, –
правду говорю в Христі, не брешу, –
учителем поган у вірі і правді. 8
Хочу, отже, щоб мужі молилися на
кожному місці, підносячи преподобні
руки – без гніву і суперечливості. 9
*Так само і жінки в прикрасі і покірній одежі, із сором’язливістю і скромністю хай себе прикрашають, не в
заплітаннях, ані золотом, ані самоцвітами, ані дорогоцінною одежею, 10
але так, як належиться жінкам, що
посвятилися побожності, – добрими
ділами. 11 Жінка хай навчається в
мовчазності, з усякою покорою. 12
*Жінці ж не дозволяю навчати ані
панувати над мужем, але хай буде в
мовчанні, 13 бо *Адам першим був
створений, а потім Єва. *І Адам не
був спокушений, жінка ж, бувши
спокушена, була в переступі. 14 А
спасеться через народження дітей,
якщо залишиться у вірі, і любові, і в
святості зі скромністю.

олю оу^бо пре'жде всњхъ твори'ти мл~твы, моле'нїя, проше'нїя, бл~годаре'нїя за
вся чл~ки, за цр~я, и^ за вся и^же въ
власти сђть, да ти'хо и^ безмо'л#вно житїе поживемъ, въ вся'комъ бл~говњ'рїи и^ чистотњ” Се^ [бо]1 добро` и^ прїа^тно преD сп~си'телемъ на'шимъ бг~омъ, *и^же всњмъ чл~комъ хо'щетъ спsти'ся, и^ в ра'зђмъ и%стинныи прїити” Є$ді'нъ бо (е^сть) б~ъ, и^ е^ді'нъ хода'таи б~ђ
и^ чл~комъ, чл~къ х~с і^с~, да'выи себе и^збавле'нїе за
всXњ. свњдњтельство времены свои^ми. *в не'же
поста'вленъ быхъ а^зъ проповњдникъ и^ а^пsлъ”
И/стинђ гл~ю [ѓ х~њ]2 не лжђ, оу^чи'тель ја^зы'комъ въ вњ'рњ и^ і^стинњ” Хощђ оу^бо да мл~твы творя'тъ мђжїе на вся'коM мњ'стњ, въздњ'юще прпDбныя рђ'ки без гнњва и^ размышле'нїя” *Та'кожде и^ жены` въ оу^краше'нїи, (и^ оу^творе'нїи смире'номъ)3. съ стыдњ'нїемъ и^ цњломђдрїемъ, оу^краша'ти себе, не въ плете'нїихъ, ни зла'томъ и^ли би'серомъ, и^ли ри'зами многоцњ'нными, н^о ја^коже подоба'етъ жена'мъ, ѓ^бњщава'ющемся бл~гочsтїю дњлесы бл~ги'ми” Жена` въ
безмо'лвїи да оу^чи'тся, съ вся'кимъ покоре'нїемъ” (*Женњ же оу^чи'ти)4 не повелњва'ю, ни владњти наD мђжемъ, н^о бы'ти въ безмо'лвїи” *Ада'мъ бо пре'жде създанъ бы'сть, потом (же)
е^вва. *и^ а^да'мъ не прельсти'ся, жена же прельсти'вшися, въ престђпле'нїи бы'сть, сп~се'тъ же
ся чадоро'дїя ра'ди, а^ще (пребђ'детъ)5 въ вњ'рњ и^
любви, и^ въ ст~ыни съ цњломђдрїемъ.

Глава 3, поч. 283

Глvа, г~. заq, сп~г”

1 Вірне слово: *якщо хто бажає єпископства, бажає добре діло. 2 Треба ж, щоб єпископ був непорочний,
чоловік однієї жінки, тверезий, розважливий, побожний, чесний, гостинний, учителем, 3 не п’яницею, не
бився, не сварливий, не захланний, але лагідний, не заздрісний, не грошолюбний, 4 що своїм домом добре ря-

њ'рно сло'во, *а^ще кт^о е^пи'скопьствђ хо'щетъ, добр`ђ дњлђ жела'етъ” ПодобаеT
(же)1 е^пи'скопђ (бы'ти непоро'чнђ)2, е^ді'нои
женњ мђж'ђ, тре'звенђ, цњломђ'дрђ, (бл~гоговњ'инђ), че'стнђ, страннолюби'вђ, оу^чи'тел#нђ, не
пїя'ницы, не бїицы, не сварливђ, {не неMшелои^мцђ}3 н^о кроTкђ” Не зави'стливђ, не сребролю'бцђ,
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в~ тиM г~
а~ петр# г~

свое^го дома до'брњ правящђ, чада и^мђщ'ђ въ
послђшанїи съ вся'кою чистотою” А$ще бо кт^о
свое^го домђ (не оу^мњ'етъ пра'вити)4, ка'ко ѓ^ цр~кви бж~їи прилежа'ти възмо'жетъ; не новокр~щенђ.
да не разгордњвся въ (грњхъ)5 впадеT, (и^ в
сњть) дїа'волю. подоба'ет# же [е^мђ]6 и^ свњдњт'ельство добро` и^мњти эT внњшнихъ, да не
въ поноше'нїе въпадеT, и^ въ сњть непрїа'зненђ”
дїа'коноM (же) та'коже чи'стомъ, не двоесло'вцеM, не
вин`ђ мно'гђ внима'ющемъ, не скверностяжа'телном, (*н^о) и^мђщемъ таи'нство вњ'ры въ чи'стњи со'вњсти. и^ сїи же (оу^бо) да и^скђша'ются
преже, потоM (же) да слђжаT непоро'чни сђще” женамъ (же) та'коже чистам# не клевети'вамъ, (не
наваDницамъ), трез#венамъ, вњрнымъ ѓ^ всемъ”
дїа'кони да быва'юT е^ді'нои жен`њ мђж'и, ча'да до'брњ застђпа'юще, и^ своя до'мы. слђжи'вшеи б^о
добрњ, степе'нь себњ` до'бръ сниска'ютъ, и^ мно'го
дер#знове'нїе въ вњрњ ѓ^ х~њ і^с~њ”
заq, сп~д”
7
Сїя` (пишђ тебњ) , оу^пова'я прїити к тебњ
скоро. а%ще же заме'длю, да оу^вњ'си како подоба'ет# въ домђ бж~їи жи'ти; ја%же е^сть цр~кви б~а
жи'ва, сто'лпъ и^ оу^тверженїе и^стины, и^ и^сповњдђе^мы= велїка еs бл~гочsтїя та'ина” [Бг~ъ]8 ја%ви'ся
въ плоти, ѓ^правдася въ дс~њ, показа'ся а^гг~ломъ, проповњ'данъ бысть въ ја^зы'цњхъ, вњрова
же ся въ ми'рњ, възнесеся въ славњ”

Глvа, д~.
х~ъ же ја%вственњ *гл~етъ, ја%ко въ послњ'дняа времена` эTстђ'пятъ нњ'цыи эT
вњры, вне'млюще дх~овомъ лестьчемъ и^
оу^че'нїемъ бњсов#скиM, въ лицемњрїи лжеслове'сникъ, съж#женыX свое'ю совњстїю, възбраня'юще
жени'тися, оу^даля'тися эT брашеn, ја%же б~ъ
сътвори' въ снњде'нїе съ бл~годаре'нїемъ вњ'рнымъ, и^ позна'вшимъ и%стинђ”
заq, сп~е”
Зане` вся'ко създа'нїе бж~їе добро`, и^ ничтоже эTмњтно съ бл~годаре'нїемъ прїе'млемо. ѓ^сщ~а'ет бо
ся сло'вомъ бж~їимъ и^ мл~твою” Сїя (вс^я) сказа'я бра'тїи, до'бръ бђ'деши слђжи'тель х~ђ і^с~ђ,
питаеM словесы вњ'ры, и^ до'брымъ оу^че'нїемъ,
е^мђж'е послњдовалъ е^си” Скве'рных же и^ і^з#гни'вшиX
ба'снеи эTрица'ися. ѓ^бђча'и же себе къ бл~гочsтїи.
тњле'сное бо ѓ^бђче'нїе, въ ма'лњ е^сть поле'зно, а^
бл~гоче'стїе, на все поле'зно е^сть, ѓ^бњтова'нїе
и^мњ'я живота` нн~њшняго и^ грядђщаго”
ккккк
заq, сп~е”
Вњ'рно сло'во и^ вся'комђ прїя^тїю досто'ино” На
сїе бо [и^]1 трђжа'емся, и^ поноша'еми есмы`, ја%ко
оу^пова'хомъ на' б~а жи'ва, и^же е^сть сп~си'тель всMњ
чл~коM, па'че же вњ'рнымъ. завњщава'и сїя и^ оу^чи`”
1871

дить, має дітей в послусі, з усякою
чистотою. 5 Бо якщо хтось не вміє
рядити своєю хатою, як зможе
дбати про Божу церкву? 6 Не новонаверненим, щоб загордівшись, не
впав у гріх і в тенета диявола. 7
Треба ж, щоб він і мав добре свідчення від зовнішних, щоб не впав у
зневагу і в тенета супротивника. 8
Диякони ж також чисті, не двоязичні, що не вживають багато вина, не
жадібні брудного зиску, 9 *але які
мають таємницю віри у чистій совісті. 10 І отже ж, хай ці скоріше
випробовуються, а потім хай служать, якщо є непорочними. 11 Жінки ж також чисті, не осудливі, не
обмовні, тверезі, вірні в усьому. 12
Диякони хай будуть мужами однієї
жінки, що добре рядять дітьми і
своїми домами. 13 Бо ті, що добре
служать, здобувають собі добрий
ступінь і велику сміливість у вірі в
Христі Ісусі.
поч. 284
14 Це тобі пишу, надіючись прийти до тебе скоро. 15 Якщо ж забарюся, знай, як належиться жити в
Божому домі, що є Церквою живого
Бога, стовпом і підвалинами правди.
16 І відомо, що великою є тайна побожності. Бог з’явився в тілі, оправдався в Дусі, показався ангелам, був
проповідуваний між поганами. Повірили ж в Нього в світі, Він вознісся в славі.

Глава 4
1 А Дух явно *говорить, що в останні часи деякі відступлять від віри, сприймаючи духів обмани і бісівські навчання, 2 в лицемірстві
обманців, спалених своєю совістю,
3 що забороняють женитися, наказують стримуватись від їжі, яку
Бог зробив на споживання з подякою для вірних і тих, що пізнали
правду.
поч. 285
4 Тому що всяке боже створіння
добре; і не є до відкинення нічого,
що приймається з подякою, 5 бо освячується божим словом і молитвою. 6 Кажучи це все братам, будеш добрим служителем Ісуса Христа, годованим словами віри і добрим навчанням, за яким ти пішов. 7
А нечистих і поганих байок відрікайся, вправляй же себе у побожності. 8 Адже тілесна вправа є малокорисна, а побожність до всього
є корисна, маючи обітницю нинішнього і майбутнього життя. поч. 285
9 Вірне це слово і гідне всякого
сприймання. 10 Бо на це і трудимося, і ми є погорджувані, бо ми надіялися на живого Бога, який є спасителем всіх людей, найбільше ж вірних. 11 Наказуй це і навчай. 12 Ніх-
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4,12 1Послання до Тимотея 5,17
то хай не гордує твоєю молодістю,
але будь прикладом для вірних словом, життям, любов’ю, духом, вірою, чистотою. 13 Поки прийду,
пильнуй читання, потішання, навчання, 14 не занедбуй свого дару,
що в тобі живе, який був тобі даний пророцтвом, з покладанням рук
священства. 15 В цьому повчайся, в
цьому перебувай, про це роздумуй,
щоб твій поступ в усьому був явним. 16 Пильнуй себе і навчання, і
перебувай в них, бо роблячи це, і
сам спасешся, і ті, що тебе слухають.

Глава 5, поч. 285
1 Старцеві не чини прикрості, але потішай, як батька, 2 юнака – як
братів, старших жінок – як матерів,
молодих дівчат – як сестер, з усякою чистотою. 3 Шануй вдовиць,
тих, що є правдивими вдовицями. 4
Якщо ж яка вдовиця має дітей або
внуків, хай спочатку вчаться свій
дім побожно впорядковувати і віддати пошану батькам, бо це є добровгодне перед Богом. 5 А та, що є
правдивою вдовою і самітною, надіється на Бога і перебуває в молитвах та благаннях день і ніч. 6 А
та, що розкошує, – жива померла. 7
Це наказуй, щоб були непорочними. 8 Якщо ж хто про своїх, а найбільше про домашніх не дбає ані не
старається, він відрікся віри і є гіршим від невірного. 9 Хай же та
числиться вдовою, що має не менше шістдесяти років, що була жінкою одного чоловіка, 10 що засвідчена в добрих ділах: якщо вона виховала дітей, якщо вмивала ноги
святих, якщо прийняла подорожніх,
якщо була потіхою для пригнічених, якщо виконала всяке добре діло.
поч. 286
11 А молодих вдовиць оминай:
бо коли вони в Христі є охоплені
пристрастю, хочуть виходити заміж, 12 маючи гріх, тому що відреклися першої віри. 13 Заразом же
і ліниві: привчаються обходити хати; не тільки же ліниві, але і балакучі і пустомовні: говорять те, чого
не личить. 14 Oтже, наказую молодим вдовам виходити заміж, родити дітей, рядити домом, в нічому ж
не давати приводу противникові задля хули. 15 Отже, ось деякі пішли
вслід за сатаною. 16 Якщо якийсь
вірний або вірна має вдовиць, хай
їм допомагає, щоб церква не була
обтяженою, щоб помагала тим, що
є правдивими вдовицями. 17 А ті
попи, що добре головують, хай удостояться подвійної честі, найбіль-

Никтоже ѓ^ (ю%ности твое'й)2 да не нерадит#, н^о
ѓ%брZа бђ'ди вњ'рныM, сло'вомъ, жи'тїемъ, любо'вїю,
дх~омъ, вњ'рою, чистото'ю. до'ндеже прїидђ, вне'мли
чте'нїю, оу^тњше'нїю, оу^че'нїю, не неради` ѓ^ своемъ дарова'нїи (живђщемъ в тебњ), е^же дано`
тебњ бы'сть пррoчествомъ, съ възложе'нїемъ рђ'кђ сщ~е'нничества. въ си'хъ пооу^ча'ися, въ си'хъ
пребыва'и, (въ си'хъ разђмњва'и)” да (преDспњя'нїе
твое`)3 ја%влено бђдеT [въ]4 всXњ” Внима'и себњ и^ оу^че'нїю. (и^) пребыва'и в ни'хъ. сїя бо творя`, и^
са'мъ сп~се'шися, и^ послђша'ющеи тебе`”

Глvа, е~. заq, сп~е”
та'рцђ не твори` па'кости, н^о оу^тњша'и
ја%коже эTц~а. ю%ноша, ја%коже бра'тїю, ста'рица, ја%коже мт~ре. ю%ныя ја^коже се'стры,
съ вся'кою чистото'ю. вдови'ца чти`, сђщая и%стинныя вдови'ца. а^ще ли кая вдови'ца
ча'да и^ли внђча'та и%мать, да оу^ча'тся пре'жде
свои до'мъ бл~гочести'во оу^стро'ити, и^ че'сть възда'ти роди'телем#” Сїе бо е^сть бл~гооу^го'дно преD
бг~омъ” А$ сђщая и^стинная вдови'ца и^ оу^е^дине'на, оу^пова` на' б~а, и^ пребыва'етъ въ мл~тваX и^
моле'нїихъ, (дн~ь и^ но'щь)1. а^ пита'ющия^ся
простра'нно, жива` оу^мерла`. сїя завњщава'и, да
непоро'чни бђдђтъ” Аще ли кт^о ѓ^ свои^хъ, (-)2
па'че (же) ѓ^ при'сныхъ не промышля'етъ (ни
прилежит#), вњ'ры эTве'рглъся е^сть, и^ (невњ'рнаго
го'рши е^сть)3” Вдови'ца же да причита'ется не
ме'нши лњтъ шестьдеся'тихъ. бы'вши е^ді'номђ мђж'ђ жена`, въ дњлехъ до'брыхъ свњдњтельствђ'ема” А$ще ча'да въспита'ла е^сть. (а^ще
ст~ыX но'ѕњ оу^мы, а^ще стра'нныя прїяT)4, а^ще
скорбныM оу^тњше'нїе бы'сть, а^ще вся'комђ дњ'лђ
бл~гђ послњ'довала е^сть”
заq, сп~ѕ”
Ю/ных же вдови'цъ эTрица'ися, е^гда` бо расвњрњпњютъ ѓ' х~њ, посага'ти хотятъ, и^мђща
(грњхъ)5, ја^ко пе'рвыя вњ'ры эTверго'шася” Кђ'пно
же и^ пра'здны оу^ча'тся преходя'щая до'мы, не
то'чїю же пра'здны, н^о и^ бляди'вы и^ ѓ^плази'вы,
гл~юще ја%же не подоба'етъ” Повелњва'ю оу^бо
ю%нымъ (вдови'цаM) посага'ти, чада ражати,
до'мъ стро'ити, ни е^ді'номђ же винђ дая^ти
проти'вномђ. хђлы` ради” Се^ оу^бо нњ'цыи разврати'шася въ слDњ сатаны`” А$ще кт^о [вњ'ренъ
и^ли]6 вњ'рна и%мать вдови'ца, да довлиTся и^мъ,
ја^ко да не тяготиTся цр~ковь, да сђщи и%стинныхъ вдови'цъ оу^дово'лит#” Прилежа'щеи (же) до'брњ попы`, сђгђбыя че'сти да сподобля'ются,
па'че (же) трђжа'ющеися въ сло'вњ и^ оу^че'нїи”
Гл~етъ б^о писа'нїе, *вола` верхђща не ѓ^броти'ши”
1872

е~ мо= к~е
а~ крgи џ~
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малаX і~
лkђ і~

выj ѕ~

*И$ досто'инъ дњ'латель мъзды` своея” На попа`
хђлы` не прїемли, ра'звњ при двою и^ли трїехъ
свњдњтелехъ. съгрњша'ющих же, преD всњми
ѓ^блича'и, да и^ про'чїи стра'хъ и%мђтъ. *засвњдњтельствђю преD бг~ом#, и^ [гм~ъ і^с~ х~м#]7, и^
і^збра'нными (е^го) а^гг~лы, да сїя съхрани'ши без#
(вся'кїя вины`), преDняя и^збра'нїа. ничесо'же
творя` по оу^моле'нїю”
заq, сп~з”
Рђки` ско'ро (не възлага'и ни на кого'же)8, ниже
приѓ^бща'ися (чюжихъ грњсXњ)9. себе` чи'ста съблюда'и” Ктомђ` не пїи воды`, н^о ма'ло вина`
прїемли`, стома'ха ради [свое^го]10, и^ частыX
твоиX недђгъ” НњкиX (же) чл~къ грњси` ја%вле'ни
сђть. преDваря'юще на сђ'дъ, нњким же и^ послњ'дствђютъ. та'кожде и^ (до'брая дњ'ла)11
ја%вле'на (сђть), и^ сђщая и%нако, оу^таи^тися не
могTђ”

Глvа, ѕ~.

выj а~

і^ѓ^въ а~

прqи к~з

ли'цы сђть пDо и%гомъ раби`, своя господы` вся'кїя че'сти да сподобля'ютъ.
да (и%мя бж~їе не хђлится и^ оу^че'нїе)1,
и^мђщїи же вњ'рны господы`, да не нерадя'тъ (ѓ^ ниX) поне'же бра'тїя сђть. н^о па'че да
рабо'таютъ, зане` вњ'рни сђть и^ възлю'блени, и^же
застђпа'ющеи, и^ бл~года'ть въспрїем#люще. сїя
оу^чи`, и^ моли`, а%ще ли кт^о и%нако оу^чи'тъ, и^ не
пристђпаеT къ здра'вымъ словесемъ г~а на'шего
і^с~ х~а, и^ (оу^че'нїю, е^же по бл~говњ'рїю)2, разгордњ'ся
ничтоже вњ'дыи, н^о недђгђетъ ѓ^ стяза'нїи
(-)3 словопрњнїиX. эT ни'хже быва'етъ, за'висть,
рве'нїе, хђлы`, непщева'нїя лђка'ва, *бесњды ѕлы`
растлњ'вши чл~коv оу^моM, и^ лише'ныхъ и%стины,
непщђ'ющиX приѓ^брњте'нїе бы'ти бл~гоче'стїю,
[эTстђпа'и эT таковыхъ]4. е^сть же сниска'нїе
ве'лїе, бл~гоче'стїе съ дово'льствомъ” *Ничто^же б^о
вънесо'хомъ въ ми'ръ се'и, [ја%вњ]5 (же) ја%ко ни
и^знести` чт^о мо'жемъ. *и^мњ'юще же пи'щђ и^
ѓ^дњя'нїе, си'ми дово'льни бђ'демъ” А$ хотя'щїи
богатитися, въпа'даютъ въ напа'сти и^ сњти
и^ по'хоти многи несмы'слены и^ вража'ющая, ја%же
погрђжа'ютъ чл~ки въ всегђби'тельство (и^стлњ'нїа) и^ поги'бель. ко'рень б^о всњмъ ѕлы'мъ, (сребролю'бїе е^сть)6, е^мђж'е нњцыи (жела'юще), заблђди'в#ше прелсти'шася эT (и%стинныя) вњ'ры, и^
себе` пригвозди'вша болњ'знемъ мно'гимъ” Ты^ же
ѓO чл~че бж~їи си'хъ бњгаи”
заq, сп~и”
Гони' же пра'вдђ, бл~гочsтїе, вњ'рђ, любо'вь, терпњ'нїе, кро'тость. подвиза'ися до'брымъ по'двигоM вњ'ры, е%млися за вњ'чнђю жи'знь, в нюже
{и^}7 зва'нъ бы'сть, и^ і^сповњ'дася до'брыM и^сповњ'1873

ше ж ті, що трудяться у слові і навчанні. 18 Бо Писання говорить: *Не
зав’яжеш рота волові, що молотить;
і: *Гідний робітник своєї винагороди.
19 Не приймай оскарження проти попа, хіба що при двох або трьох свідках. 20 А тих, що грішать, оскаржуй
перед всіма, хай і інші мають страх.
21 *Засвідчую перед Богом і Господом Ісусом Христом та його вибраними ангелами, щоб ти це зберіг без усякого вагання, передше вибране, нічого не чинячи за намовою. поч. 287
22 Рук поспішно не покладай на
кого-будь ані не приймай участі в
чужих гріхах. Бережи себе чистим.
23 Більше не пий води, але бери
трохи вина задля свого шлунка і
твоїх частих недуг. 24 Гріхи деяких
людей є явними, випереджаючи суд,
а за деякими ж ідуть слідом. 25 Так
само і добрі діла є явні, і ті, що є
іншими, не можуть втаїтися.

мой5. 25
кор1.9
мал. 10
лук. 10

ниж. 6

Глава 6
1 Ті раби, що є під ярмом, хай шанують в усьому своїх панів, щоб не
хулилось Боже ім’я та навчання. 2 А
ті, що мають вірних панів, хай не
нехтують ними, тому що є братами,
але хай більше служать, тому що є
вірні і улюблені, які заступаються і
одержують ласку. Це навчай і нагадуй. 3 Якщо ж хто по-іншому навчає
і не прислухається до здорових слів
нашого Господа Ісуса Христа та навчання, що в побожності, 4 загордів,
не знаючи нічого, бо недужий у питаннях та диспутах, з яких повстає
заздрість, сварка, хула, лукаві підозри, 5 *погані бесіди людей, зіпсованих розумом і позбавлених правди,
які побожність вважають здобутком.
Відступай від таких. 6 Побожність з
задоволенням є великим здобутком. 7
*Бо ми нічого не внесли до цього світу, явно ж, що ані не можемо чогось
винести. 8 *Маючи ж їжу і одяг, задовольняймось цими. 9 А ті, що хочуть збагачуватися, впадають в спокуси, і тенета, і численні похоті. Нерозумні і шкідливі, вони топлять людей в всепогубності зітління і погибелі. 10 Адже грошелюбство є корінь всього зла, якого деякі бажаючи,
заблукавши, відійшли від правдивої
віри і себе прибили до численних болів. 11 Ти ж, о божий чоловіче, цього
оминай.
поч. 288

Змагайся ж за праведність, побожність, віру, любов, терпеливість, лагідність. 12 Змагайся добрим подвигом віри, хапайся за вічне життя, до
якого ти і був покликаний, і визнавай

вищ. 1

йов. 1
при. 27
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вищ. 5
мат. 27

вищ. 1
апо. 17
і 19

ів. 1
ів1. 4

мат. 4
лук. 12

мат. 6
лук. 12
і 16

вищ. 1 і 4

добре визнання перед численними
свідками. 13 *Завіщаю тобі перед
Богом, що все оживляє, Христом
Господом, що засвідчив *при Понтійському Пилаті добре визнання, –
14 щоб ти зберіг заповідь незаплямованою і бездоганною, аж до появи нашого Господа Ісуса Христа,
15 який свого часу об’явить, *блаженний і єдиний сильний, Цар царюючих і Господь панів, 16 одинокий, що має безсмертя і що живе в
неприступному світлі, *якого ніхто
з людей не бачив ані бачити не
може, якому честь і вічна влада навіки. Амінь.
поч. 289
17 *Багатим в нинішньому віці
нагадуй, щоб не надималися ані не
покладалися на багатство, що гине,
але на живого Бога, що нам все щедро дає на насолоду: 18 щоб добро
робити, збагачення у добрих ділах,
щоб радо давали і ділились, – 19
*збираючи собі добру основу в
майбутньому, аби ви осягнули вічне життя. 20 О Тимотеє, зберігай
передання, *уникай нечистих балачок і суперечок фальшивого знання, 21 якими деякі хвалячись, відпали від віри. Ласка з тобою. Амінь.

данїемъ, преD мно'гими свњдњтели” *Завњщава'ю
ти преD бг~ом#, ѓ^живля'ющимъ всяческая, (-)8
хм~ъ (гм~ъ)9, свњдњтельствовавшемъ *при понтїистњмъ пила'тњ, до'брое и^сповњ'данїе, съблюсти' ти за'повњдь нескве'рнђ, (и^) не зазо'рнђ,
да'же до я^вле'нїя г~а на'шего і^с~ х~а. е^же въ (своя
времена`)10 ја%виT *бл~же'нны'и и^ е^ді'нъ си'лныи, цр~ь
ца'рьствђющихъ, и^ г~ь госпо'дьствђющихъ, е^дїнъ и^мњяй без#сме'ртїе, {и^}11 въ свњтњ живыи непристђпнњмъ. *е^гоже нњ'сть ви'дњлъ никтоже эT чл~къ, ниже ви'дњти мо'жет#. е^мђ'же чsть и^
держа'ва вњч#ная (въ вњки) а^ми'нь”
заq, сп~џ”
*Бога'тымъ въ нн~њшнемъ вњ'цњ, запрњща'и,
не высокомђдръствовати, ниже оу^пова'ти на бога'тьство погиба'ющее, н^о на' б~а [жи'ва]12, дающаго намъ вс^я ѓ^би'лно въ наслажDенїе, бл~гое
дњ'лати, бога'титися въ дњлехъ до'брыхъ, бл~гопода'тливомъ быти, и^ ѓ^бщи'теlнымъ, *скрыва'юще себњ ѓ^снова'нїе добро` въ бђ'дђщее, да
прїимђтся за [вњ'чнђю]13 жи'знь” ѓO тимоџе'е,
преда'нїе съхрани`, *оу^кланяися скве'рныхъ сђесло'вїи, и^ прекосло'вїих# лъжеи^ме'ннаго ра'зђма, ѓ^ ниXже
нњцыи хваля'щеся, эT вњ'ры погрњши'ша. блгDть
[с тобо'ю]14 [а^ми'нь]15”

Кінець Першого Послання святого
Апостола Павла до Тимотея.
Має в собі 6 глав,
а 14 церковних початків.

Коне'цъ посла'нїю пе'рвомђ къ тимоџе'ю, ст~а'го
а^пsла па'вла”
И/мать в себњ глvа, ѕ~.
а^ зачаl цр~ковныхъ д~і”

Розповідь про Друге
Послання святого апостола
Павла до Тимотея.

Сказа'нїе и^же къ тимоџе'ю второ'мђ
посла'нїю ст~го а^пsла па'вла”

Це послання він посилає знову з
Риму. Причина ж послання така. Як
ті, що пішли з Павлом, його покинули і як апостол хотів, щоб до
нього прийшов Тимотей, він пише
це послання. І отже, найперше, розповідає і про віру його батьків. Тоді розповідає, що ті, що з Азії, з яких є Фиґел і Єрмоґен, відвернулися від нього, бачачи кайдани, а хвалить Онисифора, що прийшов до
Риму і був з ним. Заповідає ж йому
відмовлятися від марних суперечок, тому що від них розгоряються
сварки, бо Іменей і Філит так змінилися, відступили від правди, кажучи, що воскресіння вже було, і
декого нищать. Далі ж наказує йому вважати на себе і на навчання і
_____

їе посыла'етъ пакы эT ри'ма. вина' же посла'нїю сїя. шеDшиM съ па'вломъ ѓ^ста'вльшиM е^го, и^ хотя а^пsлъ прїити к нем`ђ
тимоџе'я, пи'шет# посла'нїе сїе. и^ пр'ьвње
оу^бо сказђет# и^ вњры прароди'телїи е^го. та'же
сказђетъ ја%коже сђщїи эT а^сїи, эT ниXже е^сть
фиге'лъ і^ е^рмоге'нъ” эTврати'шася е^го, зря'ще е^го
вери'ги. ѓ^ниси'фора же хва'литъ пришеDша въ риM,
и пребы'ша с ниM” Завњщава'ет же е^мђ эTрица'тися бђихъ стяза'нїи, за е^же эT нихъ ражDатися сва'раM, и^бо и^менеи^ же и^ филитъ тако
преврати'вшася престђпи'ша и%стинђ, гл~юще,
въскресе'нїе оу^же бы'вше. и^ нњкихъ раZвраща`ютъ.
па'че же повелњва'етъ е^мђ внима'ти себњ и^ оу^че'нїю. и^ видњти ја%ко въ послDњняа врњмена` бђ1874

выj е~

мgа к~з

выj а~
а^покаl з~і
и^ џ~і

і^ѓ^аn а~
а~ і^ѓ^аn д~

мrа д~
лkђ в~і

мgа ѕ~
лkђ в~і
и^ ѕ~і

выj а~ и^ д~
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дђтъ чл~цы самолю'бцы, и^ сластолю'бцы паче,
не'жели бг~олю'бцы, и^ преDви'дящђ сїя, оу^твержа'ти и%ныX да никтоже эT ниX прельстиTся. и^
въ ѓ^бы'чаеX і^ и^звњ'стїе оу^че'нїа мно'гими по'двигъ е^го, и^ сказа'въ вре'мени раZрњшенїю е^го настоя'ти, и^ хотяща мђчитися и^ свњдњт'ельствовати, повелњва'етъ е^мђ прїити к нем`ђ
скоро и^ принести` фело'нъ и^ кни'ги” И$ завњщава'етъ е^м`ђ блюстися а^лећан#дра ковача`, ја%ко мно'га зл^а показавша е^мђ” И$ си'це скончава'етъ посла'нїе”

знати, що в останніх часах будуть
люди-самолюбці і любителі пристрастей радше ніж боголюбці; і передбачаючи це, скріплювати інших,
щоб ніхто з них не був обманутим.
І дуже його заохотивши, про звичаї
вірогідністю повчання, і сказавши,
що наступає час його відходу і що
він бажає бути мученим і свідчити,
наказує йому скоро прийти і принести плащ і книги. І заповідає йому остерігатися Александра, коваля, тому що він йому заподіяв багато зла. І так він закінчує послання.

па'вла. в~ е”

До Тимотея 2-е
Послання святого
апостола Павла

Глvа, а~. заq, с~ч”

а~ крgи а~
ефеs а~
титъ г~
крMи ѕ~і
ефеs г~
колаs а~
титъ а~
а~ петр# а~
в~ тиM в~

авелъ посла'нникъ (і^с~ х~въ)1, во'лею бж~їею`,
по ѓ^бњтова'нїю жи'зни, ја^же ѓ^ х~њ і^с~њ.
тимоџе'ю възлю'бленномђ ча'дђ, блгDть
млsть, (и^) миr эT б~а эTц~а и^ х~а і^с~а г~а
на'шего”
заq”
Бл~годарю б~а, е^мђже слђжђ эT прароди'телеи, чи'стою со'вњстїю, ја%ко непреста'ннђю и'мамъ ѓ^ тебњ
памяT въ мл~твахъ мои^хъ (дн~ь и^ но'щь)2, жела'я (ви'дњти т^я)3, помина'а (сле'зы твоя`)4, да
ра'дости и^спл'ънюся, въспомина'нїе прїе'мля ѓ^
сђщеи въ тебњ нелицемњ'рнеи вњ'рњ, ја^же всели'ся прежDе въ ба'бђ твою лои'дђ, и^ въ матерь
твою е^вникїю, оу^пова'ю же ја%ко и^ въ тебњ, е^я'же ради вины` въспомина'ю тебњ” Възгрњва'ти
даръ бж~їи, живђщїи въ тебњ`, възложе'нїемъ рђ'кђ
мое^ю” Нњсть б^о (намъ далъ)5 б~ъ дх~ъ стра'ха,
но си'лы и^ любве и^ цњломђ'дрїя”
заq, сч~а”
6
Не постыди'ся оу^бо (стрsтїю) г~а на'шеh (і^с~ х~а),
ни мно'ю ю%зникомъ е^го, н^о постражи бл~говњствова'нїю (хв~ђ), по си'лњ б~а спа'сшаго наs, *и призваvшаго зва'нїе^мъ ст~ым#, *не по дњлоM на'шиM, н^о
по свое^мђ бл~говоле'нїю, и^ блгDти даннњи намъ
ѓ^ х~њ і^с~њ прежDе лњтъ вњчныхъ, *ја^вльши же
ся нн~њ просвњщенїемъ сп~сителя на'шего [і^с~
х~а]7” Разрђши'вшаго оу^бо смр~ть, (и^) въсїяв#шаго
(-)8 жизнь и^ нетлњ'нїе бл~говњствованїемъ, *в
неже поста'вленъ быхъ а%зъ проповDњникъ и^ а^пsлъ,
[и^ оу^чи'теl ја%зы'комъ]9” Є$я'же ради вины {-}10 сїя
стра'жђ, н^о не постыжђ'ся. вњмъ б^о е^мђже вњ'ровахъ, і^ и^звњстиXся ја^ко си'ленъ е^сть преда'нїе
1875

Глава 1, поч. 290
1 Павло, посланець Ісуса Христа
з божої волі, за обітницею життя,
що в Христі Ісусі, – 2 Тимотеєві, улюбленій дитині. Ласка, милосердя
і мир від Бога-Батька, і Христа Ісуса,нашого Господа.
поч.
3 Дякую Богові, якому я служу
від прародичів чистою совістю, що
маю про тебе безперервну пам’ять
в моїх молитвах день і ніч. 4 Бажаючи тебе бачити, згадуючи твої
сльози, щоб я наповнився радістю,
5 згадуючи ту нелицемірну віру,
що є в тобі, що оселилася спочатку
у твоїй бабі Лоіді і в твоїй матері
Евнікії, надіюся ж, що і в тобі. 6
Задля цього нагадую тобі, щоб ти
розпалював дар божий, що живе в
тобі покладанням моїх рук. 7 Бо не
дав нам Бог духа страху, але сили і
любові та поміркованості. поч. 291
8 Отже, не соромся терпіння нашого Господа Ісуса Христа ані мене, його в’язня, але терпи за Христове благовістя за силою Бога, 9 що
спас нас *і покликав святим покликанням, – *не за нашими ділами,
але за своїм бажанням і ласкою, даною нам в Ісусі Христі перед вічними роками, 10 *що з’явилося нині
просвіченням нашого Спасителя Ісуса Христа, що, отже, знищив
смерть і освітив життя і нетлінність
благовістям, 11 *в якому я був поставлений проповідником, і апостолом, і учителем поган. 12 Тому це
терплю, але не встидаюся, бо знаю
кому я повірив, і я є певним, що є

кор1. 1
еф. 1
тит. 3
рим. 16
еф. 3
кол. 1
тит. 1
пет1. 1
тим2. 2

1,12 2Послання до Тимотея 2,19

ниж. 4

сильним зберегти моє передання в
той день, 13 маючи приклад здорових
слів, які ти від мене почув у вірі і
любові, що в Христі Ісусі. 14 Святим
Духом збережи добре завіщання, що
живе в нас. 15 Чи знаєш це, що від
мене відвернулися всі, що з Азії, між
ними є Фигел і Ермоген. 16 Хай же
Господь дасть милосердя *Онисифоровому домові, бо багато разів мені
дав відраду і не завстидався моїх кайдан, 17 але, прийшовши до Риму, пильно мене шукав – і знайшов. 18 Хай
йому Бог дасть знайти милосердя від
Господа в тому дні. І ти добре знаєш,
скільки він мені послужив у Ефесі.

Глава 2, поч.292

рим. 6
лук. 9
мат. 10
мар. 8
рим. 3
і 9

1 Отже ти, моя дитино Тимотеє,
кріпися в ласці, що в Христі Ісусі. 2 І
те, що ти від мене почув через багатьох свідків, це передай вірним людям, які будуть спроможні також інших навчити. 3 Отже, ти потерпи, як
добрий воїн Ісуса Христа. 4 Бо ніхто,
що є воїном, не обтяжується життєвими закупами, щоб догодити воєводі. 5 Якщо ж і хтось потерпить, не
буде увінчаний, якщо законно не потерпить. 6 Тому робітникові, що працює, найперш належиться скуштувати з плоду. 7 Зрозумій те, що кажу,
бо тобі Господь дасть розум в усьому. 8 Згадуй Господа Ісуса Христа,
що встав з мертвих, з Давидового
насіння, – за моїм благовістям, 9 в
якому зло терплю – до кайдан, наче
злодій. Але боже слово не сковати.
10 Задля цього все терплю задля вибраних, щоб і ті одержали спасіння,
що в Христі Ісусі, з вічною славою.
ххх
поч. 293
11 *Вірне слово. Бо якщо ми з Ним
померли, то, отже, і з Ним оживемо;
12 якщо терпимо, то і з Ним будемо
царювати; *якщо відречемося, і Той
нас відречеться; 13 *якщо не віримо,
Він залишиться вірним, бо не може
Себе зректися. 14 Пригадуй це, свідчачи перед Богом. Не змагайся словами, що на ніщо не корисне, тільки
на знищення слухачів. 15 Постарайся
себе поставити досвідченим перед
Богом, незасоромленим робітником,
що настановляє на слово правди. 16
Уникай нечистих балачок, бо вони
найбільше провадять до безчестя. 17
І їхнє слово, як ґанґрена, коли знайде
жир. З них є Іменей і Філит, 18 які
відпали від правди, говорячи, що
воскресіння уже було, і баламутять
деяким віру. 19 А тверда божа основа
стоїть, маючи цю печать: Господь пізнав тих, що є Його, і хай відступить
від неправедності кожний, що прикликує господнє ім’я!
поч. 294

мое` съхрани'ти въ (дн~ь ѓ%нъ)11. ѓ%бразъ и^мњи
здра'выX словесъ, и%хже эT мене слы'шаl е^си въ
вњрњ и^ любви` ја%же ѓ^ х~њ і^с~њ” до'брое завњща'нїе
съблю'ди, дх~омъ ст~ымъ, живђщ'имъ въ наs”
Вњ'си ли сїе, ја%ко эTврати'шася эT мене вс^и и^же
эT а^сїи, эT нихже е^сть фиге'лъ и^ е^рмоге'нъ” да
дастъ (же) млsть г~ь *ѓниси'форовђ до'мђ, ја^ко
мно'гажды м^я оу^поко'и, и^ вери'гъ мои'хъ не
оу^стыдњся, н^о пришеD въ риM, тощнње възыска м^я, и^ ѓ^брњте. да дастъ е^мђ (б~ъ)12 ѓ^брњ'сти млsть эT г~а въ (дн~ь ѓ%нъ)13. и^ е^ли'ко
въ е^фесњ послђжи' {ми}14 добрњ т`ы вњ'си”

ниQ д~

Глvа, в~. заq сч~в”
ы^ оу^бо ча'до мое` (тимоџе'е), възмага'и ѓ^
бл~годати, ја%же ѓ^ х~њ і^с~њ. и^ ја%же слы'ша эT мене, мно'гими свњдњтели, сїя
поредажDь вњрныM чл~комъ, и^же доволни
бђ'дђтъ і^ и^ныX наоу^чи'ти” Ты^ (оу^бо) постра'жи
ја%ко до'бръ во'инъ (і^с~ хв~ъ)1. никтоже (б^о) во'и^нъ
быва'я ѓ^бяза'ется кђ'плями жите'исками, да
вое^во'дњ оу^годенъ бђ'детъ” А/ще же и^ постра'жетъ кт^о, не вњнча'ется, а^ще не закоnно мђченъ бђ'детъ” Трђжа'ющемђся дњлате'лю (прежDе подоба'етъ)2 эT плода` вкђси'ти” Разђмњи ја^же
гл~ю. дастъ б^о тебњ г~ь разђмъ ѓ^ всемъ. Помина'и (г~а) і^с~ х~а въставша'го эT мр~твыхъ, эT
сњмене двDва, по бл~говњствова'нїю мое^мђ, в неMже злостражђ до оу^з# ја%ко злодњ'и, н^о слово бж~їе
не вя'жется” Сего` ради вс^я тръплю и'збра'нныX
ради, да и^ ти` спsнїе оу^лђча'тъ, е^же ѓ^ х~њ і^с~њ
съ сла'вою вњ'чною” ккк
заq, сч~г”
*Вњрно сло'во. а%ще б^о с нимъ оу^мрохоM (т^о оу^бо)
и^ с ни'мъ ѓ^живемъ” А/ще терпимъ, (т^о) и^ с
нимъ црsтвђемъ. *аще эTвр'ьжемся, и^ то'й
эTвр'ьжется наs” *А$ще не вњ'рђемъ, ѓ%нъ вњ'ренъ
пребыва'етъ, эTрещи' бо ся себе` не мо'жетъ”
Сїя въспомина'и засвњдњтельствђя преD бм~ъ.
не словесы` прњтися ни на кђ'юже потре'бђ, (точїю) на разоре'нїе слы'шащимъ” Потщися себе
и^скђсна поста'вити преD бм~ъ, дњ'лателя непостыDна, пра'вяща сло'во и%стинное” Сквр'ъныX же
тщегла'сїи эTмњта'ися, наи^паче б^о преспњ'ютъ въ нече'стїе. и^ слово и%хъ ја%ко гаг#грњна
(е^гда`) жиr ѓ^бря'щеT. эT ни'хже е^сть и^мене'и и^
фїлит#, и^же ѓ^ и'стиннњ погрњши'ста, гл~юще
ја%ко въскресе'нїе оу^же бы'сть, и^ въз#мђща'ютъ
нњ'которыM вњ'рђ” Твер#дое^ же ѓ^снова'нїе бж~їе
стоиT и'мый печа'ть сїю, позна` г~ь сђща'а е^го, и^
да эTстђпиT эT непра'вды вся'къ и^менђя'и и%мя гн~е”
заq, сч~д”
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крMи ѕ~
лkђ џ~
мgа і~
мrа и~
крMи г~
и^ џ~

2,20 2Послання до Тимотея 3,15

в~ крgи а~
а~ тиM а~
и^ д~
титъ г~

а~ тиM д~
в~ петр# г~
и^юD а~

в~ мо= з~

Въ вели'цњ же домђ, нsњ то'чїю сосђди зла'ти
и^ сре'брени, н^о и^ дре'вяни и^ гли'нни, і^ ѓ^ви оу^бо
въ честь. ѓ^виy не въ чеs а^ще же кт^о ѓ^чи'стиT
себе эT сиX, бђдеT съсђдъ въ чеs ѓ^сщ~енъ, [и^]3
бл~гопотре'беn влDцњ, на вся'ко дњ'ло бл~го
оу^гото'ванъ” Пох'отеи ю%ныX бњгаи, дер#жи' же ся
правDы, вњ'ры любве ми'ра, съ {всњми призыва'ющими}4 г~а эT чи'стаго срDца. *бђ'их же и^
ненака'заныX стязанїи эTрица'ися, вњ'дыи ја%ко
ража'юT сва'ры. рабђ' же гн~ю не подоба'етъ свари'тися, н^о ти'хђ быти къ всњм#, оу^чи'телнђ,
незло'бивђ, съ кро'тостїю наказђ'ющђ проти'вныя, е^да` како да'сть иM б~ъ покая'нїе в разђмъ и%стины, и^ възни'кнђтъ эT дїа'вольскїя
сњти, жи'вы оу^ловле'ны эT него` въ свою` е^го
во'лю”

Глvа, г~, заq, сч~е”
їе *же вњ'ждь, ја^ко въ послњдняа дн~и
наста'нђт# времена` люта`. бђдђтъ б^о
чл~цы самолю'бцы, сребролю'бцы, велича'ви,
го'рди, хђлницы, роди'телемъ противя'щеся, небл~года'рни, непра'ведни, нелюбо'вни, (непримири'телни), проде'рзиви, (възносли'ви)” Прелага'тае, клеветники`, невъздержницы, некро'тцы,
небл~голю'бцы, преда'теле, на'гли, напыще'ни, сластолю'бцыпаче, нежели бг~олю'бцы. и^мђще ѓ%бразъ бл~гоче'стїя, си'лы же е^го эTве'ргъшеся. и^
си'хъ эTвраща'ися. эT сиX бо сђть поныря'ющеи
в домы`, и^ пленя'юще женишца` събра'ны грехи,
(и^) въди'ма по'хотьми разли'чными, всегда` оу^ча'щася, и^ нико'лиже в ра'зђмъ и^стинныи прїити` могђща. *ја%коже и^а'ннїи и^ а^мъврїи проти'вистася мољ=се'ю, та'коже и^ сїи противля'ю^тся и%стинњ, чл~цы растлњ'ни оу^мо'мъ, (и^)
неи^скђсни ѓ^ вњ'ре, н^о преоу^спњютъ (паче) на
мно'ѕњ, безђмїе бо и^хъ, ја%вле'но бђдетъ
всњмъ, ја%коже и^ ѓ%нњхъ бысть”
заq, сч~ѕ”
Ты же послњ'довалъ ми е^си оу^че'нїю, житїю, привњтђ, вњрњ, долготерпњнїю, любви`, терпњ'нїю,
иZгна'нїемъ, страда'нїемъ, ја%кова' (же) ми бы'ша
въ а^нтїѓ^хїи, (и^) въ и^конїи, (и^) в ли'стрехъ. (и^)
ја%кова и^згна'нїя прїяX и^ эT всњхъ м^я и^зба'вилъ е^сть г~ь. и^ вс^и (-)1 хотя'щеи бл~говњ'рно
жити ѓ^ х~њ і^с~њ, гони'ми бђдђтъ. лђка'вїи же
чл~цы, и^ чародњ'е преоу^спњ'ютъ на го'ршее, прельща'юще и^ прельща'еми” Ты же пребыва'и в нихже наоу^че'нъ е^си и^ вњ'ренъ бысть, вњ'дыи эT [кого]2
наоу^чи'лся. и^ ја^ко и^змлада сщ~енная писа'нїя оу^мње^ши, могђщая тя` оу^мђдри'ти въ спsнїе,
вњ'рою ја%же ѓ^ х~њ і^с~њ”
заq, сч~з”
1877

20 У великому ж домі є не тільки
золоті і срібні посудини, але і дерев’яні, і глиняні; і одні, отже – на
честь, другі ж – не на честь. 21 Якщо
ж хто себе очистить з цього, буде посудиною на честь, освяченою і корисною для Володаря, приготовленою на
кожне добре діло. 22 Уникай молодечих похотей, тримайся ж праведності,
віри, любові, миру з усіма, що прикликують Господа з чистого серця. 23
*А дурних і непоміркованих суперечок оминай, знаючи, що породжують
сварки. 24 Адже господньому рабові
не личить сваритися, але бути тихим
до всіх, повчальним, незлобним, 25
що з лагідністю картає противників,
бо може їм Бог дасть покаяння на розуміння правди – 26 і вирвуться з
диявольських тенет, зловленими ним
живими йому на свою волю.

Глава 3, поч. 295
1 Це *ж знай, що в останні дні настануть погані часи. 2 Бо люди будуть
самолюбні, грошолюбні, чванливі,
гордівливі, наклепники , противитися
родичам, невдячні, неправедні, 3 недружелюбні, непримиренні, злочинні, горді, зрадливі, обмовники, нестримані, нелагідні, недобролюбні, 4
зрадники, нахабні, бундючні, розкошолюбні більше ніж боголюбні, 5
що мають вигляд побожності, а відреклися її сили. І цих оминай. 6 З
таких бо є ті, що прокрадаються в
доми і полонять жінок, обтяжених
гріхами і відданих різним похотям; 7
які завжди вчаться і ніколи не можуть прийти до пізнання правди. 8
*Так як Янній і Амврій протиставилися Мойсеєві, так само і ці противляються правді – люди, що зітліли
умом і недосвідчені в вірі. 9 Але
дуже матимуть успіх у багатьох, та їх
безумність стане явною всім, так як і
в тих було.
поч. 296
10 Ти ж пішов вслід за моїм навчанням, життям, наміром, вірою, довготерпеливістю, любов’ю, витривалістю, 11 переслідуванням, терпіннями, які мені сталися в Антіохії, і в
Іконії, і в Лістрах, і переслідування,
які я поніс, та від усіх мене визволив
Господь. 12 І всі, що хочуть побожно
жити в Христі Ісусі, будуть переслідувані. 13 А погані люди і чародії
ступлять на гірше, обманюючи і будучи обманутими. 14 Ти ж залишайся
в тому, в чому ти був навчений і в що
повірив, знаючи, від кого ти навчився. 15 І що змолоду знаєш Священне
Писання, яке може тебе навчити мудрості на спасіння вірою, що в Христі
Ісусі.
поч. 297
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16 *Всяке Писання є богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для нагадування, на праведність, 17 щоб божа
людина була досконалою, приготована на кожне добре діло.

*Всяко писа'нїе бг~одх~новено и^ поле'зно е^сть, къ
оу^че'нїю къ ѓб^личе'нїю, къ и^справле'нїю, къ наказа'нїю е^же въ пра'вдђ, да съверше'нъ бђдетъ бж~їи чл~къ, на всяко дњ'ло бл~гооу^гото'ванъ”

Глава 4

Глvа, д~”

1 Я ж свідчу перед Богом і нашим
Господом Ісусом Христом, що хоче
судити живих і мертвих у своїй появі
і царстві своїм. 2 Проповідуй Слово,
настоюй, наполягай вчасно і невчасно, оскаржуй, погрожуй, благай з усякою терпеливістю і навчанням. 3
Бо буде час, коли не послухають здорового навчання, але за своїми похотями виберуть собі учителів, уприємнюючи слух, 4 і від правди відвернуть слух, і схиляться до байок.
ххх
поч. 298
5 Ти ж будь тверезий в усьому,
терпи зло, роби діло благовісника,
виконай свою службу. 6 Бо я вже є
жертвуваним, і настав час мого відходу. 7 Я змагався добрим подвигом,
я завершив біг, зберіг віру. 8 Отже,
надалі мені збережено вінець праведності, який Господь – справедливий суддя мені дасть в той день, не
тільки ж мені, але і всім, що полюбили Його появу.
поч. 299

вищ. 1

9 Постарайся скоро прийти до мене. 10 Адже Димас мене полишив,
полюбивши нинішній вік, і пішов до
Солуня, Крисп – до Галатії, Тит – до
Далматії. 11 Одинокий Лука є зі
мною. Взявши Марка, приведи з собою, бо він є мені дуже потрібний на
службу. 12 Тихика ж я послав до Ефесу. 13 Ідучи, принеси плащ, який я
залишив в Троаді у Карпа, і книги, а
найбільше пергаментні. 14 Александер, коваль, мені зробив багато зла.
Хай йому віддасть Господь за його
ділами. 15 Від нього і ти себе оберігай, бо він дуже противиться нашим
словам. 16 Ніхто не прийшов зі мною
на мою першу росправу, але всі мене
покинули. І хай не буде їм зараховане. 17 Господь же став при мені і підкріпив мене, щоб через мене проповідь була явною, і почули всі погани,
і я був визволений з пащі лева. 18 І
Господь визволить мене від всякого
поганого діла і спасе у своєму небесному царстві. Йому слава на віки віків! Амінь. 19 Здорови Прискиллу і
Акилу та *Онисифорів дім. 20 Ераст
залишився в Коринті, Трофима ж я
залишив в Мілиті хворим. 21 Постарайся прийти перед зимою. Тебе здоровлять Еввул, і Пуд, і Лін, і Клавдія,
і всі брати. 22 Господь Ісус Христос з

асвњдњтельствђю [же а^зъ]1 преD бм~ъ и^
(гм~ъ на'шимъ) (і^с~ хм~ъ)2, хотя'щим#
сђди'ти живы'мъ и^ ме'ртвымъ, (-)3 въ
ја%вле'нїи е^го и^ црsтвїи е^го, проповњ'дђи
сло'во, насто'и, понђди` бл~говре'меннњ (и^) безвреме'ннњ. ѓ^бличи`, запрњти`, оу^моли`, съ всякиM долготерпњ'нїемъ и^ оу^че'нїемъ” Бђдетъ б^о вре'мя,
е^гда` з#дра'ваго оу^ченїя не послђш'аютъ. н^о по
свои^хъ по'хотњх# (и^зберђтъ себњ)4 оу^чи'теля че'шеми слђхомъ, і^ эT и'стинны слXђ эTвратятъ,
заq, сч~и”
(и^) къ ба'снемъ (-)5 оу^клоня'тся”
Ты' же трезви'ся ѓ^ всеM, ѕло` постражи, дњло сътвори` бл~говњ'стника. слђже'нїе свое и^звњ'стно
сътвори`” А/зъ б^о оу^же жре'нъ быва'ю, и^ вре'мя
[мое^го эTше'ствїа]6 наста`. [по'двигом# до'брымъ]7
подвиза'хся. тече'нїе скоnча'хъ, вњрђ съблюдо'хъ.
про'чее (оу^бо) съблюда'етъ ми ся (вњнецъ пра'вдњ)8 е^гоже възда'сть ми г~ь въ (дн~ь ѓ^нъ)9. праведныи сђдїя`, не то'кмо же мн^њ н^о и^ всњмъ
възлю'бльшимъ ја%вле'нїе е^го”
заq, сч~џ”
10
Пот#щи'ся (ско'ро прїити` къ мн^њ) . дима'съ
б^о мене` ѓ^ста'ви възлюбиv нн~њшнїи вњкъ, і^ и^де въ солђ'нь. крљ=спъ въ галатїю” Ти'тъ въ
далматїю. лђка` (е^ді'нъ е^сть)11 съ мно'ю. ма'рка поемъ приведи` съ собо'ю, е^сть б^о ми` бл~гопотре'бен# въ слђ'жбђ. тихи'ка же посла'хъ въ
е^фесъ” фело'нь е^гоy ѓ^ста'вихъ въ троа'дњ оу^ карпа, гряды'и принеси`, и^ кни'ги, паче {же}12 ко'ж#ныя. а^лећа'ндръ кова'чь мно'га ми ѕл^а сътвори,
да възда'сть е^мђ г~ь по дњ'ломъ е^го, эT негоже и^ т^ы себе` блюди`, ѕњ'ло бо проти'вится
словесе'мъ на'шимъ. въ пе'рвыи мои эTвTњ никто'же (прїиде съ мно'ю)13, н^о вси м^я ѓ^ста'виша. (и^) да (не вмњни'тся и^м#)14. г~ь же мн^њ
преDста`, и^ оу^крњпи' м^я, да мно'ю проповњ'данїе
и^звњ'стно бђдетъ, і^ оу^слы'шатъ вси` ја^зы'цы.
і^ и^збавле'нъ быхъ эT оу^стъ льво'въ. [і^]15 и^зба'витъ м^я г~ь эT всякаго дњла лђка'ва, и^
сп~се'тъ въ црsтвїи свое^мъ небеснњмъ, е^мђже
сла'ва въ вњкы вњкомъ, а^ми'нь” цњлђи приски'ллђ и^ а^ки'ла, і *ѓ^нисифо'ровъ до'мъ. е^ра'стъ
ѓ^ста` въ кори'нџњ, трофи'ма же ѓ^ста'вихъ въ
мили'тњ боля'ща. потщи'ся прежде зимы` прїити`. цњлђ'ютъ т^я е^ввђлъ, и^ пђдъ. и^ ли'нъ
и^ клавдїе, и^ бра'тїа вс^я, г~ь [і^с~ х~с]16 съ
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дх~омъ твои^мъ. блгDть съ (всњми) вами [а^минь]17”

твоїм духом. Ласка з усіма вами.
Амінь.

Конецъ второ'мђ посла'нїю и^же къ тимоџе'ю,
ст~а'го а^пsла па'вла”
И/маT в себњ, глvа, д~,
а^ зачаl цр~ковныхъ, і~”

Кінець Другого Послання святого
апостола Павла до Тимотея.
Має в собі 4 глави,
а 10 церковних початків.

Сказа'нїе и^же къ ти'тђ, посла'нїе ст~ого
а^пsла па'вла”

Розповідь про Послання
святого апостола Павла до
Тита.

їе посыла'етъ эT никопо'ля, тамо б^о ѓ^зим`њ. вина' же посла'нїю сїя. въ кри'тњ
ѓ^ста'ви ти'та. да оу^стро'иT по градо'мъ
попы. мно'гим# же сђщимъ тамо начина'ющимъ и^звњтомъ зако'на прельща'ти лю'ди. сїе
оу^вњдњвъ па'велъ пи'шетъ къ титђ. и^ пе'рвње оу^бо бл~годаря б~а, за е^го бл~гоговњ'иньство,
сказђет# ја^же ѓ^ х~њ вњ'рњ не но'вњ быти, н^о эT
в'њка оу^гото'ванњ, и^ ѓ^бњтова'ннњ е'й бывши эT
б'г~а. таже ѓ^ поставле'нїи попо'въ и^ сего` оу^чи'тъ, како и^ каковыM и^мъ быти подоба'етъ. и^
запрњща'ти повелњва'етъ е^мђ противя'щиMся
здра'вњи вњ'рњ, и^ наипаче же сђщим# эT ѓ^брњз'анїа. вњ'дњти же кри'тянехъ ја^ко пра'здни
сђть и^ требђюT прњще'нїя. и^ наоу^чи'въ вс^я
бра'шна чи'ста быти чи'стымъ. и^ каковњм# быти подоба'етъ презви'теромъ самњмъ до'лжнымъ сђщимъ оу^цњломђ'дряти ю%нныя, сказђет же ка'ко подоба'етъ рабо'мъ слђжи'ти свои^мъ влDкамъ. и^ въ кра'тцњ рещи` въспомянђвъ, ја%ко сп~сова блгDть не эT дlњ насъ ѓ^правда`, н^о свои^мъ чл~колю'бие^мъ. и^ завњща'въ зако'нныхъ сва'ровъ эTвраща'тися, а^ки неполе'зныX
сђщихъ” Сказђетъ е^мђ по е^же послати к нем`ђ
а^рте'мђ, да и^ са'м# прїидетъ к нем`ђ” И$ повелњва'етъ е^мђ да оу^чиT и^ своиX до'брымъ дњлоM
прилежа'ти. и^ тако скончаваеT посла'нїе”

Це послання він посилає з Никополя, бо там він перезимував. Причина ж послання така. Він залишив
Тита у Криті, щоб він наставив попів по містах. А що численні з тих,
що там були, починали під вимовкою Закону обманювати людей,
Павло, довідавшись про це,пише до
Тита. І, отже, найперше, дякуючи
Богові за його побожність, каже,
що віра в Христа не є новою, але
від віку приготована і була обіцяна
Богом. Тоді і цього навчає про наставлення попів, як і якими їм треба
бути. І наказує йому забороняти
тим, що противляться здоровій вірі,
і найбільше ж тим, що є з обрізання, і щоб він знав, що критяни є
ліниві і потребують погроз. І навчивши, що всяка їжа є чистою для
чистих і якими мають бути самі
пресвітери, яким належиться повчати молодих, розповідає ж як рабам потрібно служити своїм панам.
І, коротко сказавши, згадавши, що
ласка Спасителя не оправдала нас
через діла, але своїм чоловіколюб’ям, і заповівши остерігатися сварок через Закон, тому що вони не
на користь, каже йому, щоб після
того, як він до нього пошле Артема, щоб і він сам до нього прийшов. І наказує йому, щоб навчав і
своїх дбати про добрі справи. І так
закінчує послання.
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Глава 1, поч. 300

Глvа, а~, заq, т~”

1 Павло, божий раб, посланець Ісуса Христа за вірою божих вибранців і
пізнанням правди, що за побожністю,
2 в надії вічного життя, яке *перед
вічними часами обіцяв Бог, що не має
обмани, 3 а об’явив у свої часи своє
слово проповідю, *яка мені була доручена за наказом Спасителя, нашого
Бога, – 4 Титові, щирій дитині за
спільною вірою. Ласка, милосердя,
мир від Бога-Батька і Господа Ісуса
Христа, нашого Спасителя. поч. 300
5 Задля цього я тебе залишив в
Криті, щоб ти впорядкував недокінчене і наставив попів по всіх містах,
так як я тобі наказав: 6 *коли хтось є
непорочний, чоловіком однієї жінки,
що має вірних дітей, не в оскарженні
розпусти або непідпорядкованості. 7
Бо потрібно, щоб єпископ – як Божий
управитель – був незаплямований,
що не собі догоджає, не є загонистий,
не поривчастий, не гнівливий, не п’яниця, не задерикуватий, не пожадливий поганого зиску, 8 але гостинний,
добролюбивий, чеснотливий, праведний, святий, стриманий, 9 що дотримується, згідно з вірними словами
вчення, аби сильний був потішити в
здоровому навчанні, і противників
оскаржувати. 10 Бо є багато пустомовних, що не підкоряються і є обманщики розумом, а найбільше тих,
що є з обрізання, 11 яких треба сильно оскаржувати і їхні уста затуляти,
які баламутять всі доми, навчаючи те,
що не годиться, задля брудного зиску.
12 Сказав же якийсь з них – власний
їхній пророк: Критяни – постійні брехуни, погані звірі, ледачі ненажери.
13 Це свідчення є правдивим. А задля
цієї причини оскаржуй їх безпощадно, щоб були здоровими у вірі, 14 *не
сприймаючи юдейських байок ані
людської заповіді, що відвертають
від правди.
поч. 301
15 *Адже все є чистим для чистих,
а для нечистих і невірних ніщо не є
чисте, оскільки їх розум і совість занечистилися. 16 Вони визнають, що
знають Бога, а ділами Його відкидають, будучи мерзенними і непокірними та недосвідченими на жодне добре діло.

а'велъ ра'бъ бж~їи, посла'нъник# (-)1 і^с~ хв~ъ,
по вњрњ и^збра'нныхъ бж~їихъ, и^ разђмђ
и%стины, ја%же по бл~говњ'рїю ѓ^ оу^пова'нїи
жи'зни вњ'чныа ю^же ѓ^бњтова` нело'жныи
б~ъ *прежде лњтъ вњ'чныхъ. ја%ви' же въ времена` своя слово свое проповњ'данїемъ, *еже
(мн^њ порђче'но бысть)2” По повелњ'нїю сп~си'теля
нашего б~а. ти'тђ при'сномђ ча'дђ, по ѓ%бщеи
вњ'рњ, блгDть, [млsть]3 ми'ръ, эT‡ бг~а эTц~а, и^
заq, т~”
[г~а і^с~ х~а]4 сп~са нашего”
Сего` ради ѓ^ста'вих тя въ кри'тњ, да недоконча'ная и^спра'виши, и^ оу^стро'иши по всњ'хъ
градњ'хъ попы`, ја^коже (тебњ` а^зъ)5 повелњх#,
*аще кт^о е^сть непоро'ченъ, е^ді'нои женњ` мђж#
чада и^мы'и вњ'рна, не въ оу^коре'нїи блђда`. и^ли
непокори'ва. подоба'ет# б^о е^пи'скопђ без поро'ка
быти, ја^коже бж~їю строи^телю, не себњ` оу^гажа'ю^щђ, (не де'рзђ, не напра'снивђ), не гнњвли'вђ, не пїя'ницы, не бїи'цы, не скве'рностяжа'телнђ, н^о страннолюби'вђ, бл~голю'бцђ, цњломђдренђ пра'веднђ, препDбнђ, въздержа'телънђ, посо'бъствђющђ по вњ'рнемъ словеси` оу^че'нїя, да
силенъ бђдетъ (-)6 оу^тњшити въ здравњмъ
оу^че'нїи, и^ противя'щаяся ѓ^блича'ти, сђть
б^о мно'зи (-)7 непокори'ви, сђесло'вцы, и^ оу^мо'мъ
прельще'ни, (и^) наипаче сђщеи эT ѓ^брњ'занїа
и^хже подоба'етъ (крњ'пцњ ѓ^блича'ти и^) оу^ста`
и^х# загража'ти, и^же вс^я до'мы развраща'юT, оу^ча'ще ја%же не подоба'етъ, скве'рнаго ра'ди прибы'тка” Рече' {же}8 нњ'кто эT нихъ сво'и и^мъ прoркъ,
кри'тяне при'снолжи'вїи, ѕлїи ѕвњ'рїе, оу^тро'бы
пра'зныя. свњдњтельство сїе и^стиnно е^сть.
сея' же ради вины` ѓ^блича'и и^хъ безща'дно, да
здра'ви бђдTђ въ вњрњ, *не внима'юще і^оу^де'искимъ ба'снемъ, ни за'повњдемъ чл~ческиM.
эTвраща'ющимся эT и'стинны`”
заq, т~а”
9
*Вся' [бо] чи'ста чи'стымъ. ѓ^скверне'ным же и^
невњ'рнымъ, ничто'же чи'сто, н^о ѓ^скверни'ся и^хъ
и^ оу'мъ и^ съвњсть. б~а и^сповњдђютъ вњдњти а^
дњлы эTме'щђтся (е^го). ме'рзцы сђще и^ непокори'ви, и^ на всяко дњло бла'го неи^скђсни”
1880

крMи ѕ~і
е^феs г~
колаs а~
в~ тиM а~
а~ петр# а~
галаT а~

в~ тиM г~

а~ тиM а~

крMи д~і
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Глvа, в~.
а~ тиM г~

е^феs е~

е^феs е~
колаs г~
а~ петр#
в~

а~ крgи а~
филиp а~

крMи г~і
а~ петр# в~

а~ крgи ѕ~

в~ тиM а~

ы же гл~и ја^же подобаеT здра'вомђ оу^че'нїю”
*Ста'рцемъ трезве'ном# быти, чи'стоM цњломђ'дреномъ, здра'въствђющимъ вњ'рою,
любо'вїю, терпњ'нїемъ” Ста'рицамъ та'кожде, (чsтнымъ), въ оу^краше'нїи ст~олњ'пнњ, не
клевети'вамъ, не вин`ђ мно'гђ порабоще'намъ,
доброоу^чи'телнам#, ја^ко да оу^цњломђдряT ю%ныя.
мђжелю'бицамъ бы'ти, чадолю'бицамъ, цњломђ'дренымъ, чи'стымъ, домы добрњ правя'щимъ,
бл~гымъ, *покаря'ющимся свои^мъ мђжемъ. да
не сло'во бж~їе (хђлится {и^ оу^че'нїе}1)2. ю%ната
та'коже моли` цњломђ'дръствова'ти” ѓ^ всемъ
(же) саM себе` подавая ѓ%бразъ добрыхъ дњл#, въ
оу^че'нїи незави'стнњмъ, ѓ^чище'нїи, [нетлњнїи]3,
сло'вњ здра'вомъ неза'зорномъ, (неро'потномъ), да
проти'вныи посрами'тся, ничто'же и^мњя гл~ати
ѓ^ насъ оу^ко'рно” *РабоM, свои^мъ господе'мъ повинова'тися, ѓ^ всемъ бл~гооу^го'дномъ бы'ти, не
прекосло'вномъ, не кра'дђщимъ, н^о [вњ'рђ всякђ
ја^вля'ющимъ бл~гђ]4, да оу^че'нїе сп~сителя
нашего б~а оу^краша'ютъ ѓ^ всемъ”
заq, т~в”
*ЈА/ви'ся б^о бл~года'ть бж~їя, сп~си'телная всњмъ
чл~комъ, наказђ'ющи насъ, да эTве'р#гшеся нече'стїя и^ миръскихъ похоте'и, цњломђ'дрено и^ пра'ведно и^ бл~говњ'рно поживемъ въ нн~њшнемъ вњ'цњ, ждђще бл~же'наго оу^пова'нїя, и^ я^вле'нїя сла'вы вели'каго б~а и^ сп~са на'шего і^с~ х~а, и^же да'лъ
е^сть себе` за' ны, да и^зба'вит ны эT вся'кого
без#зако'нїя, и^ ѓ^чи'ститъ себњ` лю'ди и^збра'ны.
ревни'теля до'брымъ дњ'ломъ” Сїя гл~и и^ моли`,
и^ ѓ^блича'и съ вся'цњмъ повелњ'нїем#. да никтоже т^я преѓ^би'дитъ (и^ли неради'тъ ѓ^ тебњ)”

Глава, г~”
ъспомина'и тњмъ *начальствђю^щимъ
[и^]1 владњю^щиM повинова'тися (и^) покарятися. (и^) къ вся'комђ дњ'лђ бл~гђ гото'вом# бы'ти, ни е^ді'наго хђлити, не
сварли'вомъ бы'ти, н^о ти'хомъ (и^ кро'ткомъ), (и^)
вся'кђ ја%вляю^щимъ кро'тость къ всњмъ чл~коM”
*бњхомъ б^о и^ногда` и^ мы несмы'слени, {и^}2 непокори'ви, (и^) прельще'ни, рабо'таю^ще по'хотемъ, и^
сластемъ разли'чнымъ, въ ѕло'бњ и^ за'висти живђще. ме'рзцы сђще, (и^) ненавидя'ще дрђгъ дрђга” Є$гда же бл~годать и^ чл~колю'бїе ја^вися сп~са
нашего б~а, *не эT дњ'лъ праведныхъ, и%хже сътвори'хомъ м^ы, н^о по свое'й е^го млsти, сп~се
насъ, ба'нею па'ки бытїя, и^ ѓ^бновле'нїемъ дх~а
ст~аго, е^гоже и^злїя на насъ ѓ^би'лно і^с~ хм~ъ, сп~1881

Глава 2
1 Ти ж говори те, що відповідає
здоровому навчанню. 2 *Щоб старці були тверезі, чисті, чеснотливі,
здорові вірою, любов’ю, терпеливістю. 3 Старші жінки також чесні,
у прикрасі святості: не обмовницями, не віддані дуже напитку, щоб
навчали добра, 4 щоб молодих повчали любити мужів, любили дітей,
5 були чеснотливими, чистими, добре управляли домами, щоб були добрими, *що підпорядковуються своїм мужам, – аби не зневажалося боже слово і навчання. 6 Також заохочуй молодь, щоб була чеснотлива, 7
в усьому ж самого себе даючи як
приклад добрих діл: у чистому навчанні, очищенні, нетлінності, 8 здоровому й бездоганному слові, без
нарікань, щоб супротивник засоромився, не маючи нічого поганого
сказати про нас. 9 *Раби, щоб корилися своїм панам, були добровгодні в усьому, не перечили, 10 не
крали, але виявляли всяку добру віру, щоб в усьому прикрашали навчання Спасителя – нашого Бога.
ххх
поч. 302
11 *Бо з’явилась божа ласка –
спасенна всім людям, 12 що повчає
нас, щоб відрікшись безбожності і
світських похотей, чеснотливо, і
праведно, і побожно ми пожили в
теперішньому віці, 13 очікуючи
блаженної надії і появи слави великого Бога і нашого Спасителя Ісуса
Христа, 14 який Себе дав за нас,
щоб відкупити нас від всякого беззаконня і очистити Собі вибраний
народ, ревнителя добрих діл. 15 Це
говори, і благай, і картай з усією
силою, щоб ніхто тобою не нехтував або тобою гордив.

тим1. 3

еф. 5

еф. 5
кол. 3
пет1. 2

кор1. 1
фил. 1

Глава 3
1 Нагадуй їм, щоб корилися і підкорялися *тим, що в начальстві і
владі, і були готовими на всяке
добре діло, 2 щоб нікого не хулили,
не були сварливими, але тихими і
лагідними, і щоб виявляли всяку
лагідність до всіх людей. 3 *Бо колись і ми були дурними, і невірними, і обманутими, що служили похотям і різним насолодам, живучи
у злобі і заздрості, будучи мерзенними і ненавидячи один одного. 4
Коли ж з’явилась ласка і чоловіколюб’я Спасителя, нашого Бога, 5
*не з праведних діл, які ми зробили, але з Його власного милосердя,
Він спас нас купіллю нового буття і
обновою Святого Духа, 6 якого
щедро пролив на нас через Ісуса

рим. 13
пет1. 2

кор1. 6

тим2. 1
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тим1. 1
і 4
тим2. 2

Христа – нашого Спасителя, 7 щоб,
оправдавшись його ласкою, ми
стали спадкоємцями за надією вічного життя. ххххх
поч.
8 Дитино Тите, – вірне слово, і
хочу тебе про це запевнити, щоб у
добрих ділах старалися перебувати
ті, що повірили Богові. Це є корисне і добре для людей. 9 *Дурні ж
дослідження, і родоводи, і суперечки, і сварки про Закон оминай, бо
вони є некорисні і марні. 10 Людину-єретика по першому і другому напоумленні оминай, 11 знаючи, що такий зійшов на манівці і
грішить та сам є засудженим. 12
Коли пошлю до тебе Артема або
Тихика, поспішися прийти до мене
в Никополь, бо я вирішив там перезимувати. 13 Дбайливо відряди
Зину, законника, і Аполлоса, і хай
їм нічого не бракує. 14 Хай же і
наші вчаться дбати в добрих ділах,
в конечних потребах, щоб не були
безплідними. 15 Тебе здоровлять
всі ті, що є зі мною. Здорови тих,
що люблять нас у вірі. Ласка з усіма вами. Амінь.

сителемъ нашимъ, да ѓ^правди'вшеся бл~года'тїю е^го, наслњ'дницы бђ'демъ по оу^пова'нїю
жи'зни вњ'чныя”
заq”
(Ча'до ти'те) вњ'рно сло'во, и^ ѓ^ сихъ хощђ т^я
и^звњща'ти, да пекђтся до'брымъ дњ'ломъ прилежати вњ'ровав#шеи б~ђ” Сїя сђть поле'зна (чл~комъ и^ добра`)3” *Бђја^я же стяза'нїя и^ родосло'вїя, и^ рве'нїя, и^ сва'ры зако'нныа эTстђпаи”
Сђть б^о неполе'зна и^ сђе^тна” Є$ретика` чл~ка по
пе'рвемъ и^ второ'мъ наказа'нїи эTрица'ися, вњдыи ја^ко разврати'ся таковыи, и^ съгрњша'етъ
(и^ е^сть)4 самоѓ^сђжденъ” Є$гда послю` а^рте'мђ къ
тебњ`, и^ли тихи'ка, потщи'ся прїити къ мнњ`
въ никопо'ль, тђ бо сђдихъ ѓ^зимњти. зи'нђ
зако'нника, и^ а^поллоса, то'щно преDпосли`, (и^) да
ничтоже и%ма скђ'дно бђ'детъ” да оу^чатъ же
ся и^ наши до'брымъ дњ'ломъ прилежати въ
нђ'жная требованїя, да не бђдTђ беспло'дни”
цњлђ'ютъ т^я и^же съ мно'ю сђщїи вс^и” Цњлђ'и
любя'щая н^ы ѓ^ вњ'рњ, блгDть съ всњми вами
[а^ми'нь]5”

Кінець Послання до Тита.
Має в собі 3 глави,
а 4 церковні початки.

Коне'цъ и^же къ титђ посла'нїю”
И/мать в себњ глvа г~,
а^ зачалъ цр~ковныX, д~”

Розповідь про Послання
святого апостола Павла до
Филимона.

Сказа'нїе и^же къ фїлимонђ посла'нїю,
ст~а'го а^пsла па'вла”

Це послання він посилає з Риму.
А причина послання така. Онисим,
Филимонів раб, утік і, прийшовши
до апостола, був ним навчений і
був йому потрібним для служіння.
Отже, про нього він пише до Филимона, наказуючи йому про Онисима, щоб він ревно за нього дбав і
більше не вважав його за раба, але
за брата. Він заповідає ж йому і
приготувати помешкання, щоб, якщо він туди піде, мав де перебувати. І так він закінчує послання.

їе посыла'етъ эT ри'ма, вина же посла'нїю
сїя. ѓ^ни'сиM рабъ фїлимо'новъ бњжа`, и^ пристђ'пль къ а^пsлђ, наоу^ченъ бысть эT него, и^ бысть е^мђ потре'бенъ въ слђженїе.
ѓ^ семъ оу^бо пи'шетъ къ фїлимо'нђ, приказывая
е^мђ ѓ^ни'сима да прилежи'тъ ѓ^ немъ и%скрено. и^ не
мнњти е^го ктомђ а^ки раба`, н^о ја%коже бра'та”
Завњщава'етъ же е^мђ и^ ѓ^би'тель приоу^гото'вити. да а^ще тамо по'идетъ ѓ^бря'щетъ гдњ
пребђдетъ. и^ та'ко скончава'етъ посла'нїе”

Хай буде відомим, що цей
Онисим удостоївся свідчення, значить мучеництва в місті Римі, коли
Тертил мав владу. Він перетерпів
ломлення голінок і мучеництво мечем.

Вњ'домо же да бђдетъ, ја^ко сеи ѓ^ни'симъ свњдњтельствђ сподо'бися, сирњ'чь мђче'нїю. в ри'м#стњмъ гра'дњ терти'лђ оу^бо ѓ%бласть держа'щђ, го'ленемъ съкрђше'нїе. и^ ме'чное претерпњвша мђченїе”
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а~ тиM а~
и^ д~
в~ тиM в~

1,1 Послання до Филимона 1,22

До Филимона
Послання святого
апостола Павла

па'вла”

Глvа, а~”
1

а~ селnђ а~
в~ селnђ а~

колаs д~

а'велъ ю%зник# (і^с~ хв~ъ) , и^ тимоџе'и
братъ, филимо'нђ възлюбле'номђ и^ споспњшникђ на'шемђ, і^ а^пфїи сестрњ възлю'бленнњи, і^ а^рхи'ппђ сђщемђ во'инђ
на'шемђ, и^ домаjнеи твоеи цр~кви. блгDть ва'мъ
и^ ми'ръ, эT‡ бг~а эTц~а (и^ г~а нашего)2 і^с~ х~а.
*бл~годарю` б~а мое^го, всегда` память (-)3 творя` въ мл~твахъ мои^хъ, слы'шавъ (любо'вь
твою)4 и^ вњрђ ю%же и%ма'ши къ г~ђ (на'шемђ) і^с~
{х~ђ}5, и^ къ всњмъ ст~ым#. ја%ко да ѓ^бще'нїе
(твоеа` вњ'ры)6 дњиствовано бђд'етъ, в ра'зђмњ
всемђ бл~гђ и^же {-}7 ѓ^ х~њ [і^с~њ]8” Ра'дость б^о
(и%мамъ мно'гђ)9 и^ оу^тњше'нїе, ѓ^ любви` твое'й, ја%ко оу^тро'бы ст~ыхъ почи'ша тобо'ю бра'те”
Сего ради (и^) мно'го (дерзнове'нїе и%мамъ ѓ^
х~њ)10, повелњва'ти тебњ е^же потребно е^сть
любве` ради, пачеy (и^) молю` тако'въ сы'и, ја^коже
па'велъ ста'рецъ (и^ мл~твеникъ), нн~њ же и^ съоу'зникъ (і^с~ х~ђ)11” Молю' тя ѓ^ мое^мъ ча'дњ,
*е^гоже роди'хъ въ оу%захъ [моиX]12 ѓ^ни'сима, и^ногда` тебњ непотре'бна нн~њ же [-]13 тебњ` и^
мн^њ бл~гопотре'бна, е^гоже въспосла'х [ти. т^ы
же е^го, си'рњчь мою` оу^тро'бђ прїими`]14, е^гоже аZ
хотњхъ оу^ себе` держа'ти, да въ тебе` мњсто
(послђж'итъ ми)15 въ оу'захъ бл~говњствова'нїа.
бес# твое'я же во'ля ничто'же въсхотњхъ сътвори'ти да не а%ки по нђж'и бл~гое твое` бђдетъ, н^о по во'ли. негли` б^о ради сего разлђчи'ся въ ча'съ, да вњ'чна того` прїимеши, (н^о)
не ја^коже раба` ктом`ђ, н^о вы'ше раба`, брата
възлю'блена, пачеy мн^њ, ко'лми же паче теб`њ, и^
по' плоти и^ ѓ% г~њ; а^ще оу^бо (и%маши мене)16
ѓ^бњщника, прїими сего` ја%коже мене`. а^ще же
въ чесо'мъ ѓ^бидњ тебе`, и^л^и до'лженъ е^сть,
(мн^њ сїе)17 вмњни`. аZ па'велъ написахъ (рђко'ю
мое'ю)18, а^зъ въздамъ, да не рекђ теб`њ. ја%ко
и^ са'мъ собо'ю ми е^си до'лженъ т^ы. е'й брате аZ
(да полђч`ђ е^же прош`ђ оу^ тебе`)19 ѓ% г~њ, оу^поко'и (мою` оу^тро'бђ)20 ѓ% г~њ. надњя'вся послђша'нїю твое^мђ написа'хъ теб`њ, вњ'дыи ја%ко и^
паче е^же гл~ю сътвори'ши. кђпно же и^ оу^гото'ви
1883

Глава 1
1 Павло, в’язень Ісуса Христа, і
Тимотей, брат, – улюбленому Филимонові, нашому помічникові, 2 і Апфії, улюбленій сестрі, і Архипові, що
є нашим вояком, і твоїй домашній
церкві. 3 Ласка вам і мир від БогаБатька і нашого Господа Ісуса Христа. 4 *Дякую моєму Богові, завжди
маючи пам’ять в моїх молитвах, 5 почуши про твою любов і віру, яку маєш до нашого Господа Ісуса Христа і
до всіх святих, 6 аби в дії виявилась
спільність твоєї віри в пізнанні всього добра, що в Ісусі Христі. 7 Бо маю
велику радість і потіху з твоєї любові, бо тобою, брате, спочили лона
святих. 8 Задля цього і маю велику
сміливість в Христі тобі наказувати
те, що є потрібним 9 задля любові,
радше ж і благаю, будучи таким старцем Павлом і благальником, нині ж і
в’язнем Ісуса Христа. 10 Благаю тебе
за мою дитину, *яку я породив у моїх
кайданах, Онисима, 11 який колись
тобі був непотрібний, нині ж тобі і
мені дуже потрібний, 12 якого я тобі
відіслав. Ти ж його, значить моє
лоно, 13 прийми, того, кого я хотів у
себе затримати, щоб замість тебе
послужив мені в кайданах благовістя.
14 А без твоєї волі я не хотів нічого
зробити, щоб твоє добро не було ніби
з примусу, але добровільно. 15 Бо
може задля цього він відлучився на
час, щоб ти його прийняв навіки, – 16
але більше не як раба, але вище від
раба, – як улюбленого брата, – особливо для мене, але ж більше тобі:
і за тілом, і в Господі. 17 Отже, якщо
мене маєш за спільника, прийми його
так, як мене. 18 Якщо ж у чомусь він
тебе скривдив або є винен, мені це
зарахуй. 19 Я, Павло, написав моєю
рукою: я віддам; щоб не сказав я
тобі, тому що і само собою мені ти є
винен. 20 Так, брате, хай я одержу те,
що у тебе прошу в Господі. Дай спочинок моєму лонові в Господі. 21 Надіючись на твій послух, я тобі написав, знаючи, що зробиш і більше від
того, що говорю. 22 Заразом же й
приготуй мені помешкання, бо надіюся, що через ваші молитви буду вам
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подарований. 23 Тебе здоровить Епафрас, що є зі мною полонений в
Христі Ісусі, 24 Марко, Аристарх,
Димас, Лука – мої помічники. 25
Ласка нашого Господа Ісуса Христа з вашим духом. Амінь.

ми ѓ^би'тель. оу^пова'ю б^о ја^ко мл~тва'ми ва'шими
дарова'нъ бђдђ ваM. цњлђетъ т^я е^пафраs сђщїи
съ мно'ю плњ'нникъ, ѓ^ х~њ і^с~њ. ма'рко, а^риста'рхъ.
ди'масъ. лђка` съпоспњшницы мои`. блгDть г~а
[нашего]21 і^с~ х~а съ дх~омъ вашим# [а^ми'нь]22”

Кінець Послання до Филимона.
Має в собі 1 главу.

Конецъ посла'нїю и^же къ филимо'нђ”
И/мать в себњ, глvа, а~,

Розповідь про Єврейське
Послання святого апостола
Павла

Сказа'нїе е^вреи'скомђ посла'нїю, ст~ого а^пsла
па'вла”

Це послання він посилає з Італії.
Причина ж послання є ця. Тому що
юдеї опиралися Законом і тінню,
тому апостол Павло, будучи учителем поган і посланим до поган проповідувати благовість та, пославши
послання всім поганам, пише далі і
всім євреям, що з обрізання, які повірили в це пояснюване послання
про Христовий прихід, і що тінь Закону вже минула. І найперше, отже, каже, що пророки були наперед
послані задля цього. Отже, щоб вони сповістили про Спасителя і щоб
після них Він прийшов. Пророки ж
– раби і вісники його приходу, а
сам Христос є Божим Сином, через
якого все повстало, і що цьому Синові потрібно було стати людиною,
щоби жертвою свого тіла Він усунув смерть. Бо не телячою або козлячою кров’ю, але Христовою кров’ю мало прийти спасіння людям.
Він каже, що Закон нічого не удосконалив, але мав тінь майбутніх
дібр, і що люди не спочили, але
нам усім залишився спільний день
спочинку. Також каже, що архиєрейське служіння перейшло від Аарона до Христа, образом якого був
Мелхиседек, що не був від Левія. І
каже, що батьки були оправдані вірою, а не від діл Закону. Також,
знову повчивши і їх про звичаї, і
похваливши їхнє терпіння за Христа, і заповівши почитати презвітерам, він закінчує послання.

Сїе посыла'етъ эT и^талїи. вина' же посла'нїю сїя е^сть. поне'же і^оу^де'и противля'хђся зако'номъ и^ сњ'нми. сего ради а^пsлъ
павелъ оу^чи'тель ја^зы'комъ бы'въ, и^ въ
ја%зы'ки послан# бывъ проповњ'дати бл~говњствова'нїе. и^ посла'нїа посла'въ всњмъ ја^зы'комъ, пи'шетъ про'чее и% всњмъ и^же эT ѓ^брњз'анїя вњ'ровавшимъ е^врњѓM, сказа'телно посла'нїе сїе ѓ^ прише'ствїи хв~њ. и^ ѓ^ е^же сњ'ни зако'ннњи преста'вши оу^же. и^ пр'ьвъе оу^бо сказђетъ пррoкомъ, сего`
ради оу^бо преDпо'слан#нымъ бывшемъ иM, да ја%же
ѓ^ сп~сњ възвњстяT, и^ по ниX самъ прїи'детъ”
Рабы' же бы'ти пррoки, и^ възвњсти'теля е^го
пришествїю, самого' же х~а сн~а быти бж~їя,
и%мже вс^я быша, и^ ја%ко сем`ђ сн~ђ подоба'ше
чл~кђ быти, да жр'ътвою телеси` свое^го и^ оу^праZниT смр~ть. не кро'вїю б^о те'лчею и^л^и ко'злею, н^о
кро'вїю хв~ою хотя'ше бы'ти спsнїе чл~комъ” Сказђет# же ја%ко ничтоже съвръши'лъ е^сть зако'нъ,
н^о сњнь и^мњ'аше грядђщ'ихъ бл~гъ, и^ ја%ко не
почи'ша лю'дїе, н^о ѓ^бщъ всMњ намъ ѓ^стася
дн~ь поко'ища” Такоy сказђетъ, ја%ко а^рхїерњи'ска
слђжба преложи'ся эT а^а'рона въ х~а, е^мђже ѓ^браZ
б^њ мелхиседе'къ, не сы'и эT левїя вњ'рою же ѓ^правда'нымъ бывшиM эTцеM сказђ'етъ, а^ не эT
дњ'лъ зако'на” Таже паки ѓ^ ѓ^быча'ехъ наоу^чи'въ
и^ сиX, и^ похваливъ и^хъ е^же за х~а тръпњнїе. и^
завњщавъ почита'ти презви'теры скоnчаваеT посла'нїе”
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ногоча'стнњ и^ многоѓ^бра'з#нњ дре'вле б~ъ
гл~авъ эTц~емъ пррoки, въ послњ'докъ дн~їи
сихъ гл~а наM въ сн~њ, е^гоже положи` наслDњ'ника всњмъ, и^м#же и^ [вњ'ки сътво1
ри`] , *иже сы'и сїа'нїе сла'вы эTч~а, и^ ѓ^браз# и^поста'си е^го, нося же вся'ческая гл~ом# си'лы свое^а,
[собо'ю]2 ѓ^чище'нїе [сътвори'въ грњ'ховъ наши'хъ]3, сњ'де ѓ^деснђю (прsтола) вели'чествїя
на высо'кихъ” Толи'ко лђчши бывъ а^гг~лъ, е^лико
пресла'внње паче и^хъ наслњдъствова и%мя” Комђ б^о рече когда` эT а^гг~лъ, *сн~ъ мой е^си т^ы,
а%зъ днsь родиX т^я; и^ паки *азъ бђдђ е^мђ въ
ѓ^ц~а, и^ то'й бђ'дет# мн^њ въ сн~а” Є$гда` же
па'ки въводиT прьвороDнаго въ вселе'ннђю, гл~етъ”
И$ да поклоняTся е^мђ вс^и а^гг~ли бж~їи. и^ къ
а^гг~лоM оу^бо гл~етъ, *творяи а%гг~лы своя` дх~ы,
и^ слђгы своя` ѓ^гнь паляu. къ сн~ђ же, *прsтолъ
тво'и бж~е въ вњкъ вњ'ка. [-]4 же'злъ правле'нїю,
же'злъ црsтвїя твое^го. възлюби'лъ е^си правдђ,
и^ възненавидњ беZзако'нїе, сего ра'ди пома'за
т^я б~е, б~ъ тво'и, е^леѓM радости, паче прича'стниk твоиX”
заq, т~д”
*И/ (паки), т^ы въ начя'лњ г~и землю ѓ^снова`, и^
дњ'ла рђкђ твоиX сђть нб~са. т^а поги'бнђт#,
ты' же пребыва'еши и^ вс^я ја%коже ри'за ѓ^беTша'ютъ, и^ ја%ко ѓ^деждђ свие^ши и^хъ, [-]5 і^ и^змњняTся. ты' же то'жде е^си и^ лњта твоя` не
ѓ^скђдњю'тъ” Комђ ж'е эT а^гг~лъ рече` когда`
*сњди ѓ^деснђ'ю мене` до'ндеже полож`ђ враги
твоя` поDножїе нога'ма твои^ма; не вси' л^и сђть
слђжебнїи дс~и, въ слђженїе посыла'еми за хотящихъ наслњдовати сп~се'нїе”

Глава, в~”
его` ради подоба'етъ (намъ ли'ш#шње
внимати)1 слы'шаныM, да не когда` эTпаднеM”
заq, т~е”
2
А/ще б^о (гл~анное а^гг~лы) сло'во бысть и^звњ'стно, и^ вся'ко престђпленїе и^ ѓ^слђшанїе,
(правеDно прїя'т#)3 м#здовъзда'нїе како м^ы оу^бњжимъ ѓ^ с^ели'цњ нерадиvше спsнїи, е^же зача'ло
1885

1 Дуже часто і багатьма способами
віддавна Бог, що говорив до батьків
через пророків, 2 в кінці цих днів заговорив до нас у Сині, якого поставив спадкоємцем усього, яким і створив віки; 3 *який, будучи сяйвом
батьківської слави і образом його природи, носячи ж усе словом своєї сили, зробивши собою очищення наших
гріхів, сів праворуч престолу Величності на висотах. 4 Настільки кращим
Він був від ангелів, наскільки преславніше від них успадкував ім’я. 5 Бо
кому з ангелів і коли сказав: *Ти є моїм Сином, Я сьогодні Тебе породив? І
знову: *Я буду Йому за Батька, і Той
буде мені за Сина. 6 Коли ж знову
вводить Первородного у вселенну, говорить: І хай Йому поклоняться всі
божі ангели. 7 І отже, до ангелів говорить: *Той, що робить духів своїми
ангелами і палаючий вогонь – своїми
слугами. 8 До Сина ж: *Твій престол,
Боже, на віки віків, палиця правління
– палиця твого царства. 9 Ти полюбив справедливість і зненавидів беззаконня, задля цього помазав Тебе, Боже, твій Бог, олією радості, понад твоїх спільників.
поч. 304
10 *І знову: Господи, Ти на початку заснував землю, і небеса є ділом
твоїх рук. 11 Ті згинуть, – Ти ж перебуваєш. І все постаріється, як одіж,
12 і зміниш їх, як одіж. І вони зміняться. Ти ж є тим самим, і твої роки не
зменшаться. 13 Кому ж з ангелів коли сказав: *Сядь праворуч Мене, доки не покладу твоїх ворогів підніжжям для твоїх ніг? 14 Чи не всі є духами служіння, що посилаються на
службу задля тих, що мають успадкувати спасіння?

Глава 2
1 Задля цього нам потрібно дуже
зважати на те, що ми чули, щоб ми
часом не відпали.
поч. 305
2 Бо якщо слово, сказане ангелами, стало відомим, і кожний переступ і непослух одержав справедливу
відплату, 3 як ми уникнемо, занедбавши таке велике спасіння, яке мало
початок від Господа тими, що почу-
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ли? В нас було підтвердженим. 4
*Коли Бог свідчив знаками ж, і чудами, і різними силами, і роздаванням Святого Духа за своєю волею.
5 Бо не ангелам Бог підкорив майбутню вселенну, про яку говоримо.
6 Засвідчив же десь хтось, кажучи:
*Чим є людина, що про неї пам’ятаєш? Або людський син, що навідуєшся до нього? 7 Ти його зробив
малим, дещо меншим від ангелів.
Славою і честю ти його увінчав і
поставив його над ділами твоїх рук.
8 *Ти все підкорив під його ноги.
Коли ж підчинив йому все, ніщо не
залишив йому непідпорядкованим.
Тепер же ще не бачимо, що йому
все підкорене, 9 а що був щось
трохи меншим від ангелів. *Бачимо
Ісуса, який через прийняття смерті
увінчаний славою і честю, щоб за
божою ласкою за всіх зазнав
смерть. 10 Бо годилося, щоб Він,
через якого все і яким усе, що
привів багатьох синів до слави, –
провідника їхнього спасіння терпінням удосконалити.
поч. 306
11 Бо і Той, що освячує, і ті, що
освячуються, – всі від Одного. Через цю причину не встидається їх
називати братами, 12 кажучи: *Сповіщу Твоє ім’я моїм братам, оспівуватиму Тебе серед Церкви. 13 І знову: *Я буду надіятися на Нього. І
знову: *Ось Я і діти, яких Мені дав
Бог. 14 Тому що, отже, діти стали
спільниками тіла і крові, і подібно
Він став їх спільником, щоб смертю знищити того, що має владу
смерті, тобто диявола, 15 і визволити тих, що страхом смерті в усьому
житті були підпорядковані рабству.
16 Отже, не від ангелів колись приймає, але з насіння Авраамового
приймає. 17 Тому треба було в усьому уподібнитися до братів, щоб бути милосердним і вірним первосвящеником щодо Бога, щоб очистити
людські гріхи. 18 Бо в чому Він сам
потерпів, бувши випробуваним, може і випробовуваним допомогти.

Глава 3, поч. 307

мой4. 12

1 Тому, святі брати, учасники божого покликання, пізнайте посланця і святителя нашого визнавання –
Ісуса Христа, 2 що є вірний тому,
який Його створив, так як *і Мойсей в усьому своєму домі. 3 Бо Він
удостоївся цієї, більшої слави від
Мойсея, наскільки більшу честь понад дім має той, що його збудував.
4 Бо кожний будинок будується
кимось, а той, що все створив, –
Бог.
поч. 308
5 Мойсей, отже, є вірним в усьому своєму домі, як угодник, що

прие^мше гл~атися эT г~а, слы'шав#шими въ насъ
и^звњстися” *Свњдњтельствђю^ще б~ђ, зна'менми же и^ чюдесы` и^ различными си'лами, и^ дх~а
ст~го раздњле'нми, по свое'и е^мђ воли. не а^гг~ломъ
б^о покори` (б~ъ) вселе'ннђю грядђщ'ђю, ѓ^ неиже
гл~емъ. засвњдњтельствова же нњ'где нњкто гл~я,
*чт^о е^сть чл~къ, ја^ко по'мниши е^го; и^л^и сн~ъ
чл~ческїи, ја%ко посњща'еши и&; оу^ма'лилъ е^си и& малыM
нњ'чимъ эT а^гг~лъ, сла'вою и^ чsтїю вњнча'лъ е^си
е^го, {и^ поста'вилъ е^си е^го наD дњ'лы рђкђ твое^ю`}4. *вс^я покори'лъ е^си поD ноѕњ е^го. внегда же
покори'ти е^мђ всяческая, ничто'же ѓ^стави е^мђ
непокоре'но” Нн~њ же не оу& ви'диM е^мђ вся'ческая
покоре'на. а^ оу^ма'ленаго ма'лымъ чи'мъ эT а^гг~лъ,
*видиM і^с~а за прїя'тїе смр~ти сла'вою и^ чsтїю
вњнча'на, ја%ко да блгDтїю бж~їею за в#сњхъ
вкђситъ смр~ть. подоба'ше б^о е^мђ, е^гоже ради
вся'ческаа, і^ иMже вся'ческая (привеDшђ мно'ги сн~ы
въ славђ)5. начя'лника спsнїю иX страдан#ми съвръши'ти”
заq, т~ѕ”
И/ святя'аи` б^о и^ ст~яе^мїи, эT е^ді'ного вс^и.
е^ја%же ради вины` не сты'дится бра'тїю (нарицати и^хъ)6 гл~я, *възвњщђ и'мя твое братїи
мое^и, посредњ цр~кве въспою' т^я. и^ па'ки, *а%зъ
бђдђ надњя'ся наn. и^ паки, *с^е а^зъ и^ дњти
ја%же ми далъ б~ъ” Понеже оу^бо дњти приѓ^бщи'шася (пло'ти и^ кро'ви)7 и^ то'й подо'бнњ
приѓ^бщися тњхже. да смр~тїю оу^пра'знитъ
(и^мђщаго дръжа'вђ)8 смр~ти, сирњч#, дїа'вола, і^
и^зба'витъ сихъ е^ли'цы страхомъ смр~ти по
всемђ житїю пови'нны бњша рабо'тњ. не эT
а^гг~лъ оу^бо когда` прїе'млетъ, н^о эT сњмене а^враа'мова прїе'млетъ, эTню'дђже длъж'енъ б^њ по
всем`ђ (подо'битися, братїи)9, да млsтивъ бђ'детъ и^ вњ'ренъ пръвосщ~е'нникъ ја^же къ б~ђ, въ
е^же ѓ^чи'стити грњхи` люDскїя. ѓ^ немже б^о пострада` саM и^скђше'нъ бы'въ, мо'жетъ и^ напаствова'ннымъ помощи`”

мrа ѕ~і

ўлMо и~

мgа к~и
і^ѓ^аn з~і

филиp в~

ўлMо к~а
і^ѓ^аn и~
ўлMо з~і
і^саїа и~

Глvа, г~. заq, т~з”
њмже братїе ст~аа, зва'нїю (бж~їю)1 прича'стницы, разђмњ'ите посла'нника и^ ст~ля и^сповњ'данїю нашемђ, і^с~ (х~а), вњ'рна
сђщ'а сътворъшемђ е^го, ја%коже *и мољ=се'и во все'мъ домђ свое^мъ. множа'ишеи б^о [сла'вњ
се'й]2 паче мољ=се'я сподо'бися” ЈА/коже е^лико множа'ишђ че'сть и%мать паче домђ сътвори'выи
е^го” Вся'ка б^о хра'мина съѕида'ется эT нњ'кое^го.
заq, т~и”
а^ (сътворивыи вся'ческая)3 б~ъ”
4
(-) Мољ=се'и оу^бо вњренъ (е^сть) въ всемъ домђ
свое^мъ ја%коже оу^го'дникъ въ свњдњтельство
1886
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ўлMо ч~д

гл~аныM” х~с же ја%коже сн~ъ въ домђ свое^мъ,
е^гоже доM (м^ы е^смы)5, а%ще оу^бо дерзновенїе и^
похвал`ђ оу^пова'нїя, [даже до конца` и^звњстно]6
оу^держи'мъ” Тњмже ја^коже гл~етъ дх~ъ ст~ыи.
*днsе а%ще гла'са е^го оу^слы'шите, не ѓ^жести'те
срDцъ вашихъ, ја%коже въ прогнњ'ванїи. по дн~и
и^скђше'нїа въ пђсты'ни, и^дњже и^скђси'ша
[мя]7 эTц~ы ваши, [и^скђси'ша мя]8, и^ видњша
дњ'ла моя, четы'ридесять лњтъ” Сего ра'ди,
негодовахъ ро'да того, и^ рњ'хъ, прsно прелща'ются срDцемъ. тїи же не позна'ша пђтїи
мои^хъ, ја^ко кляXся въ гнњвњ мое'мъ, а^ще
вни'дђтъ въ поко'и мои”
заq, т~џ”
Блюдњте братїе, да нњкогда` бђдеT въ нњ'коемъ эT васъ срDце лђка'во, (и^спо'лнено) невњ'рїя,
е^же эTстђпи'ти эT б~а жи'ва. н^о оу^тњшаите
себе` на вся'къ дн~ь, дондеже е^же (сїе) дне'сь призыва'е^тся. да не ѓ^жести'тся нњ'кто эT васъ
ле'стїю грњхо'вною” Прича'ст#ницы (б~ђ)9 бы'хомъ,
а%ще оу^бо нача'тоk съста'ва да'же до конца` и^звњ'стно оу^держимъ, внегда` гл~етъ, дне'сь а%ще
гласъ е^го оу^слы'шите, не ѓ^жести'те срDцъ вашихъ, ја^коже въ прогнњ'ванїи” Нњ'цыи б^о слы'шавше, прогнњ'ваша, н^о не вси` и^зшеDшеи и^з#
е^гљ=пта съ мољ=се'ѓмъ” Ко'и^х же негодова` четыридесять лњтъ; не съгрњшившиX ли, и^хже
(ко'сти)10 падо'ша въ пђсты'ни; кото'рым же
клятся не вни'ти въ поко'ище е^го. ја%вњ ја^ко
проти'вльшимся; и^ ви'димъ ја%ко не възмого'ша вни'ти за невњ'рствїе”

Глvа, д~. заq, т~і”

а~ мо= в~
в~ мо= к~
и^ л~а

а оу^боиMся оу^бо, да не когда` ѓ^ста'вленђ
ѓ^бњтова'нїю въни'ти въ поко'и^ще е^го,
мниT кт^о эT васъ лишитися” и^бо е^смы
бл~говњствова'ни, јакоже и^ ѓ^ни. н^о не
по'лзова сло'во слђха ѓ^нњ'хъ, нерастворе'ныхъ вњ'рою слы'шавшимъ. да вхо'димъ оу^бо въ поко'ище вњ'ровавшеи, ја%коже ре'че, ја%ко кля'хся въ
гнњвњ моемъ, а%ще вни'дђтъ въ поко'ище мое”
А$ще и^ дњ'ломъ эT сложе'нїя ми'ра бы'вшемъ.
рече бо нњ'гдњ ѓ^ седмо'мъ си'це” *И$ почи` б~ъ
въ дн~ь сеDмы'и эT всXњ дњлъ своиX. І$ ѓ^ се'мъ
па'ки, а%ще вни'дђтъ въ поко'ище мое. поне'же
оу^бо лише'ни нњцыи вни'ти въ не`. и^ і^же пре'же
за
бл~говњствова'ни
быша,
не
внидо'ша
непослђша'нїе” Па'ки нњ'кїи оу^ставля'етъ дн~ь,
дне'сь въ дв~дњ гл~я, по толицXњ лњтехъ, ја%коже пре'же гл~ася, днеs а^ще глаs е^го оу^слы'шите,
не ѓ^жести'те срDцъ вашиX” А$ще б^о бы ѓ%нњхъ і^с~
поко'илъ, не бы ѓ^ и^но'мъ (дн~и гл~алъ по
си'хъ)1. и%бо ѓ^ста'влено е^сть (и^ е^ще) сђбо'тьство
1887

сказано на свідчення. 6 Христос же –
як син у своєму домі, якого домом,
отже, ми є, якщо непохитно збережемо сміливість і похвалу надії аж до
кінця. 7 Тому так говорить Святий
Дух: *Сьогодні, якщо почуєте його
голос, 8 не робіть ваших сердець закам’янілими, так як в прогніванні, в
день спокуси в пустині, 9 де Мене
випробували ваші батьки, випробували Мене і побачили мої діла, – 10
сорок років. Задля цього Я обурився
тим родом і сказав: Вони постійно
блукають серцем, ті ж не пізнали моїх доріг, –11 так що Я поклявся в
моєму гніві, що не ввійдуть у мій
спочинок.
поч. 309
12 Вважайте, брати, щоб часом не
було в когось з вас лукаве серце, повне невіри, щоб відступити від живого
Бога, 13 але потішайте себе кожного
дня, доки це називається нині, щоб
дехто з вас не закам’янів гріховною
обманою. 14 Отже, ми стали співучасниками Бога, якщо початок буття
твердо збережемо аж до кінця, 15 як
мовиться: Сьогодні, якщо почуєте
його голос, закам’янілими не робіть
ваших сердець, так як в прогніванні.
16 Бо деякі, почувши, прогнівили, але не всі, що вийшли з Єгипту з Мойсеєм. 17 А на яких обурювався сорок
років? Чи не на тих, що згрішили,
яких кості полягли в пустині? 18
Кому ж клявся, що не ввійдуть в його
спочнок? Явно, що тим, що противилися. 19 І бачимо, що вони не змогли
ввійти через невірство.

пс. 94

Глава 4, поч. 310
1 Біймося, отже, щоб, поки залишається обітниця, ми ввійшли у його
спочинок, щоб комусь з вас не здавалося, що він позбавлений. 2 Бо ми
одержали благовість, так як і вони, але слово слухання не принесло користі їм, що не слухали з вірою. 3 Отже,
входімо в спочинок ми, що повірили,
так як сказав, що: Я поклявся у моєму гніві, що не ввійдуть у мій спочинок, – хоч і діла сталися від створення світу. 4 Бо десь сказав про сьомий день так: *І Бог спочив у сьомому дні від всіх своїх діл. 5 І знову про
це: Якщо ввійдуть у мій спочинок. 6
Отже, тому що деяким не дано, щоб
до нього увійти, і ті, що раніше одержали благовість, не ввійшли через
непослух. 7 Знову призначає якийсь
день, – сьогодні, – говорячи через
Давида по стількох роках, як вище
говорилося: Сьогодні, якщо почуєте
його голос, не робіть закам’янілими
ваших сердець. 8 Бо якщо б їм Ісус
дав спочинок, не говорив би про ін-

мой1. 2
мой2. 20
і 31
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ший день по цьому, 9 бо залишено
ще суботу божому народові. 10 Бо
хто ввійшов до його спочинку, той і
спочив від своїх діл, так як і Бог від
своїх. 11 Отже, поспішімося ввійти в
той спочинок, щоб хтось не впав у
той приклад супротиву. 12 Адже боже слово живе, і діюче, і гостріше від
всякого двосічного меча, і проходить
аж до поділу душі ж і духа, членів же
і мозку, і судить думки та помисли
серця. 13 І немає сотворіння, що не є
явне перед Ним, все ж наге і об’явлене перед очима його, до якого нам
слово.
поч. 311
14 Маючи, отже, великого архиєрея, що пройшов небо, – Ісуса, Божого Сина, – тримаймося визнавання.
15 Бо не маємо архиєрея, що не може
співчувати нашим немочам, але випробовуваного в усьому за подобою,
за винятком гріха. 16 Отже, приступімо зі сміливістю до престолу ласки,
щоб ми одержали милосердя і знайшли ласку на своєчасну поміч.

Глава 5
1 Адже кожний первосвященик,
взятий від людей, настановляється за
людей на служби щодо Бога, щоб він
приносив дари ж і жертви за гріхи, 2
що рівно ж, покірно може співтерпіти за невіж і заблудлих, адже і той
неміччю є оточений, 3 і задля цього
повинен так як за людей, так само і за
себе приносити за гріхи.
поч.

пс. 2
вищ. 1
пс. 109
ниж. 7

4 І ніхто від себе не приймає честі,
але покликаний Богом, так як і Аарон. 5 Так і Христос не прославив
Себе, щоб стати первосвящеником, але Той, що говорив до Нього: *Ти є
моїм Сином, Я сьогодні Тебе породив. 6 Так як і деінде говорить: *Ти є
священиком навіки – за чином Мелхиседека. 7 Він у днях свого тіла зі
сильним голосінням і зі сльозами,
принісши благання ж і молитви до
Того, що може Його спасти від смерті, і бувши вислуханим за благочестя,
8 бо будучи Сином, Він навчився
послуху через те, що потерпів, 9 і
завершив усе, став причиною вічного
спасіння всім, що Йому слухняні. 10
Він Богом названий, первосвящеником за чином Мелхиседековим.
хххххх
поч. 312
11 Про Нього нам велике слово і
нелегке до висловлення, тому що ви
стали немічними слуханням. 12 Бо
ви, що повинні бути учителями задля
років, знову потребуєте вчитися яким
є письмо, початок божих слів, і потребуєте молока, а не твердої їжі. 13
Бо кожний, що бере молоко, недосвідчений в слові правди, бо є дити-

лю'демъ бж~їимъ” Въше'дый б^о въ поко'ище
е^го, и^ то'и почи` эT дњ'лъ свои^хъ, ја%коже (и^) эT
своиX б~ъ” Потщи'мся оу%бо вни'ти въ ѓ%но поко'ище, да не (кто` въ то'иже)2 притчи (противле'нїя в#па'днетъ)3. жи'во б^о сло'во бж~їе, и^
дњ'йствено, и^ ѓ^стрњ'ише па'че вся'каго меча` ѓ^бою'дђ ѓ^стра`, и^ проходя` да'же до раздњле'нїя
дш~и (же) и^ дх~ђ, члњно'въ же и^ мозго'въ, и^ сђди'телно помышле'нїемъ и^ мы'слемъ серде'чнымъ. и^ нњ'сть тва'рь не ја%вле'на преD нимъ,
вся же на'га и^ ѓ^бъја%вле'на преD ѓ^чи'ма е^го, к
немђже наM сло'во”
заq, та~і”
И/мђще оу^бо а^рхїе^ре'а вели'ка, прошеDшаго нб~са,
і^с~а сн~а бж~їя, да держиMся и^сповњ'данїя. не и%мамы б^о а^рхие^ре'я не могђща спострада'ти не'мощемъ нашиM, н^о и^скђшена по всяческихъ,
по подо'бїю, ра'звњ грњха` да пристђпа'емъ оу^бо
съ дръзнове'нїеM къ прsтолђ блгDти, ја%ко да прїи^мемъ млsть и^ блгDть ѓ^бря'щемъ въ бл~говремеnнђю по'мощъ”

Глvа, е~”
ся'къ б^о первосщ~енникъ, эT чл~къ прїе'млем#, за чл~ки поставля'ется (на слђжбы) ја%же къ б~ђ, да прино'ситъ дары же
и^ же'ртвы ѓ^ грњсњх# равно (смире'нїемъ)
съпострада'ти могїи ѓ^ невњ'жъствђющихъ и^заблђжDаю^ших#, понеже и^ то'и (не'мощїю ѓ^бложе'нъ)1 е^сть. и^ сего ради до'лженъ е^сть ја%коже
ѓ% людехъ, такоже и^ себе` ради приноси'ти ѓ^
грњсњ'хъ”
заq”
И/ никто'же собо'ю прїе'млетъ че'сть, н^о зва'нныи
эT‡ бг~а, ја%коже і^ а^а^ро'нъ” Тако и^ х~с не себе` просла'ви быти первосщ~енникђ, н^о гл~авыи к нем`ђ.
*сн~ъ мои е^си т^ы, а^зъ дн~есь роди'х тя`” ЈА$коже
і^ и^нде гл~етъ, *т^ы {е^си}2 сщ~ениk въ вњкы по'
чинђ мелхиседе'ковђ” И$же въ дн~ехъ пло'ти своеа, моле'нїаy и^ мл~твы къ могђщемђ спsти е^го
эT смр~ти, съ во'племъ крњ'пкомъ и^ съ слеза'ми принесъ, и^ оу^слы'шанъ быv эT бл~гоговњ'инъства, и^б^о (сн~ъ сыи)3, навы'че эTнђдђже пострада послђша'нїе, и^ (съверши вс^я)4, бысть
всњмъ послђш'ающимъ е^го вино'венъ сп~сенїю
вњ'чномђ. нареченъ эT‡ бг~а первосщ~енникъ по'
чинђ мелхиседе'ковђ”
заq, тв~і”
ѓ^ не'мже мно'го наM сло'во, и^ неоу^добъ сказа'емо
гл~ати, понеже не'мощни бысте слђ'хи” И$бо до'лжни сђще быти оу^чи'теле лњта ради, паки
требђ'ете оу^чи'тися вамъ, каа` писмена нача'ло
словес'емъ бж~їимъ, и^ бысте требђюще млека`,
а^ не крњ'пкїя пи'щи. всякъ б^о причаща'яися
млец`њ, неи^скђ'сенъ сло'вђ пра'вдњ, младе'нец# б^о
1888
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е^сть. съвершеным же е^сть тве'рдая пи'ща,
и^мђщимъ чђвъствїя ѓ^бђчена до'лгимъ оу^че'нїемъ въ разсђже'нїе добрђ ж'е и^ ѕл`ђ”

Глvа, ѕ~”

а~ мо= в~і
и^ з~і и^ к~а
ўлMо р~д
лkђ а~

њмже ѓ^ста'вльше начало хв~а словесе`, на
съверше'нїе веде'мся, да не па'ки ѓ^снова'нїе (покая%нїю полагающе)1 эT мр~твыхъ дњлъ, и^ вњры на' б~а” Кр~щенїемъ,
оу^че'нїемъ, (и^) възложе'нїемъ рђкђ, въскр~сенїе
же мр~твымъ, и^ сђдђ вњ'чномђ. и^ сїе сътвори'мъ а^ще (б~ъ повелитъ)2” Не възмо'жно б^о просвњщеныхъ е^ді'ною и^ въкђси'вшихъ дара нбsнаго, и^ прича'стникомъ бывшимъ дх~а ст~аго, и^
добра` вкђси'вшимъ бж~їа гл~а, (и^) си'лы же грядђщаго вњ'ка и^ эTпа'дшихъ, паки ѓ^бновля'ти
въ покая'нїе, второ'е распина'юще себ`њ сн~а бж~їа
и^ ѓ^блича'юще” Земля` б^о, пи'вшїа сходя'щаго
на ню` мно'жицею дожда`, и^ ража'ющи бы'лїя
добра ѓ%нњмъ, иXже ради и^ дњла'ема е^сть, прїемлетъ блвsенїе эT б~а. (а^) и^знося'щаа же те'рнїе и^ волче'цъ, непотребна е^сть и^ кля'твы
близь. е'иже кончи'на поQже'нїе”
заq, тг~і”
И$звњсти'хомъ же ся ѓ^ ва'съ възлю'бленїи, лђчшая и^ придержа'щихся сп~сенїю, а^ще и^ тако
гл~емъ. не ѓ^би'длиv б^о б~ъ забыти дњла ва'шего, [и^ трђда`]3 и^ любве` ю%же показа'сте въ
и^мя е^го послђжи'вше ст~ымъ (е^го) и^ слђжа'ще.
жела'ем же кого'ждо васъ (ја%вля'ти тожде)4
тща'нїе, къ и^звњще'нїю оу^пова'нїя до конца`,
да не лениви бђдете, н^о подобницы наслDњствђющимъ вњрою и^ долготерпе'нїем# ѓ^бњтова'нїа”
заq, тд~і”
А/враа'мђ же ѓ^бњтова` б~ъ, поне'же ни еді'нњмъ
и^мя'ше бо'лшимъ кля'тися, кля'лся собо'ю,
гл~я, (*и^стинною)5 бл~госло'в#ствђя блвsлю т^я,
и^ мно'жа оу^мно'жђ т^я. и^ та'ко долготерпњвъ,
полђчи` ѓ^бњтова'нїя. чл~цы же бо'лшимъ
кленђтся. и^ всякомђ и^хъ прекосло'вїю кончи'на
въ иZвњщенїе кля'тва (е^сть). ѓ^ нем#же лиjше
хотя б~ъ показа'ти наслњ'дникомъ ѓ^бњтованїа, неприложное съвњта свое^го, и^сходотаи`
кля'твы. ја%ко да двњма` ве'щма непреложнома,
(понеy)6 не възможно солга'ти б~ђ, крњпко оу^тњше'нїе и%мамы, прибњ'гшеи держа'тися за
преDлежащее оу^пова'нїе, е^же ја%ко ѓ^снова'нїе и%мамы дш~и, тве'рдо же і^ и^звњ'стно, и^ въходя'щее въ внђтренее завњсњ, и^дњже преDтеча ѓ^
насъ въниде х~с. по' чинђ мелхиседе'ковђ, первосщ~енниk быv въ вњки”
1889

ною. 14 А тверда їжа є для досконалих, що мають почуття, випробувані
довгим навчанням на розсуджування
добра ж і зла.

Глава 6
1 Тому, залишивши початок Христового слова, ідімо до досконалості,
щоб знову не закладати основу: покаяння від мертвих діл та віри в Бога, 2
хрещенням, навчанням і покладанням
рук, воскресіння мертвих і вічний
суд. 3 І це зробимо, якщо Бог дозволить. 4 Бо неможливо, щоб ті, що раз
просвітилися і скуштували небесний
дар, і стали співучасниками Святого
Духа, 5 і скуштували добро божого
слова і сили будучого віку, 6 і відпали, – знову обновлялися в покаяння, вдруге оскаржуючи і розпинаючи
в собі Божого Сина. 7 Бо земля, що
напилася того дощу, що на неї часто
сходить і що родить добре зілля тим,
задля яких і обробляється, – одержуює благословення від Бога. 8 А та,
що видає терня і бур’ян, є непотрібна
і близька до прокляття. Її кінець –
спалення.
поч. 313
9 Ми ж впевнилися в тому про
вас, улюблені, що краще і що держиться спасіння, хоч і так говоримо.
10 Адже Бог не є несправедливим,
щоб забути ваше діло, і труд, і любов, яку ви виказали в його ім’я, послуживши і служачи його святим. 11
Бажаємо ж, щоб кожний з вас виявляв ту саму дбайливість до виповнення повної надії, 12 щоб ви не були
лінивими, але наслідувачами, що наслідують вірою і довготерпеливістю обітниці.
поч. 314
13 Авраамові ж Бог обіцяв. Так як
не мав ніким більшим поклястися,
Він поклявся собою, 14 кажучи: *По
правді, благословлячи, благословлю
тебе, і множачи, розмножу тебе. 15 І
так, бувши терпеливим, він одержав
обітницю. 16 Люди ж клянуться більшим, і вкінці кожної їхньої незгоди
на підтвердження є клятва. 17 Цим
Бог, щедро бажаючи показати спадкоємцям обітниці незмінність свого
рішення, вклав клятву, 18 щоб двома
незмінними речами, – тому що неможливо, щоб Бог збрехав, – сильну
потіху мали ми, що прибігли триматися за теперішню надію, 19 яку маємо як основу душі, тверду ж і певну;
і що входить до внутрішньої завіси,
20 куди за нас ввійшов предтеча Христос за чином Мелхиседековим, ставши первосвящеником навіки.

мой1. 12
і 17 і 21
пс. 104
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Глава 7, поч. 315
мой1. 14

мой4. 18
мой5. 10
і 18
йос. 14

пс. 109
вищ. 5

пс. 109

1 Бо цей Мелхиседек, *Салимський цар, священик Всевишнього Бога, зустрів Авраама, що повернувся з
бою з царями, і Він його благословив. 2 Йому і десятину з усього виділив Авраам. Отже, насамперед перекладається – цар справедливості, а
потім – Салимський цар, що означає
цар миру. 3 Без батька, без матері,
без приналежності роду, що не має ані початку днів, ані життя кінця, уподібнений до Божого Сина він залишається священиком назавжди. 4 Отже,
чи бачите яким є цей, якому і десятину дав патріярх Авраам від вибраних? 5 І отже, ті, що одержують священство, з левіїних синів, *мають заповідь брати десятину в людей за Законом, тобто у своїх братів, – і що
більше від тих, що вийшли з бедр
Авраамових? 6 А непричислений до
них родом взяв десятину від Авраама
і поблагословив того, що мав обітницю.
поч. 316
7 Без жодної ж суперечки менше
благословиться більшим. 8 І отже,
тут десятини одержують смертні люди, там же – той, про кого свідчать,
що є живим. 9 Тож,так би мовити, через Авраама і Левій, що бере десятину, дав десятину. 10 Бо він ще був у
бедрах батька, коли його зустрів
Мелхиседек. 11 Отже, якщо була б
досконалість через левітське священство, бо народ був на це узаконений,
навіщо ще треба, щоб за чином Мелхиседека повстав інший священик, а
не називався за чином Аарона? 12
Отже, як міняється священство, конечно й міняється Закон. 13 Бо той,
про кого це говориться, був причислений до іншого племені, з якого
ніхто не мав участі при жертовнику.
14 Адже явно, що наш Господь засяяв з юдиного племені, плем’я, про
яке Мойсей нічого не сказав відносно
священства. 15 І ще більше явним є,
коли за подобою Мелхиседека повстане інший священик, 16 який не
був за законом тілесної заповіді, але
за силою незнищенного життя. 17 Бо
свідчить, що: Ти є *священиком
навіки за чином Мелхиседековим.
ххххххххх
поч. 317
18 Отже, відкидається попередня
заповідь через її немічність та некорисність. 19 Бо Закон нічого не довершив, зміна ж є до кращої надії,
якою наближаємося до Бога. 20 І
оскільки не без клятви, бо вони – без
є клятви, ставши священиками, 21
Цей же – з клятвою задля Того, що
говорить до Нього: Поклявся Господь і не розкається, *Ти є священи-

Глvа, з~, заq, те~і”
е'и б^о мелхиседе'къ *цр~ь салиMскїи, сщ~енниk
б~а вы'шняго (срњте)1 а^враа'ма възвра'щшася эT сњ'ча цр~е'и, и^ (блвsи)2 е^го, е^мђже
и^ десятинђ эT всњ'хъ эTдњли` а^враа'мъ, пе'рвое оу^бо сказђется цр~ь пра'вдњ, пото'мже (-)3 цр~ь сали'мъскїи, е^же еs цр~ь сми'ренїа
без# эTц~а без матере, без при'чта родђ, ни
начала дн~емъ, ни живот`ђ конца` и^мњя,
оу^подо'бленъ (-)4 сн~ђ бж~їю, пребыва'етъ
сщ~енникъ вы'нђ” Ви'дите л^и (оу%бо) е^ли'къ се'й,
е^мђже и^ десяти'нђ (далъ е^сть а^вра'амъ
патрїа'рхъ эT и^збра'нныхъ)5. и^ прїе'млющеи
оу^бо (сщ~енъство эT сн~овъ левїинъ)6, *за'повњдь
и^мђтъ ѓ^десят#ствовати люd по зако'нђ,
сирњчь братїю свою`, и^ паче и^зшеDшая эT
чреслъ а^враа'мовъ. не причита'емыи же ро'домъ
эT нихъ, ѓ^десятъствова авраа'ма, і^ и^мђщаh
ѓ^бњтова'нїя блsви”
заq, тѕ~і”
Без# всякого же прекосло'вїя, ме'ншее эT бо'лшаго
бл~гословля'ется. и^ здњ` оу%бо десяти'ны (чл~цы
оу^мира'юще)7 прїемлютъ, та'моy свњдњте'льствђе^мыи ја%ко жи'въ е^сть” ја^ко слово рещи
а^враа'ма ра'ди и^ левїй (прїе'мляй десяти'ны)8,
десяти'ны далъ еs” Є$ще б^о въ чреслњхъ
эTч~їихъ бя'ше е^гда` срњте е^го мелхиседекъ”
А$ще оу^бо съвръше'нъство леви'тьскомъ сщ~енъствомъ бы бы'ло, лю'дїе б^о на не взако'нени
бы'ша, почт^о е^ще тре'бњ по' чинђ мелхиседе'ковђ и^номђ въста'ти сщ~е'нникђ, а^ не по' чинђ
а^а^ро'новђ гл~атися; прелага'емђ оу^бо сщ~енъствђ, по нђж'и и^ законђ премњне'нїе бываеT. ѓ^ неMже б^о гл~ются сїя, колњнђ и^номђ причаститися, эT негоже никтоже причасти'ся къ ѓ^лта'рю” ЈА/вњ б^о, ја%ко эT (колњна і^оу'дова)9 въсїа
г~ь нашъ” ѓ^ немже колњ'нњ (мољ=се'и ѓ^ сщ~еньствњ ничесо'же)10 гл~а. и^ ли'шшее е^ще ја%вњ еs, а^ще по подо'бїю меlхиседе'ковђ въста'нетъ сщ~е'нник# и%нъ, и^же не по зако'нђ за'повњди плоTскїя
бы'сть, н^о по си'лњ живота неразрђше'ннаго”
Свњдњтельствђетъ бо, ја%ко ты` {е^си}11
*сщ~е'нникъ въ вњки по' чинђ мелхиседе'ковђ”
кккккк
заq, тз~і”
Эtлага'нїе оу^бо быва'етъ преже бы'в#шїя за'повњди, за (не'мощное е^я`)12 (-)13 неполе'зное” Ничтоже б^о съверши'лъ е^сть зако'нъ, приложе'нїе же
(е^сть) лђчшемђ оу^пова'нїю, и%мже приближа'емся къ б~ђ. и^ е^ли'коже не беZ клятвы” ѓ^ни б^о
без# кля'твы сђть сщ~е'нницы бы'вше. се'и же съ
кля'твою ради гл~ющего къ немђ, кля'тся г~ь
и^ не раска'ется, *т^ы {е^си}14 сщ~е'нникъ въ вњ1890

а~ мо= д~і

д~ мо= и~і
е~ мо= і~
и^ и~і
и^ѓ^сиа д~і

ўлMо р~џ
выj е~

ўлMо р~џ
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ки, [по' чинђ мелхиседе'ковђ]15” По толи'кђ [-]16
лђчшђ завњтђ бы'сть и^спорђчникъ і^с~” И$ ѓ^ни`
множа'иши сђть (сщ~е'нницы бы'вше)17, зане`
смр~тїю въз#бране'ни сђть пребыва'ти, се'и же,
за е%же пребыва'ти е^мђ въ вњки, непрестђпно
и%мать сщ~е'нство” Тњмже и^ спsти (мо'жетъ до
конца`)18 приходя'щихъ е^го ради къ б~ђ. всегда`
жиv сы'и, (и^)19 хода'таи^ствовати ѓ^ ниX” заq, ти~і”

г~ мо= ѕ~і

Тако'въ оу^бо наM [-]20 подоба'ше а^рхїе^реи,
прпDбенъ, незло'бивъ, беZскве'рненъ, (и^) эTлђченъ
эT грњшниk, и^ вы'ше нб~съ бы'въ, и^же не и%маT
по вс^я дн~и нђжDђ, ја^коже пр'ьвосщ~е'нницы, преже
ѓ^ своиX грњсXњ жрътвђ приноси'ти, *потоMже ѓ^
люDских#” Сїе б^о сътвори` е^ді'ною себе прине'съ.
зако'нъ б^о чл~ки поставля'етъ прьвосщ~е'нники
и^мђщ'аа немощъ сло'во же кля'твеное е^же по
зако'нњ, сн~а въ вњки съверше'на”

Глvа, и~”

в~ мо= к~е
дњаn з~

е^реM л~а
и^ л~в и^ л~г
и^ л~д
крMи а~і
ниQ і~

е^реMа к~д
и^ л~а

лава' же ѓ^ гл~емыхъ такова` и%мамы
прьвосщ~е'нника, и^же сњ'де ѓ^деснђ'ю прsтла
вели'чествїю на нб~сњх#, ст~ыM слђжи'тель,
и^ скљ=нїи и%стиннњи, ю^же съѓ^рђжи г~ь
(а^) не чл~къ”
заq, ти~і”
Всяk бо первосщ~е'нникъ. въ е^же приноси'ти дары
же и^ жр'ьтвы поставляеM быва'етъ, тњмже
потре'ба и^мњти чт^о и^ сем`ђ, е^же принесетъ,
а%ще оу^бо б^ы былъ на земли`, не бы` оу^бо быl
первосщ~е'нникъ, сђщимъ [сщ~е'нникомъ]1 принося'щиM по зако'нђ дары, и^же ѓ^бразомъ и^ стњни
слђжаT нбsныX. ја^коже гл~ано бы'сть мољ=се'ю, хотя'щђ сътвори'ти скљ=нїю” *ВижDь б^о рече, (и^)
сътвори'ши вс^я по ѓ^бразђ пока'занномђ ти на
горњ” Нн~њ же лђчшее оу^лђчи` слђженїе, по е^ли'кђ
и^ болшаh (завњта е^сть)2 хода'таи, и^же на
лђчшаа ѓ^бњтова'нїа взако'нися”
заq, тџ~і”
3
А/ще б^о бы` пр'ьвыи (зако'нъ) (непоро'ченъ быl)4,
*не бы` вто'ромђ и^скалося мњсто. оу^каря'я б^о
и^хъ гл~етъ” *с^е дн~їе грядђтъ гл~етъ г~ь, и^
съверш`ђ на' домъ і^и~левъ, и^ на' домъ і^оу^довъ
завњтъ но'въ, не по завњтђ, е^гоже сътворихъ
эTц~емъ иX, въ дн~ь (вонже) е^м#шђ ми (и^хъ за'
рђкђ)5, и^звести иX эT земля е^гљ=петьскїя. Зане` тїи не прибы'ша въ завњт'њ мое^мъ, и^
а^зъ нерадихъ ѓ^ ѓ^нњхъ, гл~етъ г~ь” ЈА/ко се'й
завњтъ, е^гоже завњща'ю до'мђ і^и~левђ, по
(ѓ^нњхъ дн~ехъ)6, гл~етъ г~ь, *дая зако'ны моа
въ мы'слехъ иX, и^ на срDцахъ и^хъ напишђ и^хъ.
и^ бђдђ и%мъ б~ъ, и^ тїи бђдђтъ мн^њ лю'дїе,
и^ не и'маT наоу^чи'ти кождо {и%скреняго}7 свое^го,
и^ ко'жDо брата свое^го гл~я, позна'и г~а. ја%ко вс^и
1891

ком навіки за чином Мелхиседековим, – 22 настільки Ісус став запорукою кращого завіту. 23 І вони є численні, ставши священиками, тому що
їм смертю перешкоджено залишатися, 24 а Цей, тому що Він перебуває
навіки, має нескінченне священство.
25 Тому, завжди будучи живим, і може вповні спасти тих, що приходять
через Нього до Бога, і заступатися за
них.
поч. 318
26 Отже, нам потрібно було такого
архиєрея: преподобного, невинного,
чистого, і відлученого від грішників,
і що був вищим від небес, 27 який не
має потреби кожного дня, так як первосвященики, спочатку приносити
жертву за свої гріхи, *потім за людські. Адже Він це зробив раз, принісши Себе. 28 Бо Закон наставляє на
первосвящеників людей, що мають
неміч, а слово клятви, що за Законом,
– Сина, досконалого навіки.

мой3. 16

Глава 8
1 Головне ж про те, що говориться: маємо такого первосвященика, який сів по правиці престолу величі на
небесах, 2 служитель святих і шатра
правди, якого поставив Господь, а не
людина.
поч. 318
3 Бо кожний первосвященик настановляється на те, щоб приносити дари ж і жертви, тому потрібно, щоб і
Цей мав щось, щоб принести. 4 Адже, якщо б був на землі, отже, не був
би первосвящеником, як є ті, що є
священиками, що приносять дари за
Законом; 5 які служать образові і тіні
небесного, так як було сказано Мойсеєві, що мав зробити шатро. *Бо
гляди, – сказав, – і зробиш все за образом тобі показаним на горі. 6 Тепер
же Він одержав настільки краще служіння, наскільки і є посередником
більшого завіту, який узаконений на
кращих обітницях.
поч. 319
7 Бо якщо б перший Закон був непорочним, *не шукалося б місця для
другого. 8 Бо картаючи їх, говорить:
*Ось приходять дні, – говорить Господь, – і довершу над ізраїльським
домом і над юдиним домом новий завіт, 9 не за завітом, який Я зробив з
їхніми батьками в день, в якому Я їх
взяв за руку, щоб вивести їх з Єгипетської землі. Тому що ті не залишилися у моєму завіті, і Я їх незлюбив, – говорить Господь. 10 Бо це завіт, який заповім ізраїльському домові по тих днях, – говорить Господь, –
*даючи мої закони в їхній розум, і їх
напишу на їхніх серцях. І буду для
них Богом, і ті будуть для Мене народом. 11 І кожний не буде навчати
свого ближнього, і кожний свого брата, кажучи: Пізнай Господа, – бо всі
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гал. 3

Мене пізнають, від малого і аж до їхнього великого. 12 Тому що буду милосердний над їхніми неправедностями, і їхніх гріхів, і їхніх беззаконь
більше не згадаю. 13 Коли ж говорить: Новий, – перший зробив старим. А те, що давніє і старіє, є близьке до зітління.

оу^вњдяT м^я эT мала даже (и^) до вели'ка иX.
зане` млsтивъ бђдђ ѓ^ неправдахъ и%хъ, [и^ грњхи и^хъ и^ без#зако'нїя и^хъ]8 не и'мамъ помянђти ктом`ђ, внегда' (же) гл~етъ но'въ. ѓ^бветши` пе'рваго. а^ ѓ^беTшаю^щее и^ състарњ'ющееся, блиZ (е^сть) и^стлњнїа”

Глава 9, поч. 320

Глvа, џ~. заq, т~к”

1 Бо перше шатро оправдання мало служби, людські святощі. 2 *Бо
збудоване було перше шатро, в якому свічник, і стіл, і предложення хлібів, що називається святим. 3 За другою ж завісою, – шатро, що називається святе святих, 4 що мало золоту
кадильницю, і кивот завіту, всюди окутий золотом, в якому золота посудина, що мала манну, *і палиця Аарона, що розквітла, *і таблиці завіту.
5 Над ним же – херувими слави, що
отінювали вівтар, про які не час нині
говорити докладно. 6 Як же це так
було вставлено, то, до першого шатра
постійно входили священики, виконуючи служби, 7 до другого ж – *один
раз в році сам архиєрей, не без крові,
яку приносить за себе і за людські
гріхи.
поч. 321
8 Святий Дух об’явив це, що ще
не об’явився шлях святих, коли ще
стоїть перше шатро. 9 Його притча
збулася в теперішньому часі, в якому
приносяться дари і жертви, що не
можуть за совістю удосконалити служачих, 10 тільки в їжі, і напитках, і
різних вмиваннях, і оправданнях тіла,
– і залишається аж до часу виправлення.
поч.
11 А Христос, прийшовши архиєреєм будучих дібр, більшим і досконалішим шатром, нерукотворним,
тобто не цього творення, 12 ані кров’ю козлів, ані телят, але своєю кров’ю ввійшов один раз до святого, зробивши вічне відкуплення. 13 *Бо якщо кров козлів і телят та покроплений попіл телиць освячує нечистих
від тілесної чистоти, 14 *наскільки
більше кров Христа, що приніс себе
Святим Духом непорочним Богові, очистить нашу совість від мертвих діл,
щоб ми служили живому і правдивому Богові! 15 І тому він є посередником нового завіту, *щоб померши для
відкуплення переступів, покликані в
першому завіті одержали обітницю
вічного насліддя. 16 Бо де завіт, потрібно, щоб прийшла смерть на заповітника. 17* Адже завіт має силу над
мертвими, тому що він безсилий, коли живе заповітник. 18 Тож і перший
не був обновлений без крові. 19 Бо як
була сказана кожна заповідь за зако
ном Мойсея всім людям, взявши кров

мњя'ше б^о (-)1 {-}2 пе'рваа {скљ=нїя}3 ѓ^правDа'нїя слђж'бы, ст~ое же (люDское)4.
*скљ=нїа б^о съѓ^рђже'на бысть пр'ьваа, въ
не'иже свњти'лниk и^ трапе'за и^ преDложенїе
хлњ'боM, ја^же гл~ется ст~ая. по вторњ'и же завњсњ, скљ=нїа гл~емаа ст~ая ст~ыхъ, зла'тђ и^мђщ'и
кади'лницђ, и^ ковче'гъ завњтђ, ѓ^кованъ всю'дђ
зла'томъ, в не'мже ста'мна злата` и^мђщїя маннђ, *и^ же'злъ а^а'роновъ проѕя'бшїи, *и^ скрижа'ли
завњта, превы'ше же е^я`, херђви'ми славы, ѓ^сњня'ющїи (ѓ^лтарь)5, ѓ^ ниXже нњсть нн~њ гл~ати
по'дробнђ. си'мъ же тако оу^стро'еномъ, въ пр'ьвђю оу^бо скљ=нїю вы'нђ вхожа'хђ сщ~еnницы, слђж'бы съверша'юще, въ вторђ'ю же *еді'ною въ лњто, е^ді'нъ а^рхїере'и, не бес крове, ю^же прино'сиT за
себе`, и^ ѓ^ люDскиX съгрњше'нїи,
заq, тк~а”
Се^ ја%вля'ющђ дх~ђ ст~мђ, ја%ко не ё& яви'ся
ст~ыхъ пђть, е^ще пр'ьвњи скљ=нїи и^мђщеи стоя'нїе. е^йже приTча въ время настоя'щее оу^тврdъся, въ неиже дарове и^ жрътвы прино'сяTся не
могђщ'аа по со'вњсти съверши'ти (слђжащиX)6,
точїю на бра'шна и^ питїа и^ разли'чныхъ ѓ^мове'нїихъ, (и^) ѓ^правда'нїихъ пло'ти, (и^) даже
до времене и^справле'нїи належа'щая”
заq”
Хс~ же пришеD а^рхїере'и грядђщXи бл~гъ бо'лшею и^
съверше'нњи^шею скљ=нїею, нерђкотворе'ною, сирњ'чъ
не се'ю тва'рїю, ни кровїю ко'злїю ни телчею, н^о
своею` кровїю, вни'де е^ді'ною въ ст~аа вњ'чное и^збавле'нїе сътвори'въ, *а^ще б^о кровь ко'злїя и^ телчая, и^ пепеl ю^н#чїи кропя'щїи, ѓ^скверне'ныя ѓ^сщ~аеT
къ пло'тнњи чистот`њ, *ко'лми паче кровь хв~а,
и^же дх~омъ {ст~ыM}7 себе` принесе` непоро'чна б~ђ, не
ѓ^чи'стиT л^и со'вњсть нашђ эT мр~твыхъ дњлъ, въ
е^же слђжи'ти намъ б~ђ живђ {і^ и'стиннђ}8; И$ сего
ради (но'вђ завњтђ)9 хода'таи еs, *ја^ко да смр~ти бы'вши, въ и^збавле'нїе престђпле'нїю (бывшиX), въ пр'ьвомъ завњте (-)10, ѓ^бњтова'нїе (вњ'чнаго наслњ'дїя, прїи'мђтъ званїи)11, и^дњже
б^о завњтъ, смр~ти нђжно е^сть носи'тися на
завњща'ющаго” *ЗавTњ б^о наD мр'ътвыми и^звњ'стенъ е^сть, поне'же ничесоже мо'жетъ е^гда` жи'въ
е^сть завњщава'яй” Тњмже ни пе'р#выи беZ крови
ѓ^бновле'нъ бысть. рече'нњи б^о всякои за'повњди
по зако'нђ эT мољ=се'я всњмъ лю'деM, прїемъ
1892
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в~ мо= к~д

крMи е~
а~ петр# г~

кро'вь {козлїю и^ телчїю}12, съ водо'ю и^ во'лною
червле'ною и^ гђбою, са'мы же тыя кни'ги и^
вс^я лю'ди покропи` гл~я, *сїя` кроv завњтђ, е^гоже завњща` къ ваM б~ъ. и^ скљ=нїю (-)13 и^ вс^я
съсђды слђже'бныя, кро'вїю та'коже покропи`, и^ эTнђ'дъ кро'вїю вс^я ѓ^чища'ются, по зако'нђ” И$
беZ кровопроли'тїя не быва'етъ ѓ^ставле'нїе, потреба оу^бо ѓ%бразоM нбsным# (си'лаM) сими ѓ^чища'тися, са мњм же нбsнымъ, лђчшими жр'ътвами паq сиX”
заq, тк~в”
Не въ рђкотворе'ная б^о (ст~аа вни'де)14 х~с, противоѓ^бра'зна и%стинныX, н^о в# самое нб~о, нн~њ да
ја%ви'тся лицђ` бж~їю ѓ^ наs” Ни да мно'гащи
принесеT себе`, ја^коже пр'ьвосщ~е'нникъ в#хо'дитъ въ
ст~аа, {ст~ыхъ}15, по вс^я лњта съ кро'вїю чюже'ю, поне'же подоба'ше е^мђ мно'жицею прїима'ти стрsть эT сложе'нїя (всего`) ми'ра” Нн~њ же
е^ді'ною въ кончи'нђ вњковъ, въ эTмњта'нїе
грњхђ`, жрътвою своею` ја%ви'ся. и^ ја%коже лежиT
чл~комъ е^ді'ною оу%мрњти, потоM же сђ'дъ. та'коже *и х~с, е^ді'ною (приведе'ся)16, въ е^же (възнести мно'гиX)17 грњхи`, второ'е беZ грњха ја%ви'тся, ждђщиM е^го {вњ'рою въ спsнїе}18”

Глvа, і~. заq, тк~г”
г~ мо= ѕ~і

г~ мо= ѕ~і
ўлMо л~џ

ўлMо р~џ
а~ крgи е~і
выj а~

њнь б^о и^мыи *зако'нъ грядђщихъ бл~гъ,
(а^) не самый ѓ%бразъ вещеи, на вс^я лњта тњми жр'ътвами, и^хже прино'сятъ вы'нђ” ЈА/же никогда'же могђтъ
пристђпа'ющихъ съверши'ти поне'же преста'ли
б^ы оу^бо бы'ша приноси'мы, за е^же ни е^ді'нђ и^мњти е^ще со'вњсть ѓ^ грњсњхъ, слђжа'щимъ,
е^ді'ною ѓ^чище'номъ. н^о в нихъ въспомина'нїе
грњхомъ (еs) на кое%ждо лњто” Не възмо'жно б^о
*кро'ви ю%нчи и^ ко'злїи эTпђщати грњхи`” Тњмже входя` въ миr, гл~етъ. *жр'ътвђ и^ приношенїе не въсхотњ. тњло же съвершиl ми е^си,
вс^есож#же'нїя и^ ѓ^ грњсњхъ не възыска'лъ е^си.
тогDа рњхъ с^е прїидђ, въ глави'знњ кни'ж#нњи
пи'шетъся ѓ^ мн`њ, ја%ко сътвори'ти (во'лю
твою` б~е)1. вы'ше гл~я, ја%ко жрътвђ и^ приноше'нїе, и^ вс^есъжега'е^мыхъ ѓ^ грњсњхъ не въсхотњ'лъ е^си, н^и бл~говоли'лъ е^си ја^же по зако'нђ
прино'сятся” Тогда` рече`, с^е прїидђ сътвори'ти
во'лю твою бж~е мо'и. эTе'млетъ пер'вое, да второ'е поставитъ” ѓ^ не'иже во'ли ѓ^сщ~ени е^смы`,
приноше'нїемъ тњла і^с~ хв~а е^ді'ною. и^ вся'къ
оу^бо сщ~ен#никъ стоиT на всяk дн~ь слђжа`, и^ ты'яже мно'жицею принося же'ртви, ја%же никогда`же могTђ эTя'ти грњхи” ѓ^н# же е^ді'ною ѓ^ грњсXњ
принесъ жр'ътвђ, *всегда` сњдиT ѓ^деснђ'ю б~а,
про'чее ѓ^жидая, до'ндеже положаTся враѕи е^го поD1893

козлів і телят, – з водою і червоною
вовною та губкою, – він же покропив
самі ті книги і ввесь народ, 20 кажучи: *Це кров завіту, який вам заповів
Бог. 21 І він також кров’ю покропив
шатро і ввесь посуд служби. 22 І
відтоді все за Законом очищується
кров’ю, і без кровопролиття не буває
відпущення. 23 Отже, потрібно, щоб
подоби небесних сил очищалися цими, а самі небесні кращими від цих
жертвами.
поч. 322
24 Бо Христос не ввійшов до рукотворного святого, що відображало
правдиве, але до самого неба, щоб тепер з’явитися за нас перед божим лицем. 25 І не щоб себе принести багато разів, так як входить первосвященик до святого святих, кожного року
з чужою кров’ю, 26 тому що Йому
треба було б багато разів терпіти від
створення всього світу. А тепер, раз
на прикінці віків, на знищення гріха
він з’явився своєю жертвою. 27 І так
як людям постановлено раз умерти, а
потім суд, 28 так *і Христос, був раз
приведений, щоб підняти гріхи багатьох, а вдруге без гріха з’явиться
тим, що Його очікують з вірою на
спасіння.

мой2. 24
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Глава 10, поч. 323
1 Бо *Закон, маючи тінь майбутніх
благ, а не сам вид речей, не можуть
ніколи удосконалити тими жертвами,
які постійно приносять на всі роки,
тих, що приступають, 2 тому що, отже, перестали б приноситися, тому
що не було б більше ніякого почуття
гріхів у раз очищених служачих. 3 Але в них кожного року є свідомість
гріхів, 4 бо неможливо, щоб *кров
телят і козлів відпускала гріхи. 5 Тому, входячи у світ, говорить: *Жертву і приношення Ти не забажав, тіло
ж Ти Мені дав, 6 а всепалення і
жертви за гріхи Ти не домагався. 7
Тоді я сказав: Ось іду, – в главі книги
написано про Мене, – щоб зробити
твою волю, Боже. 8 Вище кажучи: Бо
жертви і приносу та всепалення за
гріхи Ти не забажав ані не вподобав,
які приносяться за Законом. 9 Тоді
сказав: Ось іду, щоб зробити твою
волю, мій Боже. Він відміняє перше,
щоб поставити друге. 10 За тою волею ми є освячені одноразовим приношенням тіла Ісуса Христа. 11 І отже, кожний священик стоїть, служачи кожного дня і багато разів приносячи ті самі жертви, які ніколи не можуть усунути гріхів, 12 а Він, принісши раз жертву за гріхи, *завжди сидить по правиці Бога, 13 далі очікуючи, доки його вороги не будуть покладені як підніжжя його ніг. 14 Адже
одним приношенням Він назавжди

мой3. 16

мой3. 16
пс. 39

пс. 109
кор1. 15
вищ. 1

10,14 Послання до Євреїв 10,39

єре. 31
рим. 12
вищ. 8

мой3. 17
і 19
мат. 18
ів. 8
кор2. 13

мой5. 31
рим. 12

авв. 3
рим. 1
гал. 3
авв. 2

удосконалив тих, що освячуються. 15
Свідчить же нам і Святий Дух, за
раніше сказаним: 16 *Цей завіт, який
їм завіщаю по тих днях, – говорить
Господь, – даючи мої закони, запишу
їх в їхні серця і в їхні уми. 17 І говорить Господь: Більше не згадаю їхні гріхи і їхні беззаконня. 18 А де є
відпущення цього, більше немає приношення за гріхи.
поч. 324
19 Отже, брати, маючи сміливість
– вхід до святих кров’ю Ісуса Христа,
20 який Він нам відновив, – нову і
живучу дорогу завісою, значить своїм тілом, 21 і великого архиєрея у божому домі, 22 приступаймо з праведним серцем, з впевненістю віри, маючи серця, очищені від поганої совісті,
і тіла, обмиті чистою водою, 23 непохитно держімо визнавання надії, бо
вірним є Той, що обіцяв. 24 І вважаймо один на одного в заохочуванні
до любові і добрих діл, 25 не опускаючи своїх церковних зібрань, так як
деякі мають звичай, але заохочуючи
один одного і стільки більше молячись, наскільки бачите, що наближається день судній. 26 Бо коли ми добровільно грішимо після одержання
розуму правди, немає більше жертви
за гріхи, 27 а якесь страшне очікування суду і ревність вогню, що хоче пожерти противників. 28 Як хтось відрікся Мойсеєвого закону, він без милосердя *умирає при двох або трьох
свідках. 29 Якої гіршої муки думаєте
удостоїться той, що потоптав Божого
Сина і вважав за нечисть кров завіту,
в якій освятився, і зневажив Духа ласки? 30 Бо знаю того, що сказав: *Мені – помста, Я віддам, – говорить Господь. І знову, що: Господь судитиме
свій народ. 31 Страшно впасти в руки живого Бога.
поч. 323
32 Згадуйте ж ваші попередні дні,
в яких, просвітившись, ви перетерпіли багато мук і терпінь: 33 або
ставши видовищем зневагами і клопотами, або ж і бувши спільниками
тих, що так живуть. 34 Бо і з моїми
кайданами ви співтерпіли, і ви з радістю прийняли розграбування вашого майна, знаючи, що маєте для
себе вічне і краще майно на небесах.
хххх
поч. 326
35 Отже, не покидайте вашої сміливості, що має велику винагороду,
36 бо маєте потребу терпеливості,
щоб, виконавши божу волю, ви одержали обітницю. 37 *Бо ще мало, тільки-тільки, – і Той, хто іде, прийде, – і
не забариться. 38 *А праведник з віри буде жити, і якщо ж він відступить, моя душа в ньому не матиме
вподобання. 39 Ми ж, брати, не є
дітьми відступлення на погибель,
але віри на придбання душі.

ножїе нога'ма е^го” Є$ді'нњмъ б^о приношенїе^мъ
съвръши'лъ еs вы'нђ ѓ^сщ~а'емыX” Свњдњтельствђет# же наM и^ дх~ъ ст~ыи, по (-)2 [речеnномђ
прежDе]3. *сей завTњ е^гоже завњща'ю к ниM, по
дн~ехъ ѓ%нњх#, гл~еT г~ь, дая` зако'ны моа` на срDца
и%хъ, и^ въ помышле'нїиX и^хъ напишђ иX. {таже
гл~еT}4 (г~ь), (-)5 грњхи иX и^ беZзаконїа и^хъ не и'маM
помянђт'и ктомђ. а^ и^дњже эTпђще'нїе сиX, ктом`ђ нњсть приноше'нїя ѓ^ грњсњ”
заq, тк~д”
6
И$мђщ'е оу^бо (дръзнове'нїе братїе) , вхоD ст~ыхъ,
кро'вїю і^с~ хв~ою, е^гоже ѓ^бнови'лъ е^сть наM пђть
но'въ, и^ жиv завњ'сою, сирњ'чь, пло'тїю своею` и^
а^рхїере'а вели'ка в# дом`ђ бж~їи, да пристђпа'емъ
съ и%стинныM срDцеM, (і^) и^звњще'нїемъ вњры. ѓ^чище'ни срDца эT со'вњсти лђкавыа, і^ и^змове'ни
тњлеса` водою чи'стою, да держиM и^сповњ'данїе
оу^пова'нїю неоу^кло'нно” Вњ'ренъ б^о (еs) ѓ^бњща'выи.
и^ да разђмњваеM дрђгъ дрђга въ поѓ^щре'нїи
любве`, и^ добрыX дњлъ” Не ѓ^ставля'юще (цр~ковных#) събра'нїи своиX, ја%коже (е^сть) (нњ'кимъ ѓ^бы'чаи)7, н^о (дрђгъ дрђга) поDвиза'юще и^ толи'ко
паче (моля'щеся), е^ли'ко ви'дите приближа'ющь
дн~ь (сђдныи). во'лею б^о съгрњша'ющиM намъ по
прїя'тїи ра'зђма и^стины, ктом`ђ ѓ^ грњсњхъ
не ѓ^брњта'ется жр'ътва, стра'шно же нњ'кое
чая'нїе сђда`, и^ ѓ^гня` ре'вность поя'сти хотя'щаго сђпроти'вныя. эTвръгся кт^о зако'на мољ=се'ѓ^ва, беZ милосе'рдїа *при двою и^л^и треX свњдњтель оу^мира'ет#, коли'цњ (мниT)8 го'ршеи сподобитися мђцњ, и^же сн~а бж~їа попра'выи, и^ кро'вь
завTњнђю скве'рнђ въз#мнивъ, в не'иже ѓ^ст~ися и^
дх~ъ блгDти оу^кори'въ; вњмъ б^о реkшаго, *мн^њ
эTмще'нїе, а%зъ въздаM [гл~етъ г~ь]9” И$ паки,
(ја%ко) сђдиT г~ь лю'демъ своиM. стра'шно е^же
впасти въ рђц`њ бг~а жи'ва”
заq, тк~е”
Въспомина'ите же пр'ьвыа дн~и {ваша}10 в ниXже
просвњти'вшеся, мно'гыа стра'сти претрьпњ'сте
(и^) страда'нїи ѓ%во оу^бо поноше'нми и^ печа'лми позорђ бы'вше, ѓ%во же (и^) ѓ^бњщницы (бы'вше живђщ'имъ та'ко)11” И$б^о съ [оу'зами мои'ми]12 пострада'сте, и^ разграбле'нїе и^мњнїа ва'шего съ ра'достїю прїя'стњ, вњ'дяще и^мњти [себњ]13 (и^мњнїе [на нб~сеX]14 пребыва'ющее и^ лђчшее)15” заq, тк~ѕ”
Не эTложи'те оу^бо дрZънове'нїа вашего еже и%мать
(мздовъздаа'нїе вели'ко)16. терпњнїе б^о и%мате
потре'бђ, да во'лю бж~їю сътво'рше, прїи'мете
ѓ^бњтова'нїе” (*И$) е^ще б^о мало е^лико е^ли'ко, грядыи прїидеT, и^ не закосниT. (*а^) правеDныи же [-]17
эT вњры жи'въ бђдеT” И$ а'щеy ѓ^бинеTся не бл~говолиT дш~а моа` ѓ^ неM” Мы' же (братїе) нњ'смы
ѓ^бинове'нїя въ поги'бель, н^о вњре в# снабдњнїе
дш~и”
1894

е^реMа л~а
крMи в~і
выj и~

г~ мо= з~і
и^ џ~і
мgа и~і
і^ѓ^аn и~
в~ крgи г~і

е~ мо= л~а
крMи в~і

а^в#ваk г~
крMи а~
галаT г~
а^в#ваk в~
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Глvа, а~і.

а~ мо= а~

а~ мо= д~

а~ мо= е~
сираX м~д
и^ м~ѕ

а~ мо= ѕ~
сираX м~д

а~ мо= в~і

а~ мо= з~і
и^ к~а

а~ мо= к~в

а~ мо= к~а
крMи џ~

сть же вњ'ра оу^пова'емымъ и^звњще'нїе.
ве'щемъ ѓ^бличе'нїе неви'димымъ. въ се'и
б^о свњдњтельствовани быша дре'внїи”
Вњ'рою разђмњва'емъ *съверши'тися вњкоM
гл~омъ бж~їимъ, въ е^же эT невидимыхъ ви'димая бывша. *Вњ'рою множа'ишђ же'ртвђ а%вель,
па'че ка'ина принесе б~ђ, е^ю^же свњдњтельствованъ
быs быти пра'веDникъ, свњдњтельствђю^щђ ѓ^
дарњхъ е^го б~ђ, и^ тоя` ради (и^ оу'мре, и^)1 е^ще
[гл~ется]2” *Вњ'рою ено'х# преложися не ви'дњти
сме'рти, и^ не ѓ^брњта'шеся, зане` преложи` е^го
б~ъ. пре'же б^о преложе'нїя [е^го]3, свњдњтельствованъ бысть оу^годи'въ б~ђ” Без вњ'ры же не възмо'жно оу^годити (б~ђ)” Вњ'ровати же подоба'етъ
приходя'щиM къ б~ђ, ја%ко е^сть, и^ взыскающимъ
е^го м#здовъзда'тель быва'етъ” *Вњрою эTтвњтъ
прїимъ но'е, ѓ^ ниXже не ё& б^њ видњвъ, (и^) оу^боявся сътвори` ковче'гъ въ сп~се'нїе до'мђ свое^мђ, и^мже ѓ^сђди` (весь) ми'ръ, и^ ја%же по вњ'рњ
пра'вды бысть наслњ'дникъ”
заq, тк~з”
*Вњ'рою зово'мъ авраа'мъ, послђша и^зы'ти на
мњ'сто е^же хотя'ше прїя^ти въ наслњ'дїе. и^
і^зы'де не вњдыи ка'мо грядетъ”
заq, тк~и”
Вњ'рою прїиде (а^враа'мъ) на' землю ѓ^бњтова'нїя
ја%коже на чюждђ, въ кро'вы (вселися)4, съ і^саа'комъ, и^ і^а^ковоM, сънаслњ'дникома ѓ^бњтова'нїя
тогожде. жда'ше б^о ѓ^снова'нїе и^мђщаго гра'да,
е^мђже хђдо'жникъ и^ съдњтель б~ъ” Вњ'рою и^
сама *са'рра непло'ды, си'лђ вложе'ннаго сњмени
прїяT, и^ па'че вре'мени възраста [роди]5, понеy вњ'рна непщева` ѓ^бњтова'вшаго” Тњмже (-)6 эT е^ді'наго роди'шася (вс^и). да еще оу^мерщве'наго тњ'ломъ, ја%коже звњзды нбsныя мно'жествомъ, и^
ја%коже пњсо'къ въскра'и мо'ря бесчи'слени” По вњ'рњ
оу^мро'ша (-)7 вс^и не прїеMше ѓ^бњтова'нїа, н^о и^здале'че (видњвше я&)8, и^ възлюби'вше, и^ і^сповњ'давше, ја%ко стра'ннїи, и^ прише'лцы сђть на
земли`” И$бо такова'а гл~ющїи ја%вля'ются ја%ко ѓ^те'чествїя взыскђют#, и^ а%ще ѓ%на по'мняхђ эT
ни'хже и^зыдо'ша, и^мњ'ли оу^бо бы'ша вре'мя въз#врати'тися” Нн~њ же лђчшаго жела'ютъ, си'рњчь, нбsнаго. тњмже не стыди'тся сими б~ъ,
б~ъ нарица'тися и^мъ. оу^гото'ва б^о и^мъ грDа”
кккк
заq, тк~џ”
*Вњ'рою приведе а^враа'мъ і^саа'ка, и^скђша'емъ, и^
е^дїнороDнаго приноша'ше, ѓ^бњтова'нїа прїемыи, к
немђже гл~ано бысть, *ја%ко ѓ^ и^саа'цњ наречеT ти
ся сњмя, помы'слив#, ја%ко и^ і^з мр~твыX въскр~си'ти си'ленъ {е^сть}9 б~ъ” Тњм#же того и^ въ
при'тчи прїяT” Вњ'рою и^ ѓ^ грядђщихъ бл~гослови`
1895

Глава 11
1 Віра ж є запевненням надії, оскарженням невидимих речей, 2 бо в
ній стародавні були засвідчені. 3
Вірою розуміємо, *що віки сповнюються за божим словом, щоб з
невидимих сталось видиме. 4 *Вірою Авель приніс Богові більшу
жертву від Каїна, якою засвідчено,
що він є праведником, коли про його дари свідчить Бог; і задля того
він і помер. І ще говориться: 5 *Вірою Енох був переставлений, щоб
не побачив смерті; і його не знаходили, тому що Бог його переставив,
бо перед його переставленням про
нього засвідчено було, що він догодив Богові. 6 Без віри ж неможливо
догодити Богові. А тим, що приходять до Бога, треба вірити, що Він є
і що винагороджує тих, що Його
шукають. 7 *Вірою Ной, одержавши
відповідь про те, чого ще не побачив, і злякавшись, зробив ковчег на
спасіння свого дому, яким засудив
ввесь світ і став спадкоємцем тієї
праведності, що за вірою. поч. 327
8 *Вірою Авраам, покликаний,
послухав, щоб вийти на місце, яке
мав отримати в насліддя, – і вийшов, не знаючи, куди іде. поч. 328
9 Вірою Авраам прийшов до обіцяної землі, як до чужої; він поселився під шатрами з Ісааком і Яковом – співспадкоємцями тієї самої
обітниці, 10 бо очікував заснування
будучого міста, якого творцем і
будівничим є Бог. 11 Вірою і сама
неплідна *Сарра, прийнявши силу
вкладеного насіння, і поза часом віку породила, тому що вірним вважала Того, що обіцяв. 12 Тому всі
народилися з одного і ще завмерлого тілом численністю – як небесні
звізди і безчислені – як пісок край
моря. 13 У вірі померли всі, не одержавши обітниці, але здалека побачивши їх, і полюбивши, і визнавши, що є чужинцями і приходьками
на землі. 14 Адже ті, що таке говорять, виказують, що шукають батьківщину. 15 А якщо б пам’ятали те,
з чого відійшли, мали б, отже, час
повернутися. 16 Нині ж бажають
кращого, значить небесного. Тому
Бог не встидається ними, називатися їхнім Богом, бо приготовив їм
місто. ххх
поч. 329
17 *Вірою випробуваний, Авраам привів Ісаака, і єдинородного
приносив він, що одержав обітниці;
18 до якого було сказано, *що в Ісааці назветься твоє насіння. 19 Подумавши, що Бог має силу і з мертвих воскресити, тому того й одержав у притчі. 20 Вірою і на будуче
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*Ісаак поблагословив Якова і Ісава.
21 Вірою *Яків, вмираючи, поблагословив кожного Йосифового сина і схилився на кінець своєї палиці. 22 *Вірою Йосиф, умираючи, пам’ятав про вихід ізраїльських синів
і заповів про свої кості. 23 *Вірою
Мойсей, народившись, був переховуваний три місяці своїми батьками,
тому що побачили гарну дитину і не
побоялися царського наказу. поч.
24 *Вірою Мойсей, ставши великим, відмовився називатися сином фараонової дочки, 25 а радше
зволив терпіти з божим народом,
ніж мати насолоду дочасного гріха;
26 вважаючи Христову погорду
більшим багатством, ніж єгипетські
скарби, бо дивився на винагороду.
27 Вірою він покинув Єгипет, не
злякавшись царського гніву, бо як
видючий терпів невидимого. 28 Вірою він зробив *Пасху і пролиття
крові, щоб той, що вигублював первородних, не доторкнувся до них.
29 Вірою вони перейшли через
*Червоне море, наче по сухій землі,
а єгиптяни, спокусившись на це,
потонули. 30 Вірою і впали *єрихонські стіни, обходженням впродовж сімох днів. 31 Вірою *Раав,
розпусниця, не згинула з тими, що
протиставилися, прийнявши розвідників з миром і вивівши іншою дорогою. 32 І що ще скажу? Бо мені не
стане часу, як буду розповідати про
*Гедеона, *Варака ж, *і Сампсона,
*Єфтая, *про Давида ж, і Самуїла та
про інших пророків,
поч. 330
33 які вірою перемогли царства,
вчинили справедливість, одержали
обітниці, замкнули пащі левам, 34
згасили силу вогню, втекли від гострого меча, мали силу в немочі, були сильними на війнах, до втечі повернули полки чужинців. 35 І жінки одержали ж своїх мертвих з воскресіння, інші ж були вбиті, не одержавши спасіння, щоб радше одержати воскресіння. 36 Ще інші
були випробувані насмішками і ранами, ще й в’язничними кайданами. 37 Були побиті камінням, були
перерізані, були випробувані, померли вбивством меча, ходили в
накидках і в козячих шкірах – позбавлені, знедолені, покривджені, 38
яких світ не був гідний, що скиталися в пустинях, і горах, і в печерах, і в земних проваллях. 39 І всі
ці, бувши засвідчені вірою, не одержали обітниці, 40 бо Бог для нас
передбачив щось кращого, щоб вони без нас не одержали досконалість.

*ісаа'къ, і^а'кова, и^ і^са'ва” Вњ'рою *іа'ковъ оу^мирая
коего'ждо сн~а і^ѓ%сифова блsви, и^ поклони'ся на
коне'цъ жезла` е^го” *Вњ'рою иѓ%сифъ оу^мира'я, ѓ^
и^схоже'нїи сн~овъ и^і^л~евъ па'мятьствова, и^ ѓ^
костехъ свои^хъ заповњда`” *Вњрою мољ=сеи
роди'вся съкровенъ бысть тр^и мsца эT ѓ^ц~ъ
свои^хъ, зане` видњша красно` ѓ^троча, и^ не оу^боя^шася повелњ'нїя цр~ева”
заq”

а~ мо= к~з
и^ л~ѕ

*Вњ'рою мољ=сеи вели'къ бывъ, эTвержеся нарица'тися сн~ъ дщери фараѓ%новы, паче (же и^зво'ли)10
страдати с людьми бж~їими, нежели (и^мњти
времен#наго)11 грњха сла'дость. бо'лшее богатьство
вмњнивъ е^гљпетьскихъ съкро'вищъ, поноше'нїе
хв~о, взира'ше б^о на м#здовъздая^нїе” Вњ'рою ѓ^ста'ви е^гљ=пта, не оу^боя^вся ја%рости цр~евы. неви'димаго б^о ја%ко видя терпя'ше” Вњ'рою сътвори
*па'схђ и^ проли'тїе кро'ви, да не погђбля'яй перворожденая, ко'снется и^мъ” Вњ'рою преидо'ша
*чермное мо'ре, а^ки по' сђсњ земли`. е^мђже и^скђше'нїе прїе'мше е^гљ=птяне и^стопи'шася” Вњ'рою
(и^) стњ'ны *ие^рихо'ньскїа падо'ша ѓ^бхоже'нїемъ
сеDмихъ дн~ехъ” Вњ'рою *раа'вь блђдная не поги'бе
съ сопротивльшимися, прїи^мши схо'дники съ
мироM. (и^ і^ны'мъ пђтемъ и^звеDши)” И$ чт^о е^ще
гл~ю; недоста'нетъ б^о ми повњствђющђ лњто,
ѓ^ *гедеѓ%нњ, *вара'цњ [же, *и^]12 самўо'нњ, *и^е^фџа'и, (*ѓ^) дв~дњ же, и^ самђ'илњ, и^ (ѓ^ дрђгихъ)
пррoцњхъ”
заq, т~л”

в~ мо= а~

И/же вњ'рою побњди'ша црsтвїя, съдњя'ша пра'вдђ, полђчи'ша ѓ^бњтова'нїя, загради'ша оу^ста
льво'мъ, оу^гаси'ша си'лђ ѓ%гненђю, и^збыша ѓ^стрїя ме'ча, възмогоша эT не'мощи, быша крњ'пцы въ бра'нехъ, (ѓ^брати'ша въ бњг#ство по'лки)13 чюжиX. прїя'ша (же и^) жены` эT въскр~сенїя
мерътвыя своя`” И$нїи же и^збїе'ни быша не
прїе'мше и^збавле'нїя, да лђ'чшее въскр~се'нїе оу^лђчатъ” дрђзїи же рђганїеM и^ ранами и^скђше'нїе
прїяша, е^ще же (и^ оу%зами темничными)14. каменїемъ побїени бы'ша, [претре'ни быша, и^скђше'ни быша]15, оу^бїиствоM меча оу^мро'ша” Проидо'ша въ ми'лотњхъ (и^) въ ко'зїя^хъ ко'жахъ, лише'ни скорбя'ще, ѓ^ѕлобле'ни, и^хже не бњ` досто'инъ ми'ръ, въ пђстыняхъ скита'ющеся, и^ горахъ, и^ въ вертепахъ, и^ въ про'пастехъ земныхъ. И$ сїи вс^и послђшествова'ни бывше вњрою,
не прїя^ша ѓ^бњтова'нїя” Бг~ђ (лђчше чт^о ѓ^
насъ)16 преDзрњвшђ, да не без насъ съверше'ньство прїимђт#”
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а~ мо= м~и
а~ мо= н~
в~ мо= в~
дњаn з~

в~ мо= в~і

в~ мо= д~і

і^с~ наv ѕ~
і^с~ наv ѕ~

сђди= ѕ~
сђди= д~
сђди= г~і
сђди= а~і
и^ в~і
а~ црs а~
и^ г~і
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крMи ѕ~
колаs г~
е^феs д~
а~ петр# в~
и^ д~

прqи г~
а^покаl г~
и^ја%коv а~

а~ мо= к~е
а~ мо= к~з

в~ мо= џ~і
и^ к~

Глvа, в~і. заq, тл~а”
њмже оу^бо и^ м^ы толи'къ и^мђще *ѓблежа'щъ насъ ѓ%блаk свњдњтелеи, (го'рдость всякђ эTложьше)1, и^ оу^до'бь ѓ^бъстоя^телныи грњхъ, терпњ'нїемъ да
течемъ на предълежащїи намъ по'двигъ, възира'юще на (нача'лника вњ'рњ)2, и^ съвершителя
і^с~а. и^же в мњ'сто преDлежа'щїя е^мђ ра'дости,
претерп`њ крsтъ, ѓ^ срамот`њ нерадивъ, ѓ^деснђю же престола бж~їя сњ'де” Помы'слите оу^бо
таковое пострада'вшаго эT грњшникъ, въ себњ прекословїе, да не стђжа'итеся дш~ами свои^ми ѓ^слабњ'юще. не ё& до крови ста'сте проти'вђ грњхђ подвиза'ющеся, и^ забысте оу^тњше'нїе, е^же вамъ ја^ко сн~о'мъ гл~етъ” *Сн~е мой,
не принемога'и наказа'нїемъ гн~имъ, ниже ѓ^слабњ'и эT него ѓ^блича'емъ”
заq”
Є/гоже лю'битъ г~ь, наказђетъ” Бїетъ же всякаго сн~а, е^гоже прїеMлеT. (и^) {а%ще}3 наказа'нїе терпите`, ја%коже сн~оM вамъ ѓбрњта'ется бъ~” Которыи б^о [е^сть]4 сн~ъ, е^гоже не наказђетъ
эTц~ъ; а^ще ли без (наказа'нїя е^сте`)5, е^мђже
прича'стницы быша вс^и, т^о оу^бо преблђдодњ'ичищи (е^сте`, а^ не сн~ове)6” ѓ^баче, пло'ти нашеи
эTц~а и^мњхоM каза'теля, и^ срамля'хом#ся, не
мно'го ли паче повинемся эTц~ђ дх~овомъ, и^ жи'ви бђдемъ; ѓ^ни б^о в ма'ло дн~їи ја%коже годњ
и^мъ бњ` наказа'хђ (насъ)” А$ се'и, на по'льзђ, да
причастимся ст~ыни е^го” Вся'ко б^о наказа'нїе
въ настоя^щее вре'мя не мни'тся ра'дость быти, н^о печа'ль. послњди же плоD ми'ренъ” Наоу^че'нїеM тњмъ въздаеT пра'вдњ” Тњмже ѓ^слабленыя рђки, и^ ѓ^слабленая колњ'на и^спра'вите. и^
стезя` пра'вы сътвори'те нога'ма вашима, да
не хро'мое съврати'тся, н^о паче да и^сцњлњетъ”
заq, тл~в”
Ми'ръ и^мњите, (и^ ст~ыню, съ всњми)7, и^хже
кромњ никто'же оу'зритъ г~а. сматря'юще да
никто'же лишиTся блгDти бж~їа. е^д^а кт^о ко'рень
го'рести вы'спрь прозяба'а па'кость сътвори'тъ.
и^ тњмъ ѓ^сквернятся мно'ѕи. е^д^а кт^о блђдодњи и^л^и скверни'тель ја%коже *исаv, и^же за
я'дь е^ді'нђ эTдаl е^сть пеrворо'дьство свое`. *вњстеy ја%ко и^ потомъ похотњвъ наслњ'довати
блsвенїе, эTверженъ бысть. покая'нїю б^о мњста не ѓ^брњте, а^ще и^ съ слеза'ми пои^ска'лъ
е^го” Не пристђпи'сте б^о ([*горњ`]8 ѓ^сяза'емњ)9, и^
погорњвшеи ѓ^гне'мъ, и^ ѓ%блакђ, и^ сђмра'кђ, и^
бђрњ. и^ трђбномђ звђкђ и^ гласђ (шђмящђ)
гл~ъ. е^гоже слы'шавшеи эTреко'шася. да не приложиTся иM слово. не терпя'хђ б^о повелњва'ющаh
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Глава 12, поч. 331
1 Тому, отже, і ми, маючи таку велику хмару свідків, *що нас оточує,
відклавши всяку гордість і гріх, що
легко обплутує, терпеливо біжімо до
того подвигу, що лежить перед нами,
2 дивлячись на проводиря і вершителя віри – Ісуса, який замість тієї радості, що належалась Йому, перетерпів хреста, незважаючи на сором, сів
по правиці божого престолу. 3 Отже,
подумайте про Того, що на собі потерпів таку наругу від грішників,
щоб не трудилися, слабнучи своїми
душами. 4 Ви ще не стали до крові,
змагаючись проти гріха, 5 і забули
про потіху, яку вам, як синам, говорить: *Мій сину, не знемагай від господнього картання ані не слабни,
караний Ним.
поч.
6 Кого Господь любить, Він картає, б’є ж кожного сина, якого приймає. 7 І якщо терпите картання, Бог з
вами поводиться, як з синам. Бо який
є син, якого батько не картає? 8
Якщо ж ви є без картання, якого всі
стали учасниками, то ви, отже, є плід
перелюбу, а не сини. 9 Однак ми ж
мали батька, що карав наше тіло, і ми
соромилися, то чи не багато радше
підкоримося Батькові Духів – і будемо жити? 10 Адже вони впродовж небагатьох днів, як їм було можливо,
картали нас, а цей – на користь, щоб
ми були учасниками його святості. 11
Бо кожне картання в теперішньому
часі не вважається за радість, але
біль, та пізніше ж – за плід миру.
Тим навчанням віддають справедливість. 12 Тому випростуйте послаблі
руки і послаблі коліна 13 і простими
зробіть стежки для ваших ніг, щоб
кульгаве не повернулось, але радше,
щоб виздоровіло.
поч. 332
14 Майте мир і святість з усіма,
без яких ніхто не побачить Господа,
15 дивлячись, щоб ніхто не був позбавлений божої ласки, щоб хтось
знову не зробив пакість, випускаючи
корінь гіркоти, і тим численні не
занечистилися; 16 щоб хтось не був
розпусником або нечистим, так як
*Ісав, який за одну їжу віддав своє
первородство. 17 *Знайте ж, що і потім, забажавши успадкувати благословення, – був відкинутий, бо не
знайшов місця покаяння, хоч і зі сльозами його шукав. 18 Бо ви не приступили до *гори, якої доторкається, і
що погоріла вогнем, і хмари, і темряви, і бурі, 19 і звуку труби, і голосу
шумного слів, якого відреклися ті, що
чули, аби слово їм не додалося, 20 бо
не терпіли того, що наказував: *Як-

рим. 6
кол. 3
еф. 4
пет1. 2
і 4

при. 3
апо. 3
як. 1

мой1. 25
мой1. 27

мой2. 19
і 20

мой2. 19
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мой1. 4

мой5. 4

що звір доторкнеться до гори, то,
отже, буде побитий камінням. 21 І
таким страшним було те, що бачилося, бо Мойсей сказав: Я є переляканий і тремчу. 22 Але ви приступили до гори Сіон, і до міста живого Бога, і небесного Єрусалиму, 23
і на видовище сотень тисяч ангелів,
і собору первородних, вписаних на
небесах, і Бога – судді всіх, до досконалих духів праведників, 24 і до
посередника нового завіту – Христа,
і крові, і покроплення, що краще говорить від *Авелевого. поч. 333
25 Пильнуйте ж, не відрікайтеся
Того, хто говорить: Бо якщо не втекли вони, відрікшись того, що пророкував на землі, тим більше ми не
відрікаймося небесного, 26 якого
голос тоді захитав землею. Тепер же
Він обіцяв, кажучи, що: Ще раз Я
потрясу не тільки землею, але і небом. 27 А те, що: Ще раз потрясу, –
говорить про переставлення потрясеного, як сотвореного, щоб залишилося те, що є непохитне. поч.
28 Тому, одержуючи непохитне
царство, маємо ласку, якою добровгодно служимо Богові з побожністю і страхом. 29 *Адже наш Бог є
пожираючим вогнем.

Глава 13
рим. 12
пет1. 4
мой1. 18
і 19
рим. 12

іс нав. 7

пс. 117

мой3. 6
і 16

1 Хай зостається братолюб’я. 2
*Не забувайте гостинності, бо тим
показано, що деякі *прийняли ангелів. 3 *Згадуйте про кривджених
в’язнів, наче з ними зв’язані, наче і
самі, будучи в тілі. 4 Чесне подружжя в усьому, і ліжко не забруднене. А розпусників і перелюбників судитиме Бог. 5 Не будьте
грошолюбні зазвичай, задоволені
тим, що є. Бо Той сказав: *Не полишу тебе ані не відступлю від тебе. 6 Так що ми відважуємося сказати: *Господь – мені помічником,
і не злякаюся. Що мені зробить
людина? хххх
поч. 334
7 Згадуйте ваших наставників, які вам говорили боже слово; дивлячись на їхній кінець життя, наслідуйте їхню віру. 8 Ісус Христос
вчора і сьогодні той самий і навіки.
9 До чужих і різноманітних наук не
приставайте. Бо добре ласкою запевняти і підкріпляти серця, а не
стравами, від яких користі не мали
ті, що в них ходили. 10 Маємо ж
жертовник, з якого не мають влади
їсти ті, що служать тіні. 11 *Адже
кров тих звірів, яких первосвящеником вноситься до святого за гріхи, їх тіла спалюються поза табором. 12 Тому і Христос, щоб освятити народ своєю кров’ю, зволив

*ил^и ѕвњрь прикоснется горњ`, (т^о оу^бо) ка'менїемъ побїенъ бђдетъ. и^ та'ко стра'шно б^њ,
ви'димое. мољ=се'и (б^о) рече`, пристра'шенъ е^смь, и^
трепетенъ. н^о пристђпи'сте къ сиѓ%новњ горњ`,
и^ къ градђ б~а жи'ва, (и^) е^рsли'мђ нбsномђ, и^ къ
(позорђ тма'м# а%гг~ловъ)10, и^ събо'рђ перворо'дныхъ
напи'саныхъ на нб~сњхъ. и^ сђдїи (всњхъ б~ђ)11. и^
дх~омъ пра'ведниk съверше'ныX, и^ къ (ходота'ю завњта но'ваго)12 (хв~а)13, и^ кро'ви (и^) кропле'нїа лђчше гл~юще нежели *авелевњ” ккк
заq, тл~г”
Блюди'те (же), не эTрица'итеся гл~ющаh аще б^о
(не и^збњжа'ша ѓ^ни`)14 (эTре'кшеися прoрчьствђющаго на земли`)15, множа'е паче м^ы эTрица'ющеся
нбsнаго, е^гоже глаs зе'млю (тогда поколњба`)16.
нн~њ же ѓ^бњтова` гл~я, (ја%ко) е^ще` е^ді'ною а^зъ потряс`ђ не то'кмо земле'ю, н^о и^ нб~ом#” А$ е'же (е^ді'ною е^ще`)17 (потряс`ђ), сказђетъ колњблемыхъ
преложе'нїе, а^ки сътвореномъ, да пребђдTђ ја%же
сђть неподви'жимая”
заq”
Тњмже црsтво непоколњби'мо прїеMлюще, и%мамы
блгDть, е^юже слђжим# бл~гооу^го'дно б~ђ съ бл~гоговњнїеM и^ стра'хоM. *иб^о б~ъ наj ѓ%гнь поя^дая'и
(е^сть)”

Глvа, г~і.
ратолюбїе да пребыва'етъ, *страннолю'бїя не забыва'ите тњмъ б^о видњшася
нњ'цыи *прїе'мше а%гг~лы. *помина'ите
ю%жники, а^ки с ни'ми свя'зани, ѓ^злобля'емыя, а^ки и^ са'ми сђще въ тњле” Че'стна жениTва ѓ^ всем# и^ ло'же нескве'рно. блђдникоM же и^
прелюбодње^мъ сђдитъ б~ъ” Не сребролю'бцы нра'воM.
дово'лни сђщими. то'и б^о рече`. *не и%мамъ тебе`
ѓ^ста'вити, ниже и^маM эT тебе` эTстђпи'ти. ја^ко дерза'ющимъ намъ гл~ати, *г~ь мн^њ помо'щникъ, и^ не оу^бою'ся, чт^о сътвори'тъ мн^њ
чл~къ” ккк
заq, тл~д”
Помина'ите наста'вники ваша, и^же гл~аша ва'мъ
сло'во бж~їе, и^хже взира'юще на сконча'нїе жи'тельства, подража'ите вњрђ (и^хъ). і^с~ х~с, вчера` и^
дне'сь, то'иже и^ въ вњки” Въ наоу^че'нїа (стра'нна
и^ различна)1 не прилага'итеся. добро' б^о блгDтїю
(и^звњщава'ти и^) оу^твержа'ти срDца, (а^) не
бра'шны эT ни'хже не прїя'ша по'льзђ [ходи'вшеи]2
(въ нихъ). и%мамы (же) ѓ^лта'рь эT негоy (не
и%мђть вла'сть ја%сти слђжа'щеи сњни)3. *и^хже
б^о (кро'вь живо'тныX вно'сиTся въ ст~ая за грњхи`)4
первосщ~енником#, си'хъ тњлеса` съжига'ются вн^њ
стана. тњмже і^ х~с да ѓ^ст~итъ (лю'ди свое'ю
кровїю)5, вн^њ вратъ пострадати и^зво'ли. тњм1898

в~ мо= џ~і

а~ мо= д~

е~ мо= д~

крMи в~і
а~ петр# д~
а~ мо= и~і
и^ џ~і
крMи в~і

і^с~ наv з~

ўлMо рз~і

г~ мо= ѕ~
и^ ѕ~і
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михїа в~

і^ѓ^сїа д~і

же оу^бо да и^схо'диM к немђ вн^њ ста'на, поноше'нїе е^го нося'ще. *не и%мамы б^о здњ` пребыва'ющаh гра'да, н^о грядђщаго взыскђеM тњмъ оу^бо прино'симъ жертвђ хвале'нїа вынђ б~ђ, сирњ'чь, *плодъ оу^стенъ и^сповњ'дающеся и%мени
е^го. бл~готворе'нїя же и^ ѓ^бще'нїя не забыва'ите. таковы'ми б^о же'ртвами (оу^гажа'ти)6 б~ђ”
кккк
заq, тл~е”
Повинђ'итеся наста'вникомъ вашиM и^ покаря'итеся тїи` б^о бдя'тъ ѓ^ дш~аX вашихъ, а^ки
сло'во възда'ти хотя'ще, да съ радостїю сїе
творя'тъ, а^ не въздыха'юще” Нњсть б^о полезно вамъ сїе. моли'теся ѓ^ насъ. оу^пова'хомъ
б^о, ја^ко добр`ђ совњсть и%мамы, въ всемъ, до'брњ хотяще жити. ли'ше же молю` сїе (твори'те)7, да въскорњ оу^строюся вамъ. б~ъ же мира възведыи и^з мр~твыX па'стыря ѓ^вца'мъ вели'каго, кро'вїю завњта вњч'наго, г~а нашего і^с~
{х~а}8, да совершитъ в^ы въ всякоM [дњлњ]9 бла'ѕњ, сътвори'ти во'лю е^го, творя` въ {васъ}10
бл~гооу^го'дное преD нимъ, і^с~ хм~ъ, е^мђже слава
въ вњки вњкоM а^ми'нь” Молю' же в^ы братїе,
прїими'те слово оу^тњше'нїя. и%бо въ ма'лњ
(написа'в#) посла'хъ вамъ. зна'ите брата нашего
(эTпђщена тимоџе'я)11, с нимже а^ще скорње
прїидетъ, оу%зрю васъ. цњлђ'ите вс^я наста'вники ваша, и^ вся ст~ыя. цњлђ'ютъ в^ы и^же
эT и^талїи (сђщїи). блгDть съ всњми ва'ми,
[а^ми'нь]12”
Конецъ посла'нїю, и^же къ е^вре'ѓм#”
И/мать в себњ, глvа, г~і”
А$ зача'лъ цр~ковныхъ, л~в”
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терпіти поза брамами. 13 Тому, отже,
виходімо до Нього поза табір, носячи
його наругу, 14 *бо не маємо тут
сталого міста, але шукаємо будучого.
15 Ним, отже, завжди приносімо
жертву хвали до Бога, значить *плід
уст, що визнають його ім’я. 16 Не
забувайте ж робити добро і спілкування, бо такими жертвами треба
догоджати Богові.
поч. 335
17 Коріться вашим наставникам і
підкоряйтесь, бо вони чувають над
вашими душами як ті, що мають віддати слово. Хай це роблять з радістю,
а не зідхаючи, бо це вам не корисне.
18 Моліться за нас, бо надіємося, що
маємо в усьому добру совість, бажаючи добре жити. 19 Дуже ж благаю:
чиніть це, щоб я скоро був вам повернутий. 20 А Бог миру, що з мертвих підняв великого пастиря овець
кров’ю вічного завіту – нашого Господа Ісуса Христа, 21 хай вас удосконалить в усякому доброму ділі,
щоб виконати його волю, чинячи в
вас добровгодне перед Ним – Ісусом
Христом, якому слава на віки віків!
Амінь. 22 Благаю ж вас, брати, прийміть слово потіхи, бо коротко написавши, я до вас послав. 23 Знайте, що
наш брат Тимотей відпущений, з яким побачу вас, якщо він скоро прийде. 24 Здоровіть всіх ваших наставників і всіх святих. Вас здоровлять ті,
що є з Італії. 25 Ласка з усіма вами.
Амінь.

Кінець Послання до Євреїв.
Має в собі 13 глав,
а 32 церковних початки.

мих. 2

йос. 14
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Апокалипсис святого
Івана Теолоґа
Глава 1
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1 Апокалипсис Ісуса Христа, яке
Бог дав йому (=Іванові), щоб показати своїм рабам те, що мало незабаром статися. І показав, пославши своїм ангелом своєму рабові Іванові, 2 який засвідчив боже слово і свідчення
Ісуса Христа, те, що побачив. 3 Блаженний той, що читає і слухає слова
його пророцтва і зберігає написане в
ньому, бо час близький. 4 Іван – сімом церквам, які є в Азії. Благодать
вам і мир від Того, хто є, *і який був,
і що приходить, і від сімох духів, які
є перед його престолом; 5 i від Ісуса
Христа, *який є вірним свідком,
*первородний з мертвих і князь земних царів, що любить нас, і омив нас
iз наших гріхів *своєю кров’ю, 6 і
зробив нас *царями і священиками
своєму Богові і Батькові. Тому слава
і влада на віки віків! Амінь. 7 *Ось
Він іде з хмарами, і Його побачить
всяке око і ті, що його прокололи, і
всі племена земні видадуть плач над
собою задля Нього. Так, амінь! 8 *Я є
Альфа і Омеґа, Початок і Кінець, –
говорить Господь, – Той, що є, і був,
і приходить – Вседержитель! 9 Я,
Іван, який є і вашим братом, і спільником у смутку, і в царстві, і в терпінні Ісуса Христа, я був на острові,
що називається Патмос, за боже слово і за свідчення Ісуса Христа. 10 Я
був у дусі в дні недільному, і я почув
за собою великий голос, наче труби,
11 що говорить: Я є Альфа і Омеґа,
Перший і Останній. І те, що бачиш,
запиши в книги і пошли церквам, що
є в Азії: в Ефес, і в Смирну, в Пергам, і в Тиатир, і в Сардію, і в Філадельфію, і в Лаодикію. 12 І я оглянувся, щоб побачити голос, який
говорив зі мною. І обернувшись, я
побачив сім золотих свічників, 13 і
посередині сімох свічників – подібного до Людського Сина, зодягненого в довгу одіж і підперезаного на
грудях золотим поясом. 14 Його ж
голова і волосся біле, як біла вовна,
як сніг, і його очі – як вогняне полум’я; 15 і його ноги подібні до халколиванової міді, наче в розжареній
печі; і його голос – як голос великих
вод. 16 І Він тримав у своїй правій
______

Глvа, АE”
1

покалїўисъ і^с~ х~а, и^же даs е^мђ бг~ъ показати рабомъ свои^мъ, и%мже подоба'ше
быти въско'рњ, и^ сказа` пославъ а%гг~ломъ свои^мъ, раб`ђ свое^мђ і^ѓ^а'ннђ, и^же
свњдњтельствова сло'во бж~їе, и^ свњдњтельство
і^љ~ х~во, е^ли'ко видњ” Бл~женъ чтыи` и^ слы'шащїи словеса` пррoчествїа {е^го}2, и^ съблюда'ющїи
пи'саная в немъ, вре'мя б^о блиZ. і^ѓ^а'ннъ сеDмиM
цр~квам# и^же (сђть) въ а^сїи. блгDть ваM и^ миръ,
эT сђщаго, *і^ и^же б^њ, и^ грядђщ'аго, и^ эT сеDми` дх~овъ, и^же преD прsтломъ е^го, (сђть). и^ эT
і^с~ х~а *иже (е^сть) свњдњтель вњ'рныи, *пр'ъвенеw
и^з мр~твыX, и^ кн~зь цр~ей зем#скыхъ, любящђ
н^ы и^ (ѓ^мы)3 насъ эT грњхъ на'шихъ *кро'вїю
своею`, и^ сътворилъ е^сть насъ *цр~я (и^) і^е^ре'я
б~ђ и^ эTц~ђ свое^мђ. томђ сла'ва и^ дръжа'ва въ
вњкы вњкоM а^ми'нь” *Се грядетъ съ ѓ%блакы,
и^ оу'зриT и& всяко ѓ%ко, і^ и^же е^го прободо'ша, и^
плачь сътворяT на ся ѓ% неM вс^я колњна зем#ска'я. е'й а^ми'нь. *аZ е^смь а^лфа и^ э, [нача'тоk и^
коне'цъ]4, гл~етъ г~ь (-)5, сыи, и^ б^њ, и^ грядыи`,
вседръжи'тель” аZ і^ѓ^а'ннъ и^же (и^) братъ вашъ,
и^ ѓ^бњщникъ въ печали и^ [въ]6 црsтвїи, и^ въ
тръпњнїи і^с~ [хв~њ]7. быX въ ѓ^стровњ, нарица'емомъ патъмосъ, за сло'во бж~їе и^ за свњдњтельство і^с~ [хв~о]8. быхъ в д~сњ въ (дн~ь неDлныи)9. и^ слы'шаX за собо'ю глаs ве'лїи ја%ко трђб`ђ,
гл~щъ (а^зъ е^смь а^лфа и^ э, пр'ьвыи и^ послDњнїи. и^) ја%же ви'диши, напиши в кни'ги, и^ посли` (-)10 цр~квамъ, (ја^же сђть въ а^сїи), въ е^фесъ, и^ въ змљ=рнђ, (-)11 в пер#гамъ, и^ въ џија%тиръ, и^ въ сардїю, и^ въ џиладелъфїю, и^ в
лаѓ^дикїю. и^ ѓ^братихъся видњти глаs и^же
гл~ше съ мно'ю” И$ ѓ^бращся видњхъ сеDмь свњти'лникъ златыхъ, и^ посредњ [сеDми]12 свњти'лникъ подобенъ сн~ђ чл~вчю ѓ^блеченъ в подиръ, и^ препоя'санъ при сосцђ по'ясомъ златымъ. глава же е^го и^ вла'си бњлы` ја%ко ја^ри'на
бњ'лаа ја^ко снњ'гъ, и^ ѓ%чи е^го ја%ко пла'мень ѓ^гненъ. и^ но'ѕњ е^го подобни мњди хаlколивановњ,
ја%ко в пещи ражDеже'нњ” И$ глаs е^го, ја%ко глаs воD
мно'гъ, и^ дръжа в {рђцњ своеи` деснњи`}13 (сеDмъ
1900
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ѕвњз'дъ)14 і^ и^зъ оу^стъ е^го мечъ ѓ^бою'дђ
ѓ^стръ и^зъѓ^стренъ и^сходяи`” И$ лице е^го ја%ко
слн~це сїае^тъ в силњ своеи`. и^ е^гDа видњхъ е^го,
падохъ к ногама е^го ја%ко мр~твъ, и^ положи
десницђ свою на мнњ` гл~я (м^и), не боися” А$зъ
е^смь пр'ьвыи и^ послDњнїи и^ живыи, и^ быX
мр~твъ, и^ се жи'въ е^смь въ' вњкы` вњкомъ. (-)15
и%маM ключа смр~ти и^ а'дђ. напиши оу^бо ја%же
видњ, и^ ја%же сђть і^ и'мже подоба'етъ быти
по семъ” Таи'нство сеDми ѕвњздъ ја%же ви'дњлъ
е^си на десни'ци моеи, и^ сеDмъ свњтиlникъ златыхъ, сеDмъ ѕвњздъ (сTђ), а^гг~ли сеDми` цр~квеи
сђть. (-)16 [сеDм (же) свњти'лниk, ја%же видњ]17,
сеDмъ цр~кве'и сTђ”

Глvа, в~”
гг~лђ е^феsкїа цр~кве напиши тако гл~етъ
дръжаи` сеDмь ѕвњздъ в десници своеи`, и^
ходяи` посредњ сеDми свњти'лникъ златыхъ. вњмъ (твоя дњла) и^ трDђ
1
[твои] и^ тръпњнїе твое, и^ ја%ко не можеши
носити злыX. і^ и^скђсиl е^си гл~ющаяся (быти)
а^пsлы, и^ нњ сђть, и^ ѓ^брњте я& лжа`. и^ [поне'слъ е^си и^ тръпњнїе и%маши]2. (и^) за и^мя
мое` (трђдися), и^ не иZнемо'же. н^о и%маM на тя,
ја^ко любоv твою` пр'ьвђю ѓ^ста'ви. помяни оу^бо
эTкђд`ђ спаде`, и^ пока'ися. и^ пр'ьвая дњла сътвори`” А$ще ли н^и, гряд`ђ т^и [ско'ро]3, и^ дви'гнђ свњти'лникъ твои эT мњста свое^го, а^ще
не пока'ешися. н^о се` и%маши, ја%ко ненавидиши
дњлъ никола'итескъ, и^хже и^ а%зъ ненави'жђ” И$мњаи` оу^хо да слы'шитъ чт^о дх~ъ гл~етъ цр~квамъ, побњжда'ющемђ дамъ ја^сти эT древа
животнаго, е^же е^сть посредњ ра'я бж~їа” І$ а^гг~лђ цр~кви (змљ=рн#скїа)4 напиши. тако гл~еT пр'ъвыи и^ послDњнїи, и^же быs мр~твъ, и^ с^е жи'въ
е^сть. вњмъ твоя [дњла, и^]5 ско'рбь, и^ ни'щетђ. н^о богаT е^си, и^ хђлы`, гл~ющихъся (быти
і^оу^де'а)6, и^ нњ сђть. н^о со'нмище сатанино. не
бо'ися ничесоже яy хо'щеши пострадати. се` {б^о}7
и%мать (дїа'волъ всажати)8 эT васъ в темни'ця да и^скђ'ситеся. і^ и'мате скорбь до десяти дн~їи. бђди вњ'ренъ до смр~ти, и^ дамъ
ти вњнец# живота” И$мња'и оу^хо (слы'шати) да
слы'шиT. чт^о дх~ъ гл~етъ цр~кваM. побњжDааи`, не
и^мать вредитися эT смр~ти вторы'я. и^ а^гг~лђ перъгам#скїа цр~кви напиши. тако гл~етъ
и^мњяи` мечъ ѓ^бою'дђ и^з#ѓ^щренъ. вMњ [дњ'ла
твоя, и^]9 гд^њ живеши и^дњже прsтлъ сатанинъ. и^ дръжиши и^мя мое`, и^ не эTвр'ъжеся
вњ'ры моея`. и^ в (моя) дн~и. а^нтипасъ свњдњтель мои вњрныи [-]10 и^же оу^бїенъ бысть в#
1901

руці сім звізд, і з його уст виходив
вигострений двосічний меч, і його
лице сяє наче сонце у своїй силі. 17 І
коли я Його побачив, я впав до його
ніг, наче мертвий. І Він поклав свою
правицю на мене, кажучи мені: Не
бійся. Я є перший і останній, 18 і
Той, що живе. І Я був мертвий, і ось
я є живим на віки віків. Маю ключі
смерті і аду. 19 Отже, напиши те, що
ти побачив, і те, що є, і те, що має
статися після цього. 20 Таїнство сімох звізд, які ти побачив на моїй правиці, і сімох золотих свічників, вони
є: сім звізд – вони ангели сімох церков, а сім свічників, які ти побачив, –
це сім церков.

Глава 2
1 Напиши ангелові Ефеської церкви: Так говорить Той, що держить
сім звізд у своїй правиці і що ходить
серед сімох золотих свічників: 2 Знаю
твої діла, і твій труд, і твою терпеливість, і що не можеш зносити злих; і
ти випробував тих, що називають себе апостолами, а не є, і ти їх знайшов
неправдомовними. І ти переніс 3 і
маєш терпеливість, і ти потрудився
за моє ім’я і не знеміг. 4 Але маю
проти тебе те, що ти покинув твою
першу любов. 5 Отже, згадай, звідки
ти впав, і покайся, і чини попередні
діла. Якщо ж ні, скоро прийду до
тебе і зрушу твій свічник зі свого
місця, якщо не покаєшся. 6 Але маєш
те, що ненавидиш миколаїтські діла,
які і Я ненавиджу. 7 Хто має вухо,
хай слухає, що Дух говорить Церквам: Тому, що перемагає, дам їсти з
дерева життя, яке є серед Божого
раю. 8 І ангелові Смирнської церкви
напиши: Так говорить перший і
останній, який був мертвим і ось є
живим. 9 Знаю твої діла, і скорботу, і
бідність, але ти є багатий, і знаю
зневагу тих, що називаються юдеями
і не є, але зборищем сатанинським.
10 Не бійся нічого з того, що маєш
потерпіти. Бо ось диявол має посадити декого з вас до в’язниці, щоб ви
були випробувані. І матимете скорботу до десяти днів. Будь вірним до
смерті, і дам тобі вінець життя. 11
Хто має вухо, щоб слухати, хай
слухає, що Дух говорить Церквам:
Той, хто перемагає, не потерпить
шкоди від другої смерті. 12 І ангелові
Пергамської церкви напиши: Так
говорить Той, що має двосічний меч.
13 Знаю твої діла і де живеш – там,
де престол сатани, і держиш моє ім’я,
і ти не зрікся моєї віри, і в мої дні
Антипас – мій вірний свідок, який
був убитий у вас, де живе сатана.
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14 Але маю проти тебе мало, тому
що тут маєш тих, що тримаються
Валаамового навчання, *який навчав Валака покласти згіршення перед ізраїльськими синами: їсти ідольські жертви і чинити розпусту.
15 Так і ти маєш тих, що тримаються миколаїтського вчення, яке
Я ненавиджу. 16 Покайся, якщо ж
ні, скоро прийду до тебе і зведу з
ними боротьбу мечем моїх уст. 17
Хто має вухо, щоб слухати, хай
слухає, що Дух говорить Церквам.
Тому, хто перемагає, дам їсти зі
скритої манни, і дам йому білий камінь, і на камені написане нове
ім’я, якого ніхто не знає, – тільки
той, що отримує. 18 І ангелові Театирської церкви напиши: Так говорить Божий Син, що має свої очі,
як вогняний полумінь, і його ноги
подібні до халколиванової міді. 19
Знаю твої діла, і любов, і віру, і
службу, і твою терпеливість, і твої
діла. І останні більші від перших.
20 Але маю трохи проти тебе, що
дозволяєш жінці *Єзавелі, що називає себе пророчицею, навчати і
обманювати моїх рабів, щоб розпутствували і їли ідольську жертву.
21 І Я дав їй час, щоб вона покаялася від своєї розпусти, – і не покаялася. 22 Ось Я її кладу на ліжко, і
тих, що з нею розпутствували, – у
велику скорботу, якщо не покаються від своїх діл. 23 І їхні діти помруть смертю, і всі церкви пізнають,
що Я є *той, що досліджує серця і
нутро, і дам кожному з вас за вашими ділами. 24 Вам же говорю та
іншим, що є в Театирі, які не мають
цього навчання і які, як кажуть, не
розуміють сатанинської глибини: на
вас не покладу іншого тягаря; 25
тільки тримайте той, що маєте, доки не прийду. 26 І тому, що перемагає і зберігає мої діла до кінця,
йому дам владу над народами. 27 *І
він пастиме їх залізною палицею, і
будуть так, як посуд і розбиті черепки. 28 Так як і Я одержав від мого
Батька, і йому дам ранню звізду. 29
Хто має вухо, щоб слухати, хай
слухає, що Дух говорить Церквам.

ваs, и^дњже (живетъ сатана`)11. н^о и%мамъ на
тя ма'ло, ја^ко и'маши т^ђ дръжащая оу^ченїе
валаа'мово, *и^же оу^чаше вала'ка, положити съблазнь преD сн~ъми і^и~левыми, ја^сти жрътвы
и^долскїа, и^ любы творити. тако и%маши и^
ты дръжа'щаа оу^ченїе николаи^тъско, [е^гоже ненави'жђ]12. покаися [-]13, а^ще ли н^и, прїидђ т^и
ско'ро, и^ бра'нь сътворю` с ними мечемъ оу^стъ
мои^хъ. и^мњаи` оу^хо (слы'шати) да слы'шитъ,
чт^о дх~ъ гл~етъ црк~ваM. побњжда'ющемђ дам#
{-}14 [ја%сти]15 эT манны съкровенныя” и^ даM е^мђ
ка'мень бlњ, и^ на ка'мени и%мя но'во напи'сано, е^гоy
никтоже вњсть, токмо прїемляи`” И$ а^гг~лђ џљ=атљ=рскїа цр~кви напиши. тако гл~етъ сн~ъ
бж~їи, и^мњаи` ѓ%чи свои` ја%ко пла'мень ѓ^гненъ. и^
ноѕњ е^го подо'бни мњди ха'лколива'новњ. вњм#
твоя дњла и^ любовь и^ вњ'рђ и^ слђжбђ и^
тръпњ'нїе твое, и^ дњла твоа, и^ послњ'дняа
болша пе'рвыхъ, н^о и'мам# на тя {мало}16, ја%ко
ѓ^ставля'еши женњ *іе^завель гл~ющеися (быти)
пррoчца, (-)17 оу^читъ и^ лстит# моа рабы любодњиствовати, и^ снњсти жрътвђ и^дол#скђю.
и^ даX ей вре'мя да пока'ется (эT любодњи^ства
свое^го, и^ не (пока'яся)18)19. с^е а^зъ полага'ю ю& на
ѓ^дрњ, и^ любодњющая с не'ю въ скорбь велїю,
а^ще ся не пока'ютъ эT дњлъ [свои^хъ]20, и^ чада иX (оу^мрђтъ)21 смр~тїю. и^ разђмњю^тъ вс^я
цр~кви, ја^ко а^зъ е^смь *испытааи` (срDца и^
(оу^тробы)22)23, и^ дамъ вамъ комђждо по дњ'ломъ
ва'шимъ, ваM же гл~ю, {и^}24 про'чимъ сђщиM въ
џїатирњ, и^же не и^мђтъ оу^ченїа сего (і^) и^же не
(разђмњю^тъ)25 глђбины сатанины, ја%ко гл~юT не
възложю` на вы` (тяготы и%ноя)26, токмо е^же
и%мате дръжи'те, дондеy прїидђ” И$ побњжда'ющемђ и^ съблюда'ющемђ (дњ'ла моа до конца`)27,
дамъ е^мђ власть на ја%зы'цехъ *и^ оу^пасеT я&
жезломъ желњз'ным#, (и^) ја%ко съсђды (и^) скђделнича съкрђшатся. ја%коже и^ а^зъ прїяхъ эT
ѓ^ц~а мое^го” И$ дамъ е^мђ ѕвњздђ оу^тренюю. и^мњаи` оу^хо (слы'шати) да слы'шитъ чт^о дх~ъ
гл~етъ цр~квамъ”

Глава 3

Глvа, г~”

1 І ангелові Сардійської церкви
напиши: Так говорить Той, що має
сім божих духів і сім звізд. Знаю
твої діла, що маєш ім’я як живого,
а ти є мертвим. 2 Чувай і підкріплюй інших, які мають умерти. Адже я не знайшов твої діла досконалими перед твоїм Богом. 3 Отже,
згадай як ти одержав і почув – і
зберігай, і покайся. *Oтже, якщо не

а^гг~лђ саrдїискїа цр~кви напиши, тако
гл~етъ и^мњяи` сеDмь дх~ъ бж~їихъ, и^ сеDмь
звњздъ. вњм# твоа дњ'ла, ја%ко и^мя и%маши ја%ко живъ, а^ мр~твъ е^си” Бђди
бдя`, и^ оу^твер#жая про'чая, и%мже оу^мрети. не
ѓ^брњтохъ б^о (дњлъ твои^хъ)1 скончаныX преD
бг~омъ” (твои^мъ)2. Поминаи оу^бо како прїа'тъ,
и^ слы'ша и^ съблюдаи и^ пока'ися. *а^ще оу^бо не
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бдиши, прїидђ [на тя]3 ја%ко тать, и^ не и'маши
почю'ти, в кїи годъ прїидђ на тя” н^о и^маши мало и^менъ и^ в сардїи, и^же не ѓ^скверниша ри'зъ свои^хъ, и^ ходити и^мђтъ съ мною
въ бњлыхь, ја%ко достоини сђть, побњждааи` то'й
ѓ^блечется в ри'зы бњ'лыа, и^ не и%мамъ эTмыти
и%мени е^го *эT кни'гъ живоTныX і^ и^сповњмъ и^мя
е^го преD эTц~емъ моиM, и^ преD а^гг~лы е^го. и^мњаи` оу^хо,
да слы'шитъ, чт^о дх~ъ гл~етъ цр~квам#” И$ а^гг~лђ
филадельфїискїа цр~кви, напиши. тако г~леT ст~ыи
и%стинныи, и^мњаи` ключъ двDвъ. *эTверзааи`, и^
никтоже затвориT. {-}4 затворяай, и^ никтоже
эTверзетъ” Вњмъ твоа дњ'ла. с^е даX преD тобою
двери эTве'р#сты {и^}5 никтоже мо'жетъ затворитї иX, ја%ко малђ и^маши си'лђ, и^ съблюде' мое
сло'во, и^ не эTвръжеся и^мени мое^го. с^е даю` эT со'нмища сатанина, гл~ющаяся (быти і^оу^де'а)6 и^
нњ сђт#, н^о лжђтъ. с^е сътворю я& да прїидђтъ
и^ покло'нятся преD нога'ма твои'ма, и^ разђмњюT
ја%ко а^зъ възлюбиX т^я” ЈА$ко съблюде сло'во тръпњ'нїа мое^го, и^ а^зъ т^я съблюдђ` эT годины
и^скђшенїа хотящаа прїити на (всю` вселе'нђю)7,
и^скђсити живђщая на зеMли, {с^е}8 грядђ скоро,
дръжи` е^же и'маши, да никтоже прїимеT вњнца`
твое^го” Побњжда'ющаго сътворю` (-)9 столпа` цр~кви
б~а мое^го. и^ боле не и'маT и^зыити ктомђ” {-}10
И$ напишђ на неM и'мя б~а мое^го, і^ и'мя града
б~а мое^го но'ваh і^е^рsли'ма сходящаго с нб~съ эT ба~
мое^го і^ и^мя мое` но'вое. и^мња'и оу^хо да слы'шитъ чт^о дх~ъ гл~етъ цр~квамъ” И$ а^гг~лђ лаѓ^дїкїискїа цр~кви напиши, тако гл~етъ, а^ми'нь
свњдњтель вњрныи і^ и'стиныи, нача'токъ създанїа бж~їа. вњмъ твоа дњ'ла ја%ко ни стђденъ е^си ни те'плъ. не да стђдеn б^ы былъ, ни
те'плъ, тако ја^ко ѓ^бъоу^моренъ е^си, и^ ни те'плъ
ни стђдеn. (и^зблевати т^я эT оу^стъ мои^хъ
и^маM)11 зане гл~еши ја%ко богатъ е^смь, и^ ѓ^бога'тихъся и^ ничтоже требђ'ю. и^ не вњси` ја%ко
т^ы е^си ѓ^каа'нен# и^ мнїи и^ ни'щъ и^ слњ'пъ и^
нагъ” Съвњща'ю тебњ кђпити эT мене злато ражDежено ѓ^гнемъ, да ѓ^богатишися, и^ (ѓ^дњя'нїемъ бњ'лыM)12 ѓ^блечешися, да не ја%вится срамота` наготы` твоеа`. и^ кол#лђрїемъ помажи ѓ%чи твои` да ви'диши. *а^зъ и^хже а%ще люблю`, ѓ^бличаю и^ кажю`. ревнђй оу^бо и^ пока'ися, с^е стою
при дверехъ, и^ тлъкђ, а^ще кт^о оу^слы'шитъ
глаs мой, и^ эTвр'ъзетъ двери, [-]13 вни'дђ к немђ и^
вечеря'ю с нимъ и^ то'й съ мною. побњжда'ющемђ дамъ (-)14 сњ'сти съ мною на прsтлњ
мое^мъ. ја%коже и^ а^зъ побњдихъ и^ сњдохъ съ
ѓ^ц~емъ мои^мъ на прsтлњ е^го. и^мњаи` оу^хо, да
слы'шитъ чт^о дх~ъ гл~етъ цр~квамъ”
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чуватимеш, прийду проти тебе, наче
злодій, і не почуєш, в яку годину
прийду проти тебе. 4 Але маєш кілька імен і в Сардії, які не заплямували
свою одіж і будуть ходити зі мною в
білій, бо є гідні. 5 Той, хто перемагає,
той зодягнеться в білу одіж; і не зітру
його ім’я *з книг життя, і визнаю
його ім’я перед моїм Батьком і перед
його ангелами. 6 Хто має вухо, хай
слухає, що Дух говорить Церквам. 7 І
ангелові Філадельфійської церкви напиши: Так говорить Святий, правдивий, що має Давидів ключ, *який відчиняє – і ніхто не замкне, який замикає – і ніхто не відчиняє. 8 Знаю
діла твої. Ось Я дав перед тобою відкриті двері, і ніхто не може їх закрити. Бо маєш малу силу, але ти
зберіг моє слово і не відрікся мого
імені. 9 Ось даю з сатанинського збору тих, що називаються юдеями, а не
є, але брешуть. Ось вчиню з ними,
щоб вони прийшли і поклонилися перед твоїми ногами і пізнали, що Я тебе полюбив. 10 Тому що ти зберіг
слово моєї терпеливості, і Я тебе збережу від години спокуси, що має
прийти на всю вселенну, щоб випробувати тих, що живуть на землі. 11
Ось скоро приходжу. Держи те, що
маєш, щоб ніхто не взяв твого вінця.
12 Того, хто перемагає, зроблю стовпом церкви мого Бога, і більше вже
не вийде. І напишу на ньому ім’я мого Бога і ім’я міста мого Бога – нового Єрусалиму, що сходить з небес
від мого Бога, і нове моє ім’я. 13 Хто
має вухо, хай слухає, що Дух говорить Церквам. 14 І ангелові Лаодикійської церкви напиши: Так говорить Амінь – вірний і правдивий свідок, початок божого творіння. 15
Знаю твої діла, що ти не є ні зимним,
ні теплим. Коби ти був зимним або
теплим. 16 Так, тому що ти є літепним, – ані теплим, ані зимним, – виблюю тебе з моїх уст. 17 Бо говориш,
що: Я є багатим, і я збагатився та
нічого не потребую. І не знаєш, що
ти є нещасний, і малий, і бідний, і
сліпий, і нагий. 18 Раджу тобі купити
в мене золото, розжарене вогнем,
щоб ти збагатився і зодягнувся білою
одіжжю, щоб не показався сором
твоєї наготи, і колирієм помаж твої
очі, щоб ти побачив. 19 *Тих, кого Я
люблю, оскаржую і картаю. Отже,
ревнуй і покайся. 20 Ось Я стою при
дверях і стукаю. Якщо хтось почує
мій голос і відкриє двері, ввійду до
нього і повечеряю з ним, і Той зі
мною. 21 Тому, що перемагає, дам
сісти зі Мною на моєму престолі, так
як і Я переміг і сів з моїм Батьком на
його престолі. 22 Хто має вухо, хай
слухає, що Дух говорить Церквам.
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Глава 4
1 Після цього я побачив, і ось –
відкриті двері на небі. І перший голос, який я почув, – наче труба, що
говорила зі мною, кажучи: Вийди сюди, і покажу тобі те, що має статися
після цього. 2 Я ж одразу був у дусі. І
ось на небі стояв престол, і на престолі Той, що сидів. 3 А Той, що
сидів, видом був подібний до каменя
яшми й сердоліку, і була райдуга
довкола престолу видом подібна до
смарагдової. 4 А навколо престолу –
двадцять чотири престоли, і на престолах я побачив двадцять чотири
старці, що сиділи, зодягнені в білу
одіж; і вони мали золоті вінці на
своїх головах. 5 І з престолу виходили блискавки, і громи, і голоси, і
сім свічників, що горять вогнем перед престолом, які є сім Божих духів.
6 І перед престолом – скляне море,
подібне до кришталю. І серед престолу, і довкола престолу – чотири
звірі, повні очей спереду і ззаду. 7 І
перше животне – подібне до лева, і
друге животне – подібне до теляти, і
третє животне мало лице, наче людини, і четверте животне – подібне
до орла, що літає. 8 І чотири животні,
кожний з них має по шість крил, а
довкола і всередині вони є повні очей, і не мають спочинку день і ніч,
говорячи: Святий, святий, святий
Господь Бог Вседержитель, який був,
і є, і приходить! 9 І коли животні
віддали славу, і честь, і похвалу Тому, що сидить на престолі, що живе
віки віків, 10 двадцять чотири старці
впали перед Тим, що сидить на
престолі, і поклонилися Тому, що
живе віки віків. І вони поклали свої
вінці перед престолом, кажучи: 11 Ти
є гідним, Господи, одержати славу, і
честь, і силу, бо Ти створив усе, і з
твоєї волі вони є і є створені.

Глава 5
1 І я побачив у правиці Того, що
сидів на престолі, книгу, списану всередині і ззовні, запечатану сімома печаттями. 2 І я побачив могутнього ангела, що проповідував великим голосом: Хто є гідний відкрити книгу і
зірвати її печаті? 3 І ніхто не міг – і ні
на небі, ні на землі, ні під землею –
відкрити книги чи заглянути до неї. 4
І я дуже плакав, бо ніхто не знайшовся гідним відкрити і прочитати
книгу чи заглянути до неї. 5 І один зі
старців сказав мені: Не плач; ось
переміг лев, що є з Юдиного племені,
корінь Давидів, щоб відкрити книгу і
зірвати її сім печатей. 6 І я побачив: і

Глава, д~”
о си'хъ видњхъ, и^ с^е двери эTвр'ьсты на
нб~си. и^ глsа пр'ьвый е^гоже слы'шаX ја%ко
трђб`ђ гл~ющъ со мно'ю гл~я” Взыди сњ'мо, и^ покаж`ђ т^и е^мђy подоба'етъ быти по сихъ” А$бїе (же) быхъ въ дс~њ, и^ с^е
прsтлъ стоя'ше на нб~си, и^ на прsтлњ сњдя'щъ, и^ сњдяи` (б^њ) подобенъ видњ'нїю ка'мени і^а'спиди, и^ сарди'нови” И$ (б^њ) дђга` ѓ%крsтъ прsтла подо'бна видњнїемъ змара'гдови. и^
ѓ%крsт# прsтла прsто'ли дв^адесять четы'ри. и^ на
прsтлњхъ (видњхъ) дв^адесять четы'ре ста'рцы
сњдя'ща. ѓ^бле'чены в (бњлы ри'ѕы)1. і^ (и'мяхђ)
(вњнца` зла'ты на главаX своиX)2 и^ эT прsтола
и^схожDахђ мо'лнїя и^ громи и^ гла'сы. и^ седмь
свњщникъ ѓ^гненъ горя'щихъ преD прsтломъ,
ја^же сђть седмь дх~овъ бж~їихъ. и^ преD прsтлоM
{-}3 мо'ре сткля'но подобно кристаллђ. и^ посредњ прsтла, и^ ѓ%крsтъ прsтла четы'ри живо'тна
и^спо'лнь ѓ%чесъ съпреди и^ съза'ди. и^ животно
пр'ьвое подобно лвђ`, и^ второ'е животно подобно
телцђ`, и^ третїе живо'тно и^мыи` лице ја^ко
члк~ъ, и^ четвертое живо'тно подобно ѓ^рлђ` летя'щђ. и^ живо'тна четы'ри, е^ді'нъ кожDо и^хъ.
и^мыи` по шесть крыl ѓ%крsтъ и^ внђтръю'дђ
и^спо'лнь сђть ѓ%чесъ” И$ поко'а не (и^мђще)4 дн~ь
и^ нощь гл~юще, ст~ъ ст~ъ ст~ъ, г~ь б~ъ вс^едержи'тель, и^же б^њ и^ сы'й, и^ гряды'и, і^ е^гда` {да'ша}5 живоTная сла'вђ и^ честь и^ хвалђ` сњдя'щемђ на прsтлњ живђщемђ въ вњкы вњкоM (падо'ша)6 дв^адесяT четири ста'рцы преD сњдя'щимъ
на прsтлњ, и^ (поклони'шася)7 живђщемђ въ' вњкы вњкомъ. и^ (положи'ша)8 вњнца` своя преD
прsтлом# гл~юще, досто'инъ е^си [г~и]9 прїя'ти
сла'вђ и^ честь и^ си'лђ, ја%ко т^ы е^си създаl всяческая, и^ во'лею твоею` [сђть]10 и^ сътворени”

Гла, е~”
видњхъ в десни'ци сидя'щаh на прsтлњ
книгђ напи'санђ [внђтръю'дђ и^ внњю'дђ]1, запечатлњнђ (седмїю печатїю)2 и^
видњхъ а^гг~ла крњ'пъка проповњ'дающе
гласоM вели'кымъ. кт^о е^сть досто'инъ разгнђт'и кни'гђ, и^ разрњши'ти печа'ти ея`; и^ никтоy можаше, (и^ ни) на нб~си ни на земли` ниy
подъ земле'ю разгнђти книгы ни зрњти ея`” І$
[а'зъ плакаXся мно'го]3, ја%ко (не ѓ^брњтеся никтоже досто'и^нъ)4 раз#гнђти {и^ почести`}5 книги
ниже зрњти ея`” И$ е^ді'нъ эT ста'рецъ (гл~а)6
м^и, не пла'чися, с^е побњдилъ е^сть левъ иy сы'и
эT колњ'на і^оу^дова ко'рень двDвъ, разгнђти кни'1904
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гђ, и^ {разрњшити}7 седмь печа'тїи ея`. и^ видњхъ, (и^ се) посредњ прsтола, и^ четыреX живо'тныX, и^ посредњ ста'рецъ, а^гнецъ стоя'щ# ја%ко заколенъ, и^мђщъ роговъ сеDмь и^ ѓ%чесъ сед#мь, е^же
е^сть седмь дх~ъ бж~їихъ по'сланыхъ въ всю землю. и^ прїиде и^ прїя'ть {книгђ}8 эT десни'ца сњдя'щаго на прsтолњ. и^ е^гда` прїа'тъ книгђ, четыри живо'тна, и^ дв^адесять (и^) четыри ста'рцы падоша пред# а%гньцемъ, и^мђще кождо гђсли
и^ фиа'лы зла'ты полны џимїа'ма, и^же сђть мл~твы ст~ыхъ” И$ поюT пњснь но'вђ гл~юще, досто'инъ е^си прїя'ти книгђ, и^ эTврьсти печати ея.
ја^ко заколенъ бысть, і^ и^скђпи [бв~и насъ]9 кровїю своею эT вся'кого колњ'на, и^ ја^зы'ка и^ людїи
и^ племенъ, *и^ сътвориl е^си {насъ}10, бв~и на'шемђ, [цр~я]11 і^ и^ере'а и^ (въцр~и'мся)12 на земли`” И$
видњхъ, и^ слы'шахъ гласъ а^гг~лъ мно'гъ ѓ%крsт#
прsтола, и^ животныхъ и^ ста'рецъ, и^ б^њ число иX
(-)13 ты'сяща ты'сящами, гл~юще гла'сомъ вели'кимъ. досто'иn е^сть а^гнець заколе'ныи прїа'ти
си'лђ и^ бога'тество и^ премђ'дроs и^ крњпоs и^ чеs и^
сла'вђ и^ блsве'нїе. и^ всяко създанїе, е^же [е^сть]14 на
нб~си и^ на земли` и^ подъ земле'ю, и^ на' мори,
[ја%же сђть]15 и^ сђщаа в ниX вся, слы'шахъ гл~юща сњдящемђ на прsтолњ, и^ а'гнъцю блsвнїе и^
чеs и^ сла'вђ и^ держа'вђ въ вњкы вњкомъ. и^ четы'ри животна гл~ахђ. а^ми'нь” И$ (дв^адесять и^
четы'ри) ста'рцы падоша и^ поклони'шася (живђщемђ въ вњки вњкомъ)”

Глvа, ѕ~”
видњхъ е^гда эTвр'ьзе а^гнецъ е^ді'нђ эT
седми печа'тїи, и^ слы'шахъ е^ді'ного эT четыреX животныхъ гл~юща ја%ко глаs громныи, гряди и^ ви'ждь” И$ видњхъ, и^ с^е
конь бњлъ, и^ сњдяи` на немъ и^мњаше лђ'къ, и^
данъ быs е^мђ вњнецъ, і^ и^зыиде побњжDаяи` {-}1
да побњдитъ. и^ е^гда` эTве'рзе печать вторђ'ю,
слы'шахъ второ'е животно гл~юще, гряди {и^
ви'жDь}2. і^ и^зы'де дрђгїи ко'нь ры'жъ, и^ сњдя'щемђ на немъ дано бысть (-)3 взяти ми'ръ
эT земля`, и^ да (оу^бїетъ дрђгъ дрђга)4, и^ данъ
бысть е^мђ мечь вели'кїи. и^ е^гда эTвр'ьзе
(третїю печать)5. слы'шаX третїе живо'тно гл~юще, гряди` [и^ ви'жD]6. и^ видњхъ, и^ с^е ко'нь во'ронъ. и^ сњдяи` на немъ и^мњяше мњ'рило в рђцњ свое'й. и^ слы'шахъ [-]7 гласъ посредњ четы'рехъ животныхъ гл~ющь. мњра пшеницы за дина'рь, и^ тр^и мњ'ры ја%чме'ню за дина'рь, і^ е^ле'и и^
вино` не вреди`” И$ егда эTвр'ьзе (четве'ртђю печа'ть)8, слы'шахъ гласъ четве'ртаго животна
гл~ющь, гряди [и^ ви'ждь]9. и^ видњхъ. и^ с^е ко'нь
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ось серед престолу й чотирьох звірів, і серед старців – Ягня, що стояло, наче заколене, що мало сім рогів і сім очей, що є сім божих духів,
посланих на всю землю. 7 І Він
прийшов і взяв книгу з правиці Того, що сидів на престолі. 8 І коли
Він взяв книгу, чотири животні і
двадцять і чотири старці впали перед Ягням, кожний, маючи гуслі і
золоті посудини, повні ладану, які є
молитви святих. 9 І вони співають
нову пісню, кажучи: Ти є гідний
взяти книгу і відкрити її печаті, бо
Ти був заколений і відкупив нас
Богові своєю кров’ю від всякого
роду, і люду, і народу, і племен; 10
*і зробив нас нашому Богові царями і священиками; і зацарюємо на
землі. 11 І я побачив і почув голос
багатьох ангелів довкола престолу,
і животних, і старців – і їх число
було тисячі тисяч, 12 які говорили
великим голосом: Заколене Ягня є
гідним одержати силу, і багатство, і
премудрість, і честь, і славу, і благословення. 13 І всяке створіння,
що є на небі, і на землі, і під землею, і на морі, які є, і все те, що в
них, я почув, як вони говорили Тому, що сидів на престолі, і Ягняті:
Благословення, і честь, і слава, і
влада на віки віків! 14 І чотири
животні говорили: Амінь! І двадцять і чотири старці впали і поклонилися Тому, що живе на віки
віків.

Глава 6
1 І я побачив, що Ягня відкрило
одну з сімох печатей; і я почув одного з чотирьох животних, що говорило, наче голосом грому: Ходи і
подивись! 2 І я побачив: і ось – білий кінь; і той, що на ньому сидів,
мав лук; і йому дано вінець; і вийшов переможець, щоб перемогти. 3
І коли відкрив другу печать, я почув друге животне, що говорило:
Прийди і подивись! 4 І вийшов інший кінь – рудий. І тому, що сидів
на ньому, дано забрати мир з землі,
і щоб один одного убивав; і йому
дано великий меч. 5 І коли відкрив
третю печать, я почув третє животне, що говорило: Прийди і подивись! І я побачив: і ось – чорний
кінь, і той, що на ньому сидів, мав
мірило у своїй руці. 6 І я почув голос серед чотирьох животних, що
говорив: Мірка пшениці – за динарій і три мірки ячменю – за динарій, а оливу і вино не шкодь. 7 І
коли відкрив четверту печать, я почув голос четвертого животного,
що говорив: Прийди і подивись! 8 І
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я побачив: і ось – блідий кінь; і той,
що сидів на ньому, йому ім’я –
Смерть; і Ад ішов вслід за ним. І
йому дано владу над четвертою частиною землі, щоб убити зброєю, і
голодом, і смертю, і земними звірами. 9 І коли відкрив п’яту печать,
я під престолом побачив душі вбитих за боже слово і за свідчення,
яке мали. 10 І вони закричали великим голосом, кажучи: Доки, святий
і правдивий Владико, не судиш і не
мстиш нашої крові на тих, що живуть на землі? 11 І кожному з них
дано білу одіж, і їм було сказано,
щоб спочили ще трохи часу, доки
не помруть і їхні співслуги, і їхні
брати, що мають бути вбиті, так як
і ті. 12 І я побачив, коли відкрив
шосту печать: і ось був великий
землетрус, і сонце стало темним,
наче волосяний міх, і місяць став,
наче кров. 13 І небесні звізди впали
на землю, як фіґа, що скидає свої
овочі, розколихана великим вітром.
14 І небо відлучилося як сувій, що
звивається, і всяка гора, і острів
зрушили зі своїх місць. 15 І земні
царі, і вельможі, і багачі, і тисяцькі,
і сильні, і кожний раб, і кожний
вільний сховалися в печерах та гірських каміннях 16 *і говорили горам та камінням: Впадіть на нас і
сховайте нас від лиця Того, що сидить на престолі, і від гніву Ягняти.
17 Бо прийшов великий день його
гніву – і хто може встояти?

блњдъ. и^ сњдяu на немъ и^мя е^мђ смр~ть, и^
а'дъ и^дяше въ слњдъ е^го. и^ дана` бысть [е^мђ]10 ѓ%бласть на четвертои ча'сти земля` оу^бити ѓ^рђжїемъ и^ гла'домъ и^ смертїю, и^ ѕвњрми`
земными. и^ егда эTве'рзе пятђю печа'ть. видњхъ поD ѓ^лтаремъ дш~а и^збїе'ныхъ за слово
бж~їе и^ за свњдњтельство е^же и^мња'хђ и^ възопи'ша гласомъ вели'комъ гл~юще, доко'лњ влDко
ст~ыи і^ и'стинныи, не сђ'диши, и^ не м#стиши
крови на'ша эT живђщихъ на земли; и^ даны
быша (комђжDо и^хъ)11 ризы бњлы`. и^ ре'чено
бысть и^мъ да почїютъ е^ще` время ма'ло дондеже сконча'ются и^ клевре'ти и^хъ, и^ братїа
и^хъ хотя'щеи` и^збїени быти ја%коже и^ тїи. и^
видXњ е^гда эTве'рзе (шестђ'ю печа'ть)12. и^ {с^е}13
(бысть трђ'съ велїи)14, и^ сл~нце [мра'чно бысть]15
ја%ко вретище вла'сяно. и^ лђна` [-]16 бысть ја%ко
кро'вь. и^ звњѕды нб~сныя падоша на' землю, ја%ко
смоков#ница {эTмњта'ющи}17 пђпы своа эT вњтра вели'ка дви'жима” И$ нб~о эTлђчи'ся ја%ко свитокъ свива'емо. и^ всяка гора` и^ ѓ'стровъ эT
мњстъ свои^хъ двигнђшася, и^ цр~їе земъстїи
и^ велмо'жи и^ [бога'тїи и^ ты'сђщницы]18 и^
си'лнїи. и^ всяk рабъ и^ [всякъ]19 свободъ, съкрышася в пещерахъ и^ каменїи горъстњмъ. *и
(гл~аша)20 горамъ и^ ка'менїю, падњте на ны и^
покрыите н^ы, эT лица сидящаh на прsтолњ, и^ эT
гнњва а^гньчя. ја%ко прїиде дн~ь вели'кїи гнњва
е^го, и^ кт^о мо'жетъ ста'ти”

Глава 7

Глvа, з~”

1 І після цього я побачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох краях землі, що держали чотири вітри земні, щоб вітер не дув на
землю ані на море, ані на ніяке дерево. 2 І я побачив іншого ангела,
що підносився зі сходу сонця, що
мав печать живого Бога, і закричав
великим голосом до чотирьох ангелів, яким було дано шкодити землі
і морю, 3 кажучи: Не шкодьте ані
землі, ані морю, ані дереву, доки не
позначимо рабів нашого Бога на
їхніх чолах. 4 І я почув число позначених – сто сорок чотири тисячі
позначених – з кожного племені ізраїльських синів. 5 З Юдиного племені дванадцять тисяч позначених,
з Рвимового племені дванадцять
тисяч позначених, з Ґадового племені дванадцять тисяч позначених,
6 з Асирового племені дванадцять
тисяч позначених, з Нефталимового племені дванадцять тисяч позначених, з Манасіїного племені дванадцять тисяч позначених, 7 з Симеонового племені дванадцять ти-

посемъ видњхъ четы'ри а^гг~лы стоя'ща
на четырехъ оу^глехъ земли`, держа'ща четыри вњтры земъскїа, да не дышеT
вњтръ на землю ни на' море, ни на всяко древо. и^ видXњ и%нъ а^гг~лъ въсходящъ эT
восхода слн~цђ, и^мыи печать б~а живаго, и^ възпи гласомъ велїи^мъ к четыремъ а^гг~ломъ.
и^мже дано` бысть вредити землю` и^ мо'ре, гл~я.
не вредите ни зе'млю ни море ни древа, дондеже
запечатлњемъ рабы` б~а нашего на челњхъ и^хъ”
И$ слы'шахъ число запечатлњнныхъ, ст^о четыредесятъ четыре ты'сящи запечатлњн#ныX эT
всякого колњ'на. сн~овъ і^и^л~евъ эT колњна і^оу^дова,
дв^анадесять ты'сящъ запечатлњ'нныхъ, эT
колњ'на рђви'мова, дв^анадесять ты'сящь (запечатлњ'нныхъ), эT колњ'на га'дова дв^анадесять
ты'сящь (запечатлњнныX)” эT колњ'на а^сљ=рова,
дв^анадесять ты'сящъ (запечатлњнныхъ). эT
колњна нефџали'мля дв^анадесять ты'сящъ (запечатлњ'нныхъ). эT колњ'на манасїина, дванадесять ты'сящъ (запечатлњ'нныхъ). эT колњ'на
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сљ=меѓ%нова, дванадесять ты'сящъ (запечатлњнныхъ). эT колњна левїина. дванадесять
ты'сящъ (запечатлњнныX). эT колњна і^саха'рова.
дванадесять ты'сящъ (запечатлњнныX). эT колњ'на завђлоня, дванадесять ты'сящъ (запечатлњ'нныхъ). (и^) эT колњна і^ѓ'сифова, дванадесять ты'сящъ (запечатлњнныхъ). эT колњ'на венїа^ми'нова, дванадесять ты'сяu запечатлњнныхъ” По сихъ видњх# и^ с^е нароD мно'гъ, е^гоже
и^счести` [-]1 никтоже мо'жетъ, эT всякаго ја%зы'ка и^ колњ'на и^ людїи и^ племен#. стоя'ще преD
прsтломъ, и^ преD а'гньцемъ, ѓ^блечены в ри'зы
бњлы, и^ фљ=ницы в рђкахъ и^хъ. и^ възопи'ша
гласомъ ве'лїимъ гл~юще, спsнїе (сњдящаго на
прsтлњ б~а на'шего)2 и^ а'гньца. и^ вси а^гг~ли стоя'хђ ѓ^крsт# прsтла, и^ ста'реw и^ четыре животныхъ. и^ падоша (на лицы (-)3 преD прsтломъ)4 и^
поклонишася б~ђ. гл~юще, а^ми'нь. блsвенїе и^ сла'ва
и^ премђдрость и^ хвала` и^ честь и^ си'ла и^
крњпость б~ђ нашемђ въ вњки вњкомъ а^ми'нь”
И$ эTвњща е^ді'нъ эT ста'рецъ гл~а ми. сїи ѓ^блеченїи в ри'ѕы бњлыя, кт^о сђть и^ эTкђдђ
прїидоша; и^ рњхъ е^мђ, г~и {-}5, т^ы вњси” И$
рече м^и, сїи сђть и^же прїидо'ша эT скорби вели'кїя, і^ и^спра'ша ри'ѕы своя и^ оу^бњли'ша (ри'ѕы
своя)6 во крови` а%гньчи, сего ради сђть преD
прsтломъ бж~їимъ и^ слђжатъ е^мђ дн~ь и^ нощъ
въ цр~кви е^го. и^ сњдя'и на прsтлњ всели'тся в
н^я. *не въза'лчђть ктомђ ни въжа'ждђтъ [-]7”
Не и%мать же па'сти на нихъ слн~це, и^ всякъ
зно'и” ЈА/ко а^гнецъ и^же посрњдњ прsтла оу^пасеT я&
и^ наста'витъ и^хъ на животныя и^сточники
водъ, *и^ эTи^метъ б~ъ всякђ слезђ эT ѓ%чїю
и^хъ”

Глvа, и~”
е^гда` эTвр'ъзе (сеDмђ'ю печать)1, бысть без#млъвїе на нб~си ја%ко полъ часа`. и^ видњхъ седмь а^гг~лъ, и^же преD бм~ъ стоа'хђ, и^ дано` бысть и^мъ седмь трђбъ” И$
дрђгїи а^гг~лъ прїиде, и^ ста` предъ ѓ^лтаремъ
и^мњяи` кадилницю златђ, и^ даны бы'ша е^мђ
џїмїями мно'ѕи, да дастъ молитвамъ ст~ыхъ
всњхъ на ѓ^лта'рь зла'тыи сђщїи преD прsтломъ.
и^ і^зы'де дымъ кади'лныи мл~твамъ ст~ыхъ эT
рђкы а^гг~ла преD б~а. и^ взятъ а^гг~лъ кадилницђ
и^ наполни ю& ѓ^гня` (сђщаго) на ѓ^лтари` и^ положи` на земли” И$ бы'ша гласы и^ гро'ми и^ блистанїа и^ трsђ. и^ седмь а^гг~лъ, и^же и^мњя'хђ
седмь трђбъ, оу^гото'вашася да въстрђбятъ”
И$ пръ'вомђ [а^гг~лђ]2 (въстрђбившђ)3, и^ бысть
градъ и^ ѓ%гнь смњшенъ съ кровїю. и^ паде на
1907

сяч позначених, з Левіїного племені: дванадцять тисяч позначених, з
Ісахарового племені дванадцять тисяч позначених, 8 з Завулонового
племені дванадцять тисяч позначених, і з Йосифового племені дванадцять тисяч позначених, з Веніяминового племені дванадцять тисяч позначених. 9 Після цього я побачив – і ось велика юрба, якої
ніхто не може почислити, з кожного люду, і роду, і народу, і племен,
що стояло перед престолом і перед
Ягням, зодягнені в білу одіж, і
пальми в їхніх руках. 10 І вони закричали великим голосом, кажучи:
Спасіння Того, що сидить на престолі – нашого Бога і Ягняти! 11 І
всі ангели стояли довкола престолу, і старці, і чотири животні. І вони впали на лиця перед престолом і
поклонилися Богові, 12 кажучи: Амінь. Благословення, і слава, і премудрість, і хвала, і честь, і сила, і
могутність нашому Богові на віки
віків. Амінь. 13 І один зі старців
відповів, говорячи мені: Ці, зодягнені в білу одіж, хто бони і звідки
прийшли? 14 І я йому сказав: Господи, ти знаєш. І він мені сказав:
Це є ті, що прийшли з великої скорботи, і випрали свою одіж, і вибілили свою одіж в крові Ягняти. 15
Задля цього вони є перед божим
престолом і служать йому день і
ніч в його церкві. І Той, що сидить
на престолі, поселиться в них. 16
*Вони більше не голодуватимуть
ані не будуть спрагнені. Не впаде ж
на них сонце і всяка спека, 17 бо
Ягня, що посеред престолу, пастиме їх і скерує їх на живі джерела
вод. *І Бог відніме всяку слезу з
їхніх очей.

Глава 8
1 І коли відкрив сьому печать,
була мовчанка на небі, якихось пів
години. 2 І я побачив сімох ангелів,
що стояли перед Богом, і їм дано
сім труб. 3 І прийшов інший ангел і
став перед жертовником, маючи золоту кадильницю. І йому було дано
багато ладану, щоб додав молитвам
всіх святих на золотий жертовник,
що є перед престолом. 4 І вийшов
кадильний дим молитвам святих з
руки ангела перед Богом. 5 І ангел
взяв кадильницю і наповнив її вогнем, що є на жертовнику, і поклав
на землю. І були голоси, і громи, і
блискавки, і трясіння. 6 І сім ангелів, які мали сім труб, приготувалися, щоб затрубіти. 7 І коли затрубів перший ангел, був і град, і
вогонь, змішаний з кров’ю, і впав
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він на землю. І згоріла третя частина дерев, і згоріла всяка зелена
трава. 8 І затрубів другий ангел – і
в море була кинута наче велика,
палена вогнем гора. І третя частина
моря сталася кров’ю, 9 і в морі
вимерла третя частина створіннь,
що мають душі, і загинула третя
частина кораблів. 10 І затрубів
третій ангел – і з неба впала велика
звізда, горіючи наче свіча, і впала
на третю частину рік і водних
джерел. 11 І ім’я звізди називається
Апинтос. І третя частина вод стала
наче полин, і багато людей померло від вод, бо вони стали гіркими.
12 І затрубів четвертий ангел – і
була зранена третя частина сонця, і
третя частина місяця, і третя частина звізд, щоб темною стала їх
третя частина і щоб не світила третину дня і також ночі. 13 І я побачив і почув одного ангела, що
ширяв серед неба, що говорив великим голосом: Горе, горе, горе
тим, що живуть на землі, від інших
голосів труби трьох ангелів, що мають трубіти!

Глава 9
1 І затрубів п’ятий ангел – і я побачив звізду, що впала з неба на
землю. І дано їй ключ колодязя безодні. 2 І вона відкрила колодязь
безодні, і піднявся дим з колодязя,
наче дим з великої печі, і потемніло
сонце і повітря від диму колодязя.
3 І з диму вийшли сарана на землю,
і дано їй владу, так як мають владу
і земні скорпіони. 4 І сказано їм,
щоб не шкодили земній траві, ані
всякій зелені, ані всякому дереву,
але тільки людям, які не мають божої печаті на своїх чолах. 5 І їм дано, щоб їх не вбили, але щоб мучилися п’ять місяців. І їхня мука –
наче мука скорпіона, коли вжалить
людину. 6 І в ті дні люди шукатимуть смерті – і не знайдуть її, і забажають умерти – і смерть втече
від них. 7 І подоба сарани подібна
до коней, готових до бою. І на їхніх
головах наче вінці, подібні до золота, і їхні обличчя – наче обличчя
людини. 8 І мали волосся, наче жіноче волосся, і їхні зуби були наче
левів. 9 І мали панцери, наче залізна броня. І шум їхніх крил – наче
голос колісниць і багатьох коней,
що біжать у бій. 10 І мали хвости
подібні до скорпіонів, також жала
їхніх хвостів. І їм дано владу шкодити людям п’ять місяців. 11 І мали
над собою царя – ангела безодні,
якому ім’я по-єврейськи Аввадон, а
по-грецьки – Аполліон. 12 Одне го-

земли`. {-}4 и^ третїа часть дре'ва погорњ, и^
вся'ка трава` злачная погорњ. И$ вторыи а^гг~лъ
въстрђби`, и^ ја%ко гора вели'ка ѓ^гнемъ жего'ма
въвр'ъжена бысть въ мо'ре. и^ бысть третїа
часть мо'ря кро'вь. и^ оу^мре третїя часть създа'нїя въ мо'ри и^мђщихъ дш~а. и^ третїя
часть кораблей поги'бе” И$ тре'тїи а^гг~лъ въстрђби. и^ паде` с нб~си ѕвњзда велика горящи
ја^ко свњща`, и^ паде на тре'тїей части рњкъ, и^
і^сто'чникъ водныхъ. и^ і^мя ѕвњздњ гл~ется
а^ўиньџосъ, и^ бысть тре'тїя часть во'дъ ја%ко
пелы'нь, и^ мно'ѕи эT чл~къ оу^мро'ша эT во'дъ, ја%ко
го'рки бњша. и^ четве'ртыи а^гг~лъ въстрђби`, и^
оу^ја^зве'на бысть третїа часть сл~нцђ, и^ тре'тїя часть лђн`њ, и^ тре'тїя часть ѕвњздъ,
да затми'тся тре'тїя часть и^хъ, и^ дн~я
(тре'тїя часть да не свњтитъ)5 (-)6. и^ но'щъ
такоже. и^ видњхъ и^ слы'шахъ е^ді'нъ [а^гг~лъ]7
парящь посредњ нб~се, гл~ющъ гла'сомъ вели'комъ. го'ре го'ре го'ре живђщимъ на земли` эT про'чихъ гласъ трђ'бныхъ, трїехъ а^гг~лъ, хотящихъ трђбити”

Глvа, џ~”
пя'тыи а^гг~лъ въстрђби. и^ видњхъ
ѕвњздђ с нб~се спаDшђ на' землю, и^ данъ
бысть е'й ключь стђденца бе'зDны, и^ эTврь'зе стђденца бе'зDны, и^ взы'иде дымъ
эT стђденца ја%ко дым# пе'щи вели'ки, и^ ѓ^мр'ьче
слн~це и^ а^е^ръ эT дыма стђдени'чнаго. и^ эT дыма и^зыдо'ша прђѕи на' землю, и^ дана` быs и^мъ
ѓ%бласть, ја%ко и^мђтъ ѓ%бласть (и^) скорпїи земнїи, и^ речено бысть и^м# да не вредятъ травы`
земны'я, ни вся'кого зла'ка, ни вся'кого дре'ва. н^о
чл~кы то'чїю и^же не и^мђтъ печати бж~їа [на
челњхъ свои^хъ]1. и^ дано` бысть и^мъ, да не оу^бїютъ и^хъ, н^о да мђкђ прїимђтъ (пять
мцsь)2. и^ мђче'нїе и^хъ ја%ко мђченїе скорпїево,
е^гда` сњкнетъ чл~ка. и^ в (т^ы дн~и)3 взы'щђтъ
чл~цы сме'рти, и^ не ѓ^брящTђ е^я`, и^ вожделњютъ
оу^мрњти, и^ бњжитъ [эT нихъ сме'рть]4. и^ оу^подобле'нїя прђгомъ подо'бно ко'немъ оу^гото'вленыM на' брань, и^ на главаX и^хъ ја%ко вњнци` оу^подобле'ни зла'тђ, и^ лица` и^хъ ја^ко лица члчsка. и^
і^мњхђ власы, ја%ко власы` женскыя, и^ зђбы и^хъ
ја^ко львоM бњша. и^ і^мњхђ броня` ја^ко броня желњзны” И$ гласъ крылъ и^хъ ја%ко глsа колесницъ
(и^) ко'неи мно'го текђщихъ на' брань. и^ (і^мя'хђ)5
ѓ'шиби подобни скорпїинымъ, и^ жа'ла (ѓ'шибеи)6
и^х#. (и^ дана` б^њ) ѓ%бласть и^мъ вредити чл~кы
(пять мцsь)7, {и^}8 (і^мњли)9 надъ собо'ю цр~я а^гг~ла
безнDы, {е^мђже и^мя}10 е^вреискы, а^в#вадон#. а^ е^ллинс1908
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кы, (а^пполиѓ^нъ)11. горе е^ді'но эTи^де, с^е [грядђтъ]12 дв^а го'ря по сиX” И$ шестыи а^гг~лъ
въстрђби`, и^ слы'шахъ гласъ е^ді'нъ эT четыр#
рогъ ѓ^лтаря` злата'го сђщаго предъ бм~ъ, гл~юща
шестомђ а^гг~лђ. и^мњющђ трђбђ. разрњши
четыри а^гг~лы связаны на рњцњ велицњи е^фратъ. и^ разрњше'ны бы'ша четы'ри а^гг~лы оу^готованы на часъ. и^ дн~ь, и^ мsць, и^ лњто, да и^збїютъ третїю часть чл~къ” И$ число` воиникъ
ко'нныхъ двои^цею тм^а тмами слы'шахъ число
иX” И$ тако видњхъ (в# видњ'нїи, кони)13, и^
сњдя'щїа на нихъ и^мђща броня ѓ%гнены, и^ а^ки'нџны и^ жђ'пелны. и^ главы ко'немъ (и^хъ) ја^ко
главы лвоM, и^ і^зъ оу^стъ и^хъ и^схожDаше ѓ%гнь и^
дымъ и^ жђпелъ, (и^) эT трехъ ја%звъ сихъ
поги'бе тре'тїа часть чл~къ, эT ѓ^гня и^ эT
дыма и^ эT жђпела и^сходящиX и^зъ оу^стъ и^хъ.
ѓ%бласть бо ко'немъ въ оу^стXњ и^хъ (б^њ)14. [-]15
(и^)16 ѓ^шиби и^хъ подобни ѕмїеM и^мђще главы`, и^
тњми па'кости дњюще” И$ про'чїи эT чл~къ и^же
не врежени бы'ша ја%звами си'ми. ни пока'яшася
эT дњлъ рђкъ свои^хъ да не покло'няTся дњ'мономъ, ни идоломъ зла'тыM и^ сре'бренымъ и^ мњдянымъ и^ ка'меныM и^ древя'нымъ, и^же ни
ви'дњти могђтъ ни слы'шати ни ходи'ти. и^
не пока'яшася эT оу^бїиствъ свои^хъ, ни эT волхвова'нїа и^хъ. ни эT блђда` иX ни эT та'тьбы
и^хъ”

ре відійшло, ось два горя після цього ідуть. 13 І шостий ангел затрубів
– і я почув голос одного з чотирьох
рогів золотого жертовника, що є
перед Богом, 14 що говорив до
шостого ангела, що мав трубу:
Звільни чотирьох ангелів, зв’язаних
на великій ріці Євфрат. 15 І звільнені були чотири ангели, приготовані на годину, і день, і місяць, і
рік, щоб вибити третю частину людей. 16 І число кінних воїнів – подвійно від десять тисяч раз десятки
тисяч: я почув їхнє число. 17 І так у
видінні я побачив коней і тих, що
сидять на них, що мають вогняну, і
гіацинтову, і сірчану броню. І голови їхніх коней – наче голови левів,
а з їхніх уст виходив вогонь, і дим,
і сірка. 18 І від цих трьох кар загинула третя частина людей: від
вогню, і від диму, і від сірки, що
виходили з їхніх уст. 19 Бо влада
коней була в їхніх устах; і їхні
хвости подібні до зміїв, що мають
голови, і тими шкодять. 20 А інші
люди, які не були ушкоджені цими
карами, не покаялися від діл своїх
рук, щоб не поклонятися демонам,
ні золотим, ні срібним, ні мідним,
ні камінним, ні дерев’яним ідолам,
які ні не можуть бачити, ані чути,
ані ходити, 21 і не покаялися за
свої вбивства, ні за їхні чародійства, ні за їхню розпусту, ні за їхні
злодійства.

Глvа, і~”

Глава 10

видњхъ и%нъ а^гг~лъ крњ'пок# сходящъ с
нб~се, ѓ%блъченъ въ ѓ'блакъ, и^ дђга` на
главњ` е^го, и^ лице е^мђ ја%ко сл~нце, и^ ноѕњ
е^го ја%ко столпы` ѓ%гнены” і^ и^мњ'я в рђцњ
свое'и кни'гђ раZгибенђ” и^ поста'ви но'гђ свою` деснђ'ю на' мори, а^ шђю на земли`” и^ възопи` гла'сомъ вели'кымъ ја%ко ле'въ рыка'а” і^ егда` възгласи`, гл~аша седмь громов#. гла'сы свои^ми. І$ егда
възгласи'ша седмь гро'мовъ (гла'сы свои^ми). хотњхъ писа'ти. и^ слы'шахъ гласъ съ нб~се
гл~ющъ (м^и), запечатлњи ја%же гл~аше седмь громовъ, и^ сего не пиши`. *И$ а^гг~лъ е^гоже видњхъ
стоя'ща на' мори и^ на земли`, въздви'же рђкђ
свою [-]1 на' нб~о и^ клятся живђщиM въ вњкы
вњкомъ, и^же създа` нб~о, и^ ја%же на немъ, и^
зе'млю, и^ ја%же на неи, и^ мо'ре, и^ ја^же в немъ.
ја%ко лњта оу^же не бђдеT” Но въ' дни гласа седмаго а'гг~ла, е^гда и^мать въстрђби'ти” и^ скьнча'ти та'инђ бж~їю, е^же бл~говњсти свои^ми рабы
прoркы. и^ (гласъ е^го)2 слы'шаX с нб~се паки гл~ющъ
со мно'ю. и^ (гл~а)3. и^ди` (и^) прїими книжиця разгнђтыя въ рђцњ а^гг~ла стоја^щаго на' мори и^
1909

1 І я побачив іншого, могутнього
ангела, що сходив з неба, зодягненого в хмару; і райдуга на його
голові, і його лице – наче сонце, і
його ноги – наче вогняні стовпи, 2 і
що мав у своїй руці відкриту книгу.
І він поставив свою праву ногу на
море, а ліву на землю. 3 І закликав
великим голосом, рикаючи, наче
лев. І коли він закликав, – сім громів заговорили своїми голосами. 4 І
коли сім громів проголосили своїми голосами, я хотів написати, і почув голос з неба, що мені говорив:
Запечатай те, що сказали сім громів, і цього не пиши. 5 *І ангел, якого я бачив, що стояв на морі і на
землі, підняв свою руку до неба 6 і
поклявся Тим, який живе на віки
віків, який створив небо й те, що в
ньому, і землю й те, що на ній, і
море й те, що в ньому, – що вже часу не буде. 7 Але в днях голосу сьомого ангела, коли він затрубить, –
тоді закінчить божу таємницю, яку
благовістив своїми рабами – пророками. 8 І я почув його голос з неба,
що знову говорив зі мною, і сказав:
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Іди і візьми розкриту книжку, що в
руці ангела, що стоїть на морі й на
землі. 9 І я пішов до ангела, кажучи
йому: Дай мені книжку. І він мені
сказав: Візьми і з’їж її, і в твоєму
животі буде гіркою, але в устах
тобі буде солодкою, наче мід. 10 І я
взяв книгу з руки ангела і з’їв її. І в
моїх устах була, наче солодкий
мед, а коли я її з’їв, була гіркою в
моєму животі. 11 І він мені сказав:
Тобі потрібно знову пророкувати
між народами, і між племенами, і
між людом, і між багатьма царями.

Глава 11
1 І мені дано тростину, подібну
до палиці, кажучи: Встань і виміряй Божу церкву, і вівтар, і тих, що
в ній поклоняються. 2 А двір, що є
всередині церкви, винеси назовні і
не міряй його, тому що дано народам, – і топтатимуть святе місто
сорок і два місяці. 3 І дам обом
моїм свідкам, і пророкуватимуть
тисяча двісті і шістдесят днів, зодягнені в мішковину. 4 Ці є дві оливки і два свічники, що стоять перед Богом землі. 5 І коли хто їм
вчинить несправедливість, вогонь
виходить з їхніх уст і пожере їхніх
ворогів. І тому, хто хоче їх кривдити, цьому треба бути вбитим. 6 І
ці мають владу замкнути небо, щоб
дощ не зійшов на землю в днях
їхнього пророкування. І вони мають владу над водами, щоб їх перетворювати у кров, і побити землю всякою карою, якою тільки захочуть. 7 І коли й закінчать своє
свідчення, звір, що виходить з безодні, вестиме з ними війну, і переможе їх, і вб’є їх, 8 і їхній труп залишить на вулицях великого міста,
який духовно зветься Содом та Єгипет, де і наш Господь був розп’ятий. 9 І побачать народи, і людність, і роди, і племена їхні тіла три
і пів дні, і він не дасть покласти до
гробу їхні трупи. 10 І ті, що живуть
на землі, зрадіють і розвеселяться
через них і пошлють один до одного дари, бо обидва ці пророки
мучили тих, що жили на землі. 11 І
по трьох і пів днях дух життя ввійде в них від Бога, і обидва стануть
на своїх ногах, і великий страх нападе на тих, що їх бачать. 12 І вони
почують великий голос з неба, що
їм говорить: Ходіть сюди! І вони
піднялися на небо на хмарах – і їх
побачили їхні вороги. 13 І в тому
часі був великий трус, і впала десята частина міста, і загинуло від
трусу сім тисяч людських імен, а
інші перелякалися і дали славу не-

на земли`. і^ и^дохъ къ а^гг~лђ гл~я е^мђ, дажDь ми
кни'жиця и^ (рече)4 м^и, прїими и^ снњжDь я& и^
горка бђдетъ въ' (чревњ твоемъ)5, н^о въ оу^стњхъ т^и (сладка бђдетъ)6 ја%ко меD” И$ прїя'хъ
книгђ эT рђки` а^гг~ла, и^ снњдохъ я&. и^ быша
въ оу^стњхъ мои^хъ ја^ко медъ сладкїи. и^ е^гда
снњдохъ я& горка бяше въ' чревњ мое^мъ. и^
(рече)7 м^и подоба'етъ т^и паки прoрчьствова'ти в
людехъ. и^ въ племенехъ и^ въ ја%зы'цехъ и^ въ
цр~ехъ мно'ѕњхъ”

Глvа, а~і”
дана` м^и бысть трость, подобна жезлђ`,
гл~ющи въста'ни, і^ и^змњ'ри цр~квъ бж~їю,
і^ ѓ^лтарь, и^ кланяющаяся в неи. а^
дворъ сђщїи {внђтръ}1 цр~кве и^знеси` вн^њю'дђ. ниже и^змњ'ри е^го зане данъ быs ја%зы'коM и^
градъ ст~ыи поперђть (четы'редесяT и^ дв^а
мцsя)2” И$ дамъ ѓ^бњма свњдњтелема мои^ма и^
прорицаютъ дн~еи ты'сящђ дв^њст^њ (и^) шестьдесят#, ѓ^болче'на въ вре'тища, с^и е^ста дв^њ
ма'слици и^ дв^а свњщника преD [бм~ъ]3 земля`
стоја%ща. і^ и^же и'ма непра'вдђ сътворитъ, ѓ%гнь
и^сходитъ и^зъ оу^стъ ею` и^ поја%сть враги` и^хъ,
і^ и^же хощетъ (ѓ^бидњти и^хъ)4 (сем`ђ)5 подоба'е^тъ оу^бїе'нђ быти. (и^) сїи и^мђтъ ѓ'бласть
затвори'ти нб~о да не (сни'деT дожDъ)6 (на землю)
во' дни прорица'нїа ею`. и^ ѓ'бласть и^мђтъ на
водахъ ѓ^бращатї я& въ кро'вь. и^ порази'ти
землю всякою ја^звою, е^лика а^ще въсхо'щета. і^
егда` (и^) сконча'ета свњдњтельство свое. ѕвњ'ръ
и^же и^сходитъ эT бездны, сътворитъ с ними
бра'нь, и^ побњдиT и^хъ і^ оу^бїетъ я&. и^ трђпъ
ею` (ѓ^ста'витъ) на стогнахъ града вели'каго,
и^же нарица'ется дх~овнњ, содо'мъ, і^ егљ'петъ,
и^дњже и^ г~ь {наj}7 распя'тъ бысть. и^ оу^зрятъ
эT людїи і^ ја%зы'къ и^ эT колњнъ и^ племе'нъ
[тњлеса`]8 ею`, дн~и тр^и и^ полъ, и^ трђпђ ею` не
ѓ^ста'витъ положити въ' гробњ. и^ живђщеи` на
земли` {възра'дђются}9 (и^ [възвеселя'тся]10 ѓ^
нихъ)11, и^ да'ры послютъ дрђгъ къ' дрђгђ, ја^ко
(ѓ%ба сїа)12 прoрка мђ'чиста живђщая на земли`.
и^ по трехъ дн~ехъ и^ полъ, дх~ъ живо'тенъ
((вни'детъ)13 в ня` эT‡ бг~а)14, и^ (ста'нета
ѓ^ба)15 на нога'хъ свои^хъ, и^ страхъ ве'лїи нападе`
на зря'щихъ ею`. и^ {оу^слы'шатъ}16 гласъ ве'лїи с
нб~се гл~ющъ и^ма, взыдњта сњ'мо, и^ взыдоша
на нб~о на ѓ%блацехъ” И$ видњша я& враѕи и^хъ. и^
в (часъ тои трђсъ быs)17 ве'лїи, и десятая
часть гра'да паде и^ поги'бе трђсомъ и^ме'нъ
члчsкъ (сеDмъ ты'сящъ)18” И$ про'чїи пристра'шни
1910
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быша, и^ даша сла'вђ б~ђ нбsномђ. горе второ'е
эTи^де, с^е горе третїе грядетъ ско'ро. и^ седмыи а^гг~лъ вострђби`. и^ быша гла'си велицы
на нб~сехъ, гл~юще, бысть црsтво ми'ра г~а нашеh
и^ х~а е^го, и^ въцр~итъся въ' вњкы вњкоM и^ дв^адесять (и^) четыри ста'рцы преD бм~ъ сњдящая на прsтлњхъ свои^хъ, падоша на лица
своя` и^ поклонишася б~ђ гл~юще. хвалиM т^я г~и
бж~е вседержителю. сы'и, и^ б^њ, и^ гряды'и, ја%ко
прїя'ть си'лђ твою вели'кђю и^ въцр~и'ся и^
ја^зыцы прогнњ'вашася, и^ прїиде гнњвъ твои.
и^ вре'мя мр~твым# сђд# прїя'ти. и^ дати
мзд`ђ рабомъ твоиM прoркомъ и^ ст~ымъ, и^ боя'щимся и%мени твое^го малымъ и^ вели'кымъ,
и^ растлити посмра'жDьшая зе'млю. и^ эTвр'ьзеся
храM бж~їи на нб~си, и^ ја^виs кљ=вотъ завњта е^го
въ цр~кви е^го. и^ бы'ша блиста'нїя и^ гла'сы и^
громи и^ трђсъ и^ градъ вели'къ”

Глvа, в~і”
зна'менїе ве'лїе ја^вися на небеси`, жена`
ѓ^блече'на въ солн~це, и^ лђна` под нога'ма
еа` и^ на главњ` ея` вњнецъ эT ѕвњздъ
дв^оюнадесяте. и^ въ чревњ и^мђщи [вопїетъ]1 болящи, и^ стра'ждђщи родити. и^ ја%вися и%но ѕна'менїе на' нбsси, и^ с^е ѕмїи вели'къ
чрьменъ, и^мњя главъ седмь, и^ роговъ десять, и^ на главахъ е^го сеDмь вњ'нецъ. и^ хо'ботъ е^го эTтръж'е третїю часть ѕвњздъ нбsныхъ, и^ положи я& в зе'млю. и^ змїи стоя'ше
пред# жено'ю хотя'щею& роди'ти, да е^гда` роди'тъ (снњсть чадо еа`)2. и^ роди сн~а мђжеска
и^же и^мать оу^пасти` вс^я ја^зыкы жезломъ желњзнымъ. и^ въсхищено быs чадо ея` къ б~ђ и^
прsтлђ е^го а^ жена` бњжа` въ пђсты'ню і^дњже
(і^м`њ)3 [-]4 мњсто оу^гото'вано эT б~а, да та'мо
пита'е^тся дн~їи ты'сящђ дв^њст^њ шестьдесятъ. и^ бысть брань на нб~си. михаи'лъ, и^
а'гг~ли е^го, бра'нь сътвориша съ ѕмїемъ. и^ ѕмїи
бра'ся и^ а^гг~ли е^го, и^ не [възмого'ша]5, и^ мњста не ѓ^брњ'теся и^мъ ктомђ` на нб~си. и^ вложе'нъ бысть ѕмїи вели'кїи ѕмїи дре'внїи, нарица'емыи дїа'волъ и^ сатана`, льстя'и вселенђю вс^ю,
(и^) вложенъ бысть на' землю, и^ а'гг~ли е^го с
нимъ в#ве'ржени быша” И$ слы'шахъ глsа ве'лїи на
нб~си гл~ющъ, нн~њ бысть спsнїе и^ сила и^ црsтво
б~а на'шего и^ ѓ'бласть х~а е^го, ја%ко низложе'нъ быs
клеветни'къ братїя на'шея ѓ^клевеща'я и^хъ преD
бм~ъ нашимъ дн~ь и^ ноu и тїи побњдиша е^го
для крове а%гньча і^ за слово свњдњтельства иX,
і^ не възлюбиша дш~ъ своиX даже до см~рти. сего
1911

бесному Богові. 14 Друге горе відійшло, ось скоро приходить третє горе.
15 І сьомий ангел затрубів – і були
великі голоси на небесах, що казали:
Настало царство миру нашого Господа і його Христа! І Він зацарює на
віки віків! 16 І двадцять і чотири
старці перед Богом, що сиділи на
своїх престолах, впали на свої обличчя і поклонилися Богові, 17 кажучи:
Хвалимо Тебе, Господи Боже Вседержителю, що є, і був, і приходиш, бо
Ти взяв твою велику силу і зацарював. 18 І народи розлютувалися – та
прийшов твій гнів, і настав час мертвим прийняти суд і дати винагороду
твоїм рабам: пророкам, і святим, і
тим, що бояться твого імені, малим і
великим, – і знищити тих, що занечищають землю. 19 І відкрився Божий храм на небі, і з’явився кивот його завіту в його церкві. І були блискавки, і голоси, і громи, і трясіння, і
великий град.

Глава 12
1 І на небі з’явився великий знак:
жінка, зодягнена в сонце, і місяць під
її ногами, а на її голові – вінець з
дванадцятьох звізд. 2 І маючи в лоні,
кричить, боліючи і терплячи роди. 3 І
з’явився на небі інший знак: і ось великий червоний змій, що мав сім голов і десять рогів, і на його головах
сім вінців. 4 І його хвіст скинув третю частину небесних звізд і поклав їх
на землю. І змій стояв перед жінкою,
що мала родити, щоб, коли вродить,
з’їсти її дитину. 5 І вона народила
Сина чоловічого роду, що має пасти
всі народи залізною палицею. І її дитя було взяте до Бога і його престолу.
6 А жінка втекла в пустелю, де мала
Богом приготоване місце, щоб там
прожити тисячу двісті шістьдесят
днів. 7 І на небі повстав бій. Михайло
і його ангели звели бій зі змієм. І воював змій і його ангели. 8 І не перемогли, і більше не знайшлося місця
для них на небі. 9 І скинутий був
великий змій, давній змій, що зветься
диявол і сатана, що обманює ввесь
всесвіт; і був скинутий на землю, і з
ним були скинуті його ангели. 10 І я
почув великий голос на небі, що говорив: Тепер сталося спасіння, і сила,
і царство нашого Бога і влада його
Христа, бо скинуто оскаржувача наших братів, що їх обвинувачує день і
ніч перед нашим Богом. 11 І ті його
перемогли через кров Ягняти і через
слово їхнього свідчення, і не полюбили своїх душ аж до смерті. 12 Задля
цього веселіться небеса і ті, що живуть на них! Горе тим, що живуть на
землі і на морі, бо до вас зійшов ди-
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явол, маючи велику лють, знаючи, що має мало часу. 13 І коли
змій побачив, що був скинутий
на землю, він переслідував жінку,
що породила Хлоп’я. 14 І жінці
дано два крила великого орла,
щоб вона летіла в пустелю на
своє місце, де була перехована
тут на час часів і пів часу від
обличчя змія. 15 І змій випустив
за жінкою воду, наче ріку, зі
своїх уст, щоб її втопити в ріці.
16 І земля допомогла жінці, і
земля відкрила свої уста та проковтнула ріку, яку змій вивів зі
своїх уст. 17 А змій, розгнівавшись на жінку, пішов вести війну
з тим її насінням, що залишилося,
які зберігають божі заповіді і
мають свідчення Ісуса Христа.

Глава 13

вищ. 3
ниж. 20
і 21
фил. 4

мой1. 9
мат. 26

18 І я став на морському піску 13,1 і побачив, що з моря виходив звір, що мав сім голів і десять рогів, і на його рогах десять
вінців, а на його головах – хульні
імена. 2 І звір, якого я бачив, був
подібний до рисі, і його ноги –
наче медвежі, і його паща – наче
паща лева. І змій йому дав свою
силу, і свій престол, і велику владу. 3 І я побачив одну з його голів, вона наче побита на смерть,
але рана його смерті загоїлася. І
вся земля чудувалася вслід за звіром. 4 І поклонилися змієві, який
дав владу звірові. І поклонилися
звірові, кажучи: Хто подібний до
звіра і хто може з ним боротися?
5 І йому дано уста, що говорили
велике і хульне; і йому дано владу діяти сорок два місяці. 6 І він
відкрив свої уста на зневагу проти Бога, щоб хулити його ім’я, і
його помешкання, і тих, що живуть на небі. 7 І йому дано вести
бій зі святими і їх перемогти; і
йому дано владу над всяким поколінням народів, і над людністю, і племенами. 8 І йому поклоняться всі, що живуть на землі,
*яких імена не є записані в книгах життя Ягняти, заколеного від
створення світу. 9 Якщо хто має
вухо, хай слухає! 10 Той, що бере
в полон, піде в полон; *якщо
хтось уб’є зброєю, треба, щоб він
був убитий зброєю. Тут є терпіння і віра святих. 11 І я побачив
іншого звіра, що виходив з землі,
і мав два роги, подібні до Ягняти,
і говорив як змій. 12 І всю владу
першого звіра чинив перед ним, і
чинив, щоб земля і все, що живе
на ній, поклонилося першому зві-

ра'ди весели'теся нб~са и^ (живђщеи` на ниX)6” Го'ре
{живђщиM на земли` и^ морю}7, ја%ко снїиде дїа'волъ
8
к вамъ и^мњя ја%роs вели'кђю, вњ'ды ја^ко (вре'мя
ма'ло) и^мать. и^ егда` видњвъ ѕмїи, ја^ко низложе'нъ бысть на' землю. гоняше жен`ђ, и^же роди
мђжеска. и^ даны` быша женњ` дв^њ крылњ, ѓ^рла`
вели'каго да паритъ в пђсты'ню в мњсто свое`,
и^дњже препита'на бњше т^ђ вре'мя временъ и^ поl
времени, эT лица` ѕмїи'на. і^ и^спђсти` ѕмїи (за жено'ю и^зъ оу^стъ свои^хъ)9 во'дђ ја^ко рњкђ, да ю& в
рецњ потопитъ. и^ помо'же земля` женњ`. и^ эTвръз'е земля оу^ста` своа и^ пожре рњк`ђ, ю^же и^зведе`
ѕмїи эT оу^стъ своиX. и^ разгнњ'вався ѕмїи на
жен`ђ, і^ и^де сътвори'ти брань съ ѓ^ста'вшимъ
сњменемъ ея`, и^же съблюда'ютъ за'повњди бж~їа,
і^ и%мњю^тъ свњдњтельство і^с~ (хв~о)”

Глvа, г~і”
стаX на пњсцњ` морстеM и^ видXњ и^з моря
звњръ и^сходяu, и^мђщъ (глаv сеDмь, и^ роговъ
десяT)1, и^ на розXњ е^го (вњ'нецъ десяT)2 а^ на
главаX е^го и^мена` хђлна и^ ѕвњръ е^гоy видXњ,
б^њ подобеn ры'си. и^ нозњ е^мђ ја%ко медвњди. и^ оу^ста` е^го ја%ко оу^ста` лво'ва. и^ дасть е^мђ ѕмїи си'лђ
свою, и^ прsтолъ свои, и^ ѓ'бласть вели'кђю. и^ (видњхъ) е^ді'нђ эT главъ е^го, ја%ко заколе'нђ въ
смр~ть и^ ја%зва смр~ти е^го и^сцњлњ. и^ чюдися вся
земля въ слњдъ ѕвњри, и^ поклони'шася ѕмїю`,
и^же дасть ѓ^бласть ѕвњрю, и^ поклони'шася ѕвњрю
гл~юще кт^о подобен# ѕвњрю, и^ кт^о мо'жетъ ратова'тися с нимъ; и^ даны` бы'ша е^мђ оу^ста` гл~юща вели'ка и^ хђлна. и^ дана бы'сть е^мђ ѓ%бласть
твори'ти мцsь четыринадесять {-}3 дв^а. и^ эTвр'ьзе оу^ста` своя въ хђле'нїе къ б~ђ, хђлити и%мя
е^го, и^ селе'нїе е^го, [и^]4 живђщаа на нб~си. и^ дано`
бысть е^мђ (бра'нь твори'ти)5 съ ст~ыми, и^ побњдитї я&. и^ дана` бысть е^мђ ѓ^бласть на всяком#
колњнњ (людїи), и^ на ја^зы'цехъ и пле'менехъ. и
поклоня'тся е^мђ вс^и. живђщеи на земли, {*и^мже
не напи'сана сђть и^мена`}6 въ кни'гахъ живо'тныхъ а^гнца заколе'наго эT сложенїа ми'рђ. а^ще
кт^о и%мать оу^хо, да слы'шит#. и^же а^ще въ плененїе {ведетъ}7, въ пленїе по'идетъ. *а^ще кт^о
ѓ^рђжїемъ оу^бїетъ, (подоба'етъ) е^мђ ѓ^рђжїем#
оу^бїе'нђ быти. здњ е^сть терпњнїе и^ вњ'ра
ст~ыхъ. и^ видњхъ и^нъ ѕвњръ въсходящъ эT
земля, і^ и^мяше ро'га дв^а. подобна а^гньчимъ, и
гл~ше ја%ко ѕмїи. и^ власть пр'ьваго ѕвњри вс^ю
{творяше}8 преD нимъ, и^ [творяше]9 зе'млю и^
(вся)10 (живђщая на не'и)11, поклонитися (пр'ьвомђ ѕвњ'рю)12, е^мђже и^сцњлена бысть ја%зва
смр~тнаа (-)13. и^ (сътвори)14 чюдеса велика, да і^
1912
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ѓ%гнь сътворитъ {сходити съ нб~се}15 на' землю преD чл~кы. и льститъ живђщаа на земли,
ради ѕна'менїи ја^же дана` бы'ша е^мђ (преD ѕвњремъ творити)16, (гл~а)17 живђщимъ на земли,
сътворити ѓ%бразъ ѕвњря, (і^) и^же и'мать ја%звђ
(ѓ^рђж'нђю)18, и^ живъ бысть, и^ дано` бысть е^мђ
дати дх~ъ ѓ'бразђ ѕвњри'нђ, да (-)19 прогл~тъ
и^ко'на звњри'на и^ сътворитъ да и^же а^ще не
покло'нится ѓ^бразђ звњриномђ оу^бїенъ бђде'тъ. и^ {сътвориT}20 вс^я ма'лыя и^ вели'кыя,
(-)21 богатыя и^ оу^бо'гїя, свобоDныя и^ рабоTныа
да даs и^мъ начерта'нїе на (деснњи рђц`њ
и^хъ)22, и^ли на челохъ и^хъ. {-}23 да никт^оже
възмо'жетъ ни кђпи'ти ни прода'ти, токмо
кт^о иX и%мать начерта'нїе (и^ли) и'мя ѕвњ'ри
и^ли число` и^мени е^го. зд^њ мђдрость е^сть, и^же
и'мать оу^м#, да почтетъ число` ѕвњрино, число`
б^о члsчко е^сть. и^ число` е^го, х~, ћ~, ѕ~”

рові, якому оздоровлено смертельну
рану. 13 І він зробив великі чуда,
щоб зробити, щоб і вогонь сходив з
неба на землю перед людьми. 14 І він
обманює тих, що живуть на землі,
через знаки,які йому було дано чинити перед звіром. Він сказав тим, що
живуть на землі, зробити образ звіра і
того, що має рану від зброї і є живим.
15 І йому дано дати дух образові звіра, щоб образ звіра заговорив, і зробив так, щоб той, що тільки не поклониться звіра образові, був убитий.
16 І він зробив всім малим і великим,
багатим і бідним, вільним і рабам,
щоб їм дано знак на їхній правій руці
або на їхніх чолах; 17 щоб ніхто не
зміг ані купити, ані продати, тільки
той з них, хто має знак або ім’я звіра,
або число його імені. 18 Тут є мудрість. Хто має розум, хай вирахує
число звіра, бо число є людським. І
його число – 600, 60, 6.

Глvа, д~і”

Глава 14

видњхъ, и^ с^е а'гнець стоя'ше на горњ
сїѓ'нъстњ, и^ с нимъ ст^о (и^) четырдесятъ (и^) четыри тысђща, и^мђще (-)1
и^мя эTц~а е^го напи'сано на челохъ свои^хъ.
и^ слы'шахъ глаs с нб~с ја%ко гласъ водъ мно'гъ,
и^ ја%ко гласъ гро'ма вели'ка, и^ [гласъ]2 слы'шахъ
[-]3 гђдецъ гђдђщихъ въ гђсли своя, и^ пою^щихъ ја%ко пњснь но'вђ преD прsтломъ и^ преD четы'ри живоTными, и^ ста'рцы. и^ никтоже можа'ше навы'кнђти пњсни, токмо сїи, сто (и^) четы'редесяT (и^) четы'ре тысящи, и^скђплени эT
земля. сїи сђть и^же съ женами не ѓ^скверни'шася, (зане) дњв#ственицы б^о сђть” сїи, послњдђю^тъ а^гньцђ, ја%може а^ще по'идеT. сїи
сђть кђ'пленї эT людїи, пр'ьвњнцы б~ђ и^ а'гньцђ, и^ въ оу^стњхъ и^хъ не ѓ^брњтеся лесть
(ја^же) без порока (оу^бо) сђть (преD прsтлом# бж~їимъ)” И$ видњхъ и'нъ а^гг~лъ парящь посредњ
нб~се, и^мђще е^љhлїе вњчно, бл~говњстити живђщимъ на земли`, и^ всякомђ племеню і^ ја^зы'кђ
и^ колњ'нђ и^ лю'демъ, гл~я гласомъ вели'кимъ.
оу^бо'итеся б~а и^ дади'те е^мђ сла'вђ, ја^ко прїидетъ чаs сђда еh и^ поклони'теся *сътворшемђ
нб~о и^ землю, и^ мо'ре і^ и^сточникы водны'я” І$
и^нъ а^гг~лъ въ {-}4 слњдъ и^де гл~я, *паде паде вавилонъ (градъ) вели'кїи, зане эT вина` ја^рость любодњя'нїа свое^го напои` вс^я ја^зыкы” И$
(-)5 (третїи а^гг~лъ)6 въ слњдъ {е^го}7 и^де гл~я
гласоM вели'кыM. и^же а^ще кт^о покла'няется
ѕвњрю і^ и^ко'нњ е^го, и^ прїе'млетъ начерта'нїе на
челњ` своемъ, и^л^и на рђцњ свое'й, и^ то'и и%мать
пити эT вина ја%рости бж~їа, чва'на нерастворе'1913

1 І я побачив, і ось Ягня стояло на
Сіонській горі, і з ним сто, і сорок, і
чотири тисячі, що мають ім’я його
Батька, написане на своїх чолах. 2 І я
почув голос з небес, наче голос великих вод і наче голос великого грому. І я почув голос музикантів, що
грали на своїх гуслях, 3 і наче співали нову пісню перед престолом і
перед чотирма животними і старцями. І ніхто не міг навчитися пісні,
тільки ці сто, і сорок, і чотири тисячі
викуплених з землі. 4 Це є ті, що не
опоганилися з жінками, тому що є
невинними. Ці ідуть за Ягням, куди
тільки лиш ходить. Ці є викуплені з
народів – первістки Богові і Ягняті. 5
І в їхніх устах не знайшлося обмани,
вони, отже, є безплямними перед божим престолом. 6 І я побачив іншого
ангела, що ширяв серед неба, що має
вічне Євангеліє, щоб благовістити
тим, що живуть на землі, – і всякому
племені, і людності, і родові, і народові, – 7 кажучи великим голосом:
Бійтеся Бога і віддайте Йому славу,
бо прийшла година його суду! І
поклоніться *Тому, хто створив небо,
і землю, і море, і водні джерела. 8 І
інший ангел пішов вслід, кажучи:
*Впав, впав Вавилон – велике місто,
тому що від вина люті своєї розпусти
він напоїв всі народи. 9 І третій ангел
вслід за ним пішов, говорячи великим голосом: Хто тільки поклоняється звіреві і його образу і приймає
печать на своєму чолі або на своїй
руці, 10 і той має пити з вина божої
люті, нерозбавленої посудини в чаші
його гніву; і буде мучений вогнем і
сіркою перед святими ангелами і пе-
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ред Ягням. 11 І дим їхніх мук підноситься на віки віків. І вони не мають спокою день і ніч, ті, що поклоняються звіреві і образові і одержують знак його імені. 12 Тут є
терпіння святих, які зберігають Божу заповідь та Ісусову віру. 13 І я
почув голос з неба, що мені говорив: Напиши: Блаженні мертві, що
вмирають у Господі. Віднині так
говорить Дух: Хай спочинуть від
своїх трудів, бо їхні діла ходять
вслід за ними. 14 І ось я побачив: і
світла хмара, і на хмарі Той, що сидить, подібний до Людського Сина,
маючи на своїй голові золотий вінець, і в його руці гострий серп. 15
І інший ангел вийшов з храму, кричачи великим голосом до Того, що
сидить на хмарі: Пішли твій серп і
жни, бо прийшла година жати, тому що висохла трава землі! 16 І
той, що сидить на хмарі, поклав
свій серп на землю, і земля була
вижата. 17 І з церкви вийшов інший ангел, що є на небі, і той, маючи гострий серп. 18 І інший ангел
вийшов від жертовника, маючи
владу над вогнем, і закликав великим голосом до того, що має гострий серп, говорячи: *Пошли твій
гострий серп і збери грона винограду землі, бо вже дозріли її грона! 19 І ангел поклав свій серп на
землю – і зібрав виноград землі, і
поклав в точило великої божої люті. 20 І видушене було в точилі поза
містом – і вийшла кров з точила аж
до кінських вуздечок, на тисячу і
шістсот стадій.

на, в ча'ши гнњва е^го, и^ бђдетъ мђ'ченъ ѓ^гнеM
и^ жю'пеломъ, преD а^гг~лы ст~ыми, и^ преD а^гньцемъ” И$ дымъ мђченїя иX въ' вњкы вњкомъ
въсходитъ” И$ не и^мђть поко'я дн~ь и^ нощъ
покланя'ющеи`ся ѕвњ'рю, и^ ѓ%бразђ (-)8 и^ (прїе'млющеи`)9 начерта'нїе и^мени е^го” Зд^њ (е^сть терпњ'нїе ст~ыхъ)10, и^же соблюда'ю^тъ за'повњдь
бж~їю и^ вњрђ і^с~овђ” И$ слы'шахъ глsа с нб~се гл~ющ
[м^и]11, напиши`, бл~жени мр~твїи, оу^мира'юще ѓ%
г~њ, эT нн~њ е'й, гл~етъ дх~ъ, да почїю^тъ эT
трђдовъ свои^хъ. дњла б^о и^хъ хо'дятъ въ
слњдъ с ними. и^ видњхъ, и^ с^е ѓ%блакъ свњтелъ. и^ на ѓ%блацњ сидяи` подобеn сн~ђ члчsкомђ
имњя на главњ` свое'и вњнецъ зла'тъ, и^ в рђцњ
е^го се'рпъ ѓ%стръ. і^ и'нъ а^гг~л# и^зыиде и^з храмђ,
въпїа (велїимъ гласомъ)12 сњдящемђ на ѓ%блацњ. посли` се'рпъ твои, и^ жни`. ја%ко прїиде чаs
пожа'ти, зане и^сше (трава`)13 зеMская. и^ положи`
сњдяи` на ѓ%блацњ, се'рпъ свои на' землю, и^
пожа'та быs земля`. і^ и'нъ а^гг~лъ и^зыде и^з# цр~кве
сђщїа на нб~си, и^мы'и и^ то'и се'рпъ ѓ%стръ” І$
и'нъ а^гг~лъ и^зы'де эT ѓ'лтаря. и^мы` ѓ%бласть на
ѓ^гни`, и^ воZпи` кли'чемъ великыM ко и^мђщемђ
се'рпъ ѓ%стры= гл~я, *посли` (се'рп# твои)14 ѓ^стрыи и^
ѓ^бъе'мли грозды винограда земнаh ја%ко съѕрњша
(оу^же) грозды еа`. И$ положи` а^гг~лъ се'рпъ свои на
земли`, и^ ѓ^бере винограD земъскїи, и^ вложи` в точи'ло (вели'кїя ја^рости бж~їа)15” і^ и^спра'но бысть
точи'ло вн^њ града, і^ и^зы'иде кровь эT точи'ла
даже до оу^здъ ко'ньскиX, эT стадїи ты'сяща (и^)
шесть соT”

Глава 15
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1 І я побачив інший великий і
чудний знак на небі – сім ангелів,
що мають сім останніх кар, бо в
тих довершиться божа лють. 2 І я
побачив наче скляне море, змішане
з вогнем, і тих, що перемогли звіра,
і його образ, і його знак, і число
його імені, що стояли на скляному
морі, маючи божі гуслі 3 і співаючи
пісню Мойсея, божого раба, і пісню Ягняти, кажучи: Великі і подиву гідні твої діла, Господи Боже
Вседержителю! *Справедливі і правдиві твої дороги, Царю святих! 4
Хто Тебе не боятиметься, Господи,
і не прославить твоє ім’я? Бо Ти є
одинокий преподобний, бо всі народи прийдуть і поклоняться перед
Тобою, бо об’явилися твої оправдання! 5 І після цього я побачив, і
ось на небі відкрився храм шатра
свідчення. 6 І з храму вийшло сім
ангелів, які мали сім кар, зодягнені
в чисту і світлу лляну одіж, і опере-

видXњ и%но знаменїе на нб~си ве'лїе и^ чюдно, (сеDмь а^гг~лъ)1 и^мђщихъ (сеDмь ја^звъ)2
послњднихъ, зане` в тњхъ скон#ча'ется ја%рость бж~їя” И$ видњхъ ја%ко мо'ре сткляно, смњшено съ ѓ^гнемъ, и^ побњди'вшаа ѕвњря,
и^ ѓ%бразъ е^го, и [начерта'нїе е^го, и^^]3 число` и^мени
е^го, стоя^ща на' мори стъкляномъ, и^мђще гђсли бж~їа” И$ поюще пњснь мољ=се'ѓвђ раба бж~їя,
и^ пњснь а^гньчю, гл~юще, ве'лїа и^ ди'вна дњла
твоя г~и, б~е вседержителю, *пра'ведни и^ і^стини
пђтїе твои, цр~ю (ст~ыхъ)4. кт^о не оу^бои^тся
(тебе) г~и, и^ просла'витъ и^мя твое; ја^ко е^ді'нъ
преподобенъ е^си. ја^ко вс^и ја^зы'цы прїидђтъ, и^
покло'нятся преD тобою, ја%ко ѓ^правданїя твоя
ја^ви'шася” И$ по сихъ видњхъ, и^ {с^е}5 эTве'рзеся
храмъ скљ=нїя свњденїя на нб~си. и^ і^зы'де седмь
а^гг~лъ (и^з храма, и^же и^мњја%хђ сеDмь ја^звъ)6.
ѓ^блечены в ризы лняны чи'сты (и^) свњтлы. и^
препоя'сани на персехъ по'ја%сы златыми” И$ е^ді'нъ
1914
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эT четырь живо'тныхъ, дасть сеDмимъ а^гг~ломъ сеDмь фїа'лъ златыхъ и^спо'лнь ја^рости, б~а,
живђщаго въ вњкы вњ'комъ” И$ наполнися храмъ
ды'ма, эT сла'вы бж~їя, и^ эT силы е^го” И$ никтоже можа'ше въни'ти въ храмъ, до'ндеже сконча'ют#ся сеDмъ ја%звъ, сеDмихъ а^гг~лъ”

Глvа, ѕ~і”
1

выj г~
мgа к~д
лkђ в~і
в~ крgи е~
а~ селnђ е~

слы'шахъ (гласъ ве'лїи) эT храма гл~ющъ
сеDмимъ а^гг~лоM, и^дњте и^ і^злњите сеDмь
фїаl ја%рости бж~їя на' землю” И$ і^де первыи (а^гг~лъ), и^ і^злїа фїа'лъ свои на' землю. и^ бысть гно'и золъ и^ лютъ на чл~цњхъ и^мђщихъ начерта'нїе ѕвњри'но, и^ кланяющиXся
и^ко'нњ е^го” И$ вторыи [а^гг~лъ]2 и^злїя фїа'лъ
свои в мо'ре, и^ бысть кро'вь ја%ко мрт~вца, и^
всяка дш~а жива оу^мре, в мо'ри” И$ третїи
[а^гг~лъ]3 и^злїа фїаl свои на рњкы, и^ на и^стоqникы воDныа, и^ бы'ша кровь. и^ слы'шахъ
а^гг~ла во'д#наго гл~юща, пра'веденъ е^си (г~и), сыи,
и^ б^њ, {и^]4 прпDбенъ, ја%ко сїя сђдилъ е^си. зане`
кро'вь ст~ыхъ и^ пррoкъ и^злїа'ша. и^ кро'вь иM далъ
е^си пити, досто'ини б^о сђть” И$ слы'шахъ
(дрђгаго) {эT}5 ѓ%лтаря гл~юща. е'й г~и б~е вседръжителю. и^стинни и^ прави сђди твои” И$
четвертыи [а^гг~лъ]6 и^злїя фїа'лъ свои на
сл~нце, и^ дано` бысть е^мђ ѓ^паляти чл~кы ѓ^гнеM, и^ о^палишася чл~цы зно'емъ вели'кымъ, и^
хђлиша и^мя бж~їе, и^же и%мать ѓ%бласть на
ја%звахъ сихъ, и^ не пока'ја^шася дати е^мђ
сла'вы” И$ пятыи [а%гг~лъ]7 и^злїа фїа'лъ свои на
прsтлњ ѕвњри'нъ, и^ быs црsтво е^го ѓ^мрачено. и^
жва'хђ ја%зы'ки своя эT болњзни. и^ хђлиша бг~а
нбsнаго, эT болњзни (-)8 и^ эT ја^звъ своиX. и^ не
пока'яшася эT дњлъ своиX” И$ шестыи [а^гг~лъ]9
и^злїа фїа'лъ свои на рњкђ вели'кђ е^фра'тъ, и^
і^с#сяче вода` ея`, да оу^гото'вится пђть цр~емъ
сђщиM эT въсто'къ слн~чныхъ” И$ видњхъ и^зъ
оу^стъ ѕмі'евъ, и^ і^зъ оу%стъ звњрин#, и^ і^зъ
оу%стъ лжаго пррoка дх~ы три нечи'стыя ја%ко
жа'бы (и^сходя'ща)” Сђть б^о дђси дем'онстиї
творяще зна'менїа, ја%же и^сходятъ на цр~еи
(всея вселе'ныя)10, събра'ти я на бра'нь [дн~и
того вели'каго]11 б~а вседръжи'теля” *Се^ грядђ
ја%ко таT. бл~же бдяи` и^ блюдыи ры'зы своя да
не нагъ хо'дитъ, и^ оу^зрятъ срамот`ђ е^го. и^
събра и^хъ на мњсто нарицае^мое, е^вреиски,
а^рмагед#донъ” И$ сеDмыи [а^гг~лъ]12 и^злїя фїа'лъ
свои на а'еръ. и^ і^зы'де глsа ве'лїи эT храма
[нб~ђ]13 эT прsтла, гл~я бђди и^ бы'ша блиста'нїа и^ гро'ми и^ гла'си. и^ (бысть трђсъ)14
велиk ја%ковъ николиже не бысть эT нелњже [бы1915

зані на грудях золотими поясами. 7 І
один з чотирьох животних дав сімом
ангелам сім золотих чаш, повних
люті Бога, що живе на віки віків. 8 І
храм наповнився димом від божої
слави і від його сили. І ніхто не міг
ввійти до храму, доки не скінчаться
сім кар сімох ангелів.

Глава 16
1 І я почув великий голос з храму,
що говорив до сімох ангелів: Ідіть і
вилийте сім чаш божої люті на
землю! 2 І пішов перший ангел, і вилив свою чащу на землю – і появився
поганий і жахливий гній на людях,
що мають знак звіра і що поклоняються його образу. 3 І другий ангел
вилив свою чашу на море – і стало
наче кров’ю мерця, і всяка жива душа в морі померла. 4 І третій ангел
вилив свою чашу на ріки і на
джерела вод – і вони стали кров’ю. 5
І я почув водного ангела, що говорив:
Справедливий є Ти, Господи, що є, і
був, і преподобний, бо Ти це судив, 6
тому що вони пролили кров святих і
пророків. І Ти дав їм пити кров, бо
вони є гідні цього. 7 І я почув іншого,
що говорив від жертовника: Так, Господи Боже Вседержителю, твої суди
правдиві і справедливі. 8 І четвертий
ангел вилив свою чашу на сонце – і
дано йому палити людей вогнем. 9 І
люди були обпалені великою спекою
і хулили ім’я Бога, який має владу
над цими карами, та не покаялися,
щоб віддати Йому славу. 10 І п’ятий
ангел вилив свою чашу на престол
звіра – і його царство стало темним, і
вони з болю кусали свої язики 11 та
хулили небесного Бога з болю і від
своїх ран, але не покаялися за свої діла. 12 І шостий ангел вилив свою чашу на велику ріку Євфрат – і висохла
її вода, щоб приготувати дорогу царям, що є зі сходу сонця. 13 І я побачив три нечисті духи, наче жаби, що
виходили з уст змія, і з уст звіра, і з
уст фальшивого пророка. 14 Адже
вони є демонські духи, що чинять
знаки, які виходять до царів всієї вселенної, щоб їх зібрати на бій того
великого дня Бога Вседержителя. 15
*Ось приходжу, мов злодій. Блаженний той, хто пильнує і береже свою
одіж, щоб не ходив нагим і не побачили його сором! 16 І він зібрав їх на
місце, що називається по-жидівськи
Армаґедон. 17 І сьомий ангел вилив
свою чашу на повітря – і вийшов великий голос з небесного храму, від
престолу, кажучи: Хай буде! 18 І були блискавки, і громи, і голоси, і було велике трясіння, якого ніколи не
було, відколи були люди на землі,
такий землетрус, такий великий! 19 І
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єре. 25

розпалося велике місто на три частини, і міста народів упали. І
великий *Вавилон був згаданий
перед Богом, щоб дати йому чашу
вина люті свого гніву. 20 І кожний
острів втік, і гір не знайдено. 21 І
великий град в талант зійшов з
неба на людей. І люди хулили Бога
через кару граду, бо дуже велика
його рана.

Глава 17

ниж. 19

1 І прийшов один з семи ангелів,
що мали сім чаш, і говорив зі
мною, кажучи мені: Прийди, щоб я
тобі показав суд великої розпусниці, що сидить на багатьох водах, 2 з
якою розпутствували земні царі, і
впилися ті, що живуть на землі, вином її розпусти. 3 І він мене духом
повів у пустинне місце, і я побачив
жінку, що сиділа на червоному звірі, повному хульних імен, який мав
сім голів і десять рогів. 4 І жінка
була зодягнена в порфіру і багряну
одіж, і позолочена золотом, і дорогим камінням, і перлами, маючи золоту чашу у своїй руці, повну мерзоти і нечистот її розпусти. 5 І на її
чолі написане ім’я, таємниця: Великий Вавилон – мати розпусниць і
земних гидот. 6 І я побачив жінку
п’яну від крові святих і крові Ісусових свідків. І побачивши її, я здивувався великим дивом. 7 І ангел
мені сказав: Чому дивуєшся? Я тобі
розповім таємницю цієї жінки і звіра, що її носить, що має сім голів і
десять рогів. 8 Звір, якого бачиш, –
був і немає, і має прийти з безодні,
і піде на згубу. І здивуються ті, що
живуть на землі, яких імена не записані є в книзі життя від створення світу, бачачи, що звір був, і
немає, і минувся. 9 Тут – розум,
який має мудрість. І сім голів – є
сім гір, на яких жінка сидить, і є
сім царів: 10 п’ять їх впало і один є,
а інший ще не прийшов. Коли
прийде, він коротко пробуде. 11 І
звір, який був і немає, і той є
восьмий, і є з сімох, і піде в погибель. 12 І десять рогів, які ти бачив, є десять царів, які не одержали
царство, але одержать на одну годину владу як царі зі звірем. 13 Ці
мають одну волю, і силу, і свою
владу віддадуть звіреві. 14 Ці вчинять війну з Ягням, і Ягня їх переможе, *бо є паном панів і царем
царів. І ті, що є з ним, – покликані,
і вибрані, і вірні. 15 І він мені
сказав: Води, які ти побачив, де
сидить розпусниця, є народи, і юрби, і племена, і людності. 16 І десять рогів, які ти побачив на звірі, –

ша чл~цы]15 на земли, толи'къ трђсъ, такъ велїи. и^ бысть граD вели'къ въ три ча'сти, и^ гради
ја%зычестїи падо'ша” И$ *вављ=ло'нъ вели'кыи помяновенъ бысть преD бм~ъ, дати е^мђ ча'шђ вина`
ја%рости гнњва свое^го” И$ всяk ѓ^стровъ бњжа, и^
горы не ѓ^брњтошася. и^ граD вели'къ ја%ко тала'нтесъ сънїиде с нб~се на чл~кы. и^ хђли'ша чл~цы
б~а эT ја^звы граDныя, ја%ко ве'лїя ја%зва е^го ѕњло`”

і^ереMа к~е

Глvа, з~і”
прїиде е^ді'нъ эT сеDми а^гг~лъ, и^мђщихъ
сеDмь фїа'лъ, и^ гл~а со мною гл~я [ми]1,
прїиди` да покажђ т^и сђдъ любодњ'ица
вели'кїа сидящаа на водаX мно'гахъ, с неюже любодњ'яша цр~и зеMстїи, и^ оу^пи'шася живђщеи` на земли` эT вина` любодњянїя ея`. и^
веде мя в пђс'то мњ'сто дх~омъ, и^ видњхъ
жен`ђ сњдя'щђ на звњ'ри червленњ, и^спо'лнь и^ме'нъ хђлныхъ и^же и^мњяше главъ сеDмь и^ роговъ десять” И$ жена` б^њ ѓ^блечена в порфирђ и^
червленицђ и^ позлащена златомъ и^ ка'менїемъ
драги'мъ и^ би'серомъ” И$мђщи чашђ златђ в
рђцњ свое'й по'лнђ ме'рзости и^ скве'рнъ любодњянїя ея`” и^ на челњ` еа` (напи'сано и^мя)2, та'ина,
вављ=ло'нъ вели'кыи, мати любодњицаM и^ ме'рзостемъ земъскымъ” И$ видXњ жен`ђ пїанђ кро'вми
ст~ыX, и^ кро'вми свидњтелеи і^с~овыхъ. и^ дивихся
видњвъ ея` ди'вомъ вели'кымъ. и^ рече м^и
а^гг~лъ, что` ся дивиши; а^з# [ти рекђ]3 та'инђ
жены` (сея`), и^ звњ'ри нося'щаго ю&, (сеDмь гла'въ
и^мђща)4, и^ рого'въ десяT” Звњръ е^гоже ви'диши,
б^њ, и^ нњсть, и^ і'мать прїити` эT бе'здны, и^ в
пагђбђ и^деT” И$ оу^дивятся живђщїи на земли`,
и^мже ([и^мена`]5 не напи'сана сђть)6 въ книгђ
животнђю эT сложе'нїа ми'рђ, видяще (ја^ко
звњръ)7 б^њ, и^ нњсть и^ преста`” Здњ оу^мъ и^же
и%мать мђ'дрость” (И$) сеDм# главъ, (горы сђть
сеDмь)8, и^дњже жена` сњдитъ на ниX, и^ цр~їе сеDмь
сђть” Пять и^хъ па'ло, и^ е^ді'нъ е^сть, а^ дрђгїи
е^ще не пришелъ, (-)9 е^гда` прїидетъ ма'ло е^мђ
е^сть пребыти” И$ звњръ и^же б^њ, и^ нњсть, и^
тои ѓ^смыи еs, и^ эT сеDмихъ е^сть, и^ в пагђбђ
и^деT” И$ десять рогъ ја%же видњ, десять цр~ь
е^сть, и^же црsтва не прїяша. н^о ѓ%бласть ја%ко
цр~и, е^ді'нъ чаs прїимTђ съ ѕвњремъ” Сїи е^ді'нђ
волю и^мTђ, и^ си'лђ, и^ ѓ%бласть свою звњ'рђ дадTђ.
сїи съ а%гньцемъ брань сътворятъ, и^ а^гнецъ
побњдитъ я&, *ја^ко г~ь гм~ъ е^сть, и^ цр~ь цр~емъ.
и^ сђщїи с нимъ зва'нїи и^ і^збранїи и^ вњрни. и^
гл~а м^и, во'ды ја%же е^си ви'дњлъ, и^дњже любодњица сњдитъ, людїе и^ народи сTђ, и^ племена`
и^ ја%зы'цы” И$ десять рогъ ја%же видњ (на)10 ѕвњ'1916

ниQ џ~і
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ри, сїи (любодњицђ възненави'дятъ)11, и^ запђстњвшђ сътворятъ ю& и^ на'гђ, и^ плоть ея`
сънњдятъ, и^ (съжгђтъ ю&)12 ѓ^гнемъ” Бг~ъ б^о
далъ е^сть въ срDца и^хъ сътвори'ти во'лю е^го, и^
(сътвориша)13 е^ді'нђ во'лю, и^ (да'ша)14 црsтво и^хъ
ѕвњрђ, доnдеже сконча'ются гл~ы бж~їа. и^ жена`
е^яже видњ, (граD е^сть)15 вели'кїи, и^же и%мать
црsтво наD цр~и земными”

Глvа, и~і”
1

і^саїа к~а
і^ереMа н~а
выj д~і

[] по сихъ видњх# и%нъ а^гг~лъ, сходящъ
с нб~се, и^мђщъ ѓ^бласть ве'лїю. и^ земля
просвњтися эT славы е^го” И$ възпи` в
крњ'пости гла'соM ве'лїимъ, гл~я, *паде паде вављ=лон# вели'кыи, и^ бысть жи'лище бњсо'м#, и^
храни'тель всякомђ дђхђ нечи'стђ, и^ хранилище
всњхъ птиц# нечи'стыX, [-]2 и^ ненавидинђ. ја%ко
эT вина` ја%рости любодњя'нїа ея` {напо'и`}3 вс^я
ја^зы'ки” И$ цр~їе зем#стїи с нею любы` дњя'ша, и^
кђпцы зем#стїи эT си'лы пи'ща е^я` раZбога'тњша”
И$ слы'шахъ (глsа и%нъ)4 с нб~се гл~ющъ, [и^зыидњте и^з нея` люd мои`]5, да не причаститеся
грњсXњ ея`, и^ эT я'звъ ея` да не вредите'ся” ЈА/ко
прилњпишася (грњси` ей)6 даже до нб~си`, и^
помянђ б~ъ неправды ея`” Въздади'те ей ја^ко и^
т^а въздасть [вамъ]7, и^ оу^сђгђ'бите [ей]8 сђгђ'бо по дњ'лоM ея`” Чя'шею е^юже чръ'па (вамъ),
чръплите еи' сђгђ'бо. е^лико просла'вися и^ раз#свњрњ'пњ, толико дади'те ей мђ'къ и^ рыда'нїи.
ја%ко въ срDци своемъ гл~а, ја%ко сњжђ цр~ицею`, и^
вдова нњсмь, и^ рыданїя не и%мамъ ви'дњти”
Сего` раd въ е^ді'нъ дн~ь прїидђтъ ја^звы ей.
смр~ть и^ плачъ и^ глаD, и^ ѓ^гнемъ соQжена
бђ'детъ” ЈА/ко крњ'покъ г~ь б~ъ сђдяи` ей. и^ възрыда'ютъ и^ въспла'чђтся еа` цр~и зем#стїи, любы` дњяvшеи` с нею, и^ раZсвњрњпњ'вше, е^гда оу^зряT дым# запаленїа еа` и^здале'ча стоя'ще за
страхъ мђкъ еа`, гл~юще, го'ре го'ре, граD вели'кїи
вављ=лонъ граD крњпкыи, ја^ко въ е^ді'нъ часъ
прїиде сDђ тво'и. и^ кђпцы земстїи [възрыда'юT и^
въсплачются]9 ѓ^ неM, ја%ко бременъ иX никтоже
кђпђетъ ктомђ`, бремен# злата и^ сребра` и^ каменїа драгаго и^ би'сера и^ вїсса и^ порфљ=ры и^ шика и^ чр'ьвени” И$ вся'кого древа џин#на, и^ всякого
сосђда стисло'нова. и^ всякого сосђ'да эT древа
чтsнаго, и^ мњдяна и^ желњзна и^ мра'морна, и^
корица, [-]10 и^ џљ=мїа'ма и^ мира и^ лљ=ва'на и^
вина`, і^ е^ле'а и^ семида'линъ и^ пшени'ца, и^ скота`
і^ ѓ^вецъ и^ ко'нь и^ колесни'ць, и^ тњлесъ, и^ дш~ъ
члчsкыхъ, и^ [ѓ^воща` похотїи дш~а твоеа`]11 эTи^де
эT тебе, и^ вс^я тђчнаа и^ свњтлаа эTи^до'ша эT
тебе, и^ ктомђ (не и^маши ѓ^брњстї иX)12” Кђп1917

ці зненавидять розпусницю і зроблять її спустошеною, і нагою, і з’їдять її тіло, і спалять її вогнем. 17
Бо дав Бог у їхні серця чинити його
волю, і вони вчинили одну волю, і
віддали їхнє царство звірові, доки
не збудуться божі слова. 18 І жінка,
яку ти побачив, є великим містом,
яке має царство над земними царями.

Глава 18
1 І після цього я побачив іншого
ангела, що сходить з неба, що має
велику владу. І земля освітилася
від його слави. 2 І в силі він закликав великим голосом, кажучи:
*Впав, впав великий Вавилон та
став житлом бісів, і в’язницею кожному нечистому духові, і в’язницею всіх нечистих птиць, 3 бо з вина люті її розпусти вона напоїла всі
народи! І земні царі чинили з нею
розпусту, і земні купці з сили її їжі
розбагатіли. 4 І я почув інший голос з неба, що говорив: Вийдіть з
неї, мій народе, щоб ви не були учасниками в її гріхах і щоб ви не
були ушкоджені її карами. 5 Бо її
гріхи прилипли аж до неба, і Бог
згадав її неправедності. 6 Віддайте
їй, як і та вам віддала, і подвойте їй
подвійно за її ділами. Чашею, якою
вам черпала, зачерпніть їй подвійно. 7 Наскільки прославилася і розпустилася, настільки завдайте їй
мук і плачу. Бо у своєму серці вона
сказала що: Сиджу царицею, і я не
є вдовою і не побачу ридання. 8
Задля цього в одному дні надійдуть
на неї кари: смерть, і плач, і голод, і
буде спалена вогнем. Бо сильний
Господь Бог, що її судить. 9 І заридають, і заплачуть над нею земні
царі, що чинили з нею розпусту і
розпустилися, коли побачать дим її
палення. 10 Стоячи здалека, через
страх її мук кажучи: Горе, горе, велике місто Вавилон, сильне місто,
бо в одній годині прийшов твій суд.
11 І земні купці заридають і заплачуть над ним, бо їхніх вантажів
більше ніхто не купує: 12 вантажів
зі золота, і срібла, і дорогоцінного
каміння, і перлів, і висону, і порфіри, і шовку, і багряниці, і всякого
тинного дерева, і всякого посуду зі
слонової кості, і всякого посуду з
коштовного дерева, і мідний посуд,
і залізний, і мармуровий, 13 і цинамон, і ладан, і миро, і ливан, і вино,
і оливу, і семидаль, і пшеницю, і
худобу, і вівці, і коні, і колісниці, і
тіла, і людські душі. 14 І плоди
похоті твоєї душі відійшли від тебе, і все вигодоване й славне відій-
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шло від тебе, – і більше їх не знайдеш. 15 Твої купці, які цим збагатилися, стануть здалека зі страху її
мук, ридаючи, і плачучи, 16 і говорячи: Горе, горе, велике місто, зодягнене висоном, і порфірою, і багряницею, і позолочене золотом, і
дорогоцінним камінням, і перлами!
17 Бо в одній годині пропало таке
багатство. І кожний керманич, і
кожний, що пливе в кораблях, і
кожний, який працює на морі, стали здалека 18 і кричали, бачачи
дим його спалення, говорячи: Хто
подібний до великого міста? 19 І
поклали порох на своїх головах і
закричали, плачучи і ридаючи, говорячи: Горе, горе, велике місто, –
в якому від його коштовності збагатилися всі, що мали кораблі в
морі, – бо в одній годині воно запустіло. 20 Веселися цим небо, і
святі апостоли, і пророки, бо судив
Бог ваш суд над ним! 21 І один
сильний ангел взяв великий камінь,
наче жорно, і кинув в море, говорячи: Так з розгону буде вкинений
Вавилон – велике місто, і більше не
знайдеться. 22 І голос гудків, і музикантів, і сопілок, і труб більше в
тобі не почується, і кожний художник всякого мистецтва більше в
тобі не знайдеться, і шум жорен в
тобі не почується, 23 і світло світильника більше в тобі не світитиме, і голос молодого й молодої в
тобі більше не почується. Бо твої
купці були земними вельможами,
бо твоїми чародійствами були обмануті всі народи. 24 І в ньому
знайшлася кров пророків, і святих,
і всіх вбитих на землі.

Глава 19
1 І після цього я почув великий
голос великого натовпу на небі, що
говорив: Алилуя! Спасіння, і слава,
і честь, і сила Господеві, нашому
Богові! 2 Бо правдиві і справедливі
його суди, бо засудив велику розпусницю, яка занечистила землю
своєю розпустою, і відомстив кров
своїх рабів з її руки. 3 І вдруге сказали: Алилуя! І її дим підносився
на віки віків. 4 І двадцять, і чотири
старці та чотири животні впали і
поклонилися Богові, що сидить на
престолі, кажучи: Амінь! Алилуя! 5
І вийшов голос від престолу, що
говорив: Оспівуйте нашого Бога всі
його раби і ті, що Його бояться, і
малі, і великі! 6 І я почув наче голос великої юрби, і наче голос великих вод, і наче голос сильних
громів, що говорили: Алилуя! Бо
зацарював Господь Бог Вседержи-

цы (твои`) сиM ѓ^богащ#шеся (-)13 и^здале'ча ста'нђтъ за страX мђченїа еа`, рыда'юще и^ пла'чющеся {и^ гл~ще}14, го'ре го'ре, граD вели'кыи ѓ^блече'ныи вљ=ссоM и^ порфїрою и^ чр'ьвеницою, и^ позлаще'ны= златом и^ каменїемъ драги'мъ и^ би'серомъ, ја^ко въ е^ді'нъ часъ поги'бе толико богаTство” И$ всякъ коrмъчїи, и^ всякъ (пла'ваяи` в
[кораблеX]15)16. и^ (-)17 всякъ е^ликъ в мо'ри дњлааи`, и^здале'че ста'ша, и^ въпїа'хђ ви'дяще дыM
ражDеженїа е^го, гл~ще, кт^о подо'бенъ градђ великомђ. и^ положиша пр'ъсть на главахъ свои^хъ,
и^ възъпи'ша пла'чющеся и^ рыда'юще, гл~юще
го'ре го'ре, градъ вели'кїи, въ немже ѓ^бога'тишася вс^и и^мђщеи` корабля` в мо'ри эT че'сти е^го,
ја%ко е^дїнMњ часомъ запђстњ`” Весели'ся ѓ^ семъ
нб~о, и^ ст~їи [-]18 а^пsли и^ пррoцы, ја^ко сђди` б~ъ
сђдъ вашъ эT него” И$ взятъ е^ді'нъ а^гг~лъ
крњ'покъ ка'мень (великъ ја%ко жр'ъновъ)19, и^ ве'рже в мо'ре гл~я, тако стромле'нїемъ въверженъ
бђдеT вављ=лонъ граD великїи, и^ не и%мать ѓ^брњстися ктом`ђ. и^ глаs гђдець и^ мђсикїи и^
пи'скъ и^ трђбъ не и%мать слы'шатися (ктом`ђ
в тобњ)20, и^ всяк# хитрецъ вся'кїа хи'трости не
ѓ^брящеTся (ктом`ђ в тобњ)21. и^ шђмъ жерновныи
не бђдеT слы'шанъ в тобњ (-)22, и^ свTњ свњти'лника не свњтиT в тебњ ктом`ђ и^ гласъ
жениха` и^ невњ'сты не и%мать слы'шанъ быти в
тобњ ктомђ`” ЈА/ко кђпцы` твои` бњша вел#можи
зем#стїи, ја^ко волхвованїи твоими прел#щени быша вс^и ја%зыцы, и^ в нем# кровъ пророческа, и^
ст~ыхъ ѓ^брњтеся и^ всњхъ и^збїеныхъ на земли`”

Глvа, џ~і”
1

[] по сихъ слы'шахъ глаs ве'лїи наро'да
мно'га на нб~си, гл~ющъ, а^ллилђїа. спsнїе и^
сла'ва и^ {честь и^}2 си'ла (г~ђ) б~ђ на'шемђ,
ја%ко и^стинни и^ пра'ви сђди е^го, ја^ко сђдилъ е^сть любодњици великои, и^же просмради
зеMлю любодњанїемъ своиM. и^ м#сти` кровь ра'бъ
свои^хъ эT рђкы` еа`. и^ второ'е рњша а^ллїлђїа, и^
дымъ ея` (въсхождаше)3 въ вњкы вњкомъ. и^
падоша (двадесять (и^) четы'ре ста'рцы)4, и^
четы'ре животна, и^ поклони'шася бв~и сњд'ящемђ на прsтлњ гл~ще, а^миn а^ллїлђїа” И$ глаs (и^зыде эT прsто'ла)5 гл~ющъ, по'ите б~ђ на'шемђ вс^и
раби` е^го, и^ боя'щеи`ся е^го, (и^) ма'лїи и^ вели'цїи”
И$ слы'шаX ја%ко глsа наро'да мно'га, и^ ја^ко глаs воD
мноh, и^ ја%ко глsа гро'моv крpoњкыX гл~ющиX а^ллїлђїа.
ја%ко въц~рися {г~ь б~ъ}6 вс^едръжи'теl, радђимся и^
веселиMся и^ дадиM сла'вђ емђ ја%ко прїиде браk а^гнь1918
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чїи” И$ жена` е^го оу^гото'вала еs себе`, и^ дано` быs
еи` ѓ^блещися въ вљ=ссоn (чистъ [и^]7 свњтеl)8.
вљ=ссоn б^о ѓ^правданїа ст~ыX е^сть” И$ (гл~а)9 м^и
*напиши`, бл~жени званїи на вечерю бра'ка а^гньча. и^ (гл~а)10 м^и, сїи словеса` и^стинна бж~їа
сђть” И$ паD преD нога'ма е^го [поклонихся]11 е^мђ.
и^ (гл~а)12 м^и, ви'жDь, н^и, клевреT т^и е^см#, и^ братїа твоея` и^мђщ'ыхъ свњдњтельство і^с~ово,
б~ђ поклони'ся. свњдњтельство б^о і^с~ово еs дх~ъ
пррoчествїа” И$ видњхъ нб~о эTве'ръсто, и^ с^е конь
бlњ и^ сњдяи на немъ [вњ'ренъ і^ и^стинен#]13, и^
(правдосђдныи, и^ вои'нныи)14, ѓ%чи же е^мђ е^ста
ја%ко пла'мень ѓ^гнемъ, и^ на главњ` е^го вњнцы`
мно'ѕи” *И$мы= и^мя напи'сано, е^же никтоже
вњсть, токмо ѓ%нъ самъ” И$ ѓ^блеченъ в ри'зђ
чр'ъвленђ кровїю, (-)15 нарица'ется и^мя е^го сло'во бж~їе” И$ вои^нъства нбsнаа и^дяхђ въ слDњ
е^го, на конехъ бњлыX. (и^) ѓ^блече'ни въ вљ=ссоn
бњлъ {и^}16 чистъ” И$ и^зъ оу^стъ е^го и^зы=де (ѓ^рђжїе)17 ѓ^стро`, да тыM и^збїеT ја^зыкы, *и той
оу^пасеT я& жезлоM желњзныM, и^ то'й пе'реT точи'ло
вина` ја%рости и^ гнњва бж~їа вседръжителева” І$
и^мать на рызњ и^ на стегн`њ своеM и^мя напи'сано, *цр~ь цр~еM, и^ г~ь гм~ъ” И$ видњхъ е^ді'нъ
а^гг~лъ стоя'щъ на сл~нци” И$ възпи` гласоM ве'лїемъ, гл~я, всњмъ пти'цамъ парящимъ посредњ нб~си” Прїидњте (и^) съберњтеся на вечерю
великђю бж~їю, да снњсте плоти цр~еи, и^ плоти (крњпкыхъ, и^ плоти ты'сящъниковъ)18,
и^ плоти конеи, и^ сидящиX на нихъ, и^ плоти
всњхъ свободныX и^ рабовъ, и^ малыхъ и^ вели'кыхъ” И$ видњхъ ѕвњръ и^ цр~и земныя, и^ воя
и%X съ'браны, сътворити брань съ сњдя'щимъ
на кони`, и^ с воинъствы е^го`. и^ ја%тъ бысть
ѕвњръ, и^ с нимъ л#живыи` пррoкъ сотво'ръвыи
зна'менїя предъ ни'мъ, и%миже прельсти` прїеMшаа начрътанїе ѕвњрино, и^ покланя'ющаяся
і^конњ е^го`” Жива въвръжена быста ѓ%ба въ е^зеро
ѓ^гнено горящее жю'пелоM” А$ про'чїи (оу^бїе'ни бђдђтъ)19 (ѓ^рђжїем#)20 сњдя'щаго на кони` и^зшеDшиM и^зъ оу^стъ е^го, и^ вся п#ти'ца насытишася эT плотї и^хъ”

Глvа, к~”
видњхъ а^гг~ла сходяща съ нб~си и^мњя
ключъ бе'зDнњ, и^ ю^же вели'ко в рђцњ е^го.
и^ ја%тъ змїа, змїю древнюю, е^же е^сть
дїа'волъ и^ сатана`, и^ связа и& на ты'сяща лњтъ, и^ (в# без#днђ затвори` е^го)1 и^ заключи (е^го), и^ запечатлњ наD ниM, да не прелстиT
ктомђ ја%зы'кы, до'н#деже скон#ча'ется ты'сяща
лњтъ. [и^]2 по сихъ подоба'етъ [е^мђ эTрњшенђ
1919

тель! 7 Радіймо, і веселімося, і даймо
Йому славу, бо прийшло весілля Ягняти, і його жінка себе приготувала!
8 І дано їй зодягнутися у чистий і
світлий висон, бо висон є оправдання
святих. 9 І він мені сказав: *Напиши:
блаженні покликані на вечерю весілля Ягняти. І сказав мені: Це є правдиві божі слова. 10 І впавши перед
його ногами, я йому поклонився, і він
мені сказав: Гляди, ні! Я є твоїм співрабом і твоїх братів, що мають Ісусове свідчення. Поклонися Богові! Бо
Ісусове свідчення є дух пророцтва. 11
І я побачив відрките небо. І ось білий
кінь і Той, що на ньому сидить, – вірний, і правдивий, і справедливо судить, і войовничий. 12 Його ж очі є
наче полум’я вогню, і на його голові
багато вінців. *Він має ім’я написане,
яке ніхто не знає, тільки Він сам. 13 І
Він зодягнений в одіж червону від
крові. Його ім’я зветься – Боже слово. 14 І небесні війська ішли вслід за
ним на білих конях, і вони зодягнені
в білий і чистий висон. 15 І з його уст
вийшла гостра зброя, щоб нею вибити народи. *І Той їх пастиме залізним
жезлом, і Той топче точило вина гніву і гніву Бога Вседержителя. 16 І Він
має ім’я, написане на одежі і на своєму стегні: *Цар царів і Пан панів. 17 І
я побачив одного ангела, що стояв на
сонці. І він закликав великим голосом, кажучи всім птахам, що літають
серед неба: Прийдіть і зберіться на
велику божу вечерю, 18 щоб з’їсти
тіла царів, і тіла сильних, і тіла тисяцьких, і тіла коней й тих, що на них
сидять, і тіла всіх вільних, і рабів, і
малих, і великих. 19 І я побачив звіра, і земних царів, і вояків їх готовими, щоб чинити війну з Тим, хто
сидить на коні, і з його військом. 20 І
звір був схоплений і з ним лжепророк, що зробив знаки перед ним,
якими обманув тих, що прийняли
знак звіра і що поклоняються його
образові; Обидва були кинуті живими у вогняне озеро, що горить сіркою. 21 А інші будуть вбиті зброєю
Того, що сидить на коні, яка вийшла
з його уст, і всі птахи наситилися їхніми тілами.

Глава 20
1 І я побачив ангела, що сходить з
неба, що має ключ безодні, і великий
ланцюг в його руці. 2 І він схопив
змія, давнього змія, яким є диявол і
сатана, і зв’язав його на тисячу років;
3 і замкнув його в безодню, і закрив
його, і запечатав над ним, щоб більше не обманув народи, доки не скінчиться тисяча років. І після цього він
має бути звільнений на короткий час.
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4 І я побачив престоли і тих, що на
них сиділи. І їм дано суд і душі
страчених за Ісусове свідчення і за
боже слово, які не поклонилися звіреві ані його образові і не прийняли знак на своїх чолах й на своїй
руці. І вони ожили й зацарювали з
Христом тисячу років. 5 А інші
мерці не ожили, доки не скінчиться
тисяча років. Це перше воскресіння. 6 Блаженний і святий, хто має
частку у першому воскресінні, над
якими друга смерть не має влади,
але будуть священиками Богові і
Христові, і зацарюють з Ним тисячу років. 7 *І коли скінчиться
тисяча років, сатана буде звільнений зі своєї в’язниці 8 і вийде, щоб
обманути народи, що є на чотирьох
кутах землі, Гога і Магога, щоб
зібрати їх на війну, яких число –
наче морський пісок. 9 І вийдуть на
ширину землі, і оточать табір
святих та улюблене місто; і вогонь
зійде від Бога з неба і їх пожере. 10
І диявол, що їх обманює, буде кинутий у вогняне і сірчане озеро, де
звір і лжепророк, і будуть мучені
день і ніч на віки віків. 11 І я побачив великий білий престол і
Того, що сидів на ньому, від обличчя якого втекло небо і земля, і їм не
знайшлося місця. 12 І я побачив
малих і великих мерців, що стоять
перед Богом. *І книги відкрилися, і
інша книга відкрилася, яка є книгою життя. І мерці прийняли суд за
написаним в книгах, за їхніми ділами. 13 І море віддало своїх мерців;
і смерть, і ад віддали своїх мерців. І
вони прийняли суд за своїми ділами. 14 І смерть, і ад були кинуті у
вогняне озеро. І це є друга смерть.
15 І хто не знайдеться записаним в
книзі життя, буде кинутий до вогняного озера.

Глава 21
іс. 66
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1 І *я побачив нове небо і нову
землю. Бо перше небо і перша земля проминули, і моря більше немає.
2 І я, Іван, побачив нове святе місто
Єрусалим, що приготованим сходило від Бога з неба, наче молода,
прикрашена для свого чоловіка. 3 І
я почув великий голос з неба, що
говорив: Ось боже помешкання з
людьми; і Він поселиться з ними, і
ті будуть його народом, і сам Бог
буде з ними – їхній Бог. 4 *І Бог забере всяку сльозу з їхніх очей. І
смерті більше не буде, ані плачу,
ані крику, ані більше не буде болю,
бо попереднє минуло. 5 І Той, що
сидить на престолі, сказав: *Ось
все творю нове. І сказав мені: На-

быти]3 ма'ло вре'мя” И$ видњхъ престолы и^ (сњдя'щая)4 на ниX. и^ сDђ данъ бысть и^мъ. и^
дш~а расте'саныхъ за свњдњтельство і^с~ово, и^ за
слово бж~їе, (-)5 и^же не поклонишася ѕвњрю ни
и^конњ е^го, и^ не прїяша начрътанїа на челњхъ
[свои^хъ]6 и^ на рђц`њ своей и^ ѓ^жиша и^ въц~ришася съ хм~ъ ты'сяща лњтъ. [и^]7 про'чїи (же)
мр~твеци не ѓ^жиша, до'ндеже сконча'ется ты'сяща лњтъ, с^е въскрsнїе пр'ъвое, бл~женъ и^ ст~ъ
и^же и^мать часть въ воскрsнїи пр'ъвњмъ, на
ни'хже [смр~ть втора'я]8 не и%мать ѓ'бласти, н^о
бђдђть і^е^ре'и` б~ђ и^ х~ђ, и^ въцр~яTся с ниM ты'сяща лњтъ” *И$ е^гда` скончае`т#ся ты'сяща
лњтъ, разрDњшенъ бђдеT сатана` эT темница
своея`, і^ и^зы'детъ прелстити ја%зы'кы сђщая на
четырехъ оу^глехъ земля. го'га и^ маго'га собратї ихъ на брань, ихже число` [-]9 ја%ко пњсокъ
мо'рскыи” И$ (взы`дђтъ)10 на широтђ земля, и
(ѓ^бы'идTђ)11 (ст~ыхъ ста'нъ)12, и граD възлюбленыи, и^ сниде ѓ^гнь эT б~а с нб~се и^ поја%сть я&, и^
дїя'волъ лестяи` иX въве'рженъ бђдеT въ е^зеро ѓ^гнено и^ жђпелно, и^дњже [-]13 ѕвњръ и^ л#жи'выи
пррoкъ, и^ мђчени бђ'дђтъ дн~ь и^ нощъ въ вњкы вњкоM” И$ видњхъ прsтлъ вели'къ бњ'лъ, и^
сњдящего на неM, е^мђже эT лица` бњжа` (нб~о и^
земля)14, и^ мњ'сто не ѓ^брњтеся и^мъ” И$ видњхъ мр~твеца (ма'лыа и^ вели'кїя)15, стоя'ща
преD (бм~ъ)16, *и^ кни'ги разгнђшася, і^ и^на кни'га
эTверзеся ја^же е^сть живоTная`, и^ сDђ прїа'ша мр~твеци` эT напи'саныхъ въ кни'гахъ по дњ'ломъ и^хъ” И$
дасть мо'ре мрътвеца (своя)17, и^ смр~ть и^ а^дъ
да'ша (своя мертвеца)18. и^ сђдъ прїя'ша (-)19
по дњломъ своиM. и^ смр~ть и^ а^дъ воверже'на быста
въ е^зеро ѓ%гненое, {и^}20 с^е (е^сть втора'я смр~ть)21.
і^ и^же ся не ѓ^брњт'е въ кни'ѕе живо'тнеи напи'санъ, (въве'рженъ бђдеT)22 въ е^зеро ѓ%гненое”

езеk л~џ

филиp д~
выj г~
ниQ к~а

Глvа, к~а”
видњхъ* нб~о но'во и^ зе'млю но'вђ. пр'ьвое б^о
нб~о и^ (земля пр'ъвая)1 преи^доша, и^ мо'ря нњсть ктомђ” І$ (а^зъ і^ѓ^а'ннъ) (видњхъ градъ ст~ыи і^ерsли'мъ, новь)2 сходя'щъ [эT б~а с нб~си]3 приготованъ, ја%ко невњстђ оу^крашенђ мђжђ свое^мђ” И$ слы'шахъ
гласъ велїи с [нб~се]4 гл~ющъ, с^е скљ=нїа бж~їя съ
чл~кы, и^ всели'тся с ними, и^ тїи лю'дїе е^го бђдђтъ, и^ самъ б~ъ (бђдетъ с ними б~ъ и^хъ)5,
*и^ эTи^метъ {б~ъ}6 вся'кђ сле'зђ эT ѓ^чїю иX” И$
смр~ти не бђ'детъ ктомђ ни пла'ча ни во'пля
ни болњзни не бђ'детъ ктомђ, ја%ко пр'ьвая
мимои^до'ша. и^ рече сњдяи на прsтлњ, *се нова`
(вс^я творю`)7. и^ (гл~а)8 [м^и]9, напиши, ја%ко сїи
1920
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словеса` и^стинна и^ вњрна сђть. *и^ рече м^и съвръшишася. а^зъ е^смь а^лфа, и^ э нача'тоk и^
конецъ” А$зъ жаждђщемђ дамъ эT и^сто'чника
воды` животныя тђне” Побњждааи` наслњдиT
(вс^я)10, и^ бђ'дђ е^мђ б~ъ, и^ то'и` бђдетъ мнњ
в# сн~а” Страшли'вым же и^ невњ'рнымъ, и^ скве'рнымъ и^ оу^бїицаM, и^ блDђ творя'щимъ, и^ чяры
творящиM и^доложр'ъцеM и^ всњмъ л#жи'выM часть иM
въ е^зерњ горящеM ѓ%гнеM и^ жђпелоM, е^же еs смр~ть
втора'я” И$ прїиде (ко мнњ) е^ді'нъ эT сеDми
а^гг~лъ и^мђщи сеDмь фиаl, и^сплъненыхъ сеDмихъ
ја^звъ послDњнихъ, и^ рече ко мн^њ гл~я. гряди`
да покажю` т^и невњстђ (а^гньчю женђ)11” И$ веде м^я дх~омъ на горђ вели'кђ и^ высок`ђ, и^ показа м^и граD великыи ст~ыи і^ерsлиM низходя'щъ с
нб~си эT б~а и^мђще славђ бж~їю” И$ свњти'ло е^го
подобно ка'мени драго'мђ. ја%ко камени а^спиди.
крљ=сталнђ” І$мђщъ стњнђ велїкђ и^ высокђ,
и^мђщъ вратъ дв^анадесять и^ на вратњхъ
а^гг~лов#, в~і. і^ и^мена` напи'сана, ја^же сђть и^мена`,
дванадесяте. колњн#ма сн~въ і^ил~ев#. эT востока
врата` троя, и^ эT сњвера врата` троя, и^ эT
ю'га врата` троа и^ эT запада` врата` троя. и^
стњна градђ и^мђщи ѓ^снованїи. в~і, и^ на нихъ
и^менъ. в~і, а^пsлвъ а^гньчиX” И$ гл~яй съ мно'ю
и^мяше трость зла'тђ, да и^змњритъ граD и^
врата` е^го и^ стњны е^го” И$ граD на четы`ри
оу^глы стои'тъ, (-)12 долгота е^го толика е^сть
е^лика (же) и^ широта`. і^ и^змњри градъ тростїю на стадїи дванадесяT тысяu долгота` и^
широта`” І$ высота' е^го ра'вна еs, и^ размњ'ри
стњнђ е^го, во' сто (и^) четыридесяT (и^) четы'ре
лакти, в мњрђ члчsкђ, ја%же еs а^гг~льскђ” И$ б^њ
созданїе стњны е^го, а^спиD, и^ град# эT злата
чи'ста, подобенъ сткл'ђ чи'стђ” [И$]13 ѓ^снованїе
стњны градђ вся'цњмъ (драгыM каменїемъ)14
оу^крашено” ѓ^снованїе пр'ьвое, и^а^списъ. второ'е, сапфи'ръ. тре'тїе, хал#кидоn. четве'ртое, змара'гдъ.
пятое сардонић@e, шесто'е, сардїѓ^съ, сеDмое, хрисолиT. ѓ^смое, вљ=рїллосъ. девя'тое, топазїѓ^нъ.
деся'тое, хрисопрасосъ. а~і, і^а^кљ=нџъ. в~і, а^меџљ=стъ” и^ дванадесяте враT, дванадесяте бисера. да е^ді'на кая'ждо врата` бњше эT е^ді'ного
бисера” И$ сто'гны градђ зла'то чи'сто, ја%ко
сткло пресвњтло. и^ цр~кви не видњхъ в неM” г~ь
б^о б~ъ вседръжитель цр~кви е^мђ еs, и^ а^гнецъ.
*и^ граD не требђа слн~ца и^ лђны` да свњтяT в
немъ, сла'ва б^о бж~їя просвњти и&. и^ свњтилникъ е^мђ а^гнецъ. (-)15 (ја^зыцы (спа'сени) свњтоM
е^го поидђтъ)16, и^ цр~и зем#стїи принесђт# сла'вђ и^ чsть свою во'нь, *и врата` е^го не и^мђтъ
затвори'тися въ дн~е, но'щи б^о не бђ'детъ т^ђ”
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пиши, бо ці слова є правдиві і вірні. 6
*І сказав мені: Завершилося! Я є
Альфа і Омеґа, початок і кінець. Я
спраглому даром дам з джерела живої води. 7 Хто перемагає, успадкує
усе, і буду йому Богом, і той буде
Mені за сина. 8 А боязливим, і невірним, і нечистим, і вбивцям, і тим, що
чинять розпусту і роблять чари, ідоложертовним, і всім фальшивим – їм
частка в озері, що горить вогнем і
сіркою, що є другою смертю. 9 І до
мене прийшов один з сімох ангелів,
що мав сім чаш, повних сімох останніх кар, і промовив до мене, кажучи:
Ходи, щоб я тобі показав молоду –
жінку Ягняти. 10 І він мене духом
повів на велику і високу гору і показав мені велике святе місто Єрусалим, що сходить з неба від Бога, 11
маючи божу славу. І його сяяння подібне до дорогоцінного каменя, наче
каменя яшми, кришталю, 12 що має
велику і високу стіну, що має дванадцять брам, а на брамах 12 ангелів
та написані імена, які є іменами дванадцятьох племен ізраїльських синів.
13 Зі сходу – три брами, і з півночі –
три брами, і з півдня – три брами, і з
заходу – три брами. 14 І стіна міста
має 12 основ, і на них 12 імен апостолів агнця. 15 І той, що говорив зі
мною, мав золоту тростину, щоб виміряти місто, і його брами, і його стіни. 16 І місто є чотирикутне: його
довжина є така, якою ж і ширина. І
він виміряв місто тростиною на дванадцять тисяч стадій: довжина, і ширина, і його висота дорівнює тому
ж. 17 І він розміряв його стіну на
сто, і сорок, і чотири лікті в міру людини, яка є ангельською. 18 І будова
його стіни була з яшми, і місто з чистого золота, подібне до чистого скла.
19 І основа стіни міста прикрашена
різноманітним коштовним камінням:
перша основа – яшма, друга – сапфір,
третя – халкидон, четверта – смарагд,
20 п’ята – сардонікс, шоста – сардій,
сьома – хризоліт, восьма – берил,
дев’ята – топазій, десята – хризопраз,
11-а – яхонт, 12-а – аметист. 21 І
дванадцять брам – дванадцять перлин, щоб кожна брама була з однієї
перлини. І дороги міста – чисте золото, наче прозоре скло. 22 І церкви я
в ньому не побачив, бо Господь Бог
Вседержитель і Ягня є йому церквою. 23 *І місто не потребує сонця і
місяця, щоб світили в ньому, бо божа
слава його освітила і йому Ягня є
світильником. 24 Народи, що спаслися, підуть в його світлі, і земні царі
принесуть свою славу і честь до
нього. 25 *і його брами не замкнуться вдень, бо ночі тут не буде. 26
І принесуть славу і честь народів до
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нього. 27 І до нього не ввійде нічого
нечистого, і той, що робить мерзенне
і брехню, але тільки записані *в
книгах життя Ягняти.

Глава 22

вищ. 21
іс. 60

1 І він мені показав чисту ріку
живої води, світлу, наче кришталь,
що виходить з божого престолу і Ягняти. 2 Серед його доріг – по обох
боках ріки – дерево життя, що дає
дванадцять плодів, даючи свій плід
на кожний місяць, і листя дерева – на
оздоровлення народам. 3 І більше не
буде ніякої анафеми. І в ньому буде
божий престол і Ягняти, і йому
послужать його раби; 4 і побачать
його лице, а його ім’я на їхніх чолах.
5 *І ночі там не буде, і не потребуватимуть світла від світила ані сонячного світла, бо Господь Бог їх
освічує, і зацарюють на віки віків. 6 І
він сказав мені: Ці слова вірні і правдиві. І Господь Бог святих пророків
послав свого ангела показати своїм
рабам те, що має скоро статися. 7 Ось
скоро прийду. Блаженний, хто зберігає слова пророцтва цієї книги! 8 І я,
Іван, це побачив і почув. І коли я
почув і побачив, я впав, щоб поклонитися до ніг ангела, що мені це показував. 9 І він мені сказав: Гляди, ні!
Отже, я є твоїм співслугою, і твоїх
братів – пророків, і тих, що зберігають слова цієї книги. Богові поклонися! 10 І він мені сказав: Не запечатай
слова пророцтва цієї книги, бо час
близько. 11 Хто кривдить, хай ще
кривдить, і нечестивий хай ще буде
нечестивим, і справедливий хай ще
чинить справедливість, і святий хай
ще освячується. 12 І ось скоро приходжу, і моя винагорода зі мною, щоб
віддати кожному за його ділами. 13 Я
є Альфа і Омега, Початок і Кінець,
Перший і Останній. 14 Блаженні ті,
що чинять його заповіді, хай вони
мають владу над деревом життя і
ввійдуть брамами до міста. 15 А поза
містом – пси, і чародії, і розпусники,
і вбивці, і ідолослужителі, і кожний,
що любить і чинить брехню. 16 Я,
Ісус, послав мого ангела, щоб вам це
засвідчити у Церквах. Я є корінь і
Давидів рід, і рання звізда та денниця. 17 І Дух і молода говорять: Прийди! І хто чує, хай говорить: Прийди! І
спраглий хай прийде, і хто хоче, хай
даром візьме воду життя. 18 Адже
свідчу кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги: Якщо хтось додасть до них, Бог накладе на нього
кари, за писані в цій книзі. 19 І якщо
хтось відніме від слів пророцтва, що
є в цій книзі, Бог забере його частку

И$ принесTђ сла'вђ и^ чsть ја%зыкоv во'нь, и^ не и%мать вонь внїити всего скврънаго, (и^) творяи`
мръзость и^ л#ж`ђ, н^о то'кмо напи'санныя *въ
кни'гаX животныX а^гньчи”

филиp д~
выj г~ и^ к~

Глvа” к~в”
показа м^и чи'стђ рњкђ, воды` живо'тныя, свњтлђ ја%ко криста'лъ, и^сходя'щђ эT прsтла бж~їа и^ а%гньча. просреди
стогны е^го. и^ ѓ^ба полы рњкы дре'во животное, и^же творитъ плоD дванадесяте, на
(кыиждо мsць)1 въздая плоD свои” И$ ли'ствїе
дре'вђ въ и^сцњленїе ја%зы'комъ. и^ вся'ка а^наџе'ма не бђдетъ ктомђ. и^ престолъ бж~їи и^
а%гнечь (бђ'детъ в нем#)2. и^ рабы` е^го послђжатъ е^мђ, и^ оу^зряT лице` е^го, и^ і^мя е^го на
челњхъ и^хъ” *И$ но'щи не бђдетъ [тамо]3, и^
не потребђютъ свњта эT свњти'лника, ни
свњта слн~чнаго. ја%ко г~ь б~ъ просвњща'етъ я&,
и^ въцр~ятся въ вњки вњкомъ” И$ рече м^и. с^и
словеса` вњ'рна и^ і'стинна. и^ г~ь, б~ъ [ст~ыхъ]4
пррoкъ посла` а^гг~ла свое^го показа'ти рабоM своиM,
и^мже е^сть быти вскорњ” [-]5 Се^ прїидђ ско'ро
блаженъ съблюдаяи` словеса` проро'чества книги
сея`” И$ а%зъ і^ѓ^а'нъ (видњхъ сїа и^ слы'шахъ)6” И$
е^гда слы'шахъ и^ видњхъ, падохъ поклони'тися на' ногђ а%гг~лђ показђ'ющемђ м^и с^е, и^
(гл~а)6 м^и, ви'ждь, н^и, клевретъ твои (оу^бо)
е^смь, и^ братїя твоея пррoкъ, и^ съблюда'ющихъ словеса книги сея`, б~ђ поклони'ся” И$
(гл~а)8 м^и, не запечатлњй словесъ пророчествїа
книги сея, ја%ко время блиZ е^сть” ѓ^бидяи`, да
ѓ^бидиT е^ще`. и^ скве'рныи, да скве'рнится е^ще`, и^
пра'ведныи, пра'вдђ да твориT е^ще`” И$ ст~ыи, да
ст~и'тся е^ще`. [и^]9 с^е грядђ ско'ро, и^ мзда моя`
съ мно'ю, въздати комђж'до по дњ'ломъ (-)10
е^го” А$зъ е^смь, а^лфа и^ э. нача'тоk и^ конецъ
первыи и^ послњднїи” Блаже'ни [творя'щеи` за'повњди е^го]11, да бђ'дет# ѓ%бласть и^мъ на' древо
животное, и^ враты` вни'дђтъ въ градъ” Внњ
(же) ўы^ и^ чародњ'е, и^ любодњ'и, и^ оу^бїица, и^
і^долослђжители, и^ всякъ любяи` и^ творяи`
лж`ђ” А/зъ і^с~ послаX а^гг~ла мое^го засвњдњтельствовати вамъ сїа` въ цр~квахъ” А$зъ е^смь
ко'рень и^ родъ двDвъ” [И$]12 звњзда оу%треняя и^
денни'ца. и^ дх~ъ и^ невњ'ста (гл~яи`)13, прїиди`.
и^ слы'шаи` да гл~еT, прїиди`. и^ жаждаи` да прїидетъ, (и^) хотяи` да прїиметъ во'дђ животнђю тђне. свњдњтельствђю (б^о) всякомђ слы'шащемђ словеса` пррoчества кни'ги сея`. а^ще
кт^о приложитъ на нихъ, наложитъ б~ъ на
него ја%звъ напи'саныX въ книзњ се'й. и^ а^ще кт^о
1922

выj к~а
і^саїа ћE

22,19 Апокалипсис 22,21

эTи'метъ словесъ (сђщихъ пррoчествїа въ кни'зе
се'й)14, эTи'метъ б~ъ часть е^го эT (кни'ги)15 живо'тныя, и^ эT града ст~го, ја^же напи'сана въ
кни'зњ се'й” Гл~етъ свњдњтельствђяи` сїя`, е'й прїидђ ско'ро” А$ми'нь [е'й]16 гряди г~и і^с~е. бл~годать
г~а {на'шего і^с~ х~а}17 съ {всњми ва'ми}18. [а^ми'нь]19”

з книги життя і зі святого міста, що
записано в цій книзі. 20 Говорить
Той, що це свідчить: Так, скоро
прийду! Амінь! Так, приходи, Господи Ісусе! 21 Ласка нашого Господа Ісуса Христа з усіма вами.
Амінь.

Конецъ а^покали'ўисђ ст~аго і^ѓа'нна бг~осло'ва
И@мать в себњ, глvа, к~в”

Кінець Апокалипсиса святого Івана
Богослова.
Має в собі 22 глави.
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ЗБІРКИК НА 12
МІСЯЦІВ
Сказа'а главы кое^мђжDо а^пsлђ і^е^љhлїю. и^
і^збра'ннымъ ст~ыM. и^ празDникоM.
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--

Мцsа септеврїа въ первыи. начало и^ндиктђ.
сирњчь новомђ лњтђ.
И$ память прпDбнаго эTц~а нашего, симеѓ^на
столпника. на лиTр, а^пsл, заq сп~в. и^ ст~мђ, сн~и.
е^љh, лkђ, г~і. и^ прпDбномђ, е^љh, мg, м~г·
Ст~а'го мq мамонта. и^ прпDб# эTц~а, і^ѓ~,
постника. на лиTр, а^пsл, заq, ч~џ. е^љh, мg, л~ѕ.
Ст~го сщ~е'нномq а^нфи'ма. и^ прпDбнаh џеѓ^ктиста.
на лиTр. а^пsлъ, заq, тл~д. е^љh, і^ѓ~, л~ѕ·
Ст~го сщ~е'нномq вавилы а^нтиѓ^хїискаго. и^ треX
младенецъ. и^ вавилы никомидїискаго. и^ с нимъ
младенеw п~д. и^ ст~ыX мq е^рмиѓ^на и^ е^втиха, и^
вели'каго пррoка мољ=сея. на лиTр, а^пsл заq, т~л. е^љh,
мg, л~и.
Ст~а'го пррoка заха'рїи. на лиTр, а^пsл заq, тд~і. е^љh,
мg, ч~ѕ·
Чю'до нбsнаго а^рхистратига миха'ила и^ ст~а'го мq
е^вдоћїа, и^ і^же с нимъ. на лиTр, а^пsл, заq, т~е. е^љh,
лkђ, н~а.
ПреDпраZ роQ, прsтыя бц~а. и^ ст~а'го мq созонта. на
лиTр, слQђ ѓ^бща мq.
Ржsтво прsтыа влDчца нашеа бц~а. на уT, е^љh, лkђ,
заq, д~. на лиTр, а^пsл, заq, см~. е^љ. лkђ, н~д.
Ст~ыхъ бг~оэTц~ъ і^ѓ^а'ки'ма и^ а'нны. и^ ст~а'го мq
северїана. на лиTр, а^пsл, заq, с~і, эT поl. е^љh, лkђ, л~ѕ.
СђбоT, преD въздвиженїем#. на лиTр, а^пsл, заq, рк~ѕ.
е^љh, мg, л~џ·
НеDл, преD въдвиже'нїемъ. на лиTр, а^пsл, заq, се~і. е^љh,
і^ѓ~, џ~·
Ст~ыX мqниw. минодоры, митродоры и^ ниMџодоры.
на лиTр слQђ, деk, д~·
ПрпDб мт~ре џеѓ^доры. на лиTр, слQђ, прпDбныжъ
женамъ·
Сщ~еnмq а^втонома. на лиTр, слQђ праZ.
ѓ^бновленїе храма ст~го въскрsнїа хв~а. и^ преDпраZ
възDвиQ чsтнаго крsта и^ сщ~еnмq корнилїа сотника,
на лиTр, а^пsл, заq, т~з, е^љh, мg, ћEз·
Всемирное въздви'женіе чsтна'го и^ животворящаго
крsта. на уT. е^љh, і^ѓ~ м~в, эT поl. на лиTр, а^пsл, заq,
рк~е. е^љh, і^ѓ~, ћE·
1925

Покажчик глав на всі апостоли
та євангелія, для вибраних
святих і на празники.
Місяця вересня у перший день: Початок Індикта, значить нового року.
І пам’ять прп. отця нашого Симеона Стовпника. На літ. ап. поч. 282,
і св. 258, єв. лук. 13, і прп. єв. мат.
43.
Св. муч. Мамонта і прп. отця Івана
Посника. На літ. ап. поч. 99, єв. мат.
36.
Св. сщмч. Анфима і прп. Теоктиста. На літ. ап. поч. 334, єв. Івана 36.

1
--

1

7
--

2

6

3

Св. сщчм. Вавили Антіохійського і
трьох хлопців, і Вавили Никомидійського і з ним 84 дітей, і св. му.
Ерміона і Евтиха, і великого пророка Мойсея. На літ. ап. поч. 330,
єв. мат. 38
Св. прк. Захарії. На літ. ап. поч.
314, єв. мат. 96.

5
--

4

4
--

5

Чудо
небесного
архистратига
Михаїла і ст. муч. Евдоксія і тих,
що з ним. На літ. ап. поч. 305, єв.
лук. 51.
Передпраденьство
Народження
Пресвятої Богородиці і св. муч.
Созонта. На літ. загальна служ. муч.
Народження Пресвятої нашої Володарки Богородиці. На ут. єв. лук.
поч. 4, на літ. ап. поч. 240, єв. лук. 54.
Св. Богоотців Йоакима і Анни, і св.
муч. Северіяна. На літ. ап. поч. 210
від пол., єв. лук. 36.
Субота перед Воздвиженням. На
літ. ап. поч. 126, єв. мат. 39.
Неділя перед Воздвиженням. На
літ. ап. поч. 215, єв. ів. 9.
Св. мц. Минодори, Митродори і
Нимфодори. На літ. служ. груд. 4.
Прпн. матері Теодори. На літ.
служ. прпн. жінок.
Сщчм. Автонома. На літ. служ.
праз.
Обновлення храму св. Воскресіння
Христового, і передпразденьство
Воздвиження Чесного Хреста, і
сщчм. Корнилія сотника. На літ. ап.
поч. 307, єв. мат. 67
Всемірне Воздвиження чесного і
животворного Хреста. На ут. єв. ів.
42 від пол., на літ. ап, поч. 125, єв.
ів. 60

3
--

6

2
--

7

1
--

8

7
--

9

6
-5
-4

10

--

11
12

3
--

13

2
--

14

Вересень - Жовтень
15
--

16
–
17

-18

1 Св. влмч. Никити. На літ. ап. поч.
292, єв. мат. 36.
Субота по Воздвиженні. На літ. ап.
поч. 125 від пол., єв. ів. 30.
Неділя по Воздвиженні, і сщмч.
Симеона, родича Господнього. На
літ. ап. поч. 203, єв. мар. 37.
7 Св. влмц. Евфимії. На літ. поч. 181,
єв. лук. 33.
6 Св. мц. Софії та її дітей Віри, Надії
і Любові. Служ. празника і св.
5 Прп. Евменія. Служ. праз. і св.

--

19
--

4 Св. мч. Трофина, Саватія і Доримедонта. Служ. праз. і св.

20

3 Св. влмч. Евстафія і тих, що з ним.
На літ. ап. поч. 233, єв. лук. 106

-21
-22
23

-24
-25
26
--

2 Св. апл. Кондрата. В цьому дні
відданя праз.
1 Сщмч. Фоки. На літ. служ. сщмч.
7 Зачаття св. Івана Предтечі. На літ.
ап. поч. 210 від пол., єв. лук. 2.
6 Св. першомц. Теклі. на літ. ап. поч.
296, єв. мат. 100
5 Прпн. Евфрозинії. Служ. загальна.
4 Переставлення св. євн. Івана Богослова. На ут. єв. ів. поч. 67, на літ.
ап. поч. 73 від пол., єв. ів. 61.

27

3

28
--

--

2 Прп. отця нашого Харитона ісповідника. На літ. ап. поч. 213. єв.
мат. 43
1 Прп. отця Киріяка самітного. На
літ. служ. загальна.

30
--

7 Сщмч. Григорія Великої Арменії.
На літ. ап. поч. 166, єв. мат. 103.

29

Св. муч. Калістрата і його групи.

Місяця жовтня в перший день.
1
--

6 Покров пресвятої Богородиці, і св.
апл. Ананії, і прп. Романа співця. На
літ. ап. поч. 21 від пол., єв. лук. 51.

2
--

5 Св. муч. Кипріяна і Юстини. На
літ. ап. 280, єв. ів. 36.

3
--

4 Св. сщмч. Діонізія Ареопагіта. На
літ. ап. поч. 40, єв. мат. 55 від пол.

4
5
6
-7

3 Сщмч. Єротея.
2 Св. мц. Харитини.
1 Св. апл. Томи. На літ. ап. поч. 131,
єв. ів. 65
7 Св. муч. Сергія і Вакха. На літ. ап.
поч. 330. єв. лук. 106.

-8
9
-10
11
--

6 Прпн. матері нашої Пелагії.
5 Св. апл. Якова Алфеєвого. Служ.
загальна.
4 Св. муч. Евлампія і Евлампії.
3 Св. апл. Филипа, одного з сімох. На
літ. ап. поч. 20. І пам’ять сьомого
собору. Служ. писана в нед. 7 по
Пасці. На літ. ап. поч. 334.

Ст~го великомq ники'ти, на лиTр, а^пsл заq сч~в. е^љh, мg, л~ѕ·
СђбоT, по въздвиженїи. на лиTр, а^пsл заq рк~е, эT
поl. е^љh, і^ѓ~, л~·
НеDл по въздвиженїи. и^ сщ~еномq, сљ=меѓ'на сроDника
гн~я. на лиTр а^пsл, заq с~г. е^љh, мr, л~з·
Ст~ыя великомqниw е^вфимїи, на лиTр а^пsл, заq, рп~а.
е^љh, лkђ, л~г·
Стыя мqниw со'фїи. и^ чаD еа. вњры, надежи, и^
любве. слQђ, праZникђ, и^ ст~ымъ·
ПрпDб е^вменїя слQђ праZ и^ ст~мђ·
СтыX мq трофима, саватїа, и^ доримента. слQђ,
праZ, и^ ст~ымъ·
Ст~го веlмq е^љ=стафїя. и^ і^же с ниM. на лиTр, а^пsл,
заq, сл~г. е^љh, лkк р~ѕ.
Ст~го а^пsла кондрата. В сїи дн~ь эTдается праZ·
Сщенномq фокы. на лиTр, слQђ, сщ~еnмqнкомъ·
Зача'тїе ст~го і^ѓ^а'нна прDтчи. на лиT а^пsл, заq, с~і
эT поl. е^љh лkђ, в~·
Ст~ыя первомq фе'клы. на лиTр. а^пsл заq, сч~ѕ. е^љh, мg, р~·
ПрпDб е^фросинїи. слQђ, ѓ^бычная·
Преставленїе ст~го а^пsла і^ељhста і^ѓnа' бг~ослова· на
уT, е^љh, і^ѓ~, заq, ћEз на лиTр, а^пsл, заq, о~г. эT поl, е^љh.
і^ѓ~, ћEа·
Ст~го мq, калистрата и^ дрђжины еh.
ПрпDб эTц~а наj харитона и^сповDњника. на лиTр, а^пsл,
заq сг~і. е^љh, мg м~г
ПрпDб. эTц~а. кирїака эTшелника. на лиTр. слQђ.
ѓ^бща·
Сщ~енномq, григорїа. великїа а^рменія. на лиTр,
а^пsл, заq, рћEѕ. е^љh, мg, р~г·
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Мцsа ѓ^ктоврїя въ первыи.
Покровъ прsтыя бц~а. и^ ст~го а^пsла а^на'нїи, и^
прпDбнаго романа пњвца. на лиTр, апsл, заq, к~а. эT
поl. е^љh, лkђ. н~а·
Ст~ыX мqник кипрїана, и^ оу^стины на лиT, а^пsл#,
с~п. е^љh, і^ѓ~, л~ѕ
Ст~го сщ~енномq дїѓ^нисїа а^реѓ^пагита на лиT,
а^пsл, заq, м~. е^љh, мg, н~е, эT поl.
Сщ~еномч~нка е^роџея·
Ст~ыя мч~нци, харитины·
Ст~го а^пsла џомы. на лиTр, а^пsлъ, заq, рл~а, е^љh, і^ѓ~, ћEе·
Ст~ыхъ мq сергїа, и^ вакха. на лиTр, а^пsл, заq, т~л.
е^љh, лkђ, р~ѕ·
ПрпDб мт~ре нашея, пелагїи·
Ст~го а^пsла і^а'кова а^лџеѓ^ва. слQђ ѓb·
Ст~ыхъ мq, е^влаMпїа, и^ е^влампїи·
Ст~го а^пsла филиппа, е^ді'наго эT сеDмиX на лиTр,
а^пsл, заq, к~. и^ память сеDмаго собора. слQђ. пиs, в
нDе, з~, по паs. на лиTр, а^пsл, заq, тл~д·
1926

ѕ~
--

а~

е~ в~
-д~ г~
-г~ д~
в~ е~
а~ ѕ~
з~ з~
-ѕ~ и~
е~ џ~
д~ і~
г~ а~і
--

Жовтень - Листопад

в~і
-г~і
д~і
е~і
ѕ~і
-з~і
-и~і
-џ~і
-к~
к~а
-к~в
-к~г
-к~д
-к~е
-к~ѕ
-к~з
к~и
-к~џ
-л~
л~а
--

в~ Ст~ыX мq. прова, тарха, и^ а^ндроника. и^ прпDб,
козмы, маи^оу'м#·
а~ Ст~го мq. карпа и^ папилы·
з~ Ст~ыX мq, назаr геrваs и^ прDп пара'сковїи
ѕ~ ПрпDб е^вфимїа новаго. и^ лђкїана презвитера·
е~ Ст~го мq, логина сотника. на лиTр, а^пsл, заq, сч~в.
е^љh, мg рг~і·
д~ Ст~го пррoка и^ѓ^сїа. и^ прпD мq, а^ндреа криT. и^ ст~ыхъ
врачевъ козмы, и^ дамїана и^же эT а^равитъ·
г~ Ст~го а^пsла и^ е^љhлиста лђкы. на лиTр, а^пsл, заq, с~ћ.
е^љh, лkђ, н~а·
в~ Ст~го пррoка иѓ^и^ля. и^ ст~го мq, и^оу^а^ра. и
сщ~енномq садоџа и^ і^же с ниM·
а~ Ст~го веlмq, а^ртемїа. на лиT, а^пsл, заq, сч~в. е^љh, і^ѓ~, н~в·
з~ ПрпDб эTц~а и^ларїѓ^на веl. на лиT, а^пsл, заq, рп~и. е^љh,
лkђ, к~д·
ѕ~ Ст~го а^веркїа, и^ сеDмъ, ѓ^трокъ, и^же въ е^фесњ,
на лиTр, а^пsл, заq, тк~в. е^љh, і^ѓ~, і~·
е~ Ст~го а^пsла і^а'кова брата гн~я. на лиTр а^пsл, заq, с~.
е^љh, мg, н~ѕ·
д~ Ст~го мq а^рефы. и^ і^же с нимъ. и^ а^фанасїя
патрїарха. на лиTр, а^пsл, заq т~л. е^љh, лkђ, ћEз·
г~ Ст~ыX мq, маркїана и^ мартирїа. на лиT, а^пsл, заq,
ск~д. е^љh, мg, л~д, эT поl·
в~ Ст~го великомq димитрїа. и^ въспомина'нїе
страшнаго трђса. на уTрны, е^љh, мg, заq, л~ѕ. на
лиTр, а^пsл, заq тл~а. эT поl. и^ мq, сч~в. е^љh, мg, к~з и^
ст~мђ, і^ѓ~, н~в·
а~ Ст~го мq, нестера.
з~ Ст~ыX мq. терентїа. и^ неѓ^нилы. и^ прпDб стефана
саваи^та. и^ ст~ыя веl, мq парасковгїи и^ ст~го
а^рсенїа сербскаh·
ѕ~ Ст~ыя мq, а^настасїи римляn. и^ преподобнаго
а^враа'мїя·
е~ Ст~ыхъ мq ѕњновїа и^ ѕњнњвїи·
д~ Ст~ыхъ а^пsл стахїа, и^ а^мплїа, и^ прочиX. и^ ст~го
мq, е^пимаха. слQђ мq.

д~
-е~
ѕ~
--

2
-1
7
-6
-5
-4
--

Св. прк. Йоіла, і св. муч. Іуара, і
сщмч. Садота і тих, що з ним.
Св. влмч. Атремія. На літ. ап. поч.
292. єв. ів. 52.
Прп. отця Іларіона Великого. На
літ. ап. поч. 188, єв. лук, 24.

2

12
13
14
15
16
17

3 18
-19

-1 20
-7 21
--

Св. Аверкія, і сімох юнаків, що в 6 22
Ефесі. На літ. ап. поч. 322, єв. ів. 10. -Св. апл. Якова, Господнього брата. 5 23
На літ. ап. поч. 200, єв. мат. 56.
-Св. муч. Арефи і тих, що з ним, і Афаназія, патріярха. На літ. ап. поч.
330, єв. лук, 67.
Св. муч. Маркіяна і Мартирія. На
літ. ап. поч. 224, єв. мат. 34 від пол.

4 24
-3 25
--

Св. влмч. Димитрія і згадка страш- 2 26
ного трясіння. На ут. єв. мат. поч. -36. На літ. ап. поч. 331 від пол. і
муч. 292, єв. мат. 27 і св. ів. 52.
Св. муч. Нестера.

1

27

--

Св. муч. Терентія і Неоніли, і прп. 7 28
Стефана Саваїта, і св. влмц. Парас- -ковії, і св. Арсенія Сербського.
Св. мц. Анастазії Римлянки, і прп. 6
Аврамія.
--

29

Св. мч. Зіновія і Зінівії.

30

5
--

Св. апл. Стахія і Амплія та інших, і 4
-св. муч. Епимаха. Служ. муч.

31

Місяця листопада в 1-ий день.

Мцsа ное^мврїа. въ, а~·
а~
-в~
-г~
--

Св. муч. Прова, Тараха і Андроніка,
і прп. Козми Маюмського.
Св. муч. Карпа і Папили.
Св. муч. Назара, Герваса, і прпн.
Парасковії.
Прп. Евфимія Нового, і Лукіяна
презвитера.
Св. муч. Логина сотника. На літ. ап.
поч. 292, єв. мат. 113.
Св. прк. Йосії, і прпмч. Андрея
Критського, і св. лікарів Козми і Дам’яна, що з Аравії.
Св. апл. і євн. Луки. На літ. ап. поч.
67, єв. лук. 51.

г~ Ст~ыхъ бесребреникъ, козмы, и^ дамїана. на
лиTр, а^пsл, заq, рн~г. е^љh мg, л~д. эT поl·
в~ Ст~ыX мq, а^киндина и^ пигасїи. и^ і^же с ними.
слQђ. мq·
а~ Ст~ыхъ мq, а^кепсимы е^пкsпа. и^ і^ѓ^сифа
презвитера. и^ а^и^тала. и^ ѓ^сщ~енїе цр~кви ст~го мq,
геѓ^ргїа слQђ мq·
з~ ПпDрб эTц~а, і^ѓ^анникїа веl, и^ ст~ыX мq ника'ндра и^
е^рмїя, на лиT, слQђ прпDб.
ѕ~ Ст~ыхъ мq, галахтїѓ^на, і^ е^пистимїи, аллhђїа·
е~ Ст~го па'вла и^сповњдника. на лиTр, а^плs, заq, ти~і,
е^љh, лkђ. ћG, эT поl
1927

Св. безсребреників Козми і Дам’я- 3
на. На літ. ап. поч. 153, єв. мат. 34 -від пол.
Св. муч. Акиндина і Пигасії і тих, 2
що з ними. Служ. муч.
--

1

1
--

3

7
--

4

6
-5

5

Св. муч. Акепсими єпископа і Йосифа презвитера і Аїтала, І освячення
церкви св. Юрія. Служ. муч.
Прп. отця Йоанікія Великого, і св.
муч. Никандра і Ермія. На літ. служ.
прп.
Св. муч. Галахтіона і Епистимії,
алилуя.
Св. Павла ісповідника. На літ. ап.
поч. 318, єв. лук. 64 від пол.

2

6

Листопад - Грудень
7
--

4 Св. 33 муч., і прп. Лазара, що в Галисеї. На літ. служ. прп.

8
--

3 Собор св. архистратига Михаїла та
інших безтілесних. На літ. служ. 6го вер.
2 Св. муч. Онисифора і Порфирія, і
прпн. Матрони, і Теоктистії.
1 Св. апл. Ераста, Олимба і Родіона
та інших.
7 Св. муч. Мини, Віктора і Викентія і
Стефаніди, і прп. Теодора Студита.
На літ. ап. муч. загальний, єв. ів. 52,
і прп. ап. поч. 335, єв. загальне.
6 Св. отця Івана Милостивого, і прп.
отця Ніля. На літ. ап., єв. ів. загальне прп. 311, єв. мат. 10 від пол.
5 Св. отця Івана Золотоустого. На ут.
єв. ів. 35 від пол. На літ. ап. поч.
318, єв. ів. 36 від пол.
4 Св. апл. Филипа. На літ. ап. поч. 20,
єв. ів. 5
3 Св. ісповідників Гурія, Самона і Авиба. Служ. муч., єв. лук. 64 від пол.
2 Св. апл. і євн. Матея. На літ. ап.
поч. 131, єв. мат. 30.
1 Св. отця Григорія. На літ. ап. поч.
151, єв. мат. 34 від пол.
7 Св. муч. Платона і Романа.
6 Св. прк. Авдія.

9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
19
--

20
-21
-22
-23
-24

--

5 Св. муч. Варлама, і св. Прокла,
Патріярха Константинополя, і прп.
Григорія Декаполіта, і передпразденьство Введення. Служ. свт.
4 Введення в церкву пресвятої Богородиці. На ут. єв. лук. 4. На літ. ап.
поч. 320, єв. лук. 54.
3 Св. апл. Филимона і тих, що з ним.
Служ. праз. і св. На літ. служ. апл.
2 Св. отця Амфилохія, і Григорія Акрагантійського. Служ. свт.
1 Св. влмц. Катерини, і Меркурія. На
літ. ап. поч. 233. єв. лук. 106.

25
--

7 Прп. отця нашого Климента, папи
Римського, і Петра Александрійського. Служ. свт. і віддання праз.

26

6 Прп. Алимпія стовпника.

--

27
--

5 Св. муч. Якова Перського, і прп.
отця Паладія. Служ. муч.

28

4 Св. муч. Іринарха, і Стефана Нового. На літ. ап. поч. 291, єв. мар. 37.

-29

-30
--

3 Св. муч. Парамона, і Філумена, і
прп. отця Акакія.
2 Св. апл. Андрія Первозванного. На
літ. ап. поч. 131, єв. ів. 4.

Ст~ыX мq, л~г. и прпDб лазаря и^же в галисе'и, на
лиTр, слQђ, прпDб·
Събо'ръ ст~го а^рхистратига миха'ила, и^ про^чихъ
бесплотныX. на лиTр, слQђ, сеp, ѕ~·
Ст~ыхъ мq. ѓ^нисифора и^ прьџирїа, и^ прпDб. матроны, и^ џеѓ^кти'стїи.
Ст~ыхъ а^пsл е^ра'ста, ѓ^ли'мба. и^ родиѓ'на. и^ прочиX·
Ст~ыхъ мq, ми'ны, виктора и^ викентїя и^ стеџаниды. и^ прпDб. џеѓ'дора стђдиT. на лиTр а^пsл, мq, ѓ^бщїи.
е^љh, и^ѓ~, н~в. и^ прпDб, а^пsл, заq, тл~е. е^љh, ѓ^бще·
Ст~го эTц~а і^ѓ^, млsтиваго, и^ прпDб, эTц~а, нила. на
лиTр а^пsл, і^е^љh, і^ѓ~. прпDб, ѓ^бще. та~і, е^љh мg. і~. эT поl
Ст~го эTц~а і^ѓnа, злаTу'стсго. на уT, е^љh, і^ѓ~. л~е. эT
поl. на лиT, а^пsл, заq ти~і. е^љh, і^ѓnа, л~ѕ, эT поl·
Ст~го а^пsла филиппа. на лиT, а^пsл, заq, к~. е^љh, і^ѓ~, е~·
Ст~ыX и^сповњдникъ, гђрїа, самоны, і^ а^виба. слQђ,
мq, е^љh лkђ, ћEд. эT поl
Ст~го апsла і^ і^ељhлиста, маTџе'я. на лиTр, а^пsл, заq,
рл~а. е^љh, мg, л·
Ст~го эTц~а. григо'рїя, на лиTр, апsл заq, рн~а. е^љh,
мg, л~д. эT поl·
Ст~ыхъ мq, платона и^ рома'на·
Ст~го пррoка а^вдња·
Ст~го мq варлама. и^ ст~го прокла патрїа'рха
конъстянтина. и^ прпDб, григорїя декапоl. и^
преDпраZ, въведенїю. слQђ. ст~лемъ·
Въведенїе, въ цр~ковь прест~њи бц~и, на оуTр, е^љh,
лkђ, д~. на лиTр, а^пsл, заq, т~к, е^љh, лkђ. н~д·
Ст~го а^пsла филимо'на і^ и^же с нимъ слQђ, праZ. и^
ст~ымъ, на лиT, слQђ, а^пsльска·
Ст~го эTц~а. а^мџилохїа. и^ григо'рїа а^краганъ. слQђ,
ст~лемъ·
Ст~ыа веl, мq е^катерины. и^ меркђрїа. на лиTр,
а^пsл, заq, сл~г. е^љh, лkђ, р~ѕ;
ПрпDб, эTц~а нашего, климента па'пы римскаго. и^
петра а^лећандръ, слQђ бц~и. и^ ст~лемъ. и^ эTдается
праZ·
ПрпDб а^лимпїа столпника.
Ст~го мq. і^ја%кова пе'рскаго. и^ прпDб эTц~а паладїа
слQђ, мqнчsка·
Ст~го мq и^ринарха, и^ стефана новаго на лиTр,
а^пsл, заq, сч~а. е^љh, мr л~з,
Ст~го мq, парамона, и^ филђмена и^ прпDб эTц~а а^какїя·
Ст~го а^пsла а^ндрея первозваn, на лиT, а^пsл, заq, рл~а,
е^љh, і^ѓ~, д~·

Місяця грудня в 1-ий день.
1
2
3
--

--

--

1 Св. прк. Наума.
7 Св. прк. Аввакума
6 Св. прк. Софонії.

д~ з~
-г~ и~
-в~ џ~
-а~
і~
з~ а~і
-ѕ~
-е~
-д~
г~
-в~
-а~
-з~
ѕ~
е~
-д~
-г~
-в~
-а~
-з~
-ѕ~
е~
-д~
-г~
-в~
--

в~і
г~і
д~і
е~і
ѕ~і
з~і
и~і
џ~і
к~

к~а
к~в
к~г
к~д
к~е

к~ѕ
к~з
к~и
к~џ
л~

Мцsа декаврїя въ, а~·
Ст~го, пррoка наоу^ма·
Ст~го пррoка а^ввакђма·
Ст~го пррoка софонїя·
1928

а~
з~
ѕ~

а~
в~
г~

Грудень

д~
-е~
-ѕ~
-з~
и~
џ~
і~
-а~і
в~і
г~і
-д~і
е~і
-ѕ~і
з~і
-и~і
џ~і
--

к~
-к~а
-к~в
-к~г
к~д
--

к~е
-к~ѕ
--

е~ Ст~ыя веlмq, варвары. и^ прпDб, і^ѓnа' дамаскына.
на лиT, а^пsл, заq, с~и. е^љh, мr, к~а~·
д~ ПрпDб эTц~а нашего, савы сщ~еннаго. на уT, е^љh, лkђ,
к~д. на лиTр, а^пsл, заq, сг~і. е^љh, мg, м~г·
г~ Ст~го эTц~а николы, архїеппsа мирлиk на уT, е^љh, і^ѓ~,
л~ѕ. на лиTр, а^пsл, заq, тл~е. е^љh, лkђ, к~д·
в~ Ст~го эTц~а а^мбросїа медиѓ^лаMскаго
а~ ПрпDнаго эTц~а нашего, потапїя·
з~ Зачатїе ст~ыя а^нны. е^гда зачатъ бц~ю. слQђ, сеn, џ~·
ѕ~ Ст~ыхъ мq мины, е^рмогена, и^ е^љ=графа. на лиTр,
а^пsл, заq, сл~г. е^љh, лkђ р~ѕ·
е~ ПрпDбнаго данила столпника·
д~ ПрпDбнаго эTц~а нашего, спиридона. слQђ, сего мsца, ѕ~·
г~ Ст~ыхъ веlмq, е^встратїя а^вксентїа і^ и^же с
ними. и^ прпDб а^рсенїя, и^же в латрњ. на уT, е^љh,
и^ на лиTр, слQђ мq·
в~ Ст~ыхъ мq, фљ=рса, и^ левкїа, і^ и^же с ними·
а~ Сщ~енномq е^лељ=џерїя, и^ прпDб павла и^же в латрњ,
и^ стеџана сђрожскаго, слQђ ѓбща, кое^мђ и^зволишъ·
з~ Ст~го пррoка, а^ггея·
ѕ~ Ст~го пррoка данила, и^ трїеX ѓ^трокъ на лиT, а^пsл,
т~л, е^љh, лkђ, ЋEв
е~ Ст~го мq севастїяна, и^ дрђшины е^го
д~ Ст~го мq внифантїя·
НеDля стыX праэTц~ъ, на лиTр, а^пsл, заq, сн~з, е^љh, лkђ, о~ѕ·
СђбоT, пре ржsтвомъ хв~ымъ, на лиT, а^пsл, заq, с~е,
е^љh, лkђ, о~в·
НеD преD ржsтвомъ хв~ымъ ст~ыX эTц~ъ, на лиT, а^пsл,
заq, тк~и, е^љh, мg а~·
г~ ПреDпразDнство ржsтва хв~а и^ ст~го и^гнатїя
бг~оносца, на лиT, а^пsл, заq, та~і, е^љh, мr, м~а·
в~ ПреDпраZ и^ ст~ыя мq и^оу^льанїи, и^ ст~го петра
митрополита, слQђ ст~льска,
а~ ПреDпраZ, и^ ст~ыа мq а^настасїи, на лиT а^пsл, заq, с~и,
е^љh, лkђ, л~г·
з~ ПреDпраZ, и^ ст~ыX, і~, мq, и^же в критњ
ѕ~ ПреDпраZ ржsтвђ, и прпDбмq е^вгенїи·
На, а~, часњ, а^пsл, заq, т~г, е^љh мg, в~·
На, г~, часњ, а^пsл, заq, с~и, е^љh, лlђ, е~·
На, ѕ~, часњ, апsл, заq, т~д, е^љh мg, г~·
На, џ~, часњ, апsл, заq, т~ѕ, е^љh мg, д~·
В навечерїе ржsтва хв~а. на лиT, а^пsл, заq, т~г· а^ще
в сbђ, и^ли, в неD, а^пsл, с~з, е^љh, лkђ, е~·
е~ Е$же по плоти роQство г~а нашего і^с х~а, на уT, мg,
в~, на лиT, а^пsл, заq, с~џ е^љh. мg, г~·
д~ Съборъ прsтыя бц~а, и^сщ~енномq, е^љ=фимїя. на
лиTр, а^пsл, заq, т~ѕ, е^љh, мg, д~·
Сђбо по роQствњ хв~. на лиTр, а^пsл, заq, сп~и. е^љh, мg,
м~ѕ·
НеD, по роQствњ. память ст~ымъ, и^ѓ^сифђ
ѓ^брђчникђ, и^ ја%кова брата гн~я, и^ дв~да цр~я,
на лиTр, а^пsл, заq с~. е^љh, мg, д~·
1929

Св. влмц. Варвари, і прп. Івана
Дамаскина. На літ. ап. поч. 208, єв.
мар. 21.
Прп. отця нашого Сави священного. На ут. єв. лук. 24. На літ. ап.
поч. 213, єв. мат. 43.
Св. отця Миколи, архиєпископа
Мир Ликійських. На ут. єв. ів. 36. На
літ. ап. поч. 335, єв. лук. 24
Св. отвя Амброзія Медіоланського.
Прп. отця нашого Потапія.
Зачаття св. Анни, коли зачала Богородицю. Служ. 9-го вер.
Св. муч. Мини, Ермогена і Евґрафа.
На літ. ап. поч. 233, єв. лук. 106.
Прп. Данила стовпника.
Прп. отця нашого Спиридона.
Служ. цього місяця 6 день.
Св. влмч. Евстратія, Авксентія і тих,
що з ними, і прп. Арсенія, що в Латрі. На ут. єв. і на літ. служ. муч.
Св. муч. Фирса і Левкія і тих, що з
ними.
Сщчм. Елевтерія, і прп. Павла, що в
Латрі, і Стефана Сурожского. Служ.
загальна, до кого забажаєш.
Св. прк. Ангея.
Св. прк. Данила і трьох юнаків. На
літ. ап. 330, єв. лук. 62.
Св. муч. Севастіяна і його групи.
Св. муч. Воніфатія.
Нед. св. Праотців. На літ. ап. поч.
257, єв. лук. 76.
Суб. перед Різдвом Христовим. На
літ. ап. поч. 205, єв. лук. 72.
Нед. перед Різдвом Христовим, св.
Отців. На літ. ап. поч. 328. єв. мат. 1.
Передпразденьство Різдва Христового, і св. Ігнатія Богоносця. На літ.
ап. поч. 311, єв. мар. 41.
Передпразденьство, і св. мц. Юліянії, і св. Петра митрополита, служ.
свт.
Передпразденьство, і св. мц. Анастазії. На літ ап. поч. 208, єв. лук. 33.
Передпразденьство, і св. 10 муч., що
в Криті
Передпразденьство Різдва, і прпмц.
Евгенії.
На 1 часі: ап. поч. 303, єв. мат. 2.
На 3 часі: ап. поч. 208, єв. лук. 5
На 6 часі: ап. поч. 304, єв. мат. 3
На 9 часі: ап. поч. 306, єв. мат. 4
В навечіря Різдва Христового. На
літ. ап. поч. 303. Якщо в суб. або
нед. ап. 207, єв. лук. 5.
В тілі народження Господа нашого
Ісуса Христа. На ут. мат. 2, на літ.
ап. поч. 209, єв. мат. 3.
Собор пресвятої Богородиці, і сщчц.
Евфимії. На лит. ап. поч. 306, єв.
мат. 46.
Суб. по Різдві Христовім. На літ. ап.
поч. 288, єв. мат. 46.
Нед. по Різдві. Пам’ять св. Йосифа
Обручника і Якова, Господнього
брата, і царя Давида, на літ. ап. поч.
200, єв. мат. 4.

5
--

4

4
--

5

3
--

6

2
1
7
-6
-5
4
-3
--

7
8
9
10
11
12
13

2
-1
--

14

7
6
-5
4
--

16
17

3
--

20

2
--

21

1
-7
-6
--

22

5
--

25

4
--

26

15

18
19

23
24

Грудень - Січень
3
--

27 Св. первомч. Стефана, і прп. Теодора, на літ. ап. поч. 17, єв. мат. 87.

2

28 Св. 20 тис. муч., на літ. ап. поч.
331, єв. лук. 51.

-1
-7
-6
--

29 Св. 14 тис. дітей вигублених за
Христа, і прп. Маркела Ігумена, на
літ. ап. поч. 180, єв. мат. 4.
30 Св. муч. Анисії, і прп. Меланії і
Зотика.
31 Прпн. нашої матері Меланії римлянки.

Ст~го прьвомq стеџана, и прпD џеѓ^дора, на лиT,
а^пsл, заq, з~і, е^љh, мg п~з
Ст~ыхъ мq двњ тмњ, на лиTр, а^пsл, заq, тл~а.
е^љh, лkђ, н~а·
Ст~ыX младенецъ, и^збїеныX х~а ради. д~і,
тысђщь, и^ прпDб, маркела и^гђмена, на лиTр, а^пsл,
заq, р~п е^љh, мg, д~·
Ст~ыя мq а^нисїи, и^ прпDб меланїи и^ зотика·
ПрпDб мт~ре наj меланїи римляныни·

1 В тілі Господнє обрізання, і св.
отця Василія Великого. На ут. єв.
ів. 36, на літ. поч. 254, єв. лук. 6.

4
3
--

Субота перед Просвіченням. На
літ. ап. поч. 284, мат. 5.
Неділя перед Просвіченням. На літ.
ап. поч. 298, єв. мар. 1.
2 Ппраз. і св. отця Силвестра папи.
3 Ппраз. і св. прк. Малахії, і муч.
Гордія, служ. муч.

2
--

4 Ппраз. і собор св. 70-х апл., і прп.
Теоктиста.

1
--

5 Ппраз. і св. муч. Теопемпта і Теони, і прпн. Синклитикії.

--

7
-6
--

На 1 часі: ап. поч. 33, єв. мат. 5
На 3 часі: ап. поч. 42, єв. мар. 1
На 6 часі: ап. поч. 91, єв. мар. 2
На 9 часі: ап. поч. 302, єв. лук 9. На
літ. ап. 143. Якщо немає посту
читай його від пол. єв. лук. 9.
6 Святе Богоявлення нашого Господа
Ісуса Христа. На ут. єв. мар. 2, на
літ. ап. поч. 302, єв. мат. 6.
7 Собор св. Івана Хрестителя. На літ.
ап. поч. 42, єв. ів. 3.
Субота по Просвіченні. На літ. ап.
поч. 233, єв. мат. 7.
Неділя по Просвіченні. На літ. ап.
поч. 224 від пол., єв. мат. 8

5
--

8 Прп. Юрія і Домніки, та ісповідника Еміліяна.

4

9 Св. муч. Полиевкта.

--

3
-2
-1
-7
-6
--

10 Св. отця Григорія Нисійського, і
Дометіяна Мелетійського, і прп.
отця Маркіяна, економа. Служ. 17
лист.
11 Прп. нашого отця Теодозія. На ут.
єв. лук. 24, на літ. ап. поч. 176, єв.
мат. 43.
12 Св. мц. Татіяни, і св. Сави Сербського. На ут. єв. мат. 11, на літ. ап.
поч. 318, єв. ів. 36.
13 Св. муч. Ермила і Стратоніка.
Служ. св. отцям, вигубленим.
14 Прп. отців, що вигублені в Синаю і
в Раїфі. Вся служ. віддання праз.

л~ з~
л~а ѕ~
--

Мцsа генваря. въ, а~·

Місяця січня в 1-ий день.
5
--

к~з г~
-к~и в~
-к~џ а~
--

Е$же по плоти ѓ^брњзанїе гн~е. и^ ст~го эTц~а василїа великаго. на уT, е^љh, і^ѓ~ л~ѕ. на лиTр, заq, сн~д
е^љh, лkђ, ѕ~·
СђбоT преD просвњщенїемъ. на лиTр, а^пsл, заq, сп~д,
мg, е~·
НеD, преD просвъщенїеM, на лиTр, а^пsл, заq, сч~и. е^љh, мr, а~·
ПреDпраZ, и^ ст~го эTц~а селивестра папы
ПреDпраZ, и^ ст~го пррoка малахїя, и^ мq гордїя,
слQђ, мq,
ПреDпраZ, и^ съборъ ст~ыхъ, о~, а^пsл, и прпDб, џеоктиста·
ПреDпраZ, и^ ст~ыхъ мq џеѓ^пента, и^ џеѓ^ны. и^ прпDб
синклитикїи·
На, а~ часњ, а^пsл, заq, л~г. е^љh, мg, е~
На, г~, чаs, а^пsл, заq, м~в. е^љh, мr а~
На, ѕ~, чаs, а^пsл, заq, ч~а, е^љh, мr, в~
На, џ~, чаs, а^пsл, заq, т~в, е^љh, лkђ џ~. на лиT а^пsл,
рм~г· а^ще ли нњсть пsо чти е^го эT поl. е^љh, лkђ, џ·
Ст~ое бг~оја^вленїе г~а нашего і^с~ х~с. на уT, е^љh, мr,
в~. на лиTр, а^пsл, заq т~в. е^љh, мg, ѕ~·
Съборъ ст~го і^ѓnа', крsтля на лиTр, а^пsл, заq, м~в.
е^љh, і^ѓ^, г~·
СђбоT, по просвњщенїи. на лиTр а^пsл, заq, сл~г. е^љh,
мg, з~·
НеD, по просвњщенїи, на лиTр, а^пsл, заq, ск~д, эT поl,
е^љh, мg, и~·
ПрпDб и^ геѓ^ргїя, и^ домникїи е^мельяна
и^сповњдника·
Ст~го мq, полие^кта·
Ст~го эTц~а григорїя нискаго, и^ домеитїана
мелетїискаго, и^ прпDб эTц~а, маркїяна и^конома,
слQђ, ноеM, з~і·
ПрпDб эTц~а нашего џеѓ^досїя, на уT, е^љh, лkђ, к~д.
на лиTр, а^пsл, заq, ро~ѕ. е^љh, мg, м~г·
Ст~ыя мq татїяны, и^ ст~го савы сербъскаго.
на уT, е^љh, мg, а~і. на лиT а^пsл, заq, ти~і. е^љh, і^ѓ~, л~ѕ·
Ст~ыхъ мq е^рмила, и^ стратоника, слQђ, ст~ымъ
эTц~емъ и^збїеннымъ·
ПрпDб эTц~ъ и^же в синаи, и^ в раи^фњ и^збїеныX,
слQђ, вся эTданїю праZ·
1930

а~
--

е~

в~ д~
г~ г~
-д~ в~
-е~ а~
--

ѕ~
-з~
--

з~
ѕ~

и~ е~
-џ~ д~
і~ г~
-а~і
-в~і
-г~і
-д~і
--

в~
а~
з~
ѕ~

Січень - Лютий

е~
д~
-г~
-в~
-а~
-з~
-ѕ~
-е~
-д~
-г~
в~
-а~
-з~
-ѕ~
е~
-д~
-г~
--

е~і ПрпDб павла, фивеиs і^ѓnа' колибника,
ѕ~і Поклоненїе веригаM ст~го а^пsла петра, на лиTр, а^пsл,
заq, к~џ. і^ѓ~, ћEз
з~і ПрпDб и^ бг~оноs эTц~а нашего, а^нтонїа веl. на лиTр,
а^пsл, заq, тл~е. е^љh. лkђ, к~д·
и~і Ст~ыхъ эTц~ъ а^фанасїя а^лећандръскаго, и^ кирила. на лиT, а^пsл, заq, тл~д е^љh, мg, а~і·
џ~і ПрпDб эTц~а нашего макарїя е^гљ=пеTскаго. слQђ,
прпDбническа·
к~ ПрпDб эTц~а нашего е^вфимїя веl. на уT е^љh, мg, м~г.
слQђ, сего мsца, з~і·
к~а ПрпDб маћима и^сповDњ, и^ ст~ыхъ мq неѓ^џита, и^
е^вгенїя, и^ і^же с ними слQђ, вся пиs, в неD, всњхъ
ст~хъ·
к~в Ст~го а^пsла тимоџея, и^ сщ~енномq, а^настасїа.
на лиTр, а^пsл, с~ч, эT поl. е^љh, мg, л~и·
к~г Сщ~енно мq, климента, и^ а^гафаггела а^ще
хощеши, слQђ, сеk, г~·
к~д ПрпDб, мт~ре, ћенїи·
к~е Ст~го эTц~а григорїа бг~ослова. на уT, е^љh, і^ѓ~, л~е,
эT поl. на лиT, а^пsл, заq, рн~а. е^љh, і^ѓ~, л~ѕ·
к~ѕ ПрпDб эTц~а, ћенефонта, и дрђжины е^го, и^
џеѓ^дора студњискаго·
к~з Възвращенїе мощемъ і^ѓnа', злауT, на уT, е^љh, і^ѓ~, л~е,
эT поl. слQђ, ноја%брїя, г~і·
к~и ПрпDб е^фрњма сљ=рина, слQђ, прпDб·
к~џ Пренесенїе мощемъ сщ~енномq и^гнаTа бг~оноs. слQђ,
деk, к~·
л~ Сщ~енномq, и^пполита, и^ ст~ыX треX ст~леи, василїа
веl, григорїя бг~ослоv и^ѓnа' злаTуs, на уT, е^љh, і^ѓ~, л~ѕ, і^
на лиTр, а^пsл, заq, тл~д. е^љh, і^ѓ~ н~, эT поl·
л~а Ст~ыхъ бесребреникъ, кљ=ра і^ѓnа', слQђ, ноја%брїя, а~·

а~ ПреDпраZ, срTњ, и^ ст~го мq трифона, слQђ, мq·

--

а~
-з~
ѕ~
е~
д~
г~
в~
-а~
з~
ѕ~
е~
д~
г~
--

15
-16
-17
--

5

18
--

2

19
-20
--

1

21
--

6

Св. апл. Тимотея, і сщчм. Анастазія.
На літ. ап. 290 від пол., єв. мат. 38.
Сщчм. Климента, і Агатангела. Якщо бажаєш, служ. 3-го вер.
Прпн. матері Ксенії.
Св. отця Григорія Богослова. На ут.
єв. ів. 35 від пол., на літ. ап. поч.
151, єв. ів. 36.
Прп. отця Ксенофонта і його групи,
і Теодора Студійського.
Повернення мощів Івана Золотоустого. На ут. єв. ів. 35 від пол. Служ.
13-го лист.
Прп. Ефрема Сирійця. Служ. прп.
Пренесення мощів сщмч. Ігнатія
Богоносця. Служ. 20-го груд.
Сщчм. Іполита, і св. трьох свт. Василія Великого, Григорія Богослова
і Івана Золотоустого. На ут. єв. ів.
36, і на літ. ап. поч. 334. єв. ів. 50
від пол.
Св. безсребреників Кира та Івана.
Служ. 1-го лист.

22
-23
-24
25
--

5

26
-27
--

1

28
29
-30
--

6
5

31
--

3

1
-2
--

2

4
3

7

4
3
2

7

4

Місяця лютого в 1-ий день.

Мцsа џевраля, въ, а~·
в~

Прп. Павла Тивейського, та Івана
Колибника.
Поклін кайданам св. апл. Петра. На
літ. ап. поч. 29, ів. 67.
Прп. і богоносного нашого отця Антонія Великого. На літ. ап. поч. 335,
єв. лук. 24
Св. отців Атаназія Алексадрійського, і Кирила. На літ. ап. поч. 334,
єв. мат. 11.
Прп. нашого отця Макарія Єгипетського. Служ. преподобного.
Прп. нашого отця Евтимія Великого. На ут. єв. мат. 43. Служ. 17-го
дня цього місяця.
Прп. Максима іс., і св. муч. Неофіта
та Евгенія і тих, що з ними. Вся
служ. записана в Нед. Всіх Святих.

в~ Стрњтеніе г~а нашего і^с~. х~а. на уT, е^љh, лkђ, и~.
на лиTр а^пsл, заq, тѕ~і. е^љh, лkђ, з~·
г~ Ст~го симеѓ^на бг~опрїемца слQђ пррoкоM
д~ ПрпDб эTц~а, и^сидора пилђсъ·
е~ Ст~ыя мq, а^гафїи·
ѕ~ ПрпDб вљ=кђла змљrскаго·
з~ ПрпDб эTц~а, параџенїа, и^ лђкы тљr
и~ Ст~го веlмq џеѓдора стратилTа, и^ захарїи пррoка,
слQђ, і^юn, и~·
џ~ Ст~го мq, никифора·
і~ Ст~го мq, харалампїя·
а~і Ст~го сщ~енномq, власїя·
в~і Ст~го эTц~а нашего мелентїя а^нтиѓ^хїискаго·
г~і ПрпDб эTц~а нашего, мартинїяна·
д~і ПрпDб эTц~а нашего. а^ксентїя·
1931

Ппраз. Стрітення, і св. муч. Тирифона. Служ. муч.
Срітення нашого Господа Ісуса
Христа. На ут. єв. лук. 8, на літ. ап.
поч. 316. єв. лук. 7.
Св. Симеона Богопріїмця. Служ.
прк.
Прп. отця Ізидора Пилусіотського.
Св. мц. Агафії.
Прп. Викули Смирнського.
Прп. Партенія і Луки Тирського.
Св. влмч. Теодора Стратилата, і
прк. Захарії. Служ. 8-го черв.

3
-4
5
6
7
8
--

7

Св. муч. Никифора.

9

1

Св. муч. Харалампія.
Св. сщчм. Власія.
Св. нашого отця Мелетія Антіохійського.
Прп. нашого отця Мартиняна.
Прп. нашого отця Авксентія.

10
11
12
-13
14
--

7
6
5

--

1

6
5
4
3
2

4
3

Лютий - Березень
2
1
-7
6
5
4
-3
-2
1
7
-6
-5
-4
3
2
--

15 Св. апл. Анисима.
16 Св. муч. Памфила і Порфирія та
їхньої групи.
17 Св. влмч. Теодора Тирона.
18 Св. Леонтія, Папи римського.
19 Св. апл. Архиппа.
20 Св. нашого отця Льва, Катаньского
єпископа.
21 Прп. нашого отця Тимотея, і Евстатія Антіохійського.
22 Віднайдення св. муч., що в Євгенії.
23 Сщмч. Полікарпа.
24 Віднайдення голови св. Івана Хрестителя. На ут. єв. лук. 31, на літ. ап.
поч. 176, єв. мат. 40.
25 Св. нашого отця Тарасія, архиєпископа.
26 Св. нашого отця Порфирія, спископа Ґази.
27 Прп. отця Прокопія Декаполіта.
28 Прп. отця Василія, ісповідника.
29 Прп. отця Касіяна, римлянина.

3
2
1
7
6
-5
4
-3
2
--

1
2
3
4
5

1
7
6
5
-4
3
2
1
-7
-6
5
-4
3
2
1
-7
--

10
11
12
13

6
5

26
27

6
7
8
9

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Місяця березня в 1-ий день.

Мцsа ма'рта, въ, а~·

Прпн. нашої матері Евдокії.
Сщмч. Теодота
Св. муч. Евтропія і Клеоніка.
Св. муч. Конона.
Прп. нашого отця Герасина, що на
Йордані.
Св. 42 муч., що в Аморії.
Сщмч. Василія, Ефрема і тих, що з
ними.
Прп. отця Теоктиста.
Св. 40 великих муч., що в Севастії.
На ут. єв., на Передшеосвячених
ап. поч. 331, єв. мат. 80.
Св. муч. Кондрата і його групи.
Св. отця Софрона.
Прп. отця Теофана, ісповідника.
Перенесення мощів св. отця Никифора.
Прп. отця Венедикта.
Св. муч. Агапія і тих, що з ним.
Св. муч. Савина.
Прп. нашого отця Алексія, божого
чоловіка.
Св. нашого отця Кирила Єрусалимського.
Св. муч. Хризанта і Дарії.
Прп. отців, що були вигублені в
монастирі св. Сави.
Прп. Якова, ісповідника.
Сщмч. Василія, Анкирської церкви.
Прп. отця Никона і 200 його учнів.
Ппраз. Благовіщення, і св. отця Артемія.
Благовіщення Пресвятої Богородиці. На ут. єв. лук. 4, ап. поч. 306, єв.
лук. 3
Собор св. ангела Гавриїла.
Св. мц. Матрони.

ПрпDб мт~ре нашея е^вдо'кеи·
Сщ~еномqк. џеѓ^дота·
Стго мqк, е^втропїя, и^ клеѓ^ника·
Ст~го мqка. конона·
ПрпDб. эTц~а нашего, герасима· и^же на і^ѓ^рда'ни·
Ст~ыхъ мqк, м~в. и^же въ а^морїи·
Сщ~еномqка, васи'лїя е^фрњма. і^ и^же с ни'ми·
ПрпDб эTц~а, џеѓ^кти'ста·
Ст~ыхъ веl мqк, м~. и^же в севастїи на уTр, е^љh, на
прежесщ~еннои, а^пsлъ заq, тл~а, е^љh, мg. п~·
Ст~го мqк, коnдрата, и^ дрђжи'ны еh·
Ст~го эTц~а, съфрона·
ПрпDб эTц~а, џеѓ^фана и^сповDњника·
Пренесе'нїе моu. ст~го эTц~а никифора
ПрпDб эTц~а, венедикта·
Ст~го мqк, а^гапїя. і^ и^же с нимъ·
Ст~го мqк, са'вина·
ПрпDб эTц~а нашего, а^лећїя. чл~ка бж~їа·
Ст~го эTц~а нашего кирила. і^ерsлиMскаh
Ст~ыхъ мqк, хриса'нфа, и^ дарїи·
ПрпDб эTц~а, и^же въ ѓ^би'тели ст~го са'вы и^збїе'ныхъ·
ПрпDб і^ја^кова и^сповњдника·
Сщ~еномqк, васи'лїя. а^нги'рскїя цр~кви·
ПрпDб эTц~а, ни'кона. и^ с~ оу^чн~къ еh
ПреDпраZ, бл~говњщенїа, и^ ст~го эTц~а а^рте'мїя·
Бл~говњщенїе прест~њи бц~и, на уTр е^љh лkђ. д~, а^пsл,
заq, т~ѕ, е^љh. лkђ. г~
Съборъ ст~го а^гг~ла гаврїила·
Ст~ыа мqци, матро'ны·
ПрпDб эTц~а. и^лариѓ'на новаго. и^ ст~го стефана·

--

4
--

Ст~го а^пsла а^нисима·
Ст~ыX мq памџила и^ пръфирїа и^ дрQђ·
Ст~го веlмq џеѓ^дора тирона·
Ст~го леѓ^нтїя папы римскаго·
Ст~го а^пsла а^рхїппа·
Ст~го эTц~а наj лва е^пsпа катаньскаh·
ПрпDб эTц~а нашего тимоџеа, и^ е'љ=стаџїа,
а^нтиѓ^хїискаго·
Эбрњтенїе ст~ыX мq и^же въ е^љ=генїи·
Сщ~енномq, поликарпа·
Эбрњтенїе главы ст~го і^ѓnа' крsтля, на уT, е^љh,
лkђ, л~а. на лиTр, а^пsл, заq, ро~ѕ. е^љh, мg, м~·
Ст~го эTц~а наj а^рхїепsпа, тарасїя·
Ст~го эTц~а наj перфирїа е^пsпа гаZскаго.
ПрпDб эTц~а, прокопїа декаполита·
ПрпDнаго. эTц~а. васи'лїя. и^сповњдника·
ПрпDб. эTц~а касїана ри'млянина·

28 Прп. отця Іларіона Нового, і св.
Стефана.

1932

е~і
ѕ~і
з~і
и~і
џ~і
к~
к~а
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к~г
к~д
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к~ѕ
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к~џ
--
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е~і
ѕ~і
з~і
и~і
џ~і
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к~з
к~и
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а~
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ѕ~
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д~
г~
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г~
в~
а~
з~
ѕ~
е~
д~

Березень - Травень

г~ к~џ ПрпDб эTц~а, марка. и^ кири'ла дїя'коn і^ и'нњхъ
-многихъ·
в~ л~ ПрпDб, і^ѓnа', лњстивичника·
а~ л~а ПрпD, и^патїя. е^ппsа а^нъкирскаго
-Мцsа, а^приля, въ а~·

Прп. отця Марка, і диякона Кирила 29
-і численних інших.

3

Прп. Івана Ліствичника.

2

з~
ѕ~
е~
д~
-г~
в~
а~
з~
ѕ~
е~
д~
г~
в~
а~
з~
ѕ~
е~
-д~
г~
в~
а~
-з~
ѕ~
-е~
д~
-г~
в~
-а~
-з~
-ѕ~
--

а~
в~
г~
д~
е~
ѕ~
з~
и~
џ~
і~
а~і
в~і
г~і
д~і
е~і
ѕ~і
з~і
и~і
џ~і
к~
к~а
к~в
к~г
к~д
к~е
к~ѕ
к~з
к~и
к~џ
л~

ПрпDб мт~ре нашеа, м~рїи е^гљ=пптяn·
ПрпDб эTц~а, ти'та·
ПрпDб эTц~а. ники'ты и^гђмена·
ПрпDбныX. ѓw. і^ѓ'сифа творца, и^ геѓ'ргїя. и^же в
малеи·
Ст~ыхъ мq, џеѓ^дђла, и^ а^гафопоD·
ПрпDб эTц~а нашего. е^втихїа·
ПрпDб эTц~а геѓ^ргїя митрополита·
Ст~ыхъ а^пsл, родиѓ^на, а^гава, рђџа, і^ и^же с ни'ми·
Ст~го мq е^впси'хїя·
Ст~ыхъ мqк, терентїя и^ помъпїа і^ и^же с ни'ми·
Сщ~еномqк, а^нтипы. перга'мскаh
ПрпDб эTц~а, васи'лїя парїискаго·
Сщ~еномqк, а^ртемона·
Ст~го марти'на. и^сповњдника·
Ст~ыхъ а^пsл, а^ристарха, пђда и^ трофима·
Ст~ыхъ мqцъ а^гапїи. и^ хиѓ^нїи·
ПрпDб эTц~а, сљ=меѓ'на перскаh і^ а^какїа мелети'нъскаго·
ПрпDб эTц~а нашего і^ѓ^а'нна·
ПрпDб эTц~а, іѓnа', ветхїя ла'вры·
ПрпDб џеѓ'дора, трихыны·
Сщ~еномqк, а^нђрїя и^ дрђжи'ны е^го. и^ џеѓ'дора и^же
в пергїи·
ПрпDб, џеѓ'дора. сикеѓ^та·
Ст~го вели'комqка, геѓ'ргїя· на уTр. е^љh. лkђ. ћEг, на
лиT а^пsл, заq к~џ е^љh, и^ѓа'на, н~в·
Ст~го мqк, са'вы стратила'та·
Ст~го а^пsла і^ ељhлиста ма'рка на лиT а^пsлъ, заq, ћEг.
е^љh, мr, к~г·
Сщ~еномqк, васи'лїя а^масїискаго·
Сщ~еномqк, симеѓ'на. срDоника гн~я на лиT а^пsл, заq,
рл~а, е^љh, мg, н~ѕ·
Ст~ыхъ а^пsл, и^а^ссо'на и^ съсипатра и^ ст~го мqк,
маћима, і^ и^же с ним#·
Ст~ыхъ мqк, џ~, и^же в кїзици, и^ прпDб, мемнона
чюдотворца·
Ст~го а^пsла і^ја%кова. брата і^ѓnа', бг~осло'ва на лиT,
а^пsл, заq, к~џ, е^љh лkђ. з~і·

--

Прп. Іпатія, Анкирського єпископа.

31
--

1

Прпн. матері нашої Марії єгиптянки.
Прп. отця Тита.
Прп. отця Микити, ігумена.
Прп. отців Йосифа, творця канонів,
і Юрія, що в Малеї.

1
-2
3
4
--

7

Св. муч. Теодула і Агатопода.

5

3

Місяця квітня в 1-ий день.

Прп. отця нашого Евтихія.

6
5
4

--

6

2

--

Прп. отця Юрія, митрополита.
Св. апл. Родіона, Агава, Руфа і тих,
що з ними.
Св. муч. Евпсихія.
Св. муч. Терентія і Помпія і тих,
що з ними.
Сщмч. Антипи Пергамського.
Прп. отця Василія Парійського.
Сщмч. Артемона.
Св. Мартина, ісповідника.
Св. апл. Аристарха, Пуда і Трофима.
Св. мц. Агапії і Хіонії.
Прп. отця Симеона Перського і
Акакія Мелетинського.

7
8
-9
10
-11
12
13
14
15
-16
17
--

1
7

Прп. отця нашого Івана.

18

4

Прп. отця Івана зі старої лаври.
Прп. Теодора Трихини.

--

6
5
4
3
2
1
7
6
5

--

19
20

3
2

--

Сщмч. Ануарія і його групи, і 21
-Теодора, що в Пергії.

1

Прп. Теодора Сикеота.

22

7

Св. великомученика Юрія. На ут.
єв. лук. 63, на літ. ап. поч. 29, єв. ів.
52.
Св. муч. Сави Стратилата.
Св. апл. і євангелиста Марка. На
літ. ап. поч. 63, єв. мар. 23,

23
--

6

24
25
--

5
4

26
27
--

3
2

28
-29
--

1

Сщмч. Василія Амасійського.
Сщмч. Симеона, родича Господнього. На літ. ап. поч. 131, єв. мат.
56.
Св. апл. Яссона і Сосипатра, і св.
муч. Максима і тих, що з ним.
Св. 9 муч., що в Кизиці, і прп.
Мемнона, чудотворця.

--

--

Св. апл. Якова, брата Івана Богос- 30
лова. На літ. ап. поч. 29, єв. лук. 17. --

7
6

Місяця травня в 1-ий день.

Мцsа, ма'я, въ а~·
е~
д~
--

30

а~ Ст~го прoрка, и^е^реме'я. на лиT а^пsл, заq, рн~ѕ. е^љh, лkђ, д~і·
в~ Ст~го эTц~а нашего. а^фана'сїа, а^лећаnдр#скаго, на
лиT а^пsл, ти~і, е^љh, мg а~і
1933

Св. прк. Єремії. На літ. ап. поч. 156,
єв. лук. 14.
Св. отця нашого Атаназія Александрійського. На літ. ап. 318, єв. мат. 11.

1
-2
--

5
4

Травень - Червень
3
-2
1
7
6
-5
-4
-3
-2
1
-7

3 Св. муч. Тимотея і Маври, і прп. отця Теодозія Київського. Служ. 5-го
груд.
4 Св. мц. Пелагії.
5 Св. мц. Ірини.
6 Св. праведного Йова.
7 Згадка про знак чесного хреста,
який з’явився на небесах, і св. муч.
Акакія. Служ. 14-го вер.
8 Св. апл. і євангелиста Івана Богослова, і прп. отця нашого Арсенія
Великого. На ут. єв. ів. 67, на літ.
ап. 69, єв. ів. 61.
9 Св. прк. Ісаї, і св. муч. Христофора, і
перенесення мощів св. Миколи, чудотворця. Служ., якщо бажаєш, 6го груд., і прк. цього місяця в 1 дні.
10 Св. апл. Симона Зилота. Служ. 27-го
кві.
11 Св. муч. Мокія.
12 Св. Епіфанія Кипрського. На літ.
служ. святителя.
13 Св. мц. Гликерії.

--

6

14

5
--

15 Прп. отця нашого Пахомія Великого. На літ. служ. 20-го груд., ап. 213.

4
-3
2
-1
7
6
--

16 Прп. отця нашого Теодора Освяченого.
17 Св. апл. Андроніка і тих, що з ним.
18 Св. муч. Теодота, і св. муч. Петра і
Дионізія, і 7 дівиць.
19 Сщмч. Патрикія і тих, що з ним.
20 Сщмч. Талелея.
21 Св. великих царів Константина і
Олени. На літ. ап. 200, якщо ж у
50-ці, читай 49, єв. ів. 35 від пол.

5
4
-3
2
--

22 Св. муч. Василіска.
23 Прп. отця Михайла, Синадського
єпископа.
24 Прп. отця Симеона Дивногорця.
25 Віднайдення чесної голови св. Івана Предтечі. На літ. служ. 24-го
лют.
26 Св. апл. Карпа, одного з 70-х.
27 Св. сщмч. Терапонта.
28 Прп. отця Микити Халкидонського.
29 Св. прпмц. Теодозії.
30 Прп. отця нашого Ісакія Далматського.
31 Св. муч. Ермія.

--

--

1
7
6
5
4
-3
--

Св. муч. Сидора.

Ст~ыхъ мqк, тимоџея и^ мавры. и^ прпDб эTц~а
џеѓ^досїя, кы'евскаго. слQђ. деk, е~·
Ст~ыа мqци пелагїи·
Ст~ыа мqци, и^рины·
Ст~го і^ѓ^ва, праведнаго.
Въспомина'нїе и^же на нбsи ја%вльшаhся знаменїа
чsтнаго кр~та· и^ ст~го мqк, а^ка'кїа, слQђ, сеp д~і
Ст~го а^пsла и^ ељhлиста, і^ѓ~а, бг~ослоv и^ прпDб эTц~а
нашего а^рсе'нїа вели'каго. на уT, е^љh. и^ѓ~а ћEз, на лиT
а^пsл, ћEџ е^љh, і^ѓ^а'нна, ћEа·
Ст~го прoрка и^са'і^я, и^ ст~го мqк, христофора, и^
пренесе'нїе мощеи ст~го николи, чюдотворца. слQђ,
а^ще хощеj деk, ѕ~, и^ прoркђ сего мцsа, въ а~·
Ст~го а^пsла симона ѕилота· слQђ, а^приl, к~з·
Ст~го мqк. мокїя·
Ст~го е^пифа'нїа кљ=пръскаго, на лиTр слQђба
ст~ительска·
Ст~ыя мqци. гликерїи·
Ст~го мqк сидора·
ПрпDб эTц~а нашего пахомїя великаго на лиTр, слQђ,
деk. к~. а^пsл сг~і
ПрпDб эTц~а нашего, џеѓ'дора ѓ^сщ~енаh
Ст~го а^пsла а^ндроника. і^ и^же с ниM·
Ст~го мqк. џеѓ^до'та, и^ ст~ыхъ мqк петра, и^
деѓ^ни'сїя, и^ з~, дв~ъ·
Сщ~еномqк, патрикїа, і^ и^же с ниM.
Сщ~еномqк, фалелњя·
Ст~ыхъ вели'кихъ цр~еи. констанътина, и^ еле'ны,
на лTир#, а^пsл, с~, а^ще ли внђтръ н~ ци, чти`, м~џ
е^љh, и^ѓ^а'нна, л~е, эT полђ.
Ст~го мqђника василиска·
ПрпDб, эTц~а. михаи'ла. синаDского е^ппsа.
ПрпDб, эTц~а. симеѓ^на дивногоrца.
Э$брњтенїе чтsныа главы. ст~го і^ѓ~. прDтечи. на
лиT, слQђ феv к~д·
Ст~го а^пsла карпа е^ді'ного эT о~·
Ст~го сщ~енномqнка џерапонта·
ПрпDб эTц~а. никиты. хаlкидоnскаh.
Ст~ыя, прпDб. мqнци џеѓ^досїи`·
ПрпDб, эTц~а наj і^сакїа длъмаTскаh·
Ст~го мqнка. е^рмия·

Місяця червня в 1-ий день.
2
-1
-7
6
-5
-4
--

1 Св. муч. Юстина Філософа і тих,
що з ним.
2 Св. отця нашого Никифора, патріярха.
3 Св. муч. Лукіяна і тих, що з ним.
4 Св. отця нашого Митрофана, патріярха.
5 Сщмч. Доротея, Тирського єпископа.
6 Прп. отців наших Іларіона і Висаріона.

Мцsа, і^юня, въ а~·

г~
-д~
е~
ѕ~
з~
-и~
--

г~
в~
а~
з~
ѕ~
е~

џ~ д~
-і~
а~і
в~і
-г~і
д~ї
е~ї
-ѕ~ї
з~ї
и~ї
-џ~ї
к~
к~а
-к~в
к~г
к~д
к~е
-к~ѕ
к~з
к~и
к~џ
л~
л~а
--

Ст~го мqђинка и^оу^стина философа і^ и^же с нимъ· а~
в~
Ст~го эTц~а, на'шего. никифо'ра патрїарха·

г~
в~
а~
з~
ѕ~
е~
д~
г~
в~
а~
з~
ѕ~

е~
д~
г~
в~
а~
з~
ѕ~
е~
д~
г~

в~

--

а~

--

Ст~го мq, лђкъя^на, і^ и^же с ниM·
Ст~го эTц~а на'шего. митрофана. патрїа'рха·
Сщ~енномq, дороџея е^пsпа тиrскаh.

г~
д~

з~
ѕ~

--

е~

е~

--

ПрпDб, эTц~а н~шего. и^лариѓ^на, и^ висариѓ^на·
1934

ѕ~ д~
--

Червень - Липень

г~
в~
-а~
з~
ѕ~
-е~
-д~
г~
-в~
а~
з~
ѕ~
е~
д~
г~
в~
а~
з~
-ѕ~
е~
д~
г~
-в~
-а~
--

з~ Ст~го, мq. џеѓ^дота а^гкирскаго·
и~ Ст~го веl, мqнка. џеѓ^дора стратилата, а^пsлъ заq
сч~в. е^љh. мg, л~ѕ.
џ~ Ст~го эTца, кири'ла, слQђ геn. и~і·
і~ Ст~го мqнка, ти'моџея·
а~і Ст~ыX а^пsлъ, варџоломея, и^ варнавы на лиTр а^пsл
заq к~и, е^љh, лkђ, н~а·
в~і ПрпDбнаго эTц~а, а^оу^нђфрїя великаh и^ петра
а^нџоnскаго слQђ прпDбниqскаа.
г~і Ст~ыа мqнци а^кљ=лины, и^ трифилїа епsкпа·
д~і Ст~го пррoка е^лисеа. и^ ме'џодїя, патрїарха. на
лиTр а^пsл заq н~з, е^љh лkђ д~і.
е~і Ст~го пррoка. а^моса·
ѕ~і Ст~го тихона. е^пsпа а^маџскаh·
з~і Ст~ыX мq, манђила савелїа. и^смаи^ла, слQђ, нояb, к~д·
и~і Ст~го мq, леѓ^нтїа. слQђ а^приl к~г.
џ~і Ст~го а^пsла, і^оу^ды на лиTр а^пsл заq о~з·
к~ Ст~го мq, меџедїа, патри'скаго.
к~а Ст~го мqнка, і^оу^лїяна·
к~в Сщ~енномq, е^всевїя. самосаTскаh·
к~г Ст~ыа мqнци, а^рипини·
к~д РоQство ст~го пррoка і^ѓ^а'нна, крsтля на оуTри. е^љh,
лkђ м~а. на лиT, а^пsлъ заq, рв~і. е^љh, лkђ, а~·
к~е Ст~ыя прпDбномqнци џевронїи, слQђ септеврїя, ѕ~і·
к~ѕ ПрпDнаго дв~да, и^же в селђни·
к~з ПрпDбнаго эTц~а, самсона·
к~и Възвра'щенїе мощеM. ст~ыX бесребръникъ. кљ=ра, і^ѓnа'
слQђ, нояb а~·
к~џ Ст~ыX верховныхъ а^пsлъ. петра. и^ павла. на оуT
е^љh і^ѓ~ ћEз. на лиTр, а^пsлъ, заq рч~г. е^љh, мg ћEз·
л~ Соборъ ст~ыхъ, в~і, а^пsлъ. на лиTр а^пsлъ заq, л~а.
е^љh, мr, в~і·

Св. муч. Теодота Анкирського.

7

3

--

Св. влмч. Теодора Стратилата. Ап. 8
-поч. 292, єв. мат. 36.

2

Св. отця Кирила. Служ. 18-го січ.
Св. муч. Тимотея.

1
7

9
10
--

Св. апл. Вартоломея і Варнави. На 11
-літ. ап. поч. 28, єв. лук. 51.

6

Прп. отця Онуфрія Великого, і
Петра Атонського. Служ. преподобного.
Св. мц. Акилини, і Трифилія, єпископа.
Св. прк. Єлисея, і Методія, патріярха. На літ. ап. поч. 57, єв. лук. 14.
Св. прк. Амоса.
Св. Тихона, Аматунського єпископа.
Св. муч. Мануїла, Савелія та Ізмаїла. Служ. 24-го лист.
Св. муч. Леонтія. Служ. 23-го кві.
Св. апл. Юди. На літ. ап. поч. 77.
Св. муч. Методія Патриського.
Св. муч. Юліяна.
Сщмч. Евсевія Самосатського.
Св. мц. Агрипіни.
Народження св. пророка Івана Хрестителя. На ут. єв. лук. 41, на літ. ап.
поч. 112, єв. лук. 1.
Св. прпмц. Февронії. Служ. 16-го
вер.
Прп. Давида, що в Солуні.
Прп. отця Сампсона.
Повернення мощів св. безсребреників Кира іа Івана. Служ. 1-го лист.
Св. верховних апостолів Петра і
Павла. На ут. єв. 67, на літ. ап. поч.
193, єв. мат. 67
Собор св. 12 апл. На літ. ап. 31, єв.
мар. 12.

12
--

5

13
-14
-15
16
-17
-18
19
20
21
22
23
24
--

4

--

3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7

25
-26
27
28
-29
--

6

30
--

1

Св. безмездників Козми і Дам’яна.
Служ. 1-го лист.
Покладання чесної одежі пресвятої
Богородиці. На літ. ап. 303, єв. лук. 4.
Св. муч. Йоакинта.
Прп. Андрія Критського, і св. Марти. На літ. ап. поч. 318, єв. мат. 43.

1
-2
-3
4
--

7

Прп. отця нашого Атаназія Атонського. На ут. єв. мат. 43, на літ. ап.
поч. 313, єв. лук. 24.
Прп. отця нашого Сісоя Великого.
Прп. отця нашого Томи, що в Малеї, і Акакія, що в ліствиці. Служ.
преподобного.
Св. влмч. Прокопія. На літ. ап, поч.
292, єв. мат. 39.
Сщмч. Панкратія.

5
--

3

6
7
--

2
1

8
-9

7

5
4
3
2

Місяця липня в 1-ий день.

Мцsа і^ю^ля. въ а~·
з~ а~ Ст~ыX беZмезнкъ коз#мы и^ дамїана слQђ, нояbрїя, а~·
ѕ~ в~ Положенїе чsтныа ризы прsтыя бц~а на лиTр а^пsл,
т~к. е^љh, лkђ, д~·
-е~ г~ Ст~го мqнка, и^ѓ^а'кинџа·
д~ д~ ПрпDб, а%ндреа криTскаго. и^ ст~ыа маrџы. на лиTр
а^пsл, заq ти~і. е^љh мg м~г.
-г~ е~ ПрпDб эTц~а нашего, а^џанасїя а^фон#скаго. на оуT,
е^љh, мg. м~г на лиTр а^пsл заq сг~і. е^љh, лsђ, к~д·
-в~ ѕ~ ПрпDб эTц~а наj, сисоя великаго·
а~ з~ ПрпDбнаго эTц~а н~шего, џомы, и^же в малеи`, і^
а^какїя и^же в лњствици слQђ, прпDбническа·
-з~ и~ Ст~го великомqка, прокопїя. на лиTр а^пsлъ заq, сч~в.
е^љh, мg, л~џ·
-ѕ~ џ~ Сщ~енномqнка панкратїя·
е~
і~ Ст~ыX мq м~е. и%же в никополи·
д~ а~і Ст~ыя веlмq е^љ=фимїи`. слQђ сеn ѕ~і·
-1935

Св. 45 муч., що в Нікополі.
Св. влмц. Евфимії. Служ. 15-го вер.

--

6
5
4

6

--

10

5

--

11
--

4

Липень - Серпень
3
-2
-1
7
--

6
--

5
-4
3
-2
1
-7
-6
-5
-4
-3
2
-1
-7
6
-5
--

12 Св. муч. Прокла та Іларія, і прп.
Михаїла Малеїнського.
13 Собор св. ангела Гавриїла, і прп.
Стефана Саваїта. Служ. 6-го вер.
14 Св. апл. Акили.
15 Св. муч. Кирика і Юліти, і переставлення великого князя Володимира. На літ. ап. 154 від пол., єв.
лук. 51 від пол. для Володимира.
Служ. 21-го тра.
16 Сщмч. Антиногена і 10 його учнів,
і пам’ять св. 318 отців, що зійшлися на 1-ий собор до Нікеї, і 150, які
були на другому соборі в Царгороді, і 200, що були на 3-му – в Ефезі,
і 630, що були на 4-му – в Халкидоні, і 160, що були на 5-му, і 170,
що були на 6-му. Служ. 11-го жов.
17 Св. влмц. Марини, служ. 16-го вер.,
і прп. Лазара.
18 Св. муч. Якинта.
19 Св. Макрини, і прп. отця Дія. Служ.
дня.
20 Св. прк. Іллі. Служ. 14-го черв.
21 Прп. отців Івана і Симеона юродивого, і св. прк. Езекеїла.
22 Св. Марії Магдалини, і сщмч. Фоки.
На літ. ап. 141, єв. лук. 34.
23 Св. муч. Трофима і Теофіла і тих,
що з ними.
24 Св. мц. Христини, служ. 16-го вер.,
і св. страстотерпців Бориса і Гліба.
На ут. єв. лук. 106, на літ. ап. 233
або 99, єв. ів. 52.
25 Успення св. Анни, матері Богородиці, і св. жінок Олимпіяди та Евпраксії. Служ. 9-го вер.
26 Сщмч. Ермолая і тих, що з ним.
27 Св. влмч. Пантелеймона. На літ. ап.
поч. 292, єв. ів. 52.
28 Св. апл. Прохора і Никанора, Тимона і Пармена.
29 Св. муч. Каленіка.
30 Св. апл. Сили і Силуана і тих, що з
ними.
31 Ппраз. хреста, і св. Евдокима. Служ.
хреста і прп.

Ст~ыX мq, прокла и^ларїя. и^ прпDбнаh михаи^ла
малеи^нского·
Соборъ ст~го а^гг~ла. гаврила. и^ прпDб стефа'на
саваи^та слQђ сpе ѕ~·
Ст~го а^пsла, а^килы·
Ст~ыX мq, кирика. и^оу^литы, и оу^спенїе великаго,
кн~ѕя владимера, на лиTр а^пsл, рн~д. эT поl, е^љh лkђ
н~а, эT поl владымерђ. слQђ мая, к~а·
Сщ~енномq. а^нџиногена и^ і~ оу^чн~къ е^го, и^ память ст~ыхъ эTцъ, и^же на а~, соборњ в никеи`,
съшеDших#ся ти~і. и^ на второмъ въ цр~и градњ р~н и^
на г~ мъ. въ е^фесњ с~. и^ на д~ мъ в халъкыдони х~л и^ на е~ мъ р~ћ. и^ на ѕ~ мъ р~о слQђ ѓk а~і·
Ст~ыа веlмqци марены слQђ сpе ѕ~і· и^ прпDбнаго,
лазаря·
Ст~го мqнка, а^кинфа·
Ст~ыа макрины. и^ прпDбнаго эTц~а дїя. слQђ, дню·
Ст~го пррoка і^лїи`, слQђ і^ю^ня д~і·
ПрпDб эTц~ъ, і^ѓnа' и^ симеѓ^на оу^роди. и^ ст~го пррoка,
е^зеке'иля·
Ст~ыя марїи магдалыни. и^ сщ~енномq фокы. на
лиT а^пsл рм~а е^љh лkђ л~д·
Ст~ихъ мq, трофима, и^ џеѓ^фила і^ и^же с ними·
Ст~ыя мqнцы, христины слQђ сpе ѕ~і и^ ст~ыхъ
стрsтотрьпец# бориса и^ глњба, на оуT е^љh лkђ р~ѕ.
на лиTр а^пsл сл~г и^ли ч~џ, ељh і^ѓ~, н~в.
Оу'спенїе ст~ыя а^нны, мт~ре бц~и, и^ ст~ыX женъ
а^лимпїяды и^ е^љпраћїи слQђ, сpе, џ~·
Сщ~еннмq, е^рмолая, и^же с ниM·
Ст~го великомqка, пантелњимона на лљTр апsлъ заq
сч~в, е^љh і^ѓ~ н~в·
Ст~ыX а^пsлъ, прохора и^ никонора тимона и^ пармена·
Ст~го мqнка, каленика·
Ст~ыX а^пsлъ, силы и^ силђяна иQ с ниM·
ПреDпраZ, крsтђ. и^ ст~го е^вдокима, слQђ, крsтђ, и^
прпDб·

3
-2
-1
7
6
-5
--

1 Похід з чесним і животворним хрестом, і св. 7 мучеників-братів Маккавеїв, і їхнього учителя Елеазара, і
їхньої матері Соломони над водою.
Ап. поч. 306, єв. ів. 14, на літ. ап.
125, другий 330, єв. ів. 14.
2 Перенесення мощів св. первомуч.
Стефана. Служ. 27-го груд.
3 Прп. отців наших Ісакія, Далмата і
Фавста, алилуя.
4 Св. сімох юнаків, що в Ефезі.
5 Ппраз. і св. муч. Евсигнія.
6 Св. Переображення нашого Господа
Ісуса Христа. На ут. єв. лук. 43, ап.
65, єв. мат. 70.
7 Прпмч. Дометіян. На літ. ап 233, єв.
ів. 52.

г~

ѕ~і
--

ѕ~

з~і
-и~і
џ~і
к~
к~а
-к~в
-к~г
к~д
--

е~

к~е
-к~ѕ
к~з
-к~и
к~џ
л~
л~а
--

в~
а~
з~

д~
г~
в~
а~
з~
ѕ~
е~

д~
г~
в~
а~
з~
ѕ~
е~

Мцsа а^вгђста, въ а~

Місяця серпня в 1-ий день.
4
--

в~і
-г~і
-д~і
е~і
--

Прои^схожDенїе чsтнаго и^ животворя'щаh крsта. и^
ст~ыхъ, мq, з~, братїи по плоти маккавеи, и^
оу^чителя и^х# е^леа^зара, и^ мт~ре и^хъ соломони наD
водою, а^пsлъ заq т~ѕ. е^љh і^ѓ~ д~і на лиT апsлъ рк~е,
дрhђ т~л. е^љh і^ѓ~ д~і·
Пренесенїе моu, ст~го прьвомqнка, стефана, слQђ деk, к~з·
ПрпDб ѓw наj и^сакїя, далмата, и^џаи^ста, а^ллhђїа·
Ст~ыхъ седмъ ѓ^трокъ и^же въ е^феs
ПреDпраZньство и^ ст~го мqнка, е^оу^сегния·
Ст~ое преѓ^браQнїе г~а на'шего і^с~ х~а. на оуT е^љh лkђ
м~г, апsлъ ћEе, е^љh мg о~.
ПрпDбномq доментїяна, на лиT а^пsлъ сл~г, е^љhлїе,
і^ѓnа', н~в·
1936

а~ д~
--

в~
г~
д~
е~
ѕ~
-з~
--

г~
в~
а~
з~
ѕ~
е~

Серпень

д~
г~
-в~
а~
з~
ѕ~
е~
д~
-г~
-в~
а~
з~
-ѕ~
е~
д~
-г~
в~
а~
-з~
ѕ~
-е~
д~
-г~
-в~
--

и~ Ст~го, е^менїяна е^ппsа ки'зикђ·
џ~ Ст~го а^пsла, матџеа, на лиT а^пsлъ в деаn заq в~ е,
е^љhлїе лkђ, м~
і~ Ст~го мq, и^ а^рхидїякона лаvрентїя·
а~і Ст~го е^љ=пла дїакона`·
в~і Ст~ыX мq, фотїя и^ а^никиты·
г~і ПрпDб ѓw наj маћима и^сповњдника·
д~і ПреDпраT, и^ ст~го пррoка михеа·
е~і Оу^спенїе прsтыа влDчца наша бц~а, на оуT е^љh лkђ д~,
а^пsлъ с~м е^љh лkђ н~д·
ѕ~і Пренесенїе нерђкотворенаго ѓ^браза г~а нашего і^с~ х~а
е^же еs оу^брђсъ. и^ ст~го мq, дїѓмида, на лиT а^пsлъ
заq си~і. е^љhлїе лkђ эT полђ·
з~і Ст~го мqнка ми'рона·
и~і Ст~ыX мqнкъ фрола и^ лавра·
џ~і Ст~го мq а^ндрња стратилата иQ с ниM. в~ ты'сђщъ е~ соT ч~г·
к~ Ст~го пррoка самои'ла·
к~а Ст~го а^пsла џа'д#деа, и^ ст~ыя мqнцы васили'сы·
к~в Ст~го мq а^гафоника, и^ дрђшины е^го и^ ст~го
мqка, лђппа·
к~г Ст~го мq лђппа, в сїи дн~ь эдаеM праZ·
к~д Ст~го сщ~енномq е^љ'тихїа оу^ченика і^ѓ^а'нна бг~ослова·
к~е Възвращенїе мощеи. ст~го а^пsла ваrџоломеа, и^ памяT
ст~го а^пsла ти'та, на лиT а^пsлъ заq т~, е^љhлїе мg а~і·
к~ѕ Ст~ыX мq а^ндрња'на и^ наталїи`·
к~з ПрпDб эTц~а наjго пимина великаго. а^ще хощеши
слQђ прпDбническа·
к~и ПрпDб ѓw наj мољ=сеа мђрина а^пsл сг~і·
к~џ Оу^сњкновенїе чsтныа главы. ст~го пррoка і^ѓnа' крsтля. на оуT е^љh мg н~з, на лиT а^пsлъ заq л~г, е^љhлїе мr к~д·
л~ Ст~ыX патрїархъ костњнтина граD а^лећандра
і^ѓnа', и^ павла новаго·
л~а Положенїе чsтнаго поя'са, прsтыя бц~а в ха'лкопратїи, на лиT слQђ вс^я і^ю^ля, въ в~·
Апsли і^ е^љhлїа, ст~ымъ ѓ^бщиM и%мже егда твориM
слQђбђ бесплотныM а^пsлъ заq т~е, е^љh лkђ м~а и^ мg н~в·
Прsтњи бц~и а^пsл заq т~к е^љh лkђ д~ и^ д~н.
Ст~ыM а^пsломъ, а^пsлъ заq рл~а, е^љh мg л~д, и^ лkђ, н~.
и^ н~а·
ПррoкоM а^пsлъ заq рн~ѕ е^љh лkђ д~і и^ ћEв·
Ст~ыM мqнкоM, а^пsлъ заq сл~г и т~л е^љh мg л~ѕ, и^ лkђ р~ѕ·
Сщ~енномq, а^пsлъ заq та~і и^ тл~е, е^љh лkђ к~д и^ н~в
и^ ћEз и^ о~з·
Ст~ыM мqнцаM, а^пsлъ заq рп~а, е^љhлїе мfа ћEв мrа к~а·
И$е^рархомъ а^пsлъ заq ти~і, е^љhлїе мg а~і и^ л~е и^ л~ѕ·
ПрпDбныM а^пsл заq сг~і, е^љh мg і~ и^ м~г·
ПрпDбныM женаM, а^пsлъ заq с~н, е^љhлїе мg р~д лkђ л~г·
ПрпDбно, мqнкомъ, а^пsлъ, заq, сч~а. е^љh, мg, л~и, лkђ, ћEд·
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Св. Еменіяна, єпископа Кизика.
Св. апл. Матія. На літ. ап. в діяннях,
поч. 2, єв. лук. 40.
Св. муч. і архидиякона Лаврентія.
Св. Евпла, діякона.
Св. муч. Фотія і Аникити.
Прп. отця нашого Максима, ісповідника.
Ппраз. і св. прк. Михея.
Успення Пресвятої нашої Володарки Богородиці. На ут. єв. лук. 4, ап.
240, єв. лук. 54.
Перенесення нерукотворного образа нашого Господа Ісуса Христа,
яким є обрус, і св. муч. Діомида. На
літ. ап. поч. 218, єв. лук. від пол.
Св. муч. Мирона.
Св. муч. Фрола і Лавра.
Св. муч. Андрія Стратилата і 2 тисячі 5 сот 93, що з ним.
Св. прк. Самоїла.
Св. апл. Таддея, і св. мц. Василіси.
Св. муч. Агатоніка і його групи, і
св. муч. Луппа.
Св. муч. Луппа, і в цьому дні віддаємо празник.
Св. сщмч. Евтихія, учня Івана Богослова.
Повернення мощів св. апл. Вартоломея, і пам’ять св. апл. Тита. На
літ. ап. поч. 300, єв. мат. 11
Св. муч. Адріяна і Наталії.
Прп. отця нашого Пімена Великого. Якщо бажаєш, служ. преподобного.
Прп. отця нашого Мойсея Мурина.
Ап. 213.
Усікновення чесної голови св. прк.
Івана Хрестителя. На ут. єв. мат.
57, на літ. ап. поч. 33, єв. мар. 24.
Св. патріярхів царгородських Александра, Івана і Павла Нового.
Покладання чесного пояса Пресвятої Богородиці в Халкопраті. На
літ. вся служ. 2-го лип.
Загальні ап. і єв. святих, коли їм творимо службу. Безтілесних: ап. поч.
305, єв. лук. 41 і мат. 52.
Пресвятій Богородиці: ап. поч. 320,
єв. лик 4 і 54.
Св. апостолам: ап. поч. 131, єв. мат.
34, і лук. 50.
Пророкам: ап. поч.156, єв. лук. 14 і 62.
Св. мученикам: ап. поч. 233 і 330,
єв. мат. 36 і лук 106.
Священномученикам: ап. поч. 311 і
335, єв. лук. 24 і 52 і 67 і 77.
Св. мученицям: ап. поч. 181, єв. мат.
62, мар. 21.
Єрархам: ап. поч. 318, єв. мат. 11 і
35 і 36.
Преподобним: ап. поч. 213, єв. мат.
10 і 43.
Прпн. жінкам. ап поч. 250, єв. мат.
104, лук. 33.
Прп. муч.: ап. поч. 291, єв. мат. 38,
лук. 64.
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26
27
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28
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2
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2

ПОКАЖЧИК ЄВАНГЕЛЬСКИХ ЧИТАНЬ УТРЕНІ
та апостолів і євангелій на тижні всього
року, докладно.
У святу велику неділю Пасхи.
ап. поч. 1
В неділю веч.

єв. ів. 1
єв. ів. 65

В понеділок

ап. поч. 2

єв. ів. 2

У вівторок

ап. поч. 4

єв. лук. 113

В середу

ап. поч. 5

єв. ів. 4

В четвер

ап. поч. 6

єв. ів. 8

У п’ятницю

ап. поч. 7

єв. ів. 7

В суботу

ап. поч. 8

єв. ів. 11

Неділя 2, про Тому,
єв. на утрені 1.
В понеділок
У вівторок
В середу
В четвер
У п’ятницю
В суботу

ап. поч. 14
ап. поч. 9
ап. поч. 10
ап. поч. 11
ап. поч. 12
ап. поч. 13
ап. поч. 15

єв. ів. 65
єв. ів. 6
єв. ів. 10
єв. ів. 15
єв. ів. 16
єв. ів. 17
єв. ів. 19

Неділя 3, про мироносиць,
єв. на утрені 3.
В понеділок
У вівторок
В середу
В четвер
У п’ятницю
В суботу

ап. поч. 16

єв. мар. 62

ап. поч. 17
ап. поч. 18
ап. поч. 19
ап. поч. 20
ап. поч. 21
ап. поч. 22

єв. ів. 13
єв. ів. 20
єв. ів. 21
єв. ів. 22
єв. ів. 23
єв. ів. 52

Неділя 4, про розслабленого,
єв. на утрені 4.
ап. поч. 23
єв. ів. 14
В понеділок ап. поч. 24
єв. ів. 24
У вівторок
ап. поч. 25
єв. ів. 25
В середу, переполовлення.
В четвер
У п’ятницю
В суботу

ап. поч. 34
ап. поч. 26
ап. поч. 27
ап. поч. 29

а^пsломъ і^ ељhлїа^мъ и^звњстно седмицамъ
всего лњта, въ ст~ђю вели'кђю нлDю па'схы·

єв. ів. 26
єв. ів. 29
єв. ів. 30
єв. ів. 31

Неділя 5, про самарянку,
єв. на утрені 7.
ап. поч. 28
єв. ів. 12
В понеділок ап. поч. 30
єв. ів. 32
У вівторок
ап. поч. 31
єв. ів. 33

а^пsл заq а~
ВтQђ нDл веq
ВпDн
а^пsл заq в~
Втkо
а^пsл заq д~
ВсрDе
а^пsл заq е~
Вчеk
а^пsл заq ѕ~
Впkя
а^пsл заq з~
Всbђ
а^пsл заq и~
НлDя, в, ѓ^ џомњ,
е^љh оуTр а~
ВпDн
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ

е^љh
е^љh
е^љh
е^љh
е^љh
е^љh
е^љh
е^љh

і^ѓ~
і^ѓ~
і^ѓ~
лkђ
і^ѓ~
і^ѓ~
і^ѓ~
і^ѓ~

а^пsл заq д~і

е^љh і^ѓ~ ћEе

а^пsл
а^пsл
а^пsл
а^пsл
а^пsл
а^пsл

е^љh
е^љh
е^љh
е^љh
е^љh
е^љh

заq
заq
заq
заq
заq
заq

џ~
і~
а~і
в~і
г~і
е~і

і^ѓ~
і^ѓ~
і^ѓ~
і^ѓ~
і^ѓ~
і^ѓ~

НлDя, г~. ја%же ѓ мироноси'цахъ·
е^љh, оу^тренее, г~.
а^пsл заq ѕ~і
е^љh мr
ВпDн
а^пsл заq з~і
е^љh і^ѓ~
Втkо
а^пsл заq и~і
е^љh і^ѓ~
ВсрDе
а^пsл заq џ~і
е^љh і^ѓ~
Вчеk
а^пsл заq к~
е^љh і^ѓ~
Впkя
а^пsл заq к~а
е^љh і^ѓ~
Всbђ
а^пsл заq к~в
е^љh і^ѓ~
НлDя, д~. ѓ^ раслабленњмъ·
е^љh, оу^тренее, д~·
е^љh і^ѓ~
а^пsл заq к~г
ВпDн
е^љh і^ѓ~
а^пsл заq к~д
Втkо
е^љh і^ѓ~
а^пsл заq к~е
ВсрDе, преполовле'нїя·
е^љh і^ѓ~
а^пsл заq л~д
Вчеk
а^пsл заq к~ѕ
е^љh і^ѓ~
Впkя
а^пsл заq к~з
е^љh і^ѓ~
Всbђ
а^пsл заq к~џ
е^љh і^ѓ~
НлDя, е~. ѓ^ самаряныни·
е^љh, оу^тренее, з~
а^пsл заq к~и
е^љh і^ѓ~
ВпDн
а^пsл заq л~
е^љh і^ѓ~
Втkо
а^пsл заq л~а
е^љh і^ѓ~
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а~
ћEе
в~
рг~і
д~
и~
з~
а~і

ѕ~
і~
е~і
ѕ~і
з~і
џ~і

ћEв
г~і
к~
к~а
к~в
к~г
н~в

д~і
к~д
к~е
к~ѕ
к~џ
л~
л~а

в~і
л~в
л~г

ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ

ВпDн
Втkо
ВсрDе

Впkя
Всbђ

ВпDн
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ

ВпDн
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ

ВпDн
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ

ВпDн
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ

а^пsл заq л~в
е^љh
а^пsл заq л~е
е^љh
а^пsл заq л~ѕ
е^љh
а^пsл заq л~з
е^љh
НлDя, ѕ~. ѓ^ слњпцы`·
е^љh, оу^тренее, и~·
а^пsл заq л~и
е^љh
е^љh
а^пsл заq л~џ
е^љh
а^пsл заq м~
е^љh
а^пsл заq м~а
Вчеk, възнесе'нїа·
оу^тренее е^љh г~
а^пsл заq а~
е^љh
а^пsл заq м~в
е^љh
а^пsл заq м~г
е^љh
НлDя, з~, ст~ыX эTц~ъ·
е^љh оу^тренее, і~·
е^љh
а^пsл заq м~д
а^пsл заq м~е
е^љh
а^пsл заq м~ѕ
е^љh
а^пsл заq м~з
е^љh
а^пsл заq м~и
е^љh
а^пsл заq н~
е^љh
е^љh
а^пsл заq н~а
НлDя, и~,
е^љh оу^тренее. џ~·
а^пsл заq г~
е^љh
а^пsл заq ск~џ
е^љh
е^љh
а^пsл заq о~џ
е^љh
а^пsл заq п~
е^љh
а^пsл заq п~а
е^љh
а^пsл заq п~в
е^љh
а^пsл заq о~џ
НлDя, а~, всXњ ст~ыхъ,
е^љh оу^тренее а~
а^пsл заq т~л
е^љh
а^пsл заq п~г
е^љh
е^љh
а^пsл заq п~ѕ
е^љh
а^пsл заq п~з
е^љh
а^пsл заq п~џ
е^љh
а^пsл заq ч~
е^љh
а^пsл заq п~д
НлDя, в~, е^љh оу^тренее в~
а^пsл заq п~а
е^љh
а^пsл заq ч~д
е^љh
е^љh
а^пsл заq ч~е
е^љh
а^пsл заq ч~ѕ
е^љh
а^пsл заq ч~и
е^љh
а^пsл заq р~а
е^љh
а^пsл заq п~е

і^ѓ~
і^ѓ~
і^ѓ~
і^ѓ~

и~і
л~е
л~ѕ
л~и

В середу

ап. поч. 32

єв. ів. 18

В четвер
У п’ятницю
В суботу

ап. поч. 35
ап. поч. 36
ап. поч. 37

єв. ів. 35
єв. ів. 36
єв. ів. 38

Неділя 6, про сліпого,
єв. на утрені 7.

і^ѓ~
і^ѓ~
і^ѓ~
і^ѓ~

л~д
м~
м~в
м~г

лkђ рд~і
і^ѓ~ м~з
і^ѓ~ м~и

В понеділок
У вівторок
В середу

ап. поч. 38
ап. поч. 39
ап. поч. 40
ап. поч. 41

єв. ів. 34
єв. ів. 40
єв. ів. 42
єв. ів. 43

В четвер, Вознесіння,
єв. на утрені 3.
ап. поч. 28
єв. ів. 12
В п’ятницю
ап. поч. 30
єв. ів. 32
У суботу
ап. поч. 31
єв. ів. 33
Неділя 7, святих отців,
єв. на утрені 10.

і^ѓ~
і^ѓ~
і^ѓ~
і^ѓ~
і^ѓ~
і^ѓ~
і^ѓ~

н~ѕ
м~џ
н~г
н~д
н~е
н~з
ћEз

В понеділок
У вівторок
В середу
В четвер
У п’ятницю
В суботу

ап. поч. 44
ап. поч. 45
ап. поч. 46
ап. поч. 47
ап. поч. 48
ап. поч. 50
ап. поч. 51

єв. ів. 56
єв. ів. 49
єв. ів. 53
єв. ів. 54
єв. ів. 55
єв. ів. 57
єв. ів. 67

Неділя 8,
єв. на утрені 9.

і^ѓ~
і^ѓ~
мg
мg
мg
мg
мg

к~з
о~е
і~
в~і
г~і
д~і
е~і

В понеділок
У вівторок
В середу
В четвер
У п’ятницю
В суботу

ап. поч. 3
ап. поч. 229
ап. поч. 79
ап. поч. 80
ап. поч. 81
ап. поч. 82
ап. поч. 89

єв. ів. 27
єв. мат. 75
єв. мат. 10
єв. мат. 12
єв. мат. 13
єв. мат. 14
єв. мат. 15

Неділя 1, всіх святих,
єв. на утрені 1.

мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg

ап. поч. 330
ап. поч. 83
ап. поч. 86
ап. поч. 87
ап. поч. 89
ап. поч. 90
ап. поч. 84

єв. мат. 38
єв. мат. 19
єв. мат. 22
єв. мат. 23
єв. мат. 27
єв. мат. 31
єв. мат. 20

л~и
џ~і
к~в
к~г
к~з
л~а
к~

В понеділок
У вівторок
В середу
В четвер
У п’ятницю
В суботу

џ~
л~д
л~е
л~ѕ
л~з
л~и
к~д

Неділя 2, єв. на утрені 2.
ап. поч. 81
єв. мат. 9
В понеділок ап. поч. 94
єв. мат. 34
У вівторок
ап. поч. 95
єв. мат. 35
єв. мат. 36
В середу
ап. поч. 96
єв. мат. 37
В четвер
ап. поч. 98
єв. мат. 38
У п’ятницю ап. поч. 101
єв. мат. 24
В суботу
ап. поч. 85
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Неділя 3, єв. на утрені 3.
ап. поч. 88
єв. мат. 18
В понеділок ап. поч. 102
єв. мат. 40
У вівторок
ап. поч. 104
єв. мат. 41
єв. мат. 42
В середу
ап. поч. 105
єв. мат. 43
В четвер
ап. поч. 106
єв. мат. 44
У п’ятницю ап. поч. 107
єв. мат. 26
В суботу
ап. поч. 92
Неділя 4, єв. на утрені 4.
ап. поч. 93
єв. мат. 25
В понеділок ап. поч. 109
єв. мат. 45
У вівторок
ап. поч. 114
єв. мат. 46
єв. мат. 48
В середу
ап. поч. 117
єв. мат. 49
В четвер
ап. поч. 118
єв. мат. 50
У п’ятницю ап. поч. 120
єв. мат. 30
В суботу
ап. поч. 97
Неділя 5, єв. на утрені 5.
ап. поч. 103
єв. мат. 28
В понеділок ап. поч. 121
єв. мат. 51
У вівторок
ап. поч. 122
єв. мат. 52
єв. мат. 53
В середу
ап. поч. 127
єв. мат. 54
В четвер
ап. поч. 129
єв. мат. 55
У п’ятницю ап. поч. 130
єв. мат. 32
В суботу
ап. поч. 100
Неділя 6, єв. на утрені 6.
ап. поч. 110
єв. мат. 29
В понеділок ап. поч. 134
єв. мат. 56
У вівторок
ап. поч. 136
єв. мат. 57
єв. мат. 60
В середу
ап. поч. 137
єв. мат. 61
В четвер
ап. поч. 138
єв. мат. 63
У п’ятницю ап. поч. 139
єв. мат. 39
В суботу
ап. поч. 108

ВпDн
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ
ВпDн
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ

ВпDн
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ

ВпDн
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ

Неділя 7, єв. на утрені 7.
ап. поч. 116
єв. мат. 33
В понеділок
У вівторок
В середу
В четвер
У п’ятницю
В суботу

ап. поч. 142
ап. поч. 144
ап. поч. 145
ап. поч. 147
ап. поч. 148
ап. поч. 111

єв. мат. 65
єв. мат. 66
єв. мат. 68
єв. мат. 69
єв. мат. 71
єв. мат. 47

Неділя 8, єв. на утрені 8.
ап. поч. 124
єв. мат. 58
В понеділок ап. поч. 150
єв. мат. 74
У вівторок
ап. поч. 152
єв. мат. 76
єв. мат. 80
В середу
ап. поч. 154
В четвер
У п’ятницю
В суботу

ап. поч. 155
ап. поч. 157
ап. поч. 113

єв. мат. 81
єв. мат. 83
єв. мат. 64

Неділя 9, єв. на утрені 9.
ап. поч. 124
єв. мат. 58
В понеділок ап. поч. 150
єв. мат. 74

ВпDн
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ

ВпDн
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ

ВпDн
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НлDя, г~, е^љh оу^тренее г~
а^пsл заq п~и
е^љh
а^пsл заq р~в
е^љh
а^пsл заq р~д
е^љh
а^пsл заq р~е
е^љh
а^пsл заq р~ѕ
е^љh
е^љh
а^пsл заq р~з
е^љh
а^пsл заq ч~в
НлDя, д~ е^љh оу^тренее д~
а^пsл заq ч~г
е^љh
а^пsл заq р~џ
е^љh
е^љh
а^пsл заq рд~і
е^љh
а^пsл заq р~з
е^љh
а^пsл заq ри~і
е^љh
а^пsл заq р~к
е^љh
а^пsл заq з~ч
НеDл, е~ е^љh оу^тренее е~
а^пsл заq р~г
е^љh
а^пsл заq рк~а
е^љh
е^љh
а^пsл заq рк~в
е^љh
а^пsл заq рк~з
е^љh
а^пsл заq рк~џ
е^љh
а^пsл заq р~л
е^љh
а^пsл заq р~
НеDл, ѕ~ е^љh оу^тренее ѕ~
е^љh
а^пsл заq р~і
е^љh
а^пsл заq рл~д
е^љh
а^пsл заq рл~ѕ
е^љh
а^пsл заq рл~з
е^љh
а^пsл заq рл~и
е^љh
а^пsл заq рл~џ
е^љh
а^пsл заq р~и
НеDл, з~ е^љh оу^тренее з~
а^пsл заq р~ѕі
е^љh
а^пsл заq рм~в
е^љh
е^љh
а^пsл заq рмD
е^љh
а^пsл заq рм~е
е^љh
а^пsл заq рм~з
е^љh
а^пsл заq рм~и
е^љh
а^пsл заq ра~і
НеDл, и~ е^љh оу^тренее и~
а^пsл заq рк~д
е^љh
а^пsл заq р~н
е^љh
е^љh
а^пsл заq рн~в
е^љh
а^пsл заq рн~д
е^љh
а^пsл заq рн~е
е^љh
а^пsл заq рн~з
е^љh
а^пsл заq рг~і
НлDя, џ~ е^љh оу^тренее џ
а^пsл заq рк~и
е^љh
а^пsл заq рн~џ
е^љh

мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg

и~і
м~
м~а
м~а
м~г
м~д
к~ѕ

мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg

к~е
м~е
м~ѕ
м~и
м~џ
н~
л~

мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg

к~и
н~а
н~в
н~г
н~д
н~е
л~в

мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg

к~џ
н~ѕ
н~з
ћE
ћEа
ћг
л~џ

мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg

л~г
ћEе
ћѕ
ћи
ћџ
оа
м~з

мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg

н~и
о~д
о~ѕ
п~
п~а
п~г
ћEд

мg н~џ
мg п~д

Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ

ВпDн
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ

ВпDн
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ

ВпDн
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впяk
Всbђ

ВпнD
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впяk
Всbђ

ВпнD
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впяk
Всbђ

ВпнD
Втkо
ВсрDе
Вчеk

а^пsл заq рћEа
е^љh
а^пsл заq рћEе
е^љh
а^пsл заq рћEз
е^љh
а^пsл заq рћEџ
е^љh
а^пsл заq рџ~і
е^љh
НлDя, і~ е^љh оу^тренее і~
а^пsл заq рл~а
е^љh
а^пsл заq ро~а
е^љh
е^љh
а^пsл заq ро~в
е^љh
а^пsл заq ро~г
е^љh
а^пsл заq ро~е
е^љh
а^пsл заq ро~з
е^љh
а^пsл заq рк~г
НлDя а~і е^љh оу^тренее а~і
а^пsл заq рм~а
е^љh
а^пsл заq ро~џ
е^љh
е^љh
а^пsл заq рп~
е^љh
а^пsл заq рп~в
е^љh
а^пsл заq рп~г
е^љh
а^пsл заq рп~д
е^љh
а^пsл заq рк~е
НлDя в~і е^љh оу^трене а~
а^пsл заq рн~и
е^љh
а^пsл заq рп~ѕ
е^љh
а^пsл заq рп~з
е^љh
е^љh
а^пsл заq рп~џ
е^љh
а^пsл заq рч~
е^љh
а^пsл заq рч~в
е^љh
а^пsл заq рк~ѕ
НлDя г~і е^љh оу^тренее в~
а^пsл заq рћEѕ
е^љh
а^пsл заq рч~е
е^љh
а^пsл заq рч~ѕ
е^љh
е^љh
а^пsл заq рч~з
е^љh
а^пsл заq рч~и
е^љh
а^пsл заq с~а
е^љh
а^пsл заq рл~
НлDя д~і е^љh оу^тренее г~
а^пsл заq ро~
е^љh
а^пsл заq с~в
е^љh
а^пsл заq с~д
е^љh
е^љh
а^пsл заq с~з
е^љh
а^пsл заq с~и
е^љh
а^пsл заq с~і
е^љh
а^пsл заq рл~в
НлDя е~і е^љh оу^тренее д~
а^пsл заq ро~ѕ
е^љh
а^пsл заq са~і
е^љh
а^пsл заq св~і
е^љh
а^пsл заq сд~і
е^љh
а^пsл заq сѕ~і
е^љh

мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg
мg

п~е
п~ѕ
п~и
ч~а
о~г
о~в
ч~д
ч~е
ч~ѕ
с~џ
р~
о~и

мg о~з
мg в~
мr г~
мr д~
мr е~
мr џ~
мr! п~в
мr! о~џ
мr а~
мr в~і
мr г~і
мr д~і
мr е~і
мr! ч~
мr
мr
мr
мr
мr
мr
мg
мg
мr
мr
мr
мr
мr
мg
мr
мr
мr
мr
мr

п~з
ѕ~і
з~і
и~і
џ~і
к~
ч~г

У вівторок

ап. поч. 152

єв. мат. 76

В середу
В четвер
У п’ятницю
В суботу

ап. поч. 154
ап. поч. 155
ап. поч. 157
ап. поч. 113

єв. мат. 80
єв. мат. 81
єв. мат. 83
єв. мат. 64

Неділя 10, єв. на утрені 10.
ап. поч. 131
єв. мат. 72
В понеділок ап. поч. 171
єв. мат. 94
У вівторок
ап. поч. 172
єв. мат. 95
єв. мат. 96
В середу
ап. поч. 173
єв. мат. 99
В четвер
ап. поч. 175
єв. мат. 100
У п’ятницю ап. поч. 177
єв. мат. 78
В суботу
ап. поч. 123
Неділя 11, єв. на утрені 11.
ап. поч. 141
єв. мат. 77
В понеділок ап. поч. 179
єв. мар. 2
У вівторок
ап. поч. 180
єв. мар. 3
єв. мар. 4
В середу
ап. поч. 182
єв. мар. 5
В четвер
ап. поч. 183
єв. мар. 9
У п’ятницю ап. поч. 184
єв. мат. 82
В суботу
ап. поч. 125
Неділя 12, єв. на утрені 1.
ап. поч. 158
єв. мат. 79
В понеділок
У вівторок
В середу
В четвер
У п’ятницю
В суботу

ап. поч. 186
ап. поч. 187
ап. поч. 189
ап. поч. 190
ап. поч. 192
ап. поч. 126

єв. мар. 11
єв. мар. 12
єв. мар. 13
єв. мар. 14
єв. мар. 15
єв. мат. 90

Неділя 13, єв. на утрені 2.
ап. поч. 166
єв. мат. 87
В понеділок ап. поч. 195
єв. мар. 16
У вівторок
ап. поч. 196
єв. мар. 17
єв. мар. 18
В середу
ап. поч. 197
В четвер
У п’ятницю
В суботу

ап. поч. 198
ап. поч. 201
ап. поч. 130

єв. мар. 19
єв. мар. 20
єв. мат. 93

п~џ
к~а
к~в
к~г
к~е
к~ѕ
ч~з

Неділя 14, єв. на утрені 3.
ап. поч. 170
єв. мат. 89
В понеділок ап. поч. 202
єв. мар. 21
У вівторок
ап. поч. 204
єв. мар. 22
єв. мар. 23
В середу
ап. поч. 207
єв. мар. 25
В четвер
ап. поч. 208
єв. мар. 26
У п’ятницю ап. поч. 210
єв. мат. 97
В суботу
ап. поч. 132

ч~в
к~з
к~и
к~џ
л~

Неділя 15, єв. на утрені 4.
ап. поч. 176
єв. мат. 92
В понеділок ап. поч. 211
єв. мар. 27
У вівторок
ап. поч. 212
єв. мар. 28
єв. мар. 29
В середу
ап. поч. 214
єв. мар. 30
В четвер
ап. поч. 216

1941

У п’ятницю
В суботу

ап. поч. 210
ап. поч. 132

єв. мар. 26
єв. мат. 97

Впяk
Всbђ

Неділя 16, єв. на утрені 5.
ап. поч. 181
єв. мат. 105
В понеділок
У вівторок
В середу
В четвер
У п’ятницю
В суботу

ап. поч. 219
ап. поч. 222
ап. поч. 223
ап. поч. 225
ап. поч. 226
ап. поч. 156

єв. мар. 48
єв. мар. 50
єв. мар. 51
єв. мар. 52
єв. мар. 53
єв. мат. 104

Неділя 17, єв. на утрені 6.
ап. поч. 182
єв. мат. 62
В понеділок ап. поч. 227
єв. лук. 10
У вівторок
ап. поч. 230
єв. лук. 11
В середу
ап. поч. 231
єв. лук. 12
В четвер
У п’ятницю
В суботу

ап. поч. 232
ап. поч. 234
ап. поч. 162

єв. лук. 13
єв. лук. 14
єв. лук. 15

Неділя 18, єв. на утрені 7.
ап. поч. 188
єв. лук. 17
В понеділок ап. поч. 235
єв. лук. 16
У вівторок
ап. поч. 236
єв. лук. 18
В середу
ап. поч. 237
єв. лук. 21
В четвер
ап. поч. 238
єв. лук. 23
У п’ятницю ап. поч. 239
єв. лук. 24
В суботу
ап. поч. 164
єв. лук. 19
Неділя 19, єв. на утрені 8.
ап. поч. 194
єв. лук. 26
В понеділок ап. поч. 241
єв. лук. 25
У вівторок
ап. поч. 242
єв. лук. 27
В середу
ап. поч. 243
єв. лук. 28
В четвер
ап. поч. 244
єв. лук. 31
У п’ятницю ап. поч. 245
єв. лук. 32
В суботу
ап. поч. 168
єв. лук. 20
Неділя 20, єв. на утрені 9.
ап. поч. 200
єв. лук. 30
В понеділок ап. поч. 248
єв. лук. 33
У вівторок
ап. поч. 249
єв. лук. 34
В середу
ап. поч. 251
єв. лук. 37
В четвер
ап. поч. 252
єв. лук. 41
У п’ятницю ап. поч. 253
єв. лук. 42
В суботу
ап. поч. 174
єв. лук. 22
Неділя 21, єв. на утрені 10.
ап. поч. 203
єв. лук. 35
В понеділок ап. поч. 255
єв. лук. 43
У вівторок
ап. поч. 256
єв. лук. 44
В середу
ап. поч. 259
єв. лук. 47
В четвер
ап. поч. 260
єв. лук. 48
У п’ятницю ап. поч. 261
єв. лук. 50
В суботу
ап. поч. 178
єв. лук. 29

ВпнD
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ

ВпDн
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ

ВпDн
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ

ВпDн
Втkо
ВсрDе
Вчеk
Впkя
Всbђ

ВпDн
Втkо
ВсрDе
вчеk
впkя
всbђ

впDн
втkо
всрDе
вчеk
впkя
всbђ
1942

а^пsл заq сз~і
е^љh
а^пsл заq рм~ѕ
е^љh
НлDя ѕ~і е^љh оу^тренее е~
а^пsл заq рпа
е^љh
а^пsл заq сџ~і
е^љh
е^љh
а^пsл заq ск~в
е^љh
а^пsл заq ск~г
е^љh
а^пsл заq ск~е
е^љh
а^пsл заq ск~ѕ
е^љh
а^пsл заq рн~ѕ
НлDя з~і е^љh оу^тренее ѕ~
а^пsл заq рп~в
е^љh
а^пsл заq ск~з
е^љh
е^љh
а^пsл заq сл~
е^љh
а^пsл заq сл~а
е^љh
а^пsл заq сл~в
е^љh
а^пsл заq сл~д
е^љh
а^пsл заq рћEв
НлDя и~і е^љh оу^тренее з~
а^пsл заq рп~и
е^љh
а^пsл заq сл~е
е^љh
е^љh
а^пsл заq сл~ѕ
е^љh
а^пsл заq сл~з
е^љh
а^пsл заq сл~и
е^љh
а^пsл заq сл~џ
е^љh
а^пsл заq рћEд
НлDя. џ~і. е^љh, оу^тренее и~·
а^пsл заq рч~д
е^љh
а^пsл заq см~а
е^љh
е^љh
а^пsл заq см~в
е^љh
а^пsл заq см~г
е^љh
а^пsл заq см~д
е^љh
а^пsл заq см~е
е^љh
а^пsл заq рћEи
НлDя, к~. е^љh, оу^тренее, џ~·
а^пsл заq с~
е^љh
а^пsл заq см~и
е^љh
е^љh
а^пsл заq см~џ
е^љh
а^пsл заq сн~а
е^љh
а^пsл заq сн~в
е^љh
а^пsл заq сн~г
е^љh
а^пsл заq ро~д
НлDя, к~а. е^љh, оу^тренее, і~·
а^пsл заq с~г
е^љh
а^пsл заq сн~е
е^љh
е^љh
а^пsл заq сн~ѕ
е^љh
а^пsл заq сн~џ
е^љh
а^пsл заq сћE
е^љh
а^пsл заq сћEа
е^љh
а^пsл заq рои

мr л~в
мr р~а
мr
мr
мr
мr
мr
мr
мg

р~е
м~и
н~
н~а
н~в
н~г
р~д

мg ћEв
лkђ і~
лkђ а~і
лkђ в~і
лkђ г~і
лkђ д~і
лkђ е~і
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ

з~і
ѕ~і
и~і
к~а
к~г
к~д
џ~і

лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ

к~ѕ
к~е
к~з
к~и
л~а
л~в
к~

лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ

л~
л~г
л~д
л~з
м~а
м~в
к~в

лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ

л~е
м~г
м~д
м~з
м~и
н~
к~џ

впDн
втkо
всрDе
вчеk
впkя
всbђ

впDн
втkо
всрDе
вчеk
впkя
всbђ

впDн
втkо
всрDе
вчеk
впkя
всbђ

впDн
втkо
всрDе
вчеk
впkя
всbђ

впDн
втkо
всрDе
вчеk
впkя
всbђ

впDн
втkо
всрDе
вчеk
впkя
всbђ

впDн

НлDя, кв, е^љh оу^тренее, а~і·
а^пsл заq се~і
е^љh
а^пsл заq сћEв
е^љh
е^љh
а^пsл заq сћEг
е^љh
а^пsл заq сћд
е^љh
а^пsл заq сћEе
е^љh
а^пsл заq сћѕ
е^љh
а^пsл заq рп~е
НлDя, кг. е^љh оу^тренее, а~·
а^пsл заq с~к
е^љh
а^пsл заq сћEз
е^љh
е^љh
а^пsл заq сћи
е^љh
а^пsл заq сћџ
е^љh
а^пsл заq соа
е^љh
а^пsл заq со~в
е^љh
а^пsл заq рч~а
НлDя, к~д. е^љh, оу^тренее`, в~
а^пsлъ заq ск~а
е^љh
а^пsл заq со~г
е^љh
е^љh
а^пsл заq со~д
е^љh
а^пsл заq со~е
е^љh
а^пsл заq со~ѕ
е^љh
а^пsл заq со~з
е^љh
а^пsл заq рч~џ
НлDя, к~е. е^љh, оу^тренее, г~
а^пsл заq ск~д
е^љh
а^пsл заq со~и
е^љh
е^љh
а^пsл заq со~џ
е^љh
а^пsл заq сп~а
е^љh
а^пsл заq сп~г
е^љh
а^пsл заq сп~д
е^љh
а^пsл заq с~е
НлDя, к~ѕ. е^љh, оу^тренее, д~·
а^пsл заq ск~џ
е^љh
а^пsл заq сп~е
е^љh
е^љh
а^пsл заq сп~ѕ
е^љh
а^пsл заq сп~з
е^љh
а^пsл заq сп~џ
е^љh
а^пsл заq с~ч
е^љh
а^пsл заq сг~і
НлDя, к~з. е^љh, оу^тренее е~·
а^пsл заq сл~г
е^љh
а^пsл заq сч~д
е^љh
е^љh
а^пsл заq сч~з
е^љh
а^пsл заq сч~џ
е^љh
а^пsл заq т~
е^љh
а^пsл заq т~а
е^љh
а^пsл заq си~і
НлDя, к~и. е^љh, оу^тренее ѕ~·
а^пsл заq сн~
е^љh
а^пsл заq т~и
е^љh

лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ

п~г
н~в
н~е
н~ѕ
н~з
н~и
л~ѕ

Неділя 22, єв. на утрені 11.
ап. поч. 215
єв. лук. 83
В понеділок ап. поч. 262
єв. лук. 52
У вівторок
ап. поч. 263
єв. лук. 55
В середу
ап. поч. 264
єв. лук. 56
В четвер
ап. поч. 265
єв. лук. 57
У п’ятницю ап. поч. 266
єв. лук. 58
В суботу
ап. поч. 185
єв. лук. 36

л~и
н~џ
ћE
ћа
ћв
ћг
м~

Неділя 23, єв. на утрені 1.
ап. поч. 220
єв. лук. 38
В понеділок ап. поч. 267
єв. лук. 59
У вівторок
ап. поч. 268
єв. лук. 60
В середу
ап. поч. 269
єв. лук. 61
В четвер
ап. поч. 271
єв. лук. 62
У п’ятницю ап. поч. 272
єв. лук. 63
В суботу
ап. поч. 191
єв. лук. 40

л~џ
ћEе
ћи
ћџ
о~
о~г
м~ѕ
н~г
о~е
о~з
о~и
п~
п~в
м~џ

Неділя 24, єв. на утрені 2.
ап. поч. 221
єв. лук. 39
В понеділок
У вівторок
В середу
В четвер
У п’ятницю
В суботу

ап. поч. 273
ап. поч. 274
ап. поч. 275
ап. поч. 276
ап. поч. 277
ап. поч. 199

єв. лук. 65
єв. лук. 68
єв. лук. 69
єв. лук. 70
єв. лук. 73
єв. лук. 46

Неділя 25, єв. на утрені 3.
ап. поч. 224
єв. лук. 53
В понеділок ап. поч. 278
єв. лук. 75
У вівторок
ап. поч. 279
єв. лук. 77
В середу
ап. поч. 281
єв. лук. 78
В четвер
У п’ятницю
В суботу

ап. поч. 283
ап. поч. 284
ап. поч. 205

єв. лук. 80
єв. лук. 82
єв. лук. 49

ћEѕ
п~ѕ
п~з
ч~
ч~в
ч~е
н~а

Неділя 26, єв. на утрені 4.
ап. поч. 229
єв. лук. 66
В понеділок ап. поч. 285
єв. лук. 86
У вівторок
ап. поч. 286
єв. лук. 87
В середу
ап. поч. 287
єв. лук. 90
В четвер
ап. поч. 289
єв. лук. 92
У п’ятницю ап. поч. 290
єв. лук. 95
В суботу
ап. поч. 213
єв. лук. 51

о~а
ч~з
ч~и
ч~џ
р~
р~а
ћEз

Неділя 27, єв. на утрені 5.
ап. поч. 233
єв. лук. 71
В понеділок ап. поч. 294
єв. лук. 97
У вівторок
ап. поч. 297
єв. лук. 98
В середу
ап. поч. 299
єв. лук. 99
В четвер
ап. поч. 300
єв. лук. 100
У п’ятницю ап. поч. 301
єв. лук. 101
В суботу
ап. поч. 218
єв. лук. 67

лkђ о~ѕ
лkђ р~в

Неділя 28, єв. на утрені 6.
ап. поч. 250
єв. лук. 76
В понеділок ап. поч. 308
єв. лук. 102

лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
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У вівторок

ап. поч. 297

єв. лук. 98

В середу
ап. поч. 299
єв. лук. 99
ап. поч. 300
єв. лук. 100
В четвер
У п’ятницю ап. поч. 301
єв. лук. 101
В суботу
ап. поч. 218
єв. лук. 67
Неділя 29, єв. на утрені 7.
ап. поч. 257
єв. лук. 85
В понеділок ап. поч. 319
єв. мар. 33
У вівторок
ап. поч. 321
єв. мар. 34
В середу
ап. поч. 323
єв. мар. 36
В четвер
ап. поч. 326
єв. мар. 39
У п’ятницю ап. поч. 327
єв. мар. 41
В суботу
ап. поч. 228
єв. лук. 74

втkо
всрDе
вчеk
впkя
всbђ
впDн
втkо
всрDе
вчеk
впkя
всbђ

Неділя 30, єв. на утрені 8.
ап. поч. 258
єв. лук. 91
В понеділок
У вівторок
В середу
В четвер
У п’ятницю
В суботу

ап. поч. 329
ап. поч. 333
ап. поч. 50
ап. поч. 51
ап. поч. 52
ап. поч. 249

єв. мар. 42
єв. мар. 43
єв. мар. 44
єв. мар. 45
єв. мар. 46
єв. лук. 81

Неділя 31, єв. на утрені 9.
ап. поч. 280
єв. лук. 93
В понеділок ап. поч. 53
єв. мар. 48
У вівторок
ап. поч. 54
єв. мар. 50
В середу
ап. поч. 55
єв. мар. 51
В четвер
ап. поч. 56
єв. мар. 52
У п’ятницю ап. поч. 58
єв. мар. 53
В суботу
ап. поч. 273
єв. лук. 84
Неділя 32, єв. на утрені 10.
ап. поч. 285
єв. лук. 94
В понеділок ап. поч. 59
єв. мар. 54
У вівторок
ап. поч. 60
єв. мар. 55
В середу
ап. поч. 61
єв. мар. 56
В четвер
ап. поч. 62
єв. мар. 57
У п’ятницю ап. поч. 64
єв. мар. 58
В суботу
ап. поч. 293
єв. лук. 88

впDн
втkо
всрDе
вчеk
впkя
всbђ

впDн
втkо
всрDе
вчеk
впkя
всbђ

впDн
втkо
всрDе
вчеk
впkя
всbђ

Неділя 33, єв. на утрені 11.
ап. поч. 296
єв. лук. 89
В понеділок
У вівторок
В середу
В четвер
У п’ятницю
В суботу

ап. поч. 66
ап. поч. 67
ап. поч. 68
ап. поч. 69
ап. поч. 70
ап. поч. 295

єв. мар. 59
єв. мар. 60
єв. мар. 61
єв. мар. 62
єв. мар. 63
єв. лук. 103

Неділя 34, єв. на утрені 1.
ап. поч. 135
єв. лук. 79
В понеділок ап. поч. 71
єв. мар. 49
У вівторок
ап. поч. 72
єв. мар. 64
В середу
ап. поч. 73
єв. мар. 65
В четвер
ап. поч. 74
єв. мар. 66
У п’ятницю ап. поч. 75
єв. мар. 68

впDн
втkо
всрDе
вчеk
впkя
всbђ

впDн
втkо
всрDе
вчеk
впkя
1944

а^пsл заq т~і
е^љh
е^љh
а^пsл заq тв~і
е^љh
а^пsл заq те~і
е^љh
а^пsл заq тз~і
е^љh
а^пgл заq с~к
НлDя, к~џ. е^љh, оу^тренее з~·
а^пsл заq сн~з
е^љh
а^пsл заq тџ~і
е^љh
а^пsл заq тк~а
е^љh
а^пsл заq тк~г
е^љh
а^пsл заq тк~ѕ
е^љh
а^пsл заq тк~з
е^љh
а^пgл заq ск~и
е^љh
НлDя, л~, е^љ, оу^тренее и~.
а^пsл заq сн~и
е^љh
а^пsл заq тк~џ
е^љh
а^пsл заq тл~г
е^љh
а^пsл заq н~
е^љh
а^пsл заq н~а
е^љh
а^пsл заq н~в
е^љh
а^пsл заq см~џ
е^љh
НлDя, л~а. е^љh, оу^тренее џ~·
а^пsл заq с~п
е^љh
а^пsл заq н~г
е^љh
а^пsл заq н~д
е^љh
а^пsл заq н~е
е^љh
а^пsл заq н~ѕ
е^љh
а^пsл заq н~и
е^љh
а^пsл заq со~г
е^љh
НлDя л~в е^љh оу^тренее і~
а^пsл заq сп~е
е^љh
а^пsл заq н~џ
е^љh
а^пsл заq ћE
е^љh
а^пsл заq ћа
е^љh
а^пsл заq ћв
е^љh
а^пsл заq ћд
е^љh
а^пsл заq сч~г
е^љh
НлDя л~г е^љh оу^тренее а~і.
а^пsл заq сч~ѕ
е^љh
а^пsл заq ћEѕ
е^љh
а^пsл заq ћз
е^љh
а^пsл заq ћи
е^љh
а^пsл заq ћџ
е^љh
а^пsл заq о~
е^љh
а^пsл заq сч~е
е^љh
НлDя л~д е^љh оу^тренее а~.
а^пsл заq рл~е
е^љh
а^пsл заq о~а
е^љh
а^пsл заq о~в
е^љh
а^пsл заq о~г
е^љh
а^пsл заq о~д
е^љh
а^пsл заq о~е
е^љh

лkђ
лkђ
лkђ
лkђ
лkђ

р~ѕ
р~д
р~з
р~и
о~в

лkђ п~е
мr л~г
мr л~д
мr л~ѕ
мr л~џ
мr м~а
лkђ о~д
лkђ ч~а
мr м~в
мr м~г
мr м~д
мr м~е
мr м~ѕ
лkђ п~а
лkђ ч~г
мr м~и
мr н~
мr н~а
мr н~в
мr н~г
лkђ п~д
лkђ ч~д
мr н~д
мr н~е
мr н~ѕ
мr н~з
мr н~и
лkђ п~и
лkђ п~џ
мr н~џ
мr ћE
мr ћа
мr ћв
мr ћг
лkђ р~г
лkђ о~џ
мr м~џ
мr ћд
мr ће
мr ћѕ
мr ћи

всbђ л~е мясопђстнђю
а^пsл заq рч~ѕ
е^љh лkђ р~е
НлDя. л~е. мясоппђстнаа е^љh уT в~.
а^пsл заq р~м
е^љh мg р~ѕ
впDн
а^пsл заq о~ѕ
е^љh лkђ ч~ѕ
втkо
а^пsл заq о~з
е^љh лkђ р~џ
вчеk
а^пsл заq о~и
е^љh лkђ р~і
всbђ л~ѕ сырнђю
а^пsл заq ре~і
е^љh мg ѕ~і
и^ тл~е
в нDлю сырнђю· ељh оу^тръ г~.
а^пsл заq рв~і
е^љh мg ѕ~і
Нача'ло вели'цеи четыредеся'тницы сђбо'тамъ и^ нDлямъ, ст~го вели'каго поста`·
сbђ, а~. поста, и^ ст~го џеѓ'дора тирона а^пsл
заq, т~г· и^ ст~омђ, а^пsл. заq, сч~в· е^љh мr і~ і^ѓ~ н~в
НлDя. а~, поs, ељh, оу^трънее, д~.
а^пsл заq тк~џ
е^љh і^ѓ~ е~
всbђ в~ поs
а^пsл заq т~џ
е^љh мr ѕ~
нлDя. в~, поs, ељh, уT е~,
а^пsл заq, т~д
е^љh мr з~
Суb, г~. поs. а^пsл, тк~е.
е^љh мr и~
НлDя, г~. поs ељh оу^трънее ѕ~
а^пsл заq та~і
е^љh мr л~з
Суb, д~. поs а^пsл тг~і
е^љh мr л~а
НлDя, д~. поs ељh оу^трънее· з~
а^пsл заq тд~і
е^љh мr м~
Суb, е~. поs
а^пsл заq тк~в
е^љh мr л~е
НлDя, е~. поs ељh уT и~
а^пsл тк~а
е^љh мr м~з·
суb, ѕ~. ла'зарева. а^пsл заq тл~г
е^љh і^ѓ~ л~џ·
в нлDю цвTњ ељh уT мg п~г
а^пsл заq см~з
е^љh і^ѓ~ м~а
Въ ст~ыи веl пDнл
ељh мg с~и
втkо веl
мg р~в
всрDе веl
мg р~и
въ ст~ыи веl, чеT. а^пsл, заq, рм~џ ељh мg р~з
на оумыве'нїе ногъ, ељh і^ѓ~ м~е·
Е$$љh, в~і, ст~ыX страстеи г~~а нашего і^с~ х~а,
ељh, і^ѓ~, а~, гl, м~ѕ· нн~њ просла'вися сн~ъ
члчsкїи. коw, и^ оу^ченицы е^го·
е^љh, в~, і^ѓ~, н~и. и^зыде і^с~ съ оу^ченикы
свои^ми. коw, да ја^дяT пасхђ·
е^љh, г~, мg, р~џ. воини е^мше і^с~а, коw, плакаs горко·
е^љh, д~, і^ѓ~, н~џ. ведоша і^с~а эT каиа'фы, коw,
да е^го про'пнђтъ·
е^љh, е~, мg, ра~і. видњвъ і^оу^да предавыи е^го,
коw, понести крsтъ е^го.
е^љh, ѕ~, мr, ћEз· въини поемше і^с~а. коw, вњрђ
и^мемъ е^мђ·
1945

В суботу 35, м’ясопусну.
ап. поч. 196

єв. лук. 105

Неділя 35, м’ясопусна, єв. на утрені 2.
ап. поч. 140
єв. лук. 79
В понеділок
У вівторок
В четвер

ап. поч. 76
ап. поч. 77
ап. поч. 78

єв. мар. 49
єв. мар. 64
єв. мар. 66

В суботу 36, сирну.
ап. поч. 115
і 335

єв. лук. 105

Неділя 35, сирну, єв. на утрені 3.
ап. поч. 112
єв. лук. 16
Початок великої чотиридесятниці. Суботи
і неділі святого великого посту.
1 субота посту, і св. Теодота Тирона. Ап.
поч. 303, і св. ап. поч. 292, єв. мар. 10, ів. 52.
1 неділя посту, єв. на утрені 4.
ап. поч. 329
єв. ів. 5
2 суб. посту ап. поч. 309
єв. мар. 6
2 неділя посту, єв. на утрені 5.
ап. поч. 304
єв. мар. 7
3 суб. посту ап. поч. 325
єв. мар. 8
3 неділя посту, єв. на утрені 6.
ап. поч. 311
єв. мар. 37
4 суб. посту

ап. поч. 313

єв. мар. 31

4 неділя посту, єв. на утрені 7.
ап. поч. 314
єв. мар. 40
5 суб. посту ап. поч. 322
єв. мар. 35
5 неділя посту, єв. на утрені 8.
ап. поч. 321

єв. мар. 47

6 суб. лазарева, ап. поч. 333 єв. ів. 39
У квітну неділю єв. на утрені мат. 83
ап. поч. 247

єв. ів. 41

У св. великий понеділок
єв. мат. 98
У вівторок
єв. мат. 102
У середу
єв. мат. 108
У св. великий четвер. ап. поч. 149, єв. мат.
107.
На умивання ніг, єв. ів. 45
12 єв. св. страстей нашого Господа Ісуса
Христа, єв. ів. 1-е, поч. 46: Нині Людський
Син прославився... кін. ...і його учні.
2-е єв. ів. 58. Ісус вийшов зі своїми учнями... кін. ...щоб могли їсти пасху.
3-е єв. мат. 109. Вояки, схопивши Ісуса...
кін. ...заплакав гірко.
4-е єв. ів. 59. Повели Ісуса від Каяфи... кін.
...щоб був розп’ятим.
5-е єв. мат. 111. Юда, який видав Його, побачивши... кін. ...понести його хрест.
6-е єв. мар. 67. Вояки, взявши Ісуса... кін.
...щоб ми повірили Йому!

7-е єв. мат. 113. І прийшовши на місце... кін. ...По правді, Цей був Божим
Сином!
8-е єв. лук. 111. Вели з Ісусім і інших
двох... кін. ...з Галилеї, що на це дивилися.
9-е єв. ів. 61. Стояли при Ісусовому
хресті його мати... кін. ...кого прокололи.
10-е єв. мар. 69. Прийшов Йосиф, що
з Ариматеї... кін. ...де Його клали.
11-е єв. ів. 62. Попросив Пилата Йосиф... кін. ...там поклали Ісуса.
12-е єв. мат. 114. На другий же день...
кін. ...зі сторожею.
Служба часів св. великої п’ятниці.
1-ий час, ап. поч. 215 від пол.

е^љh, з~, мg, рг~і. пришеDше в иника мњсто, коw,
въ и^стиннђ сн~ъ бж~їи б^њ се'й·
е^љh, и~, лkђ, рл~і!. ведяхђ съ и^с~омъ и%на дв^а, коw,
эT галиле'я зряще сиX·
е^љh, џ~, і^ѓ~, ћEа. стоа'хђ при крsтњ и^с~овњ мт~и
е^го, коw, е^гоже прободоj·
е^љh, і~, мr, ћEџ, пришеD і^ѓ'сифъ эT аримаџе'я. коw,
и^дњже и^ полагахђ.
е^љh, а~і, і^ѓ~, ћEв, моли пилата і^ѓ'сифъ. коw, и^дњже
положи'ша і^с~а·
е^љh, в~і, мg, рд~і. въ оу^трњи же дн~ь коw, с кђстодњею·
Послњдованїе часовомъ ст~го веl. пkя
чаs, а~, а^пsл, заq, се~і, эT поl·

В Острозькій Біблії є дві кенцеві сторінки, і тут подаємо обі.
Слідує перша кінцева сторінка.
єв. мат. 110.
3-ий час, ап. поч. 85, єв. мар. 67.
6-ий час, ап. поч. 306, єв. лук. 112
9-ий час, ап. поч. 324, єв. ів. 59
В ту ж п’ятницю ввечорі ап. поч 125,
єв. мат. 110.
У св. велику суботу на утрені ап. поч.
133, єв. мат. 114, на літ. ап. поч. 91,
єв. мат. 115.
Різні апостоли і євангелія на всяку
потребу: на освячення церкви ап.
поч. 319 і 307, єв. ів. 37 і мат. 67.
На постриг монахів: ап. поч. 296, єв.
мат. 39 і 43.
Над хворими: ап. поч. 57, єв. мат. 21,
лук. 3, ів. 13.
На освячення олії сімома попами:
1- ап. поч. 57, єв. ів. 14.
2- ап. поч. 116, єв. лук. 94.
3- ап. поч. 153, єв. мат. 44 від пол.
4- ап. поч. 152, єв. мар. 23.
5- ап. поч. 203, єв. ів. 49.
6- ап. поч. 258, єв. лук. 33.
7- ап. поч. 233, єв. мат. 17.
А нам на освячення олії.:
єв. 1-е: мат. 44 від пол., 2-е: мар. 53,
3-е: лук. 40, 4-е: мат. 32, 5-е: мар. 21,
6-е: лук. 39, 7-е: мат. 26.
За померших: ап. поч. 106, і 163, і
270, єв. ів. 15, 16 і 21.
Задля землетрусу: ап. поч. 331 від
пол., єв. мат. 27.
Коли є напад чужоземців:
ап. поч. 220, єв. мар. 51.
За перемогу царя: ап. поч. 233, єв.
мар. 51.
В час посухи: ап. поч. 57, єв. мар. 51.
В час пожежі: ап. поч. 332, єв. лук. 69.
Чин монашого образа: єв. мат. 39 і 43.
На всяке прошення: єв. мат. 20 від
пол. і лук. 88.
Сповідь: лук. 78.

ељh, мg, р~і·
чаs, г~, а^пsл, заq, п~е, ељh, мr, ћEз·
чаs, ѕ~, а^пsл, заq, т~ѕ, ељh, лkђ рв~і·
чаs, џ~, а^пsл. заq тк~д. ељh і^ѓ~ н~џ·
в то'иже пятокъ вечеръ. а^пsл, заq. рк~е. ељh. мg,~ р~і·
Въ ст~ђю веl. сђботђ· на оу^тръ· а^пsл. заq рл~г.
ељh мg. рд~і· на лиT. а^пsл. заq. ч~а. ељh мg. ре~і·
А$пsли і^ ељhлїя различни, на вся'кђ потребђ, на
ѓ^сщ~енїе цр~кви, а^пsл, заq, тџ~і, и^ т~з. ељh, і^ѓ~, л~з,
и^ мg, ћEз·
На пострига'нїе мниX. а^пsл, заq сч~ѕ е^љh, мg, л~џ, и^ м~г·
НаD болящими. а^пsл, заq, н~з· е^љh мg, к~а. лkђ, г~. і^ѓ~, г~і·
На ѓ^сщ~е'нїе ма'слђ сеDмъ поповъ·
а~, а^пsл, заq, н~з. е^љh, і^ѓ~, д~і·
в~, а^пsл, заq, рѕ~і. е^љh, лkђ, ч~д·
г~, а^пsл, заq, рн~г. е^љh, мg м~д эT поl
д~, а^пsл, заq, рн~в. е^љh, мr к~г·
е~, а^пsл, заq, с~г. е^љh, і^ѓ~, м~џ·
ѕ~, а^пsл, заq, сн~и. е^љh, лkђ, л~г·
з~, а^пsл, заq, сл~г. е^љh, мg, з~і·
А, еже на'мъ на ѓ^сщ~е'нїе ма'слђ.
е^љh, а~ мg, м~д, эT поl. в~, мr н~г· г~, лkђ, м~· д~, мg,
л~в· е~, мr, к~а· ѕ~, лkђ, л~џ· з~, мg, к~ѕ·
За мр~твыX. а^пsл, заq, р~ѕ, и^ рћEг· и^ с~о. е^љh і^ѓ~, е~і,
ѕ~і, и^ к~а
Трђса ра'ди· а^пsл, заq, тл~а, эT поl е^љh, мg, к~з·
Э$ наше'стіи брани и^ноплеме'нныX·
а^пsлъ, заq, с~к. е^љh, мr, н~а·
Э$ побњдњ цр~я. а^пsлъ, заq, сл~г. е^љhлїе, мr, н~а·
Э$ бездо'ждїи. а^пsлъ, заq, н~з. е^љhлїе, мr, н~а·
Э$ запале'нїи ѓгня`. а^пsл, заq тл~в е^љhлїе, лkЂ, ћEџ·
Въ ѓ%бразъ мниX. е^љh мg л~џ, и^ м~г·
За вся'ко проше'нїе. е^љh мg к~ эT поl, и^ лkЂ, п~и·
И$сповњда'нїю. лkЂ, о~и·
1946

Жена'мъ и^сповњданїе. е^љh і^ѓ~ к~и.
Стра'ха ра'ди. е^љh мg к~з, и^ лkЂ л~з·
А$пsли за оу^мершихъ по вся дн~и
ВпнеD а^пsлъ заq рг~і
Втоk а^пsлъ заq рћE
ВсреD а^пsлъ заq ро
Вчеk а^пsлъ заq рћE
Впяk а^пsлъ заq рћг
Всbђ а^пsлъ заq с~о

Сповідь жінок: єв. ів. 28.
В часі страху: єв. мат. 27 і лук. 37.
Апостоли за померлих на кожний
день:
В понеділок ап. поч. 113.
У вівторок ап. поч. 160.
У середу ап. поч. 170.
У четвер ап. поч. 160.
У п’ятницю ап. поч. 163.
В суботу ап. поч. 270.

И/зволе'нїемъ эTц~а. и^ съ поспеше'нїемъ сн~а, и^
съверше'нїемъ ст~го дх~а· повелњнїеM бл~гочести'ваго кн~зя васи'лїа конъстеnти'новича ѓ^стро'зъскаго, вое^воды ки'ев#скаго, маршаlка земли` волынскїя ста'росты влади'мирьскаго, и^ проqя· Напеча'тана бысть сі'я кни'га гл~емаа библїя, е^же
еs ве'тхїи, и^ но'выи завњтъ. въ бг~осп~сае^моM
гра'дњ е^го эTчизномъ, ѓ^строзњ. мно'гогрњшныM,
и^ недостои'ныM. рабоM и^ваноM џеѓ^доровыM сн~омъ
москви'тиноM· В лњто эT созданїя ми'рђ. Wз~ п~и.
А$ эT воплоще'нїя г~а б~а и^ сп~са нашего і^с~ х~а. Wа~
фп~· мц~а і^юля в~і дн~ь.

З волі Батька і з поміччю Сина і через довершення Святого Духа, за розпорядженням побожного князя Василя Константиновича Острозького,
Воєводи Київського, Маршалка Волинської землі, Старости Володимирського і так далі, надруковано цю
книгу, що називається Біблією, що
містить Старий і Новий Завіти, в богоспасенному його прадідному місті
Острозі многогрішним і недостойним
рабом Іваном, сином Теодора, москвичем, в 7088 році від створення світу, а в 1580 році від народження нашого Господа Бога і Спасителя Ісуса
Христа, у 12 дні місяця липня.

Слідує друга кінцева сторінка.

ељhлїе, мg, р~і·
чаs, г~, а^пsл, заq, п~е, ељh, мr, ћEз·
чаs, ѕ~, а^пsл, заq, т~ѕ, ељh, лkђ рв~і·
чаs, џ~, а^пsл. заq тк~д. ељh і^ѓ~ н~џ·
в то'иже пятокъ вечеръ. а^пsл, заq. рк~е. ељh. мg,~ р~і·
Въ ст~ђю веl. сђботђ· на оу^тръ· а^пsл. заq рл~г.
ељh мg. рд~і· на лиT. а^пsл. заq. ч~а. ељh мg. ре~і·
А$пsли і^ељhлїя различни, на вся'кђ потребђ, на
ѓ^сщ~енїе цр~кви, а^пsл, заq, тџ~і, и^ т~з. ељh, і^ѓ~, л~з,
и^ мg, ћEз·
На пострига'нїе мниX. а^пsл, заq сч~ѕ е^љh, мg, л~џ, и^ м~г·
НаD болящими. а^пsл, заq, н~з· е^љh мg, к~а. лkђ, г~. і^ѓ~, г~і·
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єв. мат. 110.
3-ий час, ап. поч. 85, єв. мар. 67.
6-ий час, ап. поч. 306, єв. лук. 112
9-ий час, ап. поч. 324, єв. ів. 59
В ту ж п’ятницю ввечорі ап. поч 125,
єв. мат. 110.
У св. велику суботу на утрені ап. поч.
133, єв. мат. 114, на літ. ап. поч. 91,
єв. мат. 115.
Різні апостоли і євангелія на всяку
потребу: на освячення церкви ап.
поч. 319 і 307, єв. ів. 37 і мат. 67.
На постриг монахів: ап. поч. 296, єв.
мат. 39 і 43.
Над хворими: ап. поч. 57, єв. мат. 21,
лук. 3, ів. 13.

На освячення олії сімома попами:
1- ап. поч. 57, єв. ів. 14.
2- ап. поч. 116, єв. лук. 94.
3- ап. поч. 153, єв. мат. 44 від пол.
4- ап. поч. 152, єв. мар. 23.
5- ап. поч. 203, єв. ів. 49.
6- ап. поч. 258, єв. лук. 33.
7- ап. поч. 233, єв. мат. 17.
А нам на освячення олії.:
єв. 1-е: мат. 44 від пол., 2-е: мар. 53,
3-е: лук. 40, 4-е: мат. 32, 5-е: мар. 21,
6-е: лук. 39, 7-е: мат. 26.
За померших: ап. поч. 106, і 163, і
270, єв. ів. 15, 16 і 21.
Задля землетрусу: ап. поч. 331 від
пол., єв. мат. 27.
Коли є напад чужоземців:
ап. поч. 220, єв. мар. 51.
За перемогу царя: ап. поч. 233, єв.
мар. 51.
В час посухи: ап. поч. 57, єв. мар. 51.
В час пожежі: ап. поч. 332, єв. лук. 69.
Чин монашого образа: єв. мат. 39 і 43.
На всяке прошення: єв. мат. 20 від
пол. і лук. 88.
Сповідь: лук. 78.
Сповідь жінок: єв. ів. 28.
В часі страху: єв. мат. 27 і лук. 37.
Апостоли за померлих на кожний
день:
В понеділок ап. поч. 113.
У вівторок ап. поч. 160.
У середу ап. поч. 170.
У четвер ап. поч. 160.
У п’ятницю ап. поч. 163.
В суботу ап. поч. 270.

O

всесильний і неосяжний Боже,
що в трьох особах, якому все створіння покланаяється і
славить, Ти є начало і
причина всієї доброти, поміч і завершення. Отже Ти зволив,
щоб
православний
князь розумом перейнявся цим, щоб мені
многогрішному і дуже
недостойному приказати твоє божественне

На ѓ^сщ~е'нїе ма'слђ сеDмъ поповъ·
а~, а^пsл, заq, н~з. е^љh, і^ѓ~, д~і·
в~, а^пsл, заq, рѕ~і. е^љh, лkђ, ч~д·
г~, а^пsл, заq, рн~г. е^љh, мg м~д эT поl
д~, а^пsл, заq, рн~в. е^љh, мr к~г·
е~, а^пsл, заq, с~г. е^љh, і^ѓ~, м~џ·
ѕ~, а^пsл, заq, сн~и. е^љh, лkђ, л~г·
з~, а^пsл, заq, сл~г. е^љh, мg, з~і·
А, еже на'мъ на ѓ^сщ~е'нїе ма'слђ.
е^љh, а~ мg, м~д, эT поl. в~, мr н~г· г~, лkђ, м~· д~, мg,
л~в· е~, мr, к~а· ѕ~, лkђ, л~џ· з~, мg, к~ѕ·
За мр~твыX. а^пsл, заq, р~ѕ, и^ рћEг· и^ с~о. е^љh і^ѓ~, е~і,
ѕ~і, и^ к~а
Трђса ра'ди· а^пsл, заq, тл~а, эT поl е^љh, мg, к~з·
Э$ наше'стіи брани и^ноплеме'нныX·
а^пsлъ, заq, с~к. е^љh, мr, н~а·
Э$ побњдњ цр~я. а^пsлъ, заq, сл~г. е^љhлїе, мr, н~а·
Э$ бездо'ждїи. а^пsлъ, заq, н~з. е^љhлїе, мr, н~а·
Э$ запале'нїи ѓгня`. а^пsл, заq тл~в е^љhлїе, лkЂ, ћEџ·
Въ ѓ%бразъ мниX. е^љh мg л~џ, и^ м~г·
За вся'ко проше'нїе. е^љh мg к~ эT поl, и^ лkЂ, п~и·
И$сповњда'нїю. лkЂ, о~и·
Жена'мъ и^сповњданїе. е^љh і^ѓ~ к~и.
Стра'ха ра'ди. е^љh мg к~з, и^ лkЂ л~з·
А$пsли за оу^мершихъ по вся дн~и
ВпнеD а^пsлъ заq рг~і
Втоk а^пsлъ заq рћE
ВсреD а^пsлъ заq ро
Вчеk а^пsлъ заq рћE
Впяk а^пsлъ заq рћг
Всbђ а^пsлъ заq с~о

pantoduvname kai ajnevkfrase qee; ejn trivsi ujpostavsesi para; pavsh"
th" ktivsew" proskunou'meno"
kai doxomologou'meno" ei\. Kaige th;" pavsh" ajgaqosuvnh",
arch; kai; aijtiva, spoudh de
kai to plhvrwma, kai oun
eudokisa" oJrqovdoxw/ a[rconti
eji" th;n dianoian prosdecqhnai, o{pw" ejme; aJnrtolwvtaton
kai anaxiwtavton prosavxh oJ
qeio" lovgo" sou' pavntoi"
pantacou' th' ejntupwvei pros1948

всесилныи и^ неи^зречен#ныи б~е въ трехъ соста'вехъ. эT всея` тва'ри покланя'емыи и^ сла'вимыи. т^ы
е^си вся'коя бл~гости нача'ло и^
вина поспњшенїе же и^ свершенїе. бл~говолиl е^си о^у'бо правосла'вномђ княѕю въ о^у'мъ сїе
прїати, да мн^њ мно'гогрњшномђ, и^ ѕњло недосто'иномђ
повелиT бжsтвеnное слово твое

всњмъ повсюдђ тисненїеM печа'тныM прDеложити. тњм#же
оу^бо аZ а^ще и^ недосто'ина, и^
тимњнїеM грњха ѓ^держима,
свњдыи себе`. повинXђся повеленїю, надњя'ся щедрота'мъ
твоиM връго'хся в# пђчинђ неи^слњди'мђю бжsтвеннаго и^
всесвњтлаго писа'нїа твое^го,
кђп'но с# поспњшники, и^ е^ді'номы'сленики мои%ми. ја%коже нн~њ
твои^мъ чл~колю'бїемъ въ приста'нище съвръше'нїя достиго'хоM. дш~а колњ'ни преклоня'юще, и^ глава'ми на'шими в#
землю оу^даряюще, съ слеза'ми
ра'дости сла'вимъ и^ превозносиM
твое трsтое и^ прехвал#ное и^мя, эTц~а и^ сн~а и^ ст~го дх~а·
Всњм# же повсю'дђ правосла'внымъ хрsтїаноM, господїемъ, и^
братїи, и дрђ'гомъ, раболњ'пно мета'нїе до лица` зе'мнаго
оу^миле'но сътворя'ю. эT оу^сердїя же дш~и прилњжно молю,
а^ще приключи'ся нњ'кое погрњше'нїе проща'ите. са'ми же
сподо'бльшеся эT бога'тода'вца
бо'лшихъ дарова'нїи дх~овных#,
и^справля'ите. вњдђще ја%ко
господи'нъ виногра'да сего прїемлеT послDњняго ја%ко и^ пер#ваго, и^ эT е^ді'нагонадесяте
часа дњ'лавшего, ја%ко и^ тяготђ вседне'внаго ва'ра поне'сшаго.

qhvsei. Dio ou|n ejgw ka]n ajnaxiwtavton kai tw/ th"
phvlw/ ajmartia" periercovmenon ijdiw" eJmauto;n uJpetaghvqhtw/ prostagmati eJlpizwn toi'" oijktirmoi'" sou'
eij" to; th'" qeia" kai ijera'" sou' grafh'" ajnexicnivaston pevlagon meta pavntwn tw'n sunergw'n kai ojmonovwn mou' ejrJiyavmhn. w{ste nu'n th/ sh'/ filanqrwpiva/
eji" to;n livmhn th" plhrovsew" ejfqavkamen ta; th"
yuch'" govnata katakuvyante", kaige tai" kefalai'"
hjmwn eji" th;n gh;n krou'onte" toi'" de dakruvoi" cavra" doxavzomen kai ujperuyou'men to son trisa[gion
kai panevufhmon o[noma, patevra, kai ujion, kai to; aJgivon pneuma. Toi'" de; ou\n
pavntoi" pntacou' ojrqovdoxoi" cristinoi'", kurivoi"
kai ajdelfoi'" mou' kai fivloi" doulikw" proskunou'mai e{w" th'" tou' proswvpou gh'". Kai ge; ejk th'"
proqumiva" yuch" ejktenw;"
ijketeuvw. ka]n ti; ejurivsketai
to' sfavlma sugcwvrhma e[cete. oiJ de ou\n hJxiwqente" para tou' ojlbodovtou perissw'teron pneumatikw;n dwvrwn sunorqosate. ei[dwnte"
o{ti oJ kurio" th" aJmpevlou
prosdevcetai ton escaton
wJ" kai ton prwton, kai
to;n ejndekatw' kairw/ eJrgavzonta wspe;r kai th" o{lh"
hjmevra" bavru" bastavzonta.
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слово всім усюда друком подати. Отож, хоч
я є свідомий того, що
я негідний і оточений
нечистим гріхом, я
підкорився приказові,
і надіючись на твоє
милосердя я передав
себе недослідимій глибині твого божественного і всесвітлого Писання разом з помічниками і моїми однодумцями. Оскільки
сьогодні ми допливли
до пристані завершення, схиляючи коліна
душі і вдаряючи нашими головами об
землю, зі сльозами радості прославляємо і
величаємо твоє трисвяте і прехвальне ім’я,
Батька і Сина і Святого Духа. А усюда
всім
православним
християнам, панам, і
братам і друзям, щирий поклін до землі
покірно складаю. А зі
щирої душі ревно
прошу, що коли є якась помилка, прощайте, а ви самі, удостоївшись від Того,
Хто щедро дає, ще
більших духовних дарів, її виправляйте,
знаючи, що пан цього
виноградника приймає останнього так, як
і першого, і того, що
працює від одинадцятої години так як і
того, що переніс спеку дня.

А Його сприйнятні
книги Старого і Нового
Завіту, які напоумлюють
душу, були надруковані
мною, многогрішним Іваном, сином Теодора з
Москви, у Богом охороненому місті Острозі в 7084
році від створення світу, а
в 1581 році від народження нашого Господа і
Бога і Спасителя Ісуса
Христа в 12 дні місяця
серпня.

Ta; me;n ga;r parovnta qeodekta kai yucogwnika; biblia.
palaiav" te kai neva" diaqhvkh" tetupwntai uJpj eJmou'
aJmartwvtatou ijwannou, tou'
qeodwvro" tou' ejk th'" megavlh"
rwsiva". ejn qeofulakth/ polei
ojstrobiva. e[tei ajpo ktivsew"
tou kovsmou Wzp'q. kai apo
sarkovsew" tou' kuriou qeou'
kai swtero" hnwn ijhsou' cristou'. Wa' fp'a. bohdrhmiwvno",
i'b hjmera/.
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Сђщїа же ег^о прїаTныя и^
дш~еправителные книгы ве'тхаго и^ но'ваго завњта, напеча'ташаs мною многогрњшныM і^ѓ^аnном# џеѓ^доровыM сы'ном#
з мос#квы, въ бг~охрани'момъ
гра'дњ ѓ^строѕ`њ В лњто эT
созда'нїа ми'ра, Wз~ п~д. эT
воплоще'нїяQ г~а б~а и^ сп~са
нашего і^с~ х~а. Wа~ф п~а. мцsа
а%вгђста в~і дн~я.

Список скорочень книг Біблії
ав.
авв.
ам.
анг.
апо.
бут.
вар.
вих.
вищ.
гал.
дан.
дія.
ез1.
ез2.
ез3.
екл.
ест.
еф.
єв.
єз.
єре.
зах.
ів.
ів1.
ів2.
іс.
іс нав.
йов.
йоі.
йон.
йос.
кол.
кор1.
кор2.
лук.
мак1.
мак2.
мал.
мар.

= Авдій
= Аввакум
= Амос
= Ангей
= Апокаліпсис
= Буття
= Варух
= Вихід
= вище
= Послання до Галатів
= Даниїл
= Діяння Св. Апостолів
= 1Ездра
= 2Ездра
= 3 Ездра
= Еклезіяст
= Естера
= Ефесян
= Євреїв
= Єзекиїл
= Єремія
= Захарія
= Євангеліє від Івана
= 1 лист Івана
= 2 лист Івана
= Ісая
= Ісус Навин
= Йов
= Йоіл
= Йона
= Йосія
= Послання до Колосян
= 1 Послання до Коринтян
= 2 Послання до Коринтян
= Євангеліє від Луки
= 1Макавеїв
= 2 Макавеїв
= Малахія
= Євангеліє від Марка

мат.
мих.
мой.
мой1.
мой2.
мой3.
мой4.
мой5.
муд.
нау.
нее.
ниж.
пар1.
пар 2.
пет1.
пет2.
пл.єр.
при.
пс.
рим.
рут
сир.
сол1.
сол2.
соф.
суд.
тим1.
тим2.
тит.
тов.
фил.
црс1.
црс2.
црс3.
црс4.
юда
юдт.
як.

= Євангеліє від Матея
= Михея
= П’ятикнижжя Мойсея
= 1 Мойсея, Буття
= 2 Мойсея, Вихід
= 3 Мойсея, Левіт
= 4 Мойсея, Числа
= 5 Мойсея, Второзаконня
= Мудрість
= Наум
= Неемія
= нижче
= 1 Параліпоменон
= 2 Параліпоменон
= 1 лист Петра
= 2 лист Петра
= Плач Єремії
= Приповідки
= Псалми
= Послання до Римлян
= Рут
= Сирах
= 1 Послання до Солуннян
= 2 Послання до Солуннян
= Софонія
= Судді
= 1 Послання до Тимотея
= 2 Послання до Тимотея
= Послання до Тита
= Товит
= Послання до Филип’ян
= 1 Царств
= 2 Царств
= 3 Царств
= 4 Царств
= Юда
= Юдита
= Яків

Список скорочень у покажчику
ап.
апл.
влмч.
влмц.
вер.
груд.
євн.
єв.
ів.
лук.
мат.
мар.
жов.
іс.
кві.
кін.
лип.
лист.
літ.
лют.
муч.
мц.

= апостол (книга)
= апостол (людина)
= великомученик
= великомучениця
= вересень
= грудень
= євангелист
= євангеліє
= євангеліє Івана
= євангеліє Луки
= євангеліє Матея
= євангеліє Марка
= жовтень
= ісповідник
= квітень
= кінець
= липень
= листопад
= літурія
= лютий
= мученик
= мучениця

нед.
ппраз.
пол.
поч.
праз.
прп.
прпн.
прпмц.
прпмч.
прк.
св.
свт.
сщмц.
сщмч.
січ.
служ.
суб.
тис.
тра.
ут.
черв.
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= неділя
= передпразденьство
= половина
= початок
= празник
= преподобний
= преподобна
= преподобномучениця
= преподобномученик
= пророк
= святий
= святитель
= священомучениця
= священомученик
= січень
= служба
= субота
= тисяча
= травень
= утреня
= червень

СЛОВО ДО ЧИТАЧА
В першу чергу бажаю подякувати всім, що мені в будь-якій мірі допомогли, щоб цю працю
видати і щоб вона побачила денне світло.
Особливу подяку складаю Слузі Божому Патріярхові Йосифові Сліпому за його довіру до
мене, бо з його бажання і за його дорученням я за це діло взявся 1975 р.б. Бажанням Слуги Божого
Патріярха Йосифа було, щоб наша Церква мала повний український переклад Святого Письма з
церковнослов’янської мови. Спершу до цього використовувалося текст Синодального видання Св.
Письма, а пізніше, коли було придбано з Оксфорду текст Острозької Біблії на фотографічній плівці,
вирішено виконати повний переклад.
Оскільки при порівнянні тексту Острозької Біблії з текстом грецької Септуаґінти виявилося,
що є немалі розбіжності, вважалося за доцільне провести порівняння і відтак подати читачеві текст
Острозької Біблії із замітками та з українським перекладом.
Працю значно полегшило факсимільне видання Острозької Біблії, яке з’явилося з нагоди
ювілею Тисячоліття Християнства в Україні заходами Братства св. Апостола Андрея в Канаді, а також
доступ до оригінального видання Острозької Біблії в Центральному архіві міста Львова.
Бажаю також подякувати колишньому директорові Центрального Архіву бл. п. Мацюку
Оресту Ярославовичу, теперішньому директорові Центрального Архіву Пельц Діані Іванівній та
бібліотекарям за можливість безперешкодно працювати в Архіві над остаточною коректурою
церковнослов’янського оригіналу.
Вважаю своїм обов’язком подякувати найближчим співробітникам: панству Ігору та Олі
Осадчим і пані Дарії Бубняк, які присвятили немало свого часу і зусиль на те, щоб це видання вчасно
побачило світ.
Читачеві подаємо оригінал Острозької Біблії та його український переклад. Сподіваємося, що
це видання хоч в дечому спричиниться до духовного оновлення на землях України і в поселеннях.

Принципи праці та Джерела
Основний принцип – якнайвірніше передати оригінальний церковнослов’янський текст
Острозької Біблії.
Для цього відтворено букви і шрифт Острозької Біблії з деякими відмінностями. Для кожної букви
відтворено ту, яка найбільш вживана в оригіналі, коли буква має більше ніж одну форму. Всі
скорочення у тексті і винесення букв понад текст збережено такими, якими вони є в оригіналі.
Старослов’янський текст передано точно, без винятків, але слова поділено за сучасними правилами.
Між окремими словами використано пробіл і, коли частину слова переноситься до наступного рядка,
подано риску за сучасними правилами правопису. В оригіналі слова дуже часто не розділені пробілом
або ж він застосовується посеред слова і вкінці рядка, а частини слова перенесені до наступного
рядка без помітки.
Поділи на глави подано за оригінальним текстом Острозької Біблії навіть у випадках, коли він
відмінний від того, що є в грецьких виданнях. Розбивка на стишки в тексті не використовується, бо її
немає в оригіналі. Однак в українському перекладі такий поділ наявний, для полегшення пошуку
відповідного місця в інших бібліях. Оскільки є різні розподіли на глави і стишки, тут вжито поділ
критичного видання.
У Старому Завіті відмінності між старослов’янським текстом і критичним грецьким виданням
Септуаґінти: Septuaginta, Vetus Testamentum Graecum auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis
editum, vol. I-XVI, Göttingen, Vandenhoek & Ruprecht, 1974-1999 – для наступних книг: Буття, Вихід,
Левіт, Числа, Второзаконня, 1Езра, Неемія, 2Езра, Естер, Йов, Псалми, Мудрість Соломона, Сирах,
Ісая, Єремія, Плач Єремії, Варух, Єзекиїл, Даниїл, Йосія, Йоіл, Амос, Авдій, Йона, Міхея, Наум,
Аввакум, Софонія, Ангей, Захарія, Малахія, 1-3 Макавеїв; Septuaginta, Id est Vetus Testamentum
graecae iuxta LXX interpretes, edidit Alfred Rahlfs, Duo volumina in uno, Stuttgart, Deutsche
Bibelgesellschaft, 1979 – для наступних книг: Ісус Навин, Судді, Рут, 1-4 Царств, 1-2 Параліпоменон,
Приповідки, Еклезияст, Пісня Пісень; Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Versionem, adiuvantibus Bonifatio
Fischer OSB, Iohanne Gribomont OSB, H.F.D. Sparks, W. Thiele, recensuit et brevi apparatu instruxit
Robertus Weber OSB, Editio altera emendata, Tomus II, Würtembergishe Bibelanstalt, Stuttgart 1975 – для
наступних книг: 3Езра, Товит, Юдит – зазначено в тексті круглими () та квадратними [] дужками.
В Новому Завіті відмінності між старослов’янським текстом і критичним грецьким виданням
Нового Завіту: Novum Testamentum Graecae, post Eberhard et Erwin Nestle, editione vicesima septima
revisa, communiter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M.
Metzger, Apparatum criticum novis curis elaboraverunt Barbara et Kurt Aland una cum Instituto Studiorum
Textus Novi Testamenti Monasterii Westphaliae, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1993 – зазначено в
тексті круглими (), квадратними [] та фіґурними {} дужками.
Круглі дужки () вказують на те, що поміщений в них текст не має відповідника в критичному
грецькому. Якщо в круглих дужках поміщено риску (-), це означає, що в церковнослов’янському
виданні бракує тексту, який знаходиться в критичному грецькому. Коли після круглих дужок подано
число, напр., ()5, (-)8 – відмінності критичного грецького тексту подано у посиланні під цим числом.
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Квадратні дужки [] вказують на те, що є відповідник в грецькому критичному. Оскільки після
квадратних дужок слідує число, напр., []5, у відповідному посиланні можна знайти перелік грецьких
видань, які мають текст, тотожний із старослов’янським. Якщо в квадратних дужках поміщено риску
[-], це вказує, що є грецькі тексти, в яких немає того, що є в старослов’янському. Коли читач
звернеться до відповідного посилання, знайде грецький текст, якого немає в старослов’янському, а
також перелік грецьких джерел, в яких немає того ж тексту. У Новому Завіті, ще в додатку до вище
сказаного, квадратні дужки вказують, що цитований текст знаходиться у койне – загальновживаний
грецький текст.
Фіґурні дужки {} вживані виключно в Новому Завіті і вказують на те, що є відповідник в
грецькому критичному, але не у койне. Оскільки після фігурних дужок слідує число, напр., {}5, у відповідному посиланні можна знайти перелік грецьких джерел, які мають текст, тотожний із
старослов’янським. Якщо у фігурних дужках поміщено риску, {-}, це вказує, що є грецькі тексти, в
яких немає того, чого й в старослов’янському. Коли читач звернеться до відповідного посилання,
знайде поданий грецький текст, якого немає в старослов’янському, а також перелік грецьких джерел,
в яких його також немає.
Основними джерелами для цієї порівняльної праці є вище цитовані видання критичного грецького
тексту. Всі посилання до джерел взято з них, а також збережено форму та порядок, щоб зацікавлений
читач зумів легко знайти відповідне місце і перелік їх у виданні, з якого вони запозичені. Тут подано
лише ті посилання до джерел, перелік джерел та пояснення скорочень, які були необхідні для цієї
праці. А повний перелік всіх джерел, посилань та скорочень до грецького тексту обох Завітів слід
шукати в вище цитованих критичних виданнях.
Вважаю доцільним підкреслити, що ця праця являє собою перевидання старослов’янського тексту
Біблії, яка появилася в Острозі 1581 р., до якої додано пояснення з критичного видання у відсилках,
однак оригінал не змінено і не пристосовано до критичного грецького тексту.
Український переклад, який розміщений поруч із старослов’янським, – це переклад
старослов’янського оригіналу, до якого додано поділ на стишки, хоча в старослов’янському тексті
його немає.
Вважаю за потрібне попередити читача, що поданий переклад не є літературно та мовно
відшліфований. Його подано з метою полегшення розуміння старослов’янського тексту, а також і
числа, які в українському перекладі подано т. зв. арабськими цифрами.
Велика подяка Господу Богу, який дав завершити і видрукувати цю працю. Також велике спасибі
всім, хто в будь-якій мірі спричинився до перевидання Остозької Біблії – найдавнішої повної
слов’янської Біблії.
Запевняю шановних читачів, що ми доклали всіх зусиль, щоб текст був виданий без помилок.
Однак, коли хто при читанні знайде помилку, хай з любов’ю справляє та помолиться за мене,
недостойного божого раба.
єрмнх., арх. Рафаїл, студ., мон.
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